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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความสําคัญและความเปนมา 
 เสียงอยูลอมรอบตัวเราทุกขณะทั้งที่เราไดยินและไมไดยิน นอกจากภาพที่เรามองเห็น 
การรับรูถึงสัมผัสและการไดกลิ่น การไดยินก็นับวาเปนการรับรูที่สําคัญของมนุษยอยางยิ่งดวย 
สภาพแวดลอมทางเสียงในพื้นที่ ๆ เราอยูเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา การรับรูถึงการเปล่ียนแปลง
ของเสียงในพื้นที่ ๆ เราอยูหรือการเปล่ียนแปลงของเสียงที่เราไดยินรอบ ๆ ตัวเราสามารถบงบอก
เร่ืองราวในปจจุบันและเช่ือมโยงเราไปสูอดีต รวมทั้งยังทําใหเราสามารถคาดหมายไปสูอนาคตได
ดวยประสาทสัมผัสการไดยิน 
 เทคโนโลยีการบันทึกเสียงในโลกปจจุบันเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเราไดยินเสียงไดงายข้ึน 
คนหาความหมายของเสียงที่ไดยินไดงายยิ่งข้ึน หนาที่ของนักประพันธหรือผูสรางสรรคงานดานเสียง
ตองตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีการบันทึกเสียงและหยิบใชส่ิงนี้เพื่อทําหนาที่ส่ือสารเสียง
ใหผูฟงไดฟงและสื่อสารความหมายของสภาพแวดลอมทางเสียงที่อยูรอบตัวเราใหผูฟงไดตระหนัก
ถึงความหมายและความสําคัญของการไดยินส่ิงที่เกิดข้ึนรอบตัว 
 ครอบครัวของผูวิจัยเติบโตข้ึนและใชชีวิตผูกพันกับตลาดแมกลอง เฝามองและเห็นการ
เปล่ียนแปลงของตลาดแมกลองมาโดยตลอด ทําใหตัวผูวิจัยเองไดมีวิถีชีวิตผูกติดอยูกับตลาด
แมกลองแหงนี้ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 คน ชุมชน รถไฟ แมคา พอคา หางราน แผงขายของที่ตลาด ตึกแถวอาคารพาณิชย 
รวมถึงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร สถานที่เหลานี้ภายในบริเวณตลาดแมกลองนั้นมีประวัตศาสตร มี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความผูกพันของคนในชุมชน มีความผูกพันกับสายน้ําและทางรถไฟ มี
วัฒนธรรมทองถิ่นที่สงตอกันจากรุนสูรุน ส่ิงเหลานี้จะสะทอนออกมาใหเห็นผานเสียงที่เกิดข้ึนผาน
สัมผัสของการไดยินไดอยางไร 
 หลังจากศึกษาประวัติศาสตรของตลาดแมกลองและพัฒนาการของตลาดแมกลอง 
ผูวิจัยจึงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปล่ียนแปลงของสถานที่และการคมนาคมที่
เปล่ียนแปลงไปจากยุคที่บานเรือนยังหันหาแมน้ําแมกลอง ในอดีตที่ตลาดยังอยูริมแมน้ํา โรงเรียน
ยังอยูกลางตลาด ถนนยังไมมีบทบาทกับชุมชนและคนในตลาดแมกลองนอกจากแมน้ํา  
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 ปจจุบันตลาดแมกลองเปล่ียนแปลงไปแตก็ยังคงหลงเหลือเคาโครงเดิมของอดีตและ
ยังคงหลงเหลืออัตลักษณของพ้ืนที่แหงนี้ รถไฟยังอยูแมจะลดบทบาทไปใหกับการคมนามคมดวย
ถนน ตลาดยังอยูแมจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา แตคนในชุมชนยังผูกพันและปฏิสัมพันธกัน
เปนวิถีปกติ ยังมีบทสนทนาของพอคาแมคา เสียงของธรรมชาติแมน้ํายามเชายังคงมีใหไดยินหาก
เราต้ังใจจะฟงก็จะสัมผัสถึงเสียงของธรรมชาติที่สะทอนภาพของอดีต 
 ในฐานะนักประพันธและคนสรางสรรคงานดานเสียง ผูวิจัยอาศัยเทคโนโลยีการบันทึกเสียง
และองคความรูดานการประพันธงานซาวนสเคปคอมโพสิชั่น (Soundscape Composition) มา
เชื่อมโยงกับ “ตลาดแมกลอง” ที่ผูวิจัยอาศัยอยู โดยผูวิจัยทําหนาที่เปนผูบันทึกเร่ืองราวเพื่อแสดง
ใหผูฟง “ไดยิน” เรื่องราวของตลาดแหงนี้ อีกทั้งยังไดสะทอนภาพของตลาดแมกลองผานงาน
ประพันธเพลงเพื่อใหไดรับรูถึงความงามของเสียงที่เกิดข้ึนในพื้นทีซ่ึง่จะแสดงออกมาผานงานประพนัธ
ที่มีความงามดานศิลปะของเสียง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมของตลาดแมกลองและเช่ือมโยง
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทางเสียงของตลาดแมกลอง 
 2. เพื่อนําเสียงจากพื้นที่ตลาดแมกลองมาทํางานประพันธดนตรีที่สะทอนใหเห็นถึง 
อัตลักษณของตลาดแมกลองและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของตลาดแมกลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาดนตรีซาวนสเคปคอมโพสิชั่นและดนตรีที่เกี่ยวของกับการทํางานดวยเสียงจาก
พื้นที่และส่ิงแวดลอมทางเสียง 
 2. นําองคความรูทางงานประพันธมาเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร  สังคมปจจุบัน และ 
อัตลักษณของพื้นที่ตลาดแมกลอง 
 3. สรางสรรคบทประพันธดนตรีดวยเสียงจากตลาดแมกลอง 
 
วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 ขั้นเตรียมการ 
 1. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธที่สนใจ 
 2. คนควาศึกษาประวัติศาสตร และสภาพสังคมและวัฒนธรรมตลาดแมกลอง 
 3. เชื่อมโยงขอมูลที่ไดมาสูการประพันธชิ้นงาน 
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 ขั้นดําเนินการ 
 1. ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมตลาดแมกลองจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
 2. ศึกษาเทคนิคการประพันธดนตรีของศิลปนตาง ๆ และงานประพันธดนตรีดวยเสียง
จากพื้นที่ 
 3. ลงพื้นที่เพื่อบันทึกเสียงภายในตลาดแมกลองเพื่อเปนวัตถุดิบในการประพันธ สังเกต
ผูคนและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ รวมทั้งสัมภาษณคนในทองถิ่นที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของโดยตรงและเฝามอง
ตลาดแมกลองเชิงลึกเพื่อนําเสียงสัมภาษณมาประกอบงานประพันธ 
 4. ประพันธบทประพันธ 3ชิ้นงาน 
 5. เสนอบทประพันธตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อนํามาปรับปรุง 
 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 รวม 5 ป 
 เร่ิมวิจัย เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 
 เสนอผลงานวิจัยภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดศึกษาแนวทางการประพันธเพลงดวยเสียงจากพื้นที่ 
 2. ไดงานประพันธดนตรีดวยเสียงจากพื้นที่ ที่มีความเฉพาะตัวของพื้นที่ที่ผูวิจัยอาศัยอยู 
 3. ไดเผยแพรแนวทางการประพันธเพลงใหม ๆ ในเชิงวิชาการ 
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการสรางสรรค 
 
ตนกําเนิดแผนดินจังหวัดสมุทรสงคราม 
 “ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 เนื่องจากการทับถมของโคลนตะกอนในบริเวณปากแมน้ํา
เกิดเปนที่ดอนจนกลายมาเปนที่ราบลุมแมน้ําขนาดใหญ”1 
 

 
 
ภาพที่ 1 แผนที่บริเวณที่สันนิษฐานวาคือแผนดินสมุทรสงครามในปจจุบัน 

                                                  
 1 สุจิตต  วงษเทศ, ชื่อบานนามเมือง ลุมแมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม   

(กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ, 2549), 17. 
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 ในทางภูมิศาาสตรจากหลักฐานและขอสันนิษฐานในครั้งโบราณกาลเมื่อราว 3000 ป
กอน บริเวณแมน้ําแมกลองตอนลางมีโคลนตมทับถมกันจนเปนที่ดอน ทําใหผูคนมาต้ังหลักแหลง
ไดโดยอาศัยการทําประมงทองถิ่นเปนอาชีพ โคลนตมที่ทับถมจนเกิดเปนแผนดินสมุทรสงครามใน
ปจจุบันนั้น เมื่อราว พศ. 1900  ดวยมีลักษณะเดียวกันกับการทับถมของโคลนตมบริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยาสงผลใหดินเหมาะแกการเพาะปลูกจนเปนที่มาที่ทําใหผูคนตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมชาวจีน
นําเอาการทําสวนยกรองเขามาพัฒนาดัดแปลงพื้นที่ทั้งปากแมน้ําแมกลองมาทําเปนสวนผลไมกัน
อยางกวางขวาง 
 แรกเริ่มปรากฏชื่อ “แมกลอง” 
 “ชื่อแมกลองเปนคําประสมระหวาง แม กับ กลอง”2 แมกลองเปนช่ือลําน้ําที่เกาแกของ
สุวรรณภูมิมีตนน้ําอยูที่สูงในบริเวณหุบเขาทางทิศตะวันตกชายแดนพมาทางจังหวัดตากและ
กาญจนบุรีแลวไหลลงมาสูอาวไทยผานที่ราบลุมจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามคือปลายน้ํา
ของแมน้ําแมกลอง 
 แม เปนคํารวมของชาวชาติพันธุสุวรรณภูมิใชกันทุกเผาพันธุและมีการใหความหมายที่
เหมือนกัน คือเปนผูใหญ หัวหนา ประธานและเพศหญิง 
 

 
 
ภาพที่ 2 แผนที่โบราณของจอรน ครอฟอรดในสมัยรัชกาลที่ 3 

                                                  
 2 เร่ืองเดียวกนั, 18. 
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 กลอง เปนคําที่เพี้ยนมากจากคําวา คลอง ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษามอญที่มีความ
หมายถึง หนทางคมนาคมทางน้ํา 
 ในทางประวัติศาสตรที่มีหลักฐานโบราณบันทึกไวถึงการปรากฏชื่อ “แมกลอง” ที่หมายถึง
จังหวัดสมุทรสงครามในปจจุบันนั้นมีหลักฐานปรากฏไวในแผนที่โบราณของจอรน ครอฟอรดซึ่งเปน
ผูเดินทางเขามาในประเทศไทยในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 จึงปรากฏช่ือ “Maeklong”  
 ปจจุบัน “แมกลอง” จึงมักเปนชื่อเรียกขานจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งแทจริงแลว “แมกลอง” 
คือช่ือของตําบลหนึ่งในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามที่เปนที่ต้ังของตลาดและวัดประจําจังหวัด 
รวมถึงเคยเปนที่ต้ังของโรงเรียนประจําจังหวัดและที่ต้ังของศาลากลางประจําจังหวัดสมุทรสงคราม 
 การสถาปนาสมุทรสงครามเปนจังหวัด 
 สมุทรสงครามหรือเมืองแมกลองเดิมเร่ิมเปนจังหวัดในป พ.ศ. 2444 โดยทางราชการ
ไดมีการต้ังศาลากลางจังหวัดข้ึนเปนคร้ังแรกในที่ของธรณีสงฆวัดใหญบริเวณระหวางปากคลอง
แมกลองกับคลองลัดจวนที่ปจจุบันคือบริเวณตลาดแมกลอง การเกิดข้ึนของศาลากลางจังหวัดเมื่อ
ป พ.ศ. 2444 นับไดวาเปนการเร่ิมตนของการต้ังเมืองสมุทรสงครามเปนจังหวัดสมุทรสงครามอยาง
เปนทางการ 
 เดิมทีจังหวัดสมุทรสงครามมีการแบงการปกครองออกเปนอําเภอ 3 อําเภอคือ อําเภอ
อัมพวา อําเภอลมทวนและอําเภอบางคนที ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2447 หลังการเสด็จประภาสตนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อําเภอลมทวนจึงเปล่ียนชื่อเปนอําเภอแมกลองโดยต้ังทีว่า
การอําเภอแมกลอง (อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในปจจุบัน) แทนที่ทําการอําเภอในอดีตที่ต้ังอยู
ที่บริเวณคลองลัดจวน ต.บานปรก 
  ในปจจุบันบริเวณอําเภอเมืองจังหวัดสมุทสงครามเปนศูนยรวมความเจริญทั้งทางการ
เดินทาง ตลาด ศูนยการคา แมกระทั่งวัดประจําจังหวัดที่เปนศูนยรวมจิตใจของผูคนในจังหวัด
สมุทรสงครามก็ต้ังอยูในบริเวณอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามดวย 
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ภาพที่ 3 ภาพถายศาลากลางจังหวัดในป พ.ศ. 2503 
 
วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบานแหลมวัดสําคัญของจังหวัดสมุทรสงครามและตลาด
แมกลอง 
 วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบานแหลมเปนวัดที่สําคัญทางประวัติศาสตรของจังหวัด
สมุทรสงคราม และเปนวัดประจําจังหวัดสมุทรสงครามหรือเปนวัดคูบานคูเมืองของชาวแมกลองเลย
ก็วาได 
 วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบานแหลมนั้นเดิมชื่อวา “วัดศรีจําปา” ตั้งอยูริมแมน้ํา
แมกลอง สรางข้ึนมาต้ังแตสมัยพระเจาปราสาททองในป พ.ศ. 2307 มีเร่ืองเลาหรือตํานานเกี่ยวกับ
การเกิดข้ึนของวัดเพชรสมุทรวรวิหารวา ชาวบานแหลมที่อยูในเขตจังหวัดเพชรบุรี (ในปจจุบัน) ได
อพยพหนีพมาเขามาต้ังถิ่นฐานในตําบลแมกลอง (บริเวณตลาดแมกลองและทางเหนือของที่ตั้ง
วัดเพชรสมุทรวรวิหารในปจจุบัน) และต้ังชื่อหมูบานตามชื่อด้ังเดิมของถิ่นฐานที่เมืองเพชรบุรีวา 
“บานแหลม” และเรียกช่ือวัดศรีจําปาเปน “วัดบานแหลม” แทน 
 วัดบานแหลมไดรับการยกฐานะเปนพระอารามหลวงช้ันวรวิหารเม่ือป พ.ศ. 2489 และ
ในปเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานนามใหมวา “วัดเพชร
สมุทรวรวิหาร”  
 วัดเพชรสมุทรวรวิหารมีพระพุทธรูประดิษฐานอยูในพระอุโบสถคือ “หลวงพอบานแหลม” 
เปนพระพุทธรูปปางยืนอุมบาตร มีความสูงประมาณ 167 เซนติเมตร แตบาตรหายสาบสูญไปกอน 
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ที่ชาวบานจะไดอัญเชิญมาประดิษฐานไวในพระอุโบสถของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยตามตํานาน
เลาวาชาวบานที่อาศัยบริเวณวัดซึ่งทําอาชีพประมงไดออกเรือไปลากอวนบริเวณปากอาวแมกลอง
ไดกูอวนพบพระพุทธรูปติดอวนมาสององค องคหนึ่งเปนปางยืนอุมบาตรดังที่กลาวมาขางตนคือ 
“หลวงพอบานแหลม” อีกองคหนึ่งเปนปางนั่งสมาธิประทับบนฐานบัวผาทิพย ซึ่งเปนพระประฐาน
อยูในอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปทั้งสององคประดิษฐานอยูในพระอุโบสถวัดเพชร
สมุทรวรวิหารตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน โดยหลวงพอบานแหลมเปรียบเสมือนเปนพระคูบานคูเมือง
ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามมาโดยตลอด 
 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพถายบริเวณหนาวัดเพชรสมุทรวรวิหารในประมาณป พ.ศ. 2500 
 
 ความสําคัญของวัดเพชรสมุทรวรวิหารกับ “ตลาดแมกลอง” 
 ที่ต้ังของวัดเพชรสมุทรวรวิหารตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลองต้ังแตป พ.ศ. 2307  ดังที่กลาว
มาขางตน ซึ่งบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ชาวสมุทรสงครามต้ังแตด้ังเดิม เรียกโดยรวมวา “เมือง” 
หรือ “ตลาด” ต้ังแตแรกเร่ิมเดิมทีดวยความที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือแมกลอง เปนเมืองที่มีแมน้ํา
ไหลผานทั้งจังหวัดทั้งสามอําเภอ การคมนาคมหลักของจังหวัดสมุทรสงครามต้ังแตโบราณมาจึงใช
การเดินทางทางเรือเปนหลัก ต้ังแตเรือแจว มาจนถึงเรือเครื่อง การที่บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ําแมกลอง และใกลบริเวณที่วาการอําเภอและศาลากลางจงัหวดั จงึทาํใหบริเวณ
โดยรอบของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เปนศูนยรวมความเจริญทั้งการคาขาย การคมนาคม และทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงครามมาแตโบราณ 
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงบริเวณที่ตั้งของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ภาพถายทางอากาศของ Peter 

WIiliam Hunt ในป 2489 
 
 เนื่องจากบริเวณที่ต้ังของวัดเพชรสมุทรวรวิหารนั้นต้ังอยูใกลกับทาเรือขามฟากของจงัหวดั
ทางฝงตะวันออกของแมน้ําที่สามารถเช่ือมตอการเดินทางไปจังหวัดใกลเคียงคือ ราชบุรีและเพชรบุรี
ไดทางฝงตะวันตกของแมน้ําเมื่อเร่ิมเดิมทีที่มีถนนปากทอสายเกา (ถนนแมกลอง-ปากทอ) เช่ือมถงึ
ถนนเพชรเกษม ทาน้ําวัดเพชรสมุทรวรวิหารนอกจากจะเปนบริเวณที่มีการคาขายในเรือหรือบริเวณ
ตลาดสดแลวนั้น ในบริเวณขางวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งก็เปนที่ดินของวัดเพชรสมุทรวรวิหารยังเปน
ที่ต้ังของตลาดด้ังเดิมของชาวสมุทรสงครามในสมัยชวงกอนป พ.ศ.2500โดยบริเวณดังกลาวเปน
ยานการคาที่สําคัญของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีลักษณะเปนหองแถวโบราณสองช้ันโอบลอม
บริเวณตลาดสดอยูบริเวณริมน้ําหรือบริเวณทาเรือขามฟากของตลาดแมกลอง ชาวบานและคน
โบราณในทองถิ่นมักจะเรียกบริเวณดังกลาววา “ตลาดเกา” และดวยความเจริญทางการคมนาคม
เร่ิมเปล่ียนถายไปสูการเดินทางดวยรถยนตแลว (หลังจากถนนธนบุรี-ปากทอหรือถนนพระราม 2 
สรางเสร็จ) บริเวณ “ตลาดเกา” ริมแมน้ําแมกลองขางวัดเพชรสมุทรวรวิหารนั้น ก็เร่ิมซบเซาเร่ือยมา
จนถึงปจจุบัน ซึ่งบริเวณที่เปนตลาดสด คาขาย ของทะเล ปลา ผลไม พืชสวน ผักสดและวัตถุดิบ
ตาง ๆ ก็ยายที่ไปอยูบริเวณทารถโดยสารนั่นเอง 
 ในปจจุบันวัดเพชรสมุทรวรวิหารก็ยังคงมีความสําคัญในแงของการเปนศูนยกลางของ
ตลาด เนื่องดวยที่ดินที่ชาวชุมชนในตลาดแมกลองอาศัยอยูเปนที่ดินของวัดเพชรสมุทรวรวิหารเปน
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สวนใหญ กลาวไดวาบริเวณที่ชาวจังหวัดสมุทรสงครามเรียกวา “ตลาด” นั้นก็คือพื้นที่สวนใหญอยู
รายลอมวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อาคารตึกแถวที่มีการทํามาคาขายของคนใน “ตลาด” ในปจจุบันนั้น
ก็ยังคงอยูรายลอมรอบที่ต้ังของวัดเพชรสมุทรวรวิหารในฐานะของวัดประจําจังหวัดและมีพระพุทธรูป
คือ “หลวงพอบานแหลม” ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถวัด และปจจุบันนอกจากชาวจังหวัด
สมุทรสงครามจะมาทําบุญที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารแลว ผูคนที่เดินทางมาทองเที่ยวและจับจายซื้อ
ของทั้งชาวไทยและชาวตางชาติก็ยังแวะเวียนมาที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารเปนจํานวนมากเสมอมา 
อาจกลาวไดวาวัดเพชรสมุทรวรวิหารเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม
และเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาที่ “ตลาดแมกลอง” ดังนั้นวัดเพชรสมุทรวรวิหารจึงมีความสําคัญ
ทั้งในดาน ศาสนา วัฒนธรรม และ สภาพเศรษฐกิจ ของตลาดแมกลองเปนอยางยิ่ง 
 ทางรถไฟสายแมกลอง การคมนาคมหลักของสมุทรสงครามและตลาดแมกลอง 
 ในอดีตกอนที่จะมีการคมนาคมทางบกและทางรางของรถไฟ การเดินทางหลักของ
สมุทรสงครามและคนใน “ตลาดแมกลอง” คือการเดินทางทางน้ํา เพราะการเกิดข้ึนของชุมชนตาง ๆ 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งชุมชม “ตลาดแมกลอง” ก็ลวนแลวแตเกิดมาโดยการตั้งถิ่นฐาน
บานเรือนริมแมน้ําแมกลองทั้งส้ิน สถานที่สําคัญในจังหวัดรวมไปถึงวัด เชน วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
หรือวัดบานแหลม ก็ต้ังอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง หรือสถานีรถไฟสายแมกลองก็มีชานชาลาอยูริมฝง
แมน้ําเฉกเชนเดียวกับสถานที่สําคัญตาง ๆ ดวยความที่กอน พ.ศ.24483หรือกอนที่จะมีทางรถไฟ
สายแมกลองและชานชาลารถไฟสายแมกลองนั้น ทาเรือขามฟากท่ีเช่ือมระหวางผูคนในอําเภอเมือง
สมุทรสงครามจะใกลกับ “ตลาดแมกลอง” ซึ่งอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง โดยดานขางของวัดเพชรสมุทร
วรวิหารจะมีทางเดินเช่ือมถึงสถานีรถไฟแมกลองดวยเชนกัน 
 ทางรถไฟสายแมกลองกอสรางและดําเนินงานโดยบริษัทเอกชนชาวตางประเทศเปน
ผูรับเหมาและดําเนินงานมานานกวา 40 ป ทางรถไฟสายนี้ไดรับความนิยมเนื่องจากในชวงเวลานั้น
การเดินทางดวยรถไฟเปนเสนทางเดียวที่เชื่อมตอจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และตอไปยัง
กรุงเทพมหานคร โดยมีความเปนมาโดยสรุปคือ หลังจากบริษัทเอกชนตางประเทศคือบริษัทรถไฟ
ทาจีนทุน จํากัดกับบริษัททาจีนเรวเวกัมปนีลิมิเต็ดไดขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระจุลจอม 
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อกอสรางและดําเนินการเดินรถไฟจากสถานคีลองสานถึงสถานมีหาชัย
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2447 และไดรับสัมปทานยาวนาน 40 ป 

                                                  
 3 สุนนัทา  เจริญปญญาย่ิง, ทางรถไฟสายแมกลอง, เขาถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2557,  
เขาถึงไดจาก http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/maklong/maklong.html 

http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/maklong/maklong.html
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 ดวยการดําเนินการธุรกิจการเดินรถไฟประสบความสําเร็จดวยดีของบริษทัรถไฟทาจีนทนุ
จํากัด จึงไดดําเนินการขอจัดต้ังบริษัทรถไฟแมกลองทุนจํากัดและขอสัมปทานการเดินรถไฟจาก
สถานีรถไฟบานแหลม (ซึ่งต้ังอยูคนละฝงแมน้ําทาจีนกับสถานีรถไฟมหาชัย) ถึงสถานีแมกลอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2448 และไดรับสัมปทานเดินรถเปนเวลา 40  ป
ระยะทางรางทั้งส้ินจากสถานีบานแหลมถึงสถานีแมกลอง คือ 33.8 กิโลเมตร เรียกทางเดินรถไฟ
สายนี้วา “ทางสายแมกลอง” 
 ตอมาในป พ.ศ. 2450  บริษัทรถไฟทาจีนทุน จํากัดและบริษัทรถไฟแมกลองทุน จํากัด 
ไดรับพระบรมราชานุญาติใหควบรวมเปนบริษัทเดียวกัน จึงเปล่ียนใชชื่อบริษัทวา “รถไฟแมกลองทุน 
จํากัด” และดําเนินกิจการเดินรถเร่ือยมาจนหมดสัมปทานเปนเวลา 40  ป ในป พ.ศ. 2488 จึงได
ขายกิจการใหกับกรมรถไฟและดําเนินกิจการภายใตชื่อ “องคกรรถไฟสายแมกลอง” ตอมาจึงไดเปล่ียน
สถานะเปนสํานักงานรถไฟสายแมกลองและเขารวมกับการรถไฟแหงประเทศไทยมานับต้ังแต 1 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2498 
 

 
 
ภาพที่ 6 แผนที่การเดินรถไฟสายแมกลอง  
 (ผูวิจัยเขียนวงกลมแสดงเสนทางจากสถานีแมกลองถึงสถานีบานแหลม ซึ่งเปนการ

เดินรถไฟขององคกรรถไฟสายแมกลองจากอดีตจนถึงปจจุบัน) 
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 สถานีรถไฟแมกลอง ศูนยรวมความเจริญของ “ตลาดแมกลอง” และจังหวัด
สมุทรสงครามในอดีต 
 จังหวัดสมุทรสงครามมีการคมนาคมทางน้ําเปนหลักเรื่อยมานับแตอดีต จนกระทั่งป 
พ.ศ. 2448 จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีการคมนาคมระบบรางเพิ่มข้ึนและเปนเสนทางเดียวที่เช่ือมตอ
ระหวางสมุทรสงครามกับกรุงเทพมหานครคือ ทางรถไฟสายแมกลอง-บานแหลม และจากสถานี
มหาชัยตอไปถึงสถานีคลองสานและวงเวียนใหญตามลําดับ 
 จากขอมูลขางตนอาจกลาวไดวา เปนเวลากวา 100 ปมาแลวที่สถานีรถไฟแมกลองทํา
หนาที่เปนศูนยรวมการคมนาคมระหวางการคมนาคมทางน้ําและเชื่อมตอการคมนาคมระบบราง 
อันนําไปสูการเชื่อมตอผูคนของจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร การทํามา
คาขายขนสงสินคาทางราง มีการดําเนินการอยางแพรหลายในสมัยกอน ดังนั้น บริเวณสถานีรถไฟ
แมกลอง คือบริเวณ ยานการคา ซึ่งก็คือบริเวณ ที่แสดงถึงความเจริญของตลาด ของเมืองแมกลอง 
และของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ที่ต้ังของสถานีรถไฟแมกลอง ต้ังอยูบริเวณอําเภอเมืองอยูบริเวณริมแมน้ําแมกลอง ซึ่ง
หางจากทาเทียบเรือขามฟากของตลาดแมกลองไมถึง 50  เมตร การเดินทางทางน้ําและทางราง
สามารถเดินทางเชื่อมตอกันไดอยางสะดวก ยานการคาหรือ “ตลาดทาน้ํา” ซึ่งเปนตลาดที่อยูใกล
ทาเทียบเรือตลาดแมกลอง บริเวณระหวางสถานีรถไฟแมกลอง และทาน้ําของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
จะมีความเจริญและผูมีคนพลุกพลานตลอดทั้งวัน ทั้งมาจับจายซื้อสินคาหรือมาขายสินคา ซึ่งลวน
แลวแตเปนเพราะการคมนาคมดวยรถไฟเปนเสนทางเดียวที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานครไดดวย
เวลาอันไมนานนัก กลาวคือ ดวยการคมนาคมทั้งทางน้ํา (ทาเรือขามฟาก) และรถไฟสายแมกลอง
(สถานีรถไฟแมกลอง) ทําใหเกิดชุมชน เกิดตลาด เกิดศูนยกลางทางธุรกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม 
ดังนั้นบริเวณสถานีรถไฟแมกลองจึงเปนเสมือนด่ังจุดศูนยรวมความเจริญของจังหวัดสมุทรสงคราม
ในอดีต 
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ภาพที่ 7 ภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งสถานทีรถไฟแมกลองป ถายในป 2489 โดย Wiliam 

Peter Hunt  
 (ผูวิจัยกําหนดตําแหนงลงในภาพเอง) 
 
 รถไฟสายแมกลองลดความสําคัญลงจากการสรางถนน และเริ่มมีการใชรถยนต
มากขึ้น 
 รถไฟสายแมกลองดําเนินกิจการมาแตอดีตโดยบริษัทรถไฟเอกชนจนกระทั่งโอนมาเปน
กรรมสิทธิ์ของการรถไฟแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2488  นั้นนับเปนเวลา 40  ปเต็มที่การเดินทาง
คมนาคมทางบกดวยรถไฟคือการเดินทางและการเชื่อมตอทั้งผูคนและสินคา ทั้งทางประมงและ
การเกษตร และแมหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยดังกลาว การเดินทาง
ดวยรถไฟของคนในจังหวัดสมุทรสงครามโดยใชสถานีรถไฟสายแมกลองแหงนี้ก็ยังไดรับความนิยม
มาโดยตลอด จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2513  รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร มีมติใหกอสรางถนน
พระราม 2 และแลวสรางเสร็จในป พ.ศ. 2516  จึงเปดใช ซึ่งถนนพระราม 2 นั้นจะเชื่อมกับถนน
เพชรเกษมที่ตําบลวังมะนาว อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
 การเดินทางจากจังหวัดสมุทรสงครามสูกรุงเทพมหานคร จากเดิมเดินทางโดยรถไฟเปน
การเดินทางที่เร็วและสะดวกที่สุดของผูคนในจังหวัดสมุทรสงคราม ก็เร่ิมถูกแทนที่ดวยการเดินทาง
โดยรถยนตโดยสาร จึงมีผลทําให เสนทางรถไฟสายแมกลอง เร่ิมลดบทบาทลงเร่ือยมา จากฐานะ
ที่เปนเสนทางหลักของผูคนในจังหวัดก็กลายเปนทางเลือกและเร่ิมซบเซาลงจนถึงปจจุบัน จากเดิม
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ที่มีรถไฟออกทุกชั่วโมง ทั้งแบบขบวนรถธรรมดาและขบวนรถดวน แตปจจุบันเมื่อการเดินทางดวย
รถยนตเปนการเดินทางหลักของผูคนตามยุคสมัยดังกลาว เวลาเดินรถของรถไฟสายแมกลอง จึง
เหลือเพียงออกวันละ 4เที่ยวและเขาวันละ 4 เที่ยวเทานั้น คือ 
 ขาออกจากสถานีแมกลอง เวลา  6.20 น. 9.00 น. 11.30 น. และ 15.30 น. 

ขาเขาสถานีแมกลอง เวลา  8.30 น. 11.10 น. 14.30 น. และ 17.40 น.  
 ดวยการเกิดของถนนพระราม 2 ดังที่กลาวมาขางตนนอกจากเกิดผลกระทบใหการ
เดินทางดวยรถไฟลดความสําคัญลงแลว ตลาดบริเวณทาน้ํา ระหวางสถานีรถไฟแมกลอง และ
ทาเรือขามฟาก ก็เร่ิมมีความเงียบเหงาและซบเซาลงตามดวย เนื่องจากแมคาและผูจับจายซื้อของ
หันมาใชการเดินทางดวยรถยนตและรถขนสงมวลชนสาธารณะหรือบริษัทขนสง จํากัด (บขส.) หรือ
ที่ชาวบานเรียกในสมัยนั้นวา “รถแดง” เปนหลัก เปนผลใหเกิดตลาดบริเวณทารถควบคูไปกับ
ความซบเซาของสถานีรถไฟและความซบเซาของตลาดบริเวณทาเรือขามฟาก 
 จนถึงปจจุบันที่ตลาดบริเวณทาเรือขามฟาก หรือ ที่ชาวแมกลองเรียกอยางติดปากวา 
“ตลาดเกา” หรือ ตลาดเทศบาล 1 ก็ปดไปตามกาลเวลา โดยบริเวณทารถปจจุบันก็กลายสภาพเปน 
“ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม” แทน 
 

 
 
ภาพที่ 8 ภาพถายบริเวณหนาตลาดเกาทาน้ํา 
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พัฒนาการของตลาดแมกลองและยานการคาในตลาดแมกลองและเมืองสมุทรสงคราม 
 สุมนา อยูโพธิ์ 4 ไดกลาวถึง ยานการคา หรือยานพาณิชยกรรมวา คือเขตทาง
ภูมิศาสตรอันมีประชนชนอาศัยอยูรวมกันทั้งยังเปนที่ตั้งของรานคาหรือยานที่ผูคนไปจับจายซื้อ
สินคาและบริการเปนจํานวนมาก 

                                                 

 Victor Gruen ไดใหความหมายของศูนยกลางเมืองไววา ลักษณะของเมืองนั้นมีการ
ประกอบกิจกรรมการคา และอ่ืน ๆ อีกนานาชนิดหมุนเวียนกันอยูตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนแบงปน 
สินคาระหวางกันและกัน ลักษณะของศูนยกลางเชนนี้เปนรูปแบบที่เกิดข้ึนทั่วโลก จตุรัสกลางเมือง
เปนพื้นที่ตลาดศูนยกลางเมือง ทั้งในทางกายภาพ สังคม การคา วัฒนธรรม และความบันเทิง มี
ลักษณะเปนกลุมอาคารรายลอมกันอยู 
 จากขอความขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวา ตลาดแมกลองมีความเปนเมืองหรือเปนยาน
การคาหลักอยูในตัวของตลาดแมกลองเอง อีกทั้งตลาดแมกลองยังมีที่ต้ังในทางภูมิศาสตรที่สําคัญ 
คือ อยูบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลองซ่ึงคือการเดินทางคมนาคมหลักในอดีต อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของ
ความเจริญตาง ๆ เชน ที่ตั้งของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ดังที่กลาวไปขางตนถึงความเปนสถานท่ี
ศูนยรวมของวัฒนธรรมและความเช่ือทางศาสนา รวมทั้งวัดเพชรสมุทรวรวิหารยังโอบลอมไปดวย
อาคารหรือที่ต้ังของรานคาหรือยานที่ผูคนไปจับจายซื้อสินคาและบริการจํานวนมาก 
 นอกจากนี้ Max Weber ไดกลาวถึงตลาดไววา ตลาดคือสัญลักษณของความเปนเมอืง
และชุมชนที่ไดพัฒนาไปถึงข้ันที่มีการแบงหนาที่กันทํา เกิดกิจกรรมอาชีพตาง ๆ อันประกอบดวย
เทคโนโลยีที่สูงพอจะเปนตัวกระตุนใหชุนชนนั้น ๆ มีเศรษฐกิจคึกคัก มีชีวิตชีวา มีการแลกเปล่ียน
หมุนเวียนของเงินตรา และสินคามากมาย 
 ตลาดแมกลองในอดีตนั้นแมไมมีการบันทึกแนชัด หากทวายอนหลังไปเมื่อราวกอนป 
พ.ศ. 2444 นั้นการคมนาคมหลักยังเปนการคมนาคมทางนํ้าโดยใชเรือเปนหลัก ดานหนาบริเวณ
ทาน้ําวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ผูคนนําสินคามาขายกันทางเรือ เกิดเปนตลาดข้ึนบริเวณดานหนาทาน้ํา
ของวัดเพชรสมุทรวรวิหารและบริเวณดานขางของทาเรือขามฟาก ในสมัยนั้นคือบริเวณที่ต้ังของพื้นที่
คาขายในอดีตหรือคือ บริเวณตลาดทาน้ํา ซึ่งการจับจายซื้อของและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมในชุมชนมีชีวิตชีวาควบคูไปกับการคมนาคมทางน้ําที่เปนตัวกําหนดขอบเขตของตลาดใน
ยุคอดีต 
 จนกระทั่งการคมนาคมหลักในอดีตคือทางน้ําควบรวมกับทางรางของจังหวัด
สมุทรสงครามบริเวณตลาดแมกลองหลังการเกิดขึ้นของทางรถไฟสายแมกลองและสถานีรถไฟ

 
 4 สุมนา  อยูโพธิ์, การคาปลกี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 74. 
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แมกลองในป  พ.ศ. 2444 อันเปนศูนยกลางเมือง เปนยานการคา และเปนตลาดขึน้มาพฒันาตอเนือ่ง
ไป 
 หากจะวิเคราะหในทางกายภาพ ในอดีตที่ยังไมมีถนนหนทางและรถยนตที่ตั้งของ
สถานีรถไฟแมกลองคือ บริเวณริมแมน้ําและหางจากทาเทียบเรือและทาเรือขามฟากแคไมถึง 100 
เมตร ดังนั้นบริเวณสถานีรถไฟจะเปรียบเสมือนศูนยรวมของยานการคาและศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
และชุมชนรวมทั้งยังเปนการคมนาคมหลักที่จะเช่ือมโยง จังหวัดสมุทรสงครามไปยังกรุงเทพมหานคร 
 Brian J.L Berry ไดวิเคราะหการใหบริการของชุมชนพบวา ศูนยกลางชุมชนเปนสถานที่
ที่จะตองมีบริการที่หลากหลาย และสามารถใหบริการแกประชนชนในรัศมีโดยรอบไดสะดวก นอกจาก
สถานที่คาขายสินคาและบริการแลวยังตองมีบริการหรือสถานที่อื่น ๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล 
สถานที่ราชการ ต้ังอยูใกลเคียงกัน 
 ตลาดแมกลองจึงเปนทั้งศูนยกลางการคมนาคมและศูนยกลางของเมืองหรือศูนยกลาง
ของจังหวัด เพราะนอกจากจะมีการคมนาคมทางรางที่เช่ือมตอกับกรุงเทพมหานครเกิดข้ึนอันนํามา
สูความคึกคักและการปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจของผูคนแลวบริเวณตลาดแมกลองในอดีตในชวงป 
พ.ศ. 2451 ไดกอเกิดโรงเรียนศรัทธาสมุทรข้ึนในบริเวณที่ดินของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร นอกจากนั้น
ยังรายลอมดวยโรงเรียน การชางสตรี โรงเรียนเอกชนกงหลีเจ้ียนหมิน ซึ่งอยูในบริเวณ ตลาดแมกลอง 
(ปจจุบันโรงเรียนที่กลาวมายุบและยายสถานที่ไปหมดสิ้น) อีกทั้งยังมีการยุบพื้นที่โรงเรียนพลทหาร
ราบที่ 1 และหนวยราชการที่ต้ังอยูบริเวณพ้ืนที่ริมแมน้ําแมกลองถัดจากสถานีรถไฟ รวมถึงศาลากลาง
จังหวัดอีกดวย (ในปจจุบันสถานที่ราชการยายและขยับขยายไปรอบนอกตามความเจริญของเมือง) 
เราอาจจะกลาวไดวา นับแตชวงป พ.ศ. 2444 เปนตนมา ศูนยกลางความเจริญหรือศูนยกลางเมือง
และชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ก็คือ บริเวณตลาดแมกลองหรือบริเวณยานการคาแหงนี้ โดย
บริเวณตลาดแมกลองนับเปนศูนยรวมของสถานที่ขายสินคาและบริการ สถานที่ราชการ สถานที่ต้ัง
ของการคมนาคมหลัก รวมทั้งสถานที่สําคัญของวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนา 
 ตลาดแมกลองในยุคของการคมนาคมทางบกและหองแถวอาคารพาณิชย 
 “ตลาด หองแถว และโรงมหรสพของวัดบานแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เกิดเพลิงไหม
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2486 หองแถวจํานวน 80 หอง ตลาดสด 1 แหง และโรงมหรสพ 1 แหง ถูก
เพลิงไหมเสียหาย กระทั่งในป พ.ศ. 2492 จึงมีการเร่ิมกอสรางอาคารตึกข้ึนใหม โดยบริษัทพงษไทย 
บราเดอรสกอสราง ซึ่งตรงกับสมัยที่ขุนอารีราชการัณยดํารงตําแหนงเปนเปนผูวาราชการจังหวัด”5 

                                                  
 5 สัมภาษณ ทองใบ  สอนภู, ชาวบานจังหวดัสมุทรสงคราม, 16 ธนัวาคม 2559. 
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 ตลาดแมกลองศูนยรวมความเจริญทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดมี
ความเจริญเร่ือยมาจนเกิดเหตุการณไฟไหมคร้ังใหญเกือบทั้งตลาด เปนผลทําใหตลาดและอาคาร
หองแถวเสียหายเปนจํานวนมาก กระทั่งไดมีการกอสรางข้ึนใหมโดยบริษัทพงษไทยบราเดอรสกอสราง
ที่เปล่ียนรูปแบบจากหองแถวไมโบราณเปนอาคารหองแถวคอนกรีต จากนั้นจึงกลับสูยานการคาและ
ตลาดเชนเดิม 
 จากการพัฒนาทางการคมนาคมที่สมัยอดีตใชทางน้ําเปนหลักสําคัญทางเดียว แตในป 
พ.ศ. 2495 ภายในบริเวณตลาดแมกลองชวงพื้นที่ดานหนาวัดเพชรสมุทรวรวิหารไดมีการกอสราง
ถนนเพชรสมุทรข้ึน และกลายเปนถนนหลักในบริเวณตลาดแมกลอง รวมถึงการเขามามีบทบาทของ
ยานพาหนะ เชน รถจักรยานยนต รถยนต และรถประจําทางหรือรถขนสงมวลชน (บขส.) ที่ชาวบาน
และคนในทองถิ่นเรียกกันวารถแดงนั้นก็เขามามีบทบาทมากข้ึนตามลําดับ สงผลใหตลาดสดซ่ึงเดิม
อยูบริเวณทาน้ํา แมคาในขนะนั้นก็เร่ิมขยับขยายมาต้ังแผงกันบริเวณทารถ ขาง ๆ สถานีรถไฟ จน 
ตลาดสดบริเวณทาน้ํานั้นเร่ิมซบเซาลงตามลําดับ  
 บริเวณสถานีรถไฟหลังจากที่การรับโอนจากบริษัทเอกชน มาบริหารงานโดยการรถไฟแหง
ประเทศไทย ก็ยังคงคึกคักและเปนการเดินทางหลักของจังหวัดเฉกเชนเดิม เพราะเนื่องจาก ยงัไมมี
การสรางถนนที่เช่ือมไปกรุงเทพมหานคร รถไฟสายแมกลอง ยังคงไดทําหนาที่เชื่อมตอระหวาง
แมกลอง-บานแหลม (มหาชัย สมุทรสาคร) และกรุงเทพมหานคร 
 เมืองแมกลองและตลาดแมกลองเปล่ียนแปลงอยางพลิกโฉม คือการสรางถนนภายใน
ตลาดหรือในยุคนั้นคือสรางถนนรอบเมืองเพื่อการเดินทาง มีการตัดถนน สายตาง ๆ มาเชื่อมโยง
เขาสูตัวตลาด รวมทั้งภายในตลาดมีการร้ือหองแถวโบราณหรือ ตลาดขุนนิพันธ (บริเวณขางสถานี
รถไฟ) ดวย ประมาณป พ.ศ. 2505 มีการสรางถนนและหองแถวอาคารพาณิชยข้ึนมาใหมภายในตลาด 
และตลาดใกลบริเวณทารถที่จะโดยสารตอไปภายในเมืองจึงเร่ิมคึกคักข้ึนตามลําดับ  
 เม่ือมีถนน มีอาคารพาณิชยและมีสถานีรถไฟก็ยอมทําใหตลาดแมกลองคึกคักและมีการ
คมนาคมที่สะดวกยิ่งข้ึน สภาพเศรษฐกิจของตลาดในยุคนั้นก็ดีตามไปดวย การคมนาคมที่สะดวก 
ทั้งทางน้ําเดิม ก็ยังไมไดถูกละทิ้ง แตมีการเชื่อมตอกับสถานีรถไฟดังที่กลาวมาขางตน อีกทั้งยัง
เชื่อมตอกับถนนภายในตลาด ทําใหทางเลือกในการคมนาคมของเมืองแมกลองในยุคนั้นมากขึ้น 
จึงเปนจุดศูนยรวมความเจริญอยางแทจริง 
 จากเอกสาร สารนผูวาราชการจังหวัด ในป พ.ศ. 2505 ของนายประสิทธิ์ อุไรรัตน เปน
หลักฐานที่พอจะเห็นไดวา การขยายถนนและการเช่ือมตอทางคมนาคมของเมืองแมกลองรวมถึง
ภายในตลาดแมกลองนั้นคลายกับจุดเร่ิมที่ทําใหตลาดแมกลองเขาสูยุคของอาคารพาณิชยที่ควบคู
ไปกับตลาดสดและศูนยกลางของการคมนาคมขนสง ดังขอความดังตอไปนี้ 
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 “ในเขตเทศบาลเมืองฯ ยังไมมีทาเทียบเรือของเทศบาลเอง การจัดต้ังจังหวัด เทศบาล
ในชั้นเดิมไมไดคํานึงกันวาตองสัมพันธกับทางบก ถาไมรีบทําขณะน้ีแลวโอกาสท่ีทําก็จะ
นอย จึงตองพยายามขยายปรับปรุงใหมากขึ้น”6 

 
 อีกขอเขียนหนึ่งที่แสดงใหเห็นการพัฒนาตลาดแมกลองและเมืองแมกลองในยุคของ 
นายประสิทธิ์ อุไรรัตน ซึ่งอาจจกลาวไดวา คือจุดแรกของการพัฒนาการคมนาคมทางบกเพื่อเปน
การขยายการคมนาคมภายในจังหวัดแทนการคมนาคมทางน้ํานั้น คือขอเขียนของ กิเลน ประลองเชิง 
นักหนังสือพิมพชาวสมุทรสงคราม ที่เขียนถึงตลาดแมกลองในยุคนั้นวา  
 

 “...เมืองแมกลองยุคใหม หลังจอมพลถนอม กิตติขจร สรางถนนสายแมกลอง-ปาก
ทอ...ไปกรุงเทพฯ มีหลายส่ิงเปล่ียนไป ผูวา...ชื่อ ประสิทธิ์ อุไรรัตน นัดประชุมพระเถร บอก
พระวานับแตน้ีตอไป ใหเลิกสนใจแมนํ้า จะคิดจะทําอะไร ใหหันหนาเขาหาถนน...”7 

 
 นอกจากการเปล่ียนถายสูการคมนาคมทางบกของตลาดแมกลองและเมืองแมกลองแลว
นั้น การขยับขยายยายสถานที่ราชการอยาง ศาลากลางจังหวัดและสวนราชการอ่ืน ๆ ออกไปจาก
ตลาดแมกลองนั้น แลวเสร็จในป พ.ศ. 2504 ซึ่งพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดเดิม ก็เปลี่ยนเปน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยหรือโรงพยาบาลสมุทรสงคราม จนถึงปจจุบัน 
 จะเห็นวาเมืองแมกลองเร่ิมขยายหลังมีการสรางถนนตาง ๆ ภายในตลาดแมกลองและ
เมืองแมกลองก็มีการขยัยขยายสถานที่ราชการ และเมื่อเร่ิมมีถนนหนทางมากข้ึนการคาขายก็เฟองฟู
ข้ึน เนื่องจาก อาคารพาณิชยตึกแถวที่ถูกสรางและพัฒนาพรอม ๆ กับการพัฒนาถนนหนทาง ทําให
ตลาดแมกลองคึกคักและสภาพเศรษฐกิจเฟองฟูอยางมากในยุคนั้น 
 อีกหนึ่งความเจริญทางการคมนาคมของเมืองแมกลอง ตลาดแมกลอง และจังหวัด
สมุทรสงครามนั้น คือการเปดใชถนนพระรามที่ 2 ในป พ.ศ. 2516 อันเปนถนนที่เชื่อมตอ
กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากยิ่งข้ึน จากที่การ

                                                  
 6 ประสิทธิ ์ อุไรรัตน, สาสนผูวาราชการจังหวัด พ.ศ. 2505 (สมุทรสงคราม: ศาลา
กลางจังหวัดสมุทรสงคราม, 2505), 5. 
 7 กิเลน  ประลองเชิง, ตนเรือ่งผัดกระเพรา, เขาถงึเมื่อ 10 มิถนุายน 2559, เขาถึงได 
จาก https://www.thairath.co.th/content/372787 
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เดินทางดวยรถไฟยังคงเปนทางเลือกหลักเกือบจะทางเดียวที่เชื่อมตอระหวางสมุทรสงครามและ
กรุงเทพมหานคร 
 การเกิดข้ึนของถนนพระราม 2 ทําใหเกิดการเคล่ือนยายความเจริญดานการคมนาคม 
จากอดีตที่ผูคนใชรถไฟเร่ิมหันมาใชรถประจําทางและรถยนตแทนมากข้ึน สงผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออมที่ทําใหการเดินทางดวยรถไฟสายแมกลองเร่ิมถูกลดบทบาทความสําคัญลงตามลําดับ 
อีกทั้งยิ่งการเกิดข้ึนของถนนในตลาด ถนนภายในจังหวัด และสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
(สะพานขามแมน้ําแมกลองบนถนนพระราม 2) ก็ทําใหทาเทียบเรือขามฟากและสถานทีรถไฟถูกลด
ความสําคัญลงเฉกเชนเดียวกัน อันเปนผลทําใหแมคาที่ขายสินคาอยูบริเวณตลาดเการิมน้ําขาง
สถานีรถไฟ เร่ิมไปต้ังแผงขายสินคาในที่มีผูสัญจรคึกคักและผูคนขวักไขวกวา คือบริเวณของทารถ 
บขส. ทารถสองแถว รวมทั้งบริเวณทารถสามลอเคร่ือง ที่เปนศูนยคมนาคมหลักของเมืองแมกลอง
ในยุคของ ถนนพระราม 2 และยุคการพัฒนาอยางกาวกระโดดของการสรางการคมนาคมทางบก
ในตลาดแมกลอง 
 ดวยเหตุของการพัฒนาการคมนาคมและถนนหนทางของตลาดแมกลอง ทําใหตลาด
บริเวณทาน้ําซบเซาลงและปดตัวลงไปตามลําดับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงไดสรางตลาด
แหงใหมข้ึนที่ถนนทางเขาเมืองบริเวณทารถบขส. และชวงเวลาดังกลาวเกิดผลทําใหการคาขาย
บริเวณขางสถานีรถไฟและบริเวณทาเทียบเรือเร่ิมโอนยายไปสูบริเวณทารถ บขส.และบริเวณอาคาร
พาณิชยที่สรางข้ึนมาใหม 
 อีกหนึ่งเหตุการณที่เปนผลทําใหตลาดแมกลองพัฒนาเขาสูยุคทองของการทํามาคาขาย
ดวยอาคารพาณิชยคือ การยายสถานที่ต้ังของโรงเรียนศรัทธาสมุทรและบริเวณสนามฟุตบอลของ
โรงเรียนซ่ึงใชเปนสนามกีฬาของจังหวัดสมุทรสงครามที่อยูกลางเมืองหรือกลางตลาด ในประมาณ
ป พ.ศ. 2521 โดยทําการสรางอาคารพาณิชยข้ึนมาเปนกลุมอาคารยานการคาทดแทนที่สนามฟุตบอล
ของโรงเรียนนั่นเอง อาคารพาณิชยดังกลาวนั้นก็ยังคงทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของยานการคาของ
ตลาดแมกลองมาจนถึงปจจุบัน และบริเวณโรงเรียนศรัทธาสมุทรเดิมก็กลายสภาพเปนลานจอดรถ
ของวัดเพชรสมุทรวรวิหารจนถึงปจจุบันดวย 
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ภาพที่ 9 ภาพถายถนนหลักของตลาดแมกลองมองเห็นทางรถไฟและกลุมอาคารพาณิชยที่สราง

