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รายงานเสนอผลการวิจยั 
สาขาสงัคีตศิลป์ 

 (1  เมษายน 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
โครงการวิจยัการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพ่ือพฒันาความรู้ด้านสงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์ ภาค 2 

 
รงัสิพนัธุ ์ แขง็ขนั 
ไอยเรศ  บุญฤทธ์ิ 

 

 
รายงานสรุปผลการวจิยัสาขาสงัคตีศลิป์ แบ่งเนื้อหาในการน าเสนอเป็น 2 ส่วน คอื การศกึษาการวจิารณ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางดนตรทีีม่ลีกัษณะเกีย่วขอ้งกบั “ความร่วมสมยั” และการส ารวจการวจิารณ์ที่
ปรากฏในสื่ออนิเทอรเ์น็ต ผลการศกึษามทีัง้ดา้นทีส่อดคลอ้งกนัและดา้นทีเ่ป็นเอกเทศ  
 

รายงานส่วนที ่ 1 เป็นการสรุปผลการศกึษาการวจิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางดนตรทีีม่ลีกัษณะ
เกีย่วขอ้ง กบั “ความรว่มสมยั”    จากกรณีศกึษาต่างๆ  ดงันี้ 
 
1.  วตัถปุระสงคแ์ละผลท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการด าเนินการ 
 

1.1  ส ารวจและศึกษารปูแบบและสภาวะการวิจารณ์งานศิลปะในฐานะปรากฏการณ์ ร่วมสมยั 
ซ่ึงสะท้อนทัง้ความคิดและสุนทรียอารมณ์ ในส่วนของปัจเจกชนและความส านึกในความเป็นส่วนหน่ึง
ของสงัคม 

ประเดน็น้ีปรากฏชดัเจนในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั “ความร่วมสมยั” โดยเฉพาะการหาแนวทางที่
เหมาะสมของการแสดงดนตรไีทยในลกัษณะน้ี ซึง่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องเกณฑ ์ หรอืกตกิาทีใ่ชใ้นการ
ประกวด อนัส่งผลต่อการสรา้งสรรคท์ีจ่ะกลายเป็นขนบอย่างหนึ่งของดนตรไีทยในอนาคต นอกจากน้ี ยงัเหน็
พฒันาการขององคค์วามรูท้างดนตรทีีข่ยายกวา้งขึน้ ซึง่อาจเป็นขอ้โตแ้ยง้หลายประการ ทัง้ในเรื่องประวตัศิาสตร์
ดนตร ี วชิาการทางดนตรไีทย วชิาการทางดนตรโีดยทัว่ไปทีส่่งผลต่อดนตรไีทย  อาจสรุปไดว้่าเป็นปัญหาของ
ความเป็นสากลกบัขนบดัง้เดมิของดนตร ี แมว้า่ขอ้โตแ้ยง้และวเิคราะหว์จิารณ์ต่างๆ จะเป็นขอ้มลูเชงิปัจเจกทีม่ี
ความเป็นอตัวสิยัค่อนขา้งมาก แต่กส็ะทอ้นใหเ้หน็องคค์วามรูท้ีถ่่ายทอดออกมาจากปัญหาต่างๆ จงึนับว่าเป็นขอ้ดี
ประการหนึ่งในการแสดงความรูท้ีอ่ยู่ในตนออกมาสู่สาธารณะมากขึน้ แมว้่าขอ้วเิคราะหว์จิารณ์ทัง้หลายจะเป็น
เสมอืนความขดัแยง้ แต่มมุหนึ่งกแ็สดงใหเ้หน็ถงึการใหค้วามส าคญัต่อขนบเดมิ อนัเป็นอตัลกัษณ์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของสงัคตีศลิป์ไทยไดอ้ย่างชดัเจน   
 

1.2  ศึกษาบทบาทของพื้นท่ีทางอินเทอรเ์น็ตต่อการวิจารณ์และพื้นท่ีวิจารณ์ท่ีไมอ่ยู่ในรปูการ
วิจารณ์แบบลายลกัษณ์ 

การแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์ทีป่รากฏในอนิเทอรเ์น็ต ส่วนหนึ่งมลีกัษณะคลา้ยกบัการวจิารณ์แบบมขุ
ปาฐะทีใ่ชว้ธิกีารแบบลายลกัษณ์  แต่ลกัษณะภาษาและวธิกีารสื่อสารยงัไม่สามารถเทยีบไดก้บัการวจิารณ์ทีใ่ช้
วธิกีารแบบลายลกัษณ์ซึง่ปรากฏในสื่อสิง่พมิพท์ัว่ไป ประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื ความรวดเรว็     ทนัต่อเหตุการณ์ของ
การวจิารณ์ ทีส่ามารถแสดงปฏกิริยิาต่อปรากฏการณ์ทางดนตรทีีเ่กดิขึน้ในสงัคม  ซึง่นับว่ามผีลต่อผูร้บัและผู้
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สรา้งสรรคไ์ม่น้อย แมอ้าจจะไม่มเีหตุผลหรอืหลกัการทีห่นักแน่นเหมอืนวฒันธรรมลายลกัษณ์ในสื่อสิง่พมิพ ์ แต่
ดว้ยจ านวนของผูแ้สดงความเหน็ทัง้ในดา้นสนับสนุนและคดัคา้นต่อปรากฏการณ์ ย่อมแสดงถงึการมส่ีวนร่วมของ
มหาชนผูร้บัทีช่ดัเจนมากกว่าการวจิารณ์ในขนบลายลกัษณ์  ทีอ่าจไมท่ราบจ านวนหรอืตวัแทนของผูร้บัไดเ้หมอืน
สื่ออนิเทอรเ์น็ต  ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า ผลจากการวจิารณ์ในสื่ออนิเทอรเ์น็ตสามารถส่งผลถงึผูจ้ดัหรอืผู้
สรา้งสรรคไ์ดโ้ดยตรง โดยทีว่ฒันธรรมลายลกัษณ์ไม่สามารถท าได ้ หรอืแมว้่าอาจจะท าได ้  แตก่ค็งเหน็ผลชา้กว่า
สื่ออนิเทอรเ์น็ต 
 

1.3  สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความผนัแปรของรปูแบบงานศิลปะและการน าเสนอทาง
ศิลปะท่ีมีผลต่อการวิจารณ์ 

ดงัจะเห็นได้ว่าโครงการวจิยัการวจิารณ์ (ภาค 1 และ 2) ที่ผ่านมา การแสดงดนตร ี      (ทัง้ไทยและ
ตะวนัตก) ส่งผลต่อการวจิารณ์น้อยมาก   โดยเฉพาะสงัคตีศลิป์ไทยนัน้อาจกล่าวไดว้่าไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อการ
วจิารณ์เลย   ทัง้นี้  อาจเป็นผูร้บัเพราะการขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีจ่ะวจิารณ์ จงึไม่สามารถแสดงทศันะ
วจิารณ์ไดเ้ท่าทีค่วร   แต่ปัจจุบนันอกจากการมพีืน้ทีส่าธารณะในสื่ออนิเทอรเ์น็ตทีเ่ขา้ถงึทุกคนและสามารถเขา้ไป
ใชพ้ืน้ทีน่ี้ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัแลว้ ปรากฏการณ์ทางดนตรทีีอ่ยู่ในกระแสของความ “ร่วมสมยั”  กย็งัก่อใหเ้กดิการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ได้มาก  นอกจากนี้ พื้นที่การวิจารณ์ดนตรใีนสื่ออินเทอร์เน็ตยงัมีการแบ่งข้อมูลเฉพาะเรื่อง  
แม้ว่าข้อมูลเหล่านัน้อาจต้องอาศยัการตรวจสอบความถูกต้อง  แต่ก็เ ป็นกระบวนการที่บุคคลที่ใช้พื้นที่จะต้อง
ตรวจสอบกนัเอง  จงึนับว่าเป็นอกีมติหินึ่งในการเผยแพร่องค์ความรูท้างดนตรไีทย ทีไ่ดร้บัแรงกระตุ้นจากความ
ผนัแปรของรปูแบบงานศลิปะ 
 

1.4  การสร้างองคค์วามรู้และระเบียบวิธีในการศึกษาพืน้ท่ี บทบาทและความสมัพนัธใ์นการ
สร้างงานศิลปะกบัการวิจารณ์ 

 1.4.1  การสกดัองคค์วามรู้และระเบียบวิธีวิจยั 
 โครงการวจิยัฯ ทีด่ าเนินมาในภาคก่อนหน้านี้ สาขาสงัคตีศลิป์ไดพ้ยายามศกึษานยัส าคญัของ

การวจิารณ์จากผูร้บัและผูส้นใจดนตร ี โดยการจดักจิกรรมเสวนาหรอืการแสดง ทีค่าดว่าจะกระตุน้ใหเ้กดิการ
วจิารณ์ รวมทัง้การเลอืกศกึษาขอ้มลูจากผูร้บัหลายกลุม่ ทัง้ “คนใน” และ “คนนอก” ซึง่คาดว่าจะไดข้อ้มลูที่
หลากหลาย  แต่ผลทีเ่กดิขึน้กลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม  คอื ผูว้จิยัไม่สามารถศกึษานยัของการวจิารณ์จากการ
เสวนาและกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์จากกจิกรรมดงักล่าวไดเ้ท่าทีค่วร เพราะผูท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเหล่านัน้ ลว้น
ตอ้งการขอ้มลูทีเ่ป็นองคค์วามรูท้างดนตรจีากโครงการฯ ดงันัน้ การเขา้ร่วมกจิกรรมจงึมจีุดประสงคเ์พื่อรบัขอ้มลู
มากกว่าใหข้อ้มลู  ประเดน็น้ีจงึนับว่าแตกต่างจากสาขาอื่นๆ ในโครงการฯ นี้ ดงันัน้ ในโครงการวจิยัภาค 3  ผูว้จิยั
จงึเลอืกทีจ่ะศกึษาขอ้มลูจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาและปรากฏการณ์จรงิทัง้หมด โดยคดัสรรผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูรู้้
หรอืนักศกึษาทีศ่กึษาทางดนตรโีดยเฉพาะ และคาดหวงัวา่น่าจะไดน้ัยส าคญัของการวจิารณ์มากขึน้กว่าเดมิ 
เพราะการใหข้อ้มลูของผูท้ีม่ปีระสบการณ์ตรงย่อมชดัเจนมากกวา่การคาดคะเนหรอืตคีวามของผูว้จิยั แต่เนื่องจาก
ขอ้มลูบางส่วนเป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัตวับุคคลหรอืระบบภายในของการจดัการแสดงบางประการ จงึจ าเป็นตอ้ง
หลกีเลีย่งการรายงานในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบกบัตวับุคคล นอกจากนี้ จากการส ารวจนัยการวจิารณ์ใน
อนิเทอรเ์น็ตทีเ่ป็น “สงัคมนิรนาม” ยงัสามารถเขา้ถงึตวับคุคลทีอ่ยู่ในสงัคมนี้ได ้  แต่เนื่องจากการเป็น “สงัคมนิร
นาม” และกจิกรรมต่างๆในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตนี้ยงัคงด าเนินอยูอ่ย่างต่อเนื่อง  บุคคลเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจงึขอสงวน
ตวัตนไวเ้พื่อการด าเนินกจิกรรมในพืน้ทีข่องสงัคมนิรนามนี้ต่อไป  รายละเอยีดของผลการวจิยัในประเดน็น้ีจะ
น าเสนอโดยละเอยีดในส่วนที ่2 ของรายงาน 
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 1.4.2  บทบาทและความสมัพนัธใ์นการสร้างงานศิลปะกบัการวิจารณ์ 
  จากทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในขอ้ 1.3 วา่ปรากฏการณ์ทางดนตรทีีป่รากฏมผีลต่อการกระตุน้ใหเ้กดิการ
วจิารณ์ในสื่ออนิเทอรเ์น็ต และจากการศกึษาเน้ือหาของการวจิารณ์ในสื่อน้ี พบว่า นอกเหนอืจากเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ในสงัคมจรงิแลว้ ยงัมปีระเดน็ต่างๆ ทีส่่งผลต่อการสรา้งงานศลิปะและการเรยีนรูท้ีอ่าจเป็นการเปิดมติทิาง
ดนตรไีทย ทีเ่คยอยู่เฉพาะส านักหรอืเฉพาะครใูหก้วา้งขึน้ แมว้่ากจิกรรมเหล่าน้ีจะยงัจ ากดัอยู่เฉพาะผูท้ีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมในสื่อน้ีเท่านัน้ แต่นักดนตรอีาวุโสหรอืผูท้ีไ่มไ่ดม้ส่ีวนรว่มกบักจิกรรมในสื่อน้ี กย็งัคงใชพ้ืน้ทีแ่ละวธิเีดมิใน
การแสดงทศันะวจิารณ์ตามแบบวฒันธรรมมขุปาฐะต่อไป ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัผลของการวจิารณ์ทีม่ตี่อการ
สรา้งสรรค ์จงึไม่อยู่ในรปูแบบและเน้ือหาของความถูกตอ้งหรอืหลกัการ แต่เป็นการแสดงถงึความพงึพอใจทีผู่ร้บัมี
ต่อการแสดงหรอืต่อตวัศลิปิน ดงันัน้ ศลิปินส่วนหนึ่งจงึจ าเป็นตอ้งรกัษาระดบัความพงึพอใจนี้ไว ้ มากกว่าทีจ่ะใช้
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการแสดงอย่างแทจ้รงิ 
 
2.  กิจกรรม 

กจิกรรมของสาขาสงัคตีศลิป์เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ภายใน ผูว้จิยัไดจ้ดัสนทนากลุ่ม (focus group) เฉพาะ
หวัขอ้แต่ละกรณีขึน้ โดยใชก้ลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งกบัการแสดงดนตรแีละนิสตินักศกึษาทีส่นใจ เพื่อใหไ้ดน้ยัส าคญัที่
ชดัเจน ทัง้นี้ เน่ืองดว้ยเหตผุลทีก่ล่าวแลว้ในขอ้ 1.4.1 จากการทีโ่ครงการวจิยัไดจ้ดักจิกรรมหลายอย่างในโครงการ
ทีผ่่านมา แต่ยากทีจ่ะสรุปนัยของการวจิารณ์จากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมได ้ เน่ืองจากผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่ตอ้งการรบั
ขอ้มลูมากกว่าใหข้อ้มลู ดงันัน้ โครงการน้ีผูว้จิยัจงึเลอืกทีจ่ะด าเนินการภายในเฉพาะกลุม่ ประเดน็ทีไ่ดจ้ดัสนทนา
กลุ่ม ไดแ้ก ่  การวจิารณ์รายการคุณพระช่วย การวจิารณ์รายการอศัจรรยค์นัธรรพ  เหตุผลและความจ าเป็นของ
ความร่วมสมยัในดนตรไีทย  และสมัภาษณ์ผูต้อบกระทูใ้นอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชน้ามแฝงว่า “มา้ย่อง” 

ผลของการจดักจิกรรมในหวัขอ้ต่างๆ สามารถสงัเคราะหน์ัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์ไดช้ดัเจน ซึง่จะอยู่
ในรายงานแต่ละส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง สาระส าคญัของการจดักจิกรรมไดค้ าตอบชดัเจนในเรื่อง “สุนทรยีศาสตรใ์นบรบิท
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง” ซึง่ก่อนทีจ่ะด าเนินกจิรรมนี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมุตฐิานเกีย่วกบัความหลากหลายของดนตร ีอนัมี
มาแค่ขนบดัง้เดมิในดนตรไีทย ทีเ่รยีกกนัว่า “ทาง” ว่าน่าจะมโีอกาสแสดงถงึศกัยภาพของนักดนตรแีละอตัลกัษณ์
ของดนตรไีทยที่ชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะเมื่อมโีจทย์จากกระแสสงัคมเกี่ยวกบั “ความร่วมสมยั” แต่เมื่อจดักจิกรรม
เหล่าน้ีแลว้ ผลทีป่รากฏในสื่อและจากความคดิเหน็ของผูช้ม รวมถงึประสบการณ์ของผูร้่วมในการแสดงต่างๆ ลว้น
สะทอ้นใหเ้หน็ถึงปัญหาหลายประการ รวมถงึวธิกีารจดัการที่เกี่ยวกบัศลิปะแขนงนี้ในแนวทาง “ร่วมสมยั” ว่าไม่
สามารถส่งเสรมิใหเ้กดิการแสดงศกัยภาพตามขนบเดมิไดช้ดัเจน โดยเฉพาะจากกรณีศกึษารายการคุณพระช่วย 
และรายการ อศัจรรย์คนัธรรพ (ดูรายละเอยีดในหวัขอ้ สุนทรยีศาสตร์ในบรบิทสงัคมที่เปลี่ยนแปลง) จงึอาจสรุป
สาระส าคญัได้ว่า เมื่อเริม่ต้นที่จะสร้างขนบใหม่ (หมายถึง ความร่วมสมยั) จะต้องมีกฎกติกาเป็นแนวทาง แต่
แนวทางของกฎกตกิาเหล่านัน้ไม่เอื้อต่อการสรา้งสรรค์อย่างแท้จรงิ หรอือาจกล่าวไดว้่าความหลากหลายได้ถูก
แทนทีด่ว้ยกฎกตกิา โดยเฉพาะเมื่อมเีงือ่นไขเรื่องผลประโยชน์หรอืรางวลัเขา้มาเป็นปัจจยัร่วม 

ส่วนเรื่อง “เหตุผล และความจ าเป็นของร่วมสมยัในดนตรไีทย” นัน้ ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความร่วมสมยัทีม่า
เป็นล าดบัอย่างมีพัฒนาการของดนตรไีทยตัง้แต่อดีตที่อาจปรากฏในรูปแบบและวธิี การของดนตรไีทย  เช่น  
ผลงานของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบรพิตัรสุขุมพนัธ์  กรมพระนครสวรรค์วรพนิิต และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์  เป็นต้น รวมถงึวงดนตรกีรมประชาสมัพนัธ์ และเพลงไทยสากล
ในยุคแรก ทีส่อดแทรกความร่วมสมยัไวไ้ดอ้ย่างกลมกลนืกบัขนบเดมิของดนตรไีทย  จนถงึปัจจุบนัทีก่ระแสร่วม
สมยัไดก้ลายเป็นจุดเริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้  โดยการก าหนดแนวทางของบคุคลบางกลุ่ม  ซึง่เป็นเสมอืนผูช้ีน้ าทศิทางที่
ศลิปินรุ่นใหม่อาจไม่ทนัได้ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง  ท าให้เกิด "วฒันธรรมท าตามอย่าง” ที่ไม่มีทัง้อตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์  ในประเดน็น้ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดแ้สดงความเหน็ว่า เหตุผลทีส่ าคญัประการหนึ่ง คอื ไทยไม่เขา้ใจ
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ตะวนัตกและตะวนัตกไม่เขา้ใจไทย จงึไม่สามารถสรา้งความกลมกลนืได ้  สิง่ทีก่ระท าไดใ้นปัจจุบนัจงึเป็นเพยีง
การลอกรูปแบบทีม่ผีูท้ าไวก้่อน (เช่น วงฟองน ้า)  แต่ไม่สามารถพฒันา “ทองเนื้อแท”้ของความเป็นดนตรรี่วมสมยั
ได ้ ทัง้นี้  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเหน็ว่า จะตอ้งเพิม่การศกึษาเรื่องความร่วมสมยัในหลกัสตูรสถาบนัการศกึษาทาง
ดนตรอีย่างเป็นระบบ  เช่นเดยีวกบัการศกึษาเรื่องความร่วมสมยัในภาคทฤษฎขีองระบบการศกึษาดนตรตีะวนัตก
ในต่างประเทศ 

ส่วนขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูต้อบกระทูใ้นอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชน้ามแฝงว่า “มา้ย่อง” แสดงใหเ้หน็ขอ้สงัเกต
เกีย่วกบัเนื้อหาของกระทูต้่างๆ ในสื่ออนิเทอรเ์น็ตว่า ยงัขาดความลุ่มลกึในเรื่องดนตรไีทย อาจเป็นเพราะเป็น
ความสนใจของคนรุ่นใหม่ทีม่ตี่อดนตร ีดงันัน้ “มา้ย่อง” ในฐานะผูอ้าวุโสและมคีวามรูท้างดนตรใีนระดบัหนึ่ง จงึเขา้
มามส่ีวนรว่มในการตอบกระทูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องดนตรไีทย แต่จะไม่เขา้ไปรว่มกบัการ
โตแ้ยง้ทางความคดิทีเ่หน็ว่าไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์ บางกระทู ้ “มา้ย่อง” ใชเ้วลาในการอธบิายเรื่องราวต่างๆ 
ต่อเนื่องกนัเป็นเวลาถงึ 2 เดอืนเตม็ ซึง่นับว่าเป็นการเผยแพร่องคค์วามรูท้ีม่คีวามเป็นสาธารณะและเกดิประโยชน์
กบัผูส้นใจเป็นอย่างมาก ทัง้นี้ “มา้ย่อง” ไดแ้สดงความเหน็ว่า วงการดนตรไีทยยงัมไิดส้ญูหายไปจากสงัคม  เพราะ
จากกระทูแ้ละประเดน็ต่างๆ ในสื่ออนิเทอรเ์น็ต ลว้นแสดงใหเ้หน็ถงึความตื่นตวัและการโหยหาวชิาการดนตร ี  ซึง่
อาจจะเหน็ไดช้ดัเจนมากกว่าสมยัก่อนทีย่งัไมม่สีื่อแสดงใหร้บัรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางเหมอืนสมยันี้ 
 
3.  ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการภาคแรกและภาคสองกบัภาคสาม 

