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บทที่ 1

บทนำ

1.ที่มาและความสำคัญของปญหา
! ผูวิจัยใหความสนใจกับปรากฏการณที่เรียกวาความสุข ความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวผูวิจัยเอง
หรือบุคคลรอบขางในสังคมที่รวมกันอาศัยอยูนั้นมีความหลากหลายแตกตางกันไป แตภายในสังคม
ไทยปจจุบันผูวิจัยรับรูไดถึงความสุขที่ลดนอยลงจากเดิม ความแตกแยกทางความคิด ความเชื่อ ใน
ขณะที่ความรูทางวิทยาศาสตรพัฒนาขึ้นและสามารถนำมาใชในการแกปญหาตางๆไดอยางกระจาง 
แตความเชื่อ การไมพิจารณา ความหลงกลับแทบไมไดรับอิทธิพลของวิทยาศาสตรสักเทาใด ทำให
ปญหายิ่งเพิ่มพูนและสั่งสมมากขึ้นตามกาลเวลา เมื่อปญหาตางๆมีมากมายความแตกแยกที่มีอยูทั่วไป
ขยายตัวขึ้นการอยูอาศัยในสังคมไดอยางมีความสุขและเสรีนั้นแทบเปนไปไมได โดยมีความตองการ
นำเสนอแนวความคิดในรูปแบบของศิลปะคอลลาจ(Collage) เปนการปะตอความคิดที่หลากหลาย
ไมใชในรูปแบบของเทคนิคการประพันธดนตร ี  แตผูวิจัยใชดนตรีเปนสื่อกลางในการแสดงออกทาง
ความคิด
! ความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรที่มีอยูในประเทศไทยนั้นมีอยูมากมายและหลาก
หลายในสาขาวิชา ไมวาจะเปนทางดานแพทยศาสตร สังคมศาสตร กฏหมาย และสาขาอื่นๆอีก
มากมายที่กระบวนการจัดการองคความรูแบบวิทยาศาสตรที่มีการทดสอบและวัดผลเขาไปชวยพัฒนา
จัดเก็บขอมูล ทำใหเราไดความรูที่เปนขอเท็จจริงอันนำไปสูการสรางสรรคพัฒนาตอยอดไดอีก
มากมาย นอกจากนี้ความรูที่พัฒนาแลวผลิดอกออกผลเปนเทคโนโลยีที่ชวยในการอำนวยความ
สะดวกในหลากหลายดานของการใชชีวิต จากความกาวหนาเหลานี้ผูวิจัยเห็นวารูปแบบความคิดและ
ตรรกะของสังคมไทยควรที่จะพัฒนาไปอยางมากจนเปนสวนหนึ่งที่ทำใหสังคมอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข แตความเปนจริงที่เกิดขึ้นกลับไมเปนเชนนั้น เทคโนโลยีถูกนำมาตอยอดในการพัฒนาหรือ
ควบคุมความเชื่ออีกขั้นหนึ่งทำใหเกิดการปลอยขอมูลเท็จซึ่งเมื่อนำมาใชประกอบกับวิธีคิดทางแบบ
วิทยาศาสตรอยางไมสมบูรณกอใหเกิดความหลงผิดที่มีผลเลวรายกวาเดิม ซึ่งแกนแทของวิทยาศาสตร
นั้นอยูที่ระบบการจัดการความคิดมากกวาตัวขอมูลเองคำกลาวนี้ของคารล ซากาน (Carl Sagan) ไม
ไดเกินจริงเลยสำหรับการนำวิทยาศาสตรมาใชแกปญหาของประเทศไทยในปจจุบัน
! แมการเดินทางของวิทยาศาสตรนำไปสูการใชเหตุผลเพื่ออธิบายปรากฏการณหรือ
สถานการณตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ทวาในสังคมไทยปจจุบันกลับมีปญหาหลายรูปแบบที่ไมอาจ
นำวิธีการคิดอยางเปนวิทยาศาสตรมาใชเพื่อไดอยางเต็มที่ ตัวอยางเชนเรื่องราวของคานิยมเพศ
สัมพันธในสังคมซึ่งเพศสัมพันธเปนกรากฏการณทางธรรมชาติแตกลับถูกเคลือบแฝงดวยคานิยมดาน
ลบของสังคม แมมีการโฆษณาเพื่อผลประโยชนทางการคาที่แสวงหาผลกำไรจากเรื่องเพศสัมพันธ1มี

1

1 สมประสงค พระสุจันทรทิพย และ อัญชลี ปยะตานนท, นักเรียนเรทอาร นักศึกษาเรทเอ็กซ์, 
(กรุงเทพมหานคร : บี เค อินเตอรปริ๊นทจำกัด, 2544).
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การแฝงนัยยะตางๆในเรื่องของเพศอยูมากมายแตกลับถูกสื่อหรือผูมีชื่อเสียงในสังคมปายสีไววาเปนสิ่ง
ไมดีไมงามตามประเพณีหรือประวัติศาสตรอันยาวนาน ทำใหผูที่ของเกี่ยวกับเรื่องนี้มักถูกมองจาก
สังคมดวยแงลบ ทั้งที่จริงมีหลักฐานทางประวัติศาสตรไมวาจดหมายเหตุชาวตางชาติหรืองานศิลปะที่
สะทอนสังคมในชวงอดีตไดแสดงขอมูลที่ตรงกันขามกันออกมา การเปลือยกายหรือแมกระทั่งการได
เสียกันกอนแตงงานถือเปนเรื่องทั่วไปในสังคมสมัยกอนถือเปนเรื่องธรรมดาสามัญ  ผลกระทบจากคา
นิยมจอมปลอมที่สวนทางกับความเปนจริงทั้งทางดานประวัติศาสตรและแรงกระตุนตามธรรมชาตินี้
กอใหเกิดความขัดแยงและยอนแยงขึ้นในสังคม แมวาจะมีหลักฐานหรือขอมูลโตแยงแตความเชื่อเหลา
นี้ยังคงมีอยูมากโดยทั่วไป หรือจากกรณีของการทำผิดขอบังคับของเจาหนาที่รัฐที่ถึงแมมีหลักฐานแต
ผูรับผิดชอบก็สามารถปดความรับผิดชอบออกไปไดและยังดำรงไวซึ ่งตำแหนงและอำนาจเดิมดัง
ตัวอยางของการอภิปรายไมไววางใจหลายครั้งที่มีผูทักทวงความทุจริต ฝายผูถูกซักฟอกกลับตอบกลับ
ดวยการปฏิเสธและสาบานกับฟากับฝนถึงความบริสุทธิ์แตกลับไมไดพิสูจนตัวเองผานหลักฐานใดๆที่
อางอิงเปนหลักฐานได จากสิ่งเหลานี้เองทำใหคานิยมและมุมมองทางสังคมตางๆก็เกิดความซับซอน
ขึ้นมาตามเงื่อนไขของเหตุการณที่แอบแฝง ปญหาทั้งหลายในสังคมไทยลวนมาจากความคิดและคา
นิยมที่แตกตางซึ่งมาพรอมกับความเชื่อมั่นอยางไมลืมหูลืมตา สังคมไทยไมอาจสนทนากันดวยเหตุผล
เพื่อคนหาประเด็นหรือความจริงทำใหความคิดที่แตกตางกลับถูกมองเปนแกะดำและมีการลาแมมด
เกิดขึ้น ทั้งที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์พูด คิด วิจารณ แสดงออกไดอยางเทาเทียมกันแมจะไมพอใจใน
ความคิดรหือคำพูดนั้นแตทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงมันออกมาดังคำกลาวของวอลแตร การไมยอมรับ
เหตุผลที่แตกตางและการสนทนากันดวยอารมณสิ่งเหลานี้ไมไดนำพาสังคมไทยไปสูวันพรุงนี้ หากแต
นำมาซึ่งความเสื่อมสลายของความสุขของสังคม
! เมื่อขอบเขตของการแสดงออกทางความคิดถูกจำกัดลง การใชเหตุผลและการจัดการ
ปญหาที่เกิดขึ้นกับความรูสึกอัดอั้นหรือการไมมีพื้นที่ของตัวเองในสังคม สิ่งเหลานี้เปนตัวแปรทำให
ความสุขของคนในสังคมลดลง นอกเหนือจากการแสดงออกทางความคิดโดยตรงแลวผูวิจัยมองเห็นถึง
หนึ่งในปจจัยที่สามารถเปนทางออกหนึ่งของกรณีความสุขที่หายไปไดนั่นคือ ศิลปะ ซึ่งเปนการ
แสดงออกทางอารมณหรือความรูสึกอีกทางหนึ่ง ผูวิจัยมองเห็นการสะทอนความคิดการวิพากษ
วิจารณสังคมผานงานศิลปะอยูมากมายเชน ภาพภิกษุสันดานกาที่สะทอนใหเห็นถึงสภาวะของพุทธ
ศาสนาบางสวน โดยการแสดงออกผานศิลปะนี้จะเปนการปลดเปลื้องความในใจและสรางพื้นที่ของตัว
ตนไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นหากมองยอนกลับไปในอดีตแลวศิลปะยังเปนทางเลือกที่จะบันทึกและ
สงตอเรื่องราวในอดีตมาสูปจจุบัน ซึ่งตัวศิลปะนั้นสามารถสะทอนแนวความคิดรสนิยมและสังคมของผู
ที่เสพหรือสรางมันเอง โดยการเสพศิลปะนั้นจะเปนการตอบสนองตอความรูสึกอิ่มเอมใจไดทำใหเกิด
ความสุขอยางนอยที่สุดคือความสุขทางใจในการไดเสพสิ่งที่ชอบ การไดใชเวลากับศิลปะไมวาจะ
เปนการสรางหรือการเสพจะทำใหผูเสพนั้นไดใครครวญในความชอบนั้นๆชวยในการสะทอนตัวเอง
ออกมา เพื่อคนหาความสุขภายในตัวตน
! จากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่ไดขับเคลื่อนโลกปจจุบัน สูสังคมไทยที่รับคานิยม
หรือแนวความคิดตางๆมาเพียงแคเปลือก  จนถึงศิลปะอันเปนยาระบายแหงจิตใจ ทั้งหมดทั้งมวลลวน
มีเปาหมายเดียวกันคือความสุข ทั้งที่ความสุขเปนเรื่องงายดายไมตองซับซอนแตดวยบริบทและผล
ประโยชนการเสพทรัพยากรเกินความจำเปนของคนบางกลุมทำสใหเกิดความซับซอนทางสังคมขึ้น 
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แมแตวิทยาศาสตรเองซึ่งเปนการจัดการองคความรูที่มีระบบระเบียบยังไมอาจแกไขสิ่งที่เกิดขึ้นได 
ศิลปะเองแมเปนทางออกของจิตใจและอารมณเพียงชวยไดชั่วครูชั่วคราว ทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร
ตางเปนเครื่องมือในการจัดการปญหาและแสดงออกทางความคิดกลับกันสิ่งเหลานี้ถูกใชในบริบทของ
การหลอกลวง สรางขมูลเท็จและอื่นๆอีกดวย เทคโนโลยีที่กาวหนาถูกใชเปนหลักฐานปลอมศิลปะที่
สวยงามวรรณกรรมที่สวยหรูถูกยกมาใชเพียงเพื่อหาผลประโยชน แตหากมองลงไปยังแกนของศาสตร
ทั้งสองนี้แลวจะพบหลักที่ใชในการแกปญหาตางๆอยู อันจะนำมาซึ่งความสุขแกตัวเอง สังคมและคน
รอบขาง
! ในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยมีโจทยสำคัญคือ “ความสุข” ในสังคมไทยปจจุบัน ในขณะที่โลกมี
ความกาวหนาวิธีการใชเหตุผลและการแกปญหารุดหนาไปมาก แตสังคมไทยกลับนิ่งเฉยอยูกับที่
ราวกับถูกแชแข็งไว พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นลดนอยลงพื้นที่ของตัวตนเชนเดียวกัน แมทุกวันนี้
ประเทศไทยยังมีศิลปะตางๆชวยในการเยียวยาหลอหลอมจิตใจแตผูคนกลับเสพศิลปะตางๆอยาง
ฉาบฉวยเชนเดียวกับการใชเทคโนโลย ี คนไทยในสังคมสวนหนึ่งเสพและใชสิ่งตางๆอยางไมไดพินิจ
พิเคราะหถึงประเด็นหรือความสำคัญของสิ่งนั้น ทำใหเกิดความเขาใจและความเชื่อที่ผิดพลาดขึ้น
มากมาย ผูวิจัยจึงมีความตองการแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับความสุขที่เกี่ยวของกับสังคมไทยใน
ปจจุบันโดยใช สังคมเปนวัตถุดิบหลัก วิทยาศาสตรและศิลปะเปนอุปกรณในกาจัดการ และความสุข
เปนผลลัพทธที่คาดหวัง ผานการสรางสรรค 6  รูปแบบ โดยอางอิงจากมุมมองและประสบการณการ
รับรูของผูวิจัยเปนหลัก

2.วัตถุประสงคการศึกษา
! ผูวิจัยมีความตองการที่สะทอนแนวความคิดและปญหาที่มีของสังคมผานมุมมองการรับรู
สวนบุคคล เพื่อกระตุนความคิดของผูเสพใหมีการตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น นำเสนอในรูปแบบของ
ศิลปะคอลลาจ(Collage) ผานเสียงและขอความตางๆ ผูวิจัยใชดนตรีเปนสื่อหลักในการแสดงออกทาง
ความคิด โดยไมไดเจาะจงลงลึกในรูปแบบของการประพันธเพลงหรือลงลึกไปในรูปแบบของดนตรี

3.สมมติฐานของการศึกษา
!3.1.นำสนอแนวความคิดที่มีการยอมรับหรืออางอิงไดแกสังคมเพื่อกอใหเกิดการ
กระตุนทางความคิด
!3.2.สามารถแสดงความคิด ทัศนะคติ และอารมณผานชิ้นงาน
!3.3.สรางสรรคและพัฒนาผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวออกมา

4.ขอบเขตการศึกษา
!4.1. ขอบเขตของเนื้อหา เปนการแสดงออกทางความคิด คานิยม อารมณ ภายใตมุมมอง
ของผูวิจัยที่มีตอสังคมไทยรวมสมัย
!4.2. ขอบเขตทางรูปแบบ สรางสรรคชิ้นงานผานรูปแบบคอลลาจ 6 รูปแบบที่ผูวิจัยให
ความสนใจและคาดหวังเกี่ยวกับการตั้งคำถามของผูเสพ ไดแก บทประพันธเพลงอิเล็คโทรอคูสติค, 
เพลงสมัยนิยม, อินเตอรเน็ทบล็อค, หนังสั้น, รายการวิทยุ และ บทความ
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5.วิธีการศึกษา
!5.1.ศึกษาหาขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับปญหาความแตกแยกในสังคมไทยปจจุบัน
!5.2.วิเคราะหปญหาที่มา
!5.3.แบงแยกประเด็นที่ตองการนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด
!5.4. สรุปแนวความคิดหลักและหาความเชื่อมโยง
!5.5.รางโครงสรางเนื้อหาของรูปแบบการนำเสนอตางๆ
!5.6.ทดลองรางความคิดในงานรูปแบบตางๆ
!5.7.สรางสรรคผลงาน
!5.8.นำชิ้นงานไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
!5.9. แกไขชิ้นงานตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา
!5.10.เสนอผลงาน
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บทที่ 2 

ขอมูลเกี่ยวกับการสรางสรรค

แรงบันดาลใจในการสรางสรรค
! ในผลงานสรางสรรคชิ้นนี้ผู็วิจัยไดรับแรงบันดาลใจมาจากการอาศัยอยูในสังคมไทยยุค
ปจจุบัน ผูวิจัยรูสึกไดถึงการขาดแคลนของความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวผู็วิจัยและเมื่อมองไปยังสังคมโดย
รอบพบามีลักษณะเปนไปในทางเดียวกันแตกตางที่เนื้อหาของความสุข โดยในปจจุบันวิยาศาสตร
สามารถพิสูจนปรากฏการณหรือสิ่งตางไดมากมายไมเวนแมกระทั่งปรากฏการณทางสังคม ผูวิจัยพบ
วาความรูความสามารถนั้นไมอาจนำมาใชไดในสังคมไทยดวยเหตุผลตางๆทับซอนมากมาย แมแต
ศิลปะในสังคมไทยปจจุบันเชนบทเพลงยังสะทอนทิศทางของสังคมในปจจุบันออกมาอยางนาเปนหวง 
ทำใหผูวิจัยตองการสะทอนแนวความคิดของตัวเองผานการสรางสรรคชิ้นงานเพื่อเปนการแสดงออก
ถึงความคิดเห็นที่ไมไดเปนไปตามกระแสสังคม

คำจำกัดความ
!1.สังคมไทยรวมสมัย 
! สังคมคือการอยูรวมกันของมนุษยโดยมีลักษณะความสัมพันธซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ 
เชน เพศ ฐานะ ศาสนา ที่อยู ถาใชกับสิ่งมีชีวิตอื่นเรียกวา ระบบนิเวศ โดยสังคมไทยรวมสมัยคือสังคม
ไทยในปจจุบันที่ผูวิจัยมองเห็นถึงควาเมปลี่ยนแปลงตางๆมากมายเกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น และ
นอกจากนี้ยังมองเห็นความไมสมเหตุสมผลหลายสิ่งที่ซุกซอนอยูในสังคม อยางเชนการเหยียดสีเสื้อ
ทางการเมือง ความสมถะจอมปลอมของวงการสงฆที่มีแตเรื่องเงินและการอยูอยางหรูหรา หรือ
นักการเมืองที่บอกวาเปนตัวแทนประชาชนแตกลับปลุกปนใหเกิดความแตกแยก
2.วิทยาศาสตร 
! คือการจัดการองคความรูที่สามารถทดสอบ อธิบายและคาดเดาได โดยวิทยาศาสตรได
แบงออกเปนหลากหลายสาขาเชน วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิทยาศาสตรประยุกต วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรสังคม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งผลกระทบของวิทยาศาสตรตอ
โลกและสังคมทำใหรูปแบบการใชชีวิตของมนุษยเปลี่ยนไป มีความสะดวกสบายมากขึ้น ในขณะ
เดียวกันมีผูใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสรางผลกระทบทางดานลบกับสังคมอยูมากมาย ไม
วาการใชสื่อประโคมขาวหรือขอมูลใหเกิดความเขาใจผิด ทั้งนี้ผลของวิทยาศาสตรขึ้นอยูกับผูใชเปน
หลัก
!3.ศิลปะ
! ศิลปะมีความหมายที่กวางโดยมากมักมีความหมายเกี่ยวกับผลงานที่สรางสรรคโดย
มนุษย เปนผลงานสรางสรรคที่แฝงไวดวยสุนทรียภาพหรืออารมณตางๆ ในการสรางสรรคงานศิลปะ
นั้นศิลปนมักตองการสื่อความหมายในประเด็นที่ตนสนใจหรือประเด็นที่มีอิทธิพลตอตัวศิลปนเองสูผู
ชม บอยครั้งที่ศิลปะเปนเครื่องมือในการบันทึกสภาพสังคมหรือยุคสมัยดังเชนวรรณคดีเรื่องขุนชาง
ขุนแผนไดสะทอนคานิยมตอรเื่องเพศสัมพันธผานการเลาเรื่อง ซึ่งบริบทของการขับเสภาขุนชาง
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ขุนแผนในอดีตนั้นเปนเชนการเลานิทานในสังคมทั่วๆไป เผยใหเห็นคานิยมที่ไมไดมองเรื่องเพศ
สัมพันธในดานลบอยางปจจุบัน หรือศิลปะสมัยบาโรคที่สะทอนรสนิยมที่หรูหราฟูฟาของคนในชวงยุค
นั้น นอกจากนี้ศิลปะยังเปนเครื่องมือในการบำบัดจิตใจคนไดเปนอยางด ีโดยเปนพื้นที่หรือโอกาส
แสดงออกทางความคิดและตัวตนภายใตสภาพสังคมที่กดดัน ทำใหเกิดการผอนคลายและเปนผลใหมี
ความสุขจากการเสพศิลปะที่ชื่นชอบหรือการเสพศิลปะที่กระตุนความคิดและจินตนาการ
!4.ความสุข 
! ตามราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไวคือ  ความสบายกายสบายใจ ผูวิจัยไดใหความ
หมายวา ความสุขคือความรูสึกอิ่มเอมใจ เพียงพอแลวกับความตองการของตน ซึ่งความตองการของ
แตละคนแตกตางกันออกไปตามคานิยมหรือรสนิยมสวนตัว อาจมีผลมาจากสภาพแวดลอมที่อาศัยอยู
เปนผลกระทบตอความชอบสวนบุคคล ความสุขทั้งหลายจึงแตกตางกันไปตามประสบการณแตละคน
ที่ไดพบเจอ ในขณะเดียวกันความสุขของคนๆหนึ่งไมจำเปนตองเปนความสุขเดียวกันกับคนอื่นๆ เชน
เดียวกันกับความจริงของคนๆหนึ่งไมจำเปนตองเปนความจริงของคนอื่นๆ ในสังคมที่มีคานิยมหลาก
หลาย ควาคิดที่แตกแยกออกไปดังกิ่งกานสาขาของตนไม ดั้งนั้นการที่นำความสุขหนึ่งๆหรือคานิยม
หนึ่งๆมาเปนบรรทัดฐานของสังคมเพื่อใหคนสวนใหญมีความสุขไมอาจปฏิเสธความสุขของคนสวน
นอยไดเชนกัน ทุกวันนี้ความสุขในสังคมไดลดนอยลงไปเพราะสังคมสวนหนึ่งที่คิดวาตวเองเปน
มาตรฐานหรือคานิยมที่ถูกตองที่สุดนำความชอบตัวเองขึ้นเปนใหญและเบียดเบียนแนวคิดที่แตกตาง 
ในขณะที่ความคิดสวนนอยมีการกระทบกระทั่งตอบโตกลับดวยวิธีการที่ใกลเคียงกัน ทำใหปญหาที่มี
ไมลดนอยลงแตกลับเพิ่มขึ้น ความสุขจากการดำรงชีวิตอยูในสังคมจึงลดลง
!5.มายาคติ 
! มายาคติเปนแนวคิดของ โรลองด บารตส มายาคตินั้นคือ การสื่อความหมายดวยคติ
ความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ ทำใหเกิดการรับรูหรือ
เขาใจบางสิ่งบางอยางวาเปนเรื่องทั่วๆไปโดยแทที่ตริงแลวเรื่องนั้นอาจเปนเรื่องผิดปรกติอยูก็เปนได 
ดังเชนเรื ่องเพศสัมพันธที ่ผู วิจัยนำมาศึกษา ไดพบวาแทที ่จริงแลวคานิยมเรื ่องความดีงามใน
ขนบธรรมเนียมของไทยที่มีตอเพศสัมพันธนั้นก็เปนมายาคติที่ถูกสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยจอมพลป.เชน
กัน

คำศัพทเฉพาะ
!1.คอลลาจ (Collage) 
! คอลลาจเปนเทคนิคในการสรางศิลปะอยางหนึ่งโดยมากมักใชในศิลปะประเภททัศนศิลป 
เปนการตัดขอความหรือรูปตางๆ วัสดุตางๆมาใชปะลงบนพื้นที่สรางสรรคงานเพื่อนำเสนอศิลปะที่
ตองการ ในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยไดใชแนวควาามคิดคอลลาจในการสรางสรรคงานทั้งหมด โดยใชการตัด
ตอความคิดและมุมมองจากหลากหลายประเด็นภายในหัวขอหลักคือความสุข และแตกยอยความ
สัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกับความสุขในปจจุบัน ไมเพียงแตใชเทคนิคคอลลาจในการคิดสรางสรรคเทานั้น
ในการผลิตงานวิจัยยังไดใชเทคนิคคอลลาจกับการสรางชิ้นงานดวย
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!2.การปรับแตงเสียง (Audio Processing)
! การปรับแตงเสียงหมายถึง การนำเสียงที่มีมาปรับแตงผานอุปกรณหรือโปรแกรมที่ใชใน
การปรับแตงเสียง เชน โปรแกรมลอจิคหรือโปรแกรมซาวนแฮค เพื่อปรับแตงลักษณะของเสียงที่ไดยิน 
โดยการปรับแตงเสียงนั้นสามารถจำแนกไดหลากหลายเทคนิคโดยผูวิจัยไดคัดเลือกมาใช เชน 
การกรองความถี่เสียง (Filter) เสียงแตก (Distortion) เสียงกอง (Reverb) เสียงสะทอน (Echo)
!3. ความเขมเสียง (Dynamic)
! ความเขมของเสียงโดยทั่วไปหมายถึงระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้น ในงานประพันธชิ้น
นี้ผูวิจัยไดใหความหมายของความเขมเสียงไมเพียงระดับความดังเสียงแตยังรวมถึงความหนาแนนของ
เสียงที่เกิดขึ้นและสงผลตอภาพรวม
!4.การปรับทิศทางเสียง (Panning)
! การปรับทิศทางของเสียงนั้นใชในระบบเสียงสเตอริโอ (Stereo) หรือระบบที่มีลำโพง
ตั้งแตสองตัวขึ้นไป โดยเปนการปรับตำแหนงของเสียงที่จะเกิดขึ้นตัวอยางเชน ในระบบสเตอริโอ  2 
ชองสัญญาณ การปรับทิศทางของเสียงที่เกิดขึ้นเปนการปรับตำแหนงที่รับรูถึงการมีอยูของเสียงซาย
หรือขวา
!5.ตัวอยางเสียง (Sound Sample)
! เปนการบันทึกตัวอยางเสียงที่มีความนาสนใจ สวนมากมัพบในดนตรีแนวอิลเ็คโทรอคูสติ
คและมิวสิคคองแคร็ต
!6.วัตถุเสียง (Sound Object)
! วัตถุทางเสียง คือเหตุการณที่เสียงเกิดขึ้นไดยินแลวสามารถแยกสถานการณเสียงอื่นๆ
ออกจากสิ่งที่ใหกำเนิดเสียงได วัตถุทางเสียงนั้นจะตองสามารถจำแนกเนื้อเสียงหรือแยกจากปจจัยที่
ทำใหเกิดเสียงนั้นได

อิทธิพลทางความคิด
!1. โรล็องด บารตส (Roland Barthes)
! นักคิดชาวฝรั่งเศส ผูประพันธหนังสือ “มายาคติ” ผูซึ่งมอบแนวความคิดในการมองผาน
เหตุการณในปจจุบันของสังคมไทยรวมสมัยที่มีการเคลือบแฝงคานิยมจนกลายเปนความจริงอยางหนึ่ง
ภายในสังคม !
!2.จอหน เคจ (John Hamilton Cage,Jr.)
! นักประพันธเพลงชาวอเมริกันผูมีอิทธิพลในดนตรีแนวทดลองและผูคนพบดนตรีแนว
แชนส(Chance Music) ชีวิตของเคจไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดหลากหลายดาน ทั้งแนวคิดแบบมิ
นิมอลจากลัทธิเซ็น โมเดิรนแดนซจากเมิรซ คันนิงแฮม หรือทางดานศิลปะจากมาแซล ดูชอมป  เคจ
ไดชื่อวาเปนผูมีอิทธิพลอยางมากตอวงการดนตรียุคศตวรรษที ่ 20  ดวยแนวคิดทางปรัชญาของเขาที่มี
ตอดนตรีและเสียงโดยเห็นไดจากงาน 4’33’’ ที่มีการนำแนวคิดเรื่องความเงียบมาใชเปนหลักในการ
แสดงดนตร ี ผลกระทบที่แทจริงของงานประพันธชิ้นนี้อยูที่การฟงเสียงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น
จริงมากกวาตัวบทประพันธเองโดยตัวบทประพันธชิ้นนี้ถือเปนดนตรีแชนสเชนกัน  อิทธิผลที่มีตอเคจ 
อยางมากคืออิทธิพลแนวคิดทางดานตะวันออก  อิทธิพลของผูวิจัยที่ไดรับมาจากเคจนั้นเปนอิทธิพล
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ทางดานความคิดที่มีตอเสียงในธรรมชาติทั่วไป ถึงความงามของเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและ
การทำงานโดยใชแรงบันดาลใจจากศาสตรอื่นที่ตนเองสนใจ ตัวอยางเชนการใชความคิดทางดาน
ปรัชญาในการตีความ หรือการสื่อความหมายจากภาพสูงานดนตร ีและจากบทสัมภาษณอีกบทหนึ่งที่
เคจไดกลาวถึงมุมมองที่มีตอเสียงวาเขารักและชอบเสียงอยางที่มันเปน ไมไดเปนอะไรมากไปกวาเสียง 
ไมมีทั้งความหมาย นิยาม ไมไดมีดีหรือรายเปนเพียง “เสียง” เทานั้น ซึ่งความหมายและนิยามเหลานี้
ตรงกับมุมมองของผูวิจัยที่มีตอกรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วไปในสังคม

