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 งานวิจยัช้ินน้ีน าเสนอถึงกระบวนการสร้างสรรคผ์า่นบทประพนัธ์เพลง ”เสียงสงขลา" 
เพื่อให้เห็นถึงมุมมองทางด้านดนตรีของผูว้ิจัยท่ีมีต่อเสียงในพื้นท่ีและการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในตวัเมืองสงขลาและเพื่อเป็นการบนัทึกเสียงเพื่อจดบนัทึกเร่ืองราว รวมถึง
วิธีการประพันธ์เพลงในรูปแบบซาวสเขป  (Soundscape)และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Music) 

การเปล่ียนแปลงของเสียงท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ ของเมืองสงขลา ท าให้ผูว้ิจยัเห็น
ถึงมิติของเสียงท่ีแตกต่างกนัออกไปของแต่ละพื้นท่ีของเมืองสงขลา เสียงเหล่าน้ีไดเ้ปิดมุมมองให้
ผูว้ิจัยเดินทางไปสู่สุนทรียศาสตร์แห่งเสียงและการประพันธ์บทเพลง นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัได้
ตระหนกัถึงการบนัทึกเสียงในช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเมืองสงขลา เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลแก่ผูท่ี้มี
ความสนจะศึกษาเร่ืองของเสียงในพื้นท่ีเมืองสงขลาต่อไปในอนาคต 

งานวิจยัช้ินผูว้ิจยัต้องการศึกษาวิธีการประพนัธ์เพลงในรูปแบบซาวสเขปและน า
แนวคิดของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic music) และเทคนิคดนตรีมิวสิคคอนเคร็ต  (Music 
Concrete) ใช้ในการประพนัธ์ บทประพนัธ์เพลง "เสียงสงขลา" ซ่ึงได้เป็นประพนัธ์ในรูปแบบ
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยบทประพนัธ์ 2 ท่อน ไดแ้ก่ 1. โผบิน ( To fly) และ 2. วิถี 
(The way) 
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This research presented the creativity process through composition based on existing 
sounds in Songkhla and its perimeter. The researcher focuses on sound impacted by changes of 
surrounding in Songkhla area to create an electronic and soundscape composition. 

Changes of sound in Songkhla city led to the researcher’s awareness of sound that 
relates to each site and to use them as creative materials for music composition. Recorded sounds 
can also provide sonic materials for those who are interested in sounds that are specific to 
Songkhla. 

The researcher studied soundscape compositions and used ideology of electronic 
music and techniques of Music Concrete to create a soundscape music composition Music 
composition "Sound of Songkla" for computer, piano, snare drum, and saxophone , which consist 
of 2 parts, including 1. (To fly) and 2 (The way) 
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ต่าง ๆ อนัมีค่ายิง่แก่ผูว้ิจยั 

นายณฐัพล ดีค  า ผูท่ี้ใหค้  าแนะน าดี ๆ เสมอ อีกทั้งยงัเสียสละเวลาเพื่อใหค้  าปรึกษา ช่วย 
เหลือในทุกดา้น ตั้งแต่ผูว้ิจยัเร่ิมคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลดนตรีซาวสเขปจนกระทัง่การสร้างสรรคบ์ท
ประพนัธ ์เพลงบทน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

นายอาชวิน  สินธ์ุสอาด  ผูท่ี้ให้ค  าแนะน าดี ๆ เสมอ อีกทั้ งยงัเสียสละเวลาเพื่อให้
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ครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย และน้องชาย ท่ีค่อยให้ก าลงัใจและให้ทุนทรัพยใ์น
การศึกษา และเป็นทุก ๆ อยา่งของแรงบนัดาลใจ 

นอกจากนั้นผูว้ิจยัขอถือโอกาสน้ีขอบคุณนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีไดใ้ห้
ความช่วยเหลือในทุกด้านระหว่างท่ีผูว้ิจัยก าลังศึกษาและค้นควา้แนวทางในการทดลองการ
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

สงขลาเป็นเมืองท่ีส าคญัเมืองหน่ึงทางตอนใตข้องประเทศไทย  มีประวติัความเป็นมา
ยาวนาน เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจและติดต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ไดแ้ก่ อินเดีย อาหรับ ฮอลนัดา องักฤษ ฝร่ังเศส ชวา มลาย ูโดยเฉพาะชาวจีนฮกเก้ียนท่ีอพยพมาตั้ง
ถ่ินฐานในเมืองสงขลาไดน้ าศิลปวฒันธรรมแบบจีนเขา้มายงัสงขลาดว้ย มีผูก้ล่าวว่า “เน่ืองจากเจา้
เมืองสงขลาเป็นคนจีนไดส้ร้างบา้นแปลงเมืองแบบจีน จึงไดช้กัชวนช่างจีนเขา้มาตั้งโรงงานท าอิฐ
ท ากระเบ้ืองและจบัเจ๋ียวข้ึนหลายโรง อาศยัฝีมือและคุณภาพของดินท าให้กระเบ้ืองเมืองสงขลามี
คุณภาพดี” 1 เมืองสงขลายงัมีสถานท่ีและธรรม1 ชาติท่ีสวยงามหลากหลาย เช่น หาดสมิหลา หาดช
ลาทศัน์ เกาะหนูเกาะแมว ทะเลสาบสงขลา เขาตงักวนท่ีมีเจดียแ์ละต าหนกัท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5    
ท่ีสามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจน พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสงขลาสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา นอกจากน้ียงัมีวดัมชัฌิมาวาส (วดักลาง) รวมไปถึงย่าน
เมืองเก่าของสงขลา บริเวณถนนนครนอก ถนนนครใน ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะการอาศยัอยู่ร่วมกนั
ของ 3 เช้ือชาติ คือ ไทย-พุทธ ไทยเช้ือสายจีน และอิสลามในเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ี
แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมโบราณท่ียงัคงอยูจ่นถึงปัจจุบนั 

มรดกทางวฒันธรรมท่ีไดถู้กสร้างไวใ้หลู้กหลานมากมาย ทั้งโบราณวตัถุโบราณสถาน 
ศิลปหัตถกรรม  งานช่างท้องถ่ิน  สถาปัตยกรรม  ภาษาและวรรณกรรมการละเล่นพื้นเมือง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวสงขลาทั้งเร่ืองการ
แต่งกาย การกิน การอยู ่ประเพณีเก่ียวกบัชีวิตของบุคคล สังคม และชุมชนท่ีบางอยา่งเป็นการปฏิบติั
ในสมยัอดีตและยงัคงสืบทอดการปฏิบติัต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีอ าเภอเมือสงขลาจึงเป็น
เมืองท่ีมีความหลากหลายของประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และธรรมชาติ 

 

                                                            
1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา, “จีน : ผูค้นและ

วฒันธรรมในภาคใต,้” ในสำรำนุกรมวัฒนธรรมภำคใต้ พ.ศ. 2529, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ
พิมพ,์ 2529), 829. 
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ด้วยวิถีชีวิตอันสะท้อนให้เห็นสุนทรียภาพความงดงามของเมืองสงขลา  ท่ีมีการปรับตัวและ
ผสมผสานความเป็นพื้นถ่ินทางตอนใตข้องไทยและการรับเอาอิทธิพลของต่างประเทศเขา้มาใช้
อยา่งลงตวั 

ดว้ยความหลากหลายทางวฒันธรรมและธรรมชาติของเมืองสงขลาจึงท าให้ผูว้ิจยัมี
ความสนใจท่ีจะบนัทึกเสียงจากเมืองสงขลาเพื่อประพนัธ์เป็นบทเพลง  ดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั ท าให้แนวคิดและทศันคติของผูว้ิจยัในการสร้างงานประพนัธ์
ดนตรีมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไม่วา่จะเป็นเทคนิคการประพนัธ์ การเลือกใชเ้สียงจากสถานท่ี
หรือเสียงจากธรรมชาติ แนวคิดในการสร้างบทประพนัธ์ในรูปแบบดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์โดยผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาหลกัการรับรู้และการท างานบิดเบือนของเสียงในดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  น ามาตีความเป็น
แนวทางในการประพนัธ์เพลงโดยทดลองน าแนวคิดหลกัการท างานและการปรุงแต่งดดัแปลงเสียง
มาเช่ือมโยงกบัเทคนิคการประพนัธ์ในประเดน็ดงัน้ี 

1. การจ าลองการกอ้งของเสียง (Reverb) ในลกัษณะต่าง ๆ โดยการบิดเบือนจากความ 
สมจริง 

2. การจ าลองเสียงสะท้อน  (Echoes) จากเสียงซ่ึงเป็นต้นก าเนิดเสียงก้องและเสียง
สะทอ้นกลบัเป็นกระบวนจงัหวะ 

3. การจ าลองเสียงเสมือนจริงท่ีเปล่งออกมาหลงัจากเสียงจริงส้ินสุดโดยลกัษณะการ
หน่วงของเวลา (Delays) 
 4. การกรองเสียง (Filter) ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น เสียงพร่ามวั เสียงเบลอ เสียงชดั และ
เสียงแตกจะมีลกัษณะการบิดเบือนจากเสียงจริง 

จากเทคนิคการประพันธ์เพลงดังกล่าวน้ี  ผู ้วิจัยได้น าเสียงของสถานท่ี ต่าง ๆ
(Soundscape) เสียงจากธรรมชาติ (Nature Sound) และเสียงท่ีเกิดจากการทดลองการสังเคราะห์โดย
วิธีการใหม่ เพื่อให้เกิดเสียงใหม่ หรือมิวสิคคอนเคร็ต (Music Concrete) เพื่อขยายมิติของเสียงผา่น
การตีความสู่บทประพนัธ์เพลง “เสียงสงขลา” โดยแบ่งออกเป็น 2 ท่อนไดแ้ก่ โผบิน (To fly) และ
วิถี (The way) 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ประพนัธ์เพลงมนรูปแบบดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์ 
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วธีิด าเนินการและขอบเขตการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตของการบนัทึกเสียง 
1.1 บนัทกัเสียงจากแหลมสมิหลาไม่รวมไปถึงทะเลสาบสงขลาในช่วงเวลา 7:30 -

8:30 นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา 
1.2 บนัทึกเสียงจากพื้นท่ีในชุมชนเมืองเก่า จงัหวดัสงขลา บริเวณถนนนครนอก

และถนนนครใน ในช่วงเวลา 7:30 - 8:30 นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา 
1.3 บนัทึกเสียงจากการลงเรือประมงช่ือโชคทวีในขณะออกท าประมงชายฝ่ังดา้น

อ่าวไทยในช่วงเวลา 5:30 - 11:30 นาฬิกา และ 17:30 - 8:30 นาฬิกาของอีกวนั 
1.4 บนัทึกเสียงของระฆงัจากวดัมชัฌิมาวาสไม่รวมวดัอ่ืน ๆ ในตวัเมืองสงขลาใน

ช่วงเวลา 7:30 - 8:30 นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา 
1.5 บนัทึกเสียเทศกาลตรุษจีนจากศาลเจา้หลกัเมืองสงขลาในช่วงเวลา 9:30 - 12:30

และ 15:30 - 18:30 นาฬิกา 
1.6 บนัทึกเสียงละหมาดจากมสัยิดบา้นบนเพียงแห่งเดียวในช่วงเวลา 7:30 - 8:30

นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา 
1.7 ศึกษาแนวความคิดจาก ดนตรีซาวสเขป (Soundscape) ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic) การน าเอาเทคนิคในดนตรีมิวสิคคอนเคร็ต (Music Concrete) มาสร้างเสียงใหม่ 
2. ขอบเขตของการประพนัธ์เพลง 
 ผูว้ิจยัไดป้ระพนัธ์เพลงส าหรับ ส าหรับคอมพิวเตอร์ เปียโน สแนร์ดรัมและแซก

โซโฟนเท่านั้น โดยมีเทคนิคการประพนัธ์ดงัน้ี 
2.1 ศึกษาทบทวนเอกสารประวติัความเป็นมาของเมืองสงขลา 
2.2 ศึกษาเทคนิคการประพนัธ์ดนตรีในรูปแบบดนตรี  ซาวสเขป (Soundscape) 

ดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic) และดนตรีมิวสิคคอนเคร็ต (Music Concrete) 
2.3 น าเสียงท่ีไดจ้ากการบนัทึกมาทดลองโดยการใชเ้ทคนิคการจ าลองการกอ้งของ

เสียง (Reverb) การจ าลองเสียงสะทอ้น (Echoes) หน่วงของเวลา (Delays) การกรองเสียง (Filter) 
การยดืเสียงออก 

2.4 สร้างแนวทางการประพนัธ์ดนตรีโดยใชแ้นวคิดและเทคนิคการประพนัธ์ดนตรี
อิเลก็ทรอนิกส์ ซาวสเขป และ มิวสิคคอนเคร็ต 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ซาวสเขป (Soundscape) คือ เสียงจากการกระท าของมนุษย ์เสียงเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เสียง

สัตว ์รวมไปถึงเสียงท่ีถูกออกแบบ เสียงดนตรีทุก ๆ เสียงท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มหน่ึง ๆ 
เสียงธรรมชาติ (Nature Sound) คือ เสียงท่ีเกิดจากข้ึนจากธรรมชาติ เช่น เสียงคล่ืน

ทะเล เสียงนกร้อง 
รีเวิร์บ (Reverb) คือ การจ าลองการกอ้งของเสียงในลกัษณะต่าง ๆ โดยการบิดเบือน

จากความสมจริง 
เอค็โค (Echo) คือ การจ าลองเสียงสะทอ้น จากเสียงท่ีเป็นตน้ก าเนิดเสียงกอ้งและเสียง

สะทอ้นกลบัเป็นกระบวนจงัหวะ 
ดีเลย ์(Delays) คือ การจ าลองเสียงเสมือนจริงท่ีเปล่งออกมาหลงัจากเสียงจริงส้ินสุด

โดยลกัษณะการหน่วงของเวลา 
ฟิลเตอร์ (Filter) คือ การกรองเสียง ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น เสียงพร่ามวั เสียงเบลอ เสียง

ชดัและเสียงแตก เสียงจะมีลกัษณะการบิดเบือนจากเสียงจริง 
การตดั (Cut) ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ลือกตดัเอาช่วงเวลาของเสียงท่ีมีลกัษณะเด่นจากบนัทึกมา

จดัวาง 
การถอยกลบัของเสียง (Reverse) ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ลือกเอาช่วงเวลาของเสียงท่ีมีลกัษณะ

เด่นมาท าการยอ้นกลบัเพื่อใหเ้กิดเสียงใหม่ 
โปรแกรม Logic Pro 9 คือ เคร่ืองมือซอฟต์แวร์เสียงและอุปกรณ์บนัทึกเสียงส าหรับ

การสังเคราะห์เสียงและสร้างบทเพลง 
โปรแกรม iZotope RX คือ เคร่ืองมือซอฟตแ์วร์ท่ีใชว้ิเคราะห์ค่าความถ่ีของเสียง 
โปรแกรม Max msp คือ ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับเขียนโปรแกรมด้านดนตรี  โดยใช้

กราฟิกแทนท่ีการเขียนดว้ยตวัอกัษร 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สร้างแนวทางการประพนัธ์ดนตรีโดยใช้แนวคิดและเทคนิคการประพนัธ์เพลงใน
แบบดนตรีซาวสเขป (Soundscape) ดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์ และมิวสิคคอนเคร็ต 

2. เพื่อเป็นแนวคิดส าหรับผูท่ี้สนใจจะศึกษาในการประพนัธ์แนวทาง  (Soundscape 
Composition) 

3. สร้างการประพนัธ์เพลงท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน 
4. เผยแพร่ 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ความเป็นมาของสงขลา 

เม่ือกล่าวถึงเมืองท่าทางตอนใตท่ี้มีความส าคญัทางของประเทศไทย มีชุมชนโบราณ
และเมืองเก่าแก่โบราณสถานโบราณวตัถุ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะพื้นบา้นอนัเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมายาวนานตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงทุกวนัน้ี นั้นกคื็อเมืองสงขลา 

เมืองสงขลามีลกัษณะท าเลท่ีตั้งอยู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้กลก้บัแหลมมลายู เป็น
เมืองท่าท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจอย่างมาก มีชาวต่างชาติน าเรือเขา้มาแลกเปล่ียนสินคา้ไดแ้ก่ 
อินเดีย อาหรับ ฮอลนัดา องักฤษ ฝร่ังเศส ชวา มลายู และจีน ปรากฏในบนัทึกของพ่อคา้และนัก
เดินเรือชาวอาหรับ-เปอร์เซีย ระหว่างปี พ.ศ. 1993-2093 ในนามของเมืองซิงกูร์ หรือ ซิงกอร่า 2 ‑แต่
ในหนังสือประวติัศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจกัรสยามของ นายกิโลลาส แซร์
แวส เรียกช่ือเมืองสงขลาว่า “เมืองสิงขร” สิงขร หรือ สิงขระ ซ่ึงเป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลีว่า สิงขร 
หรือ สิงคะ ท่ีแปลว่า ภูเขาหรือยอดเขาและดว้ยท่ีตั้งของเมืองสงขลาในยคุก่อนตั้งอยูต่รงกบัหัวเขา
แดง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา เพราะชาวอินเดียแล่นเรือออ้มแหลมมลายมูาสู่ฝ่ังตะวนัออก เม่ือมอง
จากทะเลเขา้สู่ฝ่ังเมืองสงขลา จะเห็นภูเขาและเกาะแก่งเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติ จึงเรียกดว้ย
ค าภาษาดังกล่าว ชาวยุโรปจึงเรียกสงขลาตามภาษาของชาวอินเดียว่า ซิงโกรา หรือ ซิงกอรา 
(Singora) หรือบางต านานเรียกว่า “สิงหลา” สืบเน่ืองมาจากพ่อคา้ชาว เปอร์เซีย อินเดีย แล่นเรือมา
คา้ขาย เห็นเกาะ 2 เกาะ หนา้เมืองสงขลา คือ เกาะหนู เกาะแมว เม่ือมองจากทะเลเห็นเป็นรูปสิงห์
สองตวัหมอบเฝ้าปากทางเรือเขา้สู่เมือง จึงมีการสันนิษฐานว่า ช่ือ สงขลาเพี้ยนมาจากช่ือ “สิงหลา” 
(อ่าน สิงหะ-หลา) แปลวา่ เมืองสิงห์ แต่ออกเสียงเพี้ยนเป็น ซิงกร์ู หรือ ซิงกอร่า (Singora) เช่ือกนัวา่
ชุมชนใหญ่ในสงขลานั้นเกิดข้ึนแห่งแรกท่ีบา้นสทิงหมอ้ ซ่ึงเป็นชุมชนท่าเรือชายฝ่ังทะเลสาบ
สงขลา ชาวเมืองประกอบอาชีพการคา้และประมง ต่อมาเกิดความเส่ือมโทรมจนเกิดเป็นชุมชน
ขนาดท่ีใหญ่กวา่คือเมืองสทิงพระ เป็นศูนยก์ลางการปกครองดินแดนรอบทะเลสาบ 

