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 Chess is a board game that is part of an ancient tradition worldwide. The 
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Knights, Bishops, Rooks and Pawns. As in a real society, we have leaders and followers. 
The aim of this research is to compare the hypothetical world of Thai chess to real 
Thai society and to create a new interpretation of the emotional and psychological 
states of each players  through musical composition. 
 This thesis is a musical exploration of those ideas expressed through the 
language of electroacoustic music.The resulting compositionis divided into 3 parts :  
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  Focusing on the psychological aspects of Chess. We read the brain wave 
activity of the players as they focus in and out of the game and as other thoughts come 
and distract them. 
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  A metaphorical piece exploring the historical and socio-cultural aspects 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความสําคัญและความเป็นมา 
 งานวิจัยช้ินน้ีนําเสนอกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง จากการศึกษาค้นคว้าผ่าน
เกมหมากรุกไทย เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง แนวคิดและการตีความจาก 2 คุณลักษณะที่เกิดขึ้น
เมื่อเล่นหมากรุกได้แก่ 1. คุณลักษณะภายนอก ต้ังแต่การอุปมาอุปไมยของตัวหมากและวิธีการเคลื่อนที่
ของหมากแต่ละตัว 2. คุณลักษณะภายใน ได้แก่การศึกษาสภาพภายในจิตใจและกลไกการเปลี่ยนแปลง
ของคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้เล่น รวมถึงวิธีการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก 
 ครั้งหน่ึงผู้วิจัยได้มีโอกาสได้ดูการเล่นหมากรุกไทย เป็นการจับกลุ่มกันเล่นของผู้ขับขี่
จักรยานยนตร์รับจ้างกลุ่มหน่ึงกับลุงท่านหน่ึงอายุค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ที่ยืนมุงดูเรียกคุณลุงคนนั้นว่า 
“เซียน” การเล่นน้ันใช้อุปกรณ์แบบง่าย ๆ เป็นกระดานไม้เก่าตีตาราง ตัวหมากรุกก็เก่า มีแตกหักบ้าง 
เริ่มต้นด้วยการเดินหมากด้วยความรวดเร็ว สนุกสนานดูไม่จริงจังมากนัก แต่เมื่อตัวหมากของทั้งสองฝ่าย
เริ่มประจันหน้ากันมากข้ึน การเดินหมากก็เริ่มช้าลง ผู้ชมรอบข้างเสียงเงียบลงอย่างชัดเจน ด้วยความ
ที่ผู้วิจัยก็ช่ืนชอบการเล่นหมากรุกไทยและมีประสบการณ์ในการเล่นอยู่บ้าง จึงทําให้ทราบว่าหมากแต่
ละตัวในเบ้ืองต้นน้ันมีความสําคัญอย่างไร พยายามเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของผู้เล่นในขณะนั้น เมื่อ
มีความเงียบอันเกิดจากการใช้เวลาคิดของผู้เล่น จึงทําให้ผู้วิจัยมีเวลาเพ่งมองลงไปบนกระดานหมากท่ี
เต็มไปด้วยตัวหมากต่าง ๆ เกิดจินตนาการและคําถามต่าง ๆ มากมาย 
 แต่โบราณตามประวัติศาสตร์หมากรุกไทย คือการจําลองสมรภูมิรบมาไว้บนกระดาน หมาก
แต่ละตัวได้ถูกกําหนดบทบาทหน้าที่เสมือนกับกองทัพจริง มีขุน โคน ม้า เรือ เม็ด เบ้ีย หมากแต่ละตัว
ถูกกําหนดบทบาทความสําคัญโดยการอุปมาอุปไมย เป็นทัพบก ทัพเรือ ทัพคน ทัพช้าง ทัพม้า มีลําดับ
ช้ัน มียศศักด์ิ ไล่เรียงตามความสําคัญ มีอานุภาพทั้งในด้านการรุกและรับสอดคล้องสัมพันธ์ ผูกกันเป็น
ระบบ มีการกําหนดเง่ือนไข ท่วงท่าการเดินของหมากเอาไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นขุนซึ่งถือว่าเป็น
จอมทัพสามารถเดินได้รอบทิศทางหรือม้ามีลักษณะการเคลื่อนหมากแบบกระโดดข้ามหมากตัวอ่ืนได้ 
เหมือนกับการเคลื่อนไหวของม้าจริง ๆ ลักษณะทางกายภาพเหล่าน้ีถูกพัฒนาจนเกิดเป็นท่วงท่าต่าง ๆ 
ในการเดินหมากด้วย 
 หมากรุกไทยนอกจากจะเป็นการจําลองสงครามแล้ว ยังอุปมาอุปไมยใช้กับสองฝ่ายใน
สังคมท่ีโรมรัน รุกไล่ ขัดแย้ง ต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะกันด้วยกลยุทธต่าง ๆ มีการวางแผนหรือวาง



 2

หมากเพ่ือให้ฝั่งตรงข้ามเพลี่ยงพล้ํา พ่ายแพ้ ยอมสิโรราบ ใช้ได้กับทุกสังคม ทุกชนช้ัน ดังปรากฎอยู่ใน
วรรณคดีสมัยอยุธยาเป็นเมืองหลวงเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มีกลอนตอนหน่ึงว่า 
 

“ชิจิตชะใจวันทองเอ๋ย กระไรเลยตัดได้ไปเป็นปลิด 
ขาดเม็ดเด็ดเรือไม่เผ่ือคิด ม้าฬาเลิดลิดอยู่อลวน 
จากเบี้ยเสียสองเพราะต้องคาด ฟันฟาดเบ้ียหงายกระจายป่น 
ม้าก้าวยาวเรือก็เหลือทน เมื่อพี่จนแล้วจะไล่แต่รายโคน” 

 
 จะเห็นได้ว่าคํากลอนดังกล่าว เอ่ยถึงหมากทุกตัวไว้หมดยกเว้นขุน ในที่น้ีแทนด้วยคําว่าพ่ี 
ซึ่งช่วงเวลาน้ันตามตํานาน “พ่ี” ก็คือ “ขุนแผน” ตามยศศักด์ิน่ันเอง จะเห็นได้ว่ามีการเปรียบเปรย
หมากรุกไทยกับความขัดแย้งของสองฝ่ายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะสังคมใดไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของผัว เมีย 
ซึ่งหมากรุกของทุกประเทศล้วนมีการอุปมาอุปไมยในลักษณะเดียวกันแทบทั้งสิ้น  
 Garry Kasparov แชมป์หมากรุกของโลกหลายสมัยกล่าวไว้ว่า "I like many others, see 
in chess a remarkably accurate model of human life with its daily struggles and ups 
and downs."  สิ่งที่เห็นในกระดานหมากรุกน้ันคือสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงของมนุษย์มีการต่อสู้ด้ินรน 
มีขึ้นมีลงอยู่ทุกเม่ือเช่ือวัน  
 Marcel Duchamp จิตรกรชาวฝรั่งเศสผู้ที่หลงไหลในเกมส์หมากรุกได้กล่าวไว้ว่า “Chess 
is a logic and mechanic rather than mathematic” หมากรุกนั้นเป็นมากกว่าแค่การคํานวณ
ทางคณิตศาสตร์ มันเต็มไปด้วยหลักกลศาสตร์และเหตุผล “Chess is like a drug, and drugs are 
not symbolic but the addiction is similar” หมากรุกน้ันเปรียบได้กับยาเสพติด สําหรับเค้ามัน
ไม่มีความหมายในเชิงสัญญลักษณ์นิยม แต่เป็นการเล่นจนติดเสียมากกว่า” 
 งานวิจัยหลายชิ้นเกี่ยวกับหมากรุกนั้นส่วนมากจะมีลักษณะเชิงเปรียบเทียบระหว่างตัว
หมากรุกกับสังคม และในเชิงกลยุทธที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งมิได้สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดข้ึนขณะที่ทําการเล่น
ในมุมมองที่แตกต่าง  ังน้ันงานวิจัยช้ินน้ีจึงมุ่งศึกษาในสองด้านคือ  
 1. ด้านกายภาพ (Physical) ศึกษาและวิเคราะห์ถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวหมากรุก
ไทยกับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการเดินหมากของผู้เล่นกับเวลา (Time) 
ว่าเป็นอย่างไรเม่ือเป็นฝ่ายรุกเพ่ือยึดพ้ืนที่ หรือเป็นฝ่ายถอยเพ่ือรักษาพ้ืนที่ (Space) รวมถึงบรรยากาศ
รอบด้าน ผู้ชม ว่ามีผลต่อการเดินหมากของผู้เล่นหรือไม่ รวมถึงการอุปมาอุปมัยตัวหมากกับโลกของ
ความเป็นจริง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เป็นดนตรีร่วมสมัยโดยใช้ข้อมูลเหล่าน้ัน  
 2. ด้านความรู้สึกภายใน (Psychological)  คือการนําตนเองเข้าไปเป็นตัวหมากเสียเอง 
เพ่ือรับรู้ถึงความรู้สึกภายในจิตใจและความแปรผันของคลื่นไฟฟ้าสมอง เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน 
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หรือเมื่อถูกรุกไล่ ถูกกิน ซึ่งถ้าตัวหมากมีชีวิตนั่นย่อมหมายถึง “ความตาย” และยังศึกษาถึงสิ่งที่อยู่
ภายในของผู้เล่นเอง เมื่อต้องจดจ้องอยู่กับหมากบนกระดานเป็นเวลานาน ๆ สภาวะจิตที่มีสมาธิหรือ
จิตที่กระสับกระส่าย การเกิดสภาวะถูกสะกดจิตจากการเพ่งสมาธิกับการเดินหมาก ความกลัว 
ความเครียด ความกดดันต่าง ๆ แล้วนํามาตีความเพ่ือใช้ประพันธ์บทเพลง  
 เป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านแล้ว จะสามารถทดลองสะท้อนสิ่งต่าง ๆ 
เหล่าน้ัน ถ่ายทอดออกมาเป็นการประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่ได้อย่างไร จะสามารถดึงข้อมูลหรือวัตถุดิบ
เหล่าน้ันมาอุปมาอุปไมยแทนด้วยเสียงต่าง ๆ ผสมผสานระหว่างด้านกายภาพและความรู้สึกภายในได้
ด้วยวิธีใด  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ปรัชญาการเล่นหมากรุกไทย ว่ามีการ
อุปมาอุปมัยอย่างไรเพ่ือนําองค์ความรู้น้ันมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เพลง 
 2. เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ ความรู้สึก ในขณะที่กําลังเล่น
หมากรุกไทย เพ่ือนํามาสะท้อนผ่านการประพันธ์เพลง  
 3. สามารถประพันธ์เพลงที่สามารถสื่อถึงการผสมผสานระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และความรู้สึกภายใน ของการเล่นหมากรุกไทย ให้อยู่ในบทเพลงเดียวกันได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาหมากรุกไทย 
 2. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับแง่มุมต่าง ๆ ของการเล่นหมากรุกไทย 
 3. งานวิจัยน้ีไม่รวมถึงกลเม็ดต่าง ๆ ของการเล่นหมากรุกไทย 
 4. สร้างสรรค์บทประพันธ์ร่วมสมัยในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก 
 
วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย 
 ขั้นเตรียมการ 
 1. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเก่ียวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ 
 2. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3. ศึกษาบทประพันธ์ที่เก่ียวข้องกับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก 
 4. ศึกษาและทดลองเทคนิคที่ต้องการใช้ในบทประพันธ์ 
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 ขั้นดําเนินการ 
 1. ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาจากประวัติศาสตร์ของไทย บทบาทของหมากรุกไทยที่มี
ต่อชนช้ันต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงพัฒนาการจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยค้นคว้าจากหนังสือและ
แหล่งที่มาที่สามารถอ้างอิงได้ 
 2. ศึกษาถึงการอุปมาอุปมัยของหมากรุกไทยแต่ละตัว เปรียบเทียบกับหมากรุกของ
ต่างชาติว่ามีการแทนตัวหมากด้วยสิ่งใดและเพราะเหตุใด และมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
โดยใช้การค้นคว้าจากช่ือเรียกของหมากแต่ละตัว 
 3. ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของตัวหมากแต่ละตัวว่ามีคุณลักษณะเช่นไร มีวิธีการ
เดินอย่างไร โดยการศึกษาวิธีการเล่นจากหนังสือแล้วทดลองเล่นด้วยตัวเอง จากน้ันจึงนํามาแทนด้วย
สัญลักษณ์ก่อน แล้วจึงตีความเป็นเสียงและการบันทึกโน้ตดนตรี 
 4. ศึกษาเทคนิคการประพันธ์ดนตรีในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก 
 5. ประพันธ์ดนตรีเป็นบทสั้น ๆ เพ่ือทดลองและค้นหาวิธีการประพันธ์ 
 6. ประพันธ์บทประพันธ์เพลง “หมากรุกไทย : ศึกษาผ่านการประพันธ์ดนตรี” ซึ่งแบ่งได้
เป็น 3 บทประพันธ์ย่อยดังน้ี1) Chess move 2) Chess inside และ 3) Chess is life  
 7. เสนอบทประพันธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
 ขั้นสรุปผลการดําเนินการ 
 1. นําเสนอผลงาน 
 2. นําข้อมูลมาสรุปผล 
 3. รายงานการวิจัย 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 รวม 3 ปี 6 เดือน 
 เร่ิมงานวิจัย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 เสนองานวิจัยภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ศึกษาแนวทางสําหรับการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีแบบอิเล็กโทรอะคูสติก  
 2. ค้นหาวิธีการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
 3. สร้างประสบการณ์ในการฟังดนตรีที่มีความหลากหลายให้กับผู้ฟัง 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 เพ่ือศึกษาและทําความเข้าใจในหมากรุกไทยอย่างถ่องแท้ จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษา
จากประวัติศาสตร์ สมมติฐานหรือตํานานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เหตุใดจึงปรากฏเป็น
หมากรุกไทยอย่างที่เรารู้จักและเล่นกันจนเป็นกีฬาในัจจุบันน้ี รวมถึงความเป็นมาในการอุปมาอุปไมย
ของหมากแต่ละตัวด้วย  
 
ประวัติความเป็นมาของหมากรุกไทย 
 การเล่นหมากรุกถือกําเนิดตามตํานานปรัมปราของประเทศอินเดีย ซึ่งมีมานับพันปี หรือ
ราวคริสตศตวรรษที่ 6 ชาวอินเดียมีความเช่ือว่าหมากรุกเกิดข้ึนเมื่อครั้งที่พระรามไปล้อมตีเมืองลงกา 
นางมณโฑซึ่งเป็นมเหสีของทศกรรฐ์เห็นความเดือดร้อนรําคาญใจของทศกรรฐ์ที่ต้องคิดกังวลกับการทํา
สงครามตลอดเวลา นางจึงคิดวิธีที่จะทําให้ทศกรรฐ์ได้ผ่อนคลาย แต่ไม่ว่าวิธีใด ก็ไม่สามารถทําให้
ทศกรรฐ์ละความคิดจากศึกสงครามได้ จึงคิดจําลองเอาการทําสงครามจากสนามรบจริงมาดัดแปลงให้
เป็นการเล่นไว้บนกระดาน ด้วยเหตุน้ีเองจึงเกิดเป็นหมากรุกขึ้นให้ชาวอินเดียได้เล่นสืบต่อกันมา แต่ทว่า
มิได้ใช้ช่ือหมากรุกอย่างที่คนไทยเรียกกัน ชาวอินเดียเรียกหมากรุกว่า “จตุรงค์”เหตุเพราะการ
อุปมาอุปไมยยกเอากระบวนพล 4 เหล่า มาแทนด้วยตัวหมากรุก ได้แก่ 1. หัสดีพลช้าง (โคน) 2. อัศวพล
ม้า 3. โรกะพลเรือ 4. ปาทิกะพลราบ (เบ้ีย) มีพระราชา (ขุน) เป็นจอมพล และเล่นกันบนแผ่นกระดาน
ที่แบ่งเป็นตาราง 64 ช่อง (เหมือนกระดานหมากรุกในปัจจุบัน) 
 วิธีเล่นหมากรุกแบบด้ังเดิมที่เรียกว่าจตุรงค์น้ันแตกต่างจากการเล่นกันในปัจจุบันอยู่มาก
ซึ่งมีการอธิบายไว้ในหนังสือมหาภารตะถึงวิธีการเล่นว่า ให้แบ่งตัวหมากรุกออกเป็น 4 ฝ่ายแต่ละฝ่าย
ให้มีสีต่างกันได้แก่ สีแดง สีเขียวสีเหลืองและสีดํา และกําหนดจํานวนของตัวหมากรุกของแต่ละฝ่ายให้
เป็นดังน้ีคือมีขุน 1 ตัว ช้าง (โคน) 1 ตัว ม้า 1 ตัว เรือ 1 ตัวและเบ้ีย 4 ตัว รวมเป็นตัวหมากรุกทั้งหมด 
8 ตัวต่อ 1 ฝ่ายหรือ 1 สีหรืออุปมาว่าเป็น 1 กระบวนทัพของ 1 ประเทศ  
 การจัดกระบวนทัพให้ทําดังน้ีคือ 1. ชุดทางขวาบน ให้เป็นประเทศทางทิศตะวันออก 
2. ชุดทางขวาล่างให้เป็นประเทศทางทิศใต้ 3. ชุดทางซ้ายบน ให้เป็นประเทศทางทิศเหนือ 
4. ชุดทางซ้ายล่างให้เป็นประเทศทางตะวันตกจํานวนผู้เล่นก็ให้มี 4 คน แต่ละคนเดินหมากรุกคนละชุด 
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แต่ในการเล่นจริง 2 พวกท่ีอยู่ทแยงมุมกัน (สีแดงและสีเหลือง, สีเขียวและสีดํา ตามรูปประกอบ) จะ
เป็นพันธมิตรกัน สามารถช่วยกันรบกับอีกฝ่ายพันธมิตรหน่ึงได้ 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นลักษณะของหมากจาตุรงค์ 
ที่มา: Jean-Louis Cazaux, The History & Origins of Chess, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.ichess.net/2011/04/26/the-history-origins-of-chess-part-2/ 
 
 ต่อมาเมื่อราว พ.ศ. 200 มีพระราชาของอินเดียพระองค์หน่ึงช่ืนชอบการทําสงครามมาก 
ต้ังแต่ขึ้นครองราชย์ก็ทําสงครามรบกับเมืองใกล้เคียงโดยตลอดจนถึงขั้นไม่มีเมืองใดกล้าที่จะต่อสู้ เมื่อ
ไม่มีสงคราม ก็เกิดความเดือดร้อนรําคาญ คิดว่าทําอย่างไรจึงจะมีความสุขเหมือนตอนออกรบ มหา
อํามาตย์คนหน่ึงมีช่ือว่า สัสสะ จึงได้คิดอุบายเอาการเล่นหมากจตุรงค์มาดัดแปลงให้เหลือเล่นกันแค่ 2 
คนได้เพื่อให้เหมือนกับการรบจริง ๆ จะได้ใช้กลยุทธ์ อุบาย และใช้ปัญญาความคิดเอาชนะอีกฝ่าย
เหมือนการทําสงครามจริง 
 หมากจตุรงค์ที่อํามาตย์สัสสะคิดขึ้นมาใหม่นั้นคือรวมเอาตัวหมากรุกจากเดิม 4 ฝ่ายให้
เหลือแค่ 2 ฝ่าย ต้ังเรียงกันตรงกันข้ามฟากกระดาน (เหมือนกับหมากรุกในปัจจุบัน) เมื่อจัดเป็นกระบวน
ทัพใหม่โดยรวมเอา 2 ทัพเข้าด้วยกันแล้วจึงไม่สามารถมีพระราชาฝ่ายละ 2 องค์ได้แต่ละฝ่ายจึงตัดขุน
ออก 1 ตัว แล้วเปลี่ยนขุนตัวที่ตัดออกน้ันให้เป็นตัวมนตรี (เม็ด) ขึ้นแทน  
 หมากรุกอย่างที่อํามาตย์สัสสะคิดน้ี ต่อมาได้แพร่หลายไปยังนานาประเทศ แต่ละประเทศ
ทําการคิดดัดแปลงแก้ไขตามความนิยมในประเทศน้ัน ๆ หมากรุกที่เล่นกันในนานาประเทศทุกวันน้ีจึง
มีความแตกต่างกันไป แต่ยังคงมีที่มาและเค้ามูลเป็นอย่างเดียวกัน เพราะต้นแบบดั้งเดิมได้มาจาก
ประเทศอินเดียเหมือนกัน 
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 750 ปีหลังคริสตกาลหมากจตุรงค์นีได้แพร่ขยายและได้รับความนิยมไปยังหลายทวีป ทั้ง
ตะวันออกกลาง เอเชีย ยุโรป จนมาถึงเกาหลีและญี่ปุ่น และราวคริสตศัตวรรษที่ 7 ในเปอร์เซีย
ดัดแปลงหมากจตุรงค์แล้วเรียกช่ือใหม่ว่าว่า Shtranj ซึ่งวิธีการเล่นแบบของเปอร์เซียน้ีเองที่เป็น
ต้นแบบของการเล่นหมากรุกของชาวยุโรปตะวันตก แพร่ขยายเข้าไปทางสเปนหลังจากที่สเปนถูกพวก 
Moors ซึ่งเป็นชาวมุสลิมเข้าโจมตี ถูกยึดครองและมีอิทธพลอยู่ถึง 500 ปี แล้ว ด้วยเหตุน้ีหมากรุกจึง
เป็นที่นิยมไปทั่วยุโรปจนถึงรัสเซีย Shtraj ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและแพร่หลายโดยเฉพาะในชน
ช้ันกษัตริย์ นักปรัชญา กวี พวกชนช้ันสูง จนได้ช่ือว่าเป็นเกมส์ของชนช้ันสูง (Royal Game) 
 จากการค้นคว้าจากหนังสือหมากรุก สามารถสรุปได้ว่าตํานานที่มาของหมากรุกน้ันล้วน
คล้ายคลึงกัน หนังสือที่เกี่ยวกับหมากรุกทุกเล่มอ้างอิงจากหนังสือเล่มเดียวกันคือ ตํารากลหมากรุก 
ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณทั้งสิ้น จะมีแตกต่างไปบ้างเช่น ผู้ดัดแปลงหมากจัตุรงค์ซึ่งมีผู้เล่นสี่คนมาเป็น
หมากรุกที่มีผู้เล่นสองคน จากเดิมคืออํามาตย์สัสสะของประเทศอินเดีย หนังสือบางเล่มเพี้ยนไปเป็น
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งเมืองกรีก แต่โดยรวมแล้วมีรายละเอียดคล้ายคลึงกัน 
 จากหนังสือหมากรุกไทย ของบริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด (มหาชน) พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่แจ้งปีที่พิมพ์กล่าวถึงประวัติของหมากรุกไทยไว้ว่า กษัตริย์ของประเทศจีน 
ช่ือพระเจ้าฟูฮี  ได้คิดค้นตําราหมากรุกพิชัยยุทธเพ่ือใช้ตีเมืองเชนสีของชาวอัลไต หรือชาวไทยในอดีต
เมื่อ 2337 ปี ก่อนพุทธศักราช จนชาวอัลไตหรือชาวไทยในขณะน้ันได้ถอยร่นลงไปทางทิศใต้และทาง
ทิศตะวันออก อพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่คืออาณาจักรอ้ายลาวเมื่อ 32 ปีก่อนพุทธศักราช  ต่อมา
หลังจากที่อาณาจักรอ้ายลาวแตก ชาวอัลไตก็ต้องอพยพอีกคร้ัง ถอยข้ามแม่นํ้าโขงมาต้ังเมืองใหม่ชื่อ
โยนกนครเมื่อประมาณปีพ.ศ.20 มีการสถาปนากษัตริย์ขึ้นปกครองและเกิดมีพระพุทธศาสนาเผยแพร่
เข้ามา มีการสร้างเจดีย์และวัดบ้านเมืองมีความเจริญจนมาจนถึง พ.ศ. 902 ก็ถูกพวกมอญดําตีเมือง 
และขับไล่ให้ชาวโยนกนครออกไปขุดค้นหาทองมาส่งส่วยซึ่งก็ได้พบทองร่อนเป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุน้ี
เองจึงได้ช่ือว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ  
 ปี พ.ศ. 918 พระเจ้าพรหมมหาราชได้ทําการกวาดล้างพวกมอญดํา ด้วยการวางกลยุทธ
ตามตําราพิชัยยุทธนา คือระดมผู้คนทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชราชายหญิง ให้ลุกฮือทําการต่อสู้กวาดล้าง
พวกมอญดําเป็นเวลาถึง 6 ปี ต้ังแต่เมืองโยนกมาเชียงแสนจนถึงกําแพงเพชร และได้ประกาศขอบเขต
เป็นอาณาจักรใหม่ช่ือว่าเมืองเชียงราย 
 จากประวัติศาสตร์ดังกล่าวต้ังแต่การถูกกษัตริย์ฟูฮีของจีนรุกราน ขับไล่ชาวอัลไตหรือชาว
ไทยให้ถอยร่นมาจนถึงต้ังเมืองเชียงราย ไทยได้นําเอาการเล่นหมากรุกจีนอพยพตามเข้ามาในประเทศ
ไทยด้วย และตัวหมากรุกไทยก็ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยน้ีเอง มีความเช่ือว่าตัวขุนน้ันจาํลองมาจากที่
ประทับของกษัตริย์หรือพระโกศ ตัวโคนจําลองมาจากพระเจดีย์ใหญ่ ตัวเม็ดจําลองมาจากเจดีย์เล็ก 
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ตัวเรือจําลองมาจากป้อมค่ายทหาร เบ้ียจําลองมาจากหมวกทหาร ส่วนม้า นํามาจากหัวม้าในละคร
โดยตรง 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นลักษณะของตัวหมากรุกในสมัยโบราณ 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243     
 
 ประวัติการเล่นหมากรุกไทยสมัยแรกเริ่มจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 20-2310 ไม่มี
หลักฐานเพ่ือประกอบการสันนิษฐานว่ามีการเล่นหมากรุกไทยในยุคน้ี มีเพียงร่องรอยตามพื้นวัด ที่มี
แผ่นสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายกระดานหมากรุกอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ก็เป็นได้เพียงการสันนิษฐานเท่าน้ัน 
 ประวัติการเล่นหมากรุกไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 - 2325  
 ตําราพิชัยสงครามกล่าวว่า “กองทัพเดินด้วยท้อง หมากรุกเดินด้วยสมอง” ในสมัยพระเจ้า
กรุงธนบุรีพร้อมด้วยพระยาจักรีและพระยาสุรสีห์ทรงโปรดปรานการเล่นหมากรุกเป็นอย่างมาก และ
ทรงใช้กลยุทธ์จากการเล่นหมากรุกเพ่ือเอาชนะศึกด้วย 
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 พ.ศ. 2318 เดือนอ้าย อะแซหวุ่นก้ี แม่ทัพพม่าวัย 72 ปีของพม่า นําทหารฝีมือดี 35,000 
คน เข้ารุกรานแผ่นดินไทย โดยยกพลเข้ามาต้ังค่ายอยู่ที่เมืองสุโขทัย และเร่ิมลงมือกวาดต้อน ปลน้เสบียง
อาหารจากชาวบ้าน เพ่ือสะสมกักตุนไว้ทันที  
            พระเจ้ากรุงธนบุรีพร้อมด้วยพระยาจักรีและพระยาสุรสีห์ ทรงทราบถึงการรุกรานในครั้งน้ี
หากด้วยมีรี้พลเพียง 20,000 คนจึงต้องวางแผนพิชัยสงครามในเชิงรุกและรับด้วยการใช้หน่วยจู่โจม
แทนที่จะเข้าปะทะโดยตรง โดยใช้แผนถอยเอาเชิง 2 ช้ัน ด้านหน่ึงคือให้พระยาจักรีและพระยาสุรสีห์ 
ต้ังหลักม่ันอยู่ที่เมืองพิษณุโลก กวาดต้อนเสบียงและผู้คน ตลอดจนรักษาเมืองเชียงใหม่เอาไว้ เพ่ือตรึง
กําลังทัพของอะแซหวุ่นก้ีไว้ให้นานที่สุด อีกด้านหน่ึงคือทัพหลวง พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นฝ่ายเคลื่อนไหว 
ใช้หน่วยจู่โจมและหน่วยกองเพลิงป่า ทําการตัดเสบียงและจู่โจมรบกวนกองทัพของพม่าทั้งกลางวันและ
กลางคืน  
 หลังจากปะทะกันมาถึง 4 เดือน ทั้งสองทัพก็ขัดสนเสบียงอาหาร และเมื่อกองเสบียงจาก
ทัพหลวงถูกตัดขาด แผนการขั้นที่ 2  จึงได้เริ่มขึ้นโดยพระยาจักรีได้ออกอุบายว่าจะทําการรบใหญ่ 
ด้วยการเอาวงปี่พาทย์มาประโคมศึกตามป้อมค่ายต่าง ๆ พร้อมยิงปืนใหญ่ต้ังแต่เช้าจนค่ํา ส่วนพระองค์
พร้อมด้วยพระยาสุรสีห์ ได้ทรงนั่งเล่นหมากรุกอยู่บนเชิงกําแพงเมือง แล้วยังร้องเรียกให้อะแซหวุ่นกี้
ขึ้นมาประลองฝีมือหมากรุกด้วยกัน แผนการถอยทัพเอาชัยสัมฤทธ์ิผลในเวลาสามทุ่มคืนน้ัน ทรงสั่งการ
ผู้หญิงและเด็กแต่งกายเป็นทหารถืออาวุธแสร้งเดินทางไปต้ังทัพช่ัวคราวที่เพชรบูรณ์ แล้วลงใต้ไปตาม
แม่นํ้าป่าสักและลพบุรีไปยังแถบพระพุทธบาทสระบุรี  จากนั้นอ้อมขึ้นไปอุทัยธานี ทําทีเป็นหน่วย
จรยุทธคอยตีดัดหลัง  
 ฝ่ายอะแซหวุ่นก้ี ถูกหลอกให้เสียเวลาติดไปตีเมืองเพชรบูรณ์อย่างไร้ผล จนเสบียงหมดลง
ในที่สุด ตั้งทัพอยู่หลายเดือนไม่สามารถหาเป้าหมาย (ขุน) โจมตีได้ แต่ตัวเองกลับตกเป็นเป้านิ่ง จึง
ตัดสินใจถอยทัพกลับพม่า ระหว่างทางถูกดักตีซ้ําเติมจนสูญเสียรี้พลมากมาย 
 ประวัติการเล่นหมากรุกไทยต้ังแต่กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2526 
 ปี พ.ศ. 2325 มีความนิยมการเล่นหมากรุกกันมากในหมู่พระราชวงศ์ และได้แพร่หลายไป
ตามหมู่เจ้านาย ข้าราชบริพารทหารและพระตามวัดวาอารามต่าง ๆ จนในที่สุดเข้าถึงประชาชนทั่วไป 
ดังจะเห็นมีตํารากลหอพระสมุดแห่งชาติ และตําราเคล็ดลับทางโคนที่ได้มาจากทางภาคอิสาน การ
แข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประลองฝีมือเสียส่วนใหญ่แต่ก็มีที่เกิดเป็นการพนันรายใหญ่มักจะ
มีในหมู่เศรษฐี เดิมพันสูงถึงข้ันชิงเรือสําป้ันก็มี  
 จนถึงปัจจุบันมีการเล่นหมากรุกไทยในทุกชนช้ัน จะเล่นที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จํากัด
เฉพาะในวังหรือในวัด มีสํานักต่าง ๆ เปิดเป็นที่รวมตัวกันสําหรับผู้ที่ชื่นชอบหมากรุกไทยเพื่อไปร่วม
ประลองฝีมือกันเช่น สํานักตักศิลาดินแดง หรือแม้แต่ริมฟุตบาทข้างถนน กระทั่งมีการพัฒนาไปเป็น
กีฬาประเภทหน่ึงมีการจัดแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
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 เมื่อได้ศึกษาความเป็นมาของหมากรุกจากประวัติศาสตร์และตํานานต่าง ๆ แล้ว จะเห็น
ได้ว่าตัวหมากรุกแต่ละตัวน้ันมีที่มาที่ไป มิได้อุปโลกน์ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล มีการจําลองตัวหมากบน
กระดานเทียบได้กระบวนทัพจริงในการทําสงคราม มีทั้งกระบวนทัพทหารราบ กระบวนทัพม้า กระบวน
ทัพช้าง กระบวนทัพเรือ อํามาตย์และขุนพล   ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดเป็นคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
หมากรุกทั่วโลกจนมาถึงหมากรุกของไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่มาของจํานวนของตัวหมากรุกแต่ละตัวบน
กระดาน รวมถึงการออกแบบวิธีการเดินของตัวหมากรุกแต่ละตัว ซึ่งต่อไปผู้วิจัยจะทําการศึกษาเพ่ิมเติม 
เจาะลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวหมากแต่ละตัว ว่ามีความเก่ียวข้องกับลักษณะการเคลื่อนไหวหรือไม่ 
อย่างไร และศึกษาการเดินหมากบนกระดานจริง เพ่ือให้ได้ข้อมูล ตีความและทําการทดลอง เพ่ือสร้าง
เป็นเสียงดนตรีต่อไป 
 
