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บทวิเคราะห ์สาขาสงัคีตศิลป์ 
โครงการวิจยั “การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  

 
รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั 

_______________________________________________________________________ 
 

1. ผลการวิจยั เปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการ รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรค 
จากวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัฯ ซึง่ครอบคลุมการสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์ 

และพฒันาการวจิารณ์จากประสบการณ์ทัง้ในและต่างประเทศ อนัน าไปสูก่ารสรา้งความ
เชีย่วชาญในการวจิารณ์ และเป็นการสรา้งเครอืข่ายระหว่างนกัวจิารณ์ ศลิปิน มหาชนใน
ระดบัต่างๆ อนัจะเป็นสิง่ทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึการใชก้ารวจิารณ์ศลิปะในการเสรมิสรา้งพลงัทาง
ปัญญา และวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์นัน้ การวจิยันี้สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์่างๆเหล่านี้
ไดใ้นระดบัต่างกนั โดยวตัถุประสงคบ์างขอ้อาจเบีย่งเบนไปบา้ง แต่กย็งัอยู่ในกรอบความคดิ
ทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้นี้มปัีจจยัหลายประการทัง้ในการวจิยัและบรบิททางสงัคมเป็นเงือ่นไข โดยสรุป
ไดด้งันี้ 

1.1 ขอ้มลูจากการวจิยัทัง้เอกสาร สมัภาษณ์ และขอ้สงัเกตจากการจดักจิกรรมต่างๆ 
รวมทัง้สรรนิพนธ ์ นบัเป็นการรวบรวมองคค์วามรู ้ และเป็นหลกัฐานแห่งพลงัทาง
ปัญญา ทีป่รากฏอย่างเป็นลายลกัษณ์ รวมทัง้เป็นการบนัทกึพลงัทางปัญญาจากมุข
ปาฐะสูล่ายลกัษณ์ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์ ซึง่ยงันับได้
ว่ามอียู่น้อยในสาขาสงัคตีศลิป์ และท าใหเ้หน็ถงึภาพรวมของการวจิารณ์ของไทย
และต่างประเทศ ซึง่สามารถน ามาศกึษาเปรยีบเทยีบถงึแนวทางในการวจิารณ์ และ
สะทอ้นใหเ้หน็ปัญหา ความตอ้งการในแต่ละสงัคมบนพืน้ฐานวฒันธรรมทีต่่างกนั 
โดยบางสว่นของขอ้มลูสามารถตัง้เป็นขอ้สรุปเชงิทฤษฎสีุนทรยีศาสตรแ์ละการ
วจิารณ์ได ้ และเป็นการขยายขอบเขตและพฒันาการวจิารณ์ใหก้วา้งขึน้ไดอ้กีทาง
หนึ่ง โดยมอีงคค์วามรูแ้ละขอ้สงัเกตดงันี้ 

1.1.1 ในดา้นวฒันธรรมการวจิารณ์ เหน็ไดช้ดัเจนถงึทศันคตเิกีย่วกบัการ
วจิารณ์ และปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัขนบบางประการและปัจจยัทางสงัคม 
ทีย่งัไม่เอือ้ต่อการวจิารณ์ในสาขาสงัคตีศลิป์อย่างเตม็ที ่ แต่ทัง้นี้ได้
พบว่าศกัยภาพในการวจิารณ์มอียู่ในสงัคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ระดบับุคคลและดว้ยวธิมุีขปาฐะ ทีย่งัไม่ไดท้ าใหศ้กัยภาพดงักล่าวเป็น
สว่นหน่ึงของวฒันธรรมลายลกัษณ์ 

1.1.2 การอธบิายและวจิารณ์ปรากฏการณ์ทางดนตรดีว้ยบรบิทและศาสตร์
แขนงอื่นช่วยใหเ้หน็และเขา้ใจในคุณค่าและความสมัพนัธข์องดนตรกีบั
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สงัคมไดม้ากอย่างไม่อาจปฏเิสธได ้ ซึง่เป็นแนวทางวจิารณ์ทีส่ าคญั
นอกเหนือไปจากการกล่าวถงึเทคนิคเฉพาะทางดนตร ี

1.1.3 การวจิารณ์สาขาสงัคตีศลิป์ไม่อาจปฏเิสธความส าคญัและบทบาทของ
สือ่และเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อกการเผยแพร่ดนตรไีด ้ ซึง่บทวจิารณ์หลาย
ชิน้ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัผลงานของการบนัทกึเสยีง และขอ้สงัเกตว่า
บางครัง้สิง่เหล่านัน้อาจไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอย่างแทจ้รงิของนกัดนตร ี
รวมถงึบทบาทของการบรหิารจดัการทีส่ง่ผลกระทบกบัวงการดนตรใีน
ดา้นต่างๆ 

1.1.4 จากทศันะวจิารณ์ทางดนตร ี สามารถน าไปสูแ่นวคดิเชงิปรชัญาทีว่่า 
ดนตรทีีแ่ทจ้รงิคอือะไร สง่ผลต่อมนุษยชาตอิย่างไร ซึง่บทวจิารณ์
ลกัษณะน้ีสามารถขา้มเสน้พรมแดนวฒันธรรมและเชือ้ชาตโิดยใช้
ความคดิทีม่องศลิปะในดา้นองคร์วม โดยไม่มบีรบิทและปัจจยัทาง
สงัคมเป็นตวัตดัสนิ 

1.1.5 จากขอ้มลูเอกสารสว่นหนึ่งพบว่า ความเหน็ในการวจิารณ์ของไทยอาจ
ไม่แสดงอย่างเด่นชดั ซึง่อาจขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูเ้ขยีนว่า
ตอ้งการจะเสนอหรอืบนัทกึเหตุการณ์นัน้เพือ่อะไร ซึง่อาจตอ้งวเิคราะห์
ถงึความคดิทีแ่ฝงเรน้ไวใ้นขอ้เขยีนเหล่านัน้ โดยลกัษณะเช่นนี้เหน็ได้
ชดัเจนถงึแนวทางในการวจิารณ์ทีต่่างจากการวจิารณ์ในต่างประเทศ 

1.1.6 ความแตกต่างในเรื่องระบบการศกึษาทางดนตรไีทยและตะวนัตก 
รวมทัง้แหล่งขอ้มลูและองคค์วามรูท้ีม่พีืน้ฐานต่างกนั มสีว่นในการ
พฒันาวชิาการทางดนตรทีัง้ในสถาบนัการศกึษาและส าหรบัมหาชน ซึง่
สง่ผลกบัการสรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์ทัง้ในสว่นของผูว้จิารณ์และ
ผูร้บั 

1.1.7 การศกึษาเปรยีบเทยีบจากบทวจิารณ์และเอกสารต่างประเทศ เป็นการ
พฒันาแนวทางการวจิารณ์ของไทยไดด้ ี อกีทัง้ท าใหเ้หน็ถงึปัญหาและ
การแกไ้ข ซึง่อาจน ามาเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาดนตรใีนสว่นของผู้
ปฏบิตัไิด ้ นอกเหนือจากการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ภายในประเทศ
อย่างเดยีว 

1.1.8 ความรูจ้ากการวจิยัท าใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธใ์นการสรา้งสรรคร์ะหว่าง 
ศลิป์และศาสตรต์่างแขนง เช่น วรรณศลิป์และสงัคตีศลิป์ นอกจากนัน้
ยงักระตุน้ส านึกใหต้ระหนกัเรื่องการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์บน
รากฐานแห่งวฒันธรรมเดมิของตนเอง 

1.1.9 ความรูแ้ละขอ้สงัเกตน าไปสู่การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์ป็นขอ้สรุปเชงิ
ทฤษฎสีุนทรยีศาสตรแ์ละการวจิารณ์ เช่น วฒันธรรมระนาดทุม้ ดนตรี
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วจิารณ์ดนตร ี ซึง่ตัง้อยู่บนรากฐานของวฒันธรรมของไทย นบัว่าเป็น
การสรา้งทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่ (home-based theories) 

1.2   ในดา้นการสรา้งความเชีย่วชาญในการวจิารณ์นัน้ สาขาสงัคตีศลิป์ยงัไม่บรรลุผล 
อย่างชดัเจน แต่ขอ้สงัเกตต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัและกจิกรรมเพือ่พฒันาในวตัถุประสงคน์ัน้
ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาและปัจจยัพืน้ฐาน โดยเฉพาะความเขา้ใจในองคค์วามรูท้างดนตร ี ทีย่งัไม่
เอือ้ต่อการวจิารณ์ในวงกวา้งของสงัคม อกีทัง้ผูรู้ใ้นสงัคตีศลิป์ทัง้หลายกอ็าจมไิดอ้ยู่ใน
สถานภาพทีจ่ะท างานวจิารณ์ หรอืใหค้วามส าคญักบัการท างานวจิารณ์ในสงัคมเท่าทีค่วร โดย
ขอ้สงัเกตเหล่านี้เหน็ไดจ้ากการจดักจิกรรมต่างๆของโครงการฯทีม่ที ัง้การใหค้วามรู ้ การเสวนา 
การชมการแสดง เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความเหน็และการเขยีนบทวจิารณ์ มี
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเหล่านี้จ านวนน้อย อกีทัง้จุดประสงคข์องการเขา้ร่วมกจิกรรมนัน้สว่นใหญ่
เป็นไปเพือ่การแสวงหาความรู ้ และความเขา้ใจในการฟังดนตรมีากกว่าการวจิารณ์ ทัง้ในสว่น
ของดนตรไีทยและตะวนัตก เท่าทีผ่่านมามผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดพ้ยายามเขยีนบทวจิารณ์ดนตรี
บา้ง แต่กม็จี านวนน้อย และไม่มคีวามต่อเนื่อง 
 แมว้่าสาขาสงัคตีศลิป์ยงัไม่อาจบรรลุวตัถุประสงคน์ี้ แต่กไ็ดม้สีว่นในการสรา้งเสรมิ
ความรูท้างดนตรอีนัจะเป็นพืน้ฐานไปสูก่ารวจิารณ์ต่อไป ซึง่ทัง้นี้ความรูท้ีไ่ดใ้หบ้รกิารทางสงัคม
นัน้เป็นความรูท้ ัง้จากผูป้ฏบิตัเิอง รวมถงึนกัวชิาการ และฝ่ายบรหิารจดัการ ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัต่อความเขา้ใจในความเป็นไปของดนตรแีละการแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์ และเมื่อการ
สงัเคราะหข์อ้สรุปเชงิทฤษฎเีกีย่วกบัสุนทรยีศาสตรแ์ละการวจิารณ์บนพืน้ฐานของวฒันธรรม
ไทยปรากฏขึน้จากโครงการวจิยัฯน้ี กอ็าจเป็นองคค์วามรูท้ีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งการวจิารณ์และ
พฒันาความเชีย่วชาญของนักวจิารณ์ไดอ้กีก้าวหนึ่ง ซึง่จะช่วยใหก้ารวจิารณ์สามารถสือ่ความใน
เรื่องนยัทางดนตรทีีแ่ฝงไวไ้ดช้ดัเจนขึน้ โดยเฉพาะเรื่องของดนตรไีทย 
 สิง่ส าคญัทีผู่ว้จิยัและผูร้่วมกจิกรรมต่างๆ ของโครงการฯไดร้บัอาจจะไม่ชดัเจนในเรื่อง
การวจิารณ์ลายลกัษณ์ แตก่ารกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์โดยมุขปาฐะนัน้สามารถกระท าไดด้ขีึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมของโครงการฯอย่างต่อเนื่อง จะเหน็ไดช้ดัเจนว่าบุคคลเหล่านี้
สามารถพฒันาการวจิารณ์เชงิมุขปาฐะไดอ้ย่างด ี รวมทัง้การเกดิทกัษะในเรื่อง “ศลิปะสอ่งทาง
ใหแ้ก่กนั” ซึง่แมจ้ะยงัไม่กระท าไดอ้ย่างสมบูรณ์ แต่กน็บัไดว้่ามคีวามเขา้ใจและสามารถในการ
เชื่อมโยงแนวคดิทางศลิปะหลายแขนงเขา้ดว้ยกนัได ้ ซึง่เป็นการพฒันาความเชีย่วชาญให้
เกดิขึน้ภายในตวับุคคล ซึง่แมจ้ะยงัไม่ถงึขัน้แสดงออกอย่างเป็นลายลกัษณ์ทีช่ดัเจนกต็าม อกี
ทัง้เป็นการสรา้งความเชีย่วชาญทีไ่ม่จ ากดัอยู่ในเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ทีอ่าจเป็นจุดเริม่ของ
การพฒันาความเชีย่วชาญในระดบั “สหสาขา” เขา้ดว้ยกนั 
 ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัความเชีย่วชาญในการวจิารณ์ของนกัวจิารณ์อาชพี หรอืผูท้ีท่ างาน
วจิารณ์อย่างสม ่าเสมอนัน้ สว่นหน่ึงเกดิจากทกัษะและความรูใ้นการเชื่อมโยงสิง่ต่างๆ ทัง้บรบิท
และขอ้มลูความรูจ้ากหลากหลายสาขามาอธบิาย หรอืแสดงความเหน็เกี่ยวกบัปรากฏการณ์ทาง
ดนตร ี ซึง่จ าเป็นจะตอ้งใชท้กัษะดา้นภาษาในการสือ่สารและมกีารพฒันาใหเ้ชีย่วชาญขึน้ ใน
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ขณะเดยีวกนักบัความสามารถในการวจิารณ์แบบมุขปาฐะกย็งัสามารถแสดงพลงัทางปัญญาได้
ไม่น้อยกว่าลายลกัษณ์ แต่ขาดโอกาสในการถ่ายทอดและพฒันาในรูปของลายลกัษณ์ ซึง่ “สือ่” 
นบัว่ามบีทบาทไม่น้อยในการมสีว่นช่วยต่อการสรา้งความเชีย่วชาญใหก้บันกัวจิารณ์ ดงัเหน็ได้
จากการเขา้ร่วมกจิกรรมของโครงการฯ ทีม่สี ือ่มวลชนเขา้ร่วมน้อยมาก หรอืบางครัง้ไม่มเีลย อกี
ทัง้พืน้ทีบ่น “สือ่” สิง่พมิพท์ีใ่หโ้อกาสกบัการวจิารณ์ดนตรกีม็อียู่อย่างจ ากดั จงึเป็นไปไดว้่าความ
เชีย่วชาญเหล่านี้จะเกดิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในสงัคม ย่อมตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากสือ่ต่างๆ 
ดว้ย นอกเหนือจากการพฒันาศกัยภาพเฉพาะบุคคล ดงัทีโ่ครงการฯไดพ้ยายามกระท าแลว้ 

1.3   ในการสรา้งเครอืขา่ยนัน้ สาขาสงัคตีศลิป์บรรลุวตัถุประสงคน้์อย โดยเฉพาะกลุ่ม 
สถาบนัการศกึษา แต่ในกลุ่มมหาชนผูส้นใจในศลิปะแขนงน้ี มกีารตอบสนองบา้ง แมจ้ะมจี านวน
น้อย และเป็นไปดว้ยวตัถุประสงคข์องการเป็นผูร้บัขอ้มูล ทีย่งัไม่มสีว่นร่วมในการม ี “ววิาทะ” 
มากกต็าม ส าหรบันกัวจิารณ์อาจเป็นเครอืขา่ยทีอ่ยู่ในระยะห่าง โดยใหค้วามสนบัสนุนในดา้น
ขอ้มลู การแสดงความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั แต่ไม่ไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆของ
โครงการฯ และในกลุ่มของศลิปิน นกัดนตร ีทัง้ดนตรไีทยและตะวนัตกไดใ้หค้วามร่วมมอือย่างดี
กบักจิกรรมของโครงการฯ ทีม่สีว่นใหก้ารวจิยัด าเนินไปไดด้ว้ยด ี และเกดิประเดน็ต่างๆ ทีม่นียั
ต่อการวจิยั โดยเฉพาะการแสดงทีม่สีว่นกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ในการสมัมนาครัง้ต่างๆ
เครอืขา่ยทีม่สีว่นร่วมมากทีสุ่ดคอื กลุ่มบุคคลทัว่ไป ทีอ่าจมพีืน้ความรูท้างดนตรหีรอืไม่กต็าม 
ซึง่กลุ่มนี้จะร่วมกจิกรรมต่างๆ เพือ่พฒันาความรูแ้ละเขา้ใจในเรื่องดนตร ี โดยอาจแสดง
ความเหน็เกีย่วกบัการวจิารณ์บา้ง แต่กเ็ป็นไปอย่างไม่คกึคกั แต่อย่างน้อยการประเมนิผล
กจิกรรมเหล่านัน้ท าใหผู้ว้จิยัทราบว่า โครงการฯไดใ้ชเ้นื้อหาและรูปแบบของงานวจิารณ์ในการ
เสนอความรูอ้ย่างไดผ้ล นอกเหนือจากการบรรยายหรอืเสนอองคค์วามรูแ้บบปกตทิัว่ไป 
 ในกลุ่มสถาบนัการศกึษา เป็นทีน่่าสงัเกตว่า มสีถาบนัทีม่กีารเรยีนการสอนดนตรี
จ านวนมาก แต่หากมนีกัศกึษา-ครอูาจารยเ์ขา้ร่วมกจิกรรมเป็นจ านวนน้อยและไม่สม ่าเสมอ ซึง่
ในหลายครัง้ผูว้จิยัไดม้โีอกาสสอบถามกบับุคคลกลุ่มนี้ ไดท้ราบว่าเนื้อหาและกจิกรรมของ
โครงการฯไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและดงึดดูใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ยกเวน้ในบางกรณีที่
วทิยากรและเนื้อหาในการบรรยายเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู ้ และไม่สามารถคน้ควา้ได้
จากต ารา เอกสารทีม่อียู่ รวมทัง้ในระบบการศกึษาทางดนตรทีีเ่ป็นอยู่ กย็งัมไิดม้เีรื่องเกีย่วกบั
การวจิารณ์ดนตร ี เช่นเดยีวกบัหลายสาขาในโครงการวจิยัฯ ทีม่กีารเรยีนการสอนดา้นการ
วจิารณ์ในระบบการศกึษา จงึเป็นเหตุหนึ่งทีค่วามสนใจในเรื่องการวจิารณ์ยงัไม่ไดร้บัความสนใจ
เท่าทีค่วร ซึง่ความสนใจในขณะน้ีของนกัศกึษาคอื การพฒันาทกัษะทางการแสดง และแสวงหา
ความรูใ้นทางลกึเกีย่วกบัดนตร ี เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิตัแิละสรา้งผลงาน สิง่เหล่านี้อาจเป็นเครื่อง
ชีใ้หเ้หน็ถงึแนวทางและบทบาทของการวจิารณ์ในสาขาสงัคตีศลิป์ไดด้วี่า จะตอบสนองกบัสงัคม
ไดอ้ย่างไร และอนาคตของการวจิารณ์จะเป็นอย่างไร ซึง่ในบางครัง้การท างานวจิารณ์คงตอ้ง
พจิารณาในสว่นของผูร้บัหรอืมหาชนด้วยว่า มคีวามพรอ้มในการรบัเพยีงใด และดว้ยวธิกีาร
เช่นใด ซึง่กเ็ป็นความยากล าบากประการหนึ่ง เพราะในขณะทีย่งัปรากฏว่ามกีลุ่มบุคคลอกี
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จ านวนหน่ึงทีค่น้หาความคดิและพลงัทางปัญญาจากบทวจิารณ์อยู่ แต่กลุ่มนี้มกัไม่แสดงตวั 
นอกจากจะแสดงความเหน็บา้งเป็นครัง้คราวกบันกัวจิารณ์ หรอืผูจ้ดัรายการดนตรทีีคุ่น้เคยเป็น
สว่นตวั 
 เครอืขา่ยทีน่่าสนใจ เป็นเครอืขา่ยระหว่างผูส้นใจศลิปะขา้มสาขาหรอืหลายสาขา ทีท่ า
ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ แลกเปลีย่นทศันะทางศลิปะร่วมกนั ซึง่เครอืขา่ยกลุ่มนี้สามารถตอบสนอง
แนวคดิเรื่อง “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” ไดอ้ย่างด ี โดยเฉพาะกลุ่มผูว้จิยัและบุคคลทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมซึง่โครงการฯไดก้ระตุน้ใหเ้กดิความคดิ และเครอืขา่ยเช่นน้ี ตลอดระยะเวลาของการ
วจิยั 

1.4 ผลการวจิยัยงัไม่สามารถใหค้ าตอบทีช่ดัเจนไดเ้กีย่วกบั การใชก้ารวจิารณ์ศลิปะใน
การเสรมิสรา้งพลงัทางปัญญา และวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ ซึง่ถงึแมว้่าการวจิยัจะพยายาม
ชีใ้หเ้หน็ถงึพลงัทางปัญญาทีป่รากฏอยู่ในงานวจิารณ์ แต่การสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ยงั
มปัีจจยัหลายอย่างทีม่สีว่นในการเสรมิสรา้ง อกีทัง้ปัญหาทางวฒันธรรมและการยอมรบัทีอ่าจ
สนองต่อความตอ้งการในระดบัต่างกนั ซึง่สง่ผลต่อการสรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์ในสงัคมไทย 
โดยมขีอ้สงัเกตคอื 

1.4.1 เป็นความจรงิทีว่่า การวจิารณ์มอียู่ในสงัคมไทย ทัง้ในรูปลายลกัษณ์หรอืมุขปาฐะ 
และอย่างเปิดเผยหรอืแฝงเรน้ แต่การวจิารณ์ยงัไม่อาจเป็นวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ได ้ ทัง้นี้เนื่อง
ดว้ยความไม่เขา้ใจในวตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิแห่งการวจิารณ์ และแนวคดิทีย่ดึตดิกบัตวับุคคล 
โดยเฉพาะในสงัคตีศลิป์ไทย อาจยงัมคีวามคดิเหล่านี้อยู่บา้ง ซึง่เป็นเรื่องของระบบการศกึษา 
สบืทอดความรูท้ีผ่่านมาทางบุคคล ดงันัน้การยอมรบัจงึอาจไม่อยู่ในวงกวา้ง โดยเฉพาะการ
วจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อย่างเป็นสาธารณะ ทีเ่ป็นเรื่องของความเชื่อถอืในเรื่องตวับุคคล 
มากกว่าการค านึงถงึบทบาทของนกัวจิารณ์และงานวจิารณ์ทีเ่ป็นสือ่กลางระหว่างมหาชนกบั
ผูส้รา้ง ซึง่เป็นการสะทอ้นภาพและความคดิเหน็ทีอ่าจไม่ใช่ขอ้สรุปอย่างสมบูรณ์ตายตวัทัง้หมด 

1.4.2 การพฒันาของดนตรตีะวนัตกในสงัคมไทย น่าจะไดร้บัประโยชน์จากการ
วจิารณ์อย่างมากในดา้นการชีแ้นะโดยใชป้ระสบการณ์ของนกัวจิารณ์ทีอ่าจเปรยีบเทยีบกบั
ต่างประเทศ หรอืแหล่งขอ้มลูต่างๆ ซึง่ทัง้นี้การวางตวัเป็นกลางและรกัษาระยะห่างระหว่างนกั
วจิารณ์กบันกัดนตร ี อาจท าใหก้ารวจิารณ์มคีวามเทีย่งตรงมากขึน้ รวมถงึนักวจิารณ์ไดแ้สดง
ความคดิเหน็ไดเ้ตม็ที ่โดยไม่มขีอ้จ ากดัทีเ่ป็นเรื่องทางวฒันธรรมของสงัคม 

1.4.3 การวจิารณ์มสีว่นในการชีแ้นะทศิทาง และตรวจสอบแนวทางในการอนุรกัษ์และ
พฒันาของการสรา้งสรรคแ์ละการแสดง เพือ่สรา้งความมัน่ใจกบัผูป้ฏบิตั ิ หรอืสรา้งความเขา้ใจ
ในแก่นแทข้องงานศลิปะบนพืน้ฐานทีค่วรเป็น โดยเฉพาะในยุคขอ้มลูข่าวสารและการสรา้งสรรค์
ทีม่เีงือ่นไขทางธุรกจิมาเป็นปัจจยัก าหนด รวมทัง้การกระตุน้หรอืเรยีกรอ้งใหม้หาชนและศลิปิน
ต่างตอ้งใหค้วามส าคญัต่อกนั 

1.4.4 ในบางครัง้บทบาทของการวจิารณ์จ าเป็นตอ้งท าหน้าทีใ่หค้วามรูแ้ก่สงัคม เพือ่
ความเขา้ใจในศลิปะ รวมทัง้ท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการถ่ายทอดภูมปัิญญาทีเ่ป็นความรูจ้ากมุข
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ปาฐะสูส่งัคมดว้ย ในฐานะสือ่กลางทีจ่ะเสรมิสรา้งพลงัทางปัญญา จากภูมปัิญญาทีไ่ม่อยู่ในรปู
ลายลกัษณ์อย่างเป็นสาธารณะ 

1.4.5 ผลกระทบดา้นการศกึษาทีม่ตี่อการวจิารณ์ในสาขาสงัคตีศลิป์ เหน็ไดช้ดัเจนว่า
จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัแนวทางในการเรยีนการสอน ทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากการ
วจิารณ์ ซึง่จะท าใหข้อบเขตในการศกึษากวา้งขึน้ รวมทัง้สามารถใชพ้ลงัทางปัญญาในงาน
วจิารณ์เพือ่ประโยชน์ในการเรยีนรูแ้ละสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ขึน้จากระบบการศกึษา ที่
เรยีนรูจ้ากงานวจิารณ์ 
 

ผูว้จิยัไดท้ดลองน าสรรนิพนธส์ว่นหน่ึงไปใชใ้นกลุ่มนกัศกึษาทัว่ไป เพือ่การเรยีนรูแ้ละ
เสรมิสรา้งพลงัทางปัญญา ซึง่พบว่าการเรยีนรูแ้ละรบัสาระทางปัญญานัน้เป็นไปอย่างมขีดีจ ากดั 
ทัง้นี้เพราะพืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณ์ทางดนตร ี ยงัเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถเชื่อมโยงกนัได ้
ทัง้นี้อาจไม่ใช่ปัญหาเรื่องความรูท้างดนตรอีย่างเดยีว แต่เป็นเรื่องของการขาดการปลูกฝัง
รสนิยมและชื่นชมในศลิปะ ทีจ่ะน ามาสูก่ารรบัรูถ้งึพลงัทางปัญญา ในแนวทางแห่งวฒันธรรมการ
วจิารณ์ได ้ ทัง้นี้จากองคค์วามรูแ้ละขอ้สรุปทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัน้ี อาจเป็นแนวทางในการ
พฒันาการวจิารณ์ทีจ่ะเสรมิสรา้งพลงัทางปัญญา อนัจะน าไปสูก่ารสรา้งวฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์ ซึง่จะตอ้งกระท าและรอการพสิูจน์ต่อไป 
 
2. รายงานกิจกรรม 
 2.1 การวจิยัเอกสาร 
 ดนตรไีทย 
 งานวจิยัเอกสารดา้นดนตรไีทย โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบังานวจิารณ์นัน้ พบอยู่น้อยอกีทัง้
ยงัไม่มคีวามต่อเนื่อง ดงัเช่นดนตรตีะวนัตกทีป่รากฏในวารสารต่างๆทีด่ าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ทัง้นี้ต าราทางดนตรไีทยฉบบัแรกของประเทศไทย ไดเ้กดิขึน้เมื่อปี พ.ศ.2481 ชื่อ “ต าราหลกั
วชิาการดุรยิางคศาสตรไ์ทย ภาควชิาการ” โดย มนตร ีตราโมท ซึง่ครัง้หนึ่ง ธนิต อยู่โพธิ ์ไดเ้คย
บนัทกึถงึความเหน็ของพระยาอนุมานราชธน ดงัปรากฏในหนงัสอืบนัทกึเรื่องความรูต้่างๆของ
สมเดจ็ฯกรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์เมื่อ 12 มกราคม 2480 ตอนหน่ึง ความว่า 
 “……ท่านอยากไดต้ ารารอ้งร า แต่ท่านหาไม่ได ้ เหน็กช็อบกล ทัง้ต าราหมอดแูละต ารา
ยามดีกดื่น สว่นต ารารอ้งร าท าไมจงึไม่ม ี คดิดกูเ็หน็เหตุ อนัต ารานัน้กเ็หมอืนกนักบัสิง่ทัง้ปวง 
เมื่อจดัการจงึมจี าหน่าย อนัวชิาหมอดหูมอยาเป็นวชิาชพีแห่งพลเรอืน มคีนตอ้งการรูจ้งึมคีน
เขยีนจ าหน่ายใหแ้ก่กนั สว่นวชิารอ้งร านัน้ เป็นวชิาของทาสส าหรบับ าเรอความสุขใหแ้ก่เจา้นาย 
พลเรอืนย่อมเกลยีดกลวั ดงันี้เป็นตน้ เพราะเหน็กนัว่าไม่ด ี ไม่มใีครตอ้งการ จงึไม่มใีครเขยีน
ต าราเพือ่สัง่สอน…….” 
 นบัตัง้แต่ไดม้กีารสถาปนา “โรงเรยีนนาฏดุรยิางคศาสตร”์ ขึน้ในปี พ.ศ.2477 นบัเป็นจุด
เปลีย่นแปลงทีท่ าใหว้ชิาการดนตรไีทยไดถ้่ายทอดและเผยแพร่จากบุคคลสูส่าธารณะมากขึน้ 
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ความเป็นวชิาการและความจ าเป็นในการถ่ายทอดดว้ยวฒันธรรมลายลกัษณ์จงึเริม่ปรากฏอย่าง
ชดัเจน และขยายฐานความรูจ้ากต านานเก่าที ่ สมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไดท้รง
นิพนธต์ านานเรื่องมโหรป่ีีพาทยข์ึน้ เมื่อ พ.ศ.2460 
 อาจดว้ยเหตุดงักล่าว จงึท าใหข้อ้มลูดา้นดนตรไีทย จงึไม่ปรากฏเป็นลายลกัษณ์อย่าง
ชดัเจน ซึง่นบัแต่หลงั พ.ศ.2481 เป็นตน้มา จงึเริม่มกีารเขยีนต าราต่างๆ มากขึน้ จนกระทัง่ถงึปี 
พ.ศ.2509 ซึง่เป็นช่วงทีเ่ริม่จดัดนตรไีทยอุดมศกึษาขึน้เป็นครัง้แรก เมื่อ 10 กนัยายน 2509 
และมหีนงัสอืทีร่ะลกึในงานดนตรไีทยอุดมศกึษานี้ นบัเป็นการเปิดโอกาสใหก้บังานเขยีนทัง้ทาง
วชิาการ และ การแสดงความเหน็เกีย่วกบัดนตรไีทย ไดป้รากฏแพร่หลายขึน้ โดยเนื้อหาของ
เอกสารเกีย่วกบังานวจิารณ์ดนตรไีทยนัน้ สว่นมากเป็นงานเขยีนแสดงความเหน็เกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์และการพฒันาดนตรไีทย ยงัไม่ปรากฏงานเขยีนวจิารณ์การแสดงทีช่ดัเจน แต่กส็ามารถ
แสวงหานบัของการวจิารณ์ไดใ้นงานเขยีนเหล่านัน้ โดยตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบังานเขยีนได ้ 3 
ลกัษณะ คอื 

