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ค าน า 
 

การวิจารณ์ศิลป์: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต [บทสังเคราะห์งานวิจัย] 
เล่มนี้  เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรวิจัยในโครงกำร “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต”  โดยมีอัญชลี  ชัยวรพร เป็นหัวหน้ำโครงกำร  โครงกำรวิจัยนี้นับเป็นกำรท ำวิจัย
ระยะที่ 2 ต่อเนื่องจำกระยะแรก คือ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับ
วัฒนธรรมเสมือนจริง”   โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร   ซึ่งได้
จัดท ำผลกำรวิจัยของโครงกำรในรูปของหนังสือเพื่อเผยแพร่  จ ำนวน 6 เล่ม  ดังนี้ 

1.  การวิจารณ์ศิลป์: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต [บทสังเคราะห์งานวิจัย] 
(เล่ม 1) 

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

 

หนังสือเล่มท่ี 1 นี้ เป็นบทสังเครำะห์ผลกำรวิจัยกำรวิจำรณ์ศิลปะของนักวิจัยในโครงกำรฯ ทั้ง 5 สำขำ 
อันได้แก่ วรรณศิลป์  ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร (ละครเวที)  ภำพยนตร์ และสังคีตศิลป์ (ดนตรีไทย) ซึ่งให้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้งสองประเภท 
ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
พยำยำมตอบค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิง
สร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร   

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับโครงการวิจัยการวิจารณ์ 
 โครงกำรวิจัยกำรวิจำรณ์นี้ได้รับทุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  มำอย่ำงต่อเนื่อง

ตั้งแต่ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย” ภำค 1 และภำค 2  ที่มุ่งแสวงหำ
พลังทำงปัญญำจำกกำรวิจำรณ์ศิลปะ ในขณะเดียวกันก็ช้ีให้เห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของวัฒนธรรมลำยลักษณ์
ในกรอบของสังคมปัจจุบัน และโครงกำรต่อมำคือ “กำรวิจำรณ์ในฐำนะปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนำควำมรู้
ด้ำนสังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์” ได้พยำยำมแสวงหำกำรเช่ือมโยงของกำรวิจำรณ์ศิลปะกับสังคมในฐำนะกิจ
สำธำรณะ   
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การวิจารณ์ศิลปะกับสังคมไทยร่วมสมัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐำนเบื้องต้นว่ำ  ตำมที่เข้ำใจกันแต่เดิมว่ำกำรส่งผ่ำนวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์
ด ำเนินไปตำมกระแสของเวลำ คือ จำกวัฒนธรรมมุขปำฐะ  ไปสู่ลำยลักษณ์ และล่ำสุดไปสู่อินเทอร์เน็ต  ภำพ
ดังกล่ำวอำจจะไม่ตรงควำมเป็นจริงทั้ งหมด  เนื่องจำกในปัจจุบันกิจกรรมกำรวิจำรณ์ยังคงมีกำรส่งต่อ  
แลกเปลี่ยน  และเช่ือมโยงกันอยู่ตลอดเวลำ  โดยไม่อำจแยกได้ว่ำ วัฒนธรรมสิ่งพิมพ์เป็นโลกของอดีต และ
วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตเป็นโลกของปัจจุบันและอนำคต   ด้วยเหตุนี้  โครงกำรวิจัยจึงมุ่งที่จะวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งควำมเช่ือมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้ง
สองประเภท ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็พยำยำมตอบ
ค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำร
วิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร    

 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
2. ศึกษำลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 
3. ศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนือ่งกบัศิลปะซึง่กระตุ้นใหเ้กิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 

 
 
 
 

วิธีวิจัย 
1. วิเครำะห์ข้อมูลทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ได้ส ำรวจไว้แล้ว  รวมทั้งแสวงหำแหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิ 
2. สัมภำษณ์ผู้รู้ ทั้งผู้ที่มีผลงำนวิจำรณ์อยู่แล้ว และผู้ทรงควำมรู้ที่มิได้เขียนงำนวิจำรณ์ 
3. ส ำรวจตัวงำนและแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ในแต่ละสำขำ  ที่เอื้อให้เกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และจุด

ประเด็นให้เกิดกำรแสดงทัศนะวิจำรณ์ 
4. สร้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรวิจำรณ์ศิลปะ เช่น กำรจัดเสวนำ  คลินิกกำรวิจำรณ์ ฯลฯ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ป ี แบ่งเป็น 2 โครงกำรและ 2 ระยะ คือ  
1.  ระยะแรก 18 เดือน  คือ  โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์

กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” (1 ตุลำคม 2553 ถึง 31 กรกฎำคม 2555) ซึ่งมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .  
ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร 
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2. ระยะสอง 18  เดือน คือ  โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์
กับสื่ออินเทอร์เน็ต" (15 กันยำยน 2555 ถึง 14 มีนำคม 2557)  หัวหน้ำโครงกำร คือ  อัญชลี  ชัยวรพร  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ข้อมูลเพิ่มเตมิจำก 18 เดือนที่ 1 และบทวิเครำะห์งำนวิจำรณ์ในสื่อทั้งสองประเภท 
2. ข้อมูลและข้อสรุปเบื้องต้นว่ำด้วยลักษณะสร้ำงสรรค์ของงำนวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต  
3. ข้อสรปุว่ำด้วยควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อทั้งสองประเภท 
4. ข้อสรปุว่ำด้วยปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกบัศิลปะซึง่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
5. เครือข่ำยของผู้รู้และผู้สนใจกำรวิจำรณ์ 
6. หนังสือเกีย่วกับกำรวิจำรณ์ศิลปะในแตล่ะสำขำ และหนังสือรวมบทควำมวิชำกำรของที่ปรึกษำอำวุโส 
7. บทควำมทำงวิชำกำรของผู้วิจัยและผู้ร่วมกิจกรรมของโครงกำรวิจัยฯ ที่จะลงพิมพ์ในวำรสำรต่ำงๆ 
8. ข้อสรปุของกำรวิจัยทีส่่งผลต่อ   

 
สรุปผลการวิจัย 

            กำรเช่ือมโยงกิจกรรมกำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตมีควำมแตกต่ำงกัน  ข้ึนอยู่กับกำร
เคลื่อนไหวในกำรวิจำรณ์ของศิลปะแต่ละสำขำ  ในสำขำวรรณศิลป์และสังคีตศิลป์แทบไม่มีกำรเช่ือมโยงกันเลย  
ในขณะที่สำขำทัศนศิลป์และศิลปะกำรละคร  กำรเช่ือมต่อมักจะปรำกฏในทำงเดียว  โดยที่นักวิจำรณ์บนสื่อ
สิ่งพิมพ์ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นที่เก็บงำนวิจำรณ์ของตนในลักษณะของจดหมำยเหตุ (archive)  ในขณะที่สำขำ
ภำพยนตร์นั้นมีกำรเช่ือมโยงกันมำกที่สุด  คือเป็นไปทั้งสองทำง 

ส ำหรับกำรเขียนวิจำรณ์ที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์นั้น  มักจะปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำสื่ออินเทอร์เน็ต  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในด้ำนของรูปแบบกำรแสดงออกมำกกว่ำเนื้อหำนอกจำกนี้
ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคมล้วนส่งผลต่อกำรเขียนกำรวิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะใน
สื่ออินเทอร์เน็ต 

 

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]) 
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บทคัดย่อ 

 
 

โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต " มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ระหว่ำงสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  
ลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์  รวมทั้งปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้นหรือบั่นทอนกำร
วิจำรณ์ในศิลปะ 5 สำขำ อันได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร วรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และภำพยนตร์  โดยใช้
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  ทั้งในและต่ำงประเทศ  กำรสัมภำษณ์ผู้รู้  กำรสร้ำง
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและที่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์  รวมทั้งกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภำยนอก 

 ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กำรเช่ือมโยงกิจกรรมกำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตมีควำม
แตกต่ำงกัน  ข้ึนอยู่กับกำรเคลื่อนไหวในกำรวิจำรณ์ของศิลปะแต่ละสำขำ  ในสำขำวรรณศิลป์และสังคีตศิลป์
แทบไม่มีกำรเช่ือมโยงกันเลย  ในขณะที่สำขำทัศนศิลป์และศิลปะกำรละคร  กำรเช่ือมต่อมักจะปรำกฏในทำง
เดียว  โดยที่นักวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นที่เก็บงำนวิจำรณ์ของตนในลักษณะของจดหมำย
เหตุ (archive)  ในขณะที่สำขำภำพยนตร์นั้นมีกำรเช่ือมโยงกันมำกที่สุด  คือเป็นไปทั้งสองทำง 

ส ำหรับกำรเขียนวิจำรณ์ที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์นั้น  มักจะปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำสื่ออินเทอร์เน็ต  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในด้ำนของรูปแบบกำรแสดงออกมำกกว่ำเนื้อหำนอกจำกนี้
ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคมล้วนส่งผลต่อกำรเขียนกำรวิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะใน
สื่ออินเทอร์เน็ต 

 

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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บทสังเคราะห์ 
 

โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต”   เป็นกำร
ท ำงำนช่วงที่ 2  ซึ่งได้เปลี่ยนช่ือจำกโครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับ
วัฒนธรรมเสมือนจริง” หลังจำกที่ได้มีกำรปรึกษำหำรือร่วมกันระหว่ำงนักวิจัยกับที่ปรึกษำโครงกำร   และได้
ปรับแก้มโนทัศน์บำงประกำรให้ชัดเจนข้ึน  พร้อมปรับวัตถุประสงค์ใหม่ให้กระชับข้ึนกว่ำเดิม ดังนี ้                       
 
 1.ศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเ ช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ออินเทอร์ เน็ต                          
 2.ศึกษำลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต      
 3.ศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่ งกระตุ้นให้ เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์ เน็ต 
 
 ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้แบ่งกำรวิจัยออกเป็น 5 สำขำ ได้แก่ วรรณศิลป์  ทัศนศิลป์  ศิลปะกำรละคร 
ภำพยนตร์ และสังคีตศิลป์ โดยผู้วิจัยแต่ละสำขำได้สืบค้นและวิเครำะห์ข้อมูล  ทั้งที่อยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำรและร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
กำรวิจำรณ์  โดยคณะผู้วิจัยเข้ำมำประชุมทุกเดือนเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำและแลกเปลี่ยนควำมรู้และควำม
คิดเห็นต่ำง ๆ ในกำรปรับกระบวนทัศน์ให้ทันสมัย    และเหมำะเจำะกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงศิลปะที่น ำไปสู่กำร
วิจำรณ์  นอกจำกนี้ทำงโครงกำรยังได้จัดท ำเว็บไซต์ช่ือว่ำ www.thaicritic.com และแฟนเพจ www. 
facebook.com/thaicritic  เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลของโครงกำร  และได้จัดกิจกรรมหลำยอย่ำงเพื่อให้
ควำมรู้และเปิดพื้นที่ให้คนภำยนอกเข้ำมำร่วมกับโครงกำรด้วย 

 ขณะนี้โครงกำรฯ ได้ด ำเนินงำนมำจนถึงช่วงสิ้นสุดระยะเวลำ 18 เดือน  ผ่ำนกำรระดมสมอง อภิปรำย 
ถกเถียงทำงควำมคิดในหลำย ๆ มิติ  สำมำรถสังเครำะห์มโนทัศน์ในเรื่องต่ำงๆร่วมกันสรุปได้ดังนี้   
           
                                                                                                                          
1.นิยามค าศัพท์                                                                                                
 รอยต่อ   คือ ช่วงเวลำ หรือพื้นที่ หรอื กิจกรรม หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลทีบ่่งช้ีใหเ้ห็นถึงกำร
ด ำรงอยูร่่วมกัน  กำรเช่ือมโยง  หรอืปฏิสมัพันธ์ของสื่อสิง่พมิพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต     

 
 วัฒนธรรมสื่อสิ่งพมิพ์ เป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญยิ่งของวัฒนธรรมลำยลกัษณ์  คือ กระบวนกำรบันทกึ

http://www.facebook/
http://www.facebook/
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หรือถ่ำยทอดประสบกำรณ์ชีวิตควำมรู้ ควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น ตลอดจนควำมคิดเชิงวิจำรณ์  รวมถึงกำร
สังเครำะหอ์งค์ควำมรู้ โดยมีกำรเผยแพร่ด้วยสิง่พิมพ์ต่ำงๆไปสูส่ำธำรณชน เช่น  หนังสอืวำรสำร  หนงัสือพิมพ ์ 
จุลสำรฯลฯ  วัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพม์ีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกบัวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีกำรพิมพ์และพฤติกรรม
ทำงสงัคมทีเ่กี่ยวกับกำรอ่ำนและกำรเขียน 

 
 วัฒนธรรมมุขปาฐะ คือ กระบวนกำรบันทึกหรือถ่ำยทอดประสบกำรณ์ชีวิตควำมรู้  ควำมรู้สึก  ควำม
คิดเห็น  ตลอดจนควำมคิดเชิงวิจำรณ์ไปจนถึงกำรสังเครำะห์ควำมคิดต่ำงๆโดยกำรพูด 

 
 วัฒนธรรมอินเทอรเ์น็ต  คือกระบวนกำรสื่อสำร ถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรหรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนสือ่
อินเทอร์เน็ต วัฒนธรรมนีส้่วนหนึ่งเป็นวัฒนธรรมเปิด โดยที่มิได้จ ำกัดว่ำกำรส่งและกำรรบัสำรอยู่ในขอบเขต
ของกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลเท่ำนั้น นอกจำกนี ้ กำรสง่และรับสำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ซึง่ในแง่
หนึ่งถือว่ำมผีลทำงบวก แต่ในอีกแง่หนึง่กำรขำดโอกำสในกำรครุ่นคิดพินิจนึก อำจเป็นที่มำของควำมตื้นเขิน
ในทำงควำมคิดและกำรใช้ภำษำที่ขำดควำมประณีต 

 
 การวิจารณ์มุขปาฐะ คือกำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนโดยกำรพูดซึง่อำจจะปรำกฏในโลกจริงหรือในโลกเสมือน
จริง (เช่นผ่ำนคลิปวีดีโอหรือคลิปเสียง) ก็ได ้

 
 การวิจารณ์ลายลกัษณ์  คือกำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนผ่ำนตัวอักษรซึ่งอำจจะปรำกฏในสื่อสิ่งพมิพ์หรือในสื่อ
อินเทอร์เน็ตก็ได ้

 
 การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  คือ กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนศิลปะ บรบิทของศิลปกรรมและ / 
หรือปัจจัยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในควำมหมำยและควำมส ำนึกในคุณค่ำของตัวงำน  ตลอดจน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิลปะกบัชีวิตและสงัคม  ในลักษณะทีเ่อื้อใหก้ำรวิจำรณ์ท ำหน้ำที่สร้ำงปัญญำควำมคิดและ
ปลุกสัญชำตญำณใฝ่ดีทั้งในระดับบุคคลและในระดบัสำธำรณะ 
 
 ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้นใหเ้กิดการวิจารณ์ หมำยถึง ปรำกฏกำรณ์ทำงศิลปะและ / 
หรือ ปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคมที่กระตุ้นให้วงกำรศิลปะหรอืมหำชนทั่วไปออกมำแสดงควำมคิดเห็น  หรือกำร
รวมตัวกัน  หรอืรเิริม่ขบวนกำรที่มุ่งก่อใหเ้กิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงศิลปะหรือทำงสังคม โดยที่กำรสื่อทัศนะ
วิจำรณ์ท ำหน้ำที่เป็นกลไกหลัก ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวอำจสง่ผลเชิงสร้ำงสรรค์ หรือไมส่ร้ำงสรรค์ก็ได ้
 
 ข้อสังเกต : แม้ว่ำจะมกีำรนิยำมค ำศัพทเ์พื่อใช้ร่วมกัน  แต่ในบำงสำขำมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งขยำย
ควำมหมำยนิยำมค ำศัพท์บำงค ำให้ชัดเจนกว่ำเดิม  อำทิ ค ำว่ำ “กำรวิจำรณ์” ในสำขำภำพยนตร์นั้นได้แบ่ง
นิยำมควำมหมำยให้แตกต่ำงออกไป  ระหว่ำงค ำว่ำ บทแนะน ำ (review)  บทวิจำรณ์ภำพยนตร์ (criticism) 
และข้อเขียนเชิงวิชำกำร (academic writing)  ซึ่งผู้วิจัยจ ำเป็นจะต้องยึดควำมหมำยที่เกิดจำกจำกทฤษฎีทำง
ภำพยนตร์มำประกอบในกำรศึกษำครั้งนี้                                                   
 
2. แผนภูมิกระบวนการวิจัย  
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 ทำงโครงกำรไดส้ร้ำงแผนภูมิกระบวนกำรวิจัย  โดยน ำกรอบกำรสร้ำงมำจำกวัตถุประสงค์ทัง้ 3 ข้อของ
โครงกำรดังนี ้
 

3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1 วัตถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาความสัมพันธ์และความเชื่อมต่อของการวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต 
                 ถ้ำดูจำกแผนภูมิข้ำงต้น  กำรวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นกำรศึกษำบทวิจำรณ์ในสื่อ
สิ่งพิมพ์ (B) และสื่ออินเทอร์เน็ต (C)  โดยพิจำรณำทั้งรูปแบบในกำรน ำเสนอและเนื้อหำของกำรวิจำรณ์ (D + 
E) เมื่อได้ภำพรวมกำรวิจำรณ์ของสื่อแต่ละประเภทแล้ว  จะน ำภำพรวมนั้นมำศึกษำหำควำมสัมพันธ์และควำม
เช่ือมต่อของสื่อทั้งสอง (A)  ซึ่งลักษณะควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่ออำจมีหลำยมิติข้ึนอยู่กับธรรมชำติของ
แต่ละสำขำ  บำงสำขำอำจจะเป็นควำมสัมพันธ์ทำงเดียว หรือเป็นควำมสัมพันธ์สองทำง  หรืออำจจะมี
ควำมสัมพันธ์หลำยทำงอย่ำงไร้ขอบเขต  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้วิจำรณ์(F)ของแต่ละสำขำน้ัน  
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ผลจำกกำรศึกษำในเรื่องนี้ได้ข้อสรุปดังนี้ 
                            

