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“สะทอนกองอยูในตัวเรา ชองวางของอากาศ ธาตุ รูปทรง พื้นที่สามมิติ เนื้อเยื่อ ผิวหนัง กำแพง รอยปะติดปะตอ เสนสาย 
สิ่งเหลานี้เชื่อมตอเรากับการรับรูคลื่นความถี่ทั้งมวล ราวกับรางกายของเราเปนการผสานกันของหูกับวงดนตรีออรเคสตรา 
เราเปนทั้งที่พักและหัวใจของเสียง เราเปนทั้งผูสรางและผูเสพเสียงในเวลาเดียวกัน เราเปนกลองดำและเสียงสะทอน ฆอนและทั่ง 
โถงที่เต็มไปดวยเสียง เทปบันทึก วิหารแหงเสียง เปนเครื่องหมายคำถามที่เดินทางไปในดินแดนของสิ่งมีความหมายและไรความหมาย
ที่ผุดออกมาจากเปลือกของรางกายเรา หรือจมหายไปกับคลื่นของเสียงที่ทวมทน

เราเปนทั้งเงาสะทอนของเสียง และผูใหกำเนิดเสียง 
ในตัวเรา ทั้งเสียงและเงาสะทอนของมัน ผสมผสานและหลอมรวมกันเปนหนึ่งเดียว”1

บรรเลง (PLAY)

บอยครั้งที่เราสราง นอยครั้งที่เราฟง เสียงรอบตัวเกิดขึ้น เราสรางเสียงกลับคืน เปนวงจรที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไมรูจักจบสิ้น เราหายใจ
เขา เปลงเสียง ขยับรางกาย สรางเสียง เคลื่อนไหว ใหชีวิตกับความถี่ทั้งหลายไดโลดแลนและสะทอนกลับมาสูการรับรู เรามีชีวิตอยูใน
โลกที่เสียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเรา

Michel Serres นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ไดเขียนไววา “การฟงคือผลของความสั่นสะเทือน และการสั่นสะเทือน คือการสราง”  เพราะ
เมื่อเราเรียนรูถึงระบบการไดยินของคน เราจะรูวาการไดยินเริ่มจากการที่เสียงเขาไปในหู สรางใหเกิดการสั่นสะเทือนที่แกวหู กระดูกทั่ง  
คอน โกลน และคอเคลีย ของเหลวในคอเคลียก็จะไปสั่นเซลลขน ที่แปรความสั่นสะเทือนใหเปนกระแสไฟฟา สงไปยังเสนประสาท 
สมอง และแปลเปนความหมาย ซึ่งกระบวนการเหลานี้แสดงใหเห็นวา หัวใจของกระบวนการสรางและรับรูเสียงก็คือความสั่นสะเทือน 
ที่จะเปนผูสรางชีวิต และความหมายกับเสียง และเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในรางกาย ทั้งขณะที่เกิดเสียง กอน
การรับรูและแปลความหมายของเสียง

เหตุใดเราจึงแยกเอาปรากฏการณของการฟงออกจากการสรางเสียงเลา? เหตุใดเราจึงแยกตัวของเราออกจากสภาพแวดลอมของเสียงที่
อยูรอบตัว และหอหุมเราไวเหมือนครรภของมารดา ที่หลอเลี้ยง ปกปอง และเชื่อมโยงสายใยชีวิตของเรา  “เสียงตะโกน เสียงแตร 
เสียงผิวปาก เสียงรถยนตร เสียงของการคร่ำครวญ เสียงของการทุมเถียง เสียงของการดูถูกเหยียดหยาม เสียงของการทะเลาะเบาะ
แวง เสียงของการประชุม เสียงของการรวมตัวกันของผูคน เสียงของการเลือกตั้ง เสียงของการอภิปรายโตแยง เสียงของการสนับสนุน 
เสียงของสงคราม เสียงของการทำลายลาง ไมมีเสียงใดที่เกิดขึ้นใหม ไมมีเสียงใดที่ไมเกิดขึ้นซ้ำ เสียงเหลานี้ใหความหมายและสะทอน
ภาพของสังคมเรา” 2 ดังนั้นจึงเปนไปไมไดเลย ที่เราจะปฏิเสธการเปนสวนหนึ่งของเสียงในสังคมที่เราสราง เพราะเสียงเกิดจากเรา และ
เราก็ถูกหลอหลอมและเลี้ยงดูจากเสียงที่เราสราง

