
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

 เชียงคาน สะท้อนเสียงความเปลี่ยนแปลงผ่านงานประพันธ์  
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายพงษ์พันธ์ เสาวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรญิญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2555 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เชียงคาน สะท้อนเสียงความเปลี่ยนแปลงผ่านงานประพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายพงษ์พันธ์ เสาวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรญิญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2555 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ECHOES OF CHIANG KHAN CITY ; REFLECTING CULTURAL CHANGES THROUGH MUSICAL 
COMPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Phongphun Saowadee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
 Master of Music Program in Music Research and Development 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2012 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “เชียงคาน สะท้อนเสียง
ความเปลี่ยนแปลงผ่านงานประพันธ์” เสนอโดย นายพงษ์พันธ์  เสาวดี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
 
 

        
                                                             ….……………………………………………………………. 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
                                                                      คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.............. 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ ดร.อโณทัย  นิติพน 
2. อาจารย์ ดร.Jean-David, Stephane Caillouët 

 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
...........................................................ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น  อยู่ประเสริฐ) 
.............../.........................../...................... 
 
...........................................................กรรมการ 
(ดร.จิรเดช  เสตะพันธ์ุ) 
.............../.........................../..................... 
 
...........................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.อโณทัย  นิติพน)    (อาจารย์ ดร.Jean-David, Stephane Caillouët) 
.............../.........................../...........................   .............../.........................../........................... 

 
        
        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง

53701310: สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
คําสําคัญ: เชียงคาน 

พงษ์พันธ์ เสาวดี: เชียงคาน สะท้อนเสียงความเปลี่ยนแปลงผ่านงานประพันธ์.  อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.อโณทัย  นิติพน, อ.ดร.Jean-David, Stephane Caillouët. 190 หน้า. 
 

งานวิจัยช้ินนี้นําเสนอผลงานสร้างสรรค์ดนตรีที่ควบคู่ไปกับบทพูดที่สะท้อนถึงความ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวทางในการประพันธ์ที่
ผสมผสานเสียงพูด ร่วมกับการบรรเลงของวงดนตรีขนาดเล็ก ใช้ส่วนประกอบของเสียงพูดในภาษาถิ่น 
คําว่า เชียงคาน นํามาวิเคราะห์ หาระดับเสียงและนํามาแบ่งท่อนตามส่วนประกอบของการออกเสียง 
โดยได้มีการเรียบเรียงบทพูดมาจากการคัดเลือก และจัดวางข้อความจากนิตยสารการท่องเที่ยวของ
จังหวัดที่จัดทําโดยกลุ่มธุรกิจเอกชนในพื้นที่อันจะสะท้อนให้เห็นมุมมอง ทัศนคติ และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยผ่านตัวละครต่างๆที่สะท้อนมุมมองทั้งจากคนในพื้นที่ และคนที่เดินทางเข้า
ไปท่องเที่ยว และประกอบอาชีพต่างๆ  

ผู้วิจัย คาดหวังว่า การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี เชียงคาน สะท้อนเสียงความ
เปลี่ยนแปลงผ่านงานประพันธ์ จะช่วยสร้างให้เกิดจิตสํานึกในการที่จะรักษา ดูแลพ้ืนที่ ทั้งในฐานะ
ของการเป็น คนใน / คนนอก เพื่อให้การเดินทางของเรา จะไม่นําไปสู่จุดจบของชีวิตแห่งสถานที่อัน
เป็นจุดหมายปลายทางของเราและควรทําอย่างไรให้สามารถปรับวิถีชีวิตให้ทันในยุคโลกาภิวัฒน์ โดย
ที่ตัวตนไม่ถูกกลืนหายไปกับกาลเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร                     
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                               ปีการศกึษา 2555    
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1..............................................2…………….……………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ

53701310: MAJOR: MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT (MUSIC COMPOSITION) 
KEY WORD: CHIANG KHAN 

PONGPHUN SAOWADEE: ECHOES OF CHIANG KHAN CITY ; REFLECTING 
CULTURAL CHANGES THROUGH MUSICAL COMPOSITION. THESIS ADVISORS: ANOTHAI 
NITIBHON, Ph.D. AND JEAN-DAVID, STEPHANE CAILLOUET,  Ph.D.  190 pp. 

 
This thesis present music with word to reflect changing in the space of 

district Chiang khan province Loei by composition music for ensemble and human 
word. For "word" I chose dialect call "Chiang Khan (เชียงคาน)" to analyze pitch and 
separate part by word pronounce, select conversation and message from province's 
traveling magazine to reflect vision idea and changing in space through various 
population  

I expected the creative music "Echoes of Chiang Khan city reflecting 
cultural changes through musical composition" will lead to take care and protect this 
space in context of insider/outsider for our traveling won't bring to the end of our 
beloved destination and how do we do to change the life style to stay with 
globalization without losing our identity. 
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วิทยานิพนธ์  ผู้ที่ให้ทั้งความรู้ และคําแนะนําต่าง ๆ อันมีค่าย่ิงแก่ผู้วิจัย 

นอกจากนั้นผู้วิจัยขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ และน้องๆนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดไปจนถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านระหว่างที่ผู้วิจัยกําลังศึกษาและค้นคว้าแนวทางในการ
ทดลองการประพันธ์เพลง อีกท้ังยังคอยช่วยเหลืองานต่างๆและเป็นกําลังใจให้เสมอมา  
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33 แสดงลักษณะจังหวะ ถาม-ตอบ เน้นการลากเสียงยาว  28 
34 แสดงลักษณะจังหวะ ถาม-ตอบที่กระชับขึ้น  28 
35 แสดงลักษณะจังหวะที่คลี่คลาย  28 
36 แสดง เวฟ ไฟล์ การอ่านออกเสียงคําว่าเชียงคานในลักษณะการออกเสียงที่เป็นสําเนียง   

ท้องถิ่น  29 
37 แสดงการวิเคราะห์ความถ่ีเสียง ที่มาจาก เวฟ ไฟล์ การอ่านออกเสียงคําว่าเชียงคานใน

ลักษณะการออกเสียงที่เป็นสําเนียงท้องถิ่น  30 
38 แสดงการแยกส่วนประกอบของการออกเสียง (พยางค์ – Syllable)คําว่า เชียงคานใน

สําเนียงท้องถิ่น  30 
39 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า ซี  33 
40 แสดงระดับกลุ่มเสียงของฟลุตและไวโอลิน1 ในท่อน Prologue  34 
41 แสดงระดับกลุ่มเสียงของคลาริเน็ตและไวโอลิน2 ในท่อนPrologue  34 
42 แสดงระดับกลุ่มเสียงของวิโอล่าและบาริโทนแซ็กโซโฟน ในท่อนPrologue  34 
43 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโล ในท่อนPrologue  35 
44 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า อี่  36 
45 แสดงระดับกลุ่มเสียงของบาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน หยา่งเท่ว  36 
46 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโล่ในลักษณะการเล่นแบบใชน้ิ้วดีดในท่อน หย่างเท่ว  37 
47 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโล่ในลักษณะการเล่นแบบคันชักสี ในท่อน หย่างเท่ว  37 
48 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า เหยี่ยง  38 
49 แสดงระดับกลุ่มเสียงของ บาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน สแิตกแดกห่า  39 
50 แสดงระดับกลุ่มเสียงของ เชลโล ในลกัษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีด ในท่อน สิแตกแดกห่า 39 
51 แสดงระดับกลุ่มเสียงของวิโอล่าและคลาริเน็ตในท่อน สแิตกแดกห่า  40 
52 แสดงระดับกลุ่มเสียงของฟลุตในท่อน สแิตกแดกห่า  40 
53 แสดงระดับกลุ่มเสียงของบาริโทน แซ็กโซโฟนในท่อน สแิตกแดกห่า  41 
54 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า คะ  42 
55 แสดงระดับกลุ่มเสียงของบาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน ฟ้งด่ง  43 
56 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโลในลักษณะการเล่นแบบใชน้ิ้วดีด ในท่อน ฟ้งด่ง  43 
57 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโลในลักษณะการเล่นแบบคันชักสี ในท่อน ฟ้งด่ง  44 
58 แสดงระดับกลุ่มเสียงของวิโอล่า ในท่อน ฟ้งด่ง  44 
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ภาพที่  หน้า 
59 แสดงระดับกลุ่มเสียงของคลาริเน็ต ในท่อน ฟ้งด่ง  45 
60 แสดงระดับกลุ่มเสียงของฟลุต ในท่อน ฟ้งด่ง  45 
61 แสดงระดับกลุ่มเสียงของบาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน ฟ้งด่ง  46 
62 แสดงระดับกลุ่มเสียงของฟลุต ในท่อน ฟ้งด่ง  46 
63 แสดงระดับกลุ่มเสียงของไวโอลิน1-2  ในทอ่น ฟ้งด่ง  47 
64 แสดงระดับกลุ่มเสียงของคลาริเน็ต ในท่อน ฟ้งด่ง  47 
65 แสดงระดับกลุ่มเสียงของไวโอลิน1-2  ในทอ่น ฟ้งด่ง  48 
66 แสดงระดับกลุ่มเสียงของวิโอลา  ในท่อน ฟง้ด่ง  48 
67 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโล ในท่อน ฟ้งด่ง  48 
68 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า อ๋า  50 
69 แสดงระดับเสียงของ เชลโลในลักษณะการเล่นแบบคันชักสี ในท่อน อีหล่าคําแพง  50 
70 แสดงระดับเสียงของ วิโอล่า และ คลาริเน็ต ในท่อน อีหลา่คําแพง  51 
71 แสดงระดับเสียงของ ฟลุต ในท่อน อีหล่าคาํแพง  52 
72 แสดงระดับเสียงของ บาริโทน แซก็โซโฟน ในท่อน อีหล่าคําแพง  52 
73 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า หนาน  53 
74 แสดงระดับเสียงของ บาริโทน แซก็โฟน ในท่อน จ่งไว้  54 
75 แสดงระดับเสียงของ เชลโลในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีด ในท่อน จ่งไว้  54 
76 แสดงระดับเสียงของ คลาริเน็ต ในท่อน จ่งไว้  55 
77 แสดงระดับเสียงของ ไวโอลิน 1 ในท่อน จง่ไว้  55 
78 แสดงระดับเสียงของ ไวโอลิน 2 ในท่อน จง่ไว้  55 
79 แสดงระดับเสียงของ วิโอล่า ในท่อน จ่งไว้  56 
80 แสดงระดับเสียงของ เชลโล่ในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีด ในท่อน จ่งไว้  56 
81 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า หนื่อ  57 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ปัจจุบันเมืองเชียงคาน เป็น อําเภอหนึ่งในจังหวัดเลย โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ
กับประเทศลาว เป็นเมืองที่ผู้คนนิยมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน และสัมผัสวิถีชีวิตของความ
เป็น เชียงคาน โดยจุดเด่นของเมืองเชียงคาน คือ สาธารณูปโภคทางด้านการท่องเที่ยวครบครัน ความ
งามของธรรมชาติ ความเรียบง่ายของวิถีชีวิต และความลึกซึ้งในเรื่อง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทําให้
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้แสวงหาความสงบ นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่เชียงคานกันมากขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ ทําให้มีผู้เข้ามาประกอบกิจการเพื่อทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเป็นจํานวน
มาก วิถีชีวิตและมุมมองในการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ ก็กลายเป็นการใช้ธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  และสร้างให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ทั้งในแง่สังคมวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นอย่างมาก 

บทความ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงคานกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์จากที่ดินและน้ํา1” ของ วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน มุ่งเน้นไปที่ประเด็นของความเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ การปรับตัวของคนในพื้นที่เชียงคาน มุมมองและทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการ
ปรับเปลี่ยนจะอยู่ในลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นตามกระแสความนิยมของการ
ท่องเที่ยว  

ทําให้ผู้วิจัยนําแนวคิดที่ได้มาหาจุดเช่ือมโยงแล้วถ่ายทอดผ่านงานประพันธ์โดยผู้วิจัยได้
เลือกใช้แนวทางในการประพันธ์ที่ผสมผสานเสียงพูด-ข้อความและประโยคตลอดไปจนถึงการสร้าง
เสียงที่เป็นเสียงร้องในลักษณะต่างๆ ร่วมกับการบรรเลงของวงดนตรีขนาดเล็ก (Ensemble) ซึ่งใช้
ส่วนประกอบของเสียงพูดในภาษาถิ่น บันทึกเสียงคําว่าเชียงคานในสําเนียงท้องถิ่น2แล้วนํามา
วิเคราะห์ หาระดับเสียง (Pitch) ผ่านการวิเคราะห์ความถี่เสียง (Spectral Analysis) และนํามาจัด
วางเป็นท่อนเพลงตามส่วนประกอบของการออกเสียง (พยางค์ – Syllable) โดยได้มีการเรียบเรียงบท
พูดมาจากการจัดวางข้อความที่คัดเลือกมาจากนิตยสารการท่องเที่ยวของจังหวัดที่จัดทําโดยกลุ่ม
ธุรกิจเอกชนในพื้นที่ นํามาจัดวางหมวดหมู่ตามประเด็นเป็นท่อนหลักเช่ือมโยงกับการประพันธ์ดนตรี
ที่ได้ช่วงเสียงมาจากการแยกย่อยส่วนประกอบของเสียงพูด เพื่อที่ผู้วิจัยจะนําเสนอเสียงอันจะสะท้อน

                                           
1 วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน, บทความประชุมวิชาการ ลุ่มน้าํโขงศึกษา ครั้งที่ 2: พลวัต

ของเมืองเชียงคาน กับการเปลี่ยนแปลงภมูิทัศน์วัฒนธรรมเมือง (อุบลราชธานี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555) 109-126. 

2 ภาษาของคนเชียงคาน คลา้ยหลวงพระบาง. เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้
จากhttp://chiangkhan.sadoodta.com/category/บทความ/วัฒนธรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

 

ให้เห็นมุมมอง ทัศนคติ และความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น โดยผ่านตัวละครต่างๆที่
สะท้อนมุมมองทั้งจากคนในพื้นที่ และคนที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยว และประกอบอาชีพต่างๆ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัย คาดหวังว่า การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี เชียงคาน สะท้อนเสียงความ

เปลี่ยนแปลงผ่านงานประพันธ์ จะช่วยสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบอันเกิดจากการที่ผู้คน 
เดินทางท่องเที่ยวไปยังถิ่นที่ต่างๆ โดยมิได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบทางด้านสังคมวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และจะช่วยสร้างให้เกิด
จิตสํานึกในการที่จะรักษา ดูแลพ้ืนที่ ทั้งในฐานะของการเป็น คนใน / คนนอก เพื่อให้การเดินทางของ
เรา จะไม่นําไปสู่จุดจบของชีวิตแห่งสถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางของเรา 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

1.ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับ อําเภอเชียงคาน 
เชียงคาน(ภาพประกอบที่ 1) เป็น อําเภอหนึ่งในจังหวัดเลย โดยมีอาณาเขตทิศเหนือ 

ติดต่อกับแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว) และอําเภอปากชม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอปากชม ทิศ
ใต้ ติดต่อกับอําเภอเมืองเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอท่าลี่ และแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว) แบ่ง
เขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตําบล 78 หมูบ้าน มีประชากรทั้งหมดประมาณ 59,702 คน (สํารวจ
ในปีพ.ศ. 2552)  

เมืองเชียงคานเดิมต้ังอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. 1400 ต่อมา
ประมาณ พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักรคือ อาณาจักรหลวงพระบาง 
และอาณาจักรเวียงจันทน์ โดยกําหนดอาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่น้ําเหืองขึ้นไปเป็นอาณาเขตหลวง
พระบาง และใต้แม่น้ําเหืองลงมาเป็นอาณาเขตเวียงจันทน์ ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปาก
เหือง ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ําโขงเป็นเมืองหน้าด่านและทางเวียงจันทน์ได้ต้ังเมืองเชียงคาน 

 

 
 
ภาพที่ 1 แผนที่ จังหวัดเลย อําเภอเชียงคาน 
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ก่อนที่อําเภอเชียงคานจะได้รับความนิยม จากกระแสนักท่องเที่ยวที่ทยอยกันหลั่งไหล
กันเข้ามาแวะเวียนพักผ่อนจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในปัจจุบัน เชียงคานเคยเป็นแหล่งที่นักเดินทาง
ชาวต่างชาติ มักจะเลือกมาพักผ่อน เนื่องจากจุดพักเพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อที่ประเทศลาว หรือไปต่อ
ยังจังหวัดหรืออําเภอใกล้เคียง (อําเภอ ปากชม-ท่าลี่-นาแห้วและจังหวัดหนองคาย เป็นต้น)   

แต่ต้ังแต่ช่วงปีพุทธศักราช 25511 เชียงคานได้เปลี่ยนไปสู่การเป็นเมืองธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น  โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับ พื้นที่บาง
บริเวณ อาทิ ถนนชายโขง ที่ประกอบไปด้วยโฮมสเตย์ และร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหารและ
ร้านกาแฟ แก่งคุดคู้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแก่งหินใหญ่
ขวางอยู่กลางลําน้ําโขง ในช่วงโค้งของลําน้ําโขงพอดี ทําให้เกิดกระแสน้ําเชี่ยวไหลผ่านแก่ง ในหน้าน้ํา 
น้ําจะท่วมจนมองไม่เห็นแก่ง ภูทอก เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บริเวณไม่ไกลจากแก่งคุดคู้ นักท่องเที่ยวนิยมไป
เที่ยวชมทะเลหมอกในเวลาเช้า และชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเวลาเย็น เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ ทําให้มีผู้เข้ามาประกอบกิจการเพื่อทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเป็นจํานวน
มาก ซึ่งมาจากทั้งผู้ที่ เป็นคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ บ้านไม้เก่าบริเวณริมถนนชายโขงก็ถูก
ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก วิถีชีวิตและมุมมองในการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่เร่งรีบและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ก็กลายเป็นการใช้
ธรรมชาติและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ทั้งในแง่สังคมวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นอย่างมาก 

2.บทวิเคราะห์งานประพันธ์ 
ผู้วิจัยได้นําวิธีการจัดวางข้อความท่ีเป็นบทพูดโดยได้แนวคิดมาจากผลงานชื่อ ซินโฟเนีย

(Sinfonia) ของ ลูเซียโน แบริโอ(Luciano Berio) ใน ท่อนที่ 3 (Movement III) ที่นําเสนอการใช้
เสียงมนุษย์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การพูดซ้ํา การโหนเสียงขึ้น-ลง การตะโกน การใช้เสียง
กระซิบ การหัวเราะ การสร้างเสียงด้วยการรัวลิ้นตลอดไปจนถึงการแยกย่อยส่วนประกอบของคําโดย
มาจากพยางค์ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบ เช่น สระ ตัวสะกด เป็นต้น โดนได้จัดวางข้อความควบคู่ไปกับ
การใช้เสียงร้อง-เสียงพูดและการสร้างเสียงในรูปแบบต่างๆแล้วบรรเลงร่วมกับดนตรีโดยประพันธ์
ดนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับบทพูดที่แม้จะพูดในคําเดียวกันแต่ผู้ประพันธ์ใช้ดนตรีทั้งในการนําเสนอ 
ขยายความในสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกัน เรียบเรียงเป็นเรื่องราวของเสียงและข้อความที่อยู่
ในความคิดของผู้ประพันธ์ จัดวางให้ผู้นําเสนอเสียงพูด-ร้องทั้ง 4 ช่วงเสียง ได้แก่ ช่วงเสียงโซปราโน
(Soprano) อัลโต(Alto) เทเนอร์(Tenor) และเบส(Bass) ช่วงเสียงละ 2 แนว รวมทั้งหมด 8 แนว 
ออกแบบให้ผู้นําเสนอเสียงพูด-ร้องทั้งหมด นําเสนอผ่านเครื่องขยายเสียงโดยมีการจัดวางลําโพงเพื่อ
นําเสนอความคิดที่อยู่ในจินตนาการของผู้ประพันธ์โดยนําเสนอการจัดวางข้อความที่บอกเล่าเรื่องราว
ที่ผสมผสานการประพันธ์ดนตรีเพื่อนําเสนอเสียงที่ขยายความจากบทพูดที่มาจากการจัดวางเรื่องราว 

                                           
1 “เชียงคาน” เสน่ห์ลน้ จนเมืองแตก.เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2556, เข้าถงึได้จาก

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000117402 
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ลูเซียโน แบริโอ ได้ใช้เทคนิคการประพันธ์ร่วมกับบทพูด โดยมี ด้วยกันทั้งหมด 5 ท่อนซึ่งมีจุดประสงค์
เพื่อทดลองและหลีกเลี่ยงแนวการร้องในรูปแบบเดิมด้วยเทคนิคแบบใหม่ 

เทคนิคการทํางานกับเสียงร้อง/พูด ใน บทเพลง ซินโฟเนีย 
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของ ลูเซียโน แบริโอ โดยนําเทคนิคในการจัดวางบทพูดและการใช้

เสียงพูด-เสียงร้องและการสร้างเสียงในรูปแบบต่างๆมาเป็นแนวคิดในการนําเสนอเรื่องราวของผู้วิจัย
ในงานประพันธ์ ได้แก่ 