บทประพันธดนตรีอิเล็คโทรอคูสติค
! ที่มาและความสำคัญ
R ในงานสรางสรรคชิ้นนี้ผูวิจัยมีความตองการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการปรุงแตงคา
นิยมลงในปรากฏการณธรรมชาติที่คุนเคย สรางบริบทและความเขาใจขึ้นมาจากนิยามนั้นและตอมา
ถูกเคลือบแฝงไวดวยมายาคติตาง  ๆ โดยประเด็นที่ยกมาใชในงานสรางสรรคชิ้นนี้คือคานิยมเรื่องเพศ
สัมพันธ ผูวิจัยไดมองเห็นถึงมายาคติที่เคลือบแฝงอยูในเรื่องราวนี้ โดยสังคมใหนิยามเปนดานลบทั้งที่
จริงแลวเปนปรากฏการณทางธรรมชาติอยางหนึ่งเทานั้น จึงไดเลือกบทวรรณคดีที่เปนที่มีเรื่องราวของ
เพศสัมพันธและเปนที่ยอมรับมาใชเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคงาน โดยมีความคิดวาหากมีสวนหนึ่ง
ของงานนั้นเปนที่ยอมรับในสังคมอยูแลวทำใหสังคมมีโอกาสเสพงานสรางสรรคชิ้นนี้ไดงายขึ้น

! เนื้อหาที่เกี่ยวของ
! 1.เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน
! จากวรรณคดีที่มีเรื่องราวของบทอัศจรรยที่มีอยูมากมายขาพเจาไดเลือกคัดตอนสวนหนึ่ง
จากวรรณคดีเรื่อง “ขุนชาง-ขุนแผน” โดยผูวิจัยไดใหความสำคัญกับลักษณะของเสียงของรอยแกว
และการขับเสภา และมุมมองที่เสภาเปนศิลปะที่ไดรับการยอมรับในวงกวาง
! เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนเปนวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระพทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธรวมกับกวีในราชสำนัก ทรงพระราชนิพนธตอนพลายแกว
เปนชูกับนางพิม ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางและเขาหองนางแกวกิริยาและตอนนางวันทองหึงกับนาง
ลาวทอง โดยบทที่คัดเลือกมานั้นคือบที่ทพลายแกวลอบขึ้นเรือนนางพิมในเวลากลางคืนซึ่งเปนบทที่
ตัวละครเอกทั้งสองไดแสดงความรูสึกที่มีตอกันผานเพศสัมพันธเปนครั้งแรก ผูวิจัยใหความสำคัญของ
การมีเพศสัมพันธครั้งแรกดวยเหตุผลของความบริสุทธิ์และใสซื่อของตัวละครทั้งสองเมื่อเปรียบเทียบ
กับบทอัศจรรยบทอื่น  ๆความบริสุทธิ์ที ่กลาวถึงนี้คือความใกลเคียงกับความเปนธรรมชาติของ
พฤติกรรมมนุษย สังเกตไดจากแรงผลักดันในการมีเพศสัมพันธ หรือบริบทแอบแฝงเชน เหตุผล
ทางการเมือง หรือความตองการที่จะเอาชนะนั้นไมพบเจอในบทอัศจรรยนี้ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นมีตั้ง
อยูบนพื้นฐานของอารมณความรูสึกและแรงขับดันทางเพศเปนหลัก โดยมีเนื้อความดังนี้

! ! พระจันทรแจมกระจางนภากาศ! เทวราชเรงราชรถา
! สถิตในทิพรัตนลีลามา! ! ! อับแสงดาราดิเรกราย
! สกุณากาไกสนั่นกอง! ! ! น้ำคางตองบุปผชาติแยมขยาย

8

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



! แมลงภูเคลาเกสรขจรจาย!! ! พระสุริยฉายเรงรีบรถทะยาน
! เผยอแยมแจมกระจางสวางทิศ! ! สะดุงจิตกลาวเกลี้ยงดวยคำหวาน
! จะลาพิมนิ่มสนิทคิดรำคาญ! ! ปมปานจะตายจากพรากพิมไป
R 2.บทอัศจรรย
! ในเรื่องความรักและเพศสัมพันธอันเปนธรรมชาติของมนุษย เมื่อกวีตองการบอกเลาเรื่อง
ราวเหลานี้เพื่อใหเปนงานศิลปะไมใชในทางลามกอนาจารจึงไดมีการนำเสนอโดยวิธีการเปรียบเทียบ
หรือใชสัญลักษณแทนการบอกเลาตรงๆ
! 3.การขับเสภา
!“ เสภาเปนการขับเพื่อเลาเรื่องนิทานและเรื่องชาดกตางๆ สันนิษฐานวาเริ่มมีในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเดิมเปนการเลาเรื่องแบบธรรมดาตอมาไดดัดแปลงเลาเรื่องเปนคำกลอน เรื่องที่นิยมกันมาก
ที่สุด ไดแก เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน การขับเสภามีเสียงสูงๆต่ำๆโดยยึดทำนองเดียวซ้ำไปซ้ำมา แตผู
ฟงจะไดอรรถรสในการฟงจากการสอดใสอารมณในการขับและลีลาการขยับกรับเพื่อเขาจังหวะ การ
ขับเสภาพรอมการขยับกรับไมปรากฏหลักฐานวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด แตพบวาเปนที่นิยมมากในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน โดยในอดีตนั้นมักเปนการขับเสภาเลานิทานกันใน
ชุมชนทั่วไป

! คำศัพทเฉพาะ! !
!1. มิวสิคคองแคร็ต (Musique Concrète) การประพันธเพลงรูปแบบนี้ใชเทคนิคการติด
และตกแตงเสียงที่บันทึกเสียงมาเชน เสียงโรงงานหรือเสียงธรรมชาต ิ ในชวงเวลาเดียวกันนั้นดนตรี
คลาสสิคกลับดูเปนนามธรรมากขึ้น เชนการบันทึกโนตบนกระดาษจากนั้นจึงคอยมาทำใหเสียงปรากฏ
ทีหลัง แตมิวสิคคองแคร็ตเปนอีกหนทางหนึ่งซึ่งเริ่มจากเสียงที่เปนรูปธรรมเขาใจไดแลวจากนั้นจึง
กลายมาเปนนามธรรมในการประพันธเพลงตอมา งานดนตรีประเภทนี้ถูกคนพบโดยปแอร แชฟเฟอร 
(Pierre Schaeffer)
!2. อิเล็คโทรอคูสติค (Electroacoustic Music)  คำวาดนตรีอิเล็กโทรอคูสติกนั้นมีความ
หมายถึงผลของการจัดการกับเสียงที่บันทึกไวหรือเสียงที่สรางขึ้นโดยมีการกระจายเสียงผานเครื่อง
ขยายเสียง ดนตรีชนิดนี้เกิดขึ้นกลางยุคศตวรรษที่ 20 โดยพัฒนามาจากนักประพันธเพลงในรูปแบบ
มิวสิคคองแคร็ตและดนตรีอิเล็คโทรนิค
! 3.ศิลปะเสียง (Sonic Art) ศิลปะเสียงเปนการใหความสนใจในเสียงที่เกิดขึ้นไมวา 
ลักษณะของเสียง การฟง การไดยิน มุงเนนไปที่การขยายการรับรูเสียงที่เกิดขึ้น
!4. สเปคตรัม (Spectrum) สัญญาณที่แสดงผลของความเขมขนและคลื่นความถี่เสียงออก
มาเปนรูปธรรมทางวิทยาศาสตร
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! อิทธิพลตองานสรางสรรค
! 1.เทรเวอร วิชารท (Trevor Wishart)
! เทรเวอรเปนนักประพันธชาวอังกฤษ ผูมีความสนใจในศิลปะเสียงโดยหนึ่งในผลงานที่
โดดเดนของเขาคือากรทดลองเกี่ยวกับการออกเสียงหรือสรางเสียงโดยใชกลองเสียงของมนุษยโดยใช
หลักการเดียวกับสัทศาสตร มีการปรับเสียงตางๆตางรูปปากหรือการใชลิ้นชวยในการสรางความนา
สนใจของเสียงเชน การกระดกลิ้นพรอมออกเสียงหรือรัวลิ้น ในงานประพันธของขาพเจาชิ้นนี้ไดศึกษา
เทคนิคมาจากสวนหนึ่งของหนังสือที่เทรเวอรประพันธขึ้นมาชื่อวา ในศิลปะเสียง (On Sonic Art) ใน
บท การออกเสียง(Utterance) และ รูปแบบของมนุษย(The Human Repertoire) ซึ่งเปนบทที่เกี่ยว
กับการออกเสียงของสัตวมาจนถึงการออกเสียงของมนุษย พรอมตัวอยางวิธีการออกเสียงโดยใช
อวัยวะตางๆในชองปากและลำคอนำมาสรางเสียง ซึ่งเทคนิคในการออกเสียงดังกลาวไดใชหลักของ
วิชาสัทศาสตรมาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเทคนิคโดยมีสัทอักษร(Phonetic Alphabet) เปน
อุปกรณอยางหนึ่งในการแตงแตมเทคนิคที่เกิดขึ้น เทรเวอรไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับกลวิธีในการ
สรางเสียงไวหลากหลาย ผูวิจัยไดหยิบยกมาใชเพียงบางสวนดังตอไปนี้
! 2.มิเชล ชิออง (Michel Chion)
! นักประพันธเพลงชาวฝรั่งเศสผูซึ่งไดประพันธเพลงที่เกี่ยวของกับบทสวดในศาสนาคริสต
เอาไวในอัลบั้ม Requiem ของเขา ผลงานในอัลบั้มชิ้นนี้ขาพเจาไดศึกษาเอาแนวทางของการนำเนือ
ความจากบททวรรณกรรม หรือขอความที่ถูกประพันธไวอยูแลวนำมาดัดแปลงเพื่อใหเขากับบท
ประพันธของตัวเอง 
! บทประพันธของชิอองผูวิจัยนั้นไดยกตัวอยางเพลง Requiem Æternam(1978) ซึ่งเปน
เพลงแรกในอัลบั้มขึ้นมา โดยแบงประเภทเสียงไดหลักๆเปนสองประเภท
1.เสียงพูด ซึ่งเปนเสียงที่มีขอความเกี่ยวกับบทสวดที่กลาวมาอันเปนใจความสำคัญของเพลง 
2.เสียงประกอบ เสียงประกอบเหลานี้เปนเสียงที่คอยสงเสริมใหเสียงพูดมีความนาสนใจยิ่งขึ้น
บทบาทของทั้งสองนี้สลับกันและเกื้อหนุนกันไปมา เชน ตอนเริ่มเพลงมีการใชเสียงประกอบเปนตัวสง
เขาหาบทพูดตอนแรกโดยใชเเสียงความถี่สูงSustainตอเนื่องโดยมีบางครั้ั้งดึงความสนใจโดยการทำให
หายไปในชั่วระยะเวลานิดเดียว และเพิ่มความนาสนใจโดยการเพิ่มความเขมของเสียง และเสียงสอด
แทรกอื่น  ๆรวมถึงการเปลี่ยนลักษณะ texture ของเสียงที ่ sustain ในเวลาตอมาทำใหเกิดการดึงดูด
ความสนใจในรายละเอียดเสียงที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นจึงตัดเหตุการณเสียงทั้งหมดลงทันทีแลว
แทรกดวยเสียงพูดอันเปนเสียงหลักแทน
! โดยแนวคิดของการนำเสียงที่เปนขอความสื่อความหมายมาใชรวมกับบทประพันธนั้นผูวิ
จับไดนำมาเปนตัวอยางในการทดลองเพื่อสรางสรรคบทประพันธชิ้นสุดทาย
R 3.ไวทนอยซ (White Noise) 
R ไวทนอยซเปนวงดนตรีแนวทดลองจากประเทศอังกฤษ วงนี้ถูกสรางขึ้นโดยเดวิด วอรเฮา
ส (David Varhaus) และมีสมาชิกเพิ่มเติมคือไบรอัน ฮอดจสัน (Brian Hodgson) และเดเลีย เดลบี
ไชร (Delia Delbyshire) จาก  BBC Radiophonic Workshop โดยผลงานของวงที่มีอิทธิพลตอผูวิจัย
คือ My Game Of Loving(1968)  แปลเปนชื่อไทยไดวา เกมสแหงความรักของฉัน โดยบทประพันธ
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นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธภายใตมุมมองที่วา เปนการละเลนอยางหนึ่ง และเปนการเสพสม
เติมเต็มความสนุกสนานแรงปราณนา
! ตัวบทเพลงเปนดนตรีแนวอิเล็คทรอนิค โดยมีการนำเสนอเนื้อหาทางความคิดที่มีตอเพศ
สัมพันธผานเนื้อเพลง จุดที่นาสนใจของบทประพันธชิ้นนี้ที่มีอิทธิพลตอบทประพันธชิ้นสุดทายคือมี
การใสเสียงการรวมเพศลงในชวงกลางของบทประพันธ โดยเริ่มตนจากเสียงชายหญิงหนึ่งคู หลังจาก
นั้นปริมาณของผูคนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดึงความนาสนใจของบทประพันธใหสูงขึ้นดวยการปรับระดับเสียง
ใหสูงขึ้นเรื่อย  ๆ จนตัดเขาชวงที่มีเนื้อหาทำนองกอนหนา และในชวงทายของเพลงมีการใชเทคนิคดัง
กลาวซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยมีการอิมโพรไวสเครื่องดนตรีประกอบกับอารมณที่เกิดขึ้นพรอมกันไปดวย

หนังสั้น
! ที่มาและความสำคัญ
R สังคมไทยในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หลายครั้งที่ผู คนลืมมองลืมพินิจ
พิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้น ลืมมองปจจุบัน ใชชีวิตไปเรื่อยตามกระแสของเวลาและคานิยมที่สังคม
นำพาไป ผูวิจัยมีความตองการสะทอนใหเห็นปญหาสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผานการนำเสนอ
หนังสั้นกึ่งสารคดีเพื่อใหสังคมไดยอนกลับมามองบทบาทของตัวเอง หนาที่และสิทธิตางๆวาสมควร
เหมาะแลวหรือไมกับคานิยมที่เปนอยู

! เนื้อหาที่เกี่ยวของ
!1.ไทโปกราฟฟ ี่ (Typography)
! ไทโปกราฟฟหมายถึงการออกแบบและการจัดตัวอักษรเพื่อสื่อสาร โดยผูวิจัยทำไทโป
กราฟฟมาเปนสวนหนึ่งในการนำเสนอเนื้อหาผานหนังสั้น

! อิทธิพลตองานสรางสรรค
!1.อีวานเกเลี่ยน (Evangelion)
! อีวานเกเลี่ยนเปนแอนิเมชั่นสัญชาติญี่ปุน มีชื่อเสียงในชวงศัตวรรษที ่ 20 โดยมีเนื้อหา
การดำเนินเรื่องอางอิงจากคัมภีรไบเบิ้ลที่ซับซอนและมืดมน โดยตัวละครแตละตัวมีปมปญหาความคิด
ซุกซอนอยูสิ่งเหลาและคอยๆเผยตัวตามจุดสำคัญของเรื่อง ภายหลังมีการนำมีทำใหมเปนภาพยนตร
และมีการปรับปรุงเนื้อเรื่อง สิ่งที่ผูวิจัยใหความสนใจคือการนำไปโปกราฟฟมาสลับกับเนื้อเรื่องที่
ดำเนินอยูเพื่อแสดงสภาพจิตใจของตัวละครในสภาวะนั้น โดยในบางครั้งมาในรูปแบบคำถาม ในบาง
ครั้งมาในลักษณะเปนคำซ้ำๆแสดงใหเห็นสภาวะวิตกจริตคิดมากของตัวละคร

อินเตอรเน็ทบล็อค
! ที่มาและความสำคัญ
! ในสังคมไทยทุกวันนี้มีคานิยมตางๆมากมายที่เกิดขึ้นจากบริบทการใชงานและถูกนำไปสู
การเคลือบแฝง ซอนทับของมายาคติในสังคม อินเตอรเน็ทบล็อคนี้มีความตองการที่จะตีแผมุมมอง
ของผูวิจัยที่มีตอมายาคติจอมปลอมที่สงผลกระทบตอสังคมไทยในปจจุบันอันเปนสาเหตุหนึ่งของการ
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ที่ความสุขในสังคมไดลดนอยลงไป ผูวิจัยจึงตองการสรางอินเตอรเน็ทบล็อคซึ่งสามารถสอดแทรกเสียง
หรือวีดีโอลงไปไดเพื่อสะทอนแนวความคิดที่มีตอมายาคติในสังคมไทยปจจุบัน

! เนื้อหาที่เกี่ยวของและอิทธิพลตองานสรางสรรค
!1.สื่อผสม (Multimedia)
! สื่อผสมคือการนำรูปแบบในการสื่อสารที่มีอยูหลากหลายแบบมาบูรณาการนำเสนอรวม
กัน โดยรูปแบบการสื่อสารทงหลายไดแก ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง แอนนิเมชั่น วิดีโอ หรืออินเตอรแอค
ทีฟ โดยสนใหญสื่อผสมนั้นมักเปนการบันทึกแลวนำเสนอ
!2.อินเตอรเน็ท (Internet)
! อินเตอรเน็ทคือเครือขายขอมูลออนไลนที่ทรงประสิทธิภาพ โดยภายในเครือขายนี้มีองค
ความรูตางๆอยูมากมาย และวิธีนำเสนอขอมูลเหลานั้นมีหลากหลายรูปแบบเชนกัน โดยมากเว็ปที่นา
สนใจมักมีการนำเสนอในรูปแบบของสื่อผสมเปนผลใหความนาสนใจของตัวเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น รูป
แบบการนำเสนอที่หลากหลายและการจับูเนื้อหาตางๆขึ้นอยูกับประเด็นที่เจาของเว็ปตองการนำเสนอ 
โดยมากมักมีตัวอักษรยืนพื้นเปนหลัก

เพลงสมัยนิยม
! ที่มาและความสำคัญ
R ผูวิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในแงมุมมของการรับรูผานประสบการณสวนบุคคล 
ความสุขของแตละบุคคลแตกตางกันไปตามประะสบการณที่ผานมา การรับรูของคนเรากอใหเกิดควา
สุขและทุกข หากอารมณความรูสึกกอใหเกิดความทุกขหรือสุขแลวเมื่อเรารูเทาทันอารมณตัวเอง 
เขาใจถึงลักษณะความคิดตางๆของตน กระทั่งสามารถควบคุมความคิดและอารมณตอาิ่งที่รับรูได เมื่อ
นั้นความสุขจะเกิดขึ้นไดบอยครั้ง ผูวิจัยจึงมีความตองการแตงเพลงสมัยนิยมเพื่อใหความคิดของผู็วิจัย
สามารถเขาถึงไดงาย

! เนื้อหาที่เกี่ยวของ
!1.ดนตรีสมัยนิยม (Pop Music)
! ดนตรีสมัยนิยมนั้นมีความหมายหรือคานิยมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยขึ้นกับความ
ชอบหรือกระแสสังคมหลักในชวงเวลานั้น โดยแนวดนตรีใดๆก็ตามที่ไดรับความนิยมจากกระแสสังคม
หลักถือไดวาเปนดนตรีสมัยนิยมโดยไมจำกัดแนวเพลง

! อิทธิพลตองานสรางสรรค
!1.อภิชัย ตระกูลเผด็จชัย (เล็ก Greasy Cafe)
R เล็กเกิดในกรุงเทพฯจบการศึกษาระดับปวช.ที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป จากนั้นจึงไดไป
เรียนตอดานการถายภาพที่อังกฤษ โดยระหวางเรียนไดเปนนักกีตารใหกับวงดนตรีของเพื่อน หลังจาก
กลับมาเมืองไทยเล็กไดทำงานถายภาพนิตยสารและภาพนิ่งใหกับภาพยนตรตางๆ ตอมาไดออกอัลบั้ม
กับคายดนตรีสมอลลรูม โดยอัลบั้มที่ผูวิจัยไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดและดนตรีคืออัลบั้ม ทิศทาง 
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(2009) โดยผูวิจัยไดเลือกเพลงที่มีความนาสนใจคือเพลง ทิศทาง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชชีวิตและ
การมองโลก มีเนื้อเพลงดังตอไปนี้

“เผื่อใจเอาไวกอน ทิศทางยัง ไมแนนอนเรา นั้นตาง แตกตางกัน หลายสิ่ง มี หลายคน หลายอยาง
เหมือนกัน ในบางหนแตเวลา ไมเคยเปลี่ยน กลับยังหมุนเวียนวน อยูอยางนั้น

* เมื่อลมที่เปลี่ยน   ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง  อาจนำมาถึงการเปลี่ยนแปลง บางสิ่ง    บางอยาง
เมื่อระยะทาง      และเวลา เวลาเปลี่ยน อาจทำใหใจ

(ของคน ของคน ของเธอ เปลี่ยนไป)(ของเธอ ของเรา ของใคร เปลี่ยนแปลง)
คน สองคน ไดตกลงกัน ในบางสิ่ง ที่จะ วางเวน ซึ่งคนแปลกหนา ตอกันจากนี้

แตเวลา ไมเคยเปลี่ยน หากยังหมุนเวียนวน อยูอยางนี้
เผื่อใจเอาไวกอน ทิศทางลม ไมแนนอน 

 เปลี่ยนไป   หวั่นไหว”

! เพลงของเล็กมักมีเนื้อหาที่สะทอนแนวความคิดเกี่ยวกับการมองโลกหรือความเจ็บปวด
แตกตางจากเพลงกระแสนิยมทั้งหลาย ผูวิจัยรูสึกถึงพลังและความหนักแนนทั้งในน้ำเสียงและภาค
ดนตรี

บทความ
! ที่มาและความสำคัญ
R ความทรงจำในชีวิตสามารถถูกเรียกคืนมาไดดวยบทเพลงหรือสถานที่ที่เคยมีความทรงจำ
รวมกัน ทำใหผูคนสามารถตักตวงความสุขไดอยางงายดายเพียงแคเดินเขาไปพบเจอกับสถานการณ
หรือบทเพลงที่มีความทรงจำสวยงามหลงเหลืออยู หรืออาจพบเจอกับความเจ็บปวดเหลือคณานับขอ
งอดี เราจะเรียนรูจากสิ่งเหลานี้อยางไร

! เนื้อหาที่เกี่ยวของและอิทธิพลตองานสรางสรรค
!1.ประสบการณชีวิต
R ประสบการณชีวิตคือการที่ชีวิตไดผานเรื่องราวสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรู
และการเปลี่ยนแปลง เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นจะทำใหเกิดการเรียนรูจดจำและการปฏิบัติตอ
สถานการณที่มีความใกลเคียงกันในอนาคต ผูคนสามารถยอนความทรงจำหรือระลึกเหตุการณไดผาน
ทางสถานการณหรือสิ่งที่เกี่ยวของ เชน หากเคยฟงเพลงหนึ่งเมื่อสมัยคบหากับคนที่ชอบพออยู เมื่อ
เลิกรากันหากไดยินเพลงนั้นอาจทำใหระลึกถึงสถานการณในชวงเวลาที่เคยคบหาไดอีกครั้ง หรือการที่
เรามีความทรงจำกับสถานที่ เมื่อเวลาผานไปและไดยอนกลับไปยังสถานที่เดิมอีกครั้งหนึ่งผูคน
สามารถจดจำรายละเอียดที่นาสนใจของเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมาแลวได ซึ่งความทรงจำหรือ
ประสบการณทั ้งหลายไมอาจนิยามหรือตีคาความดีงามได เมื ่อเวลาผานไปมองยอนกลับมาดู
สถานการณเดิมอาจพบวามุมมองที่มีตาสถานการณนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ดวยอายุที่มากขึ้นทำใหมี
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ประสบการณในชีวิตมากขึ้นและการมองโลกหรือการยอมรับสิ่งตางๆเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกชวงเวลา
ของชีวิต

รายการวิทยุ
! ที่มาและความสำคัญ
R จากความสุขที่มีอยูในสังคม เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นผูวิจัยคิดวาตัวสังคมนั้นเปน
ทรัพยากรหลักที่เปนผลกระทบตอความสุขของประชาชนหมูมาก โดยการแกปญหาที่มีในสังคมควรใช
แนวทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา เพื่อจัดการปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีศิลปะคอย
เยียวยาจิตใจ แตในความเปนจริงการใชหลักการทางวิทยาศาสตรแกปญหานั้นไมอาจทำไดเต็มที่
เนื่องจากตัวสังคมเองยังมีกลุมกอนความเชื่อที่ปฏิเสธขอมูลแทอยู อาจมาจากการขัดผลประโยชนใดๆ
ก็ตามทำใหแนวความคิดแบบวิทยาศาสตรไมอาจใชแกปญหาได โดยกลุมกอนความเชื่อนั้นไดถูกเสริม
แตงจากมายาคติและเทคโนโลยีที่นำมาใชในทางที่ไมเหมาะควร สงผลใหสิ่งตางๆไมอาจดำเนิน
บทบาทของตนไดอยางถูกตอง ดังเชนวิทยาศาสตรควารจะแกปญหาตางๆไดดวยความเขาใจ หรือ
ศิลปะควรปลอบประโลมใจคนไดทุกเพศทุกวัย ทำใหผูวิจัยตองการสะทอนแนวความคิดผานรายการ
วิทยุสี่ตอน โดยแตละตอนจะกลาวถึงแนวควมคิดที่ผู็วิจัยมีตอองคประกอบที่มีผลตอความสุขดังที่
กลาวมาไดแก วิทยาศาสตร สังคม ศิลปะ และความสุข เพื่อใหผูฟงไดคิดและสะทอนตัวเองออกมา
เมื่อไดเสพชิ้นงาน โดยคาดหวังอนาคตในวันพรุงนี้สามารถเปนอนาคตที่มีความสุขมากกวาเดิม

! อิทธิพลตองานสรางสรรค
!1.ประวัติศาสตรของศิลปะเสียง (A History Of Sound Art) / 1:25:25
! ผลงานการสรางสรรคชิ้นนี้ถูกสรางขึ้นในไป 2011 ในเว็ปไซตวีมีโอ (Vimeo) โดยผูใช
นาม ซาวน แอซแซซิน (Sound Assassin) หรือแอนนัว เนพโทโลมัส (Ennioa Neoptolomus) โดย
ศิลปนไดกลาวถึงการรับรูประสบการณทางเสียงที่ไดพบเจอมากมาย โดยเขาใหแนวความคิดวา
ประสบการณที่เกิดจากการรับรูทางหูนั้นไมเคยหยุดนิ่ง อาจเพียงเปลี่ยนลำดับใหมและนำมาเสนอซ้ำ 
โดยตัวผลงานมีการนำเสียงจากหลากหลายเหตุการณมาผสมผสานมีลักษณะคลายงานคอลลาจ โดย
มุงเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเดินาทงทของศิลปะเสียง ใชสถานการณทางเสียงเลาเลื่องผสมผสานกับ
คำพูดตางๆ
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บทที่ 3 

บทวิเคราะหผลงานทดลองของผูวิจัย

! ผูวิจัยไดทดลองรางแนวความคิดในหัวขอตางๆขึ้นมาเพื่อศึกษาเทคนิควิธีเพื่อนำผลการ
ทดลองที่ไดมาประยุกตใชกับงานสรางสรรคชิ้นสุดทาย โดยไดศึกษาเทคนิควิธีการตางๆจากการ
ทดลอง โดยมุงเนนในประเด็นของการนำเสนอผลงานในรูปแบบของศิลปะเสียงและคอลลาจ วิธีการ
บันทึกเสียงเพื่อใหไดทรัพยากรเสียงที่มีคุณภาพ  การสรางวัตถุทางเสียงที่มีความนาสนใจ
! เบื้องตนผูวิจัยไดแบงแนวความคิดและจัดลำดับความสำคัญออกเปนสี่หัวขอดังนี้ 
1.สังคม เปนโจทยตั้งตนเปนทรัพยากรหลัก
2.วิทยาศาสตร เปนเครื่องมือในการแกปญหาสังคมชิ้นที่1
3.ศิลปะ เปนเครื่องมือในการแกปญหาสังคมชิ้นที่2
4.ความสุข ผลลัพทธของการแกปญหา