                                                            
2 สกรรจ ์จนัทร์รัตน์ และ สงบ ส่งเมือง, การเร่ิมต้นและพฒันาการทางประวตัิศาสตร์

โบราณคดีเมือง สงขลาเก่า (กรุงเทพฯ: ป.สัมพนัธ์พาณิชย,์ 2532), 6. 
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ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12- 19 ชาวเมืองส่วนใหญ่นั้นนบัถือศาสนาพราหมณ์ซ่ึงมีหลกัฐานทาง
โบราณคดีปรากฏอยู่มากมาย3 มีการคน้พบหลกัฐาน ไดแ้ก่ ขวานหิน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ท่ีอ าเภอสทิงพระ ดว้ยความเป็นมาของศิลปะและวฒันธรรมสมยัท่ีเมืองสทิงพระ
เจริญรุ่งเรือง สทิงพระจึงเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ไดรั้บ
อิทธิพลจากอินเดียโดยตรง ในสมยัอาณาจักรศรีวิชัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ศตวรรษ เพราะมี
ร่องรอยทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ท่ีแสดงให้เห็นว่าเมืองสทิงพระเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองดินแดนรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมยันั้น ในพุทธศตวรรษท่ี 19 ช่ือเมืองสทิงพระเร่ิม
เลือนหายไปและเกิดชุมชนแห่งใหม่ใกลเ้คียงกนัข้ึนเรียกว่า “เมืองพทัลุงท่ีพะโคะ” ไดเ้จริญรุ่งเรือง
เป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์ ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 20-22 พวกโจรสลดัมลายู
ไดเ้ขา้มาคุกคามบ่อย ๆ ท าให้บริเวณชุมชนเมืองพทัลุงท่ีพะโคะเส่ือมลง  ต่อจากนั้นจึงเกิดชุมชน
ขนาดใหญ่ข้ึนใหม่ 2 แห่งบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา คือ บริเวณเขาแดงปากทะเลสาบสงขลาซ่ึง
ได้กลายเป็นเมืองสงขลาริมเขาแดง  และอีกแห่งท่ีบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง จน
กลายเป็นเมืองพทัลุงในระหว่างปี พ.ศ. 2162-2223 เมืองสงขลาริมเขาแดงมีความเจริญ ดา้นการคา้
ขายกบัต่างประเทศโดยมีเจา้เมืองเช้ือสายมลายอูพยพมาจากอินโดนีเซีย ไดห้นีการคา้แบบผกูขาด
ของพวกดทัช์มาท าการคา้แบบเสรีท่ีสงขลาโดยมีองักฤษเป็นผูส้นับสนุนในระยะแรกระหว่างปี 
พ.ศ. 2162-2185 ในขณะนั้นเจา้เมืองสงขลาชาวมุสลิมผูส้ร้างเมืองสงขลาคือดาโต๊ะโมกอล ไดส้ร้าง
เมืองข้ึนท่ีบริเวณทางเขา้ทะเลสาบสงขลาจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัในแหลมมลาย ูต่อมา
ในยุคของ สุลต่าน ตวนกู สุลยัมานชาห์ ได้รับแต่งตั้งจากราชส านักกรุงศรีอยุธยาเป็นขา้หลวง
ผูส้ าเร็จราชการเมืองสงขลา พ.ศ. 2163 ต่อจากบิดา (ดาโต๊ะโมกอล) แต่ในยุคของพระเจา้ปราสาท
ทองนั้น สุลยัมาน สถาปนาตนเองเป็นสุลต่านเมืองสงขลาหรือพระเจา้เมืองสงขลา และไม่ข้ึนตรง
กบักรุงศรีอยุธยาอีก สุลยัมานไดตี้เอาเมืองนครศรีธรรมราช พทัลุง และปัตตานี มารวมเป็นเมือง
เดียว จนกรุงศรีอยธุยาส่งทพัมาตีหลายคราก็ไม่แตกพ่าย จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2173 เมืองสงขลาจึงโดน
ตีแตก และถูกปล่อยใหท้รุดโทรม ต่อมาไดต้กเป็นเมืองข้ึนของเมืองพทัลุงจนถึงปี พ.ศ. 2242 - 2319 
หลงัจากนั้นเมืองสงขลายา้ยไปตั้งข้ึนใหม่ท่ีบริเวณบา้นแหลมสน เรียกวา่เมืองสงขลาฝ่ังแหลมสน มี
เจา้เมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพทุธ ตั้งอยูต่รงขา้มกบัท่ีตั้งของเมืองสงขลาในปัจจุบนั และในปี พ.ศ. 
2310 สยามประเทศไดเ้สียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่ประเทศพม่า เจา้พระยานครตั้งตนเป็นใหญ่และตั้งให ้ 

                                                            
3 อเนก นาวิกมลู, สมุดภาพสงขลามหาวชิราวุธ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บั

ลิชช่ิง,2536), 32. 
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นายวิ เถียน ผูเ้ป็นญาติข้ึนเป็นเจา้เมืองสงขลา ต่อมาเม่ือก๊กเจา้เมืองนครถูกปราบโดยพระเจา้กรุง
ธนบุรีจึงได้แต่งตั้ งให้นาย เหน่ียน แซ่ เฮา ผูเ้ป็นนายอากรรังนกข้ึนเป็นเจ้าเมืองสงขลาโดย
พระราชทานนามว่า “หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ” ต้นตระกูล ณ สงขลา ได้ปกครองเมืองสงขลา
ติดต่อกนัมาไม่ขาดถึง 8 คน (พ.ศ. 2318 - 2444)  เมืองสงขลาตั้งท่ีฝ่ังแหลมสน เน่ืองดว้ยมีปัญหา
แหล่งน ้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและการขยายตวัของเมืองเป็นไปไดย้าก จึงตอ้งยา้ยเมืองสงขลา
มายงัฝ่ังตะวนัออกของแหลมสนนั้นคือ ต าบลบ่อยางเขตเทศบาลนครสงขลาปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2385 
ในสมยัสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกลา้ใหพ้ระยาวิเชียรคีรี 
(เถ้ียนเส้ง) สร้างป้อมก าแพงเมือง ระหว่างท่ีก่อสร้างก าแพงเมืองนั้น ตวนกูอาหมดั สะอดั ไดช้วน
หัวเมืองทั้ง 7 ยกมาตีเมือสงขลา แต่ไม่ส าเร็จและถูกปราบลง เม่ือปราบปรามกบฏเรียบร้อยแลว้ จึง
ไดส้ร้างป้อมและก าแพงเมืองสงขลาจนเสร็จไดจ้ดัใหมี้การฝังหลกัเมืองสร้างป้อมก าแพงเมืองอยา่ง
มัน่คง หลงัจากนั้นสงขลาก็มีความมัน่คงและเจริญข้ึนอยา่งรวดเร็วในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัราชการท่ี 5 ไดมี้การปฏิรูปการปกครองมีการจดัตั้งมณฑลเทศาภิบาลข้ึนมี
พระวิจิตรวรสาสน์ (ป้ัน สุขุม) เป็นขา้หลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา  ในปี พ.ศ. 2438 เป็น
แห่งแรก และในปี พ.ศ. 2439 จึงไดจ้ดัตั้งมณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2439-2458) และเป็นท่ีตั้ง
ศาลาว่าการภาคใต  ้(พ.ศ. 2458-2468) เฉพาะมณฑลนครศรีธรรมราชนั้ นประกอบด้วย สงขลา 
นครศรีธรรมราช พทัลุง ปัตตานี ยะลา ยะหร่ิง ระแงะ รามญั สายบุรี หนองจิก สถานท่ีท าการ คือ 
จวนเก่าตระกูล ณ สงขลา ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติสงขลาเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์
สถานเม่ือ พ.ศ. 2525 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2453- 2458 เจา้นายในพระราชวงศจ์กัรีพระองคห์น่ึงคือ พล
เอกสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงลงมาเป็นขา้หลวงต่างพระเนตร
พระกรรณรัชกาลท่ี 5 ในฐานะ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช และนบัตั้งแต่ พ.ศ. 2458-
2468 เป็นอุปราชปักษใ์ต ้ซ่ึงมีอ านาจบงัคบับญัชามณฑลสุราษฎร์ธานี มณฑลปัตตานี และมณฑล
นครศรีธรรมราช รวมระยะเวลาท่ีทรงประทบัอยู่ท่ีสงขลานานถึง 15 ปี ในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลยุบ
มณฑลต่าง ๆ ทั้งหมดในแต่ละจังหวดั ซ่ึงอยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน สงขลาจึงกลายเป็นจังหวดั
นับตั้งแต่ปีนั้น4 ความหลากหลายท่ีชวนสับสนในเร่ืองของภาษา วฒันธรรม และศาสนาในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต  ้ท าให้เห็นการเขา้มาของหลายเช้ือชาติ โดยเส้นทางการเดินเรือเพื่อคา้ขายได้
น าพาความหลากหลายของเช้ือชาติ วฒันธรรม ประเพณี และอาหารการกิน ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ี
สอดคลองกนัอยา่งกลมกลืน โดยมีสามวฒันธรรมหลกั ๆ ท่ีอยูร่่วมกนัคือชาวไทยเช้ือสายจีน พุทธ 
และ มุสลิม อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

                                                            
4 อเนก นาวิกมลู, สมุดภาพสงขลามหาวชิราวุธ, 32-34. 
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ภาพท่ี 1 แสดงแผนท่ีสยามสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
ท่ีมา: จดหมายเหตุการณ์อนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร์ ของกรมศิลปากร, อา้งถึงใน อเนก นาวิกมูล, 
ในสมุดภาพสงขลา มหาวชิราวุธ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง,2536), 57. 
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จ านวนประชากรในจังหวัดสงขลา5  

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงจ านวนประชากรจงัหวดัสงขลาในปี พ.ศ. 2550 
ท่ีมา:สืบคน้จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการลงทะเบียน,สถิติ
ประชากรและบ้าน - จ านวนประชากรแยกรายอายุ,เขา้ถึงเม่ือ 15/05/2017,เขา้ถึงไดจ้าก  
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php  

ภาพท่ี 3 ภาพแสดงจ านวนประชากรจงัหวดัสงขลาในปี พ.ศ. 2559 
ท่ีมา:สืบคน้จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถิติทางการลงทะเบียน,สถิติประชากรและ
บ้าน - จ านวนประชากรแยกรายอายุ,เขา้ถึงเม่ือ 15/05/2017,เขา้ถึงไดจ้าก 
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 

                                                            
5 ท่ีมา:สืบคน้จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการลงทะเบียน

,สถิติประชากรและบ้าน - จ านวนประชากรแยกรายอายุ,เขา้ถึงเม่ือ 15/05/2017,เขา้ถึงไดจ้าก 
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew//upstat_age_disp.php  
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จะเห็นไดว้า่ในปี พ.ศ. 2550 จ านวนประชากรในจงัหวดัสงขลามีจ านวน 1,324,915 คน 
และเพิ่มข้ึนเป็น 1,417,440 คน ในปี พ.ศ. 2559 

จากความหลากหลายทางวฒันธรรมประเพณีและธรรมชาติท าใหผู้ว้จิยัเกิดความสนใจ
ท่ีจะบนัทึกเสียงท่ีเกิดข้ึนเพือ่น ามาสร้างเป็นบทประพนัธ์ “เสียงสงขลา ส าหรับคอมพิวเตอร์ เปียโน 
สแนร์ดรัม และแซกโซโฟน” 
 
วฒันธรรมและประเพณ ี

ดงัท่ีกล่าวในความเป็นมาของจงัหวดัสงขลาในเบ้ืองตน้แลว้วา่มีหลกัฐานทาโบราณคดี
ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่าสมยัอยธุยา พบซากสถาปัตยกรรมและประติมากรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศาสนาพุทธ
พราหมณ์ และอิสลาม ช้ีให้เห็นถึงการอาศยัอยู่ของคนพื้นถ่ินเดิมของเมืองสงขลาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัโดยอาชีพส่วนใหญ่คือการท าประมง มีการนบัถือศาสนาพทุธและพราหมณ์ ต่อมามีการเดิน 
ทางเขา้มาคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้จากนา ๆ ประเทศ โดยทางเรือ 

วฒันธรรมประเพณชีาวไทยเช้ือสายจีน 
การเขา้มาของชาวจีนยงัประเทศไทยและภาคใตข้องไทย  ชาวจีนรู้จกัแผน่ดินทางตอน

ใตข้องไทยมายาวนาน เน่ืองจากพอ่คา้ไดเ้ดินทางติดต่อคา้ขายจากคาบสมุทรอินเดียไปจนถึงจีน นบั 
ตั้งแต่ ราชวงศเ์หลียงในพุทธศตวรรษท่ี 7-8 ระยะแรกนั้นการเดินเรือสมุทรเป็นของอินเดีย อาหรับ
และเปอร์เซียเท่านั้น พ่อคา้จีนยงัไม่เดินเรือมาคา้ขายโดยตรงกบัคนในคาบสมุทรน้ีมากนกั มีบา้งก็
เพียงเช่าเรืออินเดียและอาหรับ-เปอร์เซียลงมาคา้ขายเลก็นอ้ย แต่เน่ืองจากจีนเป็นตลาดใหญ่ท่ีผลิต
สินคา้ และมีอ านาจทางการเมืองมากจึงมีอิทธิพลค่อนขา้งสูงในภูมิภาคน้ี สินคา้ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เช่น เคร่ืองเทศและของป่า ไดรั้บความนิยมมากในจีนและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ซ่ึงเมืองท่าในการส่งผ่านสินคา้ระหว่างอินเดีย อาหรับ-เปอร์เซีย และจีน ซ่ึงสร้างก าไรให้แก่
พ่อคา้แถบภูมิภาคน้ีอย่างมาก โดยท่ีจีนก็ยงัเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภครายใหญ่ท่ีมีความ
ตอ้งการเป็นอนัมากในอินเดีย ตะวนัออกกลางและยโุรป เช่น เคร่ืองถว้ยจีนท่ีมีการขดุพบในแหล่ง
ชุมชนโบราณและแหล่งท่ีเป็นเมืองท่าในสมยัราชวงศซ์อ้ง นบัไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของพ่อคา้จีนเร่ิม
เดินทางมาคา้ขายกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยตรงและอพยพมาตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคน้ีมากข้ึน 
และประเทศไทยก็เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีชาวจีนเขา้มาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เม่ือสมยัราชวงศ์
ซอ้งในปี พ.ศ. 1822 เม่ือมองโกลตีเมืองไง่ซวั แขวงมณฑลกวางตุง้แตก ประชาชนจีนหลบหนีออก
ทะเลมาทางหมู่เกาะทะเลจีนใตบ้า้งเขา้เวียดนามบา้งไทยบา้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 1825 ราชวงศห์งวน
ไดส่้งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีกบัประเทศไทยในสมยัของพ่อขนุรามค าแหงมหาราช และชาว
จีนเขา้มาคา้ขายประกอบอาชีพในประเทศไทย ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการอพยพ คือ ปัญหาทาง
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การเมืองในประเทศ เกิดกบฏสมาคม ดอกบวัขาวในปี พ.ศ. 2339 และเกิดกบฏไตเ้ผง้ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2397-2477 รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจดว้ย พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง
สนับสนุนชาวจีนเขา้ประเทศ เพราะทรงมีพระราชประสงค์จะใช้ชาวจีนเหล่านั้นในการคา้ของ
ขา้หลวง6และดังเอกสาร เบอร์น่ี กล่าวถึงพ่อคา้ชาวจีนท่ีเขา้มาคา้ขายทางภาคใตข้องไทย เช่น 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ในสมยันั้นเปิดโอกาสใหช้าวจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐานมากข้ึน ดว้ยการ
เขา้มาของชาวจีนจึงไดน้ าประเพณีวฒันธรรมและเทศกาลต่าง ๆ ของจีนเขา้มาดว้ย ไดแ้ก่ 
 1. เทศกาลตรุษจีน ก่อนวนัตรุษจีนชาวไทยเช้ือสายจีนในสงขลาจะท าความสะอาด
บา้นพร้อมกบัการประดบัประดาบา้นเรือนให้สวยงาม หัวหนา้ของครอบครัวจะเป็นผูป้ระกอบพิธี
เซ่นไหวเ้จา้ครัวไฟ อนัเชิญเจา้มารับของไหว  ้ตอนเชา้ตรู่วนัของวนัส้ินปีเป็นวนัไหว ้หัวหนา้ของ
ครอบครัวพร้อมดว้ยคนในครอบครัว จะพากนัไปไหวเ้ทพเจา้ ณ ศาลหลกัเมืองและศาลเจา้อ่ืน ๆ ท่ี
นบัถือ 

2. เทศกาลหยวนเชียว หลงัจากเทศกาลตรุษจีน 15 วนัจะประกอบพิธีเซ่นเทพเจา้ เพื่อ
ขอพรจากเทพเจา้ใหบ้นัดาลความอุดมสมบูรณ์และความสะดวกในการประกอบอาชีพตามความเช่ือ
เดิมของชาวจีน โดยชาวจีนจะหยดุพกัผอ่น 15 วนั หลงัวนัตรุษจีน และจะประกอบพิธีเซ่นไหวเ้ทพ
เจา้แต่ในปัจจุบนัการหยุดงานหลงัเทศกาลตรุษจีนจะปฏิบติัเพียง 1-5 วนั แต่การเซ่นไหวย้งัถือ
ปฏิบติัตามบรรพบุรุษเหมือนเดิม 

3. เทศกาลเชงเม้ง เป็นเทศกาลน้ีลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนในสงขลาจะพากนัไป
ไหวบ้รรพบุรุษท่ีฮวงซุย้ผูน้ าครอบครัวจะเซ่นไหวแ้ป๊ะก๋ง พระภูมิเจา้ท่ีผูดู้แลสุสาน ซ่ึงของไหวน้ั้น
ประกอบไปดว้ย หมูน่ึง เป็ดน่ึงหรือไก่น่ึง ไข่เป็ดยอ้มสีแดง หม่ีเตียวผดั ตม้พะโล ้ขนมถว้ยฟู หม่าน
โถ ซาลาเปา ผลไม้ สุรา น ้ าชา กระดาษเงินกระดาษทอง  เงินกงเต๊ก  ดอกไม้สด  โดยหัวหน้า
ครอบครัวจะจุดธูป 3-5 ดอกไหวเ้ชิญ แป๊ะก๋งมารับของไหว ้เผากระดาษเงินกระดาษทอง เงินกงเต๊ก 
ทา้ยสุดจะจุดประทดัเพื่อบอกลาแป๊ะก๋ง 

4. เทศกาลสารทขนมจ้าง เช่ือกนัว่าเป็นการเซ่นไหวเ้ทพเจา้เพื่อระลึกถึงซูหยวน ขุน
นางผูจ้งรักภกัดีต่อแผน่ดินแต่ในปัจจุบนัเป็นการเซ่นไหวก้นัตามประเพณีเพื่อขอพรจากเทพเจา้ให้
ครอบครัวมีความสุข 

5. เทศกาลสารทจีน เม่ือถึงก าหนดคร่ึงปี ชาวไทยเช้ือสายจีนในสงขลาจะหยดุงานเพื่อ
ประกอบพิธีเซ่นไหวเ้ทพเจา้พิธีดงักล่าว จะท ากนัท่ีศาลเจา้ในชุมชนและเจา้ท่ีในบา้น 

                                                            
6 วสนัต ์ชีวะสาธน์, สถาปัตยกรรมจีนในเมืองปัตตานี (ปัตตานี: มหาวิทยาลยัสงขลา 

นครินทร์,2529), 25. 
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6. เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลเซ่นไหวพ้ระจันทร์เพื่อขอโชคลาภจากเจ้าแม่
พระจนัทร์เช่ือกนัวา่เจา้แม่พระจนัทร์เป็นผูห้ญิง ผูเ้ซ่นไหวจึ้งตอ้งเป็นผูห้ญิงจะไหวบ้ริเวณลานบา้น
หรือดาดฟ้า หรือบริเวณท่ีมองเห็นพระจนัทร์ไดช้ดัเจน เม่ือพระจนัทร์เตม็ดวง 

7. เทศกาลกินเจ จดัวนัข้ึน 1 ค ่าถึงวนัข้ึน 9 ค ่า เดือน 9 ตามปฏิทินจีน มีความเช่ือกนัว่า
เทพเจา้จะลงมายงัโลกมนุษยเ์พื่อตรวจดูความเป็นไปของมนุษยแ์ละบนัดาลให้เป็นไปตามกรรมท่ี
กระท าไว ้ในช่วงเวลาดงักล่าว ชาวไทยเช้ือสายจีนในสงขลาจะงดเวน้การบริโภคเน้ือสัตว ์และถือ
ศีลรักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธ์ิ วนัแรกของพิธีคือวนัข้ึน 1 ค ่า ผูกิ้นเจจะแต่งกายชุดขาวไปพร้อม
กนัท่ีศาลเจา้หลกัเมืองและเซ่นไหวด้ว้ยธูป เพื่ออนัเชิญเทพเจา้ 

8. เทศกาลไหว้เทพเจ้าประจ าป จดัเพื่อแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อเจา้ท่ีผูช่้วยคุม้ครอง
ดูแล มีการจดัพิธีข้ึนท่ีศาลเจา้ชัว่คราวท่ีหาดแหลมสนอ่อน โดยจะอนัเชิญเทพเจา้ทุกศาลเจา้ 
ใน อ.เมืองสงขลา หลงัจากอนัเชิญเทพเจา้มาแลว้จะยกเสาไมไ้ผห่นา้ศาลเจา้ชัว่คราว เรียกว่าเสาภูมิ
เทวดา และมีการเซ่นไหวเ้สาภูมิเทวดา 

วฒันธรรมประเพณชีาวไทยเช้ือสายมุสลมิ 
การเข้ามาของศาสนาอิสลามในคริสต์ศตวรรษท่ี  13 และ  14 ศาสนาอิสลามได้

