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บทคัดย่อ 
 
 สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นส่วนส้าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตและความมั่นคงทาง
อารมณ์ของบุคคล การรับฟังด้วยความเข้าใจอย่างจริงใจเป็นจุดเริ่มต้นของการไว้วางใจ อันน้ามาสู่
สัมพันธภาพที่ดีดังกล่าว  ข้าพเจ้าเห็นว่า “เวลา” ของการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นสิ่งส้าคัญ
ยิ่ง จึงต้องการน้าเสนอภาพการท้ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเสียงที่เกิดจากการท้ากิจกรรมนั้น ๆ ร่วมกันของ
สมาชิกภายในครอบครัว มาเรียบเรียงในลกัษณะที่ใกลเ้คียงกับการประพนัธ์ดนตรี  เพื่อสะท้อนถึงลักษณะ
ของความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 
 ผลงานศิลปะชุดนี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางดนตรี ทั้งการฟังและการบรรเลง ซึ่งถูก
น้ามาเทียบเคียงกับช่วงเวลาในการท้ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ทั้งนี้เนื่องจากดนตรี เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาเช่นเดียวกัน และต้องใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งในการรับรู้ 
ผลงานที่ประพันธ์ข้ึน แสดงให้เห็นถึงบางช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามีสภาพจิตใจที่ย่้าแย่ เนื่องจากการขาด
เอกภาพของสมาชิกในครอบครัว และบางช่วงเวลา ก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผ่อนคลายขณะที่ข้าพเจ้าใช้
เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น  
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Abstract 

 A close- knit relationship in a family plays an important role in human mental 
health and emotional stability.  By sincerely listening with understanding to each other, 
trust can be built, and it can lead to such a good relationship in a family.  I attach great 
importance to ‘ time’  spending together in a family.  Hence, I would like to present an 
image of joint-activities in the family, by arranging distinctive sounds from those activities 
to correspond with music composing in order to manifest different characteristics of family 
relationship in a certain period of time. 
 This art project portrays a musical process, both listening and composing 
procedures, relating to time of bonding among family members.  Since music is also a 
branch of art that relates to time and tempo, it takes some time to fully appreciate it. 

 My project shows both moments of feeling down and being joyful I shared with 
my family.  Sometimes I felt depressed because of a disharmonious relationship.  On the 
contrary, I was sometimes relaxed and cheery when spending valuable time with all family 
members. 
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บทที ่1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 มนุษย์ทุกคนล้วนเติบโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย การหล่อหลอม
จากครอบครัวในทุกรูปแบบสามารถส่งผลต่อความเป็นตัวตนของแต่ละคน ในตอนที่ทุกคนเป็นเด็ก พ่อแม่
คือบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ การพัฒนาทางอารมณ์ ส่วนประกอบสำคัญ
ต่อที่มาของมโนธรรมสำนึก ศีลธรรมหรือแนวทางท่ียึดถือปฏิบัติของแต่ละคนนั้นอาจมาจากสิ่งที่ได้รับเมื่อ
เป็นเด็กเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ หล่อหลอมกลายเป็นวิธีคิด การตอบสนองในสถานการณ์ต่างๆ หรือ
กลายเป็นบุคลิกภาพของแต่ละคน สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อ
สุขภาพจิตและความมั่นคงทางอารมณ์ของคนคนหนึ่งเช่นกัน ความไว้วางใจมีจุดเริ่มต้นมาจากการรับฟัง
ซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจจึงเกิดสัมพันธภาพที่ดีขึ้นในครอบครัว 

 บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง เป็นสัญลักษณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของ
ครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมบุคลิกภาพและความเป็นตัวตนของแต่ละคน เราใช้เวลา
ส่วนใหญ่ที่บ้านในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะการพักผ่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ
ในชีวิตของทุกคน เพ่ือละวางและผ่อนคลายตัวเองจากความเหนื่อยล้าและความเครียดจากหน้าที่การงาน
ในชีวิต บางครั้งเราก็พักผ่อน หาความสุขให้ตัวเองด้วยกิจกรรมต่างๆนอกบ้าน ตามสถานที่ท่องเที่ยว แต่
สุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับมาที่ ‘บ้าน’ ในช่วงสุดท้ายของวันเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ต่อไป ความรู้สึกของคำว่า 
‘บ้าน’ จึงเป็นความอบอุ่นและความสบายใจ เช่นเดียวกับ ‘ครอบครัว’ 

 ภายในบ้านมีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น กิจกรรมดังกล่าวบางครั้งเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในบ้าน เช่น อาบน้ำให้สุนัข และบางครั้งก็เป็นกิจกรรมที่ต่างคนต่างทำ เช่น แม่ล้างจาน 
พ่อทำสวน เป็นต้น อย่างไรก็ดี กิจกรรมดังกล่าวมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ภาพ และเสียงที่ข้าพเจ้า
คุ้นเคย   เพียงได้ยินเสียงก็ทำให้ข้าพเจ้ารู้ได้ทันทีว่าเป็นใครกำลังทำอะไร เสียงและภาพที่คุ้นเคย สามารถ
ทำให้เราหวนระลึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เคยชินหรือทำให้เราเกิดความรู้สึกบางอย่างได้  
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 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เป็นกิจกรรมที่ท ำร่วมกันในครอบครัวอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่ำจะเป็น
กำรเล่น เครื่องดนตรีและฟังดนตรี ทั้งนอกบ้ำนและที่บ้ำน มำรดำของข้ำพเจ้ำช่ืนชอบในกำรฟังดนตรี
คลำสสิคมำก บิดำของ ข้ำพเจ้ำเคยเล่นกีต้ำร์คลำสสิคและไวโอลินในตอนที่ข้ำพเจ้ำยังเป็นเด็กเล็ก ท ำให้
ข้ำพเจ้ำช่ืนชอบดนตรีคลำสสิคและเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำยเป็นอย่ำงมำก  เป็นแรงบันดำลใจให้
ข้ำพเจ้ำเล่นไวโอลินและซอด้วงและมีบิดำมำรดำเป็นผู้ฟัง บทเพลงที่ข้ำพเจ้ำและครอบครัวช่ืนชอบและ
ประทับใจมำก คือ The Four Seasons เป็นบทเพลงส ำหรับเดี่ยวไวโอลินและวงออร์เคสตร้ำ ประพันธ์
โดยคีตกวีชำวอิตำลี Antonio Lucio Vivaldi ซึ่งเป็นคีตกวีในยุคบำโรค บทเพลงชุดนี้ประกอบไปด้วย  
4 บทเพลงที่บรรยำยถึงฤดูกำลทั้งสี่ในยุโรป ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนำว เป็นบท
เพลงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลำแต่เป็นรูปแบบของฤดูกำล 

 ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับช่วงเวลำที่สมำชิกในบ้ำนท ำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นกิจวัตร
ประจ ำวันทั่วไป และกิจกรรมเชิงสุนทรียะ ทุกกิจกรรมมีภำพ และเสียงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญเสมอ 
ข้ำพเจ้ำจึงต้องกำรถ่ำยทอดควำมสัมพันธ์ในครอบครัวที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละช่วงเวลำ โดยใช้รูปแบบ
ของดนตรีเป็นสื่อในกำรแสดงออก 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 สร้ำงสรรค์ผลงำนทัศนศิลป์โดยมีภำพและเสียงของสมำชิกในครอบครัวที่ก ำลังท ำกิจกรรม
ภำยในบ้ำนร่วมกันและแยกกัน แสดงถึงควำมสอดคล้องและควำมขัดแย้งของเสียงที่เกิดจำกกำรท ำ
กิจกรรมเหล่ำน้ัน เพื่อสะท้อนควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในแต่ละช่วงเวลำที่ส่งผลต่อสุขภำพกำยและใจ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 แนวควำมคิดของข้ำพเจ้ำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนชุดนี้  ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับ ‘เวลำ’ 
ของกำรอยู่ร่วมกันของสมำชิกในครอบครัว โดยต้องกำรน ำเสนอภำพกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ในบ้ำน  
และเสียงที่เกิดข้ึนจำกกำรท ำ  กิจกรรมนั้น ๆ ของสมำชิกในครอบครัว น ำมำเรียบเรียงในลักษณะ 
ที่ใกล้เคียงกับกำรประพันธ์ดนตรี เพื่อสะท้อนควำมสัมพันธ์ที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละช่วงเวลำของสมำชิก
ในครอบครัว 

 ผลงำนศิลปะชุดน้ีเกิดจำกควำมต้องกำรให้ควำมส ำคัญกับช่วงเวลำที่ใช้ร่วมกันกับครอบครัวที่
บ้ำน  ด้วยกำรบรรเลงดนตรีและกำรฟังดนตรี เนือ่งจำกดนตรีเป็นศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลำเช่นเดียวกัน
ซึ่งต้องใช้ช่วงระยะเวลำในกำรรับรู้ ในปัจจุบันข้ำพเจ้ำใช้เวลำและให้ควำมส ำคัญกับครอบครัวมำกขึ้นเพื่อ
เป็นกำรบ ำบัดจิตใจของตัวเอง ช่วงเวลำส่วนใหญ่ที่ได้ผลในกำรรู้สึกผ่อนคลำยล้วนเกิดข้ึนจำกกำรใช้เวลำ
ร่วมกับคนในครอบครัวที่บ้ำนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตัวเรำเองทั้งทำงกำยภำพและทำงจิตใจ ในทำงกลับกัน 
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บำงเวลำข้ำพเจ้ำก็มีสภำพจิตใจที่ย่ ำแย่อันเป็นผลมำจำกควำมสัมพันธ์ที่ไม่มีเอกภำพของสมำชิกใน
ครอบครัวเช่นกัน 

ขอบเขตของโครงการ                                                           

 1. ด้ำนเนื้อหำแนวควำมคิด ศึกษำเสียงในชีวิตประจ ำวันของสมำชิกในครอบครัวทั้ง 5 ชีวิต 
ได้แก่ ตัวข้ำพเจ้ำ พ่อ แม่ และสุนัข 2 ตัว โดยศึกษำแต่ละชีวิตแบบเป็นเอกเทศ และศึกษำทั้ง 5 ชีวิตขณะ
ใช้เวลำอยู่ร่วมกัน โดยที่เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในบ้ำนและสถำนที่ที่แต่ละคนไปบ่อยๆ 
 2. ด้ำนรูปแบบสื่อ เป็นผลงำนโสตศิลป์ประกอบศิลปะวิดีทัศน์  
 3. ด้ำนเทคนิควิธีกำรสร้ำงสรรค์ อัดเสียงและบันทึกวิดีโอที่มำของเสียงในเหตุกำรณ์
ชีวิตประจ ำวันในบ้ำนและนอกบ้ำนแล้วน ำมำตัดต่อเป็นผลงำนเสียงและภำพวิดีโอที่เรียบเรียงข้ึนเองจำก
กำรแปรข้อมูลในชีวิตประจ ำวัน 

วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษำเรื่องดนตรีจำกเสียงในชีวิตประจ ำวัน (music concrete) 
 2. ศึกษำทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น 
 3. เตรียมอปุกรณ์ในกำรบันทึกเสียงและวิดีโอ 
 4. บันทึกเสียงและวิดีโอ 
 5. เรียบเรียงบทเพลงจำกข้อมลูในชีวิตประจ ำวัน 
 6. ตัดต่อวิดีโอและเสียงตำมทีเ่รียบเรียงไว้ 
 7. จัดวำงผลงำน 
 8. ตรวจควำมเรียบร้อยของผลงำน 
 9. วิเครำะห์ผลงำน 
 10. สรุปผลกำรสร้ำงสรรค์ 

แหล่งข้อมูล 
 1. ห้องสมุดมหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ 
 2. ห้องสมุดมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
 3. คณะดุริยำงคศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 4. สถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ 
 5. อินเตอร์เน็ต 
 6. บ้ำน 
 7. บริษัท cgs จ ำกัด 
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 8. ร้ำนวิเศษไก่ย่ำง 
 9. ร้ำนเสริมสวยคุณอำรี 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
 1. กล้องดิจิตอล 
 2. ไมโครโฟนต่อกล้อง 
 3. ไมโครโฟนไร้สำย 
 4. ขำต้ังกล้อง 
 5. คอมพิวเตอร์ 
 6. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro 
 7. โปรแกรมตัดต่อเสียง Reaper 
 8. หูฟัง Headphones 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ข้อมูลที่ข้าพเจ้าใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ข้อมูลทางวิชาการ และอิทธิพลจากศิลปินกรณีศึกษา 
 
 1. ข้อมูลทางวิชาการ 
 
1.1 ครอบครัว 
 แม้ว่าครอบครัวจะเป็นสิ่งที่เป็นสากล แต่ก็เป็นการยากที่จะให้คำนิยามได้อย่างสมบูรณ์  
เพราะครอบครัวมี ความหมายสำหรับแต่ละคนแตกต่างกันไป นอกจากนี้ความหมายยังเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลาและสถานภาพของบุคคลอีกด้วย 
 The United States Bureau of the Census (1988) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำ
นิยามว่า ครอบครัว (Family) เป็น “กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยการเกิด การ
แต่งงาน หรือการเป็นบุตรบุญธรรม และอาศัยอยู่ร่วมกัน ลักษณะครัวเรือนที่นอกเหนือไปจากนี้ถือว่า
ไม่ใช่ครอบครัว” หลายคนไม่เห็นด้วยกับคำนิยามนี้เพราะเห็นว่าไม่ครอบคลุมลักษณะการดำเนินชีวิตอีก
หลายรูปแบบที่เรียกตนเองว่า “ครอบครัว” ในยุคปัจจุบัน1 
 สำหรับประเทศไทย คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว ในคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ให้คำนิยามว่า ครอบครัวเป็น “กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทาง
อารมณ์และจิตใจ มีการดำเนินชีวิตร่วมกัน รวมทั้งมีการพ่ึงพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์
กันทางกฎหมายหรือทางสายโลหิต และบางครอบครัวอาจมีลักษณะเป็นข้อยกเว้นบางประการจากที่
กล่าวมา” (2537) นิยามนี้มีความหมายกว้างและทันสมัย เพราะลักษณะครอบครัวในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในวิธีที่ครอบครัวกำเนิดขึ้นมา ในรูปแบบ และการ
ปฏิบัต ิหน้าที่   ในอนาคตนิยามของครอบครัวอาจเปลี ่ยนไป เพื ่อให้ครอบคลุมรูปแบบและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม2 
 

                                                 
1 อุมาพร  ตรังคสมบัติ, จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า, 2541), 
2 เรื่องเดียวกัน 
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ระบบแห่งความสัมพันธ์ 

 การที่ครอบครัวประกอบด้วยบุคคลมากกว่า 1 คนข้ึนไปมาอยู่ร่วมกันน้ัน ท าให้ครอบครัว
กลายเป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ (relationship system) ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัวนั้น
ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเดียว เช่น พ่อหรือแม่กระท าต่อลูก โดยลูกเป็นฝ่ายรับหรือตอบสนองเท่านั้น 
แต่เป็นความสัมพันธ์สองทาง มีการตอบโต้กลับไปมา (reciprocity) นั่นคือ ลูกก็เป็นฝ่ายตอบโต้พอ่แม่ 
ทั้งยังสามารถเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์ก่อนด้วย 

 ในระบบครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะมีกฎควบคุมอยู่ กฎนั้นจะก าหนดว่า
สมาชิกแต่ละคนจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร เมื่อครอบครัวเกิดข้ึนมา กฎก็เกิดข้ึนมาด้วย และจะท า
หน้าที่ควบคุมชีวิตครอบครัวโดยที่เรามองไม่เหน็ กฎมีหลายแบบ ทั้งที่เป็นสากล (universal rule) คือ
มีลักษณะเหมือนกันและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในทุกสังคม เช่น พ่อแม่เป็นผู้ปกครองดูและลูก เป็นต้น 
และกฎที่ถือปฏิบัติเฉพาะในกลุ่มชน นอกจากนี้ยังมีกฎที่เป็นพิเศษเฉพาะครอบครัว ( idiosyncratic 
rule)1 

ครอบครัวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ครอบครัวมิได้มีความส าคัญต่อการอยู่รอดของบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นสถาบันที่จ าเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลให้ไปสู่ความเปน็มนุษย์ที่สมบรูณ์ โดยผ่านประสบการณ์แห่งการอยู่รว่มกนั 
แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งระหว่างบุคคลภายในครอบครัวเองและระหว่างบุคคลกับสังคม
ภายนอก 