สาขาสงัคตีศลิป์ไดใ้ชข้อ้มลูบางส่วนจากสรรนิพนธข์องโครงการภาคแรกเป็นขอ้มลูและแนวทางในการ
เสวนาเกีย่วกบัความร่วมสมยัของดนตรไีทย ทีป่รากฏในอดตีและพฒันามาจนปัจจุบนั นอกจากนัน้ ยงัเหน็ถงึ
ปัญหาและแนวทางของการจดักจิกรรมและการหาขอ้มลูเฉพาะกรณี  ทีจ่ าเป็นตอ้งก าหนดและเลอืกกลุ่มคนให้
เหมาะสม อย่างไรกต็าม สงัคตีศลิป์ทัง้ไทยและตะวนัตก ยงัประสบปัญหาการขาดองคค์วามรูแ้ละผูใ้หข้อ้มลูมาโดย
ตลอด 
 
4.  สงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์ 

สงัคมของดนตรไีทยยุคปัจจุบนั อาจเรยีกไดว้่าเป็นยุคของการเปิดกวา้งและวางขนบเก่าเพื่อสรา้งขนบ
ใหม่ ทัง้นี้ เพราะดนตรใีนขนบเก่ามพีืน้ทีใ่นสงัคมน้อยลงและกระแสของสื่อทีพ่ยายามจะเปิดพืน้ทีข่องความรว่ม
สมยั โดยใชด้นตรไีทยเป็นจดุเริม่ตน้ เน่ืองจากมภีาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีเ่ด่นชดักวา่ดนตรรี่วมสมยัแบบ
ตะวนัตก จุดน้ีจงึเป็นเสน้แบ่งแนวคดิในดนตรไีทยออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มอนุรกัษแ์ละกลุ่มสรา้งสรรค ์ 
(รายละเอยีดอยู่ในส่วนที ่2 ของรายงาน) 

เมื่อพจิารณามโนทศัน์ว่าดว้ยสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ของโครงการวจิยัฯ ทีก่ล่าวถงึ “การพนิิจการ
วจิารณ์ในลกัษณ์ทีส่มัพนัธก์บัสงัคม” จะเหน็ไดช้ดัเจนว่า เมื่อปรากฏการณ์ของดนตรใีนสงัคมเกดิการแบ่งแนวทาง
ทีค่่อนขา้งชดัเจน ดงันัน้ การวจิารณ์จงึปรากฏชดัในดา้นการแสดงความคดิเหน็ทัง้สนับสนุนและคดัคา้นต่อสิง่ที่
เกดิขึน้ตามความเหน็ของผูว้จิารณ์ ผลจากการศกึษางานวจิารณ์ทีผ่่านมาของโครงการวจิยัฯ ภาคแรก ทีเ่ป็นการ
วจิารณ์ลายลกัษณ์พบความแตกต่างของเน้ือหาและวธิกีาร โดยสรุป     3 แนวทาง คอื 

1)   การวจิารณ์ดนตรใีนช่วงก่อนหน้ากระแสวฒันธรรมรว่มสมยั  มุ่งเน้นการวจิารณ์คุณภาพของการ
แสดง ทัง้ในส่วนของผูแ้สดงและบรบิททีเ่กีย่วกบัการแสดงเป็นหลกั 

2)  การวจิารณ์ดนตรใีนช่วงเวลาของวฒันธรรมร่วมสมยั มุ่งเน้นการแสดงความเหน็ทีม่ตี่อผลของการ
แสดงหรอืการประกวด และไมม่กีารกล่าวถงึคุณภาพของการแสดงเท่าใดนัก แตจ่ะกล่าวถงึผลสรุปของการแสดง  
ซึง่ตดัสนิดว้ยรางวลัหรอืผลการประกวดว่าเหมาะสมหรอืไม่ 
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3)  การแสดงความเหน็เกีย่วกบัเรื่องขนบเก่าและขนบใหม ่   พบไดม้ากทัง้ในการวจิารณ์ทางสื่อและมุข
ปาฐะ เน้ือหาส่วนใหญ่กล่าวถงึการเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยตอ่วธิกีารหรอืขนบใหมแ่ละมกีารเสนอทางออกทีเ่ป็น
กลาง โดยปราศจากอคตอิยู่บา้ง 

ขอ้สงัเกตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์ทีก่ล่าวมานี้ สรุปไดว้่าส่วนหนึ่งยอมรบัและเขา้ใจเงือ่นไขของบรบิท
ทางสงัคมทีเ่ปลีย่นไป แต่ยงัเป็นกงัวลในเรื่องของขนบเก่าทีจ่ะถกูลมืเพราะขนบใหม่เขา้มาแทนที ่ผูว้จิยัไดม้โีอกาส
สมัภาษณ์นักดนตรอีาวโุสหลายท่าน ซึง่ต่างกย็อมรบัในความเปลีย่นแปลงนี้และมที่าทวี่าคงไม่สามารถจะเรยีกรอ้ง
อะไรได ้เพราะเป็นเรื่องของยุคสมยัทีจ่ะตอ้งมคีวามเปลีย่นแปลง  ทางรอดและทางเลอืกของการรกัษาขนบเก่าทีผู่้
อาวุโสทางดนตรหีลายท่านแสดงความเหน็ไว ้ คอื การน าความรูแ้ละคุณค่าในขนบเก่ามาสรา้งเป็นองคค์วามรูท้ี่
เป็นวชิาการไวเ้ป็นหลกัฐาน ในขณะทีร่ปูแบบและวธิกีารแสดงก าลงัเปลีย่นไป 
 

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์ 
1) การขาดข้อมูลและองค์ความรู้เฉพาะด้าน ผลจากการวิจยัในโครงการ วิจยัฯ ภาคแรก 

จนถึงปัจจุบนั แสดงถึงปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการวจิารณ์ดนตรใีนเรื่องการขาดองค์ความรู้เกี่ยวข้อง จึงท าให้
ประเดน็ต่างๆ ในการแสดงทศันะวจิารณ์มคีวามเป็นอตัวสิยั  ไม่ใช่ขอ้มลูในเชงิประจกัษ์ทีส่ามารถน ามาวเิคราะห์
ได ้ ท าใหก้ารวจิารณ์เป็นเพยีงการแสดงความคดิเหน็ส่วนบุคคล ทีย่งัไม่สามารถกา้วไปถงึการแสดงความเขา้ใจใน
สุนทรยีภาพของศิลปะและการให้การศกึษาแก่ประชาชน เพื่อปลุกส านึกเชิงสงัคม โดยผ่านงานศลิปะและการ
วจิารณ์ 

2) ปรากฏการณ์ในสงัคมด าเนินควบคู่ไปกบัวิจารณ์  ในวฒันธรรมมุขปาฐะ การวจิารณ์เกดิขึน้
พรอ้มๆ กบัปรากฏการณ์ของดนตรทีีเ่กดิในสงัคม แต่อาจจ ากดัอยู่ในวงทีแ่คบกว่าปัจจุบนั ทีโ่ลกอนิเทอรเ์น็ตเอือ้
ต่อการวจิารณ์และการสนทนาใหข้ยายวงกวา้งขึน้ ประเดน็ต่างๆ ในการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในสื่อสาธารณะน้ี ส่วน
ใหญ่จะเกดิขึน้ตามเหตุการณ์จรงิในสงัคม ในบางกรณีการวจิารณ์อาจเชื่อมโยงไปถงึเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้
นอกเหนือจากการกล่าวถงึเฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จงึอาจกล่าวไดว้่าสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ปัจจุบนั  
มไิดผ้กูตดิกบัเหตุการณ์หรอืกลุ่มคนโดยเฉพาะเท่านัน้  เพราะไดเ้ปิดโอกาสใหม้กีารโตต้อบในประเดน็นัน้ๆ  ซึง่
การวจิารณ์ในวฒันธรรมลายลกัษณ์ยงัมขีอ้จ ากดัเรื่องนี้อยู่มาก สิง่ทีแ่ตกต่างอย่างชดัเจน คอื การแสดงความ
คดิเหน็อย่างเป็นเหตุผลและการใชข้อ้มลูอา้งองิ ซึง่การวจิารณ์ในวฒันธรรมลายลกัษณ์มคีวามน่าเชื่อถอืกว่า 
ดงันัน้ การวจิารณ์ในสื่ออนิเทอรเ์น็ต จงึไม่ต่างจากการวจิารณ์แบบมขุปาฐะ เพยีงเปลีย่นวธิกีารสื่อสารเท่านัน้ 

3) ผลการวิจารณ์ท่ีมีต่อการประเมินค่างานศิลปะ   เป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีการประเมินค่างาน
ศลิปะ  ก็จะมคีวามเห็นต่างๆ ตามมา  ซึ่งส่วนใหญ่จะจบลงด้วยการยอมรบั ดว้ยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถจะย้อน
เวลากลับไปประเมินค่าใหม่ได้  แต่ในสังคมของการวิจารณ์ผ่ านอินเทอร์เน็ตนัน้  ผลของการวิจารณ์ต่อการ
ประเมนิค่างานศลิปะอาจสะท้อนกลบัไปถึงผู้จดัหรอืผูส้รา้งไดร้วดเร็ว    ทนัเหตุการณ์กว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งเป็น
ขอ้ดทีีส่ามารถน าไปปรบัปรุงแก้ไขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากการประเมนิค่าไดใ้นโอกาสต่อไป  และมหีลายกรณีทีผ่ล
จากการวจิารณ์ท าใหใ้หผู้จ้ดัการแสดง ปรบัเปลี่ยนวธิกีารประเมนิค่าใหม่  เพื่อใหไ้ดผ้ลทีค่าดว่าจะเป็นทีย่อมรบั
ของผูร้บัไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะรายการเกี่ยวกบัการประกวดหรอืการประชนัในเวทสีาธารณะหรอืสื่อสาธารณะ  ที่
จ าเป็นตอ้งค านึงถงึผูร้บัส่วนใหญ่ 

หากพจิารณาในบรบิทของสงัคมปัจจุบนั จะเหน็ว่าสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ในพืน้ที่อนิเทอรเ์น็ตสามารถ
ด าเนินควบคู่กบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์และมคีวามเป็นสาธารณะมากกว่าการวจิารณ์แบบ
มุขปาฐะและการวจิารณ์ในวฒันธรรมลายลกัษณ์ ทัง้ยงัเป็นการเอื้อต่อ ผูส้รา้งสรรค์หรอืผูจ้ดัการแสดงใหส้ามารถ
รบัรูป้ฏิกิรยิาของผู้รบั เพื่อน าไปปรบัปรุงคุณภาพด้านต่างๆ ไดม้ากขึน้ แม้ว่าจะยงัมขีอ้ด้อยในเรื่องเนื้อหาและ
เหตุผลอยู่บ้างก็ตาม แต่หากผูส้รา้งและผู้จดัต้องการสรา้งคุณค่าทางสุนทรยีะในทางศลิปะหรอืปลุกส านึกในเชงิ
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สงัคมแล้ว กน็ับไดว้่าสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ในปัจจุบนัได้ท าหน้าทีใ่นฐานะกระจกสะท้อนใหผู้้สร้างรบัรูผ้ลของ
การประเมนิค่าจากสงัคม  นอกเหนือจากผลของการประเมนิค่าบนเวทกีารแสดง 

 
5.  สุนทรียศาสตรใ์นบริบทสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 

หลกัการและหลกัเกณฑท์างสุนทรยีศาสตรเ์ป็นกรอบแนวคดิทีก่วา้งและไม่สามารถหาขอ้สรุปเป็นค าตอบ
ที่ตายตวัได้ ตัง้แต่อดตีถึงปัจจุบนั แนวคดิเหล่านี้มคีวามหลากหลายต่างกนัไป ขึ้นอยู่กับขอ้พจิารณาว่าจะเน้น
กระบวนการสรา้งสรรคห์รอืเนื้อหาของผลงานทีผ่่านกระบวนการสรา้งสรรคแ์ลว้ ซึง่ส่งผลใหก้ารประเมนิคุณค่าของ
งานต่างกนัไปดว้ย  

ในเรื่องของดนตรไีทย หลกัการทางสุนทรยีศาสตร์ค่อนข้างให้ความส าคญักับความหลากหลายและ
ปัจเจกภาพของศลิปินมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวับทเพลงต่างๆ ทีป่รากฏในหลายรปูแบบ แมว้่าจะมาจากตน้ก าเนิด
เดยีวกนั ซึ่งเรยีกกนัในทางดนตรไีทยว่า “ทาง” ของการบรรเลง (ที่อาจเรยีกได้ว่าเป็น “ทางอนัไม่รูจ้บของการ
สรา้งสรรค์”)  แม้ว่าการประชนัดนตรใีนอดตีจะดูเหมอืนว่ามเีกณฑ์บางอย่างไวใ้ชว้ดัคุณค่า แต่ก็มไิดม้กีารตดัสนิ
คุณค่าด้วยเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งอย่างชดัเจน ท้ายที่สุดเมื่อการประชนัสิ้นสุดลง ผู้ฟังต่างก็ประเมินค่าของการ
ประชนันัน้ดว้ยเกณฑข์องตนเอง โดยไม่ใชเ้กณฑข์องผูใ้ดเป็นบรรทดัฐาน     แต่ปัจจุบนัเมื่อดนตรไีทยปรบัเปลีย่น
บทบาทมาอยู่ในฐานะของการแสดงผ่านสื่อสาธารณะมากขึน้ แนวทางหนึ่งทีส่รา้งความตื่นตวัใหก้บัดนตรไีทย คอื 
การประกวดหรอืประชนัในสื่อสาธารณะ ซึ่งหากพิจารณาในมุมหนึ่ง  จะเห็นว่าเป็นการให้โอกาสดนตรไีทยได้
กลบัมาอยู่ในสื่อและอยู่ในกระแสของวฒันธรรมบนัเทงิเช่นเดยีวกบั ศลิปวฒันธรรมแขนงอื่นๆ  แต่การจดัประกวด
ประชนัในสื่อสาธารณะนี้ไดส้รา้งกรอบกตกิาใหม่  ทีต่่างไปจากขนบเดมิของการประกวดประชนั โดยมขีอ้ก าหนด
และเกณฑ์พิจารณาในการประเมินค่าที่ตายตวั  ทัง้ยงัมีบุคคลเขา้มาท าหน้าที่ตัดสินการประกวดอย่างชดัเจน   
แมว้่าบางครัง้ผลของการตดัสนิโดยคณะกรรมการเหล่านี้ อาจจะขดัแยง้กบัความคดิของผูท้ีอ่ยู่ในขนบเดมิ ทัง้ใน
ด้านผลของการตัดสินหรือเหตุผลของกรรมการที่แสดงต่อผู้ชม ที่กลายเป็นเกณฑ์ในเรื่องสุนทรียะ ซึ่งผู้เข้า
ประกวดประชนัต้องยอมรบั   การวจิยัครัง้นี้  ผู้วิจยัได้ใช้รายการ “คุณพระช่วย” และ “อศัจรรย์คนัธรรพ” เป็น
กรณีศกึษา โดยพจิารณากระบวนการของการจดัและเน้ือหาทางสุนทรยีศาสตร์ทีเ่ป็นกรอบกติกาในการประเมนิ
คุณค่าของการแสดง ซึง่มขีอ้สรุปดงันี้ 
 

รายการคณุพระช่วย 
รายการนี้เป็นการน าเสนอศลิปวฒันธรรมบนัเทงิหลายรูปแบบ ในกรณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดนตร ี  อาจกล่าว

ไดว้่าเป็นจุดสรา้งความน่าสนใจและน่าตดิตามใหก้บัรายการเป็นอย่างยิง่  รปูแบบการน าเสนอส่วนใหญ่ คอื มกีาร
น าองคค์วามรูท้างดา้นดนตรโีดยเชญิผูท้รงคุณวุฒใินสาขานัน้ๆ เป็นผูอ้ธบิาย หลงัจากนัน้จงึน าความรูม้าน าเสนอ
ในรูปแบบบทเพลงหรอืการแสดง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การประยุกต์รูปแบบให้มลีกัษณะเป็นตะวนัตก หรอืผสมผสาน
ระหว่างไทยกบัตะวนัตกโดยองิกบัเน้ือหาเดมิ เช่น น าเสนอโดยการบรรเลงดว้ยวงดนตรแีบบตะวนัตกผสมเครื่อง
ดนตรไีทยบางประเภท หรอืน าเสนอด้วยเครื่องดนตรตีะวนัตกทัง้หมด  ทัง้นี้  มขีอ้สงัเกตว่ารูปแบบส่วนใหญ่ที่
รายการนี้ใช้  คือ การผสมผสานระหว่างไทยกับตะวนัตก    ช่วงท้ายของรายการที่ใช้ชื่อว่า “คุณพระประชนั”  
นับเป็นช่วงที่ส าคญัอีกช่วงหนึ่งของรายการ  ที่จะน าเสนอความสามารถของผู้เข้าร่วมรายการในลกัษณะการ
ประชนัทางศลิปะแขนงต่างๆ เช่น ประชนัการเล่นเครื่องดนตรไีทย  ประชนัการแต่งกลอนสด ประชนัการเขยีน
ลายไทย  การประชนัในลกัษณะขา้งต้น  อาจกล่าวไดว้่าเป็นขนบอย่างหนึ่งของการแสดงแบบไทยทีม่มีาช้านาน
แล้ว  อย่างไรก็ตาม  การประชนัการเล่นเครื่องดนตรไีทยในรายการนี้  ก็ยงัมขี้อแตกต่างไปจากขนบเดิม  ทัง้
รปูแบบ เนื้อหาและการแสดงความคดิเหน็ของคณะกรรมการ ดงัขอ้สงัเกตต่อไปนี้ 
 



31/03/53  สาขาสงัคตีศลิป์ 

 

161 

1. โจทยใ์นการประชนั  โจทยใ์นการประชนัเป็นเพลงไทย หรอืเพลงทีป่ระพนัธข์ึน้ใหม่  โดยใชว้งดนตรี
ที่ใช้เครื่องดนตรีตะวันตกเล่นประกอบให้กับเครื่องดนตรีไทยที่ประชันกัน  ลักษณะลีลาและท่วงท านองจึง
เปลี่ยนไปตามที่ผู้ประพนัธ์หรอืผู้เรยีบเรยีงดนตรเีป็นผู้ก าหนดขึ้นเฉพาะกรณี  โดยมไิด้ยดึถือตามบทเพลงเดมิ
ทัง้หมด   แนวทางบรรเลงถูกก าหนดโดยผูป้ระพนัธ์หรอืผูเ้รยีบเรยีงมากกว่าที่จะให้อสิระแก่ผู้บรรเลงในการคดิ
หรอืก าหนดแนวทางการบรรเลงดว้ยตนเอง ดงัเช่นการประชนัตามขนบเดมิ  ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า การประชนั
ในรายการนี้เป็นการสรา้งขนบใหม่ขึน้มา  โดยใหค้วามส าคญักบัการใชค้วามสามารถของผูป้ระชนัในการถอดหรอื
ถ่ายแบบการบรรเลงที่ผู้ท าดนตรตี้นแบบก าหนดไว้  ซึ่งมคีวามคล้ายคลงึกบัการบรรเลงโดยการอ่านหรอืถอด
ท านองจากต้นแบบของดนตรตีะวนัตก โดยมิได้เกิดจากความคดิของผู้บรรเลงเป็นหลกัดงัที่ปฏิบตัิในขนบเดิม  
นอกจากนี้ เสยีงของเครื่องดนตรไีทยทีใ่ชใ้นการประชนักต็อ้งปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นระบบเสยีงแบบดนตรตีะวนัตก จงึ
ส่งผลกระทบโดยตรงกบับทเพลงและนักดนตรผีูบ้รรเลง ทีส่่วนใหญ่ฝึกฝนการเล่นตามระบบเสยีงดนตรไีทย  กล่าว
โดยสรุป การสร้างขนบลกัษณะใหม่ในการประชนัการเล่นดนตรไีทยของรายการนี้  เป็นการสนองโจทย์ที่ผู้จดั
รายการก าหนดขึน้ทัง้สิน้ 
   

2.  บทบาทของกรรมการผู้ตดัสิน  การตดัสนิการประชนัในรายการนี้ใชก้รรมการจ านวน 3 คน  โดยมี
กรรมการหลัก 1 คน เป็นผู้ตัดสินการประชันเครื่องดนตรีทุกชนิด และมีกรรมการร่วมอีก 2 คน   ซึ่งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญการบรรเลงเครื่องดนตรทีีใ่ชป้ระชนัแต่ละครัง้ การตดัสนิระยะแรกกรรมการใหค้วามส าคญักบัเทคนิค
วธิใีนการบรรเลง โดยพจิารณาความสมบูรณ์และความถูกต้อง   การทีก่รรมการหลกัมไิดเ้ป็นนักดนตรทีี่มคีวาม
ช านาญในการปฏิบตัิเครื่องดนตรชีนิดนัน้อย่างแท้จรงิ  ท าให้ผลการตัดสนิของกรรมการค้านกนัอยู่หลายครัง้  
รวมทัง้คา้นกบัผูช้มรายการดว้ย   ระยะต่อมาผูจ้ดัรายการจงึปรบัเปลีย่นวธิกีารตดัสนิ  โดยใหก้รรมการหลกัแสดง
บทบาทในฐานะ “ผูเ้ชีย่วชาญดนตรรี่วมสมยั” ท าหน้าทีต่ดัสนิร่วมกบักรรมการอกี 2 คน ซึ่งยงัคงเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
การบรรเลงเครื่องดนตรชีนิดที่ใช้ประชนัตามเดิมและบางครัง้ก็เป็นผู้ประพนัธ์หรอืเรยีบเรยีงดนตรีที่ใช้ในการ
ประชนัด้วย  แนวทางการตัดสนิที่สงัเกตได้ คือ ให้กรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีร่วมสมยัแสดงความเห็น
เกี่ยวกบัภาพรวมของการบรรเลง  ทัง้ในส่วนการน าเสนอด้วยลีลาดนตรแีละบุคลิกภาพของผู้บรรเลง และให้
กรรมการผูเ้ชีย่วชาญการบรรเลงเครื่องดนตรทีีใ่ชป้ระชนัแสดงความเหน็เกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะของการบรรเลง
เครื่องดนตรชีนิดนัน้โดยสรุปคนหนึ่ง  ส่วนอกีคนหนึ่งแสดงความเหน็เกี่ยวกบัความสมบูรณ์ถูกต้องในการบรรเลง  
การตดัสนิการประชนัในลกัษณะน้ีแตกต่างไปจากการตดัสนิการประชนัตามขนบเดมิทีส่่วนใหญผู่ด้หูรอืผูช้มจะเป็น
ผูป้ระเมนิผลการประชนั ซึ่งมอีงค์ประกอบในการประเมนิมากกว่ารายการนี้  นอกจากนี้ วธิกีารและเนื้อหาการ
ประชนัในรายการก็มลีกัษณะเป็นการประกวดมากกว่าการประชนั  เพราะมกีรอบกตกิาจากบทเพลงว่าต้องการ
อะไรในระยะเวลาทีก่ าหนด  ซึ่งแตกต่างจากการประชนัตามขนบเดมิทีเ่ปิดโอกาสใหผู้บ้รรเลงแสดงฝีมอืและลลีา
ทางดนตรอีย่างอิสระ    ผลจากการสร้างขนบใหม่ในการประชนั อาจท าให้ผู้ชมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เขา้ใจว่าการ
ประชนัในรายการนี้เป็นการประชนัทีส่บืทอดมาจากขนบเดมิ 
 

