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โครงการวิจยั "การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2" 

 
บทคดัย่อสาขาสงัคีตศิลป์ 

 
โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2” ดว้ยการ

สนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ไดด้ าเนินการต่อเนื่องจากโครงการภาค
แรก ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2545 ถงึ 30 มถิุนายน 2548 โดยสาขาสงัคตีศลิป์ ไดด้ าเนินการและจดั
กจิกรรมต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องโครงการคอื การน าทรพัยากรการวจิารณ์มาใชใ้นรปูของ
การศกึษาในระบบและการศกึษาส าหรบัประชาชน ศกึษาสภาวะการวจิารณ์ พฒันาความสามารถ
ดา้นการวจิารณ์ใหแ้ก่ผูส้นใจ และปรบัการวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะ อนัจะช่วยปลุกความส านึกใน
พลงัทางปัญญาของการวจิารณ์ในสงัคมไทย กจิกรรมเหล่านี้สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
โครงการแต่ละสว่นในระดบัทีต่่างกนั อย่างไรกต็าม ผลจากการด าเนินการท าใหท้ราบถงึปัจจยัต่างๆ
ทีเ่ป็นเงือ่นไขทัง้ของการเสนอทศันะวจิารณ์และสว่นของการรบัการวจิารณ์โดยเฉพาะในสาขาสงัคตี
ศลิป์ชดัเจนขึน้ 

กจิกรรมของโครงการต่างๆ รวมทัง้บทสรรนิพนธท์ีไ่ดค้ดัสรรจากโครงการภาคแรก สามารถ
น ามาใชเ้พือ่กระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ไดก้วา้งขวางขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มทีส่นใจสงัคตีศลิป์ และยงั
สามารถขยายขอบเขตของความสนใจในสาขาสงัคตีศลิป์ใหเ้ชื่อมโยงกบัสาขาอื่นๆ ในโครงการได้
ดว้ย ดงัลกัษณะทีเ่รยีกว่า “ศลิปะและการวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั” ซึง่ในโครงการนี้ไดเ้หน็ถงึ
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะน้ีชดัเจนมากขึน้ ทัง้จากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและวทิยากร โดยเฉพาะโจทย์
หรอืประเดน็ทีจ่ะน าไปสูก่ารวจิารณ์ทีโ่ครงการหรอืสาขาสงัคตีศลิป์ไดก้ าหนดขึน้นัน้สามารถ
ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงักล่าวซึง่เป็นการสรา้งเครอืข่ายของการวจิารณ์ใหก้วา้งขวาง
และมเีนื้อหาในการวจิารณ์ทีลุ่่มลกึขึน้ดว้ย ทัง้เป็นผลมาจากการเชื่อมโยงความรูจ้ากสาขาต่างๆเขา้
ดว้ยกนั 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า กจิกรรมต่างๆของสาขาสงัคตีศลิป์จะมคีวามคกึคกัและมปีระเดน็ทีม่นียั
ของการวจิารณ์ทีน่่าสนใจหลากหลายกต็่อเมื่อมผีูส้นใจในการวจิารณ์และสงัคตีศลิป์จากต่างสาขา
เขา้ร่วมกจิกรรมซึง่เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ความสมัพนัธข์องสงัคตีศลิป์กบัศลิปะแขนงอื่นๆ นัน้
สามารถก่อใหเ้กดิทศันะวจิารณ์และองคค์วามรูท้ีห่ลากหลายขึน้ไดอ้ย่างมาก รวมทัง้งานสรา้งสรรค์
ทางสงัคตีศลิป์เองกป็ฏเิสธความสมัพนัธก์บัศลิปะแขนงอื่นไม่ได ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่วรรณศลิป์ ซึง่
โครงการวจิยั ภาค 2 นี้ไดพ้บความสมัพนัธท์ัง้ในเชงิการสรา้งงานตน้แบบ และตคีวามใหม่ โดย
อาศยัแนวทางของศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนันี้อย่างชดัเจน 

ในสว่นของผูร้บังานวจิารณ์สงัคตีศลิป์นัน้ ผูส้นใจทีจ่ดัว่าเป็นคนภายนอกมไิดม้ี
ความสามารถแตกต่างกบัผูส้นใจทีเ่ป็นคนในรวมทัง้การพบปัญหาบางประการในสว่นของการรบั
ของกลุ่มนกัศกึษาในสาขาสงัคตีศลิป์กส็ะทอ้นใหเ้หน็ถงึนยัทางการศกึษาในสาขานี้ดว้ย ปัญหา
ประการหนึ่งในเรื่องการเสนอทศันะวจิารณ์และการรบัคอื ความสามารถในการรบัสารทีเ่ป็น
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นามธรรมในงานวจิารณ์ ซึง่อาจเป็นเพราะการขาดความเขา้ใจในบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรทีีต่่าง
วฒันธรรมและการขาดโอกาสทีจ่ะไดส้มัผสักบังานต้นแบบทีก่ล่าวถงึในบทวจิารณ์นัน้ๆ ซึง่ปัญหา
เหล่านี้อยู่นอกความสามารถของโครงการฯทีจ่ะแกไ้ขได ้แต่อย่างไรกต็าม กจิกรรมต่างๆทีโ่ครงการ
ไดจ้ดัขึน้กน็บัไดว้่ามผีลต่อการลดช่องว่างเหล่านี้ลง ทัง้ในสว่นของการเชื่อมสมัพนัธร์ะหว่างผูส้รา้ง 
งานตน้แบบ และงานวจิารณ์ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 

จากแนวทางการด าเนินการทีเ่รยีนรูจ้ากประสบการณ์ของผูเ้กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง การรบั 
ท าใหเ้หน็แนวทางในการพฒันาการวจิารณ์ซึ่งสามารถสือ่สารกบัผูร้บัทีเ่ป็นมหาชนในทุกระดบั และ
ทีส่ าคญัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เหล่านี้นบัเป็นการเชื่อมโยงและสะสมความรูอ้นัหลากหลายอนั
เป็นความจ าเป็นส าหรบัผูท้ างานวจิารณ์ซึ่งสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการวจิารณ์สงัคตีศลิป์ทีม่ี
การปรบัเปลีย่นตามมุมมองทางศลิปะและตามสภาพสงัคมไดต้ลอดเวลา 

 
--------------------------------
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รายงานเสนอผลการวิจยั (สาขาสงัคีตศิลป์) 
(1 ก.ค. 2545 - 30 มิ.ย. 2548) 

โครงการวิจยั "การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2" 
 
 

รงัสิพนัธุ ์ แขง็ขนั 
(ผู้ประสานงานสาขาสงัคีตศิลป์) 

-------------------------------- 
 
โครงการวิจัย  “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย  ภาค 2” ซึ่งมี

ระยะเวลาในการวจิยั  3 ปี  ได้ด าเนินงานมาจนเสรจ็สิ้นแล้ว   ผู้ประสานงานสาขาสงัคตีศิลป์จะ
รายงานผลการด าเนินงานวจิยัตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 
1. วตัถปุระสงค ์ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั การด าเนินการ 

1.1 การปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา ทัง้ทีเ่ป็นการศกึษาใน
ระบบและการศกึษาส าหรบัประชาชนทัว่ไป 

สาขาสงัคตีศลิป์ไดบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
รวบรวมบทวิจารณ์ในรูปของสรรนิพนธ์ที่ได้ด าเนินการมาตัง้แต่โครงการ ภาค 1 
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในส่วนนี้ไดอ้ย่างมาก ทัง้ทีเ่ป็นแนวทางส าหรบัการศกึษา
เกี่ยวกบัการวจิารณ์และการใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการศกึษาในเรื่องดนตร ีในมุมมอง
ของบรบิททางสงัคมที่หลากหลายด้วย ดงัความเห็นของผู้ที่ได้อ่านบทสรรนิพนธ์
ส่วนหนึ่งที่คดัเลอืกเพื่อใชใ้นการวจิยัการรบัการวจิารณ์ ซึ่งต่างกเ็หน็พ้องว่า ขอ้มูล
เหล่านี้มปีระโยชน์ต่อการศกึษาในหลายระดบัและมคีวามหลากหลายของเนื้อหา แต่
ทัง้นี้ ประโยชน์และพลังทางปัญญาในบทวิจารณ์ต่างๆ ส่วนหนึ่ งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ร ับ ทัง้นี้ จาก
ผลการวจิยัผู้รบัพบว่า ผูร้บัมคีวามสามารถในการรบัและการพจิารณาถงึประโยชน์
จากบทวจิารณ์ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั อนัเป็นการสะทอ้นว่า ปัจจยัส าคญัในเรื่องการ
ไดป้ระโยชน์หรอืผลของการรบับทวจิารณ์ส่วนหนึ่งเป็นปัจจยัทีเ่กีย่วเนื่องกบัตวัผูร้บั
เองดว้ย 

 
1.2 การศกึษาสภาวะของการรบั และกลุ่มผูร้บังานวจิารณ์ในประเทศไทย 

จากผลการวจิยัในโครงการ ภาค 1 ต่อเนื่องถงึโครงการ ภาค 2 สามารถ
ชีใ้หเ้หน็ถงึสภาวะของการรบังานวจิารณ์ไดช้ดัเจน สาขาสงัคตีศลิป์มคีวามแตกต่าง
ในสว่นของผูร้บัทีอ่ยู่ในกลุ่มประเภทดนตรทีีแ่ตกต่างกนั ในภาพรวมของการรบัการ
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วจิารณ์มคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัในผูร้บัทุกกลุ่มว่า บทวจิารณ์เป็นสือ่กลางในการ
สรา้งความเขา้ใจในเรื่องดนตรไีดม้ากขึน้ ทัง้ในเน้ือหาเชงิลกึทางดนตรแีละบรบิทที่
เกีย่วขอ้ง สว่นความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยในสาขาสงัคตีศลิป์นัน้ ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้มขีอ้สงัเกตทีน่่าสนใจเกีย่วกบัผูร้บัฯทีแ่บ่งเป็น “คนนอก” 
และ “คนใน” นัน้1 ปรากฏว่าทัง้สองกลุ่มนี้มไิดม้คีวามแตกต่างในดา้นความสามารถ
ในการท าความเขา้ใจและเขา้ถงึผลงานคตีศลิป์ อย่างไรกต็ามผูร้บัทีเ่ป็น “คนใน” 
โดยเฉพาะกลุ่มนกัศกึษา อาจมคีวามสามารถในการรบังานวจิารณ์หรอืความเขา้ใจ
ในบรบิททีเ่กีย่วขอ้งไดน้้อยกว่า“คนนอก” ซึง่แสดงถงึนยัทางการศกึษาดา้นดนตรี
รวมทัง้ระบบการศกึษาดนตรอีย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการดว้ย 

 
1.3 การพฒันาความสามารถในการวจิารณ์ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลทีส่นใจ 

กจิกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ไดท้ าหน้าทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ขึน้ 
โดยเฉพาะการวจิารณ์เชงิมุขปาฐะ ซึง่จากขอ้สงัเกตของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมของ
โครงการฯอย่างต่อเนื่องอาจสรุปไดอ้ย่างชดัเจนว่า การวจิารณ์เชงิมุขปาฐะเป็น
ลกัษณะของการวจิารณ์ทีส่ามารถจะด าเนินควบคู่ไปกบัการวจิารณ์ลายลกัษณ์ได ้
ทัง้นี้อาจขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น การเปิดโอกาสในสือ่ต่างๆทีใ่หก้บัการ
วจิารณ์ลายลกัษณ์ ส าหรบักจิกรรมของโครงการฯทีผู่ร้่วมกจิกรรมมาจาก
หลากหลายสาขาอาจมใิช่การสรา้งการวจิารณ์อย่างชดัเจน แต่เป็นการแสดงทศันะ
วจิารณ์ร่วมกนัโดยมโีจทยท์ีโ่ครงการฯตัง้ไวเ้ป็นตวักระตุ้น ผลจากการแสดงทศันะ
ร่วมกนันี้ สามารถก่อใหเ้กดิประเดน็ต่างๆทีน่่าสนใจ ซึ่งนบัไดว้่าเป็นการพฒันาและ
ขยายมุมมองของการวจิารณ์ใหก้วา้งและลกึซึง้ขึน้ ดงัเช่น การตัง้ประเดน็เกีย่วกบั 
“การตคีวามใหม่” ซึง่มกีารวเิคราะหผ์ลของการแสดงทีน่ าไปสูมุ่มมองทีส่ามารถ
อภปิรายไดอ้ย่างเป็นวชิาการ นบัว่าเป็นพฒันาอกีขัน้หนึ่ง คอืเป็นการสงัเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางดนตรแีละการวจิารณ์เพือ่สรา้งเป็นองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน 

 
1.4 การสรา้งงานวจิารณ์ให้เป็นกจิสาธารณะและสนับสนุนให้เกดิการสรา้งและเผยแพร่

งานวจิารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะ อนัจะช่วยปลุกความส านึกในพลงัทางปัญญาของ
การวจิารณ์ในสงัคม 

