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ค าน า 
 

การวิจารณ์ละครเวที: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 4)เล่มนี้  เป็น
ส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรวิจัยในโครงกำร “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อ
อินเทอร์เน็ต”  โดยมีอัญชลี  ชัยวรพร เป็นหัวหน้ำโครงกำร  โครงกำรวิจัยนี้นับเป็นกำรท ำวิจัยระยะที่ 2 
ต่อเนื่องจำกระยะแรก คือ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับ
วัฒนธรรมเสมือนจริง”   โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร  ซึ่งได้
จัดท ำผลกำรวิจัยของโครงกำรในรูปของหนังสือเพื่อเผยแพร่  จ ำนวน 6 เล่ม  ดังนี้ 

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

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

 
หนังสือเล่มท่ี 4 นี้ เป็นผลกำรวิจัยของสำขำศิลปะกำรละคร (ละครเวที)  ซึ่งศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้งสองประเภท ซึ่งถือ
ได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพยำยำม
ตอบค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์
ของกำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร   
 
 
 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับโครงการวิจัยการวิจารณ์ 

โครงกำรวิจัยกำรวิจำรณ์นี้ได้รับทุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  มำอย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย” ภำค 1 และภำค 2  ที่มุ่ง
แสวงหำพลังทำงปัญญำจำกกำรวิจำรณ์ศิลปะ ในขณะเดียวกันก็ช้ีให้เห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของวัฒนธรรม
ลำยลักษณ์ในกรอบของสังคมปัจจุบัน และโครงกำรต่อมำคือ “กำรวิจำรณ์ในฐำนะปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยเพื่อ
พัฒนำควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์” ได้พยำยำมแสวงหำกำรเช่ือมโยงของกำรวิจำรณ์ศิลปะกับสังคม
ในฐำนะกิจสำธำรณะ   

 
การวิจารณ์ศิลปะกับสังคมไทยร่วมสมัย 
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ในกำรวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐำนเบื้องต้นว่ำ  ตำมที่เข้ำใจกันแต่เดิมว่ำกำรส่งผ่ำนวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์
ด ำเนินไปตำมกระแสของเวลำ คือ จำกวัฒนธรรมมุขปำฐะ  ไปสู่ลำยลักษณ์ และล่ำสุดไปสู่อินเทอร์เน็ต  ภำพ
ดังกล่ำวอำจจะไม่ตรงควำมเป็นจริงทั้งหมด  เนื่องจำกในปัจจุบันกิจกรรมกำรวิจำรณ์ยังคงมีกำรส่งต่อ  
แลกเปลี่ยน  และเช่ือมโยงกันอยู่ตลอดเวลำ  โดยไม่อำจแยกได้ว่ำ วัฒนธรรมสิ่งพิมพ์เป็นโลกของอดีต และ
วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตเป็นโลกของปัจจุบันและอนำคต   ด้วยเหตุน้ี  โครงกำรวิจัยจึงมุ่งที่จะวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งควำมเช่ือมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้ง
สองประเภท ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็พยำยำมตอบ
ค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของ
กำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร    

 
วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
2. ศึกษำลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 
3. ศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนือ่งกบัศิลปะซึง่กระตุ้นใหเ้กิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 

 
วิธีวิจัย 

1. วิเครำะห์ข้อมูลทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ได้ส ำรวจไว้แล้ว  รวมทั้งแสวงหำแหล่งข้อมูล
เพิ่มเติม 

2. สัมภำษณ์ผู้รู้ ทั้งผู้ที่มีผลงำนวิจำรณ์อยู่แล้ว และผู้ทรงควำมรู้ที่มิได้เขียนงำนวิจำรณ์ 
3. ส ำรวจตัวงำนและแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ในแต่ละสำขำ  ที่เอื้อให้เกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และจุด

ประเด็นให้เกิดกำรแสดงทัศนะวิจำรณ์ 
4. สร้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรวิจำรณ์ศิลปะ เช่น กำรจัดเสวนำ  คลินิกกำรวิจำรณ์ ฯลฯ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” (1 ตุลำคม 2553 ถึง 31 กรกฎำคม 2555) ซึ่งมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.  
ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร 

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 
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4. ข้อสรปุว่ำด้วยปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกบัศิลปะซึง่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
5. เครือข่ำยของผู้รู้และผู้สนใจกำรวิจำรณ์ 
6. หนังสือเกีย่วกับกำรวิจำรณ์ศิลปะในแตล่ะสำขำ และหนังสือรวมบทควำมวิชำกำรของที่ปรึกษำอำวุโส 
7. บทควำมทำงวิชำกำรของผู้วิจัยและผู้ร่วมกิจกรรมของโครงกำรวิจัยฯ ที่จะลงพิมพ์ในวำรสำรต่ำงๆ 
8. ข้อสรปุของกำรวิจัยทีส่่งผลต่อ   

 
สรุปผลการวิจัย 

 
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
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 ำหรับกำรเขียนวิจำรณ์ที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์นั้ น  มักจะปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในด้ำนของรูปแบบกำรแสดงออกมำกกว่ำเนื้อหำ
นอกจำกนี้ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคมล้วนส่งผลต่อกำรเขียนกำรวิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก 
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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บทวิเคราะหส์าขาศิลปะการละคร 

โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรม 

สื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเตอร์เน็ต” 

 

ภัทร  ด่านอุตรา (ผู้วิจัย) 
 

 
 

ในรำยงำนวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยขอเริ่มรำยงำนจำกกำรให้ข้อมูลพื้นฐำนต่ำงๆที่เก็บมำได้ก่อน ซึ่งได้แก่
ข้อมูลของงำนเขียนวิจำรณ์และงำนเขียนที่มีมิติสัมพันธ์กับกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่
ได้จำกกำรสัมภำษณ์ ข้อมูลที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ และ ได้แจกแจงผลวิจัยและข้อสรุปจำกกำร
ประมวลข้อมูลที่ได้รับมำตลอดระยะเวลำ 18 เดือนของโครงกำรในภำคท้ำย อนึ่ง งำนวิจัยช้ินนี้เป็นกำรศึกษำ
ที่จ ำกัดเนื้อหำในกรอบระยะเวลำหนึ่งเท่ำนั้น และเป็นกำรศึกษำเชิงกว้ำงเพื่อจับภำพรวม ไม่ใช่กำรศึกษำเพื่อ
ลงลึกในรำยละเอียดของช้ินงำนของคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ทั้งนี้มิได้ละเลยเนื้อหำที่มีอยู่ในบท
วิจำรณ์ ซึ่งได้น ำมำประกอบกำรวิเครำะห์และสนับสนุนประเด็นต่ำงๆ ไว้อยู่โดยตลอด   

1. การรวบรวมงานเขียนในพ้ืนท่ีสิ่งพิมพ์ในประเทศ  

ผู้วิจัยได้ย้อนตำมเก็บข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกำรเข้ำมำเริ่มเขียนบทควำมของเกือบทุก
คน (ยกเว้น อลงกรณ์ ปริวุฒิพงษ์ และ ปวิตร มหำสำรินันทน์ซึ่งเขียนต่อเนื่องมำตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2540 
และมีหลำยรำยกำรที่ไม่สะดวกในกำรสืบค้นได้ ) แต่น ำข้อมูลเฉพำะช่วงเดือนกันยำยน 2555 ถึงธันวำคม 
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2556 มำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์เท่ำนั้น เพื่อให้เห็นควำมเป็นไปของนักเขียนและแหล่งพื้นที่สื่อแต่ละรำยกำร
ในกรอบเวลำเดียวกัน ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ ได้น ำเสนอไว้ในภำคผนวกเพื่อประโยชน์ในกำรสืบค้น  

1.1 หนังสือพิมพ์ The Nation - ปวิตร มหาสารินันทน์: หลังจำกที่ได้ใส่ช่ือภำษำอังกฤษ 
PawitMahasarinandของนักเขียนบทวิจำรณ์ละครเวทีประจ ำคอลัมน์Life ที่เป็นอำจำรย์ประจ ำภำควิชำศิลป
กำรละคร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ ผู้นี้ ลงในระบบสืบค้นของนสพ. The Nation ที่เขำได้เขียนบทวิจำรณ์
ประจ ำมำเป็นระยะเวลำกว่ำสิบปี ได้พบบทควำมที่เป็นวิจำรณ์ของเขำตั้งแต่เดือน มีนำคม 2555 – ธันวำคม 
2556 ได้จ ำนวน 191 รำยกำร [ดู <http://www.nationmultimedia.com/search/?keyword=pawit+ 
mahasarinand&x=10&y=>] 

จำกข้อมูลดังกล่ำวจึงยังถือได้ว่ำปวิตรยังคงเป็นนักเขียนบทวิจำรณ์ทำงด้ำนศิลปะกำรแสดงที่ผลิตผล
งำนออกเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นจ ำนวนมำกที่สุด และอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำยำวนำนที่สุด กำรผลิต
งำนวิจำรณ์ด้วยปริมำณขนำดน้ีของปวิตร เคยถูกท้ำทำยจำกพัธรพงศ์ เลิศปัญญำธรรมในช่วงครึ่งแรกของปี 
2556  ที่ใช้ช่ือบัญชีในเฟซบุ๊กของเขำว่ำ Kim Pattaraphongซึ่งได้เขียนบทวิจำรณ์ละครเวทีและ
ศิลปะกำรแสดงต่ำงเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊กของเขำเป็นจ ำนวน 58 รำยกำร ซึ่งปริมำณดังกล่ำวถือได้ว่ำน ำหน้ำ
ปริมำณงำนของปวิตร ที่มีเพียง 51 รำยกำรในช่วงเดียวกัน  แต่พอเข้ำช่วงครึ่งช่วงปีหลัง ปริมำณงำนของพัธ
รพงศ์ก็ลดจ ำนวนลง  

เป็นที่สังเกตได้ว่ำ งำนเขียนหลำยช้ินของปวิตรเขียนเกี่ยวกับกำรแสดงในต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นผลจำก
ควำมสนใจส่วนตัวและกำรได้มีโอกำสเดินทำงไปต่ำงประเทศอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในส่วนของกิจกรรมภำควิชำกำร 
และกิจกรรมเทศกำลกำรแสดงนำนำชำติตำมประเทศต่ำงๆนอกจำกนี้ เนื่องจำกรูปแบบกำรตีพิมพ์แบบใหม่ที่
ก ำหนดควำมยำวของบทควำมในสื่อหนังสือพิมพ์จ ำกัด ส่งผลให้บทควำมของเขำออกมำในลักษณะกึ่งบท
ปริทัศน์(review)กึ่งวิจำรณ์ (critic)เป็นส่วนใหญ่และเนื่องจำกบทควำมจ ำนวนหนึ่งของเขำกล่ำวถึงกำรแสดง
ในต่ำงประเทศที่เขำได้มีโอกำสได้ดู ซึ่งท ำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ ใครคือผู้อ่ำนบทควำม เหล่ำนี้ในประเทศไทย 
และทำงเจ้ำของสื่ออย่ำง นสพ.The Nation มีนโยบำยอย่ำงไรถึงได้สนับสนุนกำรเขียนในลักษณะดังกล่ำว 
นอกจำกนี้ บทควำมบำงช้ินของเขำ (รวมถึงของอมิธำ อัมระนันทน์ จำก นสพ.Bangkok Post ในหัวข้อถัดไป) 
ได้ ถูกเ ช่ือมต่อเ ข้ำไปในหน้ำแฟนเพจของชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง ที่ เขำเป็นประธำนด้วย [ดู 
<https://www.facebook.com/IATC.Thailand>]รำยละเอียดเกี่ยวกับหน้ำแฟนเพจนี้ ได้น ำเสนอในหัวข้อ
ที่ 2.2.4และเนื่องจำกปริมำณของปวิตรมีเป็นจ ำนวนมำก จึงได้รวบรวมไว้ในภำคผนวกที่1  

1.2 หนังสือพิมพ์ Bangkok Post - อมิธาอัมระนันทน์: อมิธำจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำจำก 
Emerson College ทำงด้ำน Writing for Literature & Publishing ควบคู่ไปกับสำขำ Theatre Studies 
เน้นหนัก Acting/Directing โดยเริ่มท ำงำนประจ ำกับหน้ำ Outlook นสพ.Bangkok Post ไม่นำนหลังจบ
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กำรศึกษำและกลับมำประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ .ศ. 2549 หลังลำออกจำกต ำแหน่งนักเขียนประจ ำในปี พ .ศ. 
2553 อมิธำไปศึกษำเพิ่มเติมที่ยุโรป และกลับมำท ำงำนประจ ำที่วำรสำร Masala ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ภำษำอังกฤษ
เน้นกลุ่มผู้อ่ำนชุมชนคนอินเดียที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย แต่ยังเป็นนักเขียนรับเชิญประจ ำ (freelance 
contributor) ให้กับ Bangkok Post จนปัจจุบัน  

จำกกรอบระยะวิจัย 18 เดือนนี้ พบจ ำนวนงำนเขียนของอมิธำในนสพ. Bangkok Post จ ำนวน 23 
รำยกำรสังเกตได้ว่ำจ ำนวนควำมถ่ีของกำรผลิตงำนของอมิธำลดน้อยลงไปกว่ำช่วงเป็นนักเขี ยนประจ ำมำก 
ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะปริมำณกำรแสดงในบำงช่วงที่เก็บข้อมูลมีจ ำนวนน้อย แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพรำะภำระงำน
ประจ ำที่ท ำกับสื่อสิ่งพิมพ์อื่นของตัวผู้เขียนด้วย 

นอกจำกนี้ อมิธำยังด ำรงต ำแหน่งเป็นรองประธำนชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง และมีเว็บบล็อกของ
ตนเองว่ำ Theatre of the Streets [ดู <http://theatreofthestreets.wordpress.com>]อย่ำงไรก็ตำมอ
มิธำกลับไม่ได้ไปปรับปรุงข้อมูลของเธอในเว็บบล็อกดังกล่ำว หลังจำกกุมภำพันธ์ 2555 เลย 

ทั้งนี้ บทควำมของอมิธำที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post สำมำรถหำอ่ำนได้ในอินเทอร์เน็ตใน
หน้ำเว็บข่ำวศิลปวัฒนธรรมของBangkok Post [ดู <http://www.bangkokpost.com/ lifestyle/art>] 
โดยเริ่มเผยแพร่ในล ำดับวันเดียวกันกับฉบับหนังสือพิมพ์ ไปจนถึงภำยในช่วงระยะเวลำ  60 วัน โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย อีกทั้งทำงนสพ.Bangkok Post ยังมีระบบป้องกันกำรคัดลอกผลงำน โดยกันไม่ให้คนทั่วไปสำมำรถ
คัดลอกประโยคจำกบทควำมไปเช่ือมต่อได้ อนุญำตให้เพียงแต่เช่ือมURLไปเพื่อกำรสืบค้นได้  

เช่นเดียวกันกับปวิตร บทควำมของอมิธำ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้ำ โดยเฉพำะช่วงที่เธอยังเป็น
นักเขียนประจ ำให้นสพ. Bangkok Post จะมีขนำดสั้นลง แต่นักวิจำรณ์ผู้ที่โดดเด่นในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรถ่ำยทอดควำมคิดผู้นี้ยังคงรักษำเอกลักษณ์นี้ไว้ได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์ผู้เขียนรำยนี้ในช่วง
ระยะเวลำหกเดือนแรกของกำรวิจัย ไล่เลี่ยกันกับนักวิจำรณ์สำยสื่อสิ่งพิมพ์อีกสองท่ำน ซึ่งได้น ำเสนอไว้ใน
หัวข้อ4.1.3 ด้ำนล่ำงส ำหรับรำยกำรรวบรวมบทควำมของอมิธำที่สืบค้นมำทั้งหมด ดูที่ภำคผนวกที่2  

1.3 นิตยสาร สีสัน -กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ : หลังจำกได้รับเป็นนักเขียนประจ ำคอลัมน์
ศิลปะกำรแสดงเวทีให้กับนิตยสำรรำยเดือนที่มีอำยุยำวนำนกว่ำย่ีสิบปีอย่ำง “สสีัน” ตั้งแต่ตุลำคม 2554 แล้ว 
นักวิจำรณ์และอำจำรย์พิเศษด้ำนภำพยนตร์วิจำรณ์อำวุโสผู้นี้สำมำรถรักษำอัตรำกำรผลิตบทควำมได้ครบทุก
เดือนมำตลอด โดยในช่วงเวลำที่เก็บข้อมูลนี้ พบบทควำมของเขำจ ำนวน 16 รำยกำร 

งำนเขียนของกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณยังคงเน้นเนื้อหำที่ไม่เกำะติดกับช่วงเวลำ และเลือกงำนละครที่
เป็นกลุ่มทำงเลือกมำกกว่ำกระแสหลักเช่นเคยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลงำนในช่วงแรกที่เขำเขียนให้นิตยสำร 
สีสัน กิตติศักดิ์ได้ปรับที่จะเขียนถึงละครมำกกว่ำหนึ่งเรื่องในหนึ่งบทควำม เนื่องจำกข้อจ ำกัดของพื้นที่ และ
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อำจจะด้วยปริมำณละครที่เริ่มมีมำกในช่วงครึ่งปีหลัง ท ำให้ลดควำมเข้มข้นในกำรลงรำยละเอียด ที่เห็นชัดคือ
ไม่ปรำกฏรำยกำรของกำรแสดงนักเรียนนักศึกษำอย่ำงที่กิตติศักดิ์เคยให้ควำมส ำคัญไว้ในช่วงแรก โดยหันไป
เขียนผลงำนของคณะละครขนำดเล็ก และคณะกลำงที่มีช่ือเสียงเป็นหลักแทน (ได้แก่กำรแสดงของศิลปิน
แห่งชำติ สุประวัติ ปัทมสูต คณะละคร Dreamboxกลุ่ม B-Floor คณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ คณะศิลปกรรม
ศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ คณะ8x8 และคณะอนัตตำ รวมถึงศิลปินระดับกลำงอย่ำง พันพัสสำ ธูปเทียน และจตุร
ชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ ซึ่งคำบเกี่ยวระหว่ำงศิลปินรุ่นใหม่กับรุ่นกลำง) ซึ่งอำจจะเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรไม่มี
พื้นที่ให้กับผลงำนระดับนักเรียนนักศึกษำในอนำคต   

เช่นเดียวกันกับอมิธำ ผู้วิจัยได้สัมภำษณ์กิตติศักดิ์ ซึ่งได้น ำเสนอเนื้อหำในหัวข้อ4.1.3 ส ำหรับรำยกำร
ที่สืบค้นมำทั้งหมดของกิตติศักดิ์ ดูได้ที่ภำคผนวกที่3  

1.4  นิตยสาร a day -ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: นิตยสำรรำยเดือนที่ได้ช่ือว่ำเป็นต้นแบบของ
นิตยสำรทำงเลือกส ำหรับคนรุ่นใหม่ในช่วงทศวรรษ 2540 เล่มนี้ ได้เริ่มออกเล่มแรกมำตั้งแต่เดือน กันยำยน 
2543 แต่ทำงผู้วิจัยสำมำรถสืบค้นบทวิจำรณ์ทำงกำรละครได้ตั้งแต่เล่มที่ 17 ของมกรำคม 2545 และมี
นโยบำยในกำรสนับสนุนศิลปะกำรละครในฐำนะเป็นศิลปะทำงเลือกที่เริ่มได้รับควำมนิยมมำโดยตลอด 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อได้ณัฐพัชญ์เข้ำมำเป็นคอลัมนิสต์ผลิตบทวิจำรณ์ประจ ำเกือบทุกฉบับตั้งแต่เล่มที่ 44 ใน
เดือนเมษำยน 2547 ซึ่งนับเป็นสิ่งพิมพ์ภำษำไทยร่วมสมัยไม่กี่ฉบับที่จัดสรรพื้นที่ประจ ำให้กับบทควำมทำง
ศิลปะกำรละคร หลังจำกที่นิตยสำรอย่ำง The Boy และ รมย์ ได้ยุติบทบำทไปก่อนหน้ำ ในระยะเวลำวิจัย 
พบผลงำนที่ผ่ำนมำของณัฐพัชญ์จ ำนวน 7 รำยกำร (ทั้งนี้ไม่นับบทแนะน ำละครขนำดสั้นรำวหนึ่งย่อหน้ำ ที่
เขียนประกอบบ้ำงบำงครั้ง) 

นอกจำกนี้ จำกกำรส ำรวจที่มำย้อนหลังของพื้นที่นี้ พบว่ำก่อนหน้ำที่ณัฐพัชญ์จะมำเขียนประจ ำ มี
ผู้อื่นที่เขียนบทวิจำรณ์ละครเวทีอยู่หลำยท่ำน ได้แก่ ชลนที เจริญสุขโสภณ (12 รำยกำร) พลกำร เวมัตยูถะ (2 
รำยกำร) สมประสงค์ เจียมบุญสม (1 รำยกำร)  และ ประกำยตำ  โรจนกำนต์ (1 รำยกำร) และ อีกทั้งยังมี
บำงคนมำเขียนแทรกระหว่ำงที่ณัฐพัชญ์ได้รับให้เขียนเป็นประจ ำแล้ว ได้แก่ วิริยำภรณ์  ตันตินิพันธ์ุกุล  กันต์
หทัย เกษชุมพล (คนละ 1  รำยกำร) และสำมำรถประมวลได้ว่ำณัฐพัชญ์ผลิตบทควำมหลักให้นิตยสำร a day 
ทั้งสิ้น จ ำนวน 98 รำยกำร ตลอดระยะเวลำที่เขำเริ่มเขียนวิจำรณ์ประจ ำให้ a day ตั้งแต่เดือน เมษำยน 
2547 จนถึง มีนำคม 2556  

แต่เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำทั้งทำงตัวนิตยสำร a day และณัฐพัชญ์เองได้ยุติบทบำทนี้ในฉบับที่ 151 เดือน
มีนำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ หลังจำกที่ได้ด ำเนินควำมต่อเนื่องมำกว่ำสิบปี กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ ำวถือว่ำมี
นัยส ำคัญ เพรำะณัฐพัชญ์เขียนวิจำรณ์ละครเวทีเป็นภำษำไทยมำอย่ำงต่อเนื่องนำนหลำยปี และกำรเติบโตของ
เขำก็มีพัฒนำกำรควบคู่มำกับกระแสละครร่วมสมัย  
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กำรยุติบทบำทของณัฐพัชญ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกำรเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ หำยไปพร้อมๆกับคอลัมน์
วิจำรณ์อื่นๆบำงหัวข้อ (แต่พื้นที่ส ำหรับบทวิจำรณ์ด้ำนวรรณกรรม ภำพยนตร์ ศิลปะกำรออกแบบ ยังปรำกฏ
อยู)่ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงในทำงลบเช่นน้ีได้เคยเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 2540 กับนิตยสำร The Boy ได้ยุติพื้นที่
ทำงกำรวิจำรณ์ละครเวที ซึ่งก ำลังสร้ำงนักวิจำรณ์ละครเวทีอยู่หนึ่งท่ำนคือ สรณ์ (ปำริชำติ จึงวิวัฒนำภรณ์ 
และคณะ : 57) 

ทั้งนี้คงไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ ที่ผ่ำนมำ ทำงนิตยสำรa day เปิดพื้นที่ด้ำนกำรวิจำรณ์ละครเวที เนื่อง
ด้วยตำมกระแสนิยม เพรำะได้ให้พื้นที่กับณัฐพัชญ์และนักเขียนคนอื่นๆก่อนหน้ำมำยำวนำนกว่ำสิบปี แสดงให้
เห็นถึงควำมส ำคัญที่มีต่อศิลปะแขนงนี้ อีกทั้งยังเป็นกำรยุติในช่วงที่กระแสละครเวทีก ำลังได้รับควำมนิยมใน
กลุ่มเยำวชนกรุงเทพฯ ส่วนทำงด้ำนตัวณัฐพัชญ์เองนั้น ส่วนหนึ่งอำจจะเกิดจำกควำมสนใจส่วนตัวที่
ปรับเปลี่ยนไป เพรำะเขำก็ยังผลิตเขียนประจ ำอยู่ แต่เป็นทำงด้ำนอื่น 

อย่ำงไรก็ตำม ณัฐพัชญ์มีพื้นที่อีกที่หนึ่ง คือเว็บบล็อกและเฟซบุ๊กส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจำรณ์ทีใ่ช้
ช่ือ Bark n’ Bite ซึ่งเขำยังไม่ได้ปิดลง แต่ข้อมูลก็ไม่ได้มีกำรปรับปรุงบ่อยเหมือนช่วง2-3ปีก่อนหน้ำที่เขำเริ่ม
บทวิจำรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ำมำทั้งในบล็อกและเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เป็นของผลงำนภำพยนตร์  ตั้งแต่เดือนกันยำยน 
2555 จนถึง ธันวำคม 2556 ณัฐพัชญ์ลงบทควำมวิจำรณ์ละครเวทีในบล็อกBark n’ Biteของเขำเพียง 3 
รำยกำร [ดู <http://www.barkandbite.net/category/bite/theater-bite/>] ซึ่งบทวิจำรณ์ละครเวทีที่
เขียนอย่ำงต่อเนื่องช้ินล่ำสุดก็คือ “ไกลกังวล มิวสิคัล ออนเดอะ บีช: กำรลงตัวของอีเว้นท์และกำรแสดง” 
เผยแพร่เมื่อวันที่20 กุมภำพันธ์ุ 2556 และหยุดยำวจนกลับมำเขียนถึงละคร “นำงร้ำยในลงกำ: เรื่องเล่ำซ้อน
ที่สะท้อนสู่มุมที่แตกต่ำง” ของคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ เมื่อวันที่11 มกรำคม 2557 ซึ่งนับเป็นกำรขำดหำย
เกือบหนึ่งปีเต็ม  

ในส่วนของเฟซบุ๊กในช่ือบัญชีว่ำBark&Biteเช่นกัน ปรำกฏกำรเช่ือมโยงข้อมูลกับบล็อกของเขำอยู่บำ้ง 
แต่ส่วนใหญ่เป็นบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ และปรำกฏข้อควำมประชำสัมพันธ์กำรแสดงละครหรือเช่ือมต่อวิดีโอ
คลิปของต่ำงประเทศเกี่ยวศิลปะกำรแสดงอยู่บ้ำงเล็กน้อย เมื่อวันที่7 กรกฎำคม 2556 เขำได้เขียนข้อควำม
วิจำรณ์สั้นๆ เกี่ยวกับละคร “รอยรัก รอยฆำตกรรม” ของคณะละคร Dreamboxลงในเฟซบุ๊ก แต่ไม่ได้ลงใน
บล็อกเหมือนอย่ำงเคย ซึ่งเป็นข้อเขียนเชิงวิจำรณ์ละครเวทีช้ินเดียวของเขำหลังเดือนมีนำคม 2556 [ดู 
<https://www.facebook.com/barkandbite>]ส ำหรับรำยกำรที่สืบค้นมำทั้งหมดของนิตยสำร a day และ 
ณัฐพัชญ์นั้น ดูได้ที่ภำคผนวกที่4  

1.5  หนังสือพิมพ์ Bangkok Post -อลงกรณ์ ปริวุฒิพงษ์ :อดีตนักเขียนด้ำนละครเวทีประจ ำ
คอลัมน์Outlook ของหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันที่ปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนยุบหน้ำไปแล้ว และได้ผันตัวไปเป็น
อำจำรย์คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงลำเรียนระดับปริญญำเอกที่สห
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รำชอำณำจักร แต่ยังเขียนบทวิจำรณ์ออกมำแทบทุกช่วงที่กลับมำเก็บข้อมูลเพื่อประกอบกำรศึกษำที่ประเทศ
ไทยซึ่งในช่วงระยะกำรวิจัย มีจ ำนวน 2รำยกำร  

อลงกรณ์นับว่ำเป็นผู้ที่เขียนบทวิจำรณ์ละครเวทีต่อเนื่องมำตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2540 ในช่วงเวลำ
ที่ไล่เลี่ยกันกับปวิตร มหำสำรินันทน์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท ำกำรส ำรวจข้อมูลย้อนหลังของเขำตำมเท่ำที่ระบบสืบค้น
ของ นสพ.Bangkok Post ในคลังดิจิทัลได้เก็บไว้ให้ อีกทั้งได้ท ำกำรสัมภำษณ์อลงกรณ์ในช่วงระยะหกเดือน
แรกของกำรเก็บข้อมูลในระยะนี้ ซึ่งเนื้อหำที่ได้ ได้น ำเสนอในหัวข้อ 4.1.3พร้อมกันกับของอมิธำ และกิตติศักดิ์
ส่วนส ำหรับรำยกำรที่สืบค้นมำทั้งหมดของอลงกรณ์ ดูได้ที่ภำคผนวกที่5 

