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คํานําในการพิมพคร้ังท่ี 2 
 

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ี
ไดมีโอกาสจัดพิมพหนังสือ วัฒนธรรมสํานึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย เปน
ครั้งท่ี 2 เพราะเชื่อวาวิชาอักษรศาสตรเปนวิชาท่ีเรียกรองความสํานึกในทาง
วัฒนธรรม และก็ตระหนักเชนเดียวกันวาอุดมศึกษาจําตองใหความสําคัญเปน
พิเศษตอความแข็งแกรงทางวัฒนธรรม  ซ่ึงสอดรับกับภารกิจท่ี 4 ของ
อุดมศึกษาไทยท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา เปนการ “ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 
แตเทาท่ีเปนมา คงจะปฏิเสธไมไดวา มหาวิทยาลัยของไทยยังไมคอยจะมีความ
ชัดเจนในเรื่องของการดําเนินการในภารกิจท่ี 4 นี้นัก และมักจะใหความสนใจ
อยูแตเฉพาะดานของการสืบทอดประเพณีด้ังเดิมของไทยท่ีเปนรูปธรรมเทานั้น   

หนังสือเลมนี้มุงอภิปรายประเด็นท่ีวาดวยกิจของมหาวิทยาลัยไวอยาง
กวางขวาง วาคืออะไร และวัฒนธรรมสํานึกเปนปจจัยท่ีเอ้ือใหมหาวิทยาลัย    
ทําหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร  นอกจากน้ี ศาสตราจารย  
เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ยังชี้ใหเห็นถึงความจําเปนท่ีมหาวิทยาลัย
จะตองเขาใจวัฒนธรรมอุดมศึกษาใหถองแทเสียกอน จึงจะสามารถสราง
วัฒนธรรมสํานึกใหแกสังคมในวงกวางได 

หนังสือ วัฒนธรรมสํานึกฯ เปนการหลอมรวมประสบการณอัน
กวางไกลของอาจารยเจตนา ไมเพียงในฐานะอาจารยรุนแรกของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ท่ีมีประสบการณสอนมาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ และยังเปนผูบุกเบิกวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกมหาวิทยาลัยดวย ใน
ฐานะนักวิจัย ทานมีผลงานในดานมนุษยศาสตรและศิลปะอยางตอเน่ือง จน
ไดรับการยอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ อีกท้ังยังเปนนักวิชาการไทย
คนแรกและคนเดียวท่ีไดรับรางวัลการวิจัยจากมูลนิธิอเล็กซานเดอร ฟอน    
ฮุมโบลท ของเยอรมนี  ขณะเดียวกันก็มีประสบการณในดานการบริหารท้ังใน
สถาบันในประเทศและในองคการระหวางประเทศ หนังสือเลมน้ีจึงเปนท้ังการ



หลอมรวมองคความรูท้ังของไทยและเทศเขากับประสบการณทางวิชาการและ
การบริหารของผูเขียนเอง 

ในชวงท่ีประเทศไทยกําลังมีการปรับโครงสรางการวิจัยและการ
อุดมศึกษาไปในทิศทางท่ีเนนความกาวหนาทางวัตถุ หนังสือเลมนี้นาจะชวนให
วงการวิชาการไดฉุกคิดวา ความสํานึกในเรื่องวัฒนธรรมเปนองคประกอบท่ี
สําคัญย่ิงในการกาวไปขางหนาดวยความม่ันใจ ทามกลางความเปลี่ยนแปลง
อันรวดเร็วท่ีมาจากเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน 

 
วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 

คณบดีคณะอักษรศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มกราคม 2562 
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คํานําในการพิมพคร้ังท่ี 1 
 

 มหาวิทยาลัยไทยไดกําหนดภารกิจไว 4 ดานดวยกัน  และหนึ่ง
ในสี่ดานน้ีก็คือ  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คําถามคือ  ทําไม
เราถึงใหความสําคัญกับเรื่องน้ีมากจนถึงข้ันท่ีตองระบุไววาเปนหนาท่ี
ของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหลายตองรับมาปฏิบัติ  ศาสตราจารย ดร. 
เจตนา  นาควัชระ  มีคําอธิบายดังกลาว  ซ่ึงทานไดมีขอวิเคราะห  และ
มีขอเสนอแนะหลายอยาง  ท่ีนาจะทําใหการทําหนาท่ีในภารกิจท่ีสี่ของ
สถาบันอุดมศึกษา  เปนไปไดมากกวาการดําเนินตามประเพณีนิยม  
หรือเพียงเพ่ือสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูเทาน้ัน  มีการ
เทียบเคียงตัวอยางของประเทศทางยุโรป  วาศิลปะและวัฒนธรรม
เหลาน้ันไดมีการทํานุบํารุงกันอยางไร  เพ่ือใหเขาใจนิยามท่ีแทจริงของ
วัฒนธรรมท่ีกลาวมา  รวมท้ังมหาวิทยาลัยตางๆ จะเขาไปมีบทบาทใน
การทํานุบํารุงไดอยางไร  ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรื่องวัฒนธรรมของแต
ละแหงมีหลากหลายและแตกตางกันไป  แตท่ีสําคัญซ่ึงอาจารยเจตนา   
ไดใหขอคิดเห็นไวก็คือ  กอนท่ีอุดมศึกษาจะทําหนาท่ีชวยสังคม  ในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไดน้ัน  อุดมศึกษาควรตองทํา
ความเขาใจตนเองใหดีกอน 
 เนื้อหาของบทความนี้เปนแนวปริทรรศน  ท่ีใหภาพกวางใน
เรื่องของวัฒนธรรม  ท้ังลักษณะของวัฒนธรรมท่ัวไป และท่ีสําคัญคือ
วัฒนธรรมอุดมศึกษา  โดยใชประสบการณของผูเขียนท้ังในประเทศ
ไทยและยุโรปเปนสวนใหญ อันมีวิธีการท่ีปฏิบัติตอ “วัฒนธรรม” 
แตกตางกันไป ท้ังในแงแนวคิดและแนวปฏิบัติ แตสิ่งหน่ึงท่ีอุดมศึกษา
ไทยขาดไปก็คือ “วัฒนธรรมสํานึก” ซ่ึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
การสรางความรูและการนําความรูไปใชประโยชน การสรางวัฒนธรรม



4 
 

11/12/61 

สํานึกใหเกิดข้ึนในอุดมศึกษาของไทยน้ัน นาจะเปนเครื่องมือและพลัง
อันสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของเราโดยดํารงไวซ่ึงอัตลักษณ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน  
 ขอสรุปสุดทายท่ีทานอาจารยเจตนา ไดเสนอแนะไวเปน
แนวทาง 3 แนวทาง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามภารกิจ
ขอท่ีสี่อยางไดผล เปนขอสรุปท่ีนารับฟงและใชเปนจุดเริ่มตนในการ
กําหนดแนวคิดและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ได
เปนอยางดี 

 
พีรเดช  ทองอําไพ 

ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
มิถุนายน 2559 
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บทคัดยอ 
 

 มหาวิทยาลัยไทยกําหนดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปน
ภารกิจท่ี 4 เม่ือประมาณ 40 ปมาแลว  ควบคูไปกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการสังคม  กิจกรรมในกรอบของภารกิจท่ี 4 มัก
เปนเรื่องของการสงเสริมสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเปน
สวนใหญ   ผูเขียนเสนอใหมีการใหความสนใจตอเรื่องของวัฒนธรรม
สํานึกใหมากกวาเดิม  เพราะจะเปนทางท่ีทําใหเกิดนวัตกรรม และก็ได
วิเคราะหตัวอยางกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีนาสนใจท้ังของไทยและเทศ 
ในฐานะสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนาจะไปใหไกลกวาองคการ
ยูเนสโกในการตีความมโนทัศนเรื่องการศึกษาใหกวางและใกลเคียงกับ
แนวคิดเรื่อง “Bildung” ของเยอรมันท่ีรวมถึงการบมเพาะทาง
วัฒนธรรมและการสร า ง บุคลิ กภาพ ในขณะเ ดียว กัน  คํ าว า 
“วิทยาศาสตร” ก็ควรจะถูกทดแทนดวยมโนทัศน “วิทยาการ” ท่ี
ครอบคลุมศาสตรทุกสาขา ดังเชนคําภาษาเยอรมันวา “Wissenschaft”   
วัฒนธรรมอาจจะกาวไปไดโดยวิธีการท่ีเปนธรรมชาติดวยตัวของมันเอง 
หรือตามทิศทางท่ีมนุษยเปนผูกําหนด อุดมศึกษาควรจะจัดการกับ
ประเด็นทางวัฒนธรรมใน 3 ลักษณะ คือ ซึมซับ วิเคราะห-วิจารณ-
ประเมินคุณคา และเสริมสราง-ผนวกเขาเปนเอกภาพ ในสวนท่ี
เก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมอุดมศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยทุกแหงจะตอง
ทําหนาท่ีใหเปนไดท้ังมหาวิทยาลัยแหงการตีความ มหาวิทยาลัยแหง
การวิจารณ และมหาวิทยาลัยแหงทวิวัจน แมจะมีประวัติท่ีดีติดตัวมา 
โดยเฉพาะในดานของการสมานพลังการเรียนการสอนใหเขากับการ
วิจัยตามหลักการของ วิลเฮลม ฟอน ฮุมโบลท แตมหาวิทยาลัยก็ไมอยู
ในฐานะท่ีจะอวดอางวาตนเปนผูสรางความรูและภูมิปญญาแตผูเดียว 

วัฒนธรรมส�ำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย 9
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เราจะตองไมลืมบทบาทของ “ผูรักสมัครเลน” ท่ีเปยมดวยปญญา 
พัฒนาการลาสุดท่ีนําไปสูการผลิตเทพปกรณัมท่ีวาดวย “บรรษัท
อุดมศึกษา” ควรจะไดรับการตรวจสอบเชิงวิจารณอยางจริงจัง  
โดยเฉพาะจากมุมมองของวัฒนธรรมสํานึก คนไทยไมรูวาพวกเขาโชคดี
ปานใดท่ีสามารถยอนอดีตกลับไปหาวิธีการของผูนําท่ีย่ิงใหญเม่ือเกือบ 
200 ปมาแลว ผูท่ีมีความลึกซ้ึงพอท่ีจะปรับพาณิชยกรรมใหมีโฉมหนา
ของมนุษย และในขณะเดียวกันก็มีความสํานึกท่ีสูงมากในเรื่องของ
บทบาทอันสรางสรรคของวัฒนธรรม 
 
คําสําคัญ :  วัฒนธรรม, วัฒนธรรมสํานึก, การศึกษาอบรม, วิทยาการ,  
มหาวิทยาลัย, อุดมศึกษา, ผูรักสมัครเลน, ยูเนสโก, วิลเฮลม ฟอน ฮุม-
โบลท 
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ABSTRACT 
 

 Thai universities adopted, some 40 years ago, cultural 
preservation and promotion as the fourth of their 4 major 
responsibilities, the other 3 being teaching, research and 
service to society. Activities related to this 4th responsibility 
are almost exclusively linked to cultural heritage, both 
tangible and intangible, of national provenance. The author 
posits that the university should pay greater attention to 
the cultivation of cultural awareness which can serve as an 
impetus to innovation, and analyzes concrete examples 
both from the native land and foreign countries. As an 
educational institution the university should go further than 
UNESCO in enlarging the concept of “education” to vie with 
the German idea of “Bildung” which includes cultural as 
well as character formation, while the notion of “science” 
should be broadened to embrace all branches of 
knowledge in the spirit of the German term “Wissenschaft”. 
Culture can both evolve in its own natural way as well as 
by guided enculturation. Higher education should tackle the 
issue of culture in a three-fold manner: assimilative, 
analytical-critical-evaluative, and constitutive-integrative. 
As for the furtherance of the culture of higher education 
itself, every university should combine forces drawn from 
the “hermeneutic” university, the “critical” university and 
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the “dialogic” university. In spite of its remarkable track 
record, particularly in the Humboldtian union between 
teaching and research, the university cannot claim to 
monopolize the generation of knowledge and wisdom, for 
the role of enlightened amateurs cannot be overlooked. 
Recent developments leading to the myth of “the corporate 
University” need to be exposed to critical review, particularly in 
the light of cultural awareness. The Thai do not realize how 
lucky they are to be able to fall back on their history: their 
leadership in the 19th century was adept in engaging in a 
“business” with the human face, while inculcating a keen 
sense of the constructive role of culture. 
 
 
 
Keywords: Culture, Bildung, Wissenschaft, university, higher 
education, amateur, enculturation, UNESCO, Wilhelm von 
Humboldt 
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คําช้ีแจงในการพิมพครั้งท่ี 2  
 
 ผู เ ขียนใครขอชี้แจงวา ในการพิมพครั้ง ท่ี 2 น้ี มิได มีการ
เปลี่ยนแปลงเน้ือหาของงาน มีเพียงแตการเพ่ิมเติมขอความท่ีเปน
รายละเอียดและการแกคําผิด  ท้ังน้ีเพราะผูเขียนมีความเห็นวา จากป 
2559 มาจนถึงป 2561 ยังไมมีความเปลี่ยนแปลงในดานอุดมศึกษาท่ีจะ
เปนเหตุใหผูเขียนตองปรับแกทัศนะท่ีไดแสดงไวแตเดิมแตประการใด  
ความพยายามของฝายการเมืองท่ีจะปรับองคกรในดานอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร และการวิจัย โดยยึดความกาวหนาทางวัตถุเปนหลัก        
ยิ่งจะตอกย้ําความจําเปนของวงการท่ีนาจะรับรูประเด็นตาง ๆ ท่ีผูเขียน
ไดเสนอไวในหนังสือเลมนี้ 
 

เจตนา นาควัชระ, ธันวาคม 2561 
 
ปกหนังสือกับมโนทัศนหลัก  
 
 ภาพ 3 ภาพ  สะทอนขนบอุดมศึกษาของตะวันออก อันตาง
จากระบบตะวันตกท่ีเรารับกันมา เริ่มตนดวยมหาวิทยาลัยนาลันทะ  
อันเปนแหลงเพาะความรูทางพุทธศาสนาท่ีแผขยายไปอยางกวางขวาง
มาก ตามดวย “มหาวิทยาลัยศิลา” ท่ีวัดโพธิ์ อันเปนนวัตกรรมของไทย
ในการลมระบบหวงวิชา และคืนความรูของประชาชนกลับสูประชาชน 
สรุปไดวา ความคิดด้ังเดิมเรื่องอุดมศึกษาของไทยคือแนวทางของ 
“มหาวิทยาลัยเปด”  
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คําขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง อดีตผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันคลังสมองของชาติ  
เปนผูบริหารงานวิจัยท่ีไดใหโอกาสแกผูเขียนในการแสดงทัศนะเชิง
วิจารณในดานของเน้ือหาและระบบตอเน่ืองมากวา 2 ทศวรรษ             
จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหและไมตรีจิตไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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1. บทนํา : วัฒนธรรมสํานึก 
 

การท่ีอุดมศึกษาไทยจําเปนตองกําหนด “การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” ไวใหเปนหน่ึงในภารกิจท้ังสี่ของมหาวิทยาลัยน้ัน 
ชวนใหเกิดขอสงสัยวา มีความจําเปนเพียงใดท่ีจะตองทําเชนนั้น เพราะ
อันท่ีจริงมหาวิทยาลัยนาจะเปนท่ีรวมของปญญาชนและศึกษิตท่ีมีความ
สํานึกในเรื่องของวัฒนธรรมอยูแลว และมหาวิทยาลัยในฐานะ
ประชาคมทางวิชาการก็น า ท่ีจะทําภารกิจ ท้ังหลาย ท้ังปวงใน
ชีวิตประจําวันท่ีเอ้ือใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูแลวเชนกัน  
เม่ือ พ.ศ. 2523 ผูเขียนไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติใหรวมเปน
สมาชิกของคณะผูแทนไทยไปประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณดาน
อุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยของญ่ีปุน โดยท่ี The Japan Society for the 
Promotion of Science (JSPS) และสภาวิจัยแหงชาติของไทยรวมกัน
เปนเจาภาพ ในการประชุมทวิภาคีท่ีเมืองฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุน เม่ือ
วันท่ี 1-3 กุมภาพันธ 2523 ผูเขียนไดเสนอเอกสารเรื่อง “Higher 
Education and Cultural Preservation and Promotion in 
Thailand”1 บรรยากาศของสังคมไทยในชวงนั้นอาจจะเอ้ือใหเกิดความ
สํานึกในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ซ่ึงนักการศึกษาเชื่อวา
จะเปนกลไกในการสมานบาดแผลแหงความแตกแยกท่ีเกิดจาก
เหตุการณรุนแรงในป พ.ศ. 2516 และ 2519 คณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาตระหนักดีวา  วัฒนธรรมเปนความสํานึกเบ้ืองลึกท่ีเปนสวน
หนึ่งของวิถีชีวิต มีลักษณะท่ีเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “implicit” แตก็
มีความจําเปนท่ีจะตองมีการรณรงคในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ 
                                                           
1 ตีพิมพครั้งแรกใน วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, (ปท่ี 3 ฉบับท่ี 
2), 2523. 
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(ซ่ึงสวนหลังน้ีถือไดวาเปนจุดแข็งของวัฒนธรรมไทย) โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในหมูประชาคมอุดมศึกษา โดยกําหนดใหเปนภารกิจหน่ึงของ
อุดมศึกษา ในลักษณะท่ีเรียกไดวา “explicit” และนําไปบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมฉบับ ท่ี  4 (2520-2524) ท้ั ง น้ี  
มหาวิทยาลัยสามารถขอต้ังงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในดานนี้จาก
รัฐไดดวย   

นอกจากการเนนกิจกรรมเสริมหลักสูตรแลว ยังมีการ “เติม
เต็ม” ในดานของการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนทางการดวย
การกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตร “วิชาพ้ืนฐานท่ัวไป” (ตอมา
เปลี่ยนเปนหลกัสูตร “วิชาศึกษาท่ัวไป”) จํานวน 30 หนวยกิต ซ่ึงเปน
มรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันน้ี ผูเขียนกลาท่ีจะกลาวจากประสบการณ
สวนตัววา การท่ีไดมีโอกาสสอนวิชาศึกษาท่ัวไปตอเน่ืองเปนเวลานาน 
ทําใหผูเขียนจําเปนตองปรับตัวในทางวิชาการ โดยพยายามแสวงหา
ความรูใหกวางออกไปจากวิชาเฉพาะของตน และการท่ีผูเขียนหันมา
สนใจศึกษาทิศทางท่ีเรียกวา “ศิลปะสองทางใหแกกัน” อยางตอเนื่อง
และจริงจัง ก็ดวยอานิสงสของการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป นอกจากนั้น 
อาจารยผูสอนยังตองสรางความจัดเจนใหแกตนเองในการสื่อสารและ
ถายทอดวิชาใหแก นักศึกษาในทุกสาขาของมหาวิทยาลัย ตอง
ประสานงานกับอาจารยในสาขาวิชาอ่ืน ๆ และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือตอง
พยายามปรับตัวใหเปนครูท่ีดีในทุก ๆ ดาน ท้ังน้ีและท้ังนั้นก็เพราะผูท่ี
สอนวิชาศึกษาท่ัวไปมักจะคนพบความจริงวา  ตนเองกําลังมีบทบาทใน
การพัฒนาวัฒนธรรมอุดมศึกษาดวยการปลูกปญญาในลักษณะของ 
“Bildung” ดังตนแบบของแนวคิดเยอรมัน ซ่ึงผูเขียนจะไดอธิบายใน
ลําดับตอไป  ในแงน้ี  ความสํานึกในพลังของวัฒนธรรมอุดมศึกษาเปน
ทางท่ีจะนําไปสูวัฒนธรรมสํานึกในความหมายท่ีกวางออกไป ท่ีกลาวมา
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น้ีมิใชเปนการยืนยันวามหาวิทยาลัยไทยสวนใหญใสใจอยางจริงจังกับ
การจัดหลักสูตรศึกษาท่ัวไป หรือประสบความสําเร็จในการน้ี แตผูท่ี
เปดใจออกรับโอกาสน้ี ไมวาจะเปนอาจารยหรือนักศึกษาก็นาจะไดรับ
ประสบการณและแสงสวางทางปญญาท่ีอาจจะหาไดยากจาก
ประสบการณอุดมศึกษาในลักษณะอ่ืน ๆ 

ผูเขียนไดถายทอดเกร็ดท่ีวาดวยประสบการณจากการเรียน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปมาหลายครั้งแลว แตก็จะขออนุญาตเลาซํ้าอีก 
วันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลว ผูเขียนนั่งพักผอนอยูใน
หองทํางาน มีนักศึกษาหญิงชั้นปท่ีหนึ่งผูหนึ่งเขามาหา และ “ยิง” 
คําถามมายังผูเขียนทันทีวา “อาจารยคะ มองธรรมชาติอยางไรจึงจะ
เกิดปญญา” ผูเขียนยอมรับวา “เปดตําราไมทัน” และตอบเธอไปเทาท่ี
มีความรูและเทาท่ีคิดออก  คําถามน้ันยังเปนตัวกระตุนใหผูเขียนไดคิด
ไตรตรองในประเด็นน้ีตอเน่ืองมาเปนทศวรรษ และก็ยังไมแนใจวาได
คําตอบท่ีนาพึงพอใจ เพียงคําถาม ๆ หน่ึงในลักษณะน้ีก็เปนกําลังใจอัน
มหาศาลใหแกครูคนหน่ึงแลววาการสอนของเขาปลุกปญญาไดบาง 
อยางนอยก็ไดผลกับนักศึกษาท่ีชางคิด 1 คน น่ีคือสวนหนึ่งของการ
เสริมสรางวัฒนธรรมในกรอบของอุดมศึกษาใชหรือไม 

ถาจะต้ังคําถามวาจากจุดเริ่มตนในการกําหนดภารกิจดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมาจนถึงปจจุบัน อัน
เปนชวงเวลารวม 40 ปแลวน้ัน  มีความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญอันใด
เกิดข้ึนหรือไม  ท้ังในดานของสิ่งแวดลอมทางสังคมและในดานของการ
พัฒนาอุดมศึกษา คําตอบก็คงจะตองเปนวามี  ปรากฏการณแรกท่ีไมมี
ผูใดอาจมองขามไดก็คือ การท่ี IT เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของ
ผูคนท่ัวไปในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทของอินเทอรเน็ต  
และท่ีหนักหนวงท่ีสุดคือ สื่อสังคม (social media) การถายทอด
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ความรู และการเรียนรู ท่ีผูกอยู กับการเรียนการสอนใน “รั้ ว” 
มหาวิทยาลัยถูกทาทายอยางรุนแรง แตเราก็คงจะตองยอมรับความจริง
วาสถาบันอุดมศึกษาของเราถูกจูโจมดวยสื่อสมัยใหมเหลานี้โดยท่ียัง
ไมไดตั้งตัว และแมแต “มหาวิทยาลัยเปด” ของเราก็ยังปรับตัวไมทันใน
การใชศักยภาพของสื่อใหมใหเขาแทนท่ีหรือเสริมสื่อลายลักษณแบบ
ประเพณี  นอกจากนั้น ผูเรียนของเรายังอยูในสภาพท่ีขาดความพรอม
ในการใชวิจารณญาณในการเลือกเฟนขอมูลวาสวนใดประเทืองปญญา
และสวนใดไรสาระ ดวยขอบกพรองเหลาน้ีการเรียนการสอนท่ีเปน
ทางการจึงยังคงความสําคัญอยู ในอีกดานหนึ่งผูสอนจํานวนมากก็ยัง
มิไดปรับตัวไปในทางท่ีจะใชสื่อสมัยใหมเหลาน้ีใหเปนประโยชนอยาง
แทจริง อันท่ีจริงสื่อยุคใหมมีศักยภาพมหาศาลในการสรางความม่ังค่ัง
ทางปญญาใหแกผู เรียนในระบบการศึกษาท่ีเรียกวา “Bildung” 
โดยเฉพาะในดานของการเรียนรูดวยตนเอง ในสวนหน่ึงผูสอนจะตอง
ปรับตัวไปทําหนา ท่ี “ผู จัดการความรู” มากกวา “ผูสอน” ใน
ความหมายเดิมของผูถายทอดความรูโดยตรง 

ความรวดเร็วของสื่อและความรวดเร็วของปฏิกิริยาของผูใชสื่อ 
ทําใหวัฒนธรรมในเรื่องของเวลาและการใชเวลาเปลี่ยนไป การรับ
ความรูแลวนําไป “ครุนคิดพินิจนึก” (อันเปนมโนทัศนท่ีผูเขียนพยายาม
จะสงเสริม)2 เปนคุณลักษณะของผูเรียนท่ีได “หลุด” หายไปพรอมกับ
                                                           
2 ดังช่ือหนังสือ เจตนา  นาควัชระ, ครุนคิดพินิจนึก, (กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, 
2544). นักคิดตะวันตกเองก็ยอมรับวา “ความเร็ว” ในชีวิตประจําวันเปนตัว
ทําลายศักยภาพในการสงเสริมใหคนรูจกั “คิด” ในระบบการศึกษา (ดู บทวิจารณ
หนังสือ The Slow Professor: Challenging the Culture of Speed in the 
Academy [2016] โดย Maggie Berg & Barbara Seeber ผูวิจารณกลาววา
หนังสือเลมน้ี “argues (that) faculty members should actively resist 
‘culture of speed’ in modern academe”, [ออนไลน] เขาถึงไดจาก 
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วัฒนธรรมดิจิทัลท่ีถาโถมเขามา แมวาการสื่อสารดวยสื่อสังคมในยุค
ปจจุบันจะยังเนนไปในรูปของภาษา แตความรวดเร็วท่ีปราศจากการ
ครุนคิด ฉุกคิด และยั้งคิด มีผลตอการใชภาษาอยางหลีกเลี่ยงไมได การ
สื่อสารดวยขอความสั้น ๆ ดวยสัญลักษณท่ีเขามาทดแทนในรูปแบบ      
ตาง ๆ ทําใหความสามารถในการแสดงออกดวยความเรียงตกตํ่าลงไป
อยางนาใจหาย ย่ิงระบบการสอบท่ีใชวิธีการปรนัยไดถูกนํามาใชเปน
เวลาตอเน่ืองหลายทศวรรษ ความสามารถท้ังการเขียนและการอานจึง
อยูในระดับท่ีนาวิตกเปนอยางยิ่ง ผลการวิจัยในหัวขอ “การวิจารณ
ศิลปะ : รอยตอระหวางวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพกับสื่ออินเทอรเน็ต” และ 
“เครือขายการวิจารณศิลปะ : การวิจัยและพัฒนา” ปรากฏวา ถาความ
สนใจในการเขียนและการอานวรรณกรรมยังหลงเหลืออยู เน้ือหาของ
เรื่องท่ีตองใจเยาวชนมักจะเปนแนวแฟนตาซี หวานแหวว แนว Y และ
แฟนฟค (fanfic หรือ fanfiction)  ซ่ึงไดรับอิทธิพลท้ังจากภาพยนตร 
ละครชุดทางโทรทัศน การตูน และเกมคอมพิวเตอรจากตางประเทศ 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เกาหลี ญ่ีปุน และไตหวัน3  วัฒนธรรมรวม
สมัยท่ีเปนปฏิปกษตอการใชภาษาท่ีชวนใหคิดยาวและคิดลึก ยอมไม
เอ้ือตอการพัฒนาการศึกษาอยางแนนอน 

โลกาภิวัตนเปนโลกของการแขงขัน โดยเฉพาะในดานธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยคิดตามวงการธุรกิจวาการแขงขันเปนตัวกระตุนใหเกิด
                                                                                                                     
http://www.insidehighered.com/print/news /2016/04/19 [วันท่ีคนขอมูล 
19 เมษายน 2559] ). 
3 สุชาติ  ทองสิมา,  จักรนาท  นาคทอง และ อรพินท  คําสอน, “วรรณกรรม
ออนไลน : สุนทรียศาสตรทางวรรณศิลปท่ีเปลี่ยนแปลงไปในบริบทสังคมไทยรวม
สมัย” การประชุมวิชาการ 9th International Conference on Humanities 
and Social Sciences 2013  วันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 276-298.  
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คุณภาพ  มหาวิทยาลัยไทยซ่ึงแตเดิมเปนหนวยราชการอาจขาดความ
กระตือรือรนท่ีจะพัฒนาคุณภาพ เพราะถึงอยางไรรัฐก็อุดหนุนอยูแลว 
การท่ีรัฐผลักดันใหมหาวิทยาลัย “ออกนอกระบบ” พรอมท้ังกํากับใหมี
ระบบประกันคุณภาพ โดยหลักการนาจะเปนสิ่งท่ีดี เพราะคาดหวังวาผู
มีปญญายอมจะรูจักใชความเปนอิสระในทางท่ีเปนคุณ แตความจริงหา
เปนเชนนั้นไม องคกรสูงสุดคือสภามหาวิทยาลัยขาดประสบการณ ขาด
วุฒิภาวะ ขาดผูเขาใจกิจของอุดมศึกษาอยางลึกซ้ึงพอ จึงไมสามารถทํา
หนาท่ีอยางท่ีคาดหวังไวได ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชมิไดรับการ
ปรับปรุงอยางเหมาะสม และยังคงเปนระบบประกันคุณภาพของการ
ผลิตสินคา (ภาพท่ี 1) เรายังขาดระบบประกันคุณภาพท่ีสามารถ
สะทอนการทํางานของมนุษยในประชาคมวิชาการ อาจารยสวนใหญมี

ภาพท่ี 1  ความเปล่ียนแปลงของอุดมศึกษา : 
นาช่ืนชมหรือนาวิตก ? 
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ความทุกข เพราะเสียเวลาไปกับการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ จนหมด
แรงหมดกําลังใจท่ีจะทุมเทใหกับงานวิชาการไดอยางเต็มท่ี ความมี
อิสระท่ีไดรับมอบมาไดกลายเปนเครื่องมือในการคากําไรเกินควร 
เพราะมหาวิทยาลัยสวนใหญมิไดมีทรัพยสินประเภทท่ีรูจักกันใน
สหรัฐอเมริกาวา land grant และขาดประสบการณในการหารายได
เชิงธุรกิจ อีกท้ังงานวิจัยท่ีจะนําไปปรับใหเปนประโยชนตอการผลิตใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ยังไมกาวหนาไปเทาท่ีควร แหลงหารายได
ท่ีใกลมือท่ีสุดคือคาหนวยกิต ดูจะเปนสิ่งธรรมดาท่ีมหาวิทยาลัย 
(รวมท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ) จะเก็บคาหนวยกิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ในอัตรา 100,000 บาทข้ึนไปตอภาคการศึกษา เ ม่ือการศึกษา                    
ไดกลายเปนสินคา การพลัดหลงเขาไปในวังวนของการตลาดท่ีไรท้ัง
คุณภาพและไรท้ังจรรยาบรรณจึงเกิดข้ึน  ดังเชนคําคมอันบาดใจท่ีใช
กันอยูคือ “จายครบ-จบแน” เรื่องของคุณภาพจึงเกิดไดยาก การ
ประเมินมหาวิทยาลัยในระดับโลก  ไมวาดวยสูตรใด  ก็มักจะใหผลท่ีไม
นาพอใจ  เพราะมหาวิทยาลัยของไทยท่ีอยูในอันดับสูงสุดของประเทศ
ยังอยูในระดับ 500+ ของโลก  การอุดมศึกษาท่ีขาดวัฒนธรรม
อุดมศึกษา  ขาดความสํานึกในเรื่องวัฒนธรรมอุดมศึกษา  และมีความ
พรอมเพียงแคเดินตามผูอ่ืนโดยหยิบยืมมาแตเปลือกนอก อันเปนเรื่อง
ของวิธีการและกระบวนการ ก็ยังไมมีทีทาวาจะสรางความเขมแข็ง
ข้ึนมาไดในระยะเวลาอันสั้น อาจกลาวไดวาอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน
ประสบความสําเร็จเพียงแตในระดับบุคคลหรือกลุมบุคคล  ซ่ึงบางครั้ง
ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติและก็นาภาคภูมิใจ  แตสมาชิกของ
ประชาคมอุดมศึกษาเองและมหาชนท่ัวไปคงจะตองยอมรับวา  
ภาพรวมของอุดมศึกษาไทยและของการศึกษาไทยในทุกระดับไมนา
พิสมัยนัก 
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มีคําคมจากกวีชาวฝรั่งเศสผูหนึ่งในศตวรรษท่ี 19 คือ Charles 
Baudelaire (ค.ศ. 1821-1867) ท่ีกลาวถึง “la conscience dans le 
mal” ซ่ึงหมายถึง “ความสํานึกรูในขณะท่ีตกอยูในหวงแหงความชั่ว
ราย” ปญหาของเราไมถึงระดับของความชั่วราย  แตความสํานึกรู
อาจจะเปนสิ่งท่ีขาดหายไปจากชีวิตประจําวันของเรา ในสวนท่ีเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและในกรอบของอุดมศึกษา เราอาจจะพะวงกับการสราง
กิจกรรมท่ีเขาขาย “การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” มากเกินไปเสียจน
ละเลยการสรางความสํานึกเชิงลึกในเรื่องของวัฒนธรรม  บทตอ ๆ ไป 
พยายามท่ีจะวิเคราะหปญหาและใหขอเสนอแนะบางประการ 
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2. เรียนรูจากยูเนสโก 
 

 เปนท่ีทราบกันดีอยูวา ประเทศไทยไดใหความรวมมือกับ
องคการยูเนสโก (UNESCO)  มาต้ังแตมีการเริ่มกอต้ังองคการชํานัญ
พิเศษขององคการสหประชาชาติข้ึน (ภาพท่ี 2) นักการศึกษาและ
ผูบริหารการศึกษาของไทยก็ไดมีบทบาทสําคัญ อันรวมถึงการไดรับ

เลือกเปนกรรมการบริหาร (Executive Board) ขององคการน้ีมาต้ังแต
ยุคตน ๆ  อีกท้ังไดรับความชวยเหลือในทางวิชาการ และประเทศไทยก็
ไดนําเอาความคิดหลัก ๆ ขององคการน้ีมาปรับเปนแนวทางปฏิบัติใน
บานเรา ผูเขียนเปนครูภาษาและวรรณคดีตะวันตก จึงอดไมไดท่ีจะ
ยอนกลับไปพิจารณามโนทัศนหลัก ๆ ซ่ึงเปนตัวกํากับทิศทางของการ
ดําเนินงานขององคการนี้ และก็พบวา ไดเกิด “อุบัติเหตุทางภาษา” ข้ึน  

ภาพท่ี 2  UNESCO : ปราการอันแข็งแกรงแหงวัฒนธรรมนานาชาติ 
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ซ่ึงมาจากการใชภาษา 2 ภาษาหลักในองคการน้ี คือ ภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศส อันเปนภาษาท่ีใชในการกําหนดกฎบัตร (Charter) หรือ
ธรรมนูญ (Constitution) ขององคการฯ ความสับสนดังกลาวมี
ผลกระทบตอการกําหนดภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาไทยอยาง
เลี่ยงไมได 

จะขอเริ่มตนด วยชื่ อขององคการ คือ United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization การท่ีนํา              
มโนทัศน  3 ประการ คือ การศึกษา (education) วิทยาศาสตร 
(science) และวัฒนธรรม (culture) มาผนวกกัน  ยอมมีนัยอันสําคัญ
อยางแนนอนวา มโนทัศนท้ังสามเชื่อมโยงกันและสรางความแข็งแกรง
ใหแกกัน  ณ จุดนี้ ภาษาอังกฤษเริ่มสอใหเห็นปญหาในตัวของมันเองอยู
แลว เพราะคําวา “education” น้ัน เม่ือเวลาผานไปความหมายกลับ
แคบลง  แตเดิมนั้น การศึกษารวมถึงการอบรมบมเพาะดวยสิ่งแวดลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรม อันหมายถึงบทบาทของครอบครัวดวย        
ซ่ึงมักจะผูกโยงกับมโนทัศนท่ีวาดวย “upbringing” เม่ือยูเนสโกสํานึก
ในเรื่องขอจํากัดของภาษาก็พยายามปรับแกดวยการแจกแจงมโนทัศน
เรื่องการศึกษาออกไป เชน มีการกลาวถึงการศึกษาท่ีเปนทางการ 
(formal education)  การศึกษาท่ีโรงเรียนเปนผูให (school education) 
การศึกษานอกโรงเรียน (out-of-school education หรือ non-formal 
education)  และการศึกษาท่ีไมเปนทางการ (informal education) 
การจําแนกแจกแจงในลักษณะเชนน้ีสงผลตอการจัดระบบการทํางาน
และระบบการบริหารขององคการเอง เพราะจะตองต้ังหนวยงานยอย
ลงไปเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามมโนทัศนยอยเหลาน้ี ยิ่งแจกแจง
มากเทาไร ตัวองคกรก็ย่ิงขยายตัวข้ึน เกิดความอุยอาย ขาดเอกภาพ              
ท้ังในทางความคิดและในทางบริหาร ประเทศไทยท่ีชอบคลอยตาม
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ยูเนสโกก็ดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน เชนในยุคท่ีมีการรณรงค 
เรื่ อง out-of-school education และ non-formal education กระทรวง 
ศึกษาธิการของไทยก็จัดต้ัง “กรมการศึกษานอกโรงเรียน” ข้ึน ซ่ึงเปน
การดําเนินการท่ีไมเหมาะสม เพราะลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน     
ไมเอ้ือตอการบริหารท่ีถูกกํากับมาจากสวนกลางในลักษณะของกรม 
 ในฐ านะ ท่ี เป น นั ก เ รี ยน เก า เ ยอร มันและ เป นครู สอน
ภาษาเยอรมัน ผูเขียนจึงหันไปพ่ึงภาษาเยอรมัน ดวยการคนหาคําแปล
ชื่อองคการยูเนสโกเปนภาษาเยอรมันวาเปนอยางไร ผลปรากฏวาคน
เยอรมันแปลชื่ อองคการโดยใช คําว า  “Bildung” (การศึกษา) 
“Wissenschaft” (วิทยาศาสตร) และ “Kultur” (วัฒนธรรม) คําวา 
“Bildung” ในภาษาเยอรมันน้ันมีความหมายท้ังกวางและลึก และก็
ต้ังอยูบนรากฐานทางปรัชญาอันเปนจุดแข็งของคนเยอรมัน คํานาม 
“Bildung” มีคํากริยาก็พองกันคือ “bilden” ซ่ึงแปลวา “สราง”  
ดั ง น้ั น   กระทรว ง ศึกษาธิ ก า รของ เ ขาจึ ง มั ก เ รี ย ก ตั ว เ อ ง ว า 
“Bildungsministerium”  ซ่ึงคําวา Bildung ในท่ีนี้กินความท้ังการ
สรางความรู การปลุก/ปลูกปญญา การหลอหลอมบุคลิกภาพ และการ
ยึดม่ันในวัฒนธรรมอันดีงาม ในวรรณคดีเยอรมันมีนวนิยายประเภท
ห น่ึ ง  ซ่ึ ง นักประ พันธ เ ยอร มัน เป นผู เ บิ กทาง เ อา ไ ว  เ รี ย กว า 
“Bildungsroman” (มีการแปลเปนภาษาอังกฤษอยางกระทอนกระแทน
วา “novel of apprenticeship”) นวนิยายประเภทดังกลาวเปนเรื่อง
ของการเติบโตของตัวละครเอกในดานของการเรียนรูท้ังท่ีเปนทางการ
และท่ีเปนการเรียนรูดวยตนเอง การแสวงหาตัวตน การพัฒนาของ
ปจเจกบุคคลทามกลางสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  เปนการ
แสวงหาและคนพบตัวเองบนรากฐานของประสบการณอันหลากหลาย 
น่ันคือ “การศึกษา” ในความหมายท่ีกวางท่ีสุดของคําคําน้ี เม่ือมีการ