รางความคิดแตละหัวขอ
!1. สังคม
! สังคมคืออะไร? สังคมคือลักษณะการอยูอาศัยรวมกันของมนุษยโดยมีหรือกฏเกณฑหรือ
เงื่อนไขบางอยางเปนจุดรวม  เงื่อนไขและกฏเกณฑนั้นมีความแตกตางกันตามภูมิประเทศที่อาศัยอยู
เปนสำคัญ เนืื่องจากลักษณะภูมิประเทศจะเปนตัวกำหนดวิธีการอยูรวมกันในสังคมนั้นๆ เชน การแตง
กายและอาหารการกินในประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำจะเปนเสื้อผาที่มีความหนา สีสันฉูดฉาดสวนอาหาร
มักจะมีรสชาดไมจัดจาน ตางจากประเทศเขตรอนที่การแตงตัวมักจะบางเบาสบายและสีสันไมฉูดฉาด
มากสวนอาหารนั้นมักจะมีรสชาดที่เผ็ดรอนตามพืชพันธุที่มีมากในพื้นถิ่น 
! สิ่งที่เกิดขึ้นภายในสังคมมักมีกฏเกณฑหรือความเชื่อรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนมาตรฐาน
ของสังคมนั้นๆ อาจเปนกฏหมายถูกสรางขึ้นมาตามสังคมหรือสรางมาจากความเชื่อใดความเชื่อหนึ่ง
ทางศาสนา โดยแตละศาสนานั้นลวนแตมีจุดมุงหมายรวมกันคือความสุข แตกตางกันไปในราย
ละเอียด ซึ่งความแตกตางนี้เองหลายครั้งหลายคราเปนชนวนใหเกิดเหตุทะเลาะกระทบกระแทกกัน
แมแตในคนศาสนาเดียวกันที่มีความเชื่อไมเปนไปในทางเดียวกัน หรือตั้งคำถามตอความเชื่อนั้นๆ
! ในการวางกฏเกณฑหรือเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำเปนตองมีบรรทัดฐานเปนหลักให
พิจารณา ในทางสังคมเองกฏเหลานี้มักเปนหลักในการอยูรวมกันของสังคม และกฏเหลานี้มีผลกระ
ทบตอวัฒนธรรมและความเชื่อในลำดับตอมา ดังเชนกรณี 112 ของประเทศไทยที่มีผลกระทบตอ
สังคมและความเชื่อโดยแบงกลุมประชาชนเปนสองฝายคือ ฝายรักษากฏไวและฝายปฏิเสธกฏ โดยทั้ง
สองฝายตางใหความคิดเห็นที่มีทั้งเหตุและผลจากมุมมองของตน นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่มีการ
ใชอารมณนำเหตุผลอันกอใหเกิดผลกระทบในดานลบตอกรณีที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นถือเปน
กรณีที่ออนไหวสำหรับความรูสึกของคนไทย เปนผลมาจากสมัยลาอาณานิคมที่รัฐตองการสรางอัต
ลักษณเพื่อใหอยูรอด สรางความรักชาติโดยจอมพลป. เปนผลตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยการสราง
คานิยมและความเชื่อตางๆ กระทั่งการเขียนประวัติศาสตรชาติไทยยังมีการใสรเื่องราวที่สงเสริมความ

15

15

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เปนชาตินิยมลงไป ซึ่งผลจากตัวอยางดังกลาวเมื่อมีการพูดหรือกลาวถึงในประเด็นที่มีความออนไหว
สิ่งที่เห็นไดชัดที่เกิดขึ้นก็คือการลาแมมดในสังคม การลาแมมดที่เกิดขึ้นคือการใชคานิยมของคนกลุม
หนึ่งมาโจมตีบุคคลที่มีแนวความคิดไมลงรอยกับกลุมนั้น และโดยมากการลาแมมดนั้นมักทำลงไปดวย
อารมณผสมกับความเชื่อที่ขาดสติ ผลที่ไดรับคือความแตกแยกที่ลงลึกตางฝายตางยึดมั่นถือมั่นใน
ความคิดรูปแบบของตนมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นชวยสนับสนุนใหเห็นอิทธิพลของกลุมประชากรที่มีความ
คิดและวิจารณญาณแบบเดียวกันเมื่ออยูรวมกันเปนกลุมนั้นสามารถสรางผลกระทบตอชีวิตของบุคคล
อื่นไดมากมายขนาดไหน ดังเชนอิทธิพลของเหลาม็อบสีเสื้อทั้งหลายแดงเหลืองสวนหนึ่งที่ลาแมมดขั้ว
ความคิดที่ตรงกันขามหรือตนเองไมเห็นดวย เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นมาอาจเพื่อเปนประโยชนตอใคร
สักคน แตสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมเองกลับเปนผลรายเสียมากกวา ความแตกแยกอันเต็มไปดวยอารมณที่
พรอมจะระบายในคามเชื่อและศรัทธามากกวาการรับฟงและพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งเหลานี้คอยๆ
เพิ่มขึ้นทุกวันๆจนกลืนกินความสุขของใครหลายๆคนแมกระทั่งคนในครอบครัวก็ยังสามารถฆากันได
หากมีความเห็นที่แตกตางกันทางการเมือง
! ในขณะที่บางกฏหรือบางความเชื่อกอใหเกิดปญหาความแตกแยกในสังคม เหลาผูคุมกฏ
และผูรางกฏในบานนี้เมืองนี้ก็ไมตางกัน ในกรณีนี้สามารถแบงแยกไดเปนสองสวนคือผูออกกฏกับผูบัง
คับใชกฏ ในกรณีของผูออกกฏนั้นคือนักการเมืองซึ่งมีอิทธิพลทางสังคมตอสภาพสังคมอยางมาก ไมวา
จะเปนแนวคิด คำพูด การกระทำ ซึ่งโดยมากนักการเมืองจะมีพรรคเพื่อเปนกำลังในการดำเนินการสิ่ง
ที่ตองรับผิดชอบสูงได ดวยการจัดตั้งเปนองคกรณดำเนินกิจการทางการเมืองนี้เองทำใหมีความเปน
ปกแผนและอำนาจมากขึ้น และเมื่อไดเขามาสูเสนทางการเมืองแลวยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีเสน
สายเพื่อใหการดำเนินการตางๆเปนไปไดอยางราบรื่น ซึ่งไมอาจปฏิเสธไดวาในบางครั้งการดูแลเสน
สายนั้นอาจไมใชวิธีที่ถูกกฏหมายเสมอไป ในหลายๆครั้งเรามักพบเจอขาวที่เปนคดีความใหญ เชนการ
ซื้อขายที่ผิดกฏหมาย การฮั้วการประมูลของภาครัฐ หรือการใชอำนาจอยางไมชอบธรรมเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งที่มุงหวัง โดยบุคคลหรือกลุมคนที่ตกเปนขาวนั้นมักจะมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับนักการ
เมืองเสมอๆ แลวสิ่งเหลานี้มาเกี่ยวพันกับความสุขไดอยางไร? สำหรับผูวิจัยคือความอยุติธรรมเอารัด
เอาเปรียบ การริดรอนสิทธิที่ควรไดครับ  ตัวอยางที่เห็นไดชัดของอิทธิพลเหนือกฏหมายมักจะเปน
บุตรหรือญาติสนิทของนักการเมืองกระทำผิดแลวไมไดรับการตัดสินโทษตามที่กฏหมายบัญญัติไว 
หรือไมเหมาะสมแคโทษนั้นๆ เชนการฆาคนตายโดยตั้งใจหรือความประมาทก็แลวแต สวนใหญมัก
หลุดพนกรณีตางๆไปไดอยางไมนาเชื่อ เชนกรณี ดาบยิ้มหรือแพรวา สิ่งเหลานี้ทำใหประชาชน
ธรรมดาตองอยูอาศัยในสังคมดวยความหวาดระแวง และเมื่อผูใดหาฝกหาฝายที่มีอำนาจไดก็มักใช
อำนาจนั้นในทางผิดเสียมากกวา เปนหวงโซไปเรื่อยๆไมจบไมสิ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการคอรรัปชั่น
ผานสัญญาการทำงานตางๆอีกดังเชนกรณีโครงการโรงพักตำรวจทั่วประเทศที่มีการทำผิดสัญญาไม
อาจสรางไดตามกำหนดแตกระบวนการความกาหนาจากที่เห็นแทบไมตางอะไรจากการรางสัญญา
และเริ่มทำเพียงเดือนหรือสองเดือน หรือกรณีที่เคยไดยินมาถึงการลงทุนสรางที่ใหบริการดานสุขภาพ
มีการตัดงบสำหรับคนระดับผูบริหารไปแลวถึงเกือบยี่สิบเปอรเซ็นตของวงเงินทั้งหมดซึ่งยังไมรวมถึงที่
ตองจายใหคนในพื้นที่และอื่นๆอีก เห็นไดชัดวาการถูกเอารัฐเอาเปรียบจากภาษีที่ลงทุนไปของ
ประชาชนนั้นไมอาจไดคาตอบแทนที่คุมคา แมแตในระดับผูบังคับใชกฏหมายเองสามารถมีการเอารัด
เอาเปรียบประชาชนไดโดยตรงไมวาจะเปนการตั้งดานรีดไถ หรือเก็บเงินคาดูแล ในบางครั้งหากเปน
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บุคคลไมมีเสนมีสายอาจไมไดรับการติดตามคดีเทียบเทากับบุคคลที่รูจักผูใหญในสังคม จากผลกระ
ทบแะคานิยมเหลานี้ที่มีอยูในระดับผูบริหารประเทศมาจนถึงเหลาผูบังคับใชกฏหมาย จากนายไปถึง
บาวเปนตัวอยางโมเดลใหแกหลายสิ่งหลายอยางในประเทศไทย สงผลไปถึงการบริการของหนวยงาน
รัฐเชนกัน ตัวอยางเชนการรักษาพยาบาลโดยใชสิทธิ์ประกันสังคมของรัฐ มีการนำยาที่คุณภาพต่ำกวา
มาตรฐานมารักษาคนไข(ในบางกรณีที่เกิดขึ้น) เพื่อตัดเอาสวนตางเขากระเปาของผู็ที่เกี่ยวของ หรือ
การบังคับใหผูปวยไดรับสิทธิ์การรักษาที่ต่ำกวามาตรฐานเพื่อผลประโยชนของตนเอง สิ่งเหลานี้ทำให
เราตองมานั่งขบคิดกันอีกทีหรือไมสำหรับบทบาทของขาราชการและตัวแทนของประชาชนที่มีสิทธิ์
เหนือประชาชนผูออกคาใชจายในประเทศ 
! นอกเหนือจากหนวยงานของรัฐหรือตัวแทนของประชาชนสวนหนึ่งที่มีการเอารัดเอา
เปรียบสังคมแลว ในบางกรณีผูมีชื่อเสียงหรือมีหนามีตาของสังคมก็เปนสวนหนึ่งในการสรางคานิยม
หรือสนับสนุนคานิยมที่บิดเบี้ยวของสังคมอีกดวย ตัวอยางเชนกรณีของ นางระเบียบรัตน พงษ
พาณิชยที่ออกมาพูดเกี่ยวกับบทบาทตางๆของผูหญิงในสังคม ซึ่งมีผลกระทบแตกตางกันไป หนึ่งใน
ประเด็นที่ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักไดแกการที่นางระเบียบรัตนออกมาพูดในแงลบเกี่ยวกับการแตง
ตัวของพริตตี้นางแบบในงานมอเตอรโชวป 2555 วาไมถูกตองตามหลักประเพณีไทยอันดีงามโดยอาง
ตามความเขาใจตนเอง เมื่อผมไดลองคนหาขอมูลทางประวัติศาสตรแลวกลับพบวามีทิศทางตรงกัน
ขามอยางเห็นไดชัด เนื่องดวยประเทศไทยมีภูมิประเทศอากาศรอนการแตงตัวจึงไมปกปดนัก ผูหญิง
เปลือยอกเห็นเปนเรื่องปรกติในสังคมทั่วไป แมกระทั่งเรื่องการไดเสียกันกอนแตงงานก็มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรสนับสนุนถึงเหตุการนี้เปนเรื่องทั่วไปในสังคม แมแตการสะทอนผานงานศิลปะอยางการ
ขับเสภาเพื่อเลาเรื่องราว ตัวบทเสภาเองยังมการกลาวถึงเรื่องจำพวกนี้ไวเคลือบดวยบทอัศจรรยเพื่อ
ไมเปนการประเจิดประเจอเสียมากกวาละอายดังเชนที่คนไทยในปจจุบันเขาใจ ยังมีสถานการณอีก
มากมายที่เกิดขึ้นจากการแสดงทาทีของผูที่สังคมใหความสนใจเปนผลใหเกิดคานิยมหรือการเอาเปน
แบบอยางของคนในสังคม เชนพฤติกรรมการเลียนแบบดารา สำหรับผูใหญอาจเปนการรับฟงขาวหรือ
ความคิดเห็นจากนักขาวหรือบุคคลที่ตัวเองมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งในความเปนจริงแลวสิ่ง
เหลานั้นไมจำเปนตองเปนจริงหรือถูกตองเสมอไป  แตเมื่อไดรับการเผยแพรทางสื่อที่ไดรับการยอมรับ
กระแสสังคมสวนหนึ่งมักถือเอาเปนความจริงและยอมรับโดยความเชื่อของคนหมูมาก แมวาสิ่งเหลา
นั้นจะไมเปนความจริงก็ตามแต ในขณะเดียวกันกับที่ความเชื่อหรือกระแสหนึ่งถูกปนแตงขึ้นมาใน
สังคม ยังมีความเชื่อและกระแสอื่นๆในสังคมเชนกัน ในบางครั้งก็เกิดความคิดเห็นคูตรงขามหรือขัด
แยงกันขึ้น ทำใหเกิดปญหาทางดานความคิดและแนวปฏิบัติขึ้นมา ซึ่งในความเปนจริงการดำรงชีวิต
นั้นทุกคนตางมีแนวทางการดำเนินชีวิตของตัวเองแตกตางกันไปตามประสบการณและสังคมที่อาศัย
อยู โดยความเชื่อหรือคานิยมหนึ่งๆที่เกิดขึ้นอาจใชไมไดหรือไมอาจเปนจริงไดกับคนทุกคนแมแตใน
สังคมของตนเอง 
! ความเสมอภาค ความยุติธรรม และสิทธิ ของคนในสังคมนั้นมีไมเทากันถึงแมจะมีแนว
ความคิดวาทุกคนเทาเทียมกันและประชาชนเปนที่ตั้ง แตในความเปนจริงแลวสังคมนี้ยังตั้งอยูใน
ระบบพีระมิดหรือปลาใหญกินปลาเล็กอยูร่ำไป แมมีความคิดเห็นที่แตกตางหรือตั้งขอสงสัยมีโอกาส
อยางมากที่บุคคลนั้นๆจะตกเปนจำเลยของสังคมที่มีแนวคิดตรงกันขามอยางรุนแรงและมีจำนวน
มากกวา สิ่งที่เกิดขึ้นเหลานี้ปดทางเดินของการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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! หากตองการอยูอาศัยรวมกันไมสามารถคิดตางหรือมีความคิดเปนของตัวเองไดทั้งหมด 
บางตองเก็บงำไวทั้งที่ไมพอใจ บางอัดอั้น กลายเปนคนเก็บกดหรือตองระแวงสิ่งรอบขางอยูตลอดเวลา 
ยิ่งโดยเฉพาะคานิยมคนอื่นทำได ทำไมทำไมได คนอื่นเปนไดทำไมเปนไมได ราวกับบังคับใหทำ
มากกวาความอยากทำ ตองทำเพราะคนอื่นทำกัน แตไมไดทำเพราะอยากทำหรือมีความตองการที่จะ
ทำ ไมมีกฏเกณฑใดที่จะลงตัวไปหมดทุกกรณีหรือใชไดกับทุกอยาง มาตรฐานของแตละคนการตอบ
สนองตอแตละสิ่งจึงมีความแตกตางออกไป เมื่อพบเจอกับคานิยมสังคมนั่นเปนจุดเปลี่ยน การยอนให
คิดทบทวน ความกลัว หรืออาจเปนความกลา ไมวาการเลือกใดๆตางสงผลลัพทธในดานลบไดทั้งนั้น 
เวนแตจะยอมรับผลหรือทางเลือกนั้นไจากใจโดยไมเสียใจทีหลังจริงๆ หากทำไมไดแลวคงตองทนทุกข
กับทางเลือกนั้นอยูตอไป
! ในความไมเทาเทียมกันของสังคม การเหลื่อมล้ำมากมาย และกระแสชี้นำของผูมีอิทธิพล
ทางสังคมหรือกลุมแนวความคิดตางๆ ความหลากหลายและซับซอนของบริบทในสังคมมีมากมายเกิน
กวาที่บรรทัดฐานหนึ่งเดียวที่แนนอนจะสามารถตอบโจทยสิ่งเหลานี้ได ความดี คนดี หรือ ดี อาจไมใช
คำตอบสำหรับทุกกรณี เมื่อผลประโยชนนำหนาแนวความคิด เมื่อทรัพยสินหนุนหลังคานิยม สิ่งตางๆ
ไมอาจเปนไปไดโดยงาย แมกระทั่งการแสดงความคิดเห็นตอสิ่งตางๆอาจมีผลกระทบตอความคิดหรือ
คานิยมอื่นๆอยางเลี่ยงไมได โดยเฉพาะในสังคมไทยปจจุบันที่นิยมการพูดจาแบบออมโคงคุงแมน้ำอัน
เปนปญหาในการสื่อสารที่สำคัญ และในทางตรงกันขามหากมีการพูดตรงๆ แสดงขอมูลและวิจารณ
ตามแตละจุดยิ่งเปนไปไดยาก จากความสามารถในการควบคุมอารมณของบุคคล ความเชื่อที่คอยปด
กั้น ทิฐิและความตั้งมั่นในตัวตนอยางเปยมลน สิ่งเหลานี้ไมอาจทำใหมองเห็นประเด็นหรือความ
ตองการของคูเจรจาได นานเขากลายเปนการยัดเยียดทางความคิด โยนขอมูลและความเชื่อเขาใสกัน 
ราวกับบังคับขูเข็ญใหเห็นตาม ทงาเลือกในการแสดงออกของสังคมนี้จึงมีไมมากนัก ไมวาวิธีไหนวิธีใด
ลวนกอใหเกิดผลกระทบไดทั้งนั้นแลวแตกรณีวาจะมีกระแสตอบรับแคไหน โดยสวนตัวเลือกใชการ
สะทอนแนวความคิด บอกกลาว หรือระบายสิ่งเหลานี้ออกมาในรูปแบบของศิลปะเปนหลัก ไมวาจะ
เปนการเขียนหรือแตงเรื่องราว การแตงเพลง โดยอางอิงจากแนวความคิดและประสบการณที่พบเจอ
ที่สามารถอางอิงไดระดับหนึ่ง 
! การแสดงความคิด ตัวตน มุมมองผานศิลปะนั้นเปนหนึ่งในหนทางที่สามารถกระทำได 
ในหลายครั้งเราเคลือบขอมูลที่แทจริงดวยสิ่งที่สวยงาม ผูเสพสามารถรับแนวความคิดเขาไปพิจารณา
ไดอยางไมเจ็บปวดนัก และการนำเสนอในรูปแบบของงานศิลปะนั้น คอนขางเปนทางเลือกสำหรับ
การรับฟงรับรูของผูเสพ ถือวาเปนการใหเกียรติอยางหนึ่งที่ไมยัดเยียดเขาไปในตัวตน(เวนแตกรณี 
Mass media ที่ตองการประชาสัมพันธอะไรสักอยาง)ของผูอื่น ทำใหผูฟงผู็คิดมีเวลาตัดสิใจ ไตรตรอง 
และเลือกเฟนสารที่สื่อได โดยเฉพาะประเด็นอันหลากหลายของสังคมไทยในปจจุบันที่มีความซับซอน
เปนอยางยิ่ง ทำใหยากที่จะเขาถึงไดทั้งหมดพรอมกัน ศิลปะจะเปนแวนขยายชวยในการระบายออก
ทางความคิดและความรูสึกเหลานั้นไดอยางมีนัยยะ เปนหนึ่งในทางออกของการแสดงจุดยืน และ
ความคิดตอผูอื่นในรูปแบบที่สามารถเขาถึงผูคนไดมากกวาการสนทนาปรกติที่ตองอาศัยวุฒิภาวะอัน
มากมาย
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!2.วิทยาศาสตร
! วิทยาศาสตรคือองคความรูที่ถูกทดสอบและพัฒนา เพื่อใหรับรูเงื่อนไขหรือกฏเกณฑที่มี
ความเปนขอเท็จจริงในองคความรูนั้นๆ โดยวิทยาศาสตรถือเปนรูปแบบการจัดการองคความรูอยางมี
ระเบียบแบบเผนเพื่อใหไดผลลัพทธมี่มีความแนนอนและคาดเดาไดมากที่สุด
! วิทยาศาสตรไดแบงสาขาความรูออกเปนหลายสาขามากมาย  แบงเปนวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ วิทยาศาสตรประยุกต วิทยาศาสตรสุขภาพ  วิทยาศาสตรสังคม วิทยาศาสตรการทหาร 
และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งผลกระทบที่มาจากวิทยาศาสตรนี้ทำใหเกิดารพัฒนาองคความรูตางๆ
ขึ้นมามากมายแมแตในดานศิลปะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาสงผลใหเทคโนโลยีที่มีสวนเกี่ยวของกับสิ่ง
ตางๆกาวหนาและเกิดการผลิดอกออกผลของแตละสาขา เชน ทางดานดนตรีเองไดรับผลกระทบของ
การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือทำใหเกิดเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายแตกตางกันออกไป ทั้งยัง
พัฒนาคุณภาพและปริมาณที่สามารถผลิตไดอีกดวย ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญกวาเครื่องไมเครื่องมือที่
วิทยาศาสตรเปนผูสนับสนุนเทคโนโลยีก็คือ ความสามารถในการจัดการและจัดเก็บขอมูล เชน ทาง
ดานดนตรี ชวยในการคิดวิเคราะหทฤษฏีดนตรี ชวยในการจัดเก็บตัวอยางเพลงและนำมาหาจุดรวมที่
ใหผลบวกในดนตรี หรือคนหาการตอบสนองตอคลื่นความถี่ของหูมนุษย
! จากการที่วิทยาศาสตรไดมีสวนรวมอยูในทุกสิ่งรอบตัวเราทุกวันนี้ วิิทยาศาสตรยัง
สามารถทำใหเรามองเห็นที่มา ที่ไป และปจจุบันไดอยางชัดเจนมากขึ้นอีกดวย  ในที่นี้ขอยกตัวอยาง
ปจจุบันกอนเพราะทำใหเราสามารถรับรูถึงอดีตและอนาคตได ตัวอยางเชน การวินิจฉัยคนปวยทำให
เห็นถึงสภาพการณที่เปนในปจจุบัน เมื่อแพทยไดเห็นอาการคนไขแลวและไดทำการซักถามและเก็บ
ขอมูล ทำใหสามารถคาดเดาอดีตอันเปนเหตุเพื่อหาทางแกไขปจจุบัน และไดทำนายอนาคตที่อาจเกิด
ขึ้นไดเพื่อนำมาปรับปรุงรวมกับอดีตและปจจุบันเพื่อใหแนวโนมเปนไปในทางที่ดีขึ้น! หรืออาจ
เปนการคนพบวัตถุโบราณในยุคปจจุบันที่มีรูปรางหนาตาเหมือนจาน ทำใหเรามองยอนกลับไปในอดีต
เพื่อคนหาที่มาได ทำใหเห็นถึงสิ่งที่ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้น โดยประวัติศาสตรนั้นหลายทีหลายครั้งที่
บงบอกทั้งความผิดพลาดและผลสำเร็จที่เกิดขึ้น สามารถนำมาพัฒนาและแกไขปจจุบันที่มีสวน
เกี่ยวของหรือคลายคลึงกันได ในบางครั้งการมองยอนลงไปในอดีต เชนที่มาของมนุษย การ
วิวัฒนาการ หรือการยายถิ่นฐาน  ทำใหเห็นความเปนไปและการเปลียนแปลง และสะทอนใหเห็นวา
แทที่จริงแลวมนุษยก็คือสัตวชนิดหนึ่งบนโลก แตกตางกันที่มีการพัฒนารูปแบบของสังคมและ
เทคโนโลยีเพื่อการอยูรอด 
! ภาษาและการสื่อสารของมนุษยที่มีความแตกตางและหลากหลายนั้นวิทยาศาสตรไดมี
สวนชวยทำใหโลกทุกวันนี้เขาใจกันไดมากขึ้น โดยคิดคนหลักภาษาศาสตรที่เปนตัวกลางในการบันทึก
และชวยใหเขาถึงภาษาทั้งในดานการออกเสียงรวมถึงความหมาย เปนผลใหปญหาที่เกิดจากการ
สื่อสารลดนอยลงเพิ่มโอกาสความเขาใจที่ดีตอกันมีมากขึ้น 
! วิทยาศาสตรทำใหสามารถวิเคราะหความเชื่อตางๆที่มีมาแตเดิมอยางเปนเหตุเปนผล
มากขึ้น ชวยในการจัดการปญหาทั้งทางดานเทคนิคและความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวา
สมัยกอน เปนผลใหความเปนอยูของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมาย พฤติกรรมการใชชีวิตที่
สะดวกสบายมากขึ้น การลมตายลดนอยลง สิ่งที่เกิดขึ้นกับการที่วิทยาศาสตรที่กาวหนาที่สภาพสังคม
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ไมไดพัฒนาใหมีความรูความเขาใจที่ควบคู กลับทำใหเกิดการแกงแยงทรัพยากรและความบิดเบี้ยว
ของจิตใจที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย แมวาวิทยาศาสตรจะกาวหนาไปอยางมากในปจจุบัน ทำใหเรามอง
สิ่งตางๆอยางเปนเหตุเปนผล สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เรารับรูไดนั้นเปนเพียงปรากฏการณทางธรรมชาติ
หนึ่งๆเทานั้น แต ณ วันนี้ ความเขาใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณตางๆในชีวิต ผูคนไมไดใชหลัก
ทางวิทยาศาสตรในการทำความเขาใจ แมแตการใชศาสตรที่เกี่ยวของหรือใกลเคียง มักใชเพียงความ
เชื่อที่ไมไดผานการพิจารณาหาเหตุผลมาใช ผสมกับอารมณที่เกิดขึ้น โดยอารมณนี้เองแมมีการใช
เหตุผลประกอบดวยแลวก็ยังดูเปนการชวนทะเลาะเสียมากกวาหากพูดถึงเรื่องละเอียดออนยิ่งมี
ปญหามากขึ้น เกิดมายาคติและคานิยมทางวัฒนธรรมขึ้นมามากมายซึ่งหากใชวิทยาศาสตรเขามา
วิเคราะหแลวจะเห็นไดถึงความไมมีอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นอยางแทจริง จึงตองมองลึกลงไปในสิ่งที่เกิดขึ้น
ของสังคมวาเกิดอะไรขึ้น ทำไมแมเรามีองคความรูที่ใชจัดการปญหา ใชในการพัฒนาสรางสรรคสิ่ง
ตางๆไดอยูเราถึงยังมีแตปญหามากมาย ทำไมทุกวันนี้มีอุปกรณชวยในการดำรงชีวิตอยู่ีทดีและเพียบ
พรอมแตยังหาความสุขไมเจอ
!3.ศิลปะ
! ศิลปะคืออะไร คำนิยามที่แนนอนของศาสตรนี้คงไมอาจหาไดตายตัว บางวาศิลปะคือ
การเลียนแบบ ศิลปะคือความพึงใจ ศิลปะคือการเลน ศิลปะคือการสื่อสาร เราอาจพูดถึงภาพรวม
กวางๆไดวาศิลปะคือ สิงที่มนุษยสรางขึ้น เปนสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ ศิลปะเปนความงาม
ของการนำเสนอความคิดหรือารมณของผูสรางสรรคมันขึ้นมาโดยศิลปะจำแนกออกมาไดหลายสาขา
ตามการสรางสรรคและการใชงานไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ วรรณกรรม คีตกรรม 
สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
! ศิลปะถูกใชงานในหลายบริบทไมวาจะเปนการคาขายทางตรงหรือการใชเปนสื่อกลาง 
การเรียนการศึกษา การบันทึกรองรอยของวัฒนธรรมหรือสังคม การแสดงศักยภาพของเทคโนโลยี
ผานศิลปะผสม โดยตัวงานที่ถูกสรางสรรคขึ้นมานั้นมีอิทธิพลทางความคิดของศิลปนผูสรางเปนสวน
ใหญ ในทุกวันนี้เทคโนโลยีกาวไปไกลจนสามารถสรางภาพสามมิติบนอากาศ (Hologram) ได แต
อยางไรก็ตามการออกแบบสิ่งที่ถูกฉายนั้นหรือการสรางสรรคผลลัพทธที่จะใชกับเทคโนโลยีนั้นก็คือ
ศิลปะ อิทธิพลของเทคโนโลยีสามารถขยายขอบเขตหรือลักษณะของการสรางสรรคออกไปไดเรื่อยๆ
แตสิ่งที่จำเปนที่สุดในการสรางสรรคงานศิลปะก็คือแนวความคิดของศิลปนที่ตองการจะถายทอดออก
มานั้นเอง
! การถายทอดศิลปะนั้นสิ่งสำคัญคือเนื้อหาหรือประเด็นที่ตองการนำเสนอของศิลปน ถัด
มาคือกระบวนวิธีการนำเสนอ โดยเนื้อหาของการนำเสนอนั้นอาจเปนเรื่องที่กระทบตอความรูสึกของ
ศิลปน สวนกระบวนการวิธีนั้นคือเลือกรูปแบบของการนำเสนอเชนใชดนตรีนำเสนอ ใชภาพเขียน โดย
แตละรูปแบบจะมีขอจำกัดและเงื่อนไขแตกตางกันออกไป อยางเชนการเลนกับเสียงนั้นจะมีขอจำกัด
ดานรูปธรรม เนื่องจากเราไมสามารถมองเห็นหรือจับตองเสียงไดและนอกจากนั้นเสียงยังเปนเรื่องของ
การเลนกับ “เวลา” ในการนำเสนอขอมูล ทำใหมีโอกาสที่จะเกิดการคลาดเคลื่อนหากรายละเอียดใน
การฟงตกหลนไดเปนตน 
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! จากขางตนแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกันกับความรูและขอมูลดานอื่นๆ โดยอิทธิพลที่
สงผลตอศิลปนผูสรางงานศิลปะเปนอันดับแรกเลยนั้นคือ “สังคม” ที่ซึ่งศิลปนไดซึมซับเรื่องราว 
ปญหา ปม ความสุข ความเศรา บนเพาะความคิดและความรูสึก จากนั้นจึงถายทอดผานแนวทางของ
ศิลปะที่ตนเองเลือกโดยไดรับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตรที่เรียกวา “เทคโนโลยี” อันเปนสวนชวย
ในการพัฒนาอุปกรณหรือวัสดุในการสรางสรรคบางครั้งยังชวยพัฒนาวิธีการในการแสดงออกของผล
งานอีกดวย 
! จากอดีตเราสามารถมองเห็นผลงานศิลปะที่ถายทอดเรื่องราวของมนุษยตามยุคสมัย
ตางๆไวไดมากมาย เริ่มตั้งแตจิตรกรรมฝาผนังของมนุษยถ้ำที่แสดงถึงชีวประวัติคนสมัยแรกเริ่ม มายัง
ภาพวาดที่แสดงถึงการบูชาเทพยาดาของอียิปตอันันทึกความเชื่อและพิธีกรรมตางๆไว จนถึงปจจุบันที่
ศิลปะรวมสมัยสะทอนถึงความเปนอยูหรืออิทธิพลตอความคิดความรูสึกในสังคม หรือการพัฒนาของ
เครื่องดนตรีตางๆดันงเชนการพัฒนาของกีตารที่เริ่มมาจากชนเผาเรรอนแสดงใหเห็นถึงความเปนอยู
ของการเดินทางที่ตองการขนของที่มีน้ำหนักนอยของชนเผาเรรอน โดยแรกเริ่มนั้นเปนเพียงอูรด ตอ
มาดวยเทคโนโลยีและการแพรกระจายของเครื่องดนตรีทำใหเกิดการพัฒนากีตารขึ้นมาเรื่อยๆทั้งวัสดุ
อุปกรณและรูปแบบวิธีการเลนเปนลมาจากสวนหนึ่งของเทคโนโลยี หากพูดในทางดานคานิยมของ
สังคมรองรอยหนึ่งที่เห็นไดชัดตามสังคมตะวันตกคือแนวดนตรีในแตละยุคซึ่งในระหวางยุคสมัยนั้นๆ
เองอาจถือวาเปนดนตรีปอปของยุคซึ่งเมื่อเวลาผานเลยยุคนั้นไจึงไดเริ่มนิยาลักษณะคาความนิยมของ
ยุคนั้นๆเชนยุคบาโรคที่บทเพลงเนนแบบแผนและความอลังการหรือยุคโรแมนติคที่เนนความออนชอย
ของอารมณมากกวาความอลังการ
! ความสุขจะอยูในศิลปะไดอยางไร? ความสุขคืออะไรหากเรา? สำหรับผูวิจัยคือความพึง
พอใจ ศิลปะนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจไดอยางไร การตอบสนองความพึงพอใจของเราผาน
ศิลปะอาจเปนไดดวยผลลัพทธของงานศิลปะนั้นๆที่ศิลปนตองการแสดงออกเปนไปไดอยางที่วางแผน
ไว หรืออาจเปนการไดครุนคิดในระหวางการสรางสรรคงาน ทำใหไดเห็นหรือพบเจอมุมมองที่ไมรูมา
กอนอาจไดประสบการณใหมๆในระหวางการสรางสรรคผลงาน เกิดความประทับใจตางๆขึ้นก็เปนได 
โดยสวนตัวนั้นมีความชื่นชอบในศิลปะที่เกี่ยวของกับเสียง ไมวาดนตรี หรือภาพยนตร สิ่งที่ผูวิจัยได
สรางสรรคขึ้นมาโดยมากมักเปนศิลปะทางดานเสียง สวนหนึ่งที่สามารถทำไดงายดายและเขาถึงได
โดยทั่วไปคือการคัฟเวอรเพลงที่ชื่นชอบมานำเสนอในแบบที่สนใจ ซึ่งเปนการนำเสนอเนื้อหาเดิมใหมี
ความแตกตางกันไปตามคานิยมของตัวเอง โดยการคัฟเวอรนั้นไดรับความนิยมในคนหมูมากในยุค
ปจจุบัน ซึ่งการเสพงานเหลานี้เองก็สามารถทำใหเรามีความสุขจากการเสพไอเดียความแตกตางที่มีจุด
รวมไดอยางไมยากนัก นอกจากการนำเพลงมาคัฟเวอรแลว ผมยังมีความสนใจในการสรางสรรคงาน
ศิลปะที่เกี่ยวกับเสียงเพื่อสะทอนแนวความคิดที่มีตอสังคมหรือสิ่งรอบตัวออกมา ดวยมีความหวังและ
ความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยกระตุนหรือเปลี่ยนแปลงสังคมใหมีความนาอยูอาศัยมากขึ้นกวา
ปจจุบัน  ศิลปะจึงเปนชองทางหนึ่งที่จะสรางความสุขไดนอกจากนั้นยังสามารถทิ้งรองรอบของสังคม
หรือตัวตนผูสรางไวแกชนรุนหลังอีกทางหนึ่ง