1.6 วารสาร Art Square : วำรสำรใหม่ที่เริ่มออกมำฉบับแรก เมื่อเดือนกันยำยน 2553เล่มนี้เป็น
สิ่งพิมพ์แจกฟรี โดยส่งไปตำมห้องสมุดของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมต่ำง ๆ 
จัดท ำโดยส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งในช่วงแรกทำงส ำนักงำนมีหน่วยงำนใน
กำรจัดท ำเอง แต่ต่อมำได้โอนให้ทำงทีมงำนจำกทำงนิตยสำรFine Art Magazineเป็นผู้จัดท ำ เนื้อหำของ
วำรสำรนี้ส่วนใหญ่จะเน้นน้ ำหนักไปทำงด้ำนศิลปะสำยทัศนศิลป์ แต่ก็มีสำยอื่นๆ สอดแทรก โดยที่ทำงด้ำน
ภำพยนตร์ และดนตรีเคยได้รับกำรน ำเสนอเป็นเรื่องหน้ำปกอยู่บ้ำง ส ำหรับทำงด้ำนละครและกำรแสดงเวที
แม้ว่ำจะมีบทควำมที่เกี่ยวข้องในทุกฉบับ แต่ยังไม่เคยปรำกฏเป็นเรื่องข้ึนหน้ำปก  

จำกกำรสืบค้น พบบทควำมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงจำกนักเขียนหลำยท่ำน ดังที่ได้น ำเสนอไว้
ในตำรำงด้ำนบน มีกำรคละกันระหว่ำงบทควำมที่ให้ข่ำวสำรข้อมูล บทสัมภำษณ์ และบทควำมให้ข้อมูลเชิง
วิเครำะห์  และมีช้ินที่เป็นบทวิจำรณ์โดยตรง มี 1 รำยกำร ที่ช่ือว่ำ Transaction พอ-นิยม ในคอลัมน์ Scoop 
ในฉบับที่14 เดือนกันยำยน 2556ที่เขียนโดย รินรดำ ปิยจินดำวงศ์บัณฑิตจำกคณะโบรำณคดี ม.ศิลปำกร  

ที่น่ำสนใจคือคอลัมน์ประจ ำมีทุกฉบับเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดงที่ช่ือว่ำ Drama Stage ซึ่งรวบรวมได้
จ ำนวน 7 รำยกำร เท่ำกับจ ำนวนฉบับที่เก็บข้อมูล เป็นคอลัมน์ที่เขียนประจ ำโดยกิตติพล สรัคคำนนท์ ซึ่งมี
ฐำนมำจำกแวดวงวรรณศิลป์ เนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะกำรละคร โดยเน้นประเด็น
ทำงด้ำนกำรละครตะวันตกเป็นหลัก และเป็นคอลัมน์ที่มีมำตั้งแต่แรกเริ่ม อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำของบทควำม
มักจะเน้นกำรพูดถึงศิลปิน วรรณกรรม และแนวกำรละคร ไปในเชิงเนื้อหำ มำกกว่ำประเด็นด้ำนรูปแบบกำร
น ำเสนอและองค์ประกอบศิลป์ต่ำงๆและไม่มีบทควำมใดเลยที่กิตติพลเน้นหนักไปที่กำรอภิปรำยผลงำน
ทำงกำรแสดงจริงๆ มีเพียงบทควำม Tale from two cities มอง(เทศกำล)ละครแล้วย้อนดูตัว จำกฉบับเดือน 
ตุลำคม 2555 เท่ำนั้น ที่กิตติพลได้น ำประสบกำรณ์กำรไปร่วมเทศกำลละครระดับโลกที่เมืองAvignon 
ประเทศฝรั่งเศส มำน ำเสนอ แต่ก็เป็นไปในรูปแบบกำรรำยงำนวัฒนธรรม มำกกว่ำเป็นบทวิจำรณ์ อย่ำงไรก็
ตำม หำกปริมำณบทวิจำรณ์ในอนำคตสำมำรถมีเพิ่มได้อย่ำงต่อเนื่อง ก็นับเป็นพื้นที่ที่น่ำสนใจ แต่อุปสรรค
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ทำงด้ำนเวลำในกำรตีพิมพ์ที่ล่ำช้ำมำกหลังจำกละครจบไป และสำมำรถหำอ่ำนได้จ ำกัดสถำนที่ ทั้งนี้รำยกำร
ตั้งแต่ต้นของวำรสำร Art Square นี้ ได้รวบรวมไว้ในภำคผนวกที่6 

1.7 นิตยสารMadame Figaro : หลังจำกที่อภิรักษ์ ชัยปัญหำ อำจำรย์มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ยุติ
กำรเขียนบทวิจำรณ์ให้กับนิตยสำรสตรีที่มีหัวมำจำกประเทศฝรั่งเศสเล่มนี้ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2555 
เนื่องจำกได้รับโอกำสไปเพิ่มพูนประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรกำรสอนภำษำไทยในต่ำงประเทศ และไม่ได้กลับมำ
เขียนให้อีกหลังจำกกลับมำประเทศไทยแล้ว (แม้ว่ำอภิรักษ์จะยังคงเป็นกรรมกำรของชมรมนักวิจำรณ์
ศิลปะกำรแสดงอยู่ ) แทบไม่ปรำกฏบทวิจำรณ์เกี่ยวกับศิลปะกำรแสดงเลยมีเพียงช้ินที่จัดว่ำเป็นรำยงำน
วัฒนธรรมบำงครั้งครำว แต่พอมีหนึ่งช้ินที่โดดเด่นพอที่จะนับว่ำเป็นบทวิจำรณ์ ได้แก่บทควำมที่ช่ือว่ำ 
“Ganesh / พระคเณศรเสียงำ: 'กล้ำ' คือหน้ำที่” ที่เขียนถึงกำรแสดงในช่ือเดียวกันของพิเชษฐ กลั่นช่ืนใน
เดือนธันวำคม 2555  โดยตีพิมพ์ในฉบับเดือนกุมภำพันธ์ 2556ในคอลัมน์ Culture Review เขียนโดย
นำมปำกกำ Beatrix Ransibrahmanakul   โดยเป็นที่รับรู้ว่ำคือ มณฑกำนติ รังสิพรำหมณกุลบรรณำธิกำร
ของนิตยสำรเอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมสนใจในศิลปะกำรแสดง และเคยเป็นนักแสดงรับเชิญให้กับกำรแสดงบำง
เรื่องมำบ้ำง นอกจำกนี้บทควำมเดียวกันยังได้ถูกเผยแพร่ซ้ ำในบล็อกของตัวผู้ เ ขียนเอง [ดูhttp:// 
beatrixincolor.blogspot.com/2013/01/blog-post.html >] และในสูจิบัตรแจกประกอบพิธีมอบรำงวัล
ละครเวทีและนำฏศิลป์ร่วมสมัยประเทศไทย ประจ ำปี 2555  ที่จัดโดยชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง   

สรุปกำรส ำรวจพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ: จำกกำรรวบรวมข้อมูลที่ผ่ำนมำ พอจะกล่ำวสรุปได้ว่ำ นับ
ถึงช่วงเวลำปลำยปีพ.ศ.2556 สื่อสิ่งพิมพ์ไทยปรำกฏพื้นที่ประจ ำส ำหรับบทวิจำรณ์ละครเวทีเหลือรอดได้แก่ 
นิตยสำรรำยเดือน สีสัน ที่มีกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณเป็นผู้เขียนประจ ำ นสพ.Bangkok Post โดยมีอมิธำ อัมระ
นันทน์เป็นนักเขียนfreelanceแบบประจ ำ (สลับกับอลงกรณ์ ปริวุฒิพงษ์ ที่มำเขียนเป็นครั้งครำว) และนสพ.
The Nation ที่มีปวิตร มหำสำรินันทน์ ทั้งหมดเป็นนักเขียนรับเชิญประจ ำ ไม่ได้อยู่ประจ ำกองบรรณำธิกำร 
ในด้ำนหนึ่งแล้ว กิตติศักดิ์ และอลงกรณ์ ไม่มีพื้นที่หลักในสื่ออินเทอร์เน็ตส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงเป็น
ทำงกำร (มีบ้ำงบำงกรณี ที่ผู้อื่นน ำข้อควำมของทั้งสองไปเผยแพร่) ปวิตรเอง ก็ไม่มีพื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่ำงเป็น
ทำงกำรเช่นกัน แต่สำมำรถสืบค้นข้อมูลของเขำผ่ำนระบบของThe Nation ได้อย่ำงสะดวก และไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย ส่วนอมิธำนั้น มีเว็บส่วนตัว แต่แทบไม่ได้ท ำกำรปรับปรุงข้อมูลมำเป็นเวลำนำนมำก อีกทั้งข้อมูล
ย้อนหลังของเธอในBangkok Postยังถูกจ ำกัดกำรสืบค้น ที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรอ่ำนบทควำมย้อนหลังเกิน 
60 วันอีกด้วย  

จึงเป็นที่น่ำสังเกตว่ำ หลังจำกบทบำทที่หำยไปของนักวิจำรณ์ อย่ำงอภิรักษ์ ชัยปัญหำและณัฐพัชญ์ 
วงษ์เหรียญทอง ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสม่ ำเสมอแล้ว นักวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เหลือทั้งสี่คน แทบจะไม่ได้ใส่ใจในกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงเป็นกิจจะลักษณะเลย ปรำกฏแต่กำรเช่ือมโยงมำ
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จำกข้อมูลหน้ำเว็บของตัวเจ้ำของสื่อเองเท่ำนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นกำรเช่ือมโยงโดยตัวนักวิจำรณ์เอง อย่ำงไรก็ตำม 
แหล่งเช่ือมโยงที่ส ำคัญคือหน้ำเฟซบุ๊กของชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง ที่ปวิตรและอมิธำเป็นประธำนและรอง
ประธำนนั่นเอง [ดู <https://th-th.facebook.com/IATC.Thailand>] แต่ก็ไม่ปรำกฏข้อมูลยืนยันทั้งสอง
เป็นคนโพสต์ลงเฟซบุ๊กของชมรมเอง  

นอกจำกนี้ ยังพบว่ำนักวิจำรณ์หลักทั้งสำมคน คือ  กิตติศักดิ์ ปวิตร และอมิธำ(รวมถึงอลงกรณ์) ยัง
สำมำรถวำงแนวมำตรฐำนกำรเขียนของตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักวิจำรณ์อำวุโสอย่ำงกิตติศักดิ์ ที่มักใช้
เทคนิคกำรตั้งช่ือบทควำมสั้น ง่ำย และกระชับ แต่โยงเข้ำสู่ประเด็นหลักที่ต้องกำรสื่อสำร เนื้อหำกำรเขียน
ผสมผสำนระหว่ำงกำรให้ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับประเภทกำรแสดงและศิลปิน ตัวอย่ำงที่ส ำคัญจำกกำรแสดง 
และประเด็นวิเครำะห์วิจำรณ์ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะกิตติศักดิ์ได้เปรียบในกำรได้รับพื้นที่ให้เขียนได้เป็น
จ ำนวน1-2หน้ำ โดยมีควำมยำวจำกกำรนับจ ำนวนค ำเป็นภำษำไทยรำว 1,000-1,800 ค ำ ท ำให้สำมำรถเรียบ
เรียงบทวิจำรณ์ออกมำในลักษณะเป็นบทควำมในรูปแบบที่สมบูรณ์ได้  

ในขณะที่ปวิตรและอมิธำประสบกับข้อจ ำกัดในกำรเขียน ซึ่งได้พื้นที่รำว 500-800 ค ำโดยเฉลี่ยจำก
กำรนับค ำที่เขียนเป็นภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นควำมยำวมำตรฐำนของบทควำมทั่วไปของหนังสือพิมพ์ที่ทั้งสอง
เขียนให้ อย่ำงไรก็ตำมทั้งสองคนสำมำรถใช้ทักษะทำงภำษำของตนในกำรให้ข้อมูลและประเด็นวิจำรณ์อย่ำง
กระชับได้เป็นอย่ำงดี เว้นแต่ในกรณีของปวิตรที่บำงบทควำมมีลักษณะเป็นกึ่งรำยงำนกำรแสดงที่มีข้อคิดเห็น
แทรกประกอบมำกกว่ำที่จะเป็นบทวิจำรณ์เต็มรูปแบบ  

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำทั้งสำมคน เลือกที่จะไม่เขียนถึงกำรแสดงละครเพลง The Phantom of the 
Opera ที่จัดแสดงที่โรงละครรัชดำลัย ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2556 แม้ว่ำจะเป็นกำรแสดงที่ถูกกล่ำวถึงในวง
กว้ำงในฐำนะเป็นกำรแสดงจำกบทประพันธ์ที่มีช่ือเสียง และมีมำตรฐำนกำรจัดกำรแสดงระดับสำกลโดยคณะ
จำกต่ำงประเทศที่ได้รับลิขสิทธ์ิถูกต้อง จึงน่ำสังเกตถึงกำรแสดงจุดยืนของนักวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่มี
ต่อละครน ำเข้ำเรื่องนี้  

กำรยุติกำรเขียนของณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง รวมสืบเนื่องถึงกรณีเดียวกันของอภิรักษ์ ชัยปัญหำ 
จำกนิตยสำร Madame Figaro ส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่ตัวนักเขียนมีควำมสนใจใหม่ และกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบของตัวสิ่งพิมพ์เอง เมื่อน ำมำพิจำรณำกับกรณีของนักเขียนอีกสำมคนข้ำงต้นที่ยังคงผลิตงำนเขียนอยู่ 
ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่ำกำรด ำรงพื้นที่กำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ของสำขำกำรละครนั้น ประกอบไปด้วยสอง
ปัจจัยส ำคัญ คือนโยบำยจำกตัวองค์กรและบรรณำธิกำรเองว่ำจะสนับสนุนพื้นที่ด้ำนน้ีหรือไม่ และควำมสนใจ
อย่ำงสม่ ำเสมอของตัวผู้เขียนเองในกำรผลิตงำนวิจำรณ์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำนได้  
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แต่กระนั้นก็ตำม ผู้วิจัยยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ตที่ก ำลังเตบิโต
แล้ว พื้นที่ทำงสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงบทบำทและควำมส ำคัญได้เท่ำเดิมหรือไม่ แต่ปัจจัยส ำคัญที่น่ำจะมีผลส ำคัญคือ
กำรที่บทควำมเหล่ำน้ีสำมำรถหำอ่ำนซ้ ำและสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ ซึ่งบทควำมของปวิตรและอมธิำ
ได้มีช่องทำงเผยแพร่ซ้ ำ ส่วนของกิตติศักดิ์นั้นยัง ไม่มีช่องทำงเผยแพร่ซ้ ำทำงอินเทอร์เน็ตอย่ำงเป็น
กิจจะลักษณะ 

ในส่วนของวำรสำรที่เกิดข้ึนใหม่อย่ำงArt Square นั้น พบบทวิจำรณ์จำกช่วงก่อนหน้ำกำรวิจัยระยะ
นี้ได้แก่ “Fool-Alright คนโง่ ไม่เป็นไร!” (วิจำรณ์กำรแสดง Fool-Alright ของกลุ่ม B-Floor เขียนโดย ปิยะ
ดำ ปริกัมศีลูในฉบับที่ 4 เดือนกันยำยน 2554)  และ “ค่ ำคืนหนึ่งที่ทองหล่อ..ผมมองเห็นทะเล” (วิจำรณ์กำร
แสดงทะเลและผู้หญิงของคณะพระจันทร์เสี้ยว เขียนโดย วิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์ ในฉบับที่  5  เดือนธันวำคม 
2554)ซึ่งแม้ว่ำจะได้พื้นที่จ ำนวนพอสมควร และผู้เขียนทั้งสองสำมำรถเรียบเรียงกำรเขียนให้ผู้อ่ำนโดยทั่วไป
สำมำรถติดตำมได้ดี แต่บทควำมมีลักษณะเป็นกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์และควำมประทับใจส่วนตัวทีม่ตีอ่กำร
แสดง โดยมีประเด็นวิจำรณ์สอดแทรกบ้ำงเท่ำนั้น และยังไม่สำมำรถหยิบยกประเด็นเชิงลึกน ำมำอภิปรำยได้ 
แต่บทวิจำรณ์ช้ินล่ำสุด Transaction พอ-นิยม ในฉบับที่14 เดือนกันยำยน 2556 ที่เขียนโดย รินรดำ ปิย
จินดำวงศ์นั้นมีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ดี   

 

 

2. การรวบรวมข้อมูลงานเขียนในพ้ืนท่ีอินเทอร์เน็ตในประเทศ 

เช่นเดียวกับข้อมูลงำนเขียนในพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัยได้น ำแต่ข้อมูลเฉพำะช่วงเดือน กันยำยน 2555 
ถึง ธันวำคม 2556 มำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์เท่ำนั้น เพื่อให้เห็นควำมเป็นไปของนักเขียนและแหล่งพื้นที่สื่อ
แต่ละรำยกำรในกรอบเวลำเดียวกัน ทั้งนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมได้ทั้งหมด ได้คัดเลือกมำน ำเสนอไว้ใน
ภำคผนวก เพื่อประโยชน์ในกำรสืบค้น เนื่องจำกข้อมูลในส่วนนี้มีรำยละเอียดปลีกย่อย จึงได้แบ่งออกเป็น
หมวดหมู่ 3 กลุ่มใหญ่ ตำมลักษณะของพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ตที่ข้อมูลปรำกฏ ได้แก่กลุ่มเว็บเพจ (หัวข้อ 2.1) 
กลุ่มเฟซบุ๊ก(หัวข้อ 2.2) และกลุ่มจำกเว็บYoutube (หัวข้อ 2.3)   

2.1กลุ่มเว็บเพจ: เป็นเว็บที่จัดสรรพื้นที่ด้ำนกำรวิจำรณ์ให้ โดยที่เจ้ำของเว็บเหล่ำนี้ ไม่ได้เป็นผู้
วิจำรณ์โดยตรงมีจ ำนวน 5 รำยกำร ซึ่งมีรำยกำรและรำยละเอียดดังนี้  

2.1.1 เว็บไซต ์pantip.com : เว็บบอร์ดสำธำรณะซึ่งถือก ำเนิดในปีพ.ศ.2540แห่งนี้ที่เป็นแหล่งใน
กำรแสดงข้อมูลข่ำวสำรและควำมคิดเห็นที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของประเทศน้ีได้เปิดพื้นที่ให้กับกำรน ำเสนอข้อมลู
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ข่ำว กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ตลอดจนกำรวิจำรณ์ทำงด้ำนผลงำนละครเวทีมำเป็นระยะเวลำยำวนำน ใน
ส่วนของเนื้อหำด้ำนละครเวที แต่ด้ังเดิมได้อยู่ในหมวดหมู่ห้องสนทนำที่ช่ือว่ำ เฉลิมไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวมกำร
พูดคุยทำงด้ำนบันเทิง วัฒนธรรม และศิลปะโดยทั่วไป และได้ย้ำยมำอยู่หมวดหมู่ที่ตั้งข้ึนใหม่ภำยหลังที่ช่ือว่ำ 
เฉลิมกรุง โดยได้แยกเอำหัวข้อด้ำน ดนตรี ทัศนศิลป์ และกำร์ตูนออกมำ รวมถึงละครเวทีด้วย (ซึ่งต่อมำหัวข้อ
ด้ำนทัศนศิลป์และกำร์ตูนก็ได้แยกออกไปพื้นที่เป็นห้องของตนเองอีก ส่งผลให้หัวข้อด้ำนละครเวทีดูเหมือน
หัวข้อเล็กๆที่เกำะกลุ่มกับหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเป็นส่วนใหญ่) ในต้นปีพ.ศ.2556ที่ผ่ำนมำได้เกิดกำร
ปรับรูปแบบครั้งส ำคัญ คือนอกเหนือจำกกำรแบ่งหมวดหมู่เป็นห้องสนทนำต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรได้ร่วม
พูดคุยกับคนที่มีควำมสนใจเดียวกัน ยังได้มีระบบกำรติดค ำค้นส ำคัญ ที่เรียกว่ำแท๊ก (tag) ท ำให้กำรพูดคุย
สำมำรถเป็นไปอย่ำงข้ำมหมวดหมู่ได้ เช่นหำกใส่ค ำแท็กไว้ว่ำละครเวที ดำรำนักแสดง ประวัติศำสตร์ ไป
ด้วยกัน ก็จะท ำให้กระทู้ที่ตั้งไว้สำมำรถอยู่ในหมวดหมู่“เฉลิมไทย”ที่เป็นพื้นที่ของหัวข้อด้ำนดำรำ และ
หมวดหมู่“ห้องสมุด” ที่เป็นพื้นที่ของด้ำนวิชำกำร ไปพร้อมๆกับหมวดหมู่“เฉลิมกรุง” ได้ ที่กระทู้ด้ำนละคร
เวทีสังกัดอยู่ได้ 

ในช่วงแรกของกำรปรับปรุงนี้ จำกกำรจัดหน้ำเว็บใหม่ ท ำให้ค ำค้นหั วข้อย่อยด้ำนละครเวทีใน
หมวดหมู่เฉลิมกรุงนั้นถูกซ่อนไว้ในจุดที่มองด้วยสำยตำในครั้งแรกไม่เห็น แต่จะต้องคลิกเข้ำไปค้นต่อในช่อง
กำรค้นหัวค ำแท็กต่ำงๆซึ่งมีหลำยค ำ และค ำว่ำ“ละครเวที”ถูกจัดไว้ในอันดับท้ำยๆ (ล่ำสุด ในปลำยปีพ.ศ.
2556 จำกค ำแท็กหัวข้อย่อยหลักรวม 17 ค ำ และค ำว่ำ ‘ละครเวที’ อยู่ในล ำดับที่ 16 ทั้งนี้ไม่นับค ำที่อยู่ใน
กลุ่มแท็กฮิตที่ตั้งตำมหัวข้อที่มำตำมกระแสช่ัวครำว ซึ่งได้จัดไว้ในกำรค้นอีกช่องด้ำนข้ำง )กำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวดูเหมือนน่ำจะส่งผลเสียต่อปริมำณกระทู้สนทนำด้ำนละครเวที เพรำะท ำให้เกิดกำรสืบค้นได้ยำกข้ึน
แต่ปรำกฏว่ำมีจ ำนวนกระทู้ตลอดปีพ.ศ.2556 มำกถึง 783 รำยกำร เท่ำกับเฉลี่ยได้ว่ำทุกวันจะมีกระทู้ใหม่สอง
กระทู้ที่มีค ำแท็กว่ำ ‘ละครเวที’ ติดอยู่ ซึ่งมำกกว่ำแต่เดิมมำก[ดู <http://pantip.com/tag/%E0%B8% 
A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B
5>]  

ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรที่ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ มีละคร ละครเพลง และกำรแสดงเวทีหลำยรำยกำรที่มี
ดำรำหรือนักร้องที่มีช่ือเสียงมำเป็นนักแสดงน ำ ท ำให้ผู้ที่ช่ืนชอบดำรำนักร้องเหล่ำนั้นได้ใช้โควตำกำรติดแท็ก
ค ำได้ถึงห้ำค ำในแต่ละกระทู้ โดยติดแท็กค ำว่ำ“ละครเวที” เข้ำไปด้วย นอกจำกนี้ ปรำกฏว่ำมีคนที่ใส่ค ำแท็ก
ผิดกลุ่มบ่อยครั้ง เช่นเป็นกระทู้ที่เกี่ยวกับละครโทรทัศน์และกำรแสดงแสงสีเสียง แต่ก็จัดมำเข้ำกลุ่มละครเวที
ด้วย ส่งผลให้กระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลงเข้ำมำอยู่ในกลุ่มหัวข้อต่ำงๆ จ ำนวนมำก ซึ่งปัญหำน้ีเป็นประเด็นใหญ่ใน
หลำยๆหมวดหมู่ของเว็บpantip.comหลังช่วงปรับปรุงระบบ แม้ว่ำทำงพนักงำนของเว็บได้แจ้งว่ำก ำลัง
รวบรวมข้อบกพร่องจำกระบบใหม่นี้เพื่อกำรปรับปรุง แต่ก็ส่งผลกระทบท ำให้เกิดควำมร ำคำญและลดควำมนำ่
ดึงดูดใจให้เข้ำมำใช้บริกำรในหน้ำกระทู้ต่ำงๆ รวมถึงหน้ำทำงด้ำนละครเวทีด้วย 
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นอกจำกนี้ กระทู้แทบจ ำนวนมำกเป็นกระทู้ที่มีลักษณะที่เข้ำมำช่ืนชมดำรำนักแสดง มำกกว่ำที่จะพูด
ถึงเนื้อหำของละคร ซึ่งส่วนมำกมักเป็นผลงำนของค่ำยละครขนำดใหญ่มำกกว่ำละครขนำดกลำง ละครขนำด
เล็ก หรือแม้แต่ละครนักศึกษำ ซึ่งหำกจะมี ก็เป็นเพียงแค่กำรเข้ำมำบอกกล่ำวประชำสัมพันธ์ มำกกว่ำกำร
ถกเถียงในเชิงประเด็น หรือไม่ก็เป็นกำรสอบถำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรแสดงโดยทั่วไป เช่นกำรขอ
ค ำแนะน ำเรื่องกำรซื้อตั๋วและกำรเลือกที่นั่งในกำรชม  

ในด้ำนเนื้อหำน้ัน มีกรณีที่น่ำสนใจที่เกี่ยวข้องกับกำรพูดถึงละครเวทีขนำดใหญ่ในเว็บpantip.comนี้
อยู่สองกรณี คือกรณีละครเพลง Miss Saigon และกรณีละครเพลง เลือดขัตติยำ ซึ่งทั้งคู่จัดโดยบริษัท Exact-
Scenario 

ส ำหรับกรณีละครเพลง Miss Saigon ที่จัดข้ึนเมื่อกลำงปีพ.ศ.2555นั้น สำมำรถดึงดูดควำมสนใจใน
กำรตั้งกระทู้ได้จ ำนวนหนึ่ง แต่กระทู้เหล่ำน้ันแทบทั้งหมดเป็นไปในด้ำนแสดงควำมนิยมชมชอบอย่ำงชัดเจน 
ไม่ปรำกฏกระทู้ที่แสดงควำมคิดเห็นเชิงอภิปรำยใกล้เคียงกับกรณีละครขนำดใหญ่เรื่องสี่แผ่นดินของค่ำย
เดียวกันในปีก่อนหน้ำ มีแค่เพียงกระทู้ที่ยกเอำบทควำมของอรรถ บุนนำคมำลงกระทู้เดียวที่พอมีกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเชิงอภิปรำยอยู่บ้ำง แต่ก็มีลักษณะตัดเอำเฉพำะตอนต้นของบทควำมมำและไม่ได้ลงเนื้อควำมต่อ
ให้จบ  

กระแสกำรตั้งกระทู้เพื่อแสดงควำมนิยมในดำรำนักแสดง ยิ่งเห็นได้ชัดในกรณีของละครเพลงเรื่อง 
เลือดขัตติยำถึงกับกำรตั้งดัชนีค ำช่วยค้นถึงละครเรื่องนี้โดยเฉพำะ โดยใช้ค ำว่ำ ‘เลือดขัตติยำ เดอะมิวสิคัล’ 
ซึ่งมีจ ำนวนได้ถึง 53 กระทู้ (นับตั้งแต่เดือน กันยำยน 2556 เมื่อมีกำรแถลงข่ำว จนเกิดกระแสในกำรตั้งกระทู้
เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ข้ึนมำ จนถึงสิ้นปีที่เป็นระยะที่ปิดข้อมูลกำรวิจัย แต่ยังพอมีกระทู้ที่ตั้งอีกจนถึงปลำย
มกรำคม 2557 เมื่อละครได้จบกำรแสดงรอบสุดท้ำยลง) ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมกระทู้อื่นๆ ที่ตั้งก่อนหน้ำที่จะมี
ค ำค้นน้ีข้ึนมำ และกระทู้ที่เกี่ยวข้องแต่ใส่ค ำค้นว่ำ ‘ละครเวที’ เฉยๆ และกระทู้ที่เขียนถึงนักแสดงน ำทั้งสอง
อย่ำง ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม) และ หนึ่งธิดำ โสภณ (หนูนำ) อีกจ ำนวนมำก เมื่อเทียบกับจ ำนวนกระทู้
ทั้งหมด 349 กระทู้ ในระยะกำรวิจัยน้ี ถือได้ว่ำ มีกระทู้เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ถึงเกือบครึ่งหนึ่ง ท ำให้สำมำรถตั้ง
ข้อสังเกตว่ำ ชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของประเทศได้เปลี่ยนบทบำทจำกกำรเป็นพื้นที่ทำงเลือกหนึ่ง
ของกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของละครเวทีขนำดเล็กและขนำดกลำง (ซึ่งก็ยังปรำกฏข้อมูลอยู่ แต่เป็นเพียง
แค่ระดับประชำสัมพันธ์ข้อมูล) ไปสู่กำรเป็นพื้นที่ของละครเวทีเชิงพำณิชย์ขนำดใหญ่ที่มีหัวข้อจ ำนวนมำก
เกี่ยวข้องกับควำมช่ืนชมในนักแสดง มำกกว่ำเนื้อหำของกำรแสดง  

ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำว ส่งผลให้กระทู้ที่เขียนแสดงควำมคิดเห็นเชิงวิจำรณ์ละครเวทีหำยไปจ ำนวนมำก
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนกำรเปลี่ยนแปลงระบบ แต่ยังคงมีกระทู้ด้ำนข่ำวสำร นอกจำกกำรประชำสัมพันธ์ของ
ละครค่ำยใหญ่แล้ว กระทู้ที่เหลือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ของบรรดำละครจำกสถำบันกำรศึกษำ ในขณะที่
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ข่ำวสำรของละครนอกกระแสกลับลดจ ำนวนลง ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะคอละครนอกกระแสได้หันไปใช้กำรสือ่สำร
ผ่ำนระบบเฟซบุ๊กกันเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงเทศกำลละครกรุงเทพครั้งที่ 11 ในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน 2556 นั้น แทบไม่มีกระทู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่ำวในเว็บpantip.comเลย  

ในด้ำนปริมำณ ในกรอบเวลำกำรวิจัยนี้ นอกจำกกระทู้ทั้งหมด 783 รำยกำรที่ได้ถูกรวบรวมไว้ให้
สืบค้นได้ หลังปรับปรุงระบบตั้งแต่วันที่1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2556 แล้ว มีกระทู้ที่เก็บเข้ำคลังในระบบ
เดิมในช่วงเดือนกันยำยน ถึงธันวำคม 2555 อีก 25 กระทู้ โดยที่ไม่สำมำรถสืบค้นกระทู้รำยกำรอื่นๆในช่วง
เดียวกันได้ เนื่องจำกระบบเดิม ไม่ได้มีพื้นที่เก็บให้กับรำยกำรที่ไม่ได้อยู่ในคลัง [ดู <http://2g.pantip.com/ 
cafe/chalermkrung/topicstockC.php?subgroup=3 >] 

ซึ่งท่ำมกลำงจ ำนวนกระทู้นับร้อยเหล่ำน้ี ผู้วิจัยพบกระทู้ที่น่ำสนใจจ ำนวน 12 รำยกำร ที่มีมิติของกำร
อภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์และรอบด้ำน (รำยละเอียดเกี่ยวกับกระทู้เหล่ำน้ี อยู่ในภำคผนวกที่ 7) ซึ่งช้ีให้เห็นว่ำ 
กำรโต้ตอบ กำรอภิปรำย และกำรตอบค ำถำมอย่ำงสร้ำงสรรค์ และใช้เหตุผลประกอบ ก็สำมำรถดึงดูดควำม
สนใจในกลุ่ม ‘ละครเวที’ ของห้องเฉลิมกรุงในเว็บ pantip.com ได้ และแสดงให้เห็นว่ำ แม้ว่ำควำม
เคลื่อนไหวของกลุ่ม ‘ละครเวที’ ในเว็บpantip.com ในช่วงหลังๆ จะเต็มไปด้วยกระทู้ของกำรแสดงละคร
เพลงขนำดใหญ่ และขำประจ ำที่เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นในยุคก่อนได้หันไปใช้ช่องทำงทำงเฟซบุ๊กเสียเป็น
ส่วนใหญ่ แต่เมื่อใดก็ตำม หำกมีใครที่สำมำรถตั้งประเด็นที่น่ำสนใจ แม้ว่ำจะเป็นไปในทำงลบหรือไม่
สร้ำงสรรค์ ก็สำมำรถดึงดูดคนให้เข้ำมำอภิปรำยได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ แสดงว่ำยังเป็นพื้นที่ของพลังเงียบทำงด้ำน
ละครเวทีอยู่ เพียงแต่รอให้มีคนเข้ำมำสร้ำงควำมเคลื่อนไหวที่น่ำสนใจเท่ำนั้น ตัวช้ีวัดคือจ ำนวนกำรโต้ตอบซึ่ง
มีหลำยสิบครั้งในแต่ละตัวอย่ำงที่ยกมำ เว้นแต่เพียงรำยกำรสุดท้ำยเท่ำนั้น ซึ่งยิ่งตอกย้ ำบทบำทที่ลดลงในกำร
เป็นสนำมกลำงของกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทำงด้ำนละครเวที 

2.1.2 ชุมชมละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง: เว็บนี้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2555 ข้อมูลส่วนใหญ่มุ่ง
ประชำสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลำงของกลุ่มละครและกลุ่มกิจกรรมในเครือข่ำยของคณะละครมะขำมป้อมที่ท ำ
กิจกรรมละครเพื่อชุมชน กำรศึกษำ และกำรพัฒนำ กระจำยอยู่ทั่วประเทศเป็นหลัก  [ดู <http://www. 
plian.in.th/>] แต่ปรำกฏว่ำมีบทควำมที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรแสดง กำรละครเพื่อกำร
พัฒนำ และยังมีบทวิจำรณ์แทรกอยู่ด้วย จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นที่น่ำติดตำมต่อไปว่ำเว็บนี้จะผลิตงำนวิจำรณ์
ออกมำอีกหรือไม่ รวมถึงจะลงช่ือผู้เขียนบทวิจำรณ์ว่ำคือใครอีกด้วยหรือไม่เพรำะไม่ได้ลงช่ือผู้เขียนไว้ 
นอกจำกนี้ลักษณะบทวิจำรณ์ที่ลงมีควำมเป็นบทควำมมำตรฐำน บำงช้ินมีควำมยำวกว่ำ1,600ค ำ และมีกำร
จับประเด็นพร้อมยกตัวอย่ำงจำกกำรแสดงมำประกอบกำรให้ควำมคิดเห็นอย่ำงครบถ้วน จึงอำจเป็นแหล่ง
ผลิตบทวิจำรณ์ที่มีคุณภำพอีกแหล่งหนึ่งได้ (ข้อมูลเกี่ยวกับบทควำมเหล่ำน้ี อยู่ในภำคผนวกที่ 8) 
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2.1.3. เว็บ Siam Intelligence : เป็นกิจกำรหนึ่งของ บ.สยำมอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จ ำกัด เริ่มเปิดมำ
ตั้งแต่ปี2552 โดยเน้นกำรท ำหน้ำที่เป็นคลังสมองภำคเอกชน โดยเน้นเนื้อหำทำงด้ำน กำรเมือง เศรษฐกิจ 
นโยบำยสำธำรณะ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเป็นหลัก ที่ผ่ำนมำ บทควำมส่วนใหญ่จะเน้นกำร
น ำเสนอข่ำวสำร บทวิเครำะห์ และบทสัมภำษณ์บุคคลที่โดดเด่นในสำขำต่ำงๆ ทั้งในรูปแบบบทควำม วีดิทัศน์ 
และไฟล์เสียงในหน้ำหลักของเว็บ มีหัวข้อย่อยให้เลือกอยู่ 8 หัวข้อ ได้แก่ Leader PR News Economics 
Politics Strategy Foreign Affairs Technology และ Culture ซึ่งบทวิจำรณ์ละครเวทีเป็นส่วนหนึ่งของ
หัวข้อนี้   

แม้ว่ำจะมีบทควำมและบทวิจำรณ์ทำงศิลปะแขนงต่ำงๆ มำตั้งแต่ขวบปีแรกของกำรเปิดหน้ำเว็บ แต่
เพิ่งจะมีบทวิจำรณ์กำรละครช้ินแรกที่ช่ือ I Sea / Flu-Fool : สิ่งที่ฉันเห็น ควำมเขลำที่แพร่ระบำดโดย ชญา
นิน เตียงพิทยากร ที่เผยแพร่วันที่26 กรกฎำคม 2554 ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะเนื้อหำของละครที่มุ่งเน้นประเด็น
ทำงด้ำนสังคม-กำรเมือง ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักของเว็บ [ดู <http://www.siamintelligence.com/ i-sea-
flu-fool-review/>] ซึ่งเมื่อกลำงปี ชญำนินก็ได้เขียนอีกหนึ่งบทควำมดังที่กล่ำวไปแล้ว และเริ่มมีบทวิจำรณ์
จำกคนอื่นๆ ถัดมำต้ังแต่ช่วงกลำงปี 2556 ที่ผ่ำนมำ ดังที่รำยงำนไป อย่ำงไรก็ตำม ผู้ที่เขียนบทควำมเป็นผู้ที่มี
ช่องทำงในกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์ของตนเองอยู่บ้ำงแล้ว คือ กัลปพฤกษ์ นักวิจำรณ์ภำพยนตร์ที่ช่วงหลังเริ่ม
หันมำเขียนบทวิจำรณ์ละครเวที และศรชัย  (นักวิจำรณ์และนักวิชำกำรอิสระ ที่ได้รำยงำนไปในหัวข้อ 2.1.4) 
มีขำจรอยู่สองคน คือ แบ๊งค์ งามอรุณโชติ ที่เป็นอำจำรย์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำ (ธนบุรี) ซึ่งเป็นนักวิชำกำร/นักคิดรุ่นใหม่ที่มีผลงำนทำงสังคมศำสตร์เผยแพร่อยู่เป็นจ ำนวนมำก 
และผู้ไม่ออกนำม (ข้อมูลเกี่ยวกับบทวิจำรณ์จ ำนวน 6 รำยกำรเหล่ำน้ี อยู่ในภำคผนวกที่ 9) 

กระบวนกำรน ำเสนอบทควำมของเว็บ Siam Intelligence นี้เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปน ำเสนอ
ผลงำนเพื่อพิจำรณำลงเผยแพร่ได้ ซึ่งเป็นที่น่ำสนใจว่ำ บทวิจำรณ์ละคร (รวมถึงศิลปะสำขำอื่น) ทีได้ลง มักจะ
เกี่ยวข้องกับผลงำนที่มีเนื้อหำเชิงวิพำกษ์สังคม-กำรเมืองเป็นหลัก  

2.1.4เว็บประชาไท: เป็นเว็บหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ที่น ำเสนอข่ำวสำร บทควำม บทวิจำรณ์และบท
สัมภำษณ์ ที่เน้นหนักด้ำนสังคม-กำรเมือง มำตั้งแต่ปี 2547 บทควำมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรละคร จะปรำกฏ
ในกลุ่มหัวข้อ วัฒนธรรม/บันเทิง จำกทั้งหมด 10 หัวข้อ (อันอื่นได้แก่ เศรษฐกิจ/กำรเมือง ต่ำงประเทศ 
แรงงำน สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง ไอซีที สิทธิมนุษยชน สำระ+ภำพ และ ข่ำว/บทควำม) ซึ่งมีจ ำนวนบทควำม
เกี่ยวกับกำรละครทั้งหมดสำมรำยกำร (ข้อมูลเกี่ยวกับบทควำมเหล่ำน้ี อยู่ในภำคผนวกที่9)ที่จริงมีบทควำมอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกำรละคร แต่ไม่ใช่เป็นบทวิจำรณ์ และอยู่นอกกรอบเวลำกำรวิจัยครั้งนี้ จึงมิได้น ำมำรวมไว้ จำก
ทั้งสำมรำยกำร จะเห็นได้ว่ำ เมตตำ วงศ์วัต (รวมถึงของรำยกำรอื่นก่อนหน้ำ) เป็นนักข่ำวของเว็บเอง มีเพียง 
รับขวัญ ธรรมบุษดี (บัณฑิตจำกคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ มหำบัณฑิตด้ำนกำรละครจำกสหรำชอำณำจักร 
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สมำชิกและนักแสดงจำกกลุ่มละคร Pastel Theatre และอำจำรย์พิเศษด้ำนกำรละคร คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
ม.ธรรมศำสตร์) เท่ำนั้นที่มีพื้นฐำนกำรศึกษำและประสบกำรณ์โดยตรงด้ำนกำรละคร แม้ว่ำเมื่อเทียบกับเว็บ 
Siam Intelligence จะเห็นได้ว่ำเว็บนี้ยังไม่ได้แสดงบทบำทกำรเป็นพื้นที่วิจำรณ์ส ำหรับศิลปะกำรละครอย่ำง
เต็มตัว แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในอนำคต โดยเฉพำะหำกรับขวัญ และคนอื่นๆ สนใจที่จะส่งบทควำมมำ
ลงในระยะต่อไป ซึ่งเป็นบทบำทที่น่ำสนใจหำกเกิดข้ึน เนื่องจำกเป็นเว็บที่มีฐำนผู้อ่ำนจ ำนวนมำก และมี
บทบำทสูงในบริบทสังคมกำรเมืองร่วมสมัย 

 แต่กระนั้น กำรจัดหมวดหมู่ย่อยเพื่อหัวข้อด้ำนศิลปะกำรละครของเว็บนี้ยังไม่มี มีแต่กำรอิงดัชนี
ค ำค้น ที่เรียกว่ำกำรติด แท็ก(tag) ส ำหรับรำยกำรที่ผู้วิจัยค้นมำได้นั้น ใช้วิธีค้นผ่ำนดัชนีค ำค้นสองค ำ คือ 
‘ละคร’ และ ‘คณะละคร’ ซึ่งจำกรำยกำรที่ปรำกฏยังมีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์ และกำรแสดง
ทอลก์โชว์ เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย  

มองโดยภำพรวมแล้ว ทั้งสองเว็บ คือ Siam Intelligence และ ประชำไท มีต้นก ำเนิดมำจำกพื้นที่
ของคนที่สนใจเนื้อหำทำงด้ำนมิติสังคมกำรเมืองร่วมสมัยเป็นหลัก แต่เนื่องจำกต้องกำรให้มีเนื้อหำที่กว้ำงขวำง
และหลำกหลำยมำกขึ้น เว็บทั้งสองจึงด ำเนินรอยตำมเว็บข่ำวสำรที่คล้ำยคลึงกันนี้ในตะวันตก ที่มักมีหมวดหมู่
ของบทควำมด้ำน ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้อ่ำน เพื่อให้เกิดควำมผ่อนคลำย 
ในช่วงเริ่มแรก มักเป็นบทควำมด้ำนภำพยนตร์และวรรณกรรมเป็นตัวเริ่มต้น เนื่องจำกเป็นสื่อศิลปะกระแส
หลัก ตำมมำด้วยทัศนศิลป์ และในช่วงหลัง ถึงได้เพิ่มเติมเนื้อหำทำงด้ำนกำรละครเข้ำมำ โดยเริ่มจำกละครที่
วิพำกษ์ปัญหำสังคมและบ้ำนเมืองเป็นหลักก่อน (ซึ่งทั้งสองเว็บก็อยู่ในพัฒนำกำรข้ันนี้ ) แล้วค่อยครอบคลุม
ละครแนวอื่นๆในภำยหลัง ซึ่งคงต้องจับตำมองต่อไปว่ำพื้นที่ด้ำนกำรวิจำรณ์ละครในเว็บทั้งสองนี้จะพัฒนำไป
ในทิศทำงใดในอนำคต   

2.1.5 : สินีนาฏ เกษประไพ : หัวหน้ำกลุ่มละครพระจันทร์เสี้ยวที่ได้รับรำงวัลศิลปินศิลปำธรผู้นี้นับ
ได้ว่ำเป็นนักกำรละครที่ใช้ประโยชน์จำกสื่ออินเทอร์เน็ตมำกที่สุดคนหนึ่ง ผู้วิจัยพบว่ำบล็อกของสินีนำฏเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับตำรำงกำรแสดงละครเวทีในโลกออนไลน์มำกที่สุดส ำหรับภำคภำษำไทย 
แม้ว่ำนักกำรละครคนอื่นจะหันไปสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยเฟซบุ๊กเป็นส่วนใหญ่ แต่สินีนำฏก็ยังใช้บล็อกควบคู่กับ
ระบบเฟซบุ๊ก[ดู <https://www.facebook.com/sineenadh.keitprapai>] และยังคงท ำกำรปรับปรงุข้อมลู
ในบล็อกของเธออยู่เสมอ ในระยะแรกเธอตั้งช่ือบล็อกของเธอว่ำ Somewhere in the Moon [ดู 
<http://somemoon.wordpress.com/>] ซึ่งด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ 2550 – กุมภำพันธ์ 
2554 และได้ย้ำยมำใช้บล็อกที่ช่ือว่ำ nadcrescentmoonเรื่องเล็กเล็กตำมรำยทำง ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 
2554 จนปัจจุบัน [ดู <http://sineenadh.wordpress.com/>] ซึ่งได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ ข่ำว
ละครเวที บันทึกนักเขียน พระจันทร์เสี้ยว หนังสือหนังหำ หน้ำเวที และหลังเวที  

http://somemoon.wordpress.com/
http://sineenadh.wordpress.com/
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ซึ่งในช่วงกำรเก็บข้อมูลระยะนี้ ตั้งแต่เดือน กันยำยน 2555 ถึง ธันวำคม 2556 สินีนำฏสำมำรถ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรกำรแสดงในหัวข้อข่ำวละครเวทีได้  54รำยกำร แม้ว่ำลักษณะกำรเขียนดังกล่ำว
ยังไม่เข้ำข่ำยเป็นบทควำมวิจำรณ์ แต่สินีนำฏก็ได้ใส่เครื่องหมำย ‘ควำมคิดเห็น’ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้อ่ำนได้
แสดงควำมคิดเห็นต่อข่ำวสำรได้ด้วย และพบว่ำได้ปรำกฏกำรเขียนแสดงเชิงทัศนะของตัวสินีนำฏเองอยู่
ประปรำย 

2.2กลุ่มเฟซบุ๊ก : ส ำหรับแวดวงละครเวทีขนำดเล็กแล้ว เครือข่ำยเฟซบุ๊กกลำยเป็นช่องทำงหลัก ทั้ง
ในด้ำนกำรสื่อสำรทั่วไป กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมกึ่งวิจำรณ์ด้วย 
นอกเหนือจำกหน้ำเฟซบุ๊กของนักวิจำรณ์รำยบุคคลที่ได้น ำเสนอไปแล้วในหัวข้อ2.1ข้ำงต้นผู้วิจัยได้สำมำรถ
รวบรวมข้อมูลได้จ ำนวนหนึ่งของเฟซบุ๊กที่มีมิติเกี่ยวข้องและส่งเสริมกำรวิจำรณ์ จำกกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนด 
และได้แบ่งข้อมูลกลุ่มนี้ออกเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กส่วนบุคคลของผู้ผลิตงำนวิจำรณ์ (หัวข้อ 2.2.1) กลุ่มแฟนเพจ
พื้นที่เปิดกลำง(หัวข้อ 2.2.2) กลุ่มแฟนเพจของคณะละคร(หัวข้อ 2.2.3)กลุ่มแฟนเพจของชมรมนักวิจำรณ์
(หัวข้อ 2.2.4) กลุ่มหน้ำแฟนเพจช่ัวครำวและหน้ำเฟซบุ๊กที่ใช้ระบบeventเพื่อเชิญดูละคร(หัวข้อ 2.2.5)และ 
กลุ่มสนทนำ(หัวข้อ 2.2.6) 

2.2.1 กลุ่มเฟซบุ๊กส่วนบุคคลของผู้ผลิตงานวิจารณ์:พบนักเขียนที่ผลิตงำนวิจำรณ์และข้อเขียนเชิง
วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตแต่เพียงอย่ำงเดียว(ส ำหรับผลงำนละครเวที) จ ำนวน 5 คน และมีเพียงหนึ่งคน
เท่ำนั้นที่เป็นรำยกำรใหม่ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้   

2.2.1.1พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์: เจ้ำของนำมปำกก King Lear ในเว็บ pantip.com เป็นหนึ่งใน
นักเขียนบทวิจำรณ์ที่อำศัยสื่ออินเทอร์เน็ตเผยแพร่แต่เพียงอย่ำงเดียว โดยที่มีปริมำณงำนเขียนจ ำนวนมำก
ที่สุด และมีควำมถ่ีของกำรเขียนอย่ำงสม่ ำเสมอมำกที่สุด เฉลี่ยเดือนละหนึ่งช้ิน โดยไม่ได้น ำบทวิจำรณ์ไปลงซ้ ำ
ในสื่อสิ่งพิมพ์ลำยลักษณ์ฉบับใด นับว่ำเป็นผู้ที่มุ่งมั่นผลิตผลงำนวิจำรณ์ผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่อง และ
จับงำนละครเวทีเป็นหลัก มีงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์น้อยช้ิน นอกจำกนี้ ลักษณะงำนเขียนของเขำมีลักษณะเอำ
จริงเอำจัง มีเหตุผลและตัวอย่ำงประกอบในกำรอธิบำย มีควำมยำวพอสมควร ผู้วิจัยรวบรวมบทควำมของพงษ์
พันธ์ได้จ ำนวน 29 ช้ิน ซึ่งสำมำรถสืบค้นได้ที่หน้ำ notes ในหน้ำเฟซบุ๊กของเขำ [ดู <https://www. 
facebook.com/nung.phongpan/notes>] 

ในช่วงที่ผ่ำนมำ อดีตสมำชิกและนักแสดงของสถำบันศิลปะเพื่อกำรพัฒนำ(มำยำ) ที่ปัจจุบันท ำงำน
ประจ ำในบริษัทประชำสัมพันธ์เอกชนที่หันมำจับงำนวิจำรณ์ผู้นี้เริ่มได้กระแสตอบรับจำกบุคคลในวงกำรละคร
เวทีต่องำนเขียนของเขำมำกข้ึน บำงครั้งถึงกับมีกำรเขียนโต้ตอบในท้ำยกระทู้บทวิจำรณ์ระหว่ำงตัวศิลปิน
เจ้ำของผลงำนกับตัวพงศ์พันธ์เองด้วย แต่ก็ยังมีเนื้อหำเป็นลักษณะทักทำยและขอบคุณในกำรที่พงศ์พันธ์ให้
เกียรติเขียนถึง จำกข้อมูลดังกล่ำวช้ีให้เห็นว่ำพงศ์พันธ์ยังคงเป็นนักวิจำรณ์ที่ด ำรงควำมเป็นกลำง และได้รับ
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กำรยอมรับจำกคนในวงกำร โดยอำศัยทุนและควำมสนใจส่วนตัวในกำรดูละคร อีกทั้งยังต่อยอดประสบกำรณ์
ด้วยกำรไปดูกำรแสดงที่ต่ำงประเทศ และน ำมำเขียนถึงในบทควำม/บทวิจำรณ์ของเขำอีกด้วย โดยใน
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เขำได้เขียนถึงกำรเดินทำงไปนครนิวยอร์กเพื่อชมละครเวทีเป็นครั้งแรกของเขำ โดยหยิบ
ยกละครเพลงเรื่อง Spider-Man เป็นกรณีศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม ในระยะนี้เขำไม่ได้หันกลับไปใช้พื้นที่เดิมอย่ำง
เว็บ pantip.com แต่อย่ำงใด  ข้อมูลเกี่ยวกับงำนเขียนของพงศ์พันธ์ทั้งหมด อยู่ที่ภำคผนวกที่10 

2.2.1.2 ชญานิน เตียงพิทยากร: นักวิจำรณ์เจ้ำของนำมแฝงnanoguyที่เริ่มจำกเขียนวิจำรณ์
ภำพยนตร์ลงบล็อก bloggangก่อนแล้วค่อยย้ำยมำที่exteen blog [ดู <http://nanoguy.exteen.com/>] 
และยังเป็นคอลัมนิสต์ประจ ำให้กับนิตยสำรStarpicsเช่นเดียวกับระยะที่ผ่ำนมำ เขำจับงำนวิจำรณ์ละครเวที
เป็นงำนรอง และลงในเฉพำะพื้นที่หน้ำเฟซบุ๊กของเขำ โดยใช้วิธีจัดไว้ในกลุ่มอัลบั้มรูปภำพ เพื่อควำมสะดวก
ในกำรสืบค้น [ดู < http://www.facebook.com/nanoguy0612#!/notes/chayanin-tiangpitayagorn>] 
ซึ่งมีข้อเขียนเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์งำนละครทั้งสิ้นจ ำนวน รำยกำร 43 (รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเขียนเหล่ำนี้อยู่
ในภำคผนวกที่ 11) 

ชญำนินจะเริ่มต้นข้อเขียนของเขำด้วยช่ือกำรแสดง ช่ือศิลปินเจ้ำของผลงำน และเกรดที่เขำให้โดย
ไม่ได้ตั้งช่ืองำนเขียนให้มีสีสันแต่อย่ำงใด โดยพื้นแล้ว บัณฑิตสำขำรัฐศำสตร์จำกจุฬำฯผู้นี้ไม่ได้มีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรผลิตงำนละครโดยตรง จึงนับว่ำเป็นนักวิจำรณ์ที่มำจำกนอกวงกำรอย่ำงแท้จริง แต่กระนั้นข้อเขียน
ของเขำก็อำจจะมองได้ว่ำเป็นงำนวิจำรณ์เต็มรูปแบบหรือไม่ เพรำะมีควำมยำวจ ำกัดตำมขอบเขตที่ระบบเฟ
ซบุ๊กเอื้อให้เขียนได้จ ำกัดค ำ นอกเหนือไปจำกประเด็นเรื่องระดับภำษำที่ใช้ ซึ่งมีลักษณะของกำรเขียนแบบ
บอกเล่ำควำมรู้สึกส่วนตัวอยู่บ่อยครั้ง 

สิ่งที่น่ำสนใจคือชญำนินได้ผลิตบทวิจำรณ์ขนำดยำวส ำหรับละครเรื่อง “บ้ำนcultเมืองcult” ของ
คณะ New Theatre Society โดยเฉพำะ ซึ่งเขำได้เช่ือมต่อข้อมูลจำกบทควำมเดียวกันที่ลงในเว็บของกลุ่ม 
Siam Intelligence ซึ่งเขำเป็นนักเขียนรับเชิญประจ ำอยู่ มำลงในหน้ำเฟซบุ๊กของเขำ เห็นได้ว่ำชญำนินช่ืนชม
ละครเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพรำะได้คะแนนจำกเขำถึง A++++++++…  ลักษณะกำรเขียนก็มีควำมตั้งใจและใส่ใจ
ในกำรให้ประเด็นและรำยละเอียดจนกลำยเป็นบทควำมที่มีควำมยำวกว่ำ2,200ค ำ [ดู <http://www. 
siamintelligence.com/cult-country-review/ >] ทั้งนี้ช้ีให้เห็นว่ำนักวิจำรณ์ภำพยนตร์และละครเวทีที่
ผลิต จ ำนวนมำกทำงอินเทอร์เน็ตผู้นี้มีช่องทำงและมีควำมประสงค์ที่จะผลิตบทวิจำรณ์ละครเวทีขนำดยำว
เหมือนกัน หำกมีเรื่องใดเรื่องใดที่สร้ำงควำมประทับใจให้เขำได้มำกพอ 

อย่ำงไรก็ตำม ชญำนินไม่ได้ผลิตบทวิจำรณ์ขนำดยำวลงช่องทำงอื่นใดอีก และเมื่อเดือน มิถุนำยน 
2556 อีกทั้งในบทควำมที่เขำยังได้เขียนถึงละครเรื่อง นักกำรละครต้องตำย  โดยทิ้งไว้แต่เพียงข้อควำมว่ำ “ไว้
ค่อยมำเขียน” อีกด้วย ซึ่งเขำไม่ได้กลับมำเขียนแต่อย่ำงใด ซึ่งสำมำรถมองในเชิงวิพำกษ์ได้ว่ำ ชญำนินได้วำง
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บทบำทของควำมเป็นทำงกำรของหน้ำเฟซบุ๊กของเขำอยู่ในระดับใด ถึงได้แสดงมุมมองในเชิงให้คะแนนกับ
ละครเรื่องนี้ (คือได้ A) แต่ไม่ได้กลับมำเขียนแจงในเชิงรำยละเอียด 

จุดเด่นของชญำนินอีกประกำรคือ เขำจะมีธรรมเนียมกำรจัดอันดับผลงำนต่ำงๆที่เขำช่ืนชอบในช่วง
ปลำยปี ซึ่งด ำเนินมำตลอดต้ังแต่ระยะปี 2554 ในช่วงระยะที่เก็บข้อมูลนี้น้ัน ในปลำยปี2555 เขำได้รวบรวมไว้ 
12 เรื่อง ในบทควำม Top 12 : Stage Play 2012 และ ในปลำยปี 2556 นั้น เขำได้รวบรวมไว้ 13  เรื่อง ใน
บทควำม “Top 12 (+1) : Stage Play 2013” โดยมีเรื่องที่ไม่ติดอันดับแต่สมควรได้รับกล่ำวถึง(Special 
Mention) 6เรื่อง ศิลปินที่มีกำรแสดงยอดเยี่ยม(Great Performances) 13 คน และกำรแสดงของกลุ่ม
นักแสดงทั้งเรื่องที่ยอดเยี่ยม (Ensemble)  อีก 3 กลุ่ม  รวมถึงรำงวัลยอดแย่ (WTH of the Year) 1 เรื่อง [ดู
<http://www.facebook.com/nanoguy0612#!/notes/chayanin-tiangpitayagorn/top-12-stage-
play-2012/10152389999705217>แ ล ะ  <https://www.facebook.com/notes/chayanintiangpitay 
agorn/top-12-1-stage-play-2013/10153628749060217>] ทั้งนี้กำรจัดอันดับสรุปท้ำยปีดังกล่ำว ได้
ปรำกฏไปพร้อมกับหัวข้ออื่นๆทำงด้ำนภำพยนตร์ เช่น หมวดนักแสดงดีเด่น ภำพยนตร์สั้นและภำพยนตร์สำร
คดี ฯลฯ [ดู <https://www.facebook.com/nanoguy0612/ notes>]  