1. แสดงทศันะเกีย่วกบัลกัษณะดนตรไีทยและการเสนอองคค์วามรูต้ามแบบ 
แผนเดมิทีเ่ป็นมา 

งานประเภทนี้มอียู่เป็นจ านวนมาก ทัง้ในดา้นการน าเอกสารเก่ามาตพีมิพใ์หม่  
และการรวบรวมคน้ควา้ในเรื่องต่างๆขึน้  เพือ่น ามาอธบิายสิง่ทีข่าดหายไปในเรื่องเกีย่วกบั
ประวตัดินตรไีทย รวมทัง้การรวบรวมอตัชวีประวตัขิองบุคคลส าคญัต่างๆในวงการดนตรไีทย 
นบัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 
  จากการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัดนตรไีทย ทัง้จากนกัศกึษาในระดบั
บณัฑติศกึษา และจากชาวต่างประเทศทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษาดนตรไีทย พบว่างานศกึษาขอ้มลูของ
ชาวต่างประเทศ เช่น David Morton นัน้ มกีารศกึษาและวเิคราะหใ์นเรื่องโครงสรา้งเพลงไทยไว้
มาก และมกีารสรุปทีผ่ดิพลาดจากขอ้เทจ็จรงิหลายประการ ทัง้นี้จากการวเิคราะหพ์บว่า กลุ่ม
ขอ้มลูต่างๆทีผู่ศ้กึษาไดน้ ามาใชน้ัน้ ยงัไม่ครอบคลุมเนื้อหาและวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไวเ้พยีงพอ 
จงึท าใหผ้ลการสรุปออกมาคลาดเคลื่อนจากความจรงิ นอกจากนัน้วธิกีารศกึษายงัใชว้ธิกีารและ
การยดึระบบเสยีงแบบตะวนัตกในการศกึษาเปรยีบเทยีบ จงึท าใหม้บีทความและการแสดง
ความเหน็จากนกัวชิาการ และผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการศกึษาเหล่านัน้หลายบทความ แต่กไ็ม่ได้
กระท าอย่างต่อเนื่องจงึไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

2.แสดงทศันะเกีย่วกบัความจ าเป็นในการตอ้งปรบัเปลีย่นแนวทางทางดนตร ี
ไทยมเีอกสารหลายชิน้ทีช่ีช้ดัว่า ความเสือ่มของดนตรไีทยในสถานภาพทางสงัคมนัน้ เริม่มมีา
แต่ตัง้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง เนื่องจากรฐันิยมไม่สง่เสรมิความเป็นไทย จงึเป็น
ธรรมดาอยู่ทีด่นตรไีทยจะดูไม่เหมาะสมกบัอารยธรรมแบบสากล ไม่เหมาะกบัสภาพสงัคมไทย
ในสมยันัน้ และเมื่อระยะเวลาไดผ้่านไปมากขึน้ ความสมัพนัธข์องดนตรกีบัวถิชีวีติกเ็ริม่น้อยลง 
หรอืเกอืบไม่มเีลยกว็่าได ้ จงึท าใหม้ผีูเ้สนอแนวทางในปรบัเปลีย่นดนตรไีทยใหส้อดคลอ้งกบั
ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม โดยมองว่าดนตรไีทยจะสามารถอยู่ไดใ้นอนาคตได ้ แต่คนใน
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วงการจะตอ้งยอมรบัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมและบทบาทสถานภาพของดนตรทีีจ่ะตอ้ง
เปลีย่นไป ซึง่แนวทางในการเปลีย่นแปลงนี้จะต้องคดิต่อไปว่า ท าอย่างไรจงึจะไม่
กระทบกระเทอืนกบัรูปแบบและเนื้อหาของดนตรตีามแบบฉบบัดัง้เดมิจนไม่เหน็ร่องรอยเดมิ ซึง่
มผีูเ้สนอบทความทีย่ากจะหาขอ้สรุปไดว้่า อะไรคอืทางสายกลางทีเ่หมาะสมต่อการปรบัเปลีย่น
นี้ 

3.แสดงทศันะต่อการเปลีย่นแปลงทางดนตรไีทย 
มบีทความสว่นหนึ่งทีแ่สดงความเหน็ต่อการเปลีย่นแปลงทางดนตรไีทย โดย 

เฉพาะการปรบัปรุงในเรื่องแบบแผนการบรรเลง และการเปลีย่นแปลงหรอืการผสมผสานทาง
ดนตรไีทย ซึง่มทีัง้ความเหน็ทีส่อดคลอ้งและขดัแยง้กบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ขอ้สงัเกตที่
เหน็ไดช้ดัจากการแสดงทศันะเหล่านี้มนียัของการวจิารณ์แฝงอยู่ค่อนขา้งชดัเจน โดยอาจกล่าว
ไดว้่าฝ่ายทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้เหน็ว่า การยดึกบัขนบหรอืแบบแผนดัง้เดมินัน้
ไม่ไดช้่วยใหด้นตรไีทยมคีวามน่าสนใจ หรอืบทบาทสถานภาพทีด่ขีึน้ไดใ้นสงัคมปัจจุบนั อกีทัง้
การเปลีย่นแปลงนัน้ถอืไดว้่าเป็นพฒันาการทางดนตรทีีใ่นทุกสงัคมจะเกดิเหตุการณ์เหล่านี้ขึน้ 
จงึไม่ไดเ้ป็นความเสือ่มเสยีในทางวฒันธรรม แต่กลบัเป็นแนวทางในการสรา้งสรรคแ์ละเผยแพร่
ดนตรไีทยในอกีลกัษณะหน่ึง ในขณะทีม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ยกบัความเปลีย่นแปลงดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ 
โดยมองว่าเป็นการท าใหคุ้ณค่าของดนตรไีทยนัน้ลดลง  โดยการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่รูว้่าสิง่ใดคอื
คุณค่าทีแ่ทจ้รงิ และเสนอว่าก่อนทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงใดๆควรไดศ้กึษาถงึรายละเอยีดของเดมิ
ทุกสิง่ทุกอย่างใหถ้่องแทก้่อน มฉิะนัน้แลว้คุณค่าทีแ่ทจ้รงิซึง่ถอืว่าเป็นมรดกทางภูมปัิญญากจ็ะ
สญูหายไป และในขณะเดยีวกนัควรเรยีกรอ้งใหค้นหนักลบัมาศกึษาเรื่องดนตรไีทยแบบดัง้เดมิ
ก่อนทีจ่ะเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงเขา้หาผูฟั้ง 

มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบั บทวจิารณ์และบทความเกีย่วกบัดนตรไีทย คอื 
 1. ในช่วงยุคสมยัที่มกีารแสดงดนตรไีทยอย่างแพร่หลาย ก็มบีทวจิารณ์การแสดงบ้าง
เป็นครัง้คราว ทีเ่สมอืนเป็นการแสดงรายงานการแสดงนัน้ และในช่วงทีด่นตรไีทยเริม่ซบเซาลง
จากความนิยมในสงัคม ก็จะมบีทความเรยีกรอ้งให้สงัคมกลบัให้ความส าคญักบัดนตรไีทยมาก
ขึ้น ซึ่งบทความ บทวจิารณ์ในช่วงดนตรไีทยซบเซานี้ มีมากกว่าที่เกิดขึ้นในยุคดนตรไีทยมี
บทบาทในสงัคม ย่อมแสดงให้เหน็ถึง พลงัเงยีบ ที่ไม่แสดงตวัในยามที่ดนตรดี ารงอยู่ แต่พลงั
เงยีบเหล่านี้จะแสดงตวัเมื่อเหน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ซึ่งอาจเป็นลกัษณะของการวจิารณ์
ในวฒันธรรมไทยทีม่กันิยมการชื่นชมโดยไม่แสดงออกถงึความชื่นชมนัน้อย่างเปิดเผย เช่น 
วฒันธรรมการวจิารณ์อื่น 
 2. เมื่อดนตรไีทยด าเนินมาถงึจุดเปลีย่นแปลงใหเ้ขา้กบัสงัคมสมยัปัจจุบนั แนวคดิใน
การวจิารณ์ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื การแสดงความเหน็เกี่ยวกบัการพฒันา และการกลบัไปหาของ 
ณ จุดก าเนิด ซึง่มปีระเดน็ส าคญัอยู่ที ่ เรื่องความคดิทีไ่ม่สามารถคดิใหเ้ป็นแบบเดมิไดท้ัง้ที่
เทคนิควธิกีารสามารถกระท าไดเ้ท่าเทยีมกนั ดงันัน้ การสรา้งใหม่ จงึเป็นประเดน็ส าคญัที่
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ถกเถยีงกนัอยู่ว่า จะดกีว่าของเดมิหรอืไม่ รวมถงึการสรา้งใหม่จะเป็นการท าใหภ้าพลกัษณ์ของ
ดนตรไีทยเปลีย่นแปลงไปอย่างไร 
 3. มหาชนมโีอกาสในการมสีว่นร่วมต่อการแสดงความเหน็น้อย ต่างกบัดนตรตีะวนัตกที่
มหาชนมสีว่นร่วมในการแสดงความเหน็กวา้งขวางกว่า ทัง้นี้อาจเนื่องดว้ยโอกาสและความเป็น
สากลของศลิปะทีเ่อือ้ต่อการแสดงความเหน็ ความรู ้ และประสบการณ์ของตน ในขณะทีด่นตรี
ไทยยงัเป็นเรื่องของ “คนวงใน” อยู่มาก ในการแสดงความเหน็ต่างๆรวมทัง้วารสารหนงัสอืต่างๆ
ทีใ่หโ้อกาสกบัการแสดงความเหน็นัน้ (เช่น ในหนงัสอืดนตรไีทยอุดมศกึษา,หนงัสอืดนตรตี่างๆ)
ลว้นเป็นโอกาสใหก้บัคนวงในมากกว่ามหาชนทัว่ไปทัง้สิน้ จงึท าใหบ้รรยากาศเรื่องวฒันธรรม
การวจิารณ์ของดนตรไีทยยงัไม่กวา้งขวางเท่าทีค่วร 
 
ดนตรตีะวนัตก 
 ผูว้จิยัศกึษาเอกสารขอ้มลูทีร่วมรวบไวท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 
หนงัสอื บทวจิารณ์ บทความ บทสมัภาษณ์ วทิยานิพนธ์ และการวจิารณ์ในอนิเตอรเ์น็ต 

2.1.1 จากการศกึษาเอกสารขอ้มูลผู้วจิยัคดิว่าผลงานการวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิใน
ประเทศไทย อาจจดัเป็นช่วงหรอืยุคสมยัไดส้งัเขปดงันี้ 
 ยุคบุกเบกิ – อยู่ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2498-2503 สว่นใหญ่เป็นบทความใหค้วามรูด้า้น
ดนตร ี เรื่องราวของคตีกวมีากกว่าทีจ่ะเป็นบทวจิารณ์ทางดนตร ี นกัเขยีนในยุคนี้  อาท ิ เทพ     
จุลดุลย ์ สาทสิ อนิทรก าแหง ซึง่ผลงานสว่นใหญ่ปรากฏอยู่ในนิตยสารกระดึงทอง  
 ยุคงานเขยีนนกัเรยีนนอกและผูร้กัสมคัรเล่น – อยู่ในระหว่างช่วงปี 2506- 2525 งาน
วจิารณ์ยุคนี้เกิดในแวดวงครูหรอือาจารย์สอนดนตร ี รวมถงึผู้รกัสมคัรเล่นทางดนตร ี ที่มี
ประสบการณ์การศกึษาและการฟังดนตรมีาจากต่างประเทศ งานวจิารณ์ยงัคงแฝงลกัษณะการ
ใหค้วามรูอ้ยู่มาก แต่เพิม่ความเขม้ขน้ขึน้ในเรื่องของการแสดงความรูส้กึทีม่ตี่อการฟังดนตร ี
อาท ิ งานเขยีนดา้นอุปรากรของ พนูพศิ อมาตกุล (นิตยสารชาวกรงุ) สมโภช รอดบุญ 
(นิตยสารไฮไฟ สเตอริโอ) โกวทิย ์ ขนัธศริ ิ (หนงัสอืพมิพส์ยามรฐัรายวนั) วษิณุเทพ ศลิป
บรรเลง (นิตยสาร สเตอริโอ) วลิาศ มณีวตัร  
 ยุคแสวงหาแนวทางการวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิ – ช่วงปี พ.ศ.2525-ปัจจุบนั งานวจิารณ์
ในกลุ่มหรอืยุคนี้ เป็นเรื่องของนกัวจิารณ์ทีม่พีืน้ฐานหรอืเรยีนดนตรมีา และนกัวจิารณ์ทีท่ างาน
ในสายงานอื่นๆ แต่สนใจดนตรคีลาสสกิ บทความในกลุ่มน้ียงัไม่อาจมพีลงัทางปัญญาเต็มที่
อย่างทีค่วรจะเป็น ทัง้ทีน่กัเขยีนกลุ่มนี้มศีกัยภาพทีจ่ะท างานไปถงึระดบัทีน่่าพงึพอใจได ้แต่อาจ
ตดิขดัหรอืขาดซึง่ปัจจยับางประการ หรอืไม่ไดส้นใจงานวจิารณ์มากเพยีงพอ หรอืท างานอย่าง
จรงิจงัต่อเนื่อง  

นกัเขยีนยุคแสวงหาแนวทางทีล่งตวัในงานวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิ อาท ิณชัชา พนัธุเ์จรญิ 
(หนงัสอืพมิพบ์างกอกโพสต์) สดบัพณิ รตันเรอืง (หนงัสอืพมิพบ์างกอกโพสต์) กติตพิร 
ตนัตระรุ่งโรจน์ (หนงัสอืพมิพบ์างกอกโพสต์ นิตยสารสยามรฐัสปัดาหวิจารณ์) ฉลอง สุนทรา
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วาณิชย ์ (นิตยสารไฮไฟสเตอริโอ นิตยสารโฮมเอน็เตอรเ์ทนเมนต์) ธเนศ วงศย์านนาวา 
(นติยสารสยามรฐัสปัดาหวิจารณ์ นิตยสารโฮมเอน็เตอรเ์ทนเมนต์) ไชยยนัต ์ ไชยพร 
(นิตยสารสยามรฐัสปัดาหวิจารณ์) อนนัต ์ ลอืประดษิฐ ์ (หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ) อมัพร 
จกักะพาก (นิตยสารสยามรฐัสปัดาหวิจารณ์) สุกร ีเจรญิสุข (หนงัสอืพมิพม์ติชน) 

แต่ละท่านไดท้ างานวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิในสว่นทีต่นเองสนใจและมคีวามถนดัในแต่ละ
มุมมองอย่างเตม็ที ่แต่อยู่ในลกัษณะทีข่าดการต่อเนื่องสม ่าเสมอ    
           การวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิโดยนกัวจิารณ์ชาวไทยและชาวต่างประเทศเริม่มาคกึคกั
ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2536 - 2540 เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกจิทีเ่อือ้อ านวยใหม้กีารแสดง
ดนตรคีลาสสกิมากขึน้ ทัง้จากนกัดนตรแีละวงดนตรจีากต่างประเทศและนกัดนตรแีละวงดนตรี
คลาสสกิของไทยเราเอง นอกเหนือจากการท างานของนกัวจิารณ์ชาวไทยแลว้ ยงัมนีกัวจิารณ์
ชาวต่างประเทศจ านวนหน่ึงทีท่ างานอย่างสม ่าเสมอ น าโดย ปัญญา พานิชศรสีุข (หนงัสอืพมิพ์
เนชัน่) Robert Halliday, Mongkol Marot หรอื Krov (หนงัสอืพมิพบ์างกอกโพสต์) แต่ความ
คกึคกัหลากหลายกลบัตอ้งมาหยุดชะงกัลงไปตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 เนื่องจากเศรษฐกจิฟองสบู่ทีล่่ม
สลายลง  และปัญญาดา้นสุขภาพของนกัวจิารณ์บางท่าน(ปัญญา พานิชศรสีุข) บางท่านเสยีชวีติ 
(Mongkol Marot หรอื Krov) คงเหลอืเฉพาะ Robert Halliday ทีย่งัท างานวจิารณ์แผ่นซดีดีนตรี
คลาสสกิ และนกัวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิไทยอกีเพยีงไม่กีค่นทีย่งัมผีลงานวจิารณ์ออกมาอย่าง
สม ่าเสมอ 
 2.1.2 ขอ้สงัเกตลกัษณะบทวจิารณ์ดนตรจีากการศกึษาจากวเิคราะหข์อ้มลูเอกสาร 

1. จากการส ารวจขอ้มลูเอกสารเกีย่วกบังานวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิพบว่ามน้ีอยมาก โดย
เฉพาะงานวจิารณ์การแสดง แต่งานวจิารณ์จากการบนัทกึเสยีงและการแนะน าดนตรยีงัมปีรากฏ
ในนิตยสารต่าง ๆ จ านวนหนึ่ง  

2. ในบทวจิารณ์การแสดงมกีารแสดงความเหน็เชงิเปรยีบเทยีบประสบการณ์ในการฟัง 
ดนตรจีากในต่างประเทศกบัประเทศไทย รวมถงึการน าประสบการณ์จากการแสดงดนตรใีน
ต่างประเทศมาเป็นขอ้มลูในการเสนอบทวจิารณ์ 
 3. งานวจิารณ์มคีวามหลากหลายมาก ทัง้จากผูว้จิารณ์และเนื้อหา โดยเฉพาะงาน
วจิารณ์สว่นมากจะแสดงการเชื่อมโยงความรูส้าขาต่างๆ ตามภูมหิลงัของผูว้จิารณ์ซึง่มไิดอ้ยู่ใน
วงการดนตรมีาใชเ้ป็นแนวทางในการวจิารณ์  

4. มงีานวจิารณ์ดนตรจีากการบนัทกึเสยีงจ านวนมากทีก่ระท าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น 
เนื้อหา ในเรื่องคุณภาพของเสยีงและการบรรเลง อาท ิ งานวจิารณ์ของ Bob Halliday โดย
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างนกัดนตร ี วงดนตร ี และผูผ้ลติทีแ่ตกต่างกนั นอกจากจะ
กล่าวถงึคุณภาพเสยีงแลว้ ผูว้จิารณ์มปีระสบการณ์ทางดนตรแีละรูเ้รื่องประวตัศิาสตรด์นตรดี ีจงึ
สามารถใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดนตรแีละบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี 
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5. งานวจิารณ์ไม่จ ากดัเฉพาะคตีนิพนธแ์ละการแสดง แต่การวจิารณ์ครอบคลุมทัง้บรบิท
ทีก่วา้งขวาง เช่น การบรหิารจดัการ ความเหมาะสมของสถานที ่ตลอดจนการวจิารณ์สงัคมและ
ผูช้ม 

6. มบีทวจิารณ์ทีไ่ดแ้สดงแนวคดิในเรื่อง “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” ไดช้ดัเจน โดย 
อธบิายถงึกระบวนการในการสรา้งสรรคด์นตรวี่า มไิดด้ าเนินไปโดยเอกเทศ หากแต่ยงัองิกบั
แนวคดิของศลิปะแขนงอื่น ๆ ดว้ย 

7. มแีนวคดิทีจ่ะสง่เสรมิใหม้กีารเล่นและแสดงดนตรใีนแนวทางทีแ่ตกต่างและกวา้ง 
ขวางขึน้กว่าทีม่กีารแสดงอยู่โดยทัว่ไป เช่น ดนตรรี่วมสมยั (บทวจิารณ์ของ ธเนศ วงศย์าน
นาวา) 

8. การประเมนิคุณค่าทางดนตรตีัง้อยู่บนพืน้ฐานแนวคดิของดนตรสีกุลนัน้ ๆ รวมถึง 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเปลีย่นไปตามตวัคตีนิพนธ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัวธิกีารบรรเลงและแนวคดิของ
ดนตร ี

9. ในบทวจิารณ์จ านวนหนึ่งนัน้ ขาดการวเิคราะหแ์ละอา้งองิองคค์วามรูท้ีส่ าคญัอนั 
เกีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งของบทเพลง ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการอธบิายถงึการตคีวามและ
การแสดงในแต่ละครัง้ ทัง้นี้เนื่องจากผูว้จิารณ์ขาดความเชีย่วชาญในทางดนตร ี จงึเน้นทีก่าร
กล่าวถงึบรบิทต่าง ๆ ในการแสดงดนตรมีากกว่าเรื่องเทคนิคและรายละเอยีดของบทเพลง 

10. แนวทางในการประเมนิคุณค่ายงัไม่ชดัเจนหรอืชีช้ดัไปไดว้่าการแสดงนัน้เป็น
อย่างไร นอกจากแสดงความรูส้กึทีม่ตี่อการแสดงเท่านัน้ 

11. มบีทวจิารณ์สว่นหนึ่งทีพ่ยายามอธบิายถงึโครงสรา้งทางดนตรดีว้ยศพัทท์างดนตร ี
แต่ขาดการอธบิายขยายความ อาจเป็นปัญหาส าหรบัผูอ้่านโดยทัว่ไปทีม่ใิช่ผูท้ีศ่กึษาทางดนตรี 
 12. การวจิารณ์การแสดงยงัจ ากดัอยู่เพยีงการแสดงบางรายการเท่านัน้ ยงัไม่ได้
ครอบคลุมไปถงึการแสดงดนตรคีลาสสกิทีจ่ดัใหม้กีารแสดงโดยทัว่ไป ทีพ่บมากในการวจิารณ์
การแสดงจะเป็นการวจิารณ์การแสดงของวงบางกอก ซมิโฟนี ออรเ์คสตรา เป็นสว่นใหญ่ 
รวมทัง้การแสดงทีจ่ดัขึน้โดยโดยกลุ่มนกัดนตรจีากวงนี้เช่นกนั 

13. เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิารณ์ต่างประเทศพบว่า มคีวามชดัเจนในเรื่องประวตั ิ
พฒันาการของดนตรแีละบุคคลเป็นอย่างด ี รวมถงึการแสดงความรูใ้นการวเิคราะหอ์า้งองิองค์
ความรูใ้นทางดนตรทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวับทเพลงไดเ้ป็นอย่างด ีเป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะช่วยใหก้ารอธบิาย 
วจิารณ์และประเมนิคุณค่ามคีวามสมบูรณ์มากขึน้ 
 14. การประเมนิคุณค่าในงานวจิารณ์บางสว่น ใหค้วามส าคญักบัความคดิอนัลกึซึง้
ในทางดนตรมีากกว่าการใหค้วามส าคญัในเรื่องเทคนิควธิกีารของการบรรเลง ซึ่งแทจ้รงิแลว้
เทคนิคในการบรรเลงนัน้เป็นอจัฉรยิะภาพของนกัดนตรทีีค่วรไดร้บัการยกย่อง และเป็นสสีนัของ
การสรา้งสรรคง์านศลิปะ ทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัต่อการประเมนิคุณค่า นอกเหนือจากแนวคดิในการ
สรา้งสรรค ์

15. การวจิารณ์บางสว่นมกีารกล่าวถงึบรบิททางดา้นสงัคม ปรชัญา มากจนกระทัง่ดู 
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เสมอืนเป็นการใชด้นตรเีป็นเครื่องมอืในการอภปิรายในบรบิทเหล่านัน้ รวมทัง้การแสดงความ
คดิเหน็ทีห่ลากหลาย จนขาดเอกภาพและประเดน็ทีช่ดัเจนในการน าเสนอบทวจิารณ์นัน้ 

16. นอกเหนือจากบทวจิารณ์อนัเป็นลายลกัษณ์แลว้ มผีูเ้สนอความเหน็ในการบรรยาย 
ความรูท้างดนตรใีนเชงิวจิารณ์ดว้ยการบอกเล่าดว้ย ดงัทีเ่จตนา นาควชัระ ไดบ้รรยายแนะน า
ดนตรคีลาสสกิ ทีส่ถาบนัวฒันธรรมไทย-เยอรมนั ซึ่งในการบรรยายแต่ละครัง้มกัจะมกีารแสดง
ความเหน็ในเชงิวจิารณ์สอดแทรกอยู่เสมอ ถอืเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู ้ และ
สรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ 
 
2.2 การสมัภาษณ์  
     ไดส้มัภาษณ์ผูรู้ท้ ัง้นกัวชิาการ นกัดนตร ีในสว่นดนตรไีทย 12 คน ดงันี้ 
1.  พชิติ  ชยัเสร ี    นกัวชิาการ/นกัดนตร ี
2.  สมศกัดิ ์ เกตุแก่นจนัทร ์   นกัวชิาการ/ดนตร ี
3.  ประสทิธ ์ ถาวร    นกัดนตร ี
4.  ประสทิธ ์ เลยีวศริพิงษ์   นกัวชิาการ 
5.  อภชิาต  ภู่ระหงษ์    นกัวชิาการ/นกัดนตร ี
6.  ศกัรนิทร ์ สูบุ่ญ    นกัดนตร ี
7.  ศริ ิ วชิเวช     นกัดนตร ี
8.  ชยัยุทธ  โตสงา่    นกัดนตร ี
9.  มงคล  ภริมยค์รุฑ    นกัดนตร ี
10.กชพร  ตราโมท    นกัดนตร ี
11.สนัทดั  ตณัฑนนัท์    นกัวชิาการ/นกัดนตร ี
12.มาณพ อศิราเดช     นกัวชิาการ/นกัดนตร ี
 

ผูรู้ท้างดนตรไีทยไดใ้หค้วามเหน็ใน  2 ประเดน็ใหญ่ ดงันี้ 
ดา้นการน าเสนอ 

1. ดนตรมีหีลายระดบั  โดยมากผูเ้ล่นมกัจะค านึงถงึการแสดงความสามารถในทาง
ดนตร ี ซึง่มอียู่ในเพลงหลายแบบ แต่ขอ้จ ากดัของการเสนอกค็อื  เพลงทีแ่สดง
ความสามารถและชัน้เชงินัน้ ผูท้ีจ่ะฟังไดเ้ขา้ใจจ าเป็นตอ้งมคีวามรูห้รอืมี
ประสบการณ์ทางดนตรทีีส่งูพอสมควร มฉิะนัน้จะไม่ไดร้บัอรรถรสทางดนตรทีีน่กั
ดนตรไีดเ้สนอให ้  ดงันัน้ การน าเสนอดนตร ี จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งค านึงถงึผูฟั้งเป็น
หลกั แต่กเ็ป็นการชกัชวนใหผู้ฟั้งเกดิความสนใจ เพือ่ทีจ่ะตดิตามฟังดนตรไีดม้าก
ขึน้ และเพิม่ประสบการณ์ในการฟังจนสามารถฟังเพลงทีม่คีวามลกึซึง้ทางความคดิ
ได ้
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2. แนวทางในการน าเสนอดนตรไีทย จ าเป็นตอ้งหาวธิกีารทีก่ระชบัและแสดงใหเ้หน็
ความน่าสนใจในดา้นต่างๆใหช้ดัเจนทีสุ่ด ซึง่ทัง้นี้จ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนการ
บรรเลง ขัน้ตอนต่างๆ เช่นเดยีวกบัดนตรตีะวนัตก เพือ่ใหไ้ดเ้นื้อหาและอรรถรส ใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะในยุคสมยัปัจจุบนัคงจะยากทีจ่ะใหค้นฟังใชเ้วลา
ยาวนานในการฟัง ดงันัน้รูปแบบการน าเสนอ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัใหก้ระชบั
และชดัเจนถงึสิง่ทีจ่ะแสดง โดยจะตอ้งยดึความเหมาะสมของผูฟั้งเป็นส าคญั 

 
ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัวจิารณ์ 

1. การแสดงออกของการวจิารณ์จะไม่นิยมบอกอย่างตรงไปตรงมา แต่กจ็ะแสดงอย่าง
มนียัแฝงไว ้ซึ่งจ าเป็นทีผู่ท้ีจ่ะอ่านนยันี้ได ้ตอ้งใชส้ตปัิญญาและการตคีวามทีเ่ท่ากนั
กบัผูท้ีแ่สดงนัยนัน้ดว้ย 

2. ในกรณีทีจ่ะวจิารณ์การแสดงโดยผูฟั้งและผูอ้ื่นทีม่ใิช่ผูแ้สดงเอง ผูว้จิารณ์จ าเป็น
จะตอ้งรูถ้งึกตกิาและบรบิทอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้เพราะดนตรไีทยมวีธิกีารอนัเป็น
อสิระ ซึง่ขึน้อยู่กบัแนวการวจิารณ์ทีม่อียู่ในดนตรไีทย ทัง้ในตวับทเพลงและการ
แสดง ซึง่มกัจะเป็นการแสดงโดยอาศยัเท่าทีจ่ะเป็นทีรู่จ้กัในหมู่นกัดนตร ี  หรอืผูท้ี่
ประสบการณ์ทดัเทยีมกนั ซึง่ลกัษณะของการคดิและส านกัหรอืผูบ้รรเลงทีม่วีถิทีาง
เป็นของตนเอง ทีอ่าจจะไม่ใช่เรื่องของความถูกผดิ แต่ผู้วจิารณ์จะตอ้งมองเหน็
ความแตกต่าง หรอืท่าทตี่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหอ้อกว่า นกัดนตรกี าลงัแสดงอะไร 

3. มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัการแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์ว่า ในเพลงระดบัพืน้ๆทัว่ๆไป 
ผูฟั้งอาจใชค้วามรูใ้นเรื่องความชอบ ความไม่ชอบ หรอืบอกถงึลกัษณะเสยีง จงัหวะ
ต่างๆได ้ หากแต่ในเพลงระดบัสงูแลว้ การฟังและการแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์
อาจจะยากต่อการประเมนิคุณค่าอย่างชดัเจนลงไปได ้ อกีทัง้ในเมื่อดนตรไีทยมี
อสิระในการบรรเลงสงู บางครัง้จงึยากต่อการวจิารณ์อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่
อาจเป็นหลกัฐานในการประเมนิคุณค่าการแสดงนัน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึ้นอาจไม่สง่ผลดี
ใหก้บัผูแ้สดงและผูว้จิารณ์เอง แต่อย่างไรกต็าม การวจิารณ์แบบไม่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรกจ็ะปรากฏตลอดเวลาในการแสดงดนตรไีทย แต่กเ็ป็นไปเพยีงการน า
ความเหน็ของบุคคลมาเป็นขอ้สรุปในการวจิารณ์อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะ
ปรากฏเป็นหลกัฐานทีช่ดัเจนต่อไปในอนาคต 