3.1.1 รูปแบบสื่อที่ใช้ในกำรวิจัย  ได้ครอบคลุมหลำกหลำยประเภท เพียงแต่ว่ำอำจจะ
มิได้มีกำรศึกษำครบทุกประเภทในทุกสำขำ แตส่ำมำรถสรุปรูปแบบสื่อที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้ดังต่อไปนี้ 

สื่อสิ่งพิมพ์ ครอบคลุมตั้งแต่หนังสือพิมพ์รำยวัน  นิตยสำรทั่วไป  นิตยสำรเฉพำะทำง  
วำรสำรวิชำกำร และหนังสือเล่ม  โดยในส่วนของหนังสือเล่มจะศึกษำในฐำนะปัจจัยสนับสนุนและตัวช้ีวัดควำม
แข็งแกร่งของกำรวิจำรณ์ ไม่ได้ลงลึกในส่วนของกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
                             สื่ออินเทอร์เน็ต ครอบคลุมตั้งแต่เว็บไซต์ บล็อก  เฟซบุ๊ก  ยูทูป และอินสตำแกรม  
   3.1.2 สภำพกำรวิจำรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ของแต่
ละสำขำอยู่ในสภำวะขำดแคลนและตื่นตัวแตกต่ำงกันสรุปได้ดังนี้ 
                          สำขำสังคีตศิลป์  เป็นสำขำที่กำรวิจำรณ์อยู่ในภำวะขำดแคลนมำกที่สุด  แม้ว่ำผู้วิจัยจะ
ย้อนไปศึกษำเอกสำรสื่อสิ่งพิมพ์ทำงดนตรีไทยจ ำนวนถึง 650 ช้ินต้ังแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมำ พบบทควำมที่มี
นัยยะทำงกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์น้อยมำกหรือแทบจะเรียกได้ว่ำไม่มีเลยในช่วงพ.ศ. 2523 – 2530  ส่วนใหญ่
เป็นกำรให้ภำพในเชิงบริบททำงสังคมและควำมสำมำรถของศิลปินมำกกว่ำ  บทวิจำรณ์ดนตรีไทยเริ่มปรำกฏให้
เห็นมำกขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังปี 2531 จนถึงปัจจุบัน อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรก้ำวเข้ำมำของคนดนตรีไทยสู่
สถำบันกำรศึกษำ  ท ำให้มีกำรผลิตต ำรำและบทควำมทำงวิชำกำรจ ำนวนมำก  เนื้อหำในบทควำมต่ำง ๆ จึงมี
ควำมหลำกหลำย  ซึ่งรวมไปถึงทรรศนะทำงวิจำรณ์  แต่ยังคงเน้นไปที่กำรวิจำรณ์ดนตรีในเชิงบริบทหรือทฤษฏี  
โดยเฉพำะทฤษฎีโพสต์โมเดิร์น ทฤษฏีโครงสร้ำง เป็นต้น  อย่ำงไรก็ตำมแม้จะมีปัจจัยสนับสนุนจำก
สถำบันกำรศึกษำ  วำรสำรทำงวิชำกำรก็อยู่ในสภำวะไม่คงที่มีทั้งกำรปิดฉบับเก่ำและกำรเปิดฉบับใหม่อยู่
ตลอดเวลำ 
                         สำขำศิลปะกำรละคร  กำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในภำวะขำดแคลนเช่นกัน  จำกเดิมที่
เคยมีจ ำนวนถึง 5 ฉบับ  แต่ในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำเหลือเพียง 3 ฉบับ เป็นภำษำไทยฉบับเดียวและ
ภำษำอังกฤษ 2 ฉบับ  โดยฉบับที่หำยไปเกิดจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยของสื่อสิ่งพิมพ์กับควำมสนใจของผู้เขียน
เปลี่ยนไป  สำขำศิลปะกำรละครพบนิตยสำรใหม่อีกฉบับที่น ำเสนอเนื้อหำทำงศิลปะกำรละคร  แต่ส่วนใหญ่
เป็นไปในลักษณะกำรรำยงำนข่ำวสำรทั่วไปหรือกำรแสดงควำมรู้สึกมำกกว่ำทรรศนะวิจำรณ์อย่ำงแท้จริง  

สำขำทัศนศิลป์ พบว่ำกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเคยลดน้อยลงในช่วงก่อนหน้ำนี้  ได้
กลับมำฟื้นตัวอีกครั้ง  อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของกำรจัดกิจกรรมหลังจำกปัญหำเศรษฐกิจและน้ ำ
ท่วม  อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำปริมำณกำรจัดงำนจะมีมำกขึ้น  แต่บทวิจำรณ์ส่วนใหญ่ยังขำดควำมหลำกหลำยในแง่
ของรูปแบบและเนื้อหำ กล่ำวคือ ถ้ำเป็นบทวิจำรณ์ในหนังสือพิมพ์รำยวัน  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเปิดให้กับข่ำว
ศิลปะและบทปริทรรศน์ (review) ขณะที่นิตยสำรศิลปะโดยตรงเอง กลับพบว่ำมีกำรน ำเสนอบทวิจำรณ์น้อย
กว่ำแหล่งอื่น  นอกจำกนี้ยังพบกับปัญหำเรื่องพื้นที่ วิจำรณ์ถูกผูกขำดโดยนักวิจำรณ์อำชีพไม่กี่คน                                                                          
    

สำขำวรรณศิลป์ พบว่ำกำรวิจำรณ์วรรณกรรมประสบปัญหำลดลงทั้งในจ ำนวนสื่อ
สิ่งพิมพ์ พื้นที่ ควำมถ่ีและคุณภำพของบทวิจำรณ์  สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่เน้นกำรน ำเสนอบทแนะน ำมำกกว่ำกำร
วิเครำะห์เชิงลึก  บทวิจำรณ์คุณภำพปรำกฏให้เห็นอยู่บ้ำงในนิตยสำรเฉพำะทำงวรรณกรรมและวำรสำรทำง
วิชำกำร  ซึ่งเริ่มกลับมำเปิดตัวใหม่หรือน ำเสนอบทวิจำรณ์วรรณกรรมมำกข้ึนในช่วง  2 ปีที่ผ่ำนมำ  นิตยสำร
เฉพำะทำงอย่ำงไรท์เตอร์ได้ช่วยสร้ำงสรรค์งำนวิจำรณ์เชิงคุณภำพสูงทั้งในเรื่องรูปแบบและเนื้อหำ  ขณะที่
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วำรสำรวิชำกำรก็น ำเสนอทั้งบทควำมวิชำกำรและบทวิจำรณ์มำกข้ึน  แม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้ำงในเชิงอ้ำงอิง
ทฤษฏีจำกตะวันตกมำกเกินไป  แต่ก็ช่วยพัฒนำกำรวิจำรณ์อยู่บ้ำงไม่มำกก็น้อย  แต่สิ่งที่เป็นปัญหำหลักในกำร
วิจำรณ์วรรณกรรม คือ กำรลดจ ำนวนลงของนักวิจำรณ์วรรณกรรม และกำรขำดรุ่นต่อจำกนักวิจำรณ์ที่มำจำก
แวดวงวิชำกำรจนปัจจุบันนักเขียนต้องมำเป็นนักวิจำรณ์เอง  

สำขำภำพยนตร์  เนื่องจำกเป็นกำรส ำรวจครั้งแรก  สำขำภำพยนตร์จึงไม่มี ข้อมูล
เปรียบเทียบว่ำกำรวิจำรณ์ลดลงในสื่อสิ่งพิมพ์หรือไม่   แต่จำกกำรรวบรวมข้อมูลในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำ  
พบว่ำมีกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เป็นจ ำนวนมำก  แทบจะปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกฉบับ  ทั้งหนังสือพิมพ์และ
นิตยสำรเฉพำะด้ำน อำทิ นิตยสำรธรรมะ นิตยสำรอำหำร เป็นต้น  ยังไม่รวมไปถึงนิตยสำรภำพยนตร์โดยตรง  
เพรำะภำพยนตร์เป็นงำนที่สำมำรถจัดได้ว่ำเป็นศิลปะหรือบันเทิง   จึงมักจะถูกรวบรวมไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์เกือบทกุ
ฉบับ  แต่ในเรื่องคุณภำพของบทวิจำรณ์นั้นจะต้องพิจำรณำเป็นเฉพำะกรณีไป  

3.1.3 กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต  ทุกสำขำมีกำรใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในกำรวิจำรณ์
อย่ำงเต็มที่และเพิ่มข้ึนในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำ  แต่แตกต่ำงกันไปตำมรูปแบบของสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้
ปริมำณที่เพิ่มข้ึนของกำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้มีควำมสัมพันธ์กับกำรขำดแคลนหรือควำมมั่งค่ังของ
กำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ กล่ำวคือถ้ำบทวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์น้อย  ก็มิได้หมำยควำมว่ำจะมีเพิ่มข้ึนในสื่อ
อินเทอร์เน็ตเพรำะปัญหำพื้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงที่เข้ำใจกัน  ปริมำณกำรเขียนบนสื่ออินเทอร์เน็ตจะมำกหรือ
น้อยต่ำงขึ้นอยู่กับปัจจัยอันแตกต่ำงกันไปในแต่ละสำขำ  ในกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำสำขำที่มีรูปแบบกำรวิจำรณ์
บนอินเทอร์เน็ตจ ำกัดที่สุด ได้แก่ สำขำวรรณศิลป์  ซึ่งจะพบได้เฉพำะบนพื้นที่บล็อกเป็นส่วนใหญ่ และบล็อก
เกอร์มักจะใช้พื้นที่นี้เสมือนสมุดบันทึกประจ ำวันหรือไดอำรี่  ส่วนเว็บไซต์นั้นพบเห็นได้เฉพำะในเว็บเด็กดี  ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมวรรณกรรมออนไลน์ที่ใหญ่สุด  แต่กลับไม่พบกำรใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเหมือนสำขำอื่น  ทั้งนี้อำจจะเป็น
เพรำะว่ำผู้ใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรวิจำรณ์ส่วนใหญ่จ ำเป็นต้องเป็นที่รู้จักในสังคมหรือมีแฟนคลับ  ดังจะเหน็ไดจ้ำกกำร
ใช้เฟซบุ๊กของ ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรีของสำขำทัศนศิลป์  เฟซบุ๊กของพงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ ของศิลปะกำร
ละคร และชญำนิน เตียงพิทยำกร ในสำขำภำพยนตร์ หรือเกิดจำกกำรรวมตัวกันเป็นชุมชนเล็ก ๆ เช่น กลุ่ม 
“เสวนำดนตรีไทย” ของสำขำสังคีตศิลป์ หรือกลุ่มปิดต่ำง ๆ ของสำขำทัศนศิลป์  ศิลปะกำรละคร และสังคีต
ศิลป์  แต่ธรรมชำติของคนที่ชอบอ่ำนหนังสือจะมีควำมเป็นส่วนตัวสูง  กำรรวมกลุ่มที่ชัดเจนที่สุดคือเว็บไซต์เด็ก
ดี  กำรขำดแคลนกำรรวมกลุ่มของสำขำวรรณศิลป์นั้น เป็นกำรตอกย้ ำถึงกำรขำดแคลนนักวิจำรณ์หรือผู้วิจำรณ์
วรรณกรรมในปัจจุบัน กล่ำวคือ ไม่มีใครโดดเด่นจนมีแฟนคลับ  หรือไม่มีจ ำนวนมำกพอที่จะเป็นชมรมคนอ่ำน
หนังสือ 

 สำขำอื่นมีกำรใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเพื่อกำรวิจำรณ์มำกกว่ำรูปแบบสื่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ  
โดยสำมำรถแบ่งประเภทของเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัว  แฟนเพจ และกลุ่มปิด  สำขำที่ใช้แฟนเพจเพื่อกำร
วิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำกที่สุด คือ สำขำภำพยนตร์  ลักษณะกำรใช้จะเป็นกำรเปิดหน้ำเสรีให้ทุกคนได้เห็น  
เพียงแต่ว่ำเมื่อไปกดปุ่มไลค์  ก็จะมีลักษณะเหมือนแฟนคลับติดตำมศิลปินหรือดำรำ โดยเจ้ำของแฟนเพจจะ
เป็นผู้น ำเสนอข่ำวสำรของตนเพียงฝ่ำยเดียว  สมำชิกจะเป็นผู้ติดตำมโดยไม่จ ำเป็นต้องแบ่งปันข่ำวสำรของตน
ออกไปด้วย  ซึ่งแฟนเพจที่ตั้งข้ึนโดยผู้วิจำรณ์ในสำขำภำพยนตร์นั้น  บำงครั้งก็มิได้เป็นนักวิจำรณ์หรือผู้วิจำรณ์
ที่มีช่ือเสียง  แต่เป็นกลุ่มก้อนอิสระต่ำง ๆ เช่น Sense On Film, Talk About Horror หรือ วิจำรณ์ภำพยนตร์  
นอกเหนือไปจำกแฟนเพจของกลุ่มนักวิจำรณ์หรือนักเขียนโดยตรง 

สำขำศิลปะกำรละคร ทัศนศิลป์และสังคีตศิลป์  มีกำรใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรวิจำรณ์ใน
ลักษณะเดียวกัน กล่ำวคือ แฟนเพจเป็นพื้นที่ของนักวิจำรณ์โดยตรง  หรือกลุ่มสมัครเล่นที่เคยมีประสบกำรณ์
กำรแสดงหรือท ำละครเวทีมำก่อน  สำขำทัศนศิลป์พบได้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของกลุ่มอำจำรย์ที่สอนและวิจำรณ์
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ศิลปะ  สำขำสังคีตศิลป์มักจะเป็นแฟนเพจของศิลปินดนตรีที่สร้ำงโดยกลุ่มแฟนคลับ  นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีกำร
ใช้กลุ่มปิดที่สมำชิกจะต้องขออนุญำตเข้ำร่วมกับผู้บริหำรกลุ่มคล้ำยกันในสำขำทัศนศิลป์  แสดงให้เห็นว่ำกำร
วิจำรณ์ยังมีจ ำกัดอยู่เฉพำะกลุ่มคนที่รู้จักกันหรือมีควำมคุ้นเคยกันก่อน  ถ้ำเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน  ก็ยำกที่จะแสดง
ทรรศนะวิจำรณ์ได้โดยตรง  หรือจะกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำ กำรวิจำรณ์บนเฟซบุ๊กแท้ที่จริงแล้วคือกำรโอนย้ำย
ฐำนจำกวัฒนธรรมมุขปำฐะมำผสมผสำนกับวัฒนธรรมลำยลักษณ์  มำไว้บนพื้นที่ออนไลน์น่ันเอง  จึงเป็นเหตุผล
ให้ยังคงใช้ภำษำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรค่อนข้ำงมำก  สำขำที่มีกำรใช้ค ำหยำบคำยมำกที่สุดเห็นจะเป็นภำพยนตร์  
เพรำะส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้อำยุน้อยที่ก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพอย่ำงรวดเร็ว  สำขำที่มีกำรใช้ค ำไม่เป็นทำงกำรผสมกับภำษำ
วิชำกำรด้วย ได้แก่ สำขำสังคีตศิลป์ แสดงให้เห็นว่ำผู้แสดงควำมคิดเห็นส่วนหนึ่งอำจจะเป็นศิลปินดนตรีที่อยู่
ตำมสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ  จึงระมัดระวังในกำรใช้ภำษำเป็นกรณีพิเศษ 

3.1.4 ปัจจัยที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นส่งผลโดยตรงต่อควำมสัมพันธ์และกำรเช่ือมต่อของ
กำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น  เพียงแต่มีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละสำขำ  สำขำ
วรรณศิลป์แทบจะไม่มีกำรเช่ือมต่อระหว่ำงสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตเลย  งำนวรรณกรรมอำจจะได้รับกำร
หยิบยกข้ึนมำวิจำรณ์ในบล็อกแก๊งค์  แต่ผู้วิจำรณ์ในบล็อกแก๊งค์ก็ไม่เคยก้ำวออกจำกบล็อกของตนไปสู่กำรเขียน
อำชีพ  เหมือนอย่ำงภำพยนตร์  หรือกลุ่มบุ๊กบล็อกในต่ำงประเทศ  ขณะที่กลุ่มนักวิจำรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็ไม่ให้
ควำมสนใจที่จะวิจำรณ์งำนวรรณกรรมออนไลน์  ส่วนหนึ่งเพรำะเป็นงำนคนละประเภทกัน  งำนวรรณกรรม
ออนไลน์มักจะเป็นเรื่องบันเทิงที่อ่ำนง่ำย  แต่งำนที่อยู่ในควำมสนใจของนักวิจำรณ์สื่อสิ่งพิมพ์มักจะ เป็นงำน
วรรณกรรมสร้ำงสรรค์  ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงไม่ให้ควำมส ำคัญกับงำนกลุ่มออนไลน์นัก  ประกอบกับกลุ่มนัก
วิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยให้ควำมสนใจกับกำรใช้อินเทอร์เน็ตมำกไปกว่ำกำรสื่อสำรหรือกำรค้น
ข้อมูล  ดังนั้นกำรที่จะใช้เวลำอยู่กับอินเทอร์เน็ตเพื่อเสพงำนวรรณกรรมออนไลน์อำจเป็นเรื่องยำก  วรรณกรรม
สิ่งพิมพ์กับวรรณกรรมออนไลน์จึงเหมือนเจำะคนอ่ำนและนักวิจำรณ์ที่มีพฤติกรรมกำรอ่ำนและกำรใช้ชีวิต
ต่ำงกันด้วย  จึงเป็นไปได้ยำกที่จะเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน 

   แตก่ำรเช่ือมต่อของกลุ่มผู้เขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์เต็มไปด้วยควำมยืดหยุ่นและรอบ
ทิศทำง  ในช่วงระยะแรกของโครงกำรที่ 4 นี้  กำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรวิจำรณ์มักจะพบได้ในกลุ่มนัก
วิจำรณ์รุ่นใหม่  ขณะที่นักวิจำรณ์อำวุโสที่เติบโตมำจำกสื่อสิ่งพิมพ์  ไม่ให้ควำมส ำคัญกับอินเทอร์เน็ตมำกไปกว่ำ
กำรเก็บงำนเก่ำ  แต่ปัจจุบัน  กลุ่มนี้กลับเริ่มใช้เฟซบุ๊กในกำรเขียนงำนวิจำรณ์ไม่แตกต่ำงจำกนักวิจำรณ์รุ่นใหม่  
กล่ำวคือ ใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเมื่อต้องกำรวิจำรณ์งำนที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในสิ่ งพิมพ์  หรือเขียนสั้นๆก่อนจะขยำยเป็น
บทควำมขนำดยำวบนนิตยสำรเป็นต้น 

