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ค าน า 
 

การวิจารณ์ดนตรีไทย: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 6) เล่มนี้  เป็น
ส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรวิจัยในโครงกำร “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อ
อินเทอร์เน็ต”  โดยมีอัญชลี  ชัยวรพร เป็นหัวหน้ำโครงกำร  โครงกำรวิจัยนี้นับเป็นกำรท ำวิจัยระยะที่ 2 
ต่อเนื่องจำกระยะแรก คือ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับ
วัฒนธรรมเสมือนจริง”   โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร  ซึ่งได้
จัดท ำผลกำรวิจัยของโครงกำรในรูปของหนังสือเพื่อเผยแพร่  จ ำนวน 6 เล่ม  ดังนี้ 

1.  กำรวิจำรณ์ศิลป์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต [บทสังเครำะห์
งำนวิจัย] (เล่ม 1) 

2.  กำรวิจำรณ์วรรณศิลป์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 2) 
3.  กำรวิจำรณ์ทัศนศิลป์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 3) 
4.  กำรวิจำรณ์ละครเวที: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 4) 
5.  กำรวิจำรณ์ภำยนตร์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  (เล่ม 5) 
6.  การวิจารณ์ดนตรีไทย: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 6) 

 
 

หนังสือเล่มท่ี 6 นี้ เป็นผลกำรวิจัยของสำขำศิลปะกำรละคร (ละครเวที)  ซึ่งศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้งสองประเภท ซึ่งถือ
ได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพยำยำม
ตอบค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์
ของกำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร   
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับโครงการวิจัยการวิจารณ์ 
โครงกำรวิจัยกำรวิจำรณ์นี้ได้รับทุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  มำอย่ำงต่อเนื่อง

ตั้งแต่ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย” ภำค 1 และภำค 2  ที่มุ่ง
แสวงหำพลังทำงปัญญำจำกกำรวิจำรณ์ศิลปะ ในขณะเดียวกันก็ช้ีให้เห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของวัฒนธรรม
ลำยลักษณ์ในกรอบของสังคมปัจจุบัน และโครงกำรต่อมำคือ “กำรวิจำรณ์ในฐำนะปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยเพื่อ
พัฒนำควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์” ได้พยำยำมแสวงหำกำรเช่ือมโยงของกำรวิจำรณ์ศิลปะกับสังคม
ในฐำนะกิจสำธำรณะ   

 
การวิจารณ์ศิลปะกับสังคมไทยร่วมสมัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐำนเบื้องต้นว่ำ  ตำมที่เข้ำใจกันแต่เดิมว่ำกำรส่งผ่ำนวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์
ด ำเนินไปตำมกระแสของเวลำ คือ จำกวัฒนธรรมมุขปำฐะ  ไปสู่ลำยลักษณ์ และล่ำสุดไปสู่อินเทอร์เน็ต  ภำพ
ดังกล่ำวอำจจะไม่ตรงควำมเป็นจริงทั้งหมด  เนื่องจำกในปัจจุบันกิจกรรมกำรวิจำรณ์ยังคงมีกำรส่งต่อ  
แลกเปลี่ยน  และเช่ือมโยงกันอยู่ตลอดเวลำ  โดยไม่อำจแยกได้ว่ำ วัฒนธรรมสิ่งพิมพ์เป็นโลกของอดีต และ
วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตเป็นโลกของปัจจุบันและอนำคต   ด้วยเหตุน้ี  โครงกำรวิจัยจึงมุ่งที่จะวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งควำมเช่ือมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้ง
สองประเภท ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็พยำยำมตอบ
ค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของ
กำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร    

 
วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
2. ศึกษำลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 
3. ศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนือ่งกบัศิลปะซึง่กระตุ้นใหเ้กิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 

 
วิธีวิจัย 

1. วิเครำะห์ข้อมูลทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ได้ส ำรวจไว้แล้ว  รวมทั้งแสวงหำแหล่งข้อมูล
เพิ่มเติม 

2. สัมภำษณ์ผู้รู้ ทั้งผู้ที่มีผลงำนวิจำรณ์อยู่แล้ว และผู้ทรงควำมรู้ที่มิได้เขียนงำนวิจำรณ์ 
3. ส ำรวจตัวงำนและแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ในแต่ละสำขำ  ที่เอื้อให้เกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และจุด

ประเด็นให้เกิดกำรแสดงทัศนะวิจำรณ์ 
4. สร้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรวิจำรณ์ศิลปะ เช่น กำรจัดเสวนำ  คลินิกกำรวิจำรณ์ ฯลฯ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี  แบ่งเป็น 2 โครงกำรและ 2 ระยะ คือ  

1.  ระยะแรก 18 เดือน  คือ  โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำย
ลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” (1 ตุลำคม 2553 ถึง 31 กรกฎำคม 2555) ซึ่งมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริ
ชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร 

2. ระยะสอง 18  เดือน คือ  โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์
กับสื่ออินเทอร์เน็ต" (15 กันยำยน 2555 ถึง 14 มีนำคม 2557)  หัวหน้ำโครงกำร คือ  อัญชลี   ชัยวรพร  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ข้อมูลเพิ่มเตมิจำก 18 เดือนที่ 1 และบทวิเครำะห์งำนวิจำรณ์ในสื่อทั้งสองประเภท 
2. ข้อมูลและข้อสรุปเบื้องต้นว่ำด้วยลักษณะสร้ำงสรรค์ของงำนวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต  
3. ข้อสรปุว่ำด้วยควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อทั้งสองประเภท 
4. ข้อสรปุว่ำด้วยปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกบัศิลปะซึง่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
5. เครือข่ำยของผู้รู้และผู้สนใจกำรวิจำรณ์ 
6. หนังสือเกีย่วกับกำรวิจำรณ์ศิลปะในแตล่ะสำขำ และหนังสือรวมบทควำมวิชำกำรของที่ปรึกษำอำวุโส 
7. บทควำมทำงวิชำกำรของผู้วิจัยและผู้ร่วมกิจกรรมของโครงกำรวิจัยฯ ที่จะลงพิมพ์ในวำรสำรต่ำงๆ 
8. ข้อสรปุของกำรวิจัยทีส่่งผลต่อ   

 
สรุปผลการวิจัย 

กำรวิจำรณ์งำนศิลปะต่ำงพื้นที่ ย่อมมีควำมแตกต่ำงในด้ำนเนื้อหำและวิธีกำร กำรปรำกฏข้ึนของ
รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตในสำขำสังคีตศิลป์นับเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
พลวัตทำงวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตำมปริบทและเงื่อนไขทำงสังคม ผลกำรวิจัยกำรวิจำรณ์ศิลปะในสำขำ
สังคีตศิลป์พบว่ำ ภำพของชุมชนนักดนตรีไทยบนสื่ออินเทอร์เน็ต ยังไม่เกิดสังคมของกำรวิจำรณ์เชิงลำยลักษณ์
อย่ำงเต็มรูป กล่ำวคือ กำรสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมมุขปำฐะที่ปรับเปลี่ยนให้อยู่
ในรูปแบบของลำยลักษณ์เพียงเท่ำนั้น และในบำงกรณีเป็นเพียงกำรแสดงข้อคิดเห็นหรือกำรอธิบำยควำมเชิง
ปริบทมำกกว่ำกำรวิจำรณ์ตัวงำน ดูรำวกับว่ำ “ดนตรี” เป็นเครื่องมือกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ มำกกว่ำ
จะมุ่งเน้นกำร “วิจำรณ์” เนื้อหำทำงดนตรี ท ำให้มองเห็นถึงกำรขำดเอกภำพและควำมชัดเจนที่จะน ำเสนอบท
วิจำรณ์ทำงดนตรีอย่ำงชัดเจน 

อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณของผู้เข้ำเยี่ยมชมที่มีเป็นจ ำนวนมำกและจ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็นด้วย
มุมมองต่ำง ๆ ในสื่ออินเทอร์เน็ต กลับสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพื้นที่ใหม่ที่เพิ่มควำมเป็นสำธำรณะของ
วิชำกำรควำมรู้และมีพื้นที่อิสระทำงควำมคิด น ำมำสู่ประเด็นกำรพูดคุยหรือถกเถียงอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้
เกิดกำรแพร่กระจำยของเนื้อหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยในจ ำนวนที่มำกข้ึนและมีอิสระ ในขณะเดียวกัน 
เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์พบว่ำ  โลกแห่งควำมเป็นจริงเป็นตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรม
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ลำยลักษณ์อย่ำงมีนัยของควำมเป็นเอกลักษณ์ กล่ำวคือ ควำมรู้ด้ำนดนตรีไทยถูกผลิตซ้ ำผ่ำนสถำบันต่ำงๆ ทำง
สังคม ทั้งรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เช่น หน่วยงำนรำชกำร ระบบกำรศึกษำ บ้ำนดนตรี เจ้ำส ำนัก สถำบัน
กำรเมืองกำรปกครอง ฯลฯ และที่เป็นนำมธรรม เช่น ค ำสอน ขนบ ธรรมเนียม จำรีต ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่ำงๆ เหล่ำน้ี
ได้ท ำหน้ำที่ผลิตซ้ ำค ำตอบหรือควำมเห็นในรูปแบบของ “ส ำนัก” หรือ “ควำมเป็นด้ังเดิม-ควำมเป็นสมัยใหม่” 
เช่น ชุดควำมรู้ที่ว่ำด้วยประวัติศำสตร์เครื่องดนตรีไทย ประเภทของเพลงไทย บทบำทหน้ำที่ของเครื่องดนตรี
ชนิดต่ำงๆ ขนบกำรบรรเลง กำรใช้วงดนตรี บทเพลงในงำนพิธีกรรมต่ำงๆ รวมไปถึงลักษณะกำรบรรเลงดนตรี
ไทยที่ถูกต้อง ฯลฯ โดยคลังข้อมูลอันเป็นชุดควำมรู้เหล่ำนี้ ได้ท ำให้คนในวัฒนธรรมดนตรีไทยยึดถือเป็น
ค ำตอบหรือข้อคิดเห็นอย่ำงไร้ข้อกังขำและกลำยเป็นกรอบควำมคิดที่ผลิตซ้ ำมำโดยตลอด ลักษณะดังกล่ำวนี้
ถือเป็นภำพสะท้อนมุมหนึ่งที่ส ำคัญในควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของคนในวัฒนธรรมดนตรีไทยที่มีมำแต่
ดั้งเดิม จนกระทั่ง อำจมองได้ว่ำ เป็นกำรปิดกั้นควำมคิดหรือวิธีคิดอื่น ๆ ที่จะน ำมำอธิบำยดนตรีไทยด้วย
มุมมองที่หลำยหลำกในลักษณะข้ำมศำสตร์ข้ำมสำขำ  

แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจำรณำถึงเนื้อหำควำมรู้ที่ปรำกฏบนสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่ำ ข้อมูลที่เข้ำถึง
นั้นส่วนใหญ่เป็นเพียง “กระบวนท่ำ” แต่ขำด “จิตวิญญำณ” ทำงดนตรี ผู้เรียนจ ำต้องย้อนกลับไปเติมเต็ม จิต
วิญญำณทำงดนตรีไทยจำกครูในวัฒนธรรมกำรเรียนรู้แบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์ดังเดิม อำจกล่ำวได้ว่ำ กำร
เรียนรู้ดนตรีไทยในพื้นที่อินเทอร์เน็ต เป็นกำรเรียนรู้ดนตรีที่เกิดจำกกำรตีควำมของผู้เรียนเพียงเท่ำนั้น แต่
ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำว กลับปรำกฏกลุ่มคนที่เรียกว่ำ “ผู้รักสมัครเล่น” เพิ่มมำกขึ้น และคนกลุ่มนั้น ก็พร้อมที่
จะใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตแสวงหำควำมรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ดั งเช่น กรณีกำรแลกเปลี่ยนรำยละเอียดควำมรู้
เกี่ยวกับเพลง “บำทสกุณี” ด้วยกำรบูรณำกำรสื่อต่ำง ๆ ที่จัดได้ว่ำเป็น “ต้นทุน” บนโลกอินเทอร์เน็ต จน
กลำยเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยกระบวนกำรทวิวัจน์อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อควำม ประเด็นดังกล่ำว 
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภำพของโลกอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถกระตุ้นให้เกิดรูปแบบกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงคึกคัก 
อนึ่ง องค์ประกอบของกำรแสวงหำ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี “ผู้รู้” ที่มีควำมเข้ำใจในกำร “เลือกใช้” ต้นทุน
มำประกอบกำรอธิบำยได้อย่ำงจัดเจน ซึ่งท ำให้เห็นถึง “รอยต่อ” ที่ประสำน “องค์ควำมรู้” กับ “เทคโนโลยี” 
ได้อย่ำงลงตัว ท ำให้เห็นภำพของของกำรเช่ือมโยงควำมรู้อย่ำงเป็น “เครือข่ำย (networking) จนท ำให้เห็นว่ำ 
โลกสื่อสมัยใหม่เป็นโลกแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 

จำกข้อสรุปต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ผู้วิจัยมองเห็นว่ำ สิ่งส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำกำรวิจำรณ์
บนสื่ออินเทอร์เน็ตในสำขำสังคีตศิลป์  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเช่ือมโยงและถ่ำยโอนควำมรู้ผ่ำน “ตัวคน” ที่ได้
สัมผัสทั้ง ๒ วัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน สถำบันกำรศึกษำ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องเข้ำมำมีบทบำทเพิ่มข้ึนในกำร
เสริมสร้ำงวิทยำกำรทำงดนตรีไทยและยังต้องเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของกำรถ่ำยทอดควำมคิดหรือองค์
ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงลำยลักษณ์ควบคู่ไปคุณภำพของกำรวิจำรณ์ในวัฒนธรรมมุขปำฐะที่มีอยู่แล้วใน
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บทคัดย่อ 
 
 

 

โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ระหว่ำงสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  
ลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์  รวมทั้งปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้นหรือบั่นทอนกำร
วิจำรณ์ในศิลปะ 5 สำขำ อันได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร วรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และภำพยนตร์  โดยใช้
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  ทั้งในและต่ำงประเทศ  กำรสัมภำษณ์ผู้รู้  กำรสร้ำง
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและที่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์  รวมทั้งกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภำยนอก 

 ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กำรเช่ือมโยงกิจกรรมกำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตมีควำม
แตกต่ำงกัน  ข้ึนอยู่กับกำรเคลื่อนไหวในกำรวิจำรณ์ของศิลปะแต่ละสำขำ  ในสำขำวรรณศิลป์และสังคีตศิลป์
แทบไม่มีกำรเช่ือมโยงกันเลย  ในขณะที่สำขำทัศนศิลป์และศิลปะกำรละคร  กำรเช่ือมต่อมักจะปรำกฏในทำง
เดียว  โดยที่นักวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นที่เก็บงำนวิจำรณ์ของตนในลักษณะของจดหมำย
เหตุ (archive)  ในขณะที่สำขำภำพยนตร์นั้นมีกำรเช่ือมโยงกันมำกที่สุด  คือเป็นไปทั้งสองทำง 

ส ำหรับกำรเขียนวิจำรณ์ที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์นั้น  มักจะปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในด้ำนของรูปแบบกำรแสดงออกมำกกว่ำเนื้อหำ
นอกจำกนี้ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคมล้วนส่งผลต่อกำรเขียนกำรวิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก 
โดยเฉพำะในสื่ออินเทอร์เน็ต 

 

ค าส าคัญ: กำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์  กำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร วรรณศิลป์ 
สังคีตศิลป์ ภำพยนตร์    
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Abstract 

 

This research project, “Criticism: An Encounter between Print Culture and Internet 
Culture”, explores the relationship and connectivity between print and internet criticism in 
five areas, namely visual arts, theatre, literature, Thai classical music and cinema. It also tries 
to identify the creative characteristics of both media of criticism, as well as various factors 
that impact on criticism in those five areas. The methodologies include content analysis 
from both local and international sources, interviews, and the conduct of, and participation 
in, related activities. 

The result of the study shows that print and internet criticisms in the five areas are 
connected in very different ways, depending on the nature and development in those 
individual areas. There is minimal connection in the fields of literature and Thai classical 
music. In theatre and visual arts, the connection is mainly one-sided, whereby critics in print 
media occasionally cross over to the internet or use its space as an archive for their writings. 
Film critics, on the other hand, invariably publish in both print and internet. However, 
greater creative ideas are found more in print than in online criticism. In many cases, 
innovative modes of expression often take precedence over content. Last but not least, 
contemporary criticism is inspired by the dynamism in the political, economic and social 
arenas, and this phenomenon is especially discernible in internet criticism. 

 

Keyword: print criticism, internet criticism, visual arts, theatre, literature, Thai classical music, 
cinema 
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บทวิเคราะหส์าขาสังคีตศิลป ์

โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” 

ไอยเรศ  บญุฤทธิ์ (นักวิจัย) 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนวิจัยของสำขำสังคีตศิลป์  ในโครงกำรวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่าง
วัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” ได้ผลรำยงำนดังต่อไปนี้ 

 

1.วัตถุประสงค์ ผลท่ีได้รับ และการด าเนินงาน 

1.1 ศึกษาความสัมพันธ์และความเชื่อมต่อของการวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำควำมสัมพันธ์และกำรเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 

ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของ
กำรวิจำรณ์ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 กำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ (ลำยลักษณ์)  
1.1.2 กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
1.1.3 ควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพมิพ์และสือ่อินเทอรเ์น็ต  
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1.1.1 การวิจารณ์ในสื่อลายลักษณ์ 

กำรส ำรวจและศึกษำบทวิจำรณ์ในสื่อลำยลักษณ์ ผู้วิจัยส ำรวจเอกสำรลำยลักษณ์ที่ปรำกฏอยู่ในสื่อ
สิ่งพิมพ์ใน 2 ช่วง คือ ช่วงปี พ.ศ. 2523-25301 และ ช่วงปีพ.ศ.2531-ปัจจุบัน2 ในเบื้องต้น สำมำรถรวบรวม
หลักฐำนเอกสำรลำยลักษณ์ดังกล่ำวได้ประมำณ 650 ช้ิน จำกหนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร และสื่อลำย
ลักษณ์ต่ำง ๆ โดยเอกสำรลำยลักษณ์ดังที่ได้กล่ำวมำ  ในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้จัดแบ่งประเด็นข้อมูลเพื่อกำร
วิเครำะห์ได้เป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลส่วนผู้เขียน/ผู้ประพันธ์ 

ข้อมูลส่วนของผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงผู้สร้ำงเอกสำรลำยลักษณ์ทำง
ดนตรีไทย ในเบื้องต้นพบว่ำ ผู้เขียนมีอยู่ในวงจ ำกัดและมีปริมำณไม่มำก จำกผลกำรส ำรวจพบผู้เขียน
เอกสำรที่ปรำกฏอยู่ตำมสื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรเพียงไม่กี่คน เช่น พูนพิศ อมำตยกูล  เกษม 
จันทร์น้อย โกรก พระบำง สต ชนชนะ เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ ผลงำนเขียน
มำกกว่ำ 90% จะเป็นผลงำนเขียนของพูนพิศ อมำตยกูล 

ข้อมูลลักษณะของเนื้อหา 

ลักษณะของเนื้อหำ เป็นกำรจัดประเภทวิธีกำรน ำเสนอเนื้อควำมในรูปแบบต่ำง ๆ ผู้วิจัยได้
จัดลักษณะของเนื้อหำไว้ทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทบทควำม ประเภทสำรคดี ประเภท
ข่ำว และ ประเภทปกิณกะ โดยข้อมูลในส่วนของลักษณะเนื้อหำนี้ จะเป็นข้อมูลประกอบกำร
วิเครำะห์เพื่อให้เห็นลักษณะของกำรน ำเสนอว่ำอยู่ในรูปแบบลักษณะใดบ้ำง ในเบื้องต้นพบว่ำ มีกำร
น ำเสนอโดยใช้รูปแบบของบทควำม บทควำมกึ่งวิชำกำร สำรคดี  เนื่องจำก กำรน ำเสนอมีกำรอ้ำงอิง
ที่เป็นข้อมูลกำรสัมภำษณ์หรือข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่ำจำกประสบกำรณ์ 

ข้อมูลส่วนปีที่พมิพ ์

ข้อมูลปีที่พิมพ์ เป็นข้อมูลที่ท ำให้ทรำบถึงช่วงเวลำที่ เอกสำรชุดดังกล่ำวได้ออกเผยแพร่ 
ข้อมูลปีที่พิมพ์ ส่วนหนึ่งจะบอกถึงกระแสของดนตรีไทยได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังบ่งบอกถึงแนวโน้ม
ของกำรสร้ำงเอกสำรลำยลักษณ์ทำงดนตรีไทยได้ว่ำอยู่ในช่วงของควำมนิยมหรือไม่ โดยพิจำรณำจำก
ควำมต่อเนื่องของกำรจัดพิมพ์ 