แพร่กระจายเขา้มาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตบ้ริเวณคอคอดกระหรือนั้นคือทางตอนใตข้องประเทศ
ไทย การเขา้มาของศาสนาอิสลามในจงัหวดัสงขลานั้นไดรั้บอิทธิพลจากการเขา้มาท าการคา้ของ
ชาวเปอร์เซียท่ีน าส าเภาเขา้มาคา้ขายในสมยักรุงศรีอยธุยาในยคุสมยัของสมเด็จพระเพทชารา  โดยมี
หัวหนา้ 2 คน เป็นพี่นอ้งกนั ผูพ้ี่ช่ือเช็คอะหฺหมดั อลัคุม ผูน้อ้งช่ือ เช็คซะอีด อลัคุม ทั้งสองคนเป็น
ชาวเมืองคุม (เมืองเดียวกบัอิหม่ามโคมยันี) ต่อมาเช็คอะหะหมดัไดส้มรสกบัหญิงชาวไทยและ
ไดรั้บราชการในราชส านักเป็นท่ีโปรดปรานของพระมหากษตัริยไ์ทย  จนไดรั้บการพระราชทาน
บรรดาศกัด์ิเป็น พระยาจุฬาราชมนตรี คนแรกของกรุงศรีอยุธยาท าหน้าท่ีเป็นเจา้กรมท่าฝ่ายขวา 
ควบคุมการคา้ขายของกรุงศรีอยธุยากบักลุ่มพ่อคา้ชาวเปอร์เซียและชาวอาหรับ คู่กบั พระยาดชฎึก
ราชเศรษฐี เจา้กรมท่าฝ่ายซา้ย ท าหนา้ท่ีควบคุมการคา้ขายของกรุงศรีอยุธยากบักลุ่มพ่อคา้ชาวจีน 
เช้ือสายเปอร์เซียท่ีนบัถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีหรือสุหน่ีท่ีเขา้มาในประเทศไทยคือเช้ือสายของ
ซุลตาน โมกอล เดิมเป็นชาวเปอร์เซีย(อิหร่าน) ไดเ้ดินเรือไปตั้งหลกัแหล่งท าการคา้ท่ีเกาะซาเลห์ 
หมู่เกาะซิลิเบสในเกาะชวากลางซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาในรัชสมยัของพระเจา้
ทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาไดถู้กพวกฝร่ังตะวนัตก (โปรตุเกส) รุกราน จึงยา้ยถ่ินฐานมาตั้งหลกั
สร้างบา้นสร้างเมืองท่ีหัวเขาแดง คือเมืองซิงโกร่าหรือนังฆรีสิงขราซ่ึงคือเมืองสงขลาในปัจจุบนั
นัน่เอง ต่อมาบุตรชายของท่านโมกอล คือ ท่านสุลยัมาน ไดป้ระกาศตั้งเมืองสงขลาเป็นอาณาจกัร
อิสระไม่ข้ึนต่อกรุงศรีอยุธยา สถาปนาตัวเองเป็น สุลต่านสุลัยมานชาร์ในสมยัสมเด็จพระเจ้า
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ปราสาททองประมาณปี  พ.ศ. 2173 และถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2211 ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ระยะเวลาท่ีสุลต่านสุลยัมาน ชาร์ ปกครองเมืองสงขลายาวนานรวม 46 ปี หลงัจาก
สุลต่านสุลยัมาน ชาร์ ไดถึ้งแก่อสัญกรรมแลว้ มุสตอฟาผูเ้ป็นบุตรชายไดข้ึ้นครองเมืองสงขลาต่อ
จากบิดา หลงัจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไดส่้งกองทพัไปยึดเมืองสงขลามาข้ึนกบักรุงศรี
อยุธยาไดเ้ป็นผลส าเร็จ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นจึงเป็นเหตุให้ศาสนาอิสลามเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของเมืองสงขลาโดยมีวฒันธรรมและประเพณี ไดแ้ก่ 

1. ประเพณกีารเข้าสุหนัต การเขา้สุหนตั (มาโซะยาวี) ค าวา่ สุหนตั ภาษาอาหรับวา่ สุน
นะฮ แปลว่า แบบอยา่งหรือแนวทางหมายความว่าเป็นการปฏิบติัตาม นบีมุฮมัมดั ค าว่า มาโซะยาวี 
เป็นภาษามลาย ู(มาโซะ แปลวา่เขา้ยาวี เป็นค าท่ีใชเ้รียกชาวอิสลามท่ีอยูแ่ถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
โดยส่วนรวม) หมายถึงเขา้อิสลาม หรือพิธีขลิบหนงัปลายอวยัวะเพศชาย การเขา้สุหนตัชายมกัจะ
ท าการเขา้สุหนตัในระหวา่งอาย ุ1 ขวบ ถึงอาย ุ15 ขวบ หญิงจะเขา้สุหนตัตั้งแต่คลอดใหม่ ๆ จนอายุ
ไม่เกิน 2 ขวบ พิธีเขา้สุหนตัหญิงนั้น หมอต าแยจะเอาสตางคแ์ดงมีรู วางรูสตางคต์รงปลายกลีบเน้ือ
ซ่ึงอยูร่ะหว่างอวยัวะเพศของทารกหญิงแลว้ใชมี้ดคม ๆ หรือปลายเขม็สะกิดปลายเน้ือส่วนนั้น ให้
เลือดออกมาขนาดแมลงวนัตวัหน่ึงกินอ่ิม เป็นอนัเสร็จพิธี ส่วนการเขา้สุหนตัชายนั้น ผูท้  าพิธีขลิบ
หนงัหุ้มปลายอวยัวะเพศเรียกว่าโต๊ะมูเด็ง บางรายจะจดังานและมีขบวนแห่ใหญ่โต เชิญแขกเหร่ือ
ให้มากินเหนียว (มาแกปูโละ) หรือบางรายจดัให้มีการแสดงมหรสพ เช่น มะโยง่ ลิเกฮูดูให้ชมดว้ย 
 2. ประเพณีฮารีรายอ เทศกาลฮารีรายอมีอยู่สองวนัคือ วนัฮารีรายอ หรือวนัอิฎิลฟิตรี 
เป็นวนัร่ืนเริง เน่ืองจากส้ินสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นการกลบัเขา้สู่สภาพเดิม ตรงกบั
วนัท่ีหน่ึงของเดือนเซาวาล ซ่ึงเป็นเดือนท่ีสิบทางจนัทรคติ การปฏิบติัของชาวอิสลามในวนัรายอ 
จะบริจาคทานเรียกว่า ซากดัฟิตเราะห์ (การบริจาคขา้วสาร) มีการบริจาคทานแก่คนแก่หรือคน
ยากจน บางทีจึงเรียกวา่ วนัรายอฟิตเราะห์ หลงัจากนั้นจะไปละมาดท่ีมสัยดิ จากนั้นจะมีการขอขมา
จากเพื่อน มีการเยีย่มเยยีนญาติพี่นอ้งท่ีอยูใ่กลแ้ละไกลออกไป มีการเล้ียงอาหารดว้ย วนัฮารีรายอหวั 
ญี หรือวนัรายออิฎิลอฎัฮา ค าว่า อฎัฮา แปลว่า การเชือดพลี เป็นการเชือดสัตวเ์พื่อเป็นอาหารแก่
ประชาชนและคนยากจน อิดลัอดัฮา จึงหมายถึงวนัร่ืนเริงเน่ืองในวนัเชือดสัตวพ์ลี ตรงกบัวนัท่ีสิบ
ของเดือนซุลฮจญะ เป็นเวลาเดียวกบัการประกอบพิธีหัจญ ์ท่ีเมืองเมกกะของชาวอิสลามทัว่โลก 
ชาวไทยอิสลามจึงนิยมเรียกวนัตรุษน้ีว่า วนัอีดใหญ่ การปฏิบติัจะมีการละหมาดร่วมกนัและเชือด
สัตวเ์ช่น ววั แพะ แกะ แลว้แจกจ่ายเน้ือสัตวเ์หล่านั้นแก่คนยากจน การเชือดสัตวพ์ลีน้ีเรียกว่า กรุ
บาน การปฏิบติัตนในวนัน้ี คือ 

- อาบน ้าสุหนตั ทั้งชายหญิงและเดก็ท่ีสามารถไปละหมาดได ้เวลาดีท่ีสุดคือหลงัจาก
แสงอรุณข้ึนของวนั ฮารีรายอ 
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- แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีสะอาดสวยงาม 
- บริจาคซะกาดฟิตเราะห์ก่อนละหมาด อิฎิลฟิตรี 
- ใหทุ้กคนไปละหมาดรวมกนักลางแจง้หรือท่ีมสัยดิและฟังการบรรยายธรรมหลงั 

ละหมาด 
- การกล่าวสรรเสริญอลัเลาะห์ 
- ท ากรุบาน ถา้มีความสามารถดา้นการเงิน 
- เยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติ และครูอาจารย ์เพื่อเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์และขออภยั

ซ่ึงกนัและกนัในความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั ทั้งน้ีจะเห็นถึงความหลากหลายใน
วฒันธรรมของเมืองสงขลาดงัท่ีมีจารึกส าโรงซ่ึงมีอยู ่3 หลกั เป็นภาษาไทย จีน และมลาย ูอยา่งละ 1
หลัก สาระส าคัญของทั้ ง 3 หลักตรงกัน ท าให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของ 3 เช้ือชาติท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 

วฒันธรรมประเพณชีาวไทยเช้ือสายพุทธ 
จากประวติัของเมืองสงขลาไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ถึงการอาศยัอยู่ของคนท่ีอยู่ในพื้น

เดิมของเมืองสงขลาท่ีมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธจึงเกิดเป็น
วฒันธรรมประเพณีของคนไทยเช้ือสายพทุธในจงัหวดัสงขลาไดแ้ก่ 

1. งานเทศกาลท าบุญเดือนสิบ เป็นงานประเพณีของชาวไทยภาคใต ้ซ่ึงเกิดจากความ
เช่ือท่ีวา่ช่วงแรม 1-15 ค ่าเดือนสิบ วิญญาณของญาติพี่นอ้งผูล่้วงลบัไปแลว้โดยเฉพาะผูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ป
เกิดจะไดรั้บการปลดปล่อยให้มาพบญาติพี่นอ้งในเมืองมนุษย ์ผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยูก่็จะจดัหาอาหารต่าง 
ๆ ไปท าบุญตามวดัเพื่ออุทิศส่วนกศุลใหแ้ก่ญาติท่ีล่วงลบัไปแลว้ ท่ีอ  าเภอสทิงพระจะจดังานเทศกาล
น้ีแตกต่างไปจากท่ีอ่ืน คือมีการแห่หุ่นทองสูง เพื่อใช้แทนญาติหรือผูอ้าวุโสท่ีเป็นท่ีนับถือของ
ชาวบา้น 

2. งานประเพณลีากพระและตักบาตรเทโว จดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 
11 ประมาณเดือนตุลาคม ณ อ าเภอเมือง พิธีจะเร่ิมก่อนวนังานดว้ยการห่มผา้พระเจดียบ์นยอดเขาตงั 
กวน ในวนังาน เวลาเชา้จะเป็นพิธีตกับาตรเทโวบริเวณเชิงเขาตงักวน พระสงฆห์ลายร้อยรูปจะเดิน
ลงมาจากเขาตงักวนเพื่อรับบิณฑบาตจากพทุธศาสนิกชน ตอนสายจะมีเรือพระจากวดัต่าง ๆ ในเขต
จงัหวดัสงขลาเคล่ือนผา่นใหพุ้ทธศาสนิกชนไดร่้วมท าบุญและลากพระ ตามความเช่ือท่ีว่าจะไดบุ้ญ
กศุลสูง เรือพระจะมารวมกนัท่ีบริเวณสระบวัเพื่อร่วมประกวดการตกแต่งเรือพระนอกจากน้ีภายใน
งานยงัมีการแสดงศิลปวฒันธรรม 
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สถานที่ส าคญั 
ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน ้ าท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทย เป็นแหล่งน ้ า

ขนาดใหญ่ซ่ึงมีทั้งน ้ าจืด น ้ากร่อยและน ้ าเคม็อยูใ่กลเ้คียงกนั จึงท าใหมี้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์อยู่ตลอดเวลา ดินแดนรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาคือ 
อ าเภอชะอวด อ าเภอหัวไทร อ าเภอระโนด อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธ์ุ อ าเภอสิงหนคร
อ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอรัตภูมิ ในบริเวณอ าเภอหวัไทร อ าเภอระโนด อ าเภอกระแส
สินธ์ุ อ าเภอสทิงพระ และอ าเภอสิงหนคร บริเวณน้ีเดิมทีเป็นเกาะสองเกาะ คือพื้นท่ีในส่วนอ าเภอ
หัวไทรไปจนถึงอ าเภอสิงหนครซ่ึงเป็นเกาะขนาดใหญ่ ส่วนเกาะขนาดเล็กก็คือ "เกาะใหญ่" ใน
ปัจจุบนัอนัเกิดจากระดบัน ้ าท่ีลดลงท าให้พื้นท่ีดินเดิมใตผ้ิวน ้ าโผล่ข้ึนมาเป็นภูเขาเต้ีย ๆ ประกอบ
กบัลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเอาทรายทะเลมาทบัถมทางดา้นซีกตะวนัออกของภูเขา ท าให้
เกิดสันทรายงอกออกไปเร่ือย ๆ ในขณะท่ีซีกตะวนัตกของภูเขาก็เกิดดินตะกอนท่ีล าน ้ าสายสั้น ๆ 
คือคลองนางเรียม คลองปากประ คลองล าป า คลองท่าเด่ือ คลองอู่ตะเภา และแม่น ้ าสายยาวท่ีพาด
จากจงัหวดัสตูลไหลออกทะเลท่ีบริเวณทะเลสาบตอนใน  ท าให้แผ่นดินทั้งสองดา้นงอกออกไป 
เร่ือย ๆ จนกลายเป็นเกาะข้ึน ซ่ึงภายหลงัเกาะน้ีก็ไดก้ลายเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานท ามาหากินเป็นชุมชน
หนาแน่นเพราะมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นท่าเรือ และสามารถก าบงัลมไดเ้ป็นอย่างดี แมแ้ผ่นดิน
ทางดา้นทิศเหนือจะงอกออกไปจนติดเป็นแผ่นดินเดียวกนัแลว้ บริเวณเกาะซ่ึงพฒันาเป็นแหลมก็
ยงัคงเป็นชุมชนท่ีหนาแน่นยิง่ข้ึน เม่ือน ้ าในทะเลสาบตอนในเปล่ียนเป็นน ้ าจืด เพราะไดรั้บอิทธิพล
จากน ้ าในล าคลองท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้มากกว่าน ้ าทะเล พื้นท่ีโดยรอบของทะเลสาบจึงเร่ิมกลายเป็น
พื้นท่ีเพาะปลูก เน่ืองจากบริเวณน้ีมีดินตะกอนทบัถมกนัมากซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงกลายเป็น
แหล่งผลิตขา้วท่ีส าคญัของภาคใต ้โดยเฉพาะบริเวณฝ่ังตะวนัตก ขณะเดียวกนัทะเลสาบท่ีเกิดข้ึนก็
เป็นแหล่งของสัตวน์ ้ านานาชนิดดว้ย ส่วนบริเวณตอนบนหรือแถบตน้น ้ าเชิงเขาก็เป็นเขตป่าท่ีมีป่า
ดงดิบข้ึนปกคลุมหนาแน่น จึงมีผลผลิตจากป่าจ านวนมาก เช่น หวาย ไมไ้ผ ่สมุนไพร งาชา้ง เคร่ือง
หนัง เขาสัตว ์และของป่า อ่ืน ๆ ซ่ึงของพวกน้ีพ่อคา้ชาวจีนและอินเดียตอ้งการมาก พ่อคา้ชาวจีน
และอินเดียจึงเดินทางเขา้มาคา้ขายและน าเอาอารยะธรรมเขา้มาเผยแพร่ในบริเวณคาบสมุทรมลายู
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตลุ่้มน ้าทะเลสาบสงขลาแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ตอนใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. อยูต่อนบนสุดมีพื้นท่ีประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉล่ียประมาณ 1.5 เมตร
เป็นทะเลสาบน ้ าจืดโดยแยกส่วนกบัทะเลสาบ มีคลองนางเรียมเช่ือมต่อระหว่างทะเลนอ้ยกบัทะเล
หลวงทิศตะวันตกของทะเลน้อยเป็นส่วนของจังหวัดพัทลุง ทิศเหนือเป็นส่วนของจังหวัด
นครศรีธรรมราชและทิศตะวนัออกจรดอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลาทะเลนอ้ยเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ี 
มีพืชน ้านานาชนิดข้ึนอยู ่โดยรอบ มีป่าพรุขนาดใหญ่มีวชัพืชพวกผกัตบชวา กกจูดและยงัเป็นแหล่ง 
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ของนกน ้านานาพนัธ์ุทั้งท่ีประจ าถ่ินและท่ีอพยพมาจากแหล่งอ่ืน 
2. ทะเลหลวง (ทะเลสาบสงขลาตอนบน) เป็นส่วนของทะเลสาบสงขลาถดัจากทะเล

น้อยลงมาจนถึงเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธ์ุเป็นห้วงน ้ ากวา้งใหญ่ท่ีสุด มีพื้นท่ีประมาณ 458.80  
ตร.กม. ความลึกประมาณ 2 เมตร ในอดีตเป็นทอ้งน ้ าจืดขนาดใหญ่แต่ในบางปีมีการรุกตวัของ
น ้าเคม็ค่อนขา้งสูงในช่วงฤดูแลง้ 

3. ทะเลสาบ (ทะเลสาบตอนกลาง) อยู่ถดัจากทะเลหลวงลงมาตั้งแต่บริเวณแนวเกาะ
ใหญ่ทางใตไ้ปบรรจบกบัเขตอ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุงอ าเภอสทิงพระจนถึงบริเวณ ปากรอ 
อ าเภอสิงหนครจงัหวดัสงขลามีพื้นท่ีประมาณ 377.20 ตร.กม. ความลึกประมาณ 2 เมตร เป็นส่วน
ของทะเลสาบท่ีมีเกาะมากมาย เช่น เกาะส่ี เกาะห้า เกาะหมาก เกาะนางค า พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นการ 16
ผสมผสานของน ้ าเคม็และน ้ าจืดจึงท าให้มีสภาพเป็นทั้งน ้ าจืดและน ้ ากร่อยในช่วงท่ีเป็นน ้ าจืดจะมี
พืชปกคลุมโดยทัว่ไป 

4. ทะเลสาบสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง) เป็นส่วนของทะเลสาบตอนนอกสุดท่ี
เช่ือมต่อกบัอ่าวไทยมีพื้นท่ีประมาณ 182 ตร.กม. ความลึกประมาณ 1.5 เมตร ยกเวน้ช่องแคบท่ีติด
กบัทะเลอ่าวไทย ซ่ึงเป็นช่องเดินเรือมีความลึกประมาณ 12-14 เมตร ทะเลสาบส่วนน้ีเป็นบริเวณท่ีมี
น ้ าเคม็ แต่บางส่วนในช่วงฤดูฝนจะเป็นน ้ ากร่อยและไดรั้บอิทธิพลจากน ้ าข้ึนน ้ าลงบริเวณทางตอน
ใต้มีพื้นท่ีป่าชายเลนปกคลุมโดยทั่วไป แต่ปัจจุบันถูกเปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ี
เพาะเล้ียงกุง้ นกัท่องเท่ียวสามารถหาเรือท่องเท่ียวในทะเลสาบได ้

หาดสมิหลา สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีช่ือเสียงของสงขลา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
สงขลา หาดสมิหลามีโขดหินขนาดเลก็ยืน่ลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากท่ีเรียกว่า “ทรายแก้ว”
มีป่าสนร่มร่ืน จาก หาดสมิหลา สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนังดงามของ เกาะหนูเกาะแมว จนมีค า
กล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแลว้ไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา มีสัญลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียง
คือ รูปป้ันนางเงือกทอง โดยรอบบริเวณไดจ้ดัสวนหยอ่มไวดู้ร่มร่ืนเหมาะเป็นท่ีนัง่พกัผอ่นยามเยน็
เม่ือมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนู เกาะแมวอันเป็นอีกสัญลักษณ์หน่ึง  หาดสมิหลาเป็น
ชายหาดท่ีมีบรรยากาศสงบ เหมาะส าหรับมาพกัผอ่นชมวิว มีชายหาดต่อเน่ืองกนั เรียกว่าแหลมสน
อ่อน อยูเ่ลยหาดสมิหลาไปทางตะวนัตก ช่วงของแหลมสนอ่อนจะยาวไปจนถึงสนัเข่ือนในทะเล 

เขาตังกวน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงใน อ.เมือง จ.สงขลา เป็นเนินเขาสูง
จากระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมือง
สงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่เมือง สงขลาซ่ึงสร้างในสมยั
อาณาจกัรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมยัทวาราวดี (อยูบ่นยอดเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ
(2,000 ฟุต) โดยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ไดพ้ระราชทานเงินหลวงใหเ้ป็น
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ทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ และในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี
9 ไดท้รงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุใหม้าบรรจุในองคพ์ระเจดีย ์ทุก ๆ ปีในเดือนตุลาคม จะมี
งานพิธีห่มผา้องคพ์ระเจดีย ์และประเพณีตกับาตรเทโว ลากพระของสงขลา 

เกาะยอ เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยขา้มสะพานติณสูลานนทไ์ป
ตามเส้นทาง จากตวัเมืองใชท้างหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 และเล้ียวซ้ายเขา้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 408 ทางไปอ าเภอสิงหนคร เกาะยอมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 9,275 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น
ไหล่เขาและท่ีราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม บนเกาะยอมีการท าสวนผลไมแ้บบสุมรุม
หมายถึงผลไมจ้ะผลดักนัให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน ผลไมท่ี้มีช่ือของเกาะยอคือ
จ าปาดะ ลกัษณะคลา้ยขนุนแต่ลูกเลก็กว่า สามารถน าไปทอดเหมือนกลว้ยแขก หรือจะรับประทาน
สดก็ได ้และผา้ทอเกาะยอ เป็นผา้พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมจากผูนิ้ยมสวมใส่ผา้ไทย
ลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ลายราชวตัถ ์ดอกพิกลุ ดอกพะยอม เน้ือผา้ดูแลรักษาง่าย นอกจากนั้นเกาะ
ยอยงัเป็นแหล่งเล้ียงปลากะพงขาวในกระชงัในทะเลสาบสงขลาอีกดว้ย 

