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งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอถึงกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง เส้นแบ่งเวลา :
บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางดนตรีของผู้วิจัยที่มี
ต่อกระบวนการการรับรู้ของมนุษย์ด้านแนวคิดเรื่องเวลาและเสียงไมโครซาวนด์ รวมถึงวิธีการ
ประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
ผู้วิจัยเห็นถึงชีวิต ความทรงจำ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกเก็บบันทึกไว้ผ่านเสียงๆ หนึ่ง
เพราะช่วงเวลาต่างๆ ที่อยู่ในเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินตามปกติหรือจะเป็นเสียงในระดับไมโครซาวนด์ แสดงให้เห็นถึงมิติของเสียงที่แตกต่างไป ซึ่งการแบ่งชิ้นส่วนของเสียงให้มีอนุภาคเล็กๆ นั้น
เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่นำผู้วิจัยเดินทางไปสู่โลกใหม่ของสุนทรียศาสตร์แห่งเสียง นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
ได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลาต่างๆ ทั้งของมนุษย์และช่วงชีวิตที่อยู่ภายในเสียง
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
และนำแนวคิดของไมโครซาวนด์มาใช้ในการประพันธ์ โดยการสร้างสรรค์บทประพันธ์เชิงทดลอง
จากการศึกษาเทคนิคและแนวทางการประพันธ์เพลงใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เทคนิคการประพันธ์
ดนตรีมิวสิคคงเคร็ต (ตัดต่อเสียงและนำมาจัดเรียงใหม่) 2) การแยกชิ้นส่วนของเสียงให้มีขนาดเล็ก
และย่อ-ขยายลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการแกรนูล่าร์ ซินเธสิส (Granular Synthesis) และ
3) การเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง (ความสั้น-ยาวของเนื้อเสียง)
ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทประพันธ์เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่าน
เสียง ในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ที่ประกอบไปด้วยบทประพันธ์ย่อยทั้งหมด 3 เพลง ได้แก่
บทประพันธ์ที่ 1 “Grains of Time” การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิดของการจัดการช่วงเวลาและความ
ทรงจำ บทประพันธ์ที่ 2 “Reminiscence : Memories of Sound” การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิด
ของการค้นหาชีวิตภายในเสียง และบทประพันธ์ที่ 3 “ Around the Clock” การนำเสนอเสียงผ่าน
แนวคิดของการจัดการช่วงเวลาผ่านการประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออดิโอไทม์แลปส์
สิ่งที่ผู้วิจัยได้รับจากการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้คือ แนวคิดและทรรศนะใหม่ๆ ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ทั้งงานวิจัย งานในสายอาชีพ และงานศิลปะได้ ซึ่งในอนาคต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจทำให้
เราสามารถศึกษาพลังงานของเสียงและการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่ออนุภาคของเสียงที่มีขนาดเล็กกว่า
ไมโครซาวนด์ก็เป็นได้
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Life is composed of a series of moments unfolding in time like a musical
composition revealing its form and structure. Investigating the ideas and technologies
employed by artists and scientists who explored the concept of temporality
throughout the twentieth Century, this set of compositions borrows techniques from
the history of audio-visual manipulation. From tape music to electro acoustic music,
chronophotography to film editing, from slow motion film to time lapses.
The perception of time operates on many levels from a human lifetime to
the shortest breath, from macro time to micro sounds. Sounds become the
witnesses of temporality, leaving behind them a trail of resonances like distant
memories, fragmented and hidden into the depths of our own minds. Dividing Sound
into smaller particles reveals other sound worlds which respond to their own
temporal dimension.
Thus, this thesis is a musical exploration of those ideas through the
language of electroacoustic music. The techniques explored throughout this set of
compositions are: 1) Editing techniques, splicing and re-ordering moments in non
linear ways (musique concrète). 2) granular synthesis (splitting time into sound
particles). 3) Time expansion and compression, modifying the durational parameters
of sound objects .
The resulting composition entitled 'Dividing Time : A Sonic Exploration of
Temporality through Composition' is divided into 3 sections: 1) 'Grains of time' (a
metaphor for human memory, moments fragmented in a non-linear paradigm)
2) ‘Reminiscence : Memories of Sound' ( exploring the inner life of sound).
3) 'Around the Clock' (multi-channel installation exploring audio time-lapse through
space).
Program of Music Research and Development Graduate School, Silpakorn University
Student’s signature....................................
Academic year 2013
Thesis Advisors’ signature....................................
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดี จาก
อาจารย์ ด.ร. Jean-David Staphane Caillouët อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษาที่
สำคัญในทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งเรื่องข้อมูลและการประพันธ์ดนตรี ขอบพระคุณ
อาจารย์อานันท์ นาคคงและอาจารย์ดร.จิรเดช เสตะพันธ์ุ ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่
ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ธัชธรรม ศิลป์สุวรรณ อาจารย์สิรเศรษฐ์ ปัณฑุรอัมพร
และคณาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการประพันธ์ดนตรี
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษามาโดยตลอด อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือ
ในการตรวจแก้ไขความถูกต้องต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วย รวมถึงสมาชิกท่านอื่นๆ ในครอบครัว
ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดำเนินการวิจัย ขอบคุณนายภาคภูมิ
เจริญวิริยะ ที่ให้การช่วยเหลือในการทำให้กราฟฟิคสกอร์ฉบับร่าง กลายเป็นฉบับสมบูรณ์ได้อย่าง
สวยงาม ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้น ที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันตลอด
ระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์นี้ สามารถเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาของดนตรีสืบไป
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บทนำ

ความสำคัญและความเป็นมา
งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง เส้นแบ่งเวลา :
บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางดนตรีของผู้วิจัยที่มี
ต่อกระบวนการการรับรู้ของมนุษย์ด้านแนวคิดเรื่องเวลาและเสียงไมโครซาวนด์ รวมถึงวิธีการ
ประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
สืบเนื่องจากบทประพันธ์ “เสียงในครรภ์” ที่ผู้ประพันธ์ได้จำลองสภาวะของเสียงภายใน
ร่างกาย โดยสื่อถึงสภาพแวดล้อมทางการได้ยินของทารก เสียงของน้ำ ความอุดอู้ และการเคลื่อนไหว
ภายในครรภ์มารดา เพื่อให้ผู้ฟังได้จินตนาการถึงสภาวะการได้ยินของทารกที่สามารถรับรู้ถึงสภาพ
แวดล้อมผ่านเสียง ซึ่งจัดขึ้นในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาและบัณฑิตคณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 “ECHOES#2” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หลังจากการนำเสนอบทประพันธ์ “เสียงในครรภ์” ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทประพันธ์
“The Inside” ขึ้นในเวลาต่อมา สำหรับงาน “The Inside” ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิดเรื่องการรับรู้
ภายในร่างกาย ไปต่อยอดในการจัดแสดงงานศิลปะเสียงที่หอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ภายใต้ชื่อนิทรรศการ Hear Here ที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดย
บทประพันธ์ทั้งสองชิ้นที่ผ่านมาแสดงถึงกระบวนการการรับรู้ของมนุษย์ในช่วงก่อนเกิดและมุ่งเน้น
ไปที่ชีวิตที่อยู่ภายในร่างกายมนุษย์
จากการประพันธ์ดนตรีที่ผ่านมา ผู้วิจัยเกิดคำถามเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องเวลาของมนุษย์
จึงต้องการศึกษาและค้นคว้าการรับรู้เรื่องเวลาผ่านเสียง รวมถึงศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงใน
รูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติกและนำแนวคิดของไมโครซาวนด์มาใช้ในการประพันธ์ โดยการสร้างสรรค์
บทประพันธ์เชิงทดลอง จากการศึกษาเทคนิคและแนวทางการประพันธ์เพลงใน 3 ลักษณะ ได้แก่
1) เทคนิคการประพันธ์ดนตรีมิวสิคคงเคร็ต (ตัดต่อเสียงและนำมาจัดเรียงใหม่) 2) การแยกชิ้นส่วน
ของเสียงให้มีขนาดเล็กและย่อ-ขยายลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการแกรนูล่าร์ซินเธสิส (granular
synthesis) และ 3) การเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง (ความสั้น-ยาวของเนื้อเสียง)
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หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทราบถึงแนวคิดของเวลาและกระบวนการการเก็บบันทึกเหตุการณ์
ของช่วงเวลาต่างๆ ผ่านการศึกษาข้อมูลทั้งในหลายๆ ศาสตร์ ทั้งดนตรี ภาพยนตร์ ปรัชญาและ
วิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดและทรรศนะใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำ
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทั้งในด้านของภาพและเสียง รวมถึงความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในยุคสมัยต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ทั้งงานวิจัย งานในสายอาชีพ และงาน
ศิลปะได้ ซึ่งในอนาคต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจทำให้เราสามารถศึกษาพลังงานของเสียงและ
การรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่ออนุภาคของเสียงที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครซาวนด์ก็เป็นได้

!

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการประพันธ์ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกผ่านการ
ทดลองและสร้างสรรค์ผลงาน
2. เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่ได้ทดลอง มาผสมผสาน
กับแนวคิดที่ได้จากการตีความเสียงไมโครซาวนด์และการรับรู้เวลา
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำเสนอการจัดการกับช่วง
เวลาจากศิลปินหลายๆ ท่าน
2. ศึกษาแนวคิดเรื่องการรับรู้เวลาในศาสตร์ต่างๆ เช่น ปรัชญา วิทยาศาสตร์
ภาพยนตร์และดนตรี
3. ศึกษาแนวคิดของไมโครซาวนด์
4. สร้างสรรค์บทประพันธ์ร่วมสมัยในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
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วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย
ขั้นเตรียมการ
1. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ
2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก เทคนิคแกรนูล่าร์ซินเธซิส
4. ศึกษาและทดลองเทคนิคที่ต้องการใช้ในบทประพันธ์
ขั้นดำเนินการ
1. ศึกษาแนวคิดในศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และ
การจัดการช่วงเวลา
2. ศึกษาเทคนิคการประพันธ์ดนตรีในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก
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3. ศึกษาแนวคิดของไมโครซาวนด์ เพ่ือนำไปต่อยอดในการประพันธ์ดนตรี
4. ประพันธ์ดนตรีเป็นบทสั้นๆ เพื่อทดลองวิธีการต่างๆ จากเทคนิคแกรนูล่าร์ ซินเธซิส
5. ประพันธ์บทประพันธ์เพลง “เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลา
ผ่านเสียง ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 บทประพันธ์ย่อยดังนี้ 1) Grains of Time 2) Reminiscence :
Memories of Sound และ 3) Around the Clock
6. สร้างองค์ประกอบต่างๆ ของบทประพันธ์ โดยพัฒนาจากแนวคิดของไมโครซาวนด์
ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสียงที่ต้องการมาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การบันทึกเสียง การเปลี่ยนคุณลักษณะ
ของเสียงด้วยเทคนิคแกรนูล่าร์ ซินเธซิส หรือการจัดวางเสียง เป็นต้น โดยเน้นให้วัตถุดิบทางเสียงที่ได้
มีความสอดคล้องกันและสามารถบรรยายเรื่องราวได้อย่างชัดเจน
7. เสนอบทประพันธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง
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ขั้นสรุปผลการดำเนินการ
1. นำเสนอผลงาน
2. นำข้อมูลมาสรุปผล
3. รายงานการวิจัย
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
รวม 1 ปี 7 เดือน
เริ่มงานวิจัย เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
เสนองานวิจัยภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศึกษาแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
2. ค้นหาวิธีการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์
3. สร้างประสบการณ์ในการฟังดนตรีที่มีความหลากหลายให้กับผู้ฟัง

!
!
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!
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บทที่ 2

!

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

!

การรับรู้ของมนุษย์กับสภาวะก่อนความตาย
จากผลงานการประพันธ์ที่ผ่านมาทั้งบทประพันธ์ “เสียงในครรภ์” และ “The Inside”
ทำให้ผู้วิจัยเกิดคำถามที่ว่า ในภาวะก่อนความตาย กระบวนการการรับรู้ของมนุษย์จะเป็นเช่นไร
เพราะผู้วิจัยเองไม่สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์และความรู้สึกในภาวะก่อนความตายได้ จากจุดนี้จึง
นำไปสู่การศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาวะก่อนความตายหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
“Near-Death Experience (NDE)” โอลิเวอร์ แซคส์1 ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาได้เล่าถึง
ประสบการณ์ของ ดร.โทนี่ ซิโคเรีย คนไข้ที่โดนฟ้าผ่าและอยู่ในภาวะก่อนความตายไว้ว่า คนไข้
สามารถมองเห็นแสงสีขาวที่สว่างจ้า เห็นลูกๆ เห็นภาพตัวเองในอดีตผุดขึ้นมา รวมถึงรับรู้ได้ถึง
ความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
การศึกษาในทางประสาทวิทยา ภาวะก่อนความตายสามารถเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่ช่วง
การเกิดอุบัติเหตุอย่างกระทันหันหรือช่วงอาการโคม่าของคนไข้เท่านั้น ภาวะดังกล่าวยังสามารถเกิด
ขึ้นได้เมื่อความดันเลือดลดต่ำลงและสมองขาดอ๊อกซิเจน เช่นเดียวกันกับ วิลเลี่ยม เจมส์ คนไข้อีกราย
ของโอลิเวอร์ ที่มองเห็นอุโมงค์ที่มีแสงสว่างส่องอยู่เบื้องหน้า รู้สึกถูกดึงผ่านมิติเวลา พบเจอ
สถานที่และผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และความรู้สึกมีความสุขที่สวยงามในภาวะก่อนความตาย
จะเห็นได้ว่าการรับรู้ของมนุษย์มีความซับซ้อน สมองจะประมวลผลและดึงความทรงจำจากเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้มาเรียงร้อยและปะติดปะต่อความทรงจำที่สลับกันไปมาอย่างรวดเร็ว
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การแบ่งช่วงเวลาด้วยการกระพริบตา
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดในเรื่องการรับรู้ของความทรงจำในภาวะก่อนความตาย
ของมนุษย์แล้ว ทำให้เห็นว่ามนุษย์มีการแบ่งช่วงเวลาและจัดการกับความทรงจำในช่วงเวลาต่างๆ
ของชีวิตได้หลายวิธี การกระพริบตาก็ถือเป็นการแบ่งช่วงเวลาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีทางธรรมชาติ
ของมนุษย์ การกระพริบตาแต่ละครั้งเปรียบเสมือนการแสดงออกถึงอารมณ์ และจังหวะของการรับรู้

Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of Music and the Brain (New York:
Vintage Books, A Division of Random House, 2007), 13
1

4

5
วอลเตอร์ มูร์ช (Walter Murch) กล่าวไว้ว่า จำนวนและจังหวะของการกระพริบตามีผลต่อจังหวะ
ของอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดภายในของมนุษย์ เมื่อจำนวนของการกระพริบตามีความเชื่อมโยงกับตัวตนภายในของมนุษย์ นั่นก็หมายถึงบุคคลิกของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกัน เห็นได้จาก
นักแสดงที่มีความสามารถในการแสดง ยิ่งนักแสดงคนไหนสามารถแสดงถึงตัวตนของตัวละครได้ดี
การกระพริบตาของเขาจะเป็นไปอย่างธรรมชาติ2 ทำให้เห็นว่าการกระพริบตาของตัวละครนั้นเกิดขึ้น
ในชีวิตจริง นอกจากนี้การกระพริบตายังเป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่ถูกเก็บ
สะสมไว้ในสมอง มนุษย์สามารถดึงภาพเหตุการณ์เหล่านั้นกลับมาใหม่ในรูปแบบของความทรงจำ
ซึ่งความทรงจำที่ถูกเรียกมานั้นจะไม่เป็นเส้นตรง (non-linear) กล่าวคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความ
ทรงจำจะมีการสลับกันไปมาและไม่ปะติดปะต่อกัน วอลเตอร์ มูร์ชได้เปรียบเทียบไว้ว่า ในชีวิตปกติ
ของมนุษย์ เวลากลางวัน ชีวิตจริงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นเป็นมิติที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างน้อยก็
สามส่วนในชีวิต ส่วนเวลากลางคืน ชีิวิตจริงจะเกิดขึ้นในฝัน ภาพเหตุการณ์ในความฝันจะถูกแบ่งออก
เป็นชิ้นๆ และทับซ้อนกันด้วยวิธีที่แปลกไป และไม่มีความต่อเนื่องของช่วงเวลา3 จากการศึกษา
ดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยเห็นถึงการตัดสลับไปมาและได้เชื่อมโยงลักษณะของการแบ่งช่วงเวลาของมนุษย์
เข้ากับวิธีการตัดต่อที่เกิดขึ้นในศิลปะอย่างภาพยนตร์
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การจัดการช่วงเวลาของชีวิตผ่านสื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Manipulation)
ในบริบทของศิลปะ การจัดการกับช่วงเวลาต่างๆ และการแบ่งช่วงเวลาของชีวิตถูก
นำเสนอออกมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ หรือแม้กระทั่งการ
ประพันธ์ดนตรี การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงวิธีการตัดต่อภาพยนตร์และวิธีการประพันธ์ดนตรี
เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ก่อนจะเป็นภาพยนตร์ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่นำเราเข้าไปสู่การบันทึกภาพ
ที่เคลื่อนไหวได้นั้น คือ การถ่ายภาพนิ่ง ซึ่งการถ่ายภาพนิ่งเปรียบเสมือนการกระพริบตา ที่บันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้บนแผ่นฟิล์ม เมื่อเราถ่ายภาพไว้หลายๆ ภาพ และนำภาพเหล่านั้นมาวางซ้อนกัน
จากนั้นก็ไล่ดูภาพด้วยความเร็วที่คงที่ระดับหนึ่ง จะเห็นว่าภาพนิ่งเหล่านั้นเกิดการเคลื่อนไหว นำไปสู่
การพัฒนาเทคโนลียีที่มีความทันสมัยมากขึ้น จนเกิดการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้
ในเวลาต่อมา โดยกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว จะบันทึกภาพนิ่งของเหตุการณ์ที่กำลังเคลื่อนไหว ไว้ใน
เวลาท่ีรวดเร็วบนแผ่นฟิล์ม นั่นคือภาพนิ่งที่เรียงกันเป็นจำนวน 24 ภาพต่อวินาที (24 เฟรมต่อวินาที)
Walter Murch, In the blink of an eye: A perspective on film editing,
2nd ed. (Los Angles: Silman-James Press, 2001), 64.
2

3

Ibid., 58.

6
จากจุดนี้เองทำให้มีผู้ที่สนใจในการนำเสนอเหตุการณ์ที่ได้บันทึกไว้ มาถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราว
โดยนำเรื่องราวที่ถูกบันทึกมาจัดลำดับภาพ ตามความต้องการในการเล่าเรื่อง และเรียกวิธีการ
ดังกล่าวว่า “การตัดต่อภาพยนตร์” (film editing)
การตัดต่อภาพยนตร์มีความเชื่อมโยงกับวิธีการประพันธ์ดนตรีอย่างไร? ย้อนกลับไปเมื่อ
ช่วงปี 1930 ที่การบันทึกเสียงผ่านแถบแม่เหล็กถูกพัฒนาขึ้นและถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
อย่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดนตรี หรือแม้แต่การผลิตรายการวิทยุ เมื่อเวลาผ่านไป ความนิยมใน
การบันทึกเสียงผ่านแถบแม่เหล็ก (หรือที่เรียกว่า เทป) ก็เริ่มแพ่รหลาย ทำให้คนทั่วไปสามารถหาซื้อ
เทปและเครื่องบันทึกเสียงได้ง่ายขึ้น วอลเตอร์ มูร์ช ได้เล่าเหตุการณ์ในสมัยเด็กไว้ในหนังสือ
“The conversations” ว่า เมื่อเขาให้พ่อซื้อเครื่องบันทึกเสียงและเทปได้แล้ว สิ่งที่เขาทำคือการยื่น
เครื่องบันทึกเสียงออกไปที่หน้าต่างและบันทึกเสียงของนิวยอร์ค หรืออาจจะเอาชิ้นส่วนของเหล็กชิ้น
เล็กๆ มาเรียงต่อกัน และบันทึกเสียงที่มาจากการถู ตี หรือนำเหล็กไปในที่ต่างๆ หลังจากนั้นไม่นาน
มูร์ชก็ได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ จากการตัดต่อเทป เราสามารถนำเทปที่ตัดไปเรียงใหม่ อาจจะด้วยวิธีการ
ที่นำเสียงที่บันทึกมาจากเทปสองตลับ และตัดชิ้นส่วนบางชิ้นจากเทปม้วนแรกไปแปะในเทปม้วนที่
สอง เราสามารถกลับหัวเทปหรือแม้กระทั้งเล่นเทปถอยหลัง จากนั้นเขาก็ได้ตัดต่อเทปและเรียง
ชิ้นส่วนอย่างมีจังหวะทำให้เกิดเป็นดนตรีในรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากดนตรีทั่วๆ ไป4
ในปีค.ศ. 1948 ที่ประเทศฝรั่งเศส มีการพัฒนาดนตรีแบบใหม่ขึ้นมาโดยมีแนวคิดของ
การตัดต่อเทปเข้ามาเกี่ยวข้อง เริ่มจากการบันทึกเสียงเสียงธรรมชาติ เสียงสิ่งแวดล้อม เสียงที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน เสียงเครื่องดนตรี หรือเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ จากนั้นก็ตัดเทป
จนได้ชิ้นส่วนเล็กๆ และนำเทปเหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบหลักในการประพันธ์เพลง เรียกวิธีการที่กล่าว
มานี้ถูกเรียกว่า “มิวสิคคงเคร็ต” (Musique Concrète) โดยมีปิแอร์ แชฟเฟอร์ (Pierre Schaffer)
เป็นผู้บุกเบิก จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นของการเก็บภาพเหตุการณ์และช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติของมนุษย์นั้น ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์สามารถเก็บเหตุการณ์ไว้ในวัตถุ
ต่างๆ และสามารถเรียกความทรงจำกลับมาได้โดยการนำเหตุการณ์ที่บันทึกไว้มาเล่นซ้ำอีกครั้ง
ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านภาพและเสียงในเวลาต่อมา โดยความ
สัมพันธ์กันระหว่างการตัดต่อภาพยนตร์และการประพันธ์ดนตรี คือการที่เราสามารถนำช่วงเวลาที่ถูก
บันทึกไว้บนเทปมาตัดและสลับที่ช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างอิสระ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการ
รับรู้ของมนุษย์กับการดึงความทรงจำที่สลับไปมา จากแนวคิดในการประพันธ์ดนตรีแบบมิวสิคคงเคร็ต
ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการประพันธ์ดนตรีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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Michael Ondaatje. The conversations: Walter Murch and the art of
editing film (New York: Alfred A. Knopf, 2002), 6.
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หลังจากที่เราสามารถบันทึกเหตุการณ์ผ่านเทปและตัดต่อช่วงเวลาเหล่านั้นได้แล้ว
มนุษย์สามารถรับรู้ถึงช่วงเวลาที่อยู่ภายในโสตทัศน์นั้นๆ ได้อย่างไร? กลับไปที่การทำงานของภาพ
เคลื่อนไหว ในช่วงปี ค.ศ. 1867 วิธีการในการบันทึกภาพเหตุการณ์ของวัตถุที่เคลื่อนไหวได้นั้นเริ่มใช้
อย่างแพร่หลายจากช่างถ่ายภาพหลายๆ คน ซึ่งต่อมา แอ็ดวาร์ด มูบริดจ์ (Eadweard Muybridge)
ช่างภาพชาวอังกฤษ ที่สนใจการบันทึกภาพการเคลื่อนไหว ได้ถูกว่าจ้างจาก ลีแลนด์ สแตนฟอร์ด
(Leland Stanford) ให้มาบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของม้าในสนามแข่งม้าที่ สาคราเม็นโต้
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอมเริกา เพื่อพิสูจน์ว่าในช่วงเวลาหนึ่งของการวิ่ง ม้าจะยกข้าทั้งสี่ข้าง
เหนือพื้นดิน จากนั้นก็ได้มีการบัญญัติคำที่ใช้อธิบายการบันทึกภาพของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว โดยมี
จุดประสงค์เพื่อบันทึกและแสดงถึงลักษณะของการเคลื่อนไหวไปใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดย
มี เอเตียน จูลส์ มารีย์ (Étienne-Jules Marey) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส บัญญัติคำว่า “โครโนโฟโตกราฟฟี่” (Chronophotography) ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายเทคนิคดังกล่าว

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ภาพที่ 1 แสดงการบันทึกภาพของม้าที่เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคโครโนโฟโตกราฟฟี่
!ที่มา: Paul Lockwood, Chronophotography - ‘May bridge’ the gap between stills
!and movies, เข้าถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://mytondigitalphotography.
weebly.com/mr-lockwoods-phoblography/chronophotography-may-bridge-the-gap!between-stills-and-movies)
ด้วยสายตาของมนุษย์มีขอบเขตการรับรู้ที่จำกัด เราไม่สามารถเห็นช่วงเวลาบางช่วงของ
การเคลื่อนไหวได้ จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำให้ภาพนั้นเคลื่อนไหวช้าลง หรือที่เรียก
กันว่า สโลโมชั่น (slow motion) การทำงานการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของสโลโมชั่นคือ การที่ภาพ
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แต่ละภาพจะถูกบันทึกเป็นจำนวนที่มากกว่าและเร็วกว่าการมองเห็นของมนุษย์ (มากกว่า 24 เฟรม
ต่อวินาทีี) ซึ่งโดยทั่วไปอัตราภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสโลโมชั่นคือ 60 เฟรมต่อวินาที หรือมากกว่า
เมื่อเราดูภาพเคลื่อนไหวด้วยความเร็วปกติ เวลาจะถูกยืดให้ช้าลงและทำให้เราสามารถดูความ
เคลื่อนไหวของวัตถุได้อย่างละเอียดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ

!
!
!
!
!
!
!
!
!ภาพที่ 2 แสดงการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคสโลโมชั่น
ที่มา The Slow Mo Guys[นามแฝง], Paint on A Speaker at 2500 fps, เข้าถึงเมื่อ
!20 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/watch?v=5WKU7gG_ApU

!
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!
!ภาพที่ 3 แสดงการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคสโลโมชั่น
!ที่มา The Slow Mo Guys[นามแฝง], Paint on A Speaker at 2500 fps, เข้าถึงเมื่อ
20 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/watch?v=5WKU7gG_ApU
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เสียงมีการเคลื่อนที่ผ่านเวลา การที่เราจะดูรายละเอียดของเสียงในแต่ละช่วงเวลาได้นั้น
เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถในการรับรู้ทางการได้ยินที่จำกัด เราสามารถ
ได้ยินเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 20 - 20,000 เฮิร์ธซ (Hz) และมีความยาวของเสียงที่มากกว่า 100
มิลลิวินาที (ms) ก่อนที่จะมีระบบบันทึกเสียงแบบดิจิตัล นักประพันธ์ดนตรีหลายๆ แขนง อย่าง
มิวสิคคงเคร็ต อิเล็กโทรอะคูสติก หรืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้วิธีการตัดต่อเทปในการประพันธ์ดนตรี
โดยนำเสียงที่สนใจมาตัดต่อและจัดเรียงเสียงเหล่านั้นตามแนวคิดและวิธีการของแต่ละคน ยกตัวอย่าง
เช่น เอียนนิส เซนาคิส (Iannis Xenakis) นักประพันธ์ดนตรี นักทฤษฏีดนตรีและสถาปนิก ชาวกรีกฝรั่งเศส ที่สร้างสรรค์ผลงาน “คงเคร็ต พีเอช” (Concret PH) จากการบันทึกเสียงการเผาไหม้ของ
ถ่าน มาประพันธ์เป็นดนตรี โดยนำเสียงที่บันทึกลงบนเทปมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แต่ละชิ้นมีความยาว
1 วินาที และนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการยืด-หดความยาว
ของเสียงและการวางเสียงซ้อนกัน ปีค.ศ. 1958 ในการจัดแสดงผลงาน เซนาคิส ได้จัดแสดงที่
หอจัดแสดงฟิลิปส์ (Philips Pavilion) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยใช้ลำโพงทั้งหมด 425 ตัว
ผ่านระบบเสียง 11 ช่องเสียง เขาได้อธิบายถึงผลที่ได้จากการฟังเสียงด้วยลำโพง 425 ตัวไว้ว่า
“เส้นเสียงที่วิ่งผ่านเส้นทางที่ซับซ้อนจากจุดหนึ่งในพื้นที่ เหมือนกับเข็มที่พุ่งมาจากทุกทิศทาง5”
ในเวลาต่อมาก็มีผู้ที่สนใจและศึกษารายละเอียดของเสียงในแต่ละช่วงเวลาอย่างละเอียด
เกิดการศึกษาการเกิดขึ้นขององค์ประกอบเล็กๆ ของเสียงในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยเคอร์ติส โรดส์
(Curtis Roads) นักประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก นักขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชาวอเมริกัน ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบเล็กๆ เหล่านั้นว่า ไมโครซาวนด์
(microsound) ซึ่งไมโครซาวนด์จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็วมาก อีกทั้งยังอยู่เหนือการ
รับรู้โดยปกติของมนุษย์ด้วย (เสียงมีความยาวน้อยกว่า 100 มิลลิวินาที) มนุษย์ต้องการเวลาใน
การรับรู้และได้ยินเสียง กลไกการได้ยินจะกำหนดขอบเขตของการได้ยินขึ้นมาเพื่อสร้างการรับรู้โดย
ดึงเอกลักษณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของเหตุการณ์เล็กๆ ที่เกิดขึ้นในเสียงนั้นๆ ออกมา วิธีการที่จะ
ดึงรายละเอียดและองค์ประกอบของเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ออกมานั้น เมื่อเปรียบเทียบการ
ทำงานของภาพเคลื่อนไหวและการบันทึกเสียง จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายกันในเรื่องของการบันทึกช่วง
เวลา ผู้วิจัยจึงได้เชื่อมโยงและเปรียบเทียบวิธีการการทำงานของภาพที่กล่าวไว้ข้างต้น และแบ่งออก
เป็น 2 วิธีได้แก่ 1) เทคนิคโครโนโฟโตกราฟฟี่ และ 2) เทคนิคสโลโมชั่น
วิธีที่ 1 “เทคนิคโครโนโฟโตกราฟฟี่” เราสามารถดูรายละเอียดของเสียงได้ด้วยวิธีการ
เดียวกันกับภาพถ่ายแบบโครโนโฟโตกราฟฟี่ กล่าวคือ เมื่อเราใช้เครื่องมืออย่างโปแกรม สเปคทรอล
อนาไลซิส (spectral analysis) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถแสดงให้เห็นถึงย่านความถี่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
Lewis Rowell. Thinking About Music: An Introduction to the
Philosophy of Music (Amherst: University of Massachusetts Press, 1984), 241.
5
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ในช่วงเวลาที่เกิดเสียง เราจะเห็นว่าในช่วงเวลาแค่ 1 วินาทีเราสามารถมองเห็นจุดเล็กๆ ที่เกิดขึ้น
มากมายตั้งแต่ความถี่ต่ำไปถึงความถี่สูง อีกทั้งยังสามารถมองเห็นความถี่ต่างๆ ได้ในช่วงเวลาที่แตก
ต่างกันด้วย จุดเล็กๆ เหล่านั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนของ “ไมโครซาวนด์” (ดูภาพที่ 4)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!ภาพที่ 4

แสดงย่านความถี่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ผ่านโปรแกรมสเปคทรอล อนาไลซิส
ที่มา: Natasha Barett, Untitled 3 [ไฟล์เสียง], เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557
เข้าถึงได้จาก http://www.natashabarrett.org/untitled3.html

!!