                                                             
1 ภำคผนวก ก. 
2 ภำคผนวก ข. 
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ข้อมูลส่วนแหลง่ที่มา 

แหล่งที่มำ เป็นข้อมูลที่ท ำให้ทรำบถึงที่มำของเอกสำร ข้อมูลดังกล่ำวอำจน ำไปสู่กำร
วิเครำะห์ในเรื่องของปัจจัยสนับสนุน  ปัจจัยทำงด้ำนกำรตลำด หรือแหล่งทุนที่มีผลต่อกำรให้ส่งเสริม
หรือส่งผลต่อกำรผลิตเนื้อหำลำยลักษณ์ 

ข้อมูลส่วนประเภทของเนื้อหา 

ประเภทของเนื้อหำ เป็นกำรจัดแยกประเภทของข้อมูลหรือเนื้อหำที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำร 
ผู้วิจัยได้จัดแบ่งเนื้อหำไว้ทั้งหมด 6 ประเภทด้วยกัน คือ 1.เนื้อหำที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 2.เนื้อหำที่
เกี่ยวกับนักดนตรี ศิลปินหรือบุคคลส ำคัญทำงดนตรี 3.เนื้อหำที่เกี่ยวกับทักษะกำรบรรเลง 4.เนื้อหำที่
เกี่ยวกับเพลงหรือประวัติของเพลง 5.เนื้อหำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี และ 6. เนื้อหำที่เกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน เช่น กำรประกวดดนตรีตำมแหล่งต่ำง ๆ หรือ กิจกรรมกำรแสดง
ดนตรี เป็นต้น  ในเบื้องต้นพบว่ำ เอกสำรลำยลักษณ์ที่ปรำกฏ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกำรเ ขียน
บรรยำยถึงตัวนักดนตรี  ศิลปินหรือบุคคลส ำคัญทำงดนตรี โดยให้ภำพของบริบททำงสังคม 
ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญในเครื่องมือของศิลปิน 

ข้อมูลส่วนทัศนการวิจารณ์ 

ทัศนกำรวิจำรณ์ เป็นหัวข้อจัดแบ่งเพื่อส ำรวจว่ำเอกสำรลำยลักษณ์มีทัศนกำรวิจำรณ์อยู่ด้วย
หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อกำรจัดแบ่งเอกสำรที่จะใช้เพื่อกำรวิเครำะห์ในประเด็นกำรวิจำรณ์ต่อไป 

ข้อมูลส่วนค าส าคัญ 

ค ำส ำคัญเป็นส่วนของข้อมูลที่จัดไว้เพื่อควำมสะดวกในกำรสืบค้นหำเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย ค ำส ำคัญจะเป็นเนื้อหำส ำคัญที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรลำยลักษณ์แต่ละช้ิน เช่น  
เปียโน เพลงไทย แผ่นเสียงเพลงไทย ในบทควำมช่ือ “เปียนโนกับเพลงไทยแท้” เป็นต้น 

 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลเอกสำรลำยลักษณ์ที่ปรำกฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสำร
ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2530  พบว่ำ มีช่วงของกำรผลิตสร้ำงลำยลักษณ์ที่นับได้ว่ำมีควำมสม่ ำเสมอในกำรผลิต 
อำจเป็นจำกระบบของกำรตีพิมพ์หนังสือที่จะต้องมีคอลั่มหรือบทควำมน ำเสนอในทุกฉบับ ข้อสังเกตประกำร
หนึ่งคือ ผู้เขียนที่เป็นผู้เขียนประจ ำในบทควำมดังกล่ำว มักจะเป็นผู้เขียนประจ ำคอลั่ม เช่น    พูนพิศ อมำตย
กุล โกรก พระบำง ในหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ เป็นต้น โดยเนื้อหำหรือบทควำมจะมีลักษณะเฉพำะตัว เป็นแบบ
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แผนของผู้เขียนแต่ละคน ซึ่งในเบื้องต้น จำกกำรจัดแยกประเภทข้อมูลพบว่ำ เมื่อน ำหัวข้อ “ทัศนกำรวิจำรณ์” 
และ “ค ำส ำคัญ” มำวิเครำะห์ พบว่ำ เนื้อหำที่ปรำกฏเรื่องรำวเกี่ยวกับ บุคคลส ำคัญ นักดนตรี หรือศิลปินทำง
ดนตรีไทยมักจะไม่พบนัยยะทำงกำรวิจำรณ์ที่ปรำกฏอยู่ในลำยลักษณ์ ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ โดยส่วนใหญ่ 
กำรสร้ำงลำยลักษณ์ที่บรรยำยถึงตัวนักดนตรี ศิลปินหรือบุคคลส ำคัญทำงดนตรี มักจะโดยให้ภำพของบริบท
ทำงสังคม ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญในเครื่องมือมำกกว่ำกำรวิจำรณ์ผลงำนต่ำง ๆ ของศิลปินหรือนัก
ดนตรีแต่ละคน 

ส่วนในภำคกำรส ำรวจและกำรศึกษำกำรวิจำรณ์ในสื่อลำยลักษณ์ในช่วงปี พ .ศ.2531-ปัจจุบัน (ใน
รำยงำน 6 เดือนที่ 2 และ 3)  ผู้วิจัยได้ส ำรวจบทควำมที่เกี่ยวกับดนตรีไทยเพิ่มเติมในวำรสำรทำงดนตรีไทย
ต่ำง ๆ เพิ่มเติมจำกปีพ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน  พบว่ำ มีกำรเขียนงำนวิชำกำรทำงด้ำนดนตรีไทยกันอย่ำง
แพร่หลำยและเช่ือมโยงดนตรีไทยเข้ำกับบริบททำงสังคมในแง่มุมต่ำงๆ มำกขึ้น ในขณะเดียวกัน นัยของผู้สร้าง
งานวิชาการ มีแนวโน้มในกำรเพิ่มเชิงปริมำณและขยำยวงกว้ำงสู่ตัวนักดนตรีหรือศิลปินผู้ที่ผันตัวสู่ระบบ
กำรศึกษำ โดยมีประเด็นนัยของผู้สร้ำงดังต่อไปนี้ 

 

 

นักวิชาการทางดนตรีมีความหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น 

ข้อสรุปบทควำมจ ำนวน 240  บทควำม พบว่ำ ข้อมูลส่วนของผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่
บ่งบอกถึงผู้สร้ำงเอกสำรลำยลักษณ์ทำงดนตรีไทย ในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ำ กำรเพิ่มข้ึนของนักวิชำกำรทำง
ดนตรีที่มีควำมหลำกหลำยมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม โดยสถาบันการศึกษามีส่วนเข้ามา
รองรับการผลิตเอกสารทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน  ประเด็นดังกล่ำวพบว่ำ สถำบันกำรศึกษำมีส่วนในกำรผลิต
ผลงำนทำงวิชำกำร โดยเริ่มต้นจำกศิลปินที่ผันตัวเข้ำมำสู่ระบบของกำรศึกษำ ดังนั้น จึงจ ำเป็นที่ต้องผลิตงำน
เอกสำรทำงวิชำกำรเพื่อเป็นต้นแบบในกำรน ำไปเป็นเอกสำรประกอบกำรสอน ตัวอย่ำงนักวิชำกำรทำงดนตรทีี่
ส ำรวจได้จำกกำรรวบรวมบทควำม ได้แก่ ครูเงิน (นำมปำกกำ) ณรงค์ชัย ปิฏกรัตน์ อำนันท์ นำคคง กนก 
คล้ำยมุข สุกรี เจริญสุข สงัด ภูเขำทอง สนอง คลังพระศรี พินิจ ฉำยสุวรรณ ปัญญำ รุ่งเรือง เดชน์ คงอิ่ม 
ศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ  นอกจำกนั้น ยังมีนักดนตรีผู้สนใจเขียนงำนทำงด้ำนดนตรีที่รับกำรสอนในลักษณะของ
อำจำรย์พิเศษ อำทิ นำยยำงสน คนบำงขวำง (นำมสมมุติ) อัษฏำวุธ สำคริก เป็นต้น และในขณะเดียวกัน 
นอกจำกระบบของมหำวิทยำลัยที่เน้นให้ครูอำจำรย์ผลิตผลงำนทำงวิชำกำร ก็ยังมีต ำแหน่งในลักษณะ 
“นักวิจัย” ที่ผลิตบทควำมทำงวิชำกำรเพิ่มเติมมำกข้ึนเช่นกัน ทั้งนี้ มีปัจจัยจำก ระบบการศึกษาทางดนตรีใน
ระบบที่มีข้อบังคับในการเขียนงานทางวิชาการและจ าเป็นในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งในประเด็นย่อยดังกลำ่ว มี
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ควำมสอดคล้องและเช่ือมโยงกับประเด็นของกำรมีสถำบันกำรศึกษำเข้ำมำรองรับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ดนตรี
ไทยลำยลักษณ์ หำกแต่ควำมแตกต่ำงของประเด็นนี้คือ กำรเน้น “ผู้เรียน” หรือ “ผู้ศึกษำ” ได้มีโอกำสผลิต
งำนวิชำกำรทำงดนตรีออกสู่สังคมดนตรี ดังนั้น จำกตัวอย่ำงบทควำมจะพบเห็นบทควำมวิชำกำรที่เป็นผลงำน
ของนิสิตนักศึกษำที่ศึกษำดนตรีในระบบของทำงมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ กำรน ำเสนองำนวิชำกำรนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรเผยแพร่และส่วนหนึ่งเป็นข้อบังคับให้นักศึกษำได้เขียนงำนวิชำกำรเพื่อเป็นเงื่อนไขในกำรขอจบ
กำรศึกษำ ดังนั้น บทควำมโดยนักศึกษำจึงถูกผลิตข้ึนมำกและมีกำรจัดพิมพ์เผยแพร่อยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะ “บทควำมวิจัย” หรือ “บทควำมทำงวิชำกำร”  

 

 

 

เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ยังเป็นการเขียน
บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของทางวัฒนธรรมดนตรี 

จำกกำรส ำรวจบทควำมพบว่ำ เนื้อหำหรือเนื้อเรื่องมีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกข้ึน โดยจัดแบ่ง
ประเภทของเนื้อหำที่พบไว้ทั้งหมด 6 ประเภทด้วยกัน คือ 1.เนื้อหำที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 2.เนื้อหำที่เกี่ยวกับ
นักดนตรี ศิลปินหรือบุคคลส ำคัญทำงดนตรี 3.เนื้อหำที่เกี่ยวกับทักษะกำรบรรเลง 4.เนื้อหำที่เกี่ยวกับเพลง
หรือประวัติของเพลง 5.เนื้อหำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี และ 6. เนื้อหำที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ ที่
เกิดข้ึน เช่น กำรประกวดดนตรีตำมแหล่งต่ำง ๆ หรือ กิจกรรมกำรแสดงดนตรี เป็นต้น  ในเบื้องต้นพบว่ำ 
เอกสำรลำยลักษณ์ที่ปรำกฏ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกำรเขียนบรรยำยถึงตัวนักดนตรี ศิลปินหรือบุคคลส ำคัญ
ทำงดนตรี โดยให้ภำพของบริบททำงสังคม ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญในเครื่องมือของศิลปิน 

อย่ำงไรก็ตำม เนื้อหำโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเนื้อหำที่เขียนบรรยำยเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีที่
ปรำกฏอยู่ในยุคต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรเขียนบทควำมที่เกี่ยวกับวิธีคิดหรือแนวคิดทำงวัฒนธรรมทำงดนตรีที่ถูก
ตั้งค ำถำมจำกนักวิชำกำรหรือนักเขียนเพิ่มมำกขึ้น อำทิ  

- บทควำมช่ือ “เส้นทำงวิบำกของปริญญำดนตรีไทย” เขียน โดย อำนันท์ นำคคงในวำรสำรเพลง
ดนตรี ฉบับเดือนมีนำคม – พฤษภำคม 2539 โดยมีเนื้อใจควำมกับกำรตั้งค ำถำมในกำรเรียนกำร
สอนดนตรีไทยในระบบ เนื้อหำโดยภำพรวมเป็นกำรสะท้อน “ควำมจริง” ในมุมมองของผู้เขียน
เกี่ยวกับระบบกำรเรียนกำรสอน ครู อำจำรย์ นิสิต นักศึกษำที่ร่ ำเรียนในสำยดนตรีว่ำ เมื่อเขำ
เหล่ำน้ันจบออกมำจำกสถำบันกำรศึกษำแล้ว สำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถมำใช้ได้มำกน้อย
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เพียงใดในสังคม ในบทควำมเรื่อง “เส้นทำงวิบำกของปริญญำดนตรีไทย” ยังตั้งข้อสังเกตไปถึง 
กำรตัดสินใจศึกษำต่อในระดับปริญญำโททำงด้ำนดนตรีของบัณฑิตดนตรีไทยว่ำ เป็นกำรสะท้อน
ปัญหำเบื้องลึกที่อำจตีควำมเชิงลบได้หลำยแง่ ซึ่งผู้เขียนมองว่ำ เป็นกำรชุบตัวให้เป็นมหำบัณฑิต
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือปกป้องตัวเองจำกสังคมรำยรอบ และในท้ำยที่สุดของบทควำมช้ินนี้ ผู้เขียน
ได้ตั้งค ำถำมกับมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนศำสตร์ทำงด้ำนดนตรีไทยว่ำ จะสำมำรถท ำหน้ำที่ของ
ชุมชนวิชำกำรได้จริงแท้เพียงไร 

 
 

การสร้าง “ตัวตน” ของผู้เขียนผ่านงานวิชาการ 

จำกข้อมูลพบว่ำ ในช่วง พ.ศ.2530-ปัจจุบัน นักวิชำกำรดนตรีไทยที่มีบทบำทในกำรผลิตบทควำมทำง
วิชำกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำนั้นมีเพิ่มข้ึน ดังนั้น ด้วยปริมำณหรือจ ำนวนของบทควำมนั้นย่อมมีมำกข้ึน
เช่นเดียวกัน นักวิชำกำรหลำยท่ำนจึงมีกำรสร้ำงตัวตนผ่ำนกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อควำมเป็น
ลักษณะเฉพำะของแต่ละคน จำกข้อมูลจ ำนวน 240 เรื่อง พบว่ำ มีลักษณะของกำรสร้ำงตัวตนทำงวิชำกำร
ผ่ำนบทควำมที่ปรำกฏเห็นเด่นชัดหลำยคน อำทิ  

- ณรงค์ชัย ปิฏกรัตน์ อำจำรย์และนักวิชำกำรประจ ำวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
มักจะเขียนเรื่องรำวที่เกี่ยวกับ ควำมเช่ือทำงดนตรีไทยที่ผูกติดกับเทพเจ้ำทำงดนตรีและพิธี
กรรมกำรไหว้ครูของวัฒนธรรมดนตรีไทย ตัวอย่ำงบทควำม เช่น 
o บทควำมเรื่อง “บรรเลงเพลงพิธีกรรม” (ตีพิพม์ในวำรสำรเพลงดนตรี)  
o บทควำมเรื่อง “เพลงประจ ำองค์ของครูเทพเจ้ำและพระฤำษีในพิธีไหว้ครูดนตรี ” ( 

ตีพิมพ์ในวำรสำรถนนดนตรี)  
o บทควำมเรื่อง “พระประโคนธรรพ ครูเฒ่ำ เทพเจ้ำแห่งวิทยำกำรดนตรี” (ตีพิมพ์ใน

วำรสำรเพลงดนตรี)  เป็นต้น 
- ศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ ศิลปินผู้มำกควำมสำมำรถ เป็นที่ยอมรับในนักดนตรีไทยโดยกว้ำงขวำง มี

ผลงำนทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรเพลงดนตรี ถนนดนตรี หลำยบทควำม ซึ่งส่วนใหญ่ 
บทควำมของศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ จะเป็นบทควำมที่กล่ำวถึงองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 
(โดยเฉพำะจะเข้) นอกจำกนั้น ในบทควำมต่ำง ๆ ยังกล่ำวถึง เทคนิค กลวิธีกำรบรรเลง รวมไป
ถึงกำรซ่อมบ ำรุง ดูแลรักษำเครื่องดนตรีเพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบรรเลง ตัวอย่ำง
บทควำมของศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ อำทิ  
o บทควำมเรื่อง “บทพิสูจน์กำรประดิษฐ์จะเข้ด้วยไม้ขนุนทั่วไปกับไม้ขนุนแถบชำยทะเล” 

บทควำมเรื่อง “เมื่อเสียงเสียงฆ้องวงไม่ได้คุณภำพ ควรมีวิธีกำรท ำอย่ำงไร”  
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o บทควำมเรื่อง “คุณลักษณะเสียงดัง กังวำน ใส ผลของกำรประดิษฐ์โต๊ะจำกแสตนเลส 
และกำรคว่ันสำยเอ็น อีกทำงเลือกหนึ่งส ำหรับนักจะเข้ในปัจจุบัน” 

o บทควำมเรื่อง “ซออู้ กำรบ ำรุงรักษำและวิธีกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น” บทควำมเรื่อง 
“วิธีผลิตตะกั่วติดเครื่องปี่พำทย์ด้วยตนเอง”  

o บทควำมเรื่อง “สำบสึก นมหลุด ลูกบิดหลวม สำยกร่อน โต๊ะยุบ แก้มจะเข้ หนำบำง 
ปัญหำที่พบเสมอของนักดีดจะเข้” เป็นต้น 

 
การเขียนบทความลักษณะ “ชุดบทความ (series)” ซึ่งแบ่งเป็นตอนต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ภายใต้เรื่องหลัก 

กำรเขียนบทควำมลักษณะ “ชุดบทควำม (series)” พบเห็นได้ในกำรเขียนบทควำมในช่วง พ.ศ.
2530-ปัจจุบัน โดยผู้เขียนมีควำมช ำนำญประเด็นต่ำง ๆ ที่น ำเสนอ ในขณะเดียวกัน มีควำมสนใจในกำร
น ำเสนอบทควำมหรือผลงำนทำงวิชำกำรที่ตนเองค้นคว้ำอย่ำงต่อเนื่อง กำรเขียนบทควำมในลักษณะชุด
บทควำมเป็นสิ่งที่น่ำสนใจในมิติของกำรมองดนตรีไทยในหลำกบริบท อำทิ 

- กนก คล้ำยมุข น ำเสนอบทควำมในประเด็นหลักเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมปี่พำทย์อยุธยำ” และ
น ำเสนอประเด็นรองในมุมมองต่ำง ๆ ไว้อย่ำงหลำกหลำย เช่น  
o บทควำมเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมปี่พำทย์อยุธยำ: กำรบูรณำกำรปี่พำทย์ประกอบพิธีกรรม

ปัจจุบัน”  
o บทควำมเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมปี่พำทย์อยุธยำ: ภูมิปัญญำช่ำงท ำเครื่องดนตรีปี่พำทย์”  
o บทควำมเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมปี่พำทย์อยุธยำ: ปี่พำทย์ประกอบพิธีบวชนำคในปัจจุบัน”  
o บทควำมเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมปี่พำทย์อยุธยำ: ผู้หญิงกับปี่พำทย์ เหตุผลใดกันแน่?” 
o บทควำมเรื่อง “วิถีปี่พำทย์อยุธยำ: ควำมเช่ือของชำวดนตรีปี่พำทย์”   
o บทควำมเรื่อง “วิถีปี่พำทย์อยุธยำ: สกุลพระรำชทำนทำงดนตรีในอยุธยำ” เป็นต้น 

 
- เดชน์ คงอุดม น ำเสนอบทควำมในประเด็นหลักเรื่อง “ควำมวิบัติคลำดเคลื่อนในดนตรีไทย” และ

น ำเสนอประเด็นรองในมุมมองต่ำง ๆ ไว้อย่ำงหลำกหลำยโดยผ่ำนกำรค้นคว้ำเพิ่มเติมโดยตั้งต้น
จำกประเด็นหลัก อำทิ 
o บทควำมเรื่อง “ควำมวิบัติคลำดเคลื่อนในดนตรีไทย: ควำมวิบัติคลำดเคลื่อนของวงปี่

พำทย์มอญ”  
o บทควำมเรื่อง “ควำมวิบัติคลำดเคลื่อนในดนตรีไทย: ควำมวิบัติคลำดเคลื่อนของมือฆ้อง

มอญ”  
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o บทควำมเรื่อง “ควำมวิบัติคลำดเคลื่อนในดนตรีไทย:มือมอญ มือขวำ”  
o บทควำมเรื่อง “ควำมวิบัติคลำดเคลื่อนในดนตรีไทย: วรรคเพลง ท่อนเพลงของเพลง

มอญประโคมศพ”  
o บทควำมเรื่อง “ควำมวิบัติคลำดเคลื่อนในดนตรีไทย: มือฆ้องมอญ เสียงกลำงคืน มือ