กำรเช่ือมต่อของสำขำภำพยนตร์ยังปรำกฏให้เห็นในกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหลำย
ประเภทในเวลำเดียวกัน กล่ำวคือ ข้ำมไปข้ำมมำระหว่ำงเว็บไซต์ บล็อกและเฟซบุ๊ก  ในช่วง18 เดือนของกำร
วิจัย พบว่ำมีบล็อกเกอร์จ ำนวนมำกที่ทิ้งบล็อก  แล้วหันไปใช้พื้นที่เฟซบุ๊กแทน  แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมำ
จำกเฟซบุ๊กจนมีช่ือเสียงแล้วค่อยเปิดบล็อก  บล็อกเกอร์ส่วนหนึ่งก็ได้รับกำรว่ำจ้ำงให้ไปเขียนลงในเว็บไซต์อื่น
เป็นต้น  อำจกล่ำวได้ว่ำ ภำพยนตร์เป็นสำขำที่มีพลวัตรในกำรใช้สื่อสูงมำก  จนไม่สำมำรถบอกได้ว่ำจะไป
ในทำงใดทำงหนึ่งโดยเฉพำะ  แต่มิติกำรเช่ือมนั้นเป็นไปรอบทิศทำง  จะเกิดข้ึนเมื่อไรก็ได้  ซึ่งเป็นที่น่ำสนใจว่ำ
หำกมีสื่อรูปแบบใหม่เข้ำมำ โดยเฉพำะกลุ่มสมำร์ทโฟน  กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์จะเปลี่ยนรูปแบบไปอย่ำงไร 

ส่วนสำขำศิลปะกำรละครนั้น มิติกำรเช่ือมต่อของพื้นที่กำรวิจำรณ์ไม่แตกต่ำงจำกกำร
วิจัยก่อนหน้ำนี้  กล่ำวคือ กำรเช่ือมต่อปรำกฏจำกฟำกสื่อสิ่งพิมพ์มำฟำกอินเทอร์เน็ต  ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก
ควำมพยำยำมของนักเขียนในกำรสร้ำงพื้นที่ส่วนตัว  ซึ่งในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำก็ไม่ค่อยมีกำรเก็บรวบรวมงำน
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มำกนัก  อีกส่วนหนึ่งมำจำกกำรเก็บบทวิจำรณ์ของเจ้ำของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรขำยหลังจำกให้อ่ำนฟรีระยะหนึ่ง  
ส่วนกลุ่มที่เขียนวิจำรณ์บนพื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก  ยังไม่ปรำกฏว่ำมีกำรเช่ือมต่อมำฟำกสื่อสิ่งพิมพ์  อำจ
มองได้ว่ำตัวผู้เขียนไม่มีควำมพยำยำมเอง  เนื่องจำกเกิดควำมพึงพอใจในกำรใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตหรือไม่มีพื้นที่
เปิดโอกำสให้ 

  เช่นเดียวกับสำขำทัศนศิลป์ที่กำรเช่ือมต่อจะเป็นไปในลักษณะกำรน ำบทวิจำรณ์จำก
สื่อสิ่งพิมพ์มำเผยแพร่ซ้ ำในสื่อออนไลน์   และยังไม่มีกำรส่งต่อจำกกลุ่มอินเทอร์เน็ตไปสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงเป็น
รูปธรรม แต่อย่ำงไรก็ตำม ร่องรอยของควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดกำรวิจำรณ์บนสื่อออนไลน์มำกข้ึน  เกิดจำกกำร
เข้ำมำของนักวิจำรณ์อำชีพและสมัครเล่นในสื่อออนไลน์อย่ำงบล็อกและหน้ำวอลล์ของเฟซบุ๊ก  โดยอำจำรย์
เจตนำ นำควัชระ  ถนอม ชำภักด ีนวภู แซ่ตั้ง และศุภชัย อำรีรุ่งเรือง  

ในสำขำสังคีตศิลป์นั้น ยังมิได้เห็นกำรเช่ือมต่อระหว่ำงกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่ำงชัดเจน  กำรวิจำรณ์ดนตรีไทยแต่เดิมนั้นเป็นวัฒนธรรมมุขปำฐะที่ถ่ำยทอดกันระหว่ำงครูกับ
ลูกศิษย์หรือไม่ก็ผ่ำนรูปแบบของกำรประชันในกำรแสดงเท่ำนั้น  แม้เมื่อเกิดกำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต  ก็
เป็นเพียงกำรผสมผสำนระหว่ำงวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์รูปแบบเดิม คือกำรวิจำรณ์มุขปำฐะกับกำรวิจำรณ์ลำย
ลักษณ์มำไว้ด้วยกันผ่ำนสื่อออนไลน์  กลำยเป็นกำรวิจำรณ์มุขปำฐะออนไลน์   ซึ่งยังมีข้อจ ำกัดอยู่ทั้งในเชิง
ควำมรู้ของผู้วิจำรณ์และคุณภำพของควำมคิดเห็นที่น ำเสนอ 

 
 หรืออำจจะกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำมีเพียงสำขำภำพยนตร์เท่ำนั้นที่มีกำรเช่ือมกันใน

รอยต่อของกำรวิจำรณ์ระหว่ำงสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต แต่สำขำอื่นคงได้เพียงลักษณะทำงเดียว คือเก็บ
งำนเก่ำที่มิได้เช่ือมโยงกัน แต่เป็นไปในลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่ หรือถ้ำจะมีกำรเช่ือมต่อบ้ำง ก็มักจะเป็น
รำยบุคคล อำทิ งำนของ ศ. เจตนำ นำควัชระ ที่ให้ควำมส ำคัญทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตเท่ำเทียมกัน  
ซึ่งควำมจริงข้อนี้เป็นหนึ่งในโจทย์ส ำคัญที่ผู้วิจัยในแต่ละสำขำจะหำทำงแก้ไขในโครงกำรภำคที่5 

 3.1.5 กำรเช่ือมโยงและควำมสัมพันธ์ของสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตยังปรำกฏใน
ส่วนของกำรใช้เป็นพื้นที่ข่ำวสำรและให้ควำมรู้ในศิลปะแขนงนั้น ๆ  จนบำงครั้งน ำไปสู่กำรด ำรงอยู่ของผู้สร้ำง
งำนศิลปะในบำงสำขำ  มิใช่เพียงกำรวิจำรณ์เท่ำนั้น  สำขำวรรณศิลป์พบว่ำกลุ่มองค์กรหรือส ำนักพิมพ์อิสระได้
ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่อหรือเสนอข่ำวสำรทำงแวดวงวรรณกรรม  อำทิ กำรรวมตัวของส ำนักพิมพ์เล็ก 
ๆ ในกำรคัดค้ำนกำรข้ึนค่ำวำงหนังสือของบริษัทจัดจ ำหน่ำยอย่ำงซีเอ็ดและนำยอินทร์  และกำรจ ำหน่ำยหนังสือ
ตำมยอดควำมต้องกำรของผู้อ่ำน(print-on-demand) 

  กำรพึ่งพิงเฟซบุ๊กโดยกลุ่มอิสระยิ่งเห็นได้ชัดในกำรจัดกำรแสดงของกลุ่มละครเวที
ขนำดเล็กจนธุรกิจสำมำรถอยู่รอดได้  กลุ่มนี้จะใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรประชำสัมพันธ์หรือกำรขำยบัตรเป็นหลัก  จน
ไม่ให้ควำมส ำคัญกับสื่ออื่นเลย  แต่ในแง่เพื่อให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ทำงด้ำนศิลปะกำรแสดง  ทั้งที่เป็นกำร
เขียนข้ึนมำใหม่หรือสืบค้นได้ทำงอินเทอร์เน็ตน้ัน  ยังพบเห็นไม่มำกนัก  ยกเว้นในส่วนของคลิปวีดิทัศน์ในระบบ
ยูทูปของกลุ่มต่ำงๆทั้งในและต่ำงประเทศ 

       สำขำทัศนศิลป์พบว่ำกำรเช่ือมต่อระหว่ำงสื่อทั้งสองในกำรให้ควำมรู้แทบจะไมไ่ด้
แยกขำดจำกกัน  รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตจึงมีลักษณะที่เหลื่อมซ้อนกัน  ไม่อำจช้ี
เส้นแบ่งได้ชัดเจน  มีลักษณะพึ่งพิงกันมำกกว่ำ  ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในรูปของบทควำม บทปริทรรศน์ หรือ
หนังสือเกี่ยวกับปรัชญำ สุนทรียศำสตร์ รวมไปถึงศิลปะร่วมสมัย  ก็สำมำรถหำได้จำกเว็บไซต์ต่ำง ๆ หลำยแห่ง
ทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิ www.getty.edu หรือ www.openculture.com  รวมไปถึงเว็บบล็อกของครู
ศิลปะทั้งในระดับมัธยมศึกษำและระดับมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้กำรโพสให้ควำมรู้บนหน้ำเฟซบุ๊กของอำจำรย์

http://www.getty.edu/
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ตำมสถำบันกำรศึกษำก็ถือว่ำเป็นกำรปันควำมรู้บนอินเทอร์เน็ตแบบหนึ่งเช่นเดียวกัน 
   สื่ออินเทอร์เน็ตกลำยเป็นช่องทำงส ำคัญในกำรเช่ือมต่อควำมรู้จำกโลกแห่งควำมจรงิ

ของสำขำสังคีตศิลป์  มำสู่สังคมที่กว้ำงใหญ่มำกข้ึน  ดังจะเห็นได้จำกช่องดนตรีในยูทูป  แฟนเพจเผยแพร่
ควำมรู้ทำงดนตรีไทยและแนะน ำศิลปิน  บล็อกเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรของดนตรีไทย (ผ่ำนบล็อก 
gotoknow.org)  รวมไปถึงสถำนีวิทยุออนไลน์โดยเฉพำะ  ซึ่งบำงเว็บไซต์ได้แสดงนัยของผู้ผลิตที่มีควำมรู้ทำง
ดนตรีระดับครูหรือเป็นศิลปินส ำคัญ  จนจัดได้ว่ำสื่ออินเทอร์เน็ตช่วยขยำยองค์ควำมรู้ที่แต่เดิมอำจจะจ ำกัดอยู่
ในส ำนักหรือสถำบันกำรศึกษำเท่ำนั้นออกไปสู่สำธำรณชนมำกข้ึน 

3.1.6 ลักษณะอีกประกำรหนึ่งของกำรเช่ือมต่อในกำรวิจำรณ์ระหว่ำงสื่อสิ่งพิมพ์กับสือ่
อินเทอร์เน็ตก็คือกำรเป็นหอจดหมำยเหตุออนไลน์  นักวิจำรณ์ส่วนหนึ่งใช้พื้นที่สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นที่เก็บงำนเกำ่
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ไปแล้วในสื่อสิ่งพิมพ์  สว่นใหญ่จะเป็นนักวิจำรณ์ที่มีช่ือเสียง เพื่อให้กลุ่มแฟนหรือคนรุ่นหลงัได้
ติดตำม  พบได้ในกลุ่มนักวิจำรณ์ภำพยนตร์รุ่นอำวุโสที่ก้ำวข้ึนมำจำกสื่อสิ่งพิมพ์  นักวิจำรณ์สำขำทัศนศิลป์ที่มำ
จำกสถำบันกำรศึกษำ รวมทั้งนักวิจำรณ์จำกกลุ่มละคร 

3.1.7 กำรเพิ่มข้ึนของปริมำณหรือเนื้อที่กำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์มิได้เป็นหลักประกัน
ในควำมรุ่งเรืองของกำรวิจำรณ์เสมอไป  สำขำวรรณศิลป์พบว่ำกำรลดลงของนักวิจำรณ์วรรณกรรมและคุณภำพ
ในกำรวิจำรณ์เป็นปัญหำส ำคัญมำกกว่ำ  นักวิจำรณ์ในปัจจุบันขำดควำมกล้ำไม่เหมือนยุคก่อนหน้ำนี้   ขณะที่
สำขำทัศนศิลป์ก็เห็นพ้องต้องกันในเรื่อง “คุณภำพของเนื้อหำในกำรวิจำรณ์” จำกเฉพำะในกลุ่มนักวิจำรณ์
สมัครเล่นที่ไม่ได้ศึกษำศิลปะโดยตรง  สำขำภำพยนตร์ได้ยกตัวอย่ำงที่คล้ำยคลึงกันว่ำบทวิจำรณ์ในนิตยสำร
ภำพยนตร์ที่มีเนื้อที่กว่ำ 2 หน้ำเต็ม  แต่ส่วนใหญ่ยังยึดติดกับกำรเล่ำเนื้อเรื่อง  เช่นเดียวกับวำรสำรวิชำกำรของ
คณะนิเทศศำสตร์ที่มีเนื้อที่กว่ำ 10 หน้ำก็ยังคงใช้เวลำไปกับกำรน ำเสนอที่ยึดติดรูปแบบกำรวิจัย  นอกจำกนี้
พื้นที่กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในนิตยสำรบันเทิงหรือไลฟ์สไตล์ส่วนหนึ่งถูกลดควำมส ำคัญลงเพียงพื้นที่ทำง
วัฒนธรรมรวม  ไม่แตกต่ำงจำกข่ำวภำพยนตร์ทั่วไป มิใช่ควำมงำมและพลังทำงปัญญำที่ได้มำจำกกำรวิจำรณ์ 

 3.1.8 ขนำดของงำนศิลปะส่งผลต่อกำรใช้สื่อเพื่อกำรวิจำรณ์ในบำงสำขำ  สำขำศิลปะ
กำรละครพบว่ำงำนละครเวทีขนำดใหญ่แทบจะไม่มีผู้วิจำรณ์บนหน้ำอินเทอร์เน็ต  ยกเว้นก็เพียงสื่อกระแสหลัก
อย่ำงหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษสองฉบับและนักวิจำรณ์พงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ ซึ่งอำวุโสกว่ำและมีก ำลัง
ทรัพย์พอที่จะสนับสนุนค่ำชมได้มำกกว่ำนักวิจำรณ์เฟซบุ๊กคนอื่นที่อำยุยังน้อย  นักวิจำรณ์กลุ่มหลังนี้จึงให้ควำม
สนใจงำนของคณะละครอิสระหรือขนำดเล็กเป็นหลัก  กำรวิจำรณ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ในสำขำทัศนศิลป์ ก็มักจะให้
ควำมส ำคัญกับนิทรรศกำรขนำดใหญ่ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ  นิทรรศกำรที่สอดคล้องกับ
ปรำกฏกำรณ์ที่บุคคลทั่วไปสนใจและนิทรรศกำรที่แกเลอรี่หรือศิลปินมีสำยสัมพันธ์กับนักวิจำรณ์  ขณะที่งำน
นิทรรศกำรขนำดเล็กไม่ค่อยมีใครให้ควำมสนใจมำกนัก  ขณะที่ปัจจัยในเรื่องขนำดของงำนศิลปะไม่ส่งผลต่อ
กำรวิจำรณ์ในสำขำภำพยนตร์  ภำพยนตร์กระแสหลักหรือภำพยนตร์อิสระที่มีงบจ ำกัดต่ำงก็ได้รับควำมสนใจใน
กำรวิจำรณ์เท่ำ ๆ กัน  ข้ึนอยู่กับกำรเลือกของผู้เขียนมำกกว่ำ  แต่เท่ำที่ผ่ำนมำงำนภำพยนตร์อันเป็นที่สนใจ
ของผู้วิจำรณ์บนอินเทอร์เน็ตมักจะเป็นงำนของคนรุ่นใหม่ มีกำรศึกษำ  เป็นคนเมือง  ไม่ใช่งำนที่เจำะกลุ่ม
ต่ำงจังหวัดในประเทศไทย1  ถ้ำขนำดของงำนศิลปะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกำรวิจำรณ์  อำจจะมีควำม
จ ำเป็นที่จะน ำมำแก้ปัญหำให้ถูกจุดมำกข้ึน  เพื่อสร้ำงแนวทำงแก้ไขและส่งเสริมกำรวิจำรณ์ในกลุ่มที่ยังขำด
                                                             
1ตลำดภำพยนตร์ในประเทศไทยแบ่งเป็นกลุ่มคนเมืองที่มีกำรศึกษำในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่  มักจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก  
ขณะที่กลุ่มตลำดล่ำงจะอยู่รอบนอกกรุงเทพและต่ำงจังหวัดในประเทศไทย 
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แคลนได้มำกข้ึน (โดยเฉพำะในภำคที่ 5 ที่เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจำรณ์) อำทิ กำรสนับสนุนให้นักวิจำรณ์
กลุ่มเฟซบุ๊กได้มีโอกำสชมละครเวทีขนำดใหญ่เพื่อน ำไปสู่กำรวิจำรณ์ หรือกำรเลือกใช้พื้นที่ทำงเลือกอย่ำง
อินเทอร์เน็ตส ำหรับงำนทัศนศิลป์ขนำดเล็ก เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยให้เกิดข้ึนในกำรวิจำรณ์ หรือนักวิจำรณ์
รุ่นใหม่ที่เน้นกำรวิจำรณ์งำนนิทรรศกำรขนำดเล็กก็ได้ 

 
 3.1.9 พื้นที่กลำงยังคงเป็นสิ่งจ ำเป็น แม้ว่ำอินเทอร์เน็ตสำมำรถใช้เป็นสื่อทำงเลือกใน

กำรเข้ำถึงผู้ชมหรือผู้อ่ำนเฉพำะกลุ่มได้อย่ำงรวดเร็ว  โดยเฉพำะพื้นที่กลำงเชิงคุณภำพ  พื้นที่กลำงนี้ไม่จ ำเป็น
จะต้องเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่ำงเดียว  แต่อำจจะเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตก็ได ้อำทิ ห้องละครเวทีในเว็บพันทิปหรือ
เว็บไซต์ที่ติดยอดเข้ำชมระดับต้น ๆ ของไทย  เพรำะมีผลในแง่กำรดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมผูกติดกับสื่อ
อินเทอร์เน็ตมำกกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์  แต่เท่ำที่ผ่ำนมำห้องนี้ ถูกน ำไปใช้ในฐำนสร้ำงกลุ่มแฟนคลับมำกกว่ำ  
(รำยละเอียดในหัวข้อ 3.3)  ซึ่งกำรหำพื้นที่กลำงที่มีคุณภำพน่ำจะเป็นประเด็นศึกษำส ำคัญในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรภำคต่อไป 