ตัวหมากรุกไทยและการอุปมาอุปไมย 
 จากการค้นคว้าประวัติของหมากรุกพบว่า ชาวอินเดียได้ยกเอากระบวนพล 4 เหล่ามาทํา
เป็นแทนด้วยตัวหมากรุก ได้แก่ 1. หัสดีพลช้าง (โคน) 2. อัศวพลม้า 3. โรกะพลเรือ 4. ปาทิกะพลราบ 
(เบ้ีย) มีพระราชา (ขุน) เป็นจอมพล ซึ่งเป็นการจําลองเอาแต่ละกระบวนพลมาเป็นหมากในกระดาน 
นับว่าเป็นต้นแบบของหมากรุก แม้ว่านานาประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนช่ือไปบ้างแต่ ส่วนใหญ่ยังคง
ความสําคัญของหมากแต่ละตัวไว้เหมือนเดิม  
 ตัวหมากรุกไทยบนกระดานมีฝ่ายละ 17 ตัว ประกอบด้วย เบ้ีย 8 ตัว, เม็ด 2 ตัว, โคน 2 
ตัว, ม้า 2 ตัว, เรือ 2 ตัวและขุน 1 ตัว รวมท้ัง 2 ฝ่ายจะมีตัวหมากรุกบนกระดานท้ังสิ้น 34 ตัว วิธีการ
เคลื่อนที่ การลําดับความสําคัญ ความสามารถของหมากแต่ละตัว ใช้วิธีจําลองมาจากโลกจริงให้ลงมา
อยู่ในสมรภูมิบนกระดานหมาก ซึ่งแบ่งเป็นตาราง 8 x 8 = 64 ช่อง การลําดับของตัวหมาก เรียงตาม
บทบาทและความสําคัญได้ดังน้ีคือ  
 เบี้ย (Infantry) จําลองมาจากกระบวนทหารราบคือเหล่าทหารที่ทําการรบทางพื้นดิน
เคลื่อนที่เองด้วยการเดินไม่มีพาหนะใด ๆ รบในระยะประชิด ใช้ตรึงกําลังหรือยึดพ้ืนที่มั่นได้ดี แต่ก็มี
ข้อจํากัดอยู่มากเช่น ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ การรบบริเวณพ้ืนน้ํา และเมื่อจําลองมาไว้บนกระดาน
หมากรุกจึงจัดเป็นตัวหมากที่มีความสามารถน้อยที่สุดคือเดินตรง ๆ ได้ครั้งละ 1 ตา การกินคู่ต่อสู้ต้อง
กินเฉียงซ้ายหรือขวาคร้ังละ 1 ตาเช่นกัน เป็นตัวหมากที่มีจํานวนมากที่สุดคือฝั่งละ 8 ตัว ซึ่งเบ้ียเป็น
ตัวหมากที่ผู้เล่นพร้อมที่จะสละทิ้งก่อน เพ่ือแลกกับสถานการณ์ที่ดีกว่าเสมอ 
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ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นลกัษณะ และวิธีการเดินของเบ้ีย 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243     
 
 เม็ด (Counselor) จําลองมาจากท่ีปรึกษาหรืออํามาตย์ของกษัตริย์ในอดีต หรือในปัจจุบัน
จะเรียกว่าองคมนตรี มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง มีความ
จงรักภักดี แต่ในการจําลองมาไว้ในหมากกระดานแล้วความสําคัญจะเปลี่ยนเป็นไป ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ต้ังรับ การคอยปกป้อง อยู่ประชิดตัวขุนหรือกษัตริย์เอาไว้ไม่ให้ห่าง และพร้อมที่จะสละชีพเพ่ือแลกกับ
ความปลอดภัยของขุน แต่ก็มีบ้างที่ใช้เม็ดในการเข้าโจมตีรุกคู่ต่อสู้ เดินและกินคู่ต่อสู้ด้วยการเดินเฉียง
รอบตัวได้ครั้งละ 1 ตา 
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นลักษณะและวิธีการเดินของเม็ด 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243     
 
 โคน (War Elephant) ในอดีตช้างเป็นสัตว์คู่บุญบารมีของกษัตริย์ มักจะเลือกช้างพลาย
หรือช้างเพศผู้ มีลักษณะตรงตามตําราคชลักษณ์คือ รูปร่างใหญ่โตกํายํา หัวกะโหลกหนาและใหญ่ 
แก้มเต็มสมบูรณ์ หน้าเชิดหลังตํ่า งายาวใหญ่มีความโค้งและแหลมคม ต้องผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี 
ตัวสามารถสู้เอาชนะช้างเชือกอ่ืนได้จะถูกเรียกว่า "ช้างชนะงา" ก่อนทําสงครามเช่ือว่ามีการกรอกเหล้า

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ให้ช้างกินเพื่อเพิ่มความฮึกเหิม มีการใส่เกราะที่งวงหรืองาเพื่อใช้พังทําลายค่ายคูของข้าศึกเรียกว่า 
“ช้างกระทืบโรง” มีการล่ามโซ่ที่เป็นหนามแหลมที่เท้าทั้งสี่ ใช้ผ้าแดงปิดหน้าเหลือตาให้เห็นเฉพาะ
ด้านหน้าเพ่ือไม่ให้ช้างตกใจและเสียสมาธิเรียกว่า “ผ้าหน้าราหู” บนหลังช้างจะมีด้วยกัน 3 ตําแหน่ง 
คือ 1. บนคอช้าง เป็นผู้ทําการต่อสู้ อาวุธที่ใช้ส่วนมากจะเป็นง้าว 2. กลางช้าง มีหน้าที่ให้สัญญาณและ
ส่งอาวุธที่อยู่บนสับคับ (ที่น่ังและที่เก็บอาวุธบนหลังช้าง) ให้แก่คอช้างได้แก่ ง้าว, หอก, โตมร, หอกซัด 
และเคร่ืองป้องกันต่าง ๆ เช่น โล่ เป็นต้น และ3. ตําแหน่งควาญช้างทําหน้าที่บังคับช้างจะน่ังอยู่หลังสุด 
และเน่ืองจากช้างมีจุดอ่อนอยู่ที่เท้าทั้งสี่ ถ้าเป็นช้างทรงของพระมหากษัตริย์ จะต้องมีทหารฝีมือเอก 4 
คนประจําเท้าช้างทั้งสี่ข้างด้วยเรียกว่า “จาตุรงคบาท” ไม่ว่าช้างทรงจะไปทางไหน จาตุรงคบาทต้อง
ตามไปคุ้มกัน หากตามไม่ทันจะมีโทษถึงชีวิต 
 กระบวนทัพช้างแม้จะน่าเกรงขาม แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นทัพที่เคลื่อนที่ได้ช้า ใน
การจําลองลงมาบนกระดานหมากรุกจึงกําหนดให้เดินและกินคู่ต่อสู้ในแนวตรงและเฉียงไปข้างหน้าได้
ครั้งละ 1 ตา เดินและกินคู่ต่อสู้แบบถอยหลังเฉียงได้ครั้งละ 1 ตา ห้ามถอยหลังตรง ๆ  
 

 
ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นลักษณะ และวิธีการเดินของโคน 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243     
 
 ม้า (Cavalry) คือกระบวนทัพของทหารที่ต้องรบด้วยอาวุธต่าง ๆ เช่น ดาบ, ทวน หรือปืน 
บนหลังม้าในสมัยก่อนม้าเป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวว่องไว สามารถบุกทะลวงข้าศึกได้อย่างคล่องตัว 
(Mobility) รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด แต่ทหารม้าก็มีจุดอ่อนหรือข้อจํากัด ได้แก่การรบในระยะประชิด 
โดยเฉพาะเมื่อถูกโจมตีจากด้านหลังจึงมักจะทําการรบในลักษณะของกองกําลังผสมระหว่างทหารม้า
และทหารราบ 
 การจําลองทหารม้าในกระดานหมากรุกจึงมีความสามารถมาก เดินได้ไกลและสามารถ
กระโดดข้ามหมากตัวอ่ืนได้ตามคุณลักษณะของม้าจริง ๆ คือเดินและกินคูต่อสู้ได้ครั้งละ 4 ตา (3+1, 
1+3) หรือเป็นลักษณะตัว L ด้านใดก็ได้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ภาพที่ 6 แสดงให้เห็นลักษณะและวิธีการเดินของม้า 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243     
 
 เรือ (Warships) สมัยเร่ิมแรกของกระบวนเรือตามพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่า สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองเมาะตะมะ เสด็จพระราชดําเนินจากกรุงศรีอยุธยาโดย
ชลมารค พอได้เวลาฤกษ์ พระโหราราชครูอธิบดีศรีทิชาจารย์ ก็ลั่นกลองฆ้องชัยให้พายเรือพระที่นั่ง
ศรีสุพรรณหงส์ อันเป็นเรือทรงพระพุทธปฏิมากรทองนพคุณ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายพระนาม 
สมญา “พระพิชัย” นํากระบวนออกไปก่อนเพ่ือความเป็นสิริมงคล จึงนับได้ว่ามีการใช้เรือเป็นพาหนะ
ในการทําศึกสงครามมาแต่โบราณ เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เกาะกรุงน้ันล้อมรอบไปด้วยแม่นํ้าลําคลอง 
จึงมีการสร้างเรือรบไว้มากมายในกรุงศรีอยุธยา แต่ในยามบ้านเมืองสุขสงบ ชาวกรุงศรีอยุธยาก็ดัดแปลง
เรือรบเหล่าน้ันมาใช้เพ่ือความบันเทิง เล่นเพลงเรือบ้างนํามาแข่งเรือบ้างที่สําคัญเมื่อพระเจ้าแผ่นดิน
เสด็จแปรพระราชฐานไปยังเมืองต่าง ๆ ก็มักจะใช้เรือรบเหล่าน้ันจัดเป็นกระบวนเรือ ซึ่งในสมัยสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราชมีช่ือว่า “กระบวนเรือเพชรพวง” ซึ่งเป็นกระบวนเรือที่ใหญ่มาก แบ่งเป็น 4 สาย 
แล้วเรือพระที่น่ังตรงกลางอีก 1 สาย ใช้เรือทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 ลําระหว่างการเคล่ือนกระบวนมีการ
เห่เรือประโคมดนตรี จนเกิดเป็นวรรณกรรมร้อยกรองที่ไพเราะคือ กาพย์เห่เรือ ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา บรรยายถึงความงดงาม 
ของกระบวนเรือในครั้งน้ัน และบทเห่เรือน้ียังเป็นต้นแบบของกาพย์เห่เรือที่ใช้กันในปัจจุบันอีกด้วย 
 จากบันทึกของนิโกลาส์ แชร์แวส (Nicolas Gervaise) ชาวฝร่ังเศสที่ติดตามคณะเผยแพร่
ศาสนาเข้ามาในสยามเม่ือปี พ.ศ.2224-พ.ศ.2229 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เร่ืองประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (Histoire Naturelle et Politique du Royaume de 
Siam) ได้กล่าวถึงกระบวนเรือไว้ว่า “ไม่สามารถเทียบความงามกับขบวนเรืออ่ืนใดได้ เป็นขบวนเรือที่
มโหฬาร มีเรือกว่า 200 ลํา โดยมีเรือพระที่น่ังพายเป็นคู่ ๆ ไปข้างหน้า เรือพระที่น่ังน้ันใช้ฝีพายของ
พวกแขนแดงที่ได้รับการฝึกพายมาจนชํานาญ ทุกคนสวมหมวก เสื้อ ปลอกเข่า ปลอกแขน มีทองคํา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8
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ประกอบ เวลาพายพร้อมกับเป็นจังหวะจะโคน พายน้ันก็เป็นทอง เสียงพายกระทบเป็นเสียงประสานไป
กับทํานองเพลงยอพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดิน” 
 และจากบันทึกของกีย์ ตาชาร์ด (Guy Tachard หรือ Père Tachard) หน่ึงในคณะ
บาทหลวงเยซูอิดที่เดินทางมาพร้อมกับราชทูตลาลูแบร์เมื่อปี พ.ศ. 2228 ได้เล่าถึงขบวนเรือที่ใช้ออกรับ
เครื่องราชบรรณาการว่า “มีเรือบังลังก์ขนาดใหญ่ 4 ลํามา แต่ละลํามีฝีพายถึง 80 คน ซึ่งเราไม่เคยเห็น
เช่นน้ันมาก่อน 2 ลําแรกน้ันหัวเรือทําเป็นรูปเหมือนม้าปิดทองทั้งลํา เมื่อเห็นมันมาแต่ไกลในลํานํ้าน้ัน
ดูคล้ายกับมันมีชีวิตชีวา มีเจ้าหน้าที่กองทหารรักษาพระองค์ 2 นายมาในเรือทั้ง 2 ลํา เพื่อรับเครื่อง
ราชบรรณาการของสมเด็จพระเจ้ากรุงฝร่ังเศส ครั้นบรรทุกเสร็จแล้วก็ถอยออก ไปลอยลําอยู่กลางแม่นํ้า
อย่างสงบเงียบ และตลอดเวลาที่ลอยลําอยู่น้ี ไม่มีสุ้มเสียงใดเลยบนฝั่ง และไม่มีเรือลําได้เลยแล่นขึ้นล่อง
ในแม่นํ้า เป็นการแสดงความเคารพต่อเรือบัลลังก์หลวง และเครื่องราชบรรณาการที่บรรทุกอยู่น้ัน” 
บาทหลวงตาชาร์ด ยังเขียนถึงขบวนเรือที่แห่พระราชสาสน์ และเครื่องราชบรรณาการที่เดินทางออก
จากกรุงศรีอยุธยา ไปยังเมืองลพบุรีไว้อีกว่า “ขบวนอันยึดยาวของเรือบังลังก์หลวง ซึ่งเคล่ือนที่ไปอย่าง
มีระเบียบเรียบร้อยน้ีมีจํานวนถึง 150 ลําผนวกกับเรือลําอ่ืน ๆ เข้าอีกก็แน่นแม่นํ้า แลไปได้สุดสายตา 
อันเป็นทัศนียภาพที่งดงามย่ิงนัก เสียงเห่แสดงความยินดีตามธรรมเนียมนิยมของชาวสยาม อันคล้าย
จะรุกไล่เข้าประกับข้าศึกน้ัน ก้องไปทั้งฟากแม่นํ้า ซึ่งมีประชาชาพลเมืองมาคอยชมขบวนเรือยาตรา
อันมโหฬารน้ีอยู่”  
 เห็นได้ว่าเรือมีบทบาทอย่างมากท้ังยามศึกสงครามและยามสงบ บนกระดานหมากรุกจึง
ให้ความสามารถของเรือไว้มากที่สุด สามารถใช้โจมตีในทางยาวสามารถขึ้น-ล่อง ได้ตามธรรมชาติของ
เรือจริง ๆ การเดินของเรือน้ันจะเดินในแนวตรงกี่ตาก็ได้ แต่ไม่สามารถเดินเฉียง 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงให้เห็นลักษณะและวิธีการเดินของเรือ 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243     
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2228
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 ขุน (King) ถ้าแปลตามพจนานุกรมหมายถึง ผู้เป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า ในบริบทน้ีขุนคือหัวใจ
ของการเล่นหมากรุก คือแม่ทัพ ขุนน้ันจะตายหรือโดนกินไม่ได้เด็ดขาด จะถือว่าฝ่ายน้ันพ่ายแพ้ทันที
ไม่ว่าจะเหลือหมากฝ่ายตนเองอีกกี่ตัวก็ตาม เฉกเช่นกองทัพที่ไร้แม่ทัพออกคําสั่ง จะเสียกระบวน แผนรบ
ไม่เป็นไปด่ังท่ีวางไว้ก็จะมีแต่ถูกข้าศึกฆ่าตาย ดังน้ันเมื่อเสียแม่ทัพก็เท่ากับพ่ายศึกไปแล้วโดยปริยาย  
 ซุนวูได้มีการกล่าวถึงความสําคัญของแม่ทัพไว้หลายตอนในหนังสือ Art of War หรือ 
Bing-Fa เช่น “He will win who knows when to fight and when to not fight” แม่ทัพผู้ใด
สังเกตออกว่าเมื่อไรควรรบ และเมื่อไรไม่ควรรบ แม่ทัพผู้น้ันจะได้รับชัยชนะ“He will win who knows 
how to handle both superior and inferior forces.” แม่ทัพผู้ใดรู้จักว่า เมื่อมีกําลังพลน้อยควร
ใช้กลยุทธ์อย่างไร และเมื่อมีกําลังพลมากควรใช้กลยุทธ์อย่างไร แม่ทัพผู้นั้นจะได้ชัยชนะตลอดไป” 
“He will win whose army is animated by the same spirit throughout all ranks.” แม่ทัพ
ที่สามารถสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน สมัครสมานสามัคคีในทุกระดับช้ันของกองทัพ จะได้ชัยชนะ 
“He will win who, prepared himself, waits to take the enemy unprepared.” แม่ทัพที่มี
การเตรียมกําลังรบพร้อมสรรพเพ่ือรับมือต่อต้านข้าศึก ที่มิได้เตรียมกําลังอย่างพร้อมสรรพ ขุนพลผู้น้ัน
จะชนะ “He will win who has military capacity and is not interfered with by the sovereign.” 
ขุนพลที่มีความสามารถ มีอาญาสิทธ์ิเฉียบขาดในการคุมกองทัพ โดยผู้นําประเทศมิได้เข้าไปแทรกแซง
และก้าวก่าย ขุนพลผู้น้ันจะได้รับชัยชนะ”  
 จึงเห็นได้ว่าแม่ทัพมีความสําคัญอย่างยิ่ง และเมื่อแม่ทัพหรือขุนถูกจําลองเป็นหมากใน
กระดาน หมากทุกตัวนอกจากจะต้องบุกตีฝ่ายตรงข้ามแล้ว ยังต้องหาทุกวิธีในการรักษาขุนของตัวเอง
เอาไว้ได้จงได้ ขุนบนกระดานหมากรุกสามารถเดินได้รอบตัวครั้งละ 1 ตา 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงให้เห็นลักษณะและวิธีการเดินของขุน 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243     
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 จากการศึกษาตัวหมากรุกไทยแต่ละตัวพบว่า ลักษณะการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนบน
กระดานหมากรุก มีความเก่ียวข้อง มีการเปรียบเทียบ โดยอ้างอิงจากความสามารถของกระบวนทัพ
ในโลกจริง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ ประสิทธิภาพในการปฎิบัติภารกิจ หรือข้อจํากัดต่าง ๆ ในการรบ 
และยังรวมไปถึงการจัดกระบวนทัพอีกด้วย มีการใช้ลําดับข้ันของขีดความสามารถและความสําคัญของ
ยศศักด์ิ มาจัดเรียงกระบวนพลบนกระดาน หน่วยที่มีความสามารถน้อย ศักดินาน้อยเช่นเบ้ีย ก็จะต้อง
อยู่แถวหน้าเป็นหน่วยกล้าตาย ผู้เล่นก็พร้อมทุกเมื่อที่จะสละเบี้ยเพ่ือเปิดแนวรุกเจาะเข้าไปในแดนฝ่าย
ตรงข้าม หรือสละเบ้ียเพ่ือรักษาตัวหมากที่มีความสําคัญมากกว่า  
 เมื่อศึกษาที่มาที่ไปและวิธีการเดินแล้ว ผู้วิจัยจะทําการทดลองเล่นหมากรุกไทยแบบเหมือน
จริงครั้งที่ 1 เน่ืองจากผู้วิจัยเคยเล่นหมากรุกไทยมาก่อน จึงอยากทดลองว่าก่อนและหลังการศึกษาหา
ข้อมูลในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะมีทรรศนคติหรือมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยเล่นมาหรือไม่ และจากการ
ทดลองเล่นพบว่า มุมมองของผู้วิจัยที่มีต่อหมากรุกไทยนั้นแตกต่างจากเดิม จากการที่เห็นหมากรุกเป็น
แค่เกมส์บนกระดานชนิดหน่ึง แต่ครั้งน้ีผู้วิจัยสามารถจินตนาการเห็นภาพสมรภูมิสงครามบนกระดาน
หมากอย่างชัดเจน มีเสียงของสงคราม ช้าง ม้า เสียงโห่ร้อง เสียงกองทัพเดิน ที่อยู่ในความทรงจําจาก
การดูภาพยนตร์ต่าง ๆ ดังขึ้นในสมอง และที่เห็นได้ชัดเจนอย่างย่ิงคือ เมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกสูญเสีย
ตัวหมากให้กับฝ่ายตรงข้าม ก็จะเลือกตัวหมากที่มีความสําคัญและมีความสามารถน้อยที่สุดก่อนก็คือเบ้ีย 
แต่ไม่เคยรู้ว่าเบ้ียน้ันมีความเป็นมาอย่างไร เปรียบได้สิ่งใดในโลกจริง รู้แค่ว่าเบ้ียมีความสําคัญน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยได้เรียนรู้การลําดับความสําคัญเหล่านี้จากการแนะนําของผู้เล่นท่านอื่น ๆ การเรียงลําดับ
ความสําคัญจากตํ่าสุดไปสูงสุดของผู้วิจัยเป็นดังน้ีคือ 1. เบ้ีย 2. เม็ด 3. โคน 4. ม้า 5. เรือ 6. ขุน เห็น
ได้ว่าเป็นการจัดลําดับความสําคัญแบบผสมระหว่างความสามารถในการเดินกับความสําคัญของตัวหมาก 
ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังข้อสังเกตุไว้เช่น 
 กรณีที่หน่ึง “ขุน” ขุนน้ันมีความสามารถในการเดินน้อยกว่าม้าและเรืออย่างมาก แต่ด้วย
ความที่ขุนมีความสําคัญที่สุด หมากทุกตัวต้องปกป้องขุนอย่างสุดความสามารถ เพ่ือไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม
โจมตีได้ เพราะถ้าโดนกินขุนก็เท่ากับพ่ายแพ้ในเกมส์น้ันทันที ไม่ว่าจะเหลือหมากอีกก่ีตัวก็ตาม ขุนจึง
ถูกลําดับช้ันโดยแต่งต้ังมิใช่จากความสามารถ 
 กรณีที่สอง “เม็ด” อุปมาเป็นด่ังที่ปรึกษาชองขุน ถ้าเปรียบขุนเป็นกษัตริย์ เม็ดก็คือ
องคมนตรีหรืออํามาตย์ ถ้าขุนเป็นแม่ทัพ เม็ดก็เปรียบเป็นรองแม่ทัพหรือเสนาธิการ จะเห็นได้ว่าโดย
ตําแหน่งหรือยศศักด์ิน้ันสูงกว่าทหารทุกเหล่า จะเป็นรองก็แต่ขุนเท่าน้ัน แต่ถ้าเปรียบความสามารถใน
การเดินหรือประสิทธิภาพในการรบแล้ว ไม่สามารถสู้ โคน ม้า เรือได้เลย เม็ดจึงถูกลําดับช้ันโดย
ลักษณะความสามารถ  
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หมากรุกกับกับแนวคิดการลําดับขั้นและชนชั้น  
 เมื่อมีการการจัดลําดับความสําคัญบนตัวหมากรุก ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าในโลกจริงน้ัน
มีแนวคิดในการจัดลําดับชนช้ันในสังคมอย่างไร ศักดินาหรือยศศักด์ิต่าง ๆ มีที่มาที่ไปและความเกี่ยวข้อง
ในเชิงปรัชญาของหมากรุกหรือไม่ และเมื่อศึกษาย้อนไปถึงอารยธรรมโบราณจะเห็นได้ชัดว่าการแบ่ง
ชนช้ันน้ันมีมานาน การจัดลําดับความสําคัญของชนช้ันน้ันเร่ิมต้นมาพร้อมกับการเกิดสังคมต่าง ๆ ในโลก 
ในแต่ละสังคมจะมีบุคคลหลายประเภทที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันโดยธรรมชาติเช่น บางคนมีนิสัยเป็น
ผู้นํา กล้าหาญ บางคนชอบเป็นผู้ตาม บางคนชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน ในสมัยกรีกโบราณมีความเช่ือเก่ียวกับ
พลังของเทพเจ้า เมื่อบ้านเมืองเกิดมีภัยหรือมีผู้มารุกราน ผู้กล้าหาญที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ จะถูก
ยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าส่งลงมาให้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ เกิดมีทัศนคติและเทิดทูนคนผู้น้ันประดุจเทพเจ้า 
ยินยอมทําตามคําสั่ง ยินดีมอบของมีค่าเพ่ือเป็นของกํานัล จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองแบบ
สมมติเทพ 
 ในสมัยกรีก อริสโตเติลนักปรัชญาได้แบ่งการปกครองไว้ 4 แบบได้แก่ 1. ราชาธิปไตย 
(Monarchies) มีการแต่งต้ังกษัตริย์ และให้กษัตริย์แต่งต้ังขุนนาง ทําให้มีระบบศักดินาชนช้ันเกิดขึ้น
อย่างชัดเจน 2. คุณาธิปไตย (Oligarchies) หรือการปกครองโดยคนรวยเมื่อในสังคมน้ันเริ่มมีการค้าขาย
แลกเปลี่ยน คนที่ฉลาดกว่า ค้าขายได้มากกว่าก็จะเป็นคนรวย เมื่อคนรวยเหล่าน้ีรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
อภิชนหรือกลุ่มคนรวย มีอํานาจในการต่อรองในสังคมมาก 3. ระบบทรราช (Tyrannies) คนจนเมื่อ
ถูกกดขี่ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบทั้งจากรัฐและจากคนรวยเหล่าน้ัน ก็พยายามจะปกครองตนเองโดยต้ัง
ผู้นําของตนข้ึนมา 4. ประชาธิปไตย (Democracies)เมื่อเวลาผ่านไปการปกครองมีการพัฒนาขึ้น ให้
ความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพของแต่ละบุคคลมากขึ้น แต่ประชาธิปไตยในอดีตยังคงจํากัดไว้ไม่ให้ สตรี 
ทาส และคนต่างด้าวออกเสียง  
 จากการแบ่งประเภทดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายอดสูงสุดนั้นคือกษัตริย์ผู้ซึ่งถูกยกย่องให้เป็น
สมมติเทพ ไม่จําเป็นต้องสนใจว่าจะต้องรบเก่ง มีความสามารถในการปกครองบ้านเมืองดีเลิศอย่างไร 
รู้เพียงว่าต้องทําทุกอย่างเพ่ือกษัตริย์ เคารพ เทิดทูนไว้เหนือหัว ส่วนการบริหารบ้านเมืองน้ันก็จะมีระบบ
ลดหล่ันหน้าที่กันลงมาตามท่ีกษัตริย์และอํามาตย์เห็นสมควรแต่งต้ัง  
 ในอารยธรรมอียิปต์โบราณก็มีลักษณะการแบ่งชนช้ันในสังคมเช่นกัน มีทั้งหมด 3 ชนช้ัน
ได้แก่  
 ชนชั้นสูง 
 1. จากการปกครองแบบเทวธิปไตย (Theocracy) คือการปกครองแบบอยู่ภายใต้อํานาจ
ของกษัตริย์องค์เดียวก็คือ “ฟาโรห์ (Pharaoh)” ถือเป็นบุตรเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ (สุริยเทพ) รวม
อํานาจไว้แต่ผู้เดียวทั้งการปกครองและศาสนา กษัตริย์และราชวงศ์จึงอยู่ในตําแหน่งสูงสุดของชนชั้น 
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กษัตริย์สามารถมีมเหสีและสนมได้ไม่จํากัด (สนมน้ัน ๆ อาจเป็นพ่ีสาวหรือน้องสาวร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกันก็ได้)  
 2. พระหรือนักบวชของสุริยเทพ (Priest) มีบทบาททางศาสนาและให้คําปรึกษาต่อฟาโรห์ 
 3. ขุนนางช้ันผู้ใหญ่ (Vizier) แรกเริ่มจะแต่งต้ังเฉพาะราชโอรสเท่าน้ัน ต่อมาจึงแต่งต้ังให้
เหล่าขุนนาง สามารถสืบทอดให้คนในตระกูลเดียวกันได้ มีบทบาทอย่างมากด้านศาสนาและการปกครอง  
 4. ขุนนาง (Noble) ใช้การแต่งตั้งเช่นเดียวกัน มีหน้าที่สนองนโยบายในทางปฎิบัติเช่น 
การเก็บภาษี การชลประทาน การช่วยเหลือประชาชนในทางต่าง ๆ  
 5. ขุนนางมณฑลหรือผู้ว่าการมณฑล (Nomarch) คือข้าหลวงที่ถูกแต่งต้ังให้ไปประจําอยู่
ตามเมืองที่ห่างไกล (Nome)  
 ชนชั้นกลาง 
 ได้แก่ พ่อค้า ช่างฝีมือศิลปินและพวกที่ทํางานให้กับฝ่ายปกครองเช่นเสมียน  
 ชนช้ันตํ่า 
 1. ได้แก่พวกชาวนาชาวนาจัดเป็นชนช้ันตํ่าเพราะส่วนใหญ่ที่ดินของชาวนาอยู่ในรูป “ข้า
ติดที่ดิน”กล่าวคือต้องผูกติดกับที่ดินน้ัน ๆ จะย้ายไปไหนไม่ได้และต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้านาย 
และต้องเสียภาษีจากผลผลิตให้เจ้านายอีกด้วย ชาวนาถือเป็นกําลังสําคัญในกองทัพ เพราะอียิปต์ไม่มี
กองทหารไว้ประจําการ จะใช้วิธีเกณฑ์พลเมืองเข้ากองทัพเมื่อเกิดสงคราม ชาวนาจึงเป็นกําลังและ
แรงงานหลักของอียิปต์ในทุก ๆ ด้านจนมาภายหลังจึงเกิดมีทหารอาชีพขึ้น 
 2. ทาส ชนช้ันตํ่าที่สุด มาจากการกวาดต้อนจากฝ่ายที่พ่ายแพ้สงคราม 
 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงให้เห็นแผนภูมิการลําดับชนช้ันของสังคมอารยธรรมอียิปต์ 
ที่มา chawalit069, สังคมของอารยธรรมอียิปต์, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
https://chawalit069.wordpress.com/2015/03/09/สังคมของอารยธรรมอียิปต-2/     
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ระบบศักดินาสวามิภักด์ิ (Feudalism) หรือระบบฟิวดัล 
 Feudal รากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Feudum ภาษาอังกฤษคือ Fief ซึ่งแปลว่าดิน
เน้ือที่หน่ึงระบบฟิวดัลเกิดในฝร่ังเศสก่อนในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ที่อิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 6 อังกฤษ
และเยอรมันตอนต้นศตวรรษที่ 11 เป็นการปกครองการปกครองที่สืบทอดมาจากโรมัน ใช้หลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ฐานันดรสูงกว่าและตํ่ากว่า (Comitatus) เช่นกษัตริย์กับกลุ่มนักรบหรือ
ผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะ ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับทาส เป็นรากฐานของยุโรปสมัยกลาง เมื่อครั้ง
อาณาจักรโรมันเร่ิมเสื่อมลง ชาวนาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่เกิดความกลัวจึงยกท่ีดินของตนให้ผู้มี
อํานาจเพ่ือขอความคุ้มครองเจ้าของที่ดินเปลี่ยนสภาพมาเป็นผู้เช่าที่ดิน กษัตริย์จึงขยายอาณาจักร
ออกไปได้ด้วยเหตุน้ี 
 ระบบฟิวดัลคือความสัมพันธ์ระหว่าง Lord (เจ้านาย) กับ Vassal (ผู้ที่ฐานันดรตํ่ากว่า) ใช้
การกระจายอํานาจออกจากศูนย์กลางคือกษัตริย์ไปยังขุนนางตามแคว้นต่าง ๆ แต่ละแคว้นจะมีกองทัพ
ของตนเองหน้าที่ของ Lord คือคุ้มครองปกป้อง Vassal และที่ดินของ Vassal จากศัตรูให้ความยุติธรรม
ในการพิจารณาคดีต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างทางสังคมดังน้ี 
 1. กษัตริย์ เป็น Lord สูงสุดมีโดยขุนนางเป็น Vassal กษัตริย์์จะพระราชทานที่ดินให้ ถือว่า
เป็นการมอบอํานาจในการปกครองให้กับขุนนาง กษัตริย์ปกครองราษฎรที่อย่ ูรอบเมืองหลวงเท่านั้น 
ดินแดนส่วนอ่ืน ๆ เป็นของขุนนาง แต่ด้วยการยกย่องกษัตริย์เป็นหัวหน้าเพราะมีที่ดินอยู่ภายใต้อาณาเขต
จึงยอมเป็น Vassal จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ แต่ในยามสงครามท่ีดินที่กษัตริย์พระราชทานให้สามารถริบคืน
จากขุนนางได้ ถ้า Vassal ไม่ทําตามสัญญา กบฎ ทรยศหรือเสียชีวิตในสงครามโดยไม่มีการสืบทายาท
ให้รับช่วงต่อ 
 2. ชนช้ันปกครองหรือขุนนาง (Suzerain) ก็คือเจ้าของที่ดินที่กษัตริย์พระราชทานให้ ใน
ฝรั่งเศสจะมีบรรดาศักด์ิเป็น Duke, Earl, Lord, Baron, Count ปกครองกันเป็นลําดับข้ัน มีหน้าที่ดูแล
เสรีชน (Villain) และส่งทหารของตนไปร่วมรบกับกองทัพของ Lord ช่วยเหลือทางการเงินให้กับ Lord 
ขุนนางช้ันสูงยังมีฐานะเป็นLord ของขุนนางช้ันตํ่าากว่าลงมาและยังมีขุนนางที่เปลี่ยนสถานะได้โดย
ผ่านการฝึกและได้รับการสถาปนาแต่ต้ังให้เป็นอัศวิน (Knight) 
 3. เสรีชน (Villain) เป็นชาวนาอิสระ เป็นผู้เช่าที่ดินซึ่งเคยเป็นของตนเองมาก่อน ไม่ผูกติด
กับท่ีดินสามารถย่ฎายไปไหนก็ได้หรือชาวนาเจ้าของที่ดินเล็ก ๆ  
 4. ทาสติดที่ดิน (Serf) ชาวนาที่อาศัยที่ดินน้ัน ๆ ทํากินต้ังแต่บรรพบุรุษ ต้องผูกติดกับที่ดิน
คือจะย้ายไปไหนไม่ได้และต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้านาย และต้องเสียภาษีจากผลผลิตให้เจ้านาย 
ต้องยอมให้เจ้านายใช้เป็นแรงงานเพ่ือทํางานหนักต่าง ๆ เช่น ขุดคู สร้างสะพาน  
 5. พระและนักบวช มีหน้าที่สั่งสอนอบรมจิตใจให้สามัญชน  
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 การเลื่อนช้ันทางสังคมของชาวนาอิสระและทาสติดที่ดินน้ันทําได้ยากเพราะชนช้ันเจ้าของ
ที่ดินและชาวนามีระบบสืบกรรมสิทธ์ิตามสายเลือด การขยายพ้ืนที่อาณาเขตทําได้โดยแย่งชิง ทําสงคราม
การแต่งงานและการรับมรดก 
 อัศวิน (Knight) ตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่า Chevalier ต้องเป็นบุตรชายของขุนนางเท่าน้ันจึง
จะได้รับการฝึกให้เป็นนักรบต้ังแต่อายุ 7 ปีเริ่มจากการรับใช้ภรรยาเจ้าของปราสาท ต้องฝึกมารยาท
ของราชสํานักร้องเพลงเต้นรํา ฝึกธรรมะอัศวินหรือวีรคติ Chivalry ต้องฝึกความสุภาพอ่อนโยน มีวินัย 
กล้าหาญ เสียสละให้เกียรติข้าศึกเมื่อยอมแพ้ ปกป้องคนชรา เด็กและผู้หญิง ฝึกการขี่ม้า จนถีงอายุ 
14 ปี จึงได้เลื่อนฐานะจากมหาดเล็กมาเป็น Squire หรือผู้ติดตามนักรบ ต้องขัดเกราะให้เหล่านักรบ
จนอายุ 21 ปี จึงได้ต่งต้ังให้เป็นอัศวินก่อนที่จะขึ้นเป็นขุนนาง 
 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงให้เห็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของชนช้ันในระบบฟิวดัล 
ที่มา: Freedom Thing [นามแฝง], ระบบฟิวดัล (Feudalism) ระบบศักดินาสวามิภักด์ิ, เข้าถึงเมื่อ 
30 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://freedom-thing.blogspot.com/2011/09/ 
feudalism.html2015/03/09/สังคมของอารยธรรมอียิปต-2/ 