ถ่ำง” เป็นต้น 
 

ทัศนการวิจารณ์ที่อยู่ในเนื้อหามีเพิ่มมากขึ้น แต่เน้นไปที่การวิจารณ์ดนตรีเชิงบริบทแทบทั้งสิ้น 

ในเบื้องต้น จำกกำรจัดแยกประเภทข้อมูลพบว่ำ เนื้อหำที่ปรำกฏเรื่องรำวเกี่ยวกับ บุคคลส ำคัญ นัก
ดนตรี หรือศิลปินทำงดนตรีไทยมักจะไม่พบนัยยะทำงกำรวิจำรณ์ที่ปรำกฏอยู่ในลำยลักษณ์ ส่วนหนึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่ำ โดยส่วนใหญ่ กำรสร้ำงลำยลักษณ์ที่บรรยำยถึงตัวนักดนตรี ศิลปินหรือบุคคลส ำคัญทำงดนตรี มักจะ
โดยให้ภำพของบริบททำงสังคม ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญในเครื่องมือมำกกว่ำกำรวิจำรณ์ผลงำนต่ำง 
ๆ ของศิลปินหรือนักดนตรีแต่ละคน 

จำกข้อมูลในภำคกำรวิจัย 6 เดือนที่ 1 พบว่ำ กำรสร้ำงลำยลักษณ์ดนตรีไทยในช่วง พ.ศ.2500-2530 
มีบทควำมทำงวิชำกำรที่มีทัศนกำรวิจำรณ์ในปริมำณที่น้อยอยู่ หำกแต่ข้อมูลที่พบกำรสร้ำงลำยลักษณ์ดนตรี
ในช่วง พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน พบว่ำมีกำรเขียนงำนวิจำรณ์ดนตรีเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งสำมำรถเห็นได้อย่ำงชัดเจน (ใน
ภำคผนวก ก.) ว่ำ บทควำมเรื่องต่ำง ๆ มีทัศนกำรวิจำรณ์มำกข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัด อย่ำงไรก็ตำม กำรวิจำรณ์
ดนตรีไทยในรูปแบบเชิงลำยลักษณ์ที่ปรำกฏนี้ก็ล้วนเป็นกำรวิจำรณ์ดนตรีเชิงบริบทหรือทฤษฏีแทบทั้งสิ้น มี
ส่วนน้อยที่จะเป็นกำรงำนวิจำรณ์กำรแสดงดนตรีอย่ำงชัดเจน อำทิ  

- กำรเขียนกำรวิจำรณ์กำรแสดงดนตรีในช่ือบทควำม “ครุศำสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ 30 ศรีศตพรรษ์” 
โดย พิชชำณัฐ ตู้จินดำ ก็ เป็นเพียงกำรเขียนวิจำรณ์ดนตรีโดยภำพรวมอย่ำงสั้นใน 2 
หน้ำกระดำษ 

- บทควำมเรื่อง “ดนตรีรำชภัฏไม่ใช่ข้ีไก่อย่ำงที่ใคร ๆ คิด” ของ สุกรี เจริญสุข ที่กล่ำวถึงฝีมือของ
นักศึกษำทำงด้ำนดนตรีในสถำบันรำชภัฏจ ำนวนหนึ่งที่มีควำมสำมำรถทำงดนตรีสูง มีฝีมือสูง มี
ครู ซึ่งท ำเอำนักศึกษำดนตรีจำกมหำวิทยำลัยช้ันน ำทั้งหลำยที่มีเงินมำกกว่ำ มีโอกำสมำกกว่ำ มี
ช่ือเสียงมำกกว่ำสู้ฝีมือนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏไม่ได้ 

 

บทความที่เกี่ยวกับการวิพากษ์สังคมวัฒนธรรมดนตรีไทย 
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บทควำมประเภทนี้มีลักษณะพิเศษในประเด็นของกำรวิพำกษ์สังคมวัฒนธรรมดนตรีไทยโดยกำรตั้งค ำถำม
กับวิถีแห่งวัฒนธรรมดนตรีไทย ซึ่งลักษณะของกำรเขียนงำนแนวนี้ส่วนใหญ่ใช้แนวคิดและทฤษฏีจ ำพวกโพสต์
โมเดิร์น (post-modern) มำปรับใช้ในกำรตั้งค ำถำมและสมมุติฐำน เ ช่น กำรใช้ทฤษฏีโครงสร้ำง 
(structuralism) ทฤษฏีหน้ำที่นิยม (functionalism) เป็นต้น 

บทควำมที่เกี่ยวกับวิพำกษ์สังคมวัฒนธรรมดนตรีที่น่ำสนใจจ ำนวน 2 บทควำม คือ 

- บทควำมเรื่อง “ลำวแพน: มุมมองเกี่ยวกับลำวในดนตรีรำชส ำนัก” ของ สนอง คลังพระศรี ซึ่ง
บทควำมดังกล่ำว เป็นกำรเปิดพื้นที่ในกำรอธิบำยปัญหำของกำรตีควำมเพลงลำวแพนซึ่งเป็น
เพลงหนึ่งของดนตรีไทยที่เป็นประเด็นในเรื่องของรำกและที่มำของเพลงเช่นเดียวกับเพลงลำว
ดวงเดือนเป็นต้น 

- บทควำมเรื่อง “เพศสภำวะในดนตรีไทยกับผลิตซ้ ำทำงวัฒนธรรม” ของเซียวเหล่งนึ่ ง 
(นำมปำกกำ) จำกบทควำมดังกล่ำวเกิดกำรตั้งค ำถำมในเรื่องของเพศสภำวะกับกำรบรรเลงดนตรี
ไทย ซึ่งเรื่องของเพศสภำวะต่ำง ๆ ก็ไปปรำกฏอยู่ในบทบำทหน้ำที่ตำมวิถีของวัฒนธรรมดนตรี 
บทควำมจบลงที่กำรสะท้อนภำพให้เห็นว่ำ เพศสภำวะกับดนตรีนั้นสำมำรถบอกบุคลิกภำพและ
ควำมเป็นตัวตนได้ เปรียบดั่งท่ำนครูได้จัดให้ลูกศิษย์ที่มีลักษณะนิสัยแตกต่ำงกันเล่นเครื่องดนตรี
ที่แตกต่ำงกัน สมมุติบทบำท หน้ำที่ บุคลิกไปตำมตัวตน 

- บทควำมเรื่อง “ส ำนักทำงดนตรีไทย: วัฒนธรรมหรืออ ำนำจ” ของ อติภพ ภัทรเดชไพศำล โดย
อติภพ มองว่ำ “ส ำนัก” ดนตรีไทยต่ำง ๆ ยังคงมีบทบำทในกำรควบคุมควำมรู้ทำงดนตรีที่ส ำคัญ
ยิ่ง ซึ่งสุดท้ำยก็ท ำให้เกิดกำรหวงวิชำ หวงทำง หวงโน้ต หวงควำมรู้ และทะเลำะเบำะแว้งกันไม่
จบไม่สิ้นด้วยค ำว่ำ “ส ำนัก” ค ำเดียวเท่ำนั้น ซึ่งค ำว่ำ “ส ำนัก” นั้นทรงพลัง อย่ำงในกรณีที่
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้ำวไกลไปมำก และกำรหัดเพลงก็อำจท ำได้ง่ำย ๆ ด้วยกำรบันทึกเสียงแล้ว
ค่อย ๆมำถอดโน้ตเล่นตำม อุปกรณ์บันทึกเสียงเหล่ำน้ีท ำให้กำรต่อเพลงประจ ำส ำนักกันแบบตัว
ต่อตัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จ ำเป็น ดังนั้น กลไกของอ ำนำจใน “ส ำนัก” จึงต้องปรับตัวและสร้ำงวำท
กรรมชุดใหม่ว่ำด้วยกำรต่อเพลงข้ึนเพื่อประนำมบุคคลที่แอบหัดเพลงเองโดยที่ครูไม่ได้สอนข้ึน
เพื่อแสดงควำมเป็น “ของแท้” เป็นต้น 
 

นอกจำกนัยของผู้สร้ำงที่มีมุมมองของนัยเชิงปริมำณและเนื้อหำกำรผลิตสร้ำงข้ึนมำนั้น ผู้วิจัยส ำรวจ
พบว่ำ “สื่อ” ที่ผลิตออกมำในรูปแบบของงำนทำงวิชำกำร มีแนวโน้มในกำรปรับตัวให้สอดคล้องกับนัยเชิง
ปริมำณของผู้สร้ำง  ทั้งนี้ พิจำรณำจำกจ ำนวนวำรสำรดนตรีที่เกิดข้ึนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ วารสารดนตรี
รังสิต (Rangsit Music Journal) บริหำรโดย วิทยำลัยดนตรี มหำวิทยำลัยรังสิต วารสารสุริยวาฑิต (BSRU 
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Music Journal) บริหำรโดยสำขำดนตรีไทยเพื่อกำรอำชีพ ภำควิชำมนุษยศำสตร์และศิลปกรรม คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ทั้งนี้ แนวคิดของวำรสำรทั้ง 2 เล่ม 
จัดพิมพ์ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรและเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมรู้ทำงดนตรีและดนตรีไทย
ในระดับอุดมศึกษำ โดยเฉพำะงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัย และนวัตกรรมในสำขำดนตรี 

 ดังนั้น ข้อสรุปจำกกำรส ำรวจลำยลักษณ์ที่เกิดข้ึนในแวดวงของสถำบันกำรศึกษำ ผู้วิจัยมองเห็นว่ำ
ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในระบบของกำรอุดมศึกษำ มีส่วนผลักดันให้เกิดงำนวิชำกำรทำงดนตรีซึ่งมีคุณลักษณะของ
กำรวิจำรณ์อยู่ในตัว ซึ่งเป็นบทบำทหน้ำที่ในกำรเสริมสร้ำงวิทยำกำรทำงดนตรีไทยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงลำย
ลักษณ์ควบคู่ไปกับคุณภำพของกำรวิจำรณ์ในวัฒนธรรมมุขปำฐะ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโลโก้ของวารสารดนตรรีังสิต 
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วารสารสุริยวาฑิต ฉบบัมกราคม – ธันวาคม 2557 

 

 

1.1.2 การวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยเน้นกำรส ำรวจลำยลักษณ์ดนตรีไทยบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยเน้น

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ คือ 

1. เว็บไซต์ยูทูป (Youtube) 
2. เว็บไซต์สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) 
3. เว็บบล๊อก Gotoknow.org 
4. สถำนีวิทยุออนไลน์ patakorn.com 
 

โดยผู้วิจัยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับสื่อและกำรวิจำรณ์บนอินเทอร์เน็ตโดยแยกเป็นรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

เว็บไซต์ยูทูป  

เบื้องต้นพบสื่อทำงดนตรีไทยบนยูทูปเป็นจ ำนวนมำก ผู้วิจัยได้จัดแบ่งประเภทข้อมูลที่ปรำกฏได้ 5 
ประเภท คือ ประเภทวงเครื่องสำย ประเภทวงปี่พำทย์ ประเภทวงมโหรี  ประเภทเครื่องดนตรีเดี่ยว  และ
ประเภทดนตรีร่วมสมัย จำกกำรสังเกตกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีนัยกำรวิจำรณ์ ผู้วิจัยพบข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 

มีระดับของการใช้ภาษา   
กำรใช้ภำษำของผู้ที่เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น พบว่ำ ลักษณะกำรใช้ภำษำมีนัยที่สำมำรถ
ระบุถึงลักษณะของประชำกรในประเด็นเรื่องของเพศ อำยุ ข้ึนอยู่กับกำรตีควำม เช่น กำร
ใช้ค ำลงท้ำยค ำว่ำ “ครับ” หรือ “ค่ะ” มีแนวโน้มที่สำมำรถระบุสถำนะทำงเพศของผู้ใช้ได้ 
หรือแม้แต่กำรใช้ภำษำระดับต่ำง ๆ  หรือควำมถูกต้องในกำรใช้ภำษำ ก็มีนัยที่สำมำรถระบุ
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ถึงช่วงอำยุได้บ้ำงบำงส่วน  จำกข้อมูลที่ส ำรวจ พบว่ำ มีกำรใช้ภำษำในหลำยระดับ  มี
ภำษำที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร หรือ ภำษำในเชิงวิชำกำรและภำษำพูดทั่วไป และ
รวมถึงภำษำของวัยรุ่นที่มีกำรใช้ค ำอย่ำงผิด ๆ ถูก ๆ  มีภำษำสัญลักษณ์ที่เกิดจำกกำรน ำ
ตัวอักษรมำสร้ำงเป็นภำพสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอำรมณ์ควำมรู้สึก  อีกทั้งยังมีภำษำเฉพำะ
กลุ่มที่สร้ำงขึ้นมำใช้ในกลุ่มเฉพำะอีกด้วย มีตัวอย่ำงโดยแบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ประเด็นกำรใช้ภำษำที่เป็นทำงกำร หรือภำษำเชิงวิชำกำร ประเด็นกำรใช้ภำษำที่เป็น
ทำงกำรหรือภำษำเชิงวิชำกำรนี้ ส่วนใหญ่พบอยู่ ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในยูทูปที่เป็น
ผลงำนของศิลปินที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นครูหรือผู้ที่จัดได้ว่ำเป็นต้นแบบทำงดนตรี 
- ประเด็นกำรใช้ภำษำที่ไม่เป็นทำงกำร หรือ ประเด็นกำรใช้ภำษำพูดโดยทั่วไป ภำษำที่
ปรำกฏอยู่ในประเด็นนี้ มีลักษณะเป็นภำษำพูดที่ใช้โดยทั่วไป  เปรียบเสมือนกำรพูดโต้ตอบ
กันของคน  มีลักษณะเรียบง่ำย  ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ  มีภำษำไม่เป็นทำงกำร  
- ประเด็นกำรใช้ภำษำวัยรุ่นและกำรใช้ภำษำผิดหลักอักขรวิธีตำมควำมนิยมแบบภำษำ
อินเทอร์เน็ต  ประเด็นนี้ มุ่งแสดงให้เห็นกำรใช้ภำษำของวัยรุ่น  มีกำรใช้ค ำผิด สะกดผิด
หลักอักขรวิธี  พบได้ทั่วไปในกระทู้ถำมและกระทู้ตอบแสดงควำมคิดเห็น  ตัวอย่ำงของ
ภำษำที่พบ เช่น  คร่ำ (ค่ะ) งะ(นะ,น่ะ) งับ(ครับ) มะด้ำย(ไม่ได้)  จะด้ำย(จะได้)  อะทิบำย
(อธิบำย) ฯลฯ 
- กำรใช้ภำษำสัญลักษณ์ (Emotical) ภำษำสัญลักษณ์กับกำรสื่อสำรบนโลกอินเทอร์เน็ตจัด
ได้ว่ำ เป็นพัฒนำกำรของด้ำนภำษำอีกระดับหนึ่ง สำเหตุอำจเป็นเพรำะ ง่ำยต่อกำรสื่อสำร 
สะดวก รวดเร็ว บำงครั้งอำจไม่จ ำเป็นต้องอธิบำยควำมให้เข้ำใจถึงควำมรู้สึก เพียงแต่ใช้
สัญลักษณ์ที่สร้ำงขึ้นก็เพียงพอที่จะสื่อสำรต่อผู้รับได้  ภำยในส่วนของกำรแสดงควำมคิดเห็น 
(comment) ก็สำมำรถพบลักษณะกำรใช้ภำษำสัญลักษณ์ได้ทั่ วไป  ตัวอย่ำงภำษำ
สัญลักษณ์ที่พบบ่อย  เช่น  555 (    )  หมำยถึง เสียงหัวเรำะ จะมำกน้อยเพียงใด 
ข้ึนอยู่กับควำมต้องกำรแสดงอำรมณ์ของผู้สร้ำงผู้ตอบ ณ ขณะนั้น   ^ ^   (          ) 
หมำยถึง  ลักษณะของควำมยินดี ดีใจ  สัญลักษณ์นี้มีลักษณะคล้ำย ค้ิวหรือตำของคนที่มี
ควำมสุข  _/l\_ (  ) หมำยถึง  กำรยกมือไหว้  มีลักษณะคล้ำยกับกำรยกมือไหว้ของ
คน หรือกำรแสดงควำมเคำรพนับถือ      ^0^ (    ) หมำยถึง  หน้ำคนมีควำมสุข 
อ้ำปำกค้ำง ซึ่งกำรใช้ภำษำสัญลักษณ์ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น นอกจำกนั้น ยังมีกำรใช้
ภำษำบรรยำยแบบพรรณนำโวหำรที่สร้ำงจินตนำกำรของเหตุกำรณ์ให้มองเห็นภำพของ
สถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งสอดแทรกด้วยอุปมำโวหำรที่สร้ำงควำมน่ำสนใจกับเนื้อหำที่
บอกเล่ำ จึงท ำให้มองได้ว่ำ เรื่องต่ำง ๆ บำงเรื่องที่ถูกบอกเล่ำ ณ พื้นที่แห่งนี้  ควำมจริงแล้ว 
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อำจเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดจำกกำรแต่งเตมิเสรมิ
ด้วยภำษำที่ในบำงกรณีอำจเกิดกำรตีควำมผิดพลำดจำกเนื้อควำมได้ 
 

ในขณะเดียวกัน กำรส ำรวจเพิ่มเติมในมุมมองอื่น ๆ พบว่ำ ในปัจจุบัน สื่อทำงดนตรีไทยบนยูทูปมี
เพิ่มเติมเป็นจ ำนวนมำก โดยกำรส ำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในกำรด ำเนินงำนวิจัยช่วง 6 เดือนที่ 3 นี้ เน้นไปในเรื่อง
ของกำรพิจำรณำข้อมูลที่ปรำกฏให้เห็นชัดในลักษณะของกำรแสดงเอกลักษณ์  โดยทั้งนี้ ผู้วิจัยมองเห็นว่ำ 
ลักษณะกำรแสดงเอกลักษณ์ในรูปแบบลักษณะต่ำง ๆ เปรียบเสมือนกำรสร้ำงรูปแบบของส ำนักดนตรีที่ใช้
ลักษณะ “ทำง” ของดนตรี หรือลักษณะของตัวบุคคลเป็นเครื่องประกอบสร้ำงควำมเป็นตัวแทนของส ำนัก
ดนตรีนั้นๆ  กำรปรำกฏข้ึนของลักษณะกำรแสดงเอกลักษณ์บนเว็บไซต์ยูทูปเช่นนี้ เป็นลักษณะของกำรสร้ำง
ช่อง (channel) ของผู้ใช้ในยูทูป โดยกำรสร้ำงช่องในยูทูปเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวบรวมมัลติมีเดียเกี่ยวกับ
กำรบรรเลงและกำรแสดงดนตรีไทย มีทั้งกำรบรรเลงและกำรแสดงดนตรีไทยที่เป็นของเดิม และ เป็นมีกำร
สร้ำงขึ้นหรือถ่ำยท ำใหม่ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรน ำเสนอเพลง “พระอำทิตย์ชิงดวง” ผ่ำนวงเครื่องสำยผสม
ระนำดเอกที่มีนักดนตรีแต่งกำรด้วยชุดไทย ของช่อง wisetdontree เป็นต้น 
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การแสดงดนตรีในเพลง “พระอาทิตย์ชิงดวง” ด้วยวงเครื่องสายผสมระนาดเอก 

 

กำรเกิดข้ึนของช่องทำงดนตรี มีกำรสร้ำงเอกลักษณ์ของช่องต่ำง ๆ โดยผู้วิจัยสรุปได้เป็นประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

การแสดงเอกลักษณ์ผ่านการสร้างสัญลักษณ์ช่อง (logo) 

กำรแสดงสร้ำงสัญลักษณ์ของช่อง (logo) เปรียบเสมือนกำรสร้ำงภำพตัวแทนเพื่อสื่อถึงควำมเป็น
เอกลักษณ์ของช่องนั้น ๆ กำรสร้ำงสัญลักษณ์ของช่อง ผู้วิจัยวิเครำะห์เปรียบเทียบกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของ
ศิลปินให้ปรำกฏอยู่ในส ำนักดนตรีเพื่อเป็นภำพแห่งตัวแทนของส ำนักดนตรีต่ำง ๆ  อำทิ หำกกล่ำวถึงส ำนัก
ดนตรีทำงฝั่งธน ก็มักจะนึกถึง ภำพของจำงวำงทั่ว พำทยโกศล เป็นต้น  

 

 

 