 แรกเริ่มที่ทารกเกิดมานั้น ทารกยังไม่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว เมื่อระยะเวลาผ่านไป 
ความเป็นบุคคลของทารกจะค่อยๆพัฒนาข้ึนตามล าดับ จากกระบวนการที่ทารกปฏิสัมพันธ์กับแม่ 
ขยายวงไปสู่ปฏิสัมพันธ์กับพ่อและสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว เมื่อเด็กเติบโตข้ึน มีความสัมพันธ์กับ
สังคมภายนอกมากข้ึน ก็จะเกิดการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มากข้ึน น าไปสู่การหล่อหลอม
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในที่สุด 
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 ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานแห่งการแลกเปลี่ยน สิ่งส าคัญที่แลกเปลี่ยนกันก็คือ ความรัก 
โดยเริ่มต้นจากพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ให้ และลูกซึ่งเป็นผู้รับในระยะแรก ถ้าการแลกเปลี่ยนความรักเป็นไป
ในบรรยาศที่พึงพอใจ มีทั้งการให้และการรับในสัดส่วนที่เหมาะสม พัฒนาการของบุคคลก็จะเป็นไป
อย่างราบรื่น เกิดเป็นความรู้สึกไว้วางใจบุคคลในครอบครัว เอื้ออาทรต่อกันและพร้อมจะเสียสละ
ให้แก่กัน แต่ถ้าสิ่งเหล่าน้ีด าเนินไปอย่างไม่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ คับข้องใจ ความ
ขมขื่น และความเกลียดชังข้ึน ความรู้สึกทางลบที่เกิดข้ึนในครอบครัวจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าที่เกิดข้ึน
ในหน่วยสังคมอื่น 

 ประสบการณ์แต่ละวันที่ได้รับภายในครอบครัวนั้น มีผลต่อสุขภาพจิตของบุคคลเป็นอย่าง
มาก ประสบการณ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดความสุขและความมั่นคง หรืออาจท าให้เกิดความทุกข์และ
ความเปราะบางในจิตใจได้ ครอบครัวเป็นเวทีที่บุคคลจะเรียนรู้เกี่ยวกับความรัก คุณค่าของตนเอง 
ความนับถือและเช่ือมั่นในตนเอง รวมทั้งความหวังในชีวิตและพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค ในทางกลับกัน ครอบครัวอาจเป็นเวทีที่บุคคลจะเรยีนรู้เกี่ยวกับความเกลยีดชัง ความด้อยค่า
ของตน ความสงสัยในตนเอง ความสิ้นหวังในชีวิต การถอยหนีและไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิง่ใดๆเลย
ก็ได2้ 

การปรับตัวของครอบครัว 

 เมื่อมีสิ่งที่ก่อความเครียด (stressor) เกิดข้ึนในครอบครัว ครอบครัวจะต้องมีวิธีจัดการกบั
สิ่งที่ก่อความเครียดนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและเพื่อให้ครอบครัวสามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข วิธีที่ครอบครัวจัดการกับสิ่งก่อความเครียดนี้เรียกว่า family coping 
กลยุทธ์ที่ครอบครัวใช้บ่อยๆคือ reframing ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ให้แตกต่างไปจากเดิม หรือเป็นการมองปัญหาที่อาจท าให้เกิดผลเสียไปในทาง
ตรงกันข้าม ว่าปัญหานั้นเป็นการท้าทายและครอบครัวสามารถเอาชนะได้ และปัญหานั้นจะค่อยๆดี
ข้ึน อีกกลยุทธ์คือ cognitive appraisal เป็นการวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดข้ึนได้อย่างไรและวิธีใดจะ
แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด กลยุทธ์นี้ช่วยให้ครอบครัวประเมินสถานการณ์ได้เหมาะสมข้ึน มีสติ และควบคุม
อารมณ์ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมได้ 
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 นอกเหนือจากวิธีดังกล่าวแล้วครอบครัวจะต้องมีวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมด้วย การ
ปรับตัวของครอบครัว (family adaptability) เป็นความสามารถของครอบครัวในการเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เมื่อมีความเครียดเกิดข้ึน ครอบครัวจะพยายามลดความเครียดนั้น
พร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆภายในครอบครัว ดังนั้นทั้ง coping และ adaptability จึงมักมี
การกล่าวถึงไปด้วยกันเสมอ 

 วิธีการที่ครอบครัวมองปัญหา ข้ึนอยู่กับบุคลิกของสมาชิกแต่ละคนและ family coping 
โดยรวมด้วย  ในการด าเนินชีวิตครอบครัวจะมีทั้งความคงที่ ( stability) และการเปลี่ยนแปลง 
(change) ครอบครัวจ าเป็นจะต้องมคีวามสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ ความคงที่ในระดับหนึ่งเป็นสิง่จ าเปน็
เพราะจะท าให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างมั่นคง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ครอบครัวจะไม่
สามารถสร้างค่านิยม ความคาดหวัง หรือบรรทัดฐานส าหรบัวิถีชีวิตในครอบครัวได้ แต่ในบางครั้ง เช่น 
เมื่อมีวิกฤตการณ์ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือการปรับตัวก็เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกัน3 

ช่องว่างระหว่างวัย (generation gap) 

 ช่องว่างระหว่างวัยน้ัน ส่วนหนึ่งได้กลายเป็นความเช่ือแบบมายาคติไปแล้วว่ามีอยู่มาก แต่
ในความเป็นจริงแล้วนักวิชาการพบว่าช่องว่างระหว่างวัยนั้นไม่กว้างเท่าที่คิด เราอาจจะเห็นว่า
พัฒนาการทางเอกลักษณ์นั้นจะต้องเป็นอิสระจากพ่อแม่ก่อนถึงจะสร้างเอกลักษณ์ที่มีวุฒิภาวะได้ แต่
จริงๆแล้วการสร้างเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวเองส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงถ้อยทีถ้อยอาศัย  ตามทฤษฎี 
attachment ของเอนสเวอร์ท (Ainsworth) การมีความผูกพันที่มั่นคงจากพ่อแม่จะเป็นฐานให้ลูกได้
สู้กับโลกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสร้างเอกลักษณ์ไม่ได้ท าให้เสียความสัมพันธ์กับพ่อ
แม่ ช่องว่างระหว่างวัยอาจมีบ้างในเรื่องค่านิยมตามสังคม เสื้อผ้า ทรงผม แต่โดยเนื้อแท้แล้ว 
socialization หรือสังคมประกิตที่ประสบความส าเร็จจะท าให้ลูกที่เป็นตัวของตัวเอง ปรับตัวได้แต่ไม่
แปลกแยก จากการศึกษาเรื่องนี้พบว่าปัญหาช่องว่างระหว่างวัยน้ันมีน้อย 

 การขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ลูกนั้นมีอยู่ในทุกสังคม มีแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่สนิทเท่านั้นที่ไม่มี
ความขัดแย้ง ส าหรับความสัมพันธ์ที่สนิทกันย่อมมีความขัดแย้งกันบ้างแล้วก็ปรับความเข้าใจกัน 
ความสัมพันธ์ที่ไม่ขัดแย้งกันอาจเกิดจากพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลย หรือความสัมพันธ์ที่ไม่สนิท เช่น 
การสอนลูกแบบ authoritative จะมีการถกกับลูกอย่างดุเดือดเป็นครั้งคราว แต่ท าให้ลูกมี self-
esteem ซึ่งต่างกับพ่อแม่แบบเผด็จการ (authoritarian) กับปล่อยปละละเลย (permissive) เพราะ
การถกกันด้วยเหตุผลและมีความเคารพในความคิดของกันและกัน ท าให้มีความเช่ือมั่น ภูมิใจใน
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ตนเอง และมีความมุ่งมั่น การเลี้ยงลูกที่อันตรายที่สุดคือแบบปล่อยปละละเลย พ่อแม่ลักษณะนี้ดู
เหมือนจะไม่สนใจเลยว่าลูกจะท าอะไร ผลก็คือมีลูกที่ขาดความเช่ือมั่นและซึมเศร้า ประสบ
ความส าเร็จน้อย และเป็นเด็กมีปัญหา (delinquent)4 

1.2 ดนตรีกับความหมาย 

เสียงดนตร ี

 เสียงดนตรีเป็นเรื่องของระบบสัญลักษณ์ โน้ตเพลงชุดหนึ่งอาจประกอบข้ึนข้ึนจากตัวโน้ต
เพียงสองตัวหรือมากเป็นหลายสิบตัว ถูกบรรจุความหมายชุดหนึ่งๆ โดยสภาพแวดล้อม บริบททาง
สังคม หรือเรื่องเล่าต่างๆที่ผูกติดกันอยู่ 

 ช่ือตัวโน้ตต่างๆ (do re mi fa sol la si) ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ผ่านการสั่งสมและ
ดัดแปลงเรื่อยมานับร้อยปี ช่ือของตัวโน้ตแต่ละล้วนเกี่ยวข้องกับความเช่ือและศรัทธาในศาสนาคริสต์ 
เพราะช่ือตัวโน้ตแต่ละตัวคือค าข้ึนต้นแต่ละวรรคของบทสวด (hymn) ที่เขียนข้ึนโดย พอลลัส ไดอะ
โคนัส (Paulus Diaconus : 720s-799) ในคริสต์ศตวรรษที่ 8 

 นอกจากนั้น ความเช่ือที่ว่าดนตรีใน mode ต่างๆสามารถท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่
ต่างกันออกไปก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรีก ดังปรากฏอยู่ในข้อเขียนของเพลโต (Plato : 427-347 B.C.) 
และอริสโตเติล (Aristotle : 384-322 B.C.) ที่กล่าวถึงชนิดดนตรีที่เหมาะแก่การปกครองรัฐ และ
แนะน าให้มีการแบนดนตรีในบาง mode ที่ท าให้ผู้ฟังรู้สึกเศร้าและท้อแท้ เนื่องจากชาวกรีกมีความ
เช่ือว่ามนุษย์ไม่ควรปล่อยจิตใจให้โอนอ่อนไปตามอารมณ์ความรู้สึก และ  mode ของดนตรีที่เหมาะ
ส าหรับการปกครองก็คือดนตรีทีก่่อให้เกิดความฮึกเหิม พลังใจ เสีงเพลงเปน็สิ่งศักดิ์สทิธ์ เพราะการตัง้
เสียงเครื่องดนตรีต้องอาศัยสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ ซึ่งสัดส่วนเหล่านี้สัมพันธ์กับ
ระยะห่างระหว่างดวงดาวต่างๆในจักรวาล ตามความเข้าใจของชาวกรีกในขณะนั้น ดนตรีที่แท้จริงจึง
เผยรูปลักษณ์ของจักรวาลที่เราอยู่ และแสดงถึงความกลมกลืนของสรรพสิ่ง (harmony) 

 แนวคิดช่ืนชมเพลงบรรเลง(ที่ไม่ใช่เพลงพื้นบ้านเพื่อเต้นร า) มาพร้อมกับกระแสความคิด
แบบมนุษยนิยมในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเริ่มเกิดเพลงบรรเลงประเภทต่างๆจ านวนมาก 
โดยเฉพาะ sonata ที่เป็นเพลงประเภทเพลงเดี่ยวและสะท้อนถึงแนวคิดแบบปัจเจกนิยมได้เป็นอย่าง
ดี  เพลงบรรเลงที่เกิดข้ึนในระยะเริ่มแรกไม่ได้มีความหมายพิเศษ ช่ือเพลงอย่าง sonata หรือ 

                                                             

 4 นพมาศ อุ้งพระ, สังคมประกิตและพัฒนาการของมนุษย์, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 97 
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prelude เป็นช่ือที่บอกเพียงรูปแบบของเพลงเท่านั้น ท่วงท านองของเพลงยังไม่ถูกผูกเข้ากับ
ความหมายที่เป็นรูปธรรม 

 ในช่วงต่อระหว่างยุคคลาสสิคและโรแมนติค กระแสความรักธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ท าให้
จิตรกรนิยมวาดภาพทิวทัศน์ และท าให้นักแต่งเพลงหันมาบรรยายธรรมชาติผ่านเสียงเพลง นักแต่ง
เพลงส่วนมากจึงนิยมแต่งเพลงบรรยายบรรยากาศของสถานที่ต่างๆหรือธรรมชาติที่งดงาม เช่น 
Symphony no.6 ของ Beethoven แต่กระแสความนิยมนี้ก็ไม่ได้มีแค่การบรรยายธรรมชาติเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการบรรยายเรื่องราวต่างๆในลักษณะเดียวกับนิยายหรือเรื่องสั้น ดนตรีบรรเลงที่เกิดข้ึน
ด้วยวิธีคิดแบบนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า program music ซึ่งหมายถึงเพลงที่มีเนื้อหาหรือความคิด
บางอย่างที่ต้องการน าเสนอผ่าน ‘เสียงดนตรี’ 

 ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเสียงมีทั้งข้ันหยาบและละเอียด เช่นการบรรเลงดนตรีเสียง
ดังๆต่ าๆหนักๆ ย่อมท าให้ผู้ฟังรับรู้ถึงบรรยากาศที่ไม่ปกติ รูปคอร์ดที่ เต็มไปด้วยดิสโซแนนซ์  
(Dissonance) หรือเสียงประสานที่หยาบรก ย่อมท าให้ผู้ฟังรู้สกึอึดอัด ขณะที่เสียงเพลงเบาๆบางๆก็
ให้ความรู้สึกตรงกันข้าม และมีแนวโน้มที่จะใช้แทนฉากที่เต็มไปด้วยความสุขหรือสงบมากกว่า ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงแล้ว เสียงต่างๆไม่เคยมีความหมายตายตัวเลย5 

การตั้งชื่อบทเพลงกับความหมาย 

 การตั้งช่ือเพลงในสมัยก่อน ในยุคกลางหรือเลยมาจนถึงยุคบาโรค ในบางแง่มุมก็มีความ
คล้ายคลึงกับการตั้งช่ือภาพของจิตรกร คือตั้งช่ือตามเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกบรรจุเข้าไปในภาพน้ัน ภาพ
เหล่านี้ล้วนมีลักษณะเป็นการเล่าเรื่องและอิงอยู่กับพระคัมภีร์หรือต านานอย่างแยกจากกันไม่ ได้ ใน
กรณีของเพลงดนตรีในช่วงใกล้เคียงกัน มีตัวอย่างเช่นผลงานเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในโบสถ์ที่
เรียกว่า motet เช่นเพลง Jesus, meine Freude (แปลว่า Jesus, my joy) ของบาค (Johann 
Sebastian Bach : 1685-1750) ก็เป็นการดึงเนื้อร้องประโยคแรกมาเรียกเป็นช่ือเพลง  งานเพลง
ศาสนาเหล่าน้ีก็มีลักษณะไม่ต่างไปจากงานของจิตรกรในยุคเดียวกันที่เป็นการเล่าเรื่อง และอิงอยู่กับ
พระคัมภีร์ แต่ในดนตรีมีข้อพิเศษออกไปบ้าง คือ ตั้งแต่ราวยุคบาโรค บางครั้งการตั้งช่ือเพลงอาจไม่
จ าเป็นต้องมาจากตัวบทอย่างเดียว แต่อาจเป็นช่ือรูปแบบของเพลง ( form) ซึ่งงานในลักษณะนี้มัก
เป็น เพลงบรรเลง ( instrumental music) เช่น รูปแบบเพลงบรรเลงที่เรียกว่า sonata รวมถึง 
concerto หรือ symphony ช่ือเพลงแบบนี้ถูกก ากับเพียงหมายเลขหรือบันไดเสียง เช่น sonata 

                                                             

 5 อติภพ ภัทรเดชไพศาล, เสียงของความเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพฯ: สมมติ, 2555), 61 
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หมายเลข 1 หรือ concerto in G major จัดเป็นวัฒนธรรมการฟังดนตรีล้วนๆที่ไม่มีเนื้อร้อง ซึ่ง
เกิดข้ึนใหม่ในช่วงฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 

