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ค าน า 
 

การวิจารณ์ภายนตร์: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  (เล่ม 5) เล่ม
นี้  เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรวิจัยในโครงกำร “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต”  โดยมีอัญชลี  ชัยวรพร เป็นหัวหน้ำโครงกำร  โครงกำรวิจัยน้ีนับเป็นกำรท ำ
วิจัยระยะที่ 2 ต่อเนื่องจำกระยะแรก คือ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรม
ลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง”   โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็น
หัวหน้ำโครงกำร  ซึ่งได้จัดท ำผลกำรวิจัยของโครงกำรในรูปของหนังสือเพื่อเผยแพร่  จ ำนวน 6 เล่ม  
ดังนี้ 

1.  กำรวิจำรณ์ศิลป์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต [บทสังเครำะห์
งำนวิจัย] (เล่ม 1) 

2.  กำรวิจำรณ์วรรณศิลป์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 2) 
3.  กำรวิจำรณ์ทัศนศิลป์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 3) 
4.  กำรวิจำรณ์ละครเวที: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 4) 
5.  การวิจารณ์ภายนตร์: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  (เล่ม 5) 
6.  กำรวิจำรณ์ดนตรีไทย: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 6) 

 
 

หนังสือเล่มท่ี 5 นี้ เป็นผลกำรวิจัยของสำขำศิลปะกำรละคร (ละครเวที)  ซึ่งศึกษำวิเครำะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้งสอง
ประเภท ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องพยำยำมตอบค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร   

 
 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับโครงการวิจัยการวิจารณ์ 

โครงกำรวิจัยกำรวิจำรณ์นี้ได้รับทุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  มำอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย” ภำค 1 และภำค 
2  ที่มุ่งแสวงหำพลังทำงปัญญำจำกกำรวิจำรณ์ศิลปะ ในขณะเดียวกันก็ ช้ีให้เห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อย
ของวัฒนธรรมลำยลักษณ์ในกรอบของสังคมปัจจุบัน และโครงกำรต่อมำคือ “กำรวิจำรณ์ในฐำนะ
ปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนำควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์” ได้พยำยำมแสวงหำกำรเช่ือมโยง
ของกำรวิจำรณ์ศิลปะกับสังคมในฐำนะกิจสำธำรณะ   

 
การวิจารณ์ศิลปะกับสังคมไทยร่วมสมัย 
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ในกำรวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐำนเบื้องต้นว่ำ  ตำมที่เข้ำใจกันแต่เดิมว่ำกำรส่งผ่ำนวัฒนธรรมกำร
วิจำรณ์ด ำเนินไปตำมกระแสของเวลำ คือ จำกวัฒนธรรมมุขปำฐะ  ไปสู่ ลำยลักษณ์ และล่ำสุดไปสู่
อินเทอร์เน็ต  ภำพดังกล่ำวอำจจะไม่ตรงควำมเป็นจริงทั้งหมด  เนื่องจำกในปัจจุบันกิจกรรมกำรวิจำรณ์
ยังคงมีกำรส่งต่อ  แลกเปลี่ยน  และเช่ือมโยงกันอยู่ตลอดเวลำ  โดยไม่อำจแยกได้ว่ำวัฒนธรรมสิ่งพิมพ์
เป็นโลกของอดีต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตเป็นโลกของปัจจุบันและอนำคต   ด้วยเหตุน้ี  โครงกำรวิจัย
จึงมุ่งที่จะวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งควำม
เช่ือมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้งสองประเภท ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมัง่
ค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็พยำยำมตอบค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ใน
สื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร    

 
วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
2. ศึกษำลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 
3. ศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนือ่งกบัศิลปะซึง่กระตุ้นใหเ้กิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 

 
วิธีวิจัย 

1. วิเครำะห์ข้อมูลทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ได้ส ำรวจไว้แล้ว  รวมทั้งแสวงหำแหล่งข้อมูล
เพิ่มเติม 

2. สัมภำษณ์ผู้รู้ ทั้งผู้ที่มีผลงำนวิจำรณ์อยู่แล้ว และผู้ทรงควำมรู้ที่มิได้เขียนงำนวิจำรณ์ 
3. ส ำรวจตัวงำนและแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ในแต่ละสำขำ  ที่เอื้อให้เกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และ

จุดประเด็นให้เกิดกำรแสดงทัศนะวิจำรณ์ 
4. สร้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรวิจำรณ์ศิลปะ เช่น กำรจัดเสวนำ  คลินิกกำรวิจำรณ์ ฯลฯ 

 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี  แบ่งเป็น 2 โครงกำรและ 2 ระยะ คือ  
1.  ระยะแรก 18 เดือน  คือ  โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรม

ลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” (1 ตุลำคม 2553 ถึง 31 กรกฎำคม 2555) ซึ่งมีผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร 

2. ระยะสอง 18  เดือน คือ  โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" (15 กันยำยน 2555 ถึง 14 มีนำคม 2557)  หัวหน้ำโครงกำร คือ  อัญชลี   
ชัยวรพร  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ข้อมูลเพิ่มเตมิจำก 18 เดือนที่ 1 และบทวิเครำะห์งำนวิจำรณ์ในสื่อทั้งสองประเภท 
2. ข้อมูลและข้อสรุปเบื้องต้นว่ำด้วยลักษณะสร้ำงสรรค์ของงำนวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต  
3. ข้อสรปุว่ำด้วยควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อทั้งสองประเภท 
4. ข้อสรปุว่ำด้วยปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกบัศิลปะซึง่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
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5. เครือข่ำยของผู้รู้และผู้สนใจกำรวิจำรณ์ 
6. หนังสือเกีย่วกับกำรวิจำรณ์ศิลปะในแตล่ะสำขำ และหนังสือรวมบทควำมวิชำกำรของที่ปรึกษำ

อำวุโส 
7. บทควำมทำงวิชำกำรของผู้วิจัยและผู้ร่วมกิจกรรมของโครงกำรวิจัยฯ ที่จะลงพิมพ์ในวำรสำร

ต่ำงๆ 
8. ข้อสรปุของกำรวิจัยทีส่่งผลต่อ   

 
สรุปผลการวิจัย 

กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในไทยจัดได้ว่ำอยู่ในช่วงคึกคัก  เต็มไปด้วยพลวัตรของกำรใช้สื่อและ
ควำมลื่นไหลของกำรวิจำรณ์  ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  นอกจำกปริมำณบทวิจำรณ์อันเป็น
จ ำนวนมำก  ควำมถ่ีในกำรน ำเสนอที่ต่อเนื่อง  รูปแบบอันหลำกหลำยทั้งงำนเพื่อกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์
โดยตรงและงำนเขียนที่ต่อยอดมำจำกกำรวิจำรณ์  วิธีกำรประเมินคุณค่ำตั้งแต่ระดับพื้นฐำนที่เน้น
ควำมรู้สึกส่วนตัวจนถึงกำรเช่ือมโยงกับทฤษฎีต่ำงประเทศ  บริบทสนับสนุนและสกัดกั้นวัฒนธรรมกำร
วิจำรณ์   ควำมอ่อนด้อยของสถำบันกำรศึกษำทำงภำพยนตร์ในกำรส่งเสริมกำรวิจำรณ์  นอกจำกนี้ยัง
ได้มีกำรค้นพบลักษณะใหม่ ๆ ที่เป็นกำรวิจำรณ์แบบไทย  ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบกำรวิจำรณ์  มุมมองที่มี
ต่อภำพยนตร์ในฐำนะสิ่งมีชีวิต  เป็นต้น  ในควำมหลำกหลำยของคุณภำพงำน  ยังได้ค้นพบลักษณะกำร
เขียนเชิงสร้ำงสรรค์เชิงทดลองได้  อำทิ วิธีกำรสมมติว่ำผู้วิจำรณ์เป็นตัวละครหนึ่งในภำพยนตร์ที่วิจำรณ์
ภำวะที่เกิดข้ึนในภำพยนตร์ให้ตัวละครได้ฟัง  รวมทั้งกำรจ ำลองโครงสร้ำงของภำพยนตร์ที่ก ำลังวิจำรณ์ 
มำเป็นแบบจ ำลองในกำรเขียนงำนวิจำรณ์  หรือกำรวำงบทบำทของตนใหม่ที่มิใช่เป็นเพียงผู้ชมนอกจอ
เพียงอย่ำงเดียว  แต่เป็นผู้ชมที่ร่วมเห็นเหตุกำรณ์ที่ก ำลังเกิดข้ึน  ในสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น  บทวิจำรณ์
อำจจะยังประสบปัญหำในเรื่องคุณภำพอยู่บ้ำง  กำรสร้ำงสรรค์ส่วนใหญ่จะปรำกฎในเรื่องรูปแบบ  แต่ก็
ถือว่ำเป็นพื้นที่ส ำคัญส ำหรับนักวิจำรณ์รุ่นใหม่ที่จะพัฒนำไปสู่อำชีพ   เป็นสนำมเริ่มต้นในกำรสื่อสำรกับ
สำธำรณะ  

 ควำมคึกคักในกำรใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรวิจำรณ์  ท ำให้มีผู้วิจำรณ์และนัก
วิจำรณ์เกิดข้ึนเป็นจ ำนวนมำก  สิ่งที่น่ำสนใจก็คือกำรเช่ือมโยงในกำรใช้สื่อทั้งสองเต็มไปด้วยพลวัตรและ
ควำมลื่นไหล  ผู้ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรวิจำรณ์จ ำนวนหนึ่งก็พัฒนำจนข้ำมไปเขียนงำนวิจำรณ์บน
สื่อสิ่งพิมพ์  บำงคนก็กลำยเป็นนักวิจำรณ์ที่มีช่ือเสียง  มีกำรตีพิมพ์ผลงำนเป็นเล่มจ ำนวนมำก  ขณะที่
นักวิจำรณ์อำชีพที่เติบโตมำจำกสื่อสิ่งพิมพ์  ก็เริ่มหันมำใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในกำรน ำเสนองำนวิจำรณ์
ขนำดสั้นหรือประเด็นควำมคิดแบบไม่ทำงกำรส ำหรับงำนภำพยนตร์ที่จะไม่ได้รับกำรตีพิมพ์  จำกเดิมที่
ใช้เป็นเพียงพื้นที่เก็บงำนเก่ำเท่ำนั้น  ยังไม่รวมไปถึงกำรเช่ือมต่อในกำรใช้พื้นที่สื่ออินเทอร์เน็ตด้วยกัน  
ผู้เขียนบทวิจำรณ์บนบล็อกยังข้ำมไปเขียนบนพื้นที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก  ซึ่งกำรข้ำมไปมำในกำรใช้สื่อเพือ่
กำรวิจำรณ์ของสำขำภำพยนตร์อยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่ำรอบทิศทำง  สำมำรถเช่ือมต่อไปมำ  จนไม่
สำมำรถสรุปได้ว่ำจะไปในทำงใดทำงหนึ่ง  และเป็นที่น่ำจับตำมองว่ำถ้ำมีสื่อใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนตำม
พัฒนำกำรของเทคโนโลยีแล้ว  กำรวิจำรณ์ในสำขำภำพยนตร์จะก้ำวต่อไปอย่ำงไร 

อย่ำงไรก็ตำม  เมื่อพื้นที่ทั้งสองสื่อกลำยเป็นแหล่งส ำคัญในกำรวิจำรณ์ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน (แต่
ในเรื่องกำรยอมรับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง)  กำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนบนสื่อที่ไร้กำรควบคุมอย่ำงอินเทอร์เน็ต
สำมำรถส่งผลกระทบมำกมำยทั้งในเชิงบวกและลบ  เมื่อธุรกิจเริ่มเข้ำมำแทรกแซง  สรุปได้ออกเป็น 4 
ลักษณะ ได้แก่ กำรใช้นำมแฝงและแฟนคลับมำสกัดกั้นไม่ให้เกิดกำรวิจำรณ์ผลงำนของตนหรือโจมตี
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ผลงำนของคู่แข่ง  ปรำกฎกำรณ์ที่ตลำดช้ีน ำกำรวิจำรณ์  กำรเฝ้ำสื่อบนหน้ำอินเทอร์เน็ตในช่วง 4 วัน
แรกของกำรฉำยในโรงภำพยนตร์เพื่อมิให้เกิดเสียงวิจำรณ์เชิงลบ  และกำรสร้ำงข่ำวจำกบทวิจำรณ์เพื่อ
ดึงสำธำรณชนให้ไปชมภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ  ซึ่งเป็นไปตำมลักษณะกำรลดบทบำทควำมส ำคัญของกำร
วิจำรณ์ด้วยระบบกำรตลำดอย่ำงที่เห็นในภำพยนตร์ฮอลลีวู้ด 

  
ผู้วิจัย 

1. อัญชลี  ชัยวรพร  (หัวหน้ำโครงกำร และผู้วิจัยสำขำภำพยนตร์) 
2. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. เจตนำ  นำควัชระ (มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ที่ปรึกษำอำวุโส) 
3. อรพินท์  ค ำสอน  (ผู้วิจัยสำขำวรรณศิลป์) 
4. กรรณิกำร์   ถนอมปัญญำรักษ์  (ผู้ช่วยวิจัยสำขำวรรณศิลป์) 
5. อำจำรย์วันทนีย์  ศิริพัฒนำนันทกูร  (มหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้วิจัยสำขำทัศนศิลป์) 
6. กมลวรรณ์  บุญโพธ์ิแก้ว (ผู้ช่วยวิจัยสำขำทัศนศิลป์) 
7. อำจำรย์ภัทร  ด่ำนอุตรำ (ผู้วิจัยสำขำศิลปะกำรละคร [ละครเวที]) 
8. ไอยเรศ  บุญฤทธ์ิ  (ผู้วิจัยสำขำสังคีตศิลป์) 
9. สุทธิพงศ์  นุกูลเอื้ออ ำรุง (ผู้ช่วยวิจัยสำขำภำพยนตร์) 
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บทคัดย่อ 
 
 

 

โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ระหว่ำงสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์  รวมทั้งปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่ง
กระตุ้นหรือบั่นทอนกำรวิจำรณ์ในศิลปะ 5 สำขำ อันได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร วรรณศิลป์ สังคีต
ศิลป์ และภำพยนตร์  โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  กำรสัมภำษณ์ผู้รู้  กำรสร้ำงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและที่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์  รวมทั้ง
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภำยนอก 

 ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กำรเช่ือมโยงกิจกรรมกำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตมี
ควำมแตกต่ำงกัน  ข้ึนอยู่กับกำรเคลื่อนไหวในกำรวิจำรณ์ของศิลปะแต่ละสำขำ  ในสำขำวรรณศิลป์และ
สังคีตศิลป์แทบไม่มีกำรเช่ือมโยงกันเลย  ในขณะที่สำขำทัศนศิลป์และศิลปะกำรละคร  กำรเช่ือมต่อ
มักจะปรำกฏในทำงเดียว  โดยที่นักวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นที่เก็บงำนวิจำรณ์ของ
ตนในลักษณะของจดหมำยเหตุ (archive)  ในขณะที่สำขำภำพยนตร์นั้นมีกำรเช่ือมโยงกันมำกที่สุด  คือ
เป็นไปทั้งสองทำง 

ส ำหรับกำรเขียนวิจำรณ์ที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์นั้น  มักจะปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในด้ำนของรูปแบบกำรแสดงออกมำกกว่ำเนื้อหำ
นอกจำกนี้ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคมล้วนส่งผลต่อกำรเขียนกำรวิจำรณ์
ค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะในสื่ออินเทอร์เน็ต 

 

ค าส าคัญ: กำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์  กำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร 
วรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ ภำพยนตร์    
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Abstract 

 

This research project, “Criticism: An Encounter between Print Culture and 
Internet Culture”, explores the relationship and connectivity between print and 
internet criticism in five areas, namely visual arts, theatre, literature, Thai classical 
music and cinema. It also tries to identify the creative characteristics of both media of 
criticism, as well as various factors that impact on criticism in those five areas. The 
methodologies include content analysis from both local and international sources, 
interviews, and the conduct of, and participation in, related activities. 

The result of the study shows that print and internet criticisms in the five areas 
are connected in very different ways, depending on the nature and development in 
those individual areas. There is minimal connection in the fields of literature and Thai 
classical music. In theatre and visual arts, the connection is mainly one-sided, whereby 
critics in print media occasionally cross over to the internet or use its space as an 
archive for their writings. Film critics, on the other hand, invariably publish in both print 
and internet. However, greater creative ideas are found more in print than in online 
criticism. In many cases, innovative modes of expression often take precedence over 
content. Last but not least, contemporary criticism is inspired by the dynamism in the 
political, economic and social arenas, and this phenomenon is especially discernible in 
internet criticism. 

 

Keyword: print criticism, internet criticism, visual arts, theatre, literature, Thai classical 
music, cinema 
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บทสังเคราะห์สาขาภาพยนตร์  
โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรม 

สื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” 
 
 

อัญชลี ชัยวรพร (ผู้วิจัย) 
สุทธิพงษ์ นุกูลเอื้ออ ารุง (ผู้ช่วยวิจัย) 

 
 
  
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 
 

กำรด ำเนินงำนวิจัยกำรวิจำรณ์ภำพยนตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : 
รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพมิพ์กบัสือ่อินเทอรเ์น็ต”  ซึ่งเปลี่ยนช่ือมำจำก “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : 
รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” โดยไดร้ับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนกำร
วิจัย (สกว.) ในกำรวิจัยกำรวิจำรณ์ศิลปะใน 5 สำขำ ได้แก่ วรรณศิลป์  ทัศนศิลป์  ศิลปะกำรละคร  
สังคีตศิลป์และภำพยนตร์  ได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่วันที่ 15 กันยำยน 2555  – 14 มีนำคม 2557  รวม
ระยะเวลำทั้งสิ้น 18 เดือน  บัดน้ีบรรลผุลส ำเร็จลลุ่วงแล้ว  และได้แบ่งกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยออกเป็น 
5 ส่วนดังนี้ 

1. บทน ำ  
 2. กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในสื่อสิง่พิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
 3. ผู้เขียน / นักวิจำรณ์ กับกำรใช้สื่อ 
 4. ปรำกฏกำรณ์และกจิกรรมกระตุ้น / สกัดกั้นกำรวิจำรณ์ 
 5. สรุปและข้อสังเกตที่มีนัยต่อกำรวิจัย 
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 ในบทน ำนี้ ผู้วิจัยสำขำภำพยนตร์ขอน ำเสนอรำยละเอียดของโครงกำรเพื่อใหเ้กิดควำมเข้ำใจ
ร่วมกัน  สำมำรถสรปุรำยละเอียดได้ดังนี้ 
 
1. 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  ศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  
 2.  ศึกษำลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
 3.  ศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
 
1.2 แผนภูมิกระบวนการวิจัย 
 ทำงโครงกำรได้สร้ำงแผนภูมิกระบวนกำรวิจัย  โดยน ำกรอบกำรสร้ำงมำจำกวัตถุประสงค์ทั้ง 3 
ข้อของโครงกำรดังนี้ 
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 แผนภูมิข้ำงต้นสำมำรถน ำมำอธิบำยเชิงพรรณนำได้ดังนี ้
 กำรศึกษำบทวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ (B) และสื่ออินเทอร์เน็ต (C)  เป็นกำรศึกษำทั้งในรูปแบบ
และเนื้อหำของกำรวิจำรณ์ (D + E)  เมื่อได้ภำพรวมกำรวิจำรณ์ของสื่อแต่ละประเภทแล้ว  จะน ำ
ภำพรวมนั้นมำศึกษำหำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของสื่อทั้งสอง (A)  ซึ่งลักษณะควำมสัมพันธ์และ
ควำมเช่ือมต่ออำจมีหลำยมิติ  อำจจะเป็นควำมสัมพันธ์ทำงเดี่ยว  เช่น เป็นกำรส่งต่อจำกกำรวิจำรณ์ใน
สื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่สื่ออินเทอร์เน็ต  หรืออำจเป็นกำรแยกตัวออกจำกกันอย่ำงชัดเจน  บำงครั้งอำจเป็น
ควำมสัมพันธ์สองทำง  กล่ำวคือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  หรือเป็นควำมสัมพันธ์หลำยทำง เช่น มีกำรใช้
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตในลักษณะที่แตกต่ำงกันไปข้ึนอยู่กับผู้วิจำรณ์ (F) 

 กำรศึกษำวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นควำมพยำยำมที่จะแสวงหำแนวทำงใหม่ในกำรวิจำรณ์
เชิงสร้ำงสรรค์ (G) เพื่อน ำมำพัฒนำกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตต่อไป   

 ในส่วนของนักวิจำรณ์ จะเป็นกำรศึกษำกำรท ำงำนของนักวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และ / หรือ สื่อ
อินเทอร์เน็ต เพื่อหำข้อสรุปที่ว่ำด้วยลักษณะและธรรมชำติของกำรท ำงำน รวมทั้งปัญหำและอุปสรรค 
อันจะเป็นกำรช้ีทำงที่จะน ำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในกำรพัฒนำกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต     

 ส ำหรับปรำกฏกำรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ (H) นั้น  จะเป็น
กำรศึกษำในส่วนของปรำกฏกำรณ์ที่ส่งผลต่อกำรวิจำรณ์ทำงอินเทอร์เน็ต ทั้งในส่วนที่เป็นกำรกระตุ้น
และบั่นทอนมิให้เกิดกำรวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์  
 
1.3 วิธีวิจัย 
 1.3.1 วิเครำะห์ข้อมูลทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ได้ส ำรวจไว้แล้ว   รวมทั้งแสวงหำ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

1.3.2 สัมภำษณ์ผู้รู้  ทั้งผู้ที่มีผลงำนวิจำรณ์อยู่แล้ว และผู้ทรงควำมรู้ที่มิได้เขียนงำนวิจำรณ์ 
 1.3.3 ส ำรวจบริบทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ เช่น ค่ำยกำรวิจำรณ์  
 1.3.4 ส ำรวจตัวงำนและแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ทั้งในและต่ำงประเทศ        
 
1.4 นิยามค าศัพท์  
 1.4.1 ศัพท์ที่ใช้ร่วมกันทุกสำขำ 
 รอยต่อ   คือ ช่วงเวลำ หรือพื้นที่ หรือ กิจกรรม หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลที่บ่งช้ีให้เห็น
ถึงกำรด ำรงอยู่ร่วมกัน  กำรเช่ือมโยง  หรือปฏิสัมพันธ์ของสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต    
 วัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญยิ่งของวัฒนธรรมลำยลักษณ์ คือ กระบวนกำร
บันทึกหรือถ่ำยทอดประสบกำรณ์ชีวิตควำมรู้  ควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น ตลอดจนควำมคิดเชิงวิจำรณ์  
รวมถึงกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้  โดยมีกำรเผยแพร่ด้วยสิ่งพิมพ์ต่ำงๆไปสู่สำธำรณชน เช่น  หนังสือ
วำรสำร  หนังสือพิมพ์  จุลสำรฯลฯ  วัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิวัฒนำกำรของ
เทคโนโลยีกำรพิมพ์และพฤติกรรมทำงสังคมที่เกี่ยวกับกำรอ่ำนและกำรเขียน 
 วัฒนธรรมมุขปาฐะ คือ กระบวนกำรบันทึกหรือถ่ำยทอดประสบกำรณ์ชีวิตควำมรู้   ควำมรู้สึก  
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ควำมคิดเห็น  ตลอดจนควำมคิดเชิงวิจำรณ์ไปจนถึงกำรสังเครำะห์ควำมคิดต่ำงๆโดยกำรพูด 
 วัฒนธรรมอินเทอรเ์น็ต  คือกระบวนกำรสื่อสำร ถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรหรือแสดงควำมคิดเห็น
ผ่ำนสื่ออินเทอรเ์น็ต วัฒนธรรมนีส้่วนหนึง่เป็นวัฒนธรรมเปดิ โดยที่มิได้จ ำกัดว่ำกำรส่งและกำรรบัสำรอยู่
ในขอบเขตของกำรสือ่สำรระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลเท่ำนั้น นอกจำกนี้ กำรสง่และรับสำรเป็นไปด้วยควำม
รวดเร็ว ซึ่งในแงห่นึ่งถือว่ำมผีลทำงบวก แต่ในอีกแง่หนึง่กำรขำดโอกำสในกำรครุ่นคิดพินิจนกึ อำจเป็น
ที่มำของควำมตื้นเขินในทำงควำมคิดและกำรใช้ภำษำที่ขำดควำมประณีต 
 การวิจารณ์มุขปาฐะ คือกำรวิจำรณ์ทีเ่กิดข้ึนโดยกำรพูดซึง่อำจจะปรำกฏในโลกจรงิหรือในโลก
เสมอืนจริง(เช่นผ่ำนคลิปวีดีโอหรือคลิปเสียง) ก็ได ้
 การวิจารณ์ลายลกัษณ์  คือกำรวิจำรณ์ทีเ่กิดข้ึนผ่ำนตัวอักษรซึ่งอำจจะปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพห์รือ
ในสื่ออินเทอรเ์น็ตก็ได ้
 การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  คือ กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนศิลปะ บริบทของศิลปกรรม
และ / หรือปัจจัยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในควำมหมำยและควำมส ำนึกในคุณค่ำของตัว
งำน  ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิลปะกับชีวิตและสังคม  ในลักษณะที่เอื้อใหก้ำรวิจำรณ์ท ำหน้ำที่
สร้ำงปัญญำควำมคิดและปลุกสัญชำตญำณใฝ่ดทีั้งในระดับบคุคลและในระดับสำธำรณะ 
 ปรากฏการที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้นใหเ้กิดการวิจารณ์ หมำยถึง ปรำกฏกำรณ์ทำงศิลปะ
และ / หรือ ปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคมทีก่ระตุ้นให้วงกำรศิลปะหรือมหำชนทั่วไปออกมำแสดงควำมคิดเห็น  
หรือกำรรวมตัวกัน  หรือรเิริม่ขบวนกำรที่มุง่ก่อใหเ้กิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงศิลปะหรือทำงสังคม โดย
กำรทีส่ื่อได้ท ำหน้ำที่เป็นกลไกหลัก ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวอำจสง่ผลเชิงสร้ำงสรรค์ หรือไมส่ร้ำงสรรค์ก็ได ้
 1.4.2 ศัพท์เฉพำะสำขำภำพยนตร ์
              ค ำว่ำ กำรวิจำรณ์ หรือ criticism นั้น มีควำมหมำยว่ำเป็น “กำรตัดสิน” และ “ควำมล้ ำ
เลิศ” ของศิลปะ (Radford and Minogue, 1981 อ้ำงใน Clayton & Klevan, 2011, หน้ำ 24) 
ขณะที่ Noel Coel กล่ำวว่ำ กำรประเมินคุณค่ำ คือรำกฐำนของกำรวิจำรณ์ (2009 อ้ำงใน Clayton & 
Klevan, 2011, หน้ำ 24) 
   ส่วนกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ หรือ film criticismนั้นมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำน้ัน Ira Konigsberg 
(1997 : 135) มองว่ำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ คือข้อเขียนใด ๆ ที่มีกำรวิเครำะห์และตัดสินภำพยนตร์เรื่อง
หนึ่งๆ หรือหลำยเรื่องรวมกัน  โดยมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบทแนะน ำ หรือ film review กับบทวิจำรณ์
ภำพยนตร์ (film criticism)  บทแนะน ำหมำยถึงกำรเขียนที่พรรณนำและตัดสินภำพยนตร์ใหม่เพียง
เรื่องเดียว  เพื่อแนะน ำให้สำธำรณชนรู้ว่ำภำพยนตร์เรื่องนั้นสมควรจะรับชมหรือไม่  ขณะที่บทวิจำรณ์
ภำพยนตร์ เป็นกำรวิเครำะห์ภำพยนตร์อย่ำงละเอียดและเข้มข้นส ำหรับผู้อ่ำนที่มีควำมสนใจใน
ภำพยนตร์มำกกว่ำช่ัวครู่ช่ัวยำม   
 Ira Konigsberg แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เขียนงำนทั้งสองรูปแบบคือ ผู้แนะน ำ 
(reviewer) และ นักวิจำรณ์ (critic)  แต่ผู้เขียนหลำยท่ำนมักจะผสมผสำนกำรเขียนทั้งสองรูปแบบไว้ใน
งำนช้ินเดียวกัน  โดยมีหลักกำรคร่ำว ๆ ว่ำ จะต้องเป็นภำพยนตร์ใหม่  มีกำรเขียนงำนในบริบทรวมของ
ศิลปะและใช้ทฤษฏีประกอบ  และมีกำรตัดสินคุณค่ำโดยใช้กำรประเมินส่วนบุคคล และได้สรุปบท
วิจำรณ์ภำพยนตร์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. มองภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ในเชิงประวัติศำสตร์ของกำรพัฒนำและเช่ือมโยงกับบริบทดั้งเดิม 
 2. แสดงควำมส ำคัญและควำมหมำยของภำพยนตร์เรื่องนั้นในเชิงคุณค่ำและประสบกำรณ์จำก
กำรพัฒนำผ่ำนประเด็นหลักของภำพยนตร์ ไม่ว่ำจะเป็นตัวละครและแก่นเรื่อง                                                      
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              3.แสดงกำรเช่ือมโยงกับองค์ประกอบของภำพยนตร์ 
                   4. เช่ือมโยงสังคมและวัฒนธรรม  บำงครั้งก็เน้นผลกระทบทำงจิตวิทยำและควำมรู้สึก
ต่อผู้ชม บำงครั้งก็แสดงกำรเช่ือมโยงกับอุตสำหกรรม 
           ขณะที่นักวิชำกำรทำงกำรวิจำรณ์อย่ำง Clayton และ Klevan (2011 : 1) บอกว่ำ กำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์ คือ รูปแบบกำรเขียนประเภทหนึ่งที่กล่ำวถึงควำมส ำเร็จ  ควำมแตกต่ำง และคุณภำพ (หรือ
ขำด) ของภำพยนตร์  กำรวิจำรณ์ที่ดีนั้นจะต้องท ำให้ผู้ชมมีควำมสนใจในภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ มีควำม
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  มีกำรสร้ำงควำมหมำยและมุมมองใหม่  ขยำยควำมรู้สึกของเรำเกี่ยวกับสื่อนั้น  เกิดกำร
เผชิญหน้ำกับสมมติฐำนในเรื่องคุณค่ำ  และควรเช่ือมโยงองค์ประกอบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเสียง ภำพ กำร
กระท ำตำมวัตถุกับค ำและแนวคิดของภำพยนตร์นั้น 

  นักวิชำกำรทำงภำพยนตร์ Kuhn และ Westwell (2012 : 161-162) ขยำยค ำนิยำมของ 
Clayton และ Klevan ไปว่ำ กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์หมำยถึงกำรเขียนหลำยลักษณะ  ตั้งแต่บทแนะน ำ 
(review) ภำพยนตร์ใหม่  จนถึงงำนเขียนเชิงวิชำกำร  กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เป็นกิจกรรมที่แตกต่ำงจำก
กำรแนะน ำ  บทแนะน ำ (review)  ซึ่งเป็นกำรเขียนหลังกำรชมภำพยนตร์  เป็นกำรช่วยแนะน ำผู้อ่ำนว่ำ
ควรจะไปชมภำพยนตร์เรื่องนั้นหรือไม่  บทแนะน ำไม่ควรจะบอกรำยละเอียดของพล็อตเรื่อง  
โดยเฉพำะตอนจบ ซึ่งเป็นที่เข้ำใจรวมในกลุ่มผู้เล่นทำงอินเทอร์เน็ตว่ำสปอยล์(spoilers)  
 แต่บทวิจำรณ์ เป็นกำรแจ้งข้อโต้แย้งที่เกิดข้ึนอย่ำงมีนัยหรือไม่มีนัยด้วยข้อเขียนสนับสนุนต่ำงๆ  
มีกำรใช้ภำษำที่แสดงควำมรู้สึกหลังกำรชมภำพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ  เพื่อสร้ำงควำมบันเทิงใจและเข้ำถึง
ผู้ชม  สำมำรถเกิดอัตวิสัยได้  มีควำมแตกต่ำงจำกบทแนะน ำในเรื่องควำมรู้และระดับกำรเรียนรู้ของผู้
วิจำรณ์  กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์จะใช้มุมมองแตกต่ำงกันไป ตั้งแต่มุมมองอัตวิสัย  มุมมองเชิงทฤษฏี  
มุมมองเชิงประวัติศำสตร์  หรือมุมมองเชิงสหสำขำ (interdisciplinary)  เช่น ผู้ก ำกับหนังทดลอง 
Mekas จะใช้กรอบควำมคิดภำพยนตร์ก้ำวหน้ำ (avant-garde)  นักวิชำกำรภำพยนตร์ Cavell ใช้หลัก
ปรัชญำในกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ Solanas และ Getino ใช้กำรวิจำรณ์ทำงกำรเมือง  ขณะที่ Andrei 
Tarkovsky น ำแนวคิดประพันธกรมำใช้ในกำรวิจำรณ์ 
 ส่วนข้อเขียนเชิงวิชำกำร (academic writing) เป็นกำรเขียนวิจำรณ์ที่ผู้เขียนวำงบทบำทของ
ตนให้เป็นกลำง และมีควำมพยำยำมที่จะแยกอัตวิสัยของตนออกไปอย่ำงสิ้นเชิง      
 Stanley Cavell (2005 อ้ำงใน Clayton & Klevan, 2011, หน้ำ 3) มองว่ำ กำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์จะต้องมีสิ่งส ำคัญ 2 อย่ำงเบื้องต้น คือ งำนนั้นมี “คุณค่ำ” และ “วิจำรณ์ได้” ค ำว่ำ “คุณค่ำ” 
ในกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์  ผู้เขียนจะต้องเกิด “ควำมเพลิดเพลินใจ” และอยำกแบ่งปันให้คนอื่นเห็นด้วย 
แม้ว่ำควำมคิดนั้นอำจจะถูกโต้แย้ง ขณะที่ค ำว่ำ “วิจำรณ์ได้” ส ำหรับ Cavell นั้น มีควำมส ำคัญ
เทียบเท่ำกับ “สำมำรถตีควำมได้” 
  ค ำนิยำมต่ำง ๆ ข้ำงต้นนี้  ผู้วิจัยจะน ำมำใช้เป็นควำมคิดพื้นฐำนที่จะน ำมำใช้ในกำรศึกษำบท
วิจำรณ์ภำพยนตร์ในประเทศไทย  มิใช่เป็นกรอบที่จะมำบังคับลักษณะเฉพำะอันเป็นธรรมชำติกำร
วิจำรณ์แบบไทย  ซึ่งอำจจะมีเอกลักษณ์บำงอย่ำงที่สำมำรถสร้ำงข้อค้นพบใหม่ที่จะเกิดข้ึนก็ได้  
 
  

บทที่ 2    
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การวิจารณภ์าพยนตร์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
 
 

 ในกำรศึกษำบทนี้  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์รูปแบบและเนื้อหำของบท
วิจำรณ์ที่ปรำกฎในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้   
                                                           
2.1 การวิจารณ์ภาพยนตร์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ทุกฉบับทุกประเภทที่มีอยู่ในประเทศไทย  ทั้งที่มีกำรเผยแพร่โดย
กำรจ ำหน่ำยและแจกฟรี    ตั้งแต่ 15 กันยำยน 2555 – 31 มกรำคม 2557         แบ่งออกเป็น
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร และหนังสือเล่ม  โดยในส่วนของกำรวิเครำะห์รูปแบบและเนื้อหำนั้น   
ผู้วิจัยเน้นกำรศึกษำเฉพำะในกลุ่มหนังสือพิมพ์และนิตยสำรวำรสำร   ส่วนหนังสือเล่มนั้น  ได้รวบรวมไว้
เป็นบรรณำนุกรม  เพื่อให้ผู้สนใจน ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิงหรือเพื่อค้นคว้ำต่อไป 
 ในส่วนของหนังสือพิมพ์และนิตยสำรวำรสำร    พบสื่อสิ่งพิมพ์จ ำนวนทั้งสิ้น 134 ฉบับที่มีกำร
น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์  สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำได้ดังนี้     
 2.1.1 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  สำขำภำพยนตร์ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงตำมรำยช่ือของสิ่งพิมพ์  
รำยช่ือคอลัมน์  และรำยช่ือผู้เขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์อย่ำงละ 3 ช้ินเป็นอย่ำงต่ ำ   รวมเอกสำรที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ครั้งนี้จ ำนวนทั้งสิ้น 713 รำยกำร  แบ่งกลุ่มตำมรูปแบบของสิ่งพิมพ์ได้ 2 จ ำพวก ดังนี้ 
 2.1.1.1 หนังสือพิมพ์รายวัน   หมำยถึง   สิ่งพิมพ์ที่น ำเสนอข่ำวสำรบ้ำนเมือง     และ
เหตุกำรณ์ปัจจุบันในด้ำนต่ำงๆ    เผยแพร่เป็นรำยวัน   มีจ ำนวน 13 ฉบับ  ได้แก่   กรุงเทพธุรกิจ ข่ำว
สด คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้ำ ผู้จัดกำร โพสต์ทูเดย์ มติชน โลกวันนี้ สยำมรัฐ และ 
M2F    
 2.1.1.2 นิตยสาร  หมำยถึงสิ่งพิมพ์ที่ เย็บเป็นเล่ม  ไม่ได้มีลักษณะพับไว้เช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์  มีกำรเผยแพร่ตั้งแต่รำยสัปดำห์ข้ึนไป  สำมำรถจัดกลุ่มตำมลักษณะเนื้อหำได้ดังนี้      
 - นิตยสำรสำระควำมรู้ หมำยถึง สิ่งพิมพ์ที่น ำเสนอเนื้อหำครอบคลุมทั้งกำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม จ ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์  มติชนสุดสัปดำห์  เนช่ันสุด
สัปดำห์  ผู้จัดกำรสุดสัปดำห์  โลกวันน้ีมีสุข  สำรคดี และ The Way 
 - นิตยสำรประเภทไลฟ์สไตล์  ครอบคลุมเนื้อหำในเรื่องกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของคนในเมืองที่มี
ควำมรู้และฐำนะกำรเงิน  คล้ำยกับนิตยสำรผู้หญิง  เพียงแต่เจำะกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นทั้งหญิงและชำย  
มีจ ำนวน 10 ฉบับ ได้แก่ สกุลไทยรำยสัปดำห์, สุดสัปดำห์, A Day Bulletin, All Magazine, Fast 
Entertainment, Happy+, Image, Lips, People และ Volume    
 - นิตยสำรผู้หญิง  ครอบคลุมเนื้อหำเรื่องกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของผู้หญิง กำรแต่งกำย แต่งหน้ำ 
ควำมสวยควำมงำม ควำมรัก มีจ ำนวน 24 ฉบับ ได้แก่ กุลสตรี  ขวัญเรือน  ดิฉัน  เปรียว  ผู้หญิง  
แพรว  มำดำม ฟิเกอโร่  Cleo, Cosmopolitan, Elle, Grazia, Harper's Bazaar, Her World, IN, 
Lemonade, Lisa, Marie Claire, Nylon, Ray, Touch, VIVI, Vogue Thailand และ Women and 
Home  
 - นิตยสำรผู้ชำย ครอบคลุมเนื้อหำเรื่องกำรใช้ชีวิตประจ ำวันและรสนิยมของผู้ชำย จ ำนวน 11 
ฉบับ ได้แก่ Attitude, Crow, Esquire, FHM, GM, Mars, Maxim, Men's Health, Mix, Tenn และ 
Zoo Weekly 
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  - นิตยสำรวัยรุ่น ครอบคลุมเนื้อหำเรื่องกำรใช้ชีวิตประจ ำวันและรสนิยมของวัยรุ่น จ ำนวน 13 
ฉบับ ได้แก่ A Day, Candy, Cawaii, Hamburger, Happening, Ice, Juicy, Kazz, PopTeen, 
Seventeen, Smile, Sweety และ Tom Act   
 - นิตยสำรท่องเที่ยว ครอบคลุมเนื้อหำสถำนที่ท่องเที่ยว วิธีกำรเดินทำง จ ำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 
ชม เที่ยว, Barefoot, Lonely Planet, Postcard, Travel Guide Magazine และ Voyage 
 - นิตยสำรสุขภำพ  ครอบคลุมเนื้อหำกำรดูแลสุขภำพ ลดน้ ำหนัก จ ำนวน 6 ฉบับ  ได้แก่ 
สุขภำพกำยสบำยใจ  หมอชำวบ้ำน  Appeal, Health Plus, Slimming และ Slim Up   
 - นิตยสำรบันเทิง ครอบคลุมเนื้อหำ วงกำรบันเทิง ดำรำนักแสดงทั้งไทยและต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 14 ฉบับ ได้แก่ ทีวีแมกกำซีน  ทีวีอินไซด์  มำยำแชนแนล  สีสัน  ASTA Mag, A-Star, F3 TV3 
Fan Club's Magazine, HOWE, Let's Talk About, Spicy, Star Clip, Star News, WHO และ 
Zenshu Anime Magazine   
 - นิตยสำรภำพยนตร์ ครอบคลุมเนื้อหำเกี่ยวกับภำพยนตร์เท่ำนั้น จ ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ เอน
เตอร์เทน  สตำร์พิคส์ และ  ฟิล์มแม็กซ์  
 - นิตยสำรเครื่องเสียง  ครอบคลุมเนื้อหำเครื่องเสียง และ เทคโนโลยี จ ำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ 
Audiophile & Videophile,  Car Stereo,  GM 2000,  Life Entertainment, Sound Dimension,  
Sound Stage, The Wave และ What Audio-Video  
 - วำรสำรวิชำกำร จ ำนวน 3 ฉบับ  ได้แก่ วำรสำรนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
วำรสำรอ่ำน และ วิภำษำ 
 - อื่น ๆ ได้แก่ นิตยสำรยำนพำหนะ (Eurotuner และ GM Car)  นิตยสำรอำหำร (Eating Out 
และ Gourmet & Cuisine)  นิตยสำรธรรมะ (ธรรมะลีลำ และ อุดมศำนต์)  เทคโนโลยี (Stuff)  
นิตยสำรออกแบบ (Design & Décor)  นิตยสำรกีฬำ (Swing และ Crank)  นิตยสำรธุรกิจ 
(Business+)  นิตยสำรเรื่องเพศ (In Love) ควำมงำมเส้นผม (Hair และ Hair Today) และ 
โหรำศำสตร์ (I See)  

2.1.1.3 หนังสือเล่ม ส่วนใหญ่เป็นกำรรวมบทวิจำรณ์ที่เคยได้รับกำรตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสำรมำแล้ว  เท่ำที่ผ่ำนมำมีหนังสือเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ตั้งแต่ พ.ศ.2529 – 2557  รวมทั้งสิ้น 32 
เล่ม  ดังรำยช่ือต่อไปนี้  
 
2529 หนังคลำสสิค (กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน) 

2533 อำคิระ คูโรซำวำ จักรพรรดิแห่งภำพยนตร์ญี่ปุ่น (บุญรักษ์ บุญญะเขตมำลำ) 

2534 สงครำมกับมิตรภำพ (สนำนจิตต์ บำงสพำน) 

2535 วิจำรณ์หนังทัศนะใหม่ : Feminist criticism (มยุรี ด ำรงค์เชื้อ) 

2536 กำรเมืองบนแผ่นฟิล์ม (กฤษดำ เกิดดี) 

2537 วิจำรณ์หนังทัศนะใหม่ 2 (กำญจนำ แก้วเทพ) 

2538 ศิลปะแขนงที่เจ็ด เพื่อวัฒนธรรมแห่งกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ (บุญรักษ์ บุญญะเขตมำลำ) 

หนังอเมริกันประวัติศำสตร์และงำนคลำสสิค (กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน)  

2539 ชีวิตกับควำมตำย สัจนิยมบนแผ่นฟิล์ม อำคิระ คุโรซำวำ (สนำนจิตต์ บำงสพำน) 

2540 แล่เน้ือ เถือหนัง เล่ม 1 (ประชำ สุวีรำนนท์)  
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หนังหุ้มกระดูก (กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน) 

2541 มันส์..จนหยดสุดท้ำย (อีแร้ง) 

จีนควบฝรั่ง หนังนอกกระแส (สิทธิรักษ์ ตุลำพิทักษ์)  

คุยกับหนัง (ทรงยศ แววหงษ์) 

พิพำกษำนอกศำล : ภำพยนตร์ & กลวิจำรณ์ & กำรแสดงทรรศนะ (กฤษดำ เกิดดี) 

2542 ลมตะวันออก (สิทธิรักษ์ ตุลำพิทักษ์)  

ฝ่ำไฟแดง (มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์) 

เดียวดำยอย่ำงโรแมนติก : Days of being wild และงำนของหว่องคำไว (มโนธรรม เทียมเทียบ
รัตน์ และ สุทธำกร สันติธวัช) 

แล่เน้ือ เถือหนัง เล่ม 2 (ประชำ สุวีรำนนท์)  

2543 สันดำนดิบ (สนำนจิตต์ บำงสพำน) 

คมงำมในหนำมเตย (มำลินี แก้วเนตร) 

ส่วนแบ่งแห่งควำมลวง (นันทขว้ำง สิรสุนทร) 
ต ำนำนระทึกขวัญ อัลเฟรด ฮิทช์ค็อค (ประวิทย์ แต่งอักษร) 

2544 วงจรอันรื่นรมย์ (สุทธำกร สันติธวัช) 

2545 แลหนังลอดแว่นวรรณกรรม (มำลินี แก้วเนตร) 

2547 หนังพันลึก (ประวิทย์ แต่งอักษร) 

2548 Asia 4 : สี่ยอดผู้ก ำกับแห่งเอเชียตะวันออก (กัลปพฤกษ์) 

2549 151 Cinema (อุทิศ เหมะมูล และ ธเนศน์ นุ่นม่ัน) 

2550 วิจำรณ์หนังไทย : รวมบทวิพำกษ์ภำพยนตร์ไทย 2540-2549 (กฤษดำ เกิดดี)  

2551 Outsider in cinema โดย อุทิศ เหมะมูล. 

โรงงำนแห่งควำมฝัน : สู่กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ส ำนักบริบท (บุญรักษ์ บุญญะเขตมำลำ) 

2555 จำกกำรปฏิวัติถึงโลกำภิวัตน์ : ควำมรู้เบื้องต้นกำรเมืองโลกเชิงวิพำกษ์ผ่ำนสื่อภำพยนตร์ (สรวิศ 
ชัยนำม) 

 
 ผู้เขียนหนงัสอืเหล่ำน้ีส่วนใหญเ่ป็นนักวิจำรณ์อำชีพหรือนกัวิชำกำรทำงด้ำนนิเทศศำสตรห์รอื
วรรณกรรม   โดยในช่วง พ.ศ. 2541-2543  มีกำรตีพมิพอ์อกมำหลำยเล่ม  แตห่ลงัจำกนั้นเป็นต้นมำ
จ ำนวนกำรพิมพ์ลดน้อยลงอย่ำงเห็นได้ชัด บำงเล่มเป็นกำรลดในปรมิำณตีพิมพ์ นอกจำกนี้ยังค้นพบอกี
ว่ำผู้วิจำรณ์มำจำกหลำยหลำยสำขำ รวมทัง้นักเขียนและนักวิชำกำรทำงด้ำนรัฐศำสตร์ เป็นต้น  ส ำหรับ
รำยละเอียดของบรรณำนุกรม โปรดติดตำมได้ในภำคผนวก 1  
     
 ส ำหรับกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์จำกหนังสือพิมพ์และนิตยสำรทั้ง 134 ฉบับ  สรุปได้ดังตำรำงที่ 
1 นี ้
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ความถ่ี ลักษณะบทวิจารณ ์

หมายเหต ุ
 สื่อรวม บทวิจารณ ์

วิจ
าร

ณ
์ยา

ว 

ผู้เขียน 

รีว
ิวส

ั้น ผู้เขียน(คอลัมน์) 

คน
ดัง

 ช่ือ 

แน
ะน

 า ผู้เขียน 

หนังสือพมิพ ์ 
กรุงเทพธรุกิจ รำยวัน ทุกวันศุกร ์ \ นันทขว้ำง            

ข่ำวสด รำยวัน 
ขึ้นอยู่กับ
คอลัมน ์ \ คอลัมนห์นังเด่น (กฤษดำ) ทุกวันศุกร์        \ 

ข่ำวสดเธียเตอร์ (ไม่ระบผุู้เขยีน / ทุก
พฤหัส)   

คมชัดลึก รำยวัน ทุกศุกร ์ \ หนังโรงเล็ก (นันทขว้ำง), เอกเขนกดูหนัง (ณัฐพงษ์ 
โอฆะพนม)          เคยมคีอลัมนม์องผ่ำนเลนสค์ม เขียนโดยผู้ก ำกับ ปัจจุบัน

ยกเลิกไป 

เดลินิวส ์ รำยวัน ขึ้นอยู่กับ
คอลัมน ์         \ อัตเดตหนังใหม่ (พุธ) และ อยู่บ้ำนดูหนัง/

ทุกเสำร์ (นำยหนุกหนำน) 
  

ไทยโพสต์ 
 

รำยวัน ทุกวันอำทิตย์ \ จำกจอ (รัชชพร เหล่ำวำนิช)            

 ทุกวันพฤหสั  Slavery to the music (ณัฐพงศ์ ไชยวำนิชย์ผล)          เขียนถึงเพลงเปน็หลักนำนๆทีจะเขียนถึงหนัง 

ไทยรัฐ รำยวัน ไม่แน่นอน   \ ไปดูมำแล้ว (ฟิล์มนัวร)์        
ไม่ได้วิจำรณ์ทุกสัปดำห์ เฉลีย่สัปดำห์ละครั้ง  บำงครั้งไม่
เขียนชื่อคนเขียน จนไม่แน่ใจว่ำเป็นคนเดียวกันหรือไม ่

แนวหน้ำ รำยวัน 
ขึ้นอยู่กับ
คอลัมน ์ \ คนเฝ้ำจอ (ช่อ ชัยพฤกษ์) ไม่แนน่อน         \ 

หนังติด Like (eton) ทุกพฤหัส และ 
แนะน ำหนังแผน่ ทุกวันอำทิตย ์

คนเฝ้ำจอเนน้หลำยด้ำน มีกำรเขียนเชิงวิจำรณ์บ้ำง  แต่
เป็นไปในทำงชมอย่ำงเดียว 

ผู้จัดกำร 
 

รำยวัน ขึ้นอยู่กับ
คอลัมน ์

\ เอเชยีรำมำ          \ ตีต๋ัวดูหนัง (ทุกพฤหัส)   

 แทบทุกวัน \ 
สันติ ฟรีสไตล์ (สันติ เศวตวิมล) เขียนทั่วไป บำงครั้ง
ภำพยนตร์บ้ำง    

             

โพสต์ทูเดย์ (ทู
เดย์ไกด์) 
 

รำยวัน พฤหัส \ 
หนังน่ำดู (แหนงดู, อิทรชัย พำณิชกุล, โจ เกียรติอำจิณ, 
ตุลย์ จตุรภัทร) สลับสัปดำห์ละ 1 คน         \ พรีวิว (โจ เกียรติอำจิณ)    

รำยวัน ทุกวันอำทิตย์ \ 
CinePost (วิชช์ ยุติ,แหนง ดู, นโรจน,์ ปณิตัส, โจ 
เกียรติอำจิณ) สลับกันเขียนสัปดำห์ละ 1 คน \ 

DVD (โจเกียรติอำจิณ) มีกำร
วิจำรณ์อยู ่     \     

มติชน รำยวัน ไม่แน่นอน \ เก้ำอ้ีแถวหน้ำ (คนริมก ำแพง)               
 ความถ่ี ลักษณะบทวิจารณ ์ หมายเหต ุ
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วิจ
าร

ณ
์ยา

 

ผู้เขียน 

รีว
ิวส

ั้น ผู้เขียน(คอลัมน์) 

คน
ดัง

 ช่ือ 

แน
ะน

 า ผู้เขียน 

 

โลกวันนี ้ รำยวัน ไม่แน่นอน           \ ไจแอนท์(หนังเทศ)  

สยำมรัฐ รำยวัน ไม่แน่นอน \ รำชด ำเนนิเธยีเตอร์ (คนรักหนังเท่ำผนืหนัง), หนึ่ง ธรำ
ธร 

           บทวิจำรณ์สลับกันเขยีน 2 คนไม่สำมำรถบอกวนัได้สลับกัน
ไปมำแต่ไม่ได้มีทุกวัน 

M2F     \ ไม่ระบ ุ            งำนบำงชิ้นมีลักษณะเหมือนพรีวิว 
สาระความรู ้

เนชัน่สุดสัปดำห ์ รำย
สัปดำห์ 

ทุกฉบับ \ หนังต ำตำ (จักรพันธุ์ ขวัญมงคล), ภำพยนตร์ (นันท
ขว้ำง) 

             

ผู้จัดกำรสุด
สัปดำห์ 

รำย
สัปดำห์ ทุกฉบับ \ Superบันเทิง (ไม่ปรำกฎชื่อผูเ้ขียน)            

ปริศนำในมำยำภำพ (ต่อพงษ์ เศวตำมร)์ เปน็งำนเขยีนต่อ
ยอด  หำยไป 

มติชนสุดสัปดำห ์ รำย
สัปดำห์ 

ทุกฉบับ \ แลหนังไทย (พน), นอกกระแส (คนมองหนัง), 
ภำพยนตร์ (นพมำส แววหงส์) 

           ทั้ง 3 คอลัมนเ์ป็น คอลัมน์ประจ ำทุกฉบับ 

โลกวันนีม้ีสุข รำย
สัปดำห์ 

ทุกฉบับ            \ Movie Preview (มูนสตำร)์ และ จรัล
นัดดำ จรูญโรจน์ (กงล้อฟิล์ม) 

  

สยำมรัฐสัปดำห์
วิจำรณ ์

รำย
สัปดำห์ ทุกฉบับ \ 69 บำท (บัญชร ชวำลศิลป)์, เจำะเฟรม (กำระเกด)               

สำรคดี รำยเดือน บำงฉบับ \ ภำพยนตร์ (ไกรวุฒิ จุลพงศธร)               
Way รำยเดือน ทุกฉบับ     \ หนังในเข่ง         เรื่องเล็กในหนังใหญ่ (ตุ่น บำงพรม) เป็นงำนเขยีนต่อยอด 
ไลฟ์สไตล ์ 

สกุลไทยรำย
สัปดำห์ 

รำย
สัปดำห์ ทุกฉบับ \ 

โลกภำพยนตร์ (พริมโรส, เจนติพัธ-์กิติวัฒน์, พิศวัสน ์
สุวรรณมรรคำ สลับกันเขยีน)             สลับกันหลำยคน / คอลัมน์โลกภำพยนตร์จะประจ ำ 

สุดสัปดำห์ รำยปักษ์ ทุกฉบับ            \ Update Film (TAE)   

A Day Bulletin 
รำย
สัปดำห์ ทุกฉบับ        \ Movie       

All Magazine รำยเดือน ทุกฉบับ \ มองโลกผ่ำนจอ (ผมอยู่ข้ำงหลังคณุ), มองไทยในสื่อ
บันเทิง(ฐนวัช กองทอง) 

              

            

 ความถ่ี ลักษณะบทวิจารณ ์ หมายเหต ุ
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สื่อรวม บทวิจารณ ์

วิจ
าร

ณ
์ยา

ว 

ผู้เขียน 

รีว
ิวส

ั้น ผู้เขียน(คอลัมน์) 
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ะน

 า ผู้เขียน 

 

Fast 
Entertainmet รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Movie Guide (Himiko)  

Happy+ รำยเดือน ทุกฉบับ     \ ดูหนังกับฟ้ำ      

Image รำยเดือน ทุกฉบับ \ 
Image Film (คันฉัตร, ประวิทย,์ ณัฐพรรณ, ธิดำ, 
อัญชล,ี นรำ) \ 

alternative (นักวิจำรณ์ประจ ำ
ฉบับ)          

Lips รำยปักษ์ ทุกฉบับ \ นันทขว้ำง สริสุนทร            บำงฉบับเขยีนเป็นธมี ไม่ได้วิจำรณ์หนังโดยตรง 

People รำยเดือน ทุกฉบับ \ Movie (พัชรำภรณ์ ตู้วชริกุล)              

Volume รำยเดือน ทุกฉบับ \ Intune Film Critic (ณัฐชำต)         \ ณัฐชำต (Intune film preview)   
ผูห้ญิง 

กุลสตรี รำยปักษ์ ทุกฉบับ \ ดูหนังด้วยหัวใจ (สกุล บุณยทัต)         \ 
Entertainment, Movies today  (Pastel 
Moods และ Offset)   

ขวัญเรือน รำยปักษ์ ทุกฉบับ \ หนัง ดนตรี วิดีโอ (ลัทธำธิก ลันโทม)         \ หน้ำต่ำงบันเทิง (กอง บก.)   
ดิฉัน รำยปักษ์ ทุกฉบับ \ เกร็ดฝรั่งหนังเทศ (ทินพัฒน์ บัญญัติปยิพจน)์               
เปรยีว รำยเดือน ทุกฉบับ            \ Up to Date  / What's on (มำยำ)   
ผู้หญิง รำยเดือน ทุกฉบับ    \ รีวิว DVD ส้ัน     \ แนะน ำหนัง   
พลอยแกมเพชร รำยปักษ์ ทุกฉบับ        \ ภำพยนตร ์      

แพรว รำยปักษ์ ทุกฉบับ            \ 
ตำดูหูฟัง (Big Ja, Siri) ไม่มีในกำรส ำรวจ
ครั้งที่สอง  

บำงทีเอำมำจำกเว็บ 

มำดำม ฟิเกอโร ่ รำยเดือน ทุกฉบับ \ Reporter Movie (Bigboon, ต๊ะ แสงประพำฬ) \  DVD (glassbox)     \ Reporter Screen (อัจฉรำวดี สุขชัยบวร) 
มค.- ม.ิย. 55 Bigboon เขียน หลังจำกนั้น เปลี่ยนเปน็ ต๊ะ 
แสงประพำฬ 

Cleo รำยเดือน ทุกฉบับ             \ What's Now   
Cosmopolitan เดือน ทุกฉบับ         \ 5 mins talk with (ชื่อดำรำ)  \ What's Happening  ไม่มีในครั้งที่สอง 

 

ความถ่ี ลักษณะบทวิจารณ ์

หมายเหต ุ
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Elle รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Elle Insight Film, What to See This  
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Month 

Grazia รำยเดือน ทุกฉบับ \ 
Movie (ศิริวรรณ กุลวงษ์วำณิชย)์  ไม่มีในกำรส ำรวจ
ครั้งที่สอง          \ 

Hot Movies  (เปลี่ยนเป็น Enjoy 
movies) 

มีย่อหน้ำเสนอจุดเด่น ชื่อว่ำ หมัดเด็ด หมัดฮุค มีกำร
วิเครำะห์อยู่  แต่ไม่ลึก 

Harper's Bazaar รำยเดือน ทุกฉบับ \ Film (นวพล ธ ำรงรัตนฤทธ์ิ)              
Her World รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Film   
IN รำยปักษ์ ทุกฉบับ             \ Inside Entertainment   
Lemonade รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Time to relax (Golden Butterfly)  คอลัมน์ใหม่หลังจำก 20 เมษำยน 56 

Lisa 
รำย
สัปดำห์ ทุกฉบับ             \ Entertainment Guide   

Marie Claire รำยเดือน ทุกฉบับ             \ 
Film (จักรพันธุ์ ขวญัมงคล และ สรุำงคณำ 
ธนพัฒน์กิติโรจน)์ 

แยกเปน็ Movie Review, In Coming, Coming Soon, 
เนน้ให้ข้อมูล ยกเว้น Movie Highlight วิจำรณ์ 1-2 
บรรทัด เปลี่ยนชื่อเป็น Culture Club/don't miss movie 

Nylon รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Film Strip   
Ray รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Recommend Cinema Hotshot   

Touch รำยเดือน ไม่แน่นอน \ Movie (Last E Ending) มีบำงฉบับ ไมม่ีในกำรส ำรวจ
ครั้งที่สอง  

        \ Now Showing /Touch Movie   

VIVI รำยเดือน ทุกฉบับ             \ movie   
Vogue 
Thailand 

รำยเดือน ทุกฉบับ     \ ไกรวุฒิ จุลพงศธร          

Women and 
Home รำยเดือน ทุกฉบับ             \ W & H Weekend (Draft Pink)  

  
 
          

 

ความถ่ี ลักษณะบทวิจารณ ์

หมายเหต ุ
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 ช่ือ 
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ผู้ชาย  

Attitude รำยเดือน ไม่แน่นอน            \   

Crow เดือน ทุกฉบับ            \ Entertainment Recommend.)   
Esquire 
  

รำยเดือน ทุกฉบับ \ Film (วรกร วีระกุล,จำรุนนันท์ พนัธชำติ, นครินทร์ วน
กิจไพบูลย)์ 

           เขียน 4 คน วรกร วรีะกุล 7 เดือน, นครินทร์ วนกิจไพบลูย ์
3 เดือน, จำรุนนันท์ พันธชำติ  
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   \ DVD (Takeshi West )            วิจำรณ์คอลมัน์ประจ ำ DVD เท่ำนัน้ ทุกเดือน 

GM รำยเดือน ทุกฉบับ \ 
Decoding Films (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ), Good 
Nude Scenes (Mr. Mom ), Film (ณัฐนันท์ เฉลมิ
พนัส) 

    \ 
From Films To Etermity 
(สัมภำษณ์ดำรำเรื่องหนัง
ประทับใจ) นลิยำ 

\ Buzz, Coming Soon GM ไม่มรีูปแบบประจ ำเปลี่ยนไปแทบทุกฉบับ   

Mars รำยเดือน ทุกฉบับ \ Rear Window (พล พะยำบ)         \ Movie Preview (นโปเลยีนบนดำวอังคำร
,ไฝ่ไฟเทค,Oonarak RAMA) 

  

Maxim รำยเดือน ทุกฉบับ    \ Mixer Movie และ Mixer DVD        เขียนเหมือนแนะน ำ แต่มีกำรให้ดำวทุกอัน 
Men's Health รำยเดือน ทุกฉบับ            \ JPK (People & Life M&M) เลือกพรีววิหนังที่จะเข้ำเรื่องเดียว 

Mix รำยเดือน ทุกฉบับ \ 
film to watch (Jeejo สลับกับ เก่ง มนต์ชัย) และ 
Vivo Erotica (นรำ)         \ Must-see in This Month, DVD Review   

Tenn รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Showtime   

Zoo Weekly 
รำย
สัปดำห์ ทุกฉบับ             \ Movies (Blah Blah) 

ลงเรื่องย่อ  แสดงควำมเหน็  แต่เปน็ทัศนะของคนที่ยังไม่ได้
ดู 

วัยรุ่น  
A-Day รำยเดือน ทุกฉบับ \ นวพล ธ ำรงรัตนฤทธิ์               ไม่มีในกำรส ำรวจครั้งที่สอง 

Candy รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Candy movies review (นูน่ำ), DVD 
Review 

  

Cawaii เดือน ทุกฉบับ             \ Cinema (สุวิมล วิสุทธิเศรษฐ์)   
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Hamburger 
 
 

รำยเดือน 
  
  

ทุกฉบับ 
  
  

\ 
Film (ประวิทย์ แต่งอักษร, กรณัฐ อินทรเ์วียง, วิมลศักด์ิ 
ปัญชรมำศ,ชำคร ไชยปรีชำ)         \ The Culture Club / On Screen 

วิจำรณ์ฉบับๆละ 3 คน  โดย ประวิทย์ และ วิมลศักด์ิ เปน็
หลัก ล่ำสุดเปลี่ยนจำกเล่มละ 3 เปน็ 2 คน 

\ นิวัต พุทธประสำท ไม่มีในกำรส ำรวจครั้งที่สอง              เขียนประจ ำคอลัมน์ All Time Favorite 
\ นวพล ธ ำรงรัตนฤทธิ์ ไม่มคีรั้งที่สอง             เขียนประจ ำคอลัมน์ DVD Review  

Happening รำยเดือน ทุกฉบับ             \ 9 หนัง 9 Movie (ชำญชนะ หอมทรัพย)์ ส่วนที่เปน็ DVD มีกำรวิจำรณ์อยู ่

Ice รำยเดือน ทุกฉบับ             \     
Juicy รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Movie (กษิดิศ ศรีฤทธิประดิษฐ์) 2 หน้ำ แนะน ำหนังใหม่และ DVD ใหม ่
Kazz รำยเดือน               \     
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PopTeen รำยเดือน ทุกฉบับ             \ The Panda Movie   

Seventeen รำยเดือน ทุกฉบับ             \ 
Movie Zone และ Home 
Entertainment   

Smile รำยเดือน               \     
Sweety รำยเดือน               \ I Love Movie & Series (เม้ำท์เปิน้)   
Tom Act รำยเดือน ทุกฉบับ             \     
ท่องเที่ยว  
ชม เทีย่ว รำยเดอน ทุกฉบับ             \     

Barefoot รำยเดือน ทุกฉบับ \ 
Filmnorama (Nidnok Koppoets และ Filmnorama 
(Julapa Hatyarit)               ไม่มีครั้งที่สอง 

Lonely Planet เดือน ทุกฉบับ             \ คอลัมน์ Armchair   

 

ความถ่ี ลักษณะบทวิจารณ ์
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Postcard รำยเดือน ทุกฉบับ         \        
Travel Guide 
Magazine รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Easy Mode  

Voyage รำยเดือน ทุกฉบับ             \    

สุขภาพ  
สุขภำพกำยสบำย
ใจ 

รำยเดือน ทุกฉบับ  Entertainment (ปัณณ)์         \    

หมอชำวบ้ำน รำยเดือน ทุกฉบับ \ ดูหนังหำควำมหมำย (นพ.สมศักด์ิ ชุณหรศัมิ)์              

Appeal 
รำย 2 
เดือน ทุกฉบับ            \ Variety Entertainment  

Health plus รำยเดือน ทุกฉบับ            \ Entertainment   
Slimming รำยเดือน ทุกฉบับ            \ Preview เปลี่ยนเปน็ Film-Hightlight มีกำรใส่แง่มุมวิจำรณ์ในบำงเรื่อง 
Slim up รำยเดือน ทุกฉบับ            \ Up to film (Pattique)   
บันเทิง 
ทีวีแมกกำซีน รำยเดือน ทุกฉบับ            \ special movie   

ทีวีอินไซด์ 
รำย
สัปดำห์ ทุกฉบับ            \ ไม่ได้ระบุชื่อ   
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มำยำแชนแนล รำยปักษ์ ทุกฉบับ            \ หนังหน้ำกลอง น่ำจะมีกำรประเมินจำกเทรลเลอร ์
สีสัน รำยเดือน ทุกฉบับ \ นรำ, ประวิทย์ แต่งอักษร, นพปฎล พลศิลป ์              

ASTA Mag รำยเดือน ทุกฉบับ     \ CD-VCD-DVD Guide          

A-Star เดือน ทุกฉบับ             \     
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F3 TV3 Fan 
Club 

รำยเดือน ทุกฉบับ         \ Inspiration, Lifestyle, 
Celebrities 

\ แนะน ำหนัง (ไม่ต่อเนื่อง)  

HOWE รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Worth Watching  
Let's Talk 
About รำยเดือน ทุกฉบับ             \ What's In  

Star Clip รำยปักษ์ ทุกฉบับ             \ Star Movie   

Star News 
รำย
สัปดำห์ ทุกฉบับ             \ Film   

WHO รำยปักษ์ ทุกฉบับ             \ Book & Movies   
Zenshu Anime  รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Movie   
ยานพาหนะ 

Eurotuner รำยเดือน ทุกฉบับ     \ Movie in board 
(Kengchakid) 

    \ Tuner on film  

GM Car รำยเดือน ทุกฉบับ     \ Movie          
เทคโนโลยี 

STUFF รำยเดือน ทุกฉบับ     \ 
New Bluray Releases, 
Movie Recommended           ไม่มีในกำรส ำรวจครั้งที่สอง 

ออกแบบ 
Design & Decor รำยเดือน ทุกฉบับ     \ at the scene (จี)      \    
อาหาร 
Eating Out รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Eve cause & ฐปกรณ์ จันทร์ดี   
Gourmet  Cuis รำเดือน ทุกฉบับ \ แก้มแดง             เขียนถึงแต่อำหำรที่ปรำกฎในภำพยนตร ์
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ภาพยนตร ์ 
เอนเตอร์เทน 

เนื่องจำกกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์ในนิตยสำรภำพยนตร์มีลักษณะเฉพำะแตกต่ำงจำกนิตยสำรประเภทอ่ืน ๆ  โปรดอ่ำนรำยละเอียดได้ในบทวเิครำะหโ์ดยตรง ยกเว้น Bioscope ที่ไม่มีกำรวิจำรณ์แต่อย่ำงใด มีแต่บทควำมและรำยงำนพเิศษ 
Star pics 
Filmax 
Bioscope 

กีฬา  

Crank รำยเดือน ไม่แน่นอน \ The day we don't ride, we watch (Suvimon 
Sirirudeeporn)  

            เขียน 2 ภำษำ มองกำรเล่ำเรื่องกับเนื้อเรื่อง 

Swing รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Cool Yourself   
เครื่องเสียง  

Audiophile / 
Videophile รำยเดือน ทุกฉบับ \ 

NEW HD Review (จอมยุทธไร้ส ำนัก), Classic Movie 
effect เปลีย่นเป็น Vintage Movie (สมบุญ เถกิงนำม), 
New Dvd Review เปลี่ยนเป็น Cinema Site (หมี
บำงกอก) 

              

Car Stereo รำยเดือน ทุกฉบับ \ ดูหนังฟังเพลง (กองบก.)               

GM 2000 รำยเดือน ทุกฉบับ \ 
Movie on Screen และ Movie on Disc (ยงศักด์ิ 
หล่อวิริยำกุล)  \ 

Picture and Sound Test 
(ธวัชชัย)     \ New Movie on Shelf (นที เพชรอุดม)   

Life 
Entertainment 

รำย 2 
เดือน 

ทุกฉบับ    \ แก้มบุ๋ม        เขียนรีวิวขนำดสั้น 2 หน้ำ 3 เรื่อง 

Sound 
Dimension รำยเดือน ทุกฉบับ \ 

Movie in Mind (นรำ, สุพพัต เรืองศร,ี จันเคียว, ก ำ
โบย โดยธำร สลับกันเขียน)         \ 

Dvd Preview, Movies Preview (โอลิ
เวีย)   

Sound Stage รำยเดือน ทุกฉบับ            \ หนังนอกจอ (โฆษิต มโนมยัอุดม) ผสมก่ึงระหว่ำงวิเครำะห์และแนะน ำ(สกู๊ป) 

The Wave รำยเดือน ทุกฉบับ \ DVD SPECIAL (Lotte)         \ 
DVD Preview เปลี่ยนเปน็ Movies 
(Digitalman)   

 ความถ่ี ลักษณะบทวิจารณ ์ หมายเหต ุ



 วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                                                                       ห น้ า  | 29 

 

                                                                                ตารางที่ 1 การน าเสนอบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในส่ือส่ิงพิมพ ์ตั้งแต่ 15 กนัยายน 2555 – 31 มกราคม 2557  

สื่อรวม บท
วิจารณ ์

วิจ
าร

ณ
์ยา

ว 

ผู้เขียน 

รีว
ิวส

ั้น ผู้เขียน(คอลัมน์) 

คน
ดัง

 ช่ือ 

แน
ะน

 า ผู้เขียน 

 

What Audio-
Video รำยเดือน ทุกฉบับ    \ What's good (บุ้งก๋ี)       

ธุรกิจ ตลาดและลงทุน 

Business+ เดือน   \ Art, Movie, Music (ธเนศ ศรีสขุ)             ไม่มีทุกฉบับ สลบักันไประหว่ำงดนตรี ศิลปะ ภำพยนตร ์

ธรรมะ  
ธรมมลลีำ รำยเดือน ทุกฉบับ \ ธรรมบันเทิง (ชยวรรศ มำนะศิร)ิ               
อุดมศำนต์ รำยเดือน ทุกฉบับ \ ดูหนัง (ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ)               
วิชาการ 
วิภำษำ เดือนครึ่ง ไม่แน่นอน \              มีบทควำมวชิำกำรเพียงครั้งเดียว 
อ่ำน 3เดือน ไม่แน่นอน \               มีกำรเขยีนวเิครำะหภ์ำพยนตรเ์ชิงวิชำกำร 
วำรสำรนิเทศ
ศำสตร ์

    \                 

เฉพาะ 
In Love รำยเดือน   \ โรแมนติกบนแผ่นฟลิ์ม (Honeymoonseat)               
Hair Today รำยเดือน ทุกฉบับ             \ Let's relax   
Hair รำยเดือน ทุกฉบับ             \ What's Hot   
I See รำยเดือน               \ Entertainment   
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 2.1.2 รูปแบบกำรวิจำรณ์  จำกกำรจ ำแนกประเภทของบทวิจำรณ์ตำมหลักกำรภำพยนตร์ศึกษำ 
ที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บทแนะน ำ (review)  บทวิจำรณ์ (film criticism)  และข้อเขียนทำง
วิชำกำร (academic writing)  เมื่อตรวจสอบข้อเขียนที่มีนัยแห่งกำรวิจำรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย  พบว่ำ
ข้อเขียนเกี่ยวกับภำพยนตร์มีควำมหลำกหลำยค่อนข้ำงมำก  จ ำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลก่อน
ชม (preview)  กำรแนะน ำโดยบุคคลที่มีช่ือเสียง บทแนะน ำขนำดสั้น  และบทวิจำรณ์ขนำดยำว  ซึ่งกลุ่ม
หลังนี้มีทั้งที่เป็นเพียงกำรแนะน ำภำพยนตร์ที่มีควำมยำวข้ึน  รวมทั้งบทวิจำรณ์ที่มีเนื้อหำเข้มข้น และ
ข้อเขียนทำงวิชำกำร  ไม่สำมำรถจ ำแนกเข้ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้โดยเฉพำะ  บทแนะน ำบำงช้ินก็เป็นเพียง
กำรให้ข้อมูลโดยมีส่วนประเมินค่ำเพียงเล็กน้อย  แม้แต่งำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร  บำงช้ินก็สำมำรถ
จัดเข้ำกลุ่มข้อเขียนทำงวิชำกำรได้  แต่บำงช้ินก็มีลักษณะเป็นเพียงบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ขนำดยำว โดยมิได้
มีกำรใช้หรืออ้ำงอิงหลักวิชำใด ๆ  งำนบำงช้ินก็เป็นเพียงบทควำมที่เสนอควำมคิดเห็นในเชิงปรำกฎกำรณ์
หรือควำมเคลื่อนไหวทำงภำพยนตร์มำกกว่ำกำรประเมินคุณค่ำของภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ  
   โดยสรุปแล้ว รูปแบบกำรเขียนเกี่ยวกับภำพยนตร์ในสื่อสิ่งพิมพ์แบ่งได้เป็น 4 ประเภท  ดังนี้ 
 2.1.2.1 ข้อมูลก่อนชม (preview) เป็นข้อเขียนที่ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง  ๆ    
เนื้อหำที่น ำเสนอ ได้แก่ วันก ำหนดฉำย  ประเภทภำพยนตร์  ช่ือผู้ก ำกับและนักแสดง  เรื่องย่อ  และเรท
ภำพยนตร์  บำงครั้งก็จะอ้ำงอิงค ำสัมภำษณ์ผู้ก ำกับหรือค ำพูดจำกภำพยนตร์มำประกอบเท่ำนั้น   มักจะ
เขียนโดยกองบรรณำธิกำร หรือน ำมำจำกข่ำวแจกของผู้จัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์ข้อเขียนแต่ละช้ินมีขนำดสั้น  
ตั้งแต่ 2-3 บรรทัดจนถึงครึ่งหน้ำกระดำษ A4 ดังนี้ (กองบรรณำธิกำร1, ขวัญเรือน, 2555 : 271) 
 

 
  
 
  นอกจำกนี้ยังพบอีกว่ำข้อมูลก่อนชมส่วนใหญ่เป็นภำพยนตร์ที่ก ำลังจะเข้ำโปรแกรมกำรฉำยในโรง
ภำพยนตร์หรือเพื่อจะเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นวีซีดีหรือดีวีดี บำงช้ินก็มิได้เพียงให้ข้อมูลก่อนชมเพียงอย่ำง
เดียว  แต่มีลักษณะของกำรโฆษณำล่วงหน้ำแฝงอยู่ด้วย ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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“หมัดเด็ด : หนังได้ แซม เมนเดส ผู้ก ำกับคนเก่งมำท ำหน้ำที่กุมบังเหียน  แต่ที่เด็ดสุด เห็นจะ
เป็นกำรได้ 
ตัว ฮำเวียร์ บำร์เด็ม นักแสดงชำยเจ้ำบทบำทมำรับบทผู้ร้ำยที่ปะฉะดะกับเจมส์ บอนด์ สุดอึด
อย่ำง แดเนียล เคร็ก ได้แบบไม่ยอมใคร” (ไม่ระบุผู้เขียน1, Grazia, 2555 : 188)  
 
“ควำมเห็นแฮปปี้แลนด์ : หนังผีของจีทีเอช  ครำวนี้น ำสถำนที่จริงจำกเชียงใหม่ที่ลือกันว่ำมีผี
อยู่เต็มไปหมด  เพรำะมีอดีตน่ำสะพรึงมำใช้หลอนผู้ชม  สหรัถ สังคปรีชำ และ ป๊อก ปิยธิดำ 
น ำแสดง  ก ำกับโดย โสภณ ศักดำพิศิษฎ์ จำก โปรแกรมหน้ำ วิญญำณอำฆำต  จะหลอนกว่ำ
เรื่องนั้นหรือบ้ำนผีสิงที่ดรีมเวิลด์แค่ไหน  ก็ไปลองกันสัปดำห์นี้”  (Blah Blah, 2554 : 81) 
 
“Cloud Atlas : หนังเนื้อหำยิ่งใหญ่มำก  เล่ำถึง 6 เรื่องรำวที่กินเวลำนับพันปี  เล่ำถึงบุคคล
กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในต่ำงประเทศและสถำนที่  แต่กำรกระท ำของพวกเขำมีผลกระทบซึ่งกันและ
กัน  และดวงวิญญำณหนึ่งที่แปรเปลี่ยนจำกนักฆ่ำไปเป็นวีรบุรุษ  หรือกำรกระท ำควำมดีเล็ก 
ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องข้ำมศตวรรษ  จนกลำยเป็นแรงบันดำลใจให้เกิดกำรปฏิวัติครั้ง
ยิ่งใหญ่  สุดยอดหนังดีมำกห้ำมพลำดเลยล่ะ นักแสดงก็ตัวพ่อตัวแม่” (ไม่ระบุผู้เขียน2, Cleo, 
2012 : 2)  

 
  
 เมื่อตรวจสอบวันฉำยจริงของภำพยนตร์ดังกล่ำวและก ำหนดกำรวำงจ ำหน่ำยของนิตยสำรแต่ละ
ฉบับ  พบว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นเพียงกำรโฆษณำเท่ำนั้น  เพรำะกำรฉำยภำพยนตร์รอบสื่อมวลชนในไทย
นั้น  มักจะก ำหนดไว้ก่อนวันฉำยจริงเพียงไม่กี่วัน  ดังนั้น กำรเขียนแนะน ำดังกล่ำวมิได้เกิดจำกสุนทรียภำพ
ของภำพยนตร์อย่ำงแท้จริง  แต่มำจำกองค์ประกอบที่ได้จัดเตรียมมำก่อนในส่วนของเรื่องย่อ  พล็อตเรื่อง  
หรือกำรคัดเลือกนักแสดง มำกกว่ำศิลปะหรือภำษำของยนตร์เรื่องนั้น ๆ 
   ลักษณะกำรโฆษณำล่วงหน้ำเหล่ำน้ี  ยังรวมไปถึงกำรให้ดำว  บำงฉบับก็มิได้ให้เหตุผลประกอบแต่
อย่ำงใด  มีควำมเป็นไปได้ว่ำกำรให้ดำวล่วงหน้ำดังกล่ำวอำจจะมำจำกข้อมูลประกอบและตัวอย่ำง
ภำพยนตร์ (trailer) เช่นเดียวกัน  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้  
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   (ไม่ระบุผู้เขียน3, Maxim, 2012: 
118)  

 
  (ji, 2011: 92 )  

     
 
 2.1.2.2 การแนะน าโดยบุคคลท่ีมีชื่อเสียง  ลักษณะบทวิจำรณ์เฉพำะอีกประเภทที่พบในสื่อ
สิ่งพิมพ์ไทย  ได้แก่ กำรแนะน ำภำพยนตร์โดยบุคคลที่มีช่ือเสียง  ซึ่งมักจะแฝงกำรประเมินคุณค่ำทำง
ภำพยนตร์อยู่บ้ำง  ไม่ว่ำจะเป็นคุณค่ำในเชิงสุนทรียภำพหรืออัตวิสัย  ส่วนใหญ่จะรวมไว้กับงำนศิลปะ
ประเภทอื่น ได้แก่ ดนตรี หนังสือ และกำรแสดง เป็นต้น  โดยมีผู้ให้สัมภำษณ์เป็นจุดรวมของควำมสนใจ 
เพรำะผู้อ่ำนส่วนใหญ่อยำกทรำบควำมคิดเห็นของผู้มีช่ือเสียงเหล่ำนั้น  สร้ำงควำมใกล้ชิดกับผู้ชมได้
มำกกว่ำกำรแนะน ำโดยนักวิจำรณ์ภำพยนตร์  ซึ่งมักจะมีมำตรฐำนกำรประเมินคุณค่ำสูงกว่ำรสนิยมของ
ผู้ชมทั่วไป  คอลัมน์ดังกล่ำวปรำกฎในนิตยสำรหลำยเล่ม  ได้แก่ พลอยแกมเพชร, A Day Bulletin, 
Cosmopolitan, GM และนิตยสำร Postcard ดังตัวอย่ำง (ไม่ระบุช่ือผู้เขียน4, A – Day Bulletin, 2555: 
18) 
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 2.1.2.3 บทแนะน าขนาดสั้น (short review)  เป็นกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่มีลักษณะไม่แตกต่ำง
จำกกำรแนะน ำในกลุ่มแรก  เพียงแต่ว่ำกำรน ำเสนอเนื้อหำในกลุ่มนี้มักจะมีทัศนะเชิงวิจำรณ์ของผู้เขียน
แทรกไว้ด้วยอย่ำงชัดเจนนอกจำกส่วนข้อมูล  บทวิจำรณ์ขนำดสั้นมักจะมีควำมยำวตั้งแต่ไม่กี่บรรทัดจนถึง
ครึ่งหน้ำกระดำษ  กำรประเมินคุณค่ำในลักษณะนี้อำจจะเหมำะกับกำรลดพื้นที่ของบทวิจำรณ์ในปัจจุบัน  
เพรำะมีควำมกระชับและไม่เยิ่นเย้อ แม้ว่ำอำจจะไม่ลึกซึ้งก็ตำม รูปแบบของบทวิจำรณ์ขนำดสั้น
มักจะใช้กับภำพยนตร์ที่เผยแพร่ในรูปแบบแผ่น  คล้ำยกับข้อมูลก่อนชม เพียงแต่ว่ำมีควำมคิดเห็นของ
ผู้เขียนด้วย  (ไม่ระบุผู้เขียน 5, madame figaro, 2555: 81)                   
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    2.1.2.4 บทวิจารณ์ขนาดยาว   มีทั้งบทแนะน ำขนำดยำว บทวิจำรณ์ที่ลุ่มลึก และข้อเขียนเชิงวิชำ 
กำร 
   
  อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำมองว่ำกำรวิจำรณ์คือกำรประเมินคุณค่ำ  ไม่ว่ำจะใช้หลักกำรใด ๆ ตำมหลักสำกล
หรือของไทย  งำนเขียนที่เรียกได้ว่ำกำรวิจำรณ์นั้นมีเพียง 3 ประเภทหลังเท่ำนั้น ซึ่งมีวิธีกำรน ำเสนอ
แตกต่ำงกันไปในสื่อแต่ละประเภท  สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่น ำเสนอกำรวิจำรณ์ในรูปแบบของบทวิจำรณ์ขนำด
ยำวน้อยลงอย่ำงเห็นได้ชัด  กล่ำวคือมีจ ำนวนเพียง 54 ฉบับเท่ำนั้นจำกกำรส ำรวจล่ำสุด ไม่ถึงครึ่งจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์ทั้งหมดและมีลักษณะไม่คงที่  ส่วนใหญ่น ำเสนอเพียงข้อมูลก่อนชม  และมีสิ่งพิมพ์จ ำนวนถึง 20 
ฉบับที่น ำเสนอทั้งข้อมูลก่อนชมและบทวิจำรณ์  โดยพื้นที่ของบทวิจำรณ์ภำพยนตร์นั้น  นอกจำกลดลงใน
แง่ของควำมถ่ีแล้ว  ควำมยำวก็ลดลงด้วย เฉลี่ยเหลือเพียง 1 หน้ำกระดำษรวมรูปภำพ ท ำให้กำรวิจำรณ์เชิง
ลึกมีน้อยลง  
 
  ประเภทของหนังสือพิมพ์และนิตยสำรส่งผลต่อรูปแบบที่ใช้ในกำรเขียนงำนวิจำรณ์อย่ำงชัดเจน  
นิตยสำรภำพยนตร์ยังคงเป็นพื้นที่หลักในกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์  แต่กำรให้ควำมส ำคัญจะแตกต่ำงไปในแต่
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ละฉบับ  นิตยสำรภำพยนตร์อย่ำงไบโอสโคป  ไม่มีพื้นที่ให้กับบทวิจำรณ์เลย  คงด ำรงไว้เฉพำะบทวิเครำะห์
และรำยงำนพิเศษเท่ำนั้น  ส่วนนิตยสำรภำพยนตร์ที่เหลืออย่ำงฟิลม์แมกซ์  สตำร์พิคส์ และเอนเตอร์เท
นต่ำงเน้นให้เนื้อที่กับบทวิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก  ทั้งบทแนะน ำประมำณ 5-6 บรรทัดจนถึงบทวิจำรณ์ขนำด
ยำวซึ่งมีพื้นที่อย่ำงต่ ำ 2 หน้ำ  โดยมีพื้นที่ให้กับบทวิจำรณ์ขนำดยำวถึง 4-7 ช้ินต่อฉบับ  เหตุผลที่ก ำหนด
พื้นที่ให้กับบทวิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก  เป็นไปได้ว่ำเพรำะปัจจุบันจ ำนวนภำพยนตร์ที่เข้ำฉำยในแต่ละสัปดำห์
มีเป็นจ ำนวนมำก  ถ้ำให้พื้นที่กับบทวิจำรณ์ขนำดยำวกับภำพยนตร์ทุกเรื่อง  อำจจะท ำให้มีปัญหำในเรื่อง
พื้นที่  ในส่วนของบทวิจำรณ์ขนำดสั้นน้ัน จะมีผู้แสดงควำมคิดเห็นมำกกว่ำ 1 คน  เป็นกำรเสนอมุมมองที่
หลำกหลำยให้กับผู้อ่ำน 
                นอกจำกกำรเขียนบทวิจำรณ์เป็นควำมเรียงแล้ว  บำงครั้งก็จะก ำหนดเป็นตำรำงกำรให้ดำวด้วย  
โดยพยำยำมรวบรวมจำกนักวิจำรณ์นอกสังกัดเข้ำมำรวมไว้ 

ควำมเข้มข้นทำงด้ำนเนื้อหำของสื่อสิ่งพิมพ์   ส่งผลโดยตรงต่อบทวิจำรณ์ด้วย  สื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทข่ำวสำรหรือสำระควำมรู้ มักจะตีพิมพ์บทวิจำรณ์ขนำดยำวมำกกว่ำนิตยสำรบันเทิงที่เน้นกำรให้
ข้อมูลก่อนชม โดยเฉพำะในเรื่องของนักแสดง  นิตยสำรประเภทเครื่องเสียงก็นิยมตีพิมพ์บทวิจำรณ์ขนำด
ยำวเพรำะผู้อ่ำนมักจะเป็นผู้ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนนี้  ซึ่งเป็นส่วนประกอบส ำคัญในกำร
เลือกชมภำพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ 

นิตยสำรประเภทอื่นไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับบทวิจำรณ์มำกนัก โดยเฉพำะนิตยสำรประเภท
ไลฟ์สไตล์หรือนิตยสำรเฉพำะกลุ่มอย่ำงผู้ชำย ผู้หญิง และวัยรุ่น ส่วนใหญ่เน้นกำรให้ข้อมูลก่อนชมหรือบท
แนะน ำเท่ำนั้น  บำงฉบับมีกำรประเมินคุณค่ำจำกเรื่องย่อ พล็อต ช่ือเสียงของผู้ก ำกับหรือกำรคัดเลือก
นักแสดงมำกกว่ำสุนทรียศำสตร์ในรูปแบบของภำพยนตร์ 

 นิตยสำรส่วนหนึ่งเริ่มลดควำมส ำคัญของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในเชิงศำสตร์หรือศิลปะของ
ภำพยนตร์เอง แต่ถูกวำงไว้เป็นเพียงข้อมูลทำงวัฒนธรรมทั่วไป  ไม่แตกต่ำงจำกข่ำวสำรอื่น ๆ เช่นข่ำว
นักแสดง ข้อมูลหนังสือใหม่  นิตยสำรหลำยฉบับเริ่มตัดหน้ำวิจำรณ์จำกที่เคยแยกหน้ำไว้อย่ำงชัดเจน  แล้ว
น ำมำรวมไว้กับเนื้อหำอื่น ๆ ภำยใต้หัวข้อ Culture Club ท ำให้บทวิจำรณ์ภำพยนตร์มีลักษณะเป็นเพียง
ข่ำวช้ินหนึ่งเท่ำนั้น  พบมำกในนิตยสำรไลฟ์สไตล์  ทั้งส ำหรับกลุ่มคนทั่วไป  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ชำยหรือผู้หญิง  
  กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำของบทวิจำรณ์ในนิตยสำรหลำยเล่มมีข้ึนอยู่เสมอ ไม่แตกต่ำง
จำกสื่ออินเทอร์เน็ต แม้ว่ำกำรด ำเนินงำนของสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นกำรท ำงำนระดับองค์กรที่ต้องมีกำรเตรียม
งำนล่วงหน้ำก็ตำม  ในรอบ 1 ปีของกำรส ำรวจ พบว่ำนิตยสำรหลำยฉบับได้งดพื้นที่บทวิจำรณ์ไป  เหลือ
เพียงกำรให้ข้อมูลภำพยนตร์ก่อนชมเท่ำนั้น 

  นอกจำกนี ้มีข้อเขียนอีกกลุ่มซึ่งมีลักษณะของกำรประเมินคุณค่ำอยู่  แต่มิได้น ำเสนอในลักษณะ
บทวิจำรณ์  แต่ปรับเป็นสำรคดีหรือรำยงำนพิเศษที่รู้จักกันในนำมว่ำ สกู๊ป (scoop)  โดยเลือกประเด็น
เนื้อหำเป็นชุดเดียวกัน  ซึ่งอำจจะมีผู้โต้แย้งว่ำงำนดังกล่ำวไม่น่ำจะจัดอยู่ในกลุ่มงำนวิจำรณ์ได้   แต่
เนื่องจำกว่ำงำนเหล่ำน้ีล้วนมีนัยของกำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์  ไม่แตกต่ำงจำกบทวิจำรณ์ทั่วไป  ผู้วิจัย
จึงได้รวมกลุ่มงำนดังกล่ำวเข้ำอยู่ในหมวดหมู่ของกำรวิจำรณ์ได้   ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้   
  - Decoding Films เป็นกำรตีควำมเนื้อหำของภำพยนตร์โดยเช่ือมโยงกับสังคมและวัฒนธรรม  
หรือน ำเสนอประเด็นเนื้อหำผสมกันภำพประกอบฉำกต่ำง ๆ (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2012 : 194)ล  
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  - Review เป็นกำรแนะน ำภำพยนตร์ในกลุ่มที่มีเนื้อหำหรือประเด็นร่วมกันอย่ำงสั้น  ๆ ดังนี้  
(ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส, 2010 : 115)            
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 2.1.3  แนวทำงกำรประเมินคุณค่ำ  
2.1.3.1 การประเมินคุณค่าจากรูปแบบภาพยนตร์  เป็นกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์จำกรูปแบบที่ใช้ใน

กำรผลิตภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ได้แก่ โครงสร้ำงกำรเล่ำเรื่อง  แก่นเรื่อง  บท  กำรแสดง   ภำพ  เสียง  กำร
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ตัดต่อและเทคนิคเป็นต้น  เป็นวิธีกำรประเมินคุณค่ำที่พบเห็นมำกที่สุด  เพียงแต่ว่ำระดับควำมรู้ในเรื่อง
รูปแบบภำพยนตร์ของผู้วิจำรณ์จะมีควำมแตกต่ำงกัน สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 2.1.1.3.1 กลุ่มที่ใช้รูปแบบภำพยนตร์ระดับพื้นฐำน  ผู้เขียนในกลุ่มนี้มักจะน ำรูปแบบภำพยนตร์ที่
เข้ำใจง่ำย  ไม่ต้องมีพื้นควำมรู้มำกนักมำเป็นหลักในกำรประเมินคุณค่ำ บำงครั้งก็เป็นเพียงกำรใช้รสนิยม
ส่วนตัวมำประเมินควำมรู้เท่ำนั้น โดยสรุปแล้ว  องค์ประกอบพื้นฐำนที่มักจะน ำมำใช้ในกำรประเมินคุณค่ำ
นีม้ีดังต่อไปนี้ 
    - กำรเล่ำเรื่อง มักจะประเมินในส่วนของบท  พล็อต  ควำมยำว  ว่ำมีวิธีกำรด ำเนินเรื่องให้น่ำ
ติดตำมหรือไม่ช้ำหรือเร็วเกินไป 
   - กำรผลิต  มักจะประเมินจำกรำยละเอียดของกำรผลิตทั่วไปที่ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้เฉพำะด้ำน 
เช่น เครื่องแต่งกำย หรือกำรแสดง รวมไปถึงควำมยิ่งใหญ่และอลังกำรที่ เกิดจำกกำรชมภำพยนตร์ 
 - ควำมส ำเร็จในเรื่องรำยได้ของภำพยนต 

- ตระกูลของภำพยนตร์ เช่น ภำพยนตร์ตลก ภำพยนตร์ฆำตกรรม หรือ ภำพยนตร์แอ็คช่ัน 
 - รำยละเอียดอื่น  เช่น ช่ือเรื่อง งำนประพันธ์ต้นฉบับเป็นต้น  
 
 ในกำรประเมินคุณค่ำจำกรูปแบบภำพยนตร์  ผู้วิจำรณ์มักจะพิจำรณำในแง่ควำมสนุกโดยน ำตัวตน
เข้ำไปในงำนเขียนค่อนข้ำงมำก  เพรำะบรรทัดฐำนในกำรวัดควำมสนุกนั้นเป็นเรื่องอัตวิสัย  ไม่สำมำรถใช้
เป็นมำตรฐำนหลักได้มำกนัก  ผู้วิจำรณ์หลำยท่ำนจ ำเป็นต้องเน้นกำรเขียนให้สนุกเพื่อดึงควำมประทบัใจกบั
ผู้อ่ำนอีกต่อหนึ่ง  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้     
 

“ไม่ว่ำจะเป็นควำมเหมำะสม ประจวบเหมำะหรือบังเอิญก็ตำมแต่  ฉันได้บอกกับตัวเองว่ำ “แย่แล้ว” 
เม่ือหนังเรื่อง Take Shelter เริ่มฉำยไปได้สักหน่อย  ไม่ใช่เพรำะหนังมันแย่  แต่เพรำะฉันไม่พร้อมที่จะ
เสพสมกับเรื่องรำวของหนังที่ว่ำด้วยหำยนภัยทำงธรรมชำติ  หลังจำกต้องประสบชะตำกรรมเป็นผู้ล้ีภัย
น้ ำท่วมอยู่เดือนกว่ำๆ” (จำรุนันท์ พันธโชติ, 2012 : 022)  

 
 งำนหลำยช้ินในกลุ่มนี้บำงครั้งมีควำมคลุมเครือว่ำจะเป็นกำรวิจำรณ์โดยตรงหรือเพียงเขียนข้ึนจำก
เอกสำรที่แจกจำกบริษัทภำพยนตร์   เพรำะเนื้อหำที่เกิดข้ึนอำจจะเป็นเพียงกำรชมภำพนิ่งเท่ำนั้น ดัง
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 
 

“โปเยโปโลเย ภำพยนตร์ต ำนำนรักที่สะกดใจผู้ชมมำนับทศวรรษ  และภำคล่ำสุด โปเยโปโลเย  ศึกรัก
หน้ำกำกทอง  Painted Skin : The Resurrection ภำคน้ียังถูกกำรันตีด้วยงดงำมในเรื่องของฉำกแฟน
ตำซี  ที่รับรองได้ว่ำท่ำนจะไม่เคยเห็นที่ใดมำก่อนแน่  ควำมรักคือสิ่งที่สวยงำมเสมอ  หำกแต่มันจะ
สวยงำมดุจใจ ปรำรถนำ  หำใช่ว่ำจะง่ำยดุจฝัน  เพรำะควำมรักมักมำพร้อมกับควำมเจ็บปวดที่ยำกเกิน
จะพรรณนำศึกรักหน้ำกำกทองคือเรื่องรำวที่จะให้คุณค้นหำค ำตอบของค ำว่ำรักแท้อันบริสุทธ์ิ” (เจต
นิพัทธ์ - กิติวัฒน์, 2555 : 104) 

 
 กำรประเมินคุณค่ำลักษณะนี้ มักจะพบได้ตำมข้อเขียนในนิตยสำรเพื่อควำมบันเทิง เช่น นิตยสำร
ผู้หญิง  นิตยสำรผู้ชำย หรือนิตยสำรไลฟ์สไตล์  และผู้วิจำรณ์มักจะเลือกภำพยนตร์ตลำดมำกกว่ำ
ภำพยนตร์ศิลปะ 
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2.1.1.3.2 กลุ่มที่ใช้รูปแบบภำพยนตร์เชิงลึก ผู้วิจำรณ์ในกลุ่มนี้มักจะมีควำมรู้ในเรื่องรูปแบบ
ภำพยนตร์อย่ำงลึกซึ้งในเรื่องขององค์ประกอบและกำรผลิต  จึงได้ใช้ควำมรู้เหล่ำนั้นเป็นพื้นฐำนของกำร
วิจำรณ์ ได้แก่ กำรตัดต่อ กำรใช้มุมกล้อง จนถึงตระกูลภำพยนตร์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นนักวิจำรณ์อำชีพ
หรือผู้ที่เขียนงำนวิจำรณ์ตำมนิตยสำรภำพยนตร์  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงนี้  
 

“หลังจำกน้ันหนังก็เล่ำเรื่องกำรช่วยตัวประกัน  กำรเอำตัวรอดในสถำนกำรณ์คับขัน  กำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ  ซ่ึงตรงตำมสูตรส ำเร็จหนังแนวทุกประกำร  แต่เบ็น แอฟเฟล็ก แม่นมำกในกำรก ำหนด
จังหวะและเลือกช่วงเวลำที่ถูกต้องทุกครั้ง  เขำพำหนังเดินหน้ำไปด้วยควำมสนุกและบีบหัวใจผู้ชมให้ลุ้น
เรื่องที่ยังไงเรำก็รู้อยู่แล้วว่ำมันต้องส ำเร็จได้อย่ำงน่ำทึ่ง  ซ่ึงน่ีเป็นกำรแสดงชั้นเชิงในกำรเป็นผู้ก ำกับที่ดี
ของเขำแบบที่เรำก็แทบไม่อยำกเชื่อสำยตำตัวเอง” (จักรพันธ์ุ ขวัญมงคล, 2555 : 37) 
หรือ 
“ปัจจัยส ำคัญ คือ หนังซูเปอร์ฮีโร่ “ยกเครื่องใหม่” ของทำงฝั่งมำร์เวล  ดูเหมือนจะเจอ “ทำง” หรือ 
“สูตร” ที่ลงตัว  น่ันคือ ควำมบันเทิงอันเกิดจำกกำรผสมผสำนที่พอเหมำะระหว่ำง อำรมณ์ขันกับฉำก
แอ็คชั่น และยังรักษำหัวใจส ำคัญในเรื่องเดิมเม่ือครั้งเป็นกำร์ตูน  ไม่พยำยำมตีควำมใหม่ เพื่อให้ตัว
ละครมีมิติซับซ้อนในทำงลึกจนหนักหน่วงจริงจังเหมือนฝั่งดีซี 

กำรตีควำมใหม่ค่ำยมำร์เวลน้ันมีอยู่เหมือนกัน  แต่เป็นกำรตีควำมในทำงกว้ำงสร้ำง
รำยละเอียด หรือรูปลักษณ์กำรออกแบบดีไซน์ต่ำง ๆ เพื่อให้กำร์ตูนที่ดัดแปลงเป็นหนังน้ันเกิดควำม
ทันสมัยเข้ำกับยุคปัจจุบัน” (นรำ1, 2557 : 76) 
 
กำรประเมินคุณค่ำจำกรูปแบบภำพยนตร์นั้น  เป็นสิ่งที่นิยมมำกที่สุด  เพรำะสำมำรถท ำได้ตั้งแต่

อำศัยควำมรู้สึกส่วนบุคคล  จนถึงใช้หลักควำมรู้  แต่ก็มีนักวิจำรณ์อีกกลุ่มหนึ่งเลี่ยงที่จะใช้วิธีกำรเหล่ำนี้ใน
กำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์  เพรำะไม่อยำกให้งำนวิจำรณ์ของตนเหมือนกับของผู้อื่น แต่ใช้วิธีกำรอื่นๆ  
 2.1.3.2การประเมินคุณค่าจากเนื้อหา 

เป็นกำรวิเครำะห์เนื้อหำและอธิบำยควำมหมำยของภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ ในเชิงสัมพันธ์กับชีวิต
และสังคม   โดยไม่ให้ควำมส ำคัญกับรูปแบบภำพยนตร์มำกนัก   ส่วนใหญ่ผู้เขียนจะไม่ตัดสินคุณค่ำของ
ภำพยนตร์เรื่องนั้นในเชิงลบแต่อย่ำงใด   ทรรศนะส่วนใหญ่จะเป็นไปในเชิงบวก   ตั้งแต่กำรเลือกงำนอัน
เป็นที่ช่ืนชอบในใจของผู้เขียน  จนถึงคุณค่ำที่ได้จำกกำรชมภำพยนตร์เรื่องนั้น 
 ผู้เขียนงำนในกลุ่มนี้มักจะไม่ได้เรียกตนเองว่ำนักวิจำรณ์ภำพยนตร์  ส่วนใหญ่เป็นนักเขียนหรือผู้ที่
มีช่ือเสียงในสังคมไทยอยู่แล้ว ได้แก่ สกุล บุณยทัต (เขียนในกุลสตรีและได้ประกำศไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ     
ข้อเขียนของเขำอยู่ภำยใต้กำรน ำเสนอในเชิงทัศนคติแห่งคุณค่ำที่งดงำมทำงปัญญำและจิตใจ)  องอำจ ฤทธ์ิ
ปรีชำ (อดีตนักเขียนเชิงสังคมให้กับสยำมรัฐ)  เดือนเพ็ญ สีหรัตน์ (นักจัดรำยกำรวิทยุ) หรือกลุ่มผู้ก ำกับที่
หันมำเขียนงำนภำพยนตร์หรือนักแสดงที่ตนเองชอบ  ดังนี ้(องอำจ ฤทธิ์ปรีชำ, 2012 : 46-47) 
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 ในกำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์จำกเนื้อหำเหล่ำน้ี  ผู้เขียนบำงท่ำนจะน ำตัวตนเข้ำไปในงำนเขียน
ค่อนข้ำงมำก  เสมือนน ำประสบกำรณ์ส่วนตัวมำเล่ำสู่ผู้อ่ำนหรือ  น ำข้อคิดที่ได้จำกกำรชมภำพยนตร์มำเข้ำ
สูตรของกำรท ำงำนที่จะปรับไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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"เม่ือดูจนจบ ก็นึกถึงเหตุกำรณ์ในชีวิตกำรท ำงำนจริงของเรำๆ ท่ำน ๆ  โดยเฉพำะเวลำได้รับโครงกำร
ใหม่ๆ set team ท ำงำนใหม่ และโดยเฉพำะเม่ือเปลี่ยนงำนใหม่  ทุกท่ำนคงเคยผ่ำนสภำวะเหล่ำน้ี
มำแล้ว  โดยเริ่มต้นขั้นแรกเรำจะได้เริ่มที่ขั้นตอนของ Forming - ขั้นกำรรวมตัว, Storming ขั้นสับสน, 
Norming ขั้นก ำหนดวิธีคิดวิธีท ำงำนที่ยอมรับร่วมกัน และ Performing ขั้นบรรลุผลลัพท์ที่ต้องกำร 
(พัชรำภรณ์  ตู้วชิรกุล, 2555 : 89) 