ศาลเหลกัเมืองสงขลา ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสงขลาไดรั้บการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
จาก พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฯ ตรงกบัปีขาล จตัวา
ศกศกัราช 1204 ตรงกบั พ.ศ. 2385 โ ปรดให้จดัการฝังหลกัไชยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้
ชยัพฤกษห์ลกัไชยตน้หน่ึง ตน้เทียนไชยเล่มหน่ึง พร้อมดว้ยเคร่ืองไทยทานต่าง ๆ และทรงโปรด
เกลา้ให้สมเด็จพระอุดมปิฎก ประธานสงฆฐ์านานุกรม 8 รูป ออกมาเป็นประธาน กบัพระราชครู
อษัฎาจารยพ์ราหมณ์ กบัพราหมณ์ 8 นาย ออกมาเป็นประธานในการฝังเสาหลกัเมืองสงขลา คร้ัน ณ 
เดือน 4 ข้ึน 12 ค ่า เวลาเชา้โมงหน่ึงกบั 10 นาที ไดอุ้ดมฤกษ์ พระยาสงขลา (เถ้ียนเส้ง) กบั พระครู
อัษฎาจารย์พราหมณ์  เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังท่ีกลางเมืองสงขลา  ปรากฏอยู่ทุกวันน้ีเป็น
ระยะเวลา 160 ปี เป็นศูนยร์วมทางจิตใจของชาวเมืองสงขลาและสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
แบบจีน 

วดัมัชฌิมาวาส เดิมช่ือ วดัเลียบ วดักลาง วดัยายศรีจนัทร์ อยูท่ี่ถนนไทรบุรี อ าเภอเมือง 
เป็นวดัใหญ่และส าคญัท่ีสุดในจงัหวดัสงขลา เม่ือ 400 ปีมาแลว้ ยายศรีจนัทร์ คหบดีของเมืองสงขลา 
ไดอุ้ทิศเงินสร้างข้ึน ต่อมาเรียกวา่ "วดักลาง" เน่ืองจาก มีผูส้ร้างวดัในจงัหวดัสงขลาข้ึนทางทิศเหนือ 
วดัหน่ึง ช่ือ วดัเลียบ และทิศใตส้ร้างอีกวดัหน่ึง ช่ือ วดัโพธ์ิ ชาวสงขลาจึงเรียกวดัยายศรีจนัทร์ว่าวดั
กลาง ในปี พ.ศ. 2431 พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส เสด็จเมืองสงขลาทรงเปล่ียนช่ือ
วดัเป็นภาษาบาลีวา่ วดัมชัฌิมาวาส 

โรงสีแดง ส าหรับชาวสงขลาย่านเมืองเก่า "หับ โ ห้ ห้ิน" คือโรงสีขา้วเก่าแก่ในตวั
อาคารสีแดงแรงฤทธ์ิ ท่ียงัคงความขลงัอยา่งคลาสสิกบนถนนนครนอก แต่ท าไมตอ้งช่ือ หบั โห ้ห้ิน 
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ช่ือน้ีหมายความว่าอยา่งไร ตามประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเมืองสงขลา เศรษฐกิจของสงขลาในระยะนั้น
ขบัเคล่ือนโดยกลุ่มพ่อคา้เช้ือสายจีนหลายตระกูล เช่น ณ สงขลา รัตรสาร รัตนปราการ โคนันทน์ 
เงารังษี และ เลขะกุล เป็นตน้ ไดท้ าธุรกิจคา้ขายกบัเกาะปีนัง รวมทั้งมีกิจการโรงสี เพื่อรองรับ
ผลผลิตขา้วจากลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลาอนัอุดมสมบูรณ์ และเน้ือหาขา้งตน้ไดร้ะบุไวใ้นวิทยานิพนธ์
ของ ดร.ศรีสุพร ช่วงสกุล จากตน้ตระกูลเสาวพฤกษ์ หรือท่ีมาจากขุนราชกิจจารี ไดร่้วมหุ้นกับ
ตระกูลโคนนัทน์ จดัตั้ง "หับ โ ห ้ห้ิน" ข้ึนราวปี พ.ศ. 2454 แต่หลงัจากนั้นอีก 14 ปี หลานของท่าน
ขนุราชกิจจารี ไดซ้ื้อกิจการทั้งหมด และพฒันาโรงสีขา้ว โดยการเปล่ียนมาใชเ้คร่ืองยนตพ์ลงัไอน ้ า 
คือการใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิงท าใหเ้กิดไอน ้ าไปสีขา้ว ซ่ึงไดส้ั่งซ้ือมาจากประเทศองักฤษ จากหวัคิด
ท่ีไม่เหมือนใครจึงท าใหกิ้จการด าเนินไปดว้ยดี ท่านผูน้ี้ก็คือ นายสุชาติ รัตนปราการ หนุ่มนกัเรียน
ปีนัง ส าหรับตน้ตระกูล "รัตนปราการ"เป็นคนจีนฮกเก้ียน หรือใช้ "แซ่ก๊วย" จากมณฑลฮกเก้ียน 
และไดอ้พยพมาตั้งรกรากท่ีสงขลา ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2250 ในสมยัของสมเดจ็พระเจา้เสือแห่งกรุงศรี
อยธุยา ค  าวา่ "ก๊วย" แปลวา่ ก าแพงเมือง จึงเป็นท่ีมาของนามสกุล "รัตนปราการ" ซ่ึงแปลวา่ "ก าแพง 
แกว้" ส่วนช่ือโรงสี "หบั โห ้ห้ิน" เป็นภาษาฮกเก้ียนเช่นกนั มีผูแ้ปลความวา่หมายถึง เอกภาพ ความ 
กลมกลืน และความเจริญรุ่งเรือง สอดคล้องกับความเห็นของ อาจารย์สุขสันต์ วิเวกเมธากร
ผูเ้ช่ียวชาญจีนศึกษา เจา้ของนามปากกา "เล่าชวนหัว" และเจา้ของโรงเรียนสอนภาษาจีน "สุขสันต์
วิทยา" ท่ีว่า "หับ" ในภาษาจีนฮกเก้ียน น่าจะตรงกบัค าว่า "ฮะ" ในภาษาจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีแปลว่า ความ
สามคัคี สมานฉันท์ ส่วน "โห้" น่าจะตรงกบั "ฮ่อ" หมายถึง ความดี ความเจริญรุ่งเรือง แต่ "ห้ิน"
อาจจะเป็นค านาม หมายถึง สวน หรือท่ีท่ีมีคนมาชุมนุมกนั รวมความแลว้ "หับ โห้ ห้ิน" ในทศันะ
อาจารยสุ์ขสันต ์ควรจะแปลวา่ "สวนสมานฉนัทอ์นัเจริญรุ่งเรือง" 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ตั้งอยู่ท่ีถนนวิเชียรชม เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน 
อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็นบา้นพกัส่วนตวัของพระยาสุนทรานุรักษ ์(เนตร ณ สงขลา) ผูช่้วยราชการ
เมืองสงขลา สร้างเม่ือ พ.ศ. 2421 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2437 จึงใชเ้ป็นท่ีพ านกัและว่าราชการของพระ
วิจิตรวรศาสตร์ ขา้หลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา ซ่ึงต่อมาก็คือเจา้พระยายมราช (ป้ัน สุขมุ) 
หลงัจากนั้นใชเ้ป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช และเป็นศาลากลางจงัหวดัจนถึงปี พ.ศ. 
2496 ในปี พ.ศ. 2516 กรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนอาคารน้ี เป็นโบราณ สถาน และปรับปรุงเป็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือ พ.ศ. 2525 ภายในพิพิธภณัฑ์จัดแสดง
ศิลปวตัถุภาคใตต้อนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางดา้นโบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลปะ
ชาติพนัธ์ุวิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื้นบา้นพื้นเมือง อาทิ บานประตูไมเ้ดิมของจวน เป็นศิลปะพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๔ ท าดว้ยไมจ้  าหลกัเขียนสีและประดบัมุกฝีมือช่างชาวจีนชั้นครู แสดงออกถึงคตินิยม
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ในธรรมเนียมประเพณี  วรรณคดี ศาสนาตามแบบจีนท่ีวิจิตรงดงามยงัความสมบูรณ์อยู่มาก 
โบราณวตัถุสมยัก่อนประวติัศาสตร์แหล่งโบราณคดีจากบา้นเชียงและ กาญจนบุรี 

ย่านเมืองเก่าสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง มีถนนสายส าคญัน่าเดินเท่ียว 3 สาย คือ 
ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรม
ท่ีงดงาม เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวความเป็นมาของชาวสงขลา ผา่นมุมมองทางสถาปัตยกรรม เม่ือ
อดีตราว 200 ปีก่อน ตวัเมืองสงขลาตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบ เรียกว่า"เมืองสงขลา ฝ่ัง
แหลมสน" จนกระทัง่ พ.ศ. 2385 จึงขยายมาทางฝ่ังทิศตะวนัออกบริเวณต าบลบ่อยาง เรียกกนัว่า 
"เมืองสงขลาฝ่ังบ่อยาง" โดยเร่ิมแรกมีถนนสองสายคือ ถนนนครนอก เป็นถนนเส้นนอกติดกบั
ทะเลสาบ และถนนนครใน เป็นถนนเส้นในเมือง ต่อมามีการตดัถนนสายท่ีสามเรียกว่า ถนนเกา้
ห้องหรือย่านเกา้ห้อง เพื่องานสมโภชเสาหลกัเมือง ต่อมาเรียกกนัว่า ถนนนางงามแนวคิดในการ
ประพนัธ์เพลง ปัจจุบนัถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงามยงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมเอาไว ้มี
ห้องแถวไมแ้บบจีน ตึกคลาสสิคสไตล์ ชิโนโปรตุกีส และยงัมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของ
ชาวจีนฮกเก้ียนอยูป่ะปนกนัทั้งสองฟากฝ่ังถนน โดยอาคารหลายหลงัมี การปรับปรุง ทาสีใหม่ แต่
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างของอาคารอาคารเก่าเหล่าน้ีสะทอ้นภาพการเป็นเมืองส าคญัดา้นการ
ปกครอง และทางเศรษฐกิจมา แต่คร้ังสมัยธนบุรีอีกทั้ งการเป็นเมืองท่าติดทะเลท าให้ได้รับ
วฒันธรรมจากหลากหลายเช้ือชาติ ผสมผสาน กนัเป็นวฒันธรรมเฉพาะตวัแบบสงขลา ไม่วา่จะเป็น 
อาหารการกินหรือส่ิงปลูกสร้าง แม ้ปัจจุบนัการคา้ขายสมยัใหม่จะ ยา้ยไปรวม ฐานท่ีหาดใหญ่ แต่
ทว่าตึกเก่าท่ีคงสภาพอยู่กนัอย่างหนาแน่นเหล่าน้ี ก็เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความรุ่งเรืองในอดีต และ
วฒันธรรมท่ี ผสมกลม กลืนกนัมาอยา่งแนบแน่นยาวนาน 

มัสยิดอุสาสนอิสลาม ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมยัรัชกาลท่ี  5 ครองราชยส์มบติั 
(ประมาณ 100 ปี มาแลว้ ราว พ.ศ. 2390) นายช่างผูส้ร้างมสัยิดอุสาสนอิสลามน้ีเป็นนายช่างกลุ่ม
เดียวกนักบัท่ีสร้างโบสถว์ดัมชัฌิมาวาส นายช่างท่ีสร้างโบสถท่ี์วดัมชัฌิมาวาสท่ีเป็นไทยมุสลิม จึง
ไดร่้วมกบัชาวบา้นสร้างมสัยิดอุสาสนอิสลามข้ึนเพื่อจะไดท้ าพิธีนมาซ เงินท่ีใชส้ร้างมสัยิดไดม้า
จากเงินพระราชทานจากรัชกาลท่ี 5 และชาวบา้น พระองคพ์ระราชทานใหส้ร้างมสัยดิแลว้ พระองค์
ยงัพระราชทานเงินใหซ้ื้อเคร่ืองตกแต่งภายในมสัยดิ 

สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย อยูใ่นอ าเภอเมือง
สงขลา และอ าเภอสิงหนคร โดยเช่ือมเกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝ่ังบา้นน ้ ากระจาย อ าเภอเมืองสงขลา 
และบา้นเขาเขียว อ าเภอสิงหนคร ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร 
ตามล าดบั รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างข้ึนในสมยั ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีจุดประสงคข์องการสร้างสะพานแห่งน้ี คือ การรองรับการคมนาคมทางรถยนต์ โดย
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ไม่ตอ้งรอขา้มแพขนานยนต์ซ่ึงมีไม่เพียงพอกบัปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้การ
เดินทางตอ้งใชเ้วลานาน ทั้งเม่ือขา้มฝ่ังมาแลว้ก็ยงัท าให้การจราจรติดขดัในตวัเมืองอีกดว้ย ดงันั้น 
ในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลจึงมีนโยบายจะพฒันาจงัหวดัสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ให้เป็นเมืองหลกั
โดยกรมทางหลวงเป็นเจา้ของโครงการ และบริษทัจากประเทศไตห้วนัเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้าง 
เปิดให้ใช้เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2527 สะพานติณสูลานนท์ ถือเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวง
หมายเลข 414 ซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 408 (ระโนด-เขาแดง) กบัทางหลวงหมายเลข 
407 (สงขลา-หาดใหญ่) ชาวจงัหวดัสงขลานิยมเรียกสะพานน้ีติดปากวา่ "สะพานป๋าเปรม" "สะพาน
ติณ" หรือ "สะพานเปรม" และถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดั  

สถานทีแ่สดงพนัธ์ุสัตว์น า้ ตั้งอยูบ่ริเวณ ปลายแหลมสนอ่อน เป็นโครงการท่ีด าเนินการ
ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนทัว่ไปใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาเก่ียวกบัระบบนิเวศทางน ้ าและพนัธ์ุสัตวน์ ้ าหลากหลายชนิด มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 7.5 ไร่ ตวั
อาคารมีเน้ือท่ี 2 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนน ้ าจืด เป็นการจ าลองน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงของภาคใต ้
และการแสดงพนัธ์ุปลาน ้ าจืด ส่วนน ้ ากร่อย เป็นการจ าลองระบบนิเวศของน ้ า เช่น ป่าชายเลน พืช 
และสัตวท่ี์อาศยับริเวณป่าชายเลน ส่วนทะเล มีสัตวท์ะเลและพนัธ์ุปลาหลากหลายชนิดสามารถชม
ผา่นจอแกว้พานอรามาท่ีมีขนาดสูง 3 เมตร ยาว 7 เมตร สามารถชมปลาไดใ้นมุมกวา้ง 
 
แนวคดิในการประพนัธ์เพลง 

ในงานวิจยัช้ินผูว้ิจยัไดศึ้กษาประเดน็ท่ีใชใ้นการประพนัธ์เพลงไวด้งัน้ี 
Soundscape Composition7  
เป็นค าอธิบายคร้ังแรกโดยนกัแต่งเพลงและนกัส่ิงแวดลอ้มชาวแคนาดา อาร์เมอร์ เรย์

เชฟเฟอร์ Soundscape คือเสียงท่ีเกิดจากการผสมผสานเสียงจากส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัเรา เช่น เสียง
จากธรรมชาติ เสียงจากการกระท าของมนุษย์ เสียงเคร่ืองจักร เสียงสัตว์ เสียงดนตรี เสียงท่ีถูก
ออกแบบข้ึนใหม่ เสียงท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มหน่ึง ๆ หรือเสียงรบกวนต่าง ๆ ก็คือ Soundscape 
ทั้งส้ิน การศึกษาเก่ียวกบั Soundscape คือ หน่ึงในหวัขอ้ของ Acoustic Ecology หรือนิเวศวิทยาทาง
เสียง ซ่ึงผูท่ี้เร่ิมศึกษา และสอนวิชา Acoustic Ecology อยา่งจริงจงัคือ R.Murry schafer นกัประพนัธ์ 
และนกันิเวศวิทยาชาวแคนนาดา อีกทั้ง Soundscape สามารถท่ีจะบนัทึกแสดง และสร้างบรรยากาศ
ของเสียงข้ึนมาได ้เพื่อใหผู้ฟั้งสามารถท่ีจะไดรั้บประสบการณ์และไดย้นิเสียงในส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

                                                            
7 Soundscape Composition, accessed February 12, 2013, available from http:// 

www.sfu.ca/~truax/scomp.html 
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ท่ีบันทึกมา  Soundscape สามารถท่ีจะสร้างสรรค์ข้ึนมาจากเสียงท่ีเกิดจาก Acoustic รวมทั้ งท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนมาจากดนตรี Electronic และ Synthesizer ส่วนประกอบหลกัของ Soundscape ได้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ โดย R.Murry Schafer และส่วนประกอบของ Soundscape ก็เป็นส่ิงท่ี
ยอมรับร่วมกนัคือ 

1. Keynote Sound คือ เสียงท่ีเกิดข้ึนหลกั ๆ ในชีวิตประจ าวนัท่ีสามารถระบุท่ีมาได้
ชดัเจนและดงัพอท่ีจะไดย้นิ Keynote Sound ผูค้นอาจจะไดย้นิโดยไม่รู้ตวัหรือไม่ไดส้นใจ เช่น เสียง
จากธรรมชาติต่าง ๆ เสียงลม สัตว ์แมลง ต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. Sound Signals คือเสียงสัญญาณเตือนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเกิดข้ึนโดยผูไ้ดย้ินรับรู้
และตระหนกัถึงเสียง เช่นเสียงสัญญาณเตือนภยั เสียงระฆงั เสียงแตร เป็นตน้ 

3. Sound mark คือ เป็นค าท่ีกลายมาจาก Landmark (หลกัเขต,จุดสังเกต) Sound mark 
คือ เสียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ และในหนงัสือ The tuning of the world ของ Schafer ได้
เขียนถึง Sound mark ไวว้่า “Sound สามารถท่ีจะหาเอกลกัษณ์ และควรค่าท่ีจะไดรั้บการปกป้อง
รักษาส าหรับ Sound mark สามารถท่ีจะสร้าง Acoustic life ในสงัคมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์” 

อเิลคโทรอะคูสติก (Electroacoustic) 
“ดนตรีอิเลคโทรอะคูสติก” ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 การปฏิวติัอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมี

ผลอย่างมากต่อวงการศิลปะ มีกลุ่มศิลปินหัวสมยัใหม่ (Modernism) เร่ิมหาสุนทรียะใหม่ ๆ ให้กบั
ศิลปะ ดนตรีก็รวมอยู่ในนั้นดว้ย ศิลปินและนกัประพนัธ์หลายท่านพยายามหาสุนทรียศาสตร์ของ
เสียงใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์เดิม ๆ เคร่ืองจกัรและความเป็นระบบอุตสาหกรรมก็มีความ
น่าสนใจไม่แพด้นตรีในยคุคลาสสิกหรือโรแมนติก ดว้ยเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนบวกกบัยคุท่ียโุรปมีการ
ปฏิวติัอุตสาหกรรม นกัดนตรีหวักา้วหนา้อยา่ง ลุยจิ รัสโซโล่ (Luigi Russolo) ไดส้ร้างเคร่ืองดนตรี
ท่ีจ าลองเสียงของเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมข้ึนมา อิเลคโทรอะคูสติกคือศัพท์ท่ีใช้
แพร่หลายในการอ้างอึงถึงแนวดนตรีท่ีผลิตมา จากการจัดวางของเสียงท่ีมาจากการบันทึก 
อิเล็กโทรอะคูสติก เป็นค าท่ีใชอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงสัญญาณจากเสียงไปเป็นไฟฟ้า  นัน่คือการ
บนัทึกเสียงผา่นไมโครโฟนและการแปลงสญัญาณจากไฟฟ้าเป็นเสียงดว้ยการประมวลผล ของเสียง
ผา่นล าโพง ดนตรีอิเลคโทรอคูสติก มีตน้ก าเนิดในช่วง ปลายศตวรรษท่ี 20 ในงานของ 2 กลุ่ม ของ
นกัประพนัธ์ Musique Concrete ในประเทศฝร่ังเศส และ Elektronische Musik ในเมืองโคโลญจน์
ประเทศเยอรมนั ช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 จอห์น เคจ (John Cage) นักประพนัธ์ นักทฤษฎีดนตรี 
นกัเขียนและศิลปินชาวอเมริกนั ท่ีสนใจในดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกและเป็นผูค้น้พบทฤษฎีอินดี
เทอร์มิเนซี (Indeterminacy) ถือเป็นศิลปินคนแรกท่ีน าเอาความเป็นไปไดข้องการผสมผสานดนตรี
แบบแผนตะวนัตกเขา้กบัดนตรีท่ีผลิตจากกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน ปี ค.ศ. 1939 เขาได้
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สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีช่ือว่า Imaginary Landscape No.1 ส าหรับ เปียโนท่ีอุดสาย (Muted Piano) 
ฉาบ และเคร่ืองเล่นแผน่เสียง 2 เคร่ือง โดยใหเ้คร่ืองเล่นแผน่เสียงผลิตเสียงท่ีเรียกวา่ ไซน์เวฟ โดยผู ้
เล่นแผน่เสียงจะสร้างเสียงจากเคร่ืองเล่นแผน่เสียงและเขม็ของเคร่ืองเล่นดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เปล่ียนความชา้-เร็วของแผน่เสียง หรือเปล่ียนระดบัเสียงของไซน์เวฟ เป็นตน้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1948
ปิแอร์ แชฟเฟอร์ ไดคิ้ดคน้ดนตรีท่ีเรียกว่า มิวสิคคอนแคร็ต ข้ึนมา โดยเนน้ไปท่ีการน าเสียงจริงท่ี
ถูกบนัทึกมาเป็นวตัถุดิบในการสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์ นอกจากน้ีเขายงัไดก่้อตั้งองคก์รท่ีเรียกว่า
GRMC (Groupe de Recherche de Musique Concrè te) ข้ึนมาร่วมกับ ปิแอร์  อองรี  (Pierre Henry)
และ ฌาคส์ ปูแลง (Jacques Poullin) เพื่อสร้างสรรค์และวิจยัดนตรี ประเภทน้ีโดยเฉพาะ รวมถึง
ก่อตั้งสตูดิโอในการท างานท่ีเก่ียวกบัอิเลก็โทรอะคูสติกเป็นแห่งแรก 