ตัวอย่ำงกำรแสดงเอกลักษณ์ผ่ำนกำรสร้ำงสัญลักษณ์ของช่อง เช่น 
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ช่อง “วิเศษดนตรี ( wisetdontree)” มีสัญลักษณ์ของช่องที่ปรำกฏคือ รูปซอด้วงวำงระนำบกับพื้น 
ใต้รูปซอด้วงมีกำรใช้อักษรภำษำอังกฤษก ำกับว่ำ “วิเศษดนตรี”  ทั้งนี้ สัญลักษณ์ของวิเศษดนตรียังปรำกฏอยู่
ที่มุมขวำบนของทุกคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ยูทูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง “โคธำวำรี” มีสัญลักษณ์ของช่องที่ปรำกฏคือ ภำพของกำรออกแบบตัวอักษร โดยแบ่งค ำว่ำ 
โคธำ เป็นอักษรสีขำว และค ำว่ำ วำรี เป็นอักษรสีด ำบนแถบสีเทำ ทั้งนี้ สัญลักษณ์ของโคธำวำรียังปรำกฏอยู่ที่
มุมขวำบนของทุกคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ยูทูป 
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ช่อง “Buaravong” มีสัญลักษณ์ของช่องที่ปรำกฏคือ ภำพสัญลักษณ์คล้ำยรูปมงกุฎ ภำยใต้รูป
ปรำกฏตัวอักษรภำษำอังกฤษว่ำ Buaravong 

 

การแสดงเอกลักษณ์ผ่านการถ่ายท าและการจัดองค์ประกอบ 

ช่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยในเว็บไซต์ยูทูป มีกำรแสดงเอกลักษณ์ผ่ำนกำรถ่ำยท ำและกำรจัด
องค์ประกอบ นอกจำกนั้น ยังมีวิธีกำรน ำเสนอที่แตกต่ำงกันออกไป แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำเสนอที่แตกต่ำงใน
รูปแบบต่ำง ๆ นั้น สะท้อนให้เห็นถึงกำรสร้ำงเอกลักษณ์ให้แก่ช่องดนตรี เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพตัวอย่ำงจำกช่อง wisetdontree ในกำรแสดงดนตรีเพลง “สุดสงวน” มีกำรถ่ำยท ำและจัด
องค์ประกอบต่ำง ๆ เช่น นักดนตรีสวมใส่ผ้ำไทยหรือชุดไทย นอกจำกนั้น หำกเข้ำชมในเว็บไซต์ยูทูป กำรถ่ำย
ท ำเป็นไปอย่ำงประณีตโดยมีกำรค ำนึงถึงเรื่องเสียงที่ชัดเจน นอกจำกนั้นมีกำรตัดต่อและให้ข้อมูลเพลงที่ใช้ใน
กำรบรรเลง 
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ภำพตัวอย่ำงจำกช่อง bauravong ในกำรน ำเสนอบทเพลง “เขมรปี่แก้ว สำมช้ัน” มีกำรน ำเสนอ
ภำพประกอบ และกำรให้ข้อมูลเพลง วงที่ใช้บรรเลง และผู้ประพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพตัวอย่ำงจำกช่องโคธำวำรี ในกำรน ำเสนอบทเพลง “เขมรไทรโยค 3 ช้ัน” นอกจำกนั้น มีกำรน ำเสนอ
ภำพประกอบ และกำรให้ข้อมูลเพลง ผู้บรรเลง เป็นต้น 

 

การแสดงเอกลักษณ์ผ่านการน าเสนอวงดนตรีและแนวการบรรเลง 

กำรแสดงเอกลักษณ์ผ่ำนกำรน ำเสนอวงดนตรีและแนวกำรบรรเลง ผู้วิจัยพบว่ำ ในบำงช่องดนตรีมีควำม
ชัดเจนในกำรน ำเสนอเอกลักษณ์ผ่ำนวงดนตรีและแนวกำรบรรเลง เช่น ในช่อง wisetdontree เน้นกำร
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น ำเสนอวงเครื่องสำยในแนวทำงกำรบรรเลงด้วยนักดนตรีกลุ่มหลัก ผู้วิจัยมองเห็นว่ำ กำรสร้ำงตัวตนผ่ำนนัย
ทำงดนตรีในมุมมองของส ำนักดนตรีผ่ำนช่องดนตรีในโลกอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ พิจำรณำจำกจ ำนวนผู้เข้ำชมและ
จ ำนวนกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกระทู้สนทนำ 

 

 

ภาพตัวอย่างคลิปทางดนตรีไทยของช่อง wisetdontree ที่มีผู้ติดตามเป็นจ านวนประมาณ 1,900 คน  

และจ านวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชมมีมากกว่า 500,000 การเยี่ยมชม (views) 

 

จำก 3 ประเด็นหลักจำกตัวอย่ำงกำรสร้ำงช่องทำงดนตรีไทย ผู้วิจัยพิจำรณำว่ำ เป็นกำรสร้ำงชุมชน
ให้แก่นักดนตรีไทยบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยผ่ำนเทคโนโลยี และเมื่อพิจำรณำในประเด็นของกำรวิจำรณ์ที่
เกิดข้ึน ผู้วิจัยพบว่ำ ยังไม่เกิดสังคมของกำรวิจำรณ์อย่ำงชัดเจน มีเพียงเรื่องรำวของกำรพูดคุยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในเบื้องต้นเท่ำนั้น ดังนั้น กำรสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดบนเว็บไซต์จึงเป็นเพียงรูปแบบวิถีแห่ง
มุขปำฐะที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จนปรำกฏเป็นลำยลักษณ์ ในขณะเดียวกัน จ ำนวนครั้งของผู้เข้ำเยี่ยมชมโดยรวมที่
มีเป็นจ ำนวนมำก (ประมำณกำรมำกกว่ำ 1 ล้ำนคน) และจ ำนวนกำรแสดงควำมคิดเห็นในมุมมองต่ำง ๆ 
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมซึ่งเป็นอีกมิติรูปแบบหนึ่งในควำมเป็นไปของควำมเป็น
สังคมของมนุษย์บนพื้นที่ใหม่ที่มีอิสระทำงควำมคิด ควำมมีเสรีทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล หรือระหว่ำงกลุ่ม 
น ำมำสู่กำรเข้ำถึงข้อมูลเนื้อหำในรูปแบบต่ำงๆในแง่มุมขององค์ควำมรู้ทำงดนตรีไทย เกิดประเด็นกำรพูดคุย 
ถกเถียงอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ผู้วิจัยมองพื้นที่สำธำรณะเปรียบได้กับ “เครื่องมือ” ที่ถูกหยิบยกมำใช้โดยกลุ่มคนที่
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อำศัยอยู่วงวัฒนธรรมร่วมกัน ผู้ใช้หรือประชำกรอินเทอร์เน็ตที่เข้ำมำสู่พื้นที่แห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็น
พื้นที่ใหม่ที่ได้เพิ่มทั้งควำมเป็นสำธำรณะของวิชำกำรควำมรู้และควำมเป็นอิสระทำงควำมคิดอย่ำงเห็นได้ชัด  
เป็นกำรน ำไปสู่ประเด็นกำรพูดคุยเสนอควำมคิดเห็นถกเถียงกันอย่ำงต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดกำรแพร่กระจำย
ของเนื้อหำวิชำกำรด้ำนสังคีตศิลป์อย่ำงหลำกหลำยและเป็นอิสระอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน  เกิดข้ึนกลำยเป็น
สังคมที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีพลวัตของประชำกรอย่ำงเห็นได้ชัด 

  

เว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

กำรส ำรวจเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ผู้วิจัยแบ่งส่วนของกำรส ำรวจเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

1. ส่วนเว็บไซต์เฟซบุ๊กห้องทดลองกำรวิจำรณ์บนโลกอินเทอร์เน็ต 
2. ส่วนเว็บไซต์เฟซบุ๊กกลุ่มสนทนำ (กลุ่มปิด) 

 
1. เว็บไซต์เฟซบุ๊กห้องทดลองการวิจารณ์บนโลกอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์เฟซบุ๊กที่ผู้วิจัยใช้เป็นห้องทดลองกำรวิจำรณ์บนโลกอินเทอร์เน็ต คือ เฟซบุ๊ก “ชุมชนคนดนตรี

ไทย” ข้อสังเกตพลวัลในหน้ำเฟซบุ๊กแห่งนี้ เริ่มมีสมำชิกเข้ำมำใช้พื้นที่ในรูปแบบของกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรเกี่ยวกับดนตรีไทยเพิ่มมำกขึ้น ข้อสังเกตประกำรหนึ่งที่พบบนหน้ำเฟซบุ๊กคือ มีกำรสร้ำงเพจที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับเนื้อหำทำงดนตรีไทยเพิ่มมำกขึ้น  

 

 

 

ตัวอย่างหน้าเพจร้านดรุิยสงัคีตที่มเีรื่องราวและเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีไทย 
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ตัวอย่างหน้าเพจชมรมคนรักดนตรีไทยทีม่ีเรื่องราวและเนือ้หาเกี่ยวกบัดนตรีไทย 

 

บำงเพจเป็นรูปแบบของกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มทำงดนตรีไทย หรือบำงเพจเป็นกำรสร้ำงหนำ้เพจของ
ศิลปินที่ล่วงลับไปแล้ว ภำยในเพจดังกล่ำวจะมีประวัติศิลปิน หรือผลงำนทำงดนตรีที่เคยบันทึกไว้ และบำงครั้ง
มีกำรเปิดประเด็นพูดคุยในเรื่องรำวที่เกี่ยวกับศิลปินท่ำนดังกล่ำว ท ำให้สำมำรถตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภำพ
ของสังคมออนไลน์ต่อกำรสร้ำงควำมเป็นตัวตนของศิลปินผ่ำนบุคคลนิรนำมที่เกิดจำกถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ใน
ควำมสัมพันธ์ศิลปินกับศิษย์ หรือศิลปินกับผู้ที่ช่ืนชนในผลงำน ซึ่งในประเด็นดังกล่ำวมำพิจำรณำเปรียบเทียบ
กับกำรสร้ำงหน้ำเพจให้กับศิลปินเพลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีแนวคิดที่จะรวบรวมกลุ่มผู้ที่ช่ืนชอบในผลงำนของ
ศิลปินคนดังแต่ทั้งนี้ หน้ำเพจดังกล่ำวไม่มีศิลปินคนใดเป็นผู้จัดท ำข้ึนมำเอง  ส่วนหน้ำเพจของศิลปินดนตรีไทย
นั้น เท่ำที่สังเกตและเก็บข้อมูล พบว่ำ เพิ่งจะมีกำรสร้ำงมำไม่นำน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึน ผู้วิจัยได้ตั้ง
ข้อสังเกตของกำรสร้ำงเพจจ ำพวกนี้ว่ำ มีผลกระทบอย่ำงไรบ้ำงกับวงกำรดนตรีไทย เนื่องจำก กำรได้สัมภำษณ์
ผู้ที่เคยสร้ำงเพจให้กับศิลปินโดยส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยตัวตน เพียงแต่จะท ำหน้ำที่คล้ำยเป็นสื่อกลำงในกำร
สร้ำงเรื่องรำวให้กับศิลปินคนดังกล่ำว ประกอบกับกำรสัมภำษณ์ถึงวัตถุประสงค์กำรสร้ำงเพจดังกล่ำว พบว่ำ 
โดยส่วนใหญ่ เป็นกำรสร้ำงเพื่อประชำสัมพันธ์น ำเสนอเรื่องรำวชีวิตประจ ำวันของศิลปิน หรือเป็นกำรรวบรวม
กลุ่มของผู้ที่ช่ืนชอบในศิลปินคนน้ัน ๆ  
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ตัวอย่ำงหน้ำเพจทีเ่ป็นกำรสร้ำงให้ศิลปินดนตรีไทยท่ำนต่ำง ๆ  

 

ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตถึงแนวคิดและกำรปฏิบัติดังกล่ำวว่ำ เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่จะสำมำรถสร้ำง
ปรำกฏกำรแฟนคลับที่มีนัยยะทำงกำรวิจำรณ์ ในขณะเดียวกัน เมื่อหันย้อนมำพิจำรณำเปรียบเทียบกับหน้ำ
เพจศิลปินของดนตรีไทย สิ่งที่ค้นพบคือ ผู้ที่มีควำมช่ืนชอบและช่ืนชมในศิลปิน โดยประเด็นในกำรพูดคุยหรือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับศิลปินคนน้ัน ๆ   

 

2. ส่วนเว็บไซต์เฟซบุ๊กกลุ่มสนทนา (กลุ่มปิด) 
กำรพูดคุยในประเด็นถกเถียงด้ำนดนตรีไทยมีเพิ่มมำกขึ้นบนเฟซบุ๊ก ข้อสังเกตอย่ำงหนึ่งบนวัฒนธรรม

กำรใช้เฟซบุ๊กคือ โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้จะไม่ชอบกำรพูดคุยอย่ำงเป็นสำระบนหน้ำวอล (wall) ของตนเอง แต่จะไป
พูดคุยกันในกลุ่มเฉพำะในเรื่องรำวต่ำง ๆ ดังเช่น กำรเก็บข้อมูลในกลุ่ม “เสวนำดนตรีไทย” ตั้งถูกตั้งข้ึนมำเพื่อ
พูดคุยเนื้อหำสำระเกี่ยวกับดนตรีไทย 

จำกกระทู้สนทนำต่ำง ๆ พบว่ำ กำรพูดคุยในกลุ่มสนทนำปิด สำมำรถพูดคุยกันได้อย่ำงอิสระเสรี 
(พิจำณำจำกค ำพูดที่ใช้) ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ คือ กำรแลกเปลี่ยนและน ำไปสู่กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่ท ำให้ควำมกล้ำที่จะพูดคุยหรือแสดงออกทำงควำมคิดเห็นมีเพิ่มเติมเมื่อเปรยีบเทยีบ
กับกำรสร้ำงชุมชนออนไลน์ดนตรีไทยในช่วงแรก ๆ ที่ไม่มีสมำชิกร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น  แต่เมื่อมีวิธีกำร
ลักษณะกำรสร้ำงกลุ่มลับ พบว่ำแนวโน้มของสมำชิกในกลุ่ม มีแนวโน้มในกำรเข้ำร่วมโพสข้อควำมที่เป็นกำร
พูดคุยเพิ่มมำกขึ้น มีกำรประชำสัมพันธ์เรื่องรำวของกิจกรรมทำงดนตรีไทย มีกำรโพสต์วิดีโอจำกแหล่งต่ำง ๆ 
เพื่อกำรรับชมรับฟัง หรือแม้แต่กำรแท็ค (tag) เรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยจำกหน้ำของสมำชิกท่ำน
ต่ำง ๆ มำกกว่ำกำรโพสต์หน้ำของชุมชนคนดนตรีไทยหรือหน้ำวอล (wall) ของตัวเองโดยตรง 
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จำกตัวอย่ำงดังกล่ำว ท ำให้ผู้วิจัยมองว่ำลำยลักษณ์ต่ำง ๆ ในบนโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะ อยู่ใน
รูปแบบลักษณะใด กำรพิจำรณำควำมถูกต้องของเนื้อหำข้อควำม บำงครั้งอำจเกิดข้ึนอยู่กับบริบททำงสังคม 
ณ เวลำน้ัน  กระบวนกำรชุมชนในสังคมอินเทอร์เน็ตจะมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกันเอง บ่อยครั้งที่
ผู้วิจัยมักเห็นกระทู้ที่แสดงควำมคิดเห็นต่ำงทำงด้ำนเนื้อหำหรืออธิบำยควำมบรรยำยในมุมมองที่แตกต่ำง หรือ
ในบำงครั้งผู้วิจัยมักเจอข้อควำมจำกระบบกระทู้สนทนำที่แจ้งกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อควำมที่ถูกสร้ำงข้ึนมำ
ก่อนของสมำชิกแต่ละคน  ซึ่งต้องยอมรับว่ำ ลักษณะกำรผลิตเนื้อหำของสมำชิกในชุมชน  ก็มีข้อด้อยที่เกิดข้ึน
ในกระบวนกำรอันอำจน ำไปสู่ควำมขัดแย้งหรือกำรว่ำร้ำยใส่ควำม กล่ำวคือ เรื่องรำวต่ำงๆที่นับได้ว่ำ 
“อำจจะ”เป็นสีสันก็อำจกิดข้ึนจำกอัตตำของผู้ผลิตเนื้อหำอันเนื่องมำจำกในระบบของกำรใช้กระทู้ไม่มี
กระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ เพียงแต่สิ่งที่เกิดข้ึนนั้น อำจเป็น “เรื่องเล่ำ” ที่ “เล่ำ” กัน
อย่ำงมีอิสระเสรีอันสำมำรถท ำได้ในพื้นที่แห่งนี้ดังนั้น ผู้ที่เข้ำมำอ่ำนหรือเข้ำมำเสพเรื่องรำวที่เป็นสีสันจึงต้อง
ใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำนแล้วคิดตัดสินใจในควำมถูกต้องของข้อมูล อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่น่ำยินดีต่อ
กระบวนกำรสร้ำงสีสันแห่งควำมมีชีวิตของดนตรีไทย คือ การตรวจสอบข้อมูลกันเอง  กล่ำวคือ หำกเรื่องใดที่
เหล่ำบรรดำสมำชิกในชุมชนน ำมำเสนอแล้วปรำกฏว่ำเรื่องนั้นอำจจะไม่เป็นควำมจริงหรือเปน็เพยีงเรือ่งทีส่รำ้ง
ข้ึนมำเพื่อเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งแล้ว  สมำชิกที่ไม่เห็นด้วยหรือคิดว่ำ “เรื่องเล่ำ” หรือ “เนื้อหำ” ดังกล่ำวไม่
เป็นควำมจริง ก็จะเกิดกำรเข้ำมำโต้แย้งข้อมูลกัน  หรือในบำงกรณี เรื่องเล่ำที่ไม่ได้สร้ำงสำระทำงปัญญำหรือ
ประโยชน์ หรือกลับเป็นกำรซ้ ำเติมบุคคลผู้ซึ่งไม่สำมำรถจะเข้ำมำอธิบำยควำมจริง ก็จะถูกตักเตือนหรือเสนอ
แนวทำงยุติกำรพูดคุยบอกเล่ำถึงเรื่องรำวต่ำงๆ 

เนื้อหำทุกประเด็น ล้วนเป็น “สีสัน” ที่สร้ำงควำมมีชีวิตให้กับชุมชนดนตรีไทยบนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่ง 
“สีสัน”ของวิถีดนตรีไทยนี้เองก็เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนบนโลกแห่งควำมจริงที่บำงครั้งไม่มีพื้นที่ที่จะน ำเสนอหรือบอก
เล่ำให้กลำยเป็นประวัติศำสตร์เชิงดนตรี หรือบำงกรณีอำจจะเป็นเพียงกำรบอกเล่ำพูดคุยในวงแคบที่มิได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมวัฒนธรรมดนตรีโดยรวม กำรมีพื้นที่สำธำรณะบนโลกออนไลน์แห่งนี้ จึงเป็น
เครื่องมือที่รองรับหรือดึงเอำข้อมูลอันเป็น “สีสัน” หรือเกร็ดควำมรู้เรื่องต่ำงๆที่ถูกเก็บซ่อนในตัวของนกัดนตรี
แต่ละคนออกมำสู่สำธำรณะเพื่อเสริมหรือเพิ่มเติมควำมรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยให้เพิ่มมำกยิ่ง ข้ึน และใน
ขณะเดียวกัน ก็สร้ำง “ชีวิต”ให้แก่ดนตรีไทยในโลกแห่งควำมจริง ด้วย “สีสัน” ที่เกิดข้ึนในโลกออนไลน์แห่งนี้ 

 

เว็บบล็อก gotoknow.org 

 The Gateway Of Thailand's Online Knowledge Management  หรือ เ ว็บไซต์ 
GotoKnow.org เปิดให้บริกำรตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภำคม 2548 โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริกำรระบบบล็อกเพื่อ
กำรจัดกำรควำมรู้ส ำหรับกลุ่มคนท ำงำนและชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) ของประเทศไทย 
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อีกทั้ง เว็บไซต์แห่งนี้ยังมีบทบำทในกำรเป็นขุมควำมรู้รวมของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสมือนให้สมำชิก
สำขำอำชีพต่ำงๆ มำรวมตัวกันเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ลงในระบบบล็อก (blog) 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งเว็บล๊อก (weblog) แห่งนี้เพื่อส่งเสริม "กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ซึ่งเป็น
กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ ด้วยกำรใช้งำนเว็บล็อก สู่กำรเสริมสร้ำงให้ "คนไทยมีสุขภำวะที่ยั่งยืน" 
หมำยถึง คนไทยมีควำมสุขสี่ด้ำน ได้แก่ กำย จิต สังคม และปัญญำ  โดยมีกำรจัดเตรียมพื้นที่เสมือนและ
เครื่องมือส ำหรับ "ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice)" เพื่อสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
กลุ่มคนท ำงำนในสำขำอำชีพต่ำงๆ นอกจำกนั้น ยังสนับสนุนกำรเขียนเรื่องเล่ำเร้ำพลัง (storytelling) จำก
ประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ของผู้เขียนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ำนได้น ำไปประยุกต์ใช้หรือจุดประกำย
ควำมคิดเพื่อให้ต่อยอดควำมรู้ในกิจกรรมกำรท ำงำนและกิจกรรมอื่นๆ ของผู้อ่ำนต่อไป 