วิธีที่ 2 “เทคนิคสโลโมชั่น” เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตัล เทคโนโลยีในการบันทึกเสียงได้
เปลี่ยนแปลงไป เราสามารถมองเห็นเสียงในรูปของคลื่นเสียง (sound wave) ดูได้จากภาพที่ 5
ภายในคลื่นเสียงจะประกอบไปด้วยความความเข้มข้นของเสียง (intensity) โดยจะบอกถึงระดับความ
ดัง-เบา (amplitude) ที่มีหน่วยเป็น เดซิเบล (dB) ของเสียงที่เกิดขึ้น และความถี่ของเสียง
(frequency) โดยจำนวนรอบของคลื่นความถี่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้
เสียงสูงและต่ำ ซึ่งหมายถึง เสียงที่มีรอบความถี่ของเสียงสูงจะมีความแหลมของเสียงมากกว่ารอบ
เสียงที่มีความถี่ต่ำ โดยมีหน่วยเป็นเฮิร์ธซ (Hertz) ในระบบการบันทึกเสียงแบบดิจิตัล รูปแบบการ
ทำงานในระบบดิจิตัลจะเปลี่ยนสัญญาณจากพลังงานไฟฟ้าเป็นรหัสข้อมูลดิจิตัล อุปกรณ์จะทำการวัด
ค่ากำลังสัญญาณไฟฟ้าและแปลงสัญญาณออกมาเป็นข้อความ ที่เรียกกว่า แซมปลิ้ง (sampling)
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การบันทึกเสียงในระบบดิจิตัล ตัวกำหนดความละเอียดของคลื่นความถี่เสียงก็คือ แซมปลิ้งเรท
(sampling rate) ไฟล์เสียงที่มีความละเอียดของแซมปลิ้งเรทที่สูง นั่นหมายถึงเสียงที่ได้จะมีความ
ละเอียดและมีคุณภาพที่สูงด้วย

!
!
!
!
!
!
!
!
!ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นรูปของคลื่นเสียง
ที่มา: Dawsons, How do MP3 and WAV files differ?, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2557
เข้าถึงได้จาก http://www.dawsons.co.uk/blog/how-do-mp3-and-wav-files-differ
ด้วยเทคนิคสโลโมชั่นจะเห็นว่า เสียงก็มีแซมปลิ้งเรท ที่สอดคล้องกับ เฟรมเรท ในภาพ
เคลื่อนไหว ยิ่งแซมปลิ้งเรทมีความละเอียดมากเท่าไร เราก็จะสามารถบันทึกรายละเอียดของเสียง
เล็กๆ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น
จากการเปรียบเทียบกันระหว่างการทำงานของภาพเคลื่อนไหวและการบันทึกเสียง
ทำให้เห็นวิธีการต่างๆ ในการบันทึกเหตุการณ์หรือรายละเอียดเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ ผ่านช่วงเวลาหนึ่งๆ
จนได้มาซึ่งองค์ประกอบในเชิงลึกของเสียง วิธีการในการค้นหาองค์ประกอบเล็กๆ ของเสียงนั้น ใน
ทางดนตรีอิเล็กทรอนิกส์จะถูกเรียกว่า แกรนูล่าร์ ซินเธซิส (granular synthesis) โดยแกรนูล่าร์ซินเธซิสจะทำการแบ่งย่อยเสียงออกเป็นชิ้นเล็กๆ โดยที่แต่ละชิ้นจะมีความยาวของเสียงอยู่ระหว่าง
10-100 มิลลิวินาที ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้พัฒนามาจากการทำงานของเอียนนิส เซนาคิส ที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น จากจุดนั้นก็ทำให้นักประพันธ์ดนตรีอีกหลายท่าน ได้หันมาสนใจและนำวิธีการแกรนูล่าร์ซินเธเซิส ไปใช้ในงานของตัวเอง

!
!
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ธรรมชาติของเวลา
“ด้วยพลังของความคิดและความทรงจำ มนุษย์สามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านช่วงเวลาได้ใน
ทุกๆ ทิศทาง เราสามารถเดินทางกลับไปในอดีตหรือเดินหน้าไปในอนาคตได้ ยิ่งไปกว่านั้นเรายัง
สามารถนึกถึงระยะเวลาและเข้าถึงช่วงเวลาได้หลายๆ ช่วงเวลา6”
เราสามารถรับรู้ปัจจุบันผ่านการรับรู้ของเหตุการณ์ การเคลื่อนไหวของวัตถุ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น รูปแบบการหายใจ
หรือการเต้นของหัวใจ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้น อาจรวมไปถึงประสาทการรับรู้ของ
ร่างกาย อย่างการรู้ร้อนรู้หนาว (Themoception) และอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากอวัยวะภายใน
ร่างกาย (Nociception) ฉะนั้นการรับรู้การล่วงเลยไปของเวลาก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้
แคลร์ โคลบรูค (Claire Colebrook) นักเขียนและนักทฤษฎีด้านวัฒนธรรมชาว
ออสเตรเลีย กล่าวว่า มนุษย์ให้ความหมายของเวลาไว้ว่า เป็นการรวมตัวกันของการเคลื่อนไหว (The
joining up of moment) “เวลา” คือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ให้มีความเป็นลำดับขั้น
(sequence) และนำจุดต่างๆ ของประสบการณ์มารวมกัน อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกให้กับการกระทำ
นั้นๆ ด้วย มนุษย์พยายามทำความเข้าใจเวลา ด้วยการมองการกระทำต่างๆ เป็นเหมือนลำดับที่ต่อ
เนื่องกัน (series) ของปัจจุบัน ฉะนั้นการรวมประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าไว้ด้วยกัน
สามารถทำให้มนุษย์รับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของเวลา
จิลส์ เดอลูซ์ (Gilles Deleuze) จิลส์ เดอลูซ์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ผู้สนใจใน
วรรณกรรม ภาพยนตร์ และศิลปะ ให้ความเห็นว่า เราไม่สามารถมองเห็นเวลาเป็นการรวมตัวกัน
ของ ณ ขณะหนึ่ง (now) ได้ แต่สามารถมองเห็นเวลาเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง เวลา
สามารถทำให้เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกจำลองได้ เดอลูซ์กล่าวว่า เวลาที่มนุษย์สามารถ
รับรู้ได้ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ เวลาในอดีตหรือความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของ
ชีวิต และ ส่วนที่สองคือ เวลาที่กำลังก้าวไปข้างหน้าที่เกิดจากการเกิดขึ้นเป็นลำดับของเหตุการณ์ ซึ่ง
ความทรงจำสามารถแทรกตัวเข้ามาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เนื่องจากความทรงจำเกิดขึ้นจริง
และเกิดขึ้นพร้อมๆ กันกับปัจจุบัน

Aki Pasoulas, “The perception of timescales in electroacoustic
music” (Ph.D dissertation, School of arts, Department of Music, City University
London, 2011), 16.
6

13
ในมุมมองของเอียนนิส เซนาคิส เขามองว่า การเดินทางของเวลาไม่สามารถกระโดดข้าม
จากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่งได้ เพราะการก้าวกระโดดของระยะห่างของหน่วยเวลาที่เล็กที่สุดก็จำเป็น
ต้องใช้เวลาเพื่อให้การเคลื่อนไหวนั้นเสร็จสมบูรณ์อยู่ด7ี
นักบุญออกัสทีน กล่าวสรุปไว้ในหนังสือเล่มที่ 11 หนึ่งในหนังสือชุด “คำสารภาพ”
(confessions) ที่มีทั้งหมด 13 เล่มของเขาไว้ว่า “สำหรับเรื่องราวในอดีตและอนาคต เราสามารถ
จินตนาการและวัดระยะเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ในความทรงจำของเราให้มีความสั้นหรือยาวได้อย่าง
ยืดหยุ่น ซึ่งระยะเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ จะถูกเชื่อมต่อจากความทรงจำ แต่สำหรับเหตุการณ์ที่กำลัง
เกิดขึ้น (ปัจจุบัน) นั้นไม่มีระยะเวลาที่เป็นจริง สิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ก็คือ เหตุการณ์มากมายที่เรียง
ต่อกัน นั่นทำให้เห็นว่า เวลา ก็คือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง”
เช่นเดียวกันกับดนตรี ในขณะที่กำลังฟังเพลง ผู้ฟังจะรับรู้ได้ถึงการเชื่อมต่อของ
เหตุการณ์ (เสียง) ต่างๆ ที่สอดประสานอยู่ในบทเพลง เสียงที่เกิดขึ้นในบทเพลงหนึ่งๆ นั้น เกิดจาก
การผสมผสานกันของปัจจุบันและกระบวนการของความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์กัน
ระหว่างเนื้อเสียงที่หลากหลายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดนตรี ในขณะที่บทเพลงกำลังบรรเลงไปผู้ฟัง
จะต้องเป็นผู้เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของเสียงที่เกิดขึ้นในบทเพลงจากความทรงจำ เช่น
ทำนองหลัก เสียงประสาน เนื้อเสียง หรือจังหวะ เป็นต้น และเชื่อมโยงเหตุการณ์ของเสียงที่เกิดขึ้น
ในบทเพลง ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาและสร้างสุนทรียะของเสียงที่ได้ยินเข้ากับความรู้สึก
นึกคิดของตนเองในบทเพลงได้
เดอลูซ์พูดถึง “เวลา” ในดนตรีไว้ว่า เวลาในดนตรีจะไปถึงผู้ฟังผ่านกลไกที่รวมเอาเวลา
ที่กระจัดกระจายมาไว้ด้วยกัน การเดินทางของดนตรีจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบเสมอ เราไม่สามารถ
ควบคุมและหยุดเวลาได้ จนกว่าดนตรีจะจบลง เวลาในดนตรีให้อิสระและจินตนาการกับผู้ฟังเป็น
อย่างมาก เพราะเมื่อเราฟังดนตรีเราจะคาดหวังเสียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเสียงในอนาคตที่ว่ามัน
ได้ถูกเขียนไว้แล้วโดยผู้แต่ง จะเห็นได้ว่ามนุษย์ สามารถรับรู้ “เวลา” ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยการ
เก็บสะสมเหตุการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง

!

ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ในบริบทของดนตรี
ผู้วิจัยจะอธิบายความสัมพันธ์กันระหว่างช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริงในช่วงชีวิตของมนุษย์เข้า
กับอนุภาคเล็กๆ ของเสียง (ในที่นี้ผู้วิจัยจะแทนด้วยไมโครซาวนด์) ที่อ้างอิงมาจากหนังสือ ไมโครซาวนด์ ของเคอร์ติส โรดส์ โดยจะแสดงช่วงเวลาที่ใหญ่ที่สุดไปหาช่วงเวลาที่เล็กที่สุด
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Ibid., 15.

14
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถค้นหารายละเอียดเล็กๆ ของเสียงได้
คณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้มนุษย์สามารถแยกแยะขอบเขตของเวลาได้ จากช่วงเวลาที่มี
ความยาวนานเป็นนิรันดร์ (Infinite) ไปจนถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก (Infinitesimal) ซึ่งปรากฏอยู่ใน
ทฤษฎีของกระบวนการทางดนตรี เคอร์ติส โรดส์ ได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็น 9 ช่วงเวลา เริ่มต้นจาก
ช่วงเวลาที่ยาวที่สุดดังต่อไปนี้
1. ช่วงเวลาแบบอินฟินิต (Infinite) เป็นช่วงเวลาที่เป็นนิรันดร์ กล่าวคือเป็นช่วงเวลาที่ไม่
อาจหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้ คล้ายการหาจุดเริ่มต้นของการเดินของนาฬิกา ช่วงเวลาแบบอินฟินิตถูกกล่าวถึงในทฤษฎีการวิเคราะห์แบบฟอร์ริเออร์ของเดนนิส เกเบอร์ (Dennis Gabor) นักฟิสิกส์
ชาวอังกฤษ ผู้ศึกษาเรื่องพลังงานและนำพลังงานของเสียงมาศึกษาเรื่องขอบเขตการรับรู้ทางการได้ยิน
ของมนุษย์ ซึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่า ในทางดนตรีเสียงที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือเสียงของไซน์เวฟ (Sine
Wave)
2. ช่วงเวลาแบบซูปร่า (Supra) เป็นช่วงเวลาที่อยู่นอกเหนือไปกว่าช่วงเวลาของตัว
บทประพันธ์ ซึ่งอาจเริ่มขึ้นหลังจากเสียงปรบมือในคอนเสิร์ตที่หมดลง อาจใช้เวลานานเป็นปี ในที่นี้
สามารถรวมไปถึงช่วงชีวิตของนักประพันธ์ นักดนตรี ช่วงเวลาตั้งแต่การเริ่มประพันธ์ดนตรี ช่วงเวลา
ของเทศกาลดนตรี ซึ่งอาจรวมไปถึงประวัติศาสตร์ดนตรีด้วย ในบางครั้งดนตรีก็มีชีวิตที่ยาวกว่าช่วง
ชีวิตของผู้ประพันธ์ เห็นได้จากการตีพิมพ์โน้ตเพลงหรือการบันทึกเสียง แต่ในขณะเดียวกันดนตรี
ก็อาจจะถูกเล่นเพียงแค่ครั้งเดียว อย่างการด้นสด (Improvisation) จากที่กล่าวไปข้างต้นสรุปได้ว่า
ช่วงเวลาแบบซูปร่าก็คืออายุทางชีวภาพของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นั่นเอง
3. ช่วงเวลาแบบมาโคร (Macro) ช่วงเวลาของบทประพันธ์แต่ละบทซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกันกับความยาวของโครงสร้างและฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ ผู้ฟังสามารถรับรู้ช่วงเวลานี้
ได้จากการสะสมประสบการณ์ในการฟังทำนองหลัก เสียงประสาน หรือจังหวะของบทประพันธ์ได้
ง่ายๆ จากการฟังดนตรีป๊อบ
ช่วงเวลาแบบมาโครสามารถเชื่อมโยงอารมณ์ ประสบการณ์และความทรงจำต่างๆ
ของผู้ฟังเข้ากับดนตรีที่ได้ยินได้ด้วย ซึ่งการรับรู้เวลาของดนตรีแบบมาโครนั้นขึ้นอยู่กับรสนิยม
สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ของผู้ฟัง
การทำงานของดนตรีที่มีประสิทธิภาพคือ การเกิดขึ้นซ้ำๆ ของโมทีฟ (motif) หรือ
หน่วยทำนองย่อยหลัก8 ที่สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ดนตรี มีการใช้จังหวะที่ง่ายๆ มี
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบในบทประพันธ์อย่างเหมาะสม ในทางกลับกันดนตรีที่ไม่มีความ
เคลื่อนไหวทำให้การรับรู้ของผู้ฟังลดลง เนื่องจากการรับรู้ของหู มีขีดจำกัดเรื่องระยะเวลา (ความยาว)
8

2553), 280.

วีระ ทรรทรานนท์, พจนาดุริยานุกรม ศัพท์ดนตรีสากล (กรุงเทพฯ: วิสคอมเซ็นเตอร์,
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เสียงที่มีความยาวต่อเนื่องหรือเสียงในธรรมชาติจะถูกกลืนหายไปสู่จิตใต้สำนึกและการรับรู้ของเสียง
จะกลับมาอีกครั้งเมื่อเสียงเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
4. ช่วงเวลาแบบเมโส (Meso) เป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาของเหตุการณ์หรือ
วัตถุดิบที่ใช้ในดนตรี สามารถแยกได้เป็นทำนองหลัก เสียงประสาน และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในเพลง สำหรับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ช่วงเวลาแบบเมโส แสดงถึงเนื้อเสียง พื้นที่ และการ
เปลี่ยนแปลงของลวดลายในดนตรี (texture) โดยมีหน่วยวัดช่วงเวลาเป็นวินาทีและนาที
5. ช่วงเวลาแบบซาวนด์อ็อบเจ็ค (Sound Object) หรือลักษณะของเนื้อเสียงที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในดนตรีคลาสสิคซาวนด์อ๊อบเจ็คปรากฏอยู่ในโน้ตแต่ละตัวที่เกิดขึ้นในบทเพลง
หรือเสียงที่ถูกเล่นโดยเครื่องดนตรี แนวคิดหลักของซาวนด์อ๊อบเจ็คหมายถึง เสียงอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้น
อยู่ในบทประพันธ์ โดยเป็นศัพท์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากปิแอร์ แชฟเฟอร์ ผู้คิดค้นดนตรีมิวสิคคงเคร็ต
นอกจากนี้เขายังได้แบ่งประเภทและรูปร่างของเสียง (morphology) เพื่อใช้เรียกลักษณะของเสียง
แต่ละเสียง โดยศึกษารูปร่างและโครงสร้างของเสียง
6. ช่วงเวลาแบบไมโคร (Micro) เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในเสียงแต่ละเสียง โดยมีจุดเร่ิมต้น
ของการรับรู้เนื้อเสียงตั้งแต่หลายร้อยมิลลิวินาทีจนถึงช่วงเวลาสั้นๆ ของซาวนด์อ็อบเจ็ค (ที่มีความ
ยาวน้อยกว่า 100 มิลลิวินาที) รวมถึงเสียงที่อยู่นอกขอบเขตของการได้ยินตั้งแต่ 20 เฮิร์ธซ ไปจนถึง
20 กิโลเฮิร์ธซ และความถี่แบบอินฟราโซนิค (infrasonic) หรือเสียงที่มีย่านความถี่ที่ต่ำกว่า 20
เฮิร์ธซ ลงไป ไมโครซาวนด์ มีอยู่ทั่วไปในโลกนี้ ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงการรับรู้ในระดับนี้คือ เสียงซ่า
ของคลื่นที่กระทบชายฝั่ง เสียงการสื่อสารของปลาโลมา หรือเสียงบินของผึ้ง เป็นต้น
ในทางดนตรีไมโครซาวนด์ คือ เสียงของเครื่องเคาะ (percussion) ที่เสียงจะเกิดขึ้น
ในระยะเวลาที่รวดเร็ว การเกิดขึ้นของไมโครซาวนด์ ถูกเรียกได้หลายชื่อ อาทิเช่น อะคูสติก ควอนตั้ม
(acoustic quantum) หรืออะคูสติก พิกเซล (acoustic pixel) เป็นต้น
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อไมโครซาวนด์ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาและแจกแจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ดังต่อไปนี้
6.1 การรับรู้ของไมโครซาวนด์
ไมโครซาวนด์เกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็วและอยู่ใกล้กับขอบเขตของการได้ยิน
ของมนุษย์มาก โดยธรรมชาติแล้ว การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในส่วนของระบบการได้ยินจะทำงาน
ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของสมอง การรับรู้ หรือการจัดการกับอารมณ์และความ
รู้สึก ยกตัวอย่างเช่น สมองจะสั่งการเป็นสัญญาณไปที่ส่วนของการได้ยินและสามารถแยกแยะการรับรู้
ย่านเสียงสูงและย่านเสียงต่ำ ซึ่งมนุษย์จะรับรู้ความคงที่ของย่านความถี่สูงก่อนย่านความถี่ต่ำ ส่งผลให้
มนุษย์สามารถแยกแยะเนื้อเสียงแต่ละเสียงได้
เดนนิส เกเบอร์ ผู้คิดค้นซาวนด์ควอนต้า (Sound Quanta) หรืออีกชื่อของ
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ไมโครซาวนด์ กล่าวว่า กลไกอย่างน้อย 2 อย่างที่ทำงานในระดับไมโครคือ การแยกแยะเหตุการณ์
และการรับรู้ระดับเสียง มนุษย์ต้องการเวลาในการได้ยินเสียง โดยกลไกของการได้ยินจะกำหนด
ขอบเขตของเวลาในการได้ยินขั้นต่ำไว้ เพื่อให้มนุษย์สามารถระบุส่วนประกอบของเสียงที่เกิดขึ้นได้
6.2 การรวมตัวและแยกตัวกันของไมโครซาวนด์
หน่วยเล็กๆ ของเสียงที่มีการเรียงต่อกันน้อยกว่า 200 มิลลิวินาที โดยที่การเริ่ม
ต้นของหน่วยเสียงชิ้นแรกจะมีการทับซ้อนกันมากกว่า 2 ชิ้นขึ้นไป ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า
ฟอร์วาร์ด มาร์กกิ้ง (forward marking) ซึ่งนำไปสู่การหลอกหูที่ทำให้ได้ยินเสียงที่ต่อเนื่องหรือเรียก
ว่า คอนทินิอูส โทน (continuous tone)
หูของมนุษย์การรับรู้แบบการรับรู้ที่ไม่เรียงเป็นลำดับ ซึ่งสมองจะจัดเรียงเสียงที่
ได้ยินเป็นกลุ่มๆ เช่น เสียงในย่านความถี่ 20 กิโลเฮิร์ธซ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเพิ่ม
ความเร็วในการเรียงตัวกันของชิ้นเสียงจะทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะคล้ายกันกับคลื่นน้ำที่กระเพื่อม
จนระบบการได้ยินไม่สามารถจับจังหวะของการเกิดขึ้นนั้นๆ ได้ ในทางกลับกัน ผลที่ตรงข้ามของ
คอนทินิอูส โทน ถูกเรียกว่า โทน ฟิสชั่น (tone fission) จะเกิดขึ้นเมื่อความถี่พื้นฐานของเสียงเคลื่อน
ลงไปอยู่ที่ย่านความถี่แบบอินฟราโซนิค กล่าวคือ เมื่อเสียงมีการเรียงต่อกันอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิด
เนื้อเสียง (tone) และเสียงที่มีการเรียงต่อกันช้าๆ จะทำให้ได้ยินเป็นจังหวะ (rhythm)
6.3 การรับรู้ถึงความเงียบในระดับไมโครซาวนด์
หูของเรามีความละเอียดอ่อนมากและมีความสามารถในการจับผิดเสียงที่ผิด
แปลกในไซน์เวฟ ได้ โดยเฉพาะในย่านเสียงกลางของความถี่ เมื่อความต่อเนื่องของการเกิดเสียงถูก
ขัดจังหวะด้วยความเงียบเกิน 20 มิลลิวินาที หูของมนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ถึงรอยต่อของหน่วยเสียง
แต่ละเสียงได้ ซึ่งความไม่ต่อเนื่องของเสียงจะไม่เกิดผลในเสียงที่มีความซับซ้อนอย่างเสียงของพิงค์
น๊อยส์ (pink noise)
6.4 การรับรู้ถึงระดับเสียงในระดับไมโครซาวนด์
ดอฮ์ตี้และการ์เนอร์ (Doughty and Garner) ผู้ศึกษาทางด้านจิตสวนศาสตร์
(สนใจเรื่องลักษณะของระดับเสียงที่เกิดขึ้นในเสียงสั้นๆ) ได้แบ่งกลไกการรับรู้ของเสียงออกเป็น 2
แบบ ได้แก่ 1) เสียงที่สูงกว่า 1 กิโลเฮิร์ธซ ต้องมีความยาวอย่างน้อย 10 มิลลิวินาทีถึงจะได้ยินระดับ
เสียงนั้นๆ และ 2) เสียงที่ต่ำกว่า 1 กิโลเฮิร์ธซ ต้องมีความยาวของรอบเสียงอย่างน้อย 2-3 รอบเสียง
ถึงจะได้ยินระดับเสียง
6.5 การค้นหาและจัดการกับเสียงในระดับไมโคร
เหตุการณ์ของเสียงในระดับที่เล็กมากอย่างไมโครซาวนด์ นั้นอยู่นอกขอบเขตที่
จำกัดของมนุษย์ทั้งด้านการรับรู้และการนำมาใช้ ฉะนั้นเพื่อที่จะนำอนุภาคเสียงเล็กๆ เหล่านั้นมา
สร้างสรรค์ เราจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางดิจิตัล เข้ามาช่วยในการขยายอนุภาค

17
ของเสียง เพื่อให้เราสามารถได้ยินและรับรู้ถึงเสียงเหล่านั้นได้
เมื่อปีค.ศ. 1974 เคอร์ติส โรดส์ ได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดการ
กับไมโครซาวนด์ได้ผ่านการสังเคราะห์เสียง อย่างโปรแกรม Klang-1 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า
“Asynchronous granular synthesis” ในการสังเคราะห์เสียง โปรแกรมจะทำการเพิ่มจำนวน
อนุภาคเล็กๆ ของเสียงเข้าไปในเนื้อเสียงอย่างไม่เป็นระเบียบ เพื่อให้เพิ่มความหนาแน่นให้เนื้อเสียง
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปรับค่าในโปรแกรมให้จำนวนอนุภาคเล็กๆ ของเสียง (grains) อยู่ที่ 200 เกรนต่อ
วินาที (g/s) จากนั้นอนุภาคเล็กๆ เหล่านั้นก็จะสร้างตัวขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบภายในช่วงเวลา
1 วินาที ของการเกิดเสียงนั้นๆ เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีนักดนตรีอีกหลายๆ ท่าน ที่สนใจในการจัดการและสร้างสรรค์
ดนตรีด้วยเสียงในระดับไมโครซาวนด์ จึงมีโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมีมากมาย ทั้ง Cloud Generator,
Pulsa Generator, Frequency Modulation Synthesis เป็นต้น
7. ช่วงเวลาแบบแซมเปิล (Sample) ในระบบดิจิตัล เสียงจะถูกแปลงสัญญาณให้อยู่ใน
รูปของแซมปลิ้งเรทและถูกจัดอยู่ในรูปแบบของจุดเล็กๆ บนตารางเวลา (time grid) โดยแซมเปิล
(sample) แต่ละชิ้นจะเรียงตัวต่อกันในระยะเวลาเท่าๆ กัน แทนด้วย 1/fs (จำนวนของแซมเปิลใน
หนึ่งวินาที) และเรียกว่า ความถี่ของแซมปลิ้งหรือแซมปลิ้งเรท ยกตัวอย่างเช่น เมื่อแซมปลิ้งเรท (fs)
มีค่าเท่ากับ 44.1 กิโลเฮิร์ธซ แซมเปิลแต่ละชิ้นจะเรียงตัวต่อกันในทุกๆ 22.675 ล้านครั้งใน 1 วินาที
ช่วงระยะเวลาของแซมเปิลแต่ละชิ้นนั้น ยังคงอยู่ในขอบเขตการได้ยินของมนุษย์ เมื่อ
ชิ้นส่วนของแซมเปิลถูกเรียงต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถได้ยินเป็นเสียง และสามารถ
แยกแยะระดับเสียงหรือเนื้อเสียงของเสียง นั้นๆ ได้ อีกทั้งเรายังรับรู้ได้ว่าเสียงลักษณะไหนคือเสียงที่มี
คุณภาพดีหรือคุณภาพต่ำ
8. ช่วงเวลาแบบซับแซมเปิล (Subsample) การผันแปรบนเวลาที่สั้นเกินกว่าจะบันทึก
หรือรับรู้ได้ตามปกติ เป็นการรับรู้ระหว่างขอบเขตของช่วงเวลาแบบซับแซมเปิลและแซมเปิล ซึ่งเสียง
ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตดังกล่าวนี้ ไม่สามารถแสดงผลผ่านระบบเสียงแบบดิจิตัลได้ เช่น แผ่นซีดี
มีแซมเปิลเรท 44.1 กิโลเฮิร์ธซ มีไนควิซ (nyquist) อยู่ที่ 22.05 กิโลเฮิร์ธซ หมายความว่าการผันแปร
ที่สั้นกว่า 2 แซมเปิล
9. ช่วงเวลาแบบอินฟินิทิสสิมอล (Infinitesimal) เป็นช่วงเวลาทางคณิตาสตร์ที่เล็กมาก
ที่สุด มีหน่วยเป็นเดลต้า (delta) ซึ่งนำเสนอถึงระยะห่างของช่วงเวลาที่เล็กจนหาที่ส้ินสุดมิได้

!
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ดนตรีกับการรับรู้ที่อยู่นอกขอบเขตของช่วงเวลา
เอียนนิส เซนาคิส กล่าวว่า โครงสร้างในดนตรีสามารถอยู่นอกช่วงเวลาได้ ซึ่งหมายถึง
โครงสร้างที่เป็นนามธรรม เช่น การใช้บันไดเสียงอย่างอิสระของนักประพันธ์ในเวลาต่างๆ หรือเครื่อง
ดนตรีอย่างเปียโนที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้เล่นจะเล่นไปในลำดับไหน (ลิ่มเปียโนไม่สามารถบอกลำดับ
ได้ว่า ลิ่มไหนควรเล่นก่อนหรือหลัง)
ศิลปะในปัจจุบันอย่างศิลปะเสียงจัดวาง (Sound Installation) ก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้
เลือกการเรียงลำดับช่วงเวลาเอง ขึ้นอยู่กับจุดที่เริ่มทำการปฏิสัมพันธ์กับผลงาน นั่นคือการเลือกลำดับ
ของวัตถุที่วางอยู่บนเวลา

!

