
 

 
 

 การตีความเมฆผานงานประพันธเพลงรวมสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 พันจาอากาศเอกนฤพนธ  พิกุลหอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2555 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 การตีความเมฆผานงานประพันธเพลงรวมสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 พันจาอากาศเอกนฤพนธ  พิกุลหอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปการศึกษา 2555 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



INTERPRETATIONS OF CLOUDS THROUGH COMPOSITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
FS1 Naluepon  Pikulhom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง  “การตีความเมฆผาน
งานประพันธเพลงรวมสมัย” เสนอโดย พันจาอากาศเอกนฤพนธ  พิกุลหอม เปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
 
 

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

                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 อาจารย ดร.อโณทัย  นิติพน 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(อาจารย ดร.เดน  อยูประเสริฐ ) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(อาจารย ดร.จิรเดช  เสตะพันธุ)   
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ .................................................... กรรมการ 
(อาจารย ดร.อโณทัย  นิติพน) (อาจารย ดร.Jean-David, Stephane Caillouet) 
............/......................../.............. ............/......................../.............. 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง

54701306 : สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
คําสําคัญ :  “ตํานานเมฆ” 
  นฤพนธ  พิกุลหอม: การตีความเมฆผานงานประพันธเพลงรวมสมัย.  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ: อ.ดร.อโณทัย นิติพน. 148 หนา.  
 

วิทยานิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อสรางงานประพันธดนตรีที่มีแนวคิดมาจากการ
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ทางดานดนตรี ไปใชกับการสื่อสารองคความรูทางดานวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนและผูสนใจ ผูวิจัยมี
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เสียงเด็กๆ  3. ตีความเสียงของบรรยากาศสถานที่ในเรื่องราวดวยการออกแบบเสียง (Sound 
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 This research aims to compose a musical composition from a collection of 
short stories called “Cloud Tales”. The inspiration behind the composition comes 
from the study of the phenomenon of cloud formation. The other aim of this 
research is to present scientific knowledge about clouds musical through a 
experience. 
 To adapt the tales to musical composition, the researcher employed 
develops four kinds 4 methods: 1) Transformation of the narration in the tales using 
different sounds of different musical instruments according to the appropriate pitch of 
each 2) Transformation of the cry of animals in the tales using children’s voice          
3) Transformation of the scenes in the tales by sound design 4) Transformation of the 
written tales using children’s voice. 
 In the composition, the researcher uses the sounds of different musical 
instruments, synthetic sounds, recorded sounds of nature and the voices of children. 
These sounds are adapted and carefully placed in the composition in order to depict 
the scenes from the tales. 
 The researcher intends for to be a musical composition that a 
communicate knowledge to fields outside music; in this case, the knowledge about 
clouds. The performance, which includes music and storytelling, will be held along 
with a cloud-themed exhibition and lecture. The performance is regarded as an 
experiment in applying the knowledge of music to children’s learning. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมา 

เน่ืองดวยในปจจุบันความรูความเขาใจในเรื่องของธรรมชาติดูจะเปนเรื่องที่ยากตอการ
เรียนรูทําใหเยาวชนสวนหน่ึงเกิดความรูสึกไมสนใจหรือไมสามารถเช่ือมโยงกับประสบการณและ
ชีวิตประจําวันไดสิ่งเหลาน้ีสงผลใหการสรางความตระหนักรูในเรื่องของการรักษาธรรมชาติเปนไปได
ยาก 
 ในการเรียนรูเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของเมฆซึ่งเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศและอุณหภูมิของโลกอันเปนประเด็นเรงดวนที่เราทุกคนควรใหความใส
ใจทําใหผูวิจัยพยายามที่จะหาวิธีการที่จะสื่อสารกับเยาวชนดวยวิธีการที่สรางสรรคโดยไดเลือกเอา
ดนตรีและนิทาน เปนสื่อกลางในการสื่อสารเน่ืองดวยสื่อทั้งสองประเภทสามารถที่จะสรางจินตนาการ
ใหกับเยาวชนไดดี 
 ผูวิจัยในฐานะของการที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานอยูในหนวยงานที่เกี่ยวกับการบิน
และมีความสนใจในเรื่องปรากฏการณของเมฆมาต้ังแตเยาว วัย ทําใหผูวิจัย ไดเลือกหัวขอในการ
ประพันธดนตรี ที่มีความเกี่ยวของกับเมฆ รวมไปถึงมีเจตนาที่จะสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนรุน
ใหม ไดเห็นถึงความสําคัญของเมฆ และปรากฏการณทางธรรมชาติ โดยผูวิจัยไดเลือกที่จะทํางาน
ประพันธผานการวิเคราะห และสรางวิธีในการเลาเรื่องผานนิทานเรื่อง ตํานานเมฆของคุณทาจิมะ ชินจ ิ
(Tajima Shinji)  

ในเชิงวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาความเปนมาของเมฆโดยสังเขปวา เมฆ คือไอนํ้าที่อยูใน
อากาศซึ่งเปลี่ยนสถานะเปนอนุภาคเล็ก ๆ ของนํ้าหรือนํ้าแข็ง หรือทั้งสองอยางปนกัน และจับกลุมกัน
เปนกอน  หรือเปนเสนลองลอยอยูในอากาศ  มองเห็นเปนรูปทรงตาง ๆ (Forms) ในป ค.ศ.1803 ลุค
เฮาวเวิรด (Luke Howard) ไดต้ังช่ือรูปทรงตาง ๆ ของเมฆเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ พวกที่ 1 คือ เมฆที่
มีรูปลักษณะเปนแผน ช่ือวา สตารติฟอรม (Strati form) พวกที่ 2 คือ  เมฆที่มีรูปลักษณะเปนกอน มี
ฐานแบน สวนบนกลม ช่ือวา คิวมูลิฟอรม (Cumuli form) พวกที่ 3 คือ  เมฆที่มีรูปลักษณะเปนเสนใย 
คลายขนนก ช่ือวา เซอรีฟอรม (Cirri form) ในหนังสือ Weather For Air Crew  ไดแบงเมฆชนิดตาง 
ๆ ออกเปนดังน้ีคือเมฆช้ันตํ่า เมฆช้ันกลางเมฆช้ันสูง เมฆกอตัวในทางต้ัง (Extensive Vertical 
Development) เมฆที่เกิดจากกระแสอากาศไหลข้ึนในทางต้ัง (Convective) ประกอบกับอากาศ มี
การทรงตัวไมดี (Unstable) เมฆพวกน้ีจะมีลักษณะเปนกอน (Cumuliform) มีความหมายวา กอง
หรือสุมหรือพูน (Heap)  ปรากฏใหเห็นเปนกอน  เมื่อเครื่องบินบินเขาไปหรือใกลใตฐานเมฆเหลาน้ีจะ
พบกับกระแสอากาศปนปวนทําใหเครื่องบินเสียการทรงตัวแตเมฆที่เกิดข้ึนโดยการเย็นตัวของอากาศ 
และมีการทรงตัวดี (Stable) เมฆชนิดน้ีเรียกวาเมฆแผน (Strati form) จะปรากฏใหเปนเปนผืนผา 
(Sheet like) เมื่อเครื่องบินบินเขาไปในเมฆเครื่องบินจะบินไดเรียบ (Smooth) สําหรับเมฆที่มีคําวา 
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Nimbo  อยูขางหนาช่ือหรือตอทายคําวา Nimbus จะมีความหมายวาเปนพวกเมฆฝน (Raincloud) 
น่ันหมายความวา เมฆน้ีจะกอใหเกิดนํ้าฟา (Precipitation) ตัวอยางเชน เมฆ Nimbostratus (NS) จะ
มีฐานในแนวระดับ เกิดในขณะที่ทองฟามีความช้ืนสูงมากและเมฆพรอมที่จะกลั่นตัวตกลงมาเปนฝนมี
โอกาสคอนขางสูงมาก หรือเมฆ CU ที่มีขนาดใหญข้ึน จะกลายเปนเมฆ Cumulonimbus เมฆน้ีจะ
เกิดฝนหรือมีพายุฟาคะนอง1 
 สําหรับประเด็นในการตีความเมฆผานงานสรางสรรคอื่น ๆ  เมฆไดถูกตีความเลาผาน
นิทานตามวรรณคดีตาง ๆ มากมาย ซึ่งแตละตํานานมีความหมายที่แตกตางกันไปตามความเช่ือของ
บุคคล เชน ตัวอยางเมฆในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีของพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู กวีเอกแหง
กรุงรัตนโกสินทรประพันธข้ึนเปนนิทานคํากลอน กลาวถึง เมฆวาเปนตัวละครที่ใชเปนยานพาหนะของ
ฤษีดาบส ดังปรากฏในคํากลอนวา “เห็นโยคีข่ีเมฆมาเสกเวท ข้ึนหยุดย้ังน่ังบนใบเสมา มาถึงน่ีผีพรอม
เขาลอมหลาน” เมฆในวรรณคดีจีน เทพนิยายจีน เรื่องไซอิ๋วเปนนิยายคลาสสิกของจีน แตงข้ึน
ประมาณป ค.ศ. 1590 ชวงราชวงศหมิง ประพันธโดยอูเฉิงเอินกลาวถึงเหงเจียข่ีเมฆไดเพราะศึกษา
วิชาจากทานเซียนคือวิชาเหยียบเมฆเหาะเหินเดินอากาศอาวุธสําคัญของเหงเจียคือกระบองวิเศษ ที่
ปกติจะเก็บไวในรูหู สามารถยืด-หดได ซึ่งเดิมเปนเสาคํ้ามหาสมุทรของเจาสมุทรทะเลใต (ทะเลตงไห) 
และมีพาหนะเปนเมฆวิเศษเมฆในวรรณคดีญี่ปุน เรื่อง “ตํานานเมฆ” ของทาจิมะ ชินจิ (Tajima 
Shinji) โดยเมฆถูกกําหนดใหเปนผูเลาเรื่องราวทั้งหมดแทนผูเขียน มีเน้ือหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ของคนในแตละสังคมทั้งชนบทและในเมืองหรือแมแตในอวกาศก็มีดวย 
             ในงานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยตองการทดลองการผสมผสานกระบวนการในการประพันธดนตรีใน
รูปแบบตาง ๆ  โดยไดใชเทคนิคการจัดวางเสียงพูด  เสียงประกอบเรื่องราว เสียงเครื่องดนตรี ภาพ
นิทานและเมฆประกอบการเลาเรื่องที่ตีความมาจากวรรณกรรมแปล เรื่องสั้น “ตํานานเมฆ” ของคุณ
ทาจิมะ ชินจิแปลโดย ดร.ถนอมวงศ สุกโชติรัตน ล้ํายอดมรรคผล รวมไปถึงการใชภาพเพื่อเสริมสราง
การรับรูเรื่องราวผานกิจกรรมการบรรเลงดนตรีเพื่อเปดโลกแหงจินตนาการโดยใชภาพเมฆตาง ๆ เปน
สื่อนําเลาเรื่องราวที่สอดแทรกทั้งความรูความคิดจินตนาการในแตละเรื่อง โดยสลับกับเสียงดนตรี 
เสียงสังเคราะห และเสียงที่บันทึกโดยแบงมิติของการเลาเรื่องผานลักษณะของเมฆสี่ประเภท  

1.  เมฆคิวมูลัส (Cumulus) ที่เปนเมฆที่มีมวลความหนาแนนสูงและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วจะเปนตัวแทนเลาเรื่องใครแขงแกรงที่สุดในจักรวาล (Who is the strongest in the world) 
โดยจะสะทอนถึงการแกงแยงชิงดีกันในสังคมมนุษย 

2.  เมฆสเตรตัส (Status) ที่มีลักษณะของความสงบคงที่จะเปนตัวแทนเลาเรื่องใบไผ 
(Bamboo leaf) ที่กลาวถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม 

3.  เมฆเซอรัส (Cirrus) ที่มีลักษณะแผขยายพลิ้วไหวและไมมีขอบเขตชัดเจนแนนอนจะ
เปนตัวแทนในการเลาเรื่องความทรงจําอันย่ิงใหญในอวกาศ (The Greatest Memory the space) ที่
สะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดน่ิง และการเรียนรูจากความเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ  
 
     

1ธวัชชัย ราชวัฒน, อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบิน, (กรุงเทพ:  กองขาวอากาศ คปอ, 2532), 
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4. เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ที่เปนเมฆที่กอใหเกิดฝน มีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว อีกทั้งยังสรางใหเกิดปรากฏการณฟาผาจะเปนตัวแทนเลาเรื่องนกนอยออชิน (Orchin little 
bird) ที่กลาวถึงผลกระทบจากการทําลายธรรมชาติ  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปรากฏการณประเภทของกลุมเมฆและสรางแนวคิดเพื่อนํามาใชในการ
ประพันธดนตรี  

2. เพื่อประพันธบทเพลงที่สะทอนแนวคิดของผูวิจัยตอปรากฏการณประเภทของเมฆ 
3. เพื่อสื่อสารและสรางความตระหนักในความสําคัญของเมฆใหกับเยาวชนและผูสนใจ

ผานบทประพันธ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยจะสรางบทประพันธสําหรับวงดนตรีขนาดเล็กเพื่อใชในการ
บรรเลงประกอบนิทรรศการ 

 
ขั้นตอนในการประพันธ 

1. ศึกษาปรากฏการณและประเภทของกลุมเมฆ  
2. สรางแนวคิดในการประพันธจากการศึกษาบทประพันธและงานสรางสรรคอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของกับเมฆ 
3. ประพันธเพลง 
4. จัดแสดงการประพันธรวมกับนิทรรศการ   

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สรางผลงานประพันธบทเพลงประกอบนิทรรศการที่สามารถสื่อสารถึงปรากฏการณ 
ประเภทของกลุมเมฆใหกับเยาวชน 
 2. บทประพันธที่สรางสรรคสามารถทําใหเยาวชนเกิดความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของเมฆสามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใหเกิดประโยชนกับการศึกษา 
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บทท่ี 2 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับเมฆ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวรรณกรรมเรื่องสั้นที่เกี่ยวพันกับ
ธรรมชาติ ที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศของโลกและหลักอุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดข้ึน
โดยนําประโยชนในการศึกษามาทํานายปรากฏการณทางธรรมชาติไดในระยะสั้น ๆ เชนหมูมวลเมฆใน
ช้ันบรรยากาศที่อยูในช้ันบรรยากาศโทรโพสเฟยร (Troposphere) มาจากคําวาการเปลี่ยนแปลง 
(Tropo) + บริเวณ (Sphere) เปนช้ันที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ ซึ่งเปนช้ัน
บรรยากาศที่อยูติดกับพื้นโลกหนาประมาณ 13 กิโลเมตร (บริเวณศูนยสูตรจะหนาถึง 18 กิโลเมตร 
สวนข้ัวโลกเหนือจะหนาเพียง 8 กิโลเมตร) ในช้ันบรรยากาศน้ีอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 6.5°C ทุก
ความสูงที่ 1 กิโลเมตร จึงไมแปลกเลยที่ยอดเขามีอากาศเย็น แมแตยอดเขาเอเวอรเรสต ที่สูงที่สุดใน
โลกถึง 9 กิโลเมตร (29,141 ฟุต) ก็ยังอยูในช้ันบรรยากาศน้ี ซึ่งในช้ันน้ีก็จะประกอบไปดวยเมฆหลาย
ระดับ หลายประเภท หลายชนิด ข้ึนอยูกับลักษณะและองคประกอบทางกายภาพ ความช้ืนความสูง 
ความเร็วของกระแสลมเปนตน1 

สําหรับปญหาที่สําคัญในปจจุบันน้ี เปนเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนจากสิ่งแวดลอมโดย
ที่มนุษยเราเปนผูกอข้ึนเองโดยไมรูตัว เพราะเกิดจากความประมาทและรูเทาไมถึงการณจึงทําใหสิ่งตาง 
ๆ ที่ทําไปมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมาย เราคงตามแกกันไมไหวถาหากทุกคนไมใสใจที่จะ
ปลูกฝงเยาวชนรุนหลังใหมีความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกที่ดี เพื่อไมทําลายระบบนิเวศ และ
ชวยกันปองกันรักษาธรรมชาติใหคงอยูอยางย่ังยืน  

ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ เพื่อนํามารณรงคสอนใหเด็กและเยาวชนรักษาพื้นปา
และธรรมชาติ ปลูกฝงใหรักการอานเพื่อเสริมสรางปญญาตอยอดความรู รูจักสังเกต เรียนรูจากสิ่งรอบ
กาย ดวยการมองธรรมชาติบนทองฟา ซึ่งเปนการสรางเสริมจินตนาการ เกิดความรูจากธรรมชาติ ชวย
ใหเกิดความคิดความฝน และเปนพลังผลักดันไปสูการสรางงานอาชีพในฝนใหตนเอง สามารถดํารงอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุขโดยไมเบียดเบียนธรรมชาติสําหรับงานวิจัยผูวิจัยไดนําเอาวรรณกรรมแปล
เรื่องสั้น “ตํานานเมฆ” ของคุณทาจิมะ ชินจิแปลโดย ดร.ถนอมวงศ สุกโชติรัตน ล้ํายอดมรรคผล ซึ่ง
เปนวรรณกรรมที่นาสนใจมากคัดเลือกมาเพื่อประกอบการเลานิทานเสียงใหเด็ก ๆ ฟงมีการใชสื่อผสม
เพื่อเสริมสรางการรับรูเรื่องราวผานกิจกรรมการบรรเลงดนตรีเพื่อเปดโลกแหงจินตนาการ โดยใชภาพ
เมฆตาง ๆ เปนสื่อนําเลาเรื่องราวที่สอดแทรกทั้งความรู ความคิด จินตนาการอยางมีนัยทุกเรื่องโดย
สลับกับเสียงดนตรีและเสียงธรรมชาติที่บันทึกและปรับแตง (Sound Design), เสียงพูด (Speech) 
พรอมภาพประกอบทั้ง 4 เรื่องคือ 
 
     
 1บัญชา ธนบุญสมบัติ, มหัศจรรยฟาฝน (กรุงเทพฯ:  สารคดี, 2554), 8. 
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1.  เมฆคิวมูลัส (Cumulus) จะเปนตัวแทนเลาเรื่อง ใครแขงแกรงที่สุดในจักรวาล 

(Prologues)  

2.  เมฆสเตรตัส (Status) จะเปนตัวแทนเลาเรื่องใบไผ (Bamboo Leaf)  

3.  เมฆเซอรัส (Cirrus) จะเปนตัวแทนเลาเรื่อง ความทรงจําอันย่ิงใหญในอวกาศ (The 

Greatest Memory In The Space)  

4.  เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) จะเปนตัวแทนเลาเรื่อง นกนอยออชิน (Orchin 

Little Bird of Chin)  

 ซึ่งแตละเรื่องมีนัยแอบแฝงสะทอนถึงสังคมตาง ๆ  บนโลกมนุษย เปนการสรางองคความรู

และสงเสริมใหรักการอานหนังสือเพิ่มคุณคาของศิลปะดนตรี วรรณกรรม วิทยาศาสตร ใหกับเยาวชน

ไดเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา  

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของในงานวิจัย 
 บทประพันธดนตรี  
 ผูวิจัยไดศึกษางานทางดนตรี เปนตัวอยางของ การใชเสียงพูดเลาเรื่องแทนบทกวีการ
ประพันธดนตรีประกอบเรื่องราวในบทกวีและการใชเสียงสังเคราะหมาประกอบเรื่องราวในวรรณกรรม
ตาง ๆ  โดยไดศึกษางานของ ไฮซ คารล กรูเบอร (Heinz Karl Gruber) เกิดในกรุงเวียนนา วันที่ 3 
มกราคม 1943 กรูเบอร เปนสมาชิกของคณะนักรองประสานเสียงเวียนนาบอยส เปนนักดนตรีดับเบิล
เบสและนักแสดงตลกที่มีพรสวรรคที่มีอารมณขันผลงานที่ศึกษาคือ แฟร็งเค็นสไตน โดยไฮซ คารล กรู
เบอร (Frankenstein by HK Gruber) เปนลักษณะเพลงเลียนแบบตัวละครตาง ๆ ในนวนิยาย 
Frankenstein2 ถูกสรางข้ึนสําหรับการแสดงดนตรีและวงดนตรีฉากโดย HK กรูเบอรนําเอาบทกวีเรื่อง 
แฟร็งเค็นสไตน (Frankenstein) ที่กลาวถึงจินตนาการไรเดียงสาของเด็ก ๆ กับฝนรายของผูใหญโดย
กลาวถึงเรื่อง แฟร็งเค็นสไตน, นางสาวแดรกคิวลา, ซุปเปอรแมน, แบทแมน, และ โรบินฮูด สื่อถึงตัว
ละครในเรื่องถึงบางตัวละครจะดูวารายแตก็สามารถเปนพระเอกชวยโลกได   
 แนวเพลงเปนการเนนเสียงพูดแบบ ละครคาบาเรต และโอเปรา โดยแสดงดนตรีบรรเลง
ประกอบและสื่อดวยภาพบนจอรวมกัน มีการใชนํ้าเสียงตามอักขระหนักเบาสั้นยาว และเลนกับเสียง
ของวรรณยุกตตามบริบทของตัวละครในเรื่อง เน้ือเรื่องมีแอบแฝงทางการเมืองอยางมีนัย มีเทคนิคการ
รองที่นาสนใจ  ยกตัวอยางเชน จากการรองเสียงปลอม (Falsetto) ไปเสียงสูง เสียงกระซิบ เสียงของ
การรองแบบโอเปรา  
 ประเด็นตอมาผูวิจัยไดศึกษาดานเทคนิคการใชการออกแบบเสียงประกอบในช้ินงานวิจัย
ผลงานที่ศึกษาคือ “เพลงในปาลึก” (Forêtprofonde) ของ ฟรานซิส โดมองต (Francis Dhomont) 
เปนนักแตงเพลงชาวฝรั่งเศส (เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 1926) ที่มีการนําเอาเสียงธรรมชาติ และการ 
     
 2Paul Driver, Music Critic of the Sunday Times, accessed December 10, 
2012, available from http: //www.boosey.com/composer/HK+Gruber. 
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เลียนแบบเสียงธรรมชาติมาสรางเปนบทประพันธซึ่งมีความสอดคลองกับงานของผูวิจัย ฟรานซิส โด
มองต ไดหยิบยกเอาผลงาน “Kinderszenen” Op.15,  No 13 ของ Schumann มาอางอิงในช้ินงาน
เขา โดยได นําเอาทั้งมิติของการประพันธ  และสะทอนลักษณะทางจิตใจของชูมันน มาเปน
องคประกอบในการประพันธโดยผูฟงจะรับรูถึงการบรรยายที่มีโครงสรางอันซับซอน และขยายตัว
ออกไปเรื่อย ๆ  ซึ่งแฝงอยูในโนตเพลงของผูแตง และใหความสําคัญกับการประกอบแนวความคิดทาง
ดนตรีที่สั้น ๆ และนํามารวมกันเพื่อสรางสรรคงาน “Forêtprofonde” ฟรานซิส โดมองต ไดเลือกที่
จะใชเสียงของธรรมชาติรวมกับเสียงสังเคราะห และเสียงของเครื่องดนตรีช้ินเล็ก ๆ   และเสียงพูด 
ทํานองเพลงของชูมันน รวมไปถึงการนําเอาเรื่องเลาพื้นบานตาง ๆ เทพนิยาย และความหลากหลาย
ของเสียงที่รายลอมเสียงดนตรีเล็ก ๆ นอยที่ถูกอางอิงทําใหหวนคิดไปถึงภาพเหตุการณเกา ๆ ในอดีต 

ฟรานซิส โดมองต ตองการจะสื่อสารถึงแนวคิดในเรื่องของธรรมชาติ ในทุกสวนของเพลง
ในปาลึกมีการสะทอนการปรากฏตัวของสัตว และมนุษยอยูตลอดชวงเพลง ตัวอยางเชน การหยิบยก
เอาเสียงของนกมาจัดวางไปพรอมกับการประพันธแนวทํานองดนตรีที่มีความคลายคลึงกับลักษณะ
เสียงของนก เพื่อสะทอนแนวคิดที่วา “เสียงจะเปนสิ่งที่แสดงสภาวะและการกระทําของสิ่งตาง ๆ และ
ในบางครั้งก็จะสะทอนสภาวะของมีชีวิตของสิ่งน้ัน”3 

ลูเชียโน  เบริโอ (Luciano Berio) นักประพันธเพลงชาวอิตาลีที่มีแนวคิดวา ภาษาพูดมี
ความสัมพันธกับเสียงดนตรี  ทั้งภาษาพูดที่เปนคําพูดที่มีความหมาย และเสียงสระที่ไมมีความหมาย  
ผลงานชุดซีเควนซา (Sequenza)  สําหรับเครื่องดนตรีตาง ๆ ไดแสดงใหเห็นถึงแนวคิดน้ี ในศตวรรษที่ 
1960 เบริโอนําเทคนิคดนตรีเสี่ยงทายมาใชในบทเพลงของเขา เชน เซอรเคิล (Circles) สําหรับเสียง
รอง ฮารป และเครื่องตี ในภาพรวมสังคีตลักษณของเพลงจะคลายคลึงกับสังคีตลักษณแบบ (รอนโด)  
A  B  C  B  A  ในชวงสูงสุดของเพลงนักรองจะรองเลียนเสียงของเครื่องดนตรี เพื่อใหผูฟงติดตาม
แนวคิดน้ีได เบริโอจึงกําหนดใหนักรองตองเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงที่ใกลกับเครื่องดนตรีน้ีดวย      
เซอรเคิลมีอิทธิพลอยางมากกับนักประพันธเพลงรุนหลังตอมา เชน ครัม 