 

 

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ gotoknow.org 

 ชุมชนเสมือนจริงทำงกำรศึกษำแห่งนี้ มี “ครูดนตรีไทย” หลำยท่ำน ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ในน ำเสนอบทควำม
ที่เกี่ยวกับเนื้อหำทำงดนตรีไทยไว้เป็นจ ำนวนมำก กำรส ำรวจในเบื้องต้นพบว่ำ มีบทควำมเกี่ยวกับดนตรีไทย
เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 บทควำม3 ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตในกำรน ำเสนอลำยลักษณ์ดนตรีไทยบนพื้นที่แห่งนี้ 
ไว้ 3 ประเด็นด้วยกันคือ 

1. การใช้ภาษาเป็นทางการ โดยเว็บบล็อกดังกล่ำว ผู้เขียน (bloger)ได้เรียบเรียงกำรใช้ภำษำมีลักษณะ
ทำงวิชำกำรค่อนข้ำงสูงกว่ำเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ปรำกฏเนื้อหำทำงดนตรีไทยดังที่ได้เก็บข้อมูลมำแล้วใน

                                                             
3 ภำคผนวก ค. 
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เว็บไซต์ไทยคิดส์ เว็บไซต์ยูทูป และเว็บไซต์เฟซบุ๊ก  ทั้งนี้ผู้วิจัยมองเห็นว่ำ เว็บบล็อกแห่งนี้ จัดเป็น
ชุมชนทำงวิชำกำรดนตรีไทยที่เป็นพื้นที่ใหม่บนสื่ออินเทอร์เน็ต 

2. ลายลักษณ์ดนตรีไทยมีความเป็นงานทางวิชาการสูง ประเด็นดังกล่ำวผู้วิจัยพิจำรณำจำกรูปแบบและ
ข้ันตอนของกำรน ำเสนอ มีองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่น ำเข้ำมำประกอบกำรอธิบำยไม่ว่ำจะเป็นภำพ เสียง 
หรือสื่อมัลติมีเดีย ในขณะเดียวกัน ในส่วนท้ำยของบทควำมนั้น มีอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลต่ำง ๆ 
ไว้อย่ำงชัดเจน  สอดคล้องกับนโยบำยของเว็บไซต์ที่กล่ำวถึงกำรสนับสนุนกำรให้เกียรติแก่เจ้ำของ
ควำมรู้โดยไม่สนับสนุนกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ 

3. ชุมชนการเรียนรู้ดนตรีไทย ประเด็นนี้ผู้วิจัยพิจำรณำจำกองค์ประกอบของควำมเป็นชุมชนที่กล่ำวถึง
กำรปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของกำรโต้ตอบสนทนำในส่วนกระทู้ถำม-ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเว็บบล๊อก ท ำ
ให้มองเห็นควำมเคลื่อนไหวของชุมชนที่มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันยังเป็น
พื้นที่สำธำรณะที่สร้ำงองค์ควำมรู้หรือควำมคิดที่บุคคลในชุมชนที่แสดงผ่ำนระบบสัญลักษณ์ที่เป็น 
ภำษำ  เทคโนโลยีเสียง หรือ ภำพ สำมำรถติดต่อเข้ำกับพื้นที่ออนไลน์ของชุมชนอื่ นได้ด้วยกำร
เช่ือมโยง (Link)  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ภาพตัวอย่างจากเว็บบล็อกของผู้ใช้นาม “โขนพระราม” กับบทความเรื่อง “ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม่ ทางขนานจริงหรือ” 

 

สถานีวิทยุออนไลน์ patakorn.com 

 

 สถำนนีวิทยุออนไลน ์ patakorn.com เป็นส่วนหนึง่ที่อยู่ในเว็บไซต์ปฏำกรณ์ดอทคอม เป็นเว็บไซต์
ดนตรีไทยที่บริกำรวิทยุเพื่อควำมบันเทิงและควำมรู้ด้ำนดนตรีไทย โดยบริกำรถ่ำยทอดเสียงผ่ำนระบบ
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อินเทอร์เน็ต ซึง่สำมำรถรบัฟังได้ทกุที่ทั่วโลกตลอด 24 ช่ัวโมง วิทยุดนตรีไทยนี้ แบ่งหน้ำทีก่ำรรับผิดชอบกำร
เปิดวิทยุ (ดีเจ) เป็น 3 ส่วน คือ  

1. ส่วน  “Admin โจ๊ก” ส่วนหน้ำทีร่ับผิดชอบของ “Admin โจ๊ก” ท ำหน้ำที่ในช่วงเวลำดึก
หรือในเวลำเช้ำของบำงวัน แนวเพลงที่เปิดจะเป็นเพลงดนตรีไทยในแนววงปี่พำทย์ไทย วงเครื่องสำย 
และวงมโหรี  

2. ส่วน “PJ ฟิค” ท ำหน้ำที่ในช่วงค่ ำและช่วงเช้ำโดยเฉพำะในวันเสำร์และอำทิตย์ เพลงที่
เปิดออกอำกำศจะเป็นเพลงทีบ่รรเลงด้วยปี่พำทย์ไทยและปีพ่ำทย์มอญ นอกจำกนั้นยังเป็นเพลงของ
ดนตรีพื้นบ้ำนภำคเหนอื ภำคอีสำนและภำคใต้   

3.ส่วน “Radio Auto Bot” ซึ่งเป็นระบบกำรเปดิเพลงอัตโนมัตทิี่มีกำรวำงผงักำร
ออกอำกำศเป็นทีเ่รียบร้อย 

 

 

ภาพตัวอย่างสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ดนตรีไทย ปฏากรณ์ดอทคอม 

 

นอกจำกกำรออกอำกำศของวิทยุดนตรีไทย ภำยในเว็บไซต์ยังมีกระทู้สนทนำแบบโต้ตอบ (chatting board) 
และ กำรเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้ที่รับฟังทำงอินเทอร์เน็ตได้แสดงควำมคิดเห็นและขอเพลงจำกผู้เปิด
เพลงได้ตำมควำมต้องกำร 
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ภาพตัวอย่างกระดานสนทนาแบบโต้ตอบ (chatting board) ในเว็บไซต์ดนตรีไทย ปฏาการณ์ดอทคอม 

 

ภาพตัวอย่างส่วนเชื่อมโยงจากเว็บไซต์เฟซบุ๊กที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นต่างๆ  เก่ียวกับรายการวิทยุ 
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ภาพตัวอย่างแสดงจ านวนผู้ใช้เฟซบุ๊ก (1,045 ยูส) ที่มีความเชื่อมโยงเข้ากับรายการวิทยุในเว็บไซต์ patakorn.com 

 

 จำกกำรส ำรวจข้อมูลกำรออกอำกำศวิทยุดนตรีไทยออนไลน์พบว่ำ ลักษณะของกำรจัดรำยกำร
ปรำกฏเพียงกำรจัดผังกำรออกรำยกำรที่ยังไม่เป็นทำงกำร กล่ำวคือ ช่วงเวลำของผู้จัดรำยกำรที่จะมำพบกับ
ผู้ฟังบนอินเทอร์เน็ตไม่ตรงเวลำ ผู้วิจัยมองว่ำ อำจเป็นช่วงของกำรทดลองออกอำกำศและเป็นสิ่งที่ผู้จัดท ำ
เว็บไซต์มีควำมสนใจในกำรสร้ำงเว็บไซต์น้ีข้ึนมำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำจ ำนวนของผู้ฟังหรือผู้ที่สนใจใน
จ ำนวนผู้ใช้เฟสบุ๊กที่มีถึงจ ำนวน 1,045 ผู้ใช้ ผู้วิจัยมองเห็นว่ำ อย่ำงน้อยที่สุด กำรออกอำกำศของวิทยุดนตรี
ไทยออนไลน์แห่งนี้ก็ยังสำมำรถดึงดูดผู้ฟังและผู้ที่สนใจได้จ ำนวนพอสมควร หำกแต่ผลกระทบต่อวงกำรดนตรี
ไทยในเชิงปรำกฏกำรณ์นั้นเพียงท ำให้เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงในกำรน ำเสนอดนตรีไทยอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ใน
ประเด็นของกำรวิจำรณ์ดนตรีนั้น ผู้วิจัยมองเห็นว่ำยังไม่มีควำมชัดเจนในข้อมูลที่ส ำรวจ เนื่องจำก กำรพูดคุยที่
เกิดข้ึนจำกระบบกำรตอบโต้น้ัน ยังไม่มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพียงแต่เป็นกำรขอเพลงที่ต้องกำรฟงัและ
พูดคุยกันในลักษณะของกำรทักทำยเพียงเท่ำนั้น 

 

1.1.3 ความสัมพันธ์และความเชื่อมต่อของการวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  
 

ควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยพิจำรณำถึง
กำรโอนย้ำยถ่ำยเทข้อมูลระหว่ำงโลกแห่งลำยลักษณ์กับโลกอินเทอร์เน็ต โดยมีวัฒนธรรมมุขปำฐะเป็นรูปแบบ
ของกำรเช่ือมต่อ ข้อสรุปเช่นนี้ ผู้วิจัยพิจำรณำจำกกำรปรำกฏของรูปแบบลำยลักษณ์ที่ปรำกฏในสื่อ
อินเทอร์เน็ตที่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของกำรสนทนำ ประเด็นดังกล่ำว เปรียบเสมือนกำรจ ำลองโลก
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แห่งมุขปำฐะให้ปรำกฏเป็นรูปธรรมบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้วิจัยได้สรุปควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของ
กำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

วัฒนธรรมการวิจารณ์บนอินเทอร์เน็ต: พื้นที่ใหม่แต่ไรผู้้น า 

 

กำรแลกเปลี่ยนสนทนำพื้นที่อินเทอร์เน็ตกับกำรวิจำรณ์ดนตรีไทย สะท้อนให้เห็นถึงกำรน ำเทคโนโลยี
มำปรับใช้เข้ำกับวัฒนธรรมดนตรี โดยมีมุมมองมองแนวทำงกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วยกำรสร้ำงยุทธศำสตร์จัดท ำ
เว็บไซต์ด้วยกำรน ำดนตรีไทยมำปรับใช้ให้เข้ำกับเทคโนโลยีบนโลกโลกำภิวัตน์  ในขณะเดียวกันศิลปิน (ครู/
อำจำรย์) ก็ควรจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อน ำมำปรับใช้ให้ลงตัวกับวัฒนธรรมดนตรีน ำไปสู่กำรสร้ำง
วัฒนธรรมดนตรีแบบใหม่เพื่อเข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศำสตร์ทำงด้ำนดนตรีไทย ตลอดจนถึงกำรสร้ำงกำร
วิจำรณ์ในรูปแบบของกำรถ่ำยโอนจำกโลกของมุขปำฐะและโลกของลำยลักษณ์ โดยผสมผสำนสื่อผำ่นตวัอกัษร 
ซึ่งควำมคิดของครูอำจำรย์แบบวิธีคิดดั้งเดิมก็ยังมีควำมส ำคัญ ส่วนกำรวิจำรณ์ในโลกเสมือนจริงหรือโลกไซ
เบอร์ที่รวบรวมเอำมุขปำฐะและลำยลักษณ์เข้ำไว้ด้วยกัน ก็มำจำกควำมรู้หรือควำมรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของผู้ที่
ท ำกำรวิจำรณ์เป็นส ำคัญจึงไม่น่ำจะเกี่ยวกับกำรสรุปว่ำ เมื่อมุขปำฐะแข็งแกร่งแล้ว กำรวิจำรณ์ในโลกของไซ
เบอร์จะแข็งแกร่งตำม เพรำะอำจจะข้ึนอยู่กับควำมรู้ของผู้วิจำรณ์มำกกว่ำ 

อย่ำงไรก็ตำม วัฒนธรรมเสมือนจริงมีควำมเร่งรัดในกำรสื่อสำรและควำมหลำกหลำยข้อมูล สะท้อน
ให้ถึงคุณภำพของข้อมูลที่ถูกผลิตข้ึน ซึ่งหำกกำรสร้ำงข้อมูลต่ำง ๆ นั้น มิได้เกิดจำกควำมเข้มแข็งของมุขปำฐะ
หรือลำยลักษณ์ กำรประเมินคุณค่ำสิ่งที่เกิดข้ึนอำจส่งผลต่อ “คุณภำพ” ที่จะปรำกฏในพื้นที่ใหม่แห่งนี้ 
นอกจำกนั้น กำรวิจำรณ์ดนตรี อำจจะเกิดในรูปแบบของกำรประพันธ์เพลงที่เกิดจำกไหวพริบปฏิภำณและ
อัจฉริยภำพทำงดนตรีของบรรดำครูเพลงทั้งหลำย สรรค์สร้ำงเพลงไทยด้วยกำรแปรหรือแปลงท ำนองต่ำง ๆ  ที่
มีอยู่เก่ำก่อนให้เกิดเป็นงำนศิลปะช้ินใหม่ ซึ่งกำรสร้ำงหรือกำรประพันธ์ เกิดจำกควำมแจ่มแจ้งเข้ำใจใน
โครงสร้ำงและเนื้อหำของเพลง กำรตีควำมข้ึนมำใหม่เปรียบเสมือนกำรวิจำรณ์อย่ำงหนึ่งที่ผ่ำนกระบวนกำรคิด
ไตร่ตรองอย่ำงมีระบบ เรำรับรู้ได้ว่ำ เพลงไทยหลำยเพลงที่ได้รับควำมนิยมล้วนเกิดจำกข้ันตอนควำมคิด
ดังกล่ำว  ดังนั้น เมื่อมองถึงวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนในแวดวงวัฒนธรรมดนตรี จึงท ำให้เห็นว่ำ กำร
วิจำรณ์ดนตรีไทย มีธรรมชำติที่มิได้เกิดจำกมุขปำฐะและลำยลักษณ์เป็นแกนกลำง แต่เมื่อพิจำรณำในเรื่องของ
กำรวิจำรณ์ที่ถ่ำยโอนสู่วัฒนธรรมไซเบอร์หรือวัฒนธรรมเสมือนจริง จึงปรำกฏเพียงแค่กำรวิจำรณ์ที่เป็น
ลักษณะของกำรแสดงควำมคิดเห็นในเชิงทฤษฏีทำงดนตรี ส่วนในเรื่องของกำรปฏิบัติ ก็เป็นเพียงกำรวิจำรณ์ที่
ประเมินคุณค่ำของกำรบรรเลงในระดับหนึ่ง  ดังนั้น ประเด็น “เมื่อกำรวิจำรณ์เปลี่ยนผ่ำนจำกวัฒนธรรมลำย
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ลักษณ์ไปสู่วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต” จึงเป็นประเด็นพิจำรณำรูปแบบกำรวิจำรณ์เพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั้น มิได้
ครอบคลุมกำรวิจำรณ์ในวัฒนธรรมดนตรีไทยทั้งหมด 

ในขณะเดียวกัน บำงส่วนของกำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนบนโลกเสมือนจริง เกิดข้ึนจำกพื้นฐำนกำรรับรู้ชุด
ควำมรู้ที่ถูกสร้ำงบนโลกดังกล่ำว  กำรแสวงหำควำมจริงจำกสังคมในพื้นที่แห่งนี้ จึงเป็นเพียงกำรรับรู้ชุด
ควำมรู้ที่ถูกสร้ำงขึ้นผ่ำนลำยลักษณ์ครั้งใหม่และมีกำรผลิตซ้ ำอยู่ตลอดเวลำ โดยอำจจะมิได้มีกำรตรวจสอบให้
ถูกต้องจำกโลกมุขปำฐะหรือโลกของลำยลักษณ์ ดังนั้น สิ่งที่ถูกสร้ำงข้ึนใหม่ จึงอำจพัฒนำและได้รับกำร
ยอมรับให้เป็นชุดควำมรู้หรือควำมจริงชุดใหม่ในยุคต่อ ๆ มำ หำกมิได้เกิดกำรตรวจสอบจำกโลกมุขปำฐะหรือ
โลกของลำยลักษณ์ ประเด็นที่เกิดข้ึนน ำมำสู่ประเด็นค ำถำมที่ว่ำ สังคมเสมือนจริงหรือสังคมแห่งโลกไซเบอร์ มี
วิธีกำรตัดสินหรือเลือกที่จะเช่ือหรือรับชุดควำมรู้ชุดไหนมำเป็นหลักในกำรคิด – วิเครำะห์ หรือวิจำรณ์ เพรำะ
ในโลกแห่งนี้มีควำมหลำกหลำยในตัวบทของข้อมูลที่ถูกกำรเปลี่ยนแปลงจำกโลกของมุขปำฐะของลำยลักษณ์ 
และหำกพิจำรณำควบคู่ไปกับประเด็นกำรเสวนำในเรื่อง “เมื่อกำรวิจำรณ์เปลี่ยนผ่ำนจำกวัฒนธรรมลำย
ลักษณ์ไปสู่วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต” ก็ยังน ำพำไปสู่กำรมองถึงข้ันตอนกำรเปลี่ยนผ่ำนในแง่มุมของควำมรู้ที่ถูก
ตีควำมหรือเปลี่ยนไปในโลกเสมือนจริง ข้ันตอนหรือกระบวนกำรที่เกิดข้ึนอำจสะท้อนให้เห็นสัญญะบำงสิ่งที่
แฝงอยู่ในคติทำงควำมคิดหรือควำมเช่ือที่เปลี่ยนไปเมื่อโลกแห่งกำรเรียนรู้เปลี่ยนแปลง 

 

ผลดีของอินเทอร์เน็ต 

ผลดีของอินเทอร์เน็ตคือ  ท ำให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ว่ำเกิดอะไรข้ึนบ้ำงในสังคมดนตรีไทย  
ขณะเดียวกันยังช่วยให้เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยข้ึน  แต่ข้อมูลที่เข้ำถึงนั้นส่วนใหญ่เป็นเพียง “กระบวนท่ำ”  แต่ขำด 
“ลมปรำณ” หรือจิตวิญญำณและ “ทำง” ของดนตรี ซึ่งผู้เรียนจะต้องกลับไปเติมเต็ม “ลมปรำณ” และจิต
วิญญำณทำงดนตรีไทยจำกครูในพื้นที่นอกอินเทอร์เน็ต จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรเรียนดนตรีไทยในพื้นที่
อินเทอร์เน็ตนั้น  เรียนได้แค่ดนตรีที่เป็น “รูปธรรม” ที่เกิดจำกกำรตีควำมโดยขำดกำรแนะน ำแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่สั่งสมกันมำด้วยวิธีกำรมนุษย์สัมผัสมนุษย์ที่นับว่ำเป็น “หัวใจ” ของกำรเรียนรู้ดนตรีไทยอย่ำง “วิถี
ไทย”  อย่ำงไรก็ตำม เรำสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตได้  หำกผู้ใช้มีควำมกล้ำและมี
องค์ควำมรู้  แต่เนื่องจำกอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ใหญ่  ควบคุมได้ยำก  ดังนั้น  ผู้ใ ช้ต้องอำศัยองค์ควำมรู้และ
วิจำรณญำณของตนในกำรพิจำรณำและสกัดข้อมูลต่ำงๆ  เช่นเดียวกับสำขำวรรณศิลป์ที่พื้นที่อินเทอร์เน็ตและ
สื่อสังคมเหล่ำน้ีท ำให้ทรำบข่ำวควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ในวงวรรณกรรม และมีควำมรู้ต่ำงๆ มำแลกเปลี่ยนกัน
มหำศำล  ซึ่ งผู้ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้จ ำ เป็นต้องมีวิจำรณญำณส่วนตัวในกำรเลือกสรรข้อมูลอย่ำงมำก  
ขณะเดียวกันพบว่ำในปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในแวดวงออนไลน์ก็จะติดตำมข้อมูลจำกออนไลน์มำกกว่ำ  
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นกำรปิดกั้นที่จะรับรู้จำกโลกออนไลน์เพียงด้ำนเดียวแล้วไม่ได้รับข่ำวสำรจำกสื่ออื่นเลย 
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ภาพสะท้อนการวิจารณ์บนอินเทอร์เน็ต 