มิวสิคคอนแคร็ต (Music Concrete) 
เป็นค าท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศสแปลวา่ Real Music เป็นการน าเอาเสียงท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไป 

ซ่ึงไม่ใช่เสียงดนตรีหรืออาจจะใช่ น ามาท าการทดลอง (Experimental Sounds) โดยเทคนิคต่าง ๆ 
เช่น ตดั (Cut), เฉือน (Splice), ท าซ ้ า (Duplicate), Loop เป็นการน าเอาเสียงท่ีถูกบนัทึกมาตดัต่อ หรือ
ดดัแปลง ในทฤษฎีต่างๆ ถูกพฒันาโดย Pierre Schaeffer ในปี ค.ศ. 1940-1949 Pierre Schaeffer เขา
ได้ก่อตั้ ง Groupe De Recherche De Musique Concrete [GRM] ข้ึนท่ีเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
เพื่อศึกษาและหาแนวทางการสร้างสรรค์งาน  Music Concrete มีนักประพนัธ์งานประเภทน้ีท่ีมี
ความส าคญัและมีอิทธิพลอยา่งมากต่อนกัประพนัธ์ยคุหลงั ๆ  

"ดนตรีประกอบบรรยากาศ ตั้งใจท่ีจะเพิ่มความสงบและพื้นท่ีเพื่อท่ีจะคิด"8 ลกัษณะ
เด่นของเสียงหรือดนตรีท่ีเป็นองคป์ระกอบบรรยากาศท่ีมีลกัษณะเป็นแบบโดรน คือมีลกัษณะฟุ้ ง 
ล่องลอย เสียงท่ีลากยาว ผูฟั้งสามารถรู้สึกเช่นเดียวกนักบัการฟังดนตรีประกอบบรรยากาศหรือ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะจากผลงานของ  ไบรอัน เอนโน ในงาน Music For Airports เขาใช้เวลา
บนัทึกเสียงต่อเน่ืองนานถึง 432 ชัว่โมงมาสร้างเป็นบทเพลงท่ีมีความยาว 6:06:50 นาที “การฟังโดย 
ค านึงถึงตน้ก าเนิดเสียง”9  หรือ ส่ิงท่ี ท าใหเ้กิดเสียงแมเ้ราจะไม่เห็นตน้ก าเนิดของเสียงแต่เม่ือเราฟัง
เสียงนั้นแลว้ ความจ าเราจะเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีอยูใ่นสมองและสามารถระบุไดว้่า ส่ิงนั้นคืออะไร เช่น 
เสียงนก เสียงรถยนต ์ส าหรับการฟังในรูปแบบของ อะคูสเมติก (Acousmatic) ซ่ึงเป็นค าเก่าแก่ท่ีมา
จากยุคกรีก หมายถึงการฟังโดยท่ีเราไม่เห็นแหล่งก าเนิดเสียงหลงัจากนั้น ปิแอร์เชฟเฟอร์ (Pierre 

                                                            
8 Brian Eno, Ambient Music, accessed January 15, 2013, available from http:// 

music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html 
9 Chion Michel, Audio-Vision  London: Columbia University Press, 1994, 25. 
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Schaeffe) จึงไดน้ าเอาค าน้ีมาปรับใชโ้ดยให้นิยามว่า คือประสบการณ์ในการรับฟังเสียง โดยท่ีเรา
มองไม่เห็นตน้ก าเนิดเสียง 
 
แนวคดิของศิลปินผู้ประพนัธ์เพลงท่านอืน่ 

ไบรอัน เอนโน (Brian Eno) ห้องบนัทึกเสียงเป็นอีกอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ
สร้างสรรค์บทเพลง จ าเป็นตอ้งศึกษาเพื่อความเขา้ใจลกัษณะของเสียงท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัได้ศึกษา
แนวคิดท่ีว่าห้องบนัทึกเสียงก็เป็นเคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึง จากบทความของ ไบรอนั เอนโน (Brian 
Eno) กุญแจส าคญัในการเปล่ียนแปลงจากผูป้ระพนัธ์ดนตรีและนักดนตรี  จนกระทัง่เป็นโปรดิว
เซอร์ ในวฒันธรรมของดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Music) ร่วมสมยั สร้างบทเรียนจากการสืบ
ทอดจากโปรดิวเซอร์ท่ีสร้างฝัน (ลี สแครช เพอร์รี) ไบรอนั เอนโน ในช่วงแรกเร่ิมจากการใชห้้อง
บนัทึกเสียงมาใชใ้นการสร้างสรรคแ์บบไม่ปกติ ซ่ึงมีความสามารถในการสร้างโลกของเสียงแบบ
ใหม่ ไบรอนั เอนโน เสนอแนวคิดท่ีว่า “ห้องบนัทึกเสียงเป็นเคร่ืองดนตรีอีกชนิดหน่ึง” และคิดวิธี
ท่ีว่าเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีมีรูปร่างท่ีทนัสมยัและท าความเขา้ใจกบัเสียงส่ิงแรกเก่ียวกบัการบนัทึกเสียง
คือการท่ีสามารถสร้างใหเ้สียงเล่นซ ้ าได ้เพราะเสียงมีเพียงชัว่คราวและไม่แน่นอน ดนตรีตั้งแต่ช่วง
ปี ค.ศ. 1900 เป็นตน้มามีการไดย้ินในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง และเสียงสูญหายไปเม่ือบรรเลง
เสร็จส้ิน ไม่มีทางท่ีจะไดย้นิเสียงท่ีเหมือนเดิมอีกคร้ังหน่ึงในลกัษณะเดิม และไม่มีวิธีท่ีจะทราบได้
วา่ส่ิงท่ีเราไดย้นิมนัแตกต่าง และแตกต่างอยา่งไรเม่ือเราไดย้นิ บทเพลงสูญหายไปเม่ือเล่นจบเพราะ
จะมีบางเสียงท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้นเพียงแค่คร้ังเดียว ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของเสียง ในการบนัทึกเสียง
คือการน าเสียงออก จากช่วงเวลาช่วงหน่ึงเพื่อน าไปใส่ในช่วงท่ีว่าง ยิ่งท าไดร้วดเร็วมากเท่าใดก็
สามารถท่ีจะฟังเสียงเหล่านั้นไดซ้ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เพื่อท่ีจะเจอส่ิงท่ีขาดหายไปในการฟังคร้ังแรก ตอ้ง
ใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้ งท่ีในบางจุดผูป้ระพนัธ์เพลงหรือนักดนตรีไม่ได้ตั้ งใจท าข้ึนมา เช่น 
ดนตรีแจ๊สมีรูปแบบท่ีอิสระเรียบง่าย และน่าสนใจเม่ือไดฟั้งส่ิงท่ีนักดนตรีดน้สดข้ึนมา และยิ่ง
น่าสนใจเม่ือไดฟั้งหลายรอบ ดูเหมือนวา่การเล่นแบบมีปฏิสมัพนัธ์กนัยิง่มีความหมายมากในการฟัง
ซ ้ า การปฏิสัมพนัธ์กนัเกือบทุกคร้ังเม่ือฟังในเวลาท่ีพอดียิ่งมีความหมาย ไบรอนั เอนโน คิดว่าการ
บนัทึกเสียง สามารถสร้างภาษาแบบแจ๊สได้ แจ๊สเร่ิมประมาณช่วงปี ค.ศ. 1925 เป็นตน้มาและเร่ิมมี
ส่ือการบนัทึกเสียง เม่ือประมาณช่วงปี ค.ศ. 1935 เร่ิมมีส่ือท่ีใหผู้ค้นไดรั้บฟังนัน่กคื็อแผน่เสียง พวก
เขาไดฟั้งการดน้สดเหมือนเดิมเป็นร้อยคร้ัง และพวกเขาไดย้ินรายละเอียดส าคญัของการประพนัธ์
เพลงในการดน้สด การบนัทึก เสียงนั้นไม่เพียงแค่ประวติัศาสตร์ของดนตรีท่ีอยูก่บัเรา ทั้งความรู้สึก
ในการบนัทึกเสียง และวฒันธรรมดนตรีทัว่ทั้งโลกก็อยูก่บัพวกเราดว้ย ซ่ึงหมายความว่าผูป้ระพนัธ์
ตอ้งอยู่ในท่ีนั้นจริง ถา้เราไดย้ินเสียงท่ีถูกบนัทึกในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  ทั้งในทางภูมิศาสตร์
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และทางสังคมศาสตร์ ดังนั้นไม่น่าประหลาดใจเลยท่ีผูป้ระพนัธ์เพลงจะเลิกเขียนเพลงในแบบ
คลาสสิกดั้งเดิมในสไตลย์โุรป จนกระทัง่มีการแตกสาขาไปเป็นดนตรีแนวทดลองหลายรูปแบบซ่ึง
แน่นอนว่าส่ิงน้ีไม่ใช่เพียงเหตุผลเดียวท่ีท าแบบน้ี การท าเพลง แบบน้ีเป็นการสร้างเพลงท่ีหนีจาก
ทางท่ีสืบทอดกนัมาในการท างานของผูป้ระพนัธ์ดนตรี ส่ิงท่ีท าเป็นส่ิงท่ีมาจากประสบการณ์ซ่ึงเป็น
วิธีท่ีคนท าเพลงคลาสสิกไม่ท ากนั ท างานโดยตรงกับเสียงและจะไม่มีส่ือท่ีสูญหายไประหว่าง
ผูป้ระพนัธ์ดนตรีและเสียง ท างานโดยตรงกบัวตัถุดิบ ท างานโดยตรงกบัเน้ืองาน มีวิธีการตดัและ
การเปล่ียนแปลง เพิ่มไปในบทเพลง เปรียบเทียบระหว่างการส่งขั้นคู่เสียงในล าดับของดนตรี
คลาสสิกผูป้ระพนัธ์ดนตรีประพนัธ์บทเพลงในภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดของผูป้ระพนัธ์ว่าตวั
โนต้ตวัน้ีหรือตวัน้ี อาจหมายความว่าเป็นช่วงระหว่างตวัน้ีหรือใกลก้บัตวัน้ี ผูป้ระพนัธ์ระบุจ านวน
เคร่ืองดนตรีท่ีใชแ้มก้ระทัง่รูปแบบวงดนตรีท่ีตอ้งการให้บรรเลง แน่นอนว่าผูป้ระพนัธ์เพลงท่ีดี 
ตอ้งเขา้ใจงานภายในขอบเขตของงานในขอ้จ ากดัต่าง ๆ สุดทา้ยเม่ือท าเพลงในกระดาษจบ ขั้นต่อมา
ก็จะมาถึงวาทยกร เม่ือวาทยกรมองบทเพลงและถ้าวาทยกรไม่ติดต่อกับผูป้ระพนัธ์ งานของ
ผูป้ระพนัธ์จะถูกตีความในจุดส าคญัท่ีวาทยกรคิดว่าผูป้ระพนัธ์หมายความว่า ควรเป็นแบบนั้นหรือ
บางทีวาทยกรอยากจะท าให้เราพบการสูญหายของการส่ือสารตรงน้ี มนัจะไม่มีเอกลกัษณ์ระหว่าง
ส่ิงท่ี วาทยกรคิดกบัผูป้ระพนัธ์เพลงคิด ต่อจากนั้นผูค้วบคุมวงก็จะท างานดว้ยการจดักลุ่มของนัก
ดนตรีเพื่อให้รับฟังค าแนะน า เพื่อให้เขา้ใจในภาพของบทเพลงอย่างท่ีวาทยกรเขา้ใจ ถา้ไดท้ างาน
กับนักดนตรีคลาสสิกจะรู้ว่าเป็นงานท่ียากแค่ไหน น่ีเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครปรารถนาจะให้เกิด นัก
ประพนัธ์ดนตรีแบบดั้งเดิมเวลาท่ีท างานกบัขอบเขตของความเป็นไปได ้พวกเขาจะรู้ว่าจะท าอะไร
กบัวงออร์เคสตราและเสียงจะออกมาเป็นอยา่งไร ภายในช่วงเสียงของเคร่ืองดนตรี คลา้ยกบัการวาด
รูปท่ีพวกเขารู้วิธีการท างานกบัจานสี รู้จกัเบอร์ของสีท่ีสามารถผสมไดแ้ละผสมไม่ได ้แน่นอนท่ี
ผูป้ระพนัธ์สามารถผสมเสียงต่าง ๆ ใหมี้เสียงท่ีแตกต่างกนัได ้แต่ก็ท าไดเ้พียงแค่ขยายช่วงเสียงจาก
ช่วงหน่ึงถึงอีกช่วงหน่ึงท่ีจ ากัดไม่เหมือนกับช่วงเสียงท่ีเป็นไปได้ในดนตรีสังเคราะห์ “ดนตรี
สงัเคราะห์ไม่ไดห้มายความวา่ผูป้ระพนัธ์ดนตรีจะเปิดโลกของผูป้ระพนัธ์ไดท้นัที และสร้างเพลงท่ี
ดีมากกวา่เดิมข้ึนมาได ้แต่ท าดนตรีท่ีแตกต่างไปจากเดิมท างานภายใตค้วามแตกต่าง เหล่าน้ี” 

สตอกค์เฮาเซน  (Stockhausen) การผสมผสานแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์กับ การ
บรรเลงเคร่ืองดนตรีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของ สตอกคเ์ฮาเซน (Stockhausen) เพื่อน ามาเช่ือมในการ
ผสมผสานสร้างเสียงท่ีเคร่ืองดนตรีไม่สามารถสร้างข้ึนได ้นกัดนตรีชาวเยอรมนัในยคุศตวรรษท่ี 20 
เป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีน าการผสมผสานแนวดนตรี อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic) มาผสมผสานกบัการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรี  (Instrumental) โดยแนวคิดของ  สตอกค์เฮาเซนคือ  ผู ้ประพันธ์ดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรจะเลียนลกัษณะเสียงของดนตรีพื้นบา้นหรือเสียงท่ีไดย้ินและเสียงรบกวนท่ี
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คุน้หู (Noise) แต่หากเสียงพวกน้ีมีความจ าเป็นก็สามารถน ามาใชไ้ด ้ดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์มกัจะท า
ให้เกิดเสียงท่ีเคร่ืองดนตรีสร้างไม่ได ้เสียงจากดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเสียงท่ีมีเอกลกัษณ์และ
อิสระท าให้ผูฟั้งหรือผูป้ระพนัธ์เช่ือว่าตนเองไม่เคยไดย้ินมาก่อน อย่างไรก็ตามความชดัเจนของ
เสียงท่ีถูกสงัเคราะห์ข้ึนมามีไม่จ ากดั ดนตรีสงัเคราะห์เป็นดนตรีท่ีต่อตา้นทุกความเขา้ใจดั้งเดิม เป็น
การลม้ลา้งในขอบเขตเพลงและรวมส่ิงท่ีเป็นไปไดข้องกระบวนการสร้างเสียง เป็นศาสตร์ท่ีแปลก
ประหลาดของเสียงท่ีไม่มีขอ้แมใ้ด ๆ เม่ือเล่นผา่นล าโพง10 

                                                            
10 Christoph Cox and Daniel Warner, Audio Culture: Readings in Modern Music 

(New York: The Continuum International Publishing Group, 2006),374. 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำร 

  
บทประพนัธ์เพลง “เสียงสงขลา”ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ท่อน ไดแ้ก่ 1. โผบิน 2.วิถี 
ผูว้ิจยัไดส้รุปซ่ึงมีข้ึนตอนในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์ 
3. ท่ีมาของเสียงท่ีใชใ้นการประพนัธ์เพลง 
4. เสียงท่ีใชใ้นการประพนัธ์เพลง 
5. การจดัวางโครงสร้างบทเพลง 

 
1. รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 

ผูว้ิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเช้ือชาติวฒันธรรมประเพณีและ
ธรรมชาติของตวัเมืองสงขลาเพื่อสร้างความเขา้ใจและน าองคค์วามรู้มาสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์โดย
เร่ิมศึกษาจากการเขา้มาของแต่ละเช้ือชาติ ประเพณีวฒันธรรม ความเป็นธรรมชาติของเมืองสงขลา 
และหลกัแนวคิดของศิลปินท่ีสามารถท าให้ศิลปินสามารถสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์ท่ีแปลกใหม่ 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษาและน าวิธีการประพนัธ์เพลงในรูปแบบซาวสเขป  และเทคนิคในการ
ปรับเปล่ียนคุณลกัษณะของเสียงในดนตรีคอนแคร็ต มาใช้ในบทประพนัธ์เพลง “เสียงสงขลา 
ส าหรับคอมพิวเตอร์ เปียโน สแนร์ดรัม และแซกโซโฟน” 
 
2. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรสร้ำงสรรค์บทประพนัธ์ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์บทเพลงนั้นสามารถแบ่งได้ใน 2 ลกัษณะนั้นคือ 
ซอฟทแ์วร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

2.1 อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ 
คอมพวิเตอร์ MacBookPro เป็นระบบปฏิบติัการ OSX มีค่าความเสถียร ในการ

ถ่ายโอนขอ้มูลต่างๆ ง่ายต่อการใชง้านทั้งในอาคารและนอกสถานท่ี Audio Interface : Steinberg 
UR22 ใชใ้นการแปลงสัญญาณเสียง ท่ีเรียกว่า “ออดิโอ ้อินเตอร์เฟส”  (Audio Interface) เพื่อช่วย
แปลงสญัญาณเสียงท่ีบนัทึกจากไมโครโฟนหรือเคร่ืองดนตรีใหเ้ป็นสัญญาณดิจิตลั 
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ล ำโพง M-AUDIO BX5 ส ำหรับฟังเสียงในกำรประพนัธ์ 
เคร่ืองบันทึกเสียง Zoom H6 ผูว้ิจัยใช้เคร่ืองบันทึกเสียง  Zoom H6 เพื่อการ

บนัทึกเสียงนอกสถานท่ี ท่ีตอ้งการความคล่องตวัและในสถานท่ี 

ภาพท่ี 4 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
 

2.2 อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ 
โปรแกรม Logic Pro 9 ผูป้ระพนัธ์ใชโ้ปรแกรมน้ีเพื่อความสะดวกในการจดั

วางเสียงในช่วงต่าง ๆ ของบทประพนัธ์และยงัใชใ้นเปล่ียนการแปลงลกัษณะของเสียงใหช้ดัเจนข้ึน 
การถอยกลบัของเสียง (Reverse) หรือการใชป้ลกัอินในโปรแกรมเพื่อสร้างแซมเปลอร์เป็นแค่ส่วน
หน่ึงของการใชโ้ปรแกรม Logic pro 

โปรแกรม iZotope RX ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมน้ีในการเลือกยา่นเสียงท่ีน่าสนใจใน
การน าไปใชใ้นบทประพนัธ์ และยงัใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์เสียงเป็นรูปของสเปกตรัมในการ
อธิบายรูปแบบของเสียงในบทประพนัธ์อีกดว้ย 

โปรแกรม Max MSP ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมน้ีในการผสมเสียง เปล่ียนแปลงเสียง 
และสร้างเสียงใหม่ในรูปแบบของการสังเคราะห์เสียงและเป็นเทคนิคท่ี ท าให้ได้เสียงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ในรูปแบบของผูว้ิจยัเองและน าเสียงมาใชใ้นการประพนัธ์ 
 