21

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



!4.ความสุข
! ความสุข สิ่งนี้คืออะไร มีตัวตนจริงหรือไม ความสุข เปนสิ่งที่ทุกคนพูดถึง เปนสิ่งที่
นักการเมืองใชกลาวอางในการหาเสียง ความสุขเปนเครื่องมือในการออกมาปกปองแนวความคิดบาง
อยาง หลายสิ่งหลายอยางอางอิงความสุขเปนที่ตั้งทั้งนั้นและโดยมากเปนความสุขที่คิดแทนกันเองก็มี 
! ความสุขสิ่งที่ทุกคนไขวควาหา ความสบาย ความไมทุกข ความไมไข ความรวยเงินทอง 
ความรวยขื่อเสียงซึ่งไมใชทุกคนที่จะมีความสุขในสิ่งๆเดียวกัน แลวอะไรคือความสุข ความสุขที่เกิดขึ้น
ในชีวิตเล็กๆนอยประจำวันเชนการไดฟงเพลงที่ชอบหรือการฮัมเพลงที่มีความทรงจำเกี่ยวของ การได
เห็นสายรุงในวันที่เหนื่อยลา การไดรับคำชมจากคนใกลชิด การไดรับการยอมรับจากสังคม หรือจะ
เปนการที่สามารถทำใหเด็กนอยที่ไมรูจักกันมากอนยิ้มและหัวเราะได สิ่งเหลานี้สามารถเกิดขึ้นไดกับ
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน แตทำไมทุกคนถึงไมอาจเจอความสุขทุกรูปแบบที่คนอื่นๆเจอได เพราะสังคม
ที่อาศัยอยูหรือวาเพราะประสบการณชีวิตที่แตกตาง เพราะโอกาในชีวิตที่แตกตางกันทำใหคนเราัน
นรับรูสิ่งตางๆในชีวิตในแงมุมที่ไมเหมือนกันเสียทีเดียว เชนเดียวกันกับน้ำตาที่ไมไดเปนสัญลักษณของ
ความเศราเสมอไปแตยังอาจหมายถึงสัญลักษณแหงความยินดีไดฉันใดก็ฉันนั้น
! แลวความสุขของคนจะขึ้นอยูกับอะไร สังคมที่อาศัยอยู เพื่อนพอง คนรัก ครอบครัว 
หรือตัวเองกัน ในบางครั้งเราก็อาจเห็ฯการแกแคนกลายเปนความสุขไดเพียงเพราะมันกอใหเกิดความ
พึงใจชั่วขณะขึ้นมา ซึ่งในความเปนจริงแลวการแกแคนอาจไมไดทำใหเรามีความสุขกับมันอยาง
บริสุทธิ์ใจจริงๆ แลวการที่คนเราจะมีความสุขอยางบริสุทธิ์ใจจริงๆนั้นคืออะไรกันละ สำหรับผมคิด
วาการมีความสุขอยางบิรสุทธิิ์ใจคือการที่เรามีความสุขโดยไมไปกอความเดือดรอนใหใครนอกจากเขา
จะมีทำตัวใหเดือดรอนกับเราเอง เชนการเลือกตั้งที่เลือกบุคคลที่เราไวใจและเชื่อมั่นแตกลับสรางความ
ไมพอใจใหบุคคลอื่นที่มีความเห็นไมตรงกัน ความสุขในหลายครั้งเกิดมาจากการทำเพื่อคนอื่น ไมใช
การกระทำเพื่อตัวเองคลายกับในภาพยนตรหรือนิยายหลายเรื่องชอบยกมานำเปนพล็อตเสมอๆ ใน
ชีวิตจริงไมตางกันกับกลุมคนที่ทำงานเพื่อสังคมชวยเหลือผูอื่น ทำงานกิจกรรมการกุศลจนในหลาย
ครั้งผูคนอาจหลงลืมความสุขที่เกิดขึ้นไดใกลๆตัวจากการมองไปยังอนาคตแตกลับลืมมองปจจุบันและ
อดีต ดังเชนการทำงานเพื่อสวนรวมเพื่อสังคมแตกลับลืมความสุขรอบๆตัวเชนคนในครอบครัวผู็ซึ่งมี
อิทธิพลตอชีวิตเราอยางแทจริง หรือเราอาจจะพูดไดวาเปนมิติการรับรูที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งของเรา
นอกเหนือจากความสนใจสวนบุคคล การที่มองไปไกลตัวและทำฝนใหเปนจริงโดยไมมองและใสใจใน
ปจจุบัน เมื่อประสบความสำเร็จขึ้นมาอาจไมหลงเหลือคนที่พยายามทำเพื่อเขาเหลานั้นอีกแลวก็เปน
ได ดังนั้นหลากหลายครั้งที่มีความฝน หากหวังจะทำใหผูอื่นมีความสุขอยาลืมที่จะดูแลปจจุบันกอนที่
อนาคตจะไมมีสิ่งเหลานั้นปรากฏอยู
! นอกเหนือจากการทำเพื่อคนอื่นอันเปนความสุขแลวยังมีการทำเพื่อตัวเองเพื่อตอบสนอง
ความสุข ซึ่งหากมองกันใหลึกลงไปขางใน การที่ผูคนทำอะไรสักอยางการที่ยอมแลกความสุขใน
ปจจุบันไปในความทุกขก็เพื่อความหวังที่จะสรางความสุขที่มากมายกวาใอนาคต ในบางครั้งการแลก
เปลี่ยนเชนนี้ไมประสบผลที่นาพอใจ เนื่องดวยความหวังที่ตั้งไวมีความยิ่งใหญเกินกวาสิ่งทตองแลก
เปลี่ยน การทำเพื่อตัวเองมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการทำเพื่อคนอื่น หากลองมองลึกลงไปผู
วิจัยกลับพบวาการทำอะไรสักอยางเพื่อคนอื่นนั้นใหผลตอบสนองมาคือความพอใจที่ไดทำลงไป ถา
หากเปนความทุกขคงตองมีเงื่อนไขเบื้องหลังซอนซอนอยูภายใตการกระทำเหลานั้นเชน การติดหนี้
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บุญคุณทำลงไปเพราะตองการปลดปลอยตัวเองจากความรูสึกติดคาง หรือการชวยเหลือเพื่อหวังผล
ตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อ โดยการกระทำตางๆเปนไปตามการเลือกกระทำเพื่อความพึงพอใจอะไรสัก
อยางของตัวเองอยูเสมอๆ โดยความพึงพอใจนั้นมักขึ้นอยูกับประสบการณสวนบุคคลเปนสำคัญ ซึ่ง
ประสบการณนั้นจะสะทอนมุมมอง แนวความคิด คานิยม สังคมและตัวตนของคนๆนั้นออกมาเปน
สำคัญ
! หากเลือกทำตามใจของตนอยูเสมอๆแลวทำไมผูคนจึงยังไมมีความสุขในสังคมอันมีทาง
เลือกที่คิดวาหลากหลายนี้ คำตอบของผูวิจัยสวนหนึ่งคือ “ความโลภ” หรือความเห็นแกตัวครับ ความ
ไมเคยพอมักเปนสวนสำคัญในการขัดขวางความสุขที่เกิดขึ้น ความสุขภายนอกอาจเปนอะไรที่ตอบ
โจทยไดงายดวยการใชเงินแกและจบลงดวยปญหาทางการเงินที่เพิ่มพูนขึ้นมาหากขาดสติ แตหากเปน
ปญหาภายในจิตใจแลวความโลภมักไมหยุดอยูเพียงแคนั้น อารมณความโกรธ ความตองการที่จะ
เอาชนะจะนำพาผูคนไปยังสถานการที่เลวรายไดอยางงายดาย ดังเชนกรณีการโตเถียงหรือทะเลาะกัน
จากความคิดเห็นที่ไมตรงกันโดยเฉพาะเรืื่องของ ชาติ ศาสนา และการเมือง เพราะการแสดงออกทาง
ความคิดถือเปนการแสดงออกถึงจุดยืนในทางกลับกันถือวาเปนจุดที่ออนไหวจุดหนึ่งในชีวิต และการ
ถูกทาทายตัวตนหรือการปฏิเสธจุดยืนทางความคิดมักเปนสวนหนึ่งในการถูกปดความสุขออกไป เมื่อ
คนเราแสดงความคิดเห็นออกไปมักคาดหวังที่จะไดรับการยอมรับในความคิดเห็นนั้นๆ ในสังคมไทย
ปจจุบันสวนใหญมักไมไดเตรียมใจหรือยอมรับการถูกปฏิเสธแนวความคิดที่มีความแตกตางจากตนเอง
สักเทาไหรนัก และมักจะโตกลับดวยการอยากเอาชนะมากขึ้นเรื่อยๆจนหลงลืมตัวกับความเปนจริงที่
วา มนุษยทุกคนลวนมีชีวิตความคิดและมุมมองที่แตกตางกันไป ไมมีใครถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด 
ไมมีสิ่งใดจริงไปเสียทั้งหมด ดวยไมอาจหาไมบรรทัดที่เที่ยงตรงที่สุดที่ใชไดกับทุกรณีมาวัดผลหรือประ
เมิณเหตุการณความคิดตางๆได เพราะตองนำรูปแบบหรือความคิดหนึ่งๆมาเปนบรทัดฐานหลักในการ
ตัดสินซึ่งหากไมกำหนดตัวแปรและเงื่อนไขใหชัดเจนสำหรับสถานการที่ตองการประเมิณใหชัดเจน 
เจะไมสามารถบงบอกความจริง ความเหมาะสมที่เกิดขึ้นได ดังเชนเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรม
เปนตน
! จากความโลภกระหายในพื้นที่ทางความคิดของตนเอง มาสูบรรทัดฐานของสังคมที่ให
ความสุขนั้นพบวาเกณฑของสังคมมักเปนคาประเมิณคราวๆที่ผูนำมักคาดวาหากคนสวนใหญอาศัยอยู
ในสังคมแบบนี้รวมกันแลวจะมีความสุข ซึ่งไมไดครอบลุมกับประชากรทั้งหมดไดจริง การโตเถียงกัน
โดยยกหลักความคิดหนึ่งๆมาเปนตัวตัดสินความคิดของฝายตรงขามไมไดชวยทำใหคนๆนั้นมีความถูก
ตองมากขึ้นแมเสียนิดเดียว เพราะมาตรวัดของคูเจรจาหรือกลุมความคิดที่ใชนั้นมีความแตกตางกัน 
เมื่อไมไใชมาตรฐานเดียวกันในการวัดประเมิณคาแลวเราจะหาความถูกตองหรือความแตกตางได
อยางไรหากไมมีตัวแปรรวมที่สำคัญเลย สิ่งเหลานี้คนเราหลงลืมไปอยางงายดายภายใตการนำพาของ
อารมณที่ตองการปกปองความสุขแหงการสำนึกไดถึงจุดยืนทางความคิดของตนเองถึงการมีอยูของ
ความสุข บางทีความสุขเปฯเพียงเรื่องายๆที่มไตองการคำอธิบายเยอะแยะ แครับรู็ความแตกตาง เปด
พื้นที่วางสำหรับคนอื่น ความเรียบงายและโปรงใสเปนจุดสำคัญของความสุข
! ความทุกขที่เกิดขึ้นมักมากับความซับซอนซอนเงื่อนไขและการชวงชิงผลประโยชนอยูเส
มอๆ ความไมเทาเทียมกันความเหลื่อมล้ำของสังคม และการเรียกรองสิทธิ์ของตัวเองโดยลืมหนาที่ สิ่ง
เหลานี้กำลังบั่นทอนความสุขในสังคม รวมถึงความเชื่อที่ไมอาจหาคำตอบไดทั้งหลายและกระแสคา
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นิยมของสังคมหลายๆอยางที่เปนตัวกัดกรอนความสุขที่ยังมีเหลืออยูนี้ในสังคม การหามสิ่งตางๆดวย
คานิยม แตไมไดใหความรูการจัดการกับสิ่งเหลานี้ปญหาตางๆ เงื่อนไขที่เกิดมีหลากหลายการจัดการ
แกปญหาเองก็มีหลากหลายเชนกัน หลายครั้งการใชเหตุผลแกปญหาเปนการแกปญหาที่ถูกตองแตไม
ถูกใจเนื่องจากกรณีของความตองการอาจสวนทางกับสิ่งที่ตองเปนหรือตองทำ การใชเหตุผลทำใหเห็น
ที่มาที่ไปความเปนไปไดซึ่งหากพิจารณาดูถึงเหตุใชสติในการไตรตรองและนำเอาเหตุผลนั้นมา
พิจารณากับอารมณความตองการตอ หากมีเหตุผลและสตินำอารมณจะทำใหมีความเปนไปไดที่จะ
เขาใจสถานการณและแกปญหาอยางไมทุกขรอนหรือมีความสุขมากกวาที่แกปญหาเพื่อแกปญหา 
มนุษยไมอาจไดทุกสิ่งในโลกที่เราตองการแตเราจะอยูรวมกับปรากฏการณอันหลายหลากนี้อยางไรให
พบเจอความสุขที่แฝงอยูทุกที่แมกระทั่งในความทุกข การรูเทาทันความตองการตัวเองและการอธิบาย
สิ่งเหลานั้นไดเพื่อใหสามารถแนใจจริงๆกับทางเลือกในชีวิตที่ไมตองการคำวาเสียใจในภายหลัง
! การรับรูความสุขนั้นโดยมากมักขึิ้นอยูกับคานิยมและประสบการณของแตละบุคคล ซึ่ง
เอาแนเอานอนตามกฏเกณฑใดๆไดยาก และมากมายหลายครั้งที่เรื่องที่คิดวาเปนเรื่องจริงของใครบาง
คนหรือใครหลายคนไมไดเปนความจริงสำหรับคนหรือกลุมคนอีกกลุมหนึ่ง หากมองการแกปญหาเปน
สองวิธีการใหญๆไดแก อันดับแรกคือการแกไขภายนอกซึ่งทำไดอยากเพราะตองไปเปลี่ยนความคิดคน
อื่น อันดับตอมาเปนการแกไขที่ตัวเองซึ่งเปนวิธีที่งายกวาการเปลี่ยนแปลงคนอื่น การเปลี่ยนแปลง
หรือปรับตัวเองนั้นไมไดหมายความวาทำใหตองยอมรับหรือเห็นดวยกับสิ่งที่เปนประเด็นอยู ไมเกี่ยว
กับสังคมหรือคนนอกตราบเทาที่ยังมีเหตุผลที่ตรึกตรองออกมาแลวมีน้ำหนักพอที่จะรักษามันไว หาก
แตเปฯการทำความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นความสำคัญและความจำเปน หากตองการเปลี่ยนแปลงแกไข
อยางนอยจะมีทิศทางและแรงใจที่ชัดเจนในการกระทำ สวนการแกไขเรื่องภายนอกนั้นเสมือนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศนแวดลอมภายในบาน ไมอาจใชเวลาอันสั้นเพื่อแกไขไดหรืออาจตองมีการลุง
ทุนจำนวนหนึ่งเพื่อแกไข 
! อันดับตอมาการเปลี่ยนแปลงสังคมภายนอกนั้นมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่สงบสุข 
ไมวาใครก็อยากอยูในสภาพแวดลอมที่ตัเองมีความสุขการอยูในสภาพแวดลอมหรือสังคมที่นาทอถอย
และเบื่อหนายนั้นหาแรงบันดาลใจและความคิดรางสรรคสำหรับชีวิตไดยาก การทำใหสังคมที่อาศัยยู
นั้นมีความเขาใจในความคิดของตัวเองและมีพื้นที่ในการรับฟงและแลกเปลี่ยนนั้นถือเปนสังคมที่
สามารถอยูอาศัยไดอยางมีความสุข แตกตางจากสังคมไทยในปจจุบันที่มีาารกีดกันวามเห็นตางอยาง
รุนแรง นอกจากนั้นในหลายครั้งหลายคราที่ไมอาจใชเหตุผลในการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจไดจากการยึดมั่นถือมั่นในความคิดสวนตัวที่มีการสนับสนุนจากบุคคลที่มีความคิดเหมือน
กัน การเปลี่ยนแปลงความแตกตางตองลงทุนหลายสิ่งหลายอยางหนึ่งในนั้นคือเวลาและความตั้งใจ
จริง การเปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อคนที่มีมานานจนเขายอมรับและยึดถือเปนจริงเปนจังไมอาจหัก
ดิบหรือยัดเยียดความคิดที่แตกตางไดเพราะจะทำเกิดความแตกแยกกวาเดิม การแลกเปลี่ยนความคิด
จึงเปนแนวทางที่ดีมากแนวทางหนึ่ง แตไมอาจกระทำไดกับทุกกลุมหรือทุกคนตราบเทาที่ยังควบคุม
เหตุผลใหเหนือารมณและไรการอางอิงแบบหลักลอยที่ยืนยันไมไดหรือการไมใชความเชื่ออันไรที่มาที่
ไปและขาวโคลอยนั่นเอง การแกไขที่เปนไปไดมากที่สุดนั่นคือการเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเพื่อเปน
ตัวอยางทางแนวความคิดและการปฏิบัติใหผูอื่นไดเห็นและพิสูจน ผานกาลเวลาและการเสียสละ
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ตนเองในระดับหนึ่ง แตอยาไดลืมวาเราทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเพื่ออะไร อยาไดลืมความสุข ณ ปจจุบัน เสน
ทางของอนาคตจะมีไมไดหากไรปจจุบันและอดีต 
! ความสุขเปนสิ่งที่หาไดไมยากจริง อาจพบไดตามทุกรายละเอียดของชีวิตแลวแตเราเลือก
ที่จะมอง เลือกที่จะถือ ความสุขใดๆก็แลวแตขึ้นอยูกับการรับรูสวนบุคคลเปนหลัก อิทธิพลภายนอก
ในวัยเด็กมีผลมากในวัยผูใหญอาจถือไดเพียงวามีผลเล็กนอย แตอยางไรก็ตามความสุขขึ้นอยูที่ตัวเอง
ทั้งสิ้น หากเลือกที่จะมองใหมันยากใหมันลำบากมันก็จะเปนเชนนั้น หากหวังถึงความสุขวันขางหนา
แตไมไดทำให้ันนี้มีความสุขไปดวยหากทุมเทไปยังอนาคตจนลืมความสุขที่ปรากฏอยูตามเสนทางใปจจุ
บัน การเดินทางไปสูความหวังนั้นอาจจะนาเบื่อและทอถอยดูราวกับไมอาจเปนไปได ความสุขแมเล็ก
นอยสักเทาใดก็คือความสุขแมไมอาจเติมเต็มความคาดหวังไดทั้งหมดแตสามารถทำใหชีวิตมีสีสันได
อยางนาเหลือเชื่อดังหิ่งหอยตัวนอยมารวมตัวกันในยามค่ำคืน ดังนั้นการมีเปาหมายเพื่อความสุขใน
อนาคตเปนเรื่องดีแตอยาลืมวามันจะไมมีคุณคาเลยหากไปไมถงและระหวางทางอาจพบความสุญเสีย
มากมายหากลืมนึกไปวาชีวิตมีอยูกับปจจุบันเทานั้น อยาไดลืมที่จะมองหาและใหความสุขกับวันนี้เพื่อ
ตัวเอง อยาไดแบงแยกสิ่งตางๆออกจากกันเพราะนั่นจะทำใหไมมีความสุข ไมจำเปนตองจำกัดความ
ทุกสิ่ง

การทดลองสรางชิ้นงาน
!1.เครื่องประดับชางฝมือ  (Jewel Craft Work) / 3:54
! แนวคิด
! ผลงานชิ้นนี้เปนผลงานชิ้นแรกที่ผูวิจัยไดทดลองทำงานดานดนตรีอิเล็คโทรอคูสติคโดย
ตั้งใจจะประพันธเพลงที่สื่อถึงการผลิตเครื่องประดับหนึ่งชิ้นวาเริ่มตนจากตรงไหนกวาที่จะมาเปน
เครื่องประดับได โดยใชเสียงที่บันทึกภายในหองเรียนการผลิตเครื่องประดับเปนสำคัญ
! การทดลองและสิ่งที่คนพบ
! ในบทประพันธชิ้นนี้เปนการทดลองเพื่อทำความรูจักเทคนิคพื้นฐานของการประพันธ
เพลงในรูปแบบอิเล็คโทรอคูสติคโดยเริ่มจาก  การตัดและตอเสียง ซึ่งเชื่อมโยงไปยังกฎของแชฟเฟอร
ในหัวขอการจัดแตงรูปทรงของเสียง ผลที่ไดของการตัดตอหรือจัดเรียงเสียงใหมนี้ก็คือความนาสนใจ
ของเสียงที่ตางออกไป โดยวัตถุดิบเสียงนั้นไดนำมาจากการรวมงานบันทึกเสียงภายในหองที่มีการจัด
ทำเครื่องประดับขึ้น 
! เสียงที่ไดทำการบันทึกนั้นมีหลายลักษณะแตกตางกันไป ไดแก เสียงฆอนกระแทก ตะปู
ถูกตอก  เสียงเลื่อย เสียงสวาน เสียงขัดวัสด ุโดยเสียงเหลานี้จะถูกนำมาตกแตงเสียงเพื่อสรางวัตถุทาง
เสียงที่นาสนใจ หรือใชเสียงนั้นโดยการตัด-ลดทอนเสียงรบกวนอื่นๆออก  
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ภาพที่ 1 สเปคตรัมแสดงความหนาแนนของเสียงในบทประพันธ เครื่องประดับชางฝมือ
! ผลงานการประพันธชิ้นนี้มุงเนนไปที่การศึกษาความเขมของเสียงและการจัดวางเสียง
เพื่อใหมีความนาสนใจตามรูปแบบอิเล็คโทรอคูสติคโดยแบงเปนชวง 4 ชวง เริ่มตั้งแตการนำเสนอ
เสียงของวัตถุทีละนอย  ๆ ผานกรรมวิธีในการสรางเครื่องประดับไมวาจะเปน การตอก  การสลักลาย  
การเลื่อย การขัดพื้นผิว ดังนี้
! ชวงที ่ 1 เริ่มตนดวยการนำเสนอเสียงของวัตถุดิบเหล็กกระทบกัน ผูวิจัยคอยๆนำเสนอที
ละนอยเพื่อเปนการอารัมภบทบทประพันธ โดยคอยๆเพิ่มปริมาณของความเขมเสียงขึ้น
! ชวงที ่ 2 นำเสนอเสียงของเลื่อยที่ถูกคัดกรองยานความถี ่ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการที่
วัตถุดิบถูกนำมาเขากระบวนการการผลิตเครื่องประดับ นำเสนอเสียงที่ผสมผสานเอฟเฟคเพื่อใหเกิด
ความรูสึกถึงเหตุการณที่มีหลายสิ่งหลายอยางกำลังเกิดขึ้น นับเปนจุดพีคแรกของเพลง
! ชวงที ่ 3 ลดระดับเสียงและเอฟเฟคลง นำเสนอเสียงฆอนตีวัตถุใหความรูสึกของเสียงขึ้น
รูปลงรายละเอียดวัตถ ุ  โดยใชรูปแบบที่คลายคลึงกับชวงที่หนึ่งและคอยๆเพิ่มเสียงตางๆเขามาพรอม
กับปริมาณเอฟเฟคที่เพิ่มขึ้นทีละนอย เนื่องจากมีความตองการลดความเขมของเสียงบทประพันธลง
เพื่อเตรียมสงไปยังทอนสุดทายที่มีความเขมเสียงมากกวา
! ชวงที ่ 4 เปนชวงที่มีความเขมขนของเสียงมากที่สุดเนื่องจากมีความตองการทดลองการ
สรางรูปทรงและรูปแบบวิธีการดำเนินเพลง เสียงที่เกิดขึ้นในชวงนี้จะเปนเสียงท่ี่หลากหลายแสดงให
เห็นถึงกรรมวิธีและความวุนวายที่เกิดขึ้น โดยที่สุดทายแลวปริมาณความเขมของเสียงจะลดลงและ
หลงเหลือเพียงเสียงที่คลายกับตอนเริ่มตนบทประพันธ เดินทางยอนกลับ แสดงถึงตัววัตถุเดียวกันกับ
เสียงแรกที่ถูกผานขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางการผลิตแลวสูวัตถุชิ้นเดิมที่มีลักษณะ
แตกตางออกไป
! จากบทประพันธเครื่องประดับชางฝมือผูวิจัยไดนำเอาแนวคิดในการสรางรูปทรงของ
เพลง และกลวิธีในการจัดวางหรือนำเสนอตัวบทประพันธมาประยุกตใชกับงานสรางสรรคชิ้นสุดทาย
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! 2.ฟอยล ์ (Foil)  / 1:10
! แนวคิด
! บทประพันธมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูการจัดเก็บตัวอยางเสียง จากวัตถุหนึ่งวัตถุ เพื่อ
นำมาใชสรางวัตถุทางเสียงและสรางสรรคชิ้นงาน 