    ผลงานที่มีช่ือเสียงที่สุดของเบริโอนาจะไดแก ซินโฟเนีย (Sinfornia)  ที่เขาประพันธข้ึนใน
ป 1968  และเปนตัวอยางของบทเพลงประเภทศิลปะการปะติดปะตอแบบงานตัดแปะคอลลาจ 
(Collage)  และการคัดทํานองเพลง เบริโอไดนําบางสวนของทํานองเพลงจากซิมโฟนีหมายเลข 2 ของ
มาเลอร มาผสมผสานกับแนวรองจากนักรอง 8 คน และวงออรเคสตราขนาดใหญ 

อีริค ซามาค (2532.  ไดศึกษาเรื่อง “Animal in Cage” ลักษณะงานเปนงานจัดวาง
ทางดานเสียงใหมีการปฏิสัมพันธทางโสตและทัศนูปกรณเปนงานจัดวางทางดานเสียงใหมีการ
ปฏิสัมพันธทางโสตและทัศนูปกรณงานช้ินน้ีประกอบไปดวยกรงเปลาแตตําแหนงและอากัปกริยาของ
ผูชมเปนตัวกระตุนใหมีการปลอยเสียงรองของสัตวออกมาผลงานของอีริค ซามาค มีบทบาทตองาน
ของผูวิจัยในเรื่องของการจัดวางเรื่องเสียง ซึ่งมีสวนเสริมใหผูฟงเห็นภาพที่เสียงชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 
     

3Anna Rubin, Sonic Metaphor and Narrative in Dhomont’s 
Forêtprofonde, accessed January 24, 2013, available from http: //www.ems-
network.org. 
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ลักษณะแนวทํานองเพลงท่ีผูวิจัยศึกษา 
 ผูวิจัยเลือกที่จะใชรูปแบบการผสมผสานการดําเนินการประสานเสียง ในรูปแบบ โทนาล
โพลาริตีโดยใชความสัมพันธข้ันคู (Interval)  ตาง ๆ  การใชโนตในลักษณะข้ันคูเสียงประดับประดา
แบบ เพนทาโทนิค  (Pentatonic)  ผสมผสานกับข้ันคู  โฮลโทน (Whole Tone)  อยางตอเน่ือง  
ตลอดจนการใชคอรดอยางอิสระ เพื่อทําใหเกิดความคลุมเครือของระบบอิงกุญแจเสียงในแบบเดิม 
ดวยเทคนิคโทนาลโพลาริตี (Tonal Polarity)  ดนตรีในชวงตนศตวรรษที่ย่ีสิบ สวนมากจะมีแนวโนมที่
จะใชโนตครบทั้ง 12 ตัวของบันไดเสียงโครมาติก  และแบบแพนโทนาล (Pantonal) ซึ่งหมายถึงการ
ใชโนตทั้ง 12 ตัวอยางเทาเทียมกัน  และศึกษาเทคนิคการเขียนทํานองในดนตรีอิงกุญแจเสียงไดแก 
การทวนซ้ํา (Repetition) การเลียนแบบ (ซีเควนซ) และการพลิกกลับ (Inversion) ไมเปนที่นิยมใน
ดนตรีไรกุญแจเสียง  เพราะเทคนิคเหลาน้ีมีสวนชวยในการยํ้าความชัดเจนของกุญแจเสียง ดังน้ัน 
ดนตรีไรกุญแจเสียงจึงไมมีความจําเปนในการใชเทคนิคเหลาน้ี นักประพันธเพลงในศตวรรษที่ย่ีสิบเชน 
เวเบิรน ไดสรางทํานอง ซึ่งประกอบข้ึนดวยกลุมของข้ันระดับเสียงหรือเซต เทคนิคการสรางทํานอง
เพลงจากสีสันของเสียงแทนการสรางจากระดับเสียงเครื่องดนตรีเรียกวา คลังฟารเบนเมโลดี  
(Klangfarbenmelodie) หรืออธิบายอีกนัยหน่ึงคือ และลักษณะจังหวะ คลังฟารเบนเมโลดี นอกจาก
จะเกิดจากการใชสีสันของเสียงในแตละเครื่องดนตรีแลว  ยังสามารถเกี่ยวของกับมิติอื่นของดนตรีได 
เชน ความเขมของเสียง (Dynamics) และการควบคุมลักษณะเสียง (Articulations) ไดดวยในการ
สรางทํานองเพลงสามารถรับรูไดจากลักษณะจังหวะและระดับเสียงเชน มีการพัฒนามาจากโมทีฟหลัก 
ซึ่งประกอบดวยโนตที่กําหนดไว โมทีฟหลักไดถูกพัฒนาออกไปโดยวิธีการเพิ่ม (Addition) และการ
ทวนซ้ํา (Repetition) 4 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศิลปะทางดานเสียง (Sound Art)  
การสรางสรรคผลงานศิลปะไดนําเอารูปแบบเทคนิคเน้ือหามาจากศิลปะรวมสมัย 

(Contemporary Art) ที่มีความหลากหลายในการถายทอดแนวความคิดโดยการหยิบเอารูปแบบของ
สื่อสมัยใหมที่เกิดจากเทคโนโลยีปจจุบันประกอบไปดวยรูปแบบซาวนดอารต (Sound Art) และศิลปะ
การจัดวาง (Installation Art) ซึ่งลักษณะงานทั้งสองรูปแบบสามารถที่จะสงเสริมกระบวนการทาง
ความคิดการถายทอดอารมณความรูสึกและจินตนาการของผูรับชมและรับฟงไดผูวิจัยจึงมีความจําเปน
ที่จะตองคนควาทําความเขาใจเน้ือหาความเปนมาและสรรคหารูปแบบเพื่อจะนํามาใชในการ
สรางสรรคนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุดโดยจะขอกลาวถึงรูปแบบงานศิลปะ
ดังตอไปน้ี 

 
 
 

 

     

 4ณรงคฤทธ์ิ ธรรมบุตร, การประพันธเพลงรวมสมัย (กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2552), 111. 
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ศิลปะทางดานเสียง (Sound art)  
ผลงานศิลปะที่ใชเสียงในการนําเสนอจําเปนที่ตองมีเครื่องบันทึกเสียงเพื่อใชในการบันทึก

หรือสรางเสียงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งอาจมีการนําเสนอโดยการเช่ือมโยงกับวิดีโอ, ภาพหรือใช
แตเสียงอยางเดียวก็ได ในการนําเสนอซาวนดอารต (Sound Art) ยังหมายถึงผลงานศิลปะที่ให
ความสําคัญกบัเสียงทําข้ึนโดยศิลปนจากสาขาทัศนศิลปหรือศิลปนเพอรฟอรแมนซ (Performance)  

หากมองงานดนตรีตนศตวรรษที่ 19 พรอมกับแนวทางศิลปะและเทคโนโลยีสิ่งที่เรา
มองเห็นไดไมยากคือการเคลื่อนที่ไปขางหนาพรอม ๆ กันเสียงรบกวน (Noise) มาจากแนวคิดของ
ดาดา (Dada) เซอรเรียลลิสม (Surrealism) และฟวเจอริสม (Futurism) การประชดประชันสังคมงาน
ตัดแปะ (Collage) ทางเสียงจึงไมตางอะไรกับงานศิลปะในสมัยน้ันการเก็บบันทึกเสียงและการตัดแปะ
เสียงเปนการสรางการรับรู (Perception) โดยใชสองสัญญะของเสียงมารวมกันเพื่อใหไดสัญญะใหม 
ซึ่งไมตางอะไรกับงานของจอหน เคจ (John Cage) ที่อาศัยหลักการน้ีมาใชในการทําตัวอยางเสียงเพื่อ
ตัดแปะและการเวนที่วาง และการเลนกับพื้นที่ถือวาเปนสวนประกอบหน่ึงของงานรวมไปถึงการ
พยายามสรางความหมายใหกบัความเงียบ (Silence) เพื่อใหเราสามารถสัมผัสไดทั้งในแงของกอนวัตถุ
ขนาดใหญที่เรียงตัวซอนทับกันอยูในหองแสดงงานในรูปแบบเดียวกันเต็มไปหมด และอีกแงคือความ
แผวเบาของผิวอากาศ ความสงบน่ิงในเชิงอารมณ การตีความ และการพยายามสื่อสารแนวคิดปรัชญา
ทางศิลปกรรมผานงานในดานเสียง โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือคอยขับเคลื่อน จะเห็นไดวา
เทคโนโลยีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาและสงอิทธิพลตอศิลปนในปจจุบันเปนอยางมาก 

ลักษณะสําคัญของเสียง 
ความยาวคลื่น (Wavelength) หมายถึงความยาวของชวงคลื่นที่เดินทางไดครบ 1 รอบ

ซึ่งอาจจะเปนจุด ๆ ได ยกตัวอยางเชน รูปความยาวของคลื่นกคื็อความยาวจากยอดของชวงคลื่นหน่ึง
ถึงยอดของชวงคลื่นถัดไป หรืออาจจะนับจาก 0 องศาถึง 360 องศาเปนความยาว 

ความสูงของชวงคลื่นหรือความเขมของเสียง (Amplitude หรือ Intensity) หมายถึง
ระดับของคลื่นที่สูงไปจากแนวราบ ถาหากเสียงเดินทางและมีความสูงของชวงคลื่นมาก เสียงจะดัง
มากกวาชวงคลื่นที่มีความเต้ีย ดังน้ันเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบความเขมของเสียงในแตละระดับได 
จึงมีหนวยวัดความเขมของเสียงเปนเดซิเบล ซึ่งเขียนยอ ๆ วา db 

ความถ่ี (Frequency) หมายถึงจํานวนรอบของคลื่นที่เกิดข้ึนในระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่ง
รอบของความถ่ีน่ีเองทําใหเกิดการรับรูเสียงสูงและตํ่า น่ันคือเสียงที่มีรอบความถ่ีสูงเสียงจะสูงกวาเสียง
ที่มีรอบความถ่ีตํ่า สวนมากจะนับวามีคลื่นเกิดข้ึนกี่รอบใน 1 วินาทีจึงมีหนวยวัดเปนรอบตอวินาที 
(Cycle per second ยอวา cps) แตในปจจุบันนิยมเรียกแตละรอบวา เฮิรตซ (Hertz ยอวา Hz) 
ดังน้ันความถ่ีของคลื่นเสียง 30 Hz หมายถึงใน 1 วินาทีมีคลื่นเสียงเกิดข้ึน 30 รอบ เปนตน 
นอกจากน้ันชวงความถ่ีของเสียงที่หูคนปกติสามารถไดยินเรียกวาชวงโซนิก (Sonic Range) คือชวง
ความถ่ีระหวาง 20 Hz – 20,000 Hz สวนเสียงที่มีระดับความถ่ีที่หูคนเราไมสามารถจะไดยินน้ันมีอยู 
2 ชวงดวยกนั คือ ชวงความถ่ีที่ตํ่ากวา 20 Hz เรียกวาชวงอินฟราโซนิก (Infrasonic Range) และชวง
ที่มีความถ่ีที่สูงกวา 20,000 Hz ซึ่งเรียกวาอัลตราโซนิก (Ultrasonic Range) การที่คนเราจะไดยิน
เสียงไดดีน้ันจําเปนตองอาศัยความสัมพันธของเสียงทั้งในรูปของความถ่ีและความสูงของชวงคลื่นมา
ประกอบและอาศัยความสัมพันธระหวางความเขมของเสียงและความถ่ีของเสียงซึ่งระดับความถ่ีที่ 
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1,000 Hz จะมีความเขมของเสยีงประมาณ 0 db เราสามารถไดยินเสียงไดสําหรับระดับที่มีความเขม
ของเสียงมาก ๆ เชนความเขมของเสียงที่ 140 db น้ันจะทําใหผูฟงรูสึกเจ็บปวดในหูได 

เสียงผสม (Complex Tone or Complex Sound) การเคลื่อนที่ของคลื่นไซนพบได
นอยมาในชีวิตประจําวัน แตจะพบไดมากในหองปฏิบัติการ เชน การเคาะดวยสอมเสียงหรือการใช
เครื่องออดิโอมิเตอร (Audiometer) เปนตน ซึ่งเสียงที่เกิดข้ึนจากคลื่นไซนน้ี ในแตละเสียงไมวาจะมี
ความถ่ีเทาใดกต็าม จะมีเพียงความถ่ีเดียวและเปนความถ่ีคงที่เฉพาะตัวเรียกเสียงลักษณะน้ีวาเสียง
บริสุทธ์ิ (Pure tone) ตัวอยางเชนเสียงบริสุทธ์ิ 1000 Hz หมายความวาเสียงน้ันเกิดจากการ
สั่นสะเทือนของวัตถุเปนคลื่นเสียง 1000 รอบตอวินาทีเทาน้ันสวนเสียงผสมพบมากในชีวิตประจําวัน 
ซึ่งเสียงผสมน้ันเกิดจากเสียงบริสุทธ์ิหลาย ๆ ความถ่ีมารวมกนัเชนเสียงพูดเสียงดนตรีที่บรรเลงจากวง
ดุริยางคหรือเสียงที่เกิดจากการรองผสานเสียงเปนตน 

เสียงที่เราไดยินเปนประจําทุกวันเปนเสียงผสม ในทางจิตวิทยาเรียกเสียงน้ีวา ทิมเบอร 
(Timbre) ซึ่งทิมเบอรหมายถึงลักษณะของเสียงจําเพาะเฉพาะสิ่งที่ทําใหคนเราแยกเสียงตาง ๆ วาเปน
เสียงอะไร เชน เสียงรถยนตแตละรุน, เสียงนกแตละชนิด และเสียงพูดของแตละคน ฯลฯ ทิมเบอร
เกิดข้ึนไดอยางไร จากการศึกษาพบวาทิมเบอรเกิดข้ึนไดเน่ืองมาจากเวลาเกิดเสียงน้ันจะมีเสียงสอง
ชนิดเกิดข้ึนพรอมกันในเวลาเดียวกันคือเสียงมูลฐาน (Fundamental Tone) และเสียงโอเวอรโทน
หรือฮารโมนิค (Overtones Or Harmonics) ยกตัวอยางเชน ในการดีดกีตารเสนลวดที่เราดีดจะเกิด
เสียงมูลฐานและเสียงโอเวอรโทนในเวลาเดียวกัน ซึ่งเสียงมูลฐานหมายถึงเสียงตํ่าที่เกิดข้ึนจาก
แหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ หรืออาจจะกลาวไดวาเปนคลื่นเสียงที่มีความถ่ีเพียง 1 ชวงคลื่น สวนโอเวอร
โทนหรือฮารโมนิคน้ัน เปนเสียงที่เกิดจากคลื่นเสียงที่มีความถ่ีเพิ่มข้ึนเปนเทาตัวข้ึนไปเรื่อย ๆ  จากเสียง
มูลฐานยกตัวอยางเชน ถาสีไวโอลินที่ระดับเสียง 440 Hz ก็จะเปนเสียงมูลฐานนอกจากมีระดับเสียง 
440 Hz เกิดข้ึนแลว ยังมีเสียงโอเวอรโทนหรือฮารโมนิคเกิดข้ึนพรอม ๆ กับเสียงมูลฐานดวย น่ันคือจะ
มีระดับเสียง 880 Hz และ 1320 Hz เกิดข้ึนดวย (ซึ่งระดับเสียงทั้งสองน้ีเกิดจากเสียงมูลฐานที่เพิ่มข้ึน 
2 เทาและ 3 เทาตัวตามลําดับ)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการไดยินเสียง 
การไดยินเสียงน้ันมีทฤษฏีที่สําคัญอยู 2 ทฤษฎีคือ 

 1. ทฤษฎีสถานที่ (Place Theory) เปนทฤษฎีที่นําเสนอโดยเฟรดริกฟอน (George von 
Bekesy) โดยมุงอธิบายถึงกลไกการไดยินเสียงสูงตํ่าของมนุษยในหูช้ันใน วาเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของเน้ือเย่ือเบซิลาร (Basilar Membrane) ซึ่งคลื่นเสียงที่ผานเขามาจากหูช้ันนอกสูหูช้ันกลางจนถึงหู
ช้ันในน้ันมีระดับเสียงตาง ๆ กัน ระดับคลื่นเสียงที่ตางกันน้ีเองจะไปสั่นของเหลวในหูช้ันใน ทําให
เน้ือเย่ือเบซิลารกระเพื่อมในลักษณะของคลื่นเคลื่อนที่ (Traveling Wave) เหมือนคลื่นที่กระจายไปใน
นํ้าเมื่อโยนกอนหินลงไป หรือเหมือนกับคลื่นบนเสนเชือกที่มีปลายดานหน่ึงถูกแกวงใหเคลื่อนที่สวน
ปลายอีกดานหน่ึงถูกปลอยใหเปนอิสระ เสียงที่มีความถ่ีสูงจะกระตุนเน้ือเย่ือเบซิลารที่บริเวณฐานของ
โคเคลีย และเสียงที่มีความถ่ีตํ่าจะกระตุนเน้ือเย่ือเบซิลารบริเวณยอดเคลีย 

2. ทฤษฎีความถ่ี (Frequency or Periodicity Theory) ผูที่นําเสนอทฤษฎีน้ีคือ          
วิลเลียม รัทเธอร (William Rutherford) โดยกลาววาเมื่อคลื่นเสียงมากระทบกับเน้ือเย่ือเบซิลาร
เน้ือเย่ือเบซิลารจะสั่นเปนคลื่นมีลักษณะเชนเดียวกับการสั่นของคลื่นเสียง ตอมาวีเวอรและเบรย 
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(Wever & Bray) ไดเสนอแนวคิดวาการทํางานของโคเคลียเหมือนกับไดอะแฟรม (Diaphragm) ในหู
พูดโทรศัพท ซึ่งจะทําหนาที่สงความถ่ีของคลื่นเสียงไปสูสมอง แลวสมองจะแปลความถ่ีของเคลื่อน
เสียงน้ันออกมาเปนเสียงสูงหรือตํ่า โดยเสียงที่มีความถ่ีสูงจะมีจํานวนกระแสประสาทที่สงไปสูสมองสูง
ในทางตรงกันขามเสียงที่มีความถ่ีตํ่าจะมีจํานวนกระแสประสาทที่สงไปสูสมองในอัตราที่ตํ่าดวย 

ทฤษฎีน้ีไดรับการยอมรับในชวงแรก เน่ืองจากมีการบันทึกการสงกระแสประสาทที่
เสนประสาทโคเคลียพบวา ในชวงความถ่ีตํ่ากวา 2000 Hz อัตราความถ่ีของกระแสประสาทโคเคลียมี
ความคลายคลึงกบัความถ่ีของคลื่นเสียง น่ันคือการเอากระแสประสาทโคเคลียที่บันทึกไดน้ีผานเขาไป
ในเครื่องขยายเสียง แลวตอไปยังลําโพงจะไดยินเสียงชัดเจนมาก และสามารถบอกไดวาเปนเสียงของ
ใครเหมือนกับการไดยินเสียงที่พูดทางโทรศัพท5 
 
รูปแบบการประพันธเสียง 

รูปแบบการประพันธเสียงที่ผูวิจัยเลือกนํามาใชในการนําเสนอผลงานในครั้งน้ี กําหนดให
อยูในรูปแบบของงานอคูสติกอิเล็กทรอนิกส (Electronic Acoustic) และใชหลักองคประกอบในการ
ออกแบบเสียง (Sound Design) ผสมสานกับการบันทึกเสียงสดจากสถานที่จริง ที่เรียกวาเสียง
บรรยากาศ (Ambience Sound) สรางสรรคผลงานออกมาเปนเสียงที่มีลักษณะแตกตางไปจาก
รูปแบบของเสียงดนตร ีแตจะอาศัยหลักการประพันธดนตรีในการสรางสรรคผลงาน เน่ืองจากเสียงที่
ปรากฏในผลงานน้ัน จะเปนเสียงที่ถูกดัดแปลงผานกระบวนการทางคอมพิวเตอร เพื่อใหฟงไดอรรถรส
ที่แปลกใหมและแตกตางไปจากที่เคยไดยิน ทิวา สาระจูฑะ ไดใหคําจํากดัความไวดังน้ี 
 อคูสติก (Acoustic)  
 คือการเกิดเสียงแบบธรรมชาติ ที่มีการกระทํากับวัตถุ จนทําใหเกิดการสั่นหรือแกวงของ
วัตถุ เมื่อวัตถุเกิดการสัน่หรือแกวงทําใหอากาศที่อยูรอบ ๆ เกิดการเคลื่อนตัวก็จะเปนเสียงเฉพาะตัว
ของวัสดุ 

อิเล็กทรอนิกส (Electronic)  
เปนเสียงที่เกิดจากวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยมีพื้นฐานในการสรางเสียงจากตัวสรางคลื่น

เสียง (Wave Generator หรือ Oscillator) ผานการวงจรการปรับแตงเสียงอีกมากมาย เพื่อ
สังเคราะหใหเปนเสียงตาง ๆ ตามที่ผูวิจัยตองการ 

 
 
 
 
 
 

     

5จาริตสาร ดวงไพร,ี “สัมพันธภาพระหวางเสียงอคูสติกอิเล็กทรอนิกสกบัความรูสึกของ
มนุษย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), 18. 
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การออกแบบเสียง (Sound Design)  
คือเสียงบางอยางที่ไมไดเกิดข้ึนในชีวิตจริงแตไปเสริมความรูสึกใหกับภาพได เชนเสียง 

พึมพํา (Drones) ตํ่า ๆ  อาจใชแทนความรูสึกถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดข้ึน หรืออาจจะเปนเสียงที่ทําข้ึน
เอง เชนเสียงไฟที่กําลังลุกไหมในภาพยนตรเรื่อง Back Draft หรือเสียงดาบเลเซอรในภาพยนตรเรื่อง 
Star Wars เปนตน 

เสียงบรรยากาศ (Ambience Sound)  
คือเสียงบรรยากาศในสถานที่ตาง ๆ เชนในปาตอนกลางคืนก็จะตองมีเสียงจิ้งหรีดเรไร

หรือเสียงความวุนวายของสภาพการจราจรในเมือง หรือเสียงของกลุมคน (Walla Group) ในงานเลี้ยง
งานแตงงาน, ภัตตาคาร, รานอาหารก็จะมีเสียงตางกัน หรือเสียงสภาพบรรยากาศของหอง (Room 
Tone) แตละหองก็จะไมเหมือนกัน 

ดนตรีเปนศิลปะของเสียงที่เกิดจากความพากเพียรของมนุษย ในการสรางเสียงใหอยูใน
ระเบียบของจังหวะ ทํานอง สีสันของเสียง และคีตลักษณดนตร ีไมวาจะเปนของชาติใดภาษาใดลวนมี
พื้นฐานมาจากสวนตาง ๆ เหลาน้ีทั้งสิ้น ความแตกตางในรายละเอียดของแตละสวนแตละวัฒนธรรม
น้ันเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจริง แตการที่จะแตกตางกันอยางไรน้ัน กรอบวัฒนธรรมของแตละสังคมจะเปน
ปจจัยที่กําหนดใหตรงตามรสนิยมของแตละวัฒนธรรม จนเปนผลใหสามารถแยกแยะดนตรีของชาติ
หน่ึงแตกตางจากดนตรีของอีกชาติหน่ึงอยางไร  

พ้ืนผิวของเสียง (Texture)  
“พื้นผิว” เปนคําที่ใชอยูทั่วไปในทางวิชาการ ดานวิจิตรศิลปหมายถึงลักษณะพื้นผิวของ

สิ่งตาง ๆ เชนพื้นผิวของวัสดุที่มีลักษณะขรุขระหรือเกลี้ยงเกลา ซึ่งอาจจะทําจากวัสดุที่ตางกัน ในเชิง
ดนตรีน้ัน “พื้นผิว” หมายถึงลักษณะหรือรูปแบบของเสียง ทั้งที่ประสานสัมพันธและไมประสาน
สัมพันธ โดยอาจจะเปนการนําเสียงมาบรรเลงซอนกันหรือพรอมกัน ซึ่งอาจพบทั้งในแนวต้ังและ
แนวนอน ตามกระบวนการประพันธเพลงผลรวมของเสียงหรือแนวทั้งหมดเหลาน้ัน จัดเปนพื้นผิวตาม
นัยของดนตรีทัง้สิ้น ลักษณะรูปแบบพื้นผิวของเสียงมีอยูหลายรูปแบบดังน้ี 
 1. พื้นผิวของเสียงที่มีแนวทํานองเดียว (Monophonic Texture) เปนลักษณะที่ไมมีเสียง
ประสาน พื้นผิวเสียงในลักษณะน้ีถือเปนรูปแบบการใชแนวเสียงของดนตรีในยุคแรก ๆ ของดนตรีใน
ทุกวัฒนธรรม 

