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กิตติกรรมประกาศ
บทประพันธ์เพลง "เสี ยงสงขลา" ผูว้ ิจยั ได้รับการอนุ เคราะห์ จากท่านอาจารย์ หลาย
ท่านที่ ได้เสี ยสละเวลาอันมีค่าอย่างมากเพื่อให้ความรู ้ ให้คาปรึ กษา และคาแนะนาต่าง ๆ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่น้ ี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูท้ ี่ให้ความรู ้
ที่มีค่ายิ่ง อีก ทั้งยังเสี ยสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คาปรึ กษาช่วยเหลือในทุกด้านตั้งแต่ผวู ้ ิจยั เริ่ มค้นคว้า
ศึกษาข้อมูล จนกระทัง่ การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบทนี้เสร็ จสมบูรณ์
อาจารย์ ดร. Jean-David, Stephane Caillouet. อาจารย์ที่ให้ความรู ้ และคาแนะนา ดี ๆ
ที่ มีค่ายิ่ง อี ก ทั้งยังเสี ยสละเวลาเพื่ อให้คาปรึ ก ษาช่ วยเหลื อในทุ ก ด้าน ทั้งในห้องเรี ยนและนอก
ห้องเรี ยน ตั้งแต่ผวู ้ ิจยั เริ่ มค้นคว้าศึกษาข้อมูลจนกระทัง่ การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบทนี้ เสร็ จ
สมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ นักรบ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผูท้ ี่ให้ท้ งั ความรู ้ และคา
แนะนาต่าง ๆ อันมีค่ายิง่ แก่ผวู ้ ิจยั
อาจารย์ ดร. ยศ วณี สอน กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ผูท้ ี่ให้ท้ งั ความรู ้ และคา แนะนา
ต่าง ๆ อันมีค่ายิง่ แก่ผวู ้ ิจยั
นายณัฐพล ดีคา ผูท้ ี่ให้คาแนะนาดี ๆ เสมอ อีกทั้งยังเสี ยสละเวลาเพื่อให้คาปรึ กษา ช่วย
เหลือในทุกด้าน ตั้งแต่ผวู ้ ิจยั เริ่ มค้นคว้าศึกษาข้อมูลดนตรี ซาวสเขปจนกระทัง่ การสร้างสรรค์บท
ประพันธ์ เพลงบทนี้เสร็ จสมบูรณ์
นายอาชวิ น สิ น ธุ์ ส อาด ผูท้ ี่ ใ ห้ ค าแนะน าดี ๆ เสมอ อี ก ทั้งยัง เสี ย สละเวลาเพื่ อ ให้
คาปรึ กษาช่วยเหลือในทุกด้าน
ครอบครัว คุณ พ่อ คุณแม่ พี่ชาย และน้องชาย ที่ค่อยให้กาลังใจและให้ทุนทรัพย์ใน
การศึกษา และเป็ นทุก ๆ อย่างของแรงบันดาลใจ
นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณนักศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทที่ได้ให้
ความช่ ว ยเหลื อ ในทุ ก ด้านระหว่างที่ ผูว้ ิ จ ัย ก าลังศึ ก ษาและค้น คว้าแนวทางในการทดลองการ
ประพันธ์ เพลงสาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย....................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ...............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................
สารบัญภาพ..............................................................................................................................
บทที่
1 บทนา................................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา................................................................
วัตถุประสงค์.........................................................................................................
วิธีดาเนินการและขอบเขตการวิจยั ........................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ...................................................................................................
ผลคาดว่าจะได้รับ..................................................................................................
2 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา............................................................................
ความเป็ นมาของเมืองสงขลา..................................................................................
จานวนประชากรในจังหวัดสงขลา.........................................................................
วัฒนธรรมประเพณี ................................................................................................
สถานที่สาคัญ.........................................................................................................
แนวคิดในการประพันธ์เพลง.................................................................................
แนวคิดของศิลปิ นผูป้ ระพันธ์เพลงท่านอื่น............................................................
3 วิธีดาเนินการ......................................................................................................................
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น...........................................................................................
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์...........................................................
ที่มาของเสี ยงที่ใช้ในการประพันธ์เพลง.................................................................
เสี ยงที่ใช้ในการประพันธ์เพลงและเทคนิคการสร้างเสี ยง......................................
การจัดวางโครงสร้างของบทประพันธ์...................................................................
4 บทสรุ ป................................................................................................................................
อ้างอิง.........................................................................................................................................
ภาคผนวก ...................................................................................................................................
ประวัติผวู ้ ิจยั ...............................................................................................................................
ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ช
1
1
2
3
4
4
5
5
9
10
15
20
23
26
26
26
27
31
41
51
58
59
80

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

แสดงแผนที่สยามสมัยสมเด็จพระนาราย.......................................................
ภาพแสดงจานวนประชากรจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2550…….....................
ภาพแสดงจานวนประชากรจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2559.............................
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์............................................................................................
ภาพแสดงสถานที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสงขลา......................................
ภาพแสดงวัดมัชฌิมาวาส..................................................................................
ภาพแสดงมัสยิดอุสาสนอิสลาม.......................................................................
ภาพแสดงหาดสมิหลา.....................................................................................
ภาพแสดงวิถีชาวประมงบนเรื อโชคทวี...........................................................
ภาพแสดงคลื่นเสี ยงลมที่ยงั ไม่ผา่ นการสังเคราะห์...........................................
ภาพแสดงการใช้ปลักอิน Linear Phase EQ.....................................................
ภาพแสดงโซโนแกรมวิเคราะห์คลื่นเสี ยงลมทะเลที่ได้ปรับความถี่.................
ภาพแสดงการเทคนิคใช้เฟดทูล (Fade Tool) ปรับแต่งเสี ยงลม………………
ภาพโซนาแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงลมที่ใช้เทคนิคเฟดทูล................
ภาพแสดงคลื่นเสี ยงนกที่บนั ทึกจากหาดสมิหลา..............................................
ภาพแสดงโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์เสี ยงนกที่ถูกถอยกลับ (Reverse).....
แสดงรู ปการปรับแต่งเสี ยงนกด้วยปลักอิน Echoes..........................................
แสดงรู ปโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงนกที่ใช้ปลักอิน Echoes......
ภาพแสดงการปรับแต่งเสี ยงนกด้วยปลักอิน Delay..........................................
ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงนกที่ใช่ปลักอิน Delay...............
ภาพแสดงคลื่นเสี ยงของคลื่นทะเลที่บนั ทึกจากหาดสมิหลาในช่วง
18.00 - 19:00 น.........................................................................................
ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นทะเลที่ผา่ นการใช้ปลักอิน
Space Design………………………..…………………………………..
ภาพแสดงคลื่นเสี ยงของลมที่บนั ทึกขณะเรื อจอดกลางทะเล...........................
ภาพแสดงการปรับความดังและความเบาในย่านความถี่เสี ยงลม.....................
ซ

หน้าที่
8
9
9
27
28
29
30
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38

ภาพที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงการจัดกลุ่มของเสี ยงลม ............
ภาพแสดงเสี ยงระฆังที่บนั ทึกจากวัดมัชฌิมาวาส.............................................
ภาพแสดงการใช้เทคนิคถอยกลับ (Reverse) ปรับแต่งเสี ยงระฆัง ...................
ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงระฆังที่ถูกทาการถอยกลับ.........
แสดงภาพคลื่นเสี ยงเปี ยโน..............................................................................
ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงเปี ยโนที่เพิ่มความดัง
ในมาสเตอร์เกน ......................................................................................
ภาพแสดงคลื่นเสี ยงเรื อที่ยงั ไม่ผา่ นการสังเคราะห์...........................................
ภาพแสดงภาพโซโนแกรมแสดงคลื่นเสี ยงเรื อที่ใช้ปลักอิน Flanger................
ภาพแสดงคลื่นเสี ยงกลองสแนร์.......................................................................
ภาพแสดงโซโนแกรมเสี ยงแซกโซโฟน...........................................................
ภาพแสดงวิธีการสร้างเสี ยงจากโปรแกรม Max MSP .....................................
ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงบทประพันธ์เพลงโผบิน (To fly).....................
ภาพแสดงรู ปโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงของบทประพันธ์ท่อนที่1
โผบิน(To fly) .........................................................................................
ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงใน ท่อนที่ 1 (โผบิน) ช่วงที่ 1. .........................
ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงในช่วงที่ 2 ของบทประพันธ์ โผบิน (To fly).....
ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงในท่อนที่ 1 ช่วงที่ 3 ของบทประพันธ์.............
ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงนกจากปลักอินที่แตกต่างกัน............................
แสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way)...........................................
ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way) ............
ภาพแสดงการจัดวางเสี ยงในท่อนที่ 2 ช่วงที่ 1..................................................
ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงในท่อนที่ 2 ช่วงที่ 2..........................................
ภาพแสดงการจับกลุ่มของเสี ยงระฆัง...............................................................
ภาพแสดงการจับกลุ่มของเสี ยงคลื่น................................................................
ภาพแสดงการจัดวางเพลงในท่อนที่ 2 ช่วงที่ 3................................................
ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงในช่วงที่ 4.......................................................

ฌ

หน้าที่
38
39
39
39
40
40
41
42
42
43
44
45
45
45
46
47
47
48
49
49
50
50
51
52
53

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สงขลาเป็ นเมืองที่สาคัญเมืองหนึ่ งทางตอนใต้ของประเทศไทย มีประวัติความเป็ นมา
ยาวนาน เป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางเศรษฐกิจและติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ได้แก่ อินเดีย อาหรับ ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ชวา มลายู โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานในเมืองสงขลาได้นาศิลปวัฒนธรรมแบบจีนเข้ามายังสงขลาด้วย มีผกู ้ ล่าวว่า “เนื่ องจากเจ้า
เมืองสงขลาเป็ นคนจีนได้สร้างบ้านแปลงเมืองแบบจีน จึงได้ชกั ชวนช่างจีนเข้ามาตั้งโรงงานทาอิฐ
ทากระเบื้องและจับเจี๋ยวขึ้นหลายโรง อาศัยฝี มือและคุณภาพของดินทาให้กระเบื้องเมืองสงขลามี
คุณภาพดี” 1 เมืองสงขลายังมีสถานที่และธรรม 1 ชาติที่สวยงามหลากหลาย เช่น หาดสมิหลา หาดช
ลาทัศน์ เกาะหนูเกาะแมว ทะเลสาบสงขลา เขาตังกวนที่มีเจดียแ์ ละตาหนักที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่ ส ามารถเห็ น ทิ ว ทัศน์ ของเมื อ งสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัด เจน พิพิ ธภัณ ฑสถาน
แห่ งชาติสงขลาสถาบันทักษิณคดี ศึกษา นอกจากนี้ ยงั มีวดั มัชฌิมาวาส (วัดกลาง) รวมไปถึงย่าน
เมืองเก่าของสงขลา บริ เวณถนนนครนอก ถนนนครใน ซึ่ งมีเอกลักษณ์เฉพาะการอาศัยอยู่ร่วมกัน
ของ 3 เชื้ อชาติ คือ ไทย-พุทธ ไทยเชื้ อสายจีน และอิสลามในเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่
แสดงออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมโบราณที่ยงั คงอยูจ่ นถึงปัจจุบนั
มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้ถูกสร้างไว้ให้ลูกหลานมากมาย ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรม งานช่ า งท้อ งถิ่ น สถาปั ต ยกรรม ภาษาและวรรณกรรมการละเล่ น พื้ น เมื อ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวสงขลาทั้งเรื่ องการ
แต่งกาย การกิน การอยู่ ประเพณี เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล สังคม และชุมชนที่บางอย่างเป็ นการปฏิบตั ิ
ในสมัยอดีตและยังคงสื บทอดการปฏิบตั ิต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ ีอาเภอเมือสงขลาจึงเป็ น
เมืองที่มีความหลากหลายของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ

มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิ โรฒ สงขลา, สถาบันทักษิ ณ คดี ศึกษา, “จี น : ผูค้ นและ
วัฒนธรรมในภาคใต้,” ในสำรำนุกรมวัฒนธรรมภำคใต้ พ.ศ. 2529, เล่ม 2 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์การ
พิมพ์, 2529), 829.
1
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ด้ว ยวิ ถี ชี วิ ต อัน สะท้อ นให้ เห็ น สุ น ทรี ย ภาพความงดงามของเมื อ งสงขลา ที่ มี ก ารปรั บ ตัว และ
ผสมผสานความเป็ นพื้นถิ่นทางตอนใต้ของไทยและการรับเอาอิทธิ พลของต่างประเทศเข้ามาใช้
อย่างลงตัว
ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองสงขลาจึงทาให้ผูว้ ิจยั มี
ความสนใจที่จะบันทึกเสี ยงจากเมืองสงขลาเพื่อประพันธ์เป็ นบทเพลง ด้วยความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ทาให้แนวคิดและทัศนคติของผูว้ ิจยั ในการสร้างงานประพันธ์
ดนตรี มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่วา่ จะเป็ นเทคนิคการประพันธ์ การเลือกใช้เสี ยงจากสถานที่
หรื อเสี ยงจากธรรมชาติ แนวคิดในการสร้างบทประพันธ์ในรู ปแบบดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์โดยผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาหลักการรับรู ้และการทางานบิดเบือนของเสี ยงในดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ นามาตีความเป็ น
แนวทางในการประพันธ์เพลงโดยทดลองนาแนวคิดหลักการทางานและการปรุ งแต่งดัดแปลงเสี ยง
มาเชื่อมโยงกับเทคนิคการประพันธ์ในประเด็นดังนี้
1. การจาลองการก้องของเสี ยง (Reverb) ในลักษณะต่าง ๆ โดยการบิดเบือนจากความ
สมจริ ง
2. การจ าลองเสี ย งสะท้อ น (Echoes) จากเสี ย งซึ่ งเป็ นต้น ก าเนิ ด เสี ย งก้อ งและเสี ย ง
สะท้อนกลับเป็ นกระบวนจังหวะ
3. การจาลองเสี ยงเสมือนจริ งที่เปล่งออกมาหลังจากเสี ยงจริ งสิ้ นสุ ดโดยลักษณะการ
หน่วงของเวลา (Delays)
4. การกรองเสี ยง (Filter) ในลักษณะต่าง ๆ เช่น เสี ยงพร่ ามัว เสี ยงเบลอ เสี ยงชัด และ
เสี ยงแตกจะมีลกั ษณะการบิดเบือนจากเสี ยงจริ ง
จากเทคนิ คการประพั น ธ์ เพลงดั ง กล่ า วนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ น าเสี ยงของสถานที่ ต่ า ง ๆ
(Soundscape) เสี ยงจากธรรมชาติ (Nature Sound) และเสี ยงที่เกิดจากการทดลองการสังเคราะห์โดย
วิธีการใหม่ เพื่อให้เกิดเสี ยงใหม่ หรื อมิวสิ คคอนเคร็ ต (Music Concrete) เพื่อขยายมิติของเสี ยงผ่าน
การตีความสู่ บทประพันธ์เพลง “เสี ยงสงขลา” โดยแบ่งออกเป็ น 2 ท่อนได้แก่ โผบิน (To fly) และ
วิถี (The way)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ประพันธ์เพลงมนรู ปแบบดนตรี อิเล็กทรอนิกส์
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วิธีดาเนินการและขอบเขตการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตของการบันทึกเสี ยง
1.1 บันทักเสี ยงจากแหลมสมิหลาไม่รวมไปถึงทะเลสาบสงขลาในช่วงเวลา 7:30 8:30 นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา
1.2 บันทึกเสี ยงจากพื้นที่ ในชุ มชนเมืองเก่ า จังหวัดสงขลา บริ เวณถนนนครนอก
และถนนนครใน ในช่วงเวลา 7:30 - 8:30 นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา
1.3 บันทึกเสี ยงจากการลงเรื อประมงชื่อโชคทวีในขณะออกทาประมงชายฝั่งด้าน
อ่าวไทยในช่วงเวลา 5:30 - 11:30 นาฬิกา และ 17:30 - 8:30 นาฬิกาของอีกวัน
1.4 บันทึกเสี ยงของระฆังจากวัดมัชฌิมาวาสไม่รวมวัดอื่น ๆ ในตัวเมืองสงขลาใน
ช่วงเวลา 7:30 - 8:30 นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา
1.5 บันทึกเสี ยเทศกาลตรุ ษจีนจากศาลเจ้าหลักเมืองสงขลาในช่วงเวลา 9:30 - 12:30
และ 15:30 - 18:30 นาฬิกา
1.6 บันทึกเสี ยงละหมาดจากมัสยิดบ้านบนเพียงแห่ งเดี ยวในช่ วงเวลา 7:30 - 8:30
นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา
1.7 ศึ กษาแนวความคิดจาก ดนตรี ซาวสเขป (Soundscape) ดนตรี อิเล็กทรอนิ ก ส์
(Electronic) การนาเอาเทคนิคในดนตรี มิวสิ คคอนเคร็ ต (Music Concrete) มาสร้างเสี ยงใหม่
2. ขอบเขตของการประพันธ์เพลง
ผูว้ ิจยั ได้ประพันธ์เพลงสาหรั บ สาหรับคอมพิวเตอร์ เปี ยโน สแนร์ ดรัมและแซก
โซโฟนเท่านั้น โดยมีเทคนิคการประพันธ์ดงั นี้
2.1 ศึกษาทบทวนเอกสารประวัติความเป็ นมาของเมืองสงขลา
2.2 ศึ ก ษาเทคนิ ค การประพัน ธ์ ด นตรี ในรู ป แบบดนตรี ซาวสเขป (Soundscape)
ดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และดนตรี มิวสิ คคอนเคร็ ต (Music Concrete)
2.3 นาเสี ยงที่ได้จากการบันทึกมาทดลองโดยการใช้เทคนิ คการจาลองการก้องของ
เสี ยง (Reverb) การจาลองเสี ยงสะท้อน (Echoes) หน่ วงของเวลา (Delays) การกรองเสี ยง (Filter)
การยืดเสี ยงออก
2.4 สร้างแนวทางการประพันธ์ดนตรี โดยใช้แนวคิดและเทคนิคการประพันธ์ดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ ซาวสเขป และ มิวสิ คคอนเคร็ ต
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ซาวสเขป (Soundscape) คือ เสี ยงจากการกระทาของมนุษย์ เสี ยงเครื่ องจักรต่าง ๆ เสี ยง
สัตว์ รวมไปถึงเสี ยงที่ถูกออกแบบ เสี ยงดนตรี ทุก ๆ เสี ยงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ
เสี ยงธรรมชาติ (Nature Sound) คื อ เสี ยงที่ เกิ ด จากขึ้ น จากธรรมชาติ เช่ น เสี ยงคลื่ น
ทะเล เสี ยงนกร้อง
รี เวิร์บ (Reverb) คือ การจาลองการก้องของเสี ยงในลักษณะต่าง ๆ โดยการบิดเบือน
จากความสมจริ ง
เอ็คโค (Echo) คือ การจาลองเสี ยงสะท้อน จากเสี ยงที่เป็ นต้นกาเนิ ดเสี ยงก้องและเสี ยง
สะท้อนกลับเป็ นกระบวนจังหวะ
ดีเลย์ (Delays) คือ การจาลองเสี ยงเสมือนจริ งที่เปล่งออกมาหลังจากเสี ยงจริ งสิ้ นสุ ด
โดยลักษณะการหน่วงของเวลา
ฟิ ลเตอร์ (Filter) คือ การกรองเสี ยง ในลักษณะต่าง ๆ เช่น เสี ยงพร่ ามัว เสี ยงเบลอ เสี ยง
ชัดและเสี ยงแตก เสี ยงจะมีลกั ษณะการบิดเบือนจากเสี ยงจริ ง
การตัด (Cut) ผูป้ ระพันธ์ได้เลือกตัดเอาช่วงเวลาของเสี ยงที่มีลกั ษณะเด่นจากบันทึกมา
จัดวาง
การถอยกลับของเสี ยง (Reverse) ผูป้ ระพันธ์ได้เลือกเอาช่วงเวลาของเสี ยงที่มีลกั ษณะ
เด่นมาทาการย้อนกลับเพื่อให้เกิดเสี ยงใหม่
โปรแกรม Logic Pro 9 คือ เครื่ องมือซอฟต์แวร์ เสี ยงและอุปกรณ์ บนั ทึ กเสี ยงสาหรับ
การสังเคราะห์เสี ยงและสร้างบทเพลง
โปรแกรม iZotope RX คือ เครื่ องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ค่าความถี่ของเสี ยง
โปรแกรม Max msp คื อ ชุ ด ซอฟต์แ วร์ ส าหรั บ เขี ย นโปรแกรมด้านดนตรี โดยใช้
กราฟิ กแทนที่การเขียนด้วยตัวอักษร
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สร้างแนวทางการประพันธ์ดนตรี โดยใช้แนวคิดและเทคนิ คการประพันธ์เพลงใน
แบบดนตรี ซาวสเขป (Soundscape) ดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ และมิวสิ คคอนเคร็ ต
2. เพื่ อเป็ นแนวคิดสาหรั บผูท้ ี่ สนใจจะศึ กษาในการประพันธ์แนวทาง (Soundscape
Composition)
3. สร้างการประพันธ์เพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
4. เผยแพร่