3.1.10 กำรยอมรับผู้วิจำรณ์ทำงสื่ออินเทอร์เน็ตในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคม  
แม้ว่ำองค์กรสื่อทั่วโลกต่ำงยอมรับถึงควำมตกต่ ำของกำรรำยงำนวำรสำรศำสตร์ในสื่อประเพณีหรือสื่อแบบเก่ำ  
ดังจะเห็นได้จำกกำรปิดตัวของนิตยสำรช่ือดังหลำยแห่งในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ไม่ว่ำจะเป็น  Asiaweek หรือ 
Newsweek  รวมทั้งผลกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยคำร์ดิฟที่อังกฤษก็พบว่ำ ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเริ่ม
น ำเสนอเนื้อหำจำกส ำนักข่ำวหรือประชำสัมพันธ์ถึงร้อยละ 60 มำกกว่ำเนื้อหำเชิงวิเครำะห์ (Nick James, 
2008)  เพรำะหนังสือพิมพ์จ ำเป็นต้องลดจ ำนวนผู้สื่อข่ำวเพื่อประหยัดงบประมำณ  ยังไม่รวมถึงกำรปลด
หัวหน้ำนักวิจำรณ์จำกนิตยสำร Variety ในสำขำภำพยนตร์เมื่อบริษัทต้นสังกัดประสบปัญหำเศรษฐกิจ 

 แต่กำรยอมรับนักวิจำรณ์ทำงสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีข้อจ ำกัดอยู่   ดังจะ
เห็นได้จำกสมำชิกชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดงของสำขำศิลปะกำรละครไม่มีผู้เขียนจำกสื่ออินเทอร์เน็ตเลย ทั้ง
ที่ผู้เป็นสมำชิกหลำยคนก็ไม่ได้เขียนงำนวิจำรณ์ละครอีกต่อไป  รวมทั้งประสบกำรณ์โดยตรงของผู้วิจัยสำขำ
ภำพยนตร์ในฐำนะนักวิจำรณ์ที่ถูกตัดรำยช่ือออกจำกกำรตัดสินรำงวัลภำพยนตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย เพียง
เพรำะเป็นที่รู้จักในประเทศไทยในนำมของเว็บไซต์ไทยซีเนม่ำเท่ำนั้น  แม้ว่ำกำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เนต็หลำย 
ๆ แห่งยังมีข้อบกพร่องในเรื่องควำมจริงจังของผู้เขียน  ควำมเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรในกำรเขียนและ
กำรใช้ภำษำ  แต่จำกกำรวิจัยของโครงกำรที่ผ่ำนมำ  ก็พบว่ำมีงำนวิจำรณ์ที่สร้ำงสรรค์และมีคุณค่ำมำกมำย  
เพียงแต่ว่ำสังคมกระแสหลักยังไม่ให้กำรยอมรับและสนับสนุนนักวิจำรณ์ในกลุ่มนี้อย่ำงเต็มที่   ในภำคที่ 5 ของ
โครงกำร  น่ำจะตระหนักในข้อนี้และส่งเสริมพลังทำงปัญญำของผู้วิจำรณ์กลุ่มนี้ทั้งในกำรพัฒนำคุณภำพและ
กำรเปิดกว้ำงของสังคมต่อนักวิจำรณ์ในกลุ่มนี้ 

 
 
 3.2 วัตถุประสงค์ท่ี 2 ศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 

ในกำรด ำเนินกำรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้  ทำงโครงกำรพบว่ำกำรศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์หำได้
ค่อนข้ำงยำกในสื่ออินเทอร์เน็ตเพียงอย่ำงเดียว  จึงได้ขยำยขอบเขตกำรศึกษำให้รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยได้ข้อ
ค้นพบหลำยประกำรดังนี้  

3.2.1 กำรประเมินควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ในกำรวิจำรณ์นั้น  ข้ึนอยู่กับกำรตั้งค ำนิยำม
ของผู้วิจัยในแต่ละสำขำค่อนข้ำงมำก  สำขำภำพยนตร์มองว่ำกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์นั้นควรจะเกิดจำกกำร
เขียนที่มีทั้งรูปแบบใหม่และเนื้อหำที่เปลี่ยนไปจำกขนบกำรวิจำรณ์เดิม  ดังนั้นกำรวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ของ
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สำขำภำพยนตร์จึงค้นพบได้ในสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำสื่ออินเทอร์เน็ต  เห็นได้จำกงำนเขียนของวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์
วงศำ ที่ได้จ ำลองโครงสร้ำงของภำพยนตร์ต้นฉบับมำใช้ในกำรสร้ำงงำนเขียนของตน อันที่จริงงำนของวิวัฒน์
เป็นตัวอย่ำงที่น่ำจะน ำไปศึกษำละเอียดต่อไป  ทั้งมุมมองกำรชมภำพยนตร์ที่เน้นระยะห่ำงระหว่ำงผู้ชมกับ
จอภำพยนตร์และมิติของกำรเขียน 

สำขำวรรณศิลป์พบกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในมุมมองและแนวคิดของนักเขียนที่
น ำมำใช้วิเครำะห์วิจำรณ์วรรณกรรม  งำนมีลักษณะเชิงทดลอง ดังจะเห็นได้จำกกำรวิจำรณ์จำกย่อหน้ำแรกของ
หนังสือ (อุทิศ เหมะมูล) และ “กำรอ่ำนหนังสือเหมือนแกะตะเข็บกำงเกง” (ชำติ กอบจิตติ)  ทั้งคู่เป็นนัก
วิจำรณ์ที่มำจำกกำรเป็นนักเขียน  จึงได้ให้ควำมสนใจกับรูปแบบกำรเขียนค่อนข้ำงสูง  

สำขำทัศนศิลป์มองว่ำกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรถ่ำยทอดควำมคิดเห็นผ่ำนกำร
เขียนด้วยภำษำที่สื่อควำมเข้ำใจง่ำย ไม่เน้นควำมซับซ้อน  เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในรูปแบบใดแบบหนึ่งกับบุคคล
ที่ต้องกำรสื่อสำรในวงกว้ำง  ดังนั้นผู้วิจัยสำขำน้ีมองว่ำกำรพัฒนำในกำรใช้แอพพลิเคช่ัน (application) เป็นสิ่ง
สร้ำงสรรค์ในกำรวิจำรณ์  รวมทั้งธรรมชำติของอินเทอร์เน็ตที่เปิดประเด็นกำรวิจำรณ์ในรูปแบบของกำรสนทนำ
โต๊ะกลม 

 3.2.2 ส ำหรับกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในอินเทอร์เน็ตนั้น  สำขำภำพยนตร์พบว่ำกำร
ใช้รูปแบบที่หลำกหลำยของกลุ่มบล็อกเกอร์  ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิจำรณ์ประกอบภำพหรือกำรเขียนเป็นกลอนอำจ
มองว่ำเป็นกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ระดับต้นก็ได้  เพรำะผู้เขียนมีควำมพยำยำมทดลองในกำรทดลองรูปแบบกำร
เขียนซึ่งแตกต่ำงไปจำกขนบเดิม  ส่วนกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในเนื้อหำยังไม่พบอย่ำงแท้จริง  อันเนื่องมำจำกผู้
ที่เขียนงำนวิจำรณ์ในบ้ำนเรำมักจะเริ่มต้นต้ังแต่อำยุยังน้อย  ไม่มีประสบกำรณ์และมักจะใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ต
เป็นที่ฝึกหัด  จึงยำกที่จะเขียนเนื้อหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์มำกนัก 

สำขำทัศนศิลปพ์บว่ำผูรู้้หรือผู้เช่ียวชำญเข้ำมำช่วยสร้ำงสรรค์ทำงเนื้อหำมำกกว่ำ
รูปแบบ ซึ่งสำมำรถพบได้ในหลำยระดบัตั้งแต่ตัวบุคคลจนถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

 ขณะที่สำขำสังคีตศิลป์มองว่ำกำรใช้ภำษำที่ปรบัประยุกต์ไปตำมบริบทบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงหนึง่  ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ภำษำทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ภำษำ
วัยรุ่น และภำษำสัญลักษณ์  รวมทั้งกำรใช้ทรัพยำกรเพือ่เช่ือมโยงองค์ควำมรู้ถือว่ำเป็นควำมพยำยำมในกำร
สร้ำง “เครือข่ำย (networking) เพื่อโลกแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง  

สำขำวรรณศิลป์พบรูปแบบกำรวิจำรณ์เกิดข้ึนเฉพำะในเว็บไซต์และบล็อก  แต่ผู้
วิจำรณ์เหล่ำน้ันกพ็ยำยำมเขียนวิจำรณ์ขนำดสั้น และใช้ภำษำวัยรุ่นที่สำมำรถเข้ำถึงมหำชนมำกกว่ำ  

  3.2.3 ควำมไม่เป็นทำงกำรในกำรเขียนวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต  อำจปรับมำใช้ให้
เป็นประโยชน์ในกำรเขียนงำนสร้ำงสรรค์ได้  ดังเช่นที่พบเหน็ในโลกตะวันตก  เพรำะสำมำรถสร้ำงควำมคุ้นเคย
กับผูอ้่ำนได้  แต่กำรเขียนงำนไม่เป็นทำงกำรอำจจะไม่ได้รับกำรประเมินในทำงบวกแบบเดียวกันในสงัคมไทย  

 
   3.2.4 กำรวิจำรณ์ผ่ำนสื่อรปูแบบใหม่ ปจัจบุันมีควำมพยำยำมที่จะน ำเทคโนโลยีมำใช้
ให้เป็นประโยชน์ในกำรน ำเสนอกำรวิจำรณ์รปูแบบใหม่  หนึ่งในวิธีกำรนั้นก็คือกำรใช้ยูทูป (youtube.com) 
โดยให้นักวิจำรณ์บอกเล่ำมุมมองกำรวิจำรณ์ของตนผ่ำนวิดีโอก่อนโหลดข้ึนยูทปู เรียกได้ว่ำเป็นกำรวิจำรณ์เชิง
มุขปำฐะออนไลน์  ซึ่งเคยปรำกฏในช่วงแรกของกำรวิจัยในโครงกำรภำค 4 ในสำขำภำพยนตร์ (ก่อนที่จะหำยไป
ในช่วงกำรวิจัย 18 เดือนนี้) แต่พบเห็นได้มำกในโครงกำรปัจจุบันของศิลปะกำรละคร  

นอกจำกยทููปแล้ว สื่อใหม่นี้ยงัสำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์งำนวิจำรณ์รูปแบบใหม่
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ที่เรียกว่ำ วิดีโอควำมเรียง (video essay) โดยน ำเทคนิคกำรผลิตภำพยนตร์  ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยท ำ  กำรตัด
ต่อ  กำรคัดเลือกตัวอย่ำงบวกกับมุมมองในกำรวิจำรณ์  มำล ำดับเป็นเรื่องรำวเหมือนกบักำรผลิตภำพยนตรเ์รื่อง
หนึ่ง  แทนที่จะใช้วิธีกำรสมัภำษณ์อย่ำงที่เห็นในคลิปวิจำรณ์ที่แนบท้ำยมำกบัแผ่นดีวีดี    วิดีโอควำมเรียงจะลด
กำรอธิบำยทำงวำจำ แต่สื่อสำรด้วยภำพ จนเกิดนักวิจำรณ์กลุม่ใหมท่ี่เรียกว่ำ “นักวิจำรณ์ภำพยนตร ์
ดิจิตัล” (digital film critic)  เป็นกำรวิจำรณ์ทั้งระบบและถือได้ว่ำเป็นศิลปะอีกช้ินก็ได้  

จำกกำรส ำรวจศิลปะทัง้ 5 สำขำ ทำงโครงกำรพบว่ำบำงสำขำสำมำรถพฒันำกำร
วิจำรณ์ในรูปแบบของวิดีโอควำมเรียงได้  นอกจำกสำขำภำพยนตร์ดังที่ได้กล่ำวข้ำงต้นแล้ว  สำขำศิลปะกำร
ละครกส็ำมำรถน ำเสนอวิดีโอควำมเรียงผ่ำนศิลปะกำรแสดง  ขณะที่สำขำสังคีตศิลป์เพียงแต่ปรับแนวกำร
วิจำรณ์ดนตรีทีเ่คยมีอยู่  ได้แก่กำรประพนัธ์เพลงทีเ่กิดจำกไหวพริบปฏิภำณและอัจฉริยภำพทำงดนตรีของครู
เพลง  ด้วยกำรแปรหรือแปลงท ำนองต่ำง ๆ ที่มีอยูเ่ก่ำกอ่นให้เกิดเป็นงำนศิลปะช้ินใหม่  ล้วนถือได้ว่ำเป็นกำร
สร้ำงสรรค์กำรวิจำรณ์ทั้งสิ้น 
      3.2.5 กำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์เป็นลกัษณะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงหนึ่ง  เท่ำที่
ผ่ำนมำมเีพียงสำขำวรรณศิลป์และศิลปะกำรละครที่พยำยำมน ำกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์มำเสริมกำรวิจำรณ์รูป
แบบเดมิที่มีอยู่  แต่เดิมนั้นกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์จะพบเห็นในวงวรรณกรรมไทยค่อนข้ำงมำก  แต่ลดน้อยลง
บ้ำงในปจัจบุัน  สำขำวรรณศิลป์จงึได้น ำกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์มำใช้ในช่วงของกำรอบรมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ  
ได้ผลตอบรบัที่น่ำสนใจ  แต่สำขำศิลปะกำรละครดจูะไมป่ระสบควำมส ำเร็จในเรื่องนี้นัก อำจจะเป็นเพรำะว่ำได้
ปรับวิธีกำรดังกล่ำวผ่ำนกำรใช้เฟซบุ๊ก  ซึ่งมีข้อจ ำกัดในเรื่องควำมคุ้นเคยระหว่ำงกลุ่มผู้ชมด้วยกันก่อนทีจ่ะ
วิจำรณ์ซ้อนกำรวิจำรณ์ด้วยได้   
   อย่ำงไรก็ตำม กำรวิจำรณ์ซอ้นวิจำรณ์อำจจะท ำได้เฉพำะในบำงครัง้สำขำ  ธรรม
เนียมปฏิบัตทิี่นิยมในบำงสำขำอำจจะด ำเนินกำรวิจำรณ์ดังกล่ำวได้ค่อนข้ำงยำก  สำขำภำพยนตร์มักจะเลี่ยง
กำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ไว้  เพรำะไม่อยำกกระทบควำมสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน  แต่วิธีกำรดังกล่ำวอำจจะน ำไปใช้
ในทำงปฏิบัติของสำขำอื่นได้   
   นอกจำกนี้นักวิจำรณ์บำงท่ำน (มโนธรรม เทียบเทียมรัตน์) มองว่ำกำรเข้ำมำปกป้อง
ศิลปินของตนถือได้ว่ำเป็นกำรวิจำรณ์ซ้อนกำรวิจำรณ์อย่ำงหนึ่ง  ซึง่ในเรื่องนี้น่ำจะน ำมำเป็นประเด็นหนึง่ที่อำจ
น ำมำถกกันได้ในภำคที่ 5 ของโครงกำรสืบต่อไป 

 
3.2.6 กำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสำมำรถสร้ำงวิธีกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ได้  โดยเฉพำะกำรข้ำมสำขำระหว่ำงวรรณศิลป์ ศิลปะกำรละครและภำพยนตร์  ส่วนใหญ่เป็นไป
ในทำงปฏิบัติระหว่ำงกำรดัดแปลงวรรณกรรมเป็นภำพยนตร์หรือละครเวที  โดยกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำที่เช่ือมโยง
กับสำขำทัศนศิลป์และสังคีตศิลป์อำจจะไม่พบมำกนัก  ในช่วงของกำรอบรมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะด้วย  กำร
วิจำรณ์ข้ำมสำขำเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งที่ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำอบรมค่อนข้ำงมำก  ทำงโครงกำรได้รับ
ควำมส ำเร็จในระดับหนึ่งในกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำส่วนที่เป็นเนื้อหำ  แต่ในระดับรูปแบบของศิลปะแต่ละสำขำยัง
มีข้อจ ำกัดอยู่และรอกำรพัฒนำต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม กำรวิจำรณ์ข้ำมศำสตร์ในสำขำทัศนศิลป์ยังเป็นค ำถำมที่รอกำร
อภิปรำยสืบต่อไป  เมื่องำนวิจำรณ์จำกผู้ที่จบกำรศึกษำทำงด้ำนอื่นยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับโดยสมบูรณ์  ทั้งนี้
อำจจะเป็นเพรำะว่ำองค์ควำมรู้ทำงทัศนศิลป์เป็นเรื่องเฉพำะ  ผู้วิจำรณ์จ ำเป็นต้องมีควำมรอบรู้เฉพำะศำสตรอ์ยู่
บ้ำง  ประกอบกับกำรวิจำรณ์สำขำทัศนศิลป์ยังผูกติดกับส ำนัก  ท ำให้กำรวิจำรณ์จำกผู้ที่จบกำรศึกษำทำงด้ำน
อื่นต่ำงส ำนักยังไม่ได้ยอมรับอย่ำงเต็มรูปแบบนัก 
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  3.2.7 ผู้วิจัยแทบทุกสำขำต่ำงพบว่ำกำรเขียนวิจำรณ์โดยกำรอ้ำงอิงทฤษฏีมิได้เป็น
หลักประกันในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในงำนวิจำรณ์เสมอไป  ทฤษฏีต่ำง ๆ ท ำให้มุมมองทำงด้ำนวิจำรณ์
วรรณกรรมมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นและขยำยแวดวงวรรณกรรมออกไป  แต่ถ้ำมีกำรใช้ทฤษฏีมำกเกินไปจะ
ลดคุณค่ำของตัวบทไป  เป็นกำรให้ควำมสนใจกับทฤษฏีมำกเกินจ ำเป็น  แม้ในยุคหนึ่งที่อำจำรย์มหำวิทยำลัย
เป็นกลุ่มหลักในกำรสร้ำงงำนวิจำรณ์  แต่คนกลุ่มนี้ก็มิได้ให้ควำมสนใจกับทฤษฏีมำกนัก  นักวิจำรณ์หน้ำใหม่
บำงท่ำนมุ่งเน้นใช้ทฤษฏีมำกเกินไป  โดยตั้งทฤษฏีไว้ก่อน  แล้วน ำตัวบทมำสนับสนุนทฤษฏีที่ตั้งไว้เท่ำนั้น 