 ดนตรีตะวันตกจะตั้งช่ือ ‘เพลงร้อง’ โดยอาศัยตัวบทเป็นส่วนใหญ่ และตั้งช่ือ ‘เพลง
บรรเลง’ โดยอาศัยที่มาจากรูปแบบและประเภท (form และ genre) แต่มีความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่
น่าสนใจเกิดข้ึนในราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการพยายามน าเพลงบรรเลงไปผูกเข้ากับเนื้อหาของ
ตัวบท เช่น การน าเพลงบรรเลงเพลงหนึ่งเข้าไปผูกกับเนื้อหาของ Don Quixote แล้วตั้งช่ือเพลงว่า 
Don Quixote ซึ่งท าให้เพลงบรรเลงนั้นไม่ใช่เสียงดนตรีบริสุทธ์อีกต่อไป แต่กลับถูกพ่วงความหมาย
ของเนื้อหาของเรื่อง Don Quixote ลงไปด้วย ดนตรีประเภทนี้เรียกกันว่า program music ช่ือเพลง
จึงกลายเป็น ‘กรอบ’ ในการท าความเข้าใจเพลงให้กับผู้ฟัง ซึ่งผู้ประพันธ์จงใจที่จะใช้บังคับหรือ
ควบคุมการตีความของผู้ฟังให้เป็นไปในแนวทางที่ตนต้องการ 

 ต่อมาในราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อแนวคิดของ program music เริ่มเสื่อมความ
นิยมลง การใช้ช่ือเพลงที่ค่อนข้างเปิดกว้างต่อการท าความเข้าใจเริ่มปรากฏมากข้ึน เช่นในงาน 
symphony no.6 ของไชคอฟสกี้ (Pyotr Ilych Tchaikovsky : 1840-1893) ที่ใช้ช่ือรองว่า pathetic 
ก็เป็นช่ือที่ให้ความหมายกว้างและเอื้อให้เกิดการตีความที่หลากหลายมากขึ้น 

 ยิ่งในช่วงรอยต่อระหว่างศตวรรษที่ 19-20 กระแสของศิลปะแบบ symbolism ส่งผลต่อ
นักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสจ านวนมาก นักแต่งเพลงอย่างเดบุสซี (Claude Debussy : 1862-1918) 
บางครั้งจึงตั้งช่ือบทเพลงของตนเองเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติตามกระแสความนิยมขณะนั้น เช่น La 
mer (ทะเล) รวมทั้งเริ่มที่จะมีลักษณะเป็นนามธรรมมากข้ึน 

 ปัจจุบันเราพบงานบรรเลงที่ตั้งช่ืออย่างหลากหลาย ด้วยยุคสมัยที่สไตล์ต่างๆเกิดข้ึนและ
ทับซ้อนกันมากมาย นักแต่งเพลงบางคนยังพอใจที่จะย้อนไปสู่แนวคิด absolote music และตั้งช่ือ
ผลงานเป็นหมายเลข ขณะที่นักแต่งเพลงบางคนก็พยายามให้ความหมายของเสียงเพลงไปในเรื่องราว
ต่างๆที่ตนคิดเกี่ยวกับงานช้ินนั้น เช่นเพลง Atmosphere ของลิเกติ (Gyorgy Ligeti : 1923-2006) 
หรือบางทีถ้อยค าสวยๆในลักษณะบทกวีก็สามารถน ามาตั้งเป็นช่ืองาน และบ่งช้ีว่านักแต่งเพลง
ต้องการให้ดนตรีงดงามหรือมีลักษณะบางอย่างแบบบทกวี เช่นงานจ านวนมากของทาเคมิทสึ (Toru 
Takemitsu : 1930-1996) ที่ตั้งช่ือเพลงอย่าง I hear the water dreaming หรือ A string around 
autumn เป็นต้น6 

                                                             

 6 เรื่องเดียวกัน 
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1.3 มานุษยวิทยาดนตรี ดนตรีวิทยา 

 เดิมที ความเป็นดนตรีวิทยา เป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาดนตรีตะวันตกที่
ถูกสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์สังคมยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-19 ยกระดับข้ึนเป็นดนตรี
คลาสสิคที่มีความสมบูรณ์แบบในเชิงดนตรีศิลปะ ซึ่งมุ่งเน้นดนตรีที่พัฒนาจากศาสนาและสังคมศักดิ
นา ไม่นับรวมดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าต่างๆ หรือดนตรีอื่นใดที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก การศึกษาดนตรี
วิทยาที่เป็นรูปเป็นร่างมากคือในช่วงศตวรรษที่ 19-20  โดยส านักคิดเวียนนาและเบอร์ลิน ค าว่า 
Musikwissenschaft (science of music) เป็นค าส าคัญที่ท าให้เกิดการศึกษาค้นคว้าดนตรีโดยอาศัย
วิทยาการที่มีหลักฐาน 

 ต่อมาในยุคการล่าอาณานิคมและการสื่อสารที่เจริญข้ึน ดนตรีบางจ าพวกนอกเหนือจาก
ดนตรีคลาสสิคตะวันตกได้กลายเป็นที่รู้จักของนักดนตรีวิทยามากข้ึน ทั้งในเรื่องของเสียงเพลง เครื่อง
ดนตรี คนดนตรี ระบบทฤษฎีดนตรี และพัฒนาการของเครื่องบันทกึเสยีงที่เอื้อต่อการน ามาฟังซ้ าหรอื
วิเคราะห์เปรียบเทียบ การศึกษาดนตรีวิทยาจึงได้คลี่คลายมาเป็นการศึกษาดนตรีเปรียบเทียบ 
(comparative music) ส านักเบอร์ลินแห่งเยอรมันเป็นผู้น าส าคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ และจัดวางกรอบแนวคิดในการเปรียบเทียบ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับจิตใจมนุษย์ 
ธรรมชาติของเสียงดนตรีและระบบการเทียบเสียง ฯลฯ  

 เมื่อการศึกษาดนตรีนอกกลุ่มศิลปะดนตรีตะวันตกได้พัฒนาไปสู่การศึกษาดนตรีกลุ่มชาติ
พันธ์หรือการศึกษาดนตรีในระบบมุขปาฐะ ก็เกิดสาขาวิชาที่ถูกบัญญัติศัพท์ในช่วงการล่าอาณานิคม
ว่า Ethnomusicology โดยผนวกกระบวนการเข้าถึงความรูท้างดนตรตีามแนวมานุษยวิทยา จิตวิทยา 
และความรู้ความสามารถทางดุริยางควิทยาเข้าไป เพราะในการศึกษาดนตรีของมนุษย์นั้น ต้องท า
ความเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม และที่ส าคัญก็คือตัวมนุษย์เอง 

  มานุษยวิทยาดนตรีก็คือประตูหนึ่งในการศึกษามนุษย์ เข้าใจมนุษย์ผ่านปรากฏการณ์
ดนตรี ผ่านเสียงเพลง รูปแบบ เนื้อหา ผ่านวัฒนธรรมความเช่ือ ผ่านการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลง 
ผ่านการผลิตและการใช้งาน หรือในทางกลับกัน เราศึกษามนุษย์ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับดนตรีเพื่อ
เข้าใจความหมายและความส าคัญของดนตรีนั้นๆให้ลึกซึ้งข้ึน 
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 เวลาผ่านไป นิยามของ Ethnomusicology ขยายตัวออกไปต่างๆนานา จาก การศึกษา
ดนตรีในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ไปเป็น ดนตรีคือวัฒนธรรม เปลี่ยนหัวข้อการศึกษาจาก ดนตรี
นอกขอบเขตดนตรีคลาสสิคตะวันตก ไปเป็น ดนตรีทุกประเภท ทุกรูปแบบ แม้แต่ดนตรีคลาสสิค
นั้นเองด้วย ครอบคลุมทุกกิจกรรมดนตรีของมนุษย์ซึ่งเกิดและพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม กล่าวง่ายๆคือ อะไรที่เป็นเรื่องเสียง เรื่องดนตรี ก็น ามาศึกษาได้ทั้งหมด7 

1.4 ทฤษฎีดนตร ี

 ทฤษฎีดนตรีที่ข้าพเจ้าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ คือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจังหวะในดนตรี ซึ่งช่วยให้สร้างสรรค์ผลงานได้ชัดเจนและมีความใกล้เคียงดนตรีมาก
ข้ึน 

ลักษณะจังหวะพิเศษในดนตรี 

 1.โมดจังหวะ (Rhythmic mode)  

 การใช้ลักษณะจังหวะในยุคแรกๆเป็นการให้ความสั้นยาวกับตัวโน้ตในลักษณะไม่เคร่งครดั 
ความสัมพันธ์ของความสั้นาวของโน้ตไม่ตายตัวเหมือนยุคที่ดนตรีพัฒนาเต็มที่แล้ว ตั้ งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ได้มีการก าหนดรูปแบบของลักษณะจังหวะที่เรียกว่า โมดจังหวะ มี 6 แบบ ได้แก่ 

 1) โมดจังหวะที่ 1 ยาว-สั้น เรียกว่า โทรคี (Trochee) 

 2) โมดจังหวะที่ 2 สั้น-ยาว เรียกว่า อิแอมบ์ (Iamb) 

 3) โมดจังหวะที่ 3 ยาว-สั้น-สั้น เรียกว่า ดัคทิล (Dactyl) 

 4) โมดจังหวะที่ 4 สั้น-สั้น-ยาว เรียกว่า อะนาเปสท์ (Anapest) 

 5) โมดจังหวะที่ 5 ยาว-ยาว เรียกว่า สปอนดี (Spondee) 

 6) โมดจังหวะที่ 6 สั้น-สั้น-สั้น เรียกว่า ทริบาค (Tribach) 

                                                             

 7 หนังสือรวบรวมบทความและบทเสวนาจากการประชุมประจ าปี ครั้งท่ี 8 ผู้คน ดนตรี ชีวิต เล่ม 1 
เสียงของโลก,  
(กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์กรมหาชน), 2553), 17 
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นักแต่งเพลงได้อิงโมดจังหวะในการเขียนเพลง และในเพลงเดียวกันก็มักมีการผสมผสานโมดจังหวะ
หลายโมดเข้าด้วยกัน 

 2.โมทีฟจังหวะ (Rhythmic motif) 

เป็นลักษณะจังหวะที่ผู้ประพันธ์เพลงก าหนดให้เป็นลกัษณะจังหวะที่ส าคัญในบทเพลงหนึ่ง โมทีฟนี้จะ
ปรากฏบ่อยครั้งในเพลง ซึ่งอาจน าเสนอในรูปแบบของท านองด้วย คือเป็นโมทีฟทั้งท านองและจังหวะ 
โมทีฟเป็นหน่วยเล็กๆในเพลงและเป็นตัวยึดเพลงทั้งเพลงฟังแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โมทีฟส าคัญ
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ โมทีฟที่ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว จากซิมโฟนีหมายเลข 5 ของเบโธเฟน โมทีฟนี้
ปรากฏตั้งแต่เริ่มต้นบทเพลง แล้วกลับมาเป็นระยะๆทั้งในบทบาทส าคัญและบทบาทรอง โมทีฟ
จังหวะมีความส าคัญในการเช่ือมต่อความคิดทั่วทั้งเพลง 

ภาพที่ 1 โมทีฟที่ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว จากซิมโฟนีหมายเลข 5 โดยเบโธเฟน 
ที่มา : SYMPHONY NO.5, OP.67(BEETHOVEN,LUDVIG VAN) [ONLINE], ACCESSED 6 JANUARY 
2018.  AVAILABLE FROM HTTPS: / / IMSLP. ORG/ IMAGES/ 0/ 01/ TN-
BEETHOVEN_WERKE_BREITKOPF_SERIE_1_NO_5_OP_67.JPG 

https://imslp.org/images/0/01/TN-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_1_No_5_Op_67.jpg
https://imslp.org/images/0/01/TN-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_1_No_5_Op_67.jpg
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3.ออสตินาโตจังหวะ (Rhythmic ostinato)  

 เป็นช่วงของลักษณะจังหวะที่มีความน่าสนใจเฉพาะตัว เกิดข้ึนในแนวใดแนวหนึ่งซึ่งมัก
เป็นแนวเบส แนวนี้จะเล่นซ้ ากลับไปกลับมาหลายเที่ยว เป็นตัวยืนพื้นในขณะที่แนวอื่นอาจเล่นท านอง
ที่ส าคัญกว่าหรือเล่นแนวประสาน8 

 ลักษณะจังหวะทั้งสามแบบนี้ ข้าพเจ้าน ามาประยุกต์ในการเรียบเรียงเสียงให้ใกล้เคียง
ดนตรีได้มากข้ึน เริ่มจากการเทียบเสยีงต่างๆที่บนัทึกมาใหใ้กล้เคียงกับโมดของดนตร ีเช่น เสียงพ่อทบุ
กระป๋องติดกันสามครั้ง ก็จะได้เสียงที่เป็นจงัหวะ สั้น-สั้น-สั้น ซึ่งคล้ายกับโมดจังหวะที่ 6 เสียงสุนัขเหา่
แล้วขู่ ก็จะได้เสียงที่เป็นจงัหวะ สั้น-ยาว คล้ายกับโมดจังหวะที่ 2 เป็นต้น ส่วนโมทีฟจังหวะนั้นก็น ามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเสียงหลักของแต่ละบุคลิกภาพของสมาชิกแต่ละคน 

1.5 Musique concrète (concrete music) 

 คอนกรีตมิวสิค คือการประพันธ์ดนตรีประเภทหนึ่งที่ใช้เสียงจากการบันทึกเสียงเป็น
วัตถุดิบ เสียงมักจะถูกตัดต่อ ดัดแปลงด้วยโปรแกรมหรือเทคนิคการตัดต่อเทปเสียง สามารถ
ผสมผสานได้ทั้งเสียงบันทึกจากเครื่องดนตรี เสียงมนุษย์ เสียงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสียงจากเครื่อง
สังเคราะห์เสียง (synthesizers) และคอมพิวเตอร์ ผลงานี่ใช้การประพันธ์ประเภทนี้ไม่เคร่งครัดต่อ
กฎเกณฑ์ทางดนตรีต่างๆ ได้แก่ ท านอง(melody) เสียงประสาน(harmony) และจังหวะ(rhythm) 
แนวคิดเริ่มต้นของการประพันธ์ประเภทนี้คือการฟังโดยไม่เห็นที่มาของเสียง (hearing without 
seeing-listening without reference) 

 ทฤษฎีคอนกรีตมิวสิคในฐานะการประพันธ์ดนตรีประเภทหนึ่ง พัฒนาข้ึนโดย ปิแอร์ เซฟ
แฟร์ (Pierre Schaeffer) นักดนตรี นักประพันธ์ดนตรี และวิศวกรด้านวิทยุกระจายเสียงชาวฝรั่งเศส 
ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1940s-1960s ผลงานช้ินส าคัญซึ่งเป็นที่บุกเบิกของงานประพันธ์ประเภทนีคื้อ 
Cinq études de bruits เป็นผลงานประพันธ์ที่ประกอบด้วยเสียงหลากหลายแหล่งที่มา แบ่งเป็น 5 
ท่อน ได้แก่ Étude aux chemins de fer ใช้เสียงรถไฟ Étude aux tourniquets ใช้เสียงเครื่อง
จังหวะและเสียงจากของเล่น Étude violette ใช้เสียงบันทึกจากเปียโน Étude noire ใช้เสียงบันทึก
จากเปียโน Étude pathétique ใช้เสียงบันทึกจากถาดโลหะ น็อต เสียงร้องเพลง เสียงพูดของมนุษย์ 
เสียงฮาร์โมนิกาและเปียโน9 
                                                             

 8 ณัชชา พันธ์ุเจริญ, ทฤษฎีดนตรี, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2553), 74 
 9 Musique concrète. Accessed February 6, 2019. Available From 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Musique_concrète#Technology 

https://en.wikipedia.org/wiki/Musique_concr%C3%A8te#Technology
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 คอนกรีตมิวสิคนี้ เป็นแรงบันดาลใจในด้านวิธีการเรียบเรียงเสียง ด้วยวิธีการประพันธ์
ดนตรีประเภทนี้แปลกใหม่และน่าทึง่ ในการใช้เสียงจากการบันทึกต่างๆมาเรยีบเรียงแต่ท าให้ผูฟ้งัรูส้กึ
ได้ถึงจังหวะและเกิดจินตนาการข้ึนพร้อมๆกัน 