ข้ึนใหม  
 (ภาพจากหอจดหมายเหตุสมุทรสงคราม, ไมปรากฏปที่ถาย) 
 
การเกิดขึ้นของตลาดทางรถไฟหรือตลาดรมหุบ ตลาดที่เปนหลักหมายสําคัญของตลาด
แมกลองและเมืองแมกลอง 
 ดังที่กลาวมาขางตน จากการพัฒนาของถนนหนทาง การยายที่ทางของแมคา และ 
ตลาดสดของเมืองแมกลองแหงนี้ การเกิดข้ึนของตลาดรมหุบ หรือ ตลาดทางรถไฟ ซึ่งคือการเกิด
ตลาดบนพื้นที่ของรางรถไฟสายแมกลอง เปนเคร่ืองยืนยันถึงการขยับขยายของ ตลาดสด และการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจภายในตลาด รวมทั้งเปนการแสดงใหเห็นถึงการลดลําดับความสําคัญลงของ
รถไฟสายแมกลอง ที่เร่ิมเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2525-2526 นั่นเอง 
 โดยในอดีตรถไฟสายแมกลองคือเสนทางหลักที่ผูคนใชเดินทางไปสูกรุงเทพมหานคร 
จากที่รถไฟเคยออกจากชานชาลาเกือบทุกช่ัวโมง แตในชวงประมาณป พ.ศ. 2525 ลดลงเหลือเขา
วันละ 4 เที่ยวและออกวันละ  4 เที่ยวตอวันจนถึงปจจุบัน จึงเกิดชวงเวลาเวนวางของรางรถไฟมาก
ข้ึนกอปรกับการขยายตัวและการคาขายสินคาในตลาดสดหรือตลาดเทศบาล บริเวณทารถ บขส. 
และบริเวณขางทางรถไฟที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งผูซื้อผูขายเขามาปฏิสัมพันธทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน จึงเกิดการต้ังรานลนลงมาขาย “ในบริเวณทางรถไฟ” จนเกิดสภาพเปนตลาดภายใน
รางรถไฟข้ึนในชวงประมาณป พ.ศ. 2525-2526 เปนตนมา  
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 จากการเก็บขอมูลโดยการลงพ้ืนที่สัมภาษณถึงการเกิดข้ึนของตลาดภายในทางรถไฟ
หรือตลาดรมหุบนั้น พบวาสาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดข้ึนของตลาดแหงนี้คือ 
 เกิดจากการขยายตัวของตลาดเทศบาลบริเวณทารถเขาสูภายในบริเวณทางรถไฟ
เนื่องจากรถไฟลดขบวนเที่ยวลง ทําใหบริเวณภายในรางรถไฟมีเวลาวางมากข้ึนและเกิดเปนพื้นที่
ขายสินคาหรือเปนตลาดข้ึน ซึ่งเมื่อรถไฟจะวิ่งออกชานชาลาหรือจะวิ่งเขาชานชาลา แมคาจะเก็บ
แผงและ “หุบรม” เพื่อเปดทางใหรถไฟเขา-ออกเปนวิถี และจากการหุบรมดังกลาวจึงเปนที่มาของช่ือ 
“ตลาดรมหุบ” จนปจจุบัน 
 เกิดจากการที่แผงขายของในตลาดเทศบาลเต็ม กอปรกับการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
สมุทรสงครามที่กินเวลานาน ทําใหพอคาแมคาตองการพื้นที่ขายของทดแทนในชวงเวลานั้น จึงเขา
มาคาขายภายในบริเวณทางรถไฟ สอดรับพอดีกับรถไฟลดขบวนเที่ยววิ่ง พื้นที่ภายในรางมเีวลาปลอด
จากขบวนรถมากข้ึนและอยูกลางตลาดแมกลองและกลางเมืองพอดี จึงเปนพื้นที่ขายของตามวิถี
ของคนในตลาดแมกลอง 
 ตลาดรมหุบเร่ิมเปนที่รูจักของผูคนจังหวัดตาง ๆ นอกจากจะเปนวิถีชีวิตที่คนในจังหวัด
สมุทรสงครามและคนในตลาดแมกลอง ทําการจับจายซื้อของภายในบริเวณรางรถไฟหรือตลาดรมหบุ 
แหงนี้จนกลายเปนวิถีปกติที่คุนชิน และดวยความแปลกของตัวตลาดที่ต้ังอยูภายในรางรถไฟ กลาย
เปนสเนหของตลาดแหงนี้ สรางความประหลาดใจใหกับผูคนในจังหวัดอ่ืนที่เดินทางเขามาในตลาด
แมกลอง ทําใหมีส่ือมวลชนทั้งส่ือไทยและส่ือตางประเทศมาถายทําวิถีชีวิต ถายทําสารคดีเกี่ยวกับ
ตลาดภายในบริเวณรางรถไฟสายแมกลองแหงนี้เปนระยะ ๆ จนตลาดรมหุบเปนที่รูจักมากข้ึนเร่ือย ๆ 
และเร่ิมกลายเปนแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ต้ังแตประมาณป พ.ศ. 2532 เปนตนมา 
 และถึงแมจะกลายเปนแหลงทองเที่ยวแตวิถีขอตลาดรมหุบ ก็ยังคงเปนวิถีดั้งเดิมที่
ไมไดปรุงแตง  ขาวของที่ขายภายในตลาดรมหุบหรือภายในบริเวณรางรถไฟสายแมกลองนี้ก็ยังเปน
วัตถุดิบที่ผลิตจากทองถิ่น ทั้งของสด ของทะเล หรือพืชผักตาง ๆ นอกจากนี้พอคาแมคาที่มาขาย
สินคาภายในตลาดรมหุบใชวาจะเปนแมคาทองถิ่นในตลาดหรือคนจังหวัดสมุทรสงครามเทานั้น 
แตไมนอยเปนพอคาแมคาจากเพชรบุรี จากสมุทรสาครหรือจากอําเภอปากทอราชบุรี ก็มาต้ังแผง
ขายของบริเวณนี้เพราะไมไดเชาที่เชาแผงถาวรในตลาดเทศบาล  
 การเดินทางดวยรถไฟแมไดรับความนิยมลดลงแตรถไฟก็ยังคงวิ่งใหบริการอยู พอคา
แมคาที่มาขายสินคาและลูกคาที่เปนผูอาศัยในทองถิ่น ตามแนวรถไฟก็ยังมีปฏิสัมพันธทางเศรษฐกจิ
กับการคมนาคมการเดินทางดวยรถไฟสายแมกลอง จึงเกิดการคาขายจับจายกันภายในตลาดรมหุบ
แหงนี้จวบจนถึงปจจุบัน 
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ภาพที่ 10 ภาพถายทางรถไฟกอนมีตลาดรมหุบ  
 (ภาพจากหอจดหมายเหตุสมุทรสงครามออนไลน, ไมปรากฏปที่ถาย) 
 

 
 
ภาพที่ 11 ภาพถายตลาดรถไฟปจจุบัน ถายโดย Richard Barrow  คอลัมนิสตทองเที่ยวออนไลน 
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 ทางรถไฟสายแมกลองปดซอมในชวงปลายป พ.ศ. 2558-เดือนเมษายน ป พ.ศ. 2559 
รวมประมาณ 6 เดือน เพื่อปรับปรุงรางและวางไมหมอนคอนกรีตแทนไมเพื่อใหคุณภาพการเดินรถ
ดียิ่งข้ึน และในชวงเวลาที่รถไฟปดใหบริการ ทางสถานีรถไฟแมกลองทดแทนโดยการขนสงผูโดยสาร
ดวยรถสองแถวแทนรถไฟสําหรับการเดินทางไปสถานี บานแหลมและสถานีรายทางอ่ืน ๆ  
 จากการปดซอมรางรถไฟสายแมกลองดังกลาว เปนผลทําใหตลาดรมหุบตองปดใหบริการ
ระยะเวลาหนึ่ง และถึงแมจะมีการเปดขายบางบางคร้ังคราว แตก็มีผูคนมาจับจายซื้อของไมมาก
เชนเคย รวมทั้งในมุมของการเปนสถานที่ทองเที่ยวของตลาดรมหุบนั้น นักทองเที่ยวตางชาติ และ
คนตางถิ่น ก็ลดนอยลงไปอยางมีนัยยะสําคัญในชวงที่ไมมีการเดินรถไฟ 
 ป พ.ศ. 2559 เดือนเมษายน รถไฟสายแมกลองกลับมาเดินรถไฟตามปกติและเดินรถ
วันละ 4  เที่ยวเชนเดิม (ออก 4 เที่ยวและเขา 4 เที่ยว) เปนผลทําใหตลาดรมหุบกลับมาเปดตออีกคร้ัง 
ทั้งในแงของการทองเที่ยวและความคึกคัก นักทองเที่ยวตางชาติและตางถิ่น ก็เขามามีปฏิสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ และสรางความคึกคักใหตลาดแมกลอง และตลาดรมหุบเชนเคย 
 อาจกลาวไดวา ตลาดรมหุบคือหลักหมายสําคัญของความเปนตลาดทองถิ่น คือ เคร่ืองมอื
ที่สะทอนถึง การพัฒนาทางคมนาคม ระยะเวลาเปลี่ยนผานของตลาด และยังเปนหลักหมายและ
เอกลักษณที่สะทอนใหเห็นความสําคัญของ วิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตของผูคนในตลาดแมกลอง 
และจังหวัดสมุทรสงครามไดเปนอยางดี ทั้งทาง สังคม วัฒนธรรม และการคมนาคม  
 
สรุปการเกิดขึ้นของเหตุการณสําคัญและการพัฒนาของตลาดแมกลองในรูปแบบของ
แผนท่ีเวลา 
 หลังจากที่ผูวิจัยรวบรวมและอธิบาย พัฒนาการของพื้นที่และวัฒนธรรมเชิงวิถีชีวิต 
รวมทั้งการคมนาคมของตลาดแมกลองดังที่กลาวมา จึงขอสรุปออกมาเปนแผนภาพเวลาดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 12 แผนภาพแสดงการเปล่ียนแปลงของเหตุการณสําคัญในตลาดแมกลอง 
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ภาพถายทางอากาศและแผนที่ของตลาดแมกลองและบริเวณเมืองแมกลอง 
 ภาพถายทางอากาศของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะบริเวณตลาดแมกลองนั้นมี
ภาพถายชุดแรกที่ทําใหเห็นสภาพพื้นที่และเมืองสมุทรสงครามโดยเฉพาะบริเวณตลาดแมกลอง คือ
ชุดภาพถายของ Peter Wiliams-Hunt นักบินฝายสัมพันธมิตรซึ่งถายภาพภูมิประเทศของประเทศ
ไทยจากเคร่ืองบินในชวงป พ.ศ. 2489 และภาพถายที่เปนภาพถายมุมสูงของประเทศไทย ที่หอ
จดหมายเหตุแหงชาติไดขอซื้อสําเนามาจากประเทศอังกฤษ เปนจํานวน 1,671 ภาพ 
 ภาพถายบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามจากการถายบนเคร่ืองบินของ Peter Wiliams-Hunt 
มีทั้งหมด 28 ภาพ ซึ่งผูวิจัยจะนําภาพสวนหนึ่งจากหอจดหมายเหตุสมุทรสงครามออนไลน เพือ่แสดง
ใหเห็นภาพมุมสูงของบริเวณตลาดแมกลองดังจะเสนอตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 13 ภาพถายทางอากาศแสดงบริเวณตลาดแมกลอง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และโรงเรียน

ศรัทธาสมุทร 
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ภาพที่ 14 ภาพถายทางอากาศแสดงบริเวณตลาดและเมืองแมกลอง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และ

สวนราชการดานบนภาพ สวนดานลางคือฝงตรงขามตลาดแมกลอง 
 
 จากภาพแสดงใหเห็นถึงสวนราชการของจังหวัดซ่ึงอยูบริเวณตลาดที่ต้ังอยูบริเวณสนาม
ที่เห็นดานขวาบนของภาพ และแสดงใหเห็นตําแหนงของชุมชนในตลาดแมกลอง สวนดานลางของ
ภาพคือบริเวณฝงตรงขามตลาดแมกลองซึ่งก็เปนอีกชุมชนหนึ่ง มีการใชเรือเปนพาหนะหลักดังที่เห็น
ในภาพ และมีทาเรือขามฟากเพื่อใชเดินทางขามไปฝงตลาดและสวนราชการ แตปจจุบันสวนราชการ
ยายและขยายออกรอบนอกของเมืองแมกลองและพื้นที่วางของสวนราชการปจจุบันคือบริเวณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยหรือโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม สวนทาเรือ
ขามฟากระหวางตลาดแมกลองและฝงตรงขามนั้นยังเปดใชบริการจนถึงปจจุบัน 
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ภาพที่ 15 ภาพถายทางอากาศแสดงบริเวณโรงเรียนศรัทธาสมุทรและชุมชนบริเวณวัดเพชรสมุทร

วรวิหารและตลาดแมกลอง  
 
 จากภาพดานบน จะแสดงใหเห็นบริเวณที่ต้ังของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ที่เห็นเปนอาคาร
กลางภาพ และแสดงใหเห็นชุมชนและวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่อยูริมฝงแมน้ําแมกลอง 
 เนื่องจากยังไมมีการพัฒนาถนนหนทางในป พ.ศ. 2489 (เวลาที่ถายภาพ) จะเห็นวา
บริเวณตลาดแมกลองและชุมชนรอบวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ยังต้ังบานเรือนและใหความสําคัญกับ
การคมนาคมทางน้ํา รวมทั้งสถานีรถไฟแมกลอง ที่ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํา ดานซายของภาพรวมทั้ง 
สวนราชการตาง ๆ ของจังหวัดก็ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ําแมกลองดวย 
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ภาพที่ 16 ภาพถายทางอากาศแสดงใหเห็นบริเวณยานการคาสถานีรถไฟและทาเรือขามฟาก 
 
 จากภาพถายทางอากาศของ Peter Wiliams-Hunt ที่แสดงใหเห็นบริเวณความเจริญ
ของเมืองแมกลองในป พ.ศ. 2489 ผูวิจัยทําการกําหนดและแสดงใหเห็นพื้นที่ตาง ๆ ดังรูป 
 จากกรอบสีแดงที่ 1 แสดงใหเห็นที่ต้ังของอาคารสถานรีถไฟสายแมกลอง ซึง่ต้ังอยูบริเวณ
ไมหางจากริมแมน้ําแมกลอง และปจจุบันยังคงอยูบริเวณที่เดิม อีกทั้งยังเห็นรางรถไฟสายแมกลอง  
ซึ่งเห็นมาถึงดานลางของภาพ แตปจจุบันเต็มไปดวยอาคารและเปนที่ต้ังของตลาดรมหุบ 
 จากกรอบสีแดงที่ 2 คือบริเวณของยานการคาซึ่งยังคงเปนอาคารไม และยังเปนที่ต้ังของ
ตลาดขุนนิพันธ ซึ่งคือตลาดคาขายบริเวณใกลสถานีรถไฟ ปจจุบันกลายเปนอาคารพาณิชย สวน
ตลาดขุนนิพันธถูกร้ือถอนไปประมาณป พ.ศ.2505 
 จากกรอบสีแดงที่ 3 แสดงใหเห็นบริเวณทาเรือขามฟากและตลาดริมน้ําหรือตลาดเกา 
ซึ่งปจจุบัน ทาเรือขามฟากยังคงเปดใชบริการอยูแตก็ลดความสําคัญลงไปจากป พ.ศ. 2489 (เวลา
ที่ถายภาพ) มาก ซึ่งสมัยนั้นการเดินทางดวยเรือและถนนหนทางรวมทั้งรถยนตยังไมแพรหลายบริเวณ
ทาเรือขามฟากยังคงคึกคัก และยังเปนที่ต้ังของอาคารไมโบราณขาง ๆ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และ 
ตลาดเทศบาล 1 หรือตลาดเกาดวย ซึ่งปจจบันตลาดเกา ซบเซาลงมากและเทศบาลไดทําการยาย
ตลาดไปบริเวณใกล ๆ กับทารถโดยสารซึ่งคือบริเวณ ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามในปจจุบัน 
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ภาพถายมุมสูงของตลาดแมกลองและเมืองแมกลองจากหนังสือ “ฅนแมกลอง”  
 ภาพถายมุมสูงของจังหวัดสมุทรสงครามและตลาดแมกลองจากหนังสือ “ฅนแมกลอง” 
ที่เขียนโดยสุรจิต ชิรเวทย เปนอีกภาพถายทางอากาศชุดหนึ่งที่แสดงใหเห็นบริเวณตลาดแมกลอง 
 ในหนาที่ 23 ของหนังสือมีภาพที่แสดงใหเห็นบริเวณตัวเมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม
หรือตลาดแมกลอง ซึ่งเปนภาพถายในชวงประมาณป พ.ศ. 2505 โดยหนังสือ “ฅนแมกลอง” บันทึก
มาจาก สารนประจําจังหวัดสมุทรสงคราม ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2505 
 

 
 
ภาพที่ 17 ภาพถายมุมสูงแสดงบริเวณเมืองแมกลองและตลาดแมกลอง ป พ.ศ. 2505  
 
 จากภาพที่ 16 ที่แสดงบริเวณเมืองแมกลองและตลาดแมกลอง จะเห็นวาเมอืงแมกลอง
และตลาดแมกลองมีความเจริญมากขึ้นอยางเห็นไดชัดจากป พ.ศ. 2489 ในภาพถายของ Peter 
Wilium-Hunts ที่แสดงใหเห็นกอนหนานี้ โดยมีกลุมอาคารและชุมชนที่เพิ่มข้ึนจากอดีต ทั้งยังเกิด
อาคารพาณิชยที่สรางข้ึนใหมบริเวณทาเรือขามฟากและขางวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อีกทั้งบริเวณ
หนาวัดเพชรสมุทรวรวิหารยังมีกลุมอาคารพาณิชยสรางข้ึนและเปนยานการคาของเมืองแมกลองดวย 
 ในบริเวณกลางภาพเห็นหอถังประปาที่อยูรายลอมดวยตนไมและตนมะพราวในสมัยนั้น 
ซึ่งยังไมมีถนนหนทางที่จะเดินทางเชื่อมถึงงายนัก แตทวาเมื่อเวลาผานมาจนปจจุบันและตัวตลาด
แมกลอง และเมืองสมุทรสงครามขยายออกรอบนอก ในบริเวณหอถังประปากลางภาพ กลายเปน
ที่ต้ังของ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามในปจจุบัน 
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แมกลองในมุมมองของนก  
 ในหนังสือ “ฅนแมกลอง” มีชุดภาพถายอีกชุดหนึ่งที่แสดงภาพจังหวัดสมุทรสงครามใน
มมุสูง ผูเขียน สุรจิต ชิรเวทย ใหคําจํากัดความและบรรยายชุดภาพถายดังกลาวไววา “แมกลองใน
มุมมองของนก” โดยชุดภาพถายทางอากาศมีทั้งหมด 22 ภาพ เปนภาพถายจากความรวมมือของ
เครือขายภาคประชาชน คือ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ทองถิ่นนาอยู 
จังหวัดสมุทรสงคราม หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
สมุทรสงครามและสหกรณประมงแมกลอง8 
 เปนภาพถายทางอากาศที่แสดงบริเวณเมืองชุมชนของจังหวัดสมุทรสงครามและสถานที่
ตาง ๆ ผูวิจัยขอนําภาพที่แสดงใหเห็นพื้นที่ต้ังของตัวเมืองแมกลอง คือบริเวณตลาดแมกลอง 
 จากหนังสือ “ฅนแมกลอง” ในหนาที่ 133 เปนภาพถายภาพที่ 10 จากชุดภาพถายทั้งหมด 
คือภาพชุนชนวัดเพชรสมุทรวรวิหารและตัวเมือง 
 สุรจิต ชิรเวทย บรรยายถึงภาพดังกลาววา “ชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวหิาร และตัวเมอืง ทีต้ั่ง
อยูดานขวาของแมน้ําแมกลอง ตามคติโบราณที่วาขวาเปนศิริมงคล”9 
 ภาพถายชุดนี้ไมปรากฏปที่ถายแนชัด แตจากสภาพของตัวเมือง ถนนหนทางการคมนาคม 
และกลุมอาคารพาณิชย ผูวิจัยสันนิษฐานวาถายไวในชวงหลังป พ.ศ. 2545  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 8 สุรจิต  ชิรเวทย, ฅนแมกลอง, พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส, 2551), 127. 
 9 เร่ืองเดียวกนั, 133 
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ภาพที่ 18 ภาพถายทางอากาศแสดงบริเวณตลาดแมกลองและชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร รวมทั้ง

ตัวเมืองแมกลองชวงประมาณหลังป พ.ศ. 2545 
 
 จากภาพดานบน เปนภาพถายทางอากาศ ที่แสดงใหเห็นตัวเมืองแมกลองและตลาด
แมกลองที่มีความหนาแนนของชุมชนอยูอาศัย แสดงถึงถนนหนทางที่พัฒนาอยางเต็มที่ อีกทั้งแม
กาลเวลาผานไปจนปจจุบันสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่ตาง ๆ ยังคงมีใหเห็นอยูไมเปล่ียนแปลง แตมี
การยายสถานที่สําคัญเชนสถานที่ราชการ โรงเรียน และกลายสภาพเปนการพัฒนาเมืองอยางเต็ม
รูปแบบจนกลายเปนเมืองยานการคา เปนตลาด และเปนศูนยกลางความเจริญของจังหวัด
สมุทรสงครามมาจนถึงปจจุบัน 
 จากภาพถายทางอากาศดังกลาวผูวิจัยทําการตีเสนกรอบกําหนดพื้นที่อีกทั้งทําการ
กําหนดและช้ีใหเห็นถึงสถานที่ตาง ๆ ทั้งยานการคาและถนนสําคัญ เพื่อที่จะแสดงใหเห็นความ
เปล่ียนแปลงของสภาพสังคมทั้งทางกายภาพและทางวัฒนธรรมของตลาดแมกลองและเมืองแมกลอง
ดังภาพตอไปนี้ 
 
 



 32

 
 
ภาพที่ 19 แสดงบริเวณตลาดแมกลองและชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหารรวมทั้งตัวเมืองแมกลอง

และกําหนดพื้นที่โดยผูวิจัย 
 
 หมายเลขที่ 1 คือ พื้นที่ของสถานีรถไฟแมกลอง และเสนสีแดงที่ลากยาวไปคือ รางรถไฟ
ที่ผานบริเวณตัวเมือง และ เปนที่ต้ังของ ตลาดรมหุบ 
 หมายเลขที่ 2 คือ บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 เปนตลาดคาขายสินคาสําคัญในปจจุบัน 
ซึ่งยายมาจากตลาดเทศบาล 1 คร้ังยังต้ังอยูบริเวณทาน้ําสมุทรสงคราม ตลาดเทศบาล 2 ดานหลัง
เชื่อมตอกับ ตลาดทางรถไฟ หรือ ตลาดรมหุบ ซึ่งต้ังอยูภายในบริเวณรางรถไฟสายแมกลอง 
 หมายเลขที่ 3 คือ บริเวณถนนดานหนาของตลาดเทศบาลฯนับเปนถนนสายสําคัญเปน
ที่ต้ังของอาคารพาณิชยบริเวณหนาตลาด ถือไดวาเปนยานการคาที่คึกคักของตลาดแมกลอง และ
ยังเปนที่ต้ังของรานรวงและรถเข็นบนทางเทาทั้งสองฝงของถนนเปนบริเวณที่คาขายคึกคักตลอด
ทั้งวันในชวงเชาถึงเย็น 
 หมายเลขที่ 4 คือ บริเวณพื้นที่ของอาคารพาณิชยเปนยานการคาของตลาดแมกลอง
และเมืองแมกลอง บริเวณพื้นที่หมายเลข 4 ที่วงกลมลอมรอบนั้น สมัยอดีตเปนพื้นที่ของสนาม
ฟุตบอล โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตึกแถวอาคารพาณิชยนี้สรางข้ึนหลังจากโรงเรียนศรัทธาสมุทรยาย
ออกไปจากบริเวณตลาดแมกลอง ชวงประมาณป พ.ศ. 2521 
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 หมายเลขที่ 5 คือ บริเวณถนนเพชรสมุทร 1 นับเปนถนนสายสําคัญและเกาแกของตลาด
แมกลอง เปนถนนที่ตัดผานหนาวัดเพชรสมุทรวรวิหารเปนถนนสายหลักและเร่ิมทําเปนสายแรกในป 
พ.ศ. 2495 ปจจุบันยังเปนถนนที่สําคัญของการคมนาคมภายในตลาดแมกลองและตัวเมืองแมกลอง 
อีกทั้งยังเปนถนนที่บริเวณทางเทาหนาวัดเพชรสมุทรวรวิหารเต็มไปดวยรานรวงรถเข็นมาขายอาหาร 
ในชวงเย็นไปจนถึงคํ่าของทุกวัน นับเปนถนนสายสําคัญทั้งทางการคมนาคมและทางการคาของตลาด
แมกลองและเมืองแมกลอง 
 หมายเลขที่ 6 คือ บริเวณที่จอดรถของวัดเพชรสมุทรวรวิหารในปจจุบัน เดิมเปนที่ต้ังของ
โรงเรียนศรัทธาสมุทรและเปนที่ต้ังของตึกแถวรานคาอาคารพาณิชยในยุคกอนและยังเปนที่ต้ังของ
ตลาดหนาวัดเพชรสมุทรวรวิหารดวย แตปจจุบันเปนบริเวณลานโลงไวสําหรับจอดรถยนต 
 หมายเลขที่ 7 คือ บริเวณที่ต้ังของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะเห็นไดวาออกหางจาก
บริเวณตลาดแมกลองและเมืองแมกลองไปพอสมควร จากเดิมที่สวนราชการจะอยูบริเวณภายในตลาด 
นับเปนเคร่ืองยืนยันไดวาตลาดแมกลองและเมืองแมกลองมีการขยายตัวออกไปวงกวางและมขีอบเขต
ที่มากข้ึน 
 หมายเลขที่ 8 คือ บริเวณที่ต้ังของ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ปจจุบันสวนราชการ
บริหารตาง ๆ นั้นยายไปอยูดานนอกของตลาดแมกลองเกือบทั้งหมด ซึ่งเปนเครื่องยืนยันวาตลาด
แมกลองขยับขยายและมีอาณาเขตความเจริญของเมืองที่มากขึ้น ศาลากลางจังหวัดทําการยาย
ออกไปต้ังแตในชวงป พ.ศ. 2499 และแลวเสร็จเปดใชในป พ.ศ.2505 สวนบริเวณศาลากลางจังหวัด
ที่ต้ังอยูบริเวณตลาดแมกลองนั้น ปจจุบันกลายเปน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
หรือโรงพยาบาลสมุทรสงครามนั่นเอง 
 
แผนท่ีทางการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
 อีกส่ิงหนึ่งที่สําคัญในการกําหนดอาณาเขตของตลาดแมกลองคือการศึกษาจากแผนที่
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยผูวิจัยไดขอคัดลอกแผนท่ีทางการที่กําหนดขอบเขตการปกครอง
ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งในแผนที่ภาพใหญนั้นจะแสดงใหเห็นพื้นที่ของเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามทั้งหมด 
 ดวยพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีอาณาเขตจากเดิมคือประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร 
ในป พ.ศ. 2479 ในชวงที่เร่ิมต้ังเปนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จากนั้นในป พ.ศ. 2508  ไดมีการ
ขยายเขตการปกครองเปน 8 ตารางกิโลเมตรจนกระทั่งปจจุบัน10 

                                                  
 10 วิกพิีเดีย, เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม, เขาถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2559, เขาถึงได
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

http://wikipedia.org/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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 จากแผนที่ทางการที่แสดงอาณาเขตและผังเมืองของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ใน
อัตราสวน 1:5000 จัดทําโดยบริษัท Nu Map จํากัด ที่ไดรับมอบหมายงานจากเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามใหจัดทําข้ึนโดยใชขนาดของกระดาษ A1 ที่แสดงแผนที่ แผนผังของเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม 
 ผูวิจัยทําการตัดมาเฉพาะสวนที่แสดงอาณาเขตของตลาดแมกลองของ “เมือง” และ
ยานการคาของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หรือกลาวคือ นํามาเฉพาะบริเวณตลาดแมกลอง เพื่อทํา
การกําหนดพื้นที่ กําหนดจุดสถานที่สําคัญและอธิบายถึงขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 20 ภาพแผนที่แสดงบริเวณตลาดแมกลองจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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ภาพที่ 21 ภาพแสดงบริเวณตลาดแมกลองจากแผนที่ทางการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผูวิจัย

ทําการกําหนดพื้นที่และอธิบาย 
  
 จากแผนที่ทางการเทศบาลเมืองสมุทรสงครามที่ผูวิจัยคัดลอกมาและนําสวนบริเวณตลาด
แมกลองมาทําการตีกรอบและกําหนดพื้นที่ จะเห็นไดวามีสองชุมชนในบริเวณตลาดแมกลอง คือ 
 ชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เปนชุมชนที่อยูบริเวณดานเหนือติดกับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
มีความหนานแนนของบานเรือนพอสมควร ซึ่งชุมชนนี้ในอดีตถูกสันนิษฐานวาเปนบริเวณเดียวกับ
การต้ังถิ่นฐานของชาวบานแหลม บริเวณริมแมน้ําแมกลองติดกับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือช่ือเดิม
คือวัดบานแหลม 
 ชุมชนตลาด เปนชุมชนที่อยูดานใตของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หางจากวัดเพชรสมุทร
วรวิหารประมาณ 400-500 เมตร ชุมชนตลาดคือบริเวณยานการคา ตึกแถว อาคารพาณิชย และ
ตลาดสดเทศบาล 2 ในปจจุบัน บริเวณชุมชนตลาดนั้นในสมัยกอนที่มีสวนราชการต้ังอยูบริเวณนี้ 
ดวยจะเปนสวนของบานพักขาราชการหนวยงานตาง ๆ ปจจุบันเปนอาคารพาณิชยและรานคา
หองแถวเปนสวนใหญ 
 จากภาพที่ 20 คือภาพแสดงบริเวณตลาดแมกลองจากแผนที่ทางการเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามผูวิจัยทําการกําหนดพื้นที่ อธิบายและตีกรอบเปนหมายเลขนั้น แสดงใหเห็นวา พื้นที่
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เหมือนกับภาพที่ 18 คือภาพที่แสดงบริเวณตลาดแมกลองและชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหารรวมทั้ง
ตัวเมืองแมกลองและกําหนดพื้นที่โดยผูวิจัย ภาพที่ 18 เปนภาพจากการถายภาพทางอากาศใน
หนังสือ ฅนแมกลอง สวนภาพที่ 21 เปนภาพแผนท่ีและผังเมืองทางการ จะเห็นไดวาพื้นที่เหมือนกัน
และไมไดเปล่ียนแปลงไปมากมายนัก แมภาพแผนที่จะจัดทําขึ้นภายหลังภาพในหนังสือ 
 ผูวิจัยจะขออธิบายเพิ่มเติมจากภาพที่ 21 ดังตอไปนี้ 
 หมายเลขที่ 1 คือบริเวณที่ต้ังของ สถานีรถไฟสายแมกลอง จะเห็นวาตามแผนที่จะต้ังอยู
ไมหางจากแมน้ําแมกลองและตามเสนปะสีเหลือง คือ ทางรถไฟสายแมกลอง ที่วิ่งผานเมืองแมกลอง 
และเปนที่ต้ังของตลาดรมหุบจนปจจุบัน 
 หมายเลขที่ 2 คือ บริเวณ ตลาดเทศบาล 2 หรือตลาดสดที่เปนของเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามและดานหลังคือ ตลาดรมหุบ จะเห็นวาตลาดสดและตลาดรมหุบเกือบจะเปนเนื้อ
เดียวกันและพื้นที่เดียวกันในปจจุบัน 
 หมายเลขที่ 3 คือบริเวณถนนประสิทธิ์พัฒนา หรือถนนทางเขาตลาดที่สรางขึ้นในป 
พ.ศ. 2505 ปจจุบันยังคงเปนถนนที่รายลอมไปดวยอาคารพาณิชยและรถเข็นขายของบริเวณหนา
ตลาดเทศบาล 2 คราครํ่าไปดวยการซื้อขายของต้ังแตชวงเชามืดไปจนถึงชวงเย็น และกรอบสสีมทีตั่ด
เปนแนวต้ังที่ผูวิจัยตีกรอบไวนั้น คือถนนที่เช่ือมตอกับ ถนน ประสิทธิ์พัฒนา คือ ถนนเพชรสมุทร 1 ที่
ตัดผานหนาวัดเพชรสมุทร เรื่อยลงมาจนถึงดานทิศใต ขามทางรถไฟสถานีแมกลองตัดกับถนน
ประสิทธิ์พัฒนา ถนนเพชรสมุทร 1 มีความสําคัญมากกับตลาดแมกลองเปนถนนที่รายลอมไปดวย
อาคารหองแถว และในชวงเย็นยังเปนถนนที่เต็มไปดวยรานคามาขายของไปจนถึงชวงดึกของทุก ๆ วัน 
 หมายเลขที่ 4 คือบริเวณ ยานการคาที่เต็มไปดวยอาคารพาณิชย และปจจุบันยังเปน
บริเวณทารถโดยสารสองแถว ที่เชื่อมตอการคมนาคมไปสูสวนตาง ๆ ของจังหวัด แตเดิมกอนป 
พ.ศ. 2521 นั้น บริเวณนี้คือพื้นที่ของสนามฟุตบอลโรงเรียนศรัทธาสมุทรกอนจะทําการยายออกไป
นอกตลาดและกอเกิดการสรางหองแถวอาคารพาณิชยข้ึนมาแทน กลายเปนยานการคาในปจจุบัน 
 หมายเลขที่ 5 คือบริเวณของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดสําคัญของจังหวัดและของตลาด
แมกลอง บริเวณที่ลอมกรอบคือบริเวณวัด แตพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดเพชรสมุทรนั้นเกินคร่ึงของ
ตลาดทางดานทิศเหนือ ทั้งอาคารหองแถว และชุมชนวัดเพชรสมุทวรวิหารที่กลาวมาขางต้ันนั้น คือ
พื้นที่ของวัดเพชรสมุทรวรวิหารทั้งส้ิน  
 หมายเลขที่ 6 คือบริเวณที่จอดรถของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในอดีตคือ บริเวณที่ตั้ง
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ซึ่งแตเดิมนั้นยังเปนอาคารหองแถวไมเชนเดียวกับตลาดหนาวัดดวย  
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 หมายเลข 7 คือที่ต้ังของ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะเห็นวาอยูหางจากตลาดและ
เมืองออกไปดานนอก เนื่องจากเมืองมีการขยายเร่ือยมาและสวนราชการสวนใหญมีการยายออกไป
ต้ังอยูภายนอกของตลาดทางทิศตะวันออก 
 หมายเลข 8 คือ บริเวณ ตลาดเกา หรือ ตลาดริมน้ํา เปนตลาดที่สําคัญในอดีตที่การ 
คมนาคมทางน้ําและรถไฟยังเปนการคมนาคมหลักของจังหวัด กอนที่ตลาดแหงนี้จะยายไปอยูใน
บริเวณ ตลาดเทศบาล 2 จนถึงปจจุบัน 
 
ภาพถายดาวเทียมจาก Google Earth 
 จากภาพถายทางอากาศต้ังแต ป พ.ศ. 2489 ของ Peter Wilium-Hunt ที่ผูวิจัยนาํมา
แสดงใหเห็นถึงพื้นที่บริเวณ ตลาดแมกลองในอดีต การเกิดข้ึนของยานการคาและถนนหนทาง ที่ยัง
เต็มไปดวยอาคารบานเรือนไมที่หันหนาหาแมน้ําซึ่งเปนการคมนาคมหลักแตเดิมนั้น มาจนถึงภาพถาย
ใน ป พ.ศ. 2505 ที่เร่ิมมีถนนหนทางเขามา ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของตลาดแมกลอง 
คือมีความเปนเมืองมากยิ่งข้ึน และยังมีภาพจากหัวขอ “แมกลองมุมมองนก” ในหนังสือ ฅนแมกลอง 
ที่แสดงใหเห็นชุนชนบริเวณตลาดแมกลอง และเมืองแมกลอง ในยุคของการเติบโตของยานการคา 
การคมนาคมที่เกือบจะปจจุบัน รวมทั้งบริเวณของตลาดสดที่เปลี่ยนแปลงสถานที่จากการเปล่ียนแปลง 
ดานการคมนาคม อีกทั้งผูวิจัยไดนําแผนที่ทางการจากเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมาแสดงใหเห็น
บริเวณตลาดแมกลองและเมืองแมกลอง เพื่อใหเห็นถึงผังของอาคารบานเรือน ตลาด วัด และสถานที่
สําคัญรวมทั้งอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของสถานท่ีบริเวณตาง ๆ ภายในตลาดแมกลอง 
 ภาพถายมุมสูงจากดาวเทียมในปจจุบัน ที่ผูวิจัยทําการคัดลองมาจากโปรแกรม Goole 
Eatrh นั้นจะยิ่งแสดงใหเห็นถึงอาณาบริเวณรวมทั้งสถานที่สําคัญ ตาง ๆ ภายในบริเวณตลาดเเมกลอง
และเมืองแมกลอง ใหเห็นเปนภาพที่ชัดเจนและปจจุบันที่สุด 
 จากการทําการกําหนดพื้นที่ในโปรแกรมและคัดลอกนําภาพบริเวณตลาดแมกลองและ
ตีกรอบอธิบายสถานที่ตาง ๆ ใหเห็น จะทําใหเขาใจและเห็นภาพของตลาดแมกลอง เห็นการพัฒนา 
เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนหนทาง อาคารบานเรือน ตลาดและวัด รวมทั้งจะทาํใหเขาใจ
สภาพการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ยิ่งข้ึน หากนํามาเปรียบเทียบกับภาพถายทางอากาศมุมสูง แผนที่
ทางการของเทศบาล 
 ผูวิจัยขอแสดงใหเห็นภาพมุมสูงจากดาวเทียมและทําการกําหนดพื้นที่และอธิบายภาพ
ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 22 ภาพถายดาวเทียมตลาดแมกลองและบริเวณเมืองแมกลองจากโปรแกรม Google 