การด าเนินกจิกรรมของโครงการฯ แมอ้าจจะยงัไม่สามารถสรา้งงานวจิารณ์
ใหเ้ป็นกจิสาธารณะไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในเชงิปรมิาณ แต่การเผยแพร่งาน
วจิารณ์โดยหวัหน้าโครงการและผูร้่วมวจิยัในโครงการ ภาค 1 กย็งัด าเนินอยู่และ
พยายามทีจ่ะสรา้งงานวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะมากขึน้ ในโครงการ ภาค 2 นี้ ได้
เหน็ถงึปัจจยัหลายประการทัง้ในสว่นของงานวจิารณ์และผูร้บัเอง ซึง่เป็นแนวทางที่

 
1 ดรูายละเอยีดการแบ่งกลุม่ดงักล่าวในรายงานผลการวจิยั “การวจิยัการรบัการวจิารณ์”   
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จะใชส้ าหรบัการพฒันาการวจิารณ์ และช่วยชีท้างในการสรา้งบทวจิารณ์ทีส่ามารถ
เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ของผูร้บักบัการวจิารณ์ใหช้ดัเจนขึน้ อนัจะสง่ผลให้
ผูร้บัเขา้ถงึตวังานสงัคตีศลิป์ไดด้ขีึน้ดว้ย นอกจากนี้การเสนอบทวจิารณ์ในสื่อ
สิง่พมิพต์่างๆ โดยหวัหน้าโครงการฯและผูท้ีเ่คยร่วมกจิกรรมของโครงการฯกย็งั
กระท าอย่างต่อเนื่อง นบัไดว้่าเป็นการเผยแพร่งานวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะอกี
ทางหนึ่ง 

 
2. กิจกรรมของสาขาสงัคีตศิลป์ 

2.1 ดนตรไีทย 
โครงการฯได้จดัให้มีการบรรยายเรื่อง “ดนตรีไทยกับการวิจารณ์” โดยมีการ

บรรเลงป่ีพาทย์ไม้แข็ง ของวงพาทยรตัน์ และวงบ้านบางกะปิประกอบเมื่อวันที่ 14 
มถิุนายน 2546 ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 

แม้ว่าโครงการฯ จะพยายามจัดให้มีการบรรยายและแสดงดนตรีไทยเพื่อให้
ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ขึ้น แต่ผลที่ได้รบัยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค์อย่าง
ชดัเจน คือ การสร้างวฒันธรรมการวจิารณ์ในเรื่องเกี่ยวกับดนตรไีทย โดยเฉพาะการ
วจิารณ์เป็นลายลกัษณ์ แต่ก็มกีารวจิารณ์เชงิมุขปาฐะที่เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ซึ่งถอืว่าเป็น
วัฒนธรรมการวิจารณ์ที่ปรากฏอยู่ โดยทัว่ไปในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับคีตศิลป์ไทย
ปรากฏการณ์เหล่านี้เกดิขึ้นตัง้แต่โครงการวจิยัฯภาคแรก  และต่อเนื่องมาถงึโครงการฯ 
ภาค 2   ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตดงันี้ 

2.1.1 วฒันธรรมการวจิารณ์เป็นลายลกัษณ์ อาจไม่ใช่วถิปีฏบิตัขิองประชาคม
ในกลุ่มดนตรไีทย แต่วฒันธรรมการวจิารณ์ทีเ่ป็นมุขปาฐะนัน้ เหน็ไดว้่า
มอียู่ในกลุ่มนี้ แต่จะกระท าอย่างระมดัระวงั เพือ่มใิหเ้กดิการก้าวล ้าหรอื
พาดพงิถงึตวับุคคล  โดยมแีนวคดิและวธิกีารทีต่่างกนั ซึง่เป็นวถิปีฏบิตัิ
ของนกัดนตรไีทย กล่าวคอื การวจิารณ์จะกระท าในกลุ่มเฉพาะของตน 
การตัง้ขอ้สงัเกตถงึความแตกต่างของดนตรใีนแต่ละส านัก มากกว่าการ
ตดัสนิหรอืประเมนิคุณค่าของดนตรใีนส านกัต่างๆ และโดยทัว่ไปก็
มกัจะมขีอ้สรุปในลกัษณะการยอมรบัความแตกต่างนัน้ และถอืว่าเป็น
ความหลากหลายทางดนตร ี ทีผู่ฟั้งและนกัดนตรมีเีกณฑข์องความพงึ
พอใจเป็นสว่นตน  หาไดม้บีรรทดัฐานใดมาก าหนดไดอ้ย่างชดัเจนไม่ 

2.1.2 จากการก าหนดแนวทางในโครงการวจิยัการรบัการวจิารณ์ โครงการฯ 
ไดต้ัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัผูร้บัทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง
ความสามารถในการรบังานวจิารณ์และความเขา้ใจเกีย่วกบังานตน้แบบ
ในศลิปะสาขาต่างๆ  โดยไดก้ าหนดเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื “คนใน” อนั
หมายถงึผูป้ฏบิตั(ินกัดนตร)ี หรอืนกัวชิาการ นกัศกึษาทีไ่ดศ้กึษาและ
คลุกคลอียู่กบัศลิปะของสงัคตีศลิป์อย่างใกลช้ดิ และ “คนนอก” ที่
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หมายถงึผูส้นใจในศลิปะแขนงน้ีในฐานะบุคคลทัว่ไปทีม่ใิช่ผูป้ฏบิตัหิรอื
ศกึษาอย่างใกลช้ดิจรงิจงั สมมุตฐิานดงักล่าวไดน้ ามาเป็นขอ้ก าหนดใน
การเลอืกบทวจิารณ์ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการวจิยัการรบัฯ โดยเลอืกบท
วจิารณ์ทีม่รีะดบัความลุ่มลกึทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ในแงแ่นวคดิและความ
เกีย่วขอ้งกบังานตน้แบบ(บทประพนัธ)์  

ทัง้นี้ ผลจากการวจิยัการรบัและปฏกิริยิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์
ในสาขาสงัคตีศลิป์ทีเ่กีย่วเนื่องกบั “คนใน” และ “คนนอก” มขีอ้สงัเกต
คอื การวจิารณ์จาก “คนนอก” โดยเฉพาะผูส้นใจทีม่ใิช่ผูป้ฏบิตั ิ มกัจะ
เป็นเพยีงขอ้สงัเกตหรอืการแสดงความเหน็ในภาพรวมของดนตรไีทย
กบัสงัคมมากกว่าการวเิคราะห/์วพิากษ์ตวังาน หรอือาจเป็นเพยีงความ
ตอ้งการทีจ่ะมวีวิาทะกบั “คนใน” ซึง่กย็งัไม่ไดร้บัการตอบสนองอย่าง
ชดัเจน 

2.1.3 เป็นทีช่ดัเจนว่า ความรูใ้นการวเิคราะหว์จิารณ์ดนตรไีทยของ “คนนอก” 
ยงัไม่สามารถเขา้ถงึความเป็นดนตรไีทยไดลุ้่มลกึเท่า “คนใน” 
โดยเฉพาะผูป้ฏบิตัทิีม่คีวามรูท้ ัง้หลายอนัเกดิจากการสัง่สม
ประสบการณ์  มใิช่จากทฤษฎ ี ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั “คนใน” และ “คน
นอก” นี้มสิามารถแบ่งแยกไดอ้ย่างชดัเจนในสาขาสงัคตีศลิป์ 
โดยเฉพาะสงัคตีศลิป์ดนตรไีทย ทัง้นี้ จากผลการวจิยัการรบัฯและ
ขอ้สงัเกตจากการอภปิรายในกจิกรรมต่างๆ ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า “คนใน” 
และ “คนนอก” มไิดม้คีวามแตกต่างกนัมากในเรื่องความเขา้ใจดนตรี
ไทย “คนนอก” ทีม่ใิช่นกัดนตรอีาชพีหรอืมไิดเ้รยีนดนตรโีดยตรง กม็ี
ความรูค้วามเขา้ใจไม่ต่างจาก “คนใน” ทีเ่ป็นผูป้ฏบิตั ิ ทัง้นี้เพราะคน
นอกเหล่านี้ลว้นมคีวามสามารถในการปฏบิตัดิว้ยเช่นกนั แต่ในกลุ่ม 
“คนนอก” ทีไ่ม่ใช่นกัดนตรหีรอืมไิดม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตั ิกอ็าจมี
ความแตกต่างในเรื่องความเขา้ใจตวังานและบรบิทได ้ ดงัทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งต้น 

ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า ในกลุ่มสงัคตีศลิป์ดนตรไีทย การก าหนด
ผูร้บัเป็น “คนใน” และ “คนนอก” นัน้ไม่สามารถก าหนดความแตกต่าง
ไดช้ดัเจนจากเงือ่นไขหรอืสถานภาพของบุคคล 

2.1.4  ความส านึกในเรื่องคุณค่าแห่งวชิาของส านักและของครู  มคีวาม
เขม้แขง็กว่าพลงัจากการวจิารณ์หรอืความคดิเหน็จากมหาชน จงึท าให้
การตอบสนองต่อการวจิารณ์ทีมุ่่งจะเรยีกรอ้งใหด้นตรไีทยตอ้งปรบัตวั
เขา้หาหรอืรบัใชม้หาชนนัน้ อ่อนลงไป เมื่อเทยีบกบัความส านึกและ
ความเขา้ใจในคุณค่าทางดนตรทีีไ่ดร้บัการสบืทอดมา อนัทีจ่รงิ เงือ่นไข
เชงิวฒันธรรมทีก่ล่าวมานี้ โครงการฯส านึกดอียู่แล้วมาตัง้แต่การ



30/06/48                            รายงานผลการวจิยั สาขาสงัคตีศลิป์ 173 

ด าเนินการในภาคแรก ดงันัน้ กจิกรรมต่างๆของโครงการฯจงึพยายาม
ทีจ่ะเน้นและสง่เสรมิใหม้หาชนไดเ้ขา้ใจและเขา้ถงึคุณค่าของดนตร ี
ดงัเช่น การจดัแสดงป่ีพาทยข์อง 2 ส านกัในการประชุมประจ าปี ครัง้ที ่
1 ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหก้บัมหาชนไดเ้ขา้ถงึวธิกีารและการสบื
ทอดของดนตรไีทย ทีแ่ต่เดมิถอืว่าเป็นกระบวนการของ “คนใน” ทีจ่ะ
เขา้ใจได ้ และผลทีเ่กดิขึน้จากความเขา้ใจนัน้กจ็ะสามารถพฒันาไปสู่
ทศันะเชงิวจิารณ์ไดใ้นขัน้ต่อไป 

2.1.5 จากการจดักจิกรรมของโครงการฯ ในครัง้นี้ (14 ม.ิย. 46) เหน็ไดช้ดัว่า 
ความลุ่มลกึในเชงิสรา้งสรรคท์ีป่รากฏเป็นผลงานมไิดถู้กก าหนดดว้ย
ระยะเวลาหรอืตวับุคคล แต่ผลงานทีไ่ดร้บัการสบืทอดมาย่อมยนืยนัได้
ถงึความส านึกในเรื่องคุณค่าทีจ่ะตอ้งใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์
พจิารณาควบคู่กนัไป อกีทัง้ความเขา้ใจในปรากฏการณ์นี้ยงัสามารถ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรากฏการณ์ทางดนตรตี่างวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะ
เช่นเดยีวกนันี้ได ้  ดงัทีห่วัหน้าโครงการไดก้ล่าวถงึการประพนัธด์นตรี
ตะวนัตกของ Johann Sebastian Bach กบั Niccolo Paganini ซึง่มขีอ้
แตกต่างระหว่างดุรยิางคนิพนธส์ าหรบัไวโอลนิ ซึง่สามารถเทยีบเคยีง
ไดก้บัการบรรเลงของวงดนตรไีทยทีม่ ี“ทาง” ต่างกนั 

2.1.6 การจดักจิกรรมน้ีอาจยงัไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์หรอืการ
ขยายขอบเขตของการวจิารณ์ใหก้วา้งขวางขึน้ในระดบัมหาชนได ้ อาจ
เนื่องดว้ยขาดปัจจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึนยัทาง
การศกึษาทีต่อ้งการองคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัคตีศลิป์ทุก
แขนง ทัง้ในเชงิบรบิทและเนื้อหาทางดนตร ีทัง้นี้ โครงการฯไดท้ าหน้าที่
ในการใหก้ารศกึษาและความรูเ้หล่านัน้ โดยการเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจได้
มปีระสบการณ์ทีห่ลากหลาย ทัง้จากการสมัผสัตวังานดนตร ี หรอืการมี
โอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูรู้ใ้นคตีศลิป์แขนงต่างๆ ซึง่มกัเป็น
ผูม้ปีระสบการณ์และความรูเ้ฉพาะดา้น ทัง้ดนตรไีทย ดนตรตีะวนัตก
และไทยสากล ดงัปรากฏในกจิกรรมดา้นสงัคตีศลิป์ต่างๆ ทีโ่ครงการได้
จดัขึน้ 