 ทั้งห้าเรื่องดังกล่าวที่ข้าพเจ้าศึกษา ได้แก่ ครอบครัว ดนตรีกับความหมาย มานุษยวิทยา
ดนตรี ทฤษฎีดนตรี และ Musique concrète ล้วนเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าที่
เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวโดยใช้รูปแบบของดนตรีเป็นสื่อในการแสดงออก จิตวิทยาพื้นฐาน
เกี่ยวกับครอบครัวนั้นท าให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ชัดเจนข้ึนกว่าการเฝ้าสังเกต
ความเป็นไปในครอบครัวของข้าพเจ้าเพียงอย่างเดียว ท าให้เข้าใจว่าครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด
ในสังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกรณีศึกษา หรือครอบครัวของข้าพเจ้าเองก็สามารถเป็นภาพ
สะท้อนหนึ่งของ ‘มนุษย’์ รวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับค่านิยม และวัฒนธรรม ซึ่ง ‘ดนตรี’ ก็เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมของมนุษย์ การศึกษามานุษยวิทยาดนตรี แสดงให้เห็นว่า  ดนตรีซึ่งเป็นวัฒนธรรม
หนึ่งของมนุษย์นั้นสามารถบอกเล่าและถ่ายทอดความเป็นไปของมนุษย์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 
ความสัมพันธ์ จิตวิทยา ความเป็นอยู่และวิถีชีวิต และดนตรีนั้นเองก็ซ่อนสัญลักษณ์และความหมาย
เบื้องหลังเอาไว้มากมาย ดังเช่นงานศิลปะแขนงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์หรือวรรณกรรม ผ่านทาง 
‘เสียง’ ที่อาจดูมีความนามธรรมมากกว่าการแสดงออกแบบอื่น แต่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สื่อสารและบอก
เล่าเรื่องราวของตนเรื่อยมานับแต่อดีต เสียงดนตรี จึงเป็นสื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่มาก  
และเป็นไปได้ที่จะน ามาถ่ายทอดความนึกคิดของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ในหน่วยที่
เล็กที่สุดในสังคมอย่างครอบครัว 

ภาพที่ 2 PIERRE SCHAEFFER   
ที่มา : MAURICE LECARDENT, “PIERRE SCHAEFFER LEADING AN EXPERIENCE OF CONCRETE 
MUSIC.”[ONLINE], ACCESSED  8 FEBRUARY 2019. AVAILABLE FROM 
HTTPS://WWW.GETTYIMAGES.IE/DETAIL/NEWS-PHOTO/PIERRE-SCHAEFFER-LEADING-AN-
EXPERIENCE-OF-CONCRETE-MUSIC-NEWS-PHOTO/600205673 
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2. ศิลปินกรณีศึกษา 

2.1 ชาร์ลส ไอฟส์ (Charles Ives) (1874-1954) 

 ชาร์ลส ไอฟส์ (Charles Ives) เป็นคีตกวีชาวอเมริกัน เป็นคนแรกผู้บุกเบิกเทคนิคการแตง่
เพลงสมัยใหม่เกือบทั้งหมดตั้งแต่ในช่วงปี 1900 แต่งานของเขาไม่ได้รับความสนใจจากสังคมอเมริกัน
จนกระทั่งในราวทศวรรษที่ 1930 เมื่องานของไอฟส์ได้รับการบรรเลงโดยการควบคุมของวาทยกรคน
ส าคัญหลายคน บุคลิกส าคัญในงานของไอฟส์คือการผนวกดนตรีชาวบ้านอเมริกันเข้ากับดนตรี
คลาสสิค เขาได้รับการขนานนามเป็น “American Original” เขาได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปี 1947 
ขณะอายุ 73 ปี จากผลงาน Symphony No.3 และเสียชีวิตลงในปี 1954 ขณะอาย ุ79 ป ี

 ประเด็นทางสังคมอเมริกันในขณะนั้น ที่มีวิถีชีวิตอนุรักษ์นิยมแบบยุคทองชุบ (Gilded 
Age) ส่งผลให้มุมมองของชาวอเมริกันที่มีต่อดนตรีคลาสสิคที่มีต้นก าเนิดมาจากยุโรปเป็นไปในแง่ลบ 
แต่ไอฟส์ก็มีความประทับใจบางอย่างต่อกลุ่มนักคิดอุตรวิสัย (Transcendentalism) ซึ่งมีแนวคิดที่
ตรงข้ามกับบริษัทประกันชีวิตที่ไอฟส์ท างานอยู่ คือเน้นการพึ่งพาตนเอง และปฏิเสธธุรกิจการค้าที่
หวังผลก าไร แนวคิดนี้เริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ 1830 เพื่อต่อต้านกับศีลธรรมและภูมิปัญญากระแส
หลักในสังคมอเมริกันขณะนั้น ต่อมาในปี 1911 ไอฟส์เริ่มต้นแต่งบทเพลง Piano Sonata No.2 เป็น
การอุทิศผลงานเพลงให้กับนักคิดอุตรวิสัย ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้า โดยช่ือของ ราล์ฟ วาลโด อี
เมอร์สัน (Ralph Waldo Emerson : 1803-1882) และ เฮนรี เดวิด โธโร (Henry David Thoreau : 
1817-1862) ยังถูกน ามาใช้เป็นช่ือท่อนที่ส าคัญที่สุดของเพลง คือท่อนแรกและท่อนสุดท้าย Piano 
Sonata No.2 นี้มีช่ือรองว่า Concord, Mass., 1840-1860 ซึ่งหมายถึงเมืองคอนคอร์ด (Concord) 
ในรัฐแมสซาชูเซตส์อันเป็นถ่ินก าเนิดของนักคิดอุตรวิสัยหลายคน โดยไอฟส์ได้น าช่ือของนักคิดจ านวน
สี่ช่ือมาล าดับเป็นช่ือท่อนต่างๆ ดังนี้ 

 1) Emerson 

 2) Hawthorne หมายถึง Nathaniel Hawthrone 

 3) The Alcotts หมายถึง Bronson Alcott บิดา และ Louisa May Alcott บุตรี 

 4) Thoreau 
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 การที่ไอฟส์จงใจระบุว่าเป็นที่ Concord, Mass. ในเวลาช่วงปี 1840-1860 ก็คือการบอก
กับผู้ฟังอย่างชัดเจนว่า เพลงบทนี้ต้องการแสดงภาพของอดีตไม่ใช่ปัจจุบัน และการน าภาพของคอน
คอร์ดมาใช้ก็ยังเป็นการสร้างความทรงจ าร่วมกับผู้ฟัง 

 สิ่งที่น่าสนใจในบทเพลงนี้มีหลายอย่าง เช่น ในท่อนแรก ใช้วิธีบันทึกโน้ตโดยไม่มีเส้น
กั้นห้อง ท าให้ดนตรีไม่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆด้วยมาตราจังหวะ อีกทั้งรูปแบบของเพลงยังไม่
เป็นไปตามแบบดนตรีตะวันตกขนบนิยม เพราะขณะที่ดนตรีขนบนิยมน าเสนอท านองหลักอย่าง
ชัดเจนในช่วงต้นเพลงเพื่อให้ผู้ฟังจดจ าได้ และน าท านองหลักนั้นไปพัฒนาให้มีสีสันในช่วงกลางหรือ
ท้าย แต่งานเพลงของไอฟส์เป็นไปในทางตรงข้ามทั้งหมด คือไอฟส์มักน าเสนอท านองที่ถูกพัฒนาแล้ว 
หรือไม่ก็น าเสนอท านองหลกัหลายท านองพรอ้มๆกนัอย่างกระจดักระจาย ซึ่งท าให้ยากต่อผู้ฟังทีจ่ะท า
ความเข้าใจในทันที  นอกจากนี้ในท่อนที่สอง ยังมีการใช้ tone cluster ที่ครอบคลุมลิ่มเปียโนจ านวน
มากจนมือของมนุษย์ไม่สามารถกดได้ ดังนั้นไอฟส์จึงระบุให้ผู้บรรเลงใช้แผ่นไม้ขนาดยาว 14 เศษ 3/4 
นิ้วในการกดลิ่มเปียโน10 

  

                                                             

 10 อติภพ ภัทรเดชไพศาล, เสียงของศตวรรษ สังเขปแนวคิดและเทคนิคของ 10 นักแต่งเพลงสมัยใหม่, 
(กรุงเทพฯ: 101 Nights Edition, 2560), 18 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลงาน PIANO SONATA NO.2 - CONCORD, MASS., 1840-1860 โดย
ชาร์ลส ไอฟ ์
ที่มา : Charles Ives - Piano Sonata No. 2 "Concord" [1/4] [online], accessed 26 
September 2018’ Available from https://www.youtube.com/watch?v=RXPSU1gOjL0 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RXPSU1gOjL0
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 ส าหรับข้าพเจ้า ชาร์ลส ไอฟส์ เป็นคีตกวีที่มีแนวคิดและวิธีการประพันธ์บทเพลงที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยนั้นหรือปัจจุบัน เขามีความคิดเกี่ยวกับความเป็นดนตรีที่
แตกต่างจากคนอื่นๆซึ่งเห็นได้จากการทดลองของเขาที่เห็นได้ในงานประพันธ์ ทั้งเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างเสียงกับพื้นที่ และการใช้ tone cluster ในบทเพลงเปียโน ซึ่งคงไม่ใช่เสียงที่สมบูรณ์แบบใน
การเล่นเปียโนอย่างแน่นอนในการกดลิ่มสิบกว่าช้ินที่ติดกัน แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความส าคัญกับเสียง
ที่หลากหลายและฉีกกฎของเสียงในอุดมคติของโลกดนตรีคลาสสิค   นอกจากนี้ เขายังมีความคิดใน
การให้แนวคิดกับบทเพลงบรรเลง คล้ายกับแนวคิดเบื้องหลังงานทัศนศิลป์ของศิลปิน เห็นได้ชัดในบท
เพลง Concord Sonata ที่อุทิศให้กับนักคิดอุตรนิยม ตั้งใจอ้างอิงถึงสถานที่และเหตุการณ์ในอดีตที่
เจาะจง และยังมีการใช้รูปแบบการประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของนักคิดที่อุทิศบทเพลงให้ โดย
การใช้วิธีการอ้างอิงถึงบทเพลงของคีตกวีในอดีตซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการอ้างอิงของอีเมอร์สัน 
นี่เป็นการให้ความหมายอย่างตั้งใจกับเสียงดนตรีที่มีความนามธรรม ซึ่งอาจเป็นการเริ่ มต้นก้าวข้าม
คุณค่าด้ังเดิมของดนตรีที่เป็นสิ่งที่จรรโลงใจให้ความสุนทรีย์และความบันเทิง 

2.2 ราคน่าร์ คาร์แทนสัน (Rajnar Kjartansson) (1976- ) 

 ราคน่าร์ คาร์แทนสัน (Rajnar Kjartansson) เป็นศิลปินร่วมสมัยชาวไอซ์แลนด์ที่ใช้สื่อ
ทางทัศนศิลป์อย่างหลากหลายร่วมกับการแสดงทางทัศนศิลป์เป็นหลัก ผลงานทั้งหมดของเขาทั้งวิดโีอ
จัดวาง การแสดงทางทัศนศิลป์ วาดเส้น และงานจิตรกรรม ล้วนรวบรวมความเป็นภาพยนตร์ ดนตรี 
วัฒนธรรม และวรรณกรรมเข้าไว้ด้วยกัน ผลงานของคาร์แทนสันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่น่าสมเพชและ
อารมณ์ขันของมนุษย์ ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรมในละครคลาสสิค 
การแสดงทางทัศนศิลป์ที่ใช้ช่วงเวลายาวนานและใช้เทคนิคของการซ้ าซึ่งเกิดข้ึนตลอดทั้งช้ินงาน เพื่อ
ควบคุมอารมณ์โดยรวมของผลงานนั้นถือเป็นจุดเด่นในงานของคาร์แทนสัน 

 คาร์แทนสันเกิดในปี ค.ศ.1976 ที่เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นบุตร
ของนายคาร์แทน ราคนาร์สัน (Kjartan Rajnarsson) และนางกูดรุน อาส์มุนสดอตตีร์ (Guðrún 
Ásmundsdóttir) แม่ของเขาเป็นนักแสดงที่มีช่ือเสียงในประเทศไอซ์แลนด์ ส่วนพ่อของเขาเป็นผู้
ก ากับและนักเขียนบทละคร  คาร์แทนสันเติบโตข้ึนมาในโรงละครเรคยาวิคซิตี้เธียร์เตอร์ (The 
Reykjavik City Theatre) ที่ซึ่งพ่อของเขาท างานเป็นผู้ก ากับละคร และแม่ของเขาก็เป็นนักแสดงที่
รับบททั้งละครคลาสสิคและละครร่วมสมัยมากมาย เขาใช้เวลาในวัยเด็กไปกับการอยู่เบื้องหลังเวที 
เฝ้าดูเหล่านักแสดงซ้อมบทละครซ้ าไปซ้ ามา ในขณะเดียวกันเขาก็เติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของวง
ดนตรีทราบานท์ (Trabant) ซึ่งเป็นวงดนตรีอิเล็คทรอนิกส์ป็อบและร็อค จากเมืองเรคยาวิคประเทศ
ไอซ์แลนด์ เป็นที่รู้จักจากบทเพลงที่มคีวามดิบแต่ก็ทรงพลังและมีการแสดงดนตรีสดที่มีสีสนั คาร์แทน
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สันจบการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติไอซ์แลนด์ (Iceland Academy of the Arts) ในปี ค.ศ.
2001 และศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะแห่งสตอกโฮล์ม (Royal Academy in Stockholm) ไปด้วยในปี 
2001 และมีนิทรรศการเดี่ยวมากมายในหลายประเทศ11 

The Visitors, 2012 

 ผลงาน The Visitors เป็นผลงานวิดีโอจัดวาง จ านวนเก้าช่อง (nine-channel video) 
ความยาว 64 นาที ช่ือผลงานได้แรงบันดาลใจมาจากช่ืออัลบั้มสุดท้ายของวงดนตรี ABBA ก่อนที่จะ
แยกวง ศิลปินถ่ายวิดีโอและอัดเสียงนักดนตรีทั้งหมดเก้าคน รวมถึงตัวศิลปินเองด้วย เล่นดนตรี
แยกกันไปในแต่ละห้องของคฤหาสน์โบราณขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยแนวโบฮี เมียน ซึ่งตั้งอยู่ใน 
Rokeby Farm ในนิวยอร์ค เสียงเพลงในผลงานช้ินน้ีประพันธ์เนื้อร้องโดย อาสดิส ซิฟ กุนนาส์ดอตตรี์ 
(Ásdís Sif Gunnarsdóttir) อดีตภรรยาของศิลปิน12 และประพันธ์ท านองโดยตัวศิลปินเอง บทเพลง
ถูกเล่นข้ึนพร้อมๆกันโดยวงดนตรีทีม่ีนักดนตรีเก้าคนแยกกันไปในแต่ละห้อง โดยมีตัวศิลปินนอนแช่น้ า
เล่นกีตาร์อยู่ในอ่างอาบน้ า รูปแบบการจัดวางวิดีโอแบกกันไปเป็นเก้าจอและเก้าแทรคเสียงในห้อง
แสดงงาน แสดงให้เห็นถึงแห่งก าเนิดเสียงที่เกิดข้ึนในเก้าพื้นที่ในคฤหาสน์ บทเพลงที่บรรเลงท่วมท้น
ไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกที่ได้รับที่ก าบังอันปลอดภัยจากความเศร้าโศก
ที่ถาโถม ในลูกคู่แต่ละท่อนที่ด าเนินไปนั้นอารมณ์ก็ถูกขับเน้นข้ึนเรื่อยๆ ก่อร่างข้ึนมาด้วยความรู้สึก

                                                             

 11 Ragnar Kjartansson (performance artist). Accessed October 11, 2018. Available From 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Kjartansson_(performance_artist) 
 12 Ragnar Kjartansson: The Visitors. Accessed October 11, 2018. Available From  
https://www.guggenheim.org/exhibition/ragnar-kjartansson-the-visitors 

https://www.guggenheim.org/exhibition/ragnar-kjartansson-the-visitors
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ของวันวาน ภาพของวิดีโอจัดวางขนาดใหญ่เก้าช่องที่แยกกันอยู่น้ีถูกถักทอให้ใกล้ชิดกันมากข้ึนด้วย
ท่วงท านองที่อ้อยอิ่งและเร้าอารมณ์13 

                                                             

 13 Rudolf Frieling. Ragnar Kjartansson. Accessed October 11, 2018. Available From  
https://www.sfmoma.org/publication/soundtracks/ragnar-kjartansson/ 