https://www.blogger.com/profile/15411689804607642939
http://freedom-/
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 จากการศึกษาระบบชนช้ันจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะสังเกตุได้ว่าลําดับช้ันความสําคัญของ
ตัวบุคคล จะเป็นลักษณะฐานกว้างและปลายยอดแหลมหรือทรงปิรามิดเสมอ กล่าวคือผู้ที่มีลาํดับช้ัน
บนจุดที่สูงที่สุด จะมีสิทธิพิเศษ มีอํานาจในการสั่งการ เปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ก็ได้ โดยมีบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มีลําดับชั้นรองลงมาคอยตอบสนองคําสั่งนั้น ๆ แต่ทว่าการจัดลําดับชั้นนั้นมิได้มีอยู่ใน
ระบอบการปกครองซึ่งถือว่าเป็นระบบใหญ่เท่าน้ัน ในทุกสังคมย่อยก็มีการลําดับช้ันอยู่ด้วย   
 
การจัดลําดับชั้นทางสังคม (Social class is hierarchy) 
 ช้ันของสังคมเป็นตัวช้ีบอกถึงสถานภาพ (Social classes exhibit status) “ช้ันของสังคม” 
(Social class) กับ “สถานภาพทางสังคม” (Social status) สองคํานี้มีความสัมพันธ์กัน แต่มีนัยยะ
แตกต่างกัน สถานภาพทางสังคมโดยทั่วไปน้ันหมายถึงตําแหน่งของบุคคลหนึ่งในความคิด มุมมองและ
อุดมคติของคนอื่น ๆ ในสังคมเดียวกันและสถานภาพของบุคคลไม่เพียงเกิดได้จากชั้นสังคมที่เขาอยู่
เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงลักษณะส่วนบุคคลของเขาเองด้วย ตัวอย่างเช่น คน 2 คนอยู่ในช้ันสังคมเดียวกัน 
คนหนึ่งได้รับการว่าจ้างให้ทํางานที่สําคัญ อยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้ค่าตอบแทนสูง ก็ย่อมมี
สถานภาพหรือตําแหน่งที่สูงกว่าอีกคนหน่ึงที่ได้รับการว่าจ้างให้ทํางานที่สําคัญน้อยกว่าและอยู่ในองค์กร
ที่เล็กกว่า ได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า หรือบุคคลใดที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าก็ย่อมได้
การยอมรับว่ามีสถานภาพทางสังคมสูงตามไปด้วย ในแต่ละสังคมจะมีการกําหนดค่านิยมของกลุ่มตนเอง
เอาไว้ เพ่ือแบ่งแยกคุณลักษณะและชนิดของบุคคลในอุดมคติบุคคลใดที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับ
ค่านิยมในอุดมคติมากที่สุดจะได้รับความเคารพนับถือ มีชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่อง (Respect and 
prestige) มากกว่าบุคคลที่มีลักษณะด้อยกว่า ปัจจัยสําคัญที่จะนํามาใช้ในการกําหนดสถานภาพทาง
สังคมได้แก่  
 1. อํานาจหน้าที่เทียบกับผู้อ่ืน (authority over others) เช่น ตําแหน่งหน้าที่ในองค์กร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ  
 2. อํานาจบารมี (power) เห็นได้ชัดในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร  
 3. อํานาจในการถือครองในทรัพย์สิน (Ownership of property) ลักษณะของงานอาชีพ 
รายได้ ที่อยู่อาศัยรวมถึงระดับการศึกษาด้วย ผู้ที่มีการศึกษาดี มีอาชีพที่ดี มีรายได้มาก จะส่งผลถึง
รูปแบบดําเนินชีวิตที่ดีกว่าผู้อ่ืน  
 อย่างไรก็ดี ชั้นทางสังคมนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Social classes are dynamic) 
ระบบเปิด (Open Systems) คือระบบการแบ่งช่วงชั้นสังคมที่เปิดโอกาสให้บุคคลมีโอกาสเลื่อนชั้น
สังคมให้สูงขึ้นหรือตํ่าลงได้ เช่นเมื่อบุคคลทําผลงานดี สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมหรือกลุ่มน้ัน ๆ ก็จะ
ได้รับการยกย่องเลื่อนช้ันให้สูงข้ึน ระบบปิด (Closed Systems) บุคคลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช้ัน
ทางสังคมของตนได้อีก สถานภาพจะถูกกําหนดมาต้ังแต่กําเนิด กล่าวคือบุคคลที่เกิดมาอยู่ในระดับช้ัน
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สังคมใดก็จะอยู่ในระดับช้ันน้ันตลอดชีวิต ไม่สามารถเปลี่ยนฐานะทางสังคมได้ เช่น ระบบวรรณะ 
(Caste System) ของอินเดีย เป็นต้น  
 ในปัจจุบันการแบ่งชนช้ันที่นิยมใช้กัน จะแบ่งตามความสามารถมากกว่าชาติกําเนิด โดย
อาศัยสถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socio - economic status) ได้แก่ รายได้ ทรัพย์สมบัติ 
การศึกษาอาชีพ รวมท้ังปัจจัยอ่ืน ๆ ที่แต่ละบุคคลเห็นว่าสําคัญ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนช้ันทางสังคม 
จึงสามารถเลื่อนไหลได้  ตัวอย่างเช่น ลูกหลานคนจนที่มีความพยายาม สําเร็จการศึกษาสูง สามารถ
เข้าทํางานมีตําแหน่งที่ดีสังคมยอมรับ หมายความว่าบุคคลคนน้ันได้เลื่อนช้ันจากชนช้ันระดับตํ่า มาเป็น
ชนช้ันกลางหรือช้ันสูงได้ 
 ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) The logic of practice (1990) นักสังคมวิทยา และ
นักมานุษยวิทยาชาวฝร่ังเศส ได้ศึกษาว่าสังคมมีบทบาทในการกําหนดคนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และ
บุคคลก็มีความพยายามกระทําในสิ่งที่สังคมเป็นผู้กําหนดเพ่ือยกระดับความสําคัญของตนให้มีมากขึ้น
และเพ่ือได้รับความนิยมบูร์ดิเยอเปรียบเทียบการปฏิบัติการทางสังคมเช่นน้ีว่าเหมือนกับการเล่นเกมส์
เช่นกัน สนามแข่งขันถือเป็นพ้ืนที่เพ่ือให้แต่ละบุคคลเข้ามาแข่งขันกัน เพ่ือให้ได้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซึ่งต้อง
รู้จักวิธีเล่น (The feel for the games) เพ่ือได้ความเป็นต่ออยู่เสมอ บุคคลแต่ละคนจะมีเป้าหมายที่
ถกูกําหนดโดยสังคมอยู่แล้ว บูร์ดิเยอได้พัฒนาแนวคิดฮาบิทัส (Habitus) คือต้นทุนทางร่างกายซึ่งแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกัน รูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง ฯลฯ  คือสิ่งที่มีมาแต่กําเนิด เป็นโครงสร้างถาวร
ที่อยู่ในร่างกาย เหมือนถูกสลักเอาไว้ในตัวแต่ละคน ซึ่งแสดงออกมาด้วยกิริยาท่าทางต่าง ๆ เช่น การเดิน 
การยืน การน่ัง วิธีการพูด สีหน้า การแสดงอารมณ์ ฯลฯ ฮาบิทัสที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์สามารถ
ควบคุมและปรับเปลี่ยนระดับ (Transposable) ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้และประสบการณ ์
แต่ยังคงโครงสร้างเดิมที่เป็นพ้ืนฐานอยู่ หรืออาจใช้คําว่า “จริต” ที่หล่อมหลอมเป็นตนเองโดยไม่รู้ตัว 
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งหากเป็นชนช้ันตํ่าอยากท่ีจะมีฮาบิทัสหรือจริตที่โดดเด่นเหมือนชนชั้นสูง ก็
อาจเรียกได้ว่า “ดัดจริต” ฮาบิทัสทําให้ชนช้ันนํามีลักษณะที่แตกต่างกันจากคนทั่วไป แสดงออกผ่าน
สิ่งที่เรียกว่า “รสนิยม” ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้อย่างที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งสมตกทอดมาเป็นเป็นมรดก
ของวงศ์ตระกูล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของฮาบิทัสน้ีมิได้เกิดจากโครงสร้างทางสังคมซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล
เท่าน้ัน เพราะการปฎิสัมพันธ์ในสังคมเกิดข้ึนผ่านการกระทําหรือการปฏิบัติซึ่งมีร่างกายเป็นสื่อกลาง 
ดังนั้นฮาบิทัสจึงเป็นการผสมผสานระหว่างสังคมซึ่งอยู่ภายนอกกับการปฏิบัติทางร่างกายของคนซึ่งเป็น
ต้นทุนจากภายใน  
 ร่างกายมีส่วนสําคัญในการเรียนรู้การกระทําการเลียนแบบหรือเอาอย่างกิริยาของผู้อ่ืนที่
ตนช่ือชอบ ตัวอย่างเช่นเด็กผู้ชายท่ีเกิดและเติบโตมาในบ้านที่มีแต่เพศหญิง ก็มีพฤติกรรมการเลียนแบบ 
เช่น ชอบเล่นตุ๊กตา ชอบเล่นลิปสติกหรือเคร่ืองสําอาง เล่นกระโดดยางเป็นต้น เมื่อทําพฤติกรรมเหล่าน้ี
เป็นประจํา ซ้ํา ๆ โครงสร้างจากภายนอก (ความรู้ ประสบการณ์) จะเข้าไปอยู่ในร่างกายบูร์ดิเยอ
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เรียกว่าการรับพฤติกรรมเข้ามาในตัวเรา (Embodiment) ทําให้เด็กคนนั้นมีพฤติกรรมแบบผู้หญิงหรือ
เมื่อเห็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากการกําหนดโครงสร้างทางสังคม ก็อยาก
ที่จะทําซ้ําหรือเลียนแบบเพ่ือให้ตนได้รับความสนใจบ้าง เป็นต้น  
 แอนโทน่ี กิดเดนส์ (Anthony Giddens) Structuration (1983) ให้ความหมายของ 
“โครงสร้าง” Structuration ว่าเป็นกฎเกณฑ์และทรัพยากร (Rules and Resources) บุคคลต่างใช้
ในการผลิตและผลิตซ้ําสังคมในการดําเนินกิจกรรม กิดเดนส์เช่ือว่าบุคคลมีสิทธ์ิและเสรีภาพที่จะแสดง
ตัวตนออกมาภายใต้โครงสร้างทางสังคม และยังสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมให้ดีขึ้นได้ 
ไม่มีโครงสร้างหรือตัวบุคคลสําคัญเพียงฝ่ายเดียว ทั้ง 2 ส่วนต้องควบคู่กันไป โครงสร้างเกิดได้เพราะ
บุคคล ขณะพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลมีโครงสร้างเป็นตัวกําหนด ดังน้ันโครงสร้างจึงเป็นทั้งวิถีและ
ผลลัพธ์ของการกระทํา 
 อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) จากหนังสือ Critique of Judgment (1914) 
มองว่าเรื่องความงามหรือคุณค่าของการตัดสินสิ่งใด ๆ น้ัน เกี่ยวข้องกับรสนิยมซึ่งเป็นเร่ืองของปัจเจก
บุคคลซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของบูร์ดิเยอร์ ที่มองว่ารสนิยมเป็นเรื่องของการกําหนดคุณค่าโดยสังคม 
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง 2 แนวคิด ในปัจจุบันมีการสร้างรสนิยมทางสังคมขึ้นมามากมายโดยใช้
สื่อที่ผลิตซ้ํา ๆ ซึ่งส่งผลให้เราชอบหรือไม่ชอบอะไรได้เช่น เราชอบฟังเพลงคลาสสิก คําถามคือเรา
ชอบเองหรือเราถูกบังคับให้ชอบ น่ันเพราะเรามีความต้องการ มีรสนิยมส่วนตัว น่ันคือความงามที่เป็น
ปัจเจกแต่เมื่อสังคมได้ให้คุณค่ากับเพลงแจ็สและผลิตสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้คนในสังคมเสพซ้ํา ๆ ในลักษณะ
ที่เป็น Mass Culture หรือ Mass Media คือการสร้างกระแสเพ่ือช้ีนําความคิดทางสังคม ให้ติดอยู่กับ
สิ่งของหรือวัตถุอย่างใดอย่างหน่ึง สังคมสร้างรายการวิทยุที่เปิดแต่เพลงแจ็ส ทุกคนที่ฟังเพลงแจ็สคือ 
ผู้ที่สังคมยอมรับว่ามีรสนิยม ส่วนผู้ที่เคยชอบเพลงคลาสสิกก็จะถูกสังคมมองว่าแตกต่าง ไร้รสนิยมและ
อยู่คนละระดับช้ัน ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนความชอบส่วนบุคคลไปตามกระแสของสังคมโดยไม่ทัน
รู้ตัว อีกตัวอย่างใกล้ตัวที่เห็นได้ชัด เช่นการเลือกวิธีการสื่อสารในปัจจุบัน ความเป็นปัจเจกเราสามารถ
เลือกโทรศัพท์ย่ีห้อใด ๆ ก็ได้ที่เราชอบและเหมาะสมกับเรา แต่เมื่อสังคมมีการผลิตสื่อซ้ํา ๆ นําเสนอว่า
ต้องยี่ฮ้อแอปเป้ิลเท่าน้ันจึงจะมีรสนิยม มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของสังคม (Social value) น่ีคือการยกระดับ
ชนช้ันโดยถูกโครงสร้างทางสังคมเป็นตัวกําหนด เกิดคําถามว่าใครอยู่บนยอดปิรามิดและคอยเป็นคน
ผู้กําหนดว่าสังคมควรให้ความสําคัญกับสิ่งใด 
 ธีโอดอร์ อาดอร์โน (Theodor Adorno) ได้วิพากษ์น้ีไว้ในหนังสือ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม" 
The Culture Industry (1991) ว่าด้วยการหลอกลวงด้วยการผูกขาดเกี่ยวกับวัฒนธรรมมวลชน 
(mass culture) โดยใช้อุตสาหกรรมแสดงให้เห็นได้ชัดเจน เมื่อผู้ที่อยู่ยอดบนสุดของปิรามดิไมต้่องปิดบัง
ซ่อนเร้นการผูกขาดของตัวเองอีกต่อไปแล้วสื่อที่ถูกผลิตซ้ํา ๆ ภาพยนตร์วิทยุเป็นธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้น
เพ่ืออุดมการณ์หน่ึง คือความหลอกลวง เหลวไหลที่พวกเขาผลิตขึ้นมาอย่างรอบคอบแล้วเรียกตัวเองว่า
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อุตสาหกรรม มีการอ้างว่าเพราะมีคนในสังคมเห็นความดีงามและเข้าร่วมด้วยเป็นจํานวนมาก 
กระบวนการผลิตซ้ําจึงเป็นสิ่งจําเป็น มาตรฐานทางสังคมคือพื้นฐานสําคัญอันดับหนึ่งของผู้บริโภค 
ด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดการยอมรับกันทั่วไปการจัดการเพ่ือสนองหรือยัดเยียดความต้องการดังกล่าวจึงถูก
พัฒนาขึ้น อํานาจทางเทคโนโลยีของสังคม คือพลังอํานาจของบุคคลบนยอดปิรามิด เพ่ือยึดครองทาง
เศรษฐกิจ เพ่ืออยู่เหนือสังคมและเลื่อนระดับช้ันให้อยู่สูงกว่า  
 พ้ืนฐานหลักการของการครอบงําคือทําให้เทคโนโลยีเก่ียวกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็น
มาตรฐานควบคุมจิตสํานึกของปัจเจกชนเปลี่ยนผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดไปสู่การเป็นผู้ฟังและรับสารอย่าง
เดียว เผด็จการด้วยรายการหรือโปรแกรมกระจายเสียง ส่วนผู้กระจายเสียงในฐานะปัจเจกชน เช่น
การมีสถานีวิทยุของกลุ่มตนที่ใช้กระจายข่าวจะถูกปฏิเสธว่าขาดมาตรฐานการยอมรับอย่างสิ้นเชิง 
 ในทางศิลปะหากทําตามหลักการน้ี ใช้การสื่อสารเข้าครอบงําด้วยเน้ือหาที่แตกต่าง ไม่
เป็นไปตามความจริง อาดอร์โนยกตัวอย่างซิมโฟนีของบีโธเฟน เมื่อถูกตัดต่อหรือดัดแปลงโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ เท่ากับมันถูกทําข้ึนเพ่ือความพึงพอใจ และอ้างว่าเป็น
ความปรารถนาของสังคมส่วนใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรมากเกินไปกว่าเสียงที่ดังและความ
สับสน ไม่มีสาระและเป็นไปอย่างว่างเปล่าไม่ใช่การผลิตเพ่ือผู้บริโภคอย่างแท้จริงเพราะตัวมันเองตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของการโฆษณาของทุนที่สนับสนุน และอ่ืน ๆ การสร้างความแตกต่างในเรื่องคุณภาพ
ถูกนํามาเป็นอาวุธสําคัญ การยัดเยียดรายการบันเทิงหรือสินค้าด้วยการแบ่งลําดับชั้นสูง-ตํ่าของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือกําจัดคู่แข่งและแย่งชิงพ้ืนที่ทางการตลาด  
 การยอมรับสิ่งที่ผู้ผลิตวัฒนธรรมนี้ขัดแย้งกับแนวความคิดของค้านท์ (Kant) ลัทธิความเช่ือ
ของค้านท์ที่คาดหวังเร่ืองของปัจเจกชน การตัดสินความงามจากความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายทาง
ความรู้สึกแต่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้ทําลายความเป็นปัจเจกภาพเหล่าน้ันไปหมดสิ้น เพราะการผลิต
วัฒนธรรมคือการกระทําไปตามแผนสําเร็จรูปที่วางไว้แล้วเท่าน้ัน ไม่มีแม้การโต้แย้งข้อสรุปใด ๆ ทั้งสิ้น 
(antithesis) 
 หลังจากผู้วิจัยได้ทําการศึกษาถึงที่มาของการจัดระบบชนชั้นแล้ว จึงทําให้รู้ถึงที่มาที่ไป
ของการอุปมาอุปไมยในตัวหมากรุกแต่ละตัวมากยิ่งขึ้น บนกระดานหมากรุกนั้นแฝงไปด้วยแนวคิด 
ปรัชญาทางสังคมอยู่มากมาย ผู้วิจัยจึงทดลองเล่นหมากรุกแบบเสมือนจริงเป็นคร้ังที่ 2 เพ่ือจะค้นหาว่า
ในเกมส์หมากรุกน้ันจะบอกอะไรให้กับเราได้อีกบ้าง โดยเน้นการสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนรอบตัวในระหว่าง
การเล่น โดยใช้วิดีโอบันทึกภาพและเสียงเอาไว้แล้วนํามาเปิดดูย้อนหลัง เนื่องจากการเล่นนี้เล่นใน
สถานที่ปิด เพียงผู้เล่น 2 คนจึงไม่มีเสียงบรรยากาศรอบข้าง ผลจากการเล่นคร้ังที่ 2 ปรากฎว่าระหว่าง
การเล่นนั้น “มีความเงียบมากกว่าเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว” การเล่นคร้ังที่ 2 น้ีใช้เวลา 45 นาที อัตราส่วน
ความเงียบคิดเป็นเปอร์เซนต์คือ 60% เสียงที่เกิดขึ้นคือ 40% ซึ่งสร้างความแปลกใจกับผู้วิจัยอย่างมาก 
จึงตัดสินใจทําการทดลองเล่นอีก 2 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงมากที่สุดผลปรากฎว่า อัตราส่วน
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ความเงียบคือ 67% เสียงที่เกิดข้ึนคือ 33% เพ่ือความม่ันใจในผลการทดลอง จึงหาวิดีโอที่บันทึกการ
เล่นหมากรุกจากที่อ่ืน ๆ (Youtube) ด้วยแล้วทําการจับเวลาปรากฎว่ามีค่าความเงียบมากกว่าเสียงที่
เกิดข้ึนจริงจากการเดินหมาก (ไม่นับเสียงที่เกิดจากบรรยากาศรอบข้าง) ผู้วิจัยจึงเกิดคําถามว่าใน
ความเงียบน้ัน มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
 Marcel Duchamp นักปรัชญาและจิตรกรที่มีช่ือเสียงอย่างมากและเป็นผู้หน่ึงซึ่งช่ืนชอบ
การเล่นหมากรุกเป็นชีวิตจิตใจ งานศิลปะของเขาส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจมาจากการเล่นหมากรุก 
Marcel Duchamp ได้กล่าวไว้ในสารคดีที่ถ่ายทําเกี่ยวกับชีวิตของเค้าไว้ว่า “Chess is the school 
of silent” ในความเงียบมีความคิดที่ทํางานอย่างหนักโดยไม่มีเสียง ในความเงียบมีความกลัวและ
ความหวาดระแวง ในความเงียบมีการวางแผน การคาดเดา การคํานวณ และอีกมากมาย ถ้านั่นคือ
เสียงที่อยู่ภายใน แล้วอะไรท่ีเป็นกลไกในกระบวนการสร้างสรรค์เสียงเงียบเหล่าน้ี ผู้วิจัยจึงต้องการที่
จะศึกษาเพ่ิมเติมถึงกระบวนการภายใน ทั้งทางความคิดและสมองว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร ในความเงียบที่
อยู่ในความคิดน้ันเป็นความเงียบจริง หรือในความเงียบน้ันมีเสียงที่เราไม่เคยได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ทางการได้ยิน ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาถึงระบบการรับรู้และระบบการประมวลผลภายในร่างกายเพ่ือค้นหา
เสียงเหล่าน้ันว่ามีอยู่และสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เพลงได้หรือไม่ 
 