กำรวิจำรณ์ที่ปรำกฏอยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ต นับได้ว่ำเป็นพื้นที่หนึ่งที่สำมำรถรวมเอำวัฒนธรรมย่อยใน
วัฒนธรรมดนตรี นั่นคือ  วัฒนธรรมลำยลักษณ์และวัฒนธรรมมุขปำฐะในแง่มุมของกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ เข้ำมำ
รวมไว้ด้วยกัน น ำเสนอหรือแสดงอยู่บนพื้นที่สำธำรณะ  ด้วยกระบวนกำรรวมตัวของวัฒนธรรมย่อยบนพื้นที่
สำธำรณะนี้เอง  เกิดควำมคึกคักของกำรวิจำรณ์ที่ไร้ขอบเขต  ด้วยสภำวะของกำรวิจำรณ์ดังที่ได้กล่ำวมำ
ข้ำงต้น ผู้วิจัยมองว่ำ กำรวิจำรณ์ที่ได้ย้ำยพื้นที่เก่ำสู่สภำพพื้นที่ใหม่นั้น สะท้อนให้เห็นปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวกับ
เรื่องของวัฒนธรรมดนตรีหลำยประเด็น ประกอบเมื่อดนตรีแบบขนบถูกบีบรัดด้วยสิ่งแวดล้อมรอบข้ำงที่กด
ทับ แรงขับดันต่อกำรต่อสู้เพื่อควำมอยู่รอดคือ กำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพบริบทที่เป็นอยู่ เรำสำมำรถพบเห็น
กำรสร้ำง “สิ่งใหม่”ที่มักอ้ำงถึงควำมเป็น “ขนบเดิม” อยู่ทั่วไปบนพื้นที่ของสังคมดนตรี หรือในบำงโอกำส 
ควำมเป็น“ขนบเดิม” ก็ยังคงถูกแสดงออกให้เห็นโดยทั่วไป ด้วยควำมคิดที่ต้องกำรแสดงถึงจุดยืนของกำรสร้ำง
งำนศิลปะที่ไม่ต้องกำรและยอมรับแรงบีบค้ันจำกภำยนอกที่อำจน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง  

เมื่อย้อนกลับมำพิจำรณำถึงพื้นที่ใหม่อันหมำยถึง พื้นที่บนโลกอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งรองรับเอำทุกสิ่ง
ทุกอย่ำงของผลผลิตทำงดนตรีเข้ำมำรวมอยู่ด้วยกันอย่ำงเปิดกว้ำง กำรปะทะสังสรรค์ทำงควำมคิดเกดิข้ึนอยำ่ง
เมำมันทั้งในฟำกฝั่งของควำมเป็นขนบ หรือ ควำมเป็นร่วมสมัย โดยบำงครั้ง ท ำให้มองเห็นว่ำ นักวิจำรณ์
เหล่ำน้ัน ก ำลังทะเลำะกันบนควำมคิดคนละข้ัว พูดกันคนละเรื่อง  ฝั่งหนึ่งพยำยำมให้เหตุผลของกำรเกิด กำร
ก ำเนิดที่มีที่มำที่ไป หรือแม้แต่กำรอนุรักษ์ให้คงอยู่ แต่อีกฟำกฝั่งกลับมองว่ำ กำรผลิตดนตรีให้เกิดควำมร่วม
สมัยนั้น เป็นมุมมองของกำรพัฒนำ กำรปรับตัวให้เข้ำกับสังคมยุคใหม่ บำงครั้งอำจถูกมองว่ำ ก ำลังรับใช้ทุน
นิยมก็เคยมี ในขณะเดียวกัน บทบำทของนักวิจำรณ์ที่ทุกคนสำมำรถท ำได้ ซึ่งบำงครั้งอำจมองได้ว่ำผู้ที่ก ำลัง
วิจำรณ์ เข้ำใจบทบำทและหน้ำที่กำรวิจำรณ์มำกน้อยเพียงใด หรือกำรวิจำรณ์ดนตรีในครั้งนี้ คือ กำรแสดง
ควำมรู้สึกต่อปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึนเท่ำนี้ โดยเป็นเพียงกำรประเมินค่ำในลักษณะ “ชอบหรือไม่ชอบ” จำก
ควำมเป็นอัตวิสัยส่วนตน  

ภำพสะท้อนมุมหนึ่งของกำรวิจำรณ์บนอินเทอร์เน็ต ที่ผู้วิจัยมองเห็นว่ำ พื้นที่ในโลกอินเทอร์เน็ต “เอ้ือ” 
ต่อกำรวิจำรณ์อย่ำงมีวิจำรณญำณอย่ำงหลำกหลำยด้วยเงื่อนไขของเทคโนโลยีที่สำมำรถใช้เวลำไตร่ตรอง คิด 
พิจำรณำด้วยเวลำที่ไม่จ ำกัด สำมำรถใช้เวลำในค้นคว้ำเหตุผลที่สนับสนุนกำรวิจำรณ์ของตนเองได้อย่ำงอิสระ 
ในขณะเดียวกัน หำกไม่พอใจเหตุผลในกำรวิจำรณ์ที่กระท ำไปในครั้งแรก ก็ยังสำมำรถกลับมำแก้ไขกำรวิจำรณ์
ของตนเองซ้ ำได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน (ซึ่งเมื่อหำกพิจำรณำเปรียบเทียบกำรวิจำรณ์แบบมุขปำฐะที่เป็นกำรวิจำรณ์
ดนตรีที่เกิดข้ึนโดยทันทีทันใด ท ำให้บำงครั้ง เป็นกำรวิจำรณ์ที่เกิดจำกควำมเป็นตัวตนมำกกว่ำเป็นกำรวิจำรณ์
ที่ว่ำด้วยเรื่องของเหตุผล) ท ำให้เกิดมุมมองหรือควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง ซึ่งควำมหลำกหลำยของกำรวิจำรณ์ที่
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ประมวลรวมอยู่บนประเด็นกำรสนทนำหนึ่งๆ ยิ่งตอกย้ ำลงไปในแนวคิดเรื่องสังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์ทีก่ลำ่วถึง
เรื่องของกำรพินิจกำรวิจำรณ์ในลักษณะที่สัมพันธ์กับสังคมที่เน้นให้มองแบบองค์รวม ดังนั้น “ผู้สร้ำง”หรือ
“ศิลปิน” จึงได้รับอำนิสงส์แห่งผลกำรวิจำรณ์ในหลำยมุมมองในเวลำอันรวดเร็วขนำนไปกับปรำกฏกำรณ์ที่
เกิดข้ึนจริงในเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

แต่สิ่งหนึ่งที่ควรพิจำรณำควบคู่กับกำรรับเอำค ำ “วิจำรณ์” มำเป็นภำพสะท้อนงำนศิลปะเพื่ออุดมคติ
แห่งงำนศิลป์ คือ ข้อด้อยของกำรวิจำรณ์บนโลกอินเทอร์ เน็ตอันเป็นลักษณะของการไม่สามารถหาแหล่ง
อ้างอิงของเหตุผลเป็นหลักฐานประกอบได้ เนื่องจำกกำรวิจำรณ์บนโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้สร้ำงวัฒนธรรม
กำรอ้ำงอิงข้อมูลเหมือนกับกำรวิจำณ์ในรูปแบบวัฒนธรรมลำยลักษณ์ นั่นเป็นเหตุผลที่จ ำกัดควำมถูกต้องหรือ
ควำมน่ำเช่ือถือจำกข้อคิดเห็นกำรวิจำรณ์ที่มีผลต่อเรื่องของสุนทรียศำสตร์ และท้ำยที่สุด กำรวิจำรณ์ที่ปรำกฏ
อยู่บนพื้นที่สำธำรณะแห่งนี้ ก็อำจจะเป็นเพียงกำรรวบรวมจ ำนวนพรรคพวกที่ “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” ต่อ
งำนศิลปะช้ินดังกล่ำว จนอำจเกิดกำรก ำหนดรูปแบบของกำรสร้ำงงำนศิลปะที่มุ่งเน้น “จ ำนวนของผู้ฟัง” 
มำกกว่ำ “คุณภำพ” ของงำนดนตรีที่ก่อให้เกิดสุนทรียรสในควำมเป็นอัตลักษณ์ได้ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึน มกัเป็น “ประสบกำรณ์” แฝงไปด้วย “ภูมิหลงั”ขององค์ควำมรู้ที่
ประสำนกันสร้ำงค ำวิจำรณ์ที่มีตอ่งำนศิลปะ ประกอบกบั “องค์ควำมรู”้ ที่ได้มำด้วยกำรเรียนรู้หรือกำรสัง่สม
มำด้วยวิถี “ครูพักลักจ ำ”ในดนตรีไทย อำจท ำใหเ้กิด “ควำมเช่ือมั่น” ที่พอจะเป็นแนวทำงทีจ่ะยึดเอำเป็น 
“ควำมรู”้ หรือ เหตผุลในกำรสร้ำงงำนดนตรีช้ินต่อไป 

กำรวิจำรณ์ในโลกอินเทอร์เน็ต สร้ำงควำมสะดวกในกำรวิจำรณ์ได้ทุกที่ทุกมุมโลก เพียงแต่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเช่ือมเข้ำกับระบบอินเทอร์เน็ต  ควำมสะดวกสบำยที่สำมำรถวิจำรณ์จำกสถำนที่แห่งใด
ก็ได้ ข้อดีอย่ำงหนึ่งคือ จะเกิดกำรวิจำรณ์เพิ่มมำกข้ึน และในขณะเดียวกัน หำกเปรียบเทียบกับกำรวิจำรณ์
แบบมุขปำฐะที่กำรวิจำรณ์หนึ่งครั้ง เรำก็ไม่สำมำรถที่จะบันทึกเรื่องรำวกำรวิจำรณ์ได้เลย ช่องทำงนี้เอื้อให้เกิด
กำรบันทึกกำรวิจำรณ์ให้เป็นลำยลักษณ์ที่มีหลักฐำนชัดเจน  อีกทั้งยังก่อให้เกิดนักวิจำรณ์มือใหม่หรือมือ
สมัครเล่นข้ึนมำก เนื่องจำก เหตุผลที่เกิดจำกควำมมีอิสระของนักวิจำรณ์ประกอบกับกำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
กำรวิจำรณ์ สำมำรถสร้ำงตัวตนเทียมเพื่อปิดบังซ้อนเร้นตัวตนจริง ดังนั้น กำรวิจำรณ์สมัครเล่นจึงเกิดข้ึน และ
เพิ่มจ ำนวนเป็นอย่ำงมำกเมื่อเปรียบเทียบกำรวิจำรณ์ดนตรีในโลกแห่งควำมจริง ที่บำงครั้งบำงโอกำส พื้นที่
ของกำรวิจำรณ์ยังถูกปกปิดด้วยอ ำนำจแห่งควำมเป็นครู  - ศิษย์ ผู้อำวุโส – ผู้เยำว์วัย เป็นต้น ดังนั้น หำกมอง
อีกมุมหนึ่ง อำจตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ นักวิจำรณ์มือใหม่ หรือ นักวิจำรณ์สมัครเล่น จึงอำจเป็นผู้ที่ก ำลังทะลำย
ก ำแพงวัฒนธรรมเรื่องอ ำนำจที่ปรำกฏอยู่ในดนตรีไทยด้วยกำรวิจำรณ์ที่เต็มไปด้วยพลังทำงควำมคิดที่ถูกกด
ทับมำจำกโลกแห่งควำมจริง  
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1.2 ศึกษาลักษณะเชิงสร้างสรรค์ของการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
นิยำมของกำรวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์  คือ  กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนศิลปะ  บริบทของ

ศิลปกรรม และ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในควำมหมำยและควำมส ำนึกในคุณค่ำของ
ตัวงำน  ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิลปะกับชีวิตและสังคมในลักษณะที่เอื้อให้กำรวิจำรณ์ท ำหน้ำที่สร้ำง
ปัญญำควำมคิดและปลุกสัญชำตญำณใฝ่ดีทั้งในระดับบุคคลและในระดับสำธำรณะซึ่งในสำขำสังคีตศิลป ์ผูวิ้จยั 
พบว่ำ ลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตอยู่ที่  รูปแบบหรือวิธีการ ซึ่งน ำไปสู่กำร
สร้ำงสรรค์เพื่อน ำไปสู่ควำมเข้ำใจงำนศิลปะและบริบทของศิลปกรรม โดยผู้วิจัยขอตั้งข้อสั งเกตรูปแบบเชิง
สร้ำงสรรค์ดังต่อไปนี้ 

 

การใช้ภาษาที่มีการปรับประยุกต์ไปตามบริบท 

ประเด็นนี้ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตจำกระดับต่าง ๆ ของการใช้ภาษาที่พบในควำมคิดเห็น พบว่ำ ลักษณะกำร
ใช้ภำษำมีนัยที่สำมำรถระบุถึงลักษณะของประชำกรในประเด็นเรื่องของเพศ อำยุ ข้ึนอยู่กับกำรตีควำม เช่น 
กำรใช้ค ำลงท้ำยค ำว่ำ “ครับ” หรือ “ค่ะ” มีแนวโน้มที่สำมำรถระบุสถำนะทำงเพศของผู้ใช้ได้ หรือแม้แต่กำร
ใช้ภำษำระดับต่ำง ๆ  หรือควำมถูกต้องในกำรใช้ภำษำ ก็มีนัยที่สำมำรถระบุถึงช่วงอำยุได้บ้ำงบำงส่วน  จำก
ข้อมูลที่ส ำรวจ พบว่ำ มีกำรใช้ภำษำในหลำยระดับ  มีภำษำที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร หรือ ภำษำใน
เชิงวิชำกำรและภำษำพูดทั่วไป และรวมถึงภำษำของวัยรุ่นที่มีกำรใช้ค ำอย่ำงผิด ๆ ถูก ๆ  มีภำษำสัญลักษณ์ที่
เกิดจำกกำรน ำตัวอักษรมำสร้ำงเป็นภำพสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอำรมณ์ควำมรู้สึก  อีกทั้งยังมีภำษำเฉพำะกลุ่ม
ที่สร้ำงขึ้นมำใช้ในกลุ่มเฉพำะอีกด้วย มีตัวอย่ำงโดยแบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ประเด็นกำรใช้ภำษำที่เป็นทำงกำร หรือภำษำเชิงวิชำกำร ประเด็นกำรใช้ภำษำที่เป็น
ทำงกำรหรือภำษำเชิงวิชำกำรนี้ ส่วนใหญ่พบอยู่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในยูทูปที่เป็น
ผลงำนของศิลปินที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นครูหรือผู้ที่จัดได้ว่ำเป็นต้นแบบทำงดนตรี 
- ประเด็นกำรใช้ภำษำที่ไม่เป็นทำงกำร หรือ ประเด็นกำรใช้ภำษำพูดโดยทั่วไป ภำษำที่
ปรำกฏอยู่ในประเด็นนี้ มีลักษณะเป็นภำษำพูดที่ใช้โดยทั่วไป  เปรียบเสมือนกำรพูดโต้ตอบ
กันของคน  มีลักษณะเรียบง่ำย  ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ  มีภำษำไม่เป็นทำงกำร  
- ประเด็นกำรใช้ภำษำวัยรุ่นและกำรใช้ภำษำผิดหลักอักขรวิธีตำมควำมนิยมแบบภำษำ
อินเทอร์เน็ต  ประเด็นนี้ มุ่งแสดงให้เห็นกำรใช้ภำษำของวัยรุ่น  มีกำรใช้ค ำผิด สะกดผิด
หลักอักขรวิธี  พบได้ทั่วไปในกระทู้ถำมและกระทู้ตอบแสดงควำมคิดเห็น  ตัวอย่ำงของ
ภำษำที่พบ เช่น  คร่ำ (ค่ะ) งะ(นะ,น่ะ) งับ(ครับ) มะด้ำย(ไม่ได้)  จะด้ำย(จะได้)  อะทิบำย
(อธิบำย) ฯลฯ 
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- กำรใช้ภำษำสัญลักษณ์ (Emoticon) ภำษำสัญลักษณ์กับกำรสื่อสำรบนโลกอินเทอร์เน็ตจัด
ได้ว่ำ เป็นพัฒนำกำรของด้ำนภำษำอีกระดับหนึ่ง สำเหตุอำจเป็นเพรำะ ง่ำยต่อกำรสื่อสำร 
สะดวก รวดเร็ว บำงครั้งอำจไม่จ ำเป็นต้องอธิบำยควำมให้เข้ำใจถึงควำมรู้สึก เพียงแต่ใช้
สัญลักษณ์ที่สร้ำงขึ้นก็เพียงพอที่จะสื่อสำรต่อผู้รับได้  ภำยในส่วนของกำรแสดงควำมคิดเห็น 
(comment) ก็สำมำรถพบลักษณะกำรใช้ภำษำสัญลักษณ์ได้ทั่ วไป  ตัวอย่ำงภำษำ
สัญลักษณ์ที่พบบ่อย  เช่น  555 (    )  หมำยถึง เสียงหัวเรำะ จะมำกน้อยเพียงใด 
ข้ึนอยู่กับควำมต้องกำรแสดงอำรมณ์ของผู้สร้ำงผู้ตอบ ณ ขณะนั้น   ^ ^   (          ) 
หมำยถึง  ลักษณะของควำมยินดี ดีใจ  สัญลักษณ์นี้มีลักษณะคล้ำย ค้ิวหรือตำของคนที่มี
ควำมสุข  _/l\_ (  ) หมำยถึง  กำรยกมือไหว้  มีลักษณะคล้ำยกับกำรยกมือไหว้ของ
คน หรือกำรแสดงควำมเคำรพนับถือ      ^0^  (    ) หมำยถึง  หน้ำคนมีควำมสุข 
อ้ำปำกค้ำง ซึ่งกำรใช้ภำษำสัญลักษณ์ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น นอกจำกนั้น ยังมีกำรใช้
ภำษำบรรยำยแบบพรรณนำโวหำรที่สร้ำงจินตนำกำรของเหตุกำรณ์ให้มองเห็นภำพของ
สถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งสอดแทรกด้วยอุปมำโวหำรที่สร้ำงควำมน่ำสนใจกับเนื้อหำที่
บอกเล่ำ จึงท ำให้มองได้ว่ำ เรื่องต่ำง ๆ บำงเรื่องที่ถูกบอกเล่ำ ณ พื้นที่แห่งนี้  ควำมจริงแล้ว 
อำจเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดจำกกำรแต่งเตมิเสรมิ
ด้วยภำษำที่ในบำงกรณีอำจเกิดกำรตีควำมผิดพลำดจำกเนื้อควำมได้ 

 

การใช้ทรัพยากรเพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ 

ในประเด็นกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อเช่ือมโยงควำมรู้ หมำยถึง กำรบูรณำกำรสิ่งที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต
มำประกอบกำรอธิบำยควำมเพื่อวิจำรณ์องค์ควำมรู้ให้มีควำมกระจ่ำงเพิ่มเติมมำกยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ประเด็น
ในกำรใช้ทรัพยำกรในกำรเช่ือมโยงมักปรำกฏอยู่ในกำรใช้งำนสื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
เนื่องจำกมีวิธีกำรเช่ือมโยงที่สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลจำกภำยนอกเข้ำมำประกอบได้ ไม่ว่ำจะเป็นรูปภำพ หรือ
มัลติมีเดีย ดังเช่นตัวอย่ำง กระทู้ของ Kru Art Pleinsri ที่ตั้งกระทู้ถำมว่ำ “วันนี้ มีผู้สงสัยอีกว่า....เพลง
บาทสกุณี ที่ใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครูกับที่ใช้บรรเลงในโขน มีกี่ไม้ลา เท่ากันหรือไม่ 16 ไม้ลาหรือ 14 ไม้ลา...”  
ซึ่งหลังจำกมีตั้งกระทู้ถำม ในกระทู้ดังกล่ำวมีกำรแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดพร้อมทั้งยกตัวอย่ำงต่ำง ๆ จำก
คลิปกำรแสดงในเว็บไซต์ยูทูปมำประกอบควำมเข้ำใจอันเป็นลักษณะของกำรสอดแทรกต่อเติมด้วยกำร
บรรยำย (academic discourse) และท้ำยที่สุด จำกข้อค ำถำมจึงกลำยเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วย
กระบวนกำรทวิวัจน์อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อควำม 
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ประเด็นดังกล่ำว ผู้วิจัยมองเห็นศักยภำพของโลกอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถกระตุ้นให้เกิดรูปแบบกำร
แสวงหำควำมรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ทั้งนี้ ปัจจัยกำรแสวงหำจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี “ผู้รู้” ที่มีควำมเข้ำใจในกำร 
“เลือกใช้” องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ  มำประกอบใช้อย่ำงลงตัว กรณีตัวอย่ำงกำรเช่ือมโยงควำมรู้ที่ผู้วิจัยหยิบยกมำนั้น 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำคัญของ “คน” กับ “เทคโนโลยี” ที่จะต้องประสำนให้เข้ำกันอย่ำงลงตัว ใน
ขณะเดียวกันท ำให้เห็นภำพของของกำรเช่ือมโยงควำมรู้เป็น “เครือข่ำย (networking) จนท ำให้เห็นว่ำ โลก
สื่อสมัยใหม่เป็นโลกแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างกระทู้ของ Kru Art Pleinsri ที่ตั้งกระทู้ถามว่า  “วันน้ี มีผู้สงสัยอีกว่า....เพลงบาทสกุณี ที่ใช้
บรรเลงในพิธีไหว้ครูกบัที่ใช้บรรเลงในโขน มีกี่ไม้ลา เท่ากันหรือไม่ 16 ไม้ลาหรือ 14 ไม้ลา...” 
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ภำพประกอบกำรตอบกระทู้ ของ Kru Art Pleinsri ที่ตั้งกระทู้ถามว่า  “วันน้ี มีผู้สงสัยอีกว่า....เพลงบาทสกุณี 
ที่ใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครูกบัที่ใช้บรรเลงในโขน มีกี่ไม้ลา เท่ากันหรอืไม่ 16 ไม้ลาหรือ 14 ไม้ลา...” (1) 
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ภำพประกอบกำรตอบกระทู้ ของ Kru Art Pleinsri ที่ตั้งกระทู้ถามว่า  “วันน้ี มีผู้สงสัยอีกว่า....เพลงบาทสกุณี 
ที่ใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครูกบัที่ใช้บรรเลงในโขน มีกี่ไม้ลา เท่ากันหรอืไม่ 16 ไม้ลาหรือ 14 ไม้ลา...” (2) 
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ภำพประกอบกำรตอบกระทู้ ของ Kru Art Pleinsri ที่ตั้งกระทู้ถามว่า  “วันน้ี มีผู้สงสัยอีกว่า....เพลงบาทสกุณี 
ที่ใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครูกบัที่ใช้บรรเลงในโขน มีกี่ไม้ลา เท่ากันหรอืไม่ 16 ไม้ลาหรือ 14 ไม้ลา...” (3) 
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ภำพประกอบกำรตอบกระทู้ ของ Kru Art Pleinsri ที่ตั้งกระทู้ถามว่า  “วันน้ี มีผู้สงสัยอีกว่า....เพลงบาทสกุณี 
ที่ใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครูกบัที่ใช้บรรเลงในโขน มีกี่ไม้ลา เท่ากันหรอืไม่ 16 ไม้ลาหรือ 14 ไม้ลา...” (4) 

