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งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยมุ่งนําเสนอเรื่องราวและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์บท
เพลงชุด“หนทางแห่งสันติสุข” ที่มาจากความสนใจของผู้วิจัยเองที่ต้องการศึกษาถึงผลกระทบจาก
ดนตรีที่มีต่อจิตใจของมนุษย์ กระบวนการบําบัดที่เกิดจากดนตรีต่อผู้ฟัง นํามาซึ่งการดับทุกข์ดังที่ผู้คน
มากมายนับไม่ถ้วนกําลังประยุกต์ใช้และแสวงหาคําตอบอยู่ทุกวันนี้
บทเพลงแห่งการดับทุกข์ประกอบด้วยเรื่องราว 3 ประการอันเกี่ยวกับวัฏจักรของชีวิต
คือ 1. ความทุกข์และต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ 2. หนทางสู่การพ้นจากความทุกข์ด้วยหลักปรัชญาและ
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ท่อนที่ 1: The Suffering ความทุกข์ รวบรวมความทุกข์โศกทั้งหลายของมนุษย์
ท่อนที่ 2 : The Faith ความเชื่อมั่น ความศรัทธา คําพูด คําสอนตามหลักศาสนาที่เข้า
มาสู่ประสาทสัมผัสแล้วช่วยกลอมเกลาจิตใจ และนําไปสู่
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SAMPOW TRIUDOM: THE PATH OF SPIRITUALITY: INTERPRETATION THROUGH
MUSIC COMPOSITION. THESIS ADVISORS: YOS MANEESORN, Ph.D. 60 pp.
This paper aims to analyze the creative approach and the composition process
of the three-movement suite, “The Way of Peacefulness”. The analysis serves to answer
this researcher’s very own interest in studying the immense effects of music on the people.
It also highlights the role of music as a potentially powerful tool to remedy the melancholic
mind -- the path explored and discovered by many today.
The music of “The Way of Peacefulness” relates on three elements in the
cycle of life including:
1. The Suffering and its Roots.
2. The Faith and Religion as a path to follow in order to get rid of all the
sufferings.
3. Stillness, a blissful state of mind -- free from worldly worries.
The researcher highly emphasizes the use of sound and voice to represent
volatile human emotions whereas acoustic notation instruments represent religion and
faith – the effective elements to subdue melancholy.
Clearly, in the composition “The Way of Peacefulness”, the researcher has
introduced a way of electronic music by using the adapted voice, mixed in contrast with
acoustic instruments such as Piano, Cello and percussions to tell stories as follows:
The 1st Movement: The Suffering when sadness takes over your heart.
The 2nd Movement: Faith and Religion…Let conviction, belief and spirituality
lead your way towards freedom of the mind.
The 3rd Movement : Stillness, when one could transcend all the worldly
sufferings, is portrayed in the form of ambient music. Notation in Graphic Score and
notation score are recorded altogether.
The researcher wish to have a composition that combines electronics and
acoustic music which hope to be useful to further music’s development.
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สนับสนุน
อ. Mr. Joseph Lee Robinson former Principal Oboist New York
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แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนที่สอง……………………………………………………..
แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนที่สาม……………………………………………………..
แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนที่ส…ี่ ..……………………………………………………..
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (Introduction)
ความทุกข์ เป็นสิ่งที่ อยู่คู่กับมนุ ษย์ไม่ว่า จะอาศัยอยู่ส่วนใดของโลกใบนี้ก็ตาม ทั้งจาก
สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตอื่นๆ มนุษย์ด้วยกัน และแม้กระทั่งตัวเอง จากคํากล่าวของ ติช นัท ฮันห์ ที่ว่า
"นรกอาจถูกสร้างโดยพ่อแม่ พี่น้อง หรือตัวเธอเอง เธอเคยสร้างนรกในครอบครัวของเธอมาหลาย
ครั้ง และทุกครั้งที่นรกเกิดขึ้นไม่เพียงสมาชิกในครอบครัวของเธอที่มีความทุกข์ตัวเธอเองก็ทุกข์
เช่นกัน" แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่สามารถสร้างได้จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างและจากตัวเอง ทั้งยัง
สามารถส่งผลกระทบต่อตัวเองรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นด้วย1
หนทางการพ้นจากความทุกข์นั้น มีหลายรูปแบบสําหรับการเลือกปฏิบัติ ดังจะเห็นได้
เด่นชัดจากคําสอนของศาสนาทั้งหลายที่มีคําสอนเพื่อให้พ้นจากความทุกข์แตกต่างกันออกไปตาม
ความเป็นตัวตนของศาสนา อย่างเช่นศาสนาพุทธที่มีหลักของการมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อ
การพ้นจากความทุกข์ การฝึกหายใจอย่างมีสติ การเดินอย่างมีสติ และการยิ้มอย่างมีสติ ถ้าฝึกสิ่ง
เหล่านี้ได้อย่างชํานาญ ก็จะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขได้2
ดนตรีมินิมอลเป็นดนตรีที่มีรูปแบบของการใช้วัตถุดิบทางดนตรีให้น้อยที่สุด มุ่งเน้นการ
ใช้วัตถุดิบหรือกลุ่มโน้ตเดิมซ้ําไปมาจนทําให้ผู้ฟังเข้าถึงบทเพลงในรูปแบบดนตรีมินิมอลได้อย่างลึกซึ้ง
สอดคล้องกับหลักคําสอนของศาสนาพุทธในส่วนของการค้นหาสิ่งที่จะนําพาตัวเองไปสู่สถานะของ
สมาธิเพ่งไปที่รายละเอียดปลีกย่อยในหลายระดับของจิตวิญญาณ ลุ่มลึกไปด้วยความนึกคิด3 ผู้วิจัยจึง
ได้มีส่วนของความคิดที่จะนํารูปแบบดนตรีแบบมินิมอลลิสต์มาใช้ในงานชิ้นนี้ด้วย
การใช้ดนตรีในแบบประกอบภาพหรือประกอบบรรยากาศ เป็นดนตรีในแบบที่สามารถ
ดึงดูดผู้ฟังให้รับรู้อรรถรสในเชิงอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าจะแสดงให้รู้สึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเป็น
รูปธรรม โดยปล่อยโอกาสให้บางสิ่งในบรรยากาศ ไม่ว่าความคิดของผู้ฟังเองได้มีจินตนาการคล้อยตาม
หรือเติมแต่งจินตนาการเหล่านั้นเพิ่มเข้าไปขณะที่ฟังดนตรีอยู่4
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สังฆะอาสาสมัครหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, ของฝากจากหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์
(นนทบุรี: พิมพ์ดี จํากัด, 2554), 79-80.
2
เรื่องเดียวกัน.
3
Liam, The Spirituality of Minimalism, Accessed April, 24 2013, available
from http://poptonesmusings.blogspot.com/2009/03/spirituality-of-minimalism.html
4
Brian Eno, Ambient Music, accessed January 15, 2013, available from
http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html
1
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ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการนําเสียงร้องที่ได้รับการบันทึกมาทําการดัดแปลง
ผสมผสานวางเสียงไว้ร่วมกับเครื่องดนตรีอะคูสติก โดยผ่านการตีความของผู้วิจัยในเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความทุกข์ หนทางการพ้นจากความทุกข์ และความสุขที่ได้จากการพ้นทุกข์มานําเสนอในรูปแบบของ
การประพันธ์เพลง “หนทางแห่งสันติสุข” (The Way To Peacefulness) ที่มีความเป็นดนตรีเพื่อ
เล่าเรื่องราวดังกล่าว
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์การประพันธ์เพลงดังนี้
1. เพื่อสื่อถึงการใช้เสียงร้อง หรือเสียงที่เปล่งจากการร้อง เป็นเครื่องดนตรีหลักในการ
สื่อความหมายเพลง
2. เพื่อสร้างภาวะจินตนาการให้ผู้รับฟังติ ดตามฟัง และรับรู้ความหมายที่แฝงไว้ใ น
บทประพันธ์
3. เพื่อเปิดกว้างความคิดในการสื่อความหมายของเพลงในอีกรูปแบบหนึ่ง
4. เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปให้กระตุ้นความคิดที่มีเหตุมีผล
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ขอบเขตของการศึกษา
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการประพันธ์ ดังนี้
1. เป็นบทประพันธ์ของการจัดวางเสียง ทั้งเสียงตรงและเสียงดัดแต่ง
2. เป็นบทประพันธ์ของเครื่องเคาะ เครื่องสาย เปียโน และเสียงสังเคราะห์อิเลคโทรนิค
ขั้นตอนการศึกษา
1. กําหนดสังคีตลักษณ์ของบทประพันธ์ ประกอบด้วยโครงสร้างจํานวน 3 ท่อน แต่ละ
ท่อนจะแบ่งเป็นส่วนย่อยมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละท่อน
2. หาแรงบันดาลใจจากหนังสือ บทความ ปรัชญา ศาสนา ค้นคําพูดของนักปราชญ์ และ
นักดนตรีที่มีผลงานตรงกับงานที่จะประพันธ์
3. ทดลองทํางานโดยบันทึกเสียงด้วยอุปกรณ์หลากหลายแบบ จากหลายตัวแหล่งผลิต
เสี ย งเพื่ อหาจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อยที่ เ หมาะและไม่ เ หมาะกั บ งาน บั น ทึ กเสี ย งธรรมชาติ ดั งเช่ น เสี ย งลม
เสีย งนก เสีย งน้ํา ตก อีกทั้งเสีย งเครื่ องเคาะต่า ง ๆในวงดุริย างค์ เก็บ บัน ทึกเสีย งร้องเพลงของคน
เก็บบันทึกและตั้งชื่อแฟ้มของสิ่งต่าง ๆให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการเรียกค้น
4. ทดลองที่ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ หรือแม้แต่อุปกรณ์แปลงหรือแปรเสียงที่คาดว่าจะใช้ใน
งาน หาจุ ด ร่ ว มของเทคนิ คต่ า ง ๆกั บ เนื้ อหาของงานที่ กํ า ลั ง ทํ า ว่ า สิ่ ง ใดสามารถใช้ ไ ด้ หรื อ ไม่ ไ ด้
จดบันทึก และจัดเข้าแฟ้มของสิ่งทดลอง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
5. เก็บและรวบรวมความเห็นจากงานต่างๆ ที่ได้ได้ทดลองทํา นําบางส่วนไปเปิดทดลอง
ให้นักศึกษาดนตรีฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็น และทําการทดลองซ้ําเพื่อหาเสียงใหม่ ๆ หาเหตุผลจาก
หนังสือด้าน Sonic Art เพื่อหาเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่มีโครงการจะทําต่อไป

3

6. ลงมือผลิตงาน โดยนําสิ่งที่บันทึกไว้แล้วมารวมรวมจัดลําดับ จากโครงสร้างความคิดที่
วางไว้ ทดลองผลิตท่อนเพลงเพื่อดูว่าเทคนิคใดที่จะใช้ได้ในงานจริง จากนั้นนําไปทํางานในเพลงจริง
หากมีนักดนตรีที่จะต้องใช้เพิ่มก็ต้องเชิญมาทดลองเล่น ปรับแต่ง คัดเลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสมใน
การประกอบ
7. จัดพิมพ์และนําเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้วิจัยคาดว่าบทประพันธ์บทนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. เสนอวิธีการเสนอผลงานทางดนตรี โดยมุ่งเน้นเป็นตัวอย่างให้ผู้ประพันธ์ทั่วไปที่ได้รับ
ชม มองตัวเอง ค้นหาจุดเด่นและความถนัดส่วนตัวที่อาจจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อเป็นการนําเสนอผลงานที่จะมุ่งเน้นให้มองโลกในแง่ดี มีเหตุมีผลในการแก้ปัญหา
ชีวิต ส่งเสริมความคิดที่เห็นประโยชน์ต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี ที่จะมีประโยชน์ให้มีสุขภาพกายดีต่อมา
ภายหลัง
3. เป็นแนวทางการศึกษาการผลิตผลงานแนวใหม่อีกวิธีหนึ่ง
4. เผยแพร่บทประพันธ์เพลงในรูปแบบวิชาการ
5. เผยแพร่บทประพันธ์เพลงโดยการนําออกแสดง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ดนตรีประกอบบรรยากาศหรืออารมณ์ภาพ (Ambient Music)
ดนตรีประกอบบรรยากาศ นิยามได้ว่ามันคือบรรยากาศ หรือสิ่งจูงใจให้เกิดบรรยากาศที่
แวดล้อมอยู่ ตั้งใจที่จะผลิตผลงานที่เป็นต้นฉบับอย่างชัดเจนให้มากที่สุด สําหรับเวลาและสถานะการณ์
เฉพาะด้ ว ยมุ ม มองซึ่ ง สร้ า งจํ า นวนของการจั ด เก็ บ รายการย่ อ ยของบรรยากาศเพลง เพื่ อ ใช้ กั บ
บรรยากาศของอารมณ์ และบรรยากาศที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย
ไบรอัน เอนโน (Brian Eno) กล่าวว่า "ดนตรีประกอบบรรยากาศ ตั้งใจที่จะเพิ่มความ
สงบและพื้นที่เพื่อที่จะคิด"1 ด้วยลักษณะเสียงของดนตรีประกอบบรรยากาศที่มีลักษณะเป็นแบบโดรน
คือมีลักษณะฟุ้ง ล่องลอย ลักษณะความไม่มีต้นไม่มีปลายของเวลา ซึ่งผู้ประพันธ์พยายามจะทําให้
ผู้ฟังรู้สึกเช่นเดียวกันกับการฟังดนตรีประกอบบรรยากาศ โดยเฉพาะจากผลงานของไบรอัน เอนโนใน
การอธิบายงาน อิเมจินารี แลนด์สแคป (Imaginary Landscape) (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 โน้ตเพลงส่วนหนึ่งของอิเมจินารี แลนด์สแคป