เพราะการฟง มิไดเปนเพียงกิจกรรมแหงความรื่นรมย หากแตธรรมชาติไดสรางหูใหเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยใหเรามีชีวิตรอด เสียง
ของศัตรู แหลงอาหาร ผูปกปอง ผูคราชีวิต ฤดูกาล ความเปลี่ยนแปลง สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตสรางเสียง การสั่นสะเทือน และผลกระทบ  
เมื่อใดที่เราละเลยที่จะใชหูในการรับรูและสำรวจความเปนไปของสิ่งที่อยูรอบตัวเรา นั่นจะไมใชสิ่งที่แสดงถึงการไปสูวาระสุดทายของ
เราดอกหรือ

“ถึงแมวาวันหนึ่งที่ผูคนหลากหลายในเมือง จะกัดกินและทำลายเมืองที่พวกเขาอยูจนหมดสิ้น แมกระทั่งพลังงานชิ้นสุดทายที่จะทำใหหู
ของพวกเขาไดยิน แตเมือง จะไมมีวันที่จะหลบซอนตนเอง มันจะเปดรางกายของมันใหกับการเติบโตอยางธรรมชาติ และกรีดรองถึง
การมีชีวิต” 3

1 Michel Serres, Boxes, the five sense, a philosophy of mingled bodies, p.141

2 Michel Serres, Boxes, the five sense, a philosophy of mingled bodies, p.107

3 Zhang Anding, The political listening of urban sounds, p.34



หยุด - ฟง (PAUSE) 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรา หยุด - ฟง เมื่อเราหยุดความเคลื่อนไหว เสียงดนตรีที่หยุดลง เสียงรอบตัวที่เขามาแทนที่ เสียงของเมืองที่หายไป 
เมื่่อหูฟงครอบทับลงมาบนศรีษะ เสียงของคนหนึ่งที่เริ่มพูด อีกคนตองหยุดฟง เสียงที่ดัง กลบเสียงที่เบา เสียงของความเกา เลือนหาย
และถูกแทนที่ดวยเสียงที่ใหมกวา เสียงของความขัดแยง กลมกลืน เสียงของการประสาน และ ทับถมกันของสิ่งที่ขาดสมดุลย       

ในโลกที่เต็มไปดวยเสียงที่ถาโถมเขาใสเราอยางไมหยุดหยอน เปนไปไดหรือที่เราจะ หยุด - ฟง ไดจริง ดังที่ Attali กลาวไววา “เมื่อ 
John Cage เปดประตูของหองแสดงดนตรีใหเสียงของทองถนนเดินทางเขาไป เขาไดสรางใหดนตรีเดินทางไปสูจุดสุดทายของมัน เขา
สบประมาท ดูหมิ่น สัญญะและความเชื่อมโยงของมัน ในขณะที่เขานั่งนิ่งอยูบนเปยโนเปนระยะเวลาสี่นาที สามสิบสามวินาที และ
ปลอยใหผูชมอดรนทนไมไดในการที่จะสงเสียง เขาไดใหสิทธิ์ในการสรางเสียง คืนกลับไปสูผูคนที่ไมอยากจะไดรับสิทธิ์นั้น”4

เราตองการอะไรจากการหยุด - ฟง  ความเงียบ? ความสงบ? ความสันโดษ? หรือความไมอยากรับรู? และจากสถานการณปจจุบันที่เรา
ใชชีวิตอยูทามกลางเสียงรอบตัว ทั้งสภาพแวดลอมของเสียงที่มีอยู และสภาพแวดลอมของเสียงที่เราสราง ไมวาจะเปนการเปดโทรทัศน 
การฟงเครื่องเลนเพลงสวนตัว เสียงดนตรีในรานอาหารและหางสรรพสินคา เสียงของโฆษณาและการประกาศตางๆ ทำใหเราตองยอน
กลับมาคิดวาเปนไปไดจริงหรือ ที่เราจะสามารถอยูในสภาวะของการหยุด - ฟงได 