แผนผังที่ 1 
สรปุสิง่ทีส่นใจในผลงาน The Visitors, 2012 

ภาพที่ 4 ผลงาน THE VISITORS โดย ราคน่าร์ คาร์แทนสัน 

ที่มา : RUDOLF FRIELING, “THE VISITORS, 2012” [ONLINE], ACCESSED 11 OCTOBER 2018. 
AVAILABLE FROM HTTPS://WWW.SFMOMA.ORG/READ/RAGNAR-KJARTANSSON/ 

https://www.sfmoma.org/publication/soundtracks/ragnar-kjartansson/
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 ในผลงานช้ินน้ีข้าพเจ้าสนใจการแยกสถานที่กันของภาพและเสียงในที่เดียวกัน ซึ่งผู้ชมยัง
สามารถรับรู้ความเช่ือมโยงของสถานที่ในแต่ละหน้าจอได้ด้วยฉากหลังที่ตกแต่งด้วยสไตล์เดียวกัน แต่
ในขณะเดียวกันก็ก่อความขัดแย้งข้ึนมาด้วยการบรรเลงบทเพลงโดยนักดนตรีที่อยู่ในห้องที่แยกกัน
อย่างสิ้นเชิง ซึ่งผิดธรรมชาติของการบรรเลงดนตรีโดยวงดนตรีที่จะต้องบรรเลงอยู่ในที่เดียวกันเป็น
กลุ่มเพื่อให้เสียงเพลงนั้นกลมกลืนกันและได้ยินในที่เดียว แต่ศิลปินก็ใช้การจัดวางวิดีโอและจัดวาง
เสียงที่ท าให้ผู้ชมรับรู้ได้ถึงเสียงดนตรีที่กลมกลืนกันแต่มาจากสถานที่ก าเนิดเสียงคนละที่ 

2.3 ริชาร์ด ที วอล์คเกอร์ (Richard T. Walker) (1977- ) 

 ริชาร์ด ที วอล์คเกอร์ (Richard T. Walker) เป็นศิลปินร่วมสมัยชาวอังกฤษที่สร้างสรรค์
ผลงานวิดีโอและภาพถ่ายทัศนียภาพในธรรมชาติ ข้อความ และศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ เขาเกิด
ในปี ค.ศ.1977 ที่ เมืองชิวส์บูรี่  (Shrewsbury) ประเทศสหราชอาณาจักร จบปริญญาตรีสาขา
ทัศนศิลป์จากมหาวิทยาลัยบาธสปา (Bath Spa University) ในปี ค.ศ.1999 และจบปริญญาโทสาขา
ทัศนศิลป์จากมหาวิทยาลัยโกลด์สมิทส์ (Goldsmiths College) ในปี 200514  

 วอล์คเกอร์สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอ ภาพถ่าย ข้อความ และศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ 
ที่แสดงออกถึงความสิ้นหวังซึ่งครอบง าความสัมพันธ์ด้วยภาพของทัศนียภาพในธรรมชาติ ใน
ขณะเดียวกันก็ส ารวจความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ภาพวิดีโอและภาพถ่ายแสดงภาพ
ตัวศิลปินยืนโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่กว้างใหญ่ ต าแหน่งการยืนและฉากในภาพชวนให้
ระลึกถึงตัวละครในงานจิตรกรรมยุคโรแมนติคที่ราวกับยืนพิจารณาถึงความเป็นอนันต์อันได้แรง
บันดาลใจมาจากความลึกลับของธรรมชาติที่ไม่มีตัวตน  เมื่อเรื่องเล่าของวอล์คเกอร์ด าเนินข้ึนไป
พร้อมกับบทเพลงที่เขาประพันธ์ข้ึนเอง ผู้ชมจะถูกศิลปินพาเข้าไปยังโลกของเขาและท าให้เรารู้สึก
ใกล้ชิด           และสนิทสนมกับกับศิลปินโดยไม่รู้ตัว ด้วยวิธีที่แนบเนียนและชาญฉลาด  วอล์คเกอร์
อธิบายเกี่ยวกับผลงานของเขาไว้ว่า “ผมคิดและคาดหวังว่าผู้ชมจะถูกผลักเข้าไปสู่ทัศนียภาพนั้นใน
ขณะเดียวกันก็ถูกดึงกลับมาด้วยพร้อมๆกัน โดยลักษณะของการคืนกลับมาที่แฝงอยู่ในบทเพลงด้วย 
ความคิดเกี่ยวกับภาวะเลอเลิศ (Sublime) นั้นถูกจัดสรรข้ึนใหม่ ถูกวางต าแหน่งใหม่ และผมคิดว่า
ความสัมพันธ์ในข้ันแรกเริ่มของภาวะเลอเลิศกลายเปน็การตั้งค าถาม” ผลงานศิลปะของวอล์คเกอรถู์ก
สะสมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ในหลายประเทศ15 

                                                             

 14 Richard T. Walker.  Accessed October 16, 2018. Available From  
https://www.thecontemporaryaustin.org/artists/richard-t.-walker/ 
 15 Richard T. Walker. Accessed October 16, 2018. Available From  
https://www.carrollfletcher.com/artists/32-richard-t.-walker/biography/ 

https://www.thecontemporaryaustin.org/artists/richard-t.-walker/
https://www.carrollfletcher.com/artists/32-richard-t.-walker/biography/
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i know you are everything but i still want you to be everything, 2010 

 i know you are everything but i still want you to be everything เ ป็ น ผ ล ง าน
วิดีโอจัดวาง จ านวนสามช่อง (three-channel video) กับเครื่องเล่นเทปคัสเสตสามตัว ล าโพงที่ถูก
ติดตั้งอยู่เหนือจอมอร์นิเตอร์เล่นเสียงเพลงที่ศิลปินร้องในสถานที่จริงที่ถ่ายท าวิดีโอซึ่งรวมเสียง
บรรยากาศในขณะนั้นเข้ามาด้วย เครื่องเล่นเทปคัสเสตสามตัวถูกติดตั้งอยู่ตรงข้ามหน้าจอ เล่น
เสียงเพลงเดียวกันที่ร้องโดยศิลปินแต่อัดเสียงในห้องอัดเสียง ทั้งล าโพงและเครื่องเล่นเทปนั้นเล่นบท
เพลงพร้อมๆกันและให้เสียงที่ตรงกันคล้ายคนสองคนร้องเพลงเดียวกันอยู่ ภาพในวิดีโอทั้งสามจอ
แสดงภาพศิลปินยินหันหน้าไปทางทัศนียภาพที่กว้างไกลแต่ยืนหันหลังให้ผู้ชม คล้ายกับภาพผลงาน
จิตรกรรมของแคสปาร์ ฟรีดริช (Caspar Friedrich) จิตรกรยุคโรแมนติค วิดีโอทั้งสามช่องถูกเช่ือมโยง
เข้ากันด้วยเส้นขอบฟ้าของทัศนียภาพทั้งสามภาพ 

 

 

ภาพที่ 5 ผลงาน I KNOW YOU ARE EVERYTHING BUT I STILL WANT YOU TO BE 
EVERYTHING โดย ริชาร์ด ที วอล์คเกอร์   
ที่มา :  “I KNOW YOU ARE EVERYTHING BUT I STILL WANT YOU TO BE EVERYTHING, 
2010” [ONLINE], ACCESSED 16 OCTOBER 2018. AVAILABLE FROM 
HTTP://WWW.RICHARDTWALKER.NET/I-KNOW-YOU-ARE-EVERYTHING-BUT-I-STILL-
WANT-YOU-TO-BE-EVERYTHING-EXCERPT/   
 

http://www.richardtwalker.net/i-know-you-are-everything-but-i-still-want-you-to-be-everything-excerpt/
http://www.richardtwalker.net/i-know-you-are-everything-but-i-still-want-you-to-be-everything-excerpt/
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 ส าหรับข้าพเจ้า ผลงานช้ินน้ีโดดเด่นมากในเรื่องของภาพที่มีความงดงาม และถูกร้อยเรียง
เข้าด้วยกันอย่างประณีต ตัวภาพท าให้ผู้ชมนึกเช่ือมโยงสู่ภาวะเลอเลิศและความยิ่งใหญ่ในธรรมชาติ   
เสียงเพลงที่ศิลปินร้องก็ให้ความรู้สึกหวนร าลึกถึงเรื่องราวในอดีตบางอย่างและความโศกเศร้าที่ก่อตัว
ข้ึนบางๆเบื้องหลังภาพที่งดงามนั้น เสียงเพลงที่ถูกจัดวางให้เล่นพร้อมกันจากคนละต าแหน่ง ท าให้
รู้สึกถึงช่วงเวลาสองช่วงที่ทับซ้อนไปพร้อมๆกัน ช่องที่มีเสียงบรรยากาศเป็นพื้นหลังท าให้เรานึกถึง
สถานที่ที่แสนไกลแต่ขับร้องบทเพลงให้ด าเนินไปพร้อมกับสถานที่ตรงนี้ ผลงานช้ินน้ีสามารถดึงผู้ชม
ให้รู้สึกจับใจในความโศกเศร้าที่งดงาม 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ผลงาน I KNOW YOU ARE EVERYTHING BUT I STILL WANT YOU TO BE 
EVERYTHING(INSTALLATION) โดย ริชาร์ด ที วอล์คเกอร ์  
ที่มา :  “I KNOW YOU ARE EVERYTHING BUT I STILL WANT YOU TO BE EVERYTHING, 2010” 
[ONLINE], ACCESSED 16 OCTOBER 2018. AVAILABLE FROM 
HTTP://WWW.RICHARDTWALKER.NET/I-KNOW-YOU-ARE-EVERYTHING-BUT-I-STILL-WANT-
YOU-TO-BE-EVERYTHING-EXCERPT/   
 

http://www.richardtwalker.net/i-know-you-are-everything-but-i-still-want-you-to-be-everything-excerpt/
http://www.richardtwalker.net/i-know-you-are-everything-but-i-still-want-you-to-be-everything-excerpt/
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2.4 บลูแมนกรุ๊ป (Blue Man Group) 

 บลูแมนกรุ๊ป เป็นกลุ่มการแสดงที่ถูกจดัต้ังข้ึนโดยการร่วมมอืกันของเพื่อนสนิทสามคน คือ 
คริส วิงค์ (Chris Wink) แมทท์ โกลด์แมน (Matt Goldman) และ ฟิล แสตนตัน (Phil Stanton) ที่
ย่านชานเมืองในแมนฮัตตัน ในปี ค.ศ.1987 การแสดงแรกต่อหน้าสาธารณะของพวกเขาคือเทศกาล
เฉลิมฉลองการจบลงของคริสต์ทศวรรษที่ 1980  ผู้ชายทั้งสามคนใส่หน้ากากสีน้ าเงินเดินน าขบวนบน
ถนนที่มีทั้งการแสดงการเผาตุ๊กตาแรมโบ้ (Rambo Doll) และก าแพงเบอร์ลิน การแสดงของชาย
ประหลาดสีน้ าเงินทั้งสามคนน้ีไปเข้าตานักวิจารณ์ภาพยนตร์และพิธีกรช่อง MTV เคิร์ต โลเดอร์ (Kurt 
Loder) ผู้จัดเทศกาลนี้ ในที่สุดการแสดงเล็กๆในการเดินขบวนในถนนนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการ
สร้างสรรค์การแสดงขนาดเล็กข้ึนครั้งแรกที่คลับในย่านดาวน์ทาวน์ และการแสดงขนาดเต็มในโรง
ละครอาสเทอร์เพลส (Astor Place Theatre) ในปี 1991  

 ปัจจุบันบลูแมนกรุป๊เป็นที่รูจ้ักในระดับโลกด้วยรูปแบบการแสดงที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการ
รวมศิลปะและดนตรีหลายแขนงเข้าด้วยกันไว้อย่างเรียบง่ายและลงตัว มีการแสดงในหลายเมืองทั่ว
โลกทั้ง เบอร์ลิน บอสตัน ชิคาโก นิวยอร์ค และออร์แลนโด  มีการจ้างชาย 7-9 คนเต็มเวลาเพื่อแสดง
เป็นชายสีน้ าเงินโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยทีมงาน  นอกจากการแสดงทัวร์ทั่วโลกแล้ว บลูแมน
กรุ๊ปยังมีการปรากฎตัวในรายการโทรทศัน์ มีอัลบั้มเพลงของตัวเอง มีส่วนร่วมในการอัดเพลงประกอบ

แผนผังที่ 2 
สรปุสิง่ทีส่นใจในผลงาน i know you are everything but i still want you to be 
everything, 2010 
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ภาพยนตร์ มีการแสดงร่วมกับวงออร์เคสตร้าทั่วสหรัฐอเมริกา และปรากฎตัวในงานโฆษณา  ล่าสุดใน
ปี 2017 บลูแมนกรุ๊ปถูกซื้อไปโดยซิกลด์ูโซเลยย์ (Cirque du Soleil) โดยประกาศว่าจะคงรูปแบบเดมิ
ไว้ทั้งหมด16 

Brooklyn Bridge Bateria, 2013 

 ผลงาน Brooklyn Bridge Bateria เป็นผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านทาง Youtube ในปี 
2013 โดยมีค าอธิบายสั้นๆว่า “ส ารวจศักยภาพทางดนตรีของสะพานบรูคลินแห่งกรุงนิวยอร์ค บลู
แมนกรุ๊ปค้นพบว่าสะพานน้ีมีจิตวิญญาณบราซิล” 

 เริ่มต้นวิดีโอด้วยชายสีน้ าเงินสามคนเดินเข้าไปบนสะพานโดยมีชายหนึ่งคนถืออุปกรณ์
อัดเสียงครบครัน ชายอีกคนเริ่มต้นใช้ค้อนทุบสายลวดที่ขึงสะพานสองเสน้ พบว่าให้เสียงที่แตกต่างกนั
จึงทุบสลับกนัไปมา ชายอีกคนใช้ไม้ที่ใช้เล่นเครื่องดนตรีประเภทเคาะไปตีพื้นไม้ที่เป็นซี ่  มีการใช้ค้อน
และมือท าให้เกิดเสยีงกับต าแหน่งต่างๆบนสะพานที่มีวัสดุแตกต่างกัน และได้เสียงที่หลากหลาย มีการ
ตัดสลับและซ้ าเสียงเหล่าน้ันให้เกิดเป็นจังหวะดนตรีข้ึนมา ภาพวิดีโอมีการตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมหลาย
ช่องเพื่อให้เห็นถึงที่มาของเสยีงที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีเสียงของเหตุการณ์รอบๆที่เกิดข้ึนในเวลา
นั้นที่อัดเสียงมาได้ เช่น เสียงกริ่งจักรยาน เสียงแตรรถ เสียงหวูดเรือ มีการน าเสียงเหล่าน้ันมาตัดสลบั
เข้าไปกับจังหวะก่อนหน้าได้อย่างลงจังหวะและมีสุนทรีย์ โดยผ่านกระบวนการทางเสียงเล็กน้อยเช่น 
การ reverse เสียงย้อนกลับ แต่ไม่ได้ท าให้ธรรมชาติโดยรวมของความเป็น Music concrete หายไป 

  

 

 

 

 

  

 
                                                             

 16 Blue Man Group. Accessed October 19, 2018. Available From  
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Man_Group 
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 ผลงานช้ินนี้มีความน่าสนใจในการใช้เสียงที่เกิดข้ึนโดนบังเอิญในพื้นที่หนึ่ง กับเสียงของ
บรรยากาศ มาสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีทางดนตรีและเทคนิคการจัดการเสียงได้อย่างน่าสนใจ มีความ
สุนทรีย์พอให้ผู้ชมหรือผู้ฟังสามารถรับรู้ถึงความเป็นดนตรีได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็รับรู้ได้ถึง
ความน่าทึ่งของที่มาของเสียงเสียงเหล่าน้ันผ่านจังหวะและรูปแบบการตัดต่อภาพวิดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 ผลงาน BROOKLYN BRIDGE BATERIA โดย BLUE MAN GROUP 
ที่มา :  “BLUE MAN GROUP LIVE ON BROOKLYN BRIDGE!!!!” [ONLINE], ACCESSED 
16 OCTOBER 2018. AVAILABLE FROM 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=K95PB0JR5CC 
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แผนผังที่ 3 
สรปุสิง่ทีส่นใจในผลงาน Brooklyn Bridge Bateria, 2013 
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บทท่ี 3 

วิธีวิทยา 

 ข้าพเจ้าเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตความสัมพันธ์ของคนรอบ  ๆ  
ตัวกับข้าพเจ้า ตั้งแต่ผลงานช่วงก่อนเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ช่ือ  Long Timeline of My Little 
Happiness และ From the Darkness (in My Mind) to the (Photographic) Darkroom ซึ่งเป็น
ผลงานจัดวางวัสดุและภาพถ่าย  ที่บันทึกภาพบุคคลต่างๆที่ข้าพเจ้าพบเจอและมปีฏิสัมพันธ์ด้วยในแต่
ละวันเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในผลงานดังกล่าว กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามและกระบวนการ
ท างานในบางข้ันตอนน้ันทับซ้อนเกิดข้ึนพร้อมๆกันเช่นเดียวกันกับผลงานศิลปนิพนธ์ในปัจจุบัน 