บำงครัง้ก็เป็นกำรอ่ำนระหว่ำงบรรทัดและตีควำมงำนที่สร้ำงข้ึน   ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 

“หนังถ่ำยสวยมำก มำก ๆ ฉำกที่ดิฉันหลงรักและติดตำมมำก ๆ ของหนัง คือ ว่ำวสีแดงสดล่องลอยบน
ท้องฟ้ำสีฟ้ำ สด กระจ่ำงใส ปุยเมฆบำงเบำ  ในวันเปิดสวนสัตว์ และดนตรีประกอบและเพลงล่องลอย
ขึ้นมำ โอย ตำยไปเลย..” (เดือนเพ็ญ สีหรัตน์, 2555 : 47)  

 
 เนื้อหำที่ถูกน ำมำตีควำมหรือสร้ำงควำมหมำยในกำรวิจำรณ์นั้น  บำงครั้งก็อำจเป็นเรื่องต้องห้ำม
ในสังคมไทย เช่น เรื่องเพศศึกษำ เป็นต้น  
 งำนเขียนในกลุ่มนี้มักแสดงควำมล้ ำเลิศในเชิงใช้วรรณศิลป์ บำงครั้งได้มีกำรออกแบบโครงสร้ำง
ของกำรเขียนแฝงไว้ด้วย  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้   
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“ชีวิตกับควำมหมำยของกำรด ำรงอยู่ ...ถือเป็นเรื่องส ำคัญในด้ำนควำมหมำยของจิตวิญญำณที่สูงค่ำของ
มวลมนุษย์ … กำรมีชีวิตอย่ำงรู้ตัวนับเป็นนัยที่ล้ ำลึกต่อกำรค้ ำยันตัวตนให้อยู่รอดจำกอุปสรรคที่ต้อง
เผชิญหน้ำนำนำ … เป็นสำระบทบำทที่เปรียบดั่งกำรทดลองควำมจริงอันไม่รู้จบสิ้น  ผ่ำนทั้งควำม
หวำดหว่ันและแข็งกล้ำในเวลำเดียวกัน  และน่ันคือภำวะสูงสุด … ที่ท ำให้เน้ือแท้ของชีวิตสำมำรถเติบใหญ่
ขึ้นได้ … ท่ำมกลำงรอยบำดเจ็บแห่งโลกของควำมเป็นศัตรูที่เอำแต่คอยประหัตประหำรกัน” (สกุล 
บุณยทัต, 2556 : 16) 
 
“มหำสมุทรที่ดูท่ำว่ำจะไม่มีจุดสิ้นสุด  เรือช่วยชีวิตหน่ึงล ำ  ชำยหนุ่มหน้ำตำคมเข้ม และเสือเบงกอลขนำด
มหึมำหน่ึงตัว  จะให้เชื่อได้อย่ำงไรหำกบทสรุปของทั้งเขำและเสือ คือ 'ต่ำงคนต่ำงรอด'” (Last E & Ening, 
2556 : 120) 
 

 
 ข้อเขียนของสกุล บุณยทัต นอกจำกจะสรุปแก่นหลักของภำพยนตร์ที่น ำมำวิจำรณ์แล้ว  เขำยังได้
น ำแง่มุมในเรื่องของชีวิตเข้ำมำประกอบด้วย  เช่นเดียวกับผู้ใช้นำมปำกกำว่ำ Last E & Ening ซึ่งนอกจำก
สรุปแก่นเรื่องแล้วยังได้น ำเสนอแง่คิดในเรื่องชีวิตไว้ในข้อควำมโปรยทุกครั้ง   นับเป็นพัฒนำกำรเขียนที่
น่ำสนใจอีกประกำรหนึ่ง  

กำรประเมินคุณค่ำจำกเนื้อหำน้ันสำมำรถเข้ำถึงผู้อ่ำนได้ง่ำย  ยิ่งถ้ำผู้เขียนมีหลักกำรบำงอย่ำงอยู่
ในใจ  ก็จะกลำยเป็นผู้เขียนยอดนิยมในสังคมไทยอย่ำงรวดเร็ว  ในปัจจุบันผู้เขียนวิจำรณ์แนวนี้ที่ส ำคัญคือ 
ผู้ใช้นำมปำกกำว่ำ “ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ” ซึ่งมีอำชีพประจ ำเป็นจิตแพทย์ และได้น ำหลักวิชำจิตแพทย์มำใช้
ในกำรเขียนวิจำรณ์เช่นกัน 
 แตผู่้เขียนจ ำเป็นจะต้องมีควำมรอบรู้และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินชีวิตมำระดับหนึ่ง  เพรำะบำง
ตัวอย่ำงแสดงให้เห็นถึงกำรขำดควำมรู้และกำรมองอย่ำงรอบด้ำนของผู้เขียนอย่ำงเห็นได้ชัด 
     ฐนธัช กองทอง ผู้เขียนคอลัมน์ “มองไทยในสื่อบันเทิง” ในนิตยสำร ออล แม็กกำซีย ได้น ำเสนอ
บทควำมหลำยช้ินที่แสดงให้เห็นเจตนำรมณ์ของผู้เขียนที่จะเช่ือมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมดังนี้  
 
 - ปัญญำ เรณู : โรแมนติคอีสำนยุคพัฒนำ  
 - สุดเขต สเลดเป็ด : กำรสร้ำงตัวตนของคนนอกกรอบ 
 - หนังทุนต่ ำ ก ำไรสูง  หนังทุนสูง ก ำไรต่ ำ - ซัคซี๊ด ห่วยข้ันเทพ  กำรกลับมำของหนังวัยรุ่น 
 -อุโมงค์ผำเมืองจำกรำโชมอนถึงล้ำนนำไทย 

ในกำรน ำเสนอข้อเขียนดังกล่ำวนอกจำกผู้เขียนมิได้ใช้หลักวิชำกำรใด ๆ  มำใช้ในกำรวิเครำะห์
อย่ำงชัดเจน  ผู้เขียนยังขำดประสบกำรณ์ในกำรเช่ือมโยงควำมรักกับสังคมที่ป็นอยู่   ท ำให้ข้อเขียนที่
น ำเสนอออกมำมีควำมคลำดเคลื่อนและแสดงให้เห็นสภำวะกำรสรุปอย่ำงเร่งด่วน   ดังจะเห็นได้จำก
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 

“ภำพยนตร์เรื่อง 'อุโมงค์ผำเมือง' จึงเป็นอีกเรื่องหน่ึงในกำรพยำยำมสร้ำงภำพยนตร์ไทยให้แตกต่ำงและ
เข้ำถึงค ำว่ำศิลปะในทุกแขนง ประกำรส ำคัญคือ ภำพยนตร์เรื่องน้ีได้ยกระดับรสนิยมของคนดูชำวไทยให้
ยอมรับควำมหฤหรรษ์ของกำรเสพสื่อบันเทิงอย่ำงหน่ึง ก็คือ 'กำรตีควำม' โดยเฉพำะเม่ือตีควำมภำพยนตร์
แล้วก็ต้องตีควำมชีวิตด้วย  อันจะเป็นกำรเข้ำถึงชีวิตของตนเอง และเข้ำถึงชีวิตของผู้อ่ืนได้อย่ำงแท้จริง 
(ฐนธัชกองทอง1,2554:51) 
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“แม้หนังไทยหลำย ๆ เรื่องมิได้เป็นเรื่องรำวของวัยรุ่น  แต่เน้ือหำของหนังก็จะต้องตอบ สนองควำมสนใจ
ของวัยรุ่นด้วยเช่นกัน  ดังจะเห็นว่ำหนังที่มีเน้ือหำซ่ึงสอดคล้องกับ ควำมสนใจของวัยรุ่นมักจะเป็นหนังท ำ
เงิน อำทิ หนังแนวสยองขวัญ  หนังแนวตลกเฮฮำตลอดจนหนังที่สร้ำงกระแสได้ว่ำ หำกได้มำดูหนังเรื่องน้ี
จะไม่เป็นคนตกยุคไม่ตกกระแส 
 
 ลักษณะดังกล่ำวท ำให้หนังหลำย ๆ เรื่องกลำยเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมยุคประชำนิยมหรือที่
เรียกว่ำ “ป็อบ คัลเจอร์”  ซ่ึงคนในสังคมโดยเฉพำะวัยรุ่นพูดถึง  ตัวอย่ำงเหล่ำน้ีก็เช่นหนังไทยเรื่อง ชัต
เตอร์ กดติดวิญญาณ, รักแห่งสยาม เป็นต้น (ฐนธัช กองทอง2, 2554 : 51) 

 
  ผู้เขียนมิได้อ้ำงอิงหลักเกณฑ์ใด ในกำรสรุปว่ำภำพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผำเมืองช่วยท ำให้คนไทยมี
กำรตีควำมภำพยนตร์ไทยมำกข้ึน  ซึ่งไม่ใช่สิ่งใหม่ในสังคมไทย  บทวิจำรณ์ทุกช้ินก็มีกำรตีควำมอยู่  มิได้
เพิ่งเกิดข้ึน  นอกจำกนี้กำรสรุปผลว่ำ หนังที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับควำมสนใจของวัยรุ่นมักจะเป็นหนังท ำ
เงิน อำทิ หนังแนวสยองขวัญ หรือหนังแนวตลกเฮฮำนั้นเป็นควำมเข้ำใจผิด  ภำพยนตร์ที่สำมำรถสร้ำง
รำยได้มำกมำยในประเทศไทยนั้นจะต้องเข้ำถึงกลุ่มผู้ชม  มิใช่เฉพำะกลุ่มวัยรุ่น อันที่จริงแล้วช่วงยุคหนัง
วัยรุ่นของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 – 2540 นั้นถือว่ำเป็นช่วงตกต่ ำของภำพยนตร์ไทย  เพรำะมีฐำนคนดู
เพียงกลุ่มเดียว 
    
 2.1.3.3 การประเมินคุณค่าโดยเชื่อมโยงกับทฤษฏี  พบได้ในวำรสำรวิชำกำร 3 ฉบับ ได้แก่ 
วำรสำรนิเทศศำสตร์ วำรสำรอ่ำน  และวิภำษำ  ซึ่งมีทั้งสนับสนุนและลดทอนกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำร
วิจำรณ์ภำพยนตร์แตกต่ำงกันไปดังต่อไปนี้ 

2.1.3.3.1 วำรสำรนิเทศศำสตร์ เป็นผลงำนของคณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ตีพิมพ์รำยสำมเดือน ฉบับแรกออกเมื่อ พ.ศ. 2524  เท่ำที่ผ่ำนมำเป็นกำรน ำผลงำนวิทยำนิพนธ์ดีเด่นของ
บัณฑิตระดับปริญญำโทและเอกมำตีพิมพ์   ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้น ำกลุ่มตัวอย่ำงมำ 4 ช้ิน ได้แก่   
  - การสร้างสุนทรียภาพแห่งความรุนแรงในภาพยนตร์ ของมิชาเอล ฮาเนเคอ  (สุพมิตรำ 
วรพงศ์พิเชษฐ, 2555: 120-132) 
  - ลักษณะภาพยนตร์สารคดีที่แสดงอัตวิสัยของไมเคิล มัวร์ (ธนพล น้อยชูช่ืน,  2555 : 
102-119) 
  - ภาพความเป็นชายจากการสร้างตัวละครหลักในภาพยนตร์ของมาร์ติน สกอร์เซซี่  
(อัศวิน ซำบำรำ,  2553 : 144-157) 
  - ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทย   (ชโลทร 
โพยมยล,  2554: 69-81)  
  สำมำรถสรุปข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเขียนทำงวิชำกำรทั้งหมดเป็นกำรน ำผลกำรวิจัยจำกงำนวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ
มำตีพิมพ์ใหม่  ซึ่งเป็นข้อก ำหนดตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  
และไม่น่ำจะถือว่ำเป็นเรื่องน่ำต ำหนิแต่อย่ำงใด  แต่ปัญหำก็คือรูปแบบที่ใช้นั้นยังคงยึดหลักเดียวกับ
งำนวิจัยต้นฉบับที่แบ่งเป็น บทน ำ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด  ผลกำรวิจัย และอภิปรำยผลนั้น  มิได้
น ำเสนอในรูปแบบของควำมเรียงทำงวิชำกำร  ซึ่งจะช่วยให้เห็นกำรโต้แย้งทำงทฤษฏีทั้งของเก่ำและใหม่
พร้อมกันและยกตัวอย่ำงจำกภำพยนตร์ได้มำกกว่ำ  กำรยึดรูปแบบดังกล่ำวท ำให้กำรถกเถียงและโต้แย้ง
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ทำงทฤษฏีในสิ่งที่ค้นพบนั้นถูกลดทอนควำมส ำคัญลง  พื้นที่ส่วนใหญ่หมดไปกับกำรลอกหรือแปลงำนของ
นักทฤษฏีตะวันตกมำกกว่ำครึ่ง 

  2. ข้อค้นพบในงำนเขียนทำงวิชำกำรเหล่ำนั้นมิใช่องค์ควำมรู้ใหม่โดยสมบูรณ์  แต่เป็น
เพียงกำรตอกย้ ำในควำมส ำเร็จของทฤษฎีอื่นโดยกำรหำตัวอย่ำงใหม่มำสนับสนุนเท่ำนั้น  ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำ
กำรท ำวิจัยภำพยนตร์ในประเทศไทยมักจะวำงพื้นฐำนตำมสำยวิทยำศำสตร์และกำรวิจัยเชิงปริมำณใน
สำขำสังคมศำสตร์  โดยเน้นกำรพิสูจน์แบบวิทยำศำสตร์ที่จะต้องมีกำรตั้งสมมติฐำนและเกณฑ์ในกำรพสิจูน์
สมมติฐำนเหล่ำน้ัน จำกนั้นจึงหำตัวอย่ำงจำกภำพยนตร์มำเข้ำเกณฑ์ที่ได้ต้ังไว้  ท ำให้ข้อค้นพบใหม่ ที่ไม่ได้
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่ำวถูกมองข้ำมไป  ยกตัวอย่ำงเรื่อง ในกำรศึกษำเรื่อง “ภำพควำมเป็นชำยจำกกำร
สร้ำงตัวละครหลักในภำพยนตร์ของมำร์ติน สกอร์เซซี่”  ผู้วิจัยไดย้ึดแนวคิดกำรสร้ำงตัวละครของ Blaker 
มำใช้เป็นแม่บทของกำรวิจัยโดยแบ่งกำรวิเครำะห์ตัวละครออกเป็นเบื้องหน้ำ (ได้แก่ ประวัติตัวละคร  
มุมมองตัวละคร  ทัศนคติตัวละคร) และเบื้องหลัง (ได้แก่ควำมต้องกำรของตัวละคร  ควำมขัดแย้ง  กำร
บรรลุเป้ำหมำยของตัวละคร และกำรเปลี่ยนแปลงของตัวละคร)  จำกนั้นผู้วิจัยก็หำตัวอย่ำงจำกภำพยนตร์
มำใส่ไว้ในข้อก ำหนดที่ได้แบ่งไว้นั้น  คล้ำยกับกำรลงคะแนนในกำรวิจัยเชิงปริมำณ (tally)  แทนที่จะศึกษำ
จำกตัวบทคือภำพยนตร์เป็นหลัก  ซึ่งอำจเป็นสิ่งที่อยู่นอกกรอบแนวคิดของ Blaker ก็ได ้   
  รำยละเอียดบำงอย่ำงไม่สำมำรถจัดเข้ำเกณฑ์ที่ได้ต้ังไว้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ เช่น เส้นแบ่ง
กั้นระหว่ำงกำรจ ำแนกว่ำตัวละครมีควำมเปลี่ยวเหงำเดียวดำยกับตัวละครที่แปลกแยกกับสังคมนั้นไม่
สำมำรถแยกออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจน  ตัวละครที่มีควำมรู้สึกแปลกแยกจำกสังคมก็มักจะเป็นผู้ที่แยกตัว
อยู่ตำมล ำพังเพียงคนเดียว ไม่ได้เป็นแบบใดแบบหนึ่ง  หรือกำรแบ่งองค์ประกอบของควำมรักเป็น กำร
ประนีประนอม  กำรดูแลกันและกัน และกำรยอมรับในตัวตนนั้นก็มีลักษณะที่เหลื่อมล้ ำกัน  ไม่สำมำรถ
แยกเป็นเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ 

  3. มีกำรน ำทฤษฏีหลำยอย่ำงมำใช้มำกเกินไป  จนขำดกำรลงลึกและค้นพบควำมคิด
ใหม่อำทิ งำนวิจัยเรื่อง “ภำพควำมเป็นชำยจำกกำรสร้ำงตัวละครหลักในภำพยนตร์ของมำร์ติน สกอร์เซซี่” 
นอกจำกใช้แนวคิดเกี่ยวกับควำมเป็นชำย  ก็ยังมีแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม  แนวคิดเรื่องโครงสร้ำงกำร
เล่ำเรื่องในภำพยนตร์  แนวคิดกำรสร้ำงตัวละครในภำพยนตร์  แนวคิดและทฤษฎีจิตวิเครำะห์ แนวคิดเรื่อง
สัญญวิทยำ  แนวคิดเรื่องประพันธกร  แต่ไม่ได้ลงลึกในรำยละเอียดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยเฉพำะ 
  4. ข้อค้นพบที่ได้นั้นเป็นงำนช้ันเดียวที่หยุดนิ่ง  ไม่มีกำรโต้แย้งจำกนักคิดอื่น ๆ ในเรื่อง
เดียวกัน  อันเป็นผลที่สืบเนื่องมำจำกกำรยึดกรอบที่ได้ตั้งไว้เพียงหนึ่งเดียว  แทนที่จะยึดกำรศึกษำจำกตัว
บท  ค้นพบสิ่งที่มองเห็นและประมวลควำมคิดจำกนักคิดในเรื่องนั้นหลำยท่ำนในเวลำเดียวกัน  ด้วยวิธีนี้จะ
ท ำให้ค้นพบองค์ควำมรู้ใหม่ที่เกิดจำกกำรศึกษำครั้งนี้  โดยเฉพำะกำรศึกษำภำพยนตร์ในเอเชียที่มีพื้นฐำน
ทำงควำมคิดต่ำงกันไป  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงเรื่องกำรเช่ือมโยงควำมรักกับศำสนำพุทธ  อันที่จริงแล้ว
เป็นประเด็นที่น่ำสนใจ  ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรค้นพบควำมคิดใหม่ในเรื่องควำมรักกับภำพยนตร์จำกไทย  
เช่นเดียวกับค ำว่ำตระกูลภำพยนตร์ที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์นั้น   เป็นมุมมองที่หยุดนิ่งที่มองตระกูล
ภำพยนตร์ในเชิงเดี่ยว  ทั้งที่ในปัจจุบันกำรศึกษำภำพยนตร์เรื่องหนึ่งจะผสมผสำนกันเข้ำไว้หลำยตระกูล 
  5. มีงำนวิจัยบำงช้ินซึ่งได้ยึดภำพยนตร์เป็นที่ตั้ง  โดยวำงทฤษฏีเป็นพื้นฐำนอย่ำงกว้ำง ๆ  
โดยผู้วิจัยพร้อมที่จะค้นคว้ำหำควำมรู้นอกกรอบนั้น  ดังจะเห็นได้จำกกำรศึกษำเรื่อง “ลักษณะของ
ภำพยนตร์สำรคดีที่แสดงอัตวิสัยของไมเคิล มัวร์”  ซึ่งค้นพบว่ำภำพยนตร์สำรคดีของผู้ก ำกับผู้นี้มีทัศนคติ
จนเข้ำข่ำยอคติ  และได้ยกตัวอย่ำงสนับสนุนข้อสรุปของตน  แต่ผู้วิจัยก็มิได้ขยำยองค์ควำมรู้นี้ไปสู่กำร
ถกเถียงและพัฒนำเป็นแนวคิดเชิงทฤษฏีใหม่ได้ 
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    6. งำนวิจัยจ ำนวนหนึ่งวำงรำกฐำนอยู่บนทฤษฏีทำงสื่อสำรมวลชนมำกกว่ำ
ภำพยนตร์ศึกษำ  ซึ่งมีกรอบของกำรมองและกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน  อำทิ กำรศึกษำเรื่องผู้รับสำรกับ
ควำมรักเป็นกำรมองผู้ชมในฐำนะหมู่คณะ เป็นกำรตอบรับรวม (คล้ำยคลึงกับกำรศึกษำกำรตอบรับ
ทำงกำรตลำดอันเป็นที่นิยมในกำรศึกษำของสื่อสำรมวลชน)  แต่ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบรับในฐำนะ
จิตวิทยำปัจเจกชน  ซึ่งเป็นแนวทำงกำรศึกษำอันเป็นที่นิยมกว่ำในกำรศึกษำเรื่องทฤษฏีกำรตอบรับของ
ผู้ชมกับภำพยนตร์ 

7. น ำทฤษฎีมำใช้ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่ำงเช่น ข้อถกเถียงที่กล่ำวว่ำควำมหมำยของควำมรัก
ที่พบในภำพยนตร์ไทยนั้นล้วนเคยถูกกล่ำวถึงมำแล้วทั้งสิ้นตำมลักษณะยุคโพสต์โมเดิร์นในปัจจุบันน้ันถือว่ำ
ไม่ถูกต้องนัก ควำมคิดโพสต์โมเดิร์นในภำพยนตร์นั้นมีลักษณะเฉพำะในตัวของตนเอง   ซึ่งแตกต่ำงจำก
ทฤษฏีโพสต์โมเดิร์นในศิลปะแขนงอื่น  มิได้หมำยควำมว่ำสิ่งที่ท ำซ้ ำเพียงอย่ำงเดียว และกำรผลิตซ้ ำในสำย
ภำพยนตร์นั้นก็มีมิติที่เคลื่อนไหว  มิได้มีสภำวะที่หยุดนิ่งเพียงแค่นั้น   
  กำรวิเครำะห์ภำพยนตร์จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับตัวบทหรือตัวภำพยนตร์เองเป็นหลกั  
ซึ่งจะท ำให้ภำพยนตร์อยู่ในสภำวะที่ลื่นไหลมำกกว่ำยึดทฤษฎีเป็นตัวตั้ง (ซึ่งมักจะเป็นแนวคิดตะวันตก)  
วิธีกำรดังกล่ำวท ำให้ละทิ้งข้อค้นพบใหม่ที่อยู่นอกกรอบของกำรศึกษำไป   
 1.3.3.2 วำรสำรอ่าน  ข้อเขียนส่วนใหญ่เป็นงำนทำงวิชำกำรในลักษณะบทควำมหรือควำมเรียง
ขนำดยำวที่เรียกว่ำ essay ตำมมำตรฐำนสำกล  เป็นกำรวิเครำะห์บริบททำงสังคม  มำกกว่ำกำรวิเครำะห์
เชิงรูปแบบนิยม โดยยึดจำกตัวบทเป็นที่ตั้ง  ข้อเขียนส่วนใหญ่น ำเสนอโดยนักวิจำรณ์ไทย  นักวิชำกำร
ภำพยนตร์และนักวิชำกำรสำขำอื่น 
  เนื้อหำแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บทวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่มีควำมยำวมำกกว่ำงำนที่ตีพิมพ์ตำม
หนังสือพิมพ์และนิตยสำรทั่วไป  ลักษณะกำรเขียนจะแตกต่ำงกันไปตำมสไตล์ของนักเขียนแต่ละคน  มีทั้ง
ข้อเขียนเลียนแบบนวนิยำย  กำรวิเครำะห์เชิงบริบทและรูปแบบนิยม  กำรวิเครำะห์ตำมหลักประพันธกร 
กำรเปรียบเทียบข้ำมสำขำและข้ำมพรมแดน  มิได้ลงลึกทำงทฤษฏีภำพยนตร์มำกนัก  ส่วนใหญ่เป็นกำร
เขียนบทวิจำรณ์ภำพยนตร์เชิงลึก  โดยมิได้มีกำรประเมินคุณค่ำในเรื่องควำมดีงำมของภำพยนตร์เรื่อง
หนึ่งๆ  แต่วิเครำะห์ควำมหมำยของภำพยนตร์มำกกว่ำ  ผู้เขียนบำงท่ำนเป็นเพียงนักเขียนหรือนักแปลที่
แม้ว่ำจะไม่มีควำมรู้ในทำงภำพยนตร์มำกนัก  แต่ก็ได้น ำแง่มุมทำงสังคมมำใช้ในกำรวิเครำะห์ ส่วนใหญ่เป็น
ผลงำนของนักวิจำรณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักในบ้ำนเรำอยู่แล้ว   
 ประเภทที่ 2 เป็นบทควำมที่เน้นกำรแสดงควำมคิดเห็นเป็นหลัก  โดยแง่มุมควำมคิดเห็นนั้นมักจะ
แทรกควำมรู้รอบด้ำน อำทิ ปรัชญำ  กำรเมืองกำรปกครอง  ประวัติศำสตร์หรือศิลปะแขนงอื่น  จึงท ำให้
งำนมีควำมน่ำอ่ำนและกระตุ้นควำมคิดไว้อย่ำงหลำกหลำย อำทิ กำรอ้ำงอิงควำมจริงโดยฉันทำมติในกำร
วิเครำะห์ภำพยนตร์ไทยเรื่อง ฟ้ำต่ ำแผ่นดินสูง เป็นต้น  
 ประเภทที่ 3 เป็นบทควำมเชิงวิชำกำรที่มีกำรอ้ำงอิงหรือน ำแนวคิดด้ำนต่ำง ๆ มำเป็นหลักที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ทั้งทฤษฎีที่มำจำกภำพยนตร์หรือศำสตร์อื่น  อำทิ มำนุษยวิทยำ หรือ
หลักปรัชญำและศำสนำ 
   แม้ว่ำทฤษฏีส่วนใหญ่ในวำรสำรอ่าน  จะมีรำกฐำนมำจำกทำงตะวันตก  แต่ก็มีผู้เขียนบำงท่ำนที่ได้
น ำแนวคิดอย่ำงไทยหรือเอเชียมำช่วยในกำรวิเครำะห์บ้ำง  ดังจะเห็นได้จำก บทควำมเรื่อง "Shara : 
กระจกของศิลปิน" ของ อรรณนพ ชินตะวัน (2555) ซึ่งน ำหลักคิดว่ำด้วยกำรใช้พื้นที่ในสถำปัตยกรรมญี่ปุ่น
มำเป็นหลักของกำรวิเครำะห์  หรือกำรน ำเรื่องภูติผีปิศำจมำใช้ในกำรเปรียบเปรยกำรเล่ำเรื่องต่ำง ๆ  ใน
งำนวิจำรณ์ภำพยนตร์ของผู้ก ำกับฟิลิปปินส์ Lav Diaz โดย “filmsick”(2552)  
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 1.3.4 การประเมินคุณค่าโดยเกณฑ์อ่ืน  นอกจำกเกณฑ์ในเรื่องรูปแบบและเนื้อหำแล้ว  ยังมีกำร
ใช้หลักเกณฑ์อื่นมำใช้ในกำรวิจำรณ์ด้วยดังนี้ 

1.3.4.1 รูปแบบในกำรฉำยภำพยนตร์   พัฒนำกำรของเทคโนโลยีกำรฉำยภำพยนตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบกำรฉำยภำพยนตร์มีควำมหลำกหลำยด้วย  มีทั้ง  ภำพยนตร์ที่
ฉำยข้ึนจอ ภำพยนตร์จำกแผ่นดีวีดี และภำพยนตร์ที่เป็นแผ่นบลูเรย์  ส่งผลให้เกิดกำรวิจำรณ์ตำมรูปแบบ
กำรฉำยด้วย เช่น นิตยสำรเครื่องเสียงเน้นกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์จำกำรชมภำพยนตร์แผ่นบลูเรย์  ซึ่งเป็น
วิวัฒนำกำรสูงกว่ำแผ่นดีวีดีอีกก้ำวหนึ่ง  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ (ธวัชชัย, September 2012 : 130)  
 
 

 
 ผู้เขียนบำงท่ำนจะแยกงำนวิจำรณ์ของสื่อภำพยนตร์ตำมรูปแบบกำรฉำย ได้แก่ ภำพยนตร์ที่ฉำย
ในโรงภำพยนตร์กับภำพยนตร์ที่ออกแผ่นเป็นดีวีดี  โดยในส่วนของฉบับที่ฉำยในโรงภำพยนตร์นั้นจะเป็น
กำรประเมินคุณค่ำตำมลักษณะเนื้อเรื่องและกำรสร้ำงภำพยนตร์เรื่องนั้น  ๆ อย่ำงที่รู้จักกันทั่วไป  แต่
ส ำหรับฉบับดีวีดีจะเป็นกำรวิจำรณ์จำกคุณภำพของกำรผลิตแผ่นดังกล่ำวในประเทศไทย  ได้แก่ภำพและ
เสียง กำรพำกย์  และส่วนประกอบที่แถมท้ำยมำในฉบับดีวีดี ดังนี้ (นพปฎล ศรศิลป์, 2555 : 56)   
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  2.1.3.4.2 สุนทรียศำสตร์และวัฒนธรรมกำรชมภำพยนตร์  นอกจำกกำรประเมินคุณค่ำ
จำกภำพยนตร์แล้ว  ไม่ว่ำจะเป็นรปูแบบหรือเนือ้หำของภำพยนตร์แล้ว  นักวิจำรณ์บำงท่ำนก็น ำ
สุนทรียศำสตร์ในกำรชมภำพยนตรเ์ข้ำมำเป็นฐำนในกำรประเมินคุณค่ำไว้ด้วย โดยสุนทรียศำสตร์นั้นอำจ
เกิดจำกกำรชมภำพยนตร์ตำมรปูแบบกำรฉำยที่แตกต่ำงกัน ซึ่งประเทศไทยยังมิได้มกีำรศึกษำเรื่องนี้อย่ำง
จริงจัง แต่เริ่มปรำกฎใหเ้ห็นบ้ำงแม้จะไมล่ึกซึ้งมำกนัก  ข้ึนอยู่กับผูเ้ขียนแต่ละคนดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำง
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

“เรื่องควำมฝันกับภำพยนตร์น่ีก็ถูกเชื่อมโยงกันมำตั้งนำนแล้วครับ  ต้นต ำรับนักสร้ำงฝันอย่ำงพวกศิลปิน
เซอร์เรียลลิสต์ตอนต้นศตวรรษที่ 20 ก็ชอบสื่อภำพยนตร์มำก  เขำว่ำบรรยำกำศขณะดูหนังเหมือนกำรได้
ฝันไป  เป็นกำรหลุดออกไปจำกส ำนึกปรกติ  ซ่ึงก็เป็นประเด็นที่ศิลปินเหล่ำน้ีก็ท ำงำนกันอยู่  ผมเองน้ัน
ตอนมำชมภำพยนตร์เรื่องน้ีของวูดี้ อัลเลน  ควำมฝันได้ถูกกระตุ้นตั้งแต่ก่อนเข้ำชมด้วยซ้ ำ  ด้วยควำมที่
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ผมไปดูที่โรงภำพยนตร์สกำล่ำ  ควำมงดงำมอลังกำรของสถำนที่พำไปรู้สึกอย่ำงน้ันได้โดยไม่รู้ตัว  
บรรยำกำศต่ำง ๆ กระทั่งพนักงำน หรือระบบกำรซ้ือตั๋วชวนผมกลับไปสู่อดีตเม่ือครั้งที่มนต์ขลังของ
ภำพยนตร์ยังเป่ำสะกดคนได้ทั้งโลก  ส ำหรับผมแล้วควำมยิ่งใหญ่ของตัวอำคำรไม่ใช่แค่พยำนของยุคสมัย
อันรุ่งโรจน์  แต่ยังหมำยถึงกำรให้เกียรติภำพยนตร์ซ่ึงเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมของมนุษยชำติ” (ต๊ะ แสง
ประพำฬ กันยำยน 55 : 63) 

 
 

 กำรใช้ประสบกำรณ์ของผู้ชมข้ำงต้นอำจจะยังมิได้ลงลึกมำกนัก  โดยสิ่งที่น ำมำวิเครำะห์นั้นเป็น
กำรน ำควำมผูกพันส่วนตัวหรือวัฒนธรรมมำใช้  ดังจะเห็นได้จำกบทวิจำรณ์เรื่อง “Only God Forgives 
เดชไอ้ด้วน ควบซำมูไรพ่อลูกอ่อน” ของผู้วิจำรณ์ซึ่งใช้นำมปำกกำว่ำ “คนตัวเล็ก”  ผู้เขียนบอกว่ำกำรจะ
รับชม Only God Forgives ให้สนุกนั้น  อำจต้องอำศัยทั้งประสบกำรณ์กำรดูหนังและประสบกำรณ์ชีวิต
ประกอบกัน  โดยในส่วนของประสบกำรณ์ดูหนังนั้น  ผู้เขียนให้เหตุผลว่ำ ผู้ชมจะต้องเคยชมภำพยนตร์
ก ำลังภำยในของชอว์บรำเดอร์ยุค 60-70 ของผู้ก ำกับจำงเชอะ หรือภำพยนตร์ซำมูไรของญี่ปุ่น  จึงจะเห็น
อิทธิพลที่มีต่อกำรสร้ำงของผู้ก ำกับเรื่องนี้  ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องควำมรุนแรง  สไตล์กำรเล่ำเรื่องและลักษณะ
ตัวละครเงียบ ๆ แบบญี่ปุ่น  โดยในส่วนของประสบกำรณ์ชีวิตนั้น  ผู้เขียนได้ยกตัวอย่ำงไว้ในตอนท้ำยบท
วิจำรณ์ดังต่อไปนี้ 
  

Only God Forgives บอกผู้ชมว่ำ ควำมรุนแรงน้ันไม่จ ำเป็น โดยท ำมำกกว่ำกำรเล่ำเรื่องให้ผู้ชมน่ังดู  แต่
เรียกร้องผู้ชมให้เกิดควำมรู้สึกหวำดกลัวบำป  เข็ดขยำดควำมรุนแรง   หนังไม่ได้ปฏิบัติกับผู้ชมในฐำนะ
ลูกค้ำที่มำรอให้หนังมอบควำมบันเทิง  แต่ Only God Forgives เล่นงำนคนดูลงไปในควำมรู้สึก
หวำดเสียว  อึดอัดใจ  เพรำะสิ่งที่คนเรำควรรู้สึกต่อกำรท ำบำปท ำกรรม  ไม่ใชแ่ค่ท ำดีไปตำมค ำบอก  แต่
ต้องเกิดมำจำกส ำนึกส่วนลึกว่ำกระท ำควำมรุนแรงระดับน้ันกับผู้อ่ืนไม่ลง (ซ่ึงจุดน้ีเองที่จูเลียนแตกต่ำงจำก
แม ่ เพรำะเขำลงมือรุนแรงขนำดที่แม่สั่งไม่ลง)  ควำมหวำดกลัวบำปน้ันควรอยู่ในระดับสัญชำตญำณ
เดียวกับกำรห่วงอวัยวะจะขำดหำยไป ( คนตัวเล็ก, 2556 : 134-135 ) 

 
 
 กำรใช้มุมมองของผู้ชมในงำนวิจำรณ์ของต๊ะ แสงประพำฬ และ “คนตัวเล็ก” เป็นกำรวิจำรณ์จำก
ประสบกำรณ์ชมที่เกิดข้ึนนอกจอภำพยนตร์  มิใช่เป็นกำรวิเครำะห์จำกภำพหรือเนื้อหำที่เกิดข้ึนบนจอหรือ
ตัวบทเหมือนเดิมอีกต่อไป  แม้จะมิได้มีกำรอ้ำงอิงหลักวิชำกำรมำกนัก  แต่ถือได้ว่ำเป็นพัฒนำกำรอีกข้ัน
หนึ่ง  ส่วนกำรอ้ำงอิงตำมหลักวิชำน้ัน  ผู้วิจำรณ์บำงคนก็เริ่มน ำมำใช้ในกำรวิจำรณ์ของไทยบ้ำงแล้ว ดังจะ
เห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้   
  

“แกตลิฟไม่ได้ถ่ำยภำพยิปซีแบบธรรมดำ  แต่เขำจะออกแบบภำพเพื่อให้เกิดประสบกำรณ์ทำงเน้ือหนังมัง
สำ (carnal experience) หนังของแกตลิฟมักมีฉำกกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยและใช้ดนตรีประกอบที่
ยำวนำนจนดูคล้ำยกับคนเต้นร ำขณะเข้ำทรง  เขำพยำยำมกระตุ้นประสบกำรณ์ที่ก้ำวผ่ำนพรมแดนของ
ภำษำไปยังพรมแดนของประสำทสัมผัส  รำวกับว่ำกำรเป็นยิปซีคือกำรได้รับสิทธิพิเศษที่จะสัมผัสที่ 6 ใน
กำรเปิดรับธรรมชำติและสิ่งเหนือมนุษย์  และเขำก็ออกแบบภำษำภำพยนตร์เพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ชมได้ลิ้มรส
ผัสสะสัมผัสพิเศษเหล่ำน้ี” (ไกรวุฒิ จุลพงศธร, 2556 : 173)  

 
 ในกำรเขียนบทวิจำรณ์ข้ำงต้นนั้น  ผู้เขียนพยำยำมเช่ือมโยงประสบกำรณ์ของผู้ชมในกำรมองภำพ
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ที่เกิดจำกกำรออกแบบของผู้ก ำกับมำไว้ด้วยกันอย่ำงน่ำสนใจ แต่งำนที่เป็นควำมคิดใหม่เหล่ำนี้  ผู้เขียน
ควรจะตระหนักว่ำจ ำเป็นต้องให้รำยละเอียดหรือตัวอย่ำงที่จะท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจยิ่งขึ้น  มิใช่เพียงลอกกรอบ
ควำมคิดเข้ำมำไว้ ว่ำอะไรคือภำษำภำพยนตร์ที่เขำหมำยถึงในกำรเช้ือเชิญให้ผู้ชมเข้ำไปลิ้มรสสัมผัสพิเศษ
ดังกล่ำว  แตกต่ำงจำกข้อเขียนของประวิทย์ แต่งอักษร  ซึ่งไม่ได้นิยำมค ำศัพท์ใด ๆ ในกำรวิจำรณ์ฉำกใน
ภำพยนตร์ที่สำมำรถตรึงผู้ชมให้อยู่กับที่  ซึ่งก็คือกำรสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจ (spectacle) นั่นเอง แต่งำน
เต็มไปด้วยกำรอธิบำยสิ่งที่เกิดข้ึนเพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 

“ฉำกแอ็คชั่นที่ดุเด็ดเผ็ดมันใน The Bourne Ultimatum ที่เป็นทั้งกำรไล่ล่ำบนดำดฟ้ำที่ระเกะระกะไป
ด้วยสิ่งกีดขวำงและกำรดวลหมัดลุ่น ๆ ระหว่ำงพระเอกกับนักฆ่ำชำวอำหรับที่ฝีไม้ลำยมือใกล้เคียงกัน   
ทั้ง ๆ ที่มันเป็นฉำกที่กินเวลำพอสมควร  และไม่ได้ท ำให้เรื่องคืบหน้ำชักเท่ำใด  แต่ด้วยลีลำกำรเตะต่อย
ที่เห็นได้ชัดว่ำมีกำรออกแบบมำอย่ำงรัดกุม กำรล ำดับภำพที่หลำยครั้งก็หลำยครั้งก็รวดเร็วพอ ๆ กับ
กระสุนปืน  แต่น่ันก็ไม่ท ำให้ผู้ชมสูญเสียทิศทำง  อีกทั้งดนตรีประกอบที่เร่งเร้ำและกระแทกกระทั้น
อำรมณ์  ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่ช่วยดึงให้ผู้ชมเกำะติดเหตุกำรณ์และควำมเคลื่อนไหวที่อยู่เบื้องหน้ำ
อย่ำงไม่อำจถอนตัว (ประวิทย์ แต่งอักษร, 2012 : 170) 

 
 กำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์โดยกำรเช่ือมโยงกับผู้ชมนั้นอำจจะเริ่มมีให้เห็นบ้ำง  แต่ก็ไม่มำกนัก  
ทั้งนี้เพรำะยังขำดแคลนกำรศึกษำวิชำภำพยนตร์ศึกษำอย่ำงจริงจัง   ดังนั้นกำรประเมินเท่ำที่ผ่ำนมำ คง
เพียงน ำควำมรู้สึกส่วนตัวหรือประสบกำรณ์ของผู้เขียนมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์เท่ำนั้น  แต่ส ำหรับ
กำรเช่ือมโยงในส่วนของจิตวิทยำน้ัน  อำจจะพบเห็นบ้ำงในงำนของผู้ที่จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ  ซึ่งก็
ต้องวิเครำะห์ต่อไปว่ำสำมำรถเช่ือมโยงกับผู้อ่ำนไทยได้มำกน้อยเพียงไร  
 
 1.3.4.3 ข้อเขียนต่อยอด  ผู้วิจัยพบว่ำข้อเขียนส่วนหนึ่งมิได้มีลักษณะเหมือนบทวิจำรณ์หรือ
ประเมินคุณค่ำภำพยนตร์โดยตรง  แต่เป็นกำรน ำประเด็นที่ได้มำจำกภำพยนตร์มำเขียนต่อยอด  อำจจะ
เป็นกำรอธิบำยตัวละครในภำพยนตร์เรื่องนั้น  อำทิ ก ำเนิดของแวมไพร์ เพื่ออธิบำยต ำนำนตัวละครจำก
ภำพยนตร์เรื่อง ลินคอล์น ประธำนำธิบดีล่ำแวมไพร์ เป็นต้น  บำงครั้งก็อำจจะเช่ือมโยงกับสังคมทำง
ประวัติศำสตร์หรือสังคมร่วมสมัย  ดังจะเห็นได้จำก บทควำมเรื่อง “วรเจี๊ยก”  (คนมองหนัง, 2555 : 85) 
ได ้อธิบำยกำรใช้ลิงจำกภำพยนตร์มำแต่งภำพกรำฟิกส ำหรับกำรล้อทำงกำรเมืองในขณะนั้น  ดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี้ 
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 กำรต่อยอดยังรวมไปถึงประเด็นเนื้อหำกำรใช้ชีวิตทั่วไป  ไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นเรื่องกำรเมืองเทำ่นัน้  
ดังจะเห็นได้จำก กำรโยงประเด็นเรื่องชีวิตคู่จำกภำพยนตร์เรื่อง Silver Linings Playbook มำแต่งเป็น
ข้อเขียนเชิงล ำน ำ ของ ตุ่น บำงพรม (2556, 80-81)  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
 
 

 
 

 
 ข้อเขียนต่อยอดเชิงล ำน ำนั้นเคยเป็นที่นิยมมำกในช่วงยุคหลังเหตุกำรณ์ 6 ตุลำคม 2519 เมื่อ
นักเขียนส่วนหนึ่งน ำแรงบันดำลใจที่ได้มำจำกบทเพลงมำแต่งเป็นบทกวีหรือกลอนต่ำงๆ  เนื้อหำส่วนใหญ่
มักจะเป็นกำรแสวงหำตัวตนของผู้เขียน  โดยมีตัวอย่ำงของ “สิเหร่” ชัดเจนที่สุด แต่ปัจจุบันจะไม่ค่อยพบ
เห็นมำกนัก 

2.1.4 กำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำ  มุมมองในกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำนั้นข้ึนอยู่กับพื้นฐำนของผู้เขียนและ
แนวสิ่งพิมพ์นั้น ๆ  กล่ำวคือ ถ้ำผู้เขียนมีพื้นฐำนหรือควำมรู้ในสำขำอื่น ก็จะน ำควำมรู้นั้นมำใช้ในกำรเขียน
งำนวิจำรณ์ของตนด้วย  โดยทั่วไปมิได้มีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยนัก  ถ้ำจะมีอยู่บ้ำง มักจะปรำกฎในกำรปรับ
งำนวรรณกรรมมำเป็นงำนภำพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงกำรประเมินว่ำได้รวบรวมหรือให้ควำม
เคำรพกับต้นฉบับอย่ำงมำกน้อยเพียงไร  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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“...สำระในควำมเป็นโศกนำฏกรรม ...พลังในกำรแสดงและกำรก ำกับกำรแสดง ตลอดจนสีสันและ
ท่วงท ำนองในเชิงกวีนิพนธ์แห่งประพันธกรรมที่สื่อสำรบทพูดด้วยควำมเป็นร้อยกรองอันไพเรำะและ
งดงำม (Verse Drama) ภำษำที่สละสลวยในเชิงวรรณกรรม (Literary Language) ยังคงถูกน ำมำใช้ใน
หนังเรื่องน้ี …” (สกุล บุณยทัต, 2555: 49)   

 
 สกุล บุณยทัต ใช้ควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรบทละครมำเป็นพื้นฐำนในกำรมองศิลปะแขนงใหม่อย่ำง
ภำพยนตร์   ซึ่งอันที่จริงยังมิได้เป็นกำรมองข้ำมสำขำอย่ำงสมบูรณ์  เพรำะในควำมจริงแล้ว  ภำพยนตร์
เรื่อง Coriolanus ได้คงบทสนทนำต้นฉบับไว้ทุกประกำร  แต่ได้ปรับเฉพำะในส่วนของกำรแต่งกำยและยุค
สมัยของเรื่องเท่ำนั้น  ดังนั้นกำรที่จะกล่ำวว่ำมีกำรใช้ภำษำสละสลวยในเชิงวรรณกรรมนั้นอำจไม่ถูกต้องนัก  
เพรำะงำนฉบับภำพยนตร์ มิ ได้มี กำร คิดค้นใหม่   แต่ เป็นกำรรักษำตำมต้นฉบับ ไ ว้ทุกอย่ำ ง  
 ลักษณะกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำที่พบเห็นอีกประกำรหนึ่งก็คือ กำรเปรียบเทียบบรรยำกำศและ
อำรมณ์ของภำพยนตร์กับงำนต้นฉบับ ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้   
 

“The Grapes of Wrath จึงถูกสร้ำงออกมำอย่ำงชนิดที่บรรยำกำศโดยภำพรวมของหนังอยู่ในระดับที่
ผู้ชมทั่วโลกสำมำรถรับได้  โดยไม่ได้เดินตำมโหมดแห่งควำมรู้สึกที่เข้มข้นจริงจังกดดันอย่ำงหนักอ้ึงใน
อำรมณ์เหมือนกับเน้ือหำในนวนิยำยของสไตน์เบ็ค  ด้วยควำมที่เป็นนวนิยำยที่มีเน้ือหำยำวนับพันหน้ำ  
กำรเขียนบทหนังให้ตรง  และเดินเรื่องตำมนวนิยำยทั้งหมดทุกตัวอักษรเพื่อบรรจุอยู่ในหนังที่มีควำมยำว
เพียงแค่ 2 ชั่วโมง  จึงเป็นเรื่องยำกพอสมควร  ดังน้ันฟอร์ดจึงก ำหนดให้เป็นเน้ือหำในส่วนของกำรบอก
เล่ำรำยละเอียดของบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมโดยรวมในยุคเศรษฐกิจตกต่ ำสั้นลง  โดยในหนังจะให้
เห็นภำพน้อยที่สุด  แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภำพในควำมน้อยน้ัน  ภำพแต่ละภำพที่สื่อประเด็นน้ีออกมำ
ให้ผู้ชมเห็นจึงทรงพลัง และซึมซับเข้ำไปในจิตใจของผู้ชม” (สมบุญ เถกิงนำม, 2556 : 59 ) 

  
 สิ่งที่น่ำจะน ำมำศึกษำต่อไป ก็คือ กำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำโดยใช้ศำสตร์ควำมรู้ของสำขำหนึ่งมำใช้กับ
อีกสำขำเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่  ในเมื่อควำมรู้ของสำขำหนึ่งนั้นก็มีรูปแบบเฉพำะ  เท่ำที่ผ่ำนมำนั้นกำร
มองข้ำมสำขำในสังคมตะวันตกส่วนใหญ่เป็นกำรน ำทฤษฏีจำกสำขำอื่นมำประยุกต์  เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่และหำลักษณะเฉพำะในสำขำภำพยนตร์เองต่อไป  
    2.1.5 บทวิจำรณ์ในนิตยสำรเฉพำะด้ำน  ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำหนังสือพิมพ์และนิตยสำรยังคงเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เปิดพื้นที่ให้กับภำพยนตร์อยู่เสมอ  ดังนั้นภำพยนตร์จึงกลำยเป็นองค์ประกอบส ำคัญใน
นิตยสำรเฉพำะด้ำนหลำยเล่ม  ทั้งที่ไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกันเลย  มักจะน ำเสนอในรูปแบบของบทแนะน ำ
ทั้งขนำดยำวและสั้น หรือที่ เรียกว่ำ review นั่นเอง  ไม่เน้นให้ยำกเกินไป  สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1.5.1 นิตยสารผู้ชาย  เป็นกลุ่มนิตยสำรที่ปรับรูปแบบกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์มำกที่สุด  แทนที่
จะเป็นบทควำมยำวและมีกำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์เรื่องหนึ่งอย่ำงที่รู้จักกันทั่วไป  แต่นิตยสำรผู้ชำย
มักจะปรับข้อเขียนให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น  เช่น นิตยสำร GM คงรูปแบบบทวิจำรณ์ขนำดยำวเฉพำะ
กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ประเทืองอำรมณ์ (คอลัมน์ Good Nude Scenes) นอกนั้นก็ได้ปรับรูปแบบออกไป
เป็นบทวิจำรณ์ประกอบภำพ  โดยเช่ือมประเด็นโยงกับสังคมทั่วไป (คอลัมน์ Decoding Film)  หรือ
น ำเสนอเป็นสำรคดีพิเศษของชุดภำพยนตร์ที่มีเนื้อหำแบบเดียวกัน (Review) (ตัวอย่ำงหน้ำ 27 และ 28)   
 ลักษณะพิเศษอีกอย่ำงหนึ่งที่พบก็คือ นิตยสำรผู้ชำยบำงเล่มจะเลือกวิจำรณ์เฉพำะภำพยนตร์อีโร
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ติกเท่ำนั้น เช่น คอลัมน์ Good Nude Scenes ในนิตยสำร GM และคอลัมน์ Viva Erotica ในนิตยสำร 
Mix 
 2.1.5.2 นิตยสารอาหาร  มีเฉพำะนิตยสำร Gourmet & Cuisine เพียงฉบับเดียวเท่ำนั้นที่ตีพิมพ์
บทวิจำรณ์ขนำดยำว  โดยเน้นประเด็นอำหำรหรือกำรบริโภคที่มีอยู่ในภำพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ ท่วงท ำนอง
สนุกสนำน  มำกกว่ำจะวิเครำะห์โดยเช่ือมโยงกับศำสตร์ใด  ๆ  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้   
 

“หำกนิยำมนิสัยของฮอบบิทออกมำเป็นข้อ ๆ เรำคงบอกว่ำฮอบบิทคือ “นักชิมตัวแม่” เลยทีเดียวก็ว่ำได้  
เพรำะถ้ำใครเคยอ่ำนวรรณกรรมชิ้นน้ี คงรู้กันดีว่ำพวกเขำกินอำหำรกันถึงวันละ 7 ม้ือ! อันได้แก่ ม้ือเช้ำ 
ม้ือหลังเช้ำ ม้ือสิบเอ็ดโมง ม้ือเที่ยง ม้ือน้ ำชำ ม้ือเย็น และม้ือดึก  ทั้งน้ีไม่รวมของว่ำงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ขอ
อนุญำตเรียกว่ำกินทั้งวัน (เลยดีกว่ำ)  แต่ถึงกระน้ันแม้ใครจะกล่ำวว่ำฮอบบิทกินอำหำรได้ทุกประเภท  
แต่พวกเขำก็มีอำหำรโปรดเหมือนกับคนอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเห็ด ช็อกโกแลต และเหล้ำเอล ที่ส ำคัญฮอบ
บิทยังเก่งกำจเรื่องงำนครัว  แถมมีฝีมือท ำขนมโดยเฉพำะขนมเค้กอีกด้วยนะ” (แก้มแดง, 2013 : 112) 

 
 2.1.5.3 นิตยสารความรักและเรื่องเพศ  เป็นนิตยสำรที่น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรักและ
เพศสัมพันธ์เป็นหลัก  พบว่ำ นิตยสำร In Love มีคอลัมน์บันเทิงที่ช่ือว่ำ “โรแมนติกบนแผ่นฟิลม์”  โดย
เลือกภำพยนตร์รักมำวิจำรณ์เป็นหลัก  แต่ลักษณะกำรเขียนจะเป็นกำรเล่ำเรื่องมำกกว่ำ  ซึ่งบำงครั้งก็ไม่ใช่
ประเด็นเกี่ยวกับควำมรักแต่อย่ำงใด  นิตยสำรดังกล่ำวไม่มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินคุณค่ำมำกนัก  แต่
มักจะเน้นกำรเขียนในท่วงท ำนองสนุกสนำนแต่เพียงอย่ำงเดียว 

2.1.5.4 นิตยสารท่องเที่ยว  มีกำรน ำเสนอข้อเขียนด้ำนภำพยนตร์อยู่บ้ำง  แต่มักจะเป็นกำรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ เท่ำนั้น  ยกเว้นนิตยสำร Barefoot ที่มีคอลัมน์วิจำรณ์โดยเฉพำะช่ือ 
filmnorama  โดยมีรูปแบบและกำรเขียนแตกต่ำงกันไปข้ึนอยู่กับผู้เขียนและภำพยนตร์ที่เลือกมำน ำเสนอ  
งำนบำงช้ินก็เป็นกำรประเมินคุณค่ำในเรื่องรูปแบบ  งำนบำงช้ินก็เน้นกำรประเมินคุณค่ำในเรื่องเนื้อหำ  
ข้อเขียนบำงช้ินมีลักษณะเป็นกำรวิจำรณ์เชิงล ำน ำหรือกวีนิพนธ์  โดยบรรยำยและสร้ำงควำมหมำยใน
เรื่องรำวและชีวิตของตัวละคร  เช่ือมโยงกับควำมทรงจ ำของผู้เขียน ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้   
 

 
 

“เรำจะไม่มีทำงหำเพื่อนได้อย่ำงที่เรำมีในวัย 12 ปีได้อีก” กอร์ดี้พูดไว้อย่ำงน้ัน  เม่ือเขำเติบโตและผ่ำนโลก
มำกว่ำครึ่งชีวิต  เพื่อนเรำในตอนน้ันอำจเป็นเพื่อนที่คบกันอยู่หรือห่ำงกันไปแล้ว   
        แต่สิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นได้อีก คือ วิธีกำรที่เรำมองโลก  วิธีกำรที่เรำแสดงออกต่อกัน  เรำคงมีควำม
ทรงจ ำสนุก ๆ บำงอย่ำงกับเพื่อนของเรำในวัยปลำยชั้นประถม  คุณค่ำที่หลงเหลืออยู่ที่พอให้นึกถึงและหำ
ควำมสุขเล็ก ๆ ไปกับมัน  เพรำะไม่ว่ำในช่วงเวลำไหน  สิ่งที่เรำพอจะนึกออกก็คือ เรำมีเพื่อนสักคนให้นึก
ถึงในช่วงเวลำน้ัน ๆ และน่ันท ำให้รู้ว่ำ เรำไม่เคยอยู่คนเดียวเลย” (nidnok koppoets, 2013 : 115) 

 
 
 ผู้เขียนเลือกภำพยนตร์เรื่อง Stand By Me มำวิจำรณ์ลงคอลัมน์ filmnorama  เพื่อตีพิมพ์
ประจ ำฉบับจะพำเที่ยวกำญจนบุรี  โดยให้เหตุผลว่ำตัวละครหลัก 4 คนเดินทำงผจญภัยตำมเส้นทำงรถไฟ  
ซึ่งกำญจนบุรีก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่สำมำรถเดินทำงโดยรถไฟได้  จำกนั้นผู้เขียนได้เช่ือมโยงกำรเดินทำงของ
ตัวละครเด็ก 4 คนตำมทำงรถไฟ คู่ขนำนไปกับจินตนำกำรของผู้อ่ำนในกำรเดินทำงด้วยรถไฟไปตำม
เส้นทำงกำญจนบุรี  ภำษำและแง่มุมต่ำง ๆ ที่ผู้เขียนใช้จะเปรียบเสมือนกำรส่งต่อประสบกำรณ์ของตัว
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ละครผ่ำนไปยังผู้ชม (หรือผู้อ่ำน) ทั้งในแง่ของกำรเรียนรู้บำดแผลในใจ และวิธีกำรมองโลก  ว่ำไปแล้ว
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวละครนั้นก็เป็นไปในแนวทำงเดียวกับเนื้อหำของนิตยสำร อำจจะเป็น
ประสบกำรณ์ร่วมที่ผู้เขียนเคยมีเช่นกัน  กำรน ำเสนอเนื้อหำคอลัมน์นี้ส่วนหนึ่งก็มำจำกควำมทรงจ ำ  27 ปี
หลังจำกที่ภำพยนตร์ถูกสร้ำงขึ้น 
   2.1.5.5 นิตยสารธรรมะ  ในกำรวิจัยครั้งนี้ พบว่ำมีนิตยสำรธรรมะ 2 ฉบับที่น ำเสนอบทวิจำรณ์
ภำพยนตร์  ได้แก่ ธรรมลีลำ และอุดมศำนต์ ซึ่งนิตยสำรทั้งสองฉบับไม่ได้เน้นกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ตำม
รูปแบบ แต่จะน ำมำเช่ือมโยงกับหลักธรรมหรือแทรกอุดมคติของชีวิต เช่น นิตยสำร “ธรรมลีลำ” เจำะกลุ่ม
เด็กหรือเยำวชน ภำพยนตร์ที่เลือกมำวิจำรณ์มักจะเป็นนิทำนมำกกว่ำ  ส่วนเนื้อหำนั้นก็จะน ำมำเช่ือมโยง
กับศำสนำพุทธ เช่น บทวิจำรณ์ดังต่อไปนี้ที่ได้น ำหลักธรรมว่ำด้วยหน้ำที่ของบิดำมำรดำที่มีต่อบุตรและ  
กำรเช่ือมโยงศำสนำพุทธกับต้นไม้ หรือหลักอิทธิบำท 4 มำใช้ 
 
 

"… ควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นของสองพ่อลูกกับหุ่นยนต์เหล็กหน่ึงตัวน้ัน  หำกน ำหลักทำงพุทธศำสนำมำเปรียบก็
คงมำจำกรำกฐำนส ำคัญที่เรียกว่ำ อิทธิบำท 4 น่ันเอง  สองพ่อลูกชำร์ลี - แมกซ์ เคนตัน ต่ำงมี ฉันทะ พึง
พอใจกับภำรกิจ หน้ำที่ของตน  ในกำรแข่งขันกีฬำหุ่นยนต์เหล็ก  ซ่ึงเม่ือมีควำมรักในสิ่งที่ตนกระท ำแล้ว  
จึงน ำไปสู ่วิริยะ พำกเพียรอย่ำงต่อเน่ืองทั้งกำรฝึกซ้อม  แสวงหำเทคโนโลยี และเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะท ำให้
งำนที่ตนรักน้ัน  ควบคู่ไปกับจิตตะ  ควำมเอำใจใส่ไม่ทอดทิ้งควำมใฝ่ฝันของตนเอง  รวมทั้งยังมีสมำธิ
มุ่งม่ัน  แน่วแน่กับ สิ่งที่อยู่ตรงหน้ำ  และข้อสุดท้ำย คือ วิมังสา หรือกำรสอดส่อง ตรึกตรองในเหตุผลของ
สิ่งที่กระท ำให้ลึกซ้ึง (ชยวรรค มำนะศิริ, 2012 : 53) 
 
 

นิตยสำร อุดมศำนต ์ก็น ำเสนอเนื้อหำในลักษณะเดียวกันในกำรน ำภำพยนตร์เรื่อง Lord of the 
Ring มำวิจำรณ์ โดยประเด็นที่กล่ำวถึงล้วนเป็นข้อคิดที่จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่ำนสืบไป ดังนี ้
 
 

"ใน The Lord ภำคแรกน้ัน  แกนดัล์ฟได้สอนโฟรโดไม่ให้ตัดสินคนอ่ืน  เม่ือเขำพูดถึงกอลล่ัมในแง่รังเกียจ
เดียดฉันท์และเตือนสติให้ท ำปัจจุบันให้ดีที่สุด  อย่ำไปเสียใจกับเรื่องที่ผ่ำนมำแล้ว …" (ภูมินทร์ พงษ์ไกร
กิตติ, 2556 : 63) 

 
 2.1.5.6 นิตยสำรสุขภำพ  ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเสนอบทแนะน ำ (review) ขนำดสั้น  โดยมีเฉพำะ
นิตยสำรหมอชาวบ้านเท่ำนั้นที่น ำเสนอบทวิจำรณ์ขนำดยำว โดยให้คุณหมอเป็นผู้เขียน (นพ. สมศักดิ์ 
ชุณหรัศมิ์)  แนวกำรเขียนมักจะเป็นกำรเล่ำเรื่องและสร้ำงควำมหมำยให้กับชีวิต    โดยภำพยนตร์ที่เลือก
มำเขียนนั้นก็เป็นกำรให้ก ำลังใจเช่นเดียวกัน  ดังนี ้
 
 

"เขำแค่อยำกเล่ำนิทำนผจญภัยที่เปี่ยมจินตนำกำร  แล้วแถมแง่คิดให้ไปคิดต่อเอำมัน  หรือก ำลังเขียน
ปริศนำธรรมเล่มย่อย  ให้คนอ่ำนและคนดูเอำไปพิจำรณำกำรด ำเนินชีวิตที่ผ่ำนมำว่ำภำยใต้ควำมจริงที่
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำต้องใช้ ปัญญำ (ควำมรู้) และ วิริยะ (ควำมพยำยำม) เป็นสองสิ่งส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต  
เรำมีที่ส ำหรับ ศรัทธำ และ สติ มำกน้อยแค่ไหนเพียงไร" (นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, 2556 : 71)   
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 กำรเขียนบทวิจำรณ์โดยนำยแพทย์น้ันเป็นสิ่งที่นิยมกันมำกในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำ  เมื่อนำยแพทย์
หลำยคนก้ำวเข้ำมำเขียนหนังสือจนประสบควำมส ำเร็จในกำรเขียน อำทิ นำยแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลกำร
พิมพ์ (เขียนเรื่องกำร์ตูน)  ผมอยู่ข้างหลังคุณ (เป็นจิตแพทย์) จนท ำให้จิตแพทย์หลำยท่ำนก็เริ่มเขียน
บทควำมเกี่ยวกับภำพยนตร์เพื่อให้ก ำลังใจและสร้ำงควำมหมำยในชีวิต 

2.1.5.7 นิตยสารเครื่องเสียง เป็นกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้พื้นที่กับกำรวิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก  บำงฉบับ
มีถึง 3 ช้ิน  ส่วนใหญ่เป็นกำรประเมินภำพยนตร์จำกคุณค่ำทำงเทคโนโลยีทำงภำพและเสียงดังต่อไปนี้   
 
  

“บอกรำยละเอียดของตัวหนังไปแล้ว  มำดูว่ำแผ่นบลูเรย์ให้อะไรมำบ้ำง  ตัวแผ่นเป็นแบบคอมโบ้มีทั้งบลู
เรย์และดีวีดีในแพ็คเกจเดียวกัน  คุณภำพของภำพอยู่ในเกณฑ์ดีมำกทีเดียว  ภำพให้รำยละเอียดสมจริง
ในบรรยำกำศย้อนยุค  สีด ำเป็นด ำ  โทนสีสันเหมือนดูจำกโรงภำพยนตร์  เป็นแผ่นบลูเรย์เข้ำขั้นมำตรฐำน  
ระบบเสียงให้มำแบบเต็มสูบ DTS-HD Mater Audio 7.1 แยกแยะเสียงล ำโพงคู่หน้ำ – หลังได้
บรรยำกำศเหมือนอยู่ในเหตุกำรณ์  เสียงซำวน์เอ็ฟเฟ็กต์อย่ำงเช่น เสียงปืน ระเบิด หนักแน่น ซับวูฟเฟอร์
ต้องท ำงำนหนัก” (จอมยุทธไร้ส ำนัก, 2555 : 50) 
2.1.6 มุมมองที่มีต่อภำพยนตร์ - ภำพยนตร์เป็นผู้กระท ำและเป็นสิ่งมีชีวิต  ลักษณะกำรวิจำรณ์

ภำพยนตร์ของไทยมีควำมโดดเด่นอย่ำงหนึ่งซึ่งแตกต่ำงจำกกำรเขียนวิจำรณ์ทั่วไป  กล่ำวคือ กำรมองว่ำ
ภำพยนตร์เป็นสิ่งมีชีวิต  เป็นผู้กระท ำ  มิใช่เป็นเพียงวัตถุที่ถูกสร้ำงโดยผู้ก ำกับและถูกมองโดยผู้ชมเท่ำนั้น  
ดังนั้นค ำที่ใช้เรียกแทนภำพยนตร์ต่ำง ๆ มักจะแสดงนัยถึงกำรมีชีวิต  เป็นเพื่อนของผู้ชมและบำงครั้งก็เป็น
ผู้ที่มีอ ำนำจเหนือผู้ชมด้วยเช่นกัน  ดังจะเห็นได้จำกค ำเรียกแทนสื่อภำพยนตร์ในบทวิจำรณ์ดังต่อไปนี้ 
 “หนังก็เปลี่ยนตัวเองเป็นหนังตลกหน้ำตำยเสียเฉย ๆ  แต่ช่วงสำมสิบนำทีสุดท้ำย หนังก็กลับเข้ำสู่
ควำมจริงจังและธีม 'นิทำน' อีกครั้ง”  (คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง, 2012 : 44)  
 “หนังเล่ำให้ผู้ชมรู้จักแต่บุคลิกของตัวละคร / หนังใช้กำรจัดองค์ประกอบภำพ / หนังที่วำงตัวเอง
ไว้บนเป้ำหมำยเลิศเลอ  (นรำ2, 2554 : 148-149 ) 
 “สิ่งที่หนังปฏิบัติต่อแองจี้จึงกลำยเป็นประเด็นที่สร้ำงควำมขัดแย้งในใจคนดูยุคนี้  ซึ่งมีวิธีคิดที่สวน
ทำงกับสิ่งที่หนังก ำลังน ำเสนอ” (มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์, 2555 : 62-63) 
 “หนังมักจดจ้องพวกเขำในกับดักของกำรงำน  หนังถ่ำยภำพหมู่บ้ำนอันนิ่งงันในมนต์เสน่ห์ของ
ละครวิทยุ  หนังตลบหลังคนดูด้วยกำรฉำยภำพคณะละครวิทยุให้เห็นกันจริง  ๆ (filmsick, 2552: 124)   
 ผู้ที่มีมุมมองเหล่ำน้ี  ส่วนใหญ่เป็นนักวิจำรณ์ภำพยนตร์หรือผู้ที่มีควำมช่ืนชอบภำพยนตร์เป็นพิเศษ  
แสดงให้เห็นควำมผูกพันและควำมรักที่พวกเขำมีต่อภำพยนตร์ ซึ่งถ้ำหำกมีกำรน ำลักษณะกำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์ของไทยอันโดดเด่นนี้ไปศึกษำอย่ำงละเอียดต่อไป  อำจพัฒนำไปสู่ข้อค้นพบที่น่ำสนใจได้อีก
ต่อไป 

2.1.7 กำรเขียนวิจำรณ์เชิงทดลอง  บทวิจำรณ์ส่วนใหญ่ที่น ำมำศึกษำในครั้งนี้  มักจะน ำเสนอผ่ำน
มุมมองของนักวิจำรณ์ในฐำนะที่เป็นฟันเฟืองหนึ่งในโลกของกำรเสพภำพยนตร์   ซึ่งประกอบไปด้วย
ภำพยนตร์  นักวิจำรณ์ และผู้ชม  นักวิจำรณ์มักแสดงบทบำทที่อยู่ตรงกลำงระหว่ำงโลกของภำพยนตร์กับ
ผู้ชม  โดยอำจจะแสดงให้เห็นตัวตนของผู้เขียนอย่ำงชัดเจนหรือไม่ก็ตำม เช่น “ผม ดิฉัน ผู้เขียน เรำ”  บ้ำง
ก็ระบุผู้อ่ำนเป็นเพื่อนร่วมสนทนำด้วยสรรพนำม “คุณ”  เช่นกัน ล้วนแสดงให้เห็นว่ำ ภำพยนตร์เป็นเพียง
บุคคลที่สำมในแวดวงสนทนำโลกของกำรเสพภำพยนตร์ 
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ในกำรศึกษำครั้งนี้ พบกำรเขียนเชิงทดลองอยู่ 2 ช้ินที่ไม่ได้วำงองค์ประกอบดังกล่ำวตำมบทบำท
เดิมอีกต่อไป  แต่ได้สมมติตนเองเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่ำเรื่องรำวให้กับตัวละครอื่นในภำพยนตร์เรื่อง
เดียวกัน  โดยสอดแทรกประเด็นกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์และสร้ำงควำมหมำยของภำพยนตร์ไปด้วย  ดังจะ
เห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

     
ท่ำนคะ เรื่องไม่ได้จบลงแค่น้ัน  มันไม่ใช่เหตุผลเรื่องตัวบุคคล  ควำมรัก  ควำมชอบเพียงอย่ำงเดียว  โลก
ของพ่อและแม่ต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง  ทั้งคู่ด ำเนินชีวิตด้วยทัศนคติอันเป็นคู่ขนำนที่ไม่มีวันบรรจบ  พ่อเป็น
ตัวแทนของโลกใบเก่ำ  ผู้ชำยอิหร่ำนที่รักครอบครัว  ยึดม่ันในศำสนำ  ขณะที่แม่เป็นภำพสะท้อนของ
ผู้หญิงยุคใหม่คล่องแคล่ว  ท ำงำนเก่ง รักเสรี พร้อมปลดเปลื้องค่ำนิยมภรรยำแบบเก่ำแล้วโบยบินไปสู่ที่ที่
ดีกว่ำ 
 
 ฉันเชื่อว่ำทั้งคู่ยังรักกันอยู่  แต่เรื่องบำงเรื่องควำมรักก็ไม่มีพลังมำกขนำดน้ัน 
 ควำมขัดแย้งน้ีเห็นได้ชัดเจนในฉำกเปิดของหนัง  กำรโต้เถียงต่อหน้ำศำลของพ่อและแม่ท่ำนคง
เห็นแล้วว่ำคุณแม่ต้องกำรอพยพไปอยู่ต่ำงประเทศโดยให้เหตุผลว่ำไม่อยำกให้ฉันเติบโตในประเทศน้ี  แต่
พ่อไม่ยอมไปเพรำะต้องดูแลคุณปู่ซ่ึงป่วยเป็นอัลไซเมอร์  แม่กล่ำวว่ำ “เขำยังไม่รู้ด้วยซ้ ำว่ำคุณเป็นลูก!”  
ทว่ำพ่อเถียงกลับทันควัน “แต่ผมรู้ว่ำเขำเป็นพ่อ” (นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, 2012 : 038)  

 
 
 จำกตัวอย่ำงดังกล่ำวในภำพยนตร์เรื่อง Nader and Simin, A Separation  ผู้วิจำรณ์ได้ใช้มุมมอง
ของตัวละครผู้เป็นลูกสำววัย 11 ขวบ ของตัวละครหลักในเรื่องเล่ำเรื่องรำวที่เกิดข้ึนกับครอบครัวของตน
ให้กับผู้พิพำกษำ ในลักษณะของค ำให้กำร แทรกด้วยวิเครำะห์ควำมหมำยในเชิงบริบท  ทั้งกรอบของสังคม
อิหร่ำนที่ควบคุมกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของประชำชน  ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิสตรี  ควำมรับผิดชอบของผู้เป็น
ชำยในสังคม  ควำมเช่ือในศำสนำ  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงชนช้ัน จนท ำให้ผู้บริสุทธ์ิอย่ำงเธอกลำยเป็นผู้ที่
ต้องรับชะตำกรรมมำกที่สุด  ซึ่งกำรถ่ำยทอดวิธีนี้  นอกจำกจะท ำให้ข้อเขียนน่ำสนใจแล้ว  ยังเป็นกำร
ทดลองกำรเขียนวิจำรณ์รูปแบบใหม่อีกด้วย 

กำรวิจำรณ์โดยผ่ำนตัวละครใดตัวละครหนึ่งนั้นยังแสดงให้เห็นในข้อเขียนของเอกรำช มอญวัฒ ที่
สมมติตนเองเป็นคุณป้ำของปีเตอร์ ชำยหนุ่มผู้แปลงตัวเป็นมนุษย์แมงมุมในภำพยนตร์เรื่อง Spiderman 
โดย  ผ่ำนสื่อจดหมำยเนื้อหำที่น ำเสนอนั้นมีทั้งกำรแปลงกำร์ตูนเป็นภำพยนตร์  ควำมหมำยของตัวละคร
และเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเรื่องกับกำรตัดสินใจประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ  ไปด้วย  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำง
ต่อไปนี้ 

 
 

 ป้ำเดำของป้ำเองนะว่ำ ที่แฟนหนังสือกำร์ตูนของหลำนให้กำรต้อนรับดีอีกครั้ง  ไม่ใช่เพรำะ
หลำนมีพลังพิเศษ  ไต่ก ำแพงหรือมีประสำทสัมผัสเหมือนแมงมุมอะไรนั่นหรอก  แต่เพรำะ
ตัวละครของหลำนเป็น วัยรุ่น ต่ำงหำก  ป้ำว่ำมันเป็นเหมือนอัตลักษณ์ส่วนตัวของหลำน  
มันท ำให้หลำนมีควำมโดดเด่นกว่ำฮีโร่คนอื่น ๆ และท ำให้คนอ่ำนมีอำรมณ์ร่วมไปกับตัว
ละครของหลำนได้ง่ำย 
  เอ เหมือนป้ำจะได้ยินใครสักคนในหนังพูดประโยคที่ว่ำ เรำเป็นใคร?  อ้อ ป้ำนึก
ออกแล้ว  คนน้ันคือคุณครูที่อำจจะสอนวิชำเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือกำรเขียนหนังสือ  ที่
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หลำนเข้ำเรียนสำยตอนท้ำยเรื่องนั่นไง  ป้ำไม่แน่ใจว่ำหลำนจะตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอนหรือ
เปล่ำ  แต่ป้ำได้ยินและตั้งใจฟังเลยล่ะ  คุณครูบอกประมำณว่ำ หลำยคนเช่ือว่ำในโลกนี้มี
พล็อตเรื่อง 10 แบบ (ป้ำไม่แน่ใจว่ำได้ยินจ ำนวนพล็อตมำถูกมั๊ย แต่ควำมหมำยคือ มีพล็อต
หลำยแบบ)  แต่ครูเขำเช่ือว่ำในโลกนี้มีพล็อตเพียงแบบเดียว  นั่นคือ เรำเป็นใคร  ป้ำเช่ือ
ของป้ำเองนะว่ำ คุณครูเขำก ำลังพูดสรุปหนัง The Amazing Spider-Man อยู่ และป้ำดีใจที่
คุณครูเขำคิดเหมือนป้ำ (เอกรำช มอญวัฒ, 2555 : 144-145) 
 

  
 รูปแบบกำรเขียนทั้งในลักษณะของค ำให้กำรหรือจดหมำย  อำจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในแวดวงกำร
เขียนวรรณกรรม  ซึ่งมักจะมีกำรทดลองกำรเขียนอยู่ตลอดเวลำ  แต่ส ำหรับวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์นั้น  สิ่งที่
เกิดข้ึนถือว่ำเป็นควำมพยำยำมน ำเสนอวิธีกำรเขียนวิจำรณ์รูปแบบใหม่ที่น่ำสนใจ  ท ำให้งำนมีลักษณะน่ำ
อ่ำนยิ่งขึ้นโดยมิได้ลดคุณค่ำของกำรวิจำรณ์น้อยลงเลย  อย่ำงไรก็ตำม กำรทดลองมักจะปรำกฏออกมำให้
เห็นเพียงในรูปแบบกำรเขียนเท่ำนั้น  แต่ในส่วนของเนื้อหำยังคงเป็นลักษณะเก่ำที่มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
แต่อย่ำงใด 
    รูปแบบกำรเขียนวิจำรณ์เชิงทดลองอีกลักษณะหนึ่งที่มีควำมโดดเด่น  พบได้ในข้อเขียนของ วิวัฒน ์
เลิศวิวัฒน์วงศำ ซึ่งจ ำลองวิธีกำรสร้ำงภำพยนตร์ของผู้ก ำกับมำเป็นต้นแบบในกำรเขียนบทควำมเรื่อง "มำร์
เกอริต ดูรำส: เสียงในควำมทรงจ ำ"  เป็นบทควำมยำว 17 หน้ำ ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงนี้ 
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 ข้อเขียนของวิวัฒน์เริ่มต้นด้วยกำรบรรยำยฉำกในสวนของโรงแรมแห่งหนึ่ง  โดยเผยให้เห็นตัว
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ละครหลักสำมตัว  คือ แมกซ์  สไตน์และเอลิซำเบธ  ก่อนจะแนะน ำตัวละครอื่นที่มีควำมสัมพันธ์กับตัว
ละครหลัก 3 ตัวแรกนั้น  โดยพวกเขำจะอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ก็ตำม  ผู้อ่ำนจะไม่ทรำบเลยว่ำฉำกดังกล่ำว
อยู่ในส่วนใดของภำพยนตร์เรื่องดังกล่ำว  อำจจะเป็นฉำกเริ่มต้นหรือไม่  ไม่มีใครรู้  จำกนั้นวิวัฒน์ได้ก้ำว
ออกมำจำกสวนแห่งนั้นเพื่อเล่ำเรื่องอื่นๆ  แสดงให้เห็นภำพมุมกว้ำงกว่ำเดิม   ชวนให้สงสัยว่ำเขำผู้เล่ำ
เรื่องรำวอยู่แห่งหนใดในฉำกนั้น  เขำเล่ำกำรกระท ำของตัวละครอื่น ๆ ในสวน  ในห้องช้ันบนหรือที่ใดก็
ตำม ว่ำเขำอำจอยู่เหนือโรงแรมด้วยซ้ ำ  เพื่อถ่ำยทอดให้เห็นภำพอันสะเปะสะปะของตัวละคร  กำรด ำเนิน
เรื่อง  อำรมณ์และบรรยำกำศในภำพยนตร์เรื่องนั้น   
  ควำมคลุมเครือไม่ชัดเจนในกำรบรรยำยฉำกและภำพยนตร์ของดูรำส เป็นประเด็นที่น่ำสงสัยว่ำ
เกิดข้ึนเพรำะอะไร  ชวนให้สงสัยว่ำสิ่งที่วิวัฒน์บรรยำยทั้งหมดนั้นอยู่ในภำพยนตร์เรื่องเดียวกันหรือไม่ 
จนกระทั่งเขำน ำมำสรุปขมวดในตอนท้ำยไว้ดังนี้  
  

“อาจจะ บางที เป็นไปได้ว่า แต่ก็อาจจะไม่  ค ำเหล่ำนี้อำจจะเป็นค ำที่เหมำะเจำะเมื่อคุณ
จ ำเป็นจะต้องอธิบำยสิ่งที่เกิดข้ึนและเจือจำงไปต่อหน้ำจอของคุณในภำพยนตร์ของมำรเ์กอรติ 
ดูรำส  รำวกับมีบ้ำนสักหลังที่คุณมองไม่เห็นบ้ำนทั้งหลัง หรือห้องที่คุณเห็นเพียงบำงส่วน  ต่อ
ให้ใหญ่โตโอ่อ่ำอย่ำงโรงแรมหรือวิลล่ำสวย ๆ   คุณก็จะจินตนำกำรไม่ออกว่ำสถำนที่นั้นคือที่ใด  
ซ้ ำร้ำยไปกว่ำน้ัน  ตัวละครที่คุณเห็นดูรำวกับจะเป็นภูติผีมำกกว่ำมนุษย์”  

  
 หรือจะกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำ วิวัฒน์ได้จ ำลองวิธีกำรน ำเสนอภำพยนตร์ของดูรำสมำเป็นต้นแบบใน
กำรสร้ำงสรรค์ข้อเขียนของตน เพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดอำรมณ์ควำมรู้สึกเดียวกันขณะชมภำพยนตร์เรื่องนั้นดังที่
ได้กล่ำวไว้ว่ำ  “เรื่องเล่ำที่ไม่ได้ถูกเล่ำอย่ำงที่เขำเล่ำกันทั่วไป  ก็อย่ำงที่ได้อ่ำนไป  มันถูกเล่ำเป็นเพียง
บำงส่วน  ถูกเบียดแทรกด้วยเสียงอื่น  ถูกท ำลำยลงอย่ำงไม่ปะติดประต่อ  ด้วยกำรอมพะน ำและไม่เล่ำ  ไม่
กระทั่งปริปำกพูด 
  รูปแบบกำรเขียนของวิวัฒน์ก็คือวิธีกำร “ผู้เลียนแบบ (The mimic)”1 ตำมที่ Adrian Martin 
(2011: 58-61) ได้กล่ำวไว้  โดยวิวัฒน์ได้ปรับกำรเดินเรื่องให้ช้ำลงอย่ำงะเอียดเพื่อให้ตัวบทค่อย ๆ แทรก
ซึมเข้ำไปในใจของผู้อ่ำนด้วยของกำรใช้ค ำและกำรเรียบเรียงประโยคอย่ำงสละสลวย งำนของวิวัฒน์จึง
มักจะมีท่วงท ำนองทำงวรรณศิลป์จนผลงำนน่ำอ่ำนน่ำติดตำม 
  สิ่งที่โดดเด่นไปอีกช้ันของวิวัฒน์ก็คือ นอกจำกจะได้เลียนแบบวิธีกำรเล่ำเรื่องของงำนต้นฉบับมำใช้
ในข้อเขียน  เขำยังได้คิดค้นรูปแบบกำรเขียนที่เป็นอิสระ  โดยกำรใช้วงเล็บเพื่อขยำยควำมจำกค ำหรือ
ข้อควำมที่มำก่อนหน้ำนั้น  แม้ว่ำกำรขยำยควำมในบำงครั้งอำจจะยำวกว่ำ 4 บรรทัด  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้   

                                                             

1Adrian Martin แบ่งวิธีกำรพรรณนำในงำนวิจำรณ์เป็น 3 รูปแบบ หน่ึงในน้ันคือ ผู้เลียนแบบ  (The mimic)  ที่อำศัย
กำรเลียนแบบ (mimesis) โดยนักวิจำรณ์เลียนแบบวิธีกำรเล่ำเรื่องของผู้ก ำกับมำใช้  เพื่อให้ควำมรู้สึกแทรกซึมเข้ำไปใน
ส่วนในตัวผู้อ่ำน ดังจะเห็นได้บทวิจำรณ์ภำพยนตร์เรื่อง Le samourai ของ John Flaus  ซ่ึงผู้ก ำกับ (Jean-Pierre 
Melville) ได้หลุดจำกขนบของกำรเล่ำเรื่องเดิมโดยปรับเรื่องหรือรำยละเอียดให้ช้ำลง  ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดควำมเพลิดเพลินใจ
ในเหตุกำรณ์  เขำจะไม่พยำยำมเล่ำเรื่องหรือบอกพล็อตทันท่วงที แต่จะเก็บมันเอำไว้ตั้งแต่ฉำกเริ่มต้น (establishing 
shot) ที่ด ำเนินไปนำนกว่ำ 8 นำที  กำรปรับกำรด ำเนินเรื่องให้ช้ำลงน้ีจะท ำให้ผู้ชมค่อย ๆ สั่งสม เรียนรู้ ประทับใจกับสิ่งที่
ชมจนเข้ำใจแก่นและโครงสร้ำงของเรื่องเองผ่ำนเวลำและพื้นที่ ภำพยนตร์เรื่องน้ีถูกมองว่ำเป็นบทเรียนของกำรส ำเหนียก 
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“- หน ำซ้ ำยังท ำให้เขำสำมำรถถ่ำยฉำกยำว ๆ (บำงฉำกอำจยำวหนึ่งช่ัวโมงเต็ม )  
- ภำพพำฝันที่กระทั่งคนหูหนวกยังอยำกรู้ควำมคืบหน้ำ  เฉกเช่นภำพฝันที่มำร์กอสเคยวำด
ไว้ให้กับผู้คนตลอดหลำยปี (มำร์กอสได้เป็นประธำนำธิบดีเพรำะ “ภำพฝัน” ที่เขำสร้ำงข้ึน
ผ่ำนทำงภำพยนตร์โฆษณำชวนเช่ือที่สร้ำงขึ้นจำกอัตชีวประวัติของตนเอง  ว่ำกันว่ำควำม
นิยมของหนังเรื่องนี้ช่วยให้มำร์กอสได้คะแนนเสียงล้นหลำมในช่วงปีแรก ๆ ของกำรลง
สมัครชิงต ำแหน่งประธำนำธิบดี)”  

  
 
 กำรใช้วงเล็บของวิวัฒน์  ได้น ำมำทดแทนประโยคขยำยสหกรรม หรือ adverbial phrase ใน
ภำษำอังกฤษ  โดยส่วนขยำยควำมนั้น   ก็เป็นส่วนหนึ่งของประโยคทั้ งก่อนและหลังนั้น   ดังนี ้  
 

“ใช่หรือไม่ว่ำนี่คือแบบจ ำลองควำมสัมพันธ์ (ซึ่งยืนอยู่บนพื้นฐำนควำมเป็นจริง) ของ
ประชำชนตัวเล็กตัวน้อย” (125) 

   
 ในหลำย ๆ ครั้ง วงเล็บในกำรเขียนของวิวัฒน์ยังเป็นกำรน ำเสนอควำมโต้แย้งจำกข้อควำมก่อน
หน้ำนั้น  ดังเช่น “เสียงนั้นบำงครั้งก็ดังมำรำวกับมีส่วนร่วมกับตัวละคร (แต่อยู่นอกจอ) บำงครั้งก็เสไปเล่ำ
เรื่องของตัวละคร (213)  บำงครั้ง ก็ถูกน ำไปใช้เพื่อเน้นควำมส ำคัญ ดังเช่น “มันก็ยิ่งย้อนกลับไปหำฉำก
แรกของหนัง (ซึ่งเป็นฉำกของภำพไม่ปะติดปะต่อประสมเสียงเล่ำจำกบทสนทนำของคู่รักเกี่ยวกับกำรลืม
และกำรจ ำ)(215) 
  อำจกล่ำวได้ว่ำวิวัฒน์ได้ทดลองสร้ำงรูปแบบใหม่ในกำรเขียนอย่ำงมีนัยส ำคัญจนเป็นเอกลักษณ์
กำรเขียนของตน  เป็นทั้งประสบกำรณ์ที่ได้มำจำกกำรเป็นนักอ่ำน ปรกติแล้วกำรสร้ำงสไตล์และเอกลักษณ์
ในกำรเขียนได้เกิดข้ึนในสังคมกำรวิจำรณ์ของไทยอยู่บ้ำง  แต่ไม่มำกนัก  สืบเนื่องจำกว่ำผู้เขียนส่วนใหญ่ยัง
ขำดประสบกำรณ์  และส่วนหนึ่งไม่ได้ให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำกำรอ่ำนเท่ำที่ควร   แต่อย่ำงไรก็ตำม  
ท่ำมกลำงควำมอัตคัตในกำรใช้ภำษำนั้น  ก็มีนักวิจำรณ์บำงท่ำนที่ได้พยำยำมสร้ำงรูปแบบและสไตล์เป็น
ของตนเอง  แสดงให้เห็นกำรสั่งสมประสบกำรณ์ของผู้เขียนที่น่ำสนใจและแตกต่ำงกันไป  ได้ขยำยขอบเขต
กำรวิจำรณ์ที่มิใช่เป็นเพียงกำรประเมินคุณค่ำ  แต่เป็นกำรสรรค์สร้ำงทำงวรรณศิลป์อีกสำยหนึ่ง   
 
2.2. การวิจารณ์ภาพยนตร์บนสื่ออินเทอร์เน็ต 
 
 ในกำรส ำรวจกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์บนสื่ออินเทอร์เน็ตในระยะ 18 เดือนที่ผ่ำนมำนี้  สำขำ
ภำพยนตร์ได้น ำข้อมูลทั้งเก่ำที่ได้มำจำกโครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำย
ลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง”  และข้อมูลใหม่ที่ไม่ได้มีกำรส ำรวจ สรุปวิธีกำรเก็บข้อมูลทั้งเก่ำและใหม่
ได้ดังนี ้
   - รวบรวมจำกสื่ออินเทอร์เน็ตหรือผู้วิจำรณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว ได้แก่ pantip.com, 
matichon.co.th, mthai.com, manager.com, sanook.com, hunsa.com, thairath.com เป็นต้น 
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 - รวบรวมจำกอีเมลสื่อที่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ บริษัทผู้สร้ำงภำพยนตร์ ใช้ในกำรส่งข่ำวสำร   
 - รวบรวมจำกรำยช่ือเว็บไซต์ด้ำนบันเทิงที่เป็นสมำชิกของทรูฮิต ซึ่งเป็นศูนย์รวมสถิติกำรเยี่ยมชม
ของบริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทยจ ำกัด 
  - ค้นหำค ำว่ำ "กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์" ในระบบค้นหำของกูเกิ้ลและคัดเลือกเฉพำะเว็บไซต์ที่มีเมนู
ภำพยนตร์หรือกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้จำกหน้ำแรกของเว็บไซต์   เหตุผลที่ใช้กำร
คัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นเพรำะว่ำ กำรค้นหำด้วยระบบนี้จะท ำให้ได้บทวิจำรณ์ที่มักจะปรำกฎอยู่ในหน้ำช้ันใน
ของเว็บไซต์  ไม่ใช่จำกหน้ำแรก  ซึ่งไม่ใช่วิธีที่เปิดให้ผู้อ่ำนเข้ำถึงได้ตำมปรกติ 
 -  ดูจำกลิงค์ที่เช่ือมโยงกับบทวิจำรณ์ 
    จำกวิธีกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว พบว่ำสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์นั้นสำมำรถแบ่ง
รูปแบบออกเป็นเว็บไซต์  บล็อก และเฟซบุ๊ก  โดยสำมำรถสรุปกำรเคลื่อนไหวกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์บน
อินเทอร์เน็ตได้ดังนี้  
 
 2.2.1 กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ของเว็บไซต์ 
 ในกำรส ำรวจบทวิจำรณ์ภำพยนตร์บนพื้นที่อินเทอร์เน็ตได้น ำผลที่ได้มำจำกโครงกำรวิจัย  “กำร
วิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” เมื่อเดือนสิงหำคม 2554  
ซึ่งแบ่งประเภทเว็บไซต์ออกเป็น เว็บทั่วไปที่ครอบคลุมเนื้อหำหลำยด้ำน (เว็บทั่วไปกลุ่มหนังสือพิมพ์และ
เว็บทั่วไปกลุ่มออนไลน์)  เว็บที่มีเนื้อหำเฉพำะด้ำน เว็บบันเทิง และเว็บภำพยนตร์มำส ำรวจต่อลักษณะกำร
น ำเสนอบทวิจำรณ์บนเว็บไซต์ในรอบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ  ได้ผลดังต่อไปนี้ 
 
 
  

ประเภทของเว็บ จ ำนวนเว็บจำกกำรส ำรวจ
สิงหำคม 2554 

จ ำนวนเว็บจำกกำรส ำรวจ
มกรำคม 2556 

จ ำนวนเว็บจำกกำรส ำรวจ
มกรำคม 2557 

เว็บทั่วไปกลุ่มหนังสือพิมพ์เว็บ
ทั่วไปกลุ่มออนไลน์ 

2 
11 

8 
7 

8 
7 

เว็บที่มีเน้ือหำเฉพำะด้ำน  4 5 5 

เว็บบันเทิง 12 8 6 

เว็บภำพยนตร์  23 10 11 

รวม  52 39 37 

   
       ตารางที่ 2 จ านวนและประเภทของเว็บไซต์ที่มีการวิจารณ์ภาพยนตร์ ระหว่าง สิงหาคม 2554 – มกราคม 
2557  
 
 จำกกำรรำยงำนข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ จ ำนวนเว็บไซต์ที่น ำเสนอบทวิจำรณ์นั้นได้ลดลงเรื่อยๆจำก 
52 รำยกำรในกำรส ำรวจครั้งแรกเหลือ 39 รำยกำรในกำรส ำรวจครั้งที่สอง และล่ำสุด 37 ซึ่งเป็นไปได้
เพรำะว่ำระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลระหว่ำงครั้งที่  1 และ 2 นั้นค่อนข้ำงห่ำงกันมำก  อันเนื่องมำจำกติด
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วิกฤติกำรณ์น้ ำท่วมกับช่วงรอยต่อของกำรด ำเนินระยะที่สองของโครงกำรวิจัยภำคที่ 4 นี ้ หรืออำจจะเป็น
เพรำะว่ำในช่วงเวลำน้ันเกิดสื่ออินเทอร์เน็ตรูปใหม่อย่ำงเฟซบุ๊กมำทดแทน  มีแนวโน้มว่ำเว็บไซต์ขนำดเล็ก
ที่ก่อตั้งโดยบุคคลเริ่มตำยลง  มีเพียงเว็บไซต์ระดับองค์กรเท่ำนั้นที่ยังมีกำรด ำเนินกำรอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็น 
เว็บหนังสือพิมพ์  หรือเว็บที่ติดอันดับยอดนิยมในไทย   

ส ำหรับรำยละเอียดกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์ของเว็บไซต์แต่ละประเภท สรุปได้ดังตำรำงที่ 3 นี้
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                                                                                                 ตำรำงที่ 3 กำรน ำเสนอบทวิจำรณ์บนเว็บไซต์ *เก็บข้อมูล 3 ครั้ง กย.54. มค.56 และ พย.56 
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1.1 เว็บหนังสือพมิพ ์ 

ผู้จัดกำร 
www.manager.co.th  

2542     / / / /       / / 
1. ภำพยนตร ์ (เดิมชื่อเมนู
เปิดตำดู) อภินันท์ บุญเรือง
พะเนำ  2. เอเชียรำมำ  

28 พค. 47  /       / / / 
นั่งๆนอนๆ (ต่อพงษ์), ปริศนำมำยำภำพ (ผู้จัดกำรรำยสัปดำห์), เป็นคอลัมน์เก่ำหยุดเขียน
ไปแล้ว ภำพยนตร์ (อภนิันท์ บุญเรืองพะเนำ) ไม่แนน่อน 1-2 ชิ้น/สัปดำห,์ เอเชียรำมำ 
ยังคงมีอยู่ อัพเดท 25/11/56 

มติชน     
www.matichon.co.th  

      / / / /       / / 

เปลี่ยนเปน็วิจำรณบ์ันเทิง 
เขียนโดย หนังช่ำงคิด 
OLDBOY บำงคูรัด ไม่
แน่นอน 

เก็บไว้ชิ้น
เดียว /       / / / 

เดิมเคยม ีหนังชนโรง กับวิจำรณบ์ันเทิง เก็บได้เพียงชิน้เดียว, สื่อสังคมมีทีห่น้ำรวมและปุ่ม
ถูกใจกับแชร์ที่บทควำม /หนังช่ำงคิด สร้ำงเพจเฟซบุ๊ก 
https://www.facebook.com/pages/หนังช่ำงคิด/238811332932548 อัพเดท 
22/11/56 

ไทยรัฐ      
www.thairath.co.th 

      / / / /       / / 
บันเทิง/ดูหนัง/วิจำรณ์
ภำพยนตร ์ และ 
Entertainment@โฮม  

เก็บเฉพำะ
ไว้หน้ำแรก /         / / 

มำดูกับมำดำม  ทุกวันพฤหัสและศุกร ์  เขียนทั้งหนังและอ่ืนๆ เช่น ละครทีวี ลูกโลก
ทองค ำ ส่วน @Kongugrit และเต็ด ยุทธนำ บุญอ้อม หยุดไป แต่เพิม่แนะน ำ Entertain@
โฮม โดยฟิลมน์ัวร,์ สื่อสังคมมีที่หน้ำรวมและแชร์หน้ำบทควำม  28/11/56 

กรุงเทพธรุกิจ 
www.bangkokbiznews.c
o 

      / / / /       / / ลงวันศุกร์แต่ไม่ทุกสัปดำห ์ 
เมน ู
lifestyle /  /       / / / คัดมำจำกหนังสือพิมพ์ของ นันทขว้ำง สิรสุนทรไม่ได้น ำมำทุกชิน้, มีเชื่อมโยงกับ fb ใน

กำรแสดงควำมคิดเหน็ อัพเดท 7/10/56 

แนวหน้ำ     
www.naewna.com 

      / / / /       / / 
ปี 57 เอำออกหมด เนน้
เสนอข่ำวอย่ำงเดียว 

  /       / / / 
เคยเอำจำกหนังสือพิมพ ์ คือ หนังติดLike ทุกพฤหัส, คนเฝ้ำจอทุกวัน แต่นำนๆเขียนถึง
หนัง, แนะน ำหนังแผ่นทุกวนัอำทิตย์ โดยเก็บได้คอลัมน์ละ 1 บทควำม  

คมชัดลึก      
www.komchadluek.net       / / / /       / / 

นันทขว้ำง (หนังโรงเล็ก), ณัฐ
พงษ์  (เอกเขนกดูหนัง) เก็บ  1 ชิ้น  /       / / / เนื้อหำเหมือน นสพ. อัพเดท 29/11/56 

สยำมรัฐ     
www.siamrath.co.th 2552     / / / /       / / หนึ่ง ธรำธร   11/4/55 /         /   

เป็นกำรลงข่ำว และอีก 2-3 คอลัมน์ ได้แก่ คดีดำว, หนึ่ง ธนำธร และช็อตเด็ดอีเวนท,์ fb 
แชร์ไว้ภำยใน อัพเดท 11/41/55  

ข่ำวสด     
www.khaosod.co.th 

      / / / /       / / ขึ้นป ี57 ไม่มีแล้ว    /         / / fb มีแต่ถูกใจ เดิมมีหนังเด่น ของกฤษดำ แต่ไม่มีแล้ว 

1.2 เว็บไซต์ทีค่รอบคลุมเน้ือหาหลากหลายส าหรบัเวบ็โดยเฉพาะ 



64 | ห น้ า                                                                              ภ า พ ย น ต ร์  

 

 

www.pantip.com/cafe      / / / /           ห้องเฉลิมไทย   / / /     / / เฟซบุ๊กแชร์อย่ำงเดียว แชร์เฉพำะคนต้ังกระทู ้อัพเดท  

www.sanook.com 

2543     / / / /       / / movie/ข่ำวหนัง/วิจำรณ์
หนัง 

25/01/47 / /     / / / 
มีลิงค์คอมเมนท์ไปทีเ่ฟซบุ๊กในท้ำยบทวิจำรณ์โดยตรงแต่บทวิจำรณ์ส่วนใหญเ่อำมำจำก
เว็บอ่ืน เชน่เจไดยุทธ filmzick.com สลับกับของเว็บ และ  
http://charthree.wordpress.com/ อัพ 25/11/56 

www.thaiza.com 
2543     / / / /       / / ดูหนัง/วิจำรณ์หนัง เก็บไว้

ทัง้หมด 
/ /     / / / บทวิจำรณ์ยำวเอำมำจำกที่อ่ืน  ของเว็บเองจะสั้น ๆ ไมร่ะบุชื่อคนเขียน, โหวตและฟอรั่ม

ให้แสดงควำมคิดเห็น ล่ำสุดเอำบทควำมมำจำกไทยรัฐ ดูหนังกับมำดำม 

http://www.kapook.com 
2547     / / / /       / / อยู่เมนูหนังใหม ่  มีช่องให้ใส่

ควำมคิดเห็นท้ำยข้อมูล 
    /     / / / share จะอยู่ด้ำนนอก คนเสนอควำมคิดเหน็ค่อนข้ำงมำก แม้ว่ำจะไม่มีสื่อสังคมอยู่ข้ำงใน

ส่วนภำพยนตร ์  

http://www.mthai.com 

>254
7 

    / / / /       / / movie/วิจำรณ์หนัง 12/10/49 / /     / / / 
บทวิจำรณ์เอำมำจำกแหล่งอ่ืน เคยวิจำรณ์เองช่วงหนึ่ง  23/6/2552  ปี 56 เอำของชำตรี 
ลูกอบรสเขียด มำลง อัพเดท 29/11/56 

http://www.adintrend.c
om 

>254
8 

  /     /   a
d 

    / / หน้ำแรก/ad movie  2547   /     / / / ให้ข้อมูลกับเทรลเลอร ์ / วิจำรณ์อยู่ในเว็บบอร์ด แต่ไม่ได้แบ่งหมวดหมู ่ และท้ำยข้อมูล
หนัง อัพเดท 29/11/56 

http://www.khanpak.co
m 

2553-
2554 

/       / /       / / 
หน้ำแรก/ภำพยนตร์/วิจำรณ์
หนังไทย และ วิจำรณ์หนัง
ต่ำงประเทศ 

08/03/54 /       / / / ไม่มีข้อมูลผู้จัดท ำเลยยกเว้นโทรศพัท ์  กำรวิจำรณ์มีทั้งที่น ำมำจำกของผู้อ่ืน เช่นเดลนิิวส ์
และของตนเอง  เฟซบุ๊กเริ่ม 19.4.53 ไม่อัพบทวิจำรณ์เพิ่ม 

2.เว็บไซตท์ี่มีเน้ือหาอื่น ๆ เฉพาะด้านเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  

http://www.dmh.go.th 
>254
5 

    / / /   /     / / news 2548 /       /     หมอเปน็ผู้วิจำรณ์ต้ังแต่  18/3 – 21/4/2005  มีเมนู Movies & Mind ใต้เมน ูบทควำม
ด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช  แต่มีงำนเพยีง 3 ชิ้น ไม่อัพเดทเพิ่ม 

http://www.iseehistory.c
om 

01/06
/49 

    /   /    /     / / หัวข้อแยกตำมประเด็น  20/09/55 /       / /   เฟซบุค๊อยู่หน้ำแรกของเว็บ  เหมือนมีกำรอัพเดทช่วง พค 56 เพรำะลงวันที่ทั้งเว็บ จำกนั้น
ไม่มีกำรอัพใหม ่

http://www.modxtoy.co
m 

>255
0 

  /           /   / / forum/category 2 
entertainment/ 

18/05/53 / / /   / / / เว็บของเลน่มดเอ็กซ์  แต่มีเนื้อหำหลำกหลำย  รวมทั้งบอล  วิจำรณ์หนังมหีลำยอย่ำง อยู่
ในเว็บบอร์ด ปี 56 มีอยู่  

http://www.chicministry.
com 

2552     / / / / / / / / / 
chic lifestyle/movie 
review 20/07/52 /         / / Once Upon A Man เป็นผูเ้ขยีน และ นกไซเบอรเ์ป็นคนเขยีน ล่ำสุด 10/01/2014 

http://www.malinplaza.
com/ 2555     / / / / / / / / / หน้ำแรก/malincontent 04/06/55 /       / / / 