ระบบประสาท (Nervous System) 
 คือระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์และสัตว์ ทําให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ 
ที่เข้ามากระทบจากรอบตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นตัวรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ร่างกายสามารถตอบสนองได้ 
ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 ระบบประสาทส่วนกลาง (The Central Nervous System หรือ Somatic Nervous 
System) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการทํางานของร่างกายทั้งหมด ทํางานพร้อมกันทั้งในด้านกลไก
และทางเคมีภายใต้อํานาจจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยสมองและไขสันหลังโดยมีเส้นประสาทจํานวนหลาย
ล้านเส้นจากทั่วร่างกาย เป็นตัวส่งข้อมูลในรูปกระแสประสาทออกจากบริเวณศูนย์กลางมีอวัยวะท่ี
เก่ียวข้องดังน้ี 
 1. สมอง (Brain) เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของระบบประสาทส่วนกลางทําหน้าที่ควบคุมการ
ทํากิจกรรมทั้งหมดของร่างกายเป็นอวัยวะชนิดเดียวที่แสดงความสามารถด้านสติปัญญา การกระทํากิจ
หรือการแสดงออกต่าง ๆ สมองของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สําคัญแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
  1.1 เซรีบรัมเฮมิสเฟียร์ (Cerebrum Hemisphrer) คือสมองส่วนหน้า ทําหน้าที่ควบคุม
พฤติกรรรมที่ซับซ้อนเก่ียวกับอารมณ์และความรู้สึกควบคุมความคิด ความจํา และความเฉลียวฉลาด 
และเป็นตัวเช่ือมโยงถึงความรู้สึกต่าง ๆ อีกด้วยเช่น การได้ยิน การมองเห็น การรับกลิ่น การรับรส 
การรับสัมผัสเป็นต้น  
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  1.2 เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) คือส่วนที่อยู่ติดกับไขสันหลัง ทํา
หน้าที่ควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติได้แก่ การหายใจการเต้นของหัวใจ การไอ การจาม 
การกะพริบตา ความดันเลือด เป็นต้น 
  1.3 เซรีเบลลัม (Cerebellum) คือสมองส่วนท้าย ทําหน้าที่เป็นตัวควบคุมการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อการทรงตัวช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยําเช่น การเดิน การวิ่ง การข่ี
รถจักรยาน เป็นต้น 
 2. ไขสันหลัง (Spinal Cord) คือเน้ือเย่ือประสาทที่ทอดยาวจากสมองเรื่อยไปภายใน
โพรงกระดูกสันหลัง กระแสประสาทจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะผ่านไขสันหลัง มีทั้งกระแสประสาท
เข้าและกระแสประสาทออกจากสมองและกระแสประสาทท่ีส่งเข้าไขสันหลังโดยตรง 
 3. เซลล์ประสาท (Neuron) เป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุดของระบบประสาท เซลล์ประสาทมีเย่ือ
หุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึมและนิวเคลียสเหมือนเซลล์อื่น ๆ แต่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไป เซลล์
ประสาทประกอบด้วยตัวเซลล์และเส้นใยประสาทที่มี 2 แบบคือ เดนไดรต์ (Dendrite) ทําหน้าที่ส่ง
นํากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์และแอกซอน (Axon) ทําหน้าที่นํากระแสประสาทออกจากตัวเซลล์
ไปยังเซลล์ประสาทอ่ืน ๆ เซลล์ประสาทจําแนกตามหน้าที่ การทํางานได้ 3 ชนิด คือ 
  3.1 เซลล์ประสาทรับความรู้สึก ทําหน้าที่รับความรู้สึกจากอวัยวะสัมผัสเช่น ตา หู 
จมูก ผิวหนัง ส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ที่เรียกว่า เซลล์ประสาทประสานงาน 
  3.2 เซลล์ประสาทประสานงาน ทําหน้าที่เป็นตัวเช่ือมโยงกระแสประสาทระหว่าง
เซลล์รับความรู้สึกกับสมอง ไขสันหลัง และเซลล์ประสาทสั่งการ จะพบในสมองและไขสันหลังเท่าน้ัน 
  3.3 เซลล์ประสาทสั่งการ ทําหน้าที่รับคําสั่งจากสมองหรือไขสันหลัง เพ่ือควบคุมการ
ทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
 การทํางานของระบบประสาทส่วนกลางสิ่งเร้าหรือการกระตุ้นถูกจัดเป็นข้อมูลหรือ
เส้นประสาทส่วนกลางเรียกว่า “กระแสประสาท” เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่นําไปสู่เซลล์ประสาททางผ่าน
ทางเดนไดรต์และเดินทางออกอย่างรวดเร็วโดยทางแอกซอน แอกซอนส่วนใหญ่จะมีแผ่นไขมันหุ้มไว้
เป็นช่วง ๆ แผ่นไขมันน้ีทําหน้าที่เป็นฉนวนและทําให้กระแสประสาทเดินทางได้เร็วข้ึน ถ้าแผ่นไขมันน้ี
ฉีกขาดอาจทําให้กระแสประสาทช้าลงทําให้สูญเสียความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือ เน่ืองจากการรับ
คําสั่งจากระบบประสาทส่วนกลางได้ไม่ดี 
 ระบบประสาทส่วนปลายหรือรอบนอก (Peripheral Nervous System) ทําหน้าที่รับ
และนําความรู้สึกเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองและไขสันหลังจากน้ันนํากระแสประสาท
สั่งการจากระบบประสาทส่วนกลางไปยังหน่วยปฎิบัติงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยรับความรู้สึกและ
อวัยวะรับสัมผัส รวมท้ังเซลล์ประสาทเส้นประสาทท่ีอยู่นอกระบบประสาทส่วนกลาง หรือระบบ
ประสาทรอบนอกจําแนกตามลักษณะการทํางานได้ 2 แบบคือ 
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 1. ระบบประสาทภายใต้อํานาจจิตใจ เป็นระบบควบคุมการทํางานของกล้ามเน้ือที่บังคับ
ได้ รวมท้ังการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก 
 2. ระบบประสาทนอกอํานาจจิตใจ เป็นระบบประสาทที่ทํางานโดยอัตโนมัติ มีศูนย์กลาง
ควบคุมอยู่ในสมองและไขสันหลัง ได้แก่การเกิดรีเฟลกซ์แอกชัน (Reflex Action) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น
ที่อวัยวะรับสัมผัสเช่น ผิวหนัง กระแสประสาทจะส่งไปยังไขสันหลังโดยตรงทันที และไขสันหลังจะ
สั่งการตอบสนองไปยังกล้ามเนื้อโดยไม่ผ่านไปที่สมองตัวอย่างเช่น เมื่อมีเปลวไฟมาสัมผัสที่ปลายนิ้ว
กระแสประสาทจะส่งไปยังไขสันหลังและไขสันหลังจะสั่งการให้กล้ามเน้ือที่แขนเกิดการหดตัวเพ่ือดึงมือ
ออกจากเปลวไฟทันที 
 พฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเป็นปฎิกิริยาอาการท่ีแสดงออกเพ่ือการตอบโต้
ทั้งภายในและภายนอกร่างกายเช่นสิ่งเร้าภายในร่างกายเช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ ความหิว ความต้องการ
ทางเพศ เป็นต้นสิ่งเร้าภายนอกร่างกายเช่น แสง เสียง อุณหภูมิ การสัมผัส สารเคมีเป็นต้นกิริยาอาการ
ที่แสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอาศัยการทํางานที่ประสานกันระหว่างระบบประสาท ระบบ
กล้ามเน้ือ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบต่อมมีท่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. การตอบสนองเม่ือมีแสงเป็นสิ่งเร้าเมื่อได้รับแสงสว่างจ้า มนุษย์จะมีพฤติกรรมการหร่ีตา
เพ่ือลดปริมาณแสงที่ตาได้รับ 
 2. การตอบสนองเมื่ออุณหภูมิเป็นสิ่งเร้าอากาศร้อนจะมีเหงื่อมาก เหงื่อจะช่วยระบาย
ความร้อนออกจากร่างกาย เพ่ือปรับอุณหภูมิภายในร่างกายไม่ให้สูงเกินไป และเมื่อมีอากาศเย็นคนเรา
จะเกิดอาการหดเกร็งกล้ามเน้ือ หรือเรียกว่า “ขนลุก” 
 3. เมื่ออาหารหรือนํ้าเข้าไปในหลอดลมเกิดพฤติกรรมการไอหรือจาม เพื่อขับออกจาก
หลอดลม 
 4. การเกิดพฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์ เป็นพฤติกรรมการตอบสนองหรือตอบโต้ทันทีเพื่อ
ความปลอดภัยจากอันตราย เช่นเมื่อฝุ่นเข้าตามีพฤติกรรมการกระพริบตา, เมื่อสัมผัสวัตถุร้อนจะชักมือ
จากวัตถุร้อนทันทีหรือเมื่อเหยียบหนามจะรีบยกเท้าขึ้น 
 เมื่อผู้วิจัยได้ทําความเข้าใจกับระบบประสาทในส่วนต่าง ๆ ซึ่งความซับซ้อนอยู่มาก และได้
ต้ังข้อสังเกตว่าทุกส่วนที่ประกอบกันกันให้เกิดการรับรู้ไม่ว่าจะทางกายหรือทางอารมณ์ต่างมีตําแหน่ง
ที่อยู่ที่แน่นอนเช่น สมองส่วนต่าง ๆ ไขสันหลังก็ดี มิได้มีการเคลื่อนที่แต่อย่างใด สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจและ
ต้ังสมมติฐานว่าสามารถสร้างเสียงได้คือวิธีการส่งผ่านข้อมูลด้วย “คลื่นไฟฟ้าสมอง”  
 
การเกิดคลื่นไฟฟ้าสมอง 
 การทดลองเก่ียวกับกระแสไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิตเร่ิมชัดเจนราวปีค.ศ. 1780 โดยลุยจิ กัลป์วาน่ี 
(Luigi Galvani) เริ่มสนใจในการศึกษากระแสไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิต ทําการทดลองโดยใช้ปลายปากคีมแตะ

http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ขากบคู่หน่ึง ซึ่งวางบนจานโลหะปรากฎว่าขากบน้ันได้กระตุก สร้างความประหลาดใจว่า เพราะเหตุใด
ขากบที่ตายแล้วจึงกระตุกได้ เขาทดลองซ้ําก็ยังเป็นเช่นนั้นอีก กัลป์วาน่ี ได้ค้นคว้าเรื่องน้ีเป็นเวลาหลาย
ปี วันหนึ่งเขาได้ห้อยขากบไว้บนตะขอทองแดงที่รั้วเหล็ก ขณะที่มันแกว่งไกวไปมาตามสายลม เขา
สังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่มันแตะร้ัวมันก็จะกระตุก เขาจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าต้องเกิดจาก “ไฟฟ้า” น่ันเอง 
 อเลซซานโดร โวลต้า (Alessandro Volta) ศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์ก็ได้ทดลองเร่ืองขากบ 
เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์คนอ่ืน ๆ ในยุคน้ันและในที่สุดก็ค้นพบว่า ไฟฟ้าน้ันเกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
กล่าวคือ เมื่อโลหะสองอย่างเช่ือมโยงกันด้วยกรดเกลือ ซึ่งมีอยู่ในเน้ือเยื่อกบและสัตว์ต่าง ๆ แกลวานิซึม 
(galvanism) และเรียกพลังงานท่ีทําให้ขากบกระตุกว่า "ไฟฟ้าชีวภาพ" (animal electricity) 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงให้เห็นภาพการทดลองเรื่องไฟฟ้าชีวภาพด้วยขากบ 
ที่มา: Mo Costandi, History of Neuroscience, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://neurophilosophy.wordpress.com/2006/11/16/exorcising-animal-spirits-the-
discovery-of-nerve-function/ 
 
 ต่อมาเมื่อปีค.ศ. 1875 Richard Carton นักสรีรวิทยาชาวอังกฤษ ได้ทดลองคุณสมบัติของ
ศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการทํางานของสมองสัตว์ โดยใช้ขั้วไฟฟ้าชนิดเด่ียววางบนเปลือกสมอง (cerebral 
cortex) และกะโหลกศีรษะ แล้ววัดศักย์ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนด้วยเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า (galvanometer) 
เขาพบว่าศักย์ไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนในขณะที่สัตว์หลับ และจะลดลงจนหายไปหลังจากที่สัตว์ตาย  
 

https://neurophilosophy.wordpress.com/author/neurophilosophy/
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 อีก 15 ปีต่อมานักสรีรวิทยาชาวโปแลนด์ช่ืออดอล์ฟ เบค (Adolf Beck) ศักย์ไฟฟ้าที่เกิด
จากการทํางานของเปลือกสมอง (cerebral cortex) จากการทดลองในสุนัขและกระต่าย ได้รูปแบบ
ของศักย์ไฟฟ้าท่ีสม่ําเสมอ 
 และต่อมาในปี ค.ศ. 1914 นโปเลียน ไซบุลสกี (Napoleon Cybulski) และ ยาเลนสก้า 
มาซีไซน่า ซีเนียร์ (S. Jalenska Macieszyna) ทั้งสองสามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองในขณะที่สุนัขมี
อาการชักได้เป็นผลสําเร็จ ต่อมาได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยขยายสัญญาณไฟฟ้าที่มีปริมาณน้อย ๆ ให้
ชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ  
 จนกระทั่ง ฮานส์ แบเกอร์ (Hans Berger) จิตแพทย์ชาวเยอรมันได้ใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
ชนิดชนิดไอน์โธเฟน (Einthoven string galvanometer) บันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองของมนุษย์เป็นครั้งแรก 
โดยใช้คลื่นสมองของลูกชายของเขาเอง Berger ค้นพบคลื่นอัลฟา (alpha rhythm) เป็นคนแรก เขา
พบว่าคลื่นน้ีจะหายไป เมื่อผู้ป่วยลืมตาหรือใช้สมาธิในการคํานวณ ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานที่
สําคัญในการตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองในปัจจุบัน 
 โดยปกติสมองคนเราจะมีเซลล์ประสาทชนิดหน่ึงเรียกว่า “นิวรอน” (Nerve cell, neuron) 
ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนหลายพันล้านเซลล์ ในแต่ละเซลล์จะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วนคือ 
 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงให้เห็นลักษณะของเซลล์ประสาท 
ที่มา: The Pennsylvania State University, Neurons, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก https://online.science.psu.edu/bisc004_activewd001/node/1907 
 
 

https://online.science.psu.edu/bisc004_activewd001/node/1907
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 1. ตัวเซลล์ Cell body หรือ Soma ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนที่อยู่ในสุดคือ Nuecleus และ
ส่วนที่ล้อมรอบ Nuecleus คือ Cytoplasm  
 2. เดนไดรต์ Dendrite คือส่วนของเซลล์ประสาทที่ย่ืนเป็นแขนออกไป จะอยู่รอบ ๆ ตัว
เซลล์ มีหน้าที่รับกระแสประสาทจากเซลล์ตัวที่อยู่ใกล้ เซลล์ประสาทหน่ึงตัวจะมีเดนไดรต์ (dendrite) 
ได้หลายแขนง ส่วนมากมักไม่มีปลอกหุ้มและที่ปลายมีส่วนที่ย่ืนออกไปเป็นต่อมเล็ก ๆ เรียกว่าหนาม 
(spine) ซึ่งเป็นที่สําหรับเช่ือมต่อกับก่ิงแอกซอนหรือเดนไดรต์ (dendrite) ตัวอ่ืนที่อยู่ติดกันผ่านจุด
เช่ือมต่อที่เรียกว่า Synapse 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงให้เห็นลักษณะของเซลล์ประสาทและจุดเช่ือมต่อในการส่งข้อมูล 
ที่มา: The Pennsylvania State University, Neurons, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก https://online.science.psu.edu/bisc004_activewd001/node/1907 
 
 3. แอกซอน (Axon) คือส่วนของใยประสาท (nerve fiber) ทําหน้าที่นํากระแสประสาท 
ออกจากบริเวณเดนไดรต์ เพ่ือส่งต่อไปสู่เซลล์ตัวอ่ืน ๆ เซลล์ประสาทตัวหน่ึงจะมีแอกซอนได้เพียงหน่ึง
เดียวเท่าน้ัน มีลักษณะยาวยื่นออกมาจากเซลล์ และจุดที่แยกออกจากตัวเซลล์ประสาทจะมีลักษณะนูน
เรียกว่า แอกซอน ฮิลล็อค (axon hillock) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกระแสประสาท ปลายแอกซอน
จะมีแขนงแตกออกไปมีลักษณะเป็นตุ่มซึ่งจะซินแนปส์ (synapse) กับเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทตัวอ่ืน
แอกซอนมักจะมีฉนวนห่อหุ้ม จึงเป็นสามาหตุทําให้กระแสประสาทเคลื่อนที่ได้ไวมากขึ้น เย่ือที่ห่อหุ้มน้ี
เป็นสารประเภทไขมันที่เรียกว่าไมอิลีนชีท (myelin sheath) แต่ไม่ได้ปกคลุมทั้งหมดของแอกซอน 
แต่เว้นส่วนเล็ก ๆ ไว้เรียกว่าโนดออฟแรนเวียร์ (nodes of Ranvier) ซึ่งจะมีช่องว่างห่างกันระหว่าง 
node ถึง 0.2-2 มิลลิเมตรไมอิลีนชีทเป็นตัวช่วยเหน่ียวนําการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทให้เร็วข้ึน 
เพราะ Action Potential ซึ่งเกิดเฉพาะบริเวณ Node of Ranvier ทําให้การเคลื่อนที่ของกระแส

https://online.science.psu.edu/bisc004_activewd001/node/1907
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ประสาทเร็วว่า เพราะจะกระโดดจาก node of Ranvier ไปยังอีก node of Ranvierยิ่งเซลไหนมี
ช่องว่างระหว่างโนดมาก จะยิ่งกระโดดได้ไกลมากมากและเร็วกว่าการเคลื่อนที่ของกระแสประสาท
แบบน้ีเราเรียกว่า Saltatory Conduction  
 การเคลื่อนที่ของกระแสประสาท (Nerve impulses, Action potentials) เมื่อได้รับข้อมูล
ต้ังต้นจากตัวรับความรู้สึก (Receptor) ผ่านทางเดนไดรต์ (Dendrites) ตรงจุดเช่ือมต่อที่เรียกว่า 
Synapse กระแสประสาทจะถูกส่งผ่านไปยังตัวเซลล์ซึ่งมีนิวเคลียสอยู่ภายใน ส่งต่อไปยังแอกซอน 
(Axon) จุดเชื่อมต่อจากตัวเซลล์ไปแอกซอนที่เรียกว่าแอกซอน ฮิลล็อค (Axon hillock) นี้เองคือ
จุดเริ่มต้นกระบวนการเคลื่อนที่ทางไฟฟ้า เพ่ือส่งผ่านไปที่ปลาย Synapse อีกด้านหน่ึง แล้วส่งต่อให้
เซลล์ประสาทตัวต่อไป 
 การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทจัดว่าเป็นเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าแบบตํ่า ภายนอก
แอกซอนจะมีศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกภายในแอกซอนจะมีศักย์ไฟฟ้าเป็นลบ การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า
บวกและลบมีธาตุสําคัญ 2 ธาตุเป็นตัวแปรคือ 1. โซเดียม (Sodium) หรือช่ือย่อ Na+ (เคร่ืองหมาย + 
หมายถึงอะตอมใด ๆ ที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก)จะอยู่ภายนอกผนังของแอกซอนและ 2. โปรแตสเซียม 
(Potassium) หรือช่ือย่อ K+ จะอยู่ภายในผนังแอกซอน ธาตุทั้งสองชนิดน้ีจะมีการเคลื่อนที่สลับกัน
เข้าออกภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ โดยผ่านช่องที่มีลิ้นปิดเปิดของตัวเอง การเคลื่อนของ
กระแสประสาทแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังน้ีคือ 
 1. ระยะพัก (Resting Stage)เย่ือหุ้มเซลล์อยู่ในสภาวะปกติ K+ จะแพร่ออกภายนอกเซลล์
ได้มากกว่า Na+ ในอัตราส่วน 3Na+: 2K+ ภายนอกมีไอออนที่เป็นประจุบวกมากกว่าภายในเซลล์ 
เพ่ือให้ K+ อยู่ในเซลล์มากกว่า และNa+ อยู่ภายนอกเซลล์มากกว่าจึงเกิดกระบวนการ Na+-K+ pump 
เป็นกระบวนการใช้พลังงานจากการสลาย ATP แล้วดัน Na+ ออกและดึง K+ 
 2. ระยะดีโพลาไรเซช่ัน (Depolarization) ระยะที่เกิดกระแสประสาท Electrochemical 
Change เมื่อลิ้นของช่อง Na+ เปิดออก เย่ือหุ้มเซลล์จะยอมให้ Na+ ผ่านเข้าสู่ภายในแอกซอนทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าภายในให้เป็นประจุบวก ภายนอกเป็นประจุลบ เน่ืองจากการที่ Na+ ที่
แพรเ่ข้าสู่แอกซอนจะนําประจุบวกเข้ามาด้วย การเปลี่ยนแปลงของประจุที่เย่ือหุ้มเซลล์น้ีเป็นผลทําให้
เกิด Action Potential Nerve Impulse ซึ่งจะส่งกระแสประสาทออกไปด้วยความเร็ว 1,000 คร้ัง / 
วินาที 
 3. ระยะรีโพลาไรเซช่ัน (Repolarization) คือการที่ลิ้นเปิดช่อง K+ ที่เย่ือหุ้มเซลล์ทําให้มี
การไหลออกของ K+ จากภายในสู่ภายนอก จะมีการเปลี่ยนแปลงทางศักย์ไฟฟ้าทําให้ภายนอกเซลล์มี
การเปลี่ยนแปลงเป็นประจุบวกและภายในเซลล์เป็นประจุลบอีครั้ง 
 4. ระยะกลับคืนสู่ระยะพัก (Return to Resting Stage หรือ undershoot) ขณะนี้ยังมี 
K+ อยู่ภายนอกเซลล์มากกว่าระยะปกติและ Na+ ยังคงอยู่ภายในเซลล์ ดังนั้น เซลล์ต้องมีการปรับ
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สภาพให้มี Na+ อยู่ภายนอกเซลล์มากกว่าภายใน และ K+ จะต้องอยู่ภายในเซลล์มากกกว่าภายยอก 
จึงต้องอาศัยการเกิด Na+-K+ pump เพ่ือรับ 3Na+ ออกนอกเซลล์ และดึง K+ เข้ามาภายในเซลล์
โดยใช้พลังงานจาก ATP 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสประสาท 
ที่มา: CNX Psychology, Neuronal Communication, เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน2558, เข้าถึงได้จาก 
http://legacy.cnx.org/content/col11903/1.2 
 
 ชนิดของคลื่นไฟฟ้าสมอง 
 คลื่นไฟฟ้าสมองอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล อายุในขณะหลับหรือต่ืน เราสามารถ
แยกประเภทของคลื่นไฟฟ้าสมองตามความถี่ของคลื่น ซึ่งคิดเป็นรอบต่อวินาทีได้ 4 ประเภทดังน้ี 
 1. คลื่นอัลฟา (alpha) มีความถ่ี 8 ถึง13 รอบต่อวินาที จะชัดเจนบริเวณสมองส่วนท้าย 
พบได้ในผู้ที่ปล่อยตัวตามสบาย หลับตาไม่ได้คิดอะไร คลื่นอัลฟาจะหายไปเมื่อลืมตาหรือใช้สมาธิ 
 2. คลื่นเบต้า (beta) มีความถีฎ่ 14 ถึง 30 รอบต่อวินาที พบได้บริเวณสมองส่วนนหน้า 
คลื่นเบต้าจะเพ่ิมความชัดเจนในคนสูงอายุ 
 3. คลื่นเธต้า (theta) มีความถ่ี 4 ถึง 7 รอบต่อวินาที ส่วนมากพบในเด็กและในทุกอายุ
ขณะนอนหลับใหม่ ๆ ชัดเจนบริเวณขมับ (temporal lobe) คลื่นนี้มีความสัมพันธ์กับอารมณ์อย่างมาก 
 4. คลื่นเดลต้า (delta) มีความถี่น้อยกว่า 4 รอบต่อวินาที ตรวจพบได้ในขณะที่หลับเท่าน้ัน 
 เครื่องมือที่ใช้ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเรียกว่า electroencephalo-graphy หรือย่อว่า E.E.G 
สามารถวัดกระแสไฟฟ้าบริเวณหนังศรีษะ เปลือกสมองหรือวัดกระแสไฟฟ้าจากส่วนลึกของสมองได้ 