ภาพที่ 2 ลักษณะของวัตถุที่ใชเปนหลักในการเก็บตัวอยางเสียง
! การทดลอง/สิ่งที่คนพบ
! ในการจัดเก็บวัตถุทางเสียงของวัสดุฟอยล ซึ่งมีลักษณะบางและมีความแข็งแรงอยูระดับ
หนึ่งโดยมีขั้นตอนการบันทึกเสียงดังนี้
! 1.ศึกษาการตั้งคาเครื่องอัดแบบพกพาเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดความแตกตางของ
เสียงที่ตองการบันทึก
! 2.ศึกษาวิธีการต้ังคาการรับเสียงของไมโครโฟน(Gain) เพื่อปรับใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการในการบันทึกเสียง ภายใตเงื่อนไขของการบันทึกเสียงนอกหองอัดหรือพื้นที่ที่มีเสียงรบกวน
! 3.วิธีการวางตำแหนงไมโครโฟนหรือการใชไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงอยางไรใหมีมิติที่
แตกตางและหลากหลาย
! หลังจากขั้นตอนการเรียนรูและทดลองบันทึกเสียง ผูวิจัยไดทดลองคนหาความนาสนใจ
ของเสียง โดยคำนึงถึงเงื่อนไขในการเกิดเสียงคือ การสั่นสะเทือน โดยการสั่นสะเทือนที่มีโอกาสเกิด
ขึ้นไดมีสองแนวทางหลักคือ การเคาะหรือทุบ  และการเสียดสีหรือขัดถ ู โดยผูวิจัยไดคัดเลือกพื้นที่ผิว
ของวัตถุที่เหมาะกับการใชเทคนิคการสรางเสียงที่ไดผลลัพทธที่มีความนาสนใจที่สุดดังนี้
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! 1.ใชการขูดพื้นที่ดานขางของถวยฟอยลที่มีพื้นผิวขรุขระไมคงที่ 
! 2.การเคาะที่่สวนทายของถวยที่มีลักษณะบางและสั่นสะเทือนไดงาย เมื่อทำการบันทึก
เสียงผูวิจัยไดเลือกบันทึกเสียงดานในของถวยที่มีลักษณะโคงเพื่อใหไดผลของการขยายเสียงในพื้นที่ที่
มีการสะทอน
! 3.การถูสวนทายของถวยโดยใชปลายนิ้วและเล็บเพื่อทำการบันทึกเสียง โดยจัดวาง
ไมโครโฟนไวดานนอกเพื่อใหไดเสียงของวัตถุที่ไมมีการสะทอน
! 4.การบันทึกเสียงบริเวณขอบบนของถวยที่มีความหนาและผิวขรุขระ โดยทดลองใชทั้ง
การขูดและการเคาะเพื่อเก็บตัวอยางเสียง
! หลังจากไดทำการบันทึกตัวอยางเสียงแลวจึงนำวัตถุทางเสียงที่ไดมาประพันธดนตร ี โดย
งานประพันธชิ้นนี้นั้นใชเพียงวัตถุทางเสียงที่ไดทำการบันทึกมาเพียงอยางเดียว ไมมีการเติมแตง
เอฟเฟคหรือปรับแตงเสียงอื่นใดนอกจากการตัดและตอเสียงเทานั้น เพื่อศึกษาวิธีการสรางสรรคผล
งานโดยใชวัตถุดิบทางเสียงเปนสิ่งเดียวกันภายใตวิธีการจัดเก็บเสียงหรือกำเนิดเสียงที่แตกตาง โดยผู
วิจัยไดนำความรูที่ไดจากการประพันธเพลงชิ้นนี้มาพัฒนาเพื่อใชตอยอดในการจัดเก็บตัวอยางเสียงที่
ใชในการประพันธและพัฒนาเทคนิควิธีการพัฒนาเสียงจากวัตถุดิบทางเสียงที่ทำการจัดเก็บ

! 3.ใตดิน (MRT) / 5:12
! แนวคิด
! ผูวิจัยตองการนำเสนอเรื่องราวของพื้นที่ในระหวางการเดินทางภายในสถานีรถไฟใตดิน
ของกรุงเทพมหานครฯ ผานมุมมองทางเสียง ศึกษาวิธีการนำเสนอสภาวะของพื้นที่ที่สามารถรับรูได
จากประสบการณหรือความคุนชินผานมุมมองของผูวิจัย 
! การทดลอง/สิ่งที่คนพบ
! จากการทดลองเทคนิควิธีการในการบันทึกเสียงในบทประพันธที่มีชื่อวาฟอยลแลวนั้น 
พบวามีความแตกตางซึ่งเปนนัยยะสำคัญอยูคือ การบันทึกตัวอยางเสียงในบทประพันธชิ้นนี้นั้น
เปนการบันทึกตัวอยางเสียงของพื้นที่ ซึ่งแตกตางกับการบันทึกเสียงในบทประพันธฟอยลที่เปนการ
บันทึกเสียงของวัตถ ุ โดยการบันทึกเสียงของวัตถุนั้ตองการรายละเอียดความชัดเจนของเสียงที่เกิดขึ้น
กับวัตถุเปนสำคัญ ในการบันทึกเสียงพื้นที่ของงานประพันธชิ้นนี้นั้นมีความตองการที่จะบันทึกเสียง
บรรยากาศโดยรอบ ในบางครั้งอาจมีความตองการบันทึกเสียงที่ตองการไปพรอมกับสภาพบรรยากาศ
โดยรอบ เชนการบันทึกเสียงคนเดินในทางเดินของสถานี โดยผูวิจัยมีความตองการบันทึกเสียงคนเดิน
ผานไปมาแตไมสามารถตัดเสียงรอบขางได จึงไดทำการบันทึกเสียงทั้งหมดโดยเลือกการตั้งคาสวนรับ
เสียงใหเปนระดับกลาง และนำเครื่องบันทึกเขาไปอยูในระยะที่สามารถไดยินรายละเอียดเสียงที่พึง
พอใจ โดยบทประพันธชิ้นนี้แบงยอยออกเปน 4  ทอน  ไดแก
! ทอนที่ 1 ทอนนำ เปนการนำเสนอเสียงในยามที่เดินทางเขาไปในสถานีรถไฟฟาใตดิน 
โดยเริ่มตนที่เครื่องหยอดเหรียญ วัตถุทางเสียงที่ใชมีดังนี ้เสียงเหรียญที่หยอด เสียงพื้นที่ เสียงการเดิน
ที่ผานการกรองยานเสียงมาแลว ใหความรูสึกอุดอู และเสียงในสถานีที่เลนยอนกลับหลัง(Reverse)
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! ทอนที่ 2 เดินทางภายในรถไฟ เสียงที่เกิดขึ้นสวนใหญมีความกองสูงโดยตอนชวงเริ่มตน
ของทอนนี้นั้นจะเปดตัวมาดวยเสียงภายในตัวรถไฟฟาที่ถูกกรองยานความถี่ใหลำโพงสองขางมีความ
แตกตางกันโดยขางหนึ่งใหกรองเฉพาะดวามถี่สูงออก สวนลำโพงอีกขางใหกรองความถี่ต่ำออก  ทำให
เกิดมิติของการฟงขึ้นมา โดยใหรายละเอียดอื่นๆนั้นเปนแกนกลาง สวนเสียงที่ไดกรองแลวนั้นเปนก
รอบของชวงเวลานี้
! ทอนที่ 3  การเดินทางภายในสถานี เปนการสงผลตอเนื่องของการกรองยานความถี่โดย
ชวงหนึ่งของทอนนี้มีการสลับขางกันของเสียงที่เกิดขึ้นโดยการปรับทิศทางเสียง โดยมีเสียงที่เปนใจ
ความสำคัญของชวงนี้คือเสียงการเดินภายในสถานีรถไฟฟาที่สามารถบันทึกมาไดพรอมเสียงพูดคุย
ตางๆ
! ทอนที่ 4 เดินทางออกจากสถาน ี ในการเดินทางออกจากสถานีนั้นผูวิจัยไดทดลองนำรูป
แบบการจัดเรียงที่มีความคลายคลึงกับบทประพันธในทอนแรกแตนำเสนอเสียงสวนใหญดวยวิธียอน
หลังแทน หากเปรียบเปนหนังคือการที่ผูชมกดปุมยอนหลังคางแลวตัวละครหรือเรื่องราวดำเนินเรื่อง
ยอนหลังทีละชวงๆนั้นเอง
! จากบทประพันธใตดินทำใหผูวิจัยเรียนรูถึงการจัดวางสัดสวนของดนตรีที่ตองการสราง
สภาวะการรับรู โดยใชการปรับแตเสียงพื้นฐานเชน การกรองยานความถี ่ ความเขมเสียงและการปรับ
ทิศทางของเสียง เปนหลัก ทำใหสามารถเนนสวนของเสียงที่ตองการใหเดนชัดขึ้น หรือทำใหมัวหมอง
ลงได  นอกจากนี้ยังไดศึกษาวิธีการใชการปรับแตงเสียงกองพื่อใหเกิดความรูสึกวาเสียงที่ไดยินนั้นอยู
ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญขึ้น

! 4.แปร (Trans) / 9:20
! แนวคิด
! ผูประพันธไดมองเห็นความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ทั่วไปของมนุษยจึงมีความตองการแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงโดยใชเสียง
เปนสัญลักษณแทนการแสดงออก  โดยเริ่มจากบทเทศนของพระเกี่ยวกับความไมแนนอน แปรเปลี่ยน
ไปสูความเปนธรรมชาต ิแสดงใหเห็นถึงชีวิตที่เปนความไมแนนอน วันหนึ่งๆเราก็ตองสลายกลับไปเปน
สวนหนึ่งของธรรมชาติอยูดี โดยเทคนิคที่ตองการศึกษาและทดลองคือการเปลี่ยนผานของเสียง
! การทดลอง/สิ่งที่คนพบ
! ในการทดลองครั้งนี้นั้นผูวิจัยมีความตองการศึกษาเทคนิคในการเปลี่ยนเสียงหนึ่งไปสูอีก
เสียงหน่ึง โดยมีหลักสมมติฐานของการเปลี่ยนอยูหลักๆสองประการคือ
! 1.การจะเปลี่ยนเสียงที่หนึ่งไปสูเสียงที่สองนั้นอาจทำไดโดยการปรับแตงสวนที่เชื่อมตอ
กันใหมีความคลายคลึงกัน โดยตองใชเวลาสักชวงหนึ่งกอนที่จะถายเทสูเสียงใหม เปนการ
เปลี่ยนแปลงอยางชาๆ จากเสียงหลัก มาสูชวงเชื่อมที่เสียงหลักและเสียงที่มาตอถูกทำใหมีลักษณะ
หรือการรับฟงนั้นมีความคลายคลึงกัน จากนั้นเมื่อเริ่มชินกับเสียงที่เปลี่ยนแลวจึงคอยๆเปลี่ยนตอไป
ยังเสียงสุดทาย ดวยวิธีนี้สามารถทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆที่สนับสนุนใหผูฟงสามารถจับ
ความเคลื่อนไหวของแนวเสียงและลื่นไหลไปตามการเปลี่ยนแปลงได
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! 2.การเชื่อมตอเสียงหากไมใชวิธีดังขางตนแลวอาจทำไดโดยหาเสียงที่สามมาเปนตัวเชื่อม
ระหวางเสียงที่หนึ่งและเสียงที่สอง โดยเสียงที่สามควรจะมีลักษณะรวมกันของเสียงที่หนึ่งกับเสียงที่
สอง
! บทประพันธไดนำเสนอโดยแบงเปนสามทอนหลักดังนี้
! ทอนแรก  จะเปนการนำบทเทศนของพระที่มีขอความเกี่ยวกับความไมแนนอนของชีวิต
มานำเสนอ หลังจากนั้นจึงคอยๆทำการปรับแตงเสียงพระเทศนใหมีความแตกตางในการรับรูและ
คอยๆเพิ่มความหนาแนนของเสียงมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งการรับฟงเสียงถูกทำใหพรามัวไมสามารถะบุ
ไดเต็มที่วาเสียงที่ไดยืนคือเสียงเทศนใชหรือไม จากนั้นจึงเริ่มชวงตอไป

ภาพที่ 3  สเปคตรัมแสดงลักษณะเสียงบริเวณที่มีการเปลี่ยนทอนจากทอนแรกไปทอนกลางของ
            บทประพันธแปร
! ทอนกลาง หลังจากที่เสียงเทศนไดพรามัวผูวิจัยไดทำใหเสียงเทศนคอยๆหายไปเหลือ
เพียงเสียงลมที่ดังขึ้นมาพรอมกันกับเสียงเทศนในชวงหลัง จากนั้นจึงคอยๆนำเสนอเสียงคลื่นที่ถูก
กรองยานความถี ่ เสียงสูงเอาไวเพื่อใหมีลักษณะเสียงคลายกับเสียงลมที่ปรากฏขึ้นกอนหนา และตัว
กรองความถี่ไดคอยๆลดนอยลงตามระยะเวลา เผยใหเห็นถึงเสียงที่คอยๆเปลี่ยนแปลงทีละนอย จาก
นั้นจึงคอยๆปรับการกรองความถี่ใหคอยๆเนนความถี่สูงมากขึ้น ในระยะเวลาหนึ่งผูวิจัยไดทำการใส
เสียงแตกลงไป(Distortion) โดยคอยๆใสมากขึ้นเรื่อยๆจนลักษณะของเสียงคลื่นคอยๆหายไป มีการ
ตัดตอเสียงสลับตำแหนงเกิดขึ้นเพื่อบิดเบือนการรับรู โดยจุดมุงหมายของการทำใหเสียงแตกนั้นคือ
ความพยายามปูทางไปสูการเปลี่ยนเสียงลื่นที่เกิดขึ้นเปนเสียงไฟที่คอยๆลุกโชน
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ภาพที่ 4  สเปคตรัมแสดงลักษณะเสียงบริเวณที่มีการเปลี่ยนทอนจากทอนกลางไปสูทอนสุดทายของ
บทประพันธแปร
! ทอนสุดทาย หลังจากเสียงคลื่นถูกลดคุณลักษณะเฉพาะตัวลง ถูกปรับใหมีความ
คลายคลึงกับเสียงไฟที่ลุกไหมบนถานหินแลวจึงคอยๆปรับลดการปรับเปลี่ยนเอฟเฟคที่มีใหกับเสียง
ไฟ โดยเสียงของไฟจะคอยๆกลับสูสภาพเสียงดั้งเดิมที่ถูกบันทึกทีละนอยๆ เพื่อใหเห็นถึงความเปลี่ยน
แปลงอยาชาๆและตอเนื่อง
! จากการประพันธงานชิ้นนี้ทำใหผูวิจัยพบขอบกพรองในความพยายามสะทอนเสียงให
ออกมาเที่ยงตรงตามแนวคิด โดยปญหาที่พบคือการทำเสียงชวงที่มีการเชื่อมตอเสียงยังทำไดไมดีเทาที่
ควรนัก  ทำใหการเปลี่ยนสภาพเสียงนั้นเปนไปไดไมราบลื่นดังที่หวังไว ผลการทดลองบทประพันธนี้
สามารถนำมาพัฒนาเทคนิคในการเปลี่ยนผานเสียงเพื่อนำไปใชในงานสรางสรรคชิ้นสุดทายได และ
จากการทดลองปรับแตงวัตถุทางเสียงของเสียงพระเทศน ทะเล หรือไฟ พบวาสามารถสางชิ้นงานใหมี
ความนาสนใจมากขึ้น
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บทที่ 4

กระบวนการสรางสรรคผลงาน “สังคมที่สับสน”

! ผลงานสรางสรรรคสังคมที่สับสนนั้นเกิดขึ้นมาจากผูวิจัยที่รูสึกไดถึงความสุขที่เปราะบาง
ในสังคมไทยรวมสมัย อันมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการไมวา ความคิด คานิยม วัฒนธรรม หรือ
สิ่งตางๆที่ถูกอุปโลกขึ้นมาเสมือนจริงกลายเปนมายาคติ เรื่องราวทั้งหลายเหลานี้กลายมาเปนสิ่งที่
ทำใหมุมมองนอกเหนือมีผลตอการตระหนักรูและหาความสุขจากภายใน นั่นคือปจจัยภายนอกทั้ง
หลายที่มีความเสื่อมถอย และแมสามารถอธิบายหรือหาขอยุติตางๆดวยหลักเหตุและผลไดในทาง
ทฤษฏีแตในทางปฏิบัติกลับพบเจอแตความทุกขอยูทั่วไปในสังคม
! จากมุมมองตางๆที่ไดพบเจอในชีวิตประจำวันและความทุกขที่รุมเรามาจากการขบคิด ผู
วิจัยมีความตองการแสดงออกทางดานความคิดและมุมมองอันหลากหลายที่มีตอความสุขที่เจือจางใน
ปจจุบันผานการสรางรรคชิ้นงาน 6 ชิ้นไดแก บทประพันธดนตรีอิเล็คโทรอคูสติค, หนังสั้น, อินเต
อรเน็ทบล็อค, ดนตรีสมัยนิยม, บทความ, รายการวิทยุ โดยงานสรางสรรคทั้งหมดตั้งอยูบนแนวความ
คิดของศิลปะแบบคอลลาจเพื่อสะทอนมุมมองแนวความคิดที่หลากหลายประเด็นของผูวิจัยตอความ
สุข

บทประพันธดนตรีอิเล็คโทรอคูสติค
! ในขั้นตอนเตรียมตัวกอนการสรางสรรคบทประพันธ เสียงดินกลิ่นดาวมนุษยหางยาวถือ
ไมเทาเสพสม นั้น ผูวิจัยไดพิจารณาถึงมุมมองของตัวผูวิจัยเองที่มีตอเรื่องราวของสังคมที่แสดงออกมา
ในเรื่องของมายาคติที่เคลือบแฝงไวตามสื่อของสังคม โดยใชกรณีที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องเพศ
สัมพันธ  ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นที่ไมตรงกับสิ่งที่สังคมสะทอนออกมาผานชองทางตางๆ เชนขาว
โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อออนไลน ผูคนที่เคยพบเจอ  เปนผลใหผูวิจัยมีความตองการประพันธดนตรีที่
สะทอนแนวคิดที่มองเห็นถึงความเปนมายาคติเคลือบแฝงที่สรางความแตกแยก ทั้งที่ความจริงแลว
มนุษยทุกคนมีรากเหงาเดัยวกันทั้งสิ้น แตกลับถูกแบงแยกดวยมายาคติตามสังคมที่อาศัยอยู
! โดยในชวงแรกของการตีความนั้นผูวิจัยไดตั้งโจทยใหกับตัวเองโดยยึดแนวความคิดหลัก
คือ “เรื่องเพศสัมพันธเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ” สิ่งแรกที่ผูวิจัยคำนึงถึงคือการสื่อสารแนว
ความคิดไปยังสังคมที่มีการปกปดหรือตอตานสิ่งเหลานี้จะทำไดอยางไรบาง ความคิดเบื้องตนที่เกิดขึ้น
คือการหาสิ่งที่ยอมรับไดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องเพศสัมพันธ ผูวิจัยไดเลือกนำบทอัศจรรยจากวรรณคดีที่
ยอมรับในสังคมมาใชเปนวัตถุดิบหลักในการทำงาน และเมื่อทำการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับบท
อัศจรรยและวรรณคดีไมวาจากหนังสือหรือการณไปสัมภาษณผูมีความรูทางดานวรรณคดีโคลงกลอน 
พบวาเรื่องราวของเพศสัมพันธในอดีตกาลของสยามประเทศนั้นไมเปนดังเชนที่ในปจจุบันสื่อสังคม
พยายามบอกตอสาธารณะดังเชนทุกวันนี้โดยเรื่องเพศที่เกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดาสามัญ ทั้งปญหาการ
ตั้งครรภกอนแตงซึ่งมีมาชานาน หรือการแตงตัวนุงนอยหมนอยโดยในสมัยโบราณนั้นมีบันทกแสดงให
เห็นถึงการแตงตัวที่เปลือยทอนบนของสตรีเพศอันเปนปรกติวิสัย รวมทั้งการเลาเรื่องเพศสัมพันธผาน
ทางการขับเสภาซึ่งเปนเหมือนกับการเลานิทานใหคนในหมูบานฟงกันทั่วไปรวมถึงบทอัศจรรยเชนกัน
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! จากการคนพบขอมูลตางๆที่สนับสนุนความคิดของผูวิจัยและความเปนมาตางๆที่ได
ศึกษาเรื่องราวมากขึ้น ผูวิจัยไดมองเรื่อง“เพศสัมพันธ”ตามบริบทของขอมูลที่ไดศึกษามาเปนเรื่องของ
ธรรมชาติวิสัย ไมวาทางดานอารมณ สัญชาติญาณ หรือเปนปรากฏการณทางวิทยาศาสตร ทำใหผู
วิจัยมองเรื่องเพศสัมพันธเปนสวนหนึ่งของปรากฏการณธรรมชาติ แมจะมีสวนเกี่ยวของกับบริบทอื่นๆ
ไมวาการดำรงเผาพันธหรือวิทยาศาสตร แตดวยตัวของเรื่องเพศสัมพันธเองผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
เปนเรื่องราวของตัวมันเอง เปนความสุข ความงดงาม แมจะมีที่มา(เหตุ)ที่ไป(ผล)อยางไร แตในขณะมี
เพศสัมพันธนั่นคือเนื้อแทที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องอื่น เปนเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันกาล อารมณที่
เกิดขึ้นในขณะหวงเวลานั้นๆเกิดความรูสึกอยางไร  จากแนวความคิดและขอมูลเหลานี้ผูวิจัยมีความ
ตองการนำเสนอบทประพันธ “เสียงดินกลิ่นดาวมนุษยหางยาวถือไมเทาเสพสม” โดยใชการดำเนิน
เรื่องผานเสียงที่ผูวิจัยกำหนดใหเปนตัวแทนของเพศสัมพันธ จากปรากฏการณทางธรรมชาติที่ไรซึ่งคา
นิยม คำนิยาม สู การตกแตงเจือปนดวยความหมายและนัยยะ มาจนถึงการบิดเบือนคานิยมคำนิยม 
และการเปลี่ยนแปลงการรับรู เพื่อสะทอนใหผูฟงไดเห็นถึงความไมแนนอนและการไมมีอยูจริงของคา
นิยมที่ยึดถือ สุดทายคือการสะทอนมุมมองของผูวิจัยที่มีตอเรื่องเพศสัมพันธผานบทวรรณคดีที่
หยิบยกมา ซึ่งมีบทประพันธสามทอนไดแก Tvl-s02MkIV สดับเสียงสำเนียงสิ้น และ พิมใจ โดยเสียง
ที่เปนวัตถุดิบหลักคือเสียงที่บันทักมาจากการอานหรือการขับเสภาในบทวรรณคดีที่คัดเลือกไว เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงแนวคิดอีกหนึ่งแนวคิดที่ซอนอยูคือ  การแบงแยกไมมีอยูจริงจากการใชวัตถุดิบทางเสียง
ชนิดเดียวกันนำมาผานกระบวนการดัดแปลง เปลี่ยนการรับรูแตโดยเนื้อในหรือวัตถุดิบดั้งเดิมแลวเปน
สิ่งเดียวกัน