3. ที่มำของเสียงทีใ่ช้ในกำรประพนัธ์เพลง 

ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเสียงในสถานท่ีต่าง ๆ โดยการลงพื้นท่ีตวัเมืองสงขลา เลือกช่วงเวลา
ท่ีเหมาะสมในการบนัทึกเสียงโดยแบ่งเป็นสองช่วงเวลาไดแ้ก่ ช่วงเชา้ 7:00 -8:00 น. และช่วงค ่า
19:00-20:00 น. จากสถานท่ีต่างๆ ดงัน้ี 
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พืน้ทีศ่ำลเจ้ำพ่อหลกัเมืองสงขลำ (เทศกำลตรุษจีน ณ ศำลหลกัเมืองสงขลำ) 
ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองสงขลาไดรั้บการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมจาก พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฯ ตรงกบัปีขาล จตัวาศกศกัราช 1204 ตรง
กบั พ.ศ. 2385 โปรดให้จดัการฝังหลกัไชยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไมช้ยัพฤกษห์ลกัไชยตน้
หน่ึง ตน้เทียนไชยเล่มหน่ึง พร้อมดว้ยเคร่ืองไทยทานต่าง ๆ และทรงโปรดเกลา้ใหส้มเด็จพระอุดม
ปิฎก ประธานสงฆฐ์านานุกรม 8 รูป ออกมาเป็นประธาน กบัพระราชครูอษัฎาจารยพ์ราหมณ์ กบั
พราหมณ์ 8 นาย ออกมาเป็นประธานในการฝังเสาหลกัเมืองสงขลา คร้ัน ณ เดือน 4 ข้ึน 12 ค ่า เวลา 
เชา้โมงหน่ึงกบั 10 นาที ไดอุ้ดมฤกษ ์พระยาสงขลา (เถ้ียนเสง้) กบั พระครูอษัฎาจารยพ์ราหมณ์ เชิญ
หลกัไมช้ยัพฤกษล์งฝังท่ีกลางเมืองสงขลา ปรากฏอยูทุ่กวนัน้ีเป็นระยะเวลา 160 ปี เป็นศูนยร์วมทาง
จิตใจของชาวเมืองสงขลาและสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์แบบจีน  ซ่ึงเป็นสถานท่ีหน่ึงท่ีผูว้ิจยัมี
ความสนใจท่ีจะบนัทึกเสียงเน่ืองจากการจดังานเทศกาลตรุษจีนมีข้ึนท่ีศาลเจา้ทุกปี มีการแห่มงักร
ทองและการจุดประทดัไปรอบศาลเจา้และบริเวณใกลเ้คียง  เป็นการอนัเชิญเจา้มารับของไหว  ้ตอน
เชา้ตรู่ของวนัส้ินปีเป็นวนัไหว ้หัวหนา้ของครอบครัวพร้อมดว้ยคนในครอบครัว จะพากนัไปไหว้
เทพเจา้ ณ ศาลหลกัเมือง เสียงท่ีบนัทึกไดแ้ก่ เสียงประทดั เสียงกลอง เสียงฉาบ เสียงบรรเลงในการ
แห่สมโภช 

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงสถานท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจงัหวดัสงขลา 
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วดัมัชฌิมำวำส 
วดัมชัฌิมาวาส เดิมช่ือ วดัเลียบ วดักลาง วดัยายศรีจนัทร์ อยูท่ี่ถนนไทรบุรี อ าเภอเมือง 

เป็นวดัใหญ่และส าคญัท่ีสุดในจงัหวดัสงขลา เม่ือ 400 ปีมาแลว้ ยายศรีจนัทร์ คหบดีของเมืองสงขลา 
ไดอุ้ทิศเงินสร้างข้ึน ต่อมาเรียกวา่ "วดักลาง" เน่ืองจาก มีผูส้ร้างวดัในจงัหวดัสงขลาข้ึนทางทิศเหนือ
วดัหน่ึง ช่ือ วดัเลียบ และทิศใตส้ร้างอีกวดัหน่ึง ช่ือ วดัโพธ์ิ ชาวสงขลาจึงเรียกวดัยายศรีจนัทร์ว่าวดั
กลาง ในปี พ.ศ. 2431 พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส เสด็จเมืองสงขลาทรงเปล่ียนช่ือ
วดัเป็นภาษาบาลีว่า วดัมชัฌิมาวาส ในวดัมีโบราณสถานท่ีน่าสนใจหลายแห่ง อาทิพระอุโบสถ 
สร้างสมยัรัชกาลท่ี 1 เป็นศิลปะประยุกต์ไทย-จีน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ียงัอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ เช่น ภาพท่าเรือสงขลาท่ีหวัเขาแดงท่ีมีการคา้ขายกนัคึกคกั ซุม้ประตู เป็นศิลปะจีนกบัยโุรป 
และมีพิพิธภณัฑ์ "ภทัรศิลป" เป็นท่ีเก็บพระพุทธรูป วตัถุโบราณ ซ่ึงรวบรวมมาจากเมืองสงขลา 
สทิงพระ ระโนด ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ควรค่าแก่การศึกษา เสียงท่ีบนัทึกไดแ้ก่ 
เสียงของระฆงัท่ีอยูภ่ายในวดั 

ภาพท่ี 6 ภาพแสดงวดัมชัฌิมาวาส 
 



30 
 

มัสยดิอุสาสนอสิลาม 
มสัยิดอุสาสนอิสลามน้ีได้สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมยัรัชกาลท่ี 5 ครองราชยส์มบติั 

(ประมาณ 100 ปี มาแลว้ ราว พ.ศ. 2390 นายช่างผูส้ร้างมสัยิดอุสาสนอิสลามน้ีเป็นนายช่างกลุ่ม
เดียวกนักบัท่ีสร้างโบสถว์ดัมชัฌิมาวาส นายช่างท่ีสร้างโบสถท่ี์วดัมชัฌิมาวาสท่ีเป็นไทยมุสลิม จึง
ไดร่้วมกบัชาวบา้นสร้างมสัยิดอุสาสนอิสลามข้ึนเพื่อจะไดท้ าพิธีนมาซ เงินท่ีใชส้ร้างมสัยิดไดม้า
จากเงินพระราชทานจากรัชกาลท่ี 5 และชาวบา้น พระองคพ์ระราชทานใหส้ร้างมสัยดิแลว้ พระองค์
ยงัพระราชทานเงินใหซ้ื้อเคร่ืองตกแต่งภายในมสัยดิอีกดว้ย เช่น ใหเ้งินซ้ือโคมระยา้ นายช่างใหญ่ท่ี
เป็นหัวเร่ียวหัวแรงในการสร้างมสัยิดอุสาสนอิสลามน้ี คือ โต๊ะหมดัฯ และโต๊ะหมะฯ นายช่าง
ดงักล่าวไดแ้ต่งงานกบัชาวสงขลาเลยตั้งหลกัแหล่งอยู่ท่ีอยู่สงขลาไม่กลบักรุงเทพ ฯ ต่อมามุสลิม
ของชาวสงขลากไ็ดช่้วยกนัปรับปรุงเร่ือย ๆ เช่น ขยายปีกทั้งสองขา้งมสัยดิ เป็นตน้ ท าใหเ้ป็นท่ีน่าดู
ยิง่ข้ึน โดยท่ีมสัยดิอิสลามไดส้ร้างมานาน 100 กว่าปีแลว้ สันนิษฐานวา่คงจะเป็นมสัยดิกลางสงขลา
และมสัยิดแรกของจงัหวดัสงขลาผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเสียงการประกอบพิธีละมาดชาวมุสลิมท่ีชมชน
บา้นบนเสียงท่ีบนัทึกไดแ้ก่ เสียงละหมาดในช่วงเยน็ 

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงมสัยดิอุสาสนอิสลาม 
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หาดสมิหลา 
แหลมสมิหลาอยู่ในเขตเทศบาลเมือง มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่มร่ืน รูปป้ันนาง

เงือกอนัเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัสงขลา และรูปป้ันหนูกบัแมว โดยรอบบริเวณไดจ้ดัสวนหยอ่ม
ไวดู้ร่มร่ืนเหมาะเป็นท่ีนัง่พกัผอ่นยามเยน็ เม่ือมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมว อนัเป็น
อีกสัญลกัษณ์หน่ึงของแหลมสมิหลาท่ีมีเร่ืองเล่าต่อกนัมาว่า “มีพ่อคา้ชาวจีนผูห้น่ึงคุมเรือส าเภา
เดินทางมาคา้ขายระหว่างจีนกบัสงขลาเป็นประจ า วนัหน่ึงพ่อคา้ผูน้ี้ไดซ้ื้อหมากบัแมวลงเรือไป
เมืองจีนดว้ย หมากบัแมวอยู่บนเรือนานเกิดความเบ่ือหน่ายจึงปรึกษาหาวิธีการท่ีจะกลบับา้นหมา
กบัแมวไดท้ราบว่าพ่อคา้มีแกว้วิเศษท่ีท าใหไ้ม่จมน ้ า แมวจึงออกอุบายโดยใหห้นูไปขโมยแกว้วิเศษ
ของพอ่คา้มา และหนูขอหนีข้ึนฝ่ังไปดว้ย ทั้งสามวา่ยน ้าหนีลงจากเรือโดยท่ีหนูอมดวงแกว้เอาไวใ้น
ปาก ขณะนั้นหนูนึกข้ึนไดว้า่ถา้ถึงฝ่ัง หมากบัแมวคงจะแยง่เอาแกว้เศษไปจึงคิดท่ีจะหนี ฝ่ายแมวซ่ึง
ว่ายตามหลงัมาก็คิดเช่นกนัว่าหนูจะหนีไป จึงว่ายน ้ าตามไปหาหนู หนูตกใจว่ายน ้ าหนีไม่ทนัระวงั
ตวัแกว้วิเศษท่ีอมไวจึ้งตกลงจมหายไปในน ้ า หนูและแมวต่างก็หมดแรงจมน ้ าตายกลายเป็นเกาะหนู
เกาะแมวอยู่ท่ีอ่าวหน้าเมือง ส่วนหมาตะเกียกตะกายว่ายน ้ าไปจนถึงฝ่ังและส้ินใจตายดว้ยความ
เหน็ดเหน่ือยกลายเป็นหินบริเวณเขาตงักวนอยู่ริมอ่าวสงขลา แกว้วิเศษท่ีหล่นจากปากหนูแตก
ละเอียดกลายเป็นหาดทรายแกว้อยู่ทางดา้นเหนือของแหลมสน” เสียงท่ีบนัทึกไดแ้ก่ เสียงลมจาก
ทะเล เสียงคล่ืนทะเล เสียงนกบริเวณหาดสมิหลา 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงหาดสมิหลา 
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เรือประมงโชคทวขีณะท าประมงกลางทะเล 
เรือโชคทวีเป็นเรือประมงท่ีจบัปลาหมึกและจบัปลาทัว่ไปนอกชายฝ่ัง โดยมีลูกเรือ 2 

คน ในการช่วยลากอวน ระยะเวลาในการออกทะเลข้ึนอยูก่บัสภาพของอากาศ โดยมากจะออกทะเล 
เป็นเวลา 3 วนั เพราะเป็นเรือท่ีมีขนาดกลาง ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสลงเรือล าน้ีเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและ
บนัทึกเสียงบนเรือ เสียงท่ีบนัทึกไดแ้ก่เสียงเคร่ืองยนตเ์รือ เสียงคล่ืนท่ีปะทะกบัเรือ เสียงลม 

ภาพท่ี 9 ภาพแสดงวิถีชาวประมงบนเรือโชคทวี 
 
4. เสียงทีใ่ช้ในการประพนัธ์เพลงและเทคนิคการสร้างเสียง 

เสียงลม 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงคล่ืนเสียงลมท่ียงัไม่ผา่นการสงัเคราะห์ 
 

เป็นเสียงท่ีไดบ้นัทึกจากหาดสมิหลา ผูว้ิจยัไดเ้ลือกช่วงเวลาของเสียงท่ีมีลกัษณะเด่น
เพื่อน าเสียงไปปรับแต่งใหม่ดว้ยหลกัการมิวสิคคอนเคร็ตนั้นคือ การตดั การปรับแต่งความถ่ี และ
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ยดืออกเพื่อให้เห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วช่วงระยะเวลาหน่ึงของเสียงลม และไดค้น้พบยา่นเสียง
ใหม่ในเสียงลม 

ภาพท่ี 11 ภาพแสดง การปรับแต่งยา่นความถ่ีเสียงลม ใชป้ลกัอิน Linear Phase EQ ในการ 
 

สงัเคราะห์ปรับความถ่ีเสียงลมทะเลใหรู้้สึกถึงความหนาแน่นในยา่นความถ่ีท่ีต ่า 
โดยเพิ่มความดงัในยา่นความถ่ี 20Hz-120Hz ข้ึน 4.1db เป็นเทคนิคการประพนัธ์แบบหน่ึงในดนตรี 
อิเลก็โทรอะคูสติกในการใชย้า่นท่ีมีความถ่ีต ่าเพื่อสร้างเสียงโดรน 

ภาพท่ี 12 ภาพแสดงโซโนแกรมวิเคราะห์คล่ืนเสียงลมทะเลท่ีไดป้รับความถ่ี 
 
ภาพน้ีแสดงใหเ้ห็นความเขม้ของเสียงลมท่ีเพิ่มมากข้ึนหลงัจากการปรับแต่งเพิ่มค่ายา่น 

ความถ่ีเสียงต ่าท่ี 20Hz-120Hz และเห็นยา่นความถ่ีท่ีต ่ากวา่ 20Hz 

ภาพท่ี 13 ภาพแสดงการเทคนิคใชเ้ฟดทูล (Fade Tool) ปรับแต่งเสียงลม 
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ภาพน้ีแสดงให้เห็นการเขา้ของตน้เสียงและปลายเสียงท่ีมีลกัษณะค่อย ๆดงัและค่อย ๆ
เบาลง เพื่อใหก้ารเล่นของเสียงราบเรียบไม่สะดุด 

ภาพท่ี 14 ภาพโซนาแกรมแสดงการวิเคราะห์คล่ืนเสียงลมท่ีใชเ้ทคนิคเฟดทูล 
 
จากภาพโซนาแกรมจะเห็นไดว้า่คล่ืนเสียงจะเห็นความแตกต่างกนัไดว้า่เสียงท่ีมีการใช้

เฟดทูลนั้นมีตน้เสียงและหางเสียง มีการถูกปรับใหค่้อย ๆเพิ่มความดงั และลดความดงัลง ท าใหไ้ด้
ตน้เสียงและปลายเสียงท่ีราบเรียบยิง่ข้ึน 

เสียงนก 

ภาพท่ี 15 ภาพแสดงคล่ืนเสียงนกท่ีบนัทึกจากหาดสมิหลา 
 

ผูว้ิจยัไดบนัทึกเสียงนกจากหาดสมิหลาในยามเชา้เป็นพื้นท่ีเดียวกนักบัการบนัทึกเสียง
ลม เพียงแต่บนัทึกเสียงในวนัถดัมา ผูว้ิจยัไดเ้สียงนกมาจากการบนัทึกท่ีชายหาดสมิหลาในยามเชา้
น ามาตดัเอาช่วงเสียงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ 
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ภาพท่ี 16 ภาพแสดงโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์เสียงท่ีใชเ้ทคนิคถอยกลบั  (Reverse) ปรับแต่ง
เสียงนก 

ภาพท่ี 17 แสดงรูปการปรับแต่งเสียงนกดว้ยปลกัอิน Echoes 
 
เสียงสะทอ้น (Echoes) คือ การสะทอ้นกลบัของเสียงท่ีเป็นจงัหวะและค่อยๆ เบาลง 

ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มปลกัอินลงในเสียงนกเป็นการบิดเบือนเสียงจริง เพื่อจ าจองใหเ้กิดเสียงสะทอ้นข้ึนโดย
การเพิ่ม Color 37% เพิ่ม Dry ข้ึน 96% และเพิ่ม Wet 36% จากเสียงจริง 

 
ภาพท่ี 18 แสดงรูปโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คล่ืนเสียงนกท่ีใชป้ลกัอิน Echoes 
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ภาพท่ี 19 ภาพแสดงการปรับแต่งเสียงนกดว้ยปลกัอิน Delay 
  

การจ าลองเสียงเสมือนจริงท่ีเปล่ง ออกมาหลงัจากเสียงจริงส้ินสุดโดยลกัษณะการ
หน่วงของเวลา (Delays) ผูว้ิจยัใช่ผสมเขา้กบัเสียงนก โดยการ ตั้งค่า Low cut ท่ี 20Hz High Cut ท่ี
20000Hz และ LFO ท่ี 0.20Hz  

ภาพท่ี 20 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คล่ืนเสียงนกท่ีใช่ปลกัอิน Delay 
เสียงคลืน่ทะเล 

ภาพท่ี 21 ภาพแสดงคล่ืนเสียงของคล่ืนทะเลท่ีบนัทึกจากหาดสมิหลาในช่วง 18.00 - 19:00 น. 
 
ผูว้ิจยัใชเ้สียงคล่ืนทะเลจากการบนัทึกเสียงคล่ืนทะเลชายฝ่ังหาดสมิหลาในช่วงเวลา

ตอนค ่าคือช่วง 18.00 - 19:00 น. ในช่วงเวลาค ่าน้ีเป็นเวลาท่ีบอกการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจนคือ
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เสียงของลมท่ีมีก าลงัแรงข้ึนและเปล่ียนทิศทาง เสียงนกท่ีก าลงัส่งเสียงและค่อย ๆ เงียบลง โดย
น ามาตดัเอาช่วงท่ีมีลกัษณะเด่นเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการจดัวาง 

ภาพท่ี 22 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คล่ืนทะเลท่ีผา่นการใชป้ลกัอิน Space Design 
 
จะเห็นไดว้่าเสียงของคล่ืนทะเลนั้นมีความถ่ีตั้งแต่ 0Hz-20000Hz โดยจะสังเกตไดจ้าก

ความหนาแน่นของเสียงจากภาพท่ีผา่นการวิเคราะห์โดยโปรแกรมโซโนแกรม ความหนาแน่นของ
เสียงคล่ืนท่ีมีระยะและความดงัแลว้ค่อย ๆเบาลง ผูว้ิจยัใชป้ลกัอิน (Reverb) ท่ีจ  าลองการกอ้งของ
เสียง ผูว้ิจยัไดใ้ชป้ลกัอิน Space designer เพื่อเพิ่มความรู้สึกถึงหนาข้ึนของเสียงคล่ืนทะเล 

เสียงลม 

ภาพท่ี 23 ภาพแสดงคล่ืนเสียงของลมท่ีบนัทึกขณะเรือจอดกลางทะเล 
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ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเสียงของลมกลางทะเลในขณะท่ีเรือก าลงัจอดกลางทะเล เสียงท่ีเกิดข้ึน

นั้นมีเพียงแค่เสียงลมเท่านั้น หากบนัทึกเสียงจาสถานท่ีอ่ืนจะมีเสียงจากสถานท่ีรอบบริเวณนั้นเขา้
มาแทรกดว้ย เสียงของลมท่ีผูว้ิจยัไดบ้นัทึกมานั้นอยูใ่นช่วงความถ่ี 0Hz -200 Hz ซ่ึงค่อนขา้งต ่า เรา
จึงรู้สึกวา่ไม่มีเสียงท่ีเกิดข้ึน 

ภาพท่ี 24 ภาพแสดงการปรับความดงัและความเบาในยา่นความถ่ีเสียงลม 
 
แสดงการปรับแต่งความดงัในยา่นความถ่ี 78Hzข้ึน +12.8Db ลดความดงัในยา่นความถ่ี 

1160Hz ลง - 6.5 Db ลดความดงัในย่านความถ่ี 455Hz ลง -2.7 Db แลว้ท าการจดักลุ่มเสียงเพื่อให้
เกิดความต่อเน่ืองของเสียงลม 

ภาพท่ี 25 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คล่ืนเสียงการจดักลุ่มของเสียงลม 
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ดังท่ีเห็นจากภาพโซโนแกรมท าให้เห็นความถ่ี  0 Hz- 300 Hz และความต่อเน่ืองท่ี
เกิดข้ึนให้ความรู้สึกถึงการพดัของลม ดว้ยความถ่ีท่ีต ่ากว่า 20Hz นั้น หูของคนเราไม่สามรถไดย้ิน 
แต่ร่างกายสามารถรับรู้ผา่นการสั้นสะเทือนได ้ผูว้ิจยัจึงใชเ้สียงท่ีมีความถ่ีต ่านี 

เสียงระฆงั 

ภาพท่ี 26 ภาพแสดงเสียงระฆงัท่ีบนัทึกจากวดัมชัฌิมาวาส 
 
ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเสียงมาจากวดัมชัฌิมาวาสในช่วงเวลา 7:30 - 8:30 นาฬิกา และ 17:30 -

18:30 นาฬิกา แลว้ท าการตดัเลือกเอาช่วงเสียงท่ีมีลกัษณะเด่น 

ภาพท่ี 27 ภาพแสดงการใชเ้ทคนิคถอยกลบั (Reverse) ปรับแต่งเสียงระฆงั 

ภาพท่ี 28 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คล่ืนเสียงระฆงัท่ีถูกท าการถอยกลบั 
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ผูว้ิจยัไดน้ าเสียงระฆงัมาท าการยอ้นกลบันั้นจะสังเกตเห็นคล่ืนเสียงไดว้่าเร่ิมตน้จาก
เบาแลว้ค่อย ๆ ดงัข้ึนอยา่งฉบัพลนั ผูว้ิจยัใชเ้สียงน้ีในนาทีท่ี 0.16 จะเห็นไดว้า่มีความถ่ี 50- 20000Hz 
และในวินาทีท่ี 7-8 ไดเ้กิดยา่นความถ่ี 0 Hz- 20000Hz 

 
เสียงเปียโน 

ภาพท่ี 29 แสดงภาพคล่ืนเสียงเปียโน 
 
ผูว้ิจัยได้ท าการอดัเสียงเปียโนโดยใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง  Zoom H6 โดยเล่นโน้ต D 

