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งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยมุ่งนําเสนอเรื่องราวและวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการสร้างสรรค์บท
เพลงชุด“หนทางแห่งสันติสุข” ท่ีมาจากความสนใจของผู้วิจัยเองท่ีต้องการศึกษาถึงผลกระทบจาก
ดนตรีท่ีมีต่อจิตใจของมนุษย์ กระบวนการบําบัดท่ีเกิดจากดนตรีต่อผู้ฟัง นํามาซ่ึงการดับทุกข์ดังท่ีผู้คน
มากมายนับไม่ถ้วนกําลังประยุกต์ใช้และแสวงหาคําตอบอยู่ทุกวันนี้ 

บทเพลงแห่งการดับทุกข์ประกอบด้วยเรื่องราว 3 ประการอันเก่ียวกับวัฏจักรของชีวิต 
คือ 1. ความทุกข์และต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ 2. หนทางสู่การพ้นจากความทุกข์ด้วยหลักปรัชญาและ
หลักศาสนา และ 3. ความสุขท่ีบังเกิดเม่ือหลุดพ้นจากความทุกข์  ท้ังนี้ โดยผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับ
การถ่ายทอดดนตรีและเสียงประกอบเรื่องราวผ่านเสียงร้องซ่ึงเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ของมนุษย์ 
ในขณะท่ีใช้เครื่องดนตรีอคูสติกเป็นตัวแทนของคําพูด คําสอน และศาสนา อันเป็นสิ่งท่ีจะมามีอิทธิพล
ต่ออารมณ์ของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงและเย็นสงบลง  
 ในงานประพันธ์ “หนทางแห่งสันติสุข” ผู้วิจัยได้นําเสนอกระบวนการประพันธ์ในรูปแบบ
เพลงชุด (Suite) มีสามท่อน (Three Movements) โดยใช้เสียงร้องท่ีดัดแปลงทางอิเล็คโทรนิคส์ และ
ผสมผสานกับเครื่องดนตรีอคูสติกได้แก่ เปียโน เชลโล และเครื่องเคาะเพ่ือเล่าเรื่องราวต่างๆ ดังนี้ 
  ท่อนท่ี 1: The Suffering ความทุกข์ รวบรวมความทุกข์โศกท้ังหลายของมนุษย์  
  ท่อนท่ี 2 : The Faith ความเชื่อม่ัน ความศรัทธา คําพูด คําสอนตามหลักศาสนาท่ีเข้า
มาสู่ประสาทสัมผัสแล้วช่วยกลอมเกลาจิตใจ และนําไปสู่ 
  ท่อนท่ี 3 : Stillness ความสงบนิ่ง เงียบ การพ้นทุกข์ และก้าวสู่สันติสุข ถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบของงานประพันธ์ท่ีมีลักษณะของดนตรีประกอบบรรยากาศหรืออารมณ์ภาพ โดย
บันทึกโน้ตในรูปแบบของ Graphic Scoreและโน้ตเพลงรวมกัน 
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  This paper aims to analyze the creative approach and the composition process 
of the three-movement suite, “The Way of Peacefulness”.  The analysis serves to answer 
this researcher’s very own interest in studying the immense effects of music on the people.  
It also highlights the role of music as a potentially powerful tool to remedy the melancholic 
mind -- the path explored and discovered by many today. 
  The music of “The Way of Peacefulness” relates on three elements in the 
cycle of life including: 
  1. The Suffering and its Roots. 
  2. The Faith and Religion as a path to follow in order to get rid of all the 
sufferings.  
  3. Stillness, a blissful state of mind -- free from worldly worries. 
  The researcher highly emphasizes the use of sound and voice to represent 
volatile human emotions whereas acoustic notation instruments represent religion and 
faith – the effective elements to subdue melancholy. 
  Clearly, in the composition “The Way of Peacefulness”, the researcher has 
introduced a way of electronic music by using the adapted voice, mixed in contrast with 
acoustic instruments such as Piano, Cello and percussions to tell stories as follows: 
 The 1st Movement: The Suffering when sadness takes over your heart. 
  The 2nd Movement: Faith and Religion…Let conviction, belief and spirituality 
lead your way towards freedom of the mind. 
  The 3rd Movement : Stillness, when one could transcend all the worldly 
sufferings, is portrayed in the form of ambient music. Notation in Graphic Score and 
notation score are recorded altogether.  
 The researcher wish to have a composition that combines electronics and 
acoustic music which hope to be useful to further music’s development. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (Introduction) 
  ความทุกข์เป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับมนุษย์ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ส่วนใดของโลกใบนี้ก็ตาม  ท้ังจาก
สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ มนุษย์ด้วยกัน และแม้กระท่ังตัวเอง จากคํากล่าวของ ติช นัท ฮันห์ ท่ีว่า 
"นรกอาจถูกสร้างโดยพ่อแม่ พ่ีน้อง หรือตัวเธอเอง  เธอเคยสร้างนรกในครอบครัวของเธอมาหลาย
ครั้ง  และทุกครั้งท่ีนรกเกิดข้ึนไม่เพียงสมาชิกในครอบครัวของเธอท่ีมีความทุกข์ตัวเธอเองก็ทุกข์
เช่นกัน"  แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ท่ีสามารถสร้างได้จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างและจากตัวเอง ท้ังยัง
สามารถส่งผลกระทบต่อตัวเองรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นด้วย1 
 หนทางการพ้นจากความทุกข์นั้น มีหลายรูปแบบสําหรับการเลือกปฏิบัติ  ดังจะเห็นได้
เด่นชัดจากคําสอนของศาสนาท้ังหลายท่ีมีคําสอนเพ่ือให้พ้นจากความทุกข์แตกต่างกันออกไปตาม
ความเป็นตัวตนของศาสนา  อย่างเช่นศาสนาพุทธท่ีมีหลักของการมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือ
การพ้นจากความทุกข์ การฝึกหายใจอย่างมีสติ  การเดินอย่างมีสติ  และการยิ้มอย่างมีสติ  ถ้าฝึกสิ่ง
เหล่านี้ได้อย่างชํานาญ ก็จะสามารถเปลี่ยนสิ่งท่ีเป็นทุกข์ให้เป็นสุขได้2 
  ดนตรีมินิมอลเป็นดนตรีท่ีมีรูปแบบของการใช้วัตถุดิบทางดนตรีให้น้อยท่ีสุด มุ่งเน้นการ
ใช้วัตถุดิบหรือกลุ่มโน้ตเดิมซํ้าไปมาจนทําให้ผู้ฟังเข้าถึงบทเพลงในรูปแบบดนตรีมินิมอลได้อย่างลึกซ้ึง
สอดคล้องกับหลักคําสอนของศาสนาพุทธในส่วนของการค้นหาสิ่งท่ีจะนําพาตัวเองไปสู่สถานะของ
สมาธิเพ่งไปท่ีรายละเอียดปลีกย่อยในหลายระดับของจิตวิญญาณ ลุ่มลึกไปด้วยความนึกคิด3 ผู้วิจัยจึง
ได้มีส่วนของความคิดท่ีจะนํารูปแบบดนตรีแบบมินิมอลลิสต์มาใช้ในงานชิ้นนี้ด้วย 
  การใช้ดนตรีในแบบประกอบภาพหรือประกอบบรรยากาศ เป็นดนตรีในแบบท่ีสามารถ
ดึงดูดผู้ฟังให้รับรู้อรรถรสในเชิงอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าจะแสดงให้รู้สึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเป็น
รูปธรรม โดยปล่อยโอกาสให้บางสิ่งในบรรยากาศ ไม่ว่าความคิดของผู้ฟังเองได้มีจินตนาการคล้อยตาม 
หรือเติมแต่งจินตนาการเหล่านั้นเพ่ิมเข้าไปขณะท่ีฟังดนตรีอยู่4 

                                                           

  
1 สังฆะอาสาสมัครหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, ของฝากจากหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ 

(นนทบุรี: พิมพ์ดี จํากัด, 2554), 79-80. 
  2 เรื่องเดียวกัน. 
  3 Liam, The Spirituality of Minimalism, Accessed April, 24 2013, available 
from  http://poptonesmusings.blogspot.com/2009/03/spirituality-of-minimalism.html 
  4 Brian Eno, Ambient Music, accessed January 15, 2013, available from 
http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html 
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  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการนําเสียงร้องท่ีได้รับการบันทึกมาทําการดัดแปลง 
ผสมผสานวางเสียงไว้ร่วมกับเครื่องดนตรีอะคูสติก โดยผ่านการตีความของผู้วิจัยในเรื่องราวเก่ียวกับ
ความทุกข์ หนทางการพ้นจากความทุกข์ และความสุขท่ีได้จากการพ้นทุกข์มานําเสนอในรูปแบบของ
การประพันธ์เพลง “หนทางแห่งสันติสุข” (The Way To Peacefulness) ท่ีมีความเป็นดนตรีเพ่ือ
เล่าเรื่องราวดังกล่าว 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์การประพันธ์เพลงดังนี้ 
  1. เพ่ือสื่อถึงการใช้เสียงร้อง หรือเสียงท่ีเปล่งจากการร้อง เป็นเครื่องดนตรีหลักในการ
สื่อความหมายเพลง 
  2. เพ่ือสร้างภาวะจินตนาการให้ผู้รับฟังติดตามฟัง และรับรู้ความหมายท่ีแฝงไว้ใน          
บทประพันธ์ 
  3. เพ่ือเปิดกว้างความคิดในการสื่อความหมายของเพลงในอีกรูปแบบหนึ่ง 
  4. เพ่ือให้ผู้สนใจท่ัวไปให้กระตุ้นความคิดท่ีมีเหตุมีผล 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการประพันธ์ ดังนี้ 
  1. เป็นบทประพันธ์ของการจัดวางเสียง ท้ังเสียงตรงและเสียงดัดแต่ง 
  2. เป็นบทประพันธ์ของเครื่องเคาะ เครื่องสาย เปียโน และเสียงสังเคราะห์อิเลคโทรนิค 
 
ข้ันตอนการศึกษา 
  1. กําหนดสังคีตลักษณ์ของบทประพันธ์ ประกอบด้วยโครงสร้างจํานวน 3 ท่อน แต่ละ
ท่อนจะแบ่งเป็นส่วนย่อยมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละท่อน 
  2. หาแรงบันดาลใจจากหนังสือ บทความ ปรัชญา ศาสนา ค้นคําพูดของนักปราชญ์ และ
นักดนตรีท่ีมีผลงานตรงกับงานท่ีจะประพันธ์ 
  3. ทดลองทํางานโดยบันทึกเสียงด้วยอุปกรณ์หลากหลายแบบ จากหลายตัวแหล่งผลิต
เสียงเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อยท่ีเหมาะและไม่เหมาะกับงาน บันทึกเสียงธรรมชาติ ดังเช่น เสียงลม     
เสียงนก เสียงน้ําตก อีกท้ังเสียงเครื่องเคาะต่าง ๆในวงดุริยางค์ เก็บบันทึกเสียงร้องเพลงของคน    
เก็บบันทึกและต้ังชื่อแฟ้มของสิ่งต่าง ๆให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการเรียกค้น 
  4. ทดลองท่ีศึกษาเทคนิคต่าง ๆ หรือแม้แต่อุปกรณ์แปลงหรือแปรเสียงท่ีคาดว่าจะใช้ใน
งาน หาจุดร่วมของเทคนิคต่าง ๆกับเนื้อหาของงานท่ีกําลังทํา ว่าสิ่งใดสามารถใช้ได้ หรือไม่ได้       
จดบันทึก และจัดเข้าแฟ้มของสิ่งทดลอง ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  5. เก็บและรวบรวมความเห็นจากงานต่างๆ ท่ีได้ได้ทดลองทํา  นําบางส่วนไปเปิดทดลอง
ให้นักศึกษาดนตรีฟังเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และทําการทดลองซํ้าเพ่ือหาเสียงใหม่ ๆ หาเหตุผลจาก
หนังสือด้าน Sonic Art เพ่ือหาเหตุผลสนับสนุนสิ่งท่ีมีโครงการจะทําต่อไป 
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  6. ลงมือผลิตงาน โดยนําสิ่งท่ีบันทึกไว้แล้วมารวมรวมจัดลําดับ จากโครงสร้างความคิดท่ี
วางไว้ ทดลองผลิตท่อนเพลงเพ่ือดูว่าเทคนิคใดท่ีจะใช้ได้ในงานจริง จากนั้นนําไปทํางานในเพลงจริง 
หากมีนักดนตรีท่ีจะต้องใช้เพ่ิมก็ต้องเชิญมาทดลองเล่น ปรับแต่ง คัดเลือกเครื่องดนตรีท่ีเหมาะสมใน
การประกอบ 
  7. จัดพิมพ์และนําเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้วิจัยคาดว่าบทประพันธ์บทนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
  1. เสนอวิธีการเสนอผลงานทางดนตรี โดยมุ่งเน้นเป็นตัวอย่างให้ผู้ประพันธ์ท่ัวไปท่ีได้รับ
ชม มองตัวเอง ค้นหาจุดเด่นและความถนัดส่วนตัวท่ีอาจจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้ 
  2. เพ่ือเป็นการนําเสนอผลงานท่ีจะมุ่งเน้นให้มองโลกในแง่ดี มีเหตุมีผลในการแก้ปัญหา
ชีวิต ส่งเสริมความคิดท่ีเห็นประโยชน์ต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดี ท่ีจะมีประโยชน์ให้มีสุขภาพกายดีต่อมา
ภายหลัง 
  3. เป็นแนวทางการศึกษาการผลิตผลงานแนวใหม่อีกวิธีหนึ่ง 
  4. เผยแพร่บทประพันธ์เพลงในรูปแบบวิชาการ 
  5. เผยแพร่บทประพันธ์เพลงโดยการนําออกแสดง 
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บทท่ี 2 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างสรรค์ 
 
ดนตรีประกอบบรรยากาศหรืออารมณ์ภาพ (Ambient Music) 
 ดนตรีประกอบบรรยากาศ นิยามได้ว่ามันคือบรรยากาศ หรือสิ่งจูงใจให้เกิดบรรยากาศท่ี
แวดล้อมอยู่ ต้ังใจท่ีจะผลิตผลงานท่ีเป็นต้นฉบับอย่างชัดเจนให้มากท่ีสุด สําหรับเวลาและสถานะการณ์
เฉพาะด้วยมุมมองซ่ึงสร้างจํานวนของการจัดเก็บรายการย่อยของบรรยากาศเพลง เพ่ือใช้กับ
บรรยากาศของอารมณ์ และบรรยากาศท่ีค่อนข้างมีความหลากหลาย 
  ไบรอัน เอนโน (Brian Eno) กล่าวว่า "ดนตรีประกอบบรรยากาศ ต้ังใจท่ีจะเพ่ิมความ
สงบและพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะคิด"1 ด้วยลักษณะเสียงของดนตรีประกอบบรรยากาศท่ีมีลักษณะเป็นแบบโดรน 
คือมีลักษณะฟุ้ง ล่องลอย ลักษณะความไม่มีต้นไม่มีปลายของเวลา ซ่ึงผู้ประพันธ์พยายามจะทําให้
ผู้ฟังรู้สึกเช่นเดียวกันกับการฟังดนตรีประกอบบรรยากาศ โดยเฉพาะจากผลงานของไบรอัน เอนโนใน
การอธิบายงาน อิเมจินารี แลนด์สแคป (Imaginary Landscape) (ภาพท่ี 1) 
 