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ความเป็ นมาของสงขลา
เมื่อกล่าวถึงเมืองท่าทางตอนใต้ที่มีความสาคัญทางของประเทศไทย มีชุมชนโบราณ
และเมืองเก่าแก่โบราณสถานโบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะพื้นบ้านอันเป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ นั้นก็คือเมืองสงขลา
เมืองสงขลามีลกั ษณะทาเลที่ต้ งั อยู่เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ใกล้กบั แหลมมลายู เป็ น
เมืองท่าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก มีชาวต่างชาตินาเรื อเข้ามาแลกเปลี่ยนสิ นค้าได้แก่
อินเดี ย อาหรับ ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ชวา มลายู และจีน ปรากฏในบันทึกของพ่อค้าและนัก
เดินเรื อชาวอาหรับ-เปอร์ เซี ย ระหว่างปี พ.ศ. 1993-2093 ในนามของเมืองซิ งกูร์ หรื อ ซิ งกอร่ า 2 แต่
ในหนังสื อประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและการเมืองแห่ งราชอาณาจักรสยามของ นายกิ โลลาส แซร์
แวส เรี ยกชื่อเมืองสงขลาว่า “เมืองสิ งขร” สิ งขร หรื อ สิ งขระ ซึ่ งเป็ นคาที่มาจากภาษาบาลีว่า สิ งขร
หรื อ สิ งคะ ที่แปลว่า ภูเขาหรื อยอดเขาและด้วยที่ต้ งั ของเมืองสงขลาในยุคก่อนตั้งอยูต่ รงกับหัวเขา
แดง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา เพราะชาวอินเดียแล่นเรื ออ้อมแหลมมลายูมาสู่ ฝ่ังตะวันออก เมื่อมอง
จากทะเลเข้าสู่ ฝ่ังเมืองสงขลา จะเห็นภูเขาและเกาะแก่งเป็ นป้ อมปราการทางธรรมชาติ จึงเรี ยกด้วย
ค าภาษาดัง กล่ า ว ชาวยุโ รปจึ ง เรี ย กสงขลาตามภาษาของชาวอิ น เดี ย ว่า ซิ ง โกรา หรื อ ซิ ง กอรา
(Singora) หรื อบางตานานเรี ยกว่า “สิ งหลา” สื บเนื่ องมาจากพ่อค้าชาว เปอร์ เซี ย อินเดีย แล่นเรื อมา
ค้าขาย เห็นเกาะ 2 เกาะ หน้าเมืองสงขลา คือ เกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองจากทะเลเห็นเป็ นรู ปสิ งห์
สองตัวหมอบเฝ้ าปากทางเรื อเข้าสู่ เมือง จึงมีการสันนิษฐานว่า ชื่อ สงขลาเพี้ยนมาจากชื่อ “สิ งหลา”
(อ่าน สิ งหะ-หลา) แปลว่า เมืองสิ งห์ แต่ออกเสี ยงเพี้ยนเป็ น ซิงกูร์ หรื อ ซิงกอร่ า (Singora) เชื่อกันว่า
ชุ มชนใหญ่ในสงขลานั้นเกิ ดขึ้นแห่ งแรกที่บา้ นสทิ งหม้อ ซึ่ งเป็ นชุ มชนท่าเรื อชายฝั่ งทะเลสาบ
สงขลา ชาวเมืองประกอบอาชี พการค้าและประมง ต่อมาเกิ ดความเสื่ อมโทรมจนเกิ ดเป็ นชุ มชน
ขนาดที่ใหญ่กว่าคือเมืองสทิงพระ เป็ นศูนย์กลางการปกครองดินแดนรอบทะเลสาบ
‑

สกรรจ์ จันทร์รัตน์ และ สงบ ส่ งเมือง, การเริ่มต้ นและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีเมือง สงขลาเก่า (กรุ งเทพฯ: ป.สัมพันธ์พาณิ ชย์, 2532), 6.
5
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ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12- 19 ชาวเมืองส่ วนใหญ่น้ นั นับถือศาสนาพราหมณ์ซ่ ึ งมีหลักฐานทาง
โบราณคดี ปรากฏอยู่มากมาย3 มีการค้นพบหลักฐาน ได้แก่ ขวานหิ น ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสมัยก่ อน
ประวัติศาสตร์ ที่อาเภอสทิงพระ ด้วยความเป็ นมาของศิลปะและวัฒนธรรมสมัยที่เมืองสทิง พระ
เจริ ญรุ่ งเรื อง สทิงพระจึงเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรแห่ งหนึ่ งในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่ได้รับ
อิ ทธิ พ ลจากอิ น เดี ย โดยตรง ในสมัย อาณาจัก รศรี วิชัย เป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า 7 ศตวรรษ เพราะมี
ร่ อ งรอยทางสถาปั ตยกรรม ประติ มากรรม ที่ แ สดงให้เ ห็ น ว่า เมื องสทิ งพระเป็ นศูน ย์ก ลางการ
ปกครองดินแดนรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น ในพุทธศตวรรษที่ 19 ชื่ อเมืองสทิงพระเริ่ ม
เลือนหายไปและเกิดชุมชนแห่ งใหม่ใกล้เคียงกันขึ้นเรี ยกว่า “เมืองพัทลุงที่พะโคะ” ได้เจริ ญรุ่ งเรื อง
เป็ นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาลัทธิ ลงั กาวงศ์ ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-22 พวกโจรสลัดมลายู
ได้เข้ามาคุกคามบ่อย ๆ ทาให้บริ เวณชุ มชนเมืองพัทลุงที่พะโคะเสื่ อมลง ต่อจากนั้นจึงเกิดชุมชน
ขนาดใหญ่ข้ ึนใหม่ 2 แห่ งบริ เวณรอบทะเลสาบสงขลา คือ บริ เวณเขาแดงปากทะเลสาบสงขลาซึ่ ง
ได้กลายเป็ นเมื องสงขลาริ มเขาแดง และอี ก แห่ ง ที่ บางแก้ว อาเภอเขาชัย สน จัง หวัด พัท ลุ ง จน
กลายเป็ นเมืองพัทลุงในระหว่างปี พ.ศ. 2162-2223 เมืองสงขลาริ มเขาแดงมีความเจริ ญ ด้านการค้า
ขายกับต่างประเทศโดยมีเจ้าเมืองเชื้อสายมลายูอพยพมาจากอินโดนี เซี ย ได้หนี การค้าแบบผูกขาด
ของพวกดัทช์มาทาการค้าแบบเสรี ที่สงขลาโดยมีองั กฤษเป็ นผูส้ นับสนุ นในระยะแรกระหว่างปี
พ.ศ. 2162-2185 ในขณะนั้นเจ้าเมืองสงขลาชาวมุสลิมผูส้ ร้างเมืองสงขลาคือดาโต๊ะโมกอล ได้สร้าง
เมืองขึ้นที่บริ เวณทางเข้าทะเลสาบสงขลาจนกลายเป็ นเมืองท่าที่มีความสาคัญในแหลมมลายู ต่อมา
ในยุคของ สุ ลต่ าน ตวนกู สุ ลยั มานชาห์ ได้รับแต่ งตั้งจากราชสานัก กรุ งศรี อยุธยาเป็ นข้าหลวง
ผูส้ าเร็ จราชการเมืองสงขลา พ.ศ. 2163 ต่อจากบิดา (ดาโต๊ะโมกอล) แต่ในยุคของพระเจ้าปราสาท
ทองนั้น สุ ลยั มาน สถาปนาตนเองเป็ นสุ ลต่านเมืองสงขลาหรื อพระเจ้าเมืองสงขลา และไม่ข้ ึนตรง
กับกรุ งศรี อยุธยาอีก สุ ลยั มานได้ตีเอาเมืองนครศรี ธรรมราช พัทลุง และปั ตตานี มารวมเป็ นเมือง
เดียว จนกรุ งศรี อยุธยาส่ งทัพมาตีหลายคราก็ไม่แตกพ่าย จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2173 เมืองสงขลาจึงโดน
ตีแตก และถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรม ต่อมาได้ตกเป็ นเมืองขึ้นของเมืองพัทลุงจนถึงปี พ.ศ. 2242 - 2319
หลังจากนั้นเมืองสงขลาย้ายไปตั้งขึ้นใหม่ที่บริ เวณบ้านแหลมสน เรี ยกว่าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน มี
เจ้าเมืองส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยพุทธ ตั้งอยูต่ รงข้ามกับที่ต้ งั ของเมืองสงขลาในปัจจุบนั และในปี พ.ศ.
2310 สยามประเทศได้เสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่ประเทศพม่า เจ้าพระยานครตั้งตนเป็ นใหญ่และตั้งให้

อเนก นาวิกมูล, สมุดภาพสงขลามหาวชิราวุธ (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั
ลิชชิ่ง,2536), 32.
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นายวิ เถียน ผูเ้ ป็ นญาติข้ ึนเป็ นเจ้าเมืองสงขลา ต่อมาเมื่อก๊กเจ้าเมืองนครถูกปราบโดยพระเจ้ากรุ ง
ธนบุ รี จึ ง ได้แ ต่ ง ตั้ง ให้ น าย เหนี่ ย น แซ่ เฮา ผูเ้ ป็ นนายอากรรั ง นกขึ้ น เป็ นเจ้า เมื อ งสงขลาโดย
พระราชทานนามว่ า “หลวงสุ ว รรณคี รี ส มบัติ ” ต้น ตระกูล ณ สงขลา ได้ป กครองเมื อ งสงขลา
ติดต่อกันมาไม่ขาดถึง 8 คน (พ.ศ. 2318 - 2444) เมืองสงขลาตั้งที่ฝ่ั งแหลมสน เนื่ องด้วยมีปัญหา
แหล่งน้ าอุปโภคบริ โภคไม่เพียงพอและการขยายตัวของเมืองเป็ นไปได้ยาก จึงต้องย้ายเมืองสงขลา
มายังฝั่งตะวันออกของแหลมสนนั้นคือ ตาบลบ่อยางเขตเทศบาลนครสงขลาปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2385
ในสมัยสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรี
(เถี้ยนเส้ง) สร้างป้ อมกาแพงเมือง ระหว่างที่ก่อสร้างกาแพงเมืองนั้น ตวนกูอาหมัด สะอัด ได้ชวน
หัวเมืองทั้ง 7 ยกมาตีเมือสงขลา แต่ไม่สาเร็ จและถูกปราบลง เมื่อปราบปรามกบฏเรี ยบร้อยแล้ว จึง
ได้สร้างป้ อมและกาแพงเมืองสงขลาจนเสร็ จได้จดั ให้มีการฝังหลักเมืองสร้างป้ อมกาแพงเมืองอย่าง
มัน่ คง หลังจากนั้นสงขลาก็มีความมัน่ คงและเจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ วในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ราชการที่ 5 ได้มีการปฏิรูปการปกครองมีการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นมี
พระวิจิตรวรสาสน์ (ปั้ น สุ ขุม) เป็ นข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา ในปี พ.ศ. 2438 เป็ น
แห่ งแรก และในปี พ.ศ. 2439 จึงได้จดั ตั้งมณฑลนครศรี ธรรมราช (พ.ศ. 2439-2458) และเป็ นที่ต้ งั
ศาลาว่า การภาคใต้ (พ.ศ. 2458-2468) เฉพาะมณฑลนครศรี ธรรมราชนั้น ประกอบด้ว ย สงขลา
นครศรี ธรรมราช พัทลุง ปั ตตานี ยะลา ยะหริ่ ง ระแงะ รามัญ สายบุรี หนองจิก สถานที่ทาการ คือ
จวนเก่าตระกูล ณ สงขลา ซึ่ งปั จจุบนั กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติสงขลาเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์
สถานเมื่อ พ.ศ. 2525 ในระหว่างปี พ.ศ. 2453- 2458 เจ้านายในพระราชวงศ์จกั รี พระองค์หนึ่งคือ พล
เอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงลงมาเป็ นข้าหลวงต่างพระเนตร
พระกรรณรัชกาลที่ 5 ในฐานะ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรี ธรรมราช และนับตั้งแต่ พ.ศ. 24582468 เป็ นอุปราชปั กษ์ใต้ ซึ่ งมีอานาจบังคับบัญชามณฑลสุ ราษฎร์ ธานี มณฑลปั ตตานี และมณฑล
นครศรี ธรรมราช รวมระยะเวลาที่ทรงประทับอยู่ที่สงขลานานถึง 15 ปี ในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลยุบ
มณฑลต่ า ง ๆ ทั้ง หมดในแต่ ล ะจัง หวัด ซึ่ งอยู่ใ นฐานะเท่ า เที ย มกัน สงขลาจึ ง กลายเป็ นจังหวัด
นับตั้งแต่ปีนั้น4 ความหลากหลายที่ชวนสับสนในเรื่ องของภาษา วัฒนธรรม และศาสนาในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ทาให้เห็ นการเข้ามาของหลายเชื้ อชาติ โดยเส้นทางการเดิ นเรื อเพื่อค้าขายได้
นาพาความหลากหลายของเชื้ อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และอาหารการกิ น ด้วยความสัมพันธ์ที่
สอดคลองกันอย่างกลมกลืน โดยมีสามวัฒนธรรมหลัก ๆ ที่อยูร่ ่ วมกันคือชาวไทยเชื้อสายจีน พุทธ
และ มุสลิม อยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
4

อเนก นาวิกมูล, สมุดภาพสงขลามหาวชิราวุธ, 32-34.
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ภาพที่ 1 แสดงแผนที่สยามสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ที่มา: จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ของกรมศิลปากร, อ้างถึงใน อเนก นาวิกมูล,
ในสมุดภาพสงขลา มหาวชิราวุธ (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง,2536), 57.
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จานวนประชากรในจังหวัดสงขลา5

ภาพที่ 2 ภาพแสดงจานวนประชากรจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2550
ที่มา:สื บค้นจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการลงทะเบียน,สถิติ
ประชากรและบ้ าน - จานวนประชากรแยกรายอายุ,เข้าถึงเมื่อ 15/05/2017,เข้าถึงได้จาก
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php