วัฒนธรรมส�ำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย 25



24 
 

11/12/61 

ปฏิรูปการศึกษาของเยอรมันอยางจริ งจั งในตนศตวรรษท่ี 19 
แนวความคิดเรื่อง “Bildung” นี้เปนตัวกํากับท่ีสําคัญยิ่งในการนํามาซ่ึง
ความเปลี่ยนแปลง ดังท่ีผูเขียนไดอภิปรายไวแลวในหนังสือเลมเล็กเรื่อง 
“จากวิทยาทานสูการผลิตและจําหนายสินคา : ความปนปวนของ
อุดมศึกษา”4 
 เม่ือหันมาพินิจมโนทัศนท่ีวาดวยวิทยาศาสตร (science) บาง 
ก็จะพบวา คําวา “science” ในภาษาอังกฤษมีความหมายท่ีแคบลง
เชนกัน  เพราะดูจะจํากัดตัวเองใหอยูในวงลอมของ natural sciences 
โดยท่ีภาษาไทยของเราก็เดินตามภาษาอังกฤษอยางวานอนสอนงาย  
ท้ัง ๆ ท่ีมีคําวา “วิทยาการ” ใหเลือกใช ซ่ึงมีความหมายครอบคลุม
ความรูทุกแขนง และใกลกับคําวา “Wissenschaft” ของเยอรมันมาก 
ถายอนกลับไปศึกษาคุณลักษณะขององคการยูเนสโกก็จะเขาใจไดวา ผู
กอต้ังมิไดตองการใช คํา ท่ีมีความหมายแคบเชน “science” ใน
ภาษาอังกฤษเลย แตตองการใชมโนทัศนท่ีวาดวยอาณาจักรแหงความรู
อันไพศาลในความหมายของคําเยอรมัน “Wissenschaft” มากกวาคํา
วา “science” ซ่ึงมาจากรากศัพทภาษาละตินวา “scĩre” คือ “รู” 
ตรงกับคํากริยาภาษาเยอรมันวา “wissen” และเม่ือเขียนดวยตัวใหญ
วา “Wissen” เพ่ือใหทําหนาท่ีของคํานาม ก็แปลไดวา “ความรู” เม่ือ
ทําใหเปนอาการนาม (abstract noun)  ภาษาเยอรมันจึงเติมพยางค
ทายลงไปทําใหเกิดคําวา “Wissenschaft” หมายถึงศาสตรท่ีสราง

                                                           
4 ตีพิมพครั้งแรกโดยสถาบันคลังสมองของชาติในป 2552 และตีพิมพรวมเลมใน  
เจตนา  นาควัชระ,  ผูนําระนาดทุม : บทสนทนากับ ศ. ดร.เจตนา  นาควัชระ วา
ดวยภาวะการนํา, (นครปฐม : ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558), 
132.   
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ความรู ซ่ึงจะเปนสาขาอะไรก็ได  มิจําตองจํากัดวงอยูกับวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ การท่ี เราต้ังชื่อหนวยงานเปนภาษาไทยวา กระทรวง 
วิทยาศาสตร (Ministry of Science) จึงเปนการรับความคับแคบของ
ภาษาอังกฤษเขามา ทําใหเกิดความกระอักกระอวนตอหนวยงานภายใต
การกํากับดูแลบางหนวย  เชน สภาวิจัยแหงชาติ ซ่ึงจําเปนตอง
ครอบคลุมวิทยาการทุกสาขา อันท่ีจริงถาเลียนแบบเยอรมันเสีย โดย
เรียกวา “กระทรวงวิทยาการ” ก็จะทําความสะดวกใจใหกับทุกฝาย 
 นัยของการใชศัพทท่ีไมตรงกับความตองการและไมตรงกับ
ความเปนจริง ทําใหเกิดผลตามมา ดังเชนในกรณีของการแบงวิชา
ออกเปน “สายศิลป” และ “สายวิทย” ในประเทศไทย ท้ังนี้เพราะมอง
ไม เห็น เอกภาพของความรู  และย่ิงไปกวา น้ันก็ ยังเหมาเอาว า 
“วิทยาศาสตร” เปนศาสตรสมัยใหม ซ่ึงทําใหเกิดความเจริญรุงเรือง ใน
ดานประโยชนใชสอย เพราะ “วิทยาศาสตรประยุกต” สงผลตอการ
พัฒนา “เทคโนโลยี” ซ่ึงเปนตัวกอกําเนิดวัตถุธรรมท่ีทําใหชีวิตมนุษยมี
ความเปนอยู ในทาง ท่ี ดี ข้ึน ( เ รื่ องผล เสี ย ท่ีมาจากการทําลาย
สภาพแวดลอมน้ัน เราเพ่ิงจะมาสํานึกกันเม่ือไมนานมาน้ีเอง และ
ปรากฏการณ “โลกรอน” ก็ยังไมสามารถสรางความรวมมือกันไดอยาง
จริงจัง  เพราะชาติมหาอํานาจบางประเทศไมตองการเสียผลประโยชน  
เราจะตองรอดูกันตอไปวา The Paris Agreement on Climate 
Change [2016]  จะสงผลในเชิงปฏิบัติหรือไม  เหตุการณท่ีนาวิตกก็
คือ  สหรัฐอเมริกาไดถอนตัวออกจากขอตกลงน้ี เม่ือป ค.ศ. 2017) ใน
สวนท่ีเก่ียวกับศิลปะนั้นก็มักจะถูกมองวาเปนองคประกอบของสังคมยุค
เกา แมจะไมมีการดูหม่ินสุนทรียภาพ แตผูปฏิบัติการในดานน้ีก็มักจะ
ถูกมองวาเปนชนกลุมนอย ในสวนท่ีเก่ียวกับการศึกษาท่ีเปนทางการ            
ผูท่ีเลือกเรียน “สายศิลป” ก็มักจะเปนผูท่ีมีผลการเรียนไมดี ผูท่ีเลือก
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เรียนดวยใจรักมีอยูเพียงจํานวนนอย ความสับสนเกิดข้ึนไดในระดับ
นานาชาติเชนกัน โดยมีการจัดแบงวิชาประเภทวิจิตรศิลป (fine arts) 
เขารวมไวกับมนุษยศาสตร (humanities) ท้ัง ๆ ท่ีวิจิตรศิลปเปนวิชาท่ี
เนนการปฏิบัติ ในขณะท่ีมนุษยศาสตรเปนวิทยาการเชิงวิจารณ 
(critical discipline) หรือเปน “วิชาหนังสือ” ดังท่ีรูจักกันมาในยุคกอน 
(ภาษาฝรั่งเศสใชคําวา “lettres” หรืออักษรศาสตรในความหมายของ
มนุษยศาสตร) 
 เรื่องของวิทยาศาสตรมีนัยในทางความคิดท่ีกวางขวางเชนกัน 
เราพูดถึง “การคิดเปนวิทยาศาสตร” (scientific thinking) วาเปนสุด
ยอดปรารถนาของการศึกษายุคใหม  ไมชาไมนานความหมายของคํานี้ก็
ผันแปรไปเปนการคิดตามวิธีการของ(นัก)วิทยาศาสตรธรรมชาติ ท่ี
จําเปนตองมีการทดลองเปนองคประกอบหลัก อันท่ีจริงแนวคิดด้ังเดิม
เปนการเปดทางใหมใหแกโลกตะวันตกท่ีถูกศาสนจักรครอบงํามาเปน
เวลานานมาก ดวยการพ่ึงหลักฐานท่ีเปนรูปธรรมและจับตองได  โดย
อาศัยเหตุผลและตรรกะเปนตัวยึดโยง และพิสูจนไดวาเปนจริง  
ตัวอยาง ท่ีชัดเจนท่ีสุด ท่ี เลา กันมาก็คือ การท่ีกาลิเลโอ คิดเปน
วิทยาศาสตรและพิสูจนไดวาโลกกลม แตถูกศาสนจักร (ซ่ึงเชื่อตาม
ตัวอักษรของพระคัมภีรวาโลกแบน) บังคับใหถอนคําพูด หาไมจะตอง
โทษประหารดวยการถูกเผาท้ังเปน แตความเชื่อท่ีวาการคิดเปน
วิทยาศาสตรเปนของใหม และปฏิเสธประสบการณมนุษยในทุกแงทุก
มุมท่ีขาดความเปนรูปธรรมและพิสูจนใหเห็นเปนประจักษไมไดนั้น ก็ทํา
ใหเกิดความปนปวนไดเชนกัน เรื่องของสุนทรียภาพเปนตัวอยางท่ี
ชัดเจนวาประสบการณบางอยางอยูนอกเหนือวิธีการทางวิทยาศาสตร 
แมแตนักวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก เชน Albert Einstein (ค.ศ. 
1879-1955) ก็ มิ ไดปฏิ เสธโลกของจินตนาการและไมปฏิ เสธ
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ประสบการณทางสุนทรียะ  เขาเองเปนนักไวโอลินสมัครเลนท่ีมีฝมือ
และเปนผูท่ีมีอารมณสุนทรีย (ภาพท่ี 3)  ครั้งหนึ่งเม่ือหนูนอยอัจฉริยะ
อายุเพียง 12 ป ชื่อ Yehudi Menuhin (ค.ศ. 1916-1999) ออก
แสดงไวโอลินดวยการเลน concertos พรอมกัน 3 บทท่ีกรุงเบอรลินใน
ป ค.ศ. 1928 Einstein ถึงกับอุทานออกมาวา “ผมรูแลวละวามีพระเจา 
อยูบนสวรรค”  

Lord Menuhin เอง ในชวงปจฉิมวัยกลาวถึง Einstein วา
“ไอนชไตนเปนศาสดาพยากรณมากกวาเปนนักวิทยาศาสตร !”5 วาทยกร
เอกของโลกตะวันตก คือ Nikolaus Harnoncourt (ค.ศ. 1929-
2016) กลากลาววา “ไอนชไตนจะไมมีวันคิดทฤษฎีสัมพันธภาพไดเลย 

                                                           
5 “Lord Menuhin talks about his first meeting with Albert Einstein as 
a 12-year-old”, [ออนไลน] เขาถึงไดจาก : https://www.youtube.com/ 
watch?v=KD4OJq9-kek. (วันท่ีคนขอมูล : 5  เมษายน  2559.) 

ภาพท่ี 3  Albert Einstein : วิทยาศาสตร
กับศิลปะสองทางใหแกกัน 
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ถาเขาไมเลนไวโอลิน”6 ประเด็นมิไดอยูท่ีวา  ทานเหลาน้ีพูดเกินความ
จริงหรือไม  จุดสํา คัญคือ ในชีวิตจริ ง เสนแบงระหวางโลกของ
วิทยาศาสตรกับโลกของศิลปะไมชัดเจน และอาจจะไมมีอยูเลยสําหรับ
คนบางคน 
 ถาเชนน้ันเราจะหาทางสายกลางไดท่ีไหน ครูภาษาเยอรมัน
ยอมไมอับจนในเรื่องน้ี เพราะสามารถยอนกลับไปเทียบภาษาอังกฤษ
กับภาษาเยอรมันไดอีก และความก็ปรากฏวา คําวา “scientific 
thinking” ในภาษาอังกฤษน้ัน แปลเปนภาษาเยอรมันไดวา “das 
wissenschaftliche Denken” ซ่ึงแปลเปนไทยไดอยางสะดวกดายวา 
“การคิดเปนวิชาการ” คือเอาคําวา “วิทยาการ” หรือ “วิชาการ” มา
แทน “วิทยาศาสตร ”  เปน ท่ีน าประหลาดใจว า  ชนชาติ ท่ี พูด
ภาษาอังกฤษและชนเผาอ่ืน ๆ ท้ังหลายท่ีเดินตามพวกเขาหลงทางมาได
นานถึงปานน้ี  เพียงเพราะภาษาของเขาขีดเสนรัดรึงพวกเขาเอง ถึง
อยางไรก็ตาม เม่ือคําวา “science” และใชในความหมายแคบ ๆ มา
นานเปนศตวรรษ การจะเปลี่ยนวิธีคิดของพวกเขาจึงเปนสิ่งท่ีทําไดยาก   

เม่ือเรานํามโนทัศนท่ีสามของยูเนสโกมาพิจารณา เราก็คง
จะตองยอมรับวา คําวา “culture” นั้น ใชในความหมายท่ีเอนเอียงเขา
มาหาโลกของศิลปะมากกวาวิทยาศาสตรอยางเลี่ยงไมได เพียงแต
พจนานุกรมท่ีใชกันอยูก็มีปญหาเสียแลว ดังตัวอยางขางทายนี้ 
 ถาใชในแบบวิชาการ  ตามหลักการของวิชามานุษยวิทยาก็ยังมี
ความเปนกลางอยูพอสมควร  ดังนิยามของคําวา “culture” ใน  
                                                           
6 “Nikolaus Harnoncourt on Haydn's ‘Orlando Paladino’ ”. [ออนไลน]  
เขาถึงไดจาก : https://www.youtube.com/watch?v=oLrXCZ9_vWE. (วันท่ีคน
ขอมูล : 5 เมษายน 2559.) 
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Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: “The way of life, 
especially the general customs and beliefs, of a particular 
group of people at a particular time.” 
 สําหรับไทยเรานั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542  ใหนิยามแรกไวอยางกลาง ๆ วา “วิถีชีวิตของหมูคณะ เชน 
วัฒนธรรมพ้ืนบาน วัฒนธรรมชาวนา” แตไมชาไมนานก็ตองสลัดความ
เปนกลางทางวิชาการเสีย เพ่ือสนองคตินิยมท่ีวาดวยความรักชาติ โดย
ใหนิยามท่ีสองวา “สิ่งท่ีทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน
วัฒนธรรมไทย...” ก็ดวยเหตุใดเลาท่ีนิยามเชิงประเมินคุณคาจึงจําตอง
สวมวาทกรรมของความรักชาติแบบงมงาย  วิถีชีวิตแบบไทย ๆ ท่ีไมทํา
ใหเกิดความเจริญงอกงามก็มีใหเห็นอยูเต็มตา ไมวาจะเปนการด่ืม
น้ําเมา หรือกัดปลา หรือชนไก ! 
 โลกตะวันตกพยายามท่ีจะสรางความนาเชื่อถือดวยการไมกลาวอาง
สิ่งใดท่ีปราศจากหลักฐานอันเปนรูปธรรม นิยามท่ีสองของเขาคัดสรรแต
ตัวอยางท่ีสรางความเจริญใจ “Music, art, theatre, literature etc.” ดวย 
เหตุนี้การใชคําสองคําควบกัน คือ “art and culture” จึงเปนคูแฝดท่ีแยก
ออกจากกันไดยาก และการท่ีวงการของไทยใชคําวา ศิลปวัฒนธรรม ก็
เปนการเดินตามกระแสนานาชาติอยางเลี่ยงไมได การท่ีจะใชมโนทัศน 
“culture” ไปในทางประเมินคุณคาก็เปนสิ่งท่ีมีพลังแฝงอยูในเนื้อในของ
คําอยูแลว เพราะคําวา “to cultivate” ท่ีในดานเกษตรกรรมหมายถึง 
“to grow a particular crop” ก็ยอมจะใชเวลาไมนานในการปรับ
ความหมายใหเปน “to try to develop and improve something” 
จะเห็นไดวาสังคมตะวันตกเลี่ยงไมไดท่ีจะเอนเอียงไปในลักษณะท่ีเรียกได
วาเปนการเทิดทูนศิลปะ (apotheosis of the arts) ซ่ึงในยุคท่ีความ
เชื่อม่ันในศาสนาคริสตเสื่อมถอยไป ศิลปะไดเขามาแทนท่ีในฐานะเครื่อง
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ยึดเหน่ียวทางใจ ซ่ึงเปนไดท้ังคุณและโทษ และแนวคิดของตะวันตกท่ี
กลาวมาน้ีก็ไดปรับตัวเปนกระแสแหงศรัทธาท่ีมีตอศิลปะ  เปนแรงดลใจ
ใหศิลปนไทยจํานวนไมนอยท่ีไดผานการหลอหลอมจากปรมาจารยชาว  
อิตาเลียน  ผูกอต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังตัวอยางผลงานอันโดดเดน
ของกวีไทย อังคาร กัลยาณพงศ7  เปนท่ีนาสังเกตวาในสังคมตะวันตกเอง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแมจะไดรับการยอมรับวามีคุณูปการตอชีวิต
มนุษย แตก็มิไดมีการนํามาพิจารณาในฐานะวัฒนธรรมอยางจริงจัง เม่ือ
มีผูคิดท่ีจะมองวิทยาศาสตรวาเปนวัฒนธรรมก็มีผูออกมาโจมตีอยาง
รุนแรงจนเกิดความราวฉาน ดังเชน กรณีของการตอสูในเร่ือง “The Two 
Cultures”  ระหวางนักวิทยาศาสตรและนักประพันธ C. P. Snow (ค.ศ. 
1905-1980) กับนักวรรณคดีระดับแนวหนาของอังกฤษ คือ F. R. 
Leavis (ค.ศ. 1895-1970) ซ่ึงไมปรากฏวาฝายใดเปนฝายแพหรือเปน
ฝายชนะ ผูเขียนไดพยายามเสนอทางสายกลางเอาไววา เราสามารถ           
ท่ีจะใช “วัฒนธรรม” ท้ังสองแบบใหเอ้ือประโยชนตอการศึกษาได8  
(ภาพท่ี 4)  
 
 
 
 
                                                           
7 Chetana Nagavajara, “Art in Place of Nirvana: Western Aesthetics 
and the Poetry of Angkarn Kalayanaphong”. Comparative Literature 
from a Thai Perspective, (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 
1996), 19. 
8 Chetana Nagavajara, “Education without the Concept of ‘Two 
Cultures’”, Cultural Heritage versus Technological Development: 
Challenges to Education, (Singapore: Maruzen Asia, 1981). 
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 ถึงอยางไรก็ตามเราคงจะตองสํานึกวา การท่ีประเทศตาง ๆ ให
การยอมรับยูเนสโกในฐานะแหลงหลอมรวมภูมิปญญา และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฐานะผูกระตุนใหประชาคมโลกต้ังแตระดับรากหญาไปจนถึง
ระดับนโยบายเกิดความสํานึกในเรื่องการศึกษา วิทยาศาสตร (ใน
ความหมายของ “วิทยาการ”) และโดยเฉพาะอยางย่ิงวัฒนธรรมนั้น 
เปนคุณประโยชนอยางมิอาจปฏิเสธได ประเด็นท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม
นาสนใจเปนอยางย่ิง เพราะวัฒนธรรมเกิดข้ึนในกาละและเทศะเฉพาะ 
คุณคาของผลงานทางวัฒนธรรมแฝงอยูในวัตถุธรรม ปรากฏการณ  
และพฤติกรรมมนุษย ณ จุดกําเนิด แตคุณคาบางประการและบาง
ลักษณะสามารถขามกาลเวลาและถ่ินท่ีได  สมบัติทางวัฒนธรรมของ

ภาพท่ี 4  C. P. Snow และ F. R. Leavis: 
ผูพิทักษวัฒนธรรมแหงการวิจารณดวยการขัดแยงทางความคิด 
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ชุมชนหรือสังคมใดสังคมหน่ึงอาจมีคาสูงพอท่ีจะกลายเปนสมบัติของ
โลกได ความคิดเรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรม” จึงเปนกลไกอันดีย่ิงท่ีจะ
สร างความสํ านึกรวมระหวางประชาชาติ  เ ม่ือกลุ มตาลิ บันใน
อัฟกานิสถานทําลายพระพุทธรูปยืนขนาดใหญท่ีสลักไวบนหนาผาท่ี 
Bamiyan ในป ค.ศ. 2001 น้ัน เหตุการณดังกลาวมิไดกระทบใจ
พุทธศาสนิกชนเทาน้ัน  แตผูคนท่ัวโลกท่ีมีความสํานึกในคุณคาของ
มรดกทางวัฒนธรรมก็ตอต านความสูญเสียในลักษณะน้ี  การ 
“สรางใหม” ณ จุดกําเนิดเปนสิ่งท่ีทําไมได แตการสรางใหมในโลก    
ไซเบอรเปนสิ่งท่ีเปนไปได และผูเขียนก็ไดมีโอกาสชมพระพุทธรูปจาก 
Bamiyan ในโลกเสมือนจริงท่ีพิพิธภัณฑ Martin-Gropius-Bau ณ กรุง
เบอรลิน มาแลว ชาวเยอรมันมิไดมีความสัมพันธโดยตรงกับมรดกทาง
วัฒนธรรมชิ้นน้ี แตการสรางใหมของพวกเขามีคุณคาเชิงสัญลักษณใน
เรื่องของความสํานึกทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติอยางแนนอน 

การท่ียูเนสโกรับอาสาเปนผู ข้ึนทะเบียนมรดกโลก (World 
Heritage) เปนมากกวามาตรการเชิงสัญลักษณ  ในกรณีนี้  เกียรติภูมิท่ี
ผูกพันอยูกับการเปนเจาของวัตถุธรรมหรือแหลงธรรมชาติ (ท้ังสิ่งท่ี
มนุษยสรางข้ึนและสิ่งท่ีเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติก็เปนมรดกโลกได) 
นําไปสูการไดรับการยอมรับในแงของคุณคาในระดับโลก ในข้ันเริ่มตน
การข้ึนทะเบียนมรดกโลกโดยยูเนสโกเปนเรื่องของมรดกท่ีจับตองได 
(tangible heritage) แตในข้ันตอมาก็ไดมีการใหความสนใจตอ “มรดก
ท่ีจับตองไมได” (intangible heritage) เชนกัน ดังท่ียูเนสโกใหนิยาม 
ไววา 
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มรดกท่ีจับตองไมได  ครอบคลุม แตมิไดจํากัดวงแต
เฉพาะ งานประเพณี ขนบมุขปาฐะ มหากาพย ท่ี
ถายทอดทางมุขปาฐะ ประเพณี วิถีชีวิต หัตถกรรม
แบบประเพณี ฯลฯ ... ท้ังน้ีรวมถึง ... รูปแบบตาง ๆ 
ท่ีผูกอยูกับความคิดเรื่องมรดกโลกหรือมรดกรวมของ
มนุษยชาติ9 
 
ภูมิหลังอันเปนท่ีมาของการใหความสําคัญตอ “มรดกท่ีจับตอง

ไมได” เปนเรื่องของการปรับแนวความคิดหลังยุคอาณานิคมท่ีเอ้ือให
ประชาคมนานาชาติมองเห็นคุณคาของวัฒนธรรมในวงกวาง โดยสลัด
ท้ิงเสียซ่ึงอคติท่ีผูกอยูกับการยกตนขมทาน เพราะในทายท่ีสุดแลว 
สังคมท่ีเคยตกเปนเบ้ียลางของประเทศท่ีสถาปนาตนเองข้ึนเปน
มหาอํานาจก็มีขนบประเพณีอันดีงามและทรงคุณคาแกการท่ีจะทํานุ
บํารุงสืบไป ความสํานึกท่ีวาวัฒนธรรมมิไดผูกอยูกับความม่ังค่ังในทาง
วัตถุและแสดงออกไดในรูปท่ีมิอาจ “จับตอง” ได นับวาเปนความ  
กาวหนาทางความคิดท่ีกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประชาชาติ 
อันท่ีจริง โลกาภิวัตนท่ีขาดมิติทางวัฒนธรรมยอมเปนโลกาภิวัตนท่ีขาด
ความสมบูรณ 

 
 

                                                           
9 “Intangible Heritage includes but is not limited to traditional 
festivals, oral traditions, oral epics, customs, ways of life, traditional 
crafts, etc. […] it now includes … other various forms with the 
notions of World Heritage or heritage common to humankind.” 
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เม่ือไดอภิปรายมโนทัศนหลักท้ังสามประการมาครบถวนแลว 
ก็จําเปนท่ีจะตองพยายามชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน
ดังกลาว และนําไปสูการพิจารณาถึงบทบาทของอุดมศึกษาในการสราง
ความแข็งแกรงใหแกความสัมพันธดังกลาวดวย ในท่ีน้ี ผูเขียนจําเปน
จะตองตีความมโนทัศนท่ีวาดวยการศึกษาและวิทยาการใหกวางกวา
ความหมายท่ีภาษาอังกฤษจะเอ้ือใหได โดยหันไปพ่ึงภาษาเยอรมันดังท่ี
กลาวมาแลวขางตน ในเม่ือ “การศึกษา” กินความหมายกวางกวาการ
ใหความรูอยางเปนทางการ เพราะครอบคลุมการปลุกปญญาและการ
หลอหลอมบุคลิกภาพไวดวย  การศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุดมศึกษาจึงจําเปนตองใหโอกาสนักศึกษาไดเติบโตทางความรูและ
ความคิด  ดวยวิธีการท่ีเกินเลยไปจากการเรียนการสอนแบบประเพณี
ของการถายทอดวิชาจากครูไปหาศิษยในชั้นเรียนเทาน้ัน ซ่ึงผูเขียนจะ
ไดนําประเด็นนี้มาพิจารณาอีกครั้งโดยพิสดาร  การศึกษาในความหมาย
ท่ีกวางดังท่ีกลาวมาน้ีจึงตองมีองคประกอบของการสงเสริมใหมีการ
แสวงหาความรูอยางตอเน่ือง การวิจัยจึงมีบทบาทท่ีสําคัญ และดังท่ี
ผูเขียนไดอภิปรายไวแลวในบทความเรื่อง “สุนทรียภาพแหงการวิจัย : 
ประสบการณของนักมนุษยศาสตร”10 เราควรท่ีจะถือวาการวิจัยเปน
สวนหน่ึงของชีวิตประจําวันของประชาคมอุดมศึกษา ซ่ึงกระทํากิจ
ดังกลาวดวยความสนใจและดวยความหฤหรรษ 

 

                                                           
10 เจตนา  นาควัชระ,  “สุนทรียภาพแหงการวิจัย : ประสบการณของนัก
มนุษยศาสตร”, วารสารสงขลานครินทร  ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,           
ปท่ี 16, ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-ก.พ. 2553), 1-37. ตีพิมพซํ้าใน เจตนา  นาควัชระ, จุดยืน
ของมนุษยศาสตร, (กรุงเทพฯ : คมบาง, 2558), 75-182. 
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   ภาพท่ี 5  Wilhelm von Humboldt : 
ปฏิรูปการศึกษาดวยการสรางคนใหเปนคน 

ในเม่ือชีวิตมหาวิทยาลัยเปนเรื่องของผูใฝรู ใฝเรียน วิทยาการ
ยอมเจริญงอกงาม ก็เชน 
เ ดี ยว กัน กับ เ รื่ อ งของ
การ ศึกษา  เ ร าน า จ ะ
เรียนรูขนบของเยอรมัน
ท่ี ตี ค ว า ม ก ว า ง ก ว า 
“วิทยาศาสตร” คือรวม
วิทยาการทุกแขนงเอาไว
ได  ถ า คิด ได ในแนว น้ี 
ความสัมพันธระหวาง
ศาสตรตาง ๆ ก็นาจะ
แฝงอยู ใ น เนื้ อ ในของ
อุดมศึกษาอยูแลว  และ 
สหวิ ท ย าก า ร  ( inter-
disciplinarity) จึงไมนา
ท่ีจะตองเปนกระแสท่ี

จําเปนตองไดรับการรณรงคเปนพิเศษ (ถากลาวกันในเชิงหลักการ) ใน
เม่ือกลาวถึงตัวอยางเยอรมันแลว ก็อยากจะนําประเด็นโครงสรางการ
บริหารมาพิจารณาดวย เยอรมนีไมมีกระทรวงศึกษาธิการกลางเชนใน
ประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงประเทศไทย แตใหอํานาจการจัดการศึกษาและ
วัฒนธรรมแกแควน (เรียกเปนภาษาเยอรมันวา Länder) หนวยงานท่ี
เปนของรัฐสวนกลาง (เรียกเปนภาษาเยอรมันวา Bund) น้ัน เรียก
ตนเองวา “กระทรวงวิทยาการและการวิจัย” (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung : BMBF) ทําหนาท่ีใหการสนับสนุน
การศึกษาและวิจัยในความหมายท่ีกวาง  ซ่ึงอันท่ีจริงก็เปนการเดินตาม
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ความคิดหลักของ Wilhelm von Humboldt (ค.ศ. 1767-1835) 
(ภาพท่ี 5) อธิบดีกรมศึกษาธิการของปรัสเซีย  (พองกับระบบบริหาร
ของไทยในข้ันเริ่มแรก  ซ่ึงจัดการศึกษาเปนกรมในกระทรวงมหาดไทย)  
อันเปนแบบอยางท่ีสังคมอารยะท่ัวไปยินดีรับไปพัฒนาตอ   

ในระยะตอมามหาวิทยาลัยระดับแนวหนาของโลกก็มุงเนน
เอกภาพระหวางการศึกษา (อันรวมถึงการเรียนการสอน)  กับการวิจัย
ดวยกันท้ังน้ัน  เพ่ิงจะมีการเนนองคประกอบของการวิจัยกันเปนพิเศษ
เม่ือไมนานมาน้ี โดยแตแรกก็เพียงแตกลาวถึงทิศทางท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษาควรใหความสําคัญตอการวิจัย คือ เปน “research-
oriented university” ไมชาไมนานการวิจัยก็ทวีความสําคัญข้ึนมาโดย
ลําดับ  จนมีการใหความสําคัญเปนพิเศษตอมหาวิทยาลัยวิจัย 
(research university)  ซ่ึงมักจะไดรับการจัดอันดับไวตน ๆ ในการ
ประเมินมหาวิทยาลัยในระดับโลก และไดกลายเปนสมัยนิยมของ
อุดมศึกษาไปแลว ท้ังน้ีเพราะมหาวิทยาลัยในตะวันตกสามารถหา
รายไดดวยการรับทํางานวิจัยประเภท “commissioned research” 
หรือไม ก็ นําผลการวิจัย ไปมอบใหองคกร อ่ืน ๆ รวมถึงภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม  มองในแงบวก  ผลของการวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาอาจชวยปรับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  แตงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยท่ีเปนปญหามาตลอดคือ การวิจัยดานความม่ันคง  
โดยเฉพาะการวิจัยท่ีสงผลในทางการทหาร  และการวิจัยท่ีเก่ียวกับการ
ผลิตอาวุธ  ในชวงสงครามเวียดนาม  นักศึกษาฝายรักสันติและตอตาน
สงครามรวมตัวกันประทวงรัฐบาลอยางรุนแรง  โดยเฉพาะท่ี U.C. 
Berkeley ในสหรัฐอเมริกา ในชวงทศวรรษท่ี 1960-1970  แตนั่น
อาจจะมิไดเปนการตอตานท่ีมุงตรงไปท่ีการวิจัยดานการทหารของ
สถาบันการศึกษา ถึงอยางไรก็ตาม เรามิอาจปฏิเสธไดวาผลของการ
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วิจัยดานการทหารสรางประโยชนใหสังคมและประชาคมนานาชาติได
เชนกัน ดังเชนกรณีของระบบ Internet ท่ีใชกันอยูท่ัวโลกในปจจุบันก็
เปนผลพลอยไดมาจากงานวิจัยของ Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA) เชนเดียวกับระบบ Global Positioning 
System (GPS)  ซ่ึงแมจะมิใชงานท่ีเปนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
โดยตรง  แตก็มีนักวิชาการจากระบบอุดมศึกษาไปรวมวิจัยดวย 

ในระยะหลังน้ีมหาวิทยาลัยเยอรมันตกเปนเปาของประเด็น
การไมรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  เพราะมหาวิทยาลัยยินดีรับ
งานวิ จั ยด านการทหาร  โดย เฉพาะอย า ง ย่ิ ง รั บ งานวิ จั ยจาก
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา  เยอรมนีมีบาดแผลทาง
ประวัติศาสตรในฐานะเปนตัวการท่ีกอใหเกิดความหายนะจากสงคราม  
และในดานการวิจัยในยุคท่ีนาซีเรืองอํานาจ ก็มีการละเมิดจรรยาบรรณ
อยางรายแรงดวยการใชมนุษยเปนสัตวทดลอง  คนรุนหลังจึงมีความ
ออนไหวมากในการท่ีจะปกปองมิใหประเทศของเขาเขาไปพัวพันกับ
การกระทําใด ๆ ท่ี เ ก่ียวของกับสงคราม  โดยเฉพาะอยาง ย่ิ ง
มหาวิทยาลัยน้ัน  กลุมนักศึกษาหัวกาวหนาตองการจะรักษาความ
บริสุทธิ์ผุดผองเอาไว  มหาวิทยาลัยเยอรมันบางแหง (และก็เฉพาะบาง
แหงเทาน้ัน)  ยินยอมท่ีจะตราขอกําหนดไวในกฎบัตรของมหาวิทยาลัย
วาจะไมยุงเก่ียวกับการวิจัยดานการทหาร  เรียกเปนภาษาเยอรมันวา 
“Zivilklausel” (แปลเปนภาษาอังกฤษไดวา Civil Clause)  หมายความวา
กิจของสถาบันการศึกษาเปนกิจเฉพาะดานพลเรือน  ท้ังน้ีและท้ังนั้นก็
เพราะกองทัพเองก็มีสถาบันวิจัยในดานตาง ๆ ของตนอยูแลว แตก็คง
ปฏิเสธไมไดอีกเชนกันวา  ความสามารถในการวิจัยของนักวิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษาอยูในระดับท่ีสูงมาก  และการปรับการวิจัยบริสุทธิ์ท่ี
แข็งแกรงอยูแลวใหเปนการวิจัยประยุกต ก็อาจเปนเพียงกาวสั้น ๆ 
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เทาน้ัน  ความขัดแยงจึงเกิดข้ึนระหวางนักศึกษาซ่ึงไดรวมตัวกันเปน
กลุมเปนกอนในลักษณะขามมหาวิทยาลัย  กับฝายบริหารของ
มหาวิทยาลัย ท่ี มีความจํ า เปนตองหาทุนมาจุน เจือ กิจการของ
มหาวิทยาลัยดวยเหตุท่ีรัฐใหการอุดหนุนไดไมเต็มท่ี  ขออางเหลาน้ี
มหาวิทยาลัยไทยรูจักดี  และมหาวิทยาลัยบางแหงก็เรียนรูวิชาเหลานี้
เร็วเกินไปเสียจนไมใสใจในเรื่องเกียรติภูมิและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ประเด็นสําคัญในท่ีน้ีก็คือ  ความสํานึกในเรื่องการแสวงหาความรูวา
เปนสวนหน่ึงของการศึกษาน้ันเปนสิ่งท่ีพึงสนับสนุน  แตความสํานึก
เรื่องความเหมาะสมในการนําความรูไปใชประโยชนนั้นเปนสิ่งท่ียังอยูใน
ระดับท่ีดอยพัฒนา และนักศึกษากลับเปนผูท่ีทําหนาท่ีเตือนสติอาจารย
ในเรื่องนี้  ดังกรณีตัวอยางจากเยอรมนี  นักศึกษาไทยในปจจุบันคงไม
อยูในระดับท่ีมีความสํานึกตอเรื่องของบานเมืองและสังคมท่ีเทียบเคียง
ไดกับนักศึกษาเยอรมันอยางแนนอน  ย่ิงถาจะเทียบกับรุนพอของพวก
เขาเองก็ยิ่งเปนไปไมไดเลย 

เรื่องของความเหมาะสม  เรื่องของความพอเหมาะพอดี เรื่อง
ของการรักษาเกียรติภูมิ เรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เรื่องของการ
ต้ังสติใหม่ันวาวิชาการกําลังทํากิจท่ีสมควรทําหรือไม ท้ังหลายท้ังปวงน้ี
คือประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีอุดมศึกษาควรมี  และไมวาประชาคม
อุดมศึกษาจะเห็นพองตองกันไดในทุก ๆ ประเด็นหรือไม อยางนอยการ
ตัดสินใจไปทางใดทางหน่ึงจะตองโปรงใส  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ไมผิด
ศีลธรรม  นั่นคือวัฒนธรรมสํานึกในระดับท่ีสูงมาก  

บทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมมีหลายมิติซ่ึง
ผูเขียนจะขอกลาวไวโดยสังเขปกอนในท่ีน้ี และจะหยิบยกประเด็นบาง
ประเด็นมาอภิปรายโดยพิสดารภายหลัง กอนอ่ืนเราควรจะตองสํานึก
เชนเดียวกับประชาคมอ่ืน ๆ ในสังคมวา สถาบันอุดมศึกษาซึมซับ
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วัฒนธรรมจากสภาพแวดลอม แตในยุคปจจุบันอาจจะเปนการมองแคบ
เกินไปถาจะพิจารณาแตเฉพาะการซึมซับวัฒนธรรม ณ จุดใดจุดหนึ่ง 
หรือในกาลเวลาใดเวลาหน่ึง  ท้ังน้ีเพราะผูคนในโลกปจจุบันเรียนรูซ่ึง
กันและกันผาน IT ในรูปแบบตาง ๆ ในสวนท่ีเก่ียวกับ “กาละ” นั้น  
มหาวิทยาลัยยอมเปนแหลงสั่งสมวิทยาการตอเน่ืองมาจากอดีต โดยมี
การคิดตาม คิดตอ และคิดแยง เพ่ือนําพาวิทยาการใหกาวหนาไปโดย
ไมหยุดย้ัง ในสวนน้ี เราอาจจะตองยอมรับวามหาวิทยาลัยยังตองทํา
หนาท่ีในการรับและการสืบทอดอยู อาจเรียกเปนบทบาทท่ีมีลักษณะ 
“receptive” หรือ “assimilative” แตการรับเพียงถายเดียวยอมไม
พอ จะตองมีการนําขอมูล ความรู หรือประสบการณมาวิเคราะหเพ่ือให
เห็นลักษณะท่ีแทจริง ท้ังในทางกวางและทางลึก เทาท่ีนิยมกันอยู เรา
มักจะมองมหาวิทยาลัยวาเปนแหลงเพาะความคิดเชิงวิเคราะห วิจารณ 
และประเมินคุณคา วิทยาการจะงอกงามไดก็ตองมีลักษณะท่ีเรียกวา 
“analytical”, “critical” และ “evaluative” การท่ีสรางระบบคิดท่ี
เรียกวา analytical หรือ critical thinking ข้ึนมา ก็จัดไดว าเปน
วัฒนธรรมในทางปญญา (intellectual culture)  เชนกัน ข้ันตอไปคือ
การสรางใหม  อันรวมถึงองคประกอบของนวัตกรรม การท่ีไมพอใจกับ
สิ่งท่ีมีอยู  และพยายามท่ีจะขยายพรมแดนความรู ซ่ึงจะยิ่งดําเนิน
รุดหนาไปไดดีถาเราตีความคําวา “การศึกษา” และ “วิทยาการ” ดังท่ี
ไดอภิปรายมาแลวในตอนตน ย่ิงถาปฏิสัมพันธในทางวิชาการท้ังใน
สาขาเดียวกันและตางสาขาเขมแข็งเทาใด ความเปลี่ยนแปลงในทาง
สรางสรรคจะย่ิงเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การคิดและการ
กระทําในลักษณะท่ีกลาวมานี้อาจเรียกไดวาเปนวัฒนธรรมเชนกัน   

การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการมิใชเปนเรื่องในระดับเทคนิค
เทา น้ัน แตอาจสงผลในดานของความคิดและพฤติกรรม จะขอ
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ยกตัวอยางของวิชาการดานมนุษยศาสตร ซ่ึงในปจจุบันไดมีการพัฒนา
วิทยาการดาน Digital Humanities ข้ึนมา ซ่ึงมิใชเปนเรื่องของการ
นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือในการศึกษาเทาน้ัน แตเปน
การแสวงหาแนวคิดใหมท่ีอาจจะสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนได  
(ซ่ึงอาจเปนไดท้ังคุณและโทษ) บทบาทท่ีวานี้อาจมีลักษณะท่ีมักจะเรียก
กันเคยชินวา innovative แตผูเขียนคิดวามโนทัศนท่ีวาดวยนวัตกรรม
อาจแคบเกินไป  ท้ังน้ีเพราะความทะเยอทะยานท่ีพึงสนับสนุนของ
สถาบันการศึกษา คือ การสรางวัฒนธรรมทางวิชาการอันดีงามท่ีจะ
สงผลกระทบในทางบวกตอสังคม ผูเขียนจึงคิดวาลักษณะท่ีเหมาะสม
ควรจะเรียกวา “constitutive” ซ่ึง Oxford Dictionary ใหคําอธิบาย
ในความหมายท่ี 1 วา “Having the power to establish or give 
organized existence to something” และความหมายท่ี 2 ระบุวา 
“Forming an essential element of something” จะสังเกตไดวา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาของชนเผาท่ีกลายเปนชนชั้นปกครองระดับโลก
มาในอดีต  จึงมุงเนนอํานาจในการกอกําเนิด หรือเปนองคประกอบอัน
สําคัญของสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ผูเขียนอดไมไดท่ีจะหันไปพ่ึงภาษาเยอรมันอีก
ครั้ งหนึ่ ง โดยพ่ึง Wahrig Deutsches Wörterbuch (1984) คําวา 
“konstitutiv” ในภาษาเยอรมันมีการนิยามเอาไววา “เปนพ้ืนฐาน” 
(grundlegend) เปนแกน (wesentlich) เปนตัวกําหนด (bestim-
mend)  จะเห็นได ว า  แมจะมีนัยในเรื่ องของอํานาจคือ “เปน
ตัวกําหนด” แตก็เปนการมองโลกจากลางไปสูบน  เสาะแสวงหาแกน
แทของสรรพสิ่ง  แลวจึงสรางระบบ  เม่ือหันไปพิจารณาคํากริยา
ภาษาเยอรมันท่ีมาจากรากเดียวกัน  คือ คําวา “konstituieren” ก็ได
คํ า ท่ีพ อ ง กันว า  “สร า ง”  (bilden)  อันชวนให นึ ก ถึ งม โน ทัศน 
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“Bildung” ซ่ึ ง เ ร า ได เห็ นมาแล ว ในตอนตนว ากว า งกว า คํ าว า 
“education” มาก 