 
ภาพท่ี 1  โน้ตเพลงส่วนหนึ่งของอิเมจินารี แลนด์สแคป

                                                           

  1 Brian Eno, Ambient Music, accessed January 15, 2013, Available from 
http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html 
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  "และทุกสิ่งท่ีคุณได้ยินอาจจะเป็นเสียงดนตรี หรือสิ่งท่ีไม่ได้บันทึกเสียงมาด้วย เหมือนกับ
เสียงนั้นมีเสียงอยู่ด้วยในขณะท่ีฟังเพลงอยู่ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงด้วย คือเข้ากับสิ่งท่ีอยู่ใน
เสียง และไม่ถูกกันออกไป สิ่งซ่ึงไม่มีต้นและไม่มีจบ นี่คือความรู้สึกในการท่ีจะทําให้ปัจจุบันยาวนาน
ข้ึน"2 
  ด้วยคํากล่าวของไบรอัน เอนโนซ่ึงพูดไว้กับงานของตัวเอง ในงาน ดนตรีประกอบ
บรรยากาศ เพลง อิเมจินารี แลนด์สแคป ว่า "ผมต้องการจะทําดนตรีท่ีมีปัจจุบันท่ีนานกว่า และความ
เป็นท่ีนี่สําคัญข้ึน"3 ซ่ึงสอดคล้องกับคําสอนเพ่ือฝึกจิตในทางพุทธของท่านอาจารย์หลินยี่ ท่ีว่า 
 
               "วิธีการฝึกคือการเข้าพ่ึงปัจจุบันขณะท่ีอยู่กับเราอยู่แล้ว ปัจจุบันขณะท่ีเต็มไปด้วย
มหัศจรรย์แห่งชีวิต โดยไม่จําเป็นต้องวิ่งไปสู่อนาคต เพ่ือตามหาสิ่งเหล่านี้เลย เพราะเธอคือความ
มหัศจรรย์และสิ่งท่ีรายล้อมเธออยู่ ก็คือความมหัศจรรย์ท่ีเธอสามารถสัมผัสได้อยู่แล้ว เธอเพียงแต่
เรียนรู้วิธีท่ีจะหยุดและดํารงในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเป่ียมเท่านั้นก็พอ"4 
 
  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีในรูปแบบของดนตรีประกอบบรรยากาศซ่ึง
เน้นการประพันธ์ท่ีมีความนิ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง กับคําสอนของหลักพระพุทธศาสนาซ่ึงมุ่งเน้นกับ
การอยู่กับปัจจุบัน การระลึกถึงอดีตท่ีแก้ไขไม่ได้ การคิดถึงอนาคตท่ียังมาไม่ถึง อาจทําให้เกิดความ
ทุกข์ได้ 
 

ดนตรีมินิมอล (Minimal Music) 
  ดนตรีมินิมอลลิสต์ดังท่ีออตโต คาโรยี (Otto Karolyi) กล่าวไว้เกิดข้ึนช่วงปี 19605 
ดนตรีรูปแบบนี้มาพร้อมกันกับกลุ่มทัศนศิลป์ (Visual Art) ศิลปินวาดรูปชาวอเมริกันและช่าง
จิตรกรรมลดวัตถุดิบ โครงสร้าง และสีลงไปในระดับท่ีน้อยท่ีสุด (Minimal) ในงานวาดภาพก็ลด
จํานวนสีลง แนวความคิดเหล่านี้สามารถหาได้ในงานดนตรีแบบมินิมอลลิสต์ด้วย 
  ในปี 1960 ศิลปินวัยเยาว์อย่างลามอนเตยัง (Lamonte Young Born 1935), เทอรี่ ไรลี
(Terry Riley, Born 1935) สตีฟ ไรช์ (Steve Reich, Born 1936) และคนอ่ืนๆ ในสหรัฐอเมริกาเริ่ม
ท่ีจะ “จํากัด” ตัวเองลงไปสู่วัตถุดิบทางดนตรีท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีแท้จริง ดังท่ีคาโรยีกล่าวไว้ วัตถุดิบทาง
ดนตรีพ้ืนฐานเหล่านี้ได้รวมถึง "การย้อนกลับสู่ดนตรีในระบบโหมด" ด้วย "การเคลื่อนไหวทางฮาร์โมนิค

                                                           

  2 Brian Eno, Brian Eno Imaginary Landscapes, accessed  February 12, 
2013, Transcribe from http://www.youtube.com/watch?v=e9EkfGrkuEQ 
  3 เรื่องเดียวกัน 
  4 สังฆะอาสาสมัครหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, ของฝากจากหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ 
(นนทบุรี: พิมพ์ดี จํากัด, 2554), 233. 
  5 Otto Karolyi, The Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve 
Reich, Philip Glass and John Adams, in Modern American Music: from Charles 
Ives to the Minimalist, (London: cygnus Arts, 1996), 101. 
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ท่ีน้อยท่ีสุด" และ “ดันทุรังท่ีจะซํ้าแพทเทิร์น (Pattern) ของจังหวะและทํานองกลุ่มเล็ก ๆ" และอีก
อย่างคือ "เป็นอิสระจากการสั่งสมของความรู้ดนตรีทางตะวันตกท่ีเป็นทางการ" และเริ่มต้นใหม่จาก
ศูนย์"6 จุดประสงค์ของมินิมอลลิสต์ในตัวของมันเองก็คือการให้ผู้ชมมีประสบการณ์กับชิ้นงานได้อย่าง
เข้มข้นโดยปราศจากการวางแผนให้เป็นเพลงไว้ (Composition) หรือทํานองหลัก (Theme) ของเพลง7 
  ในความจริงแล้วงานดนตรีมินิมอลเกิดข้ึนก่อนแล้วในงานของลามอนเตยังในช่วงปลาย
ยุค 1950 อย่างเพลง ทรีโอ ฟอร์ สตริงส์ (Trio for Strings, 1958) ซ่ึงเน้นท่ีโน้ตท่ีโหนยาว 
(Sustained) ลามอนเตยังนั้นถือว่า เป็นผู้นําในช่วงแรกของยุคมินิมอลลิสต์ และถือว่าเป็นผู้ก่อต้ัง
ดนตรีมินิมอล8  
  บุคคลโดยท่ัวไปจะถกเถียงกันว่ามินิมอลลิสซึม ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลย ไม่มีความหมาย
และไม่ได้สาธิตอะไรเลย แต่ด้วยการมุ่งเน้นความสนใจไปท่ีรายละเอียดปลีกย่อยในหลายระดับ ศิลปะ
และจิตวิญญาณ เพียบพร้อมและลุ่มลึกไปด้วยความนึกคิด และบางครั้งสามารถสัมผัสเราได้ดีกว่าการ
เคลื่อนไหวทางศิลปะอ่ืนอีกด้วย มีการกล่าวไว้ว่า ชาวพุทธ เหมือนศิลปินมินิมอลลิสต์ ต่างก็ค้นหา
เพ่ือท่ีจะหว่านล้อมตัวเองเพ่ือให้เกิดสถานะของญาณสมาธิ และ “อาการเคลิ้ม” (Trance) ไม่ใช่เกิด
จากดนตรี แต่เกิดจากตัวหนังสือสันสกฤติท่ีร้องว่า “โอม” ซ่ึงตอนเริ่มต้นของการสวดมนต์เป็นท่ีเลื่องลือ
กันว่าสามารถทําให้เกิดการสอดประสานและความเจริญสติ ผ่านทางการกระทบอย่างเป็นรูปธรรม
ของเสียงในร่างกาย การเริ่มร้องเสียง “อู” และการสั่นสะเทือน และเสียงก้องของ “อืม” ในขณะท่ี
คุณออกเสียงแต่ละตัวของอักษรสามตัวนี้ อา อู อืม ซ่ึงเสียงรวมคือ “โอม” คุณกําลังย่างเท้าเข้าสู่
ความหมายท่ีลึกข้ึนกว่าความหมายในความเป็นศัพท์9  
  ลามอนเตยัง มีความเห็นอีกอย่างคือ ซ่ึงค่อนข้างเก่ียวกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ ลามอนเตยัง
บอกว่าเสียงประสานเกิดมาจากกลุ่มก้อนของฮาร์โมนิคหรือเสียงแทรกซ้อน ซ่ึงเก่ียวข้องต่อกันเป็น
หลายส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเสียงท่ีโหนยาว และเก่ียวข้องกับเสียงของจักรวาล (cosmic sound) ซ่ึง
เก่ียวกับความคิดโครงสร้างของจักรวาล เก่ียวข้องกับความคิดท่ีว่าเรามีร่างกายท่ียอมให้เราเข้าใจ
โครงสร้างของการสั่นสะเทือนผ่านการศึกษาเรื่องเสียง เราเริ่มท่ีจะเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างจักรวาล 
และการศึกษาความสั่นสะเทือน (Vibration) ในระดับจิตวิญญาณท่ีสูงข้ึนไปอีก10 

                                                           

  6 Robert P. Morgan, A Return to Simplicity: Minimalism and the New 
Tonality," Twentieth-Century Music, (New York: W.W. Norton, 1991), 424. 
  7 Liam, The Spirituality of Minimalism, accessed April, 24 2013, available 
from  http://poptonesmusings.blogspot.com/2009/03/spirituality-of-minimalism.html 
  8 Otto Karolyi, The Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve 
Reich, Philip Glass and John Adams,” in Modern American Music: from Charles 
Ives to the Minimalists. (London: Cygnus Arts, 1996), 101-102. 
  9 Liam, The Spirituality of Minimalism. 
  10 Gabrielle Zuckerman, An Interview with La Monte Young and Marian 
Zazeela, Accessed April, 24 2013, available from 
http://musicmavericks.publicradio.org/features/interview_young.html 
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เสียงแบบโดรน (Drone Sound) 
  เสียงแบบโดรน หรือดนตรี ท่ีใช้ เสียงโดรน คือ ดนตรีในสไตล์ของมินิมอลลิสต์ 
(Minimalist) 11 ท่ีซ่ึงเน้นการโหนยาวหรือการซํ้าไปมาของเสียงหรือตัวโน้ตติดกัน (Tone Cluster) 
ซ่ึงเรียกกันว่าโดรน มักจะทําโดยสร้างลักษณะบุคลิคในการดึงยาวของของเสียงท่ีมีลักษณะทางฮาร์โม
นิคคล้ายคลึงกัน ท่ีมีความเป็นการแตกลูกเล่น (Variation)  ตลอดท้ังเพลง หากจะเปรียบเทียบกับ
ดนตรีชนิดอ่ืน ลามอนเตยัง หนึ่งในต้นฉบับของช่วงปี 1960 ได้เจาะจงพูดชัดในปี 2000 ว่า "บรรดา
เสียงท่ีหน่วงยาวนั้น จัดอยู่ในมินิมอลลิสซึม" 
  ดนตรีพ้ืนบ้านหรือดนตรีเก่ียวกับศาสนาซ่ึงประกอบไปด้วยเสียงโดรนซ่ึงเป็นแบบ
ลักษณะให้จังหวะนิ่งหรือว่าช้ามากเรียกว่า "ดนตรีแบบโดรน" มักจะพบเจอได้ในหลายส่วนของโลก 
รวมไปถึงถุงเป่าเพลง (Bagpipe) แบบด้ังเดิมในชนชาติสก๊อต ดนตรีดิดกอริดู (Didgeridoo) แบบ
ออสเตรเลีย ดนตรีแบบคาร์นาติก (Carnatic Music) ส่วนใต้ของอินเดีย และดนตรีคลาสสิคของ
ฮินดัสตานี (Hindustani) เสียงโหนยาวอีกแบบของญ่ีปุ่นคือกากาคุ (Gagaku) ดนตรีคลาสสิคแบบ
ด้ังเดิม ในแบบพรีโพลีโฟนิคออร์แกนุม (Pre-Polyphonic Organum) แบบเสียงร้องในช่วงหลังของ
เมดิวัลในยุโรป แชนท์แบบไบเซนไทน์ (Byzantine chant’s ison) หรือร้องเพลงแบบโดรน ท่ีมีในยุค
ศตวรรษท่ี 15 เสียงซํ้ากันควรจะเป็นการทําเสียงซํ้ากันในเครื่องดนตรีถุงเป่าเพลง ท่ีพบกันใน
หลากหลายยุคของรูปแบบดนตรี อย่างไรก็ตามเสียงท่ียืดยาวของความนิ่งและโน้ตยาวจะพบในดนตรี
คลาสสิคช่วงท่ีเป็นท่อนช้าพิเศษ (Adagio movement) รวมอยู่ด้วย เช่น ท่อนท่ีสามของ ไฟว์ สมอล 
พีชส์ ออฟ ออเคสตรา (Five small pieces of Orchestra) ของเอนตัน เวบเบิร์น (Anton Webern 
1883-1945) เช่นเดียวกันกับ เพลงช้าของเพลงโฟล์คยุโรปตอนเหนือท่ีเป็นฟอร์มเรียกว่า สโลว์ แอร์ 
(Slow Air) ท่ีมีส่วนตรงกับดนตรีโมเดิร์นยอดนิยม และดนตรีอิเลคโทรนิค 
  ชนิดของดนตรีโมเดิร์นถูกเรียกว่าดนตรีโดรน หรือ เรียกโดรนโนโลยี12 เพ่ือเป็นการแยก
ความแตกต่างจากดนตรีโดรนในแบบพ้ืนบ้าน มักมีไว้สําหรับเรืยกศิลปินท่ีมักจะเป็นพันธมิตรกับเพลง
ประเภทดนตรีนอกกระแส (Underground Music) และโพสต์ร๊อค หรือกลุ่มเอ็กซ์เพอริเมนทัล 
(Experimental) ดนตรีโดรนมักจัดอยู่ในประเภทฟาวด์ซาวด์ (Found Sound) ดนตรีมินิมอลลิสต์ 
ดาร์คแอมเบียน โดรนดูม/โดรนเมทัล และนอยส์มิวสิค (noise music) บ่อยครั้งท่ีใช้เครื่องดนตรีอิเลค
โทรนิค หรือการโพรเซส (Processing) สัญญาณเสียงแบบอิเลคโทรนิคของเครื่องดนตรีแบบ         
อะคูสติก ชัดเจนคือสร้างความหนาแน่นของเสียงฮาร์โมนิคท่ีไม่เคลื่อนไหว และยังคงโฉบไปท่ี

                                                           

  11 Kyle Gann, “Thankless Attempts at a Definition of Minimalism,” Audio 
Culture: Readings in Modern Music, Christoph Cox and Daniel Warner, Editor (New 
York: The Continuum International Publishing Group Inc, 2006), 301.  
  12 Simon Reynolds, “Post-Rock,” Audio Culture: Readings in Modern 
Music, Christoph Cox and Daniel Warner, Editor (New York: The Continuum 
International Publishing Group Inc, 2006), 359.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