ลักษณะดังกล่ำวพบว่ำเป็นหนึ่งในปัญหำส ำคัญในกำรวิจำรณ์เชิงวิชำกำรของสำขำ
ภำพยนตร์  นักวิชำกำรหรือกลุ่มบัณฑิตที่เขียนงำนดังกล่ำวมักจะน ำทฤษฎีตะวันตกเป็นที่ตั้ง  จำกนั้นผู้เขียนจะ
หำตัวอย่ำงจำกภำพยนตร์มำให้สอดคล้องกับทฤษฏีที่ตั้งไว้  คล้ำยคลึ งกับกำรวิจัยเชิงปริมำณหรือกำรนับ
คะแนนเพื่อพิสูจน์สมมติฐำนที่ตั้งไว้เหมือนกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์  ท ำให้องค์ควำมรู้ใหม่ที่น่ำจะพบจำกตัว
บทหำยไป  โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์แบบไทยและเอเชีย  ซึ่งไม่สำมำรถอธิบำยได้ด้วย
ทฤษฎีทำงตะวันตกทั้งหมด อำทิ ควำมคิดเรื่องผี เป็นต้น  สำขำทัศนศิลป์ยอมรับในกำรน ำทฤษฏีมำใช้ของ
นักวิชำกำร  แต่ไม่ควรจะเป็นเพียงกำรหยิบยืม “ช่ือ” และ “ค ำศัพท์” เท่ำนั้น  ควรมีกำรอธิบำยเชิงแนวคิด
และวิธีกำรหยิบมำใช้เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำควำมรู้  ขณะที่นักปฏิบัติและกลุ่มศิลปินต่ำง ๆ กลับเห็นว่ำเป็นกำรดี
ที่มีกำรเสนอมุมมองที่แตกต่ำง  แต่อำจจะผิดบ้ำงถูกบ้ำง  ต้องปล่อยให้เป็นวิจำรณญำณของผู้อ่ำนต่อไป แต่
อย่ำงน้อยถือว่ำเป็นกำรเปิดประเด็นควำมรู้  เพื่อน ำไปสู่กำรสืบค้นค้นต่อไป 

3.2.8 กำรประเมินคุณค่ำทำงศิลปะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละสำขำ  
ซึ่งผู้วิจำรณ์จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจเสียก่อน  ยกตัวอย่ำงเช่น เนื้อเรื่องหรือพล็อตไม่ควรน ำมำเปิดเผยในกำร
เขียนบทวิจำรณ์ของวรรณศิลป์และภำพยนตร์  ด้วยควำมกลัวว่ำจะเสียอรรถรสหรือประเด็นส ำคัญของเรื่องไป  
ขณะที่ศิลปะกำรละครส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตจำกบทประพันธ์เก่ำที่เนื้อเรื่องเป็นที่ทรำบกันอยู่แล้ว  พล็อตหรือ
เนื้อเรื่องมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำกำรตีควำมและกำรแสดง ดังนั้นกำรศึกษำเงื่อนไขในกำรเสพศิลปะของแต่ละ
สำขำจะช่วยพัฒนำกำรเขียนวิจำรณ์ได้เป็นอย่ำงยิ่ง 

       3.2.9 ข้อจ ำกัดของสื่ออินเทอร์เน็ตที่จะส่งผลต่อกำรวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์  
แม้ว่ำสื่ออินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มำกมำยในกำรสรรสร้ำงพลังทำงปัญญำผ่ำนกำรวิจำรณ์   แต่ก็มีข้อจ ำกัด
มำกมำยที่จะส่งผลต่อกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ได้หลำยประกำร  สรุปได้ดังนี้ 

- ข้อจ ำกัดในเรื่องของกำรแสดงออกอย่ำงตรงไปตรงมำ  จะเห็นได้ชัดมำกในกำร
วิจำรณ์ผ่ำนเฟซบุ๊กซึ่งเหมำะส ำหรับกลุ่มผู้คนที่รู้จักกัน  มีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน   มีควำมคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน  จึงจะได้เสียงวิจำรณ์ที่ตรงไปตรงมำได้  หำกไม่สนิทสนมกันอำจจะท ำได้ล ำบำกกว่ำเดิม  ดังเช่น
กำรใช้เฟซบุ๊กกลุ่มที่ไม่อำจประสบควำมส ำเร็จได้ในบำงสำขำ  

   - ข้อจ ำกัดในเรื่องกำรครอบคลุมเนื้อหำ  รูปแบบสื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงเฟซบุ๊กที่
จ ำกัดเนื้อหำได้เพียงจ ำนวนหนึ่งและควำมรวดเร็วที่จะน ำเสนองำนออกไป  ส่งผลให้เนื้อหำของกำรวิจำรณ์นัน้ไม่
สมบูรณ์  เมื่อผู้อ่ำนไม่ทรำบข้อควำมทั้งหมด  อำจน ำไปสู่ควำมเข้ำใจผิดได้ 

  กำรครอบคลุมทำงด้ำนเนื้อหำยังรวมไปถึงวิธีกำรประเมินคุณค่ำ  ในสำขำที่กำร
วิจำรณ์ยังขำดแคลนอยู่อย่ำงสำขำศิลปะกำรละคร  กำรวิจำรณ์ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทำงวิเครำะห์โครงสร้ำง
และองค์ประกอบของละคร  ยังขำดมุมมองและกำรประเมินคุณค่ำแบบอื่น อำทิ กำรวิจำรณ์เชิงบริบท เป็นต้น  
ซึ่งกำรขำดควำมหลำกหลำยและลุ่มลึกในงำนวิจำรณ์นั้นจะท ำให้งำนวิจำรณ์อยู่กับที่  และเป็นส่วนส ำคัญที่
สำขำทัศนศิลป์มองว่ำท ำให้งำนวิจำรณ์ศิลปะในประเทศไทยไม่เติบโตเท่ำที่ควร  



ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                             ห น้ า  | 23 
 

- กำรท ำงำนโดยไม่มีควำมช่วยเหลือจำกบรรณำธิกำร  และกลุ่มผู้ท ำงำนมักจะเป็น
รุ่นเดียวกัน  จึงขำดทั้งมุมมองของผู้รู้ ผู้เช่ียวชำญมำเสริมทักษะและควำมรู้ 

3.2.10 ข้อจ ำกัดในเรื่องพื้นที่ของบทวิจำรณ์มิได้เป็นกำรบั่นทอนกำรวิจำรณ์เพียง
อย่ำงเดียว  แต่สำมำรถปรับมำใช้เป็นควำมท้ำทำยในกำรสร้ำงงำนเขียนให้กระชับ  ดังจะเห็นได้จำกบทแนะน ำ
ขนำดสั้นในสำขำภำพยนตร์ 

  3.2.11 วรรณกรรมออนไลน์ที่ผู้เขียนค่อย ๆ พัฒนำกำรเขียนงำนบนอินเทอร์เน็ต  
ส่งผลท ำให้เกิดกำรวิจำรณ์โดยที่ยังอ่ำนไม่จบทั้งเรื่อง  ถือได้ว่ำเป็นจุดเสี่ยงต่อกำรวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ได้  
แม้ว่ำกำรวิจำรณ์เช่นน้ีจะช่วยท ำให้ผู้เขียนได้พัฒนำในระหว่ำงกำรเขียนงำนช้ินน้ันก็ตำม 

 
 3.3 วัตถุประสงค์ข้อ 3 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับศิลปะซึ่งกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ในสื่อ
อินเทอร์เน็ต 

ในกำรด ำเนินกำรวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้   ทำงโครงกำรวิจัยพบว่ำถ้ำหำกยึดแต่สิ่งที่
เรียกว่ำ “ปรำกฏกำรณ์” ซึ่งสำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ได้  คงมีเพียงไม่กี่เหตุกำรณ์ที่สำมำรถน ำไปสู่กำร
หำข้อสรุปในเรื่องนี้  ดังนั้นทำงโครงกำรจึงได้ปรับกำรศึกษำให้รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่ำ “กำรเคลื่อนไหว” ซึ่งจะ
ส่งผลต่อกำรกระตุ้นกำรวิจำรณ์ด้วย  สำมำรถสรุปปรำกฏกำรณ์หรือกำรเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อกำรกระตุ้น / 
สกัดกั้นกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้ 

 
   3.3.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำบันในสังคมไทย เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำร
กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์งำนศิลปะในสังคมไทย  สำขำทัศนศิลป์พบว่ำงำนศิลปะใดก็ตำมที่มีประเด็นเนื้อหำ
พำดพิงไปถึงควำมเช่ือ ควำมศรัทธำ ศำสนำ ควำมดีงำมและองค์พระมหำกษัตริย์แล้ว  งำนศิลปะช้ินนั้นจะ
กลำยเป็นประเด็นทำงสังคมที่น ำไปสู่กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ทันที  ดังจะเห็นได้จำกกรณีกำรพำดพิงถึงศำสนำในงำน
จิตรกรรมเรื่อง “ภิกษุสันดำนกำ” ของอนุพงษ์ จันทร หรือประเด็นเรื่องศิลปะหรืออนำจำรกรณีศิลปินเปลือยอก
วำดภำพในรำยกำร Thailand Got Talent รวมทั้งกรณีกำรตีควำมในเชิงหมิ่นสถำบันจำกกำรประกวดภำพวำด
ประชำธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมปลำย เป็นต้น  เมื่อเกิดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะเช่นน้ี  สื่ออินเทอร์เน็ต
มักจะเป็นเครื่องมือในกำรแสดงควำมคิดเห็นมำกที่สุด  แม้ว่ำสมำชิกออนไลน์จะใช้อำรมณ์มำกกว่ำเหตุผล    แต่
ก็ถือได้ว่ำมีส่วนช่วยในกำรกระตุ้นเสียงวิจำรณ์อยู่ไม่น้อย 

สำขำภำพยนตร์ก็พบว่ำหำกภำพยนตร์เรื่องใดสะท้อนประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคมไทย
ในเรื่อง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  จนน ำไปสู่กำรพิจำรณำไม่ผ่ำนคณะกรรมกำรพิจำรณำเรตติ้งในประเทศ
ไทยเมื่อไรแล้ว  ก็มักจะกลำยเป็นประเด็นร้อนที่น ำไปสู่กำรวิพำกษ์วิจำรณ์เสมอ  ในช่วง 18 เดือนของโครงกำร
นั้น  ภำพยนตร์สำรคดีเรื่องประชำธิปไทย ของเป็นเอก รัตนเรือง กลำยเป็นที่ถกเถียงกันมำก  ทั้งในแง่มุมเรื่อง
ประชำธิปไตยหรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่น ำเสนอออกมำนั้น  เป็นกำรฝักใฝ่กลุ่มทำงกำรเมืองแยกสีที่ก ำลัง
เกิดข้ึนในสังคมไทยหรือไม่  เช่นเดียวกับภำพยนตร์สำรคดีเรื่อง ฟ้ำต่ ำแผ่นดินสูง ของ นนทวัฒน ์น ำเบญจพล ที่
สะท้อนแนวคิดทำงกำรเมืองในเชิงเห็นอกเห็นใจทหำรเขมรและโจมตีรัฐบำลนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะกับกำรสั่ง
สลำยกำรชุมนุมที่รำชประสงค์เมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2550 เป็นต้น 

3.3.2  วิกฤติกำรณ์ที่ เกิดข้ึนในประเทศ เป็นอีกปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์งำนศิลปะในประเทศไทย  สำขำทัศนศิลป์พบว่ำแม้วิกฤตกำรเมืองส่งผลให้เกิดควำมแตกแยกทำง
ควำมคิดที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ำยอย่ำงเห็นได้ชัด  แต่กำรวิจำรณ์เข้ำมำช่วยลดควำมรุนแรงทำงกำยภำพให้
กลำยเป็นเพียงกำรโต้เถียงกันทำงควำมคิดแทน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อนิทรรศกำรศิลปะหนึ่งมีนัยยะในกำร
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วิพำกษ์วิจำรณ์กำรเมือง อำทิ บทวิจำรณ์ที่ช่ือ Graffiti โดยนวภู แซ่ตั้ง หรือข้อเขียนของถนอม ชำภักดีที่ให้
ควำมส ำคัญเป็นพิเศษกับประเด็นทำงกำรเมืองในเฟซบุ๊คหรือไพศำล  เปลี่ยนบำงช้ำงที่เขียน “มีอะไรใน
นิทรรศกำร POLITICS OF ME” ซึ่งตีพิมพ์ในสยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ 

 นอกจำกประเด็นกำรเมืองแล้ว  วิกฤติกำรณ์น้ ำท่วมก็เป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดควำม
สนใจทั้งในแง่ของกำรสร้ำงงำนศิลปะและงำนวิจำรณ์ในช่วงดังกล่ำว จนเกิดบทควำมที่ว่ำด้วยผลงำนศิลปะกับ
เหตุกำรณ์น้ ำท่วมอยู่หลำยช้ิน 

3.3.3 สถำบันกำรศึกษำและองค์กรอิสระ  ผลกำรวิจัยพบว่ำบทบำทของสถำนศึกษำ
และองค์กรอิสระมีควำมแตกต่ำงกันมำกในกำรส่งเสริมหรือสกัดกั้นกำรวิจำรณ์ในสังคมไทย  แทบทุกสำขำที่
สถำบันกำรศึกษำมีส่วนช่วยในกำรส่งเสริมกำรวิจำรณ์โดยตรงแทบทุกสำขำ  สำขำวรรณศิลป์พบว่ำกำรวิจำรณ์
วรรณกรรมเคยรุ่งเรืองมำตลอดจำกกำรเข้ำมำเขียนงำนวิจำรณ์วรรณกรรมโดยนักวิชำกำร  แม้ว่ำกำรเคลื่อนไหว
เหล่ำน้ีจะลดน้อยลงในยุคปัจจุบัน  แต่สถำบันกำรศึกษำก็ยังคงเป็นก ำลังส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนที่
น ำไปสู่กำรพัฒนำควำมรู้และกำรเคลื่อนไหวทำงกำรวิจำรณ์วรรณกรรม  ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตต ำรำและ
บทควำมทำงวิชำกำร  แม้บำงครั้งอำจจะยึดติดทฤษฏีตะวันตกมำกเกินไป   สำขำศิลปะกำรละครพบว่ำ
สถำบันกำรศึกษำมีส่วนสนับสนุนกำรวิจำรณ์โดยตรง  ทั้งกำรเปิดวิชำวิจำรณ์กำรละครในภำคเรียน  กำรวิจำรณ์
ผ่ำนกำรสอนและแนะน ำของครูผ่ำนไปให้กับลูกศิษย์  กำรผลิตต ำรำทำงวิชำกำรต่ำงๆ และที่ส ำคัญคือกำรจัด
กิจกรรมทำงด้ำนละครโดยตรงและกำรสัมมนำระดับนำนำชำติในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำ  สำขำสังคีตศิลป์ก็
พบว่ำกำรเข้ำมำของนักวิชำกำรมีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงบทวิจำรณ์ทำงดนตรีไทย  แม้ว่ำอำจจะยังมีข้อจ ำกัดใน
กำรน ำเสนอมุมมองทำงบริบทและยึดติดกับทฤษฏีมำกเกินไป  แต่สถำบันกำรศึกษำก็ยังคงเป็นฝ่ำยสนับสนุน
ส ำคัญในกำรจัดกำรแสดงทำงดนตรีไทยที่มักจะมีกำรวิจำรณ์สอดแทรกด้วยอยู่ทุกครั้ง  

 ส่วนสถำบันกำรศึกษำของทัศนศิลป์นั้นมีส่วนทั้งกำรกระตุ้นและสกัดกั้นกำรวิจำรณ์  
ในส่วนสนับสนุนนั้น  สำขำทัศนศิลป์พบกำรตื่นตัวของพื้นที่ทำงกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยทั้งในทำงศิลปะและ
ทำงสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์  สถำบันกำรศึกษำได้ร่วมมือกับหอศิลป์ของภำครัฐที่จะจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับศิลปะโดยตรง  มีกำรสร้ำงกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดกำรเคลื่อนไหวทำงควำมคิดและวิจำรณ์ศิลปะที่
เพิ่มข้ึน  แม้ว่ำกิจกรรมจ ำนวนมำกอำจจะไม่บรรลุเป้ำหมำยในกำรวิจำรณ์โดยตรง  เนื่องจำกธรรมชำติของกำร
วิจำรณ์ในสำขำทัศนศิลป์ทั้งในสถำบันกำรศึกษำและคนในวงกำรทัศนศิลป์ยังผูกติดกับวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์มุข
ปำฐะ  ซึ่งเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในวงบทสนทนำทั้งในวงปิดและวงเปิด  นอกจำกนี้ผู้วิจัยสำขำ
ทัศนศิลป์พบว่ำกำรเรียนกำรสอนกำรวิจำรณ์ในมหำวิทยำลัยยังมีปัญหำ  ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรไม่ท ำหน้ำที่อย่ำง
เต็มที่ของอำจำรย์ผู้สอนในมหำวิทยำลัย  ในกำรขวนขวำยหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ที่แสดงให้เห็นถึงกำรเท่ำ
ทันต่อรูปแบบศิลปะที่ทะลุขีดจ ำกัดและเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม  พร้อมไปกับระบบกำรศึกษำศิลปะในปัจจุบันที่
เรียกร้องควำมรับผิดชอบจำกผู้สอนทั้งจ ำนวนนักศึกษำที่เพิ่มข้ึนกับภำระงำนด้ำนเอกสำรจนผู้สอนแทบไม่มี
เวลำไปปฏิบัติงำนด้ำนอื่น 