สรุปไดวา  ถามีระบบคิดและระบบปฏิบัติท่ีมีท้ัง 3 ลักษณะคือ 
“assimilative”, “analytical” และ “constitutive” แลว ประชาคม
อุดมศึกษาก็คงจะเปนสถาบันทางวัฒนธรรมท่ีสรางความแข็งแกรงท้ัง
ในทางปญญาและในทางสังคมได แต ท้ังหลายท้ังปวงน้ีจะตองมี
วัฒนธรรมสํานึกเปนตัวกํากับ 
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3.  อุดมศึกษากับการแสวงหาพันธมติร 
 
ประชาคมอุดมศึกษาไมอาจอวดอางไดวาเปนผูท่ีธํารงไวซ่ึง

ความสํานึกเชิงวัฒนธรรมเหนือสถาบันหรือกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม เรายัง
จําเปนตองเรียนรูจากสังคมท้ังในแนวนอนและในแนวต้ัง  นั่นคือท้ังจาก
ประชาคมอ่ืน ๆ ท่ีรวมสมัยกับเรา และท้ังจากประสบการณอัน
ทรงคุณคาในอดีต เราอาจไมจําเปนตองเริ่มตนดวยการมองใหไกลตัว  
เพราะแมแตสิ่งบันเทิงท่ีดูประหน่ึงวาจะไมเรียกรองความจริงจังในการ
รับสารสักเพียงใด ก็อาจจะเปนแหลงท่ีอุดมศึกษาพึงเรียนรูได จะขอ
ยกตัวอยางภาพยนตรโทรทัศนจีนยอดนิยม  ซ่ึงสถานีโทรทัศน Thai 
PBS ไดนํามาจัดทําคําพากยเปนภาษาไทย  และออกฉายตอเนื่องถึง 57 
ตอน เปนรายสัปดาหในชวงป พ.ศ. 2558-2559 เรื่อง มูหลาน ซ่ึง
ตนแบบเปนเกร็ดทางประวัติศาสตรท่ีมีผูนํามาแตงตอและแตงเติมจน
กลายเปนตํานานท่ีฝงใจคนในเรื่องของวีรสตรีผูอาจมีชีวิตอยู ใน
คริสตศตวรรษท่ี 7 แมจะมุงเอาใจผูชมดวยการสรางภาพยนตรหลากรส  
ท้ังเรื่องสงคราม เรื่องนักสืบ และเรื่องความรัก แตท่ีนาท่ึงท่ีสุดก็คือ
ผูสรางบทและผูสรางภาพยนตรมีมโนทัศนหลักท่ีวาดวยขอขัดระหวาง
สงครามกับสันติภาพ และใชพลังของวัฒนธรรมเปนแรงหนุนในการตาน
สงคราม บทภาพยนตรบางตอนเปนวาทกรรมเชิงสั่งสอน (didactic 
discourse) ท่ีมีคุณคาทางวรรณศิลป  เนื้อเรื่องวาดวยองคชายรองซ่ึงมี
นามวาตัวหลุนของแควนโหรวหราน  แตเดิมเปนดินแดนของเผาเรรอน
ท่ีชํานาญเรื่องสงคราม ปลอมตัวเปนพอคาเขาไปท่ีเมืองอูเฟงกูของ
แควนเวย เพ่ือทําลายการจัดทําผาปกไหมอันพิสดาร ซ่ึงจะเปนสินสมรส
ของเจาหญิงแควนเวยท่ีจะไปอภิเษกกับโอรสของทานขานผูครองแควน
โหรวหรานองคใดองคหน่ึง  โดยท่ีการสยุมพรดังกลาวจะเปนการยุติ
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สงครามและสมานไมตรีระหวางแควนท้ังสอง  องคชายตัวหลุนซึมซับ
วัฒนธรรมของแควนเวยในชวงเวลาอันสั้น  เปลี่ยนทัศนคติจากการ
สนับสนุนสงครามไปเปนการเชิดชูวัฒนธรรม  และพยายามจะชักจูง
พระบิดาคือทานขานใหเปลี่ยนพระทัยเลิกลมความต้ังใจท่ีจะทําสงคราม
กับแควนเวย  ขอความท่ีคัดมาตอไปน้ีสะทอนมโนทัศนหลักของ
ภาพยนตรไดอยางดียิ่ง 

 
ตัวหลุน :  เสด็จพอ  ลูกอยูอูเฟงกูซาบซ้ึงดีวา  แควน

เวยสมบูรณม่ังค่ัง  ไพรพลแข็งแกรง  แต
สิ่งท่ีทําใหลูกหวาดหวั่น  ไมใชทหารแควน
เวย  แตเปนวัฒนธรรมของจงหยวน   

ทานขาน :  ตัวหลุน วัฒนธรรมท่ีเจาบอก หมายถึงผา
ไหม-เครื่องเคลือบใชไหม หากเรายึด
ครองจงหยวนได ผาไหม-เครื่องเคลือบ
เ ห ล า น้ั น ก็ ต อ ง ต ก ม า เ ป น ข อ ง เ ร า 
วัฒนธรรมมีอะไรนากลัว   

ตัวหลุน :  วัฒนธรรมไมใชผาไหม-เครื่องเคลือบ  แต
เปนความรูท่ีคิดคนสิ่งเหลาน้ันท่ีสั่งสมสืบ
ตอกันมา  เสด็จพอ  มาเหง่ือโลหิตของ
เรา  แมวิ่งไดไกล  แตก็ไมเกินพันลี้  ทวา
รังไหมเล็ก ๆ ของจงหยวน  กลับใช
เสนทางสายไหมไปถึงซีหวี่  น่ีคือพลังของ
วัฒนธรรม  วัฒนธรรมไมเพียงสรางความ
ม่ังค่ัง  ยังทําใหประเทศน้ัน ๆ แผอิทธิพล
ไปไดท่ัว  เสด็จพอ  ดูสกุลท่ัวปาแหงเซียน
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ภาพท่ี 6   ภาพยนตรโทรทัศนจีน 
เรื่อง “มูหลาน” : วัฒนธรรมนําการตานสงคราม 

 

เปย  เดิมทีก็เปนชนเผาเลี้ยงสัตวรอนเร
บนทุงหญา  แตเพราะผสานวัฒนธรรมจง
หยวน  สถาปนาแควนเวยจนกลายเปน
ประเทศเขมแข็ง  นี่คือพลังของวัฒนธรรม
จงหยวน  สวนเราโหรวหราน  ทุกครั้ง
ทุมเทกําลังทําศึก  สิ่งท่ีไดนอยนิดและ
จํากัด  เสด็จพอ  ทําไมเราไมเลิกคิดเรื่อง
สงคราม  หันไปศึกษาวัฒนธรรมจงหยวน  
ให โหรวหรานเราเจริญเขมแข็งอยาง
แทจริง   

ทานขาน :  ทานอํามาตย  ขาวาท่ีตัวหลุนพูดมาก็มี
เหตุผลอยูไมนอย 
(ภาพยนตรโทรทัศนเรื่อง มูหลาน ตอนท่ี 23) 
(ภาพท่ี 6) 
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ถาสิ่งบันเทิงท่ีสรางข้ึนในป พ.ศ. 2556  มีผูชมในหลาย
ประเทศเปนจํานวนลาน ๆ คน  การปลุกวัฒนธรรมสํานึกนาจะสงผล
ตอมหาชนไดในวงกวาง  การใชสุนทรียภาพยอมใจคนอาจจะได
ผลสัมฤทธิ์สูงกวาวิชาการ  แตวิชาการก็คงไมจําเปนจะตองแขงขันกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตรบนพ้ืนท่ีเดียวกัน  คําถามก็คือวา ความลุมลึกใน
การศึกษาวิเคราะหดวยความเปนเหตุเปนผลและดวยหลักวิชาจะสราง
ความเขาใจระดับลึกในหมูผูรับและสรางความย่ังยืนใหกับสิ่งท่ีมีคุณคา
ไดสูงกวาสิ่งบันเทิงหรือไม  คําตอบก็คงจะเปนวา ศิลปะกับวิชาการทํา
หนาท่ีตางกัน  ศิลปะเขาถึงผูรับโดยอาศัยวัฒนธรรมทางอารมณ  
ในขณะท่ีวิชาการสรางความแข็งแกรงในดานวัฒนธรรมทางปญญา  
(intellectual culture) และในแงมุมหน่ึง วิชาการเปนกิจระดับทุติยภูมิ 
ท่ีสนับสนุนกิจระดับปฐมภูมิของศิลปะ  และชวยใหศิลปะท่ีทรงคุณคา 
มีความคงทนถาวรขามกาลเวลาและถ่ินท่ีได 

 สังคมไทยมีความแข็งแกรงในกิจระดับปฐมภูมิมาแลวอยาง
ตอเ น่ืองนับแตอดีตอันไกลโพน เราเปนชาติท่ีสรางงานศิลปะท่ี
ทรงคุณคาและมีความสํานึกสูงในคุณคาของงานสรางสรรคของมนุษย  
ความคิดเชิงวิชาการของเราแฝงอยูในกระบวนการสรางสรรคทางศิลปะ  
มิไดกอตัวข้ึนมาเปนวาทกรรมอิสระดังเชนโลกตะวันตก  อุดมศึกษาใน
รูปแบบท่ีเรารูจักกันในปจจุบันเรียนรูจากประสบการณตะวันตก การ
สรางวาทกรรมทุติยภู มิในเชิงวิชาการจึงอาจเปนสิ่งใหม ท่ีมากับ
อุดมศึกษาแนวตะวันตก แตไมวาตนตอของวัฒนธรรมอุดมศึกษาจะมา
จากท่ีใด เราก็นาจะใชประโยชนจากขนบความคิดน้ัน ๆ ใหไดอยาง
เต็มท่ี จะขอยกตัวอยางท่ีเปนเรื่องหญาปากคอก เราเรียนรูจาก
ประวัติศาสตรยุคตนรัตนโกสินทรวา  ตนราชวงศจักรีมาจากสามัญชน  
แตก็สถาปนาอาณาจักรใหมใหแข็งแกรงไดในชวงเวลาอันสั้น ภูมิปญญา
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เหลาน้ีมิใชสิ่งท่ีเทพบันดาล  แตเปนความแข็งแกรงทางวัฒนธรรมอัน
เปนตนทุนท่ีสูงมาก  ผูเขียนไดทดลองสรางวาทกรรมเชิงวิชาการข้ึนมา
ท่ีนาจะตอกยํ้าวัฒนธรรมสํานึกไดบาง  ดังตัวอยางของการนิยามมโนทัศน
ท่ีวาดวย “วัฒนธรรมอัมพวา” 

อัมพวา หลังเสียกรุงครั้งท่ี 2 ในยุคกรุงธนบุรี 
เปนแหลงรวมของวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากกรุงเกา 
หลอม เข า กับวิ ถี ชี วิ ต ของช าวบ านผู ป ระกอบ
สัมมาอาชีวะดวยเกษตรกรรมและบมเพาะการ
สรางสรรคงานศิลปะสาขาตาง ๆ ไปพรอมกันดวย 
การกอต้ังเมืองหลวงใหมและราชวงศใหม เปนการฟน
ตัวทางวัฒนธรรมท่ีไดรับแรงหนุนจากอัมพวา ความ
รุงโรจนของศิลปวัฒนธรรมในยุคตนรัตนโกสินทร อัน
จะเห็นไดจากงานศิลปะอันทรงคุณคาท่ีมีการสรางข้ึน
ในรัชกาลท่ี 2 ซ่ึงประสูติท่ีอัมพวาในฐานะสามัญชน 
เปน เครื่ อง ยืน ยัน ได ว า  วัฒนธรรม พ้ืนบ าน กับ
วัฒนธรรมราชสํานักสองทางใหแกกัน ความสัมพันธ
แนวนอนจึงเปนลักษณะเดนของการหลอมรวมนี้ การ
กลาวถึง “วัฒนธรรมอัมพวา” ในเชิงวิชาการจึง
เ ท า กั บ เ ป นก า รบ ง บอก ถึ ง  “ก ร ะบว น ทัศน ” 
(paradigm) หนึ่ง  ท่ีชี้ให เห็นความแข็งแกรงของ
วัฒนธรรมไทยท่ีฟนตัวจากความลมสลายในทาง
กายภาพและในทางการเ มืองได ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ศิลปะจากแผนดินแมเปนสวนหน่ึงของวิถี
ชีวิตของคนธรรมดาสามัญท่ีสามารถปรับตัวเขาสู
บริ บท อ่ืน เช นราชสํ า นัก ได ทุ ก เ ม่ือ  มรดกทาง
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วัฒนธรรมจากอัมพวายังมีบทบาทอันสําคัญอยูในยุค
ปจจุบัน เชน ในกรอบของสังคีตศิลป11  (ภาพท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอความสั้น ๆ น้ีอาจนํามาใชเปนตัวอยางในการแสดงทัศนะ

ทางวิชาการไดตามวิธีการ 3 ข้ันตอนท่ีไดใหอรรถาธิบายมาแลวในตอน
ท่ี 2  เราคงจะตองเริ่มตนดวยการพิจารณาวา ขอความน้ีมีความ
สลักสําคัญเพียงใดท่ีควรจะตองตราไววาเปนสิ่งท่ีควรศึกษา วิทยาการ
ดานมนุษยศาสตรไมปฏิเสธการใชอารมณความรูสึกในการสัมผัสกับ
ขอมูล (โดยท่ียังครองสติเอาไวได) และในกรณีน้ีเราอาจจะตองยอมรับวา 
กระบวนการซึมซับในทางวิชาการน้ันอาจเปนเรื่องของความประทับใจ
                                                           
11 สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร  และคณะ, รายงานการวิ จัยฉบับสมบูรณ  
โครงการวิจัย “การวิจารณในฐานะปรากฏการณรวมสมัยเพ่ือพัฒนาความรูดาน
สังคมศาสตรแหงการวิจารณ ภาค 2”,  ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  (เอกสารอัดสําเนา), 2553, 35. 

ภาพท่ี 7  อัมพวา : แหลงกําเนิดของวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 
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ไปพรอมกันดวย  ท้ังน้ีเพราะภาพชีวิตความเปนอยูแบบไทย ๆ ท่ีเปน
ฐานทางวัฒนธรรมในการสรางมหานครแหงใหม บงบอกถึงความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันของคนไทยท่ีเนน “สัมพันธภาพแนวนอน” 
(horizontal) ซ่ึงตางไปจากภาพของการแบงแยกชนชั้นท่ีนักวิชาการรุน
หลังพยายามจะยัดเยียดใหแกสังคมไทย  กระบวนการ “assimilative” 
ท่ีเปนปฏิกิริยาตอบสนองดวยวาทกรรมทุติยภูมิจึงไมไกลจากอารมณ
สุนทรียท่ีเราพึงมีไดตองานศิลปะ (ดวยเหตุนี้  ผูเขียนจึงพรอมท่ีจะเสี่ยง
ตอการถูกกลาวหาวา  ทําลายความเปนกลางและภววิสัยของวิชาการ
ดวยการเสนอความคิดท่ีวาดวย “สุนทรียภาพแหงการวิจัย” มาแลว)
 สําหรับข้ันตอไปเปนการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคา
จะเห็นไดวาชุมชนท่ีอยูไดดวยสัมมาอาชีวะยอมมีความม่ันคงในดาน 
ตาง ๆ  มีความพึงพอใจในสภาวะ “พอเพียง” ของชีวิต มีเวลาท่ีจะ
ฝกปรืองานฝมือและศิลปะดานตาง ๆ จนเกิดความโดดเดน ศิลปะ 
“สองทางใหแกกัน” ในชุมชนน้ี12 ความสามารถหลายทาง (versatility) 
เปนคุณสมบัติของสมาชิกประชาคมน้ี เม่ือพัฒนาฝมือไปจนถึงข้ันสูงก็
สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม ศิลปะราชสํานักจึงมิใชศิลปะ
พ้ืนบานท่ีไดรับการพัฒนาใหละเมียด (sophisticated) ยิ่งข้ึน  แตเปน
การปรับปรนมรดกท่ีรับมาจากชุมชนใหสนองความตองการในรูปแบบ
ใหม  อัครศิลปนผูทรงมีความจัดเจนในศิลปะหลายสาขา  เชน รัชกาลท่ี 2   

                                                           
12 เจตนา  นาควัชระ, “ศิลปะสองทางใหแกกันในวัฒนธรรมไทย”,  ศิลปสองทาง, 
(กรุงเทพฯ : คมบาง, 2546), 37-61.  มโนทัศนเรื่องศิลปะสองทางใหแกกันเปน
มรดกทางความคิดจากวงวิชาการเยอรมัน เรียกตามตนแบบวา “Wechselseitige 
Erhellung der Künste” แปลเปนภาษาอังกฤษวา “mutual illumination of 
the arts”. 

วัฒนธรรมส�ำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย

วัฒนธรรมส�ำนึก
รากฐานของอุดมศึกษาไทย

ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.เจตนา  นาควัชระ

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2562

เลขมาตรฐานสากล :   

ต้นฉบับ 

อรพินท์  คำาสอน

แบบปก

กรรณิการ์  ถนอมปัญญารักษ์

บรรณำธิกำร

สาวิตรี  ทองอุไร

รูปเล่ม

พงศธัช  กิจชนม์

จัดท�ำโดย

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิมพ์ที่ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา     บาท

50



49 
 

11/12/61 

ก็ประสูติในฐานะสามัญชน  ทรงใชรากฐานเดิมของ “วัฒนธรรมอัมพวา” 
ในการสรางความม่ังค่ังในทางปญญาและทางสุนทรียะใหแกสังคมในยุค
ตนรัตนโกสินทร  พระราชาท่ีทรงเติบโตมาจากชาวบานมิใชชาววังท่ีลืม
ถ่ิน  แตเปนนักคิดและนักสรางท่ีเสริมความแข็งแกรงอยางดีท่ีสุดใหแก
โลกท้ังสอง (the best of both worlds) เม่ือทรงสรางละครในตาม

ขนบของ “ฝายใน” ของราชสํานักข้ึนมา  ก็ทรงพระราชนิพนธ “ละคร
นอก” ข้ึนมาเปนวรรณกรรมลายลักษณ  เพ่ือมิใหผูคนลืมอัจฉริยภาพ
ของชาวบาน  การรับวัฒนธรรมอัมพวามิใชเปนการสืบทอดมรดกของ
เกาไวในรูปแบบเดิม แตพลวัตของวัฒนธรรมน้ี คือศักยภาพในการคิด
ใหมและสรางใหม ดังเชนในกรณีของรัชกาลท่ี 3  ซ่ึงทรงเบนความ
สนใจจากละครราชสํานัก  (ซ่ึงอาจไมตองพระทัยพระราชาผูทรงศีล  
เพราะละครหญิงลวนเติบโตมาทามกลางระบบพหุภรรยา) และมุงสราง

ภาพท่ี 8  ระนาดทุม : ความเปนผูนําท่ีแยบยล 
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นวัตกรรมในดานของดนตรีท่ีเนนเครื่องลวน ๆ (instrumental music)  
โดยมีการคิดระนาดทุมข้ึนมา (ภาพท่ี 8) ซ่ึงผูเขียนคิดวา เปนสัญญะท่ี
เปดทางใหตีความเกินกวากรอบของคีตศิลป เพราะการท่ีครูดนตรีท่ีมี
ความจัดเจนสูงเลือกท่ีจะเลนระนาดทุม และกํากับวงจากจุดน้ัน  โดย
ใหลูกศิษยเอกไดแสดงความโดดเดนดวยระนาดเอก สะทอนความคิด
แบบไทยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในดานตาง ๆ  อีกท้ังยังสามารถชี้ใหเห็นถึง
แนวคิดเรื่องผูนําแบบไทยท่ีแยบยลยิ่ง13  ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงใน          
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว เทียบไดกับทาง
วัฒนธรรมตะวันตกท่ีวาดวย “absolute music”14  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญ
ดนตรีตะวันตกในปลายศตวรรษท่ี 19 คิดวา เปนสุดทางของคีตศิลป
เชนกันในดานของความลึกซ้ึง 

ถาจะกลาวดวยภาษาสมัยใหม วัฒนธรรมใดท่ีย่ิงใหญยอมจะมี
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมอยูในเน้ือในแลว วงการดนตรีไทย
ตระหนักดีในพลังแฝงนี้  ซ่ึงอาจอธิบายดวยหลักฐานเชิงประจักษไดยาก  
แตปฏิเสธไมไดวา หลวงประดิษฐไพเราะ ครูเอกทางดานดนตรีไทยของ
เราท่ีบุกเบิกทางใหมเอาไวมากมายก็เปนคนอัมพวา  กรณีของนักดนตรี
สากล เอ้ือ สุนทรสนาน ย่ิงอธิบายไดยาก เพราะทานเขามาเรียน
หนังสือในกรุงเทพฯ แตเยาววัย แตการท่ีไดสัมผัสกับเพลงไทยเดิม (ซ่ึง
สวนหนึ่งเปนมรดกจากอัมพวา) อยางเขมขน ดวยการทําหนาท่ีจดเพลง
ไทยเดิมลงเปนโนตสากล ก็เปนตนทุนท่ีนําไปตอยอดไดอยางดียิ่งในการ

                                                           
13 เจตนา  นาควัชระ, ผูนําระนาดทุม : บทสนทนากับ ศ. ดร.เจตนา  นาควัชระ  
วาดวยภาวะการนํา, (นครปฐม : ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558). 
14 เจตนา  นาควัชระ, “บทบาทของการวิจารณในวัฒนธรรมดนตรี”, ดนตรลีขิิต : 
รวมบทความดนตรสีรางสรรคเชิงวิชาการ, โครงการเมธีวิจัยอาวุโส  ศ. ดร.ณัชชา  
พันธุเจริญ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธนาเพลส, 2559), 41. 
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พัฒนาเพลงไทยสากลใหไปสูระดับของ “ยุคทอง” ได  ท่ีกลาวมา
ท้ังหมดน้ีเปนตัวอยางของการใชวิธีการท่ีมีลักษณะ “analytical”, 
“critical” และ “evaluative” กับกรณีศึกษา (case study) ในเรื่อง
ของวัฒนธรรมชุมชน ซ่ึงอาจจะกลายเปนตนแบบ (model) หรือกรณี
พิเศษท่ีมีความวิเศษ (exemplary case) ท่ีเปนไดท้ังแบบอยางท่ีพึง
ศึกษา และแบบอยางท่ีกระตุนใหเกิดปรากฏการณ อ่ืน ๆ  ความสํานึก
เรื่องวัฒนธรรมจึงกระตุนใหเกิดการคิดท่ีเปนวิชาการได 

การเชื่อมโยงความคิดในข้ันท่ี 2 ไปสู ข้ันท่ี 3 ไมใชสิ่งงาย  
เพราะสถาบันอุดมศึกษามิไดสรางข้ึนเพ่ือเปนหนวยงานภาคปฏิบัติ แต
มุงทําหนาท่ีสรางคน สรางความรู และสรางปญญา มหาวิทยาลัยจึงทํา
ไดแตเพียงสรางระบบคิด  หรือสรางตนแบบท่ีจะมอบใหแกสังคมนําไป
พัฒนาตอเทาน้ัน  สําหรับภารกิจท่ี 3 ของอุดมศึกษาท่ีวาดวย “บริการ
ตอสังคม” น้ัน  จะตองต้ังอยูบนรากฐานของข้ันตอนท่ี 1 ของการซึม
ซับ และข้ันตอนท่ี 2 ของการวิเคราะห ฯลฯ มากอน จึงจะไดผลท่ีเปน
ชิ้นเปนอัน  หาไมมหาวิทยาลัยก็จะถูกกลาวหาวาแยงงานของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบโดยตรงมาทํา  ดังเชนในกรณีของการพัฒนาชุมชนในบาง
ลักษณะ  ในสวนของศิลปวัฒนธรรมน้ัน  กิจกรรมประเภทเศษเสี้ยวท่ี
ทํากันอยู  เชน งานสงกรานต  หรือการประกวดนางนพมาศ ซ่ึงมิได
ผานข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ท่ีกลาวมาขางตน ก็คงจะเปนกิจกรรมท่ีจําตอง
ทําเพียงเพ่ือรักษาภารกิจท่ี 4 เอาไว  ตัวอยางท่ีนาท่ึงของการท่ี
มหาวิทยาลัยอาสามาทํางานภาคปฏิบัติดานศิลปวัฒนธรรมก็คือ การท่ี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังวงดนตรีซิมโฟนีข้ึนเอง  
และดําเนินงานในรูปของวงดนตรีอาชีพตามแบบแผนตะวันตกตอเนื่อง
มาไดเปนทศวรรษ เปน “ตนแบบ” ท่ีวงการดนตรีคลาสสิกในบานเรา
นาจะไดนําไปศึกษา และหาแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม แตก็เปน 
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“ตนแบบ” ท่ีสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ไมกลาทําตาม เพราะขาด
ความสามารถในการหาทรัพยากรมาสนับสนุน (ภาพท่ี 9)  ในโลก
ตะวันตกการดําเนินงานในลักษณะน้ีมักจะเปนหนาท่ีของหนวยงาน
อิสระหรือมูลนิธิมากกวาสถาบันการศึกษา  ซ่ึงสวนใหญขาดความ
ทะเยอทะยานท่ีจะแขงขันกับวงการดนตรีอาชีพ  และพุงความสนใจไป
ท่ีการศึกษาวิจัยและการสรางคนมากกวา คุณูปการของมหาวิทยาลัย 
มหิดลในแงน้ีก็คือ ในเม่ือวงการดนตรีคลาสสิกขาดผูท่ีมีความมุงม่ัน
พอท่ีจะสรางงานท่ีตอเน่ืองและมีคุณภาพ  ดังเชนกรณีของวงดนตรี
ซิมโฟนีท่ีต้ังมาได 30 ปแลว แตยังลมลุกคลุกคลานเพราะขาดการ
จัดการท่ีดี การท่ีมหาวิทยาลัยฯ กลาอาสาเขามาทําหนาท่ีแทน จึงเปน
คุณตอวงการ  และก็ควรจะมีผู ศึกษาวาระบบการจัดการท่ีใชเปน
อยางไรจึงดําเนินงานไดผลสําเร็จ 

 

ภาพท่ี 9  มหิดลสิทธาคาร : มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 
ของไทยไมลังเลท่ีจะทุมเทใหศลิปวัฒนธรรม 
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สําหรับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีขาดท้ังความกลา ท้ังความ 
สามารถในการหาทุน และท้ังความคลองแคลวในการจัดการ วิธีการท่ี
ทําไดดีท่ีสุด คือ การเสนอตนแบบ ซ่ึงอาจจะมาจากการศึกษาและ
ทดลอง บางครั้งผลท่ีไดอาจเกินความคาดหมาย เชน การท่ีวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี  ( ซ่ึ งต อมาปรับสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี)  ทดลองนําเครื่องดนตรีไฟฟามาใชในการบรรเลงโปงลาง  
เม่ือมีผูนําตนแบบไปขยายผลจนเกิดเปนกระแส “โปงลางซ่ิง” ก็มีผูท่ี
แสดงความหวงใย ดวยเกรงวารูปแบบใหมจะทําลายแกนแทและความ
บริสุทธิ์ผุดผองของวัฒนธรรมพ้ืนบาน เพราะมีการเนนการสรางความ
ต่ืนเตนแบบผิวเผิน  อีกกรณีหน่ึงท่ีสมควรกลาวถึง  คือกรณีท่ีอาจารย
คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลาเรียนดนตรี
คลาสสิกตะวันตกมาอยางลึกซ้ึง  ไดเรียบเรียงเพลงไทยสากลของคณะ 
สุนทราภรณ  และนํามาขับรองบรรเลงรวมกับวงซิมโฟนี  ปรากฏวา
ไดรับการตอนรับอยางดียิ่ง  ท้ังจากผูท่ีอยูในวงการดนตรีและผูฟงท่ัวไป  
ซ่ึงยอมรับวาเปนการเสริมคุณคาใหกับงานตนแบบ15 และแผนซีดี 
“BSO Plays Suntaraporn” (ภาพท่ี 10)  ก็เปนท่ีนิยมชมชอบกันใน 
วงกวาง  ทวานาเสียดายท่ีตนแบบท่ีนักวิชาการและนักดนตรีอาชีพ
รวมกันเสนอเอาไวไมไดรับการพัฒนาตอ อยาวาแตจะมีวงดนตรีอ่ืนหรือ
กลุมศิลปนอ่ืนนําไปตอยอดเลย  แมแตผูคิดริเริ่มก็ไมอาจดําเนินงาน
ตอเน่ืองไปไดดวยการเสนอเพลงชุดท่ี 2 เพราะเจาของลิขสิทธิ์และ
เจาของวงซิมโฟนีขาดความสนใจ  รวมท้ังมองไมเห็นคุณคาของงาน   

                                                           
15 เจตนา นาควัชระ, “บี เอส โอ บรรเลงสุนทราภรณ : จาก ‘ตื่นใจ’ ไปสู ‘จับใจ’ 
เมื่อไรจะไปถึง ‘ครองใจ’”, ทางสายกลางแหงการวิจารณ, (กรุงเทพฯ : โอเพนบุกส, 
2555), 252-261. 
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ตัวอยางอีกตัวอยางหนึ่งท่ีอาจจะสงผลในวงกวางไดคือการวิจัย
ดานสถาปตยกรรมไทย โดยเฉพาะดานสถาปตยกรรมพ้ืนบาน (ซ่ึงใช
ศัพทท่ีอิงวิชาภาษาศาสตรวา vernacular architecture) นั้น  การ
ศึกษาวิจัยรุดหนาไปมาก ทําใหเรารูไดวาแกนของสถาปตยกรรมในแต
ละทองถ่ินเปนอยางไร และผู ทํางานภาคปฏิบัติ คือ สถาปนิกจะ
สามารถนําความรูเหลานี้ไปใชในการออกแบบได สําหรับสถาปตยกรรม
ไทยแบบประเพณี หรือท่ีเรียกวา “คลาสสิก” น้ัน ก็มีการวิจัยกันมา
อยางตอเน่ือง และงานวิชาการในลักษณะน้ีมีความจําเปนอยางยิ่ง 
เพราะเทาท่ีเปนมา “สถาปตยกรรมไทย” คือ การลอกแบบของเกา 
โดยท่ีสถาปนิกไมสามารถคิดตอหรือคิดใหมได เพราะยังจับแกนของ

ภาพท่ี 10  การบรรเลงเพลงไทยสากลดวยวงซิมโฟนี : นวัตกรรมทางศิลปะ 
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งานด้ังเดิมไมได “การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” โดยไมสรางนวัตกรรม
นั้นเปนสิ่งท่ีไมพึงประสงคของทุกฝาย  

การท่ีงานวิชาการจะมีบทบาทท่ีผู เขียนเรียกวามีลักษณะ 
constitutive ไดน้ัน  มักจะกอตัวข้ึนมาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมท่ี
ดํารงอยูแลว  โดยท่ีการเติบโตเปนกระบวนการ “เติบโตจากเนื้อใน” 
(organic growth) นักวิชาการและสถาบันการศึกษากลืนตัวเขาไปเปน
เน้ือเดียวกับวัฒนธรรมตนแบบ  สรางนวัตกรรมจากการประสาน
สัมพันธอันแนบแนนกับผูคนในสังคม  ใชความลุมลึกและเฉียบคม
ในทางวิชาการแสวงหาแนวทางใหมท่ีเปนการตอยอดจากของเดิม  
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ พัฒนาการของโนหราของภาคใต  ชาวบานกับ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทํางานรวมกันไดเปนอยางดี  
โดยเฉพาะสถาบันราชภัฏหลายแหงมีบทบาทในการสรางนวัตกรรมท่ีไม
ทําใหเกิดความแปลกแยกจากแนวปฏิบัติของศิลปนพ้ืนบาน และผูดู
ผูชมท้ังท่ีเปนคนในพ้ืนท่ีและเปนผูท่ีมาจากตางถ่ินก็ชื่นชอบตอการคิด
ใหมทําใหมท่ีอาจเรียกไดวาเปนท้ัง constitutive และ integrative ใน
ความหมายท่ีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  โลกของวิชาการสามารถพ่ึง
พันธมิตรท่ีหลากหลายได 

ถาจะยอนกลับไปพิจารณา “วัฒนธรรมอัมพวา” บาง ก็จะ
สังเกตไดวาการคิดใหมโดยท่ีไมท้ิงรากฐานเดิมกอใหเกิดพลวัตมากมาย  
ดังตัวอยางของสถาปตยกรรม  ซ่ึงในข้ันตนเปนการสืบตอศิลปะอยุธยา  
แตการไดสัมผัสกับตางชาติ  โดยเฉพาะอยางย่ิงดวยการติดตอคาขาย
กับจีนในสมัยรัชกาลท่ี 3 เปนตัวกระตุนใหเกิดนวัตกรรม  เห็นไดจาก
อารามตาง ๆ ท้ังท่ีไดรับการบูรณปฏิสังขรณและท่ีสรางข้ึนใหมใน
รัชกาลนี้  นักวิชาการโดยเฉพาะกลุมท่ีเนนหลักการของความบริสุทธ์ิผุด
ผองท่ีปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง (เรียกวาพวก purists) อาจจะมองวา
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ทัศนศิลปในรัชกาลท่ี 3 มีลักษณะท่ีเปนมัณฑนศิลปมากเกินไป คือเนน
ลวดลายท่ีวิจิตรบรรจงและการตกแตงอันพิสดาร ประเด็นเหลานี้
ถกเถียงกันไดในแงของวิชาการ แตสิ่งท่ีมิอาจปฏิเสธไดก็คือ ศิลปะไม
หยุดนิ่ง เพราะศิลปนคิดใหมไดตลอดเวลา ท่ีนาประหลาดคือ นาฏศิลป
และดนตรี ไทยใน ยุคหลั ง เปลี่ ยนแปลงการปกครอง มีลักษณะ
อนุรักษนิยมสูงกวาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยมาก  ท้ังน้ีดวยความ
เขาใจผิดของหนวยงานรัฐ ท่ีรับหนา ท่ีสืบทอดศิลปะราชสํานัก  
โดยเฉพาะดานนาฏศิลปและดนตรี อาจเขาใจวาตนเปนผูรักษาของสูงท่ี
แตะตองไมได  ตนไมท่ีมีแตรากแตไมแตกก่ิงกานสาขาก็คือตนไมท่ีตาย
แลว  ท่ีนาพิศวงย่ิงไปกวาน้ันก็คือ ผูท่ีเขามาทํางานศิลปะในหนวยงาน
ของรัฐดังกลาวจํานวนมากเปนชาวบาน  แตไมชาไมนานก็กลายเปน
ชาวบานท่ีลืมถ่ิน  คิดวาตนคือผูพิทักษมรดกของราชสํานัก  โดยไม
ตระหนักวาราชสํานักนั้นสวนหนึ่งรับมรดกชาวบานจากอัมพวามาสราง
ตอ  ศิลปนรวมสมัยท่ีพยายามจะแสวงหาทางใหมจากรากฐานด้ังเดิม
กลับถูกประณาม  ดังกรณีของ พิเชษฐ  กล่ันช่ืน  ซ่ึงสามารถปรับปรน
นาฏศิลปไทยใหสื่อความกับประชาคมนานาชาติได16  เปนไปไดหรือไม
วา นวัตกรรมของพิเชษฐมิไดมี “สถาบัน” รองรับ ถาจะยอนหลัง
กลับไป 60 ป  เม่ืออธิบดีกรมโฆษณาการในขณะน้ัน  คือ พลโท ม.ล.
ขาบ  กุญชร  นําวงดนตรีไทยมาบรรเลงเพลงไทยเดิมรวมกับวงดนตรี
สากลของกรมประชาสัมพันธท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดังท่ีรูจักกันในนามของ 
“สังคีตสัมพันธ” ก็ไมเห็นมีผูใดคัดคาน ท้ัง ๆ ท่ีฝายดนตรีไทยตองยอม

                                                           
16 โครงการวิจัย “การวิจารณในฐานะปรากฏการณรวมสมัยเพ่ือพัฒนาความรู
ดานสังคมศาสตรการวิจารณ” ไดช้ีใหเห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของการคิดใหม
ของศิลปนผูน้ี  และไดวิเคราะหผลงานของเขาไวในหนังสือ พิเชษฐ  กลั่นช่ืน : 
ทางไปสูการอภิวัฒนของนาฏศิลปไทย, (กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2550). 
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ปรับตัวดวยการต้ังเสียงเครื่องดนตรีไทยใหเขากับบันไดเสียงสากล  
เพลงไทยแปลงดังกลาวยังเปนท่ีชื่นชอบกันจนถึงทุกวันน้ี  สวนหน่ึง
เพราะมี “สถาบัน” รองรับ ณ จุดเริ่มตนใชหรือไม อันท่ีจริง แมแตใน
หนวยราชการเองท่ีรับผิดชอบดานดนตรีและนาฏศิลปก็มีการปรับทารํา
โดยไดรับอิทธิพลจากบัลเลตของตะวันตก  แตก็ไมมีผูกลาคัดคาน  
เพราะครูผูสรางนวัตกรรมซ่ึงมีประสบการณจากโลกตะวันตกมีสถานะ
ทางสังคมท่ีสูงมาก ประเด็นเหลานี้หาคําตอบยาก แตก็เปนหนาท่ีของวง
วิชาการท่ีจะวิเคราะหประสบการณดังกลาว ในระดับท่ีเรียกวา 
“analytical”  แล ว เสนอทางออก ท่ี เป นรูปธรรมในแนว ท่ี เป น 
“constitutive” ซ่ึงไมจําเปนเสมอไปวาจะตองลงมือปฏิบัติเองในทุก
กรณี การสรางพันธมิตรดวยการใชความรูเปนตัวนําจะตองประสบกับ
อุปสรรคขวางก้ันท่ีไมมีวันจะกาวขามไปไดเสมอไปหรือ 

จะเห็นไดวา ความสํานึกในเรื่องของวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมีอยูใน
ชีวิตไทยอยูแลว แตเปนความสํานึกท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติ 
และในขณะเดียวกันก็เปนตัวผลักดันใหเกิดการสรางใหมไดตลอดมา              
ผูท่ีไมเปดทางใหวัฒนธรรมไดปรับตัวก็คือ ผูท่ีไมรูจักวัฒนธรรมไทย 
ประเด็นท่ีอาจจะตองถกเถียงกันอยางไมรูจบก็คือ  วัฒนธรรมเปนวิถี
ชีวิตท่ีดําเนินไปโดยธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมีกลุมบุคคลผูมี
อํานาจ หรือมีบารมี หรือมีความเปนผูนําเขามากํากับทิศทาง ผูเขียนมี
ความโนมเอียงท่ีจะคิดวาเปนไปไดท้ังสองทาง และใหคุณใหโทษไดใน
ท้ังสองกรณี ดวยเหตุน้ี ความสํานึกในเรื่องของวัฒนธรรมจึงเปนเรื่อง
ของการครองสติไปพรอมกันดวย สําหรับมหาวิทยาลัยน้ัน การท่ีเรา
รวมกันประกาศรับภารกิจท่ี 4 ในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมน้ัน 
ก็เทากับเปนการยอมรับวา เราพรอมท่ีจะออกแรงกายและแรงใจในการ
ทํากิจดังกลาว “ความไมเปนธรรมชาติ” ไมใชสิ่งท่ีเลวรายเสมอไป 
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เพราะการรับนักศึกษาเขามา “เรียนลัด” ในมหาวิทยาลัยก็เปนการ
กําหนดใหผูเรียนตองเรียนรูโดยวิธีท่ีไมเปนธรรมชาติอยูแลว ดวยการ
กําหนดระยะเวลาศึกษา การกําหนดหลักสูตร การต้ังมาตรฐาน การ
สอบ ฯลฯ ท้ังหลายท้ังปวงน้ีตางจาก “มหาวิทยาลัยชีวิต” มาก แต
ความเขมขนของชีวิตมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะในชวงปริญญาตรีท่ีมีท้ัง
องคประกอบของวิชาการและองคประกอบของ “ชีวิตมหาวิทยาลัย” 
น้ัน จะฝงใจผูท่ีไดผานระบบอุดมศึกษา และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
จํานวนมากท่ีไดรับ “การศึกษาท่ีดี” จะสํานึกในบุญคุณสถาบัน 
การศึกษาของตนไปตลอดชั่วชีวิต  