1.การพูดซ้ําของบทพูดในแต่ละแนวโดยที่ต้นประโยคเป็นคําเดียวกัน แต่จบท้าย
ประโยคด้วยบริบทที่ต่างกันออกไปเพื่อนําเสนอถึงการเริ่มต้นด้วยเร่ืองเดียวกัน ขยายความใน
สถานการณ์และบริบทที่ลงท้ายให้ผลที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้วิจัยนําแนวคิดนี้มาใช้กับการนําเสนอ
สองสิ่งที่ขัดแย้งกัน 

2.การย้ําคําสําคัญในแต่ละช่วงของเรื่องราว เพื่อเน้นข้อความให้สื่อถึงความสําคัญและ
สามารถเชื่อมโยงได้กับคําหรือข้อความอื่นๆเพื่อดําเนินเรื่องต่อ โดยผู้วิจัยนําแนวคิดนี้มาใช้ในการจัด
วางข้อความเพื่อนําเสนอประเด็นที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงกับคําหรือข้อความอ่ืนๆเพื่อดําเนินเรื่อง
ไปในทิศทางของประเด็นที่สําคัญในแต่ล่ะท่อน 

3.การกระจาย-แยกย่อยส่วนประกอบของคําโดยมาจากพยางค์ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบ 
เช่น สระ ตัวสะกด เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้นําแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการแยกย่อยคําของคําเพียงคําเดียว
ย่อยออกมาเป็นส่วนประกอบการออกเสียงคําว่าเชียงคานในสําเนียงท้องถิ่น แล้วนําคําที่ได้มา
วิเคราะห์ความถี่หาช่วงเสียงแล้วนํามาประพันธ์ดนตรี 

จากแนวคิดที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์บทพูด-บทร้องในผลงาน ซินโฟเนีย บทประพันธ์ของ     
ลูเซียโน แบริโอ ใน ท่อนที่ 3 ผู้วิจัยได้แนวคิดในการจัดวางข้อความควบคู่ไปกับการใช้เสียงร้อง-
เสียงพูดและการสร้างเสียงในรูปแบบต่างๆแล้วบรรเลงร่วมกับดนตรีโดยประพันธ์ดนตรีเพื่อให้
สอดคล้องกับบทพูดไม่ว่าจะเป็นการ พูดซ้ําในประโยคแรกแต่จบท้ายประโยคด้วยข้อความที่ต่างกัน 
การย้ําคํา และการกระจาย-แยกย่อยของคํา เพื่อนํามาเป็นแนวคิดในงานประพันธ์ของผู้วิจัย 

เทคนิคการประพันธ์ดนตรีในบทเพลง ซินโฟเนีย 
เทคนิคอ่ืนๆในส่วนของดนตรี เทคนิคที่ ลูเซียโน แบริโอ ใช้ในงานประพันธ์บทเพลง  

ซินโฟเนีย ในท่อนที่ 3 ที่ผู้วิจัยนํามาเป็นแนวคิดในการประพันธ์ ได้แก่ เทคนิคหลากลักษณะจังหวะ 
(Polyrhythm) (ภาพประกอบที่ 2)ที่อยู่ในท่อนที่ 3 ในห้องที่ 70-73 ตอนต้นของช่วงท่อน D ใน
หน้าที่ 42 ของสกอร์ (Score) ที่เห็นได้ชัดจะอยู่ในกลุ่มเครื่องสาย  เทคนิคการไล่ระดับความเข้มของ
เสียง(Crescendo-Decrescendo-Dynamic) (ภาพประกอบที่ 3)  
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ภาพที่ 2 แสดงเทคนิคหลากลักษณะจังหวะ 

 

ภาพที่ 3 แสดงเทคนิคการไล่ระดับความเข้มของเสียง 

การจัดวางเครื่องดนตรี 
ผู้วิจัยเห็นถึงแนวคิดในการจัดวาง ทั้งในเรื่องของนักดนตรี(Performance) เครื่องดนตรี

(Instrument) นักร้อง(Vocalist) ตลอดจนถึงการจัดวางไมค์โครโฟน(Microphone) การใช้เครื่อง
ผสมเสียง(Mixer)และการจัดวางตําแหน่งของเครื่องขยายเสียง(Speaker)ที่นําเสนอเสียงจาก
แหล่งที่มาต่างๆ และ บ่งบอกถึงบรรยากาศ ปรากฏการณ์ต่างๆที่ผู้ประพันธ์ต้องการนําเสนอ
(ภาพประกอบที่ 4) 
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ภาพที่ 4 แสดงการจัดวางในรูปแบบของ ลูเซียโน แบริโอ ในบทเพลง ซินโฟเนีย 

ผู้วิจัยนําแนวคิดการจัดวาง ไมค์โครโฟน  เครื่องผสมเสียง และเครื่องขยายเสียง เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ ในการจัดแสดงงานประพันธ์ของผู้วิจัยเพื่อนําเสนอเสียงต่างๆที่บ่งบอกถึง ความ
เปลี่ยนแปลง มุมมอง ของคนในพื้นที่และจากคนนอกพื้นที่ 

จากข้อมูลสําคัญและความเปลี่ยนแปลงต่างๆของพื้นที่เชียงคาน ผู้วิจัยจึงต้องการนํา
ข้อมูลที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและสร้างงานประพันธ์ที่นําเสนอถึง บรรยากาศ วิถีชีวิต 
และความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของพื้นที่ โดยผู้วิจัยกําหนดประเด็นหลักต่างๆ จัดวางบทพูด และ
กําหนดผู้ที่จะนําเสนอในแง่มุมต่างๆเป็นตัวละครที่จะนําเสนอบทพูดตามบุคลิกที่ผู้วิจัยกําหนดมาจาก
ตัวตนที่สะท้อนทรรศนคติของคนนอก-คนในพื้นที่เชียงคาน 

จากแนวคิดที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์บทพูด-บทร้องในผลงาน ซินโฟเนีย บทประพันธ์ของ     
ลูเซียโน แบริโอ ใน ท่อนที่ 3 ผู้วิจัยได้แนวคิดในการจัดวางข้อความควบคู่ไปกับการใช้เสียงร้อง-
เสียงพูดและการสร้างเสียงในรูปแบบต่างๆแล้วบรรเลงร่วมกับดนตรีโดยประพันธ์ดนตรีเพื่อให้
สอดคล้องกับบทพูดไม่ว่าจะเป็นการ พูดซ้ําในประโยคแรกแต่จบท้ายประโยคด้วยข้อความที่ต่างกัน 
การยํ้าคํา และการกระจาย-แยกย่อยของคํา โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดการแยกย่อยคํามาประยุกต์เพื่อ
กําหนดท่อนแล้วหาช่วงเสียงที่มาจะพยางค์ที่เป็นส่วนประกอบของคํา เพื่อนํามาเป็นแนวคิดในงาน
ประพันธ์ของผู้วิจัย 
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บทที่ 3 
บทวิเคราะห ์

แนวทางในการประพันธ์เพลง 

แนวทางในการประพันธ์บทพูด 
ผู้วิจัยได้นําข้อความจากนิตยสาร เลยก๋อ1 ที่เริ่มตีพิมพ์ในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2553 

ถึงปีพุทธศักราช 2555 ต้ังแต่เล่มที่ 1-20 โดยได้มีการวิเคราะห์บทความในนิตยสาร ที่มีประเด็น
โดยทั่วไปเกี่ยวกับ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหารหรืออาหารท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น  

จากการสรุปข้อความที่ปรากฏบ่อยครั้ง หรือมีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของเมือง รวมไปถึงทัศนคติ มุมมอง และความ
คาดหวังของผู้คน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมา และผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่  นับต้ังแต่ ผู้เดินทาง (คนนอก) เดิน
ทางเข้ามา เข้ามาพักในที่พัก การกิน การด่ืม การปรับตัวในด้านต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือการ
ปรับนโยบายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และสิ่งที่หลงเหลือหลังจากการปรับเปลี่ยน โดยข้อความที่
ได้มาจากคอลัมน์และโฆษณามาเรียบเรียงและจัดวางเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ
นําเสนอเพื่อสะท้อนปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดกับพื้นที่เชียงคานโดยใช้ภาษาพื้นถิ่น
เป็นช่ือของประเด็นในหมวดหมู่ต่างๆ ได้ออกมาเป็น 5 ท่อนหลัก ได้แก่ 1) หย่างเท่ว การเดินทาง, ที่
พัก 2) สิแตกแดกห่า การกิน การใช้บริการร้านอาหารทั้งอาหารทั่วไปและอาหารท้องถิ่น 3) ฟ้งด่ง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับกระแสนักท่องเที่ยว 4) อีหล่าคําแพง การต้ังนโยบายและตั้งแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยว 5) จ่งไว้สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่เชียงคานหลังจากการเปลี่ยนแปลง 

หลังจากที่ได้ประเด็นที่มาจากคําหรือข้อความที่คัดเลือกมา ผู้วิจัยได้นําประเด็นที่ได้มา
เป็นชื่อท่อนหลัก โดยใช้ช่ือท่อนเป็นภาษาในสําเนียงท้องถิ่น ได้ออกมา 5 ท่อนหลักๆได้แก่ 

1.หย่างเท่ว เป็นคําภาษาถิ่นของจังหวัดเลยที่แปลว่า การออกเดินทางท่องเที่ยว ผู้วิจัย
นําภาษาถิ่นที่เน้นการนําเสนอถึงประเด็นของการออกเดินทางท่องเที่ยว ไปยังพื้นที่เชียงคานโดย
มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมเมืองและผู้ประกอบการที่พัก ตลอดไปจนถึงรูปแบบการ
เดินทางและบรรยากาศ ความรู้สึก ระหว่างการเดินทาง โดยเลือกข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของการเดินทาง ท่องเที่ยว และ พักผ่อน นํามาจัดวาง เพื่อบอกความสําคัญ วัตถุประสงค์
และจุดมุ่งหมายในการเดินทาง อีกท้ังยังนําเสนอรูปแบบของที่พักต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เชียงคาน 

                                           
1การตักบาตรขา้วเหนียว และเรื่องคาบเกี่ยวของคนท้องถิ่น, นิตยสาร เลยก๋อ. ฉบับ

ที่ 2 เดือนมกราคม (เลย: เจ.เค.ที มีเดีย จํากัด. 2554)14. 
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ตัวอย่าง  
 

“เนินเขาปกคลุมด้วยหมอกในยามเช้า มองพระอาทิตย์ตกในยามเย็น” 
 
ซึ่งผู้วิจัยเลือกข้อความนี้เพราะข้อความกล่าวถึงบรรยากาศในช่วงเวลาที่สวยงาม 

สามารถนําไปใช้เพื่อนําเสนอถึงบรรยากาศของที่พัก-ความงดงามของสถานที่และความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวอีกท้ังยังบ่งบอกถึงการจูงใจของผู้ประกอบการในการนําเสนอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว  
 

“ใช้บริการรถทัวร์บ้าง-ขับรถยนต์ส่วนตัวบ้าง-ขี่จักรยาน-เครื่องเริ่มขึ้นบินมาได้ซัก
พัก”       

 
ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้เพราะข้อความกล่าวถึงการเดินทางในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ออกไป สามารถนําไปใช้ในการนําเสนอถึงรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายในการ
เดินทางไปในสถานที่เดียวกันนํามาเช่ือมโยงถึงบรรยากาศระหว่างการเดินทาง  
  

“ก็จะถึงทางแยก ทางหลวงสาย เลย ระยะทางประมาณสี่สิบแปดกิโลเมตร ทาง
หลวงสาย เลย ระยะทางประมาณสามกิโลเมตร  ก็แค่นิดหน่อย  ห่างอําเภอด่านซ้ายประมาณสิบ
สองกิโลเมตร    ห่างอําเภอภูเรือประมาณยี่สิบกิโลเมตร  ก็แค่นิดหน่อย  ก็จะถึงจังหวัดเลยใน
เวลาห้าชั่วโมงกว่าๆ     ก็จะถึงจังหวัดเลยในเวลาสองชั่วโมงกว่า” 

 
ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้เพราะข้อความกล่าวถึง ระยะทางที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลและ

ระยะเวลาที่แตกต่างกัน สามารถนําไปใช้ในการนําเสนอถึงความไม่แน่นอนของระยะทางและ
ระยะเวลาในการเดินทาง 
   

“ไปตะวันออก ในเส้นทาง ทุ่งไหหิน วังเวียง เวียงจันทร์ หนองคาย   มาตะวันตก 
ในเส้นทาง เลย ไซยะบุรี หลวงพระบาง”   

 
ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้เพราะข้อความกล่าวถึง การเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆที่ใกล้เคียง 

โดยมีอําเภอเชียงคานเป็นจุดศูนย์กลาง สามารถนําไปใช้ในการนําเสนอ ถึงจุดมุ่งหมายของการ
เดินทาง ที่ต้องการเดินไปต่อโดยให้พื้นที่เชียงคานเป็นจุดพัก หรือ นําเสนอพื้นที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่  
เชียงคาน เป็นต้น 
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หลังจากนั้นได้นํามาจัดวางโดยให้ระยะทาง,รูปแบบการเดินทางและบรรยากาศในการ
เดินทางมาสู่พื้นที่เชียงคานเป็นประเด็นที่ 1 (ภาพประกอบที่ 5)  

 
ภาพที่ 5 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นของ การเดินทาง 
 
ในส่วนของที่พักและบรรยากาศของที่พักในเชียงคานเป็นประเด็นที่ 2 (ภาพประกอบที่ 6) 

 
ภาพที่  6 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นของ ที่พัก 

ประเดน็ที ่1 ของท่อน “หยา่งเท่ว” การเดินทาง 
ใช้บริการแล้ว สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย      

ใช้บริการรถยนต์ส่วนตวั รถทัวร์บ้าง ข่ีจักรยาน 
วิวข้างทางสวยมาก   

จากนั้นก็เลี้ยวขวาตามทางสายเลียบแม่นํ้าโขง       
ใช้เวลาไม่นานถ้านับจากกรุงเทพฯ 

ว่ิงผ่านจังหวัดลพบุรี และ เพชรบูรณ์  
ก็จะถึงทางแยก 

เครื่องเริม่ข้ึนบินมาไดซ้ักพัก กัปตันบนเครื่องก็ประกาศว่า  ตอนนี้เราบินอยู่ที่ระดับความสงูหนึ่งหมื่นแปดพันฟุต  
กําลังจะบินผ่านจังหวัดเพชรบูรณ ์

วิวข้างทางสวยมาก    
น่ังไม่ทันไร ผ่านไปหนึ่งช่ัวโมงนิดๆ ว่ิงไปได้นิดหน่อย ก็จอด ว่ิงไปไดนิ้ดหน่อย 

 ก็จะถึงทางแยก    
ทางหลวงสาย เลย ระยะทางประมาณ สีส่ิบแปด กิโลเมตร  ทางหลวงสาย เลย ระยะทางประมาณ สาม กิโลเมตร  

 ก็แค่นิดหน่อย  
 ห่างอําเภอด่านซ้ายประมาณ สิบสอง กิโลเมตรห่างอําเภอภูเรอื ประมาณ ย่ีสิบ กิโลเมตร   

ก็แค่นิดหน่อย  
 ก็จะถึงจังหวัดเลยในเวลา ห้า ช่ัวโมงกว่าๆ  ก็จะถึงจังหวัดเลยในเวลา สอง ช่ัวโมงกว่า 

ข้ึนเหนือ ล่องไต้ ไป-มา 
ไปตะวันออก ในเส้นทาง ทุ่งไหหิน วังเวียง เวียงจันทร์ หนองคาย   มาตะวันตก ในเส้นทาง เลย ไซยะบุร ีหลวงพระบาง 

 สร้างความสมัพันธ์ที่ดกัีบประเทศเพื่อนบ้าน 

ประเดน็ที ่2 ของท่อน “หยา่งเท่ว” ที่พัก 
รีสอร์ทและโรงแรมขนาดกลางมีอยู่ในทุกอําเภอ 

โรงแรมเปดิใหมส่นนราคาที่พักเพียงสี่ร้อยบาทต่อคืน  
ห้องพักหรู ระเบียงน่ังเล่นสไตล์ยุโรป เตียงเด่ียว เตียงคู่ 

 มีทั้งพัดลม ทีวี ตู้เย็น เครื่องทํานํ้าอุ่น   
พร้อมสถานที่กางเต็นท์ 

 สําหรับผู้ที่นอนชมดาวยามค่ําคืน มองพระอาทิตย์ตก พระอาทติย์ข้ึน 
ตลอดสองวันสามคืน 

 มองพระอาทิตย์ตก นอนชมดาว 
โรงแรมเปดิใหมส่นนราคาที่พักเพียงสี่ร้อยบาทต่อคืน  
ซึ่งถ้าเทียบมาตรฐานและคุณภาพของห้องพักท่ีน่ี 

ถือว่าดีและสะอาดมาก 
เพราะมีมาตรฐานระดบัห้าดาวเลยทีเดียว  
เรื่องของราคาที่ขอบอกว่ากันเองสุดสดุ 
เนินเขาปกคลุมด้วยหมอกในยามเช้า  

มองพระอาทติย์ตกในยามเย็น  
นอนชมดาว 
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 2.สิแตกแดกห่า เป็นคําภาษาถิ่นของจังหวัดเลยที่แปลว่า การรับประทานอาหารอย่าง
ตะกละ มูมมาม ผู้วิจัยนําภาษาถิ่นที่เน้นการนําเสนอถึงประเด็นของ การกิน-การด่ืม การใช้บริการใน
ร้านอาหารต่างๆ ทั้งที่เป็นร้านอาหารไทย ร้านอาหารฝรั่ง และ ร้านอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นที่อยู่ใน
พื้นที่เชียงคาน ช้ีให้เห็นถึงความหลากหลาย และ ความต่ืนตาต่ืนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสรสชาติ
และบรรยากาศของร้านอาหาร 
 

ตัวอย่าง 
  
 “เปลี่ยนอาหารมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อสุดพิเศษที่แสนเซอร์ไพรส์” 
  
 ผู้วิจัยเลือกข้อความน้ีเพราะข้อความได้บอกถึงบรรยากาศในร้านอาหารที่สร้างความต่ืน
ตาต่ืนใจในรสชาติอาหารที่แปลกใหม่ โดยผู้วิจัยเลือกนํามาใช้ในการนําเสนอถึงบรรยากาศของ
ร้านอาหาร 
  
 “ร้านอาหารมากมายรายเรียงให้ได้เลือกชิมตลอดสองฝั่งของถนน” 
  

ผู้วิจัยเลือกข้อความน้ีเนื่องจากข้อความได้กล่าวถึง ความหลากหลายของอาหารที่อยู่
ตามสองข้างทางของถนนชายโขง โดยผู้วิจัยเลือกมาใช้เพื่อนําเสนอความหลากหลายของอาหารที่
จําหน่ายอยู่ในพื้นที่เชียงคาน 
  
 “ฉันขอนั่งจิบไวน์ขาว จากชาโต้ เดอ เลย จิบเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ ก่อนดินเนอร์
มื้อค่ํา” 
  
 ผู้วิจัยเลือกข้อความน้ีเนื่องจากข้อความบ่งบอกถึงความหรูหรา ของร้านอาหารที่มีไวน์
ท้องถิ่นประจําจังหวัดเลย โดยผู้วิจัยนํามาใช้เพื่อบ่งบอกถึงค่านิยมของการบริโภค ที่มุ่งเน้นไปที่ความ
หรูหรา ฟุ่มเฟือย 
  
 “เหลือแต่เนื้อมะพร้าวสีขาว ล้างน้ําเปล่าให้สะอาด เคี่ยวจนแห้ง วางบนโต๊ะสแตน
เลส ที่เตรียมไว้เพื่อผึงให้แห้ง เกล็ดน้ําตาลที่เกาะอยู่ในเนื้อมะพร้าว” 
  
 ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้เนื่องจากเป็นข้อความที่บอกขั้นตอนการทํามะพร้าวแก้ว ที่เป็น
ขนมท้องถิ่นของพื้นที่เชียงคาน ที่นักท่องเที่ยวนิยมบริโภคและซื้อไปเป็นของฝาก โดยผู้วิจัยนํามาจัด
วางเพื่อนําเสนอถึงอาหารพื้นเมือง-ขนมพื้นเมืองในท้องถิ่น ที่ได้รับความนิยม 
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 “อาหารเช้าแบบไทยๆ อาหารเช้าแบบฝรั่ง อาหารไทยตามสั่งต่าง เบเกอรี่    
Home Made กาแฟสด สเต็ก” 
  
 ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้เนื่องจากบอกถึงประเภทของอาหารต่างๆโดยผู้วิจัยนํามาจัดวาง
เพื่อให้เห็นถึงการเข้ามาประกอบกิจการร้านอาหารในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
  เมื่อนํามาจัดวาง แยกเป็นประเด็นที่ผู้ วิจัยต้องการนําเสนอในท่อนนี้ออกมาได้ 3 
ประเด็นได้แก่ 

1. ประเด็นที่เกี่ยวกับการด่ืม โดยผู้วิจัย ได้เลือกไวน์ย่ีห้อ ชาโต้ เดอ เลย ซึ่งเป็นไวน์
ท้องถิ่น ในจังหวัดเลย ที่ผลิตและส่งออกจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบ่งบอกถึง
ค่านิยมของการบริโภค ที่มุ่งเน้นไปที่ความหรูหรา ฟุ่มเฟือย(ภาพประกอบที่ 7) 