เริ่มมีมำกขึน้รวมไว้ในหัวข้อภำพยนตร ์ ลองค้นดูแล้ว น่ำจะเขยีนขึน้ใหม ่  งำนล่ำสุดเขียน
กันยำยน 55 

3. เว็บบันเทิง  

http://www.dek-d.com 2542     / / /     /   /   
ไม่เห็นชัดเจน มีบ้ำงในบอร์ด
แวดวงบันเทิง     /     / / / 

บทวิจำรณ์อยู่ในบอร์ดมำจำกคนอ่ำน  จึงไม่ต่อเนื่อง และค้นหำยำก ล่ำสุดพบเดือน
เมษำยน 56 

http://www.postjung.co
m 

2544     / / /     /   /   
1.หน้ำแรก/ตย.หนัง/ 
comment  2.บอร์ด  

    /   / / / / 
ไม่มีกำรจัดต้ังกลุ่มโดยเฉพำะบนบอร์ด จึงค้นบทวิจำรณย์ำก ช่องท้ำยข้อมูลไมค่่อยมีแสดง
ควำมเห็น  

http://www.siamzone.co 2545     / / /     /   / / ภำพยนตร์/วิจำรณ ์     /     / / / มีแชรล์ิงค์ได้ทั้งหมด เก็บงำนทั้งหมด อัพเดท 28/11/56 

http://www.hunsa.com 

>254
6     / / /     /   /   

หน้ำแรก/บนัเทิง/
ภำพยนตร์/ไปดูมำแล้ว  

หนังเก่ำสุด
เพื่อนสนิท / /     / / / 

เอำของ mthai มำ / ต่อมำเอำมำจำกหนังสือพิมพ์ก่อนหยุดไปมิย.56 twitter/facebook 
อยู่ในบทควำมเลย  

http://www.siamha.com >49     / / /     /   /   ช่องท้ำยข้อมูล      /       / / ไม่ค่อยมีใครแสดงควำมเหน็นัก  แชร์ อัพเดท 25/11/56 
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                                                                                                 ตำรำงที่ 3 กำรน ำเสนอบทวิจำรณ์บนเว็บไซต์ *เก็บข้อมูล 3 ครั้ง กย.54. มค.56 และ พย.56 

 

http://www.truelife.com >49     / / /     /   / / movie/ข่ำวบันเทิง/รีวิวหนัง   / /     / / / มีกำรวิจำรณ์ตกเดือนละครั้ง แต่เน้นภำพค่อนข้ำงมำก โดยกูรแูม็ก 

4. เว็บภาพยนตร ์
http://www.filmax.in.th 2547     / / /       / / / หน้ำแรก/ Movie Reviews   / /     / / / ฟอรั่มปิด /ส่วนวิจำรณ์ไมม่ีช่องสื่อสำร/เอำมำจำกหนังสือ ลงของใหม ่
http://www.thaishortfil
m.com 2544       / /       / / /                   เคยมีวิจำรณ์ในเวบ็บอร์ด  แต่เข้ำไม่ได้แล้ว  

http://www.thaicinema.
org 

2546   /     /       / / / หน้ำแรก/review 2004 /       / / / ของนักวิจำรณ ์

http://www.majorcinepl
ex.com 

>254
7 

    / / /       / / / หน้ำแรก/ภำพยนตร ์ ในช่อง
คอมเมนท ์ 

    /     / / / เคยน ำบทวิจำรณ์จำกที่อ่ืนมำลง แต่ต่อมำมีแต่ช่องท้ำยข้อมูลหนัง 

http://www.nangdee.co
m 

>254
9     / / /       / / / 

Webboard – รีวิวหนัง
วันวำน / วิจำรณ์หนังใหม ่ 08/07/49   / /   / / / 

แอดมินจะเปน็ผู้ต้ังกระทู ้  ไม่ใช่งำนวิจำรณ ์  ส่วนใหญเ่ปน็กำรแสดงควำมคิดเห็น อัพเดท 
25/11/56 

http://www.starpics.co.t
h 2551     / / /       / / / article/review 1/20/2553  /       / /   

เหมือนเอำไว้ประชำสัมพนัธ์เล่มเก่ำ บทวิจำรณเ์อำจำกหนังสือมำลง ชิ้นล่ำสุดคือธันวำคม 
2555 

http://www.kornang.co
m 

>255
1 

/       /       / / / เป็นเมนูอยู่หน้ำแรกเลย แต่
หมวดวิจำรณ์หำยไป 

  / /     / / / เว็บมำสเตอร์เปน็ผู้มคีวำมรู้ทำงเทคนคิ / เว็บเปลีย่นบ่อยมำก  จนข้อมูลเก่ำหำย  ล่ำสุด
ลิงค์เข้ำบทวิจำณห์ำยไป  

http://www.thaimoviecl
ub.com 

2551 /     / /       / / / 
1. movie news/movie 
reviews    2. บอร์ดรวมก็มี
วิจำรณ์ แต่ก็คือข้อมลู 

น่ำจะต้นป ี
2555   /     / / / 

movie reviews อยู่หน้ำแรก เปน็คอมเมนท์ไม่ก่ีบรรทัด,  Movie Criticize ตรงบอร์ดมี
คนมำแสดงคอมเมนท์บ้ำง และเมนู DVD Blu-Ray 1 review 

http://www.entertainwe
ekly.in.th 

เห็น 
2552     / / /       / / / movie review 

ไม่ได้เขียน
ระบุป ี / /     /     

ของนิตยสำรเอนเตอร์เทน บทวิจำรณ์ เริม่ลงหนังใหม่ แต่ไมร่ะบุชื่อคนวิจำรณ์ ไม่ก็เกรียน
หนัง  28/11/56 

http://www.filmzick.com 
2555     /   /       / / / หน้ำแรก/Review 4/1/2555 /         / / 

แชรเ์ฟสบคุและทวิตเตอร์ได้ เพิ่งได้รำงวัล - รำงวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 Thailand Blog 
Awards 2012 สำขำ Entertainment อัพเดท 28/11/56 

http://www.sadaos.com 

ธ.ค.
55 

  /         
 

  / / / 
หน้ำแรก/view/Movie 
Review,ดูมำแล้ว 

30/12/55 / /       / / 
เว็บของนพปฎล พลศิลป์กับเพื่อน บทวิจำรณน์ ำมำจำกที่ต่ำงๆ เช่น เพจเกรียนหนัง, เฟ
ซบ๊กสกก์บงกช ขันทอง และงำนของประวิทย์ แต่งอักษร ในสีสันและเฟซบุ๊ก นพปฎล จะ
เสนอเป็นคอมเมนท์ใน ดูมำแล้วf/b Sadaos 
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 2.2.1.1  ประเภทของเว็บ 
  2.2.1.1.1 เว็บทั่วไปกลุ่มหนังสือพิมพ์  เว็บไซต์เหล่ำนี้มักจะเป็นขององค์กรที่ให้บริกำร
หนังสือพิมพ์อยู่แล้ว  ก่อนที่จะขยำยเนื้อหำกำรเสนอข่ำวออนไลน์ด้วย  ข่ำวสำรนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
ที่น ำมำเผยแพร่ซ้ ำจำกสื่อสิ่งพิมพ์  
 อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกำรรำยงำนข่ำวปฐมภูมิจำกแผนกออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ โดยเฉพำะ  มีกอง
บรรณำธิกำรและทีมงำนเอง  มักจะใช้ช่ือว่ำ “ออนไลน์”  จำกกำรส ำรวจหนังสือพิมพ์รำยวันและรำยสำมวัน
จ ำนวน 19 ฉบับในประเทศไทย  พบว่ำแต่เดิมนั้นมีเพียง ผู้จัดกำรออนไลน์  มติชนออนไลน์ และไทยรัฐที่
น ำเสนอเฉพำะข่ำวออนไลน์ใหม่  แต่จำกกำรส ำรวจเมื่อเดือนมกรำคม 2557 มีแนวโน้มว่ำเว็บหนังสือพิมพ์จะ
ผลิตเนื้อหำเพื่อเว็บไซต์โดยตรงมำกขึ้น  ดังจะเห็นได้จำกเว็บหนังสือพิมพ์แนวหน้ำและข่ำวสดที่เริ่มลบข้อมูล
ทุติยภูมิเก่ำออกจำกหน้ำเว็บ  แต่มำเน้นกำรผลิตข่ำวเพื่อเว็บโดยเฉพำะ  ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้อำจจะเป็นผล
พวงจำกวิกฤติกำรเมืองในช่วงของกำรคัดค้ำนพรบ.นิรโทษกรรม  จนท ำให้ผู้อ่ำนส่วนใหญ่หันไปพึ่งพิงสื่อสังคม
อย่ำงเฟซบุ๊กแทน  สื่อมวลชนต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นต้องปรับกระบวนกำรเสนอข่ำวเพื่อให้ทันเหตุกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว    
 เว็บหนังสือพิมพ์เหล่ำนี้จะเก็บข้อมูลและบทวิจำรณ์เพียงช่วงเวลำหนึ่งคือประมำณ 30 วัน เท่ำนั้น  
ข้ึนอยู่กับนโยบำยของแต่ละบริษัท  หลังจำกนั้นแล้วจะลบข้อมูลออกไป  โดยอำจจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
เข้ำถึงข้อมูลอีกครั้ง  คงมีเพียงเว็บผู้จัดกำรออนไลน์เท่ำนั้นที่จะเก็บข้อมูลเก่ำทุกช้ินและให้บริกำรโดยฟรี 
  2.2.1.1.2 เว็บทั่วไปกลุ่มออนไลน์  เว็บไซต์เหล่ำนี้น ำเสนอข่ำวสำรหลำกหลำยเหมือน
หนังสือพิมพ์  เพียงแต่มุ่งลงในเว็บไซต์โดยเฉพำะ ส่วนใหญ่ออกมำลักษณะของเว็บบอร์ด พันทิป หรือสนุก เป็น
ต้ น   
  2.2.1.1.3 เว็บที่มีเนื้อหำเฉพำะด้ำน  เว็บไซต์ประเภทนี้น ำเสนอเนื้อหำที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ภำพยนตร์ศิลปะหรือควำมบันเทิงใด ๆ ทั้งสิ้น  แต่เป็นเนื้อหำเฉพำะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กรมสุขภำพจิต 
(dmh.go.th)  ของเล่นมดเอ็กซ์ (modxtoy.com)  โดยน ำบทวิจำรณ์ภำพยนตร์มำใส่ไว้ในพื้นที่แสดงควำม
คิดเห็นหรือบอร์ดเท่ำนั้น  ลักษณะกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์จะมีทั้งกระทู้แสดงควำมคิดเห็น หรือบทวิจำรณ์ตำม
แบบแผน 
    กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในกลุ่มนี้  ส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพรำะควำมชอบส่วนตัวของผู้ดูแลเว็บหรือ
บุคคลเพียงไม่กี่คนในองค์กร  จึงมักจะประสบปัญหำในเรื่องควำมต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ผู้วิจำรณ์จะสนใจเขียนงำน
เพียงช่วงหนึ่งเท่ำนั้นก่อนที่จะเลิกท ำงำนด้ำนนี้ในที่สุด  
   2.2.1.1.4 เว็บบันเทิง หมำยถึงเว็บไซต์ที่ครอบคลุมเนื้อหำบันเทิงหลำยประเภท อำทิ เพลง 
ดนตรี โทรทัศน์ ละคร เกมส์ ศิลปะ กำร์ตูน รวมทั้งภำพยนตร์  มักจะเป็นที่นิยมในกลุ่มคนอ่ำนรุ่นใหม่  บำง
แห่งก่อตั้งมำต้ังแต่ปีพศ. 2543 เมื่อเริ่มมีกำรใช้เว็บไซต์เพื่อกำรเผยแพร่ข่ำวสำรในประเทศไทย  มักจะเป็นเว็บ
ยอดนิยมตำมวัดสถิติของทรูฮิต ได้แก่ hunsa.com, siamzone.com และ truelife.com เป็นต้น 
  อย่ำงไรก็ตำม เว็บไซต์ในกลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งก็มิได้พัฒนำในรูปบริษัทหรือองค์กร  ยังคงเป็นเว็บ
ส่วนบุคคลที่ไม่มีส ำนักงำน  จึงขำดควำมน่ำเช่ือถือและปิดตัวเป็นจ ำนวนมำกเมื่ อเกิดควำมนิยมในเฟซบุ๊ก  
  2.2.1.1.5 เว็บภำพยนตร์  เว็บไซต์กลุ่มนี้มีลักษณะคล้ำยกลุ่มศิลปะบันเทิง  แต่น ำเสนอ
เนื้อหำภำพยนตร์แต่เพียงอย่ำงเดียว  มีทั้งเว็บที่มำจำกกลุ่มนิตยสำรภำพยนตร์  เว็บไซต์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
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กับภำพยนตร์ เช่น โรงภำพยนตร์ และเว็บไซต์ที่มุ่งเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับภำพยนตร์ทำงออนไลน์โดยเฉพำะ  ซึ่ง
ปัจ จุ บั น เหลื ออยู่ เ พี ย ง  thaicinema.org, nangdee.com, kornang.com, filmzick.com, 
thaimovieclub.com, และ sadaos.com เท่ำนั้น 
  
 เว็บไซต์ไม่ได้มีส่วนในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์มำกนัก   ส่วนใหญ่จะเน้นน ำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ ที่เป็นข่ำวแจกจำกบริษัทภำพยนตร์ ได้แก่ รำยช่ือทีมงำน  นักแสดง และ
ตัวอย่ำงหนัง ตำมลักษณะพรีวิว (preview)  หรือข่ำวซุบซิบของนักแสดงมำกกว่ำกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ภำพยนตร์  
โดยสรุปแล้วลักษณะกำรน ำเสนอข้อเขียนที่มีกำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์บนเว็บไซต์แบ่งออกได้เป็น4ลักษณะ
ได้แก่  

1. ไม่มีกำรเคลื่อนไหวในบทวิจำรณ์เลย  เน้นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรมำกกว่ำกำรวิจำรณ์หรือกำรแสดง
ควำมคิดเห็น 

2.  ผลิตซ้ ำหรือน ำมำจำกแหล่งข้อมูลอื่น พบได้ในเว็บไซต์ทุกประเภท    ถ้ำเป็นเว็บไซต์กลุ่มที่มีฐำน
จำกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรภำพยนตร์ก็น ำบทวิจำรณ์เก่ำจำกฉบับสิ่งพิมพ์  ถ้ำเป็นเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้มีงำน
เป็นของตนเอง  ก็จะลอกบทวิจำรณ์จำกหน่วยงำนอื่นมำ ส่วนใหญ่มิได้มีกำรขออนุญำตโดยตรง  เพียงอ้ำงอิง
แหล่งที่มำเท่ำนั้น  กำรลอกข้อมูลนั้นเกิดข้ึนแม้กระทั่งเว็บไซต์ขนำดใหญ่และติดอันดับน ำในทรูฮิตหลำยแห่ง 
อำทิ  เ ว็บหรรษำ (hunsa.com)   โพสต์จัง  (postjung.com)   ไทยซ่ำ  (thaiza.com) และ คันปำก 
(khanpak.com) 

3. อำศัยกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นจำกผู้อ่ำนที่มักปรำกฏในเว็บบอร์ด ได้แก่ พันทิป (pantip.com) 
เว็บกระปุก (kapook.com)  บำงแห่งถึงกับตั้งผู้ดูแลเป็นผู้คอยตั้งกระทู้แรก  เพื่อกระตุ้นให้สมำชิกร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นดังจะเห็นได้จำกเว็บหนังดี  

4. ผลิตใหม่เองเพื่อเว็บไซต์โดยเฉพำะ ได้แก่ สนุก (sanook.com),  กรมสุขภำพจิต(dmh.go.th) ซึ่ง
คุณหมอเป็นผู้ เ ขียน, chicministry .com, malinplaza.com,  trueli fe.com, thaicinema.org, 
entertainweekly.in.th และfilmzick.com 

ควำมต่อเนื่องในกำรเก็บบทวิจำรณ์เป็นข้อจ ำกัดอย่ำงหนึ่งในกำรเข้ำถึงบทวิจำรณ์ภำพยนตร์บน
เว็บไซต์  ส่วนใหญ่มิได้มีกำรเก็บข้อมูลไว้ตลอด  บำงเว็บไซต์ลบข้อมูลเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้พื้นที่มำก
เกินไป  บำงเว็บไซต์ก็เก็บข้อมูลไว้ในฐำนปกปิดเพื่อเรียกเก็บค่ำบริกำรในกำรเข้ำถึงภำยหลัง  บำงเว็บไซต์ก็ปิด
ตัวอย่ำงรวดเร็ว  บำงรำยกำรลงบทวิจำรณ์เพียงช่วงหนึ่งเท่ำนั้น  ในกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ มีเว็บไซต์จ ำนวน
มำกที่ด ำเนินกิจกำรมำหลำยปี  แต่มีบทวิจำรณ์ไม่ถึง 5 ช้ินก่อนที่จะหำยไปจำกพื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่ำงสิ้นเชิง  
โดยเฉพำะเมื่อเกิดสื่อสังคมอย่ำงเฟซบุ๊กขึ้นมำทั้งนี้เป็นไปได้เพรำะว่ำ บทวิจำรณ์เป็นงำนที่จะต้องสร้ำงข้ึนมำ
โดยตรงจำกผู้ผลิตเว็บไซต์  ขณะที่ผู้เปิดเว็บไซต์ส่วนหนึ่งเป็นเพียงผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิคมำกกว่ำด้ำน
ภำพยนตร์  ไม่มีควำมถนัดในกำรเขียนหนังสือ  เมื่อไม่มีผู้เขียน  ก็มักจะน ำไปสู่กำรปิดตัวของเว็บอย่ำงรวดเร็ว 
   
 2.2.2 กำรวิจำรณ์ภำพยนตรบ์นบล็อก   
 ในบรรดำสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด  บล็อกเป็นพื้นที่ที่มีกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์ภำพยนตร์มำกที่สุด  จำก
กำรส ำรวจกำรวิจำรณ์บนพื้นที่บล็อกตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2554 ในโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : 
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รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” จนถึงมกรำคม 2557 ในโครงกำรปัจจุบันน้ี  ได้
ศึกษำบล็อกจ ำนวนทั้งสิ้น 246 รำยกำร  สำมำรถสรุปกำรเคลื่อนไหวบทวิจำรณ์ของบล็อกได้ดังนี้ 

2.2.2.1องค์กรท่ีให้บริการพ้ืนท่ีบล็อก 
   1. บล็อกในประเทศไทย ได้แก่ บล็อกแก๊ง (bloggang.com), เอ็กซ์ทีน (exteen.com) และ

ประชำไท(blogazine.in.th) 
2. บล็อกต่ำงประเทศ ได้แก่ มีเพียง 3 บล็อกซึ่งเป็นที่นิยมในสังคมไทย ได้แก่ มัลติพลำย 

(multiply.com) ปัจจุบันได้ปิดพื้นที่แล้ว, บล็อกสปอตของบริษัทกูเกิล (blogspot.com) และเวิร์ดเพรส 
(wordpress.com) 

2.2.2.2 ปีของการสร้างบล็อก  เริ่มปรำกฏให้เห็นต้ังแต่ พศ. 2543 เป็นต้นมำ สรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้   
 
พ.ศ. 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 

มค 56 1 - - - 3 16 7 24 25 25 19 35 21  177 

เพ่ิง
พบ 

- - - - - - 4 1 4 7 7 3 13 30 69 

มค 57 - - - - 1 7 6 9 13 12 13 18 20 30 129 

 
                                                         ตารางที่ 4 จ านวนบล็อกที่มีบทวิจารณ์ภาพยนตร์  
 

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ บล็อกวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่มีควำมเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องมีประมำณปีละ 24-40 รำยกำร โดยบล็อกที่เกิดข้ึนก่อนปี 2548 นั้นมีน้อยมำก  เป็นไปได้ว่ำเพรำะ
บล็อกเพิ่งถือก ำเนิดเกิดข้ึน  ยังไม่ค่อยมีผู้ให้ควำมสนใจมำกนัก  หรือเป็นเพรำะว่ำกำรส ำรวจครั้งนี้เน้นบล็อกที่
ยังคงมีกำรเคลื่อนไหวตลอดจนถึงช่วงของกำรส ำรวจ  อำจมีบล็อกจ ำนวนหนึ่งที่เคยสร้ำงมำก่อนหน้ำนั้น  แต่
หยุดกำรเคลื่อนไหว  ก็ถูกตัดทิ้งทำงกำรส ำรวจไป  
 จำกจ ำนวนบล็อกที่รวมทั้งสิ้น 246 รำยกำรนั้น  มีกำรเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพียง 129 
รำยกำร  แต่ไม่เคลื่อนไหวเกือบครึ่งหนึ่ง  คือ 117 รำยกำร  เป็นบล็อกที่ปิดตัวลง คือ หำยไปจำกโลก
อินเทอร์เน็ตเลย จ ำนวน 14 รำยกำร  ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะบล็อกเกอร์ให้ควำมสนใจในสื่อรูปแบบนี้น้อยลง อัน
เนื่องมำจำกภำระงำน  หรือสืบเนื่องมำจำกกำรปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรของบล็อกมัลติพลำยเมื่อปี 2556  ส่วน
เหตุผลที่บล็อกเกอร์หันไปใช้สื่อสังคมอื่นน้ันยังไม่สำมำรถสรุปได้อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเหตุผลส ำคัญ  เนื่องจำกไม่
สำมำรถติดต่อกับบล็อกเกอร์เหล่ำน้ันได้อีก 

     บล็อกที่ยังออนไลน์อยู่  เพรำะผู้ให้พื้นที่เดิมไม่ได้ลบบล็อกทิ้ง  แต่ไม่ได้มีกำรเคลื่อนไหวใด ๆ มี
จ ำนวนถึง 65 รำยกำร ขณะที่บล็อกกลุ่มที่ 3 คือ บล็อกที่เคลื่อนไหวในส่วนเนื้อหำอื่น แต่ไม่ได้สร้ำงบทวิจำรณ์
ใหม่ มีจ ำนวนถึง 38 รำยกำร  
 อำยุของบล็อกนั้น  มีตั้งแต่วันเดียวจนถึง 8 ป ี เหตุผลในกำรเลิกบล็อกมีหลำยประกำร  บล็อกที่มีอำยุ
เพียงหนึ่งวันอำจเกิดจำกกำรทดลองใช้แล้วพบว่ำไม่มีอะไรน่ำสนใจเท่ำที่ควร บ้ำงเลิกใช้เพรำะมีพื้นที่ใหม่  บ้ำง
ก็มีพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตในกำรวิจำรณ์  บ้ำงก็ย้ำยพื้นที่บล็อก  และบ้ำงก็สนใจพื้นที่เฟซบุ๊กแทน      
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 บล็อกที่ยังมีกำรเคลื่อนไหวอยู่ 129 รำยกำรนั้น  ส่วนใหญ่เป็นบล็อกที่สร้ำงข้ึนในช่วงสำมปีหลัง คือ 
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมำ  ในปีที่แล้ว 2556มีกำรสร้ำงบล็อกเพื่อกำรวิจำรณ์ใหม่เพิ่มข้ึนถึง 30 บล็อก  ซึ่งเป็น
อัตรำส่วนที่ต่อเนื่องกับก่อนหน้ำนี้  แสดงนัยว่ำควำมนิยมในกำรใช้บล็อกยังมีอยู่  ไม่ได้ตำยไปเพรำะกำรก้ำว
เข้ำมำของเฟซบุ๊กดังที่เคยตั้งสมมติฐำนไว้  แต่บล็อกเกอร์ที่ยังคงเขียนงำนวิจำรณ์อย่ำงต่อเนื่องคงมีเพียง
ครึ่งหนึ่ง  มำกกว่ำครึ่งไม่ได้เขียนงำนเลยเป็นเวลำนำนกว่ำ 3 เดือน  และบล็อกส่วนใหญ่มีผลงำนวิจำรณ์เพียง 
1-5 ช้ินเท่ำนั้น   
 ส ำหรับกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์ของบล็อกที่ยังมีกำรวิจำรณ์อยู่ทั้ง  129 รำยกำร สำมำรถสรุปได้ตำม
ตำรำงที่ 5 นี ้
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http://merveillesxx.bloggang.com/ 
2547  เพลง หนังสือ สำระ ข้อสอบ  01/09/47 16 ธค, 55 

1/2/56 
/ /  บทวิจำรณ์มีทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

โดยสรุปเป็นข้อ  
/ / / 

จบเศรษฐศำสตร์ อำย ุ26 ปี / fb ส่วนตัวเริ่ม 20/3/53 แฟน
เพจ 10/7/54  

  

http://smannoi14.bloggang.com  
2548  หนัง,เพลง,ไดอำรี่ 14/9/49 

16 พย.52 
16/4/56  /  “หนังบ้ำๆ” เล่ำสู่กันฟัง  /   

คอลัมน์อ่ืนก็เน้นแนวเดียวกัน, สื่อสังคมอยู่ในคอมเมนท์  ไม่ได้
แยกเฉพำะให้เห็นเด่นชัด 

  

grappa http://a-wild-sheep-chase.bloggang.com  20/3/48  หนังสือ,ศิลปะ,เดินทำง,อ่ืนๆ 30/12/48 
24/6/52 
11/4/56 

 /  “หมวดอ่ืน ๆ” เขียนเป็นควำมเห็นส่วนตัว / / / บก.ระหว่ำงบรรทัดและก็องดิด, fb/Padd Betweentheline    

Alex on the rock   http://magnolia.bloggang.com 18/4/48  ไดอำรี่, จิปำถะ 16/4/48 8 ธค. 55 
26/10/56 

 /  
อยู่ใน let's movies ควำมเห็นหลังดูจบ  แต่
เขียนยำว  ตกเดือนละชิน้ เป็นหนังเก่ำ
มำกกว่ำ 

/   ล่ำสุด 30/11/56 
  

http://keigo.bloggang.com 
19/5/48  หนัง, เพลง, หนังสือ, ไดอำรี่ 3/7/48 

25/10/55 
6/11/56  /  

อยู่ในหมวดรีวิว ซ่ึงรวมทุกอย่ำงทังโรงแรม 
หนังสือ ละคร   / /  ลักษณะเปน็ควำมเหน็ส่วนตัว  ล่ำสุด 29/11/56   

http://10000tip.bloggang.com/ 
2548 / หนังสือ, ไดอำรี่, ดำวน์โหลดหนัง 17/07/48 

9/9/55 
4/12/56  /  วิจำรณ์หนังทุกประเภทและทุกประเทศ / / / 

จบจิตวิทยำ fb, twitter  เริ่ม 7/05/53  /เป็นคอลัมนิสต์ 
“ชีวิตลงตัว” ให้กุลสตรี  เคยขยีน movie time  

  

http://froggie.bloggang.com 2548  กีฬำ, สัพเพเหระ 11/5/50 
6/2/55 
17/6/56  /  

"แหล่งกบดำน", พูดถึงรำยละเอียดในหนังเยอะ
มำก เป็นมุมมองส่วนตัว / /  

ส่วนใหญ่วิจำรณ์หนังสือ แต่แบ่งหมวดชัดเจน, fb/แหล่ง
กบดำน, อัพเดทล่ำสุด 2/12/56 

  

http://navagan.bloggang.com 
2548 / หนัง, เพลง 12/4/51 10 มค. 56 

30/11/56 
/    วิเครำะหเ์ชิงลึก  / /  

จบปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลเิมอร์ อำยุ 28 ปี / เขียน
ต่อเนื่อง เจอบ่อยๆ ในบอร์ดพนัทิป 

  

http://riverdale-dreams.blogspot.com/ 
2549 /  19/6/49 14/12/56 /    / /  fb/KONRAKNANG ของวำริน นิลศริิสุข   

http://onfire.bloggang.com 2549 /  2/12/49 23/5/56  /  31 ชิ้น / /  fb/Guu Story   

http://namon.bloggang.com 2549  ท่องเที่ยว 24/2/56 13/11/56    11 ชิ้น เน้นกำรวิจำรณ์ประกอบภำพ / /  fb/ณ มน   

http://mormail.bloggang.com 2549   8/6/53 26/12/56  /  2 ชิ้น /      

หนูลีลี http://leena.bloggang.com 
27/6/49  ไดอำรี่ 13/2/51 

17/11/55 
1/12/56  /  รีวิวเนื้อหำในหนัง /      
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คนขบัช้ำ  http://amp-atom.bloggang.com 15/8/49  ไดอำรี่ 15/8/49 
21/11/55 
3/12/56 

 /  เขียนเชิงแนะน ำว่ำชอบ/ไม่ชอบ สนุก/ไม่สนุก  / / / 
วิจำรณ์หนังเกำหลีเยอะ  ไม่แนน่อน  บำงเดือนก็ 3-4 ชิ้น  
บำงเดือนก็หำยไปเลย  fb/คนขับช้ำ 

  

http://akung-klong.bloggang.com 2550  จิปำถะ 8/2/56 1/10/56 /   4 ชิ้น / /  fb/อำคุงกล่อง บล็อกแก๊งค ์   

http://filmism.bloggang.com 2550  หนัง, J pop 6/6/48 27 พค. 55 
26/10/56 

/    "หยิบหนังขึ้นมำสับ" พูดถึงเนื้อเรื่อง / /  คอมพิวเตอร์ / ญี่ปุ่น อำยุ 29 ปี   

http://palao.bloggang.com 2550  
เรื่องใกล้ตัว หนัง บล็อก ท ำดี 
ประเด็นร้อน 21/2/50 

31/3/55 
20/6/56  /  

2 คอลัมน์หนัง หนังหนุก ๆ และหยบิหนัง
ขึ้นมำสับ  /      

http://www.patsonic.com 
2550  “จิปำถะ บันเทิง บล็อก” 01/07/50 

9 มค. 56 
2/12/56 /   

“ภำพยนตร”์ เป็นกำรรีวิวทั้งหมด  เฉลี่ย
มำกกว่ำ 4 ครั้งต่อเดือน  / / / fb/patsonic เริม่ 1/1/54   

dreamingbutterfly   
http://easywandering.bloggang.com 12/4/50  

เพลง, หนัง, เรื่องทั่วไป, ปรัชญำ, ซี
รีส ์ 21/6/50 

5/8/55 
4/6/56 /   

เขียนไม่ยำว แต่มีกำรเนน้ประเด็นในหนัง 
ออกมำได้น่ำสนใจ  / /  

fb/Woratep Wongsuppakan, อัพบล็อก 1-4 ครั้ง/เดือน แต่
หนังครึ่งป/ีชิ้น ล่ำสุด 6/10/56 

  

http://narumoltama.bloggang.com 2/5/50  book, movie, life 5/4/51 
6 ธค. 55 
2/6/56  /  รีวิวเนื้อเรื่องหนัง ใหค้ะแนนตอนท้ำย /   

เขียนเพียง 5 ชิ้น  แต่ก็เขียนเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่จะเขยีนหนังสือ  
อัพล่ำสุด 23/7/56 

  

http://twilightvirus.blogspot.com 
2550  ขยำยมำจำกฟิลม์ไวรัส 15/12/50 6/29/54 

7/7/56 
/    /   

ไม่มีงำนวิจำรณ์ชัดเจน แต่เอำข่ำว โปรแกรมหนังต่ำง ๆ มำลง
มำกกว่ำ อัพเดต 8-9-56 

  

http://wanalee.bloggang.com 23/9/50  เพลง, หนัง, ไดอำรี่ 19 สค.55 
31 ธค. 55 
23/4/56 

 /  
คอลัมน์ “ดูหนังกันค่ะ” รีวิวยำวใชค้วำมเห็น
ส่วนตัว 

/   
เพิ่งเขยีนแต่มี 7 เรื่อง  ส่วนใหญ่เปน็หนังเก่ำ เจ้ำของบล็อก
บอกว่ำดูทำงยูทูป ล่ำสุด 23/6/56 

  

http://beerled.bloggang.com 12/11/50  หนัง, เรื่องสั้น 12/11/50 1 พย. 54 
21/4/56 

/   เปรยีบเทยีบเชิงเทคนคิกับเรื่องอ่ืน /   วิจำรณ์ไม่แน่นอนห่ำงกันหลำยเดือน ส่วนใหญ่ก็เป็นหนัง    

http://dream-devil.bloggang.com 2551  จิปำถะ 26/10/51 18/12/56 /   30 ชิ้น /      

http://thickthin.bloggang.com 2551  ไดอำรี่ 21/1/54 18/8/56  /  ประมำณ 10 ชิ้น /      

 http://goldie.bloggang.com  2551  ทุกอย่ำงเก่ียวกับเกำหล ี 22/3/51 4/1/57  /  มำกกว่ำ 10 ชิ้น  / /  https://www.facebook.com/goldie.dhokmai   

http://sr-engine.bloggang.com 2551   25/12/51 16/11/56  /  มีร่วม 10 ชิ้น บำงครั้งแคเ่อำมำขอคอมเมนท ์ /      

http://cartoonthai.bloggang.com 
2551 / เนน้รีวิวและรีวิวหนังทุกรูปแบบ 08/06/51 6/26/54 

2/2/56 
/   หนังใหม่ เอำวิจำรณ์มำจำกแหล่งอ่ืน / /  

หลำกหลำยจนเหมือนหนังสือพมิพ,์ หนังเอำข้อมูลมำจำกที่อ่ืน 
ไม่พบบทวิจำรณ,์ fb/cartoonthai อัพเดต 4/12/56 

  

minkitti http://yomyaem.bloggang.com 2551  ท่องเที่ยว, หนัง 9 มค.51 
4 กย.55 
2/4/56 /   

ให้ข้อมูล รวมทั้งเน้นย้ ำประเด็นข้อคิดได้
น่ำสนใจ /      
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VET53  http://nontree.bloggang.com 2551  ท่องเที่ยว, หนังสือ, เพลง, หนัง 17 มค.51 17 ธค 55 
22/10/56 

 /  หนังอยู่ในหมวดหมู่ Music, Movies & TV / /  อัพเดทล่ำสุด20/11/56, fb/vet53  
  

http://alwaysfluke.bloggang.com 20/1/51  กำรแต่งหน้ำ 12 เมย. 55 11 พค. 55 
22/7/56 

 /  ควำมรูส้ึกหลังดู มี 5 ชิ้น / /  เป็นช่ำงแต่งหน้ำ / fb/flakealwaysfluke ล่ำสุด 2/12/56 
  

แม่ปลำช่อน http://goldie.bloggang.com 20/2/51  ซีรี่ย์และหนังเกำหล ี 21 กพ 53 
12 มค 56 
23/11/56 

 /  “ชวนดูหนังเกำหล”ี ควำมเหน็ส่วนตัว / / / fb/goldie.dhokmai งำนแปลซีรีย์ ล่ำสุด 28/11/56 
  

kid^_^  http://kissclub.bloggang.com 11/8/51  หนัง,เกมส ์ 11 สค 51 19 ตค 55 
28/11/56 

 /  “movies” แนะน ำหนังสั้นๆ  / / / fb/movies2you, thaiboardgame, thaiccg   

http://prysang.bloggang.com 2551  หนังสือ,หนัง,ซีรี่ย,์ดำรำ 12 กย 51 9 ตค 55 
3/4/56 

 /  “ดูหนัง”รีวิวยำวๆ เก่ียวเนื้อเรื่อง มีข้อมูล และ
ข้อคิดที่ได้แทรก 

/   ส่วนมำกจะรีวิวหนังเกำหล,ี อัพเดทล่ำสุด 10/11/56 
  

หวำนเย็นผสมโซดำ   http://sweet-ice.bloggang.com 2551  ไดอำรี่,จิปำถะ 13 พย 51 13 กย 55 
8/3/56 

 /  "มองเงำเล่ำเรื่อง " ให้เรื่องย่อ และแนะน ำหนัง  / /  fb/lovie book 'n gift,ล่ำสุด 2/11/56   

เจ้ำแห่งน้ ำคือพระจันทร์   
http://mindbechild.bloggang.com 

2551  หนัง,หนังสือ,จิปำถะ 8 มิย 52 
21 เมย 55 
3/12/56 

 /  “เด็กรักหนัง”, จับประเด็นแต่ไมแ่ตก /   จบวรรณกรรมเด็ก อำยุ 24 ปี / มี 11 ชิ้น    

http://sweet2syrup.bloggang.com 2552  จิปำถะ 30/12/52 19/8/56  /  5 ชิ้น / /  https://www.facebook.com/theestaclinic   

http://watchandwrite.bloggang.com 
2552 /  20/10/56 16/12/56 /   มีเยอะมำก /      

http://daynight.bloggang.com 
2552  ท่องเที่ยว 16/8/52 27/7/56 /   7 ชิ้นใช้ภำพเยอะมำก / /  fb/นำยชยัพร จันทรัตน์    

http://lulla.bloggang.com 
2552   26/7/54 30/8/56  /  10 ชิ้น / /  fb/Eiga Title   

http://branelay.bloggang.com/ 
22/01/52  เพลง หนัง ซีรีส์ เซเลบ 16 ตค 53 24 เมย 55 

26/1/56 
/   

“lifeis movies”, “movie criticize”, 
“movie rating”, วิจำรณ์เร็วมำก (กรณ ี
transformer) 

/   
จบมหิดล / ต้องมีพำสเวิร์ดเพรำะถูกขโมย  เคยวิจำรณเ์ร็วและ
ทุกเรื่อง ก็เพียงให้คะแนน เปลี่ยนเปน็ "คนรักหนัง  

  

http://joker-master.bloggang.com 20/2/52  มือถือ,เที่ยว,หนัง 12 ธค 54 25 เมย 55 
2/1/56 

 /  'รีวิวหนังแบบสบำย ๆ ตำมอ ำเภอใจ', 
ควำมเห็นส่วนตัว  

/ / / fb/joker-master, อัพเดทล่ำสุด ล่ำสุด 1/12/56 
  

ลูกอมรสเขียด                                           
http://waveminator.bloggang.com 

?2552 / 
รีวิวอย่ำงเดียวถึง 300 อัน แยก
ประเภท 03 มีค 52 

26 เมย 55 
18/4/56 /   

งำนมีทั้ง subjective และมองเชิงเทคนคิ free 
of life /  / 

แชริ่งทั้งในและนอกบทควำม  / ย้ำยไปเขียนที ่
movie.mthai.com แล้ว 

  

http://filmsick.wordpress.com/ 
ย้ำยมำ / หนัง,หนังสือ 5 พย 51 31 เมย 55 

15/10/56 
/   วิเครำะหเ์ชิงลึก / /  ย้ำยบล็อกโดยเอำงำนเก่ำมำลงใหม่ แต่วนัที่อิงจำกของเดิม 

  

แสนดีคนในพื้นที่ http://leodana.bloggang.com/ 2/6/52  เพลง,หนัง,จิปำถะ 11/10/52 เมย 55 
5/9/56 

 /  ควำมเห็นสัน้ๆ /   นำน ๆ เขียนท ี   
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http://nanatakara.bloggang.com/ 
2552  เพลงกับหนัง  22/06/52 เมย 55 

/7/2/56 
/   มีหลำยเมนู  เฉลีย่วิจำรณเ์ดือนละ1-2 เรื่อง  / / /  fb/Nanatakars-blog เริม่21/11/54 ล่ำสุด5      

http://www.barkandbite.net/ 
02/12/52  

ละครเวที  หนัง หนังสือ ทีวี 
โฆษณำ 02/12/52 

เมย 55 
2/2/57 /   วิเครำะหเ์ชิงลึก / / / fb/barkandbite ปี 2552, twitter/Nuttaput   

เริงฤดีนะ http://rudee.bloggang.com 2552  ไดอำรี่,จิปำถะ 7/2/55 เมย 55 
2/12/56 

 /  เขียนแนะน ำ /   จัดหมวดหมู่ตำมควำมรู้สึก ท ำให้หำหนังทีเ่ขียนถึงยำกมำก 
  

http://lazy-flowers.bloggang.com 2553  ไดอำรี่ จิปำถะ 8/3/54 15/11/56  /  5 ชิ้น /      

http://filmfeeling.bloggang.com 2553 /  17/10/53 6/10/56 /   9 ชิ้น /      

takeoffjack  http://leechainman.bloggang.com 2553   14/8/53 2/12/56 /   6 ชิ้น / /  เกิด 2510 วิจำรณ์ 6 ชิ้น fb/Phanlop Lee Doloh   

http://miraclerain.bloggang.com/ 
2553  ไดอำรี่ จิปำถะ 23/5/56 8/8/56  /  2ชิ้น /      

http://nongmodkit.bloggang.com 
2553  ไดอำรี่ 2/1/53 30/11/56 /    /   นักเขยีนสตำรพ์ิค สมเกียรติ   

http://mckmarvel.wordpress.com/ 
2553 / รีวิวอย่ำงเดียว แยกเป็นแนวหนัง 17/12/53 

23/11/55 
1/12/56  /  ควำมเห็นหลังชม เล่ำสู่กันฟัง  /  / fb/mcksmovie และ mcksmovie.blogspot.com   

ดอกไม้บำนริมรั้ว http://lazy-flowers.bloggang.com 2553  ไดอำรี่,จิปำถะ 8/3/54 14/6/55 
15/11/56 

 /  แนะน ำหนัง /   มีแค่ 4 ชิ้น   

http://nong-penquin.bloggang.com 
07/10/53  ไดอำรี่ 23/05/54 7 มค. 56  /  เขียนถึงซีรีย่/์ข้อคิด / / / 

ไม่พบแล้ว บอกว่ำต้องดูเฉพำะกลุ่ม(15 มค. 56) บอกว่ำ
กลับมำใหม่ปี 57 เพรำะเบื่อเฟซบุ๊ก  

  

Inception  http://abandonguy.bloggang.com 26/1/53  หนัง,ท่องเที่ยว 26/1/53 29/8/55 
2/10/56 

 /  เล่ำเรื่องและแสดงควำมเหน็ มี 4 ชิ้นที่
วิเครำะห ์

/   มี ลิงค์ให้ไปเฟสบคุ ถ้ำไม่สังเกตจะไม่เห็น  
  

ThisLonelyMe http://365positivedays.bloggang.com 17/2/53  หนัง,ดำรำหญิง 23/2/54 
9/7/55 
8/4/56 

 /   /      

http://roundshadyisyotaka.bloggang.com 21/7/53  ท่องเที่ยว 17/7/56 3/1/56  /  เก็บหนังมำเล่ำ และ Feminism and L Films 
มีทั้งหมด 7 ชิ้น 

/   บล็อกท ำมำนำน แต่เพิ่งวิจำรณ์หนัง 
  

คิดถึงแกว่ะ http://filmfeeling.bloggang.com 17/10/53 / หนังอย่ำงเดียว 17/10/53 23/11/55 
6/10/56 

 /  รีวิวยำวๆ เปน็ควำมรู้สึก มีใหค้ะแนน /   5 ชิ้น   

http://charthree.wordpress.com/ 
25/11/53 / หนังอย่ำงเดียว 25/11/53 23/11/55 

3/12/56 
/   ข้อมูลแนน่ เนน้ถึงประเด็นที่หนังมี ใหเ้ป็นดำว

ตอนท้ำย 
/  / เล่นทวิตเตอร์เปน็หลัก 
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http://chaigimme.bloggang.com 
1/1/54 / หนังอย่ำงเดียว 5/2/55 20/7/55 

9/10/56 
 /  ให้คะแนนแบบแยกส่วน ภำพ,บท ฯลฯ /   จบมหิดล อำยุ 22 ปี มีแค่ 3 ชิ้นทั้งที่เป็นคนเขยีนงำนดี   

http://mrcoffee.bloggang.com 8/1/54 / รีวิวหนังอย่ำงเดียว 8/1/54 21/11/55 
15/11/56 

 /  ควำมเห็นส่วนตัว /  / 
มีทั้งงำนที่ลง”จิบกำแฟแลหนังไทย” ในนิตยสำร  VOTE มำลง
ใหม่ กับงำนเขยีนใหม่ เขียนไม่ยำว 

  

http://thickthin.bloggang.com 2554  ไดอำรี่ 21/1/54 3/4/55 
18/8/56 

 /  "มำดูหนังและเพลงกัน" เป็นควำมเห็นส่วนตัว /    
  

http://jediyuth.wordpress.com 
2554 / ข่ำว รีวิว บทควำม เทรลเลอร ์ 01/03/54 พ.ย 55 

22/11/56 
/   Jediyuth & reader reviews / / / 

เว็บล่มไปครั้งหนึ่ง ปัจจุบันเปน็คนแปลซบัไตเต้ิล /ตัวเจไดยุทธ
ไม่ค่อยรีวิวแล้ว/ปี 

  

https://entertainmentbite.wordpress.com/ 
8/4/54 / ภำพยนตร์อย่ำงเดียว 8/4/54 

24/6/55 
26/11/56 

 /  ควำมเห็นหลังชม / /  
บล็อกเดิมhttp://onlineza.bloggang.com ของธนพัฒน์ ชู
วำธิวัฒน์ 

  

ประวิทย์ แต่งอักษร http://pwttas.wordpress.com 6/ 54 / วิจำรณ์หนังอย่ำงเดียว 6/54 25/11/55 
23/10/56 

/   เอำงำนเก่ำมำลง / /     

http://pijar.bloggang.com 2554  จิปำถะ วำดรูป 23/6/56 21/12/56    1 ชิ้น / /  fb/พี.่ จ๊ะจ๋ำ   

http://fabibell.bloggang.com 2554   1/5/54 4/1/57  /  3 ชิ้น /      

CyberAngel   http://cyber-angel.bloggang.com 2554  หนัง,แฟชั่น,ท่องเที่ยว 14/7/54 20/10/55 
23/3/56 

 /  ใช้ควำมเห็นส่วนตัว  แต่เขยีนเชิงแนะน ำ  /      

http://leo-minor.bloggang.com 
2554  ไดอำรี่ 31/7/54 27/4/55 

13/9/55 
 /  ส่วนของหนังอยู่หมวด "เดลี่พรอเฟ็ต" /   

มีแค ่ 3 ชิ้นที่เก่ียวกับหนัง และมีเพยีงชิ้นเดียวเป็นงำนวิจำรณ ์
อัพเดตบล็อกล่ำสุด 23/3/56 

  

http://kurenaimovie.blogspot.com/ 
2554 / ภำพยนตร์อย่ำงเดียว 6/8/54 

21/12/55 
28/11/56 

 /  รีวิวหลำยเมนู  เขยีนแต่ละชิ้นค่อนข้ำงยำว / /  
มีหลำยบล็อก บล็อกนีเ้ก่ียวกับหนังใหม,่ fb/KURENAI-THE-
MOVIE/110476649051415 

  

http://welovemovieclub.com 
22/8/54 / 

ข่ำวสำรภำพยนตร,์รีวิว,บทควำม
พิเศษ 28/8/54 

1/11/55 
22/11/56 /   ให้ข้อมูลและเขียนภำพรวมคล้ำยๆข่ำว พีอำร ์ / /  เป็นของ negima 

  

http://a-bellamy.bloggang.com 2554 / ภำพยนตร์อย่ำงเดียว 31/8/54 21/11/55 
14/5/56 

/   วิจำรณ์สลับกับวเิครำะห ์ / /  อำยุ 24 ปี fb 30 สค 54   

http://marinarain.bloggang.com 2554  หนัง,ซีรีย,์กำร์ตูน 31/10/54 20/10/55 
16/11/56 

/   “Movie”, ให้ข้อมูล ยกตัวอย่ำงฉำกประทับใจ 
และพูดสำระของหนัง 

/    
  

http://meeakmai.bloggang.com 2554 / ข่ำวหนัง  18/11/54 
1/6/55 

 /  ชิ้นเดียว ไม่ได้แบ่งหมวดหมู ่ /   อัพบล็อกล่ำสุด 19/7/56   
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ภำพติดตำ http://thankyougoodbye.bloggang.com 8/12/54 / ดูหนัง 8/12/54 16/12/54 
19/7/56 

/   พูดในแง่ขององค์ประกอบในหนังได้น่ำสนใจ  /      

ผู้หญิงเลน่ตัว http://artemiss.bloggang.com 2554  ไดอำรี่,หนัง,หนังสือ,จิปำถะ 4/4/55 28/8/55  /  เล่ำสู่กันฟัง ส่วนตัว มี 2 ชิ้น /   
บำงหน้ำเข้ำไม่ได้ ขึน้หัวว่ำ Group นี้ ยังไม่มี Blog ที่ Online  
อัพบล็อกล่ำสุด 15/10/56 เข้ำหมวดหนังไม่ได้ 

  

http://nobutawoproduce.bloggang.com 
2554 / หนังญี่ปุน่,ซีรี่ย์ญี่ปุน่, โคริเอดะฟิลม,์ 

เป็นเอกฟิลม ์
4/10/55 20/10/55 

25/11/56 
 /  มีเมนูเก่ียวกับหนังเยอะมำก เกือบทั้งหมด  

เนน้พูดหนังญีปุ่่น  
/    

  

http://nunglike.com/ 2555 /   18/8/55 7/12/56 /    เยอะมำก  / /  https://www.facebook.com/Nunglike 
  

http://littlebylittle.bloggang.com 2555  จิปำถะ 6/1/56 20/12/56  /   5 ชิ้น /       

http://crazysomething.bloggang.com 2555  นิยำย 28/3/55 5/1/57  /   5 ชิ้น / /  fb/Ratima Ketthong    

http://annabet.bloggang.com 2555  ท่องที่ยว 6/2/56 7/4/56  /   11 ชิ้น /       

ซุยแหลก http://suilaek.bloggang.com/ 
2555  ท่องเที่ยว 6/12/56 6/12/56  /   1 ชิ้น /       

http://unclerain1984.wordpress.com/ 2555    31/12/55 31/7/56  /   พูดเชิงแนะน ำเยอะ แต่แสดงควำมเหน็นิดเดียว / / / 
เฟซบุค๊ https://www.facebook.com/UnclerainXaRen  

  

http://pharmarketing.bloggang.com 2555    1/9/55 26/7/56  /   2ชิ้น / /   fb/Wirun Wetsiri   

http://kurenai17.wordpress.com/ 
31/3/55 / ภำพยนตร์อย่ำงเดียว 31/3/55 

16/12/55 
10/5/56 /    เขียนแบบมีข้อมูลในหนังชัดเจน / /   

กลุ่มเดียวกับ kurenaimovie.blogspot.com, fb/KURENAI-
THE-MOVIE/110476649051415, อัพเดต 2/12/56 

  

http://alitalia.bloggang.com 5/4/55  สังคม 21/10/55 
11/11/55 
26/8/56  /   รีวิวหนัง 2 ชิ้น 5 ชิ้น /    เลือกเขยีนแต่เรื่องเก่ียวกับสังคม    

bird of andaman2 http://i-love-
herbinate.bloggang.com 6/4/55 / หนังน่ำดู 6/4/55 

9/8/55 
2/12/55  /   

เขียนแค่ 2 ชิ้น เล่ำสู่กันฟังสะเทือนอำรมณ์ 3 
ชิ้น /    อัพเดตล่ำสุด 27/6/56   

http://daradora-junejune.bloggang.com 18/4/55  หนังสือ,เพลง,หนัง 20/4/55 3/11/55 
13/12/55 

 /   รีวิวเนื้อเรื่อง  /    ประกำศว่ำอย่ำลอกงำน,  อัพเดตล่ำสุด 4/11/56   

http://blogazine.in.th/blogs/misteramerican 
6/5/55 / วิจำรณ์หนังอย่ำงเดียว 6/5/55 5/11/55 

3/12/56 
/    เขียนเชิงบริบท /    

เรยีนปริญญำโท อำยุ 23 ปี บำงครั้งเอำมำจำกนิตยสำรที่ตน
เขียน  บล็อกเก็บได้จ ำกัด   

  

เพื่อนที่ดีที่สุด http://true-friend.bloggang.com 20/5/55  หนัง,หนังสือ 20/5/55 16/9/55 
16/3/56 

 /   ข้อมูล,เน้นควำมประทับใจ /    เขียนทั้งหนังเก่ำใหม่  ในเวลำเพียงครึ่งปี เขียนถึง 14  ชิ้น   
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http://mcksmovie.blogspot.com 
ส.ค. 55 / ภำพยนตร์อย่ำงเดียว 9 ส.ค.55 

21/12/55 
27/2/56 /      / /   เป็นอันเดียวกันกับบล็อกนี้  เขยีนทุกเดือน

http://mckmarvel.wordpress.com/  
  

http://filmfixs.com/ 
1/9/55 / ข่ำวหนัง,วิจำรณ์ 13/9/55 26/10/55 

1/8/55 
/    Anurak_sk Reviews เขียน 3 ชื้น /  / อัพเดตล่ำสุด 1/2/56   

Film-Kawan http://blogazine.in.th/users/film-kawan 
25/9/55 / หนัง 25/9/55 23/11/55 

14/8/56 
/    Film Kawan เฉพำะหนังในอำเซียน /    

ล่ำสุดกลุ่มนี้เหน็อยู่ใน Bioscope  งำนบำงชิ้นเอำมำจำกบล็อก
อ่ืน  มีแค่  10ชิ้น 

  

แผ่นพมิพเ์ขียว http://zero1408.bloggang.com 20/10/55 / รีวิวหนังตำมแนว   20/10/55 
24/11/55 
20/11/56  /   พูดถึงเนื้อหำในหนัง / /   

น ำเอำที่เขยีนมำกจำกเฟซบคุ fb/of.the.death.evil  อัพทุก
อำทิตย์ 

  

http://konraknang.exteen.com/ 
29/10/55 / ภำพยนตร์อย่ำงเดียว 29/10/55 

22/12/55 
5/4/56  /   ควำมเห็นพร้อมเกรดคะแนน / /    fb/KONRAKNANG   

http://kirafilmz.wordpress.com/ 22/7/56 /   22/7/56 8/10/56 /    วิจำรณ์หนังอินด้ี  พูดถึงควำมหมำยก่อน
วิจำรณ์เชิงเทคนิค  /มี 24 ช้ิน 

/ / / 
https://www.facebook.com/kiraFilmz9 

  

http://nangpeuay.bloggang.com 
3/9/56 /   10/9/56 5/12/56 /    

วิจำรณ์เชิงเทคนิค แต่เขยีนแบบเล่ำให้เพื่อนฟัง 
/ เขียน 7 ชิ้น 

/        

http://sawangarom.com/ 21/7/56 /   29/10/56 6/12/56 /    เขียนสั้น ๆ ไมเ่กิน 10 บรรทัด หนักไปทำงเล่ำ
เรื่อง 

/ /   https://www.facebook.com/Sawangaromdotcom 
  

http://divasmovieandmusic.com 1/7/56  เพลง 7/8/56 28/11/56 /    มี 20 กว่ำชิ้น  /  / มำจำกแฟนเพจเพลง เพิม่หนังเข้ำมำ เพจยังคงเน้นเพลง    

http://cyberbird.bloggang.com 13/11/56 /   13/11/56 8/1/57 /    กระตือรือรน้มำก มีถึง 11 ชิ้น /        

http://bugbuum.bloggang.com 2556   ปรัชญำ 22/12/56 22/12/56 /    1 ชิ้น มองว่ำเปน็มำร์กซิส /        

http://garagade.bloggang.com 19/5/56   หนังสิอ 1/12/56 1/12/56  /   1 ชิ้น / ควำมรู้สึกล้วน ๆ  /        

http://the-impression.bloggang.com 21/2/56   ไดอำรี่ 27/11/56 27/11/56  /   1 ชิ้น / ควำมรู้สึกล้วน ๆ  /        

http:kunaomi.bloggang.com/ 
2556     31/1/56 8/11/56  /   เขียนสั้น ๆ แค่ 10 ชิ้น /        

http://i-noot.bloggang.com 2556   ไดอำรี่ จิปำถะ 2/11/56 2/11/56  /   1 ชิ้น บันทึกอำรมณค์วำมรู้สึก /        

http://pexcoplanet.bloggang.com 2556     8/10/56 9/10/56 /    
3 ชิ้น มองกำรเล่ำเรื่องโครงสร้ำง เขียนเหมือน 
short note /      
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http://talkthemovie.bloggang.com 2556     23/9/56 23/9/56  /   1 ชิ้น /        

http://chartreejew.bloggang.com 2566 /   11/9/56 22/9/56  /   2 ชิ้น /        

http://daonoi.bloggang.com 2556  ไดอำรี่ 25/4/56 25/10/56  /   9 ชิ้น บอกพล็อตแล้วเล่ำเรื่อง  /        

http://wayenel.bloggang.com/ 
2556    17/9/56 17/9/56  /  1 ชิ้น /        

http://newpepup.bloggang.com 12/2/56    5/1/56 19/9/56  /  27 ชิ้น เขยีนก่อนดู ขณะดู หลังดู บำงทีก็มี
มุมมองเชิงรูปแบบ 

/        

http://mrpostcard.bloggang.com 2556 /   30/4/56 11/9/56    1ชิ้นที่ดีมำก  /    บล็อกเชิงสดุดีบุคคลว ำคญัของโลก   

http://natkonsean.bloggang.com 2556   25/8/56 25/8/56    1 ชิ้น / ควำมรู้สึกล้วน ๆ  /      

http://secretofnine.bloggang.com 
2556 /  15/8/56 15/8/56  /  1 ชิ้น/ ควำมรู้สึกล้วน ๆ /      

http://ploywerpuff.bloggang.com 2556   13/8/56 13/8/56  /  1 ชิ้น / เล่ำเรื่อง /      

http://denaroke.bloggang.com 2556   30/7/56 31/7/56 /   
3 ชิ้น / เน้นเล่ำเรื่อง มองเรื่องกำรแสดงเป็น
หลัก มองพล็อตบ้ำง /    

  

http://bestintheworld.bloggang.com 2556 /  5/4/53 31/7/56  /  
4 ชิ้น เป็นกำรวิจำรณโ์ดยภำพบวกโน้ต ไม่
ประติดประต่อ /    

  

http://chonnystar.bloggang.com 2556 /  28/7/56 15/9/56  /  
8 ชิ้น ไม่ค่อยมีอะไรมำกนัก ถ้ำหนังดีก็
วิจำรณ์ดดี / 

     

http://sidemepls.bloggang.com/ 
2556 /  14/7/56 13/10/56  /  4 ชิ้น ไม่ได้วิจำรณ์ทุกชิน้ ผ่ำนไปได้ / 

     

http://boyzromeoz.bloggang.com 2556   28/4/56 3/6/56  /  1ชิ้น กลับมำเปิดบล็อกใหม่  / 
     

 ้http://do-it-my-self.bloggang.com 2556  เย็บปัก 19/5/56 19/5/56  /  1 ชิ้น บรรยำยควำมรู้สึกต่อฉำกต่ำงๆ / 
     

http://naysab101.bloggang.com 2556 /  13/5/56 13/5/56    1 ชิ้น/ ท ำส่งอำจำรย์ / 
     

http://asawaree.bloggang.com 2556  ไดอำรี่ 7/2/56 6/4/56  /  1 ชิ้น /วิจำรณ์หนังจำกหนังสือ / 
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http://never-forget-me.bloggang.com/ 
2556 / ทั้งบล็อกมีปนกัน 3 ชิ้น 10/2/56 10/2/56  /  1 ชิ้น/ส่วนตัวจริง ๆ  / 

     

http://phadungpon.bloggang.com 2556  ศิลปะ 25/1/56 7/2/56  /  2 ชิ้น/เรื่องหนึ่งเล่ำ อีกเรื่องแค่บอกรวม ๆ  / 
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 บล็อกส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ำของโดยบุคคล  อำจมีกำรรวมตัวกันบ้ำง  แต่ก็ไม่เป็นทำงกำร  กำร
ตรวจสอบระดับควำมเป็นเจ้ำของของบล็อกเป็นเรื่องค่อนข้ำงยำก  เนื่องจำกเจ้ำของบล็อกส่วนใหญ่มิได้ลง
ประวัติไว้ทั้งหมด  อีกทั้งสถำนภำพกำรเป็นเจ้ำของนั้นไม่คงที่  บำงบล็อกเริ่มจำกกำรรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจดู
หนังด้วยกัน  แต่ก็เปลี่ยนแปลงเป็นระดับบุคคลในภำยหลัง  เท่ำที่ผ่ำนมำพบเพียงบล็อกรวมกลุ่มเพียงฟิลม์กำ
วัน (http://blogazine.in.th/users/film-kawan)เท่ำนั้น ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มผู้สนใจภำพยนตร์อำเซียน
ด้วยกัน  
  บล็อกส่วนใหญ่น ำเสนอเนื้อหำหลำยประเภทมิใช่เนื้อหำเพียงอย่ำงเดียว ได้แก่ หนังสือ  เพลง ศิลปะ  
ละคร  กำรเดินทำง  และภำพยนตร์  ส่วนบล็อกที่เน้นเนื้อหำภำพยนตร์แต่เพียงอย่ำงเดียวมี 44 รำยกำรจำก
จ ำนวนบล็อกที่มีกำรเคลื่อนไหวทั้งสิ้น 129 รำยกำร      
 จ ำนวนบทวิจำรณ์ในบล็อกมีตั้งแต่ 1 – 300 ช้ิน เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นกำรเขียนโดยบุคคลหนึ่ง ๆ  
มิใช่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง  โดยเฉลี่ยประมำณ 1-5 ช้ินเท่ำนั้น  ส ำหรับบล็อกเกอร์ที่มีผลงำนถึง 300 ช้ินนั้น  
ต่อมำก็ได้รับกำรทำบทำมให้ไปเขียนให้เว็บอื่น ได้แก่ ลูกอบรสเขียด (waveminator.bloggang.com)  ส ำหรับ
ควำมยำวของบทวิจำรณ์มีตั้งแต่ขนำดสั้นน้อยกว่ำ 10 บรรทัด  จนถึงขนำด 4 หน้ำ  ส ำหรับในเรื่องรูปแบบและ
เนื้อหำน้ัน อ่ำนได้จำกรูปแบบกำรวิจำรณ์และกำรประเมินคุณค่ำบนสื่ออินเทอร์เน็ต ในหัวข้อ 2.2.4และ2.2.6)   
 
 2.2.3 กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์บนเฟซบุ๊ก     
 ในโครงกำร “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” นั้น  
ผู้วิจัยสำขำภำพยนตร์ไม่ได้รวมสื่อสังคมอย่ำงเฟซบุ๊กไว้ด้วย  เพรำะกำรใช้พื้นที่นี้เพื่อกำรวิจำรณ์ในช่วงนั้นยังมี
ไม่มำกนัก  แต่ในโครงกำรวิจัยน้ีได้น ำมำรวมด้วย  เพรำะเฟซบุ๊กส่งผลโดยตรงต่อกำรเปิดและปิดเว็บไซต์หรือ
บล็อกอยู่ไม่น้อย  สำมำรถสรุปกำรใช้สื่อสังคมเพื่อกำรวิจำรณ์ดังต่อไปนี้     
 
 2.2.3.1 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก  ผู้วิจัยได้น ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้เขียนวิจำรณ์บนเว็บไซต์และบล็อกมำ
ตรวจสอบว่ำมีกำรใช้เฟซบุ๊กหรือไม่  จำกนั้นได้ส ำรวจกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กโดยตรงมำประกอบ  สำมำรถ
แบ่งพฤติกรรมกำรใช้เฟซบุ๊กในกำรน ำเสนอข่ำวสำรได้เป็น 3 กลุ่มดังนี ้
   2.2.3.1.1 กลุ่มแชร์ข้อมูลเพียงอย่ำงเดียว  กลุ่มนี้จะไม่มีบัญชีเฟซบุ๊กของตนโดยตรง  แต่จะ
เปิดให้สมำชิกเช่ือมโยงข่ำวสำรกับบัญชีของตนได้  ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่มีช่ือเสียงอยู่แล้ว ได้แก่ pantip.com 
(รวมทั้งบล็อกแก๊ง), sanook.com, postjung.com, siamzone,com, hunsa.com, thaimovieclub.com   
  2.2.3.1.2 กลุ่มที่ใช้เฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่เนื้อหำ  ผู้ใช้เฟซบุ๊กในกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มสิ่งพิมพ์หรือ
เว็บจำกองค์กรใหญ่  หรือเป็นบล็อกเกอร์ที่มีพื้นที่วิจำรณ์ตำมสื่อต่ำง  ๆ  แล้วสร้ำงบัญชีเฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่
ข่ำวสำรจำกสื่อหลักของตน  ตัวอย่ำงของกลุ่มนี้ได้แก่  มติชน ไทยรัฐ , kapook.com, mthai.com, 
khanpak.com, modxtoy.com, dek-d.com, siamha.com, truelife.com, nazitv.com, nangdee.com 
   อย่ำงไรก็ตำม ผู้ใช้เฟซบุ๊กบำงรำยในกลุ่มนี้จะน ำเสนอเนื้อหำใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทวิจำรณ์ในสือ่หลกั
เข้ำไปด้วย  ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์เล็ก ๆ ที่ด ำเนินกำรโดยเว็บมำสเตอร์คนเดียวหรือบล็อกเกอร์ที่ต้องกำรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแฟน  ตัวอย่ำงของกลุ่มนี้ได้แก่  manager.com, thaiza.com, adintrend.com, 
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iseehistory.com, chicministry.con, malinplaza.con, entertainclubs.com, moviedamn.com, 
filmax.in.th, majorfriends, starpic.com, filmzick.com, kornang.com เป็นต้น  
  2.2.3.1.3 กลุ่มที่ตั้งเฟซบุ๊กเป็นพื้นที่ใหม่   แบ่งได้เป็นอีก 2 ประเภท ดังนี้   
              - กลุ่มที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นพื้นที่เสริมในกำรวิจำรณ์  เป็นกลุ่มที่แยกประเภทงำนวิจำรณ์
ตำมลักษณะสื่อที่แตกต่ำงกัน  ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์หรือบล็อกเกอร์ที่มีพื้นที่วิจำรณ์หลำย ๆ สื่อ  อำทิ เว็บไทย
ซีเนม่ำ จะเขียนงำนวิเครำะห์หรือบทวิจำรณ์ขนำดยำวลงในเว็บไซต์   แต่เมื่อมีกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เรื่อง
เดียวกันโดยนักวิจำรณ์อีกคน  ก็จะใช้พื้นที่เฟซบุ๊ก หรือน ำเสนอบทวิจำรณ์ที่ไม่ต้องกำรเก็บไว้ในระยะเวลำนำน  
ก็จะใช้พื้นที่เฟซบุ๊ก  นักวิจำรณ์รุ่นใหม่บำงคน (เอกรำช มอญวัต) ได้ใช้พื้นที่เฟซบุ๊กส ำหรับกำรวิจำรณ์ขนำดสั้น  
ก่อนจะขยำยบทควำมยำวลงบล็อก  ส่วนงำนที่ลงนิตยสำรจะเป็นงำนที่วิเครำะห์อย่ำงละเอียดมำกกว่ำปรกติ   
              - กลุ่มที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นพื้นที่หลักในกำรวิจำรณ์  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เติบโตมำจำก
เว็บไซต์หรือบล็อก  ก่อนหันมำใช้เฟซบุ๊กโดยตรง อำทิ ชญำนิน เตียงพิทยำกร หรือ ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ เป็นต้น 
 2.2.3.2 ประเภทเฟซบุ๊กเพ่ือการวิจารณ์  จำกกลุ่มตัวอย่ำงในข้อ 2.2.3.1 ผู้วิจัยพบว่ำ พื้นที่เฟซบุ๊ก
เองก็ยังแบ่งเป็นอีกหลำยประเภทในกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์  สำมำรถสรุปได้ดังนี้  
  2.2.3.2.1 เฟซบุ๊กส่วนตัว  เป็นเฟซบุ๊กทั่วไปที่เรำรู้จัก คือ มีกำรขอเป็นเพื่อนกับเจ้ำของเฟ
ซบุ๊กนั้น  และเจ้ำของบัญชีก็จะได้รับข่ำวสำรจำกผู้ที่ขอเข้ำมำเป็นเพื่อนด้วย  แต่เจ้ำของบัญชีสำมำรถรับเพื่อน
ได้ไม่เกิน 5,000 คน  ดังนั้นผู้เขียนวิจำรณ์หลำยรำยได้สร้ำงหน้ำแฟนเพจเพิ่มเพื่อใช้ในกำรวิจำรณ์กับแฟนกลุ่ม
สำธำรณะด้วย     
  2.2.3.2.2 แฟนเพจ  เป็นเฟซบุ๊กที่ใคร ๆ ก็สำมำรถเข้ำถึงได้  ไม่จ ำเป็นต้องขออนุญำตเพื่อ
ติดตำมข่ำว และไม่จ ำกัดจ ำนวนสมำชิก นิยมใช้ในกลุ่มผู้มีช่ือเสียงในสังคม       
  2.2.3.2.3 เฟซบุ๊กกลุ่ม  เป็นพื้นที่กำรวิจำรณ์ที่มีกำรแลกเปลี่ยนหรือแสดงควำมคิดเห็นเฉพำะ
ในกลุ่มที่ผู้ก่อตั้งหรือแอดมินเลือกเข้ำมำ 
     ในกำรศึกษำรำยละเอียดกำรใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเพื่อกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกศึกษำเฉพำะ
กลุ่มที่ตั้งเฟซบุ๊กเป็นพื้นที่ใหม่  โดยจะต้องเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือแฟนเพจที่มีงำนตั้งแต่ 5 ช้ินข้ึนไป  ไม่ได้รวม
เฟซบุ๊กกลุ่มไว้ด้วย เนื่องจำกกำรใช้เฟซบุ๊กกลุ่มของภำพยนตร์ไม่ค่อยเป็นที่นิยม อันเนื่องมำจำกกำรแบ่งกลุ่ม
มำกมำย  แต่ละกลุ่มมีสมำชิกตั้งแต่ 50 – 3,000  กว่ำคน  ผู้ก่อตั้งกลุ่มส่วนใหญ่จะมีหน้ำแฟนเพจของตนเอง
อยู่แล้ว  และมักจะน ำงำนของตนมำโพสในกลุ่มอีกครั้ง  จึงท ำให้ไม่ค่อยมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นมำกนัก  และ
งำนวิจำรณ์ยังคงจ ำกัดอยู่กับผลงำนของสมำชิกเพียงไม่กี่คน  กลุ่มที่ถือได้ว่ำมีกำรเคลื่อนไหวมำกที่สุดคือกลุ่ม
คนรักหนัง ที่มีสมำชิก 3,000 กว่ำคน  แต่ก็มักจะเป็นกำรลงข่ำวสำรหรือโฆษณำเสียมำกกว่ำ  กิจกรรมกำร
วิจำรณ์ของกลุ่มจึงกระจัดกระจำยและไม่แข็งแรงแต่อย่ำงใด  

2.2.3.3 การใช้เฟซบุ๊กเพ่ือการวิจารณ์ภาพยนตร์   สำมำรถสรุปปีของกำรใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเพื่อกำร
วิจำรณ์ภำพยนตร์ดังตำรำงต่อไปนี้  
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พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 

มค. 2556 2 2 10 9 14 21 - 58 

มค. 2557 3 2 10 10 15 20 13 73 

 
  ตารางที่ 6 ปีของการใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเพื่อการวิจารณ์ภาพยนตร์  

 
 
 ตำรำงข้ำงบนน้ีแสดงให้เห็นว่ำกำรใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรวิจำรณ์นั้นเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ  
และยิ่งเพิ่มมำกข้ึนในปี พ.ศ. 2555  ซึ่งควำมนิยมดังกล่ำวนั้นน่ำจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับควำมเข้มข้นในกำร
เคลื่อนไหวทำงกำรเมืองขณะนั้น  จ ำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรวิจำรณ์ยังคงเพิ่มในอัตรำส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ 
ประมำณ 10-20 รำยกำรต่อปีเท่ำที่ผ่ำนมำมีกำรปิดบัญชี ไปเพียง 3 รำยกำร ไม่มีกำรเคลื่อนไหวใด ๆ เกินกว่ำ
สำมเดือน 6 รำยกำร และไม่วิจำรณ์ภำพยนตร์เลยเพียง 6 รำยกำร 
 ส่วนกลุ่มที่มีกำรเคลื่อนไหวนั้น  จะใช้พื้นที่นี้เพื่อกำรวิจำรณ์อยู่อย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน  ตั้งแต่ 1 – 33 
ช้ินต่อเดือน  เฉลี่ยตกเดือนละ 5 ช้ิน  นับได้ว่ำเป็นพื้นที่มีกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์อันเข้มข้นและคึกคักเป็นอย่ำง
ยิ่ ง  
 ส ำหรับลักษณะกำรใช้เฟซบุ๊กสำมำรถดูได้ตำมตำรำงที่ 7 นี ้
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ชื่อเฟซบุ๊ก 
วันเดือนปีที่
เข้ำร่วม 

จ ำนวน
แฟน 

ควำมเป็นเจ้ำของ 
งำนเขียน
บนสื่ออ่ืน 

เนื้อหำทีค่รอบคลุม ลักษณะเนื้อหำ 

       บทวิจำรณ ์
กำร
เข้ำถึง   หมำยเหตุ 

บุค
คล

 

อง
ค์ก

ร ์ ระบุชื่อเจ้ำของ 

เว็บ
/บ

ล็อ
ก 

สิ่ง
พิม

พ ์

หล
ำย

อย
่ำง

 

บัน
เท

ิง 

ภำ
พย

นต
ร ์

เบ
็ดเ

คล
็ด 

ข่ำ
วส

ำร
 

วิจ
ำร

ณ ์

Chayanin Tiangpitayagorn 
https://www.facebook.com/nanoguy0612 

24เมย.2550 1257 
 1387 

/   เฟสบคุส่วนตัว
ของชญำนิน 

  / หนังสือ 
ละคร 

  / / / / พ.ย. 55 มี 56 ชิ้น ธ.ค. 
56 มี 33 ชิ้น  

สำธำรณ
ะ  

มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 4/12/56 

Benz Jindanon 
https://www.facebook.com/sjindanon 02มิย.2550 

692 
 828 /   เฟสบคุส่วนตัว         / /   / 

ช่วงหลัง 2-3 เดือน
เขียนท ี   มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 28/8/56 

 https://www.facebook.com/bloodymonday 
19 ม.ิย 50 351 /   เฟสบคุส่วนตัว /       /   / / หนังใหม่ทุกเรื่อง    ชื่อว่ำ Art BloodyMonday 

/bloodymonday.bloggang.com 

Wiwat Filmsick Lertwiwatwongsa 
https://www.facebook.com/filmsick 

04 ตค 2551 
1818 
 2425 

/   
เฟสบคุส่วนตัวของ 
filmsick 

/ /     / / / / 
พ.ย. 35 ชิ้น  ธ.ค. 56/ 
27 ชิ้น  

สำธำรณ
ะ  มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 4/12/56 

https://www.facebook.com/chiangmun.ngam
kanokwan 

31ธค.2551 829 
 925 

/   เฟสบคุส่วนตัว         / /   / บำงครั้งให้คะแนน, 
พ.ย.56 มี 33ชิ้น  

  
มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 9/11/56 

Nattawut Uppasaen 
https://www.facebook.com/am.gaamo 04 มค.2552   /   เฟสบคุส่วนตัว         / /   / 

หนังใหม่แทบทุกเรื่อง
,ธ.ค.56 - 5 ชิ้น  

สำธำรณ
ะ มีอัลบั้มวิจำรณ ์ อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 

Sutiwat Samartkit 
https://www.facebook.com/fammusicle 06 พ.ค.2552 

658  
740 /   เฟสบคุส่วนตัว         / / / / 

หนังใหม่ทีเ่ข้ำฉำยทุก
เรื่อง     

อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 

Punya Movieclub 
https://www.facebook.com/bodint 

11พค.2552 2349 
2449 

/   เฟสบคุส่วนตัว / /     / / / / 55 มี 3 เรื่อง  ธ.ค. 56 
มี 5ชิ้น 

  เพื่อนเท่ำนัน้ถึงชมได้ / อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 
/birdwithnolegs.bloggang.com  

Niroth Ruencharoen 
https://www.facebook.com/niroth.ruencharo
en 

27 พค.2552 819 
1501 

/   เฟสบคุส่วนตัว         / / / / ทุกเรื่องที่ฉำยโรง    ไม่ได้ท ำอัลบั้มวิจำรณ์ไว ้อัพเดตล่ำสุด 4/12/56 

Sün Wiki' Kim 
https://www.facebook.com/sun.w.kim.50 

26 มิย.2552 1855 
2003 

/   เฟสบคุส่วนตัวบล็อก
เกอร ์

/       / /   / หนังใหม่แทบทุกเรื่อง 
หำยไป  15/8/56 

  ไม่ได้ท ำอัลบั้มวิจำรณ์เฉพำะไว ้ 
http://nang4jor.exteen.com เหมือนจะไปเรยีนต่อ 

ศ. ดร. พญ.รุ่ง อนิสต้ัน 
https://www.facebook.com/RoongAniston 

22 กค.2552   /   เฟสบคุส่วนตัว         / /   / มีบ้ำง เดือนละเรื่อง ปี 
56เฉลี่ยเหมือนเดิม 

สำธำรณ
ะ 

ไม่ได้ท ำอัลบั้มวิจำรณ์เฉพำะไว ้อัพเดตล่ำสุด 9/10/56 

Phon Triple P (มิสเตอร์พอ) 
https://www.facebook.com/opioytryu 

18 สค.2552   /   เฟสบคุส่วนตัว         / /   / 
ทั้งหมด 12 เรื่อง  ไม่มี
กำรอัพเดต 

สำธำรณ
ะ  มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 23/11/55 

สอง ศูนย ์ สี่ หก 
https://www.facebook.com/2046ix 

20 สค.2552   /   เฟสบคุส่วนตัวบล็อก
เกอร ์

/       / /   / เฉลี่ย 1-3 ชิ้น/เดือน ปี 
56 มี 1 ชิ้น 

สำธำรณ
ะ  

ร ำพึงร ำพนั  http://fotologue.jp/6ix  / 
http://twoofoursix.wordpress.com  อัพเดต 
18/2/56 
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Karn Bu https://www.facebook.com/karn.bu.7 08 ตค 2552 1087 
1145 

/   เฟสบคุส่วนตัว         / /   / มค มี 1 ชิ้น  สำธำรณ
ะ 

ไม่ได้ท ำอัลบั้มแยกวิจำรณ์โดยเฉพำะ ไม่มีกำรอัพเดต 

Eakarach Monwat 
https://www.facebook.com/eakarach.monwat 26 ตค.2552 

780 
 817 /   

เฟสบคุส่วนตัวของ
เอกรำช มอญวัต / /     / /   / 

เดือน พ.ย. มี 5ชิ้น 
ธ.ค. 56 มี 5 ชิ้น 

สำธำรณ
ะ  

kitamura.bloggang.com   และมีอัลบั้มวิจำรณ์ 
อัพเดตล่ำสุด 26/11/56 

"ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ" 
https://www.facebook.com/IbehindYou 

กพ. 2553 49308 
70553 

/   แฟนเพจคณุหมอ   /     /   / / ธ.ค. 56 8 ชิ้น สำธำรณ
ะ 

อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 

OncE UPoN'-'a MaN 
https://www.facebook.com/Onc3.UPoN.a.Ma
N 

13 มีค.2553 
616 
 721 /   แฟนเพจบล็อกเกอร ์ /       /   / / 

ประมำณ 4 เรื่อง/
เดือน ธ.ค. 56 9 ชิ้น 

สำธำรณ
ะ  http://onceupon.bloggang.com/  และ 

chicministry.com มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดต  24/11/56 
Kr Mer 
https://www.facebook.com/merveillesxx 

20 มีค.2553   /   เฟสบคุส่วนตัวของ
คันฉัตร 

/ /     / /   / เดือน พ.ย. 4 ชิ้น ธ.ค. 
56 9 ชิ้น 

สำธำรณ
ะ   

มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 

https://www.facebook.com/pages/thaicinema
org 

02 ม.ิย.2553 
3004 
4538 

  / แฟนเพจเวบ็ไซต์ / /     /   / / เฉลี่ยเดือนละ 1 เรื่อง 
สำธำรณ
ะ 

บทวิจำรณ์ถ้ำเขียนจริงจัง จะมีลิงค์มำจำกเว็บ แต่ถ้ำเปน็
คอมเม้นต์สัน้ๆ จะไม่มรีูปภำพเปน็สเตตัส 

Aswin Cyy BlueYacht 
https://www.facebook.com/aswinch 04กค.2553   /   เฟสบคุส่วนตัว         /     / 

เขียนถึงบ่อยหนังใหม่ๆ 
ปี 56 / น 1 ชิ้น   เขียนยำวๆ / มีอัลบั้มวิจำรณ ์ อัพเดตล่ำสุด 27/6/56 

เชน มังกรศิลำนนท ์
https://www.facebook.com/ssiranon 

18 ส.ค.2553 373 
 376 

/   เฟสบคุส่วนตัว         /     /  ธ.ค.56 4 ชิ้น    
มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 3/12/56 

Inertiatic Groovfie Viaquez  
https://www.facebook.com/viaquez 

10 ก.ย.2553   /   เฟสบคุส่วนตัว       / / /   / 55 มี 32 เรื่อง/เดือน  
ธ.ค.56 25 ชิ้น  

สำธำรณ
ะ 

มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 

จอมยุทธหมื่นลี้ ฆ่ำหมีด้วยมือ 
https://www.facebook.com/whattahellisme 

24ก.ย.2553 640  
779 

/   เฟสบคุส่วนตัว         /     / 55 มี 3 เรื่อง/เดือน 
ธ.ค.56 13 ชิ้น 

  เข้ำได้ต้องเป็นเพื่อนเท่ำนัน้ / มีอัลบั้มวิจำรณ ์ อัพเดต
ล่ำสุด 3/12/56 

เจสัน วอรฮ์ีส ์
https://www.facebook.com/of.the.death.evil 17 พย.2553 

382  
496 /   เฟสบคุส่วนตัวบล็อก  /       /     / 

55 มี 5 เรือง ธ.ค.56 1
ชิ้น     

bloggang.com/mainblog.php?id=zero1408 
(เริม่ท ำบล็อก 20 ตค. 2555) อัพเดตล่ำสุด 27/11/56 

https://www.facebook.com/crazyfilmlover?ref
=stream&hc_location=stream 

24 พ.ย. 2553 344 /   แฟนเพจ         /   /   ก.ย. เขียน 8 เรื่อง สำธำรณ
ะ 

 Movie Crazy   

https://www.facebook.com/SenseOnFilms 18 มค.2554 
9741 
43847 

  / แฟนเพจอิสระ         /   / / 
ประมำณ 4 เรื่อง/
เดือน  

สำธำรณ
ะ แอดมินหลำยคน อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 

Filmsick 
http://www.facebook.com/filmsickpage 

01 กพ.2554 
1904 
3449 /   แฟนเพจFilmsick / /     /   / / 

55 มี 12 เรื่อง ธ.ค.56 
9ชิ้น   

สำธำรณ
ะ อัพเดตล่ำสุด 23/11/56 

En1er1ainmen1 Bite  
https://www.facebook.com/EntertainmentBit
e 

09 มิย. 2554 
756 
1663 /   แฟนเพจบล็อก / /     /   / / 

เดือนละ 1-2 เรื่อง  
ธ.ค.56 15 ชิ้น   

สำธำรณ
ะ 

https://entertainmentbite.wordpress.com/  เดิม
มีบล็อกชื่อ onlineza อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 
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Mck's Movie 
https://www.facebook.com/McksMovie 26 มิย.2554 

1302 
3112 /   แฟนเพจบล็อกเกอร ์ /       /   / / 

ทุกสัปดำห์ทั้งยำวและ
ส้ัน ธ.ค.56 7 ชิ้น   

สำธำรณ
ะ 

http://mcksmovie.blogspot.com/  
http://mckmarvel.wordpress.com/ ตล่ำสุด 
5/12/56 

CatCakeMaru 
https://www.facebook.com/CatCakeMaru 

มิ.ย. 54 
1135 
1757 /   แฟนเพจบล็อกเกอร ์ /   /แมว         / 

ส่วนใหญเ่ป็นเรื่อง
ส่วนตัว   

สำธำรณ
ะ แชร์มำจำก http://catcakemaru.bloggang.co 

https://www.facebook.com/pages/คนขับช้ำ/
183825785007609 

29/6/2554 227 /   แฟนเพจ /   /   /   /   
ประมำณเดือนละ 5 
เรื่อง 

สำธำรณ
ะ 

บทควำมจะแชร์ลิ้งคม์ำจำกบล็อกเท่ำนัน้ http://amp-
atom.bloggang.com 

merveillesxx 
https://www.facebook.com/merpage 

10 กค. 2554 
1285 
2655 /   

แฟนเพจคนัฉัตร 
รังษีกำญจน์ส่อง / / ละครเวที / / / / / ซ้ ำเฟซบุ๊กส่วนตัว .  

สำธำรณ
ะ มีอัลบั้มวิจำรณ ์อัพเดตล่ำสุด 22/11/56  56 มี 6 ชิ้น   

https://www.facebook.com/pages/แลเนื้อ-เถือ
หนัง/183420601718931?ref=ts&fref=ts 

11 กค.2554 397  
423 

/   แฟนเพจอิสระ         /   / / ประมำณ 2-3 เรื่อง/
เดือน  

สำธำรณ
ะ 

มีอัลบั้มวิจำรณ ์หยุดกำรโพสต์วิจำรณ์ต้ังแต่ 15 ม.ค. 56 

KURENAI THE MOVIE 
https://www.facebook.com/pages/KURENAI-
THE-MOVIE/110476649051415 

28 กค.2554 741 
3610 

/   แฟนเพจบล็อกเกอร ์ /       /   / / พ.ย. 3 เรื่อง  มีทั้งจำก
บล็อกและงำนเขียนสั้น     

สำธำรณ
ะ 

kurenaimovie.blogspot.com/   
http://kurenai17.wordpress.com/ มีอัลบั้มวิจำรณ์ 
อัพเดตล่ำสุด 22/11/56 

 https://www.facebook.com/ThaiMovieClub 
2 กค. 2554 2180 

3024 
/ / แฟนเพจเวบ็ไซต์ /       /   / / คอมเม้นต์สัน้และหำ

ยำก พ.ย. 56 1 เรื่อง 
สำธำรณ
ะ 

มีเว็บ ThaiMovieClub.com/  มี office ด้วย อัพเดต
ล่ำสุด 23/11/56 

วิจำรณ์ภำพยนตร์ 
https://www.facebook.com/A.Surrealism 30 สค.2554 

5327 
12195 /   แฟนเพจบล็อกเกอร ์ /       /   / / 

เดือนละ 2 เรื่อง หรือ
มำกกว่ำนั้น 

สำธำรณ
ะ 

มีอัลบั้มวิจำรณ,์  www.a-bellamy.com/ อัพเดตล่ำสุด 
4/12/56   

OKmovies คุยเรื่องหนัง กับ พีโ่อ๋ นิติเทพ 
https://www.facebook.com/okmovies 

2554 
845 
2722 

/   แฟนเพจบล็อกเกอร ์ /       /   / / 
บทวิจำรณ์มนี้อย ไม่มี
วิจำรณ ์

สำธำรณ
ะ 

http://www.movies.okfanclub.com/  อัพเดตล่ำสุด
แนะน ำหนัง 16/11/56 

จิบชำ รับลม กับมิสเตอร์ อเมริกัน 
https://www.facebook.com/amarica2029 

28 ตค.2554 
739 
1538 

/   แฟนเพจอิสระ       / /     / 
เนน้วิจำรณเ์ดือนละ 10 
ชิ้นขึ้นไป  

สำธำรณ
ะ 

Mr. American ลงบล็อกกำซีน อัพเดตล่ำสุด 3/12/56   

คิดจำกหนัง https://www.facebook.com/pages/
คิดจำกหนัง/134106473363875?ref=ts&fref=ts 

10 พย.2554 1060 
1900 

/   แฟนเพจอิสระ         /     / เดือนละ 1-2 ชิ้นหยุด
ไปต้ังแต่ มิ.ย. 