แนวทางการประพันธ์เพลงที่ใช้ในงานวิจัย
1. มิวสิคคงเคร็ต (Musique Concrète)
เป็นรูปแบบหนึ่งของแนวทางการประพันธ์เพลง โดยเสียงที่ใช้ต้องมาจากการบันทึก
เสียงเท่านั้น โดยอาจเป็นเสียงเครื่องดนตรี เสียงธรรมชาติ เสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือเสียงที่
ถูกดัดแปลงด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประพันธ์ในลักษณะนี้จะไม่มีกฎเกณฑ์ของ
ทฤษฏีดนตรีแบบดั้งเดิมอย่างหลักการใช้ทำนองหลัก การประสานเสียง จังหวะ หรือการบันทึกโน้ต
มาเป็นขอบเขตในการประพันธ์ หลักจากที่ได้วัตถุดิบจากเสียงที่ถูกบันทึกแล้ว นักประพันธ์จะนำ
เสียงเหล่านั้นมาดัดแปลงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การตัดต่อเทป หรือ การเร่งความเร็วในการเล่นเทป
เป็นต้น ก่อนนำเสียงเหล่านั้นมาจัดวางและสร้างสรรค์เป็นดนตรี ในปี ค.ศ 1948 ปิแอร์ แชฟเฟอร์
(Pierre Schaeffer) ได้พัฒนาและให้นิยามดนตรีชนิดนี้ว่า “มิวสิคคงเคร็ต”
สุนทรียะในการฟังดนตรีประเภทนี้คือ การฟังแบบอะคูสเมติก (Acousmatic) ที่
หมายถึง การฟังโดยที่เราไม่ทราบถึงแหล่งกำเนิดของเสียง เพื่อนำไปสู่การรับรู้ในเนื้อแท้ของเสียง โดย
มีจุดเริ่มต้นมาจากปีธากอรัส นักปราชญ์ชาวกรีก ที่สอนลูกศิษย์อยู่ด้านหลังผ้าม่านโดยที่ลูกศิษย์จะ
ได้ยินเพียงเสียงและไม่สามารถมองเห็นตัวของเขาได้
2. อิเล็กโทรอะคูสติก (Electroacoustic)
อิเล็กโทรอะคูสติกเป็นคำที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงสัญญาณจากเสียงไปเป็นไฟฟ้า
นั่นคือการบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนและการแปลงสัญญาณจากไฟฟ้าเป็นเสียงด้วยการประมวลผล
ของเสียงผ่านลำโพง รวมถึงการประมวลผลต่างๆ ผ่านกระบวนการทางไฟฟ้า ทั้งการสังเคราะห์เสียง
ขึ้นมาใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ เนื้อเสียง ความสั้น-ยาว หรือความหนาแน่นของเสียงให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น เมื่อมีการจัดวางเสียงเหล่านั้นอย่างมีศิลปะแล้ว ก็จะถูกเรียกว่า
“ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก”

!

19
ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จอห์น เคจ (John Cage) นักประพันธ์ นักทฤษฎีดนตรี
นักเขียนและศิลปินชาวอเมริกัน ที่สนใจในดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกและเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีอินดีเทอร์มิเนซี (indeterminacy) ถือเป็นศิลปินคนแรกที่นำเอาความเป็นไปได้ของการผสมผสานดนตรี
แบบแผนตะวันตกเข้ากับดนตรีที่ผลิตจากกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในปีค.ศ. 1939 เขาได้
สร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่า Imaginary Landscape No.1 สำหรับ เปียโนที่อุดสาย (muted piano)
ฉาบ และเครื่องเล่นแผ่นเสียง 2 เครื่อง โดยให้เครื่องเล่นแผ่นเสียงผลิตเสียงที่เรียกว่า ไซน์เวฟ โดยผู้
เล่นแผ่นเสียงจะสร้างเสียงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงและเข็มของเครื่องเล่นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เปลี่ยนความช้า-เร็วของแผ่นเสียง หรือเปลี่ยนระดับเสียงของไซน์เวฟ เป็นต้น
ต่อมาในปีค.ศ. 1948 ปิแอร์ แชฟเฟอร์ ได้คิดค้นดนตรีที่เรียกว่า มิวสิคคงเคร็ต ขึ้นมา
โดยเน้นไปที่การนำเสียงจริงที่ถูกบันทึกมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ นอกจากนี้เขายัง
ได้ก่อตั้งองค์กรที่เรียกว่า GRMC (Groupe de Recherche de Musique Concrète) ขึ้นมาร่วมกับ
ปิแอร์ อองรี (Pierre Henry) และ ฌาคส์ ปูแลง (Jacques Poullin) เพื่อสร้างสรรค์และวิจัยดนตรี
ประเภทนี้โดยเฉพาะ รวมถึงก่อตั้งสตูดิโอในการทำงานที่เกี่ยวกับอิเล็กโทรอะคูสติกเป็นแห่งแรก
นอกจากนี้ยังมีศิลปินหัวก้าวหน้าอีกหลายๆ ท่านที่หันมาทดลองกับเสียงที่ถูกบันทึก
ไว้ อาทิเช่น โอลิวีเย่ร์ เมซิออง (Olivier Messiaen), ปิแอร์ บูเลซ์ (Pierre Boulez), เอียนนิส
เซนาคิส (Iannis Xenakis), และคาร์ลไฮนส์ สต็อกฮาวเซ่น (Karlheinz Stockhausen) เป็นต้น
เอียนนิส เซนาคิส ได้สร้างสตูดิโอของตัวเองขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในปีค.ศ. 1977
บูเลซ์ ก็ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางเสียงขึ้นอย่างใหญ่โตภายใต้ชื่อ IRCAM (Institue de Recherche
et Coordination Acoustique/Musique) ณ กรุงปารีสเช่นเดียวกัน
ในขณะเดียวกันนี้เองที่ประเทศเยอรมนี สต็อกฮาวเซ่นได้นำแนวคิดของมิวสิคคงเคร็ต
มาสร้างสรรค์ดนตรีที่มีผลลัพธ์ทางเสียงที่แตกต่างจากมิวสิคคงเคร็ต และให้ชื่อว่า “อิเล็กทรอนิสช์ มูซิค” (Elektronische Musik) โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างเสียงที่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นจากวงจร
ไฟฟ้า เสียงที่ผลิตขึ้นนั้นถูกเรียกว่า “ไซน์เวฟ” สต็อกฮาวเซ่นและเฮอร์เบิร์ต อิเมิร์ต (Herbert
Eimert) กล่าวว่า เสียงไซน์เวฟที่ได้ คือเสียงที่บริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นการสร้างดนตรีแบบใหม่ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องใดๆ กับกฏเกณฑ์ทางโครงสร้างและเนื้อเสียงในรูปแบบเดิมๆ ของดนตรีคลาสสิคที่ใช้เครื่อง
ดนตรีเล่น และด้วยความแตกต่างกันของระดับเสียง (คลื่นความถี่) และความดัง-เบาที่ผสมผสานกัน
ของเสียงไซน์เวฟนั้น นำไปสู่เนื้อเสียงแบบใหม่ๆ ในสมัยนั้นงานเหล่านี้ถือเป็นงานที่อาศัยความ
พยายามอย่างมาก เนื่องจากในสตูดิโอมีเพียงเครื่องสร้างเสียงไซน์เวฟ (sine wave oscillator)
อยู่ไม่กี่เครื่อง อีกทั้งยังมีขนาดที่เทอะทะและราคาที่สูงอีกด้วย นอกจากนี้เครื่องสร้างเสียงนี้สามารถ
ผลิตเสียงได้ครั้งละ 1 เสียงต่อ 1 ระดับเสียง (คลื่นความถี่) มีเพียงแต่ความดัง-เบาเท่านั้นท่ีสามารถ
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ปรับได้หลายระดับ ซึ่งการสังเคราะห์เสียงในแต่ละครั้ง สต็อกฮาวเซ่นต้องทำการบันทึกเสียงในเวลา
เดียวกันด้วย
จากการทดลองและเรียนรู้ดนตรีทั้งในรูปแบบมิวสิคคงเคร็ตและอิเล็กทรอนิสช์ มูซิค
ทำให้สต็อกฮาวเซ่นผสมผสานดนตรีทั้งสองอย่างนี้เข้าไว้ด้วยกัน ในปีค.ศ. 1955 เขาได้รับข้อเสนอ
จาก WDR (Westdeutscher Rundfunk) ซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีให้
ประพันธ์เพลงรูปแบบใหม่ สต็อกฮาวเซ่นจึงได้สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการผสมดนตรีทั้งสองชนิด
เข้าด้วยกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักในครั้งแรก อีกทั้งยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว
เขาก็ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ชื่อ “เกสาง เด ยึงกลิง”(Gesang der
Jünglinge) ที่แปลว่า บทเพลงของหนุ่มสาว (Song of the Youths)
การใช้เสียงที่ถูกบันทึกลงในเทป มาสร้างสรรค์เป็นดนตรี โดยถ่ายทอดเสียงดนตรีให้
แก่ผู้ฟังผ่านลำโพงนั้น มีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มนักประพันธ์ดนตรีหัวก้าวหน้าทั้ง 2 กลุ่ม อย่าง มิวสิคคงเคร็ตในประเทศฝรั่งเศสและอิเล็กทรอนิสช์ มูซิค ในประเทศเยอรมนีซึ่งนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้น
ในการสร้างสรรค์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3. การประพันธ์ดนตรีซาวนด์สเคป (Soundscape Composition)
ซาวนด์สเคป (Soundscape) คือสิ่งแวดล้อมทางเสียงที่ถูกให้ความสำคัญโดยการรับ
รู้และความเข้าใจของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ซาวนด์สเคปยังหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่นามธรรม (เกิดขึ้นจริง) และ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมอย่างการประพันธ์ดนตรีที่มีการจำลองและนำเอาเสียงสิ่งแวดล้อมมาเป็น
ส่วนประกอบในบทประพันธ์
การประพันธ์ดนตรีซาวนด์สเคป เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแนวทางการประพันธ์เพลง
แบบอิเล็กโทรอะคูสติก ที่ถูกพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยไซม่อน เฟรเซอร์ ประเทศแคนาดา โดยมีจุดมุ่ง
หมายเพื่อกระตุ้นผู้ฟังให้มีส่วนร่วมในการระลึกถึงความทรงจำและจินตนาการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของ
เสียงในนบทประพันธ์
วัตถุดิบในการประพันธ์ดนตรีประเภทนี้ มีหลากหลาย อาทิเช่น เสียงที่เกิดขึ้นเอง
จากธรรมชาติ เสียงชีิวตประจำวัน เสียงที่สร้างขึ้นจากมนุษย์ เสียงเครื่องดนตรี เสียงที่สังเคราะห์ขึ้น
หรือเสียงที่ผ่านการดัดแปลง-บิดเบือนจากกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำให้การรับรู้ของเสียง
เหล่านั้นเปลี่ยนไปจากเดิม) สิ่งที่สำคัญสำหรับการฟังดนตรีซาวนด์สเคปคือ การที่ผู้ฟังสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในความทรงจำ และจินตนาการพื้นที่ได้

!
!
!
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4. ศิลปะเสียงจัดวาง (Sound Installation)
ศิลปะเสียงจัดวาง คืองานศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างเสียง เวลาและสถานที่
ต่อยอดมาจากการศิลปะจัดวาง (Installation art) ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เฉพาะ
เจาะจงและเป็นชิ้นงานสามมิติ
โฮเซ่ อิเกส (José Iges) นักประพันธ์ดนตรี ศิลปิน และวิศวกรชาวสเปนได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์กันระหว่างการได้ยินและการมองเห็นในงานศิลปะเสียงจัดวาง สามารถแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ ได้แก่ 1) ศิลปะเสียงจัดวางต้องสามารถสร้างการรับรู้ที่ความสมจริง พร้อมกับบรรยายเรื่อง
ราวที่เต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์ได้ 2) ในส่วนของศิลปะที่สามารถมองเห็นได้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ในการอธิบายเสียงที่เกิดขึ้นในงานศิลปะเสียงจัดวางนั้นๆ ซึ่ง มานูเอล โรชา อิธูรบิเด (Manuel
Rocha Iturbide) นักประพันธ์ดนตรีและศิลปินเสียง ชาวแม็กซิกัน ได้เพิ่มเติมความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการได้ยินและการมองเห็นในงานศิลปะเสียงจัดวางมาอีก 1 ลักษณะคือ วัตถุหรือวัสดุที่ใช้ใน
งานศิลปะเสียงจัดวาง ควรเป็นวัตถุที่สามารถสร้างเสียงได้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์
ของมนุษย์ เสียงที่เกิดจากกลไกการทำงานของวัตถุหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของธรรมชาติ
และวัตถุในงานศิลปะเสียงจัดวาง9 เช่น เสียงฝนหรือเสียงลมที่มากระทบกับวัตถุ เป็นต้น
ศิลปะเสียงจัดวาง เปรียบเสมือนการผสมผสานศิลปะหลายๆ แขนงเข้าด้วยกัน
(Intermedia art work) โดยมีเสียงเป็นตัวเชื่อมแขนงของศิลปะนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม
ประติมากรรม ทัศนศิลป์ หรือแม้แต่เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์

!

อิทธิพลจากศิลปินท่านอื่น / บทวิเคราะห์งานประพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
1. นาตาชา บาร์เร็ต (Natasha Barrett) : Untitled 3 (2011)
นาตาชา บาร์เร็ต เป็นนักประพันธ์ดนตรีอิสระ นักวิจัยและสร้างสรรค์เสียง จบการ
ศึกษาจากประเทศอังกฤษทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาการประพันธ์ดนตรีอิเล็ก
โทรอะคูสติก โดยในปี 1999 เธอได้ย้ายไปอยู่ ณ ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาเอก เธอได้วิจัยและศึกษาเกี่ยวกับเสียงอะคูสเมติก10เครื่องดนตรีและการแสดงที่เกี่ยวกับ
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
บทประพันธ์ Untitled 3 คือบทประพันธ์ที่ใช้แสดงในคอนเสิร์ตของ Crush Project
Manuel Rocha Iturbide, The sound installation, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.artesonoro.net/artesonoroglobal/
TheSoundInstallation.pdf
9

10

Michel Chion, Audio-Vision (Columbia University Press,1994), 71.
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ซึ่งเป็นโปรเจคที่เกี่ยวกับการจัดวางศิลปะทางเสียง โดยมีการสำรวจและค้นหาอนุภาคเล็กๆ ของเสียง
ที่เกิดขึ้นระหว่างขึ้นตอนการระเบิดหิน โดยมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นชิ้นส่วนเล็กๆ และวิวัฒนาการของ
การกัดเซาะของหินระหว่างการกำจัดทิ้ง รวมถึงศึกษาการให้พลังงานของเสียงจากหินแกรนิต
หินบะซอลท์ และหินทราย ระหว่างการถูกบีบอัดอีกด้วย Crush Project เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนและบริจาคผ่านกองทุนของนักประพันธ์ชาวนอร์เวย์
เริ่มต้นด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้พลังงานของเสียงจากหินในรูปแบบ
ต่างๆ โดยการทดลองในแต่ละครั้งก็ให้ผลที่แตกต่างกันทางด้านข้อมูลทางเสียง จากการศึกษาและ
พัฒนาทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างเสียงในระบบสามมิติและรูปทรงของเสียง ระหว่าง
ขั้นตอนการศึกษาพบว่าปัจจัยอย่าง ชนิดของเสียง ระดับความดัง-เบา หัวเสียง ความถี่ ระดับเสียงที่
เปลี่ยนไป อนุภาคเล็กๆ ของเสียง ความต่อเนื่อง ความกังวาน และพื้นที่ของสถานที่ตั้งของเสียงถูก
ร่างไว้ในหลายวิธีสำหรับข้อมูลที่จำเป็นในเบื้องต้น
ในบทประพันธ์ Untitled 3 นาตาชาได้ค้นพบการพัฒนาที่สร้างสัมผัสและพลังงาน
ใหม่ๆ ผ่านเนื้อเสียง เวลาและพื้นที่ โดยมีการใช้ระบบของการสร้างเสียงใหม่ด้วยการบันทึกเสียง
คุณภาพสูงและใช้ระบบเสียงรอบทิศทางหรือที่เรียกว่า แอมบิโซนิค (ambisonic) หรือ ระบบเสียง
รอบทิศทางที่ทำให้สามารถได้ยินเสียงทั้งข้างบนและข้างล่าง โดยการส่งสัญญาณเสียงอย่างอิสระให้
กับลำโพง ทำให้ทิศทางของเสียงที่จะเกิดขึ้นมีความสำคัญมากกว่าทิศทางการติดตั้งลำโพง ซึ่ง
สัญญาณเสียงจะถูกถอดรหัสเป็นสัญญาณท่ีเรียกว่า “B-Format” ในการสร้างพื้นที่จำลองให้กับบท
ประพันธ์