 

  
ภาพที่ 7 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นที่เกี่ยวกับ ไวน์ ชาโต้ เดอ เลย 

 
2. ประเด็นที่เกี่ยวกับร้านอาหารประเภทอาหารทั่วไป ที่มีจําหน่ายในพื้นที่เชียงคาน

(ภาพประกอบที่ 8 ) 

 
ภาพที่ 8 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นที่เกี่ยวกับ ร้านอาหารทั่วไป 
  

ประเดน็ที่ 1 ของท่อน “สิแตกแดกห่า”ชาโต้ เดอ เลย 
เปลี่ยนอาหารมื้อธรรมดาให้เปน็มื้อสดุพิเศษ ที่แสนเซอร์ไพรส์ 

ฉันขอนั่งจิบไวน์ขาวจาก ชาโต้ เดอ เลย 
เชอแนงบลังค์ไวท์ไวน์ ให้กลิ่นหอม อบอวลด้วยความสดของผลไม้ ตามติดด้วยความอ่อนหวานที่ปลายลิ้น 

เลือกไวน์ทีน่่าจะเหมาะ และเข้ากันไดด้ีกับอาหารไทย 
จิบเพื่อให้คุน้เคยกบัสถานที่ ก่อนดนิเนอร์ม้ือค่ํากับเมนูมากมาย จากพ่อครัวฝีมือเย่ียม ที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี  

ด้วยรสชาติเลศิรส พร้อมบรรยากาศทีแ่สนอบอุ่นและแสนสบาย 
ชาโต้ เดอ เลย เปน็สถานที่ผลิตไวน์ แห่งแรกของประเทศไทย   

ให้ลองชิมและซื้อกันไปซักขวดสองขวด 

ประเดน็ที่ 2 ของท่อน “สิแตกแดกห่า”ร้านอาหารทั่วไป 
ร้านอาหารมากมายรายเรียงให้ได้ 

เลือกชิมตลอดสองฝั่งของถนน  ร้านอาหารจาํหน่ายมากมาย 
และอาหารหลากหลายอาหารเชา้แบบไทยๆ เช่น ไข่กระทะ ขนมปัง ข้าวต้ม 

อาหารไทยตามสั่งต่างๆ 
อาหารเช้าแบบฝรัง่ เช่น อเมริกันเบรกฟาส Poached Eggs Scramble Eggs  

เบเกอรี่ Home made 
กาแฟสด สเต็ก น้ําผลไม้ ชา กาแฟ ไอศกรีม 

ขนมปังที่ร้านสังขยาคุณแม่ในซอย เก้า 
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 3. ประเด็นที่เกี่ยวกับร้านอาหารประเภทอาหารพื้นเมือง พืชผัก ผลไม้และขนมประจํา
ถิ่น ที่มีจําหน่ายในพื้นที่เชียงคาน(ภาพประกอบที่ 9 ) 

 
ภาพที่ 9 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง 
  
 3.ฟ้งด่ง เป็นคําภาษาถิ่นของจังหวัดเลยที่แปลว่า ตกใจ กระจัดกระจาย ผู้วิจัยนําภาษา
ถิ่นคํานี้มาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากนักท่องเที่ยวที่เป็นคนนอกพื้นที่และคนใน
พื้นที่ ที่ต่างต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อเข้าหากัน อีกทั้งยังนํามานําเสนอถึงความต้องการ
ของคนในพื้นที่ที่อยากออกไปจากพื้นที่เชียงคาน โดยท่ีมองข้ามความสําคัญของตัวตน และ วิถีชีวิต
ของชุมชน รวมไปถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวพบเจอในระหว่างการท่องเที่ยวในพื้นที่เชียงคาน  
 

ตัวอย่าง 
  

“ถ้าที่นี่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดีจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็ การ
ท่องเที่ยวที่นี้อาจคึกคักมากกว่านี้แน่นอน” 
  
 ผู้วิจัยเลือกข้อความน้ีเนื่องจากบ่งบอกถึงความต้องการนําเสนอพื้นที่เชียงคานให้เป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยผู้วิจัยนํามาจัดวางเพื่อให้เห็นถึงความหวังของผู้นําชุมชนในการที่จะ
นําเสนอพื้นที่เชียงคานและการวางนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว 
 

“ชมวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้คนที่นี่กับบรรยากาศบ้านไม้ริมฝั่งโขง กับอากาศยามเช้าที่
เย็นสบาย” 
  
 ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้เนื่องจากข้อความนําเสนอจุดเด่น และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
ของพื้นที่เชียงคาน โดยผู้วิจัยนํามาจัดวางเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
ต้องการมาสัมผัสตัวตนและวิถีชีวิตที่เป็นจุดเด่นของคนในพื้นที่เชียงคาน 
  

ประเดน็ที่ 3 ของท่อน “สิแตกแดกห่า”ร้านอาหารพืน้เมอืง 
ต้นตําหรับอาหารพื้นเมือง      

ส้มตํา แจ่วบอง ซุปหน่อไม้ น้ําตก 
อาหารท้องถ่ินหลายๆอย่าง  

  ส้มตําด๊องแด๊ง ข้าวปุ้นน้าํแจ่ว 
ประกวดผลไม้ท้องถ่ิน   

มะขามหวาน มะละกอ กล้วยน้ําว้า มันสําปะหลัง 
เหลือแตเ่นื้อมะพรา้วสีขาว ลา้งน้ําเปล่าให้สะอาด เคี่ยวจนแห้ง วางบนโต๊ะ 
สแตนเลสที่เตรียมไว้เพ่ือผึงให้แห้ง เกล็ดน้ําตาลที่เกาะอยู่ในเนื้อมะพร้าว 
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“เพราะกําลังเบื่อตัวเอง ไต่หน้าผาขึ้นเลย ขับมอไซค์ไต่เขาขึ้น ขับเฮลิคอปเตอร์  
ขึ้นเอง หนีไปอยู่ดวงจันทร์ หรือไม่ก็ดาวเคราะห์ดวงอื่น”  
  
 ผู้วิจัยเลือกข้อความน้ีเนื่องจากข้อความนําเสนอมุมมองของคนที่ต้องการจะเดินทางไป
ในที่ใดที่หนึ่งโดยเบื่อกับความซ้ําซากจําเจกับพื้นที่ที่อยู่โดยผู้วิจัยนํามาจักวางเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
มุมมองของคนในพื้นที่ที่อยากออกไปจากพื้นที่เชียงคาน เป็นต้น 
 เมื่อนํามาจัดวาง แยกเป็นประเด็นที่ผู้ วิจัยต้องการนําเสนอในท่อนนี้ออกมาได้ 3 
ประเด็นได้แก่ 
 1. ประเด็นที่สะท้อนมุมมองของคนนอกพื้นที่ ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
พื้นที่เชียงคาน (ภาพประกอบที่ 10) 

 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 

ประเดน็ที่ 1 ของท่อน “ฟ้งด่ง” นักท่องเที่ยว 
ใคร อะไร เม่ือไหร่ ที่ไหน ทําไม  
ทําไมคนถึงมาเที่ยวกันเยอะจัง 

  แต่ในวันที่มากมายด้วยผู้คนในชว่งเทศกาล 
ที่นี่มีอะไรหลายอยา่งที่ แฮปเพนนิ่งมากๆ 

ทั้งร้านขายของกิน 
 ของที่ระลึกมากมาย 
ได้ตักบาตรข้าวเหนียว 

 เข้าวัดทาํบุญ ทําจิตใจให้สงบ 
 ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปเพนนิ่งมากๆแล้ว 

มีโอกาสได้ไปทานข้าวปุ้นน้าํแจ่ว  
อาหารพื้นเมืองของที่นี่  

เบียร์ สุรา ซีดี โทรศัพท์ ขนม บุหรี่ เสือ้ผ้า  
ของใช้จากจีนแดง 

อยากเล่นสงกรานต์ริมน้ําโขง อยากจะมัดอะไรส่งขึ้นไป  
อยากเห็นวิวมุมสูง ขึ้นบอลลูนยักษ ์



15 
 

2. ประเด็นที่สะท้อนมุมมองของคนในพื้นที่เชียงคาน ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆในพื้นที่
ตลอดไปจนถึงผู้นําชุมชนที่กําหนดนโยบายเพื่อรับกับกระแสนักท่องเที่ยว(ภาพประกอบที่ 11) 

 
ภาพที่ 11 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นที่เกี่ยวกับ คนในพื้นที่เชียงคาน 
  

 
 
 

ประเดน็ที่ 2 ของท่อน “ฟ้งด่ง” คนในพื้นที่เชียงคาน 
ถ้าที่นี่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างด ี
จากทางภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็  

การท่องเที่ยวที่นี้อาจคึกคักมากกว่านีแ้น่นอน  
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  

คนคงเยอะดี  
ได้มาแล้วมีอะไรที่คิดว่าทีน่ี่แฮปเพนนิ่งบ้างไหม 

ชมวิถีชีวิตท้องถ่ินของผู้คนทีน่ี่กับบรรยากาศบ้านไม้ริมฝั่งโขง 
กับอากาศยามเชา้ที่เย็นสบาย 

ทั้งสระว่ายน้าํ อองเซ็น สปา ฟิตเนส ซาวน่า  
ในฟาร์มเพาะกล้วยไม้  

ชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ 
นกเงือก หมูป่า กวาง ม้า  

หรือใครสนใจพายเรือคายัคท่ามกลางบึงน้ําขนาดใหญ ่
ฟังเพลงเบาๆในจังหวะบอสซ่า 

 กินไอศกรีมเย็น เปิดแอร์นอนแก้ผา้  
คอนเสิร์ตลําซิ่ง เชญิชม   

สนุกสนานกับรําวงชาวบ้านย้อนยุค 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรศัพท์ระบบ IDD  

น้ําอุ่น ทีวีผ่านดาวเทียม มินิบาร์ กระติกน้ําร้อน และอินเตอร์เน็ต 
กิจกรรมออกร้านศนูย์จําหนา่ยสุดยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP  

บวงสรวงพญาช้าง นางผมหอม  
การประกวดสรภัญญะ 

สานกระติบข้าว ประกวดบายศรีสู่ขวญั 
 การประกวดธิดาพญาช้าง  
การประกวดผลไม้ท้องถ่ิน  

มะขามหวาน มะละกอ กล้วยน้ําว้า มันสําปะหลัง 
การประกวดอาหารท้องถ่ิน  
ส้มตํา แจ่วบอง ซุปหน่อไม้  

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับ เด็ก-ประชาชนทั่วไป การแสดงของนักเรียน 
เอาตัวเองผูกขึ้นไป เผื่อว่าจะได้ไปกินในสวรรค์  

ให้ทุกคนได้รับความสุขกันทั่วโลก  



16 
 

3. ประเด็นที่สะท้อนมุมมองของคนในพื้นที่เชียงคาน ที่ต้องการเดินทางออกไปแสวงหา
ความเจริญหรือเบื่อหน่ายในวิถีชีวิตเดิมๆ (ภาพประกอบที่ 12) 

 

 
 
ภาพท่ี 12 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นที่เกี่ยวกับ คนในพื้นที่เชียงคาน ที่ต้องการเดินทาง

ออกไป 
 
4.อีหล่าคําแพง เป็นภาษาถิ่นที่แปลว่า ลูกสาว-หญิงสาวอันเป็นที่รัก ผู้วิจัยนําคํานี้มา

เพื่อนําเสนอการเปรียบสถานที่ท่องเที่ยวกับสาวงามในบุคลิกต่างๆ การยกเอาจุดเด่นของสถานที่
ท่องเที่ยวมาแทนท่ีกับสาวงามเพื่อชักจูงให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ในมุมมองของผู้วิจัย เห็น
ว่าค่านิยมในการชักจูงนักท่องเที่ยว โดยการเปรียบกับสาวงามเพื่อดึงดูด โดยมีคําที่เชื่อมโยงกันสองสิ่ง
ระหว่าง สถานที่ท่องเที่ยว กับ หญิงสาว คือ คําว่า สวย แต่ในความหมายที่แตกต่างออกไปผู้วิจัยมี
มุมมองว่า เป็นการขายตัวเองเพื่อผลทางการทําธุรกิจการท่องเที่ยว 
 

ตัวอย่าง 
 

“เปรียบนางงาม 7 บุคลิก บนเวทีการท่องเที่ยวภายไต้การดําเนินงานของ อพ.ท.” 
 
ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้ เพราะเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงการกําหนดนโยบายเพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้เห็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกันกับเห็นความสวยของสาวงาม 
ผู้วิจัยนํามาจัดวางเพ่ือ ช้ีให้เห็นถึงการกําหนดตัวตนใหม่ให้กับพ้ืนที่ เพื่อสร้างความน่าสนใจในสถานที่
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

ประเดน็ที่ 3 ของท่อน “ฟ้งด่ง” คนในพื้นที่เชียงคาน ทีต้่องการเดนิทางออกไป 
พร้อมโลดแล่นสู่วิถีแห่งไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคใหม่ 

โทรศัพท์มือถือของคนทีน่ี่บางเครื่องสามารถใส่ได้ถึงสี่ซิม 
ไปสาดน้ําโดเรม่อนกับโนบิตะ  

เพราะกําลังเบื่อตัวเอง  
ไต่หน้าผาขึน้ ขับมอไซค์ไต่เขาขึ้น ขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเอง 

หนีไปอยู่ดวงจันทร ์หรือไม่ก็ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ 
พวกเราคือยอดมนษุย์ เหาะไปเลย  

เป็น Backpacker ออกเดินทางรอบโลก 
 กองทัพผีตาโขน บุกเยอรมันน ี
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“นางงามที่มีความสําคัญด้านการลดภาวะโลกร้อน นางงามที่มีบุคลิกสนุกสนาน
ชอบเรียนรู้นางงามที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นางงามที่ชอบค้นคว้า ศึกษาเรียนรู้โบราณคดี” 

 
ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้ เพราะเป็นข้อความที่มีการเปรียบเทียบบุคลิกของนางงามกับ

ลักษณะต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยนํามาจัดวางเพื่อนําเสนอรูปแบบต่างๆของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ถูกเปลี่ยนแปลงและเปรียบเปรยให้เป็นสิ่งต่างๆ 

ผู้ วิจัยได้นําข้อความที่เกี่ยวข้องมาจัดวางตามประเด็นของผู้กําหนดนโยบายการ
ท่องเที่ยวและการเปรียบเทียบ โดยในท่อนนี้มีประเด็นหลักๆที่ผู้วิจัยต้องการนําเสนออยู่ 2 ประเด็น
ได้แก่ 

1. ประเด็นของผู้ที่กําหนดตัวตนใหม่ให้กับพ้ืนที่ เพื่อสร้างความน่าสนใจในสถานที่
ท่องเที่ยว(ภาพประกอบที่ 13 ) 

 

 
 
ภาพที่  13 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นที่เกี่ยวกับผู้กําหนดนโยบายในการเปรียบเทียบ 
 

2.  ประเด็นของการ เปรียบเทียบสถานที่ ท่ อง เที่ ยว  กับ บุคลิกของสาวงาม   
(ภาพประกอบที่ 14 ) 

 

 
 
ภาพที่  14 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยว กับ

บุคลิกของสาวงาม  
 

ประเดน็ที่ 2 ของท่อน “อีหล่าคําแพง”นางงาม 
นางงามที่มีความสาํคัญด้านการลดภาวะโลกร้อน 

นางงามที่มีบุคลิกสนุกสนาน ชอบเรียนรู้ นางงามที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นางงามที่ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานและประวตัิศาสตร ์

นางงามที่มีอัธยาศยัไมตรีดีงามมีความเป็นมิตร คือ พ้ืนที่พิเศษ เลย 
 เมืองแห่งการพักผ่อน คุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องระหว่างไทย-ลาว 

นางงามที่มีความออ่นหวาน นา่รัก เรยีบง่าย 
นางงามที่ชอบค้นคว้า ศึกษาเรียนรู้โบราณคด ี

ประเดน็ที่ 1 ของท่อน “อีหล่าคําแพง” ผูกํ้าหนดนโยบายในการเปรยีบเทียบ 
เปรียบนางงาม 7 บุคลิก บนเวทีการท่องเที่ยวภายไต้การดําเนนิงานของ อพ.ท. 

ดังนั้นแหล่งท่องเทีย่วในมโนภาพของผม ก็เปรียบได้กับนางงามดีๆนี่เอง 
นางงามจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าและความงาม ทั้งกาย วาจา ใจ 

อพ.ท.ก็ทําหน้าที่เป็นเป็นแมวมองหาแหล่งท่องเที่ยวตา่งๆ 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรค่าแก่การพัฒนาให้ย่ังยืนที่สดุเพ่ือส่งเข้าประกวด 

เห็นไหมครับว่าการอุปมาแหล่งท่องเที่ยวให้เปน็นางงาม สามารถให้ภาพที่ค่อนขา้งชัดเจน 
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของตัวละครหลักๆในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
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5.จ่งไว้ เป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่า เหลือไว้ หลงเหลือ ผู้วิจัยนําคํานี้มาใช้เพื่อนําเสนอถึง
สิ่งที่เหลืออยู่ในช่วงเวลาหลังจากการเปลี่ยนแปลง กําหนดนโยบายปรับเปลี่ยนในสิ่งต่างๆเพื่อรองรับ
กับกระแสนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นไปในมุมมองของคนนอกพื้นที่เชียงคานที่เป็นนักท่องเที่ยว และมุมมอง
ของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เชียงคานที่อยากออกไปแสวงหาความเจริญทางหน้าที่การงานและมองข้าม
ความสําคัญของวิถีชีวิตในพื้นที่  
 

ตัวอย่าง 
 

“ตามรอยวิถีชีวิต ที่ทุกวันจะลดน้อยหายไปตามกาลเวลา แฟชั่นหรือแค่แสดง
แอคชั่นถ่ายภาพไปโชว์เพื่อน” 

 
ผู้ วิจัยเลือกข้อความนี้ เพราะเป็นข้อความที่ บ่งบอกถึงการมาเพื่อท่องเที่ยวที่ให้

ความสําคัญกับการเรียนรู้ในวิถีชีวิตหรือการมาท่องเที่ยวเพื่อตามความนิยมของคนหมู่มากโดยผู้วิจัย
ได้นํามาจัดวางเพื่อนําเสนอถึงวัตถุประสงค์ต่างๆของนักท่องเที่ยว 
 

“โลกปัจจุบันหมุนไปไว ตามไม่ทันก็เริ่มโดนกลืนหายไปอย่างไม่รู้ตัว จะใช้ชีวิตที่
เหลืออยู่อย่างไร” 

 
ผู้วิจัยเลือกข้อความนี้เพราะข้อความมุ่งเน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่าง

รวดเร็วและต้องปรับตัวตามสังคมภายนอก โดยที่ผู้วิจัยนํามาจัดวางเพ่ือนําเสนอมุมมองของคนรุ่นใหม่
ที่อยู่ในพื้นที่เชียงคานที่ไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่เหลืออยู่ แล้วต้องการออกจากพื้นที่ เพื่อว่ิงตาม
สังคมที่เปลี่ยนแปลงและคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าวิถีชีวิตเดิม เป็นต้น 

 
ผู้วิจัยได้นําข้อความที่เกี่ยวข้องมาจัดวางตามประเด็นของสิ่งที่หลงเหลืออยู่โดยสะท้อน

จากมุมมองของคนนอกพื้นที่ที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วรับรู้กับสิ่งที่ได้สัมผัสจาก
ความหลงเหลือ และมุมมองของคนในพื้นที่ที่ไม่เห็นความสําคัญ และต้องการออกไปจากพื้นที่ โดยได้
แยกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
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1. ประเด็นที่สะท้อนมุมมองของคนนอกพื้นที่ที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่
แล้วรับรู้กับสิ่งที่ได้สัมผัสจากความหลงเหลือ ( ภาพประกอบที่ 15 ) 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วรับรู้กับ
สิ่งที่ได้สัมผัสจากความหลงเหลือ 

 
2. ประเด็นที่สะท้อนมุมมองของคนในพื้นที่ที่เป็นคนท้องถิ่นที่อยากเดินทางออกจาก

พื้นที่และไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่หลงเหลืออยู่ ( ภาพประกอบที่ 16) 
 

 
 
ภาพที่  16 แสดงการจัดวางข้อความตามประเด็นของคนในพื้นที่ที่เป็นคนท้องถิ่นที่อยากเดินทางออก

จากพ้ืนที่และไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่หลงเหลืออยู่ 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ที่ 2 ของท่อน “จ่งไว้”มองข้ามความสําคัญ 
รักที่แห่งนี้เหลือเกนิ  
ยังห่วงหาอาทรอยู ่

เคยไหม  
ที่อยากกลับมาซื้อบ้านตากอากาศที่ เลย 

หาที่ให้หน่อยสิ ได้ข่าวว่าแพง 
แต่ตอนนี้ไม่มีบ้านที่ เลยแล้ว  

พอดีซื้อบ้านใหม่ให้แม่ที่กรุงเทพฯแลว้ 
โลกปัจจุบันหมุนไปไว  

ตามไม่ทันก็เริ่มโดนกลืนหายไปอย่างไม่รู้ตัว 

ประเดน็ที่ 1 ของท่อน “จ่งไว้” สัมผสัจากความหลงเหลือ 
พันธุ์ไม้ดอกนานาพันธุ์ ต่างก็เตรียมตัวเพ่ือเบ่งบาน ชูช่อสีสันสดใส ทิ้งยอดดอกสั่นไหว 