4. บทบาทของการวจิารณ์ต่อการสรา้งสรรคแ์ละจรรโลงดนตรไีทย น่าจะอยู่ทีก่าร
ชีใ้หเ้หน็คุณค่าและวเิคราะหถ์งึแนวคดิต่างๆทีอ่าจจะยงัไม่ชดัเจนใหส้มบูรณ์ขึน้ 
มากกว่าการชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ผดิพลาดในการแสดง รวมทัง้การวพิากษ์ถงึบทบาทของ
สือ่มวลชนต่างๆ ในฐานะองคก์รทีม่คีวามส าคญัต่อความอยู่รอดของศลิปะ และใน
ฐานะขององคก์รทีท่รงอ านาจในสงัคมปัจจุบนั 
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ขอ้สงัเกตของผูเ้ชีย่วชาญ 
1. มปีระเดน็เกี่ยวกบัการเรยีนดนตรจีากสือ่ทีป่ระสบตรงกนัระหว่างฝ่ายดนตรพีืน้บา้น

และดนตรสีากล กล่าวคอื  ทางดนตรพีืน้บา้นมกีารหดัฟ้อนจงัหวะตามเทปจนเคย
ชนิ เมื่อตอ้งมาฟ้อนกบัวงดนตรจีรงิๆ ผูฟ้้อนไม่สามารถปรบัจงัหวะการฟ้อนใหเ้ขา้
กบัวงจรงิๆไดด้ ี ในขณะที ่ Bennett  Lerner กล่าวถงึนกัเรยีนเปียโนทีฟั่งการ
บรรเลงจากสือ่บนัทกึเสยีงจนเคยชนิ และเลยีนแบบการบรรเลงตามสือ่จนขาด
ความคดิสรา้งสรรค ์และการใชค้วามคดิตคีวามดนตรดีว้ยตนเอง 

2. ศลิปะพืน้บา้นมกีารพฒันาหลอมรวมทางคดิจากภูมปัิญญาชาวบา้น ต านาน คติ
พืน้บา้น ความเชื่อทางศาสนา ซึง่น่าทีจ่ะสามารถวเิคราะห์ สงัเคราะหเ์นื้อหาทีเ่ป็น
วชิาการเพือ่ไปเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ในระดบันานาชาตไิด้ 

3. ขอ้เสนอแนะในการสอนดนตรไีทยของ อ.ประสทิธิ ์ ถาวร ทีเ่น้นถงึพื้นฐานทาง
เทคนิคแม่ไมต้่าง ๆ อย่างมัน่คงก่อนการต่อเพลง แสดงใหเ้หน็ถงึแก่นแทข้องดนตรี
ไทยทีม่รีะบบ ระเบยีบ ขัน้ตอน เช่นเดยีวกบัดนตรสีากล ซึง่ปัญหาของ “การชงิสุก
ก่อนห่าม” ในกระบวนการการเรยีนการสอนดนตรเีกดิขึน้ตรงกนัทัง้ของไทยสากล 
และฝ่ายดนตรไีทยดูจะประสบมากกว่าดนตรสีากล คอืตวัแปรในการก าหนด
คุณภาพการแสดงทีส่ าคญั 

 
ไดส้มัภาษณ์ผูรู้ด้า้นดนตรคีลาสสกิตะวนัตกรวม 16 คน ดงันี้ 

1. โรเบริต์ ฮาลเิดย ์(Robert Halliday)  นกัวจิารณ์ 
2. สุทนิ ศรณีรงค ์    นกัดนตร ี
3. ธวชัชยั นาควงศ์    นกัดนตร/ีนกัวชิาการ 
4. กติตพิร ตนัตระรุ่งโรจน์   นกัวจิารณ์/นกัดนตร ี
5. ณรงคฤ์ทธิ ์ธรรมบุตร    นกัดนตร/ีนกัวชิาการ 
6. อภชิยั เลีย่มทอง    นกัดนตร ี
7. ดนู ฮนัตระกูล    นกัดนตร ี
8. ธเนศ วงศย์านนาวา    นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 
9. ฉลอง สุนทราวณิชย์    นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 
10. อมัพร จกักะพาก    นกัวจิารณ์ 
11. ภทัราวุธ พนัธพ์ุทธพงศ์   นกัดนตร ี
12. อภสิทิธิ ์วงศโ์ชต ิ    นกัดนตร ี
13. Bennett Lerner     นกัดนตร ี
14. ประสทิธ ์เลยีวสริพิงศ ์   นกัดนตร/ีนกัวชิาการ 
15. จุฬมณี สุทศัน์ ณ อยุธยา   นกัดนตร/ีนกัวชิาการ 
16. สุรพล ธญัญวบิูลย ์    นกัดนตร/ีนกัวชิาการ 
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17. Donald Mitchell    นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 
 
ขอ้สรุปและนัยจากการสมัภาษณ์ 
1. จากการสมัภาษณ์พบว่าเหตุผลทีจ่ะท าใหก้ารวจิารณ์เกดิเป็นพลงัไดน้ัน้ สว่นหน่ึงคอืการ

ท างานอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาทีพ่บคอื การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิท าใหห้นงัสอืพมิพ์
หรอืนิตยสารหลายเล่มตอ้งปิดตวัเองไป หรอืมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งยุตคิอลมัน์วจิารณ์ไปเพือ่
ประหยดัค่าใชจ่้าย มผีลใหน้กัวจิารณ์ตอ้งหยุดบทบาทในการท างาน สง่ผลใหง้านวจิารณ์
ขาดความต่อเนื่อง 

2. ผูบ้รหิารสือ่สิง่พมิพไ์ม่ไดใ้หค้วามส าคญักบังานวจิารณ์ โดยเหน็ว่าเป็นเพยีงสว่นประกอบ
หนึ่งในหนงัสอืตามระบบการท าหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารทัว่ไป อกีทัง้บทความประเภทนี้ไม่
สามารถดงึดดูใหผู้อ้่านสนใจได ้ หรอืสรา้งกระแสใหม้ผีูส้นบัสนุนในเรื่องงบประมาณการ
พมิพ ์ จงึมผีลกระทบต่อการพจิารณาในเรื่องค่าตอบแทนทีม่ตี่อผูเ้ขยีนงานวจิารณ์ดนตร ี ซึง่
มกัจะไดใ้นอตัราต ่ากว่าบทความประเภทอื่นๆ ท าใหข้าดแรงผลกัดนัใหน้กัวจิารณ์สรา้งงาน
ออกมา 

3. นกัวจิารณ์ทีจ่ะสามารถท างานอย่างต่อเนื่องไดจ้ าเป็นต้องมขีอ้มลู และการแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึง่แน่นอนว่าจะตอ้งมปัีจจยัทีเ่อือ้ใหส้ามารถท าได ้หากพจิารณาการ
สัง่สมประสบการณ์ของนกัวจิารณ์ดนตรถีอืว่ามตี้นทุนในการศกึษาขอ้มลูอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งสงู เมื่อเทยีบกบัการหาขอ้มลูเพือ่เสนอบทความในบางสาขา อาทเิช่น ค่าบตัรเขา้
ชมคอนเสริต์, ค่าแผ่นบนัทกึเสยีง, ค่าหนงัสอื เป็นตน้ สิง่เหล่านี้ถา้ไม่ใช่ท างานเพราะความ
พอใจโดยสว่นตวัแลว้ กย็ากทีจ่ะไดง้านวจิารณ์ทีด่หีรอืมคีุณค่าทีจ่ะเป็นพลงัทางปัญญา
กระจายสูส่งัคมได ้

4. ทศันะเกีย่วกบัอทิธพิลของบทวจิารณ์ต่อผูฟั้งนัน้ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านหนึ่งใหค้วามเหน็ว่าใน
ต่างประเทศนัน้คนทีต่ ัง้ใจจะไปฟังการแสดงดนตรสีว่นหนึ่งมกัจะไม่นิยมไปชมการแสดงรอบ
แรก เพราะตอ้งการอ่านบทวจิารณ์การแสดงดนตรนีัน้ๆก่อนเพือ่ประกอบการตดัสนิใจไปชม
การแสดง 

5. อทิธพิลของบทวจิารณ์ต่อผูแ้สดงมผีลต่อนกัดนตรเีป็นอย่างมากส าหรบั อ. Bennett Lerner 
ซึง่เป็นนกัเปียโนและเป็นผูแ้สดงดนตรเีองนัน้ จะไม่อ่านบทวจิารณ์การแสดงของตนเองทัง้ปี 
แต่จะเกบ็รวบรวมไวเ้พือ่อ่านในช่วงทีม่เีวลาว่างในฤดรูอ้น เพราะถ้าแสดงแลว้ตดิตามอ่าน
บทวจิารณ์การแสดงของตนเองทนัท ี อาจท าใหเ้สยีก าลงัใจในการแสดงครัง้ต่อไปได ้ ถา้บท
วจิารณ์นัน้ตติงิการแสดงของตนเอง  

6. นกัวจิารณ์หรอืผูส้นใจท างานวจิารณ์ควรทีจ่ะน าประโยชน์ของเทคโนโลยกีารบนัทกึเสยีงมา
ช่วยเสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์ทางดนตร ี เพือ่ท าความรูจ้กักบัตวับทเพลงและ
น าไปใชก้บัการท างานวจิารณ์ได ้ 
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7. นกัวชิาการบางกลุ่ม ไม่คาดหวงังานวจิารณ์ในแบบสุดโต่งทางทฤษฎ ี แต่ตอ้งการงาน
วจิารณ์ดนตรใีนลกัษณะทีเ่ป็นปฏกิริยิาความรูส้กึทีม่ตี่อดนตรอีย่างเป็นธรรมชาต ิ ซึง่ทัง้นี้
งานวจิารณ์ไม่ไดเ้พง่เลง็หรอืคาดหวงัประเดน็ทางวชิาการ เทคนิครายละเอยีดมากนกั แต่ก็
มไิดป้ฏเิสธในเรื่องขององคค์วามรูพ้ืน้ฐานทางดนตรทีีน่กัวจิารณ์จะตอ้งมอียู่ในระดบัที่สามารถ
น ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้  นกัวจิารณ์จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทัง้ทีเ่ป็นดา้นจติใจ 
(heart)  และองคค์วามรูพ้ืน้ฐาน (brain) นกัวจิารณ์ควรใชค้วามรูท้างดนตรใีนบทวจิารณ์
เพยีงแต่ระดบั “ขอ้เทจ็จรงิพืน้ฐาน” (facts) กเ็พยีงพอแลว้ ทัง้นี้สิง่ส าคญัทีน่กั   วจิารณ์พงึมี
กค็อื มเีครื่องรบัทีม่คีวามเทีย่งตรง ปฏกิริยิาของนกัวจิารณ์ควรแสดงความเหน็ ทีแ่ทนหรอื
พอ้งกบัความคดิเหน็ของมหาชนคนส่วนใหญ่ได ้ 

8. นกัวจิารณ์ดนตรจีงึควรตื่นตวัรบักบักระแสความรูใ้หม่ๆทีเ่กดิขึน้ ไม่ควรยดึตดิอยู่กบัความ 
ทรงจ าหรอืประสบการณ์เดมิ แต่ตอ้งตื่นตวัรบัประสบการณ์กระแสความรูใ้หม่ๆอยู่เสมอ 

9. นกัเรยีนดนตรทีีเ่ป็นเดก็ไทยสว่นใหญ่ตดิลกัษณะที ่คดิเองไม่เป็น ท าใหไ้ม่กลา้วจิารณ์แมแ้ต่
การเล่นดนตรขีองตนเอง เพราะกรอบการเรยีนดนตรใีนเมอืงไทย ท าใหเ้ดก็ขาดความ
เชื่อมัน่ในตนเอง ครดูนตรตีอ้งพยายามสง่เสรมิและใหก้ าลงัใจในการวจิารณ์การเล่นดนตรี
ของตนเองและนกัดนตรคีนอื่น 

10. การวจิารณ์ดนตรใีนต่างประเทศหรอืสงัคมอื่นนัน้ ถา้เล่นไม่ไดด้ ี ไม่ไดม้าตรฐาน หรอืเล่น
ไม่ได ้ กค็อืไม่ได ้ ไม่ด ี แต่สงัคมไทยการวจิารณ์ออกมาในลกัษณะออมชอม ไม่มผีูน้ าในการ
วจิารณ์ทีก่ลา้พอ ในขณะทีก่ารวจิารณ์ในอาชพีอื่นๆกลา้วจิารณ์กว่าการวจิารณ์ดนตร ี ท าให้
ความเจรญิเตบิโตของการวจิารณ์ดนตรตีะวนัตกในประเทศไทยไม่เตบิโต เพราะคนไทยไม่
เปิดรบัการวจิารณ์  

11. ประเทศไทยขาดแหล่งความรูท้างดนตร ี เป็นปัจจยัหน่ึงทีม่ผีลกระทบต่อการสรา้งนักวจิารณ์
ดนตรคีลาสสกิตะวนัตก 

12. การวจิารณ์อาจไม่เรยีกรอ้งความรูเ้ชงิเทคนิคทีล่กึซึง้ อาท ิ ในประเทศองักฤษจุดเริม่ตน้ของ
การวจิารณ์มาจากกลุ่มสมคัรเล่น และขอ้เสนอแนะความคดิเหน็จากกลุ่มนกัวจิารณ์เหล่านี้
สง่อทิธพิลอย่างมากมายต่อการเปลีย่นแปลงในวงการ เช่น Sir Neville Cardus เป็นผูท้ีม่า
จาก “สมคัรเล่น” ทีม่คีวามซาบซึง้ในดนตรขีองมาหเ์ลอรอ์ย่างแทจ้รงิ 

13. บทบาทของสือ่สิง่พมิพม์สีว่นเป็นอย่างมากในการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม เป็นทีบ่่มเพาะ
สรา้งนกัวจิารณ์ทีม่คีุณภาพ ในสถานการณ์ปัจจุบนั หน้าหนงัสอืพมิพใ์นประเทศองักฤษที่
เกีย่วกบัการวจิารณ์ถูกตดัลดไปมาก และนกัวจิารณ์กล็ดจ านวนลงไปเช่นกนั 

14. ทศิทางการวจิารณ์ในบทวจิารณ์รุ่นหลงัๆ เริม่เรยีกรอ้งความรูเ้ชงิเทคนิคไปในทางลกึมาก
ขึน้กว่าแต่ก่อน การวจิารณ์ในเชงิรายงานข่าวแบบในอดตีไม่เพยีงพอ จะตอ้งปรบัปรุงเพิม่
ประเดน็ทางเทคนิคมากขึน้ 

15. ดนตรคีลาสสกิร่วมสมยัทีข่าดความชดัเจน มลีกัษณะเป็นนามธรรมมากจนยากแก่การ
สือ่สารกบัผูฟั้ง สรา้งปัญหาในการท าความเขา้ใจกบัตวังานมากยิง่ขึน้ จงึเป็นประเดน็ทีส่รา้ง
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ความยากใหก้บัการวจิารณ์มากขึน้ไปอกี การวจิารณ์จงึคงตอ้งมุ่งไปในแนวทางการ
วเิคราะห ์ “เทคนิค” เป็นส าคญั เทคนิคการประพนัธแ์ละเทคนิคทางการบรรเลง เพราะ 
“แนวคดิ” คงเป็นประเดน็ทีเ่ป็นนามธรรมมาก จนยากทีจ่ะอธบิายถงึและวพิากษ์วจิารณ์ 

16. ดนตรรี่วมสมยัเป็นดนตรทีีไ่ดร้บัอทิธพิลจากทศันศลิป์อย่างมาก การสร้างความรูค้วาม
เขา้ใจกบังานดนตรรี่วมสมยั โดยผ่านความเขา้ใจทางทศันศลิป์น่าจะเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์
ส าหรบัการท าความเขา้ใจกบัดนตรแีบบโครมาตกิ ทีเ่น้นการแสดงออกถงึสสีนัทางเสยีงที่
หลากหลาย นกัวจิารณ์ดนตรรี่วมสมยัจงึควรศกึษาผลงานทางทศันศลิป์เพือ่สอ่งทางในการ
วจิารณ์ 

17. บทวจิารณ์หรอืงานวจิารณ์ทีม่คีุณภาพมากเพยีงพอ สามารถสง่อทิธพิลความเปลีย่นแปลง
ต่อวงการได ้ ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นี้ มาจากทัง้ดา้นคุณภาพของงานวจิารณ์ และ
ความมนี ้าใจเปิดกวา้งยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและของศลิปิน 

18. นกัวจิารณ์ควรเตรยีมตวัก่อนใหด้กี่อนการฟังการแสดงจรงิ โดยเฉพาะถา้เป็นเพลงทีไ่ม่เคย
ฟังมาก่อน 

19. การวจิารณ์ผลงานเพลงประเภทร่วมสมยัทีป่ระพนัธข์ึน้ใหม่ นกัวจิารณ์ควรบรรยายลกัษณะ
ตวังานมากขึน้ และวจิารณ์แนวคดิผูป้ระพนัธเ์พลง 

20. นกัวจิารณมกัจะมตีน้แบบในใจ เช่น จากการคุน้เคยกบัการตคีวามในงานบนัทกึเสยีงของ
ศลิปินคนใดคนหนึ่งจนตดิอยู่ในใจ เช่น ความเรว็ของจงัหวะ เมื่อมาพบกบัการตคีวามใหม่ 
ควรเปิดใจกวา้ง ยอมรบัการตคีวามใหม่ บางครัง้หากมโีอกาสควรคุยกบัศลิปินดว้ย เพือ่
ศกึษาแนวในการตคีวาม 

21. ค าวจิารณ์ทีรุ่นแรงเกนิไป อาจเป็นตราบาปฝังใจใหก้บัศลิปิน นกัวจิารณ์ควรระวงัดว้ย 
22. การวจิารณ์สามารถกระตุน้ผูฟั้ง ผูส้นบัสนุนได ้ มผีลต่อทุกๆดา้นไม่เฉพาะแต่ศลิปิน การ

ช่วยชีท้างใหร้ฐัและเอกชนสนบัสนุนวงการ สมควรอยู่ในบทวจิารณ์ดว้ย 
 
2.3 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
  สาขาสงัคตีศลิป์จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารดนตรไีทย 2 ครัง้ ดนตรคีลาสสกิ
ตะวนัตก 3 ครัง้ และการบรรยาย-เสวนา 5 ครัง้ 
 

2.3.1. สมัมนาเชงิปฏบิตักิารดนตรไีทย “สงัคตีนิยมสูส่งัคตีวจิารณ์” เมื่อ 11 – 
12 กนัยายน 2542 ณ ทอ้งพระโรง มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ โดยมวีทิยากร คอื ผศ. พชิติ
ชยัเสร ีและคณะนกัดนตรบีรรเลงประกอบการบรรยาย 
 
  2.3.2. สมัมนาเชงิปฏบิตั ิ“วจิารณ์ดนตรไีทย” เมื่อ 20 สงิหาคม 2543 ณ สยาม
สมาคม กรุงเทพ ฯ วทิยากร อ.ดร.สมศกัดิ ์ เกตุแก่นจนัทร ์และการบรรเลงดนตรไีทยเพือ่สาธติ
ลกัษณะวงดนตรปีระเภทต่าง ๆ  
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  การจดัสมัมนาเกีย่วกบัดนตรไีทยทัง้ 2 ครัง้นี้ มเีนื้อหาส าคญัอยู่ทีก่ารแนะน า
ความรู ้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัดนตรไีทยทัง้ในเชงิประวตัศิาสตร ์การบรรเลง และสุนทรยีภาพทาง
ดนตรทีีเ่กดิขึน้ เพือ่เป็นแนวทางส าหรบัการฟังและการวจิารณ์ โดยผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็น
นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไปทีต่อ้งการแสวงหาความรูเ้กีย่วกบัดนตรไีทย ดงันัน้ประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์จงึยงัไม่ปรากฏชดัจากผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา แต่ในการสมัมนา “วจิารณ์
ดนตรไีทย” นัน้  วทิยากรไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึแนวทางในการบรรเลงทีต่่างกนั ซึ่งท าใหเ้หน็ขอ้สงัเกตที่
น าไปสูก่ารวจิารณ์ไดบ้า้ง แต่เป็นไปเฉพาะในกรณีทีน่ ามาเป็นตวัอย่างเท่านัน้ ซึ่งเป็นปัญหา
ของการเผยแพร่และดา้นหลกัฐานลายลกัษณ์ตลอดจนสื่อทางดนตรไีทยทีม่น้ีอย และไม่สามารถ
ใชอ้า้งองิกบัการแสดงได ้ จงึเป็นเรื่องประสบการณ์ และความเขา้ใจเฉพาะบุคคลทีจ่ะตอ้งขอ้
วนิิจฉยัขึน้มา ประกอบกบัความเป็นอสิระในการบรรเลงทีจ่ าเป็นตอ้งอา้งองิจากประสบการณ์ทัง้
ของผูว้จิารณ์และนกัดนตรปีระกอบกนั 
  2.3.3. สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิ” เมื่อ 1–5 พฤษภาคม 
2542 ณ มลูนิธวิฒันธรรมไทย-เยอรมนั และศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย โดยวทิยากร น.อ.
วรีะพนัธ ์ วอกลาง,วทิยา ตุมรสนุทร, ตวัแทนจากวง BSO 4 คน กติตคิุณ สดประเสรฐิ,วรพล 
กาญจนวรีะโยธนิ, เฉลมิชยั ณฐัเศรษฐ ์และ ณรงค ์ขนัทอง, Mr. Hikotaro Yazaki ผูอ้ านวยการ
เพลงชาวญีปุ่่ น, ศริพิงษ์ ทพิยธ์ญั ผูแ้สดงเดีย่ว ศ.ดร. เจตนา  นาควชัระ  อ.สดบัพณิ  รตันเรอืง
,อ.ดุสติ  จรญูพงศศ์กัดิ ์และบวรพงศ ์ ศุภโสภณ 
  2.3.4. สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิ ครัง้ที ่2” เมื่อวนัที ่25 
กนัยายน 2542 ณ มลูนิธวิฒันธรรมไทย-เยอรมนั โดยเป็นการจดัเพือ่ใหม้กีารเสวนาจากการชม
การแสดง 
  2.3.5. สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิ ครัง้ที ่3” เมื่อวนัที ่10 
ธนัวาคม 2542 รา้น Hemlock  ถนน พระอาทติย ์ กทม. โดย  Jeffrey Gilliam ซึง่เป็นการ
แสดงผลงานทีเ่กดิจากการบูรณาการศลิปะหลายสาขา แลว้เปิดใหม้กีารแสดงความเหน็กบั
นกัแสดง 
  การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีไ่ดด้ าเนินไปมนีกัวชิาการและนกัดนตรเีขา้ร่วมน้อย
มาก สว่นใหญ่เป็นผูส้นใจทัว่ไป ดงันัน้ ผลจากการสมัมนาจงึไม่มปีระเดน็ชดัเจนเกีย่วกบัการ
วจิารณ์ แต่ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดร้บัความรู ้ และแนวคดิในการวจิารณ์มากขึน้ 
นอกจากนัน้การสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กเ็ป็นไปอย่างไม่คกึคกัเท่าทีค่วร แต่กไ็ดก้าร
สรา้งความคุน้เคยทีจ่ะเป็นเครอืขา่ยต่อไป ประกอบกบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมจี านวนน้อย และการ
จดักจิกรรมทีต่อ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจทางดนตรเีป็นพืน้ฐานในการแสดงความเหน็ จงึอาจ
เป็นเงือ่นไขส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่อการสนองวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการ 
  2.3.6. การเสวนา-บรรยาย หวัขอ้ “ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัดนตรทีีม่ตี่อ
การเรยีนการสอนดนตร”ี โดย ศาสตราจารย ์ Roland  Baldini เมื่อ 19 กุมภาพนัธ ์ 2543 ณ 
มลูนิธวิฒันธรรมไทย-เยอรมนั 
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  2.3.7. การเสวนา-บรรยาย หวัขอ้ “ดนตรคีลาสสกิในประเทศญีปุ่่ น” โดย Mr. 
Tetsuya Watanabe เมื่อ 1 กรกฎาคม 2543  ณ มลูนิธวิฒันธรรมไทย-เยอรมนั  
  2.3.8. การเสวนา-บรรยาย หวัข้อ  “ทศันะจากผู้จดัรายการดนตรีคลาสสิก” 
โดย อ.สดบัพณิ  รตันเรอืง, อ. สสีม้ เอีย่มสรรพางค ์ และบวรพงศ ์ ศุภโสภณ เมื่อ 1 ตุลาคม 
2543 ณ มลูนิธวิฒันธรรมไทย-เยอรมนั 
  2.3.9. การเสวนา-บรรยาย “วทิยาศาสตรก์บัความงามทางดนตร”ี โดย ผศ.เอกศกัดิ ์ 
ยุกตะนนัท ์เมื่อ 9 กุมภาพนัธ ์2544 ณ หอ้ง 413 คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร กทม. 
  2.3.10. การเสวนา-บรรยาย “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี โดย อ.รงัสพินัธุ ์  แขง็ขนั 
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2544 ณ หอ้ง 413 คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร กทม. 
  ในการเสวนา-บรรยายทัง้ 5 ครัง้นัน้ ไดใ้หค้วามชดัเจนและเนื้อหาที่มตี่อการ
วจิารณ์และการวจิยักว่าการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ซึง่ทัง้นี้เนื่องจากการน าเสนอแนวคดิและ
องคค์วามรูใ้นหวัขอ้การบรรยายต่างๆนัน้เป็นการกระตุ้นใหเ้กดิความคดิและแลกเปลีย่นทศันะ
กนั ซึง่ต่างจากการใชป้ระสบการณ์ทางดนตร ีและการแสดงความรูจ้ากการแสดง ซึง่นอกจากจะ
เป็นความคดิทีเ่กดิจากความรูส้กึบนพืน้ฐานทีต่่างกนั และมคีวามเป็นอตัวสิยัสงูแลว้ บางกรณี
การอา้งองิจากความรูเ้ป็นขอ้จ ากดัและเงือ่นไขต่อการแสดงความเหน็ในการสมัมนาปฏบิตักิาร
ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้  
  โดยนยัทีม่ตี่อการวจิยัทีเ่กดิจากขอ้สงัเกตในกจิกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยนืยนัถงึ
ปัญหาพืน้ฐานในดา้นการเผยแพร่ และการพฒันาองคค์วามรูท้ ัง้ในดา้นเน้ือหา และการวจิารณ์ที่
ยงัเป็นตอ้งกระท าก่อนทีจ่ะสรา้งความแขง็แกร่งในวฒันธรรมการวจิารณ์ ทีต่ ัง้อยู่พืน้ฐานของ
ปัจจยัเหล่านี้ รวมทัง้การไดแ้นวคดิจากหวัขอ้การบรรยายเพือ่เป็นแนวทางในการวจิารณ์และ
สงัเคราะหอ์งคค์วามรูต้่างๆ อย่างชดัเจน ซึ่งไดก้ล่าวโดยละเอยีดไวใ้นรายงานสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
 
2.4 การประชุมประจ าปี  
  จากการประชุมประจ าปี ครัง้ที ่1 เมื่อ 5 –7 พฤศจกิายน 2542 ณ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร นครปฐม ในประเดน็หลกั “อตัวสิยั-ภววสิยั: การแสวงหาดุลยภาพในการวจิารณ์ และ  
การวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั” และการประชุมจ าปี ครัง้ที ่2 เมื่อ 18 –20 พฤศจกิายน 2543 ณ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ ในประเดน็หลกั “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” และภาควชิาการ เมื่อ 9 –10 
ธนัวาคม 2543 ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร กทม. 
  โดยการประชุมประจ าสาขาต่างๆในโครงการฯไดเ้สนองานตน้แบบ และการ
แสดงเพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมผูว้จิยั และนกัแสดงไดร้่วมแสดงทศันะและการประชุมกลุ่มย่อยเพือ่
เสนอประเดน็ต่างๆทีเ่กดิจากการแสดงเพือ่เป็นแนวทางในการวจิารณ์ โดยเฉพาะเมื่อผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมมาจากหลากหลายสาขาและพืน้ฐานมุมมองต่างกนั จงึท าใหป้ระเดน็หลกัของการประชุม 
ทัง้การวจิารณ์และศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั เกดิมุมมองและทศันะต่อศลิปะทีก่วา้งขึน้และมนีัยของ
การแสวงหาแนวทางร่วมของการสรา้งสรรค ์และการวจิารณ์บนพืน้ฐานทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็ที่
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ไดต้ัง้ไวช้ดัเจน อกีทัง้ขอ้สงัเกตบางประการเกี่ยวกบัลกัษณะของการสรา้งสรรคใ์นแต่ละสาขา 
และพืน้ฐานความคดิของการศกึษาและวฒันธรรม สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึลกัษณะเฉพาะและความ
เป็นสากลในงานวจิารณ์และสรา้งสรรคท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั โดยเฉพาะในการประชุม
ประจ าปีครัง้ที่1 ไดท้ าใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัแนวทางการวจิารณ์โดยไม่ใชค้ าพดู   (Non-verbal 
criticism)  ขึน้มาอย่างชดัเจนในการแสดงดนตรไีทยของการประชุมครัง้นัน้ 
 เมื่อ 1-2 ธนัวาคม 2544 โครงการวจิยัไดจ้ดัประชุมเพือ่เสนอผลงานวจิยัขึน้ ณ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์ จงัหวดันครปฐม สาขาสงัคตีศลิป์ ได้
เชญิ อาจารยส์ดบัพณิ รตันเรอืง เป็นผูอ้่านงานวจิยัและใหค้วามเหน็ต่อทีป่ระชุม รวมทัง้มกีาร
ประชุมกลุ่มย่อยเพือ่แสดงความเหน็ต่อการวจิยัและการน าผลการวจิยัไปใช ้ ซึง่มปีระเดน็ส าคญั
ในการประชุม คอื เรื่องการสรา้งความเขา้ใจในเรื่องสุนทรยีศาสตร ์ทีย่งัพบว่าเป็นปัญหาอยู่มาก
ส าหรบัมหาชนสว่นใหญ่ ทีย่งัไม่อาจน าไปสูก่ารก่อเกดิวฒันธรรมของการฟัง รวมทัง้การตัง้
ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัเนื้อหาและวธิสีอน ทัง้ในเรื่องสงัคตีนิยม และการวจิารณ์ ในสถาบนัการศกึษา
ทีส่าขาสงัคตีศลิป์ พบว่า เป็นปัญหาพืน้ฐานในการสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ ซึง่ในที่
ประชุมกลุ่มย่อยเหน็ว่า สรรนิพนธท์ีไ่ดค้ดัสรรมานัน้ น่าจะเป็นสว่นหน่ึงของการน าไปใชใ้นวชิาที่
เกีย่วขอ้งดงักล่าวได ้ทัง้ในดา้นตวัอย่างและแนวทางของการวจิารณ์ในหลากหลายแนวทาง 
 