2.2 ดนตรคีลาสสกิตะวนัตก  
โครงการฯไดจ้ดักจิกรรมเกีย่วกบัดนตรคีลาสสกิตะวนัตก รวม 6 ครัง้คอื 

1. “ภาษาอารมณ์-ภาษาดนตร”ี วนัที ่13 มนีาคม 2546 ณ คณะดุรยิางคศาสตร ์    
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
2. “ดนตรีคลาสสิกจากจุดยืนของผู้ ฟัง” วันที่  10 เมษายน 2546 ณ ศูนย์
มานุษยวทิยาสรินิธร 
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3. โมซาร์ตกับอุปรากร “ขลุ่ ยวิเศษ” วันที่  17 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนย์
มานุษยวทิยาสรินิธร 
4. “ดนตรีคลาสสิกจากมุมมองของคีตกวไีทย” วนัที่ 28 มิถุนายน 2546 ณ 
ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
5. “บทบาทและภาพลกัษณ์ของวาทยกร” วนัที่ 19 กรกฎาคม 2546  ณ ศูนย์
มานุษยวทิยาสรินิธร 
6. การเสวนาหลังการแสดงดนตรี “เงาะป่า” ของอภิสิทธิ ์วงศ์โชติ 12 – 13
มถิุนายน 2547 ณ ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

กจิกรรมทีจ่ดัขึ้น เป็นการใหข้อ้มูลความรูท้ ัง้ในแง่เนื้อหาดนตร ีและบรบิท
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง การวเิคราะห์ผลงานมีเนื้อหาชดัเจน และสามารถสร้างความ
เขา้ใจใหผู้้ฟังไดม้าก  แต่แมว้่าการอภปิรายและวเิคราะห์จะชดัเจนมากในกจิกรรม
ดนตรคีลาสสิกตะวนัตก แต่เมื่อกล่าวถึงการแสดงออกในเชิงวิจารณ์ ซึ่งแม้จะมี
มากกว่าในกจิกรรมดนตรไีทย แต่กส็ามารถกล่าวไดว้่า กจิกรรมทีโ่ครงการฯไดจ้ดั
ขึน้นี้ ไดช้่วยสรา้งพืน้ฐานองคค์วามรูท้ีม่าจากประสบการณ์ของผูป้ฏบิตัแิละผูส้รา้ง 
อนัเป็นองคค์วามรูร้ะดบับุคคลทีม่ผีลต่อความเขา้ใจในตวังาน และเป็นพืน้ฐานของ
ความคดิเชงิวจิารณ์ได ้ ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 เนื้อหาในการบรรยายและอภปิรายเป็นเนื้อหาเฉพาะทางดนตรทีีผู่้
เขา้ฟังส่วนใหญ่อาจไม่ทราบมาก่อน ดงันัน้ กจิกรรมเหล่านี้จงึเป็น
การเสนอขอ้มูลความรูร้วมทัง้ประสบการณ์ของผู้รู้ให้แก่ผู้ฟัง  ซึ่ง
อาจยงัไม่ส่งผลถึงการแลกเปลี่ยนทศันะวจิารณ์   เนื่องจากการ
อภิปรายส่วนใหญ่จะต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ อันเป็น
พื้นฐานที่จะสร้างวัฒนธรรมการวิจารณ์ให้เกิดขึ้นได้   ซึ่งเป็น
ข้อสังเกตที่ โครงการฯ ได้ประจักษ์ มาโดยตลอดนับตั ้งแต่
โครงการฯ ภาคแรก 

2.2.2 ในการจดักิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯได้เชิญผู้รู้ในสาขาต่างๆ 
ทัง้ในฐานะผู้สร้าง ผู้ปฏิบตั ินักวชิาการมาเป็นวทิยากรท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และวทิยากรก็สามารถตอบค าถาม
ใหเ้กดิความกระจ่างในประเดน็ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงและ
ผลงานได้ การจัดกิจกรรมเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการ
วจิารณ์เชงิมุขปาฐะขึน้อย่างน่าสนใจ ซึ่งแมจ้ะมผีู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ไม่มากนัก แต่ความเข้มข้นของกิจกรรมเหล่านี้มิได้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผูร้่วมกจิกรรม แต่อยู่ทีก่ารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัผูส้นใจ
ซึ่งก่อให้เกิดสมัฤทธิผ์ลในเชิงคุณภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิารณ์ 
อนัเป็นวตัถุประสงคห์นึ่งของโครงการฯ 
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2.2.3 ผลของการวจิยัการรบัการวจิารณ์ เป็นการยนืยนัปัญหาเรื่ององค์
ความรู้อย่างชัดเจน   และอาจกล่าวได้ว่า มีนัยส าคัญทาง
การศึกษาที่จะต้องมสี่วนสร้างความแขง็แกร่งทางวชิาการให้กับ
ผูเ้รยีน 

 
 

ดนตรดี้วย เพื่อเป็นแนวทางกบัการแสดงทศันะวจิารณ์ต่อดนตร ี
ซึง่ผลจากการวจิยัการรบัการวจิารณ์ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัญหาใน
สว่นนี้อย่างชดัเจนดว้ย หรอือาจกล่าวไดว้่า แมก้ลุ่มทีเ่ป็น “คนใน” 
กย็งัไม่สามารถสือ่ และรบัสารการวจิารณ์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

2.2.4 เมื่อเทียบกิจกรรมสาขาดนตรไีทย กบัสาขาดนตรตีะวนัตก  จะ
เหน็ไดช้ดัเจนว่ามคีวามคลา้ยคลงึบางประการ  ในแง่ทีไ่ม่สามารถ
สรา้งให้เกดิการวจิารณ์ไดอ้ย่างชดัเจน เช่นกลุ่มนักศกึษาในสาขา
ดนตรีโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับงานต้นแบบและบริบทที่
เกี่ยวข้อง ส่วนดนตรีไทยนั ้น แม้จะมีความรู้แต่ก็อาจยังอยู่ใน
เงื่อนไขจ ากดัทีเ่ป็นความรูเ้ฉพาะ  ไม่กวา้งหรอืครอบคลุมพอทีจ่ะ
อธบิายปรากฏการณ์ทางดนตรทีัง้หมดได้อย่างลุ่มลกึ  เมื่อเทยีบ
กจิกรรมในส่วนต่างๆของสงัคตีศลิป์แล้ว จะมคีวามคล้ายคลงึกนั
ในด้านความสามารถในการวเิคราะห์วจิารณ์เนื้อหาในเชงิลกึของ
ผลงานต่างๆทัง้ของไทยและตะวนัตก และวธิกีารวจิารณ์ส่วนใหญ่
เห็นได้ชดัเจนว่า การวจิารณ์เชิงมุขปาฐะจะปรากฏเด่นชดัและมี
นัยที่น่าสนใจในกลุ่มผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ส่วนการวจิารณ์อย่างเป็น
ลายลักษณ์นั ้นยังไม่ปรากฏเพิ่มมากขึ้น ทัง้นี้อาจเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองกจิกรรมซึ่งเอือ้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างมสีว่นร่วมใน
การแสดงความเหน็และวจิารณ์ร่วมกนัแบบมุขปาฐะมากกว่าการ
น าเสนอทัศนะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งอย่างชัดเจน รวมทัง้
ขนบทางวฒันธรรมบางอย่างเกี่ยวกบัดนตรไีทยอาจยงัมผีลต่อการ
วจิารณ์ จงึท าใหเ้กดิการหลกีเลีย่งการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์ 

2.3 ดนตรไีทยสากล    
โครงการฯไดจ้ดักจิกรรมเกีย่วกบัดนตรสีากล รวม 7 ครัง้ คอื 

1. “แนวทางการวจิารณ์เพลงไทยสากล” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 ณ 
ห้องเรวัติ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจนัทร ์
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2. การสมัมนา “มณัฑนาวชิาการ” และการแสดงดนตร ี“เบกิฟ้า มณัฑนา 
โมรากุล” วนัที่ 15-16 พฤศจกิายน 2546 ณ หอประชุม มหาวทิยาลยั
ศลิปากร วทิยาเขตวงัท่าพระ 

3. “เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล ” วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2547  ณ  ศูนย์
มานุษยวทิยาสรินิธร 

4. “เพลงสุนทราภรณ์ในกระแสของความเปลีย่นแปลง” วนัที ่13 มนีาคม 
2547 ณ   ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

5. “เพ็ญศร ีพุ่มชูศร ีบนเส้นทางคตีศิลป์”  วนัที่ 8 พฤษภาคม 2547 ณ 
ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

6. “การวจิารณ์ผลงานของ วนิัย จุลละบุษปะ” วนัที ่13 ธนัวาคม 2546 ณ 
ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

7. “ชอุ่ม ปัญจพรรค์กับเพลงสุนทราภรณ์” วนัที่ 18 ธนัวาคม 2547 ณ 
ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

 
การจดักิจกรรมเกี่ยวกับเพลงไทยสากลนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่ากิจกรรม

สาขาดนตรไีทยและสาขาดนตรตีะวนัตก   อกีทัง้ผูร้่วมโครงการฯ ยงัมคีวามหลากหลายทัง้
ในแง่คุณวุฒ ิ วยัวุฒ ิและประสบการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกบัการวจิารณ์นัน้   กล่าว
ไดว้่ามคีวามตื่นตวัมากกว่ากจิกรรมอื่นๆ ของโครงการฯ   เนื้อหาโดยรวมมทีัง้การใหข้อ้มูล
ดา้นต่างๆ และการแสดงที่ส าคญัคอื การทีผู่ม้สี่วนร่วมในการสรา้งสรรค์ผลงานไดม้ีโอกาส
แสดงความคดิเหน็และวเิคราะหผ์ลงานทีไ่ด้สรา้งขึน้  รวมทัง้กลุ่มบุคคลทีม่คีวามชื่นชมและ
สนใจศิลปะแขนงนี้  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคกึคกั  และได้แสดงทศันะต่างๆ ที่น่าสนใจ
อย่างยิง่ ทัง้ในเรื่องของดนตรแีละพฒันาการของดนตร ีโดยเฉพาะกจิกรรมเด่นที่น่าสนใจ
คอื กรณีตวัอย่างของนักร้อง (มณัฑนา โมรากุล) ที่มกีารอภปิรายเกี่ยวกบัการสร้างสรรค์
งาน ท าใหเ้กดิความเขา้ใจงานนัน้ๆ และตวัผูส้รา้งงานมากขึน้ 

ประเดน็ทีน่่าสนใจในกจิกรรมนี้คอื การอภปิรายถงึการตคีวามใหม่ของวงดนตรแีละ
นักรอ้ง  เมื่อนักดนตรรีุ่นใหม่น าผลงานเก่ามาแสดง  โดยไม่ยดึตดิหรอืถูกก าหนดดว้ยแบบ
แผนนิยมดัง้เดมิ  ท าใหเ้กดิประเดน็ทีน่ าไปสูก่ารอภปิรายอย่างกวา้งขวาง 

  ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตเกีย่วกบักจิกรรมดงักล่าว 
2.3.1 กจิกรรมหรอืเนื้อหาทีม่หาชนมสีว่นในการรบัรูแ้ละตดิตามอย่างต่อเนื่องนัน้   

เมื่อน ามาตัง้ประเด็นการวิจารณ์หรอือภิปราย จะได้รบัความสนใจมาก 
โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องทีไ่ม่องิกบักฎเกณฑห์รอืองคค์วามรูท้ีลุ่่มลกึเกนิไป 
ดงักรณี การจดัเสวนาในเรื่องเกี่ยวกบัเพลงไทยสากล ทีผู่ร้่วมกจิกรรมต่าง
สามารถร่วมอภปิรายได้โดยใชป้ระสบการณ์ของแต่ละบุคคลร่วมอภปิราย
ไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
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2.3.2 การตัง้ประเด็นในการอภปิรายและการแสดงตวัอย่างที่ชดัเจน ท าให้เห็น
แนวทางในการแสดงความคิดเห็นได้มากกว่าการบอกข้อสังเกตอย่าง
กว้างๆ หรอืการให้ข้อมูลเชิงวชิาการ ซึ่งท าให้เกิดความรู้สกึว่าเป็นเรื่อง
ของ “ผูรู้้” โดยเฉพาะ     และไม่อาจกระตุ้นให้เกดิการวิจารณ์ในส่วนของ 
“ผู้รบั” หรอืผู้สนใจได้ หรอือาจกล่าวได้อกีอย่างหนึ่งว่า กจิกรรมดา้นเพลง
ไทยสากลนี้ทุกฝ่ายต่างมสีว่นร่วมมาตัง้แต่แรกเริม่แลว้ อย่างไรกต็าม ผลที่
ไดจ้ากการจดักจิกรรมหรอืการอภปิรายของผูรู้แ้ละผูม้ปีระสบการณ์ในดา้น
ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัผลงานสงัคตีศลิป์นัน้ ไดก้่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการสรา้ง
องค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ ซึ่งกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติของผู้รู้ทัง้หลายเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สรุปเป็น
หลักการที่มนีัยส าคญัต่อการศึกษาทางคีตศิลป์ได้ โดยเฉพาะเพลงไทย
สากลนัน้ อาจยงัไม่มกีารอธบิายเป็นหลกัวชิาการอย่างชดัเจน และกล่าวได้
ว่าโครงการฯได้มสี่วนในการกระตุ้นให้เกดิการสงัเคราะห์องค์ความรูจ้าก
ประสบการณ์ต่างๆทีน่่าสนใจอนัจะเป็นตวัหนุนเน่ืองใหเ้กดิการวจิารณ์ได้ 