3. เน้ือหาและความน่าสนใจของโจทย์ในการประชนั  การใช้ดนตรแีละวธิกีารบรรเลงดนตรแีบบ
ประยุกต์เป็นหลกัในการประชนั  เป็นจุดเด่นของรายการที่ตอบสนองความสนใจของผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ หรอื
ผูช้มทัว่ไปทีม่ไิดม้คีวามรูท้างดนตรไีทยอย่างจรงิจงั วธิกีารเช่นนี้เหมาะสมกบัลกัษณะของรายการและความเป็น
สาธารณะของรายการทีไ่ม่สามารถก าหนดกลุ่มผูช้มได ้ นอกจากวธิกีารแล้ว การเลอืกบทเพลงทีเ่ป็นเน้ือหาส่วน
ใหญ่ก็จะเน้นความสนุกสนาน หรอืท านองที่คุ้นเคยกนัอยู่ดแีล้ว  โดยไม่ใช้บทเพลงจากการประชนัในขนบเดิม  
เน่ืองจากทัง้เวลาและรปูแบบถูกก าหนดขึน้อย่างมเีงือ่นไขเชงิพาณิชย ์เพื่อตอบสนองผูช้มทีเ่ป็นมหาชนและคนรุ่น
ใหม่มากกว่ากลุ่มคนทีเ่ป็นนักดนตรใีนขนบเก่า นอกจากนี้ การประชนับางครัง้ เช่น การประชนัขมิ มลีกัษณะเป็น
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การแสดงฝีมอืและความสามารถในการจดจ าท านอง ซึง่บรรเลงโดยกรรมการ แลว้ใหผู้เ้ขา้ประชนับรรเลงตาม โดย
ไม่เคยเหน็หรอืฟังท านองนัน้มาก่อน  ลกัษณะดงักล่าวแมม้ใิช่ขนบเดมิในการประชนัดนตร ี แต่กเ็ป็นแนวทางใน
การเรยีนรู้ดนตรีไทยตามขนบเดิมที่เรยีนรู้จากครูผู้เป็นต้นแบบโดยการจดจ าและท าตาม   จึงอาจกล่าวได้ว่า
รายการน้ีมส่ีวนช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจขนบเดมิในการเรยีนดนตรไีทยได้ 
 

4.  ความเป็นภววิสยัและอตัวิสยั  ปัจจยัส าคญัในการประชนัของรายการนี้ คอื บทเพลงและวธิกีาร
บรรเลง  ซึ่งกรรมการใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาตดัสนิความสามารถของผู้บรรเลง  ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัการ
แสดงความเหน็ของกรรมการ คอื ทัง้กรรมการทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญดนตรรี่วมสมยัและกรรมการทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญการ
บรรเลงเครื่องดนตร ี ส่วนใหญ่ใชค้วามเหน็เชงิอตัวสิยัเป็นเกณฑ์ในการพจิารณาประกอบกบัการสรา้งบรรทดัฐาน
ใหม่บางอย่างในการแสดงออกทางดนตรไีทย  เช่น  การพิจารณาบุคลิก ท่าทางและการแสดงสีหน้าในขณะ
บรรเลง  ดังนัน้ ภววิสัยที่ปรากฏในรายการจึงมิใช่ภววิสัยในขนบเดิม  แต่เป็นภววิสัยในขนบใหม่ที่น ามา
ผสมผสานกบัการแสดงออก  จงึเป็นที่น่าสงัเกตว่า “ความร่วมสมยั” ทางดนตรทีี่น าเสนอในรายการนี้  สามารถ
นิยามดว้ยลกัษณะทีเ่ป็นภววสิยัไดห้รอืไม่ หรอืตอ้งนิยามจากอตัวสิยัของกรรมการเท่านัน้ 
   

5. ผู้เข้าร่วมรายการ  ผูเ้ขา้ร่วมรายการส่วนมากเป็นเยาวชนหรอืผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยู่ในสาขาดนตร ี 
และผูท้ีม่คีวามสามารถทางดนตรแีต่มไิดเ้รยีนในระบบ การทีผู่เ้ขา้ร่วมรายการประชนัมวียัไล่เลีย่กนั  จงึเป็นปัจจยั
หนึ่งทีท่ าใหก้ลุ่มเยาวชนผูส้นใจดนตรตีดิตามชมรายการนี้  นอกจากน้ี การประชนัแต่ละครัง้ยงัมเีงนิรางวลัส าหรบั
ผูช้นะและผู้แพ้  ซึ่งส่วนใหญ่ผูช้มรายการกจ็ะเขา้มาร่วมประชนัดว้ย  เป็นทีน่่าสงัเกตว่าการประชนัเครื่องดนตรี
บางชนิด มผีู้เขา้ร่วมประชนัคนเดมิสลบักนัมาประชนัหลายครัง้  และไม่ค่อยมนีักดนตรีหน้าใหม่มาร่วมประชนั
เท่าใดนัก  จงึท าให้การประชนักลายเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มที่ผลดักันแพ้ผลดักันชนะ   การประชนัที่จดัขึ้นอย่าง
สม ่าเสมอ คอื  การประชนัเครื่องดนตรทีีผู่ช้มสนใจและมคีวามสนุกสนาน   เช่น เปิงมางคอก  เพราะสรา้งความ
สนุกสนานใหก้บัผูช้มไดท้ัง้ลลีาและวธิกีารบรรเลงซึง่เป็นธรรมชาตขิองเครื่องดนตรชีนิดนี้    จงึไม่ค่อยปรากฏว่ามี
การประชนัเครื่องดนตรชีนิดต่างๆ อย่างหลากหลายเท่าทีค่วร 
 

รายการอศัจรรยค์นัธรรพ 
รายการนี้มวีตัถุประสงค์ชดัเจนตัง้แต่แรกเริม่ว่าเป็นการประชนัวงดนตรเีพื่อหาผูช้นะเลศิจากผู้เขา้ร่วม

ประชนัทัง้หมด 16 วง  ผูจ้ดัรายการก าหนดโจทยใ์หผู้ร้่วมประชนั “จนิตนาการเพลงไทย”และใชว้ธิกีารบรรเลงเพื่อ
สื่อจนิตนาการเพลงนัน้ วงดนตรทีี่เขา้ร่วมประชนัมาจากการคดัสรรของผู้จดัรายการ  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนักดนตรอีาชพี หรอืกลุ่มผู้มปีระสบการณ์ทางดนตรจีากชุมชนต่างๆ และสถาบนัการศกึษา  และกลุ่มนัก
ดนตรรีะดบัโรงเรยีน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนทีท่ ากจิกรรมดนตรไีทย   ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัรายการน้ีมดีงันี้ 
  

1) โจทยใ์นการประชนั  การก าหนดโจทย์ใหจ้นิตนาการเพลงไทย  ท าใหผู้เ้ขา้ประชนัสามารถตคีวาม
และแสดงออกได้หลากหลาย  ทัง้ในลกัษณะการสรา้งใหม่และการปรบัเปลี่ยนวธิกีารบรรเลง การที่ผู้จดัรายการ
ไม่ไดช้ี้แจงกรอบแนวคดิของการจนิตนาการอย่างชดัเจน  ท าใหว้งดนตรทีีเ่ขา้ร่วมประชนัแต่ละวงตัง้โจทย์ขึน้เอง
และสร้างแนวทางการบรรเลงของตนเอง  จนยากที่จะพจิารณาเปรยีบเทียบกนัได้  เพราะไม่มแีนวทางร่วมกัน  
ขอ้สงัเกตจากโจทยร์ายการน้ี คอื การรือ้ทิง้ขนบเดมิทางดนตรไีทย แลว้สรา้งสรา้งขนบใหม่ขึน้มา  โดยคาดหวงัว่า
จะท าให้ผู้ฟังเกิดจนิตนาการได้ชดัเจนขึ้น  เพราะขนบเดิมอาจมีข้อจ ากัดทางจินตนาการของผู้ฟัง  และไม่ได้
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ขึน้มาตามเงือ่นไขของรายการ 
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2) เน้ือหาและรปูแบบของดนตรี  เป็นทีน่่าสงัเกตในเชงิความสมัพนัธก์บับรบิททางสงัคมว่า  วงดนตรี
เกอืบทุกวงสามารถตัง้โจทย์ไดส้อดคล้องกบัเหตุการณ์ทางสงัคม  โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์ทางสงัคมเขา้กบัเนื้อหา
ของดนตร ี เช่น  การใชช้ื่อเพลง  ท านองเพลง ตลอดจนเนื้อรอ้ง  มาเป็นองค์ประกอบทีเ่รยีงรอ้ยใหส้อดคล้องกบั
โจทย์ที่ตนก าหนดขึ้น  ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งแปลกไปจากขนบเดมิทางดนตรทีี่สบืทอดกนัมาอย่าง
สิน้เชงิ  ปรากฏการณ์นี้ท าให้เกิดการวพิากษ์วจิารณ์อย่างกวา้งขวางในหมู่ผูรู้แ้ละผู้ศกึษาดนตรใีนขนบเดมิ  ว่า
แนวคดิและผลทีเ่กดิจากรายการนี้จะกระทบต่อแนวทางของดนตรไีทยในอนาคตอย่างไร  เพราะเป็นการรื้อแล้ว
สรา้งใหม่  โดยไม่ค านึงถงึรปูลกัษณ์ของวงดนตรไีทย  และมไิดน้ าคุณค่าความหมายของดนตรไีทยตามขนบเดมิ
มาใช ้  เพื่ออธบิายสิง่ทีเ่ป็นคุณค่าภายในของดนตรไีทยแต่อย่างใด                                           

 
3) บทบาทของกรรมการ   กรรมการในรายการนี้มจี านวน 3 คน ซึ่งเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการปฏบิตัิ

ดนตรแีบบขนบเดมิ  การแสดงความเหน็ของกรรมการต่อการบรรเลงของวงดนตรทีีเ่ขา้ร่วมประชนั  ส่วนใหญ่พบว่าไม่
สามารถชี้จุดเด่น จุดด้อยในเชงิสรา้งสรรค์ หรอือธบิายจนิตนาการของเพลงตามโจทย์ที่รายการก าหนดได้ แต่จะให้
ความเห็นในด้านความสมบูรณ์ถูกต้องของการบรรเลง  จึงท าให้ความเห็นของกรรมการไม่ได้ท าให้ผู้ชมเข้าใจ
จนิตนาการของเพลงแต่ประการใด  แม้ว่ากรรมการบางท่านจะพยายามใหค้วามเห็นในเรื่องนี้  แต่ก็เป็นไปในเชงิอตั
วิสยัอย่างชัดเจน  เช่น การกล่าวว่า  “จินตนาการได้ดี”  “จินตนาการได้ถูกใจกรรมการ”   เป็นต้น  บทบาทของ
กรรมการจงึไม่สอดคลอ้งกบัโจทยท์ีร่ายการก าหนดไว ้

 
4) ภาพลกัษณ์ของรายการ  ระยะแรกรายการน้ีไดร้บัความสนใจเป็นอย่างยิง่  เนื่องจากไดบุ้คคลซึง่มี

ชื่อเสยีงและประสบความส าเรจ็จากการเป็นผูแ้สดงภาพลกัษณ์ของนักดนตรไีทยตามขนบเดมิจากภาพยนตร ์เรื่อง 
“โหมโรง”  มาเป็นพธิกีรด าเนินรายการ ซึ่งส่งผลใหผู้้ชมสนใจรายการ  เพราะคาดหวงัที่จะได้เห็นการแสดงออก
ทางดนตรทีี่ลุ่มลกึตามขนบเดิมของพิธกีร  เช่นเดียวกบัที่ปรากฏในภาพยนตร์  นอกจากนี้   ภาพลกัษณ์ของ
กรรมการคนอื่นๆ กล็้วนแต่เป็นผูม้ชีื่อเสยีง และมฝีีมอืทางดนตรเีป็นที่ยอมรบักนัอย่างกวา้งขวาง อย่างไรกต็าม 
เนื้อหาของรายการรวมทัง้บทบาทของผู้เกี่ยวขอ้งในรายการ  กลบัไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกบัภาพลกัษณ์ของ
พธิกีรและภูมหิลงัของกรรมการ  จงึเป็นที่น่าสงัเกตว่ารายการนี้จ าเป็นต้องอาศยัภาพลกัษณ์ของบุคคลเพื่อมา
สรา้งภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอืของรายการ  มากกว่าการสรา้งคุณค่าและภาพลกัษณ์ดว้ยเน้ือหาของรายการ
เอง 
 

ข้อสรปุเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาทัง้สองรายการ 
1) บทบาทของสื่อสาธารณะซึ่งเป็นเวทใีหม่ส าหรบัการแสดงดนตรไีทยทีมุ่่งหวงัตอบสนองผูร้บั  โดยการ

ปรบัเปลี่ยนเนื้อหา และวธิกีารทางดนตรใีห้เป็นไปตามกระแสนิยมรวมถึงการสร้างและเสนอกระแสใหม่ในการ
แสดงดนตรไีทย  อาจกล่าวไดว้่ามลีกัษณะคล้ายกบัการสรา้งศลิปวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสนิคา้ทีต่้องปรบัตวัตาม
ผูบ้รโิภค  ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ ศลิปวฒันธรรมบางอย่างมคีุณค่าในตวัเอง   ทีอ่าจตอ้งใชเ้วลาและค าอธบิายใน
สรา้งความเขา้ใจ  โดยไม่จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบและเน้ือหาเช่นทีป่รากฏในกรณีศกึษา 

2) ความน่าเชื่อถอืของตวับุคคลมผีลต่อการสรา้งคุณค่าใหม่  สงัเกตไดจ้ากทัง้สองรายการนี้พยายามใช้
ความน่าเชื่อถือของบุคคลมาสรา้งความน่าเชื่อถือให้กบัการน าเสนอขอ้มูลของรายการ   ซึ่งจะเหน็ได้ว่าอตัวสิยั
ของบุคคลทีส่งัคมเชื่อว่าน่าเชื่อถอื  มผีลต่อผูร้บัโดยทัว่ไปมากกว่าขอ้มูลภววสิยั  โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์ความรู้
ทางดา้นดนตรทีีย่งัขาดแคลนอยู่ 
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 3) รางวลัและการยอมรบัเป็นเสมอืนการเน้นย ้าความน่าเชื่อถอืมากกว่าความถูกตอ้งและสิง่ทีค่วรจะเป็น  
โดยเฉพาะการอ้างองิรางวลัจากสถาบนัเบือ้งสูงอนัทรงเกยีรต ิ ซึง่สรา้งความน่าเชื่อถอืไดม้ากกว่าการแสดงความ
คดิเหน็จากผูรู้ห้รอืผูม้ปีระสบการณ์ใดๆ 
 4) ผลกระทบจากรายการที่น าเสนอโดยสื่อ  มีอิทธิพลต่อทัศนคติและการก าหนดแนวทางในการ
สรา้งสรรค์ทางดนตรอีย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้ รวมทัง้ระบบการเรยีนรู ้ การสบืทอดวฒันธรรมทางดนตรไีทย  ทัง้ใน
ดา้นเนื้อหาและวธิกีาร 
 5) เมื่อโทรทศัน์เป็นเวทีสาธารณะส าหรบัการแสดง  ผู้ชมก็สามารถแสดงความเห็นในสื่อสาธารณะได ้ 
เช่น  สื่ออนิเทอรเ์น็ต  เช่นเดยีวกบัขนบเดมิในการวจิารณ์หลงัการแสดง  ซึ่งท าใหท้ราบแนวคดิและทศันคตขิอง
ผูช้มทีม่ตี่อการแสดงอย่างกวา้งขวาง 
  

จากปรากฏการณ์ทางดนตรีไทยที่เกิดขึ้นในรายการดังกล่าว ซึ่งผู้วิจยัได้ตัง้ข้อสังเกตโดยการสรุป
เปรียบเทียบไว้แล้วนัน้ แสดงให้เห็นแนวทางสุนทรยีศาสตร์ทางดนตรีที่เปลี่ยนไปจากขนบเดิม ปรากฏการณ์
ดงักล่าวจงึไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานของโครงการวจิยัฯที่ก าหนดไว้ว่า“สุนทรยีศาสตร์ของยุคใหม่เป็นวาทกรรม
ปลายเปิดทีต่ัง้อยู่บนรากฐานของทวิวจัน์อนักอปรด้วยเหตุผลและปัญญา” เพราะจากการศึกษากรณีศึกษาใน
รายการทัง้ 2 นี้  พบว่ามกีารน าเกณฑ์บางอย่างมาใช ้ ทีม่ใิช่ “วาทกรรมปลายเปิด” แต่เป็น “วาทกรรมปลายปิด” 
ทีต่อบสนองต่อวตัถุประสงค์ของผูจ้ดัและเงื่อนไขของรางวลั ซึ่งผู้เขา้ร่วมต้องปรบัตวัเขา้หาเกณฑ์เหล่านัน้ ดว้ย
เหตุผลหลายประการ ทัง้ในเรื่องรางวลัหรอืโอกาสทีจ่ะไดร้บัจากสื่อนัน้ในโอกาสต่อไป เน่ืองจากดนตรไีทยมพีืน้ที่
ในสงัคมปัจจุบันน้อยลง เมื่อสื่อเปิดพื้นที่ให้นักดนตรีจึงต้อง “ยอมแลก” และ “ยอมรบั”  ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์นักดนตรีบางส่วนที่มีโอกาสเข้าร่วมในรายการเหล่านี้  พบว่าต่างก็รบัรู้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงของขนบในดนตรีไทยที่เปลี่ยนไปและยอมรบัที่จะปรบัตวัให้เขา้กบัความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยที่ยงั
เขา้ใจแนวทางของขนบเดมิ และหากมโีอกาสกย็งัพรอ้มทีจ่ะกลบัไปเล่นดนตรตีามขนบเดมิได้ 

เมื่อพิจารณาในอีกมุมมองหนึ่ง จะเห็นว่าแม้ขนบจะเปลี่ยนไป ก็มิได้ส่งผลเสียกับ       นักดนตรใีน
ปัจจุบนั ทัง้นี้ เพราะนักดนตรส่ีวนใหญ่ในยุคปัจจุบนัยงัอยู่ในรอยต่อของขนบเก่าและขนบใหม่ ซึ่งสามารถซมึซบั
และเขา้ใจกรอบของขนบเดมิเป็นอย่างด ีทัง้จากการเรยีนและการปฏิบตั ิสิง่ที่น่าสนใจ คอืนักดนตรไีทยมโีอกาส
เปิดรบัประสบการณ์และเรยีนรู้การปรบัตวัใหเ้ขา้กบักระแสของดนตรโีลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามบรบิทของสงัคม 
แต่สิง่ที่น่ากงัวล คอื นักดนตรรีุ่นใหม่ที่เติบโตมาในขนบใหม่ของสงัคมที่เปลี่ยนไปจากเดมิ จะมโีอกาสเขา้ใจใน
เน้ือหาและวธิกีารของดนตร ีตามแนวทางของสุนทรยีศาสตร์ของดนตรไีทยแบบขนบเดมิมากน้อยเพยีงใด  ซึ่ง
ประเดน็น้ี นักดนตรอีาวุโสหลายท่านไดแ้สดงความเป็นห่วงในความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไวเ้ป็นอย่างยิง่ 

ดงันัน้  สมมุตฐิานของโครงการฯ ซึง่กล่าวถงึวาทกรรมปลายเปิดของสุนทรยีศาสตร์ ทีต่ัง้อยู่บนรากฐานของ
ทววิจัน์อนักอปรด้วยเหตุผลและปัญญา คงไม่สามารถพสิูจน์ได้เต็มที่ในสื่อการแสดงสาธารณะ  ด้วย เหตุปัจจยั
หลายประการทีก่ล่าวแล้ว  อย่างไรกต็าม วาทกรรมปลายเปิดของสุนทรยีศาสตร์กจ็ะต้องอาศยัสื่อสาธารณะอื่นๆ 
เช่น สื่อสิง่พมิพ ์สื่ออนิเทอรเ์น็ต ฯ ในการแสดงทศันะต่อไป เพื่อใหท้างเลอืกของสุนทรยีศาสตรใ์นดนตรไีทย ไดม้ี
โอกาสแสดงคุณค่าของตนเองเช่นเดมิบา้งในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 