 
2.5 การสรา้งเครอืข่าย 
  สาขาสงัคตีศลิป์ไม่บรรลุวตัถุประสงคก์ารสรา้งเครอืข่ายอย่างสมบูรณ์ หากแต่
ไดร้บัความร่วมมอืในดา้นต่างๆ จากนกัวชิาการ นกัวจิารณ์ ศลิปินนกัดนตรเีป็นอย่างด ี ทัง้นี้  
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ในสาขาสงัคตีศลิป์กม็จี านวนน้อย และเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และ
ความประสงคข์องการร่วมกจิกรรมของโครงการฯของบุคคลเหล่านี้กอ็าจไม่ไดมุ่้งเน้นไปที่
บทบาทของการวจิารณ์เท่ากบัการแสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพในการชื่นชมศลิปะเฉพาะ
ตน รวมทัง้ขอ้สงัเกตจากการกระตุน้และสง่เสรมิใหเ้ขา้ร่วมการเขยีนบทวจิารณ์ในโอกาสต่างๆ
ของโครงการฯกย็งัไม่ไดร้บัการตอบสนองอย่างจรงิจงัเช่นกนั  
 
2.6 การจดัท าสรรนิพนธ์ 
  การคดัเลอืกบทวจิารณ์เพือ่จดัท าสรรนิพนธ ์ สาขาสงัคตีศลิป์ไดพ้จิารณาจาก
บทวจิารณ์ทัง้ดนตรไีทยและตะวนัตก โดยใชท้ัง้เอกสารขอ้มลูจากในและต่างประเทศ พจิารณา
ในประเดน็ต่าง ๆ ประกอบกนั โดยก าหนดวตัถุประสงค ์และเนื้อหาของบทวจิารณ์ทีจ่ะคดัเลอืก
มาเป็นสรรนิพนธ ์ดงัแนวทางทีโ่ครงการ ฯ ไดเ้สนอแนะ ดงันี้ 

2.6.1  เป็นการคน้พบงานวจิารณ์ทีท่รงคุณค่า และสามารถชีใ้หเ้หน็ถงึ 
                                       คุณค่าทีป่รากฏอยู่ในงานนัน้ๆได้ 
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2.6.2 เป็นงานวจิารณ์ทีท่ าหน้าทีอ่ธบิายงานศลิปะ หรอืแสดงใหเ้หน็
ทศิทางในการพฒันาศลิปะใหก้บัมหาชนไดร้บัรู้ 

2.6.3 เป็นงานวจิารณ์ทีแ่สดงถงึการเชื่อมโยงจากบรบิทต่างๆกบัการ
สรา้งสรรคพ์ฒันาทางศลิปะทีบ่างครัง้บรบิทเหล่านัน้อาจเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันา ซึ่งงานวจิารณ์สามารถจะชีใ้หเ้หน็สิง่
เหล่านี้ได ้

2.6.4 เป็นงานวจิารณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึบทบาทของตวักลางทัง้ใน
ดา้นองคก์รและบุคคลทีม่สีว่นต่อการบรหิารจดัการ อนัน า
ศลิปะไปสูค่วามส าเรจ็ หรอืลม้เหลวในดา้นต่างๆรวมทัง้
บทบาทของการศกึษาดว้ย 

2.6.5 เป็นงานวจิารณ์ทีส่ามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางดนตรทีี่
ไม่มขีอ้จ ากดัดว้ยยุคสมยั เชือ้ชาต ิวฒันธรรม อนัเป็นแนวทาง
ของการสือ่สารยุคโลกาภวิตัน์  อกีทัง้สามารถแสดงใหเ้หน็
คุณค่าทางวฒันธรรมทีม่คีวามหมายต่อสงัคมปัจจุบนั และใน
ทีสุ่ดสามารถกระตุน้ส านึกเรื่องคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 

2.6.6 เป็นงานวจิารณ์ทีท่ าหน้าทีว่จิารณ์ หรอืแสดงใหบ้ทบาทของ
งานวจิารณ์ในดา้นต่างๆ รวมถงึชีใ้หเ้หน็บทบาทของการ
วจิารณ์ทีป่ะทะกบัการสรา้งสรรค ์ และศลิปิน หรอืปฏกิริยิาของ
ศลิปินทีม่ตี่อพลงัแห่งการวจิารณ์ 

2.6.7 เป็นงานวจิารณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็คุณค่าของศลิปะทีม่ตี่อมนุษย์
และสงัคม และในทีสุ่ดการวจิารณ์ศลิปะย่อมสามารถแสดงถงึ
การวจิารณ์ชวีติและสงัคมได ้

นอกจากการแสวงหาบทวจิารณ์ตามแนวทางทีไ่ดก้ล่าวแลว้ พบว่าใน 
การวจิารณ์สงัคตีศลิป์ตะวนัตกนัน้  มคีวามจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูทีแ่ปลจากภาษาต่างประเทศอยู่
มาก เพราะบทวจิารณ์ทีเ่ป็นภาษาไทยมอียู่น้อย อกีทัง้ยงัจ ากดัอยู่ในบุคคลทีซ่ ้าซอ้นกนัมาก 
สว่นในกรณีของสงัคตีศลิป์ไทยนัน้ การวจิารณ์จะไม่แสดงเนื้อหาของการวจิารณ์อย่างชดัแจง้ 
แต่จะแฝงทศันะวจิารณ์เหล่านัน้ อยู่ในรปูของบนัทกึ การเล่าเรื่องต่าง ๆ อนัเป็นขอ้สงัเกตทีบ่่ง
บอกถงึวธิกีารและวฒันธรรมการวจิารณ์ของไทยไดใ้นบางสว่น ซึง่ทัง้นี้รูปแบบทีแ่ตกต่างกนัไป
มคีวามสมัพนัธก์นัเกีย่วกบัสถานภาพ และท่าทางในการแสดงความเหน็ของบุคคลทีพ่งึจะ
กระท าในเงือ่นไขและโอกาสต่างกนั ซึง่เนื้อหาของการวเิคราะหบ์ทสรรนิพนธไ์ดม้รีายละเอยีด
อยู่ในหวัขอ้ 11 แลว้ 
 
2.7 งานวจิารณ์และงานวชิาการของผูว้จิยั 

นิตยสารเนชัน่สุดสปัดาห์ 
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1. เจตนา นาควชัระ. "ประชาธปิไตยในดนตรกีาร: การมาเยอืนของออรเ์ฟอุสเชมเบอร ์ ออร์
เคสตรา (Orpheus Chamber Orchestra)".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่ 7 ฉบบั 337 (19-25 
พ.ย. 41) : 60, และ ฉบบั 338 (26 พ.ย. -2 ธ.ค. 41), หน้า 60.  

2. ______________. "ประชาธปิไตยในดนตรกีาร: การมาเยอืนของออรเ์ฟอุสเชมเบอร ์ ออร์
เคสตรา (Orpheus Chamber Orchestra)".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่7 ฉบบั 338 (26 พ.ย. -
2 ธ.ค. 41), หน้า 60.  

3. ______________. "กลบัไปหาตน้แบบ: วงดนตรคีอนแชรโ์ต เคลิน์ (Concerto Köln) กบั
การคน้เพชรในตม".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่7 ฉบบั 339 (3-9 ธ.ค. 41), หน้า 41. 

4. ______________. "ทางสองแพร่งของบ.ีเอส.โอ.: จะไปกบัป๊อปหรอืจะอยู่กบัคลาสสกิ". 
เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่7 ฉบบั 340 (10-16 ธ.ค. 41), หน้า 41.  

5. ______________. "โลกาภวิตัน์ของคนกลุ่มน้อย (อกีแลว้): การมาเยอืนของวงดนตรเีชม
เบอรแ์ห่งเมอืงมนัโทวา". เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 343 (31 ธ.ค.-6 ม.ค. 42), หน้า 53-
54.  

6. ______________. "ใครไม่อยากเครยีดเชญิทางนี้: เมื่อจอหน์ จอรจ์อิาดสิกลบัมาเยอืน
เพือ่นเก่า".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 355 (25-31 ม.ีค. 42), หน้า 56-57.  

7. ______________. "ใครกนัแน่ทีม่าจากดนิแดนทีไ่รดุ้รยิางคศลิป์: เมื่อเยอรมนัยอมสยบ
ท่านเซอรช์าวองักฤษ (ตอนที ่1)".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 377 (26 ส.ค. -1 ก.ย. 
42), หน้า 62.  

8. ______________. "ใครกนัแน่ทีม่าจากดนิแดนทีไ่รดุ้รยิางคศลิป์ : เมื่อเยอรมนัยอมสยบ
ท่านเซอรช์าวองักฤษ (ตอนที ่2)".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 378 (2-8 ก.ย. 42), หน้า  
62-63. 

9. _______________. "เมื่อนกัเปียโนเอกปะทะมอ็บมอืถอืไทย".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่ 8 
ฉบบั 379 (9-15 ก.ย. 42), หน้า 47.  

10. --------------------------. “เมือ่ไวโอลนิสองไม่เป็นมอืรองของใคร: การมาเยอืนของบูดาเปสต์ 
เชมเบอร ์ซมิโฟนี.” เนชัน่สุดสปัดาห์   ปีที ่8 ฉบบั 396 (3-9 ม.ค. 43), หน้า 70-71. 

11. __________. “ความพยายามที่น่ายกย่อง: Die Winterreise ของ Franz Schubert.” 
เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที่ 8 ฉบบั 401 (7-13 ก.พ. 43), หน้า 70-71.  

12. __________. “มอ็บมอืถอืเหมิเกรมิอกีแลว้ในรายการคอนเสริต์ ‘เทดิพระเกยีรตนิวมนิทร’์.” 
เนชัน่สุดสปัดาห์   ปีที ่8  ฉบบัที ่402  (14-20 ก.พ. 43), หน้า 60-61. 

13. __________. “จากศษิยเ์ก่าดว้ยใจภกัดิ:์ ว่าดว้ยความถดถอยของวงดนตรจีากทูบงิเงน.” 
เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบัที ่412  (20-30 เม.ย. 43), หน้า 52-53. 

14. ------------------. "ใครว่าเป็นไปไม่ได…้ สุทนิ เทศารกัษ์ กบัไวโอลนิมาราธอน เมื่ออายุ 73." 
เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่9 ฉบบั 427 (7-13 สงิหาคม 2543), หน้า 52-53. 
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15. __________. "หมิะตกทีเ่มอืงเวนิซ : การกลบัมาของวงดนตรเีชมเบอรแ์ห่งสหภาพยุโรป." 
เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่9 ฉบบั 446 (18-24 ธนัวาคม 2543),  หน้า 53. 

16. นฤมล งา้วสุวรรณ. "ใครว่า 'เป็นไปไม่ได’้: เมื่อ 'ด ิอมิพอสสเิบลิส'์ คนืสูเ่วทกีารแสดง". เน-
ชัน่สุดสปัดาห ์ปีที ่8 ฉบบั 349 (11-17 ก.พ. 42), หน้า 54. 

17. บวรพงศ ์ศุภโสภณ. "บ.ีเอส.โอ. เชมเบอรค์อนเสริต์: เลน่ 'เล่นๆ' กบัเบโธเฟ่นเหน็จะไม่ได"้.  
เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 359 (22-28 เม.ย. 42), หน้า 56-57.  

18. ______________. “เพือ่ความอยู่รอดของบ.ีเอส.โอ.? สบืเนื่องจากคอนเสริต์ Chinese 
Classics” เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 363 (20-26 พ.ค. 42), หน้า 60-61. 

19. _______________. "บ.ีเอส.โอ. ฟ้ืนอกีแลว้ ดว้ยยาถอนพษิชื่อ โมสารท์ & ไฮเดนิ".  เนชัน่
สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 365 (3-9 ม.ิย. 42), หน้า 62-63. 

20. _______________. "ซ.ี ย.ู ซมิโฟนีออรเ์คสตรา : บุคลกิภาพทางเสยีงของวงดนตรี
สมคัรเล่น".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 372 (22-28 ก.ค. 42),หน้า  52-53. 

21. _______________. "Colors of Asia หรอื Colors of Hollywood เมื่อภูมปัิญญาตะวนัออก
ถูกประเมนิต ่าเกนิไป".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 374 (5-11 ส.ค. 42), หน้า 41. 

22. _______________. "BSO คนืฟอรม์อกีครัง้ ดว้ยเมดอนิไทยแลนด"์.  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปี
ที ่8 ฉบบั 376 (19-25 ส.ค. 42), หน้า 67. 

23. _______________. "ไฮเดินก็คอืไฮเดิน โมสาร์ทก็คอืโมสาร์ท: บทเรยีนจากมวินิค 
เชมเบอร ์ออรเ์คสตรา." เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 381 (23 -29 ก.ย. 42), หน้า 62. 

24. _______________. "เอยีน โจนส ์ ผูเ้ผยศกัยภาพของพณิฮารพ์กบัผลงานดนตรชีัน้เยีย่มที่
โลกลมื".  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 384 (14-20 ต.ค. 42),หน้า 59. 

25. ______________. "การแสดงเปียโน - ไวโอลนิ ทีเ่กอเธ่: ความสดใหม่ทีย่งัไม่จดืจาง".  
เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบั 395 (30 ธ.ค. 42 - 2 ม.ค. 43),หน้า 62. 

26. --------------------------. "การแสดงเชมเบอรม์วิสคิ บ.ีเอส.โอ. เสน่หข์องซอวโิอลาทีน่่า
ตดิตาม."กรงุเทพธรุกิจ ปีที ่8 ฉบบัที ่419 (29 พฤษภาคม - 4 มถิุนายน 2543). หน้า 69. 

27. -------------------------. "เชมเบอรม์วิสคิ โดยกลุ่มเครื่องสาย BSO : ใครจะดแูลเมลด็พนัธุแ์ห่ง
เชมเบอรม์วิสคินี้." เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่9 ฉบบั 428 (14-20 สงิหาคม 2543), หน้า 54. 

28. รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั.    “อนัเน่ืองมาจาก ดนตรไีทยอุดมศกึษา เมื่อวนัที ่ 16-17 ม.ค. 42 ณ 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต”ิ  เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่ 8 ฉบบัที ่ 348 (4-10        
ก.พ.42) , หน้า 58. 

29. ----------------------. “ว่าดว้ยวุฒภิาวะของสถาบนั  20 ปี ครุศาสตรค์อนเสริต์.” เนชัน่สุด
สปัดาห์ ปี 8 ฉบบัที ่404  (28 ก.พ. - 5 ม.ีค. 43), หน้า 52-53. 
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ผู้จดัการรายวนั 
1. รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั. " 'ดนตรคีลาสสกิ' วจิารณ์เพือ่ใหเ้ขาไดอ้ยู่บนเวทตี่อไป".  ผู้จดัการราย-

วนั (พุธ 29 พ.ค. 2542), หน้า 22. 
2. สชิฌน์เศก  ย่านเดมิ. "ทศันา นาควชัระ กบัไวโอลนิคอนแชรโ์ตของบโีธเฟ่น". ผู้จดัการ

รายวนั (พุธ 11 ส.ค. 2542), หน้า 22. 
3. สุกนัญา  ราชฤทธิ.์ “คตีดุรยิางคถ์วายชยั”.ผู้จดัการรายวนั. (วนัพฤหสับดทีี ่ 29 ก.ค. 

2542),หน้า  12. 
 

หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกิจ 
1. ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ.์ "บทเพลงบรรเลงคู่ของโมสารท์จากแฟรงเคลิ & อนิทุอร ถงึ Poppen & 

Kufferath". กรงุเทพธรุกิจ (พฤ 16 ก.ย.  2542), หน้า 12. 
2. _______________. " 'The Glory' คอนเสริต์รวมพลคนรกัดนตรเีพือ่ในหลวง".  กรงุเทพ

ธรุกิจ ปีที ่13 ฉบบัที ่4081 (พฤ 25 พ.ย. 2542), หน้า 10. 
3. _______________. "เล่าเรื่องชวนหงุดหงดิเมื่อไปฟังคอนเสริต์ 'โรม สตรงิ ควอรเ์ตต็'. " 

กรงุเทพธรุกิจ (พฤ 9 ธ.ค. 2542), หน้า 10. 
4. _______________. "ดนตรรี่วมสมยัใน 'รา้นอาหาร' ถงึดนตรรี่วมสมยัใน 'โรงแรม'." 

กรงุเทพธรุกิจ (พฤ 23 ธ.ค. 2542), หน้า 10 
5. -------------------------. “สรา้งภูมคิุม้กนัทางดนตร ี ก่อนทีอ่าจจะถูกดแูคลนมากกว่านี้.” 

กรงุเทพธรุกิจ ปีที ่13 ฉบบัที ่4151 (พฤหสับด ี3 ก.พ. 43),หน้า 12. 
6. __________. “ค ่าคนืหฤหรรษ์กบับทเพลงของโมสารท์.” กรงุเทพธรุกิจ ปีที ่ 13 ฉบบัที ่

4179 (พฤหสับด ี2 ม.ีค. 43), หน้า 12. 
7. __________. “ 'ยาซาก'ิ วาทยกรรบัเชญิ บ.ีเอส.โอ. ไม่เพยีงแวะเวยีนมาแลว้ผ่านเลยไป.” 

กรงุเทพธรุกิจ ปีที ่10 ฉบบัที ่4221 (13 เม.ย. 43), หน้า 12. 
8. __________. “เวลิด ์ พรเีมยีร ์ บทเพลง 'ปรดีคีตีานุสรณ์'.” กรงุเทพธรุกิจ ปีที ่ 13 ฉบบัที ่

4249 
9. __________. “ฟัง Glory แลว้ อยากใหม้อีลับัม้เฉพาะกจิแนวนี้ออกมาบ่อยๆ.” กรงุเทพ

ธรุกิจ ปีที ่13 ฉบบัที ่4263 (พฤหสับด ี25 พ.ค. 43),หน้า 12. 
10. -----------------. "กาชาดคอนเสริต์ ฤๅสิง่ดีๆ บางอย่างไดห้ล่นหายไปกบักาลเวลา." กรงุเทพ

ธรุกิจ (จุดประกาย) (6 ก.ค.  2543) 
11. __________. "ฟัง 'ดนตรใีนราชส านกั' ชวนใหน้ึกถงึ Authentic Performance." กรงุเทพ

ธรุกิจ (จุดประกาย) (20 ก.ค.  2543) 
12. __________. "เมื่อ Quartetto Stradivari ถูก 'ดดูเสยีง' ในหอ้งบอลรมู โรงแรมหร.ู" 

กรงุเทพธรุกิจ (จุดประกาย) (3 ส.ค.  2543) 
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13. __________. "จากบารต์อทถงึเบโธเฟน ผลงานยอดฮติของเอม็เมอรส์นั สตรงิ ควอรเ์ตต็." 
กรงุเทพธรุกิจ (จุดประกาย) (31 ส.ค. 2543) 

14. __________. "ภทัราวุธ พนัธพ์ุทธพงษ์ 'ดนตรกีลายเป็นสิง่จ าเป็นของชวีติคนญี่ปุ่ น' ไปเสยี
แลว้." กรงุเทพธรุกิจ (จุดประกาย) (14 ก.ย. 2543) 

15. __________. " 'คอนเสริต์แบบคลาสสกิๆ' ฤๅเป็นเพยีงคอนเสริต์แบบเบริด์ๆ." กรงุเทพ
ธรุกิจ (จุดประกาย) (28 ก.ย.  2543) 

16. __________. "Genius & Jealousy อุปรากรชวนหวัทีย่งัไม่ลงตวั." กรงุเทพธรุกิจ (จุด
ประกาย) (12 ต.ค.  2543) 

17. __________. "จาก 'ลา โบเอม็' ถงึ 'การบรหิารงานวฒันธรรม’." กรงุเทพธรุกิจ (จุด
ประกาย) (17 ส.ค. 2543) 

18. __________. "เอด็ดอูาโด เฟอรน์านเดซ กลบัมาพรอ้มกบัคอนเสริต์ และมาสเตอรค์ลาส." 
กรงุเทพธรุกิจ (จุดประกาย) (26 ต.ค. 2543) 

19. __________."แมก็ซมิ เวนเกรอฟ การแสดงครัง้แรกในเมอืงไทย." กรงุเทพธรุกิจ (จุด
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จากการทีผู่ว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์ ไดเ้ขยีนงานวจิารณ์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ก่อนทีจ่ะเริม่ใน 

โครงการนี้ และเมื่อด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่สรา้งนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ กย็งัไม่ปรากฏว่ามผีูส้นใจ
ในการท างานดา้นนี้เพิม่ขึน้ ซึง่เป็นขอ้สงัเกตทีเ่ป็นผลสบืเนื่องทีเ่หน็ไดจ้ากการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร และการประชุมประจ าปี บทวจิารณ์ของผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์ และสาขาอื่น ๆ ไดถู้ก
วเิคราะหใ์นประเดน็ต่าง ๆ ซึง่เป็นการเสรมิสรา้งแนวทางของการวจิารณ์ตามขอ้สงัเกตต่าง ๆ ที่
ไดต้ัง้ไว ้ โดยผูช้่วยหวัหน้าโครงการ ฯ ซึง่ขอ้วนิิจฉยัเหล่านัน้เป็นเครื่องยนืยนั และสนบัสนุน
แนวทางในการวจิยั  และการวจิารณ์รวมทัง้ความสอดคลอ้งกบัสรรนิพนธ ์ ดว้ยเช่นกนัดงั
รายละเอยีดในรายงานความกา้วหน้าช่วงต่าง ๆ ในหมวดบทวจิารณ์ของคณะผูว้จิยั 
 
2.8  การสรา้งนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ 

จากขอ้มลูในเรื่องการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การประชุมประจ าปี และการสรา้งเครอืขา่ย 
แสดงใหเ้หน็ว่า สาขาสงัคตีศลิป์ยงัไม่บรรลุผลต่อวตัถปุระสงคข์อ้นี้ แมจ้ะมสีมมตฐิานจากการ
ด าเนินการต่างๆมาแลว้ “โดยทัว่ไปงานศลิปะตน้แบบทีท่รงคุณค่ามกัจะกระตุน้ใหเ้กดิงาน
วจิารณ์ทีท่รงคุณค่าเช่นกนั และน้อยกรณีนกัทัง้งานตน้แบบทีห่ย่อนในเชงิคุณค่าสามารถกระตุน้
ใหผู้ว้จิารณ์ใชค้วามคดิในเชงิสรา้งสรรคใ์นรปูของการตเิพือ่ก่อหรอืการให้ขอ้เสนอแนะในรปูของ
ทางออกทีเ่หมาะสม 
 โดยขอ้สงัเกตและสมมตฐิานจะเป็นจรงิในดา้นปฏบิตั ิ และเกดิผลในสาขาต่าง ๆ โดย
ทนัทหีลงัจากการด าเนินกจิกรรมช่วงนัน้จบลง แต่ส าหรบัสาขาสงัคตีศลิป์ปฏกิริยิาตอบสนอง
อย่างเป็นรปูธรรมยงัไม่เกดิขึน้ ซึง่ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์เองหวงัว่า แมจ้ะไม่มกีารตอบสนอง
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อย่างเป็นรปูธรรม แต่คุณค่าของงานศลิปะรวมถงึขอ้สงัเกตต่าง ๆ ในงานศลิปะอาจท าใหผู้ส้นใจ
ในงานศลิปะและการวจิารณ์ไดม้ปีระเดน็ต่าง ๆ ทีจ่ะน าไปครุ่นคดิต่อไปได้ 
 
2.9 การเชือ่มโยงกบันกัวจิารณ์ต่างประเทศ 

จากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการบรรยาย-เสวนา โดยวทิยากรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ชาวต่างประเทศ ทัง้ในสาขาสงัคตีศลิป์เอง และการเรยีนรูจ้ากวทิยากรสาขาอื่นในโครงการวจิยั ฯ 
ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ โดยเนื้อหาและนัยส าคญัต่อการวจิยัไดเ้สนอในหวัขอ้ 5 “การเชื่อมโยง
ประสบการณ์ไทยกบัประสบการณ์ต่างประเทศ” ทัง้นี้ดว้ยเหตุทีว่ทิยากรชาวต่างประเทศทีไ่ดร้บั
เชญิมานัน้ เป็นผูม้ทีศันะกวา้งไกล และมคีวามชดัเจนในเน้ือหาทีน่ าเสนอ อกีทัง้ขอ้มลูมลีกัษณะ
เป็นสากลทีส่ามารถเทยีบเคยีง หรอืใหแ้นวคดิเปรยีบเทยีบกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสงัคมไทย
ไดด้ ี แต่กจิกรรมเหล่านี้อาจไดร้บัความสนใจจากผูส้นใจทัว่ไปน้อยลงบา้ง ดว้ยเหตุผลทางการ
สือ่สารแต่ในดา้นเน้ือหาไดใ้หป้ระโยชน์โดยตรงและอย่างชดัเจนต่อผูร้่วมกจิกรรมและโครงการฯ 
 
3. การวิเคราะห์กิจกรรมประเภทต่าง ๆ และนัยส าคญัท่ีมีต่อการวิจยั 

 3.1 การวจิยัเอกสาร 
  งานวจิารณ์ดนตรไีทยมจี านวนน้อยเมื่อเทยีบกบัดนตรตีะวนัตก ทัง้นี้เพราะ
แนวคดิและพืน้ฐานทางวฒันธรรมทีไ่ม่นิยมวจิารณ์เป็นลายลกัษณ์ แต่การวจิารณ์จะกระท าอย่าง
ไม่เป็นทางการในกลุ่มคนหรอืผูท้ีม่คีวามคุน้เคยกนั ซึง่จากการประเมนิจากเอกสารนี้ได้
สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หรอืการประชุมประจ าปีก็
ตามทีม่กีารอภปิรายกนัอย่างกวา้งขวาง แต่ไม่สามารถหรอืตอ้งการทีจ่ะถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์ 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมการวจิารณ์ของไทยยงัยดึกบัขนบของมุขปาฐะอยู่ 

สว่นดนตรตีะวนัตกแมจ้ะมจี านวนขอ้มูลเอกสารมากกว่าดนตรไีทย แต่กเ็ป็น 
ไปอย่างจ ากดั โดยเฉพาะจ านวนนกัวจิารณ์ทีท่ างานดา้นน้ีทีอ่ยู่ในแวดวงเพยีงไม่กี่คน ดงันัน้
การใชข้อ้มลูเอกสารต่างประเทศจงึเป็นการเสรมิฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการวจิารณ์ใหค้วามชดัเจน
ขึน้ทัง้ในดา้นเน้ือหาและวธิกีาร 
  ในเนื้อหาของการวจิารณ์มคีวามโดดเด่นหลายประการ โดยเฉพาะ
ความสามารถและพลงัทางปัญญาทีเ่กดิจากการเชื่อมโยงบรบิททางวฒันธรรม สงัคม เขา้กบั
ปรากฏการณ์ทางดนตร ี รวมทัง้การใชบ้ทวจิารณ์ในการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูกบัผูอ้่าน และ
ขอ้เสนอในวธิกีารทีจ่ะเขา้ใจงานทางสงัคตีศลิป์ รวมถงึบทบาทของตวักลาง ซึง่กล่าวไดว้่าเป็น
การวจิารณ์ระบบการจดัการทีส่ง่ผลกบัวงการดนตร ี และขอ้เรยีกรอ้งของนกัวจิารณ์ทีม่ตี่อรฐัและ
ศลิปินในแนวทางต่างๆ  
  ในประเดน็เกีย่วกบัแนวทางการวจิารณ์ทีค่วรใหค้วามส าคญักบับรบิท หรอื
เทคนิคทางดนตรนีัน้ บทวจิารณ์และการสมัภาษณ์ไดใ้หค้วามกระจ่างในประเดน็น้ี ทีก่ารวจิารณ์
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คงไม่อาจปฏเิสธความส าคญัเรื่องบทวจิารณ์ของไทยและต่างประเทศหลายบทไดแ้สดงใหเ้หน็ได้
อย่างชดัเจน (รายละเอยีดอยู่ในบทวเิคราะหส์รรนิพนธ)์ ทัง้ดนตรไีทยและตะวนัตก 
  ขอ้สงัเกตจากการวเิคราะหเ์อกสารไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึจุดมุ่งหมายของผูเ้ขยีน
งานวจิารณ์ทีมุ่่งเกดิประโยชน์สว่นใดกบัผูอ้่าน เป็นเงือ่นไขต่อการเสนอเนื้อหาในบทวจิารณ์นัน้
ทีช่ดัเจน รวมทัง้นโยบายของสือ่พมิพล์ว้นมสีว่นในการก าหนดแนวทางของเนื้อหาการวจิารณ์ได้
เช่นกนั ดงันัน้สว่นหนึ่งของวฒันธรรมลายลกัษณ์ของสงัคตีศลิป์ย่อมสามารถสะทอ้นใหเ้หน็
บทบาทของสือ่ทีม่ผีลต่อการพฒันาวฒันธรรมการวจิารณ์ในสงัคมไทยได้ 
  ทัง้จากเอกสารและการสมัภาษณ์เป็นการยนืยนัทีช่ดัเจนว่า จุดเริม่ตน้ของนกั
วจิารณ์ และงานวจิารณ์ทีท่รงคุณค่านัน้มาจากผูร้กัสมคัรเล่นทีม่คีวามสนใจในดนตรแีละสามารถ
พฒันาจนกลายเป็นความเชีย่วชาญไดใ้นทีสุ่ด ทัง้นี้นักวจิารณ์ไทยและต่างประเทศทีเ่สนองาน
วจิารณ์ทีม่คีุณค่ากม็ใิช่นกัวชิาการทางดนตร ี หากเป็นผูร้กัสมคัรเล่นทีม่คีวามจรงิจงัต่องาน
วจิารณ์ 
  3.2 การสมัภาษณ์ 
  จากการสมัภาษณ์บุคคลต่าง ๆ โดยเฉพาะผูรู้ใ้นดา้นดนตรไีทยยิง่ท าใหเ้หน็
ชดัเจนจนถงึความเขม้แขง็ของวฒันธรรมมุขปาฐะไม่ว่าเป็นเชงิวจิารณ์ หรอืองคค์วามรูท้ีย่งัไม่มี
การถ่ายทอดอย่างเป็นลายลกัษณ์ซึง่ผูรู้ห้ลายท่านไดใ้หค้วามเหน็ตรงกนัถงึความขาดแคลนงาน
วจิารณ์โดยเฉพาะดนตรไีทย เพราะขอ้จ ากดัทางวฒันธรรมและแนวทางของดนตรทีีห่ลากหลาย 
ซึง่หากผูว้จิารณ์ไม่รูจ้รงิ ผลเสยีอาจจะเกดิขึน้ไดท้ัง้กบัผูว้จิารณ์และผูถู้กวจิารณ์  ดงันัน้งาน
วจิารณ์ดา้นดนตรไีทยสว่นใหญ่ จงึมเีนื้อหาเกีย่วกบับรบิทดา้นต่างๆความคาดหวงัและขอ้เสนอ
แนวทางในการพฒันา หากการวจิารณ์การแสดงและประเมนิอย่างเช่นดนตรตีะวนัตก จงึปรากฏ
น้อยดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
  ในการวจิารณ์นกัวชิาการดนตรตีะวนัตกใหค้วามเหน็ในเรื่องแนวทางการ
วจิารณ์และความคาดหวงัทีม่ตี่องานวจิารณ์ ทีจ่ะตอ้งตามพฒันาการทางดนตรใีหก้นั ซึง่ในระยะ
หลงัทีด่นตรมีพีฒันาการขึน้ในดา้นเทคนิคการประพนัธแ์ละการแสดง ความจ าเป็นในดา้น
เทคนิคอาจจะถูกเรยีกรอ้งในการวจิารณ์มากขึน้ อกีทัง้แนวคดิเป็นนามธรรมอาจจะยากต่อการ
อธบิายและวจิารณ์ใหก้บัผูอ้่านเขา้ใจได้ 
  ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการวจิารณ์ ซึ่งนกัวจิารณ์ของไทยและต่างประเทศ 
(Dr.Donald Mitchell) ไดใ้หค้วามเหน็ตรงกนั คอื บทบาทและนโยบายในสือ่สิง่พมิพท์ีส่ง่ผลต่อ
วฒันธรรมการวจิารณ์ นอกเหนือจากความสามารถในการวจิารณ์ 
 