ภาพที่ 3 ภาพแสดงจานวนประชากรจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2559
ที่มา:สื บค้นจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถิติทางการลงทะเบียน,สถิติประชากรและ
บ้ าน - จานวนประชากรแยกรายอายุ,เข้าถึงเมื่อ 15/05/2017,เข้าถึงได้จาก
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
ที่มา:สื บค้นจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการลงทะเบียน
,สถิติประชากรและบ้ าน - จานวนประชากรแยกรายอายุ,เข้าถึงเมื่อ 15/05/2017,เข้าถึงได้จาก
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew//upstat_age_disp.php
5
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จะเห็นได้วา่ ในปี พ.ศ. 2550 จานวนประชากรในจังหวัดสงขลามีจานวน 1,324,915 คน
และเพิ่มขึ้นเป็ น 1,417,440 คน ในปี พ.ศ. 2559
จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติทาให้ผวู ้ จิ ยั เกิดความสนใจ
ที่จะบันทึกเสี ยงที่เกิดขึ้นเพือ่ นามาสร้างเป็ นบทประพันธ์ “เสี ยงสงขลา สาหรับคอมพิวเตอร์ เปี ยโน
สแนร์ดรัม และแซกโซโฟน”
วัฒนธรรมและประเพณี
ดังที่กล่าวในความเป็ นมาของจังหวัดสงขลาในเบื้องต้นแล้วว่ามีหลักฐานทาโบราณคดี
ที่มีอายุเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยา พบซากสถาปั ตยกรรมและประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับศาสนาพุทธ
พราหมณ์ และอิสลาม ชี้ให้เห็นถึงการอาศัยอยู่ของคนพื้นถิ่นเดิมของเมืองสงขลาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั โดยอาชีพส่ วนใหญ่คือการทาประมง มีการนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ ต่อมามีการเดิน
ทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าจากนา ๆ ประเทศ โดยทางเรื อ
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน
การเข้ามาของชาวจีนยังประเทศไทยและภาคใต้ของไทย ชาวจีนรู ้จกั แผ่นดินทางตอน
ใต้ของไทยมายาวนาน เนื่องจากพ่อค้าได้เดินทางติดต่อค้าขายจากคาบสมุทรอินเดียไปจนถึงจีน นับ
ตั้งแต่ ราชวงศ์เหลียงในพุทธศตวรรษที่ 7-8 ระยะแรกนั้นการเดินเรื อสมุทรเป็ นของอินเดีย อาหรับ
และเปอร์ เซี ยเท่านั้น พ่อค้าจีนยังไม่เดินเรื อมาค้าขายโดยตรงกับคนในคาบสมุทรนี้ มากนัก มีบา้ งก็
เพียงเช่าเรื ออินเดียและอาหรับ-เปอร์ เซี ยลงมาค้าขายเล็กน้อย แต่เนื่ องจากจีนเป็ นตลาดใหญ่ที่ผลิต
สิ นค้า และมีอานาจทางการเมืองมากจึงมี อิทธิพลค่อนข้างสู งในภูมิภาคนี้ สิ นค้าในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ เช่น เครื่ องเทศและของป่ า ได้รับความนิ ยมมากในจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ซึ่ งเมืองท่าในการส่ งผ่านสิ นค้าระหว่างอินเดี ย อาหรับ-เปอร์ เซี ย และจีน ซึ่ งสร้างกาไรให้แก่
พ่อ ค้าแถบภู มิ ภ าคนี้ อย่างมาก โดยที่ จี น ก็ย งั เป็ นผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า อุ ปโภคบริ โ ภครายใหญ่ ที่ มีค วาม
ต้องการเป็ นอันมากในอินเดี ย ตะวันออกกลางและยุโรป เช่น เครื่ องถ้วยจีนที่มีการขุดพบในแหล่ง
ชุมชนโบราณและแหล่งที่เป็ นเมืองท่าในสมัยราชวงศ์ซอ้ ง นับได้ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของพ่อค้าจีนเริ่ ม
เดินทางมาค้าขายกับเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้โดยตรงและอพยพมาตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ มากขึ้น
และประเทศไทยก็เป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่มีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก เมื่อสมัยราชวงศ์
ซ้องในปี พ.ศ. 1822 เมื่อมองโกลตีเมืองไง่ซวั แขวงมณฑลกวางตุง้ แตก ประชาชนจีนหลบหนีออก
ทะเลมาทางหมู่เกาะทะเลจีนใต้บา้ งเข้าเวียดนามบ้างไทยบ้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 1825 ราชวงศ์หงวน
ได้ส่งราชทูตมาเจริ ญพระราชไมตรี กบั ประเทศไทยในสมัยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช และชาว
จีนเข้ามาค้าขายประกอบอาชี พในประเทศไทย ปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิ ดการอพยพ คือ ปั ญหาทาง
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การเมืองในประเทศ เกิ ดกบฏสมาคม ดอกบัวขาวในปี พ.ศ. 2339 และเกิ ดกบฏไต้เผ้ง ระหว่างปี
พ.ศ. 2397-2477 รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจด้วย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรง
สนับสนุ นชาวจี นเข้าประเทศ เพราะทรงมีพระราชประสงค์จะใช้ชาวจีนเหล่านั้นในการค้าของ
ข้า หลวง 6และดังเอกสาร เบอร์ นี่ กล่ าวถึ งพ่อ ค้าชาวจี น ที่ เ ข้า มาค้าขายทางภาคใต้ของไทย เช่ น
นครศรี ธรรมราช สงขลา ปั ตตานี ในสมัยนั้นเปิ ดโอกาสให้ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ด้วยการ
เข้ามาของชาวจีนจึงได้นาประเพณี วฒั นธรรมและเทศกาลต่าง ๆ ของจีนเข้ามาด้วย ได้แก่
1. เทศกาลตรุ ษจีน ก่ อนวันตรุ ษจีนชาวไทยเชื้ อสายจี นในสงขลาจะทาความสะอาด
บ้านพร้อมกับการประดับประดาบ้านเรื อนให้สวยงาม หัวหน้าของครอบครัวจะเป็ นผูป้ ระกอบพิธี
เซ่ นไหว้เจ้าครัวไฟ อันเชิ ญเจ้ามารับของไหว้ ตอนเช้าตรู่ วนั ของวันสิ้ นปี เป็ นวันไหว้ หัวหน้าของ
ครอบครัวพร้อมด้วยคนในครอบครัว จะพากันไปไหว้เทพเจ้า ณ ศาลหลักเมืองและศาลเจ้าอื่น ๆ ที่
นับถือ
2. เทศกาลหยวนเชี ยว หลังจากเทศกาลตรุ ษจีน 15 วันจะประกอบพิธีเซ่ นเทพเจ้า เพื่อ
ขอพรจากเทพเจ้าให้บนั ดาลความอุดมสมบูรณ์และความสะดวกในการประกอบอาชีพตามความเชื่อ
เดิมของชาวจีน โดยชาวจีนจะหยุดพักผ่อน 15 วัน หลังวันตรุ ษจีน และจะประกอบพิธีเซ่นไหว้เทพ
เจ้าแต่ในปั จจุ บนั การหยุดงานหลังเทศกาลตรุ ษจี นจะปฏิบตั ิ เพียง 1-5 วัน แต่การเซ่ นไหว้ยงั ถื อ
ปฏิบตั ิตามบรรพบุรุษเหมือนเดิม
3. เทศกาลเชงเม้ ง เป็ นเทศกาลนี้ ลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจีนในสงขลาจะพากันไป
ไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุย้ ผูน้ าครอบครัวจะเซ่นไหว้แป๊ ะก๋ ง พระภูมิเจ้าที่ผดู ้ ูแลสุ สาน ซึ่งของไหว้น้ นั
ประกอบไปด้วย หมูน่ ึง เป็ ดนึ่งหรื อไก่น่ ึง ไข่เป็ ดย้อมสี แดง หมี่เตียวผัด ต้มพะโล้ ขนมถ้วยฟู หม่าน
โถ ซาลาเปา ผลไม้ สุ ร า น้ า ชา กระดาษเงิ น กระดาษทอง เงิ น กงเต๊ ก ดอกไม้ส ด โดยหั ว หน้า
ครอบครัวจะจุดธูป 3-5 ดอกไหว้เชิญ แป๊ ะก๋ งมารับของไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง เงินกงเต๊ก
ท้ายสุ ดจะจุดประทัดเพื่อบอกลาแป๊ ะก๋ ง
4. เทศกาลสารทขนมจ้ าง เชื่ อกันว่าเป็ นการเซ่ นไหว้เทพเจ้าเพื่อระลึกถึงซูหยวน ขุน
นางผูจ้ งรักภักดีต่อแผ่นดินแต่ในปั จจุบนั เป็ นการเซ่นไหว้กนั ตามประเพณี เพื่อขอพรจากเทพเจ้าให้
ครอบครัวมีความสุ ข
5. เทศกาลสารทจีน เมื่อถึงกาหนดครึ่ งปี ชาวไทยเชื้อสายจีนในสงขลาจะหยุดงานเพื่อ
ประกอบพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าพิธีดงั กล่าว จะทากันที่ศาลเจ้าในชุมชนและเจ้าที่ในบ้าน
วสันต์ ชีวะสาธน์, สถาปัตยกรรมจีนในเมืองปัตตานี (ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์,2529), 25.
6
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6. เทศกาลไหว้ พ ระจั น ทร์ เทศกาลเซ่ น ไหว้พ ระจัน ทร์ เ พื่ อ ขอโชคลาภจากเจ้า แม่
พระจันทร์เชื่อกันว่าเจ้าแม่พระจันทร์เป็ นผูห้ ญิง ผูเ้ ซ่นไหว้จึงต้องเป็ นผูห้ ญิงจะไหว้บริ เวณลานบ้าน
หรื อดาดฟ้ า หรื อบริ เวณที่มองเห็นพระจันทร์ได้ชดั เจน เมื่อพระจันทร์เต็มดวง
7. เทศกาลกินเจ จัดวันขึ้น 1 ค่าถึงวันขึ้น 9 ค่า เดือน 9 ตามปฏิทินจีน มีความเชื่อกันว่า
เทพเจ้าจะลงมายังโลกมนุ ษย์เพื่อตรวจดูความเป็ นไปของมนุ ษย์และบันดาลให้เป็ นไปตามกรรมที่
กระทาไว้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ชาวไทยเชื้อสายจีนในสงขลาจะงดเว้นการบริ โภคเนื้ อสัตว์ และถือ
ศีลรักษากาย วาจา ใจ ให้บริ สุทธิ์ วันแรกของพิธีคือวันขึ้น 1 ค่า ผูก้ ินเจจะแต่งกายชุดขาวไปพร้อม
กันที่ศาลเจ้าหลักเมืองและเซ่นไหว้ดว้ ยธูป เพื่ออันเชิญเทพเจ้า
8. เทศกาลไหว้ เทพเจ้ าประจาป จัดเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าที่ผชู ้ ่วยคุม้ ครอง
ดูแล มีการจัดพิธีข้ ึนที่ศาลเจ้าชัว่ คราวที่หาดแหลมสนอ่อน โดยจะอันเชิญเทพเจ้าทุกศาลเจ้า
ใน อ.เมืองสงขลา หลังจากอันเชิญเทพเจ้ามาแล้วจะยกเสาไม้ไผ่หน้าศาลเจ้าชัว่ คราว เรี ยกว่าเสาภูมิ
เทวดา และมีการเซ่นไหว้เสาภูมิเทวดา
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายมุสลิม
การเข้า มาของศาสนาอิ ส ลามในคริ สต์ ศ ตวรรษที่ 13 และ 14 ศาสนาอิ ส ลามได้
แพร่ กระจายเข้ามาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้บริ เวณคอคอดกระหรื อนั้นคือทางตอนใต้ของประเทศ
ไทย การเข้ามาของศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลานั้นได้รับอิทธิ พลจากการเข้ามาทาการค้าของ
ชาวเปอร์เซียที่นาสาเภาเข้ามาค้าขายในสมัยกรุ งศรี อยุธยาในยุคสมัยของสมเด็จพระเพทชารา โดยมี
หัวหน้า 2 คน เป็ นพี่นอ้ งกัน ผูพ้ ี่ชื่อเช็คอะหฺ หมัด อัลคุม ผูน้ อ้ งชื่อ เช็คซะอีด อัลคุม ทั้งสองคนเป็ น
ชาวเมืองคุ ม (เมืองเดี ยวกับอิ หม่ามโคมัยนี ) ต่อมาเช็คอะหะหมัดได้สมรสกับหญิงชาวไทยและ
ได้รับราชการในราชสานักเป็ นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย จนได้รับการพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็ น พระยาจุฬาราชมนตรี คนแรกของกรุ งศรี อยุธยาทาหน้าที่เป็ นเจ้ากรมท่าฝ่ ายขวา
ควบคุมการค้าขายของกรุ งศรี อยุธยากับกลุ่มพ่อค้าชาวเปอร์ เซี ยและชาวอาหรับ คู่กบั พระยาดชฎึก
ราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าฝ่ ายซ้าย ทาหน้าที่ควบคุมการค้าขายของกรุ งศรี อยุธยากับกลุ่มพ่อค้าชาวจีน
เชื้อสายเปอร์เซียที่นบั ถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีหรื อสุ หนี่ที่เข้ามาในประเทศไทยคือเชื้อสายของ
ซุลตาน โมกอล เดิมเป็ นชาวเปอร์ เซี ย(อิหร่ าน) ได้เดินเรื อไปตั้งหลักแหล่งทาการค้าที่เกาะซาเลห์
หมู่เกาะซิ ลิเบสในเกาะชวากลางซึ่ งปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศอินโดนี เซี ย ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้า
ทรงธรรมแห่ งกรุ งศรี อยุธยาได้ถูกพวกฝรั่งตะวันตก (โปรตุเกส) รุ กราน จึงย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลัก
สร้างบ้านสร้างเมืองที่หัวเขาแดง คือเมืองซิ งโกร่ าหรื อนังฆรี สิงขราซึ่ งคือเมืองสงขลาในปั จจุบนั
นัน่ เอง ต่อมาบุตรชายของท่านโมกอล คือ ท่านสุ ลยั มาน ได้ประกาศตั้งเมืองสงขลาเป็ นอาณาจักร
อิ ส ระไม่ ข้ ึ น ต่ อกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา สถาปนาตัว เองเป็ น สุ ลต่ านสุ ล ัย มานชาร์ ใ นสมัย สมเด็จ พระเจ้า
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ปราสาททองประมาณปี พ.ศ. 2173 และถึ ง แก่ อ สั ญ กรรมในปี พ.ศ. 2211 ในสมัย สมเด็ จ พระ
นารายณ์มหาราช ระยะเวลาที่สุลต่านสุ ลยั มาน ชาร์ ปกครองเมืองสงขลายาวนานรวม 46 ปี หลังจาก
สุ ลต่านสุ ลยั มาน ชาร์ ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว มุสตอฟาผูเ้ ป็ นบุตรชายได้ข้ ึนครองเมืองสงขลาต่อ
จากบิดา หลังจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ส่งกองทัพไปยึดเมืองสงขลามาขึ้นกับกรุ งศรี
อยุธยาได้เป็ นผลสาเร็ จ จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงเป็ นเหตุให้ศาสนาอิสลามเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเมืองสงขลาโดยมีวฒั นธรรมและประเพณี ได้แก่
1. ประเพณีการเข้ าสุ หนัต การเข้าสุ หนัต (มาโซะยาวี) คาว่า สุ หนัต ภาษาอาหรับว่า สุ น
นะฮ แปลว่า แบบอย่างหรื อแนวทางหมายความว่าเป็ นการปฏิบตั ิตาม นบีมุฮมั มัด คาว่า มาโซะยาวี
เป็ นภาษามลายู (มาโซะ แปลว่าเข้ายาวี เป็ นคาที่ใช้เรี ยกชาวอิสลามที่อยูแ่ ถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยส่ วนรวม) หมายถึงเข้าอิสลาม หรื อพิธีขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย การเข้าสุ หนัตชายมักจะ
ทาการเข้าสุ หนัตในระหว่างอายุ 1 ขวบ ถึงอายุ 15 ขวบ หญิงจะเข้าสุ หนัตตั้งแต่คลอดใหม่ ๆ จนอายุ
ไม่เกิน 2 ขวบ พิธีเข้าสุ หนัตหญิงนั้น หมอตาแยจะเอาสตางค์แดงมีรู วางรู สตางค์ตรงปลายกลีบเนื้อ
ซึ่ งอยูร่ ะหว่างอวัยวะเพศของทารกหญิงแล้วใช้มีดคม ๆ หรื อปลายเข็มสะกิดปลายเนื้ อส่ วนนั้น ให้
เลือดออกมาขนาดแมลงวันตัวหนึ่ งกินอิ่ม เป็ นอันเสร็ จพิธี ส่ วนการเข้าสุ หนัตชายนั้น ผูท้ าพิธีขลิบ
หนังหุ ้มปลายอวัยวะเพศเรี ยกว่าโต๊ะมูเด็ง บางรายจะจัดงานและมีขบวนแห่ ใหญ่โต เชิญแขกเหรื่ อ
ให้มากินเหนี ยว (มาแกปูโละ) หรื อบางรายจัดให้มีการแสดงมหรสพ เช่น มะโย่ง ลิเกฮูดูให้ชมด้วย
2. ประเพณีฮารี รายอ เทศกาลฮารี รายอมีอยู่สองวันคือ วันฮารี รายอ หรื อวันอิฎิลฟิ ตรี
เป็ นวันรื่ นเริ ง เนื่ องจากสิ้ นสุ ดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็ นการกลับเข้าสู่ สภาพเดิม ตรงกับ
วันที่หนึ่ งของเดือนเซาวาล ซึ่ งเป็ นเดือนที่สิบทางจันทรคติ การปฏิบตั ิของชาวอิสลามในวันรายอ
จะบริ จาคทานเรี ยกว่า ซากัดฟิ ตเราะห์ (การบริ จาคข้าวสาร) มีการบริ จาคทานแก่ คนแก่ หรื อคน
ยากจน บางทีจึงเรี ยกว่า วันรายอฟิ ตเราะห์ หลังจากนั้นจะไปละมาดที่มสั ยิด จากนั้นจะมีการขอขมา
จากเพื่อน มีการเยีย่ มเยียนญาติพี่นอ้ งที่อยูใ่ กล้และไกลออกไป มีการเลี้ยงอาหารด้วย วันฮารี รายอหัว
ญี หรื อวันรายออิฎิลอัฎฮา คาว่า อัฎฮา แปลว่า การเชื อดพลี เป็ นการเชื อดสัตว์เพื่อเป็ นอาหารแก่
ประชาชนและคนยากจน อิดลั อัดฮา จึงหมายถึงวันรื่ นเริ งเนื่ องในวันเชือดสัตว์พลี ตรงกับวันที่สิบ
ของเดื อนซุ ลฮจญะ เป็ นเวลาเดี ยวกับการประกอบพิธีหัจญ์ ที่เมืองเมกกะของชาวอิสลามทัว่ โลก
ชาวไทยอิสลามจึงนิ ยมเรี ยกวันตรุ ษนี้ ว่า วันอีดใหญ่ การปฏิบตั ิจะมีการละหมาดร่ วมกันและเชือด
สัตว์เช่น วัว แพะ แกะ แล้วแจกจ่ายเนื้ อสัตว์เหล่านั้นแก่คนยากจน การเชื อดสัตว์พลีน้ ี เรี ยกว่า กรุ
บาน การปฏิบตั ิตนในวันนี้ คือ
- อาบน้ าสุ หนัต ทั้งชายหญิงและเด็กที่สามารถไปละหมาดได้ เวลาดีที่สุดคือหลังจาก
แสงอรุ ณขึ้นของวัน ฮารี รายอ
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- แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่สะอาดสวยงาม
- บริ จาคซะกาดฟิ ตเราะห์ก่อนละหมาด อิฎิลฟิ ตรี
- ให้ทุกคนไปละหมาดรวมกันกลางแจ้งหรื อที่มสั ยิดและฟังการบรรยายธรรมหลัง
ละหมาด
- การกล่าวสรรเสริ ญอัลเลาะห์
- ทากรุ บาน ถ้ามีความสามารถด้านการเงิน
- เยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติ และครู อาจารย์ เพื่อเป็ นการกระชับความสัมพันธ์และขออภัย
ซึ่งกันและกันในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั ทั้งนี้จะเห็นถึงความหลากหลายใน
วัฒนธรรมของเมืองสงขลาดังที่มีจารึ กสาโรงซึ่งมีอยู่ 3 หลัก เป็ นภาษาไทย จีน และมลายู อย่างละ 1
หลัก สาระส าคัญ ของทั้ง 3 หลัก ตรงกัน ท าให้ เ ห็ น ถึ ง การอยู่ร่ ว มกัน ของ 3 เชื้ อ ชาติ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายพุทธ
จากประวัติของเมืองสงขลาได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นถึงการอาศัยอยู่ของคนที่อยู่ในพื้น
เดิ ม ของเมื อ งสงขลาที่ มี ก ารผสมผสานระหว่ า งศาสนาพราหมณ์ กับ ศาสนาพุ ท ธจึ ง เกิ ด เป็ น
วัฒนธรรมประเพณี ของคนไทยเชื้อสายพุทธในจังหวัดสงขลาได้แก่
1. งานเทศกาลทาบุญเดือนสิ บ เป็ นงานประเพณี ของชาวไทยภาคใต้ ซึ่ งเกิดจากความ
เชื่อที่วา่ ช่วงแรม 1-15 ค่าเดือนสิ บ วิญญาณของญาติพี่นอ้ งผูล้ ่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ไป
เกิดจะได้รับการปลดปล่อยให้มาพบญาติพี่นอ้ งในเมืองมนุษย์ ผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยูก่ ็จะจัดหาอาหารต่าง
ๆ ไปทาบุญตามวัดเพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ที่อาเภอสทิงพระจะจัดงานเทศกาล
นี้ แตกต่างไปจากที่อื่น คือมี การแห่ หุ่ นทองสู ง เพื่อใช้แทนญาติ หรื อผูอ้ าวุโสที่เป็ นที่นับถื อของ
ชาวบ้าน
2. งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี ในวันแรม 1 ค่า เดือน
11 ประมาณเดือนตุลาคม ณ อาเภอเมือง พิธีจะเริ่ มก่อนวันงานด้วยการห่ มผ้าพระเจดียบ์ นยอดเขาตัง
กวน ในวันงาน เวลาเช้าจะเป็ นพิธีตกั บาตรเทโวบริ เวณเชิงเขาตังกวน พระสงฆ์หลายร้อยรู ปจะเดิน
ลงมาจากเขาตังกวนเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ตอนสายจะมีเรื อพระจากวัดต่าง ๆ ในเขต
จังหวัดสงขลาเคลื่อนผ่านให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทาบุญและลากพระ ตามความเชื่อที่ว่าจะได้บุญ
กุศลสู ง เรื อพระจะมารวมกันที่บริ เวณสระบัวเพื่อร่ วมประกวดการตกแต่งเรื อพระนอกจากนี้ภายใน
งานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
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สถานที่สาคัญ
ทะเลสาบสงขลาเป็ นแหล่งน้ าที่มีความสาคัญแห่ งหนึ่ งของประเทศไทย เป็ นแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ซ่ ึงมีท้ งั น้ าจืด น้ ากร่ อยและน้ าเค็มอยูใ่ กล้เคียงกัน จึงทาให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศน์อยู่ตลอดเวลา ดิ นแดนรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาคือ
อาเภอชะอวด อาเภอหัวไทร อาเภอระโนด อาเภอสทิงพระ อาเภอกระแสสิ นธุ์ อาเภอสิ งหนคร
อาเภอเมือง อาเภอหาดใหญ่ และอาเภอรัตภูมิ ในบริ เวณอาเภอหัวไทร อาเภอระโนด อาเภอกระแส
สิ นธุ์ อาเภอสทิงพระ และอาเภอสิ งหนคร บริ เวณนี้ เดิมทีเป็ นเกาะสองเกาะ คือพื้นที่ในส่ วนอาเภอ
หัวไทรไปจนถึงอาเภอสิ งหนครซึ่ งเป็ นเกาะขนาดใหญ่ ส่ วนเกาะขนาดเล็กก็คือ "เกาะใหญ่" ใน
ปั จจุบนั อันเกิดจากระดับน้ าที่ลดลงทาให้พ้ืนที่ดินเดิมใต้ผิวน้ าโผล่ข้ ึนมาเป็ นภูเขาเตี้ย ๆ ประกอบ
กับลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อพัดเอาทรายทะเลมาทับถมทางด้านซี กตะวันออกของภูเขา ทาให้
เกิดสันทรายงอกออกไปเรื่ อย ๆ ในขณะที่ซีกตะวันตกของภูเขาก็เกิดดินตะกอนที่ลาน้ าสายสั้น ๆ
คือคลองนางเรี ยม คลองปากประ คลองลาปา คลองท่าเดื่อ คลองอู่ตะเภา และแม่น้ าสายยาวที่พาด
จากจังหวัดสตูลไหลออกทะเลที่บริ เวณทะเลสาบตอนใน ทาให้แผ่นดิ นทั้งสองด้านงอกออกไป
เรื่ อย ๆ จนกลายเป็ นเกาะขึ้น ซึ่ งภายหลังเกาะนี้ ก็ได้กลายเป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานทามาหากิ นเป็ นชุมชน
หนาแน่ นเพราะมีความเหมาะสมที่จะเป็ นท่าเรื อ และสามารถกาบังลมได้เป็ นอย่างดี แม้แผ่นดิ น
ทางด้านทิศเหนื อจะงอกออกไปจนติดเป็ นแผ่นดินเดียวกันแล้ว บริ เวณเกาะซึ่ งพัฒนาเป็ นแหลมก็
ยังคงเป็ นชุมชนที่หนาแน่นยิง่ ขึ้น เมื่อน้ าในทะเลสาบตอนในเปลี่ยนเป็ นน้ าจืด เพราะได้รับอิทธิพล
จากน้ าในลาคลองที่ได้กล่าวถึงข้างต้นมากกว่าน้ าทะเล พื้นที่โดยรอบของทะเลสาบจึงเริ่ มกลายเป็ น
พื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากบริ เวณนี้มีดินตะกอนทับถมกันมากซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงกลายเป็ น
แหล่งผลิตข้าวที่สาคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะบริ เวณฝั่งตะวันตก ขณะเดียวกันทะเลสาบที่เกิดขึ้นก็
เป็ นแหล่งของสัตว์น้ านานาชนิดด้วย ส่ วนบริ เวณตอนบนหรื อแถบต้นน้ าเชิงเขาก็เป็ นเขตป่ าที่มีป่า
ดงดิบขึ้นปกคลุมหนาแน่น จึงมีผลผลิตจากป่ าจานวนมาก เช่น หวาย ไม้ไผ่ สมุนไพร งาช้าง เครื่ อง
หนัง เขาสัตว์ และของป่ า อื่น ๆ ซึ่ งของพวกนี้ พ่อค้าชาวจีนและอินเดียต้องการมาก พ่อค้าชาวจีน
และอินเดียจึงเดินทางเข้ามาค้าขายและนาเอาอารยะธรรมเข้ามาเผยแพร่ ในบริ เวณคาบสมุทรมลายู
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาแบ่งออกได้เป็ น 4 ตอนใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. อยูต่ อนบนสุ ดมีพ้ืนที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร
เป็ นทะเลสาบน้ าจืดโดยแยกส่ วนกับทะเลสาบ มีคลองนางเรี ยมเชื่อมต่อระหว่างทะเลน้อยกับทะเล
หลวงทิ ศ ตะวัน ตกของทะเลน้อ ยเป็ นส่ ว นของจัง หวัด พัท ลุ ง ทิ ศ เหนื อ เป็ นส่ ว นของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราชและทิศตะวันออกจรดอาเภอระโนด จังหวัดสงขลาทะเลน้อยเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่
มีพืชน้ านานาชนิดขึ้นอยู่ โดยรอบ มีป่าพรุ ขนาดใหญ่มีวชั พืชพวกผักตบชวา กกจูดและยังเป็ นแหล่ง
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ของนกน้ านานาพันธุ์ท้ งั ที่ประจาถิ่นและที่อพยพมาจากแหล่งอื่น
2. ทะเลหลวง (ทะเลสาบสงขลาตอนบน) เป็ นส่ วนของทะเลสาบสงขลาถัดจากทะเล
น้อยลงมาจนถึงเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสิ นธุ์เป็ นห้วงน้ ากว้างใหญ่ที่สุด มีพ้ืนที่ประมาณ 458.80
ตร.กม. ความลึกประมาณ 2 เมตร ในอดี ตเป็ นท้องน้ าจื ดขนาดใหญ่แต่ในบางปี มีการรุ กตัวของ
น้ าเค็มค่อนข้างสูงในช่วงฤดูแล้ง
3. ทะเลสาบ (ทะเลสาบตอนกลาง) อยู่ถดั จากทะเลหลวงลงมาตั้งแต่บริ เวณแนวเกาะ
ใหญ่ทางใต้ไปบรรจบกับเขตอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงอาเภอสทิงพระจนถึงบริ เวณ ปากรอ
อาเภอสิ งหนครจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ประมาณ 377.20 ตร.กม. ความลึกประมาณ 2 เมตร เป็ นส่ วน
ของทะเลสาบที่มีเกาะมากมาย เช่น เกาะสี่ เกาะห้า เกาะหมาก เกาะนางคา พื้นที่ส่วนนี้ เป็ นการ 16
ผสมผสานของน้ าเค็มและน้ าจืดจึงทาให้มีสภาพเป็ นทั้งน้ าจืดและน้ ากร่ อยในช่วงที่เป็ นน้ าจืดจะมี
พืชปกคลุมโดยทัว่ ไป
4. ทะเลสาบสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง) เป็ นส่ วนของทะเลสาบตอนนอกสุ ดที่
เชื่อมต่อกับอ่าวไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 182 ตร.กม. ความลึกประมาณ 1.5 เมตร ยกเว้นช่องแคบที่ติด
กับทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็ นช่องเดินเรื อมีความลึกประมาณ 12-14 เมตร ทะเลสาบส่ วนนี้เป็ นบริ เวณที่มี
น้ าเค็ม แต่บางส่ วนในช่วงฤดูฝนจะเป็ นน้ ากร่ อยและได้รับอิทธิพลจากน้ าขึ้นน้ าลงบริ เวณทางตอน
ใต้มี พ้ื น ที่ ป่ าชายเลนปกคลุ ม โดยทั่ว ไป แต่ ปั จ จุ บ ัน ถู ก เปลี่ ย นไปเป็ นพื้ น ที่ อ ยู่อ าศัย และพื้ น ที่
เพาะเลี้ยงกุง้ นักท่องเที่ยวสามารถหาเรื อท่องเที่ยวในทะเลสาบได้
หาดสมิหลา สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญที่มีชื่อเสี ยงของสงขลา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
สงขลา หาดสมิหลามีโขดหิ นขนาดเล็กยืน่ ลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากที่เรี ยกว่า “ทรายแก้ ว”
มีป่าสนร่ มรื่ น จาก หาดสมิหลา สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั งดงามของ เกาะหนูเกาะแมว จนมีคา
กล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา มีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสี ยง
คือ รู ปปั้ นนางเงือกทอง โดยรอบบริ เวณได้จดั สวนหย่อมไว้ดูร่มรื่ นเหมาะเป็ นที่นงั่ พักผ่อนยามเย็น
เมื่ อ มองออกไปในทะเลจะเห็ น เกาะหนู เกาะแมวอันเป็ นอี กสั ญลัก ษณ์ หนึ่ ง หาดสมิ หลาเป็ น
ชายหาดที่มีบรรยากาศสงบ เหมาะสาหรับมาพักผ่อนชมวิว มีชายหาดต่อเนื่องกัน เรี ยกว่าแหลมสน
อ่อน อยูเ่ ลยหาดสมิหลาไปทางตะวันตก ช่วงของแหลมสนอ่อนจะยาวไปจนถึงสันเขื่อนในทะเล
เขาตังกวน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่งใน อ.เมือง จ.สงขลา เป็ นเนิ นเขาสู ง
จากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนนี้ สามารถมองเห็ น ทิ ว ทัศน์ของเมื อง
สงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็ นที่ประดิษฐานเจดียพ์ ระธาตุคู่เมือง สงขลาซึ่งสร้างในสมัย
อาณาจักรนครศรี ธรรมราช เป็ นศิลปะสมัยทวาราวดี (อยูบ่ นยอดเขาสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ
(2,000 ฟุต) โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็ น
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ทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
9 ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารี ริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย ์ ทุก ๆ ปี ในเดือนตุลาคม จะมี
งานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย ์ และประเพณี ตกั บาตรเทโว ลากพระของสงขลา
เกาะยอ เป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสู ลานนท์ไป
ตามเส้นทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 407 และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 408 ทางไปอาเภอสิ งหนคร เกาะยอมีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 9,275 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ น
ไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม บนเกาะยอมีการทาสวนผลไม้แบบสุ มรุ ม
หมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุ น ผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอคือ
จาปาดะ ลักษณะคล้ายขนุนแต่ลูกเล็กกว่า สามารถนาไปทอดเหมือนกล้วยแขก หรื อจะรับประทาน
สดก็ได้ และผ้าทอเกาะยอ เป็ นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมจากผูน้ ิ ยมสวมใส่ ผา้ ไทย
ลายที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่น ลายราชวัตถ์ ดอกพิกลุ ดอกพะยอม เนื้อผ้าดูแลรักษาง่าย นอกจากนั้นเกาะ
ยอยังเป็ นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาอีกด้วย
ศาลเหลักเมืองสงขลา ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
จาก พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฯ ตรงกับปี ขาล จัตวา
ศกศักราช 1204 ตรงกับ พ.ศ. 2385 โ ปรดให้จดั การฝั งหลักไชยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้
ชัยพฤกษ์หลักไชยต้นหนึ่ ง ต้นเทียนไชยเล่มหนึ่ ง พร้อมด้วยเครื่ องไทยทานต่าง ๆ และทรงโปรด
เกล้าให้สมเด็จพระอุดมปิ ฎก ประธานสงฆ์ฐานานุ กรม 8 รู ป ออกมาเป็ นประธาน กับพระราชครู
อัษฎาจารย์พราหมณ์ กับพราหมณ์ 8 นาย ออกมาเป็ นประธานในการฝังเสาหลักเมืองสงขลา ครั้น ณ
เดือน 4 ขึ้น 12 ค่า เวลาเช้าโมงหนึ่ งกับ 10 นาที ได้อุดมฤกษ์ พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) กับ พระครู
อัษ ฎาจารย์พ ราหมณ์ เชิ ญ หลัก ไม้ชัย พฤกษ์ล งฝั ง ที่ ก ลางเมื อ งสงขลา ปรากฏอยู่ทุ ก วัน นี้ เป็ น
ระยะเวลา 160 ปี เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองสงขลาและสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
แบบจีน