เม่ือหลายปมาแลว หัวหนาวิทยาลัย Fitzwilliam College 
มหาวิทยาลัย Cambridge มาเยี่ยมกรุงเทพฯ และพวกเราศิษยเกาได
รวมกันตอนรับทาน กอนท่ีทานจะกลาวอําลา ทานต้ังคําถามวา พวก
เราไดอะไรจากการเรียนหนังสือท่ีน่ัน ผูเขียนไดรับมอบหมายใหเปน
ผูตอบแทนกลุมศิษยเกา และก็ตอบดวยประโยคสั้น ๆ วา “You gave 
us a chance to grow up.” (ทานใหโอกาสเราไดเติบโต) คือเติบโต
ท้ังในทางปญญาความรูและในทางวัฒนธรรม กลาวโดยสรุปก็คือ เราจะ
ทําอยางไรใหกระบวนการซึมซับและกระบวนการสรางวัฒนธรรมท่ีไม
เปนธรรมชาติน้ีปรับตัวใหเปนความสํานึกท่ีดําเนินไปราวกับเปนของ
ธรรมชาติใหได  มีคําคมของนักเขียนชาวฝรั่งเศส Émile Henriot 
(ค.ศ. 1889-1961) เก่ียวกับวัฒนธรรมวา “La culture, c’est tout 
ce qui reste, quand on a tout oublié.” (วัฒนธรรมคือทุกสิ่งท่ี
หลงเหลืออยูเม่ือเราไดลืมอะไร ๆ ไปหมดแลว) ถาไปถึงจุดนั้น สิ่งท่ีไม
เปนธรรมชาติก็ไดกลายเปนธรรมชาติไปแลว อุดมคติอันสูงสงเชนนี้
นาจะชวนใหเกิดความหวังมากกวาความทอแท 

วัฒนธรรมส�ำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย

วัฒนธรรมส�ำนึก
รากฐานของอุดมศึกษาไทย

ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.เจตนา  นาควัชระ

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2562

เลขมาตรฐานสากล :   

ต้นฉบับ 

อรพินท์  คำาสอน

แบบปก

กรรณิการ์  ถนอมปัญญารักษ์

บรรณำธิกำร

สาวิตรี  ทองอุไร

รูปเล่ม

พงศธัช  กิจชนม์

จัดท�ำโดย

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิมพ์ที่ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา     บาท

60



59 
 

11/12/61 

เม่ือกลาวถึงกระบวนการกํากับทิศทาง (ท่ีอาจไมเปนธรรมชาติ)  
นักประวัติศาสตรของเราบางคนมักจะชอบเลาเรื่องขบขันท่ีเกิดข้ึนใน
สมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
เชนเรื่องท่ีกําหนดใหผูคนตองสวมหมวกเพ่ือไปสถานท่ีราชการ หรือการ
สงเสริมอาชีพขายกวยเต๋ียวใหกับคนไทย (แทนท่ีจะปลอยไวในมือคน
จีน)  การขอใหสุภาพบุรุษจูบลาภรรยากอนออกจากบานไปทํางานทุก
วัน  แตเราก็ปฏิเสธไมไดเชนกันวายุคของการชักชวนให “เชื่อผูนําชาติ
พนภัย” เปนชวงท่ีรัฐบาลมีนโยบายทางวัฒนธรรม  และมีการรณรงค
กันอยางจริงจัง  (สิ่งท่ีหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบันท่ีเห็นไดงายก็คือการ
เคารพธงชาติ  เวลา 8 นาฬิกา และเวลา 18 นาฬิกา)  แตถาจะลอง
พิจารณาหลักฐานท่ีเปนรูปธรรมดูสักครั้ง  เราก็จะตองยอมรับวา
นโยบายทางวัฒนธรรมมิใชเปนเรื่องท่ีนาหัวเราะไปเสียท้ังหมด  เม่ือ 
“จารึกวัดโพธิ์” ใชรอยกรองในการถายทอดวิชาเพ่ือท่ีจะใหจดจําได
งาย  รัฐบาลไทยในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็ใชเพลงและรอยกรอง
ปลูกความสํานึกในเรื่องวัฒนธรรม  ดังเพลงรองท่ีออกอากาศเปน
ประจํ าทางวิ ท ยุกระจาย เสี ย งแห งประเทศไทย   อัน มีชื่ อ ว า 
“วัฒนธรรม” 
 

วัฒนธรรม 
คํารอง พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ) 
ทํานอง เอ้ือ สุนทรสนาน 

วัฒนธรรมจะนําไทยแผไพศาล 
ไทยตองรวมบริหารเปนการใหญ 
การแตงกายมีระเบียบเรียบวิไล 
สุขภาพอนามัยดีท่ัวกัน 
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ท้ังมีศีลธรรมประจําไว 
อีกต้ังใจกอบกิจการงานแข็งขัน 
ประพฤติชอบตามระบอบกฎหมายนั้น 
ไมผิดผันฝนขนบประเพณี 
 
หม่ันศึกษาหาความรูมาสูตัว 
สรางครอบครัวเปนหลักฐานม่ันคงท่ี 
อุทิศกายทุกโอกาสเปนชาติพลี 
จึงสมท่ีไทยอารยะวัฒนธรรม 
 

เพียงวรรคแรกก็ประกาศความเชื่ออยางหนักแนนแลววา 
ปจจัยท่ีจะสรางความเจริญรุงเรืองใหแกชาติคือวัฒนธรรม ไมใชการแผ
ขยายอาณาเขตดวยสงคราม เชนเดียวกับแนวคิดขององคชายตัวหลุน
ในภาพยนตรเรื่อง มูหลาน ท่ีอางมาขางตน (แตรัฐบาลไทยในขณะน้ันก็
ไมลังเลท่ีจะเขาสูสงครามอินโดจีน!) ยุคปจจุบันของเราเนนเรื่องการ
บริหารจัดการมาก แตเพลงรองเพลงนี้ก็สนับสนุนสงเสริมทิศทาง
เดียวกัน และกลาวถึง “การบริหารจัดการวัฒนธรรม” (cultural 
management) กอนท่ีจะมีคํานี้เสียอีก วรรคท่ี 3 เปนเรื่องของการแตง
กาย ซ่ึงนาจะเปนแนวของการเดินตามแบบตะวันตก ซ่ึงเปนสมัยนิยม
ในขณะน้ัน วรรคท่ี 4 เปนเรื่องสุขภาพอนามัย ซ่ึงก็เปนไปในแนว
เดียวกันกับวิถีของสังคมอารยะท่ีตองการใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
(และในบางสังคมท่ีหลงวาตัวเองเปนผูศิวิไลซ เชน สหรัฐอเมริกา พรรค
การเมืองบางพรรคก็พยายามขัดขวางไมใหรัฐเขามารับผิดชอบในเรื่องนี้
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อยางเต็มท่ี แสดงวาไทยเราคิดเรื่องน้ีกอนหนาเขานานมาก และก็ไดลง
มือปฏิบัติจริง แมระบบจะยังขาดตกบกพรองอยูมาก) 

วรรคท่ี 5 เปนเรื่องของศีลธรรม โดยท่ีเราตองไมลืมวา “จารึก
วัดโพธิ์” จํานวนมากเปนรอยกรองสั่งสอนศีลธรรม (didactic verse) 
เม่ือพระศาสนาพร่ําสอนเรื่องสัมมาอาชีวะเอาไว วรรคท่ี 6 จึงรับคํา
สอนน้ีมาเปนหลักการท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในการสรางสังคม และก็
แนนอนท่ีสุดท่ีสังคมจะดําเนินไปดวยดีก็คือเม่ือผูคนเคารพกฎหมาย 
เรื่องของการปกครองดวยกฎหมาย (the rule of law) จึงไดรับการ
บรรจุไวในวรรคท่ี 7 เม่ือวัฒนธรรมเปนเรื่องของการสืบทอดและ
สรางใหมบนรากฐานท่ีมีมา วรรคท่ี 8 จึงวางแนวทางของการเคารพ
ขนบประเพณี (อันดีงาม) เอาไว 

ในปจจุ บันเราพูดถึง “สังคมแหงการเรียนรู” (learning 
society) นัยของวรรคท่ี 9 คือ การปลูกฝงความกระหายใครรู  ซ่ึง
นาจะเปนท้ังการเรียนรูดวยตนเอง (self-education) และการเรียนรู
ตลอดชีวิต (lifelong learning) จากปจเจกบุคคลไปสูหนวยของสังคม 
ครอบครัวถือไดวาเปนหนวยท่ีสําคัญท่ีสุดในการหลอหลอมทาง
วัฒนธรรม ดังท่ีระบุไวในวรรคท่ี 10 และเราก็คงจะอดคิดตอไปอีกไมได
วา คนไทยเรานั้นถือวาการศึกษาเริ่มตนท่ีครอบครัว ผูท่ี “ไรการศึกษา” 
ไมใชผูท่ีไมไดไปโรงเรียนหรือผูท่ีไมมีวุฒิบัตรใด ๆ มาแสดง แตคือผูท่ี 
“พอแมไมสั่งสอน” จากหนวยเล็กไปสูหนวยใหญคือชาติ ความรักชาติท่ี
ไดรับการเรียกรองไวในวรรคท่ี 11 คือการเสียสละเพ่ือชาติ  จึงกิน
ความหมายลึกซ้ึงกวาคําภาษาอังกฤษวา patriotism และก็ชวนให
คิดถึงคําคมของประธานาธิบดี John F. Kennedy แหงสหรัฐอเมริกา 
ท่ีวา “จงอยาถามวาประเทศชาติจะทําอะไรใหทานได แต (จงถามวา) 
ทานจะทําอะไรใหประเทศชาติได” (Ask not what your country 
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can do for you, but what you can do for your country.) วรรค
ท่ี 12 สรุปความไดอยางงามงดวา ถาทําไดดังท่ีกลาวมาขางตน ไทยเรา
จึงจะเปนสังคมอารยะท่ีเปยมดวยวัฒนธรรม   

จะเห็นไดวา งานศิลปะชิ้นเล็ก ๆ คือเพลงรองสั้น ๆ เพลงหนึ่ง
มิใชการโฆษณาชวนเชื่อของกลุมการเมืองท่ีบองต้ืน หรือกลุมผูมีอํานาจ
ท่ีไรมันสมอง แตนี่เปนการกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรมท่ีมองประเด็น
ไดอยางรอบดาน คําถามก็คือวา เราทําสิ่งท่ีพูดไดมากนอยเพียงใด              
วาทกรรมท่ีอางมาเปนเพียงผลงานทางวรรณศิลปผนวกคีตศิลปท่ีเปยม
ดวยสุนทรียภาพเทานั้นหรือ แต 70 ปผานไปเนื้อหาของเพลงนี้ยังสราง
ความประทับใจใหเราได การไดกลับไปสนทนากับอดีตในเรื่องของความ
สํานึกทางวัฒนธรรมอาจจะทําใหเราฉุกคิดและไดคิด ปญหาของคนท่ี
ชอบเนนการปฏิบัติแตไมชอบท่ีจะปฏิบัติสิ่งท่ีตนต้ังไวเปนอุดมคติดูจะ
เปนปญหาเรื้อรังของสังคมไทย 

เม่ือไดยอนกลับไปหาพันธมิตรในหมูคนไทยเอง ท้ังในอดีตท่ี
ไกลตัวและใกลตัว  เรานาจะลองแสวงหาพันธมิตรท่ีตางวัฒนธรรมกับ
เราบาง  ผูเขียนเลาเรียนมาทางดานยุโรปศึกษา จึงใครท่ีจะเสนอ
ตัวอยางท่ีมาจากตะวันตก ประเทศท่ีใหความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรม
มากคงจะเปนฝรั่งเศสและเยอรมนี  สําหรับเยอรมนีผูเขียนไดชี้แจง
มาแลวในตอนตนวา ระบบบริหารของเขากําหนดใหกระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยเดียวกัน กรณีของ
ฝรั่งเศสนาสนใจมากในแงท่ีมีการต้ังกระทรวงวัฒนธรรมข้ึนมาอยางเปน
ทางการเม่ือ ค.ศ. 1959  โดยท่ีประธานาธิบดี Charles de Gaulle 
ไดเชิญนักประพันธและนักวิจารณศิลปะผูมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ คือ 
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André Malraux (ค.ศ. 1901-1976)  มาเปนรัฐมนตรีคนแรก17  จริง
อยู รัฐบาลแตละชุดและรัฐมนตรีแตละคนอาจจะมีจุดเนนในเชิง
นโยบายท่ีแตกตางกันไป แตหลักการใหญท่ีไมเคยเปลี่ยนแปลงก็คือ  
การหลอหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพดวยวัฒนธรรม และภาระหนาท่ีนี้
มิไดละเลยมิตินานาชาติ แตเราจะตองไมลืมวา การบริหารจัดการท่ีดี
เปนเพียงตัวเสริมความสํานึกทางวัฒนธรรมท่ีคนฝรั่งเศสมีอยูแลวเปน
ทุนเดิม แมแตในชวงท่ีฝรั่งเศสตกอยูในหวงแหงความรุนแรงเม่ือเกิดการ
ปฏิวัติข้ึนในป ค.ศ. 1789  กลุมผูนําการปฏิวัติก็ยังมีใจท่ีจะคิดถึงการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ( ท้ัง ๆ ท่ีในชวงตนของการปฏิวั ติ  
ชาวบานแสดงออกถึงความเคียดแคนท่ีมีตอชนชั้นสูงดวยการทําลาย
มรดกเหลานี้ไปไมนอย) ฝรั่งเศสไมลังเลท่ีจะใชงานศิลปะเปนตัวกระตุน
ความสํานึกเชิงวัฒนธรรม จะสังเกตไดวา ผูเขาชมพิพิธภัณฑสวนใหญ
ในปจจุบันเปนชาวฝรั่งเศสเอง ชาวตางประเทศมีเปนสวนนอย แมมีการ
แยกกระทรวงกัน แตการศึกษากับวัฒนธรรมก็เสริมพลังใหแกกัน 
ผูเขียนเคยติดตามกลุมนักเรียนชั้นประถมเขาไปในพิพิธภัณฑศิลปะ
สมัยใหมท่ีกรุงปารีส วิธีการท่ีครูต้ังคําถามกับหนูนอยเหลาน้ัน และ
ความกระตือรือรนของนักเรียนในการแสดงออกวาพวกเขา “เห็นอะไร” 
และ “คิดอยางไร” กับสิ่งท่ีเห็น เปนการให “การศึกษา” ท่ีทําให
ผู เ ขียนท่ึง การจัดการทางวัฒนธรรมเปนไปเพ่ือมหาชน ดังนั้น 
กระทรวงฯ จึงไดรับหนาท่ีเพ่ิมข้ึนมาในป ค.ศ. 1997 แลวปรับชื่อ
หนวยงานเปน “กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร” (Ministère de 
la Culture et de la Communication)  โดยใหการดูแลสื่อตาง ๆ 
                                                           
17 สดช่ืน  ชัยประสาธน, อ็องเดร  มาลโรซ : นักเขียน  นักวิจารณศิลปะ และ
รัฐมนตร,ี (นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 91-
121. 
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รวมท้ังอินเทอรเน็ตดวย  อันท่ีจริงเราอาจจะสัมผัสกับผลของความ
สํานึกและการจัดระบบทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสไดโดยไมตองเดินทาง
ไปประเทศฝรั่งเศส ท้ังน้ีดวยการรับชมโทรทัศนชอง 5 ของฝรั่งเศส        
(TV 5 [อานออกเสียงวา “เตเวแซ็งก”])  ซ่ึงไดรับการเผยแพรไปท่ัวโลก 
เพียงแครายการประเภทสารคดี ซ่ึงมักจะเปนสารคดีทางวัฒนธรรม ก็
นําหนาสถานีโทรทัศนอ่ืน ๆ ในระดับนานาชาติไปแลว  แตเง่ือนไขท่ีไม
อาจเลี่ยงไดก็คือ ผูชมตองรูภาษาฝรั่งเศส (หรือภาษาอังกฤษ เพ่ืออาน
คําบรรยาย) 

จะขอนําประสบการณสวนตัวมาแบงปน ณ ท่ีน้ี ในชวงป พ.ศ. 
2539-2542 ผูเขียนไดรับทุนประเภทเมธีวิจัยอาวุโสจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหสรางคณะผูวิจัยข้ึนเพ่ือศึกษา
ประเด็น “กวีนิพนธในฐานะพลังทางปญญาของสังคมรวมสมัย : 
ประสบการณจากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน  ฝรั่งเศส และ
เยอรมัน” และไดเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสรวมกับผูวิจัยสาขากวี
นิพนธฝรั่งเศส  ในชวงแรกไดเขารวมประชุมเรื่องกวีนิพนธท่ี “ศูนย
นานาชา ติ ว า ด ว ยกวี นิพนธ  ( แห ง เ มื อ ง )  ม า ร เ ซย ”  ( Centre 
International de Poésie Marseille) เปนท่ีนาสังเกตวา กวีนิพนธซ่ึง
เปนประเภทของวรรณศิลปท่ีอาจมีผูสนใจนอยในยุคปจจุบันไดรับการ
สนับสนุนเปนลําดับตน ๆ จากเมืองมารเซยเองและจากรัฐบาลกลาง  
แตสิ่งท่ีนาท่ึงสําหรับผูเขียนก็คือ  กวีฝรั่งเศสสวนใหญท่ีมารวมประชุม 
ณ ท่ีน้ัน เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาปรัชญามา  
บางคนเปนศาสตราจารยดานปรัชญา หมายความวา พ้ืนฐานการศึกษา
ทางปรัชญากระตุนใหเกิดการแสดงออกในรูปของกวีนิพนธ วัฒนธรรม
ของเขาหลอหลอมใหผู ท่ีไดรับการฝกฝนใหเปนนักคิดถายกรอง
ประสบการณชีวิตออกมาเปนงานสุนทรีย  แทนท่ีจะสื่อสารดวย                
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วาทกรรมท่ีเปนนามธรรมดังท่ีกระทํากันอยูเปนปกติวิสัย ขอสังเกต             
อีกประการหน่ึงคือ กวีจํานวนไมนอยสนใจการแปลกวีนิพนธจาก
ภาษาตางประเทศ แสดงวาเปดรับประสบการณจากตางถ่ินและตาง
วัฒนธรรมอยูเปนประจํา กลุมท่ีกลาวถึงน้ีอาจจะเปน “ปญญาชน” ท่ี
หางไกลจาก “ชาวบาน” และเปน “ผลผลิตของมหาวิทยาลัย” แสดงวา
มหาวิทยาลัยของเขาประสบความสําเร็จในภารกิจดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเปนอยางดี คงจะเปนการยากท่ีจะกลาวใหชัดเจนลงไป
วา ปญญาชนผูมีอารมณสุนทรียเหลาน้ีเปนกวีดวยธรรมชาติของตนเอง 
(ดังท่ีกวีเอกของไทย อังคาร กัลยาณพงศ กลาวไวเชิงทีเลนทีจริงวา          
เขาเปนกวีมาต้ังแตชาติกอนแลว !) หรือเปนเพราะสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรม (ท่ีสวนหน่ึงเปนผลจากการกําหนดทิศทางนโยบายของรัฐ) 
เอ้ือใหเขาพัฒนาความสามารถไปในทางน้ี เรื่องของการสนับสนุนจาก
องคกรของรัฐเปนสิ่ง ท่ีนาเรียนรู  เพราะผู กําหนดนโยบาย (และ
นักวิชาการท่ีใหคําแนะนําตอผูกําหนดนโยบาย) มีความคิดคลายกับ
นักธรรมชาติวิทยาท่ีพยายามจะอนุรักษและตออายุใหกับสัตวและพืชท่ี
ใกลจะสูญพันธุ เพราะก็เปนท่ีทราบกันดีอยูวานักอานรวมสมัย (ถาพวก
เขายังเปนพลังทางสังคมอยู) นิยมอานนวนิยายมากกวากวีนิพนธ (ใน
ทํานองเดียวกัน องคกรสนับสนุนศิลปะ คือ Arts Council ของอังกฤษ
ก็สนับสนุนสํานักพิมพเฉพาะท่ีจัดพิมพกวีนิพนธ !)   
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ผู เ ขียนไดไปเ ย่ียม “เคหาสนกวี นิพนธ” (Maison de la 
Poésie) แหงกรุงปารีส (ภาพท่ี 11) (ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ของรัฐเชนกัน)  และไดมีโอกาสสนทนากับผูอํานวยการฯ  พรอมท้ังได

มอบแผนพับของโครงการวิจัย “กวีนิพนธในฐานะพลังทางปญญาของ
สังคมรวมสมัย : ประสบการณจากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน 
ฝรั่งเศส และเยอรมัน” ใหพิจารณา และไดรับปฏิกิริยาในข้ันตนจาก
ทานวา โครงการในลักษณะน้ียังไมเคยมีผูใดทํามากอน (ผลของ
โครงการเปนอยางไร ผูเขียนไมมีหนาท่ีประเมินดวยตนเอง ขอมูลท่ี
พอจะใหได ก็เปนวา หนังสือท่ีนักวิจัยของโครงการฯ เขียนข้ึนได
กลายเปนตําราการศึกษากวีนิพนธในมหาวิทยาลัย และเปนแรงกระตุน

ภาพท่ี 11  เคหาสนกวีนิพนธ : ไมยอมอับจนในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม 
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ในการสรางสรรคใหแกกวีไทยบางคน) เม่ือกลาวถึงกิจกรรมในดาน
ศิลปวัฒนธรรม ก็อดคิดถึงตัวอยางจากประเทศเยอรมนีและออสเตรีย
ไมได  เพราะในเมืองใหญ ๆ ของประเทศท้ังสองได มีการจัดต้ัง 
“เคหาสนแหงวรรณคดี” (เรียกเปนภาษาเยอรมันวา “Literaturhaus” 
ซ่ึงอาจแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา House of Literature) ข้ึน เพ่ือจัด
กิจกรรมประเภทตาง ๆ เชน การอานกวีนิพนธหรือวรรณกรรมประเภท
อ่ืนโดยผูเขียนหรือนักแสดงอาชีพ การสัมมนา การเปดตัวหนังสือ และ
ทุกแหงจะมีหองสมุดวรรณกรรม (เนนรวมสมัย) ไวบริการประชาชน 
ดวยเหตุบังเอิญสถานท่ีตั้งเคหาสนแหงวรรณคดีในกรุงเบอรลินเปนท่ีต้ัง
ของรานอาหารรสอรอยและรานขายหนังสือชั้นดีดวย จึงเทากับเปนการ
เอ้ือใหเกิดประชาคมทางวัฒนธรรมข้ึนมาในลักษณะหนึ่ง 

ในดานของนโยบาย  เราอาจจะเรียนรูจากประเทศอังกฤษได
เชนกัน กรณีตัวอยางของอังกฤษนาสนใจมาก  เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 
สงบลง ท่ีปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษ คือ นักเศรษฐศาสตรผูเปนท่ีรูจักใน
ระดับโลก คือ Lord John Maynard Keynes (ค.ศ. 1883-1946)  
แนะนําใหรัฐบาลลงทุนในดานศิลปวัฒนธรรมกอนสิ่งอ่ืนใด  แมประเทศ
จะยังอยูในสภาพทรุดโทรม  แตผลในระยะยาวตอสังคมจะเปนคุณ
อเนกอนันต “The Arts Council of Great Britain” จึงไดรับการ
จัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1946  โดยมีพระราชบัญญัติ
รองรับ  สงผลใหศิลปะสาขาตาง ๆ ในอังกฤษ โดยเฉพาะดนตรี ละคร 
และทัศนศิลป ฟนตัวไดอยางรวดเร็ว จนทําใหอังกฤษมีบทบาทเปนผูนํา
ในระยะตอมา ประเด็นท่ีวาดวยการใชเงินของรัฐในการสนับสนุน
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมีหลักการและเง่ือนไขท่ีรองรับอยู หลักการ
ท่ีสําคัญคือ การเอ้ือใหมหาชนในวงกวางไดสัมผัสกับงานศิลปะท่ีมี
คุณคา 
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ตัวอยางของความสําเร็จจากเกาะอังกฤษอีกตัวอยางหน่ึงคือ 
การจัดมหกรรมดนตรีท่ีเรียกวา The Promenade Concerts (The 
Proms) (ภาพท่ี  12)  ในชวงฤดูรอนของทุกป  ในอาคารแสดง
อเนกประสงคคือ The Royal Albert Hall  ซ่ึงจุคนไดถึง 6,000 คน  มี
การจําหนาย “ต๋ัวยืน” ท่ีราคาถูกมาก  ถึง 1,400 ใบ ใหแก “ผูท่ีมี

รายไดนอย แตรสนิยมสูง” สถิติลาสุดคือ มีผูเขาชมเฉลี่ยไดถึง 93% ตอ
วัน  ในมหกรรมท่ีดําเนินตอเน่ืองกันถึง 57 วัน จัดไดวาเปนมหกรรม
ดนตรีท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงการแสดงสดทุกรายการไดรับการถายทอด
ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนจาก BBC ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  มีจํานวนผูฟงทางวิทยุกระจายเสียงรายการละประมาณ 2 
ลานคน  และผูชมทางโทรทัศนประมาณ 12 ลานคน  คาใชจายกวาครึ่ง

ภาพท่ี 12  Last Night of the Proms : 
คืนสุดทายของมหกรรมดนตรีท่ีใหญท่ีสุดในโลก 
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มาจากภาษีวิทยุและโทรทัศนท่ีมหาชนจายใหตามกฎหมาย  และ BBC  
เปนผูจัดการนํามาใช การแสดงสวนใหญเปน “ดนตรีคลาสสิก” ศิลปะ
ท่ีมีคุณคายังมีผูดูผูชมในสังคมรวมสมัยอยู 

ผลการวิจัยในโครงการวิจารณฯ  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก 
สกว. ตอเนื่องมาต้ังแต พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบันยืนยันวา ในสวนของผู
สรางสรรคน้ัน  งานศิลปะท่ีทรงคุณคาเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง แตความ
สนใจของมหาชนชาวไทยถดถอยไปเรื่อย ๆ เหตุใดอังกฤษและยุโรปยัง
มีมหาชนผูรักศิลปะอยู  คําตอบท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ ศิลปะเปนสวนหน่ึง
ของชีวิตประจําวันตอเน่ืองกันมาเปนศตวรรษ  ท้ังครอบครัว  โรงเรียน  
และชุมชนสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเขาถึงศิลปะ  ท้ังในฐานะของผู
ปฏิบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะของผูรักสมัครเลน (amateurs)18 
และของผูรับ สื่อท่ีมิไดมุงคากําไรมีบทบาทท่ีโดดเดนในการเผยแพรงาน
ศิลปะ  โดยเฉพาะบทบาทของ BBC เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา การ
จัดการท่ีดีจะสงผลอันพึงประสงคได ถาต้ังอยูบนฐานแหงความสนใจ
ของมหาชน ความสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมท่ีมีตอชีวิตเปนสิ่งท่ี
ปลูกฝงได หลอหลอมได สงเสริมและพัฒนาได มหาวิทยาลัยตะวันตก
กระทําภารกิจน้ีไดอยางดีย่ิง ท้ังในสวนท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ  มหาวิทยาลัยไทยคิดถูกแลวท่ีบรรจุภารกิจดานน้ีเอาไวใน
ภารกิจหลัก 4 ประการ เราจะไดพิจารณากันตอไปวา กรอบของ
อุดมศึกษาเอ้ือตอภารกิจนี้หรือไมเพียงใด 

                                                           
18 Chetana Nagavajara, “Music-Making versus the Commodification of 
Music: A Call to Enlightened Amateurs”, Bridging Cultural Divides, 
(Nakhon Pathom: Faculty of Arts, Silpakorn University, 2014), 199-
201. 
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 จากตัวอยางอันหลากหลายท้ังในอดีตและปจจุบัน  ท้ังในบาน
ของเราเองและในตางประเทศ เราคงจะเกิดความชัดเจนวา วัฒนธรรม
สํานึกเกิดข้ึนไดในรูปแบบและบริบทตาง ๆ จนอาจจะชวนใหเราสรุป 
ไดวา วัฒนธรรมสํานึกเปนสวนหน่ึงของมนุษยผูเจริญแลว และการท่ี
กลุมบุคคล องคกร หรือรัฐ อาสาเขามา “จัดการวัฒนธรรม” นั้น ก็เปน
เพราะความเชื่อท่ีวา ความสํานึกในพลังของวัฒนธรรมเปนตัวกระตุนให
สังคมพัฒนาไปสูความเจริญรุงเรืองไดในรอบดาน  มหาวิทยาลัยอันเปน
แหลงสั่งสมความรูและบารมีในทางปญญาจึงนาจะอยูในฐานะท่ีจะทํา
ความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอปรากฏการณทางวัฒนธรรมตาง ๆ  และชวย
ชี้ทางใหแกสังคมไดวา ควรจะปลุกและปลูกวัฒนธรรมสํานึกอยางไรจึง
จะนําทางไปสูสังคมอารยะได 
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4.  วัฒนธรรมอุดมศึกษา 
 

ผูเขียนมีความเชื่อวา การท่ีอุดมศึกษาจะทําหนาท่ีชวยสังคมใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดน้ัน อุดมศึกษาจะตองเขาใจตัวเอง
เสียกอน  น่ันก็คือสามารถใชและเสริมศักยภาพของวัฒนธรรม
อุดมศึกษาเพ่ือการนี้ใหไดอยางเต็มท่ี แลวจึงจะอยูในฐานะท่ีรับใชสังคม
ไดดวยความม่ันใจ 

เปนท่ีทราบกันดีอยูวา อุดมศึกษาของไทยมิไดกอกําเนิดข้ึนมา
ในลักษณะของ “การเติบโตจากเนื้อใน” (organic growth) ท่ีได
กลาวถึงไวแลวในบทท่ี 3 แตเปนการเดินตามแบบตะวันตก สิ่งท่ีผูเขียน
จะกลาวตอไปน้ีอาจกระเดียดไปในทางของความเชื่อถือโชคลาง 
(superstition) คือเราเริ่มชาไป  ถาเริ่มเสียต้ังแตในสมัยรัชกาลท่ี 3  
ในชวงท่ีมีการสั่งสมภูมิปญญาและความรูจาก “แผนดินแม” และ
เพียงแตหยิบยืมเทคนิควิทยาตะวันตกบางลักษณะมาใชเปนเครื่องมือใน
การจัดการ เราคงจะไดอุดมศึกษาอีกแบบหน่ึง ประวัติของอุดมศึกษา
ไทยท่ีเลาขานกันมาวาเปนการปรับจากฐานของโรงเรียนขาราชการ              
พลเรือน  ไปจนถึงการต้ังวิชาแพทยศาสตรและวิศวกรรมศาสตรข้ึน
กอน แสดงใหเห็นถึงปรัชญาการศึกษาแบบ “ประโยชนนิยม” (utili- 
tarianism) น้ัน  ยัง ไมสามารถอธิบาย ท่ีมาของปญหาหลักของ
อุดมศึกษาไทยได โชครายอีกประการหนึ่งก็คือ พระผูสรางมหาวิทยาลัย
แหงแรก คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวสวรรคตเร็ว
เกินไป เราจึงขาดผู นําทางท่ีรู ซ้ึงท้ังวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ตะวันตก ตราบจนทุกวันน้ีศิษยของตะวันตกผูวานอนสอนงายใน
มหาวิทยาลัยไทยจํานวนไมนอยก็ยังไมสามารถคิดท้ังระบบไดดวย
ตนเอง  และหาทางออกงาย ๆ ดวยการจับเน้ือหาไทยเขาชองวิชาการ
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หรือ ทฤษฎีตะวันตก ตัวอยางท่ีจะยกมาใหพิจารณามาจากเอกสารของ
คณะกรรมการดานอุดมศึกษาชุดหน่ึงท่ีต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2475 ซ่ึงนา
สะพรึงกลัวไมนอยเลย 

“ในประเทศสยามมีแตการสอนเลนดนตรี
เปนสวนตัว  ยังไมมีโรงเรียนดนตรีท้ังชั้นกลางและ
ชั้นสูง ถาจะเริ่มสอนก็นาจะให มีในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หาผูชํ านาญการสอนมาจากตาง 
ประเทศใหสอนตามหลักของเขาซ่ึงถ่ีถวนลึกซ้ึง และ
ในขณะเ ดียว กัน ให เ ขา ศึกษาดนตรี ไทย  และ
เปรียบเทียบเอาเขาระเบียบของเขา แลวสอนคนไทย
อีกที  ถาทําไดดังน้ีแลว ดนตรีไทยอาจเจริญกาวหนา
และรุงเรืองข้ึนอีก อาจมีผูประพันธดนตรีไทยตาม
หลักของฝรั่ง  ท้ังการเลนก็คงจะดีข้ึนอีกมากดวย...”19 

 โชคดีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป เ ดียวกันน้ัน  
ขอเสนอนี้จึงตกไป ดนตรีไทยยังคงรอดชีวิตมาได  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขนบด้ังเดิมท่ีดําเนินไปในระดับชุมชน มหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนดนตรี
ไทยอยางเปนทางการในหลักสูตรยังแสวงหาทิศทางอยูวา จะจัดการ
เรียนการสอนดนตรีไทยใหมีลักษณะของ “อุดมศึกษา” อยางแทจริงได
อยางไร  แตประเด็นท่ีเรามิอาจมองขามไดก็คือ ขอเสนอจากป พ.ศ. 
2475 ท่ีอางมาน้ีมิใชเปนเพียงการหยิบยืมเทคนิควิธีของตะวันตกมาใช
รองรับการพัฒนาเน้ือหาวิชาการของไทย  แตเปนการฝากตัวเปนศิษย

                                                           
19 อางตาม : เจตนา  นาควัชระ, “เหลียวหลังแลหนาเพ่ืออนาคตอุดมศึกษาไทย” 
(2531),  เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร : รวมบทความวิชาการ (2525-
2532), (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 682. 
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ของตะวันตกอยางเต็มรูป โชคดีอีกประการหน่ึงก็คือ ผูรูชาวตะวันตก
ท่ีมาศึกษาดนตรีไทยอยางจริงจัง พยายามท่ีจะเขาใจท้ังเนื้อหาและ
วิธีการของไทย และรวมพัฒนาดวยการสรางนวัตกรรมในทิศทางท่ีไม
ทําใหเรากลายเปนอาณานิคมทางวัฒนธรรมของตะวันตกไป   

ผูเขียนไมลังเลท่ีจะกลาววาการท่ีนักดนตรีชาวอเมริกัน Bruce 
Gaston มาต้ังรกรากอยูในประเทศไทยและฝากตัวเปนศิษยของ ครู
บุญยงค เกตุคง (ภาพท่ี 13)  และไดวิชาชั้นสูงไปจากทาน จนสามารถ
คิดตอและคิดใหมได โดยท่ีทานครูฝายไทยยินดีรวมมือดวยน้ัน เปน

ทิศทางท่ีเหมาะสมสําหรับยุคใหม แตนวัตกรรมเหลาน้ีมิไดมีผลตอ
อุดมศึกษาไทยเลยแมแตนอย (และผูสรางนวัตกรรมเองก็จําเปนตองใช
ดนตรีในการเลี้ยงชีพ การสรางสรรคจึงไมสองทางใหแกวิชาการอยางท่ี
นาจะเปนไปได)  ผูเขียนไมคิดวาทิศทางใหมท่ีกลาวถึงนี้จะยังประโยชน
แตเฉพาะในการพัฒนาดนตรีและการเรียนการสอนดนตรีเทาน้ัน แต

ภาพท่ี 13  ดนตรีขามชาติภาษา : ครูบุญยงค เกตุคง  
กับศิษยเอกชาวอเมริกนั Bruce Gaston 
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เปนแบบอยางใหแกสาขาอ่ืนและแกอุดมศึกษาโดยรวมไดดวย เง่ือนไขท่ี
สําคัญก็คือ การเขาถึงวัฒนธรรมท้ังตนทางและปลายทางอยางถองแท  
มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเปลี่ยน “การเลียนแบบ” ใหเปน “การ
เรียนรู” ท่ีสรางสรรคใหได 

จะขออนุญาตอภิปรายรากฐานของวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ตะวันตกพอสังเขป อุดมศึกษาเริ่มตนในยุโรปยุคมัธยสมัยซ่ึงศาสนจักรมี
อํานาจมาก และมหาวิทยาลัยก็พัฒนามาจากโรงเรียนของพระ ใชระบบ
กินนอน มีระเบียบวินัยท่ีเครงครัด มรดกบางอยางยังเห็นไดเปน
รูปธรรม เชน  หองรับประทานอาหารในวิทยาลัยตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge ยังมีสภาพเปนโตะไมยาว ไมมี
ผาปู นักศึกษาน่ังมายาวไมมีพนัก หองนํ้าอยูไกลจากหองนอน ทําให
เกิดความลําบากในฤดูหนาว ครูกับศิษยใกลชิดกันมาก ครูบางคน (ท่ีไม
แตงงานเชนเดียวกับพระคาทอลิก) กินนอนอยูในวิทยาลัย  ท้ังนี้  
วิทยาลัยสอนเสริมแบบตัวตอตัวใหแกนักศึกษาปริญญาตรี (เรียกวา 
“tutorial” ท่ี Oxford และ “supervision” ท่ี Cambridge) วิทยาลัย 
(colleges) จึง มีความสําคัญในฐานะเปนองคประกอบหลักของ
มหาวิทยาลัย (university) ตําแหนงสูงสุดของมหาวิทยาลัยท่ีเรามา
เรียกกันวา “อธิการบดี” นั้น  ท่ีถูกควรใชคําเดิมวา “rector” คือ พระ
อธิการ (ของวัด) คําวา “president” มาใชกันในระยะหลัง  โดยเฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเกาแกมุงผลิตนักคิด จึงมักเลือกสถานท่ีต้ัง 
ท่ีมีความสงบและเปนรมณียสถานไปดวย  สวนใหญต้ังอยูริมแมน้ํา  
นานไป ๆ นักวิชาการท่ีมิใชพระ  ซ่ึงรวมตัวกันเปนประชาคมของศึกษิต 
(community of scholars) ก็เกิดความกระหายใครรู ท่ีจะศึกษาหา
ความรูเกินเลยไปจากขอกําหนดของศาสนจักร หรือแมแตเกินเลยไป
จากความเชื่อท่ีมาจากพระคัมภีร ความขัดแยงกับศาสนจักรจึงเกิดข้ึน  
เพราะศาสนจักรขัดขวางการแสวงหาความรูโดยเสรี  ดังเชนในกรณีของ
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กาลิเลโอท่ีถูกบังคับใหถอนคําพูดวา “โลกกลม” หาไมจะถูกลงโทษดวย
การเผาท้ังเปน  ในท่ีสุดมหาวิทยาลัยตองหันไปพ่ึงพระราชาในการออก
กฎบัตร (charter) ใหอํานาจ (ท่ีไมสัมบูรณ)  ในการปกครองของตนเอง  
ท่ีเรารูจักกันในนามของ “autonomy” (ท่ีวาไมสัมบูรณนั้น เพราะใน
กรณีท่ีตองพ่ึงเงินรัฐ ตัวแทนของรัฐยอมมีสิทธิในการอนุมัติงบประมาณ
และการตรวจสอบการใชงบประมาณ)  นอกจากน้ีกฎบัตรยังประกัน
เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ซ่ึงแตเดิมมีนัยเพียงวา  
“สันตะปาปาอยามายุงกับฉัน !”  บานเราในบางครั้งนําหลักการเหลานี้
มาใชอย างไร ระเ บียบวิ นัย  การ ท่ีมหาวิทยาลัยของไทยตอง มี
พระราชบัญญัติกํากับก็เปนการลอกรูปแบบตะวันตก บทเรียนจาก
มหาวิทยาลัยในกํากับ (state university)  ของไทยบางแหงมีใหเห็นท้ัง
ในทางบวกและลบ  ปจจุบันหลักสูตรเกิดข้ึนมากมาย จนซํ้าซอนกันเอง
ในมหาวิ ทยาลั ย เ ดี ย ว กัน  ( ซ่ึ ง แต เ ดิ มอาจจะ ถูก ทักท ว ง จ าก 
“คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย”) สภามหาวิทยาลัยบางแหงไร
ความรับผิดชอบ  ไมรักษาแมแตระเบียบท่ีตนเองตราข้ึนไว  ท้ังนี้และ
ท้ังน้ันก็เปนเพราะรับมาแตเปลือกนอกโดยมิไดเขาใจแกนแทของ
วัฒนธรรมตนกําเนิด แตในทางบวก ถาผูบริหารและประชาคมรวมกัน
สรางนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ การไดรับการปลดปลอยจากระเบียบ
ตาง ๆ  โดยเฉพาะระเบียบการเงินท่ีรัดรึงเกินไป ก็ชวยใหสถาบัน
กาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว  
 เม่ือมหาวิทยาลัยเปนประชาคมวิชาการ  ชีวิตมหาวิทยาลัยจึง
เปนชีวิตท่ีเขมขน  ท้ังในดานความคิดและในทางสังคม  ผูเขียนขอเลา
ประสบการณสวนตัวมา ณ ท่ีน้ี  หลังจากท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจากมหาวิทยาลัย Cambridge  มากวา 20 ป ก็ไมไดมีโอกาสกลับไป
เย่ียมมหาวิทยาลัยเลย  เม่ือไดโอกาสกลับไปเปนครั้งแรก  ก็ไดรับเชิญ
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ให ร วมรับประทานอาหารกลางวัน ท่ีวิทยาลัย เก าของตน คือ 
Fitzwilliam College โดยไดรับอนุญาตใหนั่งโตะอาจารย (เรียกวา 
high table) และไดสนทนากับอาจารยหลายทาน ซ่ึงเปนท้ังนักวิชาการ
ประจําวิทยาลัย (fellows) และอาจารยประจําสาขาตาง ๆ ในระดับ
ของมหาวิทยาลัย  สังเกตไดวา วันน้ันมีอาจารยมารับประทานอาหาร
กลางวันรวมกันประมาณ 20 คน มาจากสาขาตาง ๆ ใกล 20 สาขา  
สวนใหญเขามาทํางานแลวประมาณ 20 ป สรุปไดวาคน 20 คน อยูตาง
สาขากันประมาณ 20 สาขา สนทนากันทุกวันเปนเวลา 20 ป ถาน่ันคือ
ชีวิตประจําวันของอาจารยมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยแหงหน่ึง ท่ียังรักษา
ระบบ “มนุษยสัมผัสมนุษย” ไวได การแลกเปลี่ยนทางวิชาการขาม
สาขาวิชาตาง ๆ ยอมจะดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ  น่ันคือท่ีมาของ 
cross-disciplinarity และ interdisciplinarity การท่ีมีทวิวัจน (dialogue) 
ตอกันทุกวัน ทําใหเกิดระบบความสัมพันธทางสังคม (socialization) ท่ี
แนนแฟน คนท่ี “เห็นหนา” กันทุกวัน  สนทนากันทุกวัน โอกาสท่ีจะ
แตกแยกกันจน “ไมมองหนากัน” คงมีนอย ย่ิงไปกวาน้ัน วิทยาลัย
ดังกลาวเปนวิทยาลัยรุนเยาว เพราะมีอายุเพียง 100 ป บัณฑิตท่ีจบจาก
เคมบริดจเองไมนิยมสมัครเขาทํางาน วิทยาลัยฯ จึงแตงต้ัง fellows ผูมี
ความเปนเลิศทางวิชาการท่ีศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เขามาเปน
จํานวนมาก คนท่ีภูมิหลังตางกันและทํางานรวมกันไดเปนเวลา 20 ป 
ยอมจะตองสรางความม่ังค่ังทางความคิดใหแกกัน  ระบบการเจริญพันธุ
ในหมูเครือญาติ (inbreeding) จึงไมเกิดข้ึน (ภาพท่ี 14)  