สถำบันกำรศึกษำที่ดูจะส่งเสริมและกระตุ้นสังคมกำรวิจำรณ์น้อยที่สุดเห็นจะเป็น
สำขำภำพยนตร์  กำรสอนวิชำกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์มีคุณภำพเพียงไม่กี่แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นสถำบันที่ผู้สอนเป็น
นักวิจำรณ์ด้วย  สถำบันส่วนใหญ่มักจะพบปัญหำในเรื่องเนื้อหำวิชำค่อนข้ำงมำก  สำเหตุหนึ่งก็เพรำะกำรสอน
ภำพยนตร์ในไทยมักจะอยู่ภำยใต้กำรดูแลของคณะนิเทศศำสตร์หรือสื่อสำรมวลชนเป็นหลัก  ซึ่งถูกมองเพียง
เป็นเครื่องมือสื่อสำรมวลชนภำยใต้กรอบมหภำคระดับกำรเมืองเศรษฐกิจและสังคม  มิใช่ปัจเจกวัตถุที่มีมิติและ
เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลำ  นอกจำกนี้สถำบันกำรศึกษำส่วนใหญ่แทบจะไม่จัดกิจกรรมใด ๆ (เพียง 1 ครั้งในช่วง 
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1 ป)ี  กิจกรรมที่เกิดข้ึนในสำขำภำพยนตร์ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรอิสระ  หรือสถำบันกำรศึกษำที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ภำพยนตร์โดยตรง 

    3.3.4 กำรสร้ำงสรรค์ที่คึกคักและเข้มแข็ง ก็เป็นอีกปัจจัยส ำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้
เกิดกำรวิจำรณ์ ซึ่งจะเห็นชัดที่สุดในสำขำภำพยนตร์ ปัจจุบันถือได้ว่ำเป็นยุคส ำคัญของภำพยนตร์ไทย  เกิดคน
รุ่นใหม่จ ำนวนมำก  ส่งผลให้วงกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์คึกคักไปด้วย  เช่นเดียวกับยุคทองของภำพยนตร์ในซีกโลก
ทำงตะวันตกในทศวรรษ1960s ซึ่งเริ่มต้นจำกภำพยนตร์คลื่นลูกใหม่หรือนิวเวฟที่ฝรั่งเศส ก่อนที่จะตำมมำด้วย
ประเทศต่ำง ๆ ผลจำกควำมรุ่งเรืองของภำพยนตร์ในยุคนั้น  ส่งผลให้กำรวิจำรณ์เข้มแข็ง จนเกิดแนวคิด
ภำพยนตร์ใหม่ๆในทศวรรษต่อมำ  เป็นกำรปูพื้นฐำนไปสู่ทฤษฏีทำงภำพยนตร์ในที่สุด 

สำขำทัศนศิลป์ก็ได้ข้อสรุปในลักษณะเดียวกัน  เนื่องจำกกำรจัดกิจกรรมที่เกิดข้ึน
มำกมำยในช่วง18 เดือน  อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในบ้ำนเมือง ส่งผลให้
ปริมำณบทวิจำรณ์ก็เพิ่มข้ึนด้วย เพียงแต่ว่ำกำรวิจำรณ์ในสำขำทัศนศิลป์ยังไม่เข้ำสู่ยุครุ่งเรืองสูงสุดเพรำะติด
จำรีตประเพณีบำงอย่ำง  ในทำงตรงกันข้ำม กำรถดถอยทำงกำรวิจำรณ์วรรณกรรมส่วนหนึ่งก็มีมูลเหตุมำจำก
สังคมวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ไม่เข้มแข็ง มีวรรณกรรมใหม่เกิดข้ึนน้อยมำก และเมื่อเกิดข้ึนแล้ว ก็มักจะประสบ
ปัญหำในกำรต่อสู้กับธุรกิจ จนท ำให้เกิดกำรวิจำรณ์น้อยมำกเช่นกัน 

แต่แนวควำมคิดน้ีอำจจะใช้ไม่ได้กับสำขำศิลปะกำรละครอย่ำงเต็มที่ ในช่วงแรกของ
กำรโครงกำรวิจัย มีกำรแสดงละครเวทีน้อยมำก  ส่งผลให้มีงำนวิจำรณ์น้อยตำมไปด้วย แต่เมื่อมีกิจกรรมมำก
ข้ึนในช่วงหกเดือนหลัง บทวิจำรณ์กลับไม่ได้เพิ่มข้ึนมำกนัก  ทั้งนี้เพรำะกำรวิจำรณ์ละครเวทียังมีปัจจัยอื่นๆที่
จะต้องน ำมำพิจำรณำอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรแสดงที่สูงเกินที่ผู้รักสมัครเล่นจะตำมติดได้ตลอดเวลำ 

3.3.5 กำรแทรกแซงของธุรกิจ สำขำภำพยนตร์ดูจะประสบปัญหำในเรื่องนี้มำกที่สุด 
โดยปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึนนั้นบำงครั้งมีควำมรุนแรงถึงข้ันท ำลำยหรือส่งเสริมภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง   สำมำรถ
จ ำแนกปัจจัยที่สกัดกั้นกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในประเทศไทยได้ถึง 4 ประกำร ได้แก่กลุ่มผู้แอบแฝงและแฟนคลับ
ศิลปินหรือดำรำในกำรสกัดกั้นกำรวิจำรณ์ผลงำนของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ ขณะเดียวกันก็โจมตีของฝ่ำยคู่แข่งโดย
ไม่รับผิดชอบและมำตรฐำนกำรวัดเดียวกัน  ปรำกฏกำรณ์ที่กำรตลำดช้ีน ำกำรวิจำรณ์เมื่อภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง
ประสบควำมส ำเร็จในเรื่องรำยได้ จนนักวิจำรณ์กลุ่มหนึ่งประเมินคุณค่ำของภำพยนตร์จำกควำมส ำเร็จตรงนี้  
กำรเฝ้ำสื่อบนหน้ำอินเทอร์เน็ตในช่วง 4 วันแรกของกำรเปิดฉำยในโรงภำพยนตร์เพื่อมิให้เกิดเสียงวิจำรณ์เชิงลบ  
และกำรสร้ำงข่ำวจำกบทวิจำรณ์เพื่อดึงสำธำรณชนให้ไปชมภำพยนตร์เรื่องนั้น 

 สิ่งที่น่ำสนใจก็ คือบำงปัจจัยข้ำงต้นมิได้ เกิดข้ึนเฉพำะในสัง คมไทย แต่เป็น
ปรำกฏกำรณ์ร่วมที่เกิดข้ึนในต่ำงประเทศแล้วโดยเฉพำะภำพยนตร์ทำงฝั่งฮอลลีวู้ด  เป็นเวลำมำนำนกว่ำสอง
ทศวรรษแล้ว  ภำพยนตร์จำกฮอลลีวู้ดไม่จ ำเป็นจะต้องพึ่งพิงนักวิจำรณ์  แต่กลับใช้วิธีวำงแผนกำรตลำดและ
โฆษณำประชำสัมพันธ์ในกำรด ำเนินกำรฉำยภำพยนตร์เป็นหลัก  เมื่อเกิดเสียงวิจำรณ์แบบใหม่ที่ควบคุมยำก
กว่ำเดิม คือ กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตต่ำงๆหรือที่เรียกว่ำลมปำก (words of mouth)  ฝ่ำย
กำรตลำดต้องท ำงำนเชิงรุก  โดยใช้บริกำรของเว็บอย่ำง blogpulse.com หรือ technorati.com ที่คอย
ตรวจสอบเสียงวิจำรณ์จำกเว็บต่ำงๆ ทั่วโลก ว่ำไปแล้วเสียงจำกลมปำกนี้เองที่ท ำให้ภำพยนตร์ไทยเรื่ององค์บำก
กลำยเป็นที่รู้จักไม่ทั่วโลก ก่อนที่จะมีกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศอย่ำงจริงจัง 

กำรใช้แฟนคลับเพื่อสกัดกั้นกำรวิจำรณ์ก็เกิดกับสำขำศิลปะกำรละครในลักษณะ
เดียวกัน  เมื่อพื้นที่กลำงอย่ำงห้องเฉลิมกรุงในพันทิป กลำยเป็นห้องของกลุ่มแฟนคลับเดอะสตำร์และค่ำยละคร
เวทีเอ็กแซกท์ จนไม่มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ผลงำนของค่ำยละครนี้ในเชิงสร้ำงสรรค์ เพรำะทุกครั้งที่มีกำรวิจำรณ์
ผลงำนของค่ำยนี้  กลุ่มแฟนคลับจะระดมพลเข้ำมำ“สกัดกั้น”เสียงสะท้อนที่เกิดข้ึน  จนมีผู้ขนำนนำมห้องนี้ใหม่
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ว่ำ“ห้องรัชดำลัย”  ท ำให้กลุ่มละครเวทีอิสระ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้พื้นที่นี้ในกำรประชำสัมพันธ์และวิพำกษ์วิจำรณ์
หันไปใช้พื้นที่เฟซบุ๊กแทน 

 สำขำวรรณศิลป์เริ่มได้รับผลกระทบจำกควำมเคลื่อนไหวที่แสดงถึงกำรแทรกตัวของ
ธุรกิจกำรค้ำและโฆษณำในกำรวิจำรณ์อยู่ไม่น้อย  ปัจจุบันพบว่ำพื้นที่ส่วนหนึ่งตำมหน้ำหนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์
หรือบล็อกวิจำรณ์หนังสือที่มีผู้ติดตำมกำรอ่ำนเป็นจ ำนวนมำก ถูกปันไปให้กับกำรแนะน ำหนังสือที่จัดจ ำหน่ำย
จำกส ำนักพิมพ์ใหญ่ๆ โดยตรง  คอลัมน์แนะน ำหนังสือบำงเล่มอำจจะไม่ได้เขียนข้ึนโดยทำงกองบรรณำธิกำรเอง
แต่เป็นข่ำวแจกจำกส ำนักพิมพ์ โดยเฉพำะคอลัมน์แนะน ำในนิตยสำรที่ขึ้นสังกัดส ำนักพิมพ์จนปัจจุบันแทบจะไม่
มีพื้นที่ให้กับวรรณกรรมสร้ำงสรรค์อีกต่อไป 

 3.3.6 กรอบควำมคิดแบบไทยก็มีส่วนที่จะสกัดกั้นกำรวิจำรณ์  โครงกำรพบว่ำแม้ว่ำ
จะมีงำนสร้ำงสรรค์ที่คึกคักและเข้มแข็งแล้วก็ตำม แต่หลำยครั้งที่กำรวิจำรณ์ก็ไม่ได้เข้มแข็งตำมไปด้วย  เพรำะ
ติดกรอบควำมคิดแบบไทยที่เรียกว่ำควำมเกรงใจหรือส ำนักนิยม  จนท ำให้ไม่เกิดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ซึ่งเห็น
ได้มำกที่สุดในสำขำทัศนศิลป์ 

  3.3.7 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในด้ำนต่ำง ๆ ส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำหรือถดถอย
ของวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์  ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ พฤติกรรมกำรอ่ำนหนังสือของคนไทยที่ลดน้อยลงท ำ
ให้กำรวิจำรณ์ลดลงด้วย  ยังไม่รวมไปถึงควำมสนใจในเรื่องบันเทิงมำกกว่ำปัญญำท ำให้บทวิจำรณ์และนัก
วิจำรณ์ลดบทบำทควำมส ำคัญไป 

   
4.  รายงานการจัดกิจกรรมของโครงการวิจัยฯ 

ในรอบ 18 เดือนที่ผ่ำนมำของกำรด ำเนินกำรวิจัย  ทำงโครงกำรได้จัดกิจกรรมมำกมำย เพื่อเสริมข้อมูล
ที่ได้มำจำกกำรวิจัยให้เข้มแข็งข้ึน โดยน ำปัญหำกำรวิจำรณ์ที่พบได้ในแต่ละสำขำ  ซึ่งมีลักษณะแตกต่ำงกันไป  
มำจัดกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้งดังนี้ 

4.1 กิจกรรมใหญ่ เป็นกำรจัดร่วมกันทุกสำขำ มีทั้งสิ้น 1 ครั้ง ได้แก่ ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ ซึ่งเป็น
โครงกำรที่เกิดข้ึนจำกกำรน ำปัญหำกำรวิจำรณ์ที่พบในแต่ละสำขำจำกกำรวิจัยเรื่อง “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยตอ่
ระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” มำปรับกระบวนกำรเพื่อสร้ำงให้เกิดกำรวิจำรณ์ที่
สร้ำงสรรค์ต่อไป กล่ำวคือ สำขำดนตรีไทยเกิดกำรขำดแคลนผู้วิจำรณ์ลำยลักษณ์  สำขำศิลปะกำรละครมีผู้
วิจำรณ์เพียงน้อยนิด  ขณะที่กำรวิจำรณ์สำขำทัศนศิลป์มักจะปรำกฏในรูปแบบมุขปำฐะ และมีผู้สร้ำงงำน
มำกมำยในสำขำวรรณศิลป์และภำพยนตร์ แต่ประสบปัญหำในเรื่องประสบกำรณ์และวุฒิภำวะของผู้วิจำรณ์ 
นอกจำกนี้ ผลกำรวิจัยยังค้นพบด้วยว่ำ ปัจจุบันมีผู้สร้ำงงำนวิจำรณ์ข้ำมสำขำเพิ่มมำกข้ึน แต่ขำดแหล่งที่จะ
เรียนรู้อย่ำงเป็นระบบและแบบแผน 

 
โครงกำรวิจัยฯ จึงได้จัดกิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” ข้ึน เพื่ออบรมควำมรู้ทำงกำรวิจำรณ์ทั้ง

เฉพำะสำขำและข้ำมสำขำ  แก่ผู้สนใจกำรวิจำรณ์รุ่นใหม่  เพื่อสร้ำงพลังปัญญำทำงกำรวิจำรณ์ที่มีมิติใหม่แก่
สังคม  จัดข้ึนเมื่อวันที่  2-3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ณ อิงธำรรีสอร์ท มีผู้ เ ข้ำอบรมสำขำต่ำงๆดังนี้ 
   -  ทัศนศิลป์ มีผู้เข้ำอบรม 10 คน มีคุณวรเทพ อรรคบุตร เป็นวิทยำกร  

- วร รณ ศิล ป์  มี ผู้ เ ข้ ำอบรม  11  คน  มี คุณอุทิ ศ  เ หมะมู ล  เป็ น วิทย ำก ร 
   -  ศิลปะกำรละคร มีผู้เข้ำอบรม 8 คน มีคุณพงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ เป็นวิทยำกร
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- สังคีตศิลป์ มีผู้เข้ำอบรม 5 คน ม ีดร. กิตติ คงตุก เป็นวิทยำกร 
- ภำพยนตร์ มีผู้เข้ำอบรม 11 คน ม ีอลงกรณ์ พุดด้วง เป็นวิทยำกร 

4.2 กิจกรรมย่อย จัดแยกไปตำมแต่ละสำขำ  รวมกันทั้งสิ้น 9 ครั้ง ดังนี ้
4.2.1 สำขำทัศนศิลป์ จัดงำนเฉพำะสำขำข้ึน 2 ครั้ง ได้แก่ 

4.2.1.1 กำรเสวนำ “จำกห้องเรียนศิลปะเก่ำสู่ห้องเรียนออนไลน์กับ
กำรด ำรงคงอยู่ของกำรวิจำรณ์” ในวันที่10 สิงหำคม พ.ศ. 2555 ณ The Reading Room  มีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และควำมคิดเห็นในเรื่องกำรวิจำรณ์ศิลปะกับกำรเรียนกำรสอนศิลปในประเทศไทย เพื่อช้ีให้เห็น
ว่ำโลกของกำรเรียนกำรสอนศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปกับกำรวิจำรณ์จะด ำรงคงอยู่ได้อย่ำงไรท่ำมกลำงกำร
เปลี่ยนแปลงนี้ พร้อมสรุปกำรอภิปรำยของวิทยำกรแล้วโพสลงหน้ำเฟซบุ๊กของผู้วิจัยในเวลำเดียวกัน 

4.2.1.2 กิจกรรมก่อนค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 
ตุลำคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้ทำงสำขำ วิทยำกรและผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมกำรอบรมได้พบปะกันและร่วม
กำรชมนิทรรศกำรที่ช่ือ“สถำนพักตำกอำกำศ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหำนคร 

 
   4.2.2 สำขำสังคีตศิลป์  มีกิจกรรมเฉพำะทำง 2 รำยกำร ได้แก่ 

 4.2.2.1 แฟนเพจ “ชุมชนคนดนตรีไทย” คอยติดต่อสื่อสำรและเฝ้ำ
สังเกตพฤติกรรมกำรเคลื่อนไหวของคนดนตรีไทยตลอดต้ังแต่โครงกำรที่ 4 ระยะ 1 จนถึงปัจจุบัน 
  
     4.2.2.2 จัดเสวนำ “กำรประกวดดนตรีไทย: ภูธร ภูมิภำคกำรโหย
หำค ำวิจำรณ์” จัดข้ึนในวันเสำร์ที่ 10 สิงหำคม 2556 ณ คณะศิลปกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยทักษิณจังหวัด
สงขลำเพื่อรวบรวมทัศนคติและมุมมองต่อกำรวิจำรณ์ดนตรีไทยในบริบทของกำรประกวดหรือกำรประชันและ
ใช้ในกำรวิเครำะห์หรือสังเครำะห์เป็นข้อมูลของกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ต่อไป 

4.2.3 สำขำศิลปะกำรละคร จัดกิจกรรมเฉพำะสำขำรวม  4 ครั้ง  ดังนี ้
     4.2.3.1 กำรสร้ำงผู้วิจำรณ์รุ่นใหม่ โดยนัดพบเยำวชนรุ่นใหม่ที่มี
ควำมสนใจในละครกลุ่มหนึ่ง มีผู้เข้ำร่วมตั้งแต่ระดับมัธยมข้ึนไป เข้ำชมละครเรื่องบุรุษริษยำก ำกับโดยด ำเกิง  
ฐิตะปิยะศักดิ์ที่ Democrazy Theatre เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2555 

4.2.3.2 กิจกรรมหลังค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ 3 ครั้ ง ดังนี ้
     - งำนเทศกำลละครกรุงเทพครั้งที่11 เมื่อวันเสำร์ที่ 9 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2556 ที่ห้อง Black Box หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ซึ่งเป็นกำรพบปะทันทีหลังจำกค่ำยกำรวิจำรณ์ 