วัดมัชฌิมาวาส เดิมชื่อ วัดเลียบ วัดกลาง วัดยายศรี จนั ทร์ อยูท่ ี่ถนนไทรบุรี อาเภอเมือง
เป็ นวัดใหญ่และสาคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา เมื่อ 400 ปี มาแล้ว ยายศรี จนั ทร์ คหบดีของเมืองสงขลา
ได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมาเรี ยกว่า "วัดกลาง" เนื่องจาก มีผสู ้ ร้างวัดในจังหวัดสงขลาขึ้นทางทิศเหนือ
วัดหนึ่ง ชื่อ วัดเลียบ และทิศใต้สร้างอีกวัดหนึ่ง ชื่อ วัดโพธิ์ ชาวสงขลาจึงเรี ยกวัดยายศรี จนั ทร์ว่าวัด
กลาง ในปี พ.ศ. 2431 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เสด็จเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อ
วัดเป็ นภาษาบาลีวา่ วัดมัชฌิมาวาส
โรงสี แดง สาหรั บชาวสงขลาย่านเมื องเก่ า "หับ โ ห้ หิ้ น" คือโรงสี ขา้ วเก่ าแก่ ในตัว
อาคารสี แดงแรงฤทธิ์ ที่ยงั คงความขลังอย่างคลาสสิ กบนถนนนครนอก แต่ทาไมต้องชื่อ หับ โห้ หิ้น
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ชื่อนี้หมายความว่าอย่างไร ตามประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นเมืองสงขลา เศรษฐกิจของสงขลาในระยะนั้น
ขับเคลื่อนโดยกลุ่มพ่อค้าเชื้ อสายจีนหลายตระกูล เช่น ณ สงขลา รัตรสาร รัตนปราการ โคนันทน์
เงารั งษี และ เลขะกุล เป็ นต้น ได้ทาธุ รกิ จค้าขายกับเกาะปี นัง รวมทั้งมีกิจการโรงสี เพื่อรองรั บ
ผลผลิตข้าวจากลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาอันอุดมสมบูรณ์ และเนื้อหาข้างต้นได้ระบุไว้ในวิทยานิพนธ์
ของ ดร.ศรี สุพร ช่ วงสกุล จากต้นตระกูลเสาวพฤกษ์ หรื อที่มาจากขุนราชกิ จจารี ได้ร่วมหุ ้นกับ
ตระกูลโคนันทน์ จัดตั้ง "หับ โ ห้ หิ้ น" ขึ้นราวปี พ.ศ. 2454 แต่หลังจากนั้นอีก 14 ปี หลานของท่าน
ขุนราชกิจจารี ได้ซ้ือกิจการทั้งหมด และพัฒนาโรงสี ขา้ ว โดยการเปลี่ยนมาใช้เครื่ องยนต์พลังไอน้ า
คือการใช้แกลบเป็ นเชื้อเพลิงทาให้เกิดไอน้ าไปสี ขา้ ว ซึ่งได้ส่งั ซื้อมาจากประเทศอังกฤษ จากหัวคิด
ที่ไม่เหมือนใครจึงทาให้กิจการดาเนินไปด้วยดี ท่านผูน้ ้ ี ก็คือ นายสุ ชาติ รัตนปราการ หนุ่มนักเรี ยน
ปี นัง สาหรับต้นตระกูล "รัตนปราการ"เป็ นคนจีนฮกเกี้ยน หรื อใช้ "แซ่ ก๊วย" จากมณฑลฮกเกี้ ยน
และได้อพยพมาตั้งรกรากที่สงขลา ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2250 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสื อแห่งกรุ งศรี
อยุธยา คาว่า "ก๊วย" แปลว่า กาแพงเมือง จึงเป็ นที่มาของนามสกุล "รัตนปราการ" ซึ่งแปลว่า "กาแพง
แก้ว" ส่ วนชื่อโรงสี "หับ โห้ หิ้น" เป็ นภาษาฮกเกี้ยนเช่นกัน มีผแู ้ ปลความว่าหมายถึง เอกภาพ ความ
กลมกลื น และความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง สอดคล้อ งกับ ความเห็ น ของ อาจารย์สุ ข สั น ต์ วิ เ วกเมธากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญจีนศึกษา เจ้าของนามปากกา "เล่าชวนหัว" และเจ้าของโรงเรี ยนสอนภาษาจีน "สุ ขสันต์
วิทยา" ที่ว่า "หับ" ในภาษาจีนฮกเกี้ ยน น่ าจะตรงกับคาว่า "ฮะ" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ที่แปลว่า ความ
สามัคคี สมานฉันท์ ส่ วน "โห้" น่ าจะตรงกับ "ฮ่อ" หมายถึง ความดี ความเจริ ญรุ่ งเรื อง แต่ "หิ้ น"
อาจจะเป็ นคานาม หมายถึง สวน หรื อที่ที่มีคนมาชุมนุ มกัน รวมความแล้ว "หับ โห้ หิ้ น" ในทัศนะ
อาจารย์สุขสันต์ ควรจะแปลว่า "สวนสมานฉันท์อนั เจริ ญรุ่ งเรื อง"
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติสงขลา ตั้งอยู่ที่ถนนวิเชี ยรชม เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบจี น
อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็ นบ้านพักส่ วนตัวของพระยาสุ นทรานุ รักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผูช้ ่วยราชการ
เมืองสงขลา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2421 จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2437 จึงใช้เป็ นที่พานักและว่าราชการของพระ
วิจิตรวรศาสตร์ ข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา ซึ่ งต่อมาก็คือเจ้าพระยายมราช (ปั้ น สุ ขมุ )
หลังจากนั้นใช้เป็ นศาลาว่าการมณฑลนครศรี ธรรมราช และเป็ นศาลากลางจังหวัดจนถึงปี พ.ศ.
2496 ในปี พ.ศ. 2516 กรมศิลปากรได้ข้ ึนทะเบียนอาคารนี้ เป็ นโบราณ สถาน และปรั บปรุ งเป็ น
พิพิธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ และเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่ อ พ.ศ. 2525 ภายในพิพิธภัณ ฑ์จัดแสดง
ศิลปวัตถุภาคใต้ตอนล่าง และเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู ้ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ชาติพนั ธุ์วิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง อาทิ บานประตูไม้เดิ มของจวน เป็ นศิลปะพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔ ทาด้วยไม้จาหลักเขียนสี และประดับมุกฝี มือช่างชาวจีนชั้นครู แสดงออกถึงคตินิยม
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ในธรรมเนี ย มประเพณี วรรณคดี ศาสนาตามแบบจี น ที่ วิ จิ ต รงดงามยัง ความสมบู ร ณ์ อ ยู่ม าก
โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีจากบ้านเชียงและ กาญจนบุรี
ย่ านเมืองเก่ าสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง มีถนนสายสาคัญน่ าเดินเที่ยว 3 สาย คือ
ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็ นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรม
ที่งดงาม เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เรื่ องราวความเป็ นมาของชาวสงขลา ผ่านมุมมองทางสถาปั ตยกรรม เมื่อ
อดี ตราว 200 ปี ก่อน ตัวเมืองสงขลาตั้งอยู่ทางฝั่ งตะวันตกของทะเลสาบ เรี ยกว่า"เมืองสงขลา ฝั่ ง
แหลมสน" จนกระทัง่ พ.ศ. 2385 จึงขยายมาทางฝั่ งทิศตะวันออกบริ เวณตาบลบ่อยาง เรี ยกกันว่า
"เมืองสงขลาฝั่ งบ่อยาง" โดยเริ่ มแรกมีถนนสองสายคือ ถนนนครนอก เป็ นถนนเส้นนอกติดกับ
ทะเลสาบ และถนนนครใน เป็ นถนนเส้นในเมือง ต่อมามีการตัดถนนสายที่สามเรี ยกว่า ถนนเก้า
ห้องหรื อย่านเก้าห้อง เพื่องานสมโภชเสาหลักเมือง ต่อมาเรี ยกกันว่า ถนนนางงามแนวคิดในการ
ประพันธ์เพลง ปัจจุบนั ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงามยังคงเอกลักษณ์ด้ งั เดิมเอาไว้ มี
ห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิ คสไตล์ ชิ โนโปรตุกีส และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของ
ชาวจีนฮกเกี้ยนอยูป่ ะปนกันทั้งสองฟากฝั่งถนน โดยอาคารหลายหลังมี การปรับปรุ ง ทาสี ใหม่ แต่
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารอาคารเก่าเหล่านี้ สะท้อนภาพการเป็ นเมืองสาคัญด้านการ
ปกครอง และทางเศรษฐกิ จ มา แต่ ค รั้ งสมัย ธนบุ รี อี ก ทั้ง การเป็ นเมื อ งท่ า ติ ด ทะเลท าให้ ไ ด้รั บ
วัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ ผสมผสาน กันเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะตัวแบบสงขลา ไม่วา่ จะเป็ น
อาหารการกินหรื อสิ่ งปลูกสร้าง แม้ ปั จจุบนั การค้าขายสมัยใหม่จะ ย้ายไปรวม ฐานที่หาดใหญ่ แต่
ทว่าตึกเก่ าที่คงสภาพอยู่กนั อย่างหนาแน่ นเหล่านี้ ก็เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความรุ่ งเรื องในอดี ต และ
วัฒนธรรมที่ ผสมกลม กลืนกันมาอย่างแนบแน่นยาวนาน
มัสยิด อุสาสนอิสลาม ได้สร้ างเสร็ จเรี ย บร้ อยในสมัย รั ชกาลที่ 5 ครองราชย์สมบัติ
(ประมาณ 100 ปี มาแล้ว ราว พ.ศ. 2390) นายช่ างผูส้ ร้างมัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ เป็ นนายช่ างกลุ่ม
เดียวกันกับที่สร้างโบสถ์วดั มัชฌิมาวาส นายช่างที่สร้างโบสถ์ที่วดั มัชฌิมาวาสที่เป็ นไทยมุสลิม จึง
ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างมัสยิดอุสาสนอิสลามขึ้นเพื่อจะได้ทาพิธีนมาซ เงินที่ใช้สร้างมัสยิดได้มา
จากเงินพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 และชาวบ้าน พระองค์พระราชทานให้สร้างมัสยิดแล้ว พระองค์
ยังพระราชทานเงินให้ซ้ือเครื่ องตกแต่งภายในมัสยิด
สะพานติณสู ลานนท์ เป็ นสะพานคอนกรี ตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยูใ่ นอาเภอเมือง
สงขลา และอาเภอสิ งหนคร โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ ากระจาย อาเภอเมืองสงขลา
และบ้านเขาเขีย ว อาเภอสิ งหนคร ความยาวของสะพาน 2 ช่ ว งแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร
ตามลาดับ รวมเป็ น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี จุดประสงค์ของการสร้างสะพานแห่ งนี้ คือ การรองรับการคมนาคมทางรถยนต์ โดย
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ไม่ตอ้ งรอข้ามแพขนานยนต์ซ่ ึ งมี ไม่เพียงพอกับปริ มาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วทาให้การ
เดินทางต้องใช้เวลานาน ทั้งเมื่อข้ามฝั่งมาแล้วก็ยงั ทาให้การจราจรติดขัดในตัวเมืองอีกด้วย ดังนั้น
ในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลจึงมีนโยบายจะพัฒนาจังหวัดสงขลา และอาเภอหาดใหญ่ให้เป็ นเมืองหลัก
โดยกรมทางหลวงเป็ นเจ้าของโครงการ และบริ ษทั จากประเทศไต้หวันเป็ นผูด้ าเนิ นการก่อสร้าง
เปิ ดให้ใ ช้เ มื่ อวัน ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2527 สะพานติ ณ สู ลานนท์ ถื อเป็ นส่ ว นหนึ่ งของทางหลวง
หมายเลข 414 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 408 (ระโนด-เขาแดง) กับทางหลวงหมายเลข
407 (สงขลา-หาดใหญ่) ชาวจังหวัดสงขลานิยมเรี ยกสะพานนี้ติดปากว่า "สะพานป๋ าเปรม" "สะพาน
ติณ" หรื อ "สะพานเปรม" และถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ข้ ึนชื่อของจังหวัด
สถานทีแ่ สดงพันธุ์สัตว์ นา้ ตั้งอยูบ่ ริ เวณ ปลายแหลมสนอ่อน เป็ นโครงการที่ดาเนินการ
ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิ เวศทางน้ าและพันธุ์สัตว์น้ าหลากหลายชนิ ด มีเนื้ อที่รวมประมาณ 7.5 ไร่ ตัว
อาคารมีเนื้ อที่ 2 ไร่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนน้ าจืด เป็ นการจาลองน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงของภาคใต้
และการแสดงพันธุ์ปลาน้ าจืด ส่ วนน้ ากร่ อย เป็ นการจาลองระบบนิ เวศของน้ า เช่น ป่ าชายเลน พืช
และสัตว์ที่อาศัยบริ เวณป่ าชายเลน ส่ วนทะเล มีสัตว์ทะเลและพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดสามารถชม
ผ่านจอแก้วพานอรามาที่มีขนาดสูง 3 เมตร ยาว 7 เมตร สามารถชมปลาได้ในมุมกว้าง
แนวคิดในการประพันธ์ เพลง
ในงานวิจยั ชิ้นผูว้ ิจยั ได้ศึกษาประเด็นที่ใช้ในการประพันธ์เพลงไว้ดงั นี้
Soundscape Composition7
เป็ นคาอธิ บายครั้งแรกโดยนักแต่งเพลงและนักสิ่ งแวดล้อมชาวแคนาดา อาร์ เมอร์ เรย์
เชฟเฟอร์ Soundscape คือเสี ยงที่เกิดจากการผสมผสานเสี ยงจากสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา เช่น เสี ยง
จากธรรมชาติ เสี ยงจากการกระทาของมนุ ษย์ เสี ยงเครื่ องจักร เสี ย งสัตว์ เสี ยงดนตรี เสี ยงที่ ถูก
ออกแบบขึ้นใหม่ เสี ยงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ หรื อเสี ยงรบกวนต่าง ๆ ก็คือ Soundscape
ทั้งสิ้ น การศึกษาเกี่ยวกับ Soundscape คือ หนึ่งในหัวข้อของ Acoustic Ecology หรื อนิเวศวิทยาทาง
เสี ยง ซึ่งผูท้ ี่เริ่ มศึกษา และสอนวิชา Acoustic Ecology อย่างจริ งจังคือ R.Murry schafer นักประพันธ์
และนักนิเวศวิทยาชาวแคนนาดา อีกทั้ง Soundscape สามารถที่จะบันทึกแสดง และสร้างบรรยากาศ
ของเสี ยงขึ้นมาได้ เพื่อให้ผฟู ้ ังสามารถที่จะได้รับประสบการณ์และได้ยนิ เสี ยงในสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
Soundscape Composition, accessed February 12, 2013, available from http://
www.sfu.ca/~truax/scomp.html
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ที่ บ ัน ทึ ก มา Soundscape สามารถที่ จ ะสร้ า งสรรค์ข้ ึ น มาจากเสี ย งที่ เ กิ ด จาก Acoustic รวมทั้ง ที่
สร้ างสรรค์ข้ ึนมาจากดนตรี Electronic และ Synthesizer ส่ วนประกอบหลักของ Soundscape ได้
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก ๆ โดย R.Murry Schafer และส่ วนประกอบของ Soundscape ก็เป็ นสิ่ งที่
ยอมรับร่ วมกันคือ
1. Keynote Sound คือ เสี ยงที่เกิ ดขึ้นหลัก ๆ ในชี วิตประจาวันที่สามารถระบุที่มาได้
ชัดเจนและดังพอที่จะได้ยนิ Keynote Sound ผูค้ นอาจจะได้ยนิ โดยไม่รู้ตวั หรื อไม่ได้สนใจ เช่น เสี ยง
จากธรรมชาติต่าง ๆ เสี ยงลม สัตว์ แมลง ต่าง ๆ เป็ นต้น
2. Sound Signals คือเสี ยงสัญญาณเตื อนต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นและเกิ ดขึ้นโดยผูไ้ ด้ยินรั บรู ้
และตระหนักถึงเสี ยง เช่นเสี ยงสัญญาณเตือนภัย เสี ยงระฆัง เสี ยงแตร เป็ นต้น
3. Sound mark คือ เป็ นคาที่กลายมาจาก Landmark (หลักเขต,จุดสังเกต) Sound mark
คือ เสี ยงที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่น้ นั ๆ และในหนังสื อ The tuning of the world ของ Schafer ได้
เขียนถึง Sound mark ไว้ว่า “Sound สามารถที่จะหาเอกลักษณ์ และควรค่าที่จะได้รับการปกป้ อง
รักษาสาหรับ Sound mark สามารถที่จะสร้าง Acoustic life ในสังคมที่มีความเป็ นเอกลักษณ์”
อิเลคโทรอะคูสติก (Electroacoustic)
“ดนตรี อิเลคโทรอะคูสติก” ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมี
ผลอย่างมากต่อวงการศิลปะ มีกลุ่มศิลปิ นหัวสมัยใหม่ (Modernism) เริ่ มหาสุ นทรี ยะใหม่ ๆ ให้กบั
ศิลปะ ดนตรี ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย ศิลปิ นและนักประพันธ์หลายท่านพยายามหาสุ นทรี ยศาสตร์ ของ
เสี ยงใหม่ ที่แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์เดิม ๆ เครื่ องจักรและความเป็ นระบบอุตสาหกรรมก็มีความ
น่าสนใจไม่แพ้ดนตรี ในยุคคลาสสิ กหรื อโรแมนติก ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบวกกับยุคที่ยโุ รปมีการ
ปฏิวตั ิอุตสาหกรรม นักดนตรี หวั ก้าวหน้าอย่าง ลุยจิ รัสโซโล่ (Luigi Russolo) ได้สร้างเครื่ องดนตรี
ที่ จ าลองเสี ย งของเครื่ อ งจัก รในโรงงานอุ ต สาหกรรมขึ้ น มา อิ เ ลคโทรอะคู ส ติ ก คื อ ศัพ ท์ที่ ใ ช้
แพร่ ห ลายในการอ้า งอึ ง ถึ ง แนวดนตรี ที่ ผ ลิ ต มา จากการจัด วางของเสี ย งที่ ม าจากการบัน ทึ ก
อิเล็กโทรอะคูสติก เป็ นคาที่ใช้อธิ บายการเปลี่ยนแปลงสัญญาณจากเสี ยงไปเป็ นไฟฟ้ า นัน่ คือการ
บันทึกเสี ยงผ่านไมโครโฟนและการแปลงสัญญาณจากไฟฟ้ าเป็ นเสี ยงด้วยการประมวลผล ของเสี ยง
ผ่านลาโพง ดนตรี อิเลคโทรอคูสติก มีตน้ กาเนิดในช่วง ปลายศตวรรษที่ 20 ในงานของ 2 กลุ่ม ของ
นักประพันธ์ Musique Concrete ในประเทศฝรั่งเศส และ Elektronische Musik ในเมืองโคโลญจน์
ประเทศเยอรมัน ช่ วงปลายศตวรรษที่ 20 จอห์น เคจ (John Cage) นักประพันธ์ นักทฤษฎี ดนตรี
นักเขียนและศิลปิ นชาวอเมริ กนั ที่สนใจในดนตรี อิเล็กโทรอะคูสติกและเป็ นผูค้ น้ พบทฤษฎีอินดี
เทอร์มิเนซี (Indeterminacy) ถือเป็ นศิลปิ นคนแรกที่นาเอาความเป็ นไปได้ของการผสมผสานดนตรี
แบบแผนตะวันตกเข้ากับดนตรี ที่ผลิตจากกระบวนการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ใน ปี ค.ศ. 1939 เขาได้
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สร้ า งสรรค์ผ ลงานที่ มี ชื่ อ ว่า Imaginary Landscape No.1 สาหรั บ เปี ยโนที่ อุ ด สาย (Muted Piano)
ฉาบ และเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง 2 เครื่ อง โดยให้เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงผลิตเสี ยงที่เรี ยกว่า ไซน์เวฟ โดยผู ้
เล่นแผ่นเสี ยงจะสร้างเสี ยงจากเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงและเข็มของเครื่ องเล่นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนความช้า-เร็ วของแผ่นเสี ยง หรื อเปลี่ยนระดับเสี ยงของไซน์เวฟ เป็ นต้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1948
ปิ แอร์ แชฟเฟอร์ ได้คิดค้นดนตรี ที่เรี ยกว่า มิวสิ คคอนแคร็ ต ขึ้นมา โดยเน้นไปที่การนาเสี ยงจริ งที่
ถูกบันทึกมาเป็ นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ นอกจากนี้ เขายังได้ก่อตั้งองค์กรที่เรี ยกว่า
GRMC (Groupe de Recherche de Musique Concrè te) ขึ้ น มาร่ ว มกับ ปิ แอร์ อองรี (Pierre Henry)
และ ฌาคส์ ปูแลง (Jacques Poullin) เพื่อสร้างสรรค์และวิจยั ดนตรี ประเภทนี้ โดยเฉพาะ รวมถึง
ก่อตั้งสตูดิโอในการทางานที่เกี่ยวกับอิเล็กโทรอะคูสติกเป็ นแห่งแรก
มิวสิ คคอนแคร็ต (Music Concrete)
เป็ นคาที่มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า Real Music เป็ นการนาเอาเสี ยงที่เกิดขึ้นโดยทัว่ ไป
ซึ่ งไม่ใช่ เสี ยงดนตรี หรื ออาจจะใช่ นามาทาการทดลอง (Experimental Sounds) โดยเทคนิ คต่าง ๆ
เช่น ตัด (Cut), เฉือน (Splice), ทาซ้ า (Duplicate), Loop เป็ นการนาเอาเสี ยงที่ถูกบันทึกมาตัดต่อ หรื อ
ดัดแปลง ในทฤษฎีต่างๆ ถูกพัฒนาโดย Pierre Schaeffer ในปี ค.ศ. 1940-1949 Pierre Schaeffer เขา
ได้ก่ อ ตั้ง Groupe De Recherche De Musique Concrete [GRM] ขึ้ น ที่ เ มื องปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส
เพื่อศึ ก ษาและหาแนวทางการสร้ างสรรค์งาน Music Concrete มี นักประพันธ์งานประเภทนี้ ที่มี
ความสาคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อนักประพันธ์ยคุ หลัง ๆ
"ดนตรี ประกอบบรรยากาศ ตั้งใจที่จะเพิ่มความสงบและพื้นที่เพื่อที่จะคิด"8 ลักษณะ
เด่นของเสี ยงหรื อดนตรี ที่เป็ นองค์ประกอบบรรยากาศที่มีลกั ษณะเป็ นแบบโดรน คือมีลกั ษณะฟุ้ ง
ล่องลอย เสี ยงที่ลากยาว ผูฟ้ ั งสามารถรู ้สึกเช่ นเดี ยวกันกับการฟั งดนตรี ประกอบบรรยากาศหรื อ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะจากผลงานของ ไบรอัน เอนโน ในงาน Music For Airports เขาใช้เ วลา
บันทึกเสี ยงต่อเนื่องนานถึง 432 ชัว่ โมงมาสร้างเป็ นบทเพลงที่มีความยาว 6:06:50 นาที “การฟังโดย
คานึงถึงต้นกาเนิดเสี ยง”9 หรื อ สิ่ งที่ ทาให้เกิดเสี ยงแม้เราจะไม่เห็นต้นกาเนิดของเสี ยงแต่เมื่อเราฟัง
เสี ยงนั้นแล้ว ความจาเราจะเชื่อมโยงข้อมูลที่อยูใ่ นสมองและสามารถระบุได้ว่า สิ่ งนั้นคืออะไร เช่น
เสี ยงนก เสี ยงรถยนต์ สาหรับการฟังในรู ปแบบของ อะคูสเมติก (Acousmatic) ซึ่งเป็ นคาเก่าแก่ที่มา
จากยุคกรี ก หมายถึงการฟั งโดยที่เราไม่เห็นแหล่งกาเนิ ดเสี ยงหลังจากนั้น ปิ แอร์ เชฟเฟอร์ (Pierre
Brian Eno, Ambient Music, accessed January 15, 2013, available from http://
music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-txt.html
9
Chion Michel, Audio-Vision London: Columbia University Press, 1994, 25.
8
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Schaeffe) จึงได้นาเอาคานี้ มาปรับใช้โดยให้นิยามว่า คือประสบการณ์ในการรับฟั งเสี ยง โดยที่เรา
มองไม่เห็นต้นกาเนิดเสี ยง
แนวคิดของศิลปิ นผู้ประพันธ์ เพลงท่ านอืน่
ไบรอัน เอนโน (Brian Eno) ห้องบันทึกเสี ยงเป็ นอีกอย่างหนึ่ งที่มีความสาคัญในการ
สร้ างสรรค์บทเพลง จาเป็ นต้องศึ กษาเพื่อความเข้าใจลักษณะของเสี ยงที่ เกิ ดขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
แนวคิดที่ว่าห้องบันทึกเสี ยงก็เป็ นเครื่ องดนตรี ชนิ ดหนึ่ ง จากบทความของ ไบรอัน เอนโน (Brian
Eno) กุญแจสาคัญในการเปลี่ยนแปลงจากผูป้ ระพันธ์ดนตรี และนักดนตรี จนกระทัง่ เป็ นโปรดิ ว
เซอร์ ในวัฒนธรรมของดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Music) ร่ วมสมัย สร้างบทเรี ยนจากการสื บ
ทอดจากโปรดิวเซอร์ ที่สร้างฝัน (ลี สแครช เพอร์ รี) ไบรอัน เอนโน ในช่วงแรกเริ่ มจากการใช้ห้อง
บันทึกเสี ยงมาใช้ในการสร้างสรรค์แบบไม่ปกติ ซึ่ งมีความสามารถในการสร้างโลกของเสี ยงแบบ
ใหม่ ไบรอัน เอนโน เสนอแนวคิดที่ว่า “ห้องบันทึกเสี ยงเป็ นเครื่ องดนตรี อีกชนิ ดหนึ่ ง ” และคิดวิธี
ที่ว่าเครื่ องดนตรี ชนิดนี้มีรูปร่ างที่ทนั สมัยและทาความเข้าใจกับเสี ยงสิ่ งแรกเกี่ยวกับการบันทึกเสี ยง
คือการที่สามารถสร้างให้เสี ยงเล่นซ้ าได้ เพราะเสี ยงมีเพียงชัว่ คราวและไม่แน่นอน ดนตรี ต้ งั แต่ช่วง
ปี ค.ศ. 1900 เป็ นต้นมามีการได้ยินในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง และเสี ยงสู ญหายไปเมื่อบรรเลง
เสร็ จสิ้ น ไม่มีทางที่จะได้ยนิ เสี ยงที่เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งในลักษณะเดิม และไม่มีวิธีที่จะทราบได้
ว่าสิ่ งที่เราได้ยนิ มันแตกต่าง และแตกต่างอย่างไรเมื่อเราได้ยนิ บทเพลงสู ญหายไปเมื่อเล่นจบเพราะ
จะมีบางเสี ยงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเพียงแค่ครั้งเดียว ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นของเสี ยง ในการบันทึกเสี ยง
คือการนาเสี ยงออก จากช่วงเวลาช่ วงหนึ่ งเพื่อนาไปใส่ ในช่วงที่ว่าง ยิ่งทาได้รวดเร็ วมากเท่าใดก็
สามารถที่จะฟั งเสี ยงเหล่านั้นได้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า เพื่อที่จะเจอสิ่ งที่ขาดหายไปในการฟั งครั้งแรก ต้อง
ใส่ ใ จในทุ กรายละเอี ยดทั้งที่ ใ นบางจุ ด ผูป้ ระพัน ธ์เ พลงหรื อนัก ดนตรี ไม่ ไ ด้ต้ งั ใจทาขึ้ น มา เช่ น
ดนตรี แจ๊สมีรูปแบบที่ อิสระเรี ยบง่ าย และน่ าสนใจเมื่ อได้ฟังสิ่ งที่นักดนตรี ดน้ สดขึ้นมา และยิ่ง
น่าสนใจเมื่อได้ฟังหลายรอบ ดูเหมือนว่าการเล่นแบบมีปฏิสมั พันธ์กนั ยิง่ มีความหมายมากในการฟัง
ซ้ า การปฏิสัมพันธ์กนั เกือบทุกครั้งเมื่อฟั งในเวลาที่พอดีย่งิ มีความหมาย ไบรอัน เอนโน คิดว่าการ
บันทึกเสี ยง สามารถสร้างภาษาแบบแจ๊สได้ แจ๊สเริ่ มประมาณช่วงปี ค.ศ. 1925 เป็ นต้นมาและเริ่ มมี
สื่ อการบันทึกเสี ยง เมื่อประมาณช่วงปี ค.ศ. 1935 เริ่ มมีสื่อที่ให้ผคู ้ นได้รับฟังนัน่ ก็คือแผ่นเสี ยง พวก
เขาได้ฟังการด้นสดเหมือนเดิมเป็ นร้อยครั้ง และพวกเขาได้ยินรายละเอียดสาคัญของการประพันธ์
เพลงในการด้นสด การบันทึก เสี ยงนั้นไม่เพียงแค่ประวัติศาสตร์ของดนตรี ที่อยูก่ บั เรา ทั้งความรู ้สึก
ในการบันทึกเสี ยง และวัฒนธรรมดนตรี ทว่ั ทั้งโลกก็อยูก่ บั พวกเราด้วย ซึ่งหมายความว่าผูป้ ระพันธ์
ต้องอยู่ในที่น้ นั จริ ง ถ้าเราได้ยินเสี ยงที่ถูกบันทึกในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในทางภูมิศาสตร์
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และทางสังคมศาสตร์ ดังนั้นไม่น่าประหลาดใจเลยที่ ผูป้ ระพันธ์เพลงจะเลิ กเขียนเพลงในแบบ
คลาสสิ กดั้งเดิมในสไตล์ยโุ รป จนกระทัง่ มีการแตกสาขาไปเป็ นดนตรี แนวทดลองหลายรู ปแบบซึ่ ง
แน่ นอนว่าสิ่ งนี้ ไม่ใช่เพียงเหตุผลเดียวที่ทาแบบนี้ การทาเพลง แบบนี้ เป็ นการสร้างเพลงที่หนี จาก
ทางที่สืบทอดกันมาในการทางานของผูป้ ระพันธ์ดนตรี สิ่ งที่ทาเป็ นสิ่ งที่มาจากประสบการณ์ซ่ ึงเป็ น
วิธีที่คนทาเพลงคลาสสิ ก ไม่ทากัน ทางานโดยตรงกับเสี ยงและจะไม่มีสื่อที่ สูญหายไประหว่าง
ผูป้ ระพันธ์ดนตรี และเสี ยง ทางานโดยตรงกับวัตถุดิบ ทางานโดยตรงกับเนื้ องาน มีวิธีการตัดและ
การเปลี่ ยนแปลง เพิ่มไปในบทเพลง เปรี ย บเที ยบระหว่างการส่ งขั้นคู่เสี ยงในลาดับของดนตรี
คลาสสิ กผูป้ ระพันธ์ดนตรี ประพันธ์บทเพลงในภาษาที่เกี่ยวข้องกับความคิดของผูป้ ระพันธ์ว่าตัว
โน้ตตัวนี้หรื อตัวนี้ อาจหมายความว่าเป็ นช่วงระหว่างตัวนี้ หรื อใกล้กบั ตัวนี้ ผูป้ ระพันธ์ระบุจานวน
เครื่ องดนตรี ที่ใช้แม้กระทัง่ รู ปแบบวงดนตรี ที่ตอ้ งการให้บรรเลง แน่ นอนว่าผูป้ ระพันธ์เพลงที่ดี
ต้องเข้าใจงานภายในขอบเขตของงานในข้อจากัดต่าง ๆ สุ ดท้ายเมื่อทาเพลงในกระดาษจบ ขั้นต่อมา
ก็จ ะมาถึ ง วาทยกร เมื่ อ วาทยกรมองบทเพลงและถ้า วาทยกรไม่ ติ ด ต่ อ กับ ผูป้ ระพัน ธ์ งานของ
ผูป้ ระพันธ์จะถูกตีความในจุดสาคัญที่ วาทยกรคิดว่าผูป้ ระพันธ์หมายความว่า ควรเป็ นแบบนั้นหรื อ
บางทีวาทยกรอยากจะทาให้เราพบการสู ญหายของการสื่ อสารตรงนี้ มันจะไม่มีเอกลักษณ์ระหว่าง
สิ่ งที่ วาทยกรคิดกับผูป้ ระพันธ์เพลงคิด ต่อจากนั้นผูค้ วบคุมวงก็จะทางานด้วยการจัดกลุ่มของนัก
ดนตรี เพื่อให้รับฟั งคาแนะนา เพื่อให้เข้าใจในภาพของบทเพลงอย่างที่วาทยกรเข้าใจ ถ้าได้ทางาน
กับนัก ดนตรี คลาสสิ ก จะรู ้ ว่าเป็ นงานที่ ยากแค่ไ หน นี่ เ ป็ นสิ่ งที่ ไ ม่มีใครปรารถนาจะให้เกิ ด นัก
ประพันธ์ดนตรี แบบดั้งเดิมเวลาที่ทางานกับขอบเขตของความเป็ นไปได้ พวกเขาจะรู ้ว่าจะทาอะไร
กับวงออร์เคสตราและเสี ยงจะออกมาเป็ นอย่างไร ภายในช่วงเสี ยงของเครื่ องดนตรี คล้ายกับการวาด
รู ปที่พวกเขารู ้วิธีการทางานกับจานสี รู ้จกั เบอร์ ของสี ที่สามารถผสมได้และผสมไม่ได้ แน่ นอนที่
ผูป้ ระพันธ์สามารถผสมเสี ยงต่าง ๆ ให้มีเสี ยงที่แตกต่างกันได้ แต่ก็ทาได้เพียงแค่ขยายช่วงเสี ยงจาก
ช่ ว งหนึ่ งถึ งอี ก ช่ ว งหนึ่ งที่ จ ากัด ไม่ เ หมื อนกับช่ ว งเสี ยงที่ เ ป็ นไปได้ในดนตรี สังเคราะห์ “ดนตรี
สังเคราะห์ไม่ได้หมายความว่าผูป้ ระพันธ์ดนตรี จะเปิ ดโลกของผูป้ ระพันธ์ได้ทนั ที และสร้างเพลงที่
ดีมากกว่าเดิมขึ้นมาได้ แต่ทาดนตรี ที่แตกต่างไปจากเดิมทางานภายใต้ความแตกต่าง เหล่านี้”
สตอกค์ เ ฮาเซน (Stockhausen) การผสมผสานแนวดนตรี อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ กับ การ
บรรเลงเครื่ องดนตรี ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดของ สตอกค์เฮาเซน (Stockhausen) เพื่อนามาเชื่อมในการ
ผสมผสานสร้างเสี ยงที่เครื่ องดนตรี ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ นักดนตรี ชาวเยอรมันในยุคศตวรรษที่ 20
เป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นาการผสมผสานแนวดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) มาผสมผสานกับการ
บรรเลงเครื่ องดนตรี (Instrumental) โดยแนวคิ ด ของ สตอกค์ เ ฮาเซนคื อ ผู ้ป ระพัน ธ์ ด นตรี
อิเล็กทรอนิ กส์ไม่ควรจะเลียนลักษณะเสี ยงของดนตรี พ้ืนบ้านหรื อเสี ยงที่ได้ยินและเสี ยงรบกวนที่
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คุน้ หู (Noise) แต่หากเสี ยงพวกนี้ มีความจาเป็ นก็สามารถนามาใช้ได้ ดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์มกั จะทา
ให้เกิ ดเสี ยงที่เครื่ องดนตรี สร้ างไม่ได้ เสี ยงจากดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์เป็ นเสี ยงที่มีเอกลักษณ์และ
อิสระทาให้ผูฟ้ ั งหรื อผูป้ ระพันธ์เชื่ อว่าตนเองไม่เคยได้ยินมาก่อน อย่างไรก็ตามความชัดเจนของ
เสี ยงที่ถูกสังเคราะห์ข้ ึนมามีไม่จากัด ดนตรี สงั เคราะห์เป็ นดนตรี ที่ต่อต้านทุกความเข้าใจดั้งเดิม เป็ น
การล้มล้างในขอบเขตเพลงและรวมสิ่ งที่เป็ นไปได้ของกระบวนการสร้างเสี ยง เป็ นศาสตร์ ที่แปลก
ประหลาดของเสี ยงที่ไม่มีขอ้ แม้ใด ๆ เมื่อเล่นผ่านลาโพง10

