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แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้  ด้านประเด็นความรู้การเผยแพร่
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      เจตนิพิฐ  สงัขว์จิิตร  คณะวชิา/หน่วยงาน วทิยาลยัดนตรี 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        เจตนิพิฐ  สงัขว์จิิตร  คณะวชิา/หน่วยงาน วทิยาลยัดนตรี 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 หวัหนา้โครงการวจิยัเชิงสร้างสรรคใ์นหวัขอ้เร่ือง ความทรงจ าส าหรับวงดนตรีแจ๊สวงเลก็ (Memory for Small 
Jazz Ensemble)  

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 ความทรงจ าส าหรับวงดนตรีแจ๊สวงเลก็ (Memory for Small Jazz Ensemble)  

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งอยู ่ณ อาคารลานจอดรถ ชั้น 9-10 เปิดสอนระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร

ดนตรีบณัฑิตเม่ือปี พ.ศ. 2546 และเร่ิมเปิดสอนระดบัปริญญาโทเม่ือปี พ.ศ. 2552 เร่ิมแรกนั้นสถานท่ีเพ่ือการเรียนการ

สอนหรือใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนมีเพียงชั้น 10 เท่านั้น ซ่ึงมีพ้ืนท่ีจ ากดัในการจดัสรรใหเ้กิดความสะดวกสบายของกิจกรรม

ต่างๆ แต่เม่ือจ านวนนกัศึกษาและบุคลากรของคณะวทิยาลยัดนตรีเร่ิมมีจ านวนมากข้ึนในแต่ละปีการศึกษา จึงมีนโยบาย

ขยายสถานท่ีเพ่ือรองรับ กระทัง่ปี พ.ศ. 2550 จึงเปิดใชพ้ื้นท่ีชั้น 9 ของอาคารซ่ึงจากเดิมเป็นลานจอดรถน ามาสร้าง /

ปรับปรุงเพ่ืออ านวยความสะดวกดา้นการเรียนการสอนต่างๆ ให้เหมาะสม กอปรกบัวิทยาลยัดนตรีเร่ิมเปิดสอนระดบั

ปริญญาโท หลกัสูตรมหาบัณฑิตปี พ.ศ. 2552 ท าให้การขยายสถานท่ีในคร้ังนั้นสามารถรองรับได้ในระดับหน่ึง 

นอกจากการเรียนการสอนแลว้วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ยงัมีกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ อีก อาทิเช่น การแสดงดนตรี 

การจดัอบรมต่างๆ ทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ ตลอดระยะเวลากวา่สิบปีท่ีผ่านมานั้นใชส้ถานท่ีดงักล่าวมาโดย

ตลอด  

 กระทัง่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเปิดอาคาร

ศาลาดนตรีสุริยเทพและทรงทอดพระเนตรละครเพลง “ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคลั” โดย พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองคเ์จา้

โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ องคศิ์ลปินเกียรติยศ ทรงพระกรุณาร่วมแสดง เป็นการเปิดใชอ้าคารแห่งน้ีอยา่งเป็น

ทางการ ผนวกกบัในปีการศึกษา 2558 คณะวทิยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต มีนโยบายยา้ยอาคารเรียนจากเดิม อาคาร

ลานจอดรถ ชั้น 9-10 มายงัอาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ เพ่ือรองรับกบัจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี-โทท่ีมีมากข้ึน 

พร้อมทั้งสถานท่ีอนัทนัสมยัสามารถรองรับกบักิจกรรมต่างๆ ของทางคณะไดม้ากข้ึน 

นอกจากน้ีประเทศไทยเป็นท่ีทราบกนัดีถึงพระอจัฉริยภาพขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  รัชกาลท่ี 9

พระองคท์รงพระราชนิพนธ์บทเพลงประเภทแจ๊สไวท้ั้งส้ิน 48 บทเพลง บทเพลงพระราชนิพนธ์น้ีเป็นท่ียอมรับทั้งใน

และต่างประเทศ บทเพลงพระราชนิพนธ์น้ีเองมีส่วนท าให้คนไทยไดส้ัมผสักบับทเพลงแจ๊สอนัทรงคุณค่า ซ่ึงมีส่วนท า

ให้กระแสดนตรีแจ๊สไดรั้บความนิยมมากข้ึน ทั้งดา้นการจดัเทศกาลดนตรีแจ๊สระดบัชาติและระดบันานาชาติ การจดั
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อบรมสัมมนาเก่ียวกับดนตรีแจ๊ส รวมถึงด้านการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยหลายแห่งรวมถึง

มหาวิทยาลยัรังสิต ให้การยอมรับบรรจุสาขาวิชาดนตรีแจ๊สเขา้ไปในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี -โทแสดงให้เห็นถึง

พฒันาการกา้วส าคญัของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ผนวกกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ดนตรีแจ๊สอาจเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงวงการวิชาการระดบัมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบันานาประเทศ

ของภูมิภาคน้ีต่อไป 

แมว้า่ดนตรีแจ๊สจะมีตน้ก าเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ดนตรีแจ๊สก็ไม่ไดมี้วงจ ากดัอยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ดนตรีแจ๊สไดแ้ผ่ขยายออกไปสู่อารยธรรมของนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบยุโรป 