2.3.3 ความชื่นชมหรอืความนิยมเฉพาะบุคคล น าไปสู่การแสดงความคดิเหน็ที่
สามารถสงัเคราะห์เป็นองค์ความรู้ได้มาก ดงันัน้ การวจิารณ์ที่เริม่จากน า
ความชื่นชมมาแสวงหาหลักการและชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง จึงเป็น
แนวทางทีเ่หมาะสมกบักจิกรรมในสาขานี้ เช่น กรณี “มณัฑนา โมรากุล” ที่
มผีลงานต่างๆเป็นจุดเริม่ของการวเิคราะห์พฒันาการและการแสดงออก 
จนสามารถสงัเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกบัการตีความผลงานของนักร้องผู้นี้
ใหม่ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาผลงาน หรือประเด็นที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ ต่อไปได ้

2.3.4  ความน่าสนใจของกจิกรรมในลกัษณะดงักล่าวนี้ มไิด้จ ากดัอยู่เฉพาะคตี
ศิลป์ เท่ านั ้น  หากแต่ยังข้ามไปถึงวรรณศิลป์ด้วย จึงท าให้มีความ
หลากหลายของเนื้อหาและกระตุ้นให้เกิดทศันะได้มาก ซึ่งความเขา้ใจใน
วรรณศิลป์มีความหมายต่อพัฒนาการและการตีความในการแสดงออก
อย่างเหน็ไดช้ดัเจน โดยนักรอ้งเพลงไทยสากลหลายท่านต่างใหค้วามเหน็
ไปในทิศทางเดียวกนัถงึความสมัพนัธ์ในส่วนนี้ ทัง้นี้  เมื่อเทียบกบัดนตรี
ตะวนัตกแลว้จะเหน็ว่า อุปสรรคประการหนึ่งคอืความสามารถในการเขา้ใจ
ตวับท (ทัง้ดนตรแีละบทรอ้ง) ของผูฟั้งทีต่่างกนั จงึไม่อาจกา้วเขา้ไปหาตวั
งานไดล้กึซึง้พอทีจ่ะน ามาอภปิรายในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งได้ 

 
2.4 การจดัสมัมนา Cross-Cultural Seminar 

โครงการจดั Cross-Cultural Seminarการสมัมนาในหวัขอ้ “Music in the 
Context of East-West Encounter” ซึง่ม ี Mr. Robert Walker เป็นวทิยากร จดัได้
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ว่าเป็นการสมัมนาทีเ่ป่ียมดว้ย “พลงัทางปัญญา” เพราะความเขม้ขน้ในการ
อภปิราย วทิยากรพยายามแสดงความเหน็ตามแนวทางของ cross-cultural ผูว้จิยั
มขีอ้สงัเกตดงันี้ 
2.4.1 วทิยากรพยายามชีใ้หเ้หน็ว่าดนตรแีละพฒันาการของดนตร ี เป็นสว่นหนึ่ง

ของประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม (cultural history) และถา้จบักระแสของความ
เปลีย่นแปลงในดา้นของประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมไดก้จ็ะเขา้ใจพฒันาการ
ดา้นดนตร ี ในทางทีก่ลบักนัการวเิคราะหด์นตรใีนทางลกึกจ็ะช่วยใหไ้ด้
ค าตอบในประเดน็ส าคญัๆ ในเรื่องของประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมดว้ย 

2.4.2 วทิยากรพยายามชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างระหว่างตะวนัตกกบัไทยและ
ตะวนัออก แมว้่าวทิยากรจะตอกย ้าตัง้แต่เริม่แรกว่าการวเิคราะหข์องเรา
ไม่ใช่การประเมนิคุณค่า แต่ผูร้่วมสมัมนาฝ่ายไทยบางคนกอ็ดไม่ไดท้ีจ่ะ
แสดงท่าทเีชงิปกป้องตวัเอง (self-defensive) ซึง่หวัหน้าโครงการพยายาม
ชีใ้หเ้หน็ว่า แมจ้ะไม่ใช่การประเมนิคุณค่าเชงิเปรยีบเทยีบ แต่วทิยากรกไ็ม่
มทีางเลอืกอื่น นอกจากจะใชเ้ครื่องมอืวเิคราะห ์ (analytical tool) ทีเ่ป็น
ของตะวนัตก ในสว่นทีเ่กีย่วกบัดนตรตีะวนัตกเอง ผูเ้ชีย่วชาญดนตรี
ชาวตะวนัตกดว้ยกนักค็ดิว่า วทิยากรมองขา้มดนตรตีะวนัตกในศตวรรษที ่
20 ซึง่ผนัตวัเขา้มาใกลก้บัดนตรตีะวนัออกมากอย่างสงัเกตเหน็ได้ 

2.4.3 วทิยากรใชว้ธิกีารของ “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” ดว้ยการเปรยีบเทยีบ
ความเปลีย่นแปลงของดนตรตีะวนัตกทีพ่อ้งกบัทศันศลิป์ เช่น น าเรื่องของ
การประสานเสยีงมาวเิคราะหร์่วมกบั “perspective” แลว้โยงขา้ม
วฒันธรรมมาสูป่ระสบการณ์ของไทย โดยวเิคราะหจ์ติรกรรมฝาผนงั 
ผูเ้ชีย่วชาญทศันศลิป์ของไทยตัง้ขอ้สงัเกตว่าวทิยากรอาจด่วนสรุปในบาง
ประเดน็ โดยมไิดม้องธรรมชาตขิองศลิปะประเภทนัน้ๆ เช่น จติรกรรม ถูก
ก าหนดดว้ย “กรอบ” ซึง่อาจแตกต่างจากดนตร ี

2.4.4 ผูร้่วมสมัมนาฝ่ายไทยทีจ่ดัเจนในดา้นดนตรไีทย มองเหน็ลกัษณะทีพ่อ้งกนั
ระหว่างดนตรไีทยกบัดนตรตีะวนัตก แต่กย็งัไม่สามารถตอบค าถามที่
วทิยากรตัง้ขึน้ได ้อาท ิเหตุใดช่วงเสยีง (range) ของเครื่องดนตรไีทย เช่น 
ระนาด จงึแคบกว่าเครื่องดนตรตีะวนัตก ค าตอบทีใ่หค้อื ไม่ตอ้งการช่วงที่
กวา้ง เพราะแมแ้ต่ใชช้่วงทีแ่คบกส็รา้งความมัง่คัง่และความหลากหลาย
ในทางดนตรไีดอ้ยู่แลว้! เช่นเดยีวกบัค าถามในเรื่องของดนตรตีะวนัตก ไม่
มคี าตอบว่าเหตุใดโลกตะวนัตกจงึไม่พฒันาเครื่องเคาะจงัหวะขึน้มาก่อน
ศตวรรษที ่19 

2.4.5 ถา้พจิารณาในแงข่องวฒันธรรมการวจิารณ์แลว้ การสมัมนาครัง้นี้จดัไดว้่า 
มใิช่เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในระดบัของขอ้เทจ็จรงิ แต่มกีารให้
ความคดิเชงิวจิารณ์อยู่ตลอดเวลา และกม็กีารโตเ้ถยีงดว้ยเหตุผล และดว้ย
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หลกัฐาน ยงัมปีระเดน็คา้งอกีจ านวนหน่ึง ซึง่น่าจะมกีารจดัสมัมนาลกัษณะ
นี้อกีต่อไป 

 
3 ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการภาคแรกกบัโครงการภาคสอง 

กิจกรรมและการด าเนินการของโครงการทัง้ 2 ภาคที่มคีวามต่อเนื่องกนั คอื การน าสรร
นิพนธ์บางส่วนมาใช้เป็นแนวทางในการวจิยัผู้รบัและการพฒันาให้เกิดกิจกรรมการวจิารณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลการพัฒนากิจกรรมการวิจารณ์ได้บรรลุผลในระดบัหนึ่ง และแม้ว่าจะยงัไม่บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ย่างเตม็ที ่แต่บทสรรนิพนธ์ทีไ่ดด้ าเนินการตัง้แต่โครงการภาคแรกกส็ามารถน ามาใช้
ส าหรบัการขยายและ “สกดั” องคค์วามรูบ้างประการในเรื่องสงัคตีศลิป์ไดก้ระจ่างขึน้ เช่น กรณีบท
วจิารณ์ “ลาวแพนเพลงที่สะท้อนวิญญาณการต่อสู้ของประชาชน” ได้น ามาซึ่งข้ออภิปรายและ
ความเห็นจากผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนการวิจยัผู้รบัได้มาก ในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงนี้ 
โครงการ ภาค 2 ได้ให้ความชดัเจนเกี่ยวกบัสมมุตฐิานบางประการที่ตัง้ไวใ้นขณะด าเนินโครงการ
ภ า ค แ ร ก  
ดงัเหน็ไดช้ดัเจนจากขอ้สงัเกต คอื 

3.1 ผลจากการจดักจิกรรมและการวจิยัการรบัการวจิารณ์ สามารถยนืยนัได้ถึงความขาด
แคลนองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกบัดนตรทีัง้ไทยในกลุ่มผู้สนใจทัว่ไป และตะวนัตก ซึ่ง
อาจเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มนักศกึษาดว้ย อนัจะน าไปสูค่วามเขา้ใจทัง้ในเนื้อหาและ
บรบิท ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่ได้ตัง้ขึ้นไว้ตัง้แต่โครงการภาคแรกแล้ว ซึ่งสามารถเหน็ได้
ชดัเจนจากการวจิยัผูร้บัในโครงการภาค 2 นี้ 

3.2 สมมุตฐิานเกี่ยวกบัผูร้บัทีเ่ป็น “คนใน” และ “คนนอก” ว่าควรจะมคีวามแตกต่างในดา้น
ความรูแ้ละการวจิารณ์ อาจไม่สามารถใชก้บักลุ่มผูร้บัในการวจิัยนี้ได ้ทัง้นี้จากการวจิยั
พบว่า ในกลุ่มดนตรไีทย “คนใน” และ “คนนอก” นัน้ไม่มคีวามแตกต่างในด้านความรู้
ทางดนตร ีซึ่งอาจกล่าวไดว้่า ทัง้ 2 กลุ่มนี้ มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัดทีีจ่ะสามารถเขา้ถงึตวั
งานไดอ้ย่างไม่แตกต่างกนั ส่วนในกลุ่มดนตรตีะวนัตกเหน็ไดถ้งึความแตกต่างในเรื่อง
ขอ้มูลทัง้ทางลกึและบรบิททางดนตร ีอกีทัง้พบว่า แม้กลุ่มผู้ที่ศกึษาทางดนตรเีองก็ยงั
ไม่สามารถรบัขอ้มูลจากงานวจิารณ์ได้ทัง้หมด ซึ่งเป็นขอ้สงัเกตที่พบว่า แตกต่างจาก
สมมุตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวแ้ต่เดมิว่า ผูร้บักลุ่มนี้ซึง่ศกึษาดนตรมีาโดยตรง น่าทีจ่ะมพีืน้ความรู้
ทีม่ากกว่าผูร้กัสมคัรเล่นทัว่ไปทีโ่ครงการจดัไวใ้นกลุ่ม "คนนอก" 

3.3 ความคดิในเรื่องการขาดพื้นที่ในสื่อคอื ปัจจยัส าคญัต่อการวจิารณ์ในสาขาสงัคตีศลิป์
นั ้น อาจไม่ใช่ข้อสรุปที่ถูกต้องแต่เพียงปัจจัยเดียว แต่การที่ผู้ร ับและผู้วิจารณ์มี
ประสบการณ์ที่ต่างกนัอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความเขา้ใจในงานต้นแบบและบรบิททาง
ดนตรสี่งผลให้คนทัง้สองกลุ่มนี้ไม่สามารถจะสื่อสารกนัโดยผ่านบทวจิารณ์ได้ ในกรณี
เกี่ยวกับการให้โอกาสและให้พื้นที่ในสื่อนัน้ ยงัเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาการ
วจิารณ์อยู่อย่างมาก เพราะหากขาดการสนับสนุนด้านต่างๆ จากสื่อ บทวจิารณ์ที่จะ
เผยแพร่ต่อสาธารณะกจ็ะมจี านวนน้อย และส่งผลต่อการทีผู่ร้บัจะขาดโอกาสไดร้บังาน
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วจิารณ์ด้วย ดงันัน้ การเผยแพร่บทวจิารณ์ในสื่อจงึยงัเป็นกจิกรรมที่มคีวามส าคญัต่อ
การพฒันาการวจิารณ์เพือ่ประโยชน์ของมหาชนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