วัฒนธรรมส�ำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย

วัฒนธรรมส�ำนึก
รากฐานของอุดมศึกษาไทย

ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.เจตนา  นาควัชระ

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2562

เลขมาตรฐานสากล :   

ต้นฉบับ 

อรพินท์  คำาสอน

แบบปก

กรรณิการ์  ถนอมปัญญารักษ์

บรรณำธิกำร

สาวิตรี  ทองอุไร

รูปเล่ม

พงศธัช  กิจชนม์

จัดท�ำโดย

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิมพ์ที่ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา     บาท

78



77 
 

11/12/61 

ภาพท่ี 14  Fitzwilliam College, Cambridge : กาวไดไกล 
เพราะไรการเจริญพันธุในหมูเครือญาติ 

 
ความกาวหนาในทางวิชาการของวิทยาลัยน้ีเปนไปอยาง

รวดเร็วมาก  เพราะเม่ือไดเลือกหัวกะทิของหัวกะทิ (มักเรียกกันตาม
ภาษาฝรั่งเศสท่ีวา “crème de la crème”) มาจากสถาบันตาง ๆ  
รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศมาแลว ก็สนับสนุนใหพวกเขา 
เบงบานไดในสาขาวิชาการของเขา ใหเขามีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน
ในสาขาอ่ืน ใหเขาสอนท่ีวิทยาลัยในระบบของการสอนรายบุคคลหรือ
กลุมท่ีเล็กมากในระดับปริญญาตรี พวกเขาจึงตองปรับตัวเปนครูท่ีดี
ดวยการยอยวิชาชั้นสูงใหนักศึกษารุนเยาวเขาถึงได  เรื่องความสัมพันธ
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กับตางประเทศก็เชนกัน อาจารยของวิทยาลัยมักจะไดรับเชิญไปสอน
และวิจัยในตางประเทศเปนประจํา  และในขณะเดียวกันวิทยาลัยก็มี
การเชิญ fellows จากตางประเทศใหมาประจําท่ีวิทยาลัยเปนชวงสั้น ๆ 
(เชน 1 ป ) เรื่องของ การสรางลักษณะท่ีเปนนานาชาติ ( inter-
nationalization) จึงอยูในระบบอยูแลว 
 ภาพท่ีผู เ ขียนวาดมาน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของอุดมศึกษา
ตะวันตก  มหาวิทยาลัยท่ีมิไดปลีกตัวออกมาสรางรมณียสถานของตนก็
มีอยู  และก็เปนสถาบันท่ีมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยท่ีอยูในเมืองใหญท่ี
เปนท่ีนับหนาถือตาก็มีอยูไมนอย ในชวงมัธยสมัยมหาวิทยาลัยปารีสท่ี
จัดไดวาเปนสถาบัน “นานาชาติ” (ท่ีใชภาษาละตินเปนภาษากลาง)  
เพราะท้ังอาจารยและนักศึกษามาจากท่ัวยุโรป  มีอาจารยผูคงแกเรียน
สอนอยูท่ี น่ัน นอกจากน้ันชีวิตมหาวิทยาลัยก็คึกคักมากเปนพิเศษ  
เรียกไดวาเปนสังคมท่ีนักศึกษามีความสุขสนุกสนาน อันรวมท้ังดาน
บันเทิงดวย (ภาพของมหาวิทยาลัยปารีสกับเมืองปารีสจากแงมุมมอง
นักศึกษา จะหาอานไดจากนวนิยายชื่อ Baudolino [2000] ของนัก
ประพันธชาวอิตาเลียน Umberto Eco [ค.ศ. 1932-2016] ซ่ึงเปน
ศาสตราจารยดานสัญวิทยา แตก็เปนท่ียกยองโดยท่ัวไปในฐานะผูรูเรื่อง
มัธยสมัย)  สําหรับประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยูในเมืองไมมี
ลักษณะเปนวิทยาเขตท่ี มีรั้ วรอบขอบชิดเหมือนกับ “campus 
university” (เรื่องการสรางอาณาจักรดวยการก้ันรั้วและข้ึนปายนั้น
เปนลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยของไทยไปโดยปริยาย)  แคกลืนตัว
เขาไปในสภาพแวดลอมของเมืองใหญ  จึงรูจักกันในนามของ civic 
universities โดยเฉพาะในเมืองอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของ
ประเทศอังกฤษ อาทิ Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester 
(ซ่ึงต้ังอยูใกลกับแหลงเสื่อมโทรมท่ีมีชื่อวา Moss Side) และ Sheffield 
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ภาพท่ี 15  Tübingen : มหาวิทยาลัยคือเมือง – เมืองคือมหาวิทยาลัย 

ลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเหลานี้ท่ีเปนคําประกาศอิสรภาพ
จาก “หอคอยงาชาง” ก็คือสถาปตยกรรมท่ีสรางดวยอิฐสีแดง จึงเปน
ท่ีมาของคําวา “redbrick universities” มหาวิทยาลัยเหลาน้ีแตเดิมอาจจะ
เปนกลุมมหาวิทยาลัยท่ีอยูคนละระดับกับ Oxford และ Cambridge 
แตกาลเวลาก็ไดพิสูจนแลววา คุณภาพของการศึกษาเปนสิ่งท่ีสรางได 
วิชาท่ี “มหาวิทยาลัยแหงเมืองใหญ” เหลานี้เชี่ยวชาญในข้ันเริ่มตน มัก
สะทอนความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและสังคม เชน 
วิทยาศาสตรประยุกต โดยเฉพาะวิศวกรรมศาสตรและพาณิชยศาสตร
และการบัญชี (ซ่ึงตอมาขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมเศรษฐศาสตรและ
การจัดการดวย) มหาวิทยาลัย Birmingham ใหความสนใจเปนพิเศษ
ตอชีวิตความเปนอยูของชนชั้นกรรมาชีพ และจัดไดวาเปนผูบุกเบิกวิชา
วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) 
 เปนท่ีสังเกตไดวามหาวิทยาลัยกับเมืองท่ีต้ังมักจะซึมซับ 
(assimilate) วัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน  “มหาวิทยาลัยแหงเมืองใหญ” 
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ซ่ึงอยูทามกลางเมืองอุตสาหกรรมมักจะไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอม  
และใชวิชาการไปในทางสนองความตองการของสังคม ในทางกลับกัน 
เ มืองเล็ก ๆ บางแหง ในเยอรมนี ท่ีรองรับประชากร ท่ี เปนชาว
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ  เชน Tübingen (ภาพท่ี 15) (ซ่ึงผูเขียนได
ไปศึกษาท่ี น่ัน) ก็ไดรับวัฒนธรรมบางประการจากชีวิตของคน
มหาวิทยาลัย และมักจะสนองตอบความตองการของปญญาชนอยาง
เต็มท่ี  Tübingen มีพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมระดับแนวหนา มีโรง
ละครท้ังขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไดรับการยอมรับวาเปนผูบุกเบิก
ความคิดใหมท่ีกาวหนา มีรานหนังสือชั้นยอด และท่ีนาท่ึงอีกประการ
หน่ึงก็คือ รานขายเครื่องเขียนท่ีมีความละเมียดเหนือรานคาในทํานอง
เดียวกันในเมืองใหญ ๆ ในประเทศตะวันตก เหนือชั้นกวาเมืองหลวง
ของประเทศตาง ๆ ในยุโรปเสียอีก ผูชอบสังเกตปรากฏการณทาง
วัฒนธรรมจะมีความออนไหวท่ีจะรับประสบการณท่ีผูคนท่ัวไปอาจจะ
มองขาม  วัฒนธรรมอุดมศึกษาท้ังสองทางใหกับวัฒนธรรมเมือง และก็
เปนไปในทางกลับกันดวย  สําหรับบานเราน้ัน  เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
เปนสถาบันท่ีเกิดใหม  คือเติบโตข้ึนพรอมกับโลกาภิวัตนและวัตถุนิยม  
สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนตามการเติบโตของมหาวิทยาลัยจึงมิอาจเรียก
ไดวาเปนการเสริมความม่ังค่ังทางวัฒนธรรม (cultural enrichment) 
แตประการใด หอพัก สถานบริการ สถานบันเทิงท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยท่ีสรางข้ึนใหมในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมอาจ
เรียกไดวาทําหนาท่ีสงเสริมวัฒนธรรม  แมแตศูนยการคาอันโอฬาร  ซ่ึง
เกิดข้ึนรอบมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดในมหานครของไทย ก็ดูจะเปน
การสรางรสนิยมของเศรษฐีใหม (เรียกเปนภาษาฝรั่งเศสวาพวก 
nouveaux riches) สะทอนความฟุงเฟอท่ีปราศจากศักยภาพในดาน
การประเทืองปญญา มหาวิทยาลัยมักมีขออางในเรื่องของความ
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จําเปนตองหารายไดมาสนับสนุนกิจการของตน แตความพอเหมาะพอดี
ก็เปนสิ่งท่ีเรานาจะเรียกรองไดจาก “อุดมศึกษา” ถาอุดมศึกษาขาดวุฒิ
ภาวะ สังคมรอบดานก็จะขาดวุฒิภาวะไปดวย หรืออาจจะเปนไปในทาง
กลับกัน นี่คงจะเปนปญหาของไกเกิดกอนไขหรือไขเกิดกอนไก  สิ่งท่ีแน
ชัดก็คือ มหาวิทยาลัยออกแรงนอยเกินไปในการสรางพลังทางปญญา
และทางวัฒนธรรมใหแกสังคม ! 
 มหาวิทยาลัยยุคใหมไมอาจเลี่ยงการสรางความสํานึกท่ีมีตอ
ความเปนไปของสังคมได บางครั้งอาจจําเปนท่ีจะตองใชวาทกรรมท่ี
คอนขางจะรุนแรงเพ่ือเตือนสติกัน ในยุคท่ีสื่อยังไมทรงพลังดังเชนในทุก
วันน้ี คําพูดของนักคิดอาจจะยังมีนํ้าหนักอยู ตัวอยางท่ีจะอางตอไปนี้
เปนตัวอยางจากเยอรมนีชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และผูเขียนก็จง
ใจท่ีจะเลือกกรณีศึกษาจากเยอรมนีตะวันออกมาวิเคราะห เพราะชาว
เยอรมันตะวันออกในยุคนั้นพยายามจะสรางสังคมใหม โดยยึดหลักการ
ของสังคมนิยมเปนหลัก จากมุมมองของปจจุบัน เรารูไดวาพวกเขา
ลมเหลว เพราะกิเลสมนุษยมีอํานาจเหนืออุดมคติและอุดมการณท้ังปวง  
การท่ีกวีเอกและนักประพันธละครแนวหนาของเยอรมันเลือกท่ีจะไป
ทดลองสรางสังคมใหมโดยใชศิลปะเปนตัวนําทางในเยอรมนีตะวันออก  
ก็คงจะมิใชเรื่องท่ีเราควรจะมองยอนกลับไปอยางเยยหยัน กวีนิพนธบท
นี้ซ่ึง Bertolt Brecht (ค.ศ. 1898-1956) แตงข้ึนสําหรับสงสารไปยัง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเยอรมันนั้น  ไมมีหลักฐานชัดวา เขาไดนําออกไป
อานในลักษณะของการแสดงสด (live performance) หรือไมและ
เม่ือใด แตก็มีหลักฐานปรากฏวา เม่ืออธิการบดีมหาวิทยาลัย Leipzig 
กลาวสุนทรพจนในวันฉลองครบรอบ 575 ปของมหาวิทยาลัยฯ ในวันท่ี 
2 ธันวาคม ค.ศ. 1984  ทานไดเอยถึงกวีนิพนธบทน้ีและอางตัวบท            
2 ตอน มาเตือนสตินักศึกษาอีกครั้งใหสํานึกถึงหนาท่ีของตน เราก็
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พอจะอนุมานไดวา เบรชทอาจจะไดมาอานกวีนิพนธบทน้ีในการชุมนุม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไลพซิก หลังจากท่ีเขากลับมาต้ังรกรากท่ี
เบอรลินตะวันออกในป ค.ศ. 1948  มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนท่ีรวมของ
นักคิดและนักปฏิบัติผูท่ีมีความเชื่อม่ันวา สังคมนิยมเปนแนวทางท่ีจะ
หนุนใหเกิดสังคมท่ีพวกเขาไดเคยวาดภาพไวในอุดมคตินั้น ไมชาไมนาน
ก็ตองผิดหวังกับผูนําทางการเมืองท่ีบาคลั่งอํานาจและกดข่ีประชาชน  
โดยไมเปดโอกาสใหผูท่ีคิดตางไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย  ซ่ึงมี
ท้ังผูท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยกับกลุมผูนําของเยอรมันตะวันออก และ
แมแตผูท่ีสนับสนุนสังคมนิยมดวยหลักการและดวยอุดมการณก็ใชวาจะ
คลอยตามผูท่ีมีอํานาจเสมอไป นักวิชาการหลายคนจากมหาวิทยาลัยนี้
ตอมาจําเปนตองลี้ภัยมาอยูในเยอรมนีตะวันตก เชน นักปรัชญา Ernst 
Bloch (ค.ศ. 1885-1977)  และนักวรรณคดี Hans Mayer (ค.ศ. 
1907-2001)  สําหรับ Brecht เองนั้น ก็ระวังตัวอยูตลอดเวลาวา
อาจจะตองขัดแยงกับรัฐบาล จึงยึดสัญชาติออสเตรียและถือหนังสือ
เดินทางของประเทศน้ันไวตลอด  อีกท้ังยังฝากเงินไวท่ีธนาคารใน
สวิตเซอรแลนด เบรชทเองน้ันเคยถูกตําหนิมาแลววา ขาดความกลา
ทางจริยธรรมท่ีจะออกมาตอตานเผด็จการ  โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการ
ปราบปรามประชาชนดวยความรุนแรงเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน ค.ศ. 
1953  เขาเพียงแตสะบัดปากกาตําหนิรัฐบาลเยอรมันตะวันออกแบบ
กลา ๆ กลัว ๆ  ในบทกวีท่ีชื่อ “การแกปญหา” (Die Lösung) ซ่ึงมีคํา
คมในตอนทายวา “จะมิเปนการ / งายกวาดอกหรือ  ถารัฐบาล / จะ
ปลดประชาชนออกไปเสียเลย  / แลวเลือกประชาชนกลุมอ่ืนเขามา
แทน ?”  ในสวนของนักศึกษาน้ัน  ก็มิใชจะเปนผูท่ีวานอนสอนงาย  
บางกลุมวิพากษรัฐบาลอยางตรงไปตรงมา บางคนตอตานอยางเปดเผย 
จนถึงกับถูกลงโทษอยางรุนแรงก็มี  Leipzig จึงเปนมหาวิทยาลัยท่ี   
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โดยต้ังใจหรือไมต้ังใจเปนประชาคมวิชาการท่ีประกอบดวยผูท่ีมีความ
คิดเห็นตางกัน และใครท่ีจะแสดงความคิดเชิงวิจารณอยางเปดเผย อัน
เปนวัฒนธรรมอุดมศึกษามาต้ังแตเดิมในการวิพากษวิจารณ (criticism) 
และในการปะทะสังสรรคทางความคิด (intellectual dialogue) แต
พวกเขาอยูผิดท่ี แมจะมีความเชื่อม่ันวาสังคมนิยมคือทางออกของสังคม
โลก  บทกวีบทน้ีของเบรชทคงจะเขียนข้ึนในชวงแรกท่ีเขามาพํานักอยู
ในเยอรมนีตะวันออก เพราะเขาพยายามจะสรางเอกภาพใหบังเกิดมีให
ไดระหวางกลุมผูปกครอง (regime) กับประชาคมวิชาการ (academic 
community) โดยพุงความสนใจไปท่ีนักศึกษา  ซ่ึงนาจะเปนความหวัง
ของสังคมใหม 
 

สําหรับนักศึกษาที่เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ซอมสรางใหม 
แบรทอลท เบรชท 

  
 1.  
 ที่พวกคุณมานั่งลอยหนาอยูทีน่ี่ไดนะ ก็เพราะมีคน 
 กลาเสี่ยงตายมานักตอนักแลว พวกคุณอาจลืมไปก็ได 
 ขอใหรูไวเถิดวา ที่นี่มีคนอ่ืนเคยนั่งมากอน 
 พวกเขาก็นั่งทับคนอ่ืนเอาไวเชนกัน ระวังไวใหจงด ี
 

2.  
5 ไมวาพวกคุณจะคนควาอะไร คนพบอะไร 
 เรียนรูอะไร มันก็จะไรประโยชนตอพวกคุณเอง 
 ถาคุณไมรูจักผนวกมนัเขากับการตอสูที่ชาญฉลาด 
 และพยายามปลีกตัวมาเสียจากพวกศัตรูของมวลมนุษย 
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 3.  
 อยาลืมนะวา คนพวกเดียวกับคุณไมนอยเลยไดตอสูฟาดฟนมากอน 
10 เพื่อที่พวกคุณจะไดมานั่งเสนอหนาอยูที่นี่ โดยที่พวกเขาไมมี

โอกาสอันนี ้
 และก็อยาไปแอบหมกตัวอยูที่ไหนเสียละ ขอจงรวมขบวนการตอสู 
 และก็จงเรียนวิธีการเรียนรู และอยาปลอยใหมันเลอะเลือนไปเสยี

ละ ! 20  
(ภาพที่ 16) 
 

เชนเดียวกับนักคิดชั้นนําท้ังหลาย
ของเยอรมัน ความสํานึกเชิงประวัติศาสตร
เปนจุดเริ่มตนของความคิดเชิงวิพากษ แต
เบรชทมองประวัติศาสตรไปในแงของการ
ปะทะกันระหวางฝายท่ีคิดทําลายความเปน
มนุษยกับฝายท่ีคิดสรางสรรค  สงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ท่ีเพ่ิงจบไป เปนบทเรียนราคาสูง
มากสําหรับคนเยอรมันไมวาจะอยูฝาย
ตะวันตกหรือตะวันออก พวก “ศัตรูของ
มวลมนุษย” ท่ีเขากลาวถึงในบรรทัดท่ี 8  
ก็คือพวกนาซีท่ีกอสงครามและทําลายลาง
มนุษยดวยกัน  การปลุกความคิดเรื่องการ
สํานึกบุญคุณของบรรพบุรุษ มิใชความคิด
เชิงอนุรักษนิยม แตคนรุนพอ รุนปู และรุน

                                                           
20 Bertolt Brecht, “An die Studenten im wiederaufgebauten Hörsaal 
der Universität”, Gesammelte Werke 10. Gedichte 3. (Frankfurt/Main: 
Suhrkamp, 1967), 1026. 

ภาพท่ี 16  Bertolt Brecht : 
กวีกระตุนใหผูอ่ืนคิดตอ 
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กอนนั้น คือผู ท่ีสละชีวิตเพ่ือใหไดมาซ่ึงโอกาสท่ีจะสรางสังคมใหม  
ความเปรียบท่ีกวีใชคอนขางรุนแรง เพราะคนปจจุบันก็คือคนท่ีน่ังทับ
ศพบรรพบุรุษและมีสิทธิเสวยสุขตอไปได  และเบรชทก็พูดกับนักศึกษา
ดวยหลักของการละครท่ีตองการกระตุนอารมณดวยภาษาท่ีกระดาง 
เม่ือเขากลาวถึงนักศึกษาท่ี “มานั่งลอยหนาอยูท่ีนี่” (บรรทัดท่ี 1) และ
ท่ี “มานั่งเสนอหนาอยูท่ีนี่” (บรรทัดท่ี 10) สิ่งท่ีกวีเรียกรองคือ การผัน
สํานึกเชิงประวัติศาสตรใหเปนความสํานึกในความรับผิดชอบ (ตอ
สังคม) และผูท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมจะตองรวมขบวนการตอสูให
ไดมาซ่ึงสังคมอุดมคติ (ซ่ึงเขามิไดกลาวถึงโดยตรง) การคิดเปนวิภาษวิธี
เปนวิธีท่ีเบรชทผูเปนมารกซิสตยอมจะตองนํามาใช การนําพาสังคมให
กาวหนาไปไดจึงมิใชการปรองดองโดยไรวิจารณญาณ  ความขัดแยงใน
สังคมยอมจะตองมี  แตผูท่ียึดม่ันในอุดมการณก็จะตองรูจัก “การตอสู
ท่ีชาญฉลาด” (บรรทัดท่ี 7) มหาวิทยาลัยจึงเปนท่ีบมเพาะนักสูท่ีรูจักใช
ปญญา  โอกาสท่ีไดเขามาเปนสวนหนึ่งของประชาคมท่ีมุงสรางพลังทาง
ปญญาใหแกสังคมจึงเปนโอกาสท่ีไมธรรมดา (บรรทัดท่ี 10-11)  
นักศึกษาคือผูท่ีไดรับเอกสิทธิ์จากสังคม และประชาคมน้ีเปนประชาคม
ของคนท่ีมีความเปนตัวของตัวเอง วรรคทองท่ีมีผูอางกันเสมอคือวรรค
สุดทาย  ซ่ึงภาษาไทยท่ีมิใชภาษาท่ีมีวิภัติปจจัยจึงไมอาจแปลตาม
ตนฉบับได  ถาจะใชภาษาอังกฤษก็คงจะเปนวา “Learn how to learn, 
and never unlearn it.” การเลนคําวา learn (ภาษาเยอรมัน “lernen”) 
ใชขัดกับคําวา “unlearn” (ภาษาเยอรมันวา “verlernen”) ชวยเสริม
ความหนักแนนใหกับสารท่ีกวีพยายามจะสื่อ มหาวิทยาลัยจึงมิใชท่ี
สาํหรับคนท่ีเขามาแสวงหาแตความรูระดับทุติยภูมิโดยท่ีคิดอะไรเองไม
เปน การเรียนรูดวยตนเองเปนเง่ือนไขอันสําคัญของอุดมศึกษา  น่ันคือ
แกนของวัฒนธรรมอุดมศึกษาท่ีทุกคนพึงสํานึกเอาไว 
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อันท่ีจริงกวีนิพนธบทน้ี แมจะเปนการท่ีผูใหญสั่งสอนเด็กใน
กรอบของความคิดแบบสังคมนิยม แตก็มีลักษณะท่ีเปนสากลพอท่ีผูท่ี
อยูในวัฒนธรรมอ่ืนจะเขาใจได วัฒนธรรมอุดมศึกษาท่ีเบรชทตองการ 
มุงเนนความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงมิใชสิ่งท่ีจะพร่ําสอน
กันในลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อหรือคําประกาศลัทธิ แตเปนเรื่อง
ของความสํานึกรูอันเปนสิ่งท่ีปจเจกบุคคลยอมคนพบไดดวยตนเอง  
โดยท่ีสวนหน่ึงมาจากจุดเริ่มตนของการวิพากษประวั ติศาสตร  
อุดมศึกษาในทัศนะของเขาจึงมิใชอุดมศึกษาของยุคใหมท่ีขาดรากและ
รากขาด (อยางท่ีเราผจญกันมาอยางตอเน่ืองในสังคมไทย) ผูเขียนใคร
ขออภิปรายเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเก่ียวกับความสํานึกในเรื่องของความ
รับผิดชอบตอสังคมวา  มิไดหมายความวากิจทุกประเภทในทุกสาขาใน
ประชาคมอุดมศึกษาจะสนองตอบความตองการของสังคมไดโดยตรง  
บางสาขาอาจจะกระทําภารกิจนี้ไดจะแจงกวาสาขาวิชาอ่ืน ๆ  แกนของ
แนวคิดน้ีก็คือ  ไมวาทานจะเชี่ยวชาญในสาขาใด ทานจะตองมีความ
สํานึกในความรับผิดชอบท่ีวานี้  ซ่ึงไมจําเปนจะตองสนองไดดวยวิชา
เฉพาะของทานเอง นักวิทยาศาสตรชั้นนําของเยอรมัน Carl Friedrich 
von Weizsäcker (ค.ศ. 1912-2007) ไดเรียกรองใหนักวิชาการ          
ทุกคนใชเวลาอยางนอย 5% ในการทํางานของเขาในการใครครวญ
ไตรตรองวา แตละคนทําประโยชนอันใดใหแกสังคมได  ซ่ึงมิไดหมายความ
วาแตละคนจะตองปรับการศึกษาคนควาของตนใหเกิดประโยชนท่ีเปน
รูปธรรมในทางสังคม  ตัวอยางท่ีชัดเจนมากคือกรณีของศาสตราจารย 
Noam Chomsky (เกิด ค.ศ. 1928) แหง Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) เขาเปนนักภาษาศาสตรชั้นนําของโลก และใน
ขณะเดียวกันก็เปนผูรักสันติ และออกมานําขบวนการตอตานสงคราม
เวียดนามอยางโจงแจง ในระยะตอมาเขาวิพากษกระแสโลกาภิวัตนและ
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ทุนนิยมอยางรุนแรง ท้ังหลายท้ังปวงนี้เขาไมสามารถปรับวิชาภาษาศาสตร
ของเขาใหสนองความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองของเขาไดเลย 
แตอิทธิพลของเขาในระดับนานาชาติท้ังในวิชาภาษาศาสตร และใน
ขบวนการตอตานผลกระทบของทุนนิยมอยูในระดับท่ีสูงมาก  นั่นคือ 
“วัฒนธรรมอุดมศึกษา” ในความหมายของการปลุกความสํานึกเชิง
จริยธรรมท่ีลึกซ้ึงอันจะสามารถแผอิทธิพลไปในวงกวางได องคกร
สนับสนุนการวิจัยหลายแหงในประเทศไทย  รวมท้ังหนวยงานของรัฐท่ี
กํากับดูแลกิจการอุดมศึกษาของไทยเขาใจผิดท่ีเรียกรองใหกิจทาง
วิชาการทุกประเภทตองสนองตอบความตองการของสังคมอยางเปน
รูปธรรม กวีและนักการละครอยาง แบรทอลท เบรชท อาจจะเขาใจ
วัฒนธรรมของอุดมศึกษาไดดีกวาสมาชิกบางคนหรือบางกลุมของ
ประชาคมอุดมศึกษาเสียอีก 

การท่ีมหาวิทยาลัยเชิญกวีระดับแนวหนามาทําหนาท่ีคลาย ๆ กับ 
“การใหโอวาท” (ซ่ึงในปจจุบันจะเลี่ยงไปใชคําวา “ปฐมนิเทศ”) นั้น  
เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมท่ีนาศึกษาสําหรับสังคมเยอรมัน กวี
นิพนธเปนประเภทของงานศิลปะท่ีไดรับการยกยองไวสูงตอเนื่องมา
นานมาก มีขอบเขตอันกวางขวาง โดยเริ่มตนดวยกวีนิพนธภาษากรีก
และละตินอันเปนสวนหน่ึงของการศึกษาต้ังแตระดับโรงเรียน  
นับต้ังแตยุคฟนฟูศิลปวิทยาการเปนตนมา การสรางกวีนิพนธท่ีอิงขนบ
และรูปแบบของกรีกและโรมันไดกลายเปนสวนหน่ึงของวรรณคดี
เยอรมัน  นอกจากนั้น นับต้ังแตปลายศตวรรษท่ี 18 เปนตนมา ไดมีการ
ฟนฟูกวีนิพนธพ้ืนบาน  ซ่ึงสงผลตอการสรางสรรคในยุคโรแมนติก  
และเปนเชื้อไฟใหเกิดงานสรางสรรคทางคีตศิลปท่ีรูจักกันเปนอยางดีใน
นามของ “Kunstlied” (ภาษาอังกฤษวา art song) คือรับแรงดลใจ
จากบทกวีและเพลงพ้ืนบานมากระตุนใหเกิดการสรางใหม กวีนิพนธท่ี
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คนเยอรมันคุนชินจึงเปนการหลอมรวมระหวางขนบคงแกเรียนกับขนบ 
พ้ืนบาน ซึมซับเขาไปในระบบโรงเรียนและครอบครัว  นอกจากนี้ การ
รองเพลงศาสนาในโบสถก็เปนตัวผลักดันใหมิติทางจิตวิญญาณแฝงตัว
เข ามา ใน เพลงและกวี นิพนธ   ซ่ึ ง ได กลาย เป นส วนห น่ึ งของ
ชีวิตประจําวัน ชาวตางประเทศมักจะประหลาดใจเม่ือคนเยอรมันได
รับประทานอาหารท่ีถูกปาก เขาจะอุทานออกมาวา “นี่มันบทกวีเราดี ๆ 
นี่เอง !” (ภาษาเยอรมันวา “Ein Gedicht!”) เราจําเปนจะตองทําความ
เขาใจกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีกวางออกไปจาก “รั้วมหาวิทยาลัย”  
จึงจะอธิบายปรากฏการณเชนการท่ีเบรชทไดรับเชิญมา “เทศน” ให
นักศึกษาไดรับฟงได จริงอยู กวียอมจะไดรับความคาดหวังวาเปนผูมอง
ชีวิตมนุษยอยางลึกซ้ึงกวาคนท่ัวไป และก็มีความสามารถในการ
ถายทอดภูมิปญญาดวยภาษาท่ีแหลมคมซ่ึงสรางความประทับใจใหผูคน
ได แตการท่ีกวีนิพนธเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันมาตลอด กวีจึง
เปนประดุจเพ่ือน เม่ือเพ่ือนเตือนสติเรา เราจะไมรับฟงกระนั้นหรือ 

บริบทของไทยอาจจะแตกตางไป แตเดิมเรามักจะนิมนตผูทรง
ศีลมาใหโอวาทนักศึกษา หรือไมก็เปนการรับฟงโอวาทจากผูท่ีมีสถานะ
อันสูงสงในสังคม หรือการเลาประสบการณในการทํางานของศิษยเกาท่ี
ประสบความสําเร็จ (ทางโลก) การท่ีจะเชิญกวีหรือศิลปนมาแสดง
ปาฐกถานําในการปฐมนิเทศเปนสิ่งท่ีไมทํากัน แตก็อาจมีขอยกเวน  
ครั้งหนึ่งผูเขียนเคยไปรวมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของคณะดุริยางค- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุมครูดนตรี ณ สถาบันแหงนั้นมี
ความคิดท่ีตางไปจากเพ่ือนรวมงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย และไดเชิญ
กวีเอกของไทย คือ อังคาร  กัลยาณพงศ มาแสดงปาฐกถานํา อังคาร
ไมไดอานกวีนิพนธของเขาในโอกาสน้ัน  แตเตรียมปาฐกถาท่ีมีลักษณะ
คงแกเรียนมาในระดับท่ีศาสตราจารยในดานบุรพทิศศึกษาอาจทําไมได
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ดีเทา เพราะอังคารชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงของการสรางสรรคทางศิลปะ
กับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของไทยท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนาและขนบของ
ฮินดู นักศึกษา (ดนตรี) ฟงการบรรยายดวยความต่ืนเตน เพราะไมเคย
ไดสัมผัสกับความรูในลักษณะน้ีมากอน แตน่ันก็เปนกิจกรรมโดด ๆ ใน
ประวัติของอุดมศึกษาไทย เราอาจจะยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนในเรื่องของ
วัฒนธรรมอุดมศึกษา 

การท่ีผูเขียนนํางานของกวีเยอรมันมาเปนตัวอยาง และได
อภิปรายเพ่ิมเติมท้ังในเรื่องของบริบทตะวันตกและไทย ก็ดวยตองการ
จะชี้ใหเห็นวา วัฒนธรรมอุดมศึกษาตะวันตกใหความสําคัญกับศิลปะ  
โดยเฉพาะวรรณศิลปวาเปนปจจัยสําคัญในการชวยใหคนหนุมสาวได 
“เรียนลัด” ดวยความเขมขนทางปญญา ในชวงกลางศตวรรษท่ี 20  
นักวรรณคดีและนักวิจารณชาวอังกฤษ F. R. Leavis (ซ่ึงผูเขียนไดเอย
ถึงมาแลวในสวนท่ีเก่ียวกับการโตแยงกับนักเขียน C. P. Snow) เปนหัว
หอกในการชักจู งใหผูคนโดย ท่ัวไปยอมรับความคิดของเขาว า  
ศูนยกลางทางปญญาของมหาวิทยาลัยอังกฤษทุกแหงควรจะอยู ท่ี
ภาควิชาภาษาอังกฤษ  (ซ่ึงในมหาวิทยาลัย Cambridge มีสถานะเปน 
Faculty of English)21 เพราะการศึกษาภาษาและวรรณคดีในเชิงลึก
เปนการเผยแสดงถึงแกนของความคิดของชนชาติของตน  อันจะเปน
การสรางความแข็งแกรงทางปญญาใหแกประชาคมมหาวิทยาลัย  และ
จะสงผลตอการสรางพลังทางความคิดและทางศีลธรรมใหแกสังคม  
Leavis เรียกวิธีการศึกษาท่ีเขาคิดวาเปนการปลุกและปลูกปญญาใหแก
ประชาคมมหาวิทยาลั ย ได อย า ง ดี ท่ีสุ ดว า  “Criticism” ซ่ึ ง กิน
ความหมายเกินกวาวรรณคดีศึกษา คือแมจะเริ่มตนท่ีวรรณคดี แต
                                                           
21 F. R. Leavis, Education and the University, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1943, 2nd edition, 1979). 
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วรรณคดีก็กระตุนใหคนฉุกคิดและไดคิด และในท่ีสุดยอมปรับตัวข้ึนสู
ระดับของการเขาใจชีวิตและสังคมได ในแงน้ีเราอาจจะสรุปไดวา 
มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุด คือ “มหาวิทยาลัยแหงการวิจารณ” (the 
critical university)  น่ันก็คือการปลูกฝงวัฒนธรรมแหงการวิจารณ
เปนการหลอหลอมทางวัฒนธรรมท่ีนําไปสูความจัดเจนในการวิจารณ
ชีวิตและในการครองชีวิต 

ผูเขียนใครขอขยายความตอไปจากมโนทัศนและแนวคิดของ  
F. R. Leavis  องคประกอบท่ีสําคัญประการหน่ึงของการวิจารณ คือ การ
ตีความ (interpretation) ประชาคมท่ีใหความสําคัญตอการตีความคือ
ประชาคมของคนท่ีชางคิด  เพราะจะไมมองปรากฏการณใดในระดับผิว
เผิน แตจะพยายามหา “ความหมายชีวิต” (คําของ อังคาร กัลยาณพงศ 
จากบทกวีชื่อ “จาฤกอดีต” ซ่ึงเปนกวีนิพนธท่ี “ตีความ” ชีวิตมนุษย 
โลก และจักรวาล ในระดับของอภิปรัชญา) และขออิงแนวคิดของ
ศาสตราจารยชาวอินเดียดานเยอรมันศึกษาชื่อ Anil Bhatti แหง
มหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru กรุง New Dehli ซ่ึงแสดงไวในการ
บรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “บทบาทของภาษาในสังคม
โลกาภิวัตน” (Die Rolle von Sprache in einer globalisierten Welt) 
ซ่ึง Goethe-Institut จัด ข้ึน ท่ีกรุ ง เบอรลิน ระหวางวัน ท่ี  17-18 
มิถุนายน ค.ศ. 2007 ในหัวขอยอยท่ีวาดวย “นโยบายภาษา” 
(Sprachpolitik)  ศาสตราจารย Bhatti ไดเสนอมโนทัศนท่ีวาดวย 
“สังคมแหงการตีความ” (ภาษาเยอรมันวา die hermeneutische 
Gesellschaft  ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา “the hermeneutic 
society”)22 อันเปนสังคมของผูท่ีชอบครุนคิด ไมมองสิ่งใดเพียงผาน ๆ  
                                                           
22 ผูเขียนจําเปนตองรายงานจากความทรงจํา  เพราะเปนการบรรยายสดโดยไมมี
การจัดพิมพตัวบทในภายหลัง 
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แตจะ “ตีความ” อยูเสมอ คือมองลึกลงไป ก็สังคมเชนนี้แหละท่ีทาทาย
ใหศิลปนสรางงานศิลปะท่ีไมบอกความอยางตรงไปตรงมาหรือบอก
ความอยางครบถวน แตจะท้ิง “ชองวาง” เอาไวใหผูคนตองคิดตอดวย
ตนเอง   

ผูเขียนใครขอกลับมาพิจารณางานของ Bertolt Brecht อีกชิ้น
หน่ึง เปนบทละครอันเลื่องชื่อ คือ คนดีแหงเมืองเสฉวน (Der gute 
Mensch von Sezuan) ซ่ึงภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดนําตัวบทภาษาอังกฤษท่ีรูจักกันในนามของ 
“The Good Woman of Sezuan” มาแปลเปนภาษาไทย โดยใชชื่อ
วา คนดีท่ีเสฉวน และนําออกแสดงเม่ือป พ.ศ. 2522 (ภาพท่ี 17) 
ขอความท่ีคัดมาขางทายน้ีมาจากปจฉิมบทของละครเรื่องน้ี  ซ่ึงดําเนิน
เรื่องมาจนถึงตอนทาย แตมิอาจจบลงได  โดยท่ีผูแตงสารภาพวา คิด 