 

 

ความรู้สึกซ่ึง "เวลา" ในขณะท่ีลักษณะจําเพาะของดนตรีโดรนนั้นชัดเจนและง่ายท่ีจะรู้สึกได้ เบ้ืองหลัง
และเป้าหมายของศิลปินก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก 
  นักวารสารอย่างมาร์ค ริชาร์ดสัน (Mark Richardson) ให้คําจัดกัดความไว้ว่า "มันคือ
ส่วนก่อนจางหายไปของดนตรี สร้างข้ึนมาโดยนักดนตรีรูปแบบโดรนชั้นแนวหน้าอย่าง ฟิล นิบล็อค 
(Phill Niblock) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลามอนเต ยัง มันเกิดข้ึนตอนท่ีเม่ือตอนโหนเสียงยาวไป เสียง
บอกลักษณะ (Timbre) เริ่มจางออกไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีความชัดเจนหรือไม่ก็ไซน์เวฟ 
เสียงเงียบจางหายไปจนสิ้น พ้ืนฐานของคลัสเตอร์ท่ีเป็นโทนบริสุทธิ กลับกลายเป็นองค์ประกอบของ
ดนตรี งานชนิดนี้ช่วยให้เราหาความแตกต่างระหว่างดนตรี และ เสียง เหลือใช้จากเกือบหมดทุกสิ่ง 
และเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ 
  สรุปได้ว่า ดนตรีแบบโดรน นั้นเก่ียวกับสิ่งท่ีค่อนไกลจากความเป็นดนตรีเท่าท่ีคุณจะมีได้ 
ก่อนท่ีมันจะหยุดความเป็นดนตรี ในตอนเริ่มต้น มีคําพูดว่า “โอม” พระเจ้าเป็นผู้คิดค้นดนตรีแบบ  
โดรนโดยแท้ และก็มีความเป็นศาสนาเก่ียวกับดนตรีแบบนี้ หรือไม่ก็สิ่งท่ีเป็นเรื่องจิตวิญญาณ13 
  ศาสนาพุทธแบบธิเบตนั้นแผ่กว้างไปท่ัวในธิเบต การร้องเพลงสวด บ่อยครั้งท่ีเป็นภาษา 
ธิเบตหรือสันสกฤติ เป็นส่วนสําคัญท่ีสุดของศาสนา การสวดแบบนี้มีซับซ้อน บ่อยครั้งเป็นการร่ายของ
คําพูดทางศาสนาหรือเป็นการเฉลิมฉลองในหลายกิจกรรม การสวดแบบแยง (Yang Chanting) 
แสดงการร้องโดยปราศจากมิเตอร์หรือการกฏเกณฑ์ทางเวลา ซ่ึงมักจะเล่นประกอบด้วยกลองแบบ         
เรโซแนนซ์ (Resonant Drum) และแบบเสียงตํ่า บรรเลงเป็นเสียงลากยาวของพยางค์ต่างๆ14  ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบอย่างการบันทึกการสวดในแบบธิเบตมาใช้ในการบันทึกกราฟฟิกส์
สกอร์ด้วย โดยการขีดหยักไปมา บนล่างแสดงเสียงสูงตํ่า จากซ้ายไปขวาแสดงเรื่องของเวลา โดยมี
ภาพของบทสวดในศตวรรษท่ี 19 ดังภาพท่ี 2 
 

                                                           

  13 Callum Zeff, The Dream Syndicate, accessed February 18, 2013, 
available from 
http://web.archive.org/web/20030116002445/http://www.godsofmusic.com/gom/articles.
php?action=detail&ID=136 
  14 Beyoundsinging.com, The Journey, accessed April 14, 2013, available 
from http://www.beyondsinging.com/english/home/detail/article/76366/0/beyond---
the-journy 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2  การบันทึกการสวดของศาสนาพุทธในแบบธิเบต 
 
อิเลคโทรอะคูสติก (Electroacoustic) 
  อิเลคโทรอะคูสติก คือศัพท์ท่ีใช้แพร่หลายในการอ้างอิงถึงแนวดนตรีท่ีเป็นผลผลิตมาจาก
การจัดวางของเสียงท่ีมาจากการบันทึกและการประมวลผลของเสียง ผ่านออกมาจากลําโพง โดยไม่มี
ผู้แสดง 
 ดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกมีต้นกําเนิดในช่วงปลายศตวรรณท่ี 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
งานประพันธ์ของสองกลุ่มนักประพันธ์มิวสิคคอนแคร็ต ในปารีสประเทศฝรั่งเศส และ อิเลคโทรนิค 
มิวสิค (Elektronische Musik) ในเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมัน ดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกท้ังหมด
ถูกสร้างข้ึนมาจากเทคโนโลยีของอิเลคโทรนิค สิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลนีสมัยใหม่ โดยจะต้องเก่ียวข้องกับวงจรไฟฟ้า 
เช่น หลอดสูญญากาศท่ีควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์ เป็นต้น ซ่ึงมีท้ังเป็น
ระบบอนาลอคและดิจิตอล ผลงานการประพันธ์รูปแบบนี้ได้สร้างเสียงท่ีเครื่องดนตรีอะคูสติกไม่
สามารถทําได้ เช่น การใช้วงออเคสตราแบบด้ังเดิม ซ่ึงการทํางานร่วมกันระหว่างความถ่ีหรือเสียง 
และการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ตามเวลา “สเปกโตโมโฟโลจี (Spectromorphology)” จากนักประพันธ์ท่ี
ชื่อว่า เดนิส สแมลเล (Denis Smalley) ซ่ึงสเปกโตโมโฟโลจีนั้นประกอบไปด้วย การศึกษาเก่ียวกับ
รูปลักษณ์และสัญลักษณ์ การศึกษารูปร่างต่างๆขององค์ประกอบเสียง การเคลื่อนไหว การพัฒนา
โครงสร้าง 
 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาของดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกต้องย้อนกลับไปยัง สิ่งประดิษฐ์ท่ี
เป็นหลอดสูญญากาศในปี 1906 ประวัติศาสตร์ทางดนตรีท่ีเป็นมาตรฐานท่ีสุดและเอกสารท่ีอ้างอิง ได้
อ้างถึงว่าต้นกําเนิดของดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกนั้นได้เกิดในช่วงหลังปี 1940 และก่อน 1950 และ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานดนตรีของสองกลุ่มจากนักประพันธ์เพลงซ่ึงมีแนวทางทางสุนทรียศาสตร์ท่ี
ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ในกลุ่มของ มิวสิคคอนแคร็ต มีศูนย์กลางอยู่ในปารีสโดยท่ีผู้บุกเบิกคือ 
ปิแอร์ เซฟเฟอร์ (Pierre Schaeffer) ดนตรีของพวกเขานั้นต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการจัดเรียง และการ
เปลี่ยนรูปจากเสียงของธรรมชาติ หมายถึง เสียงจริงท่ีถูกบันทึกไม่จําเป็นต้องสร้างมาจากเสียงของ
ธรรมชาติท่ีอยู่ในป่า โดยบันทึกลงในเทปหรือแผ่นเสียง 
 ในขณะท่ีเมืองโคโลญจ์ ดนตรีอิเลคโทรนิค ถูกจัดทําข้ึนในปี 1949- 1951 จาก         
นักประพันธ์เพลงท่ีมีชื่อว่า เฮเบิร์ท ไอเมิร์ท (Herbert Eimert) และนักฟิสิกส์ชื่อ เวอร์เนอร์ เมเยอร์-
อีพเพลอร์ (Werner Meyer-Eppler) โดยท่ีจะเน้นการสังเคราะห์เสียงอิเลคโทรนิค (Synthetic) 
เท่านั้นโดยเป็นพ้ืนฐานของการสังเคราะห์เสียงจาก ไซน์ เวฟ (Sine Wave) โดยท่ีจะถูกควบคุมอย่าง
พิถีพิถันจากสตูดิโอสําหรับสิ่งท่ีไอเมิร์ทได้ทดลองทุกอย่างและลองสร้างการประพันธ์แบบใหม่ข้ึนมา 
โดยเริ่มต้นจากการทําเพลงด้วยการคงอยู่ของโน้ตตัวเดียว การทดลองต่อมาของเขาคือการสร้างเนื้อ
เสียงและความดังเบา สิ่งท่ีเชื่อมโยงระหว่างสองสถาบันนี้นั้นคือ ดนตรีท่ีถูกบันทึกเป็นเทปและใช้
ลําโพงเป็นเหมือนผู้เล่นดนตรี ปราศจากการแสดงโดยใช้คน ในขณะท่ีในวงการอิเลคโทรอะคูสติก
กําลังขยายตัว ความแตกต่างระหว่าง มิวสิคคอนแคร็ต และ ดนตรีอิเลคโทรนิค ได้ถูกผสมผสานโดย
ผลงานของ คาร์ลไฮนซ์ สต็อกเฮาเซน (Karlheinz Stockhausen) ท่ีชื่อว่า เกอซัง เดอ ยุงลินเกอร์ 
(Gesang der Junglinge) (1955-1956) 15 

                                                           

  15 Cope, David, Techniques of The Contemporary Composer, (New 
York: Schirmer Books, 1997), 225. 
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บทท่ี 3 
 

บทวิเคราะห์แนวทางในการสร้างสรรค์ 
 
การทดลองประพันธ์ดนตรีประกอบบรรยากาศหรืออารมณ์ภาพ 
 “ดนตรีประกอบบรรยากาศต้องสามารถท่ีจะรองรับความสนใจของผู้ฟังหลากหลาย
ระดับ โดยไม่มีการฝืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถถูกละเลยได้และก็น่าสนใจอยู่ในตัวเอง” ไบรอัน 
เอนโน 
 กระบวนการสร้างดนตรี เ พ่ือประกอบภาพยนตร์  หรือประกอบบรรยากาศแล้ว 
ผู้ประพันธ์เพลงจําเป็นท่ีจะต้องคิดไว้ตลอดว่า เพลงท่ีดีในการประกอบภาพยนตร์หรือบรรยากาศ ผู้ฟัง
สามารถท่ีจะลืมฟังเพลงนั้น ในขณะท่ีฟังเพลงนั้นได้ ในขณะท่ีเพลงบรรเลงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บรรยากาศท่ีผู้แสดงมีบทพูดด้วย หรือบางครั้งแสดงในสิ่งท่ีล้ําหน้าความสนใจจากผู้ชมมากกว่าดนตรี 
ดนตรีไม่จําเป็นท่ีจะต้องตอบสนองทุกอารมณ์ของภาพเสมอไป ซ่ึงเราอาจะรู้สึกได้ว่า สิ่งท่ีแสดงอยู่
ตรงหน้าท้ังภาพและเสียง หรือเสียงและบรรยากาศภายในบริเวณนั้นผลัดกันแสดงความเด่นอย่างไม่มี
ข้อจํากัดนั่นเอง1 
 
  ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน 
  การวิจัยทดลองทําดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง "จากฟ้าสู่ดิน" แล้วนําผลงานการวิจัย
ไปใช้ในฉากหนึ่งในภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 83 พรรษา พระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากผู้วิจัยได้รับงานแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ ในฉากสําคัญหนึ่งคือ    
ตัวละครเอกในเรื่องเป็นชาวนาซ่ึง พยายามมาหาโอกาสใหม่ในเมืองหลวง แล้วเหตุบังเอิญเข้าใจผิด 
ทําให้ต้องติดคุกในข้อหาเล่นการพนัน            
      ฉากท่ีต้องบรรยายความเศร้า ผิดหวัง และจนกระท่ังพบความหวังในตอนท้ายเพลง โดย
การหันไปหาหนังสือเล่มหนึ่งท่ีตนเองพกมาด้วยตลอดเวลา แต่ไม่ได้มีโอกาสอ่าน คือหนังสือเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสิ่ง ท่ีเตือนใจคือรายการทีวีในโรงพักท่ีเปิดเก่ียวกับพระราชกรณียกิจขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ังในอดีตและปัจจุบัน การเล่าเรื่องทําโดยเครื่องดนตรีเชลโล (Cello) 
และฟลูต (Flute) ในเรื่อง โดยเครื่องดนตรีเชลโลแทนตัวของชาวนาคนนี้ และเสียงฟลูตแทน
ความหวังจากบ้านและครอบครัวท่ีอยู่ท่ีบ้านนอก 

                                                           

  1 Brian Eno, Ambient Music, accessed January 15, 2013, available from 
http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html 



 

 

       โดยขณะทํางานเพลงนี้ ผู้วิจัย
อีกท้ังกําลังเรียนเนื้อหาเก่ียวกับเพลงประกอบภาพยนตร์จากอาจารย์
       ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดทําโดยบริษัทแอคอาร์ต ของพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
   งานชิ้นนี้ถือเป็นแบบดนตรีประกอบบรรยากาศ ซ่ึงในส่วนท่ีดนตรีประกอบตัวเอกของ
เรื่อง ท่ีคิดคํานึงถึงสถานท่ีและบรรยากาศอ่ืนท่ีไม่ใช่ตรงนั้นคือในเรือนจํา ซ่ึงเป็นบรรยากาศในสิ่งท่ีตัว
ละครจินตนาการ โดยส่วนนี้จะใช้เสียงยาวโดยใช้เทคนิคเอคโค่เพ่ือให้เสียงนั้นก้องหรือเสียงเดิมวนซํ้า
กลับมาทับซ้อนกับเสียงเก่า โดยเสียงบันทึกของเชลโล่ 
ซํ้าใหม่ด้วยดีเลย์ (Delay)2

"ดนตรีประกอบบรรยากาศ นิยามว่าคือบรรยากาศหนึ่ง หรือสภาพแ
เสียง" 
  คลื่นเสียงของเชลโล่ท่ีผ่านการใช้
หยักของการสะท้อนกลับและมีผลต่อคลื่นเสียงโดยรวมอีกท้ังมีรูปคลื่นท่ีสูงข้ึนแสดงถึงความดังท่ี
เพ่ิมข้ึนด้วย เนื่องจากเสียงท่ีเหมือนกันย้อนมาสมทบทําให้เกิดสิ่งนี้ข้ึน เทคนิคนี้นําไปใช้เริ่มต้นสําหรับ
เพลงในการวิจัยครั้งนี้ด้วย โดยจุดประสงค์เพ่ือต้องการสร้างบรรยากาศเสียงท่ี
อุปมาว่าก้องอยู่ภายในจิตใจด้วย
 

ภาพท่ี 3 แสดงคลื่นเสียงของเชลโล่ท่ีปราศจากการใส่เอ็คโคและดีเลย์

                                                          

  2 ดีเลย์คือปฏิกิริยาของเสียงไฟฟ้าซ่ึงผ่านการบันทึกจากสัญญาณเข้ามาบันทึกในวัตถุ 
และเล่นกลับต่อมาจากการเว้นไว้ระยะหนึ่ง และอาจจะทําการเล่นอีกหลายรอบ หรือกลับไปสู่การ
บันทึกอีกรอบหนึ่ง เพ่ือสร้างการย้อนซํ้า
accessed November 12, 2012, available from www.harmony
central.com/Effect/Articles/Delay/