 
4 ความเช่ือมโยงกบัการวิจยัการรบัการวิจารณ์ 

ดงัไดก้ล่าวในขอ้ 3 ถงึขอ้สงัเกตและสมมุตฐิานบางประการทีไ่ดต้ัง้ไวใ้นโครงการภาคแรก 
ซึ่งขอ้ยนืยนัเหล่านี้ลว้นมาจากการวจิยัการรบัการวจิารณ์แทบทัง้สิน้ และความเชื่อมโยงที่ส าคญัที่
เกิดจากส่วนของการวจิยัการรบัคอื ความชดัเจนในเรื่อง ความแตกต่างของกลุ่ มคน    (ใน/นอก
สาขา) ว่าไม่เป็นปัญหาในเรื่องการรบัสารจากบทวจิารณ์ แต่ปัจจยัส าคญัคอื พื้นความรูแ้ละความ
สนใจในระดบับุคคลเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเข้าใจงานวจิารณ์ อีกทัง้ผลการวิจยัการรบัยงัท าให้
เขา้ใจถงึอุปสรรคภายในบทวจิารณ์เองที่อาจยงัไม่เอื้อต่อการสรา้งความเข้าใจในกลุ่มผู้รบัที่อยู่ใน
บริบทสังคมที่แตกต่างจากดนตรี เช่น การใช้ภาษา และการอภิปรายที่เชื่อมโยงกับบริบท
นอกเหนือจากดนตรทีี่ส่งผลมายงัดนตรดีว้ย ทีส่ าคญัยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึระบบการศกึษาว่า บุคคล
ในสาขาอาจไม่มคีวามรูม้ากกว่าผูส้นใจในศลิปะนัน้ๆก็ได ้หรอือาจกล่าวไดว้่า ผู้รกัสมคัรเล่นอาจมี
ความสามารถในการรบัรู้ทางศิลปะและการรบัสารจากบทวจิารณ์ได้มากหรอืไม่ต่างจากบุคคลใน
สาขา 

ผูว้จิยัพบว่ากลุ่มผูส้นใจดนตรคีลาสสกิตะวนัตกแสดงความเหน็ชดัเจนในเรื่องคุณค่าของ
งานวจิารณ์ โดยเฉพาะบทวจิารณ์ทีแ่ปลจากต่างประเทศช่วยสรา้งความเขา้ใจในเรื่องดนตรใีหก้ลุ่ม
ผูร้บัไดม้าก ในขณะทีก่ลุ่มผูร้บัทีส่นใจดนตรไีทย ยงัมคี าถามอยู่มากเกีย่วกบัการน าเสนอความเหน็
ในบทวจิารณ์ต่างๆ จากผลการวจิยัการรบัฯ พบว่าปัจจยัส าคญัคอื ในกลุ่มผูส้นใจดนตรไีทยนัน้ พืน้
ฐานความรูใ้นทางดนตรไีม่มคีวามแตกต่างกนัในระหว่างกลุ่มผู้รบัทีเ่ป็น “คนใน” และ “คนนอก”  ซึง่
พืน้ฐานความรูด้งักล่าวหมายถงึประสบการณ์ในทางปฏบิตัดิว้ย ดงันัน้ปฏกิริยิาทีม่ตี่อบทวจิารณ์จงึ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึเนื้อหา และการ “เขา้ถงึ” ในเรื่องดนตรขีองผูว้จิารณ์ดว้ย แต่ในสว่นของการ
วจิารณ์บรบิทนัน้ ทัง้ผูร้บัในกลุ่มดนตรไีทยและตะวนัตก สว่นใหญ่จะยอมรบัและเหน็คุณค่าของบท
วจิารณ์เหล่านี้ในดา้นการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัดนตร ี

ส าหรบับทวจิารณ์สงัคตีศลิป์สว่นหน่ึงทีผู่ว้จิยัไดน้ าไปใชใ้นการสมัภาษณ์กลุ่มนกัศกึษา
ทางดนตรใีนระดบัปรญิญาตรนีัน้ ประสบปัญหาในเรื่องของความเขา้ใจความเรยีงเชิงวจิารณ์และเชงิ
วชิาการ แต่ส าหรบัในกลุ่มนกัศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี รวมทัง้กลุ่ม “คนนอก” ไม่ประสบ
ปัญหาดา้นการอ่านท าความเขา้ใจในนยัต่างๆทีป่รากฏในบทวจิารณ์ นอกจากนี้ ประเดน็ขอ้โตแ้ยง้
ต่างๆ จากกลุ่มผูร้บัทีม่ตี่อบทวจิารณ์ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการเสนอทศันะวจิารณ์และ
ศกัยภาพของผูร้บัในระดบัต่างๆกนั เท่ากบัเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการพนิิจปัญหาของการวจิารณ์ใน
ลกัษณะทัว่ไปไดด้ว้ย 

 
5 บทวิเคราะห์กิจกรรมท่ีด าเนินการในภาคสอง 

จากกจิกรรมของสาขาสงัคตีศลิป์ทีด่ าเนินการผ่านมา ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 2 แลว้      
(กจิกรรมของสาขาสงัคตีศลิป์) ไดแ้สดงนยัส าคญัเกีย่วกบัการวจิารณ์คอื 



30/06/48                            รายงานผลการวจิยั สาขาสงัคตีศลิป์ 181 

5.1 การวจิารณ์ไม่จ าเป็นตอ้งยดึตดิกบัการไดส้มัผสักบัการแสดงสดเสมอไป ทัง้นี้เพราะผล
จากการบนัทกึการแสดงในรูปแบบต่างๆสามารถเอือ้ใหเ้กดิการวจิารณ์ทีห่ลากหลาย
รปูแบบขึน้ดว้ย  นกัวจิารณ์สว่นหนึ่งอาจใหค้วามส าคญัต่อการวจิารณ์จากงาน
บนัทกึเสยีงซึง่น่าสนใจและมบีทบาทไดไ้ม่น้อยกว่าการวจิารณ์การแสดง ซึง่ยงันับว่ามี
น้อย และเป็นขอ้จ ากดัของการวจิารณ์ในสงัคมไทยปัจจุบนั นอกจากนี้การอภปิราย
บรบิทต่างๆ ทัง้ในดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลงานดนตรหีรอืบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการทีส่ง่ผลต่อคุณภาพของการแสดงกน็ับว่ามคีวามน่าสนใจ ดงัเหน็ไดจ้าก บทสรร
นิพนธท์ีโ่ครงการฯไดค้ดัสรรจ านวนหน่ึงเป็นการวจิารณ์บรบิททีช่ีใ้หเ้หน็ถงึผลกระทบ
ต่อคุณภาพดนตรโีดยตรง จากขอ้มลูทัง้ทางดนตรแีละบรบิทต่างๆทีอ่ยู่เบือ้งหลงัของ
ผลงานเหล่านัน้กส็ามารถเชื่อมโยงใหเ้กดินัยทางการวจิารณ์เปรยีบเทยีบกบั
ปรากฏการณ์ทางดนตรอีื่นๆ ได ้ โดยเฉพาะการเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ต่าง
วฒันธรรม เช่น “กลบัไปหาชาวบา้น : โมซารต์กบัอุปรากร ‘ขลุ่ยวเิศษ’” ไดก้ระตุน้ให้
พจิารณาถงึการแสดงอุปรากรเรื่องเดยีวกนัโดยคณะ Bangkok Opera และเงือ่นไข
ต่างๆในบรบิทของสงัคมไทยทีเ่ป็นปัจจยัซึง่สง่ผลถงึการแสดงได ้แมว้่าผูเ้ขา้เสวนาสว่น
หนึ่งมไิดม้โีอกาสไปชมอุปรากรเรื่องดงักล่าวกต็าม หรอืจากการจดัเสวนา “ดนตรี
คลาสสกิจากมุมมองของคตีกวไีทย” กไ็ดม้ปีระเดน็ต่างๆ ทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัการแสดงสด
โดยตรง แต่จากการจดักจิกรรมนี้ท าใหเ้หน็ถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการเขา้ถงึตวังานทาง
สงัคตีศลิป์ว่า ไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณาเฉพาะตวัผลงานนี้เท่านัน้ แต่ควรใหค้วามสนใจใน
ขอ้มลูสว่นอื่นๆทีจ่ะมาช่วยเสรมิความเขา้ใจดว้ย ซึง่แมใ้นทีสุ่ดอาจไม่มสีิง่ใดมาทดแทน
ตวัผลงานไดก้ต็าม อาจกล่าวไดว้่า การวจิารณ์เป็นวาทกรรมอสิระ หมายความว่า เป็น
วาทกรรมทีม่คีุณค่าเป็นอสิระ กล่าวคอืไม่ผกูอยู่กบัการแสดงทีก่ล่าวถงึในบทวจิารณ์นัน้
โดยเฉพาะ 

5.2 การจดักจิกรรมเฉพาะในกลุ่มผูส้นใจสงัคตีศลิป์ยงัไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์
เท่าทีค่วร แต่กจิกรรมทีเ่ป็นการผสานระหว่างหลายสาขา ทัง้ในดา้นเนื้อหาและรปูแบบ
ดนตร ีเช่น กรณี “เงาะป่า” ของอภสิทิธิ ์วงศโ์ชต ิหรอืการมผีูเ้ขา้ร่วมทีห่ลากหลายกลบั
เอือ้ใหเ้กดิประเดน็การวจิารณ์ทีห่ลากหลายกว่า ซึง่จากขอ้สงัเกตถงึผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
สาขาสงัคตีศลิป์ อาจกล่าวไดว้่า กลุ่มดนตรคีลาสสกิและดนตรไีทยม ี “มหาชน” ทีเ่ป็น
ผูฟั้งและสนใจต่อการวจิารณ์น้อยกว่าสาขาอื่นๆ ทัง้นี้จากการประชุมผูว้จิยัของ
โครงการฯ ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถงึ “มหาชน” ทีเ่ป็นผูส้นใจในการฟังและการวจิารณ์ของ
สาขาสงัคตีศลิป์ว่า อาจเป็นเพราะธรรมชาตขิองศลิปะแขนงนี้ทีไ่ม่เรยีกรอ้งทีจ่ะตอ้งมี
ผูฟั้ง โดยทีก่ลุ่มนกัดนตรสีามารถเล่นดนตรเีพือ่ฟังเองและ “มหาชน” ทางดนตรคีอืผล
พลอยไดจ้ากการฟังกนัเองของกลุ่มนกัดนตร ี และในขณะเดยีวกนักอ็าจมนีกัดนตรบีาง
กลุ่ม/คนทีพ่ยายามจะน าดนตรขีองตนเองเขา้สูม่หาชน การทีว่งดนตรมีผีูฟั้งทีเ่ป็นผูรู้้
และเขา้ใจในดนตรอีย่างดนีัน้ นอกจากจะเป็นการสรา้งความตื่นตวัในวงการดนตรแีลว้ 
มหาชนกลุ่มนี้ยงัท าหน้าทีก่ ากบัและควบคุมคุณภาพของดนตรโีดยทางออ้มไดด้ว้ยใน
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รปูของการแสดงความเหน็ผ่านงานวจิารณ์ทัง้ลายลกัษณ์และมุขปาฐะ ดงันัน้การจดั
กจิกรรมสงัคตีศลิป์ทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมจ านวนน้อย จงึอาจไม่ใช่ปัญหาส าคญัของการจดั
กจิกรรม หากแต่การทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมจากหลากหลายสาขาท าใหเ้กดินัยของการวจิารณ์และ
การตัง้ประเดน็ต่างๆ ในเชงิ “ศลิปะและการวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั” ไดม้ากขึน้ 

5.3 การจดักิจกรรมสาขาสงัคีตศิลป์ในเรื่องของเพลงไทยสากลนัน้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่ากจิกรรมของสาขาดนตรคีลาสสกิและสาขาดนตรีไทย แต่ก็ยงัไม่เกิดประเด็น
ของการวจิารณ์มากนัก ทัง้นี้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ชื่นชมกบัผลงานและ
นักร้อง ดงันัน้การเขา้ร่วมกิจกรรมจงึอาจมใิช่เพื่อจุดประสงค์ของการร่วมเสวนาหรอื
ตอบสนองกบัเนื้อหาของการจดักจิกรรม แต่การเขา้ร่วมกจิกรรมเป็นไปเพื่อความชื่ น
ชมในผลงานทีต่นชื่นชอบ และแมว้่าจะเขา้ร่วมเสวนากเ็พื่อต้องการค ายนืยนัความรูส้กึ
จากผูท้ีม่คีวามรูส้กึเช่นเดยีวกบัตน จงึอาจกล่าวไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมของดนตรไีทย
สากลนี้ มาเพื่อรบัและเลือกรบัในสิ่งที่ตนพอใจ มากกว่าการมีส่วนร่วมในการแสดง
ทศันะวจิารณ์ แต่อย่างไรกต็าม โครงการฯ กไ็ดน้ัยของการรบัจากผูฟั้งกลุ่มนี้ว่า ปัจจยั
ของความพงึพอใจและการชื่นชมกบังานดนตรตี้นแบบ มขีอ้ใดบ้างที่เป็นการน าเสนอ
โดยการตีความใหม่ เช่น การวิเคราะห์การแสดงออกของนักร้องซึ่งเป็นผู้สร้างงาน
ต้นแบบ และการเสนอการตีความใหม่ โดยนักร้องรุ่นใหม่ ผู้ฟังสามารถเปรยีบเทียบ
วเิคราะหว์จิารณ์ไดม้าก ซึง่ถอืว่า เป็นประเดน็ส าคญัของการจดักจิกรรมนี้ 