Earth พรอมผูวิจัยทําการกําหนดพื้นที่และอธิบาย 
 
 จากภาพดาวเทียมและคําอธิบายดานบนจะเห็นวา องคประกอบของตลาดแมกลองและ
เมืองแมกลองในปจจุบันเปล่ียนแปลงไปมากจากสมัยกอน โดยจะเห็นวาเต็มไปดวยอาคารรานคา 
ถนนหนทางที่มากไปดวยยานพาหนะ แตองคประกอบทางกายภาพโดยสวนใหญของตลาดแมกลอง 
ยังคงทําหนาที่คลายจะไมเปล่ียนไปจากเดิมคร้ังที่ยังไมมีถนนหนททางเทาไหรนกั สถานรีถไฟยงัคงอยู
บริเวณเดิมและยังคงมีตลาดรถไฟเชนเดิม รถไฟยังคงวิ่งและทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของการเดินทาง 
การคมนาคม แมจะไมไดเปนหลักดังเชนแตกอน แตตลาดสดเทศบาล 2ที่เช่ือมตอกับตลาดรมหุบ
และยังคงเปนตลาดหลักของเมืองแมกลอง วัดเพชรสมุทรวรวิหารยังคงความสําคัญกับตลาดแหงนี้
อยางตอเนื่องมาโดยตลอดและยังรายลอมไปดวยอาคารบานเรือนชุมชน อีกทั้งบริเวณตลาดเกา
ทาน้ําก็ยังเปนชุมชนโบราณที่รานคายังคงเปดตามวิถีชีวิตด่ังเดิมแมจะซบเซาไปจากสมัยกอนมาก 
อยางไรก็ตามตลาดแมกลองและเมืองแมกลองมิไดเปลี่ยนแปลงไปจนไมเหลือเคาเดิมแมความเจริญ
ทางกายภาพจะเขามาครอบคลุมตลาดแหงนี้ 
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สัมภาษณบุคคลในพ้ืนที่ตลาดแมกลองและบุคคลที่เกี่ยวของ 
 นอกจากการศึกษาขอมูลเอกสาร ไดแก ภาพเกา ๆ ของตลาดแมกลองและตลาดรมหุบ 
รวมถึงภาพถายทางอากาศแลวนั้น ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่เพื่อศึกษาพื้นที่ตลาดแมกลองและตลาด
รมหุบในปจจุบัน โดยศึกษาการเกิดข้ึนจนถึงความเปนมาเปนไปและความสําคัญของตลาดแมกลอง
กับคนในพื้นที่หรือคนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ที่อาศัย 
ศึกษาและเขียนบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับตลาดแมกลอง โดยบุคคลเหลานี้มีประสบการณรวมจริง ๆ 
ในทุกยุคของตลาดแมกลองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อที่จะไดทราบถึงขอมูลความเปนมา 
บรรยากาศของตลาด บรรยากาศของรถไฟสายแมกลองในอดีต และไดรับรูถึงมุมมองแนวคิดของคน
ที่เติบโตในพ้ืนที่ตลาดแมกลองแหงนี้ดวย 
 ลุงมิ้งเจาของรานฉายาแมกลอง 
 ลุงมิ้งใชชีวิตอยูทามกลางบรรยากาศตลาดแมกลองมาต้ังแตสมัยเปนเด็ก และลุงมิ้ง
ทํามาคาขายมาต้ังแตเด็กดวยรานของลุงจะอยูติดสถานีรถไฟสายแมกลอง นอกจากการทํามาคาขาย
แลว ลุงมิ้งยังทํางานเปนผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน นําเสนอเร่ืองราวของจังหวัดและทําขาวภายใน
จังหวัดมาเนิ่นนาน ทั้งยังศึกษารับรูถึงการเปล่ียนแปลงของจังหวัดและตลาดแมกลองมาโดยตลอด 
ผูวิจัยจึงไดขอโอกาสใหลุงมิ้งบอกเลาขอมูลของตลาดและบรรยากาศตลาดในอดีต รวมทั้งขอให
นําเสนอทิศทางของตลาดแมกลองในอนาคตดวย 
 เร่ิมแรกลุงมิ้งเลาถึงการเกิดข้ึนของตลาดรมหุบซึ่งเปนตลาดที่สําคัญและมีชื่อเสียงของ
สมุทรสงครามจวบจนปจจุบันวา เกิดข้ึนเมื่อราว ๆ ป พ.ศ. 2531 โดยเกิดจากที่ขบวนรถไฟในสมัยกอน
ซึ่งมีรอบเดินทางมากกวา 30 เที่ยวตอวัน จนถึงประมาณปที่เกิดตลาดรมหุบ การเดินทางดวยรถไฟ
ลดนอยลงจนเงียบเหงา รางรถไฟท่ีวางเปลาก็เกิดการจับจองมาคาขายของพอคาแมคาที่ขนของมา
ขายกันจนกลายเปนตลาดที่ต้ังอยูบนรางรถไฟหรือที่เรียกวาตลาดรมหุบนั้นก็ไดถือกําเนิดข้ึนมา สวน
คําวา “ตลาดรมหุบ” ที่เรียกกันติดปากนั้นเกิดจากการที่พอคาแมคาใชรมคันใหญกางเพื่อบังแดด
ขายของ แตเนื่องจากตลาดต้ังอยูบนรางรถไฟ เวลารถไฟจะเขาสถานีแมกลองก็จะเปดหวูดสัญญาณ
และพอคาแมคาก็จะหุบรมเพื่อใหรถไฟผานไปได พอเมื่อรถไฟผานไปก็จะกลับมากางรมคาขายกัน
ตอจนเปนที่มาของคําวาตลาดรมหุบ  
 นอกจากนี้อีกชื่อหนึ่งที่ใชเรียกตลาดที่ต้ังอยูบนรางรถไฟแหงนี้คือ “ตลาดเส่ียงตาย” ซึ่ง
เกิดข้ึนในสมัยหนึ่งมีผูมาทําสารคดีใหคําจํากัดความเอาไว แตทั้งนี้เนื่องจากเปนชื่อที่ไมไพเราะและ
ไมดึงดูดคนจึงไดเลิกใชชื่อดังกลาวไป และบริเวณรางรถไฟหรือขางรางรถไฟสมัยกอนก็ยังไมมีเชิง
ขายของที่ทําในลักษณะถาวรเหมือนในปจจุบัน เพราะในสมัยกอนพอคาแมคาจะใชเพียงรม แตใน
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ปจจุบันพอคาแมคาจะใชเต็นทผาใบกันสาดที่คอนขางจะถาวร ตลาดรมหุบหรือตลาดรถไฟจึงเปน
วัฒนธรรมของทองถิ่นที่ซื้อ-ขายของกันในพื้นที่ทางรถไฟกันเปนปกติของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 ลุงมิ้งกลาวตอวาตลาดรมหุบยังไมถึงกับเปนชุมชนในตอนนี้ เนื่องเพราะผูมาคาขายจะ
ไมไดพักและอาศัยอยูบริเวณตลาดรมหุบและถาอาศัยถาวรทางรถไฟก็คงไมอนุญาตหมด อาจจะมี
บางแตเจาหนาที่รถไฟก็ไมไดมาวุนวายอะไรก็เพราะทางรถไฟเขากเ็กบ็คาเชาจากการขายของทีต่ลาด
รมหุบนี้  
 วิถีชีวิตของตลาดแมกลองเปล่ียนแปลงไปตามที่เห็น สมัยกอนตีส่ีก็อึกทึกครึกโครม
และมีเสียงรถไฟเปดเคร่ืองวอรมที่เปนเสียงที่เราคุนเคยมาตลอด มีชวงหนึ่งที่รถไฟหยุดวิ่งไป 6 เดือน
ก็ทําใหเหงาไปเหมือนกัน กลายเปนวาเสียงรถไฟที่คอยเตือนอะไรทํานองนี้ไดหายไปซ่ึงชาวบานก็คง
รูสึกเหงา ๆ ไมตางกัน อีกทั้งนักทองเที่ยวก็นอยลงไมคอยมาที่ตลาดเพราะมาก็จะไมเจอรถไฟและ
ไมเจอตลาดรมหุบ  
 ความเคยชินของคนแมกลองคือการเดินตลาดซื้อของบนทางรถไฟ หรือบางคนก็ซื้อของ
ที่ตลาดสดเทศบาลติด ๆ กัน บางทีสาเหตุที่เขาเลือกซื้อของที่ตลาดรมหุบบนทางรถไฟเพราะของทีม่า
ขายจะหลากหลายและบางอยางหาไมไดทุกวัน สวนคนตางชาติที่มาเดินจะไมจับจายซ้ือของเลย
เพราะเขามาดูรถไฟไมไดมาซื้อของ  
 ลุงมิ้งกลาวถึงเร่ืองความถูกตองของการมาคาขายบนทางรถไฟวา เสมือนเปนการอยู
รวมกันมากกวา แตจริง ๆ แลวไมถูกตองตามระเบียบเพราะเปนที่สัญจรของรถไฟ หากจะมองวาเปน
ความสวยงามของการอยูรวมกันระหวางชุมชนกับรถไฟก็อาจจะพูดไดวา เราอยูรวมกันได แตหากมี
การขยับขยายราง วางรางรถไฟใหมก็ไมรูจะเปนอยางไร จะยายสถานีหรือไมก็มีหลายกระแสขาว แลว
อีกอยางนโยบายรถไฟเขารักษาตรงนี้ไวเพื่อการทองเที่ยวเนื่องจากมันยังเปนสิ่งแปลกตา (Unseen) 
อยู ถารถไฟยกเลิกและนํามาปรับทําเปนพื้นที่การคาศูนยการคามันก็จะกลายเปนอีกเร่ืองหนึ่ง มันก็
จะทําใหวิถีชุมชนเปล่ียนไป พื้นที่ของตลาดรถไฟตลาดรมหุบมีความหลากหลาย มีวัฒนธรรมทองถิ่น
มีการพบปะพูดคุยกันของชาวบานเลาเรื่องตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการสอบถาม
สารทุกขสุขดิบกันซ่ึงเปนวิถีชีวิตแบบหนึ่ง ถึงแมพอคาแมคาที่ขายของคร่ึงหนึ่งเปนคนพื้นที่แตอีก
สวนมาจากที่อ่ืน เชน เพชรบุรี ราชบุรี ปากทอ ดําเนินหรือสวนผ้ึง สินคาที่เขาเอามาขายก็ไมใชสินคา
ประจํา เชนชะโอม ผักบุง และอ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาขายแลวแลกเปนเงินได ซึ่งนี่เปนวิถีชีวิตที่มี
ความผูกพันมา 30 ปที่เชื่อมโยงอาศัยกันไปมา 
 ลุงมิ้งเลาถึงเสียงที่คุนชินหรือเสียงของตลาดแมกลองและตลาดรมหุบวา บริเวณชาน
ชาลาสมัยกอนเสียงอึกทึกคึกคักมาก เพราะรถไฟยังเปนการเดินทางหลัก พอตีหาก็มีเสียงรถไฟมา
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ปลุกใหต่ืน สมัยกอนรถไฟนําเศรษฐกิจมาใหจังหวัดนี้ ลุงมิ้งกลาววา เร่ืองราวและเสียงตาง ๆ มันมี
ความเช่ือมโยงกัน สมัยกอนเสียงอึกทึกของรถไฟของชานชาลาและเสียงผูคนจะเปนตัวบอกวาเรา
จะไดเงินไหม ไดเงินมากไหม แตปจจุบันมันข้ึนกับรถยตหมดแลว รถไฟจึงเปนส่ิงสําคัญรองลงมา 
สมัยกอนพายเรือมาข้ึนทาเรือก็มาขึ้นรถไฟมาใชรถไฟ ซึ่งลุงมิ้งเองใชรถไฟเปนประจําแตปจจุบัน
ลุงมิ้งบอกวาตัวแกเองก็เลิกใชไปแลวเชนกัน  
 ลุงมิ้งยังเลาถึงตลาดสมัยกอนกอนที่จะยายมาอยางปจจุบันวา สมัยกอนตลาดอยูทาน้ํา 
เพราะการเดินทางทางน้ําคือการคมนาคมหลักและอยูใกลชานชาลา สวนตลาดรมหุบก็เพิ่งมามีตอน 
ป พ.ศ.2531 ตลาดเกาเปล่ียนแปลงยายที่ไปตามกาลเวลา แตตลาดรมหุบถูกบังคับดวยเนื้อที่บน
รางรถไฟจึงไมไดขยับขยายยายไปไหน 
 สุดทายลุงมิ้งเลาถึงบานของตน ซึ่งก็คือตึกแถวที่อยูบริเวณริมรางรถไฟบริเวณชานชาลา
วา แตเดิมชุมชนที่ตลาดแมกลองหรือหองแถวริมทางรถไฟเปนชุมชนคนจีนทั้งหมด แตเนื่องจากไม
สามารถครอบครองที่ดินได ก็ตองเซ็นตชื่อยกใหรถไฟโดยเสนหหา โดยในชวงนั้นมีเรื่องการเมือง
คอมมิวนิสต ถาไมเช่ือเจาหนาที่ก็จะมีปญหา ปจจุบันก็ยังจายคาเชารถไฟอยูแตไมทราบเร่ืองสัญญา
เพราะรถไฟไมตอสัญญาและพรอมเอาที่คืนเมื่อไหรก็ได ทําใหชุมชนหองแถวริมทางรถไฟไมกลา
พัฒนาเพราะไมมั่นใจเรื่องสัญญา และนั่นคือปญหาที่ทําใหมีความวิตกเกี่ยวกับพื้นที่ เราอยูมา
สามสิบปแลว ถาตอสัญญารอมชอมกันก็จะไดพัฒนาตอไปได และเมื่อถามถึงอนาคตของตลาด
รมหุบลุงมิ้งก็กลาววา ก็ข้ึนอยูกับนโยบายวันหนึ่งอาจจะไมมีตลาดรมหุบก็ได 
 ลุงวิโรจนนายสถานีเกาของสถานีแมกลอง 
 ลุงวิโรจนเปนผูที่ผูกพันและเติบโตมากับรถไฟ ทํางานเกี่ยวของกับรถไฟและทางรถไฟ
สายแมกลองต้ังแตเปนคนขายต๋ัวเร่ือยไปจนถึงเปนนายสถานีในชวงที่ตลาดรมหุบเร่ิมเขามามีบทบาท
เปนตลาดสําคัญของแมกลอง ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณถึงแงคิดและมุมมองของลุงวิโรจนที่มีตอ
รถไฟสายนี้ที่วิ่งผานกลางเมืองสมุทรสงคราม และยังขอใหเลาถึงความทรงจําที่ลุงวิโรจนมีตอรถไฟ
สายนี้ต้ังแตอดีตจนปจจุบัน ที่ลุงวิโรจนยังคงขายของหลังจากเกษียณอายุราชการจากการทาํงาน
ใหกับรถไฟสายแมกลองแหงนี้ ลุงวิโรจนไดใหสัมภาษณซึ่งผูวิจัยสรุปใจความสําคัญมาดังตอไปนี้ 
 ลุงวิโรจนกลาวถึงการกําเนิดข้ึนของทางรถไฟสายนี้วา สมัยกอนเทาที่จําความไดจํากัด
วิ่ง 2 ชวง ชวงแรกแมกลองไปบานแหลมนับเปน 1 ชวง และมหาชัยคลองสานอีก 1 ชวงเปนชวงทีส่อง 
สมัยกอนยังไมมีรถยนต คนที่จะไปกรุงเทพก็โดยสารโดยใชรถไฟสายนี้เปนการคมนาคมเดียวที่จะ
เชื่อมเมืองแมกลองและกรุงเทพ สมัยกอนยังไมมีการจองต๋ัวรถไฟไมมีการจอง ตองมาซื้อที่สถานี
สมัยกอนรถไฟวิ่งหลายเที่ยวมาก วัน ๆ หนึ่งก็เกือบ 30 เที่ยว เมื่อสมัยนั้นผมเปนคนขายตั๋วอยูที่
สถานีแมกลองแหงนี้ 
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 ลุงวิโรจนเลาถึงความผูกพันของเขากับรถไฟวา เขาอยูกับรถไฟมาตั้งแตเด็ก ๆ อยูกับ
พี่ชาย พี่ชายก็ทํางานรถไฟเมื่อกอนอยูมหาชัย เมื่อเรียนจบก็เขามาทํางานรถไฟ พี่สาวก็ทํางานอยูรถไฟ 
มันวนเวียนกับรถไฟมาต้ังแตเด็ก อาจจะพูดไดวาแทบรูหมดบางทีแคไดยินเสียงยังรูเลยวาเปนเคร่ือง
อะไรรุนไหนย่ีหออะไร ลุงวิโรจนเลาตอไปวา สมัยกอนนั้นสถานีรถไฟเปนศูนยกลางทุกอยาง ความเจริญ
รวมอยูในนั้นทั้งหมด 
 เมื่อสอบถามถึงที่มาของตลาดรมหุบตลาดสําคัญของแมกลองในปจจุบันนั้น ลุงวิโรจน
เลาและใหขอมูลการเกิดข้ึนและการดําเนินไปของตลาดรมหุบในมุมมองของคนทํางานรถไฟที่ซึ่ง
ตลาดรมหุบต้ังอยูในพื้นที่ของรางรถไฟวา 
 สมัยกอนประมาณป พ.ศ. 2525-2526 จําไดคือตลาดมันมีที่เดียวและตลาดเทศบาล
ปรับปรุงแมคาก็ขยับขยายลงมาขายบนรางรถไฟตอนแรก ๆ ทางเทศบาลก็ไมยอมแตก็ทําอะไรไมได
ก็ตกลงวาเม่ือตลาดเทศบาลซอมเสร็จก็จะยายกลับไปและออกจากรางรถไฟ เพราะใหอยูตรงหนา
วัดเพชรสมุทรแมคาก็ไมไป ตรงจุดจอดรถสองแถวปจจุบัน สมัยกอนมีที่วางแมคาก็ไมไปขาย ก็ไมทราบ
เพราะอะไร 
 เมื่อมีการปรับปรุงหลังจากที่ผอนปรนใหขายบนรางรถไฟไดก็มีการจัดการที่ดีขึ้นคนมี
สตางคก็ใหกลับไปเชาแผงเชารานที่ตลาดเทศบาล คนไมมีสตางคก็ใหอยูริมทางรถไฟเพราะรถไฟ
ไมเก็บคาใชจายอะไรเลยเก็บแคคาทําความสะอาด 5 บาท 10 บาท เราก็อยูกันไปตอนหลังแมคาก็
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ก็เลยกลายเปนตลาดรมหุบแลวแมคาก็ขายดีราคาสินคาก็จะถูกกวาตลาดนะพวก
ของสดก็มาลงที่นี่เลยเปนตลาดรมหุบตลาดเส่ียงตายแลวแตเขาเรียกช่ือแรก ๆ เรียกตลาดเส่ียงตาย
ก็ขอรองเขามันไมเส่ียงตายนะตลาดเส่ียงตายนะไกดเปนคนต้ังกันพวกเราเลยบอกตลาดเส่ียงตาย
ไมคอยล่ืนหูเปนตลาดรมหุบแลวกันที่จริงไมเส่ียงตายหรอกผมก็ดูแลวางไวทุกจุดนะ มันเปนวิถีชีวิต
ในนั้นมีพระบิณฑบาตร มีคนจังหวัดอ่ืน ๆ มารวมกันอยูมาจับจายซื้อของชวงหลัง ๆ มานี้ก็ลมหาย
ตายจากไปเยอะ  
 ลุงวิโรจนยังเลาตอไปอีกและใหขอมูลในฐานะของคนที่ทํางานเปนขาราชการรถไฟวา 
สมัยกอนไมไดใหสรางเปนเพิง ไมใชเปนส่ิงปลูกสรางคลายถาวรรริมทางรถไฟ แตจะเปนลักษณะ
คลาย ๆ ตลาดนัด เปนรมมากางและคอยหุบหลบเวลารถไฟจะเขา-ออกชานชาลา สมัยลุงวิโรจน
เปนนายสถานีและทํางานที่นี่ก็จะไมมีการใหสรางเปนเพิงแบบนี้ 
 เมื่อถามถึงความสําคัญและมุมมองของความสําคัญของรถไฟกับตลาด ลุงวิโรจนให
ความเห็นโดยสวนตัววา ถึงแมจะเปนขาราชการรถไฟแตถาหากหามและไมใหมีตลาดรมหุบก็จะทํา
ใหเงียบมาก เงียบเหงาเพราะตางชาติไมมาทองเที่ยว แมคาก็บน ขายของไมได ถึงแมคนมาเดนิซือ้
ของคือคนพื้นถิ่นและคนจังหวัดใกลเคียงแตก็จะทําใหความคึกคักและความมีชีวิตชีวาของตลาด
แมกลองหายไปเยอะ 
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 แตหากใหพูดถึงความสําคัญของรถไฟสายนี้ ลุงวิโรจนก็ยังคงมองวารถไฟสําคัญมาก
แมปจจุบันจะมีขบวนวิ่งนอยเพราะคนใชรถยนตใชถนนกันหมด ลุงวิโรจนยังเลาถึงอดีตที่ชานชาลา
คึกคักสามส่ีทุมคนยังเต็มทุกขบวนทุกตูบางคนไปทํางานเชาเย็นกลับดวยรถไฟ สมัยกอนรถไฟวิ่ง 36 
เที่ยวปจจุบันลดลงเหลือ 8 เที่ยวเพราะไปสุดที่บานแหลม ไมมีการสรางสะพานขามแมน้ําเหมือน
ถนน คนก็เลยหันมาใชถนนและรถยตกันหมด 
 ถึงแมลุงวิโรจนจะมองเห็นทั้งความสําคัญของตลาดและรถไฟ แตเมือ่ถามถงึความสําคัญ
วาอะไรสําคัญกวาลุงวิโรจนก็ยืนยันในฐานะอดีตนายสถานีวารถไฟสําคัญกวาเพราะตองบริการคน
เปนสาธารณะเสมอ ๆ คนมีรายไดนอยปจจุบันก็ยังคงใชบริการ แตตลาดมันมีที่ไป มันขยับขยาย
และโยกยายไปไหน ๆ ไดเพราะตลาดรมหุบในมุมมองลุงวิโรจนมันคือ ตลาดนัดแรก ของแมกลอง
เสียดวยซํ้ามิใชตลาดถาวรแบบปจจุบันนี้ ในสุดทายลุงวิโรจนยังใหความเห็นวา เสนทางรถไฟสายนี้
จะใหยกเลิกเลิกวิ่งเลยก็ทําไมได ถายกเลิกก็จะเจอกับการบุกรุกจับจองสิทธิ์ตลอดเสนรถไฟ ปจจุบัน
ก็คือการวิ่งเพื่อรักษาสิทธิ์ของรถไฟในมุมมองของตัวแกเอง และจะพูดเร่ืองกําไรขาดทุนไมไดเพราะ
รถไฟคือการบริการคมนาคมสาธารณะที่ยังคงตองมีอยู 
 คุณมนตรีเจาของรานทองมวนตลาดเกาทาน้ําแมกลอง 
 บริเวณตลาดเกาหรือตลาดทาน้ํา คือบริเวณขางวัดเพชรสมุทรวรวิหารและเปนบริเวณ
ที่มีทางเดินตัดเขาไปที่สถานีรถไฟแมกลอง บริเวณตลาดเกาแหงนี้เองที่เปนตลาดที่มีความสําคัญ
และเปนตลาดแรกในยุคที่การสัญจรทางน้ําเฟองฟูมาจนถึงตนการเกิดข้ึนของทางรถไฟสายแมกลอง-
บานแหลม เจาของรานทองมวนที่ผูวิจัยทําการสัมภาษณเปนรุนที่สองที่เกิดมาทันการเฟองฟูของรถไฟ 
และทันกับสมัยที่บริเวณตลาดเกาหรือตลาดทาน้ํายังไมไดยายไปอยูบริเวณตลาดเทศบาลปจจุบัน 
คุณมนตรีเจาของรานรุนที่สองใหขอมูลเกี่ยวกับตลาดเกา ตลาดรมหุบ รวมทั้งความเปนไปของตลาด
แมกลองในมุมมองของคนที่อยูและสัมพันธกับพื้นที่ตลาด ดังตอไปนี้ 
 คุณมนตรีเลาถึงบรรยากาศของบริเวณตลาดเกาที่รานของเขาตั้งอยูที่นี่ตั้งแตอดีตมา
จวบจนปจจุบันวา สมัยแตกอนตลาดเกาทาน้ํานี้มีการคาขายของสดทุกรูปแบบของทะเลข้ึนจากเรือ
ที่ทาน้ําก็นํามาคาขายกันสด ๆ ที่ตลาดตรงน้ี ทารถสามลอ รถสองแถวสมัยกอนแรกเร่ิมมีไมกี่คันก็
อยูบริเวณตลาดตรงนี้ จึงทําใหบริเวณตรงนี้มีความคึกคักมาก ๆ มีธนาคารกรุงเทพพาณิชยการณ
อยูบริเวณทาน้ํา ตึกอาคารก็ยังไมเยอะมากมีแคตึกแถวไมกึ่งปูนที่รายรอบตลาดเพื่อทําการคาขาย 
รถก็ยังไมเยอะมากเพราะสมัยกอนใชเรือสัญจรเปนหลัก สมัยกอนบรรยากาศของตลาดสวยงาม
กวานี้ ถนนยังมีไมมากมาย ไมมีจักรยานยนต ไมแออัดและมีความเปนธรรมชาติกวาสมัยนี้ ชุมชน
ในตลาดก็เกื้อกูลกันมันก็เปนความสนุกสนานอีกแบบหนึ่ง 
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 คุณมนตรีเลาตอไปวา มันเปนวิสัยของคนที่นี่มานานแลวแตพอมาซักระยะหนึ่งเมื่อ
การคมนาคมเปลี่ยน พอรถมากข้ึนถนนมากข้ึนก็เกิดการเปล่ียนแปลง เมื่อเทศบาลสรางตลาดสวน
พื้นที่ของเทศบาลก็ครอมดวยพื้นที่เอกชนระหวางทางรถไฟกับตลาดมันก็ยิ่งเกิดเปนชุมชน เปนตลาด
ที่ใครมาก็สะดวก ก็อึกทึกครึกโครมและวุนวายมากข้ึน เมื่อคนมาซ้ือของจับจายมากข้ึนแมคาแมขาย
ก็ขยับขยายลนลงไปบนทางรถไฟ ก็กลายเปนตลาดรมหุบขึ้นมา และดวยความที่รถไฟก็วิ่งนอย
เที่ยวลงในปจจุบันและทางเทศบาลกับรถไฟจัดระบบมีการเก็บเงินคาที่ มันก็กลายเปนตลาดข้ึนมา 
และดวยความที่มันประจวบกับรถไฟว่ิงนอยและมีนักทองเที่ยวมาสนใจตลาดรมหุบและทําเปน
แหลงทองเที่ยวมีการโปรโมท ตลาดแมกลองก็คึกคักข้ึนมา จากสมัยกอนวันธรรมดาตลาดแมกลอง
เงียบไมมีคน เด๋ียวนี้ก็เร่ิมคึกคักข้ึนมา ระบบเศรษฐกิจมันก็คอย ๆ กลับมาดีข้ึน 
 คุณมนตรียังใหแงคิดตอไปวา หากจะมองวารถไฟคือพระเอกที่ทําใหเกิดตลาดรถไฟ
และทําใหตลาดแมกลองตลาดรมหุบกลายเปนแหลงทองเที่ยวและคึกคักข้ึนมา จะมองอยางนั้น
อาจจะไมถูกตองมากนักแตคนที่อยูรวมและมีวิถีชีวิตรวมกับรถไฟและตลาดรมหุบรวมทั้งวัด ชุมชน 
คนในตลาดนั่นแหละคือส่ิงที่ทําใหตลาดแมกลองมีเสนหและคึกคัก 
 คุณมนตรีทิ้งทายวา ที่เมืองมันมีเสนหมันสวยงามไมใชเพราะทิวทัศนที่สรางข้ึน แตเปน
บรรยากาศของชุมชน มีวัด มีสถานที่ทองเที่ยว มีวิถี มีธรรมชาติและในมุมมองของคุณมนตรีนั้น
ตลาดแมกลองและจังหวัดสมุทรสงครามในอนาคตนั้นจะมีทวงทํานองของวิถีชีวิตแบบนี้หรือไม 
เขาบอกวาคนอาจจะไมเยอะข้ึนแตก็ไมนอย เพราะมันก็ยังไมหมดยุคของคนรุนคุณมนตรีที่เห็นคน
คาขายต้ังแตรุนปู ยา พอรุนลูกรุนหลาน หลังจากเรียนหนังสือก็กลับมาก็มาชวยคาขายทํางานกันตอ 
แตพอรุนตอ ๆ ไปแลวก็ไมรูเหมือนกันวาจะกลับมาที่บานกันไหม 
 คุณสุรจิต ชิรเวทย ผูเขียนหนังสือฅนแมกลอง 
 คุณสุรจิต อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ทํางานดานการอนุรักษธรรมชาติ 
อนุรักษประวัติศาสตรทองถิ่น อีกทั้งยังเปนผูเขียนหนังสือ “ฅนแมกลอง” หนังสือที่แสดงภาพรวมของ
จังหวัด แสดงประวัติศาสตรและพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณคุณสุรจิตถึงประวัติศาสตรตลาดแมกลอง ประวัติศาสตรของ
จังหวัดสมุทรสงครามทั้งทางดานวิถีชีวิต ธรรมชาติ และสังคมและเศรษฐกิจ 
 คุณสุรจิตเร่ิมตนกลาววา แตเดิมการเกิดข้ึนของพื้นที่แมกลองหรือจังหวัดสมุทรสงคราม
นั้นเกิดจากการเบิกสวน ไปเร่ือย ๆ หรือคือการหาพื้นที่ทําการเกษตรกรรม ทาํสวน ปลกูผลไม แมกลอง
สมัยโบราณคือเมืองปด การเดินทางเดินทางดวยเรือสมัยกอนยังไมมีถนนยังไมไดเชื่อมตอกับจังหวัด
อ่ืน ๆ หรือสามารถเดินทางขามขามจังหวัดไดโดยงาย 
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 แตเดิมคนใชเรือและมาตอรถไฟ และพอเร่ิมที่จะมีรถไฟนั้นก็เร่ิมมีความเจริญมากข้ึน
เร่ิมมีการเชื่อมตอไปกรุงเทพฯไดโดยงาย เศรษฐกิจของตลาดก็เร่ิมคึกคักมากข้ึน 
 เมื่อกลาวถึงสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามและตลาดแมกลองนั้น คุณสุรจิต
เลาวา โดยปกติคนแมกลองนั้นเปนวิถีชาวสวน ชาวประมง มีวัตถุดิบมีขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ 
คนแมกลองสวนใหญเปนชาวสวนไมคอยจับจาย วัน ๆ ทํางานต้ังแตเชาจรดคํ่าป ๆ นึงวิถีชาวสวนจะ
จับจายในตลาดแมกลองมาก ๆ ก็คืองานประจําป งานวัดบานแหลม 
 คุณสุรจิตยังเลาตอไปวา สมัยกอนโรงเรียนศรัทธาอยูกลางตลาด บรรยากาศของตลาด
แมกลองในอดีตนั้นมีความเปนชุมชน ยังมีธรรมชาติ ถนนก็ยังไมมีการพายเรือเดินทางและรถจักรยาน
ยังเปนการคมนาคมหลักภายในตลาดแมกลอง สถานีรถไฟเช่ือมตอกับทาเรือขามฟาก กลางตลาด
ยังเปนสวนคนในตลาดก็มีแตขาราชการที่เดินไปเดินมาตอนกลางวัน เนื่องเพราะชาวสวนก็ทําสวน
ไมไดออกมาจับจายอะไร 
 เชา ๆ กลางตลาดโรงเรียนศรัทธาก็จะมีการเขาแถวเคารพธงชาติ ตกเย็นเสียงเด็กทอง
สูตรคูณก็ดังแววมา วิถีคนแมกลองวิถีตลาดแมกลองมันเปนแบบนั้น มนัเปนชมุชนมนัเปนเมอืงเล็ก ๆ 
ที่อบอุน 
 คุณสุรจิตกลาวตอไปวาแตพอเร่ิมมีการยายโรงเรียนศรัทธา ตลาดแมกลองก็เร่ิมขยาย 
การสรางถนนภายในตลาดแมกลองเร่ิมทําใหการคมนาคมหันมาสูถนนมากข้ึนหลังจากที่อดีตมีเพียง
การเดินทางทางน้ําที่เปนการคมนาคมหลัก ถนนยุคแรก ๆ ภายในตลาดแมกลองคือถนนเพชรสมทุร 1 
ที่สรางในสมัยของผูวาประสิทธื์ อุรไรรัตน งบทําถนนยุคแรก ๆ ยังไมมีก็ทําถนนเทาลอรถ คือทําให
พอดีลอรถใหรถวิ่งไปไดก็เทานั้น 
 ผูวิจัยถามถึงการพัฒนาของตลาดแมกลองที่เปล่ียนผานมาถึงยุคปจจุบัน ในฐานะที่
คุณสุรจิต ศึกษาและอาศัยอยู รวมทั้งรวบรวมขอมูลและเขียนหนังสือเกี่ยวของกับจังหวัดสมุทรสงคราม
มาโดยตลอดมองแนวโนมการพัฒนาของตลาดแมกลองไปอยางไร ? 

 คุณสุรจิต กลาววา การพัฒนาของตลาดแมกลองที่นากังวลคือ มันอาจจะมีความเปน
เมืองมากข้ึน เมืองขยายคนมากข้ึน รถลาก็มาก หากการจัดการกับการขยายของเมืองไมดีพอมันก็
จะยุง 
 และท่ีนากังวลและที่สวนตัวคุณสุรจิตไมอยากใหเกิดข้ึน คือการที่วัฒนธรรมและความ
เปนกรุงเทพเขามาครอบงําตลาดแมกลองและจังหวัดสมุทรสงคราม จนกลัววาวันหนึ่งแมกลองจะ
กลายเปนเมืองบริเวณของกรุงเทพฯไปเสีย 
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 ในชวงทายของการสัมภาษณ คุณสุรจิตกลาวทิ้งทายไวนาสนใจวา ปจจุบันความเปน
ธรรมชาติภายในตลาดแมกลองเร่ิมนอยลงไปทีละนิด ๆ อยางเอางาย ๆ เขาหนารอนจักจ่ันเรไรที่รอง
ดังระงมแทบไมมีใหเห็นหรือแทบไมมีเสียงดังภายในตลาดแมกลองแลว วิถีชาวสวนที่เคยเขมแข็ง
และเล้ียงตัวเองไดของชาวสวน เร่ิมจะถูกบทบาทของหองแถว ตึกแถว วัฒนธรรมการอยูอาศัยใหม ๆ 
เมืองที่ขยายมากข้ึนครอบคลุมวิถีเดิมไปเสียหมด 
 คุณสุรจิตกลาวทิ้งทายวา อัตลักษณของตลาดแมกลอง ความเปนชุมชนที่เขมแข็ง วิถี
ชีวิตของอดีต ข้ึนอยูที่คนในตลาดและคนในจังหวัดสมุทรสงครามนั้นจะตระหนักและรับรูถึงรากเหงา
และความสําคัญมากนอยเพียงใดไมมีใครบอกไดอยูที่อนาคตของตลาดแมกลองเปล่ียนแปลงของ
ตลาดแมกลองจะเปนตัวกําหนด 
 
แนวคิดและวิธีการประพันธดนตรี 
 The Soundscape / Soundscape Composition  
 ซาวนดสเคป (Soundscape) หากถอดความตามการเรียกช่ือ อาจจะแปลไดวา “ภูมิทัศน
เสียง” หรือจะกลาวไดวา ซาวนดสเคป คือ ส่ิงแวดลอมทางเสียงหรือเสียงตาง ๆ ที่อยูรอบตัวที่เรา
ไดยินทั้งเสียงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเสียงที่มนุษยสรางข้ึนหรือแมกระทั่งเสียงรบกวนตาง ๆ 
เสียงที่จับตองไดเปนรูปธรรมรวมทั้งนามธรรม เสียงที่ไดยินและสัมพันธกับพืน้ทีห่รือระหวางตัวบุคคล
และส่ิงแวดลอมหรือพื้นที่นั้น ๆ   
 การศึกษาและใหนิยามเกี่ยวกับ เสียงและพื้นที่ รวมทั้ง ส่ิงแวดลอมทางเสียง จนกลาย
มาเปนนิยามทางดนตรีวา “ซาวนดสเคป” นั้น เกิดข้ึนในชวงประมาณกอนป ค.ศ.1970  โดย ไรมอน 
เมอเรย เชฟเฟอร (Rimon Murray Schafer) นักประพันธ นักวิจัย ชาวแคนนาดา แหงมหาวิทยาลัย 
ไซมอนเฟรเซอร ประเทศแคนนาดา และกลุมนักประพันธในคณะทํางานโครงการ เวิรลซาวนดสเคป
โปรเจ็ก (World Soundscape Project) หรือ WSP ซึ่งในแรกเร่ิมเดิมทีการศึกษาเกี่ยวกับเสียงพื้นที่
และการเปล่ียนแปลงทางเสียงและส่ิงแวดลอมของเสียงนั้น คือการศึกษา อะคูสติก อีโคโลจี้ 
(Acoustic Ecology) หรือ นิเวศวิทยาทางเสียง  
 อะคูสติกอีโคโลจี (Acoustic Ecology) นั้น เรยมอน เมอรี เชฟเฟอร (Ramond Murray 
Schafer) ใหความหมายและคําจัดกัดความถึงการศึกษาส่ิงนี้ คือ “การศึกษาถงึเสียงในความสัมพนัธ
ของชีวิตและสังคม”11 

                                                  
 11 R. Murray Schafer, Our Sonic Environment and The Soundscape the Tuning 

of the World (New York: Destiny Books, 1994), 40. 
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 ในแนวความคิดของการทํางานซาวนดสเคป (Soundscape)  รวมทั้งการประพันธดนตรี
แบบซาวนสเคป (Soundscape Composition) นั้น หากมองจากการทํางานของกลุม เวริลซาวนสเคป
โปรเจก (WSP) นั้น คือการทํางานประพันธเพลงโดย ใชเสียงจากพื้นที่ทําการแยกเสียงวิเคราะหเสียง 
ทั้งเสียงจากวัตถุ เสียงส่ิงแวดลอมตาง ๆ รวมทั้ง เสียงรบกวน หรือ Noise จากพื้นที่นั้น ๆ มา
เรียบเรียงเปนงานประพันธที่มีความเปน ดนตรี และมองในแงของความเปนดนตรีได โดยทฤษฎีหนึ่ง
ที่การทํางาน ประพันธดนตรีแบบซาวดนสเคป เปนหลักยึดและหยิบยืมมาในการทํางานคือ วิธีทาง
ดนตรีแบบ อิเล็กโทรอะคูสติก (Electroacoustic)  
 การประพันธดนตรีซาวนดสเคป (Soundscape Composition) นั้นมีการทํางานกับเสียง
ในพื้นที่ เสียงของส่ิงแวดลอม โดยตีความทางดานดนตรีในมุมองตอเสียงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวและ
หยิบจับมาใชเปนวัตถุดิบในการประพันธ มีการวิเคราะหเสียง วิเคราะหพื้นที วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางเสียงกับสังคมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ๆ  
 ในหนังสือ The Tuning Of The World :Our Sonic Environment (1977) ที่เขียนโดย 
เรยมอน เมอรี เชฟเฟอร ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมการสรุปทฤษฎีตาง ๆ ของการทํางาน ซาวนดสเคป 
(Soundscape) หลังจากที่เขา ทํางานรวมกับกลุม เวิรลซาวนดสเคปโปรเจ็ก (World Soundscape 
Project) เขาไดสรุปและแยกยอยเสียงเปน 3ความหมายหลักในการทํางานนั้นคือ  
 Keynote Sound หรือ เสียงหลักหรือเสียงสําคัญที่เกิดข้ึนรอบตัวในชีวิตประจาํวัน ที่มี
ระดับความดังของการไดยินมากพอและชัดเจนที่จะสามารถระบุที่มาของเสียง ทั้งเสียงจากธรรมชาติ 
เสียงจากการกระทําของมนุษย เสียงจากเครื่องมือและเคร่ืองจักรเปนตน 
 Sound Signal หรือ แปลตรงตัววาเสียงสัญญาณ คือเสียงที่เกิดข้ึนและผูไดยินตระหนัก
รูถึงความหมายของเสียง คือเสียงเตือน เสียงที่บงบอกถึงเหตุการณและการกระทําที่จะเกิดข้ึน เชน 
เสียงแตร เสียงหวูดรถไฟ เสียงกระด่ิง เสียงประกาศแจงเตือนตาง ๆ  
 Soundmark เปนคําศัพท ที่ใกลเคียงและมีความหมาย คลาย Landmark หรือสถานที่
สําคัญ สถานที่ ๆ มีความเปนเอกลักษณ  เสียง Soundmarkก็จะคือ เสียงที่เปนเอกลักษณของพื้นที่
หรือของสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ ในแตละพื้นที่ เปนเสียงที่ควรคาแกการปกปกษรักษาไว เพื่อที่จะ
ทําใหสังคมแตละพื้นที่คงอัตลักษณทางเสียงที่มีใหคงอยู 
 นอกจากการแยกยอยประเภทของเสียงออกเปน 3 ความหมายดังที่กลาวไปขางตนแลว 
ในหนังสือ The Tuning Of The World :Our Sonic And Environment (1977) ยังมีหลักการสําคัญ
ของการไดยินเสียงซาวนดสเคป (Soundscape)  คือหลักการของการไดยินเสียง hi-fi และ lo-fi คือ
หลักการไดยินเสียงที่ เรยมอน เมอรี เชฟเฟอร ไดอธิบายไวเปนทฤษฎีที่สําคัญในการทาํงาน 
ซาวนดสเคป คือ 
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 “เสียง hi-fi Soundscape คือเสียงที่สามารถที่จะไดยินอยางชัดแจงเพราะมีเสียง
บรรยากาศ (Ambience) ไดเบา และโดยพื้นฐาน เสียง lo-fi Soundscape คือเสียงที่ไดยิน
สัญญาณเสียงเปนอัตราสวน 1 ตอ 1 กับเสียงบรรยากาศหรือเสียงรบกวนซ่ึงอาจจะเปนไปไมไดที่จะ
รูวาคือเสียงอะไรบางแตก็ยังสามารถท่ีจะไดยิน” 12 
 จะเห็นไดวาจากการไดยินเสียงทั้ง hi-fi และ lo-fi Soundscape ดังกลาวนั้น การไดยิน
การรับรูของเสียงนั้นสัมพันธกับพื้นที่และส่ิงแวดลอม เรยมอน เมอรี เชฟเฟอร ยังอธิบายถึงหลักการ
ของการไดยินตอไปใหเขาใจชัดอีกวา ในส่ิงแวดลอมเมืองชนบทและธรรมชาติ หรือสมัยกอนที่จะมี
การพัฒนาของเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีเราสามารถที่จะไดยิน hi-fi soundscpe แตในสังคมเมือง 
หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหรกรรมเคร่ืองจักรตาง ๆ ก็จะทําใหไมสามารถไดยินเสียง
และแยกยอยถึงความหมายและที่มาของเสียงไดชัดเจน ซึ่งคือ lo-fi Soundscape นั่นเอง 
 และเสียงตาง ๆ เมื่อแยกยอยถึง ความหมายของเสียงทั้ง 3 ความหมายขางตน รูถึงการ
ไดยินที่ข้ึนอยูกับระยะทาง ความดังเบา ของบรรยากาศดังที่แสดงใหเห็นถึงทฤษฎี hi-fi และ lo-fi 
Soundscape ของ เรยมอน เมอรี เชฟเฟอร แลวนั้น ในหนังสือเลมดังกลาวเขายังไดใหความสําคัญ
กับการจัดหมวดหมูของเสียง การวิเคราะหเสียง เพราะการที่จะทํางาน การประพันธเพลงแบบ
ซาวนดสเคป (Soundscape Composition)นอกจากการบันทึกเสียงและเก็บอัดเสียงจากพื้นที่แลว
นั้น การวิเคราะหความหมาย วิเคราะหการไดยินและที่มาของเสียงนั้น เมอรี เชฟเฟอร ยังให
ความสําคัญกับการจัดการประเภทของเสียงเปนส่ิงตาง ๆ คือ เสียงธรรมชาติ เสียงของมนุษย เสียง
ของสังคม เสียงของความเงียบ  เสียงที่บงบอกสัญลักษณ ซึ่งแตละประเภทดังกลาวนั้น ก็แยกยอย
เสียงและ วัตถุแหงเสียงไดอีกหลากหลายเชนกัน 
 “นอกจากหมวดหมูของเสียงซาวนดสเคปแลว เสียงทุกเสียงรวมทั้งเสียงแหงตํานาน เสียง
แหงอุดมคติและเสียงภายในจิตใจ เสียงแหงความฝนและเสียงที่เกิดจากการหลอกหลอนของประสาท 
เราตองมีหมวดหมูของเสียงสุดทายที่ไดยินกอนนอนหลับ รวมทั้งเสียงแรกของการไดยินตอนลืมตาต่ืน
และในประสบการณการไดยินเสียงที่เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสอ่ืน”13 
 จากคํากลาวขางตนจะเห็นไดวา เสียงทุกเสียงมีความหมายและมีความสําคัญ เรยมอน 
เมอรี เชฟเฟอร  แสดงและอธิบายรวบรวมทฤษฎีการไดยินของเสียงไวใหนังสือ Our Sonic 
Environment and THE SOUNDSCAPE the Tuning of the World ป ค.ศ. 1977 จากการทํางาน
กับ เวิรล ซาวนด สเคป โปรเจ็ก (World Soundscape Project) แลวไดสรางสรรคงาน ประพันธเพลง
                                                  
 12 Ibid., 43. 
 13 Ibid., 81. 
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แบบซาวนดสเคปไวมากมาย อีกทั้งยังมีศิลปนรวมกลุมของเขาอีกที่ไดตอยอด และมีวิธีการทํางาน
กับ ซาวนดสเคป และมีการใหความหมายและคิดคนวิธีการทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการทํางานกับเสียง
ของพื้นที่ ตอยอดจากหลักใหญใจความที่ เรยมอน เมอรี เชฟเฟอร ไดรวบรวมไว ดังเชน แบร่ี ทรุกซ 
(Barry Truax)  นักวิจัยและนักประพันธชาวแคนนาดา จากมหาวิทยาลัย ไซมอน เฟรเซอร รวมทั้ง 
ฮิลเดนการด เวสเทอรแคมป นักประพันธที่ทํางานประพันธแบบซาวนดสเคปมาโดยตลอด และมี
ความสําคัญตอการพัฒนาดนตรีแบบซาวนดสเคป และมีวิธีการทํางานและรวบรวมเทคนิคการ
ประพันธดนตรีแบบ ซาวนดสเคป ไวมากมายเชนกันจนถึงปจจุบัน 
 Soundwalk / Soundwalking Composition 
 ซาวนวอรค (Soundwalk) หากจะแปลอยางตรงตัวคงจะไมเปนการเขาใจในทางดนตรี
และแนวทางการประพันธนัก แตทวาการทํางานดนตรีและเทคนิคการประพันธเพลง ซาวนวอรค 
(Soundwalk) นั้น เปนส่ิงที่พัฒนามาจากการศึกษาเกี่ยวกบันเิวศวทิยาทางเสียงหรืออะคูสติกอีโคโลจี 
(Acoustic Ecology) นั่นเอง ซึ่งเกิดมาจากการทํางานของกลุมนักดนตรี เวิรลซาวนสเคปฟอรั่ม 
(World Soundscape Forum) ซึ่งคือกลุมของ เรยมอน เมอรี เชฟเฟอร ดังที่ไดกลาวไปขางตนใน
หัวขอของ ซาวนสเคป (Soundscape) 
 ซาวนวอรค (Soundwalk) เปนการคนหาและบัญญัติวิธีการทํางานดนตรีรวมทั้งเปนคํา
จํากัดความที่ใหนิยามและความหมายโดย ฮิลเดนการด เวสเทอแคมป (Hildegard Westerkamp) 
นักประพันธ นักนิเวศวิทยาทางเสียง รวมทั้งเธอยังเปนนักวิจัยในทีมงานรวมกับ เรยมอน เมอรี 
เชฟเฟอร ดวย  
 ในบทความ Sound Heritage ฮิลเดนการด เวสเทอรแคมป เธอไดใหความหมายของ 
ซาวนวอรค (Soundwalk) ไววา “ซาวนวอรค คือ การเดินทางในชวงระยะส้ันที่มีจุดประสงคที่จะฟง
ถึงเสียงของส่ิงแวดลอม มันคือส่ิงหรือเสียงที่ปรากฎออกมาสูหู เสียงทุกเสียงที่อยูรอบตัว ๆ เราไมวา
เราจะอยูที่ไหน เราอาจจะอยูที่บาน หรือเราอาจจะเดินไปตามถนนภายในเมือง อยูในสวนสาธารณะ 
หรือแมกระทั่งอยูที่ชายหาด เราอาจจะอยูภายในหองตรวจของหมอ อยูในล็อบบี้ของโรงแรม หรืออยู
ภายในธนาคาร เราอาจจะกําลังซ้ือของอยูภายในซุปเอรมาเก็ต ภายในหางสรรพสินคา หรือรานขาย
ของชํา เราอาจจะยืนอยูที่สนามบิน ที่สถานีรถไฟ ที่ทารถบัส ไมวาจะที่ไหนที่เราไป เราจะหยิบยื่นให
หูของเราไดรับความใสใจมากกวา ส่ิงเหลานี้ถูกละเลยดวยเรามานาน และผลลัพธเหลานี้เอง จะทํา
ใหพวกเรามีความสําเร็จเล็ก ๆ ที่จะพัฒนาส่ิงแวดลอมทางเสียงใหมีคุณภาพที่ดีข้ึน”14 
 

                                                  
 14 Hildegard  WesterKamp, Soundwalking Volume 3 Number 4 (New York: 
Victoria B.C, 1974), 49. 
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 ในการทํางานประพันธเพลงแบบ ซาวนวอรค (Soundwalk) เราจะมองวา คือหนึ่งใน
เทคนิคการประพันธของการทํางานเพลงแบบ ซาวนสเคป (Soundscape) ก็คงจะไมผิดเพราะมี
ความใกลเคียงกันอยางมาก กลาวคือ เปนการทํางานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางเสียง มกีารบนัทกึ มกีาร
จัดวางและเรียบเรียงเสียงเปนบทประพันธ แตหากทวาเราจะแยกยอยให ซาวนวอรค (Soundwalk) 
เปนอีกหนึ่งชนิดของงานประพันธก็คงไมผิดเชนกัน เนื่องจากการทํางานและวิธีคิดที่ ฮิลเดนการด 
เวสเทอรแคมป ใชและนิยามการทํางานประพันธแบบ ซาวนวอรค (Soundwalk) ก็มีความเฉพาะและ
มีความงามทางเสียงที่มีเอกลักษณที่แตกตางกับงานประพันธแบบ ซาวนสเคป (Soundscape) ใน
บางแงมุม  
 ดังที่ยกคํานิยามถึงความหมายของ ซาวนวอรค (Soundwalk) ที่ ฮิลเดนการด เวสเทอร
แคมป เธอไดกลาวไววา ซาวนวอค “คือการเดินทางในชวงระยะส้ันที่มีจุดประสงคที่จะฟงถึงเสียง
ของสิ่งแวดลอม” ดังนั้นในการทํางาน ซาวนวอรค นี้เองที่ตองมีวิธีการที่จะ บันทึกเสียงของการ
เดินทางในระยะส้ัน ๆ นั้น เพื่อที่จะนํามาเรียบเรียง และตีความใหเกิดความงามของสิ่งแวดลอม
ทางเสียงในการเดินทางเพื่อคนหาเสียงในพื้นที่ ๆ ผูประพันธเจาะจงถึงพื้นที่นั้น ๆ  
 เกี่ยวกับการทํางานและวิธีการทํางานประพันธ ซาวนวอรค (Soundwalk) นั้น ฮิลเดนการด 
เวสเทอรแคมป เธอไดกลาวไวอยางชัดเจนและครอบคลุมถึงวิธีคิดและการทํางานวา  
 “ออกไปขางนอกเพื่อฟงเสียง เลือกส่ิงแวดลอมทางเสียงตามความนึกคิดของคุณและ
สรางพื้นฐานที่ดีสําหรับงานประพันธดวยส่ิงแวดลอมทางเสียงของคุณ... ประกอบดวยจังหวะชนิด
ไหนบาง มีระดับเสียงอะไรบาง มีการดําเนินไปของเสียงมากมายเทาไหร มีเสียงอะไรบางมีเสียง
จํานวนเทาไหรบางที่แยกจากกันและไมปะติดปะตอกัน ฯลฯ มีเสียงไหนบางที่คุณสามารถที่จะ
เรียบเรียงไปในงานประพันธของส่ิงแวดลอมทางเสียง? สรางบทสนทนาของเสียงดวยวิธีดังกลาวนั้น
และยกฐานะของเสียงในส่ิงแวดลอมใหออกไปจากบริบทของเสียงเหลานั้นและนํามันเขาสูบริบท
ของงานประพันธของคุณ และจากนั้นสรางลําดับของเสียงใหมีบทบาทของเสียงตามธรรมชาติใน
เสียงดนตรีที่ลอมรอบตัวคุณ มันเปนไปไดใชไหม?”15 
 จะเห็นไดวาจากคํากลาวดานบนของ ฮิลเดนการด เวสเทอรแคมป (Hildegard 
Westerkamp) การทํางานประพันธและเทคนิคการประพันธแบบ ซาวนวอรค (Soundwalk) นั้นมี
เอกลักษณเฉพาะ รวมทั้งมีความเกี่ยวเนื่องกับเสียงในส่ิงแวดลอม มีการตีความบริบทของเสยีง อีก

                                                  
 15 Hildegard  WesterKamp, Soundwalking, accessed June 20, 2016, available 
from https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/soundwalking.html 

https://www.sfu.ca/%7Ewesterka/writings%20page/articles%20pages/soundwalking.html
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ทั้งยังเปนการใสความคิดเห็นของผูประพันธ ใสเร่ืองราวของเสียงที่เกิดข้ึน อีกทั้งยังไมละทิ้งธรรมชาติ
ของเสียงและยังคํานึงถึงส่ิงแวดลอมทางเสียงที่เกิดข้ึนจริงดวย 
 และในการทํางานประพันธ ซาวนวอรค หากจะมองใหลึกในบริบทอ่ืน เสียงที่บันทึกมา
จากส่ิงแวดลอมตาง ๆ เสียงของวัฒนธรรม เสียงของผูคน เสียงของสังคม ที่นํามาใชในการทํางาน
เรียบเรียงเปนงานเพลง ซาวนสเคปที่ใชเทคนิคการประพันธและวิธีการรวมทั้งแงมุมความงามดาน
เสียงของซาวนวอรคแลวนั้น ผูประพันธสามารถที่จะตีความเสียง นอกเหนือไปจากบริบทของ
สิ่งแวดลอม หรืออคูสติกอีโคโลจี แตการทํางานประพันธซาวนวอรคนั้น ใหแงมุมทั้งในดานของ
ความงามทางศิลปะ รวมทั้งยังไมละทิ้งถึงส่ิงแวดลอมทางเสียงดวย ทําใหในปจจุบัน การประพันธ
เพลงแบบ ซาวนวอรค นั้นยังคงเห็นไดในหลาย ๆ งานประพันธเพลงซาวนสเคป (Soundscape 
Composition) หรือหากเราจะมองวา วิธีการทํางานแบบ ซาวนวอรค ที่บัญญัติและคิดคนขึ้นมา
โดย ฮิลเดนการด เวสเทอรแคมป นั้น เปนการพัฒนาและยกระดับ อะคูสติกอีโคโลจี และซาวนสเคป 
ใหมีความงามและสามารถที่จะสรางเร่ืองราวใหมีมุมมองในทางดนตรีมากข้ึนโดยที่มิไดละทิ้งใจความ
สําคัญของ “เสียงในส่ิงแวดลอม” ใหลดนอยถอยลงไปแตอยางใด 
 The Site-Specific Music / Site Specific Sound 
 ดนตรีแบบไซตสเปซิฟค (Site-Specific Music) นั้นคือการทํางานของพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง 
Site Specificคือรูปแบบหนึ่งของงานศิลปะ ที่ศิลปนทํางานในพื้นที่นั้น ๆ สรางงานในพื้นที่ ๆ นั้น 
ใหสัมพันธกับพื้นที่นั้น ๆ แนวความคิดของงานศิลปะที่เจาะจงและเลือกสถานที่ของศิลปนเพื่อสราง
งาน เกิดข้ึนจากแนวความคิดที่ตองการนํางานศิลปะออกจากพื้นที่ของพิพิธภัณฑของศิลปน และ
ดวยความเช่ือที่วา ศิลปะสามารถเกิดข้ึนไดทุกที่และมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 
 รูปแบบของงานศิลปะที่เจาะจงพื้นที่หรือ Site-Specific Art นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ที่
เห็นอยางชัดแจงคืองานที่เกี่ยวพันกับส่ิงแวดลอมเชน การสรางงานศิลปะอยาง Landscape Art 
หรืองานศิลปะที่เกี่ยวพันกับภูมิประเทศ เชนการสรางงานที่เปนโครงสรางไวในพื้นที่หนึ่ง ๆ งานรูปปน 
หรืองานตาง ๆ อีกมากมาย หรือแมกระทั่งงานอยางSculptural หรืองานศิลปะที่เกี่ยวพันกับงาน
แกะสลักส่ิงปลูกสรางตาง ๆ นั้น ก็จัดไดวาคืองานศิลปะแบบ  Site-Specific Art ทั้งส้ิน กลาวคือ 
มันคือแนวความคิดที่ตองการนําศิลปะออกจากกําแพงของพิพิธภัณฑและศิลปนสามารถสรางงาน
ในพื้นที่ ๆ ศิลปนเลือกและสนใจที่จะสรางงานศิลปะนั่นเอง 
 ในทางดนตรี คําวา The Site-Specific Music และ Site-Specific Sound นั้น ก็คือมี
แนวความคิดเดียวกับการทํางานศิลปะที่เกี่ยวของกับพื้นที่ เปนการนํางานดนตรีออกมาจากเวที
คอรนเสิรต หรือแมกระทั่งนําเสียงจากพื้นที่มาสรางสรรคงานดนตรีนั่นเอง ซึ่งหากเราจะมองวาการ



 52

ทํางาน Site-Specific Music นั้นมีพื้นฐานที่ใกลเคียงและเกาะเกี่ยวกับงานอยาง Soudscape Music 
และ Sound walk นั้นก็คงจะกลาวในมุมมองนี้ไดเชนกัน 
 “จาก Malher ถึง Schafer นักดนตรีนั้นมีความสนใจถึง ความสัมพันธระหวางดนตรี
และภูมิประเทศ และน่ีคือส่ิงที่เกี่ยวของกับ ดนตรีและภูมิประเทศ”16 
 คํากลาวของตนของ อีดูย โคแมลเลส (Edu Comelles)นักประพันธรุนใหมชาวสเปน ที่
ทํางานดาน Sound Design และ Soundscape Composition กลาวไวในงานอธิบายงานประพนัธ
ของเขานั้น แสดงใหเห็นวา แนวความคิดของการทํางานประพันธที่เกี่ยวพันและเฉพาะเจาะจงถึง
พื้นที่ที่นักประพันธเลือกใช มีแนวความคิดมาต้ังแตการทํางานที่เปนนามธรรมอยางในยุค โรแมนติก 
ที่ใชเคร่ืองดนตรีบรรยายถึงความรูสึกนึกคิดของผูประพันธ จนมาถงึการศึกษาเสียงและความสัมพนัธ
ทางเสียงและส่ิงแวดลอมอยางการทํางาน Acoustic Ecology และ Soundscape Composition 
ของ เมอรรีย เชฟเฟอรนั่นเอง 
 เพื่อใหเห็นภาพชัดและเขาใจถึงดนตรีและพ้ืนที่มากยิ่งข้ึนในแนวความคิดและแนวทาง 
การประพันธดนตรีแบบ  Site-Specific Music รวมทั้งงานเสียงกับพื้นที่อยาง Site-Specific Sound 
นั้นก็ควรจะกลาวถึงแนวความคิดของเดวิด บี ไนท (David B. Knight) ที่เขียนไวในหนังสือ Landscape 
in musicอธิบายถึงแนวความคิดของ ดนตรีและพ้ืนที่ ดนตรีและภูมิประเทศวา  
 “บอยคร้ังที่ภูมิประเทศสรางแรงบันดาลใจและเปนแหลงขอมูลใหกับนักดนตรีและศิลปน” 
เดวิด บี ไนท ยังสรางแนวความคิดที่คูขนานกันของภูมิศาสตรและดนตรีที่สามารถอธิบายสองส่ิงที่
เปนตัวแทนกันคือ พื้นที่ สถานการณ ชองวาง การแจกจาย ชองวางการกระจัดกระจาย และ วฒันธรรม
ความเชื่อศาสนา และดวยแนวความคิดขางตนเหลานี้นี่เอง ที่ศิลปนสรางสรรคงานดนตรีและพื้นที่
และไดมีแนวทางใหม ๆ ที่สามารถรับรูและสัมผัสถึงดนตรี สัญลักษณดานดนตรีและขอมูลตาง ๆ 
พรอม ๆ กันไป 
 นอกจากนี้นั้น การทํางาน Site-Specific Music นั้นเกี่ยวพันและเกี่ยวของกับงาน 
Sound Installation หรือศิลปะการจัดวางเสียงดวย กลาวคือ การนําเสียงจากที่หนึ่ง ๆ หรือจัดแสดง
งานที่เสียงมีความสัมพันธกับพื้นที่ ดวยนั่นเอง รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อบันทึกเสียง นั่นก็เกี่ยวพัน
และเกี่ยวของกับ Site-Specific Musicอีกเชนกัน  
 