3.3 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การประชุมประจ าปี 
  นยัส าคญัต่อการวจิยัทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจน คอื การสรา้งแนวทางการวจิารณ์
ดว้ยแนวคดิ “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” ซึง่เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ขา้มสาขา ซึง่แสดงออก
ดว้ยท่าทแีละความรูส้กึทีต่่างกนั แต่การยงัไม่สามารถเขา้ถงึตวังานทางสงัคตีศลิป์อย่างแทจ้รงิ
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ได ้น่าจะเป็นเพราะประเดน็  “อตัวสิยัและภววสิยั” ทีใ่นทีสุ่ด ขอ้มลูภววสิยัเกีย่วกบับทเพลงและ
การแสดง จะเป็นแนวทางทีจ่ะน าเขาสูค่วามเขา้ใจตวังานทีส่ามารถแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์ได้
มากกว่าอตัวสิยั แมจ้ะมขีอ้สงัเกตถงึคุณค่าของงานสรา้งสรรคท์ีส่ามารถกระตุ้นใหเ้กดิการ
วจิารณ์กต็าม แต่ในสาขาสงัคตีศลิป์ยงัตดิอยู่เพยีงระดบักระตุน้ความคดิเหน็อนัเป็นอตัวสิยัที่
ขาดเหตุผลทางภววสิยัในขอ้วนิิจฉยัการวจิารณ์นัน้ 

  จากปัญหาทีเ่กดิขึน้นบัเป็นขอ้ดตี่อการแสวงหาแนวทางเพือ่สรา้งความเขา้ใจใน
สว่นขอ้มลูภววสิยัทีอ่าจไม่มคี าอธบิายอย่างชดัเจน ประกอบกบัขอ้มูลภววสิยับางอย่าง
โดยเฉพาะสงัคตีศลิป์ไทย ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ และความเขา้ใจของบุคคลมากกว่าการเสนอ
แนวคดิทีเ่ป็น “ศาสตร”์ ทีอ่ธบิายเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน ดงัเช่นประสบการณ์เกีย่วกบั  “การ
วจิารณ์โดยไม่ใช่ค าพดู” “วฒันธรรมระนาดทุม้” จากการประชุมเพือ่เสนอผลการวจิยั เมื่อ 1-2 
ธนัวาคม 2544 อาจารยส์ดบัพณิ รตันเรอืง ผูอ้่านงานวจิยัไดแ้สดงความเหน็ต่อการวจิยัและการ
จดัท าสรรนิพนธ ์โดยมเีนื้อหาส าคญั คอื 
1. การวจิยัน้ีไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึสภาพความเป็นจรงิบางประการในการวจิารณ์สงัคตีศลิป์ที่

สงัคมไทยไม่ไดใ้หค้วามส าคญัเมื่อเทยีบกบัในต่างประเทศ รวมทัง้ขอ้มลูทางดนตรทีีม่อียู่
อย่างจ ากดั อาจท าใหม้หาชนยงัไม่อาจมคีวามเขา้ใจในเรื่องดนตรไีดม้าก ซึง่แมน้เราจะมี
การเรยีนการสอนวชิาการดา้นน้ีอยู่แต่กย็งัอาจมขีอ้จ ากดัทัง้ในดา้นเรื่องสือ่ทีจ่ะช่วยใหก้าร
เรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ หรอื วธิกีารของผูส้อนทีจ่ะช่วยใหเ้กดิผลในผูเ้รยีนในระดบัที่
ต่างกนัทัง้ในดนตรไีทยและดนตรตีะวนัตก ซึง่ผลของการวจิยั น่าจะเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิ
ความตื่นตวัในเรื่องนี้ รวมทัง้การแสวงหาแนวทางในการพฒันาทีจ่ะสง่ผลต่อการพฒันาทีจ่ะ
สง่ผลต่อการเรยีนการสอนต่อไป 

2. ผลทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัน้ี ท าใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีแ่ตกต่างไปจากต าราดา้นดนตรแีละสงัคตี
นิยมทีม่อียู่(เฉพาะภาษาไทย) รวมถงึการสงัเคราะหแ์นวคดิทางสุนทรยีศาสตร ์ จากการ
ปฏบิตัใินสงัคตีศลิป์ไทยออกมา นบัไดว้่าเป็นการสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นวชิาการดนตรี
ไทยใหก้บัสงัคมไทยไดม้ากขึน้ซึง่เป็นการขยายความรูท้ีอ่ยู่ในเฉพาะแวดวงออกสูส่าธารณะ 
ซึง่เมื่อเทยีบกบัต่างประเทศแลว้ พบว่า ศาสตรท์างดนตรไีทยยงัไม่ไดร้บัการวเิคราะหแ์ละ
เผยแพร่เท่าทีค่วร 

3. เกีย่วกบัสรรนิพนธน์ัน้ไดเ้หน็ความพยายามในดา้นต่างๆท าใหก้ารวจิารณ์และเชื่อมโยงเรื่อง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรเีขา้ดว้ยกนั ซึง่บางแงมุ่มนัน้เป็นเรื่องทีผู่อ้่านทัว่ไปอาจนึกไม่ถงึ แต่การ
วเิคราะหไ์ดท้ าความกระจ่างและสรา้งพลงัทางปัญญาไดอ้ย่างชดัเจน และมขีอ้สงัเกต
เกีย่วกบัสรรนิพนธท์ีแ่ปลมาจากภาษาต่างประเทศว่า บางครัง้มกีารใชภ้าษาทีอ่าจเทยีบ
ความหมายไดไ้ม่ตรงกบัความหมายเดมิ ซึง่อาจท าใหผู้อ้่านเขา้ใจไดย้ากและเกดิความ
คลาดเคลื่อน จงึน่าจะมกีารแนบตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศไวใ้นสรรนิพนธด์ว้ย  ซึง่ผูว้จิารณ์
ไดใ้หค้วามเหน็ว่า บางกรณีอาจเป็นไปไดท้ีผู่เ้ขยีนชาวต่างประเทศ มวีธิกีารน าเสนอของตน 
ทัง้การใชภ้าษาและถอ้ยค าทีย่ากต่อการแปลใหต้รงกบัความหมายเดมิ 
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4. การน าสรรนิพนธไ์ปใชน่้าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ไดม้าก เพราะเป็นแนวทางในการศกึษา
ดนตรแีละการวจิารณ์ทีม่ตีวัอย่างและแนวทางจากประสบการณ์จรงิทีก่วา้งขวาง และสรา้ง
มุมมองไดห้ลากหลายไม่จ ากดัอยู่เฉพาะเพยีงเรื่องดนตรซีึง่บทสรรนิพนธบ์างบทสามารถ
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างดนตรแีละสงัคม ไดอ้ย่างลกึซึง้ทีผู่อ้่านทุกกลุ่มสามารถสือ่สาร
ไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดัเรื่องพืน้ฐานทางดนตร ี

 
  3.4 การสรา้งเครอืข่ายและการสรา้งนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ 
  เมื่อสาขาสงัคตีศลิป์ไม่ประสบผลต่อวตัถุประสงคน์ี้ จงึแสดงถงึนยัทีม่ตี่อการ
พฒันาการศกึษาและใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนมากขึน้ ทัง้นัน้บทวจิารณ์จะตอ้งพฒันาในการสือ่
และถ่ายทอดความหมายของดนตรใีหไ้ด ้เพือ่ใหค้วามรูแ้ละปลุกความคดิในการวจิารณ์ ซึง่อาจมี
ความจ าเป็นต่อการพฒันาแนวทางการศกึษาในสถาบนัการศกึษาทางดนตร ี หรอืในกลุ่มวชิา
พืน้ฐานทางศลิปะส าหรบันกัศกึษาทัว่ไปดว้ย 
 
  3.5 การเชือ่มโยงกบันกัวจิารณ์ต่างประเทศ 
  นอกเหนือจากการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เพือ่ทีจ่ะพฒันาการวจิารณ์ใหม้พีลงัทาง
ปัญญาแขง็แกร่งพอทีจ่ะสามารถขา้มพน้ขดีจ ากดัเรื่องชาต ิวฒันธรรมของศลิปะแลว้ นยัส าคญัที่
เกดิขึน้ คอื การคดิพจิารณาถงึความสมัพนัธใ์นดา้นต่าง ๆ ภายในวฒันธรรมตนเองอย่างถ่องแท ้
โดยอาจพบแนวทางทีช่ดัเจนของตวัเองทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งหยบิยมืแนวคดิต่างวฒันธรรมมาอธบิาย 
อกีทัง้การเขา้ใจศลิปะต่างวฒันธรรมอย่างถ่องแทก้จ็ะสามารถพฒันาศลิปะนัน้ไดใ้นแนวทางที่
ถูกตอ้ง    ซึง่เหล่านัน้เป็นขอ้สงัเกตก่อนทีข่า้มพรมแดนเชือ้ชาต ิ วฒันธรรมไปสูค่วามเป็นสากล 
 
4. ข้อสรปุเก่ียวกบัวฒันธรรมการวิจารณ์ และทิศทางการวิจารณ์ของไทย 
  4.1 วฒันธรรมการวจิารณ์ทีไ่ม่ไดด้ าเนินคู่ไปกบัการสรา้งสรรค ์ โดยเฉพาะใน
สงัคตีศลิป์ไทยนัน้ บทบาทของการแสดงดนตรไีทย อาจไม่มคีวามชดัเจน เช่น ดนตรตีะวนัตก 
ซึง่มรีปูแบบแบบแผนการแสดงชดัเจน โดยเรารบัวฒันธรรมและแบบแผนเช่นนี้จากวฒันธรรม
ตะวนัตก ซึง่มกีารวางรากฐานไวช้ดัเจนอยู่แลว้ แต่บทบาทของไทยในดา้นสงัคตีศลิป์ แมจ้ะมอง
ว่าเป็นการแสดง แต่กอ็าจแฝง หรอืเป็นองคป์ระกอบของสว่นอื่นๆอยู่ดว้ย เช่น ในพธิกีรรม หรอื
ใชป้ระกอบการแสดง และทีม่ลีกัษณะเป็นการแสดงโดยตวัเอง  ซึง่สิง่เหล่านี้ด าเนินไปเสมอืน
เป็นวถิชีวีติของคนในสมยัหนึ่ง และตกทอดมาถงึอกีรุ่นหนึ่งต่อกนัมา โดยทีบ่ทบาทและ
ความสมัพนัธก์บัวถิชีวิติจรงิอาจลดน้อยลงจนเหลือเป็นเพยีงการอนุรกัษ์แบบอย่างแผนเดมิไว ้
และในเมื่อเป็นสว่นประกอบของสิง่อื่น จงึอาจไม่ไดร้บัความสนใจในมุมมองของการสรา้งสรรค ์
ประกอบกบัความห่างเหนิของดนตรไีทยและมหาชนกบัสงัคม เริม่มชี่องว่างมากขึน้ จงึท าใหก้าร
แสดงความเหน็ หรอืวพิากษ์วจิารณ์ดนตรไีทย กลายเป็นความเหน็ของคนทีม่องต่างมุมและบน
พืน้ฐานต่างกนั ซึง่ทัง้นี้อาจเกีย่วเนื่องกบัการเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ม่ทัว่ถงึ และเป็นไป
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อย่างเชื่องชา้ จงึท าใหค้วามเขา้ใจต่อการสรา้งสรรค ์และการแสดงของไทย ขาดความมัน่คงและ
ไม่มทีศิทางของตวัเอง รวมถงึการวจิารณ์ทีไ่ม่สามารถจะเชื่อมโยงกบัพืน้ฐานความคดิทีแ่ทจ้รงิ
ได ้  ดงันัน้การสรา้งสรรคจ์งึเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้ภายในวงการดนตรแีละรบัรูว้จิารณ์กนัเอง โดย
สงัคมมสีว่นร่วมน้อยลง เนื่องจากขาดพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ 
  ในขณะทีว่ฒันธรรมดนตรตีะวนัตก มคีวามมัน่คงขึน้อย่างรวดเรว็โดยระบบ
การศกึษา และการแสดงหาขอ้มลูองคค์วามรูต้่างๆประกอบกบัสือ่และเทคโนโลยตี่างมสีว่นช่วย
ในการเผยแพร่และใหโ้อกาสการสมัผสัดนตรเีหล่านี้มากขึน้  จงึเกดิความตื่นตวัในการศกึษา 
ฝึกหดั คน้ควา้ต่างๆตามมา รวมทัง้บทวจิารณ์และแนะน าผลงานต่างๆจากต่างประเทศไดเ้ป็น
ขอ้มลู คอืการพฒันาดนตรตีะวนัตกในสงัคมไทยมากขึน้เป็นล าดบั รวมถงึผูท้ีม่ปีระสบการณ์ใน
ต่างประเทศ ไดน้ าประสบการณ์เหล่านัน้มาเผยแพร่ จงึท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กนั และเป็นกระแสแห่งการวจิารณ์ในทีสุ่ด  ซึง่ทัง้นี้อาจพจิารณาไดถ้งึวฒันธรรมการวจิารณ์ที่
ด าเนินควบคู่กบัการสรา้งสรรคจ์ากวฒันธรรมเดมิของดนตรตีะวนัตก รวมทัง้ขอ้มลูเอกสาร
เกีย่วกบัการวจิารณ์ และบทเพลง ลว้นแต่มเีป็นลายลกัษณ์ หลกัฐานทีน่ ามาอา้งองิศกึษาคน้ควา้
ไดอ้ย่างกวา้งขวาง กอ็าจเป็นปัจจยัทีเ่กือ้หนุนต่อการศกึษา และวพิากษ์วจิารณ์ไดอ้ย่างทัว่ถงึ
และกวา้งขวางขึน้ดว้ย 
  4.2 จากสงัคตีนิยมสูส่งัคตีวจิารณ์ นบัตัง้แต่วารสาร กระดึงทอง รายเดอืน เริม่
พมิพอ์อกจ าหน่ายในปลายปี พ.ศ. 2496 กเ็ริม่มบีทความเกี่ยวกบัดนตรไีทยและตะวนัตก
เผยแพร่ในรูปแบบของสงัคตีนิยม โดยบทความแรกเกี่ยวกบัดนตรชีื่อ “โหมโรง” เริม่เมื่อ ฉบบัที ่
5 เดอืนกุมภาพนัธ ์ 2497 ซึง่เขยีนโดย มนตร ี ตราโมท ซึง่เป็นเรื่องเกีย่วกบัความรูด้นตรไีทย 
เช่นเดยีวกนักบั เทพ จุลดุลย,์ สาทสิ อนิทรก าแหง ทีเ่ขยีนแนะน าเกีย่วกบัความรูท้างดนตร ีและ
คตีกวตีะวนัตก ในวารสารฉบบัเดยีวกนัน้ี จนถงึประมาณ พ.ศ. 2506-2525 แนวทางในการ
แนะน าความรูแ้บบสงัคตีนิยม เริม่แสดงความเหน็ในเชงิวจิารณ์บา้ง โดยเกดิจากผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์การศกึษาและดนตรใีนต่างประเทศ แต่อย่างไรกต็าม กย็งัคงแฝงกนัเน้ือหาของ
การใหค้วามรู ้ อยู่มาก เช่นงานของ พนูพศิ อมาตยกุล, สมโภช  รอดบุญ, โกวทิย ์  ขนัธศริ,ิ 
วษิณุ ศลิปบรรเลง เป็นต้น แนวทางของการแนะน าแทรกดว้ยวจิารณ์นี้เป็นปรากฏการณ์อยู่
ในช่วงประมาณ 20 กว่าปี ซึง่ขณะเดยีวกบัทีใ่นดา้นดนตรไีทยเองกไ็ดม้กีารพมิพเ์ผยแพร่ความรู้
ทางดนตรไีทยโดยกรมศลิปากร และบุคคลต่างๆ เช่น ธนิต  อยู่โพธิ,์ อุทศิ  นาคสวสัดิ,์ มนตร ี 
ตราโมท ออกมาอย่างแพร่หลาย แต่เนื้อหากย็งัไม่แสดงนยัต่างๆ เกีย่วกบัการวจิารณ์  นอกจาก
การใหข้อ้สงัเกตในการชม การฟัง ดนตรไีทย ทีอ่าจเป็นพืน้ฐานแนวทางต่อการวจิารณ์ต่อไป 
  หลงัช่วงปี พ.ศ. 2525 เป็นตน้มา เริม่ปรากฏงานวจิารณ์โดยเฉพาะตะวนัตก
ชดัเจนขึน้จากกลุ่มนกัวจิารณ์ทีม่พีืน้ฐานทางดนตร ี และผูท้ีส่นใจในดนตรคีลาสสกิ ในขณะที่
ดนตรไีทยเริม่มบีทบาทความของ สุจติต ์ วงษ์เทศ, พนูพศิ อมาตยกุล และบทความจาก
นกัศกึษา ประชาชนในหนงัสอือนุสรณ์งานต่างๆปรากฏชดัเจนขึน้ เช่น สจูบิตัรงานดนตรไีทย
อุดมศกึษา  การแสดงในโอกาสต่างๆ งานไหวค้ร ูเป็นตน้ ซึง่เป็นการตัง้ขอ้สงัเกตถงึดนตรไีทยใน
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ดา้นต่างๆ ดว้ยมุมมองและพืน้ภูมทิีต่่างกนัไป ซึง่เหน็ไดช้ดัเจนว่า แนวทางในการ
วพิากษ์วจิารณ์ และขอ้สงัเกตเหล่านัน้ มุ่งประเดน็ไปทีบ่รบิททางดนตร ี ประวตัศิาสตร ์ และการ
คาดถงึอนาคตและทศิทางของดนตรไีทย ทีแ่ตกต่างกนัออกไปทัง้ในดา้นอนุรกัษ์และพฒันา 
ในขณะทีต่ าราองคค์วามรูก้ย็งัไม่ไดม้กีารเผยแพร่มากขึน้กว่าเดมิ ซึง่ต่างจากทางดา้นดนตรี
ตะวนัตกทีม่กีารพฒันาดา้นองคค์วามรูม้ากขึน้ ซึง่แมจ้ะเป็นเอกสารจากต่างประเทศกต็าม 
  4.3 แนวทางในการวจิารณ์จากสือ่และการบนัทกึเสยีง ปรากฏอย่างชดัเจนใน
การวจิารณ์ดนตรตีะวนัตก ซึง่ไม่มโีอกาสทีจ่ะแสดงความเหน็และวจิารณ์การแสดงสดมาก 
เนื่องจากมกีารแสดงน้อยครัง้ รวมถงึขอ้จ ากดับางประการ เช่น หลกีเลีย่งทีจ่ะวจิารณ์หรอืชีถ้งึ
ขอ้บกพร่องการแสดงอย่างตรงไปตรงมา, การแสดงไม่มคีวามน่าสนใจทีจ่ะมปีระเดน็ในการ
วจิารณ์ซึง่ทัง้นี้เป็นขอ้มลูจากการสมัภาษณ์นกัวจิารณ์ทีมุ่่งเน้นวจิารณ์จากการบนัทกึเสยีง  
นอกจากนี้ยงัมนีกัวจิารณ์ต่างประเทศทีท่ างานวจิารณ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น  Robert  
Halliday ไดแ้สดงจุดยนืในการวจิารณ์จากแผ่นบนัทกึเสยีงอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้แลว้การ
วจิารณ์อาจมกีารเชื่อมโยงเปรยีบเทยีบประสบการณ์การฟังการแสดงจากต่างประเทศกบัการ
แสดงในประเทศบา้ง  รวมทัง้การน าประสบการณ์จากต่างประเทศมาถ่ายทอดส าหรบัดนตรไีทย
นัน้ ยงัไม่ปรากฏการวจิารณ์จากสือ่และการบนัทกึเสยีง ซึง่มแีต่การแนะน าบทเพลงต่างๆทีไ่ด้
เคยมกีารบนัทกึเสยีงไว ้  แต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมและดนตรไีทยเกีย่วกบัสือ่เหล่านี้ คอื เมื่อมี
การแนะน าแลว้มหาชนและผูส้นใจไม่สามารถหาฟังได ้ เนื่องจากไม่มวีางจ าหน่าย และทีม่อียู่ก็
เป็นสมบตัสิว่นตวั ดงันัน้ การแนะน าจากการบนัทกึเสยีงของไทย จงึไม่เกดิผลในการเผยแพร่
พฒันาความรูค้วามเขา้ใจในดนตรไีด ้  เช่น ดนตรตีะวนัตก ซึ่งอาจกล่าวไดว้่าเป็นเพยีงการให้
ขอ้มลูเพือ่ความชื่นชมเท่านัน้ แต่ขาดการสมัผสัเพือ่ความชื่นชมอย่างแทจ้รงิ 
  4.4 ยุคเศรษฐกจิด ี มดีนตรมีาก การวจิารณ์เฟ่ืองฟู อยู่ในช่วงประมาณ พ.ศ. 
2536-2540 นบัตัง้แต่การผลติ CD ไดเ้ริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2527 ประกอบกบัเศรษฐกจิของประเทศ
ดขีึน้ จงึท าใหโ้อกาสในการสมัผสัการแสดงจากวงดนตรตี่างประเทศและในประเทศมากขึน้ ซึง่
สง่ผลต่อการกระตุน้การวจิารณ์การแสดงสดอกีครัง้ ประกอบกบัเพือ่เสรมิการขายของตวัแทน
จ าหน่ายแผ่นเสยีง CD ต่างๆ การวจิารณ์การบนัทกึเสยีงกเ็ริม่ชดัเจนขึน้เช่นกนั  ซึง่ในช่วงนี้นกั
วจิารณ์เริม่มคีวามคกึคกัต่อการท างานวจิารณ์โดยทัง้จากนกัวจิารณ์ที่เขยีนประจ าตามนิตยสาร
ต่างๆอยู่แลว้  หรอืนกัวชิาการบางท่านที่มโีอกาสท างานวจิารณ์ รวมถงึการรายงานขา่วเกีย่วกบั
การแสดงกป็รากฏมากขึน้  ซึง่สือ่สิง่พมิพต์่างๆกไ็ดใ้หโ้อกาสกบัการวจิารณ์ดนตรเีพิม่มากขึน้ 
ซึง่สว่นหน่ึงเป็นเพราะสามารถสง่เสรมิหรอืตอบสนองกลไกทางตลาดแผ่น CD ไดด้ว้ย เป็น
ขอ้สงัเกตประการหนึ่งว่า ความตื่นตวัของการวจิารณ์บางครัง้กต็อ้งสอดคลอ้งถงึนโยบายของสือ่
ดว้ยเช่นกนั  อาจเป็นผลกระทบกบัการวจิารณ์ในยุคต่อไปได ้ รวมทัง้นโยบายเหล่านี้กส็ามารถ
ผนัแปรไปตามกระแสของสงัคมและเศรษฐกจิเช่นกนั โดยอาจกล่าวไดว้่าการวจิารณ์ยงัไม่มี
สถานภาพของตวัเองทีม่ ัน่คงในสือ่และสงัคม 
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4.5. นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ปัญหาของสภาพเศรษฐกจิไดส้ง่ผลกบัการวจิารณ์
เช่นกนั โดยนิตยสาร วารสาร สิง่พมิพห์ลายฉบบัไดปิ้ดตวัลง  รวมทัง้หนังสอืวารสารดนตร ีเช่น 
ถนนดนตร ี  ทีเ่ป็นหนงัสอืเฉพาะทางดนตรกีต็อ้งปิดตวัเองลงก่อนหน้านี้เช่นกนั จาก
สภาพการณ์เหล่านี้สง่ผลใหน้กัวจิารณ์บางคนตอ้งเลกิการท างานวจิารณ์ไป บางคนมโีอกาส
น้อยลงในการเสนอบทวจิารณ์ บา้งกต็อ้งเปลีย่นแปลงแนวทางในการวจิารณ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งถงึ
นโยบายของสือ่นัน้ๆ  รวมทัง้การแสดงสดทัง้ในประเทศและวงดนตรจีากต่างประเทศกล็ด
น้อยลงเช่นกนั  แต่อย่างไรกต็ามบทวจิารณ์ดนตรกีย็งัปรากฏอยู่บา้งในสือ่ต่างๆ ซึง่อาจจะไม่
คกึคกัเท่ากบัช่วงทีผ่่านมา 
  ในขณะทีว่งการดนตรคีลาสสกิก าลงัตื่นตวัในช่วง พ.ศ. 2536-2540 และกลบัสู่
สภาพเดมิในปี 2540 เป็นตน้มานัน้  กระแสการวจิารณ์ดนตรไีทยไดเ้ปลีย่นจากในสื่อสาธารณะ
เขา้สูส่ถาบนัการศกึษามากขึน้ โดยพบว่าในสถาบนัการศกึษาอุดมศกึษาหลายสถาบนั เช่น 
มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ หรอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัการ
สมัมนาเกีย่วกบัการศกึษาและดนตรไีทยบ่อยครัง้ขึน้ ซึง่การวจิารณ์และอภปิรายถงึปัญหาและ
แนวทางไดเ้กดิขึน้อย่างจรงิจงัอกีครัง้ แมจ้ะเป็นไปในแวดวงวชิาการ แต่บางโอกาสกไ็ดม้กีาร
จดัพมิพผ์ลการสมัมนาเผยแพร่ รวมทัง้บทความวชิาการทีม่นีัยแห่งการวจิารณ์ และอธบิาย
ปรากฏการณ์ของดนตรไีทยในสงัคมกไ็ดเ้ผยแพร่ในหนงัสอือนุสรณ์การจดังานต่างๆ หากอาจ
ไม่ไดร้บัการเผยแพร่เท่าในสือ่สาธารณะ ซึง่เนื้อหาเหล่านี้กแ็สดงถงึความคาดหวงัต่อความอยู่
รอดของดนตรไีทย ทศิทางและแนวทางทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการศกึษา ซึง่มกีารอภปิรายและ
เสนอแนวทางกนัอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้การใชแ้นวทางการจดัการศกึษาของดนตรตีะวนัตกมา
เป็นแนวทางต่อการพฒันาส่วนของไทยกไ็ดร้บัความสนใจไม่น้อยอกีทัง้เมื่อมกีารก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีทางดนตรไีทยขึน้ โดยทบวงมหาวทิยาลยัไดป้รากฏว่ามกีารแสดงความเหน็
เชงิวจิารณ์ในสือ่สาธารณะเช่นกนั ซึง่ในงานวจิยันี้ไดค้ดัเลอืกบทความบางชิน้ เช่น “ผลผลติ
ปรญิญาดนตรไีทย ผลติอะไร” มาเป็นแนวทางในการศกึษาวเิคราะหเ์ช่นกนั ประกอบกบัการ
แสดงดนตรไีทยนัน้มน้ีอยครัง้กว่าทีเ่คยเป็นมา รวมทัง้ในสือ่วทิยุ,โทรทศัน์ กไ็ม่ปรากฏเช่นกนัจงึ
ท าใหก้ารวจิารณ์การแสดงดนตรไีทยนัน้ไม่ปรากฏในสือ่สาธารณะเลย 
  4.6 แนวโน้มเมื่อเขา้สูยุ่คขอ้มลูขา่วสาร ในขณะทีส่ือ่สิง่พมิพห์ลายแห่งปิด
ตวัเองลง พรอ้มกบัการลดพืน้ทีส่ าหรบับทวจิารณ์ดนตร ี แต่ขณะเดยีวกบัทีส่ ือ่อเิลคทรอนิคไดม้ี
บทบาทในสงัคมมากขึน้ จงึมกีารเปิดพืน้ทีบ่นสือ่อเิลคทรอนิค  ส าหรบัการวจิารณ์ดนตรี
คลาสสกิขึน้ ซึง่ไดร้บัความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่มเป็นจ านวนมากในการแสดง ความเหน็ต่อ
การแสดงดนตรคีรัง้ต่างๆทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การประชาสมัพนัธถ์งึการแสดงทีจ่ะเกดิขึน้ซึง่เป็นการ
แสดงเครอืขา่ยส าหรบัประชาคมดนตรไีดด้ทีางหนึ่ง แต่ขณะเดยีวกนัและการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้บน
สือ่นี้ หากพจิารณาในดา้นบวกจะเหน็ไดว้่าเป็นการถ่ายทอดความคดิจากระดบับุคคล หรอืกลุ่ม
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นแวดวงเลก็ๆสูส่าธารณะ แต่ดา้นลบและปัญหาทีต่ามมา คอื การแสดงความเหน็
เป็นไปอย่างอสิระ (เช่น มุขปาฐะ)ทีข่าดการควบคุมและกลัน่กรอง ซึง่เป็นการขาดความ
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รบัผดิชอบต่อการเสนอความเหน็นัน้ รวมทัง้ท่าทใีนการแสดงออกกเ็ป็นการแสดงถงึวุฒภิาวะ
ของผูว้จิารณ์เอง ซึง่บางกรณีอาจมคีวามรุนแรงในการโตต้อบกนั และสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
เงือ่นไขและความคดิบางประการทีแ่สดงถงึการแบ่งส านัก แบ่งคร ู แบ่งกลุ่ม กนัไดอ้ย่างชดัเจน
แมใ้นวงการดนตรคีลาสสกิตะวนัตกในสงัคมไทย แต่เนื่องจากการวจิยันี้มไิดมุ่้งเน้นศกึษาขอ้มลู
จากสือ่ และการวจิารณ์ในลกัษณะน้ีจงึเป็นเพยีงการตัง้ขอ้สงัเกตในปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้
เท่านัน้ รวมทัง้เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าความสนใจในวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์มอียู่ในสงัคมไทย 
แต่ยงัมปัีจจยัทีไ่ม่เอือ้ต่อการพฒันาอยู่บา้ง 
  4.7 ขอ้สงัเกตในความเปลีย่นแปลงแนวทางและวฒันธรรมการวจิารณ์ นับตัง้แต่
ช่วงการเสนอความรูแ้บบสงัคตีนิยมจนเป็นการวจิารณ์นัน้ เหน็ไดช้ดัเจนถงึศกัยภาพและ
แนวทางของการวจิารณ์ทีส่ามารถเชื่อมโยงบรบิทดา้นต่าง ๆ เขา้กบัดนตรอีย่างมเีหตุผลหนกั
แน่น ประกอบกบัความสนใจของนกัวจิารณ์ทีม่าจากผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีห่ลากหลาย
จงึท าใหก้ารวจิารณ์ในลกัษณะน้ีสรา้งแนวคดิทีก่วา้งไกลกว่าเรื่องของดนตรโีดยเฉพาะ 
(รายละเอยีดไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน 3.1 และ .3.2) โดยเฉพาะเมื่อเขา้สูช่่วงทีม่กีารแสดงมาก การ
วจิารณ์กย็ิง่ชดัเจนขึน้ โดยมนีกัวชิาการทางดนตร ี และผูม้ปีระสบการณ์ทางปฏบิตัไิดม้สีว่นร่วม
ในการวจิารณ์ จงึท าใหก้ารวจิารณ์ชดัเจนขึน้ทัง้ดา้นบรบิท และการวเิคราะหท์างดนตรี 
  ในขณะทีโ่อกาสในการแสดงเป็นปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัปรมิาณและเนื้อหาของการ
วจิารณ์ ดงันัน้นกัวจิารณ์บางคนทีท่ างานวจิารณ์อย่างต่อเนื่องจงึมแีนวทางในการท างานโดย
เลอืกวจิารณ์จากบนัทกึเสยีง ซึง่เป็นทางออกทางหนึ่งทีไ่ม่มเีงือ่นไขในดา้นโอกาสการแสดงเป็น
ตวัก าหนดเงือ่นไขของการท างานวจิารณ์ และกเ็ป็นแนวทางทีท่ าใหก้ารวจิารณ์ยงัปรากฏอยู่
อย่างต่อเนื่องในสงัคมไทยได ้
  ในดา้นดนตรไีทย เมื่อขาดโอกาสในการแสดงทีส่ง่ผลต่อการวจิารณ์นัน้ การ
ปะทะสงัสรรคท์างปัญญาจงึเกดิขึน้ในกลุ่มบุคคลและสถาบนัการศกึษา ซึง่ประเดน็หลกัเป็นเรื่อง
เกีย่วกบัการทบทวนถงึปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเสนอและเผยแพร่ดนตรไีทยในอดตี 
และการคาดหวงัทีจ่ะน ามาซึ่งผลส าเรจ็ในอนาคต 
  สิง่ทีข่าดหายไปในวงการวจิารณ์ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื การมสีว่นร่วมจากฝ่ายผู้
สรา้งสรรคแ์ละปฏบิตัทิีจ่ะแสดงความเหน็ต่อการวจิารณ์ หรอื ชีแ้จงถงึเงือ่นไขปัจจยัในสือ่
สาธารณะ โดยทีส่ ิง่เหล่านี้เพิง่จะเริม่ปรากฏบนสือ่อเิลคทรอนิค โดยมกีลุ่มผูป้ฏบิตัแิละ
สรา้งสรรคส์ว่นหน่ึงไดร้่วมแสดงความเหน็ และชีแ้จงถงึเงือ่นไข ขอ้จ ากดัต่างๆในการแสดงต่อ
ประเดน็ทีม่กีารวจิารณ์ 
  การวจิารณ์ทีป่รากฏในสือ่สาธารณะสว่นใหญ่มุ่งเน้นเป็นไปทีก่ารวจิารณ์การ
แสดงของวงดนตรรีะดบัอาชพี และแมจ้ะมวีงดนตรแีละกจิกรรมดา้นดนตรรีะดบันกัเรยีน-
นกัศกึษาทีแ่สดงในโอกาสต่างๆหลายครัง้ในรอบปี แต่การแสดงเหล่านี้ไม่ไดร้บัความสนใจจาก
นกัวจิารณ์เท่าทีค่วร 
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  แมก้ารวจิารณ์ลายลกัษณ์จะมปัีจจยัหลายอย่างทีเ่ป็นเงือ่นไข แต่การแสดง
ความเหน็เชงิมุขปาฐะทัง้ในดนตรไีทยและดนตรคีลาสสกิกย็งัปรากฏอยู่ทัว่ไป ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ
พลงัทางปัญญา และแนวทางของวฒันธรรมการวจิารณ์แบบหนึ่งในสงัคมทีไ่ม่อาจปฏเิสธได้ 
 