5.4 กจิกรรมดา้นดนตรไีทย แมจ้ะมผีูเ้ขา้ร่วมมาก แต่กม็ลีกัษณะคลา้ยกจิกรรมเพลงไทย
สากลคอื การมาชื่นชมผลงาน และการมารบัประสบการณ์ทางดนตรทีีต่นเองกม็ี
ประสบการณ์เช่นเดยีวกนั ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมสามารถน า
ประสบการณ์ทัง้สองมาเปรยีบเทยีบกนัได ้และเสนอเป็นทศันะวจิารณ์ แต่ทศันะวจิารณ์
กอ็าจไม่มกีารอภปิรายกนัอย่างกวา้งขวาง ซึง่เป็นวถิขีองผูอ้ยู่ในกระแสวฒันธรรม
ดนตรไีทยทีม่กัจะยอมรบัความแตกต่างทางดนตรทีีเ่กดิขึ้นได ้ และดว้ยกรอบวฒันธรรม
บางประการจงึหลกีเลีย่งทีจ่ะแสดงความเหน็ใดๆ ทีจ่ะสง่ผลกระทบถงึตวับุคคลได ้
โดยเฉพาะการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์ แต่ในกลุ่มผูรู้ม้กัจะมกีารวจิารณ์ปรากฏการณ์
ทางดนตรทีีเ่กดิขึน้เป็นมุขปาฐะอยู่เสมอ จากกรณีการอภปิรายเรื่องป่ีพาทยเ์สภา ใน
การประชุมใหญ่ประจ าปีครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2548 ณ    ศูนยม์านุษยวทิยา
สรินิธร วทิยากร ครศูริ ิ วชิเวช ไดอ้ภปิรายประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องป่ีพาทย์
เสภาซึง่ไดส้อดแทรกการวเิคราะหแ์ละวจิารณ์ ตลอดเวลาทีอ่ภปิรายไปในรูปของการ
เล่าเรื่อง นอกจากนี้ยงัเสนอองคค์วามรูใ้นเรื่องเกีย่วกบัดนตรไีทย จงึอาจเรยีกไดว้่าเป็น
การบรรยายและวจิารณ์อย่างไม่เป็นทางการ อนัถอืไดว้่าเป็นวธิกีารหรอืขนบของไทย 
ประเดน็ทีน่่าสงัเกตเกีย่วกบัการวจิารณ์แบบไทยน้ีคอื การใชว้ธิกีารแสดงตวัอย่าง
เปรยีบเทยีบ เช่นกรณีทางรอ้งต่างๆ ถา้วทิยากรมคีวามเหน็ในเชงิวจิารณ์ว่ามี
ขอ้บกพร่อง กจ็ะใชก้ารสาธติเพือ่เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความแตกต่าง โดยผูฟั้งจะ
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สามารถเหน็ความแตกต่างนัน้ไดอ้ย่างชดัเจน ลกัษณะหรอืวธิกีารนี้อาจเปรยีบไดก้บั
การใช ้“ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี ซึง่ปรากฏอยู่ในวถิขีองดนตรไีทย 

 
6 การวิจารณ์ในฐานะกิจสาธารณะและพลงัทางปัญญาของสงัคม 

สาขาสงัคตีศิลป์ยงัไม่สามารถปรบัให้การวจิารณ์เป็นกจิสาธารณะได้ ซึ่งแม้โครงการจะ
พยายามจดักจิกรรมต่างๆดงัที่ได้รายงานแลว้ แต่ผลที่เกดิจากการจดักจิกรรมนัน้ กย็งัไม่สามารถ
สร้างให้เกิดการวิจารณ์อย่างเป็นสาธารณะให้เพิ่มมากขึ้นได้ อีกทั ้งข้อมูลจากการวจิยัผู้รบัก็ได้
สะทอ้นใหเ้หน็ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อาจกล่าวไดค้อื 

6.1 มหาชนในฐานะผูร้บังานวจิารณ์ของสงัคตีศลิป์อยู่ในวงจ ากดั ซึ่งเป็นขอ้สงัเกตว่าแมจ้ะ
มผีู้ฟังดนตรมีาก แต่ความสนใจทีม่ตี่อการวจิารณ์ยงัไม่คกึคกัเท่าที่ควร รวมถงึการรบั
สารจากงานวจิารณ์ยงัอยู่ในระดบัจ ากดั ซึ่งแม้จะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการดนตรเีองก็ตาม 
โดยเฉพาะดนตรคีลาสสกินัน้ จากผลการวจิยัการรบัการวจิารณ์ชี้ให้เหน็ว่า ยงัไม่อาจ
รบัสารทัง้หมดจากบทวจิารณ์ได้ ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า แม้จะมกีารวจิารณ์คตีศิลป์
อย่างเป็นสาธารณะแต่กย็งัไม่อาจสรา้งพลงัทางปัญญาใหก้บัสงัคมไดอ้ย่างเตม็ที่ 

6.2 กลุ่มผู้รบับางกลุ่ม เช่น กลุ่มดนตรไีทย และไทยสากล แม้ว่าจะมคีวามรู ้ความคุ้นเคย
กบัดนตรแีละบรบิทอนัเป็นภูมหิลงัของดนตรเีป็นอย่างดี กลบัไม่ตื่นตวัที่จะสร้างงาน
วจิารณ์ดนตรใีนแขนงที่ตนสนใจให้เป็นสาธารณะนอกเหนือจากการวจิารณ์อย่างมุข
ปาฐะในกลุ่มของตน ซึ่งอาจเนื่องดว้ยกรอบทางวฒันธรรมและการเลอืกรบัเฉพาะสิง่ที่
สรา้งความพงึพอใจให้เท่านัน้  เช่น การวจิารณ์เชงิมุขปาฐะในแวดวงดนตรไีทย หรอื
กลุ่มผูช้ื่นชมเพลงสุนทราภรณ์ที่ชื่นชมต่องานต้นแบบและศลิปิน ซึ่งก่อให้พวกเขาเกดิ
ความประทับใจได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้รบักลุ่มนี้  (โดยเฉพาะดนตรีไทยสากล) จึงอาจ
ปฏิเสธที่จะวจิารณ์ผลงาน ดงันัน้การวจิารณ์จึงอาจยงัมใิช่กิจของบุคคลส่วนใหญ่ใน
วงการพงึจะกระท าอย่างเป็นสาธารณะ 

6.3 การฟังและการรบัสารทางดนตรีนัน้ ผู้ฟังจ านวนหนึ่งต้องการฟังเพื่อที่จะเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางดนตรใีห้กบัตนเอง รวมทัง้หากเป็นดนตรตี่างวฒันธรรม เช่น ดนตรี
คลาสสกิที่เป็นผลผลติจากสงัคมที่มบีรบิทและสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างจากสงัคมไทย 
การขาดภูมหิลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเพลงต่างๆ จงึเป็นอุปสรรคประการหนึ่งส าหรบัผูฟั้งที่
จะรบัสารและไม่อาจกระตุ้นให้เกดิทศันะวจิารณ์ได้ ในขณะเดยีวกบับทวจิารณ์ทัง้ของ
ไทยและต่างประเทศจ านวนหนึ่งที่แสดงทัศนะวิจารณ์ในเชิงนามธรรม และการ
เชื่อมโยงถงึบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมกอ็าจท าใหเ้กดิช่องว่างในการรบัรูไ้ด ้ดงันัน้
บทวจิารณ์จงึมคีวามลุ่มลกึในหลายระดบัซึ่งผลจากการวจิยัการรบัฯไดช้ี้ใหเ้หน็ประเดน็
เหล่านี้ไดอ้ย่างชดัเจน 

6.4 ในโครงการวจิยัภาคแรกนัน้การวจิยัจะเน้นที่การส ารวจงานวจิยัและประสบการณ์ใน
การท างานวจิารณ์ของนักวจิารณ์ ส่วนในภาคสองนัน้   กิจกรรมและเนื้อหาเป็นการ
เชื่อมโยงประสบการณ์ทัง้ของผูส้รา้งงาน ผูว้จิารณ์และผูร้บัเขา้ดว้ยกนั ซึ่งเป็นแนวทาง
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ในการแสดงให้เหน็พลงัทางปัญญาของผู้เกี่ยวขอ้งในทุกส่วน และมคีวามหลากหลาย
ของเนื้อหาและชี้ใหเ้หน็นยัส าคญัของการสรา้งการวจิยัการรบัฯยิง่ขึน้ไปอกี และแมก้าร
จดักจิกรรมการวจิารณ์และการให้ขอ้มูลส่วนต่างๆทางสงัคตีศลิป์แขนงต่างๆ ยงัอาจมี
นัยของการวจิารณ์ไม่ชดัเจนนัก แต่ความรูแ้ละขอ้มูลในระดบับุคคลหรอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บุคคลทีอ่ยู่เบื้องหลงัผลงานต่างๆ กน็ับไดว้่าเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึพลงัทางปัญญาใน
การสรา้งสรรค ์ซึ่งกล่าวไดว้่า การเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผูส้รา้งและผูร้บันี้ เป็น
การสร้างความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวกับตัวงานศิลปินให้กับมหาชนที่สามารถจะ
เชื่อมโยงกบัการแสดงได ้เช่น การจดัเสวนาเกี่ยวกบังานของชอุ่ม ปัญจพรรค ์ในฐานะ
ผู้แต่ งเนื้ อร้องให้กับวงสุนทราภรณ์  ซึ่ งก็นับได้ว่าเป็นการด าเนินการไปตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการในระดบัหนึ่ง 

 
 
7 การสร้างเครือข่ายและประชาคมการวิจารณ์ 

ตลอดระยะเวลาของการด าเนินโครงการวจิยัฯ กจิกรรมต่างๆของโครงการฯมวีตัถุประสงค์
เพื่อการกระตุ้นใหเ้กดิการวจิารณ์ และการสรา้งเครอืข่ายประชาคมการวจิารณ์ใหก้วา้งและเขม้แขง็
ขึน้ ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานเหน็ไดช้ดัเจนว่า ความพยายามในการสร้างผลงานเพื่อตอบโจทย์ที่
โครงการฯได้ตัง้ขึ้น เช่น การแสดงดนตร ี“เงาะป่า” นัน้สามารถท าให้เกิดทศันะวจิารณ์เกี่ยวกับ
ดนตรแีละเชื่อมโยงไปถงึสาขาอื่นๆดว้ย ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ นอกจากนี้ยงัมขีอ้สงัเกตในเรื่องการสรา้ง
เครอืขา่ยและประชาคมการวจิารณ์ ดงันี้ 

7.1 เมื่อโครงการฯจดักจิกรรมเช่นการเสวนา การสมัมนา และการวจิารณ์สญัจร ผู้วจิยัใน
โครงการฯได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะกับกลุ่มผู้รบังานศิลปะและผู้รบังาน
วจิารณ์ การพบปะแลกเปลีย่นทศันะเช่นนี้นับว่าเป็นการสรา้งเครอืขา่ยทีก่วา้งขึน้กว่าที่
เป็นมา 

7.2 ผลจากการวจิารณ์สญัจรในบางพื้นที่เช่นที่จงัหวดัอุดรธานี ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็น
กลุ่มนักศึกษาสาขาดนตรขีองมหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี ได้แสดงความเห็นต่อบท
วจิารณ์ที่สามารถเชื่อมโยงถึงดนตรใีนบรบิทของท้องถิ่นและดนตรพีื้นเมอืงได้อย่าง
น่าสนใจ ซึ่งท าให้ผู้วจิยัต้องกลบัไปสมัภาษณ์เพิ่มเติมในส่วนของการรบัการวจิารณ์ 
เป็นการยนืยนัใหเ้ห็นถงึบทบาทของประชาคมทีม่สี่วนเกื้อหนุนกจิกรรมของโครงการฯ
อย่างชดัเจน 