 

โดยขณะทํางานเพลงนี้ ผู้วิจัยได้ดูภาพยนตร์ประกอบไปด้วยพร้อม
เก่ียวกับเพลงประกอบภาพยนตร์จากอาจารย์ Jean-David Caillou

ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดทําโดยบริษัทแอคอาร์ต ของพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
งานชิ้นนี้ถือเป็นแบบดนตรีประกอบบรรยากาศ ซ่ึงในส่วนท่ีดนตรีประกอบตัวเอกของ

เรื่อง ท่ีคิดคํานึงถึงสถานท่ีและบรรยากาศอ่ืนท่ีไม่ใช่ตรงนั้นคือในเรือนจํา ซ่ึงเป็นบรรยากาศในสิ่งท่ีตัว
โดยส่วนนี้จะใช้เสียงยาวโดยใช้เทคนิคเอคโค่เพ่ือให้เสียงนั้นก้องหรือเสียงเดิมวนซํ้า

กลับมาทับซ้อนกับเสียงเก่า โดยเสียงบันทึกของเชลโล่  เม่ือเสียงเอคโคหยุดไปแล้วนําเสียงกลับมาวน
2 เพ่ือสร้างความรู้สึกของสถานท่ีในจินตนาการ ดังท่ีไบรอันเอ็น

ดนตรีประกอบบรรยากาศ นิยามว่าคือบรรยากาศหนึ่ง หรือสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลในลักษณะของ

นเสียงของเชลโล่ท่ีผ่านการใช้เอคโค และดีเลย์ ดังภาพท่ี 3 และ 
การสะท้อนกลับและมีผลต่อคลื่นเสียงโดยรวมอีกท้ังมีรูปคลื่นท่ีสูงข้ึนแสดงถึงความดังท่ี

เพ่ิมข้ึนด้วย เนื่องจากเสียงท่ีเหมือนกันย้อนมาสมทบทําให้เกิดสิ่งนี้ข้ึน เทคนิคนี้นําไปใช้เริ่มต้นสําหรับ
เพลงในการวิจัยครั้งนี้ด้วย โดยจุดประสงค์เพ่ือต้องการสร้างบรรยากาศเสียงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ซ่ึง
อุปมาว่าก้องอยู่ภายในจิตใจด้วย (ภาพท่ี 3)(ภาพท่ี 4) 

คลื่นเสียงของเชลโล่ท่ีปราศจากการใส่เอ็คโคและดีเลย์ 

                   

ดีเลย์คือปฏิกิริยาของเสียงไฟฟ้าซ่ึงผ่านการบันทึกจากสัญญาณเข้ามาบันทึกในวัตถุ 
และเล่นกลับต่อมาจากการเว้นไว้ระยะหนึ่ง และอาจจะทําการเล่นอีกหลายรอบ หรือกลับไปสู่การ
บันทึกอีกรอบหนึ่ง เพ่ือสร้างการย้อนซํ้า, Scott Lehman, Effects Explained: Delay

r 12, 2012, available from www.harmony-
central.com/Effect/Articles/Delay/ 
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ได้ดูภาพยนตร์ประกอบไปด้วยพร้อมกับการประพันธ์เพลง 
David Caillouët 

ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดทําโดยบริษัทแอคอาร์ต ของพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง 
งานชิ้นนี้ถือเป็นแบบดนตรีประกอบบรรยากาศ ซ่ึงในส่วนท่ีดนตรีประกอบตัวเอกของ

เรื่อง ท่ีคิดคํานึงถึงสถานท่ีและบรรยากาศอ่ืนท่ีไม่ใช่ตรงนั้นคือในเรือนจํา ซ่ึงเป็นบรรยากาศในสิ่งท่ีตัว
โดยส่วนนี้จะใช้เสียงยาวโดยใช้เทคนิคเอคโค่เพ่ือให้เสียงนั้นก้องหรือเสียงเดิมวนซํ้า

เม่ือเสียงเอคโคหยุดไปแล้วนําเสียงกลับมาวน
เพ่ือสร้างความรู้สึกของสถานท่ีในจินตนาการ ดังท่ีไบรอันเอ็นโนกล่าวไว้ว่า 

วดล้อมท่ีมีอิทธิพลในลักษณะของ

และ 4 ซ่ึงจะเห็นเป็นรอย
การสะท้อนกลับและมีผลต่อคลื่นเสียงโดยรวมอีกท้ังมีรูปคลื่นท่ีสูงข้ึนแสดงถึงความดังท่ี

เพ่ิมข้ึนด้วย เนื่องจากเสียงท่ีเหมือนกันย้อนมาสมทบทําให้เกิดสิ่งนี้ข้ึน เทคนิคนี้นําไปใช้เริ่มต้นสําหรับ
เกิดข้ึนภายในจิตใจ ซ่ึง

 

ดีเลย์คือปฏิกิริยาของเสียงไฟฟ้าซ่ึงผ่านการบันทึกจากสัญญาณเข้ามาบันทึกในวัตถุ 
และเล่นกลับต่อมาจากการเว้นไว้ระยะหนึ่ง และอาจจะทําการเล่นอีกหลายรอบ หรือกลับไปสู่การ

Effects Explained: Delay, 



 

 

  

ภาพท่ี 4  แสดงคลื่นเสียงของเชลโล่

การทดลองประพันธใ์นรูปแบบดนตรีท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก
 เสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง รอยไหม
  การทดลองวิธีการทําเสียงประกอบ
ด้วยภายหลัง ผู้วิจัยได้ทําในส่วนของการบันทึกเสียงร้องแล้วนําไปดัดแปลงด้วยกระบวนการทางเสียง 
ในขณะนั้นได้กําลังลงเรียนวิชา
ใช้คือบันทึกเสียงพร้อมกับใส่
ต้นฉบับโดยการดัดเสียงไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
ไหม" ซ่ึงฉายออกอากาศทางช่องสาม เม่ือปี 
แนะนําในรายละเอียด โดยอาจารย์
แต่งเสียงอีกด้วย ละครเรื่องนี้ผู้วิจัยได้นําความรู้เหล่านี้ไปประกอบกับส่วนท่ีแต่งเพลงสําหรับท้ังเรื่อง
ด้วยเช่นกัน 
 

                                                          

  3 รีเวิร์บคือสิ่งท่ีคงค้างอยู่ของเสียงในพ้ืนท่ี
ออกไปแล้ว, Michael Valente, Holly Hosford
(New York: Thieme Medical Publisher, 2008), 425
  4 เอคโคคือการสะท้อนกลับของเสียง

 

แสดงคลื่นเสียงของเชลโล่ซ่ึงผ่านการใช้เอคโค และดีเลย์ 
 

ในรูปแบบดนตรีท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากอิเลคโทรอะคูสติก
เสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง รอยไหม 
การทดลองวิธีการทําเสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์ พร้อมกับนําไปใช้ในโอกาสจริง

ด้วยภายหลัง ผู้วิจัยได้ทําในส่วนของการบันทึกเสียงร้องแล้วนําไปดัดแปลงด้วยกระบวนการทางเสียง 
ในขณะนั้นได้กําลังลงเรียนวิชาโซนิคอาร์ท (Sonic Art) กับอาจารย์ Jean-David Caillou
ใช้คือบันทึกเสียงพร้อมกับใส่รีเวิร์บ (Reverb)3 และ เอคโค (Echo) 4 ในขณะท่ีประดิษฐ์ดัดแปลงเสียง
ต้นฉบับโดยการดัดเสียงไปด้วยในเวลาเดียวกัน (ภาพท่ี 5) เพ่ือใช้ในฉากปีศาจของละครเรื่อง 

ฉายออกอากาศทางช่องสาม เม่ือปี 2554 ได้นํามาเปิดให้อาจารย์ Jean
แนะนําในรายละเอียด โดยอาจารย์ Jean-David Caillouët ได้แนะนําโปรแกรมท่ีมาช่วยในการตบ
แต่งเสียงอีกด้วย ละครเรื่องนี้ผู้วิจัยได้นําความรู้เหล่านี้ไปประกอบกับส่วนท่ีแต่งเพลงสําหรับท้ังเรื่อง

                   

รีเวิร์บคือสิ่งท่ีคงค้างอยู่ของเสียงในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีหนึ่ง หลังจากเสียงต้นฉบับได้แสดง
Michael Valente, Holly Hosford-Dunn and Ross J. Roeser,  
Thieme Medical Publisher, 2008), 425-426. 
เอคโคคือการสะท้อนกลับของเสียง. 
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อิเลคโทรอะคูสติก 

พร้อมกับนําไปใช้ในโอกาสจริง
ด้วยภายหลัง ผู้วิจัยได้ทําในส่วนของการบันทึกเสียงร้องแล้วนําไปดัดแปลงด้วยกระบวนการทางเสียง 

David Caillouët เทคนิคท่ี 
ในขณะท่ีประดิษฐ์ดัดแปลงเสียง

เพ่ือใช้ในฉากปีศาจของละครเรื่อง "รอย
Jean-David Caillouët 

ได้แนะนําโปรแกรมท่ีมาช่วยในการตบ
แต่งเสียงอีกด้วย ละครเรื่องนี้ผู้วิจัยได้นําความรู้เหล่านี้ไปประกอบกับส่วนท่ีแต่งเพลงสําหรับท้ังเรื่อง

หลังจากเสียงต้นฉบับได้แสดง
Dunn and Ross J. Roeser,  Audiology, 
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ภาพท่ี 5  แสดงการประพันธ์ดนตรีประกอบละครเรื่อง รอยไหมในรูปแบบอิเลคโทรอะคูสติก 
 
การทดลองประพันธ์ธ์เพลงในรูปแบบดนตรี ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากอิเลคโทรอะคูสติก  
ผสมผสานด้วยเสียงแบบโดรน 
 เสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง รอยไหม 
  การทําเสียงประกอบอีกส่วนหนึ่งของเสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง รอยไหม คือ
การนําเสียงท่ีบันทึกจากเสียงเครื่องทําจั๊กจั่นแบบชาวบ้านของไทย นํามาบันทึกแล้วนํามาเข้า
โปรแกรมเพ่ือให้สามารถสั่งการเล่นเสียงด้วยคีย์บอร์ดแบบมิดี (Midi) ซ่ึงเพ่ิมความคล่องตัวและ
สามารถบังคับการใช้เสียงได้ตามจังหวะเวลาท่ีต้องการได้และสามารถทําเสียงซํ้าให้ทับซ้อนกันไปมา
เหมือนกับว่ามีเครื่องเล่นมากกว่าหนึ่งเสียงท่ีกําลังเล่นอยู่ งานประพันธ์นี้นับได้ว่ากําลังใช้เทคนิคแบบ
อิเล็คโทรอคูสติกในแบบสมัยใหม่ ท้ังจากการเก็บเสียงเพ่ือสั่งการเล่นด้วยคีย์บอร์ด ตลอดจนถึงการ
ดัดแปลงเสียงร้องด้วยตัวแปลงเสียงเวลาจริงด้วยเอคโค และรีเวิร์บตลอดจนเปลี่ยนเสียงให้สูงข้ึนหรือ
ตํ่าลงได้ตามต้องการ (ภาพท่ี 6) 
  ในเพลงนี้ประพันธ์โดยใช้โปรแกรม ลอจิค (Logic) ท่ีจะนําเสียงท่ีใช้เล่นลงในไปป้อนใน
โปรแกรมท่ีเป็นรูปคีย์บอร์ดดังภาพท่ี 5 ไฟล์เสียงท่ีเห็นจะแทนการเล่นเทปสมัยก่อน และเม่ือ
โปรแกรมแล้วสามารถสั่งการเล่นด้วยคีย์บอร์ดได้เช่นกัน 
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ภาพท่ี 6  แสดงการใช้โปรแกรม ลอจิค ในการประพันธ์เพลงประกอบละคร รอยไหม ในรูปแบบของ
อิเลคโทรอะคูสติก 
  
 โซนิค วอเตอร์ (Sonic Water)  
  โดยท่ีนําเสียงร้องโดยเสียงบาริโทนท่ีผ่านตัวช่วยเพ่ิมองค์ประกอบ (Plug-in) ชื่อ        
วอคอเดอร์ (Vocoder) มาดัดแปลงระดับเสียงให้ตํ่าลง และยืดเวลาให้ห่างออกไปด้วยโปรแกรม 
ซาวด์ แฮก (Sound hack) ซ่ึงนับเป็นการแปรค่าสองชั้นทําให้เสียงต้นฉบับจากเสียงร้อง ไปเป็นเสียง
แบบโดรนท่ียืดยาวออกไปในเรื่องเวลา และแปรเปลี่ยนระดับเสียงไปด้วย (ภาพท่ี 7) 
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ภาพท่ี 7  การใช้ วอคอเดอร์ เพ่ือแปรเสียงต้นฉบับออกไปจากเดิม 
 
  เทคนิคการยืดเสียงเพ่ือสร้างเสียงยืดยาวคล้ายกับเสียงโดรนซ่ึงเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งท่ีใช้
ในดนตรีประกอบบรรยากาศ และจัดอยู่ในส่วนหนึ่งของมินิมอลลิสซึม (minimalism) โดยอ้างคําพูด
ของ เลมอนเต ยัง ศิลปินมินิมอลลิสต์ในช่วงยุคแรกว่า “เสียงโทนท่ีดังยืดยาว จัดอยู่ในสาขาของมินิ
มอลลิสซึมด้วย” (ภาพท่ี 8) 
 เทคนิคการยืดความยาวของเสียงออกไป จุดประสงค์เพ่ือสร้างความประหลาดใจ พิศวง
ให้กับผู้ฟัง ให้รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้สึก (ภาพท่ี 9) 
 

 
ภาพท่ี 8  แสดงการประพันธ์โดยใช้โปรแกรม ซาวด์ แฮก ในรูปแบบเสียงโดรน 
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ภาพท่ี 9  แสดงการประพันธ์เพลงโซนิค วอเตอร์ ในโปรแกรม ลอจิค 
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บทท่ี 4 
 