2. พื้นผิวของเสียงที่ประกอบดวยแนวทํานองต้ังแตสองแนวทํานองข้ึนไป (Polyphonic 
Texture) เปนลักษณะที่แตละแนวมีความเดนและเปนอิสระจากกัน ในขณะที่ทุกแนวสามารถประสาน
กลมกลืนไปดวยกัน ลักษณะแนวเสียงประสานในรูปของ Polyphonic Texture มีวิวัฒนาการมาจาก
เพลงชานท (Chant) ซึ่งมีพื้นผิวเสียงในลักษณะของเพลงทํานองเดียว (Monophonic Texture) 
ภายหลังไดมีการเพิ่มแนวขับรองเขาไปอีกหน่ึงแนว  แนวที่เพิ่มเขาไปใหมน้ีจะใชระยะข้ันคู 4 และคู 5 
และดําเนินไปในทางเดียวกับเพลงชานท (Chant) เดิมการดําเนินทํานองในลักษณะน้ีเรียกวา “ออรกา
นุม” (Organum) นับไดวาเปนยุคเริ่มตนของการประสานเสียงแบบ Polyphonic Texture หลังจาก
คริสตศตวรรษที ่14 เปนตนมาแนวทํานองประเภทน้ีไดมีการพัฒนากาวหนาไปมาก ซึ่งเปนระยะเวลา
ที่การสอดทํานอง (Counterpoint) ไดเขาไปมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน  
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3. พื้นผิวของเสียงที่ประสานดวยแนวทํานองแนวเดียวโดยมีกลุมเสียง (Chords) ทํา
หนาที่สนับสนุน (Homophonic Texture) ลักษณะประเภทน้ี แนวทํานองมักจะเคลื่อนที่ในระดับ
เสียงสูงที่สุดในบรรดากลุมเสียงดวยกัน ในบางโอกาสแนวทํานองอาจจะเคลื่อนที่ในระดับเสียงตํ่าได
เชนกัน ถึงแมวาคีตนิพนธประเภทน้ีจะมีแนวทํานองที่เดนเพียงทํานองเดียวก็ตาม  แตกลุมเสียง 
(Chords) ที่ทําหนาที่สนับสนุนน้ันมีความสําคัญที่ไมนอยไปกวากัน การเคลื่อนที่ของแนวทํานองจะ
เคลื่อนไปในแนวนอนในขณะที่กลุมเสียงสนับสนุนจะเคลื่อนไปในแนวต้ัง 

4. Heterophonic Texture เปนรูปแบบของแนวเสียงที่มีทํานองหลายทํานองแตละแนว
มีความสําคัญเทากันทุกแนว คําวา Heteros เปนภาษากรีก หมายถึงแตกตางหลากหลาย ลักษณะการ
ผสมผสานของแนวทํานองในลักษณะน้ีเปนรูปแบบการประสานเสียง 

การศึกษาถึงองคประกอบในการประพันธเสียงน้ัน เปนปจจัยหลักหรือหลักการในการ
กําหนดขอบเขตการประพันธ รูปแบบผลงานศิลปะทางดานเสียง เชนเดียวกับงานศิลปกรรมจะใชหลัก
ทัศนธาตุในการสรางสรรคผลงานใหเปนรูปธรรม สิ่งเหลาน้ีนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญ ในการที่จะ
สรางสรรคผลงานข้ึนมาไดอยางสมบูรณแบบ  

     สิ่งหน่ึงที่ผูวิจัยใหความสําคัญมากเทา ๆ  กับสวนอื่น ๆ ไดแก ลักษณะของรูปแบบของ
เสียงเมื่อผานการบันทึกเปนดิจิทัล ในสวนน้ีจะอยูในข้ันตอนของการทํางานที่ตองใชเทคนิคและ
เลือกใชขอมูลใหตรงกับลักษณะงาน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเกิดขอผิดพลาดในการทํางานนอย
ที่สุด จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่นักออกแบบเสียงควรคํานึงถึงองคประกอบตอไปน้ี 

การบันทึกเสียงระบบ Digital  
รูปแบบการทํางานในระบบ Digital เมื่อมีสัญญาณที่มีพลังงานไฟฟาว่ิงเขามาในอุปกรณ

เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาไปเปนรหัสขอมูล Digital ซึ่งเราเรียกอุปกรณน้ันวาตัวแปลงสัญญาณ 
(Converter) เมื่อมีสัญญาณไฟฟาผานมายังอุปกรณจะทําการวัดคากําลังสัญญาณไฟฟาแลวแปล
สัญญาณไฟฟาออกมาในลักษณะของ Digital Words (010011000) ซึ่งมีช่ือเรียกวา แซมปง 
(Sampling)  

อัตราสุม (Sampling rate)  
 เปนการสุมจับสัญญาณไฟฟาที่ผานเขามายังอุปกรณตัวแปลงสัญญาณใน 1 วินาที
ยกตัวอยางเชน Sampling rate 48 Khz จะหมายถึงใน 1 วินาทีจะมีอัตราการสุมขอมูล 48,000 ครั้ง
ย่ิงอัตรา Sampling rate ย่ิงมากความใกลเคียงกบัสัญญาณ Analog ก็ย่ิงมากในปจจุบันน้ีมีอัตราการ
สุมขอมูลสูงสุดอยูที่ 192,000 ครั้งหรือ 192 Khz 
 ความลึกบิต (Bit depth)  

เปนลักษณะของการจัดเก็บขอมูลในรหัสของ Digital Words อาทิเชน 
8bit = (01001000)  

  16 bit = (0101010101000101) 
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อัตราการเก็บขอมูลตออัตราสุมSampling rate และ Bit depth ใน 1 นาที 
44.1Khz16 bit stereo ใชพื้นที่10 MB มาตรฐาน CD  
48 Khz 16 bit stereo ใชพื้นที่11 MB  
48 Khz 24 bit stereo ใชพื้นที่17 MB  

  96 Khz 24 bit stereo ใชพื้นที่ 37MB มาตรฐาน DVD Audio 
 
ลักษณะของคลื่นเสียงในรูปแบบดิจิทัล 

คลื่นเสียงแบบออดิโอ (Audio)  
ซึ่งมีฟอรแมตเปน .wav, .au การบันทึกจะบันทึกตามลูกคลื่นเสียง โดยมีการแบง

สัญญาณใหเปนดิจิตอลและใชเทคโนโลยีการบีบอัดเสียงใหเล็กลง (ซึ่งจะทําใหคุณภาพของเสียงน้ัน
ตํ่าลงดวย)  

เสียง CD เปนรูปแบบการบันทึกที่มีคุณภาพสูงไดแกเสียงที่บันทึกลงในแผน CD เพลง
ตาง ๆ  

MIDI (Music Instrument Digital Interface)  
เปนรูปแบบของเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ สามารถเก็บขอมูลและใหวงจร

อิเล็กทรอนิกสสรางเสียงตามตัวโนตเสมือนการเลนของเครื่องเลนดนตรีน้ัน ๆ นอกจากน้ีเสียงที่ทํางาน
ผานคอมพิวเตอรเปนสัญญาณดิจิตอลมี 3 รูปแบบคือ 

1. เปนเสียงที่เกิดจากตัววิเคราะหเสียง (Synthesize Sound) เรียกวา MIDI เมื่อตัวโนต
ทํางานคําสั่ง MIDI จะถูกสงไปยัง Synthesize Chip เพื่อทําการแยกเสียงวาเปนเสียงดนตรีชนิดใด
ขนาดไฟล MIDI จะมีขนาดเล็กเน่ืองจากเก็บคําสั่งในรูปแบบงาย ๆ  

2. เปนเสียงจากที่มีการแปลงจากสัญญาณ Analog เปนสัญญาณ Digital Sound Data
โดยจะมีการบันทึกตัวอยางคลื่นเสียง (Sample) ใหอยูที่ใดที่หน่ึงในชวงของเสียงน้ัน  ๆ และการ
บันทึกตัวอยางคลื่นเรียงกันเปนจํานวนมากเพื่อใหมีคุณภาพที่ดี ก็จะทําใหขนาดของไฟลโตตามไปดวย 

3. ขนาดของคลื่นเสียงตัวอยาง (Sample Size) แทนคาดวย Bit คือ 8 และ 16 บิท ใช
อธิบายจํานวนของขอมูลที่ใชจัดเกบ็ในคอมพิวเตอร คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดไดแก Audio-CD ที่เทากับ
44kHz ระบบ 16 บิท เปนตน 
 รูปแบบในการจัดเก็บไฟลเสียง (File Format) มีหลายรูปแบบตามลักษณะประเภทการ
ใชงาน โดยมีสวนขยาย (นามสกุล) ที่เปนมาตรฐานในการระบุประเภทการใชงานไฟลเสียงในแตละ
รูปแบบ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการประพันธเสียงตามตัวอยางไฟลเสียงใน (ตารางที่ 1)  ดังน้ี 
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ตารางที ่1   แสดงมาตรฐานในการระบุประเภทการใชงานไฟลเสียงในแตละรูปแบบ 
 

 
สรุป นักออกแบบเสียงจะตองมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบของไฟลเสียง การใชเสียงใหถูก

ประเภท ซึ่งจะชวยใหไดช้ินงานที่มีคุณภาพและรูปแบบเน้ือหาตรงตามเปาหมายที่ไดวางไว และไดไฟล
เสียงดิจิตอลที่ดีสามารถที่จะนําไปใชกับงานอื่น ๆ ไดอยางมีคุณภาพและไมเกิดปญหาที่ตามมา
ภายหลัง 

จากการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีทางดานเสียง ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่ทําให
ผูวิจัยสรางสรรคผลงานทางดานเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ อันดับตอไปเปนการศึกษาคนควา
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะในสวนของงานศิลปะ รูปแบบการจัดวางที่มีการรวมตัวของ
สวนประกอบทางทัศนธาตุ ซึ่งผูวิจัยจําเปนตองทราบตามหลักวิชาการในการนําหลักทางศิลปะมาใช
เพื่อออกแบบศิลปะเช่ือมโยงโดยการจัดวางเน้ือหาและองคประกอบตาง ๆ รวมกัน ดังน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศิลปะ 

องคประกอบของศิลปะ (Composition Art)  
ศิลปะคือสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ ความรูสึก ความคิดหรือความงาม

จะเห็นไดวาศิลปะน้ันมีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 สวนคือ สวนที่มนุษยสรางข้ึนซึ่งไดแกโครงสรางทาง
วัตถุที่มองเห็นไดหรือรับรูไดดวยประสาทสัมผัสสวนหน่ึง กับสวนที่เปนการแสดงออกอันเปนผลที่เกิด
จากโครงสรางทางวัตถุน้ันอีกสวนหน่ึง เราเรียกองคประกอบสวนแรกวา รูปทรง (Form) หรือ
องคประกอบทางรูปธรรม และเรียกสวนหลังวา เน้ือหา (Content) หรือองคประกอบทางนามธรรม
ดังน้ันองคประกอบที่เปนโครงสรางหลักของศิลปะคือ รูปทรงกับเน้ือหา  

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับเมฆ 

จากการศึกษาบทประพันธที่เกี่ยวกับเมฆ มีเพลงและผูประพันธหลายทานที่ประพันธ
ดนตรีที่บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับเมฆมากมาย เชนเพลงพระเจาเปดโลก ซึ่งเปนทอนที่บรรเลงหลังจาก
จบเพลงสาธุการเปนตนซึ่งความหมายที่บรรเลงก็เพื่อที่จะใหพระเจาไดลงมาอวยพรใหพิธีกรรมน้ัน ๆ 
เปนศิริมงคล และราบรื่นไปดวยดีตอผูประกอบและผูรวมพิธีน่ันเอง ซึ่งในการที่พระเจาจะมาเปดโลก

ส่วนขยาย ชนิดของไฟล์ การใช้งาน 

.mp3 Audio Audio Player 
.wav Sound Sound Player 
.aif Sound Sound Player 
.voc Sound Sound Player 
.mid Music MIDI Player 
.mpg Music Mpeg Player 
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น้ัน จะตองมีการบรรเลงเพลงสาธุการเพื่อเปนการเชิญพระองคเสด็จลงมายังโลก ซึ่งมีประวัติและ
ตํานานกลาวไววา เพลงสาธุการเปนเพลงหนาพาทยช้ันสูงเพลงหน่ึงใชสําหรับพิธีการมงคลตาง ๆ เปน
เพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงศักด์ิสิทธ์ินําความมงคลมาสูทั้งผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง
และสถานที่เพลงสาธุการตามตํานานกลาววา เปนเพลงที่เทวดาแตงใหใหแกมวลมนุษย เพื่อเปนการ
บูชาตอองคพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยนายเสรี หวังในธรรม (ศิลปนแหงชาติ) เปนผูแตงข้ึนตามเคา
เรื่องจากหนังสือดนตรีในพระธรรมวินัยของนายธนิต อยูโพธ์ิ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรกลาวไววา เมื่อ
พระอิศวรทรงเสด็จออกเทวะสภาและไมเห็นเหลาเทวดานางฟามาเขาเฝาพระองค เมื่อพระองคทราบ
วาเหลาเทวดานางฟาตางพากันไปเฝาพระพุทธเจายังมนุษยโลก เพื่อฟงธรรมเทศนาพระอิศวรทรงไม
พอพระทัย ทั้งยังสงสัยวาพระพุทธเจาเปนใครถึงมีอํานาจเหนือกวาพระองค จึงเสด็จลงไปดูแลวเนรมิต
ระบํา รําฟอนดนตรี ใหมีเสียงกึกกองรบกวนสมาธิของเหลาผูฟงธรรมในที่น้ัน แตก็ไมเกิดผลแตอยางใด 
ก็ทรงพิโรธหนัก จึงทาประลองฤทธ์ิโดยพระองคจะกําบังกายหายไปตามที่ตาง ๆ ซึ่งพระพุทธเจาบอก
ไดหมดไมวาพระอิศวรจะซอนในสวรรค มนุษยโลก หรือยมโลกแตพอมาถึงคราวพระพุทธเจาซอนกาย
เปนละอองนํ้า (เมฆ) หายไป แมพระอิศวรจะทรงเพงฌานอยางไรก็ไมเห็นไดจึงขอยอมแพ 
พระพุทธเจาเพียงซอนอยูบนมุนมวยผมของพระอิศวร ถาจะใหเสด็จลงมาใหพระอิศวรทรงเนรมิต
ดนตรีบรรเลง โดยทรงตรัสวา "ดนตรีน้ันเปนเครื่องทําใหโลกผาสุก" พระอิศวรจึงทรงยอมและให
บรรเลงเพลงสาธุการข้ึน พระองคจึงแปลงรางของพระองคเองจากละอองนํ้าเปนพระพุทธเจาเดินผาน
กอนเมฆแตละช้ันจากฟากฟาลงมาสูโลกมนุษยเพื่อโปรดสัตว  
 บทประพันธเพลงสาธุการน้ีจะมีสามวรรค บรรเลงวรรค 1-2 สวนวรรค 3 คือ วรรค 1 
แลวออกทาย หรือบรรเลงแบบ ABAC ถาบรรเลงแบบสั้นที่ทางเครื่องสายนิยมบรรเลงจะบรรเลงแค
วรรค 1 แลวออกทาย  และในทอนสุดทายที่ตอจากเพลงสาธุการเรียกวาทอนสาธุการเที่ยวนอย ใน
ทวงทํานองน้ี ไมทราบวาโบราณอาจารยทานมีปริศนาใดหรือมีกุศโลบายอยางไรจึงไดต้ังช่ือวา “พระ
เจาเปดโลก” ดวยบุญฤทธ์ิขององคพระสัมมาฯ สามารถบันดาลใหภพสามทะลุมองผานกันตลอด 
มนุษย เทวดาสตัวนรก สามารถมองกันเห็น เหตุการณน้ีหากเกิดข้ึนในยุคปจจุบันก็คงจะดีอาจจะทําให
นักดนตรีไทยตระหนักในศีล 5 มากข้ึนก็เปนได ตัวอยางเชน พอตีถึงทํานองพระเจาเปดโลกนักดนตรี
จะมองเห็นคนดนตรีในอดีตที่ประพฤติดีไมคราชีวิตผูอื่นไปเกิดเปนเทวดาบรรเลงเพลงทิพยอยูบน
สวรรค ที่กระทําปาณาติบาตกําลังเสวยผลกรรมอยูในนรก ที่ขโมยสมบัติครูไมฆองไมระนาดของผูอื่น 
ขโมยซอขโมยทางเพลงโดยลบหลูเจาของเดิม กําลังถูกทัณฑกรรมโดยใหสุนัขกัดมือจนดวนพอดวนแลว
มือก็งอกออกมาใหม แลวก็ถูกกัดอีก แลวก็ดวนอีกจนกวาจะหมดกรรม 

นอกจากน้ีแลวผูวิจัยไดแนวคิดจากอาจารยอนันต นาคคง ผูชํานาญการทางดานดนตรี
ไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใหแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวตํานานของเพลงพระเจาเปดโลกซึ่งมี
นัยสําคัญที่เปรียบเปรยวา เมฆเปนอุปสรรคที่เปนมานบังตาระหวางเทวดาบนสรรคกับมนุษยบนโลก
และเปนการเรื่องของการแสดงอํานาจเหนืออํานาจระหวางพุทธกับฮินดู โดยกลาวแนวคิดวา พุทธ
ศาสนาทองถ่ินเปนการหนุนใหอํานาจพุทธะอยูเหนือฮินดู แมวารากฐานที่มาและปรัชญาจะแตกตาง
การลางอิทธิพลของพระอิศวรที่เปนสุดยอดของฮินดู โดยนิทานการประชันความสามารถกับ
พระพุทธเจาสรางใหเกิดศรัทธาของผูฟงนิทานเรื่องเลา ในที่สุดแมวาตัวบทนิทานจะหายไปแตเพลงที่
เปนสัญลักษณยังไดรับการสืบทอดกลาวขาน และบรรเลงดวยความรูสึกอัศจรรยใจตอพุทธคุณนัก
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ดนตรีกลายเปนผูรักษานิทานเรื่องน้ีแทนที่จะเปนนักบวชนักปรัชญา และเปนเวอรช่ันนิทานที่เปน
เอกลักษณไทยไปเสียแลว พระเจาเปดโลกมีสวนสัมพันธกับเรื่องเลาเรื่องอื่น ๆ อาทิพระพุทธเจาทรง
เสด็จลงมาจากสวรรคหลังจากเขาเฝาพระมารดาของพระองค  แลวโปรดใหเทวดา มนุษยโลก สัตวโลก 
ผูอยูในนรกขุมตาง ๆ ไดเห็นพระองค ชวงน้ีศิลปนนักวาดภาพมักเขียนภาพพระพุทธเจาเสด็จลงบันได
มีทวยเทพบรรเลงดนตรีอยูรอบ ๆ พระองค รายลอมดวยทองฟา เมฆ ลม สวางไสวมุมมองของผูเขา
เฝาพระพุทธเจาไมวาจะอยูมิติไหน ก็มองดวยความศรัทธา การที่เราไมสามารถเห็นฟาไดไกลกวาระดับ
เมฆเพราะความจริง/ความย่ิงใหญที่เรียกวา “การรูแจง”6 ถูกปกปดดวยเมฆ และละอองไอนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