แมว้่า “ความร่วมสมยั” จะเป็นจุดเริม่ตน้ของความเปลีย่นแปลงหลายอย่างในวงการดนตรไีทยและ
ตะวนัตก ทัง้ในส่วนของผูส้รา้งและผูร้บั แต ่“ความร่วมสมยั” ในวงการดนตรไีทย      ส่วนหนึ่งเกดิขึน้จากรายการ
ประเภทวฒันธรรมบนัเทงิในสื่อสาธารณะและเวทกีารประกวดดนตร ีทีเ่น้นโจทยท์ีจ่ะตอ้งแสดงถงึ “ความร่วมสมยั” 
จงึท าใหต้อ้งตคีวามความหมายของค านี้ว่าเป็นรปูแบบของวธิกีารน าเสนอความร่วมสมยัโดยวธิกีารทีต่่างไปจาก
เดมิ ดงันัน้ ปรากฏการณ์ของดนตรไีทยในความร่วมสมยั อาจกล่าวไดว้่าเป็น “ทางใหม่ทีไ่รข้นบ” เพราะมคีวาม
พยายามทีจ่ะสรา้งดนตรขีึน้ใหม ่ โดยใหน้ยิามของ “เครื่องดนตร”ี ในลกัษณะทีต่่างไปจากเดมิ เช่น การให้
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ความส าคญักบัเครื่องดนตร ี (ไทย) ในฐานะ “สื่อของเสยีงชนิดหนึ่ง” ทีส่รา้งเสยีงดนตรไีด ้ ดงันัน้ เมื่อนักดนตรมีี
นิยามนี้ในใจ จงึส่งผลต่อใหเ้กดิการสรา้งระบบเสยีงหรอืวธิกีารใหม่ๆ โดยไม่อา้งองิขนบเดมิ ในมุมมองหนึ่งจงึเหน็
ว่าเป็นขอ้พจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาการทางดา้นเสยีง (acoustic) และขนบทางดนตร ี ทีผู่ร้บัในฐานะคนร่วมยคุ
ของสงัคมรว่มสมยัตอ้งแยกพจิารณาใหช้ดัเจน ก่อนจะตดัสนิคุณค่าในเชงิสุนทรยีะ  

ผูว้จิยัได้จดัสนทนากลุ่ม (focus group) เกี่ยวกบั “ความร่วมสมยั” เพื่อให้ทราบความคดิที่หลากหลาย 
อนัน าไปสู่การแสดงออกถึงความร่วมสมยั  ที่อาจมีมโนทศัน์คลาดเคลื่อนไปจากที่โครงการฯก าหนดไว้  โดย
มุ่งเน้นประเดน็ว่า “ความพอ้งกนัของช่วงเวลา เอื้อต่อการสือ่ความระหว่างผูส้รา้งกบัผูร้บั หรอืเอื้อต่อการสรา้งและ
รบัประสบการณ์ทางความคดิและ/หรอือารมณ์ความรูส้กึโดยผ่านงานสรา้งสรรคท์างศลิปะ” ความเขา้ใจส่วนหนึ่งที่
เกิดจากการสนทนากลุ่ม มุ่งเน้นไปที่การหารูปแบบหรอืวธิกีารที่เชื่อว่าเป็นความร่วมสมยั และพบว่าใช้วธิกีาร
อา้งองิวฒันธรรมดนตรตีะวนัตกเป็นหลกั หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่ง คอื ปรบัวธิกีารของไทยใหใ้กลเ้คยีงตะวนัตก จงึจะ
ถอืว่าร่วมสมยั โดยเน้นที่รูปแบบมากกว่าเนื้อหา ผลในการปฏิบตัจิงึอาจสอดคล้องกบัมโนทศัน์ในส่วนที่ว่าด้วย 
“การสือ่ความระหว่างผูส้รา้งและผูร้บั” ในดา้นการใหค้วามบนัเทงิ บนพืน้ฐานของความ คุน้เคยของผูร้บักบัรปูแบบ
ของดนตรตีะวนัตก หรอืเพลงสมยันิยมทีแ่พร่หลายอยู่ในสงัคมปัจจุบนั 

 
6.  นัยทางการศึกษาของงานวิจยั 

จากขอ้สงัเกตถงึปรากฏการณ์ทางดนตรทีีเ่น้นลกัษณะของความร่วมสมัยโดย เฉพาะในดนตรไีทยทีเ่ป็น
กระแสทัง้ในสื่อต่างๆ และเวทีการประกวดต่างๆ พบว่าปัญหาเบื้องต้น คือ ความเข้าใจที่แตกต่างกนัเกี่ยวกับ
ความหมายของ “ร่วมสมยั” จนกลายเป็นการตคีวามออกมาในรปูแบบต่างๆ มากกว่าทีจ่ะเสนอเน้ือหา ดว้ยวธิกีาร
ทีเ่หมาะสมกบัขนบเดมิทีม่อีตัลกัษณ์ ซึ่งหากเปรยีบเทยีบกบัดนตรตีะวนัตกแล้ว จะเหน็ไดช้ดัเจนว่า ค าว่า “ร่วม
สมยั” นี้ เป็นเทคนิคการประพนัธด์นตรทีีใ่ชใ้นช่วงปลายศตวรรษที ่19 จนถงึศตวรรษที ่20 จนถงึช่วงตน้ศตวรรษ
ที่ 21 ที่มีประวตัิศาสตร์ดนตรเีป็นภูมิหลงั ท าให้เห็นพฒันาการของเทคนิคการประพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ ที่
หลากหลายและแตกต่างกนั รวมทัง้การเชื่อมโยงใหเ้หน็อทิธพิลของอารยธรรมอื่นๆ ทีม่ตี่อดนตรตีะวนัตก อนัเป็น
แนวทางของการสรา้งสรรค์    แต่ในแวดวงดนตรไีทย ค าว่า “ร่วมสมยั” ไดเ้ขา้มามอีทิธพิลเมื่อไม่นานน้ี  และนัก
ดนตรซีึง่คุน้เคยกบัขนบเก่ากไ็ม่คุน้ชนิกบัลกัษณะดนตรลีกัษณะใหม่ จงึอาจจะเป็นความตื่นตระหนกต่อวฒันธรรม
ใหม่ของดนตร ี   ท าใหต้้องปรบัตวัยอมรบั โดยไม่ไดพ้จิารณารายละเอยีดอย่างชดัเจน นอกจากนี้ สื่อสาธารณะ
และผูจ้ดัการแสดงทัง้หลาย กใ็ชโ้อกาสนี้ในการน าเสนอ “สนิคา้ทางวฒันธรรม” อย่างรวดเรว็ จนเกดิเป็นประเดน็
ใหว้พิากษ์วจิารณ์ในปัจจุบนั  ดงันัน้  บทบาทของสถาบนัการศกึษาจงึจ าเป็นต้องให้ความรู ้ความเข้าใจในการ
สร้างสรรค์ ที่อาจรวมถึงการศกึษาประวตัิและพฒันาการของความร่วมสมยัในดนตรไีทย เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระแสวฒันธรรม 

นอกจากนี้ ผูจ้ดัการแสดงส่วนใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ “ร่วมสมยั” กย็งัไม่มคีวามชดัเจนเรื่องแนวทางการ
จดั จงึเสมอืนเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้สื่อและเวทกีารแสดงเป็นเวททีดลองรูปแบบของความร่วมสมยัเท่านัน้  ซึ่งก็
นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้สร้างสรรค์ผลงานทางดนตร ีแต่เมื่อมีการตัดสินการแสดงหรอืการประกวด จึงท าให้เกิด
ประเดน็ในการวจิารณ์ (ดงัทีก่ล่าวแลว้ในขอ้ 5 สงัคมศาสตรข์องการวจิารณ์) ดงันัน้ บทบาทของผูจ้ดัจงึควรใหข้อ้มูล
ในด้านการศกึษากับผู้เขา้ร่วมกิจกรรมและมหาชนผู้รบัด้วย เพื่อตอบสนองต่อกระแสของความร่วมสมยัและการ
ประกวด อนัเป็นหนทางที่จะเข้าสู่การเป็นนักดนตรหีรอืนักแสดงอาชีพ   จงึมีผู้เปิดสถาบนัหรอืโรงเรยีนดนตรทีี่
มุ่งเน้นการผลิตนักร้อง นักดนตรี เพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างชัดเจน (เช่น superstar 
academy) นับไดว้่าเป็นบทบาทของสถาบนัทางดนตรทีีแ่ตกต่างไปจากทีเ่ดมิอย่างยิง่  

อย่างไรกต็าม บทบาทของสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนดา้นดนตร ี ยงัไม่สามารถถ่ายทอด
ความรูท้างดา้นดนตรไีทยไดม้ากและลกึซึ้งเพยีงพอ เมื่อเทยีบกบัองคค์วามรูท้ีม่มีาตัง้แต่เดมิ หรอืเทยีบกบัดนตรี
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ตะวนัตก  ซึง่จะเหน็ว่ามคีวามกา้วหน้าและพฒันามากกว่า ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะบุคลากรทางดา้นดนตรไีทยทีไ่ดร้บั
การถ่ายทอดความรู ้ เพื่อใหท้ าหน้าทีส่บืสานความรูต้่อไปนัน้  มคีวามสามารถน้อยกว่าคนรุ่นเก่า  ท าใหอ้งค์
ความรูท้างดนตรไีทยทัง้หมดถูกลดทอนลงดว้ย ในขณะทีท่างดา้นดนตรตีะวนัตก ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
บุคลากรไดม้โีอกาสไปศกึษาดนตรจีากประเทศตะวนัตกทีเ่ป็นเจา้ของวฒันธรรมอย่างแทจ้รงิและจรงิจงั  จงึเป็น
ขอ้สงัเกตถงึคุณภาพและเน้ือหาของผูส้อนและผูเ้รยีนในส่วนทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมของตนเอง ประกอบกบัโอกาส
และพืน้ทีข่องดนตรไีทยทีน้่อยลง จงึท าใหผู้เ้รยีนดนตรไีทยสว่นหนึ่งหนัเหความสนใจไปสู่กระแสของวฒันธรรม
ความร่วมสมยัอย่างไม่สามารถปิดกัน้ได ้
 
7. นัยเชิงระเบียบวิธีวิจยั 

ผลการวจิยัทัง้สองส่วนในรายงานการวจิยัสาขาสงัคตีศลิป์ มคีวามสมัพนัธก์นั 2 ประเดน็ดงันี้ 
7.1 การแสดงดนตรทีีม่ลีกัษณะร่วมสมยักบัการวจิารณ์การแสดงดนตรรี่วมสมยัทีม่กีารประเมนิ

คุณค่าการแสดงในสื่ออนิเทอรเ์น็ต 
7.2 การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการแสดงและผูม้ปีระสบการณ์ตรงทางดนตรรี่วมสมยักบัการ

ส ารวจความคดิเหน็ของผูร้บัโดยทัว่ไปในสื่ออนิเทอรเ์น็ต 
การศกึษาขอ้มลูในส่วนปรากฏการณ์ความร่วมสมยั ใชข้อ้มลูจากเวทปีระกวดดนตรตี่างๆ เป็นกรณีศกึษา 

เช่น การประกวดดนตรไีทยรว่มสมยั จดัโดยสยามกลการ  รายการคุณพระชว่ยและรายการอศัจรรยค์นัธรรพ   
เพราะยงัมลีกัษณะของดนตรทีีอ่า้งองิกบัขนบเดมิและสรา้งความร่วมสมยัด้วยวธิกีารต่างๆ  จงึเป็นเรื่องทีน่่าศกึษา
ถงึแนวทางและการตอบสนองตอ่การสรา้งสรรคจ์ากผูร้บั  ซึง่มนีัยทางการศกึษาสอดแทรกอยู่อย่างชดัเจน  ส่วน
การเลอืกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู จะเลอืกเฉพาะกลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามรู ้ ประสบการณ์จรงิ  เน่ืองจากผูว้จิยั
ตอ้งการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึจากปรากฏการณ์จรงิเพื่อตอบโจทยก์ารวจิยั ทีไ่ม่ใช่มาการคาดคะเน หรอืวเิคราะหจ์าก
ขอ้มลูในโครงการก่อน   

การวจิยันี้พยายามกา้วขา้มไปสู่ความร่วมสมยัทีอ่ยู่นอกขนบของดนตรไีทย โดยการน าผลงานดนตรรี่วม
สมยั ของ ดร. อโณทยั นติพิน  ไปเป็นกรณีศกึษากบักลุ่มบคุคล  แต่อาจเป็นเพราะผลงานมลีกัษณะซบัซอ้น  ที่
จ าเป็นตอ้งใชอ้งคค์วามรูท้างดนตรคี่อนขา้งสงู จงึจะสามารถเขา้ใจได ้  ดงันัน้ จงึไมม่คี าตอบส าหรบัโจทยก์ารวจิยั
ขอ้น้ีอย่างชดัเจน  ดงันัน้ การน าเรื่องความร่วมสมยัมาเป็นกรณีศกึษาจงึเป็นเรื่องค่อนขา้งยากและเป็นเรื่องใหม่
ส าหรบัผูฟั้งโดยทัว่ไป ทีย่งัขาดความรูค้วามเขา้ใจ จงึเป็นตวัชีใ้หเ้หน็ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งองคค์วามรูด้า้นน้ี
ใหม้ากขึน้ รวมทัง้การใหพ้ืน้ทีก่บัการแสดงมากขึน้ดว้ย อย่างไรกต็าม แมว้่าปัจจบุนัดนตรรี่วมสมยัจะไดร้บัความ
สนใจมากขึน้ แต่กเ็ป็นเพยีงบคุคลเฉพาะกลุ่ม ยงัไม่แพรห่ลายไปสู่บุคคลทัว่ไปอย่างชดัเจน โดยเฉพาะในสื่อ
สาธารณะ  จงึยงัไม่ใช่สิง่ทีค่นทัว่ไปจะคุน้เคย  นอกจากน้ี ยงัขาดความต่อเนื่องของการแสดง รวมทัง้เงือ่นไขใน
การสรา้งสรรค ์กอ็าจเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความเขา้ใจผลงานดว้ย เช่น งานดนตรขีอง ดร. อโณทยั นิตพิน ทีส่รา้ง
และแสดงจากบรบิททางสงัคมและประวตัศิาสตรท์ีต่่างจากบรบิทของผูร้บั จงึอาจตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาแนวคดิ
ของผูส้รา้ง ซึง่เป็นเรื่องทีส่มควรด าเนินการศกึษาอย่างจรงิจงัต่อไป 
 
8.  ปัญหาและอปุสรรค 

1)   ความร่วมสมยัส่วนใหญท่ีป่รากฏในสื่อสาธารณะ เป็นเรื่องทีม่ปีระโยชน์ทางธุรกจิและการจดัการเขา้
มาเป็นองคป์ระกอบร่วม จงึไม่สามารถสรุปนัยส าคญัในเชงิการสรา้งสรรคข์องศลิปะอย่างชดัเจนได้ 

2)   การศกึษาการวจิารณ์และประเดน็ต่างๆในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาและความเพยีร
พยายามในการตดิตามอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากไม่มตีารางหรอืก าหนดการทีแ่น่นอนของวาระแหง่กระทู ้  ขึน้อยู่กบั
ความสะดวกของผูถ้ามและผูต้อบ  ดงันัน้ ผูเ้กบ็ขอ้มลูจงึตอ้งตดิตามอย่างใกลช้ดิ 



31/03/53  สาขาสงัคตีศลิป์ 

 

167 

3)   องคค์วามรูท้ีส่มัพนัธก์บัประเดน็ปัญหา เป็นปัจจยัส าคญัในการศกึษาขอ้มลูทัง้จากผูใ้หข้อ้มลูและผู้
วจิารณ์ ทีย่งัอยูใ่นระดบัของการทดลองหรอืหาแนวทางของเรื่องนี้ ดงันัน้ ขอ้มลูทีไ่ดจ้งึยงัไม่สามารถสรุปเป็นสาระ
ทางวชิาการไดม้ากเทา่ทีค่วร 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมกีารศกึษา “ความร่วมสมยั” ในสงัคตีศลิป์  โดยขยายขอบเขตใหก้วา้งขวางขึน้  ดงัทีก่ล่าวแลว้ในขอ้ 7 
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ส่วนท่ี 2   
 

 
รายงานสรุปผลการวจิยัสาขาสงัคตีศลิป์ในส่วนที่ 2   เป็นส่วนของการส ารวจการวจิารณ์ทีป่รากฏอยู่ใน

สื่ออินเทอร์เน็ต โดยใช้พื้นที่การเก็บมูลจากส่วนของการสนทนาบนกระทู้ของเว็บไซต์ไทยคิดส์ดอทคอม  
(Http://www.thaikids.com) ซึ่งเป็นการส ารวจการวจิารณ์ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดนตรทีัง้ที่เป็นขนบแบบ
แผนหรอืลกัษณะของความเป็นร่วมสมยัทีป่รากฏอยู่บนพืน้ทีส่าธารณะแห่งนี้ 

รายงานส่วนที ่ 2 เป็นการเสนอผลการวจิยัในประเดน็ต่างๆทีค่น้พบจากการส ารวจ พรอ้มทัง้เสนอภาพ
สะทอ้นของการวจิารณ์บนพืน้ทีบ่นสื่ออนิเทอรเ์น็ต โดยมรีายละเอยีดต่างๆแบง่ออกเป็นประเดน็ดงัต่อไปนี้  
 
บทบาทของพื้นท่ีทางอินเทอรเ์น็ตต่อการวิจารณ์ 

 
การเกดิขึน้ของเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ก่อใหเ้กดิเครอืขา่ยทางสงัคม ทีส่ามารถรวมเอาผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต

เขา้มาอยู่ดว้ยกนัในโลกของเทคโนโลย ี   ลกัษณะของเครอืขา่ยทางสงัคมบนโลกของอนิเทอรเ์น็ต จงึกลายเป็น
ลกัษณะของสงัคมรปูแบบใหม ่ หรอืจดัเป็นชุมชนแบบใหม่ทีเ่กดิจากความสมัพนัธอ์นัมคีอมพวิเตอรแ์ละระบบ
อนิเทอรเ์น็ตเป็นสื่อกลางในการตดิต่อสื่อสาร ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ปฏสิมัพนัธใ์นรปูแบบต่างๆมากมาย  

การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต เริม่ตน้จากการรบัเอาขอ้มลูทีเ่สนอผ่านระบบ ตพีมิพข์ึน้เป็น
การน าเสนอดว้ยวธิกีารหลากหลายรปูแบบ มลีกัษณะเด่นอยู่ดว้ยกนั 4 ประการคอื ตวัอกัษร (text) , ภาพ 
(image),เสยีง (sound) และ ภาพและเสยีง (multimedia)    
 ดว้ยวตัถุดบิเทคโนโลยดีงัทีไ่ดก้ล่าวมา เปรยีบเทยีบ การปรากฏขึน้ของศลิปะงานดนตรใีนโลกแห่งความ
จรงิแลว้ กค็งไม่แตกต่างกนัในเชงิปรมิาณของผลงานทีเ่กดิขึน้ เพราะสามารถน าเสนอไดค้รบถว้นทุกจ านวน 
เพยีงแต่จะมคีวามแตกต่างในเชงิคุณภาพทีก่ล่าวถงึเรื่องของเวลา สถานที ่ และ อารมณ์ร่วมในการแสดงและเสพ
งานศลิป์ชิน้หนึ่งๆ  ดงันัน้ ดว้ยความสามารถของการเกบ็รวบรวมผลงานประเภทต่างๆเขา้ไวด้ว้ยกนั ประกอบกบั
กระบวนการสรา้งฐานขอ้มลูทีร่วบรวมเรื่องราวเอาไวห้ลากหลายประเภท(แตข่าดความเป็น “ตน้แบบ” ของงาน
ศลิปะ) สามารถส่งตรงสู่นักวจิารณ์ไดทุ้กหนแห่งดว้ยการย่นระยะทาง หรอืช่วงเวลา  ส่งผลใหเ้กดิจ านวนของผูท้ี่
เขา้มส่ีวนร่วมในการวพิากษว์จิารณ์ทีเ่พิม่ขึน้ สะทอ้นกลบัสู่ศลิปินไดเ้รว็ขึน้  แต่ในขณะเดยีว กต็อ้งพจิารณาถงึ
ความถูกตอ้ง หรอืการประเมนิคา่งานศลิปะดว้ยวจิารณญาณ 

งานศลิปะหรอืองคค์วามรูท้างดา้นดนตร ีเมื่อถูกยา้ยพืน้ทีจ่ากโลกแห่งลายลกัษณ์ หรอื โลกแห่งมุขปาฐะ
เขา้สู่พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต ก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์ีข่บัเคลื่อนสามารถสรา้งความคดิ ความรู ้ หรอืสรา้งเรื่องทีส่ามารถ
บอกกล่าวถงึเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆได ้ ดงันัน้ การเขา้เวบ็ไซตห์รอืเขา้ไปในระบบอนิเทอรเ์น็ต 
เปรยีบเสมอืนการเขา้มาเพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารประเภทต่างๆ ระบบยงัสามารถสรา้งลกัษณะปฏสิมัพนัธท์ีม่สีามารถ
ตอบโตซ้ึง่กนัและกนัไดใ้นหลายช่องทาง เช่น การส่งขอ้ความผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิคส์ (e-mail) การสนทนา
แบบออนไลน์ (instant message) หรอืการแสดงความคดิเหน็ผา่นเวบ็บอรด์ (webboard)  
 การส ารวจขอ้มลูเพื่อการวจิยัในประเดน็การวจิารณ์บนพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตนัน้ เน้นการลงพืน้ทีส่ ารวจการ
สนทนาผ่านเวบ็บอรด์ พบว่า การพดูคุยสนทนาโตต้อบบนโลกอนิเทอรเ์น็ต มคีวามคลา้ยคลงึกบัการสนทนา
โตต้อบในโลกแห่งความจรงิ ทีม่กีารพดูคุย ปรกึษาหารอืในเรือ่งราวชวีติประจ าวนั ประสบการณ์ หรอืแมแ้ต่เรื่อง
ของความหลากหลายศาสตรว์ชิา ทีค่นหนึ่งคน หรอืชมุชนหนึ่งชุมชนจะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั  ลกัษณะของ
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การพดูคุยกม็ไิดม้คีวามแตกต่างกนั  มทีัง้การโตต้อบแบบทนัททีนัใด การซุบซบินินทา หรอื แมแ้ต่การ
วพิากษ์วจิารณ์จากสิง่ทีไ่ดพ้บประสบกนัของแต่ละบคุคลทีม่คีวามแตกต่างกนั  เพยีงแต่ ขอ้แตกต่างอย่างหนึ่งที่
เกดิจากบนพืน้ทีโ่ลกอนิเทอรเ์น็ต คอื เป็นการโตต้อบกนัในลกัษณะของการสื่อสารไม่ตอ้งเผชญิหน้า ดงันัน้ การ
พดูคุยสนทนาในโลกแหง่อนิเทอรเ์น็ต ส่วนหนึ่ง ผูส้นทนาหรอืคู่สนทนากย็งัใชค้วามเป็นตวัตนจรงิในการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เฉกเชน่ปกต ิแต่อกีส่วนหนึ่งทีน่่าสนใจเป็นอย่างมาก คอื ลกัษณะของการปกปิดตวัตนอนั
แทจ้รงิ ซึง่การสื่อสารลกัษณะน้ีสามารถทีจ่ะปกปิดความเป็นตวัตนของตวัเองมใิหคู้่สนทนาหรอืวงสนทนาไดร้บัรู ้
อาจเป็นเพราะความตอ้งการทีจ่ะ “สลดั” ความเป็นจรงิในนามทิง้ไป แลว้กา้วเขา้สู่โลกใหม่ดว้ยความเป็น “ชวีติ
ใหม่” ทีส่ามารถก าหนดความเป็น “ตวัตน” และสามารถดงึเอาความคดิทุกแงทุ่กมมุไม่เวน้ความรูส้กึนึกคดิจากหว้ง
จติใตส้ านึกขึน้มาเปิดเผยไดอ้ย่างอสิระตามต้องการ  ประกอบกบั ระบบอนิเทอรเ์น็ตเองกม็ส่ีวนในการสนับสนุนใน
เรื่องของการสรา้งชื่อผูใ้ช ้(user’s name) หรอื การใชน้ามปากกา  อนัเป็นการสรา้ง ตวัตนเทียม อกีดว้ย    