Christoph Cox and Daniel Warner, Audio Culture: Readings in Modern Music
(New York: The Continuum International Publishing Group, 2006),374.
10

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
บทประพันธ์เพลง “เสี ยงสงขลา”ได้แบ่งออกเป็ น 2 ท่อน ได้แก่ 1. โผบิน 2.วิถี
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปซึ่งมีข้ ึนตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์
3. ที่มาของเสี ยงที่ใช้ในการประพันธ์เพลง
4. เสี ยงที่ใช้ในการประพันธ์เพลง
5. การจัดวางโครงสร้างบทเพลง
1. รวบรวมข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ผูว้ ิ จ ัย ศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เชื้ อ ชาติ ว ฒ
ั นธรรมประเพณี แ ละ
ธรรมชาติของตัวเมืองสงขลาเพื่อสร้างความเข้าใจและนาองค์ความรู ้มาสร้างสรรค์บทประพันธ์โดย
เริ่ มศึกษาจากการเข้ามาของแต่ละเชื้อชาติ ประเพณี วฒั นธรรม ความเป็ นธรรมชาติของเมืองสงขลา
และหลักแนวคิดของศิลปิ นที่สามารถทาให้ศิลปิ นสามารถสร้ างสรรค์บทประพันธ์ที่แปลกใหม่
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังได้ศึกษาและนาวิธีการประพันธ์เพลงในรู ปแบบซาวสเขป และเทคนิ คในการ
ปรั บเปลี่ ย นคุ ณลักษณะของเสี ยงในดนตรี คอนแคร็ ต มาใช้ในบทประพันธ์เพลง “เสี ยงสงขลา
สาหรับคอมพิวเตอร์ เปี ยโน สแนร์ดรัม และแซกโซโฟน”
2. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในกำรสร้ ำงสรรค์ บทประพันธ์
อุ ปกรณ์ ที่ใ ช้ใ นการสร้ างสรรค์บทเพลงนั้น สามารถแบ่ งได้ใ น 2 ลัก ษณะนั้น คื อ
ซอฟท์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.1 อุปกรณ์ ฮำร์ ดแวร์
คอมพิวเตอร์ MacBookPro เป็ นระบบปฏิบตั ิการ OSX มีค่าความเสถียร ในการ
ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ง่ายต่อการใช้งานทั้งในอาคารและนอกสถานที่ Audio Interface : Steinberg
UR22 ใช้ในการแปลงสัญญาณเสี ยง ที่เรี ยกว่า “ออดิ โอ้ อินเตอร์ เฟส” (Audio Interface) เพื่อช่วย
แปลงสัญญาณเสี ยงที่บนั ทึกจากไมโครโฟนหรื อเครื่ องดนตรี ให้เป็ นสัญญาณดิจิตลั
26