! ทอน 1 Tvl-s02MkIV
! ในทอนนี้ผูวิจัยมีความตองการสะทอนแนวคิดที่วา “เพศสัมพันธเปนเรื่องของธรรมชาติ” 
โดยจากการศึกษาขอมูลพบวา บทบาทของเพศสัมพันธในสังคมไทยยุคปจจุบันนี้เพศสัมพันธถูกนำไป
ใชในบริบทตางๆมากมายหลายหลาก ไมจำเพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยกตัวอยางเชน โฆษณาเครื่องสำ
อางคหรือผลิตภัณฑอาหารบำรุงสุขภาพที่มักมีผูหญิงนุมนอยหมนอยออกมาแสดงเปนตัวนำเพื่อ
เปนการชักชวนซื้อสินคา โดยตัวผูหญิงเองแฝงนัยยะแสดงถึงความงามหรือภาพลักษณที่ดูดีที่ไดจาก
การใชผลิตภัณฑนั้นๆ และความงามหรือภาพลักษณเหลานี้โดยมากมักจะสะทอนใหเห็นถึงความมั่นใจ
ในการดำรงชีวิตหรือเสนหเยายวน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนการดึงดูดเพศตรงขามหรือบุคคลอื่นๆใหเขา
มาได หลังจากนั้นหากตกลงปลงใจกันไดแลวอาจนำไปสูเพศสัมพันธได ซึ่งหากมองตรงประเด็นความ
สวยงามทำไปเพื่อการดึงดูดการหาคูแลวอาจบอกไดวา สิ่งที่เกิดขึ้นเปนมายาคติที่ชักนำสูการมีเพศ
สัมพันธไดโดยใชนัยยะทางเพศแฝงลงไปในโฆษณาเพื่อกระตุนยอดขายหรือคิดไดวาสินคานั้นใชเพื่อ
กระตุนโอกาสการมีเพศสัมพันธอยูแลว 
! จากขอความขางตนที่เกิดขึ้น บทบาทของเพศสัมพันธมีอยูหลากหลายในสังคมทั้งในแง
ของมายาคติที่ซอนทับอยู หรือในแงผลกระทบที่เกิดจากเพศสัมพันธขึ้นภายใตเงื่อนไขตางๆ จาก
แนวคิดของผูวิจัยที่วาเพศสัมพันธเปนเรื่องธรรมชาติทำใหเกิดความตองการแสดงออกถึงที่มาของ
ความเปนธรรมชาตินั้นโดยเปรียบเทียบกับกระบวนการทางเสียงซึ่งเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเชนกัน
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และสุดทายผานกระบวนการตางๆมาจนถึงมนุษยผูใหนิยามเสียง และวางบทบาทความหมายไว เชน
เดัยวกันกับเพศสัมพันธที่เปนเพียงปรากฏการณหนึ่งๆในชีวิตที่ถูกวางนิยาม บทบาทเอาไวโดยสังคม
ของมนุษยเชนกัน ซึ่งแทที่จริงแลวทั้งสองสิ่งนี้อาจไมมีความหมายใดๆตั้งแตแรก อาจเปนเพียงนิยาม
หนึ่งๆเทานั้น
! บทประพันธทอนนี้นำเสนอปรากฏการณทางธรรมชาติที่ถูกมนุษยนิยาม โดยเริ่มจาก
เสียงที่ดูเหมือนไกลตัวในชีวิตประจำวัน จนกระทั่งเสียงมีความใกลตัวกระทั่งความรูสึกนึกคิดเขาไปจับ
ตองและนิยามเพื่อการรับรู อันเปนเหตุใหเกิดมายาคติเคลือบแฝงในเวลาตอมา
! วัตถุทางเสียงที่เลือกใช
! 1.เสียงรบกวน ของวิทยุโดยแทนที่ความหมายของปรากฏการณธรรมชาติ
! 2.เสียงรบกวนที่สรางผานโปรแกรม เนื่องจากเสียงรบกวนที่ไดจากวิทยุนั้นมีเสียงอื่นๆปน
ติดมาดวย ทำใหไมสามารถใชงานไดเต็มที่ ในขณะเดียวกันลักษณะของคลื่นเสียงรบกวนที่ใช
คอมพิวเตอรสรางขึ้นมานั้นมีความบริสุทธิ์ แตขาดความเปนธรรมชาติจึงตองใชเสียงรบกวนสองชิ้นมา
รวมกัน เพื่อปรับใช
! 3.เสียงธรรมชาติที่มีความคุนชิน ในที่นี้เลือกใชเสียงทะเล ดวยแนวความคิดสองอยางก็
คือ เสียงทะเลนั้นสามารถเขาถึงและระบุไดโดยคนทั่วไป ขอตอมาคือแนวความคิดทางวิทยาศาสตรที่
วาสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากน้ำหรือของเหลว
! 4.เสียงบันทึกวรรณคดี โดยเลือกใชเสียงที่ผานกระบวนการปรับแตงเสียงแลว เพื่อสราง
ความเกี่ยวของของวิวัฒนาการของเสียง โดยเสียงที่ผานกระบวนการแปลงเสียงสวนหนึ่งถูกทำใหมี
ลักษณะคลายคลึงกับเสียงรบกวน ในขอ 1 และ 2 และคอยๆพัฒนาเสียงมาจนกลายเปนเสียงที่คุนชิน 
โดยแนวคิดการใชเสียงนี้เปนการมองกระบวนกการแบบยอนกลับโดยคิดจากเสียงที่คุนชิน และคอยๆ
กลายเปนเสียงที่ไมคุนเคยเชนเดียวกับเสียงที่เกิดขึ้นตอนตนบทประพันธ
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! ทอนยอยในบทประพันธ ์
! 1.คลื่นคอสมิค (Cosmic Microwave Background)
! ผูวิจัยจึงมีความตองการนำเสนอเสียงหรือปรากฏการณที่มีอยูในธรรมชาติอยูกอนแลวนำ
มาพัฒนาตอเนื ่องจนกลายเปนเสียงที ่ค ุ นชินในชีวิตประจำวัน ซึ ่งผู ว ิจ ัยไดศึกษาคนพบวา
คลื่นแมเหล็กไฟฟาคอสมิคนี้มีอยูในธรรมชาติทั่วไปเปนเวลานานแตมนุษยไมสามารถตรวจจับไดดวย
ตัวเอง การตรวจจับคลื่นสัญญาณแมเหล็กนี้ตองมีตัวกลางเปนสื่อซึ่งในที่นี้ไดเลือกใช “วิทยุ” เปนสื่อ
กลางในการแปลงสัญญาณที่เปนปรากฏการณธรรมชาติมาสูชวงความถี่ที่การรับรูมาตรฐานของมนุษย
ที่รับรูได โดยมีลักษณะของเสียงที่แสดงออกมาคือเสียงรบกวนโดยนำเสนอเสียงคลื่นรบกวนที่
คอมพิวเตอรไดสรางขึ้นผสมผสานกับคลื่นวิทยุที่ไดทำการบันทึกมา โดยมีการปรับแตงการกรองยาน
ความถี่ และใชการปรับทิศทางเสียง เสียงเพื่อสรางมิติความแตกตางของเสียง
! 2.การกอรางของเสียง
! จากคลื่นเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น ในบทประพันธทอนนี้ตองการนำเสนอการพยายาม
วิวัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงของเสียงที่เกิดขึ้นแตยังไมมีความชัดเจนหรือแตกตางจากเสียงที่
เกิดขึ้นกอนหนามากนัก โดยใชเสียงรบกวนเปนหลักและมีความตองการแสดงถึงการพัฒนาจากเสียง
รบกวน ดังนั้นเสียงที่ตองการนำมาใสมีลักษณะคอนขางแตกพราคลายกับเสียงรบกวน โดยไดนำเสียง
จากการอานวรรณกรรมาผานกรรมวิธีดัดแปลงเสียง เพื่อใหไดเสียงที่มีลักษณะที่คลายคลึงกับเสียงที่
เปนเสียงรบกวนและมีลักษณะที่นำไปสูเสียงที่มีความใกลเคียงกับยุคปจจุบันได
! 3.แรกเริ่มแหงยุค
! ในทอนนี้แสดงถึงเสียงที่ผานการวิวัฒนาการในเบื้องตนมาแลว โดยลักษณะเสียงมีความ
แตกตางอยางชัดเจนกับเสียงที่เปนคลื่นรบกวน แสดงใหเห็นถึงการปรากฏขึ้นของคานิยมที่มีตอเสียงที่
คลับคลายคลับคลาไมแนใจนัก  ผูวิจัยตองการทิ้งปริศนาของเสียงที่มีลักษณะใกลเคียงกับเสียงที่รูจักใน
ชีวิตประจำวันซึ่งมีลักษณะคลายเด็กรอง โดยใชเอฟเฟคเสียงกองผสมกับเสียงคลาดเคลื่อนเพื่อใหเกิด
ผลของเสียงที่ถูกนำเสนอออยูเสียงเดียวแลวถูกปลอยหายทิ้งหวงเวลาไวใหครุนคิด หลังจากนั้นจึงได
นำเสนอเสียงอื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เมื่อเกิดเสียงที่ใกลเคียงเสียงหนึ่งขึ้นมาผูวิจัยจึงไดนำเสนอ
เสียงอื่นๆเพื่อสรางความไมชัดเจนและสับสนในความคิด ในเหตุการณนี้ผู วิจัยไดใชเสียงที่ผาน
กระบวนการดัดแปลงมาใชในปริมาณมากเพื่อสรางลักษณะของเสียงในสวนนี้ใหฟงแลวรูสึกถึงความ
วุนวายและสับสน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกลายเปนเสียงที่มีความคุนเคยมากกวาเดิมเพื่อยุติความ
สับสนนั้น  ๆ โดยชวงเสียงกอนที่จะพัฒนานั้นผูวิจัยตองการใหมีลักษณะคลายคลึงกับเสียงของน้ำเวลา
มีฟองอากาศผุดใตน้ำจึงไดใชเสียงที่ผานกระบวนการดัดแปลงมาใช และแทรกเสียงคลื่น(ทะเล)ขึ้นมา
เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันทามกลางความวุนวาย
! 4.คลื่น
! จากาการพัฒนาของเสียงที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนเริ่มมีความคุนชินมากขึ้น ในทอนนี้ของบท
ประพันธผูวิจัยตองการนำเสนอเสียงที่เขาใกลชีวิตของคนในยุคปจจุบันมากขึ้น และการสรางสภาวะ
ของพื้นที่เสียงนี้เองทำใหเพิ่มเสียงที่มีลักษณะคลายคลึงหรือเกี่ยวของกับพื้นที่เสียงทะเล เสียงที่มี
ลักษณะคลายนกรองที่ถูกเพิ่มเติมเขาไปนั้นหากฟงในรายละเอียดจะพบวาเปนเสียงสังเคราะหขึ้นมา 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงเอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มีตอกันเชนเดียวกันกับอิทธิพลของเสียงหรือเพศ
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สัมพันธที่มีตอสภาพแวดลอม โดยเสียงที่ฟงคลายนกนั้นผูวิจัยไดใชเสียงจากวรรณกรรมมาผาน
กระบวนการดัดแปลงเสียง โดยนัยยะของนกสื่อถึงเสียงที่เริ่มใชเปนการสื่อสาร
! 5.เอยอันใด
! จากการสื่อสารของนกที่เกิดขึ้น ผูวิจัยตองการนำเสนอเสียงการสื่อสารของมนุษยซึ่ง
หมายถึงการออกเสียงที่มีความหมายหรือนัยยะซอน โดยแรกเริ่มนั้นเมื่อเสียงการสื่อสารของนกหมด
ลงผูวิจัยไดนำเสนอเสียงของมนุษยที่ผานกระบวนการยืดขยายเสียงออกทำใหไมสามารถระบุคำได
อยางชัดเจนในทันทีได เพื่อเปนการนะเสนอการมาถึงของเสียงที่มีความหมาย โดยเสียงสวนใหญที่
ผานกระบวนการดัดแปลงในบทประพันธชิ้นนนี้สวนใหญเปนเสียงหรือคำๆเดียวกัน เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงควาเมปนไปไดที่วัตถุดิบเสียงหนึ่งชิ้นจะถูกเลือกใช ดัดแปลงหรือพัฒนา  เสียงพูดของมษยถูกนำ
เสนอโดยเริ่มตนจากเสียงที่มีลักษณะไมคงที่และแตกตางจากการใชในชีวิตประจำวัน โดยตัวเสียงจะมี
ลักษณะเขาใกลเสียงในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ในตอนสุดทายเสียงจะคงไวที่ความคลายคลึง
ไมใชเสียงที่พบเจอไดในชีวิตประจำวันดวยผูวิจัยเห็นวาการจบบทประพันธเชนนั้นทำใคนฟงคาดเดาได
งายเกินไป และการเปดเผยเพียงแคบางสวนที่สามารถทำใหระลึกถึงไดไมตองนำเสนอทั้งหมดจะ
เปนการดีกวา เพื่อใหผูรับฟงไดมีสวนรวมในการคิดและตั้งคำถามดวยอีกสวนหนึ่ง
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! ทอน 2 สดับเสียงสำเนียงสิ้น
! จากบทประพันธทอนที่แลวแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของเสียงอันเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาต ิ สูเสียงที่ถูกนิยามใหเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันผานนัยยะทางภาษาการสื่อสาร ในบท
ประพันธทอนนี้เปนการนำเสนอแนวความคิดหลังจากการรับรูการเดินทางของเสียง เปนการคอยๆ
เปลี่ยนแปลงเสียงโดยใชวัตถุดิบหลักคือถอยคำจากวรรณคด ีนำมาจัดวาง เรียงประโยคหรือคำใหม ใช
การเนนเสียงหรือออกเสียงคำเดิมโดยใชวิธีการที่แตกตางออกไป เปนการสงความหมายผานเงื่อนไขที่
แตกตางกันโดยแตละทอนยอยจะมีสารที่ถูกสงตอไปยังทอนยอยตอไปแตกตางกัน ผูวิจัยตองการนำ
เสนอการรับรูคำหรือขอความเดิมที่แตกตางแมจะเปนการสงคำหรือความหมายไปสูเสียงที่มีลักษณะ
บางอยางเกี ่ยวของกันอาจเปนในทางความหมายหรือทางลักษณะเสียงภายนอก  โดยผูวิจัยตั้ง
สมมติฐานของประเด็นนี้ไววา หากการรับรูที่มีตอสิ่งๆเดิมเปลี่ยนไปแลวผูคนยังใหความสนใจกับความ
หมายดั้งเดิมที่มีอยูหรือใหความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้น  ๆ และหากใหความสนใจกับการ
เปลี่ยนแปลงแลวสิ่งที่แทจริงที่ควรใหความใสใจคือสิ่งใด ความหมายตามคานิยมหรือสังคม หรือเปน
สิ่งที่ตัวบุคคลรับรูและเขาใจ
! วัตถุทางเสียงที่เลือกใช
! 1.เสียงอานวรรณคดีที่คัดเลือก นำมาใชเปนวัตถุดิบหลักในเชิงสัญลักษณแทนคานิยมที่
ถูกปรุงแตง
! 2.เสียงการขับเสภาในวรรณคดีที่คัดเลือก นำมาใชเปนวัตถุดิบหลักในเชิงสัญลักษณที่ถูก
ปรุงแตงและไดรับการยอมรับในฐานะวัฒนธรรม
! 3.เสียงภาษาตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกับภาษาไทยที่คัดเลือก นำมาใชเปน
วัตถุเสียงในการนำเสนอแนวคิดความหมายเดียวกัน รูปลักษณแตกตาง
! 4.เสียงระฆัง นำมาใชเปนวัตถุทางเสียงที่สงตอความรูสึกหรืออารมณที่มีการนิยามคำ
เปรียบเทียบในเชิงรูปธรรม
! 5.เสียงน้ำ นำมาใชเปนวัตถุทางเสียงที่สงตอลักษณะของเสียงที่ไดยินและผานไปยัง 
ความหมายที่มนุษยนิยาม
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงใหเห็นถึงโครงสรางบทประพันธ สดับเสียงสำเนียงสิ้น
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! ทอนยอยในบทประพันธ
! 1.เอื้อนจะเอย
! ผูวิจัยมีความตองการนำเสนอแบบแผนคานิยมของวัฒนธรรมในตอนตนของบทประพันธ 
โดยใชการขับเสภาเปนตัวแทนคานิยมของสังคมและวัฒนธรรม โดยในตอนแรกจะเปนการขับเสภาที่
คอยๆเปลี่ยนแปลงการรับรูผานการเพิ่มแนวเสียงใหมีความหลากหลายมากขึ้น และผานการนำเสนอ
ในรูปแบบของเสียงที่อานวรรณคดีแบบปรกติ มุงเนนการนำเสนอรูปแบบประเพณีนิยมที่ถูกถอดรูป
แบบออกอยางชา  ๆ โดยการสอดแทรกเขามาของถอยคำที่มีเนื้อหาเดียวกัน แตกตางกันที่ลักษณะการ
ออกเสียง
! 2.แตกตาง ตางไมแตก
! ในทอนนี้หลังจากเสียงที่ถูกสรางไวตามคานิยมทางสังคมและวัฒนธรรมกลายมาเปน
เสียงธรรมดาสามัญ ผูวิจัยไดทำการ ตัดตอ แบงแยกถอยคำเหลานั้นเพื่อนำเสนอประสบการณการรับ
รูใหม โดยใชวัตถุดิบเดียวกันกับทอนกอนหนา จำกัดคำที่เลือกโดยเนนการแปรเปลี่ยนทางเสียง
มากกวาการแปรเปลี่ยนทางความหมาย 
! 3.พรา
! ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการรับรูดวยการตัดตอคำ การจัดวางใหมแลว  ผูวิจัยได
มองเห็นถึงการใชคำในภาษาอื่นๆซึ่งมีความหมายเดียวกัน เพื่อสงตอความหมายภายใตรูปลักษณที่
เปลี่ยนไปของเสียง โดยมีโครงสรางและเทคนิคเชนเดียวกับทอนยอย แตกตาง ตางไมแตก  โดย
เปนการจัดเรียงประโยคเสียงตางประเทศเสียใหม และสลับกันระหวางเสียงภาษาไทยเพื่อทำใหเกิด
การรับรูที่พราเลือนในสวนของตัวที่ใชคำจำกัดความหมาย โดยในสวนทายของทอนยอยนี้ผูวิจัยได
ทำการกรองความถี่เสียงโดยปรับใหมีความถี่สูงชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มเติมปริมาณของวัตถุทางเสียง
ใหมากขึ้นทำใหเกิดการรับรูที่พราเลือน และการใชเสียงสูงแทนนัยยะของความสวาง ใส เพื่อสงตอ
ความหมายของบริบทนี้ไปสูเสียงในทอนตอไปโดยการทำใหเสียงเกิดความวุนวายแลวตัดเสียงลงอยาง
ฉับพลัน
! 4.ณัยญะ
! ทอนยอยนี้เปนเสียงของระฆังที่นำมาใชในการรับตอชวงของความหมายถอยคำในทอน
ยอยกอนหนา ที่มความหมายวา “สวาง” โดยเสียงระฆังนั้นมีนัยยะถึงความสวางความสงบในดาน
ศาสนา และตัวเสียงเองใหความรูสึกที่เกี่ยวของกับความสวางไสวเชนกัน โดยนำเสนอเสียงระฆังที่มี
ระดับเสียงตางกัน ชวงแรกของทอนยอยนั้นเสียงระฆังถูกนำเสนอพรอมกับเสียงกองตามธรรมชาติที่
ถูกบันทึกมาดวยกัน เปฯการนำเสนอความงามของความสวางโดยแตละเสียงทิ้งชวงเวลาใหผูฟงไดรับ
ฟงเสียงจนสิ้นเสียงที่บันทึก  ตอมาระยะการปรากฏขึ้นของเสียงระฆังจะคอยๆถี่ขึ้นจนเสียงมีลักษณะ
คลายการรัวระฆังหลายใบพรอมกันและมีการปรับคุณภาพของเสียงใหมีลักษณะแตกแหงเพื่อสงตอไป
ยังการเปลี่ยนแปลงหนที่สองของทอนยอยนี้ โดยเปนการสงตอลักษณะภายนอกของเสียงที่แตกแหง
ของระฆังไปสูเสียงฝนตกโดยใชการกรองความถี่เสียงปรับเสียงใหมีความแตกตางและนาสนใจ จากนั้น
จึงสงตอความหมายไปสูวัตถุเสียงอันใหม คือเสียงรินน้ำ อันเปนการสงตอนัยยะของความเปน
ของเหลวเฉกเชนเดียวกันกับฝน และสุดทายการสงไปยังทอนยอยสุดทายของบทประพันธชิ้นนี ้ คือสง
ตอความหมายเสียงของเหลวที่เรียกกันวาน้ำ สูคำวา “น้ำ” โดยใชเทคนิคการดัดแปลงเสียงเพื่อให

40



เสียงที่มาเปนตัวกลางระหวางเสียงน้ำ กับคำวาน้ำ มีคุณสมบัติของทั้งสองเสียงอยู อันจะทำใหสามาร
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงไดอยางราบลื่น
! 5.สดับ
! ในทอนยอยสุดทายนี้เปนการเริ่มตนดวยคำวา “น้ำ” ที่สงตอความหมายโดยในทอนยอย
นี้ไดคัดเลือกคำมาสี่คำเพื่อทดลองการประพันธเพลงที่ใชเทคนิควิธีการออกเสียงเพื่อเปลี่ยนการรับรู 
โดยจุดรวมของคำทั้งสี่นี้คือ เปนคำที่ใชในวรรณคดีและเปนคำที่มีความหมายทางสังคม จุดมุงหมาย
ของทอนยอยนี้คือการบิดเบือนการรับรูทางภาษาภายใตการแสดงออกทางเสียงที่แตกตางออกไปจาก
เดิม โดยตองการใหผูรับฟงไดทบทวนถึงความคิดและคานิยมที่ติดมากับตัวคำเปรียบเทียบกับ ตัวเสียง
ที่แปรเปลี่ยนไปโดยแทจริงแลวอาจมีความหมายหรือไมก็ไดซึ่งไหความความนาสนใจทางเสียงที่เกิด
ขึ้นแทน
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ภาพที่ 7 โครงรางการสรางเสียงโดยใชคำตางๆ
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! ทอน 3 พิมใจ
! จากการนำเสนอแนวคิดของผูวิจัยทางดานมุมมองความเปนมาของเสียง และการแปร
เปลี่ยนรูปลักษณภายนอกกับนัยยะของเสียง ซึ่งบริบทของเสียงที่ผู็วิจัยตั้งไวในงานประพันธชิ้นนี้นั้น
คือการเทียบเคียงแทนคาเสียงกับเรื่องราวของเพศสัมพันธ ในงานประพันธทอนสุดทายนี้เปนการ
สะทอนแนวความคิดที่มีตอเพศสัมพันธของผูวิจัยผานการดำเนินเรื่องของบทวรรณคดีที่ไดคัดเลือกมา 
โดยผูวิจัยไดใหความสำคัญกับชวงเวลา “อัศจรรย” ที่เกิดขึ้น ผานการตีความชวงเวลาอัศจรรยดวย
อารมณความรูสึกของผูวิจัยที่มีตอความอัศจรรยของเพศสัมพันธนั้น โดยบทวรรณกรรมมีดังนี้
! ! พระจันทรแจมกระจางนภากาศ! เทวราชเรงราชรถา
! สถิตในทิพรัตนลีลามา! ! ! อับแสงดาราดิเรกราย
! สกุณากาไกสนั่นกอง! ! ! น้ำคางตองบุปผชาติแยมขยาย
! แมลงภูเคลาเกสรขจรจาย!! ! พระสุริยฉายเรงรีบรถทะยาน
! เผยอแยมแจมกระจางสวางทิศ! ! สะดุงจิตกลาวเกลี้ยงดวยคำหวาน
! จะลาพิมนิ่มสนิทคิดรำคาญ! ! ปมปานจะตายจากพรากพิมไป
! วัตถุทางเสียงที่เลือกใช
! 1.เสียงสังเคราะห ใชในการพัฒนาวัตถุเสียงเดิมใหเกิดความแตกตางและมีลักษณะที่นา
สนใจยิ่งขึ้น
! 2.เสียงรถไฟ ใชแทนการเรงจังหวะและการเดินทาง
! 3.เสียงจิ้งหรีด แสดงเวลายามกลางคืน
! 4.เสียงผูหญิง แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นในบทวรรณกรรม
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! ทอนยอยในบทประพันธ
! 1.ราตรีกาล
! ทอนยอยนี้นำมาจากสวนแรกของวรรณคดีที่คัดเลือกมาคือ พระจันทรแจมกระจาง
นภากาศ โดยผูวิจัยมีความตองการนำเสนอบรรยากาศที่วังเวงในยามค่ำคืน เสียงที่ใชมุงเนนไปที่
ความถี่เสียงสูงและการดึงเสียงเสียงที่เกิดขึ้นเปนเวลานาน เปนการนำเสนอสภาพบรรยากาศในมุม
มองที่มีความเปนนามธรรมสูงกอนจะสงไปยังทอนยอยตอไป
! 2.หรีดหริ่งกริ่งเสียง
! จากทอนยอย ราตรีกาล ซึ่งพยายมอธิบายความรูสึกของค่ำคืนของผูวิจัยอยางเปน
นามธรรม ในบทประพันธยอยชิ้นนี้มีความตองการนำเสนอความเปนค่ำคืนผานเสียงที่เปนรูปธรรม
มากขึ้นผาน โดยไดมีการนำเสียงจิ้งหรีด และเสียงสภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนมาใชในกรประพันธ
เพลง เริ่มตนดวยเสียงจิ้งหรีดจากนั้นเสียจิ้งหรีดไดหายไปกลายเปนเสียงของพื้นที่ยามค่ำคืนเขามา
แทนและเสียงจิ้งหรีดคอยๆดังขึ้นอีกครั้งโดยมีการใชเทคนิคการปรับทิศทางเสียงและกรองยานความถี่
เพื่อดึงความนาสนใจของเสียงออกมา จากนั้นผูวิจัยไดทำการเพิ่มความเขมขนของเสียงจิ้งหรีดโดยการ
เพิ่มปริมาณ และเรงจังหวะการปรากฏขึ้นของเสียงจิ้งหรีดใหมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อดึงอารมณ
ของผูฟงขึ้นและสงเขาทอนยอยถัดไป
! 3.มาเหล็ก
! ทอนยอยนี้เปนการแสดงถึงการสอดใสและการขยับทวงทาในวรรณคด ีโดยผูวิจัยไดเลือก
ใชเสียงรถไฟแทนการเคลื่อนไหวในบทของเทวราชเรงราชรถา ดวยลีลาที่มีชาบาง เร็วบาง แข็งกราว
และออนโยนในเวลาเดียวกัน เทคนิคที่ใชในการปรับแตงเสียงทอนยอยนี้คือการกรองยานความถี่และ
การปรับทิศทางเสียง นอกเหมือนจากเสียงรถไฟแลวผูวิจัยไดทดลองนำเสียงอื่นๆมาจัดวางเพื่อชวย
กระตุนความนาสนใจ โดยชวงสุดทายของทอนยอยนะจะเปนการคอยๆสอดรับกับเสียงของทอนยอย
ถัดไปที่กำลังเริ่มขึ้น
! 4.ชั่วโมงอัศจรรย
! ทอนยอยนี้เปนสวนหลักในการสะทอนความคิดของผูวิจัยที่มีตอเพศสัมพันธ โดยใน
วรรณคดีไดกลาวถึงไววา สกุณากาไกสนั่นกอง น้ำคางตองบุปผชาติแยมขยาย แมลงภูเคลาเกศรขจร
จาย พระสุริยฉายเรงรีบรถทะยาน ผูวิจัยไดตีความสวนนี้้วาเปนการบรรยายสภาพการถึงจุดสุดยอด
ของเพศสัมพันธ โดยไดตีความภาพรวมถึงสภาพจิตใจที่ไดหลุดลอยออกไปนอกความเปนจริง 
แสดงออกถึงความรูสึกที่เปนสุข โดยใชเสียงของผูหญิงที่กำลังรวมเพศเปนวัตถุดิบหลักและเสียงที่ผาน
กระบวนการดัดแปลงอื่นๆเพื่อใหเกิดความรูสึกที่หลากหลายและโลดแลนในจินตนาการที่หลุดลอยนั้น 
โดยการสงเขาทอนยอยสุดทายนั้นจะเปนการที่จินตนาการคอยๆเลือนลางออกไปและทอนยอยถัดไป
เขามาแทนที่ เทคนิคในตอนนี้ที่ใชคือการลดความหนาแนของเสียงลง
! 5.ราคะ ลาคะ
! แนวความคิดของทอนยอยนี้คือ  เมื่อเสร็จสิ้นการรวมเพศแลว ความรูสึกนั้นๆไมไดดับลง
ในทันท ีหากแตยังคงมีความคุกรุนดังไฟที่คอยๆมอดลงไปชาๆจนกระทั่งหายไปในที่สุด โดยเสียงที่เกิด
ขึ้นในชวงนี้ผูวิจัยไดใชเสียงไฟเปนหลักในการนำเสนอ  เสียงของไฟนี้สอดแทรกขึ้นมาในชวงที่ความ
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หนาแนของเสียงในทอนยอยชั่วโมงอัศจรรยลดลง โดยเทคนิควิธีที่ใชเปนหลักในทอนยอยนี้คือการ 
กรองยานความถี่ และการปรับทิศทางเสียง จากนั้นจึงคอยๆลดความเขมเสียงลง

หนังสั้น
R สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเปนผลมาจากการหลั่งไหลมาของ
องคความรูจากตางชาติ ประกอบกับขอมูลขาวสารที่ฉับไวกอใหเกิดชีวิตที่เรงรอน เอาเปรียบกันใน
สังคมไทยสวนหนึ่ง ผูวิจัยจึงตองการแสดงใหเห็นถึงปญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
ความเชื่อในสิ่งที่ผิดใหกลายเปนสิ่งที่่ถูกตามๆกัน คานิยมที่สวนทางกับทัศนคติอันสวยงามของสังคม
โดยผูวิจัยคาดหวังใหหนังสั้นเรื่องนี ้ ไดสะทอนมุมมองแนวความคิดสวนหนึ่งไปยังผูเสพ และสงผลให
เกิดการยอนกลับมาพิจารณาสิ่งตางๆรอบตัว ไมวาสถานการณหรือปรากฏการณใดๆในสังคมก็ตาม
! เนื้อหางานสรางสรรค