Brian Hatton กลาวไววา “เปนไปไดไหมวาเราเลือกที่จะเขามาอยูในเมืองเพื่อเขาถึงความสันโดษ แนวคิดนี้เปนสมมติฐานที่ไมเคยมี
การกลาวถึงในโลกสมัยใหมที่เชื่อในเรื่องของอุดมคติของความเปนปจเจก ในที่นี้ ความสันโดษมิไดมีความหมายเดียวกันกับการแยกตัว
โดดเดี่ยว  การแยกตัวโดดเดี่ยวเปนปรากฏการณหนึ่งของธรรมชาติ แตการสรางความสันโดษเปนการคิดคนของวัฒนธรรม การแยกตัว
โดดเดี่ยวเปนการยัดเยียดให ในขณะที่การสรางความสันโดษเปนการตัดสินใจ”5

แทจริงแลวสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดจากการหยุด หรือจากการฟง? ในยามที่เราจมมิดอยูในมหาสมุทรของเสียงทวมทน และถูกเหวี่ยงไปมา
ดวยคลื่นของเสียงจำนวนมากที่ถาโถมเขาใส รางกายของเราจะยังรับรู สรางความหมายและสะทอนเสียงกลับ ไดอยางมีเหตุผลหรือไม?  
ในสภาวะที่เราถูกแวดลอมไปดวยเสียงที่ไมกลมกลืน เสียงที่สรางความรำคาญไมพึงพอใจ เสียงที่สอดประสาน เสียงที่กลมกลืน จะเปน
ไปไดหรือไม? วาเราจะสามารถสรางสมดุลยในการฟง และเลือกที่จะเลนเกมของเสียงที่จะนำไปสูดุลยภาพและความงามของการฟงให
กับตนเอง ดังที่ Zhang Anding เขียนไววา 

“การฟง มิไดเปนเพียงพฤติกรรมในการรับรูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยไมสนใจถึงความสำคัญในการสรางความเกี่ยวของระหวางคนกับ
เสียงที่เกิดขึ้นของเมือง การฟงจึงเปนเกมที่ตองมีความสมมาตร เปนสัดสวนรับกัน และสมดุลยกันอยางแทจริง” 6

หากเรามุงมั่นที่จะหยุดโดยไมฟง และฟงโดยไมหยุด ผลลัพธที่ไดอาจเปนเพียงการชะลอมิใหเราจมดิ่งไปในกับดักและวังวนของเสียงที่
นับวันจะทวมทนทวีคูณขึ้นอยางไมรูจักจบสิ้น เสียงที่ทรงพลังอำนาจ เสียงที่รุกล้ำ เสียงที่ทำใหเราบอดใบ เหลานี้มิเพียงแตจะทำใหสม
ดุลยของเสียงในชีวิตเราสูญหาย แตอาจทำใหเราสูญเสียความเปนมนุษยไปไดในที่สุด

“ชีวิตของเราตกอยูในความซับซอนของการสรางดุลยภาพระหวางเสียงดนตรีและเหลาเสียงของความสับสนวุนวายที่ทับถมกัน และเมื่อ
เสียงที่สอดประสานกลมกลืน หลีกทางใหกับเสียงของความสับสนวุนวาย เมื่อนั้น เสมือนการแตกราวของเขื่อน ที่เราจะตองตาย และ
เมื่อเสียงกรีดรองหลั่งไหลและทะลักเขาสูแกวหูของเรา การจบสิ้นของเรา จะเกิดขึ้นตอเมื่อเสียงที่ทวีคูณขึ้นมานั้น ไดเฉลิมฉลองชัยชนะ
ครั้งสุดทายของมัน”7

4 Jacques Attali, Composing: Noise, The political economy of music, p136-137

5 Brian Hatton, Audio Culture, p.98

6 Zhang Anding, The political listening of urban sounds,  p.30 

7 Michel Serres, Boxes, the five sense, a philosophy of mingled bodies, p.107



ยอนหลัง (REWIND)