ท่อนที่ 1

ท่อนที่ 2

ท่อนที่ 3

ภาพที่ 6 แสดงให้เห็นโซโนแกรมของบทประพันธ์ Untitled 3 ของ นาตาชา บาร์เร็ต
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1.1 บทวิเคราะห์บทประพันธ์
เนื่องจากบทประพันธ์ Untitled 3 เป็นดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก และไม่มีการ
บันทึกโน้ตดนตรีหรือการบันทึกเป็นรูปภาพ ทำให้การวิเคราะห์บทประพันธ์ต้องอาศัยการฟังและ
ซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์ โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือหรือหลักทฤษฏีในการ
วิเคราะห์เสียงออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ทฤษฏี Sound Object (L’Objet Sonore ในภาษา
ฝรั่งเศส) ของปิแอร์ แชฟเฟอร์ ซึ่งเป็นการบอกลักษณะต่างๆ ของเสียง โดยมองลึกไปที่ลักษณะที่เกิด
ขึ้นของเนื้อเสียง โดยไม่จำเป็นต้องรู้ถึงแหล่งที่มาของเสียงนั้นๆ และ 2) ทฤษฏีสเปคโทรโมโฟโลจี
(spectromophology) ของ เดนิส สมอลลี่ (Denis Smalley) นักประพันธ์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก
ชาวนิวซีแลนด์ ได้อธิบายรูปทรงและลักษณะของเสียงในรูปแบบพลังงาน (spectrum) ผ่านเวลา ผู้
วิจัยได้แบ่งโครงสร้างของบทประพันธ์ออกเป็น 3 ท่อน ดังต่อไป
ท่อนที่ 1
จากภาพโซโนแกรมจะเห็นได้ว่า ตลอดท่อนที่ 1 ผู้ประพันธ์ได้ใช้ย่านเสียงที่
สามารถระบุได้ชัดเจน ออกเป็นย่านความถี่ต่างๆ ใช้วิธีการของสเปรกทอล อนาไลซิส ในการเลือกใช้
เสียง โดยย่านความถี่ที่เลือกสามารถมองเห็นได้จากเส้นแนวนอน ที่เรียงตัวกันเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ย่าน
200, 300, 500, 800, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,500, 6,000, 8,000 และ 10,000 เฮิร์ซธ
และแทรกด้วยเสียงเกรนที่มาจากการระเบิดหิน มีการแพนไปมาของเสียง ในท่อนนี้ผู้ประพันธ์ได้นำ
เสนอเสียงเกรนที่แสดงให้เห็นถึงผงหรืออนุภาคเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดหินเข้าไว้ในเพลง
ในนาทีที่ 1.24 ได้มีการใช้เสียง percussion (คล้ายกับฆ้อง) ในการสร้างมิติและ
ระดับเสียงที่คล้ายกับเสียงการตกกระทบกันของหิน โดยเสียงเครื่องดนตรีที่ได้ยินให้ความรู้สึกเหมือน
กับเสียงก้องจากการระเบิดหิน นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังได้ยืดความยาวของหางเสียงของฆ้อง เพื่อ
แสดงถึงความกังวาลและมวลต่างๆ ของเสียงด้วย ในขณะเดียวกัน เสียงสเปคทรอลก็ยังคงได้ยินอยู่
ตลอดแต่เริ่มลดระดับความดังลงและผสมเสียงก้องของฆ้องให้มีความดังเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเล่นฆ้องด้วย
ระดับเสียงที่มีความหลากหลายและทับซ้อนกันมากขึ้น
เสียงลากยาวยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ ในนาทีที่ 4.10 มีเสียงเด็กกรีดร้องเข้ามา เสียง
ฆ้องค่อยๆ ชัดเจนขึ้นและแพนไปมาระหว่างซ้ายและขวา อีกท้ังยังยืดเสียงเด็กร้องให้ยาวขึ้น ระดับ
เสียงที่เกิดขึ้นมีความใกล้เคียงกับเสียงลากยาวที่เกิดขึ้นในตอนแรก จะเห็นได้ว่ารูปร่างของดนตรีใน
ท่อนแรกจะเน้นหนักไปที่การเกิดโดรนหรือเสียงลากยาวจากวัตถุดิบต่างๆ กับการแทรกตัวเข้ามาของ
เสียงเกรนจากการระเบิดหิน
ท่อนที่ 2
นาทีที่ 5 เสียงระฆังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและค่อยๆ ผสมเข้ากับเสียงเล็กๆ ของ
เกรนที่ปะทุขึ้นมาด้วยความดังที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นในนาทีที่ 5.20 จากเสียงฆ้องที่ผสมกับเสียงการระเบิด
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ของหินก็ค่อยๆ กลายร่างไป มีเสียงน้ำ ไม้ นก และชีวิตในป่าเพิ่มเข้ามา ในช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาคเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในบทเพลง ผู้เขียนตีความว่าผู้ประพันธ์ต้องการจะดึงเอาความเกี่ยวข้องกัน
ระหว่างอนุภาคเล็กๆ หรือไมโครซาวนด์ของหินไปเชื่อมโยงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่างเช่น เสียงแมลงหรือเสียงการไหลของน้ำ เพราะเมื่อฟังด้วยความตั้งใจแล้วจะ
สังเกตได้ว่า เสียงเหล่านี้ประกอบด้วยเสียงเล็กๆ มากมาย คล้ายกับเม็ดทรายจำนวนมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบเสียงเหล่านี้เข้ากับชีวิตภายในของหิน (ที่ผู้ประพันธ์เชื่อว่าการระเบิดหินทำให้เกิดอนุภาค
เล็กๆ มากมายซึ่งอนุภาคเล็กๆ นี้เองที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหิน) ก็จะเห็นว่าเสียงเล็กๆ ที่เกิด
ขึ้นในป่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ป่า”
เสียงฆ้องกลับมาอีกครั้งในนาทีที่ 5.50 และค่อยๆ กลืนเข้ากับเสียงไม้และน้ำ
ก่อนจะกลายเป็นเสียงที่ผสมเข้ากับธรรมชาติที่เป็นพื้นหลัง เสียงเกรนเริ่มมีความหนาแน่นและมี
จังหวะที่มากขึ้น รวมถึงความเล็กละเอียดของมวลเสียงก็ค่อยๆ เล็กลงจนคล้ายเสียงของไวท์น๊อยส์ ใน
นาทีที่ 7.10 เสียง white noise และธรรมชาติ ค่อยผสมเข้าหากัน จนให้ความรู้สึกเหมือนเสียงฝนที่
อยู่ในป่า จริงๆ แล้วการเกิดขึ้นของเสียงไวท์น๊อยส์ ในบทประพันธ์นี้อาจเกิดขึ้นจากการทับซ้อนกัน
ของย่านความถี่ทุกๆ ย่านความถี่ เพราะเมื่อเสียงมีการทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มนุษย์ไม่
สามารถแยกแยะเสียงต่างๆ ได้ การเกิดขึ้นของไวท์น๊อยส์ ก็คือการที่พลังงานของเสียงถูกส่งสัญญาณ
ผ่านย่านความถี่ต่างๆ ในระดับพลังงานที่เท่าๆ กันนั่นเอง ในช่วงเวลานี้ ผู้ประพันธ์ได้ใส่ใจกับราย
ละเอียดในการบันทึกเสียงเป็นอย่างมาก เห็นได้จากคุณลักษณะของเสียงที่มีความสมจริงและเนื้อ
เสียงที่มีความสมบูรณ์
นาทีที่ 8.48 ฆ้องเริ่มกลับเข้ามาพร้อมกับความวุ่นวายของเสียงเกรน ที่มาจาก
เสียงระเบิดหินที่นาทีที่ 9.10 และยังมีการนำวัตถุดิบจากเสียงเมืองเข้ามาใช้ โดยยังได้ยินเสียงน้ำที่วิ่ง
วนอยู่เป็นพื้นหลัง มีเสียงรายละเอียดเล็กๆ ของแมลง กิจกรรมของมนุษย์ อยู่เป็นฉากหน้า อีกทั้งยัง
ใช้เสียงฆ้องเล่นแพนไปมาเป็นพื้นหลัง และค่อยๆ ดังขึ้นในนาทีที่ 9.50 ในช่วงนี้เสียงต่างๆ ค่อนข้าง
สงบและนิ่ง ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประพันธ์ต้องการให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและราย
ละเอียดของไมโครซาวนด์ที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์
ท่อนที่ 3
นาทีที่ 11.01 เสียงเกรนต่างๆ เริ่มชัดเจนขึ้น โดยแสดงความหนาแน่นของเกรน
ซึ่งดูได้จากโซโนแกรมข้างต้น เสียงกิจกรรมของมนุษย์ค่อยๆ เบาลง ความถี่ต่ำมาแทนที่โดยมีเสียงที่
ละเอียดเล็กอยู่เบื้องหน้า ก่อนที่เสียงโดรนที่เกิดขึ้นจากย่านความถี่และฆ้องจะค่อยๆ จางไป ในนาทีที่
12.45 และเสียงเกรนคล้ายเม็ดทรายค่อยๆ เข้ามาอย่างละเมียดละไม พร้อมกับเสียงแก้ว และมีเสียง
ปะทุเล็กๆ เกิดขึ้นไปมาระหว่างซ้าย ขวา และค่อยๆ ดังขึ้น ในนาทีที่ 13.44 ก่อนที่โดรนจากเสียงฆ้อง
จะค่อยๆ จางหายไปในที่สุด เหลือไว้เพียงแต่เสียงเล็กๆ ของไมโครซาวนด์ที่เกิดจากการระเบิดหิน
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ความเคลื่อนไหวของเพลง เหมือนลักษณะของการหายใจ คือมีความดัง-เบา และ
เชื่อมโยงอนุภาคเล็กๆ จากการระเบิดหินเข้าไว้กับธรรมชาติและชีวิต เห็นได้จากการเคลื่อนตัวของอนุ
ภาคเล็กๆ ของหิน ค่อยๆ ขยายการเดินทางไปยังเสียงของธรรมชาติ จนขยายออกไปถึงการใช้ชีวิต
และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ก่อนที่จะค่อยๆ กลับมาให้ความสำคัญของเกรนอีกครั้งเพื่อย้ำเตือนถึง
แนวคิดหลักบทประพันธ์
2. เบอร์นาร์ด พาร์เมเกียนี่ (Bernard Parmegiani) : La Mémoire des Sons
(2001)
La Mémoire des Sons ถูกประพันธ์ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2001 โดย เบอร์นาร์ด
พาร์เมเกียนี่ นักประพันธ์ดนตรีชาวฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์และ
อะคูสเมติก ชื่อบทประพันธ์มีความหมายเกี่ยวข้องกับความทรงจำและการระลึกได้ของเสียงต่างๆ
แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในเสียง นอกจากนี้ความทรงจำภายในเสียงที่เกิดขึ้นอย่างไร้
ลำดับ (non-linear) ก็ถูกเรียงร้อยขึ้นให้กลายเป็นดนตรีที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเสียง
ซึ่งบทประพันธ์มีความยาวทั้งหมด 24.10 นาที ระยะเวลาที่นานนี้ทำให้ผู้ฟังสามารถซึมซับและ
ตระหนักถึงการนำเสนอแนวคิดและเนื้อเสียงที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์
บทประพันธ์บทนี้ถูกสร้างขึ้นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจิตใจของเบอร์นาร์ด ที่แสดงให้
เห็นถึงการเคลื่อนไหวและชิ้นส่วนของเสียงนับพันๆ โดยนำเสียงของฝูงชน สงคราม ศาสนาและ
ธรรมชาติ มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์บทประพันธ์
2.1 บทวิเคราะห์บทประพันธ์
วิธีการวิเคราะห์บทประพันธ์ La Mémoire des Sons ผู้วิจัยใช้โปรแกรม
iZotope RX เพื่อช่วยในการดูความถี่ ความหนาแน่น และความดัง-เบาของเสียง ผ่านภาพโซโนแกรม
ซึ่งภาพที่ได้จากการประมวลผลผ่านโปรแกรมจะทำให้สามารถมองเสียงผ่านภาพได้ บทประพันธ์ชิ้นนี้
เป็นดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ที่ไม่มีการบันทึกโน้ต ฉะนั้นการวิเคราะห์บทประพันธ์จะเน้นไปที่การฟัง
ลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบทประพันธ์ ทั้งความถี่ รูปร่าง ความหนาแน่น หรือตำแหน่งที่เกิดขึ้น
ของเสียง
ผู้วิจัยแบ่งโครงสร้างของบทประพันธ์ออกเป็น 4 ท่อน ดังต่อไปนี้
ท่อนที่ 1
เริ่มจากเสียงสั้นๆ 1 เสียง ที่ค่อยๆ แตกกระจายเป็นหลายๆ เสียงและจางหาย
ไป และกลายเป็นเสียงสูงที่ลากยาวลอยอยู่ในพื้นหลัง ในวินาทีที่ 53 เสียงของวัตถุใหม่เริ่มเข้ามาและ
แพนไปมาระหว่างซ้ายและขวา โดยลักษณะของเสียงจะมีการแตกพร่าเล็กน้อย วิ่งวนอยู่ด้านหน้าของ
บทประพันธ์ นาทีที่ 1.44 ความดังและความหนาแน่นของเสียงในบทประพันธ์เพิ่มขึ้น และเบาลง
ที่นาทีที่ 2.06 กลายเป็นเสียงระฆัง ที่มีเสียงสูงที่ลากยาวลอยอยู่ เสียงสั้นๆ (Grains) ที่คล้ายเสียง
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ม้าวิ่ง เข้ามาในนาทีที่ 2.40 โดยมีเสียงสะท้อนของระฆังลอยอยู่เป็นพื้นหลังพร้อมกับเสียงลมที่มี
ลักษณะเป็นคลื่น
นาทีที่ 3.44 เสียงลมค่อยๆ ดังขึ้นพร้อมด้วยเสียงสั้นๆ จำนวนมากเข้ามาเป็น
จังหวะ (pulse) เสียงมีการผสมผสานของเสียงที่สังเคราะห์ขึ้น โดยเสียงจะค่อยเปล่ียนลักษณะไป
เช่น ระดับเสียง ความยาว ความดัง-เบา และทิศทางการเกิดขึ้นของเสียง เสียงสังเคราะห์อีกเสียงหนึ่ง
ที่เข้ามาคือเสียงลากยาวที่คล้ายกับเสียงเครื่องสายโดยจะค่อยๆ เพิ่มเสียงประสานเข้ามาในนาทีที่
5.00 เสียงลมที่เป็นพื้นหลังอยู่เริ่มมีความซับซ้อนขึ้น อีกทั้งยังมีเสียงต่ำที่ลากยาว (drone) เข้ามาด้วย
ความดังที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลื่นทะเลที่มาเป็นระลอก ก่อนที่เสียงหลายๆ เสียงจะหาย
ไป เหลือไว้เพียงเสียงสะท้อนที่ก้องอยู่เป็นพื้นหลังและเสียงสั้นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงความถี่ 700-1,000
เฮิร์ธซ
ท่อนที่ 2
ย่านความถี่ 700-1,000 เฮิร์ธซยังคงลอยค้างอยู่ โดยมีเสียงสั้นๆ คล้ายเสียง
ทราย เข้ามาในย่านความถี่ประมาณ 800 เฮิร์ธซขึ้นไป สร้างตัวหนาขึ้นไปเรื่อยๆ เสียงเปาะแปะเกิด
ขึ้นมากมายคล้ายเสียงการกระทบกันของหินจำนวนมาก ซึ่งค่อยๆ เพิ่มความหนาแน่นมากขึ้นไป
เป็นเสียงที่ต่อเนื่องกัน จนกลายเป็นระดับเสียงและเสียงประสานที่สามารถรับรู้ได้ เสียงที่ได้ให้
ความรู้สึกเหมือนสายน้ำ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้ความรู้สึกถึงเนื้อเสียงและชีวิตที่อยู่ในเสียงได้เป็นอย่างดี
นาทีที่ 10.29 เสียงต่ำที่ลากยาวเริ่มปรากฏขึ้นอยู่เป็นพื้นหลัง เสียงสั้นๆ ชนิด
ใหม่แทรกตัวเข้ามาในย่านความถี่ประมาณ 1,500 เฮิร์ธซขึ้นไปจนเลยความถี่ 20,000 เฮิร์ธซ (ความถี่
ที่สูงเกินที่หูมนุษย์จะสามารถรับรู้ได้) เสียงมีลักษณะที่แหลมเสียดหู แต่ก็มีเสียงต่ำๆ คอยอุ้มอยู่
จังหวะของเสียงต่ำมีลักษณะคล้ายเสียงการทำงานของเครื่องจักร และเสียงต่ำก็ค่อยๆ เบาลง
ท่อนที่ 3
นาทีที่ 12.54 เสียงสั้นๆ ประเภทใหม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งเป็นเสียงที่มาจากการ
สังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ เสียงในย่านความถี่ 5,000-7,000 เฮิร์ธซ เข้ามา
และสร้างเสียงสะท้อนไว้ในบทประพันธ์ เสียงมีความบริสุทธ์ิที่ผลิตมาจากเสียงไซน์เวฟ ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายเสียงนกหวีดหรือเสียงจักจั่น นาทีที่ 14.00 เสียงทุกเสียงค่อยๆ เบาลงเหลือไว้แต่เสียงนกหวีด
และเสียงสั้นๆ ที่หยาบและแตกพร่า เสียงสั้นๆ ของวัตถุบางอย่างเข้ามาอย่างแนบเนียนในนาทีที่
14.14 ผสมกับเสียงประสานที่ลากยาวของเสียงสังเคราะห์ เสี้ยงสั้นๆ ในท่อนนี้มีเนื้อเสียงที่หยาบกว่า
ท่อนอื่น อีกทั้งยังมีระดับเสียงท่ีจับต้องได้เพราะเสียงมีความต่อเนื่องทำให้สามารถได้ยินระดับเสียงได้
ชัดเจน โดยระดับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดท่อน
นาทีที่ 15.47 มีเสียงใหม่เข้ามา ในขณะที่ยังมีเสียงสังเคราะห์ลอยอยู่เป็น
พ้ืนหลังอีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของเสียงตลอดท่อน เสียงต่ำลากยาวลักษณะใหม่เข้ามา
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มีความนิ่ง (ไม่ค่อยเคลื่อนที่) เพื่อให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างเสียงทั้งสองลักษณะ เพราะเสียง
สั้นๆ เหมือนจุดมากมาย จะเข้ามาในเวลาต่อมา โดยเป็นเสียงสังเคราะห์ที่มีระดับเสียง จังหวะของ
เสียงมีความเร็วและรุนแรงมากขึ้น (ความหนาแน่นและความดังที่เพิ่มขึ้น) ในนาทีที่ 17.32
ท่อนที่ 4
เสียงสั้นๆ สาดเข้ามาคล้ายกับคลื่นทะเลในนาทีที่ 18.03 และนำพาความสงบ
เข้ามาอย่างกระทันหัน เปลี่ยนให้ท่อนนี้มีความสงบมากว่าท่อนอื่นๆ มีเสียงสั้นที่เคลื่อนที่ไปมา แทรก
ด้วยความเงียบบ้าง ทำให้เกิดเป็นช่องว่างให้กับบทประพันธ์ เสียงมีการเปลี่ยนรูปร่างและเคลื่อนที่ไป
มาทำให้รู้สึกถึงการเดินทางและสื่อสารกันระหว่างเม็ดเสียงแต่ละเสียง ทำให้เสียงมีความเป็นชีวิตชีวา
นาทีที่ 20.13 เสียงต่ำลากยาวกลับมาพร้อมกับเสียงที่สังเคราะห์ขึ้น เสียงมี
ลักษณะเหมือนเสียงที่มาจากท่อ (คล้ายเสียงฟลูทต่ำๆ) เสียงสั้นๆ ที่เกิดขึ้นในท่อนนี้มีความต่อเนื่อง
กันและให้ความรู้สึกถึงเสียงที่ลากยาว เสียงคล้ายเครื่องเป่าเข้ามาในหลายมิติ และมีจังหวะที่ชัดเจน
ขึ้น เสียงเดิมในท่อนนี้ถูกเปลี่ยนแปลงลักษณะ ระดับเสียง การเคลื่อนที่ ให้มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ
และเสียงค่อยๆ เบาลงในท้ายของท่อน นาทีที่ 24.05 เสียงลมที่เคยเกิดขึ้นในท่อนแรกๆ กลับเข้ามา
ก่อนที่เพลงจะจบลง
การกลับมาของเสียงหลายๆ เสียงที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์นี้เปรียบเสมือนกลไก
การทำงานของสมองในการดึงความทรงจำ คือ มีการดึงความทรงจำกลับมาอย่างไม่เป็นลำดับ
การกลับมาของเสียงจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม (แต่ยังคงเค้าโครงเดิมไว้) เนื่องจากการสร้างสรรค์
หรือการจินตนาการนั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละครั้ง เหมือนกับการด้นสดในการเล่นดนตรี
(improvisation) ที่การเล่นแต่ละครั้งจะไม่เหมือนเดิม ซึ่งนั่นคือธรรมชาติของการทำงานของมนุษย์
3. ฮิลเดการ์ด เวสเตอร์แคมป์ (Hildegard Westerkamp): A Walk Through
the City (1981)
ฮิลเดการ์ด เวสเตอร์แคมป์เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1946 นักประพันธ์ดนตรีและนักวิชาการ
เชื้อสายเยอรมัน-แคนาดา เธอได้เข้าร่วม World Soundscape Project (WSP) กับ เรย์มอน มูเรย์
แชฟเฟอร์ (Raymond Murray Schafer) ที่มหาวิทยาลัยไซม่อน เฟรเซ่อ (Simon Fraser) ใน
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา และก่อตั้ง World Forum for Acoustic Ecology (WFAE) เพื่อศึกษา
สภาพสังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางเสียง นอกจากนี้ยังให้การ
ศึกษาเกี่ยวกับการฟังเสียงสิ่งแวดล้อม ออกแบบและสร้างความสมดุลย์ให้กับสิ่งแวดล้อมทางเสียงด้วย
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A Walk Through the City (1981) เป็นบทประพันธ์แนวอิเล็กโทรอะคูสติก
เสียงที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์มีทั้งเสียงจริงที่ถูกบันทึกโดยเครื่องเล่นเทป เสียงบทกลอน และเสียงใน
จินตนาการ สำหรับเสียงที่ถูกบันทึกนั้นก็แบ่งได้เป็นเสียงสถานที่ที่เราสามารถระบุได้ว่าบันทึกมาจาก
ที่ใด และเสียงสถานที่ที่ผ่านการดัดแปลงใหม่ ซึ่งเสียงจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์มาจาก
ห้องสมุดเสียงที่มหาวิทยาลัยไซม่อน เฟรเซ่อ ซึ่งเธอได้ทำงานอยู่ในขณะนั้น ส่วนเสียงในจินตนาการ
เป็นสิ่งที่ฮิลเดการ์ดได้ใส่ไว้เสมอในบทประพันธ์อื่นๆ ของเธอ เพื่อเป็นการแสดงถึงทัศนคติ อารมณ์
และความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อเสียงในบทประพันธ์ นอกจากการรวบรวมเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆ เมืองท่าที่
ซอมซ่อในย่านแวนคูเวอร์แล้ว ยังมีการนำเอาบทกลอนของ Norbert Ruebsaat ที่พูดถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ของสังคมเมืองในเวลานั้น มาผสมอยู่ในบทเพลงด้วย โดยเนื้อหาของบทกลอนไม่ได้ระบุแน่ชัด
ว่าเป็นเมืองอะไร แต่ฮิลเดอร์การ์ดเห็นว่าบทกลอนมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทเพลง จึงได้นำบทกลอน
มาสอดแทรกไว้ตลอดทั้งบทเพลง ซึ่งลักษณะการออกเสียงของบทกลอนที่อยู่ในบทเพลง ประกอบไป
ด้วยเสียงในหลายลักษณะ เช่น เสียงปกติ เสียงที่เกร้ียวกราด ดุดัน และเสียงกระซิบ เป็นต้น
“บทประพันธ์ A Walk Through the City เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายความเป็นอยู่
ทางสังคมของเมืองแวนคูเวอร์ พวกเราได้ยินเสียงเมืองมากมาย อาทิเช่น เสียงการจราจร เสียงแตรรถ
เสียงแหลมของเบรค เสียงเครื่องเล่นพินบอล และเสียงของผู้คน พวกเราได้ยินเสียงคนเมาข้างถนนที่
ขอโทษขอโพยก่อนที่เราจะได้ยินเสียงเพลงของคนเมา ในโปรแกรมโน้ตของบทประพันธ์ชิ้นนี้
เวิสเตอร์แคมป์ ได้เขียนไว้ว่า “การรับรู้ของมนุษย์เปลี่ยนไปมาระหว่างเสียงจริงและเสียง
ในจินตนาการ” เสียงการเปรียบเปรยของบทกลอนและเสียงมากมายบนถนน ให้ความรู้สึกถึงบท
ละคร เมื่อมีเสียงที่ตะโกนว่า “ในที่ไหนสักแห่ง มีชายคนหนึ่งกำลังกรีดแขนตัวเองอย่างบ้าคลั่ง...เพื่อ
อาหาร!11”

Andra Shirley Jean McCartney, “Sounding Places: Situated
conversations through the soundscape composition of Hildegard
Westerkamp” (Ph.D dissertation, Graduate Programme in Music, Faculty of Graduate
Studies, York University Toronto, Ontario, 1999), 239.
11
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!ภาพที่ 7 แสดงให้เห็นโซโนแกรมของบทประพันธ์ A Walk through the City
! ของ ฮิลเดการ์ด เวสเตอร์แคมป์
!

ท่อนที่ 6

3.1 บทวิเคราะห์บทประพันธ์
ท่อนที่ 1
เริ่มต้นด้วยเสียงต่ำๆ (drone) ที่มีลักษณะคล้ายกับเสียงเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนไหว
วนไปมา จากซ้ายไปขวา ทั้งโทนที่เข้ม (เสียงต่ำ) และโทนที่สว่าง (เสียงกลาง-สูง) คล้ายกับเป็น
การดึงผู้ฟังให้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมของสังคมเมือง เมื่อเสียงเฮลิคอปเตอร์เล่นไปสักระยะเวลาหนึ่ง
ผู้ประพันธ์ค่อยๆ เพิ่มเสียงสังเคราะห์ที่เป็นเสียงสูงลักษณะคล้ายเสียงลมลอยอยู่ในอยู่ในอากาศ
จะเห็นได้ว่า ย่านความถี่ต่ำมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงและมีจังหวะของการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ
อยู่ด้านล่างของกราฟ ในขณะที่เสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ค่อยๆ จางออกไป
ท่อนที่ 2
เสียงเบรคและแตรรถที่ดังขึ้นเปรียบเสมือนตัวแบ่งท่อนเพลง โดยมีเสียงที่เสียงลม
สูงๆ ที่เกิดขึ้นในท่อนแรกเล่นต่อไปในช่วงต้นของท่อนที่ 2 เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างทั้งสองท่อน
ภายในท่อนนี้มีการนำเสียงการจราจร เสียงการเดิน และเสียงการสนทนา เข้ามาเป็นช่วงๆ ในช่วง
ท้ายของท่อนที่ 2 ก่อนเสียงบทกลอนที่ทำให้คล้ายกับเสียงที่เกิดจากเสียงตามสายจะดังขึ้น มีการ
สังเคราะห์และดัดแปลงเสียง โดยสังเคราะห์เสียงให้มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดคล้ายทราย (grain)
กระจายตัวออกไป ในย่านเสียงสูงและมีการยืดเสียงเบรครถยนต์ให้มีมวลของเนื้อเสียงที่ยาวมากยิ่งขึ้น
ด้วย
ท่อนที่ 3
บทกลอนดำเนินต่อไปด้วยน้ำเสียงที่หลากหลาย ทั้งเสียงกระซิบและเสียงตะโกน
อีกทั้งยังมีเสียงเหตุการณ์และกิจกรรมของผู้คนที่สอดคล้องกับบทกลอนเกิดขึ้นเป็นระยะ สำหรับ
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เสียงจริงที่เกิดขึ้นในท่อนนี้ประกอบไปด้วยเสียงไซเรนของรถตำรวจและเฮลิคอปเตอร์ เสียงสูงที่
สังเคราะห์ขึ้นมีการเคลื่อนที่ไปมาลอยอยู่ในย่านเสียงสูงที่เล่นตั้งแต่ต้นไปจนจบท่อน นอกจากนี้ยังมี
เสียงเด็กผู้หญิงร้องเพลงที่ผ่านการดัดแปลงเสียงด้วยการใช้เทคนิคดีเลย์มาทำให้รู้สึกถึงความไม่
แน่นอนและความน่าวิตกกังวลของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งในบทกลอนได้กล่าวถึงบ้านที่ถูก
ขโมยขึ้น และผู้ชายขอทานที่กรีดแขนตัวเองเพื่อขออาหาร
ท่อนที่ 4
ท่อนนี้เป็นท่อนที่ขึ้นต้นด้วยเสียงที่สังเคราะห์ที่ต่อเนื่องมาจากท่อนที่แล้ว เป็น
ท่อนที่มีย่านเสียงครบทุกย่าน ตั้งแต่ย่านที่ต่ำสุดจนถึงย่านสูงสุด สิ่งที่น่าสนใจในท่อนนี้คือ ผู้วิจัย
สามารถมองเห็นความซับซ้อน ยุ่งเหยิง และไม่ชัดเจนของเสียงที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง มีการผสมเสียง
ต่างๆ ของกิจกรรมมนุษย์ เช่น เสียงการเลื่อยไม้บริเวณท่าเรือ เสียงการเล่นเกมจากตู้พินบอลและ
เสียงดนตรีที่ดังอุดอู้ กับเสียงบทกลอนที่ย้ายไปมา พร้อมกับเสียงสังเคราะห์ที่ค่อยๆ จางหายไป จน
เหลือเพียงเสียงบทกลอนที่เกรี้ยวกราด
ท่อนที่ 5
เหลือไว้เพียงเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นในย่านเสียงที่แหลมเล็กลอยไปมาและเสียงลมที่
ค่อยๆ ดังและเบาเป็นจังหวะ เคลื่อนจากซ้ายไปขวาวนไปมาเกิดขึ้นตลอดท่อนเพลง เสียงกระซิบจาก
บทกลอนค่อยๆ ดังขึ้น พร้อมกับเสียงจริงที่แทรกเข้ามาอย่างช้าๆ พร้อมกับการตัดย่านเสียงสูงของ
เสียงจริงออกเพื่อให้เสียงที่เกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนเกิดขึ้นไกลๆ เสียงจริงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่เกิดขึ้น
จากการจราจร มีการนำเสียงไซเรนของรถตำรวจกลับมาใช้ พร้อมกับเสียงคนเมาที่ร้องเพลง
อย่างเพลิดเพลิน มีการใช้เสียงต่ำ (drone) ที่เกิดขึ้นจากรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์มาปูไว้
ท่อนที่ 6
เป็นท่อนที่มีความต่อเนื่องจากท่อนที่ 5 อย่างชัดเจนด้วยเสียงย่านสูงที่ลอยไปมา
ก่อนจะมีเสียงกลอนที่กระซิบขึ้นมา ตามด้วยเสียงคนเมาที่พูดจาอย่างไร้สติและเสียงฮาร์โมนิกาที่เล่น
เป็นพื้นหลัง เสียงจริงของคนเมาค่อยๆ จางออกไป ในขณะที่เสียงกระซิบลอยกลับมาอีกครั้งพร้อมกับ
เสียงสังเคราะห์ในย่านเสียงสูงที่เกิดขึ้นในท่อนก่อนหน้าและเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดขึ้นในท่อนแรก
ผู้ประพันธ์ค่อยๆ ลดความเร็วของเสียงเฮลิคอปเตอร์ ทำให้ระดับเสียงมีความต่ำลงจนเกิดเป็นจังหวะ
ช้าๆ จนจบเพลง
4. ลุค เฟอร์รารี่ (Luc Ferrari) : Presque Rien No.1 (1968)
บทประพันธ์ Presque Rien No.1 ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1968
ในเมืองเวลาลูก้า เกาะเล็กๆ ของโคร์คูล่า ประเทศยูโกสลาเวีย (ซึ่งปัจจุบันคือประเทศโครเอเชีย)
ลุค เฟอร์รารี่ ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีความสนใจในสุนทรียศาสตร์ของเสียง ก่อนจะ
สร้างสรรค์บทประพันธ์ชุดนี้ขึ้น เขาได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการบันทึกความประทับใจเมื่อมนุษย์เดินทาง
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ท่องเที่ยว และพบเจอเหตุการณ์ที่ประทับใจ จากการเห็นผู้คนถ่ายภาพและวีดีโอเก็บไว้เป็นที่ระลึก
จากการไปเที่ยวพักผ่อน เขาจึงได้นำแนวคิดนั้นมาปรับใช้กับเสียง โดยการบันทึกเสียงเพื่อเก็บความ
ประทับใจ
ขณะออกเดินทางไปที่เมืองเวลาลูก้า เขาพบว่าความเงียบสงบของเมืองมีความน่า
สนใจ เขาเริ่มบันทึกเสียงร่วมหลายขั่วโมงในช่วงพลบค่ำ จนจำนวนเทปที่บันทึกเสียงมีจำนวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ลุค เฟอร์รารี่สังเกตเห็นพฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันของคนในพื้นที่ เช่น ชาวประมงที่ออก
มาตกปลาในทุกๆ เช้า ผู้คนปั่นจักรยาน ลาที่เดินทางผ่านเส้นทางเดิมๆ รวมถึงรถบันทึกที่มารับคน
จากท่าเรือในเวลา 6 โมงเช้า ซึ่งพฤติกรรมและกิจกรรมเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงเหตการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
ในสังคม
คำว่า ‘Presque Rien’ มีความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘Almost Nothing’ หรือ
แปลว่า เกือบจะไม่มีอะไร เห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำไปซ้ำมาของพื้นที่ดังกล่าว โดยที่ทุก
อย่างแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เสียงในบทประพันธ์เปรียบเสมือนรูปภาพในบริบทของดนตรี
อิเล็กโทรอะคูสติก บทประพันธ์มีการดำเนินไปเรื่อยๆ แสดงให้เห็นถึงชีวิตการเป็นอยู่ของคนในสังคม
เทคนิคการประพันธ์มีความเรียบง่าย เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการตัดเทปและเลือกช่วงเวลาที่น่าสนใจ
ในช่วงเวลานั้นๆ มาเรียงต่อกันอย่างลื่นไหล
สิ่งที่ผู้วิจัยได้รับจากบทประพันธ์ชิ้นนี้คือ แนวคิดและเทคนิคในการตัดต่อเสียงหรือ
เหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละวัน เพื่อสังเกตความเหมือนหรือแตกต่างกันของพฤติกรรมใน
สังคมและเหตุการณ์ของเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ อีกทั้งยังเป็นการเก็บเสียงของความประทับใจ
ในการเดินทางได้อีกด้วย บทประพันธ์นี้นำผู้วิจัยไปสู่แนวคิดของออดิโอไทม์แลปส์ที่จะกล่าวถึงในราย
ละเอียดต่อไป
5. บิล ฟอนทาน่า (Bill Fontana) : Speeds of Time (2008)
บทประพันธ์ Speeds of Time เป็นการนำเสนอดนตรีในรูปแบบของศิลปะเสียง
จัดวางที่ผสมผสานกันระหว่างไซต์-สเปซิฟิก (Site-specific) ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
เฉพาะเจาะจงและงานศิลปะเสียงแบบซาวนด์สคลัปเชอร์ (Sound sculpture) ที่หมายถึงงานศิลปะ
เสียงที่เน้นไปที่การสร้างเสียงขึ้นจากวัตถุต่างๆ
ผลงานของบิล ฟอนทาน่า ถือเป็นผลงานดนตรีที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของเวลาที่มี
ชื่อเสียง เนื่องจากเขาใช้หอนาฬิกาบิ๊กเบน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นองค์ประกอบหลักใน
การสร้างสรรค์ผลงาน เสียงของนาฬิกาบิ๊กเบน ถือเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ
กรุงลอนดอน บิล ติดตั้งไมโครโฟนบริเวณกลไกต่างๆ ของนาฬิกาบิ๊กเบน รวมไปถึงเพดาน และ
บริเวณรอบๆ ของหอนาฬิกา ซึ่งการติดตั้งไมโครโฟนในบริเวณที่แตกต่างกัน จะสามารถบันทึกเสียง
สะท้อน (Delay) ที่เกิดขึ้น ทำให้เสียงที่ได้ มีมิติที่สมจริง บทประพันธ์นี้มีการออกอากาศสดทางวิทยุ
ของบีบีซี (BBC) ผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งเดือนกันยายน ปึ ค.ศ. 2008
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เสียงนาฬิกาจากหอนาฬิกาบิ๊กเบนถูกนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ผ่านลำโพงด้วย
ระบบแบบเรียลไทม์ (Real-time) หรือการนำเสนอเสียงผ่านระบบที่สามารถให้การตอบสนองจาก
ระบบอย่าง ทันทีทันใด รอบๆ กรุงลอนดอน (ดูภาพที่ 6) ทำให้คนในพื้นที่ต่างๆ รอบๆ กรุงลอนดอน
มีการรับรู้เสียงนาฬิกาที่แปลกไปจากเดิม อีกทั้งยังสามารถได้ยินเสียงนาฬิกาที่ออกมาจากลำโพง
โดยตรง พร้อมกับเสียงก้องของนาฬิกาที่ออกมาจาหอนาฬิกาจริงๆ
จากการศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์บทประพันธ์ Speeds of Time ของบิล
ฟอนทาน่า แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของเวลาผ่านเสียง อีกทั้งยังเป็นบทประพันธ์ที่ผู้ฟังสามารถสัมผัส
กับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการรับรู้เสียงที่ได้ยินอยู่เป็นนิจในชีวิตประจำวันที่แปลกไปในพื้นที่เดิม
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ภาพที่ 8 แสดงแผนที่ของสถานที่ที่ติดตั้งลำโพงระบบเรียลไทม์ ในบทประพันธ์ Speeds of Time
ที่มา: Resoundings.org, Bill Fontana Speeds of Time : A real-time sculptural audio
map of the sound of Big Ben, เข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557
เข้าถึงได้จาก http://www.resoundings.org/PDF/speeds_of_time2.pdf
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บทประพันธ์ในอดีตของผู้วิจัย
ผู้วิจัยได้นำบทประพันธ์ในอดีตจำนวนทั้งหมด 4 บทประพันธ์มานำเสนอ โดยเชื่อมโยง
แนวคิดที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเข้ากับบทประพันธ์ในอดีต นำไปสู่การประพันธ์ดนตรีเส้นแบ่งเวลา :
บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง
1. บทประพันธ์ Abandoned Site No.3
ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทประพันธ์ชิ้นนี้ขึ้นเพื่อต้องการเลียนเสียงที่เกิดขึ้นในความทรงจำ
จากการเข้าไปสำรวจพื้นที่รกร้างบริเวณตึกร้าง ข้างคณะดุริยางคศาสตร์ ภายในสถานที่มีทั้งบ่อน้ำ
ท่ีมีน้ำขัง เศษกระจก กระป๋องสีและเศษขยะจำนวนมาก ผู้วิจัยได้บันทึกเสียงจากสิ่งของภายในตึกร้าง
และนำมาใช้ในบทประพันธ์ โดยการนำระดับเสียงที่ได้จากการบันทึกเสียงของการเตะเศษแก้วไปมา
มาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้เทคนิค Key Clicks (การเอานิ้วเล่นไปบนเครื่องดนตรีโดยไม่เป่าลม)
บนฟลูท มาเลียนแบบลักษณะการเกิดเสียง รวมถึงใช้เปียโนในการเลียนแบบระดับเสียงที่เกิดจากการ
เตะเศษแก้วด้วย
2. บทประพันธ์ Imagination Recall
เป็นการทดลองใช้โปรแกรมสเปคทรอลอนาไลซิส มาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยกรอง
ย่านเสียง เป็นการทดลองประพันธ์ดนตรีในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติกโดยจำลองการตัดต่อเสียง ซึ่งใช้
วัตถุดิบเดียวกันกับบทประพันธ์ Abandoned Site No.3 แต่มีการเพิ่มเสียงไวท์น๊อยส์ เข้ามาช่วยใน
การสร้างความรู้สึกสลับไปสลับมาของเหตุการณ์ในความทรงจำ
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ภาพที่ 9 แสดงภาพตึกร้างข้างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. บทประพันธ์ เมืองจำลอง (City Imitation)
เป็นบทประพันธ์ สำหรับ Clarinet, Trombone, Cello, Drum และ Live
Electronics ที่ผสมผสานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องดนตรีอะคูสติกเข้าด้วยกัน เน้นไปที่การ
ด้นสด (Improvisation) ของนักดนตรีที่อยู่ในกรอบที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้น โดยมีกลุ่มโน้ตเป็นตัวกำหนด
ทำนองหลักของบทประพันธ์ การด้นสดในบทประพันธ์นี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของเสียงที่บันทึกขึ้น
จากเสียงจริงที่เกิดขึ้นในเมือง เช่น เสียงการก่อสร้าง เสียงจราจร เสียงรถไฟฟ้า และเสียงผู้คนที่คับคั่ง
เป็นต้น ซึ่งการด้นสดเปรียบเสมือนการดึงความทรงจำกลับมาใช้ในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่บทประพันธ์
ดำเนินไป
บทประพันธ์นี้ได้จัดแสดงขึ้นในงาน Silpakorn New Music Project เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร
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!ภาพที่ 10 แสดงภาพการแสดงของบทประพันธ์เมืองจำลอง (City Imitation) ในงาน
! Silpakorn New Music Project เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556
!
4. บทประพันธ์ ท่าเรือสะพานพระราม 8
ใช้คอนแทคไมโครโฟน (contact microphone) ในการบันทึกเสียงที่เราไม่สามารถ
ได้ยินได้ด้วยหูเปล่า โดยนำไมโครโฟนไปติดตั้งบริเวณโป๊ะ ณ สวนสาธารณะสะพานพระรามแปด เพื่อ
เก็บเสียงการเคลื่อนที่ของโป๊ะขณะที่ลอยอยู่ในน้ำ ซึ่งบทประพันธ์ชิ้นนี้เน้นไปที่การขยายความดังของ
เสียง (amplify) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาเสียงไมโครซาวนด์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้วิจัยสนใจ
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หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาบทประพันธ์ของศิลปินทั้ง 5 ท่านแล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยได้รับจากการ
ศึกษาดังกล่าว คือ แนวคิดและวิธีประพันธ์ในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ทั้งด้านการนำเสนอ
เสียง เช่น ในบทประพันธ์ Untitled 3 ของนาตาชา บาร์เร็ต ที่นำเสนอเรื่องราวของบทประพันธ์จาก
เสียงอนุภาคเล็กๆ ของการระเบิดหินไปสู่เสียงการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนการ
เดินทางผ่านวิวัฒนาการของหินจากธุลี สู่การเดินทางผ่านป่าเขา จนถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ อย่างการนำเสียงในชีวิตประจำวันเข้า
มาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ การผสมเสียงที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่เนื้อเสียงต่างกันเพื่อให้เกิด
เนื้อเสียงใหม่ๆ ซึ่งเห็นได้ชัดจากบทประพันธ์ของเบอร์นาร์ด พาร์เมเกียนี่ เช่น การผสมเสียงเกรน
เล็กๆ กับเสียงเฮของผู้คนในสงคราม เป็นต้น การศึกษาเทคนิคการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง
เช่น การยืด-หดเสียง การเล่นเสียงกลับหลัง รวมถึงการเปลี่ยนระดับเสียงด้วย
แนวคิดของเวลาถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้วิจัยให้ความสำคัญ บทประพันธ์ของลุค เฟอร์รารี่
และบิล ฟอนทาน่า ทำให้ผู้วิจัยได้เปิดโลกทัศน์และได้วิธีนำเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต่างไป
นั่นคือการนำเสนอบทประพันธ์ในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกผ่านศิลปะเสียงจัดวาง สิ่งที่สำคัญ
ประการสุดท้ายที่ผู้วิจัยได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ การแสดงออกถึงสุนทรียะของผู้ประพันธ์ที่มีต่อ
เสียง จะเห็นได้ว่าศิลปินที่ผู้วิจัยได้ศึกษามีการตีความแนวคิดที่ใช้ในการประพันธ์และนำเสนอเสียงที่
แตกต่างกัน นำไปสู่การนำเสนอดนตรีในรูปแบบของศิลปะซึ่งแตกต่างไปจากดนตรีทั่วไป อย่างดนตรี
คลาสสิค ดนตรีแจ๊ส หรือดนตรีป๊อบ
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บทที่ 3