http://legacy.cnx.org/content/col11903/1.3
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โดยใช้ขั้วไฟฟ้าติดที่หนังศรีษะ กระจายตามส่วนต่าง ๆ ของกะโหลกเพ่ือบันทึกศักย์ไฟฟ้าของสมองตาม
ตําแหน่งของขั้วไฟฟ้าที่วางอยู่ และสามารถตรวจวัดไฟฟ้าของเปลือกสมอง (cerebral cortex) โดยวาง
ขั้วไฟฟ้าที่ได้ดัดแปลงขึ้นโดยเฉพาะบนเปลือกสมองที่ได้เปิดกะโหลกศีรษะออกระหว่างผ่าตัด เครื่องมือ
ที่ใช้บันทึกน้ีสามารถใช้เครื่องเดียวกับเคร่ืองตรวจคลื่นสมองท่ัวไปการบันทึกคลื่นไฟฟ้าจากสมองส่วนลึก
ทําได้โดยการสอดขั้วไฟฟ้าที่มีปลายเล็กมากเรียกว่า ไมโครอิเลคโตรด (micro-electrode) เข้าไปใน
สมองส่วนหน่ึงส่วนใด สามารถตรวจวัดและบันทึกค่าไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือ
แม้แต่เซลล์หน่ึงเซลล์ใดได้ 
 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงให้เห็นภาพความถี่ของคลื่นไฟฟ้าสมองในแต่ละอิริยาบท 
ที่มา: Tonya, An Introduction to Brainwaves, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.neuralsync.org/neuralsync-introduction-brainwaves/ 
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บทวิเคราะห์งานประพันธ์ที่เก่ียวข้อง 
 จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแง่มุมต่าง ๆ ของการเล่นหมากรุกและได้ข้อมูลที่เป็นส่วนสําคัญ
ของการวิจัยแล้ว จึงทําการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินท่านอ่ืน ที่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง 
และเป็นแรงบันดาลใจต่อผู้วิจัย ทั้งในด้านแนวคิด มุมมอง และเทคนิคในประพันธ์ 
 จอห์น เคจ (John Cage) Reunion (1968) 
 โลเวล ครอส (Lowell Cross, 1938) ได้กล่าวถึงงานศิลปะการจัดวางภาพและเสียงช่ือ 
Reunion ของจอห์น มิลตัน เคจ (John Milton Cage, 1912-1992) ซึ่งจัดแสดงเมื่อปี 1968 ที่
โรงละครไรเออร์ซัน (Ryerson Theatre) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดาไว้ว่างานช้ินน้ีเคจได้รับแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์จากการเล่นหมากรุกของมาเซล เดอร์ฌอม ซึ่งเป็นศิลปินที่เค้าช่ืนชอบและ
ถือเป็นแบบอย่างมาตลอดต้ังแต่เร่ิมต้นสร้างงานศิลปะ 
 "I have come to the personal conclusion that while all artists are not chess 
players, all chess players are artists,” คํากล่าวของเดอร์ฌอมน้ี แสดงให้เห็นว่าเค้ามีความหลงใหล
ในการเล่นหมากรุกเป็นอย่างมากและคิดว่าการเล่นหมากรุกน้ันคือการสร้างสรรค์งานศิลปะ หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 1 เค้าไม่ได้ใส่ใจในการฝึกฝนงานด้านศิลปะอีกเลย แต่กลับเป็นที่รู้จักในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญด้านหมากรุก 
 อีกด้านหน่ึงจอห์น เคจ ผู้ที่เป่ียมไปด้วยพรสวรรค์และความสามารถในการสร้างสรรค์
ดนตรีทดลองแต่เล่นหมากรุกไม่เก่งเลยแม้แต่น้อย ด้วยความที่เคจศรัทธาในตัวของเดอร์ฌอมเป็น
อย่างมากถึงขนาดกล่าวไว้ว่า "was to so change my way of seeing that I became in my way 
a Duchamp unto myself.” 
 เคจมีความสุขกับการใช้เวลาหลายอาทิตย์เพ่ือที่จะได้น่ังเล่นหมากรุกอยู่ตรงข้ามกับ
เดอร์ฌอม แม้ว่าเค้าจะต้องพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเดอร์ฌอมต้องถามว่า "Don't you ever play to 
win?" แต่สําหรับเคจแล้วน่ันคือเวลาที่สุดแสนวิเศษที่ได้ใช้เวลาร่วมกับศิลปินในดวงใจของเขา 
 งานแสดง Reunion ไม่มีสกอร์ไม่มีโน้ตสําหรับดนตรี แต่เป็นการแสดงที่ใช้การเดินหมากรุก
บนกระดานแบบพิเศษที่ครอสเป็นคนสร้างขึ้น มีการติดตั้งไมโครโฟนขนาดเล็กจํานวน 9 ตัวอยู่ใต้
กระดานหมากรุกเพ่ือให้ผู้ฟังได้ยินเสียงของตัวหมากเมื่อกระทบกับกระดาน และมีตัวรับสัญญาณเข้า 
16 ชุด ตัวส่งสัญญาณออก 8 ชุดเพ่ือส่งสัญญาณไปขยายเสียงตามยังลาํโพง 8 จุด ที่ถูกติดต้ังไว้รอบ
ผู้ชม โดยกําหนดจุดของลําโพงเป็นให้เป็นไปตามเข็มทิศดังน้ี A ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, B ทิศเหนือ; C 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ D ทิศตะวันออก, E ทิศตะวันออกเฉียงใต้, F ทิศใต้, G ทิศตะวันตกเฉียงใต้
และ H ทิศตะวันตก ตัวอักษรได้ดังน้ี ตัวอย่างการต้ังข้อแม้ให้เสียงไปออกตามจุดลําโพงที่กําหนดไว้เช่น 
เมื่อผู้เล่นเดินหมากไปปิดตัวต้านทานของแสงบนตารางหมากที่ถูกกําหนดเป็นช่องสัญญาณเข้าที่ 1 
สัญญาณออกจะถูกส่งไปขยายเสียงที่จุดลําโพง A B C D แต่เมื่อผู้เล่นเคลื่อนหมากไปปิดช่องแสงบน
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ตารางช่องอ่ืนที่ถูกกําหนดเป็นช่องสัญญาณเข้าที่ 2 สัญญาณออกจะถูกย้านไปขยายเสียงที่จุดลําโพง 
E F G H เป็นต้น  
 เป็นตัวแปรในการเล่นเสียงจากการประพันธ์ของเคจ ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนที่ของตัวหมาก 
สิ่งที่เกิดขึ้นคือการตัวหมากจะไปปิดก้ันช่องแสงช่องใดช่องหน่ึง ที่มีจํานวน 64 ช่องตามตารางบนกระดาน
หมากรุก ซึ่งตัวหมากจะปิดก้ันแสงอยู่แล้ว 32 ช่องตามจํานวนของตัวหมาก ดังน้ันจะมีช่องแสงที่เปิด 
32 ช่องและปิด 32 ช่องอยู่เสมอ เมื่อช่องแสงถูกปิดกั้น ตัวความต้านทานแสง (Photoresisters) จะ
ทําให้วงจรการส่งสัญญาณของเสียงเช่ือมต่อกันครบสมบูรณ์ เป็นผลทําให้การส่งสัญญาณไมโครโฟนที่
ฝังไว้ใต้กระดาน รวมถึงเสียง Electronic noise ต่าง ๆ ถูกส่งไปขยายเสียงที่ลําโพงตามข้อแม้ที่กําหนด
ไว้อีกด้วย 
 ลุยจิ โนโน่ (Luigi Nono) Il canto sospeso (1956) 
 ลุยจิ โนโน่ คีตกวีชาวอิตาเลียนในยุค Avant-garde และอยู่ในยุคเฟ่ืองฟูเหล่านักประพันธ์
หัวสมัยใหม่แห่ง Damstadt School ในบทเพลง Il canto sospeso (The suspened  song หรือ 
The song unsung) เป็นบทประพันธ์ที่สร้างช่ือเสียงให้กับ Nono อย่างมาก เป็นบทเพลงที่ทําหน้าที่
ตีแผ่ความจริง ความอยุติธรรมในสังคม ความเจ็บปวดจากสูญเสียทางการเมือง การปฏิวัติ และยังคงใช้
เทคนิคการประพันธ์แบบ Modern Music ด้วยบทเพลงน้ีเองทําให้เค้าต้องจากดาร์มสตัดท์ เพราะไม่
พอใจกับการวิพากษ์วิจารณ์งานช้ินน้ีของเขาจากเพ่ือนร่วมอาชีพ Nono หันเหรูปแบบการประพันธ์
ของเขาไปในทาง Electronics and Amplification ราวปี 1960s และหลงไหลการประพันธ์แบบ 
Music Theatre ราวปี 1980s ความน่าสนใจของIl canto sospenso อยู่ที่การใช้ Twelve-tone 
serial technic ซึ่งมาจากคิดค้นและพัฒนาของ Schoenberg และที่สําคัญ ได้ใช้คําพูดจากจดหมาย
ฉบับสุดท้ายของนักโทษท่ีกําลังถูกประหารโดยลัทธิฟาสซิสต์มาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เพลงนี้ 
 เมื่อพูดถึง Luigi Nono คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงสถาบันดาร์มสตัดท์ (Darmstadt 
School) ซึ่งมีความเก่ียวข้องกันอย่างลึกซึ้ง เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนงานของ Nono มาโดยตลอด 
ผลงานการประพันธ์ใหม่แทบทุกช้ินจัดแสดงที่สถาบันแห่งน้ีเป็นที่แรก ยกเว้นเพลง Il canto sospeso 
ที่ได้แสดงรอบปฐมทัศน์ที่เมือง Cologne on 24 ตุลาคม 1956  
 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี 1946s มีการรวมตัวกันของกลุ่มนักประพันธ์เพลงรุ่น
ใหม่ที่นิยมการประพันธ์เพลงแบบสมัยใหม่โดยใช้ช่ือว่า Internatonal New Music in German city 
of Damstadt หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Damstadt summer school หรือ Damstadt school นอกจาก
จะเป็นศูนย์รวมของดนตรีสมัยแล้ว ยังเป็นศูนย์รวม นักคิด นักปฏิรูป มีพันธกิจเพ่ือเป็นผู้นําและเผยแพร่
ผลงานของนักประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่ ทั้งในเยอรมันและในยุโรป รวมไปถึงงานที่เคยถูกห้ามเผยแพร่
โดยนาซีและลักธิฟาสซิสต์ในช่วงที่มีสงคราม ดังน้ันคีตกวีที่มีช่ือเสียงหลายท่านต่างนําผลงานมาที่น่ี 
เพ่ือท่ีจะมีโอกาสได้นําออกแสดง อย่างเช่น Bartok, Hindemith, Stravinsky, Varese 
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 เป็นที่รู้กันดีว่าช่ือสถาบันดาร์มสตัดท์แห่งน้ี จะต้องมีช่ือคีตกวี 2 ท่านควบคู่มาด้วยเสมอน่ัน
คือ 1. Pirre Boulez 2. Karlheinz Stockhausen แต่ก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่า ผู้ที่เป็นสัญลักษณ์ที่
แท้จริงเมื่อเอ่ยถึง Damstadt School น่ันก็คือ Luigi Nono ผลงานทุกช้ินของ Nono ได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันแห่งน้ี งานของเขานั้นโดดเด่นมากในด้านโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางสังคม 
การเมือง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
 ในปี 1955-56 Nono ได้ประพันธ์เพลง Il canto sospeso ขึ้น เพ่ือการระลึกถึงเหย่ือผู้ที่
ถกูตัดสินประหารชีวิตโดยลัทธิฟาสซิสต์ โดยการรวบรวมเอาคําพูดจากจดหมายฉบับสุดท้ายที่คนเหล่านี้
ได้เขียนถึงผู้เป็นที่รักเช่นในท่อนที่ 2 “Muoio per la giustizia. Le nostre isee vinceranno...” 
(I am dying for justice. Our ideas will triumph) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เพลงสําหรับ 
นักร้องเด่ียว, คณะนักร้องประสานเสียง และวงออร์เคสตร้า มีทั้งหมด 9 ท่อน รวมกลุ่มเป็นท่อนใหญ่ ๆ 
ได้ 3 ท่อน (4+3+2) ในแต่ละท่อนเล็ก ๆ จะมีการหยุดเสียงเพียงเล็กน้อย 
 1. Orchestra 
 2. Choir (Unaccompanied) 
 3. Soprano, Alto, and Tenor Soli, with orchestra 
 4. Orchestra  
 5. Tenor solo and orchestra 
 6. Choir and orchestra 
 7. Soprano solo and choir 
 8. Orchestra alone 
 9. Choir and timpani    
 ผลงานการประพันธ์ช้ินน้ีทําให้โนโน่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึงขนาดยกย่องว่าเป็น 
“นักแต่งเพลงอายุ 32 ที่ประสบความสําเร็จในระดับเดียวกับ Anton Webern” (Kolner Stadt 
Anzeiger, 26 October 1956, Quoted in Flamm 1995)  
 เทคนิคที่ใช้ในการประพันธ์ Il Canto Sospeso  
 Serial Music มาจากการคิดค้นของ Arnold Schoenberg ที่เบ่ือหน่ายกับการแต่งเพลง
โดยใช้เทคนิคเดิม ๆ ถูกจํากัดการเลือกใช้โน้ตต่าง ๆ ด้วย Key signature ถึงแม้ในยุคน้ันจะมีการแหก
กฎระเบียบกันมากแล้วก็ตาม การห้ามใช้โน้ตน้ันน้ีตามกฎระเบียบต่าง ๆ ตามแบบแผนด้ังเดิมที่ยังคง
มีอยู่ เขาจึงเกิดแนวคิดใหม่ที่ต้องการให้โน้ตทุกตัวมีบทบาท ความสําคัญเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีคีย์
หลักหรือ tonal key วิธีการคิดของเขาคือ การเริ่มต้นกับโน้ตตัวใดก็ได้จะจัดเรียงอย่างไรก็ได้ซึ่งเราจะ
เรียกมันว่าโน้ตชุดหลักประกอบด้วยโน้ตทั้ง 12 เสียงเท่า ตัวอย่างเช่น 
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ภาพที่ 16 แสดงให้เห็นตัวอย่างการจัดชุดโน้ตแบบ 12 Tones แบบที่ 1 
 
 เมื่อได้โน้ตชุดหลักแล้วจึงทําการหาโน้ตชุดต่อไป ด้วยการเรียงกลุ่มโน้ตหลักที่ได้ใหม่สลับ
จากโน้ตตัวสุดท้ายไปหาโน้ตตัวแรกได้ผลดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงให้เห็นตัวอย่างการจัดชุดโน้ตแบบ 12 Tones แบบที่2 ด้วยการเรียงจากหลังไปหน้า 
 

 
 
ภาพที่ 18 แสดงให้เห็นตัวอย่างการจัดชุดโน้ตแบบ 12 Tones แบบที่ 3 ด้วยการพลิกกลับข้ันคู่เสียง 
 
 จากน้ันให้ค้นหาโน้ตชุดต่อไปโดยใช้วิธีพลิกกลับระยะห่างของขั้นคู่เสียงเช่นโน้ตตัวที่ 1 และ 
2 คือ B-Bb เป็นคู่สองตํ่าลงคร่ึงเสียง โน้ตที่ได้ใหม่จะต้องเป็นขั้นคู่ที่สูงขึ้นคร่ึงเสียงด้วยคือ B-C หรือใน
โน้ตตัวที่ 1 และ 3 คือ B-G เป็นคู่สามตํ่าลงสองเสียง โน้ตใหม่ที่ได้ก็จะต้องเป็นข้ันคู่ที่สูงขึ้นสองเสียง
ด้วยเช่นกันคือ C-Eb (ให้ยึดระยะห่างของโน้ตขั้นคู่เป็นสําคัญมิใช่ยึดตามบรรทัด 5 เส้น) เมื่อทําจนครบ
จะได้ผลดังน้ี 
 จากน้ันหาโน้ตชุดต่อไปโดยการทําเหมือนชุดที่สองคือเรียงชุดโน้ตที่ได้จากการพลิกกับของ
ขั้นคู่เสียงเสียใหม่จากโน้ตสุดท้ายไปหาโน้ตตัวแรก ดังน้ี 
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ภาพที่ 19 แสดงให้เห็นตัวอย่างการจัดชุดโน้ตแบบ 12 Tones แบบที่ 4 ด้วยการเรียงจากหลังไป

หน้าอีกครั้ง 
 
 Luigi Nono ได้เลือกชุดโน้ตของเพลง Il casto sospeso เริ่มจากตัว A แล้วกําหนดขั้นคู่
เสียงจากแคบที่สุดไปหากว้างที่สุดสลับไปมาระหว่างขาขึ้นและขาลง แล้วให้ช่ือชุดโน้ตน้ีว่า Wedge 
โน้ตเหล่าน้ีค่อย ๆ เผยตัวออกมาตามลําดับ บนเง่ือนไขของเวลา บวกกับการใช้ระดับความดังเบาที่
แตกต่างกันมาก ๆ (Dynamic) 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงให้เห็นตัวอย่างการใช้ไดนามิคและชุดโน้ตของลุยจิ โนโน่ 
ที่มา: Wikipedia, Il canto sospeso, เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม2557, เข้าถึงได้จาก https://en. 
wikipedia.org/wiki/Il_canto_sospeso 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงให้เห็นตัวอย่างชุดโน้ตที่ลุยจิ โนโน่ใช้ในเพลง Il canto sospeso 
ที่มา: Wikipedia, Il canto sospeso, เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม2557, เข้าถึงได้จาก https://en. 
wikipedia.org/wiki/Il_canto_sospeso 
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 “I am dying for a world which will shine with light of such strength and 
beauty that my own sacrifice is nothing. Millions of men have died for this on the 
barricades and in war. I am dying for justice. Our ideas will triumph.” เขียนโดย Anton 
Popov ครูและนักเขียนบทความวัย 26 ปี เหย่ือการเมืองชาวบัลแกเรีย ถูกกักขังและตัดสินประหาร
เมื่อปี 1942 
 ถ้อยคําด้านบนน้ันปรากฎอยู่ในท่อนที่ 2, 6, 9 และ 3 Nono ได้รวบรวมคําพูดที่อยู่ใน
จดหมายฉบับสุดท้ายของเหย่ือทางการเมืองที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยลัทธิฟาสซิสต์มาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการประพันธ์ โดยใช้วิธีกระจายคําเหล่าน้ีให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยจงใจให้ซ่อนอยู่ในเพลงอย่าง
แนบเนียน กระจัดกระจายอยู่ตามชุดโน้ต (Wedge) เหล่าน้ัน เปลี่ยนเสียงนักร้องจากการร้องคําเรียง
กันเป็นประโยค แต่กลับให้ใช้เสียงร้องแทนเสียงเครื่องดนตรี บ้างเป็นเสียงสั้น บ้างเป็นเสียงยาว หรือ
เปลี่ยนให้เป็น Noise ทําให้ผู้ฟังไม่สามารถจับใจความถ้อยคําเหล่าน้ันได้เลยโดยเรียกเทคนิคน้ีว่า (word 
fragmentation and suspension) 
 เทคนิคการใช้ถ้อยคําดังกล่าวของ Nono ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จาก Karlheinz 
Stockhausen ซึ่งไม่เห็นด้วยกับเทคนิควิธีการดังกล่าว เค้าได้จัดการบรรยายครั้งหนึ่งมีหัวข้อว่า 
“Sprache und Musik” หรือภาษาและดนตรี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บางส่วนจากงานดนตรีที่สร้างสรรค์
ขึ้นจากเสียงร้องรวม 3 บทเพลงได้แก่ 1. Le marteau sans maitre ของ Boulez 2. Il canto 
sospaso ของ Nono และ 3. Gesang der Junglinge ของตัว Stockhausen เอง เค้าได้วิพากษ์วิจารณ์
งานของ Nono ว่า “การใช้วิธีตัดต่อ แยกส่วน  แยกเสียง ทําให้สั้นยาวของถ้อยคํา ตามเทคนิคการ
ประพันธ์ของ Nono น้ันเป็นการบิดเบือนและทําลายการทําหน้าที่สื่อความหมายของภาษาลงโดยสิ้นเชิง 
และยังได้ต้ังคําถามกับผู้ฟังอีกว่า เข้าใจบทเพลงของ Nono ในท่อนร้องของ Choir หรือไม่อีกด้วย” 
 ครั้งน้ัน Nono ได้ตอบกลับด้วยบรรยายคร้ังสุดท้ายของเขาที่ดาร์มสตัดท์ในหัวข้อ “Text-
Musik-Gesang” หรือ ภาษา-ดนตรี-การร้องเพลง” ว่าเขาไม่พอใจการที่ต้องอธิบายเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการประพันธ์ของเขาอยู่ตลอดเวลา แทนที่ผู้คนจะใส่ใจเรื่องสุนทรียศาสตร์ แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยัง
พยายามที่จะอธิบายงานของเขาอยู่เสมอ 
 ประเด็นการถกเถียงของ Stockhausen กับ Nono นั้นผู้วิจัยเห็นว่ามิได้เป็นสิ่งใหม่แต่
อย่างใด เพราะมีการถกเถียงเรื่องน้ีมาต้ังแต่คริสตศตวรรษที่ 18 คีตกวีหลายท่านในยุคน้ันเร่ิมมีแนวคิด
ว่าภาษาไม่สามารถที่จะสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะที่ดนตรีนั้นสามารถทําได้
ดีกว่า จึงเร่ิมมีการประพันธ์เพลงในรูปแบบใหม่ ๆ ใช้เทคนิคการประพันธ์แบบให้ความสําคัญกับความ
ดังค่อยของเสียงให้มีความแตกต่างกันมากขึ้น เพ่ือให้ผู้ฟังน้ันรับรู้ถึงเสียงที่กระทบโสตประสาทอย่าง
ชัดเจนและหนักหน่วง เน้นการใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อเพียงอย่างเดียวไม่มีเน้ือร้อง กล่าวคือ ให้ผู้ฟังใช้
จินตนาการของตนเองในการตีความบทเพลง เพราะแต่ละคนต่างมีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่าง
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กัน Schleiermacher นักปรัชญาชาวเยอรมันได้ให้ความสําคัญกับการตีความเป็นอย่างมาก เขาใช้คํา
ว่า “Interpretation is an ART” น่ันหมายถึงการที่จะเข้าใจในศิลปะใด ๆ ก็ตามต้องใช้ความรู้ความ
เข้าใจจากประสบการณ์ของผู้เสพนั้นตีความศิลปะออกมา เพราะบางคร้ังความเข้าใจของผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารอาจไม่ตรงกันก็เป็นได้ 
 Music, for Schopenhauer, was the purest form of art because it was the one 
that depicted the will itself without it appearing as subject to the Principle of Sufficient 
Grounds, therefore as an individual object.  "Schopenhauer thought that music was the 
only art that did not merely copy ideas, but actually embodied the will itself.” 
 จากคํากล่าวของ Schopenhauer ดนตรีน้ันเป็นเสมือนศิลปะบริสุทธ์ิเพราะดนตรีสามารถ
พรรณาถึงความอยาก ความต้องการ ดนตรีเป็นตัวแทนหรือเป็นสารในการส่ือทางอารมณ์และความรู้สึก
ออกมาโดยใช้ทุกองค์ประกอบทางดนตรี ผู้ประพันธ์ เสียงจากเคร่ืองดนตรี ผู้ฟัง การตีความ เป็นต้น  
 ตามความเห็นของผู้วิจัยดนตรีจึงเป็นสิ่งสากลท่ีก้าวข้ามข้อจํากัดทางภาษาออกมาอย่าง
สิ้นเชิง เสียงของดนตรีสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวมันเอง ผ่านท่วงทํานอง จังหวะ องค์ประกอบทุก ๆ 
อย่างที่รวมกันและส่งผลให้เราเกิดจินตนาการข้ึนมาได้ โดยไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภาษาเลย แต่ก็เป็น
ที่น่าสังเกตุว่า “การส่ือความหมาย” ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาษาดังที่ Stockhausen ได้กล่าว
ไว้น้ัน เป็นเพียงวิธีเดียวที่คนเราใช้ในการสื่อความหมายอย่างนั้นหรือ คนท่ีเป็นใบ้พูดไม่ได้ ก็ยังมีภาษา
พิเศษที่สามารถใช้สื่อสารกัน เช่นภาษาใบ้หรือภาษากาย  
 อีกแง่มุมหน่ึง ภาษาใช้ในการถ่ายทอดความคิด ส่วนดนตรีน้ันใช้ถ่ายทอดความรู้สึก ซึ่งทั้ง
สองสิ่งต่างก็ใช้เสียงเป็นตัวกลางในการสื่อความหมาย แต่ด้วยความที่ภาษานั้นสามารถบ่งบอกรูปพรรณ
สันฐานหรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนกว่า โดยไม่ต้องพ่ึงจินตนาการมากมาย เห็นสิ่งใดก็พูด
ถึงสิ่งนั้น ไม่ซับซ้อนไม่ต้องมีการตีความอะไร แต่ภาษาเองก็มีข้อจํากัดอยู่ไม่น้อย คนละชาติ คนละ
ท้องถ่ินก็อาจจะไม่สามารถสื่อกันให้เข้าใจได้เพราะภาษาไม่เหมือนกัน ดนตรีกับภาษามีความสัมพันธ์
เช่ือมโยง เป็นสิ่งที่ทําให้คนเข้าถึงอารมณ์และความหมายของเพลงได้ง่ายขึ้นผ่านภาษา กล่าวคือถ้าใน
บทเพลงไม่มีภาษาไม่มีเน้ือร้อง ผู้ฟังจะต้องใช้จินตนาการมากเพ่ือตีความหรือรับรู้สิ่งที่บทเพลงน้ันจะ
สื่อถึง แต่ถ้ามีเนื้อร้องบอกเรื่องราวชัดเจนผู้ฟังก็แทบจะไม่ต้องตีความใด ๆ อีก และสามารถเข้าใจ
บทเพลงได้ง่ายข้ึนว่าพรรณาถึงอะไร 
 ฌอง ซีเบเลียส (Jean Sibelius) Finlandia(1865-1957)  
 ฌอง ซีเบเลียสเดิมจะเข้าเรียนกฎหมายที่ Helsinki แต่ด้วยความรักในดนตรีมาก จึงหันเห
ตัวเองเลือกเรียนดนตรีแบบเต็มเวลาที่ Helsinki Music Institute (ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
Sibelius Academy ตามช่ือของเขา) เมื่อเรียนจบแล้วซีเบเลียสได้รับการชักชวนจากเพ่ือนนักแต่งเพลง 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_music
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(Ferruccio Busoni) ให้ไปขุดทองที่ฝั่งยุโรป หลังจาก 2 ปีใน Berlin และ Vienna เขาจึงได้กลับมาที่ 
Finland (1892) และได้เข้าทํางานในสถาบัน 
 ผลงาน Kullervo แบบ Symphonic Poem เป็นงานที่เริ่มทําให้เขามีช่ือเสียงจนกระทั่ง 
Symphony No.1 (1899) จึงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จนกระทั่งปี 1904 เขารู้สึกว่าขาดแรง
บันดาลใจและไม่สามารถเขียนเพลงที่ Helsinki ได้อีกต่อไป จึงได้ย้ายไปอาศัยในชนบทและตัดสินใจ
ใช้เป็นที่พักผ่อนในบ้ันปลายชีวิต แต่การย้ายที่อยู่ครั้งน้ีกลับทําให้เขาค้นพบรูปแบบการประพันธ์ของ
ตัวเอง ซึ่งก่อนหน้าน้ีงานประพันธ์ของเขาได้รับอิทธิพลมาจากไชคอฟสกี (Tchaikovsky) สังเกตได้ใน 
งานประพันธ์ Violin Concerto (1903) หลังจากค้นพบตัวเองดนตรีของเขามีความเป็นธรรมชาติและ
สวยงามมากขึ้น 
 ซีเบเลียสน้ันจัดอยู่ในกลุ่ม Musical Nationalism ยุค Nation School ในศควรรษที่ 19 
คีตกวีเหล่าน้ีความเป็นชาตินิยมสูงมาก หลังจากถูกปลดปล่อยและเป็นอิสระจากสงครามนักแต่งเพลง
ส่วนใหญ่เร่ิมค้นหาเสียงที่บ่งบอกความเป็นชาติของตนเองไม่ว่าจะจากดนตรีพ้ืนเมือง Folklore ภาษา
หรือวรรณกรรม มีการนําทํานอง จังหวะของเพลงพื้นเมืองมาดัดแปลงอย่างกว้างขวาง ไม่เว้นแม้แต่
รัสเซียซึ่งเป็นมหาอํานาจแต่ก็ยังรู้สึกว่าดนตรีของตนน้ันยังด้อยกว่าชาติยุโรปอยู่มาก 
 ภายใต้นโยบายของรัสเซีย Russification ปี 1899-1917 ปีแห่งการกดขี่ในฟินแลนด์และ
สวีเดน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การจํากัดกับสถานะพิเศษของขุนนางฟินแลนด์และยุติการเป็นอิสระทางการเมือง
และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รัสเซียพยายามท่ีจะยกเลิกการเป็นอิสระทางวัฒนธรรมและ
การบริหารจัดการของชนกลุ่มน้อย ทําให้เกิดการต่อต้านจากชาวฟินแลนด์อย่างกว้างขวาง จนในที่สุด
ฟินแลนด์ได้ประกาศเอกราชของประเทศในปี 1917 
 Finlandia Op26 ของ Jean Sibelius เป็น Symphonic Poem, Tone Poem (เพลงกวี) 
เป็นรูปแบบการประพันธ์ที่บรรยายธรรมชาติ เล่าเรื่องนิยายหรือบรรยายถึงความคิดฝันของตนเอง โดย
ผู้ประพันธ์จะพยายามสร้างสรรค์เสียงดนตรีออกมาให้ฟังได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่กําลังบรรยายมากที่สุด 
เพลงที่มีแนวเรื่องหรือทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นแนวการเขียนนี้เรียกว่า ดนตรีพรรณนา (Descriptive 
Music) หรือ โปรแกรมมิวสิค (Program Music) สําหรับบทเพลงที่คีตกวีได้พยายามถ่ายทอดเน้ือความ
มาจากคําประพันธ์หรือบทร้อยกรอง (Poem) ต่าง ๆ แล้วพรรณนาสิ่งเหล่าน้ีออกมาด้วยเสียงของดนตรี
อย่างเหมาะสมน้ัน Finlandia ถูกเขียนขึ้นในปี 1899 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 1900 แรง
บันดาลใจคือแต่งขึ้นเพ่ือปลุกใจให้ชาวฟินแลนด์ลุกขึ้นสู้ต่อการกดขี่ของรัสเซียจากนโยบายปกครองแบบ 
Russification นําออกแสดงรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 1900 โดย Helsinki Philharmonic 
Society อํานวยเพลงโดยโรเบิร์ต คายานุส (Robert Kajanus) ในการแสดงคร้ังน้ีมีการใช้ช่ือเพลงปลอม
เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัสเซีย โดยเลี่ยงจาก Finladia เป็น Happy Feelings at the 
awakening of Finnish Spring. (ฟินแลนด์ที่แสนสุขในฤดูใบไม้ผลิ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kajanus
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 Finlandia น้ันเป็นท่อนที่ 6 ในเพลงชุดของ Sibelius แต่งขึ้นเพ่ืองาน Press Celebration 
ในปี 1899 ซึ่งชื่อเดิมคือ Finland Awakens เนื่องจากผู้ฟังชื่นชอบมากเป็นพิเศษถึงขั้นต้องนํามา
ดัดแปลงใหม่ให้เป็นเพลงเด่ียวช่ือ Finlandia ภายหลังมีการใส่เน้ือเพลงในท่อนที่เป็นทํานองพ้ืนเมอืงด้วย
เรียกว่า Finlandia Hymn 
 Finlandia Hymn (Hymn หรือเพลงสวด) มีการกล่าวอ้างว่าทํานองนี้ได้มาจากเพลง
พ้ืนเมืองของ Finland แต่ David Dubal กล่าวว่าเป็นทํานองที่ Sibelius แต่งขึ้นเอง เน้ือเพลงนั้นถูก
แต่งขึ้นในปี 1941 โดย Veikko Antero Koskenniemi ซึ่งเพลงนี้ได้ถูกจัดเป็นหน่ึงในเพลงที่สาํคัญ
ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ 
 โครงสร้างหลักของบทเพลง Finlandia  
 1. การใช้เครื่องดนตรีดังน้ี 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets, 2 Bassoons, 4 Horns in 
F, 3 Trumpets in F, 3 Trombones, 1 Tuba, Timpani, Concert Drum, Tri-angle, Violin1, 
Violin2, Viola, Cello, Double Bass 
 2. แบ่งเป็นท่อนย่อยได้ 15 ท่อน (A-O) 
 3. ใช้แนวทํานอง (Motif) 9 ทํานอง 
 4. อัตราจังหวะ (Tempo) : เร่ิมเพลงถึงท่อน D ใช้อัตราจังหวะ Andante sostenuto, 
  : ท่อน D ถึง 4 ห้องก่อนท่อน F ใช้อัตราจังหวะ Allegro 104 
  : 4 ห้องก่อนท่อน Fถึง 4 ห้องก่อนท่อน I ใช้อัตราจังหวะ 104    
  Molto 
  : ท่อน I ถึง ท่อน Mใช้อัตราจังหวะ Andante 
  : ท่อน M ถึง ท่อน Oใช้อัตราจังหวะ Allegro 
  : ท่อน Oใช้อัตราจังหวะ Andante และ Allargando 7 ห้องก่อน  
  จบเพลง 
 5. บันไดเสียง : เร่ิมเพลงถึงท่อน A ไม่มีการกําหนดบันไดเสียง 
 6. เคร่ืองหมายควบคุมความดังเบา : ffz,ff,fz,f,mf,p,ppp 
 7. การพัฒนาแนวทํานอง : การซํ้า (Repeat),การยืดจังหวะ (Augmentation), การ
ย่อส่วนจังหวะ (Diminution), การตัดทอน (Deletion) 
 ตัวอย่างเทคนิคการทําซ้ํา (Repeat) Sibelius เริ่มต้นเพลง Finlandia ด้วยการใช้แนว
ทํานองที่ 1 (Motif 1) ในห้องที่ 1-2 ด้วยการใช้กลุ่มเครื่องทองเหลืองเล่นคอร์ด F#m เคลื่อนที่ไปหา 
D7 ด้วยความดังและเพ่ิมขึ้นเป็นดังและกระแทกกระทั้น เป็นการเริ่มต้นเพลงที่มีสีสันหม่นมัวแฝงไปด้วย
ความหดหู่ (Texture and Tone Colour)  และทําซ้ําแบบเดิมในห้องที่ 3-4 
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ภาพที่ 22 แสดงให้เห็นตัวอย่างการขยายโมทีฟด้วยการทําซ้ําของฌอง ซีเบเลียส 
ที่มา: Jean Sibelius, Finlandia, OP.26, เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน2557, เข้าถึงได้จาก http:// 
imslp.org/wiki/Finlandia,_Op.26_(Sibelius,_Jean) 
 