6สัมภาษณนายอนันต นาคคง, อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
1 กันยายน 2555. 
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 เมฆกับตํานานเทพเจาจีน 
 ในตํานานเทพเจาเหนอจา (นาจา) เปนที่รูจักกันดีในหมูชาวจีนทั้งเด็ก หนุมสาว และ
คนชรา แตที่นาสนใจคือ หนังสือซานเจี้ยวหยวนหลิวโชวเสินตาเฉวียนไดบันทึกเรื่องราวของเทพนาจา
ที่เกี่ยวของกับเมฆไววา “เดิมเหนอจา คือ ตาหลวนเซียนผูอยูในปกครองของย่ีวหวงตาต้ี  มีรูปรางสูง
หกจั้ง สวมวงแหวนทองบนศีรษะ มีสามเศียร เกาเนตร หกกร ปากพนเมฆสีเขียว เทาเหยียบศิลา มือ
ถือกฤษฎี  ตวาดเพียงครั้งหน่ึงถึงกับเมฆขยาด ฝนสยบ ฟาดินสะเทือนเลื่อนลั่น” กลาวไดวาเหนอจา
เปนเทพเจาที่บัญชาลมเรียกฝนได 
 เมฆกับตํานานปรากฏการบนทองฟา 
  ในตํานานเรื่องเลาและความเช่ือของชาวกรีกโบราณ กลาวถึงปรากฏบนทองฟาที่เกิดข้ึน 
วามาจากกระทําของเทพเจา ในอดีตเช่ือวาเทพเจาสรางมนุษยข้ึนมาดวยการปนของโปรมีธิอุส และ
รายคาถาใหมีสติปญญามากกวาสัตวทุกชนิด ใหมีแตฤดูใบไมผลิ สงผลใหมีพืชพันธุธัญญาหารอุดม
สมบูรณ  แตตอมามนุษยเริ่มมีใจหยาบชา และเริ่มอวดดีทาทายตอเหลาเทพ มหาเทพซีอุสจึงบันดาล
ใหเกิดฤดูกาลตาง ๆ รอน ฝน หนาว ข้ึนมาอีก เพื่อใหมนุษยไดผจญภัยตอความลําบาก และตองสรางที่
อยูอาศัยเพื่อหลบฝน หาฟนกอไฟเพื่อใหอบอุน และตองบวงสรวงเทพเจา จนเปนที่มาของ “ราชาแหง
ทวยเทพบนเขาโอลิมปส และ เทพแหงปรากฏการณบนทองฟา” 
  เมฆกับภาษาและวรรณกรรม 
 การใชภาษาที่มีความหมายเช่ือมโยงเอาคําวาเมฆมาใชเพื่อเปรียบเปรยหรือเปรียบเทียบ
ใหมีความหมายตาง ๆ มากมาย เชน ถาเปนสถานที่ พระที่น่ังวิมานเมฆ ถาเปนคนก็มีหลายคนที่มีคํา
วาเมฆอยูในช่ือ แมแตนักเขียนบางคนเชน ไมเคิล ไรท ก็ใชช่ือไทยวา เมฆมณีวาจา และในสํานวน
ภาษาตาง ๆ  มีคําวาเมฆปรากฏอยู เชน      
 สํานวนภาษาไทย  ที่นิยมใชเปรียบเปรย คือ  ยกเมฆ  มาเหนือเมฆ และเซียนเหยียบเมฆ            
 สํานวนภาษาอังกฤษ ที่มีคําวาเมฆ เชน Every Cloud Has A Silver Lining ซึ่งหมายถึง 
ในเรื่องราย ๆ มักจะมีแงมุมดี ๆ อยูดวยเสมอ ในที่น้ีเปรียบเมฆเหมือนเรื่องรายที่เขาทาบบังชีวิตให
มืดมน คําวา “Silver Lining” หมายถึง บริเวณขอบของกอนเมฆที่เปนแนวสวางเน่ืองจากมี
แสงอาทิตยสองอยูดานหลังกอนเมฆน่ันเอง 
 สํานวนภาษาญ่ีปุน Kumo o Tsukamuyoo  หมายถึง เน้ือเรื่องที่พูดเพอฝน ไมเปน
แกนสารหาสาระไมได คําวาKumoแปลวา เมฆ 
 ภาษาสันสกฤต  ย่ิงนาสนใจมาก เพราะมีคําที่หมายถึงเมฆกวา  300 คํา โดยการนําเอา
คําที่มีความหมายวาผูสรางนํ้า ผู ถือนํ้า หรือผูแบกนํ้า มาเติมทาย (suffix) เชน ก, กร (ผูทํา)        
เปนวรฺษกร (ผูสรางฝน) , เสจก (ผูโปรยละออง)   นอกจากคําหลักที่เกี่ยวของนํ้าแลว เมฆยังอาจเกิด
จากคําที่หมายถึง ฝน หมอก ควัน และทองฟา อีกดวย 
 เมฆกับวรรณกรรม แปล 
 เรื่อง “เมฆเหินนํ้าไหล” พระราชนิพนธแปลใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี“เมฆเหินนํ้าไหล” เปนวรรณกรรมจีนรวมสมัยที่สะทอนภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมจีน
ปจจุบันที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาประเทศตามนโยบายสี่ทันสมัยที่เริ่มข้ึนในป 2521 และ
ดําเนินตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน เรื่องเมฆเหินนํ้าไหลชวยแสดงใหเห็นสัจธรรมของชีวิตวาความ
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เปลี่ยนแปลงเปนธรรมดาของชีวิต เหมือนเมฆที่ลอยเหินและนํ้าที่ไหลรินไมมีสิ่งใดบังคับควบคุมได ชีวิต
ยอมเปลี่ยนแปลงไปเปนนิจ แปลโดย:  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 นอกจากน้ียังมีวรรณกรรมอื่น ๆ มากมายที่ปรากฏช่ือบนปกหนังสือ เชนหนังสือ “เมฆ
ทูต” เพลงรักแหงวสันตฤดู ของรัตนกวี กาลิทาส เปนวรรณคดีรอยกรองเลมสําคัญของอินเดียที่
พรรณนาเชิงนิราศถึงขาวรักของยักษตนหน่ึง ซึ่งอาศัยเมฆเปนสื่อไปถึงนางผูมีอันตองพลัดพราก    
รอยความเปนภาษาไทยโดยสองสามีภรรยาคูสําคัญแหงบรรณพิภพ  
 เรื่อง “Cloud Atlas” ของ เดวิด มิทเชลล (David Mitchell) เปนนักเขียนที่มีฝมือเต็ม
ไปดวยความอุตสาหะในการแสวงหาขอมูลในแตละสมัย และมีผูแปลใหเปนนิยายเรื่อง “เมฆาสัญจร” 
หรือ Cloud Atlas  เปนเรื่องราวของ 6 ชีวิตที่ขามผานหวงศตวรรษแหงการผลิเกิดเติบโตและลม
สลายของมนุษยชาติ เขมขนสมศักด์ิศรีนวนิยาย เขารอบ Man Booker Prize แหงป 2004 เปน     
นวนิยายหกเรื่องหกรสจากหกยุคสมัยที่เริ่มตนดวยบันทึกของหนุมชาวอเมริกันบนเรือเดินทะเลใน
คริสตศตวรรษทีส่ิบเกา ตามดวยจดหมายเลาเรื่องราวจากนักดนตรีหนุมชาวอังกฤษที่เดินทางไปเสี่ยง
โชคในภาคพื้นยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่หน่ึง  นวนิยายระทึกใจวาดวยเรื่องของนักขาวสาวอเมริกัน
ในยุคที่โลกกําลังรุมรอนดวยพลังงานนิวเคลียร ภาพยนตรผจญภัยวาดวยชีวิตบรรณาธิการชราที่หนี
การไลลาจากแกงมาเฟย  คําสารภาพวาดวยการปลดแอกจากการเปนทาสจากปากมนุษยโคลนน่ิงสาว
ชาวเกาหลีในโลกอนาคต และลงทายดวยเรื่องเลาขางกองไฟวาดวยเรื่องการฆาลางเผาพันธุในโลกยุค
หลังการลมสลายของอารยธรรมจากปากผูเฒาชาวเกาะ ทุกเรื่องถูกรอยเรียงตอกันดวยความเกี่ยวพัน
เล็ก ๆ  นอย ๆ  ของตัวละคร และสัญลักษณประจําตัวที่สื่อวาเปนดวงวิญญาณดวงเดียวกันที่เวียนวาย
ตายเกิดมาสูเวลาและสถานที่ตาง ๆ  กันไป เชนเดียวกับการเดินทางของกอนเมฆขามผานทองฟา ซึ่ง
แมเมฆจะเปลี่ยนรูปรางไปตาง ๆ  นานา แตเมฆก็ยังคงเปนเมฆ  
 และเรื่อง “ตํานานเมฆ” ของคุณ ทาจิมะ ชินจิ ที่เปนนิทานที่กลาวถึงมุมมองของเมฆที่มี
ตอปรากฏการณตาง ๆ  บนโลก โดยไดใชเมฆเปนตัวแทนในการเลาเรื่อง  โดยในการประพันธผูวิจัยได
เลือกที่จะใชเสียงของเด็กในการ เลาเรื่องเปนตัวแทนของเสียงเมฆ  โดยไดเลือกเน้ือหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยและสัตวบนโลก และผลการทบจากการกระทําของมนุษยที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดลอมโลก ดังตัวอยางเรื่องที่หยิบยกมา เชน การตัดตนไมทําลายปา (เรื่อง นกนอย 
ออชิน) การสูญเสียจากสงครามสงผลใหเกิดปญหากับผูที่อยูขางหลังตอง โดดเด่ียว อางวาง (เรื่องใบ
ไผ) การแกงแยงความเปนใหญในสังคมไมสิ้นสุด (เรื่องใครแข็งแกรงที่สุดในโลก) และสัจธรรมความจริง
ของสิ่งชีวิต (เรื่องความทรงจําอันย่ิงใหญในอวกาศ) เปนตน 
 เมฆกับวรรณคดีไทย 
 “เมฆ” ยังเปนสวนประกอบที่สําคัญของตัวละคร ใชเปนยานพาหนะในการเดินทางไปยังที่
ตาง ๆ ที่ตองการเชน ในการตูนวรรณคดีไทยเรื่อง “พระอภัยมณี” ดังปรากฏในคํากลอนวา “เห็นโยคี
ข่ีเมฆมาเสกเวท ข้ึนหยุดย้ังน่ังบนใบเสมา มาถึงน่ีผีพรอมเขาลอมหลาน”  
 เมฆกับเทพนิยายจีน 
 เทพนิยายจีนเรื่อง ไซอิ๋ว เหงเจียข่ีเมฆไดเพราะศึกษาวิชาจากทานเซียน คือวิชาเหยียบ
เมฆเหาะเหินเดินอากาศอาวุธสําคัญของเหงเจีย คือ กระบองวิเศษ ที่ปกติจะเก็บไวในรูหู สามารถยืด-
หดได ซึ่งเดิมเปนเสาคํ้ามหาสมุทร ของเจาสมุทรทะเลใต (ทะเลตงไห) และมีพาหนะเปน เมฆวิเศษ 
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เหงเจีย (ตัวเต็ม:  行者, ตัวยอ:  行者, พินอิน:  XíngZhě สิง เจอ, ฮกเกี้ยน:  เหงเจีย; แปลวา ภิกษุผู
จาริก หรือขาพระ) ; อังกฤษ:  Magic Monkey) เปนหน่ึงในตัวละครเอกเรื่องไซอิ๋ว ซึ่งเหงเจียเดิมเปน
หินที่ถูกแสงสุริยันจันทราอาบมากวา 1,000 ป วันหน่ึงจึงแตก และมีลิงตัวหน่ึงกระโดดออกมา เจาลิง
ตัวน้ันจึงไดไปอยูกับฝูงลิงที่เขาไมผล (เขาฮวยกวยซัว จีนกลางเรียกวา เขาฮัวกั่วซาน) และต้ังตัวเปน
หัวหนาฝูง บรรดาลิงในฝูงนับถือเปนทานอองฉายา “มุยเกาออง” (พญาวานรโสภา) วันหน่ึงเจาลิงหิน
ตัวน้ีเห็นลิงในฝูงตัวหน่ึงตายลงดวยความแก จึงเกิดความคิดจะออกเดินทางไปหาวิชาที่จะไมทําใหเจ็บ 
ไมทําใหตาย จึงออกจากฝูงเดินทางเสาะแสวงหาผูรูไปเรื่อย ๆ ในที่สุดก็พบกับเซียน “โผเถโจซือ” เมื่อ
เซียนรับเปนศิษย ไดฝกวิชาตาง ๆ เชน การแปลงกายที่แปลงได 72 ราง, ตีลังกาไดไกลกวา 300 ลี้, 
ยืด-หดตัวไดถอนขนเสกเปนของตาง  ๆ , ข่ีเมฆวิเศษ เปนตน พรอมกับต้ังช่ือใหวา “ซึงหงอคง”  (จีน
ตัวเต็ม:  孫悟空จีนตัวยอ:  孙悟空; พินอิน:  SūnWùkōng; เวด-ไจลส:  Sun Wu-k’ung;)  
 เมฆกับละครเวที 
 “เมฆ” ถูกเปรียบเปรย วาเปนสัญลักษณที่ใชแทนอุปสรรคตาง ๆ โดยเฉพาะดานความรัก 
ดังในละครเวทีเรื่องบัลลังกเมฆ ซึ่งสรางจากบทประพันธของ ยุทธนา มุกดาสนิท กํากับโดยถกลเกียรติ 
วีรวรรณ เคยเปดการแสดงแลว 3 ครั้ง คือ ในป พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 โดยสองครั้ง
แรกแสดงที่ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

 เมฆกับตํานานภาพวาด  
 หนังสือช่ือ A Theory of cloud ซึ่งเปนเน้ือหาที่มีอิทธิพลในดานทฤษฎีศิลปะรวมสมัย
ปรับปรุงจากมุมมองพื้นฐานทางประวัติศาสตรของศิลปะ แนวคิดพื้นฐานของผูเขียนคือความรุนแรง
ของมุมมองเชิงเสนไมสามารถคลุมทั้งหมดของประสบการณภาพที่ตอบสนองเรื่องราวได 
 เมฆเปนภาษาถ่ิน (Dialectically) เมฆเปนองคประกอบหน่ึงของทองฟาและเปนภาษา
ทองถ่ินของผูชมทั่วโลก บรูเนลเอสช่ี (Brunelleschi) ใหนิยามของเมฆไววา “เมฆเปนศิลปะ
Correggio” ที่ไกลเกลี่ยระหวางผูชมบนโลกและสวรรค ซึ่งจะเห็นไดจากโดมประดับดวยภาพวาดของ
เขาที่มหาวิหารปารมา เมฆเปนสัญญะวิทยา (Semiotic) ที่มีปฏิสัมพันธระยะยาวจนมีมุมมองวา
กลายเปนตัวแทนศิลปะแบบไดนามิก และชวยอํานวยความสะดวกในการสรางงานศิลปะประเภทใหม 
โดยเพิ่มมิติใหกับพื้นที่ภาพไดอยางดี  
 “เมฆ” ในนิยามของ  คอรเรจจิโอ (Correggio) ศิลปะคอรเรจจิโอ  เปนนิยามของผลงาน
ทางศิลปะในแนวที่สื่อถึงความรูสึกสัมผัส (Sensuous) ภาพที่มีองคประกอบเหมือนการเคลื่อนไหว 
ความลวงตาทางทัศนียภาพ โดยเรียกตามช่ือของจิตรกร อันโตนิโอ อัลเลอกริ ดา คอรเรจจิโอ 
(Antonio Allegri da Correggio) ชาวอิตาลี ผูเขียนภาพ “การประสูติของพระเยซู” ในยุคศตวรรษ  
ที่ 16 
 ในหนังสือ A Theory of Cloud กลาววา เมฆเปนคําศัพทที่สําคัญที่สื่อความหมายเปน
รูปรางของศิลปะ คอรเรจจิโอ (Correggio) และเราสามารถมองเห็นได ซึ่งแตละพื้นผิว (Textural) น้ัน
ทําใหเราเกิดความคิดไดหลากหลายจากเคาโครงการดูลายเสน ซึ่งแตกตางจากการมองของแข็ง เมฆมี
การเปลี่ยนแปลงและแสดงออกเฉพาะมีเอกลักษณที่ระบุไดจากรูปราง (Shape) ที่แปรเปลี่ยนไปอยู
ตลอดเวลา  
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ศิลปะของเมฆ (Cloud Painting) เมฆทํางานโดยการเปลี่ยนแปลงของสีและรูปรางที่อยู
ภายในเมฆในสัดสวนตาง ๆ ที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากการควบคุมจากมือมนุษย ถูกเปรียบเทียบในเชิง
โวหารผานทางความคิดของศิลปน ซึ่งจะนําไปสูการแปลเปนคําพูดหรือทฤษฎีตอไป 

Apparition In Cloud สิ่งที่ปรากฏภายในเมฆในบันทึกทางศาสนาของ Ourer (1498) 
กลาววา “มีนักบุญมองเห็นเทพขณะเดินทางไปซื้อหนังสือใหตัวเองวามีเทพ (Angle) กําลังยางเทา
คลายเสาหินลงมายังโลก โดยที่ตัวเทพถูกปกปดบังดวยกอนเมฆ และมีรังสีที่เกิดมาจากแสงของพระ
อาทิตยออกมาจากหนาของเขา” มันชางเปนภาพที่นาอัศจรรย แตหน่ึงในน้ันมีความเปนจริงที่ตามมา
จากบทคําสอนของพระเยซูสูจดหมายฉบับหน่ึงในคัมภีร  ประกอบไปดวยบทความจํานวนมากที่แสดง
ใหเห็นถึงการใชเมฆเปนสวนประกอบสําหรับการสื่อเจตนารมณ มีความหรูหรา และความเปนรูปเปน
รางมากข้ึน ซึ่งเปนหน่ึงรูปแบบหน่ึงในหลักการแหงความเปนเมฆ นักจิตรกรผูมีช่ือเสียงในยุคน้ันคือ 
ราฟาเอล จัดแสดงฉากเกี่ยวกับศาสนาในนครวาติกัน ซึ่งมีฐานเปนเมฆและไฟเปนหลัก ใหมีแสงสวาง
ไสวในยามคํ่าคืน และตองการความมืดจากเงามากข้ึน มีการใชเมฆเปนสัญศาสตรแทนการสําแดงฤทธ์ิ
ของพระเจา ในอิสราเอลถือเปนการปรากฏตัวลําดับแรก และแผกระจายเพื่อพบปะผูเปนสาวกของ
พระเจา ในแตละชวงของวันก็จะมีเฉดสีที่แตกตางกันไป ดังที่ปรากฏอยูมากมายในหลังคาของศาสนพิธี
ตาง ๆ ซึ่งแสดงถึงเกียรติศักด์ิของพวกเขา  
 Cape Farewell Project 

เปนโครงการที่มุงเนนใหการศึกษากับเด็กและเยาวชน ไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและศิลปะตาง ๆ ที่อยูรอบโลกและตัวเรา โดยมีกิจกรรมใหรวมกันทํา
มากมาย นอกจากน้ียังมีขอมูลความรูดานอื่น ๆ มากมายที่ใหบริการกับผูสนใจในธรรมชาติ โดยกลาว
ไวในหัวขอหลักสูตรวิทยาศาสตรสภาพภูมิอากาศวา “สิ่งที่ดีเกี่ยวกับ Cape Farewell คือเปนการ
รวมตัวกันของกลุมปญญาชนที่ทํางานในดานวิทยาศาสตรและศิลปะ เพื่อหารือเรื่องธรรมชาติในอดีตที่
ผานมาจะเปนเรื่องปกติถาคุณมองบางสวนของนักปรัชญาที่ย่ิงใหญที่สุดของเรา และซามูเอล ประธาน
ของ Royal Society หน่ึงในนักประดิษฐที่ย่ิงใหญที่สุด คือ ลีโอนาโด ดา วินซี (Leonardo Da Vinci) 
เปนหน่ึงในศิลปนที่ ย่ิงใหญที่สุดของเรา ที่ นําเราออกไปหาความรูจากวิธีบูรณาการน้ี  Cape 
Farewell7 จะทําใหเรากลับไปที่หารากเหงาที่แทจริงของสิ่งที่เราอยากเรียนรู และจะไดรับรูอยางนา
ต่ืนเตนจริง ๆ  อีกดวย” 
               การเสริมสรางประสบการณและจินตนาการที่ควบคูกับความจริงที่สุด ดังจะเห็นไดจาก 
Explore clip video ช่ือ Colures ปฏิสัมพันธของศิลปะและวิทยาศาสตรของ Cape Farewell
สนับสนุนการสรางสรรควิธีทางวิทยาศาสตรและการมีสวนรวมกับปญหาสภาพภูมิอากาศ แหลงการ
เรียนรูเหลาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อชวยครทูี่จะแนะนําหลักสูตร มุงเนนขามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเขา
มาในชีวิตของโรงเรียนและชุมชนในทองถ่ิน สงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัยของตัวเอง การสืบสวนทาง
วิทยาศาสตรและการตอบสนองอยางสรางสรรค สงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนตัวเองดานความคิดเห็น
และความรูสึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     
 7Simon Boxall, The Climate Science Programme, accessed November 20, 
2012, available from http: //www.capefarewell.com/climate-science. 
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บทท่ี 3 
 

แผนการดําเนินงานและวิธีการสรางสรรคผลงาน 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการตีความเมฆผานงานประพันธเพลงรวมสมัย ผู วิจัยไดแยก
กระบวนการสรางสรรคออกเปน 5 สวนไดแก 

1. รวบรวมขอมูลเบื้องตน 
2. แนวคิดผานกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกลุมตัวโนตและบทวิเคราะหงานประพันธ 
3. สรางสรรคการออกแบบศิลปะทางดานเสียง (Sound Art) และศิลปะการจัดวาง 

 (Installation Art)  
4. สรางสรรครูปแบบงานแสดง และนิทรรศการ นิทานตํานานเมฆ (Cloud Legend)  
5. จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ นิทานตํานานเมฆ สูสาธารณชน 

 

1. รวบรวมขอมลูเบ้ืองตน 
ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจ เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบทิศ

ทางการนําเสนอ เทคนิคและกระบวนการสรางสรรคผลงานที่จะสื่อออกมาใหตรงตามแนวความคิด 
โดยศึกษาจากขอมูลจริงจากการบันทึกเสียงที่อยูในบทวรรณกรรม, เสียงจากธรรมชาติ และเสียง
รอบตัวที่มนุษยสรางข้ึนมา ศึกษาขอมูลจากการไดรับอิทธิพลจากการศึกษาผลงานของศิลปน 

อีริค ซามาค (2532)  ไดศึกษาเรื่อง “Animal in Cage” ลักษณะงานเปนงานจัดวาง
ทางดานเสียงใหมีการปฏิสัมพันธทางโสตและทัศนูปกรณ จากการศึกษาผลงานของอีริค ซามาคมี
บทบาทตองานของผูวิจัย ในเรื่องของภาพประกอบบรรยากาศของการจัดวางที่มีสวนเสริมใหผลงาน
เสียงชัดเจนมากย่ิงข้ึน มีผลตอการรับรูทางความหมายและความรูสึกตามลําดับ 

ฟรานซิส โดมองต (Francis Dhomont) ในประเด็นของการผสมผสานเสียงที่มีลักษณะ
ตาง ๆ (เสียงของธรรมชาติรวมกับเสียงสังเคราะห และเสียงของเครื่องดนตรีช้ินเล็ก ๆ และเสียงพูด)  
 
2. แนวคิดผานกรอบทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 2.1 กลุมตัวโนตท่ีใชในบทประพันธ 

ในเรื่องของบทเพลงประกอบ ผู วิจัยไดนําแนวคิดของฟรานซิส โดมองต (Francis 
Dhomont) ในประเด็นของการผสมผสานเสียงที่มีลักษณะตาง ๆ (เสียงของธรรมชาติรวมกับเสียง
สังเคราะห และเสียงของเครื่องดนตรีช้ินเล็ก ๆ และเสียงพูด) โดยมีแนวคิดหลักในการสรางตัวกลุม
ระดับเสียงซึ่งมาจากประโยคในบทนําวา “ขาขอแนะนําใหเจาสังเกตมวลเมฆเถิด มวลเมฆอยูระหวาง
มนุษยชาติและดวงดาว” โดยใหความสําคัญกับมุมมองสามมุมมอง 1. เรื่องราวบนโลก  2. เรื่องของ
เมฆ และ 3. เรื่องของดวงดาว  และสรางชุดโนตใหกับเครื่องดนตรีตาง ๆ  โดยมีแนวคิด ดังน้ี 
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G A= Ground Area หมายถึง เรื่องของธรรมชาติ, มนุษย, สัตวและสิ่งมีชีวิตบนโลก         
C D E = Cloud Do Everything หมายถึง มวลเมฆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส

ลมจนทําใหเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนไปตาง ๆ นา ๆ มีทั้งดีและไมดี 
F#G#A# = สิ่งศักด์ิสิทธ์ิอันสูงสงที่ควรเคารพและบูชา ในที่น้ีกลาวถึงเหลาเทวดาและพระ

ผูเปนเจาหรือผูมีอิทธิฤทธ์ิทําใหเกิด ฝนตก แดดสอง ฟารอง และอื่น ๆ   ตามความเช่ือของตํานานเทพ 
ตาง ๆ  
        สําหรับแนวคิดทฤษฏีดนตรี  ผูวิจัยเลือกใชบันไดเสียงสองบันไดเสียงซอนกัน ไดแก 
บันไดเสียง Pentatonic (G A, C D E ) แทน มนุษยกับเมฆ และบันไดเสียง  Whole Tone Scale (C 
D E,F#G#A#) แทนเมฆกับดวงดาว และสุดทายเปนการผสมทุกบันไดเสียงเขาดวยกัน  ซึ่งนําไปสูการ
นําเสนอแนวคิดของจักรวาล ที่เปนการรวมตัวของทุกสิ่งทุกอยาง โดยทั้งสองจะใชพื้นที่กึ่งกลางรวมกัน
คือเมฆ  C D E  (Cloud Do Everything) ดังจะเห็นไดจากกรอบแนวคิดในการสรางกลุมระดับเสียง 
Cloud Legendดูภาพรวม (ภาพที่ 1)   

 

  
 
ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดหลักเพื่อสรางตัวกลุมระดับเสียง 3 กลุม ที่ใชในบทประพันธ 
   

นอกจากน้ีผูวิจัย ไดกําหนดตารางกรอบแนวคิด สําหรับการใชโนตหลักในแตละทอนเพลง
เพื่อตีความใหสอดคลองกับความสัมพันธ ระหวางปรากฏการณการเปลี่ยนแปลง  ของเมฆกับอารมณ
ของตัวละคร และเหตุการณในบทวรรณกรรมตามแนวคิดในการสรางกลุมระดับเสียงและการใช
เทคนิคการจัดวางเรื่องเสียงตามตารางดานลาง (ตารางที่ 2)  และแนวคิดในการสรางกลุมโนตที่ตีความ
จากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของกลุมเมฆตาง ๆ ที่อยูในบทประพันธ Cloud Legend (ตารางที่ 
3) ดังน้ี 
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ตารางที ่2   แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใชโนตและเทคนิคตาง ๆ มาใชในการประพันธดนตร ี
 

 
 
 
ตารางที่ 3   แสดงตัวอยางการตีความเกี่ยวกับการเลือกใชกลุมโนตสรางทํานองเพลง แทนลักษณะ 
               การเปลี่ยนแปลงของเมฆชนิดตาง ๆ  
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 2.2  บทวิเคราะหแนวคิดการประพันธ 
   เมฆชนิดแผน (Stratus)  
 กรอบแนวคิดเมฆคือ C D E  = Cloud Do Everything หมายถึง มวลเมฆที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลมสื่อถึงอารมณ สงบ น่ิงตามลักษณะตัวโนตตัวกลม ผูวิจัยเลือกที่จะใชชุด
โนต C D E ลองพื้นยาวแทนแผนเมฆที่ลอยตํ่าไปอยางชา ๆ ซึ่งเราเรียกเมฆชนิดน้ีวาเมฆ Stratus จะมี
ลักษณะแผขยายไปเรื่อย ๆ  ไดผลตามความรูสึก  ฟงดู สงบ น่ิง ราบเรียบ มีการเคลื่อนไหวเล็กนอย 
ซึ่งจะสังเกตไดจากแนวทํานองของวิโอลาที่บรรเลงกลุมโนตลักษณะตัวเขบ็ตเคลื่อนไหวไปมา โดยใช
โนตชุดเดิมแตเปลี่ยนจังหวะเพื่อเปลี่ยนสีสันของทํานอง เพื่อสะทอนถึงลักษณะที่เมฆลอยและคอย ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลม เปนตน ตามรูป (ภาพที่ 2)   
 

 
 
ภาพที่ 2 บอกลักษณะการลอยของเมฆชนิดแผน (Stratus)  
  (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No. 3 หองเพลงที่ 36 – 39)  
 
 
 เมฆหายไปในพริบตา 
 แนวคิดการตีความจากบทพูด “เมฆหายไปในพริบตา” เปนการสื่อถึงคนมองเมฆที่ลอย
อยูบนทองฟาหายไปที่ละจุดเพื่อสื่อถึงอารมณตามลักษณะอัตราสวนโนตที่สั้นและกระชับสลับไปมา
ระหวางเมฆกับผูมองในที่น้ี C = Cloud คือ เมฆและ G คือผูมองทายที่สุดเมฆก็หายไป เหลือไวเพียง
ตัวหยุดตามรูป (ภาพที่ 3)  
 

 
 
ภาพที่ 3 บอกลักษณะโนตที่ตีความแทนเมฆที่ลอยอยูบนทองฟาและหายไปที่ละจุด 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No. 3  หองเพลงที่ 92 – 97)  
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 หยาดนํ้าคาง 
 แนวคิดของระดับเสียงที่ใชแทนหยาดนํ้าคาง คือ C D E  F# G# A#  หมายถึงการรวมตัว
ของละอองนํ้าซึ่งทําใหเกิดเมฆ และละอองนํ้าเปรียบเหมือนพระพุทธเจาที่แฝงกายเปนละอองนํ้าแอบ
พระอิศวรซึ่งเปนสิ่งที่เราเคารพบูชา จึงแทนดวยกลุมโนต F# G# A# ตามแนวคิดหลักสวนตัว G A  คือ 
เด็กนอยที่อยูบนโลก ซึ่งตามเน้ือเรื่องไดกลาวถึงการปาดนํ้าคางบนใบหนาของเด็กผูหญิง 
 ผูวิจัยไดเลือกที่จะใชเครื่องดนตรี Glockenspiel แทนเสียงหยาดนํ้าคางและมีระดับเสียง
ที่อยูในลักษณะหน่ึงเสียงเต็ม (Whole Tone) เพื่อใหมีอารมณและความรูสึกที่ สดใส กระจาง และมี
การดําเนินข้ันคู 6 ออกเมนเต็ด (Augmented 6th), คู 4 ออกเมนเต็ด (Augmented 4th) และ คู 4 
เพอรเฟค (Perfect 4th) เพื่อเพิ่มความเขมของเสียงใหนาสนใจ ตามรูป (ภาพที่ 4)  
 

 
 
ภาพที่ 4     แสดงลักษณะตัวละครหยาดนํ้าคาง ใชกลุมโนตหองแรกเปน Whole Tone Scale  
   (นฤพนธ  พิกุลหอม: Cloud Legend No. 3  หองเพลงที่ 14 – 19 และ หอง 97 - 100)  
 