5. การเช่ือมโยงประสบการณ์ไทยกบัประสบการณ์ต่างประเทศ 
 5.1 จากการจดัสมัมนาสาขาสงัคตีศลิป์ โดยวทิยากรชาวต่างประเทศท าใหเ้กดิการ
เรยีนรูโ้ดยตรงจากเนื้อหาของการบรรยาย โดยเฉพาะการสมัมนากบัวทิยากรชาวเยอรมนั 
Professor Dr. Roland  Baldini ท าใหม้คีวามกระจ่างมากขึน้ถงึปัญหา และแนวทางใน
การศกึษาดนตรใีนสงัคมไทย และต่างประเทศทีม่ปัีจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัการเรยีนรู้
โครงสรา้งทางดนตร ีในวฒันธรรมทีม่พีืน้ฐานทางโครงสรา้งสงัคม ภาษาและกระบวนการคดิ ซึง่
น ามาถงึการก่อตวัเป็นแบบแผนทางดนตร ี ทีใ่นสงัคมไทยอาจยงัไม่ประสบความส าเรจ็ในการ
พฒันาการเรยีนการสอนดนตรตีะวนัตก เพราะการศกึษาทีด่ าเนินอยู่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัถงึแก่น
แทท้างความคดิของดนตรหีากแต่มุ่งเน้นดา้นทกัษะการปฏบัตั ิ หรอืเทคนิคมากกว่า ซึง่นยัของ
ประเดน็น้ีน่าจะกระตุน้ใหน้กัวจิารณ์ และนกัการศกึษาหนักลบัมาพจิารณาถงึแนวทางและ
เนื้อหาของการศกึษาดนตรโีดยเฉพาะดนตรตีะวนัตกว่า ปัญหาและแนวทางทีเ่หมาะสมต่อการ
พฒันาการศกึษาดา้นน้ีอย่างแทจ้รงิอยู่ใด และทางออกทีจ่ะสง่ผลต่อการพฒันาใหเ้ทยีบเท่า
ดนตรขีองวฒันธรรมเดมิทีเ่รารบัมานัน้จะตอ้งด าเนินการอย่างใดจงึจะบรรลุผล 
 5.2 จากการกระตุน้ใหเ้กดิความตระหนกัในคุณค่าของการสรา้งสรรคบ์นรากฐานทาง
วฒันธรรมของแต่ละชาต ิ โดย Professor Dr. Vidhagiri Ganesham ไดก้ระตุน้ใหเ้กดิความคดิ
ในการแสวงหา และสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ีม่แีนวคดิเป็นแบบแผนเฉพาะในการสรา้งสรรคข์อง
ไทย ซึง่ในกลุ่มผูว้จิยัสาขาต่างๆไดพ้ยายามตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบันยัเหล่านี้ และในบทสรรนิพนธ ์
“กว่าจะเป็นศษิยค์รกูลกั” กไ็ดแ้สดงความเหน็ถงึความสมัพนัธเ์กีย่วกบัสงัคตีศลิป์และทศันศลิป์
ของไทยทีม่ลีกัษณะเฉพาะและความสมัพนัธก์นับางประการไว ้ ซึง่เป็นการสนบัสนุนถงึแนวทาง
ทีว่ทิยากรต่างประเทศไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวเ้ป็นอย่างดี 
 5.3 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบบทวจิารณ์ดนตรตีะวนัตกของไทยกบัต่างประเทศ มี
ความชดัเจนถงึแนวทางและเนื้อหาของการวจิารณ์ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การพฒันาแนวทางในการวจิารณ์ของไทยไดม้าก และมคีวามชดัเจนเกีย่วกบัเรื่อง การวจิารณ์
บรบิท และเทคนิคทางดนตรวี่าพลงัทางปัญญาในการวจิารณ์ไม่จ ากดัอยู่ทีค่วามลุ่มลกึในการ
วจิารณ์เทคนิคหรอืดนตรเีพยีงอย่างเดยีว แต่อยู่ทีค่วามสามารถในการเชื่อมโยงสู่ชวีติและสงัคม  
ซึง่หมายถงึการท างานอย่างต่อเนื่องของนกัวจิารณ์ทีส่ะทอ้นให้เหน็ความเป็นไปของวงการ
ดนตร ี และศลิปินทีม่พีฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลงโดยแสดงผ่านดนตรทีีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ความหมายในเชงิรูปธรรม นามธรรมของดนตรทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัชวีติและมคีวามหมายกบั
สงัคมไดใ้นทีสุ่ด ดงัเช่น บทวจิารณ์ “บทสนทนากบัเมนูฮนิ” และ “ยติสช์าค เพริล์มาน” ทีส่าระที่
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แทจ้รงิของการวจิารณ์หลุดพน้จากเรื่องของดนตร ี แต่เป็นการน าไปสูท่ศันะของชวีติโดยผ่าน
ประสบการณ์ทางดนตรทีีย่งัอยู่ในเงือ่นไขทีช่ีแ้จงใหเ้หตุผลได้ 
 5.4 ความสนใจต่อนกัวจิารณ์จากศลิปินในวฒันธรรมดนตรตีะวนัตกนัน้ แสดงใหเ้หน็ถงึ
ความเจรญิของวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ ทีท่ ัง้นกัวจิารณ์และผูส้รา้ง(ศลิปิน) ไดม้โีอกาสแสดง
ทศันะต่อกนัโดยผ่านสือ่และบทวจิารณ์ซึง่มหาชนจะไดป้ระโยชน์จากววิาทะเหล่านี้  ซึง่เป็น
แนวทางทีย่งัไม่ปรากฏในลกัษณะการวจิารณ์ของไทย ดงัเช่น “ทอสคานินี และนกัวจิารณ์ดนตร”ี 
และ “เมนูฮนิวจิารณ์นกัวจิารณ์ดนตร”ี ซึง่ทศันวจิารณ์เหล่านี้เป็นเสมอืนการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ 
และศลิปินไดใ้หข้อ้สงัเกตกบันกัวจิารณ์ความเขา้ใจในเงือ่นไขบางประการทีส่ง่ผลต่อการประเมนิ
คุณค่าทีอ่าจผดิพลาดได ้โดยเฉพาะในการวจิารณ์เทคนิคทางดนตรชีัน้สงู 
 
ขอ้สงัเกตจากการศกึษาเปรยีบเทยีบ 

1. เมื่อมโีอกาสในการแสดงมาก ซึง่เปิดโอกาสต่อการสรา้งสรรคข์องศลิปิน สิง่
เหล่านี้ย่อมสง่ผลต่อการกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์มากขึน้ ซึง่หมายถงึสงัคม
และสือ่ไดม้โีอกาสสมัผสักบัความส าคญัและคุณค่าของศลิปะ ในขณะที่
โอกาสส าหรบัการสรา้งสรรค ์ และการแสดงของไทยยงัเป็นไปอย่างจ ากดั 
จงึอาจเป็นเงือ่นไขต่อการวจิารณ์ทีส่งัคมและสือ่อาจยงัไม่เหน็และตระหนกั
ต่อคุณค่าของศลิปะ จงึอาจเป็นปัญหาต่อการท างานวจิารณ์และโอกาสทีจ่ะ
แสดงความเหน็ในการวจิารณ์ เช่นในสงัคมทีก่ารสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์
มคีวามหมายและคุณค่าในสงัคมอย่างชดัเจนแลว้ 

2. ความกวา้งขวางของทัง้กลุ่มศลิปิน และนกัวจิารณ์ในต่างประเทศ ท าใหก้าร
ท างานวจิารณ์เป็นไปอย่างอสิระไม่มขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัความคุน้เคย หรอื
ความเกรงใจซึง่เกดิขึน้ในการวจิารณ์ของสงัคมไทย ทีท่ ัง้นกัวจิารณ์และ
ศลิปินยงัอยู่ในแวดวงเลก็ๆทีม่คีวามคุน้เคยกนัจงึสง่ใหก้ารวจิารณ์ไม่เป็น
อสิระเท่าทีค่วร ทัง้นี้อาจแสดงใหเ้หน็ถงึแนวทางของการวจิารณ์ไทยที่
เป็นไปแบบถอ้ยทถีอ้ยอาศยัดว้ยประการหนึ่ง 

3. พืน้ฐานดา้นความรู ้ ความเขา้ใจในดนตรทีัง้ของนกัวจิารณ์และมหาชนใน
สงัคมไทยกบัต่างประเทศทีม่คีวามแตกต่างกนั อาจสง่ผลถงึแนวทางในการ
วจิารณ์ทีแ่ตกต่างกนัได ้ โดยนักวจิารณ์ไทยสว่นหนึ่งยงัคงตอ้งท าหน้าที่ให้
ความรูก้บัมหาชนดว้ยนอกเหนือจากเสนอความเหน็เชงิวจิารณ์ ซึง่อาจท า
ใหน้ยัของการวจิารณ์ไม่ชดัเจนและเขม้ขน้เท่าต่างประเทศ ทัง้นี้เป็น
ขอ้สงัเกตทีเ่กดิขึน้ทัง้ในดนตรคีลาสสกิตะวนัตกและดนตรไีทยเอง 

 
6. นัยท่ีมีต่อการพฒันาการศึกษาศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะ 
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 จากขอ้สรุปและขอ้สงัเกตในการด าเนินการวจิยัมคีวามชดัเจนว่า เป็นความจ าเป็นอย่าง
มากทีจ่ะใชก้ลไกของการวจิารณ์ในการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน โดยมุ่งใหค้วามรูท้างศลิปะ
พรอ้มทัง้ปลุกความคดิในเชงิวจิารณ์ ทัง้นี้เพราะศกัยภาพในการสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทยปัจจุบนั
อยู่ในเกณฑท์ีเ่ขม้ขนัและแสดงถงึพฒันาการทีเ่พยีงพอทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ทีเ่ป็นพลงั
ทางปัญญาได ้ (จากตวัอย่างการสรา้งงานตน้แบบ เพือ่ใชแ้สดงในการประชุมสมัมนาประจ าปี 
โดย อภสิทิธ ์  วงศโ์ชต)ิ และในสาขาอื่นๆ เช่นกนั ประกอบกบัศกัยภาพในการวจิารณ์ทีม่อียู่ใน
สงัคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบับุคคลทีเ่ป็นวฒันธรรมมุขปาฐะ  ซึง่ยงัขาดกลไกทีจ่ะปรบั
ศกัยภาพดงักล่าวใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมลายลกัษณ์ เพือ่ถ่ายทอดสูส่งัคมในวงกวา้ง ซึง่
กระบวนการนี้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งรณรงคใ์หส้ถานศกึษาปรบัวธิกีารเรยีนรูเ้พือ่ที่จะใหเ้กดิการ
เสรมิสรา้งความคดิ และความสามารถในการวจิารณ์ โดยอาศยัการวจิารณ์ศลิปะเป็นจุดเริม่ตน้ 
และในขณะเดยีวกนักส็นบัสนุนใหส้ถาบนัการศกึษาสรา้งวชิาการทางศลิปะใหเ้ขม้แขง็ขึน้ โดย
มุ่งเน้นการปลูกฝังศกัยภาพในการวจิารณ์ดว้ย 
 แนวคดิและขอ้สงัเกตนี้สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ Mr.Tebsuya  Watanabe วทิยากร
ชาวญีปุ่่ นของสาขาสงัคตีศลิป์ทีก่ล่าวว่า การปฏริูปการศกึษาในสมยัเมจ ิ สง่ผลต่อพฒันาการ
ดา้นดนตรใีนทุกระดบั โดยเฉพาะการใหก้ารศกึษาและความส าคญักบัผูร้กัสมคัรเล่น (Amateurs) 
ซึง่สง่ผลต่อความตื่นตวัในเรื่องดนตรทีัง้ในระดบัชุมชนและทอ้งถิน่ ตลอดไปทัว่ทัง้ญีปุ่่ น อนัเป็น
พืน้ฐานของการพฒันาวงการดนตรไีปอย่างดี 
 เช่นเดยีวกบั Professor Roland Baldini และ Professor Dr.Vridhagiri Ganeshan ทีไ่ด้
แสดงความเหน็เกี่ยวกบัแนวทางในการพฒันาองคค์วามรูท้างศลิปะ โดยเฉพาะจากต่าง
วฒันธรรมทีจ่ าเป็นตอ้งศกึษาอย่างถ่องแทถ้งึความสมัพนัธก์บัศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สงัคตีศลิป์ 
และวรรณศลิป์ รวมถงึการแสวงหาขอ้สรุปทีเ่ป็นทฤษฎอีนัเกดิจากรากฐานความคดิของ
วฒันธรรมตนเอง เช่น ทฤษฎทีางกวศีาสตรข์องอนิเดยีทีจ่ะช่วยใหก้ารศกึษา การสรา้งสรรค ์
และการวจิารณ์เป็นไปอย่างถูกทศิทาง และมคีวามแขง็แกร่งในทางวชิาการขึน้ 
 ปัญหาของการศกึษาและการวจิารณ์ในสงัคมไทยสว่นหนึ่งยงัตดิกบัขนบทางวฒันธรรม
ทีอ่าจไม่เอือ้ต่อการวจิารณ์แบบสาธารณะ ซึง่จากการสมัภาษณ์ผูรู้ท้ีเ่ป็นนกัวชิาการ นกัปฏบิตัิ
ไดใ้หค้วามเหน็ต่อการพฒันาทีจ่ะตอ้งเริม่ในหอ้งเรยีนโดยครแูละผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูถ้งึการ
วจิารณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูถ้งึการวจิารณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรู ้ ก่อนทีจ่ะขยายสูส่าธารณะ  อกี
ทัง้เรื่องความเขา้ใจในคุณค่าของศลิปะต่างวฒันธรรม และจากวฒันธรรมเดมิของตนทีจ่ะตอ้งมี
การวเิคราะหอ์ย่างชดัเจน โดย อ. ประสทิธ ์ ถาวร และ ดร.สมศกัดิ ์  เกตุแก่นจนัทร ์ ไดแ้สดง
ความเหน็ถงึขอ้บกพร่องในการศกึษาทีย่ดึกบัแนวทางใดทางหนึ่งจนขาดความเขา้ใจในคุณค่า
ของสิง่ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็นปัญหาในเรื่อง “โครงสรา้งทางระบบคุณค่า” ทีร่ะบบการศกึษามกั
สรา้งความคดิรวบยอดสรุปผลใหว้ฒันธรรมทีห่ลากหลายกลายเป็นหน่ึงเดยีว ดงัเช่นทีด่นตรไีทย
ประสบปัญหาเช่นนี้อยู่ ซึง่ในขณะเดยีวกนัผูรู้ใ้นเรื่องศลิปะของไทยกจ็ าเป็นจะตอ้งสรา้งองค์
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ความรูใ้นสาขาวชิาเหล่านัน้ขึน้มาดว้ย เพือ่เผยแพร่ความรูใ้หก้บัสาธารณะ และเสรมิสรา้งความ
แขง็แกร่งทางวชิาการทีจ่ะส่งผลต่อการสรา้งสรรคแ์ละวจิารณ์ไดต้่อไป 
 
7.นัยเชิงทฤษฎี 
 จากการวจิยัเอกสารและการสมัภาษณ์ผูรู้ ้ รวมถงึขอ้สงัเกตในกจิกรรมต่างๆทีโ่ครงการ
ไดด้ าเนินมา พบว่าแนวทางในการวจิารณ์และการประเมนิค่านัน้ จ าเป็นตอ้งมกีรอบความคดิ
และขอ้มลูดา้นต่างๆ  ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรแีละบรบิท อกีทัง้ขอ้วนิิจฉยัของผูว้จิารณ์เอง
ประกอบกนั รวมทัง้ประสบการณ์จากการฟังทีส่ ัง่สมมาจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ซึง่สิง่เหล่านี้
อาจเป็นเรื่องของ “รสนิยม” ทีอ่าจไม่สามารถตดัสนิใจในเรื่องความถูกตอ้งไดท้ัง้หมด แต่ก็
สามารถบ่งชีถ้งึแนวทางทีค่วรเป็น หรอืเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนักบัอดตีได ้
สิง่ทีเ่ป็นขอ้สงัเกต คอื การก าหนดกรอบความคดิและแนวทางในการวจิารณ์ หรอืประเมนิค่านัน้ 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะความเป็นไปของการแสดงออกทางศลิปะดว้ย มฉิะนัน้
การแสดงความเหน็ทีเ่กดิขึน้อาจเบีย่งเบนไปจากสภาพความเป็นจรงิของการแสดง  ซึ่งทัง้นี้มี
แนวคดิทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัทีอ่าจใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ในสงัคตีศลิป์ไทย ทีแ่ตกต่างไปจาก
แนวทางของตะวนัตก โดยพอทีจ่ะสรุปเป็นแนวคดิเกีย่วกบัสนุทรยีศาสตรแ์ละการวจิารณ์ไดด้งันี้ 
 หวัหน้าโครงการวจิยัฯไดเ้สนอมโนทศัน์เกีย่วกบั  “วฒันธรรมระนาดทุม้” ทีเ่ป็นการ
แสดงถงึแนวทางการวเิคราะหส์ุนทรยีภาพในสงัคตีศลิป์ไทย ไวช้ดัเจนว่า หากพจิารณาใน
แนวคดิตะวนัตก “บทบาทน าและบทบาทรอง” เหน็ไดช้ดัเจนจากการก าหนดแบบแผนของการ
บรรเลงทัง้ในวงดนตรแีละแนวทางของการประพนัธ ์แต่ในแนวคดิของไทยแมจ้ะจดัแบบแผนและ
รปูลกัษณ์ภายนอกอย่างไร แต่บทบาทภายในเป็นสิง่ทีแ่ฝงอยู่ในการบรรเลงไม่อาจก าหนดดว้ย
แบบแผนภายนอกได ้เช่น ความส าคญัและความสมัพนัธข์องเครื่องดนตรตี่างๆ ทีม่หีน้าทีต่่อกนั 
โดยเฉพาะ "ระนาดทุม้” ซึ่งดภูายนอกอาจจะถูกก าหนดใหม้บีทบาทรองในขณะที ่ "ระนาดเอก" 
มบีทบาทน า แต่แนวทางและกลวธิใีนการบรรเลงนัน้ สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความโดดเด่นของ
ระนาดทุม้ไดม้าก อกีทัง้การใชค้วามสามารถทีส่งูในการสรา้งความโดดเด่นนัน้ใหป้รากฏขึน้มา 
ซึง่เป็นทีรู่ก้นักนัดใีนหมู่นกัดนตร ี ถงึความส าคญัและการใชค้วามสามารถในการแสดงออกของ
เครื่องดนตรทีีถู่กก าหนดตามแบบแผนใหม้ลีกัษณะของบทบาทรอง 
 แนวคดิเกีย่วกบั “วฒันธรรมระนาดทุม้” นี้ อาจไม่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บั แนวคดิแบบ
ตะวนัตกทีม่กัมคีวามสมัพนัธก์นัโดยตรงในเรื่องสถานภาพและบทบาททีก่ าหนดขึน้ทัง้ภายนอก
และภายใน ซึง่ในแนวคดิของไทยบางครัง้ บทบาทและสถานภาพ อาจไม่สมัพนัธก์นัอย่าง
ชดัเจน และแนวคดินี้อาจใชอ้ธบิายปรากฏการณ์อื่นๆ รวมถงึพฤตกิรรมต่างๆ ในสงัคมไทยได้
อกี ซึง่เป็นแนวคดิทีอ่าจกล่าวไดว้่าเป็นเรื่องของ “บทบาทแฝงทีอ่าจไม่แสดงดว้ยสถานภาพ
ภายนอกอย่างชดัเจน” และการวจิารณ์จะตอ้งพจิารณาในสิง่ซึง่มกีารแสดงทีบ่่งบอกถงึ “บทบาท
แฝง” ใน "วฒันธรรมระนาดทุม้” นี้ดว้ย 
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 ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์ไดเ้สนอแนวคดิ “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทาง
ดนตรทีีส่ามารถแสดงนัยแห่งการวจิารณ์ไดโ้ดยการกระท าของดนตรทีีไ่ม่ตอ้งใชภ้าษาใดๆใน
การแสดงถงึการวจิารณ์นัน้ อกีทัง้การประเมนิค่ากเ็ป็นสิง่ทีส่ามารถรบัรูไ้ดจ้ากนยัแห่งการ
วจิารณ์ลกัษณะนี้ดว้ย การใชด้นตรวีจิารณ์ดนตรอีาจเป็นปรากฏการณ์ทีไ่ม่สามารถก าหนดให้
เกดิขึน้ได ้ หากแต่ขึน้อยู่กบับรบิทและปัจจยัทีจ่ะส่งผลกบันกัดนตรใีหแ้สดงววิาทะแห่งการ
วจิารณ์ดนตรดีว้ยดนตรหีรอืไม่ และการรบัรูน้ยัแห่งการวจิารณ์ รวมถงึการประเมนิค่าทีแ่ทจ้รงิ
ย่อมเกดิขึน้ไดโ้ดยนกัดนตรเีอง รวมถงึผูฟั้งทีส่ามารถเขา้ใจนยันัน้ โดยมติอ้งอาศยัสือ่ หรอื
ตวักลางในการอธบิายและประเมนิค่า ซึง่อาจกล่าวไดว้่า เป็นการวจิารณ์ทีป่ราศจากการ
สอดแทรกความเหน็อนัเป็นอตัวสิยัของบุคคลอื่นเพือ่การรบัรูข้อ้มลู ทัง้นี้แนวทางในการวจิารณ์
มขีอ้สงัเกต 3 ลกัษณะ คอื 

1. การวจิารณ์ทีเ่กดิจากการกระท าไปในแนวทางหรอืลกัษณะเดยีวกนั 
2. การวจิารณ์ทีเ่กดิจากการกระท าไปในแนวทาง หรอืลกัษณะตรงกนัขา้ม  
การวจิารณ์ทีเ่กดิจากการกระท าทัง้ 2 ลกัษณะน้ี ดนตรจีะวจิารณ์ดนตรเีอง ทัง้ 

ในดา้นความเหมอืนและแตกต่างทีอ่าจแสดงถงึความเด่น และความดอ้ยใหป้รากฏขึน้อย่าง
ชดัเจน โดยผูฟั้งและนกัดนตรสีามารถรบัรูถ้งึความแตกต่างและท่าทขีองการวจิารณ์นัน้ได ้ ซึง่
สามารถประเมนิค่าของดนตรไีดจ้ากววิาทะของดนตรทีีเ่กดิขึน้ 

3. การวจิารณ์เกดิจากการกระท าฝ่ายเดยีว 
การวจิารณ์ลกัษณะนี้อาจกนิความถงึบรบิทและวจิารณ์ถงึเรื่องอื่น ๆ มากกว่า 

ดนตรซีึง่ทัง้นี้เรื่องของความเหมาะสมทีจ่ะโตต้อบ หรอืวจิารณ์ นัน้ เป็นดุลพนิิจของนกัดนตรเีอง 
โดยอาจพจิารณาในดา้นของท่าทขีองดนตรทีีไ่ดแ้สดงมา และมกีารประเมนิค่าถงึความเหมาะสม
เพยีงใดทีจ่ าเป็น หรอืหลกีเลีย่งการมวีวิาทะทางดนตร ีโดยทีก่ารประเมนิค่านัน้เกดิขึน้ภายในตวั
นกัดนตรแีละเกดิขึน้ก่อนทีจ่ะใชด้นตรเีป็นเครื่องประเมนิค่ากนัและกนั นอกจากนี้ยงัเป็นเรื่อง
ของขนบทางวฒันธรรมทีเ่ป็นเงือ่นไข และปัจจยัต่อท่าทแีละการตดัสนิในทีจ่ะเกดิววิาทะนัน้
หรอืไม่ ดงันัน้การวจิารณ์จากการกระท าฝ่ายเดยีว จงึเป็นการวจิารณ์ทีล่กึซึง้กว่าการวจิารณ์
ของดนตรทีีม่ที่าทตี่อกนั ซึง่จะตอ้งพจิารณาทัง้ เหตุปัจจยั และบรบิททางวฒันธรรม
ประกอบดว้ย 
  หากพจิารณาถงึความแตกต่างของการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์หรอืมุขปาฐะกบั
ดนตรวีจิารณ์ดนตรแีลว้จะเหน็ว่า การใชด้นตรวีจิารณ์ดนตรเีป็นเรื่องของ “การวจิารณ์ดนตรเีพือ่
ดนตร”ี ทีก่ารรบัรูแ้ละเรยีนรูเ้กดิจากความเขา้ใจในภาษา และนยัทางดนตรทีีเ่กดิขึน้ภายใน โดย
ปราศจากการอธบิายใด ๆ ทัง้นี้ปัญหา คอื หากผูฟั้งทีไ่ม่สามารถเขา้ใจภาษา หรอือ่านนยัทาง
ดนตรนีัน้ออก กอ็าจไม่เขา้ใจท่าทขีองการวจิารณ์ทีม่ตี่อกนัได ้ โดยอาจไดร้บัเพยีง “รส” ของ
ดนตรทีีเ่กดิขึน้เท่านัน้และไม่เขา้ใจ “นยัแฝง” ทีอ่ยู่ในการแสดงนัน้ 
  และหากจะพจิารณาถงึ “การวจิารณ์ดนตรเีพือ่มหาชน” โดยใชล้ายลกัษณ์ หรอื  
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มุขปาฐะ กต็ามมคีวามจ าเป็นทีผู่ถ้่ายทอดการวจิารณ์นัน้จะตอ้งแปล “รหสันัยแห่งการวจิารณ์” 
ดว้ยภาษาใดๆ เพือ่ใหม้หาชนเขา้ใจในการกระท าของดนตรทีีเ่กดิขึน้ได ้ทัง้นี้การแสดงความเหน็
ใดๆ  ตลอดจนถงึการแสดงขอ้วนิิจฉยัจ าเป็นตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของบรบิท และความสมัพนัธอ์นั
เป็นพืน้ฐานของดนตรนีัน้ และตอ้งเป็นไปอย่างเทีย่งธรรมปราศจากอคตใิดๆ จงึจะท าใหก้าร
ถ่ายทอดความหมายดนตรวีจิารณ์ดนตรเีป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมอืนทีน่กัดนตรสีามารถรบัรูไ้ด ้
โดยปราศจากคนกลาง 
 