1

Brian Eno, Ambient Music, accessed January 15, 2013, Available from
http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html
4

5

"และทุกสิ่งที่คุณได้ยินอาจจะเป็นเสียงดนตรี หรือสิ่งที่ไม่ได้บันทึกเสียงมาด้วย เหมือนกับ
เสียงนั้นมีเสียงอยู่ด้วยในขณะที่ฟังเพลงอยู่ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงด้วย คือเข้ากับสิ่งที่อยู่ใน
เสียง และไม่ถูกกันออกไป สิ่งซึ่งไม่มีต้นและไม่มีจบ นี่คือความรู้สึกในการที่จะทําให้ปัจจุบันยาวนาน
ขึ้น"2
ด้ ว ยคํ า กล่ า วของไบรอั น เอนโนซึ่ ง พู ด ไว้ กับ งานของตั ว เอง ในงาน ดนตรี ป ระกอบ
บรรยากาศ เพลง อิเมจินารี แลนด์สแคป ว่า "ผมต้องการจะทําดนตรีที่มีปัจจุบันที่นานกว่า และความ
เป็นที่นี่สําคัญขึ้น"3 ซึ่งสอดคล้องกับคําสอนเพื่อฝึกจิตในทางพุทธของท่านอาจารย์หลินยี่ ที่ว่า
"วิธีการฝึกคือการเข้าพึ่งปัจจุบันขณะที่อยู่กับเราอยู่แล้ว ปัจจุบันขณะที่เต็มไปด้วย
มหัศจรรย์แห่งชีวิต โดยไม่จําเป็นต้องวิ่งไปสู่อนาคต เพื่อตามหาสิ่งเหล่านี้เลย เพราะเธอคือความ
มหัศจรรย์และสิ่งที่รายล้อมเธออยู่ ก็คือความมหัศจรรย์ที่เธอสามารถสัมผัสได้อยู่แล้ว เธอเพียงแต่
เรียนรู้วิธีที่จะหยุดและดํารงในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยมเท่านั้นก็พอ"4
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แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีในรูปแบบของดนตรีประกอบบรรยากาศซึ่ง
เน้นการประพันธ์ที่มีความนิ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง กับคําสอนของหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมุ่งเน้นกับ
การอยู่กับปัจจุบัน การระลึกถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้ การคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อาจทําให้เกิดความ
ทุกข์ได้
ดนตรีมินิมอล (Minimal Music)
ดนตรีมินิมอลลิสต์ดังที่ออตโต คาโรยี (Otto Karolyi) กล่าวไว้เกิดขึ้นช่วงปี 19605
ดนตรีรูปแบบนี้มาพร้อมกันกับกลุ่มทัศนศิลป์ (Visual Art) ศิลปินวาดรูปชาวอเมริกันและช่าง
จิตรกรรมลดวัตถุดิบ โครงสร้าง และสีลงไปในระดับที่น้อยที่สุด (Minimal) ในงานวาดภาพก็ลด
จํานวนสีลง แนวความคิดเหล่านี้สามารถหาได้ในงานดนตรีแบบมินิมอลลิสต์ด้วย
ในปี 1960 ศิลปินวัยเยาว์อย่างลามอนเตยัง (Lamonte Young Born 1935), เทอรี่ ไรลี
(Terry Riley, Born 1935) สตีฟ ไรช์ (Steve Reich, Born 1936) และคนอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาเริ่ม
ที่จะ “จํากัด” ตัวเองลงไปสู่วัตถุดิบทางดนตรีที่เป็นพื้นฐานที่แท้จริง ดังที่คาโรยีกล่าวไว้ วัตถุดิบทาง
ดนตรีพื้นฐานเหล่านี้ได้รวมถึง "การย้อนกลับสู่ดนตรีในระบบโหมด" ด้วย "การเคลื่อนไหวทางฮาร์โมนิค
2

Brian Eno, Brian Eno Imaginary Landscapes, accessed February 12,
2013, Transcribe from http://www.youtube.com/watch?v=e9EkfGrkuEQ
3
เรื่องเดียวกัน
4
สังฆะอาสาสมัครหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, ของฝากจากหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์
(นนทบุรี: พิมพ์ดี จํากัด, 2554), 233.
5
Otto Karolyi, The Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve
Reich, Philip Glass and John Adams, in Modern American Music: from Charles
Ives to the Minimalist, (London: cygnus Arts, 1996), 101.
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ที่น้อยที่สุด" และ “ดันทุรังที่จะซ้ําแพทเทิร์น (Pattern) ของจังหวะและทํานองกลุ่มเล็ก ๆ" และอีก
อย่างคือ "เป็นอิสระจากการสั่งสมของความรู้ดนตรีทางตะวันตกที่เป็นทางการ" และเริ่มต้นใหม่จาก
ศูนย์"6 จุดประสงค์ของมินิมอลลิสต์ในตัวของมันเองก็คือการให้ผู้ชมมีประสบการณ์กับชิ้นงานได้อย่าง
เข้มข้นโดยปราศจากการวางแผนให้เป็นเพลงไว้ (Composition) หรือทํานองหลัก (Theme) ของเพลง7
ในความจริงแล้วงานดนตรีมินิมอลเกิดขึ้นก่อนแล้วในงานของลามอนเตยังในช่วงปลาย
ยุค 1950 อย่างเพลง ทรีโอ ฟอร์ สตริงส์ (Trio for Strings, 1958) ซึ่งเน้นที่โน้ตที่โหนยาว
(Sustained) ลามอนเตยังนั้นถือว่า เป็นผู้นําในช่วงแรกของยุคมินิมอลลิสต์ และถือว่าเป็นผู้ก่อตั้ง
ดนตรีมินิมอล8
บุคคลโดยทั่วไปจะถกเถียงกันว่ามินิมอลลิสซึม ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลย ไม่มีความหมาย
และไม่ได้สาธิตอะไรเลย แต่ด้วยการมุ่งเน้นความสนใจไปที่รายละเอียดปลีกย่อยในหลายระดับ ศิลปะ
และจิตวิญญาณ เพียบพร้อมและลุ่มลึกไปด้วยความนึกคิด และบางครั้งสามารถสัมผัสเราได้ดีกว่าการ
เคลื่อนไหวทางศิลปะอื่นอีกด้วย มีการกล่าวไว้ว่า ชาวพุทธ เหมือนศิลปินมินิมอลลิสต์ ต่างก็ค้นหา
เพื่อที่จะหว่านล้อมตัวเองเพื่อให้เกิดสถานะของญาณสมาธิ และ “อาการเคลิ้ม” (Trance) ไม่ใช่เกิด
จากดนตรี แต่เกิดจากตัวหนังสือสันสกฤติที่ร้องว่า “โอม” ซึ่งตอนเริ่มต้นของการสวดมนต์เป็นที่เลื่องลือ
กันว่าสามารถทําให้เกิดการสอดประสานและความเจริญสติ ผ่านทางการกระทบอย่างเป็นรูปธรรม
ของเสียงในร่างกาย การเริ่มร้องเสียง “อู” และการสั่นสะเทือน และเสียงก้องของ “อืม” ในขณะที่
คุณออกเสียงแต่ละตัวของอักษรสามตัวนี้ อา อู อืม ซึ่งเสียงรวมคือ “โอม” คุณกําลังย่างเท้าเข้าสู่
ความหมายที่ลึกขึ้นกว่าความหมายในความเป็นศัพท์9
ลามอนเตยัง มีความเห็นอีกอย่างคือ ซึ่งค่อนข้างเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ ลามอนเตยัง
บอกว่าเสียงประสานเกิดมาจากกลุ่มก้อนของฮาร์โมนิคหรือเสียงแทรกซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องต่อกันเป็น
หลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสียงที่โหนยาว และเกี่ยวข้องกับเสียงของจักรวาล (cosmic sound) ซึ่ง
เกี่ยวกับความคิดโครงสร้างของจักรวาล เกี่ยวข้องกับความคิดที่ว่าเรามีร่างกายที่ยอมให้เราเข้าใจ
โครงสร้างของการสั่นสะเทือนผ่านการศึกษาเรื่องเสียง เราเริ่มที่จะเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างจักรวาล
และการศึกษาความสั่นสะเทือน (Vibration) ในระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นไปอีก10
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6

Robert P. Morgan, A Return to Simplicity: Minimalism and the New
Tonality," Twentieth-Century Music, (New York: W.W. Norton, 1991), 424.
7
Liam, The Spirituality of Minimalism, accessed April, 24 2013, available
from http://poptonesmusings.blogspot.com/2009/03/spirituality-of-minimalism.html
8
Otto Karolyi, The Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve
Reich, Philip Glass and John Adams,” in Modern American Music: from Charles
Ives to the Minimalists. (London: Cygnus Arts, 1996), 101-102.
9
Liam, The Spirituality of Minimalism.
10
Gabrielle Zuckerman, An Interview with La Monte Young and Marian
Zazeela, Accessed April, 24 2013, available from
http://musicmavericks.publicradio.org/features/interview_young.html
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เสียงแบบโดรน (Drone Sound)
เสี ย งแบบโดรน หรื อ ดนตรี ที่ ใ ช้ เ สี ย งโดรน คื อ ดนตรี ใ นสไตล์ ข องมิ นิ ม อลลิ ส ต์
(Minimalist) 11 ที่ซึ่งเน้นการโหนยาวหรือการซ้ําไปมาของเสียงหรือตัวโน้ตติดกัน (Tone Cluster)
ซึ่งเรียกกันว่าโดรน มักจะทําโดยสร้างลักษณะบุคลิคในการดึงยาวของของเสียงที่มีลักษณะทางฮาร์โม
นิคคล้ายคลึงกัน ที่มีความเป็นการแตกลูกเล่น (Variation) ตลอดทั้งเพลง หากจะเปรียบเทียบกับ
ดนตรีชนิดอื่น ลามอนเตยัง หนึ่งในต้นฉบับของช่วงปี 1960 ได้เจาะจงพูดชัดในปี 2000 ว่า "บรรดา
เสียงที่หน่วงยาวนั้น จัดอยู่ในมินิมอลลิสซึม"
ดนตรี พื้ น บ้ า นหรื อ ดนตรี เ กี่ ย วกั บ ศาสนาซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยเสี ย งโดรนซึ่ ง เป็ น แบบ
ลักษณะให้จังหวะนิ่งหรือว่าช้ามากเรียกว่า "ดนตรีแบบโดรน" มักจะพบเจอได้ในหลายส่วนของโลก
รวมไปถึงถุงเป่าเพลง (Bagpipe) แบบดั้งเดิมในชนชาติสก๊อต ดนตรีดิดกอริดู (Didgeridoo) แบบ
ออสเตรเลีย ดนตรีแบบคาร์นาติก (Carnatic Music) ส่วนใต้ของอินเดีย และดนตรีคลาสสิคของ
ฮินดัสตานี (Hindustani) เสียงโหนยาวอีกแบบของญี่ปุ่นคือกากาคุ (Gagaku) ดนตรีคลาสสิคแบบ
ดั้งเดิม ในแบบพรีโพลีโฟนิคออร์แกนุม (Pre-Polyphonic Organum) แบบเสียงร้องในช่วงหลังของ
เมดิวัลในยุโรป แชนท์แบบไบเซนไทน์ (Byzantine chant’s ison) หรือร้องเพลงแบบโดรน ที่มีในยุค
ศตวรรษที่ 15 เสีย งซ้ํา กัน ควรจะเป็นการทํา เสี ยงซ้ํากั นในเครื่ องดนตรีถุงเป่า เพลง ที่พบกั นใน
หลากหลายยุคของรูปแบบดนตรี อย่างไรก็ตามเสียงที่ยืดยาวของความนิ่งและโน้ตยาวจะพบในดนตรี
คลาสสิคช่วงที่เป็นท่อนช้าพิเศษ (Adagio movement) รวมอยู่ด้วย เช่น ท่อนที่สามของ ไฟว์ สมอล
พีชส์ ออฟ ออเคสตรา (Five small pieces of Orchestra) ของเอนตัน เวบเบิร์น (Anton Webern
1883-1945) เช่นเดียวกันกับ เพลงช้าของเพลงโฟล์คยุโรปตอนเหนือที่เป็นฟอร์มเรียกว่า สโลว์ แอร์
(Slow Air) ที่มีส่วนตรงกับดนตรีโมเดิร์นยอดนิยม และดนตรีอิเลคโทรนิค
ชนิดของดนตรีโมเดิร์นถูกเรียกว่าดนตรีโดรน หรือ เรียกโดรนโนโลยี12 เพื่อเป็นการแยก
ความแตกต่างจากดนตรีโดรนในแบบพื้นบ้าน มักมีไว้สําหรับเรืยกศิลปินที่มักจะเป็นพันธมิตรกับเพลง
ประเภทดนตรีนอกกระแส (Underground Music) และโพสต์ร๊อค หรือกลุ่มเอ็กซ์เพอริเมนทัล
(Experimental) ดนตรีโดรนมักจัดอยู่ในประเภทฟาวด์ซาวด์ (Found Sound) ดนตรีมินิมอลลิสต์
ดาร์คแอมเบียน โดรนดูม/โดรนเมทัล และนอยส์มิวสิค (noise music) บ่อยครั้งที่ใช้เครื่องดนตรีอิเลค
โทรนิค หรือการโพรเซส (Processing) สั ญญาณเสียงแบบอิเลคโทรนิคของเครื่ องดนตรีแบบ
อะคู ส ติ ก ชั ด เจนคื อ สร้ า งความหนาแน่ น ของเสี ย งฮาร์ โ มนิ คที่ ไ ม่ เ คลื่ อ นไหว และยั ง คงโฉบไปที่
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Kyle Gann, “Thankless Attempts at a Definition of Minimalism,” Audio
Culture: Readings in Modern Music, Christoph Cox and Daniel Warner, Editor (New
York: The Continuum International Publishing Group Inc, 2006), 301.
12
Simon Reynolds, “Post-Rock,” Audio Culture: Readings in Modern
Music, Christoph Cox and Daniel Warner, Editor (New York: The Continuum
International Publishing Group Inc, 2006), 359.