บทวิเคราะห์เพลง หนทางแห่งสันติสุข 
 
  บทเพลง หนทางแห่งสันติสุข เป็นบทเพลงท่ีผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากหนทางการดับ
ทุกข์ของศาสนาพุทธท่ีมีหลักของการมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือการพ้นจากความทุกข์ ซ่ึงการดับ
ทุกข์เป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้คนแสวงหาคําตอบอยู่ทุกวันนี้ โดยผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดดนตรี
และเสียงประกอบเรื่องราวผ่านเสียงร้องซ่ึงแทนด้วยอารมณ์ของมนุษย์ โดยเครื่องดนตรีอะคูสติกซ่ึง
เป็นตัวแทนของคําพูด คําสอน ศาสนา สิ่งแวดล้อมท่ีจะมากระทําต่อเสียงร้องท่ีแทนด้วยอารมณ์ของ
มนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของคําพูด คําสอน ศาสนา สิ่งแวดล้อมนั้น 
 สําหรับงานประพันธ์ชิ้นนี้ จุดเริ่มต้นในการประพันธ์คือ การเริ่มศึกษาถึงสิ่งท่ีจะนํามา
ประกอบเข้าเป็น งานประพันธ์และได้เริ่มท่ีจะศึกษา เตรียมองค์ประกอบในการทําเพลง และวัสดุท่ีจะ
มาใช้ประกอบ 
   โดยในข้ันตอนแรกคิดถึงรูปแบบงานอิเล็คโทรอคูสติก แต่ไม่ใช้โดยวิธีปกติซ่ึงใช้กัน โดย
นําเอาเสียงจริงมาบิดเบือนให้ท้ังยาวข้ึนและเปลี่ยนระดับเสียง และนําไปเก็บในรูปแบบดิจิตอลและ
เรียกมาใช้ด้วยการกดคีย์บอร์ด เช่นเสียงการขูดหน้ากลองโดยใช้มือ เสียงเคาะฉาบ เคาะหน้าฆ้องเป็น
ต้น และใช้บางเสียงด้วยเสียงโดยตรงในลักษณะแบบมิวสิคคอนเคร็ตด้วย แต่ซ่ึงจะไม่ถือว่าเป็นงาน
ชนิดนี้ ด้วยเพราะเหตุว่าเป็นการผสมผสานหลายสิ่งเข้าด้วยกัน เม่ือบิดและแปร และท้ังไม่แปรเสียง
เหล่านั้นแล้ว ต่อมาก็จะเตรียมวัตถุดิบด้านเสียงร้อง ซ่ึงจะเป็นแบบสองวิธีการผสมผสานกัน  
  อย่างแรกคือบันทึกโดยเพ่ิมระบบตัวแปรอคูสติกอย่างเช่นรีเวิร์บและเอคโค เข้าไป โดยท่ี
คิดถึงส่วนของแต่ละเสียงให้จําลองสถานท่ีท่ีก้องมากในหลากหลายรูปแบบ โดยไม่พยายามเก่ียวกับ
ปัจจัยอ่ืนใด ทําการเก็บข้อมูลเสียงไว้หลายอันเพ่ือเลือกใช้ โดยให้แต่ละข้อมูลเสียงเป็นเอกเทศของ
ตัวเอง โดยวางแนวความคิดท่ีจะดําเนินเส้นทางอารมณ์ของท่อนเพลงไปด้วยกัน 
      อย่างท่ีสองคือนําส่วนท่ีเป็นเสียงแรก คัดเลือกและนําไปวางในแทรค จากนั้นจึงร้องส่วน
ท่ีสองนี้สมทบเข้าไป โดยฟังกลุ่มข้อมูลเสียงแรกท่ีจัดวางก่อนเป็นหลัก มีความต้ังใจให้ส่วนท่ีสองท้ัง
แตกต่าง และเหมือน อีกสมทบซํ้ากับสิ่งท่ีมีอยู่แล้วเข้าไปด้วยโดยคิดคล้ายวิธีการเขียนวงดนตรี คือ
ส่วนไหนขาดจึงเติมสิ่งนั้นเข้าไป อย่างเช่น ขาดสูงเติมสูง ขาดตํ่าเติมตํ่า ส่วนนี้ยังคงใช้ตัวแปรอคูสติก
มาช่วยเช่นเดิม ซ่ึงหมายถึงส่วนท่ีสองนี้มีพยายามท่ีจะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับเสียงแบบแรกท้ัง
ทางด้านเสียงแทรกซ้อน(Harmonic) และความดังเบา (Dynamic) ท้ังส่วนแรกและส่วนท่ีสอง 
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บางครั้งมีการปรับแต่งเลื่อนเวลาโดยการเคลื่อนท่ีรูปคลื่นเสียงไปทางซ้ายหรือขวา ท้ังเสียงแบบท่ีหนึ่ง
และสองอีก เพ่ือเปลี่ยนเวลาการเกิดข้ึนของสิ่งนั้นเป็นต้น ทดลองลบ เพ่ิม นํากลับมาซํ้าใช้ แล้วแต่
กรณีท่ีรู้สึกได้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะ ซ่ึงเรียกว่าได้ผลลัพธ์ตามต้องการของผู้วิจัย 
 ในส่วนเทคนิคการบันทึกเสียงเบ้ืองต้นจะใช้ไมโครโฟน เอสอี-วันเอ (SE-1A) ซ่ึงเป็นไมค์
ชนิดอัดเสียงเครื่องดนตรีมากกว่าเสียงร้อง ซ่ึงจะมีค่าบันทึกความถ่ีท่ีสูงกว่าปกติท่ีมักใช้กับเสียงร้อง 
และใช้อุปกรณ์ ออดิโอ อินเตอร์เฟซ (Audio Interface) รุ่น เบบีเฟซ (Babyface) ของ อาร์เอ็มอี  
RME ซ่ึงมีส่วนของ รีเวิร์บ และ เอคโค ในตัวเอง และต้ังอัดบันทึกเสียงวนกลับ (Loop Back) ซ่ึง
หมายถึงว่า "ได้ยินอะไร ก็กําลังบันทึกเสียงสิ่งนั้น" ซ่ึงหมายความอีกอย่างหนึ่งว่า หากทําการเปิดเพลง
หรือเสียงบางอย่าง หรือแม้แต่เสียงคลิก เสียงนั้นก็จะนํามาบันทึกในแทรคใหม่ด้วย ไม่ใช่เฉพาะเสียงท่ี
เข้าไปในไมโครโฟนเท่านั้น จุดประสงค์ก็คือการต้องการให้เสียง รีเวิร์บ และ เอคโค ท่ีเปิดนั้น บันทึก
ลงไปในแทรคท่ีกําลังบันทึกเสียงด้วย 
 เนื่องจากฟังชั่นของอุปกรณ์แต่เดิมโดยปกติท่ีใช้งานท่ัวไป จะใช้สําหรับปล่อยเสียง
ออกมาเพ่ือให้ได้ยินเท่านั้นในการดัดแปลงเสียงเพ่ือสร้างความรู้สึกดีตอนฟัง แต่ไม่ได้ใช้บันทึกลงไปท่ี
แทรคร้องด้วย ซ่ึงฟังชั่น วนกลับ จึงหมายถึงการนําสิ่งท่ีได้ยิน ณ ตอนนั้น นํามาบันทึกลงแทรคจริง
หมดดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่เพ่ือฟังเม่ือทําการร้องเท่านั้น จึงนับเป็นการดัดแปลงการทํางานปกติของ 
ออดิโอ อินเตอร์เฟซ ดังกล่าว อีกท้ังเป็นการจํากัดการทํางานให้ผลิตแต่ละชิ้นขององค์ประกอบของ
งานประพันธ์ ได้อย่างอิสระซ่ึงกันนั่นเอง 
 สาเหตุท่ีใช้เสียงร้องมาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้สึก คือเสียงร้องสามารถท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้สึกไปสู่ผู้ฟังได้ง่ายกว่าเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน เพราะเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารปกติของ
มนุษย์อยู่แล้ว การท่ีไม่มีเนื้อร้อง แม้บางครั้งไม่มีทํานอง ก็สามารถท่ีจะสื่อสารความรู้สึกหรืออารมณ์
ได้ สถาปัตยกรรมทางการได้ยิน ติดตามย้อนกลับหาแหล่งกําเนิดของมันไปสู่เสียงแห่งพ้ืนท่ีของ      
จิตวิญญาณ ความเชื่อในพลังของเสียงร้องเปรียบได้กับความเชื่อทางจิตวิญญาณ มนุษย์ในช่วงต้น
กําเนิดไม่สนใจเสียงกระซิบของพ้ืนท่ี และหยุดความสนใจอยู่ท่ีถํ้าใหญ่ท่ีพร้อมไปด้วยเสียงคําสั่ง1 
  ประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ ท่ีตัวโน้ต แต่เป็นเสียงท่ีอยากจะได้ยิน และสื่อความหมายท่ี
ต้องการในรูปแบบความรู้สึก อุปมาว่าเป็นดนตรีแบบโบราณ ด้วยสัญชาติญาณพ้ืนฐานของคนสามารถ
เข้าใจและติดตามความรู้สึกของเพลงได้ ยกตัวอย่างคุณพ่อท่ีต้องการคุยกับลูกน้อยแบเบาะ แต่กลัวว่า
เสียงตัวเองห้าวเกินไปเกรงว่าลูกน้อยจะกลัว จึงทําเสียงแหลมเล็ก เพ่ือคุยกับลูก และเม่ือต้องการจะดุ
สุนัขท่ีพยายามจะเข้าใกล้ ก็ใช้เสียงอันห้าวเพ่ือท่ีจะดุ โดยในขณะท่ีสุนัขไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจคําศัพท์
ทุกตัว แต่อาการและบรรยากาศของเสียงสามารถสื่อความหมายได้แล้ว และนั่นคือเสียงพ้ืนฐานท่ีใช้
สําหรับงานชิ้นนี้ 
  การใช้ลักษณะดนตรีในรูปแบบดนตรีประกอบบรรยากาศ และ ดนตรีในรูปแบบ     
อิเลคโทรอะคูสติก มีความน่าสนใจ เนื่องจากสามารถสื่อสารความหมายได้ดีและตรงประเด็นและ
เข้าถึงความรู้สึกได้ แม้กระท่ังจิตใต้สํานึก 

                                                           

  1 Barry Blesser and Linda-Ruth Salter, Space Speak, Are You Listening?, 
(Cambridge: The MIT Press, 2007), 72. 
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  เพลงแห่งการดับทุกข์มีสามเรื่องราวคือ 1) ความทุกข์ (The Suffering) 2) หนทางการ
พ้นจากความทุกข์ (The Faith) และ 3) การพ้นทุกข์ (Stillness) เครื่องดนตรีท่ีใช้มีดังนี้ 
 เสียงร้อง เปียโน เชลโล เสียงสังเคราะห์อิเลคโทรนิค พิงค์นอยซ์ และเครื่องจังหวะ 
 
ท่อน 1 ความทุกข์ (The Suffering) 
  ในท่อนเพลงท่ี 1 นี้ท้ังหมดใช้ลักษณะความเป็นโดรนมาเป็นเครื่องมือในการสร้างเพลง ใน
ลักษณะบรรยากาศใกล้เคียงกับความเป็นบทสวดของศาสนา เพ่ือเรียกท้ังสมาธิ และความมีอารมณ์
ร่วมของผู้ฟัง 
  ส่วนนี้เริ่มสร้างบรรยากาศด้วยเสียงท่ีแหบพร่าของเสียงคํารามในคอของนักร้อง จากเบา
แล้วค่อยเพ่ิมความดังและความก้องของเสียงข้ึนเพ่ือสร้างบรรยากาศในการแสดงสถานท่ีมาของเสียง
ว่ามาจากภายในความคิดจิตใจ โดยบันทึกเสียงสดพร้อมกับใส่เสียงก้องประเภทรีเวิร์บ และเอคโค 
ซ้อนกัน ในขณะท่ีมีอีกเสียงหนึ่งท่ีคล้ายคลึงกัน แต่มาจากเสียงของการขูดหน้ากลองทิมปานีไปมาโดย
บันทึกเสียงในระยะใกล้ เพ่ือต้องการให้ได้ยินความสากแหบพร่าของเสียงใช้เทคนิคยืดเวลาของเสียง
เข้าไปอีก 30 เปอร์เซนต์เพ่ือต้องการให้ได้ยินความสากแหบพร่าของเสียง และเสียงนี้ต้องการให้ผู้ฟัง
ได้รับความรู้สึกอารมณ์บีบค้ันของเสียง ท่อน 1 นี้แบ่งออกเป็น 8 ส่วน (Section) 
  ในส่วนเริ่มต้นนี้ มีเสียงกระซิบซ่ึงเข้ามาหน่วงเวลาช้ากว่าช่วงต้นเพลงเล็กน้อย ผู้วิจัย
ต้องการให้เป็นความรู้สึกของการกระซิบนินทาว่าร้าย ซ่ึงเป็นความเป็นจริงบางอย่างทางสังคมท่ีนํามา
เป็นเง่ือนไขเพ่ิมมากข้ึนของอารมณ์ขุ่นมัวของเพลง รวมเข้ากับอารมณ์ท่ีมีอยู่แล้วในเสียงอ่ืน เพ่ือเพ่ิม
อรรถรสทางอารมณ์ให้มากยิ่งข้ึน ในทางดนตรีแล้ว ลักษณะเสียงกระซิบนี้จะสร้างลวดลายของ
เสียงดนตรี (Texture) ในท่อนเพลงช่วงนี้มากข้ึน ในแง่ของการกระโดดไปมาของความดังเบา ท้ังโทน
เสียงท่ีแหลมสั้นของความเป็นเสียงลมผ่านซอกฟัน เสียงนี้สร้างมิติและความครบของย่านความถ่ีและ
สนับสนุนให้กับบรรยากาศโดยรอบของท่อนเพลงเป็นอย่างดี 
 
  ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีหนึ่ง  
  แทรคเสียงร้อง “อืม” จะมาช้ากว่าเล็กน้อยจากเวลาเริ่มต้นเพลง เป็นเสียงร้อง “อืม” ท่ี
ใช้ระดับเสียงโน้ต จากโน้ตตํ่าโหนไปหาโน้ตสูง  แล้วลงมาโน้ตตํ่า และข้ึนไปสู่โน้ตบนอีกครั้งโดยดัด
เสียงร้องให้ทุ้มนุ่มลึก และเสียงท่ีเทียบเคียงความดังแข่งกันข้ึนมาคือเสียงคํารามจากแทรคเสียง 
“คําราม” โดยยังคงใช้เทคนิคเสียงก้องจากรีเวิร์บ และเอ็คโค เพ่ือให้รับรู้สถานท่ีมาว่ามาจากภายใน
จิตใจ และกลายเป็นสองแทรคท่ีโหนข้ึนลงของความดังเบาจากนั้นจึงค่อยสงบลงพร้อมกันของท้ังท่อน 
(ภาพท่ี 10) 
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ภาพท่ี 10  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีหนึ่ง 
 
  ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสองเอ (2a) และส่วนท่ีสองบี (2b)  
  เป็นส่วนท่ีเกือบซํ้าเหมือนกันท้ังสองส่วน จะต่างกันตรงท่ีลวดลายการเล่นของเปียโนท่ี
แตกต่างกันทางด้านจังหวะการเล่น ส่วนนี้วางพ้ืนด้วยโดรนของเสียงร้องของสองแนวท่ีต้องการให้รู้สึก
ถึงการเห่กล่อม ซ่ึงหมายความถึงการกล่อมอารมณ์ให้สงบนิ่งลง แต่น้ําเสียงของอารมณ์กลับไม่แสดง
ถึงความรู้สึกนั้นจริงจัง เพราะยังแฝงไปด้วยความลึกลับซับซ้อนของอารมณ์ ให้ความรู้สึกน่ากลัวแฝง
ไว้ ตัวโน้ตท่ีผู้วิจัยคิดไว้ ไม่เก่ียวกับหลักการประสานเสียงแนวต้ัง หรือแบบแนวนอน  แต่เพ่ือมุ่งเน้นให้
ความรู้สึกแบบมุ่งไปข้างหน้ามากกว่าจะเน้นการประสานเสียง (ภาพท่ี 11) (ภาพท่ี 12) 
  เสียงสูงข้ึนไปนั้นเป็นเสียงท่ีออกโน้ตสูงเป็นจังหวะ เหมือนการปลอบด้วยวลีคําพูดเป็น
ระยะอีกแนวหนึ่งท่ีวางพ้ืนมาค่อนข้างเงียบ เป็นเสียงหายใจ แต่เม่ือเปล่งลมผ่านปาก ปากจะเปลี่ยน
สระไปเป็น เอ อา เอ อา สลับกันโดยสุ่มสลับ 
  ในท่อนสองเอเสียงเปียโนจะเล่นด้วยโน้ตท่ีค่อนข้างถ่ีกว่า ตัวโน้ตจะมีตัวท่ีไปกระทบกับ
เสียงโน้ตสูงแนวเสียงร้องเป็นคู่เก้าไมเนอร์ ในขณะเดียวกันก็มีตัวคู่ประสานคู่หกเมเจอร์อยู่ด้วย วาง
พ้ืนเสียงตํ่ากว่าของเปียโนเป็นเสียงเบียดกันของคู่สองเมเจอร์ ซ่ึงเป็นโน้ตเสียงเดียวกัน (Unison) แต่
ตํ่ากว่าของแนวสูงสุดของเปียโน ในเสียงนี้ต้องการให้เป็นความรู้สึกเป็นห้วงของอารมณ์ความคิด (ภาพท่ี 
10) ในท่อนสองบี เสียงเปียโนจะเล่นห่างโน้ตกว่า เลี่ยงการเล่นซํ้าบ่อยเกินไป เปรียบเทียบกับอารมณ์
ของการซํ้าไปมาแล้วก็มีการเบ่ือหน่าย (ภาพท่ี 12) 
  ในส่วนท่ีสองบี มีพิเศษกว่าส่วนท่ีสองเอ คือมีเสียงซินธีไซเซอร์ (Synthesizer) เป็นเสียง
แหลมสูง แต่ยังเป็นเนื้อเสียงแบบคล้ายคลึงกับเสียงร้อง คือมีลักษณะเสียงพร่าในตัวเอง เริ่มการเล่น
โดยการค่อย ๆเบาเข้ามาหาดัง (Fade in) เสียงยาวไปจนจบส่วนท่ีสองนี้ เพ่ือสร้างความรู้สึกช่วยดึง
สมาธิให้ยังอยู่ฟังและล่องลอยไปกับเสียงและจบไปกับท่อนเพลงด้วยอาการสงบลงโดยการเบาลงใน
ท้ายโน้ต (Fade out) (ภาพท่ี 12) 
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ภาพท่ี 11  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสองเอ 

 

 
ภาพท่ี 12  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสองบี 
 
  ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสาม 
  ท่อนนี้เริ่มด้วยเสียงเคาะด้วยนิ้วและเล็บบนฆ้องแผ่นใหญ่ เพ่ือสร้างลวดลายเสียงท่ีทําให้
ฟังรู้สึกถึงความตระหนก เสียงนี้วางให้เป็นเสียงประกอบเบ้ืองหลัง ต่อมาเสียงท่ีนําคือแทรคเสียง 
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“อืม” ของเสียงร้องครางเข้ามาในแบบใช้ความคิด แต่แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวปนความลึกลับ อารมณ์
ของเสียงยังเก็บงําความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ การวางรูปแบบอารมณ์เช่นนี้เป็นความจงใจท่ีจะทําให้
ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย และอีกนัยยะหนึ่งก็คือเกิดความมีสมาธิท่ีจะติดตามบทประพันธ์
ต่อไปด้วยความสงสัย แต่ใจจดจ่อต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีต่อมา ความเป็นโดรนของบทประพันธ์นี้ 
ต้ังใจท่ีจะให้ผู้ฟังรู้สึกเทียบเท่ากับเพลงแบบบทสวดเก่ียวกับทางศาสนาด้วยเช่นกัน แต่ในบทประพันธ์
ส่วนนี้ไม่ต้องการให้รู้สึกเพียงมีสมาธิเท่านั้น แต่ต้องการให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมและสะเทือนอารมณ์ไป
ด้วย กับเสียงซ่ึงประกอบร่วมไปด้วยส่วนหนึ่งคือเสียงสระ โอ เอ อา เป็นแบบเสียงกระซิบ ซ่ึงสิ่งนี้
ยังคงอยู่คล้ายกับตอนต้นเพลงแต่ว่าแปรไปเป็นความรู้สึกท่ีสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองข้ึน (ภาพท่ี 13) 
  เม่ือผ่านไปครึ่งท่อนมีเสียงสูงของโน้ตทํานอง ร้องว่า เว-โอ เว-โอ-อา เป็นทํานองท่ีเริ่มต้น
ด้วยโน้ตเดิม จบด้วยโน้ตเดิม แต่มีการดําเนินทางโน้ตซํ้าอย่างต่อเนื่อง (Sequence) จากสองโน้ตแรก
เป็นต้นแบบซีเควนส์ ไปหาสองโน้ตต่อมาซ่ึงมีการดัดแปลงโน้ตหลังให้สูงข้ึนครึ่งเสียงซ่ึงทําให้เปลี่ยนคู่
ระยะจากเดิมท่ีควรจะเป็น F Natural แต่เป็น F# เพ่ือให้ส่งกลับมาจบท่ีโน้ตเริ่มต้นด้วยความรู้สึก
แบบโน้ตเสียงนําจบ (leading tone) (ภาพท่ี 13) 
 

 
ภาพท่ี 13  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสาม 
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  ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีส่ี 
  ส่วนนี้เป็นความรู้สึกของการหยุดคิดคํานึง ด้วยบรรยากาศของเสียงท่ีให้ความรู้สึกนั้น 
เสียงทุ้มลึกและปนเสียงติดลําคอมาด้วยสร้างบรรยากาศนั้น เสียงเบ้ืองหลังเป็นแทรคเสียงของ
อุปกรณ์ทําเสียงจั๊กจั่นแบบไทย ท่ีหมุนไปมาให้ความรู้สึกเสียงเป็นเม็ดเล็กสลับกันโดยสุ่ม มีคํากระซิบ
ของอา เอ และโอ สลับไปมา จากนั้นมีเสียงโน้ตเปียโน สลับกับเสียงเคาะกลองใหญ่เบา ๆ เม่ือมีตัว
โน้ตเข้ามา ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเสียงแห่งการบอกเล่านําทางบางอย่าง จากนั้นก็จบด้วยคําถาม ท่ี
ตอนท้ายของท่อนโดยเปียโนและกลองใหญ่เล่นจังหวะพร้อมกันสามโน้ต (ภาพท่ี 14) 
 

 
ภาพท่ี 14  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสี่ 
 
  ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีห้า 
  ส่วนนี้เป็นเหมือนการประสานเสียงเบา แต่ค่อนข้างเป็นบทสนทนาของคนสองกลุ่ม มี
การต้ังคําถามและมีการตอบไปมา เบ้ืองหลังเป็นเสียงขูดหน้ากลองใหญ่เพ่ือสร้างเสียงคล้าย ๆกับมีลม
พัดไปมา มีเสียงสระหลากหลายประกอบเป็นบรรยากาศแต่ก็ไม่ได้เบียดบังบรรยากาศหลักคือการถาม
และการตอบได้ มีการบิดเสียงร้องโหนสูงตํ่าของเสียงร้องในโน้ตบรรทัดบนเพ่ือสร้างความตึงเครียด
และ ตอนท้ายจบด้วยเสียงร้องท่ีจะวางทางไปสู่ส่วนต่อไป (ภาพท่ี 15) 
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ภาพท่ี 15  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีห้า 

 
  ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีหก 
  จากการส่งทํานองท่ีไม่ขาดเสียงโยงมาเป็นทํานองซ่ึงค่อนข้างคร่ําครวญ บีบเสียงใน
ลักษณะเค้นอารมณ์ ร้องทํานองเป็นเพียงสามตัวโน้ตของบันไดเสียงเมเจอร์สลับไปมาอยู่ในคีย์บี
เมเจอร์ เสียงท่ีร้องรับยังคงอยู่เหมือนกับส่วนท่ี 5 เหมือนการปลอบประโลมให้สงบสติอารมณ์ลงมา 
ซ่ึงทํานองในแทรคเสียงบนนั้น ออกแบบอารมณ์เหมือนกับความกดดัน ในบทบาทของเพลงแล้ว ผู้
ปลอบประโลมไม่ได้ช่วยเหลือได้ทันทีทันใดในตอนกลางท่อน แต่ท้ายท่ีสุดจึงเหมือนจะสงบลงได้ การ
ส่งนําเข้าท่อนนี้ยังมีเสียงฉาบ (cymbal) เคาะมาเร่งเร้าอารมณ์ พร้อมท้ังวางพ้ืนบรรยากาศด้วยการ
เคาะฆ้องด้วยนิ้วไปตลอดแทรค เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีคล้อยตามไปด้วยกันกับเสียงทํานอง เพ่ือสร้าง
มิติและลวดลายของเสียงท่ีเข้ากัน (ภาพท่ี 16) 
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ภาพท่ี 16  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีหก 
 
  ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีเจ็ด 
  โน้ต G จากเสียงร้องครวญครางของ ส่วนท่ีหกยาวลอยต่อมาเหมือนเป็นรอยต่อของ
อารมณ์ แต่ก็ยังมีความคุกรุ่นในความเครียดของเสียงร้องอีกกลุ่มหนึ่งร้องประสานในคู่สี่แต่จะฟังได้
โน้ตไม่เด่นชัดนักเพราะลวดลายของเสียงต้ังใจทําให้คลุมเครือ และมีการแปรระดับเสียงลงไปหาความ
ไม่มีระดับเสียงด้วยในขณะท่ีมีเสียงซินธิไซเซอร์เป็นโน้ต F# สอดแทรกมาในท้ายท่อนและจากนั้นก็มี
โน้ต G เข้ามาประสานคู่สองไมเนอร์ คู่ท่ีชิดติดกัน สร้างความเครียดอีกระลอกหนึ่งให้กับท่อนเพลง 
(ภาพท่ี 17) 
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ภาพท่ี 17  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีเจ็ด 
 
 
ท่อนสอง หนทางการพ้นจากความทุกข์ (The Faith) 
  ในท่อนเพลงท่อนสองนี้ ใช้ความคิดเรื่องการประสานเสียงแบบเรียบง่ายโดยใช้ตัวโน้ตท่ี
ไม่ครบคอร์ดมาทําหน้าท่ีเลียนแบบเสียงระฆัง เพ่ือเป็นเชิงสัญญลักษณ์ในทางศาสนาพุทธอย่างหนึ่ง
โดยท่ีผู้คนมักนึกถึง สิ่งหนึ่งซ่ึงทําให้คนคิดเป็นเสียงระฆังได้ก็คือเนื้อร้องคําว่า “เงง” “งาง” ความเป็น
สระของภาษาไทย สร้างความรู้สึกเหมือนการตีระฆังแล้วหางเสียงจางหายไป และลักษณะคําร้องมี
การแปรไปของรูปปากในการออกเสียง “เงง” ดูเหมือนลงท้ายคําด้วยสระอี และ “งาง” ดูเหมือนลง
ท้ายคําด้วยสระ อือ หากพูดในความเร็วท่ีช้าจะได้ความรู้สึกเช่นนี้ และอีกความรู้สึกท่ีเสริมเข้ามาคือ
การวางตําแหน่งตัวโน้ต คําร้อง ในแนวท่ีไม่ขนานกัน และขนานกันในบางเวลา จนถึงเกือบขนานกัน
ในหลายแนวของเสียงร้อง ซ่ึงสร้างมิติของเสียงระฆังได้ดียิ่งข้ึน โดยพ้ืนฐานของตัวโน้ตเหล่านั้น สร้าง
แรงบันดาลใจและความคิดให้ผู้แต่งคิดทํานองเพลงท่ีเข้ากันกับเสียงประสาน แต่อยู่ในระดับท่ีโดดเด่น
ออกมาฟังได้ชัดเจนในหลายครั้ง ท่อนจบของท่อน หรือส่วนท่ี 3 ใช้คําร้องท่ีนึกถึงดาวท่ีกระพริบโดย
คําว่า “วา” กับ “อู” ซ่ึงแท้จริงแล้วแตกออกมาจากคําว่า “วาว” หรือ “แวววาว” นั่นเอง และคําร้อง
ภาษาไทยให้ความรู้สึกถึงดาวได้อย่างตรงไปตรงมาท่ีสุด 
 
 ท่อนสอง ส่วนท่ีหนึ่ง 
  ใช้โน้ต 3 ตัวแรกของบันไดเสียง Eb เมเจอร์มาจําลองเป็นเสียงระฆังวัด โดยท่ีเริ่มจาก
โน้ต F แล้วจึงตามด้วยโน้ต G และโน้ต Eb โดยมีการกัดเป็นคู่ 2 major และหากนับเสียงแทรกซ้อน 
(Over Tone) ของโน้ตหลักแล้วก็จะทําให้เหมือนกับเป็นการร้องคอร์ดเมเจอร์ไนน์ (Maj9 Chord) 
เพราะเสียงแทรกซ้อนของโน้ต Eb ก็คือตัว Bb นั่นเอง เป็นการแสดงเสียงจากเสียงของนักร้องในกลุ่ม
โน้ตในคุณภาพเสียงท่ีมีเสียงแทรกซ้อนตามปกติ ซ่ึงจะได้ยินชัดกว่าเสียงร้องในกลุ่มโน้ตท่ีสูงกว่านี้เป็น
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คู่แปด สิ่งท่ีสร้างความคล้ายคลึงกับระฆังคือการเปล่งเสียงเป็น “เงง งาง” ของโน้ต G และโน้ต Eb 
ส่วนโน้ต F ทําเป็นเสียงนุ่มไว้เป็น “อืม” แต่ก็จะมีบิดสระเล็กน้อยบ้างในขณะท่ีเวลากําลังดําเนินไป 
ตลอดท้ังมีการดังข้ึนและเบาลง ท้ังนี้ระบบการบันทึกเสียงยังใช้ตัวแปรอิเลคโทรนิคคือรีเวิร์บและซ้อน
ด้วยเอคโค เพ่ือการสร้างความรู้สึกว่าอยู่ในภาวะสถานท่ีซ่ึงมีความใหญ่โต มีการสะท้อนกลับของเสียง 
ซ่ึงท้ังหมดท้ังสิ้น ท้ังสระท่ีเหลื่อมกัน และความต้ังใจท่ีให้จังหวะล่องลอย คือการไม่เน้นท่ีจะให้โน้ตใด
โน้ตหนึ่งมาพร้อมกันในแนวด่ิงแต่อย่างใด อีกท้ังการสะท้อนกลับจะมีท้ังแบบสะท้อนชัด โดยจากตัว
แปรงเสียงก้อง และคลุมเครือโดยใช้ตัวแปลงเสียงแบบรีเวิร์บ ทําให้ได้ผลการผลิตเสียงซ่ึงประสพ
ความสําเร็จเป็นไปตามท่ีต้องการ (ภาพท่ี 18) 
  เสียงทํานองท่ีบันทึกด้วยกุญแจซอล ค่อนข้างจะเป็นโน้ตท่ีสูงไกลกว่าโน้ตเสียงระฆัง 
ผู้ประพันธ์ตั้งใจท่ีจะล้อเสียงแทรกซ้อนของคอร์ดเมเจอร์ ท่ีไม่ได้บันทึกและนํามาร้องครบคอร์ดแต่ซ่ึงก็
ได้ยินอยู่ในสภาวะเม่ือเสียงต่างๆมารวมกัน เสียงทํานองนี้ต้องการให้เกิดความรู้สึกโหยหาบางอย่างแต่
ก็ยังอยู่ในอาการสํารวมกิริยา ไม่แสดงลักษณะขัดอารมณ์แต่อย่างใด โดยโอนอ่อนตามเสียงระฆังท่ีดัง
กังวานอยู่เหมือนสายน้ําท่ีไหลไปตามกัน 
 