 ตัวอย่างเทคนิคการขยายแนวทํานองโดยการยืดสัดส่วนของโน้ต (Augmentation) และ
การลดทอนสัดส่วนของโน้ต (Diminution) เช่นในห้องที่ 5-8 Sibelius ใช้แนวทํานองที่ 1 มาขยายให้
เป็นแนวทํานองที่ 2 การยืดสัดส่วนความยาวของโน้ตเพลงเพ่ิมค่าจากตัวดํา 1 จังหวะ (ห้องที่ 2) ให้
เป็นตัวขาว 2 จังหวะ (ห้องที่ 6) และเพ่ิมคอร์ดต่อไปดังน้ี F#m-D7-F#m-G#dim-A-A 
 จะสังเกตว่ามีการทําซ้ําแนวทํานองที่ 1 ก่อนแล้วจึงขยายเป็นแนวทํานองที่ 2 จากน้ันจึง
ทําซ้ําใหม่ทั้งแนวทํานองที่ 1 และ 2 อีกครั้ง ดังตัวอย่างห้องที่ 10-13 ใช้แนวทํานองที่ 1 เหมือนเดิม
แต่ยกระดับเสียง (Transpose) ให้สูงขึ้นคู่ 3 ไมเนอร์ จาก F#m-D7 เปลี่ยนเป็น Am-F7 และห้องที่ 
14-23 ก็ยังคงใช้การขยายแนวทํานองด้วยการยืดสัดส่วนของโน้ตเช่นเดิม Am-F7-Am-Bdim-C-C 
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ภาพที่ 23 แสดงให้เห็นตัวอย่างการขยายทํานองด้วยยืดสัดส่วนโน้ตของฌอง ซีเบเลียส 
ที่มา: Jean Sibelius, Finlandia, OP.26, เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน2557, เข้าถึงได้จาก http:// 
imslp.org/wiki/Finlandia,_Op.26_(Sibelius,_Jean) 
 
 เรียวจิ อิเคดะ (Ryoji Ikeda) Dataphonics (2010) 
 นักแต่งเพลงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic composer) และศิลปินทัศนศิลป์ (Visual artist) 
ชาวญี่ปุ่น เกิดในปี 1966 ที่เมือง Gifu ประเทศญี่ปุ่นแต่ อิเคดะเติบโต ใช้ชีวิตและออกแสดงผลงานอยู่
ในปารีสประเทศฝรั่งเศสและเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ อิเคดะได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงใน
ศิลปินต่างประเทศไม่กี่คนที่ทํางานได้อย่างน่ามหัศจรรย์และเป็นที่ยอมรับ มีความประณีตทั้งงานภาพ
และเสียง รวมไปถึงงานเรียบเรียงให้กับวงดนตรี(orchestration) เพ่ือแสดงสด (Live) และงานศิลปะ
ติดต้ังเกี่ยวกับภาพและเสียง (Sound and visual installation) แนวคิดในงานของอิเคดะมุ่งเน้นไปที่
การค้นหาคุณลักษณะสําคัญของตัวเสียงอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกับปริมาณภาพของแสงไฟและเงา 
โดยใช้หลักสุนทรียศาสตร์และวิธีการคํานวณทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความแม่นยําอย่างมากวัตถุดิบที่
เค้านํามาใช้มีต้ังแต่ชุดตัวเลขถึง 7,000,000 หลัก ค่าจีโนของมนุษย์รวมไปถึงพิกัดทางดาราศาสตร์ แล้ว
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสลับชุดตัวเลขเหล่าน้ันเพ่ือให้เกิดเป็นภาพชุดของตัวเลขมหาศาล นํามาจัดเรียง
ใหม่ทั้งในลักษณะตัวเลขและในรูปแบบกราฟฟิคอย่างเป็นระบบ จนเราไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเลขอีกต่อไป
แต่มองว่ามันคืองานศิลปะ แล้วจึงจินตนาการถึงเสียงที่ควรจะเป็นในชุดตัวเลขที่ว่ิงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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ภาพที่ 24 แสดงตัวให้เห็นอย่างงานลักษณะงานของเรียวอิจิ อิเคดะ 
ที่มา: Ryoji ikeda, Datamatics, เข้าถึงเมื่อ 7 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.ryojiikeda.com/project/datamatics/ 
 
 งานด้านเสียงของอิเคดะที่มีความใกล้เคียงกับแนวคิดของผู้วิจัย อยู่ในงานชุด Data phonics 
ซึ่งเป็นงานที่อิเคดะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสียงโดยใช้คลื่นความถ่ีที่สูงจนเกือบจะเกินความสามารถใน
การได้ยินของมนุษย์ได้ยิน เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความระวัง เมื่อมีความระวังและต้ังใจในการฟังเสียงน้ัน ๆ แล้ว 
ผู้ฟังจะเกิดการรับรู้ในทันทีเมื่อเสียงน้ันได้หายไปด้วยความถี่สูงและตํ่าที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งฟังดูไม่
เหมือนดนตรีแต่เป็นเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท 
 อิเคดะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Beat tone หรือ Interference beat คือจังหวะของเสียงรบกวน 
(Noise) ที่เกิดขึ้นจากการเข้ารบกวนกันเองของ 2 คลื่นความถ่ี สามารถทําให้เกิดขึ้นได้โดยการใช้เสียง
ใด ๆ ก็ตามท่ีมีลักษณะเสียงยาว จะเป็นเสียงสังเคราะห์ (Sine wave) หรือจากเคร่ืองดนตรีก็ได้ แล้ว
กําหนดให้เล่นเสียง 2 เสียงเพ่ือให้ได้เกิดคลื่นเสียง 2 คลื่นมีความถี่ใกล้กันมาก ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเท่ากัน
พอดีเช่น เสียงที่ 1 ที่ความถี่ 100 Hz เสียงที่ 2 ที่ความถี่ 104 Hz สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเข้ารบกวนกันเอง
ระหว่างคล่ืนเสียงทั้งสองเสียง เกิดการแกว่งของเสียงเป็นจังหวะต่อเน่ือง (Beat tone, Interference 
beat) หรือในทางดนตรีเราอาจเรียกว่าเสียงเพ้ียนไม่เท่ากัน เสียงแกว่งจนกัดหู ต่อเมื่อเสียง 2 เสียง
เร่ิมมีระยะห่างมากข้ึนหรือเข้าใกล้กันจนเป็นเสียงเดียว เสียงที่เป็นจังหวะเหล่าน้ีก็จะค่อยหายไปจนถึง
ขั้นไม่เกิดขึ้นอีกเลย 
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แนวทางการประพันธ์เพลงที่ใช้ในงานวิจัย 
 มิวสิคคงเคร็ต (Musique Concrète) 
 ในปี ค.ศ 1948 ปิแอร์ แชฟเฟอร์ (Pierre Schaeffer) ถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้ริเริ่มการ
ประพันธ์ดนตรีประเภทนี้ขึ้น ด้วยความที่เขาไม่ชอบการบันทึกโน้ตและสัญลักษณ์ในระบบซอลเฟจ 
(Solfege) การค้นหาวัตถุดิบเสียงเพ่ือมาประพันธ์ดนตรีหรือสร้างสรรค์เสียงต่าง ๆ น้ัน ได้มาจากการ
เก็บบันทึกเสียง ไม่ว่าจะเสียงเคร่ืองดนตรี เสียงธรรมชาติ อาจเป็นเสียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวก็ได้
จากนั้นจึงนําเสียงเหล่านั้นมาดัดแปลง บิดเบือนด้วยกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์เช่น การตัดและต่อ
แถบแม่เหล็กหรือเทป การลดและการเร่งความเร็วในการเล่นเทป การใช้ตัวกรองความถ่ีย่านตํ่าหรือสูง 
(Hi pass, Low pass filter) เป็นต้น แล้วจึงนําเสียงเหล่าน้ันมาจัดวางใหม่และบันทึกข้อมูลใหม่ โดย
ไม่ใช้หลักการหรือทฤษฎีทางดนตรีใด ๆ การประพันธ์ดนตรีแบบ Musique Concrète น้ี หัวใจสําคัญ
ไม่ได้อยู่ที่การศึกษาหรือวิเคราะห์ลักษณะของเสียง แต่เป็นการให้ความสําคัญกับวิธีการเปลี่ยนแปลง
ค่าต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเสียงมากกว่า (Envelopes) การฟังดนตรีประเภทน้ีคือต้องฟังโดยที่
เราไม่ทราบแหล่งกําเนิดของเสียง และอาจไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเสียงน้ันแท้จริงแล้วเป็นเสียงจากอะไร 
จึงต้องใช้จินตนาการในการฟังค่อนข้างสูง 
 อิเล็กโทรอะคูสติก (Electroacoustic) 
 ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกคือการสร้างสรรค์เสียงจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานจาก
เสียงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้แก่การรับพลังงานเสียงใด ๆ ผ่านไมโครโฟนเพ่ือแปลงพลังงานเสียงให้เป็น
พลังงานไฟฟ้า แล้วส่งสัญญาณน้ันผ่านกระบวนการสังเคราะห์หรือดัดแปลง บิดเบือนเสียง เช่นการทํา
ให้เสียงเล่นซ้ํา ๆ (Delay) การแก้ไขค่าต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเสียง (Envelopes) การเปลี่ยน
พ้ืนที่กําเนิดเสียงให้ได้มิติเสียงใหม่ให้ลึก กังวาลหรือก้องขึ้น (Reverbration) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเสียงเช่นความถ่ีของเสียง (Frequency) ความสั้นยาว ความดังเบา 
หรือความหนาแน่นของเสียงให้แตกต่างออกไปจากเสียงเดิม (Transformation) จากน้ันจึงส่งสัญญาณ
ที่ได้กลับไปเป็นพลังงานเสียงผ่านลําโพงอีกครั้งหนึ่งหรือบันทึกเสียงที่ได้มาทําการจัดวางใหม่ด้วย
จินตนาการและแนวคิดทางศิลปะของผู้ประพันธ์ 
 การประพันธ์ดนตรีซาวนด์สเคป (Soundscape Composition) 
 การประพันธ์ดนตรีซาวนด์สเคป (Soundscape) คืออีกรูปแบบหน่ึงของการประพันธ์ดนตรี
แบบอิเล็กโทรอะคูสติก แต่มีความแตกต่างกันคือวัตถุดิบหรือเสียงที่บันทึกและนํามาใช้ จะต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ ๆ เก็บบันทึกด้วย และส่วนมากจะนิยมใช้เสียงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เสียงจาก
สิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เสียงผู้คน เครื่องดนตรี หรืออาจจะเป็นเสียงสังเคราะห์ที่ผ่านการ
ดัดแปลงบิดเบือนจากกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หัวใจสําคัญในการประพันธ์ดนตรีแบบซาวนด์ 
สเคปคือ ต้องทําให้ผู้ฟังเกิดความคิดเช่ือมโยงถึงสิ่งที่อยู่ในความทรงจําและสามารถจินตนาการพื้นที่
เหล่าน้ันได้ 
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บทที่ 3 
 

แผนการดําเนนิงานและวิธีการสร้างสรรคบ์ทประพนัธ ์
 

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ 
 1. คอมพิวเตอร์ MacBookPro 
 2. Audio Interface: RME Fireface 800 อุปกรณ์รับสัญญาณไฟฟ้าจากไมโครโฟนแล้ว
เปลี่ยนสัญญาณเหล่าน้ันให้เป็นสัญญาณดิจิตัล 
 3. ลําโพงมอนิเตอร์ Equator D5 สําหรับฟังเสียงระหว่างการประพันธ์ 
 4. เครื่องบันทึกเสียง Tascam DR-40 สําหรับการบันทึกเสียงนอกสถานที่ เช่น เสียง
บรรยากาศการเล่นหมากรุก เสียงผู้คน เสียงสัตว์หรือเสียงการแสดงสดต่าง ๆ  
 5. ไมโครโฟน Neumann KM-184 เป็นไมโครโฟนแบบคอนเด็นเซอร์ (condenser 
microphone) ซึ่งไมโครโฟนประเภทน้ีสามารถบันทึกเสียงได้ละเอียดและสามารถตอบสนองย่านความถี่
ได้กว้าง 20-20,000 Hz 
 6. คีย์บอร์ด Studio logic VMK-88 ใช้เป็นมีดี้คอนโทรลเลอร์ (Musical Instrument 
Digital Interface controller) สําหรับส่งผ่านข้อมูลคําสั่งด้วยระบบดิจิตัลไปสู่โปรแกรมประพันธ์เพลง 
 7. โปรแกรม Cubase Pro 9.0 ผู้ประพันธ์ใช้โปรแกรมน้ีเพ่ือประพันธ์เพลง ใช้จัดการเสียง
ทุกประเภทท้ังจากมีด้ีและเสียงที่บันทึกจากไมโครโฟน รวมถึงแซมเปลอร์เพ่ือใช้ดัดแปลงเสียงต่าง ๆ เช่น 
การยืด-หดเสียงและการกรองย่านความถี่ เป็นต้น 
 8. ตู้ขยายเสียงกีต้าร์ Fender Mustang พร้อมสายสัญญาณ 
 
การทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานจากแนวทางการประพันธ์ดนตรีที่ได้ศึกษา 
 โครงสร้างของบทประพันธ์ “อุปมาอุปไมยหมากรุกไทย : ศึกษาผ่านการประพันธ์ดนตรี
สมัยใหม่” มีทั้งหมด 3 ท่อนได้แก่ 
 1. Chess moves 
 2. Chess mind 
 3. Chess is life 
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 ท่อนที่ 1 Chess moves 
 เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นส่วนที่สําคัญในการประพันธ์เพลงในชุดน้ี คือการค้นหาเสียงจากตัว
หมากรุกแต่ละตัวบนเง่ือนไขและกติกาของการเล่นหมากรุกบนกระดานไม้จริง ๆ ไม่ได้เป็นการแข่งขัน 
แต่เพ่ือเก็บเสียงการเคลื่อนที่ของตัวหมากแต่ละตัวเพ่ือนําเสียงเหล่าน้ันไปศึกษาและใช้ในงานประพันธ์ 
โดยการต้ังเครื่องบันทึกเสียงแล้วเริ่มเดินตัวหมากรุกทีละตัว เริ่มเก็บเสียงจาก เบ้ีย เม็ด โคน ม้า เรือ
และขุน  
 เมื่อนําเสียงเหล่าน้ันมาเล่นซ้ําเพ่ือหาคุณลักษณะของเสียง ผลที่เกิดได้คือตัวหมากทุกตัวมี
การกําเนิดเสียง 2 ลักษณะได้แก่  
 1. เสียงที่เกิดจากการลากหรือเสียดสีของตัวหมากกับแผ่นไม้กระดาน  
 2. เสียงที่เกิดจากการกระทบเวลาที่วางตัวหมากลงบนแผ่นไม้กระดาน 
 จากนั้นทําการทดลองนําเสียงจริงที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์เสียง (Pure sound) มาผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์เสียงด้วยเครื่องมือ Time Straightening เป็นทดลองยืดและหดเสียงให้ได้
ความยาวหรือสั้นตามที่ต้องการและ Pitch Shift เป็นการทดลองเปลี่ยนระดับเสียงให้สูงขึ้นหรือตํ่าลง 
เพื่อให้ได้ลักษณะเสียงที่ต้องการ จากนั้นเริ่มทดลองจัดวางเสียงเหล่านั้นขึ้นใหม่แบบเรียงต่อกันไป 
(Linear) ให้เหมือนเสียงที่เกิดจากการเล่นจริง ๆ แต่มีการปรับเง่ือนไขเวลาให้เร็วข้ึนเหมาะสมกับการ
ประพันธ์ ผลที่ได้คือเสียงตัวหมากรุกมีความเสมือนจริงแล้ว แต่ยังขาดความรู้สึกของการเคลื่อนไหว  
 ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการจัดวางเสียงแบบ Stereo imaging (Panning) เพื่อแบ่งเสียงตัว
หมากรุกออกเป็น 2 ฝ่ายซ้าย ขวา แล้วเริ่มเดินเข้าสู่ตรงกลางเพ่ือประจันหน้ากันทีละน้อย ให้รู้สึกถึง
การขยับตัวของหมากทีละน้อยจนไปทั่วกระดาน และมีการปรับเปลี่ยนค่าความดัง (Amplitude) ใน
การกระทบของหมากแต่ละอีกด้วยเพ่ือเพ่ิมความรู้สึกหนักเบาในการเดินหมาก (Dynamic) 
 การทดลองขั้นต่อไปคือการค้นหาเสียงทางดนตรีเพื่อใช้เป็นตัวแทนของหมากแต่ละตัว
หลังจากที่ได้เสียงของการเดินของหมากแต่ละตัวแล้ว จากการศึกษาลักษณะวิธีการเดินศึกษาถึง
ประวัติศาสตร์และการอุปมาอุปไมย การกําหนดให้หมากแต่ละตัวเป็นตัวแทนของสิ่งใดมีบทบาทสําคัญ
อย่างไร (Metaphor definition) จึงทําการตีความบวกกับจินตนาการของผู้วิจัยจึงได้ลักษณะเสียง
ทางดนตรีของเสียงหมากตัวต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 1. เบี้ย (Pawn) 
  เดินไปข้างหน้าตรง ๆ ได้ครั้งละ 1 ตา ห้ามเดินถอยหลัง 
  การกินหมากตัวอ่ืนต้องกินทะแยงซ้ายหรือขวาเท่าน้ัน 
  จึงกําหนดให้เบ้ียมีคุณลักษณะทางเสียงดนตรีดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 25 แสดงให้เห็นตัวอย่างการเดินของเบ้ีย 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243  
 
  ให้เล่นโน้ต 2 ตัว ขาขึ้นทางเดียว 
  ระหว่างโน้ตห่างกันคู่ 2 Minor โดยจะเร่ิมจากโน้ตตัวใดก็ได้ 
  โน้ตตัวแรกยาว โน้ตตัวที่สองสั้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีนํามาใช้ประกอบกัน
เป็นทํานอง ตัวอย่างเช่น 
 

 
ภาพที่ 26 แสดงให้เห็นตัวอย่างการแทนเสียงดนตรีจากการเดินของเบ้ีย 
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 2. เม็ด (Seed) 
  เดินทะแยงเฉียงได้ 4 ทิศ 
  กินทะแยงเฉียงได้ 4 ทิศ 
  จึงกําหนดให้เม็ดมีคุณลักษณะทางเสียงดนตรีดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 27 แสดงให้เห็นตัวอย่างการเดินของเม็ด 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243  
 
  ให้เล่นโน้ต 4 ตัว แต่ละตัวห่างกันครึ่งเสียงโดยให้เล่นขาขึ้น 3 โน้ตและขาลง 1 โน้ต 
จะเริ่มจากโน้ตตัวใดก็ได้ตัวอย่างเช่น 
 

   
 
ภาพที่ 28 แสดงให้เห็นตัวอย่างการแทนเสียงดนตรีจากการเดินของเม็ด 
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 3. โคน (Kohn) 
  เดิน 5 ทิศคือ ทะแยงไปข้างหน้า ซ้าย ตรง ขวา เดินทะแยงถอยหลัง ซ้าย ขวา ห้าม
ถอยหลังตรง ๆ  
  กิน 5 ทิศ เหมือนการเดิน 
 

 
ภาพที่ 29 แสดงให้เห็นตัวอย่างการเดินของโคน 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243  
 
  จึงกําหนดให้โคนมีคุณลักษณะทางเสียงดนตรีดังน้ี 
  ให้เล่นโน้ตระดับเสียงเดียวกันเป็น 5 พยางค์ จะเริ่มจากโน้ตตัวใดก็ได้ตัวอย่างเช่น 
 

 
ภาพที่ 30 แสดงให้เห็นตัวอย่างการแทนเสียงดนตรีจากการเดินของโคน 
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 4. ม้า (Horse, Knight) 
  เดินและกินได้ครั้งละ 4 ช่องมีลักษณะการเดินเป็นรูปตัว L เริ่มจาก 1 ช่องจะบน ล่าง 
ซ้ายหรือขวาก็ได้ แล้วหักเหไปทิศต่าง ๆ อีก 3 ช่องรวมเป็น 4 ช่องต่อการเดิน 1 ครั้ง 
 

 
ภาพที่ 31 แสดงให้เห็นตัวอย่างการเดินของม้า 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243  
 
  จึงกําหนดให้ม้ามีคุณลักษณะทางเสียงดนตรีดังน้ี 
  ให้เล่นโน้ตตัวที่หน่ึงด้วยระดับเสียงใดก็ได้แล้วกระโดดขึ้นไปหาโน้ตตัวที่สองให้ระดับ
เสียงห่างกันเป็นคู่ 4 Augmented ตัวอย่างเช่น 
 

 
ภาพที่ 32 แสดงให้เห็นตัวอย่างการแทนเสียงดนตรีจากการเดินของม้า 
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 5. เรือ (Boat) 
  เดินและกินในทางตรงทั้งแนวต้ัง แนวนอนได้ไม่จํากัดตาเดิน มากที่สุดคือ 8 ช่องตาม
กระดาน 
 

 
ภาพที่ 33 แสดงให้เห็นตัวอย่างการเดินของเรือ 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243  
 
  จึงกําหนดให้เรือมีคุณลักษณะทางเสียงดนตรีดังน้ี 
  เล่นโน้ตเสียงยาวเสียงเดียว จะเริ่มจากโน้ตตัวใดก็ได้ ต่อด้วยโน้ตสั้นเสียงเดิมซ้ํา ๆ แล้ว
ค่อยจางหายไปตัวอย่างเช่น 
 

 
 
ภาพที่ 34 แสดงให้เห็นตัวอย่างการแทนเสียงดนตรีจากการเดินของเรือ 
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 6. ขุน (King) 
  เดินและกินได้ครั้งละ 1 ตารอบทิศทาง 
 

 
ภาพที่ 35 แสดงให้เห็นตัวอย่างการเดินของขุน 
ที่มา: เสรี สุขโยธิน, ประวัติหมากรุกไทยและกติกาการเล่นหมากรุก, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/218243  
 