ในกำรจัดอันดับเหล่ำน้ี ในส่วนของงำนละครเวที ชญำนินได้กล่ำวว่ำ มำจำกฐำนข้อมูลของกำรได้ดู
ละครในปี 2556 ทั้งหมดที่ผ่ำนมำเป็นจ ำนวนถึง 46 เรื่อง ซึ่งนอกเหนือเหล่ำบรรดำนักเขียนที่เขียนให้กับ
นสพ.Bangkok Post และThe Nationแล้ว ยังไม่เคยปรำกฏว่ำมีนักวิจำรณ์ท่ำนใดที่เคยท ำกำรรวบรวม
ผลงำนละครเวทีในรอบปีที่ตนเองชอบเสมือนกึ่งกับกำรให้รำงวัลส่วนตัวเช่นนี้มำก่อน ซึ่งกำรที่จะสำมำรถ
แสดงทัศนะเชิงประมวลผลงำนในรอบปีเช่นน้ีได้ จะต้องมีควำมมั่นใจในระดับหนึ่งว่ำตนเองได้ดูผลงำนมำเป็น
จ ำนวนที่พอเพียง จะมีบ้ำงก็เพียงพงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์กับบทควำม ควำมทรงจ ำกำรดูละครปี 2555 ที่
เผยแพร่ในเดือนมกรำคม 2556 ดังที่ยกมำให้หัวข้อข้ำงต้น แต่ก็ไม่ได้เป็นกำรแสดงทัศนะในเชิงคัดสรรผลงำน
ดีเด่น ดังที่ชญำนินกระท ำ จึงนับได้ว่ำเป็นควำมพยำยำมสร้ำงจุดพัฒนำกำรในกำรเป็นนักวิจำรณ์ละครเวทีที่
น่ำสนใจ  

ข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่งคือ แม้ว่ำละครเวทีจะมีจ ำนวนมำกในช่วงปลำยปี2556ที่ผ่ำนมำ แต่ชญำนิ
นเลือกที่จะเขียนถึง (รวมถงึอำจจะเลือกดู) เฉพำะเรื่องของนักกำรละครที่เขำคุ้นเคยและมีช่ือเสียงเท่ำนั้น เห็น
ได้จำกระดับคะแนนที่เขำให้จะอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีเรื่องไหนเป็นผลงำนของนักกำรละครรุ่น
ใหม่เลย  

2.2.1.3 พัธรพงศ์ เลิศปัญญาธรรม: เจ้ำของบัญชีเฟซบุ๊กที่ช่ือ Kim Patcharapongเป็นบัณฑิตสำขำ
วิชำเอกภำษำฝรั่งเศส มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่เพิ่งจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ2555 ที่ผ่ำนมำ และเคยได้
ร่วมกิจกรรมดูละคร ”บุรุษริษยำ” ที่โรงละคร Democracy Theatre ที่ทำงสำขำกำรละครฯได้จัดเมื่อเดือน
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พฤศจิกำยน พ.ศ.2555 เพื่อเก็บข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมกำรใช้เฟซบุ๊กกับกำรเขียนบทวิจำรณ์ในกลุ่มเยำวชน
รุ่นใหม่ ซึ่งหลังจำกร่วมกิจกรรมนั้น ทำงพัธรพงศ์ได้ผลิตผลงำนวิจำรณ์ละครมำกมำยหลำยเรื่อง โดยเก็บไว้ใน
หมวดรูปภำพ จ ำนวนทั้งสิ้น 72รำยกำร และนับว่ำเป็นผู้ที่เขียนงำนวิจำรณ์มำกที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของพ.ศ.
2556 เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งนักเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์และในสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยกันเอง  [ดู <https://www. 
facebook.com/kim.pattaraphong/media_set?set=a.561993297162309.141004.100000549322 
906&type=3 >](รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเขียนเหล่ำน้ีอยู่ในภำคผนวกที่12) 

แม้ว่ำรูปแบบกำรน ำเสนอบทควำมของพัธรพงศ์จะมีควำมคล้ำยคลึงกับชญำนินอยู่หลำยประกำร เช่น
กำรตั้งช่ืองำนเขียนตำมช่ือละครที่เขียนถึง ธรรมเนียมกำรให้เกรดงำน กำรใช้ภำษำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร และ
ควำมก้ ำกึ่ งของกำรเป็นงำนวิจำรณ์กับบันทึกประสบกำรณ์กำรดูละคร แต่จุดต่ำงคือพัธรพงศ์พอมี
ประสบกำรณ์ในกำรผลิตงำนละครเวทีอยู่บ้ำง ทั้งในช่วงมัธยมและมหำวิทยำลัย ท ำให้มุมมองของเขำออกมำ
ในแนวทำงของกำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรผลิต นอกเหนือจำกจับประเด็นทำงเนื้อหำควำมคิดในละคร  

นอกเหนือไปจำกเรื่องปริมำณแล้ว จุดเด่นของพัธรพงศ์ คือกำรให้ควำมส ำคัญกับละครของนักศึกษำ 
แต่อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกกลำงเดือนตุลำคมแล้ว เขำไม่ได้ผลิตงำนวิจำรณ์ออกมำอีกเลย ส่วนหนึ่งเป็น
เพรำะพัธรพงศ์ได้เริ่มงำนประจ ำในนิตยสำรรำยเดือนแห่งหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งที่น่ำสนใจคือ เขำได้ทิ้งข้อควำม
เพียงแค่ว่ำ “เดี๋ยวเขียน” ในช้ินงำนที่พูดถึงละคร เรื่องเล่ำจำกหิ่งห้อย/Blind Theatre และข้อควำมว่ำ 
“ก ำลังเขียน” ส ำหรับละครเรื่อง “ปิ๊ก กะแอน”โดยที่ไม่ได้กลับมำเขียนต่อแต่อย่ำงใด  [ดู<https://www. 
facebook.com/kim.pattaraphong/media_set?set=a.561993297162309.141004.1000005493229
06&type=3 >] ซึ่งท ำให้สำมำรถตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกันกับชญำนินที่ท ำแบบเดียวกัน ว่ำมีจุดยืนในควำมเป็น
ทำงกำรของกำรสื่อสำรในงำนเขียนของตนเองเฟซบุ๊กอย่ำงไร  

2.2.1.4 ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย: ก่อนหน้ำนี้ มหำบัณฑิตสำขำศิลปกำรละครจำกอักษรศำสตร์ จุฬำฯ 
นักปฏิบัติกำรละครเพื่อชุมชน และอำจำรย์พิเศษคณะศิลปกรรมศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ผู้นี้มักจะลงบทวิจำรณ์
ของเขำไว้ในบล็อกส่วนตัว แต่ต้ังแต่ต้นปี2556 เป็นต้นมำ โดยเขำได้หันมำลงงำนเขียนของเขำในพื้นที่เฟซบุ๊ก
เป็นหลัก โดยมีบทวิจำรณ์ทั้งหมดในระยะที่เก็บข้อมูลเป็นจ ำนวน 4 รำยกำร และมีบทควำมที่ไม่ใช่บทวิจำรณ์ 
แต่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงอีก 3 รำยกำร [ดู <https://www.facebook.com/sonny.chatwiriyachai 
/notes>](รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเขียนเหล่ำน้ีอยู่ในภำคผนวกที่ 13) 

อย่ำงไรก็ตำม หลังจำก สิงหำคม 2556 แล้ว ศรชัยกลับไม่ผลิตผลงำนใดๆ ออกมำในหน้ำเฟซบุ๊กของ
เขำให้ตอ่เนื่องจำกระยะก่อนหน้ำ ส่วนหนึ่ง นอกเหนือจำกภำระงำนสอนที่เพิ่มข้ึนในฐำนะอำจำรย์พิเศษที่ ม.
ธรรมศำสตร์ และเป็นเพรำะศรชัยได้เข้ำร่วมเป็นนักแสดงให้กับละครหลำยเรื่องที่ผ่ำนมำ อีกทั้งยังประกอบ
กิจกรรมละครเชิงปัญหำสังคมลงชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นควำมสนใจอีกด้ำนหนึ่งที่โดดเด่นของเขำ [ดู < 
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https://www.facebook.com/sonny.chatwiriyachai/notes>] แต่ผู้วิจัยได้พบข้อมูลใหม่ว่ำศรชัยได้ผลิต
คลิปวิดีโอกำรวิจำรณ์ละครเวทีในเครือข่ำย youtubeจ ำนวนหนึ่งภำยใต้ ช่ือบัญชีว่ำ  ”Sornchai 
Chatwiriyachai” มีจ ำนวน 2 รำยกำร (จำกจ ำนวนคลิปที่เขำโพสต์ไว้ทั้งหมด 44 รำยกำร) ได้แก่ 1) วิจำรณ์
ละครเวที คิมจองอิลตำยแล้ว(เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2556)  [ดู <https://www.youtube.com/ 
watch?v=0CSxJYTaH5w>] และ 2) วิจำรณ์ละครโรมูลุส(เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2556) [ดู <https:// 
www.youtube.com/watch?v=yDdPfHfDmXg>] 

แม้ว่ำระดับจ ำนวนผู้ชมจะมีเพียง300กว่ำครั้งกำรเยี่ยมชม แต่ก็ถือได้ว่ำเป็นคนแรกที่น ำสื่อyoutube 
มำใช้ในกำรวิจำรณ์ละครเวทีอย่ำงจริงจัง และใช้รูปแบบกำรน ำเสนออย่ำงง่ำยๆ คือกำรนั่งพูดกับกล้องอยู่คน
เดียว โดยไม่มีภำพประกอบแต่อย่ำงใด แต่เป็นที่น่ำเสียดำยที่เขำไม่ได้มีรำยกำรเช่นน้ีอีกในระยะครึ่งปีหลัง ซึ่ง
เป็นช่วงที่มีรำยกำรกำรแสดงจ ำนวนมำก และไม่มีใครเขียนแสดงควำมคิดเห็นโต้ตอบกับกำรแสดงออกเขำทั้ง
สองครั้ง    

2.2.1.5 ธรรมจักร พรหมพ้วย: ข้อมูลเกี่ยวกับอำจำรย์ทำงด้ำนนำฏศิลป์ไทยของคณะศิลปกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงผู้นี้ ได้ถูกน ำเสนอมำตั้งแต่ในรำยงำนระยะ18เดือนในช่วงครึ่งแรกของ
โครงกำรวิจัย ถึงกำรใช้ช่องทำง youtube และเครือข่ำยเฟซบุ๊กของเขำในกำรเผยแพร่กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย
ที่ส ำคัญโดยเน้นเพื่อประโยชน์ทำงกำรเรียนรู้ ในระยะกำรเก็บข้อมูลครั้งนี้ พบข้อมูลเพิ่มเติมสองกลุ่มหลัก
ด้วยกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มบทวิจำรณ์ในหน้ำเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขำ จ ำนวน 5 รำยกำร[ดู <https://www. 
facebook.com/thummachuk/notes>] (รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเขียนเหล่ำน้ีอยู่ในภำคผนวกที่ 14) 

รำยกำรทั้งหมดล้วนแต่เกี่ยวข้องกับผลงำนกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย ซึ่งนับผู้เขียนงำนวิจำรณ์ในแนวนี้
ในปัจจุบันค่อนข้ำงยำก แต่ถือว่ำผลงำนของธรรมจักรยังขำดควำมต่อเนื่อง แต่นับว่ำเป็นสิ่งที่น่ำสนใจที่มีผู้
สำมำรถผลิตงำนวิจำรณ์ลำยลักษณ์เกิดข้ึนในแวดวงศิลปะกำรแสดงแนวประเพณีนิยมที่ยังติดกรอบของ
วัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ในที่สำธำรณะอยู่   

รำยกำรอีกกลุ่มรำยกำรหนึ่งของธรรมจักร คือกำรที่เขำรวบรวมบทควำม ข้อเขียน และเอกสำร
ประกอบกำรไว้ในเครือข่ำยเว็บIssue ซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริกำรพื้นที่ให้อัพโหลดเอกสำรมำเก็บไว้ได้โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย ซึ่งมีจ ำนวนรำยกำรที่เขำอัพโหลดข้ึนทั้งหมด 178 รำยกำร และมีผู้ติดตำม(followers) จ ำนวน 35 
คน จ ำนวนรำยกำรเหล่ำน้ี แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ บทควำมหรือเอกสำรประกอบกำรสอนของเขำเอง ซึ่ง
มีจ ำนวนรำว 40 เปอร์เซ็นต์ และบทควำมหรือเอกสำรหรือหนังสือของผู้อื่นซึ่งไม่ติดเงื่อนไขด้ำนลิขสิทธ์ิ  [ดู 
<http://issuu.com/thummachukprompuay>] ควำมน่ำสนใจอยู่ที่มีบทควำมหลำยช้ินที่เกี่ยวข้องกับ
ฐำนควำมรู้ที่จ ำเป็นที่ต้องใช้ในกำรท ำควำมเข้ำใจงำนนำฏศิลป์ และมีเอกสำรอยู่ช้ินหนึ่งที่ช่ือว่ำ “กำรวิพำกษ์

https://www.youtube.com/user/SonnyTheJoker?feature=watch
https://www.youtube.com/user/SonnyTheJoker?feature=watch
http://issuu.com/thummachukprompuay
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ศิลปะกำรแสดง” เกี่ยวข้องกับรำยวิชำที่เขำรับผิดชอบสอนอยู่ อีกทั้งเอกสำรที่มำจำกผู้อื่นก็มีหลำยช้ินที่เป็น
เอกสำรส ำคัญทำงด้ำนนำฏศิลป์ไทย เช่นงำนเขียนของ ธนิต อยู่โพธ์ิ และมนตรี ตรำโมท 

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมจักร ผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์ขอข้อมูลเป็นกำรส่วนตัว ซึ่ง
ท ำให้ทรำบว่ำเขำได้ใช้เว็บIssue มำเก็บคลังข้อมูลของมำได้รำวสำมปีแล้ว ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สำมำรถใช้
สื่อสำรกับนักศึกษำได้ง่ำยข้ึน เพรำะเอื้อต่อกำรดำวน์โหลดไปใช้ประกอบกำรเรียนได้ ประกอบกับได้รับ
ค ำแนะน ำว่ำเป็นระบบกำรเก็บข้อมูลที่มีควำมเสถียรสูง ใช้และอ่ำนงำย สำมำรถเช่ือมต่อไปยังช่องทำงอื่นได้
สะดวก และเป็นช่องทำงเสริม นอกเหนือไปจำกกำรใช้เครือข่ำยเฟซบุ๊กและyoutubeในกำรเรียนกำรสอนของ
เขำ ทั้งนี้ธรรมจักรยังได้เก็บช่องทำงของเว็บบล็อกที่เขำใช้ตั้งแต่แรกไว้อยู่ด้วย [ดู <http://www.bloggang. 
com/mainblog.php?id=somdej>]  

ในส่วนของบทวิจำรณ์นั้น ธรรมจักรกล่ำวว่ำที่เขียนเพรำะต้องกำรให้เป็นตัวอย่ำงประกอบกำรสอนให้
นักศึกษำได้อ่ำนท ำควำมเข้ำใจประกอบกำรเรียนวิชำวิพำกษ์กำรแสดง เนื่องจำกขำดแคลนตัวอย่ำงที่จะให้
อ่ำนประกอบ และมีบำงกรณีที่ตัวศิลปินเชิญชวนให้เขียน เช่นกรณีที่เขียนถึง กำรแสดงพระไวยแตกทัพ และ
มำยำยักษ์ ที่ประดิษฐ ปรำสำททอง ผู้แสดงน ำและผู้ก ำกับแสดงควำมประสงค์ให้เขียนถึง  

อันที่จริง ธรรมจักรยังมีผลงำนกำรแสดงที่เก็บไว้ในรูปวีดีทัศน์ และเสียงบันทึก รวมถึงเอกสำรและ
บทควำมที่มีคุณค่ำอีกจ ำนวนมำก แต่ติดปัญหำเรื่องลิขสิทธ์ิ ท ำให้ไม่สำมำรถเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของ
สำธำรณชนในกำรเรียนรู้ได้ ซึ่งเขำได้กล่ำวถึงกำรยกเว้นในบำงกรณีส ำหรับกำรเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทำง
กำรศึกษำ  โดยเป็นไปตำมหลักกำรสัญญำอนุญำตสำกลที่เรียกว่ำ Creative Commons ซึ่งถ้ำมีหลักปฏิบัติ
เช่นน้ีสำมำรถเกิดข้ึนในประเทศไทย และเป็นไปในวงกว้ำง จะท ำให้เขำสำมำรถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริม
กำรวิจำรณ์นำฏศิลป์ไทยได้คล่องตัวกว่ำน้ีมำก   

จำกข้อมูลและเนื้อหำกำรสัมภำษณ์ดังกล่ำว ท ำให้เห็นว่ำกรณีของธรรมจักรเป็นตัวอย่ำงที่ดีรำยหนึ่ง
ของผู้ที่รู้จักใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรขยำยฐำนและกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ทำงศิลปะกำรแสดงได้เป็นอย่ำงดี 
แม้ว่ำจะผลิตผลงำนวิจำรณ์ออกมำจ ำนวนน้อย ซึ่งก็เป็นผลมำจำกมีผลงำนกำรแสดงแนวนำฏศิลป์ที่น่ำสนใจ
ให้เขียนถึงยังมีจ ำนวนน้อย และเท่ำที่ผ่ำนมำ ธรรมจักรกล่ำวว่ำ เขำยังได้เสียงตอบรับที่ดีจำกกำรเผยแพร่
บทควำมออกไป  

เห็นได้ว่ำข้อมูลของกลุ่มนักเขียนสำยอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำงกันมำกจำกกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในแง่ปริมำณ
และขนำดควำมยำวของบทควำม นักวิจำรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐำนในกำรเผยแพร่งำน อำจจะได้ข้อ
ได้เปรียบตรงควำมฉับไวในกำรเผยแพร่ผลงำน และกำรได้รับปฏิกิริยำตอบรับจำกผู้อ่ำนและคนในวงกำรไดเ้รว็ 
แต่มีจุดอ่อนด้ำนท่ำทีของกำรเขียน และควำมสม่ ำเสมอในกำรผลิตงำน นอกจำกนี้ควำมเป็นคนนอกวงกำรของ 
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ชญำนิน และกึ่งนอกวงกำรของพงศ์พันธ์และพัธรพงศ์เป็นสิ่งที่น่ำศึกษำ ในแง่กำรยอมรับระยะยำว ที่ผ่ำนมำ
พงศ์พันธ์ได้รับกำรยอมรับในระดับหนึ่งจำกกำรได้รับเชิญให้เป็นอำจำรย์และวิทยำกรพิเศษด้ำนกำรวิจำรณ์
ละครเวทีจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ อยู่เป็นระยะ  

2.2.2 กลุ่มแฟนเพจพ้ืนท่ีเปิดกลาง: เมื่อระยะครึ่งแรกของโครงกำรวิจัยในระยะ18เดือนแรก ผู้วิจัย
พบว่ำกำรสื่ อสำรส่ วนใหญ่ ในเครือ ข่ำยเฟซบุ๊ กของคนในแวดวงละครเวที โดยทั่ วไปยั ง ใ ช้หน้ ำ  
เฟซบุ๊กแบบปกติอยู่ ซึ่งออกแบบมำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพูดคุยแบบส่วนตัวเป็นหลัก แต่ในระยะครึ่งหลัง
ของกำรวิจัยนี้พบว่ำคนในวงกำรละครเวทีขนำดเล็กแทบทั้งหมดได้หันไปใช้หน้ำแฟนเพจแทน เนื่องจำก
สำมำรถคัดกรองข้อควำมและไม่มีอุปสรรคเรื่องกำรจ ำกัดจ ำนวนสมำชิกในกลุ่มได้ อี กทั้งยังแยกบทบำท
ระหว่ำงกำรสื่อสำรในฐำนะส่วนตัวกับในฐำนะตัวแทนกลุ่มละครได้อีกด้วย ที่น่ำสนใจคือนอกเหนือจำกแฟน
เพจที่สร้ำงโดยศิลปินหรือคณะละครแล้ว ยังมีแฟนเพจที่สร้ำงข้ึนมำเพื่อเป็นแหล่งพบปะของข้อมูลข่ำวสำร 
กำรประชำสัมพันธ์ และกำรสนทนำในหัวข้อที่น่ำสนใจทำงกำรละครด้วย โดยมีกำรด ำเนินกำรเป็นไปใน
ลักษณะเป็นกลำง ไม่อิงกลุ่มคณะหรือองค์กรทำงกำรละครใดเป็นพิเศษ ซึ่งมีสองกรณีศึกษำได้แก่    

2.2.2.1หน้า ‘คนรักละคร’:เป็นหน้ำแฟนเพจแบบเปิด มีจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำกด like ทั้งหมด 1,254 
บัญชีเจ้ำของ page ไม่ได้ระบุตัวตน เพียงแต่มีค ำโปรยว่ำ “EVERYONE who LOVES stage 
performance… Come and join us!! ส ำหรับทุกคนที่ช่ืนชอบและอยำกติดตำมข่ำวละครเวทีของทุกๆ ค่ำย
ค่ะ : D” นับว่ำเป็นแหล่งรวมข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรแสดงและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับแวดวงละครเวทีที่มี
ปริมำณข่ำวสำรมำกที่ สุดในสั งคมอินเทอร์ เน็ตแห่ งหนึ่ ง  [ดู  < http ://www.facebook.com/ 
pages/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8% 
A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3/135328193168951>] 

2.2.2.2 หน้า ‘Community Theatre’ :เป็นหน้ำแฟนเพจแบบเปิด มีจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำกด like 
ทั้งหมด 912 บัญชี คล้ำยคลึงกันกับหน้ำแฟนเพจข้ำงต้น เจ้ำของหน้ำไม่ได้เปิดเผยตัวตน และแจ้งเพียงว่ำ 
“COMMUNITY THEATRE พื้นที่สำธำรณะเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนทัศนะงำนด้ำน
ศิลปะกำรแสดงทุกแขนง ภำยใต้หลักกำร แนวคิด และปรัชญำ… “ศิลปะทุกแขนงล้วนส่องทำงต่อกัน” … จึง
ขอเรียนเชิญทุกท่ำนร่วมแบ่งปันทัศนะและประสบกำรณ์” ซึ่งแม้ว่ำช่ือหน้ำจะบ่งว่ำเกี่ยวกับกำรละครเพื่อ
ชุมชน แต่ข้อมูลที่ลงก็ครอบคลุมศิลปะแขนงอื่น และไม่ได้จ ำกัดแต่เฉพำะศิลปะแนวเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงเกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะกำรแสดงเสียเป็นส่วนใหญ่ [ดู 
<http://www.facebook.com/pages/COMMUNITY-THEATRE/207193509300890?sk=info>] 

2.2.3 กลุ่มแฟนเพจของคณะละคร: มีหน้ำเฟซบุ๊กของศิลปินและคณะละครจ ำนวนมำกที่ได้ปรับตั้ง
ค่ำควำมเป็นส่วนตัวเปลี่ยนเป็นบัญชีแบบจ ำกัดกำรเข้ำชม และได้หันมำใช้หน้ำแฟนเพจแทน ทั้งนี้เพื่อแยกแยะ

http://www.facebook.com/%20pages/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%25%20A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3/135328193168951
http://www.facebook.com/%20pages/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%25%20A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3/135328193168951
http://www.facebook.com/%20pages/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%25%20A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3/135328193168951
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กำรสนทนำในประเด็นส่วนตัวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลงำนของตนเองหรือทำงคณะ อีกทั้งช่องทำงของ
หน้ำแฟนเพจยังไม่จ ำกัดจ ำนวนสมำชิกในกำรสื่อสำรด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่พบหน้ำแฟนเพจใดของกลุ่ม
ละครเวทีที่มีสมำชิกเกินกว่ำ 5,000 บัญชี ซึ่งเป็นจ ำนวนที่จ ำกัดส ำหรับสมำชิกในระบบเฟซบุ๊กปกติ ตัวอย่ำงที่
ส ำคัญของหน้ำแฟนเพจเหล่ำน้ีจ ำนวน 8 รำยกำร อยู่ในภำคผนวกที่ 15 

2.2.4กรณีศึกษาหน้าแฟนเพจของชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง:หน้ำแฟนเพจนี้ได้เริ่มเปิดมำตั้งแต่
เดือนพฤศจิกำยน 2554 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรของชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง โดยเป็นหน้ำแบบเปิดที่
ทุกคนสำมำรถเข้ำไปอ่ำนข้อมูลได้ นับว่ำเป็นแหล่งข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตที่เป็นจุดรวมของนักวิจำรณ์ละครเวที
และข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมกำรวิจำรณ์ละครเวทีโดยเฉพำะแห่งแรกของประเทศไทย [ดู <https://www. 
facebook.com/IATC.Thailand>] 

ประวัติของทำงชมรม คือ หลังจำกที่ปวิตร มหำสำรินันทน์ทรำบข้อมูลมำว่ำหำกทำงนักวิจำรณ์ไทย
สำมำรถรวมกลุ่มกันเพื่อสมัครเป็นสมำชิกในนำมประเทศกับทำงสมำคมนักวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดงนำนำชำติ 
(International Association of Theatre Critics) จะเป็นประโยชน์และประหยัดค่ำสมำชิกรำยบุคคลต่อปีได้
มำก หลังจำกประสบผลในกำรหำลู่ทำงและจัดกำรรวบรวมสมำชิกให้ได้สิบคนเพื่อกำรสมัคร จึงได้ขอทุน
สนับสนุนจำกทำงส ำนักงำนศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อไปเข้ำร่วมกำรประชุมประจ ำปีของทำง
สมำคมดังกล่ำวที่นครวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2555 และได้รับอนุญำตจำกทำงสมำคม
อย่ำงเป็นทำงกำรในวำระกำรประชุมเดียวกัน หลังจำกนั้นจึงได้เตรียมแผนงำนกิจกรรมส ำห รับชมรม โดย
เปิดตัวต่อสำธำรณะด้วยกำรมอบรำงวัลทำงกำรแสดงเวทีในนำมของชมรมเมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 ซึ่ง
นอกเหนือไปจำกรำงวัลเกียรติยศและรำงวัลทำงสำขำละครพูดเวทีแล้ว ยังมีรำงวัลส ำหรับสำขำนำฏศิลป์ร่วม
สมัยด้วย ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้มีสูจิบัตรที่รวบรวมบทวิจำรณ์ของสมำชิกที่เขียนถึงช้ินงำนที่ได้รำงวัล โดยมีให้ 
download ในรูปเอกสำรไฟล์PDFในหน้ำเฟซบุ๊กของชมรมอีกด้วย [ดู <http://www.facebook.com/ 
l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F12q9G9S&h= vAQGEVcA3&s=1>] 

ในส่วนของข้อมูลในหน้ำแฟนเพจ นอกเหนือไปจำกกำรน ำบทควำมวิจำรณ์ที่น่ำสนใจของสมำชิก
จ ำนวนหนึ่งมำแปะไว้หรือได้วำง linkเพื่อเป็นกำรเช่ือมไปสู่ ช่องทำงที่จะอ่ำนบทควำมได้ต่อและกำร
ประชำสัมพันธ์กำรแสดงบำงรำยกำรแล้ว ยังไม่พบข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม โดยเฉพำะในด้ำนของกิจกรรมที่สมำชิก
ได้ท ำต่อประชำคมละครเวทีในวงกว้ำง เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำงชมรมมีควำมเคลื่อนไหวน้อยและยังมีนโยบำยอยู่
จ ำกัด อำจเป็นเพรำะยังอยู่ในช่วงก่อตั้ง ซึ่งอำจจะมีกำรเพิ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ในช่วงเวลำต่อไป ซึ่งทำง 
ปวิตร ประธำนชมรมได้ให้ข้อมูลผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ว่ำ ทำงชมรมมีแนวคิดที่จะท ำจุลสำรจดหมำยข่ำยเพื่อรวบรวม
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมเคลื่อนไหวของวงกำรกำรแสดงเวที รวมถึงเป็นที่รวบรวมบทวิจำรณ์ด้วย   



34 | ห น้ า                                                  ล ะ ค ร เ ว ที  

 

 

ล่ำสุด สมำชิกชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง ได้มีบทบำทในฐำนะเป็นกรรมกำรกำรมอบรำงวัลต่ำงๆ 
เป็นจ ำนวน 9 รำงวัล ให้กับละครและศิลปินที่เข้ำร่วมเทศกำลละครกรุงเทพครั้งที่11 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 
2556 ภำยใต้กำรสนับสนุนของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำงชมรม
และผู้จัดเทศกำลละครฯที่มีมำอย่ำงต่อเนื่อง 

