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บทคัดย่อ

บทความนีไ้ ด้ทำ� การวิพากษ์ระบบการศึกษาดนตรีผา่ นมุมมองหลังอาณานิคม
จากข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดรัฐบาลจึงเลือกให้ความส�ำคัญต่อองค์ความรู้เพียงบาง
ชุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางดนตรีตะวันตก ได้ถูกยกให้อยู่เหนือกว่าความรู้
ดนตรีที่มีอยู่ดั่งเดิมในท้องถิ่น อีกทั้งความรู้ดังกล่าวยังสามารถเป็นเครื่องมือชิ้น
ส�ำคัญ ต่อการสร้างอุดมการณ์รัฐชาติให้ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัด ในบทความนี้
จึงคัดเลือกตัวบทส�ำคัญสองส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างนโยบายทางการศึกษาดนตรี
ของผูม้ อี ำ� นาจรัฐคือ 1) นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาดนตรีของรัฐบาลประเทศ
จีน และ 2) นโยบายการปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลไทยในสมัยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม โดยน�ำมาวิเคราะห์ด้วยมุมมองหลังอาณานิคม (postcolonial)
ประเด็นหลักของบทความประกอบด้วย การสร้างองค์ความรูท้ างด้านดนตรีให้เป็น
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
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เครือ่ งมือส�ำคัญในการสร้างความหมายรัฐชาติของทัง้ ประเทศจีนและไทย และส่วน
สุดท้ายเป็นการวิพากษ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาองค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรีเพียงบางชุด ให้มีความส�ำคัญต่อการศึกษาดนตรีภาคบังคับ และการผลัก
องค์ความรู้ดนตรีบางชุดให้กลายเป็นอื่น
ค�ำส�ำคัญ : การศึกษาดนตรี รัฐชาติ แนวคิดหลังอาณานิคม

Abstract

บทที่ 4

This article criticized music education system arising from the
establishment of the government on why the State chose to focus on
a certain set of knowledge as an important tool for strengthening
the nation-state ideology. The establishment of the structured
set of knowledge on the cultural education of people in the nation
reduced other musical cognition. If the knowledge had not been
supported by the government, it would not have been more valuable
than in the mainstream. The texts about music education from the
government of China and the improving Thai cultural policy of Field
Marshal Plaek Phibunsongkhram, the prime minister and head of the
government at that time were analyzed according to the postcolonial
perspective. The first part of the article’s main points was how to
construct the music knowledge as one of many important tools to
create the nation-state of China and Thailand. The conclusion was
to criticize the reason to establish the music knowledge into the
compulsory music education and left other sets of music knowledge
behind.
Keywords : Music Education ; Nation-state ; Postcolonial Concept
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บทน�ำ

เมื่อส�ำนึกแห่งรัฐชาติถือก�ำเนิดขึ้นอย่างเข้มข้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เริ่มต้น
จากโลกฝัง่ ตะวันตก ได้สถาปนาระบอบการปกครองแคว้นรัฐให้ควบคุมอาณาจักร
ทั้งหมดได้อย่างเบ็ดเสร็จ ผ่านการบริหารจัดการของกลุ่มคนที่เป็นรัฐบาล อีก
ทั้งการเจริญเติบโตขึ้นของระบบทุนนิยมท�ำให้โลกตะวันตกต้องออกแสวงหา
ทรัพยากร เพือ่ ทีจ่ ะใช้สำ� หรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และน�ำมาสูก่ ารครอบ
ครองทรัพยากรพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในฐานะเจ้าอาณานิคม ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ กครองดูแล
ทรัพยากรในส่วนทีต่ นสามารถตกลงหรือยึดครองมาได้ จากการค้าขาย ศาสนา และ
น�ำไปสูก่ ารครอบง�ำของเจ้าอาณานิคมตะวันตก ส่งผลให้บางผูน้ ำ� ท้องถิน่ หลายแห่ง
ได้ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์การปกครองใหม่ให้สอดคล้องกับโลกตะวันตก โดยสะท้อน
ผ่านการสมาทานแนวคิดและวิธกี ารปกครองแบบตะวันตกทีม่ กี ารรวมศูนย์อำ� นาจ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอาณานิคม ตามแบบที่เราเข้าใจกันตามต�ำราเรียน
มาตรฐานของรัฐไทยนัน้ ประกอบไปด้วยเจ้าอาณานิคมทีค่ อ่ ยเข้ามาฉกฉวยแย่งชิง
ทรัพยากร จากเจ้าถิน่ ผูค้ วรทีจ่ ะเป็นผูถ้ อื ครองกรรมสิทธิ์ หากแต่กลับไม่เคยได้ใช้
ทรัพยากรเหล่านั้น เพราะหลายครั้งก็ขาดองค์ความรู้ที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลาย
เป็นทุนได้ เมื่อโลกตะวันตกก้าวสู่ระบบทุนนิยมการผลิตเพื่อส่งออกไปยังระบบ
ตลาด จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการแสวงหาทรัพยากรเพือ่ เข้ามาป้อนโรงงาน หากแต่
มีขอ้ สงสัยทีว่ า่ เหตุใดอ�ำนาจรัฐจากโพ้นทะเลถึงได้มอี ำ� นาจน�ำในการปกครองอย่าง
ล้นพ้น เมือ่ ส�ำรวจกลับไปสิง่ ทีเ่ คยรับรูเ้ ป็นข้อมูลโดยทัว่ ไป ทีถ่ อื ว่าเป็นมรดกทีเ่ จ้า
อาณานิคมให้ไว้กบั เมืองอาณานิคมคือการแบ่งจัดต�ำแหน่งแห่งทีท่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์
และรัฐศาสตร์ การสร้างเส้นแบ่งอาณาเขตที่แย่งเขาออกจากเราคือพื้นฐานส�ำคัญ
ของแนวคิดอาณานิคม ซึ่งแนวคิดหลังอาณานิคมมองปรากฏการณ์ดังกล่าว ว่า
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญต่อการสถาปนาอ�ำนาจน�ำเหนือคนกลุม่ อืน่ ได้อย่างชอบธรรม
การศึกษาดนตรีเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญชุดหนึ่ง ที่สามารแบ่งแยกเขาออก
จากเราได้เปรียบเสมือนกับการกั้นเส้นอาณาเขตทางดนตรีของในรัฐเดียวกัน ที่
อนุญาตสิ่งใดเหมาะควรแก่การผลิตซ�้ำในระบบการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะ
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หลักการพื้นฐานของขงจื้อได้ให้ความส�ำคัญกับสองส่วน ส่วนแรกคือ เหริน
(rén) หมายถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเมตตากรุณา และส่วนที่สองคือ หลี่
หมายถึงพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งทั้งสองส่วนได้ตั้งอยู่ในหลักการของระบบ
การศึกษาของจีน โดยให้ความส�ำคัญกับศิลปศาสตร์ 6 ประการ อันประกอบด้วย
พิธีกรรม, ดนตรี, การยิงธนู, การขี่ม้า, การเขียน, และ คณิตศาสตร์ ในฐานะหลัก
วิชาทีจ่ ะช่วยสังคมเกิดความสามัคคีและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรรมและดนตรีเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในหลักวิชาศิลปศาสตร์ 6
ประการ (Lau, 1979: 67) เช่น มนุษย์สามารถถูกกระตุ้นเราได้ด้วยเสียงเพลงที่
เกิดขึน้ ในพิธกี รรม และซึง่ พิธกี รรมจะสมบูรณ์แบบด้วยต้องกระท�ำผ่านดนตรี อีก
ทัง้ ดนตรีและพิธกี รรมยังถูกใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการแบ่งล�ำดับชัน้ ทางสังคม
ดัง่ เดิมของจีน และปรับปรุงพฤติกรรมผูค้ นในสังคมให้เหมาะสมและสามัคคีผา่ น
ประเภทของเสียงดนตรี และดนตรีได้ปรากฏผ่านระบบการศึกษาดั้งเดิมและเป็น
ทั้งข้อสอบการแข่งขันของจีน เพื่อที่จะทดสอบบุคคลในฐานะเครื่องมือของรัฐที่มี
คุณภาพได้ (Ho, 2010 : 190)
จากการที่ผู้ปกครองของจีนน้อมรับแนวคิดขงจื้อเป็นหลักการส� ำหรับใช้
ปกครองรัฐ และขงจื้อได้ท�ำให้มองเห็นถึงคุณค่าของการศึกษาดนตรี เนื่องจาก
ดนตรีสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสังคมและการเมือง ให้
มีความมั่นคงและอยู่จัดระเบียบผู้คนให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐ จึงพบการ
สนับสนุนระบบการศึกษาดนตรีทมี่ กี ลุม่ ข้าราชการหนุนหลังมาโดยตลอด แบบแผน
การศึกษาดนตรีที่ถือว่าแม่แบบของประเทศจีน ถือก�ำหนดขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์
โจว (1122 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 256 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นระบบการศึกษา
ดนตรีที่ต้องระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรถึง 9 ปี (Ho, 2010 : 190) จนกระทั่ง
ราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 220 ปีก่อนคริสต์ศักราช) รัฐบาลจีนได้
มีการตั้งกรมกองที่ดูแลเกี่ยวกับดนตรี ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 112 ปีก่อนคริสต์ศักราช
โดยมีหน้าที่ในการเรียบเรียงบทเพลงพื้นเมืองและบทกวี ประพันธ์เพลง ฟื้นฟู
โน้ตเพลง รวมไปถึงจัดแสดงดนตรี ส�ำนักดังกล่าวมีบุคลากรกว่า 800 คน ตั้งแต่
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นักดนตรีวิทยา นักประพันธ์เพลง ผู้ก�ำกับ นักดนตรี นักเต้น ช่างซ่อมสร้างเครื่อง
ดนตรี (Liang, 1985 : 79)

การเข้ามาของดนตรีตะวันตกในประเทศจีนช่วงก่อนการเปลีย่ นแปลงการปกครอง

เครื่องดนตรีต้นตระกูลเปียโน มีลักษณะคล้ายเปียโนย่อส่วนเป็นกล่องพร้อมฝาปิดสามารถ
พกพาได้
3
ระบบโทนิกซอลฟา (sol-fa) หรือ ระบบซอลเฟจ (solfège) คือ ระบบการอ่านโน้ตที่แทน
ค่าทุกบันไดเสียงด้วยการร้องแบบเดิม เช่น หากร้องในบันไดเสียงเสียง G เมเจอร์ จะแทน
โน้ตตัวแรกด้วยเสียงโด (do) ทั้งที่ในความเป็นจริงต้องเริ่มร้องที่โน้ตซอล (G) แต่เป็นการ
ออกแบบวิธีการอ่านโน้ตให้สามารถร้องได้คล่องปาก โดยการเคลื่อนเพียงเสียงแต่ลักษณะการ
ออกเสียงยังคงเดิม
2