  จึงกําหนดให้ขุนมีคุณลักษณะทางเสียงดนตรีดังน้ี  
  ให้นําลักษณะการเล่นของหมากทุกตัวมาผสมผสานให้เกิดเป็นทํานองดนตรี 
 จากน้ันจึงทดลองเลือกนําเสียงการเดินของหมากรุกทั้งที่ผ่านกระบวนการและไม่ผ่าน
กระบวนการแก้ไขเสียงกับเสียงของเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ จากแซมเปลอร์ (Sampler) มาจัดวางให้โต้ตอบ
กันตามข้อแม้ที่กําหนดไว้แบบมีจังหวะ โดยให้เสียงของตัวหมากเป็นตัวทําจังหวะ (Rhythmic) และ
เสียงเครื่องดนตรีเป็นทํานอง (Melodic) วิธีการคือเมื่อเกิดหมากขึ้นหน่ึงครั้ง เคร่ืองดนตรีก็จะเล่น 1 คร้ัง
ตามข้อแม้  
 ผลที่ได้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะเกิดเสียงที่สลับไปมาระหว่างเสียงเดินหมากกับเสียง
เครื่องดนตรีเหมือนกําลังเจรจาโต้ตอบกันไปมา แต่เกิดปัญหาหน่ึงขึ้นก็คือ สิ่งที่ต้องการของผู้วิจัยใน
เบ้ืองต้นคือกําหนดให้นักดนตรี 1 คนเล่นเป็นหมาก 1 ตัว แล้วให้สังเกตโดยการฟังเสียงหมากของตัวเอง
แล้วจึงเล่น แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่จะแยกแยะคุณลักษณะทางเสียงที่แตกต่างกันของ
ตัวหมากได้เพราะเสียงมีความใกล้เคียงกันอย่างมาก ในงานวิจัยน้ีจึงแก้ปัญหาด้วยการกําหนดการเล่น
ตายตัวโดยการบันทึกโน้ต ในกรณีถ้าต้องการแสดงเช่นน้ันจริง จะต้องใช้วีดิทัศน์ประกอบการเล่นจึงจะ
สามารถเล่นได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
 การทดลองขั้นต่อไปคือผู้วิจัยต้องการผสมผสานสิ่งที่ได้จากการศึกษาที่มาที่ไปของตัวหมาก
ว่าเป็นการอุปมาแทนสิ่งใดแล้วค้นหาเสียงเหล่าน้ันมาผสมส่งไปในบทประพันธ์ โดยใช้หลักการ 
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Acousmatic คือเสียงที่สามารถทําให้ผู้ฟังสามารถจินตนาการและเห็นภาพต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยต้องการได้ 
วิธีการคือรวบรวมเสียงทุกเสียงที่เก่ียวกับสิ่งที่ได้ศึกษามาเช่น เสียงบรรยากาศของสงคราม เสียงการ
เดินเท้าของทหาร เสียงม้า เสียงการพูดที่เกิดขึ้นในการเล่นหมากรุก เป็นต้น แล้วนํามาผสมกับการ
ประพันธ์เพลงโดยการนําวัตถุดิบคือชุดโน้ตจากข้อแม้ต่าง ๆ ที่จากการทดลองเท่าน้ัน นํามาเช่ือมต่อกัน
แล้วให้เกิดเป็นทํานองต่าง ๆ  
 ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจเพราะสามารถนําทํานองที่เป็นตัวแทนของหมากแต่ละตัว ซึ่งแยก
ส่วนกันมาผสมผสานให้เกิดเป็นแนวทํานอง ตามความซ้ําไปซ้ํามาของทํานองเหล่าน้ีทําให้ผู้วิจัยจดจาํ
ทํานองเหล่าน้ีได้อย่างแม่นยํา 
 สรุปเทคนิคการประพันธ์ที่ใช้ในท่อนที่ 1 ได้แก่ 
 1. การตัดต่อและจัดวางเสียงใหม่ที่ได้จากการบันทึกเสียงตัวหมากรุก (Cut-Paste, Collage) 
ด้วยซอฟต์แวร์ Cubase Pro 9 
 2. การจัดมิติซ้ายและขวา (Pan) 
 3. การดัดแปลงโดยการยืดและหดเสียง (Time Straighting) ใช้ซอฟต์แวร์ Kontakt 5 ใน
การจัดการคลื่นเสียง 
 4. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ในการเกิดเสียงใหม่ ให้เกิดความลึก (Reverbration) 
 ท่อนที่ 2 Chess mind 
 เน่ืองจากงานประพันธ์ท่อนที่สองเกิดจากแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
จากภายในตัวผู้เล่นในขณะที่กําลังเล่นหมากรุก ว่ามีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสมาธิของผู้เล่น
บ้าง จึงได้ทําการทดลองเล่นหมากรุกแบบไม่มีคนดูและเป็นสถานที่แบบปิดเป็นจํานวน 5 คร้ัง แล้วทํา
การสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในความคิดของผู้วิจัยว่ามีอะไรเกิดข้ึนบ้าง สรุปสิ่งที่บันทึกได้
ตามลําดับเวลาการเล่นดังน้ีคือ 
 1. เริ่มเล่น เดินขึ้นหมากไปตามที่เคยเล่น ไม่ได้มีความรู้สึกอะไร สภาพภายในไม่มีความ
กดดันหรือคิดอะไรเป็นพิเศษ 
 2. ประชิด เมื่อผ่านช่วงขึ้นหมากไปแล้ว ถึงเวลาที่ทั้งสองฝั่งเดินหมากมาประจันหน้ากัน
ผู้วิจัยจะคอยสังเกตฝั่งตรงข้ามว่ามีทิศทางการเดินอย่างไร เพ่ืออะไร เริ่มมีการคาดคะเนแผนการของ
ฝ่ายตรงข้ามจากการเคลื่อนที่ ในระยะน้ีความคิดจะเริ่มทํางานมากข้ึน ถ้าฝั่งตรงข้ามเดินแบบนี้ เราจะ
เดินอย่างไร ถ้าต้องแลกหรือเสียหมากจะเลือกเสียตัวไหน คิดอยู่ตลอดเวลาแต่ยังคงมีสมาธิจดจ่ออยู่กับ
หมาก 
 3. ช่วงโรมรัน เป็นช่วงเวลาที่มีต้องใช้ความคิดและเกิดความตึงเครียดมากที่สุด เพราะจะต้อง
มีการเปิดช่องทางการรุกด้วยการแลกหมาก ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องตัดสินใจเลือกกินหมากของคู่ต่อสู้และ
ยอมให้คู่ต่อสู้กินหมากของเราเพ่ือให้เกิดเป็นช่องทางส่งหมากตัวที่มีความสามารถสูงกว่าและเหมาะสม
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กับแผนการเล่นกว่า เข้าไปทําลายหมากของคู่ต่อสู้ตามแผนที่คิดวางไว้ แต่ทั้งน้ีสถานการณ์จะแปรผัน
ได้ตลอดเวลาเนื่องจากการเดินของฝั่งตรงข้ามอาจไม่เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงเวลานี้เป็น
ช่วงเวลาที่สําคัญที่สุด หากฝั่งไหนเพลี่ยงพล้ําก็จะตกเป็นฝ่ายรับจนถึงข้ันแพ้ได้ ฝ่ายที่รุกก็จะพุ่งเป้าหมาย
ด้วยขุมกําลังทั้งหมดไปหา “ขุน” แล้วแต่วิธีการและความถนัดของผู้เล่นแต่ละคน 
 4. ช่วงรุก-รับเมื่อผ่านช่วงโรมรันตะลุมบอน ทั้งสองฝ่ายจะทราบในทันทีว่าตนได้เปรียบ
หรือเสียเปรียบ นํ้าหนักความเคร่งเครียดจะเอนเอียงไปทางฝ่ายที่เสียเปรียบมากกว่า สังเกตได้จาก
ฝ่ายรับจะใช้เวลาคิดมากขึ้นในการเดินหมากแต่ละตัว เมื่อฝ่ายรับเดินหมากฝ่ายรุกก็จะเดินหมากเข้าใส่
ทันทีเพราะกําลังได้เปรียบและพยายามกดดันอีกฝั่งอยู่เสมอ ในช่วงเวลาน้ีเองได้เกิดความแตกต่างภายใน
ความคิดของทั้งสองฝ่ายคือ 
  4.1 ฝ่ายรุกเน่ืองจากฝ่ายรับหรือฝ่ายที่เสียเปรียบต้องคิดวิธีที่จะป้องกันหมากของตน
ด้วยจํานวนทรัพยากรที่น้อยกว่า จึงใช้เวลาในการเดินหมากมากขึ้นพอสมควร (ในกรณีที่ไม่มีการจับ
เวลาการเดิน) ฝ่ายรุกจําเป็นต้องรอ แต่รอบนสถานการณ์ความได้เปรียบ และรู้อยู่แล้วว่าต้องจัดการ
ฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการใด เมื่อต้องรอจึงมีเวลาพักความคิดมาก จึงเป็นเหตุให้สมาธิที่จดจ่ออยู่กับหมาก
น้ันเสียไป มีเวลาคิดถึงเรื่องอ่ืน ๆ มีเวลาที่จะสนใจกับสิ่งเร้ารอบตัวจากประสาทสัมผัสทั้งหมด เรื่องที่
กังวล ปัญหาชีวิตต่าง ๆ ยกตัวอย่างกรณีผู้วิจัยเองในช่วงที่รอก็จะคิดเรื่องงานที่ยังค้างอยู่ คิดเรื่อง
นัดหมายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ไม่ได้จดจ่ออยู่กับหมากเหมือน 3 ช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ทั้งหมดไม่มี
ความเครียดหรือกดดันเข้ามาเก่ียวข้องเว้นเสียแต่ คอยดูว่าฝ่ายรับจะเดินหมากตามที่บังคับทิศทาง ตาม
แผนที่วางไว้เท่าน้ัน 
  4.2 ฝ่ายรับเกิดความเครียดและกดดันจากการที่เพลี่ยงพลํ้า ใช้ความคิดทุกทางที่จะ
ปกป้องหมากของตนจากการทําลายล้าง คิดไปถึงขั้นจะกลับมามีความได้เปรียบและพลิกชนะได้อย่างไร 
ใช้เวลาในการเดินหมากแต่ละตัวนานกว่าปกติหลายเท่า เมื่อสอบถาม ผู้เล่นฝ่ายรับยอมรับว่ามี
ความเครียดและไม่อยากเป็นฝ่ายแพ้ รู้สึกสมองทํางานมากเพราะใช้กําลังความคิดทั้งหมดลงไปที่หมาก 
นึกถึงประสบการณ์การเล่น สถานการณ์ที่เคยผ่านมาในอดีต เกิดการประมวลเอาความรู้ประสบการณ์
ในการเดินหมากทั้งหมดที่มีเพ่ือที่จะมาใช้แก้ไขสถานการณ์ เดินทุกตาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  
จึงเป็นผลให้ฝ่ายรับยังคงจดจ่อมีสมาธิอยู่กับหมากกระดานน้ัน ๆ  
 5. แพ้ - ชนะ เป็นช่วงที่ช้ีขาดตัดสินหมากกระดานน้ัน น่ันคือการเสียขุน เมื่อทั้งสองฝ่าย
รุกและรับ สูญเสียหมากไปตามสมควร ทั้ง 2 ฝ่ายจะรู้กันเองว่าหมากกระดานน้ีใครแพ้ใครชนะ ผ่าน
ช่วงเวลาที่ความพยายามพุ่งถึงจุดสูงสุด  บรรยากาศการเล่นทุกอย่างผ่อนคลายลง เกิดการยอมรับใน
ผลการเล่น อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก กลับไปสงบน่ิงอีกครั้งแต่ไม่มีความมุ่งมั่นเหมือนช่วงเร่ิมต้น   
 จากการศึกษาถึงการทํางานของคลื่นไฟฟ้าสมองพบว่าเมื่อเราจดจ่อ มุ่งมั่นหรืออยู่ในสภาวะ
เครียดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ค่าความถ่ีของคลื่นไฟฟ้าสมองจะเพ่ิมรอบในการหมุนมากขึ้นทําให้เกิดความถ่ี
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ที่ได้สูงขึ้นตามลําดับ จากความต้องการท่ีผู้วิจัยต้องการนําความถ่ีของคลื่นไฟฟ้าสมองนาํมาใช้ในบท
ประพันธ์ แต่พบปัญหาว่าความถี่เหล่านั้นโดยเฉลี่ย จะเกินความสามารถที่หูของมนุษย์จะได้ยินคือที่ 
20-20,000 Hz ตัวอย่างเช่นเวลานอนหลับคลื่นไฟฟ้าสมองจะมีความถ่ีเฉลี่ยอยู่ที่ 0.2-3.9 Hz ต่างจาก
เวลาที่ใช้ความคิดหรือในสภาวะตึงเครียดอยู่ที่ 13-40 Hz จึงได้ทําการทดลองใช้เสียงสังเคราะห์หรือ 
Sine wave สร้างเสียงยาวที่ความถี่ 20 Hz แล้วจึงใช้กระบวนการดัดแปลงเสียงได้แก่Pitch Shift การ
ยกระดับเสียงนั้นให้สูงขึ้นทีละ 1 เท่าตัวจะได้ความถี่ใหม่คือ 40 Hz, 80 Hz, 160 Hz จนหูมนุษย์
สามารถได้ยินได้จากน้ันจึงทําการออกแบบเสียงโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาการเกิดคลื่นไฟฟ้าสมองบวก
กับจินตนาการของผู้วิจัย ให้เกิดเป็นเสียงจําลองของการเกิดคลื่นไฟฟ้าในสมอง  
 เมื่อได้เสียงยาวท่ีต้องการ แล้วทดลองนํามาใช้จริงปรากฎว่าผู้วิจัยยังไม่พอใจกับเสียงที่ได้
เพราะไม่ทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกว่ามีความเครียดหรือกดดันจากเสียงยาวที่น่ิงเกินไป จึงหาวิธีสร้าง
เสียงยาวที่ให้ความรู้สึกบีบคั้น เสียงที่ฟังแล้วเกิดความเครียด เสียงที่คาดเดาเวลาการเกิดเสียงไม่ได้ 
ดังน้ันจึงทดลองโดยการ 
 1. ใช้สายสัญญาณเสียง เสียบหัวต่อ (Jack) ข้างหนึ่งเข้ากับตู้แอมป์กีต้าร์ แล้วเปิดแอป์
กีต้าร์ในระดับความดังปานกลาง แล้วจึงทดลองใช้ปลายน้ิวแตะไปที่ปลายอีกข้างหน่ึงของหัวต่อ เสียง
ที่ได้คือเสียงการช้อตของกระแสสัญญาณที่ไม่ปกติ  
 2. บันทึกเสียงน้ันด้วยการใช้น้ิวแตะยาวบ้างสั้นบ้าง ไม่สม่ําเสมอ เสียงที่ได้คือเสียงการช้อต 
ของไฟฟ้าที่มีความแรง ค่อย ตามปลายน้ิวที่สัมผัสหัวต่อน้ัน ลักษณะเสียงตํ่าซึ่งยังไม่เป็นที่พอใจของผู้วิจัย 
 3. นําองค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองยกระดับเสียงให้สูงขึ้นจากการจําลองคลื่นไฟฟ้าสมอง
ในขั้นตอนแรก ๆ มาใช้ยกระดับเสียงดังกล่าวให้สูงขึ้นและได้เสียงเป็นที่น่าพอใจคือ เมื่อฟังแล้วเกิด
ความเครียด บีบค้ัน 
 เมื่อได้วัตถุดิบที่ต้องการแล้วการทดลองขั้นต่อไปคือการเล่นหมากรุกนอกสถานที่ เพ่ือค้นหา
ว่าในขณะที่ผู้เล่นกําลังจดจ่ออยู่กับหมากน้ัน มีปัจจัยใดบ้างที่สามารถเข้ามารบกวนสมาธิผู้เล่น ทําให้ 
ผู้เล่นไขว้เขวและวอกแวก ผู้วิจัยจึงได้ไปที่สถานที่ ๆ มีการเล่นหมากรุกแบบเปิดได้แก่ สวนลุมพินี ส่วน
ที่ติดกับถนนอังรีดูนังต์และสํานักตักศิลา ที่ถนนดินแดง เพ่ือสังเกตและเก็บข้อมูลโดยการเข้าไปยืนร่วม
เป็นผู้ชม และบันทึกเสียงในขณะท่ีท่านอ่ืนกําลังเล่นอยู่ รวมไปถึงการร่วมเล่นเองเพ่ือให้ได้รับความรู้สึก
และข้อมูลโดยตรง  
 ผลที่ได้รับเมื่อนําข้อมูลกลับมาวิเคราะห์คือ ช่วงเวลาต่าง ๆ ที่แบ่งไว้ขณะที่เล่นหมากรุกน้ัน
มีความใกล้เคียงกับการเล่นแบบปิดที่ผู้วิจัยได้ทําการทดลอง สิ่งที่แตกต่างคือการเล่นหมากรุกในที่
สาธารณะนั้นมีสิ่งที่รบกวนสมาธิผู้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสียงของบบรยากาศรอบข้างที่สําคัญมาก
ที่มีผลกระทบมากคือเสียงของผู้ชมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หมากบนกระดานอยู่ตลอดเวลา อาจเน่ือง
ด้วยเกมส์หมากรุกสําหรับคนไทยนั้นเป็นการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน จึงมีการส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์
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บ้าง แซวบ้าง หรือใช้จิตวิทยาการพูดในการกลั่นแกล้งให้ผู้เล่นได้ยินบ้าง ในบางกรณีผู้เล่นเองกลับเป็น
ฝ่ายร่วมวงสนทนาด้วยก็มี  
 ดังน้ันสิ่งเร้าที่เป็นปัจจัยในการรบกวนสมาธิของผู้เล่นจึงมาจาก 1. ปัจจัยภายใน ความนึก
คิดของตัวผู้เล่นเองที่เสียสมาธิ มีความกังวลคิดไปถึงเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากหมากบนกะดาน 2. ปัจจัย
ภายนอกได้แก่ เสียงรบกวนทั้งจากสภาวะแวดล้อมและเสียงของผู้ชมรอบข้าง  
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเร่ิมวางเค้าโครงบทประพันธ์โดยเขียนเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการเล่น
หมากรุกจริง ต้ังแต่เร่ิมต้นที่มีความสงบนิ่งจนเกิดปัจจัยต่าง ๆ มารบกวน ทั้งจากภายนอกและภายใน
จิตใจ ด้วยการใช้วัตถุดิบได้แก่เสียงที่ออกแบบไว้ รวมถึงเสียงจากบรรยากาศการเล่นจริงที่เก็บข้อมูล
มาได้ และเสียงจากความกังวลท่ีเกิดขึ้นกับผู้วิจัยในขณะที่กําลังเล่นจริง ๆ ได้แก่เสียงของงานที่ยังค้างคา 
เสียงที่อยู่ในความประทับใจได้แก่เสียงจากการอัลต้าซาวด์หัวใจลูกที่อยู่ในครรภ์ แล้วนํามาจัดวางใหม่
โดยกําหนดให้เสียงทุกอย่างในบทประพันธ์น้ีเป็นเสียงรบกวนทั้งหมด (Noise) 
 

 
ภาพที่ 36 แสดงให้เห็นภาพความถ่ีของคลื่นไฟฟ้าสมองในแต่ละอิริยาบท 
ที่มา: Tonya, An Introduction to Brainwaves, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.neuralsync.org/neuralsync-introduction-brainwaves/ 
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 ท่อนที่ 3 Chess is life 
 ในท่อนที่สามผู้วิจัยต้องการสรุปสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับหมากรุกไทยทั้งหมดให้อยู่ในบทประพันธ์
ท่อนน้ี โดยการทดลองแบ่งเสียงให้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ 1. ส่วนที่เป็นเสียงดนตรีจากเคร่ืองดนตรีและ
จากแซมเปลอร์ 2. ส่วนที่เป็นเสียงจากการออกแบบและสังเคราะห์ เพื่อต้องการให้ได้ความรู้สึกของ
การสมมติและการอุปมาอุปไมยการเล่นหมากรุกในโลกจริง บวกกับจินตนาการของผู้วิจัยที่ตีความเกมส์
หมากรุกว่าเป็นด่ังสมรภูมิสงคราม ไม่ว่าจะสงครามในรูปแบบใดก็ตาม ทางทหารหรือทางการเมือง 
ล้วนแต่มีความสูญเสีย ความเศร้า จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเพราะตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ถูกกําหนดไว้โดยบทบาททางสังคมของผู้คนที่ตกเป็นเหย่ือและเครื่องมือทางการเมืองเปรียบเสมือนเบ้ีย
หรือหมากตัวเล็กท่ีต้องเสียสละหรือเสียชีวิตก่อนเสมอ 
 ลักษณะการเล่นทํานองของเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ น้ันยังคงใช้ข้อแม้เดิมจากการประพันธ์ใน
ท่อนที่ 1 เป็นหลัก ผสมแต่ทดลองเปลี่ยนสีสันของเสียงด้วยการผสมเครื่องดนตรีที่ใช้ในราชพิธีและการ
ทําสงครามในสมัยโบราณของไทยมาประยุกต์ได้แก่ เสียงของแตรงอน กลองมโหระทึก กังสดาล ฉิ่ง 
กลองทัด บัณเฑาะว์ เป็นต้น ทดลองใช้เสียงไวโอลินเสียงสูงเพ่ือแทนเสียงความคิดของผู้เล่น รวมถึงใช้
การเปลี่ยนเสียงแบบช้า ๆ โดยการเลื่อนน้ิวขึ้นลงให้เกิดเสียงสูงตํ่ากับเชลโล่ (Glissando) เพ่ือแทนเสียง
ช้างศึก  
 การออกแบบจัดวางเสียงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นเสียงอีกมิติหนึ่งโดยการใช้เสียงส่วนหนึ่ง
จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยได้แก่เสียงการเดินของตัวหมาก เสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์ในบทพาหุง
หรือบทปราบมาร นํามาทดลองโดยการใช้เทคนิคการ Reverse เสียงหรือการทําให้เสียงเหล่าน้ันเล่น
จากหลังมาหน้า มีการทดลองตัดต่อและจัดวางเสียงใหม่ และเสียงอีกส่วนหน่ึงจากการเก็บสะสมของ
ผู้วิจัยได้แก่เสียงนกหวีดการประท้วงนํามายืดออกเพื่อทําให้เสียงตํ่าลง (Picth speed) และใช้การ
เปลี่ยนแปลงความถี่ (Equalizer) โดยมีการเปิดและปิดการทํางานของการเปลี่ยนความถี่น้ันตามจังหวะ
เวลา (Equalizer automation) เสียงจากการปราศรัยบนเวทีของแกนนําทําการจัดเรียง ซ้อนไปมา 
(Collage) และสลับมิติของเสียงให้ได้ยินจากหลายจุดต่างกันไป (Pan)  
 
 



บทที่ 4 
 

บทวิเคราะห์บทประพันธ์อุปมาอุปไมยหมากรุกไทย : ศึกษาผ่านการประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่ 
 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างสรรค์บทประพันธ์ทฎ้ง 3บทข้ึนมา รวมถึงการได้ทําการค้นหา
เทคนิคและแนวคิดในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ ซึ่งเป็นผลทําให้ผู้วิจัยได้แนวคิดเทคนิค วิธีการท่ี
เหมาะสมในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ขึ้นมาดังต่อไปนี้ 
 1. การค้นพบวิธีดัดแปลงเสียงต้นฉบับด้วยเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2. การตัดและจัดเรียงเสียงในรูปแบบเดียวกันกับการตัดต่อเทปในมิวสิคคงเคร็ต 
 3. การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงด้วยเทคนิคการยืด-หด เสียง การเล่นเสียงกลับหลัง 
การกรองย่านความถี่และการเปลี่ยนระดับเสียง 
 4. การเปลี่ยนมิติและลักษณะสถานที่กําเนิดเสียงโดยการใช้ Reverb 
 5. การผสมผสานระหว่างเสียงเคร่ืองดนตรีจริงและเสียงจากต้นฉบับและเสียงที่ผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้แนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ลักษณะที่ประกอบ
ไปด้วย  
 1. การประพันธ์ดนตรีด้วยการนําเสียงขอการเดินหมากรุกมาตีความเป็นเสียงดนตรี 
 2. การประพันธ์ดนตรีด้วยการนําเสียงที่อยู่ภายในสมองและสิ่งที่อยู่ในความคิดขณะที่เล่น
หมากรุก 
 3. การประพันธ์ดนตรีด้วยการตีความข้อมูลทั้งหมดจากการศึกษาเกมส์หมากรุก 

บทประพันธ์หมากรุกไทยประกอบไปด้วยบทประพันธ์ย่อยทั้งหมด 3 เพลง ได้แก่   
 บทประพันธ์ที่ 1 “Chess Moves” เป็นการนําเสนอดนตรีในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
 บทประพันธ์ที่ 2 “Chess inside” เป็นการนําเสนอดนตรีในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
โดยใช้ Noise เป็นหลัก 
 บทประพันธ์ที่ 3 “Chess is life” เป็นการนําเสนอดนตรีในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก 
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บทประพันธ์ที่ 1 “Chess moves” 
 การนําเสนอเสียงผ่านการตีความจากการเคลื่อนที่ของตัวหมากรุกไทย 
 บทประพันธ์น้ีได้แนวคิดจากการศึกษาถึงตัวหมากรุกไทยแต่ละตัว ว่ามีความเปน็มาเช่ือมโยง
กับประวัติศาสตร์ และการอุปมาอุปไมยตัวหมากรุกไทยเหล่าน้ันแทนสิ่งใดในโลกจริง รวมไปถึงลักษณะ
การเล่นเริ่มจนจบว่ามีความแตกต่างด้านเวลาบนเง่ือนไขความกดดันในการเล่นอย่างไรเช่นเมื่อเริ่มเดิน
หมากจะใช้เวลาในการข้ึนหมากค่อนข้างเร็วและเต็มไปด้วยความอยากเล่นสนุกสนาน จนเมื่อต้องถึง
คราวที่ต้องสูญเสียหรือแลกหมาก เวลาในการเดินหมากก็จะมากขึ้น ความกดดันและความเครียดก็
มากข้ึนตามไปด้วย 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประพันธ์ 
 1. คอมพิวเตอร์ MacBookPro 
 2. Audio Interface Fireface 800 
 3. ลําโพง Equator D5 
 4. เคร่ืองบันทึกเสียง Tascam DR-40 
 5. ไมโครโฟน Neumann KM 184 2 ตัว 
 6. คีย์บอร์ด Studiologic VMK-88 
 7. โปรแกรม Cubase Pro9 
 วัตถุดิบเสียงในการประพันธ์ 
 สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังน้ี 
 1. เสียงจริง (เสียงจากการบันทึกลักษณะการเดินของตัวหมากรุกไทย, เสียงพูดที่ใช้ใน
การเล่นหมากรุกไทย, เสียงม้าร้อง, เสียงเดินแถวของทหารเสียงรบกวนต่าง ๆ ) 
 2. เสียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียง 
 3. เสียงเคร่ืองดนตรี ได้แก่ ฟลูท, คลาริเนต, เชลโล่, ดับเบ้ิลเบส, ฮอร์น, กลองใหญ่ และ
เปียโน 
 บทวิเคราะห์บทประพันธ์ 
 ส่วนที่ 1 (0.00-1.13) นําเสนอเสียงจากการเดินหมากจริง 
 ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเสียงจากการของตัวหมากรุกแต่ละตัวจากการเดินจริงบนกระดานไม้ 
มีทั้งเสียงจริงที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์ (Pure sound) และเสียงผ่านการสังเคราะห์เสียงด้วยการยืด และ
หดเสียง (Time Straightening) มีการทําให้ระดับเสียงสูงข้ึนและตํ่าลงจากเสียงจริงเพ่ือให้เสียงต่าง ๆ 
มีความต่อเน่ือง(Pitch Shift) แล้วนํามาจัดวางแบบเรียงต่อกันไป (Linear) โดยท่ีผู้วิจัยจงใจจัดวางเสียง
เหล่าน้ันขึ้นใหม่ เพ่ือให้เหมือนกับเสียงที่เกิดจากการเล่นจริง ๆ มีการปรับเง่ือนไขเวลาให้เหมาะสมกับ
บทประพันธ์ และเพ่ือให้ได้ความรู้สึกเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายกําลังเดินเข้าหากัน จึงใช้การจัดวางเสียงแบบ 
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Stereo dimension (Panning) จัดการกําหนดตําแหน่งการเคลื่อนที่ของเสียงเสียใหม่ ปรับเปลี่ยนค่า
ความดังของเสียงหมากแต่ละตัวเพ่ือเพ่ิมความรู้สึกในการตอบโต้กัน (Dynamic) 
 ส่วนที่ 2 (1.14-1.34) 
 นําเสนอการแทนเสียงของตัวหมากด้วยเสียงเคร่ืองดนตรี 
 ผู้วิจัยใช้วัตถุดิบที่ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะการเดินของหมากแต่ละตัว จากลักษณะ
ทางกายภาพ (Biological) และการอุปมาอุปไมยให้หมากแต่ละตัวเป็นตัวแทนของสิ่งใด (Metaphor 
definition) โดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์การเล่นหมากรุกไทยแล้วจึงกําหนดให้เครื่องดนตรีเล่นเป็น
ตัวหมากน้ัน ๆ ตามท่ีกําหนดทีละตัว 
 ส่วนที่ 3 (1.35-2.35) 
 ผู้วิจัยต้องการนําเสนอผลของการค้นหาจังหวะและทํานองจากการเคลื่อนที่ของตัวหมาก 
(Rhythmic & Melodic) เพ่ือนํามาผสมให้เกิดเป็นดนตรีที่ใช้แทนอารมณ์การเล่นหมากรุกในช่วงเร่ิมต้น
ที่มีความสนุก ขึ้นหมากด้วยความรวดเร็ว โดยการตัดต่อเปลี่ยนอัตราความสั้นยาวของเสียงหมากแต่
ละตัวที่ถูกเลือก แล้วจึงจัดวางเสียงตัวหมากเหล่าน้ันใหม่โดยใช้ข้อแม้ของกรอบเวลาใหม่ (Tempo) ให้
เกิดเป็นจังหวะดนตรี (Rhythmic) จากน้ันได้สร้างแนวทํานองโดยใช้การเช่ือมโยงเสียงของเคร่ืองดนตรี
ที่เล่นโน้ตแทนหมากแต่ละตัว (1 ชนิดเคร่ืองดนตรีต่อหมาก 1 ตัว) นํามาจัดวางกําหนดเวลาการเล่นใหม่
ให้เกิดมีทํานองและเสียงการสอดประสานอย่างต่อเน่ือง 
 ในส่วนที่ 1-3 น้ันผู้วิจัยยังกําหนดให้เสียงต่าง ๆ โดยรวมน้ีมีความแห้ง (Dry Sound) เพ่ือให้
ผู้ฟังรู้สึกถึงมิติของเสียงที่เสมือนว่ากําลังยืนดูการเล่นอยู่เบ้ืองหน้าจริง ๆ  
 ส่วนที่ 4 (2.35-4.54) 
 เป็นการนําเสนอการเปล่ียนมิติของเสียงอย่างฉับพลัน จากเสียงของการเล่นหมากรุกปกติ
กลายมาเป็นโลกแห่งการเล่นหมากรุกในจินตนาการ ผู้วิจัยได้เปลี่ยนบรรยากาศของเสียงให้เกิดความลึก
ด้วยเสียงกระแทกของตัวหมากอย่างรุนแรงและมีความลึกด้วยการใช้ Reverb ในส่วนน้ีผู้วิจัยต้องการ
ให้ผู้ฟังใช้หลักการฟังแบบอะคุสเมติค (Acousmatic) เพ่ือให้เกิดจินตนาการ นึกถึงสิ่งต่าง ๆ จากการ
อุปมาอุปไมยในเกมส์หมากรุกไทย และสร้างให้เกิดบรรยากาศการรบในมิติของความคิดได้แก่เสียง
เดินสวนสนาม เสียงม้า ผสมกับเสียงการเดินของตัวหมากเพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่าเมื่อเดินหมากทุกครั้ง
จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งจินตนาการซึ่งเป็นมากกว่าเกมส์บนแผ่นกระดาน 
 ส่วนที่ 5 (4.54-6.53) 
 นําเสนอการผสมผสานเสียงจากการเล่นที่เป็นตัวแทนของขุน ซึ่งเป็นตัวหมากที่สําคัญที่สุด
บนกระดานและถูกกําหนดให้สามารถเล่นเสียงได้ทุกเสียง จากทุกข้อแม้วิธีการเล่นของหมากตัวอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดเป็นทํานอง นําเสนอโดยใช้เปียโนเด่ียวและกําหนดให้เล่นจังหวะและสัดส่วนสั้น ยาวของโน้ต
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แบบอิสระ ตามการตีความของนักเปียโน (Rubato) เพ่ือให้เห็นว่าเสียงที่ได้จากการตีความการเคล่ือนที่
ของตัวหมากสามารถนํามาสร้างเป็นแนวดนตรีได้  

ส่วนที่6 (6.53-7.38)  
 กลับมาใช้วิธีการนําเสนอในคล้ายกับส่วนที่ 3 แต่เร่งจังหวะให้กระช้ันมากขึ้นเพ่ือให้รู้สึกถึง
ความกดดันและใกล้ที่เกมส์จะสิ้นสุดลง  

ส่วนที่ 7 (7.38-จบ)  
 เป็นการดึงให้ผู้ฟังกลับมาสู่โลกของเล่นหมากรุกจริงแบบปกติ ด้วยเสียงตัดความลึกและ
ความฟุ้งกระจายของเสียงออกไป (No Reverb) แต่จบบทประพันธ์ในท่อนที่ 1 ด้วยเสียงการเดินหมาก
ครั้งสุดท้ายที่หนักแน่นและลึกมาก เพราะผู้วิจัยยังอยากให้ผู้ฟังอยู่ในความรู้สึกสงสัยและสับสนระหว่าง
การเล่นจริงกับการเล่นในจินตนาการ 
 

 
 