2.2.5กลุ่มหน้าแฟนเพจชั่วคราวและหน้าเฟซบุ๊กท่ีใช้ระบบeventเพ่ือเชิญดูละคร : สืบ
เนื่องมำจำกแวดวงละครเวทีขนำดเล็กได้ใช้สื่อเฟซบุ๊กเป็นหลักส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ ท ำให้ทีมงำนละคร
พยำยำมใช้ลูกเล่นต่ำงๆที่ระบบเฟซบุ๊กเอื้อให้เพื่อผลในกำรสื่อสำรที่น่ำสนใจข้ึน นอกเหนือไปจำกหน้ำแฟน
เพจปกติ หนึ่งในน้ันคือกำรตั้งหน้ำแฟนเพจเฉพำะกิจส ำหรับละคร กิจกรรม หรือเทศกำลแต่ละรำยกำร และ
กำรใช้ระบบeventส ำหรับกำรเชิญชวนให้คนมำชมละคร ซึ่งผ่ำนเครื่องมือกำรตั้งปฏิทินเตือนวันแสดงไว้ ตัว
ช่วยเหล่ำนี้ล้วนเป็นเครื่องมือเสริมเฉพำะกิจที่จะปิดหน้ำไปเมื่อกำรแสดง เทศกำล หรือกิจกรรมที่ถูก
ประชำสัมพันธ์ดังกล่ำวหมดวำระไป ที่น่ำสังเกตคือทำงเลือกนี้จะถูกใช้มำกในหมู่ละครนักศึกษำ ในช่ วง
เทศกำลละครสำรนิพนธ์ของแต่ละสถำบันกำรศึกษำที่เปิดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนศิลปะกำรแสดง เนือ่งจำก
เป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่ไม่ต้องลงทุนมำก และเหมำะสมกับกำรเผยแพร่ในหมู่เยำวชนรุ่นใหม่ที่ใช้เฟ
ซบุ๊กในกำรสื่อสำรชีวิตประจ ำวัน ท ำให้กำรแสดงในระดับนักศึกษำเหล่ำน้ีสำมำรถดึงคนมำดูได้ โดยไม่ต้องพึ่ง
สื่อหลักอย่ำงสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนในอดีต ผู้วิจัยได้รวบรวมตัวอย่ำงหน้ำแฟนเพจและหน้ำเฟซบุ๊กที่ใช้ระบบ
eventที่น่ำสนใจจ ำนวน 7 รำยกำร ไว้ในภำคผนวกที่16 

2.2.6กลุ่มสนทนา: จำกกำรที่ระบบเครือข่ำยเฟซบุ๊กได้สร้ำงเครื่องมือให้สำมำรถจัดตั้ งกลุ่มสนทนำ
เฉพำะข้ึนมำได้ ท ำให้เกิดกลุ่มสนทนำในภำษำไทยที่เกี่ยวกับศิลปะกำรแสดงข้ึนมำอย่ำงน้อยสี่กลุ่ม ซึ่งมีทั้ง
กลุ่มแบบเปิด(สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกระดับ แต่หำกประสงค์จะร่วมสนทนำแสดงควำมคิดเห็น 
หรือส่งต่อข้อมูล ต้องกดเครื่องหมำย like เพื่อแสดงตนเป็นสมำชิกของกลุ่มก่อน ) และแบบปิด (ข้อมูลส่วน
ใหญ่จ ำกัดกำรอ่ำนและกำรเข้ำ ร่วมสนทนำ รวมถึงกำรส่งต่อข้อมูล เฉพำะสมำชิกที่ได้รับกำรตอบรับเข้ำกลุ่ม
ก่อนเท่ำนั้น)  

2.2.6.1 กลุ่มสนทนา‘ละครเวที’ :กลุ่มสนทนำแบบปิดซึ่งมีสมำชิกเพียง 26 และมีKritVasanasuk 
เป็นคนดูแลกลุ่มกลำง (admin) คอยจัดกำรกิจกรรมกำรสนทนำ [ดู <http://www. facebook.com/ 
groups/173765359320689/?fref=ts>] ผู้วิจัยยังไม่ได้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกกลุ่ม แต่วำงแผนว่ำจะสมัครใน
ระยะกำรวิจัยถัดไป เพื่อเข้ำไปสังเกตควำมเคลื่อนไหวในกลุ่มให้ได้ระยะเวลำเพียงพอส ำหรับกำรรำยงำน   

2.2.6.2 กลุ่มสนทนา ‘คนรักโขน’ :กลุ่มสนทนำแบบเปิด ซึ่งมีสมำชิกเพียง 12 บัญชี แต่มำจำก
หลำกหลำยสถำบันกำรศึกษำ เช่น มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง มหำวิทยำลัยทักษิณ และสถำบันบัณฑิตพัฒน
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ศิลป์ มีควำมเคลื่อนไหวพอสมควร รวมถึงกำรลงคลิปกำรแสดงโขนและนำฏศิลป์ที่น่ำสนใจผ่ำนระบบ
youtube [ดู <http://www.facebook.com/groups/sexmorplary/?fref=ts>] 

2.2.6.3 กลุ่มสนทนา ‘นาฏศิลป์’ :กลุ่มสนทนำแบบเปิด ซึ่งมีสมำชิก 118 บัญชี จำกหลำย
สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นกำรลงข้อมูลประชำสัมพันธ์กำรแสดงทำงนำฏศิลป์ไทย
แนวประเพณี [ดู <http://www.facebook.com/groups/191724974184495/?fref=ts>] 

2.2.6.4 กลุ่มสนทนา ‘ศิลปะการแสดง ละครเวที และเวิร์กช็อปในกรุงเทพ’: เป็นกลุ่มสนทนำแบบ
เปิดซึ่งไม่จ ำกัดจ ำนวนสมำชิก  [ดู <https://www.facebook.com/groups/35183327 1594797/>] 
ในช่วงระยะเวลำที่เก็บข้อมูล กลุ่มทำงเครือข่ำยเฟซบุ๊กนี้มีสมำชิกทั้งหมด 904 บัญชี ก่อตั้งโดย Robin 
Schroeter เมื่อเดือนเมษำยน 2556 และมีจ ำนวนผู้ที่ร่วมเป็นผู้ดูแลกลุ่ม (admin) ทั้งหมด 19 คน รวมถึงตัว 
Robin เอง โดยมีข้อควำมสั้นๆ แนะน ำกลุ่มเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Bangkok is a vibrant place for theatre 
and performance art. Become part of the buzz and stay updated on the latest 
performances and workshops by joining this group.” แม้ว่ำจะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้ง แต่สำมำรถระดม
คนเข้ำมำร่วมกลุ่ม และเป็นศูนย์กลำงหนึ่งในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในวงกำรละครเวที 

ในกลุ่มสนทนำดังกล่ำว มีบุคคลส ำคัญในวงกำรละครเวทีของไทยร่วมเป็นสมำชิกและมีควำมคึกคัก
พอสมควร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเดือนมิถุนำยนและกรกฎำคมแต่เริ่มลดลงในช่วงต้นเดือนสิงหำคม ส่วน
หนึ่งอำจเป็นเพรำะสมำชิกกลุ่มเริ่มมีภำระในกำรเตรียมและกำรซ้อมผลงำนกำรแสดงที่เริ่มทยอยมีมำกข้ึน 
หลังจำกซบเซำในช่วงครึ่งปีแรก ผู้วิจัยพบปัญหำหนึ่งของกำรสื่อสำรในกลุ่มนี้ คือกำรเข้ำมำโพสต์ข้อควำมที่ไม่
เกี่ยวข้องและข้อควำมเชิงพำณิชย์ในกลุ่ม ซึ่งถึงกับมีสมำชิกบำงท่ำนแสดงควำมไม่พอใจ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ปัญหำเหล่ำน้ีปรำกฏเป็นปกติในกลุ่มเสวนำต่ำงๆในระบบเครือข่ำยเฟซบุ๊ก ซึ่งต้องอำศัยกำรบริหำรจัดกำรของ
ผู้ดูแลกลุ่มเป็นส ำคัญ  

จำกกำรส ำรวจกลุ่มสนทนำและหน้ำแฟนเพจในระบบเครือข่ำยเฟซบุ๊กดังกล่ำว ผู้วิจัยยังไม่พบกำร
แสดงทัศนะเชิงวิจำรณ์ที่เข้มข้น ส่วนใหญ่เป็นเพียงกำรลงข้อมูลข่ำวสำร จะมีบ้ำงก็มักจะเป็นกำรแสดงควำม
ช่ืนชมซึ่งกันและกัน หรือต่อผลงำนที่ดีเด่นจำกครูนำฏศิลป์อำวุโสที่น ำผลงำนคลิปของกำรแสดงในอดีตที่น ำมำ
แบ่งปันกันให้ดูผ่ำนระบบyoutubeแต่ก็นับได้ว่ำเป็นกำรเริ่มต้นที่ดีที่จะมีพื้นที่กลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นผ่ำนเครือข่ำยเฟซบุ๊กในทำงสร้ำงสรรค์ ที่ถือได้ว่ำเป็นพื้นที่ที่คนใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้มำก
ที่สุดพื้นที่หนึ่ง ประเด็นที่ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตและสมควรศึกษำในอนำคตต่อไปคือบทบำทของผู้ก่อตั้งกลุ่มหรือ
หน้ำแฟนเพจดังกล่ำวในกำรด ำเนินกำรสนทนำเมื่อหัวข้อกำรสนทนำมีประเด็นเชิงวิพำกษ์ปรำกฏเข้ำมำ     

http://www.facebook.com/groups/sexmorplary/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/191724974184495/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/351833271594797/
https://www.facebook.com/groups/35183327%201594797/
https://www.facebook.com/robin.schroeter
https://www.facebook.com/robin.schroeter
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2.3กลุ่มyoutube :ได้แยกออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มคลิปวีดีทัศน์ที่ท ำในลักษณะรำยกำรโทรทัศน์
ทำงyoutubeซึ่งมีกำรจัดต้ังช่องบัญชี (youtube channel) เป็นของตนเอง และกลุ่มคลิปบันทึกกำรเสวนำที่
หัวข้อเกี่ยวข้องกับกำรละครและคลิปบันทึกกำรแสดงละคร  

 

 

2.3.1 กลุ่มyoutubechannel :ปรำกฏข้อมูลจ ำนวน 2 รำยกำรได้แก่  

2.3.1.1. ช่องรายการ TV Munkและ คลิปรายการ “supplay” :เป็นหนึ่งในรำยกำรโทรทัศน์
สมัครเล่นที่เผยแพร่ผ่ำนบัญชีของyoutubeที่ใช้ช่ือว่ำ “TV Online มั้ง” ซึ่งมีเจ้ำของบัญชีช่ือว่ำ tvmunkหรือ
ช่ือจริงว่ำ วัฒนชัย ตรีเดชำ มียอดจ ำนวนสมำชิกที่สมัครติดตำมดูรำยกำรทั้งหมดของเขำถึง 5,083 คน และมี
ยอดกำรคลิกเข้ำชมโดยรวมทั้งหมดถึงกว่ำ 2,984,000 ครั้ง โดยที่วัฒนชัยเริ่มเปิดบัญชีนี้ของเขำในเดือน
สิงหำคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ รำยกำร “supplay” มีจ ำนวน24 คลิปจำกทั้งหมด 96 คลิปที่ทำงวัฒนชัยและ
ทีมงำนได้ท ำกำรฝำกข้ึนในระบบของyoutubeซึ่งยังไม่นับคลิปวีดิทัศน์เบ็ดเตล็ดปลีกย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ละครเวทีแต่ใช้ช่ืออื่นอีก [ดู <http://www.youtube.com/user/TVmunk/ videos >]  

รำยกำร “supplay” เป็นคลิปสั้นควำมยำวประมำณสำมนำที เป็นกำรสัมภำษณ์บุคคลในวงกำรละคร
เวทีเกี่ยวกับ ผลงำนที่ก ำลังจะแสดงหรือได้จัดแสดงอยู่ จุดเริ่มต้นของรำยกำรมำจำกควำมสนใจของวัฒนชัย
และสมำชิกในกลุ่มซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรท ำละครเวทีมำบ้ำง หลังจำกที่ได้ท ำคลิปในเนื้อหำอื่นๆมำได้รำว
หนึ่งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่ติดตำมรำยกำรทำงyoutube ของเขำได้รู้จักศำสตร์และศิลป์ของละคร
เวทีมำกข้ึน และมีควำมตั้งใจจะผลิตต่อเนื่องให้ได้ประมำณเดือนละ1-2 คลิป ที่ไม่สำมำรถผลิตมำกไปกว่ำนี้ได้ 
เพรำะเขำและทีมงำนยังต้องผลิตคลิปในหัวข้ออื่น ๆ และมีภำระงำนประจ ำ นอกจำกนี้ ทำงกลุ่มยัง ได้มีหน้ำ
fanpage เพื่อไว้ส่งข่ำวสำรให้กับสมำชิกที่ติดตำมได้รับทรำบถึงรำยกำรใหม่ ๆ ด้วย [ดู <http://www. 
facebook.com/TVmunk#!/TVmunk?fref=ts>] (รำยละเอียดเกี่ยวกับคลิปเหล่ำน้ีอยู่ในภำคผนวกที่ 17) 

2.3.1.2 ช่องรายการARTdeGround : เป็นช่องyoutube channel ที่ใช้ช่ือว่ำ ARTdeGround [ดู
<https://www.youtube.com/user/theARTdeGround?feature=watch>] เริ่มเปิดช่องเมื่อวันที่2 
สิงหำคม 2554 และมี เฟซบุ๊กเป็นของตนเองในช่ือเดียวกัน [ดู <https://www.facebook.com/ 
ARTdeGround>] จัดท ำโดยเจ้ำของบัญชีyoutubeที่ใช้นำมว่ำ Rapeepat “Top” Manasoontorn, 
Founder of ArtdeGround Art Collective ซึ่งมีคลิปuploadไว้จ ำนวน 17 คลิป ซึ่งมี 5 คลิปที่เกี่ยวข้องกับ
ละครเวที ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผลงำนที่เกี่ยวข้องกับคณะละครพระจันทร์เสี้ยว แต่อย่ำงไรก็ตำมยังปรำกฏ
จ ำนวนผู้เข้ำชมน้อยมำก (รำยละเอียดเกี่ยวกับคลิปเหล่ำน้ีอยู่ในภำคผนวกที่ 18) 
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กรณีของyoutube channel ที่ใช้ช่ือว่ำ ARTdeGroundนี้ช้ีให้เห็นว่ำเริ่มมีคนที่อยู่นอกวงกำรเริ่มมี
ควำมสนใจต่อข่ำวสำรทำงด้ำนละครเวทีมำกข้ึน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกสำขำทัศนศิลป์ ส่วนหนึ่งอำจเป็นละคร
เวทีร่วมสมัยในปัจจุบันมีกำรน ำเสนอที่เน้นองค์ประกอบทำงด้ำนทัศนศิลป์มำกข้ึน นอกจำกนี้ควำมพยำยำม
ส่วนหนึ่งของช่องyoutubeนี้คือพยำยำมเป็นสื่อกลำงทำงด้ำนข่ำวสำรศิลปะสำขำต่ำงๆ จึงได้รวมหัวข้อ
ทำงด้ำนกำรละครเข้ำไปด้วย แต่เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำไม่ปรำกฏกำรปรับปรุงข้อมูลใดๆ นับแต่เดือนพฤษภำคม 
2556 เป็นต้นมำ   

2.3.2 กลุ่มคลิปบันทึกกิจกรรมเสวนาและการแสดง:ปรำกฏข้อมูลจ ำนวน 4 รำยกำร ได้แก่  

2.3.2.1 คลิป การบรรยายพิเศษ "ท่ีทางของละครร่วมสมัยไทย ตอน 2”: คลิปyoutubeที่มีควำม
ยำวเกือบสองช่ัวโมงนี้เผยแพร่ในช่องyoutubeที่ใช้ช่ือว่ำ BACC Channelจัดท ำโดยหอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพ [ดู <http://www.youtube.com/watch?v=Sbz6y22xuvU>] (เริ่มเผยแพร่เมื่อวันที่13 กรกฎำคม 
2556) คลิปนี้เป็นเพียงคลิปเดียวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำขำศิลปะกำรแสดง จำกจ ำนวนทั้งหมด 42 คลิป 
ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นของกิจกรรมด้ำนทัศนศิลป์ ในครึ่งแรกของคลิปเป็นกำรอภิปรำยเดี่ยวของประดิษฐ 
ปรำสำททอง อดีตหัวหน้ำคณะละครมะขำมป้อม และเป็นหัวหน้ำกลุ่มละครอนัตตำ และเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ำย
ละครกรุงเทพ รวมถึงริเริ่มโครงกำรเทศกำลละครกรุงเทพอีกด้วย ส่วนในช่วงครึ่งหลังเป็นกำรพูดคุยระหว่ำง
ประดิษฐกับนักกำรละครอีก 4 คน  (ได้แก่ ภำวิณีสมรรคบุตร (จำกโรงละครDemocrazy Theatre Studio) 
สินีนำฏ เกษประไพ (จำกโรงละคร Crescent Moon Space) จำรุนันท์พันธชำติ (จำกโรงละคร B-floor 
Room) สุนนท์ วชิรวรำกำร (จำกโรงละครChang Theatre) ที่มำร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ละครโรงเล็กใน
กรุงเทพมหำนคร” ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่5 กรกฎำคม 2556 ที่ห้องออดิทอเรียม หอศิลปะกรุงเทพ  

กิจกรรมดังกล่ำวสืบเนื่องมำจำกชุดกำรบรรยำยพิเศษของประดิษฐเองที่ตั้งหัวข้อชุดไว้ว่ำ "ที่ทำงของ
ละครร่วมสมัยไทย ซึ่งได้มีกิจกรรมแรกคือกำรอภิปรำยของประดิษฐ เมื่อ วันที่25 ตุลำคม 2555 หลังช่วงที่
ประดิษฐเพิ่งกลับมำจำกกำรได้รับทุนไปท ำงำนด้ำนศิลปะกำรแสดงที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลำกว่ำหกเดือน และได้
เก็บเกี่ยวประเด็นเกี่ยวกับโรงละครขนำดเล็กติดตัวมำน ำเสนอ (ซึ่งส่วนหนึ่งประดิษฐได้บันทึกไว้ในรูปของคลิป
วีดิทัศน์ลงในช่องyoutubeของเขำที่ใช้ช่ือว่ำ “TuaPRADIT” [ดู<https://www. youtube.com/user/ 
TuaPRADIT/videos >] ซึ่งได้น ำไปแล้วในรำยงำนวิจัยระยะที่3ของ18เดือนแรกของโครงกำรวิจัยฯ)   

2.3.2.2. “T2theatre” : บัญชีyoutubeที่ก่อตั้งมำต้ังแต่เมื่อเดือน กุมภำพันธ์ 2553 นี้ได้น ำคลิปวีดี
ทัศน์ข้ึนฝำกไว้จ ำนวน 25รำยกำร ซึ่งมีคลิปที่เกี่ยวกับกำรเสวนำและกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรละครรวมอยู่
ด้วย และคลิปเกือบทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับละครเพื่อกำรพัฒนำ เนื่องจำกเป็นช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ ที่ท ำควบคู่ไปกับเว็บละครเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มละครมะขำมป้อม ที่เป็นเสำหลักของ
กำรผลิตงำนละครเพื่อกำรพัฒนำในประเทศไทย เนื่องจำกคลิปวีดิทัศน์ที่น ำมำลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
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กิจกรรมของกลุ่มละครดังกล่ำว [ดู https://www.youtube.com/user/t2theatre/featured รำยละเอียด 
เกี่ยวกับคลิปต่ำงๆของบัญชีนี้อยู่ในภำคผนวกที่19 

2.3.2.3  เสวนา “Book Club เลือดขัตติยา’ : น ำกิจกรรมโดย อรรถ บุนนำค เกี่ยวกับวรรณกรรม
ในช่ือเดียวกัน ที่องค์กรส่งเสริมควำมรู้อิสระที่ช่ือว่ำ Reading Room เมื่อวันอำทิตย์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2556 
ซึ่งนับเป็นครั้งที่สำมในชุดรำยกำรเสวนำรำยเดือนในช่ือว่ำ Strawberry Sunday Book Club [ดู <https:// 
www.youtube.com/watch?v=es8ikLP1GdQ&feature=c4-overview&list=UU353mPlnNUFdTC3q 
M5PT9oQ>] สิ่งที่น่ำสนใจเกี่ยวกับรำยกำรนี้คือ เป็นกำรจัดเสวนำของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงกำรละครเวที
โดยตรง (อรรถ บุนนำค เคยรับเป็นdramaturgให้กับกำรแสดงบำงเรื่องอยู่บ้ำงประปรำย แต่ไม่ได้เป็นงำน
หลักประจ ำของเขำ สำธำรณชนรับรู้บทบำทของเขำในฐำนะนักเขียนนักวิจำรณ์สั งคม และผู้ด ำเนินรำยกำร
โทรทัศน์มำกกว่ำ) ซึ่งนับว่ำยังเป็นกิจกรรมที่ยังขำดแคลนทั้งโลกจริงและโลกเสมือนจริง  

อีกทั้งองค์กรReading Room ซึ่งเป็นผู้น ำกำรจัดกิจกรรมนี้ ได้มีกำรน ำเอำกำรเสวนำกลุ่มย่อยและน ำ
ภำพและเสียงของกิจกรรมต่ำงๆขององค์กรมำเผยแพร่ซ้ ำในช่องบัญชีyoutube ของตนเองเป็นจ ำนวนหลำย
รำยกำรแล้ว (ล่ำสุดผู้วิจัยนับจ ำนวนได้ 234 คลิปรำยกำร แต่หลำยช้ินเป็นตอนต่อของกิจกรรมเดียวกัน) [ดู 
<https://www.youtube.com/user/thereadingroombkk>]  ซึ่งนับเป็นกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงปัญญำที่เป็นประโยชน์ แต่กิจกรรม “Book Club เลือดขัตติยำ” เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่มี
หัวข้อเกี่ยวกับละครเวทีขึ้นมำในองค์กรนี้ โดยก่อนหน้ำนี้ เคยมีกิจกรรมเกี่ยวกับวรรณกรรม ภำพยนตร์ ดนตรี 
และทัศนศิลป์มำแล้วหลำยครั้ง ซึ่งหำกพิจำรณำตำมจริงแล้ว กิจกรรมนี้ก็มิได้มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรละคร
โดยตรง เนื่องจำกมุ่งเน้นฐำนของกำรเสวนำมำจำกส ำนวนต้นฉบับของเรื่องเลือดขัตติยำเป็นหลัก และกล่ำวถึง
ส ำนวนที่เป็นละครเพลงของบ. Exact & Scenario ที่จัดแสดงในช่วยปลำยปี2556 ถึงต้นปี 2557 เป็นหัวข้อ
ประกอบ กรณีศึกษำอันนี้จึงช้ีให้เห็นถึงสถำนะของศิลปะกำรละครร่ วมสมัยของไทยที่ยังมีอยู่จ ำกัด ใน
ประชำคมวิชำกำรและวัฒนธรรมศึกษำ ที่ยังขำดคนนอกวงกำรมำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงควำมคิด   

2.3.2.4. boy(-)friend แฟนผม[?]ผู้ชาย: เป็นช่ือรวมคลิปบันทึกกำรแสดงสดเต็มเรื่อง ของละคร
เวทีที่มีช่ือเดียวกัน ซึ่งเป็นละครสำรนิพนธ์ของนักศึกษำเอกศิลปะกำรละครของคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำในปีกำรศึกษำ 2554 มีทั้งหมดรวม 7 คลิปเป็นชุดต่อเนื่อง อยู่ในบัญชีของ 
NuttWesshasartar ซึ่งชุดคลิปละครนี้สำมำรถดึงดูดกำรเข้ำมำชมได้เป็นจ ำนวนมำกหนึ่งในจ ำนวนทัง้เจด็คลปิ
ดังกล่ำว มีจ ำนวนกำรเข้ำชมสูงถึง 207,742 ครั้งกำรเข้ำชม  กรณีศึกษำน้ีท ำให้เห็นว่ำ youtube สำมำรถเป็น
ช่องทำงสร้ำงควำมสนใจให้กับละครนักศึกษำได้ในระดับหนึ่ง หลังจำกที่ระบบyoutube สำมำรถเปิดช่องทำง
ในกำรเผยแพร่ให้กับภำพยนตร์นักศึกษำและภำพยนตร์สั้นทำงเลือกมำแล้ว แม้ว่ำจะมีข้อจ ำกัดทำงด้ำน
อรรถรสในกำรชมที่ไม่อำจเทียบเท่ำได้กับกำรไปชมกำรแสดงที่เวทีสดจริงก็ตำม 

https://www.youtube.com/user/t2theatre/featured
http://www.youtube.com/watch?v=es8ikLP1GdQ&feature=c4-overview&list
http://www.youtube.com/user/lamonnutt?feature=watch
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ในส่วนของกลุ่มข้อมูลด้ำน youtube โดยรวม ผู้วิจัยยังไม่พบกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีมิติเชิง
วิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงมีนัยยะส ำคัญ แต่นับว่ำเป็นแนวโน้มที่น่ำสนใจ เนื่องจำกเริ่มมีกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
เป็นประโยชน์ในกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมผลงำนกำรแสดงละครพูดร่วมสมัยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ใน
รูปแบบรำยกำรโทรทัศน์สมัครเล่นผ่ำนคลิปวีดีทัศน์ในกรณีแรก เพื่อกำรลงกิจกรรมเสวนำย้อนหลังในกรณีที่
สอง และเผยแพร่ผลงำนกำรแสดงนักศึกษำเต็มเรื่องในกรณีที่สำม 

โดยภำพรวมแล้ว จำกกำรส ำรวจพื้นที่ในสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่ผ่ำนมำ ผู้วิจัยพบว่ำควำมส ำคัญของ
กำรเสนอในรูปแบบกระทู้ในเว็บpantip.comได้ลดบทบำทลงไปมำก ส่วนใหญ่เป็นเพียงกำรน ำเสนอข่ำวสำร
ข้อมูลเชิงประชำสัมพันธ์โดยทั่วไป กระทู้กำรวิจำรณ์กำรแสดงเป็นเรื่องๆไปแทบไม่ปรำกฏ และนักเขียนที่เคย
ลงบทวิจำรณ์อย่ำง พงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ ได้หันไปเขียนลงในหน้ำเฟซบุ๊กของเขำเพียงเท่ำนั้น รวมถึง
นักเขียนคนอื่นๆ อย่ำง ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย ชญำนินเตียงพิทยำกร และพัธรพงศ์ เลิศปัญญำธรรมซึ่งทุกคนได้
ตั้งค่ำในระบบเฟซบุ๊กให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงเพื่อเข้ำมำอ่ำนบทควำมส่วนใหญ่ของเขำได้ และเริ่มปรำกฏ
จ ำนวนกำรแวะเข้ำมำอ่ำนบทวิจำรณ์เหล่ำนี้จำกบุคคลในวงกำรละครเวทีเพิ่มมำกข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพำะจำก
ศิลปินเจ้ำของผลงำนที่ได้รับกำรเขียนวิจำรณ์ถึง แต่กระนั้นก็ตำมผู้วิจัยยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำพื้นที่เฟซบุ๊กจะ
มำท ำหน้ำที่แทนพื้นที่กระทู้ในเว็บpantip.com รวมถึงจะท ำหน้ำที่แทนสื่อสิ่งพิมพ์ได้อีกด้วย ผู้วิจัยสำขำกำร
ละครขอตั้งข้อสังเกตว่ำแต่ละพื้นที่ล้วนมีคุณลักษณะ จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง  

กรณีที่น่ำสนใจในพื้นที่อินเทอร์เน็ตมีปรำกฏอยู่สำมกลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) บทบำทที่เริ่มเข้ำมำของเว็บที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะหรือกำรละครโดยตรง แต่ได้เปิดพื้นที่ให้กับบทวิจำรณ์ทำงศิลปวัฒนธรรม และ
เริ่มมีคนนอกวงกำรสนใจส่งบทควำมไปลง ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับงำนละครที่มีประเด็นทำงสังคมกำรเมือง 2) กำร
ใช้คลิปในระบบ youtube เพื่อน ำเสนอข่ำวสำรรวมถึงกำรวิจำรณ์ในเชิงมุขปำฐะ และ 3) ในส่วนของ
เครือข่ำยเฟซบุ๊ก เกิดกลุ่มสนทนำต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้เครื่องมือเช่น ระบบแฟนเพจ ระบบevent แต่โดย
ภำพรวมแล้ว ปริมำณเนื้อหำส่วนใหญ่ยังเป็นไปในระดับกำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรแจ้งข่ำวสำร มำกกว่ำเพื่อ
กำรวิเครำะห์วิจำรณ์ อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดงเริ่มมีหน้ำแฟนเพจเป็นของตนเอง และ
เริ่มน ำบทวิจำรณ์ของสมำชิกที่เคยเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์มำเผยแพร่ซ้ ำนับเป็นควำมเคลื่อนไหวที่น่ำสนใจ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ต้องคอยติดตำมว่ำรำยกำรใหม่ ๆ เหล่ำน้ีจะมีควำมเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่ำงไรบ้ำงต่อไปในอนำคต  

 

3. กิจกรรม  

ในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ผู้ วิจัยสำขำกำรละครได้เ ข้ำร่วมกิจกรรมเฉพำะในสำขำ ทั้ งที่จัดโดย
โครงกำรวิจัยเองและที่จัดโดยองค์กรและหน่วยงำนอื่น รวมถึงกิจกรรมของสำขำอื่น โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
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3.1 กิจกรรมในสาขาท่ีจัดโดยสาขาศิลปะการละครและทางโครงการวิจัยฯเอง: 