                                                  
 16 Edu  Comelles, “Walking Composition a Site-Specific Soundwalk" (Msc in  
Sound Design  School of Art Culture and Environment  University of Edinburgh, 2009), 30. 
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 ในภาพกวางของการทํางานประพันธเกี่ยวกับเสียงและพ้ืนที่ นอกจากงาน ซาวนสเคป 
(Soundscape) ซาวนวอรค (Soundwalk) หรือแมกระทั่งงานเสียงและส่ิงแวดลอมทางเสียงอยาง
การศึกษา อะคูสติกอีโคโลจี (Acoustic Ecology) นั้น ลวนแลวแตมีความเช่ือมโยง มีความเกี่ยวพัน
กับ Site-Specific Music  ดวยไมมากก็นอย และในศิลปะยุคใหมรวมทั้งการทํางานของ เสียงและ
พื้นที่ Site-Specificนั้นมีความคําสัญมาก ทั้งในดานการเปนแนวทางการทํางานประพันธ เปนเทคนคิ 
อีกทั้งยังเปนแนวความคิดที่เขาใจไดอยางชัดเจนมากข้ึนของความสัมพันธระหวาง เสียง ดนตรี พื้นที่ 
ภูมิประเทศ และความงามรวมทั้งแนวทางของศิลปะดวยนั่นเอง 
 อีกหนึ่งวิธีการที่สําคัญในการสรางงานดนตรีกับพื้นที่ และเกี่ยวพันกับการศึกษาถึงเสียง
และพื้นที่ที่เปนวิธีการที่นิยมใชในปจจุบันทั้งงานดนตรีหรืองานเสียงตาง ๆ นั้นคือ การทํางานลงพื้นที่
บันทึกเสียงหรือเรียกกันวา ฟลด เรคคอรดด้ิง (Filed Recording) นั้นคือการบันทึกเสียงจากพื้นที่ 
ดวยเคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อนํามาสรางสรรคงานข้ึนมา โดยจําเปนตองศึกษาพื้นที่ เขาใจทั้งสังคม 
วัฒนธรรม วัตถุทางเสียงตาง ๆ ในพื้นที่ หรือแมกระทั่งการเมืองและคนในพ้ืนที่นั้น ๆ ดวย  
 จะเห็นไดวาการทํางานของเสียงกับพื้นที่นั้นเช่ือมโยงและเกี่ยวพันกันทั้งสิ้นตั้งแต
ซาวนสเคป (Soundscape Composition)  ซาวนวอรค (Soundwalk) ไซดสเปซิฟค (Site-Specific 
Music) เร่ือยมาจนถึงการทํางาน ฟลดเรคคอรดด้ิง (Field Recording) ที่ลวนแลวแตเกี่ยวพันกับ
ผูประพันธ ความเขาใจในพ้ืนที่ ความงามทางศิลปะ รวมทั้ง วิธีการทํางานกับเสียงที่เกิดขึ้นใน
ส่ิงแวดลอมดวย 
 Music Concrète / Acousmatic / Electroacoustic 
 มิวสิค คงเคร็ต (Music Concrète) เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการประพันธเพลงโดยใช
เสียงที่บันทึกมาจัดวาง จัดเรียง ตัด ตอ เรียบเรียงใหม โดยใชกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
การตัด ตอ เทปแบบด้ังเดิม โดยไมวาจะเกิดข้ึนจากเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติ เสียงในชีวิตประจําวัน 
หรือ เสียงรบกวนตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  
 ในแนวความคิดเบ้ืองตนของการทํางาน มิวสิค คงเคร็ต (Music Concrète) นั้น เกิดข้ึน
และพัฒนามาจากการใชเทคโนโลยี เทปมิวสิค (Tape Music) หรือคือ การบันทกึเสียงนัน่เอง กลาวคือ 
การนําเสียงที่บันทึกมาเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคงานประพันธ และผูที่บัญญัติและคิดคนดนตรี 
ชนิดนี้ข้ึนมาคือ นักประพันธชาวฝร่ังเศส นามวา ปแอร เเชฟเฟอร (Pierre Schaeffer) ในป ค.ศ. 
1948  
 ปแอร แชฟเฟอร ยังไดมีการตั้งกลุม หรือ องคกรณ ที่มีชื่อวา GRMC (Group de 
Recherche de Musique Concrete) ข้ึนมารวมกับ ศิลปนฝรั่งเศส ที่ทํางานดนตรีดวยวิธีการ
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ลักษณะเดียวกัน เชน ปแอร อองรี (Pierre Henry) ฌาคส ปูแลง (Jacques Poullin) หรือรวมไปถึง 
ลุค เฟอรรารี่ (Luc Ferrari) ดวย ซึ่งกลุมของ ปแอร แชฟเฟอร นั้นยังกอตั้งสตูดิโอในการทํางาน
ดนตรีมิวสิค คงเคร็ต และอิเล็กโทรอะคูสติกข้ึนเปนแหงแรก 
 งานดนตรี มิวสิค คงเคร็ต เกิดข้ึนในคร้ังแรกในราว ๆ ป ค.ศ. 1948  เชนเดียวกับการต้ัง
กลุม GRMC ของ ปแอร แชฟเฟอร งานที่เรียกวา มิวสิค คงเคร็ต ชิ้นแรกเกิดข้ึนจากวิธีการที่เขานํา
แผนเสียงที่มีบทเพลงบันทึกอยูแลวนั้น นํามาตัดตอ บางก็นํามา เฟดอิน เฟดเอาท หรือแมกระทั่ง
เปลี่ยนความเร็วของเสียงจากแผนเสียงนั้น รวมทั้งยังมีการนําเสียงอ่ืนมาซอนทับเขาไป  
 ซึ่งความงามทางศิลปะ หรือจะเรียกวา ความงามทางดนตรีหรือวิธีการฟงดนตรีแบบ 
มิวสิค คงเคร็ต นั้น ปแอร แชฟเฟอรไดใหนิยามวา เปนการฟงดนตรีแบบ อะคูสแมติก (Acousmatic 
Listening) ซึ่งมีความหมายวาเปน วิธีการฟงโดยปราศจากการนึกถึงที่มาของเสียงและปราศจาก
ภาพบริบทของเสียง เปนวิธีการที่เขาถึงเสียงไดมากกวา 
 ในการนําเสนองานแบบ มิวสิค คงเคร็ต นั้น ในชวงแรกเปนการทํางานรวมกับสถานีวิทยุ
ในฝร่ังเศสซึ่งก็มีการนําเสอนผลงานดนตรีรูปแบบดังกลาวมากกมายหลากหลาย เปนการทํางาน
โดยปราศจากขนบดนตรีเดิมที่ทํางานกับ สกอร (Score) หรือ เคร่ืองดนตรี อีกศิลปนที่มีความสําคัญ
กับการทํางาน มิวสิค คงเคร็ต รวมทั้ง การทํางานที่มีความงามทางดนตรี หรือ เทคนิคการสรางสรรค
งานแบบอะคูสแมติก ก็คือ ลุค เฟอรราร่ี ศิลปนชาวฝร่ังเศสเชนกัน ที่ทํางานโดยการ บันทืกเสียง 
ในชีวิตประจําวัน นํามาเทียบเคียงและตีความทางดนตรี ใหมี จังหวะ สีสัน ความหนาแนนของเสียง 
รวมทั้ง ใสเร่ืองราวเขาไปในงานประพันธ อีกทั้งยังออกอากาศ ทางวิทยุฝร่ังเศสในยุคนั้น ในบางงาน
นั้นและยังมีการใสเสียงพูด หรือการบรรยาย ในลักษณะคลาย ๆ กับเปน สารคดี วิทยุ อีกดวย  
 ซึ่งในการทํางานในยุคแรกเร่ิมของการบันทึกเสียง และนําเสียงมาใชในงานประพันธ
ดนตรีมิวสิค คงเคร็ต (Music Concrète) นั้นการฟงดนตรีแบบอะคูสแมติก (Acousmatic) ถือวา
เปนมิติใหม ในการทํางานดนตรีที่มีพื้นฐานมาจากการใชวัตถุดิบทางเสียงหรือใชเสียงที่เกิดข้ึนจริง
รวมทั้งเสียงที่มีการบันทึกอยูกอนแลวมารอยเรียง จัดวาง และใสเร่ืองราวใหมีความงามทางศิลปะ
และทางดนตรีอยางแทจริง 
 ในอีกเทคนิคหนึ่งที่มีความสัมพันธและเกี่ยวโยงกับดนตรีแบบ มิวสิค คงเคร็ต นั้นคือ 
การทํางานดนตรีแบบ อิเล็กโทรอะคูสติก (Electroacoustic music) คือมีหลักความคิดใกลเคียงกัน
กับมิวสิค คงเคร็ต ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกนั้น มีกระบวนการทํางานคือ การบันทึกเสียงผานไมโครโฟน 
หรือกลาวในเชิงทฤษฎี คือการเปล่ียนสันญานไฟฟาเปนเสียง และผานกระบวนการทางไฟฟา ทั้ง
การตัด การสังเคราะหเสียง การเปลี่ยนคุณลักษณะเสียง การเปลี่ยนความหนาแนนของเนื้อเสียง 



 55

และนํามาจัดวางใหเกิดความงามทางศิลปะ ซึ่งก็มีความคลายคลึงและพัฒนาควบคูในยุคแรกเร่ิม
กับการทํางานดนตรี มิวสิค คงเคร็ต หรือการบันทึกเสียงที่เรียกวา เทปมิวสิค ดวยนั่นเอง 
 หากเราจะมองถึงความเชื่อมโยงกันระหวาง ดนตรีกับพื้นที่ เสียงและส่ิงแวดลอมทางเสียง 
การศึกษาถึงเสียงในยุคหลัง ที่ลงลึกไปถึงความสัมพันธของเสียงและพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงของเสียง
และส่ิงแวดลอมทางเสียง การทํางานดนตรีกับพื้นที่ อยางการประพันธเพลงแบบซาวนสเคป 
(Soundscape Composition)  เทคนิคและวิธีการหรือความงามทางดนตรีอยาง ซาวนวอรค (Sound 
walk) หรือการทํางานเสียงที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ อยาง ไซต สเปซิฟค (Site-Specific Music) นั้น 
อาจจะกลาวไดวา ลวนแลวแตมีพื้นฐานและตอยอดมาจากการทํางาน มิวสิค คงเคร็ต (Music 
Concret) และการฟงดนตรีแบบ อะคูสแมติก (Acousmatic Listening)  รวมทั้งเทคนิคการทํางาน
ดนตรีแบบ อิเล็กโทรอะคูสติก (Electroacoustic) ก็คงจะไมเกินเลยไปนัก  
 จากการทํางานและการกอต้ัง GRMC (Group de Recherche de Musique Concrete) 
ข้ึนมารวมกับ ศิลปนฝร่ังเศสของปแอรเชฟเฟอร ที่สรางสรรคแนวทางใหม ๆ ใหกับการใชเสียงเปน
วัตถุดิบในการสรางงานประพันธ เร่ือยมาจนมีการศึกษาอยางจริงจังถึง เสียงกับพื้นที่ รวมทั้งการ
ต้ังกลุม (World Soundscape Project) ของ ไรมอนด เมอรีย เชฟเฟอร คือการพัฒนาและเกี่ยว
เนื่องกันกับวัฒนธรรมการประพันธเพลงดวย การบันทึกเสียงจากพื้นที่จริง เสียงในชีวิตประจําวันได
อยางชัดแจง ดังคํากลาวในหนังสือ The Tuning Of The World ของเขาที่วา  
 “การที่ผมจะเขาใจความงามแบบอะคูสแมติก เราควรที่จะตระหนักถึงโลกอันเปนพื้นที่
ทางการประพันธดนตรีที่กวางใหญ ซึ่งเกิดข้ึนตลอดมาอยางตอเนื่องกอนพวกเรา”17 
 
อิทธิพลจากศิลปนทานอ่ืน / บทวิเคราะหงานประพันธ  
 ฮิลเดการด เวสเตอรแคมป (Hildegard Westerkamp) : In To The Labyrinth 
(2000) 
 ฮิลเดการด เวสเตอรแคมป เปนนักประพันธดนตรี นักวิชาการดนตรีและนักนิเวศวิทยา
ทางเสียงชาวเยอรมัน-แคนนาดา ที่เกิดเมื่อป ค.ศ. 1946เธอเปนหนึ่งในสมาชิกที่เขารวมการทํางาน
โครงการกับกลุม World Sounscape Project (WSP) และเรยมอน มูเรย เชฟเฟอร (Reymond Murry 
Schafer) ที่มหาวิทยาลัย ไซมอน เฟรเซอ (Simon Fraser) เม่ือตอนทีเ่ธอยายมาอยูประเทศแคนนาดา 

                                                  
 17 R. Murray Schafer, Our Sonic Environment and The Soundscape the 

Tuning of the World (New York: Destiny Books, 1994), 90 
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ในป ค.ศ.1968 ซึ่งกลุม (WSP)  เปนกลุมและองคกรที่ทํางานดนตรี งานเสียง และศึกษาเกี่ยวกับ 
ดนตรีแบบซาวนสเคป (Soundscape Composition)   
 อีกทั้ง ฮิลเดการด เวสเตอรแคมป และ เรยมอน มูเรย เชฟเฟอร ยังไดรวมกันกอต้ังกลุม 
World Forum for Acoustic Ecology (WAFA) เพื่อทํางานสรางสรรคงานประพันธ เพื่อศึกษา
สังคม วัฒนธรรม พื้นที่ เสียงตาง ๆ ทีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ตาง ๆ กันของวัฒนธรรมที่แตกตาง รวมทั้งยัง
ศึกษาถึงการฟง การรับรูทางเสียง รวมทั้งทํางานเพื่อรักษา ออกแบบหรือแมกระทัง่สรางดุลยภาพของ
ส่ิงแวดลอมทางเสียงใหกับพื้นที่และวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปดวย 
 ฮิลเดการด เวสเตอรแคมป ทํางาน ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น หลากหลายงาน แตงานที่
ผูวิจัยยกมาวิเคราะหเปนบทประพันธ ชื่อ In To The Labyrinth ซึ่งเธอประพันธไวในป ค.ศ. 2000  
 บทวิเคราะหงานประพันธ  
 บทประพันธ In To The Labyrinth นั้นจัดเปนงานประพันธประเภท ซาวนสเคปคอมโพ
สิชั่น (Soundscape Composition) ซึ่งคืองานประพันธที่ใชเสียงจากพื้นที่จริง มาจัดวาง และ
เรียบเรียงออกมาตามการตีความของผูประพันธ ซึ่งข้ันตอนการทํางานของซาวนสเคปคอมโพสิชั่นนั้น 
การทํางานประพันธในพื้นที่ไหน ๆ นั้น ยอมเร่ิมมาจากการลงพื้นที่ ศึกษาขอมูลภูมิทัศน ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม ของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อที่จะหยิบจับ “วัตุดิบในพื้นที่มาใชในงานประพันธ” ซึ่งก็คือเสียงที่อัด
ดวยไมโครโฟน ตามสถานที่ตาง ๆ หรือเสียง ที่ผูประพันธตองการที่จะนํามาใชเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ
ของพื้นที่นั้น ๆ นั่นเอง 
 ในงาน In To The Labyrinth ฮิลเดการด เวสเตอรแคมป เธอเดินทางไปประเทศอินเดีย 
และตองการที่จะนําเสนอเสียงของการเดินทางของเธอที่ประสบพบเจอมาในประเทศอินเดีย มา
นําเสนอเปนงานประพันธชิ้นนี้ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง วัฒนธรรมของอินเดีย ดนตรีของอินเดีย ส่ิงแวดลอม
ทางเสียงของประเทศอินเดีย รวมทั้งยังแสดงใหเห็นแงมุมทางเสียงของกิจกรรมตาง ๆ ที่หอหุมสังคม
อินเดียไว วัฒนธรรมความเชื่อของอินเดีย ที่ผูกโยงผูคนในสังคมอินเดีย ตามการตีความของเธอ  
 วัตถุดิบทางเสียง (Sound Source) ที่เธอใชในงานประพันธชิ้นนี้ ไดมีการบันทึกและ
แสดงแหลงที่มาของเสียงตาง ๆ ที่เธอนํามาประกอบและเรียบเรียงเปนบทประพันธ In To The 
Labyrinth ซึ่งเธออธิบายไวดังนี้  
 Voices and Musicians: 
 Group of Rajasthani musicians, camel fair, Pushkar 
 Kamal Kothari's group of Rajasthani musicians, Jodhpur 
 Sitar, played by Arun Patak in music shop, Old Delhi 
 Situ Singh-Bühler, mezzo soprano, Delhi 
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 Snake Charmer, Lodi Gardens, Delhi 
 Sarangi player, Madore Park, Jodhpur 
 Vendor, Janak Puri, Delhi6757 
 Young boy singing, camel fair, Pushkar, Rajasthan 
 
 Other Sounds: 
 Bicycle Bell, Tilak Nagar, Delhi 
 Crickets, Palolem, Goa. 
 Film music from loudspeaker near vegetable market, Tilak Nagar, Delhi 
 Footsteps, Shivananda Ashram, Rishikesh 
 Gate, Shivananda Ashram, Rishikesh 
 Stone cutters working on restaurations, Jodhpur Fort, Rajasthan 
 Toy vendor's trumpet, Delhi  
 Traffic, Connaught Place, Delhi 
 Traffic near vegetable market, Tilak Nagar, Delhi 
 Train with trainhorn as it is approaching Delhi 
 Trainhorn as heard from the elevated grounds of the Bahai temple, Delhi18 
 
 จะเห็นไดวาเธออธิบายและจดบันทึกแหลงที่มาของวัตถุดิบทางเสียงที่ใชในงานประพันธ
ของเธอ และเราจะเห็นวาเธอไดแบงประเภทของเสียงไววามี 2 ชนิดใหญ ๆ อันดับแรกคือ เสียงพูด
ของคน และเสียงของนักดนตรี (ในที่นี้เลนดนตรีอินเดีย) เธอไดบันทึกเสียงและจดบันทึกวาเสียง
แตละเสียงนั้นเธอไดบันทึกมาจากที่ใด เปนเสียงของใคร เพื่อเธอจะไดนํามาใชเปน เอกลักษณของ
งาน และเราจะเห็นไดอยางชัดเจนวา เสียงของคน รวมทั้งวงดนตรีอินเดีย ที่เธอบันทึกมานั้น กลายเปน
สวนสําคัญที่ทําใหงานประพันธเพลงชิ้นนี้นาสนใจ เนื่องเพราะจะเห็นไดวา ความเปนวัฒนธรรม
อินเดียนั้น สงผานเสียงที่เธอบันทึกมาเพื่อแสดงความหมาย อัตลักษณ ของพื้นที่ รวมทั้งความเชื่อ
ของวัฒนธรรมอินเดีย โดยในงานประพันธชิ้นนี้ เธอคลายทําหนาที่เปนเหมือนผูสงสาสน และจัดวาง

                                                  
 18 Hildegard WesterKamp, Into The Labyrinth (2010), accessed July 8, 2016,  
available from http://www.sfu.ca/~westerka/program_notes/labyrinth.html 

http://www.sfu.ca/%7Ewesterka/program_notes/labyrinth.html
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เสียง โดย Hildegard เธอคลายกับจะปลอยใหผูฟงไดฟงความหมายและความงามของวัฒนธรรม
อินเดียผานเสียงที่เธอบันทึกมา และนํามาจัดวางในงานประพันธชิ้นนี้ 
 และในอีกชนิดหนึ่ง เธอแบงแยกประเภทเสียงตาง ๆ นอกเหนือไปจากเสียงคน เสียงจาก
วงดนตรีอินเดียตามสถานที่ตาง ๆ แลว เธอไดแบงเสียงและใหความหมายเสียงอ่ืน ๆ เชนเสียงกระด่ิง
จักรยาน เสียงการจราจรที่วุนวาย เสียงจากเทศกาลหนัง หรือแมกระทั่งเสียงการทํางานตัดหินของ
อินเดีย ที่เปนเสียงที่เธอใชมาเปนการ Intro เขาสูงานประพันธชิ้นนี้ในชวงตนของเพลงไดอยาง
นาสนใจและในแตละเสียงเธอก็จดบันทึกวามาจากสถานที่ใดเชนเดียวกันกับเสียงจากคนและวงดนตรี
ดังที่กลาวมาขางตน 
 บทประพันธ In To The Labyrinth เปนงานประพันธซาวนสเคปคอมโพสิชั่น จึงไมมี
การบันทึกโนตหรือกราฟฟคของเพลง ผูวิจัยจึงใชโปรแกรมที่แสดงใหเห็นการแบงทอนเพลง และ
ความหนาแนนของคล่ืนเสียงดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 23 ภาพคล่ืนเสียงเพลง In To The Labyrinth จากโปรแกรม IZotope RX 
 
 ในบทประพันธ In To The Labyrinth  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหจากภาพคลื่นเสียงและ
ทอนเพลงจากการฟง จึงทําการแบงทอนและตีความ วรรค ของบทประพันธชิ้นนี้ดังนี้  
 นาทีที่ 0.00 ทอนเปด เปนเสียงหินเคาะจังหวะ และตามดวยกลองอินดีย เพื่อเสมือนส่ือ
วาเปนการเปดทางเขาสู เขาวงกต ความวุนวาย ของการเดินทาง 
 นาทีที่ 01.09 เปล่ียนอารมณเปล่ียนทอนเพื่อเตรียมที่จะเกลาเสียงไปสู จังหวะกลอง 
และเขาสู จังหวะกลองที่สงมาจากจังหวะของหินในชวงนาทีแรกของเพลง 
 นาทีที่ 01.58 เสียงหวูดรถไฟ จากนั้นกลมกลืนเสียงไปสูเสียงของ เคร่ืองดนตรีอินเดีย 
และเร่ิมตนเพลงอินเดียตอไป 
 นาทีที่ 02.37 เสียงเคร่ืองดนตรีซอซารังกี กลองแขก และวงดนตรีอินเดีย ผสมผสานกับ
เสียงหวูดรถไฟ อยางกลมกลืน และมีเสียงของรถไฟที่วิ่งเปนจังหวะควบคูกับเสียงกลอง เพื่อส่ือถึง
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วัฒนธรรมดนตรีและวัฒนธรรมทางเสียงที่แวดลอมชีวิตประจําวันของคนอินเดีย และรถไฟส่ือแทน
การเดินทาง 
 นาทีที่ 04.03 เขาสูความนิ่ง มีเสียงเดินเทาเหมือนเปล่ียนฉากใหกับบทประพันธ คลาย
กับผูประพันธตองการที่จะเปล่ียนฉากความวุนวายเพื่อ นํามาสูเสียงบรรยากาศ (Ambience) ทีห่อหุม
ดวย เอฟเฟกต รีเวิรบ(Revarb) 
 นาทีที่ 05.10 เสียงที่วุนวาย สับสน ซับซอน เขามาจากการ เปลี่ยนผานบทประพันธ 
(Transition) ของฉากที่เงียบนิ่ง เคร่ืองดนตรีซอซารังกี เสียงกระด่ิง เสียงมหรสพ ขับเดน เพื่อแยง
ความโดนเดนกันและกันอยางลงตัว ทอนที่มีความหนาแนนของบทประพันธและคล่ืนเสียงทั้ง วัตถุดิบ
ทางเสียง (Soucesource) และ เสียงสัญญาณ  (Soundsigna)l ตาง ๆ ทอนนี้จะมีความดังและ
ความหนาแนนของเสียงมากที่สุด เพื่อสงตอไปยังทอนที่นิ่ง และเต็มไปดวยความเงยีบทีเ่ปนเสมอืน
ส่ิงแทนสมาธิตามความเชื่อของวัฒนธรรมอินเดียและหลีกจากความวุนวาย 
 นาทีที่ 06.49 เปล่ียนทอนเปล่ียนอารมณ จากความวุนวาย เขาสูความเงียบแทนความ
มีสมาธิ เสียงระฆังที่แสดงถึง วัฒนธรรมของชาวพุทธตามความเชื่อทางศาสนาของอินเดีย เตรียม
เขาสูความวางเปลาและนิ่งที่สุดของบทประพันธ ในทอนตอไป 
 นาทีที่ 07.50 เปนทอนที่นิ่งที่สุด เสียงจักจั่นรองและคอย ๆ มีเสียงระฆังเขามา เพื่อจะ
นําทางไปสูความวุนวายอีกครั้ง เสียงซารานนี่ ของวงมโหรีอินเดีย คอย ๆ คลืบคลานหลบเขามา 
ตอมาจึงคอย ๆ ปลอยออกไปสูทอนตอไป มีการใสเอฟเฟกตรีเวิบเพื่อชวยใหไดความรูสึกลึกลับของ
วัฒนธรรมความเชื่ออินเดีย 
 นาทีที่ 09.43 เสียงรองที่ เอ้ือน โหยหวน ทําใหยิ่งขับเนนถึงความ ลึกลับ ของทอนหยุด
ที่ยาวนานนี้ เพื่อเตรียมออกจากความกดดันของทอนที่นิ่งและเวิ้งวาง 
 นาทีที่ 10.39 เร่ิมเขาสูความคึกคักของบทประพันธอีกคร้ัง เสียงที่ใหความคึกคักของ
จังหวะกลอง เดนกวา แตกลมกลืนกับความลึกลับ ดวยเสียงฉากหลังของบรรยากาศ (Background) 
แหงความเวิ้งวางจากทอนกอนหนา รวมทั้งเสียงจักจ่ันที่ผลัดกันแสดงบทบาท ทอนนี้มกีารผสมผสาน
ของความขัดแยงกันของเสียงสองชนิดทั้งจากผูคนและสถานที่ที่แสดงถึงความโดนเดนไมแพกัน 
ทั้งความนิ่ง เวิ้งวาง และความสนุกสนาน 
 นาทีที่ 12.25 เสียงจักจั่น ที่ดัง และเขามาเพื่อเปลี่ยนทอนบทประพันธ เพื่อนําเขาสู
ทอนจบ 
 นาทีที่ 12.57 เสียงเคร่ืองเคาะ และระฆังกลับมา เหมือนเชนในตอนตนของบทประพันธ 
มีการใชเทคนิคการแพน (Pan) เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงความไมรูทิศทาง เสียงโดรนที่เปนเอกลักษณ
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ของวัฒนธรรมดนตรีอินเดีย ทําหนาที่อีกคร้ังในทอนสุดทายนี้ ทอนสุดทายจึงเหมือนเปนการ “รวม
ทุก ๆ อยางที่เกิดข้ึนในเพลงนี้ทั้งหมด" สรุปออกมาเปนความกลมกลืนของทุก ๆ เสียงและ ทุก ๆ 
วัตถุดิบทางเสียง (Soundsouce) และความคิดทางดนตรี (Musicle idea) ของผูประพันธที่มีใน
เพลงนี้ 
 ในภาพรวมบทประพันธ In To The Labyrinth นั้น เปนบทประพันธที่ส่ือสารความหมาย
ของเสียงจากพื้นที่ซึ่งคือประเทศอินเดีย เพื่อที่จะแสดงใหเห็น วิถีชีวิต ส่ิงแวดลอมทางเสียง รวมทั้ง 
เสียงที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมความเชื่อ ประเพณี หรือเสียงที่ตองการบอกเลาเร่ืองราวตาง ๆ ไดอยาง
ชัดเจน อีกทั้งฮิลเดนการด เวสเตอรแคมป ยังทําใหผูฟงไดรับรูถึงความงดงามของเสียงที่เธอบันทึก
มา เธอรอยเรียงและจัดวางเสียงใหเปนเร่ืองราวตามที่เธอตองการสื่อสาร ซึ่งบทประพันธ In To The 
Labyrinth ไดทําหนาที่อยางสมบูรณแบบ 
 อีดู โคเมลเลส (Edu Comelles) : Walking Composition 
 อีดู โคเมลเลส (Edu Comelles) ศิลปนรุนใหมชาวสเปน เกิดและเติบโตที่วาเลนเซีย 
ประเทศสเปน เขาเปนศิลปนที่ทํางานซาวนดีไซดเนอร (Sound Designer) ออกแบบเสียง รวมทั้งยัง
ทํางานที่เกี่ยวพันกับเสียงและพื้นที่อยางงาน ไซตสเปซิฟก มิวสิค (Site-Specific Music) มากมาย
หลายงาน ทํางานโปรเจตเด่ียวเกี่ยวกับการออกแบบเสียงงานซาวนสเคปคอมโพสิชั่นมาไมตํ่ากวา 
20 ชิ้นจนถึงปจจุบัน 
 อีดู โคเมลเลส จบการศึกษาในสาขาซาวนอารต (Sound Art) และซาวนดีไซด (Sound 
Design) จากมหาวิทยาลัยเอดินเบิรก (Edinburgh) ประเทศสก็อตแลนด ทํางานเกี่ยวกับงาน
ออกแบบเสียง งานซาวนสเคปคอมโพสิชั่นอยางไมหยุดหยอน อีกทั้งยังไดเปนวิทยาการ จัดเวิรคชอป
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับเสียงและพื้นที่ใหแกนักประพันธและผูสนใจงานดาน เสียงกับพื้นที่ งาน
ซาวนสเคปคอมโพสิชั่นอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
 บทวิเคราะหงานประพันธ 
 บทประพันธ Walking Composition ของ อีดู โคเมลเลส นั้น เปนงานโปรเจ็กตที่เขาทํา
เพื่อเปนงานจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย เอดินเบิรก ประเทศสก็อตแลนด ใน
สาขาวิชา ซาวนอารต งานประพันธชิ้นนี้เปนงานที่เจาะจงทํางานเกี่ยวกับเสียงในพื้นที่ โดยใชเทคนิค
การทํางานแบบ ซาวนวอรค (Sound walk) ในการดําเนินการอัดเสียงรวมถึงการประพันธเพลง ๆ นี้ 
 อีดู โคเมลเลส เรียกงานช้ินนี้ของเขาวา เปนงาน ไซต สเปซซิฟคซาวนวอรค (Site Specific 
Soundwalk) กลาวคือ งานประพันธชิ้นนี้คือการ ที่เขาเลือกพื้นที่ คือ Hermiltage of Briad a Natural 
Reserve ซึ่งอยูใจกลางเมือง Edinburgh ประเทศ สก็อตแลนด ที่ซึ่งเปนที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยที่เขา
ศึกษาในระดับปริญญาเอกนั่นเอง 



 61

 ในโปรเจ็กตบทประพันธ walking Composition ชิ้นนี้ อีดู โคเมลเลส ตองการที่จะจําแนก
แยกแยะระหวาง ประสบการณการฟงและส่ิงแวดลอมในการทํางานที่เขาเดินเพื่อบันทึกเสียง อีกทั้ง
โปรเจ็กตนี้เขายังตองการที่จะนําผูฟงเดินทางเปดโลกไปสูวิธีคิดแบบซาวนสเคปคอมโพสิชั่น 
(Soundscape Composition) ที่สามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงการจัดการกับเสียงจากพื้นที่และแสดง
เสียงออกมาใหผูชมไดเห็นไดฟง 
 อีกทั้งในบทประพันธชิ้นนี้ อีดู โคเมลเลส ยังไดทดลองที่จะนาํเทคโนโลยี GPS เขามา
เชื่อมโยงและปรับใชในขอบเขตของงานดนตรีซาวนสเคปเพื่อจัดการกับเสียงและแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของเสียงและพื้นที่วาสามารถท่ีจะแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางไร ในการทํางาน 
Site Specific Soundwalk วาเสียงมีความสัมพันธกับพื้นที่จริงนั่นเอง 
 

 
 
ภาพที่ 24 ภาพแสดงการเดินบันทึกเสียงจาก GPS ในงานประพันธ Walking Composition ของ 

อีดู โคเมลเส (Edu Comelles) 
 
 Walking Composition บทประพันธมีความยาวกวา 18.46 นาที ที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห
และแสดงใหเห็นนี้เปนงานอยูในเลมของวิทยานิพนธของ อีดู โคเมลเลส ซึ่งไดเผยแพรทางเว็ปไซต
ของเขาเองเมื่อป 2010ซึ่งผูวิจัยทําการวิเคาะหบทประพันธออกมาดังนี้ 
 ทอนที่ 1 (0.00 - 4.16) เปดมาดวยเสียงรถยนตที่วิ่งผานแสดงใหเห็นถึงการเดินทางเขา
สูพื้นที่ธรรมชาติกลางเมืองเอดินเบิรกแหงนี้ ซึ่ง อีดู โคเมลเลส บันทึกเสียง น้ําตก เสียงลม เสียงของ
กิ่งไม และนํามาสังเคราะหและจัดการดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส หยิบจับและแยกยอยเสียง
ออกมาเปนจังหวะตามธรรมชาติของเสียงไดเสียงที่มีเนื้อเสียงแปลกและแตกตางจากเสียงของน้ํา 
เสียงของธรรมชาติในสถานที่จริงที่เขาบันทึกเสียงมา แตทวายังคงจังหวะจะโคนของเสียงจากพ้ืนที่
นั้น ๆ อยู 
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 ทอนที่ 2 (4.17 - 7.19) มีเสียงเคร่ืองดนตรี อิเล็กทรอนิกส เขามาคร้ังหนึ่ง สวนเสียงน้ํา 
ไหลและเสียงหินที่กระทบกับน้ํา ทั้งเสียงธรรมชาติอ่ืน ๆ ยังดําเนินตอไปอยางตอเนื่องซ่ึงทวีความ
หนาแนนของเนื้อเสียงมากข้ึน ๆ พรอม ๆ กับการปลอยใหเสียงน้ําตกเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 
เสียงเคร่ืองดนตรี (อิเล็กทรอนิกส) ดังเปนฉากหลังเขามาพรอม ๆ กับการปูทางใหเสียงของนํ้าตก 
เสียงของน้ําไหลในลําธารแสดงบทบาทอยางเต็มที่ 
 ทอนที่ 3 (7.20 -9.38) เปนทอนที่ใหบทบาทของเคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกสแสดงบทบาท
แทนเสียงจากพื้นที่จริง ทั้งบทบาทแทนเสียงลําธาร เสียงน้ําตก ที่ปูพื้นฐานใหสัมผัสเสียงจากพื้นที่ใน
ทอนแรก ๆ ของบทประพันธ ในทอนนี้เสียงเคร่ืองดนตรีแสดงบทบาทเปนลูปไปตลอดตอเนื่อง แทรก
ดวยเสียงปฏิสัมพันธของผูคนใหไดยินบทสนทนาในพ้ืนที่ เสียงเคร่ืองดนตรีที่ดังยังคงทําหนาที่ควบคู
ไปกับเสียงน้ําไหล เสียงลําธาร ในจังหวะที่เนิบชาและแผวเบา ซึ่งใหความรูสึกถึงความลึกลับ ความ
สงบ และธรรมชาติที่สมบูรณของพ้ืนที่ Hermiltage of Briad a Natural Reserve ซึ่งอยูใจกลางเมือง 
Edinburgh ประเทศ สก็อตแลนด 
 ทอนที่ 4 (9.39 - 12.08) เสียงของเครื่องดนตรี เริ่มเปลี่ยนจังหวะ เขาสูความคึกคัก
ยังคงเปนการเลนแบบลูปมิวสิค (Loop Music) เปนจังหวะชัดเจน โดยพื้นหลังของเสียงยังคงเปน
ฉากหลัง (Background) ของเสียงลม เสียงน้ํา ในพื้นที่ ทวาในทอนนี้เองที่ อีดู โคเมลเลส สังเคราะห
เสียงโดยใชเอฟเฟกต เขามาชวยใหเสียงเคร่ืองดนตรีมีบทบาทและมีความแตกตางออกไป คือมีการ
ใชดีเลย เขามาชวยสรางสีสันใหกับเสียงที่เขาสังเคราะหออกมาเปนดนตรี 
 ทอนที่ 5 (12.10 - 17.08) หลังจากที่ความคึกคักของเครื่องดนตรีประกอบจังหวะใน
ทอนกอนหนาจางหายไป เสียงที่เขามามีบทบาทในทอนนี้คือมีการใชเสียง โดรน ซึ่งกองกังวานเปน
ตัวเอกของทอน รวมทั้งมีการดึง เสียงดนตรีในทอนที่ 2 กลับมามีบทบาทมากข้ึน รวมทัง้เสียงดนตรี
คลายมาริมบา ที่ปูทางเปนฉากหลัง (Background) แผว ๆ ในทอนที่ 2  กลับมามีบทบาทอีกครั้ง 
ซึ่งทอนนี้คลายเปนทอนที่ อีดู โคเมลเลส ตองการที่จะนําเสนอความเปนดนตรีของบทประพันธนี้
มากที่สุด มีจังหวะ มีทํานอง ที่วนเปนลูปควบคูไปกับ เสียงธรรมชาติที่เปนแบคกราวนที่ดังแผว ๆ 
อยูเบ้ืองหลังของ Loop Musicชุดนี้ ในทอนนี้หากจะมองวาเปนทอนที่รวบรวมทุกการสังเคราะหของ
เสียงจากพื้นที่ รวมทั้งการนําเสนอความเปนดนตรีที่ผูประพันธตีความจากกับทํางานกบัพืน้ทีแ่หงนี้
ก็วาได 
 ทอนที่ 6 (17.08 - 18.46) เสียงดนตรีที่สอดประสานกันในทอนกอนหนา คอย ๆ เฟดออก
และจางหายไป เสียงน้ําไหล เสียงน้ําตก เสียงนก เสียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณของ Hermiltage of 
Briad a Natural Reserve ซึ่งอยูใจกลางเมือง Edinburgh กลับมามีบทบาทอีกคร้ัง หลังจากทอนที่
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เต็มไปดวยการตีความเปนดนตรีในทอนกอนหนา สวนทอนปดของบทประพันธนี้ เสียงธรรมชาติมี
บทบาทจนคอย ๆ จางหายไปจนจบบทประพันธ 
 บทประพันธ  Walking Composition  ชิ้นนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการทํางาน Site Specific 
Music  รวมทั้งการใชเทคนิคการประพันธแบบ  Sound Walk ที่นําเสียงจากพื้นที่มาตีความ มา
ถอดความ รวมทั้งมาสังเคราะหดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําใหผูฟงไดรับประสบการณที่
แตกตาง อีกทั้งยังไดสัมผัสกับเสียงของพื้นที่จริงที่ผูประพันธตองการนําเสนอ รวมทั้งยังมีการทดลอง
ดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่แสดงใหเห็นขอบเขต เห็นภาพชัดเจนในการเดินทางในพื้นที่และ
เจาะจงที่จะใชทํางานประพันธ คือการใช GPS  แสดงและอธิบายการทํางาน ซึ่งนับวาเปนอีกบท
ประพันธหนึ่งที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง เสียง พื้นที่ เทคโนโลยี และการตีความเสียงจาก
พื้นที่เปนดนตรีไดอยางดีอีกบทประพันธหนึ่ง 
 ปเตอร คูแซ็ค (Peter Cusack) : Your Favorite London Sounds 
 ปเตอร คูแซ็คศิลปน ชาวออสเตรเลีย เกิดเมื่อป ค.ศ.1948 เขาเปนสมาชิกของ CRiSAP 
หรือ (Creative Research in Sound Arts Pratice) เขาทํางานดนตรีซาวนสเคปมาอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน ปเตอร คูแซ็ค ยังเคยเปนสมาชิกของ Avant garde musical ซึ่งเลนดนตรีแนวทดลอง
ในชวงป ค.ศ. 1978 - 1986 รวมกับ สตีฟแบรฟอรด (Steve Bereford), เดวิด ทูป (David Toop) 
และเทอรร่ี เดย (Terry Day)    
 ปเตอร คูแซ็ค มีความสนใจและทํางานเกี่ยวกับเสียงและสิ่งแวดลอมรวมทั้งยังศึกษา 
อะคูสติกอีโคโลจี (Acoustic Ecology) ซึ่งการทํางานถึงส่ิงแวดลอมทางเสียงของเขาแสดงใหเห็น
ผานงานอยางเชนการบันทึกเสียงที่ Lake Baikal,ประเทศไซบีเรีย รวมทั้งงานที่บันทึกเสียงและศึกษา
ส่ิงแวดลอมทางเสียงที่ประเทศอาเซอรไบจานดวย ซึ่งปเตอร คูแซ็คทํางานและมุงความสนใจอยาง
จริงจังถึงการเปล่ียนแปลงทางเสียงที่เกี่ยวพันกับมนุษยและเทคโนโลยี 
 ในงานโครงการ “Your Favorite London Sounds” ปเตอร คูแซ็ค เร่ิมทํางานโครงการนี้
ในป ค.ศ. 1998 ซึ่งโครงการนี้ ปเตอร คูแซ็ค มีเปาหมายที่จะคนหาถึงเสียงรบกวน (Noise) ในลอนดอน 
รวมทั้งยังคนหาและต้ังคําถามถึงเสียงที่ดึงดูดความสนใจของผูคนในลอนดอน 
 ปเตอร คูแซ็ค นับไดวาเปนศิลปนและคนที่ทํางานดนตรีซาวนสเคป ศึกษาถึงส่ิงแวดลอม
ทางเสียง ตอยอดแนวความคิดและดนตรีในยุคแรกของซาวนสเคปมาจนถึงปจจุบัน ทั้งงานโครงการ
การบันทึกเสียงและงานประพันธของเขาในยุคปจจุบัน ยังพัฒนาและเช่ือมโยงเทคโนโลยีเขากับ
การศึกษาส่ิงแวดลอมทางเสียงและดนตรีซาวนเสคปไดเปนอยางดี 
 
 



 64

 บทวิเคราะหงานประพันธ 
 โครงการ “Your Favorite London Sounds” นั้นนําเสนอออกมาในหลากหลายรูปแบบ
แตทั้งหมดเริ่มตนดวยแนวความคิดถึงการคนหาเสียงที่เปนเสียงที่ชอบที่สุดของคนในลอนดอน 
โครงการงานประพันธและงานบันทึกเสียงจากพื้นที่โครงการนี้ของ ปเตอร คูแซ็ค เร่ิมตนดวยการตัง้
คําถามถึงส่ิงแวดลอมทางเสียงในพื้นที่ ๆ เขาอาศัยอยูคือ ลอนดอนประเทศอังกฤษ ปเตอร คูแซ็ค 
ต้ังคําถามและสังเกตุรวมทั้งบันทึกเสียงจากคําตอบเหลานั้น เช่ือมโยงส่ิงแวดลอมทางเสียงของ
ลอนดอนเขากับความนึกคิดของผูคนในพื้นที่ 
 เสียงที่ ปเตอร คูแซ็ค บันทึกมารวบรวมออกมาในรูปแบบอัลบั้มรวบรวมเสียง ซึ่งลวน
แลวแตมาจากพื้นทีที่แตกตางไปในลอนดอน เสียงของเหตุการณตาง ๆ ของลอนดอน หรือแมกระทั่ง
เสียงในความนึกคิดของผูคนที่เขาต้ังคําถามถึงเสียงในลอนดอน 
 บางเสียงที่บันทึกมาในอัลบ้ัม อาจจะเปนแทร็คที่ไมยาวหรือส้ัน แตก็เปนการใหน้ําหนัก
ของเสียงไปที่แนวความคิดหรือมีความเปนบทกวีอยูเล็กนอย ดังเชน “Onion frying in my flat” หรือ 
Rain on skylight while lying in bed” เปนตน 
 งานโครงการ “Your Favorite London Sounds” ชิ้นนี้เปนตัวอยางที่ดีถึงการต้ังคําถาม
กับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู ปเตอร คูแซ็ค แสดงใหเห็นผานโครงการงานประพันธชิ้นนี้ ใชความรู 
แนวความคิดในดานงานอะคูสติกอีโคโลจี เชื่อมโยงความเปนเมืองของลอนดอนผานการบันทึกเสียง
และส่ิงแวกลอมทางเสียง 
 ปเตอร คูแซ็ค กลาวถึงงานโครงการนี้ของเขาวา มันเร่ิมตนที่ลอนดอนแตอาจจะไปจบลง
ที่ปกกิ่ง ชิคาโก หรือ ปราก คูแซ็ค มองวางานโครงการนี้เปนจุดเร่ิมตนที่จะทําใหคนสนใจที่จะทํางาน
กับพื้นที่ตาง ๆ ที่ตนเองอาศัยอยู สามารถนําความรับรูทางดานเสียงเพื่อที่จะเขาใจพื้นที่ เสียงที่
แตกตางของแตละพื้นที่สะทอนวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป เขายังกลาวถึงงานของเขาอีกวา คุณ
สามารถที่จะเรียนรูเมืองที่คุณอาศัยอยูโดยการต้ังคําถามถึงเสียงที่เกิดข้ึน 
 ลุค เฟอรรารี่ (Luc Ferrari) : Far West News 1, De Santa Fe A Monument 
Valley 4  
 ลุค เฟอรราร่ี เกิดและเติบโตที่ประเทศฝร่ังเศสเปนทั้งนักประพันธ นักดนตรี ที่ทํางาน
ดนตรีหลากหลาย รวมทั้งยังทํางานเกี่ยวกับการกาํกับภาพ งานทดลองทางเสียง อีกทั้งยังทาํงาน
สารคดีทางวิทยุ เปนผูบุกเบิกเสนทางของศิลปะทางเสียงในยุคเเรกเร่ิม ซึ่งเขามีความสําคัญมากกับ
การพัฒนาดนตรี เทปมิวสิค (Tape Music),มิวสิค ครองเคร็ต (Music Croncret)  