สำธำรณ
ะ 

เขียนแนวคิดต่อยอดจำกหนัง อัพเดตล่ำสุด 25/6/56 

สมำคมคนรักหนัง 
https://www.facebook.com/moviesociety 

16 พ.ย. 2554 3717 /   แฟนเพจ         / / / / หนังใหม่ต่อเนื่อง 
สำธำรณ
ะ   

https://www.facebook.com/pages/Nangnado
o-หนังน่ำดู/144400342339693 

04 มค. 2555 2588 
5235 

/   แฟนเพจเวบ็ไซต์ /       /   / / วิจำรณ์ 1-2 ครั้งต่อ
เดือน  

สำธำรณ
ะ 

เนน้ข่ำวสำร,ไม่ได้ท ำอัลบั้มวิจำรณ,์ 
www.nangnadoo.com อัพเดตล่ำสุด 5/12/56 

Focus Movie 
https://www.facebook.com/mdmovie 

22 มค. 2555 102 137 /   แฟนเพจอิสระ         /     / 
สัปดำห์ละ 3-5 เรื่อง 
(หนังเก่ำ) ไม่อัพเดต 

สำธำรณ
ะ 

มีอัลบั้มวิจำรณ ์เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ำย 9/1/55 

Talk about Horror films 
https://www.facebook.com/TalkAboutHorrorF
ilms 

18 มีค. 2555 
8762 
13299 /   แฟนเพจอิสระ         /   / / 

2 เรื่อง/เดือน วิจำรณ์
ครั้งสุดท้ำย ม.ีค. 55 

สำธำรณ
ะ 

อัลบั้มวิจำรณ์หนัง ช่วงหลังอัพเดตน้อยลง เหลือแต่กำร
แชร์บทวิจำรณ์มำจำกเพจอ่ืน 

ชมรมคนวิจำรณ์หนังไม่เปน็ 
https://www.facebook.com/ReviewMovieMaiP
hen 

16 เมย.2555 
656 
5259 /   แฟนเพจอิสระ         /     / 

วิจำรณ์ต่อเนื่อง  5-10 
/เดือน 

สำธำรณ
ะ 

ไม่ได้จัดท ำอัลบั้มวิจำรณ์จึงค้นหำยำก อัพเดตล่ำสุด 
1/12/56 
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เล่ำหนังฟังเพลง by thejui 
https://www.facebook.com/thejuitalk 

19 มิย.2555 868 
1218 

/   แฟนเพจอิสระ     เพลง / /   / / หนังใหม่แทบทุกเรื่อง 
เดือนละเรื่อง 

สำธำรณ
ะ 

อัพเดตต่อเนื่อง แต่วิจำรณ์ล่ำสุด 8/10/56 

คนดูหนัง 
https://www.facebook.com/KhonDoNhang 

11 กค. 2555 
3079 
8247 

/   แฟนเพจอิสระ         /     / ม ี3-4 เรื่อง/เดือน สำธำณะ มีอัลบั้มวิจำรณ ์ อัพเดตล่ำสุด 27/11/56 

Hollywood Gossip by GossipGun 
https://www.facebook.com/GossipGun 13 สค.2555 

2772 
15880 /   แฟนเพจอิสระ         /   / / มีวิจำรณ์หนังใหม่สั้นๆ  

สำธำรณ
ะ 

ไม่ได้จัดท ำอัลบั้มวิจำรณ์จึงค้นหำยำก  /twitter อัพเดต
ล่ำสุด 4/12/56 

AsiaRama 
https://www.facebook.com/pages/AsiaRama/
409505379105651 

13 สค.2555 
503 
1783 /   แฟนเพจบล็อกเกอร ์ /       /   / / 

อยู่ใน Mini-Review 
นำน ๆ ครั้ง  สำธำณะ 

http://mihk2002.wordpress.co และมีอัลบั้มวิจำรณ์ 
แต่วิจำรณ์ครั้งสุดท้ำย 8/10/56 

Mr.DarkKnight 
https://www.facebook.com/pages/MrDarkKnig
ht/419809401410124 

25 สค.2555 
287 
1645 /   แฟนเพจอิสระ         /     / 

เหมือนเดิม 5-10 /
เดือน 

สำธำรณ
ะ 

ไม่ได้จัดท ำอัลบั้มวิจำรณ์จึงค้นหำยำก   วิจำรณ์ล่ำสุด 
2/12/56 

วิจำรณ์หนัง 
https://www.facebook.com/Filmfanthai 29 สค.2555 79 193 /   แฟนเพจอิสระ         /     / 

เดือนละ 1-2 เรื่อง 
เหมือนเดิม 

สำธำรณ
ะ ไม่ได้ท ำอัลบั้มวิจำรณ ์วิจำรณ์ล่ำสุด 12/12/56 

KonRakNang 
https://www.facebook.com/KONRAKNANG 04 ตค.2555 

975 
5409 /   แฟนเพจเวบ็ไซต์ /       /     / 

มีเขยีนบ้ำง ค่อนข้ำง
น้อย หนังใหม่ทุกเรื่อง 

สำธำรณ
ะ 

http://konraknang.exteen.co  ไม่ได้ท ำอัลบั้มหำยำก 
เพรำะรูปข่ำวกลบหมด เคลื่อนไหวต่อเนื่อง  

เกรียนหนัง https://www.facebook.com/pages/
เกรียนหนัง/112834835539518?ref=strea 

08 ตค.2555 89 3324 /   แฟนเพจอิสระ         /   / / 
มีวิจำรณ์ใหม-่เก่ำ 9-10 
ชิ้น/เดือน 

สำธำรณ
ะ 

ไม่ได้จัดท ำอัลบั้มวิจำรณ์ เคลื่อนไหวแต่วิจำรณ์สุดท้ำย 
24/10/56 

Nawapol Thamrongrattanarit 
https://www.facebook.com/ternawapol 

14/8/2555 5087 
18262 

/   แฟนเพจนวพล 
ธ ำรงรัตนฤทธิ ์

  / ข่ำวสำร
ส่วนตัว 

/ / / / / เดือน ธ.ค. 56 7 เรื่อง สำธำรณ
ะ 

nawee4.tumblr.com วิจำรณ์ล่ำสุด 6/12/56 

https://www.facebook.com/pages/สป่อยเอ้ยจง
เจริญ/296893130425243 

09 ตค.2555 
4324 
6933 /   แฟนเพจอิสระ         /   / / ไม่มีกำรวิจำรณ ์

สำธำรณ
ะ 

เคลื่อนไหวต่อเนื่อง แต่เป็นสพเพเหระ หำสปอยล์หนังไม่
ค่อยเจอ 

หนังโปรดของข้ำพเจ้ำ 
https://www.facebook.com/MyFavouriteFilms 

11 ตค.2555 156 
1528 

/   แฟนเพจอิสระ         /     / 20 ชิ้นต่อเดือน สำธำรณ
ะ 

เคลื่อนไหวต่อเนื่อง วิจำรณ์ล่ำสุด 5/12/56 

คนมองหนัง 
https://www.facebook.com/konmongnangwe
ekly 

19 ตค.2555 208 
2069 

/   แฟนเพจ ทัศ
นทรรศน ์

  / สังคม,
กำรเมือ 

  /     / เดือนละ 1-2 เรื่อง สำธำรณ
ะ 

konmongnangworks.blogspot.co.uk วิจำรณ์ล่ำสุด 
2/11/56 

Cinematic 
https://www.facebook.com/CinematicTH 21 ตค.2555 

976 
4885 /   แฟนเพจอิสระ         /   / / 

หนังใหม่ทุกเรื่อง หนัง
ใหม่ทุกเรื่อง 

สำธำรณ
ะ มี twitter วิจำรณ์ล่ำสุด 4/12/56 

คุยเรื่องหนัง   
https://www.facebook.com/talkthemovie 

25 ตค.2555 247 
1735 

/   แฟนเพจอิสระ         /   / / หนังใหม่แทบทุกเรื่อง  สำธำรณ
ะ 

ไม่ได้ท ำอัลบั้มวิจำรณ์แยกไว ้วิจำรณ์ล่ำสุด 28/11/56 

Filmzlap 
https://www.facebook.com/FilmzlapSocial 

07 พย.2555 298 
9673 

/   แฟนเพจเวบ็ไซต์ /       /   / / หนังใหม่ทุกเรื่อง สำธำรณ
ะ 

http://filmzlap.com และ มีอัลบั้มวิจำรณ ์ วิจำรณ์
ล่ำสุด 5/12/56 

Uncle Rain อำเรน 21 ธ.ค.2555 710 /   แฟนเพจ /       / / / / นำนๆครั้ง สำธำรณ บล็อก http://unclerain1984.wordpress.com/ 
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Poprock on FILM 
https://www.facebook.com/poprockonfilm 

7 ก.พ. 2556 2015 /   แฟนเพจ     /   /   / / ก.ย. เขียนเรื่องเดียว สำธำรณ
ะ 

เคยเขยีนภำพยนตร์อย่ำงต่อเนื่อง แต่ช่วงหลังหันไปเขียน
เรื่องฟุตบอลเป็นหลัก  

https://www.facebook.com/pages/ภำพยนตร-์
คนท ำงำน/110402669070769?ref=stream 1 ก.พ. 2556 5294 /   แฟนเพจ         /   / / ก.ย. เขียน 2 เรื่อง 

สำธำรณ
ะ 

 

https://www.facebook.com/pages/ต๋ัวร้อน- ป๊
อปคอรน์ชีส/504595962924227 4 ก.พ.2556 460 /   แฟนเพจ         / / / 

ทุก
วัน พ.ย เขียน 3 เรื่อง 

สำธำรณ
ะ   

Talk About Films 
https://www.facebook.com/TalkAboutFilms 

3 พ.ค. 2556 1840 /   แฟนเพจ         /   / / นำนๆครั้ง สำธำรณ
ะ 

เขียนเชิงเกร็ดสำระ แต่ในเกร็ดนัน้ก็สอดแทรกควำมเหน็
เข้ำไป รีวิวล่ำสุด http://goo.gl/5Iwu0i 

สมำคมนิยมดูหนัง 
https://www.facebook.com/mooviie 

8 มิ.ย. 2556 637 /   แฟนเพจ         / / / / เดือนละเรื่อง สำธำรณ
ะ 

มีแชรบ์ทวิจำรณม์ำจำกแหล่งอ่ืน 

แมวตัวนั้นนั่งดูหนังตรงแถวc 
https://www.facebook.com/cwatchthemovies 27 ก.ค. 2556 2411 /   แฟนเพจ         /   / / หนังใหม่แทบทุกเรื่อง 

สำธำรณ
ะ   

Mr.Kanin The Movie - วิจำรณ์หนัง 
https://www.facebook.com/KaninTheMovie 29 ก.ค. 2556 569 /   แฟนเพจ         /     / พ.ย เขียน 16 เรื่อง 

สำธำรณ
ะ วิจำรณ์แยกส่วนประกอบหนัง 

ถลก "หนัง"  
https://www.facebook.com/kiraFilmz9 

9 ส.ค. 2556 127 /   แฟนเพจบล็อก /           / / ก.ย. เขียน 2 เรื่อง สำธำรณ
ะ http://kirafilmz.wordpress.com/ 

วิจำรณ์หนัง  
https://www.facebook.com/Filmfanthai 

29 ส.ค. 2556 179 /   แฟนเพจ         /   / / ก.ย. เขียน 1 เรื่อง สำธำรณ
ะ 

คอมเม้นต์สัน้ๆ 

Movies Stalker 
https://www.facebook.com/MoviesStalker 30 ส.ค. 2556 625 /   แฟนเพจ         /   / / พ.ย เขียน 2 เรื่อง 

สำธำรณ
ะ   

แอปเปิ้ล๑๐๑
https://www.facebook.com/appleoneoone 31 ส.ค.2556 437 /   แฟนเพจ /   เพลง   / / / / พ.ย เขียน 6 เรื่อง 

สำธำรณ
ะ ตอนนี้อยู่อเมริกำ http://apple101.bloggang.com 

Review-me 
https://www.facebook.com/pages/Review-
me/590037124412674 

2556 616 /   แฟนเพจ         / / / / ม.ค. 7 ชิ้น 
สำธำรณ
ะ   

ManProject 
https://www.facebook.com/ThisIsManProject 

2556 194 /   แฟนเพจ         /   / / 5 เรื่อง สำธำรณ
ะ 
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 2.2.3.4 ผู้ใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรวิจำรณ์  มีทัง้ผู้ใช้หน้ำใหม่ที่ยงัไม่เคยมีพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ตเลย  กบัมี
พื้นที่ในสื่ออื่นๆ  ไม่ว่ำจะเป็นสื่อสิ่งพิมพห์รือสื่ออินเทอร์เนต็อย่ำงเว็บไซตห์รือบล็อก  กลุ่มนี้จะหันมำใช้เฟ
ซบุ๊กเป็นพื้นที่หลัก  โดยมี 2 ลักษณะ คือ เลกิใช้บลอ็กแต่หันมำใช้เฟซบุ๊กแทน  พบเห็นได้ในกลุม่บล็อก
เกอรเ์ก่ำกลุ่มหนึ่ง  ได้แก่ ผมอยู่ข้างหลงัคุณ   ชญำนิน เตียงพิทยำกร  คันฉัตร รังษีกำญจนส์่อง และฟ้ำดิน  
 อีกกลุม่หนึง่จะเลอืกใช้สื่อตำมระดบัของงำนวิจำรณ์  งำนที่ต้องกำรใช้ควำมปรำณีตก็จะเลือกใช้
ส ำหรับสื่อสิ่งพิมพ์  งำนวิเครำะห์ขนำดยำวและแทรกอำรมณ์ส่วนตัวก็จะใช้พื้นทีบ่ล็อก  และใช้เฟซบุ๊ก
ส ำหรับงำนขนำดสั้นที่ไม่ต้องกำรเกบ็ไว้  ผู้ที่แบ่งลกัษณะเนื้อหำตำมสื่อที่ใช้ได้แก่ เอกรำช มอญวัฒ และ
ไทยซีเนม่ำ เป็นต้น     
 2.2.3.5 ลักษณะกำรน ำเสนอ  ผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มกัจะเสนอบทวิจำรณ์ภำพยนตรเ์พียงอย่ำง 
เดียว  มำกกว่ำรวมเนื้อหำหลำกหลำยเข้ำไว้ด้วยกันอย่ำงบล็อก อำจมีผู้ใช้บำงคนที่จะใช้เฟซบุ๊กในท ำนอง
เดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นภำพยนตรเ์ป็นหลกั  
 ควำมยำวในกำรเขียนนั้นมีตั้งแต่ให้คะแนนเพียงอย่ำงเดียว  รวมทั้งข้อเขียนขนำดสั้นที่มีควำมยำว
เพียงไม่กีบ่รรทัด  จนถึง 1-2 หน้ำ  ลักษณะกำรเขียนมีควำมไม่เป็นทำงกำรสงูยิ่งกว่ำบล็อก  ส่วนใหญ่มิได้
เขียนในลักษณะควำมเรียง  แต่จัดล ำดับเป็นข้อ ๆ เพื่อกำรอ่ำนง่ำย  ภำษำที่ใช้ยิ่งไม่เป็นทำงกำรมำกขึ้น  
บำงครัง้ถึงข้ันหยำบคำยเลยทีเดียว ดังจะเห็นได้จำกกรณีตัวอย่ำงบทวิจำรณ์ของชญำนิน เตียงพิทยำกร 
โดยผู้เขียนได้ใหเ้หตผุลว่ำ เขำใช้พื้นที่เฟซบุก๊เป็นพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกำรบันทกึไดอำรี่เล่มหนึ่งเท่ำนั้น 
ตรงกันข้ำมกับบทวิจำรณ์ในนิตยสำรสตำร์พิคส์ (Chayanin Tiangpitayagorn, 2012) 
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 กำรเขียนบทวิจำรณ์บนเฟซบุ๊กมีปัญหำในกำรจัดเก็บ  แม้ผู้เขียนส่วนหนึ่งจะจัดเป็นอัลบั้มไว้
ชัดเจน  แต่ส ำหรับผู้อ่ำนแล้ว  จะต้องเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับกำรใช้เฟซบุ๊กอยู่ไม่น้อยเพื่อจะเข้ำถึงงำนวิจำรณ์ช้ิน
นั้น  ผู้อ่ำนส่วนใหญ่มักจะอ่ำนตำมล ำดับเวลำของกำรตั้งสเตตัส (timeline)  ด้วยเหตุน้ีอำยุบทวิจำรณ์ของ
เฟซบุ๊กจะอยู่ในควำมสนใจค่อนข้ำงจ ำกัด  ส่วนใหญ่ได้ไม่เกิน 3 วัน 
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 โดยสรุปแล้ว เฟซบุ๊กกลำยเป็นพื้นที่กำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ส ำคัญ และมีแนวโน้มว่ำจะ
เติบโตมำกข้ึน  โดยเฉพำะในกำรจัดฉำยภำพยนตร์อิสระ  ซึ่งมีงบในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำง
น้อย  แต่ปัญหำของเฟซบุ๊กก็คือมีเป็นจ ำนวนมำก  จนบำงครั้งก็ผู้ใช้ก็หำไม่พบและพลำดข่ำวสำรไปในที่สุด 
 2.2.4 รูปแบบของกำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต 

 สื่ออินเทอร์เน็ตมีควำมโดดเด่นมำกในกำรสร้ำงรูปแบบกำรวิจำรณ์ที่หลำกหลำย  มิใช่เป็นเพียง
บทควำมหรือควำมเรียงขนำดยำวอย่ำงที่พบเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์  สำมำรถสรุปได้ดังนี้  
  2.2.4.1 บทความ  เป็นข้อเขียนขนำดยำวที่มีกำรประเมินคุณค่ำทำงภำพยนตร์อย่ำงเป็น
แบบแผน ซึ่งมีทั้งที่เป็นทำงกำร  มีกำรใช้แนวคิดและหลักกำรกำรวิเครำะห์อย่ำงชัดเจน หรือกำรประเมิน
คุณค่ำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร  เป็นเพียงกำรบันทึกอำรมณ์ส่วนตัว  อย่ำงเช่นไดอำรี่ เป็นต้น  กำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์ในรูปแบบบทควำมหรือควำมเรียงขนำดยำวนี้  มักจะปรำกฎให้เห็นบนสื่อเสมือนจริงประเภท
บล็อกมำกกว่ำเว็บไซต์ 

  2.2.4.2 บันทึกประจ าวันหรือสมุดโน้ต  รูปแบบจะไม่เป็นทำงกำรและไม่มีแบบแผน
แน่นอน  บำงครั้งมีกำรวำดภำพประกอบ  ดังนี้  (tictin, 3 เมษำยน 2555)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 อี ก รู ป แ บ บ
หนึ่ งที่ มั กจะพบเป็น
ประจ ำ คือ กำรแยกประเด็นควำมคิดเป็นข้อ ๆ แต่ไม่พัฒนำไปสู่ควำมเรียง  พบเห็นได้มำกทั้งในบล็อก
และเฟซบุ๊ก (fella 777, 8 มิถุนำยน 2555)  
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 2.2.4.3 เขียนวิจารณ์ประกอบภาพ  พื้นที่อันไม่จ ำกัดของสื่ออินเทอร์เน็ตท ำให้บล็อกเกอร์
จ ำนวนหนึ่งสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับบทวิจำรณ์ของตน  โดยน ำเสนอภำพประกอบเป็นจ ำนวนมำก จน
บำงครั้งดูเหมือนจะเป็นกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ประกอบภำพมำกกว่ำตัวภำพยนตร์อย่ำงจริงจัง ดังจะเห็นได้
จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ (catcakemaru, 9 พฤษภำคม 2555) 
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น   แม้บทวิจำรณ์บนบล็อกส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบไดอำรี่   แต่บล็อกเกอร์บำงก็คนได้สร้ำงสรรค์งำนใน
รูปแบบอื่นที่แทบไม่จะเคยพบในกำรวิจำรณ์ของไทย  ได้แก่ กำรวิจำรณ์ในรูปแบบของกลอน   ดังจะเห็นได้
จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ (Aguileraanimato, 18 พฤศจิกำยน 2552) 
 
 
 
 

 
  
 2.2.4.5 คอมเมนท์หรือกระทู้  เป็นเพียงกำรแสดงควำมคิดเห็นสั้นๆ  ซึ่งเที่นิยมกันมำกในเว็บไซต์
ขนำดใหญ่  เว็บไซต์เหล่ำน้ีไม่นิยมลงบทวิจำรณ์ขนำดยำว  แม้จะตั้งเมนูเพื่อกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ก็ตำม  
กำรดูแลให้มีผู้เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นสม่ ำเสมอจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น  เพรำะจะส่งผลต่อจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้เว็บ
ด้วย  ลักษณะเช่นน้ีเห็นได้ชัดแม้แต่เว็บไซต์ภำพยนตร์อันเป็นที่นิยมอย่ำง สยำมโซน หรือ หนังดี  ดังจำก
ตัวอย่ำงของสยำมโซน 
  
 รูปแบบกำรแสดงควำมคิดเห็นสั้น ๆ หรือคอมเมนท์ยังปรำกฏในช่องแสดงควำมคิดเห็นแนบท้ำย
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ส่วนที่ เป็นข้อมูลหนัง  โดยจะระบุว่ำมีกำรวิจำรณ์อย่ำงชัด เจนหรือไม่ก็ตำม  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
 
  

(siamzone1, 2554)  
 (postjung.com, 2554)                

 
 
 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรส ำรวจล่ำสุดในช่วงเดือนมกรำคม2557 สำขำภำพยนตร์พบว่ำกำรแสดง
ควำมคิดเห็นช่องท้ำยข้อมูลลดลงไปเป็นจ ำนวนมำก จนถูกปิดไปในหลำยเว็บไซต์ในที่สุด 
 2.2.4.6 วิดีโอคลิป  คุณสมบัติของสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรง  ส่งผลโดยตรง
ต่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์แนวใหม่  คือ วิดีโอคลิป  แม้ว่ำจะยังไม่แพร่หลำยมำกนัก  ใน
กำรศึกษำครั้งแรก  ผู้วิจัยพบว่ำมีเฉพำะเว็บไซต์ http://www.movieseer.com เท่ำนั้นที่ได้น ำเสนอกำร
วิจำรณ์ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ  คลิปดังกล่ำวมีควำมยำวประมำณ 5 นำที  ซึ่งสำมำรถรวมตัวอย่ำงจำก
ภำพยนตร์ไว้ด้วยนอกจำกแง่มุมที่ผู้วิจำรณ์ได้น ำเสนอไว้  กำรใช้วิดีโอคลิปยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของ
ผู้ด ำเนินกำรเว็บไซต์ในกำรเช่ำพื้นที่โฮสติ้งของตนให้น้อยลง  เพรำะสำมำรถน ำคลิปไปฝำกไว้ที่เว็บยูทูป  
แล้วเช่ือมโยงมำที่เว็บของตนได้  อย่ำงไรก็ตำม คลิปวิจำรณ์นั้นได้ลดควำมใกล้ชิดระหว่ำงผู้วิจำรณ์กับผู้รับ
สำรลง  เพรำะกำรน ำเสนอวิดีโอคลิปต้องผ่ำนตัวแทนหรือพิธีกรในกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นนั้น มิได้เป็น
กำรถ่ำยทอดจำกผู้วิจำรณ์โดยตรง วิดีโอคลิปดังกล่ำวจึงหำยไปจำกกำรวิจำรณ์ล่ำสุดเมื่อเดือนมกรำคม 
2557 ที่ผ่ำนมำ 
 2.2.4.7 การวิจารณ์เชิงสัญญลักษณ์  กำรประเมินคุณค่ำทำงภำพยนตร์รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยม
ใช้มำนำนแล้วและเผยแพร่ไปทั่วโลก  คือ ระบบกำรให้ดำว  โดยใช้ควบคู่ไปกับข้อเขียน  แต่ส ำหรับสื่อ
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อินเทอร์เน็ตนั้น  ระบบกำรให้ดำวหรือสัญญลักษณ์จะน ำเสนอทั้งควบคู่ไปกับข้อเขียนหรือเฉพำะกำรใช้
สัญลักษณ์เป็นหลักมีอยู่หลำกหลำยรูปแบบสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

- กำรให้ดำว  มีทั้งกำรประเมินคุณค่ำทำงภำพยนตร์ทั้งเรื่อง หรือแบ่งหมวดหมู่ในกำรให้ดำว เช่น
นักแสดง เนื้อเรื่อง ตัดต่อ เสียงประกอบ เป็นต้น  ระบบกำรให้ดำวจะมีตั้งแต่ 1- 4 ดำว หรือ 1-5 ดำว     
ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงดังนี้ (mthai.com, 23 June 2009)   

 

 

 
 
 -  กำรให้คะแนน  เป็นกำรประเมินคุณค่ำทำงภำพยนตร์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันมำกบนสื่อ
อินเทอร์เน็ต  โดยคะแนนที่ให้นั้นมีควำมหลำกหลำย ตั้งแต่คะแนนเต็ม10 - 100 คะแนน กำรให้คะแนนก็มี
ลักษณะแบบเดียวกับให้ดำว  กล่ำวคือมีกำรประเมินคุณค่ำทั้งโดยรวมและแยกเฉพำะสำขำหรือประเภท 
เช่น ภำพ  เสียง  และกำรแสดง (movieremark, ไม่ทรำบปี)   
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  - กำรให้เกรด  ระบบกำรให้เกรดเป็น A, B, C, D เป็นที่นิยมในกลุ่มบล็อกเกอร์ซึ่งแสดงให้
เห็นอำยุของผู้วิจำรณ์ที่ส่วนใหญ่ยังเป็นนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษำอยู่  โดยเกรดที่ให้นั้นมีตั้งแต่ A+, A, B+, 
B, C+, C, D+, Dและ F แม้กระทั่งเมื่อผู้เขียนเหล่ำนี้จบกำรศึกษำ  ก็ยังคงใช้ระบบกำรให้เกรดเช่นเดิม  
 2.2.5 องค์ประกอบบทวิจำรณ์  โดยปรกติแล้ว บทวิจำรณ์ที่ตีพิมพ์ตำมสื่ออื่น ๆ โดยเฉพำะสื่อ
สิ่งพิมพ์นั้นจะประกอบเพียงข้อเขียนที่แสดงควำมคิดเห็น  ไม่ว่ำจะเป็นข้อเขียนขนำดยำวหรือสั้น  โดยมี
ภำพเป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่ง  แต่ด้วยกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีของสื่ออินเทอร์เน็ต  จึงท ำให้บท
วิจำรณ์ทำงสื่ออินเทอร์เน็ตมีองค์ประกอบมำกกว่ำบทวิจำรณ์ในสื่ออื่น  ดังต่อไปนี้   
  -  เนื้อหำกำรวิจำรณ์   
  - ภำพน่ิง 
  - ข้อมูลภำพยนตร์ เช่น รำยช่ือผู้ก ำกับและนักแสดง  รวมไปถึงหนังตัวอย่ำงหรือที่มักจะ
เรียกกันว่ำเทรลเลอร์ 

- ลิงค์ข้อมูลภำพยนตร์   
  - พื้นที่ให้แสดงควำมคิดเห็นหรือเสียงตอบรับของผู้อ่ำน   ซึ่งมักจะปรำกฎในตอนท้ำยของ
บทวิจำรณ์หรือบทควำม 

- กำรแบ่งปัน  จำกควำมนิยมของเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ในปัจจุบัน ท ำให้มีปุ่มที่จะท ำให้
ผู้อ่ำนสำมำรถส่งลิงค์หรือแบ่งปันบทวิจำรณ์ไปให้กับผู้อ่ำนหรือเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กเดียวกันได้   
 2.2.6  กำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์ของสื่ออินเทอร์เน็ต  ประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกันและกำร
ท ำงำนที่ไร้ผู้ดูแลของผู้เขียนวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต  ส่งผลโดยตรงต่อควำมเข้มข้นในกำรประเมินคุณค่ำ
ภำพยนตร์บนสื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงเห็นได้ชัด  บทวิจำรณ์ที่น ำเสนอออกมำมีทั้งงำนเขียนที่แสดงควำมรู้สึก
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ส่วนตัว  จนถึงงำนเขียนเชิงลึกหลำกสำขำ เช่น ประวัติศำสตร์  จิตวิทยำ  เทคนิคทำงภำพยนตร์  
ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ วรรณกรรม  จีนศึกษำ เป็นต้น  สำมำรถสรุปวิธีกำรประเมินคุณค่ำได้ดังนี้  
 2.2.6.1 การประเมินคุณค่าจากความรู้สึก   พบเห็นมำกที่สุดในกำรเขียนวิจำรณ์บนสื่อ
อินเทอร์เน็ต  มีทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  งำนที่ไม่เป็นทำงกำรพบมำกตำมกระทู้แสดงควำม
คิดเห็นต่ำง ๆ  แต่งำนที่เป็นทำงกำรมักจะน ำเสนอในลักษณะของควำมเรียง  ปรำกฎตำมบล็อกต่ำง ๆ ดัง
จะเห็นได้จำกตัวอย่ำงนี้ (สำวไกด์ใจซ่ือ, 10 กันยำยน 2553)     
 
 

"เรื่องรำวของเด็กคนหน่ึง "น้ ำ" ที่หลงรักรุ่นพี่ "โชน" เด็กหนุ่มสุดฮ็อตในโรงเรียน รุ่นพี่หน้ำตำดี นิสัยดี มี
น้ ำใจ นักกีฬำของโรงเรียน เรียกว่ำ สมบูรณ์แบบ และเธอ ก็ได้พยำยำมหลำยสิ่งหลำยอย่ำงพยำยำมที่จะ
สวยขึ้น พยำยำมที่จะท ำสิ่งต่ำงๆ ที่ไม่เคยท ำ พยำยำมที่จะเรียนเก่งขึ้น เพื่อสิ่งเล็ก เล็ก ที่เรียกว่ำ "รัก "
 หำกแต่...ควำมพยำยำมน้ัน กลับมีอุบัติเหตุตรงกลำง  อุบัติเหตุที่ท ำให้เส้นทำงระหว่ำงเธอกับเขำ
ไม่สำมำรถบรรจบกันได้  อุบัติเหตุที่ท ำให้ฉันต้องถำมค ำถำมว่ำ...ผู้ชำยอย่ำงท็อป มีหรือจะไม่รู้ว่ำน้ ำชอบ
โชน (ถ้ำเช่นน้ันเหตุใดเม่ือน้ ำไม่มีทีท่ำอยำกไปไหนด้วย จึงต้องอ้ำงโชนเพื่อให้น้ ำไปเสมอ  "เป็นนัดแรกที่
โชนเล่น" "ไปดูโชนกัน" เหตุใด จึงต้องปรำมโชน เม่ือตัวเองพลำดหวัง ท ำ ไ ม กั น ?) 
            แฟนเรำบอกว่ำ...ท็อปรู้...แต่เขำไม่อยำกเสียหน้ำ (ที่จะต้องเสียคนที่ตัวเองจีบให้เพื่อนรักตัวเอง)  

 

 
 2.2.6.2 การประเมินคุณค่าตามรูปแบบภาพยนตร์   พบมำกที่สุด  แต่มักจะเป็นรูปแบบ
ภำพยนตร์ที่ไม่ซับซ้อนมำกนัก อำทิ กำรแสดง  กำรพัฒนำตัวละคร  และเนื้อเรื่องของภำพยนตร์  ซึ่งเป็น
ส่วนที่จับต้องได้มำกกว่ำและสังเกตได้ง่ำยกว่ำกำรวิเครำะห์รูปแบบภำพยนตร์เชิงลูกอย่ำงเทคนิคภำพยนตร ์ 
บทวิจำรณ์บำงช้ินอำจจะกล่ำวถึงส่วนที่เป็นกำรตัดต่อ  งำนภำพและเสียงบ้ำง แต่มักจะไม่ได้ผสมผสำน
ควำมรู้ระดับลึก  สำมำรถดูได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้    
 
 

   "ส่วนเรื่องของระบบเสียงน้ันผมชอบเสียงเอฟเฟคมำก กระหึ่ม หนักแน่น เก้ำอ้ีสะเทือน และสะใจมำกๆ 
เสียงเอฟเฟคอำจเป็นจุดเด่นอีกเรื่องของหนังเรื่องน้ีเลยทีเดียว ยกเว้นเพลงประกอบที่ท ำออกมำเข้ำกับ
ฉำกบรรยำกำศ แต่ไร้เสน่ห์ดึงดูดใจคนดู เรียกได้ว่ำ พอออกจำกโรงแล้ว เสียงเพลงประกอบในหนัง จะ
มลำยหำยไปจำกหัวของคนดูอย่ำงรวดเร็ว เรียกได้ว่ำเป็นข้อเสียมหำศำลของหนังเรื่องน้ีเลย ? เช่น กำร
ประเมินระบบเสียงที่พำกย์โดยกลุ่มพำกษ์เสียงพันธมิตร  หรือระบบภำพโดยเปรียบเทียบกับแผ่นบลูเรย์ 
รวมทั้งกำรแนะน ำว่ำภำพยนตร์เรื่องน้ันเหมำะส ำหรับเด็กหรือไม่" (Parnkung, 25 สิงหำคม 2554) 

 
 
 บทวิจำรณ์ข้ำงต้นได้ใช้เทคนิคกำรตัดต่อและระบบเสียงมำเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรประเมิน
คุณค่ำ  แต่ผู้เขียนกลับมิได้ยกตัวอย่ำงชัดเจนว่ำฉำกใดบ้ำงที่หมำยถึงกำรโดดข้ึนมำเฉย ๆ คงเป็นเพียงกำร
สรุปผลไว้ 
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กำรวิจำรณ์แนวรูปแบบนิยมยังรวมไปถึงกำรเช่ือมโยงกับผู้ก ำกับหรือที่รู้จักกันดีว่ำกำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์แนวประพันธกร (auteur criticism) และแนวเปรียบเทียบตระกูล (genre criticism) มำ
ผสมผสำนในกำรวิเครำะห์ภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ  กล่ำวคือให้ภูมิหลังกับผลงำนในอดีตของผู้ก ำกับท่ำนนั้น  
หรือให้รำยละเอียดแนวประเภทภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ เช่น หนังตลก  หนังมิวสิคัล  แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียง
กำรให้ข้อมูลทั่วไป  ไม่ได้ลงลึกในเชิงทฤษฎีของกำรวิจำรณ์ทั้งสองรูปแบบนั้น   
 2.2.6.3 การประเมินคุณค่าตามเนื้อหา  กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ตำมเนื้อหำน้ันส่วนใหญ่จะเป็นกำร
เล่ำเรื่องมำกกว่ำกำรเช่ือมโยงกับสังคมและสิ่งต่ำงๆ เช่นเดียวกับที่พบเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์  เป็นลักษณะเด่น
ของกำรเขียนวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ผู้เขียนส่วนใหญ่จะเน้นกำรเล่ำเรื่องเป็นหลัก  ซึ่งเป็นไปได้ว่ำ
เพรำะยังขำดประสบกำรณ์หรือหลักวิชำในกำรประเมินคุณค่ำ แม้จะมีกฎที่ใช้ร่วมกันว่ำห้ำมเล่ำเรื่องก็ตำม   
 
 

........ Stealth เล่ำถึงชำยหนุ่มที่ชื่อ ไลโอเนล (ไบเยอร์รับบทน้ีเอง) นักเขียนเกย์ที่ประสบควำมส ำเร็จ มีแฟน
หนุ่มหล่อหน้ำตำดี ชีวิตของไลโอเนลดูจะมีควำมสุขสมดี จนวันหน่ึงเขำค้นพบว่ำตัวเองอำจมีเชื้อสำยมำจำก
ชำวโปแลนด์ ไลโอเนลจึงลงมือสืบสอบถึงชำติพันธ์ุของตัวเองด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดำ 
 ไลโอเนล เริ่มเสพติดทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เก่ียวกับโปแลนด์ เขำซ้ือหนังสือของนักเขียนชำวโปแลนด์มำ
อ่ำน หัดพูดภำษำโปลิช ย้อมผมตัวเองจำกสีทองเป็นด ำ หรือกระทั่งให้แฟนหนุ่มช่วยพิจำรณำว่ำโครงหน้ำ
ของเขำดูเหมือนคนโปแลนด์หรือ ไม่ ยิ่งไปกว่ำน้ันเม่ือเขำได้พบกับหญิงสำวชำวโปแลนด์ชื่ออีวำ และรู้ว่ำเธอ
หนีเข้ำประเทศมำอย่ำงผิดกฎหมำย ไลโอเนลก็พำเธอมำอยู่ที่บ้ำนทันเหตุกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้ควำมสัมพันธ์
ของไลโอเนลกับแฟนหนุ่มเริ่มสั่นคลอน จำกน้ันหนังก็พำเรำไปรู้จักตัวละครอีกตัว น่ันคือ ลูซี (นำตำชำ โคต
โชวมอฟ – ดำรำสำวคู่บุญของไบเยอร์ เธอเล่นหนังของเขำเกือบทุกเรื่อง) พี่สำวของไลโอเนล ดูเหมือนว่ำลูซี
จะท ำงำนกับหน่วยงำนที่มีเส้นสำยพอสมควร ไลโอเนลจึงขอร้องให้เธอช่วยอีวำ แต่ลูซีปฏิเสธอย่ำงไม่ลังเล 
พร้อมกับคิดว่ำน้องชำยของเธอคงเพี้ยนไปแล้ว  
 ไลโอเนลยังไม่หยุดกับกำร ตำมหำต้นตอของตัวเอง เขำไปคำดคั้นถำมหำประวัติโคตรเหง้ำตระกูล
จำกพ่อแม่ ซ่ึงทั้งสองก็ยอมรับว่ำรุ่นปู่ของเขำมีเชื้อสำยโปแลนด์จริงๆ และไลโอเนลยังท ำให้เรื่องรำววุ่นวำย
ขึ้นไปเม่ือเขำเริ่มพัฒนำควำมสัมพันธ์ กับอีวำ จนในที่สุดไลโอเนลจึงประกำศว่ำแต่งงำนกับเธอ ทั้งที่เขำเป็น
เกย์มำทั้งชีวิต! 
 ทั้งหมดที่ว่ำเป็นเพียงครึ่งแรกของ หนังเรื่องน้ี แต่เรำก็สังเกตถึงควำมคมคำยบำงอย่ำงของ Stealth 
ได้ น่ันคือ กำรเปรียบเปรยถึงควำมสับสนในเรื่อง ‘ชำติพันธ์ุ’ และ ‘เพศสภำพ’ คู่กันไป ผ่ำนทำงตัวละคร
ของไลโอเนล กล่ำวคือ นอกจำกไลโอเนลจะพยำยำมเปลี่ยนตัวเองจำกชำวสวิตเซอร์แลนด์เป็นโปแลนด์แล้ว 
เขำยังเปลี่ยนเพศสภำพของตัวเองจำกเกย์ไปเป็นผู้ชำยที่ชอบกับผู้หญิง" (คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง, 1 
ธันวำคม 2552)  

     
 
 อย่ำงไรก็ตำมมีผู้เขียนวิจำรณ์จ ำนวนหนึ่งที่พยำยำมเช่ือมโยงเนื้อหำของภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ กับ
สังคมในด้ำนต่ำง ๆ  งำนที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นข้อเขียนของกลุ่มจิตแพทย์ ซึ่งใช้มุมมองจิตวิทยำมำมอง
ภำพยนตร์  แต่มิได้ลงลึกในทำงจิตวิเครำะห์มำกนักเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มผู้อ่ำนส่วนใหญ่ในสังคม ดังจะเห็นได้
จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้  
 

"... ควำมจริง ถ้ำ ดีสน่ีย์ กะจะขำยกลุ่มคนดูรุ่นเยำว์ไว้ด้วย กลัวว่ำถ้ำใส่รำยละเอียดวิทยำศำสตร์หรือ
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ปรัชญำมำกเกินแล้วเน้ือหำจะยำกเกิน ไป ตัวบทก็ไม่ต้องใส่ควำมซับซ้อนมำกก็ได้ ไม่ต้องใส่ปรัชญำสมำธิ
ปล่อยวำงอะไรเยอะแยะ และ ถ้ำดรำม่ำไม่แม่นก็อย่ำไปลงดรำม่ำให้เสียเวลำ คนดูตัวอย่ำงเห็นหวือหวำ ก็
เสียเงินให้สำมมิติ หวัง ตูมตำม ไม่ได้อยำกดู คนชุดขำวน่ังสมำธิคุยไปบ่นไป  เอำแค่เฉพำะ เรื่องปมพ่อลูก 
โลกดิจิตอล ผู้ดีผู้ร้ำย แล้ว ซัดกันมำเลย จัดหนักมำเลย สู้กันเฟี้ยวฟ้ำว สงครำมไฟนีออนแบบถล่มทะลุจอ 
น่ำจะออกมำ น่ำประทับใจยิ่งกว่ำที่เป็นอยู่ เพรำะ เทคโนโลยีเอ้ืออยู่แล้ว  แต่ถ้ำคิดจะเล่นประเด็นปรัชญำ 
กำรน่ังสมำธิ กำรปล่อยวำง ชีวิตที่ก่อก ำเนิดเป็น Isomorphic Algorithms ทำงเลือกในกำรมีชีวิต ฯลฯ มี
แนวคิดล้ ำๆเหมือน the matrix แล้วคิดจะขำยให้คนดูผู้ใหญ่ทึ่ง อู้ว ว้าววว แต่ให้ตัวละครบ่นๆผสมท่ำทำง
ตลกๆแบบน้ี มันยำกที่จะติดตรึงใจ" (ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ, 27 ธันวำคม 2553)  

 
 
 ในลักษณะที่คล้ำยกัน เว็บไซต์ไอซีฮิสทอรี่ (iseehistory.com)  ก็น ำแง่มุมทำงประวัติศำสตร์มำใช้
ในกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ  แต่มิได้ลงลึกทำงหลักวิชำกำรมำกนัก  เป็นเพียงกำรให้ข้อมูลที่เป็น
ฉำกหลังของภำพยนตร์เรื่องนี้ ดังเห็นได้จำกบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ไทยเรื่อง อำรีดัง ที่ให้ข้อมูลประวัติศำสตร์
สงครำมเกำหลี  กำรอ่ำนภำษำเกำหลีผิด  ประเด็นคนเกำหลีพูดภำษำไทย หรือที่ตั้งของหมู่บ้ำนที่นำงเอก
พ ำนักมำกกว่ำกำรวิเครำะห์เชิงลึก  
 2.2.6.4 การประเมินคุณค่ากึ่งวิชาการ  ควำมพยำยำมในกำรประเมินคุณค่ำเพื่อเช่ือมโยง
ภำพยนตร์กับหลักวิชำกำรนั้นพอจะมีให้เห็นในงำนทำงอินเตอร์เน็ตบ้ำง แต่ยังขำดหลักวิชำกำรสนับสนุน 
ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงนี้ (นวกำนต์, 10 มิถุนำยน 2554) 
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 หรือ  
 
 

"เน้ือหำของ Il Mare กลำยเป็นหนังรักที่ "ร่วมสมัย" ไปในทันที  ตอบสนองคอหนังสไตล์ Post Modern 
เช่นผมได้เป็นอย่ำงดี" (นีอุง ,4 กุมภำพันธ์ 2545)  
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 ในกำรสรุปประเด็นเรื่องหนังรักร่วมสมัย  มิได้มีกำรอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ มีลักษณะใด  เช่นเดียวกับ
ค ำว่ำโพสต์โมเดิร์นน้ันก็มิได้มีกำรอธิบำยว่ำหมำยถึงอะไร  มีเหตุผลใดในกำรสรุปผลดังกล่ำว  แตกต่ำงจำก
หนังรักในอดีตอย่ำงไรบ้ำง  เช่นเดียวกับควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมเป็นวิชำกำรให้กับข้อเขียน  แต่ยังดู
ขำดเหตุผลในกำรสนับสนุนเพียงพอ ปัญหำดังกล่ำวนั้นมิได้เกิดจำกควำมรู้อันจ ำกัดของผู้สร้ำงงำนวิจำรณ์
แต่เพียงอย่ำงเดียว  แต่เพรำะแหล่งข้อมูลทำงภำพยนตร์ศึกษำก็ยังจ ำกัดอยู่ ซึ่งจ ำเป็นจะต้องท ำกำรสืบค้น
ต่อไปว่ำจะแก้ไขปัญหำในเรื่องนี้อย่ำงไร 
 2.2.6.5 การประเมินคุณค่าข้ามสาขา  ควำมสนใจในศิลปะหลำกหลำยสำขำ  ส่งผลให้บล็อก
เกอร์ส่วนหนึ่งน ำประสบกำรณ์ดังกล่ำวมำช่วยในกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำมำกข้ึน  โดยเฉพำะกำรข้ำมสำขำ
ระหว่ำงวรรณกรรมกับภำพยนตร์  โดยเฉพำะงำนภำพยนตร์ที่สร้ำงมำจำกงำนวรรณกรรมหรือหนังสือ  ท ำ
ให้งำนวิจำรณ์มีควำมลึกและแง่มุมรอบด้ำนมำกข้ึน  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  
 
  
 

                                                      -----“น้ ำเน่ำ” ------- 
           “เจน ออสเตน” เป็นนักเขียนหญิงที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 18 ต่อเน่ืองยำวมำถึงต้น
ศตวรรษที่ 19 เรื่องรำวในหนังสือของเธอส่วนใหญ่แล้วมันก็พอๆ กับนิยำย “น้ ำเน่ำ” แบบบ้ำนทรำย
ทองของคุณ ก. สุรำงคนำงค์น่ันแหละ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของหญิงสำวที่ต้องทิ้งเอำค ำว่ำ “ควำมรัก” ไว้
เบื้องหลัง แล้วปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมขนบ ธรรมเนียม จำรีตหรือกรอบที่สังคมสมัยน้ันวำงไว้, เรื่องของ
ควำมรักต่ำงชนชั้น ต่ำงยศฐำบรรดำศักดิ์, หรือจะเป็นเรื่องพ่อแง่แม่งอนของพระเอก นำงเอก ที่อ่ำนๆ 
ไป ก็อดลุ้นไม่ได้ว่ำเม่ือไหร่จะลงเอยกันได้ซะที  
 และยิ่ง เป็นนิยำยเล่มน้ีด้วยแล้ว ยิ่ง “เน่ำ” ได้ใจเหลือเกิน เพรำะมันมีองค์ประกอบทุกอย่ำงที่
หนังน้ ำเน่ำควรจะมี นิยำยเล่มน้ันก็คือหนังสือที่มีชื่อว่ำ Pride and Prejudice  
 Pride and Prejudice นอกจำกมันจะเป็นผลงำนชิ้นแรกของออสเตนแล้ว เรำอำจกล่ำวได้ว่ำ
น่ีคือ “ผลงำนชิ้นโบแดง” อีกชิ้นหน่ึงของเธอก็ว่ำได้ ด้วยควำมที่มันมีส่วนผสมระหว่ำงเรื่องรำว “น้ ำเน่ำ” 
, เรื่องรำว “ควำมรัก” และอำจรวมไปถึงเรื่องของ “กำรวิพำกษ์” สังคมได้อย่ำงลงตัวที่สุด อย่ำงไรก็ตำม 
แม้เน้ือเรื่องจะ “เน่ำสนิท” เพียงใด แต่ ทุกคนต่ำงก็พร้อมยอมใจ ตกอยู่ในบ่วงของเรื่องรำวประโลมโลก
อันสำมำนย์เหล่ำน้ีอย่ำงไม่มีวันสิ้นสุด อันจะเห็นได้จำก ไม่ว่ำกำลเวลำจะผันผ่ำนไปนำนเพียงใด ร่องรอย
ของควำมเป็น Pride and Prejudice ก็ยังคงมีให้เรำเห็นได้อยู่ตลอดเวลำ 
 
 - ทั้งเวอร์ชันละคร BBC ที่ฮิตติดตลำดเม่ือกว่ำ 10 ปีก่อน  
 - หรือจะเป็นเวอร์ชันสำวบริดเจ็ทรูปร่ำงอ้วนตุ้ยนุ้ยของเฮเลน ฟีลดิ้ล ที่ได้รับแรงบันดำลใจจำก 

Pride and Prejudice มำเต็มๆ (ไม่ว่ำจะเป็นตัวบริดเจ็ท ที่เทียบเคียงได้กับอล ิซำเบท เบ็นเน็ต, มำร์ก 
ดำร์ซี กับ ฟริทซ์วิลเลียม ดำร์ซี, และแดเนียล คลีฟเวอร์ กับนำยจอร์จ วิคแคม) (itcu, 5 เมษำยน 2548)  

 
 
 2.2.7 กติกำกำรวิจำรณ์  ในกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์นั้น  เว็บไซต์บำงแห่งได้ก ำหนดกติกำบำงอย่ำง
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ที่ผู้อ่ำนถือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น  เพื่อเลี่ยงข้อพิพำทที่จะเกิดข้ึน  ขณะเดียวกันก็
อำจส่งผลในเสรีภำพของกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ได้เช่นกัน  โดยสรุปแล้วกำรวำงกติกำร่วมกันมักจะมี
ดังต่อไปนี้     
  2.2.7.1 ต้องไม่บอกเนื้อเรื่องหรือจุดส ำคัญของภำพยนตร์   หรือที่มักจะรู้จักกันดีว่ำ  
"สปอยล์"  ซึ่งถือเป็นข้อห้ำมส ำคัญในกำรเขียนวิจำรณ์ของหลำยเว็บไซต์  เพรำะกลัวที่จะท ำให้เสียอรรถรส
ในกำรชม  บำงเว็บไซต์ถึงกับก ำหนดไว้ว่ำ ถ้ำจะมีกำรเล่ำเนื้อเรื่อง  จะต้องมีกำรระบุชัดเจน เช่น  "หำก
จะสปอยล์เนื้อหำบำงส่วนของเรื่อง แนะน ำให้เตือนสมำชิกคนอื่นๆ ล่วงหน้ำ  โดยให้สมำชิกคนอื่นได้เห็นค ำ
ว่ำ สปอยล์ หรือ Spoil กันอย่ำงชัดเจนด้วยนะจ๊ะ" (jumbopop, ไม่ทรำบวัน) 
  2.2.7.2 ขอให้เคำรพสิทธิและค ำวิจำรณ์ของท่ำนอื่น  กติกำที่มีควำมส ำคัญรองลงมำก็คือ 
กำรเคำรพในสิทธิและค ำวิจำรณ์ของท่ำนอื่น  ซึ่งเป็นปัญหำข้อพิพำทส ำคัญที่มักจะพบเห็นบนเว็บไซต์ใน
ปัจจุบัน  เว็บไซต์บำงแห่งจึงได้ระบุหลักดังกล่ำวเป็นกติกำอย่ำงหนึ่ง เช่น "บอกเล่ำพูดคุยหนัง ที่เพิ่งดูกันมำ 
ไม่ว่ำจะเป็นหนังโรง หนังแผ่น หนังใหม่หนังเก่ำ วิจำรณ์กันได้เต็มที่ บนพื้นฐำนกำรเคำรพควำมเห็นผู้อื่น" 
(jumbopop) หรือตัวอย่ำงจำกสยำมโซนข้ำงล่ำงนี้ (siamzone2, ไม่ทรำบวัน)    
 
              
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



102 | ห น้ า                                               ภ า พ ย น ต ร์  
 

 

 2.2.8 กำรสนับสนุนกำรแสดงควำมคิดเห็น  ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ สื่ออินเทอร์เน็ตเอื้ออ ำนวยต่อ
กำรเสนอข่ำวสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทั้ง 2 ทำง  จึงท ำให้ผู้อ่ำนสำมำรถร่วมแสดงควำมคิดเห็นที่มี
ต่อภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ ได้หลังจำกที่มีกำรอ่ำนบทวิจำรณ์ช้ินน้ัน ๆ แล้ว  ควำมคิดเห็นบำงช้ินได้แสดงให้
เห็นมุมมองอันแวดล้อมไปด้วยควำมรู้ของผู้เขียน  และเว็บไซต์ต่ำง ๆ ก็ให้ควำมส ำคัญกับกำรแสดงควำม
คิดเห็น  จึงได้จัดพื้นที่ซึ่งจะสนับสนุนกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้อ่ำนไว้ด้วย  โดยสรุปแล้ว สำมำรถจัด
กลุ่มพื้นที่ที่สนับสนุนกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้อ่ำนได้ดังนี้ 
  2.2.8.1 เว็บบอร์ด  มักจะอยู่ต่อท้ำยบทวิจำรณ์ช้ินน้ัน ๆ โดยเปิดโอกำสให้ผู้อ่ำนสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นได้เต็มที่  แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงควำมคิดเห็นน้ัน  อำจจะมีทั้งกำรเปิดกว้ำงอย่ำงเสรี  
ใคร ๆ ก็มีสิทธ์ิที่จะแสดงควำมคิดเห็นได้  กับอีกประเภทที่เปิดโอกำสให้เฉพำะกลุ่มผู้อ่ ำนที่เป็นสมำชิก
เท่ำนั้น  ผู้ใดต้องกำรแสดงควำมคิดเห็น  ก็จะต้องสมัครสมำชิกกันก่อน  แต่ส ำหรับกำรอ่ำน สำมำรถเข้ำถึง
ได้กันทั่ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรแสดงควำมคิดเห็นที่หยำบคำยและให้ร้ำย ซึ่งมักจะพบเห็นกันมำกในเว็บไซต์ 
  2.2.8.2 การแสดงความคิดเห็นโดยใช้สัญญลักษณ์  ในเว็บบอร์ดหรือช่องแสดงควำม
คิดเห็นของบำงเว็บไซต์  ได้ออกแบบให้ผู้อ่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในรูปแบบต่ำง ๆ ได้  นอกจำกใช้
ภำษำเขียน  ก็ยังมีไอคอนแสดงอำรมณ์ที่ผู้อ่ำนสำมำรถจะน ำมำโพสต์คู่กับภำษำเขียนได้ด้วยเช่นกัน ดัง
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ (nangdee, ไม่ทรำบวัน) 
  
  

  
  
  
 นอกจำกให้แสดงควำมคิดเห็นต่อบทวิจำรณ์เป็นภำษำเขียนแล้ว บำงเว็บไซต์ก็เลือกวิธีกำรประเมิน
คุณค่ำโดยเปิดให้ผู้อ่ำนลงมติให้คะแนนกับบทควำม หรือใช้ไอคอนตัวกำร์ตูนเป็นเครื่องวัดของกำรแสดง
ควำมคิดเห็น ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ (mion4you, ไม่ทรำบวัน) 
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 2.2.9 กำรแบ่งปัน (share) ในปัจจุบันเว็บไซต์บันเทิงเกือบทุกแห่งมักจะสนับสนุนกำรแบ่งปัน 
(share) ผ่ำนสื่อสังคมต่ำง ๆ อยู่เสมอ  โดยเฉพำะเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ จำกกำรศึกษำในครั้งนี้   กำร
แบ่งปันข้อมูลหรือแชริ่งนั้นมักจะปรำกฎตำมเว็บไซต์มำกกว่ำพื้นที่ของบล็อก  เพรำะว่ำผู้ให้บริกำรบล็อก
นั้นมิได้สร้ำงโปรแกรมเครือข่ำยสังคมไว้ให้บริกำรแก่สมำชิก  พวกเขำจะต้องศึกษำวิธีกำรสร้ำงสื่อสังคมใน
บล็อกด้วยตนเอง  จึงยังไม่เป็นที่นิยมนัก 
 ส ำหรับกำรแบ่งปันข้อมูลโดยผ่ำนเครือข่ำยสังคมนั้นจะพบเห็นทั้งในหน้ำแรกของเว็บไซต์นั้นๆ  
หรือในส่วนเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยตรง  
 
2.3.  สรุปผลการวิจารณ์ภาพยนตร์บนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 

กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในไทยอยู่ในยุครุ่งเรือง  มีกำรวิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำกทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่
อินเทอร์เน็ต  ในสื่อสิ่งพิมพ์เองพบว่ำเต็มไปด้วยควำมลื่นไหลของกำรวิจำรณ์  นอกจำกปริมำณบทวิจำรณ์
อันเป็นจ ำนวนมำก  ควำมถ่ีในกำรน ำเสนอที่ต่อเนื่อง  รูปแบบอันหลำกหลำยทั้งงำนเพื่อกำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์โดยตรงและงำนเขียนที่ต่อยอดมำจำกกำรวิจำรณ์  ทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสำรเฉพำะด้ำน อำทิ 
นิตยสำรธรรมะ นิตยสำรอำหำร เป็นต้น  ยังไม่รวมไปถึงนิตยสำรภำพยนตร์โดยตรง  เพรำะภำพยนตร์เป็น
งำนที่สำมำรถจัดได้ว่ำเป็นศิลปะหรือบันเทิง   จึงมักจะถูกรวบรวมไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์เกือบทุกฉบับ แต่ในเรื่อง
คุณภำพของบทวิจำรณ์นั้นจะต้องพิจำรณำเป็นเฉพำะกรณีไป  เพรำะมีทั้งงำนคุณภำพที่เต็มไปด้วยแง่มุม
อันลุ่มลึกและหลักวิชำกำรและงำนขยะที่ใช้อำรมณ์ในกำรมุ่งท ำร้ำยผู้อื่น 

ส ำหรับอินเทอร์เน็ตนั้น กำรสร้ำงบทวิจำรณ์ที่เน้นคุณค่ำทำงสุนทรียศำสตร์ของภำพยนตร์นั้นมี
น้อยมำก  ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในทำงกำรแสดงควำมคิดเห็น  เว็บไซต์หลำยรำยกำรก็นิยมที่จะพึ่งพิง
เสียงวิจำรณ์จำกผู้อ่ำนในช่องแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันมีน้อยลง  เพรำะผู้อ่ำนส่วนใหญ่หันไปใช้พื้นที่เฟ
ซบุ๊กหรือทวิตเตอร์แทน  จนอำจกล่ำวได้ว่ำ สื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ไม่ช่วยส่งเสริมกำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์มำกนัก 

บล็อกถือได้ว่ำเป็นพื้นที่ส ำคัญในกำรสร้ำงงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์ของไทย  นักวิจำรณ์รุ่นใหม่ใน
สังคมไทยล้วนเกิดจำกพื้นที่บล็อกด้วยกันทั้งสิ้น  แม้ว่ำผู้เขียนส่วนหนึ่งจะยกเลิกกำรเขียนพื้นที่นี้ไป  แล้ว
หันไปใช้พื้นที่อื่น  แต่ก็ยังมีผู้สนใจหน้ำใหม่ที่ยังคงหันมำใช้พื้นที่บล็อกอยู่เสมอ  ด้วยเหตุที่ว่ำสำมำรถเขียน
งำนได้ยำวกว่ำและเก็บได้เป็นระบบกว่ำ  แม้ว่ำควำมสนใจในกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตรูปแบบนี้จะลดน้อยลง
ไปก็ตำม  อันเนื่องมำจำกควำมนิยมของสื่อสังคมอย่ำงทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กก็ตำม  ข้อได้เปรียบที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบันก็คือบล็อกเกอร์ได้ใช้พื้นที่ทั้งสองอย่ำงเป็นประโยชน์  โดยกำรเช่ือมโยงพื้นที่ทั้งสองเข้ำไว้ด้วยกัน  
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โดยใช้เฟซบุ๊กในกำรเผยแพร่ผลงำนจำกบล็อก  จึงเป็นไปได้ยำกที่บล็อกจะเป็นพื้นที่หำยไปจำกกำรวิจำรณ์   
 แตบ่ล็อกเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้ำงมีควำมอ่อนไหวและไม่คงที่  เมื่อเกิดบล็อกใหม่หรือบล็อก
เก่ำเสื่อมควำมนิยมลง  ผู้ใช้ก็จะหันไปใช้พื้นที่ใหม่ทันที  บำงครั้งก็ปิดตัวหรือหยุดควำมเคลื่อนไหว  เพียง
เพรำะต้องกำรปรับปรุงพื้นที่   ซึ่งควำมอ่อนไหวตรงนี้ส่งผลโดยตรงต่อควำมน่ำเช่ือถือของบล็อก
ค่อนข้ำงมำก  แม้ว่ำบล็อกจะเป็นพื้นที่หลักในกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์ก็ตำม 
 ส ำหรับกำรประเมินคุณค่ำเพื่อกำรวิจำรณ์นั้น  ถ้ำยึดตำมหลักพื้นฐำนของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์แนวรูปแบบนิยม (textual criticism) และ
กำรวิจำรณ์อิงบริบท (contextual criticism) (อัญชลี ชัยวรพร, 2548: 79)  พบว่ำงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์
ในไทยไม่ว่ำจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออินเทอร์เน็ต  ก็ได้ด ำเนินตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว  เพียงแต่ระดับควำม
เข้มข้นจะต่ำงกันในสื่อทั้งสอง 
  ในกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์แนวรูปแบบนิยม (textual Criticism) นั้นทิม บำยวอเตอร์และโธมัส ซ็
อบแช็ค  แบ่งออกไปเป็นอีก 2 ประเภท คือ กำรวิจำรณ์แนววำรสำรศำสตร์ (journalistic approach - 
ข้อเขียนที่มีลักษณะให้ข้อมูลแก่ผู้อ่ำนส่วนใหญ่  กำรเขียนจะเป็นไปอย่ำงกว้ำง ๆ เช่นรำยช่ือผู้แสดงและ
ทีมงำน)  และกำรวิจำรณ์แนวมนุษยนิยม (humanist Approach - กำรวิจำรณ์ที่ใช้ประสบกำรณ์และ
ควำมรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง) (อัญชลี ชัยวรพร, 2548 : 79 – 80) 
 กำรประเมินคุณค่ำตำมรูปแบบภำพยนตร์ คือ กำรมองรูปแบบหรือเทคนิคขององค์ประกอบ
ภำพยนตร์ อำทิ กำรตัดต่อ มุมกล้อง  เป็นวิธีกำรที่ถูกน ำไปใช้มำกที่สุด  แต่ลักษณะไม่ ได้เป็นไปตำม
ข้อบัญญัติของ บำยวอเตอร์ และซ็อบแช็คโดยสมบูรณ์  จำกลักษณะกำรประเมินคุณค่ำตำมรูปแบบที่ได้
แบ่งเป็นระดับพื้นฐำนกับเชิงลึกนั้น  ส่วนที่เรียกว่ำเป็นกำรมองในระดับพื้นฐำนนั้นน่ำจะตรงกับแนวกำร
วิจำรณ์แนววำรสำรศำสตร์เสียมำกกว่ำ  เพรำะไม่ได้มีกำรประเมินคุณค่ำอย่ำงลึกซึ้งมำกนัก  เช่น แก่น
ภำพยนตร์  พล็อต บท หรือกำรแสดง  เป็นต้น      
 ส ำหรับกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์แนวมนุษยนิยม (humanist approach)  ซึ่งเป็นกำรวิจำรณ์ที่ใช้
ประสบกำรณ์และควำมรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อภำพยนตร์เรื่องหนึ่งนั้น  พบได้ในงำนของกลุ่มบล็อกเกอร์
มำกกว่ำในสื่อสิ่งพิมพ์  อำจจะพอพบได้บ้ำง  ก็เป็นกรณีบทวิจำรณ์ที่ผู้เขียนสมมติให้ตนเองเป็นตัวละครใน
เรื่องและเล่ำเหตุกำรณ์ให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งรับทรำบ 

ส ำหรับกำรประเมินคุณค่ำเชิงเนื้อหำน้ัน  ส่วนหนึ่งจะเป็นกำรวิจำรณ์แนวอิงบริบทซึ่งเช่ือมโยงกับ
สังคม  งำนวิจำรณ์ของจิตแพทย์ในเว็บของกรมสุขภำพจิต “ ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ” และผู้เขียนวิจำรณ์ลงใน
เว็บไซต์ http://www.iseehistory.com  จัดได้ว่ำเป็นกำรวิจำรณ์ในกลุ่มนี้  ในอดีตกำรวิจำรณ์แนวนี้ไม่
เป็นที่นิยมนักแม้แต่ในสื่อสิ่งพิมพ์  เพรำะผู้วิจำรณ์จะต้องเป็นผู้รู้ทฤษฏีหรือควำมรอบรู้ในศำสตร์อื่น ๆ อยู่
ลึก  นักวิจำรณ์ในอดีตที่มีควำมโดดเด่นในกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์แนวนี้ ได้แก่ บุญรักษ์ บุญญะเขตมำลำ ซึ่ง
ใช้ควำมรู้ทำงสังคมและกำรเมืองมำเป็นหลักในกำรวิจำรณ์เสมอ เป็นต้น 
 กำรวิจำรณ์เชิงทฤษฏีนั้น  อำจจะไม่ได้เรียกว่ำกำรวิจำรณ์ตำมควำมหมำยทำงภำพยนตร์อย่ำง
แท้จริง  แต่ลักษณะตรงกับสิ่งที่เรียกว่ำข้อเขียนทำงวิชำกำรมำกกว่ำ  และวำรสำรวิชำกำรที่น ำเสนอเนื้อหำ
ได้อย่ำงน่ำสนใจ  โดยกำรยึดตัวบทมำกกว่ำทฤษฏี  มำจำกวำรสำรอ่ำน  มิได้มำจำกวำรสำรที่ผลิต
สถำบันกำรศึกษำทำงภำพยนตร์โดยตรง  

ควำมคึกคักและหลำกหลำยของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้น ำไปสู่ข้อค้นพบใหม่  ซึ่ง
เมื่อประสำนกับข้อค้นพบในบทต่อๆ ไป  จะยิ่งท ำให้กำรศึกษำในเรื่องนี้น่ำสนใจยิ่งข้ึนโดยจะกล่ำวอย่ำง
ละเอียดต่อไป 
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บทที่ 3 

 
ผู้เขียน / นักวิจารณ์ กับการใช้สื่อเพื่อการวิจารณ ์

 
 ในกำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อต่ำง ๆ ของโครงกำร  ผู้วิจัยได้ศึกษำผู้เขียนหรือ
นักวิจำรณ์ด้วย  เพื่อท ำให้ข้อค้นพบในส่วนของกำรวิเครำะห์เนื้อหำและบริบทที่จะช่วยส่งเสริมกำรวิจำรณ์
เข้มแข็งข้ึน  โดยในส่วนของกำรส ำรวจผู้สร้ำงงำนวิจำรณ์นั้น  ผู้วิจัยได้แบ่งกำรศึกษำออกเป็น ส่วน ดังนี ้
 
 3.1  ผู้เขียน / นักวิจำรณ์ภำพยนตร์ในสื่อสิ่งพมิพ ์
 3.2  ผู้เขียน / นักวิจำรณ์ภำพยนตร์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
 3.3  กำรก้ำวเข้ำสู่อำชีพและพลวัตรกำรใช้สื่อของนักวิจำรณ์อำชีพ  
 
3.1 ผู้เขียน / นักวิจารณ์ภาพยนตร์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ในกำรศึกษำเรื่องนี้  ผู้วิจัยได้ส ำรวจรำยช่ือและผู้รับผิดชอบเขียนงำนวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรำกฎ
ในบทที่ 2 ทั้ง 134 ฉบับ  พบว่ำมีผู้เขียนงำนวิจำรณ์ที่เขียนเป็นประจ ำรวมทั้งสิ้น 119  รำยช่ือ (รวมทั้งกอง
บรรณำธิกำร แต่ไม่รวมผู้อ่ำนที่ส่งงำนเข้ำไป)  ดังนี้ 
 
 

ไกรวุฒิ จุลพงศธร สำรคดี, Vogue Thailand 

ชำคร ไชยปรีชำ Hamburger, ฟิลม์แมกซ์ 
นพปฎล พลศิลป์ สีสัน, เอนเตอร์เทน 

นรำ Image, Mix, สีสัน, Sound Dimension 

นวพล ธ ำรงรัตนฤทธ์ิ A-Day, Hamburger, Harper's Bazaar 
นันทขว้ำง สิรสุนทร กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, เนชั่นสุดสัปดำห์, Lips 

บดินทร์ เทพรัตน์ สตำร์พิคส์, อ่ำน 

ประวิทย์ แต่งอักษร Image, Hamburger, สีสัน, สตำร์พิคส์, ฟิล์มแม็กซ์ 

ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ ฟิล์มแม็กซ์, ออล แมกกำซีน 

พน มติชนสุดสัปดำห์, Mars 

รัชชพร เหล่ำวำนิช ไทยโพสต์, เอนเตอร์เทน 

กฤษดำ เกิดดี ข่ำวสด 

ณัฐพงษ์ โอฆะพนม คมชัดลึก 

ณัฐพงศ์ ไชยวำนิชย์ผล ไทยโพสต์ 
ฟิล์มนัวร์ ไทยรัฐ 

ช่อ ชัยพฤกษ์ แนวหน้ำ 

เอเชียรำมำ ผู้จัดกำร 
สันติ เศวตวิมล ผู้จัดกำร 
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แหนงดู โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
อิทรชัย พำณิชกุล โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
โจ เกียรติอำจิณ โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
ตุลย์ จตุรภัทร โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
วิชช ์ยุติ โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
แหนง ด ู โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
นโรจน์ โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
ปณิตัส โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
โจ เกียรติอำจิณ โพสต์ทูเดย์ (ทูเดย์ไกด์) 
คนริมก ำแพง มติชน 
คนรักหนังเท่ำผืนหนัง สยำมรัฐ 

หน่ึง ธรำธร สยำมรัฐ 

จักรพันธ์ุ ขวัญมงคล เนชั่นสุดสัปดำห์ 
ต่อพงษ์ เศวตำมร์ ผู้จัดกำรสุดสัปดำห์ 
คนมองหนัง มติชนสุดสัปดำห์ 
นพมำส แววหงส์ มติชนสุดสัปดำห์ 
จรัลนัดดำ จรูญโรจน์ โลกวันน้ีมีสุข 

บัญชร ชวำลศิลป์ สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ 

กำระเกด สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ 

ตุ่น บำงพรม Way 

พริมโรส สกุลไทยรำยสัปดำห์ 
เจนติพัทธ์-กิติวัฒน์ สกุลไทยรำยสัปดำห์ 
พิศวัสน์ สุวรรณมรรคำ สกุลไทยรำยสัปดำห์ 
ฐนวัช กองทอง ออลแมกกำซีน  
คันฉัตร รังสีกำญจน์ส่อง Image 

ณัฐพรรณ แย้มแขไข Image 

ธิดำ ผลิตผลกำรพิมพ์ Image 

อัญชลี ชัยวรพร  Image 

พัชรำภรณ์ ตู้วชิรกุล People 

ณัฐชำต Volume 

สกุล บุณยทัต กุลสตรี 
ลัทธำธิก ลันโทม ขวัญเรือน 

ทินพัฒน์ บัญญัติปิยพจน์ ดิฉัน 

Bigboon มำดำม ฟิเกอโร่ 
ต๊ะ แสงประพำฬ มำดำม ฟิเกอโร่ 
Glassbox มำดำม ฟิเกอโร่ 
ศิริวรรณ กุลวงษ์วำณิชย์ Grazia 

Last E & Ening Touch 

วรกร วีระกุล, Esquire 

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, Esquire 

จำรุนันท์ พันธชำติ Esquire 

Takeshi West Esquire 
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วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ GM 

Mr. Mom GM 

ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส GM 

Jeejo Mix 

เก่ง มนต์ชัย Mix 

วิมลศักดิ์ ปัญชรมำศ Hamburger 
กรณัฐ อินทร์เวียง Hamburger 
นิวัต พุทธประสำท Hamburger 
Nidnok Koppoets Barefoot 
Julapa Hatyarit Barefoot 
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ หมอชำวบ้ำน 
ไม่ระบุ ASTA Mag 

Kengchakid Eurotuner 
ไม่ระบุ GM Car 
ไม่ระบุ STUFF 

ไม่ระบุ STUFF 

จี Design & Décor 
แก้มแดง Gourmet & Cuisine 

จอมยุทธไร้ส ำนัก Audiophile / Videophile 

สมบุญ เถกิงนำม Audiophile / Videophile 

หมีบำงกอก Audiophile / Videophile 

กองบก Car Stereo 

ยงศักดิ์ หล่อวิริยำกุล GM 2000 

ธวัชชัย GM 2000 

สุพพัต เรืองศรี Sound Dimension 

จันเคียว Sound Dimension 

ก ำโบย โดยธำร Sound Dimension 

Lotte The Wave 

บุ้งก๋ี What Audio-Video 

ธเนศ ศรีสุข Business+ 

ชยวรรศ มำนะศิริ ธรมมลีลำ 
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ อุดมศำนต์ 
ชญำน์ทัต ศุภชลำศัย วิภำษำ 

Honeymoon Seat In Love 

Digital man The Wave 

ฟ้ำ & ฝน Happy + 

ไม่ระบุ FHM 

วิวัฒน์ เลิศวิวัฒวงศำ, filmsick อ่ำน 
เอกรำช มอญวัฒ สตำร์พิคส์ 
วิโรจน์ สุทธิสีมำ สตำร์พิคส์ 
สมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ สตำร์พิคส์ 
ธนพัฒน์ ชูวำธิวัฒน์ สตำร์พิคส์ 
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วำริน นิลศิริสุข สตำร์พิคส์ 
พลำกร เจียมธีระนำถ สตำร์พิคส์ 
ชญำนิน เตียงพิทยำกร สตำร์พิคส์ 
ปัณณวิชญ ์เตชะเกรียงไกร สตำร์พิคส์ 
นัทธนัย ประสำนนำม สตำร์พิคส์ 
ปำรณัท แอนุ้ย สตำร์พิคส์ 
บุษบำ เตชศรีสุธี สตำร์พิคส์ 
คนตัวเล็ก สตำร์พิคส์ 
ศรันยู ตรีสุคนธ์ สตำร์พิคส์ 
ทรงพล สตำร์พิคส์ 
ฉัตรชัย จันทร์ศรี สตำร์พิคส์ 
อมรเทพ สุขมำนนท์ ฟิล์มแม็กซ์ 

มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ฟิล์มแม็กซ์ 

กัลปพฤกษ์ ฟิล์มแม็กซ์ 

เดือนเพ็ญ สีหรัตน์ เอนเตอร์เทน 

องอำจ ฤทธ์ิปรีชำ เอนเตอร์เทน 

วิรัตน์ โตอำรีย์มิตร เอนเตอร์เทน 

 
      ตารางที่ 1 รายชื่อผู้เขียน / นักวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ช่วง กันยายน 2555 – มกราคม 2557 
  
  สำมำรถแบง่กลุม่ผูเ้ขียน / นักวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพมิพ์ทัง้ 119 คนได้ดังนี้ 
 3.1.1 นักวิจำรณ์ภำพยนตร์ หมำยถึงผู้ที่ก้ำวเข้ำมำเขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์โดยเฉพำะ  มีทั้งผู้ที่จบ
กำรศึกษำทำงด้ำนภำพยนตร์โดยตรง  ผู้สอนหรือท ำงำนเกี่ยวกับภำพยนตร์ หรือเป็นกลุ่มคนรักภำพยนตร์  
กำรก้ำวเข้ำมำสู่กำรเขียนวิจำรณ์อำชีพในปัจจุบันนั้น  มิได้มำจำกกำรแนะน ำต่อระหว่ำงผู้ที่อยู่ในวงกำร
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรอย่ำงในอดีตอีกต่อไป  แต่นักวิจำรณ์รุ่นใหม่หลำยท่ำนเริ่มก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพเร็วข้ึน
จำกกำรเขียนบล็อกหรือสมัครเล่นมำก่อน  โดยสรุปแล้ว กำรก้ำวมำของนักวิจำรณ์ภำพยนตร์ในปัจจุบันมี
ดังต่อไปนี้ 
   - ผู้ที่เริ่มงำนเขียนช่วงทศวรรษ 2530 มักจะเป็นผู้เริ่มต้นงำนวิจำรณ์จำกนิตยสำรภำพยนตร์อย่ำง 
สตำร์พิคส์ และฟิล์มวิว (Filmview)  หลำยคนเลิกเขียนไปแล้ว ส่วนที่ยังคงเขียนจนถึงปัจจุบันได้แก่ กฤษ
ดำ เกิดดี, นรำ, ประวิทย์ แต่งอักษร และ มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์  
 - ผู้ที่เริ่มงำนเขียนช่วงทศวรรษ 2540 ส่วนใหญ่ยังคงเริ่มต้นจำกนิตยสำรภำพยนตร์ ได้แก่  คนตัว
เล็ก, ธิดำ ผลิตผลกำรพิมพ์, วำริน และ สมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ ยกเว้นนันทขว้ำง สิรสุนทรที่เริ่มจำก
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และอัญชลี ชัยวรพร เริ่มต้นจำกหนังสือพิมพ์ The Nation และวำรสำรหนัง
ไทย 
  หลังจำกนั้นอีก 3-4 ปีก็มีนักวิจำรณ์ที่เริ่มจำกสื่อสิ่งพิมพ์ตำมมำอีกหลำยท่ำน ได้แก่ กัลปพฤกษ์ 
(เริ่มจำกฟิล์มไวรัส)  ไกรวุฒิ จุลพงศธร (ไบโอสโคป)  พน พะยำบ (มติชนรำยสัปดำห์)  จักรพันธ์ุ ขวัญ
มงคล(เนช่ันสุดสัปดำห์) 

- ผู้ที่เริ่มงำนช่วงทศวรรษ 2550 ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เติบโตมำจำกกำรเขียนบล็อก  ก่อนที่จะมีพื้นที่ใน
สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง, ชญำนิน เตียงพิทยำกร, บดินทร์ เทพรัตน์, ผมอยู่ข้างหลังคุณ, 
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วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศำ และเอกรำช มอญวัฒ  แต่ก็มีอยู่บ้ำงที่เริ่มมำจำกกำรเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่ำง
เดียว ได้แก่ ชำคร ไชยปรีชำ นัทธนัย ประสำนนำม และ พลำกร เจียมธีระนำถ 
 นอกจำกนี้ยังมีนักเขียนรุ่นอินเทอร์เน็ตอกีหลำยคน  แต่ยังไม่เป็นที่รูจ้ัก  ส่วนใหญ่มพีื้นที่แรกจำก
กำรเขียนบล็อกหรือสือ่สงัคม  ก่อนจะก้ำวไปเขียนลงในนิตยสำรภำพยนตร์ ได้แก่ ไบโอสโคป  ฟิลม์แมกซ ์
และสตำร์พิคส์  เพียงแต่ว่ำยังไม่เป็นที่รูจ้ักหรือยงัอยู่ในช่วงของกำรสร้ำงช่ือเสียง  
 
 3.1.2 คอลัมนิสต์หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม  ผู้ที่เขียนงำนวิจำรณ์ในกลุ่มนี้ไม่ได้เริ่มต้นจำกกำร
เป็นนักวิจำรณ์ภำพยนตร์โดยตรง  แต่เป็นผู้มีช่ือเสียงในแวดวงศิลปะสำขำอื่น  ก่อนที่จะหันมำเขียนวิจำรณ์
ภำพยนตร์ด้วย  ปัจจุบันคอลัมนิสต์หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงที่เขียนงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์นั้น  แบ่งได้เป็น 2 
รุ่น ได้แก่  
  3.1.2.1 กลุ่มอาวุโส มักจะเป็นผู้ที่มีช่ือเสียงจำกศิลปะสำขำอื่นหรือเป็นที่รู้จักในแวดวง
สื่อมวลชนด้วยกัน  ก่อนที่จะขยับมำเขียนงำนวิจำรณ์ ดังจะเห็นได้จำก สกุล บุณยทัต (นักวิจำรณ์และ
อำจำรย์สำยศิลปะกำรละคร)  สันติ เศวตวิมล (นักหนังสือพิมพ์)  นพมำส แววหงษ์ (อำจำรย์สำยกำรละคร)  
ต่อพงษ์ เศวตำมร์ (นักวิจำรณ์ดนตรี)  รัชชพร เหล่ำวำนิช (นักจัดรำยกำรวิทยุ)  เดือนเพ็ญ สีหรัตน์ (นักจัด
รำยกำรวิทยุ)  องอำจ ฤทธ์ิปรีชำ (นักเขียน)  นพปฎล พรศิลป์ (นักวิจำรณ์และนักจัดรำยกำรวิทยุ)  
กำระเกด(นักเขียน) 

3.1.2.2 กลุ่มรุ่นเยาว์ เป็นคนรุ่นใหม่ที่ท ำงำนหลำกสำยอำชีพรวมทั้งงำนเขียนด้วย ได้แก่ 
นวพล ธ ำรงรัตนฤทธ์ิ เป็นทั้งนักเขียนประจ ำนิตยสำรรุ่นใหม่  คนเขียนบท ผู้ก ำกับภำพยนตร์และเขียน
วิจำรณ์ภำพยนตร์  นอกจำกนี้ยังมีผู้ก ำกับอีก 5 ท่ำนที่ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ให้กับคอลัมน์  “อัน
เนื่องมำจำก (คนท ำ) หนัง” ของนิตยสำรเอนเตอร์เทน  ได้แก่ คมกฤษ ตรีวิมล, บรรจง ปิสัญธนะกูล, 
ภำคภูมิ วงศ์ภูมิ, ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์, และ พิง ล ำพระเพลิง  ซึ่งส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงกำรเขียนในเชิง
ประเมินค่ำเชิงรูปแบบหรือเทคนิคกำรสร้ำง แต่หันไปใช้วิธีกำรอื่นดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้   
   - ภำคภูมิ วงศ์ภูมิ เขียนประเด็นที่ได้จำกภำพยนตร์ เช่น  “ควำมรุนแรง” ใน
ภำพยนตร์เรื่อง History of Violence, ปรัชญำกำรท ำงำนของ Jiro จำก Jiro Dream of Suchi  และจ็
อบส์ จำกภำพยนตร์เรื่อง Jobs กับพฤติกรรมของนักแสดงช่ือนำธำน จำกภำพยนตร์เรื่อง The Prince of 
Red Shoes  
   - บรรจง ปิสัญธนะกูล เขียนในแง่ควำมประทับใจลัควำมรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ หนัง
ที่ชอบและไม่ชอบในรอบปี  หนังที่เข้ำรอบในกำรประกวดออสกำร์ และหนังตื้นหรือหนังตลก เป็นต้น 
   -  คมกฤษ ตรีวิมล เขียนถึงควำมประทับใจที่มีต่อภำพยนตร์ของทอม แฮงค์ และ
ภำพยนตร์รักที่ตนชอบ  
 3.1.3 กองบรรณำธิกำร  จำกรำยช่ือของผู้เขียนงำนวิจำรณ์ที่ได้รวบรวมมำไว้ในตำรำงที่ 1 ผู้วิจัย
พบว่ำงำนวิจำรณ์ส่วนหนึ่งเขียนข้ึนโดยบุคคลอันไม่เป็นที่รู้จักหรือเป็นเพียงนำมแฝงที่ใช้เฉพำะสิ่งพิมพ์
หนึ่งๆ  โดยไม่เคยมีผลงำนในสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เลย  ผู้เขียนงำนวิจำรณ์เหล่ำน้ันน่ำจะเป็นกองบรรณำธิกำร
ของสิ่งพิมพ์นั้น ๆ  สืบเนื่องจำกต้นสังกัดไม่มีนโยบำยที่จะจ้ำงนักวิจำรณ์อำชีพมำเขียนงำนโดยตรง  ซึ่ง
คุณภำพของผลงำนนั้นมีควำมแตกต่ำงกันไปข้ึนอยู่กับควำมรับผิดชอบของผู้เขียน  บำงรำยต้องรับผิดชอบ
คอลัมน์บันเทิงหลำยช้ินในเวลำเดียวกัน  ข้อเขียนจึงไม่ได้มีควำมลึกซึ้งแต่อย่ำงใด  บำงรำยก็เน้นกำรเล่ำ
เรื่องจนเหลือส่วนของกำรประเมินคุณค่ำเพียง 2-3 บรรทัด  ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำสิ่งที่เขียนนั้นเป็นพรีวิว
หรือบทวิจำรณ์  บำงครั้งก็เน้นควำมสนุกสนำนจนงำนขำดเหตุและผล  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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“ควำมสยองขวัญของหนังฝั่งยุโรปคือควำมสวยงำมครับ  ไม่มีฉำกเลือดสำดภำยในเรื่องเลย  สิ่งที่ท ำให้คนดู
รู้สึกสยองขวัญ  ถูกกดดันจนแทบจะประสำทกินอยู่ที่กำรแสดงครับ ซ่ึงยอมรับเลยว่ำนักแสดงแต่ละคนเข้ำถึง
บทบำทจริง ๆ (มีอินเนอร์จำกข้ำงใน) 
     ถ้ำพูดถึงหนังฝั่งยุโรป  หนังนอกกระแส  หนังอินดี้  ก็จะต้องนึกถึง 'สัญญะ' เป็นอันดับต้น ๆ และที่ส ำคัญ
หลำยคนเลี่ยงที่จะดูหนังพวกน้ี  เพรำะไม่อยำกมำน่ังตีควำมสัญญะทั้งหลำย (น่ีก็เป็นกำรมองแค่ภำยนอก
เช่นเดียวกัน) (ณัฐชำต, 2555 : 204) 

 

 
 อย่ำงไรก็ตำม กองบรรณำธิกำรของสื่อสิ่งพิมพ์บำงฉบับก็มีควำมรับผิดชอบในกำรเขียนงำนวิจำรณ์
ของตนค่อนข้ำงสูง  จนข้อเขียนมีนัยของกำรประเมินคุณค่ำอยู่ไม่น้อย  ดังจะเห็นได้จำกบทวิจำรณ์ของ 
หนึ่ง ธรำธร หรือ คนรักเท่ำผืนหนัง ในหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ  หรือกลุ่มที่เขียนงำนให้กับหนังสือพิมพ์ไทย
โพสต์ เป็นต้น  ดังนั้นจึงไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำสิ่งพิมพ์ฉบับใดจะน ำเสนอผลงำนวิจำรณ์ในระดับใด  บำงฉบับ
ก็มีแนวทำงที่จะเขียนเชียร์อย่ำงเดียว ดังเช่น คอลัมน์ “คนเฝ้ำจอ” โดยช่อ ชัยพฤกษ์ ที่ปรำกฎใน
หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ  
 3.1.4 ผู้อ่ำน นอกจำกบุคคลประเภทต่ำง ๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น  ผู้เขียนงำนวิจำรณ์ส่วน
หนึ่งก็คือผู้อ่ำนที่ยังไม่ได้พื้นที่วิจำรณ์อย่ำงจริงจัง  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เปิดของนิตยสำรที่จะให้โอกำสกับคน
ทั่วไป  โดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนใด ๆ  ดังจะเห็นได้จำกคอลัมน์ “ที่ตรงนี้คุณเขียน” ของนิตยสำรสตำร์พิคส์  
 
3.2 ผู้เขียน / นักวิจารณ์ภาพยนตร์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
 หำกตัดกำรแสดงควำมคิดเห็นในเว็บบอร์ดและกระทู้ต่ำง ๆ ออก  ผู้เขียนงำนวิจำรณ์บนพื้นที่
อินเทอร์เน็ตนั้นมีอยู่หลำยกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ฝึกเขียนจนถึงนักวิจำรณ์อำชีพ  สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มผู้เริ่มต้นมักจะเริ่มงำนเขียนที่บล็อก ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่กำรวิจำรณ์บนสื่อที่เป็นทำงกำรอื่น ๆ 
จึงหันมำใช้พื้นที่นี้ในกำรฝึกฝนกำรเขียน  บำงคนก็มองบล็อกเสมือนสมุดบันทึกประจ ำวันที่จะน ำควำมรู้สึก
หรือควำมคิดส่วนตัวสู่สำธำรณะ  บำงบล็อกก็เกิดจำกบิดำสร้ำงข้ึนเพื่อฝึกให้บุตรสำวเขียนงำน (pjung-
pkung.bloggang.com)  อำยุของบล็อกเกอร์จึงค่อนข้ำงหลำกหลำยและวิชำชีพ  มิได้มีเฉพำะผู้ที่ท ำงำน
ทำงด้ำนศิลปะวัฒนธรรมหรือภำพยนตร์เพียงอย่ำงเดียว แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอำยุน้อย 
 กลุ่มสมัครเล่นเหล่ำน้ีส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่ำตนเองเป็นนักวิจำรณ์  บล็อกเป็นเพียงพื้นที่ส่วนตัวที่จะ
ใช้แสดงควำมคิดเห็น  หลำยคนก็ได้ประกำศเจตนำรมณ์เรื่องนี้อย่ำงชัดเจน  ดังตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้   
 
 

“น่ีไม่ใช่บทวิจำรณ์.... เป็นควำมเห็นส่วนตัวเชิงควำมรู้สึกล้วน ๆ ไม่มีกำรลงประเด็นเน้ือหำ, ไม่เหมำะแก่กำร
ตีพิมพ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ และจงอย่ำเชื่อจนกว่ำคุณจะไปดูด้วยตนเอง” (filmism, 8 กันยำยน 2552)  
 
“ออกตัวก่อนเลยว่ำจริงๆ ผมไม่ใช่นักวิจำรณ์หนัง มำน่ังรีวิวหนังก็รู้สึกแปลกๆ เหมือนกัน แต่เรื่องน้ีอยำก
เขียนถึง ขอนิดนึงในแนวของผมนะครับ” (alwaysfluke, 12 เมษำยน 2555)  
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 กำรจ ำกัดบทบำทของตนในกำรเขียนบล็อกดังกล่ำว ส่งผลให้บล็อกเกอร์จ ำนวนหนึ่งไม่ได้พัฒนำ
ตนเองไปสู่อำชีพ คงก ำหนดให้ข้อเขียนของตนเป็นเพียงกำรแสดงควำมคิดเห็นทั่วไป  มิได้พัฒนำไปสู่กำร
ประเมินคุณค่ำที่เรียกว่ำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ 

แต่ก็มีบล็อกเกอร์จ ำนวนหนึ่งที่ได้ขยับขยำยกำรเขียนไปสู่อำชีพ  โดยรับจ้ำงเขียนงำนในสื่ออื่น ๆ  
ทั้งเว็บไซต์ที่มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงอย่ำงเป็นทำงกำร  บล็อกเกอร์ที่มีช่ือเสียงและรับจ้ำงเขียนตำมเว็บไซต์ขณะนี้ 
ได้แก่ ชำตรี เวิร์ดเพรส และลูกอบรสเขียด  แต่อดีตบล็อกเกอร์หลำยคนที่มีพื้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว  ก็ จะ
เลิกให้ควำมสนใจกับพื้นที่บล็อกต่อไป  แต่ทุ่มเทให้กับงำนสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  ประกอบกับเกิดพื้นที่สื่อสังคม
อย่ำงเฟซบุ๊ก ท ำให้กลุ่มดังกล่ำวใช้พื้นที่ใหม่นี้ส ำหรับงำนวิจำรณ์ที่ไม่เป็นทำงกำร  และสื่อสิ่งพิมพ์ส ำหรับ
งำนที่เป็นทำงกำร  ตัวอย่ำงของบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ ได้แก่ คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง, ชญำนิน เตียงพิทยำกร, 
เอกรำช มอญวัฒ, บดินทร์ ปัญญำ หรือ ผมอยู่ข้างหลังคุณ  
 นอกจำกกลุ่มผู้เขียนสมัครเล่นกับนักวิจำรณ์รุ่นใหม่แล้ว  นักวิจำรณ์อำชีพบำงคนก็ใช้พื้นที่นี้ในกำร
เก็บงำนเก่ำที่ได้รับกำรตีพิมพ์จำกสิ่งพิมพ์แล้ว  หรือใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกับแฟนคลับ เป็นต้น ดังจะเห็น
ได้จำกบล็อกของประวิทย์ แต่งอักษร  สมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ และ วำริน เป็นต้น  
 ผู้ประกอบอำชีพในสำยงำนอื่นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะหันมำเขียนวิจำรณ์บนอินเทอร์เน็ต  มีทั้ง
แพทย์ที่ใช้มุมมองทำงจิตแพทย์ในกำรมองภำพยนตร์ เช่น จิตแพทย์ที่เขียนวิจำรณ์ในเว็บไซต์ของกรม
สุขภำพจิตหรือผมอยู่ข้ำงหลังคุณ  บำงท่ำนใช้มุมมองประวัติศำสตร์ในกำรวิเครำะห์ เช่นบทวิจำรณ์ของ
เว็บไซต์ iseehistory.com  นอกจำกนี้อำจมีผู้ที่มีควำมสนในภำพยนตร์โดยตรง อำทิ  รวมไปถึงผู้มีควำมรู้
ทำงภำพยนตร์หรือศิลปะแขนงอื่น ๆ อำทิ กำรออกแบบนิเทศศิลป์ (พสุธร บ ำรุงพืช ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ "หนัง
ก ำพร้ำไทย"(thaiskinfilm.in.th)เป็นต้น   
 
 
3.3 การก้าวเขา้สู่อาชีพและพลวัตรการใช้สื่อของนักวิจารณ์  
 จำกรำยช่ือของผู้เขียนวิจำรณ์ทั้งหมดในข้อ 3.1 และ 3.2 คือผู้วิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงมำจ ำนวนหนึ่งเพื่อสัมภำษณ์  โดยจะต้องเป็นที่รู้จักในสังคมไทย
ในฐำนะ “นักวิจำรณ์”  เพื่อศึกษำถึงกำรก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพและพลวัตรกำรใช้สื่อรูปแบบต่ำง ๆ  โดยเน้นที่นัก
วิจำรณ์รุ่นใหม่จ ำนวน 7 ท่ำนดังนี้ 
 - กัลปพฤกษ์ (ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ดีเด่น พศ. 2547)   
 - ชำคร ไชยปรีชำ (ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์มล . บุญเหลือ เทพยสุวรรณชมเชย พศ . 
2551)    
 - คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง (บล็อกเกอร์นำม Merveillesxx และได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์
มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ประเภทชมเชย พศ. 2553)  
  - ผมอยู่ข้ำงหลงัคุณ (จิตแพทย์ทีเ่ขียนวิจำรณ์ภำพยนตร)์ 
 - บดินทร์ เทพรัตน์ (อดีตบล็อกเกอร์และเขียนบทวิจำรณ์ให้กับนิตยสำรสตาร์พิคส์ และวำรสำร
อ่าน    
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 - วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศำ (บล็อกเกอร์ผู้ใช้นำมปำกกำ Filmsick และเขียนบทควำมให้กับวำรสำร
อ่าน) 
 - เอกรำช มอญวัฒ (บล็อกเกอร์และนักวิจำรณ์ประจ ำนิตยสำรสตาร์พิคส์)  
 จำกกลุ่มตัวอย่ำงข้ำงต้นสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดบทสัมภำษณ์ได้ในภำคผนวก 2 แต่สำมำรถน ำมำ
เป็นข้อสรุปในส่วนต่ำง ๆ ได้ดังนี้   
 3.3.1 กลุ่มนักวิจำรณ์ภำพยนตร์  
 กำรแบ่งกลุ่มของนักวิจำรณ์ภำพยนตร์ในอดีตนั้น  จะจัดตำมพื้นฐำนอำชีพก่อนที่จะก้ำวเข้ำมำ
เขียนงำนวิจำรณ์ พบว่ำกลุ่มนักวิจำรณ์ไทยในอดีตนั้นแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (อัญชลี ชัยวรพร, 2548: 74) ดังนี้ 
  1. กลุ่มที่เติบโตมำจำกอำชีพนักเขียนหรือนักหนังสือพิมพ์  ได้แก่ วิทยำกร เชียงกูล  สุ
ชำติ สวัสดิ์ศรี เสถียร จันทิมำธร  และสนำนจิตต์ บำงสะพำน 
  2. กลุ่มที่มีควำมสนใจภำพยนตร์หรือผู้ที่ท ำนิตยสำรภำพยนตร์  ได้แก่ กิตติศักดิ์ สุวรรณ
โภคิน  สุทธำกร สันติธวัช  ประวิทย์ แต่งอักษร  มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์  พรชัย จันทิมำธร  สุภำพ หริม
เทพำธิป  ยิ่งศักด์ิ โค้วสุรัตน์  กฤษดำ เกิดดี   
  3. กลุ่มที่มำจำกสำยวิชำกำร  ได้แก่ สดใส พันธุมโกมล บุญรักษ์ บุญญะเขตมำลำ  
กำญจนำ แก้วเทพ 
 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อดูรำยช่ือของกลุ่มนักวิจำรณ์ที่ยังคงท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต  พบว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกในอดีตมำก  กลุ่มนักวิจำรณ์ในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับประเภทสื่อ
ที่ใช้ในกำรวิจำรณ์และวัยของผู้เขียน ดังต่อไปนี้  
  3.3.1.1 นักวิจารณ์รุ่นสื่อสารมวลชน  เป็นกลุ่มที่ท ำงำนในสำยอำชีพมำนำน  มีรำยได้
จำกกำรเขียนวิจำรณ์เพื่อเลี้ยงชีพ  โดยอำจมีงำนด้ำนอื่นเป็นส่วนเสริม  ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอำชีพทำง
สื่อสำรมวลชนและมักจะรู้จักกันดีในแวดวงสื่อสำรมวลชน  ผลงำนส่วนใหญ่ได้รับกำรตีพิมพ์ตำมหน้ำ
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสำร  นักวิจำรณ์ในกลุ่มนี้ที่ยังมีผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ สำยนิตยสำรภำพยนตร์ 
(ประวิทย์ แต่งอักษร กฤษดำ เกิดดี  มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์ วำริน สมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ )  สำย
ดนตรี (นพปฎล พลศิลป์ และวิรัตน์ โตอำรีย์มิตร)  สำยรำยกำรวิทยุ (เดือนเพ็ญ สีหรัตน์ และรัชชพร เหล่ำ
วำนิช)  สำยนักเขียน (องอำจ ฤทธ์ิปรีชำ และสกุล บุณยทัต) สำยหนังสือพิมพ์ (นันทขว้ำง สิรสุนทร และ
อัญชลี ชัยวรพร)  กลุ่มนี้จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเพียงเสริมกำรวิจำรณ์  เช่น เป็นพื้นที่เก็บงำนเก่ำ  หรือใช้
เป็นที่ติดต่อสื่อสำรกับแฟนคลับและเพื่อนฝูง โดยเฉพำะเฟซบุ๊ก   
  3.3.1.2 นักวิจารณ์รุ่นรอยต่อ  เป็นผู้ที่ เติบโตมำพร้อมกับทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต  เริ่มเขียนงำนวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับกลุ่มแรกโดยเฉพำะจำกนิตยสำรไบโอสโคป
และฟลิกส์  แต่ในขณะที่ก ำลังเริ่มสร้ำงช่ือเสียง  วัฒนธรรมอินเตอร์เน็ตโดยเฉพำะบล็อกเริ่มแพร่หลำยสู่
สังคมไทย นักวิจำรณ์ในกลุ่มนี้จึงเป็นผู้ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรเสริมข้อเขียนของตนด้วย เช่น เขียนงำน
ภำพยนตร์แนวอื่นอย่ำงสำรคดี ข่ำว  บทควำม หรือวิจำรณ์ภำพยนตร์เรื่องที่ไม่ได้รับกำรตีพิมพ์ในสื่อ
สิ่งพิมพ์  บำงครั้งก็ใช้เป็นพื้นที่ในกำรสื่อสำรกับคนอ่ำน  นักวิจำรณ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ไกรวุฒิ จุลพงศธร เป็น
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ต้ น 
  แต่อย่ำงไรก็ตำมก็มีนักวิจำรณ์อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ให้ควำมสนใจกับพื้นที่อินเทอร์เน็ต 
นอกเหนือไปจำกกำรติดต่อส่วนบุคคล  ดังจะเห็นได้จำก กัลปพฤกษ์  ที่ให้เหตุผลว่ำ "(พื้นที่) เว็บค่อนข้ำง
ให้ควำมส ำคัญกับตัวตนของผู้เขียน (self-importance) พอสมควร   โดยเฉพำะพวกบล็อก  เหมือนตั้ง
ส ำนักของตัวเอง  โดยส่วนตัว  รู้สึกว่ำเรำยังเด็กอยู่  ยังเปำะแปะในวงกำรอยู่  ก็เลยไม่ให้ควำมสนใจกับ
พื้นที่เว็บนัก"  (ภำคผนวก 2)   
  3.3.1.3 นักวิจารณ์รุ่นอินเทอร์เน็ต  เป็นผู้ที่เริ่มสร้ำงงำนวิจำรณ์จำกกำรเขียนบน
อินเทอร์เน็ตในฐำนะสมัครเล่นก่อนจะโดดข้ำมไปเขียนงำนในสื่อสิ่งพิมพ์  มักจะมีจุดเริ่มต้นเหมือนกัน คือ 
เป็นผู้เล่นตำมเว็บบอร์ดต่ำง ๆ อำทิ ห้องเฉลิมไทย พันทิป  เว็บบอร์ดไบโอสโคป มำยสเปซ (My Space) 
หรือ Friday Movie Club  ต่อมำเมื่อวัฒนธรรมบล็อกเข้ำสู่สังคมไทย  ก็ได้ขยำยมำสร้ำงงำนในพื้นที่
ดังกล่ำว  โดยบล็อกที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด คือ บล็อกแก๊งค์  ซึ่งเป็นเครือข่ำยของพันทิป  ตำมมำด้วย
เอ็กซ์ทีน (exteen.com)  กลุ่มนี้ยังคงใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในกำรสร้ำงงำนอยู่เสมอ  แม้ว่ำพวกเขำจะมี
สนำมในสื่อสิ่งพิมพ์อยู่แล้วก็ตำม  ตัวอย่ำงของนักวิจำรณ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง   
ชญำนิน เตียงพิทยำกร บดินทร์ เทพรัตน์  วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศำ และ เอกรำช มอญวัต  เป็นต้น 

   อย่ำงไรก็ตำม นักวิจำรณ์กลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็มิได้เติบโตมำจำกสื่ออินเทอร์เน็ตทุก
คน  ดังจะเห็นได้จำกกรณีชำคร ไชยปรีชำ ซึ่งเติบโตมำจำกกำรรู้จักผู้คนในแวดวงและสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่อำยุ
เพียง 17 ปี  ดังนั้นเขำจึงมิได้ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในกำรวิจำรณ์แต่อย่ำงใด (ภำคผนวก 2) 
 3.3.2 ภูมิหลังของนักวิจำรณ์  สำมำรถสรปุได้ดังนี้   
  3.3.2.1. หลากหลายทางการศึกษาและอาชีพ  นักวิจำรณ์ภำพยนตร์ในอดีตอำจจะมี
พื้นฐำนกำรศึกษำต่ำงกัน  ได้แก่ สุทธำกร สันติธวัช (จบกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์อำหำร)  นรำ (จบ
กำรศึกษำด้ำนพำณิชย์)  สนำนจิตต์ บำงสะพำน (จบวิทยำลัยครู)  แต่พวกเขำล้วนรู้จักกันจำกกำรร่วมงำน
สื่อสำรมวลชน  แต่นักวิจำรณ์ปัจจุบันจะด ำรงอำชีพหลำกหลำยวิชำในเวลำเดียวกัน แต่สำมำรถก้ำวเข้ำสู่
วิชำชีพได้  ดังต่อไปนี้       
   - ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ เป็นจิตแพทย์   
   -  บดินทร์ เทพรัตน์ และวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศำ เป็นเภสัชกร   
   -  กัลปพฤกษ์เป็นข้ำรำชกำรสำขำวิศวกรรม   
   -  คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง จบทำงเศรษฐศำสตร์ ก่อนที่มำจับงำนภำพยนตร์และ
ละครเวทีโดยตรง   
   -  ผู้ที่จบทำงด้ำนภำพยนตร์โดยตรงได้แก่ เอกรำช มอญวัฒ และไกรวุฒิ จุล
พงศธร   
  กำรก้ำวข้ำมพรมแดนทำงสำยวิชำชีพของนักวิจำรณ์รุ่นใหม่เหล่ ำนี้  ยังรวมไปถึงกำร
ประกอบอำชีพทำงภำพยนตร์หลำยสำขำในเวลำเดียวกัน  หลำยคนผลิตหนังสั้นและเขียนบทควบคู่ไปกับ
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กำรวิจำรณ์  ซึ่งปรกติเป็นเรื่องต้องห้ำมและต้องแยกจำกกันอย่ำงสิ้นเชิง1  แต่งำนวิจำรณ์เพียงอย่ำงเดียวไม่
สำมำรถเลี้ยงชีพได้  นักวิจำรณ์จ ำเป็นต้องมีงำนประจ ำอย่ำงอื่นเป็นงำนเสริม อำทิ สอนหนังสือ (ประวิทย์ 
แต่งอักษร)   ซึ่งนักวิจำรณ์รุ่นใหม่หลำยคนก็ด ำเนินรอยตำม (คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง  และไกรวุฒิ จุล
พงศธร)  แต่กำรด ำรงชีพในสำยกำรผลิตควบคู่ไปกับงำนวิจำรณ์เพิ่งถือก ำเนิดข้ึนในยุคนี้  สำเหตุหนึ่งก็
เพรำะว่ำกำรเติบโตของดิจิตัลและกำรพัฒนำของหนังสั้นในประเทศไทย  ท ำให้ผู้ที่มีควำมสนใจใน
ภำพยนตร์รุ่นใหม่จะทดลองท ำงำนทั้งสองอย่ำงในเวลำเดียวกันได้เร็วข้ึน  ก่อนที่จะค้นพบว่ำชอบอะไร
อย่ำงแท้จริง  นักวิจำรณ์ภำพยนตร์รุ่นใหม่จะเริ่มต้นตั้งแต่อำยุยังไม่ถึง 20 ปี  ดังจะเห็นได้จำกกรณีของ
ชำคร ไชยปรีชำ เป็นต้น    
  3.3.2.2. การก้าวเข้าสู่วิชาชีพ  บล็อกมีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงนักวิจำรณ์รุ่นใหม่ ทั้ง
ในของกำรเป็นสนำมฝึกฝนกำรเขียน  และเป็นที่สร้ำงชุมชนและกลุ่มแฟนคลับให้กับนักเขียนรุ่นใหม่  จน
ท ำให้เป็นที่รู้จักก่อนที่จะมีพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงจริงจัง 

อย่ำงไรก็ตำม กำรฝึกฝนกำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตมิได้ช่วยสนับสนุนนักวิจำรณ์รุ่นใหม่
ให้ก้ำวเข้ำไปสู่สื่อสิ่งพิมพ์ได้ทั้งหมด  มีเพียงสื่อสิ่งพิมพ์บำงเล่มเท่ำนั้นที่ เปิดโอกำสให้กับผู้มำใหม่  ได้แก่ 
นิตยสำรฟิลม์แมกซ์  ซึ่งเคยเปิดรับนักเขียนที่โด่งดังในบล็อกอย่ำง ผมอยู่ข้างหลังคุณ และ ยัติภังค์  แต่
นิตยสำรอย่ำงสตำร์พิคส์ (ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ทำงเฟซบุ๊กเกรียงศักดิ์ เตชะเกรียงไกร) ให้เหตุผลต่ำงออกไป  
กำรเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตมีควำมแตกต่ำงกัน จึงมิได้พิจำรณำเรื่องนี้เป็นพิเศษ  ประกอบ
กับสตำร์พิคส์มีคอลัมน์ "ที่ตรงนี้ให้คุณเขียน" ซึ่งเป็นกำรคัดกรองนักเขียนวิจำรณ์หน้ำใหม่อยู่แล้ว  จึงไม่
จ ำเป็นที่จะคัดเลือกผู้ที่เคยมีผลงำนในสื่ออินเทอร์เน็ตมำก่อน   
  กำรก้ำวเข้ำสู่กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์อำชีพของนักวิจำรณ์ยุคอินเทอร์เน็ตนั้น  ยังมีบริบท
ทำงด้ำนภำพยนตร์ที่ช่วยส่งเสริมอยู่หลำยประกำร  ดังนี้ 
  - กำรเปิดอบรมภำพยนตร์วิจักษณ์ของมูลนิธิหนังไทย  เป็นโครงกำรอบรมพื้นฐำนทำง
ภำพยนตร์ที่เปิดมำตั้งแต่ปี 2533  จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้ำอบรมรวมทั้งสิ้น 16 รุ่น  แต่ละรุ่นมีผู้เข้ำอบรม
ตั้งแต่ 20-40 คน  แม้ว่ำผู้เข้ำอบรมจะมำจำกหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ  และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ควำม
สนใจทำงด้ำนกำรผลิตภำพยนตร์  จนหลำยคนเติบโตเป็นผู้ก ำกับหนังสั้น  แต่ผู้เข้ำอบรมส่วนหนึ่งก็ได้รับ
ควำมรู้จำกกำรอบรมที่นี่จนสำมำรถพัฒนำมุมมองด้ำนภำพยนตร์ของตนได้  ตัวอย่ำงเด่นชัดได้แก่ เอกรำช 
มอญวัฒ  ซึ่งกล่ำวว่ำควำมรู้จำกกำรเรียนที่คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ สวนสุนันทานั้น 
(ภำคผนวก 2) ไม่ได้ช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนภำพยนตร์ได้มำกนัก  เท่ำกับกำรเข้ำอบรม
ภำพยนตร์วิจักษณ์ของมูลนิธิหนังไทย   

                                                             
1สมำพันธ์นักวิจำรณ์นำนำชำติ หรือ fipresci (The International Federation of Film Critics) ได้ก ำหนดหลักกำร
ส ำหรับนักวิจำรณ์สมำชิกทุกคนจะต้องไม่มีส่วนท ำงำนเก่ียวข้องกับผู้ผลิตภำพยนตร์แต่ประกำรใด 
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  นอกจำกนี้ มูลนิธิหนังไทยและหอภำพยนตร์แห่งชำติ  ก็จัดอบรมกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์
ส ำหรับเด็กอยู่หลำยครั้ง  ทั้งเด็กระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  แม้จะไม่ได้มีอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ  แต่ก็
ถือว่ำช่วยสรรสร้ำงวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยอยู่ไม่น้อย 
  - กำรประกวดบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ของกองทุน มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ  ซึ่งจัดข้ึนทุก
สองปี  สลับกับกำรประกวดบทวิจำรณ์วรรณกรรม  มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดนักวิจำรณ์หน้ำใหม่  เพรำะ
ทำงกองทุนเปิดรับบทวิจำรณ์  ที่ไม่จ ำเป็นจะได้รับกำรตีพิมพ์มำก่อน  รำงวัลนี้เป็นหลักประกันคุณภำพงำน
ของนักเขียนที่ไม่มีช่ือเสียงและไม่มีพื้นที่ในสื่อกระแสหลักอย่ำงสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่ำงดี   
  ภูมิหลังของผู้ชนะกำรประกวดรำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ของกองทุน มล . บุญเหลือ 
เทพยสุวรรณ ก็ได้ตอกย้ ำกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์มำสู่สื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่ำงดี  ในช่วงแรก ๆ ของ
กำรประกวดนั้น ผู้ชนะรำงวัลส่วนใหญ่จะมำจำกบทวิจำรณ์ที่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์  หรือไม่เคยได้รับกำร
ตีพิมพ์ใด ๆ เลย  ก่อนจะมำเป็นผู้ที่ฝึกมำจำกกำรเขียนบล็อกหรือพื้นที่อินเตอร์เน็ต ดังนี้ 
  - รำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์และละครดีเด่น ประจ ำปี 2537 ได้แก่ ประชำ สุวีรำนนท์ 
เขียนวิจำรณ์ลงในนิตยสำรสำรคดี และนำยยุทธิชัย วีระวงศ์ ไม่ทรำบที่มำ 
  - รำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์และละครดีเด่น ประจ ำปี 2539 ได้แก่ “นรำ” (นำยพรชัย 
วิริยะประภำนนท์) เขียนวิจำรณ์ลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร 
  - รำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์และละครดีเด่น ประจ ำปี 2543 ได้แก่ อัญชลี ชัยวรพร 
เขียนตีพิมพ์ในวำรสำรหนังไทย ของมูลนิธิหนังไทย 
  - รำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์และละครดีเด่น ประจ ำปี 2545 ได้แก่ ภัทรวดี จันทร
ประภำ (ภัทรวดี สุพรรณพันธ์ุ) เขียนตีพิมพ์ใน วำรสำรหนังไทยและนิตยสำรสำรคดี  
  - รำงวัลบทวิจำรณ์ภำพยนตร์และละครดีเด่น ประจ ำปี 2547 ได้แก่ กัลปพฤกษ์  (อลงกต 
ใหม่ด้วง) นักเขียนหน้ำใหม่ ผู้ที่ได้รับรำงวัลชมเชย ได้แก่ นำยศิโรฒน์ คล้ำยไพบูลย์ เขียนให้กับนิตยสำร
สำรคดี และนำยไกรวุฒิ จุลพงศธร นักเขียนประจ ำนิตยสำรไบโอสโคป 
  - รำงวัลชมเชยบทวิจำรณ์ภำพยนตร์และละคร ประจ ำปี 2549 ได้แก่ พล พะยำบ เขียน
ให้กับมติชนรำยวัน  ก่อนที่จะน ำบทวิจำรณ์ดังกล่ำวมำลงในบล็อก 
  - รำงวัลชมเชยบทวิจำรณ์ภำพยนตร์และละคร ประจ ำปี 2551 ได้แก่ นำยอภิรักษ์ ชัย
ปัญหำ (ผู้ วิจำรณ์ด้ำนละคร ) และนำยชำคร ไชยปรีชำ เขียนตีพิมพ์ในนิตยสำรฟิลม์แมกซ์และ
แฮมเบอร์เกอร์  
  - รำงวัลชมเชยบทวิจำรณ์ภำพยนตร์และละคร ประจ ำปี 2553 ได้แก่ นำยคันฉัตร รังษี
กำญจน์ส่อง  ซึ่งมำจำกบล็อก     
  3.3.2.3. สายสัมพันธ์ (connection) ยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพแม้ว่ำ
กำรเปิดโอกำสให้กับนักเขียนหน้ำใหม่ในปัจจุบันจะมีมำกข้ึนก็ตำม  แต่โอกำสที่จะได้จำกสื่อกระแสหลัก
อย่ำงสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังคงจ ำกัดอยู่  ส่วนใหญ่ยังคงอำศัยกำรแนะน ำต่อ ๆ กัน  หรือยอมเขียนโดยมิได้รับ
ค่ำตอบแทนใด ๆ ก็มี   
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 3.3.3ประเภทของสื่อที่ใช้ในกำรวิจำรณ์ สำมำรถสรุปได้ดังนี ้
  3.3.3.1 สื่อสิ่งพิมพ์  พื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ในกำรสร้ำงงำนวิจำรณ์แบ่งออกได้เป็นประเภท
ดังต่อไปนี้     
   -  นิตยสำรภำพยนตร์  เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแรกที่เปิดโอกำสให้กับนักวิจำรณ์
หน้ำใหม่เกือบทุกรุ่น ซึ่งเปลี่ยนไปตำมยุคสมัย  นิตยสำรภำพยนตร์ในปัจจุบันเหลือเพียงเฉพำะ สตำร์พิคส์  
ฟิลม์แมกซ์  และไบโอสโคป  กำรเปิดโอกำสจะแตกต่ำงกัน  สตำร์พิคส์มักจะให้โอกำสกับนักวิจำรณ์รุ่นใหม่
ที่เคยเขียนงำนใน "ที่ตรงนี้คุณเขียน"  ฟิลม์แมกซ์เลือกนักเขียนจำกเว็บหรือบล็อกโดยตรง ขณะที่ไบ
โอสโคปมำจำกสำยสัมพันธ์หรือกำรเปิดรับสมัครโดยตรง   
   -  นิตยสำรประเภทอื่น  ส่วนใหญ่จะเป็นกำรแนะน ำต่อ ๆ กัน หรือเป็นผู้มี
ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักในวงกำร  
   -  หนังสือเล่ม  ยังคงเป็นสื่อที่ เ ข้ำถึงยำกที่สุด  เพรำะแม้แต่นักวิจำรณ์รุ่น
สื่อสำรมวลชนที่ท ำงำนมำนำน ก็ยังไม่สำมำรถผลิตงำนรวมเล่มได้บ่อยนัก  นักเขียนในปัจจุบันที่มีงำนรวม
เล่มมำกที่สุด ได้แก่ ผมอยู่ข้างหลังคุณ  ซึ่งมีงำนรวมเล่มกว่ำ 8 เล่ม  แต่มีเพียงเล่มแรกเล่มเดียวที่เป็นกำร
รวมบทวิจำรณ์อย่ำงจริงจัง  ส่วนเล่มอื่นเป็นข้อเขียนทำงด้ำนด้ำนจิตวิทยำที่น ำภำพยนตร์มำเป็นตัวอย่ำง
ประกอบ  อำทิ เมื่อฉันลืมตาโลกเปลี่ยนไป จะกล่ำวถึงควำมตำยในรูปแบบสมุดบันทึกประจ ำวัน 52 
สัปดำห์  แต่ละบทจะร ำพันสั้น ๆ  พร้อมยกตัวละครจำกภำพยนตร์และขยำยมุมมองทำงจิตวิทยำ  ก่อนที่จะ
เฉลยในท้ำยเล่มว่ำได้รับแรงบันดำลใจจำกภำพยนตร์เรื่องใดบ้ำง   
   นักวิจำรณ์อีกผู้หนึ่งที่มีผลงำนรวมเล่มก็คือ กัลปพฤกษ์  ส่วนใหญ่เป็นกำร
วิเครำะห์ภำพยนตร์ในเชิงลึก  เล่มแรกเป็นกำรน ำผลงำนที่ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์ดีเด่นมล.บุญเหลือ เทพย
สุวรรณ กับงำนของผู้ก ำกับอื่น ๆ ส่วนเล่มอื่นจะเน้นเนื้อหำที่ต่ำงไป  เช่น เผยแพร่ผลงำนของผู้ก ำกับที่ยัง
ไม่เป็นที่รู้จัก เป็นต้น 
  3.3.3.2 สื่อกระจายเสียง หมำยถึง วิทยุโทรทัศน์  ปรกติแล้ว สื่อประเภทนี้มิได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์นัก  ส่วนใหญ่เป็นกำรเสนอข่ำวสำรด้ำนบันเทิง  หรือถ้ำจะมี
ภำพยนตร์เรื่องใหม่  ก็มักจะน ำเสนอในเชิงแนะน ำมำกกว่ำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เชิงลึก  ปัจจุบันมีเพียง 
ผมอยู่ข้างหลังคุณ ที่มีรำยกำรช่วงแนะน ำภำพยนตร์ในเชิงจิตวิทยำทำงโทรทัศน์ (ทรูวิช่ัน) ขณะที่ นรา 
และนันทขว้ำง สิรสุนทร เป็นผู้จัดรำยกำรวิทยุ 
  3.3.3.3 สื่ออินเทอร์เน็ต กำรใช้พื้นที่นี้ส ำหรับนักวิจำรณ์นั้น  แบ่งออกเป็น ใช้พื้นที่เพื่อ
เก็บงำนเก่ำ  น ำเสนอข่ำวสำรประเภทอื่นหรืองำนวิจำรณ์ที่มิได้มีกำรตีพิมพ์  ใช้สื่อสำรกับแฟนคลับ  ใช้
เป็นบันทึกส่วนตัวและอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นพื้นที่วิจำรณ์โดยตรง 
  3.3.4 พลวัตรในกำรใช้สื่อเพื่อกำรวิจำรณ์  ในโครงกำรวิจัยระยะที่ 1 ค้นพบว่ำนักวิจำรณ์รุ่นใหม่
จ ำนวนหนึ่งเริ่มต้นกำรเขียนวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตในฐำนะสมัครเล่น  ก่อนที่จะโดดข้ำมไปเขียนงำนใน
สื่อสิ่งพิมพ์  จำกกำรส ำรวจต่อในโครงกำรนี้พบว่ำ เมื่อเกิดสื่อทำงอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่อย่ำงเฟซบุ๊ก  
กลุ่มนี้ก็หันไปใช้สื่อใหม่ทันที  จนอำจกล่ำวได้ว่ำกำรเป็นเจ้ำของและกำรใช้สื่อของผู้วิจำรณ์รุ่นใหม่นี้เต็มไป
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ด้วยพลวัตร  นักวิจำรณ์รุ่นสื่อสำรมวลชนซึ่งเคยให้ควำมส ำคัญกับอินเทอร์เน็ตในฐำนะเครื่องมือเก็บงำนเกำ่  
ก็เริ่มหันมำใช้สื่อนี้ในกำรวิจำรณ์เพิ่มข้ึน สำมำรถสรุปกำรใช้สื่อของนักวิจำรณ์ในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 