3.1.1 กิจกรรมน าร่องผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก“คุยข้างโรง เขียนข้างจอ” : ทำงสำขำกำรละครได้ทดลอง
จัดต้ังกลุ่มย่อยในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทำงด้ำนกำรละคร ผ่ำนระบบเฟซบุ๊ก โดยใช้ช่ือบัญชีเดียวกันกับ
ช่ือกิจกรรมดังกล่ำว วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงควำมเป็นไปได้และรูปแบบที่เหมำะสมของกำรจัดกิจกรรม
ภำคสนำมในระยะต่อไป และสำเหตุที่เลือกใช้เฟซบุ๊กเพรำะเป็นเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่คนไทยใช้สื่อสำรมำก
ที่สุดในปัจจุบันทั้งนี้มีกำรตั้งสมมติฐำนถึงควำมส ำคัญของกำรมีกิจกรรมบนโลกจริง โดยมีกำรจัดกำรพบปะกัน
จริงควบคู่ไปกับกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้พบกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้  

 ครั้งที่หนึ่ง ในช่วงหัวค่ ำของวันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนพฤศจิกำยน 2555 เพื่อไปชมละคร ”บุรุษ
ริษยำ” ซึ่งดัดแปลงมำจำกบทประพันธ์เรื่อง Othello ของ William Shakespeare และก ำกับโดย ด ำเกิง ฐิ
ตะปิยะศักดิ์ร่วมกัน โดยละครดังกล่ำวจัดแสดงที่ Democrazy Theatre ซึ่งเป็นสถำนที่ที่ละครขนำดเล็ก
มักจะนิยมใช้จัดกำรแสดงบ่อยครั้ง และนัดให้พบกันก่อนชมละครที่ร้ำนกำแฟ ไม่ไกลนักจำกสถำนที่แสดง
ประมำณหนึ่งช่ัวโมงก่อนเริ่มเวลำแสดง เพื่อท ำควำมรู้จักและอธิบำยถึงวัตถุประสงค์และข้อตกลงของกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมน ำร่องนี้ ซึ่งทำงโครงกำรวิจัยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในส่วนของค่ำชมละคร 
 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งแรกนี้จ ำนวน 12 คน โดยที่ 3 คนมำจำกโครงกำรวิจัย รวมถึงผู้วิจัยเอง 4 คน
เป็นวิทยำกรรับเชิญ (พงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ ซึ่งเป็นนักวิจำรณ์ อ. ธรรมจักร พรหมพ้วยพร้อมด้วย
ผู้ติดตำมจำกคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ) และอีก 5 คน โดยทั้งหมดเป็นคนที่สนใจชม
ละครเวทีเป็นประจ ำ และมีควำมสนใจในกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแกนหลักในกำรท ำ
กิ จ ก ร ร ม  ซึ่ ง ทั้ ง  5  ค น ร ว ม ถึ ง พ ง ศ์ พั น ธ์ ยิ น ดี ที่ จ ะ เ ขี ย น ข้ อ ค ว ำ ม แ ส ด ง ทั ศ น ะ ล ง ใ น บั ญ ชี 
เฟซบุ๊กน ำร่องที่ใช้ช่ือว่ำ “คุยข้ำงโรง เขียนข้ำมจอ” ดังกล่ำว โดยผู้วิจัยต้ังเงื่อนไขว่ำขอให้มีควำมยำวประมำณ
500 ค ำเป็นอย่ำงน้อย ซึ่งมำจำกข้อค ำถำมของตัวผู้วิจัยเองจำกกำรเก็บข้อมูลระยะก่อนหน้ำที่พบว่ำกำรเขียน
ในเฟซบุ๊กมักจะมีข้อควำมที่สั้นมำก ก่อให้เกิดค ำถำมของประสิทธิภำพของเครือข่ำยกำรสื่อสำรนี้ว่ำจะ
เหมำะสมในฐำนะเป็นสนำมกลำงในกำรแลกเปลี่ยนทัศนะวิจำรณ์ทำงด้ำนกำรละครที่เข้มข้นและแสดงถึงพลัง
ทำงปัญญำได้หรือไม่  
 หลังจำกชมละครเสร็จ ผู้วิจัยได้พยำยำมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคิดว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรท ำควำมเข้ำใจละครเรื่องนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคลิปวีดีทัศน์จำกระบบyoutube ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
Othello รวมถึงข้อเขียนจำก ศ.ดร.เจตนำ นำควัชระที่เขียนหลังชมกำรแสดงจบไม่กี่วันน ำมำลงในหน้ำบัญชี
ดังกล่ำว ซึ่งภำยในช่วงสัปดำห์แรก สำมำรถได้บทควำมจำกพงศ์พันธ์มำลง และในสัปดำห์ที่สองก็ได้บทควำม
จำกสมำชิกคนหนึ่งส่งมำ แต่หลังจำกนั้นก็ไม่ได้ปฏิกิริยำตอบกลับใดๆ จำกสมำชิกคนอื่น ภำยหลังเทศกำลปี
ใหม่ ผู้วิจัยจึงตัดสินใจสอบถำมเป็นกำรส่วนตัวกับสมำชิกที่เหลือ และได้ข้อเขียนมำลงอีกช้ินในช่วงกลำงเดือน
มกรำคม 2556    
 หลังจำกนั้น ผู้วิจัยได้ขอพบผู้ที่เข้ำร่วมทั้ง 5 คนอีกครั้ง เพื่อสอบถำมถึงควำมคิดเห็นและปฏิกิริยำ
ตอบกลับ โดยนัดที่ร้ำนอำหำรแห่งหนึ่งในห้ำงสรรพสินค้ำมำบุญครอง ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 และได้รับ
ข้อเขียนซึ่งเขียนลงบนแผ่นกระดำษจำกสมำชิกที่เหลืออีก 3 คนอยำ่งไรก็ตำม จำกผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนท ำให้ผู้วิจัย



 ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                          ห น้ า  | 41 

 

 

ได้ทบทวนยุทธศำสตร์ในกำรใช้เครือข่ำยเฟซบุ๊กส ำหรับกำรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมหนึ่ง
คนคือ พัธรพงศ์เลิศปัญญำธรรมได้พัฒนำมำเป็นนักวิจำรณ์ในเฟซบุ๊กตลอดปีพ.ศ.2556 ดังที่ได้เสนอในหัวข้อ
2.1.3  
 3.1.2 กิจกรรมค่ายการวิจารณ์: ได้จัดข้ึนเมื่อระหว่ำงวันที่ 2-3 พฤศจิกำยน 2556 ที่ อิงธำรรีสอร์ท 
จังหวัดนครนำยก โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักครั้งใหญ่ประจ ำระยะวิจัย 18 เดือนนี้ ของทั้งโครงกำร ซึ่ง
สำขำกำรละคร สำมำรถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมจำกค่ำยได้ดังนี้  
 ข้อมูลพื้นฐำน และกิจกรรมก่อนค่ำย – ในส่วนทีมงำนที่เข้ำร่วมมี 3 คน ได้แก่ พงศ์พันธ์ ประภำศิริ
ลักษณ์ วิทยำกร ภัทร ด่ำนอุตรำ ผู้วิจัยสำขำกำรละคร และพัธรพงศ์ เลิศปัญญำธรรม ผู้เข้ำมำช่วยงำนวิจัย
สำขำกำรละครและนักวิจำรณ์ทำงอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่    
 ในส่วนผู้เข้ำร่วม มีจ ำนวนผู้สมัคร 9 คน ซึ่งได้ตอบรับทั้งหมด แต่มีผู้ขอสละสิทธ์ิ1คน หลังประกำศผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือก และมีผู้ที่ไม่มำเข้ำร่วม1คน ซึ่งทำงผู้วิจัยยังได้พยำยำมทำบทำมให้มำเข้ำร่วมกิจกรรม
ภำยหลังในส่วนที่จัดที่กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้รับกำรติดต่อกลับ แต่ยังได้แวะเข้ำมำติดตำมควำมเคลื่อนไหวในกลุ่ม
อยู่ ท ำให้มีผู้มำเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยของสำขำกำรละครรวม 7 คน ซึ่งรำยช่ือและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในกลุ่ม
ทั้งหมดอยู่ในภำคผนวกที่20 

หลังจำกกำรติดต่อผ่ำนระบบเฟซบุ๊กเป็นกำรส่วนตัวภำยหลังเริ่มประกำศรำยช่ือผู้ได้เข้ำร่วมค่ำย ได้มี
กำรตั้ ง กลุ่ มย่ อยของสำขำกำรละครในระบบกลุ่มสนทนำแบบปิดจ ำกัดสมำชิกของเครือ ข่ำย  
เฟซบุ๊กในวันที่19 ตุลำคม  โดยใช้ช่ือว่ำ “ค่ำยวิจำรณ์ศิลปะกลุ่มละครเวที” [ดู <https://www.facebook. 
com/groups/514534801974318/>] มีสมำชิกทั้งหมด 13 คน  

นอกเหนือจำกสมำชิกในกลุ่มและทีมงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยข้ำงต้น ยังมีNon Thaicritic ซึ่งเป็น
เว็บมำสเตอร์ของโครงกำรวิจัยฯ และเจ้ำของบัญชีช่ือว่ำ ChaomanatPrapakdee ซึ่งเป็นของผู้ร่วมวิจัยสำขำ
สังคีตศิลป์อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีกระทู้แรกเริ่มคือกำรวำงlinkเช่ือมไปยังบทควำม “กำรเขียนงำนวิจำรณ์ละคร” ขอ
งอ.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ จำกหนังสือ “จำกเวทีละครสู่เวทีกำรวิจำรณ์” ซึ่งได้แนะน ำแนวทำงในกำรเริ่มต้น
เขียนงำนวิจำรณ์ละครเวที และเป็นหนังสือจำกโครงกำรวิจัยฯเอง และมีกระทู้สนทนำถึงประเด็นปลีกย่อย
ต่ำงๆเกี่ยวกับศิลปะกำรละครตำมมำอีกห้ำกระทู้ จนถึงในวันที่29 ตุลำคม ได้มีกำรวำงlinkเช่ือมไปยังคลิปวีดิ
ทัศน์บันทึกกำรแสดงละครเพลง “Sunday in the Park with George” จำกบทประพันธ์ของ Stephen 
Sondheim ในเว็บyoutube ซึ่งเป็นฉบับกำรแสดงของBroadway ในปีค.ศ.1984 พร้อมกับค ำอธิบำยสั้นๆ  
เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษำในช่วงจัดกิจกรรมค่ำย เพื่อให้ได้ดูกันก่อนเป็นกำรเตรียมตัว  [ดู <http://www. 
youtube.com/watch?v=W-bjPPmg8a4>]  ซึ่งกระทู้เหล่ำนี้ได้โพสต์โดย NungPhongpan ช่ือบัญชีเฟ
ซบุ๊กของพงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ วิทยำกรสำขำ  รำยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มสนทนำได้รวบรวมไว้ใน
ภำคผนวกที่21 

นอกจำกนี้ ทำงกลุ่มสำขำกำรละคร ยังได้จัดกิจกรรมหลังค่ำยเพื่อพบปะกับสมำชิกในกลุ่ม อีกจ ำนวน 
3 ครั้ง ซึ่งรำยละเอียดโดยคร่ำวดังต่อไปนี้  
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กิจกรรมครั้งที่1 : เสำร์ 9 พฤศจิกำยน 2556 (16.00-21.00 น.) ร่วมอภิปรำยถึงควำมคืบหน้ำของ
กำรเขียนบทวิจำรณ์กรณีศึกษำ Sunday in the Park with George และร่วมชมเทศกำลละครกรุงเทพครั้งที่ 
11 ที่ห้อง Black Box ช้ัน4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร โดยเน้นหนักที่ละครเรื่อง คนทรงเจ้ำ 
และพบปะกับ ด ำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ผู้ก ำกับ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 8 คน 

กิจกรรมครั้งที่2  : เสำร์ที่23 พฤศจิกำยน 2556 (14.00-22.00น.) ร่วมชมกำรแสดง Black&White 
โดย พิเชษฐ์ กลั่นช่ืน และพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับ ปวิตร มหำสำรินันทน์ ที่โรงละครสดใส พันธุม
โกมล คณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ ในช่วงบ่ำยถึงเย็น  และร่วมชมกำรแสดงละคร นักกำรละครต้องตำย ที่โรง
ละครพระจันทร์เสี้ยว สถำบันปรีดี พนมยงค์ ในช่วงค่ ำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 7 คน 

กิจกรรมครั้งที่3  : เสำร์ที่23 ธันวำคม  2556 (16.00-18.00น.) ที่ร้ำนกำแฟ ซ.งำมดูพลี จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 5 คนเพื่อเป็นกำรสรุป และปรึกษำถึงแนวทำงกำรเขียนบทวิจำรณ์ทั้งช้ินที่เป็นแบบฝึกหัด 
และช้ินที่คำดหมำยว่ำจะใช้ส่งโครงกำรกำรรวมบทวิจำรณ์ของผู้ที่ร่วมเข้ำค่ำย  

ในกำรพบปะแต่ละครั้ง สมำชิกในกลุ่มที่เข้ำร่วมได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ โดยเฉพำะที่
เกี่ยวข้องกับละคร คนทรงเจ้ำ ที่ได้ดูในครั้งแรก เกี่ยวกับบริบทของกำรเป็นนักวิจำรณ์ละครร่วมสมัย จำกกำร
ที่ได้พบกับปวิตรในครั้งที่สอง และที่เกี่ยวข้องกับกำรทบทวนถึงประเด็นละครกรณีศึกษำที่ได้ดูจำกค่ำย ในกำร
พบปะครั้งสุดท้ำย ซึ่งประเด็นเหล่ำน้ีมีเป็นจ ำนวนมำกเกินกว่ำที่จะน ำมำรำยงำนได้  

สรุปแล้ว นับจนถึงกลำงเดือนธันวำคม 2556 ที่เป็นระยะที่ปิดข้อมูล มีจ ำนวนกระทู้ในกลุ่มสนทนำ 
ค่ำยวิจำรณ์ศิลปะกลุ่มละครเวที ทั้งหมด 56 รำยกำร ซึ่งเกินกว่ำครึ่งหนึ่งมำจำกกำรโพสต์ของวิทยำกรและ
ผู้วิจัยเอง ที่เหลือเป็นกำรโพสต์กระทู้จำกกำรส่งบทควำมเข้ำร่วมจำกสมำชิก และกำรสนทนำแลกเปลี่ยน
ข่ำวสำรปลีกย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำสมำชิกคนอื่นยังไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นวิจำรณ์ซึ่งกันและกัน กำรแสดง
ควำมคิดเห็นวิจำรณ์กลับแทบทั้งหมดมำจำกตัววิทยำกร อย่ำงไรก็ตำม ถือได้สมำชิกได้เข้ำมำกดอ่ำนในจ ำนวน
เกินกว่ำครึ่ง และแทบครบทุกคนในทุกกระทู้ ทั้งนี้ไม่นับกำรสนทนำส่วนตัวระหว่ำงกันเองนอกกลุ่มในหน้ำ
หลักส่วนตัวของแต่ละคน 

3.2 กิจกรรมในสาขาท่ีจัดโดยองค์กรภายนอก: 

3.2.1 กิจกรรม Our Roots Right Now และ กิจกรรม World Symposium on Global 
Encounters in Southeast Asian Performing Arts:ทั้งสองกิจกรรมมีหัวข้อและรูปแบบกำรจัดที่
คล้ำยคลึงกัน คือเกี่ยวกับกำรร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำรผสมผสำนภำควิชำกำร ภำคปฏิบัติ 
และภำคกำรแสดงเข้ำด้วยกัน และยังจัดในช่วงเวลำใกล้เคียงกันคือต้นปี พ.ศ.2556 รำยละเอียดของกิจกรรม
ทั้งสองมีดังต่อไปนี้  
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3.2.1.1 กิจกรรม Our Roots Right Now (หรือชื่อเต็มในภาษาอังกฤษว่า The Research 
Forum & Festival of Thai/ASEAN Contemporary Theatre : Our Roots – Right Now และช่ือใน
ภำคภำษำไทยว่ำ “ก้ำวหน้ำจำกรำกแก้ว: เวทีวิจัยและเทศกำลละครร่วมสมัยไทย-อำเซียน”) จัดโดยภำควิชำ
ศิลปะกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯจัดในวันที่ 19-28 มกรำคม พ.ศ. 2556 ณ อำคำรมหำจักรีสิรินธร 
ของคณะเอง  

กิจกรรมประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ภำควิชำกำรและภำคปฏิบัติ ภำควิชำกำรเน้นหนักในวัน
เสำร์ที่19 และ อำทิตย์ที่20 ซึ่งมีกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรจ ำนวน 15 ช้ิน ซึ่ง 2 ช้ินเป็นขององค์น ำปำฐก
ของแต่ละวัน (ศ.ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ และ Danny Yung จำก Hong Kong Institute of Contemporary 
Culture) 4 ช้ินเป็นของคณำจำรย์ของภำควิชำศิลปะกำรละครเอง (ซึ่งมำจำกโครงกำรเวทีวิจัยมนุษยศำสตร์
ไทยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก สกว.) 5 ช้ินเป็นของนักวิชำกำรไทยจำกสถำบันอื่นๆ และอีก 4 ช้ินเป็นของ
นักวิชำกำรต่ำงประเทศ ส่วนภำคปฏิบัติน้ัน ประกอบไปด้วย workshop ของศิลปินที่เปิดให้กับบุคคลทั่วไปที่
สนใจซึ่งมีในช่วงบ่ำยของทุกวันยกเว้นสองวันแรก และกำรแสดงที่มีทุกวันในช่วงหัวค่ ำไปจนถึงดึก จ ำนวน
ทั้งหมด 16 กำรแสดง ซึ่งเฉลี่ยมีกำรแสดงวันละ 3 รำยกำร โดยจุดที่น่ำสนใจคือหลังกำรแสดงสุดท้ำยจบลงจะ
มีกำรเสวนำโดยเชิญให้ศิลปินผู้ก ำกับข้ึนเวทีพูดคุยในประเด็นต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดง รวมถึงเปิดโอกำส
ให้คนดูได้ร่วมซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นด้วย อีกทั้งยังมีกำรจัดเสวนำโต๊ะกลมแบบปิดในภำคเช้ำของบำง
วันระหว่ำงกลุ่มศิลปินและนักวิชำกำรที่เข้ำร่วม เพื่อพูดคุยถึงประเด็นที่แตกออกมำจำกกิจกรรมในแต่ละวัน 

เนื้อหำของกิจกรรมโดยหลัก คือ กำรส ำรวจควำมส ำคัญของรำกวัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งของไทยและ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อวิถีชีวิต ศิลปะและกำรละครร่วมสมัย โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำ ง
ควำมส ำคัญของกำรแสดงร่วมสมัยที่มีฐำนรำกทำงวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ให้กับนักวิชำกำรและศิลปินของไทย 
รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะกำรแสดงในกลุ่มประเทศภำคีอำเซียนเพื่อควำมร่วมมือต่อไปในอนำคต ซึ่งตำม
รำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในสูจิบัตรของกิจกรรม ปรำกฏว่ำมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมนี้ทั้งจำกไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน 
โดยเป็นผู้เข้ำร่วมหลักจำกต่ำงประเทศจ ำนวน 15 คน และผู้ติดตำมร่วมคณะกำรแสดงอีกกว่ำ 20 คน  

3.2.1.2 กิจกรรม World Symposium on Global Encounters in Southeast Asian 
Performing Arts:จัดโดยภำคศิลปะกำรแสดง คณะนิเทศศำสตร์ ม.กรุงเทพ เมื่อวันที่1-3 กุมภำพันธ์ 2556 
ที่กลุ่มอำคำรของคณะวิทยำเขตรังสิต 

กิจกรรมทำงวิชำกำรนี้คล้ำยกันกับกิจกรรมแรกในแง่ของกำรมีภำควิชำกำรควบคู่ไปกับภำคกำรแสดง 
แต่จัดด้วยจ ำนวนวันน้อยกว่ำ และมีผู้เข้ำร่วมจำกบุคคลในแวดวงกำรละครในประเทศน้อยกว่ำ อำจด้วย
เนื่องจำกเหตุผลทำงด้ำนกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วม อย่ำงไรก็ตำม กิจกรรมนี้จัดได้ว่ำมีควำม
เข้มข้นทำงวิชำกำรสูง รูปแบบกำรจัดเป็นไปตำมลักษณะสำกล ไม่ปรำกฏบรรยำกำศของกำรเสวนำในลักษณะ
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ล ำลองมำกนัก และในจ ำนวนคณะกรรมกำรกำรจัดกำร มำจำกสำยสถำบันกำรศึกษำในตะวันตกถึง 4 ใน 10 
คน โดยที่อีก 2 คนมำจำกฮ่องกง    

กิจกรรมนี้ได้มีกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำมำเป็นเวลำกว่ำปีนี้เกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงม .กรุงเทพกับ
เครือข่ำยนักวิชำกำรนำนำชำติทำงสำขำศิลปะกำรแสดง โดยส่งข่ำวแจ้งถึงกิจกรรมครั้งนี้ล่วงหน้ำก่อนตั้งแต่
รำวกลำงปี พ.ศ. 2555 ตำมสื่อทำงชุมชนวิชำกำรด้ำนศิลปะกำรแสดงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และ
ประกำศเชิญให้เข้ำร่วมโดยจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำร่วมในระดับต่ำงๆ ในอัตรำสำกล โดยสำมำรถดึง
บทควำมวิชำกำรภำษำอังกฤษเข้ำร่วมได้ถึง 37 บทควำม ซึ่งเป็นของนักวิชำกำรไทยจ ำนวน 9 บทควำม ซึ่ง
ทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ภำยใต้ 4 หัวข้อ ได้แก่ Traditional Performances in the Changing World,  
Performance and New Media, Spectrum of Contemporary versus Intercultural Performance 
และ Trans-Nationalism and Globalization  

จุดที่น่ำสนใจของกิจกรรมนี้ คือ ถือได้ว่ำเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีโอกำสได้เป็นที่ชุมนุมของ
นักวิชำกำรสำขำศิลปะกำรแสดงที่เน้นหนักทำงด้ำนกำรละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนส ำคัญได้เป็นจ ำนวน
มำกขนำดนี้ บุคคลที่เข้ำร่วมล้วนมีบทบำทในระดับนำนำชำติ เช่น Kathy Foley จำก University of 
California และเป็นบรรณำธิกำรคนปัจจุบันของวำรสำร Asian Theatre Journal, Ceri Sherlock และ 
John A. William จำก Hong Kong Academy for the Performing Arts, Matthew Isaac Cohen จำก 
University of London, I WayanDibia จำก Indonesia Institute of the Arts และ Chua Soo Pong 
จำก the Chinese Opera Institute, Singapore    

ประเด็นที่ปรำกฏในกิจกรรม – เนื่องจำกกิจกรรมทั้งสองมีแก่นเนื้อหำที่คล้ำยคลึงกัน จึงขอสรุป
ประเด็นที่ปรำกฏร่วมกัน 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้  

1)แกนเนื้อหำหลักของทั้งสองกิจกรรมตอบรับกระแสสมัยทำงด้ำนควำมตื่นตัวของกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนที่แผ่ขยำยมำสู่แวดวงศิลปะกำรละครร่วมสมัยของไทย แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องด้วย
แกนเนื้อหำหลักดังกล่ำวท ำให้หน่วยงำนที่จัดกิจกรรมทั้งสองได้รับกำรสนับสนุนทำงด้ำนงบประมำณ จึงเป็นที่
น่ำสนใจว่ำ หำกเมื่อพ้นกระแสนี้ไปแล้ว ยังจะได้รับกำรสนับสนุนเช่นน้ีอยู่หรือไม่ เพรำะกำรสร้ำงควำมยอมรับ
ในแวดวงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ควำมต่อเนื่องและควำมสม่ ำเสมอในกำรจัดกิจกรรมก็มีส่วนส ำคัญ ทั้งนี้ส่วน
หนึ่งเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำร่วม อย่ำงเช่น กำรเตรียมบทควำมวิชำกำร หรือกำรจัดตำรำงงำน
เพื่อเข้ำร่วม จำกนักวิชำกำรและศิลปินนำนำชำติ 

2) ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมฟังภำควิชำกำรของกิจกรรมทั้งสองยังมีคนจำกสำยนักปฏิบัติจ ำนวนจ ำกัด ส่วนหนึ่งอำจ
เป็นเพรำะอุปสรรคด้ำนภำษำที่น ำเสนอโดยกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก และควำมสนใจส่วนใหญ่ของ
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เหล่ำนักปฏิบัติจะมุ่งไปอยู่ที่ภำคกำรแสดงในช่วงเวลำกลำงคืนที่สะดวกในกำรเข้ำร่วมกว่ำ และเนื่องด้วย
อุปสรรคทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ที่กระช้ันชิดของกิจกรรมที่คณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ และอุปสรรคด้ำนกำร
เดินทำงไปท ำกิจกรรมที่วิทยำเขตรังสิตของคณะนิเทศศำสตร์ ม.กรุงเทพ จึงเป็นที่น่ำสนใจว่ำ หำกมีควำม
พร้อมทั้งทำงด้ำนเวลำและสถำนที่ และมีรูปแบบกำรจัดที่จ ำกัดขอบข่ำยเฉพำะกำรละครของไทย และใช้
ภำษำไทยในกำรด ำเนินงำน จะมีองค์กรใดสำมำรถจัดกิจกรรมในลักษณะที่น ำนักวิชำกำรและนักปฏิบัติสำขำ
ศิลปะกำรแสดงมำร่วมกิจกรรมที่มีควำมเข้มข้นในเชิงเนื้อหำเป็นระยะเวลำนำนหลำยวันเช่นนี้ในอนำคตอีก
หรือไม่ 

3) ในด้ำนของกิจกรรมเสวนำ จำกกำรสังเกตของผู้วิจัย ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นนักปฏิบัติจะชอบบรรยำกำศ
ของกำรเสวนำมำกกว่ำภำควิชำกำร เพรำะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ได้ในระยะเวลำไม่
นำนนัก โดยไม่ต้องรอให้วิทยำกรพูดจนจบบทควำมเหมือนภำควิชำกำร ยกเว้นในกรณีที่นักวิชำกำรนั้น ๆ 
สำมำรถมีทักษะในกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจ  อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีของ Our Roots Right Now ผู้วิจัย พบว่ำ 
กิจกรรมเสวนำโต๊ะกลมแบบปิดในภำคเช้ำน้ันประสบผลดีในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และมีควำมเข้มข้น
ในกำรอภิปรำยสูง เนื่องจำกผู้ที่เข้ำร่วมล้วนแต่เป็นผู้ช ำนำญกำรในสำขำศิลปะกำรแสดง แต่มีข้อจ ำกัดคือ
บุคคลที่ขำดพื้นควำมรู้หรือขำดประสบกำรณ์ต่อกำรแสดงหรือตัวอย่ำงที่ถูกน ำมำอภิปรำยจะไม่สำมำรถท ำ
ควำมเข้ำใจตำมได้ นอกเหนือไปจำกนั้น ประสิทธิภำพของกิจกรรมเสวนำหลังกำรแสดงมีปัจจัยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทบำทของผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย ระยะเวลำที่เริ่มเสวนำ ค่ ำมำกในบำงวัน และจ ำนวนผู้อยู่
ร่วมฟังเสวนำหลังกำรแสดงจบ 

4) ในส่วนของเนื้อหำของภำควิชำกำรนั้น ปรำกฏบทควำมที่มีเนื้อหำเชิงทฤษฎีเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็น
กรณีศึกษำเฉพำะ โดยเนื้อหำมักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำทำงด้ำนกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ศิลปะกำรแสดงแนวประเพณี กำรปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอดในยุคปัจจุบันที่ศิลปะกำรแสดงแนวขนบประเพณี
เสื่อมควำมนิยมลง ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่ถูกน ำเสนอมำเป็นระยะกว่ำสองทศวรรษเป็นอย่ำงน้อยในแวดวง
ของผู้ที่สนใจละครเอเชีย อย่ำงไรก็ตำม ได้ปรำกฏว่ำมีบำงกำรแสดงและบำงบทควำมที่น ำเสนอประเด็นใหม่ๆ 
ที่น่ำสนใจ อย่ำงเช่น ในส่วนของกิจกรรม Our Roots Right Now กำรแสดงของ Danny K จำกประเทศ
สิงคโปร์ ที่ตั้งค ำถำมถึงกำรท ำละครที่คนดูปัจจุบันต้องกำรดูนั้นเป็นเ ช่นไร และกำรแสดง Fire FireFire 
ผลงำนร่วมมือกันของศิลปิน 3 คนจำกไทย กัมพูชำ และอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนประเด็นในเรื่องกำรผลิตผลงำน
แบบร่วมมือกันท ำงำน(collaborative project) และในส่วนของกิจกรรม World Symposium on Global 
Encounters in Southeast Asian Performing Arts มีกำรกล่ำวถึงประเด็นทำงด้ำนกำรจัดกำร
ศิลปะกำรแสดงแนวประเพณีในฐำนะเป็นมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม (intangible culture) แต่ถึงกระนั้น 
ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมคนไทยส่วนใหญ่ ถือได้ว่ำเนื้อหำของกิจกรรมทั้งสองมีประโยชน์เป็นอย่ำงมำก และ
สำมำรถสร้ำงควำมตื่นตัวในแวดวงวิชำกำรได้ในระดับหนึ่ง  
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อย่ำงน้อยกิจกรรมทั้งสองก็สำมำรถผลิตเอกสำรที่รวบรวมผลงำนวิจัยช้ินใหม่ๆ ของนักวิชำกำรไทยได้ 
แต่เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำกิจกรรม Our Roots Right Now ยังไม่สำมำรถน ำเสนอเอกสำรประกอบในรูปแบบที่
เรียกว่ำ proceedings ฉบับสมบูรณ์ได้ หลำยบทควำมยังอยู่ในรูปของบทคัดย่อ โดยไม่มีเอกสำรที่สมบูรณ์ให้
อ่ำน แต่ส ำหรับกิจกรรม World Symposium on Global Encounters in Southeast Asian Performing 
Artsนั้นมีบทควำมฉบับสมบูรณ์ให้อ่ำนทุกช้ินในรูปของแผ่น CD และมีโครงกำรว่ำจะท ำกำรคัดเลือกบทควำม
จ ำนวนหนึ่งเพื่อน ำไปพัฒนำและรวบรวมเป็นหนังสือรวมบทควำมที่ได้มำตรฐำนสำกลต่อไป  