!
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แผนการดำเนินงานและวิธีการสร้างสรรค์บทประพันธ์

การศึกษาวิจัยเรื่อง เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง
สามารถแยกแยะวิธีการสร้างสรรค์บทประพันธ์ได้เป็น 5 ส่วนได้แก่
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของผู้วิจัยกับผลงานของศิลปินท่านอื่น
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์
4. การทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานจากแนวทางการประพันธ์ดนตรีที่ได้ศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ศิลปะแขนงต่างๆ วิทยาศาสตร์
รวมถึงเทคโนโลยี ที่มีเนื้อหาอยู่ในขอบเขตของ “เวลา” เพื่อสร้างความเข้าใจและนำองค์ความรู้มา
สร้างสรรค์บทประพันธ์ โดยเริ่มศึกษาจากแนวคิดของศิลปิน นักคิด นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการ
ช่วงเวลา เทคโนโลยีที่สามารถทำให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ไปจนถึงการศึกษา
กายภาพของเสียงที่อยู่ในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เรียกว่า ช่วงเวลา
ไมโคร (Micro Timescale) โดยเน้นไปที่อนุภาคเล็กๆ ที่ประกอบอยู่ในเสียง หรือที่เรียกว่า “ไมโครซาวนด์”
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาและนำวิธีการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
และเทคนิคในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงมาใช้ในบทประพันธ์ เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์
ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง ด้วย
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของผู้วิจัยกับงานของศิลปินท่านอื่น
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของศิลปินหลายๆ ท่าน ผ่านบทประพันธ์ที่มีแนวคิด
และกระบวนการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดการช่วงเวลา ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดและแนวทางในการ
ประพันธ์ดนตรีที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ
2.1 การประพันธ์ดนตรีด้วยการลำดับเสียงของความทรงจำหรือเหตุการณ์
(Editing Memories) เป็นหนึ่งแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผู้วิจัยพบบ่อยในดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก แนวคิดในการประพันธ์ลักษณะนี้เปรียบเสมือนการเรียกความทรงจำกลับมาและนำ
ความทรงจำหรือเหตุการณ์ต่างๆ มาเล่าเรื่องผ่านเสียงดนตรี โดยนำเสียงที่บันทึกไว้มาเป็นวัตถุดิบ
ในการประพันธ์
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บทประพันธ์ La Mémoire des Sons โดยเบอร์นาร์ด พาร์เมเกียนี่ ที่สร้างขึ้น
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจิตใจของเบอร์นาร์ดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวและชิ้นส่วนของเสียงนับ
พันๆ โดยนำเสียงของฝูงชน สงคราม ศาสนาและธรรมชาติ มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์
บทประพันธ์
บทประพันธ์ A Walk Through the City โดยฮิลเดอร์การ์ด เวสเตอร์แคมป์ ที่
ใช้เสียงอธิบายความเป็นอยู่ทางสังคมของเมืองแวนคูเวอร์ อาทิเช่น เสียงการจราจร เสียงแตรรถ
เสียงเครื่องเล่นพินบอล และเสียงของผู้คน โดยนำเสียงที่บันทึกไว้มาผสมผสานเสียงในจินตนาการ
หรือสังเคราหะ์เสียงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
เสียงเหล่านั้น
นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานของศิลปินอีกหลายท่านที่มีแนวคิดในลักษณะเดียวกันนี้
อาทิเช่น ฟรานซิส โดมอนต์ (Francis Dhomont) กับผลงาน Forêt Profonde เป็นต้น
2.2 การประพันธ์ดนตรีด้วยการค้นหาชีวิตภายในเสียง (Life within Matter)
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีทั้งด้านการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการขยายลักษณะทางกายภาพของเสียง เนื่องจากวัตถุดิบที่
ต้องการจากกระบวนการนี้คือ ชีวิตหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในเสียง ทั้งนี้เสียงที่ผู้วิจัยต้องการ
ค้นหาคือเสียงในระดับอนุภาค (ไมโครซาวนด์) หรือเสียงที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน จึงจำเป็นต้อง
อาศัยเทคโนโลยีในการถอดรหัส เปลี่ยนระดับเสียง หรือเพิ่มความดังของเสียงเพื่อให้สามารถได้ยิน
และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ได้
บทประพันธ์ Untitled 3 โดยนาตาชา บาร์เร็ต ที่แสดงถึงชีวิตที่อยู่ในเสียงได้เป็น
อย่างดี โดยมีการสำรวจและค้นหาอนุภาคเล็กๆ ของเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างขึ้นตอนการระเบิดหิน และ
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้พลังงานของเสียงจากหินในรูปแบบต่างๆ ทั้งชนิดของเสียง ระดับ
ความดัง-เบา หัวเสียง ความถี่ ระดับเสียงที่เปลี่ยนไป อนุภาคเล็กๆ ของเสียง ความต่อเนื่อง
ความกังวาน และพื้นที่ของสถานที่ตั้งของเสียง
บทประพันธ์ Concret PH โดยเอียนนิส เซนาคิส ที่บันทึกเสียงการเผาไหม้
ของถ่าน และเทปที่บันทึกเสียงไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆ โดยนำชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ได้ไปดัดแปลงและเปลี่ยน
คุณลักษณะของเสียงผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการยืด-หดความยาวของเสียงและ
การวางเสียงซ้อนกัน การยืดความยาวของเสียงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้เราสามารถได้ยินเสียง
เล็กๆ ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วได้ด้วย
2.3 การประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออดิโอไทม์แลปส์ (Audio Timelapse) หมาย
ถึงการนำเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือเสียงที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่เกิดขึ้นต่างพื้นที่
หรือช่วงเวลา มาตัดต่อและจัดเรียงกันในเวลาหนึ่งๆ ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกเสียงช่วงเวลา 7.00 น.
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า โดยตั้งไมโครโฟนไว้ในรถไฟฟ้าและชานชาลาเป็นเวลา 15 นาที

38
จะเห็นได้ว่าเสียงถูกบันทึกในช่วงเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่ ความน่าสนใจของวิธีการดังกล่าวคือ
เราสามารถนำไฟล์เสียงทั้งสองที่บันทึกไว้มาตัดต่อและจัดเรียงในตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง (ระยะเวลาใน
การบันทึกเสียง 15 นาที) เป็นต้น
ลุค เฟอร์รารี่ เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ใช้วิธีการนี้ ในบทประพันธ์ Presque Rien
No.1 ลุคได้ใช้เวลาทั้งวันในการบันทึกเสียงธรรมชาติที่ชายหาดยูโกสลาเวี่ยนและนำเสียงที่บันทึกมา
เรียบเรียงใหม่ แนวคิดหลักของบทประพันธ์คือ การใช้สถานที่และช่วงเวลาเดียวในการบันทึกเสียง
เพื่อค้นหาความน่าสนใจของเสียงในช่วงเวลาหนึ่งๆ
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ลักษณะนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนำมาใช้
เป็นองค์ประกอบหลักในการประพันธ์เพลง “เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลา
ผ่านเสียง”
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3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ถือเป็นอีกส่วนประกอบที่สำคัญในการ
สร้างสรรค์บทประพันธ์ ผู้วิจัยแบ่งประเภทของอุปกรณ์ออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์
(Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ MacBookPro ผู้วิจัยเลือกใช้คอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ
OSX ในการประพันธ์ดนตรี เพราะผู้วิจัยใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าวเป็นประจำ
Audio Interface : Presonus FireStudio Mobile ผู้วิจัยเลือกใช้อุปกรณ์
แปลงสัญญาณเสียง หรือที่เรียกว่า “ออดิโอ้ อินเตอร์เฟส” (audio interface) เพื่อช่วยแปลง
สัญญาณเสียงที่บันทึกจากไมโครโฟนหรือเครื่องดนตรีให้เป็นสัญญาณดิจิตัล
ลำโพง KRK VXT4 สำหรับฟังเสียงระหว่างการประพันธ์
เครื่องบันทึกเสียง Zoom H4n ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องบันทึกเสียง Zoom H4n
สำหรับการบันทึกเสียงทั้งนอกและในสถานที่ ในบทประพันธ์ “Grains of Time” และ
“Reminiscence : Memories of Sound” ผู้วิจัยได้บันทึกเสียงในชีวิตประจำวัน อย่าง เสียงผู้คน
เสียงการจราจร เสียงเด็ก รวมไปถึงเสียงนาฬิกาด้วย
ไมโครโฟน Rode NT1A เป็นไมโครโฟนแบบคอนเด็นเซอร์ (condenser
microphone) ซึ่งไมโครโฟนประเภทนี้สามารถบันทึกเสียงได้ละเอียดและสามารถตอบสนองย่าน
ความถี่ได้กว้าง
คีย์บอร์ด Korg M50 ผู้วิจัยเลือกใช้คีย์บอร์ด Korg M50 เพื่อเป็นมีดี้
คอนโทรลเลอร์ (MIDI controller) ซึ่งใช้สำหรับสั่งข้อมูลในระบบดิจิตัลลงในโปรแกรมประพันธ์เพลง
ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ ผู้วิจัยได้นำเสียงที่ถูกปรับเปลี่ยนคุณลักษณะมาทำเป็นแซมเปลอร์ เพื่อ
ช่วยในการเปลี่ยนระดับเสียง โดยสั่งการเสียงด้วยมีดี้คอนโทรลเลอร์
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Ableton Performance Controller : AKAI APC40 คือมีดี้คอนโทรลเลอร์
อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผงควบคุม ที่มีปุ่มหมุน (knob) และเฟดเดอร์ (fader) เหมาะสำหรับ
การปรับเปลี่ยนความดัง-เบาของเสียง การเล่นเสียงอย่างฉับพลัน หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนลักษณะ
ของเสียงตามปลั๊กอินที่ผู้วิจัยได้ตั้งค่าไว้ สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจในอุปกรณ์ดังกล่าวคือการสุ่มเลือกเสียงที่ใส่ไว้
ในโปรแกรมได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานกับโปรแกรม Ableton Live 8 ได้อย่างสะดวก
อีกด้วย
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!ภาพที่ 11 แสดงภาพอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์
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3.2 อุปกรณ์ซอฟท์แวร์
โปรแกรม Logic Pro 9 ผู้ประพันธ์ใช้โปรแกรมนี้เพื่อประพันธ์และจัดวางเสียง
นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียง เช่น การยืด-หดเสียงและการกรองย่านความถี่
เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการประพันธ์เพลงที่ผู้วิจัยถนัด
โปรแกรม Ableton Live 8 สำหรับการประพันธ์และจัดวางเสียง จุดเด่นของ
โปรแกรมนี้คือ สามารถจับความเร็วของเสียงต่างๆ และสามารถหั่นชิ้นส่วนของเสียงได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมนี้ในการตัดชิ้นส่วนของเสียงที่ต้องการเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อจำลองวิธีการตัดต่อเทปคล้ายกับ
การทำแกรนูล่าร์ ซินเธซิส ในรูปแบบของเอียนนิส เซนาคิส ในบทประพันธ์ Concret PH ผู้วิจัยได้นำ
ชิ้นส่วนเล็กๆ เหล่านั้นมาเล่นสุ่มกันเพื่อให้ได้เสียงที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำชิ้นส่วนต่างๆ ของเสียงที่ตัดไว้มาเล่นเป็นแซมเปลอร์
และอาร์เพจจิเอเตอร์ (arpeggiator) ซึ่งสามารถสุ่มในการเล่นเสียงและเปลี่ยนระดับเสียงที่ต้องการได้
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทดลองการใช้โปรแกรมดังกล่าวแล้ว ก็ได้บันทึกเสียงจากโปรแกรมนี้ไปประพันธ์ต่อ
ในโปรแกรม Logic Pro 9
โปรแกรม Soundhack สำหรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียง ผู้วิจัยใช้
Phase Vocoder ในการยืดและหดเสียง โดยเพิ่มความยาวของเสียงเป็นลำดับขั้น ยกตัวอย่างเช่น
เสียงการเล่นกลับหลังของเปียโน ผู้วิจัยนำมาผ่านโปรแกรมและเพิ่มความยาวของเสียงตั้งแต่ 15
วินาที, 30 วินาที, 60 วินาที, 90 วินาที, และ 120 วินาที เสียงที่ได้นอกจากจะมีความยาวที่แตกต่าง
กันแล้ว ก็ยังมีเนื้อเสียงที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสียงหลายๆ เสียงมาผ่านโปรแกรมดังกล่าว
เพื่อค้นหาเสียงที่ไม่สามารถได้ยินได้เมื่ออยู่ในความเร็วปกติ ซึ่งเสียงโอเวอร์โทนต่างๆ ของเสียงที่ผ่าน
โปรแกรมนี้มีความน่าสนใจและถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการค้นหาเสียงไมโครซาวนด์ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
โปรแกรม iZotope RX ผู้วิจัยใช้โปรแกรมนี้ในการเลือกย่านเสียงที่สนใจ เพื่อ
นำไปใช้ในบทประพันธ์ เช่น ผู้วิจัยสนใจย่านเสียง 800-1000 เฮิร์ซธ ของเสียงการจราจร ผู้วิจัยก็
สามารถเลือกเฉพาะย่านเสียงที่ต้องการและนำมาใช้ในบทประพันธ์ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้โปรแกรม
ดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์พลังงานของเสียงเป็นรูปของโซโนแกรม เพื่อใช้ในการอธิบายการใช้เสียง
ในบทประพันธ์ในวิทยานิพนธ์ด้วย

!
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ภาพที่ 12 แสดงภาพโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์
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ปลั๊กอินของ Michael Norris เป็นปลั๊กอินที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของเสียง ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้ Spectral Granulation และ Spectral Freezing มาใช้ในการประพันธ์
ปลั๊กอิน Spectral Granulation คือปลั๊กอินที่จำลองการทำงานของแกรนูล่าร์ซินเธซิส วิธีการทำงานขอแกรนูล่าร์ ซินเธซิสคือการนำเสียงต้นฉบับมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ และนำ
ชิ้นส่วนเล็กๆ มาผสมกันให้เกิดเสียงใหม่โดยการเล่นเสียงเหล่านั้นซ้ำๆ (ดูภาพที่ 13)

!
!
!
!
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ภาพที่ 13 แสดงภาพการทำงานของแกรนูล่าร์ ซินเธซิส
!ที่มา: Subaqueous, What is granular synthesis, เข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://subaqueousmusic.com/granular-synthesis-in-ableton-live/

ภาพที่ 14 แสดงภาพปลั๊กอิน Spectral Granulation ของ Michael Norris

42
ในปลั๊กอิน Spectral Granulation ประกอบไปด้วยปุ่มควบคุมเสียงหลายๆ
อย่างด้วยกัน (ดูภาพที่ 14) ได้แก่
1. Grain length เป็นปุ่มควบคุมความยาวของเสียงเกรนที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่ง
มีความยาวของเสียงตั้งแต่ 0.1 วินาทีไปจนถึง 1 วินาที
2. Grain length variance เป็นค่าความยาวการเปลี่ยนแปลงของเสียงเกรนจาก
เสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่ง มีความยาวของระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 0.0 วินาทีไปจนถึง
1 วินาที
3. Grain delay เป็นปุ่มควบคุมระยะห่างระหว่างเสียงเกรนต้นฉบับและ
เสียงดีเลย์หรือเสียงที่มาช้ากว่าเสียงต้นฉบับ ซึ่งมีความยาวของเสียงดีเลย์ตั้งแต่ 0.0 วินาที ถึง
0.5 วินาที
4. Grain delay variance เป็นค่าความยาวการเปลี่ยนแปลงเสียงดีเลย์ที่เกิดขึ้น
มีควายาวของระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 0.0 วินาทีจนถึง 0.2 วินาที
5. Bin shift คือการเปลี่ยนแปลงระดับเสียง ซึ่งสามารถเปลี่ยนให้ระดับเสียงต่ำ
หรือสูงกว่าเสียงต้นฉบับได้
6. Bin shift variance คือค่าความหลากหลายของระดับเสียงระหว่างเกรน
แต่ละชิ้น
7. Bins per grain เป็นค่าของระดับเสียงที่มีอยู่ในเสียงเกรน ยิ่งค่าบิน (bin) ยิ่ง
มากระดับเสียงระหว่างเสียงเกรนแต่ละเสียงก็จะมีมากขึ้นด้วย ซึ่งค่าของ Bins per grain จะแปรผัน
ตามค่าของ Bin shift variance ด้วย
8. Fade amount คือค่าความยาวการเข้า-ออกของเสียงเกรนแต่ละเสียง ถ้าค่า
ความยาวยิ่งมากเสียงจะมีความลื่นไหล (Smooth)
9. Density คือค่าความหนาแน่นของเสียง
10. Lo bin cutoff คือการตัดย่านความถี่ของระดับเสียงต่ำ
11. Hi bin cutoff คือการตัดย่านความถี่ของระดับเสียงสูง
12. FFT Size มาจากคำว่า Fast Fourier Transform ซึ่งเป็นอัลกอริทึ่มที่ใช้ใน
การคำนวณค่าความถี่ของเสียง สำหรับปลั๊กอินนี้จะมีค่า FFT อยู่หลากหลาย ตั้งแต่ 512, 1024,
2048, 4096, 8192, 16384, 32768, และ 65536 ยิ่งค่า FFT มาก ความละเอียดของการตัดชิ้นส่วน
ของเสียงเกรนก็จะมีความละเอียดมากด้วยเช่นกัน
13. Feedback คือ จำนวนการทับซ้อนกันของเสียงที่ถูกปล่อยออกมาจากต้น
กำเนิดเดิม (ในที่นี้หมายถึงเสียงที่ผ่านปลั๊กอิน Spectral Granulation แล้ว) ซึ่งกระบวนการทำงาน
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ของฟีดแบค (feedback) สามารถดูได้จากภาพที่ 15 ปริมาณความมาก-น้อยของการปล่อยฟีดแบค
ในโปรแกรม Spectral Granulation มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
14. Gain คือความดัง-เบาของเสียงที่ผ่านปลั๊กอิน

!
!
!
!
!
!
!ภาพที่ 15 แสดงภาพหลักการทำงานของ Feedback
!
ปลั๊กอิน Spectral Freezing เป็นอีกหนึ่งปลั๊กอินที่ผู้วิจัยนำมาใช้ในการประพันธ์
ไมเคิล นอร์ริส ไม่ได้ใส่รายละเอียดการทำงานของปลั๊กอินที่ชัดเจน มีเพียง Freeze factor และ
Threshold ที่เพิ่มเติมเข้ามา ส่วนการทำงานของ Lo bin cutoff, Hi bin cutoff, FFT Size, และ
Gain ยังคงมีอยู่เหมือนกันกับปลั๊กอิน Spectral Granulation
ในการทำงานทั่วๆ ไป ของฟรีซคือ การเล่นย่านเสียงที่เรากำหนดไว้ วนไปเรื่อยๆ
เปรียบเสมือนการแช่แข็งชิ้นส่วนเล็กๆ ของเสียงให้เล่นวนไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นเสียงใหม่ ซึ่ง Freeze
factor ในปลั๊กอินนี้น่าจะมีการทำงานเดียวกัน ส่วน Threshold มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเสียง
ที่ผ่าน Freeze factor เมื่อความดังของเสียงมีมากกว่าค่า Threshold ที่กำหนด Freeze factor จะ
ทำงาน

ภาพที่ 16 แสดงภาพปลั๊กอิน Spectral Freezing ของ Michael Norris
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ปลั๊กอิน GRM Tools เป็นปลั๊กอินที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากกลุ่ม GRM (Group de
Recerches Musicales) ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้ GRM Freeze Stereo เพื่อเป็น
เครื่องมือในการประพันธ์ ลักษณะการทำงานของ GRM Freeze ประกอบไปด้วยปุ่มควบคุมเสียงอยู่
หลายเสียง ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้ดังต่อไปนี้ (ดูภาพที่ 17)
1. Gain คือค่าความดัง-เบาของเสียงที่ผ่านปลั๊กอิน
2. Mix คือสัดส่วนของการผสมกันระหว่างเสียงต้นฉบับกับเสียงที่ผ่านปลั๊กอิน ยิ่ง
ปริมาณเปอร์เซ็นต์มาก ค่าของเสียงที่ผ่านปลั๊กอินก็จะเพิ่มมากขึ้น
3. Freeze คือการหยุดช่วงเสียงที่ต้องการเพื่อนำมาผ่านปลั๊กอิน
4. Pitch คือระดับเสียงหลังการผ่านปลั๊กอิน
5. Random pitch คือการสุ่มระดับเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ชิ้นเสียงที่เล่นซ้ำไปมา
6. Nr of loops คือจำนวนของการเล่นซ้ำของช่วงเสียงที่เลือก เมื่อเราได้เลือก
ช่วงเสียงที่ต้องการได้แล้ว จำนวนของการเล่นซ้ำจะเป็นตัวกำหนดลักษณะของเสียง ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าจำนวนของการเล่นซ้ำมีจำนวนมาก เสียงที่ได้จะมีความต่อเนื่อง ถ้าจำนวนของการเล่นซ้ำมีจำนวน
น้อย เสียงที่ได้จะมีจังหวะ (pulse) ที่ชัดเจน เป็นต้น
7. แผงตัวเลข สามารถใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่าของปลั๊กอินได้ กล่าวคือ เมื่อเรา
กำหนดค่าต่างๆ ในปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราสามารถกด Command และ คลิกไปที่ตัวเลขต่างๆ
(ในโปรแกรม Logic Pro 9 สำหรับระบบปฏิบัติการ OSX) เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่เราต้องการ
8. ปุ่มควบคุมความสั้น-ยาวของเสียง (วงกลมที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยม) เป็นตัว
กำหนดความสั้น-ยาว และช่วงต่างๆ ของเสียงที่ต้องการนำมาผ่านปลั๊กอิน ซึ่งเราสามารถกำหนดช่วง
เสียงที่เราต้องการได้อย่างอิสระ

!
!
!
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ภาพที่ 17 แสดงภาพปลั๊กอิน GRM Freeze ของ GRM Tools
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4. การทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานจากแนวทางการประพันธ์ดนตรีที่ได้ศึกษา
หลังจากที่ได้ศึกษากระบวนการและวิธีการต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยได้ทำการทดลอง
สร้างสรรค์เสียงที่ได้จากแนวทางการประพันธ์ดนตรีที่ได้ศึกษาออกมาเป็นบทประพันธ์แบบ
อิเล็กโทรอะคูสติก 3 ผลงานด้วยกัน ได้แก่ Sound Transformation No.1, Breathing
Transformation และ ณ จตุจักร OTOP แฟร์
4.1 Sound Transformation No.1 เป็นการทดลองค้นหาชีวิตที่อยู่ภายในเสียง
โดยเน้นไปที่การดัดแปลง และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงผ่านโปรแกรม ผู้วิจัยได้บันทึกเสียง
ปิงปองที่กลิ้งอยู่ในหม้อเหล็กในลักษณะต่างๆ ทั้งหมุนหม้อเป็นวงกลม ขยับหม้อไปทางซ้าย-ขวาหรือ
ปิดฝาแล้วเขย่าขึ้น-ลง เป็นต้น หลังจากนั้นก็นำเสียงที่บันทึกได้มาคัดสรรและนำไปทดลองด้วย
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัยเลือกเสียงปิงปองประมาณ 1.30 นาที เพื่อนำมาผ่านโปรแกรม ประกอบไป
ด้วย การตัดเสียงเป็นชิ้นเล็กๆ และทำเป็นแซมเปลอร์ นำเสียงไปยืด-หด ปรับเปลี่ยนระดับเสียง นำ
เสียงรบกวนที่ได้จากการบันทึกเสียงปิงปองมาใช้ รวมถึงนำเสียงที่สั้นเกินกว่าที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้
มาเรียงต่อกันเพื่อให้มีความยาวที่มากขึ้น ทำให้เราสามารถได้ยินเสียงนั้นๆ ได้ ขั้นตอนดังกล่าวทำให้
ผู้วิจัยได้เสียงจำนวนมากและนำมาสร้างสรรค์บทประพันธ์ โดยบทประพันธ์มีความยาวประมาณ 10
นาที โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงดังนี้

!
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!ภาพที่ 18 แสดงรูปของคลื่นเสียงในบทประพันธ์ Sound Transformation No.1
!