ปรากฏการณ์ทีส่งัคมผูว้จิารณ์หรอืสมาชกิในเวบ็ไซตแ์สดงความเป็นอสิระทีจ่ะก าหนดความคดิเหน็
ออกมานัน้ เรยีกไดว้่าเป็น “สงัคมนิรนาม” คอืเป็นสงัคมทีไ่ม่ระบตุวัตนทีแ่ทจ้รงิใหป้รากฏเด่นชดั  ท าใหม้องเหน็ว่า
ความเป็น “บุคคลนิรนาม” ในสงัคมอนิเทอรเ์น็ต ท าใหส้ามารถสะทอ้นใหเ้หน็วถิแีห่งการแสดงความคดิเหน็ที่
น าไปสู่การวจิารณ์ไดอ้ย่างอสิระ อนัไดแ้ก่ 

 
ประการท่ีหน่ึง การเป็นบุคคลนิรนามในสงัคมนี้สามารถวพิากษ์วจิารณ์เรื่องราว หรอืแนวคดิทฤษฏ ี

ตลอดจนปรากฎการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมดนตรไีทยไดอ้ย่างหลากหลาย ชดัเจน ตรงไปตรงมา ตรงประเดน็ 
ถงึลูกถงึคนอย่างอสิระและเปิดเผย ไมม่กีรอบของวฒันธรรมเชงิอ านาจแฝงเรน้ทีป่รากฏในวฒันธรรมดนตรไีทยที่
มกัอา้งเรื่องของความเป็นอาวุโสกบัผูเ้ยาว ์หรอื ความเป็นอาจารยก์บัศษิย ์ฯลฯ   มาเป็นตวัปิดกัน้ความคดิ     ท า
ใหมุ้มหนึ่งเราอาจไดก้ารวพิากษว์จิารณ์ทีส่รา้งสรรค ์ สรา้งพลงัทางปัญญาไดถ้งึขดีสุด  แต่ในอกีแงม่มุหนึ่ง การ
วพิากษ์วจิารณ์นัน้จะถูกมองว่าเป็นการวพิากษ์วจิารณ์ทีจ่าบจว้งเกนิเลย  อนัเกดิจากอตัวสิยัหรอือคตขิองผู้
วพิากษ์วจิารณ์เอง   ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้กอ็าจเป็นเพยีงมมุสะทอ้นจากความคดิเพยีงแค่มมุใดมุมหนึ่งเท่านัน้  

 
ประการท่ีสอง  การเป็นบุคคลนิรนามในสงัคมนี้  ไม่จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบต่อสิง่ทีต่วัเองวพิากษ์วจิารณ์

ออกไป  เน่ืองจากพฤตกิรรมการวพิากษ์วจิารณ์ทีไ่ม่โปรง่ใส  ถูกปกปิดดว้ยตวัตนเทยีมทีส่รา้งขึน้ การทีไ่ม่ตอ้ง
รบัผดิชอบการวพิากษ์วจิารณ์ของตน  สิง่ดกีเ็หน็จะมแีตค่วามอสิระเสรใีนการวพิากษ์วจิารณ์ทีส่อดคลอ้งกบั
ประเดน็แรกทีน่ าเสนอเท่านัน้ หากความมอีสิระเสรถีูกน าไปสู่การวพิากษ์วจิารณ์ในเชงิลบแต่เพยีงดา้นเดยีว  ทัง้ที่
ทีจ่รงิบางครัง้การวพิากษ์วจิารณ์ตอ้งประเมนิค่าทัง้ในทางบวกและทางลบดว้ย   ดงันัน้ความมอีสิระในการ
วพิากษ์วจิารณ์ทีข่าดความรบัผดิชอบต่อสิง่ทีต่วัเองน าเสนอออกไป ย่อมก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมกา้วรา้ว    ดงัเช่น
การแสดงออกในรปูแบบของการจาบจว้งหรอืหมิน่เหม่ต่อวฒันธรรมอนัดแีละการใชภ้าษาทีรุ่นแรง  เป็นตน้ 

แต่อย่างไรกต็าม การวจิารณ์กย็งัมขีอบเขตเรื่องของความถูกตอ้งและการเคารพสทิธทิีไ่ม่ควรกา้วล ้าเสน้
เขตของความเป็นส่วนตวัดว้ยขอ้ก าหนดเรื่องของกฏหมาย กฏระเบยีบขอ้ตกลงทีว่่าดว้ยเรื่องของการใช้
อนิเทอรเ์น็ต เน่ืองจาก แทจ้รงิแลว้ ระบบอนิเทอรเ์น็ตเอง กเ็ป็นระบบทีส่ามารถสบืคน้หาต าแหน่งของตวัผูใ้ชโ้ดย
การสบืคน้ IP ADDRESS ทีส่ามารถระบุต าแหน่งสถานทีข่องผูใ้ชไ้ดท้นัทหีากตอ้งการทีจ่ะสบืคน้ 
 
เน้ือหาในการวิจารณ์ 
 

เมื่อกล่าวถงึ “การวจิารณ์” ทีป่รากฏอยู่ในพืน้ทีท่างวฒันธรรมของดนตรไีทยบนเวบ็ไซตไ์ทยคดิส์
ดอทคอม (http://www.thaikids.com) ซึง่เป็นเวบ็ไซตห์นึ่งทีม่พีืน้ทีข่องการสนทนาทีม่กีารสรา้งผลงานการวจิารณ์
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จากผูใ้ชห้ลากหลายเป็นจ านวนมาก จากการเกบ็ส ารวจขอ้มลู  พบว่ามกีารวจิารณ์ดนตรใีนประเดน็ต่างๆมากมาย  
โดยมเีน้ือหาขอ้มลูแยกเป็นส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
- การวิจารณ์เก่ียวกบัปรากฏการณ์แสดงดนตรี 
การวจิารณ์เกี่ยวกบัปรากฏการณ์ดนตร ีเกดิขึน้เมื่อมเีหตุการณ์ต่างๆทีเ่กีย่วกบัดนตรไีทย ในรปูแบบของการ

ประกวด ประชนั แข่งขนั หรอืการแสดงดนตรลีกัษณะต่างๆ ผ่านพืน้ทีท่างวฒันธรรมหลากหลายพืน้ที ่เช่น ผ่าน
สื่อรายการโทรทศัน์  การประกวดดนตรเีวทีต่างๆ หรอืกิจกรรมการแสดงดนตรจีากหลายมุมทัว่ประเทศ  เมื่อ
ปรากฏการณ์ทางดนตรแีต่ละเหตุการณ์ได้น าออกเผยแพร่เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ก็จะมีสมาชกิของกระทู้สนทนา
เวบ็ไซตแ์ห่งนี้ ไดน้ าขอ้สงสยั ขอ้ตชิม ความคดิหรอืทศันะจากการรบัชมรบัฟัง มาสอบถามเพื่อแสดงความคดิเหน็ 
บ้างกเ็พื่อการประเมนิคุณค่า หรอืเพื่อการวพิากษ์วจิารณ์  เช่น การสรา้งประเดน็กระทูใ้นเรื่องของรายการดนตรี
ไทยที่น าเสนอทางโทรทศัน์ คือรายการ “อศัจรรย์คนัธรรพ” และ “รายการคุณพระช่วย”  เป็นการเปิดประเด็น
ค าถามใหแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรูปแบบของรายการ,เน้ือหารายการทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัดนตรไีทย หรอื การ
ตัง้กระทูถ้ามถงึผลการตดัสนิดนตรไีทยเวทจีากเวทตี่างๆ  ดงันัน้  การวจิารณ์ดนตรทีีเ่กดิขึน้ภายในกระทูด้งักล่าว 
โดยส่วนใหญ่เป็นการวจิารณ์ทีต่วัผูว้จิารณ์เป็นผูร้บัสื่อโดยตรง กล่าวคอื  ไดร้บัชมหรอืมส่ีวนร่วมในรายการนี้ดว้ย
ตนเองแลว้จงึมาแสดงความคดิเหน็ตามชื่อหวัขอ้ของกระทู ้ ภายในกระทูด้งักล่าวปรากฏการวจิารณ์รูปแบบของ
รายการต่างๆ   เช่น การวจิารณ์ในเรื่องของการตัดสินของกรรมการ การวจิารณ์การปฏิบตัิดนตรขีองวงที่เข้า
แขง่ขนั   

 
ตวัอย่าง กระทูส้นทนาน าไปสู่การวจิารณ์เกีย่วกบัรายการดนตร ี

 
 รปูแบบดนตรใีนลกัษณะการประกวด/ประชนั 
 

รายการ “อศัจรรรย ์คนัธรรพ” ไทยพบีเีอส 

 
 

ไทยโชวเ์สนอ “โอเปร่าเมอืงไทย ปีพ่าทยด์กึด าบรรพ”์ 

 
 

คุณมคีวามคดิเหน็อย่างไรกบัการประชนัดนตรใีนรายการคุณพระช่วย 

 
 

ขอเชญิรว่มพธิไีหวค้รแูละประกวดดนตรไีทย 

 
 
 รปูแบบดนตรใีนลกัษณะการแสดงดนตรตีามทีต่่างๆ 

 
ครป๊ิูบเดีย่วพญาโศก!!!การแสดงดนตรไีทยจุฬาวาทติ 21 ส.ค 52 นี้ 
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ขอเรยีนเชญิทุกท่านเทีย่วงานไหวค้รปูระจ าปีวดัพระพเิรนทร ์

 
 
 
- วิจารณ์เก่ียวกบัทฤษฏีทางด้านดนตรี   

การวจิารณ์ทีเ่กีย่วกบัทฤษฏดีนตร ี พบไดท้ัว่ไปจากกระทูส้นทนาแต่ละหวัขอ้ เน่ืองจากส่วนใหญ่ การ
สนทนาพดูคุยภายในกระทู ้ จะเน้นหนักไปในเรื่องของการถามตอบ แลกเปลีย่นความรูท้างดา้นดนตรไีทยใน
หลากหลายประเดน็ แบ่งเป็นตวัอย่างกระทูส้นทนาทีพ่บว่าอยูใ่นประเดน็การวจิารณ์ทฤษฏดีนตรตี่างๆดงัต่อไปนี้ 

 
 เกีย่วกบัเรื่องเพลง 

 
อยากถามเรือ่งเพลงเดีย่วครบั 

 
 
คดิยงัไงกนัครบักบัการแกะเพลงเดีย่วจากโน้ต 

 
 

อาถรรพเ์พลงตบัพระพริาพ 

 
 
 เกีย่วกบัเครื่องหรอือุปกรณ์ดนตรไีทย ซึง่เป็นการวจิารณ์ทีเ่กีย่วกบัเครื่องดนตรไีทย เป็นการ

วจิารณ์ใน 2 ลกัษณะคอื  การวจิารณ์เครื่องดนตรใีนแงมุ่มของเสยีงและคุณภาพของเครื่อง
ดนตรจีากแหล่งผลติต่างๆ และ การวจิารณ์ทีเ่กีย่วกบัความเปลีย่นแปลงของเครื่องดนตรรีวม
ไปถงึวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการบรรเลง   การวจิารณ์ในประเดน็ที่เกีย่วกบัเครื่องดนตรไีทยใน
กรณีของคุณภาพเครื่องดนตร ี จะเป็นการวจิารณ์ในลกัษณะการประเมนิค่าว่าดหีรอืไม่ดดีว้ย
ประสบการณ์ทีเ่คยไดใ้ชบ้รรเลงกบัเครื่องดนตรจีากแหล่งผลติตา่งๆ แต่การวจิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงของเครื่องดนตรนีัน้  ส่วนมากจะเป็นการวจิารณ์ทีใ่ชอ้ารมณ์เขา้ร่วมและ
ประสบการณ์ทางดนตรเีฉพาะบคุคลเขา้ร่วมในการวจิารณ์ มองแยกประเภทของวจิารณ์ได ้ 3 
ส่วนดว้ยกนัคอื  ประเภทอนุรกัษ์นิยม  ประเภทไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และประเภทรุ่นใหม่ 

 
ตวัอย่าง กระทูส้นทนาน าไปสู่การวจิารณ์เกีย่วกบัเครื่องหรอือุปกรณ์ดนตรไีทย 
 

...การปรบัแต่งเสยีงเครือ่งดนตรใีหม้เีสยีงดขีึ้น... 

 
 
 

ผูรู้ช้่วยแนะน าขลุ่ยหน่อยครบั 
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ขอเรยีนถามคนซอ 

 
 

 เกีย่วกบัแนววถิปีฏบิตัเิครื่องดนตรไีทย เป็นกระทูท้ีพ่บลกัษณะการวจิารณ์ทีเ่กีย่วกบัแนววถิี
ปฏบิตัเิครื่องดนตรไีทย ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการวจิารณ์ดนตรดีา้นเนื้อหาการปฏบิตัิ
ดนตรไีทย  การวจิารณ์เกดิขึน้จากความคดิเหน็ทีอ่า้งองิจากภาคทฤษฏดีนตรไีทยและ
ธรรมชาตขิองการปฏบิตัหิรอืบรรเลงดนตรไีทยจากประสบการณ์  อกีทัง้ยงัพบว่า ลกัษณะของ
การวจิารณ์ปรากฏแนวคดิเฉพาะแต่ละส านักวชิาของดนตรไีทยทีส่อดแทรกอยู่ในค าวจิารณ์แต่
ละกระทู ้

 
ตวัอย่าง กระทูส้นทนาน าไปสู่การวจิารณ์เกีย่วกบัแนววธิปีฏบิตั/ิบรรเลง 

 
ท าไมซออูต้อ้งพนัและกพ็นั 

 
 

เวลามปีระชนัวง คุณจะดแูละเปรยีบเทยีบกนัทีอ่ะไร 

 
 

ลูกเท่า-ทางเกบ็ เหมอืนกนัหรอืไม่ ใชอ้ย่างไร 

 
 
 

 เกีย่วกบันักดนตร/ีครดูนตร ี หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทย ซึง่การวจิารณ์ทีเ่กีย่วกบันัก
ดนตร ี ครดูนตร ี หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยจดัไดว้่า เป็นการวจิารณ์ทีน่ าการวจิารณ์
ในลกัษณะของมุขปาฐะ หรอืการวจิารณ์ตวัศลิปินในลกัษณะของการพดูคุยโดยทัว่ไปมาเป็นใน
ลกัษณะของลายลกัษณ์อย่างชดัเจน อกีทัง้ยงัเปิดพืน้ทีเ่ป็นลกัษณะสาธารณะ กล่าวคอื  ทุกคน
สามารถรบัรูถ้งึการวจิารณ์ตวับคุคลไดทุ้กแงมุ่ม(ของการวจิารณ์)  หากพจิารณาการวจิารณ์ตวั
นักดนตร ีครดูนตร ีหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทยในลกัษณะวฒันธรรมแบบเก่า จะพบว่า 
อาจจะตอ้งจ ากดัอยู่ในสงัคมดนตรเีลก็ๆ ณ ทีใ่ดทีห่นึ่ง และ หากการวจิารณ์นัน้ เกดิการ
เผยแพร่ออกไปโดยท าใหต้วัผูถ้กูวจิารณ์รบัรูห้รอืบรรดาศษิยข์องอกีฟากฝัง่ไดร้บัรู ้  การ
วจิารณ์ครัง้นัน้ อาจก่อใหเ้กดิปัญหาตามมาในดา้นต่างๆได ้  ผูว้จิยัจงึตัง้ขอ้สงัเกตว่าการ
วจิารณ์ลกัษณะน้ี ไดส้รา้งพืน้ทีส่าธารณะแห่งใหม่แก่สงัคมวฒันธรรมดนตรไีทยโดยใชพ้ืน้ทีบ่น
โลกอนิเทอรเ์น็ตแทนพืน้ทีจ่รงิ 

 
 

ตวัอย่าง 
กระทูส้นทนาน าไปสู่การวจิารณ์เกีย่วกบันักดนตร ี/ครดูนตร ีหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทย 
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ตลอด 3 ปีกบัหนทางทีม่องไม่เหน็แมแ้ต่เงา 

 
 

ครจูะเขใ้นกทม.ทีไ่หนเก่งบา้งอ่ะคะ 

 
 

ใครหนอคอืคู่ประชนักบัอ.ชยัยุทธ 

 
 
 
- การวิจารณ์ดนตรีอิงกระแสหรือทศันะของสงัคม 
การวจิารณ์ดนตรอีงิกระแสหรอืทศันะของสงัคม ถอืเป็นการวจิารณ์ทีน่่าสนใจมาก เน่ืองจาก เป็นการวจิารณ์

ถงึสถานการณ์ปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งการเรื่องดนตรไีทยในแงม่มุตา่งๆ  
 

ตวัอย่าง กระทูส้นทนาน าไปสู่การวจิารณ์ดนตรอีงิกระแสหรอืทศันะของสงัคม 
 

อวสารดุรยิบรรณ มายามรณะของชุมชนดนตรไีทย นิตยสารผูจ้ดัการ 

 
 

จดัอนัดบัมหาลยั ดา้นดนตรไีทย 

 
 

“อุทาหรณ์จากสงครามนางฟ้าถงึเรือ่งโหมโรง” 

 
 

นักดนตรอีาชพี...ก าลงัจะอดตาย 

 
 

 
โดยสรุปแลว้ ผูว้จิยัพบว่า  เน้ือหาของการวพิากษว์จิารณ์ดนตรทีีป่รากฏอยู่ในกระทูส้นทนาแห่งนี้  แบ่ง

การวพิากษ์วจิารณ์ออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ดว้ยกนั คอื  
 
 
 
1) การวิพากษวิ์จารณ์ดนตรี    
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 การวพิากษ์วจิารณ์ดนตร ี เป็นการวพิากษ์วจิารณ์ทัง้ในเรื่องของเน้ือหาทางดา้นดนตรเีชงิ
ปฏบิตักิาร และ เน้ือหาดนตรเีชงิทฤษฏ ี  การวพิากษว์จิารณ์ในมุมมองของการปฏบิตันิัน้  ส่วนใหญ่เป็นการ
วพิากษ์วจิารณ์ในเรื่องของรายการเกีย่วกบัดนตรไีทยทีป่รากฏบนหน้าจอโทรทศัน์ เช่น รายการคุณพระช่วย 
รายการอศัจรรยค์นัธรรพ ์ หรอื รายการการประกวดดนตรไีทย ของหน่วยงานต่าง ๆ  ซึง่การวพิากษ์วจิารณ์นัน้ 
เป็นการวพิากษ์วจิารณ์บทบาทและแนวทางของการตดัสนิของกรรมการและการบรรเลงของวงดนตรไีทยต่างๆ  
นอกจากนัน้ ยงัมกีารวพิากษ์วจิารณ์วธิกีารบรรเลงดนตรไีทยในแนวทางของส านักดนตรตี่างๆ อกีดว้ย ฯลฯ  ส่วน
การวพิากษ์วจิารณ์ทฤษฏทีางดนตรนีัน้ เป็นการวพิากษ์วจิารณ์ในเรื่องของเน้ือหาทางดนตรใีนประเดน็ต่างๆ เช่น 
เพลง  ครดูนตร ี วสัดุอุปกรณ์ดนตรไีทย เครื่องดนตร ีฯลฯ 
 
 

ตวัอย่าง ลกัษณะของการวจิารณ์ดนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 ) การวิพากษ์วิจารณ์วฒันธรรมดนตรี 

 “...ไม่มใีคร นึกถงึ ครเูสนาะ หลวงสุนทร เลยรคึรบั ฝีมอืระนาดไม่น้อยหน้าใครๆนะครบั คนน้ี
แหละครบั ครรูะนาดทีแ่ทจ้รงิ นุ่มนวล รูจ้กัผสมผสานนวตักรรม เกี้ยวกราดในจงัหวะที ่
เหมาะสม แมอ้ายจุะเลยล่วงแลว้ กย็งัไหว ไม่ดอ้ยกว่าหนุ่มๆ แถมกลอนระนาดกห็าใครยาก
นักทีจ่ะวดัฝีมอื นีแ่หละครบัคอืทา่นครขูองผม พรอ้มกบั น้องชายของท่าน คอื ครสูนุ่น หลวง
สุนทร กเ็ช่นกนั ทีย่งัเพยีบพรอ้มดว้ยฝีมอื แมว้ยัจะล่วงเลยเช่นกนั....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=21956&highlight=#21956 
จากกระทู้ “ระนาดเอกชายในดวงใจของคณุคือใคร” 