 
ภาพท่ี 18  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสอง ส่วนท่ีหนึ่ง 
  
 ท่อนสอง ส่วนท่ีสอง 
  เปลี่ยนกลุ่มเสียง 3 โน้ตแรกมาอยู่ในบันไดเสียง Db เมเจอร์ ซ่ึงใช้ตัวร่วมของเสียงเดิม
และเสียงใหม่คือโน้ต Eb โหนเสียงยาวเป็นโดรน ต่อเนื่องมาจาก Eb ซ่ึงเคยเป็นโน้ตตัวท่ีหนึ่งของ
บันไดเสียง Eb เมเจอร์ กลายมาเป็นตัวท่ีสองของบันไดเสียง Db เมเจอร์ สร้างความแปลกเล็กน้อยใน
การเปลี่ยนลําดับในบันไดเสียง เสียงร้องกลุ่มนี้ยังคงมีจุดประสงค์ให้เลียนแบบระฆังเช่นเดิม แต่เป็น
ระดับเสียงท่ีสูงข้ึน เพ่ือต้องการหนุนเสียงทํานองท่ีเล่นโดยเชลโลให้ชัดเจนมาก เพราะว่าเชลโล
บรรเลงในกลุ่มโน้ตท่ีต่ํากว่ากลุ่มเสียงระฆังคู่แปดโดยประมาณ กลุ่มร้องโน้ตเลียนแบบระฆังจะใช้กลุ่ม
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ของการออกเสียงท่ีซํ้ากันของท้ังสามแนว แต่ไม่พร้อมกันในแนวด่ิงแต่อย่างใด สร้างผลสะท้อนท่ีนิ่ง
มากกว่าช่วงต้นเพลง ซ่ึงแสดงอารมณ์ท่ีเยือกเย็นลงแม้ว่าโน้ตจะสูงข้ึน เนื่องจากความคลุมเครือของ
โน้ตตํ่าท่ีเคยใช้ใน ท่อนสอง ส่วนท่ีหนึ่ง หายไปด้วย กลุ่มโน้ตของเชลโลมีความซับซ้อนของการเรียงตัว
โน้ตมากกว่า น้ําเสียงของเชลโลสื่อถึงความมีพลังอํานาจแต่ก็นุ่มนวลในความรู้สึกเมตตา ผู้ประพันธ์
ต้องการให้เครื่องดนตรีเชลโลเปรียบเสมือนพระอาจารย์ทางศาสนาพุทธรูปหนึ่งกําลังทําการเทศนา 
ด้วยความแยบยลของการยกตัวอย่าง อุบาย และมีจังหวะในการหยุดนิ่งเพ่ือปล่อยให้คิดท่ีใช้
เครื่องหมายเฟอร์มาต้า ภาพบรรยากาศเป็นความสงบ และทําชวนให้ครุ่นคิดในเวลาเดียวกัน ส่วน
เสียงเชลโลแนวท่ีสองนั้น จะใช้โน้ต Eb มากข้ึนเล็กน้อยในการสร้างทํานองตอบรับ แต่ไม่เหมือน
ทํานองหลักอย่างชัดเจน เป็นลักษณะแบบเสียงสะท้อน แต่ก็ไม่สะท้อน เป็นความเห็นด้วยแต่เหมือนมี
ความเห็นของตัวเอง ทําให้นึกถึงหลักการเดินสายกลางท่ีไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมบูรณ์ (ภาพท่ี 19) 
 

 
ภาพท่ี 19  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสอง ส่วนท่ีสอง 
 
 ท่อนสอง ส่วนท่ีสาม 
  ใช้นักร้องสามแนวสองโน้ตข้ันคู่สองเมเจอร์ เพ่ือสร้างลักษณะเสียงเลียนแบบเสียงดาวใน
จินตนาการ เสียงดาวนี้มีลักษณะกระพริบสื่อความหมายเป็นนัย เป็นความคิดของคนท่ีเริ่มเข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ความคิดก็ดูจะสว่างไสวข้ึนมา ลักษณะมองเห็นธรรม มองเห็นทาง การปรับเสียงท่ีมาของแต่
ละเสียงจะเป็นลักษณะเสียงก้องและท้ังใช้การปรับเปลี่ยนทิศทางท่ีมาของเสียงท่ีเรียกว่าปุ่มแพน 
(Pan) เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นดาวจริงมาอยู่ห้อมล้อมผู้ฟัง  สร้างลักษณะเหมือนกับเป็น
ส่วนหนึ่งของคอร์ดโดมินันท์ (Dominant) ในบันไดเสียง Db เมเจอร์ แต่ไม่ได้ต้องการผลในการ
พัฒนาไปสู่ท่อนจบแต่อย่างใด ต้องการให้ล่องลอยไปเหมือนกับไม่ได้อยู่กับกฏทางการประสานเสียง
(ภาพท่ี 20) 
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  เสียงบรรเลงเด่ียวของเชลโล มีอยู่สองแนว เล่นในบันไดเสียงเดียวกับเสียงดาวคือ Db 
เมเจอร์ แต่ประโยคแรกส่งผลเป็นโดมินันท์คล้ายกับเสียงดาว ส่วนประโยคต่อมาเป็นส่งไปโน้ตตัวแรก 
(Tonic) หรือกุญแจหลัก สลับไปมาสองอย่างจนจบท่ีแนวกุญแจหลัก และตัวท่ีสองของบันไดเสียง 
โดยเริ่มจากแนวท่ีสองเล่นก่อนตํ่ากว่าหนึ่งออคเทฟ แนวท่ีหนึ่งเล่นสูงกว่าหนึ่งออคเทฟด้วยเสียง
เทคนิคฮาร์โมนิค คือการวางนิ้วพิเศษของเชลโลเพ่ือสร้างเสียงพิเศษนั้น ราวกับว่าเป็นการถามด้วย
แนวท่ีสองตอบด้วยแนวท่ีหนึ่ง แต่เม่ือเริ่มฟังไป เล่นไปก็ทราบว่าไม่มีการถามการตอบในเชิง
ความหมาย แต่เป็นการแสดงความ “เห็นด้วย” เสียมากกว่า ท่อนนี้จินตนาการเป็นการเทศนาธรรม 
โดยผ่านเสียงเชลโลท่ีสั่งสอนในกิริยาท่ีสุขุมเยือกเย็น และอบอุ่น นั่นคือเหตุผลหนึ่งในการเลือก  
เครื่องดนตรีเชลโล่มาเล่นในแนวนี้ 
 

 
ภาพท่ี 20  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสอง ส่วนท่ีสาม 
 
  ท้ังหมดสอดประสาน เหมือนเสียงดาวประหนึ่งเป็นคนนั่งฟังธรรมเทศนา และเสียงเชลโล
เป็นผู้เทศนานั่นเอง เพลงจบด้วยความเข้าใจและความสุข 
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ท่อนสาม  การพ้นทุกข์ (Stillness)  
  ท่อนเพลงนี้ผู้วิจัยต้องการสร้างบรรยากาศของความสงบเงียบและต้องการดึงเวลาให้
ยาวนานท่ีสุดในการเสนอเสียงเหล่านั้นเพ่ือให้รู้สึกว่าไม่ต้องเร่งรีบ ไม่ต้องร้อนรน เหมือนพยายามบอก
ว่าจงพักผ่อนใจให้สงบ 
 
  ท่อนสาม ส่วนท่ีหนึ่ง 
  ท่อนนี้เริ่มต้อนด้วยความเงียบจากนั้นเริ่มต้นเป็นเสียงโน้ตประสานทีละเสียงโดยมาทีละ
แนวร้องจนครบสามโน้ต Ab,Bb,C หรือสามตัวแรกในบันไดเสียง Ab เมเจอร์ ซ่ึงเป็นคอร์ดท่ี 5 ของ
บันไดเสียง Db เมเจอร์ท่ีต้ังไว้โดยเป็นเค้าโครง สามโน้ตนี้ในเสียงตํ่าและโดนยืดความยาวด้วยเทคนิค 
เฟส วอคอเดอร์ (Phase Vocoder) ในโปรแกรม ซาวด์ แฮก โดยแต่ละเสียงโน้ตจะมีการเหลื่อมกัน
ของลูกคลื่นเสียงจากโปรแกรม และนํามาวางเหลื่อมกันอีกครั้งในโปรแกรม ลอจิค เพ่ือปรับแต่งตัว
งานท้ังหมด ในลักษณะโน้ตตํ่าของเสียงร้องผู้ชายบาริโทนจะมีเสียงแทรกซ้อน (Harmonic) ซ่ึงมีอยู่
มาก อีกท้ังการเหลื่อมกัน และการปรับแต่งจากโปรแกรมดังกล่าว ทําให้เพ่ิมปริมาณการสุ่มของการ
ออกมาของเสียงแทรกซ้อน สิ่งท่ีเหมือนกันจะออกมาผสมกลมกลืนกันและดังข้ึนหรือ เสียงกังวาน 
(Resonance) ซ่ึงกันและกัน อีกท้ังผู้วิจัยต้องการท่ีจะใช้ตัวกรองเสียงและเน้นเสียงบางความถ่ีด้วย
อิควอไลเซอร์ในย่านความถ่ีกลางแหลมโดยประมาณ เพ่ือจงใจเน้นให้เสียงแทรกซ้อนออกมาให้ได้ยิน
มากข้ึนไปอีก ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ท่ีกล่าวมารวมกันแล้วได้เสียงแบบโดรน ซ่ึงให้ความรู้สึกยืดออกไปของ
ปัจจุบัน เพ่ิมเติมด้วยการผสมเสียงดีเลย์ของท้ังกลุ่มร้องเข้าไปด้วย เพ่ือเพ่ิมมิติของความก้องของการ
แสดงสถานท่ีในจินตนาการเข้าไปด้วย หลังจากเสียงคอร์ดออกมาผสมกันอย่างช้า เสียงพิงค์น้อยส์ 
(Pink Noise)2 ซ่ึงโดนจัดความถ่ีให้ออกมาเปลี่ยนค่าการเร่งบางความถ่ีสลับบางความถ่ีแบบไหล
เปลี่ยนไปอย่างช้า ความดังของท้ังสองอย่างเข้ามาเหลื่อมกันเล็กน้อยคือเสียงของเสียงร้องโดรนจะเร่ง
ความดังล่วงหน้ามาก่อนจากนั้นเสียงพิงค์น้อยส์ก็เข้ามาเพ่ิมบรรยากาศของมิติ จากนั้นท้ังสองเสียงเบา
ลงอย่างช้า แล้วเสียงคอร์ดของนักร้องซ่ึงทําเป็นแบบคล้ายการสวดมนต์ โดยผู้วิจัยประพันธ์ข้ึนมา เพ่ือ
สร้างบรรยากาศของความเป็นศาสนา เนื้อร้องส่วนนี้คือ “โอม..” โดยแยกพยางค์ในการร้องเป็น   
“โอ..” “มา..” “อา..” เป็นการประสานเสียงคู่ 5 ในแบบการร้องประสานไร้คู่ 3 แบบดนตรีโบราณ
ตะวันตก โดยนําเสียงแทรกซ้อนท่ีมีอยู่แล้วในโน้ตมาจงใจให้ได้ยินเสียงมากข้ึนนั่นเอง (ภาพท่ี 21) 
  เม่ือเสียงคลื่นทะเลสังเคราะห์จากพิงค์นอยส์ดําเนินไปได้สักระยะหนึ่งเสียงสวดจาก
นักร้องประสานเสียงด้วยคอร์ด Db ท่ีไม่มีตัวท่ีสาม และมีจุดหนึ่งในประโยคท่ียกข้ึนไปพร้อมกันหนึ่ง 
เสียงเต็มแล้วจึงกลับมา ร้องส่วนนี้ซํ้าไปมาหลายรอบโดยเริ่มจากความเบาข้ึนไปหาความดังและ
ชัดเจนข้ึน เม่ือถึงจุดท่ีต้องการจึงเบาหายไป สร้างความรู้สึกให้ผู้ฟังนึกถึงบทสวด ด้วยคําร้อง "โอม..
มา…อา" อย่างเชื่องช้าต่อเนื่องกัน ช่วงท้ายของส่วนนี้ใช้เสียงของการหายใจท่ีบันทึกด้วยไมโครโฟน
ระยะใกล้ซ่ึงทําให้ลมเข้าสู่ศูนย์กลาง เพ่ือให้รู้สึกถึงการหายใจเข้าออกอย่างมีสติ (ภาพท่ี 21) 

                                                           

  2 สเปกตรัมของเสียงของทุกความถ่ีท่ีมีปริมาณความดังเท่ากันหมดทุกความถ่ี, Allen 
Downey, Think Complexity, Second edition, (Needham: Green Tea Press, 2012), 79. 
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ภาพท่ี 21  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนท่ีหนึ่ง 
 