 
 ออกเดินทาง 

ผูวิจัยไดใชแนวคิดของฟรานซิส โดมองต ที่นําเอาทวงทํานองของเพลงพื้นบานมา ผูวิจัย
ไดเลือกเพลงเปด (เพลงสําหรับเด็ก) โดยกําหนดใหตัวโนตบางตัวหายไป เพื่อตองใหผูฟงนึกถึง
บรรยากาศและเรื่องราวในอดีต ซึ่งมักใชเพลงน้ีในกิจกรรมตาง ๆ  เชน คายลูกเสือและเนตรนารี เปน
ตน  เน้ือรอง.... ยามเมื่อเปดมันเดินไป มองแลวไมนาดูเลย จําไวเถิดเพื่อนเอย  ๆ จงอยาเดินใหเหมือน
เปด.. ตามรูป (ภาพที่ 5)  

 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะกริยาทาทาง ของการเดินทาง 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No. 3  หองเพลงที่ 40 – 46)  
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3. สรางสรรคการออกแบบศิลปะทางดานเสียง (Sound Art)  
3.1 การจัดวางเสียงพูด (Speech)  
ผูวิจัยมีกระบวนการคัดเลือกเสียงพูด 2 สวน 1. เปนการเกริ่นนําเขาสูการเลาเรื่องโดย

เสียงผูวิจัยกลาวนําและตอดวย  2. เปนเสียงของเด็กซึ่งเปนตัวแทนเลาเรื่องราวทั้งหมด โดยใชเครื่อง
บันทึกเสียง (Zoom H2n) บันทึกเสียงความถ่ีที่ 48.000 KHz 24 bit หลังจากที่ไดเสียงมา ก็นํามา
ผานกระบวนการปรับแตงเสียงพูด และเสียงที่บันทึกจากธรรมชาติใหไดตรงตามแนวคิดที่ตองการโดย
ใช โปรแกรม Cubase 5  เทคนิคที่ใช  เชน การใชเสียงกอง (Reverb), เสียงสะทอน (Delay) เปนตน 
ตามรูป (ภาพที่ 6)  

 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงถึงกระบวนการปรับแตงเสียง (Sound Edit)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No. 3 ปรับแตงเสียงพูดและเสียงบันทึก)  
  
 
 สําหรับกระบวนการทํางานกับเสียง ผูวิจัยไดบันทึกจากธรรมชาติและเสียงสัตวจริง ๆ  
รวมไปถึงการบันทึกเสียงสัตวจากจินตนาการของเด็ก ๆ  โดยการรองเลียนแบบเสียงตัวละครสัตวตาง ๆ  
ในวรรณกรรม หลังจากน้ันก็นํามาเขาสูกระบวนการปรับแตงเพื่อใหไดเสียงสังเคราะหตรงตามแนวคิด
ที่ตองการโดยใชโปรแกรม  Cubase 5 และนํามาใชรวมกับโปรแกรม Sibelius 7ประพันธแนวทํานอง
ของเครื่องดนตรีตามที่ไดวางแผนไวภายใตการทํางานของทั้งสองโปรแกรมตามรูป (ภาพที่ 7)  
 

 
 
ภาพที่ 7  แสดงกระบวนการทํางานของสองโปรแกรมที่ประสานไปพรอมกัน (Synchronize)  

  (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No. 1 ทอน Prologues)  
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4. สรางสรรครูปแบบงานแสดงและนิทรรศการนิทานตํานานเมฆ (Cloud Legend)  
ผูวิจัยไดมีการบวนการคัดเลือกเสียงพูดจากบทประพันธในวรรณกรรมมา 4 เรื่อง และยก

บทนํามาเปนการบรรยายหัวเรื่อง โดยในแตละเรื่องก็จะแบงเปนทอนของบทพูด เพื่อใหงายตอการ
เรียบเรียงจัดวางเสียงตาง ๆ โดยมีเน้ือหาและลักษณะทอนที่พูด พรอมดวยการจัดแสดงผลงานดาน
เน้ือหาผานรูปแบบ นิทรรศการ ภาพถายกอนเมฆ, ภาพวาดการตูน และเน้ือหาในบทประพันธทั้ง 5 
หมายเลข พรอมแสดงดนตรีประกอบ นิทานตํานานเมฆ ตามรูป (ภาพที่ 8 ถึงภาพที่ 12)   

 

 
 
ภาพที่ 8  แสดงเน้ือหาบทพูด ในสวนของคํานําในวรรณกรรม 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduces) มี 4 ทอน A, B, C และ D)  
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ภาพที่ 9  แสดงเน้ือหาบทพูด ในเรื่อง ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก (Prologues)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.1 มี 5 ทอน A, B, C, D และ E)  
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ภาพที่ 10 แสดงเน้ือหาบทพูด ในเรื่อง ใบไผ (Bamboo leave)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 มี 4 ทอน A, B, C และ D)  
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ภาพที่ 11 แสดงเน้ือหาบทพูด ในเรื่อง นกนอย ออชิน (Or Chin Little Bird)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 มี 4 ทอน A, B, C และ D)  
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ภาพที่ 12 แสดงเน้ือหาบทพูด ในเรื่อง ความทรงจําอันย่ิงใหญในอวกาศ 
  (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 มี 8 ทอน A, B, C, D, E, F, G และ H)  
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5. จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ นิทานตํานานเมฆ สูสาธารณชน 
 ผูวิจัยไดนําเสนอผลงานการจัดวางเสียง และภาพถายพรอมบทประพันธดนตรี นิทาน
ตํานานเมฆสูสาธารณชน ณ อุทยานการเรียนรู (TK Park) ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 8 มีการเชิญ
วิทยากรมาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเรื่องเมฆชนิดตาง ๆ โดยนักวิชาการ ดร.บัญชา ธน
บุญสมบัติ และมีการจัดนิทรรศการภาพถายกอนเมฆ, ภาพวาดการตูน และเน้ือหาในบทประพันธ ทั้ง 
5 หมายเลข โดยมีการจัดทําโพสเตอร (Poster) เพื่อประชาสัมพันธหนางาน ตามรูป (ภาพที่ 13)  
 

 
 
ภาพที่ 13   ภาพ Poster แสดงภาพโพสเตอร (Poster) เพื่อประชาสัมพันธหนางาน 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  นิทาน ตํานานเมฆ (Cloud Legendary Tales)  
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บทท่ี 4 
 

แนวทางการประพันธเพลง Cloud Legend และบทวิเคราะหงานประพันธ 
 

ผูวิจัยไดใชแนวการประพันธดนตรีที่ผสมผสานเสียงของกลุมเครื่องดนตรี เสียงสังเคราะห 
และเสียงที่บันทึก (เสียงของธรรมชาติและเสียงของเด็ก) โดยผานกระบวนการจัดวางและดัดแปลง
เสียง โดยคํานึงถึงการสะทอนภาพของนิทาน การสรางใหผูฟงรับรูถึงจินตนาการของเรื่องราว โดยใช
แนวคิดและแรงบันดาลใจจากเพลง “Forêtprofonde” (เพลงในปาลึก) ของ ฟรานซิส โดมองต 
(Francis Dhomont) เขาตองการจะสื่อสารถึงแนวคิดในเรื่องของธรรมชาติ  ในทุกสวนของเพลงในปา
ลึกมีการสะทอนการปรากฏตัวของสัตวและมนุษยอยูตลอด  ชวงเพลงที่มีการนําเอาเสียงธรรมชาติและ
การเลียนแบบเสียงธรรมชาติมาสรางเปนบทประพันธซึ่งสอดคลองกับงานของผูวิจัย 

ผูวิจัยสนใจเลือกนําวรรณกรรมเรื่องสั้น “ตํานานเมฆ” มาเปนจุดหลักในการสราง
งานวิจัย เน่ืองจากเน้ือหาในวรรณกรรม “ตํานานเมฆ” สามารถสื่อและสะทอนใหผูฟงไดรับรูเรื่องราว
และกฎเกณฑของแตละสังคมไดอยางมีนัย และในเรื่องราวมีตัวละครที่สะทอนสังคมหลากหลายชนช้ัน 
ต้ังแต ตนไม, สัตว, มนุษย,พระราชา,พระพุทธเจา ใหแงคิดและจินตนาการที่หลากหลายกับผูฟง รวม
ไปถึงเสนหของการดําเนินเรื่องราวที่เลาผานมุมมองของเมฆ    

แนวคิดของบทประพันธจะมีดวยกัน  5 เรื่อง แตละเรื่องแบงออกเปนทอนตาง ๆ  โดยแต
ละทอนมีความหมายที่แตกตางกันไปข้ึนอยูกับบริบทตามเรื่องราวจากเสียงพูด (Speech) แตทุกทอน
จะมีภาพรวมที่คลายคลึงกันในดานการจัดวางเรื่องเสียงเปนหลัก สวนบทประพันธดนตรีที่นํามา
ประกอบน้ันเปนอัตราสวนเพียงสั้น ๆ  และความยาวของหองไมมากนักเพราะตองแบงพื้นที่ใหกับ
เสียงพูด จึงมีลักษณะสัดสวนเล็ก ๆ  นอย ๆ  (Fragment)  ที่เขามาสอดแทรกเพื่อสรางสีสันและขยาย
ภาพจินตนาการใหเดนชัดย่ิงข้ึน ผูวิจัยไดนําเทคนิคการปรับแตงเสียงที่บันทึกไวจากจินตนาการของ
เสียงเด็กและการสรางเสียงใหมจากเสียงที่มีอยูเดิมตามรูปของดนตรีมิวสิกคงแคร็ต1 (Musique 
Concrète) การดัดแปลงเสียงธรรมชาติที่ไดถูกบันทึกมา โดยที่เสียงธรรมชาติเหลาน้ีรวมไปถึงเสียงที่
มนุษยสรางข้ึน ผูวิจัยไดนําเทคนิคเสียงของเครื่องดนตรีทั้งแบบด้ังเดิม และเสียงของเครื่องดนตรีที่ถูก
คิดคนข้ึนมาใหม  

นอกจากน้ีแลวผูวิจัยไดใชเสียงจากเสียงธรรมชาติ ซาวดสเคป (Soundscape)  เชน เสียง
ลม คลื่น นกรอง ฝนตก ฟารอง ซึ่งซาวดสเคปน้ันอาจถูกมองวาเปนเสียงที่ถูกบันทึกและบรรเลงเพื่อ
สรางบรรยากาศหรือสรางประสบการณตาง ๆ จากสิ่งแวดลอมน้ัน ๆ   
 
 
     

 1David Cope, Techniques, Of The Contemporary Composer, (New York:  
Schirmer, 2008) , 168. 
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บทวิเคราะหงานประพันธ 
 

Cloud Legend No.1 (Prologue)  
ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก 

 
 จากแรงบันดาลใจของผูประพันธตองการสื่อใหเห็นถึงการใชชีวิตของสังคมปจจุบันที่มีการ
แขงขันแยงความเปนใหญในหมูของตน ผูวิจัยไดเลือกเรื่องราวของสัตวบนเกาะใหญแหงหน่ึงมีการ
ชุมนุมสนทนาเพื่อหาขอยุติวาสัตวชนิดใดจะเปนผูที่ย่ิงใหญที่สุดในโลก ซึ่งมีนัยที่คลายคลึงกับสังคม
ปจจุบันที่สื่อใหเห็นถึงการแกงแยงความเปนใหญในสังคมไมมีวันสิ้นสุดในเรื่องน้ีสมมุติใหเมฆกอนใหญ
หนา (Cumulus) ที่เปนเมฆที่มีมวลความหนาแนนสูง และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจะเปนตัวแทนเลา
เรื่องโดยจะสะทอนถึงการแกงแยงชิงดีกันในสังคมมนุษย ซึ่งบทประพันธ Cloud Legend No.1 น้ีมี
ดวยกัน 5 ทอน แตละทอนมีความยาวไมเทากัน ข้ึนอยูกับบริบทของบทพูด 

ภาพรวมของเพลงนําการใชเทคนิคการจัดวางเสียง เพื่อกระตุนและกอใหเกิดการรับรู
ตอบสนองกับสิ่งแวดลอม มีการโครงสรางการจัดวางรูปแบบพื้นที่ของเสียงทั้ง 3 สวน เขารวมกันโดย
การกําหนดชวงเวลา (Time Line) ของแตละสวนใหอยูใน Scores เดียวกัน ตามรูป (ภาพที่ 14)  

 

 
 
ภาพที่ 14 ตัวอยางบทพูด (Speech), การออกแบบเสียง (Sound Design) และเสียงจากเครื่อง

ดนตร ี(Instruments) แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเพลง Cloud Legend No.1 
(นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก หองที ่26 - 38)  

 

 
 

Instrument 

 
การออกแบบเสียง ( Sound design)  
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Cloud Legend No.1 (ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก) สําหรับในทอน: A 
ผูวิจัยไดสรางเสียงจากแนวดนตรีเครื่องสายโดยใชโนตตัวกลม มีการใชเทคนิคการรูดสาย

ข้ึนและลงเพื่อใหเสียงคอย ๆ เปลี่ยนเสียงใหสูงข้ึนและตํ่าลงหน่ึงไมโครโทน (Microtone) แลวรูด
กลับมาที่เดิมตีความแทนกระแสอากาศ และบรรยากาศบนทองฟาที่มีเมฆลอยตามลม และคอย ๆ จับ
ตัวรวมกันในแนวต้ังจากสูงลงมาตํ่า (Cumulus) กลางมหาสมุทรอินเดีย และนําเสนอเสียงของซาวนด 
อารต (Sound Art) จากการเปากระปองโคกนํามาปรับแตงเสียง (Edit Sound) โดยใชเทคนิคเสียง
สะทอน (Delay) และเสียงกอง (Reverb) ซึ่งใชแทนเสียงลม และเสียงรองของสัตวใหญในเกาะจาก
ระยะไกลมาสูระยะใกลหูผูฟง นอกจากน้ียังมีการนําเอาเสียงสัตวตาง ๆ เขามาผสมผสานกันใหมาก
เพื่อใหฟงดูแลวเกิดโกลาหลอลหมาน ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 15) และ (ภาพที่ 16)  

 

 
ภาพที่ 15     แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน A  

(นฤพนธ พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1)  
  

 

 
 
ภาพที่ 16    แสดงทอน A:  เทคนิคการรูดสายของเครื่องสายเปลี่ยนเสียงใหสูงข้ึนและตํ่าลงหน่ึง 
                ไมโครโทน (Microtone) ตอดวยเสียงที่สรางจากการบันทึก (Sound Scape)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลกCloud Legend No.1 หองที่ 1- 8)  

สูงข้ึนหนึ่ง ไมโครโทน 

ต่ําลงหนึ่ง ไมโครโทน 
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Cloud Legend No.1 (ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก) สําหรับในทอน:  B  
ผูวิจัยไดใชเสียงที่บันทึกจากธรรมชาติในที่น้ีคือ เสียงนก และเสียงสัตวเล็กสัตวนอย แนว

ดนตรีที่ใชจะเปนการใชเทคนิคในการสรางและผสมเสียงใหเกิดเสียงสังเคราะห เปนเสียงรองใหมของ
บรรดาสัตวทั้งหลายที่มารวมตัว เพื่อใหฟงแลวเกิดความสับสน อลหมาน โดยนําเทคนิคตาง ๆ มาใช 
เชน การจัดวางเสียง (Sound Design) ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับแตงเสียงที่
บันทึกและการปรับแตงเสียงของบทพูด โดยใชเทคนิคการบีบอัดเสียง Compressor ตามเน้ือเรื่อง 
(ภาพที่ 17), (ภาพที่ 18) และ (ภาพที่ 19)  

 
 

 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน B 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1)   
 
 

  
 

ภาพที่ 18 แสดงถึงการทํางานทอน B:  ใชเทคนิค:  เสียงสะทอนถวงเวลาเล็กนอย (Mono Delay) 
และการกําหนดใหเสียงทํางานโดยใหดังไปรอบ ๆ บริเวณ (Surround Pan)  

 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก  จากเพลง  Cloud Legend No.1)   
 
 

 
 
ภาพที่ 19 แสดงถึงการทํางานทอน B:  ใชเทคนิค:  เสียงกอง (Reverb) , การจํากัดขอบเขตเสียง 
  (Limiter) และการบีบอัดเสียง (Compressor)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก  จากเพลง  Cloud Legend No.1)   
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 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมโนตในอัตราสวนสั้น ๆ  เปน 3 พยางค และใชเครื่องหมายกําหนด
ความเขมของเสียงแทนลักษณะอาการของเมฆกําลังย้ิมแฉง ลักษณะการใชแนวดนตรีจะเปนการเขียน
ทํานองของบทเพลงที่ไรกุญแจเสียง กลาวคือเอกภาพของทํานองบางครั้งเกิดจากโมทีฟหลัก แตก็มี
บางครั้งที่เอกภาพของทํานองจะเกิดจากการใชกลุมของโนตที่กําหนดไวที่มีลักษณะใกลเคียงกัน  ตาม
รูป (ภาพที่ 20) และ (ภาพที่ 21)   
 

 
 
ภาพที่ 20 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน C 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก จากเพลง  Cloud Legend No.1)   
 
 

 
 
ภาพที่ 21 แสดงทอน C:  ลักษณะอาการของ เมฆกําลังย้ิม 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1 หองที่ 36 –38)  
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หลังจากน้ันจะเปนการลองลอยของเมฆตอไป ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการปฏิบัติ เครื่องสาย
ดวยการดีดสาย (Pizzicato) และรับดวยเสียงของกล็อคเค็นสปล Glockenspiel แทนการรับรูของเมฆ 
ตามรูป (ภาพที่ 22)   
 

 
 
ภาพที่ 22 แสดงทอน C:  แสดงถึงการปฏิบัติเครื่องสายดวยเทคนิคการดีดสาย (Pizzicato)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1 หองที่ 43– 46)  
 
 
 Cloud Legend No.1 (ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก) สําหรับในทอน: D 

ผูวิจัยไดกําหนดใหเสียงทอนน้ีเปนเสียงที่บันทึกจากเสียงรองของเด็ก ๆ กําลังรองเพลง 
ชาง ๆ  ๆ ..นองเคยเห็นชางหรือเปลา ชางมันตัวโตไมเบา...  เพื่อเปดตัวสัตวใหญในเรื่องคือ ชาง สอด
สลับกับเสียงพูด เน้ือเรื่องตาม (ภาพที่ 23)  

 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงเน้ือเรือ่งบทพูด (Speech) ของทอน D 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1)   

Glockenspiel 

Pizzicato 
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ในทอนน้ีจะเนนการใชเสียงสังเคราะหมากกวาทอนอื่น ๆ  เพราะผูวิจัยตองการเนนเสียง
จากบทสนทนาของเหลาบรรดาเสียงสัตวทั้งหลายใหชัดเจนย่ิงข้ึนตามรูป (ภาพที่ 24)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 แสดงทอน D:  เนนการใชเสียงพูด, เสียงธรรมชาติ และ เสียงสังเคราะห  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1 หองที่ 48 – 91)   
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Cloud Legend No.1 (ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก) สําหรับในทอน: E 
ผูวิจัยไดกําหนดทอนน้ีใหใชการคัดทํานองเพลง แกวหนามา มาใช โดยกําหนดใหเสียง

บางตัวของตัวโนตหายไปเพื่อใหผูฟงไดคาดเดาทํานองที่หายไปเน้ือเรื่อง ตามรูป (ภาพที่ 25)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่25 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน E 
(นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1)   

 
 

ผูวิจัยเลือกทํานองน้ีแทนตัวละครคือ พระราชา  (เน้ือรองเมืองมิถิรา มีพระราชา..) มา
บรรเลงในชวงที่กลาวถึงตัวละครพระราชาเปนใหญ โดยกลุมโนตที่ใชในทอนน้ี จะมีโนตบางตัวที่ใช
เทคนิคการปดคียของเครื่องเปาไวเพียงอยางเดียว ตามรูป (ภาพที่ 26)  

 

 
 

ภาพที่ 26 แสดงการคัดทํานองเพลง แกวหนามา โดยใชเทคนิคปดคียอยางเดียวโดยไมตองเปา 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1 หองที่ 108 –  

115)  
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ในชวงทายของบทเพลงจะเปนการใชโนตที่อยูในบันไดเสียง เพนทาโทนิคและโฮลโทน
สเกล (Pentatonic & Whole Tone Scales) กันโดยเริ่มจากโนตตัว GA, และคอย ๆ ขยายวงกวาง
ออกไปในลักษณะของเสียงกองที่สะทอนกลับไปมา (Echo) แทนเสียงพูดของสัตวตาง ๆ (ใช ๆ ๆ) ที่มี
ความคิดเห็นเดียวกัน ตามรูป (ภาพที่ 27)  
 

 
 
ภาพที่ 27 แสดงการขยาย และทวนซ้ําแทนเสียงกองที่สะทอนกลับไปมา (Echo)   

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1 หองที่ 133-137)  
 
 
และในแนวเครื่องสาย (String) จะใชโนต CDE,F#GA สลับไปมาดวยการใชเทคนิคการดีด

สาย (Pizzicato) คลอไปพรอม ๆ กับแนวเครื่องลม (Wood Wind) ตามรูป (ภาพที่ 28)  
 

 
 

ภาพที่ 28  แสดงเทคนิคการดีดสาย (Pizzicato)  
(นฤพนธ  พิกุลหอม:  ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1 หองที่ 133-137)  

 (Echo)   
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หลังจากน้ันมีการเปลี่ยนสีสันเปนการสีแทน (Arco) สุดทายจบดวยการดีดสาย 
(Pizzicato) อีกครั้งที่โนต C ซึ่งเปนจุดรวมระหวางกลางของทั้งสองบันไดเสียง คือ บันไดเสียงเพนทา
โทนิคและบันไดเสียงโฮลโทน น่ันหมายถึงวา ถึงแมจะแตกตางกันก็สามารถที่จะหาจุดเหมือนเพื่อที่จะ
อยูรวมกันได  โดยสังเกตไดจากโนตที่อยูในแนวของกล็อคเค็นสปลที่ตัวโนตที่เปนจุดรวมคือ C D E 
ตามรูป (ภาพที่ 29)  
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงจุดรวมระหวางกลางของบันไดเสียงเพนทาโทนิค และโฮลโทน 
(นฤพนธ  พิกุลหอม: ใครแข็งแกรงที่สุดในโลก Cloud Legend No.1 หองที่ 138 -145)  
 
 

ตัวโนตที่เปนจุดรวม 
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บทวิเคราะหงานประพันธ 
 

Cloud Legend No.2 (Introduces)  
 

ภาพรวมของบทประพันธน้ีซึ่งเปนสวนสําคัญที่เปนที่มาของการสรางกลุมโนตในบท
ประพันธ Cloud Legend ทั้งหมด เปนการเกริ่นนําใหรูจักประเภทของกลุมเมฆในลักษณะตาง ๆ    
นอกจากน้ียังกลาวถึงดวงดาววาเปนผูสงสารอยางมีนัยดวย ซึ่งเปนประโยคในบทนําของเรื่องสื่อถึงการ
กระทําของมนุษยที่สรางผลกระทบตอมนุษยและธรรมชาติน้ันเอง ภาพรวมของเพลงเปนการใชเครื่อง
ดนตรีประกอบการเกริ่นนําและแนะนําใหรูจักกับกลุมเมฆฝนของแตละประเภทที่กลาวมา รวมกับเสียง
ธรรมชาติดวยเชนกันแตนอยกวาทอน Prologue 
 โดยมีแนวคิดหลัก ๆ การสรางตัวกลุมระดับเสียงมาจากประโยคในบทนําวา “ขาขอ
แนะนําใหเจาสังเกตมวลเมฆเถิด มวลเมฆอยูระหวางมนุษยชาติและดวงดาว” โดยใหความสําคัญกับ
มุมมองสามมุมมอง 1. เรื่องราวบนโลก  2. เรื่องของเมฆ และ 3. เรื่องของดวงดาว  และสรางชุดโนต
ใหกับเครื่องดนตรีตาง ๆ  โดยมีแนวคิดดังน้ี G A= Ground Area   หมายถึง เรื่องราวของธรรมชาติ, 
มนุษย, สัตวและสิ่งมีชีวิตบนโลก C D E = Cloud Do Everything หมายถึงมวลเมฆที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลมจนทําใหเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนไปตาง ๆ นา ๆ  มีทั้งดีและไมดี  
และ  F#G#A# = สิ่งศักด์ิสิทธ์ิอันสูงสงที่ควรเคารพและบูชา ในที่น้ีกลาวถึงเหลาเทวดาและพระผูเปน
เจา หรือผูมีอิทธิฤทธ์ิทําใหเกิด ฝนตก แดดสอง ฟารอง และอื่น ๆ ตามความเช่ือของตํานานเทพตาง ๆ   
ซึ่งบทประพันธ Cloud Legend No.2 น้ีมีดวยกัน 4 ทอน โดยในชวงแรกมีการกําหนดระดับเสียง
ใหกับกลุมเครื่องดนตรีไวตามกลุมอยางชัดเจน ตามรูป (ภาพที่ 30)  
 

 
 
ภาพที่ 30 แสดงการกําหนดระดับเสียงใหกลุมเครื่องดนตรี   
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  Introduce)  
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 Cloud Legend No.2 (Introduces) สําหรับในทอน: A   
ในชวงแรกเปนการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับมวลเมฆบนทองฟา ที่คอย ๆ เพิ่มจุดที่ละจุด