“เสียงเปนสิ่งประหลาด ในความเปนจริง มันแทบจะไมไดมีรูปรางเปนวัตถุเสียเลยดวยซ้ำ เพราะมันไมมีความเปนสสารหรือมวลที่
ชัดเจน หากแตเสียงคือกระบวนการ และเปนกระบวนการซับซอนของโมเลกุลที่เคลื่อนไหว วัตถุเคลื่อนไหว อากาศเคลื่อนไหว และบาง
ครั้ง ของเหลวก็เคลื่อนไหว แตสำหรับเสียง คุณไมสามารถที่จะจับตองมันได คุณไมสามารถสัมผัสมันได และคุณไมสามารถรูสึกถึงมัน
ไดดวยมือของคุณ 

เสียงไมใชสิ่งของ แตสิ่งของทั้งหลายสรางเสียงดวยการเคลื่อนไหว และเมื่อเวลาที่เสียงหายไป คุณจะไมเหลืออะไรนอกจากความทรงจำ 
และเมื่อเปรียบกับการเคลื่อนไหวอยางซับซอนของมือ ขอมือ และแขนของศิลปนพูกันจีน  สิ่งที่คุณเห็นคือความเคลื่อนไหว เวลาที่ผัน
ผาน และสิ่งที่ปรากฏขึ้น สำหรับศิลปนพูกันจีน สิ่งที่เหลือไวจากความเคลื่อนไหวเหลานั้นคือรองรอยบนกระดาษที่คุณสามารถเห็นได 
ในขณะที่เสียง เมื่อสรางความเคลื่อนที่ใหกับโมเลกุลของอากาศแลว กลับไมทิ้งรองรอยใดๆไวเบื้องหลัง 

เสียงคลี่คลายไปในเวลา และสลายรูปไปอยางนิรันดร  สิ่งเดียวที่หลงเหลือ คือความทรงจำ และความทรงจำก็สามารถที่จะเลือนรางไป
ไดอยางรวดเร็ว” 8

ปรากฏการณเสียงไดสรางความมหัศจรรยใหกับชีวิตของเราอยางไมรูจักจบสิ้น ศาสตรสาขาวิชาตางๆ ลวนแลวแตแสวงหาวิธีการ
สารพัน ในการที่จะครอบครองและควบคุมเสียงใหได เพราะเปาหมายของการควบคุมเสียง ก็คือการควบคุมเวลา และความสามารถใน
การควบคุม หยุด ยอนเวลา เปนอำนาจสูงสุดที่มนุษยหลายชั่วอายุคนแสวงหา   เสียงของพายุ ลม คลื่น ฝูงนก เสียงสะเทือนของผืน
แผนดินกอนที่เหตุการณแผนดินไหวจะเกิดขึ้น เปนสิ่งที่นักพยากรณและผูคนในอดีต  เงี่ยหูฟง โดยมีความคาดหวังที่จะลวงรูถึงอนาคต 
เปดเผยอดีต และไขความลับของจักรวาลที่กระซิบผานความเคลื่อนไหวของสิ่งตางๆรอบตัว 

ไมเพียงแตเวลา ที่เราจะสามารถควบคุมไดผานการควบคุมเสียง ความทรงจำ ความรูสึก หรือแมแตการรับรูพื้นที่ก็ถูกจินตนาการขึ้นได
จากอำนาจที่เรามีเหนือเสียง ตัวอยางที่เราเห็นไดในชีวิตประจำวันก็เชนเครื่องเลนเพลงสวนตัว (Walkman) “ ที่ทำหนาที่เปนทั้ง
หนากาก และ ละครหนากาก บนเวทีเงียบๆ ของผูแสดงและผูชมในเวลาเดียวกัน Walkman เปนสัญลักษณของของเลนสำหรับชนเผา
สมัยใหม ที่จะทำใหดนตรีสูญเสีย - เปลี่ยนแปรบริบทเดิมของเสียง ไปพรอมๆกันการเดินทางทามกลางความไมหยุดนิ่งของชีวิต” และ 
“Walkman ยังเปนสัญลักษณที่สำคัญของ ‘ศิลปะที่อยูในความเปลี่ยนแปลง’ และเปนตัวอยางของการสรางสมดุลยระหวางเสียงของ
เรากับเสียงรอบตัว ภายใตปุม START/STOP, FAST FORWARD, PAUSE and REWIND เราสามารถที่จะควบคุม - ปลดปลอยเสียง
ของเรา ไปสูสภาวะแวดลอมรอบตัวได ไมวาสภาวะนั้น จะเปนชวงเวลาที่บอบบางและผันแปรไปไดงายเพียงใด” 9