 “...สาย เป็นเพยีงวสัดุครบัทีผ่มเลอืกเล่นดว้งสายเหลก็เพราะ  
1. พฒันาไวกว่า  
2. เสยีงทีอ่อกมาไม่เพี้ยน  
3. สายไม่ขาดเวลาเล่นวง และไมค่่อยหย่อน เวลาเล่นวง  
4. ปรบัเสยีงงา่ย  
5. งา่ย ต่อการฝึกฝน สงีา่ยกว่า ซึง่สมยันี้ใครกอ็ยากไดอ้ะไรงา่ยๆและเพราะ  
6. หาซื้อสายงา่ย ไม่ตอ้งไปซื้อตามทีข่ายซึ้งนับวนัสายซอยิง่หายาก  
8. ครดูนตรไีทยบางคนเริม่ยอมรบั สายลวดกนัแลว้  
7. ขอน้ีส าคญั เสยีงไทยแท ้แลว้คนชอบฟัง...” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=16007&highlight=#16007 
จากกระทู้ “ซอด้วงสายเหลก็” 

 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=21956&highlight=#21956
http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=16007&highlight=#16007
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การวพิากษ์วจิารณ์วฒันธรรมดนตร ี เป็นการวพิากษ์วจิารณ์ในประเดน็ของวถิกีารปฏบิตัเิชงิวฒันธรรม 
ในลกัษณะของการหยบิยกเรื่องของวฒันธรรมดนตรทีีม่กีารปฏบิตัสิบืทอดกนัมามาพดูคุยวพิากษ์วจิารณ์ในแงมุ่ม
ต่าง ๆ ตามความคดิของแต่ละบุคคล  หรอืแมแ้ต่การรบัเอาวฒันธรรมต่างชาต ิ โดยเฉพาะวฒันธรรมตะวนัตกเขา้
มาผสมผสานกบัดนตรไีทย กจ็ดัว่าเป็นการวพิากษ์วจิารณ์ในเชงิวฒันธรรมดนตรอีกีประเดน็หนึ่ง   การ
วพิากษ์วจิารณ์วฒันธรรมดนตรนีัน้ เกดิการปรากฏตวัของผูว้พิากษ์วจิารณ์ในหลายแนว ทัง้แนวอนุรกัษ์นิยม และ 
แนวร่วมสมยัรุ่นใหม่  ก่อใหเ้กดิการการปะทะสงัสรรคก์นัทางความคดิของการวจิารณ์ทีแ่ตกตา่งในมมุมองเรื่อง
ของความเป็นแบบแผนหรอืร่วมสมยั โดยบางกรณีไม่สามารถหาขอ้สรุปและความลงตวัของความเหน็ไดย้าก  

 
ตวัอย่าง ลกัษณะการวจิารณ์วฒันธรรมดนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ) การวิพากษ์วิจารณ์กระแสดนตรี  
 
 
 
 
การวพิากษ์วจิารณ์กระแสดนตร ี เป็นการหยบิยกเอาประเดน็ทางดา้นดนตรทีีอ่งิกระแสหรอืทศันะของ

สงัคมร่วมสมยัในทุกๆแงมุ่มต่างๆขึน้มาถกเถยีง ปรากฏการณ์ทางดา้นดนตรใีนแงม่มุต่างๆ ลว้นเป็นสิง่ทีน่ัก
วพิากษ์วจิารณ์มมีมุมองทีแ่ตกตา่งกนั จงึจดัเป็นการวพิากษว์จิารณ์ทีม่สีสีนัอกีประเดน็หนึ่งในพืน้ทีก่ระทูส้นทนา
แห่งนี้   
 

ตวัอย่าง ลกัษณะการวจิารณ์กระแสดนตร ี
 

 
   

 
 

 
 

 “...การทีอ่า้งว่า ลงซา้ยก่อน เพราะครสูอนมา หรอื เพราะครบูอกว่าไพเราะกว่า...  
ผมว่า เป็นค าตอบทีใ่ชไ้ม่ได ้ เพราะคนหมู่มากอาจไม่คดิอย่างครขูองท่านกไ็ด.้..  
อย่าคดิว่า ผมก าลงัลบหลู่ครดูนตรไีทยนะครบั ไม่ใช่เลย แต่ผมก าลงัตอ้งการคนทีต่อบได้
อย่างมเีหตมุผีลว่า ท าไมมอืซา้ยตอ้งลงก่อน หรอืลงกอ่นแลว้ไพเราะกว่าจรงิไหม...  
ถา้ตอบไดด้ ี มเีหตุผล ผมกย็นิดน้ีอมรบัทนัท ี เช่น ถา้วจิยัทางสถติอิอกมาว่าคนส่วนใหญช่อบ
มอืซา้ยลงก่อนอะไรประมาณนี้ หรอืไมต่อ้งขนาดนี้กไ็ด ้แต่ถา้ตอบว่า ครสูอนมา ผมกค็งเถยีง
ในใจเหมอืนเดมิว่า รูไ้ดอ้ย่างไรว่าคนอืน่ชอบ  ตอนนี้ผมเป็นกลางๆ ไม่ไดค้ดิว่าอย่างไหน
ถูกตอ้ง แต่คดิว่า แต่ละคนน่าจะชอบไม่เหมอืนกนั ไม่น่าทีจ่ะเอาความคดิของครตูวัเอง มาเป็น
บรรทดัฐาน แต่ผมกเ็ขา้ใจว่า นีค่อืภูมปัิญญาของไทย ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ และใหเ้กยีรต.ิ..  
ผมว่าซา้ยลงก่อนกเ็พราะจรงิๆ แหละครบั แต่ถา้มคีนขวาลงก่อน กไ็ม่น่าจะไปว่าอะไรเขานะ
ครบั... ไม่น่าจะเป็นกฎตายตวัวา่ซา้ยตอ้งลงก่อน......” 
 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=5816&highlight=#5816 
จากกระทู้ “จ าเป็นมัย๊ การกรอระนาดต้องมือซ้ายก่อนเสมอ”   

 

 “...ดนตรมีพีฒันาการมาหลายแบบทัง้เชงิลกึ กค็อืพฒันาเชงิเทคนิค ใชส้มองสองมอืท าใหเ้กดิ
เสยีงทีน่่าสนใจ และเกดิการยอมรบัในหมู่ชนดนตร ีซึง่ช่วงเวลาทสุีดขดีกน่็าจะผ่านมาแลว้...
แต่เชงิกวา้งนีซ่คิอืรปูแบพฒันาทีไ่มม่วีนัสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการน าดนตรไีทยไปผสมกบัดนตรี
สากล หรอืดนตรชีาตติ่างๆ(อย่างเหมาะสม ลงตวั) หรอืการเรยีบเรยีงดนตร ีแบบสากลแต่
บรรเลงโดยเครือ่งดนตรไีทยๆ และการเทยีบเสยีงดนตรไีทย ใหเ้ท่ากบัดนตรสีากล เป็นตน้ 
สรุปว่าสนับสนุนใหท้ าไปเถอะ เพยีงแต่อย่าลมืรากเหงา้และกระท าดว้ยความเคารพ....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2633&highlight=#263 
 
 
 

จากกระทู้ “ดนตรีไทยประยุกต์” ท าลายรากเหงา้วฒันธรรมไทย? 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=5816&highlight=#5816
http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2633&highlight=#263
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การวพิากษ์วจิารณ์กระแสดนตรทีีเ่ป็นลกัษณะของการเปลีย่นแปลงของดนตร ี  การวพิากษ์วจิารณ์ใน

ลกัษณะน้ีค่อนขา้งน่าสนใจ เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึการวพิากษว์จิารณ์ทัง้ตวับทดนตรแีละวฒันธรรม
ดนตร ี ทีเ่ป็นวตัถุดบิในการมองเหน็ถงึกระแสดนตรนีัน้ดว้ย ดงันัน้ดว้ยลกัษณะเนื้อหาของการวพิากษ์วจิารณ์ใน
ประเดน็เรื่องของ สุนทรยีศาสตรใ์นบรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง พบว่า การวจิารณ์ปรากฏขัว้ของการสนับสนุน
การวจิารณ์ทีแ่ตกต่างกนั สาเหตุทีป่รากฏมุมมองของการวจิารณ์ทีแ่ตกต่างกนันัน้ อาจเป็นผลมาจากเรื่องทีเ่กีย่ว
โยงจากกระแสของดนตรทีีป่รากฏอยู่ในยุคปัจจุบนั กล่าวคอื ความเป็นขนบในยุคใหม่ ทีส่ามารถแบง่ฟากฝัง่
ของงานศลิปะออกเป็นแบบแผน แบบใหม่ ร่วมสมยั หรอื การคดิใหม่ท าใหม่ ดงันัน้ จากมุมมองการวจิารณ์ต่างๆ 
ท าใหผู้ว้จิยัสามารถจ าแนกกลุ่มของผูว้พิากษ์วจิารณ์ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื 
  

กลุ่มทีห่นึง่ กลุ่มการวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยแนวคดิเดมิ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นขนบ แบบแผน  รวมไป
ถงึการอนุรกัษ์ของเดมิ 

แนวการวจิารณ์ที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มนี้ จะเป็นในลกัษณะของการนิยมชื่นชมกบัสิง่ที ่ “ครู” ได้สรา้งสรรค์
เอาไว ้หรอืควรจะอนุรกัษ์ในคงอยู่เป็นอตัลกัษณ์ของดนตรไีทยต่อไป ในกระทู้ทีม่ลีกัษณะของประเดน็ทีก่ล่าวถึง
วฒันธรรมการดนตร ีหรอื การพูดคุยถึงเรื่องกระแสของดนตรไีทยที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั การวจิารณ์
ค่อนขา้งจะดุเดอืดต่อคู่ตรงขา้ม การวจิารณ์จะพยายามยกเอาเหตุผลในเรื่องของความเป็นแบบแผน มองว่าเป็น
เรื่องทีผ่ดิวฒันธรรม มกีารน าเรื่องของความเป็นชาตนิิยมเขา้มาเกีย่วขอ้ง และเน้นหนักไปในเรื่องของความกตญัญู
รูคุ้ณของครใูนอดตี  ความเป็นตวัตนแทบ้นตวัตนเทยีม ในการวจิารณ์ค่อนขา้งจะชดัเจน เนื่องจาก พืน้ทีส่าธารณะ
แห่งนี้  สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกให้รบัรู้ถึงความคิดที่มีต่อวงการดนตรีไทย
โดยเฉพาะในเรื่องของกระแสดนตร ี หากมองเขา้ไปในกระแสดนตรใีนสงัคมปัจจุบนั เป็นทีย่อมรบักนัว่า สื่อต่างๆ
ล้วนให้ความส าคญักับดนตรไีทยในรูปแบบดนตรรี่วมสมยั มพีื้นที่ที่ดนตรไีทยร่วมสมยัสามารถน าเอารูปแบบ
ดนตรชีนิดนี้เขา้มาประชนัขนัแขง่กนัได ้ แต่มุมมองของนักดนตรไีทยแบบแผนทีน่ับวนั พืน้ทีข่องการแสดงออกจะ
น้อยลง ซ ้ายงัไม่มพีืน้ทีข่องการแสดงออกทางดา้นดนตรหีรอืทางดา้นความคดิ ดงันัน้ พืน้ทีก่ระดานสนทนาแห่งนี้ 
จงึกลายเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

ส่วนประเดน็ทีเ่กีย่วกบัทางทฤษฏดีนตร ี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏบิตัหิรอืเรื่องทีว่่าดว้ยเรื่องของ
ทฤษฏ ี การวจิารณ์เป็นไปในลกัษณะของประสบการณ์ตรงทัง้ทีไ่ดร้ ่าเรยีนมาและทีม่าจากการลงมอืปฏบิตัดิว้ย
ตวัเอง การอา้งองิมกัจะเป็นไปในรปูแบบของการน าเอาประวตัศิาสตรด์นตรใีนแงม่มุต่างๆมาเชื่อมโยงใหเ้ป็น
หลกัฐานในการสนับสนุนขอ้มลูนัน้ๆ การวจิารณ์ในลกัษณะเช่นน้ี ท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงขอ้มลูเขา้ไวด้ว้ยกนั 
ก่อใหเ้กดิภาพของการสัง่สมขอ้มลูความรูท้างดา้นดนตรไีทยทีส่ามารถต่อยอดทางความคดิได ้
 

 
ตวัอย่าง แนวทางการวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยแนวคดิเดมิ 

 “...ไม่ไดม้องว่าดนตรไีทยประยกุตเ์ป็นการท าลายวฒันธรรมไทยแต่อย่างใด แต่เป็นการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้น และเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของคนท าและคนฟังดนตรเีท่านัน้ เราชอบ
อะไรกส็นับสนุนอนันัน้ ตามแต่รสนยิม เราไม่สามารถบงัคบัผูใ้หญ่ใหม้าชอบเพลงรอ็คได ้และ
ผูใ้หญ่กค็งไม่สามารถมาบงัคบัใหเ้ราชอบสุนทราภรณ์ไดเ้ช่นเดยีวกนั....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2634&highlight=#2634 
จากกระทู้ “ดนตรีไทยประยุกต์” ท าลายรากเหง้าวฒันธรรมไทย? 

 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2634&highlight=#2634
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กลุ่มทีส่อง  คอืกลุ่มการวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยแนวคดิใหม ่ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคดิแบบใหม ่ และการ

ยอมรบัในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ของดนตรไีทย   
แนวทางการวจิารณ์ทีป่รากฏอยูใ่นกลุ่มนี้ เป็นในลกัษณะของการวจิารณ์ปรากฏการณ์ใหม่ๆในแวดวง

ดนตรไีทย การวจิารณ์ส่วนใหญจ่ะเป็นในลกัษณะของการเหน็ดว้ยและสนับสนุนกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ เช่น การน าดนตรี
ไทยมาบรรเลงร่วมกบัเครื่องดนตรสีากล หรอื การปรบัเสยีงของดนตรไีทยใหส้ามารถบรรเลงร่วมกบัเสยีงของ
ดนตรสีากลได ้เน่ืองจากมองวา่ เสยีงดนตรไีทยมปัีญหา เป็นตน้ 

กลุ่มการวจิารณ์ทีป่รากฏจะเป็นในลกัษณะของการกล่าวถงึการพฒันาในเรื่องของดนตรไีทยว่า ไม่ควร
หยุดนิ่งอยู่กบัที ่ ควรมกีารพฒันาเพื่อน าดนตรไีทยเขา้สู่ความเป็นสากล ในขณะเดยีวกนั การวจิารณ์เช่นนี้กลบัถูก
ฝ่ายตรงขา้มโจมตใีนประเดน็ของการพฒันาเพื่อธุรกจิ หรอืทนุนิยมมากกว่าการสรา้งสรรคง์านทางศลิปะ แต่
อย่างไรกต็าม กลุ่มการวจิารณ์แนวคดิใหม่นี้กย็งัปฏเิสธเรื่องการสรา้งสรรคง์านศลิปะในระบบทุนนิยมแตมุ่่งเน้น
เรื่องของการพฒันาดนตร ี

 
 
 

เก่ง กนัทุกคน จนลมืครโูบราณหมดแลว้ อกีหน่อยเพลงเก่ากคงหาไม่ได ้แต่งกนัใหม่ กนัหมด ดใีจจงิๆ 
ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=19714&highlight=#19714

จากกระทู้ “รายการ "อศัจรรย ์คนัธรรพ" ไทยพีบีเอส” 

เอ ขอพดูดีๆ แลว้กนั  
- คุณจะท าดนตรไีทยโครมาตกิเพือ่อะไรครบั  
ช่วยบอกเหตทุีไ่มข่ดัแยง้กบัความเป็นจรงิ อย่าตอบแต่เพยีงว่า เพือ่นดนัเขา้สู่สากล อนัน้ีมนัไม่
กระจ่างหรอกครบั แลว้จะว่าโง ่กว็่าไปเถอะครบั  
ท าไมไม่ท าใหร้ากฐานของเราแขง็แรงก่อนหล่ะ นักดนตรไีทยกน่็าจะรูว้่ารากฐานดนตรไีทยยงัไม่ดี
เท่าไรเลย แลว้จะดนัเขา้สู่สากลใหช้าวโลกรบัรูห้รอ เป็นไปไดย้าก แลว้จะดนัท าไม อนัน้ีชวนคดิ 
ท าไมไม่ดนัใหค้นไทยรูจ้กัรกัษ์ของตวัเองก่อน ก่อนทีจ่ะใหช้าวตา่งชาตไิดร้บัรู้ คนไทยทีฟั่งเพลงไทย
เป็นตอนน้ี มถีงึครึง่ประเทศมัย๊ ท าไมตอ้งท าแปลกไปจากเดมิ  
รวึ่าดนตรไีทยมนัลา้สมยัจรงิๆ รวึ่าเชยจรงิๆ รวึ่าโบราณจรงิๆ ถงึตอ้งไดป้รบัใหเ้ป็นสากล  
คุณตอ้งการเป็นคู่แขง่กบัดนตรไีทยใช่มัย๊ ถงึตอ้งท าแบบนี้ ไม่สงสารดนตรไีทยเลยหรอ อย่างน้อยๆ
สมองของคุณกไ็ดใ้ชพ้ื้นฐานดนตรไีทยไปท าเป็นดนตรชีิ้นใหมข่องคุณนะ  
อนึง ทีคุ่ณระนาดเดี้ยง พดูมา มนัไม่จรงิรไึง??  
------------------ ฝากตอบ ----------- 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=27789&highlight=#27789 
จากกระทู้ “ดีใจจงั ผมช่ือวสุ ทวีลาภ” 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2859&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
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ตวัอย่าง แนวทางการวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยแนวคดิใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มทีส่าม  กลุ่มทีว่พิากษ์วจิารณ์ทีม่ไิดย้ดึตดิดว้ยแนวคดิเดมิหรอืแนวคดิใหม ่ สรา้งตวัตนดว้ยความ 

“เป็นกลาง” จากการแสดงความคดิเหน็หรอืการวจิารณ์  กลุ่มการวจิารณ์กลุ่มนี้ จะมองปรากฏการณ์เป็นทีต่ัง้แลว้
วเิคราะหด์ว้ยบรบิททีเ่ป็นอยู่ในสงัคม ณ ขณะนัน้ ไม่ยดึโยงเอายุคเอาสมยัหรอืแนวคดิเรื่องของการเปลีย่นแปลง
พฒันาเขา้มาเป็นหลกัคดิวเิคราะห ์ 

การวจิารณ์ในกลุ่มนี้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ “ท าความเขา้ใจ” มากกว่า การวจิารณ์เพื่อเสนอใหเ้หน็
ภาพในมุมมองทีต่อ้งการเชื่อมโยงใหเ้หน็ในแต่ละฝัง่ความคดิ บางครัง้การวจิารณ์ไม่ก่อใหเ้กดิการตดัสนิความงาม
หรอืความถูกตอ้งในงานศลิปะ เพยีงแต่เป็นการเปิดประเดน็เพื่อน าไปสู่กระบวนการคดิต่อยอดในขัน้ตอนต่อไป 

 
 
 
 

ตวัอย่าง การวพิากษว์จิารณ์ทีม่ไิดย้ดึตดิดว้ยแนวคดิเดมิหรอืแนวคดิใหม่ 

กว่าทีน้่องเขาจะเล่นไดข้นาดนี้ เขาไดผ้่านการฝึกฝนมามาก การจะประยุกตอ์ะไรไดด้นีัน้ น่าจะอยู่บน
พื้นฐานของการมทีกัษะและความเขา้ใจทีพ่อสมควร จรงิหรอืไมค่ะ  
ขมิตัง้อยู่ตรงหน้า ไม่ไดส้งูเท่าไหร่นัก...เวลาคุณรกัษ์ดนตรตีขีมิ กม้หน้ารเึปล่าคะ  
อกีอย่าง สิง่ทีคุ่ณรกัษ์ดนตรเีหน็ มนัอยู่บนพื้นฐานและปัจจยัหลาย ๆ อย่างทีคุ่ณรกัษ์ดนตรอีาจรูแ้ลว้
บา้ง คดิไมถ่งึบา้ง  
แต่กด็แีคไ่หนแลว้ ทีม่รีายการนี้อยู่ และสามารถอยูม่าไดน้านขนาดน้ี คุณรกัษ์ดนตรน่ีาจะเคยเหน็
รายการทพิวาทตินะคะ โดยส่วนตวัแลว้เสยีดายมากทีร่ายการไดห้ายไปแลว้ ลองคดิเล่น ๆ ละกนันะ
คะ  คุณรกัษ์ดนตรน่ีาจะเหน็มามากแลว้นะคะ ทีว่่า รายการอะไรกต็าม ทีไ่ปแตะตอ้งเรือ่งเกีย่วกบั
ศลิปวฒันธรรมแลว้สามารถอยู่ไดไ้ม่นาน ......  
ไม่แน่นะคะ อกี 10 ปีขา้งหน้าถา้คุณรกัษ์ดนตรเีอาเทปนี้มานัง่ดอูกี อาจจะขอบคุณเขากไ็ดค้่ะ เพราะ
เคา้ท าใหม้นัยงัคงอยู่ ถงึแมจ้ะเป็นในรปูแบบของดนตรแีนวประยกุต์  
คุณรกัษ์ดนตรอียากเล่นขมิแบบไทย ๆ กเ็ล่นไปสคิะ ไมม่ใีครว่า 
 แต่หนูขอนิสนึงค่ะ ใชว้จิารณญาณในการตดัสนิอะไรบางอย่างบา้ง  
การไม่มเีวทแีสดง หมายความวา่ ไม่ไดร้บัความนิยม ไมไ่ดอ้ยู่ในวถิชีวีติผูค้น นาน ๆ ไป อาจถงึขัน้ 
ไม่มตีวัตน และสญูสิ้นไปเลย การปรากฏบนเวทสีาธารณะยงัจะเป็นการเผยแพร่ไดม้ากกว่า  
ถา้ไม่ไดม้เีวทใีหแ้สดงน่ะส ิตอนนัน้คุณรกัษ์ดนตรนีัน่แหละ จะไดบ้่น ด่า แถมกะแนะกะแหนอกี ว่าไม่
มใีครสนใจดนตรไีทย ไม่มใีครเล่นดนตรไีทย  
คุณรกัษ์ดนตรคีะ อะไรกต็ามทีอ่ยู่รอดมาไดใ้นหลายยุคสมยั จะตอ้งมกีารปรบัตวัใหอ้ยู่ไดใ้น
สิง่แวดลอ้ม เมือ่ก่อนคนอาศยัอยู่ในถ ้า ตอนนี้คนอาศยัอยูใ่นบา้นเพราะรูจ้กัสรา้งบา้นอยู่ เมือ่ก่อนคน
ใชส้มุนไพรรกัษาโรค ตอนนี้จะอนุรกัษ์โดยการรกัษาโรคดว้ยสมนุไพร ไม่ตายก่อนเหรอคะ เพราะเชื้อ
โรคมนัปรบัตวั ถา้คนไมป่รบัตวัใหท้นัโรค กต็ายดคิะ 
 