บทที่ 4

ดนตรี ต ะวั น ตกเข้ า สู ่ ป ระเทศจี น ผ่ า นคณะนั ก บวชศาสนาคริ ส ต์ นิ ก าย
โรมันคาทอลิก และมิชชันนารีนกิ ายโปรเตสแตนท์ ทัง้ สองกลุม่ นอกเหนือจากทีม่ า
เผยแพร่ศาสนาในดินแดนจีนแล้ว ยังเป็นทัง้ ครูสอนดนตรีตะวันตกไปพร้อมกันอีก
ด้วย แมทเธโอ ริคชี่ (Matteo Ricci, 1552 - 1610) นักบวชคาทอลิกเข้ามาเผย
แพร่ศาสนาและน�ำการร้องโอเปร่าและการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเข้ามาสู่ดิน
แดนจีนเป็นคนแรก เขามาพร้อมกับเครื่องดนตรีคลาเวียคอร์ด 2 (clavichord)
โดยใช้เวลากว่า 8 ปี กว่าที่ราชวงศ์หมิงจะยอมรับให้เขาน�ำเสนอเครื่องดนตรีดัง
กล่าว ในขณะทีม่ ชิ ชันนารีนกิ ายโปรเตสแตนท์ใช้วธิ กี ารสอนร้องบทเพลงสรรเสริญ
พระเจ้า (hymn) ผ่านการมาร่วมชุมนุมในพิธีกรรมศาสนาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่
19 (cited in Ho, 2010) และในปี ค.ศ.1862 แนวคิดการอ่านโน้ตด้วยระบบ
โทนิกซอล-ฟา (Tonic sol-fa) 3 ได้เริม่ เข้าสูด่ นิ แดนจีนโดยเจมส์ เลกจ์ (James
Legge, 1815-1897)
ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บทเพลงจากตะวันตกถูกน�ำเข้าใช้สอน
และกลายเป็นวัตถุดิบหลักในการศึกษาดนตรีในประเทศจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมใหม่ของจีน โดยมีการปะทะประสานกันระหว่างสอง
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วัฒนธรรมระหว่าง วัฒนธรรมจากโลกตะวันตก กับวัฒนธรรมจากโลกตะวันออก
อันได้แก่ จีน และญีป่ นุ่ ทีป่ ระจักษ์ผา่ นการแสดงบทเพลงในโรงเรียนของจีน กล่าว
คือบทเพลงของจีนทีส่ ร้างขึน้ มา มีสว่ นมาจากรับวัฒนธรรมตะวันตกผ่านประเทศ
ญี่ปุ่น ดังปรากฏจากบทเพลงที่ใช้เรียนในโรงเรียนเมืองเซี่ยงไฮ้ มีท่วงท�ำนองมา
จากบทเพลงอังกฤษและอเมริกัน (cited in Ho, 2010: 191) แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาดนตรีกระแสหลักในประเทศจีน ณ เวลานั้นยังมุ่งเน้นระบบการท่องจ�ำ
ที่เป็นประเพณีนิยม และครูผู้ให้การศึกษายังถูกให้ความส�ำคัญน้อยมากในการ
ปฏิรูประบบการศึกษาจีน
ในปีค.ศ.1897 รัฐบาลราชวงศ์ชิง (Qing) ได้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลนัน
ยาง (Nanyang) เป็นโรงเรียนแห่งแรก เพื่อเป็นที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
ในประเทศจีน จนกลายเป็นความจ�ำเป็นที่คนเป็นครูจะต้องได้รับการศึกษา
กระบวนการการสอนในแขนงวิชาทีไ่ ด้สอน ต่อมาหลังจากทีร่ ฐั บาลของราชวงศ์ชงิ
ได้ยกเลิกระบบการศึกษาตามประเพณีดั้งเดิม ที่มีการจัดสอบข้าราชการพลเรือน
เพื่อเป็นขุนนาง (Civil Service Examination) จึงมีการสังคายนาระบบการ
ศึกษาขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการศึกษาด้านดนตรีและนักดนตรี ริเริ่มที่
จะน�ำระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ตัวเลขใช้ในการอ่านเขียนโน้ตดนตรี โดยเรียกว่า เจียน
ปู้ (Jianpu system) แทนโน้ตด้วยเลขอารบิกตั้งแต่ตั้งแต่เลข 1 ถึง เลข 7 ซึ่ง
เป็นระบบทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากประเทศญีป่ นุ่ โดยน�ำเข้ามาจากนักดนตรีฝรัง่ เศส
อีกทอดหนึ่ง
ต่อมาในปีค.ศ. 1907 ดนตรีถกู บรรจุเป็นหลักสูตรอย่างเป็นทางการ โดยเริม่
จากโรงเรียนหญิงล้วนและในอีกสองปีต่อมาเริ่มขึ้นในโรงเรียนชาย (Liu, 1990)
ดนตรีในฐานะที่เป็นวิชาแกนของการเรียนการสอนในการศึกษาภาคบังคับ โดย
มากจะเป็นการศึกษาดนตรีในรูปแบบการเรียนผ่านบทเพลง และบุคคลที่ถือว่า
เป็นบิดาแห่งการศึกษาดนตรีร่วมสมัยของจีนคือ เซียว ยูเหมย (Xiao Yumei,
1884-1940) มีบทบาทส�ำคัญต่อการผลักดันดนตรีตะวันตกเข้าสู่การศึกษาภาค
บังคับของจีน เนือ่ งจากเขาส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีแห่งไลป์ซกิ (Leipzig
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Conservatory) จึงท�ำให้เขาเลือกทีจ่ ะท�ำการปรับปรุงดนตรีจนี ใหม่ โดยหยิบยืม
องค์ประกอบทางดนตรีตะวันตกเข้ามาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ทฤษฎีของการ
ประพันธ์เพลงตะวันตก ได้เข้ามาบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการประพันธ์บทเพลง
ของจีนในเวลานั้น (Ho, 2010: 192)

หลังจากเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐจีน (Republic of China)
โดยพรรคก๊กมินตัง๋ หรือพรรคชาตินยิ มจีน เมือ่ ปี ค.ศ. 1911 ภารกิจหลักของคณะ
กรรมการศึกษาธิการคือการออกแบบหลักสูตรการเรียนดนตรี เพือ่ ใช้ในโรงเรียน
และสร้างความปึกเป็นปึกแผ่นของประชาชน (Wiant, 1966) ในระหว่างปี ค.ศ.
1912 ถึง 1919 คณะกรรมการศึกษาธิการได้เริม่ ผลิตนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด
ตารางกิจกรรมการเรียน ผ่านการออกแบบเป็นกฎหมายข้อบังคับ ตั้งแต่โรงเรียน
ระดับชั้นประถมจนถึงระดับมัธยม โดยเขียนหลักสูตรแกนกลางที่ต้องด�ำเนินการ
สอนผ่านครูที่ได้รับการอบรมจากรัฐบาลกลาง (Ho, 2010 : 192) และระบบการ
เรียนดนตรีได้แผ่ขยายออกไปทั่วดินแดนจีนเมื่อปี ค.ศ. 1920
ในปีค.ศ. 1923 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อจากบทเรียนดนตรีทั่วไปเป็น “บท
เรียนจากเพลงชาติ” ส�ำหรับ 6 ปีในระดับประถม และ 3 ปีในระดับมัธยมต้น โดย
ในระดับมัธยมต้นมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4 ประการ คือ 1) นักเรียนสามารถ
เข้าใจพื้นฐานทฤษฎีดนตรีได้ 2) นักเรียนสามารถขับร้องบทเพลงจีนได้ 3) เพื่อ
ให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านสุนทรียศาสตร์และน�ำพาเด็กไปสู่จิตวิญญาณของ
ดนตรี และ 4) เพื่อกระตุ้นเร้าให้นักเรียนมีความสนใจในศิลปวิจักษ์ และในปี
ค.ศ.1934 คณะกรรมการด้านการศึกษาได้สถาปนาโครงร่างส�ำหรับการเรียนการ
สอนดนตรีในระดับประถมและมัธยมอีกครัง้ โดยตอกย�ำ้ ถูกการเล็งเห็นการศึกษา
ดนตรีในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรแกน
กลาง ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้างบุคลิกที่พึงประสงค์ของรัฐ ทางด้านสติ
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ปัญญาทีต่ อ้ งตระหนักรูถ้ งึ ความรับผิดชอบทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม (cited
in Ho, 2010 : 193)
การเติบโตขึน้ ของส�ำนึกชาตินยิ มจีน ถูกควบแน่นผ่านการใช้เสียงดนตรีทใี่ ช้
ขับขานในช่วงเวลาที่จีนต้องปกป้องประเทศจากการรุกรานของประเทศญี่ปุ่น ใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1937-1945) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการ
สนับสนุนให้มกี ารร้องบทเพลงต่อต้านสงคราม และกลายเป็นหมุดหมายส�ำคัญของ
ปรากฏการณ์ทางดนตรีจนี ระบบเสียงดนตรีตะวันตกมีอทิ ธิพลส�ำคัญต่อบทเพลง
พืน้ บ้านทีถ่ กู ประพันธ์ขนึ้ ช่วงเวลานัน้ เพือ่ ส่งเสริมเป้าหมายในการต่อต้านสงคราม
ทีเ่ กิดขึน้ จากประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1930 ถึง 1940 โดยนักดนตรีคอมมิวนิสต์
จีนมีบทบาทส�ำคัญในการผลิตบทเพลงจ�ำนวนมาก ผ่านการเผยแพร่ดว้ ยกระดาษ
อัดส�ำเนาและแผนพับ (Ho, 2010 : 194)
นี อาร์ (Nie Er, 1912-1935) นักประพันธ์เพลงชาตินิยมคอมมิวนิสต์ ได้
ผลิตบทเพลงขนาดใหญ่สำ� หรับ ส�ำหรับใช้ตอ่ ต้านและปลดปล่อยจากการถูกรุกราน
ของประเทศญี่ปุ่น บทเพลง “มาร์ชอาสาสมัคร” (March of the Volunteers)
ซึง่ เป็นหนึง่ ในหลายบทเพลงส�ำคัญทีแ่ สดงให้เห็นถึงการสร้างรูปแบบเพลงปลุกใจ
ทีเ่ ป็นการประพันธ์เพลงโดยมีองค์ประกอบทางดนตรีตะวันตกแบบยุโรปเป็นหลัก
และเป็นการปรากฏตัวของปัญญาชนชาวจีน ที่อาจหาญออกมายื่นอยู่แถวหน้าใน
การใช้บทเพลงเป็นเครือ่ งมือทางการเมือง ต่อมาบทเพลงรูปแบบดังกล่าวใช้สอน
ในโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาทีก่ ารได้สง่ เจ้าหน้าทีไ่ ปส�ำรวจบทเรียนดนตรี และ
น�ำมาผลิตใหม่ทงั้ ภาษาจีนและอังกฤษ ทีเ่ ป็นการรวบรวมบทเพลงต่อต้านสงคราม
และสอนให้นักเรียนและประชาชนได้หัดร้องบทเพลงดังกล่าวส�ำหรับใช้ในการ
ประสานเสียงจ�ำนวนกว่าพันคน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1941
ณ เมืองฉงชิง (Ho, 2010 : 194)
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การศึกษาดนตรีในฐานเครื่องมือทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
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เหมา เจ๋อตุง (Mao Zedong, 1893-1976) ได้กล่าวสุนทรพจน์หลังที่การ
เคลือ่ นไหวครัง้ ใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนเมือ่ ปี ค.ศ.1942 ณ การ
ประชุมเยินอัน โดยชูนโยบายให้วรรณกรรมและศิลปะท�ำหน้าที่รับใช้อุดมการณ์
ทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ และต้องเป็นศิลปะที่มุ่งเน้นธรรมชาติ
ตามแบบสังคมชนชั้น ในขณะที่พรรคชาตินิยมน�ำโดยเจียง ไคเชก (Chiang
Kai-shek, 1887-1975) ที่มีบทบาทตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึง
ช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ได้หมดอ�ำนาจลงและย้ายไปตัง้ ถิน่ ฐานบนเกาะไต้หวัน
ปัจจุบนั ถือเป็นชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จนี จึงได้จดั ตัง้ สาธารณรัฐประชาชน
จีนขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และตั้งเมืองหลวงขึ้นใหม่ ณ กรุงปักกิ่ง
พรรคคอมมิวนิสต์จีน (Chinese Communist Party, CCP) มีบทบาท
ส�ำคัญต่อการสนับสนุนการปฏิรูปทางการศึกษาดนตรีตะวันตก โดยท�ำหน้าที่
ควบคุมและปราบปราบปรามดนตรีแบบประเพณีดงั้ เดิมและดนตรีสมัยนิยม การ
ปฏิรูปทางการศึกษาดนตรีได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากพรรค และมีบางส่วนที่
ได้ดดั แปลงมาจากบทเพลงของโซเวียตให้กลายเป็นภาษาจีน รวมถึงคุณค่าทางการ
ศึกษาและการเมืองได้ถูกผสมผสานกับแนวคิดประเพณีดั้งเดิมของจีน ทั้งแบบ
อย่างในวัฒนธรรมทีม่ ผี นู้ ำ� เป็นศูนย์กลางและการเมืองทีถ่ กู ต้องตามท�ำนองคลอง
ธรรม ดังปรากฏได้จากบทเพลง “หากไร้ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ พวกเราก็จะไร้ซึ่ง
ชาติจนี ใหม่” (Without the Communist Party, There Would Be No New
China) ทีถ่ กู เผยแพร่โดยพรรคคอมมิวนิสต์จนี (Ho, 2010 : 195) และเนือ่ งจาก
พรรคคอมมิวนิสต์จนี ได้รบั อิทธิพลมาจากแนวคิดมาร์กซ์ เลนิน และเหมา จึงเรียก
ร้องให้ศลิ ปะท�ำหน้าทีร่ บั ใช้ประชาชนทีห่ มายความรวมถึงนักเรียน กรรมกร ชาวนา
และทหาร อีกทั้งเป็นเครื่องมือสื่อสารส�ำคัญของรัฐบาล
ในช่วงทศวรรษที่ 1950 รัฐบาลจีนจึงส่งบุคลากรของพรรคที่ไว้ใจได้ไป
ศึกษาต่อด้านดนตรี ณ สถาบันดนตรีแห่งมอสโคว์ (Moscow Conservatory
of Music) และสถาบันด้านดนตรีอื่น ๆ แถบภูมิภาคยุโรปตะวันออก (cited in
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Ho, 2010 : 195) และเมื่อมีการประชุมการการจัดการศึกษาแห่งชาติครั้งแรกใน
ปี ค.ศ. 1949 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาในเวลานั้น ได้ชูนโยบายว่าการศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมุ่งเน้นไปยังความเป็นชาติ วิทยาศาสตร์ และมุ่งเน้น
ประชาชนหมู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีแบบเก่า
มิได้ส่องสะท้อนหรือเกื้อหนุนความเป็นยุคใหม่ของชาติจีน ดังเจตนารมณ์ของ
พรรคคอมมิวนิสต์ทไี่ ด้เริม่ สอดแทรกอุดมการณ์ทางการเมืองทีม่ งุ่ เน้นความรักชาติ
และท�ำให้ประชาชนตระหนักรู้ว่าตนเป็นทรัพย์สินสาธารณะที่มีคุณค่า
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1952 กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปกระบวนการเรียน
การสอนใหม่ ที่น�ำเอาต้นแบบมาจากโซเวียตรัสเซีย มีเป้าหมายไปยังนักศึกษาครู
ฝึกหัดให้ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบใหม่ ซึ่งในปี ค.ศ. 1952 มีเพียง 18.1% และ
เพิ่มอัตราขึ้น 23.5% ในปี ค.ศ. 1956 โดยออกเป็นนโยบายการศึกษาภาคบังคับ
9 ประการ ส�ำหรับนักศึกษาที่จะออกไปเป็นครูดนตรี ได้แก่ 1) ความรู้เบื้องเบื้อง
ต้นทางศิลปะ 2) ทฤษฎีดนตรี 3) ศึกษาผลงานส�ำคัญทางดนตรี 4) เพลงร้องเดีย่ ว
และเพลงร้องประสานเสียง 5) ศึกษาเครือ่ งดนตรี 6) ศึกษากระบวนการสอนดนตรี
7) ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ 8) การฝึกซ้อมดนตรีและ
การร้องเพลง 9) การฝึกสอน (cited in Ho, 2010 : 195)
ตารางเรี ย นทั้ ง สั ป ดาห์ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ด นตรี ฝ ึ ก หั ด เน้ น หนั ก ไปยั ง
กระบวนการสอนดนตรีที่ต้องเรียน 6 สัปดาห์ ตลอดทั้ง 6 ถึง 7 ภาคการศึกษา
และก่อนที่จะจบต้องทดสอบวิชาที่เรียน 4 วิชา เพื่อวัดองค์ความรู้ทั้งหมดของที่
ศึกษามา รวมถึงการสอบแนวคิดลัทธิเลนินมาร์กซ์ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองในแบบประชาธิปไตยใหม่ ระเบียบวิธีทางการศึกษา กระบวนการสอน
ดนตรี ทฤษฎีดนตรี และการทักษะการบรรเลงดนตรีและการขับร้อง (cited in
Ho, 2010 : 196)

การศึกษาดนตรีช่วงปฏิวัติทางวัฒนธรรม
การปฏิวตั ทิ างวัฒนธรรม (Cultural Revolution) เริม่ ต้นอย่างเป็นทางการ
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เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1966 โดยประธานเหมา เจ๋อตุง (Mao Zedong, 18931976) ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.1966 ถึง 1976 เป็นการปฏิวัติที่รื้อถอนฐานคิด
ของประเทศจีน ณ เวลานัน้ เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีนโยบายต่อต้านปัญญาชน ซึง่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาด้านดนตรีทมี่ ตี อ่ เนือ่ งดังทีย่ กตัวอย่างข้างต้น
นโยบายทางการเมืองผ่านดนตรีในช่วงเวลานีส้ ะท้อนภาพการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมได้
เป็นอย่างดี ผ่านบทเพลงชาติที่ถูกสถาปนาขึ้นใหม่อย่างบทเพลง “ตะวันออกคือ
สีแดง” (The East is Red) และน�ำบทเพลงที่ใช้ในการปฏิวัติก่อนหน้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในท่อนเพลงชาติ (Ho, 2010 : 196)
บทเพลง “ตะวันออกคือสีแดง” ให้ความหมายถึงประธานเหมา ในฐานะที่
เป็นพระอาทิตย์ทา่ มกลางสรวงสวรรค์ กล่าวคือทีจ่ นี มีวนั นีไ้ ด้เพราะประธานเหมา
ทีค่ อ่ ยท�ำงานเพือ่ ความสุขของประชาชน อีกทัง้ เป็นผูช้ ว่ ยให้รอดจากความทุกข์ยาก
ของปวงชน (Ho, 2010 : 196) การศึกษาดนตรีที่เคยมุ่งเน้นผ่านบทเพลงประจ�ำ
ชาติ จึงกลายเป็นผลิตผลทางการเมืองทีย่ งั สามารถสะท้อนถึงอุดมการณ์รฐั ชาติได้
เป็นอย่างดี โดยมีบทเพลงเพียงไม่กบี่ ทเพลงทีย่ งั ได้รบั อนุญาตให้ถกู ร้องในสังคม
จีนในเวลานัน้ อีกทัง้ รัฐบาลจีนได้พยายามผลิตบทเพลงขึน้ ใหม่ เพือ่ ตอบสนองต่อ
การสร้างอุดมคติที่ถูกต้องของประชาชนในรัฐไปพร้อมกัน
บทเพลงที่ถูก ผลิตขึ้นมาในยุค นี้ได้ยกตั วอย่ า งบุ ค คลอย่ า ง เหลย เฟิ ง
(Lei Feng, 1940-1962) ทหารหนุ่มอายุ 22 ปี ผู้ที่ตายในหน้าที่ให้กับพรรค
คอมมิวนิสต์ ได้ที่ถูกยกย่องให้เป็นแบบอย่างแห่งรัฐ ประธานเหมาได้เลือกน�ำ
เรื่องราวเฟิง เป็นแบบอย่างแห่งความสัตย์ซื่อต่อชาติจีน โดยผลิตออกมาเป็น
โฆษณาชวนเชื่อ และประเด็นส�ำคัญคือได้สร้างบทเพลง “เรียนรู้จากเหลย เฟิง”
(Learn from Lei Feng) “เราจะเป็นหนุ่มสาวที่ดีอย่างเหลย เฟิง” (We Have
to be Lei Feng-style Good Teenagers) และ “เหลย เฟิงเพื่อนของเราใน
สงคราม” (Our Friend in the War) โดยผลิตเพื่อสรรเสริญวีรกรรมของ
ชายผู้นี้ และเผยแพร่ผ่านการน�ำไปบังคับใช้ในระบบการศึกษาภาคบังคับของ
ประเทศจีน และยังมีอีก 8 บทเพลงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในระบบการศึกษาดนตรี
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ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ได้แก่ บทเพลง symphonic suite Shachiapang,
บทเพลงบัลเล่ต์ 2 บทเพลงคือ The Red Detachment of Women และ The
White-haired Girl, โอเปร่า 5 บทเพลง ได้แก่ Red Lantern’s Record,
Capturing the Tiger Mountain by Strategy, On the Docks, Raid on
the White Tiger Regiment และ Shajiabang (Chen, 2002)
ในทางกลับกันการศึกษาด้านดนตรีในประเทศจีนช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาล
ได้ผูกขาดและคัดสรรวัฒนธรรมที่เหมาะควรให้กับมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบการศึกษาด้านดนตรี ที่เคยรุ่มรวยได้หายไปจากระบบการศึกษาของจีน
แผ่นดินใหญ่ ถึงแม้ว่ามีครูดนตรีบางคนที่สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอน
ได้เป็นอิสระจากการศึกษาของภาครัฐ เพราะเนื่องจากเป็นการสอนที่ไม่ได้มีเป้า
หมายหรือนโยบายที่ขับเคลื่อนโดยรัฐ หากแต่เป็นสอนเพื่อความต้องการเฉพาะ
กลุ่มเท่านั้น อีกทั้งครูดนตรีมีพื้นฐานทางดนตรีแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดความ
ต้องการอันหลากหลายที่จะขับเคลื่อนดนตรีของตนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับในโรงเรียน และอาจกล่าวได้วา่ เป็นยุคมืดของการจัดการเรียนการสอนด้าน
ดนตรีของประเทศจีน
จนกระทัง่ สิน้ สุดยุคปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1978 เมือ่ เข้าสูร่ ฐั บาลของ
เติง้ เสีย่ วผิง (Deng Ziaoping, 1904 -1997) ประเทศจีนได้ดำ� เนินนโยบายเปิด
ประเทศ และมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการศึกษาด้านดนตรีกลับ
มามีชวี ติ ใหม่อกี ครัง้ นักดนตรีจากทัว่ ทุกมุมโลกต่างถูกรัฐบาลจีนเชิญเข้าสอน และ
ท�ำการแสดง อีกทั้งมีนักศึกดนตรีในจีนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท�ำให้พัฒนาการ
ด้านดนตรีและการศึกษาดนตรีในจีน เจริญเติบโตขนานไปกับความเจริญด้าน
อื่น ๆ ของประเทศจีน