 
1.3 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับศิลปะซึ่งกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
ปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เนต็

นั้น ในส่วนของสำขำสังคีตศิลป์พบว่ำ ปรำกฏกำรณ์ที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงกำรวิจำรณ์นั้นยังไม่ปรำกฏเด่นชัด 
เพียงแต่อยู่ในรูปแบบของเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ ที่มีดนตรีไทยเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง อำทิ ข้อสรุปส่วนหนึ่ง
ของรำยงำนวิจัยเรื่อง “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” ที่
สรุปว่ำ เมื่อมีกำรแสดงทำงดนตรีที่ปรำกฏผ่ำนสื่อโทรทัศน์ เช่น รำยกำรคุณพระช่วย หรือ รำยกำรอัศจรรย์
คันทรรพ จะเกิดกำรวิจำรณ์ดนตรีบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่ำงคับค่ังและคึกคัก แต่ในปัจจุบัน รำยกำรทำงดนตรี
ไทยดังกล่ำว ได้งดออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ ดังนั้น กำรพูดคุยที่มีนัยของกำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตจึง
ลดน้อยลงไปตำมกระแสสังคม 

อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำวิจัยในข้อพิจำรณำในประเด็นปรำกฏกำรณ์ที่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่อ
อินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยต้ังข้อสมมุติฐำนในกำรสร้ำงรูปแบบบำงอย่ำงบนโลกอินเทอร์เน็ตที่อำจน ำไปสู่กำรวิจำรณ์
อย่ำงคึกคัก ซึ่งในประเด็นดังกล่ำว ผู้วิจัยพิจำรณำเปรียบเทียบในเชิงปริมำณของกำรแสดงควำมคิดเห็นที่
เกิดข้ึน ซึ่งผู้ วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตรูปแบบของ การสร้างกลุ่มสนทนาลับ (กลุ่มปิด) ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก : 
ปรากฏการณ์ความเป็นส่วนตัว 

 ประเด็นกำรสร้ำงกลุ่มสนทนำลับ (กลุ่มปิด) ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตโดยพิจำรณำ
แนวโน้มของกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของผู้ใช้ในเชิงปริมำณ จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ในเว็บไซต์เฟซบุ๊กที่เป็น
ลักษณะหน้ำส่วนตัว หรือหน้ำเพจชุมชน มีกำรแสดงควำมคิดเห็นในปริมำณที่น้อยกว่ำกำรสร้ำงกลุ่มสนทนำ
ลับ (กลุ่มปิด) ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึน ผู้วิจัยวิเครำะห์ในมุมมองของควำมเป็นสังคมปิดของนักดนตรีไทย ใน
ประเด็นดังกล่ำวสอดคล้องกับวิถีดนตรีไทยที่ยังมีวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ที่ยังไม่เป็นสำธำรณะ ซึ่งเป็นทัศนคติที่
ผู้วิจัยมองเห็นว่ำสอดคล้องกับข้อสรุปในด้ำนวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์4 ที่มีปัญหำเกี่ยวข้องกับขนบบำงประกำร
และปัจจัยทำงสังคม ที่ยังไม่เอื้อต่อกำรวิจำรณ์ในสำขำสังคีตศิลป์อย่ำงเต็มที่ แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบว่ำ ศักยภำพ
ของกำรวิจำรณ์มีอยู่ในสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยวิถีมุข
ปำฐะ  ดังนั้น จำกประเด็นดังกล่ำว ผู้วิจัยสรุปว่ำ กำรพูดคุยในประเด็นถกเถียงด้ำนดนตรี ไทยมีเพิ่มมำกข้ึน

                                                             
4 จำกหนังสือ พลังกำรวิจำรณ์สังคีตศิลป์ กำรวิจัยเรื่อง กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย โดย รังสิพันธ์ุ 
แข็งขัน หน้ำ 28-29 
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บนเฟซบุ๊กในรูปแบบของกลุ่มปิด เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้จะไม่ชอบกำรพูดคุยอย่ำงเป็นสำระบนหน้ำวอล 
(wall) ของตนเอง  

 

2 การถอดบทเรียนจากค่ายการวิจารณ์ (สาขาสังคีตศิลป์)5 
กิจกรรมค่ำยกำรวิจำรณ์สำขำสังคีตศิลป์จัดข้ึนเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับนักดนตรีไทยหรือนักวิชำกำรทำง

ดนตรีได้เข้ำร่วมเพื่อฝึกฝนกำรเขียนงำนวิจำรณ์ โดยได้รับควำมอนุเครำะห์กำรบรรยำยและกำรช้ีแนะแนว
ทำงกำรเขียนงำนวิจำรณ์จำก อำจำรย์กิตติ คงตุก6 คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดสงขลำ  

กำรเข้ำค่ำยกำรวิจำรณ์นี้เริ่มต้นจำกกำรให้ผู้เข้ำร่วมส่งบทควำมวิจำรณ์ทำงดนตรีให้แก่วิทยำกรเป็นผู้
พิจำรณำและวิจำรณ์งำนเขียน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ส่งบทควำมดังต่อไปนี้ 7 อำจำรย์นำวิน วรรณเวช ส่ง
บทควำมเรื่อง “ช่ือเพลงในบทมโหรี:ความเช่ือมโยงกับบทร้อง (The Names of Songs in Mahori Text: A 
Relation to its Lyrics)” อำจำรย์พิชชำณัฐ ตู้จินดำ ส่งบทควำมเรื่อง “จุม แสงจันทร์: ลมหำยใจสุดท้ำยของ 
“เจรียงจับเปย” คุณธีรภัทร บุญจิตติ ส่งบทควำมเรื่อง “โหมโรงสะท้อนสังคมดนตรีไทย” คุณอัมพำพัฒน์ ทุน
อินทร์ ส่งบทควำมเรื่อง “เรียนดนตรี มีคุณที่ข้อไหน?” จำกบทควำมทั้ง 4 บทควำมนั้น อำจำรย์กิตติ คงตุกได้
วิจำรณ์ถึงงำนเขียนของแต่ละท่ำนว่ำ มีควำมน่ำสนใจในเชิงเนื้อหำ ในขณะเดียวกันเมื่อมองถึงประเด็นทำงกำร
วิจำรณ์แล้ว อำจำรย์กิตติ คงตุก ได้แสดงทัศนะโดยรวมไว้ดังต่อไปนี้ 

- ทัศนกำรวิจำรณ์ดนตรียังไม่ปรำกฏเด่นชัด ส่วนใหญ่เนื้อหำจะเป็นลักษณะของกำรวิเครำะห์
เนื้อหำควำมรู้ทำงดนตรีโดยให้น้ ำหนักไปในกำรให้ควำมรู้อันเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำร
อธิบำยถึงกำรตีควำม เนื่องด้วย “ผู้เขียน” เป็นผู้เช่ียวชำญในทำงดนตรี จึงเน้นในกำรกล่ำวถึง
บริบทต่ำง ๆ ในกำรแสดงดนตรีหรือเนื้อหำทำงดนตรี โดยอำจมีกำรเสนอทัศนะในแนวทำงกำร
ประเมินคุณค่ำยังไม่ชัดเจนหรือช้ีชัดไปได้ว่ำเนื้อหำส่วนใดคือกำรวิจำรณ์ 

- นัยกำรวิจำรณ์บำงส่วนที่ปรำกฏอยู่ในบทควำม เน้นกำรกล่ำวถึงบริบททำงด้ำนสังคม ปรัชญำ
เป็นส่วนใหญ่ ดูรำวกับว่ำ “ดนตรี” เป็นเครื่องมือกำรอธิบำยบริบทในปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ 
มำกกว่ำจะมุ่งเน้นกำร “วิจำรณ์” เนื้อหำทำงดนตรี ท ำให้มองเห็นถึงกำรขำดเอกภำพและควำม
ชัดเจนที่จะน ำเสนอบทวิจำรณ์ด้ำนดนตรี 

                                                             
5 จัดขึ้นที่อิงธำรรีสอร์ท จังหวัดนครนำยก วันที่ 2-3 พฤศจิกำยน 2556 
6 ประวัติวิทยำกร อยู่ภำคผนวก ง. 
7 บทควำมทั้งหมดอยู่ที่ภำคผนวก จ. 
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จำกข้อวิจำรณ์บทควำมจำกวิทยำกร ประกอบกำรร่วมกิจกรรมของผู้เข้ำร่วม ท ำให้สำขำสังคีตศิลป์ได้
ใช้โอกำสกิจกรรมครั้งนี้เป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อสร้ำงกรอบควำมคิดในกำรวิจำรณ์ดนตรี ซึ่ง
สรุปประเด็นกำรแลกเปลี่ยนได้ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ลักษณะของการวิจารณ์ดนตรีไทย แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 
- ลักษณะกำรวิจำรณ์ภำยนอก  

o กำรวิจำรณ์ภำยนอก หมำยถึง กำรวิจำรณ์ที่ค ำนึงถึงบริบททำงดนตรีในมุมมองต่ำงๆ  ที่
ปรำกฏอยู่ในวัฒนธรรมดนตรี ในขณะเดียวกันยังสำมำรถเช่ือมโยงองค์ควำมรู้จำกต่ำง
สำขำเข้ำมำอธิบำยเนื้อดนตรีให้เกิดควำมกระจ่ำงชัดได้เพิ่มข้ึน ประเด็นกำรวิจำรณ์
ภำยนอกยังพิจำรณำถึงสภำพทำงสังคมในแต่ละช่วงเวลำเป็นส ำคัญ 

- ลักษณะกำรวิจำรณ์ภำยใน 
o กำรวิจำรณ์ภำยใน หมำยถึง กำรวิจำรณ์ที่พิจำรณำองค์ควำมรู้ที่ว่ำด้วยเรื่องของหลักวิชำ

เป็นส ำคัญ โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบทำงดนตรี เน้นในเรื่องควำมเข้ำใจทั้งในมุมมองของ
ควำมรู้ทำงด้ำนเนื้อหำและกำรปฏิบัติ โดยกำรจ ำแนกแจกแจงรำยระเอียดถึงโครงสร้ำง
กำรบรรเลง นั่นหมำยถึงกำรมี “ควำมรู้” ทำงดนตรีอันประกอบด้วย   

“บทเพลง” ซึ่งค ำว่ำ บทเพลง หมำยถึง เนื้อหำทั้งหมดของตัวเพลงหรือดนตรี  ใน
ที่นี้ หมำยถึง รูปแบบของบทเพลงหรือดนตรี  เริ่มต้นจำกกำรวิเครำะห์เนื้อหำทำงดนตรี
เพื่อให้เห็นถึงกระบวนกำรสร้ำงหรือสื่อควำมหมำยต่ำง ๆ บทเพลงมีองค์ประกอบหลำยส่วน 
เช่น 1) จังหวะ หมำยถึง จังหวะฉ่ิง จังหวะหน้ำทับ 2) ท ำนอง  หมำยถึง คุณลักษณะ
ท่วงท ำนองเพลงว่ำใช้กลุ่มเสียงแบบใด มีควำมช้ำ เร็ว หน้ำ เบำ หรือเทคนิคในกำรประพันธ์
เพลงอย่ำงไร 3) อำรมณ์  หมำยถึง  กำรสื่อควำมหมำยหรือกำรตีควำมของผู้บรรเลงต่อบท
เพลงนั้น ๆ 

“ศิลปิน”  กำรวิเครำะห์ในตัวของศิลปินผู้ถ่ำย มองถึงเรื่องของกำรตีควำมในอำรมณ์เพลง
และสำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกได้มำกน้อยเพียงใด 

“เทคนิคการบรรเลง” กำรวิเครำะห์เทคนิคกำรบรรเลง มองถึงเรื่องของควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติบรรเลงในเทคนิคต่ำง ๆ ได้ถูกต้องชัดเจนมำกน้อยเพียงใด อีกทั้งยังกำรใช้เทคนิคมีควำมลงตัว
หรือไม่ในกำรบรรเลง  ทั้งนี้ เทคนิคกำรบรรเลงยังหมำยรวมถึง ทำงบรรเลงที่กล่ำวมำแล้วในส่วนของ
กำรวิจักษณ์ หำกแต่ในกำรวิเครำะห์หมำยถึง กำรตีควำมของศิลปินว่ำสำมำรถปฏิบัติบรรเลงได้ 
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“เยี่ยง” ของเก่ำมำกน้อยเพียงใด แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรบรรเลงให้เหมือน “ครู” ก็มิได้หมำยควำมว่ำ 
จะต้อง “เหมือนครู” เพียงแต่ข้ึนอยู่กับกำรตีควำมหรือกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้ที่ได้กลิ่นอำยหรือ
แนวทำงกำรบรรเลงที่มีเทคนิคหรือวิธีกำรบรรเลงที่แตกต่ำงกันของแต่ละส ำนัก 

“ประวัติศาสตร์”  ประวัติศำสตร์ของตัวเพลงก็มีควำมส ำคัญในกำรวิเครำะห์ เนื่องจำกท ำให้
เข้ำใจควำมหมำยของบทเพลง หรือที่มำของทำงบรรเลงต่ำง ๆ ประวัติศำสตร์ของบทเพลงหมำย
รวมถึง โครงสร้ำงทำงประวัติศำสตร์ของบทเพลงที่ก่อร้ำงสร้ำงข้ึน ประกอบกันอย่ำงลงตัวของบท
เพลงต่ำง ๆ อำจกล่ำวถึงประเด็นทำงด้ำนสุนทรียศำสตร์ควบคู่กันไปกับกำรวิเครำะห์ในมุมมองนี้ 

 

2.2 ปัจจัยส่งเสริมการวิจารณ์ดนตรีไทย 

ปัจจัยสง่เสรมิกำรวิจำรณ์ดนตรีไทย อยูบ่นพื้นฐำนของกำรสร้ำง-เสริม-เปิด-ปรับ ดังต่อไปนี ้

- การสร้าง  หมำยถึง กำรสร้ำงบุคลำกรทำงดนตรีใหม้ีคุณภำพ ซึ่งมีรปูแบบของกำรสร้ำงดงัต่อไปนี้ 
o สร้ำงนักดนตรีที่ด ีในประเด็นนี้หมำยถึง กำรให้ควำมรู้ทำงดนตรีอย่ำงมีคุณภำพ  
o สร้ำงผู้ฟังหรือนักฟังที่ดี ในประเด็นนี้หมำยถึง นอกจำกจะมีนักดนตรีผู้บรรเลงแล้ว ยัง

สร้ำงผู้ฟังหรือหมำยถึงกลุ่มผู้สนใจที่มีควำมเข้ำใจพื้นฐำนทำงดนตรีแต่มิใช่ผู้เล่นหรือผู้
บรรเลง กลุ่มผู้ฟังที่ดีจะเป็นภำพสะท้อนที่จะมีนัยกำรวิจำรณ์ในมุมมองของคนนอกหรือ
ผู้เสพ กำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนอำจมีนัยที่แตกต่ำงหรือมีประเด็นที่กว้ำงขวำงออกไปทั้งนี้ 
ควำมน่ำสนใจข้ึนอยู่กับ “ประสบกำรณ์” ที่ดีของผู้ฟังที่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำเป็นข้อ
วิจำรณ์ได้ 

o สร้ำงมิตรภำพกำรวิจำรณ์ ในประเด็นนี้ พิจำรณำจำกปรำกฏกำรณ์ของกำรวิจำรณ์ที่เกิด
ข้อขัดแย้งกันอย่ำงเห็นได้ชัดในเวทีของโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งบำงกรณี กำรวิจำรณ์สร้ำง
กำรปะทะทำงควำมคิดที่เกินขอบเขตโดยปรำกฏและแสดงออกผ่ำนข้อควำมที่เต็มไป
ด้วยภำวะทำงอำรมณ์ที่ไม่เหมำะสม ดังนั้น กำรสร้ำงมิตรภำพกำรวิจำรณ์คือ กำรสร้ำง
กำรวัฒนธรรมกำรยอมรับกำรวิจำรณ์บนพื้นฐำนของกำรใช้หลักวิชำอย่ำงเป็นระบบ ลด
แรงปะทะทำงควำมคิดด้วยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและยอมรับกำรวิจำรณ์ในควำมเป็น
สำธำรณะที่ต้องรับผิดชอบและน้อมรับอย่ำงมีวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันต้องตระหนัก
ถึงวิธีกำรประนีประนอมในกำรแสดงทัศนคติ 

o สร้ำงวัฒนธรรมกำรเขียน-บันทึก-กำรวิจำรณ์  ในประเด็นนี้ มองถึงรูปแบบของกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรบันทึกที่เกิดข้ึนบนพื้นที่โลกอินเทอร์เน็ต ที่จะต้องพิจำรณำถึง “คุณภำพ”   
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โดยข้อพิจำรณำส ำคัญส ำหรับวัฒนธรรมกำรบันทึกหรือกำรสร้ำงลำยลักษณ์ต่ำง ๆ คือ 
กำรไม่มีลักษณะแหล่งอ้ำงอิงที่ชัดเจน  ทั้งนี้ ก็เนื่องจำกบนโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้สร้ำง
วัฒนธรรมกำรบันทึกอ้ำงอิงข้อมูลเหมือนกับรูปแบบวัฒนธรรมลำยลักษณ์ที่จัดว่ำมี
คุณภำพ   นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อำจบั่นทอนควำมถูกต้องหรือควำมน่ำเช่ือถือจำก
ข้อคิดเห็นที่มีผลต่อองค์ควำมรู้หรือสุนทรียศำสตร์ทำงดนตรีได้  แล้วท้ำยที่สุดกำรบันทึก
ที่ปรำกฏอยู่บนพื้นที่สำธำรณะแห่งนี้ก็อำจจะเป็นเพียงกำรรวบรวมจ ำนวนพรรคพวกที่ 
“ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” ที่ส่งผ่ำนสื่อที่เรียกว่ำอินเทอร์เนต  ในประเด็นดังกล่ำว อำจถูก
มองว่ำเป็นเพียงกำรบันทึกภำยใต้อคติ หรือกำรมุ่งเน้นเพื่อแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกของ
แต่ละบุคคลเท่ำนั้น ในขณะเดียวกันก็ควรกำรพิจำรณำควำมถูกต้องของเนื้อหำข้อควำม 
ด้วยกระบวนกำรชุมชนในสังคมอินเทอร์เน็ตที่มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกันเอง  
 

- การเสริม หมำยถึง กำรให้ควำมรู้เพิ่มเติมในวิธีกำรเขียนหรือเพิ่มทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ใน
ประเด็นนี้หมำยถึงกำรเสริมวิธีคิดในเชิงกำรวิเครำะห์หรือกำรเพิ่มวิธีคิดในกำรเช่ือมโยงองค์
ควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ มำเป็นองค์ประกอบในกำรเขียนงำนวิจำรณ์ 
 