3.3.4.1 กลุ่มท่ีใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต นักวิจำรณ์ในกลุ่มนี้มีพื้นที่ทั้งในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  โดยไม่สำมำรถบอกได้ว่ำจะใช้พื้นที่ใดมำกกว่ำกัน  แต่พอสรุปได้อย่ำงคร่ำว ๆ 
ว่ำอดีตบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่เมื่อมีพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์แล้ว  มักจะทิ้งพื้นที่บล็อก โดยอำจจะมีกำรใช้อินเทอรเ์นต็
อย่ำงอื่นเช่น เฟซบุ๊กแทน  รำยช่ือต่อไปนี้คือผู้ที่ใช้สื่อทั้ง 2 รูปแบบในกำรวิจำรณ์ โดยเรียงจำกผู้ที่ใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตค่อนข้ำงมำกจนถึงผู้ที่หยุดกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรวิจำรณ์เลย (ไม่รวมถงึกลุ่มที่ใช้สือ่สงัคม
เพื่อกำรสื่อสำรกับเพื่อนหรือแฟนคลับ โดยไม่ได้ใช้เพื่อกำรวิจำรณ์แต่อย่ำงใด)  

 - นพปฎล พลศิลป์  เป็นนักจัดรำยกำรวิทยุและเขียนวิจำรณ์ให้กับนิตยสำรสีสัน เอน
เตอร์เทนและไทยโพสต์  เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ช่ือ sadaos.com ซึ่งเสนอข่ำวสำรทั้งภำพยนตร์และเพลง  
โดยนพปฏลจะเขียนแสดงควำมคิดเห็นในคอลัมน์ “ไปดูมำแล้ว”  นอกจำกนั้นเขำยังมีแฟนเพจส่วนตัวใช้
ช่ือว่ำ NoppadolePollasilp ซึ่งจะเช่ือมโยงข่ำวสำรต่ำง ๆ รวมทั้งบทวิจำรณ์ของตน 

- ธนพัฒน์  ชู วำ ธิ วัฒน์  ใ ช้พื้ นที่ บล็ อกแก๊ งส ำหรั บกำร วิจำร ณ์ตั้ ง แต่ปี  2550 
(onlineza.bloggang.com)  ขณะเดียวกันก็เริ่มสร้ำงบล็อก entertainmentbite.wordpress.com เพื่อ
กำรวิจำรณ์ตั้งแต่เมษำยน 2554  และยังคงใช้เป็นพื้นที่หลักในกำรเขียนลงเว็บ  ปัจจุบันเขียนบทวิจำรณ์ลง
ทั้งนิตยสำรสตำร์พิคส์ บล็อก และเฟซบุ๊กส่วนตัวในขณะเดียวกัน 
   - วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศำ ใช้บล็อกเป็นหลัก (filmsick.wordpress.com) และเฟ
ซบุ๊กทั้งส่วนตัวและแฟนเพจในกำรวิจำรณ์  เพรำะไม่มีพื้นที่ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นยกเว้นวำรสำร อ่าน  
   -  ฟ้ำธำนี มีควำมเช่ียวชำญในหนังฮ่องกงหรือหนังเอเชีย โดยเขียนลงที่บล็อก 
mihk2002.wordpress.com  และเขียนงำนลักษณะเดียวกันให้กับหนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรในนำมปำกกำว่ำ 
AsiaRama  

- สมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ ยังคงใช้พื้นที่บล็อกในกำรวิจำรณ์อยู่บ้ำง  
(http://nongmodkit.bloggang.com)  โดยผสมผสำนกับน ำผลงำนเก่ำจำกสตำร์พิคส์ลงในบล็อก   
   -  ประวิทย์ แต่งอักษร เก็บงำนเขียนเก่ำที่ http://pwttas.wordpress.com 
เพียงอย่ำงเดียว  ก่อนหันมำใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวและแฟนเพจตั้งแต่ปลำยปี 2555 โดยเขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์
บ้ำงในกรณีที่เขียนข้อควำมสั้นหรือกรณีเร่งด่วน 
   -  วำริน เขียนประจ ำให้กับสตำร์พิคส์ก่อนน ำไปเก็บไว้ที่ riverdale-dreams.blogspot. 
com 
   -  คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง ใช้พื้นที่บล็อกน้อยลงโดยคงไว้เฉพำะงำนที่อยำกเขียน
ฉบับยำว  ส่วนใหญ่หันไปใช้พื้นที่เฟซบุ๊กส่วนตัว  แฟนเพจและนิตยสำร (อิมเมจ) ซึ่งก็เขียนปีละ 2 ช้ิน
เท่ำนั้น 
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- ชญำนิน เตียงพิทยำกร เคยมีบล็อก http://nanoguy.bloggang.com  แต่
เลิกอัพเดทต้ังแต่ปี 2550 เป็นต้นมำหลังจำกหันไปใช้เฟซบุ๊ก  ปัจจุบันเน้นเขียนลงเฉพำะเฟซบุ๊กกับสตำร์
พิคส์ 

 - บดินทร์ เทพรัตน์ มีบล็อกช่ือฟ้ำดิน (birdwithnolegs.bloggang.com) เคย
เขียนบทวิจำรณ์ลง poppagada.net และสตำร์พิคส์  ปัจจุบันมีเฟซบุ๊กส่วนตัวส ำหรับบทวิจำรณ์ที่ไม่ได้
ตีพิมพ์ ไม่เห็นงำนเขียนลงบล็อกและเว็บไซต์อีกต่อไป 

- ผมอยู่ข้างหลังคุณ  มีพื้นที่ในนิตยสำรฟิลม์แมกซ์และ ออล แมกกำซีน รวมทั้ง
รำยกำรโทรทัศน์ ปัจจุบันเลิกใช้บล็อก  แต่หันมำใช้แฟนเพจแทน   
   -  เอกวัฒน์ มอญวัฒ เริ่มต้นจำกบล็อกแก๊ง (http://kitamura.bloggang.com)  
ก่อนจะเขียนวิจำรณ์ประจ ำที่สตำร์พิคส์  ปัจจุบันเน้นกำรเขียนลงเฟซบุ๊กเท่ำนั้น  ไม่ได้เขียนลงบล็อกอีก
ต่อไป 

 - ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง มีบล็อกวิจำรณ์ภำพยนตร์และละครเวที ช่ือ 
barkandbite.net  แต่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหลังจำกคอลัมน์วิจำรณ์ศิลปะกำรละครใน A Day ยุติลง 
   -  Mr. Coffee เคยน ำงำนที่ตีพิมพ์คอลัมน์ “จิบกำแฟแลหนังไทย” ในนิตยสำร 
Vote และเนช่ันรำยสัปดำห์มำรวบรวมไว้ในบล็อกแก๊ง (mrcoffee.bloggang.com) ก่อนยกเลิกไปตั้งแต่
มกรำคม พ.ศ. 2556  
   -  ยัติภังค์  เดิมมีพื้นที่ในบล็อกแก๊ง (yuttipung.bloggang.com)  ก่อนเขียนบท
วิจำรณ์ให้กับนิตยสำรฟิลม์แมกซ์  และได้สร้ำงบล็อกภำพยนตร์ช่ือ flickpeople.com  ข้ึนมำพร้อม 
ปัจจุบันเลิกเขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์แล้ว  และอัพเดทบล็อกเฉพำะเรื่องส่วนตัว  
   -  นรำ เขียนวิจำรณ์ให้สื่อสิ่งพิมพ์หลำยฉบับ  เก็บบทควำมเก่ำและเขียนงำนต่อ
ยอดที่บล็อก narabondzai.blogspot.com แต่ปัจจุบันไม่ได้เขียนอีกต่อไป คงใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรติดต่อ
เท่ำนั้น 

  - วิรัตน์ โตอำรีย์มิตร เขียนวิจำรณ์ให้กับนิตยสำรเอนเตอร์เทน  และมีบล็อก
ส ำหรับงำนหนังสือก่อนยุติกำรเขียนไป(jamila1963.blogspot.com) 

 3.3.4.2 กลุ่มท่ีใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการวิจารณ์ภาพยนตร์เท่านั้น  กลุ่มนี้จะใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่ำงเต็มรูปแบบ   ทั้งเว็บไซต์  บล็อกและเฟซบุ๊ก  บำงครั้งก็สร้ำงบล็อกซ้ ำซ้อน  ผู้ใช้ที่
สำมำรถจัดเข้ำในกลุ่มนี้ได้แก่  

- kurenai ใช้พื้นที่บล็อกแก๊งส ำหรับกำรเขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่ก ำลังฉำยตั้งแต่
ปี 2554 (kurenaimovie.blogspot.com)  พร้อมทั้งตั้งเฟซบุ๊กในช่ือเดียวกัน  แต่ในปี 2555 ก็สร้ำงบล็อก
ที่เวิร์ดเพรสส ำหรับกำรเขียนวิจำรณ์หนังในอดีต (kurenai17.wordpress.com)  ขณะที่เฟซบุ๊กส ำหรับลง
ข่ำวสำร  

  - Once Upon a Man มีบล็อกแก๊งช่ือเดียวกัน (onceupon.bloggang.com)  
ขณะเดียวกันก็เขียนบทวิจำรณ์ให้กับเว็บไซต์ chicministry.com  ก่อนยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2557  
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   - หนังน่ำดูและทับแก้วสำม  เป็นผู้ก่อตั้งบล็อกหนังน่ำดู (nangnadoo.com)  
และมีบล็อกส่วนตัวใช้นำมว่ำ ทับแก้วสำม (tubkeawthree.bloggang.com)  ซึ่งบันทึกเรื่องรำวส่วนตัว  
แต่บำงครั้งก็น ำบทวิจำรณ์มำลงไว้ด้วย   ต่อมำได้ยกเลิกเว็บหนังน่ำดู และบล็อกก็ไม่อัพเดทต่อไป  คงยึด
แฟนเพจเพียงอย่ำงเดียว 

- mckmarvel เป็นกำรรวมกลุ่มของบล็อกเกอร์กลุ่มหนึ่ง  โดยแยกงำนเขียนเป็น 
2 บล็อก  ได้แก่ mckmarvel.wordpress.com ส ำหรับภำพยนตร์ใหม่ และ mcksmovie.blogspot. 
com 
ส ำหรับกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เก่ำหรือดีวีดี  แต่ต่อมำเหลือบล็อกแรกเพียงรำยกำรเดียว    
   -  ลูกอบรสเขียด เป็นบล็อกเกอร์ที่มงีำนวิจำรณ์มำกกว่ำ 300 ช้ินที่ 
waveminator.bloggang.com  งำนถูกลอกไปใช้ในเว็บไซต์อื่นมำกทีสุ่ด  ต่อมำย้ำยไปเขียนให้กบั mthai. 
com  
   - ชำตรี เป็นนักวิจำรณ์หน้ำใหม่ทีม่ีพื้นทีป่ระจ ำที่  chathree.wordpress.com  
จนงำนถูกน ำไปเผยแพร่ตำมเว็บไซต์ต่ำง ๆ มำกพอกับลูกอบรสเขียด  ได้รบักำรทำบทำมให้ไปเขียนประจ ำ
ที่เว็บสนุก ก่อนยุติกำรเขียนลงเมื่อต้น พ.ศ. 2557 และได้เปิดบล็อกใหม่ chamanzmovie.wordpress. 
com 
   - negima_xx ท ำแฟนเพจ welovemovieclub เมื่อเดือนเมษำยน 2553  จน
ประสบควำมส ำเร็จ  จงึหันไปท ำบล็อกช่ือว่ำ welovemovieclub.com เป็นทำงกำรเมือ่วันที่ 28 สิงหำคม 
2554ปัจจบุันใช้ทั้งบล็อกและเฟซบุ๊กในกำรเสนอข่ำวสำรและกำรวิจำรณ์  
   -  divasmovieandmusic.com  เติบโตมำจำกกำรท ำแฟนเพจหนังเพลง ก่อนที่
จะมำท ำบลอ็กแล้วเพิ่มคอลัมน์ภำพยนตรเ์ข้ำมำด้วย 
  
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบลักษณะและปัญหำต่ำง ๆ ที่ได้มำจำกกำรใช้สื่ออันหลำกหลำย 
ดังต่อไปนี้  

1. นักวิจำรณ์รุ่นอินเทอร์เน็ตให้ควำมส ำคัญกับสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำสื่ออินเทอร์เน็ต  ส่วนใหญ่จะใช้
เวลำในกำรสร้ำงงำนส ำหรับสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงพินิจพิเครำะห์มำกกว่ำสื่อประเภทหลัง เพรำะถือว่ำสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นกำรบันทึกข้อมูลที่ถือว่ำเป็นประวัติศำสตร์ของสังคม ขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ตอำจสูญหำยไปในวันใดวัน
หนึ่งได้  เอกรำช มอญวัฒ ถึงกับนิยำมข้อเขียนวิจำรณ์ที่ลงในสื่ออินเทอร์เน็ตว่ำเป็นเพียงงำนแนะน ำ  
ขณะที่บทวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ จะมีลักษณะเป็นกำรวิจำรณ์อย่ำงแท้จริง (criticism) (ภำคผนวก 2) 
 2. กลุ่มผู้อ่ำนของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นคนละกลุ่มกัน  สื่อสิ่งพิมพ์มีแนวเนื้อหำที่
หลำกหลำย  จึงสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้อ่ำนได้หลำยระดับและควำมสนใจ อำทิ กลุ่มผู้อ่ำนนิตยสำรผู้หญิงก็
มิได้ตำมอ่ำนงำนเขียนบนหน้ำอินเทอร์เน็ตทุกคน  กลุ่มผู้อ่ำนนิตยสำรด้ำนภำพยนตร์อำจจะคล้ำยกับผู้อ่ำน
ในสื่ออินเทอร์เน็ตอยู่บ้ำง  แต่น่ันก็มิใช่ทั้งหมด  เพรำะผู้อ่ำนหนังสือบำงคนก็ไม่นิยมใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเลยก็
มี 
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 แต่ทั้งหมดก็ยอมรับว่ำสื่ออินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในเรื่องเสียงสะท้อนจำกผู้อ่ำนอย่ำงรวดเร็ว  
ขณะที่เสียงสะท้อนจำกสื่อสิ่งพิมพ์  มีลักษณะค่อนข้ำงช้ำ หรืออำจไม่มีเลยก็ว่ำได้   
 3. นักวิจำรณ์รุ่นใหม่บำงคนยังมิกล้ำเรียกตนเองว่ำเป็นนักวิจำรณ์ (ผมอยู่ข้างหลังคุณ  เอกรำช 
มอญวัฒ) เพรำะคิดว่ำตนไม่ได้ใช้แง่มุมที่เป็นควำมรู้ทำงภำพยนตร์นัก  เป็นเพียงกำรแสดงควำมคิดเห็น
เท่ำนั้น  หลำยคนเห็นว่ำตนเองเพียงเขียนบทควำม โดยมีบำงประเด็นที่ต่อยอดจำกหนัง (วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์
วงศำ ภำคผนวก 2)   
 4. ปัญหำส่วนใหญ่ที่นักวิจำรณ์รุ่นใหม่ต่ำงมีควำมเห็นพ้องต้องกันก็คือ สื่ออินเทอร์เน็ตไม่มี
ผลตอบแทน  และถูกมองเป็นสื่อช้ันรอง เพรำะคนส่วนใหญ่ยังคงติดรูปแบบกับสื่อสิ่งพิมพ์ 
 5. สื่ออินเทอร์เน็ตไม่ยั่งยืนและอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสูงมำก  กำรน ำเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ประเมินคุณค่ำทำงภำพยนตร์ลงบนสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นปรับตัวเร็วมำก  จำกเว็บบอร์ดอันเป็นที่นิยม  ก่อน
จะมำเป็นบล็อก  และล่ำสุดก็เป็นทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊ก  เมื่อเกิดสื่ออินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่  สื่อที่เป็น
รูปแบบเก่ำก็จะลดควำมส ำคัญลงหรือตำยลงในที่สุด  ดังจะเห็นได้จำกบล็อกในปัจจุบัน 
 6. ผลงำนที่ลงในสื่ออินเทอร์เน็ตถูกขโมยจำกสื่ออื่นได้ง่ำย  ทั้งนักเรียนในมหำวิทยำลัยและสื่อ
สิ่งพิมพ์  บล็อกเกอร์รำยหนึ่งในห้องเฉลิมไทย พันทิป เคยฟ้องร้องผู้เขียนช่ือ "แป้งร่ ำ" จำกหนังสือพิมพ์มติ
ชน  ที่ลอกผลงำนในบล็อกของตนไปตีพิมพ์  ซึ่งผู้วิจัยก็เคยประสบปัญหำน้ีกับนักเขียนผู้นี้เช่นเดียวกัน  แต่
มิได้มีกำรฟ้องร้อง  เพียงแจ้งให้บรรณำธิกำรทรำบ  
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บทที่ 4 
 

 ปรากฎการณ์และกิจกรรมที่จะส่งเสรมิหรือสกัดกั้นการวิจารณ ์
 

  
นอกจำกในส่วนของกำรวิเครำะห์เนื้อหำและสัมภำษณ์นักวิจำรณ์แล้ว  ผู้วิจัยสำขำภำพยนตร์ยังได้ศึกษำ
บริบททำงสังคมและวัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในช่วงด ำเนินกำรวิจัย  เพื่อตรวจสอบว่ำกิจกรรมดังกล่ำว
ส่งผลต่อกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์หรือไม่ อย่ำงไร โดยได้แบ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
 4.1 ปรำกฏกำรณ์และกำรเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้น / สกัดกั้นกำรวิจำรณ์ 
 4.2 กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัภำพยนตร์  
 
4.1 ปรากฏการณ์และการเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเน่ืองกับศิลปะซึ่งกระตุ้น/สกัดกั้นการวิจารณ์ 
 ในช่วง 18 เดือนของกำรด ำเนินวิจัย  เกิดกำรเคลื่อนไหวและปรำกฎกำรณ์หลำยอย่ำงในวงกำร
ภำพยนตร์  ซึ่งส่งผลต่อกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในประเทศไทยหลำยประกำร  โดยผลที่เกิดนั้นมีทั้งในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  มีทั้งในทำงกระตุ้นหรือสกัดกั้น  สำมำรถสรุปรำยละเอียดได้ดังนี้  
 
 4.1.1กลุ่มผู้แอบแฝงและแฟนคลับกับกำรสกัดกั้นกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
  กระแสกำรต่อต้ำนภำพยนตร์เรื่องคู่กรรม โกโบริ อังศุมำลิน ระหว่ำงกำรฉำยของภำพยนตร์เรื่องนี้
เมื่อเดือนเมษำยน 2556  เป็นกรณีศึกษำส ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์บนสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ซึ่งไม่สำมำรถระบุตัวตนผู้วิจำรณ์ได้อย่ำงชัดเจน  น ำมำถึงกลุ่มแอบแฝงที่ไม่หวังดีจนช้ีชะตำ
ของภำพยนตร์เรื่องหนึ่งอย่ำงคำดไม่ถึง  อีกทั้งกระแสกำรต่อต้ำนจนเป็นอุปำทำนหมู่นั้นได้ปิดกั้นเสียง
สะท้อนอีกด้ำน  ยังไม่รวมไปถึงกำรสกัดกั้นของกลุ่มแฟนคลับดำรำต่อกำรวิจำรณ์ของผู้ประกอบงำนอำชีพ  
สิ่ง เหล่ำนี้ล้วนเป็นปรำกฎกำรณ์ที่น่ำสนใจในกำรศึกษำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ไทยเป็นอย่ำงยิ่ ง 
 ก่อนที่จะมีกำรฉำยรอบปฐมทัศน์ของภำพยนตร์เรื่องนี้เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2556  กำรตอบรับบน
พื้นที่อินเทอร์เน็ตของภำพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในด้ำนดีมำตลอด  อำจจะมีกำรติบ้ำง  ก็เป็นไปในเรื่องของ
รำยละเอียดที่อันเนื่องมำจำกกำรผลิตที่ยังไม่สมบูรณ์  แต่เมื่อกำรเปิดฉำยรอบปฐมทัศน์ผ่ำนไป  กำรตอบ
รับบนสื่ออินเทอร์เน็ตกลับพลิกผันไปสู่ทิศทำงตรงกันข้ำมทันที  โดยเฉพำะบนพื้นที่กลำงอย่ำงห้องเฉลิม
ไทยในเว็บบอร์ดอย่ำงพันทิปโดยกลุ่มต่ำง ๆ  อำทิ กลุ่มผู้ไม่ช่ืนชอบผลงำนของบริษัทผู้สร้ำงที่มุ่งผลิตงำน
เพื่อรำยได้มำกกว่ำศิลปะ  หรือกลุ่มผู้รักบทประพันธ์จนไม่ยอมรับกำรตีควำมใหม่  แต่กลุ่มต่อต้ำนที่ถือได้
ว่ำเป็นกำรสกัดกั้นวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ ได้แก่ กลุ่มผู้แอบแฝงและกลุ่มแฟนคลับของดำรำหรือศิลปิน  
 กลุ่มผู้แอบแฝง  ในระหว่ำงที่ภำพยนตร์เรื่องนี้ออกฉำย   มีผู้ใช้นำมแฝงบำงรำยที่แสดงเจตนำใน
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กำรโจมตีภำพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพำะ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรโพสต์กระทู้ที่ช้ีน ำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เรื่องนี้ไป
ในทำงลบตั้งแต่กำรฉำยภำพยนตร์ในรอบกำล่ำ  ซึ่งเป็นรอบแรกยังไม่เสร็จสิ้น1        นำมแฝงที่ชัดเจนใน
เรื่องนี้มำกที่จุด     จนเป็นที่รู้กันในกลุ่มผู้เล่นอินเทอร์เน็ตในห้องเฉลิมไทยว่ำตำมโจมตีภำพยนตร์เรื่องนี้ 
คือ ผู้ใช้นำมแฝงว่ำ "Frebber"   
 
 
 

 
              
 หลังจำกกระทู้แรกนี้แล้ว ผู้ใช้นำมแฝงนี้ก็ใช้ควำมพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะโจมตีภำพยนตร์เรื่องนี้
ตลอด  โดยทุกครั้งจะมีผู้มำกดไลค์จนข้ึนเป็นกระทู้แนะน ำ ดังนี้ (Frebber1, เมษำยน 2556) 
  - คู่กรรมฉบับ M39 เหนื่อยไหมแบรี่ แบกทุกอย่ำงในเรื่อง เป็นคู่กรรมที่ไม่เคำรพบท
ประพันธ์ไม่ใช่กำรตีควำมใหม่ 
  - คู่กรรม เวอร์ช่ัน M39 จริงๆมันเป็นหนังอำร์ท คนที่ไม่ชอบเลยเข้ำไม่ถึงจริงๆเหรอครับ 
  - คู่กรรมที่พำรำกอนอัดโปรโมช่ันแรง ตั๋วสองใบ 300 บำท แถมมินิตเมต 5 ขวด พร้อมป็
อบคอร์น 
  - รีวิวคู่กรรม ครั้งที่2 ปัญหำเกิดจำกอะไร หนังอำร์ทไปจริงไหม ผู้ก ำกับ? มันแย่ขนำดนั้น
เลยหรือ? 
  - 30 ก ำลังแจ๋ว อั้มพ่วงเคนภูภูมิ คู่กรรม ณเดชน์ พ่วงริชช่ี หยุดเถอะ M39 ไม่มีปัญญำหำ
ดำรำ ก็อย่ำสร้ำง ถ้ำต้องง้อคุณเอ 
  - อย่ำง คู่กรรม M39 นี่เรียกว่ำ หนังขำดทุน ได้หรือยังครับ 
  - คู่กรรม M39 คุณเรียวไม่ได้ตีควำมใหม่ แต่คนดูตะหำกที่ช่วยแกตีควำม หนังไม่ได้ห่วย
ขนำดน้ันครับถ้ำ... 

                                                             
1กำรฉำยรอบกำล่ำเริ่มตั้งแต่เวลำ 19.00 น. และภำพยนตร์มีควำมยำว 2 ชั่วโมง ยังไม่รวมกำรเริ่มฉำยที่ล่ำช้ำและกำร
โฆษณำต่ำง ๆ  กระทู้ข้ำงต้นเริ่มต้นเริ่มตั้งหลังจำกภำพยนตร์ฉำยไปเพียงชั่วโมงครึ่ง 
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  - กำรที่คู่กรรมเจ๊ง จะโทษพี่เอถุงปุ๋ยคนเดียวมันก็ไม่แฟร์นะ ถ้ำเปลี่ยนนักแสดงยกเซ็ท แต่
ผู้ก ำกับมีสติปัญญำแค่นี้ก็ไม่รอด 
  - น้องริชช่ี นำงเอกคู่กรรม นี่เธอใสๆ ไม่รู้จักณเดชน์ ไม่รู้จักเรื่องในวงกำร วันๆเอำแต่ตี
แบตจริงๆเหรอครับ 
 นำมแฝงนี้พยำยำมท ำลำยควำมน่ำเช่ือถือของผู้มีช่ือเสียงที่ช่ืนชอบภำพยนตร์เรื่องนี้  ไม่ว่ำจะเป็น
นักเขียนช่ือดังนำม “นิ้วกลม” ว่ำรับเงินจำกสปอนเซอร์ของภำพยนตร์เรื่องนี้ (กระทู้ถูกลบออกไปจำกพัน
ทิป) เป็นต้น  ลักษณะกำรโจมตีดังกล่ำวเกิดข้ึนตลอดช่วงสัปดำห์แรกที่ภำพยนตร์เรื่องนี้เข้ำฉำย  จนเมื่อ
ภำพยนตร์ออกจำกโปรแกรมกำรฉำยไปแล้ว  ชวนให้เกิดข้อกังขำว่ำสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นไปตำมวิถีทำงของ
วัฒนธรรมของกำรวิจำรณ์กระนั้นหรือ  ต่อมำผู้ใช้นำมแฝงนี้เริ่มประกำศตัวตนออกมำในที่สุด ดังจะเห็นได้
จำกกระทู้ที่เขำโพสต์ในสัปดำห์ต่อมำ ดังนี้ (Frebber2, 16 เมษำยน 2556) 
 
 

 
 ผู้วิจัยตำมสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้นำมแฝงนี้  จนกระทั่งได้เปิดเผยตัวตนออกมำเมื่อเดือนพฤจิ
กำยน พ.ศ. 2556 (Frebber3, 2556 และ Frebber4, 2557) ว่ำมีควำมช่ืนชมในนักแสดงบี้ - สุกฤษดิ์ และ
เป็นแฟนคลับ “รัชดำลัย” ซึ่งเป็นนำมย่อที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้เล่นเว็บบอร์ดของพันทิปว่ำ คือ โรงละครรัชดำ
ลัยเธียเตอร์ ของบริษัทเอ็กแซกท์- ซีเนริโอ ผู้ผลิตละครโทรทัศน์เรื่องคู่กรรม และบี้ - สุกฤษดิ์ ก็เป็นหนึ่งใน
ศิลปินที่มีงำนแสดงประจ ำในโรงละครนี้ 
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 ปัญหำก็คือในช่วงที่ระหว่ำงภำพยนตร์เรื่องนี้ออกฉำยน้ัน  กลุ่มแอบแฝงเหล่ำน้ีไม่ได้มีเพียงช่ือเดียว  
แต่ยังมีช่ืออื่นอีก  อำทิ นำมแฝงที่ช่ือ dabeach, June – ju, prognosticator และ สมำชิกหมำยเลข 
701322  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ (สมำชิกหมำยเลข 701322, 24 พฤษภำคม 2556) 
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  จำกบทสัมภำษณ์คุณอภิศิลป์ ตรุงกำนนท์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง Product Development Manager  
ของพันทิป  ก็ยอมรับว่ำผู้อ่ำนจะเช็คกระแสของภำพยนตร์แต่ละเรื่องก่อนไปชม  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีปัจจัย
อื่นประกอบอีกด้วย 
  

"ก็อยู่ที่ว่ำกลุ่มเป้ำหมำยของหนังเรื่องนั้น ๆ ถ้ำเป็นคนกรุงเทพฯ หรือชนช้ันกลำงในหัวเมือง
ใหญ่  Pantip ก็จะมีผลมำก  แต่ถ้ำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยในชนบทหรือจังหวัดเล็ก ๆ หนังเช่น
ของคุณพจน์ อำนนท์ ถูกด่ำใน Pantip เละเลย  แต่หนังก็ได้เงินและเลยเช่นกัน  ดังนั้นอยู่ที่
ตลำดของค่ำยหนัง อย่ำง GTH นี่เห็นชัด  เขำจับกลุ่มนี้เลย  มี "พี่มำก …พระโขนง" นี่แหละที่
เป็น Mass มำกขึ้น จับตลำดทั่วประเทศได้" 
หรือ 
"คือถ้ำเรำดูจำกกรณีที่เกิดข้ึนจริง เช่น "คู่กรรม" ผมก็ไม่ได้มองว่ำ Pantip เป็นตัวช้ีเป็นช้ี
ตำยตัวเดียว  มันก็มี Media อื่น ๆ มี facebook  มี twitter  มี magazine นักวิจำรณ์อื่น ๆ ที่
เขียนถึงหนังกันอยู่แล้ว" (Mr. Coffee, 2556: 39) 

 
  แม้ว่ำในกำรวิจัยครั้งนี้ยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำกลุ่มแอบแฝงเหล่ำนี้เป็นใครทั้งหมด  อำจจะเป็น
เพียงแฟนคลับธรรมดำ  หรือกลุ่ม”มือปืนรับจ้ำง”ที่ปะปนไปในห้องเฉลิมไทยเพื่อหวังผลทำงธุรกิจ  ดังเป็น
ที่ทรำบกันดีในกลุ่มผู้เล่นกระทู้ในห้องดังกล่ำวว่ำมีฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของบริษัทหลำยแห่งแฝงตัวเข้ำมำ
ปะปนอยู่  บำงครั้งผู้แอบแฝงเหล่ำน้ี  หรือที่มักจะเรียกกันในหมู่ผู้เล่นเว็บบอร์ดว่ำ “ตัวป่วน” นั้นมีควำมรู้
ในเรื่องวงในเกินกว่ำที่จะเช่ือว่ำเป็นผู้ชมทั่วไป  ยกตัวอย่ำงเช่น "Frebber" กับกำรผูกโยงเสียงชมของ
นักเขียนที่ช่ือ “นิ้วกลม” กับกำรเป็นพรีเซ็นเตอร์ของสินค้ำซัมซุงซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของภำพยนตร์ดังกล่ำว  
ดูจะเป็นควำมรู้เกินควำมสนใจของผู้ชมภำพยนตร์ทั่วไป สิ่งที่เกิดข้ึนกับภำพยนตร์เรื่องนี้นั้นแสดงให้
เห็นนัยของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่แอบแฝงเข้ำมำกับสิ่งที่เรียกว่ำกำรวิจำรณ์  จนถึงข้ันจดจ้องท ำลำยผู้แข่งขันนั้น
ควรจะมีกำรติดตำมและศึกษำอย่ำงละเอียดต่อไป 
   กลุ่มแฟนคลับ  ในกำรศึกษำกระแสกำรต่อต้ำนภำพยนตร์เรื่องนี้  แฟนคลับเป็นหนึ่งในปัจจัย
ส ำคัญ  โดยฐำนแฟนคลับที่เข้ำมำมีบทบำทในครั้งนี้ได้แก่ แฟนคลับคู่กรรมฉบับละครโทรทัศน์  แฟนคลับ
ดำรำนักร้องบี้หรือสุกฤษดิ์ วิเศษแก้ว  ซึ่งรับบท “โกโบริ”  แฟนคลับของหนึ่งธิดำ โสภณ นักแสดงน ำหญิง
ผู้รับบทอังศุมำลิน  และแฟนคลับดำรำคู่ขวัญ ณเดชน์ คูกิมิยะ และ อุรัสยำ สเปอร์บันด์ 
  ส ำหรับแฟนคลับกลุ่มแรกนั้น คือ แฟนคลับคู่กรรมฉบับละครโทรทัศน์  แฟนคลับดำรำนักร้องบี้ 
เดอะสตำร์  และแฟนคลับหนูนำ หนึ่งธิดำนั้น  มีพฤติกรรมออกมำในลักษณะต่ำง ๆ  ตั้งแต่สนับสนุนให้ไป
ชมภำพยนตร์เรื่องนี้ในตอนแรก  ก่อนเปลี่ยนเป็นโจมตีอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่กำรตั้งกระทู้วิจำรณ์เชิงลบ 
สนับสนุนกลุ่มผู้ไม่หวังดีโดยเข้ำไปกดไลค์ เป็นต้น ต่อมำก็ได้เปิดเผยตัวตนว่ำเป็นแฟนคลับคู่กรรมฉบับ
ละครโทรทัศน์ในกำรรวมกลุ่มงำนปำร์ตี้ คู่กรรม ฉบับละครโทรทัศน์ (ซึ่งก็เลียนแบบ คู่กรรม ฉบับ
ภำพยนตร์เช่นกัน)  โดยเฉพำะนำมแฝงที่ใช้ช่ือว่ำ june_ju, prosnogticator, loverie, justkitty, 
chiswick และ Banphe เป็นต้น (อ่ำนรำยละเอียดได้ใน อัญชลี ชัยวรพร1, 2556) 
  สิ่งที่น่ำสนใจก็คือ แม้กลุ่มแฟนคลับดังกล่ำวกล้ำออกแสดงควำมคิดเห็นโจมตีคู่แข่งของตน  แต่เมื่อ
มีใครไปวิจำรณ์ฉบับโทรทัศน์เข้ำ  กลับรวมกลุ่มสกัดกั้นมิให้ใครมำวิจำรณ์  ทุกครั้งที่มีเสียงวิจำรณ์ฉบับ
ละครโทรทัศน์  ก็จะรีบยกพวกมำโจมตีผู้วิจำรณ์ทันที  จนไม่มีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ละครเรื่องนี้ในช่วงที่
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ออกอำกำศ  ดังนั้นเมื่อบทวิจำรณ์ของผู้ วิจัย และครูละครโทรทัศน์ช้ันครูอย่ำงอำรีย์ นักดนตรี ได้
เปรียบเทียบผลงำนทั้งสองเรื่องจึงได้ผลตอบรับเช่นเดียวกัน 
   
   
 
 
 
  
                        

บทวิจารณ์คู่กรรมฉบับละครโทรทัศน์จากเว็บไทยซีเนม่า  (อัญชลี ชัยวรพร2, 2556) 
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                การตอบโต้จากแฟนคลับบี้ เดอะสตาร์ (thaicinema.org, 3 April 2013) 

 

ณเดช เป็นพระเอกในดวงใจของคนดู หน้ำตำดี แสดงละครเก่ง  นำน ๆ จะมีพระเอกที่มีควำมพร้อมทุก
ประกำรอยู่ในตัวคน ๆ เดียว  เหมำะจะเป็นญี่ปุ่น  นักวำดกำร์ตูนเคยวำดหน้ำพระเอกไว้ตังแต่หลำยสิบ
ปีมำแล้ว  ใบหน้ำเหมือนกันมำก  แถมยังพูดไทยแบบคนญี่ปุ่นในละครอีกด้วย … น่ำรักซะไม่มีละ  ผิด
กับ บี้ ที่ไม่ได้รับควำมนิยมเท่ำ  ถึงแม้จะเป็นละครค่ำยดังมีฝีมือ  เม่ือเลือกตัวไม่เหมำะสมเลย  ไม่ติดใจ
เท่ำที่ควร แม้จะแสดงเรื่องเดียวกันแท้ ๆ (อำรีย์ นักดนตรี, 2556) 

  

 

                     การตอบโต้บทวิจารณ์ของอารีย์ นักดนตรีโดยแฟนคลับคู่กรรมโทรทัศน์ (pantip, 2556)
  
 
  
 เมื่อผลงำนภำพยนตร์เรื่องแรก “คิดถึงวิทยำ” ของบี้ เดอะสตำร์ เข้ำฉำยเมื่อเดือนมีนำคม 2557  
กระแสกำรวิพำกษ์ระหว่ำงเสียงวิจำรณ์กับกลุ่มแฟนคลับก็เกิดข้ึนอีกครั้ง  ซึ่งในครั้งนี้  กลุ่มแฟนคลับเหล่ำน้ี
ที่เคยโจมตี คู่กรรม ฉบับภำพยนตร์ อย่ำง Frebber, June_ju หรือ prosnogticator ก็รวมพลออกมำตอบ
โต้อีกครั้ง ดังนี้ (pantip, 2557) 
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 กำรสกัดกั้นกำรวิจำรณ์ดังกล่ำวนั้นมิได้เพิ่งเกิดข้ึน  แต่สำขำศิลปะกำรละครเคยยกประเด็นนี้ข้ึนมำ
กล่ำวครั้งหนึ่งแล้ว (อภิรักษ์ ชัยปัญหำ และพันพัสสำ ธูปเทียน, 2554: 188 ) กับกำรครอบง ำของกลุ่มแฟน
คลับเดอะสตำร์ในหมวดละครเวทีที่ห้องเฉลิมกรุงของพันทิป  ดังนี้ 
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  ปฏิกิริยำดังกล่ำวที่เกิดข้ึนระหว่ำงกำรฉำยภำพยนตร์เรื่องนี้นั้น   ส่งผลให้มีกำรประเมินว่ำกำร
วิจำรณ์บนสื่อสำธำรณะอย่ำงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเป็นเพียงกำรต่อสู้กันระหว่ำงแฟนคลับ  กลุ่มใดมีฐำน
เสียงในพื้นที่นั้นมำก  ก็จะส่งผลต่อกระแสตอบรับของงำนศิลปะช้ินนั้น   แฟนคลับคู่กรรมฉบับละคร
โทรทัศน์มีฐำนในพื้นที่พันทิป  ทั้งแฟนคลับของดำรำนักร้องบี้ เดอะสตำร์  แฟนคลับเดอะสตำร์ที่สร้ำงกลุ่ม
ฐำนมำจำกกำรโหวต  แฟนคลับหนูนำ หนึ่งธิดำ  แฟนคลับบริษัทเอ็กแซกท์  แฟนคลับบริษัทแกรมมี  
ทั้งหมดต่ำงเป็นกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกันทั้งสิ้น2  และใช้ห้องเฉลิมไทยของพันทิปเป็นพื้นที่กลำงในกำร
ติดต่อสื่อสำร  จึงท ำให้มีฐำนแฟนของละครเรื่องนี้อยู่เป็นจ ำนวนมำก  
   นอกจำกกลุ่มแฟนคลับที่มำจำกคู่แข่งแล้ว  ยังมีแฟนคลับดำรำคู่ขวัญณเดชน์ - ญำญ่ำ ที่ไม่
ต้องกำรแยกดำรำคู่ขวัญของตน  จนเกิดแรงต่อต้ำนต่อภำพยนตร์เรื่องนี้ในที่สุด  แต่จำกกำรติดตำมกลุ่มนี้
ในพื้นที่อินเทอร์เน็ต  ผู้วิจัยไม่พบหลักฐำนที่แสดงนัยกำรต่อต้ำนของกลุ่มแฟนคลับนี้ในห้องเฉลิมไทยอย่ำง
เด่นชัด  พบได้แต่เพียงในแฟนเพจของณเดชน์ คูกิมิยะ และแฟนพันธ์ุพิเศษคู่กรรม  ซึ่งมักจะถูกลบออก ไป
ในที่สุด 
  สิ่งที่น่ำสนใจก็คือ ขณะที่กระแสกำรต่อต้ำนภำพยนตร์เรื่องนี้จำกกำรวิพำกษ์วิจำรณ์บนสื่อ
อินเทอร์เน็ตนั้น  กลุ่มนักวิจำรณ์หรือนักเขียนอำชีพกลับไปในทิศทำงตรงกันข้ำม  จำกกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นจำกนักวิจำรณ์และนักเขียนอำชีพซึ่งท ำงำนทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ  สื่ออินเทอร์เน็ตจ ำนวน 43 คน 
(อ่ำนรำยละเอียดในภำคผนวก 3) พบว่ำเสียงวิจำรณ์ที่มีต่อภำพยนตร์เรื่องนี้นั้น  เป็นไปในทำงยอมรับ
ภำพยนตร์เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่  เพียงแต่งำนยังมีจุดอ่อนอยู่บ้ำงผสมผสำนกับส่วนที่ดี  
  ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึนแสดงให้เห็นนัยในเชิงอิทธิพลของกำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่อำจจะมี
อยู่สูงกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์ในอนำคตอันใกล้นี้  จริงอยู่ที่ว่ำบทวิจำรณ์หลำยช้ินที่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เหล่ำนี้มำช้ำ

                                                             
2บริษัทผู้ผลิตคู่กรรมฉบับละครโทรทัศน์ได้แก่เอ็กแซ็กท์  ซ่ึงเป็นต้นสังกัดของดำรำนักร้องบี้ สุกฤษดิ์ และเป็นเจ้ำของกำร
ประกวดนักร้องเดอะสตำร์  ขณะที่ดำรำนักร้องหญิงหนูนำ หน่ึงธิดำอยู่ในสังกัดบริษัทแกรมมี  ซ่ึงทั้งหมดต่ำงเป็นหุ้นส่วน
บริษัทในเครือ   
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กว่ำสื่ออินเทอร์เน็ต  จึงไม่อำจส่งผลได้อย่ำงรวดเร็ว  แต่ปัจจัยในเรื่องควำมยำกง่ำยในกำรเข้ำถึงสื่อทั้งสอง
ก็น่ำจะเป็นประเด็นในกำรวิพำกษ์บทบำทของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ทั้งสองสื่อต่อไป นอกจำกนี้พฤติกรรม
ของแฟนคลับที่เกิดข้ึนก็เป็นกรณีศึกษำส ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยอิทธิพลต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำร
วิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ในสังคมไทย  เป็นปรำกฎกำรณ์ที่แสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรครอบครอง
กลุ่มผู้ใช้สื่อหรือสมำชิกบนพื้นที่อินเทอร์เน็ต  ซึ่งลักษณะนี้ก็เกิดข้ึนในต่ำงประเทศเช่นเดียวกัน  โดยผู้วิจัย
จะน ำมำวิพำกษ์ต่อไปในช่วงของกำรอภิปรำยผล      
 
  4.1.2 ปรำกฎกำรณ์ทีก่ำรตลำดช้ีน ำกำรวิจำรณ์ 
  นอกจำกกำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตจะส่งผลต่อกำรเสพงำนภำพยนตร์แล้ว  ควำมส ำเร็จในเรีอ่ง
รำยได้ของภำพยนตร์เรื่องหนึ่งก็ส่งผลต่อกำรวิจำรณ์ด้วยเช่นกัน  โดยผลนั้นมิได้เกิดข้ึนเฉพำะกำรวิจำรณ์
บนสื่อสำธำรณะของผู้ไม่มีตัวตนจริงหรือยังขำดประสบกำรณ์อย่ำงอินเทอร์เน็ต   แต่เกิดข้ึนได้แม้แต่
ผู้เช่ียวชำญอย่ำงนักวิจำรณ์ได้เช่นกัน 
  ภำพยนตร์เรื่อง พี่มากพระโขนง เริ่มเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์เมื่อวันที่  28 มีนำคม 2556  เพียง
หนึ่งสัปดำห์ก่อนภำพยนตร์เรื่อง คู่กรรม โกโบริ อังศุมาลิน  โดยกระแสควำมสนใจตกเป็นรองมำตลอด  แต่
เพรำะควำมส ำเร็จทำงด้ำนกำรตลำดของบริษัทที่สร้ำงมำตลอด 7 ปีนับตั้งแต่กำรก่อตั้ง  ไม่ว่ำจะเป็นกำร
พัฒนำบทตำมผลกำรวิจัยทำงกำรตลำด  กำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิต  กำรสร้ำงควำมจงรักภักดีใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (brand loyalty)  กำรสร้ำงฐำนแฟนและรักษำภำพพจน์บนพื้นที่อินเทอร์เน็ต  ท ำให้
สถำนกำรณ์กลับเปลี่ยนไปในทิศทำงตรงกันข้ำมทันที  โดยสำมำรถลบสถิติรำยได้ภำพยนตร์ที่ฉำยใน
ประเทศไทย 
  ควำมส ำเร็จดังกล่ำวส่งผลต่อกำรวิจำรณ์โดยตรง เมื่อนักวิจำรณ์น ำควำมส ำเร็จในเรื่องรำยได้เป็น
ที่ตั้งของกำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์  แล้ววิเครำะห์วิจำรณ์โดยพยำยำมหำเหตุผลของควำมส ำเร็จนั้น ดัง
จะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 

5 เหตผุลที่ควรไปดู 'พี่มำก' สุขุมวิท (31) 

1. พี่มำก + แม่นำค ที่สนุกทีสุ่ด 

2. ตัวรองเป็น 'พระเอก'  ตัวเอกเปน็ 'พระรอง' 

3. ถ้ำคุณต้องกำรหัวเรำะ  หลงัขมขื่นกับโครงกำร 'รถคันแรก' 

4.  ฉำกคลำสกิแต่เอำมำ 'บิด' ใหม ่

5. ช่วยอุตสำหกรรมหนังไทย 'ทำงอ้อม' (นันทขว้ำง สิรสุนทร, 2556: 20) 
 
 
“....พี่มาก...พระโขนง เป็นหนังไทยที่ได้รับกำรพูดถึงในวงกว้ำงตั้งแต่เปิดตัวเข้ำฉำย  ทั้งยัง
ประสบควำมส ำเร็จข้ึนแท่นหนังท ำเงินสูงสุดตลอดกำลไปแล้ว … ค ำถำมคือ สิ่งที่เป็น 
'จุดเด่น' ในกำรเล่ำเรื่องรำวต ำนำนรักสยองขวัญครั้งนี้ คืออะไร 
            เมื่อวิเครำะห์ตำมแนวคิด Made to Stick – หลักกำรที่จะท ำให้เรื่องเล่ำใด ๆ ก็ตำม
ประสบควำมส ำเร็จ – สรุปได้ว่ำ พี่มำก...พระโขนง เป็นหนังเล่ำเรื่องเรียบง่ำย  เหนือควำม
คำดหมำย  จับต้องได้  น่ำเช่ือถือ และเร้ำอำรมณ์ (Simple Unexpected Concrete 
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Credentialed Emotional Story)  รวมกันก็จะได้ค ำว่ำ SUCCESS นั่นเอง (ปัณณวิชญ์, 2556: 
138-139) 
 
“ พี่มาก ...พระโขนง เป็นกำรน ำเรื่องรำวของแม่นำกและพ่อมำกมำตีควำมใหม่   โดย 
บรรจง ปิสัญธนะกูล  ซึ่งเคยก ำกับหนังตัวอย่ำง 'ชัตเตอร์ กดติดวิญญำณ' 'กวน มึน โฮ' 
มำแล้ว  ด้วยเครดิตของบรรจง  กำรเน้นควำมส ำคัญของพี่มำก  รวมถึงกำรมีเพื่อนพี่มำก 4 
คน มำช่วยขำยข ำ หนังเรื่องนี้จึงเต็มไปด้วยจุดขำยและสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้คนอยำก
เข้ำไปดูได้อย่ำงมำก” (สัทธำธิก ลันโทม, 2556: 190) 

 

 
   นอกจำกนี ้ข้อเขียนอีกส่วนหนึ่งยังแสดงให้เห็นกำรประเมินคุณค่ำที่มำจำกปัจจัยภำยนอกอย่ำง
กำรท ำงำนของทีมงำน  ตั้งแต่ฝ่ำยอ ำนวยกำรสร้ำง  กำรวำงแผนกำรตลำด  ที่มำของคนเขียนบท  มิใช่
คุณค่ำของตัวภำพยนตร์เอง  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 
 

ถ้ำจะให้ช่ืนชม ...กว่ำะครบหมด คงต้องใช้เวลำนำน!!! 
        ขอสรุปสั้น ๆ ตำมล ำดับไหล่  ...ไล่มำตั้งแต่ผู้ใหญ่ในค่ำย อย่ำง 'วิสูตร พูลวรลักษณ์' -  
'เก้ง จิระ มะลิกุล ' -  'สิน ยงยุทธ ทองกองทุน ' -  'จินำ โอสถศิลป์ ' 
        ทีมกำรตลำด ...ที่ขอยกนิ้วให้กับ  'ควำมฉลำด ' ที่เลือกปล่อย ทีเซอร์  เทรลเลอร์  สกู๊
ปต่ำง ๆ หลำกหลำยแบบ  ที่ท ำให้ผู้ชมได้รับรู้ว่ำ พี่มำกพระโขนง ไม่ใช่หนังผี  ที่คนกลัวผีไม่
กล้ำเข้ำไปดู” (ช่อ ชัยพฤกษ์, 2556 : 18) 

  
 
 ผู้เขียนบทควำมดังกล่ำวได้ยึดควำมส ำเร็จของบริษัทผู้สร้ำงที่มีมำก่อนหน้ำนั้นและกระบวนกำร
วำงแผนในกำรสื่อสำรกำรตลำดของภำพยนตร์เรื่องนี้ มำเป็นเครื่องวัดในกำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์  
มำกกว่ำสิ่งที่ปรำกฎบนจอภำพยนตร์  โดยมิได้ตระหนักว่ำกำรประเมินคุณค่ำดังกล่ำวเป็นเพียงกำรมองจำก
บริบทเกี่ยวกับกำรสร้ำง  แต่มิได้มำจำกเนื้อแท้ของภำพยนตร์เอง ซึ่งหลำยคนอำจมองว่ำเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ 
เพรำะกำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์จำกเรื่องรำยได้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง  เช่นเดียวกับกำรประเมิน
คุณค่ำตำมรูปแบบภำพยนตร์ แต่ผู้วิจัยเห็นว่ำกำรประเมินคุณค่ำดังกล่ำว จะน ำไปสู่กำรเขียนเชียร์
ภำพยนตร์มำกกว่ำ และจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่มีกำรวำงแผนกำรตลำดอย่ำงดี  ท ำให้กำรวิจำรณ์ที่
เกิดข้ึนมีนัยที่ถูกกำรตลำดช้ีน ำ  ซึ่งในเรื่องนี้ควรจะน ำมำถกเถียงวิพำกษ์กันต่อไปว่ำสิ่งใดจะยอมรับได้และ
มีกำรศึกษำมำกข้ึนต่อไป  
  
 4.1.3 กำรเฝ้ำสื่อบนหน้ำอินเทอร์เน็ต  
  กำรเคลื่อนไหวบนหน้ำอินเทอร์เน็ตอีกประกำรหนึ่งซึ่งมีนัยที่จะเป็นกำรสกัดกั้นกำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์  ได้แก่ กำรเฝ้ำกำรวิจำรณ์บนหน้ำอินเตอร์เน็ตของบริษัทผู้ผลิตภำพยนตร์  จำกกำรสังเกตและ
ติดตำมปฏิกิริยำโต้ตอบกำรแสดงออกของบุคคลนิรนำมในแฟนเพจไทยซีเนม่ำ  มีนัยว่ำบุคคลนิรนำม
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เหล่ำน้ันอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทผู้สร้ำงที่จะมำตรวจสอบกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อภำพยนตร์เรือ่งหนึง่ 
โดยผู้อ่ำนนิรนำมเหล่ำนั้นจะเข้ำมำตอบโต้ข้อคิดเห็นที่มีต่อบริษัทของตนอย่ำงรวดเร็ว   เพียงไม่กี่นำที
หลังจำกที่มีกำรเสนอข้อคิดออกไป  ควำมคิดเห็นที่โต้ตอบมีลักษณะเหมือนกำร “แก้ต่ำง”  โดยเฉพำะ
ในช่วง 4 วันแรกในกำรฉำยของภำพยนตร์  ซึ่งเป็นช่วงที่บ่งช้ีควำมส ำเร็จของภำพยนตร์เรื่อง 
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หนึ่ง ๆ ทรรศนะวิจำรณ์ ดังตัวอย่ำงข้ำงต้นดังนี ้(thaicinema.org, 28 July 2012) 
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  ปฏิกิริยำดังกล่ำวนั้นถ้ำเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว  ก็น่ำจะถือได้ว่ำเป็นกำรโต้ตอบทำงควำมคิดตำม
ปรกติ  แต่สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือ ทุกครั้งที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลงำนของค่ำยนี้   มักจะมีผู้เข้ำมำ
ตอบโต้หรือแก้ต่ำงอย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องใดก็ตำม  ลักษณะเช่นน้ีก็เกิดข้ึนกับกระทู้ที่วิจำรณ์ผลงำน
ของบริษัทนี้ในห้องเฉลิมไทยของพันทิป  จนเป็นที่กล่ำวว่ำจะวิจำรณ์ผลงำนของค่ำยนี้ในพันทิปไม่ได้เลย  
ซึ่งในเรื่องนี้อำจจะเป็นประเด็นให้มีกำรศึกษำรำยละเอียดต่อไป  ว่ำกลุ่มผู้เสนอควำมคิดเห็นคัดค้ำนเหล่ำนี้
เป็นไปตำมวิถีแห่งกำรวิจำรณ์หรือเป็นเพียงกลุ่มแอบแฝงเข้ำมำ  ซึ่งถ้ำเป็นไปในทำงกลุ่มหลัง  ถือได้ว่ำเป็น
กำรสกัดกั้นกำรวิจำรณ์อย่ำงหนึ่งเช่นกัน 
  
  4.1.4 กำรสร้ำงข่ำวจำกบทวิจำรณ์   
  ในช่วงด ำเนินกำรวิจัยของโครงกำร  ผู้วิจัยพบว่ำอำจมีกำรน ำบทวิจำรณ์ไปสร้ำงข่ำวเพือ่ใหเ้กิด
กระแส  จนดึงสำธำรณชนให้ไปพิสจูน์ด้วยตำของตนเองในที่สุด  กำรเคลื่อนไหวดังกล่ำวเกิดข้ึนกับ 
ภำพยนตร์แอนิเมช่ันเรื่องเอคโค่ จิ๋วก้องโลก ซึ่งประสบภำวะขำดทุนตั้งแต่สัปดำห์แรกของกำรฉำย หลัง 
จำกนั้นก็เกิดข้อพิพำทบนอินเทอร์เน็ตระหว่ำงนักวิจำรณ์รุ่นใหม่นำม ชญำนิน เตียงพิทยำกร  จนมีผู้กล่ำว
ว่ำเป็นกำรดึงให้สำธำรณชนไปชมภำพยนตร์เรื่องนี้มำกข้ึน   
 ขณะที่บทวิจำรณ์ของผู้เขียน (ในนำมของเว็บไทยซีเนม่ำ) น ำเสนอเพียงสั้น ๆ 2-3 บรรทัดหลังจำก
ที่ภำพยนตร์ฉำยไปร่วมเดือนและก ำลังจะออกจำกโปรแกรมกำรฉำย ปรำกฎว่ำมีบุคคลที่สมัครแฟนเพจของ
เว็บได้พยำยำมทุกวิถีทำงที่จะชวนพิพำท  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นนี้ 
 (thaicinema.org, 20 August 2012) 
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 ผู้ใช้นำมปำกกำว่ำ Sipbhawicha Nanthachai พยำยำมเข้ำมำโต้ตอบในลักษณะชวนวิวำทอยู่
ตลอดเวลำ  พร้อมกับน ำข้อพิพำทข้ำงต้นไปเผยแพร่ในเว็บพันทิปทันที  จำกนั้นก็เฝ้ำหน้ำแฟนเพจและห้อง
เฉลิมไทยพันทิปตลอดทั้งวันทั้งคืน จนผู้วิจัยแจ้งว่ำได้บันทึกข้อควำมทุกอย่ำงไว้แล้ว  ผลปรำกฎว่ำเขำหยุด
กระท ำทันที   
  ผู้วิจัยตั้งสมมติฐำนไว้ว่ำอำจจะมีควำมพยำยำมสร้ำงข่ำวในเชิงลบเพื่อกระตุ้นให้คนไปชม
ภำพยนตร์เรื่องนี้  เข้ำลักษณะที่เรียกว่ำ กำรตลำดเสียงดัง (noise marketing)  ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในไทย
และต่ำงประเทศ  โดยกำรสร้ำงข่ำวลงหน้ำหนึ่งลงหนังสือพิมพ์  เพื่อเป็นกำรโฆษณำและสร้ำงกระแสควำม
สนใจจำกประชำชนจนต้องพิสูจน์ได้ด้วยตำตนเอง  เพียงแต่ว่ำกรณีที่เกิดข้ึนกับภำพยนตร์เรื่องเอคโค่ จิ๋ว
ก้องโลก นั้นไม่ใช่ข่ำวใหญ่  ไม่สำมำรถลงหนังสือพิมพ์ได้  ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงใช้พื้นที่ของเว็บบอร์ดเฉลิมไทย
ทดแทน 
      อภิปรำยผล  กำรเคลื่อนไหวและปรำกฎกำรณ์ทั้ง 4 เรื่องในสำยภำพยนตร์ในช่วง 18 เดือนของ
กำรวิจัยในครั้งนี้   ได้แก่ กลุ่มผู้แอบแฝงและแฟนคลับกับกำรสกัดกั้นกำรวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ปรำกฎกำรณ์กำรตลำดช้ีน ำกำรวิจำรณ์  กำรเฝ้ำสื่อบนหน้ำอินเทอร์เน็ต  และกำรสร้ำงข่ำว
จำกบทวิจำรณ์  ล้วนส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมกำรเขียนวิจำรณ์ทั้งสิ้น  เป็นสิ่งที่ทั้งกระตุ้น / สกัดกั้นกำร
วิจำรณ์  ไม่ว่ำจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออินเทอร์เน็ต  โดยกำรเคลื่อนไหวทั้ง 4 ประกำรนั้นล้วนเกิดเหตุจำก
ปัจจัยในเรื่องกำรหวังผลในทำงธุรกิจทั้งสิ้น  ซึ่งสิ่งที่เกิดข้ึนนั้ นมิได้เกิดข้ึนเฉพำะในวงกำรภำพยนตร์ใน
ประเทศไทย  แต่เป็นปรำกฎกำรณ์ที่เกิดข้ึนไปทั่วโลก   และมีควำมเกี่ยวข้องกับควำมรุ่งเรืองของภำพยนตร์
แต่ละประเทศ  รวมทั้งไทย  ส่งผลให้เกิดยุครุ่งเรืองของนักวิจำรณ์ต่ำงกันด้วย  ซึ่งในประเด็นเหล่ำนี้  จะ
น ำมำวิพำกษ์อย่ำงละเอียดในบทที่ 5 
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4.2 กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์  
 ในส่วนของกิจกรรม สำขำภำพยนตร์ได้เข้ำร่วมและรวบรวมงำนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 
 4.2.1 กิจกรรมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะของทำงโครงกำร 
 สำขำภำพยนตร์ร่วมจัดงำนอบรมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ โดยเชิญคุณอลงกต ใหม่ด้วง หรือคุณ
กัลปพฤกษ์ เป็นวิทยำกรประจ ำสำขำ  มีผู้สนใจสมัครรวมทั้งสิ้น 26 คน  ผ่ำนกำรคัดเลือกทั้งหมด 11 คน 
ผู้เข้ำร่วมมีพื้นฐำนควำมรู้ที่หลำกหลำย ผู้เรียนสำขำภำพยนตร์ 4 คน นอกนั้นมำจำกสำขำ นิติศำสตร์ 
ประวัติศำสตร์ นิเทศศำสตร์ อักษรศำสตร์ ศิลปกรรมศำสตร์ และเศรษฐศำสตร์กำรเมือง มีอำยุเฉลี่ย
ระหว่ำง 20-32 ป ีพื้นฐำนกำรเขียนของแต่ละคนไม่เท่ำกันโดยมีผู้มีประสบกำรณ์กำรเขียนทำงด้ำนอื่น 2 
คน นอกนั้นเป็นผู้สนใจที่มีผลงำนเขียนในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตของตัวเอง เช่น บล็อก และ เฟซบุ๊ก ส่วน
ผู้ เ ข้ำร่ วมอีกกลุ่ มหนึ่ งแม้จะมีควำมสนใจในกำร วิจำรณ์แต่ ไม่มีผลงำนกำรเ ขียนมำก่อนเลย 
 ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมในส่วนของกำรอบรมกำรวิจำรณ์ศิลปะนี้  แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้

4.2.1.1 กิจกรรมค่ายการวิจารณ์ศิลปะ  เป็นกิจกรรมรวมของทุกสำขำ  จัดข้ึนเมื่อวันที่ 
2 – 3 พฤศจิกำยน 2555 ที่อิงธำรรีสอร์ท นครนำยก สำมำรถสรุปประเด็นกำรด ำเนินกิจกรรมได้ดังนี้ 
  - การวิจารณ์ข้ามสาขา กรณีศึกษาเรื่องสั้น ‘มัทรี’ (2528)  วิทยำกรให้ผู้เข้ำร่วมอ่ำนเรื่อง
สั้น ‘มัทรี’ โดยศรีดำวเรือง เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทิ้งลูกจนถูกต ำรวจจับ พร้อมปัดควำมรับผิดชอบเพื่อให้
ตัวเองได้ออกบวช  ต้นฉบับอิงล้ออยู่กับเรื่องเวสสันดรชำดก กัณฑ์มัทรี หลังจำกอ่ำนจบ  ผู้เข้ำร่วมจะ
วิจำรณ์เรื่องสั้นร่วมกัน โดยมีประเด็นกำรวิจำรณ์ดังนี้  ควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศชำยเพศหญิง  
ควำมผิดชอบช่ัวดีของตัวละคร   น้ ำเสียงของผู้เขียน  กำรดัดแปลงเรื่องสั้น”มัทรี”สู่งำนภำพยนตร์ 
  - แนวทางการวิจารณ์  หลังจำกผู้เข้ำร่วมทดลองเขียนวิจำรณ์ออกมำแล้ว  ได้พบควำม
แตกต่ำงในมุมมองกำรเขียนที่หลำกหลำย  สำมำรถสรุปเป็นแนวทำงกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์โดยสังเครำะห์
จำกผู้เข้ำร่วมได้ดังนี้  รูปแบบนิยม (formalism)  กำรวิเครำะห์สัญลักษณ์ (symbolic)  ประพันธกร 
(auteur theory)  ทฤษฎีผู้รับ (reception theory)  กำรอิงบริบท (contextualism)  สังคมวิทยำ 
(sociological)  กำรเปรียบเทียบตระกูล  (genre) กำรใช้ทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเควียร์ 
(feminist/queer Theory)  ซึ่งอำจเป็นส่วนหนึ่งของกำรอิงบริบท (contextual) แต่อำจจ ำกัดประเด็นลง
ไป กำรวิจำรณ์เชิงประเมินคุณค่ำ (evaluation) เป็นต้น 
  มีกำรอภิปรำยร่วมกันว่ำ งำนเขียนสำมำรถบอกควำมคิดและตัวตนของผู้อ่ำนได้มำกกว่ำที่
คิด ขอให้เขียนอย่ำงซื่อสัตย์และจริงใจ ไม่ควรสร้ำงภำพ โดยเฉพำะอย่ำพยำยำมท ำให้ตัวเองดูฉลำด 
ขณะเดียวกันควรระมัดระวังในกำรอ้ำงอิงศัพท์เฉพำะต่ำงๆ  เช่น เซอร์เรียลิสต์  มำยำคติ, วำทกรรม, 
อภิปรัชญำ, หรือโพสต์โมเดิร์น  หำกจ ำเป็นต้องอ้ำงก็ควรทรำบควำมหมำยของค ำศัพท์เหล่ำนั้นจริงๆ ก่อน
น ำมำใช้   ระมัดระวังในกำรเขียนเชิงลบ  ควรวิจำรณ์อย่ำงสร้ำงสรรค์  ควรแก้ปัญหำอย่ำงไรให้ดีข้ึน 
รวมทั้งควรระมัดระวังในเรื่องตัวสะกด  ควรยึดมั่นในจริยธรรมในกำรวิจำรณ์ ไม่ควรวิจำรณ์งำนเพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทน 

- การวิเคราะห์องค์ประกอบภาพยนตร์ กรณีศึกษาภาพยนตร์แอนิเมช่ัน  ผู้เข้ำร่วมชม
ภำพยนตร์แอนิเมช่ัน เรื่อง “สุรำ” โดย นันทิพัฒน์ แพรงำม พร้อมอภิปรำยถึงมุมมองวิจำรณ์ที่ได้จำกแอนิ
เมช่ันเรื่องนี้  แนวทำงกำรวิจำรณ์ระหว่ำงงำนแอนิเมช่ันและงำนที่มำจำกกำรแสดง  หลักกำรเขียนวิจำรณ์
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ควรจะข้ึนกับควำมถนัดและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล  มีกำรวิเครำะห์ส่วนประกอบของภำพยนตร์  
อำทิ เนื้อเรื่อง  แนวทำงกำรเล่ำเรื่อง  ตัวละครและกำรแสดง  กำรก ำกับภำพ  องค์ประกอบ  เสียง และ
กำรตัดต่อ เป็นต้น     
  - กรณีศึกษา ‘สารคด’ี ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมชมภำพยนตร์สำรคดีขนำดสั้นเรื่อง ‘ต่ำงชำติต่ำง
ชนช้ัน’ (2556) โดย ‘สุรี ขันตยำลงกต’ ร่วมกันวิจำรณ์ภำพยนตร์สั้นๆ พร้อมอภิปรำยมุมมองวิจำรณ์ที่ได้
จำกสำรคดีเรื่องนี้ แนวทำงกำรเล่ำเรื่องที่แตกต่ำงกันระหว่ำงงำนสำรคดีและงำนเล่ำเรื่องทั่วไป  กำรวิจำรณ์
ซ้อนวิจำรณ์   กำรเสนอข้อเท็จจริงในภำพยนตร์สำรคดี   
  - กรณีศึกษา ‘หนังทดลอง’ ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมชมภำพยนตร์สั้นเรื่อง ‘ตั้งแต่เกิด’ 
(Fabricative) (2554) โดย ปณพันธ์ ตั้งสมบูรณ์ และเขียนวิจำรณ์สั้นๆ โดยใช้หลักกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบของภำพยนตร์ แต่เนื่องจำกเวลำจ ำกัดท ำให้ไม่สำมำรถอภิปรำยแสดงควำมเห็นร่วมกันได้   
  
  4.2.1.2 กิจกรรมหลังค่าย (post-workshop) เป็นกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องโดยผู้เข้ำ
อบรมจะร่วมฝึกปฏิบัติกำรกับวิทยำกร  โดยเลือกภำพยนตร์เรื่อง Mary Is Happy, Mary Is Happy เข้ำ
ชมในวันที่ 1 ธันวำคม 2556 ณโรงภำพยนตร์ House of Rama รอบ 12.00 น.  ผู้เข้ำอบรมได้เข้ำร่วมชม
ภำพยนตร์ทั้งหมด  พร้อมกับวิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำร รวมกันทั้งสิ้น 14 คน   
  หลังจำกชมภำพยนตร์ ผู้เข้ำอบรมทุกท่ำนได้เข้ำร่วมกำรอภิปรำย  ซึ่งจัดข้ึนที่ร้ำนกำแฟ
ของโรงภำพยนตร์นั้นเอง  โดยวิทยำกรคือ คุณอลงกต ใหม่ด้วง  ได้ขอให้ผู้เข้ำอบรมทุกท่ำนเขียนควำม
คิดเห็นของตนที่ได้จำกกำรชมภำพยนตร์เรื่องนั้น ๆ  เพื่อให้เห็นควำมคิดพื้นฐำนของแต่ละคนก่อนจะได้รับ
อิทธิพลจำกควำมคิดเห็นของผู้อื่นก่อน 

วิทยำกรให้ผู้เข้ำอบรมแต่ละคนอ่ำนบทวิจำรณ์ของตน พร้อมกับให้ดำวกับภำพยนตร์เรื่อง
นี ้ ซึ่งมีตั้งแต ่2 – 4 ดำว  โดยในส่วนของกำรแสดงควำมคิดเห็นน้ัน มีกำรกล่ำวถึงประเด็นส ำคัญดังต่อไปนี้ 
กำรดัดแปลงทวิตเตอร์ให้กลำยเป็นภำพยนตร์  กำรเหลื่อมล้ ำระหว่ำงควำมจริงควำมลวง  กำรออกแบบ
ภำพยนตร์ข้ำมวัฒนธรรม  ควำมจ ำเจของภำพยนตร์  กำรตีควำมหมำยของอ ำนำจผู้ใหญ่ในภำพยนตร์  
โลกของปัจเจกชน  กำรเล่นข้อควำมของผู้ก ำกับ เป็นต้น  
  กำรอภิปรำยร่วมกันใช้เวลำประมำณ 3 ช่ัวโมง โดยวิทยำกรขอให้ผู้เข้ำอบรมทุกท่ำนเขียน
เป็นบทควำมยำวและขอให้ส่งภำยในวันที่  15 ธันวำคม  (แต่ต้องเลื่อนออกไปถึงหลังวันข้ึนปีใหม่)       
  4.2.1.3 การเตรียมจัดท าหนังสือค่าย  สำขำภำพยนตร์ก ำหนดให้ผู้เข้ำอบรมส่งบท
วิจำรณ์เพื่อรวบรวมในกำรจัดพิมพ์หนังสือค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะในวันที่  5 มกรำคม 2557  แต่มีผู้ส่งเข้ำ
ร่วมเพียงรำยเดียว  อีกสองรำยเป็นกำรคัดเลือกมำจำกผลงำนที่ฝึกปฏิบัติกำรอีก 2 ท่ำน   
 
ข้อสรุปจากค่ายการวิจารณ์ศิลปะสาขาภาพยนตร์  ในกำรด ำเนินกำรค่ำยวิจำรณ์ศิลปะ  ผู้วิจัยในสำขำ
ภำพยนตร์ได้ข้อค้นพบมำกมำย  ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 
 1. ควำมต้องกำรควำมรู้เบื้องต้นทำงภำพยนตร์มีอยู่สูงมำก  ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบกำรศึกษำหรือผู้ที่
เรียนจบมำแล้ว  ดังจะเห็นได้จำกจ ำนวนผู้สมัครที่มีตั้งแต่อำยุ 18 – 46 ปี  และระดับกำรศึกษำที่
หลำกหลำย  ตั้งแต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำและครูผู้สอนทำงวิจำรณ์ภำพยนตร์  แต่ด้วยข้อจ ำกัดในเรื่อง
จ ำนวนและสถำนที่   ท ำให้ผู้ เข้ำอบรมที่ได้รับกำรคัดเลือกส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่ำง 22 – 30 ป ี  
 ผู้เข้ำอบรมส่วนใหญ่ไม่มีประสบกำรณ์หรือยังไม่มีควำมเช่ียวชำญทั้งในกำรเขียนหรือชมภำพยนตร์
มำกนัก  ส่วนใหญ่ต้องกำรมำเรียนรู้เพิ่มเติม  มำกกว่ำเสริมประสบกำรณ์  แตกต่ำงจำกสำขำอื่นที่ผู้เข้ำ
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อบรมประกอบไปด้วยทั้งผู้ที่ก ำลังศึกษำกับผู้ที่มีควำมรู้อยู่แล้ว  จนเกิดข้อสันนิษฐำนว่ำภำพยนตร์เป็น
ศิลปะของคนรุ่นใหม่หรือคนอำยุน้อยหรือไม่ 

2. ในกำรอบรม  ผู้เข้ำอบรมส่วนหนึ่งยังติดกับกำรใช้ค ำวิชำกำรเมื่อมีกำรถกเถียงหรือวิจำรณ์
ภำพยนตร์  อำทิค ำว่ำ “ย้อนแย้ง” หรือ “วำทกรรม” 
 3. ในกำรจัดประชุมรวม  ผู้เข้ำอบรมจะไม่ค่อยเข้ำร่วมวงถกในระยะแรก  คงมีเพียง 1-2 ท่ำน
เท่ำนั้นที่จะร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงกระตือรือร้น  แต่ในกำรอบรม เมื่อวิทยำกรก ำหนดให้แต่ละคนอ่ำน
งำนวิจำรณ์ของตน  ทุกคนก็เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่   
 4. ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและมุมมองในกำรวิจำรณ์นั้น  ส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่เป็นตัวของ
ตัวเอง  และหลำยคนก็ได้แสดงทัศนะที่น่ำสนใจในกำรตีควำมและกำรให้ควำมหมำยของตนต่อภำพยนตร์
เรื่องหนึ่ง ๆ 
   5. อย่ำงไรก็ตำม เมื่อถึงก ำหนดที่ต้องส่งงำนเขียน  ปรำกฎว่ำมีผู้ส่งตำมก ำหนดเพียง 3 คน  และมี
เพียงคนเดียวที่อำสำส่งงำนเพื่อรวมหนังสือค่ำย  ทั้งที่สำขำภำพยนตร์ได้ก ำหนดให้ผู้สมัครต้องส่งงำน
วิจำรณ์คนละ 2 ช้ินเพื่อให้ได้ตัวผู้ที่มีควำมสนใจในงำนเขียนอย่ำงจริงจัง   จึงเป็นไปได้ว่ำผู้เข้ำอบรมส่วน 
ใหญ่ยังคงให้ควำมสนใจในกำรวิจำรณ์เชิงมุขปำฐะเป็นหลัก  แต่เมื่อถึงกำรเขียนแล้ว  อำจจะไม่ได้มีควำม
สนใจจริงอย่ำงที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก  
  4.2.2 กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภำยนอก สำขำภำพยนตร์ได้ติดตำมกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ภำพยนตร์ในประเทศไทย โดยองค์กรต่ำง ๆ พบว่ำระหว่ำงวันที่ 15 กันยำยน 2555 - 30 พฤศจิกำยน 
2556  มีกิจกรรมทั้งสิ้น 32 รำยกำร  ไม่รวมกำรฉำยภำพยนตร์ประจ ำสัปดำห์ที่จัดข้ึนโดยกลุ่มต่ำง ๆ  เป็น
จ ำนวนมำก  และมักจะจัดเป็นกำรภำยใน  สรุปแล้ว สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
  4.2.2.1 กลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์  เป็นกำรจัด
กิจกรรมที่เน้นกำรให้ควำมรู้หรือกำรอภิปรำยเนื้อหำเกี่ยวกับภำพยนตร์โดยเฉพำะ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิต
หรือกำรเสพภำพยนตร์ทำงศิลปะวัฒนธรรมภำพยนตร์หรืออุตสำหกรรมภำพยนตร์   เป็นกลุ่มที่มีจ ำนวน
มำกที่สุดถึง 18 รำยกำร  แยกเป็นหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

 
- เสวนำ “Audiovisual Heritage Memory? The Clock Is Ticking. (มรดกโสตทัศน์ไม่คอยท่ำ วัน 
เวลำไม่คอยใคร) 
- เสวนำ “Visualizing Culture: Ethnographic Film in Thailand and ASEAN Screening and 
Roundtable” 
- อบรม ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทยเบื้องต้น  (เสียค่ำอบรม 4,000 บำท) 
- นิทรรศกำรเรื่อง เพลินพยนต์ แสดงควำมมหัศจรรย์ของภำพติดตำ ที่ต่อมำกลำยเป็นภำพยนตร์ 
- เสวนำ “กำรเกิดใหม่ของฟิล์มเก่ำ” 
- งำนประชุมวิชำกำรด้ำนภำพยนตร์ไทยครั้งที่  3 
- งำนเสวนำ กว่ำจะมำเป็นเต๋อ นวพล ธ ำรงรัตนฤทธ์ิ 
- อบรมภำพยนตร์วิจักษณ์ ครั้งที่ 16 ควำมรู้เบื่องต้นทำงภำพยนตร์ (ค่ำอบรม 4,000) 
- เสวนำ ดัดแปลงและตีควำมนิยำยให้เป็นภำพยนตร์  
- เสวนำ ข้ำงหลัง...ภำพ (ยนตร)์ เปิดเผยเสน่ห์ศิลปะบนแผ่นฟิลม์ (แนะน ำก่อนเปิดคอร์สอบรม 
ค่ำใช้จ่ำย ) 
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- เสวนำ “โอกำสหนัง/แอนิเมชั่นไทยในตลำดโลก” 
- อภิปรำย สิทธิหนังไทย : ฐำนะสื่อและกำรก ำกับดูแล 
- เสวนำ “ กำรเปิดเสรีในอุตสำหกรรมภำพยนตร์ และแนวโน้มควำมร่วมมือในธุรกิจภำพยนตร์ของ
กลุ่มประเทศอำเซียน” 
- เสวนำ "คนเขียนบท..อยู่ได้"(เสวนำแนะน ำก่อนเปิดคอร์สอบรม) 
- กิจกรรมชั้นครู Masterclass ครั้งที่ 7 โดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม (ช่ำงภำพ) 
- อบรม กำรแปลบทภำพยนตร์" ตอน "เคล็ดลับท ำ 'ซับ' อังกฤษ" (ค่ำอบรม 5,000 บำท) 
- อบรม “คัดตัว – คั่วบท” ครั้งที่ 1 (ค่ำใช้จ่ำย 8,000 – 12,000 บำท) 
- อบรมหนังสั้นผู้หญิง โครงกำร “เวิคร์ช็อปหนังสั้น Yes It’s Me ตอน ผู้หญิงคุมได้”  

 
 
 ส ำหรับกำรฉำยภำพยนตร์ตำมองค์กรต่ำง ๆ มีสัปดำห์ละหลำยครั้ง  ส่วนใหญ่เป็นกำรสนทนำหลัง
กำรฉำยภำพยนตร์  ซึ่งไม่สำมำรถน ำมำรวมไว้ ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด  แต่ขอยกตัวอย่ำงดังนี้ 
 - กลุ่มฟิล์มกำวัน ฉำยภำพยนตร์อำเซียน พร้อมเชิญวิทยำกำรมำร่วมเสวนำหลังหนังฉำย สถำนที่
ฉำย หลัก คือ หอศิลปะมหำวิทยำลัยกรุงเทพ และ Book Re:public 
 - กลุ่มฟิล์มไวรัส  อำทิ โปรแกรมหนังอินเดีย,โปรแกรมหนังโรคแห่งมำร์เกอริต ดูรำส, โปรแกรม
หนัง Po-Co Cine, โปรแกรมหนังแกล้งให้ตำย ภำค 2  ฉำย ณ ห้องเรวัต พุทธินันท์ ช้ันใต้ดิน U2 หอสมุด 
ปรีดี พนมยงค์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
 - หอภำพยนตร์ จัดโปรแกรมกำรฉำยภำพยนตรท์ี่ศำลำยำอยู่เป็นประจ ำแทบทุกวัน 
 - หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ จัดโปรแกรมกำรฉำยเป็นระยะ เช่น เทศกำลภำพยนตร์คัดสรร 
“Cinema Diverse: Director's Choice” คัดเลือกภำพยนตร์ในดวงใจของผู้ก ำกับที่จะมำพูดคุยหลัง
จำกนั้น 
   กำรจัดเทศกำลภำพยนตร์ต่ำง ๆ ได้แก่ เทศกำลภำพยนตร์สำรคดีศำลำยำ  เทศกำลภำพยนตร์โลก
กรุงเทพ  เทศกำลภำพยนตร์สั้น  ซึ่งก็มักจะมีกำรเชิญผู้ก ำกับมำพูดคุยหลังจำกกำรฉำยภำพยนตร์อีก
จ ำนวนมำก  รวมทั้งมีกำรเสวนำเป็นบำงส่วน 
  4.2.2.2 กลุ่มกิจกรรมท่ีเน้นเนื้อหาหรือบริบทของภาพยนตร์ เป็นกำรจัดกิจกรรมที่น ำ
เนื้อหำหรือบริบทของภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ มำเป็นประเด็นส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมนั้น ๆ  มีอยู่ 7 
รำยกำร ได้แก่ ควำมพิกำรในภำพยนตร์, ปรำกฎกำรณ์รักข้ำมรุ่นในสังคมไทย, เสียงของคนตัวเล็กในโลก
สำรคดี, พลวัตของแนวคิดชำตินิยมในอำเซียน : กรณีศึกษำอินโดนีเซียและมำเลเซียจำกภำพยนตร์
อินโดนีเซียเรื่อง Tanah Surga Katanya,  จับตำภำพยนตร์พม่ำร่วมสมัย, เทศกำลหนังขำยยำครั้งที่ 2 (6 
ปีให้หลัง): Fire in the Blood และเวทีวิชำกำร "กำรค้ำเสรีกับกำรเข้ำถึงยำของประชำชน" และ กำรฉำย
ภำพยนตร์และเสวนำ “ศิลปะ ศำสนำ เพศวิถี : มองพม่ำผ่ำนหนัง เป็นต้น 
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 กิจกรรมในกลุ่มนี้มักจะน ำเสนอกำรถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหำของภำพยนตร์เรื่องนั้นเป็น
หลัก  มำกกว่ำจะกล่ำวถึงสุนทรียภำพหรือศิลปะของภำพยนตร์เป็นหลัก  มักจะมีผู้ให้ควำมสนใจในระดับ
หนึ่ง  ข้ึนอยู่กับกำรประชำสัมพันธ์ของผู้จัด 
  4.2.2.3 กลุ่มกิจกรรมศิลปะข้ามสาขา ได้แก่ เพลงหนัง เพลงทีวี เพลงดี ครูมนัส ปิติ
สำนต,์ เอลวิส เพรสลีย์ ที่ปรำกฏในสังคมไทย และ ศิลป์ พีระศรี ในภำพยนตร์ 
 
 ถ้ำดูจำกจ ำนวนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำในรอบ 1ป ี จะเห็นได้ว่ำมีควำมคึกคักทั้งในส่วนของกำร
ให้ควำมรู้และวัฒนธรรมกำรเสพภำพยนตร์ไทย  องค์กรต่ำง ๆ จัดกิจกรรมต่ำง ๆ มำกมำย  แต่เป็นองค์กร
อิสระที่มิใช่สถำบันกำรศึกษำ (โปรดดูรำยละเอียดของกิจกรรมแต่ละรำยกำรกับองค์กรที่จัดได้ในภำคผนวก 
4)  หรือถ้ำจะมีสถำบันกำรศึกษำเข้ำมำเกี่ยวข้อง  ก็มิใช่สถำบันกำรศึกษำทำงภำพยนตร์ในประเทศไทย 
(ยกเว้น งำนเสวนำ “สิทธิหนังไทย : ฐำนะสื่อและกำรก ำกับดูแล” ที่จัดโดยหลักสูตรนิเทศศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำกำรภำพยนตร์ – วีดีทัศน์ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ)  หรือ
สถำบันกำรศึกษำสำขำอื่นตำมประเด็นหรือเนื้อหำ  ได้แก่  งำนสัมมนำ Visualizing Culture: 
Ethnographic Film in Thailand and ASEAN Screening and Roundtable โดยศูนย์มำนุษยวิทยำสิ
รินธร ซึ่งเนื้อหำส่วนใหญ่ก็มำในเชิงมำนุษยวิทยำมำกกว่ำ หรือ งำนเสวนำ  จับตาภาพยนตร์พม่าร่วมสมัย 
โดย สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล  เป็นต้น 
 กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมควำมรู้และกระตุ้นให้เกิดเข้ำใจในศิลปะภำพยนตร์นั้น  มักจะด ำเนินกำร
โดยหอภำพยนตร์และองค์กรอิสระ  โดยในส่วนขององค์ควำมรู้ในเรื่องสุนทรียภำพของภำพยนตร์นั้น  มี
เพียง กำรอบรมประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทยเบื้องต้น  อบรมภำพยนตร์วิจักษณ์ และงำนประชุมวิชำกำร
ด้ำนภำพยนตร์ไทยครั้งที่  3 และกำรดัดแปลงและตีควำมนิยำยให้เป็นภำพยนตร์เท่ำนั้น  โดยกำรอบรม
ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทยและกำรอบรมภำพยนตร์วิจักษณ์นั้น เก็บค่ำอบรมสูงถึง 4,000 - 5,000 บำท  
ขณะที่งำนประชุมวิชำกำรด้ำนภำพยนตร์ไทยนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นผลงำนวิทยำนิพนธ์ของนิสิตปริญญำโท  
ซึ่งยังมีไม่มำกนักและส่วนหนึ่งยังคงถูกจ ำกัดด้วยกรอบทฤษฏีทำงตะวันตก 

กิจกรรมส่วนหนึ่งที่จัดข้ึนในรอบปีที่ผ่ำนมำจะเป็นกระบวนกำรผลิตค่อนข้ำงมำก  โดยเฉพำะ กำร
เขียนบท  กำรถ่ำยภำพยนตร์ (Masterclass ธีระวัฒน์ รุจินธรรม)  กำรออกแบบศิลปะ กำรแปลซับไตเติ้ล 
หรือกำรผลิตภำพยนตร์  แสดงนัยถึงกำรขยำยตัวของกำรเผยแพร่ควำมรู้ในส่วนของกำรผลิตภำพยนตร์   
แต่มักจะเก็บค่ำอบรมทั้งสิ้น  สิ่งที่น่ำสนใจก็คือ ผู้เข้ำอบรมส่วนหนึ่งก็มักจะเป็นผู้ศึกษำภำพยนตร์ใน
สถำบันกำรศึกษำด้วย  ซึ่งน่ำจะมีกำรสืบค้นเหตุผลต่อไป    
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำปัจจุบันจะมีกำรจัดองค์ควำมรู้และกิจกรรมนอกสถำบันอยู่มำกมำย  แต่องค์
ควำมรู้ที่เกิดข้ึนก็ยังไม่เป็นระบบและยังอยู่ในสภำพขำดแคลนผู้เช่ียวชำญ  จำกกำรเข้ำร่วมงำน “ กำรเปิด
เสรีในอุตสำหกรรมภำพยนตร์ และแนวโน้มควำมร่วมมือในธุรกิจภำพยนตร์ของกลุ่มประเทศอำเซียน” ซึ่ง
จัดโดยบุคคลในวิชำชีพ   ผู้วิจัยพบว่ำสิ่งที่น ำเสนอน้ันบำงครั้งยังขำดมิติที่เป็นประสบกำรณ์จริง  ผู้เสวนำยัง
ขำดองค์ควำมรู้  อำทิ กำรกล่ำวว่ำภำพยนตร์อำเซียนไม่เป็นที่นิยมในสังคมไทยเพรำะทัศนคติของผู้ชมชำว
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ไทย  ซึ่งจำกประสบกำรณ์ของผู้วิจัยเอง  ภำพยนตร์จำกประเทศอื่น ๆ ที่มิใช่ภำพยนตร์ฮอลลีวู้ด  ก็ต้อง
ประสบกับปัญหำเดียวกัน  ไม่ว่ำจะเป็นภำพยนตร์ฝรั่งเศส หรือภำพยนตร์ยุโรปที่ไม่ได้รับรำงวัลมำ  ก็มี
ผู้สนใจเข้ำร่วมชมค่อนข้ำงน้อย  
 เช่นเดียวกับควำมเข้ำใจบำงอย่ำงในควำมรู้พื้นฐำนทำงภำพยนตร์  ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำง
ต่อไปนี้ที่น ำมำจำกกำรอบรมภำพยนตร์แห่งหนึ่ง  ซึ่งได้อธิบำยควำมหมำยของหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำมตื่น
ตำตื่นใจของภำพยนตร์ไว้ว่ำ “เป็นกำรผลิตคิดค้นอัตรำส่วนของควำมกว้ำงและสูงของจอภำพ (aspect  
Ratio)  แบบต่ำงที่เกิดข้ึนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ัน เพื่อต้องกำรทดลองหำรูปลักษณ์เฉพำะ เพื่อท ำให้เกิด
กำรชมที่มีประสิทธิภำพสูงที่สุดต่อคนดู โดยหน้ำที่ของภำพยนตร์ในกำรสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจนั่นมีส่วน
เกี่ยวข้องกับอัตรำส่วนของภำพเป็นอย่ำงมำก เช่น โรงภำพยนตร์ IMAX ในปัจจุบันที่มีสัดส่วนถึง 1.43: 1 
ซึ่งท ำให้ผู้ชมตื่นตำต่ืนใจต่อกำรรับชมเหมือนอยู่ร่วมเหตุกำรณ์ โดยภำพยนตร์หนึ่งเรื่องนั้นประกอบไปด้วย 
เทคนิครูปแบบทำงภำพยนตร์ (form หรือ style) และ เนื้อหำ (content) ผสมผสำนกัน กำรที่ภำพยนตร์
ต้องสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจในโรงภำพยนตร์เพื่อต้องกำรดึงคนออกจำกบ้ำนเพื่อมำชมภำพยนตร์” 

ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องเพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั้น  กำรสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจนั้นจ ำเป็นจะต้องกล่ำวถึง
ประสบกำรณ์ของผู้ชมกับสิ่งที่เกิดบนจอเป็นหลัก  ซึ่งไม่จ ำเป็นว่ำจะต้องเป็นภำพอย่ำงเดียว  แต่อำจเป็น
เสียง  หรือฉำกแอ็คช่ันต่ำง ๆ  สิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจนั้นคือควำมสดใหม่  อำจจะเป็นเสียง  
เป็นภำพ  เป็นฉำก  เป็นกำรตัดต่อ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประสบกำรณ์ผู้ชมมีส่วนในกำรเกิดควำมรู้สึกเช่นนั้น  
เมื่อผู้ชมมีประสบกำรณ์ไปแล้ว  สิ่งเหล่ำนั้นก็กลำยเป็นของเก่ำที่ไม่อำจสร้ำ งควำมตื่นตำตื่นใจได้อีก  ผู้
ก ำกับก็จ ำเป็นจะต้องน ำเสนอของใหม่อีกต่อไป 
 โดยสรุปแล้ว จำกกำรรวบรวมกิจกรรมภำพยนตร์ทั้งที่จัดโดยองค์กรภำยนอกและโครงกำรค่ำยกำร
วิจำรณ์ศิลปะที่จัดโดยโครงกำรฯเอง  แสดงให้เห็นสภำวะอันคึกคักในกำรศึกษำและกำรเสพควำมรู้
ภำพยนตร์ในประเทศไทย  โดยองค์กรอิสระที่ไม่ใช่สถำบันกำรศึกษำ  สิ่งเหล่ำนี้ถือได้ว่ำเป็นกำรตอกย้ ำ
ควำมอ่อนด้อยของระบบกำรศึกษำในสถำบันที่เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์โดยตรง   จนผู้ที่อยู่ในระบบ
กำรศึกษำเองก็ต้องพึ่งพิงกำรศึกษำนอกระบบเหล่ำนี้   ในกำรจัดค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะที่ผ่ำนมำ  ผู้เข้ำ
อบรมส่วนหนึ่งก็ได้ออกมำตอบรับว่ำได้องค์ควำมรู้มำกมำยและเป็นสิ่งที่พวกเขำไม่สำมำรถหำมำไดจ้ำกกำร
เรียนในระบบ  เช่นเดียวกับที่ผู้เข้ำอบรมส่วนหนึ่งก็เป็นครูบำอำจำรย์ผู้ให้ควำมรู้อยู่ในสถำบันกำรศึกษำ
ของไทย ซึ่งในเรื่องนี้มีกำรโต้แย้งจำกผู้ที่มีหน้ำที่สอนภำพยนตร์ในสถำบันกำรศึกษำโดยตรง โดยผู้วิจัยจะ
ประมวลผลมำรวมไว้ในบทที่ 5 กำรอภิปรำยผลและข้อสังเกตที่มีนัยต่อกำรวิจำรณ์ 
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บทที่ 5 

 
สรุปและข้อสังเกตที่มีนัยต่อการวิจัย 

 

 
 ผลสรุปกำรวิจัยทั้ง 4 ส่วนที่ได้แจกแจงอย่ำงละเอียดในบทที่ 2 – 4  ได้แก่ กำรวิเครำะห์บท
วิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  สัมภำษณ์ผู้ / นักวิจำรณ์  สังเกตปรำกฎกำรณ์และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์ซึ่งส่งผลต่อกำรกระตุ้นหรือสกัดกั้นกำรวิจำรณ์นั้น  สำขำภำพยนตร์ได้ด ำเนินกำร
ส ำเร็จบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ข้อ  แต่มีกำรปรับรำยละเอียดบำงอย่ำงเพื่อให้เข้ำกับธรรมชำติ
และคุณสมบัติพิเศษของกำรวิจำรณ์ในสำขำภำพยนตร์  นอกจำกนี้ยังได้เข้ำร่วมจัดกิจกรรมค่ำยกำรวิจำรณ์
ศิลปะซึ่งเปรียบเสมือนโครงกำรทดลองที่น ำข้อค้นพบในกำรวิจัยมำปฏิบัติจริง  เพื่อหำวิธีกำรแก้ไขที่จะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ของไทยให้ดีที่สุด  ซึ่งโครงกำรทดลองดังกล่ำวเหมือน
ตัวเช่ือมที่จะต่อไปโครงกำรวิจัยภำคที่ 5 ได้  ส ำหรับข้อสรุปในเรื่องบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อนั้น มี
รำยละเอียดที่สำมำรถสรุปได้ 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อของการวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 

 1.1 พลวัตรในกำรใช้สื่อเพื่อกำรวิจำรณ์มีลักษณะรอบทิศทำง  ไม่ได้ไปทำงใดทำงหนึ่ง  ผู้วิจัยสำขำ
ภำพยนตร์พบว่ำ กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในปัจจุบันอยู่ในภำวะตื่นตัวและคึกคักทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต  หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ก้ำวสู่ยุครุ่งเรือง  นอกจำกปริมำณสื่อที่น ำเสนอ
บทวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีอยู่มำกมำย  รวมถึง  372 รำยกำร  ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่จะพบ
ได้ง่ำยนัก  ยังพบควำมหลำกหลำยของกำรวิจำรณ์ทั้งในเรื่องรูปแบบและเนื้อหำ  สำมำรถพบบทวิจำรณ์ได้
ในหนังสือทุกประเภท  แม้แต่นิตยสำรเฉพำะด้ำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์หรือกำรวิจำรณ์  ในสื่อ
อินเทอร์เน็ตก็พบผู้วิจำรณ์ทั้งสมัครเล่นและอำชีพจ ำนวนมำกเช่นกัน 

 นอกจำกนี้ กำรใช้สื่อเพื่อกำรวิจำรณ์ยังเต็มไปด้วยควำมยืดหยุ่นและรอบทิศทำง  กำรวิจำรณ์ของ
ไทยในอดีตนั้นมักจะไปในทิศทำงเดียว  กล่ำวคือ นักวิจำรณ์จะเขียนงำนให้กับสื่อสิ่งพิมพ์หลำยเล่มในเวลำ
เดียวกัน  ต่อมำเมื่อมีสื่อกระจำยเสียงอย่ำงวิทยุโทรทัศน์  กลับพบว่ำไม่ค่อยมีนักวิจำรณ์ที่กระโดดข้ำมสำย
ไปเสนองำนวิจำรณ์ในสื่อกระจำยเสียงมำกนัก  โดยเฉพำะโทรทัศน์  เนื่องจำกว่ำธรรมชำติของนักวิจำรณ์
ไทยไม่คุ้นเคยกับกำรแสดงออกทำงกำยภำพ  เมื่อไปจัดรำยกำรโทรทัศน์ครั้งไร  มักจะได้รับกำรติติงในเรื่อง
กำรวำงกิริยำท่ำทำงอยู่เสมอ  ประกอบกับสื่อโทรทัศน์ไม่ค่อยนิยมกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์นัก  จึงไม่ค่อย
ประสบควำมส ำเร็จ   

   แต่เมื่อมีสื่ออินเทอร์เน็ตเกิดข้ึน  กลับเกิดพลวัตของกำรใช้สื่อสูงมำก  ในช่วงระยะแรกของ
โครงกำรที่ 4 นี้  พบว่ำมีนักวิจำรณ์รุ่นใหม่จ ำนวนมำกที่เติบโตมำจำกกำรเล่นเว็บบอร์ดและสร้ำงบล็อก
วิจำรณ์  ก่อนที่จะมีพื้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์  ขณะที่นักวิจำรณ์อำวุโสที่ เติบโตมำจำกสื่อสิ่งพิมพ์   ไม่ให้
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ควำมส ำคัญกับสื่ออินเทอร์เน็ตมำกไปกว่ำกำรเก็บงำนเก่ำ  แต่ปัจจุบันกลุ่มนี้กลับเริ่มใช้เฟซบุ๊กในกำรเขียน
งำนวิจำรณ์ไม่แตกต่ำงจำกนักวิจำรณ์รุ่นใหม่  กล่ำวคือ ใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเมื่อต้องกำรวิจำรณ์งำนที่ไม่ได้ตีพิมพ์
ในสื่งพิมพ์  หรือเขียนสั้น ๆ ก่อนจะขยำยเป็นบทควำมขนำดยำวบนนิตยสำร เป็นต้น 

กำรเช่ือมต่อของสำขำภำพยนตร์มิได้ปรำกฎเพียงกำรกระโดดข้ำมไปมำระหว่ำงสื่ออินเทอร์เน็ตกบั
สื่อสิ่งพิมพ์  แต่ปรำกฎในของกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหลำยรูปแบบในเวลำเดียวกัน  กล่ำวคือ ข้ำมไปข้ำมมำ
ระหว่ำงเว็บไซต์ บล็อกและเฟซบุ๊ก  บล็อกเกอร์จ ำนวนมำกทิ้งบล็อก  แล้วหันไปใช้พื้นที่เฟซบุ๊กแทนในกำร
วิจำรณ์  แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมำจำกเฟซบุ๊กจนมีช่ือเสียงแล้วค่อยเปิดบล็อกหรือเว็บไซต์ก็มี  บล็อก
เกอร์บำงรำยก็เริ่มจำกกำรเขียนบล็อกจนได้รับกำรว่ำจ้ำงให้ไปเขียนลงในเว็บไซต์อื่นก็มี  อำจกล่ำวได้ว่ำ 
ภำพยนตร์เป็นสำขำที่มีพลวัตรในกำรใช้สื่อเพื่อกำรวิจำรณ์สูงมำก  จนไม่สำมำรถบอกได้ว่ำจะไปในทำงใด
ทำงหนึ่งโดยเฉพำะ  มิติกำรเช่ือมนั้นเป็นไปในลักษณะรอบทิศทำง  จะเกิดข้ึนเมื่อไรก็ได้  ซึ่งเป็นที่น่ำสนใจ
ว่ำหำกมีสื่อรูปแบบใหม่เข้ำมำ โดยเฉพำะกลุ่มสมำร์ทโฟนแล้ว ซึ่งเริ่มเป็นอีกช่องทำงใหม่ในกำรฉำย
ภำพยนตร์  กำรวิจำรณ์จะได้รับอิทธิพลจำกกำรเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่อย่ำงไร   

 1.2 สื่ออินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมกำรวิจำรณ์ทั้งวัฒนธรรมมุขปำฐะและวัฒนธรรมลำยลักษณ์ให้
แข็งแรงข้ึน  ในระยะแรกของโครงกำรภำคที่ 4 สำขำภำพยนตร์ได้ข้อสรุปว่ำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ร่วมสมัย 
เป็นกำรเช่ือมโยงระหว่ำงวัฒนธรรมมุขปำฐะ  วัฒนธรรมลำยลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง  โดยได้ตัด
สื่อกระจำยเสียงออกไป  ในกำรวิจัยระยะที่สองของโครงกำร พบว่ำลักษณะกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ใน
สังคมไทยนั้นมีเพียง 2 ประเภท กล่ำวคือ วัฒนธรรมมุขปำฐะและวัฒนธรรมลำยลักษณ์  โดยผ่ำนสื่อ 4 
รูปแบบ ได้แก่ สื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อกระจำยเสียง และสื่ออินเทอร์เน็ต  สื่อบุคคลได้ตอบสนองทั้ง
วัฒนธรรมมุขปำฐะและวัฒนธรรมลำยลักษณ์อย่ำงเข้มข้น  สื่อสิ่งพิมพ์ได้รองรับวัฒนธรรมลำยลักษณ์  
ขณะที่สื่อกระจำยเสียงสนับสนุนวัฒนธรรมมุขปำฐะ  มีเพียงสื่ออินเทอร์เน็ตที่รองรับทั้งสองวัฒนธรรมอยำ่ง
เข้มข้น  

  แต่เดิมนั้นกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เชิงมุขปำฐะในสังคมไทยไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จนัก  ไม่ว่ำจะ
ผ่ำนสื่อบุคคลหรือสื่อกระจำยเสียง  ยกเว้นเป็นกำรวิจำรณ์ในกลุ่มคนที่รู้จักกันอย่ำงดี  กำรวิจำรณ์เชิงมุข
ปำฐะที่นิยมในต่ำงประเทศอย่ำง กำรถำมตอบหลังกำรชมภำพยนตร์ หรือที่เรียกว่ำ Q & A นั้นก็ไม่นิยมใน
กลุ่มคนไทย  ทุกครั้งที่มีงำนลักษณะเช่นนี้ก็มีแต่ชำวต่ำงประเทศเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำง กระตือรือล้น  
เช่นเดียวกับกำรวิจำรณ์เชิงมุขปำฐะผ่ำนสื่อกระจำยเสียงก็ไม่เป็นที่นิยม  ยกเว้นรำยกำรวิทยุบำงรำยกำร
เท่ำนั้น  แต่สื่ออินเทอร์เน็ตได้รองรับทั้งสองวัฒนธรรม  ไม่ว่ำจะเป็นรำยกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ผ่ำนวิทยุ
ออนไลน์ที่สำมำรถดูย้อนหลังได้ หรือกำรเขียนที่ปรำกฎออกมำในรูปแบบต่ำง ๆ   อำทิ คอมเมนท์หรือกระทู้
ในเว็บบอร์ดหรือเฟซบุ๊กนั้น  แท้ที่จริงแล้วเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงวัฒนธรรมมุขปำฐะและลำยลักษณ์เข้ำ
ไว้ด้วยกัน  โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวรองรับในกำรแสดงคิดเห็น  หรือจะเรียกได้อีกนัยหนึ่งว่ำกำรวิจำรณ์เชิง
มุขปำฐะออนไลน์ ก็ว่ำได ้