เล็ก ๆ นอย ๆ เปนแนวดนตรีบางสวนใชเทคนิคตาง ๆ  อยางละเล็กละนอย ลักษณะกึ่ง พอยตทิลิสติก 
แตไมกระโดดกวางมากนัก โดยสังเกตไดจากแนวเครื่องสายเชลโล เปนการนําเทคนิคการการดีดและ
การสี ผูวิจัยสื่อถึงการเกิดภาพเมฆที่ละจุด และสอดสลับกับภาพเมฆที่เกิดข้ึนเชิงเสนของเมฆดวย และ
บางครั้งก็มีการดําเนินแนวดนตรีผสมผสานไปพรอม ๆ กันกับลายละเอียดเชิงเสนที่เคลื่อนไหวอยาง
ตอเน่ืองดวย ตามบริบทของบทพูด เน้ือเรื่องตาม (ภาพที่ 31)  และ (ภาพที่ 32)   

 

 
ภาพที่ 31 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน A 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  Introduce)  
 
 

 
ภาพที่ 32 แสดงการนําเทคนิคการเกิดภาพเมฆที่ละจุดและสอดสลับภาพวาดเชิงเสนของทอน A 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  (Introduce) หองที่ 10 -19)  
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  และในสวนของการเกิดเมฆเปนกอนและรวมตัวกันเปนเมฆฝนอันหนักหนวง ผูวิจัยไดใช
เสียงฝนที่ตกจากธรรมชาติ มาผสมผสานกับแนวดนตร ีและมีการตีความใหกับเครื่องสายที่แทนกระแส
ลมเย็น และเครื่องลมที่แทนกระแสลมรอนที่ลอยตัวสูงข้ึน และเสียงของกล็อคเค็นสปลทําใหเกิดไอนํ้า
ในอากาศเปนกอนเมฆที่มีกระแสลมวนเวียนไปมาภายในกอนเมฆ ซึ่งเปรียบเหมือนอารมณที่วาวุน ขุน
มัวของมนุษยเรา กอนเมฆไดหอบเอากลุมไอนํ้าในเมฆที่ไหลวนไปมารวมตัวเปนเม็ดฝนตกลงมา และ
สุดทายก็จางหายไปในอากาศ ในทอนน้ีจะมีการรวมตัวของกลุมโนตที่กําหนดเอาไวในชวงแรก มา
รวมกันและจัดวางเสียงใหมีความรูสึกวาเสียงมวนตัวเปนวงกลมตอ ๆ กันไป ซึ่งผูวิจัยเรียกแนวดนตรีน้ี
วา รูปแบบเสียง Tone Roll ที่มีลักษณะของการมวนตัวของเสียงตาม ซึ่งจะเปนลักษณะของครึ่งเสียง
โครมาติกข้ึนหรือลง ตามรูป (ภาพที่ 33)  

 

 
 
ภาพที่ 33 แสดงการผสมผสานของแนวดนตรีและการตีความการเปลี่ยนแปลงของเมฆ ทอน A 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  (Introduce) หองที่ 20 -24)  

 

 
กระแสลมที่วนเวียนไปมาภายในกอนเมฆ 



46 
 

 

Cloud Legend No.2 (Introduces) สําหรับในทอน:   B   
เปนการเปลี่ยนความรูสึกของจากเหตุการณอันวาวุนเปนความรูสึกสงบน่ิง โดยกลาวถึง

ดวงดาวในยามคํ่าคืนที่สองแสงเปนประกาย ในที่น้ีผูวิจัยตีความเสียงของกล็อคเค็นสปลและเครื่องลม 
แทนแสงแหงดวงดาวและใหกลุมเครื่องสายลากเสียงยาว โดยใหไวโอลินใชเทคนิคเสียงประสาน 
(Harmonic Tone) แทนกระแสอากาศเย็นในยามคํ่าคืน เน้ือเรื่องตาม (ภาพที่ 34) และ (ภาพที่ 35)  

 

 
ภาพที่ 34 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน B 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  Introduce)  
 
 

 
 
ภาพที่ 35 แสดงการตีความกระแสอากาศเย็น และ แสงแหงดวงดาว ทอน B 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  (Introduce) หองที่ 27 -32)   
 

 
 
 
 
 
 

 
แสงแหงดวงดาว 

 
 

 
 
กระแสอากาศเย็น 
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ในทอน B น้ีเปนการกลาวของดวงดาวกับมนุษยบนโลก ผูวิจัยจึงเนนเรื่องราวตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนบนโลกมากมาย ที่มีทั้งความคิดเห็นที่ตรงกันและไมลงลอยกันปะปนกันไป แนวดนตรีที่ใชเปน
การบรรเลงคลอไปพรอม ๆ กันกับการกลาวของดวงดาวอยางเรื่อยไป โดยเนนที่มนุษยใหสนใจฟง แต
ดูเหมือนมนุษยจะนอนหลับฝนไปเรื่อยเปอย ไมสนใจฟงถึงการกระทําของตนเอง ดาวตองการสื่อวาทุก
การกระทําของทุกคนมีความเกี่ยวพันกัน และสะทอนถึงกันหมด ในที่น้ีผูวิจัยกําหนดชุดโนตที่สื่อถึง
การกระทําที่ตอเน่ืองกันจากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง  ดวยการใชเครื่องลมเนนความเขมของเสียงที่ตัว
โนต สื่อใหมีการสะทอนของตัวโนตที่สงผลไปยังเครื่องดนตรีอื่น ๆ  จากบนลงลางและจากเบื้องลางไปสู
ดานบนสลับไปมาไมมีวันสิ้นสุด ตามรูป (ภาพที่ 36)  
 

 
ภาพที่ 36 แสดงถึงการกระทําของมนุษยทุกคนที่มีผลกระทบและเกี่ยวพันสะทอนถึงกันหมด 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 33 -38)  
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 Cloud Legend No.2 (Introduces) สําหรับในทอน: C   
เปนประโยคสําคัญที่ทําใหผู วิจัยเกิดแนวคิดในการสรางบทประพันธเพลง Cloud 

Legend โดยดวงดาวไดแนะนําใหมนุษยดูเมฆกันเถิด ผูวิจัยใชเทคนิคการทวนซ้ํา (Repetition) เพื่อ
ตอกยํ้าคําพูดและพฤติกรรมการกระทําของมนุษย โดยใชกลุมโนตเดียวกัน และตามเน้ือเรื่อง        
(ภาพที่ 37) และ (ภาพที่ 38)  
 

 
ภาพที่ 37 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน C 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 Introduce)  
   
 

 
 
ภาพที่ 38 แสดงถึงการตอกยํ้าคําพูดและการกระทําของมนุษย โดยใชกลุมโนตเดียวกัน 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 42 -43)  
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 นอกจากน้ีแลวผูวิจัยใชลักษณะการสรางสีสันแนวดนตรี ดวยการกําหนดความเขมของ
เสียงทั้งดังและความเบาที่ตัวโนตและโมทีฟ และใชแนวทํานองที่เกิดจากเอกภาพของตัวเอง ตามแนว
เครื่องดนตรีเครื่องลมเปนหลัก และมีการสอดสลับโดยใชหลักพื้นฐานของแนวทํานองที่เกิดจาก 
เทคนิคออสตินาโต เปนกลุมโนตที่ซ้ํา ๆ กันมากกวา แนวเสียงซึ่งมีมาต้ังแตสมัยบาโรก และใชเทคนิค
การแปรรูปแบบทํานองที่มีเคาโครงเดิมอยู (Variation From) บางเพียงเล็กเพื่อหลีกเลียงความจําเจ 
และมีการใชเทคนิค การรัวเสียง (Tremolo) ที่แนวเครื่องสาย และการไลแนวทํานองในลักษณะโคร
มาติก (Glissando) ของคลาริเน็ท (Clarinet) ตามรูป (ภาพที่ 39) และ (ภาพที่ 40)  
 

 
 
ภาพที่ 39 แสดงการสรางสีสันแนวทํานองที่เกิดจากเทคนิคออสตินาโต 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 44 -49)  
 
 

 
 
ภาพที่ 40 แสดงการการใชเทคนิคการรัวเสียง (Tremolo) และ การดีดสาย (Pizzicato)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 50 - 54)  
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 นอกจากน้ีแลวในชวงสุดทายของทอนน้ี ผูวิจัยไดใชเสียงธรรมชาติ Sound Scape จาก
เทคนิคการปรับแตงและสังเคราะหเสียงที่บันทึก จากโปรแกรมดนตรี Cubase 5 โดยใชเทคนิคการ
หนวงเวลาของเสียง และสะทอนไปมา (Ping Pong Delay) ใชการปรับแตงเสียง (Equalizers) เพื่อ
ปรับคลื่นความถ่ีของเสียง ใหไดตามจินตนาการที่ตองการของผูวิจัย เพื่อนํามาใชแทนเสียงจักรวาล 
และบรรยายการลองลอยของกลุมมวลเมฆที่อยูดานบนดวยเครื่องสาย ตามรูป (ภาพที่ 41) และ (ภาพ
ที่ 42)   
 

 
 
ภาพที่ 41 แสดงการสังเคราะหเสียงที่บันทึกใหม แทนเสียง จักรวาล 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  (Introduce) หองที่ 69 - 74)  
 
 

 
 
ภาพที่ 42 แสดงการบรรยายอาการลองลอยของกลุมมวลเมฆที่อยูดานบนดวยเครื่องสาย 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  (Introduce) หองที่ 69 - 74)  
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 Cloud Legend No.2 (Introduces) สําหรับในทอน:   D 

เปนการเปลี่ยนความรูสึกของจากแนวเครื่องสายมาเปนเครื่องลมโดยเปลี่ยนบทบาทจาก
การประกอบคําบรรยาย เปนประกอบการเลาเรื่องของเมฆแทน ผูวิจัยไดตีความโนตชุดน้ีแทนเรื่องราว
ที่เมฆเลาโดย เทเนอรแซ็กโซโฟน (Tenor Sax) เปนผูสงสารคนแรก จากน้ันใหเครื่องดนตรีรับตอเปน
ชวง ๆ  เปรียบเหมือนการสงสารเลาเรื่องราวตอไปเรื่อย ๆ ไปยังผูรับฟง ผูวิจัยใชเทคนิคการทวนซ้ํา 
(Repetition) คลายลักษณะมุขปาฐะ ที่บอกปากตอปากกันไปแลวพอถึงคนสุดทายสารน้ันก็จะเหลือไม
ครบเทากับตนฉบับจริง เน้ือเรื่องตาม (ภาพที่ 43) และ (ภาพที่ 44)  

 

 
 
ภาพที่ 43 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน D 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 Introduce)  
 

 

 
 

ภาพที่ 44 แสดงการบรรยายการเลาเรื่องของกลุมมวลเมฆที่อยูดานบนดวยเครื่องลม 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2  (Introduce) หองที่ 75 - 78)  
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 หลังจากน้ันเปนการตีความเรื่องเมฆที่ไหลเรื่อยไปตามกระแสนํ้าแหงความฝนผูวิจัยไดใช
เทคนิคการสรางทํานองเพลงแบบการทวนซ้ํา (Repetition) จากเสียงสูงสูเสียงตํ่า แทนการเคลื่อนไหว
ของเมฆที่ลอยไหลเรื่อยลงตํ่าเหมือนกระแสนํ้ายอมไหลลงไปสูที่ตํ่า ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 45)  

 

 
 

ภาพที่ 45 แสดงการทวนซ้ํา (Repetition) และแนวทํานองที่วนกลับมาอีกรอบ (Loop)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 79 - 81)   
 

 
 และขณะเดียวกันมีเสียงหน่ึงที่อยูในใจที่ผูวิจัยใชแทนความฝนเปนลักษณะของแนว

ทํานองที่วนกลับมาอีกรอบ (Loop) นอกจากน้ีผูวิจัยกําหนดความเขมของเสียงจากเบาคอย ๆ ดังข้ึน 
และเพิ่มความหนาแนนของเสียงลงไปดวยการเพิ่มช้ินเครื่องดนตรีแตยังคงระดับเสียงไวที่จุดเดิม จนใน
ที่สุดคอย ๆ จางหายไป ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 46)  

 

 
ภาพที่ 46 แสดงแนวทํานองที่วนกลับมาอีกรอบ (Loop)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 79 - 82)   
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ผูวิจัยตีความในชวงเวลาที่เมฆหยุดพักกลางอากาศ ซึ่งเมฆกําลังครุนคิดในใจ เหมือนกับ
จะไตรตรองเรื่องราวที่ตนรับรูมา ดวยการใชชุดโนตในความฝนมาใชอีกครั้ง แตเปลี่ยนแนวทํานอง
เล็กนอยใหกับเครื่องลม พรอมดวยเสียงจากธรรมชาติ และมีการใชเทคนิคการรูดสาย (Glissando) 
แทนอาการหยุดพักกลางอากาศของเมฆ ตามรูป (ภาพที่ 47)  

 

 
 
ภาพที่ 47 แสดงถึงอารมณเมฆที่กําลังครุนคิดในใจ และอาการหยุดพักกลางอากาศของเมฆ 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 83 - 88)  
 
 

 
 

Glissando 
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 ในชวงสุดทายที่เมฆกําลังไตรตรองเรื่องราวที่พบมา กอนที่จะเลาเรื่องใหทุกผูฟง ผูวิจัยได
ตีความและสรางแนวทํานองจากเอกภาพของตัวกลุมตัวโนต ที่กําหนดไวโดยเริ่มจากแนวทํานองที่
กลาวถึงชีวิตที่ผานพบมาบนพื้นโลก GA (Ground Area) ผสมผสานรวมกันกับเมฆ CDE (Cloud Do 
Everything) และดวงดาวผูสงสารมายังเมฆ F# G# A# (สิ่งที่สูงสง คูควรกับการใหเกียรติ ยกยอง และ 
การเคารพบูชา) โดยผูวิจัยไดขยายและยออัตราสวนโนตเดิมใหกระจายไปทั่ว แทนอิริยาบถของผูคน
บนโลกที่ตางทํางานหรือปฏิบัติกันอยูตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 48)  
 

 
 

ภาพที่ 48 แสดงการขยายและยออัตราสวนโนตเดิม ใหกระจายไปตามเสียงเครื่องดนตรตีาง ๆ  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 89 - 93)  

 
 

และขณะเดียวกันกอนเมฆบนทองฟาคอย ๆ  ลองลอย และหายไปที่ละจุด ผูวิจัยกําหนด
ทํานองไวใหกับเครื่องสายปฏิบัติโดยใชเทคนิคการดีดสาย (Pizzicato) ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 49)  

 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงถึงเมฆคอย ๆ ลองลอยและหายไปที่ละจุด 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 89 - 93)  
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สําหรับแนวทํานองสุดทายที่ผูวิจัยสรางข้ึนมาไวเพื่อตอนจบของ Cloud Legend No.2  น้ีได
นําเอาบันไดเสียงเพนทาโทนิค  มาใชกับแนวเครื่องลม กล็อคเค็นสปล และแนวเครื่องสาย ใชเทคนิค
การสรางทํานองจากบันไดเสียงเพนทาโทนิคเชนกัน แตมีการนําเอารูปแบบความตอเน่ืองของแนวเสียง
มาใช โดยเริ่มจากเครื่องสายซึ่งเปนรูปแบบที่ยังคงใชอยูในงานดนตรีรวมสมัย ใชลักษณะโนตเพดัล ที่มี
คาความยาวไมแพออสตินาโต ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 50)  
 

 
 

ภาพที่ 50 แสดงถึงทอนจบที่ใชบันไดเสียงเพนทาโทนิค และการใชเทคนิค โนตเพดัล 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.2 (Introduce) หองที่ 94 - 100)  
 
 
 

 
 
 
โนตเพดัล 

บันไดเสียงเพนทาโทนิค 
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บทวิเคราะหงานประพันธ 
 

Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf)  
 

ภาพรวมของบทประพันธเปนเรื่องราวกลาวถึงเด็กนอยผูหญิงคนหน่ึง ที่ตองสูญเสียพอ
จากเหตุการณสงครามในสนามรบแหงหน่ึง ทําใหตองกําพรา โดดเด่ียวอางวาง นาสงสาร ทุกครั้งที่ตน
คิดถึงพอก็จะเดินทางไปในปาไผ เพราะสมัยเด็กคุณพอชอบพาไปฟงเสียงใบไผเปนประจํา เรื่องน้ีสื่อถึง
ความเงียบเหงา เศรา และสงบ หลังเหตุการณที่ตองสูญเสีย (เลาโดยเสียงรองของเด็กผูหญิง)  

ภาพรวมของเพลงเปนการใชเครื่องดนตรีสลับสอดแทรกระหวางชวงของการบรรยาย มี
การหยิบยกทวงทํานองของเพลงเปดสําหรับใชในคายลูกเสือและเนตรนารี  มาใชเพื่อใหนึกถึง
บรรยากาศเรื่องราวและประสบการณในอดีตของผูฟง โดยการตัดทอนระดับเสียงบางเสียงไป เพื่อ
สะทอนถึงการขาดหายไปของบางสิ่งบางสิ่งบางอยางน้ัน หมายถึงเด็กนอยตองเดินเพียงลําพังเพราะไม
มีพอไปดวย 

โดยมีแนวคิดหลัก ๆ การสรางตัวกลุมระดับเสียงเนนเรื่องราวบนโลก ผูวิจัยสรางชุดโนต
ใหกับเครื่องดนตรีตาง ๆ G A = Ground Area   หมายถึง เรื่องราวของธรรมชาติ มนุษย, สัตวและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก และเนนระดับเสียงน้ีเปนหลัก เพราะผูวิจัยกําหนดและตีความเสียงใบไผเปนโนต G,A 
ดวย  ซึ่งบทประพันธ Cloud Legend No. 3 น้ีมีดวยกัน 4 ทอน  

 
 Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) สําหรับในทอน:  A:   

ในทอนแรกน้ีผูวิจัยใชแนวทํานองเกริ่นนํามากอนเสียงเลาเรื่องของเมฆ  โดยการสราง
ทํานองเพลงจากบันไดเสียงเพนทาโทนิค  ในลักษณะเสียงที่วนซ้ําไปมา แตไมเนนจังหวะใหคงที่ คลาย
เทคนิค Cadenza โดยกําหนดโนตไวใหแตไมกําหนดความเร็วใหกับคลาริเน็ท และสรางทํานองเพลง
จากบันไดเสียง โฮลโทนเสกล (Whole Tone Scale) ใหกับ ฟลูต (Flute) แลวจงึเริ่มบทพูด ตามเน้ือ
เรื่อง (ภาพที่ 51) และ (ภาพที่ 52)   

 

 
 
ภาพที่ 51 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน A 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 Bamboo Leaf)  
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ภาพที่ 52 แสดงการสรางทํานองเพลงจาก บันไดเสียงเพนทาโทนิค  และ โฮลโทนเสกล (Whole  
                Tone Scale) ใหกับ คลาริเน็ท  (Clarinet)  และ ฟลูต (Flute)   
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 5 - 13)  
 
 

ในชวงที่กลาวถึงเวลาเชาตรู ผูวิจัยไดใชเสียงจากนกและไกที่บันทึกจากจินตนาการของ
เสียงเด็ก ๆ  แลวนํามาปรับแตง มาใชในชวงตนประโยค สวนแนวดนตรีเปนการนําเทคนิคของการ
กระโดดขามข้ันคู 8 เพอรเฟค (Perfect) และยังคงมีรูปแบบการทวนซ้ํา (Repetition) โดยมีการ
เปลี่ยนอัตราสวนโนตใหสลับกัน ตามรูป (ภาพที่ 53)  

 

 
 

ภาพที่ 53 แสดงการใชเสียงที่บันทึกจากจินตนาการของเสียงเด็ก ๆ  และเทคนิคการสรางแนว 
 ทํานองแบบทวนซ้ํา (Repetition)  
  (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 14 – 17)  
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และมีการคัดแนวทํานองเพลงแกวหนามามาใช ดวยเทคนิคการยอและขยายแนวทํานอง
ใหม โดยแจกจายใหเครื่องดนตรีตาง ๆ ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสีสันของเสียง (Tone Color) ซึ่งผูวิจัยใช
ทํานองน้ีแทนตัวละครเมฆที่กําลังลองลอยอยูเหนือมหาสมุทรอินเดีย โดยใหแนวเครื่องสายปฏิบัติตาม
รูป (ภาพที่ 54)  

 

 
 
ภาพที่ 54 แสดงการคัดแนวทํานองเพลง แกวหนามามาใชเทคนิคการยอและขยายแนวทํานองใหม 
 แทนตัวละครเมฆที่กําลังลองลอยอยูเหนือมหาสมุทรอินเดีย 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 22 – 25)  

  
 
 และในชวงที่เมฆกําลังสูดลมหายใจ ผูวิจัยไดใชเทคนิคการขยายโนตเพียง 2 ตัว คือ ตัว G 

และ F# โดยใหเครื่องลมปฏิบัติ และใชเทคนิคการเพิ่มความเขมของเสียงเขามาชวย สวนทางดาน
เครื่องสายมีการใชโนตเพดัล สลับกับออสตินาโต เพื่อแทนการเคลื่อนไหวของกระแสลม ตามเน้ือเรื่อง 
(ภาพที่ 55) และ (ภาพที่ 56)  
 

 
 

ภาพที่ 55 แสดงการขยายทํานองที่ใช แทน เมฆกําลังสูดลมหายใจ 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 30 – 35 )  
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ภาพที่ 56 แสดงการใชโนตเพดัล สลับกับออสตินาโต เพื่อแทนการเคลื่อนไหวของกระแสลม  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 30 – 35)  
 
 

Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) สําหรับในทอน: B 
ผูวิจัยไดกําหนดทอนน้ี โดยใชการคัดทํานองเพลงเปดมาใชเพื่อแทนกริยากําลังออก

เดินทาง โดยใหเสียงบางตัวของตัวโนตหายไปเพื่อใหผูฟงไดคาดเดา และใชเทคนิคการขยับคียเฉพาะ
โนตบางตัวโดยไมตองเปา (Key Klapper) และมีการใชเสียงที่บันทึกคนเดินเขามาใชดวย (Sound 
Walk In) ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 57) และ (ภาพที่ 58)  

 

 
 

ภาพที่ 57 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน B 
(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) )  
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ภาพที่ 58 แสดงการใชเทคนิคการขยับคียเฉพาะโนตบางตัวโดยไมตองเปา (Key Klapper)   
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 36– 42)   
 
 
 นอกจากน้ีในชวงที่กลาวถึงสายลมและใบไผ ผูวิจัยไดใสเสียงธรรมชาติจากปาไผที่บันทึก
มาปรับแตงเพื่อเพิ่มบรรยากาศใหดูเหมือนเขาไปอยูในเหตุการณ และเลือกใชเทคนิคการบีบอัดเสียง 
(Compressor) และเทคนิคการลดและเพิ่มความถ่ี  (Frequency) สงสัญญาณไปยังลําโพงซายและ
ขวา เพื่อสรางมิติทางเสียงใหผูฟงมีความรูสึกเหมือนกําลังอยูในไผ ตามรูป (ภาพที่ 59)  
 

 
ภาพที่ 59 แสดงการใชเทคนิคการบีบอัดเสียง (Compressor) และเทคนิคการลดและเพิ่ม 
                ความถ่ี (Frequency) สงสัญญาณไปยังลําโพงซายและขวา 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 50 - 42)   
 



61 
 

 

 สวนในเรื่องของเครื่องสาย ผูวิจัยใชเทคนิคการรัวสาย (Tremolo) และการรูดสาย 
(Glissando) เพื่อแทนเสียงลม และใบไผที่เสียดสีไปมาตามลม ตามรูป (ภาพที่ 60)  
 

 
 
ภาพที่ 60 แสดงการใชเทคนิคการรัวสาย (Tremolo) และรูดสาย (Glissando)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 50– 58)  
 
 

Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) สําหรับในทอน:  C 
ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหนักดนตรีมีสวนรวมในการประพันธ โดยการใหนักดนตรีเครื่องสาย 

เชลโลปฏิบัติตามอารมณของผูเลน ตามที่ไดฟงเรื่องราวในขณะน้ัน และปฏิบัติออกมาตามความรูสึก
ของตนเอง (Improvise) และมีการใชเทคนิคโหนเสียงจากสูงไปตํ่าโดยรูดสายแบบโหยหวน 
(Portamento) ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 61)  และ (ภาพที่ 62)   
 

 
 
ภาพที่ 61 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน C 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 Bamboo Leaf)  
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ภาพที่ 62 แสดงการใชเทคนิคการรัวสาย (Tremolo) การรูดโนตแบบโหยหวน (Portamento)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 59– 67)  
 
 
 นอกจากน้ีแลวยังใชเสียงจากนักดนตรี กระซิบเสียง C>>>...zzz. โดยใหเสียงผานชองฟน
บังคับเสียงดวยรูปของปากที่บิดไปมา แทนเสียงลมและเสียงใบไผ  ซึ่งปฏิบัติไปพรอม ๆ กับเสียงที่
บันทึกไวแทนตนไผในธรรมชาติ และตอบรับดวยการสีของเครื่องสายที่ดําเนินทํานองแบบโนตเพดัลมี
การใชเทคนิคการรัวลิ้น (Flutter Tonguing) ของแนวฟลูตแทนใบไมที่ถูกลมพัดและขยับใบอยาง
รวดเร็วตามรูป (ภาพที่ 63)  
 

 
 