นโยบายสนับสนุนวัฒนธรรมของรัฐบาลไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ ได้ท�ำการศึกษา วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ ดุษฎีนิพนธ์ระดับ
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ปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และภายหลังได้ถกู ตีพมิ พ์กบั ส�ำนักพิมพ์มติชน ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู
วัฒนธรรมบันเทิงที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 2490 ภายใต้การก�ำกับของรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยใช้เอกสารหลักฐานร่วมสมัยเพื่ออธิบายถึงเงื่อนไข
ทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบันเทิงไทย ทั้งน�ำ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับ ในช่วงทศวรรษที่ 2490
เพือ่ ทีจ่ ะโต้แย้งกับมายาคติทมี่ องจอมพล ป. ในแง่รา้ ยด้านเดียว หากแต่มเี งือ่ นไข
อื่นที่มีส่วนท�ำให้เกิดประวัติศาสตร์ชุดนั้นขึ้นมา
ในบทความนี้จึงน�ำข้อมูลส�ำคัญที่ถูกค้นพบผ่านงานเขียนของภัทรวดี มา
ใช้เป็นตัวบทในการวิเคราะห์การด�ำเนินโยบายทางวัฒนธรรม เพื่อน�ำมาเปรียบ
เทียบกับกรณีศึกษาของประเทศจีน โดยเริ่มจากการตามหาที่มาของการปฏิรูป
ระบบระเบียบการศึกษาดนตรีภาคบังคับ ที่เกิดขึ้นเป็นนโยบายจากส่วนบน ที่ลง
มาก�ำกับประชาชนผ่านนโยบายรัฐบาล ทีข่ อ้ งเกีย่ วกับงานวัฒนธรรมบันเทิงในช่วง
ทศวรรษที่ 2490 เนือ่ งด้วยรัฐบาลเริม่ เล็งเห็นวัฒนธรรมบันเทิงเป็นสือ่ แสดงความ
เจริญของชาติ และมุง่ เน้นสืบทอดศิลปะราชส�ำนักเป็นส�ำคัญ โดยมีกองสังคีต กรม
ศิลปากรด�ำเนินการรับผิดชอบ ซึง่ ต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางในการสืบทอดแบบ
วัฒนธรรมบันเทิงของราชส�ำนักให้แปรเปลีย่ นเป็นวัฒนธรรมประจ�ำชาติ (ภัทรวดี
ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 77)
เมื่อองค์การศึกษาวิทยาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ UNESCO
ก่อตัง้ ขึน้ จากการรวบรวมผูแ้ ทนด้านศิลปะและวรรณคดีนานาชาติเข้าไว้ดว้ ยกัน มี
เป้าหมายเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ ในความเข้าใจอันดีระหว่างชาติและ
สวัสดิภาพของมนุษยชาติ โดยมุ่งแสวงหาความร่วมมือที่จะกระท�ำตามแผนการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม และสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมประจ�ำชาติ (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 81) ส่งผลให้รฐั บาลไทย
ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการก�ำหนด
ทิศทางของรูปแบบทางศิลปะ ในการเลือกสรรยกชูศลิ ปะบางประการทีส่ ะท้อนถึง
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อารยะธรรมความเจริญของรัฐไทย
แม้การสนับสนุนนโยบายด้านวัฒนธรรมดนตรีของรัฐบาลจอมพล ป. ในช่วง
แรกไม่ได้เด่นชัดมากนัก แต่รฐั บาลได้กไ็ ด้ให้การสนับผ่านหน่วยงาน กองการสังคีต
กรมศิลปากร โดยมีเป้าหมายเพือ่ ทีจ่ ะด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาวัฒนธรรมประจ�ำชาติ
และปรากฏชัดผ่านข้อความในสูจิบัตรการแสดงละครดึกด�ำบรรพ์ เรื่องอิเหนา
ของกรมศิลปากร ในปี พ.ศ.2490 ที่เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนงาน
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม โดยสามารถแจ้งเจตจ�ำนงลงไปบนสูจิบัตรได้ (ภัทรวดี
ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 83) และได้โอนกรมมหรสพทีเ่ คยเป็นส่วนหนึง่ ของกระทรวง
วัง มาอยู่แผนกละครและสังคีตในกอง ศิลปะวิทยาการ ซึ่งก่อนนี้ งานดนตรีและ
นาฏศิลป์ของกรมมหรสพ เป็นหน่วยงานที่ราชส�ำนักให้การสนับสนุน ผ่านการ
ขัดเกลาจากศิลปินราชส�ำนัก และเด่นชัดจนสามารถสถาปนาเป็นแบบแผนได้จาก
การสนับสนุนของรัชกาลที่ 6 (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 89)
กองการสังคีต กรมศิลปากร จึงมีหน้าที่หลักในการประกอบสร้างศิลป
วัฒนธรรมกระแสหลัก โดยมุ่งเน้นส่งเสริมนโยบายสร้างชาติ ผ่านการก�ำหนด
ควบคุมมาตรฐานทักษะของศิลปิน ให้มลี ำ� ดับขัน้ ทีส่ ามารถวัดความสามารถได้ดงั
มาตรฐานของตะวันตก จึงเกิดโครงการปรับปรุงละครและสังคีต โดยพระองค์เจ้า
ภาณุพนั ธุย์ คุ ลเป็นผูเ้ สนอ สรุปหลักการพอสังเขปได้ คือ 1) ฟืน้ ฟูและปรับปรุง 2)
สร้างสรรค์ และเผยแพร่ และ 3) วางมาตรฐาน (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 :
93) ซึง่ เป็นแก่นแกนหลักในการด�ำเนินงานของกองการสังคีต และสะท้อนให้เห็น
ว่ารัฐบาลไม่ได้มแี นวทางทีจ่ ะปรับปรุงดนตรีรวมถึงนาฏศิลป์สากล หากแต่มงุ่ เน้น
ที่จะผลิตความเป็นไทยผ่านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

นโยบายรัฐบาลกับการจัดการดนตรีตะวันตก

พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคลทรงให้ความส�ำคัญต่อวงดนตรีเครื่องสายตะวัน
ตก โดยกล่าวว่า “แม้มใิ ช่ศลิ ปะของชาติ แต่กต็ อ้ งปลูกฝังทะนุบำ� รุงเพราะเป็นการ
บันเทิงที่ทั่วโลกนิยม” (อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 94) ซึ่งเป็นการ
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สานต่อปณิธาณของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มให้มีวงดุริยางค์สากลในราชส�ำนัก หรือ
เรียกว่า “วงเครือ่ งสายฝรัง่ หลวง” สังกัดกรมมหรสพ โดยให้ชาวต่างชาติเข้ามาสอน
และพัฒนาเป็นวงเครือ่ งสายขนาดใหญ่หรือวงออร์เครสตร้า ต่อมาพระเจนดุรยิ างค์
(ปิติ วาทยกร) เป็นผู้ควบคุมวงจนสามารถแสดงตามพิธีทางการได้ และพระเจน
ดุริงยางค์สามารถพัฒนาวงจนมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงรัชกาลที่ 7 แต่หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อถูกโอนย้ายจากกรมมหรสพมาสังกัดกรมศิลปากร
รัฐบาลก็ไม่ได้ให้การสนับสนุน (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 95)
จนกระทัง่ สมัยรัฐบาลจอมพล ป. ในทศวรรษ 2490 วงดุรยิ างค์สากลของกรม
ศิลปากรได้รับการสนับสนุนอีกครั้ง จากนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรม
ให้มอี ารย ซึง่ ดนตรีตะวันตกหรือดนตรีสากลในเวลานัน้ เป็นเครือ่ งหมายแสดงถึง
ความเจริญได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการส�ำคัญที่วงได้มีโอกาสต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง คือ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธแห่งเบลเยี่ยม ทรงโปรด ฯ ให้
วงดุริยางค์ไทยไปประกวดระหว่างประเทศ (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 95)
แต่รฐั บาลก็สนับสนุนเพียงเล็กน้อย เมือ่ เทียบกับการสนับสนุนดนตรีและนาฏศิลป์
ไทย
เนื่องจากดนตรีตะวันตกไม่สามารถตอบโจทย์รสนิยมของประชากรหมู่มาก
ในสังคมไทย ณ เวลานั้น ดังปรากฏหลักฐานว่ากรมศิลปากรอนุมัติเงินส�ำหรับ
ซ่อมแซมเครื่องดนตรีให้พอใช้ได้เป็นจ�ำนวนเงิน 1 หมื่นบาท จากงบที่ขอ
ไป 182,964 บาท (อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 95) และในภาย
หลังปี พ.ศ.2495 นโยบายวัฒนธรรมธรรมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การเมือง กองการสังคีต จึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างอีกครั้ง ในฐานะ
ทีเ่ ป็นเสริมสร้างสถานะทางอารยธรรมของประเทศต่อประชาคมโลก และส่งผลให้
กองการสังคีต กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการประกอบสร้าง
วัฒนธรรมกระแสอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในเวลาต่อมา
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การใช้องค์ความรูแ้ บบตะวันตกในการสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมไทย

ดังที่กล่าวไปข้างต้นกรมศิลปากรมีภารกิจหลักคือการสร้างมาตรฐานให้กับ
ศิลปวัฒนธรรม ในการที่จะสร้างมาตรฐานได้นั้น ต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือใน
การจดบันทึก อีกทั้งลดทอนความหลากหลายให้เหลือเพียงมาตรฐานตามความ
จ�ำเป็นและอ�ำนาจของผู้บันทึก จึงมีการโครงการจัดพิมพ์ต�ำรา เพื่อเผยแพร่
สืบทอดแบบแผนตามอุดมคติของรัฐชาติไทย โดยสร้างต�ำราตั้งแต่ การฟ้อนร�ำ
ตามที่สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบเรียงไว้ อีกทั้งบันทึกเสียง
ดนตรีและขับร้องลงแผ่นเสียงไว้ และยังท�ำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของท่าร่าย
ร�ำนาฏศิลป์ไทย รวมถึงท่าบรรเลงดุริยางค์ไทยโดยรวบรวมไว้เป็นภาพยนตร์
(ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 119)
ช่วงต้นทศวรรษ 2490 กรมศิลปากรจัดพิมพ์โน้ตเพลงไทยเผยแพร่สู่
สาธารณะ เนื่องจากต้นฉบับที่เก็บไว้ถูกเขียนด้วยดินสอด�ำบนกระดาษอัดส�ำเนา
เลอะเลือนง่าย กรมศิลปากรจึงจัดหาวิธีที่ไม่เพียงจะเก็บรักษาโน้ตเพลงเอาไว้
คงเดิม แต่ต้องการสร้างเป็นแบบแผนมาตรฐานของชาติ โดยน�ำเพลงไทยที่กรม
ศิลปะเก็บรักษา ท�ำการบันทึกใหม่ด้วยระบบโน้ตดนตรีตะวันตก ส�ำหรับการใช้
ระบบโน้ตตะวันตกบันทึกโน้ตเพลงไทยเกิดขึน้ ครัง้ แรกตัง้ แต่กอ่ นการเปลีย่ นแปลง
การปกครอง เมื่อปี พ.ศ.2473 โดยราชบัณฑิตยสภา สาเหตุที่ต้องใช้ระบบบันทึก
โน้ตตะวันตกเนื่องจากต้องการอนุรักษ์เพลงเอาไว้ เพราะการถ่ายทอดบทเพลง
แต่เดิมนั้น ต้องอาศัยครูในการถ่ายทอด หากครูใดสามารถจ�ำเพลงได้มากก็จะได้
รับยกย่อง ท�ำให้เกิดการหวงเพลง อีกทั้งบางบทเพลงถ่ายทอดกันในเฉพาะกลุ่ม
(ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 119) ดังนั้นหากบทเพลงใด ไม่ได้รับการถ่ายโน้ต
ผ่านระบบการบันทึกแบบดนตรีตะวันตก จะไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าบทเพลงมี
เค้าลางอย่างไร
ต่อมาหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ได้มกี ารด�ำเนินการโครงการบันทึก
โน้ตดนตรีไทยอีกครั้ง ในปี พ.ศ.2497 เนื่องจากการบันทึกครั้งแรกก่อนนี้ไม่
ด�ำเนินการไม่ส�ำเร็จ จึงตั้งกรรมการชุดใหม่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และสาน
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วิเคราะห์การศึกษาดนตรีผ่านแนวคิดหลังอาณานิคม