8

ความรู้สึกซึ่ง "เวลา" ในขณะที่ลักษณะจําเพาะของดนตรีโดรนนั้นชัดเจนและง่ายที่จะรู้สึกได้ เบื้องหลัง
และเป้าหมายของศิลปินก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก
นักวารสารอย่างมาร์ค ริชาร์ดสัน (Mark Richardson) ให้คําจัดกัดความไว้ว่า "มันคือ
ส่วนก่อนจางหายไปของดนตรี สร้างขึ้นมาโดยนักดนตรีรูปแบบโดรนชั้นแนวหน้าอย่าง ฟิล นิบล็อค
(Phill Niblock) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลามอนเต ยัง มันเกิดขึ้นตอนที่เมื่อตอนโหนเสียงยาวไป เสียง
บอกลักษณะ (Timbre) เริ่มจางออกไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีความชัดเจนหรือไม่ก็ไซน์เวฟ
เสียงเงียบจางหายไปจนสิ้น พื้นฐานของคลัสเตอร์ที่เป็นโทนบริสุทธิ กลับกลายเป็นองค์ประกอบของ
ดนตรี งานชนิดนี้ช่วยให้เราหาความแตกต่างระหว่างดนตรี และ เสียง เหลือใช้จากเกือบหมดทุกสิ่ง
และเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
สรุปได้ว่า ดนตรีแบบโดรน นั้นเกี่ยวกับสิ่งที่ค่อนไกลจากความเป็นดนตรีเท่าที่คุณจะมีได้
ก่อนที่มันจะหยุดความเป็นดนตรี ในตอนเริ่มต้น มีคําพูดว่า “โอม” พระเจ้าเป็นผู้คิดค้นดนตรีแบบ
โดรนโดยแท้ และก็มีความเป็นศาสนาเกี่ยวกับดนตรีแบบนี้ หรือไม่ก็สิ่งที่เป็นเรื่องจิตวิญญาณ13
ศาสนาพุทธแบบธิเบตนั้นแผ่กว้างไปทั่วในธิเบต การร้องเพลงสวด บ่อยครั้งที่เป็นภาษา
ธิเบตหรือสันสกฤติ เป็นส่วนสําคัญที่สุดของศาสนา การสวดแบบนี้มีซับซ้อน บ่อยครั้งเป็นการร่ายของ
คําพูดทางศาสนาหรือเป็นการเฉลิมฉลองในหลายกิจกรรม การสวดแบบแยง (Yang Chanting)
แสดงการร้องโดยปราศจากมิเตอร์หรือการกฏเกณฑ์ทางเวลา ซึ่งมักจะเล่นประกอบด้วยกลองแบบ
เรโซแนนซ์ (Resonant Drum) และแบบเสียงต่ํา บรรเลงเป็นเสียงลากยาวของพยางค์ต่างๆ14 ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบอย่างการบันทึกการสวดในแบบธิเบตมาใช้ในการบันทึกกราฟฟิกส์
สกอร์ด้วย โดยการขีดหยักไปมา บนล่างแสดงเสียงสูงต่ํา จากซ้ายไปขวาแสดงเรื่องของเวลา โดยมี
ภาพของบทสวดในศตวรรษที่ 19 ดังภาพที่ 2
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Callum Zeff, The Dream Syndicate, accessed February 18, 2013,
available from
http://web.archive.org/web/20030116002445/http://www.godsofmusic.com/gom/articles.
php?action=detail&ID=136
14
Beyoundsinging.com, The Journey, accessed April 14, 2013, available
from http://www.beyondsinging.com/english/home/detail/article/76366/0/beyond--the-journy
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ภาพที่ 2 การบันทึกการสวดของศาสนาพุทธในแบบธิเบต
อิเลคโทรอะคูสติก (Electroacoustic)
อิเลคโทรอะคูสติก คือศัพท์ที่ใช้แพร่หลายในการอ้างอิงถึงแนวดนตรีที่เป็นผลผลิตมาจาก
การจัดวางของเสียงที่มาจากการบันทึกและการประมวลผลของเสียง ผ่านออกมาจากลําโพง โดยไม่มี
ผู้แสดง
ดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกมีต้นกําเนิดในช่วงปลายศตวรรณที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
งานประพันธ์ของสองกลุ่มนักประพันธ์มิวสิคคอนแคร็ต ในปารีสประเทศฝรั่งเศส และ อิเลคโทรนิค
มิวสิค (Elektronische Musik) ในเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมัน ดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกทั้งหมด
ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีของอิเลคโทรนิค สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลนีสมัยใหม่ โดยจะต้องเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า
เช่น หลอดสูญญากาศที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งเป็น
ระบบอนาลอคและดิ จิต อล ผลงานการประพั นธ์ รู ปแบบนี้ได้ส ร้า งเสีย งที่ เ ครื่ องดนตรี อะคูส ติกไม่
สามารถทําได้ เช่น การใช้วงออเคสตราแบบดั้งเดิม ซึ่งการทํางานร่วมกันระหว่างความถี่หรือเสียง
และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามเวลา “สเปกโตโมโฟโลจี (Spectromorphology)” จากนักประพันธ์ที่
ชื่อว่า เดนิส สแมลเล (Denis Smalley) ซึ่งสเปกโตโมโฟโลจีนั้นประกอบไปด้วย การศึกษาเกี่ยวกับ
รูปลักษณ์และสัญลักษณ์ การศึกษารูปร่างต่างๆขององค์ประกอบเสียง การเคลื่อนไหว การพัฒนา
โครงสร้าง
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาของดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกต้องย้อนกลับไปยัง สิ่งประดิษฐ์ที่
เป็นหลอดสูญญากาศในปี 1906 ประวัติศาสตร์ทางดนตรีที่เป็นมาตรฐานที่สุดและเอกสารที่อ้างอิง ได้
อ้างถึงว่าต้นกําเนิดของดนตรีอิเลคโทรอะคูสติกนั้นได้เกิดในช่วงหลังปี 1940 และก่อน 1950 และ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานดนตรีของสองกลุ่มจากนักประพันธ์เพลงซึ่งมีแนวทางทางสุนทรียศาสตร์ที่
ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ในกลุ่มของ มิวสิคคอนแคร็ต มีศูนย์กลางอยู่ในปารีสโดยที่ผู้บุกเบิกคือ
ปิแอร์ เซฟเฟอร์ (Pierre Schaeffer) ดนตรีของพวกเขานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการจัดเรียง และการ
เปลี่ยนรูปจากเสียงของธรรมชาติ หมายถึง เสียงจริงที่ถูกบันทึกไม่จําเป็นต้องสร้างมาจากเสียงของ
ธรรมชาติที่อยู่ในป่า โดยบันทึกลงในเทปหรือแผ่นเสียง
ในขณะที่ เมื องโคโลญจ์ ดนตรีอิเลคโทรนิ ค ถูกจัด ทํา ขึ้ นในปี 1949- 1951 จาก
นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อว่า เฮเบิร์ท ไอเมิร์ท (Herbert Eimert) และนักฟิสิกส์ชื่อ เวอร์เนอร์ เมเยอร์อีพเพลอร์ (Werner Meyer-Eppler) โดยที่จะเน้นการสังเคราะห์เสียงอิเลคโทรนิค (Synthetic)
เท่านั้นโดยเป็นพื้นฐานของการสังเคราะห์เสียงจาก ไซน์ เวฟ (Sine Wave) โดยที่จะถูกควบคุมอย่าง
พิถีพิถันจากสตูดิโอสําหรับสิ่งที่ไอเมิร์ทได้ทดลองทุกอย่างและลองสร้างการประพันธ์แบบใหม่ขึ้นมา
โดยเริ่มต้นจากการทําเพลงด้วยการคงอยู่ของโน้ตตัวเดียว การทดลองต่อมาของเขาคือการสร้างเนื้อ
เสียงและความดังเบา สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างสองสถาบันนี้นั้นคือ ดนตรีที่ถูกบันทึกเป็นเทปและใช้
ลําโพงเป็นเหมือนผู้เล่นดนตรี ปราศจากการแสดงโดยใช้คน ในขณะที่ในวงการอิเลคโทรอะคูสติก
กําลังขยายตัว ความแตกต่างระหว่าง มิวสิคคอนแคร็ต และ ดนตรีอิเลคโทรนิค ได้ถูกผสมผสานโดย
ผลงานของ คาร์ลไฮนซ์ สต็อกเฮาเซน (Karlheinz Stockhausen) ที่ชื่อว่า เกอซัง เดอ ยุงลินเกอร์
(Gesang der Junglinge) (1955-1956) 15
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Cope, David, Techniques of The Contemporary Composer, (New
York: Schirmer Books, 1997), 225.

บทที่ 3
บทวิเคราะห์แนวทางในการสร้างสรรค์
การทดลองประพันธ์ดนตรีประกอบบรรยากาศหรืออารมณ์ภาพ
“ดนตรี ประกอบบรรยากาศต้ องสามารถที่จ ะรองรั บความสนใจของผู้ ฟังหลากหลาย
ระดับ โดยไม่มีการฝืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถถูกละเลยได้และก็น่าสนใจอยู่ในตัวเอง” ไบรอัน
เอนโน
กระบวนการสร้ า งดนตรี เ พื่ อ ประกอบภาพยนตร์ หรื อ ประกอบบรรยากาศแล้ ว
ผู้ประพันธ์เพลงจําเป็นที่จะต้องคิดไว้ตลอดว่า เพลงที่ดีในการประกอบภาพยนตร์หรือบรรยากาศ ผู้ฟัง
สามารถที่จะลืมฟังเพลงนั้น ในขณะที่ฟังเพลงนั้นได้ ในขณะที่เพลงบรรเลงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บรรยากาศที่ผู้แสดงมีบทพูดด้วย หรือบางครั้งแสดงในสิ่งที่ล้ําหน้าความสนใจจากผู้ชมมากกว่าดนตรี
ดนตรีไม่จําเป็นที่จะต้องตอบสนองทุกอารมณ์ของภาพเสมอไป ซึ่งเราอาจะรู้สึกได้ว่า สิ่งที่แสดงอยู่
ตรงหน้าทั้งภาพและเสียง หรือเสียงและบรรยากาศภายในบริเวณนั้นผลัดกันแสดงความเด่นอย่างไม่มี
ข้อจํากัดนั่นเอง1
ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน
การวิจัยทดลองทําดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง "จากฟ้าสู่ดิน" แล้วนําผลงานการวิจัย
ไปใช้ ในฉากหนึ่ งในภาพยนตร์สั้ น เฉลิมพระเกี ย รติ เ นื่ องในโอกาส 83 พรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากผู้วิจัยได้รับงานแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ ในฉากสําคัญหนึ่งคือ
ตัวละครเอกในเรื่องเป็นชาวนาซึ่ง พยายามมาหาโอกาสใหม่ในเมืองหลวง แล้วเหตุบังเอิญเข้าใจผิด
ทําให้ต้องติดคุกในข้อหาเล่นการพนัน
ฉากที่ต้องบรรยายความเศร้า ผิดหวัง และจนกระทั่งพบความหวังในตอนท้ายเพลง โดย
การหันไปหาหนังสือเล่มหนึ่งที่ตนเองพกมาด้วยตลอดเวลา แต่ไม่ได้มีโอกาสอ่าน คือหนังสือเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง โดยสิ่ ง ที่ เ ตื อ นใจคื อ รายการที วี ใ นโรงพั ก ที่ เ ปิ ด เกี่ ย วกั บ พระราชกรณี ย กิ จ ขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในอดีตและปัจจุบัน การเล่าเรื่องทําโดยเครื่องดนตรีเชลโล (Cello)
และฟลู ต (Flute) ในเรื่ อง โดยเครื่องดนตรี เ ชลโลแทนตัว ของชาวนาคนนี้ และเสีย งฟลู ตแทน
ความหวังจากบ้านและครอบครัวที่อยู่ที่บ้านนอก