หากธรรมชาติบันดาลใหเรามีอำนาจในการหยุด - ยอน - ยอ - ขยายเวลา เจตนาของธรรมชาติ คงมิไดเปนการสรางความสามารถให
เราในการยอนกลับไปทำรายมัน หากแตเปนการเปดโอกาสใหเราไดเรียนรูวิธีในการที่จะอยูรวมอยางสมดุลยกับธรรมชาติรอบตัวเรา 
และการมีชีวิตอยางสมดุลย จะเกิดขึ้นมิได หากเราไมเรียนรูที่จะดำรงอยู ทั้งในบทบาทของการเปน ผูฟง - ผูสรางเสียง ผูแสดง - ผูชม 
ผูรับ - ผูให ในเวลาเดียวกัน

“เสนสายของเสียงถักทอใหศิลปะเสียงมีความรุมรวยอยางมหัศจรรย มันเฉลิมฉลองการรับฟงของหู ในโลกที่เรามักจะใหความสำคัญ
กับการรับรูดวยตา 

ภาษาอันเปนเครื่องมือในการสรางความคิด มีแนวโนมที่จะพึ่งพาสิ่งที่ตาเห็น ในขณะที่ศิลปะเสียงกระตุนใหเราฟง มันทำใหหูของเรา
แหลมคม สรางจินตนาการของเราใหแจมชัด และพัฒนาเราไปสูความเปนมนุษย” 10 

8 Robert Worby, An introduction to sound art, Sound and the City, p.13

9 Iain Chambers, The Aural Walk, Audio Culture: Readings in Modern Music,  p.99

10 Robert Worby, An introduction to sound art, Sound and the City p.22



ฟงไปขางหนา (FAST FORWARD)

ในเวลาของปจจุบัน สิ่งล้ำคาของอดีตกำลังสูญเสียความหมายของมัน คุณคาเดิมที่เคยถูกยกยอง กำลังถูกเปลี่ยนแปรไปดวยพลังของ
การบริโภคอยางไรสติ การผลิตซ้ำที่ลนหลาม อำนาจของการโฆษณากำลังทำใหเราบอดใบไปกับเสียงที่ทวมทน เรากำลังทำซ้ำในสิ่ง
เดิมๆ และลืมที่จะมีชีวิตอยูกับปจจุบัน 

ในวิกฤตที่พลังของเสียงถูกควบคุมอยางเบ็ดเสร็จ ภาพลวงตาของความสมบูรณจากสิ่งที่เปนเพียงตัวแทน การทำซ้ำที่คอยๆ ปดปาก
เสียงร่ำรองของการสรางสรรค ในชวงเวลานี้  “ไมมีการสื่อสารใดเกิดขึ้นไดระหวางคนอีกตอไป ดวยวาสัญญะเดิมไดถูกทำลาย และ
สัญญะที่เราใชกันอยูในปจจุบันก็เปนการทำซ้ำแลวซ้ำเลา เราถูกพิพากษาใหอยูในสภาวะของความเปนใบ จนกระทั่งถึงวันที่เราจะ
สามารถหาวิธีใหมในการที่จะสรางความเชื่อมโยงของเราเขากับโลก และเชื่อมโยงความหมายที่เราสรางเขากับบุคคลอื่นๆ และนั่นก็คือ
ความหมายของการสรางสรรค (composition)  ซึ่งเปนการกระทำที่มีเจตนาเพียงแคเปนการกระทำหนึ่งๆ ที่ไมเสแสรงและพยายามที่
จะยัดเยียดความหมายใหม ใหกับการใชสัญญะเดิมๆ” 11 