กดคา้งไวแ้ลว้กด โนต้ D อ๊อคเตป็ท่ีสูงข้ึน ใชเ้สียงเปียโนเพื่อซอ้นทบัเสียงลมท่ีถูกปรับยา่นความถ่ี
เพื่อเกินเป็นยา่นความถ่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

ภาพท่ี 30 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คล่ืนเสียงเปียโนท่ีเพิ่มความดงัในมาสเตอร์เกน 
 
ผูว้ิจยัเพิ่มความดงัเสียงเปียโนในมาสเตอร์เกนเพื่อเพิ่มความชดัเจนของเสียงเปียโนข้ึน 

โดยใชเ้สียงท่ีผ่านการเพิ่มความดงัน้ีซ้อนทบักนัในช่วงท่ี 1 0:00-1:23 โดยใชเ้พิ่มความดงัในย่าน
ความถ่ี 20Hz-200Hz และลดความดงัในยา่นความถ่ี 500Hz-20K ลง 
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เสียงเรือ 

ภาพท่ี 31 ภาพแสดงคล่ืนเสียงเรือท่ียงัไม่ผา่นการสงัเคราะห์ 
 
ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเสียงเรือขณะท่ีเรือแล่นออกจากฝ่ัง จุดท่ีไดท้  าการอดัเสียงนั้นเป็นห้อง

เคร่ืองของเรือในการอดัเสียงนั้นค่อยขา้งมีความยากล าบากเน่ืองจากมีพื้นท่ีแคบและสัน่สะเทือนไม่ 
สามารถวางเคร่ืองบนัทึกเสียงไดจึ้งตอ้งถือเคร่ืองบนัทึกเสียงดว้ยมือ 

ภาพท่ี 32 ภาพแสดงภาพโซโนแกรมแสดงคล่ืนเสียงเรือท่ีใชป้ลกัอิน Flanger 
 

ผูว้ิจยัใชเ้สียงเรือท่ีถูกสังเคราะห์ซ้อนกบัเสียงจริงของเรือซ้อนทบักนัเพื่อสร้างความ
แตกต่างความรู้สึกระหวา่งเสียงจากธรรมชาติจริง ๆ กบัเสียงท่ีสงัเคราะห์ 
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เสียงกลองสแนร์ 

ภาพท่ี 33 ภาพแสดงคล่ืนเสียงกลองสแนร์ 
 
ผูว้ิจยัไดน้ าเสียงกลองสแนร์มาซอ้นทบักบัเสียงคล่ืนเพื่อสร้างสัญลกัษณ์ในการตีความ

ถึงวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีตอ้งต่อสูก้บัคล่ืนลมกลางทะเล 
เสียงแซกโซโฟน 

ภาพท่ี 34 ภาพแสดงโซโนแกรมเสียงแซกโซโฟน 
 
เป็นเสียงท่ีมีค่าโนต้เป็นตวั D4 ผูว้ิจยัเนน้ใหผู้เ้ป่าใชเ้สียงต ่าและมีเสียงลมมากกว่าปกติ 

เพื่อน ามาซอ้นทบักบัเสียงของลมท่ีถูกปรับแต่งยา่นความถ่ีท่ีใกลเ้คียงกนั เป็นการสร้างความสับสน
ระหวา่งเสียงท่ีเกิดจากธรรมชาติและเสียงท่ีเกิดจากมนุษยส์ร้างข้ึนโดยผูว้ิจยัไดจ้ดัวางซอ้นกบัเสียง 
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เสียงจากโปรแกรม Max MSP 

ภาพท่ี 35 ภาพแสดงวิธีการสร้างเสียงจากโปรแกรม Max MSP 
 
ในช่วงท่ีสามผูว้ิจยัตอ้งการใชเ้สียงท่ีสงัเคราะห์มาจากโปรแกรม Max MSP ท่ีเป็นเสียง

สูง ผูว้ิจัยสร้างเสียงสูงโดยการส่งค่ามาตรฐานไปยงั Cycle~440Hz เป็นตวัขยายความถ่ีท่ีส่งค่า
มาตรฐานคล่ืนความถ่ีท่ีมีค่ามากกว่า 0.1db และส่งไปยงัตวัล าโพง เสียงท่ีไดน้ั้นผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็น
เสียงเร่ิมตน้ในท่อนท่ีสาม และยงัน าเทคนิคการใช้เฟดทูลล (Fade Tool) มาใชก้บัเสียงเพื่อให้เกิด
ความราบเรียบของตน้เสียง และปลายเสียง 

งานวิจยัช้ินน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงผลของการวิเคราะห์เทคนิค ดนตรีซาวสเขป 
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และมิวสิคคอนเคร็ต กบัเสียงท่ีถูกบนัทึกจากสถานท่ีในตวัเมืองสงขลา การ
สร้างแนวคิดและวิธีการในการตีความดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  โดยท าการสร้างบทประพนัธ์ “เสียง
สงขลา” แบ่งเป็น 2 ท่อนไดแ้ก่ โผบิน (To fly) และ วิถี (The way) 
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5. การจัดวางโครงสร้างของบทประพนัธ์ 
บทประพนัธ์เพลงท่อนที่ 1 โผบิน (To Fly) และบทวิเคราะห์ 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหาขอ้มูลประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองสงขลา การเขา้มาตั้ง

รกรากจนกลายเป็นหัวเมืองท่ีมีความส าคญัทางการคา้ในแหลมมลายู  รวบรวมขอ้มูลสถานท่ีท่ีมี
ความพิเศษและลกัษณะเด่นของเสียงในพื้นท่ีของอ าเภอเมืองสงขลาในช่วงเวลาต่าง ๆเพื่อน าองค์
ความรู้มาสร้างสรรคผ์ลงานประพนัธ์โดยเร่ิมจากการศึกษาการประพนัธ์เพลงในรูปแบบของซาว 
สเขป ดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์และมิวสิคคอนเคร็ต 

แรงบันดาลใจในการประพนัธ์เพลงท่อนที่ 1 โผบิน (To Fly) 
ผูป้ระพนัธ์เติบโตและไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในเมืองสงขลาทั้งผูค้น

และจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน จึงมีความจ าเป็นในการใชท้รัพยากรท่ีมากข้ึน การขยายบา้นเรือน 
ถนนหนทางเพื่ออ านวยความสะดวกสบาย  จนกลายเป็นการรบกวนระบบนิเวศ ดงัเช่นนกท่ีเคย
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดิมของจงัหวดัสงขลา แต่ส่ิงท่ีแตกต่างและเปล่ียนไปจากเดิมคือตวัเมืองสงขลาท่ี
ขยายใหญ่ข้ึน ท าใหพ้ื้นท่ีอาศยัเดิมบางส่วนของนกหายไป ผูว้ิจยัไดใ้ชน้กเป็นตวัแทนของธรรมชาติ
ในการประพนัธ์ ท าให้ผูว้ิจยัตั้งค  าถามว่าเสียงนกท่ีหายไปเพราะเสียงเมืองมนัดงัข้ึนหรือไม่ เราควร
จะท าอย่างไรต่อไป จึงน าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นมาเป็นเร่ืองราวในการประพนัธ์บทเพลง
ท่อนท่ี 1. โผบิน (To fly) ในรูปแบบของซาวสเขปแบ่งเป็น 3 ช่วง 

ผูว้ิจยัไดว้างโครงสร้างของเพลงไว  ้3 ช่วง ซ่ึงทั้งสามช่วงผูว้ิจยัไดจ้ดัวางเสียงใน
การสร้างเร่ืองราว 

ภาพท่ี 36 ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงบทประพนัธ์เพลงโผบิน (To fly) 



45 
 

ภาพท่ี 37 ภาพแสดงรูปโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงของบทประพนัธ์ท่อนท่ี1 โผบิน (To fly) 
 
ท่อนที ่1 (โผบิน) ช่วงที ่1.  

ภาพท่ี 38 ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงใน ท่อนท่ี 1 (โผบิน) ช่วงท่ี 1. 
 
ท่ี 1 โผบิน (To Fly) ช่วงท่ี 1 0:00 - 3:10 ผูว้ิจยัไดน้ าเสียงซาวสเขปท่ีบนัทึกในตวัเมือง

สงขลามาตดัเอาช่วงของเสียงท่ีมีลกัษณะเด่นมาสังเคราะห์และท าการยดื เพื่อใหเ้กิดเสียงในความถ่ี 
100-1000Hz ดว้ยการเพิ่มการซอ้นทบักนัของเสียงโดรนทีละนอ้ย ท าใหเ้กิดความดงัท่ีเพิ่มข้ึน ผูว้ิจยั
ยงัใช้เสียงโดรนท่ีมีความถ่ีต ่ากว่า 20Hz มาเพิ่มแรงสั่นสะเทือนซ่ึงเป็นเสียงท่ีหูของมนุษย์ไม่
สามารถไดย้ินเสียงท่ีเกิดข้ึนได ้แต่สามารถรับรู้ถึงแรงสันสะเทือนนั้นได ้จากนั้นน าเสียงของลมท่ี
บนัทึกบริเวณหาดสมิหลาในช่วงค ่ามาปรับความดงัในย่านความถ่ี 20.0 Hz - 80.0 Hz. ให้เพิ่มข้ึน
และลดความดงัในยา่นความถ่ี 200 Hz - 20k ลง โดยใช ้Linear Phase EQ ช่วยปรับแต่งความถ่ี และ
เลือกเอาช่วงเสียงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการน ามาจดัวางซอ้นกนัเพื่อใหเ้กิดเน้ือดนตรี (Texture) ท่ีมีความหนา
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มากยิ่งข้ึน แลว้จึงน าเสียงท่ีไดจ้ากการบนัทึกในเทศกาลตรุษจีนมายืดออก เพื่อให้เห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหน่ึงอย่างชดัเจนข้ึน น ามาจดัวางเพื่อเร่ิมตน้บทประพนัธ์เสียงในช่วงตน้
ผูป้ระพนัธ์ใชเ้สียงท่ีหูมนุษยไ์ม่สามารถไดย้ินได ้แต่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได ้เพื่อพยาม
แสดงให้เห็นถึงบางส่ิงบางอย่างท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีหูและตาไม่สามารถมองเห็นหรือไดย้ินแต่สามารถ
บอกไดว้่ามีอยู่จริง โดยผ่านประสาทสัมผสัทางอ่ืน และพยายามกล่าวถึงเวลาและสถานท่ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 
ท่อนที ่1 โผบิน (To Fly) ช่วงที ่2 

ภาพท่ี 39 ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงในช่วงท่ี 2 ของบทประพนัธ์ โผบิน (To fly) 
 
ท่อนท่ี 1 ช่วงท่ี 2 3:10- 6:18 ดว้ยเสียงท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียงในเทศกาลตรุษจีนท่ีมี

ความถ่ี 100Hz-20000Hz จากตอนทา้ยของท่อนแรกถูกยดืใหย้าวข้ึนจนกระทัง่เขา้ในช่วงท่ี 2 พร้อม
ทั้งการแพนเสียงซา้ยขวาเพื่อให้เกิดมิติของเสียง ก่อนท่ีจะค่อย ๆ เบาลงจนหายไปในท่ีสุด จากนั้น
ผูว้ิจยัใชเ้สียงนกท่ีท าการถอยกลบัของเสียง (Reverse) และยืดออก ซ้อนทบักบัเสียงโดรนท่ีสร้าง
จากเสียงลมในยานความถ่ีท่ี 0Hz-1600 Hz เพื่อเพิ่มความอึดอดัก่อนท่ีเสียงทั้งสองจะค่อย ๆ เบาลง 
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัใชเ้สียงนกท่ีไม่ถูกสังเคราะห์เสียงมาวางซอ้นทบักบัเสียงโดรนอีกคร้ัง เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจและความเช่ือมโยงเพื่อเป็นการน าเขา้สู่ช่วงท่ี 3 ผูว้ิจยัใชเ้สียงนกท่ีถูกถอยกลบัและยดื
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ออกเพื่อส่ือในเชิงสัญลกัษณ์ของการยอ้นอดีตของสถานท่ีนั้น ๆ ท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของนก ผูว้ิจยัเช่ือ
วา่ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ จะตอ้งมีความทรงจ าของเสียงนกในอดีตและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด 
ข้ึน 

 
ท่อนที ่1 โผบิน (To Fly) ช่วงที ่3 

ภาพท่ี 40 ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงในท่อนท่ี 1 ช่วงท่ี 3 ของบทประพนัธ์ 
 
ท่อนท่ี 1 ช่วงท่ี 3 6:18-9:44 จุดท่ีส าคญัในช่วงทา้ยของบทประพนัธ์ผูว้ิจยัใชเ้สียงของ

นกมาปรับแต่งในปลกัอินและการซอ้นทบัของเสียงท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรม Max MSP เพื่อใหเ้กิด
ความซบัซอ้นมากข้ึน และใชเ้สียงนกจริงสลบักบัเสียงนกท่ีใชป้ลกัอิน วางซอ้นกนัเป็นช่วงสั้น ๆ
เพื่อส่ือถึงความเปล่ียนแปลงของเมืองสงขลา 

ภาพท่ี 41 ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงนกจากปลกัอินท่ีแตกต่างกนั 
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ผูว้ิจยัน าเสียงนกท่ีไม่ถูกสงัเคราะห์จดัวางสลบักบัเสียงนกท่ีใชป้ลกัอินเอคโค และเสียง
นกท่ีใช้ปลกัอินดีเลย์ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเปล่ียนแปลงไปทีละน้อยจนกลายเป็นเสียงนกท่ีให้
ความรู้สึกไม่เป็นเสียงนกท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ 

 
บทประพนัธ์เพลงท่อนที่ 2 วถิี (The Way) และบทวเิคราะห์ 
จากเร่ืองราวความเป็นมาของเมืองสงขลาตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เห็น

บทบาทความส าคญัของวีถีชาวเรือในการขนส่งสินคา้กบันานาประเทศและการน าศิลปวฒันธรรม
จากต่างชาติเขา้มายงัเมืองสงขลา 

แรงบันดาลใจในการประพนัธ์ท่อนที่ 2 
ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาวิถีชีวิตชาวประมง จึงท าการศึกษาดว้ยการลงพื้นท่ีจริงโดยการลง

เรือประมงเพื่อเก็บบนัทึกเสียงจริงในขณะท่ีอยูก่ลางทะเล ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคน
ท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัระบบนิเวศในธรรมชาติ จึงมีแรงบนัดาลใจท่ีจะน าเสียงท่ีไดบ้นัทึกจากการลงเรือดู 
วิถีชีวิตของชาวประมงมาประพนัธ์ในบทเพลง  “เสียงสงขลา ส าหรับคอมพิวเตอร์ เปียโน กลอง 
สแนร์และแซกโซโฟน” ในท่อนท่ี 2 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ช่วง 

ภาพท่ี 42 แสดงการจดัวางคล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี (The Way) 
 
ในการจดัวางคล่ืนเสียง ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งท่อนของบทเพลงออกเป็น 4 ช่วง ซ่ึงในแต่

ละท่อนไดใ้ชเ้สียงท่ีบนัทึกจากสถานท่ีต่าง ๆ ในจงัหวดัสงขลารวมไปถึงเสียงท่ีไดจ้ากการบนัทึก
บนเรือประมง ผ่านวิถีชีวิตประจ าวนัการออกหาปลา และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 
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ภาพท่ี 43 ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี ( The Way) 

 
จากภาพโซนาแกรมจะความเขม้ขน้ของเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ของโปรแกรม

iZotope ท่ีมีการค่อย ๆ เพิ่มความดงัข้ึนและเบาลงในแต่ละช่วงของบทเพลง จะเห็นความถ่ีท่ีเกินข้ึน 
ในแต่ละช่วงบทเพลงท่ีต ่าและสูงเกินกวา่หูของคนเราจะสามรถไดย้นิได ้

ท่อนที ่2 วถิี (The way) ช่วงที ่1 

ภาพท่ี 44 ภาพแสดงการจดัวางเสียงในท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 1 
 
ท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 1 0:00 - 1:23 ผูว้ิจยัใชเ้สียงของทะเลในยามเชา้เป็นพื้นหลงัและเสียง

ของนกเป็นสัญลักษณ์ในยามเช้า  ถดัมาเป็นการใช้เสียงของระฆงัท่ีท าการถอยกลับ  (Reverse) 
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เพื่อใหค้วามรู้สึกถึงความมึนงง ผูว้ิจยัยงัใชเ้ทคนิคเดิมคือเสียงของระฆงัท่ีท าการถอยกลบั (Reverse) 
และการจดักลุ่มของเสียงระฆงัท่ีท าการถอยกลบัเพื่อเพิ่มมิติ เสียงเปียโนท่ีใช้ปลกัอิน (Reverb) 
เพื่อใหห้างเสียงยาวข้ึนจนคลา้ยเสียงโดรน จดัวางซอ้นกบัลมทะเลและเสียงคล่ืน 

ท่อนที ่2 วถิี (The way) ช่วงที ่2 

ภาพท่ี 45 ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงในท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 2 
 
ท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 2 1:23-3:36 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงของกลุ่มระฆงัในการเร่ิมและใชเ้สียงคล่ืน

ในเวลากลางคืนเพราะในสมยัก่อนลมท่ีใชอ้อกเรือนั้นคือลมบกท่ีมีในช่วงเยน็ไปถึงค ่าคืน และใช้
เสียงกลองสแนร์รัวเพื่อใหค้วามรู้สึกถึงการออกเดินทางวิถีของชาวประมงจากนั้นเพิ่มเสียงของแซก
โซโฟนท่ีเป็นเสียงลมในตวั D คอนเสิร์ต มาซอ้นกบัเสียงของคล่ืนทะเลเป็นการสร้างความสับสน
ให้ผูฟั้งระหว่างเสียงของคล่ืนทะเลกบัเสียงของแซกโซโฟน เสียงของระฆงัและฆอ้งเปรียบเสมือน
การสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิก่อนออกทะเลเพื่อให้ความรู้สึกถึงความปลอดภยั ความคาดหวงั ความ
สว่างและความโดดเด่ียวในเวลาเดียวกนั เป็นการสร้างความรู้สึกในการเร่ิมออกเดินทาง ในช่วงท่ี 2 
เสียงท่ีน่าสนใจในความคิดของผูว้ิจยัคือเสียงเรือท่ีถูกสังเคราะห์ดว้ยปลกัอินแฟลงเจอร์ท่ีมีความถ่ี
หนาบางไม่เท่ากนั 

ภาพท่ี 46 ภาพแสดงการจบักลุ่มของเสียงระฆงั 
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ในท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 2 ผูว้ิจยัใชก้ารจดักลุ่มเสียงของระฆงัเพื่อการสร้างหางเสียงท่ียาวข้ึน
และเป็นการแทนความหมายของการขอพรก่อนออกทะเลเพื่อความเป็นศิริมงคลในการเดินทางออก 
ทะเล 

ภาพท่ี 47 ภาพแสดงการจบักลุ่มของเสียงคล่ืน 
 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัวางสร้างกลุ่มของเสียงคล่ืน เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกถึงการปะทะของคล่ืนลม
กลางทะเล การจดักลุ่มของเสียงท าให้เกิดบรรยากาศความต่อเน่ือง จะเห็นไดว้่าผูว้ิจยัมีการตดัคล่ืน
เสียงเป็นช่วง ๆวางซอ้นทบักนัจะท าใหเ้กิดเสียงลมท่ีต่อเน่ืองและไดต้ามความตอ้งการของผูว้ิจยั ไม่
เพียงแค่นั้นการจดัวางคล่ืนเสียงซอ้นทบักนันั้นยงัเพิ่มความดงัในยา่นความถ่ีเดิมข้ึนอีกดว้ยโดยไม่
ตอ้งใชเ้พิ่มความดงัจากเกนอีก และเสียงท่ีไดจ้ะเกิดความราบชดัเจน 
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ท่อนที ่2 วถิี (The way) ช่วงที ่3 

ภาพท่ี 48 แสดงการจดัวางเพลงในท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 3 
 

ท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 3 3:36-4:08 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงลมในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 ในยา่นความถ่ี
ท่ีย่าน 0 - 100 Hz ซ่ึงเป็นย่านความถ่ีท่ีไดบ้นัทึกเสียงเรือประมงพื้นบา้นท่ีไปหาปลากลางทะเลมา
เป็นเสียงโดรนทบักบัเสียงคล่ืนและซ้อนทบัไปกบัเสียงของกลองสแนร์ โดยผูว้ิจยัตอ้งการสร้าง
จงัหวะและเพิ่มความรู้สึกถึงความล าบากท่ีตอ้งฝ่าฟันกบัคล่ืนลมในทะเล ทา้ยสุดของช่วงท่ี 3 ผูว้ิจยั
ใชเ้สียงของระฆงัท่ีไม่ไดท้  าการยอ้นกลบัซ้อนกบัเสียงของเปียโนเพื่อให้ความรู้สึกถึงความสว่าง 
ผูว้ิจยัใชเ้สียงโนต้คือ D และ Bb คอนเสิร์ต ในการด าเนินเร่ืองในช่วงท่ี 3 เปียโนเล่นโนต้สองตวัน้ี
สลบักบัเสียงของ กลองสแนร์ ก่อนท่ีจะส่งไปท่อนสุดทา้ยผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงระฆงัท่ีไดบ้นัทึกมา เพื่อ
ส่งไปยงัท่อนสุดทา้ย ซ่ึงใชเ้สียงของระฆงัมาซอ้นทบั 
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ท่อนที ่2 ช่วงที ่4 เทคนิคการประพนัธ์ 