1

Brian Eno, Ambient Music, accessed January 15, 2013, available from
http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html
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โดยขณะทํางานเพลงนี้ ผู้วิจัยได้ดูภาพยนตร์ประกอบไปด้วยพร้อมกับการประพันธ์เพลง
อีกทั้งกําลังเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์จากอาจารย์ Jean-David Caillouët
ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดทําโดยบริษัทแอคอาร์ต ของพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
งานชิ้นนี้ถือเป็นแบบดนตรีประกอบบรรยากาศ ซึ่งในส่วนที่ดนตรีประกอบตัวเอกของ
เรื่อง ที่คิดคํานึงถึงสถานที่และบรรยากาศอื่นที่ไม่ใช่ตรงนั้นคือในเรือนจํา ซึ่งเป็นบรรยากาศในสิ่งที่ตัว
ละครจินตนาการ โดยส่วนนี้จะใช้เสียงยาวโดยใช้เทคนิคเอคโค่เพื่อให้เสียงนั้นก้องหรือเสียงเดิมวนซ้ํา
กลับมาทับซ้อนกับเสียงเก่า โดยเสียงบันทึกของเชลโล่ เมื่อเสียงเอคโคหยุดไปแล้วนําเสียงกลับมาวน
ซ้ําใหม่ด้วยดีเลย์ (Delay)2 เพื่อสร้างความรู้สึกของสถานที่ในจินตนาการ ดังที่ไบรอันเอ็นโนกล่าวไว้ว่า
"ดนตรีประกอบบรรยากาศ นิยามว่าคือบรรยากาศหนึ่ง หรือสภาพแ
สภาพแวดล้
วดล้อมที่มีอิทธิพลในลักษณะของ
เสียง"
คลื่นนเสี
เสียงของเชลโล่ที่ผ่านการใช้เอคโค และดีเลย์ ดังภาพที่ 3 และ 4 ซึ่งจะเห็นเป็นรอย
หยักของการสะท้อนกลับ และมีผลต่อคลื่นเสี ยงโดยรวมอี กทั้งมี รูปคลื่นที่ สูงขึ้ นแสดงถึงความดังที่
เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากเสียงที่เหมือนกันย้อนมาสมทบทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น เทคนิคนี้นําไปใช้เริ่มต้นสําหรับ
เพลงในการวิจัยครั้งนี้ด้วย โดยจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างบรรยากาศเสียงที่เกิ
เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่ง
อุปมาว่าก้องอยู่ภายในจิตใจด้วย (ภาพที่ 3)(ภาพที่ 4)

ภาพที่ 3 แสดงคลื่นเสียงของเชลโล่ที่ปราศจากการใส่เอ็คโคและดีเลย์
2

ดีเลย์คือปฏิกิริยาของเสียงไฟฟ้าซึ่งผ่านการบันทึกจากสัญญาณเข้ามาบันทึกในวัตถุ
และเล่นกลับต่อมาจากการเว้นไว้ระยะหนึ่ง และอาจจะทําการเล่นอีกหลายรอบ หรือกลับไปสู่การ
บันทึกอีกรอบหนึ่ง เพื่อสร้างการย้อนซ้ํา, Scott Lehman, Effects Explained: Delay,
accessed November 12, 2012, available from www.harmonycentral.com/Effect/Articles/Delay/
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ภาพที่ 4 แสดงคลื่นเสียงของเชลโล่ซึ่งผ่านการใช้เอคโค และดีเลย์
การทดลองประพันธ์ใในรู
นรูปแบบดนตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
ดาลใจจากอิอิเลคโทรอะคูสติก
เสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง รอยไหม
การทดลองวิธีการทําเสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์ พร้อมกับนําไปใช้ในโอกาสจริง
ด้วยภายหลัง ผู้วิจัยได้ทําในส่วนของการบันทึกเสียงร้องแล้วนําไปดัดแปลงด้วยกระบวนการทางเสียง
ในขณะนั้นได้กําลังลงเรียนวิชาโซนิคอาร์ท (Sonic Art) กับอาจารย์ Jean-David Caillouët เทคนิคที่
ใช้คือบันทึกเสียงพร้อมกับใส่รีเวิร์บ (Reverb)3 และ เอคโค (Echo) 4 ในขณะที่ประดิษฐ์ดัดแปลงเสียง
ต้นฉบับโดยการดัดเสียงไปด้วยในเวลาเดียวกัน (ภาพที่ 5) เพื่อใช้ในฉากปีศาจของละครเรื่อง "รอย
ไหม" ซึ่งฉายออกอากาศทางช่องสาม เมื่อปี 2554 ได้นํามาเปิดให้อาจารย์ Jean-David Caillouët
แนะนําในรายละเอียด โดยอาจารย์ Jean-David Caillouët ได้แนะนําโปรแกรมที่มาช่วยในการตบ
แต่งเสียงอีกด้วย ละครเรื่องนี้ผู้วิจัยได้นําความรู้เหล่านี้ไปประกอบกับส่วนที่แต่งเพลงสําหรับทั้งเรื่อง
ด้วยเช่นกัน

3

รีเวิร์บคือสิ่งที่คงค้างอยู่ของเสียงในพื้นที่พื้นที่หนึ่ง หลังจากเสียงต้นฉบับได้แสดง
ออกไปแล้ว, Michael Valente, Holly Hosford-Dunn and Ross J. Roeser, Audiology,
(New York: Thieme Medical Publisher, 2008), 425-426.
4
เอคโคคือการสะท้อนกลับของเสียง.
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ภาพที่ 5 แสดงการประพันธ์ดนตรีประกอบละครเรื่อง รอยไหมในรูปแบบอิเลคโทรอะคูสติก
การทดลองประพั น ธ์ ธ์ เ พลงในรู ป แบบดนตรี ที่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากอิ เ ลคโทรอะคู ส ติ ก
ผสมผสานด้วยเสียงแบบโดรน
เสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง รอยไหม
การทําเสียงประกอบอีกส่วนหนึ่งของเสียงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง รอยไหม คือ
การนํ า เสี ย งที่ บั น ทึ กจากเสี ย งเครื่ อ งทํ า จั๊ ก จั่ น แบบชาวบ้ า นของไทย นํ า มาบั น ทึ ก แล้ ว นํ า มาเข้ า
โปรแกรมเพื่ อให้ ส ามารถสั่งการเล่ น เสีย งด้ ว ยคี ย์ บ อร์ด แบบมิ ดี (Midi) ซึ่ งเพิ่มความคล่ องตั ว และ
สามารถบังคับการใช้เสียงได้ตามจังหวะเวลาที่ต้องการได้และสามารถทําเสียงซ้ําให้ทับซ้อนกันไปมา
เหมือนกับว่ามีเครื่องเล่นมากกว่าหนึ่งเสียงที่กําลังเล่นอยู่ งานประพันธ์นี้นับได้ว่ากําลังใช้เทคนิคแบบ
อิเล็คโทรอคูสติกในแบบสมัยใหม่ ทั้งจากการเก็บเสียงเพื่อสั่งการเล่นด้วยคีย์บอร์ด ตลอดจนถึงการ
ดัดแปลงเสียงร้องด้วยตัวแปลงเสียงเวลาจริงด้วยเอคโค และรีเวิร์บตลอดจนเปลี่ยนเสียงให้สูงขึ้นหรือ
ต่ําลงได้ตามต้องการ (ภาพที่ 6)
ในเพลงนี้ประพันธ์โดยใช้โปรแกรม ลอจิค (Logic) ที่จะนําเสียงที่ใช้เล่นลงในไปป้อนใน
โปรแกรมที่เป็นรูปคีย์บอร์ดดังภาพที่ 5 ไฟล์เสียงที่เห็นจะแทนการเล่นเทปสมัยก่อน และเมื่อ
โปรแกรมแล้วสามารถสั่งการเล่นด้วยคีย์บอร์ดได้เช่นกัน
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ภาพที่ 6 แสดงการใช้โปรแกรม ลอจิค ในการประพันธ์เพลงประกอบละคร รอยไหม ในรูปแบบของ
อิเลคโทรอะคูสติก
โซนิค วอเตอร์ (Sonic Water)
โดยที่ นํ า เสี ย งร้ อ งโดยเสี ย งบาริ โ ทนที่ ผ่ า นตั ว ช่ ว ยเพิ่ ม องค์ ป ระกอบ (Plug-in) ชื่ อ
วอคอเดอร์ (Vocoder) มาดัดแปลงระดับเสียงให้ต่ําลง และยืดเวลาให้ห่างออกไปด้วยโปรแกรม
ซาวด์ แฮก (Sound hack) ซึ่งนับเป็นการแปรค่าสองชั้นทําให้เสียงต้นฉบับจากเสียงร้อง ไปเป็นเสียง
แบบโดรนที่ยืดยาวออกไปในเรื่องเวลา และแปรเปลี่ยนระดับเสียงไปด้วย (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 การใช้ วอคอเดอร์ เพื่อแปรเสียงต้นฉบับออกไปจากเดิม
เทคนิคการยืดเสียงเพื่อสร้างเสียงยืดยาวคล้ายกับเสียงโดรนซึ่งเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งที่ใช้
ในดนตรีประกอบบรรยากาศ และจัดอยู่ในส่วนหนึ่งของมินิมอลลิสซึม (minimalism) โดยอ้างคําพูด
ของ เลมอนเต ยัง ศิลปินมินิมอลลิสต์ในช่วงยุคแรกว่า “เสียงโทนที่ดังยืดยาว จัดอยู่ในสาขาของมินิ
มอลลิสซึมด้วย” (ภาพที่ 8)
เทคนิคการยืดความยาวของเสียงออกไป จุดประสงค์เพื่อสร้างความประหลาดใจ พิศวง
ให้กับผู้ฟัง ให้รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้สึก (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 8 แสดงการประพันธ์โดยใช้โปรแกรม ซาวด์ แฮก ในรูปแบบเสียงโดรน
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ภาพที่ 9 แสดงการประพันธ์เพลงโซนิค วอเตอร์ ในโปรแกรม ลอจิค