27
ลำโพง M-AUDIO BX5 สำหรับฟังเสี ยงในกำรประพันธ์
เครื่ อ งบั น ทึก เสี ย ง Zoom H6 ผูว้ ิ จัย ใช้เ ครื่ องบัน ทึ ก เสี ย ง Zoom H6 เพื่ อ การ
บันทึกเสี ยงนอกสถานที่ ที่ตอ้ งการความคล่องตัวและในสถานที่

ภาพที่ 4 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
2.2 อุปกรณ์ ซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Logic Pro 9 ผูป้ ระพันธ์ใช้โปรแกรมนี้ เพื่อความสะดวกในการจัด
วางเสี ยงในช่วงต่าง ๆ ของบทประพันธ์และยังใช้ในเปลี่ยนการแปลงลักษณะของเสี ยงให้ชดั เจนขึ้น
การถอยกลับของเสี ยง (Reverse) หรื อการใช้ปลักอินในโปรแกรมเพื่อสร้างแซมเปลอร์เป็ นแค่ส่วน
หนึ่งของการใช้โปรแกรม Logic pro
โปรแกรม iZotope RX ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมนี้ในการเลือกย่านเสี ยงที่น่าสนใจใน
การนาไปใช้ในบทประพันธ์ และยังใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์เสี ยงเป็ นรู ปของสเปกตรัมในการ
อธิบายรู ปแบบของเสี ยงในบทประพันธ์อีกด้วย
โปรแกรม Max MSP ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมนี้ ในการผสมเสี ยง เปลี่ยนแปลงเสี ยง
และสร้ า งเสี ย งใหม่ ใ นรู ป แบบของการสั ง เคราะห์ เ สี ย งและเป็ นเทคนิ ค ที่ ท าให้ไ ด้เ สี ย งที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ ในรู ปแบบของผูว้ ิจยั เองและนาเสี ยงมาใช้ในการประพันธ์
3. ที่มำของเสี ยงทีใ่ ช้ ในกำรประพันธ์ เพลง
ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกเสี ยงในสถานที่ต่าง ๆ โดยการลงพื้นที่ตวั เมืองสงขลา เลือกช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการบันทึกเสี ยงโดยแบ่งเป็ นสองช่ วงเวลาได้แก่ ช่ วงเช้า 7:00 -8:00 น. และช่วงค่า
19:00-20:00 น. จากสถานที่ต่างๆ ดังนี้
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พืน้ ทีศ่ ำลเจ้ ำพ่อหลักเมืองสงขลำ (เทศกำลตรุษจีน ณ ศำลหลักเมืองสงขลำ)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฯ ตรงกับปี ขาล จัตวาศกศักราช 1204 ตรง
กับ พ.ศ. 2385 โปรดให้จดั การฝังหลักไชยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้ชยั พฤกษ์หลักไชยต้น
หนึ่ ง ต้นเทียนไชยเล่มหนึ่ ง พร้อมด้วยเครื่ องไทยทานต่าง ๆ และทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระอุดม
ปิ ฎก ประธานสงฆ์ฐานานุ กรม 8 รู ป ออกมาเป็ นประธาน กับพระราชครู อษั ฎาจารย์พราหมณ์ กับ
พราหมณ์ 8 นาย ออกมาเป็ นประธานในการฝังเสาหลักเมืองสงขลา ครั้น ณ เดือน 4 ขึ้น 12 ค่า เวลา
เช้าโมงหนึ่งกับ 10 นาที ได้อุดมฤกษ์ พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) กับ พระครู อษั ฎาจารย์พราหมณ์ เชิญ
หลักไม้ชยั พฤกษ์ลงฝังที่กลางเมืองสงขลา ปรากฏอยูท่ ุกวันนี้เป็ นระยะเวลา 160 ปี เป็ นศูนย์รวมทาง
จิตใจของชาวเมืองสงขลาและสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์แบบจีน ซึ่ งเป็ นสถานที่หนึ่ งที่ผวู ้ ิจยั มี
ความสนใจที่จะบันทึกเสี ยงเนื่ องจากการจัดงานเทศกาลตรุ ษจีนมีข้ ึนที่ศาลเจ้าทุกปี มีการแห่ มงั กร
ทองและการจุดประทัดไปรอบศาลเจ้าและบริ เวณใกล้เคียง เป็ นการอันเชิญเจ้ามารับของไหว้ ตอน
เช้าตรู่ ของวันสิ้ นปี เป็ นวันไหว้ หัวหน้าของครอบครัวพร้อมด้วยคนในครอบครัว จะพากันไปไหว้
เทพเจ้า ณ ศาลหลักเมือง เสี ยงที่บนั ทึกได้แก่ เสี ยงประทัด เสี ยงกลอง เสี ยงฉาบ เสี ยงบรรเลงในการ
แห่สมโภช

ภาพที่ 5 ภาพแสดงสถานที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสงขลา
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วัดมัชฌิมำวำส
วัดมัชฌิมาวาส เดิมชื่อ วัดเลียบ วัดกลาง วัดยายศรี จนั ทร์ อยูท่ ี่ถนนไทรบุรี อาเภอเมือง
เป็ นวัดใหญ่และสาคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา เมื่อ 400 ปี มาแล้ว ยายศรี จนั ทร์ คหบดีของเมืองสงขลา
ได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมาเรี ยกว่า "วัดกลาง" เนื่องจาก มีผสู ้ ร้างวัดในจังหวัดสงขลาขึ้นทางทิศเหนือ
วัดหนึ่ง ชื่อ วัดเลียบ และทิศใต้สร้างอีกวัดหนึ่ง ชื่อ วัดโพธิ์ ชาวสงขลาจึงเรี ยกวัดยายศรี จนั ทร์ว่าวัด
กลาง ในปี พ.ศ. 2431 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เสด็จเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อ
วัดเป็ นภาษาบาลีว่า วัดมัชฌิมาวาส ในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ ง อาทิพระอุโบสถ
สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 เป็ นศิลปะประยุกต์ไทย-จีน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยงั อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ เช่น ภาพท่าเรื อสงขลาที่หวั เขาแดงที่มีการค้าขายกันคึกคัก ซุม้ ประตู เป็ นศิลปะจีนกับยุโรป
และมีพิพิธภัณฑ์ "ภัทรศิลป" เป็ นที่เก็บพระพุทธรู ป วัตถุโบราณ ซึ่ งรวบรวมมาจากเมืองสงขลา
สทิงพระ ระโนด ซึ่งเป็ นหลักฐานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การศึกษา เสี ยงที่บนั ทึกได้แก่
เสี ยงของระฆังที่อยูภ่ ายในวัด

ภาพที่ 6 ภาพแสดงวัดมัชฌิมาวาส
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มัสยิดอุสาสนอิสลาม
มัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ ได้สร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยในสมัยรั ชกาลที่ 5 ครองราชย์สมบัติ
(ประมาณ 100 ปี มาแล้ว ราว พ.ศ. 2390 นายช่ างผูส้ ร้างมัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ เป็ นนายช่ างกลุ่ม
เดียวกันกับที่สร้างโบสถ์วดั มัชฌิมาวาส นายช่างที่สร้างโบสถ์ที่วดั มัชฌิมาวาสที่เป็ นไทยมุสลิม จึง
ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างมัสยิดอุสาสนอิสลามขึ้นเพื่อจะได้ทาพิธีนมาซ เงินที่ใช้สร้างมัสยิดได้มา
จากเงินพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 และชาวบ้าน พระองค์พระราชทานให้สร้างมัสยิดแล้ว พระองค์
ยังพระราชทานเงินให้ซ้ือเครื่ องตกแต่งภายในมัสยิดอีกด้วย เช่น ให้เงินซื้อโคมระย้า นายช่างใหญ่ที่
เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงในการสร้ างมัสยิดอุสาสนอิ สลามนี้ คือ โต๊ะหมัดฯ และโต๊ะหมะฯ นายช่ าง
ดังกล่าวได้แต่งงานกับชาวสงขลาเลยตั้งหลักแหล่งอยู่ที่อยู่สงขลาไม่กลับกรุ งเทพ ฯ ต่อมามุสลิม
ของชาวสงขลาก็ได้ช่วยกันปรับปรุ งเรื่ อย ๆ เช่น ขยายปี กทั้งสองข้างมัสยิด เป็ นต้น ทาให้เป็ นที่น่าดู
ยิง่ ขึ้น โดยที่มสั ยิดอิสลามได้สร้างมานาน 100 กว่าปี แล้ว สันนิษฐานว่าคงจะเป็ นมัสยิดกลางสงขลา
และมัสยิดแรกของจังหวัดสงขลาผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกเสี ยงการประกอบพิธีละมาดชาวมุสลิมที่ชมชน
บ้านบนเสี ยงที่บนั ทึกได้แก่ เสี ยงละหมาดในช่วงเย็น

ภาพที่ 7 ภาพแสดงมัสยิดอุสาสนอิสลาม
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หาดสมิหลา
แหลมสมิหลาอยู่ในเขตเทศบาลเมือง มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่ มรื่ น รู ปปั้ นนาง
เงือกอันเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา และรู ปปั้ นหนูกบั แมว โดยรอบบริ เวณได้จดั สวนหย่อม
ไว้ดูร่มรื่ นเหมาะเป็ นที่นงั่ พักผ่อนยามเย็น เมื่อมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมว อันเป็ น
อีกสัญลักษณ์หนึ่ งของแหลมสมิหลาที่มีเรื่ องเล่าต่อกันมาว่า “มีพ่อค้าชาวจี นผูห้ นึ่ งคุมเรื อสาเภา
เดิ นทางมาค้าขายระหว่างจีนกับสงขลาเป็ นประจา วันหนึ่ งพ่อค้าผูน้ ้ ี ได้ซ้ื อหมากับแมวลงเรื อไป
เมืองจีนด้วย หมากับแมวอยู่บนเรื อนานเกิดความเบื่อหน่ ายจึงปรึ กษาหาวิธีการที่จะกลับบ้านหมา
กับแมวได้ทราบว่าพ่อค้ามีแก้ววิเศษที่ทาให้ไม่จมน้ า แมวจึงออกอุบายโดยให้หนูไปขโมยแก้ววิเศษ
ของพ่อค้ามา และหนูขอหนีข้ ึนฝั่งไปด้วย ทั้งสามว่ายน้ าหนีลงจากเรื อโดยที่หนูอมดวงแก้วเอาไว้ใน
ปาก ขณะนั้นหนูนึกขึ้นได้วา่ ถ้าถึงฝั่ง หมากับแมวคงจะแย่งเอาแก้วเศษไปจึงคิดที่จะหนี ฝ่ ายแมวซึ่ง
ว่ายตามหลังมาก็คิดเช่นกันว่าหนูจะหนี ไป จึงว่ายน้ าตามไปหาหนู หนูตกใจว่ายน้ าหนี ไม่ทนั ระวัง
ตัวแก้ววิเศษที่อมไว้จึงตกลงจมหายไปในน้ า หนูและแมวต่างก็หมดแรงจมน้ าตายกลายเป็ นเกาะหนู
เกาะแมวอยู่ที่อ่าวหน้าเมือง ส่ วนหมาตะเกี ยกตะกายว่ายน้ าไปจนถึงฝั่ งและสิ้ นใจตายด้วยความ
เหน็ดเหนื่ อยกลายเป็ นหิ นบริ เวณเขาตังกวนอยู่ริมอ่าวสงขลา แก้ววิเศษที่หล่นจากปากหนู แตก
ละเอียดกลายเป็ นหาดทรายแก้วอยู่ทางด้านเหนื อของแหลมสน” เสี ยงที่บนั ทึกได้แก่ เสี ยงลมจาก
ทะเล เสี ยงคลื่นทะเล เสี ยงนกบริ เวณหาดสมิหลา

ภาพที่ 8 ภาพแสดงหาดสมิหลา
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เรือประมงโชคทวีขณะทาประมงกลางทะเล
เรื อโชคทวีเป็ นเรื อประมงที่จบั ปลาหมึกและจับปลาทัว่ ไปนอกชายฝั่ง โดยมีลูกเรื อ 2
คน ในการช่วยลากอวน ระยะเวลาในการออกทะเลขึ้นอยูก่ บั สภาพของอากาศ โดยมากจะออกทะเล
เป็ นเวลา 3 วัน เพราะเป็ นเรื อที่ มีขนาดกลาง ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสลงเรื อลานี้ เพื่อศึ กษาวิถีชีวิตและ
บันทึกเสี ยงบนเรื อ เสี ยงที่บนั ทึกได้แก่เสี ยงเครื่ องยนต์เรื อ เสี ยงคลื่นที่ปะทะกับเรื อ เสี ยงลม

ภาพที่ 9 ภาพแสดงวิถีชาวประมงบนเรื อโชคทวี
4. เสี ยงทีใ่ ช้ ในการประพันธ์ เพลงและเทคนิคการสร้ างเสี ยง
เสี ยงลม

ภาพที่ 10 ภาพแสดงคลื่นเสี ยงลมที่ยงั ไม่ผา่ นการสังเคราะห์
เป็ นเสี ยงที่ได้บนั ทึกจากหาดสมิหลา ผูว้ ิจยั ได้เลือกช่วงเวลาของเสี ยงที่มีลกั ษณะเด่น
เพื่อนาเสี ยงไปปรับแต่งใหม่ดว้ ยหลักการมิวสิ คคอนเคร็ ตนั้นคือ การตัด การปรับแต่งความถี่ และ
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ยืดออกเพื่อให้เห็นสิ่ งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วช่วงระยะเวลาหนึ่ งของเสี ยงลม และได้คน้ พบย่านเสี ยง
ใหม่ในเสี ยงลม

ภาพที่ 11 ภาพแสดง การปรับแต่งย่านความถี่เสี ยงลม ใช้ปลักอิน Linear Phase EQ ในการ
สังเคราะห์ปรับความถี่เสี ยงลมทะเลให้รู้สึกถึงความหนาแน่นในย่านความถี่ที่ต่า
โดยเพิ่มความดังในย่านความถี่ 20Hz-120Hz ขึ้น 4.1db เป็ นเทคนิคการประพันธ์แบบหนึ่ งในดนตรี
อิเล็กโทรอะคูสติกในการใช้ยา่ นที่มีความถี่ต่าเพื่อสร้างเสี ยงโดรน

ภาพที่ 12 ภาพแสดงโซโนแกรมวิเคราะห์คลื่นเสี ยงลมทะเลที่ได้ปรับความถี่
ภาพนี้แสดงให้เห็นความเข้มของเสี ยงลมที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากการปรับแต่งเพิ่มค่าย่าน
ความถี่เสี ยงต่าที่ 20Hz-120Hz และเห็นย่านความถี่ที่ต่ากว่า 20Hz

ภาพที่ 13 ภาพแสดงการเทคนิคใช้เฟดทูล (Fade Tool) ปรับแต่งเสี ยงลม
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ภาพนี้แสดงให้เห็นการเข้าของต้นเสี ยงและปลายเสี ยงที่มีลกั ษณะค่อย ๆดังและค่อย ๆ
เบาลง เพื่อให้การเล่นของเสี ยงราบเรี ยบไม่สะดุด

ภาพที่ 14 ภาพโซนาแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงลมที่ใช้เทคนิคเฟดทูล
จากภาพโซนาแกรมจะเห็นได้วา่ คลื่นเสี ยงจะเห็นความแตกต่างกันได้วา่ เสี ยงที่มีการใช้
เฟดทูลนั้นมีตน้ เสี ยงและหางเสี ยง มีการถูกปรับให้ค่อย ๆเพิ่มความดัง และลดความดังลง ทาให้ได้
ต้นเสี ยงและปลายเสี ยงที่ราบเรี ยบยิง่ ขึ้น
เสี ยงนก

ภาพที่ 15 ภาพแสดงคลื่นเสี ยงนกที่บนั ทึกจากหาดสมิหลา
ผูว้ ิจยั ไดบันทึกเสี ยงนกจากหาดสมิหลาในยามเช้าเป็ นพื้นที่เดียวกันกับการบันทึกเสี ยง
ลม เพียงแต่บนั ทึกเสี ยงในวันถัดมา ผูว้ ิจยั ได้เสี ยงนกมาจากการบันทึกที่ชายหาดสมิหลาในยามเช้า
นามาตัดเอาช่วงเสี ยงที่ผวู ้ ิจยั ต้องการ
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ภาพที่ 16 ภาพแสดงโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์เสี ยงที่ใช้เทคนิ คถอยกลับ (Reverse) ปรับแต่ง
เสี ยงนก

ภาพที่ 17 แสดงรู ปการปรับแต่งเสี ยงนกด้วยปลักอิน Echoes
เสี ยงสะท้อน (Echoes) คือ การสะท้อนกลับของเสี ยงที่เป็ นจังหวะและค่อยๆ เบาลง
ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มปลักอินลงในเสี ยงนกเป็ นการบิดเบือนเสี ยงจริ ง เพื่อจาจองให้เกิดเสี ยงสะท้อนขึ้นโดย
การเพิม่ Color 37% เพิม่ Dry ขึ้น 96% และเพิม่ Wet 36% จากเสี ยงจริ ง

ภาพที่ 18 แสดงรู ปโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงนกที่ใช้ปลักอิน Echoes
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ภาพที่ 19 ภาพแสดงการปรับแต่งเสี ยงนกด้วยปลักอิน Delay
การจาลองเสี ยงเสมื อนจริ งที่เปล่ง ออกมาหลังจากเสี ยงจริ งสิ้ นสุ ดโดยลักษณะการ
หน่ วงของเวลา (Delays) ผูว้ ิจยั ใช่ผสมเข้ากับเสี ยงนก โดยการ ตั้งค่า Low cut ที่ 20Hz High Cut ที่
20000Hz และ LFO ที่ 0.20Hz

ภาพที่ 20 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงนกที่ใช่ปลักอิน Delay
เสี ยงคลืน่ ทะเล

ภาพที่ 21 ภาพแสดงคลื่นเสี ยงของคลื่นทะเลที่บนั ทึกจากหาดสมิหลาในช่วง 18.00 - 19:00 น.
ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงคลื่นทะเลจากการบันทึกเสี ยงคลื่นทะเลชายฝั่งหาดสมิหลาในช่วงเวลา
ตอนค่าคือช่วง 18.00 - 19:00 น. ในช่วงเวลาค่านี้เป็ นเวลาที่บอกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนคือ
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เสี ยงของลมที่มีกาลังแรงขึ้นและเปลี่ยนทิศทาง เสี ยงนกที่กาลังส่ งเสี ยงและค่อย ๆ เงียบลง โดย
นามาตัดเอาช่วงที่มีลกั ษณะเด่นเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดวาง

ภาพที่ 22 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นทะเลที่ผา่ นการใช้ปลักอิน Space Design
จะเห็นได้ว่าเสี ยงของคลื่นทะเลนั้นมีความถี่ต้ งั แต่ 0Hz-20000Hz โดยจะสังเกตได้จาก
ความหนาแน่นของเสี ยงจากภาพที่ผา่ นการวิเคราะห์โดยโปรแกรมโซโนแกรม ความหนาแน่นของ
เสี ยงคลื่นที่มีระยะและความดัง แล้วค่อย ๆเบาลง ผูว้ ิจยั ใช้ปลักอิน (Reverb) ที่จาลองการก้องของ
เสี ยง ผูว้ ิจยั ได้ใช้ปลักอิน Space designer เพื่อเพิ่มความรู ้สึกถึงหนาขึ้นของเสี ยงคลื่นทะเล
เสี ยงลม

ภาพที่ 23 ภาพแสดงคลื่นเสี ยงของลมที่บนั ทึกขณะเรื อจอดกลางทะเล
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ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกเสี ยงของลมกลางทะเลในขณะที่เรื อกาลังจอดกลางทะเล เสี ยงที่เกิดขึ้น
นั้นมีเพียงแค่เสี ยงลมเท่านั้น หากบันทึกเสี ยงจาสถานที่อื่นจะมีเสี ยงจากสถานที่รอบบริ เวณนั้นเข้า
มาแทรกด้วย เสี ยงของลมที่ผวู ้ ิจยั ได้บนั ทึกมานั้นอยูใ่ นช่วงความถี่ 0Hz -200 Hz ซึ่ งค่อนข้างต่า เรา
จึงรู ้สึกว่าไม่มีเสี ยงที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 24 ภาพแสดงการปรับความดังและความเบาในย่านความถี่เสี ยงลม
แสดงการปรับแต่งความดังในย่านความถี่ 78Hzขึ้น +12.8Db ลดความดังในย่านความถี่
1160Hz ลง - 6.5 Db ลดความดังในย่านความถี่ 455Hz ลง -2.7 Db แล้วทาการจัดกลุ่มเสี ยงเพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องของเสี ยงลม