- การเปิด ในที่นี้หมำยถึง กำรเปิดพื้นที่กำรวิจำรณ์ ในประเด็นนี้ หำกพิจำรณำถึงเนื้อหำที่ผู้วิจัยได้
น ำเสนอมำแล้วในหัวข้อต่ำง ๆ ข้ำงตน พบว่ำ “หน้ำที่” ของนักวิจำรณ์จะตกอยู่กับ 
“นักวิชำกำร” ที่ผันตัวเข้ำมำสร้ำงผลงำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ใน
ประเด็นกำรเปิดพื้นที่ในที่นี้จึงหมำยถึง พื้นที่ส ำหรับนักวิจำรณ์สมัครเล่นที่จะเข้ำมำมีบทบำทต่อ
สังคมวัฒนธรรมดนตรีไทย ประเด็นกำรเปิดพื้นที่กำรวิจำรณ์แห่งโลกของดนตรีไทย แบ่งได้เป็น 
โลกสามัญ ซึ่งหมำยถึง โลกแห่งควำมเป็นจริงในวัฒนธรรม ในที่นี้อำจจัดอยู่ในรูปแบบของกำร
เปิดเวทีกำรวิจำรณ์ กำรสร้ำงประชำคมกำรวิจำรณ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ชัดข้ึน และ  โลก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งหมำยถึง พื้นที่ใหม่ที่จะรองรับนักวิจำรณ์สมัครเล่นที่จะเข้ำไปสร้ำงกำรวิจำรณ์ได้
อย่ำงอิสระ โดย ศ.ดร.เจตนำ นำควัชระ ได้ให้นิยำมศัพท์ของค ำว่ำ “สมัครเล่น” ว่ำ มีรำกศัพท์
มำจำกภำษำฝรั่งเศส “amateur” ซึ่งมำจำกค ำกริยำภำษำละติน “amãre” แปลว่ำ รัก ผู้เป็น 
amateur คือ ผู้รัก หมำยควำมว่ำ เพรำะรักจึงสมัครเข้ำมำประกอบกิจทำงศิลปะ มโนทัศน์นี้
มุ่ง เน้นควำมสมัครใจอันเป็นแรงหนุนให้ เกิดกำรสร้ำงสรรค์ที่ เป็นอิสระ ปร ะกอบกับ 
ควำมสำมำรถใช้พื้นที่ด้วยควำมอิสระอย่ำงมีเสรี ผู้วิจัยจึงมองเห็นว่ำ บนพื้นที่นี้สร้ำงนักวิจำรณ์
สมัครเล่นเป็นจ ำนวนมำก แต่หำกจะถำมหำถึง “คุณภำพ” ของงำนวิจำรณ์ที่เกิดจำกส่วนหนึ่ง
ของ “ควำมรัก” จึงสมัครเข้ำมำประกอบกิจครั้งนี้ กลับมองเห็นเป็นในลักษณะของแนวทำงใน
กำรวิจำรณ์ที่  “อำจ” สร้ำงควำมเป็น “คุณภำพ” ด้วยกำร “รวบรวม” เอำมุมมองที่ 
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“หลำกหลำย” เช่ือมโยงเข้ำกับงำนศิลปะและสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่คนอื่นคิดหรือมีทัศนะต่องำน
ดนตรีช้ินน้ัน 
 

- การปรับ  ในที่นี้หมำยถึง กำรปรับทัศนคติในมุมมองเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับกำรรับ “ข้อวิจำรณ์” 
ให้มำกขึ้น ซึ่งในมุมมองของโลกสำมัญอำจมีประเด็นในกำรโต้เถียงเชิงวิชำกำรดนตรีอย่ำงเข้มข้น 
เนื่องด้วยวิถีแห่งดนตรีเป็นวิถีของกำรปฏิบัติอยู่เช่นนั้นแล้ว  ดังนั้น กำรปรับทัศนคติในที่ นี้ จึง
หมำยถึง กำรสร้ำงมุมมองทำงดนตรีอย่ำงรอบด้ำนด้วยวิธีคิดที่เช่ือมโยงศำสตร์ข้ำมสำขำอย่ำง
เข้ำใจและแยกแยะได้อย่ำงชัดเจนด้วยตัวของนักดนตรีเอง เนื่องจำกแต่เดิมมำ ควำมรู้และควำม
เข้ำใจในสำขำทำงศิลปะไทยก็ปรำกฏอย่ำงเด่นชัด และในขณะเดียวกันศิลปินก็มีควำมรู้และไ ด้
เรียนรู้ข้ำมสำขำอยู่เป็นกิจวัตร  หำกแต่ในโลกอินเทอร์เน็ต กำรปรับทัศนคติ หมำยถึง  กำรให้
ควำมส ำคัญต่อพื้นที่ใหม่โดยกำรมองพื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ท ำให้เห็นทิศทำง
หรือศักยภำพของกำรวิจำรณ์ ซึ่งควรเป็นลักษณะของสร้ำงกระบวนควำมคิดที่ท ำให้เกิดกำร
วิจำรณ์ที่มีบทบำทควำมสัมพันธ์กับสังคมในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับ หรือแม้แต่เป็นบทบำทเชิง
อุดมคติที่ช้ีแนะสังคม  ศักยภำพของกำรวิจำรณ์ที่ปรำกฏ ไม่ว่ำจะเป็นเชิงปริมำณที่กล่ำวถึงเรื่อง
ของจ ำนวนข้อมูลที่มำกและหลำกหลำย หรือจะเป็นเชิงคุณภำพที่ส่งผลต่อสุนทรียะศำสตร์ทั้ ง
ผู้รับและผู้สร้ำง ผลของกำรเก็บข้อมูลวิจัยในประเด็นกำรวิจำรณ์ดนตรีที่ปรำกฏอยู่ในพื้นที่โลก
อินเทอร์เน็ตพบว่ำ มีลักษณะของ “กำรวิจำรณ์ดนตรี” ที่มีจ ำนวนปริมำณที่มำก มีกำรสร้ำงหรือ
ผลิตงำนออกมำอย่ำงไม่จ ำกัดอย่ำงอิสระเสรี สะท้อนให้เห็นควำมหลำกหลำยน ำไปสู่ “ควำม
จริง”ของควำมคิดที่ไม่อำจได้ปรำกฏบนพื้นที่จริง  ส่วนแหล่งควำมรู้จำกกำรวิจำรณ์เกิดจำก 
“ประสบกำรณ์” และ “ภูมิหลัง” ของผู้วิจำรณ์ที่สำมำรถเช่ือมโยงสู่กำรวิจำรณ์ได้ ซึ่งนับว่ำเป็น
จุดเด่น หรือ ข้อดี  แต่กำรถำมหำ “คุณภำพ” ที่อำจน ำไปสู่ผลกระทบต่อแนวคิดสังคมศำสตร์
กำรวิจำรณ์ ด้วยกำรตั้งข้อสังเกต “จุดด้อย” ที่เกิดข้ึนจำกกำรไม่ปรำกฏกำรอ้ำงอิงของข้อมูลที่มี
แหล่งที่มำชัดเจนถูกต้องที่มิได้เป็นเพียงกำรกล่ำวอ้ำงข้ึนอย่ำงเลื่อนลอย หรือแม้แต่ กำรแสดง
ควำมคิดหรือทัศนะส่วนบุคคลที่อำจจะหลงติดอยู่ในอัตตำ ไม่แสวงหำ ไม่แลกเปลี่ยน หรือ
สร้ำงสรรค์ควำมรู้ที่มีลักษณะเป็นภววิสัย โดยตั้งข้อสังเกตได้จำกข้ัวของกำรแสดงควำมคิดเหน็ทีม่ี
กำรแบ่งอย่ำงชัดเจน อันอำจน ำไปสู่รูปแบบของสังคมของพวกที่ประเมินค่ำด้วย  “จ ำนวน” 
มำกกว่ำ “คุณภำพ” 
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6. ข้อสังเกตและข้อสรุป 

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์เชิงลำยลักษณ์ คือ กำร
วิจำรณ์ในลักษณะที่เป็นลำยลักษณ์ที่จะก้ำวเข้ำสู่สังคมแห่งกำรวิจำรณ์ยังมีจ ำนวนไม่มำกเท่ำที่ควร เท่ำที่
ปรำกฏอยู่นั้นเป็นลักษณะของกำรวิจำรณ์ที่จ ำกัดอยู่เพียงมิติด้ำนโครงสร้ำง           คีตลักษณ์ทำงดนตรีไทย 
หรือเป็นกำรแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกที่ขำดกำรอธิบำยเหตุผลประกอบกำรวิจำรณ์ ดังนั้นจำกข้อมูลที่พบใน
เบื้องต้นจึงท ำให้เกิดกำรตั้งค ำถำมเพื่อเป็นแนวทำงในกำรหำค ำตอบที่จะน ำมำอธิบำยปรำกฏกำรณ์ครั้งนี้ว่ำ 
“เหตุใดคนในวัฒนธรรมดนตรีไทยจึงไม่สนใจกำรวิจำรณ์” หรือ “เหตุใดคนดนตรีไทยมักจะวิจำรณ์เฉพำะ
โครงสร้ำงด้ำนคีตลักษณ์ของดนตรีเท่ำนั้น” ซึ่งไม่ได้เป็นกำรขยำยขอบเขตควำมรู้สู่กำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำน
อื่นๆ 

จำกกำรศึกษำตัวอย่ำงบทควำมต่ำง ๆ ท ำให้เห็นว่ำ สิ่งส ำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ของคน
ในวัฒนธรรมดนตรีไทยคือ อ ำนำจที่แฝงอยู่ในควำมรู้ด้ำนดนตรีไทยที่ถูกผลิตซ้ ำผ่ำนสถำบันต่ำงๆ ทำงสังคม 
ทั้งรูปแบบที่เป็นทำงกำร เช่น หน่วยงำนรำชกำร ระบบกำรศึกษำ หนังสือ ต ำรำ ครูผู้สอน เจ้ำส ำนัก สถำบัน
กำรเมืองกำรปกครอง ฯลฯ และที่เป็นนำมธรรม เช่น ค ำสอน ขนบ ธรรมเนียม จำรีต ฯลฯ ซึ่งสถำบันต่ำงๆ 
เหล่ำน้ีได้ท ำหน้ำที่ผลิตซ้ ำค ำตอบแบบเบ็ดเสร็จตำยตัวในกำรท ำควำมเข้ำใจและอธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ 
ของวัฒนธรรมดนตรีไทย เช่น ชุดควำมรู้ที่ว่ำด้วยประวัติศำสตร์เครื่องดนตรีไทย ประเภทของเพลงไทย 
บทบำทหน้ำที่ของเครื่องดนตรีชนิดต่ำงๆ ขนบกำรบรรเลง กำรใช้วงดนตรี บทเพลงในงำนพิธีกรรมต่ำงๆ รวม
ไปถึงลักษณะกำรบรรเลงดนตรีไทยที่ถูกต้อง  

คลังข้อมูลอันเป็นชุดควำมรู้เหล่ำนี้ ได้ท ำให้คนในวัฒนธรรมดนตรีไทยยึดมั่นและเช่ือถื อค ำตอบ
เหล่ำนั้นว่ำเป็นควำมจริงอย่ำงไร้ข้อกังขำและกลำยเป็นกรอบควำมคิดที่ผลิตซ้ ำมำโดยตลอด ซึ่งลักษณะ
ดังกล่ำวนี้ถือเป็นภำพสะท้อนที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของคนในวัฒนธรรมดนตรีไทย
ที่มีมำแต่เดิมด้วยกำรปลูกฝังควำมเช่ือและค่ำนิยมเพียงมิติเดียวเท่ำนั้น แต่ในประเด็นดังกล่ำว ท ำให้จ ำเป็น
จะต้องพิจำรณำว่ำ งำนศิลปะทั้งหลำยย่อมมีผู้ให้ก ำเนิด แต่เหตุใดศิลปินเหล่ำน้ันจึงคิดเองได้ หรือแม้แต่จะคิด
ต่อจำกแหล่งก ำเนิดนิรนำม เช่น เพลงพื้นบ้ำน  เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่ำว ผู้วิจัยมองว่ำ กระบวนกำรผลิตซ้ ำ
เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนภำยหลังมิได้ใช้ข้อจ ำกัดหรือเป็นจุดบอดในกำรสร้ำงสรรค์งำนทำงศิลปะไปเสียทั้งหมด หำกแต่
เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในกำรถ่ำยโอนอ ำนำจทำงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม 

อย่ำงไรก็ตำม สถำบันจึงมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรปลูกฝังวิถีคิดดังกล่ำว ซึ่งมีผลต่อกำรก ำหนดพฤติกรรม
ของคนในวัฒนธรรมดนตรีไทยที่ส ำคัญในปัจจุบันได้แก่ สถำบันกำรศึกษำ ที่เป็นพื้นที่รวมของหนังสือ ต ำรำ 
เนื้อหำต่ำงๆ อันเป็นคลังควำมรู้ที่คนส่วนใหญ่ยึดถือและเช่ือมั่นว่ำเป็นควำมจริงที่สุด ซึ่งจำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมดนตรีไทยที่ผ่ำนมำ ปรำกฏว่ำ เนื้อหำในกำรถ่ำยทอดควำมรู้นั้นมักจะจ ำกัดเฉพำะอยู่
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ภำยใต้ควำมรู้ตำมแนวประเพณีเกี่ยวกับทำงด้ำนคีตลักษณ์ทำงดนตรี ประวัติศำสตร์ดนตรีไทย กำรน ำไปใช้ 
กำรท ำให้เหมือนครูเป็นต้น ซึ่งกระบวนกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำว ไม่ได้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค ำถำมต่อเนื้อหำ
ที่ก ำลังเรียนอยู่ ประเด็นส ำคัญคือกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวเป็นเพียงแค่กำรผลิตซ้ ำชุดควำมรู้ที่ถูกถ่ำยทอดกนั
มำอย่ำงยำวนำนภำยในวัฒนธรรมดนตรีไทยเท่ำนั้น โดยชุดควำมรู้ดังกล่ำวจะอิงอยู่กับชุดควำมรู้แบบเบ็ดเสร็จ
ที่ถูกอธิบำยโดยครูผู้ใหญ่ด้ำนดนตรีไทยหรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนดนตรีไทย ที่ได้ก ำหนดควำมรู้
แบบเบ็ดเสร็จตำยตัวให้ผู้เรียนได้เข้ำใจตำมนั้น จนกลำยเป็นกรอบในกำรก ำหนดควำมคิดไม่ให้ทะลุไปสู่ศำสตร์
อื่นได ้

หำกจะย้อนกลับไปมองถึงอ ำนำจของสถำบันอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสถำบันกำรศึกษำที่มี
กำรถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ ส ำหรับสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทยพบว่ำ สถำบันกษัตริย์ ส ำนักหรือบ้ำน
ดนตรีซึ่งมีครูผู้ใหญ่เป็นหัวหน้ำ ถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดควำมจริงของชุดควำมรู้ที่ปลูกฝังผ่ำนผู้ได้รับ
กำรถ่ำยทอดมำโดยตลอดเช่นกันกับสถำบันกำรศึกษำที่เกิดข้ึนในภำยหลัง มรดกตกทอดทำงควำมคิดดังกล่ำว
นี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรก ำหนดและจ ำกัดขอบเขตของควำมรู้ให้สมำชิกในวัฒนธรรมดนตรีไทย ได้
ขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทยมำอย่ำงยำวนำนแบบไร้ข้อกังขำใด ๆ ทั้งนี้เนื่องจำกมีชุดควำมรู้แบบ
เบ็ดเสร็จอันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของวัฒนธรรมดนตรีไทยที่ถูกผลิตซ้ ำ    ตกทอดมำจำกสถำบันทั้ งที่เป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรมำโดยตลอด จึงท ำให้วัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ในวัฒนธรรมดนตรีไทย จึงปรำกฏเพียง
แค่กำรโต้แย้งหรือแสดงเหตุผลกันด้วยอำรมณ์ควำมรู้สึกที่ไม่ได้แสดงเหตุผลอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้เพรำะทุกคนใน
วัฒนธรรมดนตรีไทยมีชุดควำมรู้แบบเบ็ดเสร็จดังกล่ำว ส ำหรับอธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึนในวัฒนธรรม
ดนตรีไทยเป็นฐำนควำมคิดอยู่แล้ว ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่ำวนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงค ำตอบที่ได้จำกกำรวิจำรณ์
ของสมำชิกในวัฒนธรรมดนตรีไทยที่จะมีค ำตอบวนเวียนอยู่กับ ดังเช่น เล่นได้ดีเหมือนครู เล่นไม่ไพเรำะ นอก
รีต นอกกรอบ ท ำไม่ถูกต้อง ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่ 

 จำกที่ได้ยกตัวอย่ำงถึงเหตุผลว่ำ เหตุใดกำรวิจำรณ์ในวัฒนธรรมดนตรีไทยจึงมีอยู่น้อยหรือกระจุกตัว
อยู่กับค ำตอบเดิมๆ ที่ยังขำดกำรอธิบำยไปสู่ศำสตร์อื่นๆ อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งกำรวิจำรณ์ที่จะท ำให้เกิด
ปัญญำ ซึ่งประเด็นในเบื้องต้นสำมำรถสะท้อนไปถึงรูปแบบของวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของคนไทย ที่ถูกปลูกฝัง
ให้อยู่ภำยใต้กรอบของกำรรับรู้หรือเกิดเฉพำะควำมรู้ แต่ไม่ได้ถูกกระตุ้นให้เกิดกำรตั้งค ำถำมหรือท ำให้เกิด
ควำมคิดต่อ กับปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดข้ึน ไม่เว้นแม้แต่วัฒนธรรมดนตรีไทยเท่ำนั้น แต่ด้วยเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของคนไทยในข้อนี้ ยังคงเป็นผลึกที่ส ำคัญในกำรก ำหนดควำมรู้ ควำมคิดและพฤติกรรม
ของผู้คนในสังคมไทย ให้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน ประเด็นส ำคัญที่น่ำจะได้ประโยชน์
จำกกำรตั้งค ำถำมคือ กำรอ้ำงอิงถึงเหตุผลหรือค ำอธิบำย ที่ไม่ใช่ค ำตอบแบบเบ็ดเสร็จและไม่เอื้อต่อกำรขยำย
ผลควำมรู้ วัฒนธรรมไทยที่ปลูกฝังค่ำนิยมในเรื่องควำมเป็นคนหัวอ่อน ตำมหลังผู้ใหญ่ ย ำเกรงผู้มีศักดิ์มำกกว่ำ 
หรือเช่ือถือศรัทธำต่อผู้มีพระคุณนั้น ถือเป็นสิ่งที่คนในสังคมไทยให้คุณค่ำและถือเป็นบรรทัดฐำนที่ยึดถือว่ำดี
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งำมมำอย่ำงช้ำนำน แต่ในทำงตรงกันข้ำม วัฒนธรรมหรือแบบแผนเหล่ำน้ันก็อำจกลำยเป็นข้อจ ำกัดกำรเรียนรู้ 
และเกิดกำรตั้งค ำถำมกับสิ่งที่มีข้อสงสัยตำมไปด้วยเช่นกัน 

ในขณะเดียวกันเมื่อพิจำรณำถึงเนื้อหำกำรวิจำรณ์ที่ปรำกฏบนสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่ำ ข้อมูลที่เข้ำถึง
นั้นส่วนใหญ่เป็นเพียง “กระบวนท่ำ”  แต่ขำด “ลมปรำณ” หรือ จิตวิญญำณและ “ทำง” ของดนตรี ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องกลับไปเติมเต็ม “ลมปรำณ” และจิตวิญญำณทำงดนตรีไทยจำกครูในพื้นที่นอกอินเทอร์เน็ต จึง
อำจกล่ำได้ว่ำ กำรเรียนดนตรีไทยในพื้นที่อินเทอร์เน็ตนั้น  เรียนได้แค่ดนตรีที่เป็น “รูปธรรม” ที่เกิดจำกกำร
ตีควำมของผู้เรียนเอง นอกจำกนี้ เรำสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตได้  หำกผู้ใช้มี
ควำมกล้ำและองค์ควำมรู้  แต่เนื่องจำกอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ใหญ่  ควบคุมได้ยำก  ดังนั้น  ผู้ใช้ต้องอำศัยองค์
ควำมรู้และวิจำรณญำณของตนในกำรพิจำรณำและสกัดข้อมูลต่ำงๆ  เช่นเดียวกับสำขำวรรณศิลป์ที่พื้นที่
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมเหล่ำน้ีท ำให้ทรำบข่ำวควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ในวงวรรณกรรม และมีควำมรู้ต่ำงๆ มำ
แลกเปลี่ยนกันมหำศำล  ซึ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้จ ำเป็นต้องมีวิจำรณญำณส่วนตัวในกำรเลือกสรรข้อมูลอย่ำง
มำก  ขณะเดียวกันพบว่ำในปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในแวดวงออนไลน์ก็จะติดตำมข้อมูลจำกออนไลน์
มำกกว่ำ  ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นกำรปิดกั้นที่จะรับรู้จำกโลกออนไลน์เพียงด้ำนเดียวแล้วไม่ได้รับข่ำวสำรจำก
สื่ออื่นเลย. 
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