    

ภาพที่ 8   ตัวอย่างผลงานช่วงก่อนเสนอศิลปนิพนธ์ 
ปราชญ์น้ าเพชร กนกนาค, ช่ือผลงาน Long Timeline of My Little Happiness (2560) 
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 ในผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกภาพวิดีโอและเสียง พร้อม ๆ  กับการ
จดบันทึกตาราง แยกประเภทกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคน และแยกประเภทเสียงที่ได้ เป็นการคัดแยก
วัตถุดิบใน การสร้างสรรค์ผลงาน วิดีโอและเสียงที่บันทึกระหว่างกระบวนการเก็บข้อมูลนั้นกคื็อวัตถุดิบใน
การน ามาสร้างผลงานหลังจากน ามาผ่านกระบวนการจัดการคุณภาพของเสียง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  ตัวอย่างผลงานช่วงก่อนเสนอศิลปนิพนธ์ 
ปราชญ์น้ าเพชร กนกนาค, ช่ือผลงาน From the Darkness (in My Mind) to the 
(Photographic) Darkroom (2560) 
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การเก็บข้อมูล 

ตารางดังต่อไปนี้คือบันทึกการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตสมาชิกในบ้าน 

พ่อ 

ตารางท่ี 1 แสดงกิจวัตรประจ าวันของพ่อ 

6.00-9.00 9.00-12.00 12.00-15.00 15.00-18.00 18.00-20.00 

กวาดใบไม้ ทานอาหารเช้า  รดน้ าต้นไม้ ให้ยารู้เยอะ 

ท าต้นไม้ ชงกาแฟ ดื่มกาแฟ  ท าต้นไม้  

ให้ยาและอาหารรู้
เยอะ(สุนัข1) 

    

ตากผ้า     

 

ตารางท่ี 2 แสดงกิจวัตรระหว่างสัปดาห์ของพ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1สัปดาห์/1-2ครั้ง 2สัปดาห์/1ครั้ง 

ท าอาหาร อาบน้ าสุนัข 

ต้มน้ า กรอกน้ า ทุบกระป๋อง 

 ฉีดไล่มด 
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ตารางท่ี 3 แสดงเสียงท่ีได้จากแต่ละกิจกรรมของพ่อ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการออกนอกบ้านของพ่อในเดือนตุลาคม 2561 
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แม่ 

ตารางท่ี 5 แสดงกิจวัตรประจ าวันของแม่ 

7.00-8.00 8.00-10.00 1000-12.00 1200-14.00 1400-18.00 1800-19.00 1900-21.00 

ออกก าลัง
กาย 

ให้ ยาและ
อ า ห า ร รู้
เยอะ 

ขับรถไป 

ที่ท างาน 

ทานอาหาร 

กลางวัน 
ท างาน 

ขับรถกลับ
บ้าน 

ให้ อ าหาร
จ มู ก แ ด ง
และรู้เยอะ 

 

ให้ยาและ 

อาหาร 

จ มู ก แ ด ง
(สุนัข2) 

ท างาน เดินตลาด    

 

ชงกาแฟ 

ดื่มกาแฟ 

ทานอาหาร
เช้า 

     

 แต่งตัว      

 ล้างจาน      
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ตารางท่ี 6 แสดงกิจวัตรระหว่างสัปดาห์ของแม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1สัปดาห์/1-2ครั้ง 2สัปดาห์/1ครัง้ 

ซักผ้า อาบน้ าสุนัข 

พับผ้า  

ปั่นน้ าผลไม้  
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ตารางท่ี 7 แสดงเสียงท่ีได้จากแต่ละกิจกรรมของแม่ 
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ตารางท่ี 8 แสดงการออกนอกบ้านของแม่ในเดือนตุลาคม 2561 
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ตัวข้าพเจ้า 

ตารางท่ี 9 แสดงกิจวัตรประจ าวันของตัวข้าพเจ้า 

7.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00 17.00-19.00 19.00-21.00 

ออกก าลังกาย อ่านหนังสือ ทานอาหาร ท างานเรียน ออกก าลังกาย ทานอาหาร 

ทานอาหารเช้า น่ังกับสุนัข  ให้ขนมสุนัข น่ังกับสุนัข เดินเล่น ดูซีรีย์ 

 ท างานเรียน   ให้อาหารจมูกแดง ให้ยารู้เยอะ 

    ล้างจาน เขียนไดอารี่ 

    เล่นดนตรี อ่านหนังสือ 

ตารางท่ี 10 แสดงกิจวัตรระหว่างสัปดาห์ของตัวข้าพเจ้า 

1สัปดาห์/1-2ครั้ง 2สัปดาห์/1ครัง้ 1 เดือน/1ครั้ง 

เก็บผ้า อาบน้ าสุนัข ประดิษฐ์ ทดลองสิ่งต่างๆ 

พับผ้า  ใส่ที่รัดหลัง 

รดน้ ากระบองเพชร   
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ตารางท่ี 11 แสดงเสียงท่ีได้จากแต่ละกิจกรรมของตัวข้าพเจ้า 
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ตารางท่ี 12 แสดงการออกนอกบ้านของข้าพเจ้าในเดือนตุลาคม 2561 
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สุนัข 

ตารางท่ี 13 แสดงกิจวัตรประจ าวันของสุนัข 1 : รู้เยอะ 

7.00-9.00 9.00-15.00 15.00-18.00 18.00-20.00 20.00-22.00 

ทานยา นอน ทานขนม ทานยา ทานอาหาร 

ทานอาหาร เห่านก เห่ากระรอก ดื่มน้ า ดื่มน้ า ทานยา 

เห่าสุนัขอีกตัว ดื่มน้ า  เห่าตอนแม่กลับบา้น นอน 

ดื่มน้ า     

 

ตารางท่ี 14 แสดงกิจวัตรประจ าวันของสุนัข 2 : จมูกแดง 

7.00-9.00 9.00-10.00 
10.00-
15.00 

15.00-
18.00 

18.00-
19.00 

19.00-21.00 

ทานยา 
นอนหน้า
ประตหูลงับ้าน 

นอน ทานขนม 
ทาน
อาหาร 

เดินไปรบัแม่
หน้าบ้าน 

ทานอาหาร ดื่มน้ า  ดื่มน้ า ดื่มน้ า นอน 

ออกมาเดินหน้าบ้าน/
เห่าสุนัขอีกตัว 

     

ดื่มน้ า      
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ตารางท่ี 15 แสดงเสียงท่ีได้จากแต่ละกิจกรรมของสุนัข 
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การสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesis) 

 ข้าพเจ้าเริ่มต้นการสังเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ออกมาเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

 1.แนวความคิด 

 2.ศาสตร์ความรู้ 

3.รูปแบบสื่อ  

แผนผังที่ 4 
การสงัเคราะหผ์ลงานศิลปนิพนธ์ 
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 1. การสังเคราะห์แนวความคิด 

 ในข้ันตอนการสังเคราะห์แนวความคิดนี้ ประกอบด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า และ
ข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ 

 1.จิตวิทยาครอบครัว 

 2.ดนตรีกับความหมาย 

 เริ่มแรกข้าพเจ้าสนใจเสียงที่เกิดข้ึนจากสิ่งใกล้ตัวในบ้าน เช่น เสียงเปิดน้ าก๊อกใส่กะละมัง 
เสียงรินน้ าใส่แก้วที่แตกต่างกัน และสนใจความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพของที่มาของเสียงนั้น   
จึงเริ่มบันทึกภาพวิดีโอและเสียงของวัตถุต่างๆในบ้าน ทดลองเรียบเรียงเสียงและภาพเหล่าน้ันสลับกันไป
จนสังเกตได้ถึงความแตกต่างของเสยีงที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเสียงดนตรีทีข้่าพเจ้าคุ้นเคย ต่อมาจึงหา
เสียงจากวัตถุใกล้ตัวที่หลากหลายมากข้ึนจนได้เสียงมากพอที่จะเทียบเคียงระดับเสียงในดนตรีไทยและ
ระดับเสียงในดนตรีสากลที่ไม่ซับซ้อน และทดลองเรียบเรียงเสียงและภาพเหล่านั้นเป็นท านองที่
สลับซับซ้อนข้ึนโดยอ้างอิงท านองที่หลายคนคุ้นเคย กลายเป็นผลงานช่วงก่อนเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ช่ือ
ค้างคาวกินกล้วยในบ้าน ( Bat Eats Banana in the House) เป็นการเรียบเรียงภาพและเสียงของการ
เปิดน้ าลงในภาชนะรองรับในชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกันทั้งขนาดและวัสดุ แล้วน ามาเรียบเรียงให้มี
ท านองใกล้เคียงกับเพลงค้างคางกินกล้วยซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านไทยโบราณ ต่อมาเมื่อเริ่มมองหาวัสดุและ
กิจกรรม ที่สร้างเสียงอื่นๆในบ้าน จึงเห็นความสัมพันธ์ของเสียงกับสมาชิกแต่ละคนในบ้าน  บุคลิกภาพ
ของแต่ละคนที่รับรู้ได้จากเสียง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านที่มีร่วมกัน จึงศึกษาข้อมูลเรื่อง
จิตวิทยาครอบครัว และดนตรีกับความหมาย เพื่อถ่ายทอดแก่นความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านด้วยเสียง 
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 จากข้อมูลด้านดนตรีกับความหมายและข้อมูลด้านจิตวิทยาครอบครัวที่ข้าพเจา้ศึกษามาท าให้
ข้าพเจ้าพบความเช่ือมโยงระหว่างสองอย่างนี้ สมาชิกครอบครัวที่มีมากกว่าหนึ่งคนอยู่รวมกัน เปรียบได้
กับวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีมากกว่าหนึ่งช้ินที่บรรเลงบทเพลงออกมาร่วมกัน เสียงดนตรีที่
ไพเราะเกิดข้ึนจากเสียงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีหลากช้ิน หลายเสียง แต่มีเอกภาพ เหมือนกับการ
ด าเนินไปของครอบครัวด้วยความสัมพันธ์ที่มีเอกภาพ ในทางกลับกัน เสียงดนตรีที่ฟังแล้วขัดหู วุ่นวาย 
ขัดแย้ง เปรียบได้กับการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเสียงเพี้ยน ไม่มีเอกภาพ 

 จากข้อมูลศิลปินกรณีศึกษาและดนตรีกับความหมาย ข้าพเจ้าพบว่าดนตรีที่มีความนามธรรม
ซึ่งอาจไม่สามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างวรรณกรรมหรือทัศนศิลป์ ก็
ยังสามารถน ามาเป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวหรือพยายามให้ความหมายกับเสียงโดยคีตกวีบางท่าน    
ถึงแม้จะไม่สามารถให้ความหมายกับเสียงได้จริงๆดังเช่นวรรณกรรมที่ใช้ถ้อยค าและประโยคในการบอก
เล่า  เช่นเดียวกับทัศนศิลป์ที่ใช้ภาพเป็นสื่อ ในความเป็นจริงแล้วถ้อยค าหรือภาพก็เป็นแค่สิ่งที่น ามาแทน
เพื่อการสื่อสาร เสียงจึงถูกน ามาแทนเพื่อการสื่อสารได้เช่นกัน ในยุคบาโรค คีตกวีชาวอิตาเสียนช่ือว่าวิวัล
ดี (Antonio Vivaldi) ก็ใช้บทเพลงทั้งสี่ท่อนเพื่อบรรยายภาพของฤดูทั้งสี่ในยุโรป เช่นเดียวกับงาน
จิตรกรรมในยุคนั้น   ในยุคศตวรรษที่ 18 คีตกวีชาว อเมริกัน ชาร์ล ไอฟส์ (Charles Ives) ก็ประพันธ์บท
เพลงที่บรรยายถึงนักปรัชญาที่เขายกย่องเช่นกัน ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานภาพและเสียงที่ถ่ายทอด
บุคลิกภาพของสมาชิกแต่ละคนในบ้านและความสัมพันธ์ของสมาชิกเหล่านั้น  ด้วยความสอดคล้องของ
ภาพและเสียงที่เรียบเรียงขึ้นมา 

ภาพที่  10 ตัวอย่างผลงานช่วงกอ่นเสนอศิลปนิพนธ์ 
ปราชญ์น้ าเพชร กนกนาค, ช่ือผลงาน ค้างคาวกินกล้วยในบา้น (2561) 
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 เมื่อข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตในการสังเกตสิ่งรอบๆตัวในบ้านอย่างละเอียดทั้งภาพและเสียง  และได้
ศึกษาข้อมูลข้างต้นแล้ว ท าให้ข้าพเจ้าเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของเสียงกับสมาชิกในบ้านและความทรงจ า
เกี่ยวกับ สมาชิกเหล่าน้ันกับเสียงดนตรีและการถ่ายทอดด้วยเสียง  จึงเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสยีง
ในขณะที่สมาชิกในบ้านท ากิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมที่แยกกันท าและท าร่วมกัน  หลังจากนั้นจึงท าการ
แยกและจัดการกับเสียงเหล่าน้ันให้ได้คุณภาพที่ดี และน าภาพและเสียงเหล่าน้ันมาเรียบเรียงโดยค านึงถึง
ความมีเอกภาพของทั้งตัวภาพและเสียงที่สอดคล้องกัน มีอัตลักษณ์ของสมาชิกแต่ละคนในบ้านและ
สัมพันธ์ที่สอดคล้องกันอย่างเสียงดนตรี 

2. การสังเคราะห์ศาสตร์ความรู้ 

 จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่น ามาสู่แนวความคิดของศิลปนิพนธ์  ข้าพเจ้าพบว่าศิลปนิพนธ์นี้
ประกอบไปด้วยศาสตร์ความรู้ 2 ศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ได้แก่ 

 1. ทัศนศิลป์ 

 2. ดนตรี 

 จากข้อมูลศิลปินกรณีศึกษา มีศิลปินทางทัศนศิลป์ที่ข้าพเจ้าสนใจ 2 คน ที่ใช้ดนตรีเป็นส่วน
หนึ่งของผลงาน ได้แก่ ราคน่าร์ คาร์แทนสัน (Rajnar Kjartansson) และ ริชาร์ด ที วอล์คเกอร์ (Richard 
T. Walker)   ศิลปินทั้งสองคนใช้การน าเสนอภาพด้วยสื่อวิดีโอ ซึ่งเช่ือมโยงเป็นเนื้อเดียวกันกับเสียงที่
เกิดข้ึนพร้อมๆกับภาพที่ด าเนินไป ซึ่งหมายความว่าเสียงดนตรีที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นได้ถูกให้
ความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อไปพร้อมๆกับภาพ ไม่ได้ถูกน าเสนอเป็นเสียงดนตรีบริสุทธ์ิดังเช่นดนตรี
ที่เราเปิดฟังเสียงเพียงอย่างเดียว 

 นอกจากนี้ยังมีคีตกวีในยุคคริสต์ศตวรรษที่  19 ที่ ข้าพเจ้าสนใจในวิธีการประพันธ์และ
แนวความคิดเบื้องหลังบทเพลงของเขา คือ ชาร์ลส ไอฟส์ (Charles Ives) ในบทเพลง Piano Sonata 
No.2 หรือ Concord, Mass., 1840-1860 ที่คีตกวีตั้งช่ือบทเพลงแต่ละท่อนด้วยช่ือของนักคิดแนวอุตร
นิยม 4 คน ซึ่งมีบทบาทในสังคมยุคนั้น ซึ่งอาจหมายถึงการให้ความหมายเสียงดนตรีที่มีความนามธรรม
เช่นเดียวกับการที่ศิลปินทัศนศิลป์ใช้ภาพจิตรกรรม ภาพถ่าย หรือวิดีโอเพื่อสื่อความหมายบางอย่าง 
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 จากการศึกษาเรื่องดนตรีกับความหมาย ก็ยังพบว่ามีคีตกวีหลายคนต้ังแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 
19 ที่ตั้งช่ือเพลงบรรเลงด้วยค าที่สละสวยหรอืวลีที่งดงามอย่างบทกวีเพื่อให้ความหมายถึงเรือ่งราวต่างๆที่
ตัวเองคิดและน าพาผู้ฟังให้จินตนาการไป เช่น La Mer (ทะเล) โดย เดบุสซี (Claude Debussy : 1862-
1918)   เพลง  Atmosphere ของลิ เกติ  (Gyorgy Ligeti :  1923-2006)   เพลง  I hear the water 
dreaming ของทาเคมิทสึ (Toru Takemitsu : 1930-1996) บทเพลงของพวกเขาไม่ใช่เสียงดนตรี
บริสุทธ์ิอีกต่อไปแต่ถูกบรรจุด้วยความหมาย 