บทที่ 4
บทวิเคราะห์เพลง หนทางแห่งสันติสุข
บทเพลง หนทางแห่งสันติสุข เป็นบทเพลงที่ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากหนทางการดับ
ทุกข์ของศาสนาพุทธที่มีหลักของการมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการพ้นจากความทุกข์ ซึ่งการดับ
ทุกข์เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้คนแสวงหาคําตอบอยู่ทุกวันนี้ โดยผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดดนตรี
และเสียงประกอบเรื่องราวผ่านเสียงร้องซึ่งแทนด้วยอารมณ์ของมนุษย์ โดยเครื่องดนตรีอะคูสติกซึ่ง
เป็นตัวแทนของคําพูด คําสอน ศาสนา สิ่งแวดล้อมที่จะมากระทําต่อเสียงร้องที่แทนด้วยอารมณ์ของ
มนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของคําพูด คําสอน ศาสนา สิ่งแวดล้อมนั้น
สําหรับงานประพันธ์ชิ้นนี้ จุดเริ่มต้นในการประพันธ์คือ การเริ่มศึกษาถึงสิ่งที่จะนํามา
ประกอบเข้าเป็น งานประพันธ์และได้เริ่มที่จะศึกษา เตรียมองค์ประกอบในการทําเพลง และวัสดุที่จะ
มาใช้ประกอบ
โดยในขั้นตอนแรกคิดถึงรูปแบบงานอิเล็คโทรอคูสติก แต่ไม่ใช้โดยวิธีปกติซึ่งใช้กัน โดย
นําเอาเสียงจริงมาบิดเบือนให้ทั้งยาวขึ้นและเปลี่ยนระดับเสียง และนําไปเก็บในรูปแบบดิจิตอลและ
เรียกมาใช้ด้วยการกดคีย์บอร์ด เช่นเสียงการขูดหน้ากลองโดยใช้มือ เสียงเคาะฉาบ เคาะหน้าฆ้องเป็น
ต้น และใช้บางเสียงด้วยเสียงโดยตรงในลักษณะแบบมิวสิคคอนเคร็ตด้วย แต่ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นงาน
ชนิดนี้ ด้วยเพราะเหตุว่าเป็นการผสมผสานหลายสิ่งเข้าด้วยกัน เมื่อบิดและแปร และทั้งไม่แปรเสียง
เหล่านั้นแล้ว ต่อมาก็จะเตรียมวัตถุดิบด้านเสียงร้อง ซึ่งจะเป็นแบบสองวิธีการผสมผสานกัน
อย่างแรกคือบันทึกโดยเพิ่มระบบตัวแปรอคูสติกอย่างเช่นรีเวิร์บและเอคโค เข้าไป โดยที่
คิดถึงส่วนของแต่ละเสียงให้จําลองสถานที่ที่ก้องมากในหลากหลายรูปแบบ โดยไม่พยายามเกี่ยวกับ
ปัจจัยอื่นใด ทําการเก็บข้อมูลเสียงไว้หลายอันเพื่อเลือกใช้ โดยให้แต่ละข้อมูลเสียงเป็นเอกเทศของ
ตัวเอง โดยวางแนวความคิดที่จะดําเนินเส้นทางอารมณ์ของท่อนเพลงไปด้วยกัน
อย่างที่สองคือนําส่วนที่เป็นเสียงแรก คัดเลือกและนําไปวางในแทรค จากนั้นจึงร้องส่วน
ที่สองนี้สมทบเข้าไป โดยฟังกลุ่มข้อมูลเสียงแรกที่จัดวางก่อนเป็นหลัก มีความตั้งใจให้ส่วนที่สองทั้ง
แตกต่าง และเหมือน อีกสมทบซ้ํากับสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้าไปด้วยโดยคิดคล้ายวิธีการเขียนวงดนตรี คือ
ส่วนไหนขาดจึงเติมสิ่งนั้นเข้าไป อย่างเช่น ขาดสูงเติมสูง ขาดต่ําเติมต่ํา ส่วนนี้ยังคงใช้ตัวแปรอคูสติก
มาช่วยเช่นเดิม ซึ่งหมายถึงส่วนที่สองนี้มีพยายามที่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเสียงแบบแรกทั้ง
ทางด้า นเสี ย งแทรกซ้ อน(Harmonic) และความดั งเบา (Dynamic) ทั้งส่ ว นแรกและส่ ว นที่ ส อง
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บางครั้งมีการปรับแต่งเลื่อนเวลาโดยการเคลื่อนที่รูปคลื่นเสียงไปทางซ้ายหรือขวา ทั้งเสียงแบบที่หนึ่ง
และสองอีก เพื่อเปลี่ยนเวลาการเกิดขึ้นของสิ่งนั้นเป็นต้น ทดลองลบ เพิ่ม นํากลับมาซ้ําใช้ แล้วแต่
กรณีที่รู้สึกได้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะ ซึ่งเรียกว่าได้ผลลัพธ์ตามต้องการของผู้วิจัย
ในส่วนเทคนิคการบันทึกเสียงเบื้องต้นจะใช้ไมโครโฟน เอสอี-วันเอ (SE-1A) ซึ่งเป็นไมค์
ชนิดอัดเสียงเครื่องดนตรีมากกว่าเสียงร้อง ซึ่งจะมีค่าบันทึกความถี่ที่สูงกว่าปกติที่มักใช้กับเสียงร้อง
และใช้อุปกรณ์ ออดิโอ อินเตอร์เฟซ (Audio Interface) รุ่น เบบีเฟซ (Babyface) ของ อาร์เอ็มอี
RME ซึ่งมีส่วนของ รีเวิร์บ และ เอคโค ในตัวเอง และตั้งอัดบันทึกเสียงวนกลับ (Loop Back) ซึ่ง
หมายถึงว่า "ได้ยินอะไร ก็กําลังบันทึกเสียงสิ่งนั้น" ซึ่งหมายความอีกอย่างหนึ่งว่า หากทําการเปิดเพลง
หรือเสียงบางอย่าง หรือแม้แต่เสียงคลิก เสียงนั้นก็จะนํามาบันทึกในแทรคใหม่ด้วย ไม่ใช่เฉพาะเสียงที่
เข้าไปในไมโครโฟนเท่านั้น จุดประสงค์ก็คือการต้องการให้เสียง รีเวิร์บ และ เอคโค ที่เปิดนั้น บันทึก
ลงไปในแทรคที่กําลังบันทึกเสียงด้วย
เนื่ อ งจากฟั ง ชั่ น ของอุ ป กรณ์ แต่ เ ดิ ม โดยปกติ ที่ใ ช้ งานทั่ ว ไป จะใช้ สํ า หรั บ ปล่ อยเสี ย ง
ออกมาเพื่อให้ได้ยินเท่านั้นในการดัดแปลงเสียงเพื่อสร้างความรู้สึกดีตอนฟัง แต่ไม่ได้ใช้บันทึกลงไปที่
แทรคร้องด้วย ซึ่งฟังชั่น วนกลับ จึงหมายถึงการนําสิ่งที่ได้ยิน ณ ตอนนั้น นํามาบันทึกลงแทรคจริง
หมดดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อฟังเมื่อทําการร้องเท่านั้น จึงนับเป็นการดัดแปลงการทํางานปกติของ
ออดิโอ อินเตอร์เฟซ ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการจํากัดการทํางานให้ผลิตแต่ละชิ้นขององค์ประกอบของ
งานประพันธ์ ได้อย่างอิสระซึ่งกันนั่นเอง
สาเหตุที่ใช้เสียงร้องมาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้สึก คือเสียงร้องสามารถที่จะ
ถ่ายทอดความรู้สึกไปสู่ผู้ฟังได้ง่ายกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่น เพราะเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารปกติของ
มนุษย์อยู่แล้ว การที่ไม่มีเนื้อร้อง แม้บางครั้งไม่มีทํานอง ก็สามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกหรืออารมณ์
ได้ สถาปัตยกรรมทางการได้ยิน ติดตามย้อนกลับหาแหล่งกําเนิดของมันไปสู่เสียงแห่งพื้นที่ของ
จิตวิญญาณ ความเชื่อในพลังของเสียงร้องเปรียบได้กับความเชื่อทางจิตวิญญาณ มนุษย์ในช่วงต้น
กําเนิดไม่สนใจเสียงกระซิบของพื้นที่ และหยุดความสนใจอยู่ที่ถ้ําใหญ่ที่พร้อมไปด้วยเสียงคําสั่ง1
ประเด็ น สํ า คั ญ ไม่ ไ ด้ อยู่ ที่ตั ว โน้ ต แต่ เ ป็ น เสี ย งที่ อยากจะได้ ยิ น และสื่ อความหมายที่
ต้องการในรูปแบบความรู้สึก อุปมาว่าเป็นดนตรีแบบโบราณ ด้วยสัญชาติญาณพื้นฐานของคนสามารถ
เข้าใจและติดตามความรู้สึกของเพลงได้ ยกตัวอย่างคุณพ่อที่ต้องการคุยกับลูกน้อยแบเบาะ แต่กลัวว่า
เสียงตัวเองห้าวเกินไปเกรงว่าลูกน้อยจะกลัว จึงทําเสียงแหลมเล็ก เพื่อคุยกับลูก และเมื่อต้องการจะดุ
สุนัขที่พยายามจะเข้าใกล้ ก็ใช้เสียงอันห้าวเพื่อที่จะดุ โดยในขณะที่สุนัขไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจคําศัพท์
ทุกตัว แต่อาการและบรรยากาศของเสียงสามารถสื่อความหมายได้แล้ว และนั่นคือเสียงพื้นฐานที่ใช้
สําหรับงานชิ้นนี้
การใช้ ลั ก ษณะดนตรี ใ นรู ป แบบดนตรี ป ระกอบบรรยากาศ และ ดนตรี ใ นรู ป แบบ
อิเลคโทรอะคูสติก มีความน่าสนใจ เนื่องจากสามารถสื่อสารความหมายได้ดีและตรงประเด็นและ
เข้าถึงความรู้สึกได้ แม้กระทั่งจิตใต้สํานึก
1

Barry Blesser and Linda-Ruth Salter, Space Speak, Are You Listening?,
(Cambridge: The MIT Press, 2007), 72.
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เพลงแห่งการดับทุกข์มีสามเรื่องราวคือ 1) ความทุกข์ (The Suffering) 2) หนทางการ
พ้นจากความทุกข์ (The Faith) และ 3) การพ้นทุกข์ (Stillness) เครื่องดนตรีที่ใช้มีดังนี้
เสียงร้อง เปียโน เชลโล เสียงสังเคราะห์อิเลคโทรนิค พิงค์นอยซ์ และเครื่องจังหวะ
ท่อน 1 ความทุกข์ (The Suffering)
ในท่อนเพลงที่ 1 นี้ทั้งหมดใช้ลักษณะความเป็นโดรนมาเป็นเครื่องมือในการสร้างเพลง ใน
ลักษณะบรรยากาศใกล้เคียงกับความเป็นบทสวดของศาสนา เพื่อเรียกทั้งสมาธิ และความมีอารมณ์
ร่วมของผู้ฟัง
ส่วนนี้เริ่มสร้างบรรยากาศด้วยเสียงที่แหบพร่าของเสียงคํารามในคอของนักร้อง จากเบา
แล้วค่อยเพิ่มความดังและความก้องของเสียงขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศในการแสดงสถานที่มาของเสียง
ว่ามาจากภายในความคิดจิตใจ โดยบันทึกเสียงสดพร้อมกับใส่เสียงก้องประเภทรีเวิร์บ และเอคโค
ซ้อนกัน ในขณะที่มีอีกเสียงหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน แต่มาจากเสียงของการขูดหน้ากลองทิมปานีไปมาโดย
บันทึกเสียงในระยะใกล้ เพื่อต้องการให้ได้ยินความสากแหบพร่าของเสียงใช้เทคนิคยืดเวลาของเสียง
เข้าไปอีก 30 เปอร์เซนต์เพื่อต้องการให้ได้ยินความสากแหบพร่าของเสียง และเสียงนี้ต้องการให้ผู้ฟัง
ได้รับความรู้สึกอารมณ์บีบคั้นของเสียง ท่อน 1 นี้แบ่งออกเป็น 8 ส่วน (Section)
ในส่วนเริ่มต้นนี้ มีเสียงกระซิบซึ่งเข้ามาหน่วงเวลาช้ากว่าช่วงต้นเพลงเล็กน้อย ผู้วิจัย
ต้องการให้เป็นความรู้สึกของการกระซิบนินทาว่าร้าย ซึ่งเป็นความเป็นจริงบางอย่างทางสังคมที่นํามา
เป็นเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นของอารมณ์ขุ่นมัวของเพลง รวมเข้ากับอารมณ์ที่มีอยู่แล้วในเสียงอื่น เพื่อเพิ่ม
อรรถรสทางอารมณ์ ใ ห้ มากยิ่ งขึ้ น ในทางดนตรี แล้ ว ลั กษณะเสี ย งกระซิ บ นี้ จ ะสร้ า งลวดลายของ
เสียงดนตรี (Texture) ในท่อนเพลงช่วงนี้มากขึ้น ในแง่ของการกระโดดไปมาของความดังเบา ทั้งโทน
เสียงที่แหลมสั้นของความเป็นเสียงลมผ่านซอกฟัน เสียงนี้สร้างมิติและความครบของย่านความถี่และ
สนับสนุนให้กับบรรยากาศโดยรอบของท่อนเพลงเป็นอย่างดี
ท่อนหนึ่ง ส่วนที่หนึ่ง
แทรคเสียงร้อง “อืม” จะมาช้ากว่าเล็กน้อยจากเวลาเริ่มต้นเพลง เป็นเสียงร้อง “อืม” ที่
ใช้ระดับเสียงโน้ต จากโน้ตต่ําโหนไปหาโน้ตสูง แล้วลงมาโน้ตต่ํา และขึ้นไปสู่โน้ตบนอีกครั้งโดยดัด
เสี ย งร้ องให้ ทุ้มนุ่ มลึก และเสี ยงที่ เที ย บเคี ย งความดั งแข่ งกัน ขึ้ นมาคือเสี ยงคํ ารามจากแทรคเสี ย ง
“คําราม” โดยยังคงใช้เทคนิคเสียงก้องจากรีเวิร์บ และเอ็คโค เพื่อให้รับรู้สถานที่มาว่ามาจากภายใน
จิตใจ และกลายเป็นสองแทรคที่โหนขึ้นลงของความดังเบาจากนั้นจึงค่อยสงบลงพร้อมกันของทั้งท่อน
(ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 10 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนที่หนึ่ง
ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สองเอ (2a) และส่วนที่สองบี (2b)
เป็นส่วนที่เกือบซ้ําเหมือนกันทั้งสองส่วน จะต่างกันตรงที่ลวดลายการเล่นของเปียโนที่
แตกต่างกันทางด้านจังหวะการเล่น ส่วนนี้วางพื้นด้วยโดรนของเสียงร้องของสองแนวที่ต้องการให้รู้สึก
ถึงการเห่กล่อม ซึ่งหมายความถึงการกล่อมอารมณ์ให้สงบนิ่งลง แต่น้ําเสียงของอารมณ์กลับไม่แสดง
ถึงความรู้สึกนั้นจริงจัง เพราะยังแฝงไปด้วยความลึกลับซับซ้อนของอารมณ์ ให้ความรู้สึกน่ากลัวแฝง
ไว้ ตัวโน้ตที่ผู้วิจัยคิดไว้ ไม่เกี่ยวกับหลักการประสานเสียงแนวตั้ง หรือแบบแนวนอน แต่เพื่อมุ่งเน้นให้
ความรู้สึกแบบมุ่งไปข้างหน้ามากกว่าจะเน้นการประสานเสียง (ภาพที่ 11) (ภาพที่ 12)
เสียงสูงขึ้นไปนั้นเป็นเสียงที่ออกโน้ตสูงเป็นจังหวะ เหมือนการปลอบด้วยวลีคําพูดเป็น
ระยะอีกแนวหนึ่งที่วางพื้นมาค่อนข้างเงียบ เป็นเสียงหายใจ แต่เมื่อเปล่งลมผ่านปาก ปากจะเปลี่ยน
สระไปเป็น เอ อา เอ อา สลับกันโดยสุ่มสลับ
ในท่อนสองเอเสียงเปียโนจะเล่นด้วยโน้ตที่ค่อนข้างถี่กว่า ตัวโน้ตจะมีตัวที่ไปกระทบกับ
เสียงโน้ตสูงแนวเสียงร้องเป็นคู่เก้าไมเนอร์ ในขณะเดียวกันก็มีตัวคู่ประสานคู่หกเมเจอร์อยู่ด้วย วาง
พื้นเสียงต่ํากว่าของเปียโนเป็นเสียงเบียดกันของคู่สองเมเจอร์ ซึ่งเป็นโน้ตเสียงเดียวกัน (Unison) แต่
ต่ํากว่าของแนวสูงสุดของเปียโน ในเสียงนี้ต้องการให้เป็นความรู้สึกเป็นห้วงของอารมณ์ความคิด (ภาพที่
10) ในท่อนสองบี เสียงเปียโนจะเล่นห่างโน้ตกว่า เลี่ยงการเล่นซ้ําบ่อยเกินไป เปรียบเทียบกับอารมณ์
ของการซ้ําไปมาแล้วก็มีการเบื่อหน่าย (ภาพที่ 12)
ในส่วนที่สองบี มีพิเศษกว่าส่วนที่สองเอ คือมีเสียงซินธีไซเซอร์ (Synthesizer) เป็นเสียง
แหลมสูง แต่ยังเป็นเนื้อเสียงแบบคล้ายคลึงกับเสียงร้อง คือมีลักษณะเสียงพร่าในตัวเอง เริ่มการเล่น
โดยการค่อย ๆเบาเข้ามาหาดัง (Fade in) เสียงยาวไปจนจบส่วนที่สองนี้ เพื่อสร้างความรู้สึกช่วยดึง
สมาธิให้ยังอยู่ฟังและล่องลอยไปกับเสียงและจบไปกับท่อนเพลงด้วยอาการสงบลงโดยการเบาลงใน
ท้ายโน้ต (Fade out) (ภาพที่ 12)
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ภาพที่ 11 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สองเอ