7.3 ในการจดัสมัมนา เช่น “มณัฑนาวชิาการ” มกีารหาขอ้มลูเพือ่เตรยีมการสมัมนาจากการ
สมัภาษณ์ ซึ่งผู้วจิยัได้น ามาวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นเนื้อหาของการสมัมนา ข้อมูล
เหล่านัน้เป็นขอ้มูลจากผูร้่วมงานและเจา้ของผลงานเอง นับเป็นการเชื่อมความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้สร้างกับคณะผู้วิจัย นอกจากนี้ผลจากการสัมมนายังก่อให้เกิดการสร้าง
ประชาคมและเครอืขา่ยใหก้วา้งขึน้ในกลุ่มผูส้นใจเพลงไทยสากล โดยเฉพาะผลงานของ
มณัฑนา โมรากุล มติทิีน่่าสนใจเป็นพเิศษคอื การอภปิรายในหวัขอ้ “เพลงของมณัฑนา 
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โมรากุลในทศันะของคนรุ่นใหม่” ส าหรบัในส่วนของการเผยแพร่ผลงานนัน้โครงการฯ
ได้จดัท าหนังสอื“เบิกฟ้า มณัฑนา โมรากุล” ซึ่งเป็นการประมวลและสงัเคราะห์ข้อมูล
จากการสมัมนา อนัรวมถงึความคดิเหน็จากประชาคมทีม่สีว่นร่วมกจิกรรมดว้ย  

 
8 การสร้างหนังสือ / ต ารา 

ผลสืบเนื่องเกี่ยวกับหนังสือ / ต ารา เกี่ยวกับการวิจารณ์นัน้ ได้เริ่มตัง้แต่การจัดท า  
สรรนิพนธ์ของสาขาต่างๆ ในโครงการวจิยัภาคแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้
ทางการวจิารณ์ขึ้น  ซึ่งแม้จะไม่ได้ให้หลกัเกณฑ์หรอืขอ้ปฏบิตัิอย่างชดัเจนในการวจิารณ์ แต่ก็ได้
ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทัง้เนื้อหาและรูปแบบของการวจิารณ์ที่แสดงถึงพลังปัญญาได้ ใน
โครงการภาคสองนี้ หนังสอื / ต ารา ส่วนหนึ่งเป็นการขยายข้อมูลเกี่ยวกบัการวจิารณ์ให้กว้างขึ้น 
โดยมุ่งเน้นทีส่าระของประสบการณ์ของผูส้รา้งสู่ผูร้บัโดยไม่ผ่านการวจิารณ์ ซึง่จะท าใหผู้้อ่านไดร้บัรู้
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานทางสังคีตศิลป์ และเป็นบริบททางสังคมที่
เกีย่วเนื่องกบัผลงานสงัคตีศลิป์ต่างๆ ขอ้มลูต่างๆทีก่ล่าวนี้อยู่ในรปูของรายงานการเสวนา / สมัมนา
ของสาขาสังคีตศิลป์ในจุลสารของโครงการ รวมทัง้หนังสือเบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล ที่มีการ
วเิคราะห์เนื้อหาดนตร ีและมบีรบิทต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงาน และการเสนอขอ้มูลเหล่านี้เป็นการ
ลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างกับผู้รบัที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน ซึ่งโครงการฯได้ท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการเชื่อมประสบการณ์ทัง้ 2 ฝ่ายเขา้ดว้ยกนั โดยโครงการฯ ไดท้ าหน้าที ่3 ประการ คอื 
1. พิเคราะห์ศิลปะ ประชาคมศิลปะและสิ่งแวดล้อมของงานศิลปะให้เห็นแก่นและคุณลกัษณะที่
แท้จรงิ 2. หาขอ้สรุปรวมที่น าไปสู่การสร้างหลกัวชิา 3. ชี้แนวทางไปขา้งหน้า ดงัที่ได้กล่าวไว้โดย
พสิดารในหนังสอื “เบกิฟ้า มณัฑนา โมรากุล” ซึ่งเป็นการน าขอ้มูลจากการปฏบิตัแิละประสบการณ์
ของผูป้ฏบิตั(ินกัรอ้ง) มาสรา้งเป็นหลกัวชิาเพือ่เป็นแนวทางในการวจิารณ์และประเมนิคุณค่า 

ในส่วนของดนตรไีทยซึ่งแมว้่าจะยงัไม่มผีลงานหนังสอื / ต ารา ส าเรจ็ออกมา แต่ผูว้จิยัได้
เตรยีมการจดัท าหนังสอืเกี่ยวกบัประมวลความรู ้ซึ่งอยู่ในระดบับุคคล โดยมสีาระส าคญัคอื การน า
ประสบการณ์ทางดนตรไีทยของครู นักดนตร ีผูรู้้จากหลายแหล่ง ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างส ารวจ
และเก็บขอ้มูล โดยจะมเีนื้อหาแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คอื การน าเสนอขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ 
มาเรยีบเรยีงเพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่อง และมนียัทางวชิาการ และสะทอ้นถงึวฒันธรรมของดนตรไีทย
ที่แฝงอยู่ในการปฏิบตัิมากกว่าการก าหนดเป็นหลกัการ อีกส่วนหนึ่งคอืการวเิคราะห์ในประเด็น
ต่างๆ เนื่องจากกรอบหรอืทฤษฎีของดนตรไีทยนัน้มีลกัษณะเป็นกรอบหลวมๆ เมื่อมองจากมุม
กว้างจะไม่สามารถเห็นหรอืเขา้ใจนัยต่างๆได้ชดัเจน ดงันั ้นการท าหนังสอืลกัษณะนี้จงึไม่อาจท า
แบบย่นย่อในระยะเวลาจ ากดัได้ ทัง้นี้ จุดประสงค์ที่ส าคญัของการจดัท าเรื่องราวเหล่านี้คือ การ
สงัเคราะหห์รอืการสรา้งระบบการศกึษาเกีย่วกบัเรื่องดนตรไีทยบนรากฐานเดมิ 
 
9 จากศิลปะส่องทางให้แก่กนัสู่การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กนั 

จากวตัถุประสงคห์นึ่งของโครงการวจิยัฯนี้ มุ่งจะสรา้งความแขง็แกร่งให้กบัการวจิารณ์ใน
สาขาต่างๆ แลว้ผลที่ไดน้อกเหนือจากความแขง็แกร่งของการวจิารณ์ในแต่ละสาขา คอื การเรยีนรู้
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ซึ่งกนัและกนั โดยแรกเริม่นัน้โครงการฯจะพยายามให้ผู้สนใจในแต่ละสาขาแสดงทศันะวจิารณ์ต่อ
งานศลิปะของตน ซึ่งผลงานบางชิ้นอาจมคีวามเชื่อมโยงกบัศลิปะแขนงอื่น เช่น เรื่อง “เงาะป่า” ซึ่ง
เป็นโจทยท์ าใหผู้ท้ีส่นใจในสาขาต่างๆเริม่มปีฏสิมัพนัธ์ในการเรยีนรูท้ ัง้กระบวนการสรา้งสรรค ์และ
การวจิารณ์ขา้มสาขาอย่างเหน็ไดช้ดัเจน ทัง้นี้นอกเหนือจากการจดักจิกรรมต่างๆทีก่่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนเรื่อง ศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนั และการวจิารณ์ส่องทางใหแ้ก่กนัแลว้ ในการประชุมผูว้จิยักจ็ะ
น าประเดน็ต่างๆเหล่านี้มาอธบิายต่อ ท าใหแ้นวคดิเกีย่วกบัเรื่องนี้ชดัเจนมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้วจิยั ซึ่งส่งผลถงึการจดักจิกรรมในโครงการฯที่การอภิปรายต่างๆก็จะมแีนวทางของการวจิารณ์
และศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนัเพิม่มากขึน้ดว้ย ดงัตวัอย่างกรณีทีจ่ะน ามาอภปิรายต่อไปนี้ 

นอกจากแนวทางของการสร้างศิลปะและการวจิารณ์ส่องทางให้แก่กันแล้ว ปัญหาและ
ขอ้สงัเกตต่างๆทัง้จากการจดักจิกรรมของโครงการฯ จากขอ้มูลการวจิยัการรบั จากการสมัภาษณ์ 
ก็นับได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคดิให้เกิดความคดิหรอืสงัเคราะห์เชิงเปรยีบเทียบในแต่ละ
สาขาดว้ย เช่นเรื่องระบบสถาบนั (institutionalization) ทางศลิปะของดนตรแีละทศันศลิป์เป็นเรื่องที่
มคีวามแตกต่างอยู่ กล่าวคอื ในด้านทศันศิลป์นัน้ระบบสถาบันนับว่าเป็นจุดแขง็ที่สามารถสร้าง
ศลิปินทีม่คีวามสามารถ  รวมถงึการพฒันาแนวคดิในเรื่องการวจิารณ์ใหเ้กดิขึน้โดยระบบการศกึษา
ในสถาบนัได้  ในขณะที่ความสามารถของศลิปินดนตรไีทยกลบัไม่สามารถพึ่งพาระบบสถาบนัได้
มาก  และคุณภาพของการเรยีนการสอนแบบมนุษยส์มัผสัมนุษยก์น็ับไดว้่าเป็นปัจจยัต่อการพฒันา
ในเชิงวชิาการ  และส่งผลต่อการวจิารณ์ได้ในที่สุด ซึ่งจากข้อสรุปของการด าเนินโครงการฯ ใน
ระยะแรกไดช้ี้ใหเ้หน็ว่า การปรบัการวจิารณ์ใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมดนตรไีทยในระดบัชุมชน
ยงัไม่สามารถกระท าได้  และส่งผลให้เกดิกรอบทางวฒันธรรมบางประการที่ไม่เอื้ อต่อการวจิารณ์
ดนตรไีทยอย่างเป็นลายลกัษณ์   
 นอกจากนัน้จากการประชุมร่วมกันของนักวชิาการในเรื่อง “สหบท” ( intertextuality) นัน้ 
สามารถกระตุ้นใหเ้หน็ถงึความคดิและหลกัการเชงิสุนทรยีศาสตรข์องสาขาต่างๆได้ชดัเจน  ทัง้ใน
ส่วนที่เกี่ยวกบัศิลปะ ตวัผลงาน บรบิท ซึ่งนับเป็นการวจิารณ์ที่ผูกอยู่กบับรบิทที่กว้างขวางมาก  
เพราะมใิช่จ ากดัอยู่แต่การวจิารณ์เฉพาะผลงานศลิปะเท่านัน้  แต่เป็นการวจิารณ์ศลิปะทัง้ในส่วน
แนวคดิ กระบวนการ วธิีการ ผลกระทบต่อผู้รบัและสงัคมโดยองค์รวม การประชุมเรื่องนี้อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ และยงัไม่ไดข้อ้สรุปจากการจดัสมัมนา แต่ขอ้สงัเกตต่างๆ กแ็สดงใหเ้หน็ถงึ
แนวคดิทีพ่อ้งกบัหลกัการของ “ศลิปะส่องทางให้แก่กนั” อนัเป็นแนวความคดิที่โครงการฯไดพ้ฒันา
ต่อเนื่องมาตัง้แต่การวจิยัภาคแรก 
 
10 นัยทางการศึกษาของงานวิจยั 

10.1 จากบทสรรนิพนธ์ที่น ามาใชใ้นโครงการวจิยัฯ ภาคสองนี้   ได้ยนืยนัถงึปัญหาด้าน
การเรยีนการสอนดนตรใีนสถาบนัการศกึษาว่ายงัไม่สามารถสรา้งให้ผู้เรยีนมคีวามลุ่ม
ลกึในสาขาวชิาต่างๆของดนตรไีดอ้ย่างสูงสุด  ซึ่งเมื่อน าบทสรรนิพนธ์ทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศเป็นแนวทางในการศกึษาการรบังานวจิารณ์แลว้  จะเหน็ว่าขอ้มูลจากสรร
นิพนธ์จ านวนหนึ่งที่เชื่อมโยงถึงบรบิทและบุคคลต่างๆที่กล่าวถึงในแวดวงดนตรนีัน้  



30/06/48                            รายงานผลการวจิยั สาขาสงัคตีศลิป์ 187 

กลุ่มผู้สนใจในเรื่องสงัคตีศลิป์ และนักศกึษาในสาขาสงัคตีศลิป์เองก็ยงัไม่อาจท าความ
เขา้ใจไดท้ัง้หมด  จงึสะทอ้นใหเ้หน็สภาวะทางการศกึษาในสาขานี้ไดเ้ป็นอย่างด ี และ
จากผลการสมัมนานัยทางการศกึษาของสรรนิพนธ์  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาหลายคนก็ได้ให้
ขอ้สงัเกตในเรื่องนี้ไวเ้ช่นเดยีวกนั  โดยเฉพาะในเรื่องดนตรคีลาสสกิตะวนัตก  รวมทัง้
การให้ขอ้สงัเกตถงึความเหมาะสมในการใชส้รรนิพนธ์เหล่านี้  ว่าเหมาะส าหรบัผู้เรยีน
ในระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ี  และเมื่อผู้วจิยัไดน้ าบทสรรนิพนธ์บางส่วนไปทดลองใช้ก็
พบว่า  แมผู้เ้รยีนในระดบัปรญิญาตรจีะไม่สามารถเขา้ใจเนื้อหาทัง้หมดทีป่รากฏในบท
วจิารณ์เหล่านัน้  แต่ก็ได้ท าให้เกิดการเรยีนรู้และกระตุ้นให้เกดิการตื่นตวัที่จะศึกษา
เรื่องเหล่านี้มากขึ้น  ดงันัน้ นอกจากทศันะวจิารณ์ในบทวจิารณ์แล้ว  สาระส าคญัคอื
การน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงาน  ซึ่งปรากฏอยู่ในบทวิจารณ์เป็นการขยาย
ขอบเขตการเรยีนรูข้องผูอ้่านซึง่ไดร้บัจากบทวจิารณ์ทีห่ลากหลายขึน้ดว้ย 