 ข้าพเจ้าจึงพบว่าโลกของทัศนศิลป์และดนตรีนั้นมีความคล้ายกันถึงแม้ว่าองค์ประกอบของทั้ง
สองโลกจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งศิลปินทัศนศิลป์และคีตกวีต่างก็มีสิ่งที่ต้องการสื่อ  ถึงแม้ว่า
องค์ประกอบของดนตรีซึ่งก็คือ เสียง จะมีความนามธรรมมากกว่าภาพและมักถูกน าเสนอเพื่อความ
บันเทิงหรือจรรโลงจิตใจเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีเหล่าคีตกวีที่ใช้เสียงเพื่อเป็นสื่อหรือสิ่งแทนความคิดของ
ตัวเอง นอกเหนือจากการละครซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ทัศนศิลป์และดนตรีมาบูรณาการเข้าด้วยกัน 
ทัศนศิลป์และเสียงดนตรีก็สามารถมาบรรจบทับซ้อนกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในงานทัศนศิลป์ได้
เช่นกัน  

3. การสังเคราะห์รูปแบบสื่อ 

 รูปแบบสื่อที่ใช้ในงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า แบ่งได้เป็น 2 ส่วนที่มีความส าคัญเท่ากัน ได้แก่ 

 1. วิดีโอ (video) 

 2. เสียง (sound) 

จากข้อมูลศิลปินกรณีศึกษา มีศิลปินทัศนศิลป์และคณะการแสดงประยุกต์ผสมดนตรีที่สรา้งสรรค์
ผลงานที่ใช้สื่อวิดีโอและเสยีง โดยที่ทั้งสองอย่างนั้นมีความส าคัญเท่ากันและไม่สามารถรบัชมอย่างแยกกนั
ได ้  
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 ในส่วนวิดีโอของผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นภาพวิดีโอเวลาจริงในขณะที่สมาชิกในบ้านท า
กิจกรรม และเป็นเวลาจริงของการเกิดเสียงต่างๆที่ปรากฏในผลงาน เป็นภาพวิดีโอสามช่อง (three-
channel video) เรียงกันในแนวยาว แสดงภาพแต่ละกิจกรรมที่เปลี่ยนไป เช่ือมภาพทั้งสามด้วยสีในแต่
ละภาพให้มีความสัมพนธ์กัน และเช่ือมด้วยน้ าหนักของด้านซ้ายและขวาของแต่ละช่องให้กลมกลืมและ
วางชิดกันได ้

 

 ในส่วนเสียงของผลงาน เป็นเสียงที่เกิดข้ึนในเวลาจริงของวิดีโอ รวมกับเสียงที่ผ่านการปรับ
คุณภาพของเสียง น ามาเรียบเรียงโดยใช้รูปแบบการซ้ าไปมาและสอดแทรกจังหวะคล้ายดนตรี โดยเริ่มต้น
เกิดเสียงพร้อมๆกับที่วิดีโอเริ่มต้น เป็นเสียงจริงของวิดีโอและเมื่อภาพเปลี่ยนไป เสียงที่เกิดข้ึนของภาพ
ก่อนหน้าก็ยังคงอยู่ และซ้อนไปเรื่อยๆในขณะที่ภาพวิดีโอเปลี่ยนไป เพื่อให้เสียงหนาข้ึนและมีความหลาย
หลายของเสียงที่เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน คล้ายกับวงดนตรี โดยมีการปรับความดังและเบา (volume) และ
การรับรู้ด้วยล าโพงซ้ายและขวา (pan) ของเสียงต่างๆที่ซ้อนกันเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและไม่ตีกัน 

 

 

 

ภาพที่ 11  ผลงานศิลปนพินธ์ช้ินที่ 1 
ปราชญ์น้ าเพชร กนกนาค, ช่ือผลงาน  แม่ (2561) 
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กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 1.1 กล้องดิจิตอล 

 1.2 ไมโครโฟนต่อกล้อง 

 1.3 ไมโครโฟนไร้สาย 

 1.4 ขาต้ังกล้อง 

 1.5 คอมพิวเตอร์ 

 1.6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro 

 1.7 โปรแกรมตัดต่อเสียง Reaper 

1.8 หูฟัง Headphones 

 

 

ภาพที่ 12  เครื่องมือส าหรับบันทึกเสียงพรอ้มวิดีโอ : ไมโครโฟนไร้สาย 
ที่มา : “EW 122P G4”[online], accessed 20 February 2019. Available from 
https://en-us.sennheiser.com/camera-wireless-lavalier-clip-on-microphone-set-ew-
122p-g4 
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2. ขั้นตอนการบันทึกภาพวิดีโอและเสียง และการจัดการวิดีโอขั้นต้น 

 2.1 บันทึกภาพวิดีโอและเสียงโดยใช้กล้องดิจิตอลตั้งบนขาต้ังกล้องและไมโครโฟนไร้สาย ติด
ตัวรับสัญญาณที่หัวกล้องและติดตัวส่งสัญญาณเสียงที่ใกล้แหล่งก าเนิดเสียง  โดยปรับ sensitivity ที่
ไมโครโฟนตัวส่งประมาณ -24 และที่ตัวกล้องประมาณ 7-8 เพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนจากการเคลื่อนไหว
หรือเสียงลมเข้ามาง่ายเกินไป 

 2.2 คัดเลือกวิดีโอที่คิดว่าน าไปใช้ในงานได้และแยกโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ อยู่ในโฟลเดอร์
ของงานแต่ละช้ิน ได้แก่ พ่อ แม่ ฉัน หมา และ together  

ภาพที่ 13 
เครื่องมือในการบันทกึภาพวิดีโอและเสียง : กล้องดิจิตอล ขาต้ัง
กล้อง ไมโครโฟนต่อกล้อง 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 
การบันทึกภาพวิดีโอและเสียง 

ภาพที่ 15 
คัดเลือกวิดีโอที่คิดว่าน าไปใช้ในงานได้และแยก
โฟลเดอร ์
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3. ขั้นตอนการจัดการคุณภาพของเสียง และเพ่ิมความหลากหลายของเสียง 

 3.1 ลดเสียงรบกวนโดยใช้โปรแกรม Reaper ใช้ Plug-in ReaFir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 ในกรณีที่มีเสียงรบกวนมาก ลดเสียงสูงและเพิ่มเสียงต่ า  โดยใช้ Plug-in ReaEQ 
(cockos) 

 

ภาพที่ 16 
ลดเสียงรบกวน 

ภาพที่ 17 
ลดเสียงรบกวนในกรณีที่มเีสียงรบกวนมาก 



62 
 

 3.3 ปรับเสียงที่เบาเกินไปหรือดังเกินไปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเพิ่มหรือลดเดซิเบล
(dB) ที่ Normalize ใน Media Item Properties 

 

 3.4 เพิ่มความหลากหลายของเสียง โดยท าให้เสียงสูงข้ึนหรือต่ าลง โดยใช้ Plug-in 
ReaPitch ปรับ semitones เพิ่มข้ึนเพื่อท าให้เสียงสูงข้ึน และปรับลดลงเพื่อให้เสียงต่ าลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 
ปรับเสียงใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

ภาพที่ 19 
เพิ่มความหลากหลายของเสียงโดยใช้โปรแกรม 
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 3.5 Render ไฟล์เสียง เลือกประเภทไฟล์เสียง .wav 

 3.6 เมื่อได้เสียงที่ดีข้ึนและหลากหลายข้ึนแล้ว แยกโฟลเดอร์เสียงทั้งหมดของแต่ละวิดีโอไว้ 

ภาพที่ 20 Render ไฟล์เสียง 

ภาพที่ 21 
แยกโฟลเดอรเ์สียงของแตล่ะวิดีโอ 
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4.  การเรียบเรียงวิดีโอและเสียง 

 4.1  การเรียบเรียงวิดีโอและเสียงในผลงานช้ินที่ 1 (แม่) และผลงานช้ินที่ 2 (พ่อ) 

  4.1.1 ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro โดยเปิด sequence frame rate ให้เท่ากัน
กับที่ถ่ายจากกล้อง 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 22 
เปิด sequence ใหม ่
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 4.1.2 สร้างโฟลเดอร์ย่อยของเสียงทั้งหมดไว้ในโปรแกรม เพื่อไม่ให้สับสนกับเสียงจ านวนมาก 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.3 แคปภาพหน้าจอของวิดีโอทั้งหมด แล้วทดลองเรียง scene test เพื่อเรียงวิดีโอสาม
ช่องให้เข้ากันทั้งวิดีโอในแต่ละฉากที่เปลี่ยนไป 

ภาพที่ 23 
สร้างโฟลเดอร์ย่อยของเสียงทั้งหมดไว้ในโปรแกรม 

ภาพที ่24 ทดลองเรียง scene test 
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  4.1.4 เรียงวิดีโอตามที่วางภาพ scene test ไว้ และใส่เสียงของแต่ละวิดีโอให้ตรงกับ
วิดีโอ แล้วเรียบเรียงเสียง ปรับความดังเบาของเสียงและค่าเสียงที่จะออกของล าโพงซ้ายขวาให้เหมาะสม 

4.1.5 Export ไฟล์วิดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 เรียงวิดีโอตามที่วางภาพ scene test ไว้  



67 
 

 

4.2  การเรียบเรียงวิดีโอและเสียงในผลงานช้ินที่  3 (บทเพลงของสมาชิกในบ้านทั้งห้า : เสียงของ
สัมพันธภาพในครอบครัว) 

 4.2.1 เรียบเรียงเสียงก่อนด้วยโปรแกรมตัดต่อเสียง Reaper โดยแยก 3 แทรคเสียงของวิดีโอ
ทั้ง 3 ช่อง ปรับความดังเบาและค่าเสียงที่จะออกของล าโพงซ้ายขวาให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 
 เรียงเสียงด้วยโปรแกรมตัดต่อเสียง Reaper 
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  4.2.2 render เสียงพร้อมวิดีโอออกมาทีละแทรค ทั้งหมด 3 แทรค ส าหรับวิดีโอช่องซ้าย 
กลาง และขวา เลือกประเภทไฟล์ .m4v เพื่อน าไปใช้เรียบเรียงวิดีโอต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 
Renderไฟล์วิดีโอที่เรียบเรียงเสียงแล้วจาก Reaper 
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 4.2.3 เรียบเรียงวิดีโอในโปรแกรม Adobe Premiere Pro โดยเรียงให้ครบทั้งสามช่อง และ
จัดการเวลาในการปรากฏภาพของแต่ละช่องให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.4 Export ไฟล์วิดีโอที่เสร็จแล้ว 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 
เรียบเรียงวิดีโอในโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

ภาพที่ 29 
Export ไฟล์วิดีโอทีเ่สร็จแล้ว 



70 
 

บทท่ี 4 

วิเคราะห์ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ประกอบด้วยผลงานทั้งหมด 3 ช้ิน ได้แก่ แม่ พ่อ และ บท
เพลงของสมาชิกในบ้านทั้งห้า : เสียงของสัมพันธภาพในครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. แม่ 

 ในผลงานช้ินที่ 1 เป็นผลงานเกี่ยวกับ แม่ ข้าพเจ้าบันทึกภาพและเสียงแม่ท ากิจกรรม
ต่างๆในบ้านที่เขามักท าอย่างคุ้นเคย เช่น ล้างจาน ชงกาแฟ ปั่นน้ าผลไม้ และท างานบริษัท พ่อท า
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กวาดใบไม้ ท าอาหาร รวมถึงตัวข้าพเจ้าและสุนัขที่บ้านด้วย ท่อนที่ 1 เริ่มจาก
เรียบเรียงเสียงกิจกรรมที่แม่เป็นคนเริ่มท าเพื่อสมาชิกคนอื่นๆในบ้าน เช่น ปั่นน้ าผลไม้ ท าอาหารให้
สุนัข เรียบเรียงให้มีความเป็น soundscape ที่คุ้นเคยในบ้านแล้วค่อยๆมีจังหวะมากข้ึน จนท่อนที่ 2 
จึงมีท านองคล้ายดนตรีที่ชัดเจนข้ึนในตอนเริ่มและผ่อนลงจนกลบักลายเป็น soundscape ในบ้าน ใน
ส่วนของภาพเป็นวิดีโอสามช่องเรียงกัน แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาหลายช่วงที่ด าเนินไปเรื่อยๆพร้อมกัน     
เช่ือมโยงวิดีโอสามช่องนั้นด้วยน้ าหนักและโทนสีที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ดูกลมกลืนกันและมีเอกภาพ
ถึงแม้เป็นคนละเหตุการณ์ 

 

ภาพที่ 30  ผลงานศิลปนพินธ์ช้ินที่ 1 
ปราชญ์น้ าเพชร กนกนาค, ช่ือผลงาน  แม่ 
(2561) 
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 ผลงานช้ินนี้อาจารย์ทุกท่านให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าความเป็นเสียงดนตรียัง
ออกมาไม่พอ  ภาพเคลื่อนไหวที่ด าเนินไปมีความน่าติดตามในแต่ละช่อง แต่บดบังการรับสัมผัสด้วยการ
ฟังของผู้ชม ภาพและเสียงแสดงถึงความเป็นครอบครัวได้ แต่ความเป็นปัจเจกของแม่ในภาพและเสียงยัง
ไม่ชัดเจนพอที่จะเช่ือว่าผลงานช้ินนี้พูดเกี่ยวกับแม่ และความหลากหลายของเสียงยังไม่พอ ถ้ามุ่งเอาแต่
เสียงในบ้านคงไม่หลากหลาย จึงแนะน าให้ออกไปบันทึกนอกสถานที่ ในสถานที่ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของ
สมาชิกในครอบครัวแต่ละคน 

 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าผลงานช้ินน้ียังไม่ประสบความส าเร็จในด้านเสียงที่มีความสอดคล้องกัน
คล้ายดนตรีเช่นเดียวกับที่อาจารย์ให้ความคิดเห็นมา แต่ส าเร็จระดับหนึ่งในการข้ึนต้นผลงานช้ินแรกใน
การน าเสนอเรื่องครอบครัว สามารถสื่อสารด้วยภาพได้บ้างในเรื่องของครอบครัวแต่ยังไม่สามารถสื่อสาร
ได้เจาะจงในเรื่องของแม่ 

 ข้าพเจ้าเริ่มปรับปรุงด้วยการบันทึกเสียงและภาพมากข้ึน รวมถึงออกไปบันทึกนอกสถานที่ใน
ที่ต่างๆ ที่สมาชิกแต่ละคนมักจะไป เช่น ที่ท างานแม่ ที่ร้านตัดผมที่แม่ชอบไป เป็นต้น จดบันทึกแยกเสียง
ที่ชัดเจนและเสียงที่กระจาย จึงเห็นความแตกต่างของเสียงต่างๆที่ได้มามากข้ึน เมื่อได้เสียงที่หลายหลาย
ข้ึนจึงเริ่มสร้างสรรค์เสียงที่มีความใกล้เคียงกับดนตรีได้มากข้ึน 

ตารางท่ี 16 สรุปการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 1 แม่ 

หลักการในการเรียบ
เรียง 

เสียงไปตามภาพ เน้นภาพสวยงามลื่นไหล 

เสียง 
มีการซ้ าเพียงเล็กน้อย เหมือนเสียง soundscape มากกว่าเสียงดนตรี  
ไม่รู้สึกถึงดนตรี 

ภาพ ไหลลื่นคล้ายภาพยนตร์ ไม่มีการซ้ า 

เสียง+ภาพ ภาพท างานมากกว่าเสียง 

ความหมาย 
รับรู้ได้เพียงกิจวัตรประจ าวันในครอบครัว  ยังไม่รู้สึกถึงความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและบุคลิกภาพของแม่ 
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 2. พ่อ 

 ในผลงานช้ินที่ 2 เกี่ยวกับพ่อ เรียบเรียงเสียงและวิดีโอพ่อท ากิจกรรมต่างๆที่บ้านเช่นเดียวกบั
แ ม่  เ พิ่ ม ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง ที่ อ อ ก ไ ป บั น ทึ ก น อ กบ้ า น  ต า ม ส ถ า น ที่ ที่ พ่ อ มั ก ไ ป บ่ อ ยๆด้ ว ย  
เช่น โรงพยาบาลสัตว์ และจตุจักร มีการเรียบเรียงเสียงให้มีท านองและจังหวะมากขึ้น เพื่อให้ผู้ชมงาน
เช่ือมโยงกับเสียงดนตรีได้มากข้ึน 