 65

 ลุค เฟอรราร่ี เกิดและเติบโตมาในประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเขาศึกษาดนตรี และเลนเปยโน
ต้ังแตยังเด็ก อีกทั้งยังศึกษาการวิเคราะหดนตรีภายใตการฝกฝนของศิลปนอยาง โอลิเวียร เมสซิยอง 
(Olivier Messianen) อีกดวย 
 จุดเปล่ียนที่ทําให ลุค เฟอรราร่ี หันมาสนใจงานเกี่ยวกับเสียง การตัดตอเทปมวิสคิ รวมทัง้
การทํางานกับเสียงจากพื้นที่ คือการที่เขาไดไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและพบกับเอ็รดการด วาเลส 
(Edgard Varese) ซึง่กอนหนานั้นเขาไดฟงงานของวาเลสผานวิทยุและเกิดความสนใจในงานของ
วาเลส จนทําใหเขาไดรับแรงบันดาลใจในการใช แมกนาติคเทป ในการทํางานเพลงช้ินแรก ๆ ของเขา 
 ลุค เฟอรรารี่ ยังเปนผูรวมกอตั้ง Group de Recherches Musicales รวมกับศิลปน
อยาง ปแอร เชฟเฟอร (Pieere Schaeffer) ซึ่งเปนกลุมนักดนตรีหัวกาวหนา ที่ทํางานทดลองทาง
ดนตรี งานเทปมิวสิค รวมถึงงานอยาง อะคูสแมติก และซาวนสเคปดวยในชวงหลัง อีกทั้งยังทํางาน
เสียงใหกับภาพยตร ละครเวที และอ่ืน ๆ อีกมากมายหลากหลายงาน 
 ในชวงชีวิตของ ลุค เฟอรรารี่ ไดสรรคสรางงานดนตรีที่มีคุณคากับวงการดนตรี และ
แวดวงนักดนตรีสมัยใหมมาโดยตลอดในชวงชีวิตของเขาจึงมีงานที่หลากหลาย กาวหนา และ
ทรงคุณคามากมายจนถึงชวงสุดทายของชีวิต 
 ลุคเฟอรราร่ี เสียชีวิตที่ประเทศ อิตาลี ในป ค.ศ. 2005 ดวยวัย 76 ป 
 บทวิเคราะหงานประพันธ 
 บทประพันธ ฟาร เวสต นิวส เดอร ซานตาเฟ อะ โมนูเมนต (Far West News 1, De 
Santa Fe A Monument Valley 4) เปนบทประพันธเพลงที่อยูในอัลบ้ัม Far West News ของ ลุค 
เฟอรราร่ี ซึ่งเผยแพรในป ค.ศ. 1998 ซึ่งเปนงานในยุคหลังของเขาแลว อัลบ้ัมนี้เปนอัลบ้ัมที่หากจะ
ใหคําจํากัดความไดก็คือ เปนการบันทึกการเดินทางที่เสมือนเปนเร่ืองราวที่เกิดขึ้นกับสถานที่ที่ลุค 
เฟอรราร่ีเดินทางไป นํามาบอกเลาเปนเร่ืองราวดวยเสียงที่บันทึกและนํามาจัดวางเพื่อส่ือสารกับผูฟง 
 ลุค เฟอรราร่ี เดินทางไปที่เซาตเวสตของประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1998 กับภรรยา
ของเขา และทําการบันทึกเสียงการเดินทางเพื่อบรรยายเร่ืองราว กลาวคือ งานประพันธเพลง และ
บทประพันธชิ้นนี้ในอัลบ้ัม Far West News นั้น มีโครงสรางการทํางาน ในรูปแบบของการทํางาน
แบบ ฟลด เรคคอรดด้ิง (Field Recording) คือการลงพื้นที่บันทึกเสียงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ซึ่งการทํางาน
ลักษณะนี้ก็คือพื้นฐานการวางโครงสรางลักษณะหนึ่งของงาน ซาวนสเคปคอมโพสิชัน่ (Soundscape 
Composition) นั่นเองอีกทั้งในบทประพันธ Far West News 1, De Santa Fe A Monument 
Valley 4 นี้ ลุค เฟอรราร่ี ยังทําการเรียงรอยเร่ืองราว อีกทั้งยังมีการใชเทคนิคของอิเล็กทรอนิกสมิวสิค 
มาชวยเพื่อแสดงอารมณและสรางสีสรรคใหแกบทประพันธในบางทอน  
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 หากมองลงลึกในความคิด (Idea) ที่ ลุค เฟอรราร่ี นํามาเรียงรอยและสรางความนาสนใจ
และความงามในบทประพันธชิน้นี้ ก็คือการบันทึกเสียง และการจัดวางใหเห็นถึงจังหวะเล็ก ๆ (macro-
rhythm) ที่เรียงรอยดวยเสียงของรถยนต เสียงของรถไฟซ่ึงเกิดความงามและเทคนิคของดนตรีอยาง
ที่เรียกวา บาสโซ คอนติโน (basso Continuo) ซึ่งเปนไอเดียทางดนตรีในยุคบาโรก คือการสอดประสาน
จังหวะและเมโลดีที่สวยงาม  
 ในแงของการตีความและตีแผเสียงใหเห็นถึงพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรม ในบทประพันธ
อัลบ้ัม Far West News รวมทั้ง เพลง Far West News 1, De Santa Fe A Monument Valley  4 
ซึ่งเปนบทเพลงในอัลบ้ัมนี้ ยังเเสดงใหเห็นถึง บทสนทนา  วัฒนธรรมที่แตกตาง การเปลี่ยนสถานที่
ที่แสดงใหเห็นความแตกตางทางวัฒนธรรมอีกดวย ไมใชเฉพาะการทํางานเกี่ยวกับ เสียงจากพื้นที่
อยางงานอ่ืน ๆ ในยุคแรกเร่ิมของเขา เชน Presque Rien No. 1 ซึ่งงาน Far West News 1, 
De Santa Fe A Monument Valley 4มีความลุมลึกและ เลือกสรรคบทสนทนา เสียงของวัตถุ นํามา
จัดวาง และนําเสนอเพื่อใหผูฟงไดเห็นถึง พื้นที่ วัฒนธรรม สังคม และความงามทางดนตรี ของบท
ประพันธชิ้นนี้ 
 บทประพันธ ฟาร เวสท นิวส 1, เด ซานตาเฟ อะ โมนูยเมนต วัลเลย 4 (Far West News 1, 
De Santa Fe A Monument Valley 4) นั้น มีความยาว 6.58 วินาที ผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียด
ของเพลงและบทวิเคราะหภายในบทประพันธนี้ ดังนี้ 
 0.00 - 1.50 เปดบทประพันธดวยเสียงของวงดนตรีและเปนฉากเริ่มของการที่รถไฟ
เตรียมตัวจะเดินทาง เสียงอธิบายของ Luc Ferrari ถึงบทประพันธเพลงนี้เล็กนอยเสียงเครือ่งยนตร
ของรถไฟ ทํางาน พรอม ๆ กับเสียงบรรยากาศของชานชาลา เสียงจังหวะของเครื่องรถไฟนั้น เปน
เสียงในการทําใหผูฟงรับรูถึงการเร่ิมตนของการเดินทาง 
 1.51 - 2.51 เสียงรถไฟและระฆังเคาะบอกการเร่ิมตนเดินทาง รถไฟเร่ิมวิ่ง ทําใหผูฟง
รูสึกถึงการเคล่ือนที่ อีกทั้ง เสียงบรรยายของ ลุค เฟอรราร่ี ส้ัน ๆ ถึงบทประพันธนี้ 
 2.52 - 3.47 เสียงรถไฟขับเคล่ือน ซึ่ง ลุค เฟอรรารี จัดวางใหสอดประสานกับเสียง
ของวงดนตรีที่นําโดยเสียงกลอง ซึ่งเปนจังหวะที่สอดประสานและรอยรัดไปกับเสียงของลอรถไฟ
บดกับราง เสียงเคร่ืองยนตนั้น ลุค เฟอรราร่ี ทําใหผูฟงรับรูและเขาถึง จังหวะของรถไฟ จังหวะของ
การเดินทาง ที่สอดประสานเปนหนึ่งเดียวกับจังหวะของดนตรีที่ซึ่งเขาบันทึกเสียงมาจากการประสบ
พบเจอในการเดินทางที่นํามาสูความคิดริเร่ิมของการประพันธบทประพันธนี้ 
 3.48 -  5.41 เสียงของกลองดนตรีเงียบไป เสมือนเขาสูทอนหยุดสั้น ๆ ลุค เฟอรราร่ี 
บรรยายส้ัน ๆ อีกในชวงกอนที่จะตัดเขาสูการเคลื่อนไหวของรถไฟอีกคร้ัง “ณ ตอนนี้ ฉันประพันธ
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จากส่ิงทั้งหมดเหลานั้น...หรือฉันอาจไมรูอาจรูได” เสียงหวูดรถไฟดังข้ึน และการเคล่ือนไหวของรถไฟ 
คอย ๆ ชาลงตามลําดับและจังหวะของเคร่ืองยนตร เสียงหยุดรถไฟ เอ๊ียดอาด และหวูดรถไฟบงบอก
ใหผูฟงรับทราบวารถไฟเทียบชานชาลาคลายการเดินทางจบลง 
 5.42 -6.58 รถไฟจอดเทียบชานชาลา เสียงของวิทยุรายงานขาวดังมาในตูโดยสาร และ
เสียงดนตรีจากวิทยุดังข้ึนบงบอกสถานที่และเสมือนรถไฟเร่ิมเคลื่อนไหวอีกครั้ง กอนจะตัดจบใน
บทประพันธนี้ เพื่อเตรียมจะเร่ิมบทประพันธในอัลบ้ัมนี้ตอไป 
 ในภาพรวมรายละเอียด จะเห็นวาการเดินทาง เสียง และการเคล่ือนไหวของรถไฟรวมทั้ง
เสียงบรรยากาศตาง ๆ การบรรยายสั้น ๆ ของผูประพันธ ทําใหเราเห็นถึง ไอเดีย ความคิด เทคนิค 
การจัดวาง ของบทประพันธ Far West News 1, De Santa Fe A Monument Valley 4 โดยละเอียด 
และมองเห็นถึงความงามของงานประพันธชิ้นนี้ คือ การจัดวาง การรอยเรียงเสียง การเคล่ือนทีข่อง
รถไฟ การจัดวางกลอง ดนตรี การใชเสียงจากวิทยุรายงานขาวเพื่อบงบอกเวลา สถานที่ การเร่ิมตน
บทประพันธ รวมทั้งการจบลงของบทประพันธที่ทําไดอยางงดงาม  
 อีมิกา อ็อกโบช (Emeka Ogboh) : Market Symphony  
 อีมิกา อ็อกโบช ศิลปนชาว ไนจีเรีย เกิดในป ค.ศ.1977 ที่อีนูกูว ประเทศไนจีเรีย เปน
ศิลปนที่ทํางานทางดานเสียง พื้นที่ รวมทั้งงาน วีดีโออารต มาโดยตลอด ปจจุบัน อีมิกา อ็อกโบช 
ทํางานอยูใน ลากอสประเทศไนจีเรีย รวมถึงที่เบอรลินประเทศเยอรมันดีดวย 
 อีมิกา อ็อกโบช ทํางานโดยเนนไปที่งานเสียง งานเสียงจากพื้นที่ไปจนถึงงานอยาง 
ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น เขาเปนศิลปนรนใหมที่สนใจอยางจริงจังกับการฟง การไดยิน เสียงจากพื้นที่
ตาง ๆ อันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรายลอมกับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
 การทํางานบันทึกเสียงจากพื้นที่ตาง ๆ หรือจะเรียกไดวาการทํางาน ไซตสเปซซิฟกมิวสิค 
หรือการลงฟลดเรคคอรดด้ิงนั้น เขาคํานึงถึงและใหคุณคาของประวัติศาสตรในพื้นที่หรือเมือง ใน
บริบทตาง ๆ ดังเชนงาน “ลากอส ซาวนสเคป” (Lagos Soundscape) ซึ่งเปนคลังขอมูลทางเสียงที่
สําคัญที่เขาลงพ้ืนที่บันทึกเสียงในพื้นที่ประเทศบานเกิดของเขาเอง อีกทั้งอีมิกา อ็อกโบช ยังทํางาน
ที่เชื่อมโยงเสียงเพื่อที่จะยอนวันเวลา บันทึกความทรงจําของพื้นที่ จากอดีตมาจนถึงปจจุบันอีกดวย 
 อีมิกา อ็อกโบช ยังเปนศิลปนที่มีงานแสดงเด่ียวการจัดวางศิลปะเสียง (Sound Installation) 
งานวีดีโออารต (VDO Art) รวมทั้งยังมีการบรรยายเก่ียวกับการทํางานของเขามาจนถึงปจจุบัน เชน 
ผลงาน PLAYBACK-The African Union 20 to 20,000 Hz ที่ ifa-Galerie เบอรลิน ประเทศ
เยอรมันนี หรืองานที่เขารวมทํากับกลุมศิลปนของเขาอีกมากมาย อยางเชน ในป ค.ศ. 2015ผลงาน 
AFRICA : ARCHITECTURE,CULTURE AND IDENTITY ซึ่งจัดแสดงที่ หลุยซเซียนามิวเซียมออฟ
โมเดิรนอารต ประเทศเดนมารค เปนตน 
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ภาพที่ 25 ภาพถายมุมสูงตลาดเมืองลากอสในจีเรีย อโดรพาช โอปารา (Adolphus Opara) 
  
 บทวิเคราะหงานประพันธ 
 งานประพันธ Market Symphony เปนงานอีกชิ้นที่สําคัญของ อีมิกา อ็อกโบช (Emeka 
Ogboh) งานประพันธชิ้นนี้จะเรียกวางาน ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น งานไซตสเปซซิฟกมิวสิค หรืองาน 
ซาวอินสคอเรช่ันอารต ก็ได เนื่องเพราะเปนงานที่มีการบันทึกเสียงจากพื้นที่ คือลากอส ไนจีเรีย ซึ่ง
เปนประเทศบานเกิดของ อีมิกา อ็อกโบช 
 เสียงที่ไดยินจากการจัดแสดงงาน  Market Symphony ชิ้นนี้ คือเสียงของ “ตลาด” เสียง
ของผูขาย เสียงของผูซื้อ เสียงโลหะกระทบกันบนแผงขายของ เสียงความวุนวายจอแจ เสียงหัวเราะ 
เสียงเดิน  ทุกส่ิงทุกเสียงไดรับการถักทอและเรียงรอยเปนงานประพันธชิ้นหนึ่งที่เกิดจากเสียงของ 
“ตลาด” ดังที่ผูประพันธไดมีแนวความคิดและส่ือสารออกมา 
 งานประพันธชิ้นนี้ จัดแสดงในรูปแบบของ การจัดวางศิลปะทางเสียง หรือ Sound 
Installation Art กลาวคือ ผูประพันธนําเสียงจากพื้นที่ของ ตลาด ณ เมืองลากอส ไนจีเรีย มาจัดวาง
ในพิพิธภัณฑ สมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา ซึ่งการจัดวางเสียงอยางมีศิลปะของ อีมิกา อ็อกโบช 
สามารถที่จะนําผูชมและผูฟงใหไดยินไปถึง ทวงทํานอง สีสัน บรรยากาศ ของตลาดใหญที่เปน
ศูนยรวมของวัฒนธรรมของสินคา รวมทั้งความหลากหลายแตกตางทางภาษาของพื้นที่ไดอยางงดงาม 
 การนําเสนองานเพื่อติดต้ังงานในพิพิธภัณฑนี้ ผูประพันธคือ อีมิกา อ็อกโบช ยังใช
สัญลักษณคือ ถาดลวดลายสีสด ที่ซึ่งเปนภาชนะที่คลายเปนสัญลักษณที่ผูคานําส่ิงของ นําอาหาร 
นําวัตุดิบตาง ๆ ที่ขายในตลาดแหงในจีเรียนี้ มาติดตั้งคูกับลําโพง และจัดแสดงพิพิธภัณฑ เพื่อ
แสดงถึงสัญลักษณของตลาดทั้งทางเสียงและทางวัตถุที่เปนตัวแทนของตลาดแหงนี้ 
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ภาพที่ 26 ภาพลําโพงที่ติดต้ังกับถาดลวดลายที่เปนสัญลักษณของตลาดที่  Emeka Ogboh 

นํามาจัดแสดง 
 
 ในภาพรวม งานศิลปะจัดแสดงทางเสียง งาน Market Symphony เปนงานที่มีความงาม
ทั้งดานการจัดวาง การบันทึกเสียง การจัดเรียบเรียง ซึ่งมีการใชความงามและความหลากหลายของ
เสียงจากพื้นที่ ควบคูไปกับข้ันตอนการทํางานและตัดตอแบบ อิเล็กทรอนิกสมิวสิค ซึ่งนํามาจัดการ 
จัดวางและเรียบเรียงเสียง โดยไมทิ้งอัตลักษณของเสียงที่บันทึกมาจากพื้นที่ งานประพันธชิ้นนี้ มี
คุณคาทั้งทางดานการทบทวนสังคมและการตีแผวัฒนธรรมของพื้นที่ อีกทั้งยังมีการแสดงความงาม
และความหลากหลายทางเสียงของตลาด ความสวยงามของวัตถุที่เปนภาพแทนของพื้นที่ และ
ความหลากหลายของสียงจากพื้นที่ ทั้งสีสีนของเสียงทวงทํานองการพูด ความหนาแนนของเสียง 
จังหวะ และผูคนในพื้นที่ตลาดและสังคมแอฟริกัน อีกดวย 
 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหถึงบทประพันธของศิลปนทั้ง 5 ทานถงึรายละเอียด
ของงานประพันธทั้ง 5 ชิ้นนี้ โดยไดศึกษาแนวความคิดของศิลปนที่มีแนวคิดถึงงานที่เปนตัวอยาง
ทั้ง 5 บทประพันธ ทั้งแนวคิดของการหยิบจับเสียงที่บันทึกเพื่อสะทอนบรรยากาศ วัฒนธรรม 
ความเชื่อประเพณีและพื้นที่ ของอินเดีย ดังเชนในบทประพันธ In To The Labyrinth ของฮิลเดนการด 
เวสเทอรแคมป  
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาการทํางานกับพื้นที่โดยใชเทคนิคและเเนวความคิดของ 
ไซตสเปซซิฟก มิวสิค (Site Specific Music) ในงานประพันธ Walking Composition ของ อีดูย โค 
เมลเลส ที่ไดทํางานกับเสียงของพื้นที่เล็ก ๆ ในเมือง เอดินเบิรก และยังมีการนําเทคโนโลยี จีพีเอส 
เขามาในการทํางานที่คลาย ๆ กับการทํางานรวมกับเทคนิค ซาวนวอรค (Soundwalk) 
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 ไดศึกษาและเห็นวิธีการทํางาน ซาวนสเคปคอมโพสิชั่นในปจจุบัน อยางการทํางานของ 
ปเตอร คูแซ็ค ที่ทํางานกับพื้นที่ลอนดอน ในการคนหาอัตลักษณของเสียงที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ 
โดยการสัมภาษณผูที่อยูในพื้นที่ ลงพื้นที่อัดเสียง รวบรวมและคัดแยะมานําเสนอใหผูฟงไดเห็นและ
รับรู 
 อีกหนึ่งบทประพันธที่สําคัญคือแนวความคิดการบันทึกการเดินทางขามรัฐในประเทศ
อเมริกาของลุคเฟอรราร่ี ที่บันทึกเสียงของรถไฟ ผสมผสานกับเสียงของวงดนตรีเคร่ืองเคาะที่บงบอก
พื้นที่ในระหวางการเดินทางดวยรถไฟของลุคเฟอรราร่ีในบทประพันธ Far West News 1, De Santa 
Fe A Monument Valley ที่ทําใหเห็นถึงการบันทึกเสียง การจัดวาง การแสดงใหผูฟงไดรับรูถงึพืน้ที ่
ที่มาของสถานท่ี และการบรรยายดวยเสียงที่ลุคเฟอรราร่ี แสดงออกใหผูฟงไดยินในบทประพันธ 
 งานอีกหนึ่งช้ินที่สําคัญที่ผูวิจัยไดศึกษาและเกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยของผูวิจัยเองคือบท
ประพันธของ อีมิกา อ็อกโบช (Emeka Ogboh) ในช่ืองาน Market Symphony ซึ่ง อีมิกา อ็อกโบช 
ไดหยิบจับโดยการบันทึกเสียงตลาดในบานเกิดของตนที่ประเทศไนจีเรีย เพื่อนําเสียงบรรยากาศของ
ตลาด ผูคน เสียงที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม ภาษาที่หลากหลาย พื้นที่ทางการคาที่มีสีสันทางเสียง 
มาจับวางและประพันธและจัดแสดงในรูปแบบของงาน ซาวนอินสตอเรชั่น (Sound Installation) 
ซึ่งผูวิจัยไดรับรูถึงแนวความคิด วิธีการ และการจัดวางเสียงของตลาดที่ อีมิกา อ็อกโบช นํามาเสนอ
ใหรับชม 
 จะเห็นไดวางานประพันธที่ยกมาวิเคราะหและศึกษาแสดงใหเห็นถึงเทคนิคการประพันธ 
แนวความคิด การดําเนินงานในการประพันธ และการส่ือสารออกมา ซึ่งเปนงานประพันธที่หลากหลาย 
ดังกลาวนี้จึงเปนตัวอยางและเปนแนวทางท่ีสําคัญที่ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวความคิดริเร่ิมดําเนินงาน
ประพันธของตนเองตอไป 
 
 



71 

บทที่ 3 
 

การดําเนินงานและวิธกีารสรางสรรคบทประพันธสวนท่ี 1 บทประพันธที่แสดงเสยีง 
และประวัติศาสตรตลาดแมกลองผานงานซาวนสเคป 

 
 การศึกษาและวิจัยและสรางสรรคบทประพันธ เสียงของตลาดแมกลอง: การสังเกต
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ ตลาดไทยด้ังเดิมผานงานซาวนสเคปคอมโพสิชั่น นั้น 
 ในสวนที่ 1 ของงานประพันธสามารถที่จะแยกยอยวิธีการดําเนินงาน การเก็บขอมูล 
วิธีการสรางสรรคบทประพันธ และกําหนดขอบเขตพื้นที่และการลงพื้นที่บันทึกเสียงไดดังตอไปนี้ 
 1. รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนและวิเคราะหเรียบเรียงขอมูล 
 2. กําหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อทําการบันทึกเสียงในพื้นที่ตลาดแมกลอง 
 3. บันทึกเสียงจากพื้นที่และเสียงที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตรของพื้นที่ตลาดแมกลอง 
 4. แยกและรวบรวมเสียงที่บันทึกเพื่อทําการประพันธดนตรี 
 
รวบรวมขอมูลเบื้องตน 
 ผูวิจัยทําการคนควาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนของพื้นที่ที่จะทํางานประพันธคือ 
“ตลาดแมกลอง” ทําการศึกษาคนควาถึงประวัติศาสตรของจังหวัดสมุทรสงครามและประวัติความ
เปนมาของพื้นที่ตลาดแมกลอง ซึ่งเปนพื้นที่ต้ังของตลาดแมกลองในปจจุบัน ศึกษาถึงการเกิดขึ้น
ของชุมชน วัด และวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งคนพื้นถิ่นที่อาศัยอยูในจังหวัสมุทรสงครามและตลาด
แมกลองแหงนี้  
 ศึกษาคนควาถึงทางรถไฟสายแมกลองที่เปนเสนทางการคมนาคมที่สําคัญของตลาด
แมกลอง รวมถึงศึกษาการเกิดข้ึนของตลาดรถไฟหรือตลาดรมหุบซึ่งเปนตลาดที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
ของประเทศไทย อีกทั้งยังมีนัยสําคัญและมีความสัมพันธกับพื้นที่ตลาดแมกลองและจังหวัด
สมุทรสงครามมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน 
 นอกเหนือจากประวัติศาสตร ขอมูลเอกสารของพื้นที่ตลาดแมกลองและประวัติตลาด
แมกลอง ผูวิจัยยังคนควารวบรวมภาพถายในอดีตของพื้นที่ตลาดแมกลองโดยนํามาเทียบเคียงกับ
พื้นที่ตลาดแมกลองในปจจุบันเพื่อใหเห็นความเปล่ียนแปลง เชน การเกิดข้ึนของถนน การเกิดข้ึน
ของตลาด หรือการเกิดข้ึนของพื้นที่การคาหองแถวอาคารพาณิชยในบริเวณตลาด ที่เปนสวนประกอบ
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สําคัญที่มีผลทําใหตลาดแมกลองเกิดข้ึนและคงอยูจนถึงปจจุบันและมีแนวโนมที่จะคงอยูตอไปใน
อนาคต  นอกเหนือจากการศึกษาดวยวิธีดังกลาว ผูวิจัยยังไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารสําคัญ ไดแก 
ภาพถายทางอากาศบริเวณตลาดแมกลองในชวงเวลาตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดทําการคนความาเพื่อศึกษา 
และวิเคราะหถึงตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดข้ึน และเกิดการเปล่ียนแปลงไปในชวงเวลาตาง ๆ 
ของตลาดแมกลอง 
 ภาพถายทางอากาศสามารถทําใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทั้งส่ิงปลูกสราง รางรถไฟและ
ถนนหนทาง ซึง่ทําใหผูวิจัยสามารถจะวิเคราะหถึงการคมนาคม การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ รวมถึง
การคืบเขามาของความเจริญที่ทําใหตลาดแมกลองและจังหวัดสมุทรสงครามเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาข้ึน โดยภาพถายทางอากาศที่ผูวิจัยไดรวบรวมมา ไดแก ชดุภาพถายของ Peter Wiliams-Hunt 
ซึ่งถายจากเครื่องบินในชวงป พ.ศ. 2489 รวมทั้งภาพถายมุมสูงของตลาดแมกลองและเมืองแมกลอง
จากหนังสือ “ฅนแมกลอง” ในชวงป พ.ศ.2505และชุดภาพถาย “แมกลองมุมมองนก” ในป พ.ศ. 2545 
ดวย 
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําการคนควาศึกษาโดยนําแผนที่ทางการของเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม มาทําการกําหนดพื้นที่และศึกษาผังเมืองรวมของตลาด เพื่อจะกําหนดขอบเขตการ
ลงพื้นที่บันทึกเสียงที่จะนํามาใชในงานประพันธอีกดวย 
 
กําหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อทําการบันทึกเสียงในพื้นที่ตลาดแมกลอง 
 การทํางานดนตรีกับเสียงในพื้นที่ (Sounscape) การกําหนดขอบเขต กําหนดพื้นที่ 
เพื่อที่จะลงพื้นที่ทําการบันทึกเสียงมาใชในงาน เริ่มตนจากผูวิจัยทําการศึกษาคนควาเอกสารที่
เกี่ยวของกับพื้นที่ตลาดแมกลองรวมทั้งจังหวัดสมุทรสงครามดังที่ไดแสดงใหเห็นและอธิบายไปใน
บทที่ 2 แลวนั้น  
 ผูวิจัยยังทําการลงพื้นที่จริงของตลาดเปนประจําเพื่อสังเกตและต้ังคําถามเกีย่วกบัพืน้ที ่
รวมถึงกําหนดขอบเขต อีกทั้งยังสัมภาษณแนวคิดและเก็บขอมูลตาง ๆ ของพื้นที่ตลาดแมกลอง 
เพื่อกําหนดทิศทางในการลงพื้นที่บันทึกเสียงสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ ผูคน ในตลาดแมกลอง
แหงนี้  
 ภาพถายมุมสูงของตลาดแมกลองที่ผูวิจัยอธิบายไปในบทที่ 2 กอนหนานี้ จะขอยกมา
เพื่อเปนตัวอยางแสดงใหเห็นวา การลงพ้ืนที่บันทึกเสียงของตลาดแมกลองนั้น ผูวิจัยลงพื้นที่
บันทึกเสียงในสวนใดบางและขอบเขตเปนอยางไร ดังตอไปนี้ 
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จากภาพที่ 21 ในบทที่ 2 นั้น คือภาพถายมุมสูงจากดาวเทียมเพื่อแสดงใหเห็นพื้นที่
ภายในตลาดแมกลอง ที่ผูวิจัยลงพื้นที่ไปบันทึกเสียง 
 

 
ภาพที่ 27 ภาพแสดงบริเวณตลาดแมกลองจากแผนที่ทางการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผูวิจัย

ทําการกําหนดพื้นที่และอธิบาย 
 
 จากภาพขางตน จะเห็นวาผูวิจัยกําหนด สถานที่สําคัญที่ประกอบรวมเปน “ตลาด
แมกลอง” คือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตลาดเกาทาน้ํา สถานีรถไฟแมกลอง บริเวณรางรถไฟสาย 
แมกลอง-บานแหลม ที่รถไฟวิ่งผานกลางตลาด ปจจุบันคือสถานที่สําคัญของตลาดแมกลองคือ 
ตลาดรมหุบ ตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และ บริเวณถนนทางเขาเมืองที่วิ่งผานตลาดเทศบาล 
 รวมทั้งจากภาพถายทางอากาศจะเห็นวา ปจจุบันถนนหนทางภายในบริเวณ “ตลาด
แมกลอง” นั้นก็เต็มไปดวยรานคา ชุมชน ที่อยูอาศัย ตึกแถวอาคารพาณิชย ซึ่งทุกสิ่งที่ประกอบรวม
เปน “ตลาดแมกลอง” นั้น ผูวิจัยก็กําหนดขอบเขตและใหความสําคัญในการจะลงพื้นที่บันทึกเสียง
ดวย 
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บันทึกเสียงจากพื้นที่และเสียงท่ีเกี่ยวพันกับประวัติศาสตรตลาดแมกลอง 
 บันทึกเสียงจากพื้นที่ตลาดแมกลอง 
 เม่ือศึกษาขอมูลของพื้นที่ตลาดแมกลอง กําหนดขอบเขตและสถานท่ีสําคัญเพื่อวางแผน 
การลงพื้นที่บันทึกเสียง สัมภาษณบุคคลในพื้นที่เพื่อใหทราบถึงประวัติศาสตรของตลาดแมกลอง
ผานการบอกกลาวของผูรูและคนในพ้ืนที่ตลาดแมกลองแลวนั้น 
 ผูวิจัยก็เขาสูข้ันตอนการลงพ้ืนที่เพื่อบันทึกเสียงของ “ตลาดแมกลอง” โดยอาศัยกรอบ
ความคิดของการทํางานซาวนสเคปคอมโพสิชั่น (Sounscape Composition) มาเปนหลักยึดใน
การทํางานและการลงพื้นที่บันทึกเสียง เพื่อใชเสียงที่ไดบันทึกมาเปนวัตถุดิบ ในการทํางานประพันธ 
 ในการบันทึกเสียงของพื้นที่ “ตลาดแมกลอง” นั้น ผูวิจัยลงพื้นที่ และมุงไปสถานที่สําคัญ
ดังที่กําหนดขอบเขตมาขางตน และใชหลักคิดและทฤษฎีการจําแนกเสียงตามทฤษฎีของ ไรมอน 
เมอรเรย เชฟเฟอร (Rimon Murray Schafer) จากหนังสือ The Tuning Of THe World : Our Sonic 
And Envirinment ซึ่ง เรยมอน เมอรเรย เชฟเฟอร ไดสรุปและยอยเสียงออกมาเปน 3 ความหมายหลัก 
คือ  
 คียโนตซาวน (Keynote Sound) หรือเสียงหลักหรือเสียงสําคัญที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 
 ซาวนซิกเเนล (Sound Signal) หรือ เสียงที่เกิดข้ึนและผูไดยินตระหนักรูถึงความหมาย
ของเสียง คือเสียงเตือน เสียงบงบอกเหตุการณ 
 ซาวนมารค (Soundmark) หรือมีความหมายคลาย ๆ กับคําศัพท แลนดมารค 
(Landmark) หรือสถานที่สําคัญ เสียงซาวนมารคก็จะหมายถึง เสียงที่เปนอัตลักษณของพื้นที่ใน
แตละสังคมวัฒนธรรม 
 ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงโดยใชแนวความคิดในการตีความเสียงที่บันทึกไดมานั้นดวย
การวิเคราะหและคนหาเสียง ตามความหมายและตามชนิดขางตนในพื้นที่ตลาดแมกลอง รวมทั้ง
ยังลงพื้นที่บันทึกเสียงตามสถานที่สําคัญที่ประกอบรวมเปนตลาดแมกลอง คือ วัดเพชรสมุทรวรวหิาร 
ตลาดเกาทาน้ํา ตลาดเทศบาล สถานีรถไฟแมกลอง บริเวนรางรถไฟที่ต้ังตลาดรมหุบ โดยทาํการ
บันทึกเสียงแตละสถานที่ตามชวงเวลา เชา กลางวัน บาย และตกเย็น ใหไดเสยีงตามทีต่องการเพือ่
นํามาเปนวัตถุดิบที่ใชในการประพันธเพลง 
 อีกหนึ่งเทคนิคในการลงพื้นที่บันทึกเสียงที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการทํางานทั้งการ
บันทึกเสียงและการประพันธ ไดแก เทคนิค ซาวนวอรค (Soundwalk) คือ “การเดินทางระยะส้ันที่
มีจุดประสงคเพื่อจะฟงถึงเสียงของส่ิงแวดลอม มันคือเสียงที่เราจะไดยิน เสียงทุกเสียงที่อยูรอบตัว
เราไมวาเราจะอยูที่ไหน” ซาวนวอรค (Soundwalk) ใหความหมายและคิดคนการทํางานดนตรีแบบนี้
โดย ฮิลเดนการด เวสเทอรแคมป (Hildengard Westerkamp)  
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 โดยผูวิจัยทําการบันทึกเสียงดวยวิธีการซาวนวอรคในพ้ืนที่ตลาดแมกลอง รวมถึงทําการ
กําหนดขอบเขตของพ้ืนที่ที่จะเดินและบันทึกเสียงในชวงระยะเวลาที่เดินในพื้นทีต่าง ๆ ภายในบริเวณ 
“ตลาดแมกลอง” ดังที่กําหนดขอบเขตไปขางตน ตามชวงเวลาตาง ๆ อาทิเชน เดินบันทึกเสียงในชวง
หลังรถไฟออกไปจากสถานีโดยเดินไปตามรางรถไฟบริเวณตลาดรมหุบ หรือ เดินรอบตลาดเทศบาล
ที่พลุกพลานและจอแจในยามเชาที่ผูคนจับจายซื้อของเดินเบียดเสียดกันอยางคึกคักเปนตน 
 บันทึกเสียงท่ีเกี่ยวพันกับตลาดแมกลองในอดีต 
 เม่ือผูวิจัยไดเสียงที่เกิดข้ึนในปจจุบันของตลาดแมกลอง และจากการศึกษาคนควา
เอกสารขอมูลประวัติศาสตรตลาดแมกลอง รวมทั้งไดเสียงสัมภาษณและขอมูลจากการสัมภาษณ
ของบุคคลตาง ๆ ดังที่กลาวไปขางตนนั้น เพื่อการรับรูถึงประวัติศาสตรและการทํางานประพันธดนตรี 
การคนหาเสียงที่หลงเหลือจากอดีต วัตถุทางเสียง หรือ อัตลักษณจากอดีตที่สงผานมาถึงปจจุบัน 
ผูวิจัยจึงทําการสรางเสียงข้ึนมาจากวัตถุของตลาดท่ีหลงเหลือมาจากอดีต รวมทั้งเสียง คียโนตซาวน 
(Keynote Sound) ในอดีต กิจกรรมทางสังคมของอดีตในพื้นที่ตลาดแมกลอง รวมทั้ง คนหาวา 
อัตลักษณทางเสียงของ ตลาดแมกลอง ในอดีตคือเสียงใดบาง 
 ในข้ันตอนการทํางานผูวิจัยตองคนหาวัตถุที่เปนตัวแทนอดีตของตลาดแมกลอง คนหา
สถานที่ ๆ คลายกับจะมีบรรยากาศของตลาดแมกลองในอดีต อีกทั้งยังศึกษาบทเพลงคร้ังอดีตที่คน
ในตลาดแมกลองมีความนิยม รวมทั้งบันทึกเสียงและจําลองเสียงของพื้นที่ของตลาดแมกลองใน
อดีตที่ยังคงมีความสําคัญอยางมากในตลาดแมกลอง เชน โรงเรียนศรัทธาสมุทร ซึ่งปจจุบันไมได
ต้ังอยูบริเวณตลาด แตเมื่ออดีตนั้นมีบทบาททางสังคม ชุมชน และวัฒนธรรมของตลาดแมกลองสูง
มากทีเดียว 
 เสียงอดีตในปจจุบันที่ยังหลงเหลืออยูแมจะนอยมากของตลาดแมกลอง ทั้งเสียงผูคนที่
ชัดเจน เด็ก ๆ เลนกันกลางตลาดในสมัยที่ยังไมมีรถจักรยานยนตหรือรถยนต แมกระทั่งเสียงพายเรือ
ซึ่งคือภาพแทนของการคมนาคมหลักครั้งอดีตของตลาดแมกลอง ผูวิจัยก็ตองทําการบันทึกเสียง
เหลานี้ และรวบรวมมาเพื่อเปนวัตุดิบในการทํางานประพันธเพลงตลาดแมกลองดวยเชนกัน 
 
แยกและรวบรวมเสียงเพื่อทําการประพันธดนตรี 
 จากการกําหนดขอบเขตในการลงพื้นที่ “ตลาดแมกลอง” เพื่อทําการบันทึกเสียง และ
เดินทางลงพื้นที่ทําการบันทึกเสียงแลวนั้น ผูวิจัยตองทําการรวบรวมเสียง คัดแยกเสียงที่บันทึกมา 
เพื่อจัดทําเปนสารบัญเสียงของตลาดแมกลอง ซึ่งเสียงตาง ๆ ที่บันทึกมาจะเปนวัตถุดิบที่ผูวิจัย
นํามาใชเพื่อทํางานประพันธดนตรีตอไป 
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 ผูวิจัยทําการคัดและแยกเสียงที่บันทึกมาตามสถานที่สําคัญของตลาดแมกลองดังที่กลาว
ไปขางตน ตามชวงเวลาที่แตกตางกันเพื่อที่จะไดเสียงที่แสดงออกถึงบรรยากาศของตลาดแมกลอง
ที่แตกตางกันออกไป ผูวิจัยลงพื้นที่ทั้งในชวงเวลาเชาตรู สาย เที่ยง และเย็นที่ตลาดรมหุบบริเวณ
รางรถไฟสายสมุทรสงคราม-บานแหลม จึงไดเสียงทั้งบรรยากาศความจอแจและผูคนมากมาย
หลากหลายโดยเฉพาะในตอนเชา บรรยากาศรถไฟวิ่งผานกลางตลาด แมคาและผูคนภายในตลาด
รมหุบกําลังกุลีกุจอหุบรมและหลบใหรถไฟวิ่งผานไป 
 ทําการคัดและแยกเสียงของ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามที่ในปจจุบันนั้น
เปรียบเปนศูนยกลางการจับจายที่ผูคนในจังหวัดรวมทั้งนักทองเที่ยวมีกิจกรรมรวมกันทั้งทาง สังคม 
เศรษฐกิจ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนี้ ผูวิจัยก็ทําการบันทึกเสียงในหลากหลายชวงเวลา
เชนเดียวกัน ทําใหไดเสียงของวัตถุภายในตลาด เสียงของผูคน เสียงบรรยากาศที่แตกตางและมี 
อัตลักษณเฉพาะของตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
 อีกทั้งบริเวณทางเทาหนาตึกตลาดสดเทศบาลฯที่เปนเสมือนยานการคาใจกลางเมือง
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่รถยนตและผูคนเดินกันหนาแนน มีรานคาที่มีลักษณะเปนอาคารพาณิชย 
ผูวิจัยก็ทําการบันทึกเสียงดวยเทคนิค ซาวนวอรค (Soundwalk) ในหลายชวงเวลาและเดินในทิศทาง
ที่แตกตางกันในแตละคร้ัง เพื่อใหไดเสียงและบรรยากาศของทางเดินเทาริมตลาดที่ทั้งจอแจและ
เต็มไปดวยสีสันของเสียงสนทนาพูดคุยของผูคนทั้งเสียงแมคา นักทองเที่ยว และคนในทองถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 บริเวณสถานีรถไฟแมกลองที่เปรียบเสมือนแลนดมารคของตลาดแมกลองอีกแหงหนึ่ง
ที่ซึ่งมีเสียงมากมายหลากหลาย ทั้งเสียงนักทองเที่ยวจอแจในชวงเวลาที่รถไฟจะออกจากชานชาลา 
เสียงของเคร่ืองยนตรถไฟที่ดังกระหึ่มเตรียมที่จะออกจากชานชาลา หรือเสียงของนายสถานีรถไฟ
ที่ปาวประกาศผานเคร่ืองขยายเสียงเพื่อบอกกับผูคนภายในบริเวณชานชาลาและในพ้ืนที่ใกลเคียง
ในชวงที่รถไฟจะเขาและออกจากชานชาลา เปนตน เสียงภายในบริเวณชานชาลานี้มีความหลากหลาย
และผูวิจัยสามารถที่จะแยกและคัดกรองมาทําสารบัญเสียงเพื่อเตรียมเปนวัตถุดิบใชในการประพันธ
งานไดอยางหลากหลายมาก 
 ตลาดเกาทาน้ํา เปนอีกสถานที่สําคัญที่มีความหมายทางประวัติศาสตรของตลาด
แมกลอง บรรยากาศของเสียงที่คอนขางจะเงียบสงบในยามเชาของตลาดเกาแหงนี้คือภาพแทน
ของเสียงที่ทําใหหวนนึกถึงตลาดแมกลองในอดีต รานรวงตึกแถวไมสองชั้นที่โอบลอมตลาดเกา
แหงนี้ไวเต็มไปดวยเสียงของผูคนในทองถิ่นที่ทํากิจวัตรประจําวัน เสียงขณะใสบาตร เสียงสวดมนต 
เสียงบทสนทนาถามไถสารทุกขสุกดิบของคุณลุงคุณปาที่อาศัยอยูในทองถิ่น ผูวิจัยลงพื้นที่บันทึกเสียง
ที่บริเวณตลาดเกาแหงนี้ดวย 
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 บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่ผูวิจัยทําการลงพื้นที่บันทึกเสียงและไดเสียงที่หลากหลาย
ในการนํามาเปนวัตถุดิบทางเสียงที่จะใชในการประพันธเพลง เสียงของผูคนที่เขาไปในวัดแหงนี้
เพื่อสักการะหลวงพอบานแหลม เสียงเขยาต้ิวเพื่อเส่ียงใบเซียมซีเปนจังหวะ เสียงของเหรียญที่หยอด
ลงในบาตรพระที่วางอยูบนฐานพระพุทธรูปปางตาง ๆ เสียงของมโหรีปพาทยที่ดังแววมา รวมทั้ง
บรรยากาศที่นิ่งและเงียบสงบในยามเชาตรูของทาน้ําวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เสียงที่คัดกรองและนาํมา
จัดทําสารบัญเสียงเหลานี้ลวนบอกเรื่องราว บอกสภาพสังคมและวัฒนธรรมของตลาดแมกลอง
เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นภาพของสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตรของจังหวัดสมุทรสงครามดวยนัน่เอง 
 นอกจากการบันทึกและจัดรวบรวมเสียงดังที่กลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยยังทําการบันทึกเสียง
ดวยวิธีการ ซาวนวอรค (Soundwalk) รอบ ๆ ตลาดและตามขอบเขตที่ไดกําหนดมาแลวก็ เพื่อให
ไดเสียงและบรรยากาศของ “ตลาดแมกลอง” ในภาพรวมตามชวงเวลาตาง ๆ ดวย  
 รวมทั้งการนําวัตถุดิบที่อยูภายในตลาดแมกลองทั้งอาหารสดตาง ๆ ทั้งของทะเล ผัก 
นํามาบันทึกเสียงในสถานที่ปดเพื่อทําใหไดเสียงที่เกิดจากวัตถุดิบของตลาดแมกลอง เปรียบเสมือน
นําไมโครโฟนเปนแวนขยายเพื่อคนหาเสียงเล็ก ๆ ที่ซอนอยู ภาพที่เราเห็นแตเพียงทางสายตาเรา
อาจไมไดยินเสียงที่ตลาดแมกลอง แตเปนเสียงที่เกิดข้ึนควบคูไปกับกิจกรรมของผูคนและของตลาด
แมกลอง เสียงของการหั่นผัก แกะปลา เสียงขูดน้ําแข็ง เสียงของน้าํมันในกระทะที่เดือดรอปลาลง
ทอดเสียงตําครก เสียงมีดกระทบเขียงไม ตะหลิวกระทบกระทะตาง ๆ  
 นอกจากนี้เสียงของอดีตที่ผูวิจัยทําการบันทึกมาดังที่กลาว ผูวิจัยไดทําการรวบรวมและ
จัดทําเปนสารบัญเสียงเพื่อเปนวัตถุดิบในการประพันธบทประพันธดนตรีดวยเชนกัน เสียงของเรือพาย 
เสียงนาฬิกาโบราณ เสียงของวิทยุโบราณ  เปนตน 
 ดังที่อธิบายมาแลวขางตนผูวิจัยจะแสดงใหเห็นถึงการแยกชนิดของเสียง การแบงประเภท
ของเสียงที่ผูวิจัยทําการบันทึกมา ทั้งรวบรวมและจัดหมวดหมูของเสียง “ตลาดแมกลอง” ตามทฤษฎี
ของการแบงประเภทเสียงของ ไรมอน เมอรเรย เชฟเฟอร (Rimon Murry Schafer) ซึ่งแบงเปน 3 
ประเภทใหญ ๆ คือ 
 คียโนตซาวน (Keynote Sound) ของตลาดแมกลอง หรือเสียงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน
รอบ ๆ ตัวของทุก ๆ คนในบริเวณ “ตลาดแมกลอง” ดังนี้ 
 เสียงรถยนตภายในตลาด 
 เสียงรถไฟวิ่ง เขา และ ออกชานชาลา 
 เสียงผูคนเดินสัญจรขวักไขวภายในตลาด 
 เสียงของวัตถุตาง ๆ ในตลาด น้ําแข็ง ผัก ปลา 
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 เสียงบทสนทนาการจับจายซื้อของ 
 เสียงรถเข็นสินคาภายในตลาด 
 เสียงบรรยากาศสถานีรถไฟแมกลอง 
 เสียงบรรยากาศเงียบสงบของทาน้ําบริเวณตลาดเกา 
 เสียงเคร่ืองรถไฟกอนออกจากชานชาลา  
 เสียงหวูดรถไฟขณะกําลังเคลื่อนออกจากสถานี  
 เสียงรถไฟวิ่งอยูบนราง 
 เสียงเคร่ืองจักรตาง ๆ ในตลาด เคร่ืองขูดมะพราว เคร่ืองบดพริก 
 เสียงบรรยากาศแผงปลา แผงขายผัก 
 เสียงวิทยุ เสียงทีวีที่แมคาเปดฟงกันเปนประจํา เปนตน  
 จะเห็นวาเสียงตาง ๆ ที่ผูวิจัยแยกและคัดกรองจากการบันทึกมานั้นเปนเสียงทีเ่กดิข้ึนจริง
และเกิดข้ึนอยูเปนประจําในตลาดแมกลองรวมทั้งยังเกิดข้ึนในชุมชน สังคม และที่อื่น ๆ ในตลาด
แมกลองดวย 
 ซาวนซิกแนล (Sound Signal) ของตลาดแมกลอง หรือเสียงที่ผูฟงไดยินและตระหนักรู
ถึงความหมายของเสียงหรือเสียงเตือนเสียงบอกเหตุการณ ที่เกิดข้ึนภายในตลาดมีดังนี้  
 เสียงแตรรถจักรยานยนต 
 เสียงแตรรถยนต 
 เสียงกระด่ิงรถจักรยาน 
 เสียงคนเข็นผักรอง “ปน (ติดกัน)” บอกคนเดินในตลาดเพื่อขอทาง 
 เสียงสัญญาณเตือนเมื่อรถไฟจะมา 
 เสียงหวูดรถไฟ 
 เสียงเรียกเขาโทรศัพทมือถือของผูคนในตลาด 
 เสียงนกหวีดของตํารวจจราจรที่เปาขณะโบกรถภายในถนนของตลาด 
 เสียงระฆังที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เปนตน  
 เสียงสัญญาณที่บงบอกเหตุการณภายในตลาดแมกลองซุกซอนอยูหลากหลายภายใน
บริเวณตลาดแหงนี้ที่ซึ่งเต็มไปดวย การคมนาคม การคาขาย เศรษฐกิจและเปนชุมชนที่หนาแนน
ไปดวยผูคน 
 ซาวนมารค (Sound Mark) ของตลาดแมกลอง หรือเสียงที่เปนอัตลักษณของพื้นที่
ตลาดแมกลองที่ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงและรวบรวมมามีดังนี้ 
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 เสียงประกาศของนายสถานีรถไฟแมกลองที่บอกถึงการเดินทางของรถไฟในแตละเที่ยว 
 เสียงพอคาแมคารองเรียกลูกคาซ้ือปลาทูแมกลอง 
 เสียงบทสนทนาของผูซื้อกับพอคาแมคาบริเวณในตลาดแมกลอง 
 เสียงหวูดรถไฟท่ีดังควบคูกับเสียงบรรยากาศของตลาด 
 เสียงเรียกพอคาแมคาของแผงผัก แผงปลา ด้ังเดิมในตลาด 
 เสียงเล่ือนแผงขายของบริเวณริมรางรถไฟ 
 เสียงรองเรียกลูกคาของรถสองแถวที่แจงปลายทางรถจะไปสงถึงที่ตาง ๆ ภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 เสียงขบวนแหสิงโตควบคูไปกับบรรยากาศของรถไฟและตลาด 
 เสียงบทสวดมนตบูชาสักการะหลวงพอบานแหลม เปนตน  
 เสียงที่เปนอัตลักษณของพื้นที่ตลาดแมกลองที่ผูวิจัยอธิบายมานั้น แมเสียงบางเสียง
อาจเปนเสียงที่มิไดเกิดข้ึนในพื้นที่ตลาดแมกลองไดเพียงพื้นที่เดียว แตเสียงดังกลาวก็สามารถที่จะ
บงบอกถึงประวัติศาสตรของพื้นที่ รวมทั้งวัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดแมกลอง 
หรือแมกระท่ังเปนเสียงที่ทําใหหวลนึกถึงเร่ืองราวในอดีตของตลาดแมกลอง นึกถึงสภาพสังคมและ
ชุมชนตลาดแมกลอง หรือแมกระทั่งนึกถึงจังหวัดสมุทรสงครามดวยนั่นเอง ผูวิจัยจึงเห็นวาอัตลักษณ
ทางเสียงของตลาดแมกลองมีความหลากหลายที่สามารถหยิบจับและนําเสียงเหลานี้มาเปนวัตถุดิบ
เสียงไดในการทํางานประพันธ 
 