ระริกรับลมหนาว อวดนักท่องเที่ยวทีจ่ะหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ 
ความอบอุ่น อยู่รว่มกัน ช่วยเหลือ เสยีสละ ห่วงใย 

มนต์เสน่ห์แห่งแผน่ดินล้านช้าง ตามรอยวิถีชีวิต ที่ทุกวนัจะลดน้อยถอยหายไปตามกาลเวลา 
ในแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมาย ทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิน้ 

 ของประดับประดา การแสดงออก ไม่มีการแสดง ไม่มีการปันแต่งอะไรใหเ้กินจริง 
กระแสการท่องเที่ยว แฟชั่นหรือแค่แสดงแอคชั่นถ่ายภาพไปโชว์เพ่ือน 

การปรับตัว ตอบสนอง ยอมรับ ผสมผสาน 
เสน่ห์ของการมาเยอืนของนักท่องเที่ยว ใช่ว่าจะมาชื่นชมวัตถุ 

 แต่สิ่งสําคัญที่บางทีตัวเราเอง อาจจะไม่รู้คือ มิตรไมตรี เอื้อเฟ้ือกันตามวิถีชวีิตของคน 
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วิเคราะห์และอ้างอิงบทประพันธ์ของผู้วิจัย 

 
“เจ้าบ้าน-ผู้เยือน”บทประพันธ์ทดลอง  สะท้อนบุคลิกของ ยักษ์-ลุงกู-ไอ้ใหม่-ป้า

เทียน-ป้าแก้ว-น้องก๊อปโดยผู้วิจัยทดลองกําหนด “ระดับเสียง (Pitch)”เพื่อแทน ตัวตน ของตัวละคร 
และทดลองกําหนด “จังหวะ(Rythm)” เพื่อแทนลักษณะบุคลิกของแต่ละตัวละคร และประพันธ์
สําหรับเปียโน (Piano) ออกมาเป็น 6 ท่อนเพลง ดังนี้ 
 
ยักษ์ 

มาจากตัวละครยักษ์ “จึ่งขึ่งดังแดง”2 ในนิทานพื้นเมืองที่เป็นนายพรานจากฝั่งประเทศ
ลาว เดินทางล่าสัตว์ไปเรื่อยๆโดยผู้วิจัยนําเสนอในบริบทใหม่ คือ ให้ยักษ์เป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เชียงคาน ผู้วิจัยแทนสัตว์ที่ล่าเป็นลักษณะการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ 

-ยักษ์ล่ากวาง เพื่อเอาเขากวางไว้ต้ังโชว์ โดยให้ กวางแทนการท่องเที่ยวแบบสะสมแต้ม 
ฉาบฉวยเพียงเพื่อบอกให้ผู้อื่นได้รู้ว่าเคยได้มาในพื้นที่แล้ว โดยมีสิ่งยืนยันแค่ภาพถ่าย ของที่ระลึก 
หรือ ทํากิจกรรมที่ถูกจัดให้โดยไม่รู้ที่มาและข้อเท็จจริง 

-ยักษ์อยากล่าหงส์ โดยที่ไม่รู้ว่าหงส์มีลักษณะอย่างไร ให้หงส์แทนสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเด่นชัด ผู้คนนิยมไปท่องเที่ยว เปรียบกับการท่องเที่ยวตามกระแส
นิยม คือการอยากที่จะไปในพื้นที่ที่ค่านิยมของคนหมู่มากเดินทางไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่รู้ว่าพ้ืนที่นั้น
เป็นอย่างไร 

-ยักษ์ล่าเป็ด แล้วคิดว่าเป็นหงส์โดยให้เป็ดแทนสถานที่ที่ถูกจําลองขึ้นมา แทนการ
ท่องเที่ยวแบบไร้ทิศทาง คือไปในพื้นที่ที่คล้ายคลึงกันหรือพื้นที่ที่จําลองขึ้นมาแล้วหลงเชื่อว่าได้ไปใน
พื้นที่ที่ค่านิยมของคนหมู่มากเดินทางไปท่องเที่ยว 

-ยักษ์ล่าไก่ เพราะหลังจากได้กินเป็ดแล้วคิดว่าสุดท้ายแล้วการที่ล่าสัตว์เพื่อหาสัตว์อื่น
เพื่อมาทดแทนหงส์ ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าหงส์เป็นอย่างไร สุดท้ายแล้วก็คิดว่าสิ่งที่หาได้ ก็ไม่แตกต่างกัน โดย
ให้ไก่แทนสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นตามกระแสนิยม พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวในทุกทุกด้าน จน
ทุกพ้ืนที่ไม่มีความแตกต่าง ไร้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

-ยักษ์ล่าควาย ผู้วิจัยให้ควายเปรียบกับสิ่งที่เรียบง่ายและแทนตัวตนของสถานที่ที่ไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือกระแสนิยมของนักท่องเที่ยว โดยหลังจากที่ยักษ์เกิดความตระหนักรู้
ในจุดมุ่งหมายของการล่าสัตว์ ทําให้พบว่าสิ่งที่ยักษ์ต้องการล่าอยู่นั้นแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่หงส์ที่ไม่มี
ตัวตนตั้งแต่แรก แต่เป็นสิ่งอื่นที่มีคุณค่ามากกว่าการที่คาดหวังในจุดหมายปลายทาง นําเสนอมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวที่เมื่อท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะไม่ตรงตามที่
นักท่องเที่ยวคาดหวัง แต่ในแง่มุมอ่ืนๆที่ตัวนักท่องเที่ยวมองข้ามกลับเป็นสิ่งมีค่าที่ตัวนักท่องเที่ยว
อาจจะได้คําตอบใหม่ในจุดมุ่งหมายของการเดินทาง 

                                           
2บนเสน้ทางริมโขง เชียงคาน # 2 สู่แก่งคุดคู้และตาํนาน. เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 

2555, เข้าถึงได้จากhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=369209 
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บทวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้กําหนดระดับเสียงจํานวน 5 ระดับเสียง ได้แก่ B C D F G (G#)โดยจัดวางขั้นคู่ 

ประกอบไปคู่ 2 ไมเนอร์ คือB-Cและคู่ 2 เมเจอร์ คือ F-G# (ภาพประกอบที่ 17) ประกอบด้วยการ
นําเสนอถึงความสับสน ลังเล ในขณะที่กําลังเดินทางจะเชื่อมโยงกับการกําหนดจังหวะที่คงที่สลับกับ
จังหวะขัด (Syncopation) (ภาพประกอบที่ 18) เพียงเล็กน้อยและให้ระดับความเข้มของเสียง
(Dynamics) (ภาพประกอบที่ 19)และแนวทํานอง ที่แตกต่างกันในแต่ละแนวและแนวทํานองที่มี
ลักษณะต่างกัน บ่งบอกว่าในความลังเลขณะที่เดินทางนั้นยังมีความต้ังใจที่จะเดินทางอยู่ และ 
ต้องการหาคําตอบในระหว่างที่เดินทาง เพื่อสร้างลักษณะเฉพาะตนในตัวแทนของนักท่องเที่ยวที่กําลัง
เดินทาง 

  

 
 
ภาพที่ 17 แสดงลักษณะขั้นคู่ในแนวทํานองของยักษ์ 
 

 
 
ภาพที่ 18 แสดงลักษณะของจังหวะที่คงที่สลับกับจังหวะขัด 
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ภาพที่ 19 แสดงการใช้ระดับความเข้มของเสียง แตกต่างกันในแต่ละแนว และแนวทํานองที่มีลักษณะ

ต่างกัน 
 
ลุงกู 

ผู้วิจัยนําแนวคิดมาจากสังคมในโลกของ อินเตอร์เนต (Internet) และ โซเชียลมิเดีย 
(Social media) เป็นยุคของ กูเกิ้ล(Google) , เฟสบุ๊ค(Facebook) และสัญญาณโทรศัพท์ในระบบ 
3G ที่คนส่วนมากสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นของส่วนรวมได้ แต่ข้อเท็จจริงของฐานข้อมูลต่างๆ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ทําให้ฐานข้อมูลที่ได้ไม่แน่นอนขาดความน่าเชื่อถือโดยที่ผู้วิจัยต้ังชื่อ
ลุงกูมาจากคําว่า “กูเกิ้ล”   

เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่พัก ที่อยู่ในพื้นที่และเป็นผู้นําชุมชนที่คอยบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่ในเมืองเชียงคาน ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการหาข้อมูลในอินเตอร์เนตโดยที่ลุง
กูไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด แล้วในช่วงท้ายจะเป็นการนําเสนอที่ลุงกู
ตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว  

บทวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้กําหนดระดับเสียงจํานวน 6 ระดับเสียง ได้แก่ Bb C D G A F และเลือกที่จะ

จัดวางขั้นคู่หลักในการถ่ายทอดเรื่องราวของลุงกู คือ คู่ 2 เมเจอร์คือ Bb-C (ภาพประกอบที่ 20) และ
จังหวะที่คมชัดกระชับ เพื่อนําเสนอถึงความภูมิใจในพื้นที่และความสุขในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
พื้นที่  

 

 
 
ภาพที่ 20 แสดงลักษณะขั้นคู่ในแนวทํานองของ ลุงกู 
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สําหรับบทเพลงนี้ สามารถที่จะแบ่งแยกย่อยของรูปแบบจังหวะออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่1 นําเสนอช่วงที่ลุงกูได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่โดยข้อมูลที่นํามาบอกเล่ามาจากตัวตนที่
แท้จริงของลุงกูและคนในพื้นที่เชียงคาน รูปแบบของจังหวะจะกระชับ (ภาพประกอบที่ 21) 
 

 
 
ภาพที่ 21 แสดงลักษณะจังหวะที่คมชัด และกระชับ 

 
ในช่วงช่วงที่ 2 จะนําเสนอ ช่วงที่ลุงกูตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและต้อง

ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี โดยลักษณะของคอร์ด (Chord) จะประกอบด้วย G-A-Bb (ภาพประกอบ
ที่ 22) เพื่อนําเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในตัวละคร แต่รูปแบบของจังหวะยังคงกระชับอยู่
เพื่อนําเสนอถึงการบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่เชียงคานอยู่ แต่ข้อมูลที่นํามาบอกเล่ามีที่มาที่แตกต่าง
ออกไป ช่วงท้ายเพลงรูปแบบของจังหวะจะเน้นลักษณะลากเสียงยาว (ภาพประกอบที่ 23) เพื่อ
นําเสนอถึงความโดดเดี่ยวของลุงกูที่ถูกมองข้ามจากนักท่องเที่ยว  

 

 
 
ภาพที่ 22 แสดงลักษณะคอร์ดในช่วงที่ 2 ในแนวทํานองของ ลุงกู 
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงลักษณะการลากเสียงยาว 
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ป้าเทียน 

ผู้วิจัยได้นําประเด็นที่เป็นปัญหาคือการปล่อยโคมลอย3โดยให้ป้าเทียนเป็นผู้ที่ต่อต้าน
นักท่องเที่ยวที่ปล่อยโคมลอย ด้วยความกังวลว่าหากปล่อยไปแล้วโคมลอยนั้นจะตกลงไปที่ชุมชนแล้ว
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้บ้านไม้เก่าบริเวณถนนชายโขง แต่ป้าเทียนก็ยังเปิดร้านหมูกระทะเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว เป็นตัวแทนของผู้ประกอบกิจการร้านอาหารทั่วไป ที่อยากอนุรักษ์พื้นที่ไม่ไห้ถูกทําลาย
โดยนักท่องเที่ยว แต่กป็ระกอบกิจการที่มีนักท่องเที่ยวเป็นตัวแปร  

บทวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้กําหนดระดับเสียงจํานวน 5 ระดับเสียง ได้แก่ G# A# C# D# G ขั้นคู่จะมี

ลักษณะออกไปทางกลมกล่อมโดยขั้นคู่ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ส่วนมากคือขั้นคู่ 2 เมเจอร์ คือ C#-D#, คู่ 4 
คือ D#-G# (ภาพประกอบที่ 24) เพื่อนําเสนอวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรกนําเสนอช่วงที่ป้าเทียนดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ลักษณะของทํานองจะต่อเนื่องวนไปเรื่อยๆ 
(ภาพประกอบที่ 25) 

 

 
 
ภาพที่ 24 แสดงลักษณะขั้นคู่ที่กลมกล่อม 
 

 
 
ภาพที่ 25 แสดงลักษณะทํานองที่ต่อเนื่อง 

 
ช่วงที่ 2 จะมีลักษณะจังหวะที่ค่อยๆเร่งจากช้าไปหาเร็ว (ภาพประกอบที่ 26) นําเสนอ

การว่ิงตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในพื้นที่ 
                                           

3 โคมลอย อันตราย.....บ้านไม้ถนนชายโขง เชียงคาน. เขา้ถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2556,
เข้าถึงได้จากhttp://www.chiangkhan.com/profiles/blogs/2066709: BlogPost: 285916 
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ภาพที่ 26 แสดงลักษณะจังหวะที่ค่อยๆเร่งจากช้าไปหาเร็ว 
 
ป้าแก้ว 

ผู้วิจัยได้ช่ือป้าแก้วมาจากขนมพื้นเมืองที่เป็นของฝากเมืองเชียงคานคือ มะพร้าวแก้ว 
โดยกําหนดให้ป้าแก้วเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายมะพร้าวแก้ว มีลูกที่ออกไปทํางานโรมแรมที่ต่างจังหวัด
แล้วทิ้งหลานไว้ให้ป้าแก้วเลี้ยง คือ น้องก๊อป และส่งเสริมให้บริโภคแต่ขนมขบเคี้ยวที่มี่ขายทั่วไป 
อยากให้หลานได้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อจะยกระดับครอบครัวให้ไม่น้อยหน้าผู้อื่นเป็นตัวแทน
ของผู้ประกอบกิจการขายของที่ระลึก ของฝาก และขนมพื้นเมือง  

บทวิเคราะห์ 
ได้กําหนดระดับเสียงจํานวน 5 ระดับเสียง ได้แก่ Bb C D Eb F ขั้นคู่จะมีลักษณะ

ออกไปทางกลมกล่อมโดยขั้นคู่ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ส่วนมากคือขั้นคู่ 3 ไมเนอร์ เช่น D-F,C-Eb 
(ภาพประกอบที่ 27) นําเสนอวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่าย รูปแบบของจังหวะจะเชื่องช้า 
(ภาพประกอบที่ 28) นําเสนอการใช้ชีวิตที่ไม่เร่งรีบ 

 
 
ภาพที่ 27 แสดงลักษณะขั้นคู่ที่กลมกล่อม 
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ภาพที่ 28 แสดงลักษณะจังหวะที่เช่ืองช้า 

 
ในบางช่วงทํานองหลัก ลักษณะการเดินทํานองจะออกไปในทางกล่มกล่อม

(ภาพประกอบที่ 29 )จะนําเสนอความคาดหวังของป้าแก้วที่มีต่อหลาน 
 

 
 
ภาพที่ 29 แสดงถึงลักษณะการเดินทํานองที่ออกไปในทางกล่มกล่อม 
 
น้องก๊อป  

ผู้วิจัยกําหนดให้ น้องก๊อป มาจากคําว่าก๊อปปี้ (Copy) เป็นเด็กที่ติดอยู่กับวัตถุ ใช้ชีวิต
ตามค่านิยมของคนรอบข้างหรือสื่ออื่นๆ เช่น แฟชั่น โฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นต้น โดยที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากป้าแก้วให้บริโภคอาหารฝรั่ง อาหารสําเร็จรูป มีนิสัยช่างสังเกต เป็นตัวแทนของเด็กรุ่น
ใหม่ที่ถูกเลี้ยงดูมาให้มองข้ามความสําคัญของตัวตน  

บทวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้กําหนดระดับเสียงจํานวน 6 ระดับเสียง ได้แก่ F D B C Eb G จัดวางขั้นคู่เสียง

ที่เน้นขั้นคู่ 2 เมเจอร์คือ F-G และ คู่ 2 ไมเนอร์คือ D-Eb (ภาพประกอบที่ 30) นําเสนอการสงสัยและ
ได้คําตอบ รูปแบบของจังหวะเป็นลักษณะเสียงสั้น-ยาว สลับกันในลักษณะการสุ่มเลือก 
(ภาพประกอบที่ 31) นําเสนอถึงความสับสน , ลังเล  

 
 
ภาพที่ 30 ขั้นคู่ 2 เมเจอร์ และ คู่ 2 ไมเนอร์ 
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ภาพที่ 31 แสดงลักษณะเสียงสั้น-ยาว สลับกันในลักษณะการสุ่มเลือก 
 
ไอ้ใหม่ 

ผู้วิจัยกําหนดให้ไอ้ใหม่เป็นหนุ่มชาวประมงที่หาปลาในลุ่มแม่น้ําโขงเพื่อเลี้ยงชีพ เรียน
จบมัธยมศึกษาป่ีที่ 6 แล้วไม่ศึกษาต่อ ชอบเรียนภาษาอังกฤษ มีความเบื่อหน่ายในวิถีชีวิตเดิมๆ อยาก
เข้าไปแสวงโชคในเมืองหลวง และด้วยความแปลกใหม่ที่ได้เห็นและได้พบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองเชียงคาน ได้รับรู้มุมมองใหม่ๆจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึง
อยากออกเดินทางท่องเที่ยวและสร้างครอบครัวกับชาวต่างชาติ เป็นตัวแทนของคนยุคใหม่ ในยุคของ
วัตถุนิยมโดยซึมซับค่านิยมมาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในเชียงคานแล้วอยากออกไปจากพื้นที่
โดยไม่เห็นความสําคัญในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่  

บทวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้กําหนดระดับเสียงจํานวน 5 ระดับเสียง ได้แก่ A Db Eb G Gb ขั้นคู่จะออกไป

ทางเสียงกลมกล่อมสลับกับเสียงกระด้าง (ภาพประกอบที่ 32) นําเสนอทัศนคติที่ขัดแย้งกับสิ่งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ และแบ่งแยกย่อยของรูปแบบจังหวะ ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกนําเสนอช่วงที่ไอ้ใหม่ 
คิดทบทวนเพื่อตัดสินใจออกจากพื้นที่รูปแบบของจังหวะเป็นลักษณะ ถาม-ตอบ เน้นที่การลากเสียง
ยาว (ภาพประกอบที่ 33) 

 

 
 
ภาพที่ 32 แสดงลักษณะขั้นคู่กลมกล่อมสลับขั้นคู่กระด้าง 
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ภาพที่ 33 แสดงลักษณะจังหวะ ถาม-ตอบ เน้นการลากเสียงยาว 
 

ช่วงที่ 2 นําเสนอความรู้สึกของไอ้ใหม่ที่ต้องการหนีออกไปจากพื้นที่ รูปแบบจังหวะ
ยังคงเป็นลักษณะถาม-ตอบแต่จะกระชับขึ้น (ภาพประกอบที่ 34) แล้วคลี่คลายในตอนท้าย 
(ภาพประกอบที่ 35) นําเสนอถึงการเพ้อฝันของไอ้ใหม่ที่หวังจะสร้างครอบครัวกับชาวต่างชาติ 

 

 
 
ภาพที่ 34 แสดงลักษณะจังหวะ ถาม-ตอบที่กระชับขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 35 แสดงลักษณะจังหวะที่คลี่คลาย 
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บทที ่4 
แนวทางในการประพันธ์บทเพลง ‘หลงเหลือ’ 

 
ผู้วิจัยกําหนดให้ช่วงเสียงของดนตรีที่ประพันธ์ให้กับวงดนตรีขนาดเล็ก (Ensemble) มา

จากคําที่เป็นส่วนประกอบของการอ่านออกเสียงคําว่าเชียงคาน ในลักษณะการออกเสียงที่เป็นสําเนียง
ท้องถิ่นที่บันทึกใว้ในรูปแบบของการจัดเก็บเสียงไว้ในฐานข้อมูลดิจิตอลในลักษณะของ  เวฟ ไฟล์ 
(Wave File)1(ภาพประกอบที่ 36) หลังจากนั้นได้นํามาวิเคราะห์ความถี่เสียง (Spectral Analysis) 
(ภาพประกอบที่ 37)แยกส่วนประกอบของการออกเสียง (พยางค์ – Syllable) (ภาพประกอบที่ 38) 
ในพยางค์ต่างๆของคําว่าเชียงคานในสําเนียงท้องถิ่น 

 

  
 
ภาพที่ 36 แสดง เวฟ ไฟล์ การอ่านออกเสียงคําว่าเชียงคานในลักษณะการออกเสียงที่เป็นสําเนียง

ท้องถิ่น 
 

                                           
1 เวฟ ไฟล์ (wave file) เป็นฟอร์แมตไฟล์เสียง ที่ได้กลายมาเป็นรูปแบบมาตรฐานของ

ไฟล์เสียงระบุได้โดยนามสกุล WAV. Wave File เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2556,เข้าถึงได้จาก
http://www.widebase.net/knowledge/itterm/it_term_desc.php?term_id=wavefile 
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ภาพที่ 37 แสดงการวิเคราะห์ความถี่เสียง ที่มาจาก เวฟ ไฟล์ การอ่านออกเสียงคําว่าเชียงคานใน