ภาพที่ 63 แสดงการเทคนิคการรัวลิ้น (Flutter Tonguing) มาใชใน ทอน C 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 68– 76)  
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Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) สําหรับในทอน:  D 
 ผูวิจัยใชแนวทํานองแบบโพลิโฟนิคที่มีอัตราโนตซอนทับกันในบางจังหวะ และแบบพอยต

ทิลลิสติก ที่มีการเคลื่อนแนวดนตรีในลักษณะข้ันคูกระโดดที่กวางมาก หรืออาจมีตัวหยุดเกิดข้ึนมาก 
จะใหเสียงแตละเสียงแยกตัวออกจากกัน เปนการตีความวาเมฆคอย ๆ  หายไปที่ละจุด ในพริบตา ตาม
เน้ือเรื่อง (ภาพที่ 64) และ (ภาพที่ 65)  
 

 
 
ภาพที่ 64 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน D 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf)  
 
 

 
 
ภาพที่ 65 แสดงการนําเทคนิคตาง ๆ มาใชใน ทอน D 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 77– 84)  
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ผูวิจัยยังคงใชเทคนิคการโหนเสียงแบบโนตรูด (Portamento) ของกลุมเครื่องสายลาก
เสียงยาวจากสูงไปตํ่าและตํ่าไปสูง และการใชแนวทํานองแบบโนตเพดัลไปจนกระทั่งจบบทเพลง รวม
กับแนวทํานองแบบพอยตทิลลิสติก ที่มีการเคลื่อนแนวดนตรีในลักษณะข้ันคูกระโดดที่กวางมาก หรือ
อาจมีตัวหยุดเกิดข้ึนมาก จะใหเสียงแตละเสียงแยกตัวออกจากกัน เปนการตีความวาเมฆคอย ๆ  
หายไปที่ละจุดในพริบตา และเหลือไวเพียงแสงตะวันที่โผลออกมาหลังจากที่เมฆหายไป ดวยเสียงของ 
กล็อคเค็นสปลตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 66)  
 

 
 
ภาพที่ 66 แสดงการนําเทคนิคตาง ๆ มาใชใน ทอน D 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.3 (Bamboo Leaf) หองที่ 92– 98)  
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บทวิเคราะหงานประพันธ 
 

Cloud Legend No.4 (Or Chin)  
 
 ภาพรวมของบทประพันธสื่อถึงเรื่องราวของมนุษยที่ตองด้ินรนเอาตัวรอด ทายที่สุดไมมี
ทางเลือกเลยตองไปเบียดเบียนธรรมชาติ โดยการตัดตนไมทําลายปา และทําใหตองสูญเสียญาติอัน
เปนที่รักของตนและคนในหมูบาน ดวยผลการกระทําของตนเอง จนสิ่งมีชีวิตเชน นกนอยตองจบชีวิต
ลงไปดวยเพราะไมมีที่อยูอาศัยโดยมีแนวคิดหลัก ๆ สําหรับการประพันธ Cloud Legend No.4 (Or 
Chin) น้ี ผูวิจัยเนนเทคนิคการจัดวางเสียงเพื่อสรางใหเกิดการจินตนาการถึงสภาพแวดลอมมากกวา
แนวเครื่องดนตรี และโดยไดนําเอาเสียงของธรรมชาติ สายลม ฝน ฟา และเสียงสังเคราะหจาก
เครื่องจักรกล เลื่อยไฟฟา มาประกอบในบทประพันธดวย  สวนแนวทํานองของดนตรีก็จะใชแนวคิด
ของปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของเมฆฝนที่วุนวาย วาวุน เหมือนกับนกที่ไรซึ่งที่พักอาศัย ไมมีปาอยูจน
ตองบินสูงข้ึนแลวตกลงมาตาย และมีการใชเทคนิค Vibration ของแนวเครื่องสาย นอกจากน้ีผูวิจัยได
ทดลองการใชโบ (bow) ที่เปลี่ยนจากการสีทํานองเพลง มาเปนการสีเลียนแบบอาการของคนเลื่อยไม 
(Sawyer) ที่กําลังตัดไมอยู ซึ่งแนวดนตรีในทอนน้ีจะมีเน้ือดนตรีที่เปนระดับเสียงนอยมาก จะพบและ
ปรากฏใหเห็นในทอน D ไปจนจบบทเพลง 

 
  Cloud Legend No.4 (Or Chin) สําหรับในทอน:  A   

ในทอนแรกน้ีผูวิจัยใชเสียงนก และธรรมชาติ ที่ผูวิจัยไดบันทึกจากธรรมชาติ มาใชโดย
ไมไดปรับแตงเสียงมากนักเพราะตองการธรรมชาติจริง ๆ มีเพียงปรับเฉพาะ (Equalizers) เพื่อปรับ
คลื่นความถ่ีของเสียงเทาน้ัน สวนการปรับแตงเสียงพูดใชเทคนิคใน Effect ชวยปรับแตงเพื่อใหเสียง
ตรงตามที่ตองการ  ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 67) , (ภาพที่ 68) และ (ภาพที่ 69) , (ภาพที่ 70)  

 

 
 

ภาพที่ 67 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน A 
(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 Or Chin)  
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ภาพที่ 68 แสดงคลื่นเสียงที่บันทึกมาในลักษณะเสียงพูด (Speech) ที่เปนคํา และประโยค 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 Or Chin)  
 

 

 
 
ภาพที่ 69 แสดงการปรับแตงและจัดวางการดําเนินเรื่องราวดวยเสียงนก และเสียงธรรมชาติ 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 Or Chin)  
 
 

 
 
ภาพที่ 70 แสดงการทํางานรวมกันของเสียงพูด และเสียงธรรมชาติ (Sound Scape)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 1- 21)   
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  สําหรับแนวดนตรีที่ใชในทอนน้ี มีเพียงเล็กนอยโดยใชเทคนิค Vibration ที่แนว
เครื่องสาย และเทคนิคการดีดสายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เพราะผูวิจัยตองการเนนเสียงของเสียง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะเสียงของ Drum Baraka และเสียงหึ่ง (Drone) ที่ผูวิจัยเลือกมาใชโดยการ
ปรับแตงเพื่อใหเขากับบรรยากาศของชนกลุมนอย ทั้ง 50 เผา เน้ือเรื่องตาม (ภาพที่ 71)   
 

 
 
ภาพที่ 71  แสดงเทคนิคที่ใชกับแนวเครื่องสาย และภาพรวมของการใชเสียงที่ถูกบันทึกจากสถานที ่
  ตาง ๆ (Sound Scape) มาจัดวาง ใหเขากับบทพูด ในทอน A  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 25- 30)  
 
 
  Cloud Legend No.4 (Or Chin) สําหรับในทอน:  B  
 ในทอนแรกน้ีเปนการพูดของตัวละครในเรื่องที่บอกถึงความรูสึกของตนเอง มากกวาที่
จะเปนเพียงแคเมฆเลาใหฟงเหมือนกับเรื่องอื่น ๆ  ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสรางเสียงจากวัสดุอุปกรณ 
เชน การทุบโตะขยับกระดาษ เคาะโลหะ และเสียงรายงานขาวจากโทรทัศน ที่สอดคลองกับเรื่องราว
ในบทพูด และปรับแตงเสียงสังเคราะหจากเลื่อยสวานไฟฟาใหเหมือนเสียงเลื่อยไฟฟาที่กําลังลักลอบ
ตัดไมทําลายปา และสรางเสียงจากเครื่องดนตรี เครื่องสาย แทนลักษณะของการเลื่อยไมดวยการใชคัน
ชักสีลงบนสายที่ถูกฝามือแตะไวทุกเสนแลวสีลงและข้ึน ตามรูปแบบของการเลื่อยไม (Sawyer)  
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เน้ือเรื่อง ตามรูป (ภาพที่ 72)  และ (ภาพที่ 73)  
 

 
 
ภาพที่ 72 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (speech) ของทอน B 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 Or Chin)  
 
 

 
 
ภาพที่ 73 ภาพรวมการใชเสียงทีบ่ันทึกจากสถานที่ตาง ๆ (Sound Scape) มาจัดวางใหเขากับบท

พูด ในทอน B 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 32- 55)  

 
นอกจากน้ีผูวิจัยไดนําเสียงที่บันทึกจากสวานไฟฟา มาปรับแตงสังเคราะหใหม ใหเสียง

สวานไฟฟาเหมือนเสียงเลื่อยไฟฟาที่กําลังลักลอบตัดไมทําลายปา นอกจากน้ีผูวิจัยกําหนดใหกลุม
เครื่องสายปฏิบัติเสียงแทนลักษณะของการเลื่อยไม ดวยการใชคันชักสีลงบนสายที่ถูกฝามือแตะ
เฉพาะตัวโนตที่กําหนดไว พรอมใสความเขมของเสียงตามตัวโนต โดยใหสีลง สีข้ึน ตามรูปแบบของ
การเลื่อยไม (Sawyer) ตามรูป (ภาพที่ 74) และ (ภาพที่ 75)  
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ภาพที่ 74 แสดงเทคนิคการปรับแตงนกใหมมีิติของเสียงที่แตกตางไปจากเดิม ในทอน B 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud LegendNo.4 (Or Chin) หองที่ 56- 77)  

 
 

 
 

ภาพที่ 75 แสดงเทคนิคที่ใชกับแนวเครื่องสาย และการใชเสียงสังเคราะหจากเครื่องโกนหนวด 
แทนเสียงเลื่อยไฟฟา มาจัดวาง ใหเขากับเหตุการณในทอน B 

 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 52- 73)  
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  Cloud Legend No.4 (Or Chin) สําหรับในทอน:  C 
 ในทอนน้ียังมีการใชเสียงของเลื่อยที่หลงล้ําเขามา เพื่อบอกเหตุการณที่สืบเน่ืองมาจากผล
ของการตัดไมทําลายปา จนทําใหฝนตกหนักและเกิดดินโคลนถลมทับบานเรือน ทําใหสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินมากมาย ผูวิจัยนําเสียงที่บันทึกจากธรรมชาติมาใชอีกครั้ง โดยมีการสังเคราะหเสียงหลาย
เสียงมารวมกันเพื่อใหไดอีกเสียงหน่ึง เชน เสียงฝนตก ฟารองนํามาผสมผสานกัน แทนเสียงดินโคลน
ถลมทับบานเรือน  นอกจากน้ีผูวิจัยยังใชเทคนิคการลากสาย (String) ของกลุมเครื่องสายเปนชวง ๆ 
โดยใชเทคนิคโบ (Bow) ข้ึนและลงเปนชุด ๆ ไปตามแนวทิศทางเดียวกัน แลวคอย ๆ กลับมาอีกครั้ง 
เน้ือเรื่อง ตามรูป (ภาพที่ 76) และ (ภาพที่ 77)  
 

 
 
ภาพที่ 76 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน C 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 Or Chin)  
 
 

 
 

ภาพที่ 77 แสดงเทคนิคที่ใชในการปรับแตงและสังเคราะหเสียง ฝนตก ฟารอง หินถลม ในทอน C  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 78 - 95)  
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นอกจากน้ีผูวิจัยยังใชเทคนิคการลากสาย (String) ของกลุมเครื่องสายเปนชวง  ๆ ไปตาม
แนวทิศทางเดียวกัน แลวคอย ๆ กลับมาอีกครั้ง ซึ่งผูวิจัยตีความเสียงที่เกิดจากรูปแบบน้ี แทนตนไมที่
กําลังจะโคนลมเพราะถูกคนตัด ตามรูป (ภาพที่ 78)  

 

 
 
ภาพที่ 78 แสดงเทคนิคการลากโบเปนชวง ๆ โดยใชมือกําสายไวทั้งหมด (Close The String)  

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 77 - 82)   
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  Cloud Legend No.4 (Or Chin) สําหรับในทอน:  D 
 ในทอนน้ีเปนการสรุปผลการกระทําของมนุษยที่มีตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดผลเสีย
มากมาย ตามมาอยางนาเศรา ทําใหฝูงนกนอย ออชิน ตองไรซึ่งที่อยูอาศัย ผูวิจัยไดตีความในชวงที่นก
นอยกําลังบินไปมาเพื่อหาที่เกาะแตแลวก็ไมมีที่ใหเกาะ เพราะพื้นที่ตนไมมีไมเพียงพอสําหรับนกทั้งฝูง  
ทําใหนกนอยหลายตัวตองบินสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ  จนหมดแรง  และตกลงมาตาย จนตองจบชีวิตลงอยาง
นาสงสาร  ผูวิจัยเลือกใชรูปแบบแนวทํานองลักษณะเปนการทวนซ้ํา (Repetition) แตขยายใหกับแนว
อื่น ๆ เรียกวา คลังฟารเบนเมโลดี  (Klangfarbenmelodie) ตามลําดับจากแนวเบสไปสูเสียง
โซปราโน และกําหนดความเขมของสียงข้ึนไปเรื่อย ๆ  และรูปแบบโฟลีโฟนิค ที่มีการซ้ํากันในอัตรา
จังหวะที่แตกตางกัน แตเปนโนตชุดเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อตองการเพิ่มความเขมและความหนาแนนของ
เสียง และใชตัวโนตเขบ็ต 2 ช้ัน เพื่อเพิ่มความเร็ว โดยเริ่มจากแนวตํ่าเคลื่อนที่สูแนวบน ๆ ทําใหดู
คลายอาการขยับปกที่เร็วของนกเพื่อที่จะบินใหสูงข้ึน ตามระดับของเสียงดนตรี และเมื่อหมดแนวของ
เครื่องดนตรีที่สูงสุดแลว (Flute) จึงเคลื่อนลงมาอยางรวดเร็ว  เสมือนกับอาการของนกที่หมดแรงและ
รวงลงมากระแทกพื้นหมดลมหายใจ และตายไปในที่สุด นอกจากน้ีผูวิจัยยังคงใชเสียงรองของนกใน
ธรรมชาติมาสงัเคราะหใหม เพื่อใหไดเสียงรองที่ วุนวาย สับสนของนกทั้งฝูงที่เห็นเพื่อนนกดวยกันตก
มาตาย เน้ือเรื่อง ตาม (ภาพที่ 79) , (ภาพที่ 80) และ (ภาพที่ 81)  , (ภาพที่ 82)   
 

 
 
ภาพที่ 79 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด (Speech) ของทอน D 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4  Or Chin)  
 
 

 
 
ภาพที่ 80 แสดงการสรางมิติเสียงรองที่ไมใชเสียงนกปกติ แตเปนเสียงรองที่ วุนวาย สับสนของนก

ทั้งฝูง ในของทอน D 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 78 - 95)  
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ภาพที่ 81 แสดงแนวทํานองลักษณะการทวนซ้ํา (Repetition) แตขยายใหกับแนวอื่น ๆ   
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 107 - 111)   
 
 

 
ภาพที่ 82 แสดงเสียงรองของนกในธรรมชาติมาสังเคราะหใหมเพื่อใหไดเสียงรองที่วุนวายสับสนของ

นกทั้งฝูงที่เห็นเพื่อนนกดวยกันตกมาตาย 
(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 112 - 119)  

 
 
 
ชีพจรนก 

การทวนซํ้า  
 (Repetition)  

ตีความแทนกริยาอาการของนกท่ีหมดแรงและรวงลงมากระแทกพื้นตาย
หมดลมหายใจ 
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ในชวงสุดทายของบทเพลงผูวิจัยนึกถึงสัจธรรมของชีวิตโดยสรางแนวทํานองจากแนวคิด
เรื่องของเวลากับสิ่งมี ชีวิตบนโลก หากเปรียบเวลาที่หยุดเดิน ก็เหมือนเข็มนาฬิกาที่หยุดน่ิง 
เชนเดียวกับชีวิตสัตวโลกหากจบชีวิตลง หัวใจก็หยุดเตนเปนธรรมดา ผูวิจัยจึงเลือกใชการคัดแนว
ทํานองงาย ๆ  จากเสียงนาฬิกาโบราณ มาสรางแนวทํานองเพียงสั้น ๆ  กอนที่จะจบลงดวยการปฏิบัติ
รวมกันของเครื่องดนตรีทุกช้ิน ที่มีทองทํานองจากการผสมของทั้งสองบันไดเสียงรวมกัน Pentatonic 
scale (G A, C D E ) และบันไดเสียง  Whole tone scale (C D E,F#G#A#) โดยเนนอัตราสวน
ธรรมดา แตเพิ่มความแตกตางดวยการแยกโนตใหไปคนละทิศละทาง เปรียบไดกับความแตกตางของ
มนุษยเราที่มีเวลาของแตละคนไมเทากัน บางคนทํางานรีบเรงแข็งกับเวลา บางคนเฉยชา หรือบางคนมี
การหยุดพักเหน่ือย (Pause) แตสุดทายทุกคนที่ทํางาน ยอมมีเปาหมายเดียวกัน คือ จุดหมาย
ปลายทาง (Fine) ตามรูป (ภาพที่ 83)  

 

 
 
ภาพที่ 83 แสดงการคัดทํานอง (Quotation) ของเสียงนาฬิกาโบราณ และเทคนิคการใช

เปรียบเทียบเรื่องราวเวลามนุษยกับโนตในหองสุดทาย (Pause) และ (Fine)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.4 (Or Chin) หองที่ 121 - 129)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fine 
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บทวิเคราะหงานประพันธ  
 

Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space)  
 

 ภาพรวมของบทประพันธสื่อถึงความจริงของชีวิตสัตวโลกและสัจธรรมความเปนไปของ
สิ่งมีชีวิตและโลกแหงในอนาคต  แตละฉากจะบรรยายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเมฆเปนชวง ๆ 
สวนภาพรวมของเพลงนําการใช เทคนิคการจัดวางเสียงเพื่อสรางให เกิดการจินตนาการถึง
สภาพแวดลอม รวมกับแนวเครื่องดนตรีและเสียงพูด ในบทน้ีมีการใชเทคนิคเสียงสังเคราะหแทนเสียง
จักรวาลเขามาใชในตอนตนกอนเขาเรื่องราวและตอนกลางใชเสียงที่ตอเน่ืองเขามาแทนเสียงบทสวด
มนตเพื่อขอพรพระเจาใหคุมครอง  สุดทายจบดวยเสียงของระฆังที่คอย ๆ ดังและจางหายไป 
  
 Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space) สําหรับในทอน: A, B และ C  

ผูวิจัยไดจัดแบงทอนของบทพูดไว เพื่อใหงายตอการวิเคราะห โดยทั้งสามทอนน้ี กลาวถึง
เรื่องของจักรวาลและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณของกิริยา อาการตาง ๆ  ของเมฆ ซึ่งในทั้งสาม
ทอนน้ีผูวิจัยไดสรางแนวเสียงที่ใชแทนบรรยากาศของจักรวาล โดยใชเสียงที่บันทึกจากแหลงตาง ๆ  
(Sound Scape) มาสังเคราะห เพื่อใชแทนเสียงที่เกี่ยวกับจักรวาล (Cosmic) และ เสียงหึ่ง (Drone) 
เน้ือเรื่อง ตาม (ภาพที่ 84), (ภาพที่ 85)  

 

 
 

ภาพที่ 84 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด  ของทอน  A, B และ C 
(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5  Great Memory in Space)  

 
 



76 
 

 

 
 
ภาพที่ 85 แสดงการใชเทคนิคการพัดโบกเสียง (Reverence) และหนวงเวลาของเสียง (Delay) 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม: Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space) หองที่ 1 - 7)  
 
 
 ในทอนน้ี A และ B น้ี ผูวิจัยเนนเสียงพูดกับเสียงที่บันทึกจากธรรมชาติและเสียง
สังเคราะหมาใช สวนในทอน B เพิ่มแนวดนตรีดวยเสียงฟลูต แทนอากาศที่รอนอบอาว  ตามรูป (ภาพ
ที่ 86)  
 

 
 
ภาพที่ 86 แสดงการทํางานภาพรวมของสกอรในทอน Aและ B  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม: Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space) หองที่ 1-24)  
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  สวนในทอน  C  ผูวิจัยไดสรางแนวทํานองใหกับกลุมเครื่องดนตรีเครื่องลม  โดยการใช
เทคนิคการรัวลิ้น (Flutter Tonguing) และเทคนิคการสรางทํานองจากออสตินาโต และรูปแบบการ
ทวนซ้ําโดยใชอัตราสวนผสม 3 พยางค (Compound) โดยเริ่มจากโมทีฟที่อัตราสวน และคอย ๆ  ลด
อัตราสวนและจังหวะใหชาลงดวยการเพิ่มตัวหยุด  เพื่อสื่อถึงความคิดที่อยูในจิตใตสํานึกคนเราคิดและ
ฝนตามจินตนาการจนหลับไป ตามรูป (ภาพที่ 87)  

 
 
ภาพที่ 87  แสดงทํานองจากโมทีฟ และอัตราสวนผสม3 พยางค (Compound) ในทอน C  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space)  
 หองที่ 25 - 34)  

เทคนิคการสรางทํานองจากออสตินาโต และรูปแบบการทวนซ้ําโดยใชอัตราสวนผสม 3 พยางค 
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  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space) สําหรับในทอน: D 
สําหรับทอนน้ี กลาวถึงจักรวาลอันเปนสิ่งที่กวางใหญไมรูวาสิ้นสุดตรงไหน ผูวิจัยได

ตีความแนวทํานองแบบไหลไปเรื่อยของกลุมโนตในชุดเดียวกัน โดยสอดสลับไปมา ดูเหมือนคลายจะ
หยุดแตไมหยุด โดยใชรูปแบบของแนวดนตรีเพียงโนตเดียว (Minimal Music) ตัวเดียว คือ G และ
กําหนดความเขมของเสียง ไวที่ชุดของโมทีฟทุกชุด และมีการใชเทคนิคใหมของผูวิจัย โดยการใหแนว 
เชลโล ใชตะเกียบตีไปที่สาย (Hit With Chopsticks) แทนการดีด ซึ่งตางจากแนววิโอลา และไวโอลิน 
ใชเทคนิคการดีดสายซึ่งในทอนน้ีผูวิจัยไดนําเอาเสียงที่ใชแทนเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาล (Sound 
Space) มาคลอไปพูดกับบทพูดดวย ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 88), (ภาพที่ 89)  

 

 
 
ภาพที่ 88 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด  ของทอน  D 

(นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5  Great Memory in Space)  
 

 

 
 
ภาพที่ 89 แสดงการใชตะเกียบตีไปที่สาย (Hit with Chopsticks) แทนการดีด ในทอน D  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space)  
 หองที่ 40 -44)  
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  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space) สําหรับในทอน: E 
ในทอน E เปนการบรรยายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเมฆ ที่เปลี่ยนรูปรางที่ดูยากข้ึน 

ผูวิจัยไดตีความดวยการสรางแนวทํานองโดยใชรูปแบบการทวนซ้ํา  แตขยายใหกับแนวอื่น ๆ  
ตามลําดับจากแนวเบสไปสูเสียงโซปราโนและสอดสลับไปมา และใหปฏิบัติซ้ําในโนตตัวเดิมตาม
เครื่องหมายที่กําหนดให (Loop) และใชเทคนิคการสรางเสียงสะทอน (Echo) และดึงเวลาของเสียงให
สะทอนออกไปอีก (Delay) โดยใชเครื่องดนตรีเครื่องลมสรางเสียงแทนการไดยินของผูฟง โดยมีโนต
บางตัวที่อาจไมไดยินและมาชากวาปกติ และกําหนดความเขมของเสียงข้ึนไปเรื่อย ๆ  จาก เบาไปดัง 
และกลับมาเบาอีกครั้ง ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 90) และ (ภาพที่ 91)   

 

 
 
ภาพที่ 90 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด  ของทอน  E 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 Great Memory in Space)  
 
 

 
 
ภาพที่ 91 แสดงเทคนิคเลนโนตซ้ําแบบ (Loop) และใชเทคนิคการสรางเสียงสะทอน (Echo) และ 
                หนวงเวลาของเสียง (Delay)   
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space)  
 หองที่ 56-65)  
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 นอกจากน้ีแลวยังมีการกลาวถึงบทสวด ในชวงน้ีผูวิจัยนําเสียงบทสวดชินบัญชร ที่บันทึก
จากเสียงผูวิจัยเอง รวมกับเสียงหึ่ง (Drone) มาปรับแตงโดยใชเทคนิค Effect:  เสียงสะทอน (Delay) 
ในชวงทายของทอนน้ี กลาวถึงการทํางานของมนุษยจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีใจรักในงานที่ตนทําถึงจะ
ทําใหมีความสุข ผูวิจัยไดตีความของความสุขเหมือนเมฆที่กําลังอารมณดีโดยรูปแบบโฟลีโฟนิค ที่มีการ
ซ้ํากันในอัตราจังหวะที่แตกตางกัน แตเปนโนตชุดเดียวกัน และรูปแบบการทวนซ้ํา (Repetition) แต
ขยายใหกับแนวอื่น ๆ มีการแปรทํานองโดยใชหลักโครงสรางเดิม (Variation) เล็กนอย ตามรูป (ภาพที่ 
92) และ (ภาพที่ 93)  
 

 
 
ภาพที่ 92 แสดงการใช Effect:  เสียงสะทอน (Delay) และ Band Pass Stereo 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space)  
  หองที่ 67-85)  
 
 

 
 
ภาพที่ 93 แสดงเทคนิคการใช บทสวดเขาไปประกอบบทพูด และรูปการสรางทํานอง 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space)  
 หองที่ 80-85)  
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  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space) สําหรับในทอน: F 
ในทอน F เปนการบรรยายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเมฆที่เปลี่ยนรูปรางอีกครั้ง ผูวิจัย