บทประพันธดนตรีสวนที่ 1 บทประพันธดนตรีซาวนสเคปท่ีแสดงความเปนจริงของพื้นที่
ตลาดแมกลอง 
 การสรางสรรคผลงานดนตรี เสียงของตลาดแมกลอง : บทประพันธดนตรีดวยเสียงจาก
พื้นที่เพื่อสะทอนสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผูวิจัยไดสรางสรรคบทประพันธในสวน
ที่ 1 ไว 3 บทประพันธ  
 โดยผูวิจัยจะวิเคราะหและลงลึกรายละเอียดของแตละบทประพันธถึง แนวคิด วิธีการ
สรางสรรคบทประพันธรวมทั้งเทคนิคที่ใชในการสรางสรรคบทประพันธ พรอมกับเชื่อมโยงไปสูขอมูล
และเอกสารที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามา รวมทั้งเพื่อสะทอนใหเห็นถึงคุณคาและสุนทรียะของบทประพันธ
ดนตรีทั้ง 3 บทประพันธในสวนที่ 1 ดังตอไปนี้ 
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 บทประพันธชิ้นที่ 1 “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” การนําเสนอเสียงจาก
พื้นที่จริงของตลาดแมกลองเปนบทประพันธดนตรีเพื่อสะทอนพื้นที่ตลาดแมกลองใน
ปจจุบัน 
 บทประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” เปนบทประพันธที่ผูวิจัยตองการที่จะให
บทประพันธบทนี้ “พูดแทนตลาดแมกลอง” โดยใชเสียงจากพื้นที่ตลาดแมกลองในสถานที่และ
องคประกอบที่สําคัญ ๆ ภายในตลาดแมกลองนั้น แสดงภาพของตลาดแมกลองออกมาดวยเสียง
จากพื้นที่ 
 ผูวิจัยตองการนําผูฟงเขาสูการเดินทางทองไปในเสียงแหงตลาดแมกลอง เปรียบเสมือน
การทําใหผูฟงได “ขยาย”ขอบเขตของการไดยิน ไดรับรูและสัมผัสถึง “เสียง” ของพ้ืนที่ตลาดแมกลอง 
จากการรอยเรียงเปนงานประพันธดนตรีเพื่อที่สะทอนถึงอัตลักษณและวัฒนธรรม อีกทั้งยังสามารถ
ฉายใหเห็นถึงสภาพสังคม การคมนาคม สภาพเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งส่ิงแวดลอม
ทางเสียงของตลาดแมกลองในปจจุบัน 
 ในบทประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” นั้น ผูวิจัยทํางานประพันธชิ้นนี้ดวย
เทคนิคการประพันธดนตรีแบบ ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น (Soundscape Composition) โดยเปนการ
จัดวาง จัดเรียง และรอยเรียงเสียงที่บันทึกจากพื้นที่ตลาดแมกลองออกมาเปนงานประพนัธ รวมทัง้
เทคนิคการทํางานแบบ ซาวนวอรค (Soundwalk)ที่ผูประพันธใชเปนวิธีในการบันทึกเสียงจากพื้นที่ 
โดยทําการบันทึกเสียงผานไมโครโฟนและเคร่ืองบันทึกเสียง ทําการกําหนดพื้นที่และกําหนดเสนทาง
เดินไปภายในบริเวณตลาดแมกลอง เพื่อที่จะไดเสียงที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของเสียงเมื่อ
เราเดินไปตามสถานที่ตาง ๆ ภายในตลาดแมกลอง อาทิเชน การเดินจากสถานีรถไฟเขาสูบริเวณ
ตลาดเทศบาล การเดินไปทางถนนหนาวัดเพชรสมุทรวรวิหารไปสูสถานีรถไฟแมกลองเปนตน 
 บทประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” นั้น นอกจากเทคนิคการประพันธ ทั้ง
ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น (Soundscape Composition) และ ซาวนวอรค (Soundwalk) ดังที่อธิบาย
ไปขางตนแลว บทประพันธชิ้นนี้ ยังเช่ือมโยงไปถึงการทํางานกับพื้นที่จริง ซึ่งการทํางานสรางสรรค
บทประพันธชิ้นนี้นั้น ผูวิจัยก็ไดเชื่อมโยงบทประพันธนี้เขากับพื้นที่ตลาดแมกลอง ตลอดจนตีความ
และทํางานในขอบเขตของ ไซตสเปซซิฟคมิวสิค (Site-Specific Music) ดวย  
 จะเห็นไดวาจากการที่ผูวิจัยกําหนดขอบเขตพื้นที่ภายในบริเวณตลาดแมกลองเพื่อลง
พื้นที่บันทึกเสียงนํามาใชเปนวัตถุดิบเสียงในการประพันธ การศึกษาพื้นที่ตลาดแมกลองและอธิบาย
ใหเห็นถึงความสําคัญของสถานที่แและบริเวณภายในตลาดแมกลอง อีกทั้งเช่ือมโยงแตละพื้นที่ให
ไดรับรูถึงประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงของสถานที่สําคัญ ๆ ภายในตลาดแมกลอง จึงนับ
ไดวา งานประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” นี้ เปนการทํางานในขอบเขตของงานประพันธ 
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ไซตสเปซซิฟคมิวสิค (Site-Specific Music) ดวยก็วาได ซึ่งผูวิจัยมองวาการทํางานเกี่ยวกับเสียง 
และพื้นที่จริงนั้น ลวนเชื่อมโยงกันและสอดประสานกันในหลาย ๆ เทคนิคและในหลาย ๆ แขนง
ของงานประพันธ 
 ในสวนของเทคนิคการประพันธที่ลงลึกไปในรายละเอียดของการทํางานกับ “เสียงของ
ตลาดแมกลอง” ในงานประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” นี้ผูวิจัยทําการเลนกับวัตถุดิบ
เสียง ทําการเปล่ียนคุณลักษณะของเสียงบางเสียงที่บันทึกมา รวมทั้งใสสีสันใสเอฟเฟกตเพื่อทาํให
เสียงที่บันทึกมาดวยไมโครโฟน แสดงความงามของเสียงตามที่ผูวิจัยตองการในบทประพันธชิ้นนี้
และสามารถเชื่อมโยงจากเทคนิคและทฤษฎีของ มิวสิคคงเคร็ต (Music Concret) อีกทั้งเทคนิค
การฟงและการตีความเสียงแบบการฟงเสียงในลักษณะของเทคนิค อะคูสแมติก (Acousmatic) ก็
ลวนแลวแตสามารถอธิบายผานงานประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” บทนี้ไดดวย 
 โครงสรางบทประพันธ 
 ผูวิจัยแบงโครงสรางบทประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” ออกเปน 5 ทอน 
ประกอบไปดวยทอน A, B, C, D และ E 
 โดยผูวิจัยแบงทอนการประพันธจากการเปล่ียนสถานที่ภายในตลาดแมกลองในบท
ประพันธ เปล่ียนเหตุการณที่เกิดข้ึนภายในตลาดแมกลองในบทประพันธ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
“เสียง” ทําใหการฟงบทประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” นั้นผูฟงจะรับรูถึงความรูสึกเมือ่
ไดฟงแตกตางกันไปในแตละทอน อีกทั้งในการแบงทอนบทประพันธ ผูวิจัยยังทําการแบงทอนยอย
ในบางทอนการประพันธในบทประพันธชิ้นนี้ ซึ่งในทอนยอยบางทอนนั้นก็มีอัตลักษณของเสียง มี
เทคนิคที่แตกตาง หรือแมกระทั่ง ใหความรูสึกที่แตกตางออกไปกับผูฟง ซึ่งในการวิเคราะหโครงสราง
และวิเคราะหแนวทางการประพันธของบทประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” นั้น ผูวิจัยจะ
แสดงภาพโซโนแกรมและการแสดงกราฟฟคแบงทอนการประพันธตามแนวทางที่ผูวิจัยจะวิเคราะห
และอธิบายถึงเทคนิคและวัตถุดิบเสียงที่ใชในการประพันธของบทประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียง
แมกลอง” ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



 82

 
ภาพที่ 28 ภาพโซโนแกรมโครงสรางบทประพันธ “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” 
 
 บทวิเคราะหบทประพันธ 
 1. ทอน A (0.00-1.03) 
  ผูวิจัยเร่ิมตนบทประพันธดวยเสียงของการเปดประตูลงจากรถยนตเพือ่ทีจ่ะเดินทาง
ไปสูตลาดแมกลองในยามเชาเพื่อแสดงถึงเหตุกาณและวิถีชีวิตของคนที่มาตลาดแมกลองและเพื่อให
ผูฟงไดยิน “เสียง” ของการเดินทางเขาสูตลาดแมกลอง จากนั้นผูวิจัยพาผูฟงเขาสู การเดินทาง
ระหวางถนนหนาวัดเพชรสมุทรวรวิหารไปสูตลาดรมหุบและตลาดเทศบาลฯ โดยผูวิจัยใชเทคนิค
การบันทึกเสียงโดยวิธีการ ซาวนวอรค (Soundwalk) ในการบันทึกเสียงระหวางเดินทางไปตามถนน 
  ในนาทีที่ 0.26 เปนเสียงของบรรยากาศยามเชาที่คึกคักของตลาดแมกลอง เสียง
รถยนต รถจักรยานยนตที่ผูวิจัยบันทึกมาและนํามาเรียบเรียงสะทอนใหเห็นถึงความพลุกพลานของ
ตลาดแมกลองยามเชา เสียงชาวบานรองบอกพระสงฆที่กําลังเดินอยูบนถนนเพชรสมุทรวรวิหาร 
“รถเยอะหนอยนะ ระวังคะหลวงพี่ระวัง”บริเวณกอนถึงสถานีรถไฟแมกลองเปนภาพสะทอนของชุมชน 
ของวัฒนธรรม ของคนในทองถิ่นตลาดแมกลองถึงความเกื้อกูล ถึงความหวงใยกันและกัน 
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  ในนาทีที่ 0.34 เสียงแตรรถจักรยานยนตที่ผูวิจัยใชเอฟเฟกตสะทอนของเสียง (Eccho) 
เปรียบเสมือนเสียงในจินตนาการที่ไดยินอยูเสมอเวลาเราเดินทางไปในสถานท่ีพลุกพลานที่มีเสียง
หลากหลายและเสียงสัญญาณเตือน (Soun signal) จะเปนเสียงที่เราตระหนักถึงเสมือน “เสียงที่กอง
อยูในความนึกคิด” นอกจากนั้นการใชเทคนิคนี้เพื่อสงผานไปสู ภาพสะทอนบรรยากาศตลาดแมกลอง
ตอไปที่มีความหลากหลายทางเสียง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ตลาดแมกลอง 
  ในนาทีที่ 0.42 เสียงหวูดรถไฟท่ีเปรียบเสมือนเสียง ซาวนมารค (Soundmark) เสียง
หลัก เสียงสําคัญ เปนเสียงที่บงบอกสถานที่เปนอัตลักษณของสถานีรถไฟแมกลองและตลาดรมหุบ
รวมทั้งของบริเวณพื้นที่ตลาดแมกลองดวยนั้น ผูวิจัยใสเสียงหวูดรถไฟเขามาและมีเสียงของกลอง
ขบวนแหสิงโตรวมทั้งเสียงเคล่ือนของขบวนรถไฟพรอมกับเสียงเพลงไทยจากวิทยุภายในศาลเจา
พอแมกลองที่ผูวิจัยบันทึกมา อีกทั้งเสียงน้ําไหลจากน้ําแข็งละลายภายในตลาด เสียงเหลานี้เกิดข้ึน
พรอม ๆ กันแตเราไมมีทางที่จะไดยินพรอมกันไดภายในบริเวณตลาดแมกลอง ผูวิจัยนํา “ภาพสะทอน” 
เหลานี้ออกมาใหผูฟงรูสึกถึงการ “ทองไปในเสียงของตลาดแมกลอง” ทองไปในจินตนาการของเสียง
ที่เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ที่เราไมมีทางไดยิน ใหผูฟงสัมผัสถึงความงามของเสียง จังหวะของกลองขบวน
แหสิงโต จังหวะของเสียงการเคลื่อนตัวของขบวนรถไฟอยางแนบชา ความนุมนวลของเสียงเพลง
บรรเลงดนตรีไทยที่ดังแผว ๆ กับเสียงของน้ําแข็งที่ละลายในแผงปลาของตลาดแมกลอง เหลานี้
ผูวิจัยตองการใหผูฟงรูสึกถึงการอยูทามกลางความหลากหลายและความงามของเสียงโดยใชเทคนิค
การฟงแบบอะคูแมติก (Acousmatic) ในการฟง และผูวิจัยสงผานทอนนี้คลายกับเปล่ียสถานที่ดวย
เสียงขบวนรถไฟที่ใกลเขามาและจางหายไป คงเหลือแตเสียงของเพลงบรรเลงดนตรีไทย ที่ผูวิจัย
ตองการจะทําการ “ยายสถานที่” เปล่ียนความรูสึกในการฟงใหกับผูฟงในทอนตอไป 
 2. ทอน B (1.04-2.05) 
  เสียงบรรเลงดนตรีไทยยังดังตอไป ในทอนที่สองนี้ที่ผูวิจัย “เปล่ียนฉาก” เปลี่ยน
บรรยากาศใหกับผูฟง 
  นาทีที่ 1.12 เสียงขิมที่ดังเปนจังหวะของการลองเสียงขิมที่จะใชในการทําพิธีบูชา
ศาลเจาพอแมกลองที่อยูบริเวณใกลริมทางรถไฟสายแมกลองและใกลกับบริเวณตลาดรมหุบที่นับวา
เปนอีกสถานที่สําคัญแหงหนึ่งที่สะทอนวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนที่ต้ังรกรากและคาขาย
มานานในตลาดแมกลอง เสียงขิมดังเปนจังหวะ 
  ผูวิจัยยังใชเสียงสัญญาณเตือนกอนรถไฟจะมา ควบคูไปกับเสียงขิมที่ดังอยูภายใน
สถานีรถไฟแมกลองโดยใชการ “รวมเสียง” ของสองเสียงที่บันทึกมาเพื่อเปนจินตนาการสะทอนถึง 
การอยูรวมกันของวัฒนธรรมชุมชนและการคมนาคมหลักคือรถไฟที่แยกจากกันแทบไมออกเปนวิถี
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ของตลาดแมกลองแหงนี้ โดยเสียงสัญญาณเตือนรถไฟนั้น ผูวิจัยไดบันทึกและนํามาจัดวางโดย
เทคนิคแบบอิเล็กโทรอะคูสติก (Electroacoustic) คือมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเสียงที่บันทึกมา 
โดยเพิ่มความเร็ว เพิ่มระดับเสียง และเพื่อผูฟงจะไดรับความงามของดนตรีในลักษณะ อะคูสแมติก 
(Acousmatic) สําหรับการฟง เนื่องเพราะการไมทราบที่มาของเสียง ซึ่งเสียงเตือนรถไฟนี้ผูวิจัยจําลอง
การบันทึกเสียงมาใหเหมือนกับสัญญาณของราวก้ันเหล็กบริเวณรางรถไฟของสถานีแมกลอง แต
บริเวณสถานีแมกลองนั้นเราไมสามารถจะไดยินเสียงสัญญาณเตือนชัด ๆ เนื่องจากเสียงบรรยากาศ
รอบ ๆ ตัวจะกลบเสียงสัญญาณนี้หมด ผูวิจัยทําการจําลองมาเพื่อผูฟงไดหวนนึกถึง ตระหนัก และ
สรางภาพจําลองของบรรยากาศระหวางรถไฟ ชุมชน วัฒนธรรมของคนไทยเช้ือสายจีนที่อยูภายใน
ตลาดแมกลองในทอนนี้ 
  ในนาทีที่ 1.23 เปนเสียงรัวกลองของขบวนแหสิงโตที่ผูวิจัยบันทึกมา และนํามาเพื่อ
สรางสรรคใหกับบทประพันธ โดยผูวิจัยจัดวางไปทาง ขวา ซาย และ รัวกลองพรอมกัน ซึ่งเสียงรัว
กลองของขบวนแหนี้ก็ดังควบคูไปกับเสียงขิม เสียงสัญญาณเตือนรถไฟที่ผูวิจัยบันทึกมาดวยและ
มาจัดวางรอยเรียงเปนทอนหนึ่งของบทประพันธ นอกจากนี้เสียงน้ําแข็งละลายไดยินเปนเสียงน้ําไหล
ก็กลับมาเพื่อสะทอน “ภาพของตลาด” เปนอีกวัตถุเสียงหนึ่งที่ผูวิจัยใชเพื่อส่ือถึงสถานที่ ส่ือถึงตลาด
แมกลอง 
  ในนาทีที่ 1.45 เสียงของการรัวกลอง เสียงดนตรีบรรเลงเพลงไทย เสียงขิมในศาลเจา
พอแมกลอง และมีเสียงของรถจักรยานยนตที่ขับผานใกล ๆ และชัด ๆ เสียงเหลานี้ผูวิจัยจัดวางและ
เรียงรอยเปนเสมือนทอนสงไปยังฉากตอไปของบทประพันธ  
  นาทีที่ 1.55 เสียงของหวูดรถไฟดังมาเพื่อทําหนาที่เปล่ียนทอน เปล่ียนฉาก เปล่ียน
สถานที่ เสียงหวูดรถไฟเขามา และตามดวยเสียงรัวกลองขบวนแหสิงโตที่ผูวิจัยใชเทคนิค ดีเลย 
(Delay) เพื่อใหเสียงเลนวน และมีการใชอีคิว (EQ) เพื่อตัดเสียงใหเหลือตามที่ตองการเปนการใช
เทคนิคการประพันธแบบ อิเล็กโทรอะคูสติก (Electroacoustic) เพื่อสรางสีสรรคใหกับบทประพันธ
และยังเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงกลองเพื่อทําหนาที่เปล่ียนทอนบทประพันธ ซึ่งหางเสียงของ
กลองนั้นลากยาวไปจนเร่ิมทอนที่ 3 ของบทประพันธ 
 3. ทอน C (2.06-4.50) 
  ผูวิจัยนําผูฟงเปลี่ยนบรรยากาศเขาสู บรรยากาศของการ ซื้อ-ขาย เสียงบรรยากาศ
ตลาดเทศบาลฯ เสียงวัตถุภายในตลาด เสียงแมคาขอดเกล็ดปลากระพงในตลาดเทศบาลฯ เสียง
ของแมคารองเรียกลูกคา “ซาเต้ียะมั้ยคะกางเปอย ๆ คะ” “พี่ปลาทูมั้ยคะกางเปอย ๆ นะคะตมใหม ๆ 
คาตัวใหญ ๆ คะ” “ซาเต้ียะมั้ยคะ” “ปลาทูมั้ยพี่” “ซาเต้ียะอรอยนะคะ” “กางนิ่มกางเปอยตมกับ
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น้ําออยเลยคะ” รวมทั้งเสียงรองบอกขอทางของรถเข็นรับจางภายในตลาดแมกลองที่มักจะให
สัญญาณเลียนเสียงแตร “ปน ๆ”  เสียงเหลานี้คือเสียงที่เกิดข้ึนภายในตลาดเทศบาลฯและตลาด
รมหุบ รวมทั้งทางเทาหนาตลาดเทศบาลฯ เปนเสียงที่ผูวิจัยบันทึกมาและนํามาเรียบเรียงจัดวางให
ผูฟงไดรับรู และไดเขาถึงบรรยากาศการซื้อขายภายในตลาดแมกลอง ซึ่งทอนนี้แสดงใหเห็นถึงความ
เปน “ตลาด” เปรียบด่ังนําผูฟงยายสถานที่จากการ “ทองไปในเสียงแหงคมนาคม” “ทองไปในเสียง
แหงวัฒนธรรมและสังคม” ของตลาดแมกลอง สองทอนแรกของบทประพันธที่มีความหลากหลาย 
มีสัญญาณทางเสียง มีสีสรรคของเสียงที่หลากหลาย  
  ทอนยอยที่ 1 ในทอน C 
  นาทีที่ 2.51 ผูวิจัยตองการจะ “หยุด” บรรยากาศของตลาดแมกลอง สรรพเสียงของ
การซื้อ-ขาย เสียงบรรยากาศและสีสรรคของตลาด ถูกเสียงของขิมที่ศาลเจาพอแมกลองและเสียง
เตือนสัญญาณราวเหล็กกั้นรถไฟ รวมทั้งเสียงเดินบริเวณสถานีรถไฟแมกลองที่พื้นเปนหินกรวดให
ไดยินเสียงกรอบแกรบของจังหวะกาวเดิน เหลานี้ลวนแลวแตเปนเสียง เปนเหตุการณ เปน “สิ่งที่
เกิดข้ึน” พรอม ๆ กับบรรยากาศภายในตลาด ซึ่งผูวิจัยนําผูฟงให “ไดยิน” บรรยากาศสองบรรยากาศ
ที่เกิดข้ึนคูขนานกันซึ่งหลอมรวมเปน “เสียงสําเนียงตลาดแมกลอง” 
  นาทีที่ 3.10 เสียงรถจักรยานยนตเขามามีบทบาทเพื่อแสดงถึงความพลุกพลาน 
แสดงใหเห็น “วิถีการคมนาคมหลัก” ภายในตลาดแมกลอง เสียงแตรรถจักรยานยนตเร่ิมไดยินมาก
ข้ึนเมื่อผูวิจัยนําเสียงแตรที่บันทึกไวมาเรียบเรียบ จัดวาง ซาย ขวา เบา ดัง ส้ัน ยาว เปนลักษณะที่ 
“จําลองบรรยากาศ” ใหผูฟงไดยินเสียงจากความพลุกพลานที่รายลอมอยูรอบ ๆ ตลาดแมกลอง ใน
ระหวางที่เสียงสัญญาณเตือนรถไฟกําลังจะมายังดังใหไดยินอยูตลอดเวลาในทอนนี้พรอม ๆ กับ
เสียงดนตรีไทยดังแผว ๆ ที่เคยนํามาเรียบเรียงไวในทอนแรกของบทประพันธ ก็กลับมาทําหนาทีอี่ก
คร้ังเพื่อย้ําเตือนใหผูฟงหวนนึกถึง ความหลากหลายของเสียงภายในตลาดแมกลองพรอมกันนั้น
บรรยากาศของแผงพริกภายในตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผูวิจัยก็นาํมาใสเปนฉากหลังที่
ซอนทับไปกับเสียงของ ขิม ดนตรีไทย และสัญญาณเตือนรถไฟ เพื่อใหเสียงบรรยากาศของแผงพริก
และเสียงรองเรียกจากแมคาขายพริกและมะนาว นั้นยังตรึงผูฟงใหอยูกับเสียงบรรยากาศของการ
ซื้อขายในชวงเร่ิมตนเขาสูทอน C ของบทประพันธ 
  ทอนยอยที่ 2 ในทอน C 
  นาทีที่ 4.00 ในทอนยอยกอนหนา ที่ผูวิจัยนําผูฟงออกจากบรรยากาศของการซ้ือขาย
ภายในตลาดเพื่อใหไดยินเสียงการ “คมนาคม” ภายในตลาดแมกลองที่เกิดควบคูไปกับบรรยากาศ
การปฏิสัมพันธของผูซื้อ-ผูขาย เสียงการคมนาคม เสียงรถจักรยานยนตที่เกิดข้ึนพรอม ๆ กับ
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บรรยากาศของ “ตลาดสด” นั้น กลับมามีบทบาทพรอม ๆ กัน ผูวิจัยจัดวางเสียงที่บันทึกมาในสอง
สถานที่ สองเหตุการณที่เกิดข้ึนพรอม ๆ กันในตลาดแมกลอง แตเราไมสามารถที่จะไดยินสอง
บรรยากาศ ดังกลาวนี้ ผูวิจัยนําผูฟงใหสัมผัสกับการหลอมรวมของสองบรรยากาศของตลาดแมกลอง
โดยใหเสียงของสองบรรยากาศที่วานี้นั้นพูดแทนตลาดแมกลอง ใหผูฟงไดรับรูถึงภาพสะทอนของ
เสียงตลาดแมกลอง ความงามของเสียงตลาดแมกลอง ผานเทคนิคการประพันธ ซาวนสเคปคอมโพ
ซิชั่น (Sound Scape Composition) ที่เปนเทคนิคหลักในการทํางานบทประพันธชิ้นนี้ 
  เสียงรองเรียกลูกคาของแมคา “ปลาทูกันเร็ว” “พริกมั้ยคะพริก” “เจ็ดตัวมาใหม ๆ 
อวนส้ันมันทุกกลองเจ็ดตัวรอยแปดตัวรอยอรอยแน ๆ แมกลองแทคา” “ปลาทูมาใหม ๆ อวนมัน
รอยเดียว” เสียง “สําเนียง” แมคาที่รองเรียกลูกคา แขงขันประชันกับเสียงของการเดินทางดวย
รถจักรยานยนต เสียงขอดเกร็ดปลากระพงในตลาด พรอม ๆ กับเสียงแตรถ เสียงสัญญาณเตือนรถไฟ 
เหลานี้ทําหนาที่นําผูฟงให “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง” โดยผูวิจัยตองการใหผูฟงใชการฟงแบบ 
อะคูสแมติก (Acousmatic) ฟงโดยไมตองรับรูถึงที่มาของเสียง ฟงแตเนื้อเสียงและความงามของ
เสียงที่ผูวิจัยนําสรรพเสียงที่เกิดข้ึนหลากหลายในตางสถานที่สําคัญของตลาดแมกลองเหลานี้ มา
รอยเรียงเปนงานประพันธเพื่อสะทอนอัตลักษณของตลาดแมกลอง 
  นาทีที่ 4.37 เสียงของขบวนแหสิงโตกลับมาทําหนาที่อีกคร้ังควบคูไปกับการหลอม
รวมบรรยากาศของเสียงที่ผานมา เสียงกลองจากขบวนแหทาํหนาที่คลายกับจะสงไปสูทอนตอไป 
เสียงฉาบของขบวนแหที่เขามาสรางสีสรรคใหกับทอนนี้ทาํหนาที่เปนจังหวะเตรียมที่จะทาํใหทอน
เพลงเปล่ียนฉาก เปล่ียนบรรยากาศ เปล่ียนเทคนิคในบทประพันธนี้ 
  นาทีที่ 4.48 เสียงหวูดรถไฟเขามา “หยุด” ทุกอยาง รถไฟคือการเดินทางหลัก คือ
หลักหมายสําคัญ คือการเร่ิมตนของตลาดรมหุบ คือสัญลักษณของตลาดแมกลอง ผูวิจัยนําเสียง
หวูดรถไฟ ที่เปรียบเสมือน ซาวนมารค (Soundmark)  ของตลาดแมกลอง ทําหนาที่เปลี่ยนทอนเพลง
เพื่อนําผูฟงไปสูอีกทอนหนึ่ง อีกบรรยากาศหนึ่งของบทประพันธ พรอม ๆ กับเทคนิคการเฟด (Fade) 
และอีคิว (EQ) ซึ่งคือการเปล่ียนคุณลักษณของเสียงที่บันทึกมาโดยใชแนวคิดจากการทํางานกับ
เสียงดวยเทคนิคของ อิเล็กโทรอคูสติก (Electroacoustic) นั่นเอง 
 4. ทอน D (4.51-7.03) 
  ในทอน D นี้เปนเสมือนจุดพักของบทประพันธ เปนทอนที่มีความนิ่งที่สุดของเสียง
ตลาดแมกลอง ผูวิจัยถอดรื้อโครงสรางของเสียง การคมนาคม เสียงเครื่องรถจักรยานยนต เสียง
เคร่ืองรถไฟ รวมทั้งเสียงของเพลงดนตรีไทย เสียงขิม หรือเสียงสัญญาณรถไฟและ สัญญาณแตร
รถยนต เสียงขบวนแหสิงโต ในทอนกอน ๆ หนา  
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  ฉากหนาของทอนนี้คือ “เสียงผูคน” เสียงบรรยากาศภายในตลาด เสียงบทสนทนา
ระหวางผูคนในทองถิ่น ในชุมชน 
  นาทีที่ 5.00 นั้นเสียงบรรยากาศความเงียบของตลาดเทศบาลฯยามกอนเร่ิมตลาด 
และยามหลังตลาดเลิก นั้นใหบรรยากาศที่นิ่งสงบ บรรยากาศของความเงียบ เสียงของแผงแสตนเลส
ต้ังส่ิงของที่ถูกเล่ือนโดยพอคาแมคาเปนสัญญาณของการ “เตรียมการสูฉากแหงการซื้อขาย” ซึ่ง
บรรยากาศเหลานั้นผูวิจัยแสดงใหเห็นอัตลักษณของเสียงมาแลวในทอนกอนหนานี้  
  นาทีที่ 5.17 เสียงรองเรียกใหซื้อขนมไขของพอคา ผูวิจัยจัดวางมาเปนเสมือนเปน
สัญญาณของการเร่ิมบรรยากาศของการซื้อขายภายในตลาดแมกลอง 
  นาทีที่ 5.40 เสียงเพลงธรรมมะดังแผวมาพรอมกับบทสนทนาเรือ่งชวีติ เร่ืองครอบครัว
ของแมคาและผูคนในตลาดซึ่งเปนบรรยากาศที่มีความสวยงามของการปฏิสัมพันธระหวางคนกับคน
ในชุมชนตลาดแมกลอง ที่ผูวิจัยตองการสื่อใหผูฟงเห็นถึง วัฒนธรรมของชุมชน ความเอ้ือเฟอเกื้อกูล
ความเปนหวงเปนใยกันของผูคนในชุมชนตลาดแมกลอง 
  นาทีที่ 6.00 เสียงบทสวดมนตยังดังตอเนื่อง พรอม ๆ กับการจัดวางเสียงของ การ
สนทนาอื่น ๆ ภายในตลาด ควบคูกับการที่ผูวิจัยซอนบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม ตลาดรมหุบ ที่เสียงของแมคายังดังใหไดยินเพื่อบงบอกบรรยากาศของการซื้อขาย 
ภายในตลาด พรอม ๆ กับเสียงเดินเหยียบหินรางรถไฟระหวางเดินในตลาดรมหุบ ซึ่งเปนเสียงที่
บงบอกสถานที่เพื่อดึงผูฟงเขาสูบรรยากาศตลาดที่เร่ิมคึกคักข้ึนหลังจากทอนที่นิ่งที่สุดเปนบรรยากาศ
ของตลาดที่เงียบเชียบ และไรซึ่งการปฏิสัมพันธระหวางผูซื้อ-ผูขายและคนในชุมชน 
  นาทีที่ 6.40 เสียงของรถจักรยานยนต เสียงการหยุดรถยนต เสียงเครื่องจักรปน
มะพราวภายในตลาดเร่ิมกลับมามีบทบาท หลังจากที่ผูวิจัยใชเสียงที่บันทึกมาโดยเทคนิค ซาวนวอรค 
(Soundwalk) ที่เสมือนพาผูฟงเดินไปในตลาดรมหุบ และคอย ๆ ออกมาสูถนนเพชรสมุทร 1 ที่
คอนขางพลุกพลานในตอนเชา เปนบรรยากาศกอนรถไฟจะออกจากสถานีในชวงเวลาที่ตลาดคึกคัก 
เสียงรถจักรยานยนตบงบอกความวุนวาย ความคึกคักของตลาดแมกลอง อีกทั้งคําพูดของพอคาวา 
“ตลาดแมกลองครับ” ผูวิจัยนําเสียงเหลานี้มาเรียบเรียงเพื่อเตรียมใหผูฟงเขาสูทอนจบของบทประพันธ
ที่จะแสดงบทบาทของรถไฟสายแมกลองเพื่อนําเสียงของรถไฟสายแมกลองที่เคลื่อนตัวออกจาก
ชานชาลาสถานีแมกลองสะทอนอัตลักษณของความเปน “ตลาดแมกลอง” ใหผูฟงไดสัมผัส 
 5. ทอน E (7.04-8.52) 
  ทอนจบของบทประพันธ เร่ิมตนดวยเสียงสัญญาณเตือนกอนการประกาศของ
เจาหนาที่รถไฟที่จะไดเวลารถไฟกําลังจะออกและกําลังเขาสูสถานีรถไฟสายแมกลอง เสียงประกาศนี้
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นับเปน ซาวนมารค (Soundmark) ของตลาดแมกลอง เปนเสียงที่ผูที่ไดยินสามารถรับรู ตระหนักถึง 
และยังเปนอัตลักษณของตลาดรมหุบ เปนเสียงสัญญาณที่บอกเวลา บอกสถานท่ี ใหแกคนในตลาด
แมกลอง ทั้งนักทองเที่ยวและพอคาแมคา  
  ทอนยอยที่ 1 ในทอน E 
  นาทีที่ 7.13 “ผูโดยสารและนักทองเที่ยวโปรดทราบ ขบวนรถเที่ยวนี้จะออกจากสถานี
แมกลองนะครับ เวลา 15 นาฬิกา 30 นาทีครับ”“โปรดทราบขบวนรถเที่ยวนี้นะครับจะออกจากสถานี
แมกลอง สูสถานีบานแหลมปลายทางนะครับ เวลา 15 นาฬิกา 30 นาทีครับ” 
  นอกจากเสียงประกาศแลวนั้น เสียงวิทยุส่ือสารจากเจาหนาที่รถไฟ เสียงตีระฆังบอก
สัญญาณรถไฟจะออกจากสถานี ที่เปนเสียงจากอดีตที่หลงเหลืออยูอยางเดนชัดที่ดัง “ติ๊งตั้ง” ซึ่ง
ผูวิจัยนํามาเรียบเรียงและตัดตอใสในบทประพันธเพื่อใหผูฟงไดเห็นภาพสะทอน ณ ชวงเวลาที่รถไฟ
กําลังจะออกจากสถานี 
  เสียงเคร่ืองรถไฟที่ดังคําราม เสียงหวูดรถไฟ เสียงบทสนทนาของชาวบาน “ไปเร็ว ๆ” 
แสดงชวงเวลาที่รถไฟกําลังจะออกจากสถานีและใหบรรยากาศที่ชัดเจนแกผูฟงเมื่อไดยินทอนนี้ของ
บทประพันธ  
  เสียงขบวนแหสิงโต ยังทําหนาที่ในทอนสุดทายเพื่อดึงผูฟงใหอยูกับวัฒนธรรม และ 
เหตุการณที่เกิดขึ้น รอบ ๆ สถานี วิถีที่เกิดขึ้นในตลาดแมกลอง และยังทําหนาที่เปน ซอสมิวสิค 
(Souce Music) เพื่อบงบอกสถานที่ และหนาที่ในทางดนตรีเพื่อเตรียมเปลี่ยนฉากใหกับบทประพันธ 
  นาทีที่ 7.40 เสียงหวูดรถไฟท่ีผูวิจัยใชเทคนิค อิเล็กโทรอะคูสติก (Electroacoustic) 
ใสเอฟเฟกต รีเวิรบ (Reverb) ใหหางเสียงหวูดยาวและกังวาน จากนั้นเสียงเคร่ืองยนตรถไฟดังเดนชดั 
และเสียงการเคล่ือนขบวนของรถไฟออกจากสถานีทําหนาที่เปนเสียงที่ตัดเสียงทุกอยางออกไปจาก
การรับรูและไดยินของผูฟง ผูวิจัยตองการใหรถไฟทําหนาที่เปน “อัตลักษณ” ของตลาดแมกลอง 
ตลาดรุมหุบ เปนตัวแทนของวงจรตลาดแมกลองซึ่งพื้นที่ของตลาด รถไฟ ชุมชน วัฒนธรรมนั้นคาบ
เกี่ยวกันอยางแยกไมออก ในทอนนี้ของบทประพันธเสียงของรถไฟที่เคล่ือนเขาใกลผูฟงเพราะผูวิจัย
ตองการใหเกิดความรูสึกถึงความยิ่งใหญและพลังของรถไฟที่มีบทบาทกับตลาดแมกลอง 
  นาทีที่ 8.11 เสียงหวูดรถไฟดังหวูดยาว ๆ ที่ผูวิจัยนํามาเปดการเคล่ือนขบวนของรถไฟ 
ดังยาวอีกคร้ังเพื่อแสดงถึงการผานไปของรถไฟ และเตรียมนําผูฟงเขาสูทอนยอยที่สองในทอน E  เปน
ทอนสุดทายเพื่อปดบทประพันธ 
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  ทอนยอยที่ 2 ในทอน E 
  นาทีที่ 8.16 ส้ินเสียงหวูดของรถไฟ ผูวิจัยพาผูฟงเขาสูการเริ่มตนของตลาดรุมหุบ
อีกคร้ัง การเร่ิมตนการคาขายหลังรถไฟเคลื่อนขบวนผานไป เสียงน้ําเเข็งละลายภายในตลาด เสียง
เล่ือนแผงดัง “เอ้ียดอาด” เปนสัญญาณที่บงบอกถึงวงจรของตลาดแมกลอง วงจรของการเดินทาง 
การคาขาย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  เหลานี้ลวนแลวเปนส่ิงที่ผูวิจัยแสดงใหเห็นในบทประพันธชิ้นนี้ 
  นาทีที่ 8.30 ผูวิจัยใชเทคนิคเฟดเอาท (Fade Out) เสียงบรรยากาศออกไป ใหเหลือ
เพียงเสียงน้ําไหลจากน้ําแข็งละลายภายในตลาดและเสียงบรรยากาศสงบสุขยามเชาตรู 
  เพื่อแสดงความรูสึกถึงความนุมนวล บรรยากาศที่สงบสุขของตลาด ใหความรูสึกถึง
สายน้ําและความผูกพันของตลาดแมกลองและแมน้ําแมกลอง เสียงสุดทายที่ผูวิจัยตองการใหไดยิน
และคอย ๆ จางหายไปคือเสียงของน้ําที่ใหความรูสึกแกผูฟงดังที่กลาวแลว 
 

 
 