ภาพที่ 37 แสดงให้เห็นภาพย่านความถี่ของบทประพันธ์ท่อนที่ 1 
 
บทประพันธ์ที่ 2 “Chess mind” 
 การนําเสนอเสียงภายในจิตใจของผู้เล่นหมากรุกไทย 
 แนวคิดในการสร้างสรรค์บทประพันธ์น้ี ผู้วิจัยประพันธ์ดนตรีโดยการค้นหาเสียงที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจรวมถึงเสียงการเคล่ือนที่ของคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้เล่น รวมไปถึงเสียงรบกวนต่าง ๆ ที่เกิด
จากสภาวะแวดล้อมภายนอกและสิ่งรบกวนภายในจิตใจของผู้เล่นเอง ที่ส่งผลให้เกิดการเสียสมาธิ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประพันธ์ 
 1. คอมพิวเตอร์ MacBookPro 
 2. Audio Interface Fireface 800 
 3. ลําโพง Equator D5 
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 4. เคร่ืองบันทึกเสียง Tascam DR-40 
 5. ไมโครโฟน Neumann KM 184 
 6. คีย์บอร์ด Studiologic VMK-88 
 7. โปรแกรม Cubase Pro9 
 8. ตู้แอมป์กีต้าร์ Fender Mustang 
 9. สายแจ๊ค 
 วัตถุดิบเสียงในการประพันธ์ 
 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังน้ี 
 1. เสียงจริง ได้แก่ เสียงวิพากย์วิจารณ์ของผู้ชมการเล่นหมากรุก, เสียงอัลตร้าซาวด์ของ
เด็กในครรภ์, เสียงเพลงที่วนอยู่ในความคิดของผู้เล่น 
 2. เสียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียง ได้แก่ เสียงการดีดสายของชรางกี 
(เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองของประเทศเนปาล) เพ่ือให้ได้เสียงที่ผู้ฟังรู้สึกแปลกหู มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกับ
การดีดเคร่ืองสายท่ีมีทั่ว ๆ ไป และใช้เสียงน้ีแทนเสียงการเคลื่อนที่ของโซเดียมและโปรแตสเซียม
ภายในสมอง, เสียงที่เกิดจากการใช้ปลายนิ้วแตะที่หัวแจ๊คกีต้าร์ ในขณะทีเสียบปลายอีกข้างไว้ที่ตู้แอมป์ 
ใช้แทนเสียงการเคลื่อนที่ของหน่วยไฟฟ้าสมอง 
 3. เสียงสังเคราะห์เวฟแบบฟันเลื่อย (Saw tooth), เสียงซ่า (Pink noise), เสียงไซน์เวฟ 
(Sine wave) 
 บทวิเคราะห์บทประพันธ์ 
 ส่วนที่ 1 (0.00-0.25) 
 เร่ิมต้นบทประพันธ์ด้วยการนําเสนอเสียงของคลื่นไฟฟ้าสมองที่ได้จากการทดลองผสมกับ
จินตนาการของผู้วิจัย ให้เกิดเป็นเสียงคลื่นไฟฟ้าสมองที่อยู่ในภาวะเป็นปกติเป็นเสียงที่จิตอยู่ในสภาวะ
น่ิง  ไม่มีสิ่งเร้าใด ๆ มารบกวนหรือในขณะที่ยังมีสมาธิกับการเล่นหมากรุกน่ันเอง โดยการใช้เสียงเวฟ
แบบฟันเลื่อยในลักษณะเสียงที่ค่อนข้างสูงเพ่ือแทนการเคลื่อนที่ของคลื่นไฟฟ้า และเสียงการดีดสาย
ของชรางกี นํามาแทนเสียงของการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งก็คือเคลื่อนไหวสลับด้านของโซเดียมและ
โปรแตสเซียม ซึ่งในความเป็นจริงการการค้นคว้าคือเสียงเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอไม่มีช้าลงหรือ
เร็วขึ้น 
 ส่วนที่ 2 (0.25-1.25) 
 นําเสนอโดยการใช้เสียงที่เกิดขึ้นจริงของผู้ชมการเล่นหมากรุก เสียงวิพากย์วิจารณ์ กระเซ้า
เย้าแหย่ ซึ่งถือว่าเป็นการรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ประสาทสัมผัสการรับรู้ของของตัวผู้เล่นเอง เป็นผล
ทําให้ผู้เล่นเสียสมาธิ สภาวะที่จดจ่อกับการเล่นเริ่มถูกรบกวน นําเสนอโดยใช้เสียง Pink Noise ตัด
และจัดวางให้คล้ายกับโทรทัศน์ที่เกิดสัญญาณรบกวนเป็นระยะ 
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 ส่วนที่ 3 (1.25-2.55) 
 เร่ิมด้วยการย้อนกลับไปที่ส่วนที่ 1 สั้น ๆ อีกครั้งเพ่ือให้รู้สึกว่าผู้เล่นพยายามท่ีจะดึงสมาธิ
กลับมาให้น่ิงเหมือนเดิม แต่ไม่สามารถทําได้ จากน้ันกระบวนความคิดเร่ิมสับสนต่อสิ่งเร้าจากภายนอก
มากข้ึนเรื่อย ๆ จนลืมไปช่ัวขณะว่ากําลังเดินหมากอยู่ นําเสนอเสียงในสมองท่ีถูกรบกวนน้ันด้วยเสียง
รบกวน (Noise) ที่มีเสียงสูงลักษณะเหมือนสัญญาณอิเล็คโทรนิคที่ผิดปกติและสับสนแล้วเกิดความคิด
อ่ืนแทรกซ้อนข้ึนมาระยะ แต่ก็ยังพยายามท่ีบังคับตัวเองให้อยู่กับการเล่น  ผู้วิจัยใช้เสียงโดรนจากไซน์
เวฟแทนเสียงของการด่ิงลงสู่สภาวะจิตเสียการควบคุมหลุดออกจากสมาธิ  
 ส่วนที่ 4 (2.55-จบ) 
 อีกครั้งที่ผู้เล่นต้องการบังคับจิตใจให้นิ่งอีกครั้ง แต่ด้วยการที่หมากเริ่มมาถึงจุดเปลี่ยนที่
ต้องมีการแลกหมากหรือสูญเสีย จึงทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องใช้เวลาคิดมากกว่าเดิม เปิดโอกาสให้กับสิ่งเร้า
หรือความกังวลภายในจิตใจเข้ามารบกวนสมาธิของตัวผู้เล่นเอง ผู้วิจัยนําเสนอโดยยกตัวอย่างจาก
กรณีศึกษาของตัวผู้วิจัยเอง ว่าในขณะที่เกิดสภาวะดังกล่าว มีสิ่งใดเข้ามารบกวนและมีผลต่อจิตใจ
มากที่สุดน่ันก็คือเสียงอัลตร้าซาวด์ของลูกในครรภ์ รองลงมาคือความกังวลในเร่ืองการงานที่ยังคั่งค้าง 
สถานที่ ๆ ประทับใจอยู่ในความทรงจํา ส่งผลทําให้ผู้วิจัยหลุดออกจากสมาธิที่จดจ่อโดยสิ้นเชิง แม้จะ
มีเสียงรบกวนจากภายนอกอยู่ด้วยก็ตาม แต่มิได้มีความชัดเจนเท่ากับสิ่งที่รบกวนจากภายในจิตใจตนเอง 
จึงนําเสนอให้เสียงรอบข้างนั้นเป็นเสียงบรรยากาศการเล่นหมากรุกและเสียงจากงานที่ยังคั่งค้างอยู่ 
(ในขณะนั้นคือการแก้ไขเสียงร้องเพลง ๆ หนึ่ง) แต่เป็นการเล่นกลับทางจากหลังไปหน้า (Reverse) 
ซึ่งจะไม่ชัดเจนเท่าในตอนแรก ส่วนเสียงคล่ืนไฟฟ้าสมองจากการค้นคว้าน้ัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จะเกิดอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง แต่ในบทประพันธ์น้ีผู้วิจัยต้องการได้เสียงที่แสดงถึงความสับสนภายใน
จิตใจ จึงทําให้เสียงต่าง ๆ น้ันที่เคยนําเสนอนั้นเกิดข้ึนอย่างไม่เป็นระเบียบ เหมือนสัญญาณที่มีความ
ผิดปกติอย่างมาก มีเสียงจากหลายคลื่นความถ่ีซ้อนกันไปมาจนจับที่มาไม่ได้ จากน้ันใช้เสียงโดรนจาก
ไซน์เวฟดึงความคิดในดําดิ่งลงสู่สภาวะจิตเสียการควบคุมอีกครั้ง จนทุกอย่างคลี่คลายหลุดออกจาก
ความสับสนน้ัน 
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ภาพที่ 38 แสดงให้เห็นภาพย่านความถี่ของบทประพันธ์ท่อนที่ 2 
 
บทประพันธ์ที่ 3 “Chess is life” 
 การนําเสนอเสียงจากการสรุปทุกองค์ความรู้ที่ได้จากหมากรุกไทย 
 งานประพันธ์บทน้ีนําเสนอการสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับหมากรุก
ไทย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยวิทยาและการอุปมาอุปไมยเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงจากการตีความและความคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัยเอง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประพันธ์  
 1. คอมพิวเตอร์ MacBookPro 
 2. Audio Interface Fireface 800 
 3. ลําโพง Equator D5 
 4. เคร่ืองบันทึกเสียง Tascam DR-40 
 5. ไมโครโฟน Neumann KM 184 
 6. คีย์บอร์ด Studiologic VMK-88 
 7. โปรแกรม Cubase Pro9 

วัตถุดิบเสียงในการประพันธ์  
 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังน้ี 
 1. เสียงจริง ได้แก่ เสียงการเดินของตัวหมาก, เสียงเดินสวนสนามของทหาร, เสียงพระสวด, 
เสียงการปราศรัยบนเวทีการประท้วง, เสียงม๊อบนกหวีด, เสียงกลองศึก 
 2. เสียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียง ได้แก่ เสียงพระสวดแบบเล่นย้อนกลับ 
(Reverse), เสียงกาพย์เห่เรือแบบเล่นย้อนกลับ 
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 3. เสียงจากเคร่ืองดนตรีสากลประกอบด้วย ฟลูท, คลาริเนต, ฮอร์น, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, 
ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล่, ดับเบ้ิลเบส, มาริมบา, กลองใหญ่และเปียโน 
 4. เสียงเครื่องดนตรีจากแซมเปลอร์ ได้แก่ แตรงอน, บัณเฑาะว์, กลองมโหระทึก, กังสดาล, 
ฉิ่ง  
 บทวิเคราะห์บทประพันธ์ 
 ส่วนที่ 1 (0.00-0.15) 
 เปิดฉากการอุปมาอุปไมยหมากรุกไทยว่าเป็นด่ังสมรภูมิรบ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการประพันธ์
แบบไม่สามารถหาบันได้เสียงหลักได้ (Atonal music) มาจากบทเพลง Il canto sospeso (The 
suspened song หรือ The song unsung) ของลุยจิ โนโน่ (Luigi Nono) โดยเร่ิมต้นด้วยเสียงเครื่อง
ทองเหลืองผสมกับเสียงแตรงอนเล่นเสียงยาวบนเสียงประสานที่มีความกระด้าง (Dissonance) และ
บรรยากาศของการจัดกระบวนทัพ โดยไวโอลิน มาริมบา ฮอร์น ทรัมเป็ต และการกรีดที่สายเปียโน 
 ส่วนที่ 2 (0.15-1.10) 
 ใช้เสียงการเดินของตัวหมากรุกผสมกับเสียงการเดินแถวของทองทหารราบหรือเบี้ยใน
เกมส์หมากรุก และใช้เสียงสูงของไวโอลิน (Harmonic) เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดความตึงเครียด 
 ส่วนที่ 2 (1.10-2.49) 
 สิ้นคําสั่ง “รุก” ตามด้วยเสียงการโขกหมากรุกอย่างรุนแรง กองทัพทุกกระบวนก็เริ่มต้น
เคลื่อนทัพ เร่ิมจากเสียง Tremolo ของดับเบ้ิลเบส ตามด้วยเสียงตํ่าของเชลโล่ที่สร้างเสียงด้วยการใช้
ลูกบิดในการเปลี่ยนเสียงเข้าหาโน้ต C สายเปล่าเส้นที่ 4 เพื่อแทนเสียงของช้างศึก เสียงเห่เรือแบบ
เล่นย้อนกลับแทนเสียงกองทัพเรือ เสียงทรัมเป็ตที่ยังคงเล่นโน้ตตามข้อแม้ที่กําหนดจากบทประพันธ์
ท่อนที่ 1 แทนเสียงการเดินของโคน และเสียงสวดของพระในบทพาหุงเล่นย้อนกลับ (Reverse) และ
การตัดบทสวดแล้วจัดวางใหม่ ตามประวัติศาสตร์ที่ต้องสวดเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยและเป็นขวัญกําลังใจ
ให้แก่เหล่าทหาร 
 ส่วนที่ 3 (2.49-4.35)  
 จากนั้นผู้วิจัยต้องการนําเสนอถึงความรู้สึกความหวาดกลัวเมื่ออยู่ในสมรภูมิจริง ๆ และ
ทหารทุกคนรู้ว่าจะต้องสละชีพหรือต้องตาย เกิดความสับสนและเกิดความคิดว่าต้องตายเพ่ือใคร โดย
เลือกเสียงบัณเฑาะว์และดับเบิ้ลเบสมาใช้กดดันให้เกิดความตึงเครียดและเสียงทํานองของไวโอลิน
และ วิโอลาแทนเสียงความคิด และยิ่งกดดันมากข้ึนเมื่อเสียงกลองรบลั่นให้เข้าประจันบาน เคร่ืองสาย
ทําหน้าที่แทนความสับสนและหวาดกลัวในความคิดด้วยการเปลี่ยนเสียงให้สูงและตํ่าแบบเลื่อนน้ิวรูด
ไปมา (Glissando) และแนวทํานองที่ใช้น้ันได้มาจากทํานองการเดินของเบ้ียและม้าในท่อนที่ 1 นํามา
รวมกันและปรับเปลี่ยนทํานองเสียใหม่ เมื่อวิเคราะห์ตามหลักสเกลและโหมดแล้วทาํให้แนวทาํนองน้ี
จัดอยู่ใน C Phrygian Mode 
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ภาพที่ 39 แสดงให้เห็นตัวอย่าง Phrygian mode 
 
 นําวิธีการเล่นของเบ้ียและโคนมาผสมกัน 
 

  
 
ภาพที่ 40 แสดงให้เห็นตัวอย่างการแทนเสียงดนตรีจากการเดินของเบ้ียและโคน 
 
 ตัวอย่างแนวทํานองของเคร่ืองสายในท่อนที่สามห้องที่ 49-58 
 

 
ภาพที่ 41 แสดงให้เห็นท่อนเพลงที่เกิดจากการผสมเสียงจากการเดินของโคน 
 

ส่วนที่ 4 (4.35-5.53)  
 ผู้วิจัยต้องการเปลี่ยนการเปรียบเทียบจากการอุปมาอุปไมยแบบแนวความคิดหนึ่งให้
กลายเป็นกลายเป็นอีกแนวความคิดหน่ึง แต่ยังคงคําถามเดิมไว้กับทั้งสองบริบทน่ันคือ “ตายเพ่ือใคร” 
เอาไว้เช่นเดิม นําเสนอโดยใช้เสียงที่บันทึกเมื่อครั้งเกิดการประท้วงที่เรียกว่าม๊อบนกหวีด มาตัดต่อและ
จัดวางสลับกับเสียงการเดินของเบ้ีย และเสียงของการปราศรัยบนเวทีเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความคิดต่อคําถาม
น้ัน 
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ส่วนที่ 5 (5.53-จบ)  
 เป็นบทสรุปของแนวคิดของผู้วิจัยว่าหมากรุกไทยไม่ว่าจะอุปมาอุปไมยเป็นสงครามก็ดีหรือ
การเมืองก็ดี ไม่สามารถหนีไม่พ้นความสูญเสีย และไม่รู้เลยว่าความสูญเสียน้ันเพ่ือชัยชนะของใคร จึง
จบบทประพันธ์น้ีด้วยเสียงเคร่ืองสายแสดงถึงความสับสนหาคําตอบและความรู้สึกเศร้าด้วยเสียงเห่เรือ
แบบเล่นย้อนกลับ (Reverse) ฮอร์นและกลองใหญ่ 
 

 
 
ภาพที่ 42 แสดงให้เห็นภาพย่านความถี่ของบทประพันธ์ท่อนที่ 3 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 จากความสนใจและความสงสัยใคร่รู้ ประกอบกับความต้องการท่ีจะค้นหาความหมายทั้ง
ในเชิงปรัชญาและในเชิงสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ มีอยู่ในเกมส์หมากรุกไทย เพ่ือที่จะได้นําองค์ความรู้
เหล่าน้ันมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ประกอบกับ
การศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก ให้ถึงแนวคิดและเทคนิควิธีการประพันธ์ดนตรีแบบสมัยใหม่ เกิดการทดลอง
ทางเสียง ทั้งเสียงจริงการบันทึกและเสียงที่ผ่านกระบวนการปรับแต่ง และเมื่อค้นพบเสียงที่ต้องการ
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบแล้ว จึงค่อยนําเสียงเหล่าน้ันไปพัฒนา และจัดวางใหม่โดยจินตนาการของผู้วิจัยให้
เกิดเป็นบทประพันธ์ดนตรี 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ค้นพบวิธีการนําเสียงจากส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว มาดัดแปลง ตัด
แต่งโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และค้นพบว่า สามารถนําเสียงที่ได้เหล่าน้ันมาใช้ประกอบการประพันธ์
เพลงได้จริง สามารถเก็บข้อมูลของเสียงเหล่าน้ันไว้เป็นแนวทางในการศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไปในอนาคต 
และสามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการต่อยอด พัฒนา
องค์ความรู้น้ีต่อไปได้อีกด้วย 
 ในบทประพันธ์ดนตรีชุดหมากรุกไทยน้ัน ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอด
แนวความคิดและมุมมองที่มีต่อการเล่นหมากรุกไทย จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะ
การเคลื่อนไหวของตัวหมาก แนวความคิดต่างในการอุปมาอุปไมยให้หมากแต่ละตัวเป็นตัวแทนของสิ่งใด
ในโลกจริง และนําเสนอมุมมองที่ได้จากการศึกษาลักษณะภายในจิตใจของผู้เล่น เข้าใจถึงระบบการ
ทํางาน การสื่อสาร การส่งข้อมูลของระบบประสาท และผนวกทุกองค์ความรู้เข้าด้วยกัน จนได้ข้อสรุป
ทางความคิดและมุมมองทางความคิดของของผู้วิจัย และเสียงต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในบทประพันธ์ชุดน้ี 
ล้วนมีที่มาที่ไปดังที่ได้กล่าวมา  
 อีกแง่มุมสําคัญที่ผู้วิจัยได้ประโยชน์จากการค้นคว้าในครั้งน้ีคือ การศึกษาเกมส์หมากรุกบน
แนวความคิดทางด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาทําให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจถึงระบบการแบ่งชนช้ัน 
ลําดับขั้นทางสังคม ของระบอบสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ชัดเจนมากขึ้น ว่ามีเหตุที่มาที่ไปมี
จุดมุ่งหมายเพ่ืออะไร  
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 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1 เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ปรัชญา
การเล่นหมากรุกไทย ว่ามีการอุปมาอุปไมยอย่างไรเพ่ือนําองค์ความรู้น้ันมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์
เพลง มีผลการวิจัยดังน้ี  
 1. ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงแนวคิดและปรัชญาการเล่นหมากรุกไทยจากการศึกษาและตีความ
ผ่านประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ถึงการอุปมาอุปไมยที่เก่ียวข้องกับตัวหมาก และได้รู้ว่า
ทั้งหมดมีที่มาที่ไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริง จากชีวิตในโลกจริง การศึกษาดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสามารถ
ใช้องค์ความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เสียงต่าง ๆ และยังสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การนําเสียงเหล่าน้ันมาปรับใช้ในการประพันธ์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกของผู้วิจัยได้ในหลากหลาย
รูปแบบอีกด้วย และจากการวิเคราะห์บทประพันธ์จากศิลปินหลาย ๆ ท่าน ทําให้ผู้วิจัยได้เข้าใจหลักการ 
แนวความคิด และเทคนิคของศิลปินน้ัน ๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งแนวคิด รูปแบบการประพันธ์
รวมไปถึงรูปแบบการนําเสนอด้วย 
 2. จากการศึกษาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสามารถนําเทคนิคการประพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
มาใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ ประกอบไปด้วย แนวทางการประพันธ์เพลงใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1. เทคนิคการประพันธ์ดนตรีมิวสิคคงเคร็ต (ตัดต่อเสียงและนํามาจัดเรียงใหม่) 2. การแยกช้ินส่วนของ
เสียงให้มีขนาดเล็กและย่อ-ขยายลักษณะของเสียง 3. การเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง (ความสั้น-ยาว
ของเน้ือเสียง) ซึ่งนํามาใช้เป็นเทคนิคและแนวคิดหลักในการประพันธ์ 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่อยู่ภายใน
จิตใจ ความรู้สึก ในขณะที่กําลังเล่นหมากรุกไทย เพ่ือนํามาสะท้อนผ่านการประพันธ์เพลง 
 มีผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยได้แนวคิดและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน จากการศึกษาลักษณะภายในจิตใจ 
ได้แก่ ระบบประสาท การสื่อสารรับส่งข้อมูลโดยการการเคลื่อนที่ของกระแสไฟระดับตํ่า และค้นพบ
เทคนิควิธีการสร้างเสียงที่เกินความสามารถในการได้ยินของมนุษย์ขึ้นได้ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม ่สามารถ
สร้างเสียงที่อยู่ในจินตนาการของผู้วิจัย ให้เกิดขึ้นเป็นเสียงที่ถ่ายทอดผู้อ่ืนสามารถได้ยินและรับรู้ได้ 
 2. ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทประพันธ์ชุดหมากรุกไทย : ศึกษาผ่านการประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่ 
ในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ที่ประกอบไปด้วยบทประพันธ์ย่อยทั้งหมด 3 เพลง ได้แก่ บทประพันธ์
ที่ 1 “Chess moves”การนําเสนอเสียงผ่านการศึกษาลักษณะทางกายภาพภายนอก บทประพันธ์ที่ 2 
“Chess mind” การนําเสนอเสียงผ่านการศึกษาลักษณะทางกายภาพภายในจิตใจ และบทประพันธ์
ที่ 3 “Chess is life” การนําเสนอเสียงโดยการสรุปแนวคิดทั้งหมดที่เก่ียวกับหมากรุกไทยผ่านการ
ตีความของผู้วิจัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1เพื่อศึกษารูปแบบการประพันธ์ดนตรีที่
เก่ียวข้องกับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกผ่านการทดลองและสร้างสรรค์ผลงาน แสดงให้เห็นว่าการ
บันทึกเสียงต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามสภาพแวดล้อมก็ดี แม้แต่
เสียงจากเคร่ืองดนตรี ก็สามารถนํามาผ่านกระบวนการทางอิเล็กโทรนิก แล้วนํามาใช้ประกอบในการ
ประพันธ์ดนตรีได้จริง ดนตรีประเภทอิเล็กโทรอะคูสติกจึงมีการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้าน
เสียง การท่ีมีเครื่องมือที่ใช้ดัดแปลงเสียงที่มีคุณภาพ มีความซับซ้อนมากขึ้น ทําให้เสียงที่ได้มีคุณภาพ
และมีความหลากหลายมากขึ้นด้วย จะเรียกว่าไร้ขีดจํากัดก็ว่าได้ ซึ่งเป็นผลทําให้ผู้วิจัยและผู้ที่สนใจ
สามารถประพันธ์ดนตรีในลักษณะน้ีได้อย่างไร้ขอบเขตทางความคิด เปิดกว้างให้ทดลองสิ่งต่าง ๆ ได้ 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์ที่จะพลิกแพลง ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเสียงที่อยู่ใน
จินตนาการออกมาเป็นเสียงให้คนฟังได้ 
 เทคนิคในการประพันธ์ที่ผู้วิจัยได้ทดลองเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ ที่ประกอบ
ไปด้วย 1. เทคนิคการประพันธ์ดนตรีมิวสิคคงเคร็ต (ตัดต่อเสียงและนํามาจัดเรียงใหม่) 2. การแยก
ช้ินส่วนของเสียงให้มีขนาดเล็กและย่อ-ขยายลักษณะของเสียงและ 3. การเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง 
(ความสั้น-ยาวของเน้ือเสียง) ซึ่งนํามาใช้เป็นเทคนิคและแนวคิดหลักในการประพันธ์น้ัน เป็นเพียงเทคนิค
บางส่วน ที่ผู้วิจัยนํามาทดลองและนํามาปรับใช้ในการประพันธ์ดนตรีชุดหมากรุกไทย : ศึกษาผ่านการ
ประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่นี้ ยังมีการใช้เทคนิคในการประพันธ์อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงด้วยเทคนิคการยืด-หดเสียง (Time Straight) การเล่นเสียงย้อนกลับ 
(Reverse) การกรองย่านความถี่ (Filter) การเปลี่ยนระดับเสียง (Pitch shift) และการใช้โปรแกรม
คิวเบสโปร 9ในการตัดและจัดเรียงเสียงในลักษณะเดียวกันกับการตัดต่อเทปในมิวสิงคงเคร็ต เป็นต้น 
 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ประพันธ์บทประพันธ์ชุดหมากรุกไทย : ศึกษาผ่านการประพันธ์ดนตรี
สมัยใหม่ในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ที่ประกอบไปด้วยบทประพันธ์ย่อยทั้งหมด 3 เพลง ได้แก่ 
บทประพันธ์ที่ 1 `Chess moves` บทประพันธ์ที่ 2 `Chess mind` และบทประพันธ์ที่ 3 `Chess is 
life` 
 ผลการวิจัยและการสร้างสรรค์บทประพันธ์แสดงให้เห็นถึงการประพันธ์ดนตรีโดยมีแนวคิด
ที่ได้จากการตีความเก่ียวกับหมากรุกไทยในมุมมองต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้านั้น ทําให้ผู้วิจัยมี
แนวทางและเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์ดนตรีได้หลากหลายมากขึ้น สามารถนําองค์ความรู้
ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลทั้งในด้านประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ผนวกกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจากในอดีตจนถึงปัจจุบันมาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์งานวิจัย งานในสายอาชีพ รวมถึงงานศิลปะเก่ียวกับเสียงได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. บทประพันธ์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก เป็นรูปแบบการประพันธ์ที่สามารถใช้นําเสนอ
แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ของเสียงได้เป็นอย่างดี เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือนําไปสู่การบูรณาการ ประยุกต์
ศิลปะทางเสียงกับสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้เกิดความหลากหลาย เกิดเป็นรูปแบบศิลปะแบบสื่อผสมเช่น 
การนําไปใช้ประกอบในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือละครเวที การสร้างงานศิลปะแบบจัดวางภาพและ
เสียง หรือต่อยอดเพ่ือสร้างสรรค์งานร่วมกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 2. การประพันธ์ดนตรีในปัจจุบันมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม ไม่มีกฎ ข้อบังคับ
ตายตัว เปิดกว้างให้ผู้ประพันธ์สามารถแสดงออกถึงแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ ผ่านการประพันธ์
ดนตรีได้อย่างไม่มีขอบเขต การประพันธ์ดนตรีในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติกจึงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับ
ผู้ที่สนใจในการประพันธ์และการสร้างสรรค์ดนตรีในการถ่ายทอดจินตนาการของตน 
 3. จากงานวิจัยน้ีจะทําให้รู้วิธีการนําเสียงต่าง ๆ รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนดนตรี เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติ มุมมอง
ที่ดีและสร้างสรรค์เกี่ยวกับเสียง เพ่ิมความสนใจในการสังเกตเสียงที่อยู่รอบตัว สามารถนําองค์ความรู้
ในการสร้างสรรค์ดนตรีในยุคปัจจุบัน ไปต่อยอดใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนทางเสียงได้อีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการประพันธ์ดนตรีอิเล็กโทอะคูสติกในเชิงลึก ศึกษาการสร้าง
เสียงสังเคราะห์ต่าง ๆ ให้มีความซับซ้อนย่ิงขึ้น รวมถึงศึกษาการนําเสนองานดนตรีอิเล็คโทรอะคุสติก
ในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 2. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเกมส์ชนิดอื่นในเชิงศิลปะและเสียง นอกจาก
หมากรุกไทย 
 3. ศึกษาและทําการนําเสนองานหมากรุกไทยในรูปแบบสื่อผสม นําเสนอผ่านการเล่นของ
ผู้เล่นจริง ดนตรีจริง ผสมกับเสียงจากการสังเคราะห์และภาพจากสื่อวิดีทัศน์ 
 ผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยช้ินน้ีจะสามารถสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเปิด
โลกทัศน์และพัฒนาสุนทรียศาสตร์การฟังของผู้ฟังได้ และเพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา ต่อยอดและสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
สกอร์ของบทประพนัธ์ท่อนที่ 1 Chess moves 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ - สกุล นายประทีป เจตนากูล 
วันเกิด  วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ จ.กรุงเทพฯ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 125/19 หมู่บ้านสุภานันท์ ถนนจันทร์ทองเอ่ียม 
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยม 
  จังหวัดกรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2539 สําเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตคณะครุศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการแสดงผลงาน 
 พ.ศ. 2555 แสดงผลงานศิลปะจัดวางเสียง “Zoom around sound” 
  ในนิทรรศการ “Hear Here” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2556 แสดงผลงานการประพันธ์ “Analog feedback”  
  ในงาน Silpakorn New Music Project ณ TK Park เซ็นทรัลเวิร์ล 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน ผู้ควบคุมการผลิตและบันทึกเสียงวงซิมโฟนี 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ผู้ควบคุมการผลิตและบันทึกเสียงวงไหมไทย โดยอ.ดนู ฮันตระกูล 
 พ.ศ. 2551 ผู้ควบคุมการผลิตและบันทึกเสียงชุด ประโคมเพลง ประเลงถวาย 
  ที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 พ.ศ. 2551 ผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลง สถิต ณ ดวงใจ  
  ขับร้องโดยปาน ธนพร แวกประยูร 
 พ.ศ. 2552 ผู้ควบคุมการผลิตและบันทึกเสียงเพลง Asean Way  
  เพลงประจําการประชุมอาเซียนคร้ังที่ 14 
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