ภาพที่ 9 ตัวอยางภาพเปดหนังสั้น
! หนังสั้นถูกนำเสนอดวยตัวอักษรที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ผสมผสานกับตัวอยางคลิปวีดีโอเหตุการณที่เกิดขึ้น ตัวอยางคลิปที่ใชเชนคลิปฝาไฟแดง คลิปการ
ประชุมสภา แสดงใหเห็นถึงความบิดเบี้ยวของกฏหมายและหนาที่และนำมาซึ่งปญหาตอมาในอนาคต 
! เสียงที่ใชในหนังสั้นนั้นมาจาก
! 1.เสียงที่อยูในภาพ
! 2.ผลงานการประพันธที่เกี่ยวของกับเสียงอื่นๆในงานสรางสรรคชุดสังคมสับสนนี้
! 3.เสียงที่ใชในงานสรางสรรคชิ้นอื่นๆในงานสรางสรรคชุดสังคมสับสน
! โดยเสียงที่ใชมีความตองการถายทอดมุมมอง ความรูสึกตอเหตุการณและความเชื่อที่มีใน
สังคมในประเด็นของ มายาคติ ที่คอยกัดกินความสุขในสังคมทั้งหลายที่เกิดขึ้น
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อินเตอรเน็ทบล็อค
! ในสังคมไทยทุกวันนี้มีคานิยมตางๆมากมายที่เกิดขึ้นจากบริบทการใชงานและถูกนำไปสู
การเคลือบแฝง ซอนทับของมายาคติในสังคม อินเตอรเน็ทบล็อคนี้มีความตองการที่จะตีแผมุมมอง
ของผูวิจัยที่มีตอมายาคติจอมปลอมที่สงผลกระทบตอสังคมไทยในปจจุบันอันเปนสาเหตุหนึ่งของการ
ที่ความสุขในสังคมไดลดนอยลงไป ผูวิจัยจึงตองการสรางอินเตอรเน็ทบล็อคซึ่งสามารถสอดแทรกเสียง
หรือวีดีโอลงไปไดเพื่อสะทอนแนวความคิดที่มีตอมายาคติในสังคมไทยปจจุบัน
! เนื้อหางานสรางสรรค
! หลากหลายมิหลายหลาก : มายาคติหมายกหาง
  หางหายไปนานกับการเขียนบลอคสำหรับผม จากวันเวลาที่ผานมาชีวิตพาผมเดินทางผานความเจ็บ
ช้ำ ความสุข การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เปนเหมือนกับการหลอหลอมวัตถุดวยการผานความรอน การตี
การทุบ ชีวิตคนเราผานกระบวนการเหลานี้ครั้งแลวครั้งเลา จนประสบการณเหลานี้ไดแปรเปลี่ยนตัว
ตนหรือความคิดผมใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไมมากก็นอย การเดินทางในชีวิตของชวงเวลาที่ผานมา
นั้นเปดโอกาสใหหลายครั้งหลายคราที่ผมไดมองโลกผานสายตาของเพื่อนสนิทคนใกลชิด การสงตอ
ความรู มุมมอง ความรูสึกเหลานี้นั้นสำหรับผมแลวนับเปนสวนสำคัญในการเรียนรูชีวิตที่แตกตางออก
ไป จากศาสตรที่แตกตางกับความสนใจของผม ความหลากหลายของขอมูล รวมถึงความขัดแยงที่เกิด
ขึ้นในสังคม สงผลใหผมไดมองโลกตางออกไปจากเดิม มองเห็นความงามของโลกที่ไมเคยเห็น ยอมรับ
ในสิ่งที่ตอตาน ในขณะเดียวกันก็ทำใหตอตานในสิ่งที่เคยยอมรับเชนกัน 
 ตัวผมเองนั้นเปนคนที่อยูในสายงานจำพวกดนตรีศิลปะเปนสวนใหญ เรามักพูดถึงแนวความคิด 
อารมณ แนวดนตรีหรือศิลปะที่สนใจหรือมีอิทธิพลตอคนสรางสรรคงาน ในขณะเดียวกันเมื่อผมมอง
ผานสายตาของสหายที่อยูในศาสตรอื่นๆ เชนวิทยาศาสตร หรือสังคมศาสตร ผมกับพบวาความแตก
ตางที่เกิดขึ้นระหวางศาสตรเหลานี้นั้นมีเพียงแคตัวขอมูลที่ลงลึกไปในแตละศาสตรเสียมากกวา ผมพบ
วาจุดแรกเริ่มของผูคนเหลานี้มักเริ่มจากการใหความสนใจในสิ่งเหลานั้น เวนเสียแตวาจะเปนการโดน
บังคับทางเดินชีวิตซึ่งเปนอีกกรณีหนึ่ง    ภายใตความสนใจหลงใหลในความใครรูที่เกิดขึ้นตอศาสตร
นั้นๆไมวา ดนตร ี จิตรกรรม ฟสิกส   ปรัชญา เมื่อเราไดเขาไปสูหนทางของศาสตรนั้นๆแลว ความ
เกี่ยวของของศาสตรนั้นๆกับตัวเรามักเปนสวนสำคัญที่จะผลักดันคนๆนั้นไปในเสนทางสายที่เขาเลือก
เดิน
 จากภาพคนภายนอกมองการทำงานของผม งานสรางสรรคบทเพลง คนรอบๆตัวมักจะพูดถึง 
อารมณ ความรูสึก แรงบันดาลใจ เมื่อผมมองไปยังมิตรสหายที่อยูรอบตัวในสาขาอื่นๆเขาก็มีสิ่งเหลานี้
อยูเชนกันอาจเพียงแตกตางไปในการเรียกขานหรือบริบท โดยเนื้อแทแลวสำหรับผมความตางของสิ่งมี
ชีวิตที่เรียกวาคนแบบดิบๆเลยนั้นแทบไมมี สิ่งที่เราตางไขวควาก็คือโอกาสที่จะไดประสบความสำเร็จ 
แตสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงๆแลวกับเปนความแตกแยกของบุคคลที่แตกตางสาขากัน การสรางกรอบขึ้นมา
แบงแยกชนชั้นของแตละองคความรู กอใหเกิดความเสื่อมถอยทางความคิด ลดทอนศักยภาพในการ
พัฒนาตัวตนของมนุษยอยางสิ้นเชิง
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! ในบางสังคม ในที่นี้ผมของยกตัวอยางสังคมไทยขึ้นมาเนื่องจากมีความใกลตัวและเห็นได
ชัดในระดับหนึ่ง การดูถูกแบงแยก  และยกระดับอาชีพหนึ่งๆใหมีคุณคาเหนือหลายๆอาชีพ หรือ การ
ลดคุณคาบางอาชีพลงจำกัดไวสำหรับบุคคลจำพวกหนึ่ง เชน การที่บอกวาอาชีพหมอนั้นเปนอาชีพที่ดี
มีเกียรต ิ แตกตางกับกรรมกรที่มักโดนดูถูกวาเปนผูใชแรงงาน ซึ่งในความเปนจริงแลวอาชีพนี้ถือเปน
พื้นฐานในการสรางที่อยูอาศัยและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาสิ่งตางๆในสังคมได หรืออาชีพนัก
ดนตรีที่มักถูกมองวาเปนอาชีพเตนกินรำกิน รักสบาย เกียติศักดิ์ศรีนอยทั้งที่ในควาเมปนจริงทุกคนก็
ฟงดนตร ี หรือเสพเสียงเพื่อลดทอนความตึงเครียด บรรเทาจิตใจที่ออนลา จากตัวอยางที่ผมไดยกมา
นั้นตองการแสดงใหเห็นวาไมวาอาชีพไหนๆก็ไมไดมีความสำคัญดอยไปกวากันเลย เพียงแตตองนำไป
ใชใหถูกที่ถูกบริบทจึงจะสามารถนำความสามารถนั้นๆออกมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุด
! จากการแบงแยกของเหลาผูคนดังตัวอยางที่ไดกลาวมานั้นทำใหศาสตรหรือองคความรูที่
เกิดขึ้นมาทวีความหางไกลกันมากขึ้นกวาเดิม บางเหนื่อยกับการทำความเขาใจขามศาสตร บางปฎิเส
ธมุมมองที่แตกตาง และมีไมนอยที่ตั้งแงในการสนทนาบนความแตกตางนั้น โดยตัวอยางที่ผมไดพบ
เจอมากับตัวเองนั้นคือการนำบุคคลที่มีความรูสองศาสตรมาพูดคุยกัน ไดแกสายฟสิกส-วิศวะ กับสาย
วรรณกรรม มีวรรณกรรมที่ถูกนำมาแปลงสูหนังเปนตัวชูโรง   "Cloud Atlas" หรือเมฆาสัญจร โดย
บุคคลผูศึกษาดานวรรณกรรมนั้นเคยผานการวิเคราะหวรรณกรรมชิ้นนี้มากอนหนาแลวผมจึงไดคาด
หวังความรูในเชิงวรรณกรรม ทางดานนักวิทยาศาสตรนั้นไดมองลงไปในเรื่องของกฏของเวลา การ
ยอนเวลา การบิดเบี้ยวของเวลา หรือแมแตมิติของเวลาคูขนานที่อาจเกิดขึ้นพรอมกันในเรื่อง การสง
ผลกระทบตออดีตจากการกระทำในอนาคต จากความคิดเหลานี้ผมจึงตองการทราบถึงมุมมองที่เกิด
ขึ้นในเชิงวรรณกรรมบาง วาผูแตงไดคิดอะไรไวบาง มีความรูในเชิงวิทยาศาสตรหรือวาเปนแคการตั้ง
ทฤษฏีแนวความคิดไวเฉย  ๆ เมื่อไดลองนำบุคคลทั้สองมาเปดประเด็นสนทนากันเรื่องจบลงโดยฝาย
หนึ่งบอกวาสนใจเฉพาะมุมมองหนึ่งๆเทานั้น ทำใหผมไดเห็นกรอบที่สรางขึ้นมากั้นระหวางความรูของ
ศาสตรตางสาขาแมวาจะมีจุดรวมกันในประเด็นที่มีความรูดวยกันทั้งสองฝาย
! จากประเด็นที่กลาวมาขางตนผมมองเห็นประเด็นยอยจากเรื่องราวดังกลาวสองประเด็น  
โดยประเด็นแรกคือความเกี่ยวเนื่องกันของศาสตรทั้งสอง วรรณกรรมและวิทยาศาสตร ประเด็นตอมา
คือ การจำกัดเฉพาะองคความรูที่ตนเองสนใจของบุคคลในสายนั้นๆ ซึ่งประเด็นที่สองนั้นผมมองวา
เปนการทำใหการพัฒนาองคความรูที่มากขึ้น หรือการเขาใกลองคความรูจริงๆนั้นอยูหางไกลออกไป
อีก แตประเด็นที่นาสนใจจริงๆสำหรับผมนั้นก็คือประเด็นแรก อันเปนการกลาวถึงศาสตรที่แตกตาง
กันแตมีจุดรวมกันอยู ซึ่งความนาสนใจของประเด็นนี้คือการนำขอมูลที่ไดจากศาสตรที่ตางกันมา
วิเคราะหจุดรวม และหาองคความรูที่ถูกบูรณาการหรือความเปนไปไดของวันพรุงนี้ีถูกซอนอยูในผล
งานโดยเจาของผลงานนั้นอาจจะรูหรือไมรูตัวก็เปนได
! จากการที่ตัวผมเองไดทำงานสรางสรรคมาในระดับหนึ่ง ทำใหเห็นความเชื่อมโยงกันของ
แตละสาขาอยูไมมากก็นอย โดยแตละศาสตรแตละสาขาจริงๆแลวใหการพึ่งพาอาศัยกันในการพัฒนา
ศักยภาพของตนทั้งสิ้น ไมมีศาสตรใดอยูไดโดดๆดวยตัวเอง โดยเฉพาะการสนับสนุนจากทาง
วิทยาศาสตรที่สรางหรือพัฒนาเครื่องมือใหศาสตรอื่น  ๆวมทั้งยังชวยในการบันทึกขอมูลและวิเคราะห
ความรูในศาสตรหลากหลายแขนงอีกดวย กลับกันหากบุคลากรทางวิทยาศาสตรไมมีสนับสนุนจาก
ศาสตรอื่นๆเชน สังคมศาสตรหรือศิลปะศาสตร งานก็อาจไมไดเกิดขึ้นมาเชนกัน ตามความคิดของผม
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ทุกอยางลวนเกื้อหนุนกัน สงเสริมกัน จากประสบการณสวนตัวของผม การสรางงานศิลปะขึ้นมาตอง
มีแรงบันดาลใจครับ แรงบันดาลใจมาจากไหน? มันมาจากการหายใจเขาออกไดของคนเรานี่ละครับ 
มาจากการที่คนเรายังมีชีวิตอยู รับรูเรื่องราว แลวเกิดประทับใจกับเรื่องราวหรือความรูอะไรสักอยาง
จึงไดนำเอามาดัดแปลงสรางสรรคชิ้นงานขึ้นมาและสงผลกระทบอะไรตอไปก็วากัน
! ในการสรางงานของผมนั้นหลายครั้งเหลือเกินที่ใชเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ผสมผสาน
กับเทคโนโลยีที่ทางวิทยาศาสตรพัฒนาขึ้นมา ลำโพงงี ้ คอมพิวเตอรงี้ บางทีทำงานไปก็เกิดสงสัยวา
เรื่องนี้มันเปนจริงตามที่ขอมูลบอกหรือเปลาก็ตองคนหากันโดยองคความรูอื่นตรวจสอบอีก  เชน คา
นิยมการแตงกายหรือเรื่องเพศในวัฒนธรรมไทยสมัยกอนเปนเรื่องดีงามแตตัวมิดชิดตามที่ขาวหรือสื่อ
มักจะนำเสนอ พอลองทำการคนควาหาขอมู, ทางประวัติศาสตรที่นักสังคมศาสตรไดทำเอาไวกลับพบ
วาไมไดเปนเชนนั้น มีหลักฐานทางประวัติศาสตร พวกรูปภาพหรือบันทึกขอความมายืนยัน ทำใหผม
เกิดความเขาใจเพื่อพัฒนามุมมองอันสงผลกระทบตองานสรางสรรคมากขึ้น  หรือในทางกลับกันดนตรี
ถูกนำไปใชเปนเครื่องมือในการเปดเผยเรื่องราวหรือบริบททางสังคมศาสตรก็มี ดังที่ผมเคยเรียนในวิชา
ดนตรีกับชุมชนโดยใชดนตรีเปนอุปกรณในการถายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยเสริมสราง
ความเขาใจกันของคนในพื้นที่มากขึ้น   ในทางการแพทยเองก็มีการใชดนตรีบำบัดผูปวย  จากสิ่งเหลา
นี้จะเห็นไดวาแตละศาสตรมีสวนที่เกี่ยวของเกื้อหนุนกันอยูมากนอยตามการใชงาน แตดวยสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในทางปฏิบัตินั้นคนสวนหนึ่งก็ยังคงแบงแยกศาสตรแตละศาสตรออกจากกันอยูดี
! องคความรูที่มีอยูในศาสตรแตละแขนงนั้นสามารถนำมาเชื่อมตอและใชประโยชนได
อยางไมมีที่สิ้นสุด หากเรามองขามมายาคติที่เคลือบแฝงผิวไปได การมองเห็นโอกาส ความกาวหนา 
และความเขาใจนั้นก็มีมากขึ้น ในบางครั้งศาสตรที่ดูเหมือนหางไกลหรือไมมีความของเกี่ยวกันเลยนั้น
กลับมีอิทธิพลตอกันอยางหลีกเลี่ยงไมไดตัวอยางเชน ภาษาศาสตรกับชีววิทยา โดยความเกี่ยวของของ
สองสาขานี้อาจไมใชหัวขอหลักโดยตรง แตเปนหนึ่งในสาขาวิชายอยคือ  สัทศาสตรกับสรีระวิทยา 
กลาวคือสัทศาสตรศึกษากลวิธีการออกเสียงของมนุษยโดยศึกษาอวัยวะและวิธีการทำงานเพื่อสราง
เสียง โดยเสียงที่เกิดขึ้นถือวาตรวจวัดหรือวิเคราะหไดโดยองคความรูทางฟสิกสและเสียงที่เกิดขึ้นนั้น
อาจวิเคราะหถึงความตองการหรือสาวะบางอยางไดโดยใชองคความรูทางจิตวิทยาหรือสังคมศาสตรได
อีกทอดหนึ่ง หากแตการมองลงไปยังประเด็นเหลานี้นั้นเราไมสามารถทำไดทั้งหมดพรอมกัน ดวยขอ
จำกัดทางดานความรูและเวลา คนสวนมากจึงมองลงไปในประเด็นที่ตนใหความสนใจเปนหลัก ซึ่งไม
ผิดแตอยางใด แตผมมีความเห็นสวนตัววา หากมีโอกาสที่จะหาขอมูลหรือความรู็เพิ่มเติมกับสวนที่
เกี่ยวของแลวนั้นลองเปดใจมอง เรียนรู ศึกษาด ูเพื่อที่จะไดเพิ่มโอกาสในการทำงานใหมีคุณภาพมาก
ขึ้นจากความหลากหลาย
! โดยแทจริงแลวนั้นความหลากหลายที่กลาวถึงไมไดมีความแตกตางกันอยางแทจริงหรือ
เด็ดขาด เพียงแตเปนความแตกตางภายนอกเพื่อใชเรียกจำกัดความ และจากคำจำกัดความนี้เองที่มี
ผูคนสวนหนึ่งไดยึดติดกับสิ่งเหลานี้จนกลายเปนคานิยมเปลือกภายนอก  มากกวาการมองใหเห็นถึง
ภายในเนื้อหาที่มีคุณคาและประโยชนที่แทจริง
! สำหรับผมความแตกตางในความหลากหลายนั้นมีอยูแคคำจำกัดความไวเพื่อระบุให
เขาใจ แตความแตกตางที่แบงแยกนั้นหาไดมีไม มมีเพียงอคติและใจที่ตีบตันเสียมากกวาที่จะปดกั้นสิ่ง
เหลานี้ ความเปนไปไดของการประยุกตศาสตรสาขาตางๆเขาดวยกันมีอยูมากเพียงแตตองหาบุคลากร
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ที่ตองการเดินทางไปพรอมกันใหได จากการกลาวนูนนี่ถึงมายาคติที่สังคมเชิดชูเกี่ยวกับความแตกแยก
ของแตละศาสตร ผมแคอยากเห็นวันพรุงนี้ผูคนจากหลากหลายสาขาเขามาทำงานรวมกันดวยความ
สนุก สงสัยใครรู มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู และจินตนาการกันผมคิดวาโลกมันคงนาอยูขึ้นอีก
เยอะหาโลกลดอคติลงไป เพิ่มเติมการแบงปนที่มีคา การแบงปนความฝนและปญญาซึ่งจะนำพาสังคม
และอนาคตที่นาอยูและยั่งยืนกวามาสูโลกที่เรารับรูรอบๆตัว 
ขอบคุณครับ

เพลงสมัยนิยม
R ผูวิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในแงมุมมของการรับรูผานประสบการณสวนบุคคล 
ความสุขของแตละบุคคลแตกตางกันไปตามประะสบการณที่ผานมา การรับรูของคนเราเปนตัวระบุ
ความสุขหรือทุกขที่เกิดขึ้น ดังนั้นผูวิจัยคิดวาหากผูคนตระหนักถงมุมมองของตัวเองจะสามารถสราง
ผลกระทบตอความสุขได
! เนื้อหางานสรางสรรค
! มอง

“นาน มา กลาว ขาน ถึงเรื่องราว ที่ไมมีจริง
ลืม ตา มอง ฟากวางไกล ฉันรองไห ทุรนทุราย

 ความเปนจริงที่เธอเห็น  คือความเลอะเลือนของกาลเวลา
 ยามโบยบินสูฟากฟา  เหลาดารายังแปรเปลี่ยนผัน

ไมมีอะไรที่แนนอน ไมมีอะไรที่ยั่งยืน โลกนั้นจะหมุนไปตาม   รอยยิ้มและคราบน้ำตา โลกนี้มีอยู
อยางไร    เพราะเธอเลือกมองมันเอง

ศาสตรทั้งหลาย  ความคิดทั้งหลาย คานิยมทั้งหลายเรื่องราวตางๆ เราตางสรรคสรางและเลือกรับรูมัน
ดวยตัวของเราเองทั้งนั้น ทุกข สุข ชีวิตเราเลือกที่จะเจอจะปฏิบัตติกับมันเอง ความจริงแทอาจไมมี

อะไรมากไปกวาการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเลือกปฏิบัติตอมันอยางไร”
! ดนตรีที่ใชในเพลงเปนกีตารอคูสติคประกอบการรองเพลง โดยมีเสียงประสานออยูในคีย
เอเมเจอร บรรเลงในรูปแบบกึ่งอคูสติคร็อค มีลำดับดังนี้
!1.ดนตรีทอนเปดตัว  Amaj9/Dmaj9
!2. ดนตรีทอนแรก Amaj9/DMa9/AMa9/Dma9/F#m(1e)/E7
!3.ดนตรีทอนสง1 Bm7/C#m7/F#m7/E Bm7/C#m7/Dmaj7/E
!4.ดนตรีทอนสง2 Amaj9/Dmaj9/Amaj9/Dmaj9/F#m7/C#m7/Bm7/E7/A
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บทความ
R ความสุขในชีวิตเกิดขึ้นไดจากหลายสิ่ง หนึ่งในนั้นคือการเสพศิลปะตางๆที่แฝงอยูในชีวิต
ประจำวัน และเหตุการณตางๆในชีวิตหลายครั้งที่ผู คนมักมีความทรงจำรวมกับสถานการณใด
สถานการณหนึ่งดังเชนการฟงเพลงที่สามารถพาผูฟงขามชวงเวลา กลับไปหวนระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อดีตได
R เนื้อหางานสรางสรรค
! ดนตรี เสียง เพียงตัวเรา
! ในชีวิตของคนเรานั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายตั้งแตตื่นจนกระทั่งนอนหลับ ตั้งแตเกิดจน
ดินกลบหนาประสบการณตางๆมากมายเกิดขึ้นตลอดเวลา หลากหลายเหตุการณที่ตราตรึงประทับใน
หัวใจไมวาจะทุกขโศก ยินดีปรีดา โกรธเกรี้ยว ความรูสึกตางๆเหลานี้มาพรอมกับเหตุการณที่ตอง
เผชิญและอาจเปนจุดหักเหของชีวิตได ในขณะที่เกิดอารมณหรือความรูสึกที่เกิดการจดจำนั้นผูคนมัก
จดจำสถานการณผานองคประกอบตางๆมากมาย เชนสถานที่ ผูคน หรือดนตรี ภายหลังเมื่อไดรับ
การกระตุนจากสวนหนึ่งเกี่ยวของกำความทรงจำในสถานการณนั้นๆมักมีโอกาสกระตุนความทรงจำ
ขึ้นมาอีกครั้ง ผลของการยอนคิดถึงอดีตอาจมีทั้งความสุข อิ่มเอม ความทุกข หรือการปฏิเสธตัวตน
จากอดีต ขึ้นอยูกับการยอมรับในปจจุบัน หากสามารถยอมรับอดีตหรือเรียนรูไดจะสงผลใหเขาใจตัว
เองมากขึ้นและมีชิวิตอยูอยางมีความสุข
! การหวนนึกถึงอดีตนั้นสำหรับผูเขียนโดยมากมักผานทางสถานที่หรือดนตรี ในบางครั้ง
เมื่อเดินทางผานสถานที่ๆมีความทรงจำมักคิดถึงเหตุการณในอดีตหรือเพลงที่เกี่ยวของกับเหตุการณ
นั้นๆ ในหลายครั้งที่รูสึกถึงการปฏิเสธตัวเอง การไมยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและการโทษตัวเอง
ซ้ำๆ เปนผลใหเกิดความทุกขที่ทับถม ในบางครั้งการนึกถึงเรื่ิองราวที่มีความสุขกลับพบความทุกข
ที่มากกวาแฝงอยู เชนการไดนึกถึงบุคคลที่รักในชวงเวลาที่ประทับใจหรือมีความสุข ในขณะที่ปจจุบัน
ไดเลิกรากันไปและยังคงติดใจอยูกับความรักนั้น หรือเหตุการณที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแตกลับ
ตองแลกมาดวยการสูญเสียบุุคลสำคัญในชีวิตไป สิ่งเหลานี้เกิดจากเลือกที่จะคิดหรือทำดวยตัวเองทั้ง
สิ้น ความผิดพลาดเกิดขึ้นไดตลอดเวลาจากปจจัยตางๆ แตการกาวไปขางหนานั้นมีความสำคัญเกิน
กวาที่จะยึดคิดอยูกับอดีต 
! แมวาการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเปนสิ่งที่ยากลำบาก หากแตการใหอภัยตัวเอง
อาจยากลำบากกวา เพราะเมื่อยามที่ปฏิเสธความผิดพลาดนั้น เราอาจหนีจากความผิดในใจซึ่งคิดเอา
วาเปนความผิดพลาดของตัวเองอยู หลายครั้งเหลือเกินที่ผูเขียนไดฟงเพลงที่เกี่ยวของกับเหตุการณใน
อดีตหรือเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับอดีต แลวเกิดความรูสึกเศราโศก ทอถอย บางครั้งโหยหาอดีตอันหอม
หวาน หรือความฝนอันเลื่อนลอย หนึ่งในบทเพลงที่ถูกหยิบยกมาฟงบอยครั้งเวลาเศราใจคือเพลง “จำ
ทำไม” ของวง “แทททูคัลเลอร” มีเนื้อเพลงดังนี้

“แตทำไมๆ ตองจำ เมื่อเธอไมคิดจริงใจทำไมๆ ความรักที่เธอนั้นลืมตองเก็บมาคิดฟูมฟาย
อะไรๆ ยังยอนเขามา ทุกชวงเวลานั้นยังไมเคยจางหาย วันที่ฉันมีเธอไมวาเวลาจะนานเทาไร ฉันลืมไม

ไดจริงๆ

อยูตรงนี้ ทุกครั้งที่นอนเดียวดายแคหลับตากอนนอนครั้งใด
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ยังเห็นเธออยู เธอยังไมลบเลือนไปจากวันนั้น วันนี้ฉันไมมีใคร
เก็บอาการซอนความเสียใจยังรักเธออยูอีกนานไหม

รูทั้งรูวารักเธอคงไมยอนมารูทั้งรูตองใชเวลาเพื่อลืมเธอ เขาใจ

แตทำไมๆ ตองจำ เมื่อเธอไมคิดจริงใจทำไมๆ ความรักที่เธอนั้นลืมตองเก็บมาคิดฟูมฟาย
อะไรๆ ยังยอนเขามา ทุกชวงเวลานั้นยังไมเคยจางหาย วันที่ฉันมีเธอ

ไมวาเวลาจะนานเทาไร ฉันลืมไมไดจริงๆ

รูทั้งรูวารักเธอคงไมยอนมารูทั้งรูตองใชเวลาเพื่อลืมเธอ เขาใจ

แตทำไมๆ ตองจำ เมื่อเธอไมคิดจริงใจทำไมๆ ความรักที่เธอนั้นลืมตองเก็บมาคิดฟูมฟาย
อะไรๆ ยังยอนเขามา ทุกชวงเวลานั้นยังไมเคยจางหาย วันที่ฉันมีเธอ

ไมวาเวลาจะนานเทาไร ฉันลืมไมไดจริงๆ

คนที่รักจริงจัง จะรักเพียงเธอทั้งหมดใจ 
ฉันลืมไมไดจริงๆ”

! จากเนื้อเพลงแสดงใหเห็นถึงการยึดติดอยูกับอดีต ความฟูมฟายในอารมณสำหรับผูเขียน
บทเพลงนี้เคยเปนบทเพลงที่กระทบใจในยามที่เพิ่งเลิกรากับความสัมพันธหนึ่ง เมื่อใดที่คิดถึงเพลงนี้
หรือไดยินมักจะหวนนึกถึงชวงเวลาที่เคยมีความสุขในความสัมพันธ ความซาบซึ้ง การคาดหวังที่อาจมี
โอกาสไดวันคืนที่มีความสุขเหลานั้นกลับคืนมา ในชวงแรกที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้นชีวิตของผู็เขียนมีความ
วุนวายและสับสนตลอดเวลา จากการปฏิเสธความเปนจริงและตอกย้ำความผิดพลาดในอดีต ผูเขียน
ไดแบงชวงเวลาออกเปนสองชวงเวลาคือ ชวงหลงทางกับชวงปลดปลอย โดยชวงหลงทางถือวาเปน
ชวงที่ชีวิตสับสนและยังคงติดตรึงอยูกับความทรงจำที่ดีในอดีตและปฏิเสธสถานการณปจจุบัน เปนผล
ใหสภาพบรรยากาศรอบๆตัวมีแตความหงุดหงิดและทดทอ บุคคลรอบขางอาจตองรองรับอารมณอัน
ไมพึงประสงค การปฏิสัมพันธกับสังคมรอบขางอาจเปนปญหาไดหากจมดิ่งลงไปกับอารมณที่เกิดขึ้น 
ในชวงปลดปลอยนั้นมีลักษณะของความสบายใจ การยอมรับในความผิดพลาดและการมองไปยัง
อนาคต การพิจารณาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและยอมรับมันในฐานะสวนหนึ่งของอดีตและตัวตน 
สามารถอยูรวมกับความทรงจำนั้นไดอยางไมมีปญหาในชีวิต ทำใหชีวิตสามารถกาวเดินตอไปขางหนา
ไดโดยเรียนรูการจัดการกับเรื่องราวที่เคยเปนปญหาในอดีต 
! นอกจากการเรียกความทรงจำในอดีตที่มีผลตอความทุกขกลับมา หลายครั้งยังเปนการ
เรียกความสุขหรือเรียกแรงบันดาลใจในชีวิตกลับมา เปนตัววแทนชวงเวลาที่ดีเปนกำลังใจในยามที่
ออนลาได สำหรับผูเขียนเพลง “กลิ่น” ของวง “ทีโบน” ที่มีเนื้อหาดังตอไปนี้

“ใกลๆกัน ดังกับเราไดอยูในฝน เมื่อตัวฉันไดมาอยูใกลเธอ
หอมตัวเธอ ทำเอาเราตองมาพร่ำเพอ ดันไปเผลอหายใจอยูขางเธอ
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        ลมเอยอยาพัดเลยตอนนี้ กลัวจะจางหายไป 

      กำลังเพลิน กับการหายใจ เอากลิ่นกาย ของเธอในยามใกลกัน 
                หอมกลิ่นเหลือเกิน จะสูดเขาไป ฉันอยากหายใจ เอาไวใหมากพอ

 
                ขอสูดขอดม จะบมเอาไว หอมกลิ่นหัวใจ เมื่อฉันไดใกลเธอ 

ขอเพียงเธอ มีเวลาไดอยูขางฉัน เพียงเทานั้นฉันคงสุขหัวใจ 
ไมโดนตัว กลัวจะทำใหเธอดางพรอย เพียงปลายกอยฉันยังไมคิดเลย