 1.3 ช่องทำงของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในไทย หำกน ำลักษณะและรูปแบบสื่อที่ใช้ในกำรวิจำรณ์ที่
กล่ำวไว้ในหัวข้อ 1.2 มำพิจำรณำกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจริงในสังคมไทย  สำมำรถแบ่งลักษณะกำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์ไทยออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่  
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  1.3.1 การวิจารณ์เชิงมุขปาฐะ ส่วนใหญ่เป็นกำรถำมตอบหลังกำรชมภำพยนตร์  หรือ
กำรวิจำรณ์ในห้องเรียน  ซึ่งไม่เป็นที่นิยมนักในสังคมไทยนักเหมือนอย่ำงต่ำงประเทศ  อำจจะเป็นเพรำะว่ำ
คนไทยยังไม่ค่อยกล้ำแสดงออกในที่แจ้งเท่ำที่ควร  กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เชิงมุขปำฐะในสังคมไทยยังมี
ข้อจ ำกัดอยู่เฉพำะในกลุ่มส่วนตัว 

  1.3.2 การวิจารณ์เชิงมุขปาฐะกระจายเสียง ได้แก่ กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ตำมรำยกำร
วิทยุหรือรำยกำรโทรทัศน์  ซึ่งไม่เป็นที่นิยมนักโดยเฉพำะกลุ่มหลัง  เท่ำที่ผ่ำนมำพบเฉพำะรำยกำรของท
รูไลฟ์ที่มีนักวิจำรณ์ช่ือ “ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ” เป็นผู้ตอบ หรือรำยกำร “หนังหน้ำไมค์” โดย นรา เป็นต้น   
  กำรวิจำรณ์เชิงมุขปำฐะกระจำยเสียงอีกลักษณะหนึ่งอันเป็นที่นิยมในตะวันตก ได้แก่ กำร
สัมภำษณ์ควำมเห็นของผู้มีช่ือเสียง หรือที่รู้จักกันดีว่ำ opinion leaders screening เป็นรอบพิเศษที่เชิญ
แขกผู้มีอิทธิพลในสังคม อำทิ ผู้ก ำกับหนัง  นักแสดง  นักจัดรำยกำรทำงวิทยุหรือ โทรทัศน์  รวมทั้งนัก
วิจำรณ์ช้ันน ำ  มำแสดงทรรศนะหลังจำกกำรฉำย  มีกำรบันทึกเทปและน ำมำโฆษณำทำงโทรทัศน์และสื่อ
เสมือนจริงอย่ำงยูทูป (youtube)  วิธีกำรดังกล่ำวส่วนใหญ่จะใช้กับภำพยนตร์ที่คำดว่ำจะมีคนดูจ ำกัด  จึง
จ ำเป็นต้องใช้ควำมคิดเห็นของกลุ่มคนเหล่ำน้ีเพื่อเรียกคนให้มำดูหนัง  ตัวอย่ำงหนังที่ใช้วิธีกำรดังกล่ำวก็คือ 
ไทม์ไลน์ จดหมำย ควำมทรงจ ำ เป็นต้น 

  1.3.3 การวิจารณ์เชิงมุขปาฐะออนไลน์  ผู้สร้ำงวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์กลุ่มนี้เป็นได้ทั้งผู้
ที่ใช้วัฒนธรรมมุขปำฐะอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  ผู้ใช้วัฒนธรรมมุขปำฐะอย่ำงเป็ นทำงกำร
มักจะปรำกฎในลักษณะของวิดีโอคลิปหรือกำรสัมภำษณ์เพื่อลงยูทูป เช่น วิดีโอคลิปจำกมูฟว่ีเซียร์ 
(movieseer.com) เป็นต้น  ขณะที่วัฒนธรรมมุขปำฐะไม่เป็นทำงกำรได้แก่ คอมเมนท์หรือกระทู้  รวมทั้ง
สื่อสังคมอย่ำงเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ 

1.3.4 การวิจารณ์ลายลักษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์  เป็นรูปแบบเก่ำที่เรำรู้จักกันอยู่แล้ว และได้
กล่ำวรำยละเอียดไว้ในบทที่ 2 

  1.3.5 การวิจารณ์ลายลักษณ์ออนไลน์ เป็นกำรเขียนออนไลน์อย่ำงเป็นทำงกำรใน
ลักษณะควำมเรียงยำว มักจะพบเห็นตำมบล็อกต่ำง ๆ   
 ในโครงกำรภำค 4 ระยะ 1 สำขำภำพยนตร์ได้พยำยำมแบ่งกลุ่มผู้ใช้สื่อรูปแบบต่ำง ๆ ออกเป็น 6 
กลุ่ม  โดยไม่รวมสื่อกระจำยเสียง  แต่เนื่องจำกกำรใช้สื่อเพื่อกำรวิจำรณ์ของนักวิจำรณ์ในสังคมไทยมีควำม
หลำกหลำยและยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลำ  ผู้วิจัยจึงมิได้จัดกลุ่มตำมลักษณะดังกล่ำวอีกต่อไป  ในกำรศึกษำ
ครั้ง  ผู้วิจัยพบว่ำนักวิจำรณ์ในปัจจุบันจะใช้สื่อมำกกว่ำ 1 รูปแบบในกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ อำทิ ผมอยู่ข้าง
หลังคุณ ใช้รูปแบบกำรวิจำรณ์ทุกประเภท ยกเว้น กำรวิจำรณ์เชิงมุขปำฐะทั่วไปกับลำยลักษณ์ออนไลน์  
ขณะที่  ประวิทย์ แต่งอักษร ก็ใช้ทุกรูปแบบ ยกเว้นกำรวิจำรณ์มุขปำฐะกระจำยเสียง เป็นต้น  
 1.4 ควำมสัมพันธ์เชิงย้อนแย้งระหว่ำงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  สื่อทั้ง 2 รูปแบบเป็นทั้งตัว
สนับสนุนและขัดแย้งในกำรเช่ือมต่อซึ่งกันและกัน  สื่ออินเทอร์เน็ตอำจช่วยเก็บรักษำงำนวิจำรณ์บนสื่อ
สิ่งพิมพ์ให้คงทนถำวรยิ่งขึ้นในลักษณะหอจดหมำยเหตุออนไลน์ (online archiving)  ซึ่งนักวิจำรณ์รุ่นใหม่
ส่วนหนึ่งก็ตระหนักในควำมส ำคัญนี้  ถึงกับตั้งปณิธำนไว้ว่ำต้องกำรเขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์ไทยเพื่อเก็บเป็น
หอจดหมำยเหตุให้อนุชนรุ่นหลัง ( อ่ำนบทสัมภำษณ์วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศำในภำคผนวกที่ 2)  แต่อย่ำงไรก็
ตำม ควำมคงทนนั้นก็ถูกตั้งค ำถำม  เมื่องำนส่วนหนึ่งหำยไปอย่ำงรวดเร็วในช่วงสำมปีของกำรท ำวิจัย  
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เช่นเดียวกับที่นักวิจำรณ์รุ่นอินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งให้ควำมส ำคัญกับสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำด้วยเหตุผลที่อยู่
คงทนมำกกว่ำ  นอกจำกนี้ ควำมถำวรของสื่ออินเทอร์เน็ตยังมีข้อจ ำกัด  ดังจะเห็นได้จำกงำนที่เผยแพร่ทำง
สื่อสังคมอย่ำงเฟซบุ๊ก  ปรกติจะอยู่ในควำมสนใจไม่เกิน 3 วัน  หรือถ้ำจะกล่ำวให้ถูกต้องแล้ว  ควำมยั่งยืน
ของสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นไปได้ทั้ง 2 ทำง  ถ้ำที่เก็บงำนเป็นบล็อกที่มีช่ือเสียงหรือหน่วยงำนที่มั่นคง  อำยุ
ในกำรถูกบันทึกก็จะยำวนำน  แต่ถ้ำเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล  อำจล้มหำยไปอย่ำงรวดเร็ว  ข้ึนอยู่กับปณิธำน
และควำมตั้งใจของผู้เก็บงำนนั้น ว่ำจะเก็บงำนเหล่ำน้ันหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์ท่ี 2 ศึกษาลักษณะเชิงสร้างสรรค์ของการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 

 2.1 กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์  ค ำว่ำสร้ำงสรรค์นั้น  สำขำภำพยนตร์หมำยถึงกำรสร้ำงสรรค์ในเชิง
รูปแบบและเนื้อหำที่จะถ่ำยทอดงำนวิจำรณ์ออกไปจำกขนบและธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันอยู่  ด้วยเหตุนี้กำร
เขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์จึงปรำกฎในลักษณะของรูปแบบมำกกว่ำทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออินเทอร์เน็ต  ในสื่อสิ่งพิมพ์พบได้ในกำรปรับวิธีกำรเขียนวิจำรณ์ผ่ำนมุมมองของตัวละครในภำพยนตร์  
และกำรใช้รูปแบบกำรเขียนอันหลำกหลำยของกลุ่มบล็อกเกอร์  ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิจำรณ์ประกอบภำพหรือ
กำรเขียนเป็นกลอน อำจมองว่ำเป็นกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต้นก็ได้   เพรำะผู้เขียนมีควำมพยำยำม
ทดลองรูปแบบกำรเขียนซึ่งแตกต่ำงไปจำกขนบเดิม  ส่วนกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในเนื้อหำยังไม่พบอย่ำง
แท้จริง  อันเนื่องมำจำกผู้ที่เขียนงำนวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตในบ้ำนเรำส่วนใหญ่ยังไม่มีควำมรู้มำกนัก  
ยังอยู่ในข้ันฝึกหัด  จึงยำกที่จะเขียนเนื้อหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์มำกนัก 

   2.2 กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในเนื้อหำ  พบได้ในงำนเขียนเชิงวิชำกำรของวำรสำรอ่าน  โดยเฉพำะ
ในบทวิจำรณ์ของวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศำ ซึ่งได้จ ำลองโครงสร้ำงของภำพยนตร์ต้นฉบับที่เขำก ำลังวิจำรณ์มำ
ใช้ในกำรสร้ำงงำนวิจำรณ์ของเขำ  วิธีกำรยึดตัวบทเป็นตัวตั้ง  รวมทั้งกำรตีควำมและสร้ำงควำมหมำยด้วย
แนวคิดแบบไทยและเอเชีย  อันที่จริงงำนของวิวัฒน์เป็นตัวอย่ำงที่น่ำจะน ำไปศึกษำเฉพำะต่อไป  ทั้ง
มุมมองกำรชมภำพยนตร์ที่เน้นระยะห่ำงระหว่ำงผู้ชมกับจอภำพยนตร์   และควำมผูกพันของเขำที่มีต่อ
ภำพยนตร์ท ำให้วำงจุดยืนของตนเองอยู่ในระยะใกล้ชิดกับช้ินงำน  มิใช่เป็นเพียงผู้ชมด้ำนนอกอีกต่อไป 

2.3 ข้อขัดแย้งในกำรวิจำรณ์สิ่งที่เป็นควำมคิดใหม่ของสังคม  อำจเป็นกำรคัดค้ำนกระแสควำมคิด
หลักในสังคมไทย  ซึ่งผู้วิจำรณ์จ ำเป็นจะต้องใช้วิจำรณญำณและมั่นคงในสิ่งที่ตนจะต้องกำรสื่อสำร  
ยกตัวอย่ำง ประเด็นเรื่องกำรตีควำมใหม่ของวรรณกรรมยอดนิยมนั้น  สังคมไทยยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้
อย่ำงจริงจัง  ซึ่งนักวิจำรณ์อำจจะต้องพบกับปัญหำมำกมำยในกำรยืนหยัดควำมคิดที่สวนกระแสสังคม   
 2.4 กำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำเป็นอีกวิธีหนึ่งในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ได้  โดยเฉพำะกำรข้ำมระหว่ำง
สำขำวรรณศิลป์ ศิลปะกำรละครและภำพยนตร์  ส่วนใหญ่เป็นไปในทำงปฏิบัติระหว่ำงกำรดัดแปลง
วรรณกรรมเป็นภำพยนตร์หรือละครเวที  อย่ำงไรก็ตำม หลักเกณฑ์ที่ใช้สำขำหนึ่งอำจจะน ำมำดัดแปลงใช้
กับอีกสำขำหนึ่งมิได้  ดังเช่นกำรตีควำมใหม่ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วในหัวข้อ 2.3 นั้นเป็นเรื่องปรกติส ำหรับกำร
วิจำรณ์ในสำขำศิลปะกำรละคร  แต่เป็นสิ่งใหม่ส ำหรับสำขำภำพยนตร์ เป็นต้น 

 กำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำมิได้หมำยถึงกำรปรับกระบวนควำมคิดในสำขำอื่นมำใช้กับภำพยนตร์  แต่ยัง
รวมไปถึงกำรใช้ศำสตร์ของภำพยนตร์ในกำรเขียนงำนของสำขำอื่น  ดังจะเห็นในงำนวรรณกรรมของวิวัฒน์ 
เลิศวิวัฒน์วงศำที่กล่ำวว่ำได้หยิบยืมโครงสร้ำงของภำพยนตร์  ไปใช้ในกำรเขียนวรรณกรรมของตน เป็นต้น 
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 ในช่วงของกำรอบรมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะด้วย  กำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำเป็นจุดเด่นอย่ำงหนึ่งที่ได้รับ
ควำมสนใจจำกผู้เข้ำอบรมค่อนข้ำงมำก  ทำงโครงกำรได้รับควำมส ำเร็จในระดับหนึ่งในกำรวิจำรณ์ข้ำม
สำขำส่วนที่เป็นเนื้อหำ  แต่ในระดับรูปแบบของศิลปะแต่ละสำขำยังมีข้อจ ำกัดอยู่และรอกำรพัฒนำต่อไป 

 

 

 
       2.5 กำรอ้ำงอิงทฤษฏีมิได้เป็นหลักประกันในกำรเขียนเชิงสรำ้งสรรค์งำนวิจำรณ์เสมอไป  

 โดยเฉพำะกำรยึดทฤษฏีเป็นกรอบมำบังคับกำรเขียนวิจำรณ์  แทนที่จะยึดตัวบทหรือภำพยนตร์
เป็นที่ตั้ง  นักวิชำกำรหรือกลุ่มบัณฑิตที่เขียนงำนส่วนใหญ่มักจะน ำทฤษฎีเป็นตัวตั้ง  จำกนั้นจะหำตัวอย่ำง
จำกภำพยนตร์มำให้เข้ำกับทฤษฏีที่ตั้งไว้  คล้ำยคลึงกับกำรวิจัยเชิงปริมำณหรือกำรนับคะแนนเพื่อพิสูจน์
สมมติฐำนที่ตั้งไว้เหมือนกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์  ท ำให้องค์ควำมรู้ใหม่ที่น่ำจะพบจำกกำรอ่ำน
ภำพยนตร์หำยไป  โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์แบบไทยและเอเชีย  ซึ่งไม่สำมำรถอธิบำย
ได้ด้วยทฤษฎีทำงตะวันตกทั้งหมด เช่น ควำมคิดเรื่องผี ที่น่ำจะอธิบำยผ่ำนปรัชญำและวัฒนธรรมทำงเอเชีย
ได้มำกกว่ำ  ในประเด็นนี้มีผู้โต้แย้งว่ำทฤษฎีกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์มำจำกทำงตะวันตก เพรำะฉะนั้นเป็น
กำรยำกที่จะปฎิเสธอิทธิพลเหล่ำนี้ได้ แต่ผู้วิจัยสำขำภำพยนตร์กลับเห็นว่ำกำรวิจำรณ์ที่ผสมผสำนทั้ง 2 
รูปแบบ โดยยึดฐำนจำกตัวบทของภำพยนตร์ โดยน ำทฤษฏีทั้งตะวันตกและเอเชียเป็นตัวร่วมเดินทำงในกำร
หำองค์ควำมรู้ใหม่  เป็นสิ่งที่ท้ำทำยกว่ำส ำหรับงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์ในยุคใหม่นี้          
 2.6 กำรวิจำรณ์ผ่ำนสื่อรูปแบบใหม่ ปัจจุบันมีควำมพยำยำมที่จะน ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในกำรน ำเสนอกำรวิจำรณ์รูปแบบใหม่  หนึ่งในวิธีกำรนั้นก็คือกำรใช้ยูทูป (youtube.com) แต่
แท้ที่จริงแล้วก็ยังเป็นกำรวิจำรณ์เชิงมุขปำฐะรูปแบบเก่ำที่น ำมำข้ึนออนไลน์เท่ำนั้น สื่อใหม่นี้ยังสำมำรถ
น ำไปสู่กำรสร้ำงสรรงำนวิจำรณ์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่ำ วิดีโอควำมเรียง (video essay) โดยน ำเทคนิคกำร
ผลิตภำพยนตร์  ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยท ำ  กำรตัดต่อ  กำรคัดเลือกตัวอย่ำงบวกกับมุมมองในกำรวิจำรณ์  
มำล ำดับเป็นเรื่องรำวเหมือนกับกำรผลิตภำพยนตร์เรื่องหนึ่ ง  แทนที่จะใช้วิธีกำรสัมภำษณ์และบอกเล่ำ
ตรงไปตรงมำผ่ำนกล้องอย่ำงที่เห็นในคลิปวิจำรณ์ที่แนบท้ำยมำกับแผ่นดีวีดี    วิดีโอควำมเรียงจะลดกำร
อธิบำยทำงวำจำ แต่สื่อสำรด้วยภำพ จนเกิดนักวิจำรณ์กลุ่มใหม่ที่เรียกว่ำ “นักวิจำรณ์ภำพยนตร์ดิจิตัล” 
(digital film critic)  เป็นกำรวิจำรณ์ทั้งระบบและถือได้ว่ำเป็นศิลปะอีกช้ินก็ได้  

 

ประเด็นท่ี 3 ศึกษาปรากฎการณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับศิลปะซึ่งกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 

 3.1 ธุรกิจกับกำรสกัดกั้นกำรวิจำรณ์  กรณีศึกษำในเรื่องปรำกฎกำรณ์และกำรเคลื่อนไหวที่กระตุ้น
หรือสกัดกั้นกำรวิจำรณ์ทั้ง 4 กรณี  ได้แก่ กลุ่มผู้แอบแฝงและแฟนคลับกับกำรสกัดกั้นกำรวิจำรณ์  
ปรำกฎกำรณ์ที่กำรตลำดช้ีน ำกำรวิจำรณ์  กำรเฝ้ำสื่อบนหน้ำอินเทอร์เน็ต  และกำรสร้ำงข่ำวจำกบท
วิจำรณ์  ล้วนมีนัยที่แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของภำคธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์
ด้วยกันทั้งสิ้น  แม้ว่ำกำรสกัดกั้นบำงเรื่องพอเป็นที่เข้ำใจ  แต่สิ่งเหล่ำน้ัน ถ้ำมีมำกเกินไปล้วนมีอุปสรรคต่อ
กำรแสดงออกทำงปัญญำเป็นอย่ำงยิ่ง 
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 สิ่งเหล่ำน้ีไม่ใช่เรื่องใหม่ในระบบสังคมโลก  กำรใช้ระบบกำรตลำดในกำรกลบเสียงวิจำรณ์ได้เกิด
ข้ึนกับโลกฮอลลีวู้ดมำนำนแล้ว  จนกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ซึ่งเคยรุ่งเรืองในยุค 1960s-1970s ได้ลด
ควำมส ำคัญลงในปัจจุบัน  ภำพยนตร์เหล่ำนั้นแม้จะไม่ได้รับเสียงวิจำรณ์ในทำงบวก  แต่ก็ยังสร้ำงรำยได้
มำกมำยให้กับผู้ผลิต  ระบบกำรวำงแผนกำรตลำดกลำยเป็นสิ่งจ ำเป็น  และหนึ่งในกระบวนกำรวำงแผน
กำรตลำดที่ส ำคัญคือกำรแนะน ำและกำรประชำสัมพันธ์ 

   กำรแนะน ำและกำรประชำสัมพันธ์ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสื่อประเพณีอย่ำง  หนังสือพิมพ์  วิทยุ
โทรทัศน์อีกต่อไป  แต่รวมไปถึงสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วย  ซึ่งดูเหมือนว่ำจะยิ่ง
ทวีควำมส ำคัญมำกขึ้นเรื่อย ๆ  เสียงสะท้อนของกำรวิจำรณ์นั้นไม่ได้อยู่เฉพำะบุคคลที่อยู่ในอำชีพอย่ำงนัก
วิจำรณ์อีกต่อไป  แต่ยังรวมไปถึงค ำตัดสินของเพื่อนหรือคนรู้จัก  ผ่ำนสื่อสมัยใหม่อย่ำงโทรศัพท์มือถือ  
ทวิตเตอร์  เฟซบุ๊ก (Gubbins, 2011 :74) หรือเว็บไซต์  อำทิ กลุ่มบอร์ดทรรศนะ และบล็อก อำทิ เว็บ 
IMDB ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลและควำมคิดเห็นจำกทั่วทุกมุมโลก ท ำให้มีกำรสนทนำเกี่ยวกับภำพยนตร์ไป
ทั่วทุกมุมโลกเช่นกัน  หนึ่งในภำพยนตร์ที่เติบโตได้จำกกำรวิจำรณ์เชิงมุขปำฐะทำงอินเทอร์ เน็ต คือ 
ภำพยนตร์ไทยเรื่อง องค์บำก  ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มแฟนภำพยนตร์หนังแอ็คช่ันทั่วโลก  ก่อนที่จะมีผู้ซื้อไป
จัดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศอย่ำงจริงจัง  อินเทอร์เน็ตกลำยเป็นแหล่งส ำคัญในกำรก ำหนดโชคชะตำของ
ภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ  ยุคนี้จึงเป็นยุคของกำรบริกำรและกำรแนะน ำส่วนตัวอย่ำงแท้จริง 

    รูปแบบและกำรถกเถียงภำพยนตร์ที่เปลี่ยนไปเหล่ำน้ี  ส่งผลให้กำรวำงแผนกำรตลำดเปลี่ยนฐำน
มำอยู่ที่โลกไซเบอร์แทน  กำรแนะน ำและกำรประชำสัมพันธ์ที่อำศัยกำรกระจำยข่ำวผ่ำนวำจำมีบทบำทใน
กำรส่งเสริมภำพยนตร์มำกขึ้น  นักกำรตลำดในปัจจุบันมองว่ำกำรย้ำยฐำนของกำรวิจำรณ์จำกผู้ทรงคุณวุฒิ
มำเป็นผู้ชมนั้นเป็นจุดท้ำทำยในกำรรณรงค์ทำงกำรตลำดเป็นอย่ำงยิ่ง  ควำมคิดเห็นของผู้บริโภคผ่ำนมือถือ
หรือสื่อสังคมต่ำง ๆ สำมำรถท ำให้ภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ ได้ผลก ำไรหรือขำดทุนเลยทีเดียว  ภำพยนตร์
อิสระจ ำนวนมำกสำมำรถสร้ำงรำยได้เป็นกอบเป็นก ำก็ผ่ำนสื่อบุคคลเหล่ำน้ี  กำรควบคุมกำรวิจำรณ์ก็ยำก
ข้ึนทุกที  กำรรณรงค์กำรวิจำรณ์มุขปำฐะเหล่ำน้ีต้องใช้ศิลปะมำกกว่ำวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  ดังจะเห็นได้
จำกกำรสร้ำงเว็บที่ให้บริกำรตรวจสอบบล็อก อำทิ blogpulse.com หรือ technorati.com (Lordanova, 
2012 : 22, 31) เช่นกัน 

 หำกน ำมำวิเครำะห์กำรเคลื่อนไหวและปรำกฎกำรณ์ทั้ง 4 เหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย  ล้วน
แสดงให้เห็นนัยของกำรใช้ระบบดังกล่ำวในวงกำรภำพยนตร์ไทย  เพียงแต่ว่ำผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวง
ภำพยนตร์ดังกล่ำว  ไม่ว่ำจะเป็นผู้สร้ำง  ผู้ชม  นักวิชำกำรภำพยนตร์  และสื่อมวลชนจะทรำบปัจจัยและ
ปรำกฎกำรณ์ในเรื่องนี้อย่ำงชัดเจนได้หรือไม่  เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ปัจจุบันมีเพียงบริษัทจีทีเอชที่ให้
ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้จนเป็นผู้น ำในกำรใช้ระบบกำรวำงแผนกำรตลำดในกำรด ำเนินกำรสร้ำงภำพยนตร์
ไทยแต่ละเรื่อง  ตั้งแต่กำรเขียนบท  กำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ  คุณภำพกำรผลิตที่เพียบพร้อม  จนช่ือผู้
ก ำกับมิใช่สิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงภำพยนตร์เท่ำไรนัก  กำรควบคุมยังรวมไปถึงกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์  
กำรตรวจสอบภำพพจน์ของบริษัทจำกข่ำวอินเทอร์เน็ตต่ำง ๆ  กำรสร้ำงกลุ่มแฟนคลับที่จะช่วยปกป้อง
ผลงำนของบริษัท  องค์ประกอบเหล่ำนี้จึงท ำให้ผลงำนของบริษัทนี้ก้ำวข้ึนมำเป็นที่หนึ่งในกำรผลิต
ภำพยนตร์ในไทย  หรืออำจกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำ บริษัทจีทีเอชได้ใช้โครงสร้ำงกำรพัฒนำธุรกิจภำพยนตร์
แบบฮอลลีวู้ดมำใช้ในกำรวำงแผนสร้ำงภำพยนตร์ในบริษัทของตนนั่นเอง 
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   เพียงแต่ว่ำบริษัทอื่นยังมิได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้  ประกอบกับผลงำนของบริษัท
อื่นน้ันเจำะกลุ่มเป้ำหมำยทั่วประเทศ  มิใช่เฉพำะกลุ่มชุมชนเมืองอย่ำงผลงำนของบริษัทจีทีเอช  ซึ่งกำร
ติดต่อข่ำวสำรผ่ำนสื่ออินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมเป็นสิ่ งส ำคัญส ำหรับผู้ชมฐำนกลุ่มเมืองเหล่ำนี้ 
 สิ่งที่ทำงโครงกำรจะต้องปฏิบัติต่อไปก็คือ  กำรวิจำรณ์ก ำลังก้ำวผ่ำนจำกเดิมที่เป็นปลำยปำกกำ
ของนักวิจำรณ์  มำสู่ฝีมือและฝีปำกที่เกิดจำกผู้ชม  ทำงโครงกำรจะช่วยสรรสร้ำงกำรวิจำรณ์เชิงมุขปำฐะ 
หรือ “ลมปำก” (word of mouth) มำสู่พื้นที่อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงไร  ขณะเดียวกันก็ต้องให้สังคมได้รับรู้ว่ำ
กำรวิจำรณ์มิใช่กำรท ำลำยศิลปะ  แต่เป็นเครื่องมือที่จะส่องทำงปัญญำให้แก่กัน อย่ำงไรก็ตำมมีผู้โต้แย้งว่ำ
กรณีศึกษำทั้ง 4 ข้อนั้นถือได้ว่ำล้วนเป็นวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ด้วยกันทั้งสิ้น  ควรจะเข้ำใจว่ำสิ่งเหล่ำนี้ล้วน
เป็นวัฒนธรรมของไทยทั้งสิ้น 

   แต่ผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรเคลื่อนไหวดังกล่ำวเป็นวัฒนธรรมเชิงลบ ถ้ำจะให้ด ำรงอยู่  จ ำเป็นจะต้อง
พิจำรณำถึงกำรอยู่ร่วมกัน  โดยไม่สกัดกั้นหรือท ำลำยวัฒนธรรมกำรแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 3.2 สถำบันกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์โดยตรง  มิได้มีส่วนสนับสนุนวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์
ในภำพยนตร์มำกเท่ำที่ควร ทุกสถำบันกำรศึกษำล้วนมีกำรเปิดอบรมวิชำภำพยนตร์  แต่มีเพียงไม่กี่แห่ง
เท่ำนั้นที่จัดได้ว่ำเข้มข้น  ส่วนใหญ่เกิดจำกควำมขวนขวำยของผู้สอนเอง  และผู้เรียนส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้ให้
ควำมสนใจในวิชำภำพยนตร์วิจำรณ์อย่ำงจริงจัง  

แต่ผลกำรวิจัยของทำงโครงกำรก็พบว่ำ นักวิจำรณ์รุ่นต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทย  ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันล้วนมิได้จบกำรศึกษำทำงภำพยนตร์โดยตรง  ส่วนใหญ่เป็นกำรขวนขวำยและศึกษำด้วย
ตนเอง  ควำมรู้ต่ำง ๆ ไมว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  ล้วนเป็นองค์กรอิสระ อำทิ หอภำพยนตร์  หรือ
สถำบันกำรศึกษำที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์ อำทิ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร  ขณะเดียวกัน เรำก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ำ กำรอบรมวิจำรณ์ภำพยนตร์ในสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเข้มข้นอยู่ 1-2 แห่งนั้น  ล้วนเกิดจำก
ผู้สอนที่เป็นนักวิจำรณ์โดยตรง  ไม่ว่ำจะเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษก็ตำม  ดังนั้นในกำรพัฒนำ
ก้ำวต่อไป ควรจะน ำข้อจ ำกัดและข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อหำแนวทำงร่วมที่ดีที่สุดต่อไป  

4. ข้อสังเกตท่ีมีนัยต่อการวิจัย 

 4.1 รูปแบบและเนื้อหำในกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ของไทยได้มีกำรปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลำ  แม้จะมิได้ด ำเนินไปอย่ำงรวดเร็ว แต่ก็แสดงให้เห็นกำรเช่ือมโยงกับยุคสมัยและวิถีแบบไทย
ตลอดเวลำ อำทิ บทแนะน ำขนำดสั้นหรือกำรแนะน ำโดยบุคคลที่มีช่ือเสียงตำมนิตยสำรนั้น  ส่วนหนึ่งเป็น
เพรำะพฤติกรรมของคนอ่ำนในปัจจุบันที่ไม่นิยมข้อมูลที่มีเนื้อหำยำว  อันเนื่องมำจำกเกิดสื่อใหม่มำกข้ึน  
จนกลำยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยข่ำวสำร 

 4.2 กำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์  ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งอินเทอร์เน็ตต่ำงมีรำกฐำนเหมือนกัน  
เพียงแต่ควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน  ถ้ำหำกมีกำรส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อำจจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเขียนกำรวิจำรณ์ในสื่อที่อ่อนแอกว่ำได้ 

    4.3 พัฒนำกำรของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในไทย  จำกผลกำรวิจัย สำขำภำพยนตร์ได้ข้อสรุปว่ำ
สำมำรถแบ่งนักวิจำรณ์ร่วมสมัยได้เป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่เติบโตมำจำกนักสื่อสำรมวลชน  รุ่นรอยต่อ และ
รุ่นอินเทอร์เน็ต  แต่ถ้ำมองรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผู้วิจัยพบว่ำประเด็นดังกล่ำวสำมำรถน ำมำศึกษำ
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ในเชิงพัฒนำกำรของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ไทยได้ทั้งระบบ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยลักษณะกำร
เติบโตของนักวิจำรณ์ในไทยมีควำมแตกต่ำงจำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงในภำพยนตร์ของโลกอยู่
ค่อนข้ำงมำก  ขณะที่ยุคทองของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์โลกนั้นเกิดข้ึนในทศวรรษ 1960s - 1970s อันเป็น
ผลสืบเนื่องมำจำกควำมรุ่งเรืองของภำพยนตร์ในช่วงนั้น  จนกล่ำวได้ว่ำยุคทองของกำรวิจำรณ์ไม่สำมำรถ
เกิดข้ึนได้เช่นเดิมอีก เพรำะควำมรุ่งเรืองของภำพยนตร์โลกก็ได้ผ่ำนพ้นไปเช่นกัน  แต่กำรเคลื่อนไหว
ดังกล่ำวอำจจะไม่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของภำพยนตร์ไทย  เพรำะควำมก้ำวหน้ำของภำพยนตร์ไทยเพิ่ง
เกิดข้ึน และควำมรุ่งเรืองของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ก็เพิ่งเกิดข้ึนในยุคนี้เช่นกัน 

นอกจำกนี้กำรเติบโตของนักวิจำรณ์ไทยนั้นมีลักษณะพิเศษที่แตกต่ำงจำกโลกตะวันตกที่ผู้ชม
สำมำรถเข้ำถึงสื่อภำพยนตร์ได้ง่ำยดำยกว่ำผู้ชมชำวไทย  นักวิจำรณ์ในโลกตะวันตกถูกแบ่งเป็น รุ่นที่เติบโต
จำกสมำคมทำงวัฒนธรรมหรือภำพยนตร์ต่ำง ๆ ที่เรียกว่ำ cinemathque ก่อนจะมำเป็นนักวิจำรณ์รุ่น
ภำพยนตร์สู่จอแก้ว  จนมำเป็นรุ่นอินเทอร์เน็ตในที่สุด  แต่นักวิจำรณ์รุ่นอินเทอร์เน็ตของไทยมำจำกปัจจัย
สนับสนุนต่ำงกัน  ถ้ำน ำมำศึกษำในรำยละเอียดมำกข้ึน  จะน ำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรศึกษำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในระดับสำกลได้ 

4.4 ในกำรศึกษำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในโครงกำรนี้  เป็นกำรศึกษำในเชิงวงกว้ำง  ยังมิได้ลงลึกใน
รำยละเอียดทั้งหมด  ด้วยข้อจ ำกัดในเรื่องข้อมูลที่มีอยู่อย่ำงมหำศำลและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย  
ประกอบกับผู้วิจัยต้องกำรจุดประกำยควำมคิดใหม่ในกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในวงกำร
วิชำกำรไทย  ซึ่งแต่เดิมจะเป็นกำรศึกษำในเชิงนักวิจำรณ์เพียงอย่ำงเดียว (authorship) และมักจะเป็นนัก
วิจำรณ์ที่มีช่ือเสียง  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษำในวงกว้ำง  เพื่อจุดประกำยทำงควำมคิดและน ำประเด็นที่ได้มำจำก
กำรศึกษำในครั้งนี้  น ำไปพัฒนำสู่กำรวิจัยเชิงลึกได้มำกข้ึน อำทิ กำรเขียนบทวิจำรณ์ข้ำมสื่อของนักวิจำรณ์
ที่ใช้สื่อหลำกหลำย  บทวิจำรณ์ในนิตยสำรเฉพำะด้ำน  กำรเขียนต่อยอดจำกภำพยนตร์  กำรประเมิน
คุณค่ำจำกองค์ประกอบเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของภำพยนตร์  กำรประเมินคุณค่ำภำพยนตร์ในเรื่องรำยได้  
กำรมองภำพยนตร์ในฐำนะเครื่องมือทำงวัฒนธรรมมำกกว่ำสุนทรียภำพ  กำรเช่ือมโยงระหว่ำงกลุ่มแฟน
คลับกับวัฒนธรรมแม่ยก  เป็นต้น หำกมีกำรน ำประเด็นเหล่ำนี้ไปศึกษำต่อ  จะค้นพบขุมทรัทย์ทำงกำร
วิจำรณ์อีกมำกมำย  โดยโครงกำรจะน ำบำงประเด็นไปพัฒนำต่อไปในภำคที่ 5 

 4.5 กำรเพิ่มข้ึนของปริมำณหรือเนื้อที่กำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์มิได้เป็นหลักประกันในควำม
รุ่งเรืองของกำรวิจำรณ์เสมอไปโดยตรง  สำขำภำพยนตร์พบว่ำบทวิจำรณ์ที่พบเห็นในนิตยสำรภำพยนตร์ที่
มีเนื้อที่กว่ำ 2 หน้ำเต็ม  แต่ผู้เขียนส่วนหนึ่งก็ยึดติดกับกำรเล่ำเนื้อเรื่อง  แทนที่จะให้ควำมส ำคัญกับเรื่องอื่น 
ๆ  นอกจำกนี้พื้นที่กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ส่วนหนึ่งถูกลดควำมส ำคัญลง  เป็นเพียงพื้นที่ทำงวัฒนธรรมรวม  
ไม่แตกต่ำงจำกข่ำวภำพยนตร์ทั่ วไป มิ ใช่ควำมงำมและพลังทำงปัญญำที่ ได้มำจำกกำรวิจำรณ์  
 4.6 ในเรื่องของอิทธิพลทำงทฤษฎีและควำมรู้จำกตะวันตกนั้น มีผู้โต้แย้งว่ำองค์ควำมรู้ทำงทฤษฎี
กำรวิจำรณ์ล้วนมำจำกทำงตะวันตกด้วยกันทั้งสิ้น  ในกำรศึกษำใด ๆ ไม่สำมำรถปฎิเสธอิทธิพลเหล่ำน้ี 

แต่ผู้วิจัยเห็นว่ำ ปัจจุบันวงกำรศึกษำตำมสถำบันต่ำง ๆในเอเชียเริ่มยอมรับกันว่ำ ทฤษฏีทำง
ตะวันตกไม่สำมำรถอธิบำยวิธีคิดแบบเอเชียได้ทั้งหมด  พร้อมกับได้มีกำรกระตุ้นให้มีกำรสร้ำงแนวคิดที่
เติบโตมำจำกวัฒนธรรมเอเชียและไทยมำกข้ึน  ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่กระท ำมิได้  เพียงแต่ผู้ศึกษำจ ำเป็นจะต้อง
ยึดตัวบทหรือภำพยนตร์เป็นหลักในกำรศึกษำ และพยำยำมอธิบำยข้อค้นพบที่ได้มำจำกตัวบทนั้น  ซึ่งอำจ
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สนับสนุนได้ทั้งทฤษฎีตะวันตกและเอเชีย รวมทั้งไทย อำทิ มุมมองในเรื่องภำพยนตร์เป็นสิ่งมีชีวิตนั้น  เป็น
ต้น 

 4.7 กำรเช่ือมโยงกับกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในต่ำงประเทศ  ในกำรศึกษำของโครงกำรที่ 4 ทั้ง 2 
ระยะ  สำขำภำพยนตร์ได้มีกำรค้นคว้ำข้อมูลต่ำงประเทศอยู่มำกมำย  แต่ยังมิได้น ำมำเผยแพร่และเช่ือมต่อ
กับผลกำรวิจัยในไทยเท่ำที่ควร  ด้วยข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำและปริมำณของเนื้อหำที่มีมำก อำทิ กำรวิจำรณ์
ภำพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชำติ ในสื่อต่ำงประเทศ เป็นต้น  ผู้วิจัยเห็นว่ำควรจะมีกำรน ำข้อมูลในส่วนนี้
มำเช่ือมต่อกับผลกำรวิจัยในไทยและน ำเสนออย่ำงเป็นระบบในโครงกำรภำคที่ 5 สืบต่อไป 
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ภาคผนวกที่ 2 

บทสัมภาษณ์นักวิจารณ์ 
 

 

1. ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ 

2. คันฉัตร รงัษีกำญจน์สอ่ง 

3. อลงกต ใหม่ด้วง (กัลปพฤกษ์) 

4. เอกรำช มอญวัฒ มอญวัต 

5. Hubert Nigoret 
6. ชำคร ไชยปรีชำ 
7. บดินทร์ เทพรตัน์  

8. วิวัฒน์ เลิศววิัฒน์วงศำ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : ไม่แจ้ง  

นามปากกา : ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ 

พื้นที่การท างานวิจารณ์ : ฟิลม์แมก, ออล แมกกำซีน บล็อกและแฟนเพจ 

ผู้สัมภาษณ์ : อัญชลี ชัยวพร  วันที่สัมภาษณ์ : 21 สิงหำคม 2554 

ผู้ถอดเทป :  อัญชลี ชัยวพร 

================================================================= 

เริ่มสนใจหนังตั้งแต่เม่ือไรคะ 

ผมชอบดูหนังมำตั้งแต่เล็ก  ตั้งแต่เรียนชั้นประถม  มันเหมือนเป็นกิจกรรมของที่บ้ำน  เรำจะเช่ำหนังจีนชุดมำดู  พอเสำร์
อำทิตย์ก็เข้ำมำกรุงเทพดูหนังกับพ่อ  พอตอนจบ ม.3  ผมสอบเข้ำเตรียมอุดมศึกษำไม่ติด  พ่อก็ปลอบใจด้วยกำรพำไปดู
หนัง2 เรื่องติดกัน  คือ ชีวิตผมผูกพันกับหนังมำตั้งแต่เด็ก  สมัยเด็ก ๆ ก็ชอบอ่ำนนิตยสำรฟิลม์วิว เอ็นเตอร์เทน  แต่ไม่ได้
คิดว่ำจะมำเขียนเรื่องหนัง   

 มำเริ่มเขียนหนังจริง ๆ ตอนปีท้ำย ๆ ของกำรเรียนหมอแล้วครับ  เริม่จำกกำรเขียนพันทิปกับเว็บไทยดีวีดี  ด้วย
ควำมที่ผมเป็นคนชอบอ่ำนค ำวิจำรณ์  ผมก็เริ่มเข้ำไปตอบ  เวลำผมตอบที  ก็ชอบตอบยำว ๆ มันก็เริ่มมีควำมคิดอยำกจะ
คุย  ก็เลยไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดไทยดีวีดี  และพันทิป  เล่ำสู่กันฟัง  หลังจำกน้ันมีคนแนะน ำให้ไปเขียนในบล็อก  เพรำะ
มันสำมำรถเก็บไปได้เรื่อย ๆ  คนจะไปรื้ออ่ำนเม่ือไรก็ได้  ช่วงเขียนบล็อกก็มีคนแนะน ำว่ำน่ำจะลองส่งไปพิมพ์ที่ไหนได้  
ผมก็เคยลองส่งไปให้หลำยเล่มพิจำรณำนะครับ  พิมพ์ออกมำลงกระดำษชัดเจน  โดยต้นฉบับเหมือนอย่ำงในบล็อกทุก
อย่ำง ส่งไปตำมส ำนักพิมพ์ 3-4 เล่ม  ส่วนที่เป็นบทควำม  ผมก็ใช้วิธีส่งแบบเป็นลิงค์ไปอย่ำงสตำร์พิคส์  แต่ตอนน้ันเป็นที่
รู้จักเฉพำะในบล็อก  ทุกที่ก็เงียบหมด  มีเฉพำะมติชนเท่ำน้ันที่ตอบมำว่ำไม่ผ่ำน  ผมก็คิดว่ำตัวเองจะไม่เหมำะ  มำตรฐำน
ไม่ถึง 

 แต่อยู่ดี ๆ มีอยู่คนที่ท ำส ำนักพิมพ์  เขำก็มำชวนว่ำสนใจรวมเล่มไหม  แต่ผมคิดว่ำมันคงจะไม่เหมำะถ้ำเรำจะ
ลอกสิ่งที่มำจำกบล็อกไป ใครจะมำซ้ือในเม่ือเว็บมันมีอยู่แล้ว  ผมคิดว่ำถ้ำรวมบทวิจำรณ์หนังอำจจะขำยยำก ผมก็เลยใช้วิธี
คิดใหม่  เอำมำรวมเป็นธีมใหม่  น่ังแก้ไขใหม่  แล้วก็ส่งไป  เขำก็โอเค  พอออกมำได้เล่มแรก  ก็มีคนมำชวนไปเขียน
คอลัมน์  จำกน้ันก็ต่อมำเรื่อย ๆ  

  

เขียนอยู่นานไหมกว่าจะมาได้รวมเล่ม 

ประมำณ 2-3 ปี  ก็ส่งไปตำมที่ต่ำง ๆ  หลังจำกน้ันอีก 2-3 เดือนก็มีคนขอรวมเล่ม 

 

ตอนนี้มีรวมกี่เล่มเท่าไรแล้วค่ะ   
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6 เล่ม เป็น 2 ส ำนักพิมพ์  เป็นส ำนักพิมพ์ที่เรียกผมไปเขียนคอลัมน์ให้นิตยสำรของเขำ  นิตยสำรวัยรุ่นชื่อ ครีม  เขียนไป
ระยะหน่ึง  เขำขอให้รวมเล่ม  ก็มีกำรแก้ไขใหม่  เป็นเล่ม 3 จำกน้ันก็ต่อมำเรื่อย ๆ  

 

เนื้อหาของทั้ง 6 เล่มเป็นการรวมงานเก่าหรือเขียนใหม่ 

ผสมกันครับ  เล่มแรกเน้ือหำจะคล้ำยงำนบล็อกเกือบทั้งหมด  แต่จะมีกำรเรียงเรียงส่วนที่เป็นกำรวิจำรณ์หนัง  เป็น
ส่วนตัวจะตัดไป  เช่นชอบไม่ชอบ  จะเก็บไว้และเพิ่มเติมแง่มุมทำงด้ำนจิตวิทยำลงไป  แรงจูงใจ  ข้อคิดของควำมรัก   

 ส่วนเล่มต่อ ๆ มำ  ผมจะคิดเป็นธีมแต่ละเล่มไว้ก่อน  แล้วแยกประเด็นออกไป  โดยยกตัวอย่ำงจำกหนัง  ไม่ได้
เน้นจำกหนังโดยหนัง  เน้นประเด็นทำงจิตวิทยำ แล้วยกตัวอย่ำงจำกหนัง  เล่มแรก มี 25 บทควำม  ก็วิเครำะห์จำกหนัง 
25 เรื่อง  แต่เล่ม 2 มี 9 ประเด็น  เช่น death and dying พูดถึงประเด็นก่อน  แล้วค่อยยกตัวอย่ำงจำกหนัง  หรืออีก
เล่มหน่ึง  เม่ือฉันลืมตำโลกเปลี่ยนไป  ผมจะคิดให้เป็นเหมือนไดอำรี่  52 สัปดำห์  ถ้ำเขำก ำลังจะตำยจะเป็นอย่ำงไร  แต่
ละบทก็จะเป็นกำรร ำพันสั้น ๆ  มีกำรยกข้อควำมจำกหนัง  แล้วค่อยมำขยำยมุมทำงจิตวิทยำ  ผมไม่ได้พูดถึงหนังเลย  แค่
ยืมชีวิตและตัวละครของหนังมำกกว่ำ  แต่พอท้ำยเล่ม  เรำก็จะเฉลยว่ำได้แรงบันดำลใจจำกหนังเรื่องไหนบ้ำง  แต่ละเล่ม
จะไม่ได้พูดถึงหนังร้อยเปอร์เซ็นต์  คนที่ไม่ได้ดูหนัง  ก็อ่ำนได้ 

 

แบบนี้ต้องท าการบ้านหนกัมากเลยใช่ไหม 

ครับ  เพรำะต้องให้เข้ำกับธีมด้วย  พยำยำมท ำไม่ให้ดูเป็นหนังมำกเกินไป    แต่ละบทจะเป็นเรื่องรำวบ้ำง  เป็นไดอำรี่บ้ำง  
เรำไม่ได้ออกเป็นหนัง  เพรำะอะไร  คนถึงมีควำมหลำกหลำย  พอดีที่ผมเรียนมำเป็นจิตเวช  ก็จะเจอคนไข้ที่เจ็บปวดจำก
ควำมรักค่อนข้ำงมำก  ก็จะเจอแง่มุม  ผมก็จะออกแบบเป็นตัวละคร 3 ตัว  แต่ละคนก็พบกับเหตุกำรณ์ควำมเจ็บปวดจำก
ควำมรักที่แตกต่ำงกันออกไป  เช่น แม่ที่ก ำลังจะเสียลูกจำกควำมตำย  ผู้หญิงที่ถูกทิ้ง  แต่ละบทก็จะหยิบหนังมำเข้ำมำ
เก่ียว  ก็จะไม่วิจำรณ์  แต่จะพูดถึงวงจรของชีวิต   

 

ตอนนี้ท างานด้านไหนบ้าง 

ก็เขียน 2 เล่ม คือ ฟิลม์แมกซ์ กับ ออล แม็กกำซีน (All Magazine)  และออกทีวีของทรูวิชั่น  รำยกำรคุยกับหนัง  แต่
ละสัปดำห์ก็มีโจทย์ให้หนังเรื่องหน่ึง  ดูแล้วก็จะได้อะไร  อย่ำงไร  เขำติดต่อมำตอนแรกให้ผมไปพูดคุยในฐำนะหมอ เรื่อง 
ควำมรุนแรงในครอบครัว  พอไปออกรำยกำรแล้ว  พบกับโปรดิวเซอร์รำยกำร  เขำมำติดต่อในฐำนะคนเขียนหนังสือ 

 

ท างานมาตอนนี้กี่ปแีล้ว  พบว่าการเขียนในแต่ละสื่อต่างกันอย่างไร 

6-7 ปีแล้วครับ  ต่ำงกันมำกครับ  ในสื่ออินเตอร์เน็ตก็แตกต่ำงกัน  ตอนหลังผมไม่ค่อยได้เขียนในบล็อกแล้ว  มำเขียน
ในเฟซบุ๊กแทน  ข้อดีของมันก็คือเขียนอะไรก็ได้ที่อยำกเขียน  จะเขียนเม่ือไรก็ได้  ไม่อยำกเขียนก็ได้ 

2. มีฟีดแบ็ค  ซ่ึงเป็นประโยชน์มำกส ำหรับคนที่เขียนไซเบอร์  สมัยก่อนคนที่มำวิจำรณ์ว่ำชอบ  แสดงว่ำเรำเขียนโอเค  แต่
ถ้ำเรำเขียนแล้ว คนอ่ำนแล้วงง ๆ บอกว่ำไม่ใช่ม๊ัง  เรำก็มีโอกำสทบทวนว่ำข้อเขียนของเรำมีปัญหำตรงไหน   
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 แต่ถ้ำเขียนลงส่ือกระดำษ  ข้อดีก็คือมี บก. ซ่ึงบำงทีเรำคิดว่ำเรำเขียนดีแล้ว แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ดี  หนังสือน่ี
บ่อยมำก  เพรำะเขำขอมำปรับโน่นปรับน่ี  แรก ๆ ก็รู้สึกขัดใจ  เพรำะไม่เคยมีใครมำแก้งำนของเรำ  แต่พอมำปรับแล้วดี
ขึ้น  เรำก็รู้สึกว่ำดี  ช่วยเรำ  แต่ช่วยคนละแบบ  บล็อกเป็นกำรช่วยเรำจำกคนอ่ำน  แต่สื่อกระดำษ เป็นค ำวิจำรณ์จำกคน
ท ำหนังสือ  คนที่มีประสบกำรณ์ 

 นิตยสำรมีเรื่องเวลำเข้ำมำเก่ียว  ต้องส่งในเวลำที่จ ำกัด  มีควำมกดดันอยู่  บล็อกน่ีผมต้องรับผิดชอบเอง  เขียน
ไม่ดี  ก็ไม่เป็นไร  แต่พอเป็นสื่อกระดำษปุ๊บ  ถ้ำเขียนแล้ว  คนอ่ำนไม่ชอบ  ก็รู้สึกกดดันอยู่บ้ำงเหมือนกัน 

 โทรทัศน์  เพิ่งเริ่มมำได้ 1-2 เดือน  ก็ยังไม่ทรำบผลสักเท่ำไร  ก็สนุกไปอีกแบบ  มีกำรแอ็คชั่น  แลกเปลี่ยนกับ
พิธีกร  มีอีกคนที่เสนอควำมคิด  ผมมองว่ำกำรเขียนเป็นอำชีพที่มีอ ำนำจ  เรำจะเขียนอะไรก็ได้  แต่พอมำเป็นรำยกำร
โทรทัศน์  ที่จะต้องไปถึงผู้ชมจ ำนวนมำก  ก็จะยิ่งมีฟีดแบ็คมำกขึ้น  แค่ผู้ร่วมรำยกำร  บอกว่ำไม่เห็นด้วย  เรำก็ต้องมำฝึก
ให้รู้จักฟังมำกขึ้น  มีเวลำทบทวน  กลับมำดูตัวเองมำกขึ้น  อีกอย่ำงสื่อทีวีมีควำมเป็นเอ็นเตอร์เทนมำกกว่ำ  ถ้ำไปพูด  เรำ
ไม่ใช่ดำรำ  มีบุคลิกเหล่ำน้ัน  บำงคนถนัดเขียน  แต่ถ้ำบุคลิกไม่ได้  กำรไปออกสื่อทีวี  ก็อำจจะยำก 

 ส่วนของผม เวลำพูด  ก็จะเน้นชอบ ไม่ชอบ  ผสมกับจิตวิทยำหน่อย  คล้ำย ๆ เขียนลงเฟซบุ๊กน้ัน เช่นว่ำ ท ำไม
ตัวละครไม่ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตคู่ 

 

ที่บอกว่าอันที่ลงบล็อกต้องมาตัดส่วนที่เปน็ส่วนตัวมาก  พอมาเขียนหนังสือกับออกรายการทีวี  ต้องเตรียมอะไรแบบ
นี้ไหม 

หนังสือน้ีต้องเตรียมครับ  กำรเขียนหนังสือแตกต่ำงจำกบล็อกอีกอย่ำง  ตรงที่คนเขียนบล็อกไม่ต้องมำรับผิดชอบเหมือน
หนังสือที่อำจจะขำยไม่ออก  งำนที่ออกมำจะต้องขึ้นอยู่กับเขำได้  อย่ำงที่เรำบอกว่ำอยำกออกงำนวิจำรณ์  แต่เขำบอกว่ำ
ขำยไม่ได้  เรำก็ต้องปรับ  รักษำสิ่งที่เป็นตัวเรำ  และสิ่งที่เป็นตัวเขำด้วย  ท ำให้มีก ำลังทั้ง 2 ฝ่ำย  น่ีเป็นสำเหตุที่ผมต้อง
คิดเสมอ ว่ำ 1. ผมอยำกเขียนไหม  2. ผมเขียนแล้ว มีคนอยำกอ่ำนไหม เรำก็จะเสนอส ำนักพิมพ์ประมำณน้ี  ซ่ึงมันจะต่ำง
จำกบล็อก  คนอ่ำนจะต้องเสียเงินซ้ือ  เพรำะฉะน้ัน  เขำก็ต้องกำรอะไรที่มันแตกต่ำง  ไม่ใช่แค่อ่ำนฟรี 

 ส่วนกำรออกไปพูดน้ี  มันยำกกว่ำตรงที่ว่ำ ต้องเตรียมสคริปต์  ถ้ำเรำเขียนหนังสือไม่ออก  เรำออกไปพักสักครู่  
กลับมำเขียนได้  แต่ถ้ำเป็นสคริปต์  มันมีกำรอัดเทปต่อเน่ือง เรำต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะไปออกรำยกำร 

 

คิดว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นในตัวทีท่ าให้มีแฟนอยู่ 2-3 หม่ืน  รวมทั้งแฟนอ่านหนังสือ 

ผมไม่แน่ใจว่ำ แฟนที่ซ้ือหนังสือจะเป็นแฟนมำนำน  หรือเป็นแฟนใหม่ที่เผอิญเป็นแฟนมำนำน  คิดว่ำกลุ่มแรกน่ำจะ
มำกกว่ำ   

 ผมคิดว่ำ 1. ลักษณะของสื่อไซเบอร์ก็มีส่วน  ถ้ำย้อนไปตั้งแต่เม่ือ 5-6 ปีก่อน  คนที่เขียนมำนำนแบบน้ีไม่ค่อยมี
หรอกครับ  ส่วนใหญ่เขียนไปแค่ 1-2 ปีก็เลิก  2. มันเป็นสื่อที่ฟรี  คนเข้ำถึงได้ง่ำย  อย่ำงหนังสือฟิลม์แมกซ์  ไบโอสโคป 
จะต้องเป็นคอหนัง  ชอบมำก  แต่คนส่วนหน่ึงไม่ซ้ือ   

 3. อีกข้อคือ คนอ่ำนมักรู้สึกเหมือนกับว่ำ บล็อกเกอร์ไม่ได้รับเงินค่ำจ้ำงเหมือนคอลัมนิสต์ อำรมณ์เหมือนคนดู
ด้วยกัน  ท ำให้คนอ่ำนชอบเข้ำไปอ่ำนรู้สึกเหมือนมันสดดี   
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 4. อีกอย่ำงคือลักษณะงำนเขียนผม  ไม่ได้ยำกมำก เลยน่ำจะเข้ำถึงคนอ่ำนง่ำย เวลำพูดถึงงำนวิจำรณ์หนัง  มัน
จะมีอยู่หลำยแบบ  ส่วนใหญ่จะเป็นคนในสำยน้ี  เช่น โลว์คีย์ (low-key)  ไฮคีย์ (high-key)  ซ่ึงผมชอบอ่ำน  เพรำะ
ผมเป็นคอหนัง   แต่ของผมมันไม่ได้เป็นแบบน้ัน  ของผมจะตื้นกว่ำ  แต่เป็นเรื่องของคนทั่ว ๆ ไป  เรื่องของกำรใช้
ชีวิตประจ ำวัน  เป็นเรื่องจิตวิทยำ  คนมีชีวิตแบบน้ีมำกกว่ำ  แต่ละครั้งที่ผมเขียน  พยำยำมเขียนให้อ่ำนง่ำยด้วย  
สมัยก่อน  คนบอกว่ำจิตวิทยำเป็นเรื่องยำก  เป็น soft science ที่เข้ำถึงคนยำก  อย่ำงฟรอยด์  อ่ำนแล้วอ่ำนอีก  แต่ผม
จะเขียนให้ 1. อ่ำนแล้วรู้เรื่อง 2. ไม่พยำยำมจับทฤษฎีที่เป็นจิตวิเครำะห์ที่ยำกเกินไป 

 

นอกจากเนน้ความง่ายแล้ว  เวลาจะเลือกหนังเขียนท าอย่างไร  เห็นอยู่ต่างจังหวัดด้วย 

ผมเข้ำกรุงเทพทุกสัปดำห์ครับ  ท ำงำนด้วย  ก็ได้ดูหนังสัปดำห์ละ 1-2 เรื่อง  ส่วนหนังแผ่นก็ดูได้ทุกวัน  ส่วนวิธีกำรเลือก  
ก็คือเลือกเรื่องที่อยำกดู  ถ้ำเรื่องไหนไม่อยำกดู  ก็ไม่ดู  ผมโชคดีทีนิ่ตยสำรที่ผมเขียน  ไม่ได้มีกำรสั่งให้ไปดู  อยำกเขียน
เฉพำะในสิ่งที่อยำกเขียน 

 

เขียนในเชิงจิตวิทยาทุกเรื่องหรือเปล่า 

ก็ไม่เชิงจิตวิทยำลึกทุกเรื่อง  เป็นลักษณะจิตวิทยำประยุกต์มำกกว่ำ  อย่ำงเรื่อง Black Swan อำจจะลึกสักนิด  ก็จะมอง
ในเรื่อง psycho-dynamic แต่พอผมมำเขียน Blue Valentine กับ Last Night จะไม่เอำทฤษฎีอะไร  แต่จะมอง
ควำมสัมพันธ์ของคนที่มีปัญหำ  ท ำไมคนที่รักกันในตอนต้น จะเกิดปัญหำในตอนหลังได้อย่ำงไร  โดยเอำจำกประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนของเรำ  โดยไม่โยงกับทฤษฎีของใคร   

 

ทางด้านการเขียนล่ะค่ะ  ได้มาจากไหน 

กำรอ่ำนหนังสือมำกเป็นส่วนหน่ึง  นิตยสำรหนังน่ำจะมีส่วน  ผมอ่ำนมำตั้งแต่ประถมปลำย มำจนถึงมัธยม  แต่สิ่งที่ผมคิด
ว่ำมีส่วนอย่ำงมำกคือ กำรเขียนไปเรื่อย ๆ  ผมเคยอ่ำนงำนชิ้นแรก ๆ ในบล็อก  ผมเองยังคิดว่ำเขียนแบบน้ี ก็ตลกดีนะ  
กำรเขียนไปเรื่อย ๆ  กำรอ่ำนค ำวิจำรณ์ของผู้อ่ืน  แล้วมำปรับ  ก็มีส่วน   

 

ได้เขียนบล็อกอีกไหม 

หลังจำก ลัดดำแลนด์  ผมก็ไม่ได้เขียนบล็อกอีกเลย  ไม่มีเวลำจริง ๆ ครับ  เพรำะต้องใช้เวลำนำนมำก  ทั้งกำรเอำรูปลง  
คนอ่ำนก็ไม่ได้เข้ำถึงได้ง่ำย  แต่เฟซบุ๊กน้ันพอเขียนแล้ว มันขึ้นแจ้งเตือนให้คนที่กด like รู้ในทันที ไม่ต้องพยำยำมเข้ำมำ
หำเหมือนบล็อก   โดยเฉพำะในสภำวะของสังคมเร่งด่วนในขณะน้ี  อีกเหตุผลหน่ึงก็เพรำะว่ำตอนน้ีผมเขียนลงหนังสือมำก
ขึ้น  ช่วงแรกๆ ที่ผมเขียนลงสื่อกระดำษแบบน้ี  ผมก็เขียนลงบล็อกเหมือนอย่ำงเดิม  แต่พอเวลำจะเขียนให้หนังสือ  ผมก็
ไม่รู้จะเขียนถึงหนังเรื่องอะไรแล้ว  เพรำะเขียนไปหมดแล้ว   

 

การเขียนลงเฟซบุ๊กนั้น  เนื้อหาค่อนข้างสั้น 
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ใช่ครับ  เขียนได้แต่ว่ำ ชอบ ไม่ชอบ  สั้น ๆ  ซ่ึงบำงทีคนอ่ำนก็ไม่อยำกอ่ำนอะไรลึก ๆ ส่วนประเด็นแง่จิตวิทยำที่ลึกและมี
เน้ือหำยำว ผมก็เอำไปเขียนลงนิตยสำร   

 

กระแสตอบรับของผู้อ่านใน 3 กลุ่มเหมือนกันไหม 

ในสื่ออินเทอร์เน็ตน้ีวัดง่ำย  แต่สื่อนิตยสำรน้ีวัดยำก  ต้องไปถำมกองบก. ซ่ึงผมเองก็ไม่ทรำบ  ผมจะทรำบแต่คนที่มำเขียน
ตอบในเฟซบุ๊กของผม  ซ่ึงหลำยคนก็ตำมไปอ่ำนในนิตยสำร  มันมืดครับ 

 

เท่าที่เขียนมา  พบปัญหาอะไรบ้างไหม 

มีเยอะครับ  บำงช่วงก็ไม่รู้ว่ำจะเขียนอะไร  บำงทีก็เบื่อ บำงทีมีประเด็น  แต่ไม่รู้จะเรียบเรียงออกมำอย่ำงไร ผมก็ใช้วิธีไม่
เขียน  ซ่ึงเฟซบุ๊กกับบล็อกน้ันท ำได้  แต่พอเป็นนิตยสำรและสื่ออ่ืน ๆ ก็ท ำไม่ได้    บำงทีก็มีปัญหำว่ำผมไม่รู้เรื่องน้ัน เช่น 
ประวัติฝรั่งเศส-อัลจีเรีย   แม้เรำจะเขียนในแง่จิตวิทยำได้  แต่มันก็ไม่ครบ  เรำต้องไปอ่ำนเพิ่ม  ควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์บ้ำง  
หรือควำมรู้เรื่องหนัง  ผมก็ไปซ้ือต ำรำมำ  กำรตัดต่อ  แสง สี เสียง  ก็รู้เพียงพื้น ๆ ไม่ได้เอำมำใช้มำกนัก  เพรำะผมคิดว่ำมี
คนรู้มำกกว่ำอยู่แล้ว  เขำก็จะพูดถึงประเด็นเหล่ำน้ันอยู่แล้ว  

 

 

หลัง ๆ นี้เห็นจิตแพทย์มาเขียนวิจารณ์เยอะมาก  คิดว่าท าไมคะ แล้วประสบความส าเร็จด้วย 

ผมเห็นหมอทั่วไปมำเขียนเหมือนกัน  แต่ถ้ำถำมเรื่องจิตแพทย์น้ัน  ผมคิดว่ำจิตเวชมันก็เหมือนกับกำรดูหนัง  เป็นงำนที่เรำ
ดูคน  เช่น ผิดหวัง อกหัก  ยำกตำย  หน้ำที่หมอเรำก็ดูว่ำท ำไมเขำอยำกตำย  ท ำไมอีกหลำยสิบคนอกหักแล้วไม่อยำกตำย  
เม่ือเรำมำศึกษำ  เรำก็ดูว่ำพื้นฐำนตั้งแต่วัยเด็ก   หนังทุกเรื่อง  ไม่ว่ำจะเป็นหนังผี  ถ้ำเขียนบทดี ๆ มันล้วนมีที่มำ  อะไรที่
ท ำให้ตัวละครหรือผีเป็นแบบน้ี  มันก็ไปด้วยกันได้ 

 

เคยเอาหนังไปแนะน าคนไข้บ้างไหม 

ในกำรเป็นวิทยำกรบรรยำย  หนังเป็นตัวช่วยในหลำย ๆ ครั้ง  เช่น ปัญหำสุขภำพจิตเด็กที่เป็นออทิสติก  ผมก็จะเอำหนัง
เรื่อง Marathon มำฉำยให้พ่อแม่ดู  แบบน้ีแหล่ะ  ที่เขำเรียกว่ำออทิสติก  หรือกำรท ำงำนให้เป็นสุข  ผมก็เอำเรื่อง 
Departure มำฉำย  ผมก็จะเอำทัศนคติของคนสองคนที่มองงำนชิ้นเดียวกันที่ต่ำงกัน  เรำจะท ำงำนเป็นสุขได้อย่ำงไร  
แต่กำรแนะน ำคนไข้ให้ไปดูหนังเรื่องโน้นเรื่องน้ี  ก็มีบ้ำง  แต่ไม่มำกนัก 

 

คิดว่าตัวเองประสบความส าเร็จเป็นนักวิจารณ์ไหม 

คือ แรก ๆ ผมไม่กล้ำเรียกตัวเองว่ำเป็นนักวิจำรณ์  เพรำะถ้ำวิจำรณ์ได้  มันต้องเรียน  ต้องมีควำมรู้ในกำรวิจำรณ์  แต่หลัง 
ๆ ผมก็คิดว่ำ ยุคที่ใครๆก็ออนไลน์ มีสื่อในมือคือยุคสมัยของกำรแสดงควำมเห็นท ำให้ทุกคนเป็นนักวิจำรณ์ได้  อย่ำงคนมำ
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เขียนในกระทู้ว่ำเบื่อนักวิจำรณ์จังเลย  ฉันดูแล้วไม่สนุก  เขำก็วิจำรณ์อยู่  งำนวิจำรณ์แบบสมัครเล่นและมืออำชีพ  ผมว่ำ
ทุกคนเป็นนักวิจำรณ์กันได้ เพียงแต่มีควำมเชี่ยวชำญ ควำมรู้ ควำมจริงจัง ไม่เท่ำกัน   

 ถำมว่ำประสบควำมส ำเร็จไหม  คือ ผมก็พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่  ตอนแรกไม่ได้อยำกสมัครเป็นนักวิจำรณ์  แรก ๆ 
เขียนก็เพรำะว่ำสนุกดี  แต่ก็มีควำมเครียดกดดันมำกขึ้น   

 

จะเขียนต่อไหม 

ก็จะเขียนไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะเบื่อ  ถ้ำเป็นเว็บ  ผมเริ่มเบื่อก็อำจพักหรือหยุดชั่วครำวได้  แต่นิตยสำร ก็แล้วแต่กำรว่ำจ้ำง 
ส่วนเรำถ้ำเบื่อหรือคิดไม่ออก ก็ต้องหำทำงคอยกระตุ้นให้ส่งต้นฉบับทันเวลำ  ส่วนหนังสือ ต้องขึ้นอยู่กับส ำนักพิมพ์ว่ำจะ
พิมพ์หรือไม่ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง 

นามปากกา :  คันฉัตร รังษีกำญจน์ส่อง, kr mer, และ merveillesxx  

พื้นที่การท างานวิจารณ์ : นิตยสำรอิมเมจ บล็อก และเฟซบุ๊ก 

ผู้สัมภาษณ์ : ณัฐธรณ์ กังวำนไกล วันที่สัมภาษณ์ : 1 กันยำยน 2554 

ผู้ถอดเทป :  ณัฐธรณ์ กังวำนไกล 

================================================================= 

เริ่มต้นการมาเขียนวิจารณ์ได้อย่างไร? 

เริ่มต้นประมำณ ปี ค.ศ.2004 ครับ (พ.ศ.2547) ตอนน้ันเรียนมหำวิทยำลัยอยู่ปีสอง ก็ชอบดูหนังแล้วก็ชอบเล่นเว็บพัน
ทิป (pantip.com)  เอำข่ำวหนังข่ำวเพลงไปโพสต์ 

 จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจำกที่ได้ดูหนังเรื่อง All about Lily Chu Chu  ดูแล้วชอบมำก มีผลกับชีวิตมำก  ดู
แล้วนอนไม่หลับ  ควำมคิดพรั่งพรู  ก็เลยเขียนไปประมำณ 7 หน้ำ A4   เอำไปโพสต์ในเว็บพันทิป  แล้วหนังเรื่องน้ีก็มีคน
ดูประมำณหน่ึงน่ะครับ  โพสต์แล้วก็มีคนมำตอบ  ส่วนใหญ่ เขำจะชมกัน  มีคนมำบอกว่ำคุณวิจำรณ์ดีมำกเลย  ท ำให้เรำ
คิดว่ำ เอ๊ะ สิ่งที่เรำท ำคือกำรวิจำรณ์ใช่ไหม  เพรำะตอนน้ันเรียนเศรษฐศำสตร์อยู่  ไม่เคยเรียนคอร์สหนัง  อำจจะอ่ำนไบ
โอสโคปมำบ้ำง รู้เรื่องบ้ำง ไม่รู้เรื่อง  งำนชิ้นน้ีท ำให้รู้ว่ำ ที่เรำเขียนมันก็เป็นกำรวิจำรณ์ประมำณหน่ึงนะ  

 หลังจำกน้ัน พอไปดูหนังเรื่องอะไรก็ไปโพสต์ในเว็บพันทิป มีลักษณะเป็นบทควำมเล็กๆ  ได้ฟีดแบ็คมำค่อนข้ำงดี  
ก็เลยโพสต์มำเรื่อยๆ  แล้วก็โพสต์บอร์ดไบโอสโคปด้วย สักพักก็รู้สึกว่ำ บทควำมของเรำกระจัดกระจำย ไม่เป็นที่เป็นทำง 
พอดีกับทำงพันทิปเปิดบล็อกแก็งค์ (bloggang.com)  ตอนน้ันคนไม่ค่อยเขียนวิจำรณ์ลงบล็อกมำกนักนะ  ส่วนใหญ่จะ
ใช้เขียนไดอำรี่กัน  ซ่ึงเรำไม่ได้เขียนไดอำรี่ เพรำะดูไร้สำระ  ท ำไมต้องไปเล่ำชีวิตตัวเองให้คนอ่ืนฟัง  แล้วเรำก็เปิดบล็อก
กับบล็อกแก็งค์ รวบรวมเอำงำนเขียนของเรำมำลงไว้ ก็ท ำมำได้ 7 ปีแล้วครับ 
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ตอนแรกมีฟีดแบค็เยอะไหมครับ? 

จริงๆ ก็ไม่เยอะมำก ตอบมำสิบคนก็ถือว่ำเยอะแล้วส ำหรับเรำ คนที่เล่นพันทิปจะรู้ว่ำ มันยำกเหมือนกันที่คนจะมำตอบ
กระทู้  เพรำะส่วนใหญ่เขำจะสนใจข่ำวดำรำ ถ้ำเป็นบทควำมแบบน้ีคนเขำไม่ค่อยอ่ำนกันหรอก พอมีคนมำตอบสิบคนห้ำ
คน เรำก็โอเคแล้ว และก็ไม่ได้มีด่ำ มำมีด่ำเอำช่วงหลัง แล้วเรำก็ไม่ได้เขียนหนังอ้ือฉำว ทวนกระแส ตอนแรกๆ เรำก็เขียน
ถึงหนังเข้ำโรง แต่พอหลังๆ เรำก็เขียนถึงหนังอำร์ตหนังแผ่น ก็เริ่มเจอภำวะที่ไม่มีคนตอบ (หัวเรำะ) โพสต์ไปก็อ่ำนอยู่คน
เดียว อะไรแบบน้ี  หลังๆ ก็เลยไม่ค่อยมีคนตอบ 

 

เขียนบทวิจารณ์อย่างเดียวหรือเปล่าครับ หรือเขียนบทความประเภทอื่นด้วย  

ช่วงแรกๆ จะมีบทวิจำรณ์อย่ำงเดียว มีข่ำวบ้ำง เฉพำะบำงคนอย่ำงคนที่เรำชอบ เช่น หว่องกำไว ก็จะแปลข่ำวงำนของเขำ  
ส่วนใหญ่เป็นบทวิจำรณ์  กำรเขียนแบบบทควำมเพิ่งมำตอนปี 3 เม่ือรู้จักกับไบโอสโคป  เขำให้เขียน ซ่ึงอันน้ันก็คือเขียน
หนังสือ ไม่ได้ท ำเว็บครับ 

ช่วงหลังๆ ได้เขียนที่เว็บอื่นบ้างไหม 

หลังๆ จะอัพทำงบล็อกน้อยลง แต่ก็ยังพยำยำมอยู่   หลำยเหตุผลครับ  ปัจจัยภำยนอกก็คือ บล็อกก ำลังจะตำย  คนหันไป
เล่นเฟซบุ๊กกันหมด  ตอนน้ีสื่ออินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไป คนเข้ำไปดูในบล็อกเรำก็น้อย ลง บำงทีก็ถำมตัวเองว่ำเขียนให้ใคร
อ่ำน  หลังๆ ก็ไม่ได้โพสต์ที่พันทิปแล้ว  ร ำคำญน่ะ อะไรก็ไม่รู้  เลยโพสต์ในบล็อกตัวเองเป็นหลัก แล้วก็บอร์ดไบโอ ซ่ึง
หลังๆ บอร์ดไบโอก็เจ๊ง ไม่มีคนเล่นแล้ว ส่วนปัจจัยที่มำจำกตัวเรำเอง ก็คือ เขียนงำนเยอะขึ้น เขียนไบโอสโคปบ้ำง เขียน
เล่มอ่ืนบ้ำง เรำก็จะรู้สึก เอ๊ะ คือ เรำยังคิดเข้ำข้ำงตัวเองอยู่ คิดว่ำเรำยังท ำหน้ำที่นักวิจำรณ์อยู่บ้ำง คือเรำไปอยู่ในสื่อ
สิ่งพิมพ์แทน  ก็ไปตำมอ่ำนในน้ันสิ แต่พอสักพักเรำก็จะรู้ว่ำมันไม่ใช่ มันคนละกลุ่มกัน คนที่อ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ ก็อ่ำนแต่สื่อ
สิ่งพิมพ์ คนที่อ่ำนในเว็บก็อ่ำนแต่ในเว็บ มันไม่ข้ำม คือเรำจะมำบอกว่ำ เรำไม่อัพบล็อก แต่เดือนน้ีเขียนไบโอ มันก็ไม่เก่ียว 
เขำไม่มำรับรู้ตรงน้ีด้วย 

 

ท าไมกลุ่มของคนที่อ่านถึงไม่ข้ามกัน 

คือ มันคงเป็นวิถีชีวิตของเขำน่ะ พูดแบบข ำๆ นะ  แฟนคลับ แฟนพันธ์ุแท้ ที่ติดตำมเรำ แบบ “เดือนน้ีคุณเมอเขียนไบโอ 
ไปซ้ือดีกว่ำ” ไม่มีหรอก  คือเรำไม่ใช่แบบนิชคุณนะ (หัวเรำะ) มันไม่ได้มีคนติดตำมขนำดน้ัน คือคนที่ติดตำมเรำ ฐำนมำ
จำกเว็บ  โดยธรรมชำติเขำจะตำมจำกเว็บอยู่แล้ว ถ้ำเขำซ้ือไบโอสโคป เขำก็จะซ้ือตำมธรรมชำติ ไม่เก่ียวกับเรำ เขำคงไม่
ซ้ือไบโอสโคปเพรำะว่ำเรำเขียน 

 

ตอนนี้เขียนที่เว็บไหนบ้าง 

ก็มีอยู่บล็อกเดียว คือบล็อกแก็งค์ของเรำ ไม่ได้ไปสร้ำงที่อ่ืน คือ เคยจะสร้ำง exteen แล้วแต่ขี้เกียจเปลี่ยน คือไหนๆ ก็
ไหนๆ แล้ว เหตุผลที่เรำใช้บล็อกแก็งค์เพรำะว่ำแต่ก่อนเรำค่อนข้ำงผูกยึดกับพันทิปอยู่มำก  คนที่มำอ่ำนบล็อกเรำก็มำจำก
พันทิป  ก็เลยมีอยู่อันเดียวน่ีแหละ อันเดียวก็เหน่ือยแล้ว  

 

เขียนในบล็อกมีสปอนเซอร์ไหมครับ? 
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ไม่เคยนะ ไม่มีสปอนเซอร์  แต่จะเจอแบบ ให้ช่วยเขียนถึงหนังเรื่องน้ีให้หน่อย แต่จะไม่เชิงเป็นแบบว่ำให้เงิน  มีอยู่อันตลก
มำก  บอกช่วยโปรโมตคอนโดน้ีให้หน่อย แล้วจะให้บัตรฟรีไปดูบี้ เดอะสตำร์ (หัวเรำะ) มันก็แบบท ำให้เรำงงว่ำอะไร  คือ
จะมำเป็นแบบน้ี ซ่ึงมันก็แบบ ไม่เอำเลย ไม่ได้หยิ่งนะ แต่ว่ำขี้เกียจ ไม่ว่ำง คือ ตอนน้ีมันมีคอนโดอะไรสักอย่ำง ที่ท ำโปร
โมตเป็นหนังสั้น เขำบอกว่ำจะส่งหนังมำให้ดูนะ ช่วยวิจำรณ์ให้หน่อย แล้วในบทวิจำรณ์ก็ให้ช่วยแนบโฆษณำตอนท้ำย เป็น
แนวแบบน้ี ให้ช่วยซ้ือสื่อ แต่ว่ำไม่เคยเป็นสปอนเซอร์อะไร  

 

 

ไปเขียนในนิตยสารไบโอสโคปนี่ ก็คือเขามาเจอจากในบล็อก  

ใช่ เขำมำเจอจำกในบล็อก จำกในพันทิป แต่สุดท้ำยก็เป็นเรื่องของ คนรู้จักกัน คือ เรำแอดเอ็มเอสเอ็นพี่เต้ ไกรวุฒิ (จุล
พงศ์ธร) แล้วก็คุยเอ็มกัน หลังๆ พี่เต้ก็แบบ เออ มำช่วยเขียนอันน้ีให้หน่อย หรือบำงทีพี่เต้ก็แบบ เออ เดี๋ยวพี่ไปปำรีส ต่อ
ช่วยมำเขียนบทควำมน้ีให้หน่อย หลังๆ ออฟฟิตไบโอสโคปก็ย้ำยไปแถวรัชดำ ใกล้ๆ บ้ำนเรำ ก็เลยไปคลุกคลีตีโมงบ่อย  

 

แล้วงานเขียนที่ท าในเว็บนี่ ท าให้ขยายไปท างานในสายงานอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ด้วยหรือเปล่าครับ? 

คือ ตอนน้ีงำนมันก็ขยำยไปเยอะมำกนะ เป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัย เป็นอำจำรย์พิเศษอะไรแบบน้ี เป็นอำจำรย์ก็มีผลต่อ
บล็อกด้วยนะ คือ เรำเป็นอำจำรย์สอนหนัง แล้วปรกติเขำไม่รับ คือ เขำดูจำก portfolio ของเรำ  

 

ตอนนี้สอนที่ไหนครับ? 

สอนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วิชำภำพยนตร์เบื้องต้นและวิชำธุรกิจภำพยนตร์ สอนที่ ม. เกษตรศำสตร์ วิชำภำพยนตร์วิจักษณ์  
แล้วก็ที่ ม.ศิลปำกร ตรวจพวกวิทยำนิพนธ์ อย่ำงที่ธุรกิจบัณฑิตย์  ส่วนหน่ึงเพรำะมีอำจำรย์ที่รู้จักเรำที่น่ันช่วย  แต่เขำก็
ยอมรับเรำเพรำะว่ำเขำก็รู้ว่ำคุณเมอคือใคร แล้วอีกอย่ำงเขำก็บอกว่ำ เด็กชอบลอกงำนของเรำไปส่ง  กับบล็อกของฟิล์ม
ซิค  เขำรู้ตัวตนของเรำ แล้วเรำก็เพิ่งมำรู้สึก คือ ที่เขียนบล็อกไปตั้งนำน ก็ช่วยเหมือนกันนะ แต่ว่ำที่มำจัดรำยกำรฉำยหนัง 
Third Class หรือเป็นพิธีกรก็มำจำกเพื่อน มำเจอเต๋อ (นวพล ธ ำรงค์รัตนฤทธ์ิ) ซ่ึงรู้จักเรำเพรำะเรำเขียนถึงงำนหนังสั้น
ของเขำลงในบล็อก แล้วก็มำท ำโน้นน่ีด้วยกัน แล้วมันก็จะต่อยอด ให้ได้ท ำอย่ำงอ่ืนไปเรื่อยๆ แบบอย่ำงของไบโอสโคป พี่ที่
ท ำพิธีกรประจ ำไม่ว่ำง  ต่อก็ท ำแทน  แต่มันก็ใช้เวลำประมำณหน่ึงกว่ำจะมำอะไรตรงน้ีได้น่ะครับ  

 

งานที่เขียนในเว็บกับนิตยสารแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ? 

ชอบเขียนบล็อก เพรำะว่ำอิสระ  เรำเป็น บก.ให้ตัวเอง อันน้ีคือข้อดีของบล็อก   เขียนยืดยำวขนำดไหนก็ได้  เขียนบ้ำบอ
คอแตก มีค ำหยำบคำยอะไรก็ว่ำไป แต่ว่ำพอมำเขียนไบโอสโคป ก็จะรู้สึกว่ำมีข้อจ ำกัดเหมือนกัน เช่น หน้ำน้ีห้ำมเกินสำม
พันเคำะ อะไรก็ว่ำไป แต่ว่ำกำรเขียนนิตยสำรที่ดี ถ้ำมี บก.ที่ดี ก็จะมีคนมำเช็ค ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้ วิธีคิด หรือกำรใช้ภำษำ 
ไบโอก็ตรวจละเอียดเหมือนกัน พี่เต้ก็ตรวจ พี่ดำก็ตรวจ ประมำณน้ัน มันจะต่ำงกันตรงน้ีแหละครับ  
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ปัญหาที่เกิดในการเขียนวิจารณ์ในอนิเตอร์เน็ต 

ปัญหำก็คือ มันไม่มีเงินให้ (หัวเรำะ) คือ มันต้องใจรักประมำณหน่ึง อย่ำง ผมอยู่ข้ำงหลังคุณ เขำเป็นหมอ เขำท ำเป็นงำน
อดิเรก หรือท ำเพื่อเป็นผลงำน  เก็บงำนของตัวเอง ตอนหลังๆ ก็เห็นได้ชัดนะ  ตอนแรกที่เรำเขียน ไฟมันแรงมำก ตอนปี 2 
ปี 3 ปี 4 เขียนเยอะมำก เขียนมันทุกเดือนทุกวัน ดูหนังมำแล้วก็มำเขียน คือตอนน้ันมันเรียน ไม่ได้คิดอะไร พ่อแม่ก็ให้เงิน
ใช้ แต่พออยู่ในวัยท ำงำน เรำเขียนลงแม็กกำซีน เรำได้เงินน่ี แต่เขียนลงบล็อกแล้วไม่ได้  มันก็จะมีปัญหำตรงน้ี   เรำต้อง
เลี้ยงปำกเลี้ยงท้อง แต่ว่ำ พอมำถึงจุดหน่ึงก็รู้สึกว่ำต้องคอยเขียนบล็อกเป็นระยะเหมือนกัน เพรำะว่ำ มันเหมือนเป็น
แบบฝึกหัดให้ตัวเอง อย่ำงไบโอสโคป ก็ไม่มีหน้ำวิจำรณ์หนัง หนังสือที่เคยจ้ำงเรำเขียนวิจำรณ์หนัง ก็เจ๊งไปหมดแล้ว เรำก็
เลยเขียนที่ไบโอสโคปเป็นหลัก ถ้ำเรำไม่เคยบล็อกเลยก็จะฝืน นำนๆ ทีก็เขียน  แต่เดี๋ยวน้ีเรำจะไปอัพลงเฟซบุ๊ก
ค่อนข้ำงมำก  ส ำหรับควำมคิดของผมนะ  บล็อกควรจะอัพอะไรเป็นเรื่องเป็นรำว  เฟซบุ๊กมีควำมเป็นกันเองมำกกว่ำ 
สมมุติวันน้ีเรำดู “ที่รัก” ไป แล้ววิจำรณ์ลงเฟซบุ๊กสองบรรทัดจบ มันก็ได้ แต่ถ้ำในบล็อก วิจำรณ์ “ที่รัก” แล้วเขียนแค่สอง
บรรทัด เรำรู้สึกว่ำมันก็จะไม่เวิร์คนะ น่ีอำจจะเป็นเหตุให้เรำอัพบล็อกน้อยลงช่วงหลังๆ 

 

คิดว่าพื้นทีใ่นอนิเตอร์เน็ตมันมีส่วนในการสนับสนนุงานวิจารณ์แคไ่หนครับ? 

คิดว่ำมีส่วนเยอะ เพรำะท ำให้เรำได้เผยแพร่งำน แล้วก็ท ำให้คนรู้จักเรำ...มีอยู่อย่ำงหน่ึงที่ลืมพูดไป วิจำรณ์ทำงเน็ตดี
เพรำะว่ำ มัน two way communication น่ะครับ มีคนตอบกลับทันที แต่ ส่วนใหญ่มักจะตอบ ...ถ้ำเป็นพันทิปก็
มักจะตอบอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นรำวนัก หรือบำงทีคนอ่ำนก็มำด่ำเรำ แต่ข้อดีคือ ช่วยมำขยับขยำยผลงำนเรำ แล้วก็ดีที่มีที่
เก็บงำนเรำเป็นเรื่องเป็นรำว แล้วก็จะมีอย่ำงเช่น สมมุติเขียนในไบโอสโคปแล้วลงได้แค่สำมหน้ำ เพรำะมันมีพื้นที่ได้แค่น้ัน 
แต่จริงๆ ฉบับเต็มยำวห้ำหน้ำ ก็ไปลงในบล็อกได้ เป็นแบบไดเร็กเตอร์คัต อะไรประมำณน้ัน  
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ผู้ห้สัมภาษณ์ : อลงกต ใหม่ด้วง  ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์ดีเด่นกองทุน มล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ ปี 2547 

นามปากกา :  'กัลปพฤกษ์' 

พื้นที่การท างานวิจารณ์ : ฟิลม์แมกซ์, ฟลิกส์,   และฟิลม์ไวรัส 

ผู้สัมภาษณ์ : อัญชลี ชัยวรพร วันที่สัมภาษณ์ : 1 ธันวำคม 2554 

ผู้ถอดเทป :   อัญชลี ชัยวรพร 

================================================================= 

เริ่มเขียนวิจารณ์ได้อย่างไร 

เริ่มจำกกำรเขียนส่งประกวดรำงวัล มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ  ซ่ึงเปิดโอกำสให้คนหน้ำใหม่ได้ลองเขียนส่งมำ  ซ่ึงดีมำก

เลย เพรำะงำนส่วนใหญ่จะผ่ำนกำรตีพิมพ์มำแล้วบ้ำง  ผ่ำน บก.มำแล้วบ้ำง  คือมันก็ต้องผ่ำนกำรกลั่นกรองมำแล้วขั้นหน่ึง  

แต่อันน้ีใคร ๆ ก็ส่งมำได้  ผมก็เลยส่งไป 2 ชิ้น  เรื่อง “สัตว์ประหลำด! กับมุมมองเชิงทดลอง” ใช้มุมมองของหนังทดลอง  
ซ่ึงมันแตกต่ำงจำกคนอ่ืน  ที่จะใช้มุมมองทำงสังคมบ้ำง  ควำมเป็นเกย์บ้ำง  ประสบกำรณ์ส่วนตัวจำกกำรดูหนังบ้ำง  ซ่ึงผม
ก็เกิดค ำถำมว่ำมันเข้ำกับหนังหรือเปล่ำ  คุณอภิชำตพงศ์มำทำงสำยทดลองตลอด  ไม่มีใครเขียนถึงในมุมมองหนังทดลอง  

ว่ำจะถูกประเมินอย่ำงไร  ผมก็เลยใช้มุมมองน้ี  ยำว 4-5 หน้ำ  อีกชิ้น คือ The Lady Killers (2004) ซ่ึงได้ฉำย

เมืองไทย และผมก็ได้ดูทั้งเวอร์ชั่นเก่ำปี 1955 ด้วย  โชคดีที่หนังทั้งสองเรื่องได้รำงวัลจำกคำนส์ทั้งสองเรื่อง  ส่งไปตอนปี 

2547 ตอนน้ันเรำก็ไม่ได้หวังอะไร  เพรำะโนเนม  เผื่อได้รำงวัลชมเชยก็หรูแล้วนะ   

 ตอนน้ันรู้ข่ำวค่อนข้ำงช้ำ  ตัดสินใจไปส่งที่ศศินทร์เองเลย  เพรำะส่งไปทำงไปรษณีย์ไม่ทัน  ตอนหลัง  เขำก็โทร
มำ  บอกว่ำได้รำงวัลชนะเลิศเลย  ผมเป็นคนนอกวงกำร  อยู่กับกลุ่มฟิลม์ไวรัส  ผมประทับใจที่เขำให้โอกำสกับเรำ  น่ีมัน
เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นที่จะให้โอกำสกับคนหน้ำใหม่  เช่นเดียวกับคนที่มีโอกำสมำแล้ว  ผมเป็นแค่คนดูหนัง  ก็เลยรู้จัก
แนวทำงของผู้ก ำกับมำหลำยคนค่อนข้ำงเยอะ  พอเรำเขียนเปรียบเทียบกับหนังเรื่องอ่ืน ๆ ที่เรำเคยดู  มันเหมือนหรือ
ต่ำงกันอย่ำงไร  เป็นหลักฐำนที่แสดงในสิ่งที่เรำประเมิน  ผมคิดว่ำจำกกำรดูหนังหลำกหลำยมำมำก  มีส่วนช่วยเยอะ  ตอน
น้ัน ผมเรียนจบแล้ว  ท ำงำนแล้ว  แตดู่หนังเป็นงำนอดิเรก  ตอนแรกที่เขียน  ก็คิดว่ำจะให้กับกลุ่มฟิลม์ไวรัส  ไม่ได้คิด
ประกวด  พอเห็นข่ำวประกวด  ก็เลยลองส่ง 

 หลังจำกได้รำงวัลก็อยำกท ำต่อ  แต่ตอนน้ันไม่รู้จักใครเลย  รู้จักแต่คุณสนธยำ (กลุ่มฟิล์มไวรัส)  เรำคิดว่ำมีพื้นที่
ส ำหรับหนังนอกกระแส  แต่เรำก็อยำกมีส่วนร่วมกับหนังในกระแส  อยำกเข้ำไปร่วมกลุ่มนักวิจำรณ์ที่ท ำงำนตำมสื่อต่ำง ๆ  

เรำก็เลยลองเขียนดู  ลองไปที่ฟลิกส์ (Flicks)  เขียนอีเมล์ไปบอกเขำว่ำ ผมได้รำงวัลมำ  ก็ส่งตัวอย่ำงให้เขำดู  เขำก็
ตีพิมพ์ให้  สลับกับนักวิจำรณ์ท่ำนอ่ืน ๆ ที่เขียนให้หลำยเล่ม  ผมก็ได้เขียนเฉลี่ยเดือนละครั้ง  ตอนน้ันผมก็ไม่ได้อยู่ใน
กระแสเต็มตัว  ไม่ได้ดูหนังเหล่ำน้ันมำกนัก   
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 จำกน้ันก็เอำบทวิจำรณ์ที่ได้รำงวัลมำรวมเล่มเป็นหนังสือ  โดยรวมกับผู้ก ำกับเอเชียทั้งสิ้น 4 คน รวมทั้งของ
อภิชำตพงศ์  มำท ำเป็นพ็อคเก็ตบุ๊ค  คำดว่ำมันคงจะขำยได้  เพรำะได้รำงวัลมำ  ส่งไปตำมส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ  ก็มีปฏิเสธ
บ้ำง แล้วมำพิมพ์ที่โอเพ่นบุคส์  ตอนน้ันมันมีของอยู่  เขำให้โอกำส โดยผมไม่ได้ผ่ำนทำงคุณสนธยำ  ผมส่งไปเอง   

 ถ้ำให้มำมองตอนน้ี  ผมว่ำเร็วไป  ยังเป็นเด็ก  หนังสือก็ขำยได้นะ  แต่มีเสียงสะท้อนลบค่อนข้ำงเยอะ  วิจำรณ์
สั้นไปบ้ำง  ไม่ลึกบ้ำง  เพิ่งได้รำงวัลมำ  ออกพ็อคเก็ตบุ๊คแล้ว  เร็วไป  คนอ่ืนเขำต้องใช้เวลำหลำยปี  ผมออกค่อนข้ำงเร็ว  
ได้รำงวัลมำไม่นำนนะ  ผมก็พอใจในระดับหน่ึง  แต่ถ้ำมองย้อนกลับไป  ผมว่ำมันก็เร็วไป  แต่มันก็เป็นก้ำวส ำคัญ   

 หลังจำกน้ันก็มีหนังสือเควียร์ซีเนม่ำกับโอเพ่น  เรำไม่ต้องดิ้นรนแล้ว  ก็เริ่มไปเขียนสกู๊ปให้กับฟิลม์แมกซ์ 

(Filmax) เขำก็เลยชวนไปเขียนวิจำรณ์  ซ่ึงแรก ๆ ผมคิดว่ำเป็นหนังสือในกระแส  แต่ผมก็อยำกเขียนในกระแสมำก   ก็
ได้ดูหนังคอมเมอร์เชียลมำกขึ้น  อย่ำงแอ็คชั่น  ตอนน้ันผมก ำลังจะมำเรียนที่อังกฤษ  ผมก็จะเขียนได้เฉพำะหนังที่ฉำยทั่ว
โลก  ไม่ใช่หนังไทย  เขำก็ไม่รังเกียจ  แต่ผมก็พยำยำมกลับเมืองไทย  บ้ำงก็ไปตำมเทศกำลหนังนะ 

 แล้วก็หนังสือแนวกำรเมือง “คนมีส”ี   ตอนน้ีเขำเปลี่ยนชื่อเป็น “โหวต”  เป็นพวกหัวกำรเมือง  ได้มำจำกคุณ
สนธยำ  เรำก็คิดว่ำท้ำทำยดี  ไม่ใช่ออกแนวหนังจ๋ำ  แต่เป็นกำรเมืองหน่อย ก็อยำกทดลองตัวเองด้วย  ว่ำเรำจะเขียนได้
อย่ำงไร  ผมก็เขียนหนังเก่ียวกับนำซีบ้ำง  กัมพูชำบ้ำง  ผมวำงตัวเองว่ำเป็นนักวิจำรณ์ที่เขียนได้ทุกแบบ  ไม่มีแนวที่รู้เป็น
พิเศษ  โอเคผมรู้หนังนอกกระแสเยอะ  แต่ผมเขียนได้ทุกแนว  ฮอลลีวู้ดคลำสิค  คัลท์  ผมว่ำเป็นนักวิจำรณ์ต้องได้หมด  
ได้ทุกประเภท  ทุกยุคทุกสมัย  ผมว่ำมันท้ำทำย 

 นอกจำกน้ีก็มี “ช่อกำระเกด” ของคุณสุชำติ สวัสดิ์ศรี  อันน้ีเป็นวรรณกรรมเลยนะ  ก็เป็นอีกทำงหน่ึง  ก็ต้อง

เขียนหนังที่มำจำกวรรณกรรม  ที่ประทับใจคือ ท ำงำนกับ บก. สุชำติ สวัสดิ์ศรี  เป็นต ำนำนของเมืองไทย  คนน้ีแหล่ะที่
เรำได้เรียนรู้  แต่ก็ได้รู้จักเขำก่อนแล้วล่ะ  ผมเคยเขียนบทวิจำรณ์หนังสั้นของเขำ  เขำอ่ำน  แล้วมำคุยกับคุณสนธยำ  พอรู้
ว่ำช่อกำระเกดกลับมำ  ก็ได้ไปเขียน   

 จำกที่ท ำงำนมำกับฟลิกส์ก็ดี  โอเพ่นบุ๊คส์ก็ดี   บรรณำธิกำรแทบไม่แก้งำนของเรำเลย  จริง ๆ ผมคำดว่ำ
บรรณำธิกำรจะช่วยเรำ  เช่น ตรงน้ีเขียนแรงไปหรือเปล่ำ  เหมือนกับเขำรีบด้วย  เป็นงำนที่แข่งกับเวลำ  จนผมสงสัยเรื่อง
คุณภำพงำนของตัวเอง  อีกอย่ำง  เรำอยำกได้ฟีดแบ็คด้วย  แต่มีข้อจ ำกัดหลำยอย่ำงที่ท ำให้เขำไม่สำมำรถสนใจ
รำยละเอียดได้เต็มที่   จำกที่คำดหวังว่ำ เรำจะได้บรรณำธิกำรมำช่วยให้เรำแกร่งขึ้น   

 แต่ก็มำได้เจอตอนท ำงำนกับคุณสุชำติ  ที่ท ำให้ผมรู้สึกว่ำท ำหน้ำที่บรรณำธิกำรมำกที่สุด  เป็นคนเน้ียบมำก  
ค ำผิด  ก ำกวม  ไม่ชัดเจน  แม้กระทั่งปรับชื่อบทควำมใหม่ให้ดูดีขึ้น  น่ีคือกำรสะท้อนเรำจริง ๆ ว่ำเรำควรจะพัฒนำ
ตรงไหน  เป็นบรรณำธิกำรที่ส่องให้เรำเห็นจริง ๆ  แตกต่ำงจำกที่อ่ืนที่แทบไม่แตะต้องงำนเรำ  อย่ำงออนโอเพ่น  เรำ
เข้ำใจว่ำเขำจะซีเรียสในกำรเลือกนักเขียน  แต่พอเขำเลือกมำ  เขำก็ปล่อย  ต้องโอเพ่นจริง  มันจะยำกตอนเข้ำเท่ำน้ัน 

 อีกเล่ม ก็ Attitude Thailand นิตยสำรเก่ียวกับเกย์  เพื่อนที่ไม่ได้อยู่วงกำรหนัง  ทรำบมำว่ำ บก.หำคน

เขียนวิจำรณ์  เขำเคยอ่ำนหนังสือผม  ก็เลยได้เขียน  ส่วนหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คมี 3 เล่ม  นอกจำกเล่มแรก 4 เอเชีย  ต่อมำ

ก็เควียร์ซีเนม่ำ และเล่มหลังเอริค โรห์แมร์  พิมพ์ 200 เล่ม  ไม่คุ้มอยู่แล้ว  แต่เขำเพิ่งเสียชีวิต  และถูกมองข้ำมจนเรำ
ยอมไม่ได้  ก็มีคนซ้ือบ้ำง   



180 | ห น้ า                                               ภ า พ ย น ต ร์  
 

 

 หลังจำกน้ันก็เขียนให้ฟิลม์ไวรัสด้วยทั้งเว็บและหนังสือ  เว็บก็มีที่ออนโอเพ่นด้วย  ก็เขียนอยู่เรื่อย ๆ  ทั้งบท
วิจำรณ์บ้ำง  รำยงำนบ้ำง  สกู๊ปบ้ำงตำมวำระ  สัมภำษณ์บ้ำง  เรื่องกองเซ็นเซอร์บ้ำง  อย่ำงปีน้ีก็ตะลุยเทศกำล   

 

คิดว่าแต่ละสื่อมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร   

ผมมองมันต่ำงกันครับ  ถ้ำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงฟลิกส์  เป็นงำนวิจำรณ์หนังแบบขนบ  คือหนังที่เข้ำในช่วงน้ัน  แล้วคนอ่ำน
อยำกอ่ำนบทวิจำรณ์  แต่สื่อออนโอเพ่น  ก็จะเขียนอะไรก็ได้นอกจำกน้ัน  บำงทีก็เป็นกำรรำยงำนเทศกำลหนังบำงกอก
ฟิลม์  แนะน ำหนังคนละแนว  เป็นพื้นที่ต่ำงกัน  เหมำะส ำหรับอะไรที่ต่ำงกัน  ส ำหรับหนังอินดี้มำก ๆ  ฉีกกระแสมำก ๆ  
ก็จะไปเขียนในฟิลม์ไวรัส  แต่ละที่จะมีควำมแตกต่ำงกัน  ว่ำเรำจะเขียนอะไรได้  เขียนอะไรไม่ได้  แต่ก็มีบำงชิ้นที่คุณ
สนธยำจะขอจำกฟลิกส์มำลง  เอำมำลงในเว็บบ้ำง  เรื่องที่เข้ำข่ำยนอกกระแสของฟิลม์ไวรัส  มีทั้งสองแบบ 

 

คิดว่าคอนเนค็ชั่นเปน็ส่วนส าคัญไหม 

คอนเน็คชั่นมีส่วนส ำคัญมำก  ผมก็ได้จำกพี่สนธยำเยอะ  แม้ผมจะดิ้นรนเองด้วย ยิ่งถ้ำรู้จักคนเยอะ  มันมำเอง   มันมำ

จำกกำรชวน  อย่ำง Attitude Thailand  ซ่ึงเป็นนิตยสำรเกย์   

 

อยู่ได้ไหมกับอาชีพนี ้

มันเป็นอำชีพที่อยู่ไม่ได้  แต่ผมมีงำนประจ ำแล้ว  ได้เงินมำ  ก็เอำไปดูหนัง  พอดีมันมีรำยได้จำกงำนประจ ำอยู่แล้ว  สรุปก็
คือ ไม่ได้เอำเงินจำกวงกำรหนังมำเลี้ยงชีพ     

 สิ่งที่ผมต้องกำรก็คือ อยำกให้ 'กัลปพฤกษ์' เป็นคนหน่ึงในแวดวง  มีควำมคิดเป็นตัวของตัวเองที่อำจจะไม่
เหมือนใคร  แต่ก็น่ำฟัง  เพรำะฉะน้ันต้องแลก  เรำจะมำหยิ่งไม่ได้  เรำต้องกำรพื้นที่ ผมเองยังรู้สึกว่ำเรำใหม่ตลอด    ผม
ก็ภูมิใจนะที่อยู่มำถึงตรงน้ี  รับได้ 

 

มีปัญหาอะไรไหมคะในการวิจารณ์ 

ก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะนะ  เช่น 'กัลปพฤกษ์’ น่ะ  เขำชอบคิดอะไรไม่เหมือนคนอ่ืน  แต่ผมก็ฟังเหตุผล  บำงคนก็ยอมรับว่ำ
เรำมีเหตุผลที่เขำไม่ได้นึกถึงเม่ือตอนที่ดู    ผมโดนมำเยอะนะ   แต่ผมแฮ็ปปี้  เพรำะน่ันแสดงว่ำมีคนอ่ำน  คือ คนอ่ำนแล้ว
คับข้องใจ  จนผ่ำนไม่ได้  เรำก็เลยคิดว่ำงำนของเรำมันคงแรง  จนเขำผ่ำนไม่ได้  แต่น่ีผมคิดว่ำเป็นกำรให้เกียรติ  แสดงว่ำ

มันมีอะไรบำงอย่ำงที่ไปโดนเขำ  จนเขำต้องมำเขียน  เคยโดน hate mail คือ คนอ่ำนเขำอินกับหนังเรื่อง “ที่รัก” 