ภาพท่ี 17   “คนดีท่ีเสฉวน” : ละครเบรชทพากยไทยท่ีใหการบานคนด ู
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ไมออกวาจะจบอยางไร เพราะ “คนดี” คือตัวเอกของเรื่องนี้ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากผูคนรอบดาน จนตองหาอุบายแปลงตัวเปนญาติมาบีบ
บังคับใหเขาเหลาน้ันตองทํางานหนักเย่ียงทาส เพราะหาไมแลวกิจการ
ของเธอจะตองลมจม และเธอกับลูกนอยก็จะหมดทางรอด ประเด็นอยู
ท่ีวา  ถาทําดีแลวตองพินาศ แตถาโหดรายเสียบางแลวจะหาทางรอดได  
เปนปญหาโลกแตกท่ีแกไมตก เทวดา 3 องคท่ีลงมาจากสวรรคก็ชําระ
คดีความไมได  และหนีข้ึนสวรรคไป ในตอนทายสุดของละครหลังจาก
ปดฉากแลว  นักแสดงคนหนึ่งออกมากลาวปจฉิมบทท่ีหนาฉาก  โดยยก
ปมปญหาท่ีแกไมตกใหคนดูนําไปทําเปนการบาน 

 
ปจฉิมบท   

ละครเรื่อง “คนดีท่ีเสฉวน” ของ แบรทอลท เบรชท 
“ทานผูชมที่เคารพ  โปรดอยาไดกังวลใจ 
เรารูดีวา  มันไมใชการจบเร่ืองทีถู่กตองนัก
.....................................................................  
เราเองก็รูสึกผิดหวัง  และมองดูมานทีป่ดลง 
ดวยความงงงวย  โดยปญหาทัง้หลายก็ยังถูกทิ้งคาไว  
...................................................................... 
ขอทานทั้งหลายโปรดรีบชวยกันคิด 
วาจะชวยใหคนดีของเราไดประสบความสุขความสาํเร็จดวย
วิถีทางใด 
ทานผูชมที่เคารพ  ขอใหทานหาทางจบเร่ืองนี้ดวยตัวของ
ทานเอง 
มันตองมีทางจบที่ดีแน  ตองมี  ตองมี  ตองมีแน23 

                                                           
23 เจตนา  นาควัชระ, วรรณกรรมละคร ของ แบรทอลท เบรชท : การศึกษาเชิง
วิจารณ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2526), 
128-129.   
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ขอความท่ีอางมาน้ีเปนบทละคร ผูแตงจึงเลือกใชวิธีการท่ี
กระตุนใหผูชมนําประเด็นท่ีคางคาใจไปคิดตอ  ละครสรางสังคมสมมุติ
ข้ึนมาซ่ึงเปนสังคมท่ีไมพึงปรารถนา  เพราะไมมีท่ีให “คนดี” อยู ขอ
เรียกรองของละคร โดยเฉพาะ 3 คําสุดทายน้ันแปลเปนภาษาไทยแลว
ขาดความเขมขนของตนแบบภาษาเยอรมัน ซ่ึงใชคําวา “muss, muss, 
muss” (เทียบกับภาษาอังกฤษไดวา “must, must, must”) ตาม
ระบบไวยากรณนับไดวาเปนคําสั่ง แตถาไดยินเสียงของภาษาเยอรมัน 3 
คําน้ี  ผูดูผูชมก็จะเขาใจทันทีวา เปนคําวิงวอนดวยความอัดอ้ันตันใจ
มากกวา  เพราะถาทําไมไดนอกละครเวที  คือในสังคมของผูดูผูชมเอง  
สังคมน้ันก็จะถึงแกหายนะได ละครจึงทําหนาท่ีเปนตัวกระตุนความ
สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ผูดูทุกคนจะตองไป “หาทางจบเรื่อง
น้ีดวยตัวของทานเอง” และพวกเขาจะหาทางจบอันเหมาะสมไดก็
ตอเม่ือเขารูจักตีความละครเรื่องน้ี  ละครจึงเปนรากฐานของ “สังคม
แหงการตีความ” การท่ีมหาวิทยาลัยไทยในป พ.ศ. 2522 นําละครเรื่อง
น้ีออกแสดง  จึงถือไดวาทําหนาท่ีของ “มหาวิทยาลัยแหงการตีความ”  
(the hermeneutic university) ไปดวยในตัว และการเปดโอกาสให
มหาชนเขาชมการแสดงดวย  ก็เทากับวา มหาวิทยาลัยแหงการตีความ
ไดรวมสรางความแข็งแกรงใหแกสังคมแหงการตีความแลวในลักษณะ
หนึ่ง 

ผูกํากับการแสดงละครเรื่องนี้คือหัวหนาภาควิชาศิลปการละคร 
ซ่ึงไดสรางงานบุกเบิกในดานของละครสมัยใหมเอาไวมาก แตเพ่ิงจะ
ไดรับการแตงต้ังเปนศิลปนแหงชาติเม่ือไมนานมาน้ี เพราะผูคนสวน
ใหญอันรวมถึงคณะกรรมการสรรหาศิลปนแหงชาติก็คงคิดวา การจัด
แสดงละครเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีประจําคือการเรียนการสอนและการ
วิจัย ผูแสดงบางคนเปนอาจารย สวนใหญเปนนิสิต จึงอาจเหมาเรียก
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เอาไดวา  น่ีเปนละครสมัครเลน ประชาคมมหาวิทยาลัยทํากิจของผูรัก
สมัครเลนอยูเปนประจํา และก็เปนท่ีสังเกตไดวา ผูแสดงสวนหนึ่ง (มิใช
แตเฉพาะในเรื่องน้ี)  มิไดศึกษาวิชาศิลปการละครเปนวิชาเอกหรือวิชา
โท แตเปน “เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน” ผูเขียนไดอภิปรายถึง
ความสําคัญของการสงเสริมใหเกิด “ผูรักสมัครเลนท่ีมีปญญา” ข้ึนมา  
เพ่ือจะไดเปนพลังในการตอตานการทําศิลปะใหเปนสินคา ในบทความ
ภาษาอังกฤษท่ีวาดวย “Music-Making versus the Commodification 
of Music: A Call to Enlightened Amateurs” ( ท่ีอางมาแลวใน
เชิงอรรถท่ี 18 ขางตน)  ซ่ึงนัยของขอเรียกรองดังกลาวกวางกวา
ขอบเขตของดนตรีมากนัก จะขอกลับมาอภิปรายเรื่องของละครรวม
สมัยของไทยโดยผูเขียนไมลังเลท่ีจะกลาววา กระแสท่ีตาน “ละครน้ํา
เนา” ทางโทรทัศนเอาไวได (บาง) ก็คือ “ละครผอม” อันเปนละครท่ี
ลงทุนนอย เลนในโรงละครขนาดเล็ก แตจัดไดวาสวนใหญเปนละครท่ี
กระตุนความคิด ท้ังในเชิงปรัชญา สังคม และการเมือง ผูกํากับการ
แสดง ผูเขียนบท และผูแสดงเกือบท้ังสิ้นเริ่มตนจากความเปนผูรัก
สมัครเลน และสวนใหญก็ยังดํารงสถานะดังกลาวอยู  เพราะตอง
ประกอบสัมมาอาชีวะเพ่ือหาเลี้ยงชีพ และเลนละครดวยใจรัก นอยคน
ผันมาทํากิจการละครเต็มตัว ละครบางคณะตองปรับตัวเปนละครเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐหรือมูลนิธิ และการเลนละคร
สมัครเลนในมหาวิทยาลัยคือจุดกําเนิดของพวกเขา เขามาจากสังคม
แหงการตีความ และก็พยายามขยายศักยภาพดังกลาวไปสูสังคม
ภายนอก คุณูปการของ “ละครผอม” เปนสิ่งท่ีนาภาคภูมิใจสําหรับ
สังคมไทยปจจุบันท่ีไมประสีประสาในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และมักจะถูก
ชักจูงไดงายดวยแรงของการโฆษณา ณ จุดน้ี ผูเขียนจําเปนจะตอง
ประกาศความเชื่อบางประการ  น่ันก็คือการลงมือปฏิบัติอยางเดียว           
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ไมเพียงพอ ความสํานึกในพลังของศิลปวัฒนธรรม อาจเปนสิ่งท่ีสําคัญ
กวาเสียดวยซํ้า พวกเขาปลุกท้ังความสํานึกใหแกตนเองและแกมหาชน 

 
ถาจะนําประสบการณตางประเทศมาพิจารณาบาง ก็จะเห็น

ความแตกตางไดชัด มหาวิทยาลัยเยอรมันมีชีวิตมหาวิทยาลัย 
(campus life) ท่ีไมเขมขนในทางดานของศิลปวัฒนธรรมมากนัก 
ยกเวนในเรื่องของดนตรีคลาสสิก สําหรับมหาวิทยาลัยอเมริกันน้ันมี
ความแตกตางกันมากระหวางมหาวิทยาลัยดวยกันเอง ผูเขียนเคยไป
เปนศาสตราจารยรับเชิญท่ี U. C. Berkeley เปนเวลา 1 ปการศึกษา
และท่ึงมากกับความสามารถของนักศึกษาในการรวมตัวกันจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตรในรูปแบบตาง ๆ  จะขอยกตัวอยางเรื่องของดนตรี รัฐ
แคลิฟอรเนียมีอากาศหนาวไมรุนแรง พอฤดูใบไมผลิมาถึง นักศึกษาจะ
นําวงดนตรีแจสออกมาสลับสับเปลี่ยนกันแสดงในชวงพักกลางวันท่ีลาน
หนาสํานักงานอธิการบดีเปนจํานวนหลายสิบวง (ภาพท่ี 18) กิจกรรม
ดานอ่ืน ๆ ก็มีอยูหลากหลาย นาประหลาดท่ีมหาวิทยาลัยท่ีมักไดรับ
การประเมินวาเปนมหาวิทยาลัยหมายเลข 1 ของโลกคือ Harvard มี
บรรยากาศท่ีแตกตางไปจาก U. C. Berkeley มาก  ผูเขียนเคยไดมี

ภาพท่ี 18  วงดนตรีแจส U. C. Berkeley แสดงตอนพักเท่ียง  
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โอกาสสนทนากับศาสตราจารยหัวหนาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
ของฮารวารด ทานกลาวกับผูเขียนดวยนํ้าเสียงท่ีทอแทวา “พวกเขาไม
เห็นทําอะไรนอกจากเรียนหนังสือ” ผูปกครองในบานเราเปนจํานวน
มากคงจะประหลาดใจวาศาสตราจารยมหาวิทยาลัยฮารวารดพูดเชนนี้ 
อาจจะเปนไปไดวาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเอ้ือใหทานมองโลกไดกวาง 
และ เล็ ง เห็ นความสํ า คัญของการ ทํา กิจกรรม เชิ ง วัฒนธรรม 
นอกเหนือไปจากความมุมานะในการเรียน (ทานเปนชาวสเปนท่ีมาต้ัง
รกรากอยูในสหรัฐอเมริกา)  

ถาจะยอนกลับไปท่ีอังกฤษบาง  ผูเขียนก็คงจะตองสารภาพวา 
การท่ีไดมีโอกาสใชเวลา 3 ป ท่ีมหาวิทยาลัย Cambridge ในวัยหนุม  
ทําใหรูสึกชื่นชมนักศึกษาท่ี U. C. Berkeley มากข้ึนอีกเม่ือ 35 ปให
หลัง  ท่ีมหาวิทยาลัยอังกฤษซ่ึงอายุกวา 800 ปแหงน้ัน  ความเปนผูรัก
สมัครเลนไดรับการสงเสริมอยางเต็มท่ี ศิลปะและกีฬาเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวัน จะขอยกตัวอยางกิจกรรมดานศิลปะและนําผลลัพธท่ี 
“ปลายทาง” มาพิจารณา  น่ันก็คือ ความจริงท่ีวา ผูกํากับการแสดง
ละครท่ีโดงดังของอังกฤษเปนนักเรียนเกามหาวิทยาลัยเคมบริดจเปน
สวนใหญ หลายคนไดรับความไววางใจถึงข้ันไดรับแตงต้ังเปนผูอํานวยการ 
The National Theatre และ The Royal Shakespeare Company 
ซ่ึงถือวาเปนคณะละครชั้นนําท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พวกเขา
เริ่มตนดวยการเลนละครสมัครเลนทุกคน  ท่ีน่ันมีโรงละครซ่ึงนักศึกษา
เปนผูจัดการเองคือ The Amateur Dramatic Club (ADC) ซ่ึงเปน
สถานท่ีแสดงละครของกลุมตาง ๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแหงนี้ไม
มีภาควิชาการละคร ไมมีโรงเรียนการแสดง  มีแตอาจารยสอนประวัติ
และทฤษฎีการละคร  ซ่ึงสอนควบคูไปกับวรรณคดีศึกษา แตความเปน
ปญญาชนชวยใหพวกเขาตีความละครไดอยางลึกซ้ึง หมายความวาเขา
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เปนสมาชิกของ “ประชาคมแหงการตีความ” (a hermeneutic 
community) ความตอเนื่องเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหพวกเขารักษา
คุณภาพเอาไวได รุนพ่ีสอนรุนนองสืบตอกันมาเปนศตวรรษ  โดยเฉพาะ
ในดานการแสดงละครของเชกสเปยรนั้น The Marlowe Society ถือ
ไดวาเปนเอตทัคคะท่ีนักแสดงอาชีพยังตองยอมรับนับถือ  นี่คือกลุม 
“enlightened amateurs” ท่ีผูเขียนกลาวถึง 

สําหรับดนตรีน้ันอาจยากกวา เพราะการสรางทักษะมิอาจทํา
ไดอยางเต็มท่ีถาปราศจากครู แตถึงกระน้ันก็ตาม ผูรักสมัครเลนก็มี
บทบาทสําคัญย่ิงในการสนับสนุนวัฒนธรรมทางดนตรี  จะขออางถึง 
นักดนตรีท่ีโดดเดนท่ีสุดคนหน่ึงของโลกตะวันตก คือ Sir John Eliot 
Gardiner (เกิด ค.ศ. 1943)  ผูจัดไดวาเปนวาทยกรระดับแนวหนา24  
ผูเขียนเคยไดรับการยืนยันจากศาสตราจารยทางดนตรีจากสถาบันการ
ดนตรีชั้ นสู งแห ง เ มืองไลพ ซิกวา  การแสดงดนตรีของ Johann 
Sebastian Bach (ค.ศ. 1685-1750) ท่ีไพเราะท่ีสุดท่ีทานไดเคยรับฟง
มาในชีวิต เปนการแสดงท่ี Gardiner กํากับวงดนตรีและนักรอง
ประสานเสียง  ทานผูน้ีเติบโตมาจากสิ่งแวดลอมทางบานท่ีเปนกลุมคน
ท่ีรักดนตรี รองเพลงในโบสถ และเริงระบําพ้ืนเมืองรวมกับชาวบานใน
ตอนเด็ก เม่ือเขาโรงเรียนประถมและมัธยมก็ไดเรียนดนตรีบางเปนวิชา
ประกอบ แตเม่ือศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจก็เลือกศึกษาวิชาเอก
ประวัติศาสตร  รวมท้ังภาษาอาหรับ (เพราะเกิดความสนใจในชวงท่ี
เปนอาสาสมัครไปทํางานในตะวันออกกลาง)  ในขณะเดียวกันก็

                                                           
24 ขอมูลจากบทสัมภาษณ Sir John Eliot Gardiner โดย Alan Macfarlane, 
16 June 2015 (Youtube); ดูบทวิจารณภาษาอังกฤษวาดวยการกํากับวงของ 
Gardiner ใน Chetana Nagavajara, Bridging Cultural Divides (อางแลว), 
545-555. 
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รวบรวมกลุมนักรองสมัครเลนฝกซอมงานของคีตกวีชาวอิตาเลียน คือ 
Claudio Monteverdi (ค.ศ. 1567-1643)  โดยต้ังชื่อกลุมนักรองน้ี
วา “The Monteverdi Choir”  ซ่ึงออกแสดงครั้งแรกท่ีมหาวิทยาลัย 
เคมบริดจและประสบความสําเร็จเปนอยางดี จนผันตัวมาเปนกลุมถาวร  
พัฒนามาเปนกลุมนักรองอาชีพ  และยังคงความแข็งแกรงไวได
จนกระท่ังทุกวันน้ีแมวาเวลาจะผานไปแลวก่ึงศตวรรษ  น่ันคือผลงาน
ของผูรักสมัครเลน  ซ่ึงในดานของดนตรีนั้น เม่ือเริ่มกอต้ังเปนกลุมอิสระ
ก็มิไดเดินตามกระแสหลักของวิทยาการดานดนตรีของมหาวิทยาลัยฯ 
เลย สําหรับ John Eliot Gardiner นั้น  เม่ือจบการศึกษาทางดาน
ประวัติศาสตรแลว ก็หันมาศึกษาดนตรีอยางจริงจัง และไดไปศึกษากับ
ปรมาจารยท่ีข้ึนชื่อวาเขมงวดท่ีสุดของตะวันตกคือ อาจารยสตรีชาว
ฝรั่งเศส Nadia Boulanger (ค.ศ. 1887-1979)  Gardiner รับงานท้ัง
ในอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ต้ังวงดนตรีข้ึน 2 วง วงหนึ่งเลนดนตรี
บารอค  ชื่อ “The English Baroque Soloists” อีกวงหนึ่งเลนดนตรี
ยุคคลาสสิก-โรแมนติก  โดยใชชื่อเปนภาษาฝรั่งเศสวา “Orchestre 
Révolutionnaire et Romantique”  ( เ พ่ื อ ส ะ ท อ น บ ริ บ ท ท า ง
ประวัติศาสตรของยุโรปยุคหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส)  ไมมีใครจะสงสัยอีก
ตอไปวาเขาคือสุดยอดของนักดนตรีอาชีพ  (ในวาระครบ 250 ป แหง
มรณกรรมของ Johann Sebastian Bach ใน ค.ศ. 2000  เขานําเพลง
ศาสนาประเภท Cantatas ท้ังหมดของบาค ออกแสดงตอเน่ืองกัน
ตลอดป  โดยพยายามออกแสดงใหไดในสถานท่ีท่ีบทเพลงเหลาน้ันถือ
กําเนิดมา)  สุดยอดของความเปนศิลปนอาชีพมาจากการบมเพาะข้ัน
เริ่มแรกในรูปแบบของผูรักสมัครเลน  มหาวิทยาลัยสวนใหญสนับสนุน
กิจกรรมประเภท “เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน” เพราะในทายท่ีสุด
แลว  คุณภาพอันสูงสุดมักจะพัฒนามาจากกิจกรรมของผูรักสมัครเลน  
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การสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมจึงเปนกิจท่ีมหาวิทยาลัยพึงกระทํา
และทําไดดี 

ในดานของวิชาการ เรามักจะเหมาเอาวาความเขมขนทาง
วิชาการมาจากผูเชี่ยวชาญ  โดยเฉพาะอยางย่ิงผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  
และเราคงจะประหลาดใจวา ในหลาย ๆ กรณี ผลงานท่ียอดเย่ียมถือ
กําเนิดข้ึนมาจากผูรักสมัครเลน แตเดิมมหาวิทยาลัยตะวันตกโดยเฉพาะ
ในยุโรปไมใชโรงงานผลิตปริญญา ผูท่ีมาเรียนสวนหนึ่งไมสนใจท่ีจะรับ
ปริญญา แตตองการความรูและตองการการหลอหลอมบุคลิกภาพใน
ระบบของมหาวิทยาลัย จากจุดยืนของปจจุบัน เราคงจะเขาใจไดยากวา 
มหาวิทยาลัยเกาแกของเยอรมันแตเดิมน้ันใหปริญญาระดับเดียวคือ
ปริญญาเอก ผู ท่ีตองการความรูอยางจริงจังตองเรียนไปใหสุดทาง  
นักศึกษานอกน้ันเขามาแลวก็ออกไปตามอัธยาศัย ในระยะตอมาจึงมี
การนําระบบ State Examination (สําหรับผูท่ีจะเขารับราชการ) และ 
Professional Diplomas เขามาใช (ในกรณีหลังนี้ใชสําหรับวิชาชีพ 
เชน วิศวกรรม เกษตรกรรม สถาปตยกรรม ทัศนศิลป ดนตรี ฯลฯ)  
มหาวิทยาลัยเยอรมันตองปรับตัวเปนอยางมาก  เม่ือเยอรมนีลงนามใน 
The Bologna Declaration ในป ค.ศ. 1999  โดยตองเริ่มการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเยอรมันไมรูจัก  และจน
บัดน้ีก็ยังไมคอยจะลงตัว ระบบ “เพราะรักจึงสมัครเขามาเรียน” แต
ด้ังเดิมเปนสวรรคของคนท่ีรูจักเรียนรูไดดวยตนเอง25  ท้ังนี้เพราะ
มหาวิทยาลัยเยอรมันสงเสริมวิธีการท่ีกวีเบรชทไดระบุเอาไวคือ “เรียน
วิธีการเรียนรู”  ดังน้ัน ระยะเวลาเรียนจึงตองปรับไปตามความ
เหมาะสมของผูเรียนแตละคน (อันสงผลใหรัฐตองแบกภาระคาใชจาย
                                                           
25 Chetana Nagavajara, “Kurt Wais: A Centenary Appraisal”, Bridging 
Cultural Divides, (อางแลว), 333-402. 
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โดยไมอาจควบคุมได เพราะนักศึกษาบางคนเรียนนานเกินไป) การยอม
ลงนามในคําประกาศแหงเมืองโบลอนญาจึงเทากับเปนการแกปญหา
ดานภาระทางการคลังของรัฐบาลเยอรมันไปดวย 

อุดมศึกษาของอังกฤษคอนขางจะภาคภูมิใจในความสําเร็จของ
ตนเองในดานการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะดวยเวลาเพียง 3 ป 
หลังจากมัธยมศึกษา (ซ่ึงแตเดิมจบท่ีระดับชั้นท่ี 13) เขาสามารถสราง
ความพรอมในดานตาง ๆ ใหแกบัณฑิตของเขาได  โดยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีน้ันใหพ้ืนฐานท้ังในดานความรูและวิธีการเรียนรูพอท่ีจะไป
ทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาได สําหรับผูท่ีตองการจะไปประกอบอาชีพ  
ความรูระดับปริญญาตรีอาจมิไดสรางความจัดเจนดานอาชีพเฉพาะ
สาขา แตใหความรูพ้ืนฐานท่ีจะเอ้ือใหบัณฑิตปรับตัวเขากับงานไดอยาง
รวดเร็ว วาระแอบแฝงท่ีมีมาแตเดิมก็คือการสรางความเปนผูนําท่ีรูจัก
คิดไดเองและนําผูอ่ืนได เหมาะสําหรับผูท่ีจะออกไปปกครองอาณานิคม 
ประเด็นน้ีมีท้ังบวกและลบ เพราะในบางครั้งบัณฑิตมีความม่ันใจใน
ตัวเองสูงมากเสียจนทําใหขาดทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสมกับยุคใหม 
สําหรับในอังกฤษน้ันเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเยอรมัน  โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเกาแก 2 แหงคือ Oxford และ Cambridge ในยุคกอน 
ผูสมัครเขามาเรียนมิไดหวังท่ีจะรับปริญญา แตสมัครเขามาเพ่ือแสวงหา
ความรูและแสวงหามิตรท่ีมักจะเปนชนชั้นนําอยูแลว (แตสภาพปจจุบัน
เปลี่ยนไปมากแลว) ทายาทของขุนนางและชนชั้นสูง รวมท้ังวาณิชผูม่ัง
ค่ัง อาจเปนเจาขุนมูลนายท่ีตองมีผูรับใช และนักศึกษาท่ียากจนเขามา
เรียนไดดวยการยอมทําหนาท่ีรับใชเพ่ือนรวมรุนจากเผาพันธุขุนนาง
เหลาน้ีไปดวย ดังเชนชายหนุมท่ียากจนชื่อ Isaac Newton ผูมีสติปญญา
สูงพอท่ีจะไตเตาข้ึนไปเปนศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ และ
กลายเปนนักวิทยาศาสตรผูมีชื่อเสียงระดับโลก สําหรับนักศึกษาท่ีต้ังใจ
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จะเขามาแสวงหาความรูอยางจริงจัง สังคมภายในมหาวิทยาลัยท่ี
บรรยายมาขางตนนี้เปนท่ีนารังเกียจ เพราะเต็มไปดวยชายหนุมท่ีมุงแต
จะแสวงหาความบันเทิงโดยไมตั้งใจเลาเรียน สภาพดังกลาวนี้ Edward 
Gibbon (ค.ศ. 1737-1794) เลาเอาไวในอัตชีวประวัติของเขา  ในเม่ือ

เขาทนสภาพเชนน้ีไมได เขาจึงลาออกกลางคัน แลวยายไปเรียนท่ี
สวิตเซอรแลนดกับครูพิเศษท่ีสอนแบบตัวตอตัว ท่ีเมืองเจนีวา เริ่มตน
ดวยการเรียนภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินอยางจริงจัง และดวยความ
กระหายใครรูของเขาเอง เขาเพาะตัวข้ึนมาเปนนักประวัติศาสตรชั้นนํา
ได กลาวดวยภาษาสมัยใหมก็คือ “เพราะรักจึงสมัครเขามาวิจัย” แต
เปนการทํางานอิสระตามอัธยาศัย จนกลายเปนผู เชี่ยวชาญดาน
ประวัติศาสตรโรมัน เขียนหนังสือท่ีโดงดังไปท่ัวโลกตะวันตกเอาไวคือ 

ภาพท่ี 19  Edward Gibbon : 
งานท่ีย่ิงใหญเกิดข้ึนไดนอกรั้วมหาวิทยาลัย 
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History of the Decline and Fall of the Roman Empire (ค.ศ. 
1776-1788) (ภาพท่ี 19)  น่ันเปนกรณีของปฏิกิริยาในทางลบท่ีมีตอ
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง แตสังคมอารยะควรจะยอมรับความจริงวา 
บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีความสามารถทางวิชาการอันสูงสงมีอยู และ
ควรไดรับการคารวะเ ม่ือบุคคลน้ันหรือบุคคลกลุม น้ันสรางงาน            
อันทรงคุณคาข้ึนมาไดนอกกรอบของอุดมศึกษา เขาผู น้ันและเขา
เหลา น้ันมีสถานะเทียบได กับสถาบันและดํารงอยู ได ท้ั ง  ๆ ท่ี มี
มหาวิทยาลัยเปนคูเปรียบอยู (in spite of the university) หรือในบาง
กรณีอาจทําหนาท่ีแทนมหาวิทยาลัยไปเสียเลยก็เปนได (instead of the 
university) สิ่งท่ีอุดมศึกษาพึงสรางข้ึนมาใหไดคือความออนนอมถอม
ตน (humility) ท่ีจะยอมรับวา โลกนี้กวางใหญไพศาลนัก และ
สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถผูกขาดการผลิตความรูแตผูเดียว ความ
สํานึกในลักษณะดังกลาวเปนวัฒนธรรมอุดมศึกษาเชนกัน 

ในยุคท่ีเรากําลังหลงเสนหของใบปริญญา  ซ่ึงบางครั้งอาจจะ
ไดมาโดยไมตองออกแรงกายและแรงสมองมากนัก ตัวอยางจากอดีต
และจากตางแดนอาจจะชวยใหเราฉุกคิดและไดคิด สมเด็จพระมหาธีร-
ราชเจาเสด็จไปศึกษาในประเทศอังกฤษ และในข้ันแรกทรงเดินตาม
แผนของการสรางผูนําประเทศในยุคท่ีมหาอํานาจกําลังหมกมุนกับการ
ลาอาณานิคม ดวยการทรงเขาศึกษาในโรงเรียนนายรอย Sandhurst 
ทรงเรียนวิชาการทหารในสถาบันชั้นนําของประเทศท่ีอาจจะเปนศัตรู
กับไทยไดทุกเม่ือ  อาจจะเรียกวิชาท่ีทรงศึกษาในข้ันตนน้ีวาเปนวิชา
ลวงคองูเหา  แตหลังจากน้ันทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จากสมเด็จพระราชบิดาเขาศึกษาวิชาประวัติศาสตรท่ีมหาวิทยาลัย 
Oxford (ภาพท่ี 20)  ความจริงนาจะทรงศึกษาวรรณคดีมากกวา  แต
ในยุคน้ันหลักสูตรภาษาและวรรณคดีปจจุบัน (ท้ังวิชา English และ 
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Modern Languages) ยังไมกอตัว
ข้ึนมาอยางม่ันคง และผูคนสวนใหญ
ก็หันไปเรียนภาษา วรรณคดี และ
วัฒนธรรมกรีกและโรมัน ท่ีเรียก
กันวาวิชา “Classics” ไมวาจะทรง
ตัดสินพระทัยอยางไร พระองค
ทานมิไดทรงเขาเรียนเพ่ือขอรับ
ปริญญา  แตทรงศึกษาดวยความ
กระหายใครรู   ดังท่ีไดกลาวมา 
แลววา เปนวิธีการท่ีเรียกไดวา 
“เพราะรักจึงสมัครเขามาเรียน” 
เปนอันวาพระมหากษัตริยไทยใน
อนาคตทรงเรียนดวยความรัก  
ทรงเปน “amateur” และผลงาน
ของพระองคท้ังท่ีเปนดานของ
งานเขียนสรางสรรคและงานท่ี
ปจจุบันเรียกไดวาเปน “งานวิชาการ”  ก็เปนงานของ “ผูรักสมัครเลน”  
ในความหมายท่ีลึกซ้ึง ท่ีสุดของคําน้ี ท้ังสิ้น พระองคทานทรงรับ
วัฒนธรรมอุดมศึกษาของตะวันตกในฐานะท่ีเรียกไดวาเปน “วิทยาการ
อันเบิกบาน” (ตามความหมายของปราชญชาวเยอรมัน Friedrich 
Nietzsche [ค.ศ. 1844-1900] ท่ีเขียนถึง “die fröhliche Wissenschaft” 
เอาไว [ซ่ึงมีผูนํามาแปลในภาษาอังกฤษอยางกระทอนกระแทนวา 
“The Gay Science”]) แมแตความรูดานภารตวิทยา (Indology) ท่ี
ทานทรงถายทอดใหเรา ไมวาจะเปนในรูปวรรณกรรมหรือสารคดี ก็ดู
จะเปยมดวยคุณคาทางสุนทรียะมากกวาความคงแกเรียนอันนาขลัง ผูท่ี

ภาพท่ี 20  เจาฟามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Oxford 
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ไมมุงเรียนเอาปริญญามักจะรับมรดกจากอุดมศึกษามาไดพรอมกับ
สุนทรียภาพแหงวิชาการ  

ในทายท่ีสุด ผูเขียนก็เลี่ยงไมไดท่ีจะหวนกลับไปหาการตีความ
มโนทัศนท่ีวาดวยวัฒนธรรมวาเปนวิถีชีวิตท่ีเปนไปโดยธรรมชาติ  
แมแตระเบียบวิธีการท้ังหลายท่ีอุดมศึกษาสรางข้ึนมาเพ่ือเปนกลไกใน
การแสวงหาความรูและภูมิปญญาน้ัน  ถาพัฒนาไปจนสุดทางแลว ก็
นาจะสลายตัวเขาไปเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันของประชาคม
วิชาการ  เชนเดียวกับวัฒนธรรมสํานึก  ซ่ึงนาจะคลายความเขม็งตึงจน
กลายเปนการกระทํากิจดวยความหฤหรรษ  ผูเขียนไดพยายามชี้ทาง
แหงอุดมศึกษาไวแลวในรูปของ “สุนทรียภาพแหงการวิจัย”  จึงไมเปน
การกาวกระโดดท่ีไกลเกินไปท่ีจะขออนุญาตชี้ทางไปสู “สุนทรียภาพ
แหงวัฒนธรรมอุดมศึกษา” ไวบาง  ดังท่ีไดใหอรรถาธิบายมาแลวโดย
พิสดาร 
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5. บทสรุป 
 

บทความน้ีเขียนข้ึนในแนวปริทรรศน เปนการใหภาพกวางใน
เรื่องของวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนลักษณะท่ัวไปและวัฒนธรรมอุดมศึกษา  
โดยอางประสบการณท้ังของไทยและตะวันตก  เปนท่ีแนชัดวา ไทยเรา
มีประสบการณสูงมากในการใชวัฒนธรรมเพ่ือสรางความเปนปกแผน
ใหแกบานเมือง  แตก็เชนเดียวกับการถายทอดศิลปวิทยาการตาง ๆ ใน
กรอบของชีวิตไทย แตเดิมเราไมนิยมสรางองคความรูในดานของ
กระบวนการและเทคนิควิธีออกมาเปนวาทกรรมอิสระ  แตพอใจท่ีจะ
แทรกองคความรูดังกลาวไวเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติ ประเด็นท่ี
จําเปนตองเนนยํ้าก็คือ ผูท่ีเจนจัดในการปฏิบัติก็ยอมจะตองมีความ
สํานึกในเรื่องของวัฒนธรรมอันเปนรากฐานของวิทยาการความรูอยูแลว  
เม่ือมีการนําระบบการศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาเขามาจากตะวันตก  
ผูจัดการศึกษาของไทยรับท้ังเนื้อหาและวิธีการของตะวันตกเขามา  โดย
ในหลายกรณีมิไดปรับปรนใหเขากับสภาพแวดลอมและระบบคิดของ
คนไทย  นอกจากนี้ เรื่องของความสํานึกในดานวัฒนธรรมก็ขาดหายไป
จากชุดความรูสําเร็จรูปท่ีนําเขาจากตะวันตก ในเม่ือไมเขาใจรากฐาน
ทางวัฒนธรรมของเขา ก็ยอมจะใชวิธีการของเขาไดอยางกระทอน            
กระแทน อยางดีท่ีสุดก็พยายามใชเน้ือหาและประสบการณของไทยจับ
เขากรอบของตะวันตกอยางตายตัว  น่ันคืออุปสรรคขัดขวางมิให
อุดมศึกษาไทยดําเนินไปดวยวิธีการท่ีเปนธรรมชาติ  ผูเขียนมีความเชื่อ
วา วัฒนธรรมสํานึกมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการผลิตความรูและ
การนําความรูไปใชประโยชน งานชิ้นนี้จึงจงใจมิไดใหขอเสนอท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม  เพราะสถาบันอุดมศึกษาก็กระทํากิจนี้อยูแลว  
สิ่งท่ียังขาดไปก็คือ การสรางวัฒนธรรมสํานึกอันจะเปนพลังอันสําคัญท่ี
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ผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคโดยไมเกิดการแปลก
แยกจากรากเหงาของเราเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะปรับตัว
ใหเปนสวนหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน  โดยท่ียังรักษาอัตลักษณของเรา
เอาไวได 

ในระดับนานาชาติ เราตองยอมรับวายูเนสโกมีคุณูปการสูงใน
การสนับสนุนใหเกิดการทํานุบํารุงและเสริมสรางวัฒนธรรมท้ังในระดับ
จุลภาคและในระดับมหภาค  แตดังท่ีไดชี้ใหเห็นไวแลวในตอนท่ี 2  การ
ตีความมโนทัศนเรื่องการศึกษาและเรื่องของวิทยาศาสตรท่ีแคบเกินไป  
เปนอุบัติเหตุทางภาษาท่ีนาจะแกไขได ผูเขียนจึงใหขอเสนอท่ีเปน
รูปธรรม  โดยท่ีเราควรจะตีความการศึกษาใหกวางเชนเดียวกับมโนทัศน
เรื่อง “Bildung” ของเยอรมัน ซ่ึงเปนการใหความรูควบกับการหลอหลอม
ทางวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ในขณะท่ีมโนทัศนเรื่องวิทยาการ
ครอบคลุมความรูสาขาตาง ๆ ไดครบถวนดีกวาแนวคิดเฉพาะเรื่อง
วิทยาศาสตรในปจจุบันมาก เม่ือขยายขอบเขตของท้ังการศึกษาและ
วิทยาศาสตรออกไปใหกวางท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ก็เทากับเปนการขานรับ
แนวคิดท่ีวาดวยการทํานุบํารุงและสงเสริมวัฒนธรรม  ซ่ึงเปนเรื่องท่ี
เรียกไดวาไรเสนพรมแดน การสรางความสํานึกเชิงวัฒนธรรมจึงจะ
กลายเปนเครื่องมือท่ีสําคัญย่ิงท่ีจะนําพาสังคมโลกไปสูสันติภาพและ
ความเจริญรุงเรือง ท่ีมิใชแตเฉพาะเรื่องของวัตถุธรรม หากแตเปนใน
เรื่องของจิตใจดวย 

การสรางความพรอมของอุดมศึกษาให รับภารกิจด าน
วัฒนธรรมในยุคปจจุบันนาจะดําเนินไปใน 3 ข้ันตอน คือ ภารกิจแรก  
การรับและซึมซับวัฒนธรรม (assimilative) แตเนื่องจากยุคปจจุบันสื่อ
และการโฆษณามีพลังมหาศาลในการชักนําผูคน อุดมศึกษาจึงยอม
จะตองทําหนาท่ีท่ีสอง ในการวิเคราะห วิจารณ และประเมินคุณคา
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ปรากฏการณตาง ๆ อยางถองแท อันเปนภาระท่ีเรียกวา “analytical”, 
“critical” และ “evaluative” ในขณะเดียวกัน การสรางองคความรู
อันกอปรดวยวัฒนธรรมแหงการวิจารณควรจะนําทางไปสูข้ันตอนท่ีสาม 
คือ การสรางสรรคท่ีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับรากเหงาทางวัฒนธรรม
ของเรา และสามารถรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนได  ซ่ึงถือไดวา
เปนภารกิจ ท่ียาก ย่ิง  ในกรณี น้ีผู เ ขียนใคร เนน กิจ ท่ี เรียกได ว า 
“constitutive” และ “integrative” แนวคิดท่ีวานี้  มิใชเปนสิ่งท่ีขวาง
ก้ันมิใหมหาวิทยาลัยดําเนินบทบาทของผูริเริ่มและบุกเบิกทางความคิด 
เพราะตัวอยางท่ีนํามาอภิปรายก็บงชี้ใหเห็นแลววา  เม่ือเกิดวิกฤต 
สมาชิกประชาคมอุดมศึกษา ท้ังอาจารยและนักศึกษา ไมลังเลท่ีจะรับ
บทบาทของผูกอกวนทางปญญาและผูขัดขวางการทําลายความสงบสุข
ของชาวโลก 

คําถามก็คือ มหาวิทยาลัยควรจะมีลักษณะอยางไรจึงจะปฏิบัติ
ภารกิจท่ี 4  ไดอยางสัมฤทธิผล ผูเขียนขอเสนอความคิดไว 3 แนว คือ   

1)  มหาวิทยาลัยตองเปนประชาคมของนักคิดและคนชางคิดท่ี
มิไดมองปรากฏการณตาง ๆ อยางผิวเผิน แตพยายามท่ีจะหาความหมาย
ของปรากฏการณเหลาน้ันใหไดดวยการตีความ ซ่ึงแตเดิมอาจเปนเพียง
การตีความเชิงวิชาการเทาน้ัน แตในทายท่ีสุดแลว ก็อาจจะตองเปนการ
ตีความชีวิตและสังคมดวย แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยแหงการตีความ 
(the hermeneutic university) ก็เปนการสนององคประกอบหนึ่งของ
สังคมอารยะไปดวย  ซ่ึงนาจะเปนสังคมแหงการตีความ (hermeneutic 
society) 

2) ผูท่ีใฝใจจะตีความชีวิตและสังคม จําเปนตองใชวิจารณญาณ
และแสดงออกซ่ึงทัศนะของตนในเชิงวิจารณท่ีสรางสรรค หมายความ
วา มิใชวิจารณผูอ่ืนใหตกเวทีไป แตเปนการวิจารณเพ่ือใหพวกเขาได
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ดําเนินภารกิจของเขาตอไปอยางมีประสิทธิภาพและมีศักด์ิศรี แนวคิด
เรื่องมหาวิทยาลัยแหงการวิจารณ (the critical university) จึงใชได
กับทุกยุคทุกสมัยและทุกสังคม   

3)  สวนท่ีเปนเรื่องหญาปากคอกนั้นก็คงจะเปนวา สมาชิกของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยไมนาท่ีจะเก็บความคิดเชิงวัฒนธรรมของตนไว
กับตนเองโดยไมแสดงออก เพราะประชาคมท่ีจะสรางความเบงบาน
ทางปญญาได ก็ควรจะเปนประชาคมท่ีสมาชิกมีทวิวัจน (dialogue) ตอ
กันในชีวิตประจําวัน ในแงน้ี ผูเขียนจึงเสนอวา มหาวิทยาลัยทุกแหงจึง
ควรสรางวัฒนธรรมองคกรข้ึนมา ในการท่ีจะสงเสริมและสนับสนุน
มหาวิทยาลัยแหงทวิวัจน (the dialogic university) ใหดํารงอยูได 