ทีม่า : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=27668&highlight=#27668 
จากกระทู้ “ใครด ูคณุพระช่วย ช่วง(ขิม)ประชนัเพลงฮิป เมือ่วานน้ีบ้าง” 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4025&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
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“..เพราะวตัถุแต่ละอยา่งมีสมบติัต่างกนั ดงันั้นการส่ันจะต่างกนั และท่ีส าคญัท่ีสุดทุกคร้ังท่ีเกิด
การส่ัน มนัจะไม่ไดมี้คล่ืนออกมาเพียงคล่ืนเดียว แต่จะมีคล่ืนเลก็คล่ืนนอ้ยปนออกมา (แลว้แต่
ชนิดของวตัถุ) ซ่ึงคล่ืนท่ีปนกนัออกมาน้ี จะเกิดการรวมกนัแลว้เกิดคล่ืนหลกัส าคญัออกมาเพียง
คล่ืนเดียว ซ่ึงจะมี Timbre เฉพาะตวั โดยคล่ืนหลกัน้ีจะบ่งบอกระดบัเสียง (หรือตวัโนต้) ใหเ้รา

สามารถรับรู้ได ้ 
 

 
น่ีคือรูปของคล่ืนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตอนกรอดว้ยเสียงต ่าเร่ิมก่อน  

 

 
น่ีคือรูปของคล่ืนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตอนกรอดว้ยเสียงสูงก่อน  

ครับ จะเห็นว่ามีคล่ืนเกิดขึ้นมาก แต่จะมีเด่นๆ แค่ไม่ก่ีเสียง อยา่งภาพท่ีเห็นน้ีจะพบว่าเสียงท่ีกรอ
คู่กนัคือ เสียงท่ีมีความถ่ีประมาณ 260 Hz กบัคู่แปดของมนัคือประมาณ 525 Hz ซ่ึงจากในภาพก็

จะเห็นอยา่งชดัเจนว่าความถ่ีคู่น้ีเด่นขึ้นมา แมจ้ะมีคล่ืนอ่ืนๆ ปนอยู ่ 
น่าจะเพียงพอ แลว้การกรอล่ะ??....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=6492&highlight=#6492 
จากกระทู้ “จ าเป็นมัย้ การกรอระนาดต้องมือซ้ายก่อนเสมอ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพสะท้อนของการวิจารณ์ สู่ สงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์ 

เอ่อ....  
ทีเ่ถยีงๆกนัมาเนีย่ะ...มนัดนีะ สนุกด ีพอดฉีนัชอบความซาดสิต ์!!!  
แต่ทีเ่ถยีงกนัไป กดักนัมาเนีย่ะ...  
เถยีงกนัเพือ่..  
1.ศลิปการดนตรขี ัน้สงูของบรรพบุรุษ  
หรอื  
2.ศลิปการดนตรเีพือ่ธุรกจิ (ใหข้ายได)้  
อนุรกัษ์กบัพฒันา มนักก็ ้ากึง่กนัอยู่นะ...  
แต่ฉนัว่า ถา้ยงัเขา้ไม่ถงึ กอ็ย่าพึง่พฒันาเลย....  
หรอืถา้เขา้ถงึแลว้...กท็ าใหด้ดีดีดีดีดี ีขึ้นไปอกี  
หรอื ถา้จะพฒันา จะท าอย่างไร ทีจ่ะไม่ทิ้งของเก่า หรอื ปู้ยี้ปู้ย าของเก่า  
เป็นประเดน็ทีน่่าคดิเช่นกนั...  
เหมอืนฉนัจะเอนเอยีง แต่กไ็ม่อคตนิะ...  
ป.ล ประเดน็ฝากตอบ : ถา้ไมม่ ี"ทุนนิยม" ดนตรไีทยโครมาตกิจะเกดิขึ้นไหม 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=27858&highlight=#27858   
จากกระทู้ “ดีใจจงั ผมช่ือวสุ ทวีลาภ” 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=6492&highlight=#6492
http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=27858&highlight=#27858
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การวจิารณ์ในสงัคมวฒันธรรมดนตรไีทย มทีัง้การวจิารณ์ดว้ยค าพดู ดว้ยคารม ทีเ่มื่อดหูรอืฟังดนตรแีลว้
กว็พิากษ์วจิารณ์ในขณะนัน้ หรอื การน ากลบัไปวจิารณ์ต่อในภายหลงัเมื่อไดม้กีารพดูถงึประเดน็ดนตรทีีไ่ดร้บัชม
รบัฟังมา ดว้ยลกัษณะการพดูแบบปากต่อปาก หรอื การบนัทกึลงในหน้ากระดาษหนังสอืเพื่อตพีมิพเ์ป็นเอกสาร
ชนิดต่างๆ นอกจากนัน้ ยงัมกีารวจิารณ์ดนตรอีกีลกัษณะหนึ่งทีพ่บไดใ้นวฒันธรรมการวจิารณ์ของดนตรไีทยคอื 
ลกัษณะของการวจิารณ์ดนตรดีว้ยดนตร ี (non verbal criticism)  ทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปในงานประชนัดนตรี
ไทยทัว่ไป  

ส่วนการวิจารณ์ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไทยคิดส์แห่งนี้  นับได้ว่ าเป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถรวมเอา
วัฒนธรรมย่อยในวัฒนธรรมดนตรี นัน่คือ  วัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมมุขปาฐะในแง่มุมของการ
วพิากษ์วิจารณ์ เข้ามารวมไว้ด้วยกัน น าเสนอหรือแสดงอยู่บนพื้นที่สาธารณะ  ด้วยกระบวนการรวมตัวของ
วฒันธรรมย่อยบนพืน้ทีส่าธารณะนี้เอง  เกดิความเขม้ขน้ของการวจิารณ์ทีไ่รข้อบเขต  ดว้ยสภาวะของการวจิารณ์
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจ ัยมองว่าการวิจารณ์ที่ได้ย้ายพื้นที่เก่าสู่สภาพพื้นที่ใหม่นั ้น สะท้อนให้เห็น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของวฒันธรรมดนตรีหลายประเด็น ประกอบ เมื่อดนตรีแบบขนบถูกบีบรดัด้วย
สิง่แวดลอ้มรอบขา้งทีก่ดทบั แรงขบัดนัต่อการต่อสูเ้พื่อความอยู่รอดคอื การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพบรบิททีเ่ป็นอยู่ 
เราสามารถพบเหน็การสรา้ง “สิง่ใหม่”ทีม่กัอา้งถงึความเป็น “ขนบเดมิ” อยู่ทัว่ไปบนพืน้ทีข่องสงัคมดนตร ีหรอืใน
บางโอกาส ความเป็น“ขนบเดมิ” กย็งัคงถูกแสดงออกให้เหน็โดยทัว่ไป ดว้ยความคดิทีต่อ้งการแสดงถงึจุดยนืของ
การสรา้งงานศลิปะทีไ่ม่ตอ้งการและยอมรบัแรงบบีคัน้จากภายนอกทีอ่าจน าไปสู่การเปลีย่นแปลง หากมองถงึเรื่อง
ของผลงานทางดนตรทีีเ่กดิขึน้ การวจิารณ์ดนตรจีงึจ าเป็นต้องค านึงเป็นอย่างยิง่ในเรื่องของการมององคร์วม หรอื
ดว้ยแนวคดิของ “สงัคมศาสตร์การวจิารณ์” ทีห่มายถงึ การพนิิจการวจิารณ์ในลกัษณะทีส่มัพนัธ์กบัสงัคม อนัอาจ
หมายรวมถงึ บทบาทเชงิอุดมคตขิองการวจิารณ์ในการชี้แนะสงัคม หรอื เป็นเสยีงแห่งมโนธรรมใหแ้ก่สงัคมดว้ย 
 เมื่อยอ้นกลบัมาพจิารณาถงึพืน้ทีใ่หม่อนัหมายถงึ พืน้ทีบ่นโลกอนิเทอรเ์น็ต ทีเ่ป็นแหล่งรองรบัเอาทุกสิง่
ทุกอย่างของผลผลติทางดนตรเีขา้มารวมอยู่ดว้ยกนัอย่างเปิดกวา้ง การปะทะสงัสรรคท์างความคดิเกดิขึน้อย่าง
เมามนัทัง้ในฟากฝัง่ของความเป็นขนบ หรอื ความเป็นร่วมสมยั โดยบางครัง้ ท าใหม้องเหน็ว่านักวจิารณ์เหล่านัน้
ก าลงัทะเลาะกนับนความคดิคนละขัว้ พดูกนัคนละเรื่อง  ฝัง่หนึ่งพยายามใหเ้หตุผลของการเกดิ การก าเนิดทีม่ี
ทีม่าทีไ่ป หรอืแมแ้ต่การอนุรกัษ์ใหค้งอยู่ แต่อกีฟากฝัง่กลบัมองว่า การผลติดนตรใีหเ้กดิความร่วมสมยันัน้ เป็น
มุมมองของการพฒันา การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมยุคใหม่ บางครัง้อาจถูกมองว่าก าลงัรบัใชทุ้นนยิมกเ็คยม ี
 บทบาทของสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์จงึกลายเป็นตวัช่วยในการท าความเข้าใจกลุ่มของวจิารณ์ทีบ่างครัง้
คง “หลงลมื” ว่าก าลงัวจิารณ์ดนตรหีรอืเป็นเพยีงการแสดงความรูส้กึต่อปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้โดยเป็นเพยีงการ
ประเมนิค่าในลกัษณะ “ชอบหรอืไม่ชอบ” จากความเป็นอตัวสิยัส่วนตน ดงันัน้ ท าใหม้องเหน็ทีม่าของความรูส้กึนกึ
คดิของการวจิารณ์ สะท้อนให้เห็นถึง แนวคิด ทฤษฏี  ข้อมูลเชิงประจกัษ์ หรอืแม้แต่อารมณ์สุนทรยีะ ที่ “นัก
วจิารณ์” คนหนึ่งเสนอผ่านตวัอกัษรบนัทกึปรากฏอยู่บนพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตดว้ยกระบวนการวธิใีด 

และดว้ยภาพสะทอ้นมุมหนึ่งของการวจิารณ์บนอนิเทอรเ์น็ต ทีผู่ว้จิยัมองเหน็ว่า พืน้ทีใ่นโลกอนิเทอรเ์น็ต 
“เอ้ือ” ต่อการวจิารณ์อย่างมวีจิารณญาณอย่างหลากหลายในเชงิปรมิาณ กล่าวคอื มผีูแ้สดงความคดิเหน็ หรอื ผู้
วจิารณ์สามารถใชเ้วลาไตร่ตรอง คดิ พจิารณาดว้ยเวลาทีไ่ม่จ ากดั สามารถใช้เวลาในค้นควา้เหตุผลที่สนับสนุน
การวจิารณ์ของตนเองไดอ้ย่างอสิระ ไม่ต้องค านึงถงึเวลา สถานที่ อกีทัง้ยงั หากไม่พอใจเหตุผลในการวจิารณ์ที่
กระท าไปในครัง้แรก กย็งัสามารถกลบัมาแกไ้ขการวจิารณ์ของตนเองซ ้าไดไ้ม่จ ากดัจ านวน (ซึ่งเมื่อหากพจิารณา
เปรยีบเทียบการวจิารณ์แบบมุขปาฐะที่เป็นการวิจารณ์ดนตรีที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด ท าให้บางครัง้เป็นการ
วจิารณ์ที่เกิดจากความเป็นตวัตนมากกว่าเป็นการวจิารณ์ทีว่่าดว้ยเรื่องของเหตุผล) ท าให้เกิดมุมมองหรอืความ
คดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ซึ่งความหลากหลายของการวจิารณ์ทีป่ระมวลรวมอยู่บนประเดน็การสนทนาหนึ่งๆ ยิง่ตอกย ้า
ลงไปในแนวคดิเรื่องสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ทีก่ล่าวถงึเรื่องของการพนิิจการวจิารณ์ในลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัสงัคม
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ทีเ่น้นใหม้องแบบองคร์วม ดงันัน้ “ผูส้รา้ง”หรอื“ศลิปิน” จงึไดร้บัอานิสงสแ์ห่งผลการวจิารณ์ในหลายมุมมองในเวลา
อนัรวดเรว็ขนานไปกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในเหตุการณ์ปัจจุบนั  

แต่สิง่หนึ่งทีค่วรพจิารณาควบคูก่บัการรบัเอาค า “วจิารณ์” มาเป็นภาพสะทอ้นงานศลิปะเพื่ออุดมคตแิห่ง
งานศลิป์ คอื ขอ้ดอ้ยของการวจิารณ์บนโลกอนิเทอรเ์น็ตอนัเป็นลกัษณะของการไม่สามารถหาแหล่งอา้งองิของ
เหตุผลเป็นหลกัฐานประกอบได ้ เนื่องจากการวจิารณ์บนโลกอนิเทอร์เน็ตยงัไม่ไดส้รา้งวฒันธรรมการอา้งองิขอ้มลู
เหมอืนกบัการวจิาณ์ในรปูแบบวฒันธรรมลายลกัษณ์ นัน่เป็นเหตุผลทีบ่ ัน่ทอนความถูกตอ้งหรอืความน่าเชื่อถอื
จากขอ้คดิเหน็การวจิารณ์ทีม่ผีลต่อเรื่องของสุนทรยีศาสตร์ และสุดทา้ยทีสุ่ด การวจิารณ์ทีป่รากฏอยู่บนพืน้ที่
สาธารณะแห่งนี้ กอ็าจจะเป็นเพยีงการรวบรวมจ านวนพรรคพวกที ่“ชอบ” หรอื “ไม่ชอบ” ต่องานศลิปะชิน้ดงักล่าว 
จนอาจเกดิการก าหนดรปูแบบของการสรา้งงานศลิปะทีมุ่ง่เน้น “จ านวนของผูฟั้ง” มากกว่า “คณุภาพ” ของงาน
ดนตรทีีก่่อใหเ้กดิสุนทรยีรสในความเป็นอตัลกัษณ์ได ้

แต่อย่างไรกต็าม การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ มกัเป็น “ประสบการณ์” แฝงไปดว้ย “ภูมหิลงั”ขององคค์วามรูท้ี่
ประสานกนัสรา้งค าวจิารณ์ทีม่ตีอ่งานศลิปะ ประกอบกบั “องคค์วามรู”้ ทีไ่ดม้าดว้ยการเรยีนรูห้รอืการสัง่สมมาดว้ย
วถิ ี “ครพูกัลกัจ า”ในดนตรไีทย อาจท าใหเ้กดิ “ความเชื่อมัน่” ทีพ่อจะเป็นแนวทางทีจ่ะยดึเอาเป็น “ความรู”้ หรอื 
เหตุผลในการสรา้งงานดนตรชีิน้ต่อไป 
 

โลกไร้พรมแดน 
การวิจารณ์ในโลกอินเทอร์เน็ต สร้างความสะดวกในการวิจารณ์ได้ทุกที่ทุกมุมโลก เพียงแต่มีเครื่อง

คอมพวิเตอรท์ีส่ามารถเชื่อมเขา้กบัระบบอนิเทอรเ์น็ต  ความสะดวกสบายทีส่ามารถวจิารณ์จากสถานทีแ่ห่งใดกไ็ด ้
ขอ้ดอีย่างหนึ่งคอื จะเกิดการวจิารณ์เพิม่มากขึ้น และในขณะเดยีวกนั หากเปรยีบเทยีบกบัการวจิารณ์แบบมุข
ปาฐะทีก่ารวจิารณ์หนึ่งครัง้ เรากไ็ม่สามารถทีจ่ะบนัทกึเรื่องราวการวจิารณ์ไดเ้ลย ช่องทางนี้เอือ้ใหเ้กดิการบันทกึ
การวจิารณ์ใหเ้ป็นลายลกัษณ์ทีม่หีลกัฐานชดัเจน  อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดินักวจิารณ์มอืใหม่หรือมอืสมคัรเล่นขึน้มาก 
เน่ืองจากเหตุผลทีเ่กิดจากความมอีสิระของนักวจิารณ์ประกอบกบัการไม่ต้องรบัผดิชอบต่อการวจิารณ์ สามารถ
สร้างตวัตนเทยีมเพื่อปิดบงัซ้อนเรน้ตวัตนจรงิ ดงันัน้ การวจิารณ์สมคัรเล่นจงึเกิดขึน้ และเพิม่จ านวนเป็นอย่าง
มากเมื่อเปรยีบเทยีบการวจิารณ์ดนตรใีนโลกแหง่ความจรงิ ทีบ่างครัง้บางโอกาส พืน้ทีข่องการวจิารณ์ยงัถูกปกปิด
ดว้ยอ านาจแห่งความเป็นคร ู - ศษิย์ ผูอ้าวุโส – ผูเ้ยาว์วยั เป็นตน้ ดงันัน้ หากมองอกีมุมหนึ่ง อาจตัง้ขอ้สงัเกตได้
ว่า นักวจิารณ์มอืใหม่ หรอื นักวจิารณ์มือสมคัรเล่น จงึอาจเป็นผู้ที่ก าลงัทะลายก าแพงวฒันธรรมเรื่องอ านาจที่
ปรากฏอยู่ในดนตรไีทยดว้ยการวจิารณ์ทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัทางความคดิทีถู่กกดทบัมาจากโลกแห่งความจรงิ  