ภาพที่ 25 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงการจัดกลุ่มของเสี ยงลม
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ดัง ที่ เ ห็ น จากภาพโซโนแกรมทาให้เ ห็ น ความถี่ 0 Hz- 300 Hz และความต่ อเนื่ อ งที่
เกิดขึ้นให้ความรู ้สึกถึงการพัดของลม ด้วยความถี่ที่ต่ากว่า 20Hz นั้น หู ของคนเราไม่สามรถได้ยิน
แต่ร่างกายสามารถรับรู ้ผา่ นการสั้นสะเทือนได้ ผูว้ ิจยั จึงใช้เสี ยงที่มีความถี่ต่านี
เสี ยงระฆัง

ภาพที่ 26 ภาพแสดงเสี ยงระฆังที่บนั ทึกจากวัดมัชฌิมาวาส
ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกเสี ยงมาจากวัดมัชฌิมาวาสในช่วงเวลา 7:30 - 8:30 นาฬิกา และ 17:30 18:30 นาฬิกา แล้วทาการตัดเลือกเอาช่วงเสี ยงที่มีลกั ษณะเด่น

ภาพที่ 27 ภาพแสดงการใช้เทคนิคถอยกลับ (Reverse) ปรับแต่งเสี ยงระฆัง

ภาพที่ 28 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงระฆังที่ถูกทาการถอยกลับ
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ผูว้ ิจยั ได้นาเสี ยงระฆังมาทาการย้อนกลับนั้นจะสังเกตเห็นคลื่นเสี ยงได้ว่าเริ่ มต้นจาก
เบาแล้วค่อย ๆ ดังขึ้นอย่างฉับพลัน ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงนี้ในนาทีที่ 0.16 จะเห็นได้วา่ มีความถี่ 50- 20000Hz
และในวินาทีที่ 7-8 ได้เกิดย่านความถี่ 0 Hz- 20000Hz
เสี ยงเปี ยโน

ภาพที่ 29 แสดงภาพคลื่นเสี ยงเปี ยโน
ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการอัด เสี ย งเปี ยโนโดยใช้เ ครื่ องบันทึ กเสี ย ง Zoom H6 โดยเล่ น โน้ต D
กดค้างไว้แล้วกด โน้ต D อ๊อคเต็ปที่สูงขึ้น ใช้เสี ยงเปี ยโนเพื่อซ้อนทับเสี ยงลมที่ถูกปรับย่านความถี่
เพื่อเกินเป็ นย่านความถี่ที่ใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 30 ภาพโซโนแกรมแสดงการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงเปี ยโนที่เพิ่มความดังในมาสเตอร์เกน
ผูว้ ิจยั เพิ่มความดังเสี ยงเปี ยโนในมาสเตอร์เกนเพื่อเพิ่มความชัดเจนของเสี ยงเปี ยโนขึ้น
โดยใช้เสี ยงที่ผ่านการเพิ่มความดังนี้ ซ้อนทับกันในช่วงที่ 1 0:00-1:23 โดยใช้เพิ่มความดังในย่าน
ความถี่ 20Hz-200Hz และลดความดังในย่านความถี่ 500Hz-20K ลง
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เสี ยงเรือ

ภาพที่ 31 ภาพแสดงคลื่นเสี ยงเรื อที่ยงั ไม่ผา่ นการสังเคราะห์
ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกเสี ยงเรื อขณะที่เรื อแล่นออกจากฝั่ง จุดที่ได้ทาการอัดเสี ยงนั้นเป็ นห้อง
เครื่ องของเรื อในการอัดเสี ยงนั้นค่อยข้างมีความยากลาบากเนื่องจากมีพ้นื ที่แคบและสัน่ สะเทือนไม่
สามารถวางเครื่ องบันทึกเสี ยงได้จึงต้องถือเครื่ องบันทึกเสี ยงด้วยมือ

ภาพที่ 32 ภาพแสดงภาพโซโนแกรมแสดงคลื่นเสี ยงเรื อที่ใช้ปลักอิน Flanger
ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงเรื อที่ถูกสังเคราะห์ซ้อนกับเสี ยงจริ งของเรื อซ้อนทับกันเพื่อสร้างความ
แตกต่างความรู ้สึกระหว่างเสี ยงจากธรรมชาติจริ ง ๆ กับเสี ยงที่สงั เคราะห์
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เสี ยงกลองสแนร์

ภาพที่ 33 ภาพแสดงคลื่นเสี ยงกลองสแนร์
ผูว้ ิจยั ได้นาเสี ยงกลองสแนร์มาซ้อนทับกับเสี ยงคลื่นเพื่อสร้างสัญลักษณ์ในการตีความ
ถึงวิถีชีวิตของชาวประมงที่ตอ้ งต่อสูก้ บั คลื่นลมกลางทะเล
เสี ยงแซกโซโฟน

ภาพที่ 34 ภาพแสดงโซโนแกรมเสี ยงแซกโซโฟน
เป็ นเสี ยงที่มีค่าโน้ตเป็ นตัว D4 ผูว้ ิจยั เน้นให้ผเู ้ ป่ าใช้เสี ยงต่าและมีเสี ยงลมมากกว่าปกติ
เพื่อนามาซ้อนทับกับเสี ยงของลมที่ถูกปรับแต่งย่านความถี่ที่ใกล้เคียงกัน เป็ นการสร้างความสับสน
ระหว่างเสี ยงที่เกิดจากธรรมชาติและเสี ยงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นโดยผูว้ ิจยั ได้จดั วางซ้อนกับเสี ยง
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เสี ยงจากโปรแกรม Max MSP

ภาพที่ 35 ภาพแสดงวิธีการสร้างเสี ยงจากโปรแกรม Max MSP
ในช่วงที่สามผูว้ ิจยั ต้องการใช้เสี ยงที่สงั เคราะห์มาจากโปรแกรม Max MSP ที่เป็ นเสี ยง
สู ง ผูว้ ิจ ัย สร้ างเสี ย งสู งโดยการส่ งค่ามาตรฐานไปยัง Cycle~440Hz เป็ นตัว ขยายความถี่ ที่ ส่งค่ า
มาตรฐานคลื่นความถี่ที่มีค่ามากกว่า 0.1db และส่ งไปยังตัวลาโพง เสี ยงที่ได้น้ นั ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ น
เสี ยงเริ่ มต้นในท่อนที่สาม และยังนาเทคนิ คการใช้เฟดทูลล (Fade Tool) มาใช้กบั เสี ยงเพื่อให้เกิด
ความราบเรี ยบของต้นเสี ยง และปลายเสี ยง
งานวิจยั ชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงผลของการวิเคราะห์เทคนิค ดนตรี ซาวสเขป
ดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ และมิวสิ คคอนเคร็ ต กับเสี ยงที่ถูกบันทึกจากสถานที่ในตัวเมืองสงขลา การ
สร้างแนวคิดและวิธีการในการตีความดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ โดยทาการสร้างบทประพันธ์ “เสี ยง
สงขลา” แบ่งเป็ น 2 ท่อนได้แก่ โผบิน (To fly) และ วิถี (The way)
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5. การจัดวางโครงสร้ างของบทประพันธ์
บทประพันธ์ เพลงท่ อนที่ 1 โผบิน (To Fly) และบทวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหาข้อมูลประวัติความเป็ นมาที่เกี่ยวข้องกับเมืองสงขลา การเข้ามาตั้ง
รกรากจนกลายเป็ นหัวเมืองที่มีความสาคัญทางการค้าในแหลมมลายู รวบรวมข้อมูลสถานที่ที่มี
ความพิเศษและลักษณะเด่นของเสี ยงในพื้นที่ของอาเภอเมืองสงขลาในช่วงเวลาต่าง ๆเพื่อนาองค์
ความรู ้มาสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์โดยเริ่ มจากการศึกษาการประพันธ์เพลงในรู ปแบบของซาว
สเขป ดนตรี อิเล็กทรอนิกส์และมิวสิ คคอนเคร็ ต
แรงบันดาลใจในการประพันธ์ เพลงท่ อนที่ 1 โผบิน (To Fly)
ผูป้ ระพันธ์เติบโตและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเมืองสงขลาทั้งผูค้ น
และจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็ นในการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น การขยายบ้านเรื อน
ถนนหนทางเพื่ออานวยความสะดวกสบาย จนกลายเป็ นการรบกวนระบบนิ เวศ ดังเช่ นนกที่เคย
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เดิมของจังหวัดสงขลา แต่สิ่งที่แตกต่างและเปลี่ยนไปจากเดิมคือตัวเมืองสงขลาที่
ขยายใหญ่ข้ ึน ทาให้พ้ืนที่อาศัยเดิมบางส่ วนของนกหายไป ผูว้ ิจยั ได้ใช้นกเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ
ในการประพันธ์ ทาให้ผวู ้ ิจยั ตั้งคาถามว่าเสี ยงนกที่หายไปเพราะเสี ยงเมืองมันดังขึ้นหรื อไม่ เราควร
จะทาอย่างไรต่อไป จึงนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นนั้นมาเป็ นเรื่ องราวในการประพันธ์บทเพลง
ท่อนที่ 1. โผบิน (To fly) ในรู ปแบบของซาวสเขปแบ่งเป็ น 3 ช่วง
ผูว้ ิจยั ได้วางโครงสร้างของเพลงไว้ 3 ช่วง ซึ่ งทั้งสามช่วงผูว้ ิจยั ได้จดั วางเสี ยงใน
การสร้างเรื่ องราว

ภาพที่ 36 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงบทประพันธ์เพลงโผบิน (To fly)
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงรู ปโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงของบทประพันธ์ท่อนที่1 โผบิน (To fly)
ท่ อนที่ 1 (โผบิน) ช่ วงที่ 1.

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงใน ท่อนที่ 1 (โผบิน) ช่วงที่ 1.
ที่ 1 โผบิน (To Fly) ช่วงที่ 1 0:00 - 3:10 ผูว้ ิจยั ได้นาเสี ยงซาวสเขปที่บนั ทึกในตัวเมือง
สงขลามาตัดเอาช่วงของเสี ยงที่มีลกั ษณะเด่นมาสังเคราะห์และทาการยืด เพื่อให้เกิดเสี ยงในความถี่
100-1000Hz ด้วยการเพิ่มการซ้อนทับกันของเสี ยงโดรนทีละน้อย ทาให้เกิดความดังที่เพิ่มขึ้น ผูว้ ิจยั
ยัง ใช้เ สี ย งโดรนที่ มี ค วามถี่ ต่ า กว่ า 20Hz มาเพิ่ ม แรงสั่น สะเทื อ นซึ่ ง เป็ นเสี ย งที่ หู ข องมนุ ษ ย์ไ ม่
สามารถได้ยินเสี ยงที่เกิดขึ้นได้ แต่สามารถรับรู ้ถึงแรงสันสะเทือนนั้นได้ จากนั้นนาเสี ยงของลมที่
บันทึกบริ เวณหาดสมิหลาในช่ วงค่ามาปรับความดังในย่านความถี่ 20.0 Hz - 80.0 Hz. ให้เพิ่มขึ้น
และลดความดังในย่านความถี่ 200 Hz - 20k ลง โดยใช้ Linear Phase EQ ช่วยปรับแต่งความถี่ และ
เลือกเอาช่วงเสี ยงที่ผวู ้ ิจยั ต้องการนามาจัดวางซ้อนกันเพื่อให้เกิดเนื้อดนตรี (Texture) ที่มีความหนา
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มากยิ่งขึ้น แล้วจึงนาเสี ยงที่ได้จากการบันทึกในเทศกาลตรุ ษจีนมายืดออก เพื่อให้เห็นสิ่ งที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาหนึ่ งอย่างชัดเจนขึ้น นามาจัดวางเพื่อเริ่ มต้นบทประพันธ์เสี ยงในช่วงต้น
ผูป้ ระพันธ์ใช้เสี ยงที่หูมนุ ษย์ไม่สามารถได้ยินได้ แต่สามารถรับรู ้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ เพื่อพยาม
แสดงให้เห็นถึงบางสิ่ งบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่หูและตาไม่สามารถมองเห็นหรื อได้ยินแต่สามารถ
บอกได้ว่ามีอยู่จริ ง โดยผ่านประสาทสัมผัสทางอื่น และพยายามกล่าวถึงเวลาและสถานที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ท่ อนที่ 1 โผบิน (To Fly) ช่ วงที่ 2

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงในช่วงที่ 2 ของบทประพันธ์ โผบิน (To fly)
ท่อนที่ 1 ช่วงที่ 2 3:10- 6:18 ด้วยเสี ยงที่ได้จากการบันทึกเสี ยงในเทศกาลตรุ ษจีนที่มี
ความถี่ 100Hz-20000Hz จากตอนท้ายของท่อนแรกถูกยืดให้ยาวขึ้นจนกระทัง่ เข้าในช่วงที่ 2 พร้อม
ทั้งการแพนเสี ยงซ้ายขวาเพื่อให้เกิดมิติของเสี ยง ก่อนที่จะค่อย ๆ เบาลงจนหายไปในที่สุด จากนั้น
ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงนกที่ทาการถอยกลับของเสี ยง (Reverse) และยืดออก ซ้อนทับกับเสี ยงโดรนที่สร้าง
จากเสี ยงลมในยานความถี่ที่ 0Hz-1600 Hz เพื่อเพิ่มความอึดอัดก่อนที่เสี ยงทั้งสองจะค่อย ๆ เบาลง
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงนกที่ไม่ถูกสังเคราะห์เสี ยงมาวางซ้อนทับกับเสี ยงโดรนอีกครั้ง เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจและความเชื่อมโยงเพื่อเป็ นการนาเข้าสู่ช่วงที่ 3 ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงนกที่ถูกถอยกลับและยืด
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ออกเพื่อสื่ อในเชิงสัญลักษณ์ของการย้อนอดีตของสถานที่น้ นั ๆ ที่เคยเป็ นที่อาศัยของนก ผูว้ ิจยั เชื่อ
ว่าผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ นั ๆ จะต้องมีความทรงจาของเสี ยงนกในอดีตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น
ท่ อนที่ 1 โผบิน (To Fly) ช่ วงที่ 3

ภาพที่ 40 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงในท่อนที่ 1 ช่วงที่ 3 ของบทประพันธ์
ท่อนที่ 1 ช่วงที่ 3 6:18-9:44 จุดที่สาคัญในช่วงท้ายของบทประพันธ์ผวู ้ ิจยั ใช้เสี ยงของ
นกมาปรับแต่งในปลักอินและการซ้อนทับของเสี ยงที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Max MSP เพื่อให้เกิด
ความซับซ้อนมากขึ้น และใช้เสี ยงนกจริ งสลับกับเสี ยงนกที่ใช้ปลักอิน วางซ้อนกันเป็ นช่วงสั้น ๆ
เพื่อสื่ อถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองสงขลา

ภาพที่ 41 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงนกจากปลักอินที่แตกต่างกัน
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ผูว้ ิจยั นาเสี ยงนกที่ไม่ถูกสังเคราะห์จดั วางสลับกับเสี ยงนกที่ใช้ปลักอินเอคโค และเสี ยง
นกที่ ใช้ปลักอิ นดี เ ลย์ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ สึกเปลี่ ย นแปลงไปที ละน้อยจนกลายเป็ นเสี ยงนกที่ ให้
ความรู ้สึกไม่เป็ นเสี ยงนกที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
บทประพันธ์ เพลงท่ อนที่ 2 วิถี (The Way) และบทวิเคราะห์
จากเรื่ อ งราวความเป็ นมาของเมื อ งสงขลาตั้ง แต่ ใ นอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ท าให้เ ห็ น
บทบาทความสาคัญของวีถีชาวเรื อ ในการขนส่ งสิ นค้ากับนานาประเทศและการนาศิลปวัฒนธรรม
จากต่างชาติเข้ามายังเมืองสงขลา
แรงบันดาลใจในการประพันธ์ ท่อนที่ 2
ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาวิถีชีวิตชาวประมง จึงทาการศึกษาด้วยการลงพื้นที่จริ งโดยการลง
เรื อประมงเพื่อเก็บบันทึกเสี ยงจริ งในขณะที่อยูก่ ลางทะเล ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน
ที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศในธรรมชาติ จึงมีแรงบันดาลใจที่จะนาเสี ยงที่ได้บนั ทึกจากการลงเรื อดู
วิถีชีวิตของชาวประมงมาประพันธ์ในบทเพลง “เสี ยงสงขลา สาหรับคอมพิวเตอร์ เปี ยโน กลอง
สแนร์และแซกโซโฟน” ในท่อนที่ 2 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ช่วง

ภาพที่ 42 แสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way)
ในการจัดวางคลื่นเสี ยง ผูว้ ิจยั ได้ทาการแบ่งท่อนของบทเพลงออกเป็ น 4 ช่วง ซึ่งในแต่
ละท่อนได้ใช้เสี ยงที่บนั ทึกจากสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลารวมไปถึงเสี ยงที่ได้จากการบันทึก
บนเรื อประมง ผ่านวิถีชีวิตประจาวันการออกหาปลา และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 43 ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี ( The Way)
จากภาพโซนาแกรมจะความเข้มข้นของเสี ยงที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ของโปรแกรม
iZotope ที่มีการค่อย ๆ เพิ่มความดังขึ้นและเบาลงในแต่ละช่วงของบทเพลง จะเห็นความถี่ที่เกินขึ้น
ในแต่ละช่วงบทเพลงที่ต่าและสูงเกินกว่าหูของคนเราจะสามรถได้ยนิ ได้
ท่ อนที่ 2 วิถี (The way) ช่ วงที่ 1

ภาพที่ 44 ภาพแสดงการจัดวางเสี ยงในท่อนที่ 2 ช่วงที่ 1
ท่อนที่ 2 ช่วงที่ 1 0:00 - 1:23 ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงของทะเลในยามเช้าเป็ นพื้นหลังและเสี ยง
ของนกเป็ นสั ญลัก ษณ์ ใ นยามเช้า ถัด มาเป็ นการใช้เสี ย งของระฆัง ที่ ท าการถอยกลับ (Reverse)
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เพื่อให้ความรู ้สึกถึงความมึนงง ผูว้ ิจยั ยังใช้เทคนิคเดิมคือเสี ยงของระฆังที่ทาการถอยกลับ (Reverse)
และการจัดกลุ่มของเสี ยงระฆังที่ทาการถอยกลับเพื่อเพิ่มมิติ เสี ยงเปี ยโนที่ ใช้ปลักอิ น (Reverb)
เพื่อให้หางเสี ยงยาวขึ้นจนคล้ายเสี ยงโดรน จัดวางซ้อนกับลมทะเลและเสี ยงคลื่น
ท่ อนที่ 2 วิถี (The way) ช่ วงที่ 2

ภาพที่ 45 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงในท่อนที่ 2 ช่วงที่ 2
ท่อนที่ 2 ช่วงที่ 2 1:23-3:36 ผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงของกลุ่มระฆังในการเริ่ มและใช้เสี ยงคลื่น
ในเวลากลางคืนเพราะในสมัยก่อนลมที่ใช้ออกเรื อนั้นคือลมบกที่มีในช่วงเย็นไปถึงค่าคืน และใช้
เสี ยงกลองสแนร์รัวเพื่อให้ความรู ้สึกถึงการออกเดินทางวิถีของชาวประมงจากนั้นเพิ่มเสี ยงของแซก
โซโฟนที่เป็ นเสี ยงลมในตัว D คอนเสิ ร์ต มาซ้อนกับเสี ยงของคลื่นทะเลเป็ นการสร้างความสับสน
ให้ผฟู ้ ั งระหว่างเสี ยงของคลื่นทะเลกับเสี ยงของแซกโซโฟน เสี ยงของระฆังและฆ้องเปรี ยบเสมือน
การสักการะสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ก่อนออกทะเลเพื่อให้ความรู ้สึกถึงความปลอดภัย ความคาดหวัง ความ
สว่างและความโดดเดี่ยวในเวลาเดียวกัน เป็ นการสร้างความรู ้สึกในการเริ่ มออกเดินทาง ในช่วงที่ 2
เสี ยงที่น่าสนใจในความคิดของผูว้ ิจยั คือเสี ยงเรื อที่ถูกสังเคราะห์ดว้ ยปลักอินแฟลงเจอร์ ที่มีความถี่
หนาบางไม่เท่ากัน

ภาพที่ 46 ภาพแสดงการจับกลุ่มของเสี ยงระฆัง
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ในท่อนที่ 2 ช่วงที่ 2 ผูว้ ิจยั ใช้การจัดกลุ่มเสี ยงของระฆังเพื่อการสร้างหางเสี ยงที่ยาวขึ้น
และเป็ นการแทนความหมายของการขอพรก่อนออกทะเลเพื่อความเป็ นศิริมงคลในการเดินทางออก
ทะเล

ภาพที่ 47 ภาพแสดงการจับกลุ่มของเสี ยงคลื่น
ผูว้ ิจยั ได้จดั วางสร้างกลุ่มของเสี ยงคลื่น เพื่อให้เกิดความรู ้สึกถึงการปะทะของคลื่นลม
กลางทะเล การจัดกลุ่มของเสี ยงทาให้เกิดบรรยากาศความต่อเนื่ อง จะเห็นได้ว่าผูว้ ิจยั มีการตัดคลื่น
เสี ยงเป็ นช่วง ๆวางซ้อนทับกันจะทาให้เกิดเสี ยงลมที่ต่อเนื่องและได้ตามความต้องการของผูว้ ิจยั ไม่
เพียงแค่น้ นั การจัดวางคลื่นเสี ยงซ้อนทับกันนั้นยังเพิ่มความดังในย่านความถี่เดิมขึ้นอีกด้วยโดยไม่
ต้องใช้เพิ่มความดังจากเกนอีก และเสี ยงที่ได้จะเกิดความราบชัดเจน