ขอ้สงัเกตบางประการ ทีเ่กดิขึน้จากดนตรวีจิารณ์ดนตร  ี
  การทีด่นตรสีามารถวจิารณ์ดนตรไีด ้เป็นเพราะแนวคดิพืน้ฐานทางดนตรเีองต่อ
การสรา้งสรรคท์ีท่ าใหเ้กดิความแตกต่าง บนโครงสรา้งของบทเพลงเดยีวกนั หรอืสามารถ
เทยีบเคยีงกนัได ้ โดยเมื่อมคีวามแตกต่างเกดิขึน้ “รส” ความหลากหลายของดนตร ี ย่อมท าให้
เกดิการแลกเปลีย่น เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั โดยอาจใชว้ธิ ี “ครพูกัลกัจ า” กต็าม แต่บางครัง้การ
ยอมรบั หรอืไม่ยอมรบัในท่าทขีองการวจิารณ์ย่อมเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวุฒภิาวะทางอารมณ์ 
และการรบัรูข้องบุคคลทีแ่ตกต่างกนัไป จงึอาจท าใหเ้จตนาแห่งการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค ์
กลายเป็นความแตกแยก ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล และกรณีของการยอมรบัหรอืไม่กอ็าจปรากฏ
ขึน้ไดใ้นการวจิารณ์ลกัษณะอื่นเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์หรอืมุขปาฐะ ซึง่พลงัทางปัญญา
และความสามารถทีแ่สดงอยู่ในการวจิารณ์นัน้ จะสง่ผลใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืไม่นัน้ 
สว่นหน่ึงขึน้อยู่กบัความพรอ้ม และวุฒภิาวะของผูร้บัสารนัน้ดว้ย 
 
 
8. การเรียนรู้ข้ามสาขา การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กนั 
  โครงการวจิยัฯไดจ้ดักจิกรรมทางวชิาการ และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ระหว่างผูว้จิยั และวทิยากรรบัเชญิซึง่มาจากทัง้ผูส้รา้งสรรค ์ นกัวชิาการ นกัวจิารณ์ ร่วมกนั
ตลอดมาท าใหบ้างประเดน็สามารถอภปิรายเชื่อมโยงกนัได ้ อกีทัง้การบรรยายของวทิยากร
ผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศของสาขาวรรณศลิป์ และสงัคตีศลิป์ ไดก้่อให้เกดิการเรยีนรูข้า้มสาขา  
ซึง่น ามาซึง่แนวทางของการวจิารณ์ทีช่ดัเจนขึน้ ดงัเช่น 
  สาขาวรรณศลิป์ไดเ้ชญิ   Professor Roland Baldini  แห่งสถาบนัดนตรเีมอืง
ไลป์ซกิ ประเทศสาธารณรฐัเยอรมนี บรรยายในหวัขอ้ “The Relationship between word and 
music and its pedagogical implications” ซึง่ผูบ้รรยายไดแ้สดงความเหน็อย่างชดัเจนถงึ
ความสมัพนัธข์องวรรณศลิป์และสงัคตีศลิป์ว่ามาจากรากฐานเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์นั
อย่างแนบแน่น ซึง่ความสมัพนัธน์ี้สง่ผลกบัความเขา้ใจในเรื่องโครงสรา้งทางดนตรมีกีารเรยีน
การสอนจะตอ้งขยายไปถงึเรื่องการศกึษาวรรณศลิป์ดว้ย และผูว้จิารณ์กจ็ะตอ้งเขา้ใจในแก่น
ความคดินี้เช่นกนั 
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  นอกจากนี้ยงัมขีอ้สงัเกตจาก Mr. Tetsuya Watanabe ในการบรรยายเรื่อง 
“Classical Music in Japan” เกีย่วกบัการประสานกนัของวฒันธรรมลายลกัษณ์ของมุขปาฐะใน
การวจิารณ์ เพือ่การสรา้งสรรค ์ซึง่แนวทางนี้ไดเ้ป็นขอ้สงัเกตของทุกสาขา เกีย่วกบับทบาทของ
ลายลกัษณ์และมุขปาฐะทีส่ง่ผลต่อพลงัทางปัญญาของการวจิารณ์ ซึง่แน่นอนว่าคงไม่สามารถ
ปฏเิสธวฒันธรรมมุขปาฐะได ้
  ในกลุ่มผูว้จิยัของโครงการวจิยัเองไดเ้กดิขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการวจิารณ์และการ
เรยีนรูข้า้มสาขาหลายประการ ดงัเช่น 

1. ความสามารถในเชงิวจิารณ์เป็นเรื่องเฉพาะตวั ทีบุ่คคลพงึจะพฒันาตวัเอง 
ไปในแนวทางทางนัน้ๆ ได ้โดยมไิดม้คีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัระบบการศกึษา ซึง่เหน็ไดช้ดัเจน
จากการประชุมเชงิปฏบิตักิารสอนวรรณคดวีจิารณ์ของสาขาวรรณศลิป์ และการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร “ประสบการณ์ของผูส้รา้งและนกัวชิาการ” ของสาขาทศันศลิป์ โดยสรุปขอ้สงัเกต
เกีย่วกบัความสามารถในการวจิารณ์ว่า นอกเหนือจากความรูใ้นสาขานัน้ๆ ความตื่นตวัและการ
เปิดโลกทศัน์เฉพาะตนใหก้วา้ง เพือ่แสวงหาความรูใ้นวงกวา้ง นอกจากในหอ้งเรยีนจะน าไปสู่
การวจิารณ์ทีเ่ป็นพลงัทางปัญญาได ้

2. ในดา้นการสรา้งสรรคข์องศลิปินนัน้ จากประสบการณ์ของสาขาทศันศลิป์ 
และสงัคตีศลิป์ทีพ่บปัญหาในการวจิารณ์ทีย่ดึตดิกบัรูปแบบของเทคนิคการน าเสนอ จนท าใหไ้ม่
สามารถวเิคราะหไ์ปถงึแก่นความคดิในการสรา้งสรรคท์ีม่คีวามเป็นนามธรรมนัน้ เป็นปัญหาที่
นกัวเิคราะหท์ัว่ไปอาจมองขา้มความส าคญันี้ จนท าใหก้ารวจิารณ์ยดึตดิกบัเพยีงการแสดงออก
ภายนอก หรอืมองผลงานในเพยีงมติเิดยีว 

3. จากประสบการณ์ร่วมของทุกสาขา ทีก่ าหนดการสรา้งสรรคง์านตน้แบบ  
เพือ่ใชใ้นการแสดงส าหรบัการประชุมประจ าปีของโครงการฯนัน้ สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการ
วจิารณ์ไดม้ากทัง้มุขปาฐะและลายลกัษณ์ สิง่นัน้อาจสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความตื่นตวัในวงการ
วจิารณ์ทีอ่าจขาดการกระตุ้นจากการสรา้งสรรคใ์หม่หรอืไม่ และในขณะเดยีวกนัเงือ่นไขในการ
สรา้งสรรคท์ีม่าก อาจจะกระตุน้การวจิารณ์ไดม้ากน้อยเพยีงใด ซึง่ประเดน็น้ีเป็นขอ้สงัเกตถงึ
ความซบเซาของการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมแต่ละช่วงว่าน่าจะมเีหตุจากการสรา้งสรรคด์ว้ย
หรอืไม่ 

4. จากขอ้สงัเกตของสงัคตีศลิป์ไทยและตะวนัตก พบว่ามคีวามแตกต่างทัง้ 
แนวคดิของการแสดงและบรบิทแวดลอ้ม ซึง่สง่ผลใหก้ารแสดงแตกต่างกนัไป ดงันัน้การวจิารณ์
จงึไม่อาจใชแ้บบแผนเดยีวกนัของดนตรเีป็นเครื่องบ่งชีคุ้ณภาพได ้ โดยเฉพาะในสงัคตีศลิป์ไทย
อาจมนียัแฝงบางประการทีไ่ม่แสดงอย่างชดัเจนจงึจ าเป็นทีน่กัวจิารณ์จะตอ้งแสวงหาดว้ย 
นอกเหนือจากบรบิท ปัจจยั และโอกาสอนัเป็นองคป์ระกอบและเงือ่นไขส าคญัทีม่ตี่อการแสดง
และการวจิารณ์ 

5. การสรา้งสรรคท์ีแ่สดงถงึวฒันธรรมแห่งการปฏสิมัพนัธ ์โดยเฉพาะในสาขา 
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ศลิปะการละครจะเหน็ไดช้ดัถงึการหลอมรวมศลิปะหลายสาขาเขา้ไวด้ว้ยกนั   ซึง่อาจเป็นศลิปะ
ทีแ่สดงออกดว้ยมุขปาฐะ เช่น การแสดงพืน้บา้น ลเิกหรอืละครเวท ี ทีม่อีงคป์ระกอบทัง้ทาง
วรรณศลิป์ ทศันศลิป์ และสงัคตีศลิป์อยู่ดว้ยกนั เช่นเดยีวกบั Musical  หรอื Opera ดงันัน้เมื่อ
การสรา้งสรรคไ์ดร้วมเอาศลิปะหลากหลายสาขา และผูส้รา้งสรรคท์ีเ่ชีย่วชาญเฉพาะทางได้
ร่วมงานกนั การวจิารณ์จากสาขาเดยีวอาจไม่เพยีงพอต่อการพจิารณาถงึองคป์ระกอบเหล่านัน้
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่อาจจะต้องใชแ้นวคดิจาก “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” ไปสู ่“การร่วมทาง” การ
เพือ่สรา้งสรรค ์และการวจิารณ์ต่อไป  
  มบีทวจิารณ์ของสาขาศลิปะการละคร “เสยีงเพรยีกจากอสิตรใีนลุยไฟ” โดยบท
วจิารณ์ไดน้ าเสนอแนวคดิของการประพนัธด์นตรใีนรปูแบบ Sonata Form ไปวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบกบัการด าเนินเรื่องของการแสดงทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการใชโ้ครงสรา้งของศลิปะต่าง
แขนงเพือ่การสรา้งสรรค ์ และการวจิารณ์ไดอ้ย่างกวา้งออกไปจากการวจิารณ์ในกรอบ หรอืองค์
ความรูเ้ฉพาะในสาขา ซึง่เป็นแนวโน้ม หรอืทศิทางในการสรา้งสรรคเ์ช่นนี้อาจปรากฏชดัเจนขึน้
ในการสรา้งสรรคส์มยัใหม่ ซึง่สาขาสงัคตีศลิป์ไดเ้คยจดัการสมัมนาลกัษณะน้ี โดยเชญิ Jeffrey 
Gilliam  แสดงผลงาน De Profundis  ของ Frederic  Rzewski ซึง่มแีนวคดิในการสรา้งงานที่
เกดิจากการบูรณาการศลิปะหลายแขนงเขา้ดว้ยกนั รวมทัง้การใหอ้สิระการตคีวามของผูแ้สดง 
ซึง่การแสดงลกัษณะน้ีสามารถกระตุน้ใหผู้ฟั้งทีม่คีวามสนใจและภูมหิลงัทีต่่างกนัสามารถหา
ขอ้สงัเกตและประเดน็ในการวจิารณ์ไดอ้ย่างกวา้งขวาง แตกต่างไปจากดนตรทีีม่รีปูแบบที่
ตายตวั หรอือาจกล่าวไดว้่าเป็นการ “วจิารณ์แบบกา้วกระโดด” ทีไ่ม่สามารถเทยีบกบั
ประสบการณ์เดมิหรอืแนวคดิเดมิได้ 
 
 
9. ผลกระทบของการวิจยั 
  9.1 ผูส้รา้ง ในการด าเนินการวจิยัฯ และการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาโครงการฯ 
ไดเ้ชญิวทิยากรจากฝ่ายผูส้รา้งสรรคเ์ขา้ร่วมในโครงการฯ ทัง้การบรรยายและการแสดง  ซึง่
นอกจากจะไดใ้หข้อ้มลูดา้นองคค์วามรูท้างดนตรแีละการบรรเลงแลว้ ยงัมปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การวจิารณ์ ทัง้ในดา้นความตอ้งการทศันคตแิละท่าททีีผู่ส้รา้งสรรคม์ตี่องานวจิารณ์ รวมถงึ
ความคาดหวงัในสว่นของผูส้รา้งทีต่อ้งการสนองจากนกัวจิารณ์ ซึง่สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นประโยชน์
และมปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั และการท างานวจิารณ์ของนกัวจิารณ์ทัง้สิน้ 
  จากการไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัระหว่างผูส้รา้งสรรค(์ปฏิบตั)ิ 
และนกัวจิารณ์กบัผูว้จิยัพบว่า ในบางกรณีขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้สงัเกตจากการแสดงของนกั
วจิารณ์อาจเป็นขอ้จ ากดัของผูส้รา้งทีอ่าจไม่สามารถแก้ไข หรอืตอบสนองกบัความตอ้งการ
เหล่านัน้ เช่น ขอ้จ ากดัเรื่องคุณภาพเครื่องดนตร,ี ระบบอุโฆษวทิยา (Acoustic) ของสถานที ่ซึง่
เป็นบรบิทแวดลอ้มทีเ่ป็นองคป์ระกอบของการแสดง ซึ่งการท างานวจิารณ์ควรจะใหค้วามส าคญั
ต่อการพจิารณาถงึปัจจยัเหล่านี้ อกีทัง้การไดม้โีอกาสพูดคุยในประเดน็เหล่านี้กบันักดนตรหีรอืผู้
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สรา้งสรรคย์่อมสามารถท าใหก้ารวจิารณ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จรงิมากขึน้ 
  ในดา้นแนวทางในการวจิารณ์นัน้ มคีวามชดัเจนและสอดคลอ้งกนัมากในเรื่อง
เนื้อหาของการวจิารณ์ทีอ่าจไม่จ าเป็นตอ้งเจาะลกึเกีย่วกบัเทคนิคทางดนตรนีัน้ โดยสว่นใหญ่นกั
ดนตรผีูป้ฏบิตัเิองย่อมเขา้ใจและรูถ้งึขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยอยู่แลว้ ดงันัน้การท างานวจิารณ์ทีจ่ะสง่ผล
ต่อการพฒันา และสรา้งความเขา้ใจกบัมหาชน คอืการเชื่อมโยงกบับรบิททางดนตรแีละสงัคม 
ซึง่เป็นแนวทางทีส่ าคญัทีจ่ะตอบสนอง และสะทอ้นปัญหาของดนตรใีนสงัคม หรอืผลจากสงัคมที่
กระทบต่อดนตรไีด ้
  ดงันัน้ผลกระทบจากการวจิยัน้ี เป็นผลทีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และเกดิแนวคดิในการพฒันาร่วมกนั โดยเฉพาะนกัวจิารณ์ทีไ่ดร้บัทราบถงึขอ้มลู และขอ้จ ากดัที่
อยู่เบือ้งหลงัการแสดง และความคาดหวงัทีน่กัดนตรมีตี่อนกัวจิารณ์ เป็นแนวทางในการ
พฒันาการวจิารณ์ต่อไป และผลกระทบในผูส้รา้ง ซึง่เป็นการกระตุน้ใหค้ านึงถงึผูฟั้งและความ
คาดหวงัทีม่ตี่อดนตรซีึง่สะทอ้นออกโดยงานวจิารณ์ 
  ในสว่นของนกัดนตรไีทยเอง อาจยงัไม่มสีว่นต่อการวจิยัฯน้ีมาก ทัง้นี้เพราะ
ดนตรไีทยกบัสงัคมและการวจิารณ์ทีผ่่านมาเป็นความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในวงแคบ หรอืในกลุ่ม
บุคคล ดงันัน้เมื่อการวจิยันี้พยายามกจ็ะเชื่อมโยงดนตรไีทยกบัสงัคมเข้าดว้ยกนั โดยใชง้าน
วจิารณ์เป็นสือ่กลาง จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัความคดิและความเขา้ใจกนัหลายประการ ทัง้ในสว่น
ของผูส้รา้งเองทีจ่ะตอ้งค านึงถงึวธิกีารน าเสนอดนตรตี่อสาธารณะใหม้ากขึน้ ถงึความพอเหมาะ
และโอกาสอนัเหมาะสม ประกอบกบันกัวจิารณ์เองกจ็ะตอ้งท าความเขา้ใจแนวคดิของดนตรไีทย 
 

9.2 มหาชน/ผูร้บั โดยภาพรวมของการด าเนินการวจิยัและกจิกรรมต่างๆ ได้ 
รบัความสนใจจากกลุ่ม ผูส้นใจทัว่ไปมากกว่ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะในเรื่องเกีย่วกบัความรูแ้ละ
ความเขา้ใจในดนตรทีัง้ไทยและตะวนัตก ซึง่อาจเป็นการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจดนตรจีากงานวจิารณ์
และแนวทางในการวจิารณ์ทีเ่ชื่อมโยงทัง้บรบิทและดนตรเีขา้ดว้ยกนั นอกเหนือจากการเสนอ
องคค์วามรูโ้ดยทัว่ๆไป  ทัง้นี้ผลจากการวจิยัและกจิกรรมต่างๆ ยงัไม่สามารถกระตุ้นใหม้หาชน
กลุ่มนี้แสดงท่าทตี่อความตอ้งการในการท างานวจิารณ์มากนกั แต่อย่างน้อยนกัวจิารณ์ย่อมได้
ทราบขอ้มลูใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนั และมสีว่นร่วมต่อการสรา้งสรรค ์ชีแ้นะกนัโดยอาศยั
บทบาทของการวจิารณ์ และความคาดหวงัของมหาชนเป็นแนวทางต่อไป 
  ขอ้สงัเกตจากความสนใจของมหาชนทีม่ตี่อการวจิยัฯ คอื การเรยีกรอ้งใหม้ี
กจิกรรมเพือ่การพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในดนตรทีีส่งูขึน้ ย่อมเป็นการแสดงใหท้ราบว่า 
พืน้ฐานความเขา้ใจในดา้นดนตรทีัง้ สงัคตีนิยม และดนตรวีทิยา ดยูงัเป็นปัญหาส าหรบั
สงัคมไทยโดยรวมอยู่มาก จงึท าใหก้ารตอบสนองกบัการแสดงและการวจิารณ์ยงัอยู่ในระดบัที่
น้อย ดงันัน้แนวทางในการวจิารณ์จงึหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งมบีทบาทในการให้การศกึษาและ
ความเขา้ใจในดนตรอีกีทางหนึ่ง 
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  9.3 นกัวจิารณ์ มคีวามชดัเจนว่า ควรจะตอ้งมคีวามรูท้างดนตรรีะดบัหนึ่ง ซึง่
อาจไม่จ าเป็นตอ้งเชีย่วชาญในระดบัลกึ เพือ่ใชป้ระกอบกบัแนวทางในการวจิารณ์ซึง่อาจมี
แนวทางเฉพาะแต่ละบุคคล แต่บางกรณีทีก่ารแสดงดนตรนีัน้เป็นงานต้นแบบ หรอืงานทีแ่สดง
ความลุ่มลกึของเทคนิคทางดนตร ี นกัวจิารณ์กค็งหลกีเลีย่งไม่ไดเ้ช่นกนั ทีจ่ะตอ้งวเิคราะหถ์งึ
แนวคดิของงานหรอืการแสดงนี้ ซึง่หากการวจิารณ์ไม่สามารถกระท าไดเ้พยีงพอ กอ็าจเป็น
เพยีงอภปิรายบรบิทของดนตร ี โดยเชื่อมโยงกบัดนตรทีีเ่กดิขึน้ไดน้้อยเกนิไป ซึ่งผลกระทบจาก
การวจิยัน้ีน่าจะสรา้งความตื่นตวัใหก้บันกัวจิารณ์ไดห้นัมาพฒันาความรูเ้กีย่วกบัดนตรมีากขึน้
ดว้ย จากขอ้มลูการวจิยัเอกสารและสมัภาษณ์ผูรู้ซ้ึง่บางท่านเป็นทัง้นกัดนตร ี นกัวจิารณ์ นกั
การศกึษา ดงัเช่น สดบัพณิ  รตันเรอืง  อมัพร จกักะพาก และ Bob Haliday ต่างใหค้วามเหน็
ตรงกนัว่า นกัวจิารณ์จะตอ้งมคีวามรูท้างดนตรวีทิยา และเล่นดนตรเีป็นบา้งแมจ้ะไม่เชีย่วชาญก็
ตาม เพราะจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจในทางเทคนิคมากขึน้ ประกอบกบัความสามารถในการใช้
โสตประสาททีจ่ะเป็นเครื่องมอืในการรบัฟังและประเมนิค่า เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบันกัวจิารณ์ 
นอกเหนือไปจากความรอบรูแ้ละความสามารถในการอภปิรายและเชื่อมโยงกบับรบิทของสงัคม 
  ดงันัน้ผลกระทบจากการวจิยัน้ีเป็นเครื่องยนืยนัถงึคุณสมบตัอินัพงึมขีองนกั
วจิารณ์ และแนวทางทีค่วรเป็นต่อการท างานของนกัวจิารณ์ทีจ่ะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพ
ธรรมชาตแิละความเป็นไปของพฒันาการทางดนตร ีซึง่จะท าใหง้านวจิารณ์พฒันาไดม้ากขึน้ ซึง่
ความแตกต่างเหล่านี้เหน็ไดช้ดัเจนในกรณีศกึษาบทวจิารณ์ตะวนัตกเทยีบกบับทวจิารณ์ของ
ไทย 
 
  9.4 วงวชิาการ ในปัจจุบนัการศกึษาทางดนตรขีองไทยทัง้ดนตรไีทยและ
ตะวนัตก ยงัไม่มคีวามสมัพนัธอ์นัชดัเจนกบัวฒันธรรมการวจิารณ์ แมแ้ต่การเรยีนการสอนในชัน้
กไ็ม่มกีารพฒันาเรื่องการวจิารณ์โดยเฉพาะในวชิาปฏบิตั ิ เช่นในต่างประเทศ ซึง่การวจิยันี้น่าจะ
มสีว่นกระตุ้นใหว้งการวชิาการดา้นดนตรหีนัมาใหค้วามสนใจและความส าคญัของการวจิารณ์ทีม่ี
ต่อการพฒันาและสรา้งสรรค ์ เช่นเดยีวกบัสาขาอื่นๆ ทีม่วีชิาอนัเกีย่วเนื่องกบัการวจิารณ์ 
ตลอดจนการใชข้อ้มลูเอกสาร หรอืบทความทีม่นีัยของการวจิารณ์รวมทัง้สรรนิพนธเ์ป็นอกี
แนวทางหนึ่งของการศกึษาทางดนตร ี นอกเหนือจากการศกึษาองคค์วามรู ้ และการมุ่งพฒันา
ทกัษะทีก่ระท าอยู่ในปัจจุบนั จากการสงัเกตผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมของโครงการฯพบว่ามนีกัศกึษา
และนกัวชิาการทางดนตรเีขา้ร่วมกจิกรรมน้อยมากและไม่มคีวามต่อเนื่อง ซึง่ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
ความจ าเป็นและความตอ้งการในการใหค้วามรูจ้ากการวจิารณ์ ซึง่ทัง้นี้อาจเป็นเพราะในระบบ
การศกึษายงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัสิง่เหล่านี้ดงัเช่นทีก่ล่าวมาแลว้ 
  ดงันัน้ผลกระทบกบัวงการวชิาการ จงึไม่ปรากฏชดัเจนในระหว่างโครงการฯนี้  
แต่การรวบรวมเอกสารและขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้จาการวจิยัน้ีกจ็ะเป็นขอ้มลูที่
วงการวชิาการจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง อกีทัง้องคค์วามรูเ้กีย่วกบัการวจิารณ์ดนตรทีีม่ี
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อยู่น้อยและจ ากดั รวมทัง้การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างสาขาต่างๆ และกบัผูเ้ชีย่วชาญ
ต่างประเทศนัน้ กน็ับไดว้่าเป็นการเสรมิองคค์วามรูใ้นการวจิารณ์ของสงัคมไทยทีจ่ะเป็น
ประโยชน์กบัวงการไดต้่อไปในอนาคต 
  นอกเหนือจากผลกระทบจากการวจิยัแลว้ โครงการวจิยัฯไดร้เิริม่แนวทางใน
การแสวงหาองคค์วามรูอ้นัเกดิจากรากฐานของสงัคมไทย หรอืทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่ (home-
based theories) จากการวจิยัน้ีไวแ้ลว้ ซึง่อาจเป็นแนวทางส าหรบัวงการวชิาการทีจ่ะได้
แสวงหาแนวคดิอื่นทีป่รากฏอยู่ในศาสตรแ์ละศลิป์ของไทย หรอืแนวทางในการประยุกตต์่างๆ ที่
เป็นแบบแผนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของสงัคมไทยต่อไป 
 
ขอ้สงัเกตทัว่ไปเกีย่วกบัผลกระทบ 

1. นอกเหนือจากผลกระทบทีเ่กดิกบั ผูส้รา้ง มหาชน นกัวชิาการ และนกั
วจิารณ์แลว้ ผลกระทบทีเ่กดิจากการวจิยัยงัสง่ผลใหผู้ว้จิยัไดเ้ปิดโลกทศัน์
ในการเรยีนรู ้ และรบัรูศ้ลิปะหลากหลายสาขา เช่นเดยีวกบัผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมของโครงการฯ ในสาขาต่างๆทีไ่ดม้โีอกาสเรยีนรูเ้ช่นกนั ซึง่ทัง้นี้
ผลกระทบเหล่านี้ท าใหเ้กดิความคดิในการสรา้งสรรคแ์ละวเิคราะห ์
สุนทรยีภาพของศลิปะอย่างเป็นองคร์วมมากขึน้ และน่าจะเป็นประโยชน์
กบัวงการวชิาการและการวจิารณ์ต่อไป โดยเฉพาะในแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบั “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” 

2. เนื่องจากมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆของโครงการฯในสาขาสงัคตีศลิป์น้อย 
ประกอบกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมนัน้เบีย่งเบนไปจากวตัถุประสงค์
ของโครงการฯ จงึท าใหไ้ม่สามารถประเมนิและพฒันาเกีย่วกบัเรื่องการ
วจิารณ์ไดอ้ย่างชดัเจน แต่สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นขอ้มลูใหท้ราบถงึปัจจยัและ
ปัญหาทีส่ง่ผลต่อการสรา้งและพฒันาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใน
สงัคมไทยต่อไป อกีทัง้ไดเ้สนอแนวทางเลอืกส าหรบัการแสวงหาความรู ้
ความเขา้ใจในศาสตรแ์ละศลิป์ของสงัคตีศลิป์ไทย และตะวนัตก จาก
การศกึษาจากบทวจิารณ์อกีแนวทางหนึ่งดว้ย 

 
10. การวิจารณ์เป็นพลงัทางปัญญาให้แก่สงัคมได้หรือไม่ อย่างไร 
  จากการด าเนินการวจิยัทีผ่่านมา รวมกบัขอ้มลูจากเอกสารและสมัภาษณ์ และ
กจิกรรมต่างๆเป็นขอ้ยนืยนัไดว้่าการวจิารณ์เป็นพลงัทางปัญญาใหก้บัสงัคมได ้ ซึง่พลงัทาง
ปัญญานี้ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะเพือ่การสรา้งสรรคพ์ฒันาศลิปะเท่านัน้แต่ยงัสามารถชีน้ าใหเ้กดิความ
เขา้ใจในคุณค่าของศลิปะทีส่ะทอ้นถงึความหมายของชวีติและสงัคมไดด้ว้ย รวมถงึเป็นพลงัทาง
ปัญญาทีจ่ะวจิารณ์และสงัเคราะหส์ิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ใหเ้ป็นแนวคดิทฤษฎทีีม่คีวามส าคญัต่อ
การศกึษา และวชิาการต่อไป ทัง้นี้พลงัทางปัญญาไม่จ ากดัอยู่เพยีงการแสดงออกโดยวธิใีดวธิี
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หนึ่ง หากแต่การแสดงพลงัทางปัญญาในการวจิารณ์นัน้เป็นสิง่ซึง่กระท าไดบ้นเงือ่นไขและ
วธิกีารทีผู่ว้จิารณ์พจิารณาเหน็ว่าสมควรและเหมาะสม จากสรรนิพนธแ์ละขอ้สงัเกตทีเ่กดิจาก
การวจิยัพอทีจ่ะสรุปพลงัทางปัญญาทีเ่กดิจากการวจิารณ์กไ็ด ้คอื 
 
  10.1 การวจิารณ์ศลิปะสามารถเชื่อมโยง หรอืน าไปสูค่วามเขา้ใจในชวีติและ
สงัคมไดอ้ย่างด ีทัง้นี้เพราะศลิปะเป็นผลผลติจากสงัคม ดงันัน้บทวจิารณ์ทีแ่สดงพลงัทางปัญญา
ไดม้ากย่อมจะเชื่อมโยงจากศลิปะไปสูช่วีติและสงัคมอนัเป็นตน้ก าเนิดของศลิปะไดใ้นทีสุ่ด 
ดงัเช่นตวัอย่างทีป่รากฏในสรรนิพนธบ์างบททีไ่ดว้เิคราะหถ์งึสิง่เหล่านี้ไวแ้ลว้ 
  10.2 ปัจจยัภายในวงการศลิปะทีไ่ม่สามารถเหน็และสมัผสัได ้ เป็นเงือ่นไขที่
สง่ผลต่อความส าเรจ็ หรอืความลม้เหลวนอกเหนือไปจากความสามารถของฝ่ายศลิปินเอง ซึง่
พลงัทางปัญญาคอืความสามารถในการวเิคราะหแ์ละชีใ้หเ้หน็ถงึปัจจยัเหล่านัน้ในฐานะของ
ตวักลาง 
  10.3 การวจิารณ์เป็นเสมอืนการเสนอแนวคดิใดๆทีส่ามารถกระตุน้ใหผู้ร้บัสาร
ไดค้ดิต่อ หรอืเขา้ใจในปรากฏการณ์ขึน้ และตัง้ขอ้วนิิจฉยัขึน้มา และในทีสุ่ดพลงัทางปัญญาจาก
การวจิารณ์จะกลายเป็นพลงัทางสงัคมทีส่ามารถสง่ผลไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมต่อไป 
  10.4 พลงัทางปัญญาสามารถลบเสน้กัน้พรมแดนทางวฒันธรรม เชือ้ชาต ิ โดย
การชีใ้หเ้หน็ถงึคุณค่า และความหมายของศลิปะทีม่คีวามสมัพนัธก์บัมนุษยม์ากกว่าการใช้
เงือ่นไข และขอ้จ ากดัทางเชื้อชาตเิป็นตวัตดัสนิว่าคุณค่าของมนุษยแ์ละศลิปะ 
  10.5 แมก้ารวจิารณ์ลายลกัษณ์อาจยงัไม่เขม้แขง็และชดัเจนในวฒันธรรมการ
วจิารณ์ของสงัคมไทย แต่การวจิารณ์ในเชงิมุขปาฐะกย็งัสามารถแสดงพลงัทางปัญญาไดอ้ย่างดี
ในระดบักลุ่มบุคคล สงัคมเลก็ ๆ ทีบ่างครัง้ไม่สามารถกระท าไดโ้ดยลายลกัษณ์ ทัง้นี้การ
แสดงออกโดยวธิกีารนัน้เป็นเรื่องทีข่ึ้นอยู่กบัเงือ่นไขและปัจจยัทีเ่หมาะสม 
  10.6 พลงัทางปัญญาในการวจิารณ์สามารถวเิคราะห ์ และชีใ้หเ้หน็ภูมปัิญญา
ของชาตแิละวฒันธรรมทีเ่ป็นตวัก าหนดการสรา้งสรรคท์างศลิปะ ออกมาใหป้รากฏเพือ่ให้
มหาชนเกดิความส านึกและตระหนกัในคุณค่าของภูมปัิญญาของชาตแิละวฒันธรรม 
 