ท่ีกลาวมาขางตนเปนเพียงเรื่องของการต้ังกรอบและการวาง
แนวทาง  ท้ังน้ีมิไดหมายความวา มหาวิทยาลัยท่ีสามารถทําหนาท่ีเปน
ผูนําใหแกสังคมไดน้ันจะมิไดรูจักองคประกอบท่ีพรรณนามาขางตน  
ผูเขียนเพียงแตพยายามจัดระบบใหเห็นไดอยางชัดเจนวา อุดมศึกษา
ควรจะมีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร ความจริงมีอยูวา โลกภายนอก
มหาวิทยาลัยกวางใหญไพศาลนัก ผลงานท่ีทรงคุณคาอันรวมถึงงาน
วิชาการท่ีมีผูสรางข้ึนนอกมหาวิทยาลัยมีอยูมากมาย  งานชิ้นนี้พยายาม
ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของ “ผูรักสมัครเลน” (amateurs) ท้ังผูท่ีสมัครเขา
มาเรียนเพียงเพ่ือแสวงหาความรูโดยไมสนใจกับแผนปริญญา และ
รวมท้ังผูท่ีปฏิเสธมหาวิทยาลัยไปเลย เชนกรณีของนักประวัติศาสตร 
Edward Gibbon  แตในทายท่ีสุดแลว ก็คงไมมีสิ่งใดท่ีจะมาทดแทน
เรื่องของความสํานึก โดยเฉพาะอยางย่ิงความสํานึกเชิงวัฒนธรรม  เรา
อาจจะตองเริ่มตนดวยการต้ังคําถามกับตัวเองวา เรามองออกหรือไมวา  
วัฒนธรรมอุดมศึกษาท่ีเปนอยูเปนอยางไร และควรจะปรับแกอยางไร
หรือไม สําหรับผูเขียนเองน้ันมีความวิตกกังวลเปนอยางมากวา ทิศทาง

วัฒนธรรมส�ำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย

วัฒนธรรมส�ำนึก
รากฐานของอุดมศึกษาไทย

ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.เจตนา  นาควัชระ

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2562

เลขมาตรฐานสากล :   

ต้นฉบับ 

อรพินท์  คำาสอน

แบบปก

กรรณิการ์  ถนอมปัญญารักษ์

บรรณำธิกำร

สาวิตรี  ทองอุไร

รูปเล่ม

พงศธัช  กิจชนม์

จัดท�ำโดย

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิมพ์ที่ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา     บาท

110



109 
 

11/12/61 

ของการพัฒนามหาวิทยาลัยดวยการปรับใหเปนองคกรเชิงพาณิชย 
(the corporate university) นั้น เปนไปเชนคําเตือนของตะวันตกท่ีวา 
เปนการนํารถไปลากมา (to put the cart before the horse) แทนท่ี
จะนํามามาลากรถ (to put the horse before the cart) จริงอยู 
มหาวิทยาลัยจําเปนตองหารายไดมาจุนเจือการดําเนินงานในยุคใหมท่ีมี
รายจายสูง  แตเราจะตองแสวงหาทางสายกลางใหได วัฒนธรรมสํานึก
อาจจะชวยใหเราตระหนักได จุดหมายปลายทางของเราอยู ณ ท่ีใด  
มหาวิทยาลัยยุคใหมจะสนองตอบแตเพียงตลาดเทานั้นหรือ  หรือถาจะ
เปนวาณิช ก็นาจะเปนวาณิชท่ีเปยมดวยวัฒนธรรม  ตัวอยางของวาณิช
ในลักษณะนี้มีอยูแลวในประวัติศาสตรของกรุงรัตนโกสินทรในชวง พ.ศ. 
2367-2394 พระราชาพระองคน้ันทรงฉลาดหลักแหลมนัก ดังท่ี
หลักฐานตะวันตกหลายชุดยืนยันได เปนท้ังวาณิช เปนท้ังผูทรงศีล  
เปนท้ังผูทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเปนท้ังผูนําไทยคนแรกท่ีริเริ่ม
การ “ใหทุนวิจัย” โดยใหหมอบรัดเลยไปคนควาเรื่องวัคซีนท่ีเหมาะ
สําหรับประเทศไทย ผูเขียนไดชวนใหทานผูอานไดเดินทางทองเท่ียวไป
ดูงานในประเทศตาง ๆ มาพอสมควรแลว ก็อยากจะจบดวยการชวน
เชิญใหทานแวะเวียนไปท่ีวัดยานนาวา ในกรุงเทพมหานครน่ีเอง แลว
พยายามตีความใหไดวา เรือสําเภาจําลองลําน้ันสงสารอันใดมาสูยุค
ปจจุบัน (ภาพท่ี 21) 
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ภาคผนวกที่ 1 
บททดลองการประยุกตใชทฤษฎี 

 
 ตามท่ีผู เ ขียนไดใหขอสรุปรวมท่ัวไป วาดวยแนวทางเชิง
วิชาการในการศึกษาวัฒนธรรมไวแลวน้ัน  โดยปกติผูท่ีใหขอสรุปรวม 
ซ่ึงอาจจะเรียกวาทฤษฎีก็ได  มักจะไมจําเปนตองทําหนาท่ีในการนํา
ทฤษฎีน้ันไปใชดวยตนเอง  แตนักวิชาการของสถาบันคลังสมองของ
ชาติมีความคิดวา ผูเขียนควรจะใหตัวอยางของการนําทฤษฎีไปใช  อัน
จะเปนการกระตุนใหผูท่ีอยูในวงการอุดมศึกษาไดนําแนวคิดเชิงทฤษฎี
ดังกลาวไปใชในทางท่ีตนเองเห็นวาเหมาะสมตอไป  ผูเขียนจึงยินดี
ตอบสนอง  วิธีการท่ีจะสรางความชัดเจนไดดีท่ีสุดก็คือ การนําตัวอยาง
ท่ีเปนรูปธรรมมาศึกษา และตัวอยางท่ีผูเขียนจะนําเสนอในท่ีนี้เปน
กระบวนการของท้ังการปฏิบัติและการวิเคราะหท่ีไดใชตอเนื่องมาเปน
เวลาใกลสามทศวรรษ เทากับเปนการพิสูจนใหเห็นวา แนวคิดทฤษฎี
ดังกลาวสงผลใหเกิดกิจกรรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติในระยะยาวได  
ข้ันตอนท้ังสามท่ีผู เ ขียนได เสนอไว คือ การซึมซับ ( receptive-
assimilative) การวิเคราะห-วิจารณ-ประเมินคุณคา (analytical-
critical-evaluative) และการสรางใหม (constitutive-integrative)  
สามารถท่ีจะนํามาใชเปนกรณีตัวอยางกับปรากฏการณทางวัฒนธรรมท่ี
สําคัญย่ิงของไทย  คือพัฒนาการของเพลงไทยสากล  ซ่ึงผูเขียนเองได
กลาวไวในวาระอ่ืน ๆ กอนหนาน้ีแลววา เปนสิ่งมหัศจรรยของวงการ
ศิลปะสมัยใหมของไทย เพ่ือใหเกิดเอกภาพและความตอเน่ือง ผูเขียน
และผูรวมงานวิจัยไดใหจุดเนนกับผลงานของกลุมนักดนตรีของกรม
โฆษณาการ (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “กรมประชาสัมพันธ”) ซ่ึงไดรวมกัน
ต้ังวงดนตรีสากลประเภทบ๊ิกแบนดข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2482 โดยไดรับการ
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สนับสนุนอยางเต็มท่ีจากรัฐบาลในสมัยนั้น ผูท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
หนาท่ีเปนหัวหนาวง  คือ เอ้ือ สุนทรสนาน  ซ่ึงมีชื่อศิลปนวา “สุนทราภรณ”  
ผลงานการประพันธเพลงของนักดนตรีกลุมน้ีมีความโดดเดน เพราะ
สามารถเฟนหานักดนตรีท่ีมีความสามารถสูง และผูแตงคํารองท่ีมีฝมือ
เยี่ยงกวีมารวมงานได  อีกท้ังยังคนพบนักรองท่ีมีศักยภาพสูงมารวมงาน
ประจําในฐานะขาราชการของกรมโฆษณาการได ทําใหศิลปนกลุมนี้ได
สรางงานท่ีย่ิงใหญข้ึน ซ่ึงไดรับการยอมรับจากมหาชนอยางตอเน่ืองมา
จนกระท่ังทุกวันน้ี ปรากฏการณน้ีนาศึกษาเปนอยางย่ิง และทฤษฎีท่ี
ผูเขียนไดคิดข้ึนเปน 3 ข้ันตอนนั้น ก็จะชวยใหความกระจางไดวา  เหตุ
ใดศิลปนของไทยจึงสามารถสรางงานท่ีทรงคุณภาพข้ึนมาได ซ่ึงในยุค
ตอ ๆ มา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันไมสามารถทําได 
 ขอเริ่มตนดวยข้ันตอนท่ีหน่ึงคือการรับและการซึมซับ ผูเขียน
และนักวิชาการท่ียินดีรวมงานกับผูเขียนสวนหน่ึงเติบโตข้ึนมากับเพลง
ไทยสากลประเภทนี้  ท้ังนี้เพราะงานรุนแรกของกลุมนักดนตรีกรม
โฆษณาการเปนงานท่ีสรางข้ึนเพ่ือสงกระจายเสียง ในทศวรรษท่ี 2480  
มีสถานีวิทยุเพียงสถานีเดียวคือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงกรมโฆษณาการเปนผูดําเนินการ ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
รัฐบาลในขณะน้ันตองการจะพิสูจนใหเห็นถึงศักยภาพในการเปน
พลเมืองของโลก (world citizens) ของชาวไทย  โดยมีความคิดวา
วัฒนธรรมตะวันตกเปนตัวเชื่อมตอกับวัฒนธรรมโลก ดนตรีคลาสสิก
ตะวันตกท่ีเริ่มกอตัวข้ึนมาต้ังแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-
เกลาเจาอยูหัว  โดยมีโรงเรียนพรานหลวงเปนท่ีฝกนักดนตรีนั้น อาจจะ
กาวไปไมไดรวดเร็วนัก แตพ้ืนฐานดนตรีคลาสสิกท่ีพระเจนดุริยางคและ
โรงเรียนพรานหลวงไดสรางไว มีอานิสงสอยางมหาศาลกับกลุมนัก
ดนตรีของวงกรมโฆษณาการท่ีปรับความรูดานคลาสสิกมารับใชดนตรี
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แจสไดอยางดีย่ิง เพลงไทยสากลเปนผลของการหลอมรวมดนตรี
ตะวันตกเขากับลีลาของดนตรีไทย ในกรณีท่ีวา น้ี  แมวาครู เ อ้ือ   
สุนทรสนาน และคณะของทานจะมิไดเลาเรียนดนตรีไทยมาโดยตรง  
แตการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูถายทอดเพลงไทยเดิมลงเปนโนต
สากลเปนจํานวนพัน ๆ เพลง ก็เปนการหลอหลอมนักดนตรีแนว
ตะวันตกใหเขาถึงจิตวิญญาณของคีตศิลปไทยได ในสวนของผูฟงนั้น  
สวนหนึ่งมีความคุนเคยกับดนตรีไทยเดิมมากอน ก็สามารถรับเพลงไทย
สากลอันเปนนวัตกรรมไดเปนอยางดี โดยไมมีความรูสึกแปลกแยกอันใด  
สําหรับนักวิชาการรุนของผูเขียนเองนั้น คุนเคยกับ “เพลงสุนทราภรณ” 
(อันเปนคําท่ีใชกันอยางแพรหลาย) มาต้ังแตยังเรียนอยูชั้นประถม พวก
เราสวนใหญจะรองตามได บางคนเปนนักดนตรีท้ังในระดับอาชีพและ
ระดับสมัครเลน ประสบการณของผูเขียนเองนั้น เพลงสุนทราภรณขาม
ยุคขามสมัยไดอยางดี เพราะผูฟงรุนศิษย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ในปท่ีกอต้ังคือ พ.ศ. 2511 สามารถรวมตัวกัน
เปนวงดนตรีสมัครเลน โดยเนนการขับรองและบรรเลงเพลงสุนทราภรณ
รวมกัน เปนการสรางความอบอุนใหกับกลุมอาจารยและนักศึกษาท่ีไป
เริ่มกอต้ังสถาบันใหม   

ท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีก็เพ่ือท่ีจะพิสูจนวา โดยบังเอิญหรือไมก็
ตาม  ผลงานเพลงของวงกรมโฆษณาการ/กรมประชาสัมพันธได
กลายเปนสมบัติรวมของผูรักดนตรีในหลายชั่วอายุคน การซึมซับท่ีวาน้ี
เปนไปโดยกระบวนการท่ีเปนธรรมชาติ แมในระยะหลังจะมีนักดนตรี
กลุมอ่ืนท่ีมีความสามารถสูงแตงเพลงไทยสากลข้ึนมาเปนจํานวนมาก  
แตเพลงสุนทราภรณก็ยังครองความเปนท่ีนิยมตอเน่ืองมา จริงอยู ดังท่ี
ไดกลาวไวแลวในบทท่ี 3 นักดนตรีของกรมโฆษณาการซ่ึงเปนหนวยงาน
ราชการ บางครั้งจําเปนตองสรางงานตามนโยบาย ซ่ึงจากจุดยืนของ
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ปจจุบัน  เราอาจจะเห็นวานโยบายบางสวนเปนเรื่องไรสาระ หรือเรื่อง
นาขบขันเสียดวยซํ้า แตดัง ท่ีชี้ ให เห็นแลวในการวิ เคราะห เพลง 
“วัฒนธรรม” ศิลปนท่ีย่ิงใหญมักจะตอบสนองนโยบายดวยระบบของ
ความคิดและสุนทรียภาพท่ีอาจจะอยูเหนือชั้นกวานโยบายการเมือง
ท้ังหลายท้ังปวงได  (เหมือนกับท่ีกวีฝรั่งเศส ชารลส โบดแลร [Charles 
Baudelaire: ค.ศ. 1821-1867] ไดเคยกลาวเอาไววา “เจาเอาโคลนตม
มาใสมือขา แตขาก็จะเปลี่ยนมันใหเปนทองได”) ผูรักดนตรีในยุคของ
ผูเขียนและในยุคท่ีตามมาติด ๆ กัน มีอารมณสุนทรียท่ีติดตัวมาแต
กําเนิดอยูแลว  ความสํานึกในเรื่องของวัฒนธรรมจึงมักจะผูกโยงอยูกับ
ความสํานึกเชิงสุนทรียภาพ ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี 2 การนําคําวา 
“ศิลปะ” และ “วัฒนธรรม” มาสมาสกัน จึงเปนไปในกรอบของ
วัฒนธรรมไทยอยูแลว การปรับความสวามิภักด์ิในทางวัฒนธรรมใหเปน
ศักยภาพในทางวิชาการนั้นเปนเพียงกาวสั้น ๆ เทานั้น  
 ข้ันตอนท่ีสองอันเปนภารกิจของการวิเคราะห-วิจารณ-
ประเมินคุณคาน้ัน  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผู
ริเริ่มใหมีการจัดการสัมมนาในหัวขอ “สุนทราภรณวิชาการ” ข้ึน เม่ือ
วันท่ี 12-17 มิถุนายน พ.ศ. 2532  โดยไดรับความรวมมือจากหอสมุด
แหงชาติ กรมศิลปากร และโรงเรียนสุนทราภรณการดนตรี นับไดวา
เปนการจัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะเปนวิชาการเต็มรูปเปนครั้งแรก อันจะ
สังเกตไดจากเอกสารทางวิชาการท่ีไดรับการนําเสนอในการสัมมนาครั้ง
น้ี  วิทยากรสวนใหญเปนอาจารยมหาวิทยาลัย บางทานเปนนักดนตรี
และนักรองซ่ึงไดรวมงานกับวงดนตรีกรมโฆษณาการมาแตเดิม  ผลงาน
เชิงวิเคราะหและวิจารณน้ันครอบคลุมขอบเขตอันกวางขวางและ
หลากหลาย  อาทิ  พ้ืนฐานดานดนตรีคลาสสิก,  พ้ืนฐานดานดนตรีไทย
เดิมและพ้ืนบาน,  พ้ืนฐานดานดนตรีแจส และความประสานสัมพันธ
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ระหวางวรรณศิลปกับคีตศิลป  สําหรับเอกสารท่ีวาดวยภาคปฏิบัติน้ัน  
มีหัวขอของการตีความในการขับรอง และการตีความในการบรรเลง  
นอกจากน้ี ยังมีการประชุมกลุมซ่ึงแจกแจงหัวขอยอยออกไปอีกมาก  
อาทิ การจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน การเรียบเรียงเสียงประสาน
ใหม สุนทราภรณกับการเมือง ฯลฯ จัดไดวาเปนการมองประเด็นอยาง
รอบดาน และเอกสารท่ีจัดพิมพก็ตองถือไดวามีคุณคาทางวิชาการสูง  
ในแงของเนื้อหานั้น  อาจกลาวไดวามีประเด็นจํานวนไมนอยท่ีไดรับการ
หยิบยกข้ึนมาอภิปรายอยางเปนระบบทางวิชาการเปนครั้งแรก ดัง
ตัวอยางเอกสารท่ีวาดวยพ้ืนฐานดนตรีคลาสสิก  ซ่ึงวิทยากรไดวิเคราะห
ใหเห็นถึงความสามารถในการปรับปรนเพลงรองตะวันตกท่ีมาจากแนว
ของ art song  ของ Franz Schubert  (ค.ศ. 1797-1828) ใหมาเปน
เพลงไทยสากล และในบทความท่ีวาดวยความประสานสัมพันธระหวาง
วรรณศิลป กับคีตศิลป ในงานของสุนทราภรณ  ก็ไดชี้ ให เ ห็นถึง
ความสามารถของผูประพันธทํานองและผูประพันธคํารองในการท่ีนํา
ศักยภาพของวรรณคดีไทยมาประสานเขากับคีตศิลปแนวตะวันตกได
อยางไร 
 กิจกรรมเชิงวิชาการในลักษณะน้ียอมกอใหเกิดความสํานึกเชิง
วัฒนธรรมไดอยางแนนอน เพราะมีการนําความรูท้ังของไทยและของ
ตะวันตกมาศึกษารวมกัน ทําใหสามารถพิเคราะหวัฒนธรรมเชิง
เปรียบเทียบไดดวย ถาจะต้ังคําถามวา การประเมินคุณคาของงาน
เปนไปในลักษณะใด คําตอบก็คงจะเปนวา การสัมผัสดวยโสตประสาท
ของผูฟงซ่ึงรูสึกวาเพลงไพเราะน้ัน เปนประสบการณข้ันตนท่ีอาจเปน
เรื่องของอารมณความรูสึกและสัญชาตญาณ แตกระบวนการทาง
วิชาการเรียกรองใหมีการวิจารณท่ีต้ังอยูบนรากฐานของการวิเคราะหท่ี
เปนเหตุเปนผล อันจะนําไปสูการประเมินคุณคาท่ีนาเชื่อถือ ในกรณี
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ของเพลงสุนทราภรณนั้น ขอสรุปท่ีนักวิชาการใหไดก็คือวา ความเขาใจ
อันลึกซ้ึงในเรื่องของดนตรีตะวันตก ท้ังในขนบของคลาสสิกและในขนบ
ของแจส เปนกรอบอันม่ันคงท่ีสามารถรองรับความละเมียดในเชิง
วรรณศิลปของไทยไดเปนอยางดี  เม่ือไดมีการเสนอชื่อ เอ้ือ  สุนทรสนาน 
ใหไดรับการยกยองวาเปนบุคคลดีเดนระดับโลก โดยองคการยูเนสโก           
ก็มีการชี้ใหเห็นวา การหลอมรวมระหวางกระแสของดุริยางคศิลปไทย
กับตะวันตกเขากันเปนเอกภาพน้ัน สามารถท่ีจะสื่อความไปยัง
ประชาคมอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากประเทศตนกําเนิดได ขอสรุปของ
เอกสารท่ีเสนอตอยูเนสโกจึงมีความหนักแนน ดังขอความท่ีวา  
 

“กรณีของ (เอ้ือ  สุนทรสนาน) เปนตัวอยางท่ี
ชี้ใหเห็นถึงความประสานสัมพันธอันราบรื่นระหวาง
มิติทางวัฒนธรรม สุนทรียภาพ สังคมและจริยธรรม 
อันเปนรากของความม่ันคงของประเทศหน่ึงท่ีภาคภูมิใจ
ในคุณคาของตนเอง (His case exemplifies the 
happy combination between the cultural, 
aesthetic, social and moral integration that 
underpins the stability of a country proud of 
its own worth.)” (เอกสารน้ีไมมีการเผยแพรและ
ไดรับความเอ้ือเฟอจากมูลนิธิสุนทราภรณ) 

 
คงจะตองสรุปวา วัฒนธรรมสํานึกในระดับท่ีสูงมากท่ีอางมานี้

ต้ังอยูบนรากฐานทางวิชาการ ซ่ึงผลของการสัมมนาทางวิชาการท่ี
กลาวถึงเปนตัวอยางหนึ่งท่ีสําคัญยิ่ง 
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 กิจกรรมเชิงบุกเบิกของ “สุนทราภรณวิชาการ” ในป พ.ศ. 
2532  ชี้ทางไปสูการศึกษาผลงานของกลุมสุนทราภรณอยางตอเนื่อง  
เม่ือผูเขียนและผูรวมวิจัยไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ใหดําเนินการวิจัยในหัวขอ “การวิจารณในฐานะพลังทาง
ปญญาของสังคมรวมสมัย” ซ่ึงเริ่มตนเม่ือ พ.ศ. 2542  คณะผูวิจัย
เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาผลงานของกลุมสุนทราภรณนี้
ตอเน่ืองไปในรูปของกรณีศึกษา  โดยมุงความสนใจไปท่ีผลงานของ
นักรองระดับแนวหนาของกลุมสุนทราภรณ การท่ีคณะผูวิจัยให
ความสํ า คัญกับผลงานของนักรอง ก็ด วยเปน ท่ีประจักษชัดว า 
ความสามารถในการตีความและในการขับรองของทานเหลาน้ันอยูใน
ระดับท่ีโดดเดนมาก และมาตรฐานของการรองนาจะอยูเหนือการ
บรรเลงดวยเครื่องดนตรี  ท้ังน้ีไดมีการจัดสัมมนาทางวิชาการข้ึนเปน
ครั้งแรกในหัวขอ “มัณฑนาวิชาการ” เม่ือป พ.ศ. 2546  โดยไดนํา
วิธีการวิเคราะหและวิจารณของ “สุนทราภรณวิชาการ” มาใชกับ
กรณีศึกษาน้ี  โดยมีการเจาะลึกลงไปในประเด็นเฉพาะ  อาทิ  
“พัฒนาการทางศิลปะของมัณฑนา โมรากุล : การวิเคราะหเชิงคีตศิลป”  
โดยวิทยากรซ่ึงเปนนักดนตรีคลาสสิกท่ีมีความสนใจเพลงไทยสากล
อยางจริงจัง มีการเตรียมงานอยางเปนข้ันตอนและละเอียดลึกซ้ึงเปน
เวลารวมหน่ึงป และนอกจากการสัมมนาภาควิชาการแลวก็ยังมีการ
แสดงดนตรี  ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหมีการตีความใหม เพลงบางเพลง
ถูกลืมไปเปนเวลาหลายทศวรรษ และไดรับการนํามาแสดงและขับรอง
ใหม ทําใหกลับมาเปนท่ีนิยมอีกครั้งจนกระท่ังทุกวันน้ี  อาทิ เพลง 
“ธรรมชาติกลอมขวัญ” คํารอง แกว อัจฉริยะกุล  ทํานอง นารถ ถาวรบุตร  
ขอสรุปจากการสัมมนาครั้งนี้มีลักษณะท่ีทาทาย  ดังขอความวา 
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การสัมมนาครั้งน้ีจัดข้ึนเพ่ือหาทางท่ีจะทําให
วงการเพลงไทยสากลมีมาตรฐานสูงข้ึน แตสิ่งท่ียังขาด
อยูคือ การแตงเพลงของสุนทราภรณท่ียังขาดผูสืบ
ทอด และไมสงอิทธิพลตอวงการดนตรีรุนใหม ... 
วงการดนตรีสมัยใหมจําเปนตองเทียบมาตรฐานท่ีคน
ยุคกอนต้ังไวใหได  และโครงการฯ จะตองทํางาน
วิ ชาการตอไป เ พ่ือชี้ แนวทาง ท่ีจะพัฒนาและ
สรางสรรคในอนาคต26 

น่ันคือวัฒนธรรมสํานึก ซ่ึงมีความมุงม่ันสูงท่ีจะใชวิชาการไป
ในทางท่ีจะสงผลเชิงปฏิบัติใหได 
 การสัมมนาครั้งท่ี 2  ในป พ.ศ. 2548 หยิบยกผลงานของ เพ็ญศรี  
พุมชูศรี ข้ึนมาวิเคราะหและวิจารณ  โดยต้ังชื่ออยางตรงไปตรงมาวา 
“เพ็ญศรีวิชาการ” มีการพิจารณาผลงานของศิลปนทานน้ีอยาง
กวางขวางและลึกซ้ึง มีการบรรยายในหัวขอเดียวกันคือ ความเปนหน่ึง
และความเปนเอกในการขับรองของ เพ็ญศรี  พุมชูศรี  โดยวิทยากรท่ีมี
พ้ืนฐานตางกัน วิทยากรทานหนึ่งเปนผูฟงท่ีมีความสามารถเชิงวิเคราะห
สูง ในขณะท่ีวิทยากรทานท่ีสองเปนนักรองเพลงคลาสสิก และเปน
อาจารยสอนการขับรองเพลงคลาสสิก ซ่ึงแสดงทัศนะเชิงวิชาการไว
อยางหนักแนน ขอสรุปจากการสัมมนาครั้งนี้ก็เปนไปในทํานองเดียวกับ
การสัมมนาครั้งแรกวา เม่ือผลงานอันโดดเดนเกิดข้ึนในอดีตแลว 
อนาคตของวงการดนตรีไทยควรจะเปนอยางไร ดังขอความท่ีวา 

                                                           
26 จุไรรตัน  ลักษณะศิริ (บรรณาธิการ),  เบิกฟา มัณฑนา  โมรากุล, (กรุงเทพฯ : 
ชมนาด, 2547), 190. 
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ความเปนมิตรของคนในวงการน้ีมีอยูกอนท่ี
เงินจะมาสรางธุรกิจ สรางมูลคา และเขามาครอบคน
สวนใหญ ... ปจจัยภายนอกท้ังหลายท่ีไดรับฟงในการ
สัมมนาครั้งนี้ทําใหเห็นวา ไออุนแหงความเปนมนุษย
ทําใหวงการน้ีอยูได จะทําอยางไรใหคนรุนหลังได
เรียนรูจากชีวิต ตัวอยาง และผลงานของคนรุนกอน27 

จะเห็นไดวา งานวิชาการไดผันตัวจากการประเมินคุณคาทาง
สุนทรียภาพไปสูการประเมินคุณคาของชีวิตและสังคมไดดวย  น่ันคือ  
ผลของวัฒนธรรมสํานึกท่ีควรไดรับการใสใจเปนพิเศษ 
 การสัมมนาครั้งท่ี 3  ในหัวขอ “รวงทองสองทางศิลป”  เม่ือ
ป พ.ศ. 2550 เปนการนําผลงานของศิลปน รวงทอง  ทองลั่นธม  
ข้ึนมาศึกษา  การสัมมนาครั้งน้ีนอกจากจะมีการเชิญวิทยากรมาให
ความรูและทัศนะในดานตาง ๆ แลว ยังมีการจัดชั้นเรียนตัวอยาง 
(master class) โดยเชิญใหรวงทองเปนวิทยากรเอง ปรากฏวา นักรอง
ผู มีความสามารถสูงใช เวลาในการพัฒนาตัวเองไปพรอมกับการ
วิเคราะหผลงานของตัวเองและของวงการ จนตกผลึกถึงข้ันท่ีเปนองค
ความรูท่ีนํามาถายทอดได  นั่นคือวิชาการท่ีกอตัวข้ึนมาจากการปฏิบัติ  
ซ่ึงถือไดวาเปนขนบของไทยมาแตด้ังเดิม สําหรับวิทยากรในดานดนตรี
วิทยา (musicology) น้ัน ก็กําลังผันตัวเองมาศึกษาผลงานท่ีใกลตัว  
ดังเชนเพลงไทยสากลดวย แตก็ยังไมเห็นผลไดอยางชัดเจน ถึงอยางไรก็
ตาม นักวิชาการก็ยังต้ังความหวังไววา “ความหนักแนนทางวิชาการจะ

                                                           
27 จุไรรตัน  ลักษณะศิริ และ อรพินท  คําสอน (บรรณาธิการ),  เพ็ญศรี  พุมชูศรี  
คีตศิลปน, (กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2549), 50. 
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เปนแรงผลักดันใหเกิดคุณภาพและความเขมขนในดานของการตีความ
และการแสดง”28 
 จะขออนุญาตวิเคราะหตัวอยางอีกตัวอยางหน่ึงท่ีเปนการนํา
ประเด็นจากการสัมมนา “สุนทราภรณวิชาการ” ครั้งท่ี 1 มาสานตอ  
น่ันคือประเด็นท่ีวาดวย “ความประสานสัมพันธระหวางวรรณศิลปกับ
คีตศิลป” เปนท่ีทราบกันดีอยูวา ผูแตงทํานอง คือ เอ้ือ สุนทรสนาน  
และเพ่ือนนักดนตรีของทานอีกหลายคน อาทิ เวส  สุนทรจามร,  
สมพงษ  ทิพยกลิน, สริ  ยงยุทธ และ ธนิต  ผลประเสริฐ เปนผูท่ีเขาใจ
ลึกซ้ึงถึงวรรณศิลปของไทย และทํางานใกลชิดกับผูแตงเนื้อรอง  
โดยเฉพาะอยางย่ิง แกว  อัจฉริยะกุล  ซ่ึงเปนนักเขียนท่ีฝมือการแตง
รอยกรองอยูในระดับของกวีแนวหนา ในวาระของการฉลอง 100 ป ครู
แกว  อัจฉริยะกุล  ผูเขียนไดรับเชิญจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหทํา
หนาท่ีวิทยากรในรายการเสวนา “เม่ือวรรณศิลปสองทางใหคีตศิลป” 
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ผู เ ขียนมีความคิดหลักวา การตีความท่ีลึกซ้ึงอาจเริ่มตนจากการ
วิเคราะหเน้ือรองใหละเอียดถ่ีถวน แลวจึงแสวงหาแนวทางการตีความ
จากการเจาะลึกลงไปสูเอกภาพระหวางเน้ือรองกับทํานอง อันเปน
จุดเดนของเพลงสุนทราภรณ 
 ในกรณีน้ี  ผูเขียนไดรับความรวมมือจากวงดนตรีสุนทราภรณ
ท่ีไดโอกาสในการฝกซอมรวมกับนักรองรุนใหม 5 คน และนักรอง
อาวุโสผูเคยเปนศิษยของครูเอ้ืออีก 3 คน การทํางานรวมกับนักรอง
ไดรับการตอบสนองอยางดีมาก เพราะผูท่ีเชี่ยวชาญในการรองเพลง    
                                                           
28 คงกฤช  ไตรยวงค,  จักรนาท  นาคทอง และ อรพินท  คําสอน, รวงทองสอง
ทางศิลป, (กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2553), 18. 
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สุนทราภรณอยูแลว เม่ือไดรับคําแนะนําเพียงเล็กนอยก็ยอมจะปรับ
ทิศทางของตนได  สําหรับการซอมรวมกับวงดนตรีน้ัน มีโอกาสเพียง 1  
ครั้ง  แตผูเขียนก็ไดอธิบายใหนักดนตรีเขาใจวา การตีความใหมท่ีเริ่ม
จากเน้ือรองได  และการปรับทิศทางการรองน้ี นาจะไดรับการ
สนองตอบจากวงดนตรีอยางไร ผลท่ีไดรับในการแสดงจริงจึงอยูใน
เกณฑท่ีนาพอใจในองครวม  โดยเฉพาะนักรองรุนใหมท่ีมิไดเกาะยึด
ขนบการรองและบรรเลงมานานจนเปลี่ยนไมไดน้ัน ปรับตัวในการรอง
ในแนวท่ีเรียกไดวาเปนการตีความใหมอยางนาพึงพอใจ ในการนําเสนอ
เพลงแตละเพลง ผูเขียนไดอธิบายหลักการและการตีความเพลงดวย
การอธิบายดวยวาจาโดยพิสดารพอสมควร เปนการเตรียมใจใหกับผูฟง-
ผูชมท่ีจะรับการตีความใหม  ท้ังนี้ ผูรวมสนทนากับผูเขียนคือทายาทรุน
ท่ี 2 ของครูเอ้ือเอง ซ่ึงเปนอักษรศาสตรบัณฑิต และมีความเขาใจ
วรรณศิลปในระดับท่ีสูงพอท่ีจะเห็นคุณคาของการทดลองครั้งนี้ได การ
นําแนวคิดเชิงวิชาการ โดยเฉพาะแนวคิดเชิงวิจารณ มาใชในการ
ตีความเพลงในครั้งนี้ตั้งอยูบนรากฐานของความม่ันใจท่ีวา ในวัฒนธรรม
ไทยแตดั้งเดิมคีตศิลปกับวรรณคดีอยูรวมกันมาอยางใกลชิด  วัฒนธรรม
สํานึกจึงเปนตัวกระตุนใหเกิดความคิดเชิงวิจารณอันนําไปสูการปฏิบัติ 
(โปรดดู : บันทึกการเสวนา เม่ือวรรณศิลปสองทางใหคีตศิลป [1] – [3] 
ไดท่ี www.thaicritic.com) 
 ประเด็นท่ีวา  นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับเพลงสุนทราภรณจะ “แปร
รูป” ไปไดในลักษณะใดน้ันมีนวัตกรรมท่ีสังเกตไดไมบอยครั้งนัก  ท้ังนี้
และท้ังนั้นเปนเพราะความเปลี่ยนแปลงของวงการดนตรีเองท่ีกลายเปน
ธุรกิจมากข้ึน  และ “คายเพลง” ท่ีซ้ือลิขสิทธิ์ของเพลงสุนทราภรณไป
บรรเลงใหมก็ขาดความเอาจริงเอาจังและความจริงใจในการสราง
นวัตกรรมทางศิลปะ จึงเปนเพียงการจัดฉากใหมท่ีหรูหราเพ่ือท่ีจะขาย
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เพลงเทาน้ัน  มีอยูปรากฏการณเดียวท่ีนักวิจารณลงความเห็นพอง
ตองกันวาเปนนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพสูง  ซ่ึงนาจะชี้ทางไปขางหนาได  
น่ันคือผลงานของกลุม “เย่ือไม” ซ่ึงเปนโอกาสใหผูเขียนไดเขียนบท
วิจารณชื่อ “เยื่อไม : มิติใหมของเพลงสุนทราภรณ” เอาไวต้ังแตป พ.ศ. 
2531  นวัตกรรมครั้งนั้นเปนผลงานของศิษยของสุนทราภรณเอง ซ่ึงได
ใหขอมูลเบ้ืองหลังการเรียบเรียงใหมและการบรรเลงเพลงสุนทราภรณ
แนวใหมเอาไวในการบรรยายชื่อ “ไมใกลไมไกล : เยื่อไมศิษยสุนทราภรณ” 
ในการสัมมนา “สุนทราภรณวิชาการ ครั้งท่ี 2” เม่ือวันท่ี 16  มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 การบรรยายดังกลาวยืนยันไดวา การคิดใหมท่ีสรางสรรค
เปนสิ่งท่ีทําได และทําไดอยางนาประทับใจ แตความคงทน ยั่งยืนของ
นวัตกรรมดังกลาวมิอาจเกิดข้ึนได  ท้ังน้ีก็ดวยสิ่งแวดลอมทางสังคม            
ซ่ึงผูเขียนไดกลาวเตือนเอาไวแลวในบทวิจารณเม่ือป พ.ศ. 2531                 
ดังขอความท่ีวา 

ผมก็ไดแตไหววอนพระคีตเทวาธิราชใหชวย 
“พิทักษปกปองปวงภัย” ใหแกศิลปนผูมีคุณูปการอัน
มากหลายกลุมน้ีดวยเถิด เพราะภัยพิบัติน้ันมาถึงได
ทุก เวลาในทุกรูปแบบในสั งคมผูบริ โภคอันน า
สะพรึงกลัวของเรา นักวิจารณคงจะทําอะไรไมไดมาก
ไปกวาชวยใหกําลังใจ และชวยเตือนสติกันบางใน
โอกาสอันสมควร29 

 

                                                           
29 เจตนา นาควัชระ, เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน, (กรุงเทพฯ : อมรนิทรวิชาการ, 
2540), 88. 
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 ความจริงปรากฏวา นวัตกรรมในแนวทางท่ีวานี้เกิดข้ึนไดเพียง
ครั้งเดียว  ท้ังหลายท้ังปวงก็ดวยพิษภัยท่ีมาจากความหมกมุนอยูกับ
การตลาดของวงการดนตรีของเราเอง ความสํานึกเชิงวัฒนธรรมท่ีใน
บางครั้งอาจจะใหภาพเชิงลบก็นาจะเปนประโยชนไดเชนกัน ถาผูท่ีอยู
ในวงการยินดีท่ีจะรับฟงการวิจารณเชิงลบบาง 
 ปรากฏการณท่ีกลาวมาขางตนอยูในระดับท่ีเรียกไดวาเปนการ
สรางใหม (constitutive-integrative) คือสรางจากรากฐานเดิมและ
มอบกลับไปใหกับวงการ  ซ่ึงนับวาเปนโชครายท่ีวงการไมอาจรักษาของ
ดีไวได ความพยายามท่ีอยูในระดับอันนาท่ึงกวาน้ันก็คือ การเรียบเรียง
เพลงสุนทราภรณข้ึนใหมเพ่ือใชบรรเลงดวยวงซิมโฟนีดังไดกลาวมาแลว
ขางตน  ผลงานของนักดนตรีและวาทยกรคลาสสิกของไทยท่ีออกแสดง
เปนรายการภาคปฏิบัติของการสัมมนา “สุนทราภรณวิชาการ ครั้งท่ี 
2” เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 น้ัน  จัดไดวาเปนหมุดหมายท่ี
สําคัญย่ิงของการกาวไปขางหนาของเพลงสุนทราภรณ  คณะผูเรียบ
เรียงทํางานไดดีมาก  และการเลือกเฟนนักรองรุนใหมใหเขามารับ
หนาท่ีตีความเพลงสุนทราภรณแนวใหมก็นาชื่นชมเชนกัน  ดังท่ีผูเขียน
ไดใหทัศนะไวในบทวิจารณชื่อ “บี เอส โอ บรรเลงสุนทราภรณ : จาก 
‘ต่ืนใจ’ ไปสู ‘จับใจ’ เม่ือไรจะไปถึง ‘ครองใจ’ ”  การแสดงชุดดังกลาว
มีการอัดเปนแผนซีดีเอาไวดวย  ซ่ึงไดรับการยกยองในวงกวาง  แมวา
ผูเขียนเองจะไดใหขอคิดเชิงวิจารณท่ีมีท้ังบวกและลบเอาไว ผูฟงสวนใหญ
ปรารถนาท่ีจะไดฟงวงซิมโฟนีบรรเลงเพลงสุนทราภรณในชุดท่ี 2, 3 
ฯลฯ ตอไปอีกอยางตอเน่ือง เพราะเปนท่ีประจักษแลววา เชื้อไฟแหง
ดนตรีคลาสสิกมีอยูในคีตนิพนธเหลาน้ีแลว และผูเรียบเรียงก็ดึงเอา
ศักยภาพเหลาน้ันมาเผยแสดงไดอยางนาประทับใจ  แตเวลาผานไป 7 
ปแลว การบรรเลงเพลงชุดท่ี 2 ก็ยังไมเกิดข้ึน ท้ัง ๆ ท่ีฝายศิลปนพรอม
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เสมอท่ีจะแสวงหาแนวทางใหมตอไปอยางไมมีวันจบ ขอติดขัดเปนเรื่อง
หญาปากคอก คือเปนเรื่องของลิขสิทธิ์และการลงทุน เพราะผูท่ีทํา
หนาท่ีดานการจัดการ สนใจประเด็นดานธุรกิจมากกวาคุณคาทางศิลปะ  
นักวิชาการท่ีโดยปกติทําหนาท่ีวิเคราะหการคิดใหมทําใหมวามีลักษณะ 
constitutive หรือ integrative  อยางไรก็จําตองเปลี่ยนบทบาทมา
เปนนักสังคมวิทยาหรือนักเศรษฐศาสตรดานการดนตรี และจําตองลง
ความเห็นวา ในสังคมน้ีในขณะน้ีศิลปะมิไดเปนใหญ วัฒนธรรมมิไดอยู  
ณ จุดศูนยกลางของสังคม วัฒนธรรมสํานึกยังออนดอยอยูมากในหมูผูท่ี
ยึดอํานาจทางเศรษฐกิจเอาไว วัฒนธรรมสํานึกท่ีกลาวมาจึงมิควรจํากัด
วงอยูแตเฉพาะผูท่ีปฏิบัติหรือเก่ียวของโดยตรงกับงานดานวัฒนธรรม 
แตควรจะเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในความหมายอันกวางของ                 
มโนทัศนเรื่อง “Bildung” ดังท่ีไดอภิปรายไวในบทท่ี 2 ขางตน การ
สรางความสํานึกเชิงวัฒนธรรมในวันน้ีคงจะสงผลเชิงปฏิบัติในวัน
ขางหนา ขออยาใหวันหนาแปลความวา “ชาติหนาตอนบาย ๆ” ก็แลวกัน 
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ภาคผนวกที่ 2 
วาดวยมหาวิทยาลัยที่ควรเปน 

