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แนวคิดในการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรี
พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ1
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ผู้เขียนต้องการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางดนตรี
ซึ่งเป็นแนวคิดใน การศึกษาอั ตลักษณ์ในอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏในการศึกษาทาง
สั ง คมศาสตร์ ราวสองทศวรรษที่ ผ่ า นมา แนวคิ ด อั ต ลั ก ษณ์ ท างดนตรี ได้ รั บการ
พัฒนาขึ้นโดยการเชื่อมโยงแนวคิดอัตลักษณ์เข้ากับปรากฏการณ์ดนตรีที่กาลังเกิดขึ้น
ในสังคมต่างๆ ทั่วโลก การผสมผสานแนวคิดอัตลักษณ์เข้ากับดนตรีทาให้ เกิดความ
เข้าใจว่ามนุษย์นอกจากเป็นผู้สร้างดนตรีขึ้นเพื่อความบันเทิงในกิจกรรมต่างๆ แล้ ว
ดนตรียังมีบทบาทสาคัญที่ทาให้มนุษย์สามารถค้นหาและสร้างตัวตนของมนุษย์ขึ้น สิ่ง
ที่เรียกว่าตัวตนนี้ทาให้มนุษย์เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย เกิดความมั่นใจ
และภาคภูมิใจที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ อัตลักษณ์ทางดนตรีเป็นสิ่งที่
เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับสังคมในขณะเดียวกันบุคคลได้ใช้อัตลักษณ์ทางดนตรีนี้ในการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม การส่งต่ออัตลักษณ์ทางดนตรีเกิดขึ้นในลักษณะ
ของปฏิ บัติ การทางวัฒนธรรม อย่ างไรก็ ตามสภาพสังคมในปัจจุบั นที่โลกกาลั งถู ก
ครอบงาด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และทุนนิยม ทาให้วัฒนธรรมของผู้คนเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของสังคมทาให้ผู้คนต้องพยายามดิ้น
รนในการธารงรักษาอัตลักษณ์ของตนเอาไว้พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมา เพื่อให้
สอดคล้ องกั บสภาพสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป กระแสโลกาภิ วั ตน์ ที่ มี เทคโนโลยี เป็ น
แกนกลางทาให้เกิดการผสมผสานดนตรีของผู้คนในวัฒนธรรมต่างๆ การเกิดดนตรีใน
รู ปแบบใหม่ ในลั ก ษณะของดนตรี ลู ก ผสมผ่ าเหล่ า หรื อดนตรี ร่ วมสมั ย ดนตรี ใ น
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อัตลักษณ์ใหม่นี้ทาให้ ประสบการณ์ทางดนตรีของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการ
สร้างมาตรฐานสุนทรีภาพทางดนตรีขึ้นมาใหม่ ปรากฏการณ์ของดนตรีร่วมสมัยกาลัง
สะท้อนกระบวนการของอัตลักษณ์ทางดนตรีท่ามกลางสังคมโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง
ไป
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ / อัตลักษณ์ทางดนตรี
Abstract
This study was aimed at introducing the ideology of musical identity,
another form of an identity study recently emerging in the field of social science
over the past two decades. Musical identity was termed as an idea developed
by the identity conceptualization in connection with musical phenomena rising
in the global communities. The integration between the ideas of identifying
features and music led to a realization that not only did man create music for
the sake of occasional entertainment, but also allow it to acquire a major role in
discovering and building self. The perception of self-existence proved man’s
life to be meaningful, confident, and proud to live with other community
members. Musical identity connected individuals to society meanwhile
individuals exhibited their musical identity to have interaction with others in the
society. However, musical identity was no creation that lasted consistently.
Relevant changes emerged according to the course of time and space.
Musical identity was recognized once it originated, occupied, and changed
over. The world at the present time was obsessed with globalization and
capitalization, causing rapid changes in cultures and societies. The changes
prompted people’s effort in maintaining their identities as well as creating a new
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identity to cope with the changing society. Technology- oriented globalization
had generated musical integrations among people from different cultural
backgrounds, initiating newly-blended genres or contemporary music. The
rising of contemporary music allowed people to experience music differently
and brought about brand new aesthetic benchmark. The contemporary music
phenomena were reflecting the process of musical identity in the changing
global community.
Keywords: Identity / Musical Identity
1. บทนา
“อัตลักษณ์” (Identity) เป็นคาที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน คานี้มี
ต้นกาเนิดมาจากการศึกษาในทางปรัชญาร่วมสมัยของตะวันตกที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ใน
ยุ คสมั ยของชาวกรี กเป็ นต้ นมา จนกระทั่ งในกลางศตวรรษที่ 19 อั ตลั กษณ์ ได้ ถู ก
กล่าวถึงอีกครั้งในการศึกษาทางสังคมศาสตร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะในปี ค.ศ.1960
อัตลักษณ์ได้กลายเป็นวาทกรรมทางสังคมที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะจากงานเขียนทางวิชาการของนักจิตวิทยาสังคมชื่อ Erik
Erikson (Brubaker & Cooper, 2000, p. 2) ที่ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “วิกฤติอัตลักษณ์”
(Identity Crisis) ในการอธิบายกระบวนการสร้างตัวตนของมนุษย์ การที่ผู้คนในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการได้ ให้ความสาคัญต่อแนวคิดอัตลักษณ์ได้ ส่งผลทาให้
แนวคิ ด นี้ ป รากฏอยู่ ใ นทุ ก หนทุ ก แห่ งในวิ ช าการสาขาต่ า งๆ ของการศึ ก ษาทาง
สังคมศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาวิเคราะห์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลทาให้เกิดงานเขียนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ขึ้นอย่างมากมาย และ
ถูกเผยแพร่ออกสู่สังคมในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
อัตลักษณ์ของ Vignoles, Schwartz and Luyckx (2011) จากฐานข้อมูลทางวิชาการ
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ในหลายๆ ประเทศพบว่า นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.1960 เป็นต้นมา ได้ มีงานเขียนเกี่ ยวกั บ
อัตลักษณ์ถูกเผยแพร่สู่สังคมจานวนมากและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด
การศึ ก ษางานเขี ย นเกี่ ย วกั บ อั ตลั กษณ์ ในช่ วงทศวรรษแรกพบว่ า มี ง านเขี ย นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์จานวนถึง 1,999 เรื่อง ในปี ค.ศ.1970 งานเขียนเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 5,296 เรื่อง ในปี ค.ศ.1980 ได้มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอีกเป็น 11,106 เรื่อง
และในปี ค.ศ.1990 มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 44,557 เรื่อง จนกระทั่งในปี ค.ศ.2000 พบว่า
มีงานเขียนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่มีจานวนมากถึง 98,933 เรื่อง
ความสนใจของสั งคมที่ มีต่ ออั ตลั กษณ์นั บตั้ งแต่ ปี ค.ศ.1960 เป็ นต้ นมา
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในกลุ่ มของนั กวิ ชาการสาขาต่ างๆ ในสั งคมศาสตร์ ได้ ท าให้
แนวคิ ด อั ต ลั ก ษณ์ ไ ด้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น และมี บ ทบาทส าคั ญ ในฐานะทฤษฎี ห ลั ก
(Theoretical Role) การปรากฏของแนวคิดอัตลักษณ์ในสาขาวิชาการต่างๆ ได้ทาให้
เกิดแนวทางในการศึกษาอัตลักษณ์ขึ้นในหลายแนวทาง ได้แก่ การศึ กษาอัตลักษณ์
ในทางจิตวิทยาสังคมที่มุ่งค้นหาการสร้างตัวตนของมนุษย์ (Selfness) นักจิตวิทยา
สังคมได้เริ่มศึกษาการสร้างตัวตนของมนุษย์จากกลุ่มวัยรุ่น (The psychology of
Adolescence) การศึกษาดังกล่าวนามาซึ่งการอธิบายอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับความ
เป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) ที่ศึกษาโดย Sigmund Freud ต่อมาการศึกษาอัตลักษณ์ได้
ก้าวข้ามมายังกลุ่มของนักสังคมวิทยาสานักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ที่เริ่มต้นโดย
George Herbert Mead นั ก สั ง คมวิ ทยาชาวอเมริ กั น ได้ เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์กับโครงสร้างทางสังคมในปี ค.ศ.1934 แนวคิดดังกล่าว
ได้รับการพัฒนาต่อมาในกลุ่มของนักสังคมศาสตร์สมัยใหม่ ได้แก่ Stryker and Burke
(2000) ที่ได้เสนอบทความเรื่อง The Past, Present, and Future of Identity Theory
นอกจากนี้ยังปรากฏการศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มนักวิชาการในสาขาอื่นๆ อีก เช่น
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมศึกษา การศึกษาอัตลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นใน
วิชาการสาขาต่างๆ ทาให้เกิดแนวทางการศึกษาอัตลักษณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะแนวทางการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีซึ่งเป็นการศึ กษาอัตลักษณ์ในอีก
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ด้านหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในราวสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ การศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีได้
เปิดมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาอัตลักษณ์ได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท
ของดนตรีในการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมา ได้แสดงให้เห็นความสาคัญของดนตรีนอกจาก
เป็นผลผลิตของมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ ในทุกสังคมของมนุษย์แล้ว ความมหัศจรรย์ของ
ดนตรีทาให้มนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ขึ้นมาได้ ในบทความฉบับนี้
ต้ อ งการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ดนตรี มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ อ ย่ า งไรและมี
ความสัมพันธ์ต่อสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างไรซึ่งเป็นประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจ
ของการศึกษาทางสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน
2. ดนตรีกับการสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
โดยทั่วไปเรามีความเข้าใจต่อดนตรีว่าเป็นผลผลิตของมนุษย์ เพื่อใช้สร้าง
ความบันเทิงในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานบุญ งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานเฉลิมฉลอง
ตามเทศกาล อย่างไรก็ตามการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยาในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้ ชี้ ให้ เห็ นว่ าดนตรี นอกจากเป็นผลผลิ ต เพื่ อความบันเทิ ง แล้ วยั งเป็ นสิ่ ง
สะท้อนลักษณะสังคมของมนุษย์อีกด้วย ดนตรีเป็นผลผลิตทางสังคมที่ผู้คนใช้แสดง
ความเป็นสมาชิกกลุ่มและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ดังนั้นการศึกษาในทางสังคมวิทยาที่
ผ่านมาจึงได้นาเอาดนตรีเข้ามาเชื่อมโยงกับการศึกษาอัตลักษณ์โดยมุ่งที่จะอธิบายว่า
ดนตรีสามารถสะท้อนสังคมได้อย่างไร (Frith,1996, p. 119) ความสนใจในบทบาทของ
ดนตรีที่มีต่อสังคมทาให้ปรากฏการศึกษาในลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ผลจากการศึกษา
เหล่านั้นได้ชี้ให้เห็นว่าดนตรีมีความสัมพันธ์กับสังคมที่มนุษย์ดารงอยู่ทั่วโลกและเป็น
สิ่งสะท้อนสังคมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในระดับชุมชน เมือง ประเทศ และสังคมขนาด
ใหญ่ในระดับภูมิภาค
การศึกษาดนตรีในสังคมของชาวกานา ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา
ของ John Chernoff (อ้าง ใน Frith, 1996, p. 111) พบว่าการตีกลองของชาวกานาเป็น
กิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Activity) สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางสังคมของ
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ชาวกานา ความสั มพั น ธ์ ภายในกลุ่ ม และการเรี ยนรู้ ที่ จ ะมี ชี วิ ต ร่ วมกั นในสั ง คม
สุนทรียภาพที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการตีกลองไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น
สังคมของชาวกานาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนออกมาในลักษณะของการตีกลองอีกด้วย
ในขณะที่ Ronstrom (2006) ได้ศึกษาดนตรีพื้นเมือง (Folk Music) และ
ดนตรีประจาชาติ (Traditional Music) ของชาวสวีเดนซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก
ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในพื้นที่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป เขาสนใจใน
ประเพณีทเี่ กิดจากการรวมตัวกันของนักดนตรีชาวสวีเดนที่มีฝีมือและนักเต้นราจานวน
หลายร้อยคนมารวมตัวกันในพื้นที่ของเมือง Horva, Halsingland เพื่อเล่นดนตรีใน
ประเพณี ที่เรี ยกว่ า “Spelmansstamma” เป็นลั กษณะของการแสดงดนตรี ประเภท
เครื่องสาย ได้แก่ ไวโอลิน วิโอล่า ประกอบการเต้นรา ในสถานที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งและมี
การเล่นดนตรีตลอดทั้งวันทั้งคืน ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีมากกว่าการแสดงดนตรีที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป โดยมี
นักดนตรี อาวุ โสที่เป็ นกลุ่ มชนดั้ งเดิมในสวี เดนที่ มี ความสามารถในดนตรี พื้ นเมื อง
มาร่วมแสดงดนตรีให้เด็กๆ เยาวชนได้เรียนรู้ถึงดนตรีพื้นเมืองของสวีเดน เด็กๆ เยาวชน
ได้เรียกกลุ่มนักดนตรีอาวุโสที่มีความสามารถทางดนตรีในเชิงยกย่องนี้ว่า “Spelman”
ประเพณี ในลั กษณะของการเล่ นดนตรี ร่ วมกั นนี้ เป็ นการผลิ ตซ้ าในลั กษณะของ
เสียงดนตรี เพื่อทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเป็นท้องถิ่นที่ชาวสวีเดนได้อยู่
อาศัย ตลอดจนลักษณะของการสืบทอดวงศ์ตระกูลของพวกเขาผ่านการแสดงดนตรี
และการแต่งกาย ประเพณีการเล่นดนตรีทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้คนอย่างน้อยกับ
นักดนตรีและนักประพันธ์เพลงที่เข้ามาร่วมเล่นดนตรี ปัจจุบันประเพณีที่เกี่ยวกับดนตรี
พื้นเมืองของชาวสวีเดนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทาให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
มากถึงสามพันคนต่อปีและทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ทางดนตรีของชาวสวีเดน
ขึ้นในเวลาต่อมา
สาหรั บดนตรี ในสั งคมของชาวเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ หรื อสุ วรรณภู มิ
โดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยนั้น ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ (2556) นักมานุษยวิทยา

MFU Connexion, 5(1) || page 152

ดนตรีของไทยได้ศึกษาดนตรีในสังคมของชาวล้านนาซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมในพื้นที่ทาง
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่ รู้จักกันในนามของอาณาจักรล้านนาเดิม ในบริบท
ของประเพณีของชาวล้านนาที่เรียกว่า “ปอยหลวง” ประเพณีนี้ปรากฏในหลายพื้นที่ใน
แถบภาคเหนื อตอนบนของไทย ได้ แก่ เชี ยงใหม่ ล าพู น ลาปาง และแม่ ฮ่ องสอน
โดยเฉพาะชุมชนบ้านสันดอนมูล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดประเพณี
ปอยหลวงขึ้นมา ลักษณะของประเพณีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปีแต่นิยมจัดขึ้ นใน
โอกาสที่มีการสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนาแล้วเสร็จ เช่น วิหาร โบสถ์ ศาลาการ
เปรียญ ชาวบ้านในชุมชนก็จะทาการจัดประเพณีปอยหลวงขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ความสาเร็จในการสร้างถาวรวัตถุเหล่านั้น การจัดประเพณีปอยหลวงจะอยู่ในช่วง
ระยะเวลา 3 วั น ในระหว่ างนี้ บรรดาญาติ พี่ น้ อง คนที่ รู้ จั กมั กคุ้ นซึ่ งอยู่ ในหมู่ บ้ าน
ใกล้เคียง ตลอดจนพระภิกษุจากวัดต่างๆ เรียกว่า “หัววัด” เข้ามาร่วมทาบุญและเฉลิม
ฉลองในประเพณีปอยหลวงของหมู่บ้ าน ในวันที่ 3 ของประเพณีเป็ นวั นที่มี การแห่
เครื่องทัยทานเรียกว่า “ต้นครัวทาน” ประกอบไปด้วยจัตุปัจจัยที่เป็นเงิน และข้าวของ
เครื่องใช้ในวัด ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นริ้วขบวนเพื่อเข้ามาทาบุญยังวัด บรรยากาศของการ
แห่ขบวนครัวทานของชาวล้านนา ได้ปรากฏการนาเอาเครื่องดนตรีของชาวล้านนา
หลายชนิดเข้ามาร่วมนขบวนแห่ ได้แก่ วงป้าดก๊อง ซึ่งเป็นวงปี่พาทย์ของล้านนา กลอง
สิ้งหม้อง วงกลองมองเซิง วงกลองตึ่งโนง และการแสดงมหรสพต่างๆ เสียงดนตรีที่
เกิดขึ้นในประเพณีปอยหลวงของวัดศรีดอนมูล ได้สะท้อนถึงลักษณะของสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวล้านนา
การศึกษาบทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคมของผู้คนในทั้งสามทวีป คือ
ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้ถึงว่าดนตรีสามารถ
สะท้อนสังคมได้อย่างไร ลักษณะของสังคมวัฒนธรรมถูกอธิบายผ่านลักษณะของการ
สร้างและใช้ดนตรีของผู้คนที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคม ลักษณะของ
สั งคมมนุ ษย์ ที่ มี ความแตกต่ างกั นสะท้ อนออกมาในลั กษณะของดนตรี ที่ มี ความ
แตกต่างกันด้วย เช่น ดนตรีในสังคมของชาวกานาที่แสดงออกมาในลักษณะของการ
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ตีกลอง เสียงและจังหวะที่เกิดจากการตีกลองได้สะท้อนลักษณะสังคมและการใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคมของชาวกานา ในขณะที่ชาวสวีเดนในพื้นที่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป
ได้ใช้เครือ่ งดนตรีประเภทเครื่องสายในการสะท้อนท้องถิ่นและชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่
เสียงดนตรีทาให้เด็กๆ ที่เป็นเยาวชนได้เรียนรู้ดนตรีประจาชาติ ตลอดจนญาติพี่น้อง
และการสืบทอดวงศ์ตระกูลของตนเอง ในขณะที่ชาวล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทยซึ่งเป็ นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ ใช้ดนตรี ที่
หลากหลายสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นๆ ผลจากการศึกษาดนตรีทั้งสามกรณีได้สะท้อน
ถึงบทบาทของดนตรีในการสะท้อนลักษณะของสังคมได้เป็นอย่างดี
3. การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางดนตรี
เนื่องจากดนตรีเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนลักษณะสังคมของมนุษย์ได้ ดังนั้น
ดนตรีจึงเปรียบเสมือนกับอัตลักษณ์ (Frith, 1996, p.110) การศึกษาทางสังคมศาสตร์
ได้อธิบายอัตลักษณ์ว่า หมายถึง สิ่งที่ทาให้เรารู้สึก รับรู้ และตระหนักว่า “เราคือใคร”
และ “คนอื่นคือใคร” อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้แสดงความเหมือนและความแตกต่าง
กับคนอื่นๆ ในสังคม ที่ผ่านมาการศึกษาอัตลักษณ์ในทางสังคมศาสตร์ได้แสดงให้เห็น
ว่าการแสดงออกในสิ่ งที่เรียกว่าอั ตลักษณ์ นั้นมี หลายรูปแบบ บุคคลสามารถสร้าง
อัตลักษณ์ที่หลากหลายและซ้อนทับกันอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน เช่น อัตลักษณ์บุคคล
อัตลั กษณ์ ทางสังคม อั ตลั กษณ์ ทางเพศ อัตลั กษณ์ ทางวัฒนธรรม อั ตลั กษณ์ ชาติ
และอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เป็นต้น สาหรับสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ทางดนตรี (Musical
Identity) นั้น เป็นอัตลักษณ์ในอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในบุคคล การศึกษาในทาง
สังคมศาสตร์ได้อธิบายการเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางดนตรีว่า เป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้น
บนความสั มพั นธ์ ของบุ คคลและสั งคมเป็ นสิ่ งที่ บุ คคลใช้ สะท้ อนตั วตนทางสั งคม
การศึกษาการเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางดนตรีปรากฏในการศึกษาทางสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะที่ถูกเสนอในรูปแบบของบทความทางสังคมศาสตร์ จานวน 2 ฉบับ
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บทความฉบับแรกชื่อ Music and Identity เขียนโดย Simon Frith นักสังคม
วิทยาที่สนใจศึกษาในด้านของดนตรีในหนังสื อชื่อ Question of Cultural Identity
ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1996 โดยมี Stuart Hall ผู้อานวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาคนที่ 2
แห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเป็นบรรณาธิการ Frith (1996) ได้อธิบายการเกิดขึ้น
ของอัตลักษณ์ทางดนตรีว่าเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดขึ้นโดยสังคม (Defined by Social)
อัตลักษณ์ทางดนตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนภายในสังคมผ่าน
กิจกรรมทางดนตรี (Music Activity) ได้แก่ การร้องเพลง การเต้นรา การแต่งกาย และ
การชมคอนเสิร์ตทางดนตรี กิจกรรมทางดนตรีทาให้บุคคลได้ ซึมซับเอาลักษณะของ
กลุ่มทางสังคมเข้ามาโดยไม่รู้ตัว การยอมรับของกลุ่มทางสังคมและการเข้าในกิจกรรม
ทางดนตรี ท าให้ บุคคลรั บเอาความคิ ด ระบบการให้ คุ ณค่ าและความหมาย ได้ แก่
ค่านิยม รสนิยม และมาตรฐานทางสุนทรียศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินความงามของ
ดนตรีในสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของบุคคลด้วย Frith (1996, p. 110) ได้
เรียกการสร้างอัตลักษณ์ทางดนตรีในลักษณะนี้ว่า “ประสบการณ์ทางดนตรี” (Music
Experience) ซึ่งมีผลต่อการกาหนดอัตลักษณ์ทางดนตรีที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลและ
สังคมที่บุคคลเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย
บทความฉบับที่สองชื่อ What are Musical Identities, and Why are They
Important? เขียนโดยกลุ่มนักจิตวิทยาสังคมจานวนสามคน คือ David J. Hargreaves,
Dorothy Miell และ Raymond A. R. Macdonald ได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2002
บทความดังกล่าวเป็นการเสนอผลการศึกษาในเชิงจิตวิทยาสังคม ที่อธิบายการเกิดขึ้น
ของอัตลักษณ์ทางดนตรีบนความสัมพันธ์ของบุคคลกับสังคม Hargreaves et al.
(2002, p. 13) ได้อธิบายการเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางดนตรีว่า เป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นโดย
สังคมและการให้บทบาทดนตรีในทางวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ทางดนตรีเกิดขึ้น
ได้ในสองทิศทาง คือ ทิศทางแรก เรียกว่าดนตรีในอัตลักษณ์ (Identity in Music: IIM)
เป็ นอั ตลั กษณ์ ทางดนตรี ที่ ถู กสร้ างขึ้ นโดยสั งคมและวั ฒนธรรมที่ มี บทบาทในการ
จาแนกดนตรี ในสั งคม (Social Categories) และส่ งผลต่ อพฤติ กรรมทางดนตรี ที่
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แตกต่างกันของบุคคล โดยยกตัวอย่างจากการแยกแยะเครื่องดนตรี (Instrument) และ
ชนิดของดนตรี (Genres) จากนักดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญในวงดนตรีออร์เคสตร้าที่
ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ได้แก่ เครื่องสาย เครื่องเป่าโลหะทองเหลือง
เครื่องประกอบจังหวะ และเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันเหล่านี้ทาให้นัก
ดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีในแต่ละชนิดมีบุคลิกภาพที่แตกต่างออกกันไป เช่น นักเล่น
คีย์บอร์ด นักร้อง และวาทยกร เป็นต้น สาหรับการเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางดนตรีใน
ทิศทางที่สองเรียกว่า อัตลักษณ์ในดนตรี (Music in Identity: MII) เป็นการอธิบาย
อัตลักษณ์ทางดนตรีที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล อัตลักษณ์ทางดนตรีมีส่วนในการพัฒนา
มุมมองตัวตนของบุคคลขึ้นมา กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน คือ การสร้าง
มุมมองเกี่ยวกับตนเอง (Self - Concept) การยอมรับในตนเอง (Self - Perception) และ
การสร้างอัตลักษณ์ในบุคคล (Self - Identity) ซึ่งเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายในการสร้าง
ตัวตนของบุคคลขึ้นมา การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางดนตรีทั้งสองทิศทางตามการ
อธิบายของ Hargreaves et al. (2002, p.13) สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดั้งนี้
สังคมวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ทางดนตรี

บุคคล

รูปที่ 1 แผนภาพนี้สร้างขึ้นจากการอธิบายกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางดนตรี
ของ Hargreaves et al. (2002)
การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางดนตรี ดังที่แสดงในรูปที่ 1 ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงบทบาทของดนตรีที่เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันระหว่างสังคมวัฒนธรรมและบุคคล การที่
บุคคลเลือกที่จะมีอัตลักษณ์ทางดนตรีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปลูกฝังจากสังคม
Hargreaves et al. (2002) ได้ยกตัวอย่างของเด็กวัยรุ่นว่าจะเลือกที่เป็นนักดนตรีใน
อนาคตหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปลูกฝังจากครอบครัวและโรงเรียน
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ผลการศึกษาที่มาของอัตลักษณ์ทางดนตรีที่ปรากฏในบทความทั้งสองฉบับ
ได้แสดงให้เห็นอย่าง ชัดเจนว่าอัตลักษณ์ทางดนตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสังคมที่มนุษย์
ดารงอยู่ โดยบุคคลได้ซึมซับเอาอัตลักษณ์ทางดนตรีนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ตัวตนของบุคคลเอง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในลักษณะนี้ จึงเป็นคาตอบที่สามารถ
นามาอธิบายได้ว่า เหตุใดดนตรีที่ปรากฏในสังคมต่างๆ ทั่วโลกจึงมีความแตกต่างกัน
เช่น การชื่นชอบดนตรีประเภทกลองของชาวกานา การชื่นชอบดนตรีประเภทเครื่องสาย
ของชาวสวีเดน และการใช้ดนตรี ที่หลากหลายของชาวล้านนาในประเทศไทย การ
อธิบายปรากฏการณ์นี้ในลักษณะที่ว่าดนตรีเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์จึงอาจเป็น
การอธิ บายที่ดู จะผิ วเผิ นไป หากแต่การอธิบายโดยใช้ลักษณะของการเกิดขึ้ นของ
อัตลักษณ์ทางดนตรีนี้จะพบว่า อัตลักษณ์ทางดนตรีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ดนตรีของ
ผู้คนในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างที่แสดงออกมาในรูปแบบของ
อัตลักษณ์ทางดนตรีนี้เกิดขึ้นจากการสร้างตัวตนของบุคคลในแต่ละสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างความเหมือนและความแตกต่างทางอัตลักษณ์ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่เบื้อง
ลึกระหว่างดนตรีกับตัวตนที่อยู่ภายในของมนุษย์ผู้สร้างดนตรีนั้นขึ้นมา
4. การถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางดนตรี
อัตลักษณ์ทางดนตรี ไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาพร้อมกับบุคคล แต่เป็นสิ่งที่บุคคลได้
เรียนรู้และซึมซับมาจากสังคมที่บุคคลได้เข้าเป็นสมาชิก ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้
และสื บทอดอัตลัก ษณ์ท างดนตรีจึง เป็น ประเด็นที่สาคัญอี กประเด็น หนึ่งที่ มีการ
กล่าวถึง การที่บุคคลได้เรียนรู้และสร้างอัตลักษณ์ทางดนตรีขึ้นจากกิ จกรรมทาง
ดนตรีที่เกิดขึ้นในสังคมทาให้เกิดประสบการณ์ทางดนตรีขึ้นมา ดังนั้นประสบการณ์
ทางดนตรีจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการสร้างและถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางดนตรีของผู้คน
ในสังคม Frith (1996) นักสังคมวิทยาดนตรีได้อ ธิบายประสบการณ์ทางดนตรีว่า
เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้เกิดการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางดนตรีในสังคม ประสบการณ์ทาง
ดนตรีเป็นสิ่งที่บุคคลได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม (Social Activity)
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โดยเฉพาะกิจกรรมทางดนตรีที่บุคคลได้เข้าร่วมในฐานะสมาชิกของสังคม การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางดนตรีเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ทาให้บุคคลได้เรียนรู้และรับเอา
รสนิยมทางสังคม (Public Taste) ของกลุ่มคนที่บุคคลเข้าเป็นสมาชิก การรับเอา
รสนิยมทางสังคมเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนและเป็นนามธรรม เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาจิตใจของมนุษย์ รสนิยมทางสังคมที่บุคคลรั บเอามานี้ได้เข้ามามีส่วนในการ
กาหนดอัตลักษณ์ทางดนตรีของบุคคลและกลายมาเป็นเกณฑ์กาหนดความงาม
หรือบรรทัดฐานทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Standard) ในสังคมมนุษย์
สังคมของมนุษย์ในที่ต่างๆ มักปรากฏเกณฑ์กาหนดความงาม หรือบรรทัด
ฐานทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Standard) ปรากฏอยู่ นามธรรมในลักษณะนี้ได้ถูก
ใช้ก าหนดอั ตลัก ษณ์ ทางดนตรีแ ละการสืบทอดอัตลั กษณ์ทางดนตรี ของผู้ค นใน
สังคมต่างๆ เช่น ลักษณะของดนตรีคลาสสิคที่ถูกมองว่าเป็นดนตรีที่มี กฎกติกาทาง
ดนตรีที่เคร่งครัด (Series Music) เป็นดนตรีของกลุ่มคนที่นิยมวัฒนธรรมในระดับสูง
(High Culture) เพลงคลาสสิ ค ได้ รั บ การประพั น ธ์ ขึ้ น โดยนั ก แต่ ง เพลงที่ ได้ รั บ
การศึกษาดนตรีคลาสสิคมาโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันดนตรีคลาสสิคเป็นดนตรีที่ถูก
สร้า งขึ้ นและมี การสืบ ทอดอยู่ ในกลุ่ม คนที่เ ป็นนั กวิ ชาการในมหาวิท ยาลั ยต่ างๆ
ในขณะที่ ด นตรี แ จ๊ ส (Jazz Music) ถู ก มองว่ า เป็ น วั ฒ นธรรมระดั บ ล่ า ง (Low
Culture) ดนตรีในรูปแบบนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มชาวผิวดาในยุโรปและอเมริกา เนื้อหา
ของดนตรีเน้นจังหวะและคาร้องที่เสียดสีสังคม สะท้อนการใช้ชีวิตของคนธรรมดาใน
สังคมที่เกี่ยวข้องกับ การทางานเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงและยาเสพติด ดนตรีแจ๊สเป็น
ดนตรีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกของผู้แต่งมากกว่ากฎระเบียบทางดนตรีเหมือนกับ
ดนตรีคลาสสิค (Frith, 1996, p. 112)
การถ่ า ยทอดอั ต ลั ก ษณ์ ท างดนตรี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซึ ม ซั บ และยอมรั บ
มาตรฐานทางสุนทรียภาพทางสังคมของบุคคลนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการมี
ปฏิสัมพันธ์และการยอมรับบุคคลเข้า เป็นสมาชิกของกลุ่ม การถ่ายทอดอัตลักษณ์
ทางดนตรีจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทาให้บุคคลยอมรับเกณฑ์มาตราทางความงาม
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ของสังคมเข้าไปสร้างอัตลักษณ์ทางดนตรีขึ้นมา บุคคลใช้มาตรฐานทางสุนทรียภาพ
นี้ในการกาหนดหรือตัดสินว่าสิ่งใดคือดนตรีที่แท้จริง มาตรฐานทางสุนทรียภาพนี้
ได้ รั บ การสื บ ทอดไปสู่ บุ ค คลที่ ได้ รั บ การยอมรั บ ในการเข้ า เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม
เช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมการตีกลองของชาวกานา และประเพณีดนตรีที่
เรียกว่า “Spelmansstamma” ของชาวสวีเดน
5. การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางดนตรี
เนื่องจากอัตลั กษณ์เป็นสิ่ง ที่ถู กสร้างขึ้น ดารงอยู่และเปลี่ ยนแปลงไป ท า
ให้อัตลักษณ์ถูกมองว่าเป็นลักษณะของกระบวนการ (Process) มากกว่าสิ่งที่ปรากฏ
อยู่ อย่ างนั้ น ด้ วยเหตุ ดั งกล่ าวอั ตลั กษณ์ จึ งเป็ นสิ่ งที่ มี ความแตกต่ างออกไปจาก
เอกลักษณ์ การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ
วั ฒนธรรม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บกระแสโลกาภิ วั ตน์ ที่ มี ผลท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมต่างๆ ทั่วโลก พลังของกระแสโลกาภิวัตน์
ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นแกนกลางได้ทาให้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเป็นไป
ทิศทางที่ซับซ้อน หลากหลายและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น กระแส
โลกาภิวัตน์ได้ทาเกิดการหดสั้นลงของเวลาและพื้นที่ส่งผลทาให้การผสมผสานของ
วัฒนธรรมของผู้คนในสังคมต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสื่อสารทาให้เกิดการ
ข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลทาให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่
ขึ้นมา โดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบลูกผสมผ่าเหล่า (Hybridity) การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อจิตสานึก การประเมินคุณค่า และ
ประสบการณ์ของผู้คนนาไปสู่การทบทวนตาแหน่งในการจัดวางตนเองในสังคม การ
สร้างจิตสานึก และค่ านิยมใหม่ๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ทุนนิยมที่ มาพร้ อมกั บ
กระแสโลกาภิ วั ตน์ ได้ ท าให้ อั ตลั กษณ์ ก ลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบบริ โภคนิ ย ม
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2543) ด้วยเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดังกล่าว
ทาให้อัตลักษณ์สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ในบริบทของพื้นที่และเวลา (Space and

MFU Connexion, 5(1) || page 159

Time) ที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทาให้
ผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อดารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์เดิม และแสวงหาอัตลักษณ์ใหม่ ทาให้
อั ตลั กษณ์ จึ งกลายเป็ นเรื่ องของอ านาจ การครอบง า และกลายเป็ นการเมื องเชิ ง
อัตลักษณ์ไป
สาหรับอัตลักษณ์ทางดนตรีเป็นสิ่งทีม่ ีลักษณะเดียวกันกับอัตลักษณ์ที่เป็นไป
ในลักษณะของกระบวนการ (Process) มากกว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นและคงอยู่อย่างนั้น ซึ่ ง
Frith (1996) ได้ อธิ บ ายในประเด็ นนี้ ว่ า อั ตลั กษณ์ ทางดนตรี เป็ นสิ่ งที่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเงื่อนไขในสองประการ เงื่อนไขแรกเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ของ “พื้ นที่” ที่มี ผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ โดยยกตัวอย่างของดนตรี ที่
เรียกว่า “Chamber” ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยดนตรีเครื่องสาย ได้แก่ ไวโอลิน
วิโอล่า และเบส ดนตรีในลักษณะนี้ถูกมองว่าเป็นเครื่องดนตรีของกลุ่มชนชาวตะวันตก
ในยุโรป แต่การเกิดขึ้นของดนตรีที่เรียกว่า Yekke ของชาวเยอรมันที่พูดภาษาของ
ชาวยิ ว ในประเทศอิ ส ราเอลที่ ใ ช้ ด นตรี ใ นรู ป แบบของ Chamber ของชาวยุ โ รป
ปรากฏการณ์นี้ถูกนามาอธิบายในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทาง
ดนตรีในบริ บทของพื้นที่ที่มี การเปลี่ยนแปลงไป สาหรับเงื่ อนไขที่ สองเป็ นเรื่ องของ
“เวลา” ที่ถูกทาให้หดสั้นลงในบริบทของโลกาภิวัตน์ เวลามีผลต่อ การเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์ทางของผู้คนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลทาให้
ลักษณะของดนตรีที่ปรากฏสังคมเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของดนตรีทั้งในด้าน
รู ป แบบของดนตรี แ ละการแสดงดนตรี ท าให้ ป ระสบการณ์ ท างดนตรี ข องผู้ ค น
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ประสบการณ์ใหม่ทาให้ จิตสานึก ระบบการให้
คุ ณค่ า และค่ านิ ยมทางสั งคมในรู ปแบบเดิ ม เปลี่ ยนแปลงไปพร้ อมกั บ การสร้ า ง
อัตลักษณ์ทางดนตรีใหม่ขึ้นมา ในความเห็นของ Frith (1996, p. 115) มองว่าใน
ปัจจุบันเงื่อนไขทางด้านเวลาได้เข้ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางดนตรี
มากกว่าพื้นที่ โดยการยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของการจาแนกดนตรีออกเป็นชนิด
ต่างๆ โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิค และดนตรีประชานิยม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
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ได้ เกิ ดขึ้ นในลั กษณะของการเปลี่ยนแปลงของดนตรีคลาสสิ ค ที่ได้น าเอาบทเพลง
ประชานิยมไปเล่น หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการแสดงดนตรี และบทบาทของ
ผู้ น าวงในดนตรี คลาสสิ ค (Conductor) ที่ หั นมาเน้ นเรื่ องการแสดงดนตรี (Music
Performance) มากกว่าการให้ความสาคัญที่เนื้อหาของดนตรีและสะท้อนให้เห็น ว่า
เส้นแบ่ง (Bound) ที่ใช้ในการจาแนกดนตรีในระดับสูงและระดับล่าง กาลังจะหายไปใน
บริบทของเวลา
การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางดนตรีเป็นสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของโลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมที่กาลังครอบงาโลก
ใบนี้ อยู่ ได้ ท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอั ตลั กษณ์ ทางดนตรี ของผู้ คนในสั งคมต่ างๆ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางดนตรีในทางสังคมศาสตร์ที่ผ่านมาได้แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดนตรีในสังคมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งผลการศึกษาของ Connell
and Gibson (อ้างใน Hudson, 2006, p. 629) จากการตรวจสอบลักษณะการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินทางแบบใกล้ชิดกับพื้นที่เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ที่เรียกว่า Backpacker Tourism และการอพยพของผู้คนที่มีการศึกษาสูงมีฐานะทาง
การเงินที่ดีรวมไปถึงกลุ่มคนที่ยากจนและไม่มีงานทาในเมืองที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ผลิตดนตรีในพื้นที่ทางชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลท์ ประเทศออสเตรเลีย
พบว่านโยบายทางเศรษฐกิจและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของ Byron Bay ชายฝั่งที่สวยงาม
ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และการอพยพของผู้คนจานวน
มากส่งผลให้เกิดการผลิตและการสร้างตลาดของดนตรีสาหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวที่นิยมเดินทางแบบ Backpacker Tourism ที่ทาให้เกิด
ตลาดการบริ โภคดนตรี ในแนวเวิ ร์ ดมิ วสิ คและวั ฒนธรรมใหม่ ขึ้ น การเดิ นทางของ
นักท่องเที่ยวและผู้คนจานวนมากได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของดนตรี
ในพื้ นที่ต่ างๆ การเดิ นทางของนั กท่ องเที่ ยวและการอพยพของผู้คนในยุคสั งคม
สมัยใหม่ ได้ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยวและการอพยพของผู้คนที่มาก
ขึ้น ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของความเป็นประเพณีของภูมิภาคต่างๆ และ
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ความหลากหลายทางดนตรี ท าให้ เกิ ดการสร้ างดนตรี ระหว่ างวั ฒนธรรม และการ
สร้างสรรค์ ดนตรีแนวใหม่ขึ้น ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีขนส่งและเทคโนโลยีการ
สื่อสารได้เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงของพื้นที่และวัฒนธรรมได้ถูกแสดงออก
ในหลายรูปแบบในขณะที่ดนตรีก็ถูกสร้ างขึ้นใหม่และรูปแบบแตกต่างไปจากที่เคย
ปรากฏในพื้นที่เดิม Stokes (2004, p. 1) เรียกการข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมของ
ดนตรีนี้ว่า “โลกาภิวัตน์ทางดนตรี” (Musical Globalization)
6. การศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีในสังคมไทย
การที่ อัตลักษณ์ทางดนตรี เป็ นแนวคิดค่ อนข้ างใหม่ที่ได้ รับการพัฒนาขึ้ น
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน มาจากการศึกษาในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ได้
ทาการเชื่อมโยงแนวคิดอัตลักษณ์เข้ากับการศึกษาดนตรี การผสมผสานทางความคิด
ส่งผลท าให้ การศึ กษาอั ตลั กษณ์ทางดนตรีมี ความแตกต่ าง ออกไปจากการศึ กษา
อัตลักษณ์ในด้านอื่นๆ แนวทางในการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรี ถูกกาหนดขึ้นบน
พื้ นที่ คาบเกี่ ยวกั นระหว่ างดนตรี และอั ตลั กษณ์ ส่งผลท าให้ อั ตลั กษณ์ ทางดนตรี มี
แนวทางในการศึกษาที่เป็นแบบเฉพาะแตกต่างออกไปจากการศึกษาอัตลักษณ์ในด้าน
อื่นๆ ซึ่ง John Shepherd และ Simon Frith (อ้างใน วิริยะ สว่างโชติ, 2549, หน้า 8-9)
ได้แสนอแนวทางในการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีนี้โดย Shepherd ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีว่า ควรเน้นไปที่ตัวบทของดนตรี (Matter of
Music) ในขณะที่ Frith โต้แย้งว่าควรให้ความสาคัญต่อบริบทของดนตรีด้วย (Matter of
Context) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม คนที่ สร้ า งและใช้ ด นตรี เ หล่ า นั้ น แนวทางใน
การศึ กษาอั ตลั กษณ์ ทางดนตรี ควรเริ่ มต้ นจากการศึ กษาตั วบทของดนตรี ได้ แก่
โน้ ตเพลง บทเพลง และจั งหวะ แล้ วจึ งท าการวิ เคราะห์ ความเชื่ อมโยงของดนตรี
เหล่ านั้ นไปยั ง กลุ่ ม คนต่ างๆ ที่ เป็ นผู้ ผลิ ตและบริ โภคดนตรี เหล่ านั้ น แนวทางใน
การศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรีควรใช้วิธีการในเชิงของวัตถุวิสัย (Objectivism) ที่เน้น
การหาความจริงจากสิ่งที่ทาการศึกษา
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สาหรับในสังคมไทยการศึกษาที่เกี่ยวกับดนตรีและอัตลักษณ์ที่ปรากฏในงาน
เขี ยนและงานวิจั ยต่ างๆ ปรากฏว่ าลั กษณะของการศึ กษาอั ตลั กษณ์ ทางดนตรี ใน
สั งคมไทยสามารถจ าแนกออกเป็ น สองลั กษณะ คื อ ลั กษณะแรกเป็ นการศึ กษา
อัตลักษณ์ทางดนตรีที่เน้นการศึกษาตัวบทของดนตรีและมุ่งที่จะค้นหาลักษณะเฉพาะ
และความโดดเด่ นของดนตรี งานวิจัยในลักษณะนี้ ได้แก่ การศึ กษาอัตลั กษณ์ ของ
เครื่องดนตรีของไทยที่ชื่อว่ากระจับปี่ของ ปถมา เอี่ยมสะอาด (2539) ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ทางดนตรีของกระจับปี่ที่ปรากฏในลักษณะของการตั้งเสียงและลักษณะ
การบรรเลงที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ งกั บ เครื่ องดนตรี ไทยอี ก ชนิ ด ที่ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า จะเข้
การศึกษาอัตลักษณ์เพลงฉิ่งของ ขาคม พรประสิทธิ์ (2546) ที่ พบว่าอัตลักษณ์ของ
เพลงฉิ่งปรากฏในลักษณะของมือฆ้องที่เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะของทานองมีความ
ไม่ลงตัว ไม่แน่นอน กระสวนของทานองมีความเบาและสบาย
การศึกษาอัตลักษณ์ในลักษณะที่สะท้อน เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ดนตรีที่
มีความสั มพั นธ์ กั บสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ ยนแปลงของอั ตลั กษณ์ทางดนตรี
งานวิจัยในลักษณะนี้ ได้แก่ งานเขียนของวิริยะ สว่างโชติ (2549) ที่ได้นาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของดนตรีสมัยใหม่ในการสะท้อนอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในสังคมไทย
การศึกษาของ ฐิตินันท์ คอมมอน (2555) ที่เกี่ยวกับบทเพลงล้านนาของ จรัญ มโนเพ็ชร
ที่สะท้อนความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของชุมชนล้านนาและการเกิดขึ้ นของบทเพลง
ล้านนาในยุคสมัยใหม่ที่เกิดจากการนาเพลงพื้นบ้านล้านนามาประยุกต์เข้ากับดนตรี
สมัยใหม่ ก่อให้เกิดแนวดนตรีลูกผสม เช่น ดนตรีโฟล์คซองล้านนา ดนตรีลูกทุ่งล้านนา
ดนตรีฮิปฮอปล้านนา ซึ่งบทเพลงเหล่านี้ยังคงถ่ายทอดอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของ
ชุ มชนล้ านนาอยู่ การศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงอั ตลั กษณ์ ของสั งคมชนบทในเมื อง
เชียงใหม่ที่สะท้อนผ่านเพลงลูกทุ่งคาเมืองของ เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช (2551) ที่
สะท้อนถึงการช่วงชิงความหมายอัตลักษณ์ของผู้คนในชนบทของเชียงใหม่ท่ามกลาง
สังคมชนบทที่ก าลังเปลี่ ยนไปสู่ สังคมทันสมัย โดยการผสมผสานความทันสมัยใน
มุ มมองของรั ฐเข้ ากั บประสบการณ์ และความทรงจ าทางประวั ติ ศาสตร์ เพื่ อสร้ าง

MFU Connexion, 5(1) || page 163

อัตลักษณ์ที่มีความหมายใหม่บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมของเพลงลูกทุ่งคาเมือง บทเพลง
ลูกทุ่งคาเมืองในสังคมของผู้คนในชนบทของเชียงใหม่เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ทาง
ดนตรีของชาวล้านนาที่มีความซับซ้อนและเป็นการเมืองในอัตลักษณ์
7. บทสรุป
ลักษณะสาคัญของมนุษย์ประการหนึ่ง คือ การค้นหาตัวตนของตนเองเพื่อ
สร้างความความภูมิ ใจและความมั่ นใจในการแสดงตนเองกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
มนุษย์ได้แสดงตัวตนของตนเองออกมาในหลายลักษณะทั้งที่เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็น
รั บรู้ ได้ และสิ่ งที่ มองไม่ เห็ นในลั กษณะของนามธรรม ดนตรี เป็ นผลิ ตของมนุ ษ ย์
นอกจากใช้สร้างความบันเทิงแล้วยังใช้แสดงตัวตนของมนุษย์ต่อบุคคลอื่นๆ ในสังคม
ดนตรีจึงนับได้ว่าเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมาย
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันที่ทาให้มนุษย์ในทุกๆ สังคมต้องดิ้นรน
ในการธารงอัตลักษณ์และสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับบริบทของสังคมที่
กาลังเปลี่ยนไป ปรากฏการณ์นี้จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ดนตรีที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
บ้างต้องสูญหายไป บ้างมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม อัตลักษณ์ทางดนตรีกาลัง
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