ของศิวโรจณ์ คงสกุล มำก  เพรำะเขำเสียคุณพ่อไป  พอผมไปวิพำกษ์วิจำรณ์หนัง  เขำก็รับไม่ได้  เขียนไปถึง บก.ว่ำ ฟิลม์
แมกซ์เลือกนักวิจำรณ์แบบน้ีมำเขียนได้อย่ำงไร  ซ่ึงผมก็ตอบไปดี ๆ ว่ำ ขอโทษที่ท ำให้สะเทือนใจ  ไม่ได้ตั้งใจอย่ำงน้ัน  แต่
ในฐำนะนักเขียน  เรำไม่สำมำรถเขียนอิงจำกประสบกำรณ์ของคนอ่ำนนับร้อย ๆ คนได้  บำงคนอำจจะโดนพ่อท ำร้ำยมำ



 ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                        ห น้ า  | 181 
 

 

ตั้งแต่เด็กก็ได้  ไม่ได้มีพ่อที่น่ำจดจ ำอย่ำงที่เขำมี  ก็เลยต้องท ำตัวเป็นกลำง  และเขียนจำกวิธีกำรที่ผู้ก ำกับเล่ำ  ต้องมอง
แยกว่ำเรำไม่ได้ด่ำ  แต่เรำก็เข้ำใจเขำ   

 ผมคิดว่ำเป็นนักวิจำรณ์ต้องกล้ำนะ  บำงคนยังเกร็ง  ไม่กล้ำเขียนตรง ๆ  รักษำน้ ำใจ  สร้ำงภำพก็มี  อะไรจะ
ขนำดน้ัน  ซ่ึงโอเค  ก็มีเหตุผลของเขำ  อยำกให้คนชอบ  หรืออะไรก็แล้วแต่  แต่หน้ำที่นักวิจำรณ์  จะต้องซ่ือตรงที่สุด  
เรำก็เข้ำใจว่ำเรำดูหนังมำเยอะ  เข้ำใจในบริบท 

 

แต่รุน่ใหม่ ๆ บางคน  เขาไม่ได้ซื่อสัตย์แบบเรา 

มันเป็นจุดขำยของผมแล้วไง  ผมเลือกที่จะเป็นแบบน้ี  ผมคุยกับ บก. ตั้งแต่ฟลิกส์  ว่ำผมเขียนได้แค่ไหน  ผมรู้ว่ำฟลิกส์ก็มี

กำรสนับสนุนจำกค่ำยหนัง  ฟิลม์แมกซ์ก็มี   แล้วถ้ำผมไปวิจำรณ์หนังค่ำยเหล่ำน้ัน  จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ำ  บก . บอกว่ำ
ไม่มีปัญหำ  เขียนมำได้เลย  มีบำงชิ้น  พวกลงแคปซูลรีวิว  ไม่รู้ว่ำผมเขียนแรงไปหรือเปล่ำ ก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้ลง  แต่ผม
ก็ไม่รู้ว่ำที่ไม่พอหรือเปล่ำ  แต่เท่ำที่ผ่ำนมำ  ส่วนใหญ่ที่เขียนไปก็จะได้ลง  ไม่ว่ำจะว่ำแรงขนำดไหน 

 มีบำงครั้งที่ผมเขียนแล้ว  ก็ไม่อยำกให้วิชำกำรเกินไป  อยำกให้มีสีสัน  มีกำรกระแหนะกระแหน  ซ่ึงบำงที
อำจจะดูแรง  แต่มันจะท ำให้อ่ำนสนุก   แต่ผมอยำกให้เข้ำใจว่ำ ไม่ได้ด่ำเพรำะอคติหรือเกลียด  แต่เรำคิดว่ำมันไม่ดี  
อยำกให้มันดีขึ้น  ผู้ก ำกับบำงคนดัดจริต  พยำยำมท ำให้มันดูดี  ทั้งที่เน้ือเรื่องไม่ดี  แล้วเรำดูออก  เรำก็จะโกรธ  อยำก
กระแหนะกระแหน  เป็นสีสัน ไม่อยำกเขียนตรง ๆ ทื่อ ๆ  ก็ต้องมีลีลำ  ก็พยำยำมหลำย ๆ แบบ 

เขียนมาหลายรูปแบบ  แล้วท าไมไม่ท าบล็อก 

รู้สึกว่ำตัวเองธรรมชำติไม่ใช่คนแบบน้ัน   ถ้ำไม่มีใครเชิญ  ก็จะไม่ขึ้นเวที    เรำไม่ชอบประกำศอะไรเอง  หรืออยำกท ำ

อะไร  ก็จะผ่ำน บก.ก่อน  ไม่ยอมสุ่มสี่สุ่มห้ำขึ้นเวทีเลย  เพรำะอย่ำงน้ันใครก็ท ำได้  แต่ก็อยำกผ่ำนอะไรให้เป็นระบบ  ว่ำ

เรำจะก้ำวไปถึงตรงน้ันได้หรือเปล่ำ  เว็บมันค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญกับตัวเอง (self-importance) พอสมควร   
โดยเฉพำะพวกบล็อกของตัวเอง  มันเหมือนตั้งส ำนักของตัวเอง  โดยส่วนตัว  รู้สึกว่ำเรำยังเด็กอยู่  ยังเปำะแปะในวงกำร
อยู่  ถ้ำท ำก็ท ำได้  แต่ไม่ใช่ 

 แต่มันก็ได้อย่ำง  เสียอย่ำงนะ  คือฟีดแบ็ค  สิ่งพิมพ์ไม่มีตรงน้ันเลย  ต้องรอให้คนเขียนมำ  แต่บล็อกมันง่ำย  ซ่ึง
ตรงน้ันมีประโยชน์มำก  อยำกให้มีระบบฟีดแบ็คส ำหรับหนังสือ  ที่ไม่ท ำเพรำะเรำอยำกเขียนงำนที่ต้องผ่ำนด่ำน    ไม่

อยำกเป็นเจ้ำของธุรกิจเอง  ชอบให้ถูกประเมิน  แม้แต่เว็บที่เขียนให้  ก็มี บก. หมด  แม้ว่ำในทำงปฎิบัติ  บก.ก็ไม่ได้ท ำ
อะไรนะ  แม้แต่ช่วงแรก ๆ ที่ส่งไปให้  สนธยำก็แค่ติติงเช่นว่ำ ภำษำอังกฤษเยอะไปหรือเปล่ำ  ถ้ำใช้ค ำทับศัพท์จำก
ภำษำอังกฤษ  แต่เน้ือควำม  ก็ไม่ค่อยแก้นะ 

 

การเขียนแต่ละสื่อมีความแตกต่างไหม 

แตกต่ำงนะ  เวลำเขียนเว็บจะไม่เกร็ง  มันมีควำมผ่อนคลำยมำกกว่ำ  เขียนหนังสือจะเป็นทำงกำร  ด้วยควำมที่คนอ่ำน
เป็นใครไม่รู้  ร้อยพ่อพันแม่  แล้วมันเป็นพื้นที่ที่เขำจ่ำยเงินมำซ้ือ  มันผ่ำนกำรกลั่นกรองมำแล้ว  เขำเลือกเรำมำเขียน  เขำ



182 | ห น้ า                                               ภ า พ ย น ต ร์  
 

 

ต้องจ่ำยเงินเรำ  เว็บมันอ่ำนฟรี  มันไม่มีแรงกดดันว่ำเขำจะจ่ำยเงินมำซ้ือ  สบำย ๆ ไม่ต้องกลัวว่ำใครจะมำอ่ำนหรือไม่  
เป็นตัวของตัวเองได้มำกขึ้น  ส่วนหนังสือต้องเป็นกลำงมำกที่สุด  โดยเฉพำะเวลำเขียนหนังสิบเรื่องประจ ำปี  จะสนุกมำก  
เขียนอะไรก็ได้  ไม่ต้องเกรงใจใคร  หนังสือคงจะเขียนแบบน้ันไมได้   

 

ไม่คิดจะเอาผลงานที่ลงหนังสือไปแล้วมาลงเว็บหรือ 

มันก็เหมือนกันน่ะ  เอำมำลงแล้วเหมือนโปรโมทตัวเอง  แต่ไม่ได้ว่ำท่ำนอ่ืนน่ะ  ส ำหรับตัวผม  ผมรู้สึกว่ำมันเป็นแบบน้ัน  

ถ้ำจะท ำ  ผมอยำกท ำเป็นเล่ม  เป็น anthology เผื่อใครอยำกเห็นแนวทำงของเรำ  ผมเชื่อว่ำแนวทำงหนังสือมันอยู่ได้

นำนกว่ำ มำก ๆ  ทุกเล่ม ผมจะส่งไปหอสมุดแห่งชำติ  ผมไปทีไร  หนังสือ 100 ปีที่แล้วก็ยังมีอยู่  มันอยู่ได้นำน  มัน
บันทึกได้ถำวรกว่ำ  ตอนน้ีเว็บและบล็อกมันเริ่มหำยไป   

 ตอนน้ีมีกำรวิจำรณ์ในเพซบุ๊กด้วย  ซ่ึงยิ่งไปกันใหญ่  สุดขั้ว  เริ่มจ ำกัดคน  ตีวงแคบเข้ำมำ  ของผมนำน ๆ ก็ถึง
จะเข้ำไปตอบในเพซบุ๊ก  อันที่จะมีประโยชน์ต่อคนอ่ืน  ถึงจะเข้ำไปตอบ  ผมคงไม่สะเปะสะปะ  เพรำะถ้ำมันมำกเกินไป  
มันก็คือขยะ  บำงคนวิจำรณ์โดยไม่ได้อธิบำยเหตุผลด้วยซ้ ำ  มันเป็นงำนที่บำงครั้งไม่รับผิดชอบ  กำรที่จะชอบหรือไม่ชอบ  
มันตอ้งมีเหตุผลนะ  น่ีเป็นเหตุผลที่ท ำให้ผมยังศรัทธำในสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำ   

 

จะท างานวิจารณ์ตลอดต่อไปไหม 

ผมก็ท ำมำ 8 ปีแล้วนะ  ก็เริ่มวน ๆ กับสิ่งเดิม ๆ  ดูหนัง  เขียนวิจำรณ์   ฟิล์มไวรัสก็เริ่มฝืดขึ้นเรื่อย ๆ  แต่ก็ยังท ำอยู่แหล่ะ  
เพียงแต่ไม่ไฟแรง  ตอนน้ีก็ประคับประคองให้มันอยู่ต่อไป  แต่ก็พยำยำมท ำอะไรที่มันกว้ำงขึ้น  อำจจะขยับขยำย  ต้องดู
อีกที  มีคนชวนไปท ำเทศกำล 

 

มีหลักในการเขียนวิจารณ์ไหม 

ผมจะไปทำงรูปแบบนิยม  เพียงแต่ต้องยุติธรรมกับผู้ก ำกับ  เพียงแต่เรำจะไม่เลือกเฉพำะแนวอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  ผมคิดว่ำ

รูปแบบนิยม  มันยุติธรรมกับงำนทุกอย่ำง  ถ้ำน ำรูปแบบบริบท (contextual criticism) มำใช้  ถ้ำมำเจอหนังทดลอง  
ก็ตันแล้ว  ผมคิดว่ำรูปแบบนิยมมันเหมำะสมที่สุดแล้ว เพรำะทรีตหนังทุกเรื่องเท่ำเทียมกัน   

 ดูหนัง แรกสุดต้องดูเจตนำก่อน  ว่ำผู้ก ำกับต้องกำรท ำอะไร  บำงทีมันไม่เวิร์ค  เช่น ถ้ำตั้งใจท ำหนังสยองขวัญที่
มีควำมตลกแปลก ๆ ไว้ในน้ัน เรำต้องอ่ำนให้ออก  บำงทีก็ยำกนะ  ถ้ำผู้ก ำกับท ำไม่ส ำเร็จ  ที่ส ำคัญนักวิจำรณ์ต้องดูให้แตก  
แล้วมำดูว่ำสิ่งที่เขำท ำมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขำต้องกำรไหม  ถ้ำเขำท ำได้  เรำก็ชื่นชม  ถ้ำท ำไม่ได้  เรำก็คิดว่ำแบบน้ีมันยิ่ง
ไปกันใหญ่  เช่น คุณเล่นเทคนิคโครงสร้ำง  แล้วคุณท ำตัดไปตัดมำ  ควำมจริงใจที่คุณต้องกำรน ำเสนอ  มันหำยไปหมดนะ
น่ี    อย่ำงเรื่อง ‘ที่รัก’ เป็นต้น ที่ผมคิดว่ำมันเป็นเรื่องส่วนตัว  เขำควรจะเล่ำตรง ๆ มำกกว่ำ  ไม่ใช่เล่นกับ โครงสร้ำงสลับ 

3 องก์  ดูรอบเดียวไม่รู้เรื่อง   
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 ผมเคำรพหนังทุกประเภท  แม้แต่หนังของพจน์ อำนนท์  ก็อำจจะดีเท่ำของอัลโมโดว่ำร์  หนังบ้ำนผีปอบก็มีสิทธ์ิ

ที่จะดีได้  ผมจะให้ควำมส ำคัญกับสองเรื่องใหญ่ ๆ คือ originality ว่ำมีหรือเปล่ำ  เพรำะถึงแม้ว่ำทุกอย่ำงจะวนซ้ ำ  แต่
สุดท้ำยแล้วก็ยังมีอะไรใหม่ ๆ ได้ตลอด  ใครที่สำมำรถท ำเรื่องเก่ำ ๆ เดิม ๆ ให้มันฉีกไปสักนิดเป็นเรื่องน่ำนับถือ 

 อีกเรื่องคือ craftmanship ควำมแม่นย ำในกำรก ำกับ  อย่ำง The Source (2011) ทุกอย่ำงมันลงตัว  มัน
ก็ไม่ง่ำยนะ  แต่ถ้ำจะให้ชั่งน้ ำหนักระหว่ำง หนังที่แม่นในเรื่องกำรท ำ  กับหนังที่เด่นเรื่องออริจินัลิตี้  อันน้ันก็คะแนนสูงกว่ำ  
และจะตัดคะแนนจำกควำมบกพร่องที่ไม่ถึงเป้ำหมำยอันน้ัน  แต่ก็ตอ้งมีเหตุผลทุกครั้ง  ซ่ึงอำจจะท ำได้บ้ำง  ไม่ได้บ้ำง  แต่
เผอิญ ฟิลม์แมกซ์  เขำใช้ระบบกำรให้ดำว   ซ่ึงบำงเรื่อง  ผมก็อธิบำยได้  แต่บำงครั้งก็ท ำไม่ได้  ถ้ำเป็นไปได้  ผมอยำกให้มี
เหตุผลทุกครั้ง  แต่บำงครั้ง  ก็ท ำไม่ได้ เพรำะพื้นที่จ ำกัด 

 

เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมอย่างไร 

บำงเรื่อง  ผมต้องเตรียมก่อนด้วยซ้ ำ  บำงเรื่องที่ท ำจำกวรรณกรรม  ผมก็ต้องอ่ำนก่อน  อย่ำงเรื่อง We Need to Talk 
about Kevin ที่ไปประกวดคำนส์  เรำก็อ่ำนก่อน  จะดูว่ำผู้ก ำกับปรับไปมำกแค่ไหน  เรำต้องเข้ำใจจริง ๆ  หนังก็ต้องดู
สองรอบ  ถ้ำจะเขียนบทวิจำรณ์ยำว ๆ  เรำต้องให้เกียรติกับหนังแต่ละเรื่องมำก ๆ  ก่อนที่จะเขียนด่ำ  ท ำให้บำงเรื่องผม
ต้องดูถึงสองรอบ   

 ส ำหรับกำรรวมเล่มในปัจจุบัน  ถ้ำจะรวมบทวิจำรณ์ของ ‘กัลปพฤกษ์’  มันคงยำก  ทำงโอเพ่นบุ๊คก็บอก  อย่ำง
เล่มต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ  มันมีธีมบำงอย่ำง เช่น สัตว์วิกำล ก็เป็นเล่มเก่ียวกับอภิชำตพงศ์  หรือ เควียวร์ซีเนม่ำ  ก็เก่ียวกับหนัง
เกย์และเลสเบี้ยน  ผมเองก็ไม่รู้ว่ำหัวเก่ำที่ยังติดกับสื่อรูปแบบเก่ำอยู่หรือเปล่ำ  เว็บมันคึกคัก  วูบวำบ  แต่เรำใช้เวลำเขียน
แต่ละชิ้นนำนมำก  เรำก็อยำกให้มันอยู่นำน   

 ทุกครั้งของกำรเขียน  ผมก็ใส่อีเมลให้คนอ่ำนเข้ำมำสื่อสำรได้เสมอ  ไม่ว่ำจะเป็นบทวิจำรณ์  หรือหนังสือ  ก็
เวิร์คนะ  มีนักศึกษำท ำรำยงำน  ก็ติดต่อเข้ำมำ  บำงทีก็ส่งทรีตเมนท์เข้ำมำให้ช่วยวิจำรณ์  มันควรจะเป็นสองทำง  ถ้ำเป็น

สมัยเก่ำ  มันก็ช้ำ  แล้วผมก็จะตอบกลับเสมอใน 2-3 วัน 
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ภูมิหลัง 

ตั้งแต่ตอนเด็ก  ผมเป็นคนชอบดูหนังมำก  ตอนเด็กเป็นคนขี้อำย  แล้วพ่อแม่ไม่อยำกให้ไปไหน ก็เลยซ้ือวิดีโอมำให้เครื่อง
หน่ึง  แล้วให้เงินไปเช่ำวีดีโอ  ก็เลยติดนิสัย  ต้องเช่ำหนังเกือบทุกวัน  พออำยุมำถึงระดับหน่ึง  รู้สึกอัดอ้ัน  อยำกระบำย  
หำเพื่อนคุย  แต่ไม่ค่อยมี  ก็เลยระบำยด้วยกำรเขียนลงกระดำษ   

 พอโตมำ  ก็เริ่มอ่ำนหนังสือหนัง  ก็เริ่มเห็นบทวิจำรณ์  เรำอยำกเขียนได้แบบน้ี  แต่ไม่รู้วิธี  ตอนแรกก็เขียนแบบ
มวยวัด  รู้สึกอย่ำงไร  ก็เขียนแบบน้ัน   

 เม่ือเข้ำสู่โลกอินเตอร์เน็ต  ก็เกิดMy Space (บล็อก) ซ่ึงเป็นสนำมแรกที่เขียน  พอดีมีเพื่อนมำอ่ำน  บอกว่ำ
ใช้ได้  ผมก็เลยเขียนลงบล็อกของ Wordpress ด้วย  ส่วนใหญ่เขียนไว้อ่ำนเอง  จำกน้ันก็เริ่มส่ง "ที่ตรงน้ีคุณเขียน" ของ
สตำร์พิคส์  ก็ได้บัตรดูหนังเป็นของรำงวัล  ส่งไปหลำยครั้ง  ก็ได้ลง 3-4 ครั้ง  ตอนน้ันมีควำมฝันอยู่ 2 อย่ำง  คือ เขียน
วิจำรณ์  ไม่ได้คิดว่ำตัวเองจะเขียนแบบเคร่งเครียด  แต่ขอให้ได้เขียนถึงหนังไว้ก่อน  อีกอย่ำงเม่ือรู้จักหนังสั้น  ก็อยำก
เขียนถึงหนังสั้น  ตั้งใจไว้ว่ำเข้ำมหำลัย  จะต้องเรียนหนังให้ได้ 

 ควำมฝันอย่ำงที่สองก็คือ ท ำหนังสั้น  พอได้เรียนนิเทศศำสตร์ที่ สวนสุนันทำ  ก็ได้ท ำหนังสั้นจนหำยอยำก  
ต่อมำไปรู้จักกับพี่ตั้ม เกรียงศักดิ์ เตชะเกรียงไกร จำกสตำร์พิคส์  เขำก็ชวนผมไปเขียนคอลัมน์ "หนังสั้น"   มันเป็นโอกำส
ที่ยิ่งใหญ่มำก  ตอนน้ันก็เริ่มเข้ำไปอบรมภำพยนตร์วิจักษณ์  ได้เห็นว่ำที่ใคร ๆ อย่ำงสิทธิรักษ์ ตุลำพิทักษ์ หรือประวิทย์ 
แต่งอักษร เขำเขียนกันน้ันมำจำกไหน  ก็เลยเริ่มรู้  ประจวบเหมำะกันพอดี  ก็เลยเริ่มเขียนตั้งแต่น้ันมำ 

 ตอนน้ันยังเรียนอยู่ที่มหำวิทยำลัยด้วย  ก็สอนไม่ค่อยดีนัก  หลำย ๆ อย่ำงต้องขวนขวำยเอำเอง  ที่จริงผมอยำก
เรียนภำพยนตร์วิจักษณ์มำนำนแล้ว  จนกระทั่งตัดสินใจขอเงินแม่  คิดว่ำถ้ำเรียนคงสนุกแน่ ๆ  ประจวบเหมำะที่ได้เขียน
สตำร์พิคส์พอดี  ตอนน้ันผมร้อนวิชำด้วย (เขียนเป็นอำชีพกับกำรอบรมภำพยนตร์อยู่ในระยะใกล้ ๆ กัน) 

 ในช่วงเดียวกันน้ี  ก็หันมำเขียน bloggang ด้วย  ช่วงหลังน้ีก็เข้ำสู่ช่วงเฟซบุ๊ก  ซ่ึงได้เปรียบกว่ำ  เข้ำถึงไวกว่ำ  
แต่มันค่อนข้ำงส่วนตัว  มันไว  และทุกคนที่สนใจภำพยนตร์มำรวมกัน  ทุกคนก็เช็คสเตตัสกันทุกวัน  บล็อกน่ีทุกคนต้อง
เข้ำไปเอง  ขณะที่เฟซบุ๊กมันไปขึ้นกับทุกคน   

http://www.bloggang.com/mainblog.%20php?id=kitamura
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 กำรเขียนในเฟซบุ๊ก ลักษณะจะเหมือน reviewerประมำณหน่ึง  มีกำรวิจำรณ์ (criticize) นิดหน่อย  แล้วก็
ค่อยเขียนหนัก ๆ ไปในงำนเขียน  ในสตำร์พิคส์  ยกเว้นว่ำเรำจะไม่ได้เขียนเรื่องน้ัน  เรำก็จะเอำไปลงบล็อก  หรือเว็บ
บอร์ดต่ำง ๆ ของสตำร์พิคส์  ผมก็ไม่รู้ว่ำโพสไปแล้ว  จะมีคนอ่ำนไหม 

 ผมท ำบล็อกตั้งแต่ตอนเรียนมหำลัย  พอดีผมเข้ำห้องภำพยนตร์ของเฉลิมไทยด้วย  ตอนน้ีก็เขียนลงสตำร์พิคส์
เดือนละ 2 ชิ้น  มีคอลัมน์ประจ ำเก่ียวกับหนังสั้น  บทวิจำรณ์ไม่ตำยตัวยำวประมำณ3หน้ำ  ก็จะ critic ละเอียด  และ
แบบสั้นเช่น short comments  ต้องรอฟังค ำจำก บก.  แต่ผมเขียนทุกเรื่องที่ได้ดู  ดูเฉลี่ยวันละเรื่อง ในบล็อกก็เขียน
แบบรีวิว  (ประมำณสิบกว่ำบรรทัด)  คือ ดูแล้ว  ก็ต้องระบำยออก  บำงทีก็เขียนลงในเฟซบุ๊กก่อน  หลังจำกน้ันก็ไป
ท ำงำนชิ้นใหญ่  ซ่ึงอำจจะเป็นบล็อก  แต่ก็ไม่เอำชิ้นที่เขียนลงสตำร์พิคส์มำลงบล็อกนะครับ  แม้เวลำจะผ่ำนไปแล้ว  จริง 
ๆ อยำกจะรวมเล่มหลังจำก 5 ปี  คงท ำมือ  ไม่มีที่ไหนเขำคงรวมอีก   

 ลักษณะกำรเขียนในเฟซบุ๊ก  ผมจะท ำเป็นหมวดหมู่  เฟซบุ๊กแม้จะเพิ่งเข้ำมำ  แต่มันก็เป็นสื่อที่ทรงพลังมำก  
ขณะที่ผมพิมพ์สเตตัสว่ำหนังเรื่องน้ีไม่ดี  ก็มีคนบอกว่ำไม่ดูแล้ว  แต่คนแก่ ๆ ก็ไม่หันมำใช้เครื่องมือน้ี  มักเป็นคนรุ่นใหม่
และกลำง ๆ  ถ้ำรวมกำรเขียนลงบล็อกด้วย ตอนน้ีก็เขียนวิจำรณ์มำประมำณ 5 ปี ตั้งแต่มัธยมปลำย  แต่เขียนมืออำชีพก็ 
3 ปี  (เพิ่งจบปีที่แล้ว  ไม่ถึงปี)  ผมเขียนตั้งแต่ตอนปีสำม   

 นอกจำกเขียนวิจำรณ์  ก็เขียนบท  เป็นฟรีแลนซ์  เคยท ำโปรเจ็คกับสหมงคลฟิลม์  แต่มันก็ล่มไปแล้ว  ตอนน้ีที่มี
อยู่  ก็มีหนังดังวันหยุดช่องสำม  เดิมน้ันผมอยำกก ำกับหนัง  แต่พอมำจบแล้ว  ผมอยำกท ำงำนเขียนบทมำกที่สุดแล้ว  จริง 
ๆ แล้วผมมีบทหนังยำว  แต่ยังไม่ได้ท ำเป็นหนังซะที  คิดไว้ว่ำจะลงทุนท ำกันเอง  พวกรุ่นพี่ บอกว่ำถ้ำไม่ได้อยู่สังกัด  ควร
จะท ำงำนเป็นฟรีแลนซ์  ถ้ำมีงำนหลักชิ้นหน่ึง  แล้วบทเป็นฟรีแลนซ์ก็อยู่ได้  เพรำะมันเปลี่ยนกันเร็วมำก  ผมเริ่มชินกับ
ระบบตรงน้ีแล้ว  เคยมีคนชวน  แต่ก็ต้องรอ  กำรเขียนหนังสืออย่ำงเดียว  อยู่ไม่ได้แน่นอน  แต่ตอนน้ีผมเพิ่งจบ  ขอดูไป
อีก 1-2 ปี ส่วนเรื่องหนังสั้น  มันเหมือนเป็นงำนอดิเรก  ลงไปเล่นในสนำมเด็กเล่น  เล่นเสร็จ  กลับบ้ำน  เข้ำสู่ชีวิตวิถีเดิม  
เรำก็ค่อนข้ำงเข้ำใจเขำที่ต้องกำรค ำวิจำรณ์   

 

มีหลักการในการเขียนอย่างไร 

ผมจะไม่ใช่นักวิจำรณ์เฮี้ยบ ๆ  ไม่ชอบกำรให้ดำว ไม่มีเหตุผล  หลักของผมคือ ผมชอบพยำยำมค้นหำว่ำหนังเรื่องน้ัน
พยำยำมบอกอะไร  ผมเชื่อว่ำหนังทุกเรื่อง  มันน่ำจะมีคุณค่ำอะไรสักอย่ำง  ได้สะท้อนอะไร  ได้พูดถึงอะไรบำงอย่ำง  
พยำยำมขุดหำอะไรมำกกว่ำ  แต่จะไม่มองในเชิงเทคนิค  แม้กระทั่งหนังที่เขำด่ำกันรุนแรง  แต่มันก็มีหัวใจของมันอยู่  ผม
เป็นพวกโตมำกับหนังเกรดบีรอง ๆ  ในตลำดวิจำรณ์ส่วนใหญ่จะพูดถึงหนังรำงวัล  ผมจะพูดถึงหนังเกรดบีมำกกว่ำ  แต่
เวลำไปดู  มันสมควรจะได้รับกำรกล่ำวถึงมำกกว่ำน้ี   

 ผมพยำยำมเอำธีม  เอำเน้ือเรื่องเป็นหลัก  หำธีมมันหน่อย  มันอำจจะดูเชย  อย่ำง Spider Man ผมจะมอง
อีกมุมคือพลังอันยิ่งใหญ่  พยำยำมพูดถึงคนดี  ผมก็จะบอกว่ำกำรเป็นคนดีมันเหน่ือย  รูปแบบกำรเขียนไม่ใช้ภำษำยำก ๆ  
ไม่ใช้ภำษำวิชำกำร  แต่ใช้ภำษำชำวบ้ำน  แล้วก็พยำยำมยกตัวอย่ำง  ในเฟซบุ๊กไม่ค่อยได้ยกตัวอย่ำง  แต่ในสตำร์พิคส์น้ัน
จะมี  พยำยำมโน้มน้ำว  ให้เขำเชื่อเรำ  ท ำให้มันง่ำย ๆ  ผมไม่ได้เป็นนักวิจำรณ์ประเภทอ่ำนยำก  อีกอันก็คือทฤษฎีออ
เธอร์ (auteur)  ส่วนใหญ่ผมจะเลือกภำคต่อของผู้ก ำกับ  แต่ผมพยำยำมขุดเน้ือหำของผู้ก ำกับคนเดียวกัน  มีดีเอ็นเอ
คล้ำยกัน  ไม่ทำงใดทำงหน่ึง  ผมก็เลยได้เขียนหนังภำคต่อเยอะ  ผมเชี่ยวชำญทำงน้ี  แต่ถ้ำมีกำรเปลี่ยนผู้ก ำกับ  มันท ำให้
สเกลหนังชุดน้ันน่ำสนใจมำกขึ้น  ท ำให้ผมตื่นเต้นเวลำดูหนังภำคต่อ 

 

มีปัญหาในการท างานเขียนบ้างไหม 
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น่ำจะเป็นเรื่องข้อมูล  บ้ำนเรำถ้ำเขียนหนังต่ำงประเทศ  จะหำข้อมูลง่ำย  เพรำะเขำจัดระเบียบด ี แต่ของหนังไทยไม่เป็น
ระเบียบ  ผมคิดว่ำในกำรเขียน  เรำควรจะรู้แบ็คกรำวนด์เต็มที่  อีกปัญหำหน่ึงก็คือ วัฒนธรรมกำรดูหนังบ้ำนเรำไม่
แข็งแรง พอมองเป็นควำมบันเทิง  เหมือนที่คนเว็บบอร์ดชอบพูดถึงกัน  ดูเอำสนุกก็พอแล้ว ตีควำมไปท ำไมกัน  มันต้องให้
อะไรกับชีวิตหรือ  บ้ำนเรำมีคนแบบน้ีเยอะ  พอฐำนไม่แน่น  ท ำให้ระบบลักลั่น  ปัญหำมันต้องอยู่ที่น่ี  มันไม่เหมือน
ฝรั่งเศส  บ้ำนเรำปำกท้องส ำคัญ 

  

เท่าที่ผ่านมามีฟีดแบ็คจากคนดูไหม 

ในบล็อก  ก็มีคนมำคอมเมนท์ของเรำ  บำงทีก็ตำมอ่ำนเรำนะ  พอเขยิบมำเขียนสื่อสิ่งพิมพ์  เช็คฟีดแบ็คได้ตอนตอบ
แบบสอบถำม  ก็มีแฟนชื่นชอบบ้ำง บำงทีก็มีคนมำแอดเฟซบุ๊ก  โดยเฉพำะพวกผู้ก ำกับหนังสั้น  เขำก็จะขอบคุณที่เขียน
งำนของเขำ 

 

การเขียนแต่ละสื่อมีความแตกต่างกันไหม 

บล็อกเป็นพื้นที่ใหญ่  มีกำรจัดระบบได้ยำก มีข้อเสียก็คือ ต้องคอยดูว่ำโลเคชั่นมันอยู่ไหน  อย่ำงบล็อกแก๊งค์  มันจะลิงค์
กับห้องภำพยนตร์ของเฉลิมไทย ก็ถือว่ำเป็นประโยชน์  เวลำอัพเดทของเรำทีไร  ก็จะไปขึ้นที่ห้องภำพยนตร์ด้วย  บำงที
อัพเดทไป15นำทีต่อมำ  ก็มีคนอ่ำนไปร้อยกว่ำแล้ว  มันขึ้นอยู่กับว่ำโลเคชั่นน้ันคนสนใจแค่ไหน  แต่ถ้ำไปบอร์ดเล็กกว่ำน้ี  
ก็คงเงียบ 

 สื่อพิมพ์น้ีจะช้ำหน่อย  แต่มันหนักแน่นกว่ำทุกสื่อด้วยควำมเป็นหนังสือ  ข้อมูลมันเสร็จตรงน้ัน บล็อกน่ีเรำเข้ำไป
แก้ได้  แต่หนังสือเป็นพื้นที่ปิด  เขียนปิดอย่ำงไร  ก็รับไปแบบน้ัน  มันเคลื่อนไหวช้ำ  แต่มันแน่นกว่ำ  ถ้ำผมเขียนลงบล็อก  
จะกรองในระดับหน่ึง  ส่วนของสตำร์พิคส์น่ี  ต้องแน่นเลย  พอดี บก หนังสือไม่ค่อยแก้ด้วย  เวลำอ่ำนงำนตัวเองไม่ค่อย
เปลี่ยน  แต่ผมจะติดแค่ภำษำใหม่ ๆ  เรำพยำยำมท ำให้แตกต่ำงจำกคนอ่ืน  ที่เขียนเคร่งเครียด  แต่เรำจะท ำให้วัยรุ่น   

 เฟซบุ๊ก  เร็วและแรง  แต่ผ่ำนไปยังรวดเร็ว  ประโยชน์ของมันก็คือมันรวมชุมชนมำไว้ด้วยกัน  เดี๋ยวน้ีกลำยเป็น
ว่ำอยำกหำข้อมูลอะไร  ให้ไปขอแอดจำกผู้ก ำกับหรือนักวิจำรณ์  มันท ำให้คนอ่ำนมำน่ังร่วมโต๊ะกับเรำได้  มันเป็นชุมชน
หน่ึง  ฟีดแบ็คก็เร็ว  บล็อกเกอร์ก็มี  แต่ไม่เร็วเท่ำ  มันคือชัยชนะอันใหม่  เป็นเครื่องมือที่หลำยคนบอกว่ำจะมำแทน
หนังสือ  แต่ผมว่ำมันต่ำงกัน  หนังสือมันขลังกว่ำ  เรำไปอ่ำนหนังสือ  มันคนละที่   

 

แล้วเวลาเขียนล่ะแตกต่างกันไหม 

เม่ือผมดูเสร็จ  ผมจะเข้ำเฟซบุ๊กก่อน  จะเขียนควำมรู้สึกแรก  ต่อมำก็จะเป็น critic นิดหน่ึง  คือ จริง ๆ แล้วข้อเขียนของ
นักวิจำรณ์มันก็เป็นกำรวิจำรณ์ทั้งน้ันล่ะครับ  แต่ในเฟซบุ๊ก  จะเป็นควำมรู้สึกบวกวิจำรณ์หน่อยหน่ึง 

 จำกน้ันก็เอำจำกเฟซบุ๊กไปลงบล็อก  ซ่ึงผมมองประโยชน์ในแง่กำรเก็บ  ผมมองเป็นบันทึกไดอำรี่  ไม่ก็เอำไป
เผยแพร่ในเว็บบอร์ดสตำร์พิคส์  ผมไม่ค่อยเอำไปลงในห้องเฉลิมไทย  เพรำะห้องน้ีมีวัฒนธรรมแปลกๆ เช่น ถ้ำเขียนATM 
ในเชิงต ำหนิ  ก็จะถูกด่ำ  เพรำะฉะน้ันอย่ำแกว่งเท้ำหำเสี้ยน  ถ้ำเขำเอำอำรมณ์อย่ำงเดียว  เด็กในยุคถัดไปโตมำกับหนังจี
ทีเอช 

 ถ้ำในสตำร์พิคส์  ก็ต้องจริงจัง แต่ยึดหลักว่ำย่อยง่ำย 
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แล้วมองว่า critic, review แตกต่างกันอย่างไร 

ส ำหรับผมมองว่ำไม่แตกต่ำงกัน  บำงคนก็ขอรีวิวประมำณหน่ึง  ไม่เอำสิ่งที่ซ่อนเอำไว้ในหนัง  แต่คนอีกกลุ่มไม่เอำ  ต้อง
ลึกกว่ำน้ี  ต้องครุ่นคิดมำกกว่ำน้ี  ในเฟซบุ๊กจะเขียนแบบรีวิว  ครึ่งหลังต่อมำค่อย critic พยำยำมเขียนอะไรที่หำจำกที่อ่ืน
ไม่ได้   

 

ชอบพื้นที่ไหนมากกว่ากัน 

ชอบต่ำงกัน  ชอบที่สุดก็ต้องเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพรำะมันทรงคุณค่ำมำกกว่ำ เสร็จแล้วก็ภูมิใจทุกที  เฟซบุ๊กแค่สั้น ๆ  ผมดู
หนังสองทุ่มออกมำ  ห้ำทุ่มโพสต์สเตตัสแล้ว แต่สื่อสิ่งพิมพ์จะใช้เวลำเป็นอำทิตย์ ก่อนหน้ำน้ันก็ต้องท ำกำรบ้ำน  เขียน
เสร็จ  ก็กลับมำดูใหม่   

 ผมไม่พยำยำมบอกว่ำเป็นนักวิจำรณ์  ผมบอกว่ำเป็นแค่นักดูหนังที่ท ำกำรบ้ำนหนักกว่ำคนอ่ืน  ไม่ได้เก่งไปกว่ำ
ใคร  ถ้ำคุณท ำกำรบ้ำนแบบผม ก็รู้เท่ำกัน 

 ตอนน้ีผมยังสนุกกับกำรเขียน  แต่ผมก็ไม่รู้ว่ำวันข้ำงหน้ำจะเลือกวิจำรณ์อย่ำงเดียว  ตอนน้ีผมมองมันเหมือน
สนำมเด็กเล่น 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : Hubert Niogret  

พื้นที่การท างาน : Positif, France 

ผู้สัมภาษณ์ : อัญชลี ชัยวรพร  วันที่สัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2555 

ผู้ถอดเทป : อัญชลี ชัยวรพร 

================================================================= 

 
Is it possible for one to make a living by being a film critic in France? 
There are many types of film critics in France. You can work for general newspaper, which 
are very well-paid. or you can work for TV, or radio, or specialized film magazine. There 
might not be so many for specialized magazines today, chiefly, Cahiers du Cinema and 
Positif. The financial situation is quite different because the market for specialized 
magazine is very narrow - around 7.000-10,000 readers. 
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Still a lot! 

You can consider it quite high readership. But the other specialized magazines are also 
the same number. The economy for running a magazine is very difficult. Film critics for 
Cahiers du Cinema get paid but they have so many problems. The production cost is very 
high.  

 

Positif for a long time has choosen another way.  The writers will not get paid but the 
technical staff would get it. But this is the only way for us to cut the production cost. 
Even so, we still have to co-published the magazine with some companies or official 
publishers. It is the only way to get free and we do not own money to anybody. In this 
way, the  magazine is always in a good balance. We have freedom. We do what we want 
- any subjects, any films. No problem.  

 

Some years ago, one of our co-publishers - I will not tell you - was not happy with our 
critiques about the works of Alain Resnais and Godard. He said he disagreed with us and 
offered to write another article about Godard. But asked us to publish it. I told him "On 
behalf of my colleagues and committee, you can think like that. But bye bye. We left 
him. And he was very surprised that we decided to leave the publisher. This kind of 
attitude is not acceptable in France.  

 

How long the magazine started this free-writing policy? 

Since the very beginning, since 1952. This year we were going to celebrate the 60th 
anniversary. In the beginning, it was started by a few people. ----- very free, intellectual.  

 

How was the readership in the beginning? 

Very few, in the beginning. Actually the magazine was not released regularly - it came out 
every three or four months. Now it becomes regularly - every month. I don't know exactly 
the number of magazines. But we has just introduced the colour pages this year in 
January. In the last 59 years the magazine always run in black and white. When we 
started, we published it in b/w. Until this year, we have a new co-publisher who 
introduces the colour system. And now there is an increase of readers because of the 
colour. 
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You just mentioned that the specialized film publication is getting declined ..... 

We used to have several. But now only Cahiers du Cinema and Positif left. It is a bad sign. 
It means that film buff are decreasing - people do not think much critically about movie, 
but more of a commercial use.  

 

 

Do you think that part of that - either readers or writers - now they go to use 
internet instead? 

Yes, I agree that the Internet might be one of the cause. People nowadays want fast 
information. They do not want to read something critically but just want some 
information. It is something different.  

 

For Positif, we sometimes think about developing the website. But so far we use it only to 
introduce the magazine contents. We really do not publish the same article online. 

 

When did you decide to run a Positif website? 

I am not sure. Perhaps one or two years ago. It is in discussion but not in formal decision 
because we do not get paid. Everybody has a job in another place. Writing spend time. 
But we don't have time to think about it. We might think about it somedays. Most 
importantly, the Positif contributors come from traditional media. They have intellectual, 
unique style. Very few of them use the Internet - only the younger generation. The older 
generation who write for Positif - for example Michel Cement, don't use the Internet. He 
does not use the Internet at all. He does not know even how to use a typewriter. He is 
not interested in it. Only the younger generation. For us, we are using the Internet a lot. 
But a lot of Positif contributors come from traditional media. You also have to 
understand that, in Positif, we are quite different from Cahiers du Cinema. We have all 
ages of writers, all generation. Our oldest writer is 80 years old who writes for us for sixty 
years. At the same time, the youngest is twenty-five. We always work like that. And we 
work very well. So the eighty-year-old generation has different style of using the Internet 
from those younger.  
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What is the ration between the older and younger? 

Hard to say. We have all ages. 80, 75, 60, 50, 40, 30 and the youngest 25. Men and 
women. More men than women.     

But do you have problems to get a contribution from established critics? 

No, not at all. The famous ones who are paid from other magazines but not by Positif. 
They know the rules. For example, Philip Oletโอเย่ต์ who writes for a psychological 
magazine. He was paid for his pieces. But for pleasure he writes for Positif for free. 
Another one - Michel Cement is writing for Positif for free. But he is producing a radio 
program about cinema. So he is paid for that. Some of the writers are on the same field. 

Will the Internet replace other media, especially print? 

You know France is an intellectual society. People love writing, reading literature, arts and 
etc. One of the oldest magazines in France about literature is also 60 years old. I don't 
think it will die. France and European countries are a special case. They are intellectual 
societies. I don't think it would be in that worst situation. I think it will stabilize. It will go 
on. You know in France we have a lot of movie buffs. People love cinema. Cinema 
culture is quite strong here. In Paris, we have the biggest number of theatre in the world. 
It might get decrease. But it will not die. 

 

How different between writing for traditional and online media? Is it acceptable for 
you or not? 

It's the same for me. Sometimes I was also asked to write for a website. And normally I 
also write in the same way. I don't write differently. The only difference is that the 
younger generation who writes for website does not have the same traditional 
background as the earlier generation. I think the main problem is the age. For young 
people, they don't know about old or silent films. They think cinema started at 70s, not 
before.  But perhaps the website editors might not ask the same stories as the young 
writers 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : ชำคร ไชยปรีชำ  

พื้นที่กำรท ำงำนวิจำรณ์ : Filmax, Hamburger 

ผู้สัมภำษณ์ : สุทธิพงษ์ นุกูลเอ้ืออ ำรุง วันที่สัมภำษณ์ 29 มกรำคม 2557 

ผู้ถอดเทป : สุทธิพงษ์ นุกูลเอ้ืออ ำรุง 

================================================================== 
ความสนใจเกี่ยวกับหนังเริ่มต้นอย่างไร 

จริงๆ ชอบเก่ียวกับหนังตั้งแต่เด็กแล้ว ตั้งแต่ประถม มัธยม ก็ดูหนังมำเรื่อยๆ ที่ก็บ้ำนสนับสนุน กะว่ำจะเรียนหนัง แต่
สุดท้ำยก็เอนท์ไม่ติด แต่ก็มีคนบอกว่ำไม่ต้องเรียนฟิล์มก็ท ำหนังได้ และถ้ำเรำเรียนอย่ำงอ่ืนมำ ก็อำจจะได้มุมมองที่
แตกต่ำงจำกคนท ำหนังคนอ่ืนๆ เวลำไปท ำงำนจริงด้วย เพรำะฉะน้ันมันไม่เก่ียวว่ำต้องเรียนหนังถึงจะได้ท ำหนังหรอก 
สุดท้ำยก็เลยตัดสินใจเรียนที่คณะโบรำณคดี ศิลปำกร ตำมที่เอนท์ติดไป ซ่ึงจริงๆ ผมอยำกเป็นคนท ำหนังมำกกว่ำนักเขียน
นะ 

ท าหนังมาก่อน  

ท ำหนังสั้นมำก่อนตั้งแต่ ม.6 ครับ แล้วก็ค่อยเริ่มเขียนวิจำรณ์จริงจังในช่วงไล่เลี่ยกัน 

 

เขียนลงบล็อก  

เขียนลงหนังสือเลยครับ 
 

เริ่มมาเขียนวิจารณ์ได้อย่างไร  

ตอนน้ันชอบไปดูหนังแปลกๆ ที่จัดเป็นอีเวนท์ฉำย ก็ติดตำมข่ำวจำกนิตยสำรหนังต่ำงๆ แล้วก็ไปดู จนครั้งนึงไปดูหนังเรื่อง 

“ลี”้ ของพี่มะเดี่ยว (ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล) ที่เขำท ำสมัยเป็นนักศึกษำ แล้วในงำนน้ันก็ได้เจอ อ.แดง (กิตติศักดิ์ สุวรรณ

โภคิน) ซ่ึง อ.แดงเห็นผมเป็นเด็ก ม.5 มำดูหนังคนเดียว ก็เลยชวนไปเรียนภำพยนตร์วิจักษณ์ ซ่ึงเรำก็พอจะเคยได้ยิน
เก่ียวกับโครงกำรน้ีมำอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจไปเรียนเลย
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เริ่มเรียนตั้งแต่ ม.5 หรือครับ 

ใช่ครับ ก็ไปเรียน ได้รู้จักคนนู้นคนน้ี จนได้รู้จักกับพี่มะเดี่ยว ก็เลยไปฝึกงำนที่กอง “คน ผี ปีศำจ” ที่พี่มะเดี่ยวท ำกับสตูดิโอ

เรื่องแรกพอดี พอเสร็จปุ๊บ ที่นิตยสำร Bioscope รู้ว่ำกองน้ีมีเด็กฝึกงำนเด็กขนำดน้ี ก็เลยชวนมำเขียนเบื้องหลัง เหมือนเป็น
บันทึกกองถ่ำย พอเขียนเบื้องหลังเสร็จก็ได้จับพลัดจับผลูไปเขียนวิจำรณ์ แล้วอยู่ๆ ก็มีคอนเนคชั่นงำนต่อกันเข้ำมำเรื่อยๆ 

 
รู้สึกอย่างไรครับ 

ก็รู้สึกงงๆ ครับ เอ้ำยังไง ไม่รู้ว่ำค่อนข้ำงโชคดีหรือเปล่ำที่มีงำนเข้ำมำเรื่อยๆ ช่วงแรกๆ ได้ลองไปเขียนสกู๊ปหนังให้กับ 

Bioscope ก่อน แต่ก็รู้สึกไม่ค่อยถนัด ตอนน้ันโดนแก้เยอะเลย ยังเด็กด้วยแหละครับ ก็งงๆ เรื่องกำรแปลข้อมูลภำษำอังกฤษ
และกำรสรุปข้อมูล แต่พอเป็นงำนวิจำรณ์แล้วรู้สึกถนัดกว่ำ คือส่วนหน่ึงคิดว่ำพอเป็นงำนวิจำรณ์ มันค่อนข้ำงเป็นเรื่องควำม
คิดเห็นส่วนบุคคล กำรแก้อะไรมันก็แก้กันยำก เพรำะไม่รู้จะไปแก้ควำมคิดเห็นส่วนบุคคลยังไง ก็เลยลองพัฒนำกำรเขียนทำงน้ี
มำเรื่อยๆ ครับ 

 

ชอบท าหนังหรือเขียนวิจารณ์ก่อน 

ชอบท ำหนังก่อนครับ แต่ว่ำมีโอกำสได้เขียนวิจำรณ์ก่อน ซ่ึงพอมันเข้ำใกล้วงกำรหนังมำกขึ้น เรำท ำก็มีควำมสุขแหละ ทั้งที่ผม
ว่ำงำนเขียนก็เป็นกำรใช้ทักษะคนละแบบกับกำรท ำหนังเลย 

 

ตอนนัน้ไดท้ าหนังสั้นแล้วหรือยังครับ 

เริ่มท ำหนังตอน ม.6 ครับ ก็ไล่ๆ กันกับเขียนวิจำรณ์ ช่วงปีเดียวกัน 

 

เริ่มเขียนวิจารณ์ลงหนังสือที่ไหนครับ 

เริ่มจำกเล่มแรกน่ำจะเป็น Hamburger ตั้งแต่ตอนอำยุ 17 ปี ตอนน้ันพอรู้จักแก๊งค์ Bioscope ก็มีพี่เต้ (ไกรวุฒิ จุล

พงศธร) ซ่ึงตอนน้ันมีอยู่วันหน่ึงแกต้องไปเมืองนอกหรืออะไรสักอย่ำง ก็เลยถำมว่ำอยำกจะลองเขียนวิจำรณ์ใน a dayแทนดู

สักเล่มม้ัย ก็เขียนไป ได้ลง ก็ดีใจ จนอีกครั้งหน่ึงเป็น Hamburger ที่พี่เต้ให้ลองเขียนแทนอีกที พอส่งไปเสร็จปุ๊บ พอบก. 
เห็น ก็เลยติดต่อมำ ถำมว่ำอยำกมำเขียนประจ ำหรือเปล่ำ ก็เลยตกปำกรับค ำไปเลยทันที 

 ยุคน้ันก็เขียนให้ Hamburger แล้วก็มำถึง Pulp ที่ตอนน้ีกลำยเป็น Filmax แล้ว กับ DDT อีกเล่มหน่ึงที่เขียน

ประจ ำจนนิตยสำรปิดตัวไป แล้วก็วนมำเกือบทุกเล่ม ทั้ง Starpics, Movie Time ก็ได้เขียนอยู่บ้ำงเป็นช่วงระยะสั้นๆ 
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 ตอนก่อนหน้ำน้ันก็เคยมีเขียนเล่นๆ ลงในอินเตอร์เน็ตครับ ตั้งแต่ยุค My Spaceเลย แต่พอมำเริ่มเขียนนิตยสำร
จริงๆ ก็รู้สึกว่ำเดือนหน่ึงมันต้องรับผิดชอบต้นฉบับหลำยชิ้นมำก ก็เลยคิดว่ำไม่ต้องเขียนบล็อกแล้วแหละ มันมีช่องทำงลงอยู่
แล้ว  

 

ตอนนี้เขียนเล่มไหนอยู่บ้างครับ 

เขียนFilmax กับ Hamburger ครับ แต่ที่ Hamburger ตอนน้ีเขำปรับระบบให้เวียนกันเขียน 3 คน ก็จะไม่ได้เขียนลง
ทุกฉบับ 
 

เขียนแต่ละเล่ม แตกต่างกันม้ัย 

ต่ำงกันครับ คือบำงทีเรำต้องดูคำแรคเตอร์ของแต่ละนิตยสำรด้วยแหละ ว่ำมันเจำะกลุ่มคนอ่ำนแบบไหน เหมือนอย่ำง 

Filmax เรำรู้ว่ำคนอ่ำนแบบเป็นพวกชอบดูหนังอยู่แล้ว เรำก็สำมำรถวิเครำะห์ลึกๆ ไปได้หน่อย และละทิ้งกำรอธิบำยข้อมูล
พื้นฐำนบำงอย่ำงได้ เพรำะเรำรู้ว่ำคนอ่ำนมีพื้นควำมรู้เก่ียวกับหนึงประมำณหน่ึงแล้ว เรำก็ใช้พื้นที่ที่ เหลือไปลงลึกในอีกมุม

หน่ึงเลยดีกว่ำ หรืออย่ำง Hamburger คือด้วยควำมที่ไม่ได้เป็นนิตยสำรหนังโดยตรง แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟชั่น ก็ต้อง
ยอมรับว่ำคนอ่ำนก็มักจะอ่ำนเป็นไกด์ว่ำจะไปดูหนังเรื่องอะไรดี เหมือนเพื่อนแนะน ำเพื่อนอะไรแบบน้ีมำกกว่ำ เรำก็ปรับ
รูปแบบกำรเขียนเป็นอีกแบบหน่ึง ไม่ได้ลงลึกมำกนัก และให้ข้อมูลที่คิดว่ำกลุ่มคนอ่ำนของนิตยสำรจะสนใจแทน  
 

คอนเน็คชัน่ส าคัญมากม้ัยครับส าหรับอาชีพนี้ 

ส ำคัญมำกครับ เพรำะผมมำได้เพรำะคอนเน็คชั่นล้วนๆ เลย แต่ต้องใช้ควำมพยำยำมด้วย ปีน้ีเขียนครบ 10 ปีพอดีเลย ช่วง

ประมำณปีที่ 7, 8, 9 ก็ต่อสู้กับตัวเองเยอะเหมือนกัน เหมือนมันพยำยำมปรับตัวให้ตัวเองมีควำมสดใหม่ได้อยู่เรื่อยๆ แต่ว่ำ
พอถึงระยะหน่ึงมันจะรู้สึกมีอำกำรหมดเกิดขึ้น เช่น ท ำไมเรำเบื่อค ำเชื่อมแบบน้ีจังเลย เรำเบื่อฟอร์แมตกำรเขียนแบบน้ีจังเลย 
แล้วก็พยำยำมปรับ ก็ต้องหำทำงไปไม่ให้ทั้งเรำและคนอ่ำนเบื่อด้วย ต้องใช้เวลำเหมือนกัน 
 

มีหลักวิธีในการเขียนวิจารณ์ม้ัยครับ 

จริงๆ เป็นคนไม่ชอบตัดสินว่ำหนังมันดีหรือไม่ดีครับ ส่วนตัวแล้วชอบสำยวิเครำะห์เน้ือเรื่องมำกกว่ำที่จะเป็นแบบตัดสินว่ำ
หนังมันดีหรือเปล่ำ เพรำะถึงจุดหน่ึงเรำก็จะรู้ว่ำหนังมันมีหลำยประเภท และควำมชอบก็เป็นรสนิยมส่วนบุคคล อย่ำงบำงทีมัน
ก็มีหนังที่เล่ำเรื่องไม่สนุกเลย แต่มันก็มีสำระและวิธีกำรบำงอย่ำงที่ดีและน่ำสนใจอยู่ ซ่ึงกำรดึงคนอ่ำนให้มำร่วมกันคิด
วิเครำะห์กับเรำ มำกกว่ำที่จะอ่ำนว่ำหนังเรื่องน้ีดีหรือไม่ดี มันสนุกกว่ำส ำหรับเรำ 
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มีค้นหาความรู้ด้านอื่นเพิ่มเติมเพื่อจะมาเขียนหรือเปล่าครับ 

ส่วนใหญ่ก็จะดูข่ำวอยู่แล้ว ดูข่ำวรอบโลก แต่ว่ำถ้ำมันต้องใช้ควำมรู้เฉพำะทำงจริงๆ ก็ต้องใช้เวลำไปศึกษำเลย อย่ำงเคยต้อง

เขียนเรื่อง A Serious Man ของพี่น้องโคเอน ซ่ึงหนังมันมีรำยละเอียดหลำยอ่ำนที่อิงกับคัมภีร์ไบเบิ้ล ก็ไปน่ังศึกษำเลย 
อำจจะไม่ได้ศึกษำลึกมำกเพรำะมีเรื่องเวลำส่งเป็นตัวก ำหนดด้วย แต่ก็ต้องพยำยำมให้คนอ่ำนเข้ำใจเรำที่สุดน่ะครับ 
 

มันอยู่ที่หนังที่ท าให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าครับ 

ใช่ๆ บำงเรื่องเขียนไม่ได้จริงๆ ซ่ึงมันก็ท ำให้เรำได้ควำมรู้เพิ่มขึ้นนะ จริงๆ หนังแบบที่เขียนแล้วแฮปปี้ที่สุด คือพวกจิตวิเครำะห์ 
ชอบกำรวิเครำะห์ตัวละคร อันน้ีเป็นสิ่งที่สนใจ 

 

มีหลักเกณฑ์ทีจ่ะมองหนังหรือเปล่า 

ไม่ตำยตัวเลยครับ แล้วแต่คอนเทนต์หนังเลย ดูหนังก่อน ถ้ำคิดจะเขียนก็จะไม่ตั้งธงกับมัน บำงทีหนังที่ดูแย่ๆ พอมำน่ังคิดกับ
มันจริงๆ แล้วมันอำจมีอะไรที่น่ำสนใจ น่ำเขียนถึงก็ได้  

 

 

 

ตอนเดก็ๆ ได้อ่านงานวิจารณ์ของคนอื่นหรือเปล่า  

ยุคน้ันที่เป็นรุ่นใหญ่รวมเล่มก็อ่ำนบ้ำงตำมห้องสมุดโรงเรียน แล้วก็ตำมนิตยสำรครับ หลักๆ ก็ Starpics ก็ได้อ่ำนงำนของ อ.
ประวิทย์ (แต่งอักษร), อ.มโนธรรม (เทียมเทียบรัตน์), อ.สิทธิรักษ์ (ตุลำพิทักษ์) แล้วก็ อ.แดง ด้วย   

 

มีปัญหากับการเขียนม้ัย เพราะว่าคนท าหนังพอจะไปเขียนวิจารณจ์ะไม่กล้าเขียนด่าหนัง 

ส่วนตัวไม่กังวลมำกอ่ะครับ เรำก็แบ่งพำร์ทกันไป แล้วเดือนไหนเรำท ำหนัง มีหนังเรำเข้ำ เรำก็เว้นว่ำงที่จะเขียนถึงหนังตัวเอง
ไว้ แล้วก็รออ่ำนที่คนอ่ืนเขียนถึง จริงๆ มันก็ว่ำไปตำมเน้ือผ้ำแหละครับ 

 คือสิ่งที่ท ำให้ล ำบำกใจในกำรเขียนจริงๆ น่ำจะคือกำรเป็นคนรู้จักกันกันวงกำรแต่ไม่ได้สนิทสนมหรือเจอตัวกัน
มำกกว่ำ เพรำะเขำแค่อ่ำนอำจจะไม่รู้ว่ำน้ ำเสียงเรำเป็นยังไง มันก็ต้องยอมรับว่ำอำจจะมีกำรโกรธผิดใจกันได้ เพรำะวงกำร
หนังไทยมันก็เล็กแค่น้ีเอง แล้วเรำก็ท ำงำนอยู่ในสำยของคนท ำด้วย ก็อำจจะมีล ำบำกใจนิดหน่ึง ซ่ึงสุดท้ำยมันก็เป็นเรื่องของ
กำรใช้ค ำที่จะถ่ำยทอดควำมรู้สึกเรำออกมำให้ชัดที่สุดมำกกว่ำ แต่ถ้ำเป็นคนที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว ก็บอกเขำไปตรงๆ นะ
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ครับว่ำเรำคิดเห็นยังไง เพรำะกำรเป็นคนรู้จักกันมันเป็นห่วงกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้ำไม่สนิทมำก เรำก็มีวิธีบอกข้อเสียมันว่ำจะบอก
ด้วยท่ำทียังไง หมำยถึงสุดท้ำยแล้วงำนเขียนแต่ละชิ้นที่ออกมำมันมีน้ ำเสียงของมันอยู่ ซ่ึงคนที่เรำเป็นห่วงมันก็มีน้ ำเสียงที่เรำ
เป็นห่วงและเสียดำย แต่ถ้ำถำมว่ำล ำบำกใจม้ัย ก็แบ่งพำร์ทได้ 

 
การท าหนังมันดึงพลังเราไปหรือเปล่า 

จริงๆ มันอยู่คนละด้ำนเลยนะ คือถ้ำถำมในมุมของภำระที่เยอะขึ้นของทั้งสองฝั่งแล้วท ำให้เหน่ือยมำกขึ้น มันก็มีบ้ำงเหมือนกัน 
ก็ต้องหำทำงบริหำรเวลำกันไป แต่ส่วนใหญ่ถ้ำพลังเรำจะถูกดึงไป มันก็คงถูกดึงไปจำกงำนฝั่งเดียวกันมำกกว่ำ เช่น เรำเบื่อที่
จะเขียนด้วยประโยคแบบน้ี ด้วยแพทเทิร์นแบบน้ี เบื่อกำรเชื่อมค ำแบบน้ีแล้ว มันก็จะเกิดกำรพยำยำมบิดหนีตัวเองไปเรื่อยๆ 
ซ่ึงกำรบิดหนีตัวเองแรกๆ มันก็อำจจะน ำไปสู่กำรอ่ำนไม่รู้เรื่อง เพรำะว่ำเรำจะพยำยำมจะปรับลดทอนหรือท ำอะไรให้มันไม่
เหมือนเดิมแล้วมันยังไม่ลงตัว มันต้องใช้เวลำตำมหำสไตล์ใหม่อยู่พักหน่ึง 

 
ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร 

จริงๆ ก็ไถๆ มำเรื่อยๆ เหมือนกันนะครับ ตอนน้ีก็ยังมีปัญหำกับตัวเองนิดหน่อย แต่รู้สึกว่ำพอเรำจับคอนเทนต์หนังที่เรำจะพูด
ในวิจำรณ์ได้ ทีน้ีไม่มีปัญหำแล้ว เพียงแต่เรำต้องชัดเจนกับสิ่งที่เรำจะพูดเยอะขึ้นนิดหน่ึงครับ  

 
มีอ่านทฤษฎีเมืองนอกบ้างม้ัย 

ไม่ค่อยได้อ่ำนมำกครับ อันน้ียอมรับว่ำเป็นข้อเสีย แต่ว่ำก็จะอ่ำนบทวิจำรณ์รีวิวของเมืองนอกบ้ำง ที่ตำมหลักๆก็คือแก๊งค์ โร
เจอร์ อีเบิร์ต ล่ะครับ หลังจำกเขำเสียไปแล้วก็ยังมีนักวิจำรณ์ในเครือเขำอยู่ ซ่ึงก็ยังอ่ำนอยู่เรื่อยๆ  แต่ว่ำของคนอ่ืนๆ คืออ่ำน

แบบประปรำยมำก คือเข้ำเว็บ Rotten Tomatoes ไล่อ่ำนอันที่น่ำสนใจ  

 

เคยเห็นว่าได้เขียนหนังสือด้วย เขียนได้ยังไงครับ 

เป็นพำร์ทตลกครับ เป็นคอนเน็คชั่นสืบต่อกันมำแหละครับ คนที่ชวนไปเขียนคือพี่ต๊ะ จักรพันธ์ุ (ขวัญมงคล) บก. 
Hamburger คนแรกที่ชวนผมเข้ำไปเขียนน่ันแหละ พอเขำมำเปิดส ำนักพิมพ์เล็กๆ เองก็เลยชวนมำท ำกัน ตลกๆ  

 
เวลาเขียนวิจารณ์ที่มีการให้ดาวหรือคะแนนนี่ดูจากอะไรครับ 

ดูจำกควำมชอบของเรำ แต่เป็นกำรชอบที่ต้องมีเหตุผลรองรับที่ฟังขึ้นด้วยนะ มีหนังบำงเรื่องที่ไม่สนุกเลย อะไรก็ไม่รู้ แต่เรำ
ดันไปเห็นคอนเทนต์บำงอย่ำงที่รู้สึกว่ำมันเหมำะกับหนังทั้งเรื่องเลยไม่รู้คนท ำตั้งใจเปล่ำ แต่พอมันออกมำเป็นแบบน้ีมันเหมำะ
กับหนังมำก ก็ให้ดำวเยอะนะ แล้วก็จะหำช่องทำงเขียนอธิบำยเพิ่มให้ได้ว่ำ ท ำไมเรำถึงชอบทั้งๆ ที่มันแย่นะ แต่ไอ้ตรงน้ีมันท ำ
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ให้เรำได้ควำหมำยใหม่ คือสุดท้ำยแล้วเรื่องให้ดำวมันเป็นเรื่องปัจเจกมำก คือถึงเรำจะเป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินฟันธง แต่พอมันมี
ระบบน้ี เรำก็ต้องหำทำงอธิบำยควำมคิดของเรำให้ได้ว่ำเรำให้ดำวเท่ำน้ีๆ เพรำะว่ำอะไร 

 
เคยเขียนฟรีม้ัยครับ 

มันมีเขียนฟรีหลำยมุมนะ เช่น มันควรจะได้แล้วเขำไม่จ่ำย หรือเขียนฟรีแบบอยำกเขียนจริงๆ ก็เขียนให้เลย ยินดี 

 
ได้เขียนวิจารณ์ลงในเฟซบุ๊กหรือเปล่า 

เขียนเหมือนไปดูหนังเสร็จแล้วก็มำแนะน ำเพื่อนมำกว่ำ แบบเรื่องน้ีสนุกดี ไม่ได้เป็นทำงกำรอะไร ไม่ยำวครับ แต่บำงทีก็รู้สึก
ว่ำควรใช้เฟซบุ๊กให้เป็นประโยชน์ เช่น เรำรู้ว่ำในเฟรนด์เรำมีคนรู้จักหรือคนท ำหนังที่เรำอยำกบอกเขำว่ำ ผมเสียดำยหนังพี่จัง
เลย ถ้ำปรับอีกนิดนึงก็จะดีแล้ว ก็ตั้งเป็นสำธำรณะว่ำแล้วก็เขียนว่ำเสียดำยในมุมไหน อะไรอย่ำงน้ี เป็นกำรติชมกันไป  

เกี่ยวหรือเปล่าที่เรามีพื้นที่เขียนแล้ว เลยมาทุ่มเทกับพื้นที่ในนติยสาร  

เรื่องพื้นที่ไม่เท่ำไหร่ เรื่องเวลำมำกกว่ำ ด้วยควำมที่เดือนหน่ึงก็ต้องเขียนสองเล่ม แล้วก็มีงำนอ่ืนๆ มันจะไม่มีเวลำมำตั้งใจ
เขียนเยอะแยะในเฟซบุ๊ค บำงทีก็ใช้เฟซบุ๊คเป็นช็อตโน้ต อย่ำงถ้ำจะเขียนถึงหนังเรื่องน้ีลงนิตยสำร ก็เขียนช็อทโน้ตลงในเฟ
ซบุ๊กก่อน แล้วเรำก็เอำตรงน้ันมำขยำยเป็นบทวิจำรณ์ใหญ่ในนิตยสำรอีกที 

 

มีช่วงหนึ่งที่เป็นยุคของบล็อก แล้วตอนนัน้พี่อยู่ตรงไหนในยุคนัน้ 

ไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยครับ เขียนแบบส่วนตัวให้เพื่อนๆ อ่ำนกันมำกกว่ำ แต่จริงๆ ผมเป็นคนอ่ำนบล็อกนะครับ อยู่ในโลก
ออนไลน์เยอะ รู้จัก “ผมอยู่ข้างหลังคุณ” ตั้งแต่พี่เขำเขียนพันทิปตั้งแต่ต้น จนพอมำเขียนนิตยสำรก็เลยได้รู้จักตัวจริงกัน 

 
จริงๆ พี่ก็ไม่ได้เขียนต าหนิหนังแบบกระโชกโฮกฮากด้วยใช่ม้ัยครับ 

ใช่ครับ คือ เวลำเขียนลงนิตยสำรอะไรพวกน้ี เรำพยำยำมปรับควำมเป็นอำรมณ์ทิ้งออกไปแล้วดูว่ำอะไรคือสิ่งที่มันเป็นอยู่
จริงๆ แต่มันก็มีหนังที่รู้สึกว่ำท ำไมท ำอย่ำงน้ีกับเรำอ่ะ เรำเสียตังค์มำดู ท ำไมคิดว่ำเรำคิดได้แค่น้ีหรอ อะไรแบบน้ี แล้วก็มีโกรธ
เหมือนกัน ซ่ึงถ้ำโกรธมำกๆ เรำก็ไม่พูดถึงเลยดีกว่ำ เพรำะถ้ำใส่อำรมณ์ไปมันก็ไม่ดีกับทุกฝ่ำย เป็นคนที่รู้สึกว่ำกำรด่ำกำร
ต ำหนิที่รุนแรงที่สุด คือกำรไม่ต้องพูดถึงมันเลยดีกว่ำ 

 
คิดว่าแต่ละสื่อมีความแตกต่างกันม้ัย มีลักษณะจุดเดน่อย่างไร 



198 | ห น้ า                                               ภ า พ ย น ต ร์  
 

 

คือทุกวันน้ีคนอ่ำนหนังสือน้อยลงจริงๆ แม็กกำซีนก็น้อยลง คือพี่มองว่ำแม็กกำซีนที่มันอยู่รอดได้ตอนน้ีมันจะเป็นแบบแม็ก
กำซีนที่ลงลึกเฉพำะทำง หรือพวกวำไรตี้ที่มีโฆษณำเยอะอยู่แล้ว แต่ว่ำแม็กกำซีนที่คนจะอ่ำนเยอะจริงคือพวกเฉพำะทำง พวก
นิตยสำรหนัง นิตยสำรมือถือ อะไรแบบน้ีที่คนยังต้องกำรอยู่ แต่ว่ำคนที่อ่ำนก็จะเป็นเฉพำะคนกลุ่มน้ันมันก็ยิ่งจ ำกัดกลุ่มคนที่
ได้อ่ำนของเรำเข้ำไปอีก เพรำะโซเชียลมีเดียมันก็เร็วกว่ำอยู่แล้ว แต่สุดท้ำยคิดว่ำควำมเร็วน่ีแหละที่มันจะเป็นข้อเสีย บำงทีเรำ
ยังไม่ทันกลั่นกรองอะไรไปเลย ข้อมูลมันก็ไหลไปถึงไหนต่อไหนแล้ว บำงทีกำรอยู่กับหนังสือมันคือกำรที่เรำตกผลึกกับมันแล้ว
จริงๆ มำกกว่ำ  

 

 

เวลาเขียนนิตยสารมีฟีดแบ็กกลับมาบ้างม้ัย 

โดยส่วนตัว นำนๆทีครับ ไม่ค่อยเยอะมำก ไม่ค่อยเจอด้ำนลบเท่ำไร เคยมีอีเมล์มำแต่ก็ไม่เยอะ ก็ดีใจเหมือนกัน เขียนเข้ำมำ
แบบว่ำ พี่เป็นแรงบันดำลใจให้ผม ก็ขอบคุณครับ คือดีใจที่มีคนได้อ่ำนงำนเรำนะ 

 
หลังจากอ่านเอาเองแล้วไปเรียนภาพยนตร์วิจักษ์ มันท าให้เรามองหนังเป็นสไตล์ที่เรียนทั้งหมดหรือเปล่า 

ตอนน้ันที่เรำไปเรียนภำพยนตร์วิจักษ์ มันคือกำรจัดระเบียบควำมคิดมำกกว่ำ คือเรำก็มีวิธีกำรมองหนังคล้ำยๆ สิ่งที่เขำสอน 
เพียงแต่ก่อนหน้ำน้ันเรำยังรู้ว่ำจะจัดระเบียบควำมคิดในกำรมองมันยังไง หรือกลั่นกรองออกมำยังไง ท ำให้เป็นกำรไปเรียนก็
คือกำรยืนยันสิ่งที่เรำมองมำตลอดน่ันแหละ แต่ว่ำในแบบที่มีระบบระเบียบมำกขึ้น แล้วเรำก็มีควำมรู้เพิ่มขึ้น มีทฤษฎีมำกขึ้น
ด้วย 

 

แล้วพี่นี่เรียกว่านักวิจารณ์ critic ได้ม้ัย 

ก็น่ำจะได้มั้งครับ อย่ำงสิ่งที่ท ำอยู่ตอนน้ีใน Hamburger คิดว่ำตัวเองเขียน Review แต่ใน Filmax คิดว่ำตัวเองเขียน 

Critic อันน้ีคือที่บอกว่ำปรับตัวให้เข้ำกับคำแรกเตอร์ของนิตยสำรแต่ละเล่มยังไงน่ะครับ 
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พื้นที่การท างานวิจารณ์ : สตำร์พิคส์, วำรสำรอ่ำน, มติชนสุดสัปดำห์  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาสนใจหนังได้อย่างไร 

ช่วงม.ปลำยเบื่อไม่ค่อยชอบเรียนเลยครับ เบื่อกำรเรียนก็เลยออกมำดูหนังบ่อยๆ  เอนทรำนซ์ติดตอน ม .5 สอบเทียบ เลือก
เรียนเภสัชที่มหิดล ปี 1 อยู่ศำลำยำหลังจำกน้ันเลยไม่ค่อยได้ดูหนัง เพรำะอยู่ไกล พอปี 2 เข้ำกรุงเทพก็ดูหมด ดูมำเรื่อยๆ 

 
มาจากการดูเองไม่มีใครกระตุ้นทั้งสิ้น 

ใช่ครับ ตอนแรกเขียนลงบล็อก เขียนเรื่องเที่ยว เขียนอำหำร เขียนเรื่องอะไรแบบน้ีครับ  

 
เขียนทุกอย่าง ?  

ครับ ต่อมำก็มำเขียนเรื่องหนังเป็นหลักครับ เพรำะว่ำพอเขียนเรื่องหนังมีคนชมว่ำเขียนดี และช่วงน้ันสนใจเรื่องหนังเยอะ ก็
เลยเขียนเรื่องหนังบ่อย 

 
หาความรู้จากไหน 

ตอนน้ันพวกแพรว เอนเตอร์เทน จะพิมพ์หนังสือของนักวิจำรณ์เยอะมำก จะมีพ็อกเก็ตบุคหนัง ของอำจำรย์แดงของคุณนรำ 
ของอำจำรย์มโนธรรม ก็ไล่อ่ำนหมดทุกเล่ม แล้วจะมีของชมรมวิจำรณ์บันเทิงที่ชอบจัดงำน เช่น วิมำนลอย ก็เลยเข้ำไปฟัง
ตลอด นอกน้ันก็อ่ำนสตำร์พิคส์ อ่ำนซีนีแม็กซ์ อ่ำนบทควำม ตอนน้ันยังไม่ค่อยมีเน็ต แล้วก็ยังไม่รู้จักหนังสือเมืองนอก เลย
อ่ำนแต่ของไทยน่ีแหละครับ แล้วพอมีไบโอสโคปก็อ่ำนไบโอสโคป อ่ำนไปเรื่อยๆ แล้วช่วงหลังก็อ่ำนหนังสือที่เป็นเชิงทฤษฎี
มำกขึ้น อย่ำงเช่น แล่เน้ือเถือหนัง ของคุณ ประชำ สุวีรนนท์ ของโรล็องด์ บำร์ตส์ และของ อำจำรย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ที่
เขียนเรื่องวรรณกรรมแต่ก็เอำมำใช้กับหนังได้ ช่วงหลังก็เริ่มอ่ำน เดอะกำร์เดี้ยน ฟิล์มรีวิว อ่ำนบทวิจำรณ์ภำษำต่ำงประเทศ 
หรือพอมีเฟซบุ๊กก็อ่ำนหลำยคนในเฟซบุ๊ก เช่น ของ ฟิล์มซิค , ชญำนิน,  อุ้ย รัชภูมิ , เต้ ไกรวุฒิ จุลพงศธร 
 
 
ไม่ได้เข้าเทคคอร์สภาพยนตร์วิจักษณ ์
ไม่ได้เทคครับ 
 
อ่านเองหมด 
ครับ เคยคดิจะเทคแต่ว่ำ พออยู่กรุงเทพมันไม่ว่ำง พออยู่เชียงใหม่เริ่มว่ำง แต่คิดถึงควำมล ำบำกที่ต้องมำทุกอำทิตย์เลยไม่สู้
ครับ แล้วก็มีคนเชียร์ว่ำไม่ต้องเทคหรอก อ่ำนของแกเองเถอะ เพรำะว่ำเดี๋ยวเทคจะเป็นแบบสไตล์น้ันมำกเกินไป แต่ก็ยังเล็งๆ
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ไว้อยู่ว่ำสถำนกำรณ์ในชีวิตเอ้ืออ ำนวยก็จะไปเทคคอร์สครับ  
 
ฝรั่งนี่อ่านของใคร ต่างกันม้ัย 
ฝรั่งน่ีเขำจะดุเด็ดเผ็ดมันส์กล้ำด่ำมำกกว่ำ อย่ำงโรเจอร์ อีเบิร์ตก็อ่ำน มีอยู่ยุคหน่ึงชอบอ่ำนโรเจอร์ อีเบิร์ต มำก เพรำะรู้สึกว่ำ
เขำเขียนปำกจัด เขียนเข้ำใจง่ำยดี Peter Bradshaw อะไรแบบน้ีก็อ่ำน หรือไม่ก็อ่ำนรวมๆ ใน Rotten Tomatoes ผม
จะชอบอ่ำนของคนที่เขียนแบบเจำะลึกว่ำหนังมีอะไรบ้ำง อย่ำงเช่น ในวำรสำรอ่าน หรืออำจำรย์เบน แอนเดอร์สัน ที่เขียนถึง
เจ้ำนกกระจอก หรือไม่ก็แบบ แล่เน้ือ เถือหนัง ของคุณประชำ  สุวีรำนนท์ ผมจะชอบมำกเป็นหนังสือในดวงใจ เขำจะหำว่ำมี
วำทกรรมอะไรอยู่ในหนัง เสียดำยที่ช่วงหลังแกไม่ได้อย่ำงน้ีแล้ว แกจะเขียนวิเครำะห์ว่ำ The Matrix มีอะไรในน้ัน ID4 มี
อะไรซ่อนอยู่ ซ่ึงจะเป็นสไตล์ที่ผมชอบ ผมจะไม่ค่อยชอบอ่ำนว่ำ หนังเรื่องน้ีดีห่วยยังไง แต่ผมจะชอบอ่ำนอะไรซ่อนอยู่ในหนัง 
หนังน้ีเป็นสไตล์ยุค 70  มีกำรถอดรหัส จริง ๆ แล้วผมจะชอบอ่ำนแนวสไตล์ของคุณฟิล์มซิค เพียงแต่ไม่ชอบส ำนวนของคุณ
ฟิล์มซิคเฉยๆ แต่ก็อ่ำนของเขำอยู่ครับ อ่ำนไปเรื่อยๆ อย่ำงไบโอสโคปก็จะมีคอลัมน์ที่วิเครำะห์หนัง วิเครำะห์กำรเมืองสังคม 
ผมจะชอบหนังที่โยงไปกับกำรเมืองสังคมด้วยครับ เหมือนดูหนังหม่อมน้อยแล้วโยงไปถึงคณะรำษฎร ตีควำมไปทำงสังคม คน
ท ำมีแนวคิดอะไร จะชอบแนวน้ี 
 
เคยอ่านของอ.บุญรักษ ์บุญญะเขตมาลาม้ัย 
อ.บุญรักษ์ ก็อ่ำนครับ อ่ำนที่แกเขียน อำกิระ คุโรซำว่ำ เล่มศิลปะแขนงที่ 7 ก็อ่ำน 
 
เท่าที่ดูก็ศึกษาด้วยตนเอง ศึกษามา ไม่ได้เข้าคอมมูนิตี้ ของใคร 
ใช่ครับ มันเพิ่งมีคอมมูนิตี้ ตอนยุคหลังน่ีแหละครับ เพรำะเพื่อนตอนสมัยเรียน เพื่อนมัธยม เพื่อนมหำ’ลัย ก็ไม่มีใครชอบดู
หนัง ถึงไม่ได้อยู่คอมมูนิตี้ไหนแต่ก็มักจะเจอคนหน้ำคุ้นๆตำมเทศกำล ตำมร้ำนแว่นตลอด 
 
 
เท่าทีฟังมาก็คือศึกษาด้วยตนเอง  อ่านอย่างเดียว ไม่ได้เทคคอรส์อะไรทั้งสิ้น อ่านก็อ่านจากหนังสือที่ควรอ่าน แล้วพวก
วิธีการอะไรก็ดูจากคนอืน่ท า ไม่ได้ดูทฤษฎีอะไร 
ใช่ครับ เหมือนอ่ำนก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆ แต่ว่ำก็เหมือนท ำเป็นงำนอดิเรก อย่ำงบล็อกน่ีก็เขียนบ้ำงไม่เขียนบ้ำง เขียนผิดเขียนถูกก็
ไม่มีใครว่ำ มำเริ่มรู้สึกว่ำต้องจริงจังกับมันได้แล้วตอนเขียนให้สตำร์พิคส์ สตำร์พิคส์น่ีส่งไปในคอลัมน์ ‘ที่ตรงน้ีคุณเขียน’ ตอน
แรกส่งไป 2-3 บทควำม แล้วไม่ได้ลง แต่ว่ำตอนน้ันรู้จักกับชญำนินแล้วเพรำะว่ำเป็นเพื่อนทำงบล็อก แล้วชญำนินได้เขียน
สตำร์พิคส์แล้ว เขำแอบมำบอกว่ำ บก.ชอบ บก.ชมนะ แต่ว่ำคุณเล่นส่งไป 6-7 หน้ำ ตอนน้ันส่งเรื่อง Wonderful Town 
บทวิจำรณ์เขียนไป 7 หน้ำA4 ซ่ึงยำวมำก บก.ก็เลยบอกว่ำพื้นที่ไม่พอไม่ได้ลงให้ แต่ครำวหลังให้ส่งมำอีก ก็เลยส่งไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งได้ลง ตอนน้ันที่ได้ลงคือเรื่องผู้หญิงห้ำบำป แต่ว่ำเขียนในเชิงสังคมนะครับ เขียนในประเด็นชนชั้น เฟมินิสต์ ประเด็น
แนวน้ี เพรำะว่ำผมเป็นคนชอบเวลำนักวิจำรณ์ที่เขียนหนังห่วยห่วย ๆ เสื่อม ๆ แต่ว่ำเขียนอลังกำร เอำประเด็นทำงสังคมมำ
จับอย่ำงจริงจัง เหมือนเวลำคุณประชำ เขียนถึงหนังห่วยๆ แต่เขียนมีหลักวิชำกำรอลังกำรมำก บำงทีแกเขียน ID4 เขียนได้ 
10-20 หน้ำเลย ผมก็เลยอยำกลองท ำบ้ำง เอำหนังห่วยมำเรื่องหน่ึง หนังห่วยแต่สนุกซ่ึงผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงห้ำบำปมำก ก็
เลยเขียนใส่ทฤษฎีสังคม ผมเขียนไป 8 หน้ำ ตอนแรกจะเขียนสั้นๆแหละ แต่ว่ำเขียนไปเขียนมำมัน 8 หน้ำ เลยคิดว่ำจะส่ง
ดีม้ัย สุดท้ำยก็เลือกส่ง กะว่ำถ้ำเขำไม่ลงให้ก็ไปส่งที่อ่ืน ปรำกฏว่ำเขำลงให้ ได้ลงสตำร์พิค 6 หน้ำเต็มเลย ตอนแรกกะว่ำเขียน
เล่น คงไม่ได้เอำจริงเอำจัง แต่เขำติดต่อมำบอกว่ำ คุณบดินทร์ สนใจเขียนประจ ำม้ัย ก็เลยได้เขียนตั้งแต่น้ันมำ ได้เขียนเป็น
วิจำรณ์ ตอนแรกเขียนวิจำรณ์ก่อน ตอนหลังขอเขำเขียนบทควำมอ่ืนด้วย เช่น เขียนสกู๊ปหนัง เขียนหนังเอเชีย เขียนหนัง
กำรเมือง  
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 พอเขียนไปได้สักพักก็รู้สึกเกิดควำมรับผิดชอบในใจ ว่ำเขียนส่งๆ ไม่ได้แล้วนะ ลงบล็อกก็ไม่ได้เขียนม่ัวนะครับ 
พยำยำมจะเขียนให้มันดี สนุกระดับหน่ึง แต่ว่ำพอมันลงสตำร์พิคส์ซ่ึงมันเป็นหนังสือเล่มอ่ะครับ หนังสือเล่มมันจะเก็บไปได้
หลำยสิบปี เหมือนทุกวันน้ีเรำจะยังหำซ้ือสตำร์พิคส์เล่มสิบปีที่แล้วได้อยู่ ถ้ำเรำเขียนชุ่ยมันจะเป็นหลักฐำนบนหน้ำกระดำษว่ำ
เรำเขียนอย่ำงไร แล้วก็เขำต้องเสียตังค์ซื้ออ่ำน แล้วต้องมี บก. อะไรแบบน้ี ก็เลยคิดว่ำต้องเขียนให้มันดีขึ้นกว่ำเดิม ตอนน้ัน
เลยศึกษำใหญ่เลย อ่ำนหนังสือ ไล่อ่ำนบทควำมภำพยนตร์ อ่ำนในอินเตอร์เน็ต อย่ำงสมมติว่ำเขียนบทควำมวิจำรณ์สักเรื่อง
หน่ึง ถ้ำเกิดสมัยก่อนอำจจะคิดอะไรออกก็เขียนเลย แต่เดี๋ยวน้ีเขียนเสร็จต้องมำน่ังไล่ดูของคนอ่ืน ดูของฝรั่ง ของคนไทย เอ๊ะ
เขำมีประเด็นอะไรบ้ำงน่ำสนใจ ไม่ใช่ว่ำลอกนะครับ เรำก็เขียนของเรำแหละ แต่ไปดูของคนอ่ืนบ้ำงว่ำ อ๋อมันมีประเด็นทำง
สังคมอยู่ด้วย เอำมำเขียนบ้ำง 
 
เขียนบล็อกนานม้ัย ก่อนจะได้มาเขียนหนังสือ 
บล็อกน่ีประมำณ 2-3 ปี ครับ เขียนใน Bloggang  เริ่มเขียนน่ำจะประมำณปี 44  ปี 45 
 
ฉะนั้นเขียนบล็อก 2-3 ปี ก่อนได้มาเขียนสตาร์พิคส์ แล้วมาเขียนวารสารอ่านได้อย่างไร 
เขำให้ส่งไปพิจำรณำครับ 
 
เขียนอยู่กี่ปี 
อ่ำนน่ีลงไม่ก่ีเล่ม เพรำะว่ำไม่มีเวลำเขียนครับ เพรำะอ่ำนน่ีเหมือนมำตรฐำนเขำสูงอยู่ครับ มันเป็นหนังสือวิชำกำรครับ ต้องมี
อ้ำงอิง ต้องเขียนแบบถูกเป๊ะ บก.เขำมำตรฐำนสูงด้วยครับ เขำจะไม่ใช่แบบเขียนอะไรแล้วลงให้เลย อ้ำงอิงน่ีเขำเช็คทุกอันเลย
นะครับ ว่ำอ้ำงอิงอันน้ีมันมีจริงม้ัย 
 
ใครเป็น บก. 
คุณไอรดำ อรุณวงศ์ วำรสำรอ่ำนจะเขียนตอนมีเวลำ ซึ่งช่วงหลงัไม่ค่อยมเีวลำ ต้องยอมรับอย่ำงหนึง่ว่ำอ่ำน
เขียนเพื่อเอำเครดิต เพรำะเวลำจะไปขอโครงกำร หรือขออะไร เอำบทควำมในอ่ำนไปใหเ้ขำดูจะน่ำเช่ือถือ 
น่ำเช่ือถือกว่ำสตำร์พิคส์ เพรำะว่ำสตำร์พิคสเ์ป็นหนังสืออ่ำนรำยปักษ์ อ่ำนจบแล้วก็ทิ้ง แต่อ่ำนจะมีควำมเป็น
หนังสือวิชำกำรที่อยู่ไปได้นำนมำกว่ำ แต่ว่ำค่ำเรื่องมันจะน้อย เมื่อเทียบกับควำมทุ่มเท บำงช้ินเขียนเป็นเดือน 
ได้ 2,500  ถ้ำเทียบกบัเงินไม่คุ้มแต่ถ้ำเทียบกบัควำมเป็นหนังสือวิชำกำรได้เครดิตได้ควำมอุ่นใจ เพรำะว่ำผม
อยำกให้หนงัสอือย่ำงนี้อยู่นำนๆ เวลำเห็นหนังสือวิเครำะหห์นัง วิเครำะห์เพลงในแนวสังคมจรงิจงั ผมจะชอบ 
ผมอยำกจะเชียร์ใหม้ันอยู่นำนๆ ถ้ำให้เขียนฟรีก็ยอม แต่ว่ำหลงัๆไม่มเีวลำเขียน เพรำะว่ำมันต้องใช้ควำมทุ่มเท  
 
ค้นข้อมูลท่ีไหน 
ค้นอินเตอรเ์น็ต ผมจะมหีนังสือเกี่ยวกับหนัง แล้วก็อะไรที่ตอ้งค้นกับมหำลัย หรือวิชำกำรก็ไป มช. ห้องสมุด 
มช. นี่โอเคอยู่จะมีหนงัสอืเกี่ยวกบัหนงัอยู่พอสมควร 

 

เขียนให้แค่สตาร์พิคส์กับวารสารอ่าน 
ใช่ครับ แต่ว่ำผมเพิ่งเขียนลงมติชนสุดสปัดำห์ไป สง่เข้ำไปเอง ควำมจริงผมเขียนให้ที่อื่นด้วย เป็นเขียนฝิ่น ซึ่ง
เป็นข้อตกลงว่ำไม่สำมำรถบอกได้ว่ำใช้ช่ืออะไร แต่คือไม่ได้เขียนแค่สองที่ มีเขียนฝิ่นใหบ้ำงที่ด้วยครับ 
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ทุกวันน้ีออนไลน์เขียนให้เฟซบุ๊ก ซึ่งเขียนสั้นๆ เหมือนว่าออกมาจากโรงแล้วเขียน 
ใช่ครับ แต่ว่ำหลังๆ จะเขียนน้อยลง สมัยก่อนพยำยำมจะเขียนทุกเรื่อง แต่หลงัๆจะเขียนเฉพำะเรื่องที่มันมี
ประเด็นอยำกเขียน แล้วก็มีเวลำว่ำงอยำกเขียน 
 
แล้วเวลาเขียนแตล่ะเล่มแตกตา่งกันมั้ย พอบอกว่าไม่ได้เทคคอร์ส แต่ท่ีอ่านน่ีเป็นคนท่ีวิเคราะห์ละเอียด มี
การวิจารณ์ในเชิงรูปแบบอยู่ 
ผมมองว่ำกำรจะเขียนวิจำรณ์ดี ไม่จ ำเป็นต้องเทคคอร์สแค่เรื่องหนังอะ่ครับ บำงทอี่ำนเกี่ยวกบัสงัคม กำรเมือง 
อ่ำนเรื่องอื่นเยอะๆ กโ็อเค เพรำะบำงทเีทคคอร์สเรื่องหนงัอย่ำงเดียว มันกจ็ะได้แต่เรือ่งหนงั ถ้ำเรำไม่สนใจ
โลกภำยนอกไมส่นใจอย่ำงอื่นเลย หรอือย่ำงส ำนวน ผมเป็นคนพยำยำมเขียนส ำนวนให้มันแบบเช่ือมอ่ำนรู้
เรื่อง ผมชอบอำจำรย์ชูศักดิ์ หรือ คุณประชำ เขียน บำงทีเขำเขียนเรื่องเข้ำใจยำกมำก แต่เขียนแบบใจเย็น 
อธิบำยแบบให้คนอ่ำนเข้ำใจง่ำยๆ หรืออย่ำงอำจำรยป์ระวิทย์ แต่งอักษร บำงทีแกเขียนเรื่องยำกที่ตอ้งขบคิด 
แต่ส ำนวนแกพยำยำมเฟรนด์ลี่ยก์ับคนอ่ำนอ่ะครับ ให้คนอ่ำนเข้ำใจ ผมจะไม่ใช้ศัพท์ภำษำอังกฤษโดยไม่
จ ำเป็น เหมือนกบัพยำยำมจะแปลเป็นไทยเลย พยำยำมจะอธิบำย ผมเป็นคนชอบอ่ำนหนังสืออำจำรย ์
เสกสรร ประเสริฐกุล แล้วผมมองว่ำจุดเด่นของเขำเห็นได้ชัดมำกคือ เขำเป็นคนใช้ส ำนวนสวย อ่ำนสนุก เข้ำใจ
ง่ำย ตอนนี้ก็คือพยำยำมด ำเนินรอยตำม อ.เสกสรร ประเสริฐกลุ แม้ว่ำจะไม่ค่อยได้เท่ำเขำเท่ำไหร่ ก่อนเขียน
ผมจะเป็นคนวำงโครงก่อน ไม่รู้ว่ำเกิดจำกกำรเรียนเภสัชหรอืเปล่ำ คือเวลำคนเรียนสำยกำรแพทยม์ันจะไม่ใช่
แบบท ำดุ่มๆ เวลำจะท ำอะไรสักอย่ำง เขียนกำรทดลอง เขียนชำร์ตคนไข้ จะไม่สำมำรถเขียนทเีดียวจบได ้
จะต้องมีแบบพิมพเ์ขียนก่อน ต้น กลำง จบ ไอนี่ต้องใส่ไอนี่ คือเวลำจะเขียนได้ต้องแบบวำงโครง วำงแผน  
 
มีเอาท์ไลน์ใช่มั้ย 
เอำท์ไลน์แบบละเอียดยิบ คือข้ันตอนกำรเขียนนี่แปบ็เดียว แต่ว่ำกำรหำอะไรมำเขียน กำรมองว่ำจะเขียนอะไร
มันจะนำนกว่ำ บำงทีถึงเดดไลน์แล้ว บก. ถำมว่ำถึงไหนแล้ว เขียนไปกี่หน้ำแล้ว ยังไม่ได้เขียนสกัหน้ำ 

 
อันน้ีหมายถึงเขียนเรื่องยาว หรือเรื่องสั้น 
หมดเลยครบั ทั้งยำว ทั้งสั้น อย่ำงสั้นผมไม่ใช่ว่ำเขียนสั้นแลว้ค่อยมำเติม แต่แบบว่ำเขียนยำวก่อนแล้วค่อยตัด
เหลือสั้นตำมโควต้ำหน้ำ  
 
วางเอาท์ไลน์แม้กระท่ังอันสั้นๆ 
ใช่ครับ แต่อำจจะไม่ใช่เอำท์ไลน์อลังกำร เอำท์ไลนเ์ลก็ๆ ครับ แต่ก็คือประมำณว่ำเขียนเยอะๆก่อน มีอะไรใน
หัวเขียนใส่ใหห้มดกอ่น แล้วก็หำทำงย่อควำมเอำ คือผมจะไม่ใช่คนเขียนน้อยแล้วขยำย ผมเป็นคนเขียนเยอะ
แล้วมำตัด บำงที 3 ประโยคนี่มันสำมำรถรวบเป็นประโยคเดียวได้ผมก็เอำมำตัดเป็นประโยคเดียว  
 
 
พูดถึงการวิจารณ์ท้ังเฟซบุ๊ก สตาร์พิคส์ และอ่าน ท้ังสามอันน้ีเขียนแตกต่างกันอย่างไร 
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สตำร์พิคส์ก็จะเป็นเขียนแบบไม่ลงลกึ วิชำกำรมำก ประมำณว่ำเขียนแบบเฟรนด์ลี่ย์ต่อคนอ่ำนสุดฤทธ์ิ คือบำง
ทีเรำจะเอำเรื่องสังคมกำรเมือง หรือเขียนเรือ่งวิชำกำร เรำก็พยำยำมจะอธิบำยแล้วอธิบำยอกี ว่ำเป็นแบบนี ้
แต่ถ้ำเขียนลง อ่ำน เรำกจ็ะไม่อธิบำยเท่ำไหร่ กจ็ะลงลึกได้แบบเต็มที่ อ่ำนนีเ่หมอืนท ำตำมใจตัวเองมำกกว่ำ 
อยำกใส่อะไรใส่ อยำกเพ้อเจ้อตรงไหนได้เตม็ที ่
 
อันไหนท่ีบอกเพ้อเจ้อ 
อ่ำนครับ หมำยถึงคิดประเด็นนี่แต่ไม่ได้เกี่ยวกันเท่ำไหร่ แตอ่ยำกไปเขียนสักหนอ่ยก็ใส่ได้ แต่สตำร์พิคสน์ี่ด้วย
ข้อจ ำกัดของพื้นที่ แล้วก็อย่ำงสตำร์พิคส์ บก. เขำจะไปตัด จะไปแกบ้ทควำมของเขำตอนท้ำย สตำร์พิคส์ถือ
สิทธ์ิว่ำ บก.มีสิทธ์ิที่จะแก้งำนได้ บำงทเีรำเขียนนยำวไป เขำก็เอำไปแก้ สตำร์พิคสจ์ะเขียนโดยเอำคนอ่ำนเป็น
ที่ตั้งมำกกว่ำ ประมำณว่ำเหมอืนมีจุดประสงค์หลักว่ำเขียนให้คนอื่นอ่ำนนะ แต่ว่ำเขียนในเฟซบุ๊กและเขียนให้
วำรสำรอ่ำน อำรมณ์เหมือนจะเอำคนอ่ำนเป็นที่ตั้งน้อยกว่ำ ไม่พยำยำมเอำใจคนอื่นมำกเท่ำไหร่ อย่ำงเฟซบุ๊ก
ผมเขียนในสไตล์โน้ตในหัวตัวเอง ประมำณว่ำหนงัเรื่องนีม้ีอะไรน่ำสนใจบ้ำง ก็โน้ตเป็นหัวข้อ 1 2 3 4 5 แต่ข้อ
คือจะไม่ใช่ว่ำ บำงทสี ำนวนก็จะเขียนแบบงงๆ อ่ำนยำกๆ มันไม่ต้องเกลำส ำนวน แต่พอจะจับเฟซบุ๊กมำเป็น
บทควำมสตำร์พิคส์ก็ตอ้งเกลำส ำนวนแล้ว และก็ตอ้งพยำยำมเขียนให้เข้ำใจว่ำยังไง เฟซบุ๊กจะมีควำมเป็นโน๊ต
ในหัวมำกกว่ำ สิ่งที่ได้ในหัว เหมอืนเป็นควำมคิด เกิดประเด็น 7 ประเด็นในหัวกเ็อำมำใส่ไปเลย แต่ว่ำจะเอำ
มำเช่ือมใหเ้ป็นก้อนเดียวกันยงัไงไม่ได้คิดอย่ำงนั้น 7 ประเด็นที่คิดอำจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้  
 
เป็นปฎิกริยาหลังจากดูหนัง 
ใช่ครับ หรือบำงทเีรำดูแล้วไม่ค่อยเข้ำไม่ค่อยเข้ำใจประเดน็ประมำณว่ำอยำกได้คอมเม้นต์ของคนอื่นว่ำคนอื่น
ยังไงบ้ำง 

 
ห่างกันมั้ยหลังจากดูแล้วเอามาลงเฟซบุ๊ก 
แล้วแต่เวลำครับ บำงเรื่องดูนำนแล้วแต่ว่ำเพิ่งคิดได้ก็มำเขียน หรือบำงเรื่องเพิ่งขบประเด็นแตกหรอืว่ำอยู่ใน
อำรมณ์อยำกเขียน หรือบำงทเีรื่องนี้ต้องส่งสตำรพ์ิคส์แต่ไมรู่้จะเขียนอะไร ผมก็จะเอำมำลงเฟซบุ๊กกอ่น เอำ
หัวข้อที่คิดว่ำอยำกเขียน เอำต๊ิกๆ ลง แล้วก็ให้คนมำคอมเม้นต์ พอคนมำคอมเม้นต์เสรจ็ ก็มำอ่ำนคอมเม้นต์
ของคนอื่น อ๋อเขำคอมเมนต์กันอย่ำงนี้ อ๋อมีประเด็นนี้ด้วย เอำที่เรำท ำเป็นหัวข้อย่อยและคอมเมนต์คนอ่ำน
เอำมำเป็นบทควำมใหญ่ แบบนี้กม็ี เหมอืนแอบขโมยควำมคิดของคนคอมเมนต์ว่ำใหเ้ขำช่วยต่อยอดให้หน่อย 
แต่ช่วงหลังเนื่องจำกไม่ค่อยมเีวลำกจ็ะเขียนน้อยลงแล้วครบั บำงเรือ่งไม่มเีวลำก็ไมเ่ขียนครับ อย่ำง The 
Rocket ดู 2-3 เดือนแล้วแต่เพิ่งเอำมำลงเฟซบุก๊                                                                               
 
เวลาเขยีนเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการเขียน เพราะดูจากบทความแต่ละชิ้นท้ังสั้นท้ังยาว มุมมองในการ
มองหนังหลากหลายมากท้ัง เชิงรูปแบบ  เน้ือหา วัฒนธรรม ตระกูลหนัง หรือเรื่องแฟนเซอร์วิส 

ถ้าเป็นบทความจะเอ้ือให้ใส่อะไรได้มากกว่า เช่น ถ้าเราจะอธิบายเรื่องตระกูล หรือเรื่องแฟนเซอร์วิส อะไร
แบบน้ี บางทีบทความสั้นพ้ืนมันท่ีนิดหน่อย บางทีเราคิดว่าเราใส่ไปถ้าเกิดมันไม่มีพ้ืนท่ีอธิบายให้มันดีพอ 
มากพอ คิดไปคิดมาก็ไม่ใส่ดีกว่า สตาร์พิคส์เขาจะมีหลักอยู่ครับ บทความน้ีให้เขียนยาวนะ แต่บทความน้ี
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พ้ืนท่ีไม่พอให้เขียนสั้น หรือฉบับน้ีผมขอเขียนยาวเรื่องน้ี แต่สองเรื่องน้ีของเขียนสั้น เราเป็นคนเสนอแล้ว 
บก.เป็นคนก าหนด 
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หลักของเราเองในการดูหนังแต่ละเรื่องหล่ะ เป็นอย่างไร เห็นว่าเป็นคนถนัดเชิงเน้ือหา แต่บางเรื่องก็เห็น
เขียนเชิงรูปแบบ  
หนังบำงเรื่องรูปแบบมันน่ำสนใจมำกจนต้องเอำมำเขียน หรือบำงเรื่องรปูแบบเด่นกว่ำเนือ้หำ ก็เลยเขียน
รูปแบบ หรือบำงเรื่องอยำกเขียนเนื้อหำแตเ่นื้อที่มันน้อยจนเขียนไม่พอ หรือเขียนไปเหมือนตัดแปะ คือถ้ำเกิด
เนื้อที่มันน้อยผมก็จะแบบเนื้อหำจะไมเ่ขียนหมด จะเขียนเนื้อหำที่คิดว่ำน่ำสนใจเอำใสพ่อ ถ้ำเกิดเรำยัดทุก
อย่ำงที่เรำอยำกเขียนลงในบทควำมขนำดสั้น มันกจ็ะไม่น่ำอำ่น                                                                                                 

 
สรุปคือเลือกแต่ละเรื่อง 
ใช่ครับ อย่ำง Gravity  รูปแบบมันเด่นมำก จะเขียน Gravity ก็ต้องเขียนรูปแบบ เพรำะรูปแบบมันเด่นสะดุด
ตำมำกทิ่มตำจนต้องเขียนวิเครำะห์ หรือบำงเรื่องรูปแบบไม่เด่นเลยแต่เนื้อหำมันเด่นมำก อย่ำงจะเขียน ลุง
บุญมี ก็ต้องเขียนเนื้อหำ บรบิท กำรเมือง สังคม มันอยูท่ี่ตัวหนังด้วย อยู่ที่อำรมณ์ด้วย บำงทีหนงัเรื่องนี้
เนื้อหำเรำไมส่นใจเลย เรำก็ไม่อยำกเขียนเนื้อหำเยอะ หรอืบำงเรื่องรปูแบบมันเด่นมำกกว่ำ มันอยู่ที่ตัวหนัง 
และอยู่ที่ตัวเรำ 