ภาพที่ 12 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สองบี
ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สาม
ท่อนนี้เริ่มด้วยเสียงเคาะด้วยนิ้วและเล็บบนฆ้องแผ่นใหญ่ เพื่อสร้างลวดลายเสียงที่ทําให้
ฟังรู้สึกถึงความตระหนก เสียงนี้วางให้เป็นเสียงประกอบเบื้องหลัง ต่อมาเสียงที่นําคือแทรคเสีย ง
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“อืม” ของเสียงร้องครางเข้ามาในแบบใช้ความคิด แต่แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวปนความลึกลับ อารมณ์
ของเสียงยังเก็บงําความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ การวางรูปแบบอารมณ์เช่นนี้เป็นความจงใจที่จะทําให้
ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย และอีกนัยยะหนึ่งก็คือเกิดความมีสมาธิที่จะติดตามบทประพันธ์
ต่อไปด้วยความสงสัย แต่ใจจดจ่อต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะมีต่อมา ความเป็นโดรนของบทประพันธ์นี้
ตั้งใจที่จะให้ผู้ฟังรู้สึกเทียบเท่ากับเพลงแบบบทสวดเกี่ยวกับทางศาสนาด้วยเช่นกัน แต่ในบทประพันธ์
ส่วนนี้ไม่ต้องการให้รู้สึกเพียงมีสมาธิเท่านั้น แต่ต้องการให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมและสะเทือนอารมณ์ไป
ด้วย กับเสียงซึ่งประกอบร่วมไปด้วยส่วนหนึ่งคือเสียงสระ โอ เอ อา เป็นแบบเสียงกระซิบ ซึ่งสิ่งนี้
ยังคงอยู่คล้ายกับตอนต้นเพลงแต่ว่าแปรไปเป็นความรู้สึกที่สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองขึ้น (ภาพที่ 13)
เมื่อผ่านไปครึ่งท่อนมีเสียงสูงของโน้ตทํานอง ร้องว่า เว-โอ เว-โอ-อา เป็นทํานองที่เริ่มต้น
ด้วยโน้ตเดิม จบด้วยโน้ตเดิม แต่มีการดําเนินทางโน้ตซ้ําอย่างต่อเนื่อง (Sequence) จากสองโน้ตแรก
เป็นต้นแบบซีเควนส์ ไปหาสองโน้ตต่อมาซึ่งมีการดัดแปลงโน้ตหลังให้สูงขึ้นครึ่งเสียงซึ่งทําให้เปลี่ยนคู่
ระยะจากเดิมที่ควรจะเป็น F Natural แต่เป็น F# เพื่อให้ส่งกลับมาจบที่โน้ตเริ่มต้นด้วยความรู้สึก
แบบโน้ตเสียงนําจบ (leading tone) (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สาม
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ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สี่
ส่วนนี้เป็นความรู้สึกของการหยุดคิดคํานึง ด้วยบรรยากาศของเสียงที่ให้ความรู้สึกนั้น
เสี ย งทุ้ มลึ กและปนเสี ย งติ ด ลํ า คอมาด้ ว ยสร้ า งบรรยากาศนั้ น เสี ย งเบื้ องหลั งเป็ น แทรคเสี ย งของ
อุปกรณ์ทําเสียงจั๊กจั่นแบบไทย ที่หมุนไปมาให้ความรู้สึกเสียงเป็นเม็ดเล็กสลับกันโดยสุ่ม มีคํากระซิบ
ของอา เอ และโอ สลับไปมา จากนั้นมีเสียงโน้ตเปียโน สลับกับเสียงเคาะกลองใหญ่เบา ๆ เมื่อมีตัว
โน้ตเข้ามา ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเสียงแห่งการบอกเล่านําทางบางอย่าง จากนั้นก็จบด้วยคําถาม ที่
ตอนท้ายของท่อนโดยเปียโนและกลองใหญ่เล่นจังหวะพร้อมกันสามโน้ต (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สี่
ท่อนหนึ่ง ส่วนที่ห้า
ส่วนนี้เป็นเหมือนการประสานเสียงเบา แต่ค่อนข้างเป็นบทสนทนาของคนสองกลุ่ม มี
การตั้งคําถามและมีการตอบไปมา เบื้องหลังเป็นเสียงขูดหน้ากลองใหญ่เพื่อสร้างเสียงคล้าย ๆกับมีลม
พัดไปมา มีเสียงสระหลากหลายประกอบเป็นบรรยากาศแต่ก็ไม่ได้เบียดบังบรรยากาศหลักคือการถาม
และการตอบได้ มีการบิดเสียงร้องโหนสูงต่ําของเสียงร้องในโน้ตบรรทัดบนเพื่อสร้างความตึงเครียด
และ ตอนท้ายจบด้วยเสียงร้องที่จะวางทางไปสู่ส่วนต่อไป (ภาพที่ 15)
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ภาพที่ 15 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนที่ห้า
ท่อนหนึ่ง ส่วนที่หก
จากการส่ งทํ า นองที่ ไม่ ขาดเสี ย งโยงมาเป็น ทํ า นองซึ่งค่ อนข้ า งคร่ํ า ครวญ บี บ เสีย งใน
ลักษณะเค้น อารมณ์ ร้องทํ านองเป็น เพี ยงสามตั วโน้ต ของบั นไดเสี ยงเมเจอร์ สลั บไปมาอยู่ใ นคี ย์ บี
เมเจอร์ เสียงที่ร้องรับยังคงอยู่เหมือนกับส่วนที่ 5 เหมือนการปลอบประโลมให้สงบสติอารมณ์ลงมา
ซึ่งทํานองในแทรคเสียงบนนั้น ออกแบบอารมณ์เหมือนกับความกดดัน ในบทบาทของเพลงแล้ว ผู้
ปลอบประโลมไม่ได้ช่วยเหลือได้ทันทีทันใดในตอนกลางท่อน แต่ท้ายที่สุดจึงเหมือนจะสงบลงได้ การ
ส่งนําเข้าท่อนนี้ยังมีเสียงฉาบ (cymbal) เคาะมาเร่งเร้าอารมณ์ พร้อมทั้งวางพื้นบรรยากาศด้วยการ
เคาะฆ้องด้วยนิ้วไปตลอดแทรค เพื่อสร้างบรรยากาศที่คล้อยตามไปด้วยกันกับเสียงทํานอง เพื่อสร้าง
มิติและลวดลายของเสียงที่เข้ากัน (ภาพที่ 16)
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ภาพที่ 16 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนที่หก
ท่อนหนึ่ง ส่วนที่เจ็ด
โน้ต G จากเสียงร้องครวญครางของ ส่วนที่หกยาวลอยต่อมาเหมือนเป็นรอยต่อของ
อารมณ์ แต่ก็ยังมีความคุกรุ่นในความเครียดของเสียงร้องอีกกลุ่มหนึ่งร้องประสานในคู่สี่แต่จะฟังได้
โน้ตไม่เด่นชัดนักเพราะลวดลายของเสียงตั้งใจทําให้คลุมเครือ และมีการแปรระดับเสียงลงไปหาความ
ไม่มีระดับเสียงด้วยในขณะที่มีเสียงซินธิไซเซอร์เป็นโน้ต F# สอดแทรกมาในท้ายท่อนและจากนั้นก็มี
โน้ต G เข้ามาประสานคู่สองไมเนอร์ คู่ที่ชิดติดกัน สร้างความเครียดอีกระลอกหนึ่งให้กับท่อนเพลง
(ภาพที่ 17)
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ภาพที่ 17 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนหนึ่ง ส่วนที่เจ็ด
ท่อนสอง หนทางการพ้นจากความทุกข์ (The Faith)
ในท่อนเพลงท่อนสองนี้ ใช้ความคิดเรื่องการประสานเสียงแบบเรียบง่ายโดยใช้ตัวโน้ตที่
ไม่ครบคอร์ดมาทําหน้าที่เลียนแบบเสียงระฆัง เพื่อเป็นเชิงสัญญลักษณ์ในทางศาสนาพุทธอย่างหนึ่ง
โดยที่ผู้คนมักนึกถึง สิ่งหนึ่งซึ่งทําให้คนคิดเป็นเสียงระฆังได้ก็คือเนื้อร้องคําว่า “เงง” “งาง” ความเป็น
สระของภาษาไทย สร้างความรู้สึกเหมือนการตีระฆังแล้วหางเสียงจางหายไป และลักษณะคําร้องมี
การแปรไปของรูปปากในการออกเสียง “เงง” ดูเหมือนลงท้ายคําด้วยสระอี และ “งาง” ดูเหมือนลง
ท้ายคําด้วยสระ อือ หากพูดในความเร็วที่ช้าจะได้ความรู้สึกเช่นนี้ และอีกความรู้สึกที่เสริมเข้ามาคือ
การวางตําแหน่งตัวโน้ต คําร้อง ในแนวที่ไม่ขนานกัน และขนานกันในบางเวลา จนถึงเกือบขนานกัน
ในหลายแนวของเสียงร้อง ซึ่งสร้างมิติของเสียงระฆังได้ดียิ่งขึ้น โดยพื้นฐานของตัวโน้ตเหล่านั้น สร้าง
แรงบันดาลใจและความคิดให้ผู้แต่งคิดทํานองเพลงที่เข้ากันกับเสียงประสาน แต่อยู่ในระดับที่โดดเด่น
ออกมาฟังได้ชัดเจนในหลายครั้ง ท่อนจบของท่อน หรือส่วนที่ 3 ใช้คําร้องที่นึกถึงดาวที่กระพริบโดย
คําว่า “วา” กับ “อู” ซึ่งแท้จริงแล้วแตกออกมาจากคําว่า “วาว” หรือ “แวววาว” นั่นเอง และคําร้อง
ภาษาไทยให้ความรู้สึกถึงดาวได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด
ท่อนสอง ส่วนที่หนึ่ง
ใช้โน้ต 3 ตัวแรกของบันไดเสียง Eb เมเจอร์มาจําลองเป็นเสียงระฆังวัด โดยที่เริ่มจาก
โน้ต F แล้วจึงตามด้วยโน้ต G และโน้ต Eb โดยมีการกัดเป็นคู่ 2 major และหากนับเสียงแทรกซ้อน
(Over Tone) ของโน้ตหลักแล้วก็จะทําให้เหมือนกับเป็นการร้องคอร์ดเมเจอร์ไนน์ (Maj9 Chord)
เพราะเสียงแทรกซ้อนของโน้ต Eb ก็คือตัว Bb นั่นเอง เป็นการแสดงเสียงจากเสียงของนักร้องในกลุ่ม
โน้ตในคุณภาพเสียงที่มีเสียงแทรกซ้อนตามปกติ ซึ่งจะได้ยินชัดกว่าเสียงร้องในกลุ่มโน้ตที่สูงกว่านี้เป็น
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คู่แปด สิ่งที่สร้างความคล้ายคลึงกับระฆังคือการเปล่งเสียงเป็น “เงง งาง” ของโน้ต G และโน้ต Eb
ส่วนโน้ต F ทําเป็นเสียงนุ่มไว้เป็น “อืม” แต่ก็จะมีบิดสระเล็กน้อยบ้างในขณะที่เวลากําลังดําเนินไป
ตลอดทั้งมีการดังขึ้นและเบาลง ทั้งนี้ระบบการบันทึกเสียงยังใช้ตัวแปรอิเลคโทรนิคคือรีเวิร์บและซ้อน
ด้วยเอคโค เพื่อการสร้างความรู้สึกว่าอยู่ในภาวะสถานที่ซึ่งมีความใหญ่โต มีการสะท้อนกลับของเสียง
ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งสระที่เหลื่อมกัน และความตั้งใจที่ให้จังหวะล่องลอย คือการไม่เน้นที่จะให้โน้ตใด
โน้ตหนึ่งมาพร้อมกันในแนวดิ่งแต่อย่างใด อีกทั้งการสะท้อนกลับจะมีทั้งแบบสะท้อนชัด โดยจากตัว
แปรงเสียงก้อง และคลุมเครือโดยใช้ตัวแปลงเสียงแบบรีเวิร์บ ทําให้ได้ผลการผลิตเสียงซึ่งประสพ
ความสําเร็จเป็นไปตามที่ต้องการ (ภาพที่ 18)
เสีย งทํ านองที่ บันทึ กด้ วยกุญแจซอล ค่อนข้ างจะเป็นโน้ต ที่สูงไกลกว่าโน้ต เสีย งระฆั ง
ผู้ประพันธ์ตั้งใจที่จะล้อเสียงแทรกซ้อนของคอร์ดเมเจอร์ ที่ไม่ได้บันทึกและนํามาร้องครบคอร์ดแต่ซึ่งก็
ได้ยินอยู่ในสภาวะเมื่อเสียงต่างๆมารวมกัน เสียงทํานองนี้ต้องการให้เกิดความรู้สึกโหยหาบางอย่างแต่
ก็ยังอยู่ในอาการสํารวมกิริยา ไม่แสดงลักษณะขัดอารมณ์แต่อย่างใด โดยโอนอ่อนตามเสียงระฆังที่ดัง
กังวานอยู่เหมือนสายน้ําที่ไหลไปตามกัน