52
ท่ อนที่ 2 วิถี (The way) ช่ วงที่ 3

ภาพที่ 48 แสดงการจัดวางเพลงในท่อนที่ 2 ช่วงที่ 3
ท่อนที่ 2 ช่วงที่ 3 3:36-4:08 ผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงลมในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ในย่านความถี่
ที่ย่าน 0 - 100 Hz ซึ่ งเป็ นย่านความถี่ที่ได้บนั ทึกเสี ยงเรื อประมงพื้นบ้านที่ไปหาปลากลางทะเลมา
เป็ นเสี ยงโดรนทับกับเสี ยงคลื่นและซ้อนทับไปกับเสี ยงของกลองสแนร์ โดยผูว้ ิจยั ต้องการสร้าง
จังหวะและเพิ่มความรู ้สึกถึงความลาบากที่ตอ้ งฝ่ าฟันกับคลื่นลมในทะเล ท้ายสุ ดของช่วงที่ 3 ผูว้ ิจยั
ใช้เสี ยงของระฆังที่ไม่ได้ทาการย้อนกลับซ้อนกับเสี ยงของเปี ยโนเพื่อให้ความรู ้สึกถึงความสว่าง
ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงโน้ตคือ D และ Bb คอนเสิ ร์ต ในการดาเนิ นเรื่ องในช่วงที่ 3 เปี ยโนเล่นโน้ตสองตัวนี้
สลับกับเสี ยงของ กลองสแนร์ ก่อนที่จะส่ งไปท่อนสุ ดท้ายผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงระฆังที่ได้บนั ทึกมา เพื่อ
ส่ งไปยังท่อนสุ ดท้าย ซึ่งใช้เสี ยงของระฆังมาซ้อนทับ
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ท่ อนที่ 2 ช่ วงที่ 4 เทคนิคการประพันธ์

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงในช่วงที่ 4
ช่วงที่ 4 4:08-5:46 ระหว่างเสี ยงของระฆังที่ลากยาว ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงของนกและเสี ยงคลื่น
ที่เป็ นเสี ยงโดรนอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความรู ้สึกเหมือนเช้าของวันใหม่ จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงแซกโซ
โฟนเป็ นบทสรุ ปโดยการด้นสดให้ความรู ้สึกความฝันล่องลอย เป็ นความรู ้สึกร่ วมกับเสี ยงต่าง ๆ
เป็ นบทสรุ ปเพื่อสร้างจิตนา การคิดต่อ ให้แก่ผฝู ้ ัง

บทที่ 4
สรุปผลการวิจยั
สรุปผล
จากแนวคิ ด ของผูว้ ิ จ ัย ที่ ต ้อ งการสร้ า งสรรค์บ ทประพัน ธ์ ด นตรี ใ นรู ป แบบดนตรี
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้น าไปสู่ ก ารศึ ก ษาแนวคิ ด เทคนิ ค และวิ ธีการประพันธ์ จากดนตรี ซาวสเขป
(Soundscape) ดนตรี มิวสิ คคอนเคร็ ต (Music concrete) และดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic) เพื่อ
สร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “เสี ยงสงขลา” ซึ่ งได้นาเสี ยงต่าง ๆ ของเมืองสงขลา มาถ่ายทอดใน
มุมมองของผูว้ ิจยั ที่มีต่อเมืองสงขลา บทประพันธ์เพลง “เสี ยงสงขลา” แบ่งออกเป็ น 2 ท่อน ได้แก่
1. โผบิน ( To fly) และ 2. วิถี (The way) ในท่อนที่ 1 โผนบิน มีความยาวของบทเพลง 9:44 นาที
ผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงนกเป็ นตัวแทนของธรรมชาติที่พยามบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นในเมือง
สงขลา ในบทประพันธ์ผวู ้ ิจยั ได้ต้ งั คาถามในการประพันธ์ข้ ึนว่าเสี ยงนกที่หายไปเพราะเสี ยงเมือง
มันดังขึ้นหรื อไม่ เราควรจะทาอย่างไรต่อไป ในท่อนที่ 2 วิถี มีความยาวของบทเพลง 5:46 นาที
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงที่ตอ้ งต่อสู ้กบั คลื่นลมกลางทะเลด้วยความยากลาบาก มาเป็ น
แรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงท่อนที่ 2 ขึ้น ในการสร้ างสรรค์บทประพันธ์ “เสี ยงสงขลา”
ส่ วนหนึ่ งเพื่อเป็ นการจดบันทึกเรื่ องราวของเมืองสงขลาในรู ปแบบของเสี ยงและนาเสี ยงที่ได้มา
ดัดแปลงปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดเสี ยงใหม่ตามแนวคิดและเทคนิค จากดนตรี ซาวสเขป (Soundscape)
ดนตรี มิวสิ คคอนแคร็ ต (Music Concrete) และดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic) จากบทประพันธ์
เพลง “เสี ยงสงขลา” ในรู ปแบบดนตรี อิเล็กโทรนิกส์ สามารถทาให้ผวู ้ ิจยั
แบ่งแนวทางในการดาเนินการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของจังหวัดสงขลา
1.1. ศึกษาความเป็ นมาของเมืองสงขลาเพื่อให้รู้ความเป็ นมาของเมืองสงขลา
1.2. ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี ในเมืองสงขลา
1.3. ศึกษาแนวคิดในการประพันธ์เพลง
1.4. ศึกษาแนวคิดของศิลปิ นผูป้ ระพันธ์เพลงท่านอื่น
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2. การลงพื้นที่และการบันทึกเสี ยงแบ่งได้ 2 ส่ วนดังนี้
2.1 เสี ยงจากในตัวเมืองสงขลา ผูว้ ิจยั ได้หาสถาที่ที่มีลกั ษณะเด่ นของเสี ยงและได้
กาหนดช่วงเวลาในการบันทึกเสี ยงคือ ในช่วงเวลา 7:30 - 8:30 นาฬิกา และ 17:30 - 18:30 นาฬิกา
เพื่อบันทึกเสี ยงที่มีช่วงเวลาแตกต่างกัน
2.2 เสี ยงที่บนั ทึกสี ยงจากการลงเรื อประมงชื่อโชคทวีในขณะออกทาประมงชายฝั่ง
ด้านอ่าวไทยในช่วงเวลา 5:30 - 11:30 นาฬิกา และ 17:30 - 8:30 นาฬิกาของอีกวันในการลงพื้นที่
เพื่อบันทึกเสี ยงบางครั้งประสบกับความไม่เอื้ออานวยของสภาพอากาศมีฝนตกหนักทาให้ตอ้ งหยุด
การบันทึกเสี ยงไว้ชวั่ คราว หรื อ สถานที่ที่ยากต่อการวางเครื่ องบันทึกเสี ยง เช่น บนเรื อโชคทวีเมื่อ
คลื่นปะทะกับลาเรื อทาให้ตวั เรื อนั้นโยกไปมา ทาให้ไม่สามารถวางเครื่ องบันทึกเสี ยงได้
3. การประพันธ์
จากเสี ยงที่ผวู ้ ิจยั ได้บนั ทึกนาไปสู ้กระบวนการสร้างสรรค์ปรับแต่งเสี ยงให้เกิดเสี ยง
ใหม่ โดยการจาลองการก้องของเสี ยง (Reverb) การจาลองเสี ยงสะท้อน (Echoes) การจาลองเสี ยง
เสมือนจริ งที่เปล่งออกมาหลังจากเสี ยงจริ งสิ้ นสุ ดโดยลักษณะการหน่ วงของเวลา (Delays) การ
กรองเสี ยง (Filter) จากเทคนิ คดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้เสี ยงใหม่ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน และยังมีการใช้
เสี ยงจากเปี ยโน สแนร์ ดรัม และแซกโซโฟน มาซ้อนทับกับเสี ยงที่ได้บนั ทึกจากเมืองสงขลาเพื่อ
สร้างความหลากหลายของเสี ยงในบทประพันธ์
จากการวิ จ ัย ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาถึ ง การประพัน ธ์ ด นตรี อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบที่
หลากหลาย จากการศึกษาข้อมูลผ่านการค้นคว้าแนวทางการประพันธ์ดนตรี แบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ง แนวคิ ด ของเวลา แนวคิ ด ของซาวสเขป (Soundscape) ดนตรี อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic) และดนตรี มิวสิ กคอนแคร็ ต (Music Concrete) สามารถทาให้ผวู ้ ิจยั นาความรู ้ที่ได้รับมา
ปรั บ ใช้ใ นการเพื่ อสร้ างสรรค์บทประพัน ธ์ ด นตรี โดยใช้เ ทคนิ ค และวิธีก ารที่ ไ ด้ก ล่ าวมาน ามา
ผสมผสานกับเสี ยงเมืองสงขลา จึงเกิดเป็ นบทประพันธ์เพลง “เสี ยงสงขลา”
อภิปราย
ท่อนที่ 1 ช่วงที่ 1 0:00 - 3:10 ผูว้ ิจยั ได้นาเสี ยงซาวสเขปที่บนั ทึกในตัวเมืองสงขลามา
ตัดเอาช่ วงของเสี ยงที่มีลกั ษณะเด่ นมาสังเคราะห์และทาการยืด เพื่อให้เกิ ดเสี ยงในความถี่ 1001000Hz ด้วยการเพิ่มการซ้อนทับกันของเสี ยงโดรนทีละน้อย ทาให้เกิดความดังที่เพิ่มขึ้น ผูว้ ิจยั ยังใช้
เสี ยงโดรนที่มีความถี่ต่ากว่า 20Hz มาเพิ่มแรงสั่นสะเทือนซึ่ งเป็ นเสี ยงที่หูของมนุษย์ไม่สามารถได้
ยินเสี ยงที่เกิดขึ้นได้ แต่สามารถรับรู ้ถึงแรงสันสะเทือนนั้นได้จากนั้นนาเสี ยงของลมที่บนั ทึกบริ เวณ
หาดชลาทัศน์ในช่วงค่ามาปรับความดังในย่านความถี่ 20.0 Hz - 80.0 Hz. ให้เพิ่มขึ้นและลดความดัง
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ในความถี่ 200Hz- 20k ลง โดยใช้ Linear Phase EQ ช่วยสังเคราะห์เสี ยงปรับความถี่ และเลือกเอา
ช่ วงเสี ยงที่ ผูว้ ิจยั ต้องการนามาจัดวางซ้อนกันเพื่อให้เกิ ดเนื้ อดนตรี (Texture) ที่ มีความหนามาก
ยิ่งขึ้น แล้วจึงนาเสี ยงที่ได้จากการบันทึกในเทศการตรุ ษจีนมายืดออก เพื่อให้เห็นสิ่ งที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง อย่า งชัด เจนขึ้ น น ามาจัด วางเพื่ อ เริ่ ม ต้น บทประพัน ธ์ เ สี ย งในช่ ว งต้น
ผูป้ ระพันธ์ใช้เสี ยงที่หูมนุ ษย์ไม่สามารถได้ยินได้ แต่สามารถรับรู ้ถึงแรงสันสะเทือนได้ เพื่อพยาม
แสดงให้เห็นถึงบางสิ่ งบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่หูและตาไม่สามมรถมองเห็นหรื อได้ยินแต่สามารถ
บอกได้ว่ามีอยู่จริ ง โดยผ่านประสาทสัมผัสทางอื่น และพยายามกล่าวถึงเวลาและสถานที่ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ท่อนที่ 1 ช่วงที่ 2 3:10- 6:18 ด้วยเสี ยงที่ได้จากการบันทึกในเทศการตรุ ษจีนที่มีความถี่
100Hz-20000Hz จากตอนท้ายของท่อนแรกถูกยืดให้ยาวขึ้นจนกระทั้งเข้าในท่อนที่สองพร้อมทั้ง
การแพนเสี ยงซ้ายขวาเพื่อให้เกิ ดมิติของเสี ยง ก่อนที่จะค่อย ๆ เบาลงจนหายไปในที่สุด จากนั้น
ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงนกที่ทาการถอยกลับของเสี ยง (Reverse) และยืดออก ซ้อนกับเสี ยงโดรนที่สร้างจาก
เสี ยงลม ในยานความถี่ ที่ 0Hz-1600 Hz เพื่อเพิ่มความอึ ดอัดก่ อนที่ เสี ยงทั้งสองจะค่อย ๆ เบาลง
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ใช่เสี ยงนกที่ไม่ถูกสังเคราะห์เสี ยง มาวางซ้อนทับกับเสี ยงโดรนอีกครั้ง เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจและความเชื่อมโยงเพื่อเป็ นการนาเข้าสู่ช่วงที่ 3 ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงนกที่ถูกถอยกลับและยืด
ออก เพื่อสื่ อในเชิงสัญญะของการย้อนอดีตของสถานที่น้ นั ๆ ที่เคยเป็ นที่อาศัยของนก ผูว้ ิจยั เชื่อว่า
ผูค้ นที่ อาศัยอยู่ใ นพื้นที่ น้ ัน ๆ จะต้องมี ความทรงจาของเสี ยงนกในอดี ตและการเปลี่ ย นแปลงที่
เกิดขึ้น
ท่อนที่ 1 ช่วงที่ 3 6:18-9:44 จุดที่สาคัญในช่วงท้ายของบทประพันธ์ผวู ้ ิจยั ใช้เสี ยงของ
นกมาสังเคราะห์ ใ นปลักอิ น และการซ้อนทับของเสี ยงที่ สังเคราะห์ ข้ ึนจากโปรแกรม Max msp
เพื่อให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้น และใช้เสี ยงนกจริ งสลับกับเสี ยงนกที่ใช้ปลักอิน วางซ้อนกันเป็ น
ช่วงสั้น ๆ เพื่อสื่ อถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองสงขลา
ท่อนที่ 2 ช่วงที่ 1 0:00 - 1:23 ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงของทะเลในยามเช้าเป็ นพื้นหลังและเสี ยง
ของนกเป็ นสั ญลัก ษณ์ ใ นยามเช้า ถัด มาเป็ นการใช้เสี ย งของระฆัง ที่ ท าการถอยกลับ (Reverse)
เพื่อให้ความรู ้สึกถึงความมึนงง ผูว้ ิจยั ยังใช้เทคนิคเดิมคือเสี ยงของระฆังที่ทาการถอยกลับ (Reverse)
และการจัดกลุ่มของเสี ยงระฆังที่ทาการถอยกลับเพื่อเพิ่มมิติ เสี ยงเปี ยโนที่ ใช้ปลักอิ น (Reverb)
เพื่อให้หางเสี ยงยาวขึ้นจนคล้ายเสี ยงโดรน จัดวางซ้อนกับลมทะเลและเสี ยงคลื่น
ท่อนที่ 2 ช่วงที่ 2 1:23-3:36 ผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงของกลุ่มระฆังในการเริ่ มและใช้เสี ยงคลื่น
ในเวลากลางคืนเพราะในสมัย ก่อนลมที่ใช้ออกเรื อนั้นคือลมบกที่มีในช่วงเย็นไปถึงค่าคืน และใช้
เสี ยงกลองสแนร์รัวเพื่อให้ความรู ้สึกถึงการออกเดินทางวิถีของชาวประมงจากนั้นเพิ่มเสี ยงของแซก
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โซโฟนที่เป็ นเสี ยงลมในตัว D คอนเสิ ร์ต มาซ้อนกับเสี ยงของคลื่นทะเลเป็ นการสร้างความสับสน
ให้ผฟู ้ ั งระหว่างเสี ยงของคลื่นทะเลกับเสี ยงของแซกโซโฟน เสี ยงของระฆังและฆ้องเปรี ยบเสมือน
การสักการะสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ก่อนออกทะเลเพื่อให้ความรู ้สึกถึงความปลอดภัย ความคาดหวัง ความ
สว่างและความโดดเดี่ยวในเวลาเดียวกัน เป็ นการสร้างความรู ้สึกในการเริ่ มออกเดินทาง ในช่วงที่ 2
เสี ยงที่น่าสนใจในความคิดของผูว้ ิจยั คือเสี ยงเรื อที่ถูกสังเคราะห์ดว้ ยปลักอินแฟลงเจอร์ ที่มีความถี่
หนาบางไม่เท่ากัน
ท่อนที่ 2 ช่วงที่ 3 3:36-4:08 ผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงลมในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ในย่านความถี่
ที่ย่าน 0 - 100 Hz ซึ่ งเป็ นย่านความถี่ที่ได้บนั ทึกเสี ยงเรื อประมงพื้นบ้านที่ไปหาปลากลางทะเลมา
เป็ นเสี ยงโดรนทับกับเสี ยงคลื่นและซ้อนทับไปกับเสี ยงของกลองสแนร์ โดยผูว้ ิจยั ต้องการสร้าง
จังหวะและเพิ่มความรู ้สึกถึงความลาบากที่ตอ้ งฝ่ าฟันกับคลื่นลมในทะเล ท้ายสุ ดของช่วงที่ 3 ผูว้ ิจยั
ใช้เสี ยงของระฆังที่ไม่ได้ทาการย้อนกลับซ้อนกับเสี ยงของเปี ยโนเพื่อให้ความรู ้สึกถึงความสว่าง
ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงโน้ตคือ D และ Bb คอนเสิ ร์ต ในการดาเนิ นเรื่ องในช่วงที่ 3 เปี ยโนเล่นโน้ตสองตัวนี้
สลับกับเสี ยงของ กลองสแนร์ ก่อนที่จะส่ งไปท่อนสุ ดท้ายผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงระฆังที่ได้บนั ทึกมา เพื่อ
ส่ งไปยังท่อนสุ ดท้าย ซึ่ งใช้เสี ยงของระฆังมาซ้อนทับช่วงที่ 4 4:08-5:46 ระหว่างเสี ยงของระฆังที่
ลากยาว ผูว้ ิจยั ใช้เสี ยงของนกและเสี ยงคลื่นที่เป็ นเสี ยงโดรนอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความรู ้สึกเหมือนเช้า
ของวันใหม่ จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ใช้เสี ยงแซกโซโฟนเป็ นบทสรุ ปโดยการด้นสดให้ความรู ้สึกความฝัน
ล่องลอย เป็ นความรู ้สึกร่ วมกับเสี ยงต่าง ๆ เป็ นบทสรุ ปเพื่อสร้างจิตนาการคิดต่อ ให้แก่ผฝู ้ ัง
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการลงพื้นที่เพื่อบันทึกเสี ยงหาดสมิหลาและบนเรื อโชคทวีพบว่า อุปกรณ์ที่จะ
นาไปบันทึกเสี ยงควรมีการเตรี ยมการห่ อหุ ้มอุปกรณ์บนั ทึกเสี ยงเพื่อป้ องกัน น้ า ทราย และไอของ
ทะเล ที่จะเข้าไปเกาะอุปกรณ์บนั เสี ยงและสร้างความเสี ยหายให้กบั อุปกรณ์ได้
2. อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่นาไปใช้บนั ทึกเสี ยง ควรนาแบตเตอรี่ สารองไปให้เพียงพอ
3. ตรวจสอบสภาพอากาศจะกรมอุตุนิยมวิทยา
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ให้ผทู ้ ี่สนใจให้กบั ผูฟ้ ังและผูส้ นใจ
ที่จะศึกษาในการประพันธ์เพลงดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ อีกทั้งเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอด
สร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในอนาคต
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ภาพแสดงรู ปโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงของบทประพันธ์ท่อนที่1 โผบิน (To fly) ช่วงที่ 2
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ภาพแสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงใน ท่อนที่ 1 (โผบิน) ช่วงที่ 3
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ภาพแสดงรู ปโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงของบทประพันธ์ท่อนที่1 โผบิน (To fly)ช่วงที่ 3
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แสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way)
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ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี ( The Way)
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แสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way)ช่วงที่ 1
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ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี ( The Way)ช่วงที่ 1
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แสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way)ช่วงที่ 2
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ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way) ช่วงที่ 2
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แสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way) ช่วงที่ 3

76

ภาพแสดงโซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way) ช่วงที่ 3

77

แสดงการจัดวางคลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี (The Way) ช่วงที่ 4
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โซโนแกรมการวิเคราะห์คลื่นเสี ยงท่อนที่ 2 วิถี ( The Way) ช่วงที่ 4
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ภาพแสดงวิธีการสร้างเสี ยงจากโปรแกรม Max MSP
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นายสุ รชาติ ไชยสาลี
68/1 หมู่ที่ 2 ต.เชิงแส อ.กระแสสิ นธุ์ จ.สงขลา
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ
จ.สงขลา
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม
จ.สงขลา
สาเร็ จการศึกษาบัณฑิตคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาสังคีตวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดวงโยธวาทิตนักเรี ยน
นิสิตนักศึกษา ประเภท ข ถ้วยประราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การประกวดวงโยธวาทิตนักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา ประเภท ข ถ้วยประราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดศิลปากร Music Award
ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกวงทะโมนแบนด์ สังกัดค่าย Sonny Music
อัดเสี ยงแซกโซโฟนให้กบั วง Calorie Blah Blah
ออกอัลบั้ม Naught Monkey Ganster วง Ta-mone Band
เล่นแบ็คอัพให้กบั ขุนอินทร์ โตสง่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวด Thailand Jazz
Competition
ออกอัลบัมกับวง Ta-Mone Band 3 1/2