ลักษณะการออกเสียงที่เป็นสําเนียงท้องถิ่น 
 

 
           ซี    อี่        เหยี่ยง        คะ           อ๋า         หนาน      หนื่อ 
 
 
ภาพที่ 38 แสดงการแยกส่วนประกอบของการออกเสียง (พยางค์ – Syllable) คําว่าเชียงคานใน

สําเนียงท้องถิ่น 
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โครงสร้างของเพลง 
จากวรรณกรรมที่ผู้วิจัยทําการศึกษาทําให้ผู้วิจัยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และ

ต้องการสะท้อนออกมาให้เห็นในมุมมองของผู้วิจัยการจัดวางบทพูดโดยได้แนวคิดมาจากงานประพันธ์
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์บทความในนิตยสาร ที่มีประเด็นโดยทั่วไปเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว
การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหารหรืออาหารท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว แบ่งออกมาเป็น 5 ประเด็นโดย
แยกประเด็นต่างๆเป็นภาษาท้องถิ่น ได้แก่ หย่างเท่ว สิแตกแดกห่า ฟ้งด่ง อีหล่าคําแพง และจ่งไว้ 
แล้วสร้างตัวละคร โดยท่ีผู้วิจัยได้สร้างตัวละครที่สะท้อนมุมมองและทัศนคติมาจากบทประพันธ์เดิม
ของผู้วิจัยที่แสดงบุคลิกต่างๆของคนในและคนนอกพื้นที่ประกอบไปด้วย 6 ตัวละคร 6ลักษณะบุคลิก 
ได้แก่ ยักษ์ ลุงกู ป้าเทียน ป้าแก้ว น้องก๊อป และไอ้ใหม่ ด้านการประพันธ์ดนตรีผู้วิจัยได้นําแนวคิด
การแยกคําออกมาเป็นพยางค์ ละลายคําสู่การกําหนดช่วงเสียงมาจากการวิเคราะห์ความถี่ของคําที่
เป็นส่วนประกอบของเสียงพูดคําว่าเชียงคานในสําเนียงท้องถิ่นแยกออกมาดังนี้คือ ซิ อี่ เหยี่ยง คะ 
อ๋า หนาน และ หนื่อ มากําหนดช่วงเสียงในแต่ล่ะท่อน กําหนดเครื่องดนตรีและช่วงเสียงของเครื่อง
ดนตรีเพื่อเชื่อมโยงกับบุคลิกของตัวละคร 
 
วัตถุดิบในการประพันธ์ 

ในส่วนของวัตถุดิบในการประพันธ์ ผู้วิจัยได้นํามาจาก 1) เสียงของคําว่าเชียงคานใน
ภาษาถิ่น 2) บทพูดที่คัดเลือกมาจากข้อความในนิตยสาร 3) ลักษณะบุคลิกของตัวละครที่ประพันธ์
ออกมาเป็นแนวทํานองเครื่องดนตรี และ 4) รูปแบบของจังหวะที่มาจากจังหวะในการอ่านข้อความ
ต่างๆ      
 
การเลือกใช้เครื่องดนตรี 

เมื่อนําองค์ประกอบทั้งหมดที่ได้มารวมกันผู้วิจัยได้จัดวางข้อความตามประเด็นของชื่อ
ท่อนต่างๆและประพันธ์ดนตรีให้กับวงดนตรีขนาดเล็ก (Ensemble) ประกอบไปด้วย ฟลุต (Flute), 
คลาริเน็ต (Clarinet), บาริโทน แซ็กโซโฟน (Baritone Saxophone), เพอคัสชั่น (Percussion) , 
เปียโน (Piano), ไวโอลิน 1-2 (Violin I-II), วิโอล่า (Viola) และ เชลโล (Cello) แล้วกําหนดให้แต่ละ
ตัวละครแทนเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้ 
ยักษ์ เป็นตัวละครแทนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ การนําเสนอจะเน้นการบ่งบอกถึงการ
เดินทางของยักษ์ ผู้วิจัยนําตัวตนของยักษ์มาเชื่อมโยงในการแทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  

เพอคัสชั่น บ่งบอกถึงการเดินทางสัณจร 
เชลโล ในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีดเพื่อนําเสนอการค้นพบสิ่งใหม่ในระหว่างการ

เดินทาง 
บาริโทน แซ็กโซโฟน บ่งบอกถึงการกระทําที่ต่อเนื่อง 
 
ลุงกู เป็นตัวละครที่เป็นคนในที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่และกําหนดนโยบายการ

ท่องเที่ยว อีกท้ังยังเป็นผู้ประกอบกิจการที่พัก ผู้วิจัยนําตัวตนของลุงกู มาเชื่อมโยงในการแทนลักษณะ
ด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่ 
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เปียโน เพื่อบ่งบอกถึงการถ่ายทอกเรื่องราว การปรับตัว เพื่อกําหนดทิศทางการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่  
เชลโล ในลักษณะการเล่นแบบคันชักสี นําเสนอถึงบรรยากาศของที่พักในพื้นที่ 
 
ป้าเทียน เป็นตัวละครที่ประกอบกิจการร้านอาหารทั่วไป ผู้วิจัยถ่ายทอดถึงความหวง

แหนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในตัวตน ผู้วิจัยนําตัวตนของป้าเทียนมาเชื่อมโยงในการแทนลักษณะด้วย
เครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  

วิโอล่า ในการนําเสนอถึงอาหารการกิน  
คลาริเน็ต ในช่วงเสียงปานกลางนําเสนอถึงการปรับตัวเพื่อนักท่องเที่ยว 
คลาริเน็ต ในช่วงเสียงตํ่า นําเสนอถึงการพูดกับตัวเองในการประชดประชันกิจกรรม

ของนักท่องเที่ยว 
 

ป้าแก้ว เป็นตัวละครที่ประกอบกิจการขายขนม-อาหารท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ
คนที่อยู่ในพื้นที่แต่ส่งเสริมให้ลูกหลานออกจากพื้นที่ไปทํามาหากินเพื่อยกระดับฐานะในสังคม ผู้วิจัย
นําตัวตนของป้าแก้วมาเชื่อมโยงในการแทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่ 

ฟลุต ในช่วงเสียงต้ังแต่เสียงตํ่าจนถึงช่วงเสียงสูงเพื่อบ่งบอกถึงอาหารหรือผลไม้ท้องถิ่น   
บาริโทน แซ็กโซโฟน ในช่วงเสียงสูง นําเสนอการตั้งความหวังไว้กับลูกหลาน 
 
น้องก๊อป เป็นตัวละครที่เป็นหลานป้าแก้วมีนิสัยเชื่อคนง่าย ชอบตามคนอื่นและติดนิสัย

ที่ไม่ยอมน้อยหน้าใครโดยมีป้าแก้วคอยให้การสนับสนุน ผู้วิจัยนําตัวตนของน้องก้อปมาเชื่อมโยงใน
การแทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  

ฟลุต ในช่วงเสียงสูง บ่งบอกถึงนิสัยของน้องก้อปที่ไม่ยอมน้อยหน้าใคร  
ไวโอลิน 1-2 นําเสนอถึงความสับสนในการช่างสังเกตและตามค่านิยมของคนหมู่มาก

โดยไม่ได้ไตร่ตรองถึงข้อเท็จจริง 
 
ไอ้ใหม่ เป็นตัวละคนที่มีความทะเยอทะยาน ไม่ชอบในวิถีชีวิตที่เชื่องช้าของพื้นที่เชียง

คานและมีความต้องการที่จะออกไปจากพื้นที่ เพื่อหวังว่าจะพบกับชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ผู้วิจัยนํา
ตัวตนของป้าเทียนมาเชื่อมโยงในการแทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  

เพอร์คัสชั่น นําเสนอถึงความต้องการเดินทางออกไปจากพื้นที่ ให้ เปียโน นําเสนอถึง
ความเบื่อหน่ายในวิถีที่เชื่องช้า ของพื้นที่เชียงคาน  

คลาริเน็ต ในช่วงเสียงสูง เพื่อบ่งบอกถึงความทะเยอทะยาน และความคาดหวัง ว่าจะ
พบกับชีวิตที่ดีขึ้น 

กลุ่มเครื่องสาย (string) เล่นในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีด เพื่อนําเสนอถึงการรับ
เอา มุมมอง แนวคิดและทัศนคติใหม่ๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไอ้ใหม่ได้พบปะสนทนาด้วย 
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จะได้ออกมาทั้งหมด 7 ท่อน โดยมีหลักๆ 5 ท่อนดังนี้ 
 
ท่อนที่ 1   Prologue    :  ซี 
ท่อนที่ 2   หย่างเท่ว   :  อี่ 
ท่อนที่ 3   สิแตกแดกห่า   :  เหยี่ยง 
ท่อนที่ 4   ฟ้งด่ง    :  คะ 
ท่อนที่ 5   อีหล่าคําแพง   :  อ๋า  
ท่อนที่ 6   จ่งไว้    :  หนาน 
ท่อนที่ 7   Epilogue   :  หนื่อ  
 
ท่อนที่ 1 Prologue  
 
บทพูด  

 
ยักษ์  ไป/ปลายทางของแต่ละคน/อาจจะต่างหรือเหมือนกัน/สําคัญที่วิธีการ/วิธีใด/เรา

จะไปถึงปลายทาง/ได้ด้วยวิธีใด/จินตภาพ/จินตภาพ/ชอบเที่ยวไปเรื่อยๆ/ลืมความวุ่นวาย/ชอบเที่ยว
ไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมาย/ตามทางสายเลียบแม่น้ําโขง/แลลาว/กับเป้สะพายหลังคู่ใจ/เพื่อมาสัมผัสถึง
มนต์เสน่ห์/ลืมความวุ่นวายที่กรุงเทพฯ 

ลุงกู  มา/ไม่นานถ้านับจากกรุงเทพฯ/สําคัญที่วิธีการว่า/Greentourism/มลทัศน์ทาง
สายตา/จินตภาพ/ตลอดสองวันสามคืน/ถ้านับจากกรุงเทพ/เบ่ิงเลย/แลลาว 

ป้าเทียน มา/Greentourism/มลทัศน์ทางสายตา/จินตภาพ/ไปเรื่อยๆ 
ป้าแก้ว วิธีการ/จินตภาพ/จินตภาพ/ไปเรื่อยๆ 
น้องก๊อป ไป/วิธีการ/จินตภาพ/จินตภาพ/ไปเรื่อยๆ 
ไอ้ใหม่ ไป/วิธีการ/วิธีใด/เราจะไปถึงปลายทาง/จินตภาพ/จินตภาพ/วิวข้างทางสวย

มาก/มีจุดหมาย/จุดหมาย 
 
ผู้วิจัย นําช่วงเสียงที่ได้มาจากเสียง ซี ประกอบไปด้วยเสียง F2 /B2 /E3 /A3 /C#4 

/E4 /G4 /C5 /C#5 /Eb5 /F#5 /A5 /B5 /C#6 /E6 /F#6 /G6 /A6 /Bb6 /C7 /D7 /Eb7      
(ภาพประกอบที่ 39) 

 

 
 
ภาพที่ 39 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า ซี 
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โดยให้ตัวละครและเครื่องดนตรีทั้งหมดบรรเลงตามข้อความที่เลือกมาเพื่อบ่งบอกถึง

มุมมองในช่วงเวลาก่อนออกเดินทาง โดยให้ตัวละครที่กําหนดไว้เป็นผู้ถ่ายทอดบทพูด ในท่อนนี้ผู้วิจัย
ได้กําหนดไว้ดังต่อนี้  

 
เปียโน เล่นในทุกช่วงเสียงที่ได้จากคําว่า ซี 
ฟลุตและไวโอลิน1 เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ C#6 /E6 /F#6 /G6 /A6 /Bb6 /C7 /D7 

/Eb7(ภาพประกอบที่ 40) 
 

 
 
ภาพที่ 40 แสดงระดับกลุ่มเสียงของฟลุตและไวโอลิน1 ในท่อน Prologue 

 
คลาริเน็ตและไวโอลิน2 เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ Eb5 /F#5 /A5 /B5 /C#6 /E6 /F#6 

/G6 /A6 (ภาพประกอบที่ 41) 
 

 
 
ภาพที่ 41 แสดงระดับกลุ่มเสียงของคลาริเน็ตและไวโอลิน2 ในท่อนPrologue 
 

วิโอล่าและบาริโทน แซ็กโซโฟน เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ E3 /A3 /C#4 /E4 /G4 /C5 
/C#5 /Eb5 /F#5 (ภาพประกอบที่ 42) 

 

 
 
ภาพที่ 42 แสดงระดับกลุ่มเสียงของวิโอล่าและบาริโทนแซ็กโซโฟน ในท่อนPrologue 

 
เชลโล เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ /E3 /A3 /C#4 /E4 /G4 (ภาพประกอบที่ 43) 
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ภาพที่ 43 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโล ในท่อนPrologue 
 
ท่อนที่ 2 หย่างเท่ว – การท่องเที่ยว 
 
บทพูด 

 
ยักษ์ ไป/ใช้บริการรถยนต์ส่วนตัว/รถทัวร์บ้าง/วิวข้างทางสวยมาก/ทางแยก/เครื่องเริ่ม

ขึ้นบินมาได้ซักพัก/กัปตันบนเครื่องก็ประกาศว่า/วิวข้างทางสวยมาก/นั่งไม่ทันไรผ่านไปหนึ่งช่ัวโมง
นิดๆ/ว่ิงไปได้นิดหน่อย/ก็จอด/ว่ิงไปได้นิดหน่อย/ทางหลวงสายเลยระยะทางประมาณสี่สิบแปด
กิโลเมตร/ก็แค่นิดหน่อย/ห่างอําเภอด่านซ้ายประมาณสิบสองกิโลเมตร/ก็แค่นิดหน่อย/ก็จะถึงจังหวัด
เลยในเวลาห้าช่ัวโมงกว่าๆ/ขึ้นเหนือล่องไต้/ขึ้นเหนือล่องไต้/ไป/มา/ไปตะวันออก/ทุ่งไหหิน/วังเวียง/
วังเวียง/เวียงจันทร์/หนองคาย/หลวงพระบาง/มองพระอาทิตย์ตก/พระอาทิตย์ขึ้น/ตลอดสองวันสาม
คืน/มองพระอาทิตย์ตก/นอนชมดาว/โรงแรมเปิดใหม่สนนราคาที่พักเพียง/สี่ร้อยบาทต่อคืน/ซึ่งถ้า
เทียบมาตรฐานและคุณภาพของห้องพักที่นี่/ถือว่าดีและสะอาดมาก/เพราะมีมาตรฐานระดับห้าดาว
เลยทีเดียว/เรื่องของราคาที่ขอบอกว่า/กันเองสุดๆ/เนินเขาปกคลุมด้วยหมอกในยามเช้า/มองพระ
อาทิตย์ตกดินในยามเย็น/นอนชมดาว 

ลุงกู ไป/ใช้บริการแล้วสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย/ขี่จักรยาน/จากน้ันก็เลี้ยวขวาตาม
ทางสายเลียบแม่น้ําโขง/ใช้เวลาไม่นานถ้านับจากกรุงเทพฯ/ว่ิงผ่านจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์/ก็จะ
ถึงทางแยก/ตอนนี้เราบินอยู่ที่ระดับความสูงหนึ่งหมื่นแปดพันฟุต/กําลังจะบินผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์/
ก็จอด/ก็จะถึงทางแยก/ทางหลวงสายเลยระยะทางประมาณสามกิโลเมตร/ห่างอําเภอภูเรือประมาณ
ย่ีสิบกิโลเมตร/ก็จะถึงจังหวัดเลยในเวลาสองชั่วโมงกว่า/ไป/มา/ในเส้นทาง/ทุ่งไหหิน/วังเวียง/เวียง
จันทร์/วังเวียง/หนองคาย/ในเส้นทางเลย-ไซยะบุรี/หลวงพระบาง/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน/รีสอร์ทและโรงแรมขนาดกลางที่มีอยู่ในทุกอําเภอ/โรงแรมเปิดใหม่สนนราคาที่พักเพียง/สี่
ร้อยบาทต่อคืน/ห้องพักหรู/ระเบียงนั่งเล่นแบบสไตล์ยุโรป/เตียงเด่ียว/เตียงคู่/มีทั้งพัดลมทีวี/ตู้เย็น
เครื่องทําน้ําอุ่น/พร้อมสถานที่กางเต็นท์/สําหรับผู้ที่นอนชมดาว/ยามคํ่าคืน 

ป้าเทียน ไป/ขี่จักรยาน/ไป/มา 
ป้าแก้ว ไป/ขี่จักรยาน/ไป/มา 
น้องก๊อป ไป/ขี่จักรยาน/ไป/มา 
ไอ้ใหม่ ไป/รถทัวร์บ้าง/ทางแยก/ก็แค่นิดหน่อย/ก็แค่นิดหน่อย/ไป/มา/มาตะวันตก 
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ผู้วิจัยนําช่วงเสียงที่ได้มาจากเสียง อี่ ประกอบไปด้วยเสียง F#2 /C#3 /F#3 /Bb3 /C4 
/F#3 /Bb3 /C4 /F#4 /G#4 /C5 /Eb5 /E5 /F#5 /A5 /C6 /Eb6 /G6 /A6 /Bb6 /B6 /C7 
(ภาพประกอบที่ 44) 
 

 
 
ภาพที่ 44 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า อี่ 
 

โดยให้ตัวละครที่กําหนดไว้เป็นผู้ถ่ายทอดบทพูด ในท่อนนี้ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ดังต่อนี้  
 
ยักษ์ เป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวในการสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของระหว่างการ

เดินทาง สิ่งที่รับรู้เกี่ยวกับระยะทาง ตลอกไปจบถึงการเข้าไปสู่ในพื้นที่ในพื้นที่เชียงคานมีบทพูดดังนี้ 
 

ไป/ใช้บริการรถยนต์ส่วนตัว/รถทัวร์บ้าง/วิวข้างทางสวยมาก/ทางแยก/เครื่องเริ่ม
ขึ้นบินมาได้ซักพัก/กัปตันบนเครื่องก็ประกาศว่า/วิวข้างทางสวยมาก/นั่งไม่ทันไรผ่านไปหนึ่ง
ชั่วโมงนิดๆ/ว่ิงไปได้นิดหน่อย/ก็จอด/ว่ิงไปได้นิดหน่อย/ทางหลวงสายเลยระยะทางประมาณสี่สิบ
แปดกิโลเมตร/ก็แค่นิดหน่อย/ห่างอําเภอด่านซ้ายประมาณสิบสองกิโลเมตร/ก็แค่นิดหน่อย/ก็จะถึง
จังหวัดเลยในเวลาห้าชั่วโมงกว่าๆ/ขึ้นเหนือล่องไต้/ขึ้นเหนือล่องไต้/ไป/มา/ไปตะวันออก/ทุ่งไห
หิน/วังเวียง/วังเวียง/เวียงจันทร์/หนองคาย/หลวงพระบาง/มองพระอาทิตย์ตก/พระอาทิตย์ขึ้น/
ตลอดสองวันสามคืน/มองพระอาทิตย์ตก/นอนชมดาว/โรงแรมเปิดใหม่สนนราคาที่พักเพียง/     
สี่ร้อยบาทต่อคืน/ซึ่งถ้าเทียบมาตรฐานและคุณภาพของห้องพักที่นี่/ถือว่าดีและสะอาดมาก/เพราะ
มีมาตรฐานระดับห้าดาวเลยทีเดียว/เรื่องของราคาที่ขอบอกว่า/กันเองสุดๆ/เนินเขาปกคลุมด้วย
หมอกในยามเช้า/มองพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็น/นอนชมดาว 

ที่แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
บาริโทน แซ็กโซโฟน เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ F#3 /Bb3 /C4 /F#4 /G#4 /C5 /Eb5 

/E5 (ภาพประกอบที่ 45) 

 
 
ภาพที่ 45 แสดงระดับกลุ่มเสียงของบาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน หย่างเท่ว 
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เพอคัสชั่น ที่บ่งบอกการก้าวเดินและการโดยสารด้วยวิธีการต่างๆ เล่นในลักษณะ

จังหวะต่อเนื่อง 
เชลโล่ นําเสนอเรื่องราวของการเดินทาง เล่นในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีดใน

ช่วงเสียงต้ังแต่ F#3 /Bb3 /C4 /F#4 /G#4 /C5 /Eb5 /E5 (ภาพประกอบที่ 46)  
 

 
 
ภาพที่ 46 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโล่ในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีดในท่อน หย่างเท่ว 

 
ลุงกู บ่งบอกถึงบรรยากาศของการพักผ่อน ถ่ายทอดประเด็นที่เกี่ยวกับโรงแรม ที่พักมี

บทพูดดังนี้ 
 
ไป/ใช้บริการแล้วสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย/ขี่จักรยาน/จากนั้นก็เลี้ยวขวาตาม