 
11. บทวิเคราะห์เน้ือหาของสรรนิพนธ์ 
 สรรนิพนธ ์50 บท ซึ่งแบ่งเป็นดนตรไีทย 23 บท และดนตรตีะวนัตก 27 บท มลีกัษณะ
ของการแสดงพลงัทางปัญญาทีห่ลากหลาย ซึง่บางส่วนทัง้ของไทยและตะวนัตกกม็แีนวคดิที่
คลา้ยคลงึกนั ซึง่อาจจะแสดงถงึลกัษณะความเป็นสากลของการสรา้งสรรค ์ ตลอดจนเน้ือหาของ
สรรนิพนธท์ีส่ะทอ้นถงึปัญหาและขอ้สงัเกตทีม่าจากพืน้ฐานของวฒันธรรมและสงัคมทีต่่างกนั 
ย่อมสามารถเสรมิพลงัทางปัญญาในการเรยีนรูไ้ด ้โดยมเีนื้อหาดงันี้ 
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11.1) ภาพรวมของเนื้อหาสรรนิพนธท์ัง้ของไทยและของตะวนัตก ทีม่กีารอภปิรายถงึ
บรบิททางสงัคมในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดนตร ี แสดงใหเ้หน็ถงึปัญหาและขอ้เรยีกรอ้งทีม่ตี่อวงการ
ดนตร ี ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงเพือ่สอดคลอ้งกบัยุคสมยั โดยใหต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานอนัถูกตอ้งไม่
หลงไปกบักระแสนิยมตามสงัคม ดงัเช่น บทวจิารณ์ “มหาดุรยิางคไ์ทย” โดยหยบิยกถงึ แนวคดิ
ทางดนตรไีทยทีเ่ป็นรากฐานในการสรา้งสรรค ์มาเปรยีบเทยีบกบัพฒันาการทีเ่กดิขึน้จนเป็นการ
สรา้งกระแสในสงัคมว่ามคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรากฐานวฒันธรรมดัง้เดมิเช่นไร ซึง่ท า
ใหเ้ป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาและความเขา้ใจของคนในสงัคมดว้ย
ว่า ศกัยภาพในการสรา้งสรรคท์างดนตรทีี่สงูนัน้ ไม่ไดด้ าเนินควบคู่ไปกบัการใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจในเรื่องดนตรกีบัมหาชน รวมถงึปัญหาดา้นการศกึษาในวงการดนตรเีองทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ 
บทวจิารณ์ “ผลผลติปรญิญาดนตรไีทย ผลติอะไร” และ “ฝรัง่กบัดนตรไีทย ผลไดผ้ลเสยีทีค่วร
พจิารณากนับา้ง” ทัง้นี้มบีทวจิารณ์เกีย่วกบัดนตรตีะวนัตกทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการทาง
ดนตรทีีไ่ม่สามารถจะปฏเิสธความส าคญัของวธิกีารใหก้ารศกึษา ซึง่ในทีสุ่ดไม่ว่าจะเป็นดนตรี
ประเภทใดกต็าม การศกึษาเป็นสิง่ส าคญัต่อการพฒันา ดงัในบทวจิารณ์ “ครัง้หนึง่ในชวีติ : 3 
สปัดาหใ์นค่ายเปียโนเมอืงมอสโคว”์ ซึง่แสดงความคดิเหน็ในประเดน็เหล่านี้ แมไ้ม่ใช่เนื้อหาทาง
ดนตรโีดยตรง แต่กไ็ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึบรบิทและปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อวงการดนตรอีย่างชดัเจน 

11.2) สรรนิพนธบ์างสว่นไดเ้รยีกรอ้งส านึกบางอย่างในวงการดนตรไีทยอย่างชดัเจน 
เพือ่ใหด้นตรไีดม้บีทบาทในสงัคมร่วมสมยัทีไ่ม่ใช่เป็นเพยีงการแสดงเพือ่คุณค่าทางวฒันธรรม
เท่านัน้ ดงัเช่น บทวจิารณ์ “ดนตรไีทยรบัใชใ้คร” และ “สงัคมปัจจุบนักบัววิฒันาการของดนตรี
ไทย” นอกจากเรยีกรอ้งส านึกแลว้ สรรนิพนธ์ยงัไดแ้สดงพลงัทางปัญญาในการเสนอแนวทางที่
ควรจะเป็นของดนตร ี โดยผูว้จิารณ์ไดพ้จิารณาถงึศกัยภาพและความเป็นไปได ้ นอกเหนือจาก
การจะปล่อยใหด้นตรดี าเนินไปดว้ยกลไกและส านึกของศลิปินฝ่ายเดยีว ซึง่ทัง้นี้ บทวจิารณ์ได้
ท าหน้าทีเ่สมอืนเป็นตวัแทนของมหาชนทีม่สีว่นช่วยต่อการจรรโลงศลิปะ ดงัเช่นบทวจิารณ์ “บี
เอสโอทีธ่นาคารกรุงเทพ : ไขข้ึน้อกีแลว้” และ “เยือ่ไม ้: มติใิหม่ของเพลงสุนทราภรณ์”  

11.3) การวจิารณ์ดา้นบรบิทนอกเหนือจากการชี้น าในดา้นดนตรแีลว้ บทวจิารณ์ยงัมี
สว่นช่วยต่อการวเิคราะหแ์ละสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัจจยัภายในบางประการทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็
หรอืลม้เหลวทีอ่าจพจิารณาไดต้่อไปดว้ยว่า ความส าเรจ็นัน้ๆเป็นความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้เฉพาะตวั
ดนตรหีรอืฝ่ายศลิปินเองเท่านัน้ หรอืเป็นความส าเรจ็ในการสรา้งประชาคมทางดนตรเีพยีงอย่าง
เดยีว โดยบทวจิารณ์เหล่านี้มกัจะมขีอ้สงัเกตทีเ่รยีกรอ้งใหค้วามส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้นัน้ จะตอ้งมี
ความสมดุลและเป็นการพฒันาร่วมกบัทัง้ฝ่ายศลิปินและมหาชน ดงัเช่น “เทศกาลคน้หา
วญิญาณ ของ อลัเฟรด ชนิตเก”้ , “วงซมิโฟนีกรุงเทพกบัวาทยากรคนใหม่ คนไขฟ้ื้นแลว้” ซึง่บท
วจิารณ์ท าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางในการวจิารณ์ตวักลางในการบรหิารจดัการพรอ้มทัง้ชี้ถงึขอ้ด ี
ขอ้บกพร่องต่างๆทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากนัน้ การวพิากษ์วจิารณ์ตวักลางในฐานะ
บุคคลหรอืองคก์รมหีน้าทีต่่อการจรรโลงศลิปะ กป็รากฏอยู่เช่นกนั แมอ้าจจะไม่ชดัเจน ซึง่เป็น
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รปูแบบหนึ่งของการวจิารณ์ของไทยทีส่ามารถแฝงนัยของการวจิารณ์ไวใ้นการเล่าเรื่องต่างๆ 
ดงัเช่น “วนัสุดสปัดาหข์องสงัคตีศาลา” 
  แนวทางในการศกึษาดนตรแีละประสบการณ์ทางดนตรนีัน้ นบัได้ว่าสว่นหน่ึงเป็นผล
จากสือ่และเทคโนโลยทีี่มคีุณูปการต่อสงัคม แต่ขณะเดยีวกนักอ็าจเป็นผลเสยีบางประการ จาก
การยดึแบบอย่างของการบนัทกึเสยีงมากเกนิไป จนท าใหส้ญูเสยีความสามารถในการใช้
ความคดิและการสรา้งสรรคข์องตวัเองนัน้ บทวจิารณ์กไ็ดช้ีใ้หเ้หน็ถงึบทบาทของสือ่ประเภทน้ีใน
หลายดา้นทีอ่าจสง่ผลต่อวงการดนตรใีนอนาคต เช่น “การบนัทกึเสยีงเพลงคลาสสคิ” และ การ
ใชก้ลยุทธท์างการตลาดหรอืสรา้งความนิยมในตวันกัดนตรตี่างๆขึน้มาจนกลายเป็น “ดา้นมดื” 
ของธุรกจิทางดนตรทีีส่ง่ผลกบัรสนิยม และกระแสนิยมทางดนตรตี่อสงัคม ดงัทีพ่บในบทวจิารณ์ 
“วนัทีด่นตรคีลาสสคิถงึกาลอวสาน” 

11.4) ดา้นเทคนิคทางดนตรนีบัว่าเป็นประเดน็ส าคญัอย่างหนึ่งในการวจิารณ์ดนตร ี
แมว้่านกัวจิารณ์สว่นมากจะเรยีกรอ้งใหศ้ลิปินก้าวออกมาใหพ้น้จากระดบัการแสดงออกทาง
เทคนิค เพือ่แสวงหาและแสดงถงึนยัทางความคดิทีแ่ฝงอยู่ในบทเพลง แต่กม็บีทวจิารณ์ที่
ชีใ้หเ้หน็ว่า การตคีวามทางดนตรทีีต่่างกนัท าใหเ้กดิประเดน็ทีเ่ป็นเรื่องรสนิยมทีแ่สดงถงึอตัวสิยั
จนยากกบัการตดัสนิและประเมนิคุณค่า ซึง่กรณีเช่นน้ี การพจิารณาถงึความสามารถทางเทคนิค
ย่อมเป็นทางเลอืกส าหรบัการลดขอ้ถกเถยีงส าหรบัการประเมนิค่าไดอ้ย่างด ี เช่น “จอรซ์ เซล” 
แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของความเขา้ใจในเทคนิคทางดนตร ี ทีม่สีว่นต่อการตดัสนิคุณค่า ซึง่
บทวจิารณ์นี้เป็นการแสดงถงึประสบการณ์จากการไดป้ฏบิตัจิรงิของนกัวจิารณ์ และ
ความสามารถในการใชภ้าษาเพือ่อธบิายถงึศลิปะทีม่คีวามเป็นนามธรรม เพือ่ใหผู้อ้่านไดร้่วม
รบัรูใ้นประสบการณ์นัน้ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัในการท างานวจิารณ์ทีน่่าศกึษาในการถ่ายทอดพลงั
ทางปัญญา จากนกัวจิารณ์สูส่าธารณชน เช่นเดยีวกบั บทวจิารณ์ “บราหม์สซ์มิโฟนี หมายเลข 
2” ทีเ่ป็นการน าเสนอแนวคดิทางสุนทรยีศาสตร ์ ทีเ่ชื่อว่าศลิปะเป็นสิง่ทีม่คี่าในตวัเอง โดย
ความหมายและคุณค่านัน้ไม่ขึน้กบัความสมัพนัธก์บัโลกภายนอก โดยการวเิคราะห์
ความสามารถทางภาษาและรปูแบบการเสนอทีส่รา้งความน่าสนใจไดม้าก ประกอบกบัความรู้
ทางดนตรขีองผูเ้ขยีน ซึง่แมจ้ะมกีารใชศ้พัท์ทางดนตรดีว้ย แต่กอ็ยู่ในขอบเขตทีส่ามารถสือ่
ความกบัผูอ้่านโดยรวมได ้ ซึง่นบัไดว้่า สิง่เหล่านี้เป็นการเสรมิใหบ้ทวจิารณ์มคีวามน่าเชื่อถอื 
และสรา้งกระแสสนับสนุนในการเสนอแนวคดิของผูเ้ขยีนในระดบัทีส่งูขึน้ได ้ ซึง่พลงัทางปัญญา
ต่อการวจิารณ์ในเรื่องเนื้อหาและเทคนิคทางดนตรนีัน้ นบัเป็นเรื่องทีท่า้ทายนกัวจิารณ์ซึง่จะตอ้ง
ใชค้วามรู ้ ความเขา้ใจในทางดนตรอีย่างมาก ทีจ่ะวเิคราะหแ์ละชีใ้หเ้หน็ถงึสิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ให้
ชดัเจน ดงัปรากฏในสรรนิพนธข์องไทยบางบท เช่น “สงัคตีภริมย ์15 ส.ค. 2521” ทีไ่ดว้เิคราะห์
ถงึปัญหาและขอ้สงัเกตทางดนตรอีย่างตรงไปตรงมาทีช่ดัเจน ซึง่ท าใหผู้อ้่านสามารถตดิต่อไดถ้งึ
ปัจจยัอื่นๆทีส่ง่ผลต่อปรากฏการณ์นัน้ๆต่อไปได้ 

11.5) คุณูปการของดนตรแีละศลิปินทีม่ตี่อสงัคมและมนุษย ์ นอกเหนือจากคุณค่าทาง
ดนตร ี เป็นสิง่ทีน่กัวจิารณ์ใหค้วามส าคญัและยกย่อง โดยการใชค้วามเหน็ทีเ่ชื่อมโยงกบั



05/11/45 (ครัง้ที่2)                                          บทวิเคราะห ์สาขาสงัคีตศิลป์  

 

                                                                                                                                        เอกสารหมายเลข ส 2  

--50- 

แนวความคดิทางประวตัศิาสตรแ์ละบรบิททางสงัคมมาร่วมในการวจิารณ์ ย่อมสามารถสะทอ้น
ใหเ้หน็คุณูปการของดนตรทีีม่ตี่อมนุษยแ์ละสงัคมทีอ่าจจะเหน็ไดช้ดักว่าการกล่าวถงึ
ความส าคญัในเชงินามธรรม เช่นใน “คนเยอรมนั คนยวิและดนตร”ี ทีท่ศันวจิารณ์ไดก้ระตุน้ให้
ผูอ้่านหนักลบัมาขบคดิพจิารณาถงึชาวยวิผูเ้คราะหร์า้ยในอดตี และลูกหลานชาวยวิยุคใหม่ทีไ่ม่
เคยพบประสบการณ์เช่นน้ี สมควรจะต่อตา้นดนตรขีองคตีกวชีาวเยอรมนัหรอืไม่ เช่นเดยีวกบั 
“ลาวแพน เพลงทีส่ะทอ้นวญิญาณแห่งการต่อสูข้องประชาชน” ทีส่ะทอ้นความคดิทางดนตร ี ที่
เกีย่วกบัชวีติ และเชือ้ชาต ิ และแสดงใหเ้หน็ถงึความคดิอนัเป็นแก่นแทข้องดนตร ี ทีก่ระตุน้ให้
ส านึกในคุณค่าของความเป็นมนุษยแ์ละบทบาทต่อการจรรโลงคุณค่าของศลิปะและคุณค่าแห่ง
ความเป็นมนุษย ์

11.6) บทวจิารณ์ดนตรทีีเ่ชื่อมโยงจากเนื้อหาทางดนตรสีูก่ารวจิารณ์มนุษยห์รอืชวีติ มี
ใหเ้หน็ไดช้ดัเจนโดยเฉพาะในงานวจิารณ์ตะวนัตก จากความเขา้ใจในกลไก เงือ่นไขทางดนตรี
ของบุคคลน าไปสูก่ารวจิารณ์ชวีติ เช่น “ยติสช์าค เพริล์มาน” ทีแ่สดงใหเ้หน็คุณค่าของศลิปินที่
ใชค้วามสามารถและประสบการณ์ทีส่ะสมมาตลอดชวีติในการสรา้งสรรคแ์ละจรรโลงศลิปะให้
ผูอ้ื่นไดช้ื่นชม โดยบทวจิารณ์นี้เริม่จากการเล่าเรื่องทีน่ าไปสูก่ารวจิารณ์ความสามารถของนกั
ดนตร ี และทา้ยทีสุ่ดน าไปสูก่ารวจิารณ์ชวีติและมนุษย ์ ซึง่ประเดน็เหล่านี้เกดิจาก การเพง่พนิิจ
เนื้อหาทางดนตร ี 

การชื่นชมต่อภาพลกัษณ์ของบุคคล และการใหค้วามส าคญัต่อรายละเอยีดต่างๆในชวีติ
ของบุคคลนัน้ ย่อมสะทอ้นใหเ้กดิการครุ่นคดิบางประการจากชวีติของบุคคลเช่นกนั โดยบท
วจิารณ์ “Karajan : The Last Time ?” ซึง่ผูเ้ขยีนสามารถเขา้ถงึแก่นแทข้องงานแสดง และ
บุคลกิภาพของวาทยากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ประสบการณ์เชงิจติวญิญาณดา้นดนตรใีนการ
ท างานของคารายาน ซึง่ทา้ยทีสุ่ดไดแ้สดงความรูส้กึทีม่ตี่อบุคคลนี้ในฐานะมนุษยค์นหนึ่ง ทีไ่ม่
สามารถหนีจากความเป็นจรงิในวฏัจกัรแห่งชวีติได ้ แสดงใหเ้หน็ถงึการเพง่พศิทีป่ราศจากการ
ถูกครอบง าดว้ยภาพลกัษณ์ภายนอกของบุคคล และแมแ้ต่ใน “เพชรน ้างามในวงดนตรไีทย” ซึง่
ผูเ้ขยีนไดบ้รรยายถงึความประทบัใจทีเ่กดิจากเหตุการณ์และบุคคล และแมจ้ะไม่วเิคราะหถ์งึ
ปัจจยัในเรื่องราวนี้อย่างละเอยีด นอกจากการเล่าเรื่องกส็ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นไป
บางอย่างทีส่ง่ผลใหเ้กดิความชื่นชมนัน้ได ้ โดยอาศยัภาพลกัษณ์ของบุคคลเป็นแนวทางแห่งการ
เรยีนรู ้และกระตุน้ใหผู้อ้่านเกดิปัญญาจากพลงัของงานวจิารณ์ 

11.7) สรรนิพนธบ์างบทไดส้ะทอ้นใหเ้หน็บทบาทของนกัวจิารณ์และความสมัพนัธข์อง
นกัวจิารณ์กบันกัดนตรใีนแง่มุมต่างๆ ทีอ่าจจะเป็นไปในดา้นการเสรมิสรา้งการวจิารณ์ให้
เขม้แขง็ รวมถงึเป็นการแสดงถงึกลไกทีจ่ะควบคุมนกัวจิารณ์และนกัดนตรดีว้ยส านึกทีม่อียู่ใน
ตวัเอง โดยใน “ทอสคานินี และนกัวจิารณ์ดนตร”ี ไดแ้สดงทศันะการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ ทีใ่ช้
เหตุผลในหลายแงมุ่ม พรอ้มกบัยกตวัอย่างค าวจิารณ์ของนกัวจิารณ์อื่นๆมาหกัลา้งค าวจิารณ์ที่
ทอมสนัมตี่อการบรรเลงของทอสคานินี ซึง่คุณค่าของการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์นี้จะช่วยใหผู้อ้่าน
คดิและกา้วไปสูก่ารรบัขอ้เทจ็จรงิใหม่ๆ แมเ้วลาจะผ่านพน้ไป และไม่มหีลกัฐานบนัทึกการแสดง
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นัน้ไวก้ต็าม และใน “เมนูฮนิวจิารณ์นกัวจิารณ์ดนตร”ี ศลิปินไดเ้ตอืนใหน้กัวจิารณ์รบัรูถ้งึเงือ่นไข
ในการแสดงทีส่ง่ผลกระทบต่อการประเมนิค่า และในทีสุ่ดไดแ้สดงความเหน็ในฐานะศลิปินว่า
ศลิปินย่อมมสี านึกในเชงิวจิารณ์ในตวัเองพอทีจ่ะประเมนิและปรบัปรุงตนเองไดน้อกเหนือจาก
การวจิารณ์โดยบุคคลอื่นโดยการวจิารณ์ในลกัษณะน้ีอาจจะยงัไม่ปรากฏเด่นชดัในการวจิารณ์
ของไทย แต่กม็บีทวจิารณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึจรรยาบรรณและน ้าใจของนกัวจิารณ์ในการแสดง
ความรบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาดในการวนิิจฉัยของตนทีเ่กดิขึน้ ดงัใน “บเีอสโอทีธ่นาคารกรุงเทพ 
: ไขข้ึน้อกีแลว้” และความใจกวา้งของศลิปินทีค่ลา้ยยอมรบัและเชือ้เชญิใหน้กัวจิารณ์ไดท้ างาน
วจิารณ์ไดอ้ย่างอสิระ แมจ้ะเคยมขีนบบางประการทางวฒันธรรมทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการวจิารณ์
แบบลายลกัษณ์ในสงัคมไทยเช่นใน “ไหวค้ร ู ครมูนตร ี ตราโมท” ซึง่แสดงถงึทศันะจากบุคคลที่
ยอมรบัในวฒันธรรมการวจิารณ์ และคาดหวงัต่อการสรา้งสรรคจ์รรโลงศลิปะทีเ่กดิจากงาน
วจิารณ์ 

11.8) จากสรรนิพนธข์องดนตรไีทย “กว่าจะเป็นศษิยค์รกูลกั” หรอื “ชวีประวตั ิ จ าเนียร 
ศรไีทยพนัธ”์ เป็นการแสดงถงึแนวทางของการวจิารณ์ทีแ่ฝงอยู่ในการเล่าเรื่อง หรอืบนัทกึ
สว่นตวัซึง่แมจ้ะไม่กล่าวถงึนยัของการวจิารณ์อย่างชดัเจน แต่กส็ามารถใหข้อ้มลูทีผู่อ้่าน
สามารถน าไปพจิารณาในแง่มุมต่างๆทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจในปัญหาและขอ้สงัเกตตลอดจน
เรยีนรูถ้งึวถิทีางของศลิปินทางดนตรไีทยไดอ้ย่างมชีวีติชวีาไม่น้อยกว่าการวจิารณ์เชงิวเิคราะห์
อย่างชดัเจน และจากนยัเหล่านี้กอ็าจกระตุ้นใหเ้กดิความคดิต่อไป ถงึแนวทางและคุณค่าของ
ศลิปะและชวีติทีไ่ดถู้กบนัทกึจากการสัง่สมประสบการณ์ซึง่เป็นเสมอืนภาพสะทอ้นทีส่ามารถ
วจิารณ์ชวีติและสงัคมของผูบ้นัทกึไดอ้ย่างลกึซึง้ 

ทัง้นี้ สรรนิพนธใ์นสาขาสงัคตีศลิป์อาจพบความหลากหลายในรูปแบบ เนื้อหา วธิกีาร ที่
เป็นแนวทางของการวจิารณ์บนพืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมทีต่่างกนัไป แต่จากขอ้สรุปที่
เกดิขึน้อาจจะพอสะทอ้นถงึพลงัความคดิบางประการทีก่่อใหเ้กดิปัญญาในการชื่นชมศลิปะและ
ชวีติไดอ้ย่างรอบคอบขึน้ ประกอบกบัการใชแ้นวคดิทางศาสนาและวฒันธรรมในท่าทขีองการ
วจิารณ์ ใน “นิวรณ์ ก าแพงในดนตรไีทย” กอ็าจมสีว่นต่อการท าความเขา้ใจ ในแนวคดิของศลิปะ
ทีเ่กีย่วกบัรากฐานทางชวีติและวฒันธรรมไทยชดัเจนขึน้ และในขณะทีก่ารศกึษาแนวคดิจากบท
วจิารณ์ตะวนัตก กอ็าจเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและสะทอ้นใหเ้หน็ความเป็นไปของวงการ
สงัคตีศลิป์ของโลก ทีง่านวจิารณ์เป็นการแสดงพลงัทางปัญญาในสงัคมร่วมสมยัได้     
 
12. ข้อสรปุเก่ียวกบัหลกัการวิจารณ์ 
 จากการวจิยัและการจดัท าสรรนิพนธท์ีป่ระกอบดว้ยทัง้ไทยและตะวนัตกนัน้ พบว่า ไม่มี
การยดึรปูแบบของการวจิารณ์ทีต่ายตวั   นอกจากนี้ภูมหิลงัของนกัวจิารณ์กม็ไิดเ้ป็นเงื่อนไข
และขอ้จ ากดัต่อการวจิารณ์เช่นกนั ซึง่ความหลากหลายของสรรนิพนธน์ัน้ ย่อมแสดงใหเ้หน็ถงึ
แนวทางในการวจิารณ์ทีพ่งึกระท าไดอ้ย่างกวา้งขวาง อนัพอจะสรุปเป็นหลกัการในการวจิารณ์
ได ้คอื 
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1. ไม่ว่าการวจิารณ์จะมุ่งเน้นการวเิคราะหเ์นื้อหาของผลงานในดา้นลกึ  หรอืการ
เชื่อมโยงบรบิทต่างๆในวงกวา้ง ประเดน็ทีน่่าสนใจอยู่ทีเ่สนอทศิทางทีค่วรเป็น และ
แนวทางในการพฒันา ทีน่อกเหนือไปจากการแสดงความชื่นชม หรอืขอ้สงัเกตถงึ
ความบกพร่องทีเ่กดิขึน้ 

2. การวจิารณ์อย่างเป็นสาธารณะนัน้ ควรค านึงถงึผูร้บั (ผูอ้่าน) ทีม่คีวามหลากหลาย
ทัง้ความสนใจและภูมหิลงั โดยทีก่ารวจิารณ์คงไม่สามารถหลกีเลีย่งการบรรยาย
พืน้ฐานแนวคดิบางประการของการแสดง หรอืแนวคดิของผูว้จิารณ์เอง  อนัจะ
น าไปสูก่ารวเิคราะหใ์นประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในการแสดงต่อไป 

3. การวจิารณ์อาจเริม่ตน้ทีค่วามรูส้กึของผูว้จิารณ์เอง แต่ผูว้จิารณ์จ าจะตอ้งวเิคราะห์
ความรูส้กึของตนทีม่ตี่อปรากฏการณ์นัน้อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยอาจเชื่อมโยง
ประสบการณ์ดงักล่าวกบับรบิท หรอืประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากแหล่งต่างๆ 

4. งานวจิารณ์ทีส่ามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะเรื่องการ
เชื่อมโยงศลิปะทีข่า้มพรมแดนของวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมในสงัคมนัน้ ผู้
วจิารณ์เองควรจะมคีวามเขา้ใจในเรื่องบรบิททางวฒันธรรมและสงัคมทีเ่ป็นเงือ่นไข
ในการสรา้งสรรคแ์ละแสดงออก ซึง่อาจช่วยใหก้ารประเมนิคุณค่ามคีวามเทีย่งตรง
มากขึน้ และอาจช่วยใหเ้หน็ถงึปัญหาของการสรา้งสรรคใ์นแต่ละสงัคม หรอืความ
เป็นสากลของศลิปะในแงมุ่มต่างๆไดช้ดัเจนขึน้ 

5. บทสรุปหรอืการประเมนิค่าในการวจิารณ์นัน้ อาจไม่จ าเป็นตอ้งตดัสนิผลการแสดง 
แต่สามารถจะกา้วขา้มไปยงัคุณูปการของดนตรทีีม่ตี่อชวีติและสงัคม ซึง่จะแสดงถงึ
การวจิารณ์บรบิทของสงัคมทีส่ง่ผลต่อดนตรไีดเ้ช่นกนั ทัง้นี้เป็นเรื่องของความลุ่ม
ลกึในการวเิคราะหข์องผูว้จิารณ์ทีส่ามารถจะเชื่อมโยง จากเนื้อหาของดนตรสีูก่าร
วจิารณ์ชวีติและสงัคม ดงัปรากฏในบทสรรนิพนธห์ลายบท ดงัทีไ่ดว้เิคราะหแ์ลว้ใน
ขอ้ 11.5 และ 11.6 

6. สาระและเนื้อหาทางดนตร ี เป็นสิง่ส าคญัต่อการชื่นชมและการวจิารณ์ ทีผู่ร้บั
จ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจในวธิกีารสรา้งสรรคท์ีม่พีฒันาการต่างๆกนั ทัง้ในแนวคดิ
เฉพาะบุคคลและของยุคสมยั ทัง้นี้ นอกจากผูว้จิารณ์จ าเป็นจะตอ้งมคีวามเขา้ใจใน
ความหลากหลายและพฒันาการทีเ่กดิขึน้ สิง่ส าคญั คอื การแสดงความเหน็ทีจ่ะชี้
แนวทางใดๆทีอ่าจสง่ผลต่อความเปลีย่นแปลงควรตัง้อยู่บนความเป็นจรงิของ
แนวคดินัน้ๆ โดยทีค่วามเปลีย่นแปลงหรอืแนวทางใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ จะตอ้งรกัษา
คุณค่าทีแ่ทจ้รงิของศลิปะนัน้ใหไ้ด ้ มใิช่การชีใ้หเ้กดิความเปลีย่นแปลงตามกระแส
ของยุคสมยัเพยีงประการเดยีว ดงัเช่น บทวจิารณ์ของศลิปะการแสดงของไทย
หลายบท ทีช่ีถ้งึความไม่สอดคลอ้งกบัยุคสมยั โดยมไิดว้เิคราะหถ์งึแก่นแทข้องการ
แสดงบางประการอยู่ภายใน ซึง่เป็นสาระส าคญัทีอ่ยู่นอกเหนือเงือ่นไขของการ



05/11/45 (ครัง้ที่2)                                          บทวิเคราะห ์สาขาสงัคีตศิลป์  

 

                                                                                                                                        เอกสารหมายเลข ส 2  

--53- 

ตอบสนองกบัสงัคมหรอืยุคสมยั ซึง่ผูว้จิารณ์ควรจะชีใ้หเ้หน็ถงึคุณค่า หรอื สาระ
ของความคดิประการเหล่านัน้ดว้ย 

7. ในยุคสมยัทีม่กีารผสมผสานแนวคดิในต่างวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั และการสรา้งสรรค์
ทางดนตรใีนเชงิผสมผสาน ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากศลิปะสาขาอื่น นกัวจิารณ์ดนตรใีน
แนวทางเช่นน้ี จงึควรมคีวามเขา้ใจในศลิปะสาขาอื่น เพือ่สอ่งทางใหก้บัการวจิารณ์
ดนตรดีว้ยเช่นกนั  

 
13. ประเดน็ท่ีควรวิจยัต่อไป 
  13.1 การบรหิารจดัการศลิปวฒันธรรมในประเทศไทย : ทางอยู่รอดของผู้
สรา้งสรรคแ์ละความเตบิโตของวฒันธรรมการวจิารณ์ 
  13.2 สนุทรยีภาพในงานสรา้งสรรคแ์บบไทย : ความสมัพนัธร์ะหว่างศลิปะไทย
ต่างสาขา 
 
 
 