 
 เชนเดียวกับภาคผนวกท่ี 1  ผูเขียนไดรับคําแนะนําวา ควรจะ
นํามโนทัศนหลักท่ีไดเสนอไวโดยสังเขปในเน้ือในของตัวงานฉบับนี้มา
ขยายความโดยมีการวิเคราะหตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมดวย  ในบทสรุป  
ผูเขียนไดเสนอความคิดไววา  ลักษณะของมหาวิทยาลัยท่ีเราควรจะ
พัฒนาข้ึนมามีอยู 3 ประการ คือ  1) เปนมหาวิทยาลัยแหงการตีความ 
(the hermeneutic university)  2) เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจารณ  
(the critical university)  3) เปนมหาวิทยาลัยแหงทวิวัจน (the 
dialogic university) 
 จะขอเริ่มตนดวยมโนทัศนท่ีวาดวยมหาวิทยาลัยแหงการ
ตีความวา  เปนการแสดงความคิดเชิงอุดมคติวา  สมาชิกของประชาคม
อุดมศึกษาท้ังผูท่ีเปนอาจารย-นักวิชาการ และผูท่ีเปนนักศึกษาในระดับ
ตาง ๆ มิควรจะมองปรากฏการณท้ังหลายท้ังปวงในระดับผิวเผิน  แต
สามารถพิเคราะหเจาะลึกลงไปจนถึงเน้ือในหรือแกนของปรากฏการณ
เหลาน้ันใหได  เชนเดียวกับการรับประสบการณในรูปแบบตาง ๆ 
ประชาคมอุดมศึกษานาจะมีความสามารถในการท่ีจะครุนคิดพินิจนึก
เก่ียวกับประสบการณ ท่ีตนเองไดรับมาได  เรียกวาเปนลักษณะ 
“reflective” ท้ังนี้ คุณสมบัติดังกลาวไมจําเปนตองผูกโยงกับวิชา
เฉพาะท่ีสมาชิกแตละคนเชี่ยวชาญอยู  แตเปนความสามารถในลักษณะ
ท่ัวไป  ซ่ึงอาจจะยอนกลับมาสรางความม่ังค่ังใหแกวิชาเฉพาะของตนก็
ไดในโอกาสอันเหมาะสม  ในปจจุบันซ่ึงสังคมไทยเกิดความแตกแยก
ในทางการเมืองอยางรุนแรง  มหาวิทยาลัยก็รับมรดกแหงความแตกแยกนั้น
มาเปนสวนหน่ึงของประชาคมของนักวิชาการ (community of scholars) 
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ดวย  แนนอนท่ีสุดท่ีสมาชิกของประชาคมสวนหน่ึงมีความสุขุมและ
ฉลาดลึกซ้ึงพอท่ีจะมองทะลุปรากฏการณภายนอกดวยกระบวนการ
ตีความ  จนรูวาความหมายท่ีแทจริงของปรากฏการณเหลาน้ันคืออะไร  
และในฐานะนักวิชาการควรจะวางตัวอยางไร  หรือแสดงความคิดเห็น
อยางไร  แตสมาชิกสวนใหญอาจจะต่ืนเตนหรือแมแต “เตน” ตาม
สังคมภายนอกไป  โดยมิไดใชความสามารถในการตีความใด ๆ  กลาว
ดวยภาษาชาวบานก็คือ  เปนคนเชื่องาย และประสบการณของการเปน
นักวิชาการก็มิไดชวยใหมองปญหาไดลึกซ้ึงกวาชาวบานแตประการใด  
ความจริงในวัฒนธรรมของเราเองก็มีภูมิปญญาท่ีสืบทอดกันมาวามิให
ต้ังอยูในความประมาท แตใหต้ังสติใหม่ันเพ่ือตอสูกับมายาท้ังหลายท้ังปวง
ในชีวิต จะขอยอนกลาวไปถึงกวีเอกของเรา คือ อังคาร กัลยาณพงศ              
ท่ีไดรับเชิญใหมาเปนองคปาฐกในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ดังท่ี
กลาวมาแลวขางตน)  ซ่ึงในครั้งน้ันอังคารเลือกท่ีจะไมทําหนาท่ีกวี แต
ทําหนาท่ีรุนพ่ีท่ีมีประสบการณและความรูสูงในการท่ีจะชี้ทางใหแกรุน
นอง  แตถาเราตองการจะทดสอบความสามารถในการตีความของ
ประชาคมอุดมศึกษาแลวละก็ ก็คงไมมีการทดสอบอันใดท่ีจะทาทาย
เทากับการไดสัมผัสกับบทกวีอันโดดเดนของนักคิดเชนอังคาร จะขอนํา
ตัวอยางมาเสนอ (ซ่ึงเคยไดนําไปใชในวาระอ่ืน ๆ มาแลว)  ในรูปของ
บทกวีชื่อ “จาฤกอดีต” ซ่ึงเปนงานเขียนท่ีเรียกรองความสามารถในการ
ตีความในระดับท่ีสูงมาก 
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จาฤกอดีต 
อังคาร  กัลยาณพงศ 

 
โลกนี้เลหหองสมุดใหญ อักขระใหมเกาอานเอาได 
มีเรื่องสนุกทุกใบไม มากมายใตน้ําฟาสารพัน ฯ 
จาฤกอดีตไวในดิน ในหินลวนลายสือสวรรค 
พระแมธรณีใจดีนั้น สอนทุกสิ่งอันบรรยาย ฯ 
น้ําจารเงาฝากผาหิน รินอักขระหลาคาหลากหลาย 
สรรพสัตววัฏฏชีพแหงตาย ไวปรัชญาชีวาอาลัย ฯ 
ล้ําคาทุกธุลีดินทราย เทียบไดกับเพชรรุงใส 
แกวมณีจะมีคาอะไร ถาหากวาไรทรายดิน ฯ 
สรรพสิ่งสมดุลยคุณคา ชั่งตราชูเทากันสิ้น  
โลกและฟาทาแรงถวิล วิญญาณจินตนาการไป ฯ 
บางแหงแจมแจงสุนทรีย ซอนภาษากวีวิสุทธิ์ใส 
ลํานําวนาชลาลัย ปรุงทิพยไวสูกระแสชรา ฯ 
ลับแววตาใหคมกริบ เฟนหยิบปญญาเกงกลา 
เรียนภาษาดินน้ําฟา หาปติชื่นชมรมณีย ฯ 
จะพบความหมายชีวิต อันลิขิตในม่ิงขวัญนี้ 
ใชนฤมิตแววชีวี ท่ีอมตะชนะความตาย ฯ 
นิ่งเหนือเวลานาที มีมหิทธิฤทธิ์เหลือหลาย 
กอเกิดพลังขลังมากมาย คุมคาหายใจไมสูญเอย ฯ30 

 

                                                           
30 อังคาร  กัลยาณพงศ, กวีนิพนธ, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2533), 
168. 
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 ผูเขียนเคยตีความกวีนิพนธบทนี้เอาไวแลวในหนังสือ กวีนิพนธ
ไทยรวมสมัย : บทวิเคราะหและสรรนิพนธ แตเม่ือไดกลับไปพิจารณา
ทบทวนการตีความของตนก็เกิดความรูสึกวา  ผูเขียนทําหนาท่ีเปนครู
ดานวรรณคดีศึกษามากเกินไป  เพราะตีความ “การอานโลก” ท่ีอังคาร
เรียกรองวา  เปนการเชิดชูคุณคาของวรรณศิลป  หรือเปนการยกยอง
คุณคาของศิลปะจนถึงข้ันของเทพ (apotheosis of the arts) ความ
จริงเราอาจจะหาขอสรุปท่ีกวางไปกวานั้นได  แนวคิดท่ีเปนหลักของบท
กวีน้ีก็คือ  การสรางความสามารถในการอานโลก  ซ่ึงตัวอยางของสิ่งท่ี
อังคารเสนอในงานน้ันอาจจะเปนเรื่องท่ีมิใชประสบการณธรรมดา
สามัญในชีวิตประจําวัน  แตเปนเรื่องของธรรมชาติและจักรวาลท่ีทําให
เกิดความสํานึกเชิงปรัชญา  จุดน้ีเปนสิ่งท่ีอุดมศึกษามิไดละเลย ใน
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปก็มักจะมีวิชาแกนท่ีอยูในสาขามนุษยศาสตร  
ซ่ึงพยายามจะชี้ใหเห็นถึงการมองโลกและสังคมมนุษยในเชิงปรัชญา  
หรือถาจะใชคําของอังคารเองก็คือ  การแสวงหา “ความหมายชีวิต” 
(บรรทัดท่ี 15)  และก็แรงกระตุนเหลานี้นี่เองท่ีทําใหหนูนอยชางคิดบาง
คนตอนครูจนจนมุมดวยคําถามวา “มองธรรมชาติอยางไรจึงจะเกิด
ปญญา”  ดังท่ีอางมาแลวในบทท่ี 1  คําถามท่ีเกิดข้ึนก็คือ การสงเสริม
ใหเปนนักคิดเปนหนาท่ีเฉพาะของรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรศึกษา
ท่ัวไปกระน้ันหรือ  เพราะเทา ท่ีสังเกตไดในชีวิตประจําวันของ
มหาวิทยาลัย  ท้ังครู อาจารย และนักศึกษาสวนใหญก็คงจะมิไดใสใจ
กับการคิดใหเปนปรัชญาสักเทาใดนัก  ตัวอยางของมหาวิทยาลัย
ตะวันตกในยุคกอนอาจจะเปนแรงดลใจใหกับเราได  เพราะเปนท่ี
สังเกตไดวา  ผูท่ีเริ่มตนดวยความเชี่ยวชาญในวิชาเชนฟสิกส (physics) 
ไมชาไมนานก็ไมสามารถหยุดความเบงบานแหงโลกของความคิดของ
ตนได ซ่ึงในทายท่ีสุดก็นําพวกเขาไปสูอภิปรัชญา (metaphysics) จุดนี้
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อาจเปนประเด็นท่ีเราจะตองพิจารณาใหถวนถ่ีวา  กิจอันสําคัญของ
มหาวิทยาลัยอยู ณ ท่ีใด  มหาวิทยาลัยตะวันตกเริ่มตนจากการเปน
โรงเรียนของพระ การคิดไปในแนวอภิปรัชญาจึงเปนสิ่งท่ีเขาคุนชินอยู
แลว  แตถาเราจะเรียกรองใหมหาวิทยาลัยไทยรับขอเสนอของ อังคาร 
กัลยาณพงศ มาอยางเต็มรูปในการท่ี “จะพบความหมายชีวิต / อันลิขิต
ในม่ิงขวัญนี้ / ใชนฤมิตแววชีวี / ท่ีอมตะชนะความตาย ฯ” ก็คงจะไกล
เกินกวาท่ีสมาชิกสวนใหญของประชาคมจะรับได  เพราะมหาวิทยาลัย
ของเรามิใชอาศรมสําหรับนักพรตท่ีมุงจะบรรลุโลกุตรธรรม  แตเราก็นา
ท่ีจะรับไดวา  แมแตในระดับของโลกียธรรม  ความพรอมท่ีจะรูจักคิด
เชิงปรัชญาอาจจะเปนเกราะกําบังมิใหมหาวิทยาลัยกลายเปนท่ีเพาะ
กิเลส (ดังเชนท่ีปรากฏใหเห็นอยูเปนประจําในปจจุบัน  ในเรื่องของการ
แสวงและแยงชิงอํานาจ และเรื่องของการหมกมุนอยูกับการหาเงินดวย
การปรับการศึกษาใหเปนสินคาท่ีทําใหเกิดการคากําไรเกินควร)  ใน
ทายท่ีสุดแลว  ความสํานึกเรื่องวัฒนธรรม  ซ่ึงในงานชิ้นนี้เริ่มตนท่ี
สุนทรียภาพ ก็จําจะตองปรับตัวในแนวของปรัชญาและจริยธรรมใหได  
มหาวิทยาลัยแหงการตีความจึงเปนมหาวิทยาลัยแหงความคิด  เปนท่ี
รวมของคนชางคิด  ฉุกคิด และยั้งคิด  ผูซ่ึงรูดีวา  ถึงความรูทวมหัวก็ยัง
เอาตัวรอดได  เพราะสามารถอานโลกได อยางท่ีรัตนกวีแหงกรุง
รัตนโกสินทรไดเรียกรองเอาไว  เม่ือรูความหมายแลว  การกาวขามไปสู
ความสํานึกในคุณคาก็คงจะเปนไปไดดวยวิธีท่ีเปนธรรมชาติ 
 ในสวนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยแหงการวิจารณ (the critical 
university) ผูเขียนไดอางขอเรียกรองของนักวรรณคดีของอังกฤษ      
F. R. Leavis มาแลว  ในเม่ือเขาตองการจะใหภาควิชาภาษาอังกฤษ
เปนจุดศูนยกลางของมหาวิทยาลัยของอังกฤษ  ดังเชนท่ีอางไวในบทท่ี 
3  ความหมายท่ีแทจริงก็คือ การศึกษาวรรณคดีเปนเครื่องมือในการ
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สรางวัฒนธรรมแหงการวิจารณ  เพราะอันท่ีจริงคําวาวิจารณเปน
สกรรมกริยา  คือ กริยาท่ีตองมีกรรม  หมายความวาจะตองมีสิ่งท่ีนํามา
วิจารณหรือถูกวิจารณ  และก็ไมมีอะไรดีกวางานสรางสรรคในรูปของ
วรรณคดี  ซ่ึงเปนการหลอมรวมประสบการณจากโลกแหงความเปน
จริง  ผันมาเปนโลกสมมุติท่ีมีความสมจริงพอท่ีจะทําใหผูท่ีศึกษาเกิด
ความคิดเชิงวิจารณได ดังท่ีไดกลาวมาขางตน  แตวิธีการของวรรณคดี
ศึกษาก็คือ  การวิจารณ (criticism) นั่นเอง  คนท่ีรูจักการวิจารณก็คือ
คนท่ีรูจักคิด  มิใชคิดวนเวียนอยูแตเฉพาะในโลกแหงวรรณศิลปเทาน้ัน  
แตไมชาไมนานก็สามารถเชื่อมโยงไปสูประสบการณท่ีกวางออกไปกวา
นั้นได  ผูเขียนเองไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องนี้ไวแลวโดยพิสดารใน
บทความชื่อ “จากการวิจารณวรรณศิลปสูการวิจารณชีวิตและสังคม”31  
กระบวนการดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเราทานมีความสํานึกในเรื่อง
บทบาทของวัฒนธรรมท่ีมีตอชีวิต 
 ถาจะมองใหแคบลงและหันกลับมาพิจารณาวัฒนธรรม
อุดมศึกษาอีกครั้ง  เราก็จะสังเกตไดวา  ในระยะหลังนี้มหาวิทยาลัยไทย
อาจจะเดินตามแบบแผนของตะวันตกตายตัวเกินไป ในการท่ีจะปรับตัว
ใหเปนบรรษัทอุดมศึกษา (corporate university) ระบบการประเมิน
ท่ีซับซอนเกินไป  ซ่ึงดัดแปลงจากวิธีการประเมินผลิตภัณฑ  ทําให
อาจารยมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมากเกิดภาระท่ีกินเวลาโดยไมจําเปน  
ระบบการบริหารท่ีเนนความเปนผูนําของผูบริหารระดับสูงท่ีลอกแบบ
มาจาก Chief Executive Officer (CEO) ของภาคธุรกิจ  ซ่ึงอาจจะให
ความสําคัญกับความคิดเห็นและความรูสึกของ “พนักงาน” นอยเกินไป  
                                                           
31 เจตนา  นาควัชระ, “จากการวิจารณศิลปะสูการวิจารณชีวิตและสังคม”, 
ตามใจฉัน-ตามใจทาน : วาดวยการวิจารณและการวิจัย, (กรุงเทพฯ : คมบาง, 
2548), 19-47. 

วัฒนธรรมส�ำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย

วัฒนธรรมส�ำนึก
รากฐานของอุดมศึกษาไทย

ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.เจตนา  นาควัชระ

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2562

เลขมาตรฐานสากล :   

ต้นฉบับ 

อรพินท์  คำาสอน

แบบปก

กรรณิการ์  ถนอมปัญญารักษ์

บรรณำธิกำร

สาวิตรี  ทองอุไร

รูปเล่ม

พงศธัช  กิจชนม์

จัดท�ำโดย

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิมพ์ที่ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา     บาท

132



131 
 

11/12/61 

และการท่ี CEO จะรับฟงประเด็นเรื่องนโยบายก็แตจากองคกรบริหาร 
(Board) เทาน้ัน  ทําใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูงลอยตัว
อยูเหนือ “ประชาคมของนักวิชาการ”  ซ่ึงประชาคมท่ีวาน้ี  ในรอบ 
800 ปท่ีผานมาในโลกตะวันตกเปนประชาคมแหงการวิจารณ  คือรูจัก
ใชสติปญญาในการใหขอคิดเชิงสรางสรรคท่ีจะนําพาสถาบันไปสู
ความกาวหนาในดานตาง ๆ ได  โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานวิชาการ  
ครั้ งห น่ึงกลุมผูบริหารก็คือตัวแทนของกลุมนักวิชาการท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูรวมงานใหรับหนาท่ีดานการบริหารแทนพวกเขาในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง  โดยท่ีประชาคมวิชาการนั้นมองผูบริหารวาเปน “หนึ่ง” 
ในบรรดาของผูท่ีเสมอกัน (เรียกกันเปนภาษาละตินวา primus inter 
pares) มิใช CEO เชนในโลกของธุรกิจ  การบริหารแนวด่ิงจากบนสูลาง
ทําใหมหาวิทยาลัยขาดพันธมิตรภายในท่ีสําคัญไป  คือกลุมนักวิชาการ
ซ่ึงชอบท่ีจะใหความคิดเชิงวิจารณ  มิติท่ีขาดหายไปจากการบริหาร
มหาวิทยาลัยคือ  มิติของการวิจารณท่ีมาจากรากฐานของความรู  
ความสามารถในการครุนคิดพินิจนึกและภูมิปญญาอันล้ําลึก สถาบัน
วิชาการจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง “พ่ึง” นักวิจารณเหลาน้ี  หาไมก็จะ 
อับจนทางปญญาลงทุกวัน 
 ท่ีกลาวมาขางตนนั้นมิไดหมายความวาในบางมหาวิทยาลัยท่ีไม
มีปญหา  ผูบริหารจะมิไดใสใจกับภารกิจหลักอันเปนภารกิจทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย  ในบางครั้ง เม่ือเกิดวิกฤตท่ีจะทําใหความ
แข็งแกรงทางวิชาการตองถูกบ่ันทอนไป  ผูบริหารมหาวิทยาลัยก็
จะตองทําหนาท่ีเปนผูวิจารณสังคมเสียเอง  โดยมิไดเกรงกลัววาการ
วิจารณของตนน้ันอาจจะสงผลในทางลบได  หากไปกระทบกลุม
การเมืองหรือกลุมธุรกิจท่ีทรงอิทธิพล  ถาการตัดสินใจในระดับชาติไม
เปนไปในทางท่ีเห็นวาเหมาะวาควร  ผูบริหารมหาวิทยาลัยบางคนก็ไม
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ลังเลท่ีจะออกมาใหความเห็นเชิงวิจารณอยางตรงไปตรงมา จะขอ
ยกตัวอยางจากยุโรป  โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร ซ่ึงในชวงนั้น (ค.ศ. 
2016) สังคมแตกแยกออกเปนสองฝายวาจะยังคงสมาชิกภาพของ
สหภาพยุโรปอยูหรือไม จนในทายท่ีสุดตองมีการตัดสินใจใหมีการลง
ประชามติในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 ซ่ึงเปนการทําใหอังกฤษตอง
ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป แตกอนหนานั้น Prof. Sir Leszek 
Borysiewicz อธิการบดีมหาวิทยาลัย Cambridge ในขณะนั้น แสดง
ตัวอยางโจงแจงวา ขอคัดคานการออกจากสมาชิกภาพของสหภาพ
ยุโรป  ในฐานะท่ีเปนหัวหนาสถาบันการศึกษาท่ีมักจะไดรับการจัด
อันดับไวเปนลําดับท่ี 1 ของโลก (สลับสับเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย 
Harvard ของสหรัฐ-อเมริกา) อธิการบดีชี้ใหเห็นวา การรวมมือทาง
วิชาการกับยุโรป  โดยเฉพาะกับสถาบันทางวิชาการของยุโรป  ท้ังใน
ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและในดานการวิจัย ไดดําเนินมาไกลมาก 
จนถอยหลังไมไดแลว เพราะถาทําเชนน้ันความหายนะจะบังเกิดตอ 
สหราชอาณาจักรเอง ในปาฐกถาท่ีแสดงตอ The International Higher 
Education Forum  เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 2016  ในหัวขอ “We 
are international; but we are European first.”32  อธิการบดีให
ขอมูลท่ีหนักแนนวา ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในทางวิชาการ
ระหวางอังกฤษกับประเทศในสหภาพยุโรปน้ันเปนเชนไร เพียงตัวอยาง
เดียวก็มีความหนักแนนมากอยูแลว  เชน เอกสารทางวิชาการท่ีไดรับ
การนําเสนอในระดับนานาชาติโดยนักวิชาการอังกฤษน้ันอยางนอย 
60% เปนผลงานรวมกับนักวิชาการในประเทศบนผืนแผนดินใหญยุโรป  
                                                           
32 Prof. Sir Leszek Borysiewicz, “We are international; but we are 
European first”, [ออนไลน] เขาถึงไดจาก : http://www.v-c.admin.cam.ac. 
uk/professor-sir-leszek-borysiewicz/ (วันท่ีคนขอมูล : 16 พฤษภาคม 2559). 
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เขาพูดถึงความจําเปนท่ีจะตองทํางานรวมกันเปนหมูคณะเพ่ือท่ีจะสราง
งานวิจัยท่ีจะมีผลตอคุณภาพชีวิตของประชากรโลกในระยะยาว เชน 
งานวิจัยท่ีจะดักทางการระบาดของโรคท่ีรายแรง  ในปาฐกถาอีกหัวขอ
หน่ึง คือ “The research university of the future”  ซ่ึงแสดงท่ี
เมือง Barcelona วันท่ี 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2012  อธิการบดี (ซ่ึงเปน
นักวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยระดับแนวหนา)  ใหขอคิดท่ีเปนการ
เตือนวงการอุดมศึกษามิใหหลงทางได  โดยกลาววา “การคนพบท่ีให
ประโยชนสูงสุดในดานเศรษฐกิจมักจะเปนผลมาจากการวิจัยประเภท
ลองลอยอยูบนฟาสีครามและการวิจัยพ้ืนฐาน  มิใชการวิจัยประยุกตท่ี
จอปากทางเขาสูตลาดแลว”33  ในปาฐกถาเดียวกันน้ี  อธิการบดีไดอาง
คําพูดของนายกราชบัณฑิตยสภาแหงสหราชอาณาจักรวา มองในเชิง
ลึกแลว การวิจัยพ้ืนฐานกับการวิจัยประยุกตก็คือสิ่งเดียวกัน “มีการ
วิจัยอยู 2 ประเภท คือการวิจัยประยุกต และการวิจัยท่ียังไมไดนําไป
ประยุกต” และอธิการบดีเองก็ใหขอมูลจากประสบการณท่ีไดสั่งสมมา
ในฐานะนักวิชาการวา  การวิจัยท่ีสําคัญในดานวิทยาศาสตรการแพทย
บางเรื่องใชเวลาถึง 17 ป ท่ีจะเดินทางจากหองปฏิบั ติการไปสู
โรงพยาบาล  ในปาฐกถาแรกท่ีอางมาขางตน  เขากลาววาคุณูปการอัน
มหาศาลของสหภาพยุโรปก็คือ “การกลาตัดสินใจท่ีจะลงทุนใหกับ
งานวิจัยในสาขาท่ีตลาดไมพรอมท่ีจะลงทุน และย่ิงไปกวาน้ัน สมาชิก
แตละประเทศก็ไมอยูในฐานะท่ีจะลงทุนดวยตนเองแตลําพังได” 
 จะเห็นไดวา  ผูบริหารอุดมศึกษาท่ีมีความเขาใจลึกซ้ึงยอม
จะตองมีความกลาท่ีจะแสดงทัศนะอยางเปดเผยตอสาธารณชนวา  เขา
                                                           
33 Prof. Sir Leszek Borysiewicz, “The research university of the future”, 
[ออนไลน]  เขาถึงไดจาก : http://www.v-c.admin.cam.ac.uk/professor-sir-
leszek-borysiewicz/ (วันท่ีคนขอมูล : 16 พฤษภาคม 2559). 
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ยืนอยูขางใด เรามักจะเขาใจอยางผิด ๆ กันวา นักวิชาการตองมี 
“ความเปนกลาง” แตในหลาย ๆ กรณี นักวิชาการตองเลือกขาง มิใช
เพียงเพ่ือความอยูรอดของวิชาการเทาน้ัน แตเพ่ือความอยูรอดของ
มนุษยดวย   
 ผู ท่ี มีวิสัยทัศน อันกวางไกลจะไมลั ง เล ท่ีจะเดินทางจาก 
“มโนกรรม” ไปสู “วจีกรรม” ซ่ึงก็นาจะมีความหนักแนนพอท่ีจะ
กอใหเกิด “กายกรรม” อันยังประโยชนใหแกผูคนสวนมากได การใช
วัฒนธรรมแหงการวิจารณในโอกาสอันเหมาะสมจึงเปนสิ่งท่ีสมาชิกของ
ประชาคมอุดมศึกษาจําเปนตองกระทํา  โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูท่ีอยูใน
ฐานะผูนํา  มีเกร็ดเล็กนอยท่ีอธิการบดีสอดใสเอาไวในปาฐกถาเรื่องแรก  
น่ันก็คือ  เหตุผลสวนตัวท่ีเขาตอตานการท่ีสหราชอาณาจักรจะสลัดท้ิง
เสียซ่ึงสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป  ท้ังนี้เพราะเขามาจากครอบครัวผู
ลี้ภัยท่ีหนีจากโปแลนดมาพ่ึงพิงสหราชอาณาจักร  แตเขามิไดพูดถึง
ความสําเร็จสวนตัวของเขาท่ีเปนลูกของผูลี้ภัย และไดรับโอกาสทาง
การศึกษาจนต้ังตัวข้ึนมาเปนนักวิชาการชั้นนําของสหราชอาณาจักรได  
และหากไดอานชีวประวัติของเขา  เราจะย่ิงเขาใจดีวา  มหาวิทยาลัย
โบราณไดเปลี่ยนไปมากแลว  เขามิใชศิษยเกาของ Cambridge  เขาจบ
การศึกษาดานแพทยศาสตรจากมหาวิทยาลัยแหงชาติของ Wales มี
ผลงานโดดเดนท้ังในดานวิชาการและดานบริหาร  จนมหาวิทยาลัย 
Cambridge เชิญมาเปนอธิการบดี ประเด็นท่ีวาดวยการหันหลังใหกับ
ระบบการเจริญพันธุในหมูเครือญาติ (ทางวิชาการ) ดูจะเปนทางแหง
อนาคตสําหรับมหาวิทยาลัยท่ีตื่นตัวเร็ว 
 สิ่งท่ีสังเกตไดจากการตอตานการออกจากสมาชิกภาพของ
สหภาพยุโรปของทานเซอรเชื้อสายโปแลนดผูน้ีก็คือ เม่ือทานกลาวถึง
ความกาวหนาทางวิชาการ  และเม่ือทานพูดถึงความเปนอันหนึ่งอัน
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เดียวกันของยุโรป และหนาท่ีความรับผิดชอบอันพึงมีตอประชาคม
นานาชาติ เราจะเห็นภาพของมนุษยปรากฏข้ึนอยางชัดเจน กิจทุก
ประการของอุดมศึกษาท่ีทานกลาวถึงน้ันเปนเรื่องท่ีมนุษยตองกระทํา
ท้ังสิ้น ภาพของการวิจัยเปนหมูคณะ ก็คือลักษณะท่ีสามท่ีควรสนับสนุน
ในกรอบของอุดมศึกษา  น่ันคือ การสรางมหาวิทยาลัยแหงทวิวัจน 
(the dialogic university) ในบทท่ี 3  ผูเขียนไดกลาวถึงแวดวงเล็ก ๆ 
ของนักวิชาการ 20 คน ท่ีมาจาก 20 สาขา และมีทวิวัจนตอกันเปน
เวลา 20 ปมาแลว  แตภาพท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัย Cambridge  
วาดใหเราเห็นนี้ เปนภาพท่ีกวางข้ึนมากของกลุมนักวิชาการในระดับ
นานาชาติท่ีทํามากกวาการสนทนา  คือรวมมือกันทํางานวิชาการ อัน
จะยังประโยชนใหกับคนเปนจํานวนลาน ๆ ท่ีจะไดรับอานิสงสจากการ
วิจัย  ผูเขียนเองในฐานะท่ีไดทําวิจัยในทางมนุษยศาสตรมาเปนเวลา
หลายทศวรรษตอเน่ืองกัน จําเปนตองขอบคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ท่ีไดใหทุนเมธีวิจัยอาวุโส  เม่ือป พ.ศ. 
2538  อันเปนโอกาสใหผูเขียนไดสรางกลุมผูวิจัยจากหลายสถาบัน
มารวมทํางานเปนหมูคณะ และวิธีทํางานของพวกเราก็คือกระบวนการ
ของทวิวัจน (dialogue) นั่นเอง  คือเม่ือนักวิจัยแตละคนไปศึกษา
คนควาเรื่องท่ีตนถนัดมา ก็จะนําสิ่งท่ีตนคนพบมาถกแถลงกับผูรวมวิจัย  
ทําเชนนี้อยางตอเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง เปนอยางตํ่า   ทําให
เกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน  และสรางความม่ังค่ังทางปญญาใหแกกัน  
มีนักประพันธคนหน่ึงซ่ึงตอมาไดรับการยกยองเปนศิลปนแหงชาติ ได
เขียนเลาประสบการณของทวิวัจนเหลานี้ไวในรูปของนวนิยายชื่อ คุณปู
แวนตาโต และ คุณปูแวนตาแตก  ซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนหนังสืออาน
นอกเวลาในระดับมัธยมปลาย  20 ปผานไปท่ีไดทําวิจัยเปนหมูคณะ
อยางตอเนื่อง  ท้ังในฐานะหัวหนาโครงการและท่ีปรึกษาโครงการ  
ผูเขียนมีความเชื่อวา การทํางานเปนหมูคณะไดผลท่ีลึกซ้ึงและกวางไกล
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กวาการทํางานวิจัยอยางโดดเด่ียว  แมวาในกรอบของมนุษยศาสตร  
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองเคารพในอัตลักษณของนักวิจัยแตละคน
พรอมกันไปกับการหาขอสรุปรวมรวมกัน  อันท่ีจริง  การมีทวิวัจนตอ
กันน้ันเปนพฤติกรรมเชิงสังคม  และในมหาวิทยาลัยใดก็ตาม  ถาความ
จัดเจนทางสังคมในลักษณะน้ีมีอยูสูง  พลังทางปญญาก็ยอมจะเกิดข้ึน  
ท้ังน้ี ทวิวัจนดังกลาวมักจะดําเนินไปไดดวยดีในลักษณะท่ีไมเปน
ทางการ  แตการท่ีสถาบันบางแหงนําประสบการณจากทวิวัจนท่ีไมเปน
ทางการมาปรับใหมีลักษณะท่ีเปนทางการข้ึนบาง ก็อาจยังประโยชนได
ในทางวิชาการ คณะวิชาบางคณะในประเทศไทยมีความแข็งแกรงทาง
วิชาการจนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป  ดวยเหตุท่ีไมมีการจัดแบงหนวยงาน
ออกเปนภาควิชา หรือบางคณะท่ีมีภาควิชาอยูแลวก็ทลายกําแพงทาง
โครงสรางน้ันออกเสีย  เพ่ือท่ีจะไดเกิดทวิวัจนตอกัน  โดยไมมีอุปสรรค
มาขวางก้ันดวยปจจัยภายนอก อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดมักข้ึนอยู กับ
บุคลิกภาพของนักวิชาการเอง ซ่ึงคงเปนสิ่งท่ีแกมิไดดวยการปรับ
โครงสราง  มหาวิทยาลัยในเยอรมนีท่ีอยูในกลุมของมหาวิทยาลัย
สรางใหมในทศวรรษท่ี 1960  กาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก เพราะ
นักวิชาการท่ีมารวมตัวกันอยูท่ีน่ัน พรอมท่ีจะทํางานรวมกันเปนหมู
คณะโดยไมยึดโครงสรางของภาควิชาหรือสาขาวิชาดังท่ีปฏิบัติกันมาแต
ด้ังเดิม  ผูเขียนไดนําประสบการณของมหาวิทยาลัย Konstanz ซ่ึง
กอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1966  มาบรรยายไวในบทความชื่อ “ทองเท่ียวไป
ในอาณาจักรวรรณคดีศึกษา”34  โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับวิชาดาน
ภาษาและวรรณกรรม  ซ่ึงมิไดมีการแบงแยกการศึกษาออกตามภาษา
อยางตายตัว  ทําใหท้ังครูและนักศึกษาเรียนรูขามชาติ  ขามภาษา และ
                                                           
34 เจตนา  นาควัชระ, “ทองเท่ียวไปในอาณาจักรวรรณคดีศึกษา”, ตามใจฉัน-
ตามใจทาน : วาดวยการวิจารณและการวิจัย, (กรุงเทพฯ  : คมบาง, 2548), 145-
189. 
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ขามวัฒนธรรม อยูตลอดเวลา  ย่ิงไปกวาน้ัน กลุมนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยน้ียังขามไปมีทวิวัจนกับผูรวมงานในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
โดยเขารวมสัมมนาตอเน่ืองถึง 17 ครั้ง  ในชวงทศวรรษท่ี 1960 ถึง
ทศวรรษท่ี 1990  ผลงานท่ีตีพิมพออกมาในหัวขอใหญวา “กวีศาสตร
และศาสตรแหงการตีความ” (เรียกเปนภาษาเยอรมันวา Poetik und 
Hermeneutik)  มิไดอยูในรูปของหนังสือรวมบทความเทานั้น  แตไดมี
การบันทึกการอภิปรายและถกแถลงไว  โดยมีผูทําบรรณาธิการกิจอยางดี  
จึงกลายเปนผลงานท่ีมีท้ังเนื้อหาสาระอันหนักแนน และสะทอนสังคมท่ี
มีชีวิตชีวาของทวิวัจนทางวิชาการดานมนุษยศาสตร  สําหรับผูเขียนเอง
ก็ไดใชวิธีการเดียวกันในกิจกรรมของโครงการวิจัยท่ีวาดวยการวิจารณ  
ซ่ึง สกว. สนับสนุนมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน  โดยมีการ
บันทึกการเสวนาทางวิชาการจากการประชุมทุกครั้งไวเปนหลักฐาน 
วัฒนธรรมมุขปาฐะกับวัฒนธรรมลายลักษณจึงหลอมรวมเขากันอยางมี
เอกภาพดวยอานิสงสของทวิวัจน 
 สามลักษณะของมหาวิทยาลัยท่ีพรรณนามาขางตน  เริ่มตน
ดวยประชาคมของคนชางคิด ซ่ึงปรับความจัดเจนในการตีความเชิง
วิชาการใหมาเปนการตีความชีวิตและสังคมได จึงเปนฐานใหกับกลุมคน
ท่ีชอบแสดงทัศนะเชิงวิจารณอยางเปดเผย ท้ังในเรื่องท่ีเปนเรื่องภายใน
ของสถาบัน ในเรื่องท่ีเปนกิจของอุดมศึกษาโดยท่ัวไป ตลอดไปจนถึง
ประเด็นท่ีมีความสําคัญเชิงสาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ  
ประชาคมดังท่ีกลาวมาน้ียอมสรางวัฒนธรรมอุดมศึกษาข้ึนมาท่ีอยูได
ดวยทวิวัจน ไมมีใครโดดเด่ียวอยูดวยตัวเอง แตสมาชิกทุกคนสรางความ
ม่ังค่ังทางปญญาใหแกประชาคมของตนและแกสังคมไดอยางตอเน่ือง 
นั่นคือ วัฒนธรรมอุดมศึกษาอันพึงปรารถนา 

------------------------- 
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ท่ีมาของภาพประกอบ 
 
1.  ปกหนังสือ จากวิทยาทานสูการผลิตและขายสินคา : ความปนปวน

ของอุดมศึกษา จัดพิมพโดยสถาบันคลังสมองของชาติ 
2.  UNESCO : http://unesco.nlmission.org/what-is-unesco 
3. Albert Einstein : http://www.techtimes.com/articles/21668/ 

20141206/albert-einstein-private-life-scholarly-works-public-
dead-sea.htm 

4.  F.R. Leavis : http://leavissociety.com/life-and-work and 
C.P. Snow : http://3dblogger.typepad.com/wired_state/ 
2012/06/when-thinking-styles-collide-silicon-valley-
congress-and-cp-snows-two-cultures.html 

5. Wilhelm von Humboldt : http://www.oel-bild.de/Wilhelm-
von-Humboldt~17941.htm 

6.  มูหลาน : https://www.youtube.com/watch?v=zeAJKyP_v 
BU&index=23&list=PLrQsE3Q_bAY1v2XbDoiOqBwIDH37
NsYBK 

7.  อัมพวา : http://www.tumlay.com 
8.  วงปพาทย : https://www.youtube.com/watch?v=whwdq 

YGyo_Q 
9.  มหิดลสิทธาคาร : http://nonneenun.com 
10.  BSO Plays Suntaraporn : http://www.thaicritic.com 
11. Maison de la Poésie Paris : http://www.20h59.com/   

evenement/ernest-pignon-ernest-maison-de-la-poesie-
paris-03-mai-2011,313522 

วัฒนธรรมส�ำนึก รากฐานของอุดมศึกษาไทย

วัฒนธรรมส�ำนึก
รากฐานของอุดมศึกษาไทย

ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.เจตนา  นาควัชระ

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2562

เลขมาตรฐานสากล :   

ต้นฉบับ 

อรพินท์  คำาสอน

แบบปก

กรรณิการ์  ถนอมปัญญารักษ์

บรรณำธิกำร

สาวิตรี  ทองอุไร

รูปเล่ม

พงศธัช  กิจชนม์

จัดท�ำโดย

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิมพ์ที่ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา     บาท

140



139 
 

11/12/61 

12. Last night of the Proms : http://www.telegraph.co.uk/ 
culture/music/classicalmusic/11859441/The-Last-Night-
of-the-Proms-sounds-better-with-a-bit-ofrowdiness.html 

13.  บุญยงค เกตุคง, บรูซ แกสตัน : https://www.youtube.com/ 
watch?v=O8iONEBnnXc 

14.  Fitzwilliam College Cambridge : http://mapio.net/o/1033871/ 
15.  Tübingen University : http://wallpapers.brothersoft. 

com/tuebingen-wallpaper-107517-1280x 800.html 
16.  ปกหนังสือ วรรณกรรมละคร ของ แบรทอลท เบรชท 
17.  ละครเรื่อง คนดีท่ีเสฉวน แสดงโดยคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
18.  วงดนตรีแจส U. C. Berkeley แสดงตอนพักเท่ียง : http://ucjazz. 

berkeley.edu/ensembles/ 
19.  Edward Gibbon : http://fineartamerica.com/featured/2-

edward-gibbon-1737-1794-granger.html 
20.  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร : 

http://vajiravudh.kingramamusic.org/th/node/132 
21.  สํา เภาวัดยานนาวา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0% 

B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8
%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A
7%E0%B8%B2 
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