ภาพที่ 18 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสอง ส่วนที่หนึ่ง
ท่อนสอง ส่วนที่สอง
เปลี่ยนกลุ่มเสียง 3 โน้ตแรกมาอยู่ในบันไดเสียง Db เมเจอร์ ซึ่งใช้ตัวร่วมของเสียงเดิม
และเสียงใหม่คือโน้ต Eb โหนเสียงยาวเป็นโดรน ต่อเนื่องมาจาก Eb ซึ่งเคยเป็นโน้ตตัวที่หนึ่งของ
บันไดเสียง Eb เมเจอร์ กลายมาเป็นตัวที่สองของบันไดเสียง Db เมเจอร์ สร้างความแปลกเล็กน้อยใน
การเปลี่ยนลําดับในบันไดเสียง เสียงร้องกลุ่มนี้ยังคงมีจุดประสงค์ให้เลียนแบบระฆังเช่นเดิม แต่เป็น
ระดั บ เสีย งที่ สู งขึ้น เพื่ อต้องการหนุ น เสี ยงทํ า นองที่ เ ล่ น โดยเชลโลให้ ชั ด เจนมาก เพราะว่า เชลโล
บรรเลงในกลุ่มโน้ตที่ต่ํากว่ากลุ่มเสียงระฆังคู่แปดโดยประมาณ กลุ่มร้องโน้ตเลียนแบบระฆังจะใช้กลุ่ม
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ของการออกเสียงที่ซ้ํากันของทั้งสามแนว แต่ไม่พร้อมกันในแนวดิ่งแต่อย่างใด สร้างผลสะท้อนที่นิ่ง
มากกว่าช่วงต้นเพลง ซึ่งแสดงอารมณ์ที่เยือกเย็นลงแม้ว่าโน้ตจะสูงขึ้น เนื่องจากความคลุมเครือของ
โน้ตต่ําที่เคยใช้ใน ท่อนสอง ส่วนที่หนึ่ง หายไปด้วย กลุ่มโน้ตของเชลโลมีความซับซ้อนของการเรียงตัว
โน้ตมากกว่า น้ําเสียงของเชลโลสื่อถึงความมีพลังอํานาจแต่ก็นุ่มนวลในความรู้สึกเมตตา ผู้ประพันธ์
ต้องการให้เครื่องดนตรีเชลโลเปรียบเสมือนพระอาจารย์ทางศาสนาพุทธรูปหนึ่งกําลังทําการเทศนา
ด้ ว ยความแยบยลของการยกตั ว อย่ า ง อุ บ าย และมี จั ง หวะในการหยุ ด นิ่ ง เพื่ อ ปล่ อ ยให้ คิ ด ที่ ใ ช้
เครื่องหมายเฟอร์มาต้า ภาพบรรยากาศเป็นความสงบ และทําชวนให้ครุ่นคิดในเวลาเดียวกัน ส่วน
เสียงเชลโลแนวที่สองนั้น จะใช้โน้ต Eb มากขึ้นเล็กน้อยในการสร้างทํานองตอบรับ แต่ไม่เหมือน
ทํานองหลักอย่างชัดเจน เป็นลักษณะแบบเสียงสะท้อน แต่ก็ไม่สะท้อน เป็นความเห็นด้วยแต่เหมือนมี
ความเห็ นของตั วเอง ทําให้นึ กถึงหลั กการเดินสายกลางที่ไม่ส มบูร ณ์แบบ แต่ก็อยู่ ร่วมกัน ได้อย่า ง
สมบูรณ์ (ภาพที่ 19)

ภาพที่ 19 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสอง ส่วนที่สอง
ท่อนสอง ส่วนที่สาม
ใช้นักร้องสามแนวสองโน้ตขั้นคู่สองเมเจอร์ เพื่อสร้างลักษณะเสียงเลียนแบบเสียงดาวใน
จินตนาการ เสียงดาวนี้มีลักษณะกระพริบสื่อความหมายเป็นนัย เป็นความคิดของคนที่เริ่มเข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ความคิดก็ดูจะสว่างไสวขึ้นมา ลักษณะมองเห็นธรรม มองเห็นทาง การปรับเสียงที่มาของแต่
ละเสีย งจะเป็นลักษณะเสี ยงก้องและทั้ งใช้การปรับ เปลี่ยนทิศทางที่มาของเสี ยงที่เรี ยกว่า ปุ่มแพน
(Pan) เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นดาวจริงมาอยู่ห้อมล้อมผู้ฟัง สร้างลักษณะเหมือนกับเป็น
ส่วนหนึ่งของคอร์ดโดมินันท์ (Dominant) ในบันไดเสียง Db เมเจอร์ แต่ไม่ได้ต้องการผลในการ
พัฒนาไปสู่ท่อนจบแต่อย่างใด ต้องการให้ล่องลอยไปเหมือนกับไม่ได้อยู่กับกฏทางการประสานเสียง
(ภาพที่ 20)
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เสียงบรรเลงเดี่ยวของเชลโล มีอยู่สองแนว เล่นในบันไดเสียงเดียวกับเสียงดาวคือ Db
เมเจอร์ แต่ประโยคแรกส่งผลเป็นโดมินันท์คล้ายกับเสียงดาว ส่วนประโยคต่อมาเป็นส่งไปโน้ตตัวแรก
(Tonic) หรือกุญแจหลัก สลับไปมาสองอย่างจนจบที่แนวกุญแจหลัก และตัวที่สองของบันไดเสียง
โดยเริ่มจากแนวที่ส องเล่น ก่อนต่ํากว่า หนึ่งออคเทฟ แนวที่ หนึ่ งเล่ นสูงกว่ าหนึ่ งออคเทฟด้ วยเสีย ง
เทคนิคฮาร์โมนิค คือการวางนิ้วพิเศษของเชลโลเพื่อสร้างเสียงพิเศษนั้น ราวกับว่าเป็นการถามด้วย
แนวที่ ส องตอบด้ ว ยแนวที่ ห นึ่ ง แต่ เ มื่ อ เริ่ ม ฟั ง ไป เล่ น ไปก็ ท ราบว่ า ไม่ มี ก ารถามการตอบในเชิ ง
ความหมาย แต่เป็นการแสดงความ “เห็นด้วย” เสียมากกว่า ท่อนนี้จินตนาการเป็นการเทศนาธรรม
โดยผ่ า นเสี ย งเชลโลที่ สั่ งสอนในกิ ริ ย าที่ สุ ขุมเยื อกเย็ น และอบอุ่ น นั่ น คื อเหตุ ผ ลหนึ่ งในการเลื อก
เครื่องดนตรีเชลโล่มาเล่นในแนวนี้

ภาพที่ 20 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสอง ส่วนที่สาม
ทั้งหมดสอดประสาน เหมือนเสียงดาวประหนึ่งเป็นคนนั่งฟังธรรมเทศนา และเสียงเชลโล
เป็นผู้เทศนานั่นเอง เพลงจบด้วยความเข้าใจและความสุข
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ท่อนสาม การพ้นทุกข์ (Stillness)
ท่อนเพลงนี้ผู้วิจัยต้องการสร้างบรรยากาศของความสงบเงียบและต้องการดึงเวลาให้
ยาวนานที่สุดในการเสนอเสียงเหล่านั้นเพื่อให้รู้สึกว่าไม่ต้องเร่งรีบ ไม่ต้องร้อนรน เหมือนพยายามบอก
ว่าจงพักผ่อนใจให้สงบ
ท่อนสาม ส่วนที่หนึ่ง
ท่อนนี้เริ่มต้อนด้วยความเงียบจากนั้นเริ่มต้นเป็นเสียงโน้ตประสานทีละเสียงโดยมาทีละ
แนวร้องจนครบสามโน้ต Ab,Bb,C หรือสามตัวแรกในบันไดเสียง Ab เมเจอร์ ซึ่งเป็นคอร์ดที่ 5 ของ
บันไดเสียง Db เมเจอร์ที่ตั้งไว้โดยเป็นเค้าโครง สามโน้ตนี้ในเสียงต่ําและโดนยืดความยาวด้วยเทคนิค
เฟส วอคอเดอร์ (Phase Vocoder) ในโปรแกรม ซาวด์ แฮก โดยแต่ละเสียงโน้ตจะมีการเหลื่อมกัน
ของลูกคลื่นเสียงจากโปรแกรม และนํามาวางเหลื่อมกันอีกครั้งในโปรแกรม ลอจิค เพื่อปรับแต่งตัว
งานทั้งหมด ในลักษณะโน้ตต่ําของเสียงร้องผู้ชายบาริโทนจะมีเสียงแทรกซ้อน (Harmonic) ซึ่งมีอยู่
มาก อีกทั้งการเหลื่อมกัน และการปรับแต่งจากโปรแกรมดังกล่าว ทําให้เพิ่มปริมาณการสุ่มของการ
ออกมาของเสียงแทรกซ้อน สิ่งที่เหมือนกันจะออกมาผสมกลมกลืนกันและดังขึ้นหรือ เสียงกังวาน
(Resonance) ซึ่งกันและกัน อีกทั้งผู้วิจัยต้องการที่จะใช้ตัวกรองเสียงและเน้นเสียงบางความถี่ด้วย
อิควอไลเซอร์ในย่านความถี่กลางแหลมโดยประมาณ เพื่อจงใจเน้นให้เสียงแทรกซ้อนออกมาให้ได้ยิน
มากขึ้นไปอีก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมารวมกันแล้วได้เสียงแบบโดรน ซึ่งให้ความรู้สึกยืดออกไปของ
ปัจจุบัน เพิ่มเติมด้วยการผสมเสียงดีเลย์ของทั้งกลุ่มร้องเข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มมิติของความก้องของการ
แสดงสถานที่ในจินตนาการเข้าไปด้วย หลังจากเสียงคอร์ดออกมาผสมกันอย่างช้า เสียงพิงค์น้อยส์
(Pink Noise)2 ซึ่งโดนจัดความถี่ให้ออกมาเปลี่ยนค่าการเร่งบางความถี่สลับบางความถี่แบบไหล
เปลี่ยนไปอย่างช้า ความดังของทั้งสองอย่างเข้ามาเหลื่อมกันเล็กน้อยคือเสียงของเสียงร้องโดรนจะเร่ง
ความดังล่วงหน้ามาก่อนจากนั้นเสียงพิงค์น้อยส์ก็เข้ามาเพิ่มบรรยากาศของมิติ จากนั้นทั้งสองเสียงเบา
ลงอย่างช้า แล้วเสียงคอร์ดของนักร้องซึ่งทําเป็นแบบคล้ายการสวดมนต์ โดยผู้วิจัยประพันธ์ขึ้นมา เพื่อ
สร้างบรรยากาศของความเป็นศาสนา เนื้ อร้องส่ วนนี้คือ “โอม..” โดยแยกพยางค์ ในการร้องเป็ น
“โอ..” “มา..” “อา..” เป็นการประสานเสียงคู่ 5 ในแบบการร้องประสานไร้คู่ 3 แบบดนตรีโบราณ
ตะวันตก โดยนําเสียงแทรกซ้อนที่มีอยู่แล้วในโน้ตมาจงใจให้ได้ยินเสียงมากขึ้นนั่นเอง (ภาพที่ 21)
เมื่ อเสีย งคลื่ นทะเลสั งเคราะห์ จากพิ งค์น อยส์ดํ า เนิ นไปได้สั กระยะหนึ่ งเสี ยงสวดจาก
นักร้องประสานเสียงด้วยคอร์ด Db ที่ไม่มีตัวที่สาม และมีจุดหนึ่งในประโยคที่ยกขึ้นไปพร้อมกันหนึ่ง
เสีย งเต็มแล้ว จึงกลั บมา ร้ องส่ว นนี้ ซ้ําไปมาหลายรอบโดยเริ่มจากความเบาขึ้ นไปหาความดังและ
ชัดเจนขึ้น เมื่อถึงจุดที่ต้องการจึงเบาหายไป สร้างความรู้สึกให้ผู้ฟังนึกถึงบทสวด ด้วยคําร้อง "โอม..
มา…อา" อย่างเชื่องช้าต่อเนื่องกัน ช่วงท้ายของส่วนนี้ใช้เสียงของการหายใจที่บันทึกด้วยไมโครโฟน
ระยะใกล้ซึ่งทําให้ลมเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อให้รู้สึกถึงการหายใจเข้าออกอย่างมีสติ (ภาพที่ 21)

2

สเปกตรัมของเสียงของทุกความถี่ที่มีปริมาณความดังเท่ากันหมดทุกความถี่, Allen
Downey, Think Complexity, Second edition, (Needham: Green Tea Press, 2012), 79.
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ภาพที่ 21 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนที่หนึ่ง
ท่อนสาม ส่วนที่สอง
เมื่อเสียงเล่าเรื่องต่อมาจนได้ความดังขึ้นจนพอสมควรแล้ว เริ่มเบาลงจนเหลือเพียงแต่
เสียงร้องซึ่งทําเป็นเสียงโดรนไว้ จนเริ่มได้ยินเสียงแทรกซ้อนมากขึ้น ผู้วิจัยได้ฟังและเลือกโน้ตที่เด่นชัด
ออกมาเป็นทํานองของเสียงร้องนําในช่วงนี้ โดยใส่เนื้อร้องในแบบอิมโพรไวส์ โดยใช้เสียงแทรกซ้อนซึ่ง
ได้ยินชัดเจนที่สุดเป็นหลักคือตัว F จากนั้นจึงเป็นโน้ตอื่นเพิ่มเติมในส่วนต่อมา คือตัว C, Eb, G สร้าง
ความรู้สึกให้อยู่ในสเกล C ไมเนอร์ บรรยายเป็นทํานองเพลงซึ่งให้ความรู้สึกแบบพักผ่อน การอิงเสียง
แทรกซ้อนเพื่อสร้างทํานองนี้ ได้ใช้หลักการที่คล้ายคลึงกับวิธีของ ลามอนเต ยัง ซึ่งใช้กับงานร่วมกับ
เสียงโดรน โดยใช้หลักของการประสานเสียงจากกลุ่มก้อนของเสียงแทรกซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียง
โหนยาวหรือเสียงโดรนต่อเนื่องกันเป็นหลายส่วน3
ในส่ ว นท้ า ยของท่ อนร้ องถู กแทรกซ้ อนเข้ า มาโดยเสี ย งหายใจ ซึ่ งจงใจที่ จ ะทํ า แทรค
ประกบกับเสียงหายใจนี้ด้วยเสียงหายใจเองแต่ผ่านการกรองด้วยฟิลเตอร์ความถี่ เพื่อเน้น และลดบาง
ความถี่โดยเปลี่ยนอย่างช้าๆ และได้ผลออกมาเสมือนได้ยินสภาพของเสียงจักรวาล (Cosmic) ใน
จินตนาการ โดยจากท่อนทํานองซึ่งสอดคล้องกับเสียงแทรกซ้อนของแทรคเสียงแบบโดรนแล้ว จนนํา
มาถึงเสียงนี้เพื่อต้องการนําบรรยากาศห้วงคํานึงในจิตใจที่สงบเงียบ แต่ไม่ว่างเปล่า เนื่องจากจิตใจคน
จะต้องคิดถึงหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเป็นอย่างน้อยเสมอไม่เคยเว้นว่าง จิตที่คิดคํานึงถึงความสงบซึ่งคือความ
สงบนั่นเอง (ภาพที่ 22)