 
พอใจจะหอมเพียงกลิ่นกาย คงไมจางหายไป 

เพราะความจริง เธอหอมไปถึงหัวใจ สูดเทาไร ความหอมมันคงไมจาง”
! ความรูสึกของผูเขียนเมื่อไดฟงเพลงกลิ่นแลว มีความรูสึกสบายใจ ปลดปลอย โดยเฉพาะ
จากเสียงดนตรีในเวอรชั่นอคูสติคที่ใหความรูสึกผอนคลายและปลดปลอย ใหความรูสึกเหมือนอยูบน
ภูเขาในหนาหนาวบรรยากาศเย็นสบาย ทำใหมีพลังในการแกปญหาและกาวตอไปในระดับหนึ่ง อาจ
กลาวไดวาการฟงเพลงที่เราชอบสามารถกระตุนแนวความคิดเชิงสรางสรรคในตัวไดเชนกัน
! ชีวิตของแตละคนผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกันมา สิ่งที่่จะเปนตัวจุดชนวนความ
ทรงจำจึงแตกตางกันไป บางคนอาจเปนสิ่งของ เสื้อผา ลวดลาย หรือรานอาหาร บางคนอาจเกี่ยวกับ
เสียง แลวแตวาสิ่งไหนจะผูกพันธกับบุคคลนั้นๆมากกวากัน สิ่งเหลานี้ไมมีใครอื่นบอกไดนอกจากตัว
บุคคลนั้นๆเอง เชนการกลัวเสียงฟาผานั้นไมไดเกิดขึ้นกับทุกคนแตถาหากบางคนเกิดเหตุการณ
สะเทือนใจบางอยางในขณะฟาผาอาจทำใหเกลียดและกลัวฟาผาไปตลอดชีวิตได แตไมใชทุกคนเพราะ
ชีวิตแตละคนไมเหมือนกัน การตอสูกับปจจัยที่สามารถกระตุนความทรงจำดานลบนั้นไมอาจทำไดโดย
งาย เนื่องจากขั้นตอนในการประทับความทรงจำนั้นมีผลกระทบตออารมณอยางมาก ฉะนั้นเวลาผลก
ระทบนั้นแสดงอาจเปนไปไดยากที่จะรูตัวหรือหักหามอารมณเอาไวได หากอาศัยอยูในพื้นที่ที่ไมมีใคร
เขาใจ หรือมีความเห็นแกตัวสูงอาจทำใหเกิดผลกระทบตางๆอีกมากมายจากสภาพแวดลอม เชนการ
ปฏิเสธไมยอมรับของคนในสังคมหรือพื้นที่ เชนนี้แลวจึงควรระวังและควบคุมพฤติกรรมที่สงผลกระ
ทบตออารมณความรูสึกของตัวเองเอาไวใหด!ี
! กรณีการกระตุนความทรงจำและความรูสึกในอดีตนั้นอาจกอปญหาไดมากมายกวาที่คิด 
ดังเชนกรณีตัวอยางจากภาพยนตรที่ผูเขียนประทับใจเรื่อง ลุกขึ้นใหมหัวใจมีเธอ (Silver Linings 
Playbook) ที่ตัวเอกมีความทรงจำอันเลวรายกับเพลง มายเชอรี่อมอร (My Cherie Amour) ซึ่งเปน
เพลงที่เปดในงานแตงงานของพระเอกกับภรรยา โดยเหตุการณที่ซ้ำเติมความทรงจำไปในทางที่มีผล
รายคือวันที่พระเอกรีบกลับมาบานเพราะมีปญหากับที่ทำงาน กลับมาเจอเพลงนี้เปดอยู และนางเอก
อาบน้ำรวมกับเพื่อนรวมงานสูงวัยดวยกัน จากนั้นพระเอกจึงหลุดการควบคุมอารมณและซอมเพื่อน
รวมงานจนอาการปางตาย เปนผลใหถูกสงไปสถานกักกันคนโรคจิตแมภายหลังออกมาจากสถาน
กักกันเมื่อใดก็ตามที่ไดยินเสียงเพลงมายเชอรี่อมอรก็ยังสงผลใหเกิดความคุมคลั่งได หากมองใหลึกลง
ไปผูเขียนพบวาหากเหตุการณหรือสถานการณใดๆที่เกิดการยอมรับไดแลวจะเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตชวงแรกที่สามารถทำได ตอมาหากเจอการกระตุนเดิมซ้ำมักมีผลแคทำใหนึกถึงแตไมไดมีอะไร
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นอกเหนือไปมากกวานั้น สภาวะการกาวขามจุดบอดในใจตัวเองสามารถทำใหผูคนอยูอาศัยไดอยางมี
ปรกติสุขและเพิ่มความแข็งแกรงของจิตใจไดเปนอยางดี
! เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหลาย ไมวากรณีใดๆการกระตุนใดๆหรือผลใดๆ ลวนมา
จากตัวบุคคลนั้นๆเองทั้งสิ้น การรับรู ความทรงจำ อารมณ ประสบการณ สิ่งเหลานี้ลวนเกิดขึ้น
ภายในตัวตนที่บรรจุความนึกคิดไว การแกปญหาใดๆก็ตามภายนอกอาจสงผลกระทบไดในระดับหนึ่ง
อาจไมใชสวนใหญ การแกปญหาที่ตัวตน การมองโลก วิธีรับรู ความเขาใจตอตนเอง เปนสิ่งสำคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตในระยะยาว หากตัวตนหรือจิตใจมีความเขมแข็งเพียงพอจะสามารถสงอิทธิพลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายนอกไดเชนกัน ในวันนี้ผู็คนควรเริ่มกลับมามองชีวิตของตัวเอง จุดที่ยืนอยู 
ความฝนที่ตองการ ภาระที่มี มองเหตุการณที่เกิดขึ้น มองที่มา จากนั้นจึงใชเวลาพินิจพิเคราะหสิ่ง
ตางๆอยางสมเหตุสมผลจะเปนการแกปญหาภายในที่ตัวเองโดยไมตองการความชวยเหลือจาก
ภายนอกมากนัก เมื่อสามารถเขาใจตัวเองไดจะสงผลใหเขาใจสิ่งรอบขางไดมากขึ้น เมื่อนั้นการอาศัย
อยูบนโลกที่มีเรื่องราวมากมายจะไมใชเรื่องยากลำบากอีกตอไป เมื่อมีสติ ความเขาใจ และการใหอภัย

รายการวิทยุ
R จากสังคมไทยในยัคปจจุบันที่ผูวิจัยคิดวามีความสุขในชีวิตนอยลง ผานพบเรื่องราวตางๆ
ที่เจอในชีวิตประจำวัน แรงผลักดันจากสังคมรอบกาย ความไมลงตัวกันของเหตุผลที่มีอยูในสังคม 
ความคิดเห็นหรือคานิยมลวงหลอกที่เปนมายาคต ิผูวิจัยตองการแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับความ
สุขในสังคมผานอุปกรณทั้งสองที่เรียกวา วิทยาศาสตรและศิลปะ โดยมุงหวังใหไดผลที่ออกมาคือการที่
ผูฟงไดกลับไปไตรตรองถึงความสุขผานมุมมองและสถานการณที่ผูวิจัยไดจำลองขึ้นมา
! เนื้อหางานสรางสรรค
!1.สังคม
กาลครั้งหนึ่งเมื่อไมนานมานี้ ในพื้นที่จังหวัดหนึ่ง มีตากับหลานคูหนึ่งกำลังเดินทางมายังเมืองหลวง
ของประเทศไทย “กรุงเทพ”
หลาน : ตาจาๆ วันนี้เราจะไปไหนกันจะ
ตา : เราจะไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพกัน ไปเยี่ยมนาของเอ็งไง
หลาน : อีกนานไหมจะตา กวาจะถึง
ตา : หลับสักตื่นสองตื่นก็ถึงแลวละ เอาละ นอนซะเถอะ
เวลาผานไปไมนานนัก จูๆรถประจำทางก็มีเสียงขุดเจาะถนนดังเขาหู จนหลานตื่น
หลาน : ตาๆ เขาเจาะถนนกันอีกแลวเหรอ ทำไมผมเห็นบอยจังเลย
ตา : ถาถนนพังแลวไมซอมแซม ใครมันจะใชไดละ ถาไมซอมเดี๋ยวก็ออกขาวชองสามอีก
หลาน : ทีแถวบานเราเห็นทำมาตั้งหลายป แปปๆก็ซอมใหมอีกแลว
ตา : ก็รถบรรทุกมันผาน ขนของหนักเกินกำหนดมันก็ไปไว
หลาน : แลวตำรวจปลอยผานไดยังไงละจะ
ตา : โอย ตำรวจสมัยนี้นะเหรอ มีกี่คนกันเชียวที่จะเปนคนตงฉินกันจริงๆ รับใตโตะตามนายทั้งนั้น
แหละ
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หลาน : อาว ถาเขาทำกันแบบนี้ก็แสดงวาไมปฏิบัติหนาที่ของตำรวจสิจะ แลวแบบนี้ใครจะเปนผูดูแล
บานเมืองละ เหลือแตนักการเมืองแลว
ตา : ใครวาละ นักการเมืองนั่นละตัวดี ทั้งสลิ่ม ทั้งแมลงสาบ ม็อบจัดตั้งทั้งหลาย ควายแดง พวกนี้อยู
เบื้องหลังทั้งหมดนั่นละ แลวคิดดูนะ เวลาเซ็นเอกสารอนุมัติแตละอยาง ไดสวนแบงคาหัวคิวกันทั้งนั้น
หลาน : แลวตาไปรูไดยังไงละ
ตา : โอย เขารูกันทั้งนั้นแหละ ใครๆเขาก็พูดกัน รูกันทั้งบางแลว
หลาน : อาว แบบนี้ ไมถือเปนเชื่อขาวลือเหรอฮะ
ตา : ขาวลือมันมีที่มาทั้งนั้นละ ไมมีทางมีเองหรอก
หลาน : แลวกัน แบบนี้จะทำอะไรไดละ ถาพิสูจนไมไดก็เหมือนเรากลัวผีนะสิจะ ทั้งที่พิสูจนไมไดแทๆ
ตา : ไมเชื่ออยาลบหลูพวกนี้นะ ถึงเราไมเห็นแตไมไดหมายความวามันไมมีจริง เนี่ยดูไอเตะขางบานสิ 
ชีวิตมันจะลมจมอยูแลว ไปหาพอปูเขาทรงมา ทานชวยใหมันมีการมีงานเลยนะ(เสียงแตรและรถติด)
หลังจากนั้น สองตาหลานก็ไดพูดคุยกระทั่งเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ จากนั้นจึงไดเดินทางไปซื้อของ
เยี่ยมไขที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง(เสียงจิงเกิ้ลประกาศของทางหาง)
หลาน : ตาๆ ทำไมคนเขาอยูกันที่นี่เยอะจัง ไมทำงานทำการกันเหรอจะ
ตา : บางคนก็ทำงานในนี้ บางคนก็มาพักผอน อากาศมันรอน
หลาน : แลวทำไมเห็นหลายๆคนมาดวยกันแตกมหนากมตาจิ้มมือถืออยางเดียวละ ไมเห็นเขาคุยกัน
เลย
ตา : สมัยนี้ เทคโนโลยีมันเยอะจนคนเราลืมใสใจกับความเปนจริงแลว วันๆเอาแตคุยกับคนหรืออะไร
ไมรูที่หางตัว คนใกลตัวไมใสใจกันหรอก
หลาน : แลวอยางนี้เขาจะมีเพื่อน เขาจะมาเที่ยวดวยกันทำไมละ กวาจะออกมาเที่ยวกันในกรุงเทพฯ
ไดที รถก็ติด อะไรๆก็แพง
ตา : คนเรามีหลายอยางแตกตางกันไป ตามความชอบ บางคนเขาคงทำงานติดตอธุระ แตอีกหลายคน
คงเปนคนขี้เหงา ติดเทคโนโลยี
หลาน : ในเมืองมีคนตั้งเยอะแยะยังเหงาอีกเหรอ
ตา : สังคมสมัยนี้นะ มีแตการแกงแยงชิงดี เอาผลงาน อีกสวนก็เอาแตสบาย หลายสวนไมรูจักหนาที่ 
แตละสวนแฝงไวดวยการเอาชนะ กาวขามคนอื่น ในหลายครั้งทำรายน้ำใจกัน บางครั้งคนทำเองก็ไม
กลาสูหนา หามิตรแทไดยากในสังคมที่นับวันการแกงแยงยิ่งสูงขึ้นแบบนี้กับสังคมไทยปจจุบันทำใหยิ่ง
หางเหิน
หลาน : ทั้งๆที่เรามีเทคโนโลยีตางๆ มากมายใหคนเราใกลกันงายกวาเดิม มีอุปกรณเยอะแยะขายใน
หาง นาสนุกทั้งนั้นแตคนเรายังไมมีความสุขอีกเหรอฮะ แยจัง
ตา : อีหนู ความสุขมันขึ้นกับสิ่งของที่ไหนละ มันก็เหมือนของฆาเวลานั่นละไวใชไดบางบางเวลา แตใช
ตลอดเวลาไมไดหรอก สมัยนี้อะไรๆก็ใชเงินจะซื้อของที่เจาวาก็ตองใชเงิน
หลาน : ความสุขสำหรับหนู แคไดวิ่งเลน ไดคุยกับเพื่อนก็พอแลวจะ แลวตาละ
ตา : ความสุขของคือครอบครัว คือเอ็งไงละ
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! หลังจากนั้น ตาหลานก็พากันซื้อของเยี่ยมไขในหางสรรพสินคา ทามกลางผูคนหลาก
หลายที่แตงตัวแปลกประหลาด บางมาเปนกลุม บางเดินคนเดียว มีผูคนมากมายหลั่งไหลแตไมมีผูใด
สักคนที่จะยิ้มทักทายคนที่ผานไปมา หากไมใชหนาที่
! เมื่อมาถึงโรงพยาบาล ตากับหลานไดเดินผาน ผูปวยมากมายเพื่อไปติดตอสอบถาม
ประชาสัมพันธ
หลาน : ตาฮะ ทำไมคนไขที่นี่เยอะจังไมเหมือนแถวบานเราเลย ที่นี่มีแตคนที่ดูแลวไมนาปวย แถวบาน
เรานี่มีแตเลือดตกยางออก
ตา : ชีวิตคนเรานะไมเหมือนกันแตกตางกันไปตามสิ่งแวดลอม แถวบานเรามันอยูดีกินดีคนแถวนี้ ดู
หนาเขาสิ ความสุขมีที่ไหน โรคทั้งหลายมาจากความเครียดการ การเอาตัวรอดทั้งนั้นละ แถวบานเรา
เครียดบางอะไรบาง แตมันไมกดดันเทาสังคมเมืองที่ตองแกงแยงกันหรอก
หลาน : แลวเขาจำเปนตองเครียดกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
ตา : ของกินของใชมันมีจำกัด บานเราพื้นที่อาจไมเยอะมาก แตคนมันไมลนเหมือนที่นี่ ที่เล็กคนลน 
มันก็ตองแยงกันเพื่อความอยูรอด
หลาน : แลวเขาจะมีความสุขกันไดไงละตา โรคก็เยอะ กินก็ไมอิ่ม พอดูขาวก็มีม็อบเต็มเมือง ไมก็มี
การดาวากันเยอะแยะ
ตา : ความสุขของคนเรามันตางกันแลวแต ใครจะรูตัวเมื่อไหร หลายๆคนเขายังคิดวา ความสุขของตัว
เองคือ ตามแบบที่เขาเชื่ออยู ทั้งๆที่ทำไปก็ไมมีความสุข หลอกตัวเองไปเรื่อย คิดวารู บางทีม็อบเขาก็
ไมไดทำเพราะมีความสุข หลายครั้งก็รอความหวังหรือการชวยเหลืออะไรบางอยาง หลายคนหวัง
ความสุขฉาบฉวยวันตอวัน เพื่อใหตัวเองอยูรอด บางคนก็อดทนมองการณไกลเพื่ออนาคตแตไมมอง
ปจจุบันจนทำลายตัวเองก็เยอะ สุดทายแลวความสุขทางใจแตกินอิ่ม นอนหลับ ไมปวย แคนั้นเอง
หลาน : ทั้งที่ขีวิตอยูกันลำบากอยางนี้ก็แปลกนะ ที่ยังมีเวลามาทะเลาะมาดาวาคนอื่นกันอีก ไมเขาใจ
เลย
ตา : บางทีคนเราก็ทำไปเพื่อปกปองบางอยางไมวาผลประโยชนหรือจุดยืนทางสังคม อยาไปคิดใหมาก
เลย ชีวิตคนเราไมแนนอน รูตัวรูปจจุบันก็ดีงามไปแลว
คุณตาพูดไปพลางพาเดินขึ้นบันไดไปทันใดนั้นเอง
ตา : อุบ อาา
คุณตาก็ลมลงไปกับพื้น เพราะโรคหัวใจกำเริบกระทันหัน
หลาน : ตา ! ทำใจดีๆไว อยาเปนอะไรไปนะตา
!2.วิทยาศาสตร
(รหัสมอรส) วิทยาศาสตรคือระบบการจัดการความคิดความเขาใจที่สามารถทดสอบ อธิบายและคาด
เดาได วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน(เสียงที่มีผลกระทบมาจากวิทยาศาสตร) คำพูดของ Louis 
Pasteur “Science knowns no country, because knowledge belongs to humanity, and 
is the torch which illuminates the world. Science is the highest personification of the 
nation because that nation will remain the first which carries the furthest the works 
of thought and intelligence”
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! ประเทศไทยในปจจุบันมีการพัฒนาไปเปนอยางมากจากความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี ซึ่งสงผลไปยังศาสตรแขนงตางๆใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชน สาขาแพทย การศึกษา การ
บริหารจัดการ ซึ่งแนวความคิดของวิทยาศาสตรคือการจัดการระบบองคความรูใหเปนระเบียบมี
เหตุผล ซึ่งในสังคมไทยทุกวันนี้ถึงแมวามีความกาวหนาตางๆมากมายและเทคโนโลยีแพรกระจายไป
ยังหลายพื้นที่แลว  ยังมีปญหาทางดานการจัดการความรูโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรอยู อยางเชน
ปญหาเรื่องความเชื่อหรือคานิยมเกี่ยวกับการแตงตัวหรือบทบาทของสตรีไทยในปจจุบัน ที่มักยก
ตัวอยางสตรีในอดีตขึ้นมาเปนตัวอยางของประเพณีอันดีงาม โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรพิสูจน
แลววาเหตุการณไมไดเปนไปอยางที่สื่อหรือบุคคลนั้นๆพูดแตก็ยังมีการโฆษณาประกาศชวนเชื่ออยาง
ตอเนื่อง อีกตัวอยางหนึ่งคือการใชตรรกะเหตุผลในการวิจารณหรือวิเคราะหสิ่งตางๆซึ่งหากไปตรงกับ
ความเชื่อเขา มักเกิดกรณีกระทบกระทั่งและปฏิเสธการใชเหตุผลในกรวิเคราะหและมักตามมาดวย
อารมณ หลายกรณีที่เกิดขึ้นไมอาจวิพากยวิจารณไดหรือแสดงควาเมห็นอยางมีเหตุผลเนื่องจากความ
เชื่ออื่น  ๆ ทำใหประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหาซุกซอนอยูอีกมากมายที่มีความเชื่อความศรัทธา
เคลือบแฝงและชักจูง ถึงแมจะมีการพัฒนารูปแบบความคิดใหมีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้นแตยัง
คงแฝงไวดวยรูปแบบการชวนเชื่อและควบคุมอยู ทำใหความคิดของคนสวนหนึ่งนั้นไมอาจใชแนวขอ
เท็จจริงสิ่งที่รับรูมาสนทนาหามูลเหตุหรือแกไขปญหาไดอยางตรงไปตรงมา ฉะนั้นควรสนับสนุนใหคน
ไทยทั้งหลายไดกลับมาพิจารณาความคิดและทัศนะคติตอสิ่งตางๆใหมีความละเอียด โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะควรของความเชื่อหรือคานิยมควบคูไปดวยอยางมีเหตุผลซึ่งเปนผลทำใหสังคมอุดมไปดวย
ความรูและพื้นที่เสร ี มีความสุขมากกวาการเหยียดหยามแบงแยก เปนหมากบนกระดานของผูมี
อำนาจในปจจุบัน
!3.ศิลปะ
!(เพลงเปดนำ ) สำหรับบทเพลงที่จบลงไปนี้คุณคิดวาคืออะไร การสื่อสาร ? อารมณ ? แต
ถาหากบอกวามันคือศิลปะ แลวศิลปะคืออะไรสำหรับคุณ มีนักคิดหลายคนไดใหความหมายของ
ศิลปะไว พาโบลพิกัสโซกลาวา จุดมุงหมายของศิลปะคือการลางคราบฝุนในชีวิตประจำวันออกจากจิต
วิญญาณ หรือเรามีศิลปะเพื่อที่จไมตองจายดวยความจริงจากนิทเช ไบรอันอีโนกลาวไววาเมื่อใดก็ตาม
ที่ไดยินเสียงนั่นหมายถึงมีการชี้นำไปสูอารมณบางอยาง สำหรับผมคำกลาวของซัมเมอรเซ็ทโมแฮม 
การสรางสรรคทุกอยางของศิลปนควรเปนการแสดงหลักฐานของการเดินทางผานจิตวิญญาณ ผมคิด
วาการที่คุณจะซึมซสบศิลปะใดๆไดนั้นจำเปนตองมีความเกี่ยวของกับจิตวิญญาณของคุณ สำหรับผม
ศิลปะคือการสรางสรรคของมนุษยเมื่อไดเสพหรือรับรูแลวเกิดการกระตุนอารมณหรือความคิด จริงๆ
แลวศิลปะพบไดหลากหลายในชีวิตประจำวัน หากสังเกตดูจะพบวาการออกแบบเสื้อผาก็เปนศิลปะ 
การจัดสวนก็เปนศิลปะ ตองมีความสวยงามความเขากัน ไมวาจะรูตัวหรือไมศิลปะอยูในชีวิตประจำ
วัน บอยครั้งที่ศิลปะในชีวิตประจำวันไมวา หนังสือ  บทเพลง ภาพยนตร สิ่งเหลานี้ไมไดมีอยูอยางโดด
เดี่ยวลวนไดรับแรงบันดาลใจมากจากเหตุการณในสังคมที่มีอิทธิพลตอศิลปน และผลงานเหลานี้ถูก
ผลักดันดวยวิทยาศาสตรตางๆ ผมเชื่อวาศิลปะเปนเครื่องมือในการแสดงออก  สะทอนตัวตนของผู
สรางหรือสภาพแวดลอม หลายครั้งที่ศิลปะสะทอนสังคมและยุคสมัย เชนวรรณคดีขุนชางขุนแผน
สะทอนคานิยมเรื่องเพศในสังคมที่มีความขัดแยงกับกระแสสังคมในปจจุบัน หรือภาพบันทึกการ
สังหารโหดชาวยิวสมัยสงครามโลก หลายอยางถูกสงผานยุคสมัยดวยภาพหรือขอความบันทึกสูครุน
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หลัง ไมวาจะเปนรูปสลัก  อักษร ภาพ โคลงกลอน หลายครั้งและหลายยุคสมัยคนเราไมอาจแสดง
ความคิดออกมาไดโดยตรง ศิลปะจึงเปนทางหนึ่งในการแสดงออกทางความคิด เชนการรองเพลงขับ
ไลของม็อบ หรือภาพภิกษุสันดานกาที่สะทอนสภาพสังคมของพระสวนหนึ่ง ศิลปะเองมีหลายสาขา
หลายแขนงหลากยุค เราไมอาจะระบุหรือกลาวไดวายุคไหนชิ้นไหน ประเภทใดดีกวาประเภทอื่น สิ่ง
เหลานี้ขึ้นอยูกับความชอบองฟงสิ่งเหลานี้ดูครับ (เพลง) คุณสามารถบอกไดไหมวาสิ่งไหดีกวากัน
อยางไร สิ่งที่เกิดขึ้นระบุไดเพียงความชอบ ศิลปะเปนตัวสะทอนรสนิยม ความชอบ ความรัก ความ
เกลียด เปนยาที่รักษาจิตใจที่บอบช้ำ ผมมองวาศิลปะ สังคม และวิทยาศาสตรอยูรวมกัน หากเรา
สามารถสมดุลสิ่งเหลานี้ได จะทำใหชีวิตพบเจอกับความสุข
!4.ความสุข
!(นำเสนอพรอมเสียงดนตรีแนวทดลอง) ความสุขคืออะไร มีจริงหรือเปลา ความสุขจริงๆ
คืออะไร เซ็กส เงิน ครอบครัว หนาตา ทรัพยสิน เพื่อน สังคม ความสุขสำหลับคุณละ คุณใหความ
สำคัญกับอะไร คุณแนใจแลวหรือ บางทีคนเราก็ลืม วาเราโฟกัสที่อะไรอยู บางทีเราหวังความสุขใน
อนาคต จนลืมปจจุบัน บางทีเรากลัววันพรุงนี้จนเราหาความสุขแตวันนี ้บางทีเราก็ลืมไปวาเราอยูวันนี้ 
แตเรากลับมองความสุขในอดีต จับตองไดไหม ความสุข ไมมีเวลาไหนที่เราจะสัมผัสความสุขได 
นอกจากเวลาปจจุบัน ปจจุบันทำใหเรามองอดีต ปจจุบันทำใหเรารับรูในตัวตน ปจจุบันเราคาดหวังกับ
อนาคต อยาไดลืมการใหความสำคัญของคุณ เพราะไมมีใครมีความสุขแทนคุณได ขึ้นอยูกับการรับรู
ของคุณ การเลือกของคุณ อยาเสียเวลาไปกับความทุกข อยาเสียเวลาไปกับสิ่งที่คิดเอาเอง ความสุข
คือสิงที่คุณตองสัมผัส ไมใชสิ่งที่คุณพูด ความสุขเปนสิ่งที่อยูทั่วไป การฟงเพลง ฮัมเพลงเบา  ๆไมวาจะ
เปนการดูหนังดีๆสักเรื่อง การไดเจอเพื่อนเกา อาจจะเปนการไดกินขนมปงอรอยๆ ความสุขเล็กนอย
แคไหนก็มีคา การไดยินเสียงของคนสำคัญ  เพราะความสุขไมไดขึ้นอยูกับขนาด อยาไดลืมรายละเอียด
เล็กๆนอยๆ  ความสุข อยาไดลืม ภายใตสังคมอันสับสน ความสุขซอนตัวอยูทุกแหง ภายใตคานิยมอัน
มัวหมอง ยังมีความจริงยังมีความกระจางซอนอยู ภายใตความเหนื่อยลา ยังมีความอบอุน ความผอน
คลาย คุณเลือกที่จะโฟกัสตรงไหนละ หากใหความสำคัญกับความทุกข ความสุขก็จะหายไป หากคุณ
ใหความสำคัญกับความสุข ถึงแมมันจะมีนอยแคไหน แตเมื่อมันมาถึงจะมีความยิ่งใหญ ใชหัวใจรับรู 
เพราะบางทีความสุขไมไดมาพรอมกับเหตุผล หลายครั้งที่มากับความพึงพอใจ เพราะความสุขของใคร
คนหนึ่งไมอาจเปฯความสุขของใครอีกคนหนึ่งได ความสุข อาจดูคลายคลึงกันแตไมใชแบบเดียวกัน 
อาจจะมีเพื่อนรวมทาง แตปลายทางอาจจะแตกตางกัน อะไรคือความสุข มันจำเปนไหม ความุขเกียว
ของกับคุณอยางไร ถาคุณไมมีความสุขคุณจะอยูบนโลกนี้อยางไร
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บทที่ 5

บทสรุป

! จากการทดลอง ผูวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงองคความรูและวิธีการที่ใชในการสรางสรรคชิ้น
งาน  สังคมสับสน โดยเริ่มตนจากแรงบันดาลใจอันเปนผลกระทบจากการสังเกตสิ่งแวดลอมรอบๆตัว 
เกิดความสงสัยและการตั้งคำถามจากนั้นจึงไดหาหนทางสะทอนแนวความคิดของตัวเองออกมาผาน
บทประพันธ โดยในระหวางขั้นตอนการวิจัยและเก็บขอมูลนั้นผูวิจัยไดมีการพัฒนาแนวความคิดและ
ทัศนคติตอสิ่งที่เกี่ยวของกับงานวิจัยอยูหลายครั้ง ดวยขอมูลใหมๆมีมาเสมอและการเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นไดตลอดเวลา จากการสรางชิ้นงานที่มีลักษณะแตกตางกันและมีการใชแนวความคิดแบบคอลลาจ 
ทำใหผู็วิจัยไดคนพบความสามารถในการสรางสรรคที่มากขึ้น และจากการสรางสรรคงานทำใหผูวิจัย
ไดมีโอกาสทบทวนความคิด ทัศนคติ และมุมมองตอสิ่งตางๆรยวมถึงตัวเอง โดยผูวิจัยคาดหวังวาจะ
พบความสุขตอไปในอนาคตหลังจากไดไตรตรองสิ่งตางๆแลว!
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