3.2.2 Panji/Inao: Traditions in Southeast Asia : จัดโดยศูนย์ภูมิภำคว่ำด้วยโบรำณคดีและ
วิจิตรศิลป์ สังกัดองค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Regional Centre for 
Archaeology and Fine Arts: SPAFA) โดยได้รับควำมร่วมมือจำกกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร 
ของประเทศไทย และสถำบันไทยคดีศึกษำ ม.ธรรมศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 4-6 มีนำคม ที่โรงแรมบำงกอกชฎำ 
และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณำกำรควำมรู้และควำมเข้ำใจต่อวรรณกรรม
และศิลปะกำรแสดงในเรื่องปันหยี/อิเหนำซึ่งหลำยประเทศในอำเซียนมีฐำนร่วมกันอยู่ โดยมีผู้เข้ำร่วมเป็น
ศิลปินและนักวิชำกำรจำกทั้งในประเทศ จำกประเทศในเครือข่ำยประชำคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN)จ ำนวน 11 ประเทศ รวมถึงจำกประเทศอื่น ที่มีควำมสนใจในหัวข้อของต ำนำนเรื่องปันหยี(ช่ือดั้งเดิม
ของต ำนำนเรื่องอิเหนำในกลุ่มอำรยธรรมชวำ-มำเลย์)  

กิจกรรมครั้งนี้เกิดจำกกำรสนับสนุนจำกภำครัฐของไทยต่อกำรศึกษำหัวข้อต่ำงๆที่สำมำรถเช่ือมโยง
กับกำรปูทำงให้สังคมไทยมีควำมเข้ำใจต่อประเทศเพื่อนบ้ำนมำกข้ึน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรเตรียมพร้อม
ของไทยส ำหรับกำรเข้ำสู่กำรเป็นสมำชิกหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community- AEC) ที่จะเกิดข้ึนในปีพ.ศ.2558  

รูปแบบของกิจกรรมมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกิจกรรมในหัวข้อ  3.2.1 กล่ำวคือกำรมีกำรน ำเสนอ
บทควำมวิชำกำรในภำคเช้ำ จำกนักวิชำกำรและผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 12 คน และมีกิจกรรมกำรแสดงในภำค
เย็น จำกคณะกำรแสดงจ ำนวน 10 คณะ ที่จะแตกต่ำงกันก็คือเนื้อหำจ ำกัดอยู่แต่เฉพำะกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย
และกำรแสดงในเรื่องอิเหนำ-ปันหยีเท่ำนั้น และกำรแสดงได้เน้นหนักกำรน ำเสนอแนวนำฏศิลป์แบบประเพณี 
โดยที่บุคลำกรจ ำนวนหนึ่งก็มำจำกหน่วยงำนของรั ฐที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจทำงด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ
ศิลปวัฒนธรรมกำรแสดง  

อย่ำงไรก็ตำม ในกิจกรรมนี้มีองค์ประกอบของบรรยำกำศของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติน้อย  
ไม่มีรำยกำรกำรแสดงร่วม(collaborative project) หรือกิจกรรมเชิงปฏิบัติ(workshop)ในกลุ่มศิลปินด้วยกัน 
กิจกรรมครั้งนี้จึงมีลักษณะเป็นกำรมำประชุมรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับข้อมลูของ
วรรณกรรมอิเหนำ-ปันหยี ที่ปรำกฏในประเทศต่ำงๆ และเป็นที่สังเกตได้ว่ำผู้น ำเสนอรำยงำนภำควิชำกำรส่วน
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หนึ่งมีฐำนมำจำกสำยวรรณกรรม หรือผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนประวัติศำสตร์ศิลปะกำรแสดง และมีอีกจ ำนวนหนึ่ง
ที่มำจำกสำยศิลปิน ท ำให้เนื้อหำส่วนใหญ่ไปในทิศทำงของกำรน ำเสนอกำรเก็บข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ของ
พัฒนำกำรและข้อมูลที่เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยของส ำนวนต่ำงๆของวรรณกรรมกำรแสดงเรื่องนี้ แต่ก็นับว่ำ
เป็นบันไดข้ันแรกที่ดีต่อกำรเริ่มมีกำรศึกษำร่วมกันในระดับภูมิภำคส ำหรับวรรณกรรมกำรแสดงและรูปแบบ
กำรแสดงของเรื่องปันหยี-อิเหนำ หลังจำกในช่วงทศวรรษก่อนหน้ำได้มีกำรศึกษำในแนวทำงที่คล้ำยคลึงกันกับ
วรรณกรรมรำมำยณะมำหลำยครั้งแล้ว   

3.2.3 การเสวนาในเทศกาลละครกรุงเทพครั้งท่ี 11 : ซึ่งได้จัดในหัวข้อ “กำรวิจำรณ์ (ในโลก
ออนไลน)์ : ใครอ่ำน ใครได้ ใครเสีย” ในวันอำทิตย์ 3 พฤศจิกำยน 2556 ที่ห้องกระจก หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร เวลำ 12.00 – 14.00น. โดยมีผู้ร่วมเสวนำได้แก่ ปวิตร มหำสำรินันทน์ (ภำควิชำศิลปกำร
ละคร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ) ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย (นักวิจำรณ์และนักวิชำกำรอิสระ) กฤษณะ พันธ์ุ
เพ็ง (สำขำกำรละคอน คณะศิลปกรรมศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์) และวสุรัชต อุณำพรหม (ศิลปินนักออกแบบ 
ผู้อ ำนวยกำรสร้ำง และผู้จัดกำรของโรงละคร Democrazy Theatre Studio) โดยมี ภำสกร อินทุมำร 
(ภำควิชำนำฏยสังคีต ม.ศิลปำกร) เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร  

ประเด็นที่ได้จำกกำรเสวนำซึ่งมีควำมยำวรำวสองช่ัวโมงนี้สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบบทบำทของสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต :ปวิตรได้ช้ีให้เห็นว่ำปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์
ก ำลังเป็นสื่อที่ล้ำสมัย และถูกแทนที่ด้วยสื่ออินเทอร์เน็ต โดยยกตัวอย่ำงกรณีของเขำเอง บทควำมของเขำที่ลง
ใน นสพ. The Nation กลับมีคนอ่ำนน้อยกว่ำส ำนวนเดียวกันที่ลงในอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ศรชัยเห็นว่ำใน
สังคมไทย สื่อสิ่งพิมพ์ยังมีจุดได้เปรียบในแง่ของกำรยอมรับ เห็นได้จำกกำรที่นักวิจำรณ์ทำงอินเทอร์เน็ตยัง
ไม่ได้รับควำมเช่ือถือเท่ำกับผู้ที่เขียนลงหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำร อีกทั้งแม้จะเป็นรูปแบบกำรสื่อสำรที่รวดเร็ว 
แต่กับพฤติกรรมกำรอ่ำนบทวิจำรณ์ละครเวทีแล้ว ยังถือว่ำมีจ ำนวนน้อย มีคนเข้ำมำกดสัญลักษณ์ like แสดง
ควำมช่ืนชอบต่อบทควำมที่เขำเขียนเพียงไม่กี่คน ซึ่งเขำเองก็ตั้งข้อสงสัยว่ำคนที่แสดงออกนั้น ได้อ่ำนบทควำม
เขำจริงๆหรือไม่   

2) ลักษณะที่ก้ ำกึ่งของบทวิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ต ระหว่ำงกำรเป็นพื้นที่สำธำรณะ กับพื้นที่ส่วนตัว 
ของเครือข่ำยเฟซบุ๊ก: ศรชัยช้ีให้เห็นว่ำแม้ว่ำกำรใช้เฟซบุ๊กของคนในวงกำรละครเวทีจะเป็นไปอย่ำงแพร่หลำย
อย่ำงมำก รวมถึงใช้เพื่อเผยแพร่บทวิจำรณ์ และกำรแลกเปลี่ยนแสดงทัศนะวิจำรณ์ด้วย จนดูประหนึ่งว่ำเป็น
กำรสื่อสำรในวงสำธำรณะ แต่โดยเนื้อแท้แล้ว กำรสื่อสำรในเครือข่ำยนี้ยังมีลักษณะของกำรเป็นพื้นที่ส่วนตัว
อยู่ เนื่องจำกสำมำรถคัดกรองคนที่จะเข้ำมำอ่ำนข้อควำมในหน้ำเฟซบุ๊กของแต่ละคนได้ โดยเขำสรุปว่ำพื้นที่นี้
เป็น “พื้นที่สำธำรณะแต่มีควำมเป็นส่วนตัว และเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ก็มีควำมเป็นสำธำรณะ”  
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3) บรรยำกำศของกำรวิจำรณ์ที่ผู้เขียนอยู่ในภำวะนิรนำมได้หำยไป : ผู้ร่วมเสวนำหลำยท่ำนได้
อภิปรำยถึงสัมพันธภำพที่แท้จริงที่ปรำกฏอยู่ในกำรสื่อสำรกำรวิจำรณ์ละครเวทีในอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่
ปรับเปลี่ยนไป จำกยุคสมัยที่แต่ก่อนมีศูนย์กลำงอยู่ที่เว็บ pantip.com ที่มักจะโพสต์ลงบทวิจำรณ์ หรือแสดง
ข้อคิดเห็นกันลักษณะไม่ปรำกฏช่ือจริง แต่ใช้ช่ือบัญชี ซึ่งท ำให้กำรสนทนำเป็นไปอย่ำงเปิดเผย ตรงไปตรงมำ 
และจริงจังกว่ำในปัจจุบัน ซึ่งนักวิจำรณ์หรือผู้คนในวงกำรละครเองมักจะมีพื้นที่เป็นของตนเอง อย่ำงเครือข่ำย
เฟซบุ๊ก ซึ่งสำมำรถเลือกที่จะสนทนำเฉพำะกับคนที่เห็นด้วยกับเรำได้ ท ำให้ติดกรอบของวัฒนธรรมกำรเกรงใจ 
ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แท้จริง หรือไปจนถึงกำรแสดงควำมเห็นด้วยที่เกินจริงเพื่อกำรรักษำมิตรภำพ อีก
ทั้งยังขำดพื้นที่กลำงที่เป็นที่พบปะสังสรรค์กันอย่ำงมีคุณภำพได้ เพรำะบทบำทของพื้นที่หลักเดิมอย่ำงเว็บ 
pantip.com ได้กลำยไปเป็นสนำมของกำรประชำสัมพันธ์ละครเป็นหลักไปเสียแล้ว  

4) ควำมก ำกวมของภำวะบทวิจำรณ์ร่วมสมัย ระหว่ำงกำรเป็นบทวิจำรณ์ หรือกำรเขียนระบำย
ควำมรู้สึกหลังชมละคร : ในฐำนะที่เป็นทีมงำนหลักด้ำนประชำสัมพันธ์ของโรงละคร Democrazy Theatre 
Studio  ซึ่งเป็นพื้นที่หลักหนึ่งของละครเวทีขนำดเล็กในปัจจุบัน วสุรัชต ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ข้อเขียนเชิง
วิจำรณ์ละครหลำยช้ิน มีลักษณะของกำรเขียนเพื่อเป้ำหมำยในกำรแชร์ควำมรู้สึก ซึ่งเขำมองว่ำสร้ำงอิทธิพล
ด้ำนบวกต่อกำรเชิญชวนคนทั่วไปให้มำดูละครมำกกว่ำบทวิจำรณ์จริงๆเสียอีก เนื่องจำกข้อได้เปรียบในกำรส่ง
ต่อให้เพื่อน หรือเพื่อนของเพื่อน ในระบบเครือข่ำยเฟซบุ๊ก ซึ่งศรชัยเองก็ยอมรับว่ำ งำนเขียนส่วนหนึ่งของเขำ
ก็เป็นไปในลักษณะนี้ แต่วสุรัชต ยังตั้งข้อสงสัยต่อว่ำ กำรที่เรียกผู้ที่เขียนในลักษณะนี้ว่ำเป็นนักวิจำรณ์นั้น เป็น
ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนหรือไม่ เพรำะเจ้ำตัวเองอำจจะไม่ได้วำงบทบำทของตนเองถึงข้ันน้ันก็เป็นได้ และถ้ำ
เป็นกำรเขียนเพื่อเป้ำหมำยในกำรแสดงควำมรู้สึก ตัวเขำเองอำจจะไม่ตั้งควำมคำดหวังกับมำตรฐำนในกำร
เขียน เท่ำกับงำนเขียนที่อยู่ในที่ทำงที่ช้ีบ่งว่ำเป็นงำนวิจำรณ์จริงๆ นอกจำกนี้ กฤษณะยังได้แสดงควำมคิดเห็น
ในทำงไม่เห็นด้วยกำรเขียนแบบมีกำรให้คะแนนหรือให้ล ำดับเกรด ที่ปรำกฏตำมงำนวิจำรณ์ในเฟซบุ๊กใน
ปัจจุบันหลำยช้ินโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในประเด็นที่ผู้เขียนมีควำมรู้เพียงพอหรือไม่ในกำรที่จะช้ีน ำควำมคิดเห็น
ในระดับนี้ได้ 

ทั้งนี้ยังมีเนื้อหำปลีกย่อยอื่นๆอีก แต่ส่วนใหญ่จะซ้ ำซ้อนกับที่ทำงโครงกำรวิจัยเอง ได้เคยจัดกำร
เสวนำในเนื้อหำเดียวกันนี้ร่วมกับเทศกำลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 10 โดยใช้ช่ือหัวข้อ “งำนวิจำรณ์บนโลกไซ
เบอร์: พื้นที่ทำงเลือกแห่งกำรวิจำรณ์ละคร” ที่โรงละครสมมุติ เพลย์เฮำส์ ช้ันสองของร้ำนอำหำรสังคมนิยม ถ.
พระอำทิตย์ เมื่อวันเสำร์ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2555 จึงไม่ได้น ำมำรำยงำน แต่สำมำรถหำอ่ำนทบทวนได้จำก
รำยงำนผลสรุปกำรวิจัยในระยะ18เดือนแรกได้ และได้น ำเสนอเฉพำะประเด็นที่ไม่ซ้ ำซ้อนเท่ำนั้น  

3.3 กิจกรรมข้ามสาขา :ผู้วิจัยสำขำกำรละครได้เข้ำร่วมกิจกรรมของสำขำอื่น เพื่อประโยชน์ของกำร
เรียนรู้ข้ำมสำขำ จ ำนวน 2 กลุ่มรำยกำร ได้แก่ 
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3.3.1 กิจกรรมสาขาทัศนศิลป์ท่ีทางโครงการวิจัยฯจัด: กำรเสวนำหัวข้อ “จำกห้องเรียนศิลปะเก่ำสู่
ห้องเรียนออนไลน์กับกำรด ำรงอยู่ของกำรวิจำรณ์” ที่จัดโดยสำขำทัศนศิลป์ในค่ ำในวันเสำร์ที่ 10  สิงหำคม 
2556  ที่ The Reading Room  โดยมีวิทยำกรร่วมอภิปรำย  3 คน คือ ผศ.ดร.เถกิง พัฒโนภำษ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำฯ ผศ.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ ม.ศิลปำกร  และอำจำรย์นิพันธ์  โอฬำรนิเวศน์  คณะ
ศิลปกรรมศำสตร์  ม.กรุงเทพ และด ำเนินรำยกำรโดย อำจำรย์วันทนีย์  ศิริพัฒนำนันทกูร  ผู้วิจัยสำขำ
ทัศนศิลป์เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร โดยผู้วิจัยสำขำศิลปะกำรละครได้เข้ำร่วมรับฟังและสังเกตกำรณ์ร่วมกันกับ
เจ้ำหน้ำที่และผู้วิจัยสำขำอื่นของโครงกำร 

3.3.2 กิจกรรมหลากหลายสาขาท่ีองค์กรอ่ืนจัด:ในช่วงบ่ำยวันเสำร์ที่ 15 มิถุนำยน 2555 ผู้วิจัยได้
เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กิจกรรมเสวนำที่จัดโดยไล่เลี่ยช่วงตำรำงเวลำเดียวกัน และจัดในสถำนที่ที่ใกล้เคียงกัน 
จ ำนวน 3  รำยกำร ซึ่งได้แก่  

1) กำรบรรยำยหัวข้อ “ปรำกฏกำรณ์วิทยำต่อควำมหมำยและกำรปรำกฏอยู่ในผลงำนของมณเฑียร 
บุญมำ” เนื่องในนิทรรศกำร [MontienBoonma]: Unbuilt / Rare Works โดย ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ จำก
ภำควิชำปรัชญำ คณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯที่หอศิลป์ บ้ำนจิมทอมป์สัน 

2) กำรสนทนำหัวข้อ "ดัดแปลงและตีควำมนิยำย ให้เป็นภำพยนตร์"ซึ่งจัดโดยองค์กรหอภำพยนตร์
แห่งชำติ ที่ห้องภำพยนตร์สถำน ช้ัน 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีรสิกำ สวนสม ครูสอน
เขียนบทภำพยนตร์และ ผศ.นัทธนัย ประสำนนำม จำกภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์
ร่วมเป็นวิทยำกร 

3) ชุดกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "ฉันก็เป็น ... ผู้หญิงคนหนึ่ง"ซึ่งจัดที่ห้อง
อเนกประสงค์ ช้ัน 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนครโดยเป็นกำรร่วมเสวนำถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเพศ
สภำพในผลงำนดนตรีโดยมีผู้ร่วมเสวนำได้แก่ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ นักวิชำกำรด้ำนดนตรี "เจินเจิน บุญสูงเนิน" 
นักร้องเพศที่สำมที่ได้รับกำรยอมรับมำเป็นเวลำยำวนำน และชุติเดช ทองอยู่ ครูผู้ฝึกสอนและนักปั้นแดนเซอร์ 

เนื่องจำกตำรำงกำรจัดของทั้งสำมกิจกรรมนั้นมีควำมทับซ้อนกัน ท ำให้ผู้วิจัยไม่สำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรมทั้งหมดได้ตลอดเวลำ แต่ก็เน้นหนักกำรเข้ำฟังกิจกรรมแรกมำกเป็นพิเศษ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย
นั้นเป็นไปเพื่อกำรสังเกตกำรณ์บรรยำกำศโดยทั่วไป ปฏิกิริยำตอบรับจำกผู้เข้ำรับฟัง และรูปแบบกำรจัดกำร 
มำกกว่ำที่จะเน้นหักทำงด้ำนเนื้อหำ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบเดียวกัน
ของสำขำศิลปะกำรละคร  
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4. การสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุ่มย่อย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่ท ำกำรส ำรวจข้อมูลจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต ตลอดจน
กิจกรรมต่ำงๆ ผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์ ทั้งในรูปแบบของกำรสัมภำษณ์เดี่ยว และกำรสัมภำษณ์กลุ่มใน
รูปแบบของกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย(focus group) โดยมีรำยกำรดังนี้  

4.1 การสัมภาษณ์เดี่ยว:มีทั้งหมดสำมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนดูอำวุโสที่ชมละครเป็นประจ ำและใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรแลกเปลี่ยนทัศนะเชิงวิจำรณ์สองคน กลุ่มนักวิจำรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งไม่ได้สัมภำษณ์เดี่ยวมำ
ก่อนในระยะกำรวิจัยครึ่ง18เดือนแรกสำมคน และ กลุ่มศิลปินสี่คน ซึ่งมีทั้งกำรสัมภำษณ์เดี่ยวแบบเจำะลึก
และเจอตัว (ซึ่งบทสัมภำษณ์ได้ท ำกำรสรุปไว้ในภำคผนวก) และกำรสัมภำษณ์ปลีกย่อยแบบติดต่อผ่ำน
โทรศัพท์และกำรส่งรับสำรทำงอินเทอร์เน็ต โดยมีรำยละเอียดดังนี้   

4.1.1 กลุ่มคนดูอาวุโส:ผู้ที่ถูกสัมภำษณ์คือสมำชิก 2 ท่ำนของกลุ่มสมำชิกกลุ่มหนึ่งในเครือข่ำยเฟ
ซบุ๊กซึ่งมีควำมช่ืนชอบในกำรแสดงละครเวที และมีกำรนัดหมำยสมำชิกในกลุ่มไปชมกำรแสดงเป็นอยู่เป็น
ประจ ำ ทั้งทำงด้ำนละครเพลง ละครพูด รวมถึงละครโรงเล็กและนำฏศิลป์ด้วยบำงครั้ง และเนื้อหำในกำร
สนทนำนั้นมีมิติทำงกำรวิจำรณ์ แนะน ำข่ำวสำรที่น่ำสนใจเกี่ยวกับกำรแสดงต่ำงๆ ให้กันและกัน นัดหมำยและ
ชักชวนกันไปดูกำรแสดงต่ำงๆ รวมถึงใช้เครือข่ำยทำงอินเทอร์เน็ตดังกล่ำวเพื่อขยำยจ ำนวนสมำชิกในกลุ่มด้วย 
(เนื่องจำกกำรกลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่ำวเป็นกลุ่มปิดและจ ำกัดจ ำนวนสมำชิก ผู้วิจัยจึงไม่เปิดเผยช่ือกลุ่ม ) นับเป็น
ชุมชนขนำดย่อยของผู้ที่อยู่ในภำคคนดู(แทบไม่มีสมำชิกคนใดที่อยู่ในสำยกำรผลิตงำนละครเวทีเลย มีอยู่บ้ำง
จะเป็นทำงด้ำนละครโทรทัศน์) และใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทำงกิจกรรมกำรละครอย่ำงแท้จริง ซึ่ง
กลุ่มดังกล่ำวมีองค์ประกอบที่น่ำสนใจพอที่จะเก็บข้อมูล ทั้งในด้ำนกำรใช้สื่อเพื่อกำรวิจำรณ์งำนศิลปะกำร
ละคร มีควำมเป็นชุมชนออนไลน์ และมีมิติควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มหลำยระดับ  

กิจกรรมนี้มี ภัทร ด่ำนอุตรำ ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภำษณ์ และพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ นักวิจำรณ์ทำง
อินเทอร์เน็ตที่ได้น ำเสนอไปแล้ว และเป็นสมำชิกหลักในกลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล ซึ่งกำรสัมภำษณ์ได้มี 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 ผู้ถูกสัมภำษณ์มี2 คนได้แก่วิษณุ บ่างสมบูรณ์ (ผู้บริหำรโรงแรมสุโกศล)สัมภำษณ์
ที่ โรงแรมสุโกศลและรัตนพล จิราวัฒนา (อดีตสมาชิกชุมนุมศิลปะและการแสดง ม.ธรรมศาสตร์ และนักแสดง
ละครเวทียุคทศวรรษ2530 ปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการฝ่ายขาย โรงแรมแห่งหนึ่ง) โดยสัมภำษณ์ที่บ้ำนพักคุณรัต
นพล 

ทั้งสองคนจัดได้ว่ำเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ (อำยุมำกกว่ำ40ปี)  ที่ติดตำมกำรแสดงเวทีอยู่เป็นประจ ำ 
และสะท้อนแสดงให้เห็นถึงภำพรวมในวงกว้ำงของวัฒนธรรมกำรแสดงเวทีในกรุงเทพฯ ที่ละครเพลงยังคงเป็น
ตัวเลือกหลักมำกกว่ำละครเวทีตำมโรงขนำดเล็ก ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะวัยท ำงำน ควำมต้องกำรมำชมจึงมมีติขิอง
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ควำมเป็นกิจกรรมสันทนำกำรพักผ่อนในวันสุดสัปดำห์กับเพื่อนฝูง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มของทั้งสองคนสำมำรถ
จัดได้ว่ำเป็นกลุ่มที่มีคุณภำพ มีกำรติดตำมข้อมูล และมีทัศนะเชิงวิจำรณ์ รวมถึงกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นตัว
ช่วยในกำรสื่อสำรและกำรแสดงออกทำงควำมคิดเห็นด้วย แม้ว่ำจะไม่ได้อยู่ในระดับถึงข้ันผลิตงำนเขียนบท
วิจำรณ์ออกมำ แต่ก็สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ สื่ออินเทอร์เน็ตสำมำรถก่อให้เกิดควำมรวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมทำงศิลปะ
กำรละครที่มีมิติเชิงสร้ำงสรรค์ได้โดยไม่จ ำกัดวัย   

ประเด็นที่น่ำสนใจจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มนี้มีอยู่สำมประเด็นได้แก่  

1) พฤติกรรมของกำรใช้อินเทอร์เน็ตมีลักษณะสัมพันธ์กับช่วงวัยมำกน้อยแค่ไหน จำกกำรสัมภำษณ์
และกำรสังเกตโดยส่วนตัวกำรสื่อสำรภำยในกลุ่มของทั้งสองท่ำนมีควำมถ่ีอยู่ในระดับที่ไม่น้อย แม้ว่ำอำจจะไม่
เท่ำกลุ่มเยำวชนที่เขียนลงเฟซบุ๊กวันละ2-3ครั้ง แต่ก็มีกำรโพสต์ข้อมูลลงอยู่รำว3-5ครั้งต่อสัปดำห์ ข้ึนอยู่กับว่ำ
มีกิจกรรมและควำมสนใจที่เข้ำมำในชีวิตประจ ำวันที่น่ำสนใจพอให้โพสต์ลงหรือไม่ ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะมีกำร
กลั่นกรองข้อมูลก่อนที่จะโพสต์ลง 

2) กำรบริหำรกำรจัดกำรภำยในกลุ่มมีควำมส ำคัญ จำกข้อมูลที่ได้ทั้งสองท่ำน กำรสนทนำของกลุ่มก็
คล้ำยคลึงกับพฤติกรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊กโดยทั่วไป เช่นมีกำรถกเถียงไม่เห็นด้วย กำรน ำเสนอประเด็นทำงกำร
เมืองที่แบ่งข้ำง กำรคัดง้ำงกันในเรื่องของรสนิยม แต่ด้วยวัยวุฒิท ำให้สำมำรถมีกำรประสำนประโยชน์ กำรถอย
ห่ำงจำกประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน และกำรวำงตัวในกำรสนทนำต่อไปได้ ไม่น ำพำไปสู่จุดขัดแย้ง อีกทั้งยังมีบำง
คนท ำหน้ำที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ที่ส ำคัญคือต้องมีพัฒนำกำรในกำรเรียนรู้พฤติกรรมและรสนิยมซึ่งกันและกัน 
ตัวอย่ำงที่ส ำคัญคือในภำยหลังที่ด ำเนินกิจกรรมกลุ่มสักระยะหนึ่งมีกำรก ำหนดวันเส้นตำยในกำรรับจองตั๋วชม
กำรแสดงแทนให้กันเพื่อเป็นกำรสร้ำงวินัยในกลุ่ม และกำรมีข้อตกลงที่ว่ำไม่จ ำเป็นต้องนั่งชมกำรแสดงเป็น
กลุ่มก้อนด้วยกันซึ่งน ำควำมยุ่งยำกและเป็นภำระแก่คนรับจองตั๋ว ที่น่ำสนใจคือกำรนัดกันรับประทำนอำหำร
หลังกำรแสดง หรือภำยหลังกำรแสดงในวำระอื่น ซึ่งเป็นโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติ และ
รสนิยมแบบเห็นหน้ำกัน ซึ่งท ำให้เกิดบรรยำกำศกำรวิจำรณ์ถึงกำรแสดงที่ได้ไปชมมำอย่ำงมีอรรถรส   