ทางสายเลียบแม่น้ําโขง/ใช้เวลาไม่นานถ้านับจากกรุงเทพฯ/ว่ิงผ่านจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์/
ก็จะถึงทางแยก/ตอนนี้เราบินอยู่ที่ระดับความสูงหนึ่งหมื่นแปดพันฟุต/กําลังจะบินผ่านจังหวัด
เพชรบูรณ์/ก็จอด/ก็จะถึงทางแยก/ทางหลวงสายเลยระยะทางประมาณสามกิโลเมตร/ห่างอําเภอ
ภูเรือประมาณยี่สิบกิโลเมตร/ก็จะถึงจังหวัดเลยในเวลาสองชั่วโมงกว่า/ไป/มา/ในเส้นทาง/      
ทุ่งไหหิน/วังเวียง/เวียงจันทร์/วังเวียง/หนองคาย/ในเส้นทางเลย-ไซยะบุรี/หลวงพระบาง/สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน/รีสอร์ทและโรงแรมขนาดกลางที่มีอยู่ในทุกอําเภอ/โรงแรม
เปิดใหม่สนนราคาที่พักเพียง/สี่ร้อยบาทต่อคืน/ห้องพักหรู/ระเบียงนั่งเล่นแบบสไตล์ยุโรป/เตียง
เด่ียว/เตียงคู่/มีทั้งพัดลมทีวี/ตู้เย็นเครื่องทําน้ําอุ่น/พร้อมสถานที่กางเต็นท์/สําหรับผู้ที่นอนชม
ดาว/ยามค่ําคืน 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
เปียโน เล่นในทุกช่วงเสียงที่ได้จากคําว่า อี่  
เชลโล เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ C#3 /F#3 /Bb3 /C4 /F#4 /G#4 /C5 (ภาพประกอบที่ 

47) ในลักษณะการเล่นแบบคันชักสี  
 

 
 
ภาพที่ 47 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโล่ในลักษณะการเล่นแบบคันชักสี ในท่อน หย่างเท่ว 
 

โดยให้ตัวละครและเครื่องดนตรีอื่นๆเสริมในบางช่วงของท่อน 
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ท่อนที่ 3 สิแตกแดกห่า – ตะกละ 
 
บทพูด 

 
ยักษ์ เปลี่ยนอาหารมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อสุดพิเศษ/ฉันขอนั่งจิบไวน์จาก ชาโต้ เดอ เลย/

เลือกไวน์ที่น่าจะเหมาะ/จิบเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่/ก่อนดิเนอร์มื้อค่ํา/กับเมนูมากมาย/ร้านอาหาร
มากมายรายเรียงให้ได้เลือกชิมตลอดสองฝั่งของถนน/ขนมปังที่ร้านสังขยาคุณแม่ในซอยเก้า/แสน
อบอุ่นและแสนสบาย/ส้มตํา/อาหารท้องถิ่นหลายๆอย่าง/ส้มตํา/น้ําตก/ส้มตํา/ข้าวปุ้น/แจ่ว/          
ส้มตําด๊องแด๊ง 

ลุงกู ชาโต้ เดอ เลย เป็นสถานที่ผลิตไวน์แห่งแรกของประเทศไทย/มากมาย/
ร้านอาหารมากมายและอาหารหลากหลาย/อาหารเช้าแบบฝรั่ง/พร้อมบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและ
แสนสบาย/พื้น/ผลไม้ท้องถิ่น 

ป้าเทียน ที่แสนเซอร์ไพรส์/ชาโต้ เดอ เลย/เชอแนงบลังค์ ไวท์ไวน์/ให้กลิ่นหอมอบอวล
ด้วยความสดของผลไม้/ตามติดด้วยความอ่อนหวานที่ปลายลิ้น/กับเมนูมากมาย/ที่คัดสรรวัตถุดิบมา
เป็นอย่างดี/ให้ลองชิมและซื้อกันไปซักขวดสองขวด/กับเมนูมากมาย/ร้านอาหารจําหน่ายมากมาย/กับ
เมนูมากมาย/ร้านอาหารจําหน่ายมากมาย/ไข่กระทะ/อาหารตามสั่งต่างๆ/น้ําผลไม้/ชากาแฟ/
Poached Eggs/Scramble Eggs/ด้วยรสชาติเลิศรส/พื้น/มะละกอ/มันสําปะหลัง/ต้นตําหรับอาหาร
พื้นเมือง/ส้มตํา/มะละกอ/น้ําตก/มะละกอ/แจ่วบอง/แจ่วบอง/ซุปหน่อไม้/ส้มตํา/น้ําตก 

ป้าแก้ว และเข้ากันได้ดีกับอาหารไทย/จากพ่อครัวฝีมือเยี่ยม/มาเป็นอย่างดี/กับเมนู
มากมาย/กับเมนูมากมาย/อาหารเช้าแบบไทยๆเช่น/ข้าวต้ม/ด้วยรสชาติเลิศรส/ต้นตําหรับอาหาร
พื้นเมือง/พื้น/ผลไม้ท้องถิ่น/มะขามหวาน/กล้วยน้ําว้า/อาหารท้องถิ่นหลายๆอย่าง/ส้มตําด๊องแด๊ง/
เหลือแต่เนื้อมะพร้าวสีขาว/ล้างน้ําเปล่าให้สะอาด/เคี่ยวจนแห้ง/วางบนโต๊ะสแตนเลสที่เตรียมไว้/ผึ่งให้
แห้ง/เกล็ดน้ําตาลที่เกาะอยู่ในเนื้อมะพร้าว 

น้องก๊อป มากมาย/ขนมปัง/กาแฟสด/สเต็ก/อาหารเช้าแบบฝร่ัง/อเมริกันเบรกฟาส/
กาแฟสด/ไอศกรีม/เบเกอรี่โฮมเมด/เมือง 

ไอ้ใหม่ เมือง 
ผู้วิจัยนําช่วงเสียงที่ได้มาจากเสียง เหยี่ยง ประกอบไปด้วยเสียง F2 /B2 /F3 /B3 /F#4 

/G4 /B4 /C5 /D5 /F#5 /G#5 /Bb5 /B5 /C#6 /D6 /Eb6 /F#6 /G6 /G#6 /A6 /Bb6 /B6 /C7 
/D7 /Eb7(ภาพประกอบที่ 48) 

 

 
 
ภาพที่ 48 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า เหยี่ยง 
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โดยให้ตัวละครที่กําหนดไว้เป็นผู้ถ่ายทอดบทพูด ในท่อนนี้ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ดังต่อนี้  
ยักษ์ นําเสนอปฏิกิริยาการพบเจออาหารต่างๆมีบทพูดดังนี้ 
 
เปลี่ยนอาหารมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อสุดพิเศษ/ฉันขอนั่งจิบไวน์จาก ชาโต้ เดอ เลย/

เลือกไวน์ที่น่าจะเหมาะ/จิบเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่/ก่อนดิเนอร์มื้อค่ํา/กับเมนูมากมาย/
ร้านอาหารมากมายรายเรียงให้ได้เลือกชิมตลอดสองฝั่งของถนน/ขนมปังที่ร้านสังขยาคุณแม่ใน
ซอยเก้า/แสนอบอุ่นและแสนสบาย/ส้มตํา/อาหารท้องถิ่นหลายๆอย่าง/ส้มตํา/น้ําตก/ส้มตํา/
ข้าวปุ้น/แจ่ว/ส้มตําด๊องแด๊ง 

ที่แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
 
บาริโทน แซ็กโซโฟน เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ F3 /B3 /F#4 /G4 /B4 /C5 /D5 /F#5 

(ภาพประกอบที่ 49)  
 

 
 
ภาพที่ 49 แสดงระดับกลุ่มเสียงของ บาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน สิแตกแดกห่า 

 
เพอร์คัสชั่น เล่นในลักษณะเน้นเป็นช่วงๆนําเสนอความต่ืนตาต่ืนใจในบรรยากาศของ

ร้านอาหาร 
เชลโล ที่นําเสนอการรับรู้ในฐานะนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้า เล่นในลักษณะการเล่นแบบ

ใช้นิ้วดีดในช่วงเสียงต้ังแต่ F3 /B3 /F#4 /G4 /B4 (ภาพประกอบที่ 50)   
 

ภาพที่ 50 แสดงระดับกลุ่มเสียงของ เชลโล ในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีด ในท่อน สิแตกแดกห่า 
 

ป้าเทียน ที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ ร้านอาหาร มีบทพูดดังนี้ 
 
ที่แสนเซอร์ไพรส์/ชาโต้ เดอ เลย/เชอแนงบลังค์ ไวท์ไวน์/ให้กลิ่นหอมอบอวลด้วย

ความสดของผลไม้/ตามติดด้วยความอ่อนหวานที่ปลายลิ้น/กับเมนูมากมาย/ที่คัดสรรวัตถุดิบมา
เป็นอย่างดี/ให้ลองชิมและซื้อกันไปซักขวดสองขวด/กับเมนูมากมาย/ร้านอาหารจําหน่าย
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มากมาย/กับเมนูมากมาย/ร้านอาหารจําหน่ายมากมาย/ไข่กระทะ/อาหารตามสั่งต่างๆ/น้ําผลไม้/
ชากาแฟ/Poached Eggs/Scramble Eggs/ด้วยรสชาติเลิศรส/พื้น/มะละกอ/มันสําปะหลัง/ต้น
ตําหรับอาหารพื้นเมือง/ส้มตํา/มะละกอ/น้ําตก/มะละกอ/แจ่วบอง/แจ่วบอง/ซุปหน่อไม้/ส้มตํา/
น้ําตก 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
 
วิโอล่าและคลาริเน็ตเล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ F#4 /G4 /B4 /C5 /D5 /F#5 /G#5  

(ภาพประกอบที่ 51)  
 

 
 
ภาพที่ 51 แสดงระดับกลุ่มเสียงของวิโอล่าและคลาริเน็ตในท่อน สิแตกแดกห่า 

 
ป้าแก้ว เป็นตัวแทนของผู้ที่จําหน่ายอาหารหรือขนมท้องถิ่น มีบทพูดดังนี้ 
 
และเข้ากันได้ดีกับอาหารไทย/จากพ่อครัวฝีมือเยี่ยม/มาเป็นอย่างดี/กับเมนู

มากมาย/กับเมนูมากมาย/อาหารเช้าแบบไทยๆเช่น/ข้าวต้ม/ด้วยรสชาติเลิศรส/ต้นตําหรับอาหาร
พื้นเมือง/พื้น/ผลไม้ท้องถิ่น/มะขามหวาน/กล้วยน้ําว้า/อาหารท้องถิ่นหลายๆอย่าง/ส้มตําด๊อง
แด๊ง/เหลือแต่เนื้อมะพร้าวสีขาว/ล้างน้ําเปล่าให้สะอาด/เคี่ยวจนแห้ง/วางบนโต๊ะสแตนเลสที่
เตรียมไว้/ผึ่งให้แห้ง/เกล็ดน้ําตาลที่เกาะอยู่ในเนื้อมะพร้าว 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
 
ฟลุต นําเสนอการทํามาหากินเพื่อยกระดับฐานะในสังคม เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ G#5 

/Bb5 /B5 /C#6 /D6 /Eb6 /F#6 /G6 /G#6 /A6 /Bb6 /B6 /C7 /D7 /Eb7(ภาพประกอบที่ 52) 
 

 
 

ภาพที่ 52 แสดงระดับกลุ่มเสียงของฟลุตในท่อน สิแตกแดกห่า 
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บาริโทน แซ็กโซโฟนเล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ C5 /D5 /F#5 /G#5 /Bb5 /B5 /C#6  
(ภาพประกอบที่ 53) 

 

 
 
ภาพที่ 53 แสดงระดับกลุ่มเสียงของบาริโทน แซ็กโซโฟนในท่อน สิแตกแดกห่า 
 
ท่อนที่ 4 ฟ้งด่ง-ปรับตัว-เปลี่ยนแปลง 
 
บทพูด 

 
ยักษ์ ที่ไหน/ริมฝั่งโขงกับอากาศยามเช้าที่เย็นสบาย/ฟังเพลงเบาๆในจังหวะบอสซ่า/แต่

ในวันที่มากมายด้วยผู้คนในช่วงเทศกาล/ที่นี่มีอะไรหลายอย่างที่/ได้ตักบาตรข้าวเหนียว/เข้าวัด
ทําบุญ/มีโอกาสได้ไปทานข้าวปุ้นน้ําแจ่ว/มากมายด้วยผู้คนในช่วงเทศกาล/ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮป
เพนิ่งมากๆแล้ว/เบียร์/ของใช้จากจีนแดง/กับอากาศยามเช้าที่เย็นสบาย/ทั้งสระว่ายน้ํา/นกเงือก/หมู
ป่า/กวาง/ม้า/อยากเล่นสงกรานต์ริมน้ําโขง 

ลุงกู ใคร/ทําไม/ใคร/ทําไม/ชมวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้คนที่นี่/กับบรรยากาศบ้านไม้/ถ้าที่นี่
ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดีจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็/เข้าวัดทําบุญ/ถ้าที่นี่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์อย่างดีจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็การท่องเที่ยวที่นี่อาจคึกคักมากกว่านี้
แน่นอน/ได้มาแล้วมีอะไรที่แฮปเพนนิ่งบ้างไหม/กิจกรรมออกร้านศูนย์จําหน่ายสุดยอดสินค้า
ผลิตภัณฑ์OTOP/บวงสรวงพญาช้าง/นางผมหอม/การประกวด/การประกวด/การประกวด/การ
ประกวด/การประกวด/การประกวด/กับบรรยากาศบ้านไม้ริมฝั่งโขง/ซาวน่า/โทรศัพท์ระบบไอดีดี/
หรือใครสนใจพายเรือคายัคท่ามกลางบึงน้ําขนาดใหญ่/ชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ/ทีวีผ่าน
ดาวเทียม/อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/โทรศัพท์/มือถือของคนที่นี่บางเครื่องสามารถใส่ได้ถึงสี่ซิม/หน้า/
ไต่/ขึ้น/ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปเพนนิ่งมากๆ/อยากเห็นวิวมุมสูง/กองทัพผีตาโขนบุกเยรมันนี 

ป้าเทียน ใคร-อะไร/ใคร-อะไร/ที่ไหน/กินไอศกรีมเย็น/ถ้าที่นี่ได้รับการประชาสัมพันธ์
อย่างดีจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็/ทั้งร้านขายของกิน/ทําจิตจให้สงบ/ฟื้นฟูเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว/คนคงเยอะดี/เยอะ/สุรา/เชิญชมคอนเสิร์ตลําซิ่งสนุกสนานกับรําวงชาวบ้านย้อนยุค/ธิดา
พญาช้าง/สรภัญญะ/อาหารท้องถิ่น/ส้มตํา/ซุปหน่อไม้/ผลไม้ท้องถิ่น/มะละกอ/มันสําปะหลัง/สปา/
ฟิตเนส/เครื่องปรับอากาศ/ในฟาร์มเพาะกล้วยไม้/หมูป่า/ม้า/ความเร็วสูง/ผา/หน้า/ไต่/อยากเห็นวิว
มุมสูง/กองทัพผีตาโขนบุกเยอรมันนี 
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ป้าแก้ว ใคร/ที่ไหน-ทําไม/ใคร/ที่ไหน-ทําไม/ของที่ระลึกมากมาย/ทําจิตใจให้สงบ/
อาหารพื้นเมืองของที่นี่/คนคงเยอะดี/เยอะ/สานกระติบข้าว/บายศรีสู่ขวัญ/อาหารท้องถิ่น/แจ่วบอง/
มะขามหวาน/กล้วยน้ําว้า/ตู้เย็น/กระติกน้ําร้อน/นกเงือก/กวาง/ไต่/ผา/เบ่ือตัวเอง/อยากเห็นวิวมุม
สูง/กองทัพผีตาโขนบุกเยอรมันนี 

น้องก๊อป ใคร/เมื่อไหร่/ทําไมคนถึงมาเที่ยวกันเยอะจัง/ใคร/เมื่อไหร่/ที่ไหน/เปิดแอร์
นอนแก้ผ้า/แฮปเพนนิ่งมากๆ/คนคงเยอะดี/เยอะ/ขนม/เสื้อผ้า/เผื่อว่าจะได้ไปกินในสวรรค์/เผื่อว่าจะ
ได้ไปกินในสวรรค์/เผื่อว่าจะได้ไปกินในสวรรค์/ร้องเพลงลูกทุ่งระดับเด็ก/การแสดงของนักเรียน/ออง
เซ็น/สปา/ซาวน่า/น้ําอุ่น/ทีวีผ่านดาวเทียม/อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/ขึ้นบอลลูนยักษ์/อยากจะมัด
อะไรส่งขึ้นไป/ผาขึ้น/ขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเอง/เพราะกําลังเบื่อตัวเอง/แฮปเพนนิ่งมากๆ/เหาะไปเลย/
เหอะไปเลย/อยากเห็นวิวมุมสูง/พวกเราคือยอดมนุษย์/เหาะไปเลย/เหาะไปสาดน้ําโดเรม่อนกับโนบิ
ตะ/ออกเดินทางรอบโลก/กองทัพผีตาโขนบุกเยอรมันนี 

ไอ้ใหม่ ใคร/ทําไม/ใคร/ทําไม/คนคงเยอะดี/เยอะ/ให้ทุกคนได้รับความสุขกันทั่วโลก/
ซีดี/โทรศัพท์/ประชาชนทั่วไป/ฟิตเนส/มินิบาร์/ทีวีผ่านดาวเทียม/อินเตอร์เน็ต/พร้อมโลดแล่นสู่วิถี
แห่งไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคใหม่/อยากเห็นวิวมุมสูง/เอาตัวเองผูกขึ้นไป/ไต่หน้าผาขึ้น/ขึ้น/ไต่/ขับมอไซค์ไต่
เขาขึ้น/เพราะกําลังเบื่อตัวเอง/อยากหนีไปอยู่ดวงจันทร์/หรือไม่ก็ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ/อยากเห็นวิว
มุมสูง/เป็นBackpacker/ออกเดินทางรอบโลก/กองทัพผีตาโขนบุกเยอรมันนี 

ผู้วิจัยนําช่วงเสียงที่ได้มาจากเสียง คะ ประกอบไปด้วยเสียง D2 /C#3 /B3 /F4 /G4 
/C5 /Eb5 /G5 /G#5 /Bb5 /B5 /C#6 /D6 /F#6 /G6 /G#6 /Bb6 /C7 /C#7 /Eb7 
(ภาพประกอบที่ 54) 

 

 
 
ภาพที่ 54 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า คะ 
 

โดยให้ตัวละครที่กําหนดไว้เป็นผู้ถ่ายทอดบทพูด ในท่อนนี้ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ดังต่อนี้  
 

ยักษ์ นําเสนอถึงการรับรู้ในบรรยากาศ ความรู้สึก มุมมอง ในระหว่างการท่องเที่ยวอยู่
ในพื้นที่เชียงคานมีบทพูดดังนี้ 

 
ที่ไหน/ริมฝั่งโขงกับอากาศยามเช้าที่เย็นสบาย/ฟังเพลงเบาๆในจังหวะบอสซ่า/แต่

ในวันที่มากมายด้วยผู้คนในช่วงเทศกาล/ที่นี่มีอะไรหลายอย่างที่/ได้ตักบาตรข้าวเหนียว/เข้าวัด
ทําบุญ/มีโอกาสได้ไปทานข้าวปุ้นน้ําแจ่ว/มากมายด้วยผู้คนในช่วงเทศกาล/ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่
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แฮปเพนิ่งมากๆแล้ว/เบียร์/ของใช้จากจีนแดง/กับอากาศยามเช้าที่เย็นสบาย/ทั้งสระว่ายน้ํา/นก
เงือก/หมูป่า/กวาง/ม้า/อยากเล่นสงกรานต์ริมน้ําโขง 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่ 
 
เพอร์คัสชั่น เล่นในลักษณะเน้นเป็นช่วงๆนําเสนอถึงการสงสัยของนักท่องเที่ยว 
บาริโทน แซ็กโซโฟนเล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ B3 /F4 /G4 /C5 /Eb5        

(ภาพประกอบที่ 55) 
 

 
 
ภาพที่ 55 แสดงระดับกลุ่มเสียงของบาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน ฟ้งด่ง 

 
เชลโล เล่นในลักษณะแบบใช้นิ้วดีดในช่วงเสียงต้ังแต่ C#3 /B3 /F4 /G4 /C5 

(ภาพประกอบที่ 56) 
 

 
 
ภาพที่ 56 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโลในลักษณะแบบใช้นิ้วดีด ในท่อน ฟ้งด่ง 
 

ลุงกู นําเสนอถึงการปรับตัว ขยายกิจการเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวมีบทพูดดังนี้ 
 
ใคร/ทําไม/ใคร/ทําไม/ชมวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้คนที่นี่/กับบรรยากาศบ้านไม้/ถ้าที่นี่

ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดีจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็/เข้าวัดทําบุญ/ถ้าที่นี่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์อย่างดีจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็การท่องเที่ยวที่นี่อาจคึกคักมากกว่านี้
แน่นอน/ได้มาแล้วมีอะไรที่แฮปเพนนิ่งบ้างไหม/กิจกรรมออกร้านศูนย์จําหน่ายสุดยอดสินค้า
ผลิตภัณฑ์OTOP/บวงสรวงพญาช้าง/นางผมหอม/การประกวด/การประกวด/การประกวด/การ
ประกวด/การประกวด/การประกวด/กับบรรยากาศบ้านไม้ริมฝั่งโขง/ซาวน่า/โทรศัพท์ระบบไอดี
ดี/หรือใครสนใจพายเรือคายัคท่ามกลางบึงน้ําขนาดใหญ่/ชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ/ทีวีผ่าน
ดาวเทียม/อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/โทรศัพท์/มือถือของคนที่นี่บางเครื่องสามารถใส่ได้ถึงสี่ซิม/
หน้า/ไต่/ขึ้น/ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปเพนนิ่งมากๆ/อยากเห็นวิวมุมสูง/กองทัพผีตาโขนบุก    
เยรมันนี  
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แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่ 
 