ในบทความนี้ได้เลือกวิธีการศึกษาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดหลังอาณานิคม
(postcolonialism) ที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 จุดเริ่มต้นจาก
ผลงานการประพันธ์ของเอ็ดเวิร์ด ซาอิด (Edward Said, 1935-2003) เรื่อง
Orientalism หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า บูรพาทิศคดี (นพพร ประชากุล, 2552
: 212) ซึ่งในหนังสือดังกล่าวได้ใช้เรื่องเล่าและวิเคราะห์ความหมายของค�ำว่า
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ต่องานบันทึกจากครั้งก่อน โดยผลออกมาเป็นที่น่าพอใจเพราะมีการเก็บเพลงทั้ง
สิ้น 475 เพลง ซึ่งท�ำให้กรมศิลปากรสามารถสถาปนาตนในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และสร้างเป็นแบบแผนแห่งความรู้ทางวิชาการดนตรีไทย เพราะแต่ละเพลง
ได้ถกู บันทึกจากผูร้ ใู้ นทางดนตรีไทย โดยมีผจู้ ดบันทึกทีม่ คี วามรูด้ า้ นการเขียนโน้ต
ตะวันตกที่อยู่ภายใต้การก�ำกับของพระเจนดุริยางค์ อีกทั้งยังถูกน�ำไปตรวจสอบ
จากการบรรเลง โดยกลุ่มนักดนตรีที่สามารถอ่านโน้ตตะวันตกได้ ซึ่งกรรมการใน
ระดับครูทเี่ ป็นต้นฉบับยอมรับ และหากเพลงใดไม่ถกู ต้องจะถูกน�ำมาพิจารณาถก
เถียงจนเป็นที่ยอมรับตามมติคณะกรรมการ (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 120)
แม้ว่ากรมศิลปากรได้ของบประมาณจ�ำนวน 100,000 บาท ส�ำหรับการจัด
พิมพ์โน้ตเพลงไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2493 โดยเลือกจากบทเพลงที่ใช้ในการ
พิธีทั่วไปเป็นอันดับแรก แต่รัฐบาลในเวลานั้นไม่อนุมัติงบประมาณตามที่กรม
ศิลปากรได้ตงั้ ไว้ โน้ตเพลงไทยจึงถูกเลือ่ นและได้มาตีพมิ พ์ในปี พ.ศ.2496 ระหว่าง
การของบประมาณจนถึงปีที่ได้ตีพิมพ์ แม้ว่ากรมศิลปะกากรจะไม่สามารถตีพิมพ์
ฉบับสมบูรณ์ได้ แต่มกี ารน�ำเสนอองค์ความรูผ้ า่ นสูจบิ ตั รประกอบการแสดงดนตรี
และนาฏศิลป์ จึงท�ำให้มีการรวบรวมผลงานการด�ำเนินการของกองการสังคีตใน
ปี พ.ศ.2494 ในชื่อหนังสือว่า “งานสังคีตศิลปะ 2492-2494” เป็นการรวบรวม
ตั้งแต่ปัญหาในการน�ำเสนอเผยแพร่งานดนตรีและนาฏศิลป์ รวมทั้งองค์ความรู้
เกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์ในรูปแบบ ความเป็นมา และการเข้าถึงสุนทรียภาพทาง
ศิลปะ (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2550 : 122)
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Orientalism มีสาระส�ำคัญที่สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1) บูรพาทิศ
ศึกษา (oriental studies) เป็นการศึกษาทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งความรูท้ างด้านตะวันออก
ทั้งหมด และ 2) บูรพาทิศนิยม (orientalism) เป็นความนิยมชมชอบที่ว่าด้วย
เรือ่ งความสนใจใคร่รใู้ นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ แทบตะวันออก โดย
ซาอิดต้องการทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นว่าการทีโ่ ลกตะวันตก ริเริม่ สัง่ สมและศึกษาองค์ความรู้
โลกตะวันออกมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 ก็เพือ่ ทีจ่ ะนิยามตัวตน (self) ของชาวยุโรป
ด้วยการแบ่งแยกแบบคู่ตรงกันข้าม ที่ผลักให้ผู้คนรวมถึงสังคมและวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นจากฝั่งตะวันออกนั้นกลายเป็นอื่น (the other) (Moosavinia, S. R.,
Niazi, N., and Ghaforian, A., 2011 : 105) กล่าวคือเป็นการสร้างส�ำนึกรู้ที่
ตระหนักให้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางอารยธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สร้างผ่านองค์
ความรู้ตะวันออกที่สั่งสมมา ซึ่งชี้ให้ความแตกต่างกันระหว่างสังคมตะวันตกและ
สังคมตะวันออกอย่างชัดเจน และต่อมาได้กลายเป็นการสร้างอ�ำนาจน�ำผ่านวาท
กรรมมาตรฐานสากล ซึ่งหมายถึงมาตรฐานตามแบบสังคมตะวันตก
หากย้อนกลับไปถึงความหมายของแนวคิดอาณานิคมทั่วไป มักเกิดขึ้นมา
จากความต้องการทีจ่ ะครอบครองทรัพยากรของผูม้ อี ำ� นาจทางการทหารเหนือกว่า
ฉกเช่นชาวยุโรป โดยต้องการทรัพยาการใช้สำ� หรับการผลิตและแลกเปลีย่ นสินค้า
เพือ่ การค้าขายจากแหล่งหนึง่ ไปสูแ่ หล่งหนึง่ ซึง่ ก่อให้เกิดกระบวนภาษีและปัจจัย
ต่าง ๆ ทีท่ างรัฐบาลของประเทศในแถบยุโรปไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านีไ้ ด้ จึง
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการปกครองด้วยรูปแบบอาณานิคม ซึง่ เป็นการปกครองด้วย
การเมืองและใช้กำ� ลังทหารเข้าควบคุมยึดครอง แต่หากเทียบกับจ�ำนวนกองทหาร
ต่อจ�ำนวนประชากรทีเ่ ป็นเจ้าของดินแดนนัน้ กลับพบว่ามีจำ� นวนแตกต่างกันอย่าง
สิน้ เชิง ดังนัน้ อ�ำนาจทางการทหารจึงมิได้เป็นเพียงเดียว ทีส่ ามารถท�ำให้ประชากร
ซึง่ อยูภ่ ายใต้อาณานิคมยอมจ�ำนน หากแต่เป็นการสร้างอ�ำนาจน�ำผ่านองค์ความรู้
ที่กระท�ำให้เกิดการยอมรับในความด้อยกว่า หรือควบคุมผ่านการเลือกจ้างผู้คุม
กฎเกณฑ์ทเี่ ป็นผูค้ นในท้องถิน่ ด้วยกันเอง ทีม่ กั จะเป็นชนกลุม่ น้อยในสังคมทีเ่ คย
มีปัญหาต่อกัน เช่น ในประเทศอินเดียและเมียนมาร์รัฐบาลอังกฤษ เลือกที่จะจ้าง
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แนวคิดที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของ อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci, 1891 – 1937)
โดยสร้างตัง้ ค�ำถามต่อแนวคิดมาร์กซิสต์แบบดัง้ เดิมทีเ่ ชือ่ ในหลักเศรษฐกิจเป็นตัวก�ำหนด กรัม
ชีกลับให้ความสนใจต่อเรื่องอุดมการณ์ (Ideology) ที่เป็นตัวก�ำหนดจากโครงสร้างส่วนบน
ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการเกลี่ยกล่อมให้ประชาชนยอมจ�ำนนและท�ำตามโครงสร้างโดยไม่ทันตั้ง
ค�ำถามได้ การสถาปนาอ�ำนาจจึงเป็นการท�ำให้ประชาชนมีส�ำนึกในการยินยอมพร้อมใจโดย
ธรรมชาติและไม่รู้สึกว่าตนถูกบังคับอยู่ (ดูใน วัชรพล พุทธรักษา, 2557)
4
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ทหารจากท้องถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือกลุ่มที่มีปัญหาเป็นคู่ขัด
แย้งกับอ�ำนาจรัฐเก่า และเมื่อเจ้าอาณานิคมออกไป กลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามที่
เคยเป็นผูร้ กั ษากฎหมายให้รฐั บาลอังกฤษ จึงต้องกลับกลายมาเป็นผูถ้ กู ปกครอง ที่
ถูกกดขีใ่ นสภาพตรงกันข้ามกับตอนทีอ่ งั กฤษเข้ามาปกครองอินเดียและเมียนมาร์
ผลจากของการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือครอบง�ำทางความคิด
ได้สร้างเส้นแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างความเป็นตะวันกับตะวันออก เริม่ ต้นจากการ
เปรียบเทียบสังคมในแบบคู่ตรงข้าม (binary oppositions) เช่น อารยธรรม/
อนารยธรรม รวย/จน ขาว/ด�ำ ชาย/หญิง ตะวันออก/ตะวันตก เป็นต้น ในประเด็น
ดังกล่าวผูท้ ตี่ ระหนักถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ถือว่าได้เปรียบกว่าผูท้ ไี่ ม่
ตระหนักรู้ในความแตกต่าง เพราะน�ำไปสู่การสถาปนาโลกตะวันตกให้กลายเป็น
ผู้น�ำและกดทับขั้วตรงข้าม ผ่านรูปแบบการสถาปนาอ�ำนาจน�ำ (hegemony) 4
จากการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและความเจริญทัง้ ทางด้านการค้าและการทหาร
รวมไปถึงการแพทย์ที่ผ่านเข้ามาทางศาสนา ที่สร้างคู่ตรงข้ามให้เกิดการเปรียบ
เทียบระหว่างความเจริญจากตะวันตกและความล้าหลังในโลกตะวันออก ซึ่งเป็น
หากมองผ่านแนวฟูโกต์ (Michal Foucault, 1926 – 1984) การสร้างคู่ตรง
ข้าม จึงเป็นเพียงการผลิตวาทกรรม (discourse) ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อก�ำหนดและ
ก�ำกับความคิดของสังคมในช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ ส่งผลมาสูค่ วามเป็นจริงในโลกปัจจุบนั
ทีค่ วามเป็นสากลนัน้ เท่ากับตะวันตก ดังเช่นทีป่ รากฏในค�ำเรียกดนตรีตะวันตกให้
เป็นดนตรีสากล หรือการที่เราเชื่อกันว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาสากล เป็นต้น
มิเพียงแต่ชาติตะวันตกเท่านั้นที่มุ่งเข้ามาปกครอง หรือใช้แนวคิดแบบ
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อาณานิคมในการควบคุมและก�ำกับอ�ำนาจในรัฐอันไกลโพ้น ทว่าตัง้ แต่รชั สมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากวิกฤตการเมืองระหว่างชาติตะวัน
ตก ที่ต้องการเข้ามาครอบครองดินแดนในแทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผล
ให้รัฐไทยในเวลานั้นต้องเร่งสร้างส�ำนึกแห่งขอบเขตหรือดินแดนสยามให้ปรากฏ
เด่นชัด ในช่วงเวลาเดียวกันกับทีต่ ่อรองกับชาติตะวันตก รัฐบาลผูป้ กครองในช่วง
เวลานัน้ ได้สร้างส�ำนึกความชาติสยามขึน้ ครัง้ แรก ผ่านการออกไปส�ำรวจตรวจสอบ
ผูค้ นทีอ่ าศัยห่างไกลออกไป ดังปรากฏในงานเขียนของธงชัย วินจิ จะกูล เรือ่ ง The
Others Within: Travel and Ethno-Spatial Differentiation of the
Siamese Subjects 1885-1910 (Winichakul, 2000) การที่รัชการที่ 5 ออก
เดินทางพร้อมกับข้าราชบริพาร เพื่อที่จะส�ำรวจและตรวจสอบข้อมูลของผู้คนที่
อยูห่ า่ งไกลออกไป และเพือ่ แสดงแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของราชอาณาจักรสยาม
ผ่านการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและการใช้ภาษาเพื่อนิยามตัวตนของผู้คนให้มี
ส�ำนึกรัฐชาติในเวลาเดียวกันก็มีส�ำนึกที่จะต้องพึงพิงอ�ำนาจรัฐในฐานะที่เป็นคน
อืน่ ทีม่ เี จริญด้อยกว่า โดยมีเจ้านายชัน้ สูงหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งแห่งทีใ่ นฝ่ายบริหาร
ท�ำหน้าทีจ่ ดบันทึกในลักษณะของงานเชิงชาติพนั ธุว์ รรณา โดยเข้าไปเก็บข้อมูลของ
ชาวบ้าน ตัง้ แต่ ประเพณี ความเชือ่ รูปพรรณสัณฐาน ภูมศิ าสตร์ และวิถชี วี ติ ทัว่ ไป
ตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ในดินแดนที่รัฐต้องการครอบครอง
ภาพสะท้อนส�ำคัญของชนชัน้ น�ำทีม่ ตี อ่ ชาวบ้านได้ปรากฏผ่านพระนิพนธ์ ใน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เรื่อง นิทานโบราณคดี
โดยเก็บรวบรวมวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ไกลออกไป โดยมักเป็นการน�ำเสนอภาพเหมา
รวมให้กับชาวบ้าน ในลักษณะที่มีความเชื่อที่ยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์ เชื่อในสิ่ง
เร้นลับไสยศาสตร์ เพื่อกล่าวเป็นนัยว่าแตกต่างอย่างไรจากสังคมที่ผู้เขียนอยู่ ใน
ระหว่างทีพ่ ระองค์ออกตรวจราชการ ภาพสะท้อนของแนวคิดชนชัน้ น�ำจึงคล้ายคลึง
กับมุมมองแบบเจ้าอาณานิคม ที่เดินทางออกไปในดินแดนอันไกลโพ้นทะเล เพื่อ
จดบันทึกและสะสมองค์ความรูบ้ างประการ ทีม่ ใิ ช่การกระท�ำในลักษณะสรรเสริญ
เยินยอ ทว่าเป็นการสร้างคู่ตรงข้ามให้กับจุดยืนตนมี เพื่อเน้นย�้ำความแตกต่าง
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ให้เห็นเด่นชัด ว่าตนมีอ�ำนาจเหนือกว่าในฐานะผู้มีอารยธรรม ซึ่งในช่วงเวลานั้น
อารยธรรมหมายถึงสังคมแบบตะวันตก ดังจะเห็นได้ว่าเจ้านายหลายพระองค์ได้
ถูกส่งไป ก็เพื่อที่จะสมาทานองค์ความรู้ที่ศิวิไลซ์เข้าสู่ดินแดน เพื่อที่จะสามารถ
กลับมาปกครองชาวบ้านที่ถูกผลักให้มีที่มีความเป็นอื่น ในสายตาชนชั้นน�ำชาว
บ้านจึงเป็นแต่เพียงผู้รอรับการพัฒนาจากผู้มีอารยะเท่านั้น
ต่อมาปี พ.ศ.2481 จอมพล ป. พิบลู สงคราม ผูน้ ำ� รัฐบาลในขณะนัน้ มุง่ สร้าง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งแก่รฐั ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสถาปนาวัฒนธรรม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับหลายประเทศ
ส�ำเร็จลงเมื่อปี พ.ศ.2480 ท�ำให้ประเทศไทยได้รับเอกราชในทางศาล จอมพล
ป. พิบลู สงคราม จึงเริม่ เห็นความส�ำคัญบทบาทของวัฒนธรรม ในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ ง
มือพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมชาติอื่น ๆ (นิภาพร รัชตพัฒนากูล, 2547 : 148)