3) บทบำทของกำรใช้สื่อใหม่อย่ำงเฟซบุ๊ก หรือระบบอีเมลกลุ่มที่ทำงกลุ่มใช้กันก่อนหน้ำนั้นแท้ที่จริง
เป็นเพียงเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำรให้รวดเร็วและง่ำยข้ึน รวมถึงสำมำรถขยำยเครือข่ำ ยของ
กลุ่มได้คล่องตัวข้ึนหรือไม่ และไม่ได้มีผลต่อคุณภำพในเนื้อหำของกำรสื่อสำรมำกนักหรือไม่ เนื่องจำกผู้วิจัย
ไม่ได้เป็นผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนนิเทศศำสตร์สำขำสื่อใหม่ จึงไม่สำมำรถตอบค ำถำมเหล่ำนี้ได้ ได้แต่เพียงตั้ง
ข้อสังเกตว่ำกลุ่มของทั้งสองท่ำนน้ีใช้สื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงเป็นเพียงพำหะของกำรสื่อสำร และ
เป็นสะพำนไปสู่กำรสื่อสำรในโลกจริงคือกิจกรรมกำรพบปะดูละครด้วยกันจริงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ     

รำยละเอียดและเนื้อหำกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยเรียบเรียงไว้ที่ภำคผนวกที่22และภำคผนวกที่23 
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4.1.2 กลุ่มศิลปิน:หลังจำกได้รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ โดยเห็นถึงภำพรวมของกิจกรรมละครเวทีและกำร
วิจำรณ์ละครเวทีผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ผ่ำนมำ และได้ดึงประเด็นต่ำงๆเพื่อถอดองค์ควำมรู้โดยคร่ำว ในช่วงต้น
เดือนมกรำคม 2557 ผู้วิจัยสำขำกำรละครได้ท ำกำรสัมภำษณ์ศิลปินอำวุโสและกึ่งอำวุโสทำงด้ำนละครเวทีเปน็
จ ำนวน 4 ท่ำน ทำงระบบออนไลน์ โดยใช้ชุดค ำถำมน ำทำงชุดเดียวกัน ซึ่งเน้นหนักไปถึงบทบำทของกำร
วิจำรณ์ในสื่อเฟซบุ๊กที่เป็นกระแสหลักส ำหรับแวดวงละครเวทีขนำดเล็กในปัจจุบัน โดยประกอบไปด้วยค ำถำม
น ำจ ำนวนสำมค ำถำมว่ำ 

1) มีควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นกระแสหลักในกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์ด้ำน
ละครเวทีในขณะนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับกำรที่มีคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีพื้นควำมรู้ด้ำนกำรละครโดยตรงมำร่วม
กิจกรรมนี้ด้วย  

2) คิดว่ำตอนน้ีวงกำรละครเวทีไทยก ำลังใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเพื่อกำรเผยแพร่ข่ำวสำรมำกเกินไป จนละเลย
ควำมส ำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ตหลักอื่นๆ (เช่น หน้ำเฉลิมกรุง ในเว็บpantip.com) มำกเกินไป
หรือไม่ กำรที่ละครบำงเรื่องสำมำรถประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่ออินเทอร์เน็ตก็สำมำรถเรียกคนดูได้แล้ว ท ำให้
แวดวงละครเวทีกลำยเป็นศิลปะของคนเฉพำะกลุ่มเกินไปหรือไม่ จนขำดควำมสนใจจำกสังคมทั่วไปในวงกว้ำง 

3) ปัจจุบัน โดยส่วนตัวให้ควำมส ำคัญกับบทวิจำรณ์ หรือข้อแสดงควำมคิดเห็นเชิงวิจำรณ์ ที่อยู่ตำม
กระทู้ต่ำงๆ ในเฟซบุ๊กมำกน้อยแค่ไหน  

 

โดยศิลปินที่ท ำกำรสัมภำษณ์ย่อยได้แก่  

ประดิษฐ ปรำสำททอง : หัวหน้ำกลุ่มเครือข่ำยละครกรุงเทพ อดีตหัวหน้ำคณะละครมะขำมป้อม และ
ผู้ได้รับรำงวัลศิลปำธร ประจ ำปี 2547  

นิกร แซ่ตั้ง : ผู้ก ำกับและนักแสดง หัวหน้ำคณะละคร 8x8 และผู้ได้รับรำงวัลศิลปำธร ประจ ำปี 2553  

จำรุนันท์ พันธชำติ : แกนน ำคณะกำรแสดง B-floor และท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ให้กับคณะ รวมถึง
เคยเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมกิจกรรมสนทนำในกลุ่มละครเวที ห้องเฉลิมไทย เว็บpantip.com  

สินีนำฏ เกษประไพ : หัวหน้ำคณะพระจันทร์เสี้ยวกำรละคร และผู้ได้รับรำงวัลศิลปำธร ประจ ำปี 
2553  

ประเด็นที่สรุปได้จำกกำรสัมภำษณ์ย่อยมีดังนี้  
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1) ทั้งสี่คนมองงำนเขียนต่ำงๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กเป็นสิ่งดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรดึงให้คนรุ่นใหม่จำกแวด
วงมำสนใจที่จะดูละคร และกำรเขียนเหล่ำน้ีก็ช่วยเปิดมิติมุมมองที่แตกต่ำงออกไปได้ และมีประโยชน์ในกำรสง่
ต่อเพื่อกระจำยข่ำว และกำรเก็บเพื่อกำรสืบค้นอย่ำงสะดวก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง จำรุนันท์ที่รับหน้ำที่
ประชำสัมพันธ์ให้กับกลุ่มB-Floorมำตั้งแต่ยุคเริ่มแรก และได้ใช้ช่องทำงทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ยุคก่อนที่เฟ
ซบุ๊กจะเป็นที่แพร่หลำย ได้ช่ืนชมว่ำเป็นสื่อที่ท ำให้คณะของเธอประสบควำมส ำเร็จมำโดยตลอด และกล่ำวถึง
กำรที่มีคนเขียนถึงที่มำหลำกหลำยเป็นกำรสร้ำงสีสันให้กับผลงำนของคณะตนเอง และมีเพียงนิกรที่มองว่ำสิ่ง
ที่แสดงในเฟซบุ๊กไม่ใช่ทุกช้ินที่เป็นบทวิจำรณ์ โดยมองว่ำส่วนหนึ่งเป็นเพียงกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกผู้ชม 
เช่นเดียวกับที่เคยมีกำรเขียนในลักษณะเดียวกันนี้ในยุคที่เว็บ pantip.comยังมีบทบำทอยู่ 

2) ต่อประเด็นเรื่องกำรกระจุกตัวของข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับชุมชนละครเวทีขนำดเล็กหรือแนว
ทำงเลือกในเครือข่ำยเฟซบุ๊กในปัจจุบันนั้น ทำงประดิษฐ จำรุนันท์ และสินีนำฏมองว่ำเนื่องจำกข้อจ ำกัดใน
กำรได้รับพื้นที่เพื่อกำรประชำสัมพันธ์จำกสื่อใหญ่ โดยเฉพำะจำกสื่อสิ่งพิมพ์ เลยเป็นเหตุผลหลักในกำรหันมำ
ใช้เครือข่ำยเฟซบุ๊กในกำรประสัมพันธ์ ทั้งนี้ก็ไม่ได้ละเลยในกำรส่งข่ำวสำรให้กับสื่อทุกช่องทำงอย่ำงที่เคย
ปฏิบัติ นอกจำกนี้ ประดิษฐยังมองว่ำ ควรให้ควำมส ำคัญกับสื่อพื้นฐำนอย่ำงเช่น ใบปลิวและโปสเตอร์ด้วย 
เพรำะจับต้องได้ สำมำรถพกพำได้ และมีคุณค่ำในเชิงกำรเป็นของสะสมที่สำมำรถให้ควำมทรงจ ำย้อนหลังถึง
ละครเรื่องนั้นๆได้ อีกด้ำนหนึ่ง นิกรมองว่ำ ทำงเลือกเก่ำอย่ำงเว็บ pantip.com นั้นถูกผูกขำดโดยคนเฉพำะ
กลุ่มมำกเกินไป และคนที่พูดคุยในเว็บนั้น ไม่ใช่คนที่มำดูละครแนวที่ตนท ำเท่ำไหร่ ในขณะที่เฟซบุ๊กนั้นมีควำม
เป็นสำธำรณะและสำมำรถดึงควำมสนใจจำกคนในวงกว้ำงได้มำกกว่ำ และจำรุนันท์ก็มองเปรียบเทียบกับสิ่งที่
เกิดข้ึนกับแวดวงภำพยนตร์สั้น หรือภำพยนตร์อิสระแนวทำงเลือกของไทย ที่สำมำรถสร้ำงชุมชนเป็นของ
ตัวเองได้อย่ำงอยู่รอด และขยำยบทบำทไปจนถึงระดับนำนำชำติได้ อีกทั้งประดิษฐได้ทิ้งประเด็นถึงสิ่งที่ ควร
พึงระวังในระบบเฟซบุ๊กด้วย ถึงแนวโน้มที่จะมีกำรเขียนบทวิจำรณ์ไปในทิศทำงเดียวกันหมด เนื่องจำกเป็น
กำรเกำะกลุ่มกันของผู้ที่มีรสนิยมเดียวกัน ก็จะท ำให้ขำดควำมหลำกหลำยในกำรสร้ำงสรรค์งำนในที่สุด   

3) ในด้ำนมุมมองต่อคุณภำพของบทควำมที่ปรำกฏในเฟซบุ๊กนั้น จำรุนันท์มองว่ำ แม้ว่ำจะเขียนถึง
ผลงำนกำรแสดงของตนเองออกมำไม่ดี แต่ก็ยังดีกว่ำที่จะไม่เขียนถึงเลย เพรำะจะท ำให้สังคมวงกว้ำงขำดกำร
รับรู้ต่อผลงำนช้ินน้ัน และกำรที่ผู้นั้นเขียนในทำงลบ ก็แสดงว่ำอย่ำงน้อยผลงำนช้ินนั้นได้สร้ำงแรงกระทบต่อ
ผู้เขียนผู้นั้น ส่วนนิกรและสินีนำฏนั้นให้น้ ำหนักกับควำมน่ำเช่ือถือของเนื้อหำในบทควำมโดยดูว่ำใครเป็น
ผู้เขียน เขียนด้วยมุมมองอะไร และมีฐำนควำมเข้ำใจต่องำนของตนเองมำกน้อยเพียงใด โดยที่ทั้งคู่ให้น้ ำหนัก
กับจุดยืนในกำรสร้ำงสรรค์งำนของตนเองด้วยเช่นกัน ในขณะที่ประดิษฐเรียกร้องให้ผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นทุก
ระดับช้ัน ควรมีควำมรับผิดชอบต่อควำมคิดเห็นที่แสดงออกไป ไม่ใช่เพียงแต่ใช้เสรีภำพในกำรเขียนที่มีมำกข้ึน
ที่ได้รับจำกสื่ออินเทอร์เน็ต โดยที่เขำมองว่ำสื่อใหม่นี้มีลักษณะเป็นดำบสองคม ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วย  
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4.1.3 กลุ่มนักวิจารณ์ท่ีไม่ได้สัมภาษณ์ในระยะวิจัยก่อนหน้า:: เนื่องจำกในระยะกำรวิจัยครึ่งแรก
ของโครงกำรในระยะ 18 เดือนก่อน ผู้วิจัยได้มีโอกำสเชิญนักวิจำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกคนมำท ำกำร
สัมภำษณ์และเข้ำร่วมกิจกรรมเสวนำ เพื่อให้ได้ทรำบข้อมูลและมุมมองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว (รวมถึง
บำงส่วนจำกพื้นที่อินเทอร์เน็ตด้วย) แต่ยังขำดอยู่สำมท่ำน ได้แก่ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ  จำกนิตยสำรสีสัน 
และอมิธำ อัมมระนันทน์ กับอลงกรณ์ ปริวุฒิพงษ์ จำกนสพ.Bangkok Post จึงได้ท ำสัมภำษณ์เดี่ยวบุคคลทั้ง
สำม และได้ประเด็นที่น่ำสนใจต่ำงๆ ดังนี้  

1) นักวิจำรณ์ทั้งสำมคนไม่ได้ศึกษำทำงด้ำนกำรละครโดยตรง ยกเว้นอมิธำที่ศึกษำในฐำนะเป็น
วิชำเอกคู่ช่วงที่ศึกษำอยู่ที่ต่ำงประเทศ และมีเพียงกิตติศักดิ์เท่ำนั้นที่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนกับคณะ
ละครในเชิงปฏิบัติในประเทศไทย (เป็นคนเขียนบทให้กับคณะละคร Dass Entertainment ในอดีต) แต่ทั้ง
สำมได้รับปฏิกิริยำตอบรับในทำงที่ดีต่อผลงำนกำรเขียนจำกคนในวงกำรในด้ำนต่ำง ๆ จึงสำมำรถโยงมำสู่
ข้อสังเกตได้ว่ำปัจจัยในกำรยอมรับคุณภำพกำรเขียนของนักวิจำรณ์ทำงสำยละครเวทีส่วนใหญ่ของไทยไม่ได้
เช่ือมโยงมำกนักกับพื้นฐำนทำงกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในทำงปฏิบัติด้ำนละครเวที อย่ำงไรก็ตำม ยกเว้น
กิตติศักดิ์ซึ่งถูกนับถือเป็นผู้อำวุโสมำเป็นเวลำนำน ทั้งอมิธำและอลงกรณ์ก็ต้องอำศัยเวลำในกำรสร้ำงควำม
ยอมรับเมื่อช่วงที่เข้ำมำเขียนใหม่ๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำจุดยืนในกำรแสดงทัศนะ 

2) ทั้งสำมมองกำรเขียนบทวิจำรณ์ทำงด้ำนศิลปะกำรแสดงของตนเองต่ำงๆ กันไป กิตติศักดิ์มองว่ำ
บทควำมของตนเองเป็นกำรให้ควำมรู้จำกประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำ อมิธำมองว่ำเป็นกำรแสดงออกด้ำน
ควำมคิดเชิงสังคม โดยอำศัยผลงำนละครเวทีเป็นฐำนกระโดด (spingboard) ให้เธอพูดถึงประเด็นทำงสังคมที่
ละครพูดถึงมำกกว่ำ 

3) ต่อปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียนบทวิจำรณ์ละครเวที อมิธำได้
แสดงทัศนะว่ำเมื่อเทียบกับคอลัมน์อื่นในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน นักเขียน/นักข่ำวทำงด้ำนละครเวทียังถูก
มองว่ำเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบปลีกย่อย ไม่ใช่ส่วนหลัก จึงได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงจำกหน่วยงำนจ ำกัด  

4) กิตติศักดิ์ได้ให้มุมมองไว้ต่อกำรขยำยจ ำนวนของนักวิจำรณ์ละครเวทีสมัครเล่นจ ำนวนหนึ่งที่เติบโต
มำจำกสื่ออินเทอร์เน็ต ว่ำทิศทำงในอนำคตพวกเขำก็คงจะแยกย้ำยไปท ำงำนตำมสำขำที่ถนัดหลังจำกจบ
กำรศึกษำ หรือเมื่อพบว่ำไม่สำมำรถยึดอำชีพในแวดวงละครเวทีเป็นอำชีพหลักได้ แต่อย่ำงน้อยวัฒนธรรมกำร
เขียนวิจำรณ์สมัครเล่นหรือกำรแสดงควำมคิดเห็นในสื่อใหม่เหล่ำนี้ก็จะเป็นฐำนที่ส ำคัญในกำรสร้ำงคนดูที่มี
คุณภำพในอนำคต  

5) ในฐำนะที่เป็นผู้ที่ผลิตทั้งงำนเขียนวิจำรณ์ละครเวทีและภำพยนตร์มำเป็นเวลำนำน กิตติศักดิ์ให้
มุมมองว่ำกำรเขียนวิจำรณ์ละครเวทีจะคล้ำยกันกับกำรเขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์ คือเน้นประเด็นเนื้อหำ รวมถึง
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อรรถรสทำงสุนทรียะ ไม่ได้มุ่งเน้นในเชิงเทคนิคกำรผลิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเทียบกับศิลปะสำขำอื่นอย่ำง
ทัศนศิลป์หรือดนตรี  

6) ในส่วนของผลกระทบและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตต่อวัฒนธรรมกำรเขียนวิจำรณ์ละครเวที ทั้ง
สำมท่ำนเห็นด้วยต่อประโยชน์ประกำรส ำคัญที่มีส่วนช่วยให้กำรเผยแพร่ข้อเขียนด้ำนละครเวทีเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว สำมำรถกระตุ้นชวนคนไปดูทันรอบกำรแสดงของละครเวทีที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด (ซึ่งกิตติศักดิ์ตระหนักถึง
ข้อจ ำกัดของสิ่งพิมพ์ที่บทควำมตนเองลงพิมพ์ว่ำเป็นรำยเดือน และออกช้ำ จึงมุ่งเน้นเขียนเชิงประเด็น
ภำพรวม มำกกว่ำที่จะไปเจำะถึงรำยละเอียด และตัดสินใจเลือกเขียนเกี่ยวกับละครของนักศึกษำเป็นหลัก ใน
ระยะหลัง) นอกจำกนี้ ทั้งอมิธำและกิตติศักดิ์ประสงค์จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อขยำยต่อกำรเขียนบทวิจำรณ์
ของตนเอง ซึ่งอมิธำได้ท ำแล้วกับบล็อกส่วนตัวที่เธอสร้ำงขึ้น และกิตติศักดิ์มีโครงกำรจะท ำเว็บไว้รวบรวมงำน
เขียนของตนเองในอนำคต  

7) อย่ำงไรก็ตำม อมิธำมองว่ำควรแยกแยะบทบำทของข้อเขียนในสื่ออินเทอร์เน็ตว่ำไม่สำมำรถไป
เทียบกับข้อเขียนเชิงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือแม้กระทั่งกับสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงหนังสือพิมพ์ได้ 
และข้อเขียนทำงอินเทอร์เน็ตเหล่ำน้ีก็มีพลังตำมแบบของตน 

8) และทั้งอลงกรณ์กับอมิธำเสนอว่ำอย่ำมีอคติต่อสื่อใหม่ว่ำท ำให้เกิดพฤติกรรมในกำรแสดงออกทำง
ทัศนคติที่ด้อยคุณภำพลง แต่ให้มองว่ำเป็นวิวัฒนำกำรอย่ำงหนึ่งของวัฒนธรรมกำรใช้สื่อ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
เลือกเสพหนังสือพิมพ์ที่เอนเอียงไปทำงทิศทำงใดทิศทำงหนึ่ง หรือกำรใช้บทควำมแสดงควำมคิดเห็นโดยมี
วัตถุประสงค์เชิงกำรตลำดแฝง ซึ่งมีมำนำนแล้ว เพรำะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนที่มีควำมคิดเห็นคอ
เดียวกันจะจับกลุ่มคุยกันในเครือข่ำยเฟซบุ๊ก รวมถึงจะมีคนตั้งกระทู้ตำมเว็บบอร์ดที่แฝงกำรประชำสัมพันธ์
ละคร   

อนึ่ง รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ของกิตติศักดิ์และอมิธำนั้น ได้รวบรวมไว้ในภำคผนวกที่24และ
ภำคผนวกที่ 25ตำมล ำดับ  

4.2 การสัมภาษณ์เชิงอภิปรายกลุ่มย่อย:สำขำกำรละครได้เชิญเยำวชนรุ่นใหม่สองท่ำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสำรเนื้อหำทำงด้ำนศิลปะกำรละคร มำให้ข้อมูลและอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดข้ึนเป็นวงเสวนำขนำดเล็กที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร ในวันที่ 2 มิถุนำยน 2556 ซึ่ง
ผู้ให้สัมภำษณ์/ร่วมเสวนำกลุ่มย่อย ได้แก่ 

พัธรพงศ์  เลิศปัญญำธรรม - เจ้ำของบัญขีเฟซบุ๊กที่ช่ือ Kim Patcharapongได้ผลิตบทวิจำรณ์ทำง
ศิลปะกำรแสดงในสื่ออินเทอร์เน็ตจ ำนวนมำกที่สุดในช่วงต้นปีพ.ศ.2556ซึ่งได้น ำเสนอไว้ในหัวข้อที่ 2.1.3 
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พุฒิพร ลีลำนิตย์กุล -  โปรดิวเซอร์จำกบริษัทTV Munk จ ำกัด ผู้ผลิตรำยกำรแนะน ำละครเวทีทำงอิน
เทอร์เนตที่มีช่ือว่ำ “สัพเพลย์” ซึ่งออกอำกำศทำงช่องYoutube Channelเดือนละประมำณ 1 เทป 

ธัญญำนันต์ คูอนุพงศ์ – ผู้ช่วยงำนวิจัย ที่เป็นผู้น ำประเด็นกำรสัมภำษณ์-เสวนำหลัก  

ภัทร ด่ำนอุตรำ– ผู้วิจัย ร่วมเสวนำ และสังเกตกำรณ์  

ทั้งพัธรพงศ์และพุฒิพรถือว่ำได้ว่ำเป็นคนรุ่นใหม่ (อำยุต่ ำกว่ำ25ป)ี ที่มีควำมสนใจต่อศิลปะกำรละคร
ซึ่งจัดได้ว่ำไม่ได้เป็นสื่อศิลปะกระแสหลักที่เป็นที่นิยมแพร่หลำยอย่ำงกว้ำงขวำงในกลุ่มเยำวชน เป็นสื่อที่อยู่ใน
แวดวงจ ำกัด แต่ก็เป็นสื่อที่ให้ควำมสนใจโดยเริ่มที่จะขยำยตัวในสังคมกรุงเทพฯ และได้กลำยเป็นกระแส
วัฒนธรรมย่อย โดยเฉพำะในกรณีของพัธรพงศ์ (ที่หลังจำกได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรใช้สื่อเฟซบุ๊กกับกำรวิจำรณ์
หลังจำกกำรชมละครบุรุษริษยำกับเยำวชนคนอื่นๆ กับทำงสำขำศิลปะกำรละครเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2555 
ก็ได้ผลิตบทวิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำก และเริ่มเป็นที่จับตำมอง 

นอกจำกนี้ ทั้งสองคนยังเป็นตัวแทนที่สะท้อนภำพของควำมสนใจของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อศิลปะแขนงนี้ 
กรณีของพัธรพงศ์นั้นจะคล้ำยคลึงกับกรณีของนักวิจำรณ์ที่ผลิตงำนบนเฟซบุ๊กคนอื่นๆที่มีมำก่อนหน้ำ คือใช้
ทุนทรัพย์ส่วนตัวในกำรชมงำน ซึ่งตัวผู้เขียนเองอยู่ในฐำนะที่จะออกค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ได้ และส่วนหนึ่งของ
ละครเวทีที่พัธรพงศ์ได้ไปดูก็เป็นละครโรงเรียนหรือละครวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ตำมสถำบันอุดมศึกษำที่เปิด
ให้ดูฟรีหรือเก็บค่ำชมในรำคำที่ไม่สูง อีกทั้งเขำยังอยู่ในช่วงที่ไม่มีภำระงำนประจ ำ เนื่องจำกเพิ่งจบกำรศึกษำ
และรองำนประจ ำอยู่ ส่วนพุฒิพรนั้นถือได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศิลปะกำรละครและกำรใช้
สื่อใหม่ไปพร้อมๆกัน และพยำยำมหำช่องทำงในกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ช่อง youtube ที่ช่ือว่ำ 
TV Munkที่จัดต้ังในรูปแบบบริษัทให้ท ำงำนในต ำแหน่งโปรดิวเซอร์โดยได้รับเงินเดือนประจ ำ  ซึ่งทั้งคู่ต่ำงก็ตั้ง
ควำมหวังไว้ว่ำจะท ำกิจกรรมดังกล่ำวทั้งในฐำนะมือสมัครเล่นในกรณีของพัธรพงศ์ และในฐำนะมืออำชีพที่
ได้รับผลตอบแทนในกรณีของพุฒิพร อย่ำงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ รวมถึงเป็นบันไดข้ันต่อส ำหรับโอกำสในกำร
เผยแพร่ผลงำนหรือกำรท ำงำนในสื่ออื่นๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรำยกำรโทรทัศน์ปกติ  

แต่เป็นที่น่ำสนใจว่ำ ควำมยั่งยืนของกำรผลิตงำนของทั้งสอง รวมถึงควำมยั่งยืนของช่องTV Munk
ด้วยว่ำจะสำมำรถสร้ำงงำนด้วยควำมถ่ีที่สม่ ำเสมอเช่นน้ีไปได้นำนเท่ำใด ซึ่งกรณีของทั้งสองคนน้ีปรำกฏข้ึนกับ
คนรุ่นใหม่อีกจ ำนวนมำกที่มีควำมใฝ่ฝันในกำรผลิตบทวิจำรณ์ บทควำม นิตยสำร รวมถึงรำยกำรสำรคดี
ข่ำวสำรต่ำงๆ ในรูปแบบที่ท ำด้วยตัวคนเดียว หรือในรูปแบบองค์กรขนำดเล็กโดยอำศัยช่องทำงของสื่อใหม่ที่
เปิดโอกำสทำงกำรแสดงออกและกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงอิสระได้ ซึ่งลักษณะกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีอุดมคติทำง
ศิลปะและวิชำชีพเช่นเดียวกันนี้ก็ปรำกฏในกลุ่มคนแวดวงละครเวทีขนำดเล็กเช่นเดียวกัน      

5. การเผยแพร่ผลงานจากโครงการงานวิจัย 
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ในช่วงระยะ18เดือนและช่วงรอยต่อที่ผ่ำนมำ ศ.ดร.เจตนำ นำควัชระ ที่ปรึกษำของโครงกำรวิจัยได้
เผยแพร่ผลงำนวิจำรณ์ละครเวทีผ่ำนเว็บไซต์ของทำงโครงกำรวิจัยเอง มีจ ำนวนทั้งหมด 6รำยกำร และมีของผู้
ที่ส่งผลงำนมำขอร่วมเผยแพร่กับทำงผู้วิจัยเองได้ติดต่อบทควำมที่คิดว่ำมีประโยชน์ต่อสำธำรณะและเหมำะสม
ที่จะน ำมำเผยแพร่ซ้ ำอีก5รำยกำรซึ่งรำยละเอียดเกี่ยวกับบทควำมเหล่ำน้ีอยู่ในภำคผนวกที่26 

อนึ่ง ช่วงระยะกำรวิจัยในหกเดือนที่สำม ทำงสำขำศิลปะกำรละครไม่ได้รับกำรติดต่อจำกผู้ใดในกำร
น ำเสนอบทวิจำรณ์มำลงผ่ำนเว็บไซต์ของทำงโครงกำร มีแต่เพียงรำยกำรเดียวเท่ำนั้นที่พอมีควำมเกี่ยวข้อง คือ
กำรที่ อรรถ บุนนำค ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะของสำขำกำรละคร ได้พูดคุยเกี่ยวกับละครเพลง 
Sunday in the Park with George ออกทำงรำยกำร Diva Café สถำนีโทรทัศน์ Voice TV ในวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2556 ที่เขำเป็นผู้ด ำเนินรำยกำร ซึ่งสำมำรถดูย้อนหลังทำงอินเทอร์เน็ตได้ที่ <http://shows 
.voicetv.co.th/divas-cafe/87683.html> เนื้อหำส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่ละครเรื่องนี้ได้ถูกใช้เป็นกรณีศึกษำ
หลักในระหว่ำงกิจกรรมค่ำย โดยที่ อรรถได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของเรื่องนี้ในฐำนะที่เป็นงำนประพันธ์ช้ินเอก
ของ Stephen Sondheim ตลอดจนเนื้อหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมคติในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะของ 
George Suerat จิตรกรแนว Impressionist ชำวฝรั่งเศส ที่เป็นตัวละครหลักของเรื่อง รวมถึงประเด็นด้ำน
เทคนิคกำรเล่ำเรื่องและองค์ประกอบศิลป์ที่โดดเด่นของละครเรื่องนี้   

 

6. บทสรุป 

ในภำคบทสรุปนี้ ผู้วิจัยสำขำกำรละครได้อธิบำยโดยอิงกรอบวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยรำยข้อทั้งสำม
ข้อเป็นหลัก ซึ่งมีบำงประเด็นของผลกำรวิจัยที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์มำกกว่ำสองข้อ แต่จัดไว้ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องมำกที่สุด และได้มีประเด็นเสริมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์โดยตรง แต่มีประโยชน์ ซึ่งได้น ำไว้ใน
ตอนท้ำย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

 6.1) ศึกษาความสัมพันธ์และความเชื่อมต่อของการวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
 จำกข้อมูลที่เก็บได้ในระยะ18นี้ ในด้ำนมิติที่เช่ือมต่อของพื้นที่กำรวิจำรณ์แล้ว ไม่ปรำกฏผลแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยยะส ำคัญที่ต่ำงจำกผลกำรวิจัยเมื่อระยะ18 เดือนก่อน คือปรำกฏควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ของ
ทั้งสองสื่อ จำกฝำกสื่อสิ่งพิมพ์ข้ำมมำฝำกอินเทอร์เน็ตโดยเป็นผลมำจำกควำมพยำยำมของนักเขียนเอง(ทีส่รำ้ง
พื้นที่ส่วนตัว)เป็นหลัก และเจ้ำของพื้นที่สื่อ(ที่มีพื้นที่เว็บไว้รองรับตัวข้อมูลของตัวสื่อสิ่งพิมพ์เอง)เปน็รอง โดยที่
ไม่ปรำกฏกำรเช่ือมต่อบทควำมจำกฝำกอินเทอร์