- กำรแสดง Black & White โดยพิเชษฐ์ กลั่นช่ืนเมื่อเสำร์ที่ 23 
พฤศจิกำยน 2556 ณ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถำบันปรีดีพนมยงค์ และพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับ 
ปวิตร มหำสำรินันทน์ ที่โรงละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 - พบปะเพื่อกำรสรุปและปรึกษำถึงแนวทำงกำรเขียนงำนวิจำรณ์ 
โดยนัดพบปะกันที่ร้ำนกำแฟ ซ. งำมดูพลี เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2556 

  4.2.4 สำขำวรรณศิลป์ จัดกิจกรรมเฉพำะสำขำ รวม 3 รำยกำร ดังนี้ 
  4.2.4.1 คลินิกวรรณกรรม สำขำวรรณศิลป์ยังคงให้ควำม

ช่วยเหลือนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ที่เว็บไซต์ "เด็กดี" ด้วยกำรจัด “คลีนิควรรณกรรม” ซึ่งด ำเนินกำรมำ
ตั้งแต่โครงกำรภำคที่ 3 รวมระยะเวลำทั้งสิ้น 5 ปี  มีบทวิจำรณ์ทั้งสิ้น 108 ช้ิน 

4.2.4.2 เปิดพื้นที่วิจำรณ์ในบล็อกแก๊งค์ โดยใช้สมญำนำมว่ำ "เสี้ยว
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ป่ำ"  น ำเสนอบทวิจำรณ์งำนวรรณกรรมรวมทั้งสิ้น 19 ช้ิน และน ำเสนอ "เปิดเสี้ยววรรณกรรม" สรุปงำนเสวนำ
และสัมมนำทำงวรรณกรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช้ิน 

4.2.4.3 กิจกรรมหลังค่ำยกำรวิจำรณ์ ในวันเสำร์ที่ 21 ธันวำคม 
พ.ศ. 2556 ณ อำคำรจำมจุรี 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยน ำบทวิจำรณ์ที่ได้รับมอบหมำยให้เขียนหลังจำก
กำรฝึกฝนในค่ำยมำวิพำกษ์วิจำรณ์ในรำยละเอียด 

 4.2.5 สำขำภำพยนตร์ จัดประชุมหลังค่ำยกำรวิจำรณ์ด้วยกำรชมภำพยนตร์เรื่อง 
Mary Is Happy, Mary Is Happy ในวันที่ 1 ธันวำคม 2556 ณ โรงภำพยนตร์ House of Rama รอบ 12.00 
น. ผู้เข้ำอบรมได้เข้ำร่วมชมภำพยนตร์ทั้งหมด 

 สำขำภำพยนตร์ มิได้เปิดเพจพิเศษ  แต่ผู้วิจัยมีเว็บไซต์ไทยซีเนม่ำ และแฟนเพจช่ือ
เดียวกันนี้ต้ังแต่พ.ศ. 2547 และใช้เป็นพื้นที่ทดลองเพื่อหำข้อพิสูจน์ที่เกี่ยวข้อง 

โดยสรุปแล้ว ผู้เข้ำอบรมส่วนใหญ่ต่ำงพึงพอใจที่ได้เข้ำอบรมกับโครงกำรครั้งนี้  แม้ว่ำ
หลำย ๆ จุดอำจจะมีข้อบกพร่องที่ทำงโครงกำรน้อมรับและพร้อมที่จะท ำไปแก้ไขอีกที  ผู้เข้ำอบรมต่ำงยอมรับ
กันว่ำ หลำยประเด็นเป็นควำมรู้ใหม่ที่พวกเขำไม่เคยได้รับจำกห้องเรียนมำก่อน  โดยเฉพำะในเรื่องกำรวิจำรณ์
ข้ำมสำขำ  ผู้เข้ำอบรมส่วนหนึ่งหวังว่ำทำงโครงกำรจะช่วยเหลือในกำรสร้ำงเครือข่ำยชมรมคนวิจำรณ์ต่อไปใน
อนำคต  

 
 
 
 

5. การเผยแพร่ผลงาน 
5.1 กำรเผยแพร่โครงกำรรวม  เป็นกำรเผยแพร่ผลงำนในพื้นที่เว็บไซต์ของโครงกำร (www.thaicritic. 

com) และเฟซบุ๊กแฟนเพจ (www.facebook.com/thaicritic) โดยในระยะ 18 เดือนที่ผ่ำนมำ มีกำร
เปลี่ยนแปลงในส่วนของกำรน ำเสนอเนื้อหำ ดังต่อไปนี้ 

 5.1.1 เว็บไซต์ของโครงกำร  เป็นกำรเปิดพื้นที่ในกำรน ำเสนอข้อมูลกำรวิจัยของโครงกำร
ปัจจุบันและโครงกำรที่ผ่ำนมำ  ทั้งในรูปของเอกสำรและคลิปวิดีโอ โดยในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำ ทำงโครงกำร
ได้ปรับปรุงกำรน ำเสนอเนื้อหำหลำยวิธีกำร สรุปได้ดังนี้ 

      - บทควำมและบทวิจำรณ์ของศำสตรำจำรย์ ดร .เจตนำ นำค
วัชระ ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ มีจ ำนวนรวมกันทั้งสิ้น 29 ช้ิน 

- รำยงำนกำรเสวนำและข่ำวสำรจำกโครงกำร 13 ช้ิน 
- บทวิจำรณ์จำกบุคคลภำยนอก มีจ ำนวน 10 ช้ิน  

ส ำหรับสถิติกำรเข้ำชมในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำ มีจ ำนวนผู้เข้ำชมเฉลี่ยวัน
ละ 170 ครั้ง  ทั้งนี้ผู้เข้ำชมได้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นทั้งในส่วนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงกระตือรือร้น
และเข้มข้น(ดูรำยละเอียดได้ในภำคผนวก) 

5.1.2 เฟซบุ๊กแฟนเพจ (TRF Criticism)  มีกำรปรับปรุงเนื้อหำหลำยประกำร
เช่นเดียวกับเว็บไซต์  โดยเนื้อหำที่น ำมำเผยแพร่นั้นมีทั้งควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศิลปะทั้ง 5 สำขำที่ได้มำจำก
แหล่งอื่น  และข่ำวสำรที่มำจำกกำรเช่ือมโยงกับบทควำมในเว็บไซต์ของโครงกำร  ท ำให้ข่ำวสำรบนแฟนเพจมี
ควำมคึกคักและหลำกหลำยมำกข้ึน  ปัจจุบันมีสมำชิกแฟนเพจ 1,464 คน สมำชิกกว่ำ 20% อยู่ในช่วงอำยุ

http://www.facebook.com/thaicritic


ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                             ห น้ า  | 29 
 
ระหว่ำง 25-34 ป ีอยู่ในกรุงเทพถึง 69% โดยมีเชียงใหม่อยู่ในล ำดับรองลงมำ  

 5.1.3 หนังสือค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ ก ำลังอยู่ในช่วงกำรจัดท ำ  โดยคัดเลือกผลงำน
ของผู้เข้ำอบรมค่ำยที่มีฝีมือและมีแววว่ำจะได้รับกำรพัฒนำต่อไปได้ 

5.2  กำรเผยแพร่ของสำขำ 
 5.2.1. สำขำวรรณศิลป์ ได้เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะรวม 4 ครั้ง ดังนี ้

- กำรเสนอบทควำม หัวข้อ “วรรณกรรมออนไลน์ของไทย: โลก
วรรณกรรมที่โหยหำกำรวิจำรณ์” ในกำรประชุมเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและวิจัย สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ครั้งที่ 7 ในวันพุธที่ 11 กันยำยน 2556 เวลำ 11.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพดด้วง ช้ัน 3 
อำคำร 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  มีผู้เข้ำร่วมประชุม 60 คน โดยผู้ฟังต่ำงยอมรับกันว่ำ
รำยงำนที่ผู้วิจัยสำขำวรรณศิลป์น ำเสนอน้ันเป็นควำมรู้ใหม่ที่ไม่เคยรับรู้มำก่อน  ว่ำมีกำรสร้ำงและกำรวิจำรณ์
วรรณกรรมสื่ออินเทอร์เน็ตได้คึกคักเช่นน้ี  โดยบทควำมช้ินน้ีจะได้รับกำรเผยแพร่ต่อไปใน วำรสำรรำมค ำแหง 
ฉบับมนุษยศำสตร์  

- กำรเสนอบทควำม “วรรณกรรมออนไลน์ : สุนทรียศำสตร์ทำง
วรรณศิลป์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” ในกำรประชุมวิชำกำร 9th International 
Conference on Humanities and Social Science 2013 ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 11.00-
12.30 น. ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

- กำรเผยแพร่บทควำม “วรรณกรรมออนไลน์ของไทย : โลก
วรรณกรรมที่โหยหำกำรวิจำรณ์” (Thai Online Literature: A Yearning for Criticism in a Literacy 
Community) ใน วำรสำรรำมค ำแหง ฉบับมนุษยศำสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 หน้ำ 107-124 

 - กำรเผยแพร่บทควำม “กำรวิจำรณ์ 'วรรณศิลป์' ใน 'ค่ำยวิจำรณ์
ศิลปะ' ใน วำรสำรวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ปรำกฏ ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม – มิถุนำยน2557,หน้ำ170-177 

5.2.2. สำขำภำพยนตร์ได้ให้สัมภำษณ์สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ได้เผยแพร่ใน 
- หัวข้อ “บทวิจำรณ์ที่มีผลต่อรำยได้หนัง” รำยกำร ศิลป์สโมสร : 

เล่ำข่ำววันศุกร์  ออกอำกำศเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2557 เผยแพร่เวลำ 10.30 – 11.00 และเผยแพร่ซ้ ำใน
วันรุ่งข้ึนที่ 5 เมษำยน 2557 เวลำ 01.30-02.00 

- “ยุคใหม่ของกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ไทย” เผยแพร่ในรำยกำรไทย
บันเทิง ไทยพีบีเอส ในวันที่  2 เมษำยน 2557 http://www.youtube.com/watch?v=9BaIQ1-
Z9hI&feature=youtu.be 

 
6. ข้อสังเกตและนัยท่ีมีต่อการวิจัย 

6.1  องค์ควำมรู้ที่เกิดข้ึนจำกกำรวิจัยตลอด 17 ปีที่ผ่ำนมำของโครงกำรมีอยู่อย่ำงมำกมำยทุกสำขำ  
ควรได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะมำกข้ึน  เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรวิจำรณ์ในประเทศไทยต่อไป  จำก
กำรระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรและผู้วิพำกษ์งำน (reader) พอจะสรุปวิธีกำรในกำร
เผยแพร่งำนสู่สำธำรณะได้ 3 รูปแบบได้แก่ 

- เปิดเผย ลักษณะในกำรจัดงำนเสวนำหรือสัมมนำ หรือ ข้อเ ขียนหรือสิ่ งตีพิมพ์   
  -  ส่งเสริม วัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ที่มีอยู่ในสังคมในรูปแบบและลักษณะต่ำง ๆ 

- ประสำน องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ เท่ำที่จะเป็นไปได้ 
ในกำรท ำงำนทั้ง 3 ลักษณะนั้น  ไม่จ ำเป็นจะต้องเกิดข้ึนครบทุกสำขำ  และอำจจะแยกเป็นหลำยระดับ  

http://www.youtube.com/watch?v=9BaIQ1-Z9hI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9BaIQ1-Z9hI&feature=youtu.be
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ทั้งนี้ต้องพิจำรณำลักษณะปัญหำของกำรวิจำรณ์ในแต่ละสำขำเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรจัดงำนสืบไป 
6.2  ข้อค้นพบที่เกิดข้ึนของแต่ละสำขำเป็นกำรเปิดประเด็นที่สำมำรถน ำไปสู่กำรศึกษำเชิงลึกมำกข้ึน

ต่อไป  กำรศึกษำของแต่ละสำขำได้พบองค์ควำมรู้ใหม่ที่ผู้เช่ียวชำญในแต่ละสำขำ  สำมำรถน ำไปพัฒนำและ
ขยำยไปสู่กำรศึกษำวิจัยได้ต่อไปไม่รู้จบ  ทั้งในแง่กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบหลำยสำขำและกำรศึกษำเชิงลึก
เฉพำะสำขำ 

- ปัจจัยทำงสังคมกับควำมนิยมกำรเล่ำเรื่องในงำนวิจำรณ์  แม้จะมีกฎกำรห้ำมเล่ำเรื่องในกำร
วิจำรณ์ภำพยนตร์และวรรณศิลป์  แต่ผู้วิจำรณ์ส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมกำรเล่ำเรื่องในกำรวิจำรณ์  หำกน ำไปศึกษำ
ต่อ  อำจจะได้ข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับรสนิยมและวัฒนธรรมกำรเสพศิลปะเฉพำะของไทยที่แตกต่ำงจำกสังคม
อื่น   
  -  บริบททำงสังคมกับควำมนิยมในกำรใช้เฟซบุ๊กเพื่อกำรวิจำรณ์  จำกกำรศึกษำพบว่ำเฟซบุ๊ก
เริ่มเป็นที่นิยมในปี 2552 เป็นต้นมำ  ซึ่งน่ำจะมีกำรส ำรวจบริบททำงสังคมที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดกำรใช้พื้นที่นี้
กับกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ในสังคมไทยที่มิได้จ ำกัดเฉพำะกำรวิจำรณ์เท่ำนั้น   

  - วัฒนธรรมควำมเป็นไทยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรวิจำรณ์ อำทิ ควำมเกรงใจ  ระบบอุปถัมภ์ 
ประเด็นต่ำง ๆ ข้ำงต้นเป็นเพียงบำงตัวอย่ำงที่ท ำให้แสดงถึงควำมมั่ งค่ังและกำรเปิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่

มิได้เป็นประโยชน์ต่อกำรวิจำรณ์ในแต่ละสำขำเท่ำนั้น  แต่ยังสร้ำงคุณูปกำรอีกมำกมำยต่อกำรวิจัยในแต่ละ
สำขำน้ันด้วย 

6.3 ระเบียบวิธีวิจัยในบำงสำขำถือได้ว่ำเป็นกำรเปิดมิติของกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยรูปใหม่ในสำขำ
นั้นๆ  ซึ่งแต่เดิมไม่มีกำรศึกษำมำก่อนหรือถูกมองข้ำมไป  แต่ทำงโครงกำรได้ก้ำวเข้ำไปศึกษำและให้ควำมส ำคัญ
กับสิ่งเหล่ำน้ันเป็นครั้งแรก  ดังจะเห็นได้จำกกรณีศึกษำต่อไปนี้ 

- กำรศึกษำในเรื่องวรรณกรรมออนไลน์ ซึ่งไม่เคยมีกำรศึกษำมำก่อนในแวดวงวรรณกรรมและ
ไม่เป็นที่ทรำบว่ำมีสิ่งเหล่ำน้ีเกิดข้ึน 

- กำรวิจัยงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์ของไทยที่แต่เดิมเน้นเฉพำะกำรศึกษำงำนวิจำรณ์เฉพำะบุคคล 
(authorship) โดยเฉพำะนักวิจำรณ์ที่มีช่ือเสียง  มำเป็นกำรศึกษำองค์รวม ทั้งองค์ประกอบของงำนวิจำรณ์  
บริบทของกำรวิจำรณ์ และนักวิจำรณ์ผู้รักสมัครเล่น เป็นต้น 

  - กำรตั้งค ำถำมกับแนวคิดทฤษฏีที่มีรำกฐำนมำจำกทำงตะวันตก  อำจจะมิใช่สิ่งใหม่ในสังคม
โลก  ดังจะเห็นได้จำกกำรให้ทุนกำรวิจัยขององค์กรระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรทุนกำรวิจัยแห่งเอเชีย 
(Asian Scholarship Foundation)  โครงกำรปัญญำชนสำธำรณะแห่ง (Asian Public Intellectuals)  หรือ
กำรถกเถียงที่เกิดข้ึนในมหำวิทยำลัยในเอเชียหลำยแห่ง  กับปัญหำที่จะน ำแนวคิดตะวันตกมำอธิบำยงำน
ศิลปวัฒนธรรมแห่งเอเชียและไทยเพียงอย่ำงเดียว  แต่ดูเหมือนว่ำแวดวงวิชำกำรของไทยยังมิได้ตระหนักให้
ควำมส ำคัญในเรื่องนี้มำกนัก  ผู้วิจัยหลำยสำขำพยำยำมกระตุ้นให้เกิดกำรคิดนอกกรอบตะวันตก  และให้
ควำมส ำคัญกับองค์ควำมรู้ที่มำจำกวิถีแห่งเอเชียและไทยมำกข้ึน  สิ่งเหล่ำน้ีถือว่ำเป็นมิติใหม่ของกำรศึกษำและ
วิจัยในไทย  ซึ่งผู้วิจัยในแต่ละสำขำก็เสี่ยงที่จะถูกท้ำทำยและวิพำกษ์วิจำรณ์เช่นกัน 

6.4 กำรสร้ำงคนฟังก็เป็นสิ่งจ ำเป็น  นอกจำกกำรสร้ำงผู้วิจำรณ์ที่มีคุณภำพมำกข้ึน  ทำงโครงกำรพบว่ำ
กำรสร้ำงคนฟังก็เป็นสิ่งจ ำเป็น โดยเฉพำะในสำขำที่ขำดแคลน  ดังนั้นแนวคิดเรื่องกำรสร้ำงคนฟังควรจะน ำมำ
รวมไว้ในภำคที่5ของโครงกำรสืบต่อไป 

  โดยสรุปแล้ว กำรด ำเนินงำนวิจัยของทั้ง 5 สำขำได้ ได้แสดงให้เห็นพลังทำงปัญญำของกำรวิจำรณ์
หลำยด้ำน  ซึ่งข้อค้นพบเหล่ำน้ันเกิดจำกกำรสั่งสมทำงประสบกำรณ์ของโครงกำรในเรื่องนี้และกำรท ำงำนหนัก
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ของผู้วิจัย  ทำงโครงกำรหวังว่ำจะเป็นองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  พร้อมกับสิ่งที่สังคมต้องกำรให้
ทำงโครงกำรช่วยเหลือในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจำรณ์  ก็จะสร้ำงคุณูปกำรต่อสังคมกำรวิจำรณ์มำกขึ้นเช่นกัน 
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รายงานสถิติการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 