 
เวลาอ่านความหมายในทางบริบท เตรียมตัวอย่างไร หรือมีหลักอะไรหรือเปล่า  
เนื้อหำก็คือ สมมติว่ำดูหนังจบเรำก็ดูว่ำเขำจะพูดเรื่องอะไร บำงทีเรำก็ต้องเอำเวลำมำขบคิดก่อน ไม่ใช่ดูหนัง
แล้วเขียนได้เลย อำจต้องเอำมำคิดก่อนว่ำอ๋อมันเป็นแบบนี ้ หรือไม่กอ็่ำนหนงัสือเพิ่มเติม สมมติไปดู The 
Rocket มันพูดถึงเรื่องสงครำมอินโดจีน พูดเรื่องกับดักระเบิด พูดเรื่องลำว ผมก็ต้องไปอ่ำนเพิ่มเติม อ๋อลำว
เป็นแบบนี้ สงครำมอินโดจีนเป็นแบบนี้ มันกจ็ะเห็นกำรเช่ือมโยงมำกขึ้น หรือว่ำจะไป American Hustle 
อำจดูว่ำเนื้อหำกำรเมืองเป็นยังไง เพรำะหนงัมันพูดกำรหลอกลวง ใช้รูปแบบ ใช้เนื้อหำยังไงบ้ำง เรื่องเก่ำๆ
ของเขำเป็นยังไง อำจจะต้องสบืค้นข้อมลู หรือเอำหนังเก่ำๆ เขำมำดู                                                

 
เวลาเขยีนแต่ละสื่อแตกตา่งกันมั้ย 
แตกต่ำงกันครับ เขียนในเฟซบุ๊ก เหมือนเขียนให้ตัวเองอ่ำน ทวนควำมคิดตัวเอง บนสตำร์พิคส์ก็คือเขียนให้คน
อื่นอ่ำนมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน                                                             

 
 
 
น่าสนใจท่ีบอกว่าเขียนเฟซบุ๊กกับเขียน อ่าน เหมือนกัน นึกว่าจะเขียนยากกว่า 
อ่านเขียนยำกอยู่ครับ ที่มันเหมอืนกันคือ จะไม่ค่อยง้อคนอำ่นเฉยๆ แต่ด้วยกำรค้นคว้ำข้อมูลอ่ำนจะยำกทีสุ่ด 
ต้องอ้ำงองิใช้เวลำเขียนนำน                                                                                                       
 
 

เริ่มจากท่ีตรงน้ีคุณเขียน เขียนอยู่นานมั้ย 
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ที่ตรงนี้คุณเขียน สง่ไป 3 ช้ิน ไม่ได้ลง ส่งไปช้ินที่ 4 ได้ลง แล้วก็ได้เขียนมำเรื่อยๆ ครบั  เพิ่งได้ลงครั้งเดียวแล้ว
เขำก็มำทำบทำมให้เขียนประจ ำ ซึ่งช่วงนั้นเขำอำจจะขำดคนด้วย เพรำะสตำรพ์ิคส์ช่วงนั้นเหมือนคนเขียนเริม่
ลำออก ซึง่พอหลังจำกผมได้มำเป็นประจ ำแล้ว เหมือนเขำไม่ค่อยรับคนอื่นเพิ่มแล้ว เพรำะสตำรพ์ิคส์ปรับเป็น
รำยเดือน เมื่อก่อนเป็นรำยปักษ์ แล้วรบัคนน้อยลง ควำมจริงจะบอกว่ำกำรเขียนสตำร์พิคส์ค่อนข้ำงท ำให้เวลำ
ในชีวิตหำยไปเยอะพอสมควร ต้องเอำเวลำไปดูหนงั แทนทีจ่ะได้นอนก็เอำมำเขียนหนังสือ บำงทีเที่ยวก็เที่ยว
ได้ไม่เต็ม เพรำะต้องเขียนใหท้ันเดดไลน์ แต่ว่ำเคยคิดจะขอลำออกหรอืขอพักหลำยครัง้แล้วแต่ไม่กล้ำ กลัวว่ำ
ขอลำออกแล้วไปขอท ำใหม่แล้วจะไม่มีพื้นที่ให้เรำแล้ว                                                                                                  
 

เขาออกแค่เดือนละครั้งไม่ใช่หรอ 
ใช่ครับ แต่ว่ำ ผมมองว่ำมันเป็นยุคที่ใครก็อยำกวิจำรณ์หนงั ไม่รู้ว่ำท ำไมอำชีพนี่เป็นอำชีพป็อบปลูำร์ข้ึนมำได ้
แล้วมีคนเสนอสตำร์พิคสเ์ยอะอยู่ มีคนอยำกเขียนประจ ำสตำร์พิคส์เยอะ เวลำคนจะไปสมัครหนังสือหนงั 
สตำร์พิคส์จะมองเป็นพื้นที่แรก ฟลิ์มแม็กซ์ดูเป็นพื้นทีป่ิด คอลัมน์นสิต์ก็ดูอยู่ยำว แต่สตำร์พิคส์จะมีพื้นทีท่ี่ตรง
นี้คุณเขียนด้วย แล้วก็เปิดให้คนอื่นเยอะ ไบโอสโคปกม็ีคนส่งเรื่อยๆ ถ้ำเกิดจะรบัสมัครเขำจะไปสมัครทีส่ตำร์
พิคส์หรือไม่ก็ไบโอสโคป                                                            

 
ได้เขียนนิตยสารอ่ืนๆบ้างมั้ย 
มีบ้ำงครบั มีคนชวนบ้ำง ว่ำเขียนอันน้ีให้หนอ่ย หรือบำงทีเห็นหนังสือเขำแล้วเรำชอบ พี่ครบัผมขอเขียนแต่ว่ำ
ขอไม่ใส่ช่ือจริงนะครบั                                      

 
เขียนนอกจากนิตยสารหนังมั้ย 
เขียนให้มติชน แล้วก็เขียนเรื่องสั้นบ้ำงเล็กนอ้ย 

 
 
 
 
นอกจากหนังแล้วท าอย่างอ่ืนมั้ย เกี่ยวกับศิลปะ 
ตอนนี้ท ำเป็นกลุม่ปัญญำมูว่ีส์คลับด้วยครบั เป็นกลุม่ฉำยหนังที่เชียงใหม่ ฉำยหนงัอสิระ ฉำยหนังกำรเมือง 
ฉำยหนังทีส่นใจ เหมอืนเป็นคนฉำยหนัง ผมใช้โมเดลกบั Thrid Class Cinema แต่ท ำที่เชียงใหม ่

 
นอกจากเก่ียวกับหนังแล้วท าอะไรอีกมั้ย 
ชอบเดินทำง อ่ำนหนังสือ หนังสือก็อ่ำนทั่วๆไป อ่ำนนิยำย อ่ำนหนังสือแปล 

 
อ่านเยอะมั้ย 
ก็พอสมควรครับ  
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เดือนหน่ึงอ่านกี่เล่ม 
เดี๋ยวนี้อ่ำนน้อยลงแล้วครับ อ่ำนเดือนหนึง่ 2-3 เลม่ ช่วงนี้ก ำลังไล่เกบ็ของคุณ วำณิช จรุญกิจอนันต์ อ่ำน
ประมำณนี้ อ่ำนคุณอำรงค์ วงศ์สวรรค์  คุณวำณิช ประมำณนี่ครับ    
                                                 

เป็นคนอ่านหนังสือ แต่ไม่ดูศิลปะดูละคร 
ละครเวทีก็ไม่ค่อยได้ดู มีแต่ฟังเพลง ดูซรีี่ย์ อะไรแบบนี้ครับ ศิลปะก็ดบู้ำง หลักๆคืออ่ำนหนงัสอืกับดหูนัง  
 
หลังจากเขียนนิตยสารให้สตาร์พิคส์แล้ว หลังจากน้ันการเขียนมันง่ายขึ้นมั้ย เรื่องคอนเนคชั่น 
ผมว่ำมันข้ึนอยู่ที่คอนเนคช่ันด้วย แต่ถ้ำบทควำมเรำห่วยแตก คอนเนคช่ันดีแค่ไหนเขำก็ไม่เอำเรำ อยู่ที่ควำม
ทุ่มเทให้งำน อยู่ทีก่ำรน ำเสนอเขำบ่อยๆด้วยเวลำมีอะไรใหม ่                                                

 
ต้องเป็นคนกล้าน าเสนอ  
ใช่ครับ กล้ำสง่ กล้ำน ำเสนอ 

 
มีท่ีไหนมั้ยที่มาชวนโดยไม่ได้น าเสนอไป 
บำงทีกม็ีชวน แต่ถ้ำไม่ถนัดก็ปฎิเสธครับ 
 
 
 
 
เคยมีปัญหามั้ยในการวิจารณ์  
หลักๆ กเ็หมอืนนักเขียนทุกคนครับ เป็นไรเตอร์บล็อคบอ่ยๆ ไรเตอร์บล็อคเขียนแบบสัญญำว่ำจะเขียนเรื่องนี้ 
แต่บำงทีจะสง่แล้วเขียนไม่ออกไมรู่้จะเขียนอะไร หรือว่ำบำงทีงำนเยอะไม่มเีวลำเขียน บำงทีก็หมดไฟ บำงที
เขียนไปก็เริ่มรู้สกึตัวเองว่ำท ำไมเรำเขียนอย่ำงนี้ หรอืบำงทีเกิดควำมท้อแท้ เวลำไปเห็นนักเขียนที่เขียนดีมำกๆ 
แล้วจะเกิดกำรเปรียบเทียบกับตัวเองไม่ได้ข้ีเล็บเขำเลยท ำไมกูได้มำเขียนวะ หรอือีกอย่ำงก็คือเรื่องดูหนัง อยู่
เชียงใหมห่ำหนงัที่อยำกเขียนไม่ได้ 
 
เห็นว่ามีไปเขียนหนังสืออย่างอ่ืนด้วย 
ครับ ก ำลังเขียนหนังสือทอ่งเที่ยวอำเซียนครับ แต่เขียนไมเ่สร็จสักที คงอีกนำนกว่ำจะเสรจ็ เพรำะไม่มเีวลำ
เขียน ส่วนเรื่องสั้นก็ก็พยำยำมเขียนเรื่อยๆ  
 
เรียกตัวเองว่าเป็นนักวิจารณ์ได้มั้ย 
เรียกตัวเองว่ำเป็นนักวิจำรณ์  แต่ผมจะหงุดหงิดหำกว่ำเขียนอะไรไปแล้วคนอ่ำนเช่ือหมด มองควำมคิดเรำเป็น
ใหญ่ ผมจะมองว่ำควำมคิดผมก็เป็นควำมคิดของคนๆเดียวอำจจะผิดอำจจะถูกก็ได้ไม่ได้เป็นควำมคิดที่ถูกต้อง
ทุกอย่ำง 100% ผมจะดีใจมำกถ้ำเขียนแล้วเขำไปดู แล้วมำคุยหรือมำเถียงกัน 
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เคยมีเสียงสะท้อนจากคนอ่านมั้ย บวกหรือลบ 
ก็มีอยู่ครบั มีทั้งคู่  เคยเจอบอกว่ำเขียนอะไรไมรู่้ไม่เห็นเกีย่วกับหนังเลย ไปเขียนประเด็นนู้นประเด็นนี้ ไป
เขียนนอกเรื่อง หรือบำงทกี็ไปเน้นกำรเมืองมำกไป เขำกบ็อกว่ำเขียนถึงหนังท ำไมต้องเขียนกำรเมืองด้วยค่ะ 
หรือบำงคนกบ็อกว่ำเขียนอ้วนเกิน หมำยถึงว่ำเป็นคนชอบรวบค ำ ประโยคหนึง่ใสป่ระเด็นไป 2-3 ประเด็น  
 
ท าไมชอบเขียนเรื่องเน้ือหา  
ผมเป็นคนสนใจเรื่องกำรเมืองสังคมอยู่แล้ว ตอนเรยีนก็เลือกเอนทรำนซเ์ข้ำรัฐศำสตร์ด้วย และเห็นว่ำคนเขียน
ถึงรูปแบบเยอะแล้ว เรื่องสังคมคนยงัเขียนน้อยกว่ำที่ควรเปน็ เลยมำเขียนท ำนองนีเ้ยอะๆ ดีกว่ำ 
 
ท่ีสนใจท่ีบ้านมีส่วนช่วยมั้ย 
ไม่ค่อยได้ช่วยเท่ำไหร่ครับ เพรำะผมมีงำนหลักอยู่แล้ว งำนเขียนเป็นอำชีพเสริม ท ำให้ไม่ได้ขอควำมช่วยเหลือ
จำกทีบ่้ำนเท่ำไหร่  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา 

พื้นที่การท างานวิจารณ์ : วารสารอ่าน บล็อก และเฟซบุ๊ก 

ผู้สัมภาษณ์ : อัญชลี ชัยวรพร   วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2557 

ผู้ถอดเทป : สุทธิพงษ์ นุกูลเอื้ออ ารุง 

==================================================================== 

 
ตอนนี้เขียนที่วารสารอ่านและอินเตอร์เน็ต 2ที่  

ครับ จริงๆอ่ำนก็ไม่ได้เขียนประจ ำครับ ถ้ำมีบทควำมก็ส่งเข้ำไป ถ้ำสิ่งพิมพ์ก็ไม่ได้มีประจ ำแล้วตอนน้ี  

 

ไม่ได้เขียนหรือว่ายังไงคะ 

ไม่มีที่ครับ อย่ำง “อ่ำน” น่ีมีไอเดียก็เขียนรวบรวมแล้วส่งไปได้ หรืออย่ำงล่ำสุดก ำลังจะออกของ BACC ที่เขำแจกครับ ชื่อ 
“ปรำกฏ” ผมก็เขียนไปชิ้นหน่ึง  เม่ือก่อนตอนสนพ.โอเพ่น ท ำ October ทำงโอเพ่นก็ชวน เพรำะเคยเป็นคอลัมนิสต์ตอน
โอเพ่นออนไลน์  แต่ว่ำหลักๆไม่ได้เขียนในแม็กกำซีนแล้ว  

                                    

สนใจเขียนเกี่ยวกับหนังมาตั้งแต่เม่ือไหร่ค่ะ คือศึกษายังไง เพราะเหมือนคนเคยเรียนมาก่อน  

ผมไม่ได้เรียนครับ ผมเขียนตั้งแต่สมัยเป็นเว็บบอร์ด ช่วงน้ันมันจะมีเว็บบอร์ดชื่อ Friday เป็นเว็บบอร์ดเล็กๆของบคนดูหนัง                                                                              
 

ตอนนี้ยังมีม้ัย 

ไม่มีแล้ว นำนมำกแล้ว แล้วผมก็เขียนในเว็บบอร์ด 

 
ตอนนัน้เรียนหนังสืออยู่ 

จบแล้วครับ จบใหม่ๆ แล้วก็เขียนในเว็บบอร์ด เขียนแล้วอ่ำนกันเองในหมู่มวลเพื่อน เขียนมำเรื่อยๆแล้วน ำมำลงในเว็บ
บอร์ดไบโอสโคป แล้วมำเจอเพื่อนก็ขยำยคนมำเรื่อยๆก็ท ำบล็อก ไม่ได้ศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร  

 

ก่อนหน้าก็คือดูหนังเยอะอยู่แล้ว  

ก็ประมำณหน่ึงครับ ตำมที่มีก ำลังเพรำะว่ำต่ำงจังหวัดมันจะหำยำก 
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เป็นคนเรียนต่างจังหวัดตลอดเลยใช่ม้ัยคะ 

ใช่ครับ ช่วงยุค 90 มันจะร้ำนวิดีโออยู่ตรงน้ีครับ มันจะมีหนังเก่ำๆเยอะ เป็นวิดีโอเทปก็ไปรื้อๆ เริ่มจำกกำรอ่ำนอ่ะครับ สตำร์
พิคส์ หนังและวิดีโอ ฟิล์มวิว แล้วเรำก็รอดูตำมทีวีบ้ำงหำร้ำนวิดีโอบ้ำง เก็บไปเรื่อย ๆ มำจำกกำรดูหนังแต่ครอบครัวก็ไม่ได้มี
ส่วนส่งเสริม  ที่บ้ำนก็ชอบดูหนังเหมือนกันครับ 

 
แล้วมีใครที่เรียนทางศิลปะหรือเปล่า  

ไม่มีเลยครับ ที่บ้ำนพ่อก็เป็นคนงำนธรรมดำ แม่ก็อยู่บ้ำนธรรมดำ แต่ว่ำเขำจะชอบดูหนังกันก็เลยได้ดูหนังตั้งแต่เด็กเพรำะที่น่ี
เม่ือก่อนโรงหนังมันจะเยอะ รอบๆน้ีมันมีประมำณ 15 โรง ก็จะได้ดูหนังทุกอำทิตย์ พอถึงจุดหน่ึงพอเรำดูเองได้ เรำก็ไปอ่ำน
สตำร์พิคส์ อ่ำหนังสือเพิ่มเติม แล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆ ตำมที่มีก ำลังคือจะได้ดูเยอะจริงๆก็หลังจำกที่เรียนจบไปแล้ว เพรำะมีเงิน
พอจะไปซ้ือวิดีโออะไรแบบน้ีครับ ร้ำนลุงแมวสั่งมำ 

 
ใช้วิธีสั่งมาจากในเมือง  

ครับ ก็คือเม่ือก่อนอย่ำงน้อยหนังฮอลลีวู้ดคลำสสิคมันมีวิดีโอแหละในสมัยหน่ึง หรือหนังอำร์ตบำงเรื่องมันมีหลุดมำแหละ แต่
ว่ำเรำต้องไปรื้อหน่อย กับร้ำนวิดีโอตรงน้ีเม่ือก่อนมันจะใหญ่มำกแล้วมันจะเก็บวิดีโอไว้ใหญ่เยอะมำกจะมีคลังของมัน เรำก็ไป
รื้อพวกน้ันแหละ มีสองสำมร้ำน เรำก็ทยอยรื้อไปเรื่อยๆก็จะไปเจอของดีมำบ้ำงแต่โดยมำกหนังอเมริกันก็จะได้จำกตรงน้ัน                                                                
 

จากตรงนี้หรือเปล่า ถึงวิจารณ์ทั้งหนังอาร์ต หนังทั่วไป เพราะดูจากวิธีการเลือกรู้เลยว่าไม่ได้เป็นคนดูถูกหนัง 

ครับ ผมชอบเขียนแบบพยำยำมแค่อธิบำยควำมเข้ำใจที่เรำมีต่อหนัง เรำดูได้ทั้งหมด เรำไม่จ ำเป็นต้องไปคัดแยก แล้วเรำก็
เขียนถึงมันอย่ำงที่เรำเข้ำใจไปเรื่อยๆ  

 
แม้แต่หนังไทยเก่าๆ ที่เป็นตลาดล่างเลย เอามาจากไหนคะ  

พวกน้ีโลตัส บิ๊กซี มันจะมีวิซีดีลด 40-50 บำท ก็จะไปรื้อกัน  ซ้ือมำเก็บสต็อกกันเอำไว้ 

หนังที่เปน็ trash ในสายตาของนักวิจารณ์เราก็ยังดูโดยที่ไม่ได้ดูถกู 

เรำรู้สึกว่ำมันก็ไม่ได้ trash ผมว่ำมันสนุกดีนะ ยังอยำกศึกษำ 

 

เท่าที่อ่านมา งานมีมุมมองเหมือนคนที่เรียนภาพยนตร์ศึกษาทั้งหลาย  มองแบบนี้ได้ยังไง 

หลัก ๆ คืออ่ำนหนังสือและก็คุยกับเพื่อนซีเนไฟล์ (cinephile) ด้วยกัน หลังจำกเรำไปดูหนังมำ พอเรำมีก ำลังขึ้นไปกรุงเทพ
บ้ำง  ก็มีเพื่อนที่รู้จักกัน ได้คุยกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกัน  ก็เสริมพลัง  บำงทีคุยกับพี่สน ฟิล์มไวรัส  แลกเปลี่ยนกันไป  เรำก็
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เอำมำคิดต่อ  อ่ำนอย่ำงอ่ืนบ้ำง งำนปรัชญำแปลไทยเรำก็ได้อ่ำน ก็เอำมำผสม ๆ กัน คือเวลำที่เรำอ่ำนอะไรอยู่  จับอะไรอยู่
มันพอดีเหมำะสมกันไหม  ไม่ได้ศึกษำเป็นจริงเป็นจัง  อ่ำนสะเปะสะปะไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้ำทำงเอง                                                          

 

ไม่ได้อ่านทฤษฎีด้วย 

ไม่ได้อ่ำนครับ เพิ่งมำอ่ำน ตอนมำอ่ำนทฤษฏีก็ไม่ได้อ่ำนแบบจริงจัง เพรำะว่ำอยำกรู้แค่ว่ำมันเขียนอย่ำงไร                           
 

อ่านเล่มไหนบ้างคะ 

อ่ำนของ Thomas Elsaesser  หลังจำกดูมำพักใหญ่ เป็น 10 ปีแล้ว อยำกลองมำอ่ำนก็อ๋อเข้ำใจ  แต่ยุคหน่ึงนิตยสำรหนัง
และวิดีโอมันโตมำก  บทควำมในน้ันล้วนส ำคัญ  บทควำมของคุณมโนธรรม พี่สน ของคุณสุชำติ เรำมำอ่ำนพวกน้ัน อ่ำนทุก
ฉบับ  สะสมมำเรื่อยๆ ผมว่ำช่วงน้ันมีประโยชน์สูงมำกทีเดียว ถึงแม้เรำจะไม่ได้ดูเลย                                                                      
 

อ่านมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่  

มัธยม 3 ปี 1991 

 
แล้วอ่านของคนเดียวด้วยใช่ม้ัย วิชาการหนังอ่ะ 

ผมชอบอ่ำนบทควำมเล็ก ๆ ตำมเว็บไซต์ที่มีให้อ่ำน  เรำก็อ่ำนหรือแม็กกำซีน Film comment อะไรแบบน้ี แต่ก็ไม่ได้แบบ
เป็นทำงกำร 
 

 

ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่วิชาการทางหนัง วิชาการจริง ๆ คือของ Thomas  

ก็มำอ่ำนไม่จบด้วยนะครับ พอดีเพิ่งอ่ำนได้ประมำณ 4-5 บท  แตก็่อำศัยกำรพูดคุยกันเอง ในบรรดำเพื่อน  ซ่ึงก็มีคนที่อ่ำน
วิชำกำรจริงจังหลำยๆคนมำแลกเปลี่ยนกัน เรำก็อ่ำนแต่โดยมำกก็ไม่ได้อ่ำนวิชำกำรภำพยนตร์เป็นหลัก ถ้ำอ่ำนวิชำกำรส่วน
ใหญ่ต้องบอกว่ำอ่ำนที่แปลไทยออกมำเช่น ฟูโกต์ แดร์ริดำ อะไรแบบน้ีที่เขำมีกำรแปลไทยออกมำ เรำก็อ่ำนพวกน้ันมำเสริม 
หรือหนังสือของ อ.นพพร (ประชำกุล) แล้วก็เอำมำช่วยเรำได้ หรือ ลำก็องแปลมำเรำก็เอำมำอ่ำน ก็สนุกดี หนังสือ อ.นพพร 
ก็น่ำจะใช้ได้เยอะ ยอกย้อนควำมคิดที่ออกมำ 2 เล่มที่ออกมำหลังแกตำย ก็ได้เอำมำเป็นวิธีกำร เหมือนกับพอเรำดูหนังเรำก็
จะนึกถึงว่ำ อ๋อมันตรงกับอันน้ีเลยนะ 

 ผมไม่ได้ใช้ในแง่ของกำรเอำทฤษฎีมำรับรองนะ เรำก็อ่ำนงำนพวกน้ีเหมือนเรำอ่ำนงำนวรรณกรรม แล้วเรำก็เอำมำ
ใช้อีกทีหน่ึง ส ำหรับผมนะ ส ำหรับทฤษฎี จริงๆไม่เคยอ่ำนตัวเท็กซ์ (text) จริงจังหรอกนะ แต่หลำยชิ้นเรำอ่ำนก็รู้สึกว่ำ จริงๆ 
มันก็คือกำรเล่นค ำของระบบคิดวรรณกรรม เพียงแต่ว่ำเขำอธิบำยโอเคในเชิงประวัติศำสตร์ ในเชิงข้อมูลทฤษฎีอ่ืนๆ  แต่ผม
มองว่ำในทำงหน่ึงแต่ว่ำถ้ำเป็นนักเขียน เขียนน่ีมันก็เป็นรูปแบบหน่ึงของกำรเล่นค ำ กำรใช้ค ำ มันเป็นรูปแบบหน่ึงของกำรเล่น
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ค ำ เหมือนเวลำเรำมองโครงสร้ำงของกำรอ่ำนมันเป็นแบบนีh  เรำก็จะสนุกกับกำรอ่ำนว่ำนักวิชำกำรจะเล่นค ำอะไรต่อ เรำก็
เอำมำใช้ในเชิงน่ันแหละครับ มันเป็นเกมส์ภำษำ  บำงทีมันก็คือกำรเล่นค ำของค ำอ่ืน ถ้ำเรำเก็ตอะไรตรงน้ีเรำก็จะไล่ ๆ ต่อไป
ได้ ผมอ่ำนพวกน้ีในเชิงเอำสนุกครับ อ่ำนเอำเป็นวรรณกรรมไม่ได้อ่ำนเอำมำใช้อะไร    

 มันจะสนุกเวลำเรำเรียกค ำใช้เองครับ เรียกหนังเรื่องน้ีด้วยค ำของเรำเอง เรำก็มีทฤษฎีของเรำเอง คุยกันเองใน
เฉพำะในหมู่เพื่อน สนุกดี ตลกดี  

 

เวลาจะวิจารณ์หนังเรื่องหนึ่ง มีหลักการในการดูอย่างไร 

ผมไม่ได้ตั้งเป้ำอะไรเลยครับ มันเป็นกิจวัตรของเรำอยู่แล้ว เรำก็ดูไปเรื่อยๆ แต่ว่ำพอดูจบแล้ว ตอนดูเรำจะไม่รู้เลยว่ำหนังจะ
เป็นยังไง แล้วเรำค่อยๆคิดหลังจำกมันจบไปแล้ว มันจะวนเวียนอยู่ในหัว แต่มันจะไม่เขียนแบบเชิงทฤษฎี หมำยถึงว่ำเรำ
จะต้องเริ่มต้นจำกสิ่งที่เรำรู้สึก สิ่งที่หนังมันมำสัมผัสเรำก่อน หลังจำกน้ันเรำค่อยๆดูไปเรื่อยๆ แต่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะ
ว่ำดูยังไง เป็นค ำถำมที่ตอบยำก                                              
 
จดม้ัย  

ไม่จด จดไม่สนุก 

 

 

 

แล้วของอันนี้ล่ะ 

ของ ลำฟ ดิอำซ (Lav Diaz)  คือตอนแรกผมจัดรีโทรงำนของเขำครับ ก็จะดูเรื่องละ 2-3 รอบหมดเลย  ไม่จด แต่อันน้ีเรำ
ชอบมำกไงครับ มันฝัง อย่ำงของ ลำฟ ระดับควำมชอบมันสุดขีดมำก คือตอนดูเรำจะรู้สึกว่ำมันสุดยอดมำก เรำก็เลยค่อยไล่ไป
เรื่อยๆ แต่ไม่ได้จดเลย  เรำจะจ ำอยู่แล้ว จะมีฉำกจ ำที่เรำดูอยู่แล้วว่ำเรำชอบฉำกน้ี  ชอบวิธีกำรน่ันชอบวิธีกำรน่ี มันก็ออกมำ
เองเวลำเขียนฉำกจ ำทั้งหลำย แต่โดยมำกจะเขียนหลังจำกดูจบทันที ไม่เกิน 2 วัน ถ้ำเกินอำทิตย์หน่ึงไปแล้วจะยำก  นึกไม่
ออกแล้ว โดยมำกอย่ำงของ ลำฟ  ผมดูจบเรื่องหน่ึง รอบแรกน่ีไม่ได้เขียนเพรำะจะรีบท ำโปรแกรม แต่พอฉำยเสร็จปุ๊บก็รีบ
เขียนไปเลยหลังจำกดูจบภำยใน 2-3 วัน จำกน้ันก็ค่อยเอำมำประกบกัน                                                                                

 

ดูจากขั้นตอน อย่างอันนี้เหมือนขบคิดมานาน คือ ช็อทโน้ตแรกรีบเขียนไว้ก่อน  

ใช่ ของ ลำฟ ผมจะอ่ำนอย่ำงอ่ืนมำก่อนแล้ว อ่ำนบทสัมภำษณ์อะไรแบบน้ี แล้วก็คุยกับเขำด้วย คือเรำต้องไปสัมภำษณ์เขำ
ด้วยเลยได้อ่ำนเก่ียวกับ ลำฟ เยอะมำก แล้วค่อยเขียน เรำก็จะเอำส่วนน้ันมำแปะกับส่วนที่เรำดูมำได้ครับ                                                              
 

ตอนเขียนมีจดประเด็นไว้ก่อนม้ัย 
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ไม่จด ก็นึกอยู่ตอนดูว่ำ อันน้ีเจ๋ง  บำงทีก็มีลืมนะ มำดูอีกทีก็เอ้ำลืมเขียนเรื่องน้ี แต่พอลงในอินเตอร์เน็ตก็เข้ำไปแก้ เติม ได้ 
 

เวลาเขียนมีหลักม้ัย เช่น ข้ึนแบบไหนหรืออะไร 

ง่ำย ๆ คือผมชอบเล่ำเรื่องย่อครับ เล่ำเรื่องใหม่ กำรเล่ำมันเป็นวิธีกำรเรียบเรียงเวอร์ชั่นของเรำเอง แล้วเรำก็จะรู้ว่ำเรำจะ
โฟกัสไปตรงไหน พอเรำจะเขียนเรื่องย่อของเรำเอง   จะไม่เขียนเรื่อง synopsis คือถ้ำเรำชอบหนังเรื่องน้ันเรำก็ยกมันขึ้นมำ
ขยำย  แล้วก็ไล่ไปจนจบเพียงแต่เรำจะเว้นสปอยล์ไว้ พอเรำเขียนย่อหน้ำได้หมด เขียนเรื่องย่อได้จบปุ๊บ  เรำก็จะนึกออกเกือบ
หมดแล้วแหละว่ำมันจะไปต่อยังไง 

 
เวลาเขียนนี่จะเข้าไปเล่าจุดเล็กๆ เหมือนโคลสอัพแล้วค่อยขยายออกมา เป็น establishing shot นี่เป็นความตั้งใจ
หรือความบังเอิญ 

คือผมเขียนวรรณกรรมด้วยครับ ผมเลยเขียนเรื่องย่อโดยเอำหนังมำเขียนวรรณกรรมด้วยตัวของผมเอง เป็นเวอร์ชั่นของผม 
ผมว่ำไม่มีควำมตั้งใจอะไรเลยเพียงแต่ว่ำผมจะเลือกสิ่งที่อยำกเขียนถึงมำเขียนก่อน สิ่งที่เรำเห็นในหนัง แสงอะไรแบบน้ี ฉำก
เล็กๆอะไรอย่ำงน้ีมำเขียนก่อน ประเด็นส ำคัญหรือไม่ส ำคัญไม่รู้แต่ถ้ำเรำชอบเรำจะเอำมำเขียนก่อน ไม่มีหลัก                                                                                        

 ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องทั้งเรื่องครับ ผมสนใจแค่อย่ำง แสง ฉำก แล้วแต่มันจะมำกระทบเรำ 
 

จากที่สังเกตสไตล์การเขียน  มันเหมือนวิธีการใหม่ที่ฝรั่งเขาเรียกว่า การล้อเลียน ดูว่าหนังทั้งฉบับใช้โครงสร้างอย่างไร
แล้วล้อเลียนเขา เคยคิดขนาดนัน้เปล่า 

อ๋อ ก็มีบ้ำงครับ มีอยู่เหมือนกันที่เรำมีควำมรู้สึกว่ำเรำจะใช้โครงสร้ำงของหนังมำใช้ในวิธีกำรเขียน  เห็นของดูรำส (Duras) 
ชัดเจนมำก  ผมไม่ได้แค่ล้อเลียน  แต่อ่ำนหนังสือเขำด้วยไงครับ เป็นแรงบันดำลใจในกำรเขียนของเรำด้วย เพรำะฉะน้ันเวลำ
เขียนดูรำส เป็นกำรเขียนที่เรำอินมำกก็ใช้วิธีกำรที่เขำใช้ในเรื่องของเขำ อันน้ีผมชอบใช้เหมือนกันนะสนุกดี มันจะเป็นเหมือน
เรำเขียนวรรณกรรมไง แต่ว่ำเป็นกำรเขียนวรรณกรรมที่เรำมีต้นขั้วอยู่มำขยำย มำปรับ มำท ำใหม่ มำรีเมค ผมจะชอบใช้                                                                     

 

มีวิธีการอื่นอีกม้ัย 

จริง ๆ ผมไม่ได้มีวิธีกำรตำยตัว แต่ว่ำถ้ำเรำชอบมำกอย่ำงดูรำส เรำก็อยำกหำวิธีกำรอธิบำยที่ดีที่สุดของมัน ไม่ได้อยู่ที่กำร
บรรยำยของมันแต่กำรเอำโครงสร้ำงของมันมำใช้เลย  มันเวิร์กครับ เหมือนเรำดูหนังบำงเรื่องที่มันไปtributeหนังเก่ำแต่ใน
ขณะเดียวกันตัวมันเองก็เป็นกำร criticize ตัวมันโดยเอำวิธีกำรมำท ำใหม่ จะชอบวิธีน้ีสนุกดี                                         

 
ในชิน้นีท้ี่เหน็มากคือค า บางทีไม่ เป็นไปได้ว่า เพราะอะไรคะ 

เพรำะว่ำดูรำสใช้ครับ  ไม่ใช่เป็นสไตล์ครับ เพรำะว่ำมันเป็นกำรเขียนควำมทรงจ ำที่ไม่ชัดเจน ควำมไม่ชัดเจนน่ีคือหัวใจ 
ส ำหรับผมนะ คือ หัวใจของดูรำส ควำมคลุมเครือ ควำมบอกได้ไม่แน่ชัดอย่ำงน้ี เรำก็เอำมำใช้เพรำะว่ำ เป็นกำรล้อกับกำรใช้
ของดูรำส ในขณะเดียวกันวิธีกำรตีควำมหนังดูรำส ก็จะต้องไม่ชัด มันก็จะต้องคลุมเครือเหมือนกัน ยิ่งคนรู้สึกว่ำมันใช่  มันจะ
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ยิ่งอธิบำยงำนของดูรำสได้ดีขึ้น               
 

บทความที่เขียนใน อ่าน  เหน็ประเดน็เยอะ แต่รูปแบบแค่เสริม หรือว่าไม่ใช่มันไปของมันเอง 

อย่ำงในอ่าน  มันไม่จ ำกัดหน้ำ เพรำะฉะน้ันเรำจะคิดอะไรก็ตำม เรำใส่ได้หมดเลย ไม่ต้องระวังว่ำจะต้องตัดค ำ เพียงแต่ว่ำพอ
เรำเขียนไปแล้วเรำก็ต้องประกอบให้มันสวย ค่อยๆ มำอธิบำยให้มันเป็นกรุ๊ปไป แต่ไม่ได้คิดว่ำจะต้องเอำอะไรมำเสริมยังไง
ไม่ได้คิดแบบน้ัน ไม่ได้อ่ำนทฤษฎีมำ แล้วมำจับ ส ำหรับผมคือ 1. เรำไม่แม่นทฤษฎี 2. อำจเป็นควำมเชื่อโดยส่วนตัว อะไรที่
เป็นทฤษฎีปุ๊บเรำคิดว่ำบำงทฤษฎีมันจะไม่ fit in โดยสมบูรณ์ซ่ึงมันเป็นควำมดีแล้วที่มันไม่ fit in  แต่กับหนังเรำจะยึดหนัง
เป็นหลัก ถ้ำมีอะไรที่เรำจะใช้ทฤษฎี  ถ้ำพอรู้ทฤษฎีบ้ำงก็ลองใส่ดู แต่มันอำจจะไม่ฟิตอิน แต่ว่ำผมไม่ชอบกำรเอำทฤษฎีเป็นตัว
ตั้ง                                                    
 

ตั้งใจด้วยใช่ม้ัยที่จะใช้สไตล์ของบทกวีนิพนธ์ ไม่ใช่บทกวีที่เปน็กลอนนะ 

มันขึ้นอยู่กับหนังแต่ละเรื่องครับ เหมือนถ้ำเรำเขียนถึงหนังไทยแบบหน่ึงเรำก็จะใช้วิธีกำรแบบหน่ึง เช่น ถ้ำเรำเขียนถึงคุณ 
บัณฑิต เรำก็ต้องกำรให้คนอ่ำนรู้สึกว่ำมันมันส์  แต่ว่ำถ้ำหนังของดูรำสน่ี  ถ้ำมันเป็นกวีก็อยำกให้คนอ่ำนรู้สึกว่ำมันเป็นกวีครับ 
เพรำะมันเป็นสิ่งที่เรำรู้สึกด้วยตอนที่ดู 

 หนังไทยที่ขยะสุด ๆ ใช้หลักการเขียนยังไง  

แหยม 3 ผมเขียนในเชิงว่ำ ผมไม่ได้ชอบเรื่องมัน แต่ชอบไดอะล็อกที่มันสร้ำงกับหนังไทยยุคฟิล์ม 16 ซ่ึงด้วยควำมไม่ได้ตั้งใจ  
คนท ำไม่ได้เรียนหนัง แต่มันมีควำมทรงจ ำยุคฟิล์ม 16 อยู่ แล้วมันก็สร้ำงไดอะล็อกแบบน้ัน ผมก็โฟกัสตรงน้ันไป หนังไทยผม
พยำยำมจะเขียนให้ได้เยอะที่สุด เพรำะกลัวว่ำพอมันออกไปแล้ว มันจะไม่มีคนเขียนอีก แล้วมันจะหำยไปเลย หนังไทยจะเป็น 
priority แรกที่จะเขียนไว้อ่ะครับ เพรำะเดี๋ยวจะลืมกันไปหมด   

 
ของไทยมีใครที่ชอบอีก  

พิศำล อัครเศรณี ได้ดู พิศวำสซำตำน มือมำร หัวใจเถื่อน ดูครบเลยครับ  เขยีนลง October  แต่ไม่ได้ใช้โครงสร้ำงมำก 
พยำยำมจะอธิบำยว่ำท ำไมเรำถึงชอบ เพรำะว่ำผมชอบควำมเป็นชนชั้นล่ำง บทสนทนำมันเป็นสิ่งที่เฉพำะมำก มันไม่ใช้
วรรณกรรม คือหนังไทย 16 (มม)  อย่ำงไรก็ตำม บทสนทนำก็ยังเป็นวรรณกรรม เพรำะใช้ระบบกำรพำกย์ แต่ของพิศำล บท
สนทนำจะเป็นสิ่งที่คนธรรมดำเขำพูดกันจริงๆ กู มึง หรือกำรตบตี ซำดิสต์ในหนังมีประเด็นน่ำสนใจ ผมก็ลืมๆไปแล้วเขียนเป็น
ปี พิศำลก็เขียนไว้ ประมำณ 7-8 หน้ำ  อธิบำยหนังของเขำเท่ำน้ันเองดอกดิน ก็อยำกจะเขียน แต่หนังเยอะมำก  แล้วก็ต้องใช้
เวลำดู แล้วก็หนังต้ำนคอมมิวนิสต์ ก็น่ำเขียนถ้ำมีเวลำหนังคอมมิวนิสต์หนังสงครำมเย็น น่ำศึกษำมำก ยังมีอะไรอยำกเขียน
เยอะเลยครับแต่ไม่มีเวลำเท่ำน้ันเอง    

 
ท าไมไม่หยิบสไตล์ส าหรับกรณีพิศาล 

ผมว่ำแล้วแต่คน บำงทีสิ่งที่หนังมำกระทบใจกับเรำ  คนที่มีอิทธิพลกับเรำได้ในเวลำต่อไป 

 



 ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                          ห น้ า  | 215 
 

 

ท าไมไม่ลองรวมบทวิจารณ์โดยเฉพาะหนังไทย 

ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันครับ priority แรกของพวกเรำของ เพื่อนๆ คือหนังมำรำธอนในเทศกำลหนังสั้น แล้วก็หนังไทย เพรำะ
ถ้ำเรำไม่เขียนของ 2 กลุ่มน้ีจะหำยไปเลย แล้วมันจะไม่ได้รับกำรจดจ ำ  มันจะไม่ถูกบันทึกเอำไว้ มำรำธอนน่ีเรำเขียนทุกเรื่อง
ที่เรำได้ดูเพรำะว่ำมันส ำคัญมำก คือทุกปีจะต้องไปดูมำรำธอน ช่วยกันเขียนเก็บเอำไว้  อย่ำงผลลัพธ์ของกำรเขียนมำรำธอนน่ี
ก็คือ 2 ปีที่แล้ว เรำเขียนบทควำมกัน 5 คน เป็นภำษำไทยแล้วพี่จิตร จะเป็นคนแปลเป็นภำษำอังกฤษแล้วจะไปลงเว็บไซต์ชื่อ 
experimental conversation มันยำวเกือบ 50 หน้ำม้ัง ไล่จำกผู้ก ำกับที่เรำชอบทั้งหมด a-z อันน้ันเป็นผลจำกกำร
เขียนมำรำธอนเพรำะว่ำ เกือบทั้งหมดก็เป็นผู้ก ำกับหนังสั้นที่ไม่มีใครเขียนถึง ก็อำจจะมีอย่ำง นวพล อำทิตย์ แบบน้ีเรำก็เขียน 
แต่ว่ำก็เขียนในฐำนะสมัยที่เรำดูหนังมำรำธอน จะไม่ใช่ผู้ก ำกับใหญ่ตอนที่เป็นผู้ก ำกับดัง แต่ว่ำเรำจะโฟกัสคนที่เรำชอบใน
มำรำธอนแล้วเขียน ช่วยกันเขียน 5 คน สนุกมำกแต่เพิ่งลงจบไปเม่ือต้นปีที่แล้ว ต้องมีคนแปล แต่ต้นฉบับภำษำไทยกระจัด
กระจำยมำก แต่ภำษำอังกฤษน่ีมีครบ เพรำะผมไปเอำของเก่ำที่เขียนในมำรำธอนแต่ละอันมำตัดต่อใหม่เพื่อให้เห็นโครงสร้ำง
ของคนแต่ละคน                                                
 

ตั้งแตดู่หนังไม่ชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุดและเขียนถึงหรือเปล่า 

ให้นึกหนังที่ไม่ชอบนึกไม่ค่อยออก แต่จะมีหนังที่เรำไม่ค่อยชอบทัศนคติของหนัง เรำก็จะเขียนถึง เขียนแหละ เขียนว่ำท ำไม
เรำถึงไม่ชอบหนังเรื่องน้ี แบบน้ีจะมี แต่ให้นึกว่ำไม่ชอบหนังเรื่องไหนน่ีนึกไม่ออก เพรำะว่ำต่อให้เรำเกลียดทัศนคติอแต่ไหน 
มันก็ยังมีจุดให้เล่นสนุก ก็สนุกกับมันไป     

                                                       
เวลาดูหนัง  เราคิดว่าสวมสายตาอะไรอยู่ค่ะ  ถึงได้เขียนออกมาแบบนี้  

เวลำดูเรำไม่ได้สวมสำยตำของตัวละครนะ คือผมเป็นคนอินกับทุกอย่ำงง่ำยๆ เวลำดูผมก็ดู ผมไม่ได้เอำตัวออกจำกหนัง คือ 
มันจะมีคนบอกเรำว่ำไม่มีส่วนร่วมกับภำพยนตร์ใช่ม้ัย ต้องมีระยะ แต่ว่ำผมไม่ดูแบบน้ัน ผมดูแบบเข้ำไปเลย                                                    

 

เข้าไปในหนังเลย 

ถ้ำจะดูก็สนุกไปเลย ฟินไปเลย ถ้ำมีระยะ เรำจะสงสัยว่ำ เอ๊ะ หนังมันจงใจให้มีระยะหรือเปล่ำ แต่โดยมำกวิธีกำรดูของเรำ
เหมือนกำรดูละคร เรำก็อินไปกับมันเลย เพรำะฉะน้ันเรำจะไม่รู้สึกว่ำเรำมองมันจำกในที่ไกล แบบว่ำเรำอยู่ในหนัง                                                                           

 

แล้วเราอยู่ในนัน้หรือเปล่า หรือเราเป็นคนแอบดู 

มันตอบยำกแต่ก็เป็นไปได้ครับ ผมชอบดูสำยตำของกล้องครับว่ำมันถ่ำยอะไร สิ่งที่อยู่ในเฟรมนอกเฟรม เพรำะฉะน้ันเรำก็
สงสัยตลอดเวลำว่ำสำยตำน่ีมันเป็นสำยตำของใคร เวลำดูสำรคดีมันจะสนุก ว่ำสำยตำน่ีเป็นสำยตำของใคร แล้วถ่ำยแบบน้ีมัน
ได้หรือ  มันใช่หรือ  ethic มันคืออะไร เรำจะรู้สึกอย่ำงน้ันครับ แต่เรำไม่ได้มองแบบระยะไกลนะ เรำดูหนังก็ต้องสนุกเป็น
พื้นฐำนเลย                                            
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ดูของ ลาฟ เราอยู่ตรงไหน  

คือหนัง ลำฟ ผมคุยกับ ลำฟ เยอะ ผมจะรู้ว่ำ ลำฟ มองหนังเป็น canvas แล้วก็คนดูก็ดูภำพเป็น canvas เป็นแค่ canvas
ที่เคลื่อนไหวได้ เพรำะฉะน้ันมันเซ็ทมำหมดเลย เรำก็ดูมันแบบที่กล้องดูแหละ แต่หนังของ ลำฟ มันจะไม่ค่อยเปิดโอกำสให้คน
เข้ำไปสวมบทบำงของตัวละครเท่ำไร แต่ว่ำด้วยควำมที่มันนำน ฉำกเปิดเรื่องเกือบ 20 นำที เรำจะดูจนสังเกตทุกอย่ำงที่อยู่ใน
ซีนหมด และจนเรำรู้สึกว่ำเหมือนกับว่ำเรำอยู่บนถนนเส้นที่วัวมันก ำลังเดินผ่ำนมำและก็เดินผ่ำนไป ซ่ึงโดยส่วนตัวผมคิดว่ำ อัน
น้ีเป็นทฤษฎีโดยส่วนตัวนะ มันคล้ำยกับงำนวรรณกรรมพวก realism ที่นิยมอธิบำยซีนทั้งซีนก่อน เพื่อให้คนอ่ำนรู้ว่ำอยู่
ตรงไหนในซีนน้ัน ซีนน้ันประกอบด้วยอะไรบ้ำง อันน้ีผมว่ำมันคล้ำยคลึงกัน      

                                                                                              

บทความที่เขียนถึงลาฟ บางย่อหน้าพูดถึงประเด็น การจับจ้อง 

ผมมองหนังของ ลำฟ ว่ำคล้ำยกับเรื่องสั้นหรือวรรณกรรมพวก Realism โดยเฉพำะพวกรัสเซีย ก็พอรู้มำบ้ำงว่ำ ลำฟ เขำ
ชอบพวก ลีโอ ตอลสตอย อะไรแบบน้ีครับ คือมันจะสร้ำงซีนขึ้นมำก่อน  แล้วให้เรำเข้ำไปในซีนก่อนให้ไปรอ ถึงจะค่อยมีตัว
ละครออกมำ อันน้ีส ำหรับหนัง ลำฟ นะ ส ำหรับคนอ่ืนก็ต้องแตกต่ำงออกไป  พอมำถึงที่ตรงน้ีบอกว่ำ มันเป็น Canvas อย่ำง
ที่ว่ำ แล้วเรำก็คล้ำยตัวละครหน่ึง คนดูทั่วไปไม่ได้รู้สึกแบบน้ัน อำจเพรำะเรำสัมภำษณ์เลยใกล้กว่ำคนอ่ืนโดยทั่วไป                                                         

 
แล้วลาฟ เป็นอะไร 

ตอนดูไม่ได้คิดถึง ลำฟ เลย เรำจะคิดถึงทีหลัง พอเรำดูโครงสร้ำงโดยรวมแล้ว  เขำถึงจะเข้ำมำตอนน้ัน แต่พอดูเป็นเรื่องของ
หนังล้วน ๆ   ถ้ำไม่นับดูรำสที่มันอยู่ในหนังอยู่แล้ว โดยมำกผมจะไม่คิดถึงผู้ก ำกับขณะที่ดู 

 

ทั้งหมดคือเอาประสบการณ์จากที่ได้จากความรู้สึกทั้งหมด 

ใช่ หลักๆเลยคือควำมรู้สึก ผมไม่ได้อยำกเป็นนักวิจำรณ์  ผมแค่อยำกจะเขียนที่ตัวเองรู้สึกหรือว่ำเป็นกำรฝึกปรือตัวเองส ำหรับ
กำรเขียนวรรณกรรมในทำงหน่ึงด้วย  ผมเขียนวรรณกรรมมำนำน  เขียนหนังมำ 4-5 ปี ที่เขียนแบบน้ีทุกวัน มันก็เป็นฝึกปรือ
ตัวเอง                                     

 

 

 

หนังของ ลาฟ ดูกี่รอบ 
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น่ำจะสอง  ก่อนฉำยรอบหน่ึงแล้วตอนฉำยก็ดูอีกรอบหน่ึง  พอเรำดูจบหมดทุกเรื่อง  เรำก็มำดูว่ำส่วนไหนที่มันเหมือนกัน
ต่ำงกันอันไหนที่เอำมำสอดรับกันได้ แต่ตอนดูผมไม่ได้สนใจ                           

 
จริงๆอ่านของวิวัฒน์ก่อนแล้วค่อยมาอ่านทฤษฎี แล้วพออ่านทฤษฎีปุ๊บ เทั้งหมดมีอยู่คนเดียว อันนี้เหน็ชัดเลยว่าอยู่ใน
สวน แล้วค่อยดึงกลับมา คนเขียนเหมือนอยู่ข้างบน คือเหมือนกล้อง อยากรู้ว่าคนเขียนอยู่ตรงไหน 

ไม่ได้นึก แต่ดูรำสผมจะคิดถึงเขำเยอะมำก เหมือนกับว่ำหลังจำกกำรอ่ำน คือโอเคมีอิทธิพลในช่วงกำรเขียนหลังของผมเลย
แหละ เพรำะฉะน้ันอยู่กับเขำเยอะมำกตลอดเวลำ  

 

ตอนนี้คดิว่าตัวเองเหมือนกล้องหรือเปล่าคะ 

ไม่รู้ ไม่แน่ใจ  ผมจะชอบเซนส์ของกำรดูภำพและกำรบรรยำยภำพ  เหมือนกับเวลำเรำดูเสร็จปุ๊บพอเรำเขียน เรำจะบรรยำย
ให้มันใกล้เคียงกับ ไม่ได้ใกล้เคียงกับภำพนะ แต่ใกล้เคียงกับเซนส์ของเรำ กับที่เรำดูภำพน้ัน 
 

แล้วอย่างหนัง แหยม เราอยู่ตรงไหน  

ผมก็วำงตัวเองเป็นคนดูนะ แต่แหยมเรำรู้สึกว่ำเรำดูตลก ดูละคร มันก็มีรีแอคชั่นกับกำรดูที่มันสนุก  
 
ของไทยมีเขียนของใครบ้างค่ะ  

มีเขียนของพี่เจ้ย (อภิชำตพงษ์) แล้วก็พี่เคี้ยง (ไพสิฐ)  

 

เขาท าจริง ๆ ไม่กี่เรื่อง  

ผมดูไปถึงหนังสั้นด้วยทั้งหมดเลย แล้วก็ที่เพิ่งเขียนของหม่อมน้อย (มล.พันธ์ุเทวนพ)  แต่โฟกัสที่ 4 เรื่องหลัง จริงๆ คงเดชก็
เขียนทุกเรื่องแต่ยังไม่ได้รวม                                   

 

 

 

หนังเจ้ยนี่ตัวเองอยู่ตรงไหน 

ตอบไม่ได้ เพรำะผมดูสัตว์ประหลำดก็ 6 รอบม้ัง ถ้ำหนังพี่เจ้ยมันจะยำกในกำรอธิบำย ผมว่ำมันเป็นประสบกำรณ์ไม่ใช่กำรดู
หนัง มันเป็นประสบกำรณ์บำงอย่ำง ตอบยำก แต่ของพี่เจ้ยน่ีผมเขียนประมำณ 9 หน้ำ เขียนถึงหนังสั้นด้วย ไม่ได้อยู่ในสัตว์
วิกำล เขียนเองทีหลัง หลังจำกแสงศตวรรษ ยังได้รวมลุงบุญมีแน่ๆ เคยรีโทรกันข ำๆ จัดฉำยหนังของพี่เจ้ย ก็เลยได้ดูเกือบครบ 
แต่เขียนไม่ครบ                                                
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แล้วของดูราสล่ะ 

ของดูรำสน่ีมันยำกมำก เพรำะว่ำตัวดูรำสก็ปฎิเสธกำรอินกับบท แต่ว่ำเรำอ่ำนเยอะมำก เพรำะฉะน้ันจะรู้สึกว่ำน่ีคือสิ่งที่เธอจะ
เล่นถ้ำมันเป็นวรรณกรรม อย่ำงเรื่อง Le Camion (1977) ทั้งเรื่องไม่มีตัวละคร  เป็นกำรอ่ำน พอเป็นหนังน่ีมันทดลอง
เยอะ และทดลองมันจะสนุกมำก เหมือนตอนดู India Song (1975) รอบแรกผมไม่เก็ตเลย แต่ว่ำดูไปประมำณ 5 รอบ  
ค่อยเข้ำไปเรื่อยๆ  แต่ว่ำมันไม่ใช่ลักษณะเดียวกับหนังฮอลลีวู้ดนะ  ยิ่งพอมำอ่ำนบทสัมภำษณ์เธอ  บอกว่ำเวลำถ่ำยห้ำมอินให้
ท ำตำมที่ฉันอ่ำน  ดูรำสมีประเด็นเรื่องกำรอ่ำนไม่ใช่กำรแสดง พอเรำรู้จุดน้ีเรำจะเข้ำหำหนังด้วยอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงมันจะสนุก
เพรำะจะดูว่ำกำรอ่ำนมันให้ผลยังไง ซ่ึง Le Camion จะเป็นหนังที่ผมชื่นชอบมำก ชอบสุดๆ เธอประกำศว่ำเธอจะอ่ำน ห้ำม
แสดง ต้องอ่ำน แล้วกำรอ่ำนน่ีมีทั้งกำรอ่ำนไดอะล็อกและอ่ำนบทบรรยำย กำรอ่ำนท ำให้มันมีระยะของภำพกับตัวเน้ือหำ แล้ว
คนดูจะตกอยู่ตรงกลำงว่ำน่ีไม่ใช่หนัง เรำจะคิดกับส่วนน่ีสนุกมำก                             
 

คนดูจะตกอยู่ตรงไหนนะ  

คือมันจะไม่มีที่อยู่ที่เป็นทำงกำร อยู่ตรงกลำงระหว่ำงเสียงที่อ่ำนและภำพที่เห็น  เรำก็คงอยู่แถวๆน้ันแหละครับ เพรำะว่ำเรำก็
เป็นคนดูของดูรำส ผมก็วำงตัวเองว่ำเป็นคนดูนะ  

 
แต่ของดูราส อยู่ในนัน้เลย 

ใช่ เพรำะของดูรำสมันท ำให้เป็นอย่ำงน้ันในควำมคิดของเรำ มันก็แล้วแต่หนัง  

 

ถ้าเป็นคนดูทีใ่กล้กว่าคนดูคนอืน่ทั่วไป มีเรื่องอื่นอีกม้ัย 

อย่ำงหนังของโกดำร์ด เรื่อง Film socialisme เรำไม่มีทำงเข้ำใจได้ทั้งหมด เพรำะ 3 ช็อตสุดท้ำยคือกำรขึ้นโควตของ
ปรัชญำทั้งหมด ผมว่ำมันตลกดี ว่ำคุณต้องดูไม่เข้ำใจอ่ะ และด้วยควำมที่ไม่เข้ำใจ  น่ีมันยิ่งสนุกใหญ่เลย เพรำะว่ำคุณต้อง
ตีควำมไปเอง หรือว่ำคล ำทำงเอำ หรือไม่เข้ำใจอยู่อย่ำงน้ัน หรือไปหำอ่ำนเพิ่ม ผมว่ำรีแอคชั่นที่โกดำร์ดโยนใส่หน้ำคนดูมัน
ตลกดีว่ำเรำโยนคุณเข้ำไปในสิ่งที่ผู้สร้ำงเท่ำน้ันจะรู้ว่ำมันคืออะไร เพรำะฉะน้ันคุณจะต้องหลงเป็นบ้ำอยู่ คุณอำจจะจับได้ซีนส
องซีนหรือค ำสองค ำที่มันมำกระทบแล้วเรำก็ค่อยๆคล ำทำงไป แต่ว่ำเป็นประสบกำรณ์ที่สนุก 

 
เหมือนอยู่ในนัน้แต่วน ๆ อยู่ 

หลังจำกยุคไปอิสรำเอล ผมว่ำมันส์มำกเลย หนังที่ผมชอบที่สุดของโกดำร์ดคือ Film socialisme (2010) ผมว่ำมันทั้งเศร้ำ
และ intellect ในครำวเดียวกัน แล้วผมว่ำมันก็เป็นจุดเดียวที่มันส์มำก ไม่ได้ tribute ที่คนรักหนังท ำหนังอย่ำงเดียวแล้ว 
แต่ว่ำซีนที่มันน่ำจะอธิบำยคือซีนที่โกดำร์ดให้คนในภำพไปยืนหน้ำกล้อง ทีละคน ๆ น่ันคือควำมที่ไม่สำมำรถท ำอะไรได้ของ
ภำพยนตร์ คุณจะถ่ำยอิสรำเอลที่มันรบกันได้อย่ำงไร  สุดท้ำยคุณก็ต้องจับมำบำงส่วน  คุณก็ถ่ำยมำแค่น้ัน  ไม่สำมำรถจับ
เหตุกำรณ์จริงได้ และก็ไม่สำมำรถท ำอะไรได้มำกกว่ำน้ัน  มันคือกำรถือโควตบำงอย่ำงอยู่หน้ำกล้องต่อกันไปเรื่อย แล้วคนดูก็ดู
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ที่ยืนถือโควตต่อกันหน้ำกล้อง  น่ีคือต ำแหน่ง ที่โกดำร์ดก ำลังจะอธิบำยว่ำเวลำเขำไปท ำหนังเป็นยังไง แล้วเวลำดูหนัง หนังเป็น
แค่ fragment ของคนที่เดินต่อๆกันไป 

 

 แสดงว่าขณะที่เขียนเหมือนผลิตหนังเรื่องหนึ่งใช่ม้ัย 

ใช่ครับ น่ันคือวิธีกำรเลย เหมือนเรำรีเมคเลย  มีผู้ก ำกับคนหน่ึงพูดเรื่องน้ีว่ำมันดีมำก น่ำจะเป็น Kiarostami  คนดูมันไม่มี
ทำงจะดูหนังเรื่องเดียวกันได้  แม้จะดูหนังเรื่องเดียวกัน  สุดท้ำยมันก็เป็นหนังของคุณคนเดียว แล้วเรำก็เขียนเพื่ออธิบำยหนัง
ในเวอร์ชั่นของเรำมำกกว่ำบอกว่ำหนังมันดีหรือไม่ดียังไง กำรเขียนพวกน้ีมันก็เป็นกำรผลิตงำนวรรณกรรมในตัวของมันเองไป
ด้วย                                                                        
 ผมสนุกกับกำรเขียนพวกน้ีมำก หนังมันมีพลังของกำรไม่เล่ำของภำพ แต่สิ่งที่เรำอยำกเขียนน่ีคือสิ่งที่มันไม่ได้อยู่บน
จอ ซ่ึงมันเป็นเซนส์ของมัน ซ่ึงมันส่วนตัวมำกเพรำะมันเป็นสิ่งที่เรำคิดไปเอง ว่ำเรำรู้สึกกับมันอย่ำงน้ี พยำยำมจะเขียน
ควำมรู้สึกเขียนออกมำให้ได้ น่ีคือควำมส ำคัญที่สุดที่จะอธิบำยหนังเรื่องนึงคืออธิบำยเซนส์ที่มันรวมๆ  เหมือนเอำผู้ก ำกับสิบ
คนมำถ่ำยซีนเดียวกันมันออกมำไม่เหมือนกันนะ เพรำะว่ำเซนส์ของสำยตำที่จ้องมองแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมชอบดูอะไร
อย่ำงน้ี ผมก็พยำยำมจะเขียนถึงมัน เขียนถึงเซนส์ของกำรจ้องมองสิ่งน้ีที่ไม่เหมือนกัน  

                                          
การจ้องมองนี่เห็นเยอะมาก คนอืน่ๆ ยังมองไม่ถึงขนาดนั้น   

ผมว่ำมันเป็นเรื่องของภำพยนตร์กับ conflict ในใจส่วนหน่ึงของผมตลอด ก็คือว่ำ พลังของภำพยนตร์ พลังวรรณกรรมน่ีมัน
จะเสริมกันได้มั้ย ช่วยกันยังไง อะไรมันจะส ำคัญกว่ำ อะไรอย่ำงน้ี  

 

 

อันไหนส าคัญกว่า 

ตอบไม่ได้ครับ แต่ถ้ำให้เลือกก็เลือกภำพยนตร์ เพียงแต่ว่ำเรำท ำหนังไม่ได้เท่ำน้ันเอง                                  

 

บางอัน มีการใช้โครงสร้างวรรณกรรมเข้ามาช่วยด้วย 

ใช่ครับ เพรำะว่ำตอนเรำคิด เรำก็ไม่ได้บอกว่ำจะเอำอะไรมำใช้ แต่ก็มีในหัวเรำอยู่แล้ว แล้วก็ลุยไปเลย  
 

อย่างที่บอกว่าวรรณกรรมรัสเซีย หรือวรรณกรรมเพื่อชีวิตไทยอันนี้ ท าไมถึงคิดตรงนัน้ 

อันน้ีเป็นค ำถำมคำใจที่ผมสัมภำษณ์ ลำฟ ตอนที่ผมเจอกัน ว่ำเขำคิดยังไงกับเรื่องพลังของภำพยนตร์และพลังของวรรณกรรม 
เพรำะก่อนลำฟ จะเป็นผู้ก ำกับก็เคยเป็นนักเขียนและเป็นนักข่ำวมำก่อน แล้วเรำก็รู้สึกว่ำอยำกคุยกับเขำเรื่องน้ีเพรำะเรำก็มี
ควำมขัดแย้งกับวรรณกรรมเพื่อชีวิตในบ้ำนเรำ  ก็เลยคุยกัน  เรำก็พบว่ำพลังของวรรณกรรมและพลังของภำพยนตร์ วิธีกำรจะ
แปรสองพลังน่ีมันมีวิธีกำรที่หลำกหลำย อย่ำงชัดเจนว่ำดูรำส กับ ลำซ ใช้พลังกันคนละแบบ  เขำก็เป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่
เป็นอีกแบบหน่ึง ไม่เหมือนบ้ำนเรำ ที่ยำกจนข้นแค้นอย่ำงเดียว                                                                          
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ผลจากตรงนั้นหรือเปล่าที่อ่านวรรณกรรมเยอะ                                                      
ผมดูหนังมำกกว่ำอ่ำนหนังสือเยอะ ถ้ำเทียบจำกสัดส่วนแล้วจะแตกต่ำงกันมำก  ถ้ำเขียนจำกหนังสือ ผมจะใช้วิธีของหนัง  
หลำยอย่ำงมำก  ถ้ำเรำจะเทียบให้เข้ำใจเอง  ต้องบอกว่ำ  ถ้ำมันเป็นหนังมันต้องอย่ำงน่ี  มันเป็นวิธีกำรมันจะเทียบให้เรำ
เข้ำใจเอง    
 ถ้ำงำนเขียนของผมมำจำกหนังหมดเลย งำนเขียนวรรณกรรมนะครับ ผมใช้วิธีคิดแบบภำพยนตร์ เกือบทั้งหมด 
เพรำะว่ำ เหมือนกับว่ำเรำชอบหนังมำกกว่ำ ถ้ำพูดกันตำมตรงมำกกว่ำวรรณกรรม  เพียงแต่ว่ำ เรำท ำหนังไม่ได้ แต่ว่ำเรำคิดน่ี 
เรำคิดมำเป็นภำพยนตร์ เหมือนจะเขียนเรื่อสั้นเรื่องน้ี เรำก็คิดก่อนว่ำจะใช้วิธีกำรแบบ Philip Garrel อะไรแบบน้ี แล้วก็หำ
วิธี มันก็คือกำรข้ำมไปมำ กำรเขียนวิจำรณ์มันก็เป็นกำรฝึก เพื่อเตรียมพร้อมในกำรไปเล่ำเรื่องของเรำเองในทำงหน่ึงเม่ือถึง
เวลำ                             

 
อ่านวรรณกรรมอ่านตั้งแต่เด็กหรือเปล่า 

ถ้ำวรรณกรรมอ่ำนมำนำนแล้วครับ อ่ำนมำตลอด แต่ว่ำหนังสือเชิงวิชำกำรน่ีก็จะได้อ่ำนหลังๆ                                                           

 
ดูเหมือนจะเป็นคนเขียนหนังสือมีหลักการ                                                                       
แต่ไม่ได้ใช้ทฤษฎีแน่ ๆ ครับ ทฤษฎีน่ีผมมำอ่ำนเพื่อให้สนุกๆ ไม่ได้จริงจังเพื่อจะเอำมำใช้ 

เป็นคนทีไ่ม่นิยมตีความในเชิงสัญลักษณ์มากนัก ซึ่งผิดกับนักวิจารณ์ส่วนใหญ่  

แรกๆผมก็ใช้นะครับ ชอบหนังที่มีสัญลักษณ์เยอะๆ  หลังๆ จะมีควำมรู้สึกว่ำ ถ้ำแกะออกก็จบ ทุกอย่ำงก็จบเลย แต่ว่ำเรำจะ
ไปให้ไกลกว่ำน้ัน หนังที่มีสัญลักษณ์เรำก็จะไม่เขียนถึงสัญลักษณ์อีกแล้ว เพรำะเรำมีควำมรู้สึกว่ำ ตรงน้ีก็แก้เกมส์ก็จบ 

 

แล้วผู้ก ากับเขาไม่ชอบที่จะให้ตคีวามแบบนัน้ 

หลังๆ จะตีควำมผมจะใช้ค ำว่ำอำจจะ ผมคิดว่ำมันเป็นสิทธ์ิของผมคนเดียว อำจจะ ควำมน่ำจะเป็น 

วิธีการมองผีแตกต่างจากฝรั่งเยอะมาก คือมองผีเป็นแค่สสารลอยไปลอยมา  

น่ำจะได้มำจำกกำรอ่ำนของอำจำรย์นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์  ได้จำกกำรอ่ำนหนังสือสำยปรัชญำ หนังสือบทควำมต่ำงๆ คนเขียนเป็น
เอเชียหมด 

 
แนวประพันธกรที่เราเขียนเลือกใช้กับทุกคนหรือเปล่า หรือที่เราชอบเฉพาะจริงๆ 

ใช่ครับ เฉพำะที่เรำชอบ เพรำะบำงคนเรำดูไม่เยอะ แต่คนที่ดูเยอะ เรำจะจับของเรำได้ 

 

อีกวิธีการหนึ่งที่เหน็อย่างวงเล็บเป็นความตั้งใจใช้หรือเปล่า 
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ถ้ำอย่ำงวงเล็บเหมือนเรำพูดกับอีกคนหน่ึงอยู่แล้วเรำก็หันไปพูดกับอีกคนหน่ึง เป็นเรื่องที่อยู่ๆนึกขึ้นมำได้ แต่ไม่ได้เก่ียวกับตัว
เรื่องโดยตรง แต่ว่ำเรำอยำกจะขยำยส่วนน้ี แต่ไม่ได้อยำกจะใส่ให้มันเป็นตัวบท  ตอนเขียนก็จะรู้สึกว่ำอันน้ีเป็นนอกบท แต่ถ้ำ
รู้ก็อธิบำยเพิ่มได้นิดหน่ึง 

 

เห็นวงเล็บเยอะมาก คิดว่าเป็นสไตล์หรือไม่  

ไม่ได้ตั้งใจครับ หลังๆก็ไม่ค่อยได้ท ำเหมือนกันนะ แต่เวลำเขียนชิ้นใหญ่ๆ  อยำกจะอธิบำยเพิ่ม  อย่ำงกำรเน้นค ำ  ก็เหมือนกัน  
เวลำเขียนมันเป็นคอนเซ็ปต์อยู่ในหัว  เวลำเขียนมันมีค ำหน่ึงที่ผมยกขึ้นมำ  เป็นคอนเซ็ปต์  ตัวค ำต่ำง ๆ เป็นแค่ส่วนประกอบ
ของประโยค  เป็นคอนเซ็ปต์บำงอย่ำงที่จะอธิบำยหรือไม่อธิบำยก็ได้  

 

 

อ่านภาษาอังกฤษเยอะด้วยหรือเปล่า 

เพิ่งอ่ำนไม่นำนมำ ไม่เกิน 5 ปีม้ัง ยำกนะครับ เพรำะกำรศึกษำในระบบไม่ได้เอ้ือให้เรำอ่ำนภำษำอังกฤษได้ กว่ำเรำจะดูหนัง
ซับไตเติ้ลได้ก็ต้องใช้เวลำตั้งนำน 

 
ตอนเขียนวิจารณ์ชิ้นนี้อ่านหนังสือเขามาหมดแล้วหรือเปล่า  

ไม่หมดครับ ตอนที่เขียนชิ้นน้ี  อ่ำนเฉพำะที่มีแปลไทย อ่ำนภำษำอังกฤษเล่มหน่ึง แล้วก็ได้หนังสือเล็กๆ มำชื่อ Duras on 
Durasซ่ึงจะเป็นกำรอธิบำยตัวเองของดูรำสกับนักวิจำรณ์บำงคน  มำอธิบำยงำนของดูรำส  แต่เขำจะไปโฟกัสงำน 
Hiroshima Mon Amour เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนที่เรำไม่ได้โฟกัส แต่ว่ำอ่ำนคร่ำวๆ แต่ว่ำหนังดูเกือบหมด เท่ำที่หำได้ 

 
ดูกี่รอบคะ 

ทุกเรื่องจะได้ดูแค่รอบเดียว เพรำะผมเขียนตอนดูจบ แต่อย่ำงสัตว์ประหลำด  ผมดูจบไปแล้ว  มำดูซ้ ำอีกรอบหน่ึงซ่ึงเขียนไม่
เหมือนอะไรจำกของเดิมอีกเลย 
 

ฟอร์แม็ตตท์ี่ดูมีผลด้วยม้ัย 

น้อยมำกครับ  ต้องฝึกให้ดูได้ทุกแบบ  ไม่มีทำงเลือก น้อยมำก ถ้ำเป็นหนังโรงได้จะดี  แต่ถ้ำไม่ได้ผมเอำได้หมดเลยทุกอย่ำง ยู
ทูบ ขอให้มีก็แล้วกัน  อยู่ต่ำงจังหวัดน่ะครับ  หลักๆ ผมก็ได้ดูโรงหมด หนังพี่เจ้ยผมจะไม่พยำยำมพลำด จะได้ไปดูโรงหมด  ถ้ำ
เรื่องไหนดูซ้ ำ บำงเรื่องคงจะมีผล  ล่ำสุดที่ประสบปัญหำ  คือ Melancholia ของ Lars von Tier ตอนดูในไฟล์เฉยมำก  
พอไปดูในโรง  เริ่มรู้สึกข้อดีข้อเสีย  แต่อำจจะไม่ได้เป็นแบบน้ีทุกเรื่องนะ เพรำะโอกำสที่จะได้ดูซ้ ำแบบน้ีมันน้อย  ผมเลยจะ
ตอบไม่ได้ว่ำเปลี่ยนฟอร์แม็ตต์จะมีผลม้ัย  แต่อำจจะเป็นบำงเรื่อง หรืออย่ำงเรื่องที่ดูจอเล็กแล้วมำดูจอใหญ่ บำงเรื่องก็ไม่ได้มี
ผลอะไร  
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ดูยูทูปด้วยหรือคะ 

ใช่ครับ  อย่ำงของดูรำสเกือบทั้งหมด  เพรำะแทบไม่ออกดีวีดีเลย  ไฟล์จะอัดจำกวิดีโออีกที เรำก็ต้องดูแบบน้ี หรือไฟล์ที่อัดมำ
จำกรำยกำรทีวี  

 เหมือนงำนของ Korean Film Archive ที่อัพหนังขึ้นยูทูปเกือบร้อยเรื่อง ขนำดพวกแอบอัด  ยังท ำไม่ได้เลย  ที
น้ีเขำท ำซับอังกฤษทุกเรื่องอีกต่ำงหำก  หำไม่ได้แล้ว เพรำะปีที่แล้วก็มีหนังเกำหลีที่ชอบมำกในยุค 70 เรื่องหน่ึง 80 เรื่องหน่ึง 
ไปหำไฟล์ก็หำไม่ได้ จะไปหำดีวีดีมำเก็บไว้ก็ไม่ได้ มีแต่ที่น่ีแหล่ะ  ถ้ำมันอัพขึ้นยูทูปเท่ำน้ันเอง ก็ลุยหมดครับ เท่ำที่ได้  
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ภาคผนวกที่ 3  
การน าเสนอบทวิจารณ์เรื่อง คู่กรรม  

โกโบริ อังศุมาลิน ในสือ่สิ่งพิมพ์ 
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จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกนักวิจำรณ์และนักเขียนอำชีพซ่ึงท ำงำนทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ  สื่ออินเทอร์เน็ต
จ ำนวน 43 คน ที่มีงำนตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ  ข่ำวสด  ผู้จัดกำรรำยวัน  ไทยโพสต์  มติชน  คมชัดลึก  โพสต์ทูเดย์  
สยำมรัฐ  มติชนสุดสัปดำห์  เนชั่นสุดสัปดำห์  นิตยสำรไบโอสโคป สตำร์พิคส์  ฟิลม์แมก  หน้ำเฟซบุ๊กของคันฉัตร ฟิลม์ซิคส์ 
และนักเขียนยอดนิยม “น้ิวกลม”  รวมทั้งรำยกำรวิทยุหนังหน้ำไมค์  พบว่ำเสียงวิจำรณ์ที่มีต่อภำพยนตร์เรื่องน้ีน้ัน  เป็นไป
ในทำงชื่นชอบและยอมรับภำพยนตร์เรื่องน้ีเป็นส่วนใหญ่  เพียงแต่งำนยังมีจุดอ่อนอยู่บ้ำงโดยสำมำรถสรุปเสียงวิจำรณ์ของ
นักเขียนแต่ละคนดังน้ี 

แนวหน้า ช่อ ชัยพฤกษ์ กล่ำวชมว่ำ กำรตีควำมในสไตล์ของ “เรียว กิตติกร” น้ันไม่มีใครเหมือน ขอยกน้ิวให้กับ
ภำพ – เอฟเฟกท์ - เสื้อผ้ำ – เพลง – ฉำก หรือโปรดักชั่น  กำรแสดงของ “โกโบริ - พ่อดอกมะลิ” ส่วนกำรแสดงที่แข็งของ
นำงเอก คือ อรเณศ ดีคำบำเลสน้ัน  ขอให้เข้ำใจว่ำน่ีคือผลงำนชิ้นแรกของเธอ  

ขณะที่ eton (หนังติด Like) ให้ 4 ดำว  พร้อมชมกำรแสดงของณเดชน์ คูกิมิยะ  แต่ต ำหนิในกำรแสดงของ
นำงเอก  กำรเล่ำเรื่องที่เน้นในมุมมองอ่ืนที่ไม่ได้ตำมใจคนอ่ำนต้นฉบับเดิม  

 ข่าวสด กฤษดำ เกิดดี ให้ 3 ดำวกับภำพยนตร์เรื่องน้ี  กล่ำวชมกำรคัดเลือกผู้แสดงเหมำะสม  ส่วนอังศุมำลิน
อำจจะดูขัด ๆ ในตอนแรก  แต่สวมบทบำทได้แนบเนียนขึ้นเรื่อย ๆ  หนังมีควำมตั้งใจและควำมพยำยำมที่ดีหลำยอย่ำง ซ่ึง
รวมไปถึงกำรออกแบบงำนสร้ำงต่ำง ๆ  

 นิมิต ประชำชื่น ฉำกที่ดูอลังกำรเป็นแค่กำรท ำซีจี  บทหนังหนีมำกเกินไป ท ำให้เรื่องหลวม ๆ  ภำพดูหลำกหลำย
อำรมณ์ เวลำซูมก็ซูมซะแคบ  กำรแสดงของนำงเอกใหม่ขอให้ไฟเหลืองก่อนครับ  ส ำหรับบท “วนัส” อันน้ีคงต้องให้ไฟแดง  
สิ่งที่ต้องชื่นชม คือ ณเดชน์ 

  ผู้จัดการรายวัน วิจำรณ์ไว้ว่ำหนังถูกสร้ำงรวบรัด  ฝีมือกำรแสดงของณเดชน์ดี  แต่ไม่ถึงที่สุด  กำร
แสดงอันไร้ประสบกำรณ์ของนำงเอกใหม่ และกำรด ำเนินเรื่องที่แตกต่ำงจำกต้นฉบับและไม่น ำมำซึ่งควำม
ซำบซึ้ง 
  ไทยโพสต์ รัชชพร เหล่ำวำนิช อยู่ในกลุ่มผู้ไม่ชอบหนัง  ติในเรื่องกำรแสดงของอรเณศ ดีคำบำเลส  
บทบำทของตัวละครอื่นกลำยเป็นเพียงส่วนประกอบ ฉำก เสื้อผ้ำ หน้ำ ผมอยู่ในมำตรฐำนของหนังย้อนยุค  
เทคนิคพิเศษไม่เนียน  สมจริงที่สุดคือฉำกระเบิดสะพำนพุทธ บทหนังมำในแบบย่อควำม  ท ำให้ผู้ชมที่ไม่เคย
อ่ำนนิยำย  ไม่เคยดูเวอร์ช่ันก่อน ๆ ไม่เข้ำใจที่มำที่ไป  ขำดสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่อง 
  มติชน คนริมก ำแพง ช่ืนชมในกำรตีควำมใหม่  หนังมีข้อดีที่กำรแสดงของณเดชน์  ภำพที่ถ่ำยออกมำ
สวยงำมและโปรดักช่ันใหญ่ในหลำยฉำก  แต่ข้อดีที่กล่ำวมำ  กลับไม่สำมำรถประกอบร่ำงรวมกันบนพื้นฐำน
ของบทที่อ่อนด้อยให้ออกมำเป็นภำพยนตร์ที่สำมำรถเอ่ยได้เต็มปำกว่ำน่ำช่ืนชม 
  โพสต์ทูเดย์  ตุลย์ จตุรภัทร กล่ำวชมว่ำมีควำมใหม่อย่ำงที่ทีมผู้สร้ำงกล่ำวอ้ำงไว้จริงๆ ใหม่เสียจนคน
ที่รักบทประพันธ์คู่กรรม หรือเคยชอบเวอร์ช่ันละครอำจไม่ชอบใจ  กำรเล่ำเรื่องที่กระชับ ฉับไว และไม่เยิ่นเย้อ   
นำงเอกของเรื่องก็มีควำมสำมำรถทำงกำรแสดงเช่นกัน  มิใช่ไก่กำมำคว้ำบทนี้ได้ด้วยบำรมีของผู้จัดกำรส่วนตัว  
 สยามรัฐ ลุคของหนังออกมำเหมือนหนังญี่ปุ่นประเภทหนังวัยรุ่น ซึ่งโดยส่วนตัวผมเห็นว่ำ เข้ำท่ำ
น่ำสนใจมิใช่น้อย แต่น่ำเสียดำยคือเมื่อมองจำกมุมของโกโบริ  รำยละเอียดในควำมโรแมนติกจึงถูกลดทอนลง  
ผู้ก ำกับและคนเขียนบทไม่ GET กับควำมโรแมนติกในส่วนน้ีอย่ำงชัดเจน  หลำยฉำกที่ต้องกำรควำมโรแมนติ
กจึงออกมำในลักษณะ “บรรจงจัด”   
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  คมชัดลึก ณัฐพงศ์ โอฆะพนมกล่ำวว่ำ เลือกอยู่ตรงกลำง  คือ ชอบหลำยๆ อย่ำงที่หนังเลือกน ำเสนอ  
และไม่ชอบควำมบกพร่องบำงอย่ำงที่ท ำให้หนังไปไม่สุดทำง  แต่โดยรวมแล้วค่อยไปในทำงชอบและอยำกขอ
ช่ืนชม 
  มติชนสุดสัปดาห์ พนเขียนว่ำประทับใจมำกกับบำงฉำก ชอบในกำรถ่ำยทอดบรรยำกำศของยุคสมัย  
แต่กำร “นอกกรอบ”ในครั้งนี้ไม่ถูกใจชำวชมชอบต้นฉบับ  ผู้เขียนพอใจกำรแสดงของผู้รับบทอังศุมำลินครั้งนี้
มำก  อยำกให้รำงวัลผู้แสดงหน้ำใหม่ต่อหนูอมรำวดี ดีคำบำเลส 
  เนชั่นสุดสัปดาห์ จักรพันธ์ุ ขวัญมงคลกล่ำวว่ำ ไม่ได้รู้สึกว่ำ “คู่กรรม” ฉบับนี้จะเลวร้ำยถึงข้ันท ำลำย
คุณค่ำของบทประพันธ์เดิม  แต่เป็นเหมือนคนแปลกหน้ำที่เรำไม่เคยรู้จักกันมำก่อน  ผู้ก ำกับก็ไม่ได้ย่ ำยีตีควำม
รู้สึกกันขนำดนั้น  อย่ำงน้อยที่สุดกำรเลือกณเดชน์ มำรับบทโกโบริ  ก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจที่ถูกต้อง  ส่วน
นำงเอก  เธอท ำได้ดีในระดับที่ท ำให้ต้องทึ่ง ทั้งในกำรแสดงของตัวเธอเองและควำมสำมำรถ 
  ผมอยู่ข้างหลังคุณ  ถ้ำต้องฟันธงระหว่ำง ชอบ กับ ไม่ชอบ  ผมเอนเอียงค่อนมำทำง ชอบ มำกกว่ำ 
 ชญานิน เตียงพิทยากร ให้ A + กำรตีควำมของคู่กรรมถูกใจเรำมำกกว่ำจันดำรำหม่อมน้อยส่วนหนึ่ง
เพรำะกำรเมือง   
  filmsick ให้ A และบอกว่ำ คู่กรรมภำคนี้คือหนังดัดแปลงวรรณกรรมที่ท้ำทำยที่สุดในรอบหลำยปี  
ท้ำทำยจนต้องคำรวะพี่เรียวในจุดน้ี 
 ชาคร ไชยปรีชา (ฟิลม์แมก) ตัวหนังปรำกฎร่องรอยกำรทดลองอะไรบำงอย่ำงอยู่  แม้สุดท้ำยแล้ว 
กำรทดลองนั้นอำจให้ผลลัพท์ที่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน  แต่ยังคงมีแง่มุมที่ควรแก่กำรพูดถึงและบันทึกไว้  โครงใหญ่ของ
หนังไม่รำบรื่นทำงอำรมณ์ ด้วยจังหวะที่เดินหน้ำด้วยควำมเร็ว  ยกเว้นฉำกที่หนังจงใจใช้เวลำกบัมนัอยำ่งนอ้ย ๆ  
3 ช่วง  และทั้งสำมฉำกมีพลังงำนประหลำดดึงดูดอยู่ และครึ่งหลังของพลังก็มำจำกวิธีกำรแสดงของอรเณศ
เอง  
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ภาคผนวกที่ 4 

องค์กรผู้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ 
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การจัดกิจกรรมภาพยนตร์ระหว่าง 15 กันยายน 2555  – 30 พฤศจิกายน 
2556  

1. กิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์โลก พิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุ ส ำนักพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์ จัด กิจกรรมวัน
มรดกโสตทัศน์โลกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Audiovisual Heritage Memory? The Clock Is Ticking . 
"มรดกโสตทัศน์ไม่คอยท่ำ วันเวลำไม่คอยใคร" ในวันเสำร์ที่ ๒๗ ตุลำคม 2555 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนน
รำชด ำเนิน สนำมหลวง กรุงเทพมหำนคร 

   2. ภาพยนตร์สนทนา "ความพิการในภาพยนตร์" หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัดกิจกรรมภำพยนตร์
สนทนำ "ควำมพิกำรในภำพยนตร์" วันที่  24 พฤศจิกำยน 2555 ณ ห้องภำพยนตร์สถำน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร    

 3. กิจกรรมชั้นครู Masterclass ครั้งท่ี 7 โดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม  หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัด
กิจกรรมชั้นครู Masterclass ครั้งที่ 7 โดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม  วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555 ณ หอภำพยนตร์ ถ. พุทธ
มณฑลสำย 5 นครปฐม     

 4. ภาพยนตร์สนทนาผสานมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีไทยร่วมสมัย วงกอไผ่ ในรายการ “เพลงหนัง เพลงทีวี 
เพลงดี ครูมนัส ปิติสานต์ ” หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)  จัดกิจกรรมภำพยนตร์สนทนำผสำนมินิคอนเสิร์ตจำกวงดนตรี
ไทยร่วมสมัย วงกอไผ่ ในรำยกำร “เพลงหนัง เพลงทีวี เพลงดี ครูมนัส ปิติสำนต์ ” วันที่ ๑๖ ธันวำคม เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ 
โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 

                 5. เสวนาวิชาการ เรื่อง "การแปลบทภาพยนตร์" ตอน "เคล็ดลับท า 'ซับ' อังกฤษ" ศูนย์กำรแปลและ
บริกำรภำษำ  สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล จัดงำนเสวนำวิชำกำร เรื่อง "กำรแปลบท
ภำพยนตร์" ตอน "เคล็ดลับท ำ 'ซับ' อังกฤษ" วันที่ 24 มกรำคม 2556 ณ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

 6. หลักสูตรอบรม ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น   หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัดกิจกรรม
หลักสูตรอบรม ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทยเบื้องต้น ระหว่ำง วันเสำร์ที่ ๒ กุมภำพันธ์ – วันเสำร์ที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ค่ำอบรม 5,000 บำท นักศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี 2,500  บำท                                                                                                      

 7. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "ปรากฎการณ์รักข้ามรุ่นในสังคมไทย" หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัด
กิจกรรมภำพยนตร์สนทนำ "ปรำกฎกำรณ์รักข้ำมรุ่นในสังคมไทย" กับ "อรรถ บุนนำค" คอลัมนิสต์ชื่อดัง  และ "อำทิชำ ตันธน
วิกรัย" ผู้เขียนบทภำพยนตร์เรื่องรักสุดท้ำยป้ำยหน้ำ เสำร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2556  ณ ห้องภำพยนตร์สถำน ชั้น 2  หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  

                             8. นิทรรศการเรื่อง เพลินพยนต์ แสดงความมหัศจรรย์ของภาพติดตา  หอภำพยนตร์ (องค์กำร
มหำชน) จัดงำนนิทรรศการเรื่อง เพลินพยนต์ แสดงควำมมหัศจรรย์ของภำพติดตำ ที่ต่อมำกลำยเป็นภำพยนตร์อย่ำงที่เรำได้
ชมกันอยู่ทุกวันน้ี ณ มิวเซียมสยำม วันที่ 26 มีนำคม – 21 เมษำยน พ.ศ. 2556 
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 9. ภาพยนตร์สนทนา  “เอลวิส เพรสลีย์ ท่ีปรากฏในสังคมไทย” หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัดงำน
ภำพยนตร์สนทนำ “เอลวิส เพรสลีย์ ที่ปรำกฏในสังคมไทย”ณ โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ วันอำทิตย์ที่ ๒๔ มีนำคม พศ. 
2556                               

  10. ภาพยนตร์สนทนา เสียงของคนตัวเล็กในโลกสารคดี  หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัดงำนภำพยนตร์
สนทนำ เสียงของคนตัวเล็กในโลกสำรคดี วันเสำร์ที่ 6 เมษำยน 2556 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร 

  11. ภาพยนตร์และเสวนาในวาระครบรอบ ๔๐ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ โครงกำรภำพยนตร์นำนำชำติ สถำบัน
ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนำ (ครูองุ่น มำลิก) ฉำยภำพยนตร์และเสวนำในวำระครบรอบ ๔๐ ปี ๑๔ ตุลำคม ๒๕๑๖ 
วันที่ 6 เมษำยน 2556 ณ สถำบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)  

 12. งานเสวนาภาพยนตร์ “Visualizing Culture: Ethnographic Film in Thailand and 
ASEAN Screening and Roundtable” ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดโครงกำรมำนุษยวิทยำ
ทัศนำ (Visual Anthropology) จัดกิจกรรมงานเสวนาภาพยนตร์ “Visualizing Culture: Ethnographic Film in 
Thailand and ASEAN Screening and Roundtable”  โดยมีภำพยนตร์ดังน้ี  1) หลังม่ำน: วิถีชีวิตผู้หญิงในพื้นที่
ชำยแดนใต้ (Behind the Curtain: The Daily Life of Women in Thailand’s Southern Border 
Provinces) โดย คุณรอฮำนี ดำโอ๊ะ 2) The Third Eye โดย ดร.อุณำโลม จันทร์รุ่งมณีกุล และ 3) พันปีผีแมน (Voices 
of the Spirit Cave) โดย คุณศุภร ชูทรงเดช  ในวันที่ 10 - 11 เมษำยน 2556 ณ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำร
มหำชน)   

 13. อบรมภาพยนตร์วิจักษณ์ ครั้งท่ี 16 มูลนิธิหนังไทยฯ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร จัด
อบรมภำพยนตร์วิจักษณ์ ครั้งที่ 16 ซ่ึงเน้ือหำกำรอบรมจะเน้นควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับภำพยนตร์ เพื่อให้สำมำรถดูหนังอย่ำง
เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น ระหว่ำง วันเสำร์ที่  20 เมษำยน ถึงวันอำทิตย์ที่ 2 มิถุนำยน 2556 (เฉพำะเสำร์ – อำทิตย์) ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร โดยผู้เข้ำร่วมอบรมต้องเสียค่ำเข้ำร่วมอบรม 4,000 บำท (ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำ 
3,000 บำท)   

              14. ภาพยนตร์สนทนา เรื่อง “กว่าจะมาเป็นเต๋อ นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์”  หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 
จัดกิจกรรม ภาพยนตร์สนทนา เรื่อง “กว่าจะมาเป็นเต๋อ นวพล ธ ารงรัตนฤทธ์ิ” วันอำทิตย์ที่ 5 พฤษภำคม 2556 ณ โรง
ภำพยนตร์ศรีศำลำยำ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 

            15. งานเสวนา “สิทธิหนังไทย : ฐานะสื่อและการก ากับดูแล”   หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรภำพยนตร์ – วีดีทัศน์ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต สมำคมผู้ก ำกับภำพยนตร์ไทย มูลนิธิหนังไทยฯ โครงกำรอินเตอร์เน็ตเพื่อ
กฎหมำยประชำชน ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร จัดงำนเสวนำ “สิทธิหนังไทย : ฐำนะสื่อและกำรก ำกับ
ดูแล” วันที่  1 มิถุนำยน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร เวลำ 13.00 – 18.30 น.  

    16. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาในหัวข้อเรื่อง “ดัดแปลงและตีความนิยายให้เป็นภาพยนตร์”  หอภำพยนตร์ 
(องค์กำรมหำชน) จัดกิจกรรมภำพยนตร์สนทนำในหัวข้อเรื่อง “ดัดแปลงและตีควำมนิยำยให้เป็นภำพยนตร์” โดยเชิญคุณรสิ
กำ สวนสม ครูสอนเขียนบทภำพยนตร์ และ ผศ.นัทธนัย ประสำนนำม อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ 
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อมำพูดคุยเรื่องกำรดัดแปลงนิยำยเป็นภำพยนตร์ ทั้งทำงทฤษฎีและทำงปฏิบัติ  ณ ห้อง
ภำพยนตร์สถำน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (สี่แยกปทุมวัน) ตั้งแต่เวลำ 15.00 – 17.00 น.    

                  17. เสวนาข้างหลัง ...ภาพ (ยนตร์) เปิดเผยเสน่ห์ศิลปะบนแผ่นฟิล์ม  วิทยำลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร จัดงานเสวนำข้ำงหลัง...ภำพ (ยนตร์) เปิดเผยเสน่ห์
ศิลปะบนแผ่นฟิล์ม โดยสองนักออกแบบงำนสร้ำงภำพยนตร์มือรำงวัล พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ และเอก เอ่ียมชื่น   วันที่13 
กรกฎำคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  

                      18. งานเสวนา “โอกาสหนัง/แอนิเมชั่นไทย ในตลาดโลก”                                           

 กระทรวงวัฒนธรรม จัดงำนเสวนำ “โอกำสหนัง/แอนิเมชั่นไทย ในตลำดโลก” ในวันเสำร์ที่ 17 สิงหำคม 2556 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนครโดยช่วงเช้ำเสวนำในหัวข้อ "กลยุทธ์กำรจ ำหน่ำยภำพยนตร์และตลำดภำพยนตร์
ไทยในต่ำงประเทศ"  โดยวิทยำกรที่มีช่ือเสียง เช่น นำยพิทยำ สิทธิอ ำนวย จำกบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  
นำยยงยุทธ ทองกองทุน จำกบริษัท GTH จ ำกัด นำยโสฬส สุขุม จำกบริษัท Pop Pictures จ ำกัด นำยพรชัย ว่องศรีอุดม
พร จำกบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกัด และนำยพันธัมม์ ทองสังข์ ผู้อ ำนวยกำรสร้ำง/ผู้ก ำกับภำพยนตร์ เป็นผู้ด ำเนินกำร
อภิปรำย 

                  ในช่วงบ่ำยเสวนำในหัวข้อ "Animation และแนวโน้มธุรกิจลิขสิทธ์ิไทยในตลำดโลก" โดย ดร.จิรยุทธ ชุษณะ
โชติ ผู้บริหำรบริษัทเชลฮัท อินเตอร์ เทนเม้นท์ จ ำกัด นำยกฤษณ์ ณ ล ำเลียง ผู้บริหำรบริษัท 2 Spot Communications 
จ ำกัด นำยนิธิพัฒน์ สมสมำน นำยกสมำคมผู้ประกอบกำรแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กรำฟฟิกไทย (TACGA) นำยศิริศักดิ์ 
คชพัชรินทร์ ผู้บริหำรบริษัท Imagimax จ ำกัด และนำยสันติ เลำหะบูรณกิจ ผู้บริหำรบริษัท วิธิตำ แอนิเมชั่น จ ำกัด เป็น
ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย  

                         19. เสวนา "พลวัตของแนวคิดชาตินิยมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเซียและมาเลเซียจาก
ภาพยนตร์อินโดนีเซียเรื่อง Tanah Surga Katanya"  ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) จัดกิจกรรมเสวนา 
"พลวัตของแนวคิดชาตินิยมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเซียและมาเลเซียจากภาพยนตร์อินโดนีเซียเรื่อง Tanah Surga 
Katanya"  วันพุธที่ 28 สิงหำคม 2556 ณ ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วิทยำกรโดย รศ.
ดร. ก ำจร หลุยยะพงศ์ สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช อำจำรย์สิทธำ เลิศไพบูลย์ศิริ อำจำรย์พิเศษ
โครงกำรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   

 20. งานเสวนาวิชาการ "จับตาภาพยนตร์พม่าร่วมสมัย" สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยลัย
มหิดล โดย Mr. Minn Khaing Swe (มิน ข่ำย ชเว) โปรดิวเซอร์ภำพยนตร์รุ่นใหม่ไฟแรงของพม่ำ  วันพุธที่ 28 สิงหำคม 
2556 ณ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำสำยำ                                            

 21. เทศกาลหนังขายยาครั้งท่ี 2 (6 ปีให้หลัง): Fire in the Blood และเวทีวิชาการ "การค้าเสรีกับการ
เข้าถึงยาของประชาชน"  DYLAN MOHAN GRAY จัดกิจกรรมเทศกำลหนังขำยยำครั้งที่ 2 (6 ปีให้หลัง): Fire in 
the Blood และเวทีวิชำกำร "กำรค้ำเสรีกับกำรเข้ำถึงยำของประชำชน"  วันอำทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2556 ณ ห้องประชุม 702 
อำคำร 80 ปีเภสัชศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
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                  22.  งานเสวนารวมพลคนรักงานเขียนบท "คนเขียนบท..อยู่ได้" Thai Film Managemant Project 
ร่วมกับ HOF ART จัดกิจกรรมเสวนำรวมพลคนรักงำนเขียนบท "คนเขียนบท..อยู่ได้"  วันที่ 6 กันยำยน 2556 ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร                                           

 23. กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "การเกิดใหม่ของฟิล์มเก่า" หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัดกิจกรรม 
ภำพยนตร์สนทนำ "กำรเกิดใหม่ของฟิล์มเก่ำ" ร่วมพูดคุยกับ โดม สุขวงศ์ ชลิดำ เอ้ือบ ำรุงจิต และประวิทย์ แต่งอักษร ว่ำด้วย
กำรใช้ภำพเคลื่อนไหวเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ ที่หอภำพยนตร์เก็บอนุรักษ์ไว้ มำใช้เล่ำเรื่องในภำพยนตร์ วันเสำร์ที่ 7 กันยำยน 
2556 ณ โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 

 24. คัดตัว - ค่ัวบท ครั้งท่ี 1 มูลนิธิหนังไทยฯ เปิดอบรมเขียนบทภำพยนตร์ "คัดตัว - คั่วบท" ครั้งที่ 1 ดูแล
กำรเรียนกำรสอนโดย ครูหญิง รสิกำ ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 21 กันยำยน ถึง 9 พฤศจิกำยน 2556  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร ค่ำลงทะเบียน 8,000 – 12,000 บำท                                           

 25. อบรมหนังสั้นผู้หญิง โครงการ “เวิคร์ช็อปหนังสั้น Yes It’s Me ตอน ผู้หญิงคุมได้” โครงกำรเวิร์คช็อป
ท ำหนังสั้น Yes It’s Me  จัดกิจกรรม “เวิคร์ช็อปหนังสั้น Yes It’s Me ตอน ผู้หญิงคุมได้” วันที่ 28 กันยนยน 2556 ณ.
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ ทั้งน้ีผู้เข้ำร่วมอบรมต้องได้รับกำรคัดเลือกเท่ำน้ัน 

 26. งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยครั้งท่ี  3 สถำบันหนังไทย หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัดงาน
ประชุมวิชำกำรด้ำนภำพยนตร์ไทยครั้งที่  3 ซ่ึงจะมีกำรน ำเสนองำนวิจัยเก่ียวกับภำพยนตร์ไทยที่ได้รับคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 
27 กันยำยน ณ โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) ตั้งแต่เวลำ 9.30 – 17.00 น.                                                       

 27. โครงการคนเขียนบทอยู่ได้ Thai Film Managemant Project ร่วมกับ HOF ART จัดกิจกรรม 
อบรมโครงกำรคนเขียนบทอยู่ได้  ระหว่ำงวันที่  8 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2556  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 
ทั้งน้ีผู้เข้ำร่วมอบรมต้องผ่ำนกำรคัดเลือกเท่ำน้ัน                                           

 28. เสวนา “การเปิดเสรีในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และแนวโน้มความร่วมมือในธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน” เทศกำล ศิลปวัฒนธรรมอำเซียน กรุงเทพฯ จัดงำนเสวนำ “กำรเปิดเสรีในอุตสำหกรรมภำพยนตร์ และ
แนวโน้มควำมร่วมมือในธุรกิจภำพยนตร์ของกลุ่มประเทศอำเซียน” เสำร์ที่ 19 ตุลำคม 2556 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร โดยผู้ร่วมเสวนำมี ดังน้ี คุณภำณุ อำรี (ฝ่ำยต่ำงประเทศ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด) คุณปรัชญำ ปิ่นแก้ว (ผู้ก ำกับภำพยนตร์/ผู้ควบคุมกำรสร้ำง และผู้บริหำร บริษัท บำแรมยู จ ำกัด ) คุณ
เกรียงศักดิ์ (วิกเตอร์) ศิลำกอง (ผู้อ ำนวยกำรเทศกำลภำพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ) และ คุณพันธ์ุธัมม์ ทองสังข์ (ผู้ก ำกับ
ภำพยนตร์ และผู้อ ำนวยกำรสร้ำงภำพยนตร์) 

 29. ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Act of Killing ศูนย์เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ, ศูนย์ศึกษำสังคม 
และวัฒนธรรมร่วมสมัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, Centre for Research and Education in Arts and Media 
(CREAM), University of Westminster และ เทศกำลหนังทดลองกรุงเทพ (BEFF)  ร่วมจัดฉำยภำพยนตร์สำรคดี
เรื่อง The Act of Killing พร้อมงำนเสวนำว่ำด้วย ‘นำฏกรรมสังหำร : ประวัติศำสตร์บำดแผลจำกมุมมองเชิงเปรียบเทียบ’ 
โดยวิทยำกรซ่ึงประกอบด้วยนักวิชำกำร นักเขียน และนักวิจำรณ์ ดังน้ี ประจักษ์ ก้องกีรติ (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) ไอดำ 
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อรุณวงศ์ (วำรสำรอ่ำน) ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) และวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศำ (ฟิลม์ไวรัส) วันที่ 19 
ตุลำคม 2556 ณ โรงภำพยนตร์ลิโด้                      

 30. การฉายภาพยนตร์และเสวนา “ศิลปะ ศาสนา เพศวิถี : มองพม่าผ่านหนัง” เทศกำลศิลปวัฒนธรรม
อำเซียน กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมฉำยภำพยนตร์และเสวนำ “ศิลปะ ศำสนำ เพศวิถี : มองพม่ำผ่ำนหนัง” ร่วมเสวนำโดย ดร. 
อัมพร จิรัฐติกร  วันเสำร์ที่ 19 ตุลำคม 2556 เวลำ 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร                                                                 

 31. ภาพยนตร์ เสวนา และนิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์อาเซียน เทศกำล ศิลปวัฒนธรรมอำเซียน กรุงเทพฯ 
ร่วมกับ กลุ่มฟิล์ม กำวัน หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) และ หอศิลปมหำวิทยำลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมกำรฉำยภำพยนตร์ 
เสวนำ และนิทรรศกำรเก่ียวกับภำพยนตร์อำเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 7, 14, 21 และ 28 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 18.00 
– 21.00 น.  ณ ห้อง 401 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  

 32. กิจกรรม ภาพยนตร์สนทนา "ศิลป์ พีระศรี ในภาพยนตร์" หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จัดกิจกรรม 
“ภำพยนตร์สนทนำอำจำรย์ศิลป์ พีระศรี ในภำพยนตร์” วันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ โดยมี อ.นิพนธ์ ข ำวิไล และ อ.วิจิตร 
อภิชำติเกรียงไกร จำกส ำนักวิจัย ศิลป์ พีระศรี และโดม สุขวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรหอภำพยนตร์ มำสนทนำกันเก่ียวกับประเด็น
ภำพยนตร์เรื่อง [อำจำรย์ศิลป์ พีระศรี] ภำพยนตร์ที่บันทึกท่วงท่ำแห่งกำรท ำงำนศิลปะชิ้นที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของท่ำนมำก
ที่สุดชิ้นหน่ึง ณ โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ หอภำพยนตร์ ศำลำยำ 

 
 
 

 