ภาพท่ี 49 ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงในช่วงท่ี 4 
 
ช่วงท่ี 4 4:08-5:46 ระหวา่งเสียงของระฆงัท่ีลากยาว ผูว้ิจยัใชเ้สียงของนกและเสียงคล่ืน

ท่ีเป็นเสียงโดรนอีกคร้ัง เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกเหมือนเชา้ของวนัใหม่ จากนั้นผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงแซกโซ 
โฟนเป็นบทสรุปโดยการดน้สดให้ความรู้สึกความฝันล่องลอย เป็นความรู้สึกร่วมกบัเสียงต่าง ๆ 
เป็นบทสรุปเพื่อสร้างจิตนา การคิดต่อ ใหแ้ก่ผูฝั้ง 
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บทที ่4 
สรุปผลการวจัิย 

 
สรุปผล 

จากแนวคิดของผูว้ิจัยท่ีต้องการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีในรูปแบบดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ ได้น าไปสู่การศึกษาแนวคิด เทคนิค และวิธีการประพนัธ์ จากดนตรีซาวสเขป 
(Soundscape) ดนตรีมิวสิคคอนเคร็ต (Music concrete) และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) เพื่อ
สร้างสรรคบ์ทประพนัธ์เพลง “เสียงสงขลา” ซ่ึงไดน้ าเสียงต่าง ๆ ของเมืองสงขลา มาถ่ายทอดใน
มุมมองของผูว้ิจยัท่ีมีต่อเมืองสงขลา บทประพนัธ์เพลง “เสียงสงขลา” แบ่งออกเป็น 2 ท่อน ไดแ้ก่  
1. โผบิน ( To fly) และ 2. วิถี (The way) ในท่อนท่ี 1 โผนบิน มีความยาวของบทเพลง 9:44 นาที 
ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงนกเป็นตวัแทนของธรรมชาติท่ีพยามบอกถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเมือง
สงขลา ในบทประพนัธ์ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามในการประพนัธ์ข้ึนว่าเสียงนกท่ีหายไปเพราะเสียงเมือง
มนัดงัข้ึนหรือไม่ เราควรจะท าอย่างไรต่อไป ในท่อนท่ี 2 วิถี มีความยาวของบทเพลง 5:46 นาที 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีตอ้งต่อสู้กบัคล่ืนลมกลางทะเลดว้ยความยากล าบาก มาเป็น
แรงบนัดาลใจในการประพนัธ์เพลงท่อนท่ี 2 ข้ึน ในการสร้างสรรค์บทประพนัธ์ “เสียงสงขลา” 
ส่วนหน่ึงเพื่อเป็นการจดบนัทึกเร่ืองราวของเมืองสงขลาในรูปแบบของเสียงและน าเสียงท่ีไดม้า
ดดัแปลงปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดเสียงใหม่ตามแนวคิดและเทคนิค จากดนตรีซาวสเขป (Soundscape) 
ดนตรีมิวสิคคอนแคร็ต (Music Concrete) และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) จากบทประพนัธ์
เพลง “เสียงสงขลา” ในรูปแบบดนตรีอิเลก็โทรนิกส์ สามารถท าใหผู้ว้ิจยั 
แบ่งแนวทางในการด าเนินการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของจงัหวดัสงขลา 

1.1. ศึกษาความเป็นมาของเมืองสงขลาเพื่อใหรู้้ความเป็นมาของเมืองสงขลา 
1.2. ศึกษาวฒันธรรมและประเพณีในเมืองสงขลา 
1.3. ศึกษาแนวคิดในการประพนัธ์เพลง 
1.4. ศึกษาแนวคิดของศิลปินผูป้ระพนัธ์เพลงท่านอ่ืน 
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2. การลงพื้นท่ีและการบนัทึกเสียงแบ่งได ้2 ส่วนดงัน้ี 
2.1 เสียงจากในตวัเมืองสงขลา ผูว้ิจยัไดห้าสถาท่ีท่ีมีลกัษณะเด่นของเสียงและได้

ก าหนดช่วงเวลาในการบนัทึกเสียงคือ ในช่วงเวลา 7:30 - 8:30 นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา
เพื่อบนัทึกเสียงท่ีมีช่วงเวลาแตกต่างกนั 

2.2 เสียงท่ีบนัทึกสียงจากการลงเรือประมงช่ือโชคทวีในขณะออกท าประมงชายฝ่ัง
ดา้นอ่าวไทยในช่วงเวลา 5:30 - 11:30 นาฬิกา และ 17:30 - 8:30 นาฬิกาของอีกวนัในการลงพื้นท่ี
เพื่อบนัทึกเสียงบางคร้ังประสบกบัความไม่เอ้ืออ านวยของสภาพอากาศมีฝนตกหนกัท าใหต้อ้งหยดุ
การบนัทึกเสียงไวช้ัว่คราว หรือ สถานท่ีท่ียากต่อการวางเคร่ืองบนัทึกเสียง เช่น บนเรือโชคทวีเม่ือ
คล่ืนปะทะกบัล าเรือท าใหต้วัเรือนั้นโยกไปมา ท าใหไ้ม่สามารถวางเคร่ืองบนัทึกเสียงได ้

3. การประพนัธ์ 
จากเสียงท่ีผูว้ิจยัไดบ้นัทึกน าไปสู้กระบวนการสร้างสรรคป์รับแต่งเสียงให้เกิดเสียง

ใหม่ โดยการจ าลองการกอ้งของเสียง (Reverb) การจ าลองเสียงสะทอ้น (Echoes) การจ าลองเสียง
เสมือนจริงท่ีเปล่งออกมาหลงัจากเสียงจริงส้ินสุดโดยลกัษณะการหน่วงของเวลา (Delays) การ
กรองเสียง (Filter) จากเทคนิคดงักล่าวผูว้ิจยัไดเ้สียงใหม่ท่ีผสมผสานเขา้ดว้ยกนั และยงัมีการใช้
เสียงจากเปียโน สแนร์ดรัม และแซกโซโฟน มาซ้อนทบักบัเสียงท่ีไดบ้นัทึกจากเมืองสงขลาเพื่อ
สร้างความหลากหลายของเสียงในบทประพนัธ์ 

จากการวิจัย  ผูว้ิจัยได้ศึกษาถึงการประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย จากการศึกษาขอ้มูลผา่นการคน้ควา้แนวทางการประพนัธ์ดนตรีแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้ งแนวคิดของเวลา แนวคิดของซาวสเขป  (Soundscape) ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic) และดนตรีมิวสิกคอนแคร็ต (Music Concrete) สามารถท าใหผู้ว้ิจยัน าความรู้ท่ีไดรั้บมา
ปรับใช้ในการเพื่อสร้างสรรค์บทประพนัธ์ดนตรีโดยใช้เทคนิคและวิธีการท่ีได้กล่าวมาน ามา
ผสมผสานกบัเสียงเมืองสงขลา จึงเกิดเป็นบทประพนัธ์เพลง “เสียงสงขลา” 

 
อภิปราย 

ท่อนท่ี 1 ช่วงท่ี 1 0:00 - 3:10 ผูว้ิจยัไดน้ าเสียงซาวสเขปท่ีบนัทึกในตวัเมืองสงขลามา
ตดัเอาช่วงของเสียงท่ีมีลกัษณะเด่นมาสังเคราะห์และท าการยืด เพื่อให้เกิดเสียงในความถ่ี 100-
1000Hz ดว้ยการเพิ่มการซอ้นทบักนัของเสียงโดรนทีละนอ้ย ท าใหเ้กิดความดงัท่ีเพิ่มข้ึน ผูว้ิจยัยงัใช้
เสียงโดรนท่ีมีความถ่ีต ่ากว่า 20Hz มาเพิ่มแรงสั่นสะเทือนซ่ึงเป็นเสียงท่ีหูของมนุษยไ์ม่สามารถได้
ยนิเสียงท่ีเกิดข้ึนได ้แต่สามารถรับรู้ถึงแรงสนัสะเทือนนั้นไดจ้ากนั้นน าเสียงของลมท่ีบนัทึกบริเวณ
หาดชลาทศัน์ในช่วงค ่ามาปรับความดงัในยา่นความถ่ี 20.0 Hz - 80.0 Hz. ใหเ้พิ่มข้ึนและลดความดงั
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ในความถ่ี 200Hz- 20k ลง โดยใช ้Linear Phase EQ ช่วยสังเคราะห์เสียงปรับความถ่ี และเลือกเอา
ช่วงเสียงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการน ามาจดัวางซ้อนกันเพื่อให้เกิดเน้ือดนตรี (Texture) ท่ีมีความหนามาก
ยิ่งข้ึน แลว้จึงน าเสียงท่ีไดจ้ากการบนัทึกในเทศการตรุษจีนมายืดออก  เพื่อให้เห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
รวดเร็วในช่วงเวลาหน่ึงอย่างชัดเจนข้ึน น ามาจัดวางเพื่อเร่ิมต้นบทประพนัธ์เสียงในช่วงต้น
ผูป้ระพนัธ์ใชเ้สียงท่ีหูมนุษยไ์ม่สามารถไดย้ินได ้แต่สามารถรับรู้ถึงแรงสันสะเทือนได ้เพื่อพยาม
แสดงให้เห็นถึงบางส่ิงบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีหูและตาไม่สามมรถมองเห็นหรือไดย้ินแต่สามารถ
บอกไดว้่ามีอยู่จริง โดยผ่านประสาทสัมผสัทางอ่ืน และพยายามกล่าวถึงเวลาและสถานท่ี ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ท่อนท่ี 1 ช่วงท่ี 2 3:10- 6:18 ดว้ยเสียงท่ีไดจ้ากการบนัทึกในเทศการตรุษจีนท่ีมีความถ่ี
100Hz-20000Hz จากตอนทา้ยของท่อนแรกถูกยืดให้ยาวข้ึนจนกระทั้งเขา้ในท่อนท่ีสองพร้อมทั้ง
การแพนเสียงซ้ายขวาเพื่อให้เกิดมิติของเสียง ก่อนท่ีจะค่อย ๆ เบาลงจนหายไปในท่ีสุด จากนั้น
ผูว้ิจยัใชเ้สียงนกท่ีท าการถอยกลบัของเสียง (Reverse) และยืดออก ซอ้นกบัเสียงโดรนท่ีสร้างจาก
เสียงลม ในยานความถ่ีท่ี 0Hz-1600 Hz เพื่อเพิ่มความอึดอดัก่อนท่ีเสียงทั้งสองจะค่อย ๆ เบาลง 
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัใช่เสียงนกท่ีไม่ถูกสังเคราะห์เสียง มาวางซอ้นทบักบัเสียงโดรนอีกคร้ัง เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจและความเช่ือมโยงเพื่อเป็นการน าเขา้สู่ช่วงท่ี 3 ผูว้ิจยัใชเ้สียงนกท่ีถูกถอยกลบัและยดื
ออก เพื่อส่ือในเชิงสัญญะของการยอ้นอดีตของสถานท่ีนั้น ๆ ท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของนก ผูว้ิจยัเช่ือว่า
ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีนั้ น ๆ จะตอ้งมีความทรงจ าของเสียงนกในอดีตและการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน 

ท่อนท่ี 1 ช่วงท่ี 3 6:18-9:44 จุดท่ีส าคญัในช่วงทา้ยของบทประพนัธ์ผูว้ิจยัใชเ้สียงของ
นกมาสังเคราะห์ในปลกัอินและการซ้อนทบัของเสียงท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากโปรแกรม Max msp 
เพื่อให้เกิดความซบัซอ้นมากข้ึน และใชเ้สียงนกจริงสลบักบัเสียงนกท่ีใชป้ลกัอิน วางซอ้นกนัเป็น
ช่วงสั้น ๆ เพื่อส่ือถึงความเปล่ียนแปลงของเมืองสงขลา 

ท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 1 0:00 - 1:23 ผูว้ิจยัใชเ้สียงของทะเลในยามเชา้เป็นพื้นหลงัและเสียง
ของนกเป็นสัญลักษณ์ในยามเช้า  ถดัมาเป็นการใช้เสียงของระฆงัท่ีท าการถอยกลับ  (Reverse) 
เพื่อใหค้วามรู้สึกถึงความมึนงง ผูว้ิจยัยงัใชเ้ทคนิคเดิมคือเสียงของระฆงัท่ีท าการถอยกลบั (Reverse) 
และการจดักลุ่มของเสียงระฆงัท่ีท าการถอยกลบัเพื่อเพิ่มมิติ เสียงเปียโนท่ีใช้ปลกัอิน (Reverb) 
เพื่อใหห้างเสียงยาวข้ึนจนคลา้ยเสียงโดรน จดัวางซอ้นกบัลมทะเลและเสียงคล่ืน 

ท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 2 1:23-3:36 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงของกลุ่มระฆงัในการเร่ิมและใชเ้สียงคล่ืน
ในเวลากลางคืนเพราะในสมยัก่อนลมท่ีใชอ้อกเรือนั้นคือลมบกท่ีมีในช่วงเยน็ไปถึงค ่าคืน และใช้
เสียงกลองสแนร์รัวเพื่อใหค้วามรู้สึกถึงการออกเดินทางวิถีของชาวประมงจากนั้นเพิ่มเสียงของแซก
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โซโฟนท่ีเป็นเสียงลมในตวั D คอนเสิร์ต มาซอ้นกบัเสียงของคล่ืนทะเลเป็นการสร้างความสับสน
ให้ผูฟั้งระหว่างเสียงของคล่ืนทะเลกบัเสียงของแซกโซโฟน เสียงของระฆงัและฆอ้งเปรียบเสมือน
การสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิก่อนออกทะเลเพื่อให้ความรู้สึกถึงความปลอดภยั ความคาดหวงั ความ
สว่างและความโดดเด่ียวในเวลาเดียวกนั เป็นการสร้างความรู้สึกในการเร่ิมออกเดินทาง ในช่วงท่ี 2 
เสียงท่ีน่าสนใจในความคิดของผูว้ิจยัคือเสียงเรือท่ีถูกสังเคราะห์ดว้ยปลกัอินแฟลงเจอร์ท่ีมีความถ่ี
หนาบางไม่เท่ากนั  

ท่อนท่ี 2 ช่วงท่ี 3 3:36-4:08 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงลมในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 ในยา่นความถ่ี
ท่ีย่าน 0 - 100 Hz ซ่ึงเป็นย่านความถ่ีท่ีไดบ้นัทึกเสียงเรือประมงพื้นบา้นท่ีไปหาปลากลางทะเลมา
เป็นเสียงโดรนทบักบัเสียงคล่ืนและซ้อนทบัไปกบัเสียงของกลองสแนร์ โดยผูว้ิจยัตอ้งการสร้าง
จงัหวะและเพิ่มความรู้สึกถึงความล าบากท่ีตอ้งฝ่าฟันกบัคล่ืนลมในทะเล ทา้ยสุดของช่วงท่ี 3 ผูว้ิจยั
ใชเ้สียงของระฆงัท่ีไม่ไดท้  าการยอ้นกลบัซ้อนกบัเสียงของเปียโนเพื่อให้ความรู้สึกถึงความสว่าง 
ผูว้ิจยัใชเ้สียงโนต้คือ D และ Bb คอนเสิร์ต ในการด าเนินเร่ืองในช่วงท่ี 3 เปียโนเล่นโนต้สองตวัน้ี
สลบักบัเสียงของ กลองสแนร์ ก่อนท่ีจะส่งไปท่อนสุดทา้ยผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงระฆงัท่ีไดบ้นัทึกมา เพื่อ
ส่งไปยงัท่อนสุดทา้ย ซ่ึงใชเ้สียงของระฆงัมาซ้อนทบัช่วงท่ี 4 4:08-5:46 ระหว่างเสียงของระฆงัท่ี
ลากยาว ผูว้ิจยัใชเ้สียงของนกและเสียงคล่ืนท่ีเป็นเสียงโดรนอีกคร้ัง เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกเหมือนเชา้
ของวนัใหม่ จากนั้นผูว้ิจยัไดใ้ชเ้สียงแซกโซโฟนเป็นบทสรุปโดยการดน้สดให้ความรู้สึกความฝัน
ล่องลอย เป็นความรู้สึกร่วมกบัเสียงต่าง ๆ เป็นบทสรุปเพื่อสร้างจิตนาการคิดต่อ ใหแ้ก่ผูฝั้ง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกเสียงหาดสมิหลาและบนเรือโชคทวีพบว่า อุปกรณ์ท่ีจะ
น าไปบนัทึกเสียงควรมีการเตรียมการห่อหุ้มอุปกรณ์บนัทึกเสียงเพื่อป้องกนั น ้ า ทราย และไอของ
ทะเล ท่ีจะเขา้ไปเกาะอุปกรณ์บนัเสียงและสร้างความเสียหายใหก้บัอุปกรณ์ได ้

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีน าไปใชบ้นัทึกเสียง ควรน าแบตเตอร่ีส ารองไปใหเ้พียงพอ 
3. ตรวจสอบสภาพอากาศจะกรมอุตุนิยมวิทยา 
ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่งานวิจยัน้ี จะเป็นประโยชน์ใหผู้ท่ี้สนใจใหก้บัผูฟั้งและผูส้นใจ

ท่ีจะศึกษาในการประพนัธ์เพลงดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ต่อยอด
สร้างสรรคง์านศิลปะแขนงต่าง ๆ ในอนาคต 
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รูปขยายเพือ่ความชัดเจนยิง่ขึน้ 

 
ภาพแสดงแผนท่ีสยามสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
ท่ีมา: จดหมายเหตุการณ์อนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร์ ของกรมศิลปากร, อา้งถึงใน อเนก นาวิกมูล, 
ในสมุดภาพสงขลา มหาวชิราวุธ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 
2536), 57. (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ิน ต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง , 2536), 57. 
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ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงบทประพนัธ์เพลงโผบิน (To fly) 
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ภาพแสดงรูปโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงของบทประพนัธ์ท่อนท่ี 1 โผบิน (To fly) 
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ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงใน ท่อนท่ี 1 (โผบิน) ช่วงท่ี 1 
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ภาพแสดงรูปโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงของบทประพนัธ์ท่อนท่ี1โผบิน (To fly)  
ช่วงท่ี 1 
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ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงใน ท่อนที ่1 (โผบิน) ช่วงที ่2 
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ภาพแสดงรูปโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงของบทประพนัธ์ท่อนท่ี1 โผบิน (To fly) ช่วงท่ี 2 

 
 
 
 



67 
 

ภาพแสดงการจดัวางคล่ืนเสียงใน ท่อนท่ี 1 (โผบิน) ช่วงท่ี  3 
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ภาพแสดงรูปโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงของบทประพนัธ์ท่อนท่ี1 โผบิน (To fly)ช่วงท่ี 3 
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แสดงการจดัวางคล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี (The Way) 
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ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี ( The Way) 
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แสดงการจดัวางคล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี (The Way)ช่วงท่ี 1 
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ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี ( The Way)ช่วงท่ี 1 
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แสดงการจดัวางคล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี (The Way)ช่วงท่ี 2 
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ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี (The Way) ช่วงท่ี 2 
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แสดงการจดัวางคล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี (The Way) ช่วงท่ี 3 
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ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี (The Way) ช่วงท่ี 3 
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แสดงการจดัวางคล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี (The Way) ช่วงท่ี 4 
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โซโนแกรมการวิเคราะห์คล่ืนเสียงท่อนท่ี 2 วิถี ( The Way) ช่วงท่ี 4 
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ภาพแสดงวิธีการสร้างเสียงจากโปรแกรม Max MSP 
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ประวติัผูว้ิจยั 
 

ช่ือ-นามสกุล นายสุรชาติ ไชยสาลี 
ท่ีอยู ่  68/1 หมู่ท่ี 2 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2541 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีโรงเรียนมหาวชิราวธุ 
จ.สงขลา  

พ.ศ. 2545 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จ.สงขลา    

พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาบณัฑิตคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ศ. 2558 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาสังคีตวิจยัและพฒันา

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประสบการณ์ทางดนตรี   

พ.ศ. 2540 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั1 การประกวดวงโยธวาทิตนกัเรียน   
 นิสิตนกัศึกษา ประเภท ข ถว้ยประราชทานสมเด็จพระบรม 

  โอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
พ.ศ. 2542 รางวลัชนะเลิศอนัดบั1 การประกวดวงโยธวาทิตนกัเรียน นิสิต

นกัศึกษา ประเภท ข ถว้ยประราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

พ.ศ. 2549  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั2 การประกวดศิลปากร Music Award 
  ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกวงทะโมนแบนด ์สงักดัค่าย Sonny Music
พ.ศ. 2550  อดัเสียงแซกโซโฟนใหก้บัวง Calorie Blah Blah 
พ.ศ. 2552 ออกอลับั้ม Naught Monkey Ganster วง Ta-mone Band 

 เล่นแบค็อพัใหก้บั ขนุอินทร์ โตสง่า   
พ.ศ. 2553 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสองจากการประกวด Thailand Jazz 

 Competition  
พ.ศ. 2554 ออกอลับมักบัวง Ta-Mone Band 3 1/2 
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