ไดตีความดวยการเปลี่ยนแปลงอารมณของเมฆจากเดิม ที่อารมณดีเปนการคอย ๆ  ลอยอยางสงบน่ิง
และหนาแนน คอย ๆ ตํ่าลง ๆ และก็ลอยข้ึนเมื่อความหนาแนนและเบาบางและจางลงไป โดยใหกลุม
ที่แนวเครื่องสาย ปฏิบัติดวยเทคนิคการรัวคันชัก (Tremolo) ตามเครื่องหมายความเขมของเสียง 
รูปแบบแนวทํานองเปนโนตเพดัล ที่ยาวออกไปเรื่อย ๆ  แทนการลอยลองของเมฆที่เบาบางและจาง
หายไป โดยที่ชวงทายของทอนน้ี เหลือไวเพียงเสียงจากธรรมชาติที่คลอไปเบาเพื่อเนนบทพูด เน้ือเรื่อง
ตาม (ภาพที่ 94) , (ภาพที่ 95) และ (ภาพที่ 96)  
 

 
 
ภาพที่ 94 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด  ของทอน  F 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 Great Memory in Space)  
 
 

 
 
ภาพที่ 95 แสดงเทคนิคการรัวคันชัก (Tremolo) ของกลุมเครื่องสาย (String)  
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space)  
 หองที่ 88-91)   
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ภาพที่ 96 แสดงเทคนิคการรัวคันชัก (Tremolo) ของกลุมเครื่องสาย และเสียงธรรมชาติ 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space)  
 หองที ่92-108)  
 
 
 Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space) สําหรับในทอน: G 

สําหรับในทอน G ผูวิจัยตองการเนนเสียงธรรมชาติและเสียงเด็กพูด (Sound Scape 
and Speech)  เปนการบรรยายช่ืนชมความคิดและการกระทําที่ดีของมนุษย ที่ชวยรักษาธรรมชาติไว 
โดยเมฆกลาวถึงมนุษยสวนใหญตองผูกพันกับกาลเวลาตลอดทั้งชีวิต ทําใหผูวิจัยหยิบยกทองทํานอง
ของนาฬิกาโบราณมาใชในทอนน้ีเล็กนอยดวยเสียงของกล็อคเค็นสปล ตามเน้ือเรื่อง (ภาพที่ 97) และ  
(ภาพที่ 98)  
 

 
 
ภาพที่ 97 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด  ของทอน  G 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5  Great Memory in Space)  
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ภาพที่ 98 แสดงถึงภาพรวมของ ทอน G ที่เนนเสียงธรรมชาติ (Sound Scape) และบทพูด 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5  (Great Memory in Space)  
                หองที่ 109- 132)   
 
 
  Cloud Legend No.5 (Great Memory in Space) สําหรับในทอน: H 

ในทอน H เปนการบรรยายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเมฆ ผูวิจัยไดใชแนวดนตรี
ตีความแทนประโยคการเปลี่ยนแปลงของเมฆที่ยืดตัวเปนสายหมอกและละอองนํ้า ทิ้งรอยไวเปนทาง 
โดยผูวิจัยไดใชเสียงของแนวเครื่องลม แทนการทิ้งรอยไวเปนทาง และเสียงกล็อคเค็นสปลคือละอองนํ้า
และในชวงสุดทายจะเปนเสียงของระฆัง (Bell) คอย ๆ  ดัง และจางหายไป พรอม ๆ กันกับเครื่องสาย 
ปฏิบัติดวยเทคนิคการรัวคันชัก (Tremolo) ตามเครื่องหมายความเขมของเสียง รูปแบบแนวทํานอง
เปนโนตเพดัล ที่ยาวออกไปเรื่อย ๆ  แทนการลอยลองของเมฆที่เบาบางและจางหายไป (Man 
Cando) เน้ือเรื่อง ตาม (ภาพที่ 99) และ (ภาพที่ 100)  

 

 
 
ภาพที่ 99 แสดงเน้ือเรื่องบทพูด  ของทอน  H 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5  Great Memory in Space)  
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ภาพที่ 100 แสดงถึงการตีความโนตแทนการเปลี่ยนแปลงของเมฆที่ทิ้งรอยไวเปนทาง 
 (นฤพนธ  พิกุลหอม:  Cloud Legend No.5  (Great Memory in Space)  
 หองที่ 133- 150)  
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บทท่ี 5 
 

บทสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

ผูวิจัยสรางสรรคผลงานการตีความเมฆผานงานประพันธเพลงรวมสมัย โดยมีแรงบันดาล
ใจในการสรางสรรคผลงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมฆ รวมกับการศึกษาเสียงที่เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ และที่มนุษยสรางข้ึนมารอบตัวเรา และวรรณกรรมตํานานเมฆ มาประพันธดนตรีประกอบ 
จากประสบการณในการนําเสนอผลงาน นิทานตํานานเมฆ (Cloud Legend) ทั้ง 5 หมายเลข เปนการ
นําเสนอผานทางดานเสียงและการแสดงดนตรีประกอบ ทําใหเกิดแนวความคิดในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะการจัดวางทางดานเสียงวาเปนสิ่งสําคัญ ที่สามารถแสดงความรูสึกตอผูชมตาม
สภาพแวดลอมตาง ๆ ไดอยางมีมิติ, ชวยสรางเสริมจินตนาการ และสามารถสื่อความหมายทางดาน
ความรูสึกใหเกิดความเขาใจกนัระหวางผูชมผลงานกับแนวคิดของผูสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผูวิจัยไดเปรียบเทียบกระบวนการทํางานจากระยะกอนการสรางสรรค
ผลงานและระยะหลังจาการสรางสรรคผลงานพบวาการแทนคาความหมายดวยสัญลักษณทางศิลปะ
การประพันธดนตรีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและจินตนาการเน่ืองจากการหาขอมูลใน
ระยะกอนการสรางสรรคเปนการศึกษาคนควาดวยตัวเองซึ่งผลงานยังไมเกิดข้ึนจริงทําใหมีกรอบในการ
สรางสรรคผลงานแนนอนเปนไปตามเปาหมายในการถายทอดความรูสึกแตเมื่อสรางสรรคผลงานออก
แสดงสูสาธารณชนแลวการตีความแทนความหมายดวยสัญลักษณทางศิลปะตาง  ๆ ทําใหแนวความคิด
และจินตนาการของผูวิจัยเปลี่ยนไปจากเดิมเหตุผลที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเน่ืองมาจากปจจัยรอบ
ดานที่มีผลกระทบกับผลงานเพราะการสรางสรรคผลงานศิลปะประเภทจัดวางนิทรรศการ การแสดง
ดนตรี และการจัดวางของเสียง จะตองคํานึงถึงทุก ๆ ปจจัยไมวาจะเปนลักษณะของสถานที่ หองที่จัด
แสดงโครงสรางสถานที่บรรยากาศจากสถานที่ระยะเวลาในการแสดงวัสดุอุปกรณในการนําเสนอซึ่ง
จะตองลงรายละเอียดในทุก ๆ ข้ันตอนสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนองคประกอบที่ควบคุมไดยากซึ่งสงผล
กระทบกับการสรางสรรคผลงานทั้งสิ้น 

จากแนวคิดและทฤษฎีดานเสียงในการสรางสรรคผลงานทางดานเทคนิคระยะกอนการ
สรางสรรคและระยะหลังการสรางสรรคถือวาประสบความสําเร็จตามเปาหมายเน่ืองจากการ
สรางสรรคผลงานตามกรอบทฤษฎีดานเสียงเปนไปตามสวนประกอบของการประพันธดนตรีที่กําหนด
ไวไดแกความถ่ีของเสียง,ความเขมของเสียง,ระดับเสียง,พื้นผิวของเสียง และจังหวะของเสียงเปนตน
สวนประกอบตาง ๆ เหลาน้ีมีมาตรฐานการปรับคาเสียงซึ่งจะเห็นไดจากการแสดงผลงานมีผูเขาชม
นิทรรศการและชมการแสดงดนตรีประกอบนิทานเสียง ตํานานเมฆ เกินกวาครึ่งหน่ึงของกลุมเปาหมาย
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ที่ต้ังไวซึ่งสามารถพิสูจนไดวามาตรฐานทางดานเสียงมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลงานมาก
พอสมควร 

จากแนวคิดและทฤษฎีดานศิลปะในการสรางสรรคผลงานทางดานเน้ือหาประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายเน่ืองจากผูวิจัยไดจัดแสดงนิทรรศการภาพถายเกี่ยวกับกลุมเมฆตาง ๆ  และ
ภาพวาดการตูน, นิทานตํานานเมฆ และเน้ือหาเรื่องราวในนิทานอยางละเอียดทุกเรื่อง สําหรับผูสนใจ
สามารถอานไปพรอม ๆ กับการฟงนิทานเสียงได ทําใหเกิดกระบวนการคิดเช่ือมโยงระหวางเสียงกับ
เน้ือหานิทานไดอยางมีจินตนาการ 

 
สรุปอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดลองผูวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการสรางสรรคงานดนตรีที่มี
พื้นฐานมาจากการพัฒนาแนวคิดของผูวิจัยหลาย ๆ ดาน ที่ผูวิจัยสนใจและเลือกที่จะผสมผสานทํา
ผลงานงานวิจัยใหออกมาเพื่อใหเกิดประโยชนกับสังคมและเยาวชนอยางมีคุณคา และเช่ือมโยงโดยการ
นําศาสตรดาน วรรณกรรม,วิทยาศาสตร และดนตรีมาเช่ือมโยงกันเพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อสารองค
ความรูในดานอื่น ๆ  ใหกับเยาวชน ซึ่งในกรณีน้ีคือองคความรูทางดานเมฆ โดยการจัดแสดงผลงาน จะ
ทํารวมกับนิทรรศการในหัวขอเรื่องเมฆ พรอมกับการบรรยายทางวิทยาศาสตร และการแสดงดนตรี
ประกอบนิทาน ทั้งน้ีเพื่อเปนการทดลองในการที่จะนําเอาความรูทางดานดนตรี ไปประยุกตใหเกิด
ประโยชนกับการศึกษาของเยาวชนตอไป   

ดานการจัดนิทรรศการการประเมินในสวนน้ีมีความเหมาะสมในดานสถานที่และพื้นที่ใน
การจัดแสดงเหมาะสมดานระยะเวลาในการจัดแสดงและการประชาสัมพันธนิทรรศการความนาสนใจ
ของผลงานและผลงานทําใหเกิดประสบการณการรับรูสรางแรงบันดาลใจใหเด็กและเยาวชนสนใจใน
ธรรมชาติบนทองฟาและมวลเมฆชนิดตาง ๆ ไดเห็นรูปแบบความคิดสรางสรรคใหม  ๆ  

งานวิจัยฉบับน้ีจะแสดงถึงความเช่ือมโยง ระหวางปรากฏการณลักษณะของเมฆและ
เรื่องราวเหตุการณในบทวรรณกรรมเรื่องสั้น “ตํานานเมฆ” สิ่งที่ทําใหผูวิจัยสนใจเลือกเน้ือเรื่องบาง
เรื่องในวรรณกรรมมาเปนจุดหลักในการสรางงานวิจัย เน่ืองจากในสาระของเน้ือหาสามารถสื่อและ
สะทอนใหผูฟงไดรับรูเรื่องราวและกฎเกณฑของแตละสังคมไดอยางมีนัย ซึ่งมีตัวละครที่สะทอนสังคม
หลากหลายชนช้ัน ต้ังแต ตนไม, สัตว, มนุษย,พระราชา,พระพุทธเจา ใหแงคิดและจินตนาการที่
หลากหลายกับผูฟง รวมไปถึงการมีอารมณความรูสึกรวมกับสถานการณที่แตกตางกันไป ทั้งน้ี ผูวิจัยได
เลือกที่จะใชเสียงของเด็กในการเปนผูบรรยายเสียงพูด เพื่อคงความรูสึกของการเปนนิทานไว รวมไป
ถึงการสะทอนมุมมองที่ไมมีอคติของความเปนเด็กอีกดวย 

วิธีการตีความนิทานเสียงตํานานเมฆของผูวิจัยคือผูวิจัยแบงการตีความเมฆตามอารมณ
การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของลักษณะเมฆตาง ๆ  ในแตละชวงของการเลาเรื่องก็จะมีปฏิกิริยาที่
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  รวมไปถึงการตีความจากการบรรยายเรื่องราว,เหตุการณและการดําเนินเรื่อง
ของตัวละครแตละตัว โดยไดเลือกใชกลวิธีในการประพันธที่มีองคประกอบเสียง 4 ลักษณะไดแก  
 1. เสียงของเครื่องดนตรี ที่ใชเพื่อการตีความการบรรยายเรื่องราวเหตุการณดวยเสียง
เครื่องดนตรีตาง ๆ  ตามกลุมของระดับเสียง (Pitch) ที่เลือกไวสําหรับแตละทอนเพลง 
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2. เสียงของธรรมชาติ ที่นํามาใชเพื่อสะทอนลักษณะของตัวละคร และบรรยากาศ อาทิ
เชน การตีความจากเสียงรองของตัวละครสัตวในเรื่อง ดวยการสมมุติเสียงสัตวตามจินตนาการจาก
เสียงเด็ก ๆ    
  3. เสียงสังเคราะห ที่ใชเพื่อการสรางบรรยากาศของเรื่องราวดวยการออกแบบเสียง 
(SoundDesign) และ  
  4. เสียงของเด็ก ใชในการเลาเรื่องโดยใชเสียงพูดของเด็ก 
 สรุปโดยรวม จากการศึกษาไดผานกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดในดานมุมมอง
รูปแบบ การจัดวางเสียงตาง ๆ และเน้ือหาอยางตอเน่ือง ในดานกระบวนการสรางสรรคผลงานน้ันได
ผานกระบวนการแกไขและปรับปรุงในแตละข้ันตอนของการทํางานตลอดเวลา เพื่อพัฒนาผลงานให
สมบูรณใหผูชมเกิดความเขาใจในผลงานแนวความคิดที่ตองการนําเสนอ รวมทั้งผูเขาชมนิทรรศการจะ
ไดรับประโยชนจากการชมผลงาน ซึ่งสรางสมประสบการณใหม ๆ ใหเขาใจถึงผลงาน นิทานตํานาน
เมฆ (Cloud Legend) ที่มีกระบวนการนําเสนอในรูปแบบผสมผสานศิลปะตาง ๆ  มาจัดวางรวมกัน ซึ่ง
ตัวผลงานสามารถตอยอดทางความคิดและถายทอดความรูสึกออกมาใหแงคิดอยางมีคุณคาตอตนเอง 
และสังคม ผูเขาชมตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ขางที่สงผลตอทุก
สรรพสิ่งทั้งทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการรับรูทางเสียง 

สุดทายน้ีผูวิจัยมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรวีา ดนตรีน้ันเปนสื่อกลางที่จะนําไปสูการจัดวาง
และสรางกิจกรรมใหนาสนใจเพื่อโนมนาวใจใหผูรับ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในสวนของผูวิจัยคาดหวัง
วา ผลงานวิจัยช้ินน้ี อาจจะนําไปสูแนวทางในการสรางสรรคงานประพันธดนตรี หรือศิลปะรูปแบบ 
ตาง ๆ และเทคนิคใหม ๆ ใหผสมผสานเช่ือมโยงกัน เพื่อเปนประโยชนและมีคุณคาตอสังคม ผูวิจัยหวัง
เปนอยางย่ิงวาผลงานที่สรางสรรคข้ึนน้ีจะเปนแรงบันดาลใจสําหรับเปนทางเลือกใหผูที่สนใจนําไปตอ
ยอดทางความคิดได 

ขอเสนอแนะ ผูวิจัยเนนผลงานวิจัยน้ี เพื่อประโยชนตอสวนรวมโดยเพิ่มคุณคาใหกับสังคม
เปนหลัก จากการตีความเมฆ ผานงานประพันธเพลงรวมสมัย  มีคุณคาตอดานวรรณกรรม สงเสริมให
รักการอาน คุณคาในดานรักษาสิ่งแวดลอม คุณคาในดานการสรางงานศิลปะที่สรางสรรคและสิ่ง
สุดทายที่สําคัญสําหรับผูทํางานวิจัยดานดนตรี คือ “ทําอยางไร ใหดนตรี มาสรางมนุษย” ใหเปนผูที่
เสียสละไมเห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 
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Cloud Legend 
 ( ตํานานเมฆ)  

 
ชุดเพลงน้ี ผูวิจัยมีแรงบันดาลใจจากการศึกษาปรากฏการณและประเภทของกลุมเมฆ 

และมีจุดประสงคที่จะทดลองประยุกตเอาการนําเสนอทางดานดนตรี ไปใชกับการสื่อสารองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนและผูสนใจ ผูวิจัยมีกระบวนการในการตีความนิทาน ผูวิจัยเลือก
ลักษณะการตีความเปน 4 แบบ คือ  1.  ตีความการบรรยายเรื่องราวเหตุการณดวยเสียงเครื่องดนตรี
ตาง ๆ  ตามกลุมของระดับเสียง (Pitch) ที่เลือกไวสําหรับแตละทอนเพลง 2.  ตีความจากเสียงรองของ
ตัวละครสัตวในเรื่อง ดวยการสมมุติเสียงสัตวตามจินตนาการจากเสียงเด็ก ๆ   3) ตีความเสียงของ
บรรยากาศสถานที่ในเรื่องราวดวยการออกแบบเสียง (Sound Design) และ 4) ตีความกระบวนการใน
การเลาเรื่องโดยใชเสียงพูดของเด็ก 

ผูวิจัยไดใชแนวการประพันธดนตรีที่ผสมผสาน เสียงของกลุมเครื่องดนตรี เสียงสังเคราะห 
และเสียงที่บันทึก (เสียงของธรรมชาติและเสียงของเด็ก) โดยผานกระบวนการจัดวางและดัดแปลง
เสียง โดยคํานึงถึงการสะทอนภาพของนิทาน การสรางใหผูฟงรับรูถึงจินตนาการของเรื่องราวโดยใน
บทประพันธตีความจากการสมมุติใหเมฆเปนผูเลาเรื่องทั้งหมด 4 บท และ เปนเรื่องของเน้ือหาในบท
นําอีก 1 บท รวมเปน 5 บท ไดแก 
 1. เมฆ Cumulus ที่เปนเมฆที่มีมวล ความหนาแนนสูง และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจะ
เปนตัวแทนเลาเรื่องใครแขงแกรงที่สุดในจักรวาล (Who Is The Strongest in The World?) โดยจะ
สะทอนถึงการแกงแยงชิงดีกันในสังคมมนุษย 

2.  เมฆ Status ที่มีลักษณะของความสงบ คงที่ จะเปนตัวแทนเลาเรื่อง Bamboo Leaf 
 (ใบไผ) ที่กลาวถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม 
 3.  เมฆ Cirrus ที่มีลักษณะแผขยาย พลิ้วไหว และไมมีขอบเขตชัดเจนแนนอนจะเปน
ตัวแทนในการเลาเรื่อง ความทรงจําอันย่ิงใหญในอวกาศ (The Greatest Memory Unit in The 
Space ) ที่สะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดน่ิง และการเรียนรูจากความเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ  
 4.  เมฆ Cumulonimbus ที่เปนเมฆที่กอใหเกิดฝน มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อีกทั้งยัง
สรางใหเกิดปรากฏการณฟาผาจะเปนตัวแทนเลาเรื่อง ออชิน นกนอยของชิน (Or Chin Little Bird of 
Chin) ที่กลาวถึงผลกระทบจากการทําลายธรรมชาติ  
 5.  บทนํา Introduce ซึ่งเปนสวนสําคัญที่เปนที่มา ของ Cloud Legend ทั้งหมด เปน
การเกริ่นนําใหรูจักประเภทของกลุมเมฆในลักษณะตาง ๆ ของเมฆ และมีประโยคหน่ึงที่ผูวิจัยตีความ
เปนโนตเพื่อนํามาเปนแนวคิดในการสรางกลุมโนตในบทประพันธ คือ “ ขาขอแนะนําใหเจาสังเกตมวล
เมฆเถิด  มวลเมฆอยูระหวางมนุษยชาติและดวงดาว”  ผูวิจัยจึงเลือกกลุมโนต โดยมีแนวคิด ดังน้ี G A 
คือ Ground Area หมายถึง เรื่องราวของธรรมชาติ มนุษย, สัตว และสิ่งมีชีวิตบนโลก C D E คือ 
Cloud Do Everything หมายถึง มวลเมฆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลมจนทําใหเกิดสภาพ
อากาศที่แปรปรวนไปตามรูปแบบตาง ๆ มีทั้งดีและไมดีและสุดทาย F#G#A#  คือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิอันสูงสงที่
ควรเคารพและบูชา ในที่น้ีกลาวถึงเหลาเทวดาและพระผูเปนเจาหรือผูมีอิทธิฤทธ์ิทําใหเกิด ฝนตก แดด
สอง ฟารอง และอื่น ๆ   ตามความเช่ือของตํานานเทพตาง  ๆ  
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รายการเครื่องดนตร ี(Instrument)  
Score in C 

For 
 

1 Flute 
1 Clarinet 

1 Alto saxophone 
1 Tenor saxophone 

 
1 Glockenspiel 

 
2 Violins 
1 Viola 
2 Cellos 

 
ความยาวประมาณ 25 นาที  

 (Duration ca. 25 minutes)  
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คําอธิบายในการปฏิบัติ 
 

ความยาวของเสียงประกอบที่ปลอยออกมา 

 
เสียงตาง ๆ ที่ใชประกอบบทพูด 
 

Arco การใชคันชักสีลงบนสาย 
 

Pizz. ใชน้ิวดีดลงไปบนสาย 
    
         เครื่องลมขยับเฉพาะคียกด 

    
      รัวน้ิว และรัวคันชัก 

 
         รูดสายจากโนตตัวลางไปหาตัวบน  
 

 เปาดวยการใชลิ้นรัวลมออกมา 
 
         การเลนซ้ําโนตตัวเดิมในอัตรา เขบ็ต 2 ช้ัน 
 

ใชตะเกียบโลหะคู เคาะแทนเสียงระฆัง   
 

 
ใชมือกําสายไวทุกเสนแลวสีข้ึนและลง (เหมือนคนเลื่อยไม)  

 
 

         เอาน้ิวตะครุบคียแบบเร็วและแรง 
 

   ใชน้ิวรูดสายไลใหมีระดับเสียงสูงข้ึน (1 Micro Tone) แลวรูดมาที่เดิม 
 

ใชน้ิวรูดสายไลใหมีระดับเสียงตํ่าลงมา (1 Micro Tone) แลวรูดมาที่เดิม 
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รูปแบบการจัดวางในงานนิทรรศการ 
 

Front Stage 
 
 
 

  วงดนตรี 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v = violin 1, 2     F = Flute 1 
V = viola 1     C = Cello 1, 2  

 S = Sax alto, tenor     Cl= Clarinet 1  
 Con = Conductor    G = Glockenspiel 1 

S
P 

CON 

เครืองเสียง 
Sound  

 
 
 

Audiences. 

C C V

F S Cl
L 

S 

S
P 

V

I
V

I

 
บริเวณ 

บอร์ดนิทรรศการ 
 

- ภาพถ่าย  
- ภาพวาด 
- เรืองราวใน

วรรณกรรม 

G 
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ประวัติผูวิจัย      
 
ช่ือ – สกุล พันจาอากาศเอกนฤพนธ  พิกุลหอม 
ที่อยู      553/427 หมู 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ถนนเดชะตุงคะ กรุงเทพฯ  
ที่ทํางาน      กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2549      สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
                         สาขาเอกการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
     พ.ศ. 2553       ไดรับทุนกองทัพอากาศใหศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต 
                                 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 
     พ.ศ. 2554      สําเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร 
                                  เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ.2534 – 2543       ตําแหนงนักดนตรี แผนกจุลดุริยางค กองดุริยางคทหารอากาศ 

พ.ศ.2544 – 2546    ตําแหนงนักดนตรี แผนกหัสดนตรี กองดุริยางคทหารอากาศ 
พ.ศ.2547 – 2553       ชวยราชการครูฝายการศึกษาโรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ 
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน    ตําแหนงผูชวยนายวง แผนกหัสดนตรี กองดุริยางคทหารอากาศ 
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ประวัติผูวิจัย      
 
ช่ือ – สกุล พันจาอากาศเอกนฤพนธ  พิกุลหอม 
ที่อยู      553/427 หมู 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ถนนเดชะตุงคะ กรุงเทพฯ  
ที่ทํางาน      กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2549      สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
                         สาขาเอกการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
     พ.ศ. 2553       ไดรับทุนกองทัพอากาศใหศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต 
                                 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 
     พ.ศ. 2554      สําเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร 
                                  เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ.2534 – 2543       ตําแหนงนักดนตรี แผนกจุลดุริยางค กองดุริยางคทหารอากาศ 

พ.ศ.2544 – 2546    ตําแหนงนักดนตรี แผนกหัสดนตรี กองดุริยางคทหารอากาศ 
พ.ศ.2547 – 2553       ชวยราชการครูฝายการศึกษาโรงเรยีนดุริยางคทหารอากาศ 
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน    ตําแหนงผูชวยนายวง แผนกหัสดนตรี กองดุริยางคทหารอากาศ 
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