ภาพที่ 29 ภาพถายการเคลื่อนขบวนของรถไฟสายแมกลองผานตลาดรมหุบ (ภายในรางรถไฟ)  
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 บทประพันธชิ้นท่ี 2 “เสียงวันวานและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแมกลอง” 
นําเสนอเสียงแหงอดีตของตลาดแมกลอง เรื่องเลาจากบทสัมภาษณคนในทองถิ่นและ
วัตถุทางเสียงท่ีสะทอนตลาดแมกลองในวันวาน 
 บทประพันธชิ้นที่สองในสวนที่ 1 ของงานวิจัยเปนบทประพันธดนตรี ซาวนสเคป คอมโพ
สิชั่น (Soundscape Composition) ที่ผสมผสานกับเสียงจากบทสัมภาษณที่ผูวิจัยทําการสัมภาษณ
บุคคลที่อาศัยหรือคุนชินกับตลาดแมกลองและมีความผูกพัน มีปฏิสัมพันธกับตลาดแมกลอง รถไฟ
สายแมกลองและตลาดรมหุบ ซึ่งในการทํางานบทประพันธชิ้นที่สองนี้ ผูวิจัยนําบทสัมภาษณมา
ตัดตอและเรียบเรียงในลักษณะของการเลาเร่ืองซ่ึงถาจะเรียกวาเปน การทํางานในรูปแบบของสารคดี
วิทยุ (Radio Documentary) ก็ไมผิดนัก 
 บทประพันธ “เสียงวันวานและการเปล่ียนแปลงของตลาดแมกลอง” นั้นผูวิจัยตองการ
แสดงอัตลักษณของเสียงตลาดแมกลองในอดีต ผานการจําลอง เสียงจากวัตถุ (Sound Object) 
ในอดีต ที่คงอยูและเปนส่ิงของเคร่ืองใช ในยุคกอนปจจุบันของตลาดแมกลอง 
 เสียงบรรยากาศเกา ๆ ของตลาดแมกลองที่ปจจุบันแทบไมหลงเหลือใหไดยิน ผูวิจัย
ตองการนําเสียงเหลานั้นกลับมาใหผูฟงไดยินและรับรูผานการบันทึกเสียงในชวงเวลาและในสถานท่ี
ภายในตลาดแมกลองที่ยังคงมีความเปนธรรมชาติ ยังคงเงียบสงบ และปราศจากเสียงของเทคโนโลยี
ในปจจุบันที่กลบบดบังเสียหมด  
 เชนเสียงบรรยากาศทาเทียบเรือยามเชาตรู เสียงบรรยากาศตลาดที่ผูคนยังไมมาก รวมทัง้
วัดเกา ๆ เสียงกลองจากวัดที่อยูนอกตลาดแมกลองซ่ึงต้ังอยูในบริเวณที่แวดลอมดวยธรรมชาตินั้น 
ก็เพื่อเปนภาพจําลองของวัดเพชรสมุทรวรวิหารในอดีตที่ผูวิจัยเห็นวานาจะมีเสียงที่ใกลเคียงกับ
บรรยากาศของอดีตวัดเพชรสมุทรวรวิหารและตลาดแมกลอง 
 นอกจากนี้เสียงของการพายเรือ เสียงของวิทยุโบราณ เสียงเคร่ืองจักรรถไฟ เสียงของ
ทาเทียบเรือตลาดเกา เสียงเหลานี้ที่ผูวิจัยนํามาเรียบเรียงควบคูไปกับเสียงสัมภาษณบุคคลที่เลา
เร่ืองราวในอดีตของตลาดแมกลอง เพื่อแสดงใหเห็น “ภาพ” และไดยิน “เสียงแหงอดีต” ของตลาด
แมกลอง 
 อีกส่ิงหนึ่งที่สําคัญและเปนแนวคิดของบทประพันธ “เสียงวันวานและการเปล่ียนแปลง
ของตลาดแมกลอง” คือการคนหาอัตลักษณทางเสียงของตลาดแมกลองที่ยังหลงเหลือมาถึงปจจุบัน 
การคนหาเสียงของอดีตที่ยังไมถูกความเจริญและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเขามาบดบัง 
 เสียงจากบทสัมภาษณที่นํามาประกอบเปนการบอกกลาวถึงเสียงของตลาดแมกลอง 
บรรยากาศตลาดแมกลอง ประวัติศาสตรของตลาดแมกลอง รวมทั้งความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ
และนําเสียงมาเรียบเรียงในงานประพันธนี้นั้น มีชุดคําถามหลักที่ผูวิจัยนําไปใชในการสัมภาษณ
และสนทนา ดังนี้ 
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 เสียงในอดีตของตลาดแมกลองเปนอยางไร เราจะไดยินอะไรไดบาง? 
 วิถีชีวิตของคนในตลาดแมกลองในอดีตเปนอยางไรที่ตองอยูภายในตลาดแมกลอง? 
 การเปล่ียนแปลงของสถานที่ภายในตลาดแมกลองมีผลกับเสียงที่ไดยินหรือไมอยางไร? 
 เสียงในความทรงจํา เสียงที่เปนอัตลักษณ (Soundmark) ของตลาดแมกลองคือเสียง
อะไร? 
 การเกิดข้ึนของตลาดรมหุบมีประวัติความเปนมาอยางไร? 
 ความแตกตางของรถไฟสายแมกลองและสถานีแมกลองระหวางอดีตและปจจุบัน? 
 ผูวิจัยนําเสียงของคําตอบ เร่ืองเลา และความคิดเห็นจากบุคคลที่ผูวิจัยไปบันทึกเสียง
การสัมภาษณ นํามาใชในบทประพันธชิ้นที่ 2 นี้เปนเสียงของ 
 พี่ธง เจาของรานทองมวนที่อยูบริเวณตลาดเกามาต้ังแตเด็กจนถึงปจจุบัน ผูกพันและ
เห็นการเปล่ียนแปลงของตลาดเกาบริเวณทาน้ํามาโดยตลอด 
 คุณสรุจิต ชิรเวทย (ลุงเจี้ยว) อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ผูเขียนหนังสือ 
“คนแมกลอง” บอกเลาเร่ืองราวของจังหวัด อีกทั้งคุณสุรจิต ยังอาศัยอยูที่ตลาดแมกลองมาโดยตลอด 
 คุณลุงมิ้ง เจาของรานฉายาแมกลอง ตั้งอยูติดชานชาลาสถานีแมกลอง รวมทั้งลุงมิ้ง
ยังเปนนักขาวประจําจังหวัดของหนังสือพิมพมติชน ซึ่งทํางานรวมกบัสํานกัขาวตางประเทศในการทาํ
ขาวตลาดรมหุบเปนคนแรก ๆ  
 ลุงธรรม รับราชการเปนชางเคร่ืองรถไฟอยูในสถานีรถไฟแมกลองต้ังแตอดีต มาจน
เกษียณอายุก็ยังทํามาคาขายอยูบริเวณสถานีรถไฟแมกลองในปจจุบัน 
 ปานอย และหลานสาว ชาวบานในพื้นที่ตลาดแมกลองในอดีตมีอาชีพเก็บไมหมอนรถไฟ
ที่ไมใชแลวไปทําฟนขายและปจจุบันยังทําหนาที่บริการนักทองเที่ยวบริเวณสถานีรถไฟแมกลอง 
 ผูวิจัยไดนําเสียงสัมภาษณมาตัด คัดเลือก หยิบมาใสในงานประพันธควบคูไปกับเสียง
บรรยากาศจากตลาดแมกลองที่บันทึกมา รวมทั้งวัตถุเสียง (Sound object)เพื่อบอกเลาเร่ืองราว
ของบรรยากาศตลาดแมกลองในอดีตในบทประพันธนี้ ซึ่งผูวิจัยจะวิเคราะหและอธิบายในรายละเอยีด
ตอไปในสวนของการวิเคราะหบทประพันธ 
 โครงสรางบทประพันธ 
 ผูวิจัยแบงโครงสรางบทประพันธ “เสียงวันวานและการเปล่ียนแปลงของตลาดแมกลอง” 
ออกเปน 6 ทอน ประกอบไปดวยทอน A, B, C, D, E และ F ซึ่งผูวิจัยแบงทอนการประพันธจากการ
วางเร่ืองราวในบทประพันธดังนี้ 
 ทอน A เร่ืองราวของตลาดแมกลองในอดีตและเสียงแหงอดีต  
 ทอน B การเดินทางและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นตลาดแมกลองในอดีต  
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 ทอน C ประวัติของตลาดรมหุบการเปล่ียนแปลงของทางรถไฟ สถานีรถไฟ และรถไฟ 
 ทอน D เรียบเรียงเสียงในรูปแบบซาวนสเคปคอมโพสิชั่นไมมีบทสัมภาษณในทอนนี้ 
 ทอน E เสียงของตลาดแมกลองในอดีตที่เปล่ียนแปลงไปและเสียงที่เปนอัตลักษณของ
ตลาด 
 ทอน F เรียบเรียงเสียงของชานชาลา และเวลารถไฟออก เปนทอนจบของบทประพันธ 
 บทวิเคราะหบทประพันธ 
 1. ทอน A (0.00-3.20) 
  เร่ิมตนดวยเสียงนาฬิกาปลุกโบราณเสียงรถจักรยานยนตรแผว ๆ และเสียงกลอง
โบราณ เสมือนนําผูฟงยอนอดีต กอนจะเขาสูบทสัมภาษณของพี่ธงที่เลาถึงเสียงในอดีตของตลาด
แมกลอง 
  ในนาทีที่ 0.30 เร่ิมตนบทสัมภาษณของพ่ีธงที่เลาถึงเสียงอดีตตลาดแมกลอง โดย
บรรยายถึงเสียงในตลาดแมกลอง ที่สมัยกอนก็ครึกคร้ืนและมีความเปนธรรมชาติมากกวานี้ และ
วัตถุสมัยใหมเขามามีบทบาทก็ทําใหบรรยากาศเปล่ียนไป ดวยความที่แมกลองเปนเมืองเล็ก ๆ ถนน
ไมคอยมกีารสัญจรอาจจะดู “แออัดแตสวยงาม” แตสมัยนี้นั้นมันแออัดไปดวยรถ 
  นาทีที่ 1.17 คุณสุรจิตเร่ิมตนดวยเสียงหัวเราะเม่ือเลาถึงอดีต ซึ่งเปนบทสนทนาของ
ผูวิจัยกับคุณสุรจิต โดยคุณสุรจิตเลาถึงอดีตวา เดิมมีถนนใหวิ่งเสนเดียวคือหนาวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
กลางวันเงียบหมดเพราะคนจะอยูในสวนเพราะรอบ ๆ เปนสวน บานของคุณสุรจิตอยูที่บานพักครู
ในโรงเรียนศรัทธาสมุทร หลังบานก็เปนสวนมีเตาเค่ียวตาล กลางวันจะเงียบไปหมด บานทุกบาน
สมัยอดีตมีเรือพายทุกบานเพราะหันหนาหาแมน้ํา คอยมาเร่ิมยุคถนนที่ทําแคเทาลอเพราะไมมีงบ  
ถนนเร่ิมเมื่อป พ.ศ. 2505 สมัยผูวาประสิทธิ์ อุไรรัตน ผูวามีรถประจําตําแหนงยังไมคอยมีถนนใหวิ่งเลย 
  ควบคูไปกับการเลาถึงบรรยากาศตลาดแมกลองและอธิบายถึงเสียงในอดีตของ
ตลาดแมกลองและเร่ืองราวในอดีต ผูวิจัยนําเสียงที่บันทึกมาจัดวางลงไปในบทประพันธเพื่อใหผูฟง
เสมือนไดยินเสียงบรรยากาศของอดีตไปพรอม ๆ กับการฟงเร่ืองเลาดวย  
  เสียงพายเรือที่ดังคลออยูตลอดซ่ึงผูวิจัยนํามาเรียบเรียงและจัดวางเพื่อใหผูฟงรูสึกถึง
บรรยากาศอดีตของตลาดแมกลอง เปนเสียงแหงความทรงจําของตลาดแมกลอง 
  เสียงของทาเทียบเรือเหล็กที่ส่ันไหวเมื่อโดนสายน้ํา ผูวิจัยนํามาเฉพาะบางยานความถี ่
จัดวางเพื่อใหความรูสึกลึกลับและเปนเสียงที่คลายกับจะนําผูฟงเขาสูความทรงจํา 
  เสียงเรือหางยาววิ่งผานทาน้ํา 
  เสียงกระด่ิงจักรยาน ที่เปนภาพแทนของการคมนาคมในตลาดแมกลองกอนยุคจะ
มีถนน 
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  ผูวิจัยนําเสียงเหลานี้เปน “ภาพแทน” ของตลาดแมกลองในอดีต ความทรงจําของ
ผูคนในตลาดแมกลองถึงบรรยากาศทางเสียงเหลานั้น  
  เสียงเหลานี้ดังและคอย ๆ หายไปเหลือเพียงเสียงของสายน้ําจากการพายเรือที่ดัง
คลอตลอดบทสนทนาจากการสัมภาษณกอนจะ เขาสูทอนที่สองของบทประพันธ 
 2. ทอน B (3.19-4.46) 
  เร่ิมตนทอนที่สองของบทประพันธดวยเสียงสัมภาษณคุณสุรจิตตอไป แตเปนการ
บรรยายและเลาเร่ืองราวประกอบการสนทนากับผูวิจัยถึงวิถีของคนในตลาดแมกลองเมื่ออดีต ควบคู
ไปกับเสียงพายเรือ เสียงสายน้ํา  
  นาทีที่ 3.20 คุณสุรจิตเลาวา เมื่อกอนนี้กลางวันวิถีชาวสวนคือวิถี “งานแมลูกออน
ตื่นเชามืดเลิกมืด” ชาวสวนคืองานแมลูกออนทั้งหมด กลางวันไมมีใครออกมาตลาดหลอก ปนึงใช
เงินหนเดียวคืองานหลวงพอวัดบานแหลม คนที่เดิน ๆ  ตลาดนี่ก็จะเปนคนในตลาด ขาราชการทั้งหมด  
  คุณสุรจิตยังเลาตอไปดวยเสียงหัวเราะวา สมัยกอนที่พอของคุณสุรจิตเปนครูใหญ
โรงเรียนศรัทธาสมุทรที่กลางตลาด รถที่ใชก็จักรยานมือสอง ในตลาดมีจักรยานอยูคันหรือสองคัน
เทานั้น คนในตลาดใชเรือกันทั้งนั้น 
  นาทีที่ 4.03 เสียงเพลงลาสาวแมกลองดังเขามาเปนการสรางบรรยากาศเกา ๆ และ
เพลงในทอนที่รองวา “เมื่อสงกรานตงานวัดบานแหลม เคยเที่ยวชมกับโฉมแฉลมเมื่อคืนขางแรม
เมษา” ผูวิจัยตัดมาใสในบทประพันธเพื่อขับเนนถึงงานประจําปวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรืองานวัด
บานแหลมที่คุณสุรจิตพูดถึง “คนสวนออกมาใชเงินใชทองปละคร้ัง” 
  ควบคูไปกับเสียงสวดมนตที่ดังแผว ๆ  
  เสียงเส่ียงเซียมซีภายในอุโบสถ ที่ผูวิจัยบันทึกเสียงมาเปนวัตถุเสียง (Sound Object) 
เพื่อสรางบรรยากาศใหแกผูฟงใหหวนนึกถึงบรรยากาศของเสียงงานวัดบานแหลม เสียงของวัด 
เสียงของวัฒนธรรมในอดีต 
  นาทีที่ 4.22 ผูวิจัยถามคุณสุรจิตวา สมัยกอนในตลาดนี่เชามาก็เสมือนเด็ก ๆ เขา
แถวเคารพธงชาติกลางตลาดเลยหรือ? 
  คุณสุรจิต เลาตอวาใช สมัยกอนเดินผานโรงเรียนไหนก็ไดยินเสียงเหลานี้หมด เสียง
ทองอาขยาน อานหนังสือ ตกเย็นตองทองสูตรคูณ 
  นาทีที่ 4.41 เสียงเด็ก ๆ นักเรียนรองเพลงชาติซึ่งผูวิจัยบันทึกเสียงมาเพื่อประกอบ
กับการบอกเลาเร่ืองราวของคุณสุรจิต ชวยใหผูฟงไดเขาถึงบรรยากาศของตลาดแมกลองในอดีต
มากยิ่งข้ึน กอนที่เสียงของบรรยากาศตลาดจะเขามาเพื่อเปนทอนเร่ิมของทอนที่ 3 เสียงเด็กนักเรียน
รองเพลงชาติจะคอย ๆ หายไป 
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 3. ทอน C (4.45-8.54) 
  หลังส้ินเสียงเด็กนักเรียนรองเพลงชาติในทอนที่สอง เสียงบรรยากาศตลาดเขามา
เปล่ียนฉากใหกับบทประพันธ  
  เสียง “ปน (ยาว ๆ)” และน้ําเสียงของคนเข็นรถเข็นในตลาดรมหุบและตลาดเทศบาล 
  เสียงบอกใหระวังรถและขอทางจากแมคาที่พูดกับผูคนเดินตลาด 
  เสียงกระด่ิงจักรยาน เสมือนเปนเสียงสัญญาณของการเดินทางขามเวลา ดังยาว ๆ  
  ผูวิจัยใชเสียงเหลานี้มาเรียบเรียงเพื่อเปนการเปล่ียนผานเขาสูบทสัมภาษณคุณลุงมิ้ง 
เจาของรานฉายาแมกลองริมสถานีรถไฟแมกลอง ที่จะพูดและเลาถึง เสียงของตลาดแมกลอง เสียง
ของตลาดรมหุบและประวัติการเกิดตลาดรมหุบ ซึ่งเปนยุคตอจากยุคแรกเร่ิมของตลาดแมกลองใน
สองทอนแรกที่ผานมาของบทประพันธ 
  นาทีที่ 4.50 คุณลุงมิ้งเลาวา “ตลาดรมหุบนี่เร่ิมมีประมาณป พ.ศ.2531 นี่เอง 
สมัยกอนนั้นรถไฟยังเปนทางโลง ๆ วันนึงมีรถเขาออก 30  กวาเที่ยวตอวัน ไปสิบกวากลับสิบกวา 
เสียงอึกทึกต้ังแตตีหา  
  แตพอมีถนนพระราม 2 เกิดข้ึน การเดินทางดวยรถไฟก็ลดนอยลง รถไฟแมกลองก็ลด
เที่ยวลง 
  จนพอป พ.ศ.2531 เร่ิมมีการเกิดข้ึนของตลาดรมหุบ คนเริ่มทํามาคาขายกันมาก
จนลงมาขายกันกลางรางรถไฟเนื่องจากรถไฟเงียบเหงาลงไปมาก” 
  คุณลุงมิ้งเลาถึง ชื่อของ“ตลาดรมหุบ” สมัยกอนนั้นตลาดรมหุบใชรมคันใหญ และ
เปดข้ึนเปดลง มีคนทําอาชีพทํารมมาขายใหแมคา ชื่อ ตาผล เชา ๆ จะเข็นถังปูนเสียบรมขายและ
มาขายแมคาแมคาก็กางรมขาย 
  คุณลุงมิ้งบรรยายถึงรางรถไฟสมัยกอนมีสามเลน ปจจุบันเหลือเลนเดียว ตรงบาน
ลุงมิ้งจะใกล ๆ ที่กองฟน ริมน้ําจะเปนที่เติมน้ํารถจักรไอน้ํา ที่วางของรางเกิดข้ึนหลังรถไฟลดเที่ยวลง 
แมคาก็เลยมาจับจองที่คาขายกัน 
  นอกเหนือจากเสียงบรรยากาศบานลุงมิ้งที่ดังเปนฉากหลังการสัมภาษณ (บริเวณ
ขางสถานีแมกลองในปจจุบัน) นั้น ผูวิจัยยังไดจัดวางเสียงบรรยากาศของตลาดรมหุบ บรรยากาศ
แผงรานคาในตลาดรมหุบ เสียงลากถังกับพื้น เพื่อจําลองใหผูฟงไดเขาถึงเรื่องเลาในบทสนทนา
และบทสัมภาษณดวย  
  นาทีที่ 7.19 บทสัมภาษณปานอย ที่ผูวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณบริเวณชานชาลาสถานี
แมกลองนั้น เลาถึงรถไฟและเมืองแมกลองวา 
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  สมัยกอนนั้นคลาย ๆ กับแมกลองนี้เปนเกาะ กอนจะมีถนนธนบุรี-ปากทอ (พระราม2) 
ในปพ.ศ.2514 - 2515 ที่เร่ิมกอสรางถนน 
  ผูวิจัยถามวาการเดินทางสมัยกอนนี้รถไฟเปนทางเดียวเลยหรือถาจะไปกรุงเทพฯ 
ปานอยตอบวา ใช เที่ยวเเรกตีส่ี แตสมัยนี้ไมมีแลว เด๋ียวนี้ก็หกโมงหรือหกโมงยี่สิบ เด๋ียวนี้กลายเปน
สายส้ัน 
  นาทีที่ 7.56 เสียงทาเรือเหล็กกระทับน้ําที่ผูวิจัยใชเทคนิคเลือกยานความถี่นํามา
จัดเรียงสรางบรรยากาศใหกับบทประพันธยอนอดีตกลับมาอีกครั้ง เพื่อดึงผูชมใหเกิดความรูสึก
ยอนเวลา รูสึกถึงอดีต  
  นาทีที่ 8.01 เสียงเคร่ืองยนตรถไฟดังกระหึ่มเปนจังหวะกอนออกจากชานชาลา 
เสียงนาฬิกาปลุกโบราณในตอนเร่ิมบทประพันธกลับมาดังควบคูไปกับเสียงเคร่ืองรถไฟ รวมทั้งเสียง
บรรยากาศของตลาด เสียงบรรยากาศของชานชาลาสถานีรถไฟแมกลอง ซึ่งผูวิจัยนํามาจัดเรียง 
ซอนทับ จัดวาง เพื่อใหผูฟงไดซึมซับและรับรูถึงเสียงของบรรยากาศเหลานี้หลังจากฟงเร่ืองเลาและ
บทสัมภาษณที่ผานมาของผูใหสัมภาษณและการประพันธนี้แลว   
  นาทีที่  8.30 ปานอยเลาตอถึงเสียงประกาศรถไฟ และเสียงรถไฟ เมื่อถูกถามถึง
เสียงที่อยูในความทรงจําของแกสมัยกอนต้ังแตอดีตที่ยังใชฟนในการเดินรถ 
  เสียงบรรยากาศของสถานีเร่ิมเขามาใหไดยิน กอนจะเปล่ียนฉากไปสูทอนเพลงทีแ่สดง 
อัตลักษณของเสียงดวยการประพันธเพลงแบบซาวนสเคปคอมโพสิชั่น (Soundscape Composition) 
ในทอนถัดไป 
 4. ทอน D (8.55-10.00) 
  ทอนการประพันธที่ 4 ทอน D นั้น ผูวิจัยเลือกวิธีการใชเพียงเสียงบรรยากาศ เสียง
วัตถุ เสียงที่เปนอัตลักษณของตลาดแมกลองคือเสียงรถไฟ   
  นาทีที่ 8.55เสียงสัญญาณเตือนและเสียงประกาศจากเจาหนาที่รถไฟ “ผูโดยสาร
และนักทองเที่ยวโปรดทราบ ขบวนรถเที่ยวนี้นะครับจะออกจากสถานีแมกลองเวลา 15 นาฬิกา 30 
นาทีครับ โปรดทราบ ขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีแมกลองสูสถานีบานแหลม เวลา 15 นาฬิกา 
30 นาทีนะครับ ผูโดยสารทานที่ประสงคจะโดยสารขบวนรถเที่ยวนี้นะครับ กรุณาติดตอที่ชอง
จําหนายต๋ัวนะครับ ขณะนี้นะครับเหลือเวลาประมาณ 15  นาทีนะครับ”  ในทอนนี้ เสียงประกาศ 
เสียงน้ํากระทบฝง เสียงบรรยากาศชานชาลาและเสียงหวูดรถไฟ ผูวิจัยนํามาจัดวาง เรียง ซอนทับ 
เพื่อใหผูฟงเห็นความงามของเสียง เห็นภาพของเสียงในจินตนาการของบรรยากาศชานชาลา ตามที่
สัมภาษณมา ซึ่งการทํางานในทอนประพันธนี้นั้น ใหบทบาทการทํางานแบบ ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น 
(Soundscape composition) อยางเต็มที่ 
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  นาทีที่ 9.30 ผูวิจัยบันทึกเสียงวิทยุคลื่นทองถิ่นในระบบคลื่น AM เปนเสียงเทศนา
ของพระสงฆและเสียงโฆษณาแทรกออกมาใหไดยิน ซึ่งเปนการพาผูฟงยอนวันเวลาไปสูยุคอดีต 
เห็นภาพของบทบาทวิทยุทรานซิสเตอรสมัยที่เปนเทคโนโลยีหลักในอดีตของเมืองแมกลองที่แทบจะ
ทุกบานในตลาดนิยมเปดวิทยุฟงเทศน ฟงธรรม หรือฟงละครวิทยุกัน 
 5. ทอน E (10.01-11.30) 
  ในทอนที่ 5 ของบทประพันธ หลังจากที่ทอนกอนหนาผูวิจัยแสดงความงามของเสียง
ในบรรยากาศของตลาดแมกลอง แสดงอัตลักษณของเสียงรถไฟและเสียงบรรยากาศของชานชาลา
สถานีแมกลองแลวนั้น ในทอนที่ 5 นี้ผูวิจัยพาผูฟงมาสูทอนของบทสัมภาษณอีกคร้ัง ซึง่บทสัมภาษณ
ของคุณสุรจิตที่บรรยายและบอกเลาถึง เสียงของตลาดแมกลองในอดีตที่เปล่ียนแปลงไปและกลาวถงึ
เสียงที่เปนอัตลักษณของตลาด ในมุมมองของเขา 
  นาทีที่ 10.02 “จั๊กจ่ันนี่ก็เหมือนกันนะ เสียงนี่หายไป ในเมืองนีน้ีห่ายไปเลยนะ เมือ่กอน
เราอยูบานพักครูในโรงเรียนศรัทธานะ พอหนาแลงเคาออกดอกเสร็จนะ ฝนมา นั่นแหละจั๊กจ่ันมัน
ชอบตนหางนกยูงเนี่ย เรไรก็เหมือนกันนะ ในเมืองนี่ไมรูจักกันแลว มันอยูในดงหญาเนี่ย มันหายไป
แลว เสียงพวกนี้หายไปจากเมืองไปแลว”  
  ควบคูไปกับการบรรยายของคุณสุรจิต เสียงบรรยากาศวิทยุเกา ๆ โฆษณาจากวิทยุ
ที่ผูวิจัยใสใหไดบรรยากาศและเพื่อสรางสรสรรคใหกับเร่ืองราวของเสียงที่หายไปจากการบอกเลาของ
คุณสุรจิต 
  นาทีที่ 10.30 ผูวิจัยนําเสียงนาฬิกาโบราณตีบอกเวลามาจัดวางกอนจะเขาสูบท
สัมภาษณเร่ืองเสียงในอตีตของคุณสุรจิตตอไป เพื่อใหผูฟงรูสึกถึงการหวนหาอดีต หวนหาเสียงเกา ๆ  
  นาทีที่  10.37 คุณสุรจิตเลาตอไป “เสียงงานวัดก็เปล่ียนไปเลย วัดเพชรเด๋ียวนี้เสียง
แบบนั้นก็ไมมี เมื่อกอนนี้วัดจะตองมีลิเก ลําตัด ตอนบายก็ตองมีตะกรอลอดหวง ลุงยังไปนั่งเปน
กรรมการใหเขาอยูเลยตอนทํางานแบงคใหม ๆ เพราะลุงชอบเลนตะกรอ เด๋ียวนี้ไมมีแลวเสียงแบบ
นั้น”  
  เสียงนาฬิกาตีบอกเวลายังดังตอไปพรอม ๆ กับเสียงแผว ๆ ของการเส่ียงเซียมซี ที่
ผูวิจัยจัดวางเพื่อใหผูฟงหวนหาอดีตของงานวัดตลาดแมกลอง 
  นาทีที่ 11.05 บทสัมภาษณเร่ืองเลาในอดีตของลุงธรรม ผูวิจัยนํามาใสไวเกี่ยวกับ
เร่ืองของชานชาลาในอดีตซ่ึงลุงธรรมทํางานมาเกือบทั้งชีวิต “เม่ือกอน เม่ือกอน มัน 40 กวาขบวน
ฝงนี้นะ ตอนนี้เหลือ 8 คิดดูก็เเลวกัน จาก 40  กวาเหลือ 8” 
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  เสียงสัมภาษณลุงธรรมเลาอยางหวลหาถึงความคึกคึกของชานชาลาสมัยกอน ควบคู
ไปกับที่ผูวิจัยจัดวางพื้นหลังของบทสัมภาษณเปนเสียงตีบอกเวลาตอเนื่องของนาฬิกาโบราณ พรอม ๆ 
กับนําเสียงนาฬิกาปลุกโบราณในตอนตนบทประพันธกลับมาใหไดยิน เพื่อเปนการพาผูฟงเขาสู
บรรยากาศของอดีต รูสึกคิดถึงบรรยากาศของเจาของเร่ืองเลาคือลุงธรรม 
  นาทีที่ 11.18  เสียงสัมภาษณของหลานปานอยที่นั่งเฝาดูแลนักทองเที่ยวในปจจุบัน 
เมื่อผูวิจัยถามถึงชวงเวลาที่รถไฟปดซอมไมมีวิ่งมานาน วาคิดถึงเสียงรถไฟไหม เธอตอบวา “ก็คิดถึง
นะ บางทีมันไมมีเสียงประกาศก็เงียบหูไปอยูพักนึง” เมื่อถามวาไมรําคาญเสียงดังของชานชาลาและ
รถไฟหรอ “ชินแลวมั้งคะ” เธอตอบพรอมเสียงหัวเราะ 
  ควบคูกับเสียงสัมภาษณผูวิจัยจัดวางเสียงนาฬิกาตอไปเพื่อเปนสัญญาณเตือนให
ผูฟงเขาสูทอนสุดทายของบทประพันธ 
 6. ทอน F (11.31-13.21) 
  ทอนสุดทายของบทประพันธเปนทอนที่ผูวิจัยพาผูฟงเขาสูบรรยากาศของชานชาลา
สถานีแมกลอง ขามผานเวลาจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีอัตลักษณมีความหมายทางเสียงและ
มีประวัติศาสตรที่ยาวนานของตลาดแมกลอง 
  เสียงนักทองเที่ยวชาวจีนที่ปจจุบันเห็นไดมากมายในตลาดแมกลอง 
  เสียงเคร่ืองรถไฟที่เตรียมจะออกจากสถานี 
  เสียงกลองโบราณที่ผูวิจัยหยิบมาจัดวางเพื่อใหผูฟงรูสึกเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบันของ
สถานที่ชานชาลาสถานีแมกลองแหงนี้ 
  นาทีที่ 12.50 “โปรดทราบขณะน้ีไดเวลาขบวนรถออกจากสถานีแมกลองปลายทาง
สถานีรถไฟบานแหลม นักทองเที่ยวและผูคาขายโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถดวยครับ” 
เสียงประกาศจากเจาหนาที่บอกเวลาวารถไฟกําลังจะเคลื่อนขบวน พรอม ๆ กับเสียงเคร่ืองยนต
ขณะรถไฟเคล่ือน เสียงกลองโบราณและเสียงระฆังที่สถานี  
  ผูวิจัยตองการใหการเคลื่อนผาน เคล่ือนไปขางหนาของขวนรถไฟ เปรียบด่ัง
ความหมายสัญญาณทางเสียงของการเคล่ือนไปขางหนาจากอดีตมาถึงปจจุบัน และไปสูอนาคต  
  อยางไรก็ตามไมวาเสียงตลาดแมกลองจะเปล่ียนแปลงไปจะมากจะนอย ทั้งเสียง
จากการคมนาคม ตลาด การซื้อขายและเสียงอ่ืน ๆ ตลาดแมกลองก็ยังคงเปนตลาดแมกลอง ยังเปน
ยานการคาหลักที่ขับเคล่ือนจังหวัดสมุทรสงคราม เสมือนหนึ่งเปนการเคล่ือนของขบวนรถไฟที่
ขับเคลื่อนตลาดแมกลองมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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 บทประพันธชิ้นที่ 3 “Soundwalk Of Maeklong Railway Folding Umbrella 
Market” การนําเสนองานประพันธดนตรีในรูปแบบซาวนวอรคและคําบรรยายของผูประพันธ
เพื่อสะทอน อัตลักษณและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแมกลอง 
 ในบทประพันธชิ้นที่ 3 ในสวนที่ 1 นี้นั้น ผูวิจัยตองการทํางานประพันธดนตรีซาวนวอรค 
(Soundwalk) ซึ่งเปนการเลือกพื้นที่ตลาดรมหุบบริเวณทางรถไฟสายแมกลอง โดยกําหนดเสนทาง
การเดินเพื่อบันทึกเสียงและนําเสียงที่บันทึกมาจัดวาง พรอม ๆ กับซอนทับดวยคําบรรยาย ความ
คิดเห็นของผูประพันธหรือตัวผูวิจัยเอง โดยจะบรรยายถึงเสียงแหงอดีต ความคาดหวังถึงอนาคต
ในการรับรูทางการไดยินเสียงของตลาดแมกลอง 
 ตลาดรมหุบบริเวณทางรถไฟสายแมกลองที่ผูวิจัยเลือกทําการบันทึกเสียงเปนงาน
ประพันธ ซาวนวอรค (Soundwalk Composition) นั้น เนื่องจากการศึกษาขอบเขตและพื้นที่ตลาด
แมกลองมาแลวทําใหผูวิจัยเชื่อวาตลาดรมหุบบริเวณรางรถไฟสายแมกลองนั้น มีอัตลักษณของ
ความเปน “ตลาดแมกลอง” อยางเดนชัด มีวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีวัตถุที่จะบอกกลาวเร่ืองราว
ความเปนตลาดแมกลอง และที่สําคัญมี “เสียงของตลาด” แมกลองที่ผูฟงเมื่อไดยินจะไดรับรู และ
จะเขาใจอัตลักษณของสังคมและวัฒนธรรมที่ซอนอยูภายในตลาดด้ังเดิมของไทยแหงนี้ 
 อีกทั้งการทํางานดวยรูปแบบ ซาวนวอรค (Sound Walk) นั้น การกําหนดชวงเวลา กําหนด
จุดเดินบันทึกเสียง การวางโครงสรางการบันทึกเสียง ลวนแลวแตเปนการคิด วิเคราะห และจัดการ
กับเสียงที่เกิดข้ึนดวยการวางแผนเสมือนเปนการประพันธ ณ เวลานั้น 
 เสียงที่ไดยินผานการบันทึกจากรูปแบบการทํางาน ซาวนวอรค นั้นยอมเปนขอมูลทาง
เสียงที่มีความจริง มีความหมายและสามารถที่จะวิเคราะหถึงเสียงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อมองและ
คาดหมายไปถึงอนาคตและของตลาดแมกลองไดอีกดวย 
 โครงสรางบทประพันธ 
 ผูวิจัยจัดวางโครงสรางบทประพันธไวหลัก ๆ ไดแก 
 1. บทประพันธดนตรีซาวนวอรค (Soundwalk Composition) ที่บันทึกมาจากการเดิน
ระหวาง ชานชาลาสถานีแมกลองในชวงเวลารถไฟกําลังจะออกจากสถานี ซึ่งเปนจังหวะเวลาสําคัญ
ที่สุดของตลาดรมหุบบริเวณรางรถไฟสายแมกลอง ชวงเวลาซึ่งเราจะไดเห็นถึงความเปน “ตลาด
แมกลอง” ที่มีทั้งคนในทองถิ่นมาจับจาย แมคาพอคา นักทองเที่ยวที่มารอดูชวงเวลาที่รถไฟจะเคล่ือน
ออกจากสถานี 
 2. เสียงบรรยายของผูประพันธ ที่พูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ
ความรูสึกและความคาดหวังถึงเสียงแหงอนาคต อันเปนการต้ังคําถามกับตัวเองและหาคําตอบผาน
การรับรูและการไดยินเสียงของตลาดแมกลองและศึกษาความเปนมา รวมทั้งประวัติศาสตรของพ้ืนที่
ตลาดแหงนี้ 
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 การกําหนดจุดการเดินเพื่อบันทึกเสียงมาเปนงานประพันธซาวนวอรค (Soundwalk 
Composition) โดยผูวิจัยทําการวางแผนผังการเดินดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 30 ภาพแสดงเสนทางการเดินบันทึกเสียง 
 
 จากภาพใน จุด A คือบริเวณสถานีรถไฟแมกลอง ผูวิจัยเร่ิมตนบันทึกเสียงจากสถานนี
รถไฟแมกลองในชวงเวลาที่รถไฟกําลังจะออกจากสถานี 
 วงกลมสีสม คือบริเวณที่ผูวิจัยหยุดเพื่อบันทึกเสียงตรงจุดที่มีการกั้นรถไฟบริเวณรางรถไฟ 
 เสนสีเหลือง คือบริเวณ ตลาดรมหุบภายในรางรถไฟสายแมกลอง ที่เปนบริเวณที่มีการ
คาขาย ซึ่งผูวิจัยรอใหรถไฟวิ่งผานไปและเดินบันทึกเสียงไปตามรางรถไฟ 
 จุด B คือบริเวณกึ่งกลางของตลาดรมหุบ หากนับจากสถานีแมกลอง 
 จุด C คือปลายตลาด การคาขายเบาบางลง มีเพียงแคพื้นที่ดานหลังของอาคารพาณิชย
ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังโดยต้ังหันหลังใหรางรถไฟและหันดานหนาออกถนน 
 บทวิเคราะหงานประพันธ 
 ผูวิจัยไมไดแบงทอนการประพันธในลักษณะงานประพันธทางดนตรีในขนบปกติ แตจะ
วิเคราะหถึงเสียงที่ผูฟงไดยิน และอธิบายพรอมทั้งวิเคราะหรายละเอียดของเสียงจากงานประพันธ
ซาวนวอรค (Soundwalk Composition) ชิ้นนี้ รวมทั้งบรรยายความคิดเห็นของผูประพันธเองสําหรับ
บทประพันธนี้ 
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 นาทีที่ 0.00-0.27 เปดบทประพันธดวยเสียงของการเดินจากภายในสถานีแมกลองและ
มาหยุดบันทึกเสียงบริเวณถนนเพชรสมุทร 1 ซึ่งมีการกั้นรถและเต็มไปดวยผูคนในบริเวณนี้ซึง่เสียง
รถจักรยานยนตเสียงบทสนทนาระหวางรอรถไฟวิ่งผานถนนเขาสูตลาดรมหุบของผูคนดังเปนฉาก
ใหผูฟงไดยิน 
 

 
 
ภาพที่ 31 ภาพบริเวณถนนเพชรสมุทร 1 ขั้นกลางระหวางสถานีแมกลองและตลาดรมหุบยาม

รถไฟออกเต็มไปดวยผูคนและนักทองเที่ยว 
 
 นาทีที่ 0.27 เสียงบรรยายผูวิจัย แสดงความเห็นถึง ความเปนตลาดแมกลองซ่ึงก้าํกึ่ง
ระหวางความเปนเมืองและความเปนชนบทที่ยังหลงเหลืออยูยังไมถูกความเปนเมืองกลืนกินไป
ทั้งหมด แตถาถามวามีโอกาสไหมที่จะถูกความเปนเมืองกลืน คําตอบอาจจะพบวา “มีโอกาส” 
 ผูวิจัยบรรยายตอไปในฐานะนักประพันธ ในฐานะคนทํางานเกี่ยวของกับเสียงพบวา เสียง
ที่เปนอัตลักษณของพื้นที่ นั้นจะสามารถทําใหคนตระหนักไดวา เสียงเหลานี้คือเสียงที่คนในชุมชน
ตองปกปกษรักษาไวเพราะมันคืออดีตของชุมชน มันคือประวัติศาสตรของตลาดแมกลอง 
 นาทีที่ 1.26 รถไฟเคล่ือนขบวน ผูบรรยายยังคงยืนบันทึกเสียงรถไฟเคล่ือนขบวนเขาไป
ในตลาดรมหุบบริเวณรางรถไฟ เสียงหวูดรถไฟดังกลบเสียงทุกส่ิง เสมือนทุกอยางหยุดนิ่งในระหวาง
ที่รถไฟเคล่ือนขบวนออกจากชานชาลา 
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงชวงเวลาที่รถไฟเคล่ือนออกจากชานชาลาสูบริเวณตลาดรมหุบ 
  
 หลังส้ินเสียงหวูดรถไฟ เสียงของผูประพันธบรรยายพรอม ๆ กับเสียงบรรยากาศการ
เคล่ือนขบวนของรถไฟ วา รถไฟยังอยู เสียงหวูดรถไฟท่ีดังทุกคร้ังที่รถไฟจะเขา และจะออกจากสถานี 
ถาหากมันยังหลงเหลืออยู มันคือเสียงที่คนในชุมชนเขาใจวามันคืออัตลักษณของตลาด มันมี
ประวัติศาสตรและมีเร่ืองราวอยู มันมีความผูกพันของคนในทองถิ่นที่อยูรอบ ๆ ชานชาลา และคน
ในทองถิ่นมองวานี่คือบาน ยังเกื้อหนุนกันระหวางรถไฟและชุมชน “อัตลักษณยอมไมหายไปไหน” 
 นาทีที่ 2.40 หลังเสียงรถไฟเคล่ือนขบวนไป ทุกอยางกลับมาเคลื่อนไหวอีกคร้ัง รมที่ถูก
หุบกางออก แผงรานคาที่ขยับหลบรถไฟขยับออก สีสันของเสียงจากงานประพันธซาวนวอรค 
(Soundwalk Composition) หลากหลายมากมายสะทอนใหผูฟงเห็นภาพของสังคมและวัฒนธรรม
ที่เกิดข้ึนภายในตลาดรมหุบ 
 เสียงบรรยายของผูประพันธใหแงมุมในอนาคตของตลาดแมกลอง วา “หากวันหนึ่ง
เสียงที่เปนอัตลักษณของตลาดแมกลองถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ มันก็จะเกิดเปนชองวางที่
จะทําใหอัตลักษณของเสียงในตลาดแมกลองเปลี่ยนแปลงและหายไปไดเชนกัน” 
 นาทีที่ 2.57 ผูวิจัยเดินไปตามรางรถไฟซ่ึงแผงคาขาย แผงผัก แผงปลา แมคา พอคามี
ปฏิสัมพันธกัน เกิดกิจกรรมการซื้อขายข้ึนมาใหมหลังรถไฟเคลื่อนออกจากสถานี 
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 ควบคูไปกับเสียงภายในตลาดรมหุบ ผูประพันธบรรยายถึงเสียงที่ไดยินในตลาดวา 
“เสียงเหลานี้มันควรจะอยู ตลาดอาจจะกลายเปนยานการคาของเมือง ๆ หนึ่งแตตองไมถูกความ
เปนเมืองสมัยใหมครอบงํา ตลาดตองไดยินเสียงของชุมชน เสียงของคนกับคน เสียงของการอยู
รวมกัน พึ่งพาอาศัยกัน” 
 นาทีที่ 4.09 ผูวิจัยเดินบันทึกเสียงไปเร่ือย ๆ ตามรางรถไฟ หยุดและหันเครื่องบันทึกเสียง
เพื่อเก็บรายละเอียดของแผงรานคา บทสนทนาและวัตถุทางเสียงตาง ๆ ภายในตลาดรมหุบบริเวณ
รางรถไฟ 
 นาทีที่ 4.45 ผูวิจัยแสดงความคิดเห็นถึงเสียงที่เกิดข้ึนวา “เสียงเหลานี้คือวิถีชีวิต เสียง
เหลานี้ถาคนในตลาดแมกลองหวงแหนและปกปกษรักษาเสียงเหลานี้ไว มันจะเปนเสียงยอนยุค 
เพราะมันจะแสดงใหเห็นวา ผูคนในชุมชนไมลืมรากเหงาของตัวเอง และสามารถอยูรวมกบัเทคโนโลยี
ใหม ๆ ไดอยางลงตัว” 
 นาทีที่ 5.20 ผูวิจัยปลอยใหผูฟงไดยินเสียงของ ตลาด เสียงบทสนทนา เสียงจังหวะ
ของการทุบน้ําแข็ง เสียงเณรสวดใหพรภายในบริเวณตลาดรางรถไฟ เสียงวิทยุรายการธรรมะท่ีดัง
แผว ๆ มาใหไดยินทามกลางเสียงของการซื้อขาย เสียงเหลานี้ถักทอเปนภาพสะทอนที่สวยงามของ
สังคมและวัฒนธรรมที่มีมาแตเดิมจนถึงปจจุบันของตลาดแมกลอง 
 นาทีที่ 6.19 หลังจาาการที่ผูวิจัยปลอยใหเสียงของตลาดและเสียงของชุมชนทําหนาที่
พาผูฟงเห็นภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของตลาดแมกลองแลว ผูวิจัยเห็นวา เสียงของอนาคต
ภายในตลาดแมกลองจะเปนดังนี้ “ปจจุบันเราอาจจะเดินไปตามแผงแมคา ไดยินเสียงของเครื่อง
คิดเงิน ไดยินเสียงเคร่ืองไมเคร่ืองมือในการทํางานเกี่ยวกับการคาขาย แตในอนาคตมันอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงกลายเปนเสียง ต๊ิด ๆ  ๆ จิ๊ด ๆ  ๆ ไปหมด เพราะทุกอยางมันอาจจะเปนสังคมดิจิตอล
ก็ได มันอาจจะไมมีการถามกันระหวางคนกับคน ไมมีน้ําเสียงอยาง ‘เอาอะไรมั้ยหนู สิบบาท ยี่สิบบาท
ทุกอยาง’ มันอาจจะถูกแทนที่ดวยเทคโนโลโยใหม ๆ แตอยางไรก็ตาม ถาชุมชนยังอยู คนกับคน
หากยังส่ือสารกันดวยบรรยากาศที่เกือกูลกัน อัตลักษณเกา ๆ มันก็คงจะหลงเหลืออยูตอไป” 
 นาทีที่ 7.30 เสียงจากบทประพันธซาวนวอรค (Soundwalk Composition) เร่ิมมีความ
หนาแนนทางเสียงพรอม ๆ กับการเดินในตลาดของผูคน เสียงคนเข็นรถรองเรียกขอทาง เสียงทุบ
น้ําแข็ง เสียงการจัดวางของภายในแผงผสมผสานกันไป ผูวิจัยบรรยายตอไปถึงเสียงในอนาคตวา 
“เสียง ปน (ยาว ๆ ) หลบหนอยลูกหลบหนอยลูก” อาจจะหายไป เราอาจจะไดยินเสียงรถเข็นไฟฟา
เขามาแทน เสียงของการทุบน้ําแข็งอาจจะหายไป เราอาจจะไดยินเสียงเคร่ืองบดน้ําแข็ง ปร้ืด ๆ เขา
มาแทน เสียงของวิทยุเกา ๆ ทีวีเกา ๆ มันอาจจะหายไป เราอาจจะไดยินเสียงของการประกาศคลาย
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หางสรรพสินคาเขามาแทน ไมแนวาวันหนึ่งตลาดอาจจะติดแอร เสียงของคอมเพรสเซอรแอรอาจจะ
ดังกลบเสียงของตลาดจนหมดก็เปนไปได” 
 นาทีที่ 8.20 ฉากสุดทายของบทประพันธ ผูวิจัยปลอยใหเสียงของตลาดทําหนาที่ส่ือสาร
กับผูฟงอีกคร้ัง ผูวิจัยเดินบันทึกเสียงโดยพยายามที่จะขยายเสียงของวัตถุ บันทึกใหใกลกวาเดิม 
ซูมเสียงเขาไปในวัตถุและกิจกรรมของคนในตลาด เสียงเทหอยดังครืดคราด เสียงวิทยุที่ดังแทรกมา
ตามบทสนทนาของคนในตลาด เสียงเหลานี้สะทอนปจจุบันและความเปนชุมชน สะทอนอัตลักษณ
ของวิถี ซึ่งเปนการตอกย้ําใหผูฟงไดยินและตระหนัก ถึงบรรยากาศของ “ตลาด” กอนที่จะจบบท
ประพันธ 
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บทที่ 4 
 

บทประพันธสวนที่ 2 ของงานวจิัยบทประพันธที่แสดงรายละเอียดในบริบทตาง ๆ  
ของตลาดแมกลองตามจินตนาการและการตีความของผูประพันธ 

  
 จากงานประพันธในสวนแรกที่ผูวิจัยมุงแสดงขอมูลความจริงของพื้นที่ตลาดแมกลอง
ผานเสียงที่บันทึกมาและจัดเรียงในรูปแบบงานซาวนสเคปคอมโพสิชั่น (Soundscape Composition) 
ควบคูไปกับการทํางานกับเสียงสัมภาษณบุคคลในพื้นที่ รวมทั้งการทํางานซาวนวอรคคอมโพสิชั่น 
(Soundwalk Composition) ซึ่งไมมีการตัดตอและตกแตงเสียงที่บันทึกมา รวมทั้งยังมีการแสดง
ความคิดเห็นผานการบรรยายของผูวิจัยเองถึงความคาดหวังและความคาดหมายถึงอนาคตของ
ตลาดแมกลอง บทประพันธในสวนแรกของงานวิจัยคลายกับการนําเสนอเปนสารคดีเสียง ซึง่ผูวจิยั
ทําหนาที่เปนผูนําเสนอความจริง นําเสนอแงมุม นําเสนอขอมูลของตลาดแมกลองผานเสียงเพื่อให
ผูฟงไดรับรูถึงพื้นที่ รับรูถึงเสียงที่สําคัญ รับรูถึงอัตลักษณของตลาดแมกลองผานเสียงแลวนั้น 
 ในบทประพันธสวนที่ 2 ซึ่งมี 3 ชิ้นงานประพันธ จะนําเสนอภาพในจินตนาการของพื้นที่
ตลาดแมกลองในรูปแบบงานประพันธดนตรีซาวนสเคปคอมโพสิชั่น (Soundscape Composition) 
เสมือนกับงานประพันธในสวนแรกของงานวิจัย 
 ที่แตกตางจากงานประพันธในสวนแรกของวิจัยคือ งานประพันธในสวนที่ 2 นี้นําเสนอ
การพุงประเด็นไปที่ “เสียง” ที่แทนความหมายและการลงลึกไปในสวนตาง ๆ และแงมุมตาง ๆ ของ
ตลาดแมกลองรวมทั้งทําการประพันธในรูปแบบอิเล็กโทรอคูสติก (Electro Acoustic) และเทคนิค
ในรูปแบบ อคูสเมติก (Acousmatic) ควบคูไปดวย 
 บทประพันธในสวนที่สองนั้นจะแสดงพัฒนาการของตลาดแมกลองในบริบทตาง ๆ ผาน
เสียง ซึ่งผูวิจัยนําเสียงที่บันทึกมาทําการคัดกรอง แยกยอย และวิเคราะหเสียงเหลานั้นที่จะแทน
ความหมายของการนําเสนองานประพันธในสวนที่สองออกมาตามบริบทซึง่คํานงึถงึทัง้ความหมาย
และความงามทางศิลปะของบทประพันธ 
 งานประพันธดนตรี ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น (Soundscape Composition) ในสวนที่สอง
ของงานวิจยัชิ้นนี้นั้น การนําวัตถุดิบเสียงมาทํางานประพันธ สามารถเช่ือมโยงเสียงที่นํามาจัดวาง 
รอยเรียง  สอดประสาน แสดงเร่ืองราวและความหมายของตลาดแมกลอง แสดงพัฒนาการของ
ตลาดแมกลองในบริบทตาง ๆ กันไป 
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 ในงานประพันธสวนที่ 2 นี้ผูวิจัยแยกบริบทของตลาดแมกลองออกมาเปน 3 สวน ซึ่ง
กลายมาเปน 3 ชิ้นงานประพันธที่เกี่ยวเนี่ยงกัน ซึ่งจะประกอบรวมเปนงานประพันธที่จะแสดง
รายละเอียดของพัฒนาการตลาดแมกลองอีกทั้งยังแสดงความงามทางดานเสียง เปนงานประพันธ
ที่คํานึงถึงความงามทางศิลปะมากกวาการนําเสนอความจริงของพื้นที่ผานเสยีง ซึง่การแสดงความ
จริงของพื้นที่นั้นผูวิจัยไดแสดงใหเห็นแลวในสวนแรกของงานประพันธของงานวิจัยชิ้นนี้ 
 ผูวิจัยนําแผนภาพมาใหทราบถึงแนวคิดของการทํางานประพันธสวนที่สองดังตอไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 33 แผนภาพความคิดแสดงรายละเอียดและวิธีคิดของบทประพันธในสวนที่ 2 ทั้ง 3 ชิ้นงาน

ประพันธ 
 
 จากแผนภาพความคิดจะเห็นไดวา ในบทประพันธสวนที่สองนั้น ผูวิจัยจะนําเสนองาน
ประพันธดนตรีสามชิ้นที่มุงประเด็นไปใน 3 บริบทซ่ึงเปนสามองคประกอบสําคัญที่จะนําเสนอใหเห็น
ถึงพัฒนาการของตลาดแมกลองคือ 
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 1. การเปลี่ยนแปลงการคมนาคมของตลาดแมกลอง ซึ่งการคมนาคมของตลาดแมกลอง
ในชวงเวลาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การเขาใจถึงพัฒนาการของการคมนมคมนั้นจะทําใหเขาใจและ
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของตลาดแมกลองไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
 2. ความสัมพันธของผูคนและสังคมของตลาดแมกลอง วัฒนธรรม ความผูกพันธ 
ความเชื่อ ความเปนสังคมของตลาดแมกลอง จะแสดงใหเห็นถึงรายละเอยีดและวฒันธรรมทีโ่อบลอม
ความเปนชุมชนของตลาดแมกลอง 
 3. การเปลี่ยนแปลงของ “ตลาด” ในบริบทของความเปน “ตลาด” หรือการปฏิสัมพันธ
ทางการคาของคนในชุมชน วัตถุภายในตลาด วัตถุที่บงบอกเวลา วัตถุที่ทําใหนึกถึงอดีตและเร่ืองราว
ของตลาดแมกลอง จะทําใหเห็นภาพของการเปล่ียนแปลงและเขาใจตลาดแมกลองมากยิ้งข้ึน 
 ผูวิจัยจะวิเคราะหและลงรายละเอียดของงานประพันธทั้ง 3 ชิ้นใหเห็นดังตอไปนี้ 
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บทประพันธ “การคมนาคมของตลาดแมกลอง” บทประพันธแสดงถึงพัฒนาการ และการ
เปลี่ยนแปลงของการคมนาคมในตลาดแมกลอง 
 

 
ภาพที่ 34 แผนภาพแสดงรายละเอียดของบทประพันธ “การเดินทาง” 
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 บทวิเคราะหบทประพันธ 
 เร่ิมตนบทประพันธดวยเสียงของจักจั่น เสียงของรรยากาศที่เต็มไปดวยธรรมชาติ 
สภาพแวดลอมของตลาดแมกลองยังคงมีความสงบ การเดินทางทางนํ้ายังเปนคมนาคมหลักกอนที่
จะมีถนนภายในตลาดแมกลอง 
 นาทีที่ 0.00 เสียงจักจั่นรอง แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันเงียบสงบของตลาดแมกลอง
ในอดีต 
 นาทีที่ 0.27 เสียงกระด่ิงจักรยาน เสียงพายเรือ เขามาสรางบรรยากาศและภาพจําของ
จินตนาการการเดินทางของตลาดแมกลองในอดีต ผูวิจัยใชเทคนิคการประพันธในรูปแบบอิเล็กโทร 
อคูสติก (Electroacoustic) และใชเทคนิคการรีเวิส (Reverse) เสียงกระดิ่งจักรยาน เพื่อแสดง
ความงามของสียงกระด่ิง ซึ่งก็จะใหความรูสึกถึงการยอน การหวนหาอดีต รวมทั้งรอยเรียงจัดวาง
เสียงของการพายเรือ ที่หอหุมเสียงบรรยากาศธรรมชาติของตลาดแมกลอง ควบคูไปกับเสียงกระด่ิง
จักรยาน 
 

 
 
ภาพที่ 35 ภาพแสดงคล่ืนเสียงกระด่ิงจักรยานที่ผานการใชเทคนิค Reverse (รีเวิส) 
 
 นาทีที่ 1.11 เสียงการปนจักรยานเขามาทําหนาที่ เชื่อมใหผูฟงไดตระหนักและรับรูถึง
การเดินทางบนบก จากการเดินทางทางน้ําในยุคแรกเร่ิม เม่ือมีถนนเขามา การเดินทางทางบกในอดีต 
สามารถแทนความหมายดวยเสียงจักรยาน  
 นาทีที่ 1.31 ผูวิจัยนําเสียงการเปดฝาโองน้ํา ซึ่งนํามาตัด และจัดวางในรูปแบบของ
มิวสิคคอลลาจ (Music Collage) เพื่อสรางสีสรรคของเสียงและทําหนาที่เปนจังหวะ ควบคูไปกับ
จังหวะของการปนจักรยานรวมทั้งเสียงจักจั่นก็ยังทําหนาที่บงบอกเวลาของอดีตตอไป 
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 ผูวิจัยใชเทคนิคการตัดเสียง และเลือกชวงของเสียงการเปดฝาโองน้ํา มาทาํการตัดและ 
ใชเทคนิคการ Loop และจัดวางตอ ๆ กัน เปนจนเกิดความรูสึกเปนจังหวะของเพลง ซึ่งจังหวะของ
การปนจักรยานก็มีจังหวะที่แตกตางออกไปแตเมื่อซอนทับกันกับจังหวะการเปดฝาโองน้ํา ซึ่งทําให 
เกิดความรูสึกเปนจังหวะของการเดินทาง 
 

 
 
ภาพที่ 36 ภาพแสดงคลื่นเสียงการปนจักรยานและการจัดวางคลื่นเสียงและการตัดเสียงของจังหวะ

ตักน้ํา 
 
 จากภาพจะแสดงการจัดวางของเสียงข่ีจักรยาน เทคนิคการตัดเสียงเสียงของการตักน้ํา 
มาวางตอกันดวยเทคนิคการ Loop ผูประพันธยังใชการตัดเสียงและนํามาเรียงตอกันใหม ซึ่งเปน
เทคนิค Music Collage (มิวสิคคอลลาจ) กับเสียงตักน้ํา ซึ่งทําใหเกิดเสียงคลาย ๆ กับเสียงกลอง 
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงเอฟเฟกต EQ กับเสียงตักน้ํา 
 
 ผูวิจัยยังใชเทนนิคการ EQ เลือกใชยานความถี่ 92.0Hz - 10k ซึ่งเปนยานที่เสียงตักน้ํา 
เปนจังหวะชัดที่สุด เพื่อนําใหผูฟงรูสึกถึงจังหวะของบทประพันธ 
 นาทีที่ 2.17 เสียงการพายเรือกลับมามีบทบาทอีกคร้ัง การจัดวางคลื่นเสียงปนจักรยาน 
ผูวิจัยใชเทคนิคการจัดวางใหเหล่ือมกัน สองเสียงและใชเทคนิคการ Pan เพื่อใหไปทางซายสุดและ
ขวาสุด เพื่อสรางมิติใหกับผูฟงคลายกับวาเสียงพายเรือนั้นหอหุมทุก ๆ เสียงอยู 
 

 
 
ภาพที่ 38 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงพายเรือและการจัดวางเสียงกระด่ิงจักรยานควบคูไปกับ

เสียงการภายเรือ 
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 ผูวิจัยยังใชเสียงปนจักรยานที่เร็วและดังมากข้ึน จังหวะของฝาตุมน้ํา เสียงจักจ่ัน เสียง 
ของกระด่ิงจักรยาน เหลานี้หลอมรวมเปน “ภาพ” ของการเดินทางตามจินตนาการของผูประพันธที่
นําเสนอใหไดยินผานเสียงที่จัดวางออกมา 
 นาทีที่ 3.04 เสียงรถไฟเคล่ือนผานอยางรวดเร็ว กลบบดบังเสียงการเดินทางของอดีต
ในทอนกอนหนา เสียงรถไฟเขามาทําหนาเชื่อมชวงเวลาของการเดินทางภายในตลาดแมกลองผูวิจัย
ใชเทคนิคการ เฟด (Fade) เพื่อใหความรูสึกเสมือนเสียงรถไฟเขามาเชื่อมกับเสียงจักรยานอยาง
แนบเนียน 
 

 
 
ภาพที่ 39 ภาพการใชเทคนิคการเฟด (Fade) ระหวางเสียงรถไฟและเสียงการปนจักรยาน 
 
 นอกจากนี้เสียงรถไฟเคล่ือนผานนั้น ผูวิจัยยังใชเทคนิคการ EQ โดยใชเครื่องมือ 
Automation เพื่อกําหนดชวงความถี่ของเสียงและชวงเวลาในการปรับแตงเสียงรถไฟ โดยใช ไฮพาส
ฟลเตอร (Hight Past Fillter) กําหนดใหยานความถ่ีเสียงที่เกิน 20Khz ดังเพื่อใหความรูสึกถึงรถไฟ
เคล่ือนตัวออกไป และไดยินเสียงลอรถไฟบดกับรางเหล็กชัดเจนที่ยานความถ่ีดังกลาว 
 

 
 
ภาพที่ 40 ภาพแสดงการใช EQ และ Automation กับเสียงรถไฟ 
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 นาทีที่ 3.38 ผูวิจัยนําเสียงกระด่ิงจักรยานที่ รีเวิส (Reverse) และเสียงกระด่ิงจริง เลน
จังหวะและสอดประสานกัน 3 แนว ในทอนนี้ผูวิจัยใชเทคนิคการ เฟดอิน (Fade in) และ เฟดเอาท 
(Fade Out) กับเสียงกระดิ่งจักรยาน เพื่อใหเกิดความรูสึก เบา ดัง คอย ๆ เพิ่ม และ คอย ๆ ลด
ความดังของเสียงกระด่ิง เพื่อดึงผูชมใหเขาไปสูบรรยาากาศที่ดูลึกลับ เสมือนเปนทอนพักของบท
ประพันธกอนที่จะมีการเปลี่ยนผานคลื่นเสียงเพื่อจะเตรียมนําผูฟงไปสูทอนถัดไป 
 

 
 
ภาพที่ 41 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงกระดิ่งจักรยานและกระดิ่งจักรยานที่ผานเทคนิค 

Reverse (รีเวิส) 
  
 นาทีที่ 3.50 เสียงเคร่ืองยนตจากเรือเขามามีบทบาทแสดงการเดินทางทางน้าํทีพ่ฒันาข้ึน
จากอดีตที่ผูประพันธนําเพียงเสียงพายเรือมาใหไดยิน เสียงเคร่ืองยนตเรือที่ผูวิจัยจัดวางและแสดง
ใหเห็นจังหวะของเคร่ืองยนต รวมทั้งยังจัดวางเสียงเคร่ืองยนตเรือเปนการประสาน 3 แนว เพื่อชวย
ใหเสียงเคร่ืองยนตแสดงความหนาแนนของเสียงและแสดงถึงการพัฒนาการเดินทางทางน้ําเมื่อมี 
เคร่ืองจักรเขามามีบทบาทแทนเสียงการพายเรือในอดีต 
 ผูวิจัยยังใชเทคนิคการ Crossfade (ครอสเฟด) เพื่อเชื่อมเสียงเคร่ืองยนตเรือเขาดวยกัน
ซึง่จะทําใหไดยินเปนจังหวะที่นิ่งและเที่ยงตรง ซึ่งคือการส่ือใหผูฟงไดรูถึงความรูสึกของเคร่ืองจักรกล 
 

 
 
ภาพที่ 42 ภาพแสดงคล่ืนเสียงเคร่ืองยนตเรือ ที่แสดงความนิ่งของจังหวะเคร่ืองยนต 
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 นาทีที่ 4.35 เสียงเคร่ืองยนตเรือที่ดังสอดประสานกับ สามเสียงสรางความหนาแนนให
บทประพันธ กอนที่จะเขาสูบรรยากาศการเดินทางของปจจุบัน ผูวิจัยใชเทคนิคเดียวกันของการสอด
ประสานเสียงของกระด่ิงจักรยาน รวมทั้ง เสียงของการพายเรือ แตในทอนนี้ผูวิจัยใชการวางเสียง
เคร่ืองยนตเรือที่มีความนิ่ง แตจัดวางเหล่ือมกัน 3 แนว ซึ่งทําใหเกิดเอฟเฟกตความหนาแนนของเสียง
รวมทั้งยังใหความรูสึกถึงการถูกโอบลอมดวยเสียงเคร่ืองยนต กอนจะพาผูฟงไปสัมผัสกับเสียงของ
ยุคสมัยใหมของตลาดแมกลอง ที่การเดินทางนั้นถูกเสียงของเครื่องยนตเขามาแทนที่การเดินทาง
ในอดีต 
 

 
 