เปียโน เล่นในทุกช่วงเสียงที่ได้จากคําว่า คะ  
เชลโล เล่นในลักษณะการเล่นแบบคันชักสีในช่วงเสียงต้ังแต่ C#3 /B3 /F4 /G4 /C5 

(ภาพประกอบที่ 57)  
 

 
 
ภาพที่ 57 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโลในลักษณะการเล่นแบบคันชักสี ในท่อน ฟ้งด่ง 
 

ป้าเทียน นําเสนอถึงการขายของแปลกใหม่ที่ไม่มีอยู่ในพื้นที่มีบทพูดดังนี้ 
 
ใคร-อะไร/ใคร-อะไร/ที่ไหน/กินไอศกรีมเย็น/ถ้าที่นี่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดี

จากทางภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็/ทั้งร้านขายของกิน/ทําจิตจให้สงบ/ฟื้นฟูเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว/คนคงเยอะดี/เยอะ/สุรา/เชิญชมคอนเสิร์ตลําซิ่งสนุกสนานกับรําวงชาวบ้านย้อนยุค/
ธิดาพญาช้าง/สรภัญญะ/อาหารท้องถิ่น/ส้มตํา/ซุปหน่อไม้/ผลไม้ท้องถิ่น/มะละกอ/มันสําปะหลัง/
สปา/ฟิตเนส/เครื่องปรับอากาศ/ในฟาร์มเพาะกล้วยไม้/หมูป่า/ม้า/ความเร็วสูง/ผา/หน้า/ไต่/
อยากเห็นวิวมุมสูง/กองทัพผีตาโขนบุกเยอรมันนี 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
 
วิโอล่า เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ G4 /B4 /C5 /D5 /F#5 /G#5 /Bb5 /B5 /C#6 

(ภาพประกอบที่ 58)  
  

 
 
ภาพที่ 58 แสดงระดับกลุ่มเสียงของวิโอล่า ในท่อน ฟ้งด่ง 
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คลาริเน็ต เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ F4 /G4 /C5 /Eb5 /G5 /G#5(ภาพประกอบที่ 59) 
 

 
 
ภาพที่ 59 แสดงระดับกลุ่มเสียงของคลาริเน็ต ในท่อน ฟ้งด่ง 

 
ป้าแก้ว แสดงถึงการยกระดับค่านิยม ผลักดันให้ลูกหลานมีฐานะในสังคมที่กําลังเติบโต

เป็นเมืองธุรกิจท่องเที่ยวมีบทพูดดังนี้ 
  
ใคร/ที่ไหน-ทําไม/ใคร/ที่ไหน-ทําไม/ของที่ระลึกมากมาย/ทําจิตใจให้สงบ/อาหาร

พื้นเมืองของที่นี่/คนคงเยอะดี/เยอะ/สานกระติบข้าว/บายศรีสู่ขวัญ/อาหารท้องถิ่น/แจ่วบอง/
มะขามหวาน/กล้วยน้ําว้า/ตู้เย็น/กระติกน้ําร้อน/นกเงือก/กวาง/ไต่/ผา/เบื่อตัวเอง/อยากเห็นวิว
มุมสูง/กองทัพผีตาโขนบุกเยอรมันนี 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
 
ฟลุต เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ G5 /G#5 /Bb5 /B5 /C#6 /D6 /F#6 /G6 /G#6 /Bb6 

/C7 /C#7 /Eb7(ภาพประกอบที่ 60) 
 

 
 
ภาพที่ 60 แสดงระดับกลุ่มเสียงของฟลุต ในท่อน ฟ้งด่ง 
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บาริโทน แซ็กโซโฟนเล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ C5 /Eb5 /G5 /G#5 /Bb5 /B5 /C#6 
(ภาพประกอบที่ 61) 

 

 
 
ภาพที่ 61 แสดงระดับกลุ่มเสียงของบาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน ฟ้งด่ง 

 
น้องก้อป นําเสนอการตามค่านิยมตามส่ือต่างๆของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่มีบท

พูดดังนี้ 
 
ใคร/เมื่อไหร่/ทําไมคนถึงมาเที่ยวกันเยอะจัง/ใคร/เมื่อไหร่/ที่ไหน/เปิดแอร์นอนแก้

ผ้า/แฮปเพนนิ่งมากๆ/คนคงเยอะดี/เยอะ/ขนม/เสื้อผ้า/เผื่อว่าจะได้ไปกินในสวรรค์/เผื่อว่าจะได้
ไปกินในสวรรค์/เผื่อว่าจะได้ไปกินในสวรรค์/ร้องเพลงลูกทุ่งระดับเด็ก/การแสดงของนักเรียน/ออง
เซ็น/สปา/ซาวน่า/น้ําอุ่น/ทีวีผ่านดาวเทียม/อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/ขึ้นบอลลูนยักษ์/อยากจะมัด
อะไรส่งขึ้นไป/ผาขึ้น/ขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเอง/เพราะกําลังเบื่อตัวเอง/แฮปเพนนิ่งมากๆ/เหาะไป
เลย/เหอะไปเลย/อยากเห็นวิวมุมสูง/พวกเราคือยอดมนุษย์/เหาะไปเลย/เหาะไปสาดน้ําโดเรม่อน
กับโนบิตะ/ออกเดินทางรอบโลก/กองทัพผีตาโขนบุกเยอรมันนี 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่ 
 
ฟลุต เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ G6 /G#6 /Bb6 /C7 /C#7 /Eb7 (ภาพประกอบที่ 62) 
 

 
 
ภาพที่ 62 แสดงระดับกลุ่มเสียงของฟลุต ในท่อน ฟ้งด่ง 
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ไวโอลิน1-2 เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ B5 /C#6 /D6 /F#6 /G6 /G#6 /Bb6 /C7 /C#7 
/Eb7 (ภาพประกอบที่ 63) 
 

 
 
ภาพที่ 63 แสดงระดับกลุ่มเสียงของไวโอลิน1-2  ในท่อน ฟ้งด่ง 

 
ไอ้ใหม่ นําเสนอถึงความทะเยอทะยานและความเบื่อหน่ายในพื้นที่มีบทพูดดังนี้ 
 
ใคร/ทําไม/ใคร/ทําไม/คนคงเยอะดี/เยอะ/ให้ทุกคนได้รับความสุขกันทั่วโลก/ซีดี/

โทรศัพท์/ประชาชนทั่วไป/ฟิตเนส/มินิบาร์/ทีวีผ่านดาวเทียม/อินเตอร์เน็ต/พร้อมโลดแล่นสู่วิถี
แห่งไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคใหม่/อยากเห็นวิวมุมสูง/เอาตัวเองผูกขึ้นไป/ไต่หน้าผาขึ้น/ขึ้น/ไต่/ขับมอ
ไซค์ไต่เขาขึ้น/เพราะกําลังเบื่อตัวเอง/อยากหนีไปอยู่ดวงจันทร์/หรือไม่ก็ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ/
อยากเห็นวิวมุมสูง/เป็นBackpacker/ออกเดินทางรอบโลก/กองทัพผีตาโขนบุกเยอรมันนี  

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
 
เพอคัสชั่น เล่นในลักษณะต่อเนื่อง นําเสนอถึงความต้องการออกไปจากพื้นที่ 
เปียโน เล่นในทุกช่วงเสียงที่ได้จากคําว่า คะ  
คลาริเน็ต เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ B5 /C#6 /D6 /F#6 /G6 /G#6 /Bb6 /C7 

(ภาพประกอบที่ 64) 
 

 
 
ภาพที่ 64 แสดงระดับกลุ่มเสียงของคลาริเน็ต ในท่อน ฟ้งด่ง 
 

กลุ่มเครื่องสายเล่นในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีดในช่วงเสียงดังนี้ได้แก่ 
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ไวโอลิน1-2 เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ B5 /C#6 /D6 /F#6 /G6 /G#6 /Bb6 /C7 /C#7 
/Eb7 (ภาพประกอบที่ 65) 

 

 
 
ภาพที่ 65 แสดงระดับกลุ่มเสียงของไวโอลิน1-2  ในท่อน ฟ้งด่ง 
 

วิโอล่า เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ C5 /Eb5 /G5 /G#5 /Bb5 /B5 /C#6  
(ภาพประกอบที่ 66) 
  

 
 
ภาพที่ 66 แสดงระดับกลุ่มเสียงของวิโอลา  ในท่อน ฟ้งด่ง 

 
เชลโล เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ C#3 /B3 /F4 /G4 /C5(ภาพประกอบที่ 68) 
 

 
 
ภาพที่ 67 แสดงระดับกลุ่มเสียงของเชลโล ในท่อน ฟ้งด่ง 

 
โดยให้ตัวละครและเครื่องดนตรีที่กําหนดในท่อนนี้เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของการ

เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และมุมมอง
ของคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งที่อยากอยู่ในพื้นที่ต่อไป และอยากออกไปจากพื้นที่ 
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ท่อนที่ 5 อีหล่าคําแพง – สาวงาม 
 
บทพูด 

 
ยักษ์-ไม่มีบทพูด 
ลุงกู เปรียบนางงามเจ็ดบุคลิกบนเวทีการท่องเที่ยว/ภายไต้การดําเนินงานของ อพ.ท./

อพ.ท.ก็ทําหน้าที่เป็นแมวมองหาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ/ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรค่าแก่การพัฒนา/
การพัฒนาให้ย่ังยืนที่สุดเพื่อส่งเข้าประกวด/นางงามจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าและความงาม/
ทั้งกาย/เพียบพร้อม/เพียบพร้อม/คุณค่า/ใจ/นางงามที่มีความสําคัญด้านการลดภาวะโลกร้อน/
นางงามที่มีบุคลิกสนุกสนาน/เพียบพร้อม/เพียบพร้อม/คุณค่า/คุณค่า/ชอบเรียนรู้/นางงามที่ชอบ
ค้นคว้า/เพียบพร้อม/คุณค่า/ใจเพียบพร้อม/เพียบพร้อม/ชอบเรียนรู้/นางงาม(ซ้ําคําว่านางงามอีก5
ครั้ง)/นางงามที่มีอัธยาศัยไมตรีดีงามมีความเป็นมิตร/อ่อนหวาน/คือพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย/คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ/และประเพณี/ที่มีความเกี่ยวเนื่อง/ระหว่างไทย-ลาว/ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวใน
มโนภาพของผม/ทั้งเพียบพร้อม/เพียบพร้อม/ชอบเรียนรู้/ก็เปรียบได้กับนางงามดีๆนี่เอง/เห็นไหม
ครับ/ว่าการอุปมาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นนางงาม/สามารถให้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจน/เกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ของตัวละครหลักๆในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

ป้าเทียน นางงามเจ็ดบุคลิก/การพัฒนา/ทั้งกาย/วาจา/ทั้งกาย/วาจา/ใจ/ใจรัก
สิ่งแวดล้อม/ทั้งกาย/สนุกสนาน/อ่อนหวาน/น่ารัก/วาจา/ใจ/ความงาม/ทั้งกาย/สนุกสนาน/
อ่อนหวาน/น่ารัก/เรียบง่าย/นางงาม(ซ้ําคําว่านางงามอีก5ครั้ง)/สนุกสนาน/เมืองแห่งการพักผ่อน/
ประวัติศาสตร์/ความงาม/ทั้งกาย/สนุกสนาน/อ่อนหวาน/น่ารัก/เรียบง่าย 

ป้าแก้ว นางงามเจ็ดบุคลิก/การพัฒนา/ให้ย่ังยืนที่สุดเพื่อส่งเข้าประกวด/ทั้งกาย/ใจ/ทั้ง
ความงาม/ใจ/นางงามที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อม/ลดภาวะโลกร้อน/นางงามที่มีความอ่อนหวาน/น่ารัก/
เรียบง่าย/น่ารัก/ทั้งความงาม/นางงามที่ตระหนักถึงคุณค่า/ของโบราณสถานและประวัติศาสตร์/
ประวัติศาสตร์/ศึกษาเรียนรู้โบราณคดี/ทั้งความงาม/ใจ/คุณค่า/น่ารัก/ทั้งความงาม/ชอบค้นคว้า/
เรียบง่าย/นางงาม(ซ้ําคําว่านางงามอีก3ครั้ง)/น่ารัก/คุณค่า/วัฒนธรรม/โบราณคดี/คุณค่า/น่ารัก/ทั้ง
ความงาม/ชอบค้นคว้า 

น้องก๊อป-ไม่มีบทพูด 
ไอ้ใหม่-ไม่มีบทพูด 
ผู้วิจัยนําช่วงเสียงที่ได้มาจากเสียง อ๋า ประกอบไปด้วยเสียง C2/B2/B3/Eb4/F#4/B4 

/D5 /F#5 /G#5 /A5 /B5 /C#6 /D6 /F#6 /G6 /A6 /Bb6 /C7 /D7 /Eb7(ภาพประกอบที่ 68 ) 
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ภาพที่ 68 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า อ๋า 

 
โดยให้ คนในพื้นที่คือ 
ลุงกู เป็นผู้เปรียบเทียบสถานที่ให้เป็นสาวงามและกําหนดนโยบายมีบทพูดดังนี้ 
 เปรียบนางงามเจ็ดบุคลิกบนเวทีการท่องเที่ยว/ภายไต้การดําเนินงานของ อพ.ท./

อพ.ท.ก็ทําหน้าที่เป็นแมวมองหาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ/ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรค่าแก่การ
พัฒนา/การพัฒนาให้ยั่งยืนที่สุดเพื่อส่งเข้าประกวด/นางงามจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าและ
ความงาม/ทั้งกาย/เพียบพร้อม/เพียบพร้อม/คุณค่า/ใจ/นางงามที่มีความสําคัญด้านการลดภาวะ
โลกร้อน/นางงามที่มีบุคลิกสนุกสนาน/เพียบพร้อม/เพียบพร้อม/คุณค่า/คุณค่า/ชอบเรียนรู้/
นางงามที่ชอบค้นคว้า/เพียบพร้อม/คุณค่า/ใจเพียบพร้อม/เพียบพร้อม/ชอบเรียนรู้/นางงาม(ซ้ํา
คําว่านางงามอีก5ครั้ง)/นางงามที่มีอัธยาศัยไมตรีดีงามมีความเป็นมิตร/อ่อนหวาน/คือพื้นที่พิเศษ
จังหวัดเลย/คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ/และประเพณี/ที่มีความเก่ียวเนื่อง/ระหว่างไทย-ลาว/
ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวในมโนภาพของผม/ทั้งเพียบพร้อม/เพียบพร้อม/ชอบเรียนรู้/ก็เปรียบได้กับ
นางงามดีๆนี่เอง/เห็นไหมครับ/ว่าการอุปมาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นนางงาม/สามารถให้ภาพที่
ค่อนข้างชัดเจน/เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของตัวละครหลักๆในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดี 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่ 
 
เปียโน เล่นในทุกช่วงเสียงที่ได้จากคําว่า อ๋า  
เชลโล เล่นในลักษณะการเล่นแบบคันชักสีในช่วงเสียงต้ังแต่ B3 /Eb4 /F#4 /B4 /D5 

(ภาพประกอบที่ 69) 
 

 
 
ภาพที่ 69 แสดงระดับเสียงของ เชลโลในลักษณะการเล่นแบบคันชักสี ในท่อน อีหล่าคําแพง 
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ป้าเทียนนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่แหล่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
เปรียบเทียบแทนด้วยสาวงามในบุคลิกต่างๆมีบทพูดดังนี้ 

  
นางงามเจ็ดบุคลิก/การพัฒนา/ทั้งกาย/วาจา/ทั้งกาย/วาจา/ใจ/ใจรักสิ่งแวดล้อม/

ทั้งกาย/สนุกสนาน/อ่อนหวาน/น่ารัก/วาจา/ใจ/ความงาม/ทั้งกาย/สนุกสนาน/อ่อนหวาน/น่ารัก/
เรียบง่าย/นางงาม(ซ้ําคําว่านางงามอีก5ครั้ง)/สนุกสนาน/เมืองแห่งการพักผ่อน/ประวัติศาสตร์/
ความงาม/ทั้งกาย/สนุกสนาน/อ่อนหวาน/น่ารัก/เรียบง่าย 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
วิโอล่า และ คลาริเน็ต เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ D5 /F#5 /G#5 /A5 /B5 /C#6 /D6 

/F#6  (ภาพประกอบที่ 70 ) 
 

 
 
ภาพที่ 70 แสดงระดับเสียงของ วิโอล่า และ คลาริเน็ต ในท่อน อีหล่าคําแพง 
 

ป้าแก้วนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและโบราณสถาน ที่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยว เปรียบเทียบแทนด้วยสาวงามในบุคลิกต่างๆมีบทพูดดังนี้ 

  
นางงามเจ็ดบุคลิก/การพัฒนา/ให้ยั่งยืนที่สุดเพื่อส่งเข้าประกวด/ทั้งกาย/ใจ/ทั้ง

ความงาม/ใจ/นางงามที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อม/ลดภาวะโลกร้อน/นางงามที่มีความอ่อนหวาน/
น่ารัก/เรียบง่าย/น่ารัก/ทั้งความงาม/นางงามที่ตระหนักถึงคุณค่า/ของโบราณสถานและ
ประวัติศาสตร์/ประวัติศาสตร์/ศึกษาเรียนรู้โบราณคดี/ทั้งความงาม/ใจ/คุณค่า/น่ารัก/ทั้งความ
งาม/ชอบค้นคว้า/เรียบง่าย/นางงาม(ซ้ําคําว่านางงามอีก3ครั้ง)/น่ารัก/คุณค่า/วัฒนธรรม/
โบราณคดี/คุณค่า/น่ารัก/ทั้งความงาม/ชอบค้นคว้า 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรดัีงนี้ได้แก่  
 
ฟลุต เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ D5 /F#5 /G#5 /A5 /B5 /C#6 /D6 /F#6 /G6 /A6 

/Bb6 /C7 /D7 /Eb7( ภาพประกอบที่ 71 ) 
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ภาพที่ 71 แสดงระดับเสียงของ ฟลุต ในท่อน อีหล่าคําแพง 

 
บาริโทน แซ็กโซโฟน เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ B4 /D5 /F#5 /G#5 /A5    

(ภาพประกอบที่ 72 ) 
 

 
 
ภาพที่ 72 แสดงระดับเสียงของ บาริโทน แซ็กโซโฟน ในท่อน อีหล่าคําแพง 
 
ท่อนที่ 6 จ่งไว้-หลงเหลือ 
 
บทพูด 

 
ยักษ์ รักที่แห่งนี้เหลือเกิน/มนต์เสน่ห์แห่งแผ่นดินล้านช้าง/พันธ์ุดอกไม้นานาพันธ์ุต่างก็

เตรียมตัวเพื่อเบ่งบาน/ชูช่อสีสันสดใส/ทิ้งยอดดอกสั่นไหว/ระริกรับลมหนาว/ไม้ดอกเบ่งบาน/ดอกสั่น
ไหวระริก/ดอกส่ันไหวระริก/ทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น/ความอบอุ่น/อยู่ร่วมกัน/ช่วยเหลือ/
อยู่ร่วมกัน/มิตรไมตรี/อยู่ร่วมกัน/ช่วยเหลือ/ห่วงไย/กระแสการท่องเที่ยว/แฟช่ันหรือแค่แสดง
แอคชั่น/ถ่ายภาพไปโชว์เพื่อน/ช่ืนชมวัตถุ/อวดนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ/ช่ืนชม
วัตถุ/ทุกอย่างปรุงแต่ง/ป้ันแต่งอะไรให้เกินจริง/มนต์เสน่ห์แห่งแผ่นดินล้านช้าง/ตามรอยวิถี/ในแบบที่
ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมาย/อะไรมากมาย/ทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น/ไม่มีการแสดง/ไม่มี
การป้ันแต่งอะไรให้เกินจริง/ตอบสนอง/ผสมผสาน/เสน่ห์ของการมาเยือน/ตามรอยวิถี/ที่ทุกวันจะลด
น้อยถอยห่างไปตามกาลเวลา/เสน่ห์ของการมาเยือนของนักท่องเที่ยวใช่ว่าจะมาชื่นชมวัตถุ/มิตร
ไมตรี/เอื้อเฟื้อกัน/ไว/วิถีชีวิต/ที่ทุกวันจะลดน้อยถอยห่างไปตามกาลเวลา/เคยมั้ยที่อยากกลับมาซื้อ
บ้านตากอากาศที่นี่/แพง/ลดน้อย/ลดน้อย/ลดน้อยถอย/ตามกาลเวลา/การปรับตัว/อวดนักท่องเที่ยว
ที่จะหลังไหลมาจากทั่วสารทิศ/ดอกสั่นไหวระริก/ระริกรับลมหนาว 