ศ.ดร.เจตนา นาควชัระไดใ้หน้ยิามศพัทข์องค าว่า “สมคัรเล่น” ว่า มรีากศพัทม์าจากภาษาฝรัง่เศส 
“amateur” ซึง่มาจากค ากรยิาภาษาละตนิ “amãre” แปลวา่ รกั ผูเ้ป็น Amateur คอื ผูร้กั หมายความว่า เพราะรกั
จงึสมคัรเขา้มาประกอบกจิทางศลิปะ มโนทศัน์นี้มุ่งเน้นความสมคัรใจอนัเป็นแรงหนุนใหเ้กดิการสรา้งสรรคท์ีเ่ป็น
อสิระ ประกอบกบัความสามารถใชพ้ืน้ทีด่ว้ยความอสิระอย่างมเีสร ี ผูว้จิยัจงึมองเหน็ว่า บนพืน้ทีน่ี้สรา้งนักวจิารณ์
สมคัรเล่นเป็นจ านวนมาก แตห่ากจะถามหาถงึ “คุณภาพ” ของงานวจิารณ์ทีเ่กดิจากส่วนหนึ่งของ “ความรกั” จงึ
สมคัรเขา้มาประกอบกจิครัง้นี้ กลบัมองเหน็เป็นในลกัษณะของแนวทางในการวจิารณ์ที ่ “อาจ” สรา้งความเป็น 
“คุณภาพ” ดว้ยการ “รวบรวม” เอามุมมองที ่“หลากหลาย” เชื่อมโยงเขา้กบังานศลิปะและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสิง่ทีค่น
อื่นคดิหรอืมทีศันะต่องานดนตรชีิน้นัน้ อย่างเช่น ลกัษณะของ “วจิารณ์ซอ้นวจิารณ์” ทีเ่ป็นไปในลกัษณะของการ
วจิารณ์งานวจิารณ์ชิน้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวจิารณ์ดว้ยมุขปาฐะหรอืลายลกัษณ์ทีย่า้ยเขา้สู่พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต 
หรอื การวจิารณ์งานวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีแ่หง่นี้อยู่แลว้ ดงัตวัอย่างประเภทของกระทูท้ีพ่ดูถงึเรื่องของการ
แสดง การประชนัดนตรใีนรายการทางโทรทศัน์ คอื รายการ “คุณพระช่วย” และ รายการ “อศัจรรย ์ คนัธรรพ”  
รายการทัง้สองรายการนี้ มรีปูแบบการน าเสนอดนตรไีทยในรปูแบบใหม่ คอื การประชนัเครื่องดนตรไีทยและวง
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ดนตรไีทย ทีม่แีนวคดิในการน าเครื่องดนตรสีากลเขา้มาร่วมบรรเลง และการคดิการบรรเลงใหแ้หวกแนวดอูศัจรรย์
ใจเมื่อไดร้บัชม  การตดัสนิในแต่ละรายการ กรรมการผูท้รงคณุวุฒทิีไ่ดร้บัเชญิมาเป็นเกยีรตจิะเป็นผูแ้สดงความ
คดิเหน็ และวจิารณ์การบรรเลงดนตรใีนแต่ละรายการ  การวจิารณ์ของกรรมการแต่ละครัง้ถอืไดว้่าเป็นทีส่ิน้สุดของ
รายการ เน่ืองจากสามารถตดัสนิไดว้่า ใครเป็นผูแ้พผู้ช้นะ  แตท่ว่าหลงัรายการจบ พืน้ทีก่ระทูส้นทนาเวบ็ไซตไ์ทย
คดิสก์ลบัคกึคกัดว้ยการถ่ายทอดเรื่องราวของการบรรเลงดนตรคีรัง้นัน้ๆดว้ยประสบการณ์สุนทรยีะของเจา้ของ
กระทู ้ และการบนัทกึทีอ่า้งถงึค าวจิารณ์จากเหล่าบรรดากรรมการทัง้หลายทีไ่ดว้จิารณ์ในรายการหนึ่ง หลงัจาก
การบนัทกึเรื่องราวต่างๆ สิง่ทีเ่กดิขึน้บนกระทูป้ระเภทนี้ คอื การเขา้มาวจิารณ์รายการนัน้จากสมาชกิกระทู้
สนทนา(ทัง้ทีไ่ดร้บัชมและไม่ไดร้บัชมรายการ) เขา้มาท า “หน้าที”่ ทีไ่มแ่ตกต่างจากกรรมการบนเวทรีายการนัน้ๆ
เลย คอื จะมกีารวจิารณ์ผลงานแสดงดนตรแีต่ละตอนของรายการ เฉกเช่นคณะกรรมการของรายการ แต่สิง่หนึ่งที่
น่าสนใจคอื การแสดงความเหน็การวจิารณ์ของกรรมการทีไ่ดท้ าการวจิารณ์ไปแลว้ในแต่ละตอนของรายการนัน้ๆ 
จะถูกการวจิารณ์จากผูเ้ขา้ใชใ้นกระทูส้นทนาต่อไป ก่อใหเ้กดิการ “วจิารณ์ซอ้นวจิารณ์” ทีร่วมน าเอาแงม่มุ
ความคดิของผูฟั้งดนตรแีละผูฟั้งบทวจิารณ์น าเสนอผ่านพืน้ทีแ่หง่นี้ดว้ยการวจิารณ์ 
 และหากเรามองลงลกึในรายละเอยีดทีม่าของการวจิารณ์แต่ละครัง้ จะพบว่า “ขอ้ดอ้ย” อกีประการหนึ่ง
คอื การวจิารณ์จากมุมใดของโลกใบนี้ดว้ยช่องทางอนิเทอรเ์น็ตมกัจะเป็นการ“วจิารณ์แหง้” หมายถงึการวจิารณ์ที่
เกดิจากการอ่านหรอืฟังเรื่องราวการถ่ายทอดประสบการณ์ทางสนุทรยีะอกีทอดหนึ่ง หาใชก่ารไดร้บัสุนทรยีร
สดว้ยตนเองในการฟังดนตร ี  ดงันัน้การวจิารณ์ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตเช่นน้ี จงึอาจเป็นการวจิารณ์จากเนื้อหาที่
ไดร้บัการถ่ายทอดมาแลว้อกีขัน้ตอนหนึ่งไม่ผูว้จิารณ์ไมไ่ดร้บัชมรบัฟังดว้ยตนเอง จงึเกดิการตัง้ค าถามกบับท
วจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ว่า เป็นการวจิารณ์ทีเ่กดิจากความซาบซึ้งงานศลิปะ หรอืเป็นเพยีงการวจิารณ์ทีเ่กดิจาก
ประสบการณ์สุนทรยีะเดมิกบัความเป็นตวัตนของผูว้จิารณ์ 
 แต่ในบางกรณี ดงัที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของความสามารถในระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถรวมเอา
เทคโนโลย ีภาพ เสยีง หรอื ภาพและเสยีงเขา้มาไวด้ว้ยกนันัน้ กเ็ป็นสิง่ทีเ่อือ้ต่อการสรา้งประสบการณ์สุนทรยีะส่ง
ตรงถึงหน้าจอคอมพวิเตอร์ดว้ยเทคโนโลยี จากกระทู้สนทนาหลายกระทู้พบว่า ศลิปินหรอืผู้ใช้หลายท่านรูจ้กัที่
เลอืกเอาเทคโนโลยเีหล่านี้ น าเสนอผลงานดนตรขีองตนและของผูอ้ื่นผ่านกระทูส้นทนาเพื่อให้ผูใ้ช้ (user) ไดเ้ขา้
รบัชมรบัฟังการแสดงหรอืการบรรเลงดนตร ีประหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์จรงิ กลบักลายเป็นการพลกิกลบัแนวคดิทีว่่า
ดว้ยการวจิารณ์ในระบบอนิเทอรเ์น็ต ทีโ่ดนมองว่าเป็นเพยีงการวจิารณ์ศลิปะผ่านประสบการณ์สุนทรยีะของผูอ้ื่น 
เช่น กระทู้ชื่อ “นกขมิ้นจะเข ้ช่วยติชมหน่อยจ้า” ที่น าเอาฝีมือการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ของตัวเองมาเผยแพร่ให้
ผูส้นใจรบัฟัง พรอ้มทัง้บอกใหช้่วยติ-ชมฝีมอืการบรรเลง ซึ่งผลลพัท์ทีไ่ดค้อื มผีูท้ีเ่ขา้ไปรบัฟังการบรรเลงครัง้นัน้
และวจิารณ์ถงึฝีมอืของนักจะเขค้นน้ีในกระทูส้นทนา 
 

 

 
ตวัอยา่งกระทู้ท่ีกลา่วถึงการเสนอผลงานตนเองบนกระทู้เพื่อรบัการติ-ชม 
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ดว้ยภาพสะทอ้นของการวจิารณ์ ประกอบกบัการมองพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตเป็นโลกทีไ่รพ้รมแดนสะทอ้นให้
เหน็ลกัษณะต่างๆของ “สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์” ว่ามทีศิทางหรอืศกัยภาพเป็นอย่างไร  ดว้ยกระบวนการน าให้
เหน็การวจิารณ์ทีม่บีทบาทความสมัพนัธก์บัสงัคมในเรื่องของประโยชน์ทีไ่ดร้บัหรอืแมแ้ต่เป็นบทบาทเชงิอุดมคตทิี่
ชีแ้นะสงัคม  ศกัยภาพของการวจิารณ์ทีป่รากฏไม่ว่าจะเป็นเชงิปรมิาณทีก่ล่าวถงึเรื่องของจ านวนขอ้มลูทีม่ากและ
หลากหลาย หรอืจะเป็นเชงิคณุภาพทีส่่งผลต่อสุนทรยีะศาสตรท์ัง้ผูร้บัและผูส้รา้ง ผลของการเกบ็ขอ้มลูวจิยัใน
ประเดน็การวจิารณ์ดนตรทีีป่รากฏอยู่ในพืน้ทีโ่ลกอนิเทอรเ์น็ตพบว่า มลีกัษณะของ “การวจิารณ์ดนตร”ีทีม่จี านวน
ปรมิาณทีม่าก มกีารสรา้งหรอืผลติงานออกมาอย่างไมจ่ ากดัอย่างอสิระเสร ี บางกรณี เกดิการทะลายก าแพง
วฒันธรรมดนตรทีีพ่ดูถงึเรื่องของความเหมาะสม ความเป็นอาวโุส-ผูเ้ยาว ์ความเป็นศษิย-์คร ูดว้ยมมุมองทีไ่ม่โดน
ปิดกัน้ความคดิเหล่านี้ สะทอ้นใหเ้หน็ความหลากหลายน าไปสู่ “ความจรงิ”ของความคดิทีไ่ม่อาจไดป้รากฏบนพืน้ที่
จรงิ ส่วนแหล่งความรูจ้ากการวจิารณ์เกดิจาก “ประสบการณ์” และ “ภูมหิลงั” ของผูว้จิารณ์ทีส่ามารถเชื่อมโยงสู่
การวจิารณ์ได ้ซึง่นับว่าเป็นจุดเด่น หรอื ขอ้ด ี 

แต่การถามหา “คุณภาพ” ทีอ่าจน าไปสู่ผลกระทบต่อแนวคดิสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ ดว้ยการตัง้
ขอ้สงัเกต “จุดดอ้ย” ทีเ่กดิขึน้จากการไม่ปรากฏการอา้งองิของขอ้มลูทีม่แีหล่งทีม่าชดัเจนถูกตอ้งทีม่ไิดเ้ป็นเพยีง
การกล่าวอา้งขึน้อย่างเลื่อนลอย หรอืแมแ้ต่การแสดงความคดิหรอืทศันะส่วนบุคคลทีอ่าจจะหลงตดิอยู่ในอตัตา ไม่
แสวงหา ไม่แลกเปลีย่น หรอืสรา้งสรรคค์วามรูท้ีม่ลีกัษณะเป็นภววสิยั โดยตัง้ขอ้สงัเกตไดจ้ากขัว้ของการแสดง
ความคดิเหน็ทีม่กีารแบ่งอย่างชดัเจน อนัอาจน าไปสู่รปูแบบของสงัคมของพวกทีป่ระเมนิคา่ดว้ย “จ านวน” 
มากกว่า “คุณภาพ” 
 
สุนทรียศาสตรใ์นบริบทสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 
 สุนทรยีศาสตรใ์นบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง หากมองจากมมุมองทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวมรวมขอ้มลูการ
วจิารณ์จากกระทูส้นทนาของเวบ็ไซตไ์ทยคดิสแ์ลว้ พบว่า เป็นสุนทรยีศาสตรท์ีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัการวจิารณ์อนัเป็น
ภาพสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวคดิในสงัคมดนตรไีทยทีน่ิยามตวัตนในแนวต่างๆของความเป็นนักดนตรไีทย  เช่น 
ความเป็นคนป่ีพาทย(์นักดนตรป่ีีพาทย ์เช่น ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เป็นตน้) ความเป็นคนเครื่องสาย (นัก
ดนตรปีระเภทเครื่องสาย เช่น ซอดว้ง ซออู ้ จะเข ้ เป็นตน้) หรอื การนิยามตวัตนเป็นคนดนตรรี่วมสมยั หรอืนัก
ดนตรขีนบแบบแผน  การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้เกดิจากการมองในมุมมองของตนทีส่ามารถเชื่อมโยงเอาประสบการณ์
สุนทรยีะมาอธบิายเขา้กบัการวจิารณ์ทีไ่ดน้ าเสนอ  

ผูว้จิยัไดม้องในมุมมองของการวจิารณ์งานดนตรรี่วมสมยัทีป่รากฏอยู่ในบรบิทสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงอนั
ปรากฏอยู่ในกระทูส้นทนาเวบ็ไซต์ไทยคดิส ์ ซึ่งการวจิารณ์ทีป่รากฏจะมคีวามหลากหลาย คอื มทีัง้เหน็ดว้ยและ
ไม่เหน็ดว้ยในประเดน็เรื่องการประชนัดนตรไีทยในช่วงหนึ่งในรายการ “คุณพระช่วย” ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมุตฐิานไวว้่า 
การวจิารณ์ประเดน็การประชนัดนตรใีนรายการคุณพระช่วยนัน้ ส่งผลต่อผูร้บัเอาเน้ือหาการวจิารณ์ในประเดน็ดา้น
สุนทรยีศาสตร์ โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มของผูใ้หข้อ้มูลไวท้ัง้หมด 4 กลุ่มดว้ยกนั คอื 1)กลุ่มของผูท้ีไ่ม่รูเ้รื่องของ
ดนตรเีลย 2)กลุ่มของนักดนตรไีทย 3)กลุ่มของของผูช้มผูฟั้งการประชนัจากรายการ 4)กลุ่มของนักดนตรรี่วมสมยั   
เมื่อได้กลุ่มของผู้ให้ขอ้มูล ผู้วจิยัจงึได้น าบทการวจิารณ์จากกระทู้สนทนาที่เป็นการวจิารณ์ประเด็นการประชนั
ดนตรใีนรายการคุณพระช่วยไปให้กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลได้อ่านและท าความเขา้ใจต่อการวจิารณ์ทีเ่กดิขึ้น  ผลการเก็บ
ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ปรากฏผลคอื การวจิารณ์ที่ปรากฏในพื้นที่การสนทนาแห่งนี้ ไม่ได้เปลี่ยนแนวคดิเรื่อง
สุนทรยีศาสตร์ เพยีงแต่เป็นแนวทางที่ชี้น าในการเลอืกรบัฟังดนตรแีต่ละแนว พรอ้มทัง้สรา้งความเขา้ใจในเรื่อง
ของดนตรไีดม้ากขึน้   

จากผลการส ารวจดว้ยกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูดงักล่าว ผูว้จิยัเกดิขอ้สงสยัทีว่่า เหตใุดการวจิารณ์ทีป่รากฏใน
อนิเทอรเ์น็ตจงึมไิดส่้งผลต่อสุนทรยีศาสตรก์ารเลอืกรบัฟังดนตรขีองกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู มขีอ้ค าถามทีเ่กดิจากผูใ้ห้
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ขอ้มลูทีถ่ามว่า การวจิารณ์ทีไ่ดอ้่านมคีวามน่าเชื่อถอืของขอ้มลูมากน้อยเพยีงใด ดงันัน้ จากค าถามนี้สะทอ้นให้
เหน็ว่า ความน่าเชื่อถอืกบัการวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ตนัน้ เป็นปัจจยัหนึ่งทีส่่งผลต่อสุนทรยีศาสตรอ์กีประเดน็หนึ่ง 
 
นัยทางการศึกษาของงานวิจยั 
 ขอ้สงัเกตในประเดน็การศกึษางานวจิารณ์สาขาสงัคตีศลิป์ที่กล่าวถงึ “ความร่วมสมยั” กบัการวจิารณ์ที่
เกดิขึน้ในส่วนที ่ 1 นัน้ มองเหน็ถงึภาพของการมองเรื่องของการใชส้ดัส่วนของ “ยุคสมยั” เขา้มาเป็นแบบอย่างใน
แนวคดิวจิารณ์ โดยแวดวงดนตรไีทย ค าว่า “ร่วมสมยั” มอีทิธพิลเมื่อไม่นานมานี้  ท าใหม้องเหน็สจัธรรมขอ้ทีก่ล่า
ว่า เวลาเปลีย่น อะไรกเ็ปลีย่น ความไม่คุน้ชนิกบัขนบใหมท่ีม่พีืน้ฐานจากการใชข้นบเก่าปรบัตวัเขา้หาดนตรี
ลกัษณะใหม่ จงึสรา้งความตื่นตระหนกตกใจต่อความจรงิชุดน้ี  แต่การศกึษาการวจิารณ์ดนตรใีนโลกอนิเทอรเ์น็ต 
กลบัมองไปในเรื่องของการใช ้“พืน้ที”่ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั “ยุคสมยั”ทีเ่ปลีย่นแปลง 
 ผูว้จิยัส ารวจ “พืน้ที”่ใหม ่ ทีม่กีารรวบรวมขอ้มลูทางดนตรทีกุช่วงเวลาเขา้มาอยู่ดว้ยกนั จดัเกบ็เป็น
ฐานขอ้มลูของระบบอนิเทอรเ์น็ตทีส่ามารถเรยีกใชห้รอืเรยีกดขูอ้มลูไดทุ้กครัง้ทีต่อ้งการ  “พืน้ที”่ใหม่แห่งนี้ มนีัย
ทางการศกึษาทีจ่ะวเิคราะหต์คีวามจากขอ้มลูทีเ่กดิจากการแสดงความคดิเหน็หรอืการวจิารณ์ งานศลิปะทีเ่กดิขึน้
ไม่ว่าจะเกดิขึน้ช่วงเวลาใด ความสามารถของพืน้ทีแ่ห่งนี้กย็งัมปีระสทิธภิาพเตม็เป่ียมและสามารถย่นความห่าง
ของเวลาเขา้มาไวด้ว้ยกนัดว้ยการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์ หรอื ขอ้มลูในรปูแบบภาพหรอืเสยีง นอกจากนัน้ ยงั
รองรบัขอ้มลูเชงิสุนทรยีะหรอืขอ้มลูเชงิประจกัษจ์ากคนในวฒันธรรม ทีต่อ้งการระบายออกโดยการหาพืน้ทีร่องรบั
ความรูส้กึนึกคดิในรปูแบบต่างๆ ทีบ่างครัง้ “พืน้ที”่ในโลกแห่งเป็นความจรงิอาจไม่เพยีงพอทีจ่ะถ่ายเทความรูส้กึ
นึกคดินัน้ออกมาได ้
 การส ารวจรวจพืน้ทีใ่นโลกอนิเทอรเ์น็ตพบการวจิารณ์ในหลากหลายรปูแบบ (ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้
เน้ือหาการวจิารณ์) ทีท่ าใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่าง “พืน้ที”่ กบั “ยุคสมยั” ทีข่นานไปกบัสถานการณ์หรอื
เหตุการณ์ในสงัคมดนตรไีทย และยอ้นกลบัมาเป็นภาพลกัษณ์ของความคดิในมมุมองต่างๆของกระแสทาง
วฒันธรรม 
นัยเชิงระเบียบวิธีวิจยั 
 นัยเชงิระเบยีบวจิยัในส่วนทีห่นึ่งของรายงานการวจิยัสาขาสงัคตีศลิป์ กล่าวถงึประเดน็ทีม่คีวามสมัพนัธ ์
2 ประเดน็ดงันี้ 

1) การแสดงดนตรทีีม่ลีกัษณะร่วมสมยักบัการวจิารณ์การแสดงดนตรรี่วมสมยัทีม่กีาร
ประเมนิคุณค่าการแสดงในสื่ออนิเทอรเ์น็ต 

2) การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการแสดงและผูม้ปีระสบการณ์ตรงทางดนตรรี่วมสมยักบัการ
ส ารวจความคดิเหน็ของผูร้บัโดยทัว่ไปในสื่ออนิเทอรเ์น็ต 

 
จากประเดน็ 2 ประเดน็ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ผูเ้กบ็ขอ้มลูวจิยัในส่วนของอนิเทอรเ์น็ตไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน

การเกบ็ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นกรอบแนวคดิทีก่ าหนดขึน้มา ดงันัน้ การเกบ็ขอ้มลูในส่วนที่ 2  เป็นจุดเริม่ตน้ของการ
ส ารวจขอ้มลูในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต ผูว้จิยัใชว้ธิกีารมององคร์วมของขอ้มลูทีป่รากฏ เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการ
ศกึษาวจิยัในประเดน็การส ารวจการวจิารณ์ในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตทีมุ่่งเน้นไปในเรื่องของประเดน็ปรากฏการณ์ดนตรี
ร่วมสมยั ดงันัน้ ระเบยีบวจิยัจงึสอดคลอ้งและมคีวามสมัพนัธก์นักบัในส่วนที่ 1 เพื่อเป็นขอ้มลูในการวเิคราะห์
ต่อไป ดงันี้ 

 
1) ส ารวจการวจิารณ์ทีป่รากฏอยูใ่นกระทูส้นทนาเวบ็ไซตไ์ทยคดิสด์อทคอม 
2) จดัแยกประเดน็การวจิารณ์ทีป่รากฏอยู่ในกระทูส้นทนาเวบ็ไซตไ์ทยคดิสด์อทคอม 
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การส ารวจการวจิารณ์บนพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตในภาค 3 นี้ เป็นส่วนขอ้มลูทีเ่สรมิแนวคดิทีว่่าดว้ยเรื่องของ
การสรา้งพืน้ทีใ่หม่กบัการวจิารณ์ดนตรรีปูแบบใหม่ ทีจ่ดัไดว้่าเป็นรปูแบบทีม่กีารสรรคส์รา้งดว้ยความคดิขนบเดมิ
กา้วสู่ความเป็นขนบใหม ่  การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้มทีศิทางไปในรปูแบบใดบนพืน้ทีใ่หม่เพื่อศกึษาแนวทางและการ
ตอบสนองต่อการสรา้งสรรคจ์ากผูร้บั ซึง่ปรากฏนัยทางการศกึษาในเชงิพืน้ทีส่มัพนัธก์บัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ
จากปรากฏการณ์จรงิ ซึง่นัยเชงิระเบยีบวธิวีจิยั น าไปสู่นัยของการศกึษาการวจิารณ์ในโลกอนิเทอรเ์น็ตโดยมี
สมมุตฐิานว่าเป็นโอกาสในการศกึษาดว้ยตนเอง (autodidacticism) หรอืไม่ อย่างไร หรอื การปะทะสงัสรรคท์าง
ความคดิ หรอื “ทววิจัน์” จะกลายเป็นกระบวนการศกึษาส าหรบัประชาชนไดก้ก็ต็่อเมื่อยนือยู่บนรากฐานขององค์
ความรู ้ และความเป็นภววสิยัสงูกว่านี้  ซึง่นัยทางการศกึษาเหล่าน้ี สามารถเชื่อมโยงสู่การศกึษาการวจิารณ์
ทางดา้นดนตรไีทยทีอ่นาคต อาจเกดิกระบวนการศกึษาทีป่ราศจากความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัศษิยน์ัน้ จะด าเนิน
ไปไดอ้ย่างสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างไร 
 
ปัญหาและอปุสรรค 

1) การศกึษาขอ้มลูและประเดน็ต่างๆในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ือง เน่ืองจากขอ้มลู
สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ตลอดจนขอ้มลูทีเ่กดิขึน้นัน้ อาจเปลีย่นแปลงแนวคดิหรอื
สมมุตฐิานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2) ความเป็นสงัคมนิรนามทีป่รากฏอยู่บนโลกอนิเทอรเ์น็ตนัน้ มผีลต่อการสรา้งองคค์วามรูใ้นดา้นการ
วจิารณ์ เนื่องจากไม่สามารถสรปุนัยส าคญัในเชงิการสรา้งสรรคข์องศลิปะไดอ้ย่างชดัเจน เพยีงแต่
เป็นส่วนสะทอ้นความคดิของประชากรในระดบัหนึ่ง  

3) ความเป็นเฉพาะกลุ่มของบุคคลทีเ่ขา้มาพืน้ทีก่ารสนทนาค่อนขา้งเป็นวงแคบและหน้าเดมิๆ ท าให้
มองว่า ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้เป็นเพยีงขอ้มลูทีเ่กดิขึ้นจากประชากรกลุ่มเลก็ๆเท่านัน้ ยงัไม่สามารถสรุปให้
เป็นภาพรวมทัง้หมดของวฒันธรรมไดอ้ย่างชดัเจน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิม่พืน้ทีก่ารศกึษา ส ารวจการวจิารณ์ทีป่รากฏอยูบ่นโลกอนิเทอรเ์น็ตอกีหลายๆพืน้ทีเ่พื่อขยาย
ขอบเขตในการวจิยัใหเ้พิม่ขึน้ และดว้ยขอ้จ ากดัในเรื่องของปรมิาณขอ้มลู ควรมผีูเ้กบ็ขอ้มลูการวจิยัเพิม่ขึน้ 

 
--------------------------- 