3

Gabrielle Zuckerman, An Interview with La Monte Young and Marian
Zazeela, accessed April, 24 2013, available from
http://musicmavericks.publicradio.org/features/interview_young.html
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ภาพที่ 22 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนที่สอง
ท่อนสาม ส่วนที่สาม
ส่วนนี้นําเสียงโน้ตเชลโลบางส่วนซึ่งเคยใช้ในท่อนเพลงที่ 2 บางโน้ตมาทําการบิดยืดแปร
อิเล็คโทรนิคส์เวลาด้วยโปรแกรม ซาวด์แฮก ในโหมด เฟส วอคอเดอร์ และนํามาจัดวางเรียงให้เหลื่อม
เวลาซึ่งกันและกัน โดยทําจากต้นฉบับเสียงเดียวกันในเวลาในช่วงสอง-สามโน้ตของแทรคต้นฉบับคือ
Db, Ab, Bb, F เป็นต้น โน้ตสําคัญเหล่านั้นเรียงตัวไปแล้วอยู่ในรูปคอร์ด Db โดยมีตัวที่ 6 ของสเกล
สลับเวลามาบ้าง โดยบันไดเสียงนี้ยังเข้ากันได้กับเสียงร้องสวด “โอม…” ที่ผ่านมา เสียงหายใจแบบ
จินตนาการเสียงของจักรวาลยังดังคลออยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้ สร้างความรู้สึกผ่อนคลายเช่นเดิม โดย
เสียงของเชลโลที่เข้ามาในแบบสุ่ม และก้องด้วยเสียงดีเลย์ ทําให้สร้างเสียงแทรกซ้อน พร้อมทั้งสร้าง
ทํานองในเวลาเดียวกันผสมผสานกันอย่างต่อเนื่อง ฟังผ่อนคลายและความรู้สึกแบบไม่มีต้นไม่มีปลาย
ของเสียง มีทั้งเสียงเบสวางพื้น เปลี่ยนไปแบบเหลื่อมเวลาเช่นกัน มีเสียงหนึ่งโดนซ้อนด้วยเสียงต่อมา
และเสียงทํานองเดิมฟังซ้อนกันสักครู่แล้วจางหายไปปล่อยให้เสียงใหม่มาแทนที่จนกระทั่งในท้ายของ
ส่วนนี้มีเสียงสูงซึ่งชัดเจนคือโน้ต Ab ยาวและ Ab, Bb, Ab เป็นทํานองช่วงท้ายส่วนนี้แล้วลงมาที่โน้ต
F ต่ําลง (ภาพที่ 23)
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ภาพที่ 23 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนที่สาม
ท่อนสาม ส่วนที่สี่
เสียงเชลโลแปรด้วยวิธีอิเลคโทรนิคยังคงหนาขึ้นด้วยความรู้สึกอบอุ่น กาลเวลาดูยาวนาน
มากขึ้น เสียงหายใจยังคงเว้นเงียบบ้าง แต่ไม่บังเสียงเชลโลแต่อย่างใด หลังจากที่บทสวดท่อนสุดท้าย
เข้ามาในกลุ่มโน้ตแบบเดิม ซึ่งกลืนไปกับเสียงเชลโลแปร หลังจากนักร้องร้องจบท่อนแล้ว เสียงเชลโล
แปรบางแนวเริ่มหายไปและเหลือเพียงไม่กี่แนว มีเสียงสูงของโน้ต Ab ซึ่งเป็นโน้ตตัวที่ห้าของบันได
เสียงแสดงความเป็นเคเดนส์ ต่อมาเหลื่อมแล้วหายไป มีเสียงโน้ตตัว Eb ซึ่งทําหน้าที่เป็นโน้ตตัวสอง
ของบันไดเสียง (Supertonic) ซ้อนด้วย Db ซึ่งเป็นโน้ตตัวแรกของบันไดเสียง จากนั้นโน้ต Eb เงียบ
หายไปจนเหลือโน้ตต่ํา Db ตัวเดียวเป็นโน้ตตัวจบท่อน และจบเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวจางหายไปอย่าง
ช้าๆ ด้วยความรู้สึกซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนขอให้เสียงนี้ติดหูผู้ฟังไปจนตลอดกาล (ภาพที่ 24)
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ภาพที่ 24 แสดงกราฟฟิกสกอร์ท่อนสาม ส่วนที่สี่

บทที่ 5
บทสรุป
จากการทดลอง ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า การเลือกวัตถุดิบเพื่อนํามาใช้ในการประพันธ์เพลงใน
แง่ ของเครื่องดนตรี เสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงอื่น ใดนอกจากจะนํ าเสี ยงเหล่ านั้ นมาใช้ โดยตรงแล้ ว ยั ง
สามารถที่จะนํามาเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มค่าความหมายให้กับสิ่งนั้นได้อีกด้วย การปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง
สิ่งเหล่านั้นอาจจะมีข้อจํากัดทางทฤษฎีบ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อจํากัดในเทคโนโลยีสมัยก่อน แต่ในแง่
ของทางศิลปะ และเจตนาที่จะสื่อความหมายที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสิ่งใดก็สามารถที่จะเป็น
องค์ประกอบในการสร้างงานที่สื่อความหมายตามต้องการ ทั้งนี้ประเด็นหลักใหญ่อยู่ที่ค้นหาขอบเขต
ใหม่ของการทดลองและค้นคว้า งานที่ใช้เสียงดนตรีซึ่งเป็นลักษณะในการอุปมาอุปมัยเชิงนามธรรม
และเชิงสัญญลักษณ์ในการเล่าเรื่องนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการลดข้อจํากัดเหล่านั้นลงไป จะได้งานที่
สื่อสารชัดเจนมากขึ้น
แม้ว่าการสื่อความหมายจากการทํางานของศาสนา และคําสอนต่อจิตใจคนนั้นมีหลาย
แบบหลายอย่างวิธี บทเพลงที่ประพันธ์นี้ก็เป็นอีกมุมมองใหม่ ในความคิดของผู้วิจัย
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในเมื่อศิลปินเลือกที่จะทํางานเพื่อรับใช้ปวงชน ศิลปินควรเลือกสิ่งที่มี
คุณค่าทางกาลเวลา ทางจิตใจ หรือทางสังคมด้วย และเพื่อจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยจรรโลงสังคมให้
น่าอยู่ขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าผลงานนี้จะมีค่าควรต่อจิตใจผู้ได้รับฟัง และสร้างสรรค์ความสวยงามของ
ศิลปะแห่งเสียงเพลงในอีกมุมมองหนึ่ง
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หนทางแห่งสันติสุข
(The Way To Peacefulness)
บทเพลง หนทางแห่งสันติสุข เป็นบทเพลงที่ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากหนทางการดับ
ทุกข์ของศาสนาพุทธที่มีหลักของการมีสติในการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการพ้นจากความทุกข์ ซึ่งการดับ
ทุกข์เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้คนแสวงหาคําตอบอยู่ทุกวันนี้ โดยผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดดนตรี
และเสียงประกอบเรื่องราวผ่านเสียงร้องซึ่งแทนด้วยอารมณ์ของมนุษย์ โดยเครื่องดนตรีอะคูสติกซึ่ง
เป็นตัวแทนของคําพูด คําสอน ศาสนา สิ่งแวดล้อมที่จะมากระทําต่อเสียงร้องที่แทนด้วยอารมณ์ของ
มนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของคําพูด คําสอน ศาสนา สิ่งแวดล้อมนั้น
ใช้ลักษณะดนตรีในรูปแบบดนตรีประกอบบรรยากาศ และ ดนตรีในรูปแบบอิเลคโทรอะ
คูสติก มีความน่าสนใจ เนื่องจากสามารถสื่อสารความหมายได้ดีและตรงประเด็นและเข้าถึงความรู้สึก
ได้ แม้กระทั่งจิตใต้สํานึก
เพลงหนทางแห่งสันติสุขมีสามเรื่องราว สามท่อนเพลงคือ
1) ความทุกข์ (The Suffering) 7.10 นาที
2) หนทางการพ้นจากความทุกข์ (The Faith) 4.33 นาที
3) การพ้นทุกข์ (Stillness) 10.04 นาที

ความยาวโดยประมาณ 22 นาที
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ท่อนหนึ่ง ความทุกข์ (The Suffering)
(7.10 นาที)
แรงบันดาลใจจากท่อนเพลงนี้ เกิดจากความรู้สึกเป็นทุกข์จากปัญหาชีวิตหลายอย่างรุม
ล้อมเข้ามาประดัง และได้อ่านหนังสือธรรมะ แม้ว่าจะเป็นคนที่นับถือพระเจ้าก็ตาม แต่คําพูดคําสอน
อย่างตรงไปตรงมาของประเด็นทางศาสนาพุทธ เรื่อง "การอยู่ในปัจจุบันขณะ" ซึ่งค่อนข้างได้ผลต่อ
ผู้ประพันธ์ และพบว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งที่จะต้องการแสดงความรู้สึกออกมาเป็นเพลงซึ่งเล่า
เรื่องความรู้สึกนี้
รายการเครื่องดนตรี
เสียงร้อง
เปียโน
เสียงสังเคราะห์อิเลคโทรนิค
เครื่องประกอบจังหวะ
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ท่อนหนึ่ง ส่วนที่หนึ่ง

43

ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สองเอ

44

ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สองบี

45

ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สาม

46

ท่อนหนึ่ง ส่วนที่สี่

47

ท่อนหนึ่ง ส่วนที่ห้า

48

ท่อนหนึ่ง ส่วนที่หก

49

ท่อนหนึ่ง ส่วนที่เจ็ด

50

ท่อนหนึ่ง ส่วนที่แปด
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ท่อนสอง หนทางการพ้นจากความทุกข์ (The Faith)
(4.33 นาที)
จากการที่ ไ ด้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเก็ บ เสี ย งระฆั ง วั ด และคิ ด ไปว่ า สั ญ ญลั ก ษณ์ ข อง
บรรยากาศวัดอย่างหนึ่งซึ่งคือระฆัง มนุษย์เราไม่สมบูรณ์แบบ เราต้องการสิ่งเตือนใจบางอย่าง กลิ่น
หอม กลิ่นดินจากฝนตก ทําให้เรารําลึกถึงสิ่งต่างๆ บรรยากาศของสิ่งต่างๆ ซึ่งได้เคยเจอ ระฆังคือสิ่ง
หนึ่งที่ทําให้คนคิดคํานึงถึงคําสอนที่เคยได้ผลกับจิตใจ จึงคิดที่จะสร้างบรรยากาศของระฆังด้วยเสียง
ร้องอีกอย่างหนึ่งที่ดึงความรู้สึกของผู้วิจัยได้มีสมาธิก็คือการได้เดินทางไปต่างจังหวัดนอกเมืองไกล
และได้นั่งดูดาวอย่างสงบเงียบ ดาวคืออีกสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้คนมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเช่นกัน
รายการเครื่องดนตรี
เสียงร้อง
เชลโล
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ท่อนสอง ส่วนที่หนึ่ง

53

ท่อนสอง ส่วนที่สอง
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ท่อนสอง ส่วนที่สาม
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ท่อนสาม การพ้นทุกข์ (Stillness)
(10.04 นาที)
ความสงบคือแรงบันดาลใจ การได้ยินเสียงบทสวดจากพระแม้ไม่เข้าใจความหมายก็ทํา
ให้เกิดความสงบได้อย่างประหลาด อีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงคลื่นทะเลที่สาดซัด แม้จะดูเหมือนยุ่งเหยิง
แต่ความจริงแล้วก็สร้างความรู้สึกสงบได้เช่นกัน ผู้วิจัยรู้สึกว่ามนุษย์เราต้องการบางอย่างยึดเหนี่ยว
สมาธิเราไว้ เราจะเป็นจะต้องคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการคิดถึงเสมอไม่เคยว่าง บางครั้งการทําสมาธิก็คือ
การพิจารณาลมการหายใจเข้าออก จึงรู้สึกว่าน่าจะดีที่จะนําสามสิ่งมารวมกันในท่อนเพลงนี้
รายการเครื่องดนตรี
เสียงร้อง
พิงค์นอยซ์
เชลโล
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ท่อนสาม ส่วนที่หนึ่ง

57

ท่อนสาม ส่วนที่สอง
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ท่อนสาม ส่วนที่สาม

59

ท่อนสาม ส่วนที่สี่

60

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน

ผลงาน
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