 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าผลงานช้ินน้ีประสบความส าเร็จในเรื่องเสียงมากข้ึน ในการเรียบเรียงได้
ใกล้เคียงดนตรีมากขึ้นในบางช่วง แต่ยังไม่ส าเร็จในการสื่อสารบุคลิกภาพของพ่อ และความสอดคล้องกัน
ของความสัมพันธ์ในครอบครัว ภาพวิดีโอมีความน่าสนใจ สวยงาม และน่าติดตาม แต่ส่วนที่ถ่ายท านอก
บ้านบางจุดท าให้รู้สึกขัดตาและไม่เข้ากันกับโดยรวมของผลงาน ความคิดเห็นของอาจารย์ทุกท่านก็เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือเสียงยังไม่มีเอกภาพพอที่จะท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว  และ
บุคลิกภาพของเสียงในผลงานเกี่ยวกับพ่อและแม่ยังไม่มีความแตกต่างกันและยังหลากหลายไม่พอ ควร
แยกประเภทของเสียงให้ชัดเจนกว่านี้ เช่น เสียงจากการเคาะ กระทบ เสียงจากลม กล่องเสียง เสียงจาก
เครื่องมือ เป็นต้น 

  

 

 

 

ภาพที่ 31  ผลงานศิลปนพินธ์ช้ินที่ 2 
ปราชญ์น้ าเพชร กนกนาค, ช่ือผลงาน พ่อ 
(2561) 
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ตารางท่ี 17 สรุปการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 2 พ่อ 

หลักการในการเรียบ
เรียง 

เสียงไปตามภาพ เน้นภาพสวยงามลื่นไหล การสลับเสียงสูงต่ าซ้ าไปมาใน
บางช่วง 

เสียง มีช่วงที่เป็นท านองจากการสลับเสียงสูงต่ าซ้ าไปมา รู้สึกถึงดนตรีมากขึ้น 

ภาพ ไหลลื่นคล้ายภาพยนตร์ ไม่มีการซ้ า 

เสียง+ภาพ ภาพท างานมากกว่าเสียง 

ความหมาย เข้าใจบุคลิกภาพของพ่อมากข้ึน ยังไม่รู้สึกถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว 
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3. บทเพลงของสมาชิกในบ้านท้ังห้า : เสียงของสัมพันธภาพในครอบครัว 

 

 
  

ภาพที่ 32 ผลงานศิลปนพินธ์ช้ินที่ 3 
ปราชญ์น้ าเพชร กนกนาค, ช่ือผลงาน บทเพลงของสมาชิกในบ้านทั้งห้า : เสียงของ
สัมพันธภาพในครอบครัว (2562) 
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 ผลงานช้ินที่ 3 บทเพลงของสมาชิกในบ้านทั้งห้า : เสียงของสัมพันธภาพในครอบครัว แบ่ง
ออกเป็น 5 ท่อน ได้แก่ พ่อ แม่ สุนัข ตัวข้าพเจ้า และครอบครัว ตามล าดับ ในสี่ท่อนแรกนั้นถ่ายทอดสี่
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันในครอบครัวของข้าพเจ้า และท่อนที่ห้าคือส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง 
ร้อยเรียงกัน ของสี่บุคลิกภาพน้ัน 

 ผลงานช้ินนี้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียบเรียงเสียงและภาพที่แตกต่างไปจากสองช้ิน
ข้างต้น เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการปรับปรุงให้ผลงานมีเสียงที่ใกล้เคียงเสยีงดนตรีที่คนทั่วไปคุ้นเคยมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ภาพวิดีโอสามารถชักน าการรับรู้จังหวะของเสียงที่ได้ยินด้วย  จึงเรียบเรียง
เสียงในโปรแกรมตัดต่อเสียงก่อนที่จะจัดการภาพวิดีโอทั้งสามช่อง ใช้เสียงให้น้อยลงจากเดิมแต่ใช้การซ้ า
คล้ายกับโมทีฟจังหวะในดนตรี   โดยเลือกเสียงที่ถ่ายทอดแต่ละบุคลิกภาพได้ชัดเจนที่สุด  การเรียบเรียง
เสียงในโปรแกรมตัดต่อเสยีงนั้นท าใหข้้าพเจ้าใหค้วามส าคัญกับเสยีงก่อนที่จะมองภาพ ผลของเสียงที่ไดจ้งึ
มีความน่าสนใจและมีจังหวะคล้ายดนตรมีากขึ้น ส่วนภาพวิดีโอที่ได้นั้นถึงแม้ไม่ไหลลื่นอย่างผลงานช้ินที่ 1 
และ 2 แต่ไม่ได้ท าให้รู้สึกขัดเพราะเป็นภาพที่ตรงกับเสียงทุกเสียงที่เกิดข้ึน ทั้งยังช่วยให้การรับรู้จังหวะ
ด้วยการดูภาพเคลื่อนไหวและการฟังไปพร้อมๆกับช่วยส่งเสริมกันและกัน 

ท่อนที่ 1 พ่อ 

 ท่อนแรกของผลงานนี้สื่อสารบุคลิกภาพของพ่อที่มีความหนักแน่น และมีชีวิตชีวา ชุดเสียง
ส่วนใหญ่ที่เลือกมาเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของโลหะ และเสียงที่เกิดจากเครื่องมือต่างๆ ซึ่งให้
เสียงที่ชัดเจนและหนัก เรียบเรียงเสียงโดยการสลับเสียงเหล่าน้ันซ้ าไปซ้ ามาเพื่อให้เกิดเสียงคล้ายจังหวะ
ในดนตรีที่เกิดจากเครื่องจังหวะอย่างที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย ในท่อนนี้เสียงมีจังหวะมากที่สุดในผลงาน
เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์จึงท าให้ให้ผู้ชมสามารถจดจ าเสียง   ที่สื่อสารถึงบุคลิกภาพของพ่อได้ 

ท่อนที่ 2 แม่ 

 ท่อนที่สองนี้สื่อสารบุคลิกภาพของแม่ที่มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง สม่ าเสมอและพูดคุยเก่ง ชุด
เสียงส่วนใหญ่ที่เลือกมาเป็นเสียงจากการพูดคุย และมีเสียงลักษณะเดียวกับเสียงเครื่องเคาะจังหวะซึ่งมา
จากเสียงในการท างานเอกสาร เช่นเสียงพิมพ์แป้นพิมพ์ และเสียงกระดาษ เป็นเสียงที่เกิดข้ึนสั้นๆและ
รวดเร็ว น าเสียงเหล่านั้นมาแทรกไปบางช่วงกับเสียงพูดที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นเสียงจากล าคอ เสียงในท่อนน้ี
ไม่ได้มีความเป็นจังหวะดนตรีมากเท่าท่อนแรกแต่ก็แสดงอัตลักษณ์ของแม่ได้ชัดเจน 
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ท่อนที่ 3 สุนัข 

 ท่อนที่สามนี้สื่อสารบุคลิกภาพของสุนัขสองตัวที่มีความน่ารักและตลกตามมุมมองของ
ข้าพเจ้า ชุดเสียงในท่อนนี้เป็นเสียงทีเ่กิดจากล าคอและร่างกายของสุนัข เช่น เสียงเห่า เสียงสะบัดตัว เป็น
ต้น เสียงเหล่าน้ีมีความชัดเจน 

 เสียงพุ่งตรงออกมาคล้ายเสียงจากเครื่องจังหวะเช่นเดียวกับในท่อนแรก เนื่องจากเป็นเสียงที่
เกิดข้ึนเพียงสั้นๆ ไม่ใช่เสียงจากล าคอที่มีความยาวต่อเนื่องอย่างเสียงพูดของแม่ในท่อนที่สอง เรียบเรียง
ด้วยการสลับเสียงซ้ าไปมา  เสียงออกมามีจังหวะคล้ายดนตรีแต่จังหวะนั้นไม่ได้ชัดเจนเท่าท่อนแรก 
อย่างไรก็ตามท่อนน้ีก็สามารถสื่อสารถึง    อีกบุคลิกภาพหนึ่งที่แตกต่างไปจากสองบุคลิกภาพแรก 

ท่อนที่ 4 ตัวเอง 

 ท่อนที่สี่นี้สื่อสารถึงบุคลิกภาพของตัวข้าพเจา้เองที่มีความเนิบช้า เฉ่ือย ลนลาน และไม่คงที่ มี
โลกส่วนตัวสูง ภาพวิดีโอในท่อนนี้สามารถถ่ายทอดถึงโลกส่วนตัวของข้าพเจ้าที่แตกต่างออกไปจากสี่ท่อน
แรก เนื่องจากมีโทนสีในฉากหลังที่ต่างออกไปอย่างชัดเจน เสียงในท่อนนี้ส่วนใหญ่เป็นเสียงจากการเสียด
สีของวัตถุ เช่น เสียงปากการเขียนบนกระดาษ เสียงเปิดหน้าหนังสือ เป็นต้น รวมถึงเสียงจากเครื่องดนตรี
ประเภทสี ได้แก่ ไวโอลิน และซอด้วง      นอกจากนี้ก็มีเสียงเปียโน เสียงจากเครื่องดนตรีที่น ามาใช้ล้วน
เป็นเสียงที่ไม่สมบูรณ์แบบในการประพันธ์บทเพลง เป็นเสียงในการตังสายเครื่องดนตรีและเสียงหย่อน
ของสาย การเรียบเรียงใช้วิธีซ้ าเช่นเดียวกับสามท่อนแรกและเพิ่มการประสาน มีการประสานกันของเสยีง
มากกว่าสองเสียงเกิดข้ึนพร้อมๆกันมากข้ึนกว่าสามท่อนแรกอย่างชัดเจน ด้วยภาพและเสียงที่เลือกมา 
และวิธีเรียงเรียง ท าให้ท่อนน้ีสื่อสารบุคลิกภาพของตัวข้าพเจ้าได้ชัดเจน 

ท่อนที่ 5 ครอบครัว 

 เนื่องจากสี่ท่อนแรกที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถสื่อสารถึงสี่บุคลิกภาพที่แตกต่างกันได้อย่าง
ชัดเจน จึงไม่ยากที่จะสื่อสารถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สอดคล้องกันของสี่บุคลิกภาพดังกล่าว  การ
เรียบเรียงในท่อนนี้เป็นการรวมกันของเสียงที่โดดเด่นในแต่ละท่อนให้มีเอกภาพ  

 ข้าพเจ้าคิดว่าผลงานช้ินนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้ามากที่สุดในการถ่ายทอด
ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันของแต่ละบุคลิกภาพในครอบครัว ทั้งสี่ท่อนที่น ามานั้นแยกบุคลิกภาพของ
เสียงได้ทั้งภาพและเสียง เมื่อรวมกันในท่อนที่ห้าก็ไปด้วยกันได้ สื่อสารถึงความสอดคล้องกันของ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ โดยรวมแล้วภาพวิดีโอและเสียงสามารถท างานไปด้วยกันโดยมีความส าคัญ
เท่ากัน ไม่สามารถรับชมอย่างแยกกันเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  
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ตารางท่ี 18 สรุปการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 3  

บทเพลงของสมาชิกในบ้านท้ังห้า : เสียงของสัมพันธภาพในครอบครัว 

 

 

 ท่อน 1 
พ่อ 

ท่อน 2 
แม ่

ท่อน 3 
สุนัข 

ท่อน 4 
ตัวเอง 

ท่อน 5 
ครอบครัว 

หลักการในการ
เรียบเรียง 

กระจายโมทีฟจังหวะไปทั่วๆผลงานแต่ละท่อน การรวมกันของ 
โมทีฟจังหวะจาก 

สี่ท่อนแรก 

เสียง การซ้ าของเสียง 
ลักษณะเดียวกับ

เครื่องเคาะ 

การซ้ าของ
เสียงพูดเป็นส่วน

ใหญ ่สลับกับ
เสียงลักษณะ
เดียวกับเครื่อง

เคาะ 

การซ้ าของเสียง
จากล าคอ สลับ
กับเสียงจาก

ร่างกายของสุนัข 

การซ้ าของเสียง
จากการเสียดสี ถู
กันของวัตถุ และ
เสียงจากเครื่อง
ดนตรีประเภทสี
ได้แก่ ซอด้วง
และไวโอลิน 

แทรกด้วยเสียง
เปียโน 

การรวมกันของ
ลักษณะเสียง

หลายแบบจากสี่
ท่อนแรก 

ภาพ ภาพเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงทั้งหมด ปรากฏซ้ าพร้อมกับเสียงที่ซ้ าไปมา 

เสียง+ภาพ ภาพและเสียงไปพร้อมกัน มีความส าคัญเท่ากัน การรวมกันของ
ภาพและเสียง
ของสี่ท่อนแรก 

ความหมาย ถ่ายทอด
บุคลิกภาพของ

พ่อที่มีความหนัก
แน่น และมี
ชีวิตชีวา 

ถ่ายทอด
บุคลิกภาพของ
แม่ที่มีความ

รวดเร็ว ต่อเน่ือง 
สม่ าเสมอและ

พูดคุยเก่ง 

ถ่ายทอด
บุคลิกภาพของ
สุนัขที่มีความ
น่ารัก ร่าเริง 
และตลก 

ถ่ายทอด
บุคลิกภาพของ
ตัวข้าพเจ้าที่มี 
ความเนิบช้า 
เฉื่อย ลนลาน 
และไม่คงที่ 

ถ่ายทอด 
ความสัมพันธ์ที่
สอดคล้องกัน

ของ 
สี่บุคลิกภาพเพื่อ

แสดงถึง 
ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

 ข้าพเจ้าสนใจการบันทึกและให้ความส าคัญกับช่วงเวลาธรรมดาๆที่ผ่านไปในชีวิตเพื่อเก็บ
ความทรงจ าที่มีความสุขในระหว่างช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามักมีสภาพจิตใจที่ย่ าแย่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ที่มีเอกภาพมีความสนิทสนมและเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยมองข้ามและจมอยู่กับ
ความมืดมัวในจิตใจ จึงตั้งวัตถุประสงค์ข้ึนมาคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยมีภาพและเสียง
ของสมาชิกในครอบครัวที่ก าลังท ากิจกรรมภายใน บ้านร่วมกันและแยกกัน แสดงให้ถึงถึงความสอดคล้อง
และความขัดแย้งของเสียงที่เกิดจากการท ากิจกรรมเหล่าน้ัน เพื่อสะท้อน ความสัมพันธ์ของสมาชิกในแต่
ละช่วงเวลาที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ นอกจากนี้ก็คาดหวังว่าในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานซึ่งต้องใช้เวลาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมากข้ึนกว่าปกติ จะท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจ  ธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว จนถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีและสนิทสนมกับสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน ใน
ขณะเดียวกันก็สนใจที่จะน ากิจกรรมทางดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่เคยท าร่วมกันในครอบครัวเมื่อครั้งข้าพเจ้ายัง
เป็นเด็ก มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีหลากหลายรูปแบบ และ
บันทึกเสียงพร้อมภาพวิดีโอสมาชิกในบ้านขณะท ากิจกรรมต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ ทดลองวิธีเรียบเรียง 
จนได้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมทั้งเพื่อการศึกษาและการด าเนินชีวิต 

 ในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ
มากมายทั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมและการใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงและวิดีโอได้อย่างช านาญมากขึ้น เรียนรู้
การบูรณาการสุนทรียะของ ภาพเคลื่อนไหวเข้ากับเสียง และที่ส าคัญการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ผลงาน
ของตัวเองในหลากหลายมุม เพื่อให้ผลงานของข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายมากขึ้น ทักษะ
วิเคราะห์ผลงานในส่วนน้ีเป็นสิ่งส าคัญที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด
นี ้

 ในการด าเนินชีวิตและจิตใจ ข้าพเจ้ามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน มีความเข้าใจในมุมมองของ
ผู้อื่นมากข้ึน ไม่เพียงแต่สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าเท่านั้น ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของ
ผู้คนมากข้ึนจากการสังเกตที่ละเอียดอ่อนซึ่งต่อเนื่องมาจากการบันทึกข้องมูลเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ใน
ส่วนน้ีเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพึงพอใจ และคิดว่าประสบความส าเร็จมากที่สุดในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 
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