10.2 จากการสมัมนานัยทางการศึกษาและข้อมูลจากการวิจยัการรบั  แสดงให้เห็น 
ชดัเจนว่า วงการศึกษาดนตรทีัง้ของไทยและตะวนัตกนัน้ยงัไม่ได้ให้ความส าคญักับ
เรื่องประวตัพิฒันาการของดนตรเีท่าที่ควร  เท่าที่เป็นอยู่มุ่งเน้นในเชงิเทคนิคและการ
สรา้งสรรค ์ นอกจากนี้ บทวจิารณ์จ านวนหนึ่งไดแ้สดงใหเ้หน็ความเปลีย่นแปลงในแวด
วงดนตร ี และในความเป็นจรงิ  สงัคมและดนตรกี็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่นกนั  
ซึ่งนักวจิารณ์ทีด่จีะต้องเป็นผูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้นัน้ โดยเฉพาะในสงัคม
ปัจจุบนัที ่“สื่อ” และกระบวนการทางธุรกจิมบีทบาทต่อการบรโิภค และวงการดนตรซีึ่ง
บทบาทของการศึกษาและการวจิารณ์ควรจะมหีน้าที่ในการชี้น าหรอืส่งเสรมิให้การ
ด าเนินกจิกรรมทางดนตรแีละชวีติไม่ตกอยู่ถายใต้อทิธพิลของสื่อและธุรกจิเกนิไป และ
ให้ด าเนินไปในแนวทางที่เหมาะสม  ทัง้นี้นักวจิารณ์จะต้องรอบรู้ และเพิม่พูนความรู้
ตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิจารณ์ และแม้จะให้ความส าคัญกับเรื่องการ
สร้างสรรค์หรอืการแสดง  แต่เมื่อดนตรใีนปัจจุบันเชื่อมโยงกบักิจกรรมอื่นในสงัคม  
นักวจิารณ์และผู้สนใจจะให้ความส าคญักบัเรื่องดนตรหีรอืสุนทรยีะภายในดนตรแีต่
อย่างเดยีวมไิด ้ แต่ควรจะต้องขยายความสนใจออกนอกกรอบของดนตรดีว้ย  เพื่อให้
ดนตรแีละการวจิารณ์สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสงัคมได้ด้วย เช่น การเชื่อมโยงงาน
สงัคตีศิลป์กบับรบิททางสงัคมในยุคของเทคโนโลยกีารสื่อสารและการผลติซ ้าที่ส่งผล
กบัพฤตกิรรมการฟังดนตร ีหรอืการแสดงออกทีเ่กีย่วเนื่องกบัวุฒภิาวะของศลิปิน 

10.3 ข้อสงัเกตเกี่ยวกับนัยทางการศึกษาในโครงการวจิยัฯนี้  ได้เห็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ในสงัคมไทยที่แสดงถึง “การซึมซับเพื่อสร้างใหม่” ซึ่งปรากฏในงานสงัคตี
ศลิป์หลายแขนง เช่น การแสดงดนตร ี“เงาะป่า” ที่ซึมซบัจากวรรณคด ี สู่การตีความ
และสร้างใหม่ทีต่่างจากเดมิได้  หรอืงานดนตรไีทยสากลของสุนทราภรณ์ที่ซมึซบัและ
ตกผลึกในทางดนตรไีทยและดนตรตีะวนัตก  จนเกิดการผสมผสานเป็นผลงานที่มี 
เอกลกัษณ์โดดเด่น  ซึ่งขอ้สงัเกตเหล่านี้มนีัยทางการศกึษาและการวจิารณ์ปรากฏอยู่
กล่าวคอื  การศกึษาดนตรแีละการวจิารณ์ปฏเิสธไม่ไดท้ีจ่ะกล่าวถงึบรบิทในดา้นต่างๆ 
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และผลจากการซมึซบัทางวฒันธรรมและเขา้ใจในบรบิททีเ่กี่ยวขอ้งสามารถทีจ่ะน าไปสู่
การวเิคราะห์ในแง่มุมของความเป็นมาของความคดิได้ลกึซึ้งกว่าการใช้ประสบการณ์
ตรงหรอืความรูส้กึวจิารณ์ผลงานแต่เพยีงอย่างเดยีว 

10.4 จากผลการวจิยัผูร้บัพบว่า  การซมึซบัวฒันธรรมและบรบิทของงานศลิปะยงัมอียู่ใน
ระดบัต ่า จึงท าให้การรบังานวจิารณ์ส่วนใหญ่เป็นการรบัเพียงข้อมูลจากงานวจิารณ์
เท่านัน้  ซึ่งผู้รบัยงัมสิามารถแสดงทศันะที่มปีฏสิมัพนัธ์กบังานวจิารณ์ได ้ ซึ่งหากผู้รบั
มีความเข้าใจบริบทและการซึมซับทางวฒันธรรมก็สามารถจะแสดงความเห็นที่มี
ปฏสิมัพนัธก์บังานวจิารณ์ได ้ ดงัปรากฏในผลการวจิยัการรบัฯ 

 
 
 
11 นัยเชิงระเบียบวิธีวิจยั 

แนวทางของสาขาสงัคตีศิลป์ แสวงหานัยส าคญัต่างๆจากการเรยีนรู้และสงัเคราะห์จาก
ประสบการณ์ของผู้รู้ ผู้แสดง ผู้สร้างงานต้นแบบ ซึ่งกจิกรรมต่างๆ ได้สามารถสงัเคราะห์ประเด็น
ต่างๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวขอ้งกบัการวจิารณ์ได้ โดยมขี้อสงัเกตถึงแนวทางการวจิยัที่โดดเด่นใน
สาขาสังคีตศิลป์ คือ การจัดสัมมนาและการแสดงเพลงไทยสากลหลายครัง้ที่มีว ัตถุประสงค์
สอดคลอ้งกนัซึ่งสามารถสงัเคราะหป์ระเดน็ทีเ่กดิจากการวจิยัเชงิทดลองนี้ได ้เช่น “การตคีวามใหม่” 
การค้นพบตัวเองของศิลปิน วุฒิภาวะ ซึ่งนัยส าคญัจากประเด็นเหล่านี้นับเป็นการค้นพบและมี
ความส าคญัต่อการวจิยัและการวจิารณ์อย่างยิง่ 

11.1 โครงการฯ พยายามจะใช้วธิขีองการ “วจิยั” เขา้มาเป็นฐานให้แก่การสมัมนาทาง
วชิาการ และการแสดงดนตร ีมกีารประชุมเตรยีมการโดยคณะท างานถงึ 9 ครัง้ มกีาร
เชญินักดนตรรีุ่นใหม่ เช่น อาจารย์นรอรรถ จนัทร์กล ่า มาเป็นกรรมการ และเชญิผู้รกั
สมคัรเล่นทีรู่จ้กัเพลงสุนทราภรณ์อย่างลกึซึง้ เช่น ดร.วษิณุ วรญัญู มาเป็นกรรมการใน
การช่วยกนัตัง้กรอบ การตัง้มโนทศัน์ว่าด้วย “การตคีวามใหม่” และ “การสรา้งใหม่” ก็
เกิดขึ้นจากการประชุมเข้มของคณะท างาน อนัน าไปสู่การเชิญนักร้องจาก “วงนอก” 
และการร่วมให้ความคดิเห็นในการตีความต่อหวัหน้าวงและนักร้องของกลุ่มสุนทรา
ภรณ์ในการซอ้มใหญ่ นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารแสวงหาขอ้มูลอนัส าคญัดว้ยการสมัภาษณ์
นกัรอ้ง นักดนตร ีและนักแต่งค ารอ้งรุ่นแรก ไดแ้ก่ คุณมณัฑนา โมรากุล ครูสร ิยงยุทธ 
ครสูมาน นภายน คุณชอุ่ม ปัญจพรรค ์และคุณสุปาณี พุกสมบุญ 

11.2 ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ที่กล่าวมาข้องต้นได้ข้อมูลใหม่มากมาย ซึ่งข้อมูล
บางส่วนสามารถอธิบายความโดดเด่นของศลิปินได้ด้วย เช่น ความสามารถของคุณ
มณัฑนาในการแสวงหาวธิกีารเรยีนรู้ด้วยตนเอง (self-instruction) ด้วยการเปล่งเสยีง
ใต้น ้า (underwater vocalizing) ความเข้มข้นในการซ้อมวงและนักร้องอันเป็นหน้าที่
ของ  assistant conductor คอื ครสูร ิยงยุทธ 
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11.3 การให้โอกาสศิลปินวิเคราะห์ตนเอง ซึ่งครัง้นี้ เชิญคุณรวงทอง ทองลัน่ธมมา
วเิคราะหต์นเอง (ดงัทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นหนังสอื “เบกิฟ้า มณัฑนา โมรากุล) อนัส่งผลและ
เชื่อมต่อถงึการเสวนาการวจิารณ์การแสดงดนตรจีากงาน “เบกิฟ้า มณัฑนา โมรากุล” 
ณ ศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมที่เชญินักแต่งเพลง อภสิทิธิ ์วงศ์
โชต ินักดนตร ีวาณิช โปตะวณิชย์ และทศันา นาควชัระ ได้อภปิรายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความเหน็ กจิกรรมเหล่านี้จดัไดว้่าเป็นสว่นหนึ่งของการวจิยัดว้ย 

11.4 มณัฑนาวชิาการ เป็นตวัอย่างของกจิกรรมที่เรยีกได้ว่าเป็น “การวจิยัและพฒันา” 
เพราะมกีารวางกรอบความคดิ มกีารตัง้ประเดน็ มกีารแสวงหาขอ้มลู มกีารน าขอ้มลูมา
วเิคราะห ์เพื่อหาแนวทางในการปฏบิตั ิ(การแสดงดนตร)ี มกีารถ่ายทอดขอ้คน้พบจาก
การวจิยัไปสู่ผู้แสดง มกีารสรุปผลและตพีมิพ์เผยแพร่ นอกจากนี้ สกว. ยงัไดข้อให้น า 
“มัณฑนาวิชาการ" (ฉบับย่อ) อันเป็นการบรรยายและแสดงดนตรี ไปเสนอใน 
การประชุมประจ าปีของ สกว. (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ เพื่อเป็นตวัอย่าง 
(heuristic model) ในการน าวชิาการมาใชก้บัการสรา้งสรรค ์

 
12   ปัญหาและอปุสรรค 

12.1 กจิกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ปัจจยัส าคญัของการวจิารณ์ คอื 
องคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจในหมู่ผูส้นใจ ซึง่จ าเป็นตอ้งสรา้งใหเ้กดิขึน้รวมทัง้การสรา้ง
ประชาคมในศลิปะแขนงน้ี  จะตอ้งท าใหเ้กดิกลุ่มผูฟั้งทีเ่ขม้แขง็ (เช่นเดยีวกบักลุ่มผูช้ื่น
ชมสุนทราภรณ์)  ซึง่โครงการฯ กไ็ดท้ ากจิกรรมเหล่านี้มาโดยตลอด 

12.2 ผลวจิยัการรบัฯ ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่า   สงัคตีศลิป์ทุกแขนงยงัขาดความลุ่มลกึทาง
วชิาการดนตรวีทิยา ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐาน และในสถาบนัการศกึษาเอง กย็งัไม่สามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นนี้ไดด้พีอ  จงึสง่ผลถงึการวจิารณ์ในทีสุ่ด 

12.3 อาจกล่าวได้ว่า กจิกรรมของโครงการฯเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้สร้าง-ผู้ฟัง-ผู้
วจิารณ์ เสมอืนท าหน้าทีเ่สรมิสรา้งความแขง็แกร่งในหมู่ผูฟั้ง  แมจ้ะอยู่ในระดบัพืน้ฐาน  
แต่กเ็ป็นแนวทางทีจ่ะท าใหผู้รู้ใ้นสาขาต่างๆ ไดพ้ฒันาต่อไป 

12.4 แนวทางในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบั “ดนตรศีึกษา” นัน้ มิจ าเป็นต้องเริม่ต้น
ด้วยหลักการ แต่สามารถสังเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้รู้ ผู้มีความสามารถ 
เช่นเดยีวกบัผลที่เกิดขึ้นจากการจดัสมัมนาและการแสดง แล้วสงัเคราะห์ออกมาเป็น
หลกัวชิาได้ในหนังสอื “เบิกฟ้า มณัฑนา โมรากุล” อนัเป็นตวัอย่างในการสร้างองค์
ความรูข้องไทย และอาจน าไปใชก้บัศลิปะประเภทอื่นเช่นศลิปะพืน้บา้นไดด้ว้ย 
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