และเป็นเสมือนหมุดในการเริ่มเอกราชใหม่อย่างแท้จริง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของการสร้างชาติให้ทัดเทียมอารยะจึงก่อให้เกิดการออกนโยบายรัฐนิยม มีหน้า
ที่คล้ายกับพระราชนิยมของพระมหากษัตย์ ทว่ารัฐนิยมแตกต่างกันตรงที่เป็น
มติของรัฐ ซึ่งถือว่าตั้งขึ้นโดยมติมหาชนเป็นประเพณีนิยมประจ�ำชาติ (อ้างถึงใน
รัชตพัฒนากูล, 2547 : หน้าเดียวกัน) รัฐบาลได้เริ่มสร้างเอกลักษณ์ชาติไทยผ่าน
นโยบายรัฐนิยมออกมา 12 ฉบับ โดยประกาศใช้ฉบับแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ.2482 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ซึ่งในช่วงแรกเป็นเพียงลักษณะการเชิญชวนและต่อมาได้กลายมาเป็น
กฎหมายใช้บังคับ เพื่อให้ประชาชนมีอารยะในระยะเวลาอันสั้น
รัฐนิยมทัง้ 12 ฉบับได้ออกมาเพือ่ ก�ำหนดอัตลักษณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรม
แห่งชาติ ซึง่ รัฐเป็นผูก้ �ำหนดตัง้ แต่กจิ วัตรประจ�ำวันไปจนถึงบทเพลงทีค่ วรจะต้อง
ร้อง และยังก�ำกับเนื้อหาท�ำนองของบทเพลง ดังปรากฏผ่านเพลงชาติและการยืน
ตรงเคารพธงชาติ ทีเ่ ป็นผลพวงมาจากนโยบายรัฐ-นิยมของรัฐบาลชุดนี้ การสร้าง
องค์ความรู้ขึ้นใหม่ผ่านกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมาย ท�ำให้ประชาชนในรัฐ
ที่เคยมีวัฒนธรรมอยู่ก่อนได้ถูกกลืนหรือท�ำให้กลายเป็นอื่น ซึ่งจะเห็นชัดได้ว่า
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กระบวนการดังกล่าวไม่แตกต่างอะไรกับลักษณะการปกครองแบบเจ้าอาณานิคม
ที่ก�ำกับผ่านการสร้างความหมายทางสังคมและสร้างวัฒนธรรมที่มีอารยะ และ
เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นอ�ำนาจแบบรวมศูนย์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจึง
สามารถเรียกได้ว่าเป็นอาณานิคมภายในรัฐ หรือเป็นการสร้างความเป็นอื่นที่อยู่
ภายใน (the other within) ด้วยการเลือกสถาปนาความหมายทางวัฒนธรรมที่
รัฐบาลประกอบสร้าง ให้มคี วามส�ำคัญกว่าวัฒนธรรมอืน่ ทีร่ ฐั บาลไม่ได้เลือกสรรไว้
การเลือกระบบเสียงดนตรีวันตกให้เป็นแม่แบบหลักในการศึกษาดนตรี
ของประเทศจีน เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนกับญี่ปุ่น
และชาติตะวันตกที่เข้ามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ตั้งแต่นั้นได้มีการรับองค์ความ
รู้ดนตรีตะวันตกจากประเทศญี่ปุ่น จนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ที่หลักสูตรดนตรีถูกน�ำมาบรรจุเป็นวิชาภาคบังคับ และยังเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความมั่นคงทางความคิดให้กับประเทศ กฏหมายที่ออกมาบังคับใช้จึงให้
หลักสูตรการเรียนดนตรีของประเทศมีมาตรฐานเท่ากันหมด ซึ่งเป็นรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบรวมศูนย์อ�ำนาจ ที่สถาปนาอ�ำนาจน�ำให้กับองค์ความรู้ชุดหนึ่ง
และกดทับความรู้ดนตรีท้องถิ่นที่มีมาอยู่ก่อนให้ไม่ถูกนับ หรืออยู่รอดได้ก็ต่อ
เมื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาที่เป็นนโยบายของรัฐ เพราะรัฐบาล
ได้ออกนโยบายสร้างความหมายใหม่ผ่านการเปลี่ยนชื่อของบทเพลงในบทเรียน
ดนตรีทั่วไป ให้กลายเป็นบทเรียนจากเพลงชาติ ซึ่งให้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ความรู้
ทางทฤษฏี ความสามารถในการร้องเพลง ไปจนถึงการเข้าใจสุนทรียศาสตร์และ
เข้าใจศิลปะ จึงเท่ากับเป็นการสถาปนาความรู้เพียงชุดเดียวให้ถูกต้อง และท�ำให้
ความรู้ชุดอื่นในอยู่สถานะที่ต�่ำกว่าความรู้ของทางการ
เหตุใดประเทศจีนทีป่ ระวัตศิ าสตร์ทางวัฒนธรรมอันยาวนาน อีกทัง้ ปกครอง
ด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ถึงเลือกรูปแบบการศึกษาดนตรีในแบบคลาสสิกตะวันตก
ให้เป็นแก่นแกนหลักของกระบวนการศึกษาทางดนตรีขั้นพื้นฐาน เมื่อวิเคราะห์
แล้วจึงพบสาเหตุสำ� คัญสองประการคือ ประการแรกจากการทีป่ ระเทศจีนนัน้ ได้รบั
อิทธิพลมาจากการเลียนแบบความศิวไิ ลซ์ตามอย่างประเทศรัสเซีย ทีเ่ ลือกใช้ดนตรี
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คลาสสิกเป็นเครื่องมือส�ำคัญ ต่อการสร้างอุดมการณ์รัฐชาติและปลุกปั่นความ
เป็นชาตินยิ มขึน้ มา ดังปรากฏให้เห็นผ่านบทประพันธ์เพลงของนักประพันธ์อย่าง
ดิมทิ ทรี ช็อทสตาร์ โควิช (Dmitri Shostakovic, 1906-1975) ทีส่ ะท้อนออกมา
เป็นรูปแบบบทเพลงดังทีร่ ฐั บาลจีนสนับสนุนอย่างเช่น บทเพลง มาร์ชอาสาสมัคร
และ หากไร้ซงึ่ พรรคคอมมิวนิสต์ พวกเราก็จะไร้ซงึ่ ชาติจนี ใหม่ มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับเพลงปลุกใจของรัสเซีย และยังถูกน�ำมาใช้งานเป็นเครือ่ งมือโฆษณาชวนเชือ่ ไม่
ต่างกับทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศรัสเซียโดยน�ำมาใช้ผา่ นการสร้างนโยบายเป็นหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ แม้กระทัง่ ในยุครัฐบาลเหมา เจ๋อ ตุง ถึงแม้วา่ จะออกนโยบาย
ต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตก แต่ยังคงเปิดช่องให้กับวัฒนธรรมดนตรีแบบตะวัน
ตกโลดแล่นเป็นกระแสหลักอยู่ภายใต้บริบทของการเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล
ประการต่อมาเหตุที่จีนเลือกดนตรีคลาสสิกตระวันตก เป็นแก่นแกนในการ
เรียนการสอนเนื่องจากดนตรีคลาสสิกเป็นเครื่องมือแสดงถึงความมีอารยะทาง
สังคมและวัฒนธรรม ในประเด็นดังกล่าวจึงเห็นได้ชดั ถึงการครอบครองอุดมการณ์
ทางความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม ที่โลกตะวันตกได้ผลักดนตรีชนิดอื่นให้ไม่ได้
มาตรฐาน หรือท�ำให้มีพลังไม่เพียงพอที่ต่อต้านต่อรองกับดนตรีตะวันตกได้ ซึ่ง
หากย้อนไปสู่ความหมายของความสากลในตัวดดนตรีคลาสสิกนั้น เป็นผลผลิต
ทางศิลปะของชนชัน้ น�ำในสังคมยุโรปตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 โดยทีเ่ จ้าผูค้ รองแคว้นรัฐ
ได้สถาปนาอ�ำนาจขึน้ มาแทนศาสนาจักรอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับอ�ำนาจทาง
เศรษฐกิจและการเมือง จึงสามารถจ้างนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงให้อยูป่ ระจ�ำ
ราชส�ำนัก เพื่อผลิตซ�้ำสุนทรียศาสตร์แบบชนชั้นน�ำต่อเนื่อง จนมาถึงศตวรรษที่
19 บทเพลงคลาสสิกที่เคยเป็นผลผลิตมาจากชนชั้นน�ำแต่เก่าก่อนนั้น กลับพบ
ได้โดยทั่วไปและกลายเป็นรสนิยมกระแสหลักของชนชั้นกระดุฏพี ที่ต่างต้องการ
เลียนแบบวัฒนธรรมชนชั้นสูงเคยมีมาก่อน จนปัจจุบันยังคงปรากฏผ่านรูปแบบ
บันไดเสียงและโครงสร้างทางดนตรีทแี่ ฝงฝังในการเรียนการสอนดนตรีแบบตะวัน
ตก ซึ่งระบบการผลิตซ�้ำทางการศึกษาดนตรี ได้ท�ำให้ดนตรีตะวันตกได้กลายเป็น
ความงามสากลเป็นที่เรียบร้อย ดนตรีตะวันตกจึงถูกน�ำมาใช้เพื่อสร้างอัตลักษณ์
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ของรัฐที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเจริญทัดเทียมเท่ากับประเทศอื่น ๆ ตาม
แบบอย่างโลกตะวันตก และกดทับดนตรีท้องถิ่นให้มีความหมายต�่ำกว่าดนตรีที่
รัฐเลือกสถาปนาขึ้นมาแทนที่
เฉกเช่นรัฐบาลไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มุ่งสร้างวาทกรรมรัฐ
ชาติให้มีความเข้มข้นและชัดเจน ผ่านการประกอบสร้างวัฒนธรรมขึ้นใหม่ โดย
เลือกคัดสรรเบือ้ งต้นจากการต่อยอดวัฒนธรรมชนชัน้ น�ำให้คงอยูต่ อ่ ไป ซึง่ เท่ากับ
ยัดเยียดความเป็นอืน่ ให้กบั วัฒนธรรมชาวบ้าน และเลือกรับวัฒนธรรมชนชัน้ สูงไม่
ว่าจะเป็นทั้งดนตรีและนาฏยศิลป์ สถาปนาให้เป็นอัตลักษณ์แห่งรัฐชาติ ในขณะ
เดียวกันวัฒนธรรมชนชัน้ น�ำทีไ่ ม่มพี ลังต่อสูเ้ พียงพอ ก็สามารถล้มหายตายจากไป
พร้อมกับวัฒนธรรมชาวบ้านได้เช่นกัน ดังนั้นการสถาปนาองค์ความรู้ชุดหนึ่งให้
สืบต่อไปได้ จึงมิใช่การใช้อำ� นาจผ่านกฏหมายทีบ่ งั คับใช้เท่านัน้ หากแต่ตอ้ งสร้าง
วาทกรรมชุดใหม่ขนึ้ มา เพือ่ รองรับความชอบธรรมของวัฒนธรรมบางชุดทีร่ ฐั บาล
เห็นควรในการรักษาสภาพให้คงอยูแ่ ละ/หรือพัฒนาให้มคี วามเจริญก้าวหน้าต่อไป
ผ่านการอนุญาตให้มกี ารผลิตซ�ำ้ ในสถาบันการศึกษาทีร่ ฐั จัดตัง้ โดยกองการสังคีต
กรมศิลปากร ทีต่ อ่ มาได้พฒ
ั นาเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์ทตี่ งั้ ขึน้ ทัว่ ประเทศไทย เพือ่
ที่จะผลิตซ�้ำตอกย�้ำอุดมการณ์รัฐชาติผ่านศิลปะการแสดงที่คัดสรรให้เป็นความรู้
แห่งชาติ และกลายเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมกระแสหลักจวบจนถึงปัจจุบัน
การเลือกสรรกรรมวิธีและกระบวนการเก็บรักษาบทเพลงไทย ที่รัฐบาล
จอมพล ป. เลือกใช้เป็นกรรมวิธีการบันทึกแบบโน้ตตะวันตก โดยมีผู้รับผิดชอบ
โครงการนีค้ อื พระเจนดุรยิ างค์ เพราะการบันทึกโน้ตตะวันตกหรือทีเ่ รียกกันจนถึง
ปัจจุบันว่าเป็นโน้ตสากลนั้น เป็นผลผลิตมาจากการสถาปนาความหมายขององค์
ความรู้ตะวันตก ให้มีคุณค่าสากลมาตรฐานเหมือนกันทัดเทียมทั่วโลก และเป็น
ภาพสะท้อนส�ำคัญของระบบอาณานิคมที่เกิดขึ้นผ่านการยอมรับด้วยองค์ความรู้
ซึง่ ไม่แตกต่างจากอาณานิคมทางกายภาพ ทว่าเป็นอ�ำนาจทีแ่ ฝงฝัง่ ด้วยเทคโนโลยี
การบันทึกแบบใหม่ ทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมดนตรีไทย เนือ่ งจากในระบบ
การเรียนการสอนดนตรีไทยที่ผ่านมา มักกระท�ำผ่านรูปแบบมุขปาฐะ โดยไม่
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สามารถบันทึกเป็นโน้ตได้อย่างชัดเจน รูปแบบทางดนตรีของแต่ละส�ำนักหรือบ้าน
นั้นแตกต่างกัน และมีลักษณะเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์โดยระบบบันทึกโน้ตตะวัน
ตกไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน แม้วา่ จะมีความพยายามทีจ่ ะแทนค่าโน้ตทาง
ดนตรีไทยให้ทดั เทียมและเท่ากับระบบเสียงตะวันตก ทว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นการกระท�ำ
ที่ท�ำให้ดนตรีไทยสูญเสียอัตลักษณ์ที่มีมา เหลือไว้แต่เพียงกระดาษบันทึกโน้ตที่
ขาดรายละเอียดปลีกย่อย และถูกเขียนขึน้ จากมุมมองของผูม้ อี ำ� นาจรัฐ ทีม่ าด้วยจุด
มุง่ หมายเดียวคือสลายความเป็นปัจเจก เพือ่ หลอมรวมให้เหลือวัฒนธรรมกระแส
หลักเพียงชุดเดียว ผ่านกระดาษบันทึกโน้ตทีเ่ ป็นความทรงจ�ำทีร่ ฐั สร้างขึน้ และถูก
ผลิตซ�ำ้ ด้วยกระบวนการการศึกษามาตรฐานทีไ่ ด้บรรจุขอ้ มูลทีท่ างการเลือกสรรคัด
มาให้เป็นวัฒนธรรมแห่งชาติ
และแม้ว่ารัฐบาลจอมพล ป. เลือกที่จะสร้างความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรม
ดนตรีไทย ทว่าประเทศไทยมิได้อยูโ่ ดดเดีย่ วบนผืนแผ่นดินโลก หากแต่ตอ้ งปะทะ
สังสรรค์กับวัฒนธรรมอื่น ๆ ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐไทยเป็นสมาชิก
องค์การสหประชาชาติ ที่มีบทบาทส�ำคัญหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในการส่งเสริม
ให้แต่ละชาติเล็งเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ ที่องค์การ
สหประชาชาติสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว เพือ่ ทีจ่ ะให้รฐั ชาติไม่พงุ่ รบต่อกันเหมือน
ดังทีเ่ กิดขึน้ ช่วงสงครามโลกสองครัง้ ทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้รฐั บาลไทยต้องท�ำตระหนัก
ทั้งการสร้างวัฒนธรรมชาติไทย ที่เป็นการหยิบยืมพัฒนาวัฒนธรรมดนตรีของ
ชนชั้นสูงบางชุด โดยผนวกเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรี
คลาสสิก ซึง่ เป็นเครือ่ งมือแสดงความเจริญทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย ณ เวลา
นั้น ซึ่งเห็นได้ชัดว่านโยบายชาตินิยมในการประดิษฐ์ความหมายของวัฒนธรรม
ดนตรีในระยะแรกนั้น รัฐบาลจอมพล ป. ระยะแรกได้ละเลยดนตรีตะวันตก ด้วย
เหตุที่ว่าเพราะมีเพียงชนชั้นสูงบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ และไม่สามารถ
สร้างให้เป็นวัฒนธรรมประชานิยมได้ จึงเลือกที่จะไม่สนับสนุนวัฒนธรรมดนตรี
ดังกล่าว แต่เมือ่ รัฐชาติไทยมิได้อยูโ่ ดดเดีย่ ว ในภายหลังรัฐบาลชุดเดิมทีต่ ดั สินไม่
สนับสนุนดนตรีตะวันตก กลับมาสนับสนุนดนตรีตะวันตกในไทยอีกครัง้ โดยมอง
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ว่าเป็นเครื่องมือสะท้อนความเจริญตามแบบที่โลกตะวันตกมี

บทที่ 4

บทสรุป

ระบบศึกษาดนตรีภาคบังคับที่รัฐบาลจัดสรรให้เยาวชนในชาติต้องศึกษา
นั้น เป็นเพียงการสถาปนาความรู้ทางดนตรีชุดหนึ่ง ให้มีความหมายเหนือกว่า
ความรู้ทางดนตรีชุดอื่นที่เคยมีอยู่มาก่อนในสังคม โดยปรากฏออกมาในลักษณะ
แบบแผนหรือนโยบายจากอ�ำนาจรัฐ ที่เข้ามามีส่วนก�ำกับหรือก�ำหนดบทบาทให้
วัฒนธรรมดนตรีแบบใด ทีจ่ ะสามารถคงอยูใ่ ห้เป็นอัตลักษณ์หรือถูกปล่อยให้เลือน
หายไปตามกาลเวลา ระบบการศึกษาภาคบังคับจึงมีสว่ นส�ำคัญ ในผลิตซ�ำ้ ชุดความ
รู้มาตรฐานทางดนตรีที่รัฐต้องการ รวมถึงเก็บบันทึกโน้ตเพลงท้องถิ่นด้วยระบบ
บันทึกโน้ตดนตรีตะวันตกก็เป็นอีกเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะสามารถควบคุมคัดสรรเสียง
บันทึกลงไปบนกระดาษที่ไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมด
เมื่อมองผ่านมุมมองหลังอาณานิคมพบว่า ทั้งรัฐบาลไทยและจีนต่างเลือก
วัฒนธรรมดนตรีบางชุดเพื่อใช้เป็นนโยบายทางการศึกษาดนตรี ในการที่จะสร้าง
ความเป็นตัวตน (self) ให้แก่รัฐบาล และผลักให้วัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น หรือ
วัฒนธรรมดนตรีของชนชั้นน�ำที่มีพลังไม่เพียงพอกลายเป็นอื่น (the other)
ผ่านองค์ความรู้ดนตรีเพียงไม่กี่ชุดที่รัฐปรารถนาให้เกิดขึ้น หรือหากเป็นความ
รู้ดนตรีที่มีมาอยู่ก่อน รัฐบายก็จะเข้าไปควบคุมคัดสรรให้กลายเป็นมาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำความรู้ทางดนตรีตะวันตก มาใช้เป็นกรอบในการสร้าง
มาตรฐานให้กับดนตรีท้องถิ่น และสถาปนาดนตรีบางรูปแบบ ให้กลายเป็นชุด
ความรู้กระแสหลักจากน�้ำมือของคนเพียงไม่กี่กลุ่มในรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมดนตรีอนื่ ๆ ทีม่ อี ตั ลักษณ์อนั หลากหลาย และด�ำรงมาก่อนการสถาปนา
วัฒนธรรมดนตรีกระแสหลักของรัฐบาล จากมาตรฐานทีร่ ฐั บาลได้สร้างบรรทัดฐาน
เอาไว้ หากดนตรีชนิดอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกกรอบของรัฐ กลับกลายเป็นไม่มมี าตรฐานตาม
สายตาของรัฐที่ก�ำหนด ทั้งที่ยังมีวัฒนธรรมดนตรีอื่น ๆ อีกมากที่รัฐไม่สามารถ
ก�ำหนดด้วยกรอบคิดแบบตะวันตก ในการที่จะครอบง�ำจัดแบ่งวัฒนธรรมเหล่า
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นั้นได้ และรัฐบาลได้ใช้อ�ำนาจน�ำผ่านระบบการศึกษาให้ผู้คนในรัฐเข้าใจและเชื่อ
ว่าสิ่งที่ดนตรีที่รัฐจัดสรรให้มีมาแต่ดั่งเดิม ทั้งที่เป็นการประดิษฐ์และประกอบ
สร้างขึ้นมาเพียงไม่ถึงร้อยปี ดังปรากฏผ่าน เพลงชาติ เพลงปลุกส�ำนึกความเป็น
ชาตินิยม หรือเพลงอื่น ๆ ที่ท�ำให้ดูเหมือนว่ามีสิ่งเหล่านี้มานาน แต่กลับเป็นสิ่งที่
เพิ่งถูกประกอบสร้างขึ้นทั้งนั้น
ดังนั้นดนตรีที่ถูกยกย่องให้เป็นวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงเป็นเพียงวาทกรรม
ทางวัฒนธรรม ดังปรากฏผ่านการสถาปนาระบบการศึกษาดนตรีในไทยและ
ประเทศจีน ที่บทเพลงต่างถูกประกอบสร้างขึ้นมา ซึ่งท�ำให้เห็นว่าวัฒนธรรมมิใช่
ความจริงสูงสุดที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ หากแต่เป็นการประกอบสร้างความ
จริงของรัฐบาลผู้มีอ�ำนาจในแต่ละช่วงเวลา ในการที่จะสนับสนุนหรือกดทับหรือ
ปิดเสียงดนตรีอื่น ๆ ที่รัฐไม่ต้องการได้ยินให้เงียบและจางหายไป วัฒนธรรม
ดนตรีจึงมิได้เป็นเพียงเสียงของท่วงท�ำนอง ที่นิยามได้เพียงความไพเราะอย่างไร้
เหตุผล หากแต่มีนัยยะทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองผ่านระบบการ
ศึกษาดนตรีภาคบังคับ ดนตรียังคงเป็นเครื่องมือส�ำคัญ ต่อการสร้างความมั่นคง
แห่งรัฐจวบจนถึงปัจจุบัน และแม้ว่าเราจะมิเคยตกเป็นอาณานิคมของชนชาติใด
แต่เราก็ยังเลือกที่จะเชื่อและรับอาณานิคมทางความคิดตามแบบโลกตะวันตก ที่
เชือ่ ว่าเป็นความรูส้ ามารถเป็นมาตรฐานสากลได้ โดยหันกลับมาจัดการวัฒนธรรม
ดนตรีภายในรัฐให้กลายเป็นมาตรฐานตามอย่างอารยะ ซึ่งถือว่าเป็นการสมาทาน
แนวคิดแบบอาณานิคมเข้ามาโดยไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั จาการทีร่ ฐั สร้างตัวตนผ่านสถาปนา
อ�ำนาจน�ำขึ้น และผลักดนตรีที่รัฐไม่พึ่งปรารถนาให้ออกไปเป็นอื่นจากมาตรฐาน
กลางของรัฐ ซึ่งมิแตกต่างอะไรกับการที่โลกตะวันตกใช้อ�ำนาจรูปแบบเดียวกัน
ผ่านการสร้างความรู้ในการปกครองโลกตะวันออก เพราะสิ่งที่รัฐบาลทั้งไทย
และจีนปฏิบัติ เท่ากับเป็นการการสร้างอาณานิคมภายในโดยผ่านอ�ำนาจรัฐแบบ
ศูนย์กลาง โดยท�ำให้วัฒนธรรมดนตรีอื่นเป็นคู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมของรัฐ และ
ผลิตซ�ำ้ อุดมการณ์รฐั ผ่านระบบการศึกษาดนตรี เพือ่ ให้ประชาชนในรัฐยอมรับและ
ปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อไป
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