John Cage ไดเรียกรองใหเหลานักประพันธเพลงและนักดนตรีทั้งหลาย วางมือจากการถือครองอำนาจของการสรางสรรค และความ
ถูกตองของดนตรีไวแตเพียงผูเดียว เขาเรียกรองใหเหลาศิลปนมอบความไววางใจนั้นใหกับผูฟง เพื่อที่พวกเขาจะไดเลือกและสราง
บทเพลงที่เปนของพวกเขาเองไดอยางอิสระ ไมวาจะเปนในพื้นที่ใด กับบุคคลใด และกับเสียงใด  Cage เขียนไววา “ศิลปนของเสียงนั้น 
ตองยอมละทิ้งความตองการในการควบคุมเสียง ปลอยใจใหวางจากดนตรี และออกตามหาวิธีการที่จะทำใหเสียงเปนตัวของมันเอง
มากกวาที่จะใชมันเปนเพียงแคสื่อกลางของทฤษฎีที่มนุษยสราง หรือ เพื่อรองรับการถายทอดทางอารมณของมนุษย” 12  

เมื่อการกระทำที่เปนการสรางสรรคเสียง มิไดถูกจำกัดไวแตเพียงในมือของศิลปนผูสราง หากแตเปนบทสนทนาระหวางผูสรางและผูรับ
รูเสียง ที่จะประสานความแตกตางระหวางเสียงของ รางกาย เรา สิ่งแวดลอม ผูคน และธรรมชาติ ดังที่ Karlheinz Stockhausen นัก
ประพันธเพลงชาวเยอรมันผูบุกเบิกแนวคิดในการประพันธที่วางฐานรากใหกับการสรางสรรคเสียงใหมๆ ในปจจุบัน ไดกลาวถึง
ประสบการณในการสรางสรรคของเขาไววา “ในระหวางหองเพลง เราจะคนพบบางสิ่งบางอยางที่ทำใหเราไดยินจังหวะและความเปน
ตัวตนของเราเอง” ซึ่งแสดงใหเราเห็นวา หากเราเปดหู เปดใจใหกวาง และมีความมุงมั่นที่จะไดยินเสียแลว  “ในเวลาที่เสียงของความ
สับสนวุนวาย กลับมาอยูรวมกันกับความเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อคนสองคนตัดสินใจที่จะทุมเทจินตนาการและความตองการที่
จะสรางความเปนไปไดในการสรางความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน นั่นคือเสนทางของอนาคต”13

ในป 1952 ที่ผูฟงในหองแสดงดนตรีของ John Cage ไดมีประสบการณกับ บทเพลง 4’33 นั้น อาจจะยังไมใชเวลาที่ทุกคนจะสามารถ
เขาใจและรับรูไดถึงอิสรภาพในการฟงและสรางเสียงที่ Cage พยายามจะสื่อสาร แตมาบัดนี้ เวลาผานไปคอนศตวรรษ  และ เราก็ได
เฉลิมฉลอง Centennial ของ Cage ไปแลวในป 2012 นี่จะยังไมใชเวลาอีกหรือ ที่เราจะภาคภูมิใจในสิทธิ์และเสรีภาพในการฟงของเรา 
และเริ่มที่จะใชชีวิตอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับหูของเรา เราจะเฉลิมฉลองอิสระในการฟงที่ไมถูกจำกัด กาวพนความตองการในการ
ยึดถือครอบครองเสียง  และใชชีวิตของการเปนผูเสพสรางเสียง อยางสมบูรณ

Michel Serres ไดกลาวไวอยางงดงามถึงหูของเราวา “รอยสลักรูปโคงที่สวยงามบนในหูทั้งสองขางของเรานั้น ดูคลายกันกับรอยบุม
ของลักยิ้ม ที่ขดและคลายเกลียวของใบหูใหดูเหมือนเขาวงกต และเปนทางคดเคี้ยวสุดทาย กอนที่เราจะไปถึงความรู ที่ยังไมมีผูใดเคย
ไดรับรู เราสวมใสเครื่องหมายคำถามสองอันไวบนศรีษะของเรา บนแตละขางซายขวาของศรีษะเรา คือใบประกาศ คือกุญแจเสียง 
ที่ยังรอคอยการสะทอนกลับและยังไมไดรับคำตอบใด”14

11 Jacques Attali, Composing: Noise, The political economy of music, p.134

12 Cage, Silence, p.10

13 Jacques Attali, Composing: Noise, The political economy of music, p.143

14 Michel Serres, Boxes, the five sense, a philosophy of mingled bodies, p.144