ช่วงที่ 1 ผู้วิจัยตัดหัวเสียงของเสียงปิงปองมาทำเป็นแซมเปลอร์ โดยให้การ
กำเนิดเสียงแต่ละครั้งมีความห่างกันเป็นระยะๆ ค่อยๆ เพิ่มความถี่ของการกำเนิดเสียงจนเกิดการทับ
ซ้อนกันของเสียงเพื่อแสดงถึงอนุภาคเล็กๆ (grains) ของเสียงที่อาศัยอยู่ในเสียงปิงปอง เสียงที่เกิดขึ้น
แต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปมาระหว่างซ้าย-ขวาและใกล้-ไกล เพื่อสร้างมิติให้กับบทประพันธ์
ช่วงที่ 2 เสียงของการเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยมีการยืด-หด
เสียงให้ผู้ฟังไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคือเสียงอะไร และนำเสียงที่ได้มาทับซ้อนกัน ในช่วงนี้จะสามารถ
ได้ยินเสียงอนุภาคเล็กๆ ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นเหมือน
บทนำที่จะพาไปยังเนื้อเสียงที่แท้จริง
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ช่วงที่ 3 การดัดแปลงเสียงเริ่มมีความซับซ้อนขึ้น ผู้วิจัยต้องการให้จุดนี้เปรียบ
เสมือนจุดไคลแม็กซ์ของเพลง จึงค่อยๆ เปิดเผยเสียงที่แท้จริงออกมาทีละน้อย บทประพันธ์มีจังหวะ
และความดัง-เบาที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้น
ช่วงที่ 4 เป็นช่วงสุดท้ายของบทประพันธ์โดยจะเปิดเผยเสียงจริงที่บันทึกมา โดย
ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผู้วิจัยได้ให้เวลาในการซึมซับเนื้อเสียงและชีวิตที่อยู่ภายในเสียง โดยปรับเปลี่ยน
คุณลักษณะของเสียงให้น้อยลง แต่เน้นให้เหลือเพียงการใช้โปรแกรมแกรนูล่า ซินเธสิส และการยืด
เสียง เพื่อให้เข้าถึงชีวิตต่างๆ ในเสียงให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกย่านเสียงผ่านโปรแกรม
สเปคทรอลอนาไลซิสเพื่อนำมาใช้ในการประพันธ์อีกด้วย เสียงการเปลี่ยนแปลงค่อยๆ หายไปเหลือไว้
เพียงเสียงปิงปองเสียงสุดท้าย เพื่อเป็นการเฉลยเสียงต้นฉบับ

!
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!ภาพที่ 19 แสดงรูปโซโนแกรมของบทประพันธ์ Sound Transformation No.1
!
!

4.2 Breathing Transformation เป็นอีกหนึ่งการทดลองการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของเสียง โดยเน้นไปที่การยืด-หด เสียง การเล่นเสียงกลับหลัง การกรองย่านความถี่และ
การใช้โปรแกรมแกรนูล่า ซินเธสิส นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทดลองการตัดเสียงเป็นชิ้นเล็กๆ และนำมา
วางสลับกันให้คล้ายกับกระบวนการแกรนูล่าร์ ซินเธสิส ในยุคที่มีการตัดต่อเทป ซึ่งกระบวนการตัดต่อ
เทปใช้เวลาในการทำค่อนข้างมาก อีกทั้งผลที่ได้ยังไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้วิจัย จึงเปลี่ยนมาใช้
โปรแกรมแกรนูล่าร์ ซินเธสิส แทนการตัดเสียงออกเป็นชิ้นเล็กๆ
แนวคิดในการทดลองนี้คือ การนำเอาเสียงลมหายใจเข้า-ออกมาเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการประพันธ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ที่ถ่ายทอดผ่านเสียงหายใจเข้า-ออก อีก
ทั้งยังขยายให้ได้ยินชีวิตของเสียงที่อาศัยอยู่ในการมีชีวิตอยู่ของมนุษยด้วย บทประพันธ์มีความยาว
ประมาณ 12 นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

!
!
!
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!
!
!
!ภาพที่ 20 แสดงรูปของคลื่นเสียงในบทประพันธ์ Breathing Transformation
ช่วงที่ 1 มีการใช้เสียงหายใจเข้าที่ถูกดัดแปลงแล้วมาใช้เป็นบทนำ เสียงถูก
ดัดแปลงโดยการยืดผ่านโปรแกรม Soundhack ในระยะเวลาที่ต่างกัน เช่น เสียงต้นฉบับมีความยาว
5 วินาที ผู้วิจัยได้ยืดเสียงให้มีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 15 วินาที 30 วินาที 60 วินาที และ 90 วินาทีตาม
ลำดับ เพื่อให้ได้เนื้อเสียงที่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนจำนวนการทับซ้อนกันของเสียง
ด้วย โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2x ผู้วิจัยได้เปลี่ยนจำนวนการทับซ้อนของเสียงเป็น 1x และ 4x ทำให้
เสียงบางเสียงที่มีจังหวะ (pulse) อยู่แล้วมีจังหวะของการเกิดเสียงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกผลลัพธ์
หนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจ
ช่วงที่ 2 ก่อนจะเข้าช่วงที่ 2 ผู้วิจัยได้สร้างเสียงที่มีความวุ่่นวายในตอนท้าย เพื่อ
ให้เกิดความแตกต่างอย่างมากระหว่างช่วงแรกและช่วงที่ 2 หลังจากความวุ่นวายของเสียงหายใจ
ผู้วิจัยปล่อยให้บทประพันธ์มีความเงียบประมาณ 3 วินาทีเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความอึดอัด หลังจากนั้นก็รับ
เสียงเงียบด้วยเสียงหายใจเข้าทำให้รู้สึกถึงการกลับมาหายใจได้อีกครั้ง หลังจากนั้นเสียงหายใจเข้าก็
ค่อยๆ มีหางเสียงที่ยาวออกไปก่อนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนรูปร่างเป็นเสียงที่ผ่านการดัดแปลง
ช่วงที่ 3 เสียงที่มีการดัดแปลงเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเสียงที่แหลมสูงและ
เสียงที่ต่ำ ในช่วงนี้ผู้วิจัยได้นำเสียงที่เกิดจากการทดลองตัดเสียงเป็นชิ้นเล็กๆ เข้ามาใช้เล็กน้อยซึ่ง
เสียงที่ได้นำมาใช้มีความกลมกลืนกับบทประพันธ์เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าฟังการตัดต่อเสียงเพียงอย่างเดียว
จะให้ความรู้สึกที่แข็งกระด้างจนเกินไป แต่เมื่อนำมาผสมเข้ากับเสียงต่างๆ ที่ได้ทำการทดลองแล้ว ก็
ถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่น่าสนใจ ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ผู้วิจัยต้องการนำเสนอชีวิต ความสมบูรณ์ และ
ความสวยงามของเสียงหายใจ

!
!
!
!
!
!
!ภาพที่ 21 แสดงรูปโซโนแกรมของบทประพันธ์ Breathing Transformation

48
4.3 ณ จตุจักร OTOP แฟร์
เป็นการทดลองทำออดิโอไทม์แลปส์ จากการเดินไปรอบๆ บริเวณงาน OTOP ณ
แดนเนรมิต เขตจตุจักร ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นเวลาทั้งหมด 15.01 นาที ผู้วิจัยได้ตัดต่อ
เสียงในช่วงเวลาดังกล่าวให้เหลือเพียง 3.46 นาที โดยเลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่น่าสนใจในช่วงเวลา
นั้นๆ มาวางต่อกัน คล้ายกับงาน Presque Rien No.1 ของ ลุค เฟอร์รารี่
จากการทดลองทั้งหมดทำให้ผู้วิจัยได้พัฒนาเทคนิค วิธีการในการประพันธ์
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การประพันธ์ดนตรี เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการ
สำรวจเวลาผ่านเสียง เรียนรู้วิธีการบันทึกเสียงและการใช้เทคนิคอย่างแกรนูล่า ซินเธสิส การยืด-หด
เสียง การดัดแปลงเสียงผ่านโปรแกรม รวมถึงการจัดวางเสียงในลักษณะต่างๆ ด้วย ซึ่งการทดลอง
สร้างสรรค์บทประพันธ์ทำให้ผู้วิจัยเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดจินตนาการในการจัดการเสียงเพื่อ
นำมาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์ในลำดับต่อไป

!

!
!

บทที่ 4

!

แนวทางการประพันธ์เพลงเส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียงและ
บทวิเคราะห์บทประพันธ์

!

จากการที่ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างสรรค์บทประพันธ์ขึ้นมาท้ัง 3 ชิ้นและได้วิเคราะห์เทคนิค
และแนวคิดในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดและเทคนิคที่เหมาะสมในการ
สร้างสรรค์บทประพันธ์ขึ้นมาดังต่อไปนี้
1. การค้นหาเสียงไมโครซาวนด์ด้วยเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. การตัดและจัดเรียงเสียงในรูปแบบเดียวกันกับการตัดต่อเทปในมิวสิคคงเคร็ต
3. การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงด้วยเทคนิคการยืด-หด เสียง การเล่นเสียง
กลับหลัง การกรองย่านความถี่ การเปลี่ยนระดับเสียง
4. การแยกชิ้นส่วนของเสียงให้มีขนาดเล็กและย่อ-ขยายลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการ
แกรนูล่าร์ ซินเธสิส
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้แนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ลักษณะที่
ประกอบไปด้วย
1. การประพันธ์ดนตรีด้วยการลำดับเสียงของความทรงจำหรือเหตุการณ์
2. การประพันธ์ดนตรีด้วยการค้นหาชีวิตภายในเสียง
3. การประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออดิโอแลปส์
บทประพันธ์เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง ประกอบ
ไปด้วยบทประพันธ์ย่อยทั้งหมด 3 เพลง ได้แก่ บทประพันธ์ที่ 1 “Grains of Time” บทประพันธ์ที่ 2
“Reminiscence : Memories of Sound” และบทประพันธ์ที่ 3 “ Around the Clock” ซึ่ง 2
เพลงแรกจะเป็นดนตรีในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก ส่วนบทประพันธ์ที่ 3 จะมีการนำเสนอในรูปแบบ
ของศิลปะทางเสียง โดยเน้นไปที่การจัดวางเสียงในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ฟังสามารถรับรู้ถึง
ประสบการณ์ของเสียงในลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสามารถรับรู้และเข้าใจแนวคิดของช่วงเวลา
ต่างๆ ได้อย่างอิสระ
บทประพันธ์ Around the Clock เป็นเพียงบทประพันธ์ที่ผู้วิจัยได้วางแผนที่จะนำเสนอ
ในอนาคต เนื่องจากการติดตั้งผลงานมีค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งยังใช้เวลามากทั้งในการคัดเลือกอุปกรณ์
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ที่ใช้ในการติดตั้งและการขออนุญาตในการใช้สถานที่ ผู้วิจัยจึงได้เขียนแผนการสร้างสรรค์ผลงานไว้ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อใช้ในการแสดงผลงานในอนาคต

!

บทประพันธ์ที่ 1 “Grains of Time”
การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิดของการจัดการช่วงเวลาและความทรงจำ

!

บทประพันธ์นี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันระหว่างแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
ใน 2 ลักษณะได้แก่ การประพันธ์ดนตรีด้วยการลำดับเสียงของความทรงจำหรือเหตุการณ์และการ
ประพันธ์ดนตรีด้วยการค้นหาชีวิตภายในเสียง โดยสร้างสรรค์บทประพันธ์ในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก ความยาว 10.24 นาที พร้อมกับกราฟฟิคสกอร์ (ในภาคผนวก ข)
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์ประกอบไปด้วยเสียงที่เกิดจากการดึงเหตุการณ์ต่างๆ
อย่างไม่เป็นระเบียบจากความทรงจำ โดยมีนาฬิกาเป็นหัวใจสำคัญหลักในการดำเนินไปของ
บทประพันธ์ ทำให้ผู้ฟังพึงระลึกเสมอว่า เราดำเนินชีวิตไปพร้อมๆ กับกาลเวลา ในขณะเดียวกัน
เหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางเสียงก็เดินทางไปพร้อมกับเราด้วย

!

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประพันธ์
1. คอมพิวเตอร์ MacBookPro
2. Audio Interface Presonus FireStudio Mobile
3. ลำโพง KRK VXT4
4. เครื่องบันทึกเสียง Zoom H4n
5. ไมโครโฟน Rode NT1A
6. คีย์บอร์ด Korg M50
7. โปรแกรม Logic Pro 9
8. โปรแกรม Ableton Live 8
9. โปรแกรม Soundhack
10. โปรแกรม iZotope RX

!

วัตถุดิบเสียงในการประพันธ์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้
1. เสียงจริง (เสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เสียงเด็กทารก เสียงการเดิน เสียงนาฬิกา
เป็นต้น)
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2. เสียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียง
3. เสียงสังเคราะห์ ได้แก่ เสียงไวท์นอยส์
4. เสียงเครื่องดนตรี ได้แก่ เปียโนและกีต้าร์ไฟฟ้า เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องดนตรีทั้ง
สองชนิดนี้คือ 1) เปียโน เป็นเครื่องดนตรีที่มีย่านเสียงครบทั้งย่านเสียงต่ำและย่านเสียงสูง ซึ่งมีระดับ
เสียงที่ตายตัวและสามารถเล่นหลายๆ โน้ตได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในบทประพันธ์นี้ ผู้วิจัยใช้เปียโนเพื่อ
สร้างทำนองหลักและเสียงประสาน รวมถึงการทำเสียงเปียโนที่ขุ่นมัว (clustered piano) จากย่าน
ความถี่ต่ำด้วย 2) กีต้าร์ไฟฟ้า เป็นเครื่องดนตรีที่มีสาย นอกจากจะสามารถเล่นเป็นโน้ตแบบปกติได้
แล้ว ยังสามารถเล่นเพื่อสร้างเสียงที่ซับซ้อนหรือใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ ในการเล่นได้ เช่น การนำ
คันชักไวโอลินมาสีกับสายกีต้าร์เพื่อสร้างเสียงลากยาว หรือ การนำแปรงสีฟันมาถูที่หย่องกีต้าร์เพื่อ
สร้างเสียงที่ฟุ้งกระจายได้ เป็นต้น
โครงสร้างของบทประพันธ์
ผู้วิจัยได้แบ่งโครงสร้างของบทประพันธ์ออกเป็น 5 ท่อน ประกอบไปด้วย ท่อน A, B, C,
D และ E

!
!
!
!
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!
!
!ภาพที่ 22 แสดงรูปโซโนแกรมโครงสร้างของบทประพันธ์ Grains of Time
!
!
!
!
!
!
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บทวิเคราะห์บทประพันธ์
ท่อน A (0.00-2.02)
ผู้วิจัยเริ่มต้นบทประพันธ์ด้วยการสร้างมิติใหม่ให้กับผู้ฟัง โดยใช้เสียงที่มีความซับซ้อน
ของเนื้อเสียง ผ่านการบันทึกเสียงเปียโนที่เล่นด้วยการกระแทกมือไปที่เปียโนเพื่อสร้างเสียงที่ขุ่นมัว
(clustered) และนำเสียงที่ได้มาเล่นย้อนกลับ (reversed) เพื่อให้ได้เสียงที่ค่อยๆ ดังขึ้นและหายไปใน
ชั่วขณะ ในขณะเดียวกันนั้นก็นำเสียงที่มีลักษณะเป็นทราย (grains) มาเป็นบทนำเพื่อเข้าสู่
เรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เสียงที่มีลักษณะเป็นทรายขึ้นมาด้วยการใช้
โปรแกรม Ableton Live 8 เพื่อเลือกหัวเสียงสั้นๆ (transient) ของเสียงที่บันทึกไว้จากชีวิตประจำ
วันและนำหัวเสียงเหล่านั้นไปผ่านปลั๊กอินที่เรียกว่า อาร์เพจจิเอเตอร์ (arpeggiator) เพื่อสุ่มการเล่น
ของหัวเสียงแต่ละชิ้น ผู้วิจัยได้บันทึกเสียงที่ได้จากการทดลองนี้มาซ้อนกันหลายๆ ชั้น จนได้เสียงที่
ต้องการ
ในนาทีที่ 0.32 เสียงนาฬิกาเข้ามาเปรียบเหมือนการเริ่มต้นการเดินทางของบทประพันธ์
เสียงนาฬิกาเริ่มเข้ามามากขึ้นๆ เพื่อเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงที่แท้จริง ก่อนนำไปสู่เสียงเปียโน
ที่เข้ามาในเวลาต่อมา ด้วยชุดคอร์ด (ดูภาพประกอบที่ 11) ที่ประกอบไปด้วย คอร์ด Bbmaj 9 (Bb,
A, C, D) และ Edim7 (E, G, Bb, Db) เล่นวน 2 ครั้ง

!
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ภาพที่ 23 แสดงโน้ตเพลงของบทประพันธ์ Grains of Time ในท่อน A

ในขณะที่เสียงเปียโนเล่นอยู่นั้น เสียงพื้นหลังที่ปรากฏอยู่คือเสียงเด็กทารกและเสียง
ที่อุดอู้ เพื่อแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางของมนุษย์ นั่นคือการเกิดขึ้นของชีวิต ช่วงนาทีที่ 1.39
เสียงเปียโนบรรเลงขึ้นอย่างช้าๆ (ดูภาพประกอบที่ 12) โดยมีแค่ทำนองสั้นๆ พร้อมกับเสียงประสาน
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ซึ่งในตอนท้ายของทำนอง ผู้วิจัยได้เปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงให้มีความวุ่นวาย โดยนำเสียงทำนอง
สั้นๆ มายืด-หด และวางซ้อนๆ กัน ก่อนที่เสียงนาฬิกาจะดังขึ้นมาอีกครั้งและนำเข้าสู่ท่อนต่อไป

!
!
!
!
!
!
!ภาพที่ 24 แสดงโน้ตเพลงของบทประพันธ์ Grains of Time ในท่อน A
!

เสียงนาLิกา

เสียงเกรน

เสียงโดรนลอยอยู่เป็นพื้นหลัง

เสียงเปียโนที่ประพันธ์ขึ้นค่อยๆ ดังขึ้น

!

ภาพที่ 25 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Grains of Time ในท่อน A

เสียง Clustered เปียโน
ที่เล่นกลับหลัง

เสียงฮาร์โมนิคของเปียโน

เสียงเปียโนที่ประพันธ์ขึ้น
กลับเข้ามาอีกครั้ง

มีการผสมเสียงหลายๆ ลักษณะเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเสียงเกรน
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ท่อน B (2.03-4.30)
เสียงนาฬิกาที่มีความผิดปกติ (ผู้วิจัยนำเสียงนาฬิกาไปผ่านเอ็ฟเฟ็คดีเลย์หรือเทคนิค
การซ้ำของเสียงจริง) เข้ามาเพื่อแสดงถึงการเดินทางในช่วงเวลาต่อไป เสียงเปียโนที่ถูกเล่นกลับหลัง
ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศ ให้ผู้ฟังยังคงรับรู้ได้ถึงโทนเสียงที่คุ้นเคย เนื่องจากเป็นหางเสียงของ
เปียโนที่ได้ยินไปแล้วในตอนต้นบทประพันธ์ เสียงเท้าที่ก้าวเดินอยู่บนพื้นเข้ามาในนาทีที่ 3.00 เพื่อ
แสดงถึงมิติและช่วงเวลาใหม่ของการเดินทาง ยังคงมีเสียงเปียโนที่เล่นกลับหลังอยู่เป็นพื้นหลัง เสียง
เท้าค่อยๆ จางไป พร้อมกับเสียงที่ถูกเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ ด้วยการยืด-หด เสียง อย่างเสียงกีต้าร์
ไฟฟ้าที่เล่นด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น การนำคันชักไวโอลินมาสีที่กีต้าร์หรือการเอาวัตถุต่างๆ มาเคาะที่
สายกีต้าร์ เป็นต้น แล้วนำเสียงที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ มาใส่ในปลั๊กอินเพื่อสร้างเป็น
แซมเปลอร์ (Sampler) หลังจากนั้นผู้วิจัยก็กดเสียงในคีบอร์ดเพื่อเล่นแซมเปลอร์ที่สร้างขึ้น จากภาพ
โซโนแกรมจะเห็นได้ว่าความถี่ในช่วงนาทีที่ 3.30 เป็นต้นไป นั้นมีค่าที่สูงขึ้น เสียงที่ได้มีลักษณะที่ลอย
ฟุ้งอยู่ เปลี่ยนบรรยากาศของการเดินเป็นการล่องลอยอยู่ในมิติใหม่ และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเสียงที่มี
ลักษณะเป็นเม็ดทราย

!

เสียงเปียโน
ที่เล่นกลับหลัง

เสียงการเดิน

!

ภาพที่ 26 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Grains of Time ในท่อน B

เสียงดีเลย์ของนา(ิกา

เสียงนา(ิกา
เสียงพื้นหลังที่ประกอบไปด้วย
เสียงเปียโนที่เล่นกลับหลัง
เสียงที่ผ่านการยืด-หด

ย่านความถี่ที่ถูกกรอง
ให้เหลือแต่ย่านความถี่สูง
และค่อยๆ ดังขึ้น
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ท่อน C (4.31-6.12)
การจราจรที่คับคั่งและการเดินทางที่จอแจบนท้องถนน เปรียบเหมือนการเดินทาง
ในอีกรูปแบบหนึ่ง เสียงนาฬิกายังคงบอกเวลาเป็นพื้นหลัง เสียงการจราจรค่อยๆ เข้ามาและออกไป
พร้อมๆ กับเสียงการเล่นกลับหลังของเปียโน ที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างการเข้า-ออกของเสียง
การจราจร จะเห็นได้ว่าเสียงจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมีย่านความถี่ที่ครบตั้งแต่ย่านเสียงต่ำไปถึง
ย่านความถี่สูง
ในท่อนนี้ผู้วิจัยเน้นไปที่จังหวะของการเข้าออกระหว่างเสียงจริงและเสียงดนตรีที่ผ่าน
การสังเคราะห์และปรับเปลี่ยนลักษณะของเสียง ให้คล้ายคลึงกับการหายใจ เนื่องจากเสียงที่ได้ยิน
ในท่อนนี้เริ่มมีความใกล้เคียงกับเสียงที่ต้องเจออยู่ในชีิวิตประจำวันจริงๆ เราสามารถรับรู้ช่วงเวลา
ที่เกิดขึ้นของเสียงได้ ภาพต่างๆ เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

!

!

ภาพที่ 27 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Grains of Time ในท่อน C

เสียงที่ถูกปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ เล่นเป็นพื้นหลัง
ก่อนส่งไปที่เสียงจริงที่เกิดในชีวิตประจำวัน

เสียงนาOิกา

เสียงจริงที่เกิดในชีวิตประจำวัน :
เสียงการจราจร

มีการผสมเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
เข้ากับเสียงต่างๆ ที่ได้ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ

เสียงฮาร์โมนิคของเปียโน
ที่ถูกเปลี่ยนแปลงระดับเสียง
ผ่านแซมเปลอร์ ค่อยๆ เบาลง
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ท่อน D (6.13-8.37)
เสียงเปิดประตูที่ถูกนำไปยืด-หด ปรับเปลี่ยนระดับเสียงนั้น เปรียบเหมือนการกลับเข้าสู่
โลกในความทรงจำอีกครั้ง เสียงประตูถูกบิดเบือนไปให้ห่างไกลความเป็นจริง คล้ายกับความจำ
อันเลือนลางที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเรา ผู้วิจัยได้บันทึกเสียงกีต้าร์และใช้หางเสียงของกีต้าร์มาผสม
ผสานกับเสียงการปรับเปล่ียนคุณลักษณะของเสียงประตูดังกล่าว เพื่อให้ได้เสียงประสานที่ต้องการ
เสียงเด็กค่อยๆ เข้ามาอย่างเงียบๆ ในนาทีที่ 7.14 เป็นเสียงที่มีเสียงสะท้อนอยู่เบื้องหลัง
ซึ่งในนาทีที่ 7.40 ผู้วิจัยได้นำหางเสียงของเสียงเด็กๆ ไปผ่านปลั๊กอินฟรีซใน GRM Tools เพื่อให้
โปรแกรมช่วยนำหางเสียงในช่วงที่เราต้องการมาเล่นวนกันซ้ำๆ จนเกิดเป็นเสียงที่ยาวเพียงเสียงเดียว
ในขณะเดียวกันเสียงไวบราโฟน (Vibraphone) ที่ผู้วิจัยเลือกมาก็มีความสดใสสอดคล้องกับความเป็น
เด็ก ผู้วิจัยได้นำเสียงไวบราโฟนที่บันทึกไว้มาผสมกับเสียงผู้คนในเมืองและนำเสียงที่ผสมกันนั้นไปผ่าน
โปรแกรม Ableton Live 8 อีกครั้ง เพื่อเร่งและลดความเร็วของเสียงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งใช้วิธีตัด
หัวเสียงและนำไปเล่นในอาร์เพจจิเอเตอร์อีกครั้ง เพื่อให้ได้เสียงที่มีความวุ่นวาย และไม่สามารถ
จับทิศทางและบอกลักษณะเสียงที่แท้จริงได้

เสียงเด็กค่อยๆ เข้ามา

เสียงเด็กที่ผ่านการฟรีซ

!