รอบ 18 เดือน (15 กันยายน 2555-14 มีนาคม 2557) 

 

 

เว็บไซต์ thaicritic.com 

 เว็บไซต์ thaicritic.com เป็นพื้นที่ในกำรน ำเสนอข้อมูลกำรวิจัยของโครงกำรปัจจุบันและโครงกำรที่ผ่ำน
มำทั้งในรูปของเอกสำร และคลิปวิดีโอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำข้อมูล และยังเป็นพื้นที่น ำเสนอบทควำมและ
บทวิจำรณ์ที่เก่ียวข้องกับศิลปะด้ำนต่ำงๆ โดยมี บทวิจำรณ์และบทควำมของศำสตรำจำรย์ ดร.เจตนำ นำควัชระ ที่ปรึกษำ
อำวุโสโครงกำร และโครงกำรฯยังเปิดให้ผู้ที่สนใจกำรเขียนวิจำรณ์ส่งบทวิจำรณ์ให้โครงกำรคัดเลือกเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

thaicritic.com ในช่วงกำรด ำเนินกำรวิจัย 18 เดือน ของโครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” โครงกำรได้เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบทควำมและบทวิจำรณ์ศิลปะ ดังน้ี 

การเผยแพร่ข้อมูล บทวิจารณ์ ข่าวสาร  

การเผยแพร่เอกสาร “ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ” 

1.  บทควำม ศิลปะสอ่งทำงให้แกก่ันในวัฒนธรรมไทย 
2. บทควำม จำก “ศิลปะส่องทำงให้แกก่ัน” สู่ “กำรวิจำรณ์ส่องทำงให้แก่กัน” 
3. บทควำม กำรวิจำรณ์ส่องทำงให้แก่กัน 
4. กำรอภิปรำย “ลักษณะของกำรวิจำรณ์ในแต่ละสำขำ” 
5. กำรบรรยำยเรื่อง “แนวทำงกำรประเมินคุณค่ำงำนศิลปะ: กรณีศึกษำรำงวัลวรรณกรรมซีไรต”์ 
6. กำรบรรยำย กำรวิจำรณ์ในฐำนะประสบกำรณ์: กำรรบั กำรครุ่นคิดพินิจนึก กำรแสดงออก 
7. PowerPoint “แนวทำงประเมินคุณค่ำทำงงำนวรรณศิลป์: กรณีศึกษำรำงวัลวรรณกรรมซีไรต์” 
8. PowerPoint กำรวิจำรณ์ในฐำนะประสบกำรณ์: กำรรับ กำรครุ่นคิดพินิจนกึ กำรแสดงออก 

บทความและบทวิจารณ์ของศาสตราจารย์  ดร.เจตนา นาควัชระ 

1. “OTHELLO” AT DEMOCRAZY THEATRE: OR THE PITFALL OF REALISM 
2. ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต : เสำหลักแห่งวัฒนธรรมระนำดทุม้ 

http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=2054&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=2050&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=2046&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=2037&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=2028&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=2018&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=2013&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=2009&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=1183&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=1194&action=edit
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3. THEY ROSE TO THE OCCASION: THE BANGKOK PRO MUSICA ORCHESTRA’S FIRST 
CONCERT IN LONDON 

4. WAIT FOR THE “ENCORE”. IT’S OFTEN THE BEST THE ORCHESTRA CAN GIVE 
5. SHAKESPEARE’S TIMON OF ATHENS: HOW KILESA DESTROYS AN ENTIRE SOCIETY 
6. AN INCREDIBLE LINEAGE: FROM VIENNA TO NEW YORK OVER ONE AND A HALF 

CENTURY 
7. THE STAND-IN WHO STOLE AWAY THE SHOW 
8. REUNION IS ONLY FOR SENIOR CITIZENS 
9. AT SEVERAL REMOVES FROM SOUTH CAROLINA: PORGY AND BESS IN BERLIN 
10. THE CONCERTGEBOUW IS THE REAL THING 
11. WITHOUT INBREEDING, THINGS MOVE FASTER 
12. AN AMERICAN IN BERLIN DOING AN AMERICAN IN PARIS 
13. WHEN SLAPSTICK MEANT SERIOUSNESS 
14. THE CONCOCTED BOLLYWOOD SAGA: THE ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA 

ON SANAM LUANG 
15. เพรำะรักจึงสมัครเข้ำมำร่วม: อำเซียนฉบับสำมัญชน 
16. CONTINUITY IS THE KEY TO SUCCESS : BSO AT 30 
17. THE SIAM SOCIETY TRANSFORMING ITSELF INTO A SOCIETY FOR MUSIC LOVERS 
18. ค ำคมที่คลำยควำมคมไปเสียแล้ว: บทเรียนจำกเบอรล์ิน 
19. เมื่อถูกฉีกออกจำกบริบท ตัวบทก็หลงทำง หรือ เมื่อรำซีนถูกกระท ำโดยคณะละครเยอรมัน 
20. ฆ่ำไม่ตำย – ข้ำไม่ตำย – ค่ำไม่ตำย: ว่ำด้วยวงฟิลฮำร์โมเนียแห่งลอนดอน  
21. เปียโนสี่มือจำกอำร์เยนตินำพิชิตเบอร์ลิน: อำร์เกอริชพบบำเรนบอยม์  
22. ดนตรีเชมเบอร์ที่เบอร์ลิน: เรื่องของผู้ฟัง นักวิจำรณ์ไม่เกี่ยว  
23. THE BURDEN OF HISTORY. “WOZZECK” IN BERLIN  
24. ประสบกำรณ์ตรงอยู่ที่ไหน: ไปฟังกำรเสวนำของนักวิจำรณ์เยอรมัน 
25. ฆ่ำไม่ตำย – ข้ำไม่ตำย – ค่ำไม่ตำย: ว่ำด้วยวงฟิลฮำร์โมเนียแห่งลอนดอน 
26. เปียโนสี่มือจากอาร์เยนตินาพิชิตเบอร์ลิน: อาร์เกอริชพบบาเรนบอย์ม 
27. ดนตรีเชมเบอร์ที่เบอร์ลิน: เรื่องของผู้ฟัง นักวิจำรณ์ไม่เกี่ยว 
28. THE BURDEN OF HISTORY. “WOZZECK” IN BERLIN 
29. เรื่องของ “ที่สุด” ที่พิสูจน์ได้ยำก 

 

การเปิดให้บุคคลภายนอกเผยแพร่บทวิจารณ์ 
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http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=1694&action=edit
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1. ‘บ้ำนบึ้ม’…ตลกลืมข ำ 
2. Wolf Children ยอดคุณแม่ผู้มลีูกเป็นมนุษยห์มำป่ำ 
3. อ่ำนบทกวีชิงซีไรต์ . . . ไปพร้อม ๆ กับกรรมกำร (ปี ๒๕๕๖) 
4. 25 ปีของ “ปีศำจโรงละคร”  
5. The Phantom of the Opera 25th Anniversary 
6. The Phantom of the Opera รอบแรก ณ รัชดำลัย 
7. ละครเวทีสทิธำรถะ ศิลปะของกำรพำยเรือในอ่ำง 
8. ‘สมเถำ’ จับมือ SIAM COMMUNITY ORCHESTRA กับ BRUCKNER ในลีลำ Easy 

Listening 

9. ละครเวที มนต์รักคลองแสนแสบ : เพรำะเรื่องบำงเรื่อง “บ่องตง” ไม่ได้ 
10. ไต้ฝุ่น : “ทำงเลือก ทำงรอด” ของละครเวทีกำรเมืองไทย 

 

สรุปรายงานการเสวนา 

1. สรปุประเด็นกำรเสวนำ “ข้ึนเขียง” “Babymime”  
2. รำยงำนย่อกำรเสวนำในหัวข้อ “จำกห้องเรียนศิลปะเก่ำสูห่้องเรียนออนไลน์กบักำรด ำรง

อยู่ของกำรวิจำรณ์”  
3. ที่ทำงและสถำนกำรณ์ปจัจบุันของโรงละครโรงเล็กในกรงุเทพมหำนคร  

 

 

การเสนอข่าวสาร 

1. “จำกห้องเรียนศิลปะเก่ำสู่ห้องเรียนออนไลน์กับกำรด ำรงอยูข่องกำรวิจำรณ์” ของสำขำ
ทัศนศิลป ์ 

2. “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” ข่ำวกิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ มีผู้เข้ำชมจ ำนวน 3,594 ครั้ง และมีผู้ที่
สนใจสอบถำมข้อมูลและขอใบสมัครในช่องแสดงควำมคิดเห็นเป็นจ ำนวนมำกที่สุดของเว็บไซต์
โครงกำรฯ 

สรุป สถิติกำรเข้ำชมเว็บไซต์ thaicritic.com ในช่วง 18 เดือน (15 กันยำยน 2555 - 31 มกรำคม 2557) 
พบว่ำมีจ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์โครงกำรเฉลี่ยวันละ 170 ครั้ง จำกภำพที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำมีผู้เข้ำชมเว็บไซต์โครงกำรสม่ ำเสมอ 

ยกเว้นในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม 2556 ถึง 30 พฤษภำคม 2556 ที่มีจ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์เฉลี่ย 70 ครั้งต่อวัน จ ำนวน
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http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=1161&action=edit
http://www.thaicritic.com/?p=1649
http://www.thaicritic.com/?p=1485
http://www.thaicritic.com/?p=1494
http://www.thaicritic.com/?p=1501
http://www.thaicritic.com/?p=1592
http://www.thaicritic.com/?p=1448
http://www.thaicritic.com/?p=1448
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=1715&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=1826&action=edit
http://www.thaicritic.com/wp-admin/post.php?post=1178&action=edit
http://www.thaicritic.com/?p=1611
http://www.thaicritic.com/?p=1611
http://www.thaicritic.com/?p=1600
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ผูท้ี่เข้ำชมเว็บไซต์กับจ ำนวนหน้ำที่มีกำรเปิดในแต่ละวันมีควำมสัมพันธ์กันคือ หำกมีผู้เข้ำชมเว็บไซต์เป็นจ ำนวนมำกจะมีจ ำนวน

หน้ำที่มีกำรเปิดเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน (เปรียบเทียบจำกภำพที่ 1 และ 2 )  

สถิติเวลำที่ใช้ในกำรชมหน้ำเพจหน่ึงหน้ำน้ันเพิ่มขึ้น เฉลี่ยในช่วง 18 เดือนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ thaicritic.com ใช้เวลำ

ในกำรชมต่อหน่ึงหน้ำประมำณ 3.38 นำที่ต่อหน่ึงหน้ำ ในช่วง 6 เดือนที่ 1 (15 กันยำน 2555-14มีนำคม 2556) เวลำเฉลี่ย

ในกำรเข้ำชม 3.04 นำทีต่อหน้ำ ช่วง 6 เดือนที่ 2 (15 มีนำคม- 14 กันยำยน 2556) เฉลี่ยใช้เวลำในกำรเข้ำชม 4.01 นำที

ต่อหน้ำ และในช่วง 6 เดือนที่ 3 (15 กันยำยน 2556- 28 กุมภำพันธ์ 2557) เฉลี่ยเวลำในกำรเข้ำชม 4.54 นำทีต่อหน้ำ 
กำรเปรียบเทียบเวลำที่ใช้ในกำรชมหน่ึงหน้ำในช่วง 6 เดือนที่ 3 มีอัตรำเพิ่มขึ้นจำกช่วง 6 เดือนที่ 1 เฉลี่ย 45% ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่ำผู้ที่เข้ำเปิดชมเว็บไซต์ thaicritic.com มีควำมสนใจข้อมูลในเว็บไซต์เพิ่มมำกขึ้น แม้ในช่วงเวลำที่มีจ ำนวนผู้เข้ำชม

เว็บไซต์ thaicritic.com ในระดับที่ต่ ำ แต่เวลำที่ใช้ในเข้ำชมแต่ละหน้ำเพจไม่ได้ลดลงด้วย  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำข้อมูล ข่ำวสำร

ต่ำงๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ thaicritic.com เป็นที่สนใจอย่ำงในเชิงลึกมำกขึ้น 
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ภำพที่ 1 สถิติกำรเข้ำชมเว็บไซต์ thaicritic.com 

 

ภำพที่ 2 สถิติจ ำนวนกำรเปิดหน้ำเพจในแต่ละวัน 
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ภำพที่ 3 กรำฟแสดงเวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชมหน่ึงหน้ำ 
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กำรมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้ำชมเว็บไซต์ thaicritic.com ผู้เข้ำชมเว็บไซต์โครงกำรทั้งในส่วนที่เป็นสรรนิพนธ์บทวิจำรณ์  บทบทควำม 
บทวิจำรณ์ รำยงำนกำรประชุมสัมมนำ ข่ำว มีผู้เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมข้อมูลเพิ่มมำกขึ้น ดังตัวอย่ำง 

กำแสดงควำมคิดเห็นใน สรรนิพนธ์บทวิจำรณ์ “ลำวแพนเพลงที่สะท้อนวิญญำณแห่งกำรต่อสู้ของประชำชน” 

 

 

กำรสอบถำมข้อมูลในหน้ำเพจ สรรนิพนธ์บทวิจำรณ์ “วิวัฒนำกำรแห่งจิตรกรรมฝำผนังของไทย”  

 

 

 

หน้ำเพจที่ได้รับควำมสนใจคือหน้ำ กำรเปิดรับสมัครผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” มีผู้เข้ำมำชมและสอบถำมข้อมูลกำรเปิดรับ
สมัครเป็นจ ำนวนมำก  

 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism 
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โครงกำรฯ ได้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism ในกำรน ำเสนอ ข่ำวกิจกรรมของโครงกำร ข่ำวกิจกรรมในแวดวงศิลปะ และสำระ

ควำมรู้ที่น่ำสนใจ และยังได้เชื่อมต่อข้อมูลบทวิจำรณ์ บทควำม ข่ำวกิจกรรมจำกเว็บไซต์โครงกำร thaicritic.com มำน ำเสนอ เน่ืองจำก 
เฟซบุ๊กแฟนเพจสำมำรถที่จะน ำเสนอข่ำวสำรข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงเช่น กำรน ำเสนอข่ำวกำรเปิดรับสมัครผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
“ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” หรือข่ำวกำรเปิดรับบทวิจำรณ์ศิลปะ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมีสถำบันกำรศึกษำ คณะละครที่ฝำกข่ำว
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ 

สถิติเฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism จ ำนวนผู้เข้ำชมในช่วง 12 เดือน 15 กันยำยน 2555 ถึง 14 กันยำยน 2556 มีสถิติผู้เข้ำ

ชมหน้ำแฟนเพจที่มีจ ำนวนอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่ในช่วงเดือนกันยำยน 2556 สถิติผู้เข้ำชมหน้ำแฟนเพจ TRF Criticism ลดลงป็นอย่ำงมำก 
เน่ืองจำกหลังจำกกิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” ได้มีกำรเปิดเฟซบุ๊กกลุ่ม เพื่อเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่มผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยกำร
วิจำรณ์ศิลปะ มีกำรเปิดเฟซบุกกลุ่ม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ”  เฟซบุ๊กลุ่มของสำขำต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ 

และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น นอกจำกน้ีจำกสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรเมืองที่ไม่สงบตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2556 จึงท ำให้ควำมสนใจ
ข่ำวทำงกำรเมืองเป็นส ำคัญ 
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ภาพที่ 4 สถิติผู้เข้าชมเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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สถิตผู้ิเข้ำชมเฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism 

Series1 



 

สรุป  

กำรใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ thaicritic.com และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism มีควำมสัมพันธ์กัน

โดยเฉพำะในช่วง 12 เดือน (15 กันยำยน 2554 – 14 กันยำยน 2555) มีกำรเชื่อมต่อข้อมูลเว็บไซต์กับเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

ช่วง 6 เดือนที่ 2 (15 มีนำคม 2555 - 14 กันยำยน 2555) ที่มีกำรน ำข้อมูลจำกเว็บไซต์ thaicritic.com มำเผยแพร่

ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซ่ึงท ำให้มีจ ำนวนผู้ที่เข้ำชมเว็บไซต์ thaicritic.com เพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบสถิติผู้เข้ำชมเว็บไซต์ 

thaicritic.com กับ เฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism สถิติทั้งสองมีแน้วโน้มไปทำงเดียวกันคือ หำกมีจ ำนวนผู้เข้ำชมเฟ

ซบุ๊กแฟนพจ TRF Criticism เป็นจ ำนวนมำกจะมีผู้เข้ำชมเว็บไซต์ thaicritic.com เป็นจ ำนวนมำกเช่นเดียวกัน แต่หำก

ในช่วง 6เดือนที่ 3 (14 กันยำยน 2556 - 29 กุมภำพันธ์  2557) พบว่ำจ ำนวนผู้เข้ำชมเฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism 
มีจ ำนวนลดลง แต่หำกจ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ thaicritic.com ยังคงมีผู้เข้ำชมอย่ำงต่อเน่ืองและสม่ ำเสมอ ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่ำเว็บไซต์ thaicritic.com เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้ำมำค้นหำข้อมูลใน จ ำนวนสม่ ำเสมอ โดยที่ไม่ต้องมีกำรเชื่อมต่อข้อมูลไป

ยังเฟซบุ๊กแฟนเพจ TRF Criticism และกำรใช้เวลำในกำรชมแต่ละหน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 

 แม้ว่ำกำรน ำเสนอข่ำวในหน้ำแฟนเพจเฟซบุ๊กจะได้รับควำมสนใจน้อยลงในช่วง 6 เดือนที่ 3 เน่ืองจำกควำมสนใจ
ส่วนมุ่งที่สถำนกำรกำรเมืองในประเทศ แต่หำกหน้ำแฟนเพจเฟซบุ๊กยังคงเป็นพื้นที่ในกำรน ำเสนอข่ำวสำร กิจกรรม ข้อมูลใน
เบื้องต้นที่ส ำคัญ ซ่ึงหำกสถำนกำรกำรเมืองคลี่คลำยไปในทำงที่ดีขึ้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กจึงอำจจะกลับมำให้ควำมสนใจข่ำว กิจกรรม 
ข้อมูลทำงด้ำนอ่ืนยิ่งขึ้น 

 

 
 