ภาพที่ 43 ภาพการจัดวางเสียงเคร่ืองยนตเรือ 3 แนว 
 
 นาทีที่ 4.50 เสียงบรรยากาศตลาดที่พลุกพลาน บอกชวงเวลาวาการเดินทางในยุคปจจุบัน
ของตลาดแมกลองเปนอยางไร เสียงแตรรถจักรยานยต เสียงเคร่ืองรถจักรยานยนต ดังกระหึ่มเขามา
ดึงผูฟงออกจากบรรยากาศการเดินทางของอดีต 
 ผูวิจัยใชเทคนิคการ EQ เพื่อกรองเสียงบรรยากาศตลาดใหเบาลง และเลือกยานความถี่
ของเสียงรถจักรยานยนตใหมีบทบาทแสดงความเปนปจจุบันของการคมนาคม 
 จัดวางเสียงแตรรถจักรยานยนตสั้น ๆ ซาย ขวา เบา ดัง ส้ัน ๆ จัดวางใหเสมือนผูฟงได
รูสึกถึงการถูกโอบลอมดวยความพลุกพลานทางเสียงคือและสัญญานเตือน ที่จะแทนคาความ
พลุกพลานของตลาดแมกลองซึ่งจะแตกตางจากในอดีตโดยส้ินเชิง 
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ภาพที่ 44 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงรถจักรยานยนตและเสียงแตรรถจักรยานยนต 
 
 นาทีที่ 5.20 เสียงหวูดรถไฟ เสียงเคร่ืองรถไฟ เสียงเคร่ืองยนตเรือหางยาว และเรือขามฝาก 
เสียงจักรยาน เสียงของการพายเรือบนสายน้ํา เสียงเหลานี้ดังถาโถม สอดประสานเปน “ภาพของ
การเดินทาง” เปนพัฒนาการของการคมนาคมในตลาดแมกลองต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งผูวิจัย
นํามารอยเรียง จัดวาง ใหเกิดความงามทางศิลปะ ซอนทับกันในหลายแนว และใสเอฟเฟกต บิดเสียง
ใหแตกตางจากความเปนจริงดวยลักษณะการประพันธแบบ Electro Acousitic (อิเล็คโทรอะคูสติก) 
เพื่อใหผูฟงไดยินจังหวะและสีสรรคของเสียงเหลานี้ และสัมผัสถึงความงามของเสียงเหลานี้ 
 

 
 
ภาพที่ 45 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงในทอนกอนจบบทประพันธที่ซอนทับกันหลายแนว 
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 นาทีที่ 5.51 ในทอนจบของบทประพันธ ผูวิจัยถอดร้ือเสียงตาง ๆ ออกจนหมดสิ้น เหลือ
เพียงเสียงรถไฟที่เคลื่อนผานไปไกล ๆ ผูวิจัยใชเอฟเฟกต EQ เพื่อกรองเสียงใหผูฟงไดยินยานเสียงที่ 
500Hz ไปจนถึงยานเสียง 2kHz ซึ่งใหความรูสึกถึงเสียงรถไฟที่อยูไกล ๆ  
 พรอม ๆ กับเสียงฝพายเรือที่กรีดสายน้ํา เสมือนการพาผูฟงยอนเวลากลับไปสูรากเหงา 
ของการคมนาคม รากเหงาของตลาดแมกลอง ที่การเดินทางดวยสายน้ําเปนจุดเริ่มตนของตลาด
แมกลองเปนการจบบทประพันธ 
 

 
 
ภาพที่ 46 ภาพแสดงคาเอฟเฟกต EQของเสียงรถไฟในทอนจบของบทประพันธ 
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บทประพันธ “วัฒนธรรมที่โอบลอมตลาดแมกลอง” บทประพันธที่แสดงถึงพัฒนาการของ
วัฒนธรรมและชุมชนภายในตลาดแมกลอง 
 

 
ภาพที่ 47 แผนภาพแสดงรายละเอียดบทประพันธ “วัฒนธรรมที่โอบลอมตลาดแมกลอง” 
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 บทวิเคราะหบทประพันธ 
 เร่ิมตนบทประพันธดวยเสียงบรรยากาศยามเชาที่สงบ และเสียงฆองใหญภายในวัด 
เสียงกลองใหญภายในวัดเปรียบเสมือนเสียงของวัด เสียงที่แสดงความศักด์ิสิทธิ์ เปนตัวแทนของ
การเร่ิมตนสังคม ชุมชนตลาดแมกลอง คือวัดเพชรสมุทรฯ 
 นาทีที่ 0.00 ผูวิจัยเร่ิมตนดวยเสียงฆองวัด เสียงระฆังภายในวัด และเสียงกลองใหญ
ภายในวัด สอดประสานกับ 3 เสียง ซึ่งทั้งสามเสียงคือภาพแทนของวัฒนธรรมความเช่ือหลักภายใน
ตลาดแมกลองคือ พุทธศาสนา  
 ผูวิจัยใชเทคนิคการ EQ เพื่อแสดงยานเสียงตํ่าที่เปนจุดเดนของฆองวัด โดยเพิ่มยาน
ความถี่ตํ่าที่ 30 - 200 Hz ใหมีความดังเพิ่มข้ึน 7dB เพื่อใหผูฟงไดยินยานเสียงตํ่าที่ใหความรูสึก
ลึกลับและศักด์ิสิทธิ์ 
 เสียงกลองใหญตีเปนจังหวะเปนเสมือนสัญญลักษณบอกเวลา เสียงกลองใหญทุม ๆ ให
ความรูสึกกับผูฟงถึงความนาเกรงขามของศาสนสถานท่ีเปนจุดเร่ิมตนของชุมชนตลาดแมกลอง 
 

 
 
ภาพที่ 48 ภาพแสดงเอฟเฟกต EQ เสียงฆอง 
 
 ผูวิจัยนําเสียงที่เปนสัญลักษณของศาสนา มาเรียบเรียงกันและจัดวางเพื่อเปนภาพแทน
ของความสําคัญของวัดและศาสนาในตลาดแมกลอง 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียง กลองใหญ ฆอง และระฆัง 
 
 นาที่ที่ 0.30 ผูวิจัยใชเทคนิคการ รีเวิส(Reverse) เสียงฆองและเสียงระฆังวัด เพื่อสราง
ความลึกลับและเพิ่มสีสรรคและความรูสึกแปลกใหมใหกับผูฟง  
 ควบคูไปกับเสียงระฆังและฆองที่ผานการใชเทคนิครีเวิส (Reverse) นั้น ผูวิจัยก็ไดใส
เสียงระฆังที่ไมไดผานการตบแตงดวยเทคนิคควบคูไปดวย ซึ่งทําใหผูฟงไดรูสึกถึงความจริงและ
จินตนาการที่ส่ือสารออกมาผานเสียง 
 

 
 
ภาพที่ 50 ภาพแสดงคล่ืนเสียงระฆังที่ผานเทคนิค รีเวิส (Reverse) 
 
 นาที่ที่ 0.56 ผูวิจัยนําเสียงเสี่ยงเซียมซีเขามามีบทบาทเพื่อตอกย้าํและแสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมและศาสนาที่ผูกโยงกัน เสียงเสี่ยงเซียมซีคือเสียงกิจกรรมทางศาสนาที่เปนสัญญะทาง
เสียงที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมความเชื่อภายในตลาดแมกลอง 
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 ผูวิจัยใชเทคนิคการเฟดอิน (Fade In) ใหกับเสียงเสี่ยงเซียมซีที่คอย ๆ ดังเขามาซอนกับ
เสียงระฆังและฆอง เสียงเสี่ยงเซียมซีคอย ๆ มีบทบาทซอนทับเสียงอ่ืน ๆ ไปดวยจังหวะเส่ียงเซียมซี
ที่เร็วข้ึนซ่ึงผูวิจัยก็นําเสียงเส่ียงเซียมซีมาวางซอนทับและเหล่ือมกันเพื่อใหความรูสึกถึงการถูกหอหุม
ดวยการเส่ียงเซียมซี ใหผูฟงรูสึกถึงเสียงที่เปนตัวแทนของวัฒนธรรมความเชื่อที่มีความลึกลับ 
 เสียงเส่ียงเซียมซีที่จัดวางเหล่ือมกันนั้น คือเสียงเสี่ยงเซียมซีที่ไมไดใชเทคนิครีเวิส 
(Reverse) สวนอีกเสียงหนึ่งคือเสียงเส่ียงเซียมซีที่ผานเทคนิครีเวิส (Reverse) 
 

 
 
ภาพที่ 51 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงเส่ียงเซียมซี 
  
 นอกเหนือจากเสียงเส่ียงเซียมซีผูวิจัยยังซอนทับดวยเสียงบรรยากาศเพลงธรรมมะที่
แผงขายของของรานคาภายในตลาดอยางเบา ๆ ซึ่งเสมือนกับเปนการพาผูฟงเชื่อมโยงเขาสู ชุมชน 
และตลาดหลังจากที่จัดวางแตเสียงของวัดและวัฒนธรรมความเชื่อ 
 นาทีที่ 1.23 ส้ินเสียงเสี่ยงเซียมซี ผูวิจัยนําเสียงขบวนแหส่ิงโตเขามาเพื่อเปนสัญลักษณ
ของวัฒนธรรมชาวไทยเช่ือสายจีน ซึ่งผูวิจัยตัดเสียงขบวนแหส่ิงโตมาหยุดเสียงเซียมซีเปนชวงส้ัน ๆ 
กอนที่จะนําเสียงระฆังที่ผานเทคนิครีเวิส (Reverse) กลับมามีบทบาทอีกครั้งเพื่อเชื่อมไปสูเสียง
ขบวนแหงสิงโตที่ยาวข้ึนและผูวิจัยนํามาจัดวางสอดประสานกัน 
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ภาพที่ 52 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงแหส่ิงโตที่สอดประสานกัน 
 
 จากภาพจะเห็นวาเสียงขบวนแหส่ิงโตสองเสียงยาว ๆ นั้น ผูวิจัยวางเหล่ือมกันและเสียง
ขบวนแหส่ิงโต ผูวิจัยมีการใชเทคนิค รีเวิรบ (Reverb) เพื่อสรางมิติใหกับเสียงขบวนแหงส่ิงโตดวย 
 นาทีที่ 2.01 ส้ินเสียงขบวนแหส่ิงโตที่มีเสียงทั้งกลองและฉาบสอดประสาน ผูวิจัยหยุด
ชวงของเสียงขบวนแหสิงโตดวยเสียงกลองใหญวัดในตอนเริ่มของบทประพันธ ซึ่งผูวิจัยวางเสียง
กลองใหญของวัดในตําแหนงพรอม ๆ กับเสียง ฆอง ที่เพิ่มความดังยานความถี่ตํ่าที่ 30 - 200 Hz 
 

 
 
ภาพที่ 53 ภาพแสดงการจัดวางเสียงกลองใหญและเสียงฆองวัดที่ดังพรอม ๆ กัน 
 
 ควบคูไปกับเสียงกลองใหญผูวิจัยคอย ๆ นําเสียงบรรยากาศของ “ตลาด” เขามาเพื่อมา
เชื่อมผูฟงใหเขาสูความเปนชุมชนและตลาดแมกลอง  
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 นาทีที่ 2.17 ผูวิจัยนําเสียง ระฆังวัดที่ผานเทคนิครีเวิส (Reverse) กลับมาเชื่อมทอน
บทประพันธอีกคร้ัง หลังจากเสียงบรรยากาศตลาดผูวิจัยเฟดเอาท (Fade Out) ออกไป การนําเสียง
ระฆังที่ผานเทคนิครีเวิส (Reverse) มาตัดและเรียงใหมนั้น ผูวิจัยใชเทคนิคการประพันธแบบ 
มิวสิคคอลลาจ (Music Collage) รวมทั้งการตัดและจัดวางเสียงขบวนแหส่ิงโตดวยเชนกัน 
 เสียงระฆังเสียงขบวนแหสิงโตนี้ทําหนาที่เปนเสียงที่เชื่อมไปสูเสียงบรรยากาศและบท
สนทนาของแมคาที่พูดถึงเร่ืองศาสนา ความเชื่อ และธรรมมะ 
 

 
 
ภาพที่ 54 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงและเทคนิคมิวสิคคอลลาจ (Music Collage) 
 
 นาทีที่ 2.38 เสียงบทสนทนาเร่ืองชีวิต ความเชื่อ ธรรมมะ พรอม ๆ กับเพลงสวดมนตที่ดัง
มาจากวิทยุในบรรยากาศแผงรานคา ซึ่งผูวิจัยใชเทคนิค ครอสเฟด ระหวางเสียงบทสนทนาธรรมมะ
และเสียงขบวนแหงสิงโต 
 พรอม ๆ กับเสียงบทสนทนานั้นผูวิจัยก็จัดวางเสียงระฆัง เพื่อสรางบรรยากาศและสงเสริม
ใหผูฟงไดรับรูถึงความรูสึกผูกพันกันของคนในชุมชนและศาสนาและความเช่ือ 
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ภาพที่ 55 ภาพแสดงการเฟดอิน (Fade In) และเฟดเอาท (Fade Out) ของเสียงขบวนแหสิงโต

และบทสนาทนาธรรมมะ 
 
 เสียงบทสนทนาที่มีเสียงอ่ืน ๆ แทรกเขามาเยอะ ผูวิจัยใชเทคนิคการ EQ เพื่อกรองเสียง
ใหไดยินเฉพาะยานความถี่ที่ตองการโดยตัดยานตํ่า และ สูง ออกไป 
 

 
 
ภาพที่ 56 ภาพแสดงเอฟเฟกต EQ เสียงบทสนทนาธรรมมะ 
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 นาทีที่ 3.16 เปนทอนบทประพันธที่ผูวิจัยสงผานมาที่ทอนของ “ตลาด”และชุมชน 
การปฎิสัมพันธภายในตลาด คนกับคน บทสนทนา เสียงรองเรียกแมคา เสียงเณรเทศพรอม ๆ กับ
บรรยากาศของตลาด ผูวิจัยนํามาซอนทับสอดประสานจัดวาง เพื่อใหผูฟงไดรับรูและไดยิน “เสียง” 
ของชุมชน ที่สงผานมาจากวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาในชวงตนของบทประพันธ 
 เสียงเณรเทศพรอม ๆ กับบรรยากาศตลาด ผูวิจัยใชเทคนิคการแพน (Pan) ไปซายสุด
และขวาสุดและวางเสียงใหเหลื่อมกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกกวางและมิติของเสียงเสมือนผูฟง
เขาไปอยูในสถานที่จริง พรอม ๆ กันนั้น ผูวิจัยยังใชเสียงลองขิมในศาลเจา ซึ่งเปนเสียงสัญลักษณ
ที่บงบอกถึงวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนา เขามาสอดประสานกับเสียงเทศนาของสามเณรดวย 
 รวมทั้งเสียงฆองที่ใหบรรยากาศศักด์ิสิทธิ์ผูวิจัยก็นํามาใสเพื่อเพิ่มบรรยากาศใหกับบท
ประพันธในทอนนี้ดวยเชนกัน 
 

 
 
ภาพที่ 57 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงเณรเทศและเสียงลองขิมในศาลเจา 
 
 นาทีที่ 4.30 หลังจากที่ผูวิจัยวางเสียง เณร เสียงลองขิม เสียงฆอง รวมทั้งเสียงผูคนใน
ตลาดแลวนั้น ดวยความยาวประมาน 1.15 นาที เพื่อแสดงใหผูฟงไดยินเสียงของ “ตลาด” ที่เปน
ศูนยรวมวัฒนธรรมและชุมชนแลวนั้น 
 ผูวิจัยนําเสียงประกาศโฆษณาขายบานเอ้ือออาทร สมุทรสงคราม เขามาเพื่อเปล่ียนฉาก
และเปล่ียนอารมณใหกับผูฟง เสียงโฆษณาที่ดังผานเคร่ืองขยายเสียงเคลากับบรรยากาศของตลาด
ที่พลุกพลานมากข้ึน เปนการพาผูชมเขาสูอีกอารมณของบทประพันธ 
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 เสียงโฆษนานั้นผูวิจัยทําการตัดมาจากเสียงที่บันทึกและเลือกชวงประกาศโฆษณามาทํา
การตัดและจัดวาง รวมทั้งมีการใสเอฟเฟกตเเอคโค (Echo) เพื่อสรางบรรยากาศที่กองกังวาลใหกับ
เสียงโฆษณานี้ 
 

 
 
ภาพที่ 58 ภาพแสดงคาเอฟเฟกตแอคโค (Echo) ของเสียงโฆษณาบานเอ้ืออาทร 
 
 นาทีที่ 4.42 ในทอนนี้ผูวิจัยนําเสียงรองเรียกขอทางของคนเข็นรถเข็น เสียงรองเรียก
ลูกคาของแมคา รวมทั้งเสียงสนทนาและเสียงผูคนในตลาดที่ฟงดชัดเจน ทําการ ตัด และจัดวางให
มีลักษณะของการเกิดเปนจังหวะที่ลอไปกับเสียงกริยาในตลาด เสียงแผงรานคา ดวยเทคนิคมิว
สิคคอลลาจ (Music Collage) 
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ภาพที่ 59 ภาพแสดงการจัดวางเสียงพูดและเสียงรองเรียกในตลาด 
 
 นาทีที่ 5.04 ผูวิจัยนําเสียงขบวนแหส่ิงโตกลับทําหนาที่อีกคร้ังเพื่อเปนการเตรียมเขาสู
ทอนสุดทายของบทประพันธ เสียงกลองขบวนแหส่ิงโต ผูวิจัยทาํการตัดและเลือกทอนกลองที่เปน
เสมือนการตีเพื่อสงและตีจากชาไปเร็ว เพื่อใหผูฟงไดเกิดความรูสึกเตรียมตัวที่จะไดยินทอนตอไป
ของบทประพันธ โดยเสียงรองเรียกขอทางวา “ปน” ยาว ๆ นั้นผูวิจัยก็ทําการจัดวางเสมือนเปนเสียง
ที่ควบคูกับเสียงสงของกลองขบวนแหสิงโต 
 นาทีที่ 5.24 ในทอนจบของบทประพันธผูวิจัยใชเสียงของขบวนแหสิงโตที่วางซอนทับกัน
และใหความรูสึกถึงมิติของเสียง อีกทั้งยังวางเสียงของการเส่ียงเซียมซีควบคูไปกับเสียงขบวนแหสิงโต 
ซึ่งทําใหผูฟงไดรูสึกถึงจังหวะ และการเคล่ือนไหว กอนที่จะเขาสูทอนจบของบทประพันธ 
 เสียงรองเรียกขอทาง เสียงระฆังวัดที่ผานเอฟเฟกตรีเวิส (Reverse) เขามาทําหนาที่อีก
คร้ังในทอนจบ ซึ่งในทอนนี้เสียงขบวนแหงสิงโตที่ผูวิจัยใชเทคนิครีเวิส (Reverse) เพื่อสรางสีสรรค
ในการจบบทประพันธ เสียงขบวนแหงส่ิงโตที่ผูวิจัยทําการตัดมาเฉพาะเสียงฉาบในตอนทาย และ
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ทําการรีเวิส (Reverse) เปนเสมือนเสียงเตือนกอนที่จะจบบทประพันธดวยเสียงเหรียญกระทบกับ
ขันใสเงิน ซึ่งเปนตัวแทนของการคาขายภายในตลาดที่สงผานมาจากวัฒนธรรมความเช่ือและชุมชน
ของตลาดแมกลอง 
 

 
 
ภาพที่ 60 ภาพแสดงคล่ืนเสียงขบวนแหสิงโตที่ผานเทคนิคการรีเวิส (Reverse) 
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บทประพันธ “วัตถุทางเสียงในตลาดแมกลอง” บทประพันธที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งของและเทคโนโลยีในตลาดแมกลอง 
 

 
ภาพที่ 61 แผนภาพแสดงรายละเอียดบทประพันธ “ส่ิงของในตลาดแมกลอง” 
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 บทวิเคราะหบทประพันธ 
 เร่ิมตนบทประพันธดวยเสียงของเข็มนาฬิกาโบราณ เพื่อเปนภาพสะทอนของอดีต เสียง
นาฬิกาโบราณเปนตัวแทนของวัตถุที่บงบอกถึงอดีตกาลของตลาดแมกลอง 
 นาทีที่ 0.00 ผูวิจัยจัดวางเสียงเข็มนาฬิกาโบราณเดินต๊ิกต๊ัก โดยการบันทึกเสียงและนาํ
เสียงนาฬิกามาตัดและเช่ือมกันดวยเทคนิคการหลูป (Loop)  
 ควบคูไปกับเสียงของนาฬิกานั้น ผูวิจัยใสเสียงเคาะเหล็กที่ดังคลาย ๆ กับการเคาะบอก
โมงยามในอดีตเพื่อสรางบรรยากาศของอดีตใหกับผูฟง 
 ทั้งเสียงเข็มนาฬิกาโบราณและเสียงเคาะเหล็กนั้น ผูวิจัยใชเทคนิคการจัดวางเฟดอิน 
(Fade In) อีกทั้งจัดวางเสียงเดิมซอนกันและใชเทคนิคการแพน (Pan) เพื่อสรางมิติใหกับเสียงและ
สรางความรูสึกถูกหอหุมดวยเสียงของ “เวลา” ใหกับผูฟง 
 

 
 
ภาพที่ 62 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงเข็มนาฬิกาและเสียงเคาะเหล็ก 
 
 นาทีที่ 0.31 ผูวิจัยวางเสียงเปดฝาหมอดินโบราณเขามาในบทประพันธในชวงตน เพื่อ
แสดงใหเห็นอีกหนึ่งวัตถุที่เปนวิถีของตลาดแมกลองในอดีต หมอดินโบราณบงบอกถึงวัฒนธรรม
การกินและการคาขายอาหารภายในตลาด 
 ผูวิจัยใชเทคนิคการรีเวิส (Reverse) กับคล่ืนเสียงการเปดฝาหมอดิน เพื่อสรางสีสรรค
และสรางความแปลกใหมหลังจากที่ชวงตนบทประพันธนั้นเสียงเข็มนาฬิกานั้นใหเสียงที่เรียบงาย 
 อีกทั้งผูวิจัยยังใชเทคนิคการตัดและจัดเรียงกับเสียงเปดฝาหมอโดยใชวิธรการทาํงาน
แบบมิวสิคคอลลาจ (Music Collage) จัดเรียงเสียงเปดฝาหมอใหม เพื่อแสดงเนื้อเสียงและจังหวะ
ของเสียงเปดฝาหมอใหผูฟงไดยิน 
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ภาพที่ 63 ภาพแสดงคล่ืนเสียงการเปดฝาหมอดินที่ผานการใชเทคนนิครีเวิส (Reverse) 
 
 นาที่ที่ 0.39 ผูวิจัยจัดวางเสียงการดีดลูกคิด ซึ่งก็เปนอีกหนึ่งวัตถุที่แสดงถึงอดีตและ
การคาขายของอดีตภายในตลาดแมกลอง ลูกคิดเปนวัตถุเคร่ืองมือในการคิดเงินการคาขายในอดีต 
 ผูวิจัยใชเทคนิคการตัดเสียงและจัดเรียงลูกคิด เลือกชวงเสียงการดีดีลูกคิดจากชาไปเร็ว 
จัดวางใหเสียงการดีดลูกคิดนั้นเปนเสมือนการเรงจังหวะใหกับบทประพันธ 
 ผูวิจัยทําการซอนเสียงการดีดลูกคิดเปนการประสาน 3 แนวและวางใหเหล่ือมกัน เพื่อให
ไดความรูสึกของความเร็ว และใหไดยินเนื้อเสียงของการดีดลูกคิด 
 อีกทั้งผูวิจัยยังจัดวางใหเสียงการเปดฝาหมอดินนั้นดําเนินควบคูไปกบัเสียงการดดีลกูคิด 
ทําการตัดเสียงและจัดวางดวยเทคนิคมิวสิคคอลลาจ (Music Collage) ใหเขากับจังหวะของการดีด
ลูกคิด 
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ภาพที่ 64 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงดีดลูกคิดควบคูไปกับเสียงเปดฝาหมอดินโบราณ 
 
 นาทีที่ 1.06 ผูวิจัยนําเสียงระฆังนาฬิกาที่ดังบอกเวลาเขามาเพื่อเช่ือมทอนบทประพันธ
และหลังจากที่ในทอนเร่ิมบทประพันธนั้นไดยินเพียงเสียงเข็มนาฬิกาเดิน 
 ผูวิจัยใชเทคนิคการเฟดอิน (Fade In) และเฟดเอาท (Fade Out) กับเสียงระฆังนาฬกิา
อีกทั้งยังทําการตัดใหไดยินเสียงเพียงแคบางเสียงที่ระฆังตีบอกเวลาดังดวยเทคนิคมิวสิคคอลลาจ 
(Music Collage) ดวย 
 

 
 
ภาพที่ 65 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงระฆังนาฬิกาโบราณ 
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 ควบคูไปกับเสียงระฆังนาฬิกาตีบอกเวลานั้น ผูวิจัยจัดวางเสียงการเฉาะมะพราวที่ดัง
เปนจังหวะ ผูวิจัยใชเทคนิคการเฟดอิน (Fade In) กับเสียงเฉาะมะพราวเพื่อใหเปนเสียงที่คอย ๆ 
ดังข้ึนมาและมีบทบาทเทา ๆ กับเสียงของระฆังนาฬิกาตีบอกเวลา 
 

 
 
ภาพที่ 66 ภาพแสดงการจัดวางเสียงการเฉาะมะพราวและการเฟด (Fade) 
 
 เสียงเฉาะมะพราวนั้นผูวิจัยยังใชเทคนิคการรีเวิส (Reverse) เพื่อใหผูฟงไดยินเสียงที่
แปลกแตกตางออกไปและสรางสีสันใหกับบทประพันธกอนจะสงผานไปทอนตอไปดวย 
 นาทีที่ 1.42 เสียงครกและการตําของในครกดังเปนจังหวะควบคูไปกับ เสียงนาฬิกา 
เสียงเฉาะมะพราว ผูวิจัยนําเสียงการตําของในครกเขามาในบทประพันธดวยการแทนคาครกเปนวตัถุ
ที่เกี่ยวพันกับอาหารและ “ตลาดแมกลอง” 
 ผูวิจัยใชเทคนิคการเฟดอิน (Fade In) เพื่อใหเสียงคอย ๆ ดังเขามาซอนทับกับเสียงอ่ืน ๆ 
ดังที่กลาวไป 
 อีกทั้งผูวิจัยยังใชเทคนิคการอีคิว (EQ) เสียงการตําของในครกเพื่อที่จะใหไดยินเนื้อเสียง
ที่ชัดเจนและจังหวะที่ชัดเจนของเสียง ๆ นี้โดยผูวิจัยทําการเพิ่มเสียงที่ยานความถี่ 100 khz-1000 khz 
ใหทีความดังเพิ่มข้ึน 10 dB 
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ภาพที่ 67 ภาพแสดงการใชเอฟเฟกตอีคิว (EQ) กับเสียงตําของในครก 
 
 นาทีที่ 1.55 ผูวิจัยนําเสียงการหมุนโทรศัพทโบราณเพิ่มเติมเขามาในบทประพันธเพื่อ
แสดงใหผูฟงยังคงยึดโยงอยูกับทอนบทประพันธที่แสดงอดีตที่คอย ๆ พัฒนาดวยวัตถุของตลาด
แมกลอง 
 ผูวิจัยจัดวางเสียงหมุนโทรศัพทโบราณควบคูไปกับเสียงลูกคิด เสียงนาฬิกาโบราณที่
ทําหนาที่เปนพื้นหลังใหกับทอนการประพันธทอนนี้  
 นอกเหนือจากนี้เสียงของบรรยากาศ “ตลาดสด” และเสียงของวัตถุภายในตลาดสดที่
ผูวิจัยนําเขามาในบทประพันธคือเสียงลากถังน้ําแข็ง เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงวัตถุที่แสดงภาพของ
อาหาร เขากับวัตถุภายในตลาดสด 
 ในทอนการประพันธนี้นั้นมีความหนาแนนของเสียงและมีจังหวะของเสียงที่คอนขางเร็ว 
ผูวิจัยทําการซอนทับเสียงตาง ๆ ใหผูฟงเร่ิมมีความรูสึกถึงความดังของวัตถุ เพื่อที่จะเตรียมเขาสูทอน
ที่มีความเงียบและนิ่ง ซึ่งจะเปรียบเสมือนทอนพักของบทประพันธ 
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ภาพที่ 68 ภาพแสดงการวางคลื่นเสียงซอนทับกันเพื่อใหเกิดความหนาแนนของบทประพันธ 
 
 นาทีที่ 2.22 เปนทอนที่นิ่งที่สุดของบทประพันธเปนเสมือนดังจุดพักของบทประพันธ
หลังจากที่ทอนกอนหนาผูวิจัยแสดงความวุนวายของเสียงขอวัตถุตาง ๆ ภายในตลาด 
 ผูวิจัยนําเสียงช่ังปลากระพงดวยตาช่ัง เพื่อใหผูฟงรับรูและไดยินเสียงของวัตถุภายใน
ตลาด เปนเสียงที่แสดงถึงการคาขายอาหารทะเล ผูวิจัยใชเอฟเฟกตรีเวิรบ (Reverb) โดยการสงไป
ที่บัส 1 ที่มีคารีเวิรบอยูแลวที่ -16.2 
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ภาพที่ 69 ภาพแสดงคาเอฟเฟกตรีเวิรบ (Reverb) 
 
 นอกเหนือจากเสียงชั่งปลากระพงแลวนั้น ผูวิจัยนําเสียงขุดน้ําแข็งและเสียงแกะกุงที่
บันทึกมาชัด ๆ มาจัดวางควบคูกับเสียงช่ังปลากระพง ทําใหการวางเสียงทั้งสามชนิดที่มีความหมาย
และมีความเกี่ยวเนื่องกันนั้น ทําใหผูฟงไดยินเสียงของวัตถุดิบทางอาหารภายในตลาดไดอยาง
แจมชัด 
 เสียงขุดน้ําแข็งที่เปนจังหวะที่สอดประสานไปกับเสียงตาช่ังช่ังปลากระพง รวมทั้งเสียง
ของการแกะกุงนั้น คอย ๆ หนานแนนข้ึนตามลําดับที่ผูวิจัยจัดวางไว เพื่อเตรียมเขาสูทอนตอไปที่จะ
แสดงความเปนสมัยใหมและแสดงถึงเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในตลาดแมกลอง
ในปจจุบัน 
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ภาพที่ 70 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงช่ังปลากระพง เด็ดกุง และตักน้ําแข็ง 
 
 นาที่ที 3.14 ผูวิจัยนําเสียงเคร่ืองค้ันกะทิเขามามีบาทบาทเพื่อนําผูฟงเขาสูบรรยากาศ
ของวัตถุในตลาดแมกลองในปจจุบัน 
 ผูวิจัยใชเทคนิคการตัดและเลือกเสียงเคร่ืองค้ันกะทิสองเสียง เสียงแรกคือการปลอยให
ไดยินเนื้อเสียงเวลามะพราวกระทบเคร่ืองจักร สวนอีกเสียงตัดเฉพาะเสียงเคร่ืองมาวางตอกันดวย
เทคนิคมิวสิคคอลลาจ (Music Collage) อีกทั้งยังมีการปรับความเบาดังดวยเคร่ืองมือออโตเมช่ัน 
(Automation) เพื่อสอดประสานกับเสียงมะพราวกระทบเคร่ืองจักร 
 

 
 
ภาพที่ 71 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงเคร่ืองขูดมะพราว การตัดคล่ืนเสียง และเทคนิคออโตเมชัน่ 

(Automation) 
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 นาทีที่ 3.52 ผูวิจัยนําเสียงเทหอยแครงกระทบกับแพงขายของเขามาเปนเสียงที่เชื่อม
เขาสูความวุนวายของวัตถุภายในตลาดในปจจุบัน เสียงการผัดกับขาว เสียงการสื่อสาร เสียงตาง ๆ 
เหลานี้คอย ๆ เขามาเพื่อเเสดงใหเห็นถึงเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในตลาดแมกลอง 
 ผูวิจัยใชเทคนิคการเฟดอิน (Fade In) คอย ๆ ใหเสียงผัดกับขาวดังเขามามีบทบาท 
ควบคูไปกับความเปนเสียงวัตถุในตลาดปจจุบันแลวนั้น ผูวิจัยยังใชเสียงนาฬิกาปลุกโบราณเขามา
ชวยเสริมอารมณใหผูฟงในทอนนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 72 ภาพแสดงเทคนิคการเฟดอิน (Fade In) และการจัดวางคลื่นเสียงเทหอยแครง ผัดกับขาว 

และนาฬิกาปลุกโบราณ 
 
 นาทีที่ 4.34 ผูวิจัยนําเสียงของเครื่องขูดมะพราวมาทําการตบแตงเสียงดวยเอฟเฟกต
ดีเลย (Delay) และอีคิว (EQ) เพื่อใหผูฟงไดยินความเปนเคร่ืองจักรใหมากข้ึนเมื่อใสเอฟเฟกต อีก
ทั้งเสียงของเครื่องขูดมะพราวที่ผานการตบแตงและตัดตอ ยังทําหนาที่เชื่อมเขาสูทอนจบของบท
ประพันธ 
 ผูวิจัยยังทําการจัดวางเสียงของเครื่องขูดมะพราวที่ไมผานการตบแตงซอนทับกันสองแนว
เพื่อเปนเสียงพื้นหลังใหกับเสียงที่ผานการตบแตง ที่จะวางในลักษณะของมิวสิคคอลลาจ (Music 
Collage) 
 



 137

 
 
ภาพที่ 73 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสียงเคร่ืองขูดมะพราวและการตัดตอเสียงเคร่ืองขูดมะพราว

ดวยเทคนนิคมิวสิคคอลลาจ (Music Collage) 
 
 นาทีที่ 5.04 อีกหนึ่งเสียงที่แสดงถึงเทคโนโลยีภายในตลาดแมกลองที่เห็นไดชัดคือเสียง
เคร่ืองรอนถั่วงอก ที่จะไดยินเสียงเปนจังหวะเคร่ืองจักรผูวิจัยนําเสียงเคร่ืองรอนถั่วงอกตัดและจัดวาง
ดวยเทคนิคมิวสิคคอลลาจ (Music Collage) และทําการใชการครอสเฟด (Cross Fade) เพื่อเช่ือม
เสียงเขาดวยกัน 
 

 
 
ภาพที่ 74 ภาพแสดงคล่ืนเสียงเคร่ืองรอนถั่วงอกและการใชเทคนิคครอสเฟด (Cross Fade) 
 
 นาทีที่ 5.20 ในทอนจบของบทประพันธ หลังจากผูวิจัยจัดวางเสียงเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีในตลาดที่มีความดัง เสียงสรางความตึงเครียดใหผูฟงแลวนั้น 
 ทอนสุดทายผูวิจัยนําเสียงนาฬิกาโบราณ ระฆังนาฬิกาที่ตีบอกเวลา และเสียงโทรศัพท
โบราณรวมทั้งเสียงนาฬิกาปลุกโบราณ เขามาทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางอดีตและปจจุบัน  
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 ผูวิจัยใชเทคนิคการเฟดอิน (Fade In) และเฟดเอาท (Fade Out) และซอนทับเสียง
เหลานั้นเขาดวยกันสอดประสานไปจนจบบทประพันธ 
 

 
 
ภาพที่ 75 ภาพแสดงการจัดวางคล่ืนเสียงวัตถุในอดีตและแสดงเทคนิคการเฟด (Fade) ในทอนจบ

บทประพันธ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัย “เสียงของตลาดแมกลอง : การสังเกตพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ตลาดไทยดั้งเดิมผานงานซาวนสเคปคอมโพสิชั่น” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสียงที่บันทึกจากพื้นที่
ตลาดแมกลองมาสะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมของตลาดแหงนี้ และเพื่อแสดงใหเห็นส่ิงแวดลอม
ทางเสียงในปจจุบันเชื่อมโยงกับเสียงที่เปนอัตลักษณจากอดีต ซึ่งปจจุบันเสียงยังคงมีอยูในพื้นที่
ตลาดแมกลองหากเราต้ังใจและตระหนักถึงการรับรูทางการไดยิน ซึ่งผูวิจัยทําหนาที่แสดงเสียงเหลานี้
ใหประจักษออกมาผานงานประพันธดนตรีทั้งสองสวนของบทประพันธ รวมทั้งสิ้น 6 ชิ้นงานการ
ประพันธ 
 การศึกษาและการเรียนรูถึงประวัติศาสตรตลาดแมกลอง การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง
ทางวัฒนธรรมของตลาดแมกลอง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการคมนาคมหลักภายในตลาดแมกลอง
และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งการศึกษาและประพันธดนตรีถึงวัตถุทางเสียง ส่ิงของที่บอกเร่ืองราว 
วัตถุที่แสดงวิถีของตลาดแมกลองนั้น ทําใหผูวิจัยตระหนักถึงการพัฒนาของตลาดแมกลองจาก
ความเปนชนบทมาสูความเปนเมือง ที่เทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีบทบาทมากข้ึนตามลําดับหาก
มองยอนจากปจจุบันไปสูอดีต 
 นอกจากนี้การศึกษาถึงแนวทางการประพันธงานดนตรีดวยเสียงจากพ้ืนที่จริงนั้น ผูวิจัย
ยังไดเปดโลกและมุมมองใหม ๆ ถึงการนําเสียงจากพื้นที่มาสะทอนภาพของพื้นที่ สะทอนอัตลักษณ
ของเสียงที่บันทึกมาใชในงานประพันธ ทั้งยังเปดโลกของการหยิบจับวัตถุและเร่ืองราวที่ผานกาลเวลา
และนําเสียงจากวัตถุและเร่ืองราวที่ขามผานกาลเวลาเหลานั้นมาสะทอนภาพของวันวานผานเสียง 
 อีกทั้งตองการการเปดมุมมองดนตรี ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น ใหกวางและลงลึกมากยิง่ข้ึน 
จากการศึกษาแนวความคิดและเทคนิค การทํางานซาวนสเคปคอมโพสิชั่น ที่นอกเหนือจากการนํา
เสียงที่บันทึกมาเรียบเรียงเปนงานดนตรีหรือคํานึงเพียงแคส่ิงแวดลอมทางเสียงเพียงดานเดียว  
 การศึกษาถึง ไซตสเปซซิฟค อิเล็กโทรอะคูสติก ซาวนวอรคคอมโพสิชั่น เทคนิคและ
แนวทางการประพันธดนตรีเหลานี้ที่เชื่อมโยงและแตกแขนงไปจาก ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น ซึ่งเปน
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การควบรวมองคความรูวาเราสามารถทํางานกับพื้นที่ ทํางานกับเสียงจากพื้นที่ หรือทํางานกับ
ส่ิงแวดลอมทางเสียงไดอยางกวางขวางและลงลึกไปไดมากยิ่งข้ึน 
 จากวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมของ
ตลาดแมกลอง การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทางเสียงของตลาดแมกลอง สรุปเปนผลการวิจัยได
ดังนี้ 
 ผูวิจัยศึกษาถึงประวัติศาสตรของตลาดแมกลอง ทําการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณบุคคลที่
ผูกพันและใชชีวิตอยูภายในตลาดแมกลองต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลงพื้นที่บันทึกเสียงจากตลาด
แมกลองในหลายชวงเวลาและหลายคร้ัง ทําการศึกษาภาพเกา ๆ รวมทั้งภาพถายทางอากาศของ
ตลาดแมกลองเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของสถานที่ตาง ๆ ในอาณาบริเวณตลาด
แมกลอง 
 อีกทั้งทําการบันทึกเสียงจากตลาดแมกลองและนํามาเก็บรวบรวมเปนคอลเลคชั่นของ
ขอมูลเสียง รวมทั้งคนหาวัตถุเร่ืองราวในอดีตของตลาดแมกลองเพื่อบันทึกเสียงจากวัตถุเหลานั้น 
หรือแมกระทั่งคนหาสถานที่ ๆ ยังคงมีความเปนอดีตหรือมีส่ิงแวดลอมทางเสียงของตลาดแมกลอง
ในอดีตเพื่อทําการบันทึกเสียงดวยเทคโนโลยีการบันทึกเสียงสมัยใหม 
 เหลานี้ทําใหผูวิจัยทราบถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลใหเสียงของ
ตลาดแมกลองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
 จากวัตถุประสงค ขอที่ 2 เพื่อนําเสียงจากพื้นที่ตลาดแมกลองมาทํางานประพันธดนตรี 
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของตลาดแมกลองและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ตลาดแมกลอง ผูวิจัยทํางานประพันธดนตรีตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ออกมาเปน 6 ชิ้นงานประพันธ
ที่แบงเปนสองสวนการประพันธ สวนที่ 1 บทประพันธที่แสดงขอมูลเสียงและสภาพความเปนจริง
ของพื้นที่ตลาดแมกลองผานเสียงที่ทําบันทึกมาแบงออกเปน 3 ชิ้นงานการประพันธดังตอไปนี้ 
 1. “ทองไปในเสียงสําเนียงแมกลอง”  ชิ้นงานดนตรี ซาวนสเคปคอมโพสิชั่น ซึ่งนําเสียง
ที่บันทึกจากตลาดแมกลอง เสียงที่เกิดข้ึนจริงในวิถีชีวิตตลาดแมกลองปจจุบัน มาเรียบเรียง ตัดตอ 
สอดประสาน เพื่อสะทอนความหลากหลายของส่ิงแวดลอมทางเสียงในตลาดแมกลอง ณ ปจจุบัน 
ซึ่งเสียงเหลานี้สะทอนภาพของชุมชน คน สังคม วัฒนธรรม อัตลักษณของตลาดแมกลองใหเห็น
ผานการรับรูโดยสัมผัสของการฟง 
 2. “เสียงวันวานและการเปล่ียนแปลงของตลาดแมกลอง” เปนงานประพันธดวยเสียง
จากการบันทึกเสียงของวัตถุที่แสดงถึงเร่ืองราวในอดีตของตลาดแมกลอง ควบคูไปกับเสียงของบท
สัมภาษณ บุคคลในทองถิ่นซ่ึงบอกกลาวเลาเร่ืองราวของเสียงในอดีต สภาพสังคมและวัฒนธรรม
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ในอดีต การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากอดีตสูปจจุบันภายในตลาดแมกลอง ผูวิจัยเช่ือมโยงเสียงบท
สัมภาษณของบุคคลเหลานี้ ควบคูไปกับการจัดวางเสียงแหงความทรงจําของตลาดแมกลองซ่ึงทํา
การบันทึกเสียงมาเปนภาพสะทอนของตลาดแมกลองในอดีต ภาพสะทอนอัตลักษณของตลาด
แมกลองในอดีต รวมทั้งส่ิงที่หลงเหลือจากอดีตมาสูปจจุบัน 
 3. Soundwalking Of Maeklong Railway Folding Umbrella Market ชิ้นงานดนตรี 
ซาวนวอรคคอมโพสิชั่น ซึ่งสอดประสานกับเสียงบรรยายและการแสดงความคิดเห็นออกมาเปน
เสียงพูดของผูวิจัยเอง โดยผูวิจัยกาวเดินภายในบริเวณตลาดรมหุบในรางรถไฟสายแมกลอง ณ 
ชวงเวลาที่รถไฟกําลังจะออกจากชานชาลา เปนสถานที่และเวลาที่รวบรวมวัฒนธรรมทองถิ่นของ
ตลาดแมกลอง แสดงภาพการคมนาคมของตลาดแมกลอง แสดงการปฏิสัมพันธของคนในทองถิ่น 
นักทองเที่ยว และกิจกรรมการคาขาย เศรษฐกิจ และสังคมของตลาดแมกลอง  เสียงเหลานี้ที่
แสดงออกมาผานงาน ซาวนวอรคอมโพสิชั่นที่ไมมีการตัดตอและเรียบเรียงเสียง เพื่อแสดงเสียงที่
เกิดข้ึนจริงในชวงเวลานั้น มาซอนทับและสอดรับการการบรรยายและการแสดงความคิดเห็นถึง เสียง
ของตลาดแมกลอง เเละส่ิงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนเสียงบรรยายจากผูวิจัยเอง ในฐานะของ
ผูประพันธ ผูศึกษางานวิจัยศึกษาพื้นที่ตลาดแมกลอง และในฐานะคนในทองถิ่นที่มีความผูกพันกับ
ตลาดแมกลองเองดวย 
 ในสวนที่ 2 ของงานวิจัย ซึ่งเปนงานประพันธที่ผูวิจัยนําเสนอบริบทที่สําคัญของตลาด
แมกลองออกมาผานงานประพันธซาวนสเคปคอมโพสิชั่น ซึ่งใสรายละเอียดและใสเทคนิคการประพันธ
ที่มีความสรางสรรคตามจินตนาการของผูวิจัยออกมาเปนงานประพันธที่แสดงบริบทของตลาดแมกลอง
เปนงานประพันธที่มีความเปนดนตรีและคํานึงถึงความงามของเสียงในแงมุมของศิลปะและการ
สรางสรรค มากกวาที่จะนําเสนอเสียงจากพื้นที่จริง ซึ่งงานประพันธในสวนที่ 2 ของงานวิจัยนั้น จะ
แบงออกเปน 3 บทประพันธดังตอไปนี้ 
 1. “การคมนาคมของตลาดแมกลอง” บทประพันธที่ผูวจิยันาํเสนอเสียงของการคมนาคม
ของตลาดแมกลองที่พัฒนามาจากอดีตสูปจุบัน จากการคมนาคมทางน้ํา มาสูยุคของรถไฟ ถนน 
แสดงออกผานเสียงที่นํามาจัดวางและใหความหมายรวมทั้งสรางสรรคเสียงที่บันทึกมาดวยเทคนิค
ทางการประพันธใหมีความงามทางเสียงและมีความเปนดนตรีดวย 
 2. “วัฒนธรรมที่โอบลอมตลาดแมกลอง” บทประพันธที่แสดงการเกิดข้ึนของชุมชน 
บทบาทของศาสนสถานภายในตลาดแมกลอง เสียงของวัด เสียงของวัตถุที่บงบอกวัฒนธรรม
ความเชื่อของผูคนในตลาดแมกลอง บทประพันธนี้ผูวิจัยจัดวางเสียงเพื่อรอยเรียงเร่ืองราวของวิถีชีวิต 
วิถีของสังคมในตลาดแมกลอง ต้ังแตยุคอดีตจนถึงปจจุบันที่การคาขายและสภาพเศรษฐกจิและสังคม
มีบทบาทนําวัฒนธรรมตาง ๆ ภายในตลาดแมกลอง 
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 3. “วัตถุทางเสียงในตลาดแมกลอง” บทประพันธที่แสดงใหเห็นและไดยินถึงเสียงของ
ส่ิงของตาง ๆ ในตลาดแมกลองเมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดของวัตถุ ผูวิจัยหยิบจับวัตถุที่อยู
ภายในตลาดแมกลองและรายรอบตลาดแมกลองมาสรางสรรคงานประพันธตามจินตนาการ แสดง
ความงามของเสียงผานวัตถุที่บันทึกเสียงมา และจัดวางใหเปนเร่ืองราวที่แสดงการพัฒนาของ
เทคโนโลยีและพื้นที่ในตลาดแมกลอง 
 จากงานประพันธทั้งสองสวนนั้น ผูวิจัยแสดงใหเห็นทั้งเสียงที่เกิดขึ้นจริงที่บงบอกถึง
สภาพปจจุบันและสภาพที่เปนจริงในอดีตของตลาดแมกลอง และอีกสวนคือการหยิบจับเสียงมา
สรางสรรคและตีความถึงพัฒนาการดานตาง ๆ ของตลาดแมกลอง ผานงานประพันธที่มีความเปน
ดนตรีมากกวาสวนที่แรกของงานวิจัย ซึ่งแสดงจินตนาการและเสียงในความคิดของผูวิจัย  
 ทั้งสองสวนงานประพันธนั้นครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการใหผูฟงไดรับรูถึง “เสียง
ของตลาดแมกลอง” 
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งตอไป 
 งานวิจัยช้ินนี้เปนการวิจัยโดยวิธีการศึกษาเสียงและพื้นที่ ซึ่งตลาดแมกลองเปนเพียง
พื้นที่พื้นที่หนึ่งซ่ึงผูวิจัยใชเปนกรณีศึกษา โดยการทํางานกับเสียงและพื้นที่นั้นตองอาศัยองคความรู
หลากหลายในการทํางาน ตองลงลึกศึกษาถึงประวัติศาสตรของพื้นที่ คน สังคม วัฒนธรรมและ
การเปล่ียนแปลงผานวันเวลาและการพัฒนาของพื้นที่ที่จะศึกษา อันจะนําไปสูขอบเขตวิธีคิดและ
วิธีที่บันทึกเสียงจากพื้นที่นั้น ๆ เพื่อมาสรางงานดนตรี ซาวนสเคปคอมโพสิชั่นหรือการกําหนด
เสนทางแผนที่และสถานที่เพื่อทํางาน ซาวนวอรคคอมโพสิชั่น 
 นอกเหนือจากนี้งานวิจัยช้ินนี้ยังแสดงตัวอยางของการเชื่อมโยงการรับรูผานการไดยิน 
เชื่อมโยงส่ิงแวดลอมทางเสียงเขากับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ตลาดแมกลอง เช่ือมโยง
วันวานและเสียงในอดีตที่อาจจางหายไปในพื้นที่ ใหไดยินผานการบันทึกเสียงของเทคโนโลยีสมัยใหม
ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการทําใหผูฟงตระหนักถึงเสียงที่ไดยิน 
 ในทายที่สุดผูวิจัยหวังวา งานวิจัยชิ้นนี้จะเปนแรงบันดาลใจและเปนแรงกระตุนที่จะทํา
ใหเห็นความสําคัญของโลกแหงการรับรูผานเสียง รวมทั้งการตระหนักถึงส่ิงแวดลอมทางเสียงอันจะ
ทําใหสัมผัสของการไดยินนั้นไดรับความสนใจของคนในสังคมสมัยใหมมากยิ่งข้ึน  
 ผูวิจัยยังหวังอีกวางานวิจัยและงานประพันธดนตรีทั้ง 6 ชิ้นงานประพันธนี้ จะมีสวนไม
มากก็นอยที่จะทําใหเกิดความหวงแหนอัตลักษณของเสียงแหงชุมชน ควาามตระหนกัทีจ่ะปกปกษ
รักษาเสียงของประวัติศาสตรของชุมชนไวเพื่อรับรูถึงวัฒนธรรมที่สวยงามของสงัคมผานงานวจิยัชิน้นี ้
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อีกทั้งยังสามารถที่จะนํางานวิจัยช้ินนี้เปนแนวทางในการสรางสรรคงานวิจัยช้ินอ่ืน หรือเพื่อตอยอด
แนวความคิดใหเกิดบทประพันธชิน้อ่ืน ๆ ตอไป 
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