ลุงกู ทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น/ไม่มีการป้ันแต่งอะไรให้เกินจริง/ไว/ตามไม่
ทัน/ไม่รู้ตัว/วิถีชีวิต/ลดน้อย/แพง 

ป้าเทียน ไว/ตามไม่ทัน/ไม่รู้ตัว/วิถีชีวิต/ลดน้อย/แพง 
ป้าแก้ว ไว/ตามไม่ทัน/ไม่รู้ตัว/วิถีชีวิต/ถอยห่าง/แพง 
น้องก๊อป ไว/ตามไม่ทัน/ไม่รู้ตัว/วิถีชีวิต/ถอยห่าง/แพง 
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ไอ้ใหม่ รักที่แห่งนี้เหลือเกิน/ทิ้งยอดดอกสั่นไหว/ระริกรับลมหนาว/สีสันสดใส/รับลม
หนาว/ลมหนาว/ความอบอุ่น/การปรับตัว/ตอบสนอง/ยอมรับ/การปรับตัว/เสียสละ/เอื้อเฟื้อ/
ยอมรับ/ยังห่วงหาอาทรอยู่/แต่ตอนนี้ไม่มีบ้านที่เลยแล้ว/ของประดับประดา/การแสดงออก/ของ
ประดับประดา/อวดนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ/อะไรมากมาย/ปรุงแต่งอะไร
มากมาย/วิถีชีวิต/อะไรมากมาย/มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น/ของประดับประดา/ปรับตัว/ยอมรับ/การมา
เยือนของนักท่องเที่ยว/วิถีชีวิต/ที่ทุกวันจะลดน้อยถอยห่างไปตามกาลเวลา/การมาเยือนของ
นักท่องเที่ยว/แต่สิ่งสําคัญที่บางทีตัวเราเองอาจจะไม่รู้คือ/ตามวิถีชีวิตของคน/โลกปัจจุบันหมุนไปไว/
ตามไม่ทัน/ตามไม่ทันก็เริ่มโดนกลืนหายไปอย่างไม่รู้ตัว/วิถีชีวิต/ห่าง/ตอนนี้ไม่มีบ้านที่เลยแล้ว/หาที่
ให้หน่อยได้ข่าวว่าแพง/พอดีซื้อบ้านใหม่ให้แม่แล้วที่กรุงเทพฯ/ตอนนี้ไม่มีบ้านที่เลยแล้ว/ถอยหาย/
ถอยห่าง/ห่างหายไป/ต่างก็เตรียมตัวเพื่อเบ่งบาน/พันธ์ุดอกไม้นานาพันธ์ุ 

ผู้วิจัยนําช่วงเสียงที่ได้มาจากเสียง หนาน ประกอบไปด้วยเสียง Eb2 /Eb3 /Eb4 /F4 
/Bb4 /D5 /A5 /C#6 /D6 /Eb6 /G6 /G#6 /C7 /E7 (ภาพประกอบที่ 73) 

 

 
 
ภาพที่ 73 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า หนาน 
 

ยักษ์เป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วรับรู้ถึงสิ่งที่หลงเหลือ
หลังจากการเปลี่ยนแปลงมีบทพูดดังนี้ 

  
รักที่แห่งนี้เหลือเกิน/มนต์เสน่ห์แห่งแผ่นดินล้านช้าง/พันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์ต่างก็

เตรียมตัวเพื่อเบ่งบาน/ชูช่อสีสันสดใส/ทิ้งยอดดอกสั่นไหว/ระริกรับลมหนาว/ไม้ดอกเบง่บาน/ดอก
สั่นไหวระริก/ดอกสั่นไหวระริก/ทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น/ความอบอุ่น/อยู่ร่วมกัน/
ช่วยเหลือ/อยู่ร่วมกัน/มิตรไมตรี/อยู่ร่วมกัน/ช่วยเหลือ/ห่วงไย/กระแสการท่องเที่ยว/แฟชั่นหรือ
แค่แสดงแอคชั่น/ถ่ายภาพไปโชว์เพื่อน/ชื่นชมวัตถุ/อวดนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาจากทั่ว
สารทิศ/ชื่นชมวัตถุ/ทุกอย่างปรุงแต่ง/ปั้นแต่งอะไรให้เกินจริง/มนต์เสน่ห์แห่งแผ่นดินล้านช้าง/
ตามรอยวิถี/ในแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมาย/อะไรมากมาย/ทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติ
ทั้งสิ้น/ไม่มีการแสดง/ไม่มีการปั้นแต่งอะไรให้เกินจริง/ตอบสนอง/ผสมผสาน/เสน่ห์ของการมา
เยือน/ตามรอยวิถี/ที่ทุกวันจะลดน้อยถอยห่างไปตามกาลเวลา/เสน่ห์ของการมาเยือนของ
นักท่องเที่ยวใช่ว่าจะมาชื่นชมวัตถุ/มิตรไมตรี/เอื้อเฟื้อกัน/ไว/วิถีชีวิต/ที่ทุกวันจะลดน้อยถอยห่าง
ไปตามกาลเวลา/เคยมั้ยที่อยากกลับมาซื้อบ้านตากอากาศที่นี่/แพง/ลดน้อย/ลดน้อย/ลดน้อย
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ถอย/ตามกาลเวลา/การปรับตัว/อวดนักท่องเที่ยวที่จะหลังไหลมาจากทั่วสารทิศ/ดอกสั่นไหว
ระริก/ระริกรับลมหนาว 
 

ที่แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
 
บาริโทน แซ็กโซโฟน เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ Eb3 /Eb4 /F4 /Bb4 /D5 /A5 

(ภาพประกอบที่ 74) 
 

 
 
ภาพที่ 74 แสดงระดับเสียงของ บาริโทน แซ็กโฟน ในท่อน จ่งไว้ 

 
เพอร์คัสชั่น เล่นในลักษณะสั้นๆมาเป็นระยะ  
เชลโล ในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีดเล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ Eb3 /Eb4 /F4 /Bb4 

/D5(ภาพประกอบที่ 75) 
 

 
 
ภาพที่ 75 แสดงระดับเสียงของ เชลโลในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีด ในท่อน จ่งไว้ 

 
ไอ้ใหม่เป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ ที่ไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่หลงเหลืออยู่ หลังจาก

การเปลี่ยนแปลง ยึดติดอยู่ในโลกของวัตถุนิยมและต้องการออกไปจากพื้นที่เพื่อต้องการค้นหาตัวตนมี
บทพูดดังนี้ 

รักที่แห่งนี้เหลือเกิน/ทิ้งยอดดอกสั่นไหว/ระริกรับลมหนาว/สีสันสดใส/รับลมหนาว/
ลมหนาว/ความอบอุ่น/การปรับตัว/ตอบสนอง/ยอมรับ/การปรับตัว/เสียสละ/เอื้อเฟื้อ/ยอมรับ/ยัง
ห่วงหาอาทรอยู่/แต่ตอนนี้ไม่มีบ้านที่เลยแล้ว/ของประดับประดา/การแสดงออก/ของประดับ
ประดา/อวดนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ/อะไรมากมาย/ปรุงแต่งอะไรมากมาย/วิถี
ชีวิต/อะไรมากมาย/มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น/ของประดับประดา/ปรับตัว/ยอมรับ/การมาเยือนของ
นักท่องเที่ยว/วิถีชีวิต/ที่ทุกวันจะลดน้อยถอยห่างไปตามกาลเวลา/การมาเยือนของนักท่องเที่ยว/
แต่สิ่งสําคัญที่บางทีตัวเราเองอาจจะไม่รู้คือ/ตามวิถีชีวิตของคน/โลกปัจจุบันหมุนไปไว/ตามไม่
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ทัน/ตามไม่ทันก็เริ่มโดนกลืนหายไปอย่างไม่รู้ตัว/วิถีชีวิต/ห่าง/ตอนนี้ไม่มีบ้านที่เลยแล้ว/หาที่ให้
หน่อยได้ข่าวว่าแพง/พอดีซื้อบ้านใหม่ให้แม่แล้วที่กรุงเทพฯ/ตอนนี้ไม่มีบ้านที่เลยแล้ว/ถอยหาย/
ถอยห่าง/ห่างหายไป/ต่างก็เตรียมตัวเพื่อเบ่งบาน/พันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์ 
 

แทนลักษณะด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ได้แก่  
 
เพอร์คัสชั่น นําเสนอความต้องการในการเดินทางออกจากพื้นที่เชียงคานของไอ้ใหม่ 

เล่นในลักษณะต่อเนื่องสลับกับหยุดเป็นระยะ 
เปียโน เล่นในทุกช่วงเสียง ที่ได้จากคําว่า หนาน 
คลาริเน็ต เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ C#6 /D6 /Eb6 /G6 /G#6 /C7(ภาพประกอบที่ 76) 
 

 
 
ภาพที่ 76 แสดงระดับเสียงของ คลาริเน็ต ในท่อน จ่งไว้ 

 
กลุ่มเครื่องสาย เล่นในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีด ดังนี้ 
ไวโอลิน 1 เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ D6 /Eb6 /G6 /G#6 /C7 /E7 (ภาพประกอบที่ 77) 
 

 
 
ภาพที่ 77 แสดงระดับเสียงของ ไวโอลิน 1 ในท่อน จ่งไว้ 

 
ไวโอลิน 2 เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ A5 /C#6 /D6 /Eb6 (ภาพประกอบที่ 78) 
 

 
 
ภาพที่ 78 แสดงระดับเสียงของ ไวโอลิน 2 ในท่อน จ่งไว้ 
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วิโอล่า เล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ F4 /Bb4 /D5 /A5 (ภาพประกอบที่ 79) 
 

 
 
ภาพที่ 79 แสดงระดับเสียงของ วิโอล่า ในท่อน จ่งไว้ 
 
เชลโล่ ในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีดเล่นในช่วงเสียงต้ังแต่ Eb3 /Eb4 /F4 /Bb4 (ภาพประกอบที่ 
80) 
 

 
 
ภาพที่ 80 แสดงระดับเสียงของ เชลโล่ในลักษณะการเล่นแบบใช้นิ้วดีด ในท่อน จ่งไว้ 
 
ท่อนที่ 7 Epilogue 
 
บทพูด 

 
ยักษ์ หย่างเท่ว/เพื่อมาสัมผัสถึงมนต์เสน่ห์/วิวข้างทางสวยมาก/ว่ิงไปได้นิดหน่อยก็

จอด/สิแตกแดกห่า/ฉันขอนั่งจิบไวน์จากชาโต้ เดอ เลย/ให้กลิ่นหอมอบอวลด้วยความสดของผลไม้/
จิบเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่/ก่อนดินเนอร์มื้อค่ํา/กับเมนูมากมาย/ฟ้งด่ง/แต่ในวันที่มากมายด้วยผู้คน
ในช่วงเทศกาล/อีหล่าคําแพง/จ่งไว้/มนต์เสน่ห์แห่งแผ่นดินล้านช้าง/กระแสการท่องเที่ยว/แฟชั่นหรือ
แค่แสดงแอคชั่น/มิตรไมตรี/เอื้อเฟื้อกัน/ที่ทุกวันจะลดน้อยถอยห่างไปตามกาลเวลา/ดอกสั่นไหว
ระริก/สั่นไหวระริก/ไหวระริก/ระริกรับกับลมหนาว 

ลุงกู ปลายทางของแต่ล่ะคน/อาจจะต่างหรือเหมือนกัน/ก็จะถึงทางแยก/ชาโต้ เดอ เลย 
เป็นสถานที่ผลิตไวน์แห่งแรกของประเทศไทย/ใคร/ถ้าที่นี่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดีจากทาง
ภาครัฐและเอกชนแล้วล่ะก็/อพ.ท.ก็ทําหน้าที่เป็นแมวมองหาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ/ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมควรค่าแก่การพัฒนา/เพียบพร้อม/เพียบพร้อม/คุณค่า/เพียบพร้อม/ลดน้อย/หาที่ให้หน่อย
ได้ข่าวว่าแพง 

ป้าเทียน เปลี่ยนอาหารมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อสุดพิเศษ/มะละกอ/มันสําปะหลัง/อะไร/ที่
ไหน/นางงามจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าและความงาม/ทั้งกาย/วาจา/ความงามทั้งกาย/
สนุกสนาน/ลดน้อย 
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ป้าแก้ว มะขามหวาน/กล้วยน้ําว้า/เหลือแต่เนื้อมะพร้าวสีขาว/ทําไม/ที่ไหน/ทั้งกาย/ทั้ง
ความงาม/ใจ/น่ารัก/ตามวิถีชีวิต/ถอยห่าง 

น้องก๊อป เมื่อไหร่/ที่ไหน/ถอยห่าง 
ไอ้ใหม่ ที่ไหน/ที่ไหน/พร้อมโลดแล่นสู่ วิถีแห่งไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคใหม่/รักที่แห่งนี้

เหลือเกิน/ของประดับประดา/แต่สิ่งสําคัญที่บางทีตัวเราอาจจะไม่รู้คือ/ตามวิถีชีวิต/ห่าง/พอดีซื้อบ้าน
ใหม่ให้แม่แล้วที่กรุงเทพฯ/ตอนนี้ไม่มีบ้านที่เลยแล้ว/พันธ์ุดอกไม้นานาพันธ์ุ 

ผู้วิจัย นําช่วงเสียงที่ได้มาจากเสียง หนื่อ ประกอบไปด้วยเสียง F#2 /A2 /G3 /Bb4 
/B4 /E6 /G#6 /C7 (ภาพประกอบที่ 81) 

 

 
 
ภาพที่ 81 แสดงระดับเสียงที่ได้จากคําว่า หนื่อ 

 
โดยท่ีให้ช่วงเสียงและการเคลื่อนที่ของจังหวะเป็นไปตามข้อความต่างๆ ทั้งที่มาจากช่ือ

ท่อนที่เป็นทั้งภาษาถิ่นและภาษากลาง และคําสําคัญในแต่ละท่อน โดยให้ตัวละครที่มีทั้งหมดนําเสนอ
ข้อความที่สื่อถึงความหลงเหลือ ในทัศนคติของลักษณะตัวละครนั้นๆ 
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บทที่ 5 
ผลการวิจัย 

 
จากการที่ผู้วิจัยได้ทดลองประพันธ์“เจ้าบ้าน-ผู้เยือน”ที่สะท้อนบุคลิกของคนในพื้นที่

เชียงคานผ่านตัวละครที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้นมาได้แก่ ยักษ์-ลุงกู-ไอ้ใหม่-ป้าเทียน-ป้าแก้ว-น้องก้อปโดย
ผู้วิจัยทดลองกําหนด “ระดับเสียง (Pitch)”เพื่อแทน ตัวตน ของตัวละคร และทดลองกําหนด 
“จังหวะ(Rythm)” เพื่อแทนลักษณะบุคลิกของแต่ละตัวละคร นํามาเชื่อมโยงสู่การกําหนดบุคลิกของ
ตัวละครแทนด้วยเครื่องดนตรีในช่วงเสียงต่างๆในแต่ล่ะท่อนที่ได้ช่วงเสียงจากการนําเสียงของการ
ออกเสียงคําว่าเชียงคานในสําเนียงท้องถิ่นมาวิเคราะห์ความถี่หาช่วงเสียงจากส่วนประกอบของการ
ออกเสียงแล้วนํามาจัดวางควบคู่ไปกับการจัดวางข้อความเป็นบทพูดในประเด็นที่จัดวางเป็นหมวดหมู่
ต่างๆแล้วนํามาให้ตัวละครที่กําหนดเป็นผู้ถ่ายทอดตามบุคลิกที่กําหนดไว้ในตอนต้นเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการใช้การจัดวางข้อความ และ การแยกย่อยในส่วนประกอบของคํามาจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งนําแนวคิดการจัดวางตําแหน่งของเครื่องดนตรีและเครื่องขยายเสียงมาจากรูปแบบของ  
ลูเซียโน แบริโอ ในบทเพลง ซินโฟเนีย มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบการนําเสนอของผู้วิจัย 
 
อภิปรายผล 

จากบทประพันธ์เชิงทดลองของผู้วิจัยทําให้ผู้วิจัยได้ ที่มา-ตัวตนและบุคลิกของตัวละคร
นํามากําหนดข้อจํากัดของเครื่องดนตรีและช่วงเสียงเพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ที่ได้ช่วงเสียงมาจาก
การวิเคราะห์ความถี่หาช่วงเสียงโดยการนําแนวคิดมาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแต่นํามาปรับใช้ใน
การหาช่วงเสียงเพื่อกําหนดให้ลักษณะเสียงและการเล่นของเครื่องดนตรีเพื่อนําเสนอตัวตน-บุคลิกของ
ตัวละครและประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการนําเสนอ ซึ่งการจัดวางข้อความต่างๆตามประเด็นที่สําคัญที่ผู้วิจัย
นําเสนอเกี่ยวกับพ้ืนที่เชียงคาน ผู้วิจัยนําแนวคิดการร้อยเรียงบทพูดมาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทํา
ให้ได้แนวทางในการสร้างผลงานประพันธ์ “หลงเหลือ”ที่มุ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
คนในพื้นที่ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่ทั้งคนในพื้นที่ และ
นอกพื้นที่เชียงคาน เพื่อให้การท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เชียงคาน มีความสมดุลย์ตาม
กาลเวลาที่เหมาะสมและไม่ทําให้วิถีชีวิตของพื้นที่ เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นบิดเบือน แล้วถูกลืมเลือน
กลืนหายไปกับกาลเวลา 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้จัดวางคําและข้อความ เพื่อนําไปสู่บทพูด โดยได้แนวคิดในการ
ประพันธ์ดนตรีมาจากการวิเคราะห์เสียงที่มาจากการออกเสียงคําว่าเชียงคานในสําเนียงภาษาท้องถิ่น 
แยกได้มาเป็นท่อนเพลงต่างๆ ทําให้เห็นถึงข้อจํากัดของมุมมองในการประพันธ์ที่กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การละลายคําในบทพูด ข้อจํากัดในการบันทึกโน้ตเพื่อนําเสนอมุมองที่ชัดเจนขึ้น ตลอดไปจนถึงการ
บรรเลงร่วมกับดนตรีสังเคราะห์(Electronic Music) และการออกแบบเสียง (Sound Design) เพื่อ
นําแนวคิดที่ได้ไปใช้ในผลงานชิ้นต่อๆไป 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ประวัติส่วนตวั 
 

ช่ือ นายพงษ์พันธ์ เสาวดี 
เกิดวันที่ 13 กนัยายน 2524 
สถานที่เกิด จังหวัดเลย ประเทศไทย 

 
ประวัติการศึกษา 
 

จบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมืองเลย  
จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม  
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา      

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
ประสบการณก์ารทํางาน 

 
ปี พ.ศ. 2549-2550 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม 
ปี พ.ศ. 2550-2551 ครูสอนร้องเพลง ที่โรงเรียนดนตรี สยามกลการ 
ปี พ.ศ. 2551-2552 ซาวน์เอนจิเนียร์-โปร์ดิวเซอร์และควบคุมการร้องในห้อง

บันทึกเสียง ที่ ห้องอัดเสียง วินเทจสตูดิโอ 
ปี พ.ศ. 2553 ซาวน์เอนจิเนียร์ บริษัท เอสทจีี มัลติมีเดีย จาํกัด  

 
ประสบการณท์างดนตร ี
 
ปี พ.ศ. 2550 

ซาวน์เอนจิเนียร์-โปร์ดิวเซอร์และควบคุมการร้อง ศิลปิน SCHOOL GANGS อัลบ้ัม 
SCHOOL GANGS#1 

ซาวน์เอนจิเนียร์-โปร์ดิวเซอร์และควบคุมการร้อง ศิลปิน IONION อัลบ้ัม ด้านที่ 9 
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ปี พ.ศ. 2551 

 
ซาวน์เอนจิเนียร์-โปร์ดิวเซอร์และควบคุมการร้อง ศิลปิน SCHOOL GANGS อัลบ้ัม 

SCHOOL GANGS#2 
 
ปี พ.ศ. 2553 

 
จัดสัมมนาเรื่อง “ดนตรี Reggae” 

 
ปี พ.ศ. 2554 

 
ผู้จัดทําโครงการศิลปะ ดนตรีกับเยาวชน โครงการ “ดนตรี ศิลปะ กับเยาวชน”ในนาม              

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่โรงเรียนวัดวังวิเวกการาม อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุร ี

จัดสัมมนาเรื่อง “ก่อนจะถึงโน้ตสุดท้าย” การประพันธ์เพลง จุดเริ่มต้น กระบวนการ 
และผลลัพธ์ 

จัดสัมมนาเรื่อง “เสียงกับภาพเขาทํากันอย่างไร” 
ร่วมจัดงาน ECHOES ครั้งที่ 1 ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ 

 
ปี พ.ศ. 2555 

จัดแสดงงานจัดวางเสียงร่วมกับคณะมัฑณศิลป์ งานศิลปากรวิจัย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร  

จัดสัมมนาเรื่อง “เมื่อฉันฝันอยากแต่งเพลงการ์ตูน” 
ร่วมแสดงงาน ศิลปากร ศิลปะวิทยาการ ในสมัยรัชกาลที ่3 ชุดสังศิลป์ชัย 
ร่วมจัดงาน ECHOES ครั้งที่ 2 ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ 
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