ภาพที่ 28 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Grains of Time ในท่อน D

ผสมเสียงเปิด-ปิดประตู
ที่นำมาผ่านการยืด-หด
และเปลี่ยนระดับเสียง

เสียงการตัดสลับไป-มาของเสียงเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ทับซ้อนกันมากมาย
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ท่อน E (8.38-10.24)
มาถึงช่วงสุดท้ายของบทประพันธ์ เสียงเดินกลับมาเป็นครั้งสุดท้าย เสียงเหตุการณ์ต่างๆ
เริ่มเข้ามาซ้อนกัน โดยที่ผู้ฟังไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่ามีเหตุการณ์กี่เหตุการณ์กำลังดำเนินไป
นาทีที่ 9.24 เสียงกีต้าร์เล่นทำนองหลักที่เล่นไว้ในท่อนแรก เสียงกีต้าร์มีการสะดุด ตะกุกตะกัก และ
มีเสียงที่เพี้ยนไปบ้าง เนื่องจากผู้วิจัยได้บันทึกเสียงกีต้ารไว้ทั้งหมด 4 ไฟล์ และตัดเสียงกีต้าร์เป็นชิ้นๆ
ก่อนนำแต่ละชิ้นในแต่ละไฟล์มาวางสลับที่กัน
ย่านความถี่ในโซโนแกรมแสดงให้เห็นว่า เสียงที่เกิดขึ้นในท่อนนี้จะปรากฏขึ้น
อย่างชัดเจนในทุกๆ ย่านความถี่ โดยความหนาแน่นของย่านเสียงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในตอนท้าย ผู้วิจัย
ได้ตัดต่อเสียงให้มีการตัดสลับกันและแพนไปมาคล้ายกับความทรงจำของมนุษย์ที่ผุดขึ้นและหายไป
อย่างรวดเร็วและไร้ทิศทาง เหลือไว้เพียงความเงียบทิ้งท้าย
เสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์นี้เปรียบเสมือนความทรงจำที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน
ของมนุษย์ ความทรงจำของมนุษย์สามารถพาให้เราย้อนกลับไปในอดีต อยู่กับปัจจุบัน หรือเดินหน้า
ไปอยู่ในอนาคตได้อย่างอิสระ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเราจะยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเส้นเวลาที่กำลังหมุน
ไปข้างหน้าก็ตาม

เสียงกีต้าร์ที่เล่นทำนองหลัก
มีการนำไปผ่านการตัดต่อเสียง

!

ภาพที่ 29 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Grains of Time ในท่อน E

เสียงต่างๆ ที่ผสมกัน :
เสียงในชีวิตประจำวัน
เสียงเปียโนที่เล่นกลับหลัง
เสียงเปียโนแซมเปลอร์
เสียงที่ถูกปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
เสียงที่ผ่านการแกรนูล่าร์ ซินเธซิส

เสียงการตัดสลับไป-มาของเสียงเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ทับซ้อนกันมากมาย
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บทประพันธ์ที่ 2 “Reminiscence : Memories of Sound”
การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิดของการค้นหาชีวิตภายในเสียง

!

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของบทประพันธ์นี้เป็นการประพันธ์ดนตรีด้วยการ
ค้นหาชีวิตภายในเสียง โดยสร้างสรรค์บทประพันธ์ในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติก ความยาว 22.23
นาที ซึ่งในบทประพันธ์นี้จะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาชีวิตภายในเสียงเป็นหลัก พร้อมกับการเล่าเรื่องผ่าน
การเปลี่ยนแปลงไปของเสียง จากกลไกการเดินทางของนาฬิกาที่เดินทางเป็นจังหวะไปอย่างไม่มีชีวิต
ไปสู่การดำเนินไปของชีวิตผ่านลมหายใจและความทรงจำ
ผู้วิจัยเลือกใช้เสียงการเดินของนาฬิกามาเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งกระบวนการในการ
สร้างสรรค์ของบทประพันธ์นี้ จะประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการ
ยืด-หด ความยาวของเสียง การใช้วิธีการของแกรนูล่าร์ ซินเธซิส การทำแซมเปลอร์ และวิธีการ
ประพันธ์แบบมิวสิคคงเคร็ต เพ่ือใช้ในการค้นหาย่านความถี่และไมโครซาวนด์
โดยการเล่าเรื่องของบทประพันธ์ที่เริ่มจากเสียงการเดินของนาฬิกาแบบลูกตุ้ม โดยผู้วิจัย
ค่อยๆ ขยายเข้าไปถึงเนื้อเสียงของวัตถุและเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียงด้วยเทคนิคที่กล่าวไปข้างต้น
จากนั้นนำเสนอเสียงของนาฬิกาตั้งโต๊ะที่ถูกขยายและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ ก่อนที่จะค่อยๆ แสดง
ให้เห็นถึงเสียงที่แท้จริงของนาฬิกา หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำเสียงของจังหวะในการหายใจเข้ามาเชื่อม
กับจังหวะของเสียงที่ไม่มีชีวิตอย่างนาฬิกา เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่อยู่ภายในเสียงลมหายใจ ซึ่งก็คือ
ความทรงจำ เสียงเปียโนที่ได้ยินในบทประพันธ์นี้ ผู้วิจัยประพันธ์ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศและแสดงถึง
ความประทับใจในวัยเด็ก เมื่อนึกย้อนกลับไป ‘เสียง’ ได้เก็บเรื่องราวต่างๆ ไว้มากมาย ชีวิตที่อยู่
ภายในเสียง แท้จริงแล้วก็คือการเดินทางของชีวิตมนุษย์นั่นเอง

!

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประพันธ์
1. คอมพิวเตอร์ MacBookPro
2. Audio Interface Presonus FireStudio Mobile
3. ลำโพง KRK VXT4
4. เครื่องบันทึกเสียง Zoom H4n
5. ไมโครโฟน Rode NT1A
6. คีย์บอร์ด Korg M50
7. โปรแกรม Logic Pro 9
8. โปรแกรม Soundhack
9. โปรแกรม iZotope RX
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วัตถุดิบเสียงในการประพันธ์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้
1. เสียงจริง ได้แก่ เสียงนาฬิกา นาฬิกาลูกตุ้ม เสียงลมหายใจ เสียงกิจกรรมของเด็ก
เสียงเขียนหนังสือ และเสียงเปิดหนังสือ
2. เสียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียง โดยเน้นไปที่การขยายเข้าไปถึงย่าน
ความถี่และค้นหาไมโครซาวนด์จากเสียงนาฬิกา เสียงลมหายใจ และเสียงกิจกรรมของเด็ก
3. เสียงเครื่องดนตรี ได้แก่ เปียโน ผู้วิจัยได้นำเปียโนมาใช้สร้างทำนองหลักและเสียง
ประสานของบทประพันธ์สำหรับเด็ก ที่อยู่ภายในบทประพันธ์ เนื่องจากเสียงของเปียโนให้ความรู้สึก
ถึงความสดใสของเด็ก ได้เป็นอย่างดี

!

โครงสร้างของบทประพันธ์
ผู้วิจัยได้แบ่งโครงสร้างของบทประพันธ์ออกเป็น 5 ท่อน ประกอบไปด้วย ท่อน A, B, C,
และ D

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!ภาพที่ 30 แสดงรูปโซโนแกรมโครงสร้างของบทประพันธ์ Reminiscence : Memories of Sound
!
!
!
!
ท่อน A

ท่อน B

ท่อน C

ท่อน D
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บทวิเคราะห์บทประพันธ์
ท่อน A (0.00-4.59)
ผู้วิจัยเริ่มต้นบทประพันธ์ด้วยการนำเสียงนาฬิกาลูกตุ้มที่ถูกยืดและค่อยๆ เปลี่ยน
คุณลักษณะของเสียงด้วยเทคนิคฟรีซในปลั๊กอิน Spectral Freezing ของ Michael Norris เพื่อให้
ปลั๊กอินทำการเล่นวน ในช่วงเสียงและช่วงเวลาที่เรากำหนด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงจากจุดเล็กๆ ที่
กลายเป็นเสียงที่ยาวอย่างต่อเนื่อง จากนั้นผู้วิจัยได้นำเสียงนาฬิกาที่บันทึกไว้มาเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะ โดยการนำไปทำแซมเปลอร์เพื่อให้ได้เสียงที่มีหลากหลายระดับเสียงมากขึ้น ในนาทีที่
2.24 ผู้วิจัยได้นำเสียงนาฬิกาที่สั่นสะเทือนมาทับซ้อนกันหลายๆ ชั้น เพื่อให้เกิดเป็นเสียงไวท์น้อยส์
และนำมาตัดสลับกัน โดยวิธีการสุ่มเพื่อแพนเสียงไปทางซ้ายและขวา จากนั้นก็นำเสียงนาฬิกาปลุกที่
ผ่านการแกรนูล่าร์ ซินเธซิสมาเรียงต่อ และนำเสียงการเดินของนาฬิกาที่ทำแซมเปลอร์ไว้ มาเล่นเป็น
พื้นหลัง เพื่อให้เสียงการเดินของนาฬิกามีหลายจังหวะ

เสียงการทับซ้อนกันของนา(ิกาสั่นเริ่มเข้ามา
และค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนได้เสียงที่คล้ายไวท์น๊อยส์

เสียงนา(ิกาที่ผ่านการแกรนูล่าร์ ซินเธซิส

!

ภาพที่ 31 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Reminiscence : Memories of Sound ในท่อน A

ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเสียงที่ผ่านการฟรีซ

เสียงนา(ิกาลูกตุ้มที่ผ่านการยืด
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ท่อน B (5.00-10.19)
ในนาทีที่ 5 ผู้วิจัยได้นำเสียงการเดินของนาฬิกาไปผ่านการแกรนูล่าร์ ซินเธซิสในหลาย
ลักษณะ จากเสียงที่มีลักษณะห่างไกลเสียงจริง ค่อยๆ เปลี่ยนคุณลักษณะให้ใกล้เคียงเสียงจริง
จนกลายเป็นเสียงนาฬิกาจริง เริ่มจากการเปลี่ยนค่า FFT จากมากไปหาน้อยตามลำดับ (65536,
32768, 16384, 8192, 4096, 2048, และ 512) เมื่อค่า FFT มาก ความละเอียดของการตัดชิ้นส่วน
ของเสียงจะละเอียดมาก ซึ่งปลั๊กอินจะทำการสลับชิ้นส่วนเล็กๆ เหล่านั้นไปมาและมีการเชื่อมเสียง
แต่ละเสียงอย่างละเอียด ทำให้เกิดเสียงลากยาวและไม่สามารถจับได้ว่าเสียงดังกล่าวมีต้นกำเนิดมา
จากอะไร ในทางกลับกันเมื่อค่า FFT น้อย ความละเอียดของการตัดชิ้นส่วนของเสียงก็จะลดลง ทำให้
สามารถได้ยินเสียงที่ใกล้เคียงเสียงต้นฉบับ
ในนาทีที่ 7.45 จากนั้นก็นำเสียงโดนมาเชื่อมกับเสียงนาฬิกาที่เดินไม่พร้อมกันเพื่อสร้าง
มิติของเวลาที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยใช้เอ็ฟเฟ็คดีเลย์ เข้ามาช่วยให้เกิดหางเสียงที่ยาวขึ้น อีกทั้งยังทำให้
เสียงนาฬิกามีการสะท้อนไปมา ทำให้รู้สึกว่ามีนาฬิกาเดินอยู่จำนวนมาก

!

เสียงนา(ิกาหลายลักษณะ ค่อยๆ ผสมกับเสียงโดรน

เสียงโดรนที่ผสมกับเสียงนา(ิกาที่เดินไม่พร้อมกัน
ผ่านเอ็ฟเฟ็คดีเลย์ (Delay)

!

ภาพที่ 32 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Reminiscence : Memories of Sound ในท่อน B

เสียงนา(ิกาที่ผ่านการแกรนูล่าร์ซินเธสิส
ที่ค่อยๆ เปิดเผยเสียงนา(ิกาจริง

68

69
ท่อน C (10.20-15.19)
เสียงหายใจเข้ามาในนาทีที่ 10.20 แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไประหว่างกลไก
และจังหวะที่ไม่มีชีิวตกับจังหวะของการหายใจที่แทนสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ ในตอนท้ายของเสียง
หายใจ ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการฟรีซกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งใช้ร่วมกับการกรองย่านความถี่ต่ำออก และ
ค่อยๆ เบาลง เพื่อให้เสียงเปียโนเข้ามาในนาทีที่ 12.11 อย่างลื่นไหล บทประพันธ์สำหรับเปียโนนี้
ผู้วิจัยได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นเด็กและแสดงถึงความประทับที่ผู้วิจัยมีต่อ
วัยเด็ก เสียงประสานและลวดลาย (texture) ของบทประพันธ์เริ่มเลือนลางมากยิ่งขึ้น จนยากที่จะฟัง
เป็นเพลง เสียงเปียโนถูกบีบให้เหลือเพียงเสียงเกรนเล็กๆ ที่เชื่อมเข้าเสียงโดรนที่เกิดขึ้นเป็นพื้นหลัง

!
!

ภาพที่ 33 แสดงโน้ตเพลงในบทประพันธ์ Reminiscence : Memories of Sound

!

ภาพที่ 34 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Reminiscence : Memories of Sound ในท่อน C

เสียงหายใจที่ถูกฟรีซ

บทประพันธ์สำหรับเปียโนเข้ามา

บทประพันธ์สำหรับเปียโน
ค่อยๆ ถูกเปลี่ยนคุณลักษณะ

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

เสียงหายใจที่ผ่านการแกรนูล่าร์ ซินเธซิส
เข้ามาเชื่อมจังหวะของเสียงนาAิกา
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ท่อน D (15.20-22.23)
เสียงนาฬิกาที่เดินซ้อนกันเข้ามาแทรกระหว่างเสียงแห่งความทรงจำและเสียงเด็กๆ ใน
นาทีที่ 16.06 เสียงเด็กเข้ามาอย่างสดใสก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงลักษณะ ผู้วิจัยได้ยืด หด เล่นเสียง
กลับหลัง และนำเสียงเด็กไปผ่านการฟรีซ จากนั้นก็นำเสียงที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวมาทับซ้อนกัน
แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายในวัยเด็ก และค่อยๆ เพิ่มความหนาแน่นของเสียงมากยิ่งขึ้น
นาทีที่ 18.44 เสียงเปียโนกลับมาอีกครั้ง เริ่มต้นด้วยเสียงที่ถูกบิดเบือนและทับซ้อนกัน เหมือนการ
นึกถึงเหตุการณ์และช่วงเวลาที่เกิดขึ้นภายในชีวิตมนุษย์ ที่อาจถูกบิดเบือนจากความเป็นจริง
จากจินตนาการของเราเอง เสียงนาฬิกา เสียงเด็กๆ กลับเข้ามาในตอนท้ายเพื่อเป็นบทสรุปให้กับ
บทประพันธ์ เสียงการเขียนและการปิดสมุดเข้ามาในนาทีสุดท้ายเพื่อปิดฉากการเดินทางค้นหาช่วง
ชีวิตของเสียงในช่วงเวลานี้

เสียงเด็กที่ถูกเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ในหลายๆ ลักษณะ

บทประพันธ์สำหรับเปียโนกลับเข้ามา
เสียงการทับซ้อนกันของเหตุการณ์ต่างๆ
เสียงเปียโนที่ถูกเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
เสียงที่ผ่านแซมเปลอร์

!

ภาพที่ 35 แสดงภาพโซโนแกรมในการวิเคราะห์บทประพันธ์ Reminiscence : Memories of Sound ในท่อน D

เสียงกิจกรรมของเด็ก

ปิดสมุด
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บทประพันธ์ที่ 3 “Around the Clock”
การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิดของการจัดการช่วงเวลาผ่านการประพันธ์ดนตรี
ด้วยวิธีการออดิโอไทม์แลปส์

!

จากการประพันธ์ดนตรีในรูปแบบอิเล็กโทรอะคูสติกทั่วไป ผู้วิจัยได้ประพันธ์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกสำหรับศิลปะเสียงจัดวาง โดยแนวคิดหลักของบทประพันธ์ชิ้นนี้คือ นาฬิกา ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง เวลา ได้อย่างชัดเจน
เสียงที่ใช้ในศิลปะเสียงจัดวางนั้น เกิดจากการนำเสียงที่ถูกบันทึกไว้อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มาผ่านกระบวนการโดยที่ผู้วิจัยจะคัดเลือกและตัดต่อเสียงที่ได้ จากนั้นนำไฟล์
เสียงที่ประพันธ์ขึ้นมาเล่นผ่านเครื่องเล่น mp3 พร้อมลำโพงในตัว จำนวน 12 เครื่อง และจัดวางตาม
ตำแหน่งตัวเลขของนาฬิกา
สิ่งที่ผู้ฟังจะได้รับหลังจากการฟังผลงานคือ การรับรู้ถึงช่วงเวลาต่างๆ ตามที่ได้อ้างอิง
จากแผนภูมิของช่วงเวลาต่างๆ หนังสือไมโครซาวนด์ของเคอร์ติส โรดส์ (ดูภาพในภาคผนวก) ผู้ฟัง
สามารถรับรู้เสียงได้อยู่ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มฟังตั้งแต่เสียงแรกที่ดังขึ้น (ผู้ฟังสามารถเข้า
ชมงานได้ทุกช่วงเวลา) และไม่จำเป็นต้องฟังจนจบ นอกจากนี้ผู้ฟังสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะฟัง
เสียงออดิโอไมท์แลปส์ในช่วงเวลาใดได้ ด้วยการเลือกเดินไปใกล้ๆ เพื่อฟังเสียงในช่วงเวลาที่สนใจ
บทประพันธ์ Around the Clock เป็นเพียงบทประพันธ์ที่ผู้วิจัยได้วางแผนที่จะนำเสนอ
ในอนาคต เนื่องจากการติดตั้งผลงานมีค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งยังใช้เวลามากทั้งในการคัดเลือกอุปกรณ์ที่
ใช้ในการติดตั้งและการขออนุญาตในการใช้สถานที่ ผู้วิจัยจึงได้เขียนแผนการสร้างสรรค์ผลงานไว้ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อใช้ในการแสดงผลงานในอนาคต
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประพันธ์
1. คอมพิวเตอร์ MacBookPro
2. Audio Interface Presonus FireStudio Mobile
3. ลำโพง KRK VXT4
4. เครื่องบันทึกเสียง Zoom H4n
5. ไมโครโฟน Rode NT4 X/Y Stereo condenser microphone
6. คอนแทคไมโครโฟน (Contact microphone)
6. โปรแกรม Logic Pro 9
7. โปรแกรม Ableton Live 8
8. โปรแกรม iZotope RX
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9. เครื่องสำรองไฟ
10. SD การ์ด ความจุ 32 กิ๊กกะไบท์

วัตถุดิบเสียงในการประพันธ์
1. เสียงจริง ได้แก่ เสียงสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์และกิจกรรม เป็นเวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง

!

สถานที่ในการบันทึกเสียง
1. สวนจตุจักร

!

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งศิลปะเสียง
1. เครื่องเล่น mp3 พร้อมลำโพงในตัว จำนวน 12 เครื่อง
2. SD การ์ด ความจุ 8 กิ๊กกะไบท์ จำนวน 12 ชิ้น

!

สถานที่จัดแสดงและการจัดวาง
1. พ้ืนที่ที่มีขนาดมากกว่า 4x4 เมตร
2. จัดวางเครื่องเล่น mp3 ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร โดยจำลองการจัดตั้งตาม
ตำแหน่งตัวเลขของนาฬิกา

!

วิธีการประพันธ์
1. เลือกสถานที่ที่ทำการบันทึกเสียง ผู้วิจัยต้องการสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างและเอกลักษณ์ของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา โดยสถานที่ที่ผู้วิจัยเลือกคือบริเวณสวนจตุจักร
เนื่องจากสวนสาธารณะแห่งนี้ มีความหลากหลายของกิจกรรม ซึ่งเห็นจากเสียงความสมบูรณ์
ของธรรมชาติภายในสวนสาธารณะ เสียงการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน เสียงการสัญจรไปมาของ
รถส่วนตัวและรถขนส่งสาธารณะ อาทิเช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
รถแท็กซี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ
เสียงร้านค้าแผงลอย หรือแม้กระทั่งเสียงของนักดนตรีเปิดหมวก
ผู้วิจัยได้เลือกวันและช่วงเวลาที่นำมาใช้ในงานศิลปะเสียง โดยเริ่มจากเวลา 6.00 น.
ของวันศุกร์ ไปจนถึงเวลา 6.00 น. ของวันเสาร์ รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกเวลาดัง
กล่าว คือ ผู้วิจัยเห็นว่า วันศุกร์คือวันสุดท้ายของอาทิตย์ในการทำงานของคนทั่วไป กิจกรรมต่างๆ
ของคนส่วนมากจึงมีความน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางกลับบ้านในตอนกลางคืนมี
ความคึกคักมากกว่าปกติ ผู้คนจะใช้รถใช้ถนนมากขึ้น รวมถึงการเที่ยวกลางคืนของคนหลายๆ กลุ่ม
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ความน่าสนใจอีกประการในบริเวณสวนจตุจักรคือ ช่วงเวลาของคืนวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
เป็นต้นไป จะมีตลาดขายของส่งในตอนกลางคืน ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงคนทั่วไปมาเลือกซื้อสินค้า
อีกด้วย เมื่อเวลาล่วงเลยไป ความเงียบสงบจะค่อยๆ เข้ามาแทนที่ในตอนเช้าวันเสาร์ การจราจร
ในช่วงเช้าจะมีความแตกต่างจากวันศุกร์มาก เนื่องจากผู้คนส่วนมากจะพักผ่อนอยู่ในเคหะสถาน
เสียงการจราจรบนท้องถนนก็จะลดลงด้วย เป็นต้น
2. บันทึกเสียงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง Zoom H4n, ไมโครโฟน
Rode NT4 X/Y Stereo Condenser Microphone, คอนแทคไมโครโฟน, เครื่องสำรองไฟ และ
SD การ์ด ความจุ 32 กิ๊กกะไบท์
3. เมื่อได้เสียงที่บันทึกมาแล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนในการ
ประพันธ์และการจัดแสดง ผู้วิจัยต้องการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลากลางวัน
(Daytime) และช่วงเวลากลางคืน (Nighttime) โดยผู้วิจัยจะตัดต่อไฟล์เสียงทั้งหมดเป็น 24 ไฟล์เสียง
ไฟล์เสียงละ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ทำการคัดเลือกและตัดต่อเสียงที่น่าสนใจในชั่วโมงนั้นๆ โดยนำ
เสียงที่ตัดแล้วมาเรียงต่อกัน ให้มีความยาวประมาณ 5 นาที จำนวน 24 ไฟล์เสียง
4. ขั้นตอนต่อไปคือ การแบ่งช่วงเวลาของไฟล์เสียงทั้ง 24 ไฟล์เสียง ให้เป็นช่วงเวลา
กลางวันและช่วงเวลากลางคืน โดยช่วงเวลากลางวันจะเริ่มต้นด้วยเวลา 6.01 น. ไปจนถึงเวลา
18.00 น. และช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 18.01 น. จนถึงเวลา 6.00 น. ของวันถัดไป
5. หลังจากนั้นผู้วิจัยจะคัดเลือกเสียงกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ดีที่สุดของแต่ละช่วงเวลา
เป็นเวลา 1 วินาที เพื่อใช้ในการนำเสนอหลังจากเสียงของช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนหมด
ไป โดยจะให้เสียงดังกล่าวดังขึ้นเลียนแบบตามการเดินของเข็มนาฬิกา (จากเครื่องเล่น mp3 ที่ 1 วน
ไปเรื่อยๆ จนถึงเครื่องเล่น mp3 ที่ 12) เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนช่วงจากช่วงเวลากลางวันไปสู่
ช่วงเวลากลางคืนและเปลี่ยนจากช่วงเวลากลางคืนไปสู่ช่วงเวลากลางวัน วนไปเรื่อยๆ
6. ผู้วิจัยนำไฟล์เสียงทั้งหมดมาใส่ใน SD การ์ดและเล่นไฟล์เสียงด้วย เครื่องเล่น mp3
พร้อมลำโพงในตัว จำนวน 12 เครื่อง โดยจัดวางไว้ตามตำแหน่งตัวเลขของนาฬิกา จากนั้นเปิดเครื่อง
เล่น mp3 พร้อมๆ กัน จากเครื่องเล่น mp3 การจัดวางให้เครื่องเล่น mp3 มีระยะห่างเท่าๆ กัน โดย
จุดที่ 1 จะห่างจากจุดที่ 12 60 เซ็นติเมตร จุดที่ 2 จะห่างจากจุดที่ 1 อีก 60 เซ็นติเมตร ตามลำดับ
จนเป็นวงกลม
ผู้ชมสามารถเดินไปรอบๆ บริเวณที่จัดแสดงได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ยังสามารถเลือกฟัง
เสียงของช่วงเวลาที่สนใจได้อย่างใกล้ชิด ในขณะที่เสียงของช่วงเวลาอื่นๆ ก็ยังคงส่งเสียงดังออกมา
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ภาพที่ 36 แสดงแผนภาพการจัดวางศิลปะเสียงจัดวาง Around the Clock

ภาพที่ 37 แสดงตำแหน่งของช่วงเวลาในการจัดวางศิลปะเสียงจัดวาง Around the Clock
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บทที่ 5
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สรุปผลการวิจัย

จากแนวคิดของผู้วิจัยที่ต้องการสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก นำไปสู่การศึกษาแนวคิด เทคนิค และวิธีการประพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์งานทดลองขึ้น
โดยนำผลที่ได้จากการทดลองดังกล่าว ไปต่อยอดและพัฒนาในบทประพันธ์เส้นแบ่งเวลา :
บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง ที่ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองในการเดินทาง
ของชีวิตภายในเสียงที่ผ่านช่วงเวลาต่างๆ โดยเน้นไปที่การสร้างมิติในการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เสียงผ่านเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ
บทประพันธ์เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง เปรียบ
เสมือนดนตรีที่ได้เก็บรวบรวมประสบการณ์ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัย ที่มีส่วน
ประกอบของประวัติศาสตร์ทั้งด้านดนตรีแขนงใหม่ ภาพยนตร์ รวมถึงแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
อย่างวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้มีโอกาสทดลองและค้นหาเสียงและชีวิตที่อยู่ในเสียงได้อย่างอิสระ
ภายใต้ขอบเขตการวิจัยที่สนใจ นำไปสู่การค้นหาช่วงชีวิตของเสียงในมุมมองของผู้วิจัย
สิ่งที่ผู้วิจัยได้รับจากการวิจัยครั้งนี้คือ การนำเทคนิคและวิธีการประพันธ์ไปใช้ในวิชาชีพ
และสามารถนำความรู้ที่ศึกษาไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ ในแง่ของการสร้างความเข้าใจระหว่างเสียง
กับดนตรีและการชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของเวลาผ่านการบันทึกเสียงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อ
เก็บไว้ศึกษาประวัติศาสตร์ นิเวศวิทยาทางเสียงและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของสังคมในช่วงเวลาต่างๆ
นอกจากนี้ยังทำให้ผู้วิจัยมีทรรศนะที่ดีขึ้น ในการใส่ใจรายละเอียดต่างๆ ของเสียง อีกทั้ง
ยังพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบในการประพันธ์ดนตรีได้ดีขึ้นอีกด้วย งานวิจัยครั้งนี้ทำให้ผู้วิจัยได้เห็น
ว่า ชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆ ล้วนดำเนินไปตามกาลเวลา ซึ่งเราสามารถนึกถึงชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นผ่านความทรงจำ โดยสามารถหยิบความทรงจำเหล่านั้นกลับมาได้อยู่เสมอ เราสามารถหยิบอดีตให้
มาอยู่ในปัจจุบัน หรือจินตนาการถึงอนาคตได้
ท้ายที่สุดแล้วผู้วิจัยได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของมนุษย์ที่สามารถศึกษาถึงกระบวนการ
รับรู้ของสมอง นำเอาจินตนาการที่มีต่อเหตุการณ์ในอดีตมาสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ ผ่าน
การจดบันทึก การถ่ายภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่การบันทึกเสียง ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้านี้ ทำให้เห็นว่าการตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวนำไปสู่การสร้างสรรค์ทฤษฏีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ได้เสมอ
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จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการประพันธ์ดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกผ่านการทดลองและสร้างสรรค์ผลงาน มีผลการวิจัยดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ทราบถึงการประพันธ์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกในรูปแบบที่หลากหลาย
จากการศึกษาข้อมูลผ่านการค้นคว้าและรวบรวมแนวทางการประพันธ์ดนตรีแบบอิเล็กโทรอะคูสติก
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแนวคิดของเวลา แนวคิดของไมโครซาวนด์ มิวสิคคงเคร็ต อิเล็กโทรอะคูสติก และ
การประพันธ์ดนตรีซาวนด์สเคป รวมถึงการวิเคราะห์บทประพันธ์จากศิลปินหลายๆ ท่าน ที่มี
ความแตกต่างกันในหลายด้าน ทั้งแนวคิด รูปแบบการนำเสนอ ยุคสมัยและชาติพันธ์ุ ตามที่ได้กล่าวไว้
ในบทที่ 2 จากการศึกษาดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์
บทประพันธ์ของตนเองได้ ทั้งในการวิจัยและวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. จากการศึกษาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงเทคนิคการประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ ประกอบไปด้วย แนวทางการประพันธ์เพลงใน 3 ลักษณะ ได้แก่
1) เทคนิคการประพันธ์ดนตรีมิวสิคคงเคร็ต (ตัดต่อเสียงและนำมาจัดเรียงใหม่) 2) การแยกชิ้นส่วน
ของเสียงให้มีขนาดเล็กและย่อ-ขยายลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการแกรนูล่าร์ ซินเธสิส (granular
synthesis) และ 3) การเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง (ความสั้น-ยาวของเนื้อเสียง) ซึ่งนำมาใช้เป็น
เทคนิคและแนวคิดหลักในการประพันธ์
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีโดยใช้เทคนิคและ
วิธีการที่ได้ทดลอง มาผสมผสานกับแนวคิดที่ได้จากการตีความเสียงไมโครซาวนด์และการรับรู้เวลา
มีผลการวิจัยดังนี้
1. ผู้วิจัยได้แนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ
คือการประพันธ์ดนตรีด้วยการลำดับเสียงของความทรงจำหรือเหตุการณ์ การประพันธ์ดนตรี
ด้วยการค้นหาชีวิตภายในเสียงและการประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออดิโอแลปส์มาใช้ในบทประพันธ์
2. ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทประพันธ์เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลา
ผ่านเสียง ในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ที่ประกอบไปด้วยบทประพันธ์ย่อยทั้งหมด 3 เพลง
ได้แก่ บทประพันธ์ที่ 1 “Grains of Time” การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิดของการจัดการช่วงเวลา
และความทรงจำ บทประพันธ์ที่ 2 “Reminiscence : Memories of Sound” การนำเสนอเสียง
ผ่านแนวคิดของการจัดการช่วงเวลาและความทรงจำ โดยเน้นไปที่การค้นหาชีวิตภายในเสียงที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในการประพันธ์ และบทประพันธ์ที่ 3 “ Around the Clock” การนำเสนอเสียงผ่านแนวคิด
ของการจัดการช่วงเวลาและความทรงจำ ผ่านการประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออดิโอไทม์แลปส์
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อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการประพันธ์ดนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกผ่านการทดลองและสร้างสรรค์ผลงาน แสดงให้เห็นว่า รูปแบบ
การประพันธ์ดนตรีแบบอิเล็กโทรอะคูสติกนั้นไม่ตายตัว ทำให้ผู้วิจัยและผู้ที่สนใจสามารถประพันธ์
ดนตรีในลักษณะนี้ได้อย่างอิสระ เนื่องจากการประพันธ์ดนตรีในปัจจุบันล้วนแต่ใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟน การฟังเสียง
ผ่านลำโพงและการประพันธ์ดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
เทคนิคในการประพันธ์ที่ผู้วิจัยได้ทดลองเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ ที่ประกอบ
ไปด้วย 1) เทคนิคการประพันธ์ดนตรีมิวสิคคงเคร็ต (ตัดต่อเสียงและนำมาจัดเรียงใหม่) 2) การแยกชิ้น
ส่วนของเสียงให้มีขนาดเล็กและย่อ-ขยายลักษณะของเสียง ด้วยวิธีการแกรนูล่าร์ ซินเธสิส (granular
synthesis) และ 3) การเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง (ความสั้น-ยาวของเนื้อเสียง) ซึ่งนำมาใช้เป็น
เทคนิคและแนวคิดหลักในการประพันธ์นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้วิจัยได้ทดลองและนำมาใช้ใน
การประพันธ์ดนตรี ซึ่งในบทประพันธ์เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการสำรวจเวลาผ่านเสียง
มีการใช้เทคนิคในการประพันธ์อื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเสียง
ด้วยเทคนิคการยืด-หด เสียง การเล่นเสียงกลับหลัง การกรองย่านความถี่ การเปลี่ยนระดับเสียงและ
การใช้โปรแกรมแกรนูล่าร์ ซินเธสิส การตัดและจัดเรียงเสียงในรูปแบบเดียวกันกับการตัดต่อเทปใน
มิวสิงคงเคร็ต เป็นต้น
จากจุดประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่ได้
ทดลอง มาผสมผสานกับแนวคิดที่ได้จากการตีความเสียงไมโครซาวนด์และการรับรู้เวลา ทำให้ผู้วิจัย
ได้แนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือการประพันธ์ดนตรี
ด้วยการลำดับเสียงของความทรงจำหรือเหตุการณ์ การประพันธ์ดนตรีด้วยการค้นหาชีวิตภายในเสียง
และการประพันธ์ดนตรีด้วยวิธีการออดิโอแลปส์มาใช้ในบทประพันธ์
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ประพันธ์บทประพันธ์เส้นแบ่งเวลา : บทประพันธ์ดนตรีแห่งการ
สำรวจเวลาผ่านเสียง ในรูปแบบดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก ที่ประกอบไปด้วยบทประพันธ์ย่อยทั้งหมด
3 เพลง ได้แก่ บทประพันธ์ที่ 1 “Grains of Time” บทประพันธ์ที่ 2 “Reminiscence : Memories
of Sound” และบทประพันธ์ที่ 3 “Around the Clock”
ผลการวิจัยและการสร้างสรรค์บทประพันธ์แสดงให้เห็นว่า การประพันธ์ดนตรีโดยมี
แนวคิดที่ได้จากการตีความเสียงไมโครซาวนด์และการรับรู้เวลาที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้น ทำให้ผู้วิจัยมี
แนวทางและมีความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์ดนตรีมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาทั้งข้อมูลทั้งในด้านของภาพและเสียง รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคสมัยต่างๆ มาใช้
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เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ทั้งงานวิจัย งานในสายอาชีพ และงานศิลปะได้ ซึ่งในอนาคต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจทำให้เราสามารถศึกษาพลังงานของเสียงและการรับรู้ของมนุษย์ที่มี
ต่ออนุภาคของเสียงที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครซาวนด์ก็เป็นได้
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ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1. นอกจากบทประพันธ์ดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติกจะใช้สำหรับการนำเสนอแนวคิด
ทางสุนทรียศาสตร์ของเสียงแล้ว ยังสามารถนำไปบูรณาการกับสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ได้หลากหลายรูป
แบบ อาทิเช่น นำไปใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (ประกอบภาพยนตร์ สารคดีหรือละครเวที) นำไป
ต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกับศิลปะแขนงต่างๆ
1.2. แนวทางในการประพันธ์ดนตรีในปัจจุบันมีรูปแบบที่ไม่ตายตัว เปิดโอกาสให้ผู้ที่
สนใจสามารถแสดงออกถึงแนวคิดผ่านการประพันธ์ดนตรีได้อย่างอิสระ ซึ่งการประพันธ์ดนตรีในรูป
แบบอิเล็กโทรอะคูสติกถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สนใจในการประพันธ์และสร้างสรรค์ดนตรี
1.3. ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดนตรี สามารถนำองค์ความรู้
เกี่ยวดนตรีในยุคปัจจุบัน เช่น มิวสิคคงเคร็ต อิเล็กโทรอะคูสติก และการประพันธ์ดนตรีซาวนด์สเคป
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมความรู้แก่นักเรียนได้
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2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการประพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากดนตรีอิเล็กโทรอะคูสติก
2.2. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการช่วงเวลาในงานวิจัยทางด้านศิลปะ
ในแขนงอื่นๆ เช่น ด้านจิตรกรรม สถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม เป็นต้น
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ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้ จะสามารถเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์
ในการรับรู้ของผู้ฟังได้ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอดและสร้างสรรค์งานศิลปะแขนง
ต่างๆ ในอนาคต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แผนภาพแสดงแนวคิดและการจัดการช่วงเวลา

87

ภาพที่ 38 แสดงแผนภูมิของช่วงเวลาต่างๆ
ที่มา: Curtis Roads, Microsound. (Cambridge: The Mit Press, 2001), 5.

เป็นบทประพันธ์ที่อีริค ซาตี้
ไม่มีโอกาสได้เผยแพร่เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่
โดยบทประพันธ์ถูกเล่นโดย John Cage
และ Lewis Lloyd
ในปี 1949 ให้นักดนตรีเล่นทำนองหลัก
ที่ประพันธ์ขึ้นเป็นจำนวน 840 ครั้ง
เพื่อแสดงถึงช่วงเวลาที่ซ้ำซากและ
ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย

840 times

1893
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Bernard Parmegiani

Karlhienz Stockhausen

Karlhienz Stockhausen

4.33”
เป็นงานที่แสดงถึง
การรับรู้เวลา
ทั้งในเรื่องของระยะเวลา
และความสมจริง
ผ่านประสบการณ์
ทางดนตรี
เพื่อเปิดโอกาสให้เกิด
การตีความเสียง
อย่างอิสระ

1952

Acousmatic
ภาพยนตร์
สำหรับหู

Musique
Concrète

1948

Momente

Analogique A-B
เกิดแนวคิดของ
GranularSynthesis ขึ้น

Concret PH

1958-59

แนวคิดของ
บทประพันธ์คือ
การเชื่อมต่อกัน
ทั้งการผสมผสานกัน
ระหว่าง
เครื่องดนตรีอะคูสติก
และอิเล็กทรอนิกส์
และช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
ของเหตุการณ์ต่างๆ

Kontakte

1960

Curtis Roads

Presque rien
แนวคิดของ
Audio Time lapse

Soundscape
Electroacoustic
เก็บความทรงจำของพ้ืนที่
เพื่อใช้ศึกษาสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป

1970

Max Neuhaus
การศึกษาเกี่ยวกับ
การได้ยินของมนุษย์

Music
for
18
Musicians
ดนตรีทดลองสำหรับ
นักดนตรี 18 คน
เพื่อเล่นกับพัฒนาการ
ทางจิตสวนศาสตร์
(Psycho-acoustic)
ของนักดนตรี
โดยท่อนเพลงแบ่งได้
เป็น ABCDCBA
ดนตรีมีความยาว
ทั้งสิ้น 56.31 นาที

1974-76
Deep Listening
“ฟังทุกอย่างเท่าที่คุณ
สามารถจะได้ยิน
ไม่ว่าคุณจะทำ
อะไรก็ตาม”
พอลลีน โอลิเวอรอส
ได้อธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการวิจัย
ของเธอว่า
การตั้งใจฟัง
เสียงต่างๆ เป็นวิธี
ในการฝึกสมาธิและ
ทำให้มนุษย์ตระหนัก
ถึงเสียงที่เกิดขึ้น
รอบๆ ตัวซึ่งนำไปสู่
การทำกิจกรรมต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงปี
1980

Time Square
เป็นงานศิลปะเสียง (Site Specific)
ที่ติดตั้งอยู่บนถนนบรอดเวย์
มหานครนิวยอร์ค
โดยนำเสียงที่เขาสังเคราะห์ขึ้น
มาติดตั้งในท่อระบายน้ำ
กลาง 4 แยก เพื่อสร้างประสบการณ์
ในการได้ยินของมนุษย์ที่มีต่อพื้นที่นั้นๆ
ซึ่งเสียงจะให้ความรู้สึกที่แตกต่าง
เมื่อฟังในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
แม็กซ์ต้องการกำจัดเสียงออกจากเวลา
และให้เสียงที่สังเคราะห์ขึ้นอยู่นิ่งๆ บนพื้นที่
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ศิลปะเสียง (Sound Art)
มีบทบาทในแวดวงศิลปะ
ทำให้เกิดการผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะแขนงต่างๆเ
อาทิเช่น ศิลปะการจัดวางเสียง
(Sound Installation) และ
Sound Sculpture เป็นต้น

ช่วงปี
1970

Pierre Schaefer

Recorded Delivery
งานศิลปะเสียงที่เกิดจากบันทึกเสียงจาก
เส้นทางการเดินทางของไปรษณีย์ในอังกฤษ
โดยมีคัดเลือกเสียงจาก 15 ช่ัวโมงให้เหลือ
72 นาที

Francis Dhomont
Real-Time
Granular Synthesis
สร้างโปรแกรมที่สามารถ
แยกอนุภาคเล็กๆ ของเสียง
ได้แบบเรียวไทม์และ
ประพันธ์ดนตรี Riverrun
จากโปรแกรมดังกล่าว

Spectromorphology
ศึกษารูปร่างของเสียง
ผ่านพลังงานของเสียง
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ด้วยโปรแกรม
Spectral Analysis

1986

Time
and
Space

1998

Forêt Profonde
บทประพันธ์อิเล็กโทรอะคูสติก
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความทรงจำสมัยวัยเด็ก
วัตถุดิบที่ใช้ในการประพันธ์มีทั้งเสียงที่
สังเคราะห์ขึ้น เสียงการบรรยายและเสียงที่บันทึก
จากสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไป และนำผู้ฟังไปสู่การ
จินตนาการถึงบรรยากาศและความทรงจำในวัยเด็ก

1994-96

Janeck Schaefer

ภาพที่ 39 แสดงแผนภาพแสดงช่วงเวลาของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเวลาในงานศิลปะ : ดนตรีและสื่อมัลติมีเดีย

Erik Satie

John Cage

John Cage

1956

Iannis Xenakis

Pierre Schaefer

Luc Ferrari / Hildegard Westerkamp

1977-92

Pauline Oliveros

วิจัยเรื่อง
GranularSynthesis

Ryoji Ikeda

Bernard Parmegiani
/
Natasha Barrett
Curtis Roads

1972

Steve Riech

Denis Smalley
/
Barry Truax

1995

Microsound
เขียนหนังสือเรื่อง
ไมโครซาวนด์

2001

Untitled 3
วิจัยพลังงานและชีวิตที่อยู่
ในเสียงของการระเบิดหิน
และนำมาประพันธ์ดนตรี

2001

Tate Britain and BBC (2008)

Speed of Time
London (2004)
เป็นงานที่มีแนวคิดเกี่ยวกับเวลา
อย่างชัดเจน
โดยใช้หอนา[ิกาบิ๊กเบนเป็นวัตถุดิบหลัก
เขาได้นำคอนแทคไมโครโฟนติดไว้ตาม
กลไกต่างๆ ของนา[ิกาและนำเสียงที่ได้
ไปต่อออกลำโพงในอีกฟากฝั่งของเมือง
ทำให้ทั่วทั้งเมืองได้ยินเสียงนา[ิกาบิ๊กเบน
แบบเรียวไทม์

2004 - 2008
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Bill Fontana

Synthesis of arts
ศึกษาค้นหาความงามของศิลปะ
จากพื้นที่และมิติของเวลาทั้งในด้าน
ทัศนศิลป์และดนตรี

Electric Walks
ให้ผู้ฟังได้อยู่ในโลกของการได้ยินโดยใส่หูฟังที่ทำขึ้นเฉพาะ
เพื่อฟังเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัมผัสกับ
การเคลื่อนตัวของเวลาที่แตกต่างไปปกติ

2003

La mémoire des sons
เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์
และจินตนาการในยุคสมัยที่
เบอร์นาร์ดใช้ชีวิตอยู่ผ่านดนตรี
แบบอิเล็กโทรอะคูสติก
ซึ่งนำผู้ฟังเข้าไปอยู่ใน
ประสบการณ์ของเสียงที่แตกต่าง

Christina Kubisch

Perception of Time in Music and Media Arts Timeline
แผนภาพเแสดงช่วงเวลาของแนวคิดเกี่ยวกับเวลาในงานศิลปะ : ดนตรีและสื่อมัลติมีเดีย

88

ประมาณ 3000 ปี

ธอธ เทพเจ้าแห่งเวลา

ปฏิธินอียิปต์
กำหนดให้ 1 ปี
มี 365 วัน

นาQิกากลไก
จักรกล
(MechanicalClock)
เกิดขึ้นในยุโรป

ช่วงค.ศ.ที่ 14

1088
นาCิกาน้ำ
เกิดขึ้นในประเทศจีน
โดยซู ซุง
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ยุคกลาง

นักบุญออกัสตีน
สังฆนายกแห่งเมืองฮิปโป
เขียนหนังสือ
“Confessions
of St. Augustine” ขึ้น
โดยกล่าวถึงธรรมชาติและ
การรับรู้ถึงเวลาไว้ในหนังสือ

397

พบหลักฐาน
ของนาCิกาทราย
บนภาพฝาผนัง
โดยเอ็มโบรจิโอ้
โลเร็นเซ็ตตี้
(Ambrogio
Lorenzetti)
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อลอยซิอุส ลีลิอุส
พัฒนาปฏิธิน
เกรกอเรียนขึ้นมา
จากปฏิธินจูเลียส
โดยกำหนดให้
ในรอบ 4 ปี
จะต้องมี 1 วัน
เพิ่มเข้าไปใน
เดือนกุมภาพันธ์

1576

มีการศึกษาและ
วิจัยเรื่องอะตอม
ในทางฟิสิกส์
โดยเช่ือมโยงเข้ากับ
ดนตรี
ทำให้เห็นว่า
ในวัตถุหนึ่ง
จะมีทั้งมวลและ
ช่องว่าง
ทำให้สสารมี
การเคลื่อนที่
และเปลี่ยนรูปร่างได้

ช่วงค.ศ.ที่ 19

คาร์ล ลินเนียส
ศึกษาการบานหุบของดอกไม้
ในช่วงเวลาต่างๆ
เพื่อใช้บอกเวลา

1751

ศึกษาเรื่องความทรงจำ
และแยกประเภทของ
ความทรงจำ
เป็น 3 ประเภทได้แก่
1. การรับรู้
2. ความทรงจำระยะสั้น
3. ความทรงจำระยะยาว

นักวิทยาศาสตร์
ชาวอเมริกัน
แอนดรูว์ ดักลาส
พบว่าวงของต้นไม้
สามารถบอก
อายุของต้นไม้ได้

1920

“We perceive the past,
we do not perceive is
as a past,
but as present”

Chronophotography
เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของสัตว์

1882

จิลส์ เดอลูซ
ศึกษาและ
ให้ความสนใจ
แนวคิดเกี่ยวกับ
พื้นที่และความหมาย
ที่แท้จริงของเวลา
ในศาสตร์ต่างๆ
ทั้งคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปรัชญาและ
ศิลปะ

1980
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โอลิเวอร์ แซคส
เขียนหนังสือ
Musicophilia :
Tales of Music and the Brain
จากประสบการณ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประสาทวิทยา
เพื่อศึกษาการรับรู้ดนตรีและ
การทำงานของสมองมนุษย์

2007

แดเนียล เด็นเน็ตต์
กล่าวว่า
“ สมองก็เหมือนเกมปริศนา
เพราะสมองสามาถรรับรู้ได้
อย่างไม่เป็นลำดับ อีกทั้งยัง
สามารถเชื่อมโยงช่วงเวลาต่างๆ
และตีความจากชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ ”

1991

วิลเลี่ยม เฟรดแมน
เกิดแนวคิดที่เรียกว่า
ความทรงจำของเวลา
(Time Memory)
ซึ่งหมายถึง
ความทรงจำที่เกิดขึ้น
เมื่อชิ้นส่วนของ
เหตุการณ์ปรากฏขึ้น

1990
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อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กัน
ของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วคงตัว

1905

วิลเลี่ยม เจมส์
ศึกษาการรับรู้ของเวลา
นิยามคำว่า
Specious Present
โดยหมายถึงช่วงเวลาสั้นๆ
ของการรับรู้
ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
และต่อเนื่องของ
กระบวนการรับรู้
ของสมองและความทรงจำ

1880
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เฮอร์แมน เอ็บบิงฮาวส์

กาลิเลโอ กาลิเลอี
ศึกษาต่อจากอริสโตเติล
และค้นพบทฤษฏี
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
และใช้ลูกตุ้ม
(Pedulum)
ในการทำให้นาQิกา
เดินอย่างเที่ยงตรง

1602

ศตวรรษที่ 17

การศึกษาเกี่ยวกับ
หน่วยของเวลาที่เล็กลง
มีความแพร่หลาย
ในวงการวิทยาศาสตร์

เซอร์ไอแซค นิวตัน
และเฮอร์แมนน์ บอนดี้
ค้นพบความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการเคลื่อนที่
เวลาและแรง

ช่วงค.ศ.ที่ 17

ภาพที่ 40 แสดงแผนภาพแสดงช่วงเวลาของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเวลาในปรัชญาและวิทยาศาสตร์

ใช้เพื่อดูวันและเวลาจากการ
ขึ้น-ลงของพระอาทิตย์
และการเคลื่อนตัวของดาว

Stonehenge สโตนเฮนจ์

อริสโตเติลศึกษาและ
อธิบายเวลาจากการ
ธรรมชาติและการเกิดขึ้น
ของการเคลื่อนที่

ก่อนคริสตศักราช

238 ปี

ก่อนคริสตศักราช

ชาวสุเมเรียนคิดค้นปฏิธินขึ้น
และถูกพัฒนาต่อโดย
ชาวบาบิโลเนียน
แบ่งเดือนตามการ
โคจรของดวงจันทร์

ประมาณ 2000 ปี

ชาวกรีกเริ่มมีความสงสัย
และต้องการหาคำตอบของ
“เวลา”

โครนอส
เทพเจ้าแห่งเวลา

อารยธรรมกรีก
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แผนภาพเแสดงช่วงเวลาของแนวคิดเกี่ยวกับเวลาในปรัชญาและวิทยาศาสตร์
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ภาคผนวก ข
กราฟฟิคสกอร์ของบทประพันธ์ “Grains of Time” และ
กราฟฟิคสกอร์ของบทประพันธ์ “Reminiscence : Memories of Sound”

!
!

91

บทประพันธ์
“Grains of Time”

!

Foot Steps

Clocks

Pad

Stretched Piano/Sampler Piano

ภาพที่ 41 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟฟิคสกอร์ของบทประพันธ์ “Grains of Time”

Grains

Real Sounds : Traffic, City, Ambient

Drone

Reversed Piano

Grains Of Time : Symbols

Sound Events

Reversed Piano with Delay
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ภาพที่ 42 แสดงกราฟฟิคสกอร์ของบทประพันธ์ “Grains of Time”
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0’00

8’00
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Grains Of Time
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บทประพันธ์
“Reminiscence : Memories of Sound”

Clocks

Piano Transformation

Pad

Real Sounds:Traffic, City, Ambient

Drone

Clock Transformation

ภาพที่ 43 แสดงสัญลัษณ์ที่ใช้ในกราฟฟิคสกอร์ของบทประพันธ์ “Reminiscence : Memories of Sound”

Clock Vibration

Grains

Reminiscene : Symbols

Hand Writing

Reversed Piano

Book Closing

Breath
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ภาพที่ 44 แสดงกราฟฟิคสกอร์ของบทประพันธ์ “Reminiscence : Memories of Sound”

0’00

18’49

12’11

Reminiscene : Memories of Sound
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ภาคผนวก ค
ผลงานประพันธ์ที่ผ่านมาของผู้วิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้ของมนุษย์

98
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาและบัณฑิตคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555

!

BACC Exhibition
ECHOES#2
5 เมษายน 2555 ถึง 7 เมษายน 2555
ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1, ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 และลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

!
!
!
!
!
!

!
!ภาพที่ 45 แสดงรูปภาพโปสเตอร์งาน ECHOES#2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
!ที่มา: bacc.or.th, ECHOES#2, เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557,
!เข้าถึงได้จาก http://www.bacc.or.th/event/ECHOES2.html
!

มนุษย์ทุกคนมีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
ซุกซนในสมัยอนุบาล ไปจนถึงเรื่องที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ไม่ว่าจะความจำดีแค่ไหน ก็ไม่มีใครที่
มีความทรงจำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในครรภ์ของแม่เราเองได้ ไม่เคยจำได้ว่าเคยรู้สึกอย่างไร หรือไม่
เคยรับรู้ว่ามีเหตุการณ์ใดน่าประทับใจ แม้ว่าจะใช้เวลาในนั้นถึง 9 เดือน
คงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้กลับไปเป็นทารก ได้รู้สึกและได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยมีความทรงจำ
เกี่ยวกับมัน สำหรับข้าพเจ้าสิ่งที่น่าสนใจในครรภ์คือ การได้ยินและการอยู่ในพื้นที่ที่แปลกไป เพราะ
การได้ยินในครรภ์นั้นจะเป็นการได้ยินผ่านของเหลวและผนังท้องของแม่ ดังนั้นการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลางหลายชนิดทำให้เสียงที่ได้ยินถูกบิดเบือนไปจากแหล่งที่มาของเสียง เสียงที่ได้ยินในครรภ์จึงมี
ความถี่ที่ต่ำกว่าปกติ เสียงที่ได้จะอุดอู้ นอกจากนี้เรายังได้ยินการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองว่าในเวลา
9 เดือน ธรรมชาติได้สร้างอะไรให้เราบ้างและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นการใช้
จินตนาการของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์เสียงในครรภ์ก็เป็นอีกส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้งานชิ้นนี้
ออกมาได้อย่างสมบูรณ์
สิ่งเหล่านี้คงจะทำให้เรากลับไปคิดถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตน้อยๆ ที่อาศัยอยู่ใน
ร่างกายของแม่ได้ดีทีเดียว
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ภาพที่ 46 แสดงรูปภาพงาน เสียงในครรภ์ (In A Womb) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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นิทรรศการจัดวางเสียง

!

BACC Exhibition
Hear Here เสียง เสียง
9 ธันวาคม 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2556
ทางขึ้นชั้น 7 - 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิด 8 ธันวาคม 2555 เวลา 18:30 น.
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!ภาพที่ 47 แสดงรูปภาพโปสเตอร์งาน The Inside ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
!ที่มา: Hear Here Exhibition, Hear Here Exhibition, เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฏาคม 2557,
!เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Hearhereexhibition/photos/a.
!221182204683328.57240.195791217222427/221182948016587/?type=3&theater)
!

สรัญรัตน์ แสงชัย
เริ่มต้นการทำงานจัดวางเสียงจากงาน In The Womb ที่จำลองสภาวะของเสียงภายใน
ร่างกาย โดยพยายามที่จะสื่อถึงสภาพแวดล้อมการได้ยินของทารก เสียงของน้ำ ความอุดอู้ และความ
เคลื่อนไหวภายในครรภ์มารดา เพื่อสื่อให้ผู้ฟังได้จินตนาการถึงสภาวะการได้ยินของเด็กทารกที่เริ่ม
การรับรู้ของหูผ่านสื่อกลางที่เป็นของเหลวในครรภ์ จนเมื่อเราเติบโตมาในสภาวะปัจจุบัน ที่เราได้ยิน
ผ่านสื่อกลางที่เป็นอากาศ ซึ่งเป็นสองสภาวะที่มีความแตกต่างต่อการรับรู้ของเรามาก ในงานชุด
Insider นี้ สรัญรัตน์ ทำให้ผู้ฟังได้กลับมามีประสบการณ์ของการอยู่ใน ‘ครรภ์ของเสียง’ อีกครั้ง
โดยการออกแบบเสียง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและความรู้สึกให้เราได้ระลึกถึงสภาวะของการรับรู้
เสียงภายใน ที่มิได้กำหนดขอบเขตของความเป็น ‘ภายใน’ ไว้แค่เพียงในร่างกาย
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ภาพที่ 48 แสดงรูปภาพการติดตั้งงาน The Inside ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 49 แสดงรูปภาพงาน The Inside ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ประวัติผู้วิจัย

!
ชื่อ - สกุล
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555
ประวัติการแสดงผลงาน
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

นางสาวสรัญรัตน์ แสงชัย
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2533
โรงพยาบาลพิษณุเวช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
7/63 ห้อง 503 อาคารรัชดาเทอเรศ ซอยพหลโยธิน 24
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุโลก
สำเร็จการศึกษาปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดศ.บ.
(ดนตรีเชิงพาณิชย์) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แสดงผลงานศิลปะเสียงจัดวาง “เสียงในครรภ์” ในนิทรรศการ
แสดงผลงานนักศึกษาและบัณฑิตคณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
แสดงผลงานศิลปะเสียงจัดวาง “The Inside” ในนิทรรศการจัดวาง
เสียง Hear Here หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมประพันธ์ดนตรีประกอบเวทีเรื่อง “ลังกาสิบโห”
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมประพันธ์ดนตรีประกอบแอนิเมชั่น “เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์
ซีซั่น 3”
ประพันธ์ดนตรีประกอบหนังสือนิทานเสียงเรื่อง Maurice’s valises
อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา Commercial Composition
ในระดับปริญญาตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมประพันธ์ดนตรีประกอบแอนิเมชั่น “เชลดอนหอยกู้โลก ซีซั่น 5”