 ท่อนสาม ส่วนท่ีสอง 
  เม่ือเสียงเล่าเรื่องต่อมาจนได้ความดังข้ึนจนพอสมควรแล้ว เริ่มเบาลงจนเหลือเพียงแต่
เสียงร้องซ่ึงทําเป็นเสียงโดรนไว้ จนเริ่มได้ยินเสียงแทรกซ้อนมากข้ึน ผู้วิจัยได้ฟังและเลือกโน้ตท่ีเด่นชัด
ออกมาเป็นทํานองของเสียงร้องนําในช่วงนี้ โดยใส่เนื้อร้องในแบบอิมโพรไวส์ โดยใช้เสียงแทรกซ้อนซ่ึง
ได้ยินชัดเจนท่ีสุดเป็นหลักคือตัว F จากนั้นจึงเป็นโน้ตอ่ืนเพ่ิมเติมในส่วนต่อมา คือตัว C, Eb, G สร้าง
ความรู้สึกให้อยู่ในสเกล C ไมเนอร์ บรรยายเป็นทํานองเพลงซ่ึงให้ความรู้สึกแบบพักผ่อน การอิงเสียง
แทรกซ้อนเพ่ือสร้างทํานองนี้ ได้ใช้หลักการท่ีคล้ายคลึงกับวิธีของ ลามอนเต ยัง ซ่ึงใช้กับงานร่วมกับ
เสียงโดรน โดยใช้หลักของการประสานเสียงจากกลุ่มก้อนของเสียงแทรกซ้อน ซ่ึงเก่ียวข้องกับเสียง
โหนยาวหรือเสียงโดรนต่อเนื่องกันเป็นหลายส่วน3 
  ในส่วนท้ายของท่อนร้องถูกแทรกซ้อนเข้ามาโดยเสียงหายใจ ซ่ึงจงใจท่ีจะทําแทรค 
ประกบกับเสียงหายใจนี้ด้วยเสียงหายใจเองแต่ผ่านการกรองด้วยฟิลเตอร์ความถ่ี เพ่ือเน้น และลดบาง
ความถ่ีโดยเปลี่ยนอย่างช้าๆ และได้ผลออกมาเสมือนได้ยินสภาพของเสียงจักรวาล (Cosmic) ใน
จินตนาการ โดยจากท่อนทํานองซ่ึงสอดคล้องกับเสียงแทรกซ้อนของแทรคเสียงแบบโดรนแล้ว จนนํา
มาถึงเสียงนี้เพ่ือต้องการนําบรรยากาศห้วงคํานึงในจิตใจท่ีสงบเงียบ แต่ไม่ว่างเปล่า เนื่องจากจิตใจคน
จะต้องคิดถึงหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเป็นอย่างน้อยเสมอไม่เคยเว้นว่าง จิตท่ีคิดคํานึงถึงความสงบซ่ึงคือความ
สงบนั่นเอง (ภาพท่ี 22) 
 

                                                           

  3 Gabrielle Zuckerman, An Interview with La Monte Young and Marian 
Zazeela, accessed April, 24 2013, available from 
http://musicmavericks.publicradio.org/features/interview_young.html 
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ภาพท่ี 22  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนท่ีสอง 
 
 ท่อนสาม ส่วนท่ีสาม 
  ส่วนนี้นําเสียงโน้ตเชลโลบางส่วนซ่ึงเคยใช้ในท่อนเพลงท่ี 2 บางโน้ตมาทําการบิดยืดแปร
อิเล็คโทรนิคส์เวลาด้วยโปรแกรม ซาวด์แฮก ในโหมด เฟส วอคอเดอร์ และนํามาจัดวางเรียงให้เหลื่อม
เวลาซ่ึงกันและกัน โดยทําจากต้นฉบับเสียงเดียวกันในเวลาในช่วงสอง-สามโน้ตของแทรคต้นฉบับคือ 
Db, Ab, Bb, F เป็นต้น โน้ตสําคัญเหล่านั้นเรียงตัวไปแล้วอยู่ในรูปคอร์ด Db โดยมีตัวท่ี 6 ของสเกล
สลับเวลามาบ้าง โดยบันไดเสียงนี้ยังเข้ากันได้กับเสียงร้องสวด “โอม…” ท่ีผ่านมา เสียงหายใจแบบ
จินตนาการเสียงของจักรวาลยังดังคลออยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้ สร้างความรู้สึกผ่อนคลายเช่นเดิม โดย
เสียงของเชลโลท่ีเข้ามาในแบบสุ่ม และก้องด้วยเสียงดีเลย์ ทําให้สร้างเสียงแทรกซ้อน พร้อมท้ังสร้าง
ทํานองในเวลาเดียวกันผสมผสานกันอย่างต่อเนื่อง ฟังผ่อนคลายและความรู้สึกแบบไม่มีต้นไม่มีปลาย
ของเสียง มีท้ังเสียงเบสวางพ้ืน เปลี่ยนไปแบบเหลื่อมเวลาเช่นกัน มีเสียงหนึ่งโดนซ้อนด้วยเสียงต่อมา
และเสียงทํานองเดิมฟังซ้อนกันสักครู่แล้วจางหายไปปล่อยให้เสียงใหม่มาแทนท่ีจนกระท่ังในท้ายของ
ส่วนนี้มีเสียงสูงซ่ึงชัดเจนคือโน้ต Ab ยาวและ Ab, Bb, Ab เป็นทํานองช่วงท้ายส่วนนี้แล้วลงมาท่ีโน้ต 
F ตํ่าลง (ภาพท่ี 23) 
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ภาพท่ี 23  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนท่ีสาม 
 

 ท่อนสาม ส่วนท่ีส่ี 
  เสียงเชลโลแปรด้วยวิธีอิเลคโทรนิคยังคงหนาข้ึนด้วยความรู้สึกอบอุ่น กาลเวลาดูยาวนาน
มากข้ึน เสียงหายใจยังคงเว้นเงียบบ้าง แต่ไม่บังเสียงเชลโลแต่อย่างใด หลังจากท่ีบทสวดท่อนสุดท้าย
เข้ามาในกลุ่มโน้ตแบบเดิม ซ่ึงกลืนไปกับเสียงเชลโลแปร หลังจากนักร้องร้องจบท่อนแล้ว เสียงเชลโล
แปรบางแนวเริ่มหายไปและเหลือเพียงไม่ก่ีแนว มีเสียงสูงของโน้ต Ab ซ่ึงเป็นโน้ตตัวท่ีห้าของบันได
เสียงแสดงความเป็นเคเดนส์ ต่อมาเหลื่อมแล้วหายไป มีเสียงโน้ตตัว Eb ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นโน้ตตัวสอง
ของบันไดเสียง (Supertonic) ซ้อนด้วย Db ซ่ึงเป็นโน้ตตัวแรกของบันไดเสียง จากนั้นโน้ต Eb เงียบ
หายไปจนเหลือโน้ตตํ่า Db ตัวเดียวเป็นโน้ตตัวจบท่อน และจบเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวจางหายไปอย่าง
ช้าๆ ด้วยความรู้สึกซ่ึงไม่มีท่ีสิ้นสุด เหมือนขอให้เสียงนี้ติดหูผู้ฟังไปจนตลอดกาล (ภาพท่ี 24) 
 



35 

 

 

 

 
ภาพท่ี 24  แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนท่ีสี่ 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 
 
  จากการทดลอง ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า การเลือกวัตถุดิบเพ่ือนํามาใช้ในการประพันธ์เพลงใน
แง่ของเครื่องดนตรี เสียงดนตรีหรือเสียงอ่ืนใดนอกจากจะนําเสียงเหล่านั้นมาใช้โดยตรงแล้ว ยัง
สามารถท่ีจะนํามาเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมค่าความหมายให้กับสิ่งนั้นได้อีกด้วย การปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง
สิ่งเหล่านั้นอาจจะมีข้อจํากัดทางทฤษฎีบ้างซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้อจํากัดในเทคโนโลยีสมัยก่อน แต่ในแง่
ของทางศิลปะ และเจตนาท่ีจะสื่อความหมายท่ีชัดเจนข้ึน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสิ่งใดก็สามารถท่ีจะเป็น
องค์ประกอบในการสร้างงานท่ีสื่อความหมายตามต้องการ ท้ังนี้ประเด็นหลักใหญ่อยู่ท่ีค้นหาขอบเขต
ใหม่ของการทดลองและค้นคว้า งานท่ีใช้เสียงดนตรีซ่ึงเป็นลักษณะในการอุปมาอุปมัยเชิงนามธรรม 
และเชิงสัญญลักษณ์ในการเล่าเรื่องนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการลดข้อจํากัดเหล่านั้นลงไป จะได้งานท่ี
สื่อสารชัดเจนมากข้ึน 
  แม้ว่าการสื่อความหมายจากการทํางานของศาสนา และคําสอนต่อจิตใจคนนั้นมีหลาย
แบบหลายอย่างวิธี บทเพลงท่ีประพันธ์นี้ก็เป็นอีกมุมมองใหม่ ในความคิดของผู้วิจัย 
  ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในเม่ือศิลปินเลือกท่ีจะทํางานเพ่ือรับใช้ปวงชน ศิลปินควรเลือกสิ่งท่ีมี
คุณค่าทางกาลเวลา ทางจิตใจ หรือทางสังคมด้วย และเพ่ือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยจรรโลงสังคมให้
น่าอยู่ข้ึน ท้ังนี้ผู้วิจัยหวังว่าผลงานนี้จะมีค่าควรต่อจิตใจผู้ได้รับฟัง และสร้างสรรค์ความสวยงามของ
ศิลปะแห่งเสียงเพลงในอีกมุมมองหนึ่ง 
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หนทางแห่งสันติสุข 
(The Way To Peacefulness) 

 
  บทเพลง หนทางแห่งสันติสุข เป็นบทเพลงท่ีผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากหนทางการดับ
ทุกข์ของศาสนาพุทธท่ีมีหลักของการมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือการพ้นจากความทุกข์ ซ่ึงการดับ
ทุกข์เป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้คนแสวงหาคําตอบอยู่ทุกวันนี้ โดยผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดดนตรี
และเสียงประกอบเรื่องราวผ่านเสียงร้องซ่ึงแทนด้วยอารมณ์ของมนุษย์ โดยเครื่องดนตรีอะคูสติกซ่ึง
เป็นตัวแทนของคําพูด คําสอน ศาสนา สิ่งแวดล้อมท่ีจะมากระทําต่อเสียงร้องท่ีแทนด้วยอารมณ์ของ
มนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของคําพูด คําสอน ศาสนา สิ่งแวดล้อมนั้น 
 
  ใช้ลักษณะดนตรีในรูปแบบดนตรีประกอบบรรยากาศ และ ดนตรีในรูปแบบอิเลคโทรอะ
คูสติก มีความน่าสนใจ เนื่องจากสามารถสื่อสารความหมายได้ดีและตรงประเด็นและเข้าถึงความรู้สึก
ได้ แม้กระท่ังจิตใต้สํานึก 
 
  เพลงหนทางแห่งสันติสุขมีสามเรื่องราว สามท่อนเพลงคือ  
   1) ความทุกข์ (The Suffering) 7.10 นาที 
   2) หนทางการพ้นจากความทุกข์ (The Faith) 4.33 นาที  
   3) การพ้นทุกข์ (Stillness) 10.04 นาที 
  
 
 

ความยาวโดยประมาณ 22 นาที 
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ท่อนหนึ่ง  ความทุกข์ (The Suffering) 
(7.10 นาที) 

 
  แรงบันดาลใจจากท่อนเพลงนี้ เกิดจากความรู้สึกเป็นทุกข์จากปัญหาชีวิตหลายอย่างรุม
ล้อมเข้ามาประดัง และได้อ่านหนังสือธรรมะ แม้ว่าจะเป็นคนท่ีนับถือพระเจ้าก็ตาม แต่คําพูดคําสอน
อย่างตรงไปตรงมาของประเด็นทางศาสนาพุทธ เรื่อง "การอยู่ในปัจจุบันขณะ" ซ่ึงค่อนข้างได้ผลต่อ
ผู้ประพันธ์ และพบว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งท่ีจะต้องการแสดงความรู้สึกออกมาเป็นเพลงซ่ึงเล่า
เรื่องความรู้สึกนี้ 
 
 

รายการเครื่องดนตรี 
 

เสียงร้อง 
เปียโน 

เสียงสังเคราะห์อิเลคโทรนิค 
เครื่องประกอบจังหวะ  
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีหนึ่ง 
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสองเอ 
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสองบี 
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีสาม 
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีส่ี 
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีห้า 
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีหก 
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีเจ็ด 
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ท่อนหนึ่ง ส่วนท่ีแปด 
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ท่อนสอง  หนทางการพ้นจากความทุกข์ (The Faith) 
(4.33 นาที) 

 
  จากการท่ีได้เดินทางท่องเท่ียวเก็บเสียงระฆังวัด และคิดไปว่า สัญญลักษณ์ของ
บรรยากาศวัดอย่างหนึ่งซ่ึงคือระฆัง มนุษย์เราไม่สมบูรณ์แบบ เราต้องการสิ่งเตือนใจบางอย่าง กลิ่น
หอม กลิ่นดินจากฝนตก ทําให้เรารําลึกถึงสิ่งต่างๆ บรรยากาศของสิ่งต่างๆ ซ่ึงได้เคยเจอ ระฆังคือสิ่ง
หนึ่งท่ีทําให้คนคิดคํานึงถึงคําสอนท่ีเคยได้ผลกับจิตใจ จึงคิดท่ีจะสร้างบรรยากาศของระฆังด้วยเสียง
ร้องอีกอย่างหนึ่งท่ีดึงความรู้สึกของผู้วิจัยได้มีสมาธิก็คือการได้เดินทางไปต่างจังหวัดนอกเมืองไกล 
และได้นั่งดูดาวอย่างสงบเงียบ ดาวคืออีกสิ่งหนึ่งซ่ึงทําให้คนมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเช่นกัน 
 

รายการเครื่องดนตรี 
เสียงร้อง 
เชลโล 
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ท่อนสอง ส่วนท่ีหนึ่ง 
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ท่อนสอง ส่วนท่ีสอง 
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ท่อนสอง ส่วนท่ีสาม 
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ท่อนสาม  การพ้นทุกข์ (Stillness) 
(10.04 นาที) 

 
  ความสงบคือแรงบันดาลใจ การได้ยินเสียงบทสวดจากพระแม้ไม่เข้าใจความหมายก็ทํา
ให้เกิดความสงบได้อย่างประหลาด อีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงคลื่นทะเลท่ีสาดซัด แม้จะดูเหมือนยุ่งเหยิง 
แต่ความจริงแล้วก็สร้างความรู้สึกสงบได้เช่นกัน ผู้วิจัยรู้สึกว่ามนุษย์เราต้องการบางอย่างยึดเหนี่ยว
สมาธิเราไว้ เราจะเป็นจะต้องคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการคิดถึงเสมอไม่เคยว่าง บางครั้งการทําสมาธิก็คือ
การพิจารณาลมการหายใจเข้าออก จึงรู้สึกว่าน่าจะดีท่ีจะนําสามสิ่งมารวมกันในท่อนเพลงนี้ 

 
รายการเครื่องดนตรี 

เสียงร้อง 
พิงค์นอยซ์ 

  เชลโล 
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ท่อนสาม ส่วนท่ีหนึ่ง 
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ท่อนสาม ส่วนท่ีสอง 
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ท่อนสาม ส่วนท่ีสาม 
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ท่อนสาม ส่วนท่ีส่ี 
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    - วงกรุงเทพซิมโฟนี ตําแหน่ง Principal Oboist  
       (พ.ศ. 2527 - 2538) 
    - อาจารย์ประจําสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
      คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชา 
      Choral Singing, Basic Songwriting1, Producer Practice  
       และ Aural Training 
 ผลงาน   - ชนะเลิศการประกวดประพันธ์เพลงชาติอาเซียน  
       (The ASEAN Way) โดยชนะร่วมกับ อ.กิตติคุณ สดประเสริฐ 
      และคุณพยอม วลัยพัชรา  
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