รวมถึงขยายมาสู่ประเทศแถบเอเชียดว้ยเช่นกนั สังเกตจากการจดัเทศกาลดนตรีแจ๊สระดบันานาชาติท่ีจดัอยา่งต่อเน่ือง

จากประเทศแถบเอเชีย อาทิ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไตห้วนั ประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้นอกจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศผูน้ าท่ีมีผลผลิตดา้นดนตรีแจ๊สมากมาย อาทิ นกัดนตรีแจ๊ส ผลงาน

บทเพลงแจ๊สใหม่ๆ รวมถึงหนงัสือและต ารา 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่ ตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปี การเรียนการสอนดา้นทฤษฎี-ปฏิบติัหรือ

กิจกรรม ท่ีมุ่งเน้นดา้นสาขาดนตรีโดยเฉพาะจากทางวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีผ่านมานั้น มีความผูกพนักบั

อาคารลานจอดรถ ชั้น 9-10 ตลอดมา ก่อนการยา้ยอาคารเรียนจากอาคารแห่งน้ีไปยงัอาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ ผูว้ิจยัมี

ความประสงคจ์ะประพนัธ์ชุดบทเพลงแจ๊ส จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 8 บทเพลงยอ่ยข้ึนมาใหม่ เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงความ

ทรงจ าท่ีมีค่ายิง่ของผูว้จิยัตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีผกูพนักบัวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต และอาคารลานจอดรถ ชั้น 

9-10 โดยแนวคิดการประพนัธ์บทเพลงผูว้จิยัจะประพนัธ์ไปในทิศทางบทเพลงแจ๊สหลากหลายมิติ ซ่ึงชุดบทเพลงยอ่ย 8 

บทเพลงนั้นไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสถานท่ี 8 แห่ง ของวทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต  

 

 6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

เพ่ือใหง้านวจิยัเชิงสร้างสรรคน้ี์บรรลุตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัใชว้ธีิการ/ขั้นตอนดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 จดัเก็บขอ้มูลดา้นสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการประพนัธ์บทเพลง 
  ขั้นตอนท่ี 2 ดา้นการประพนัธ์บทเพลง ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น   

ขั้นตอนท่ี 3 ดา้นการจดัเตรียมนกัดนตรีและการฝึกซอ้มบทประพนัธ์  
ขั้นตอนท่ี 4 ปรับแต่งบทประพนัธ์เพลง 

  ขั้นตอนท่ี 5 ดา้นการเผยแพร่บทประพนัธ์ 
  ขั้นตอนท่ี 6 บนัทึกเสียงบทประพนัธ์เพลง 
  ขั้นตอนท่ี 7 ดา้นการจดัพิมพรู์ปเล่ม 

ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการวจิยั คือ ปัญหาดา้นสถานท่ีใชใ้นการเผยแพร่บทประพนัธ์เพลงจาก

เดิมเป็นศาลาดนตรีสุริยเทพ ความตั้งใจของผูว้จิยัมีความประสงคจ์ะเผยแพร่บทประพนัธ์เพลงให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาค

การศึกษา 1/2559 แต่เน่ืองจากสถานท่ีท่ีผูว้จิยัก าหนดไวคื้อ ศาลาดนตรีสุริยเทพนั้นไดปิ้ดเพ่ือซ่อมบ ารุงท าใหไ้ม่สามารถ

ใชส้ถานท่ีได ้ผูว้ิจยัจึงไดป้รึกษาเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหากบัคณบดีวิทยาลยัดนตรีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วจิยั กรณีดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือใหไ้ดช่้วงเวลาท่ีใกลเ้คียงมากท่ี จากแนวทางแกไ้ขนั้นดา้นสถานท่ีจาก
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ศาลาดนตรีสุริยเทพเปล่ียนมาเป็นอาคารรัตนคุณากร หอ้ง Auditorium มหาวทิยาลยัรังสิตแทน โดยการแสดงมีข้ึนในวนั

ศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ภายใตช่ื้องาน “งานแสดงวจิยั ผลงานเชิงสร้างสรรค:์ Scenes from a Memory”  

 

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 จากงานวจิยัเชิงสร้างสรรคน้ี์ผูว้จิยัประพนัธ์บทเพลงแจ๊ส จ านวน 1 ชุด ส าหรับวงดนตรีแจ๊สวงเลก็ใหเ้ป็นส่วน 

 หน่ึงในการระลึกถึงสถานท่ีต่างๆ ของวิทยาลยัดนตรี โดยใชอ้งค์ความรู้ท่ีมีเป็นแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

ทั้งน้ีการวางแนวทางการวิจัยเชิงสร้างสรรค์เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ผลงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงผลงานวิจยัเชิง

สร้างสรรคน้ี์ผูว้จิยัพบวา่เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า เน่ืองจากเป็นการน าองคค์วามรู้ต่างๆ ของดนตรีแจ๊สมาใชส้ร้างสรรคใ์ห้

เกิดเป็นบทประพนัธ์เพลงตามท่ีผูว้ิจยัวางแนวทางไว ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าบทประพนัธ์เพลงไปเผยแพร่ในเทศกาล

ดนตรีแจ๊สระดบันานาชาติ “Thailand International Jazz Conference” เม่ือปี 2016-2017 ณ วิทยาลยัดุริยางค์ศิลป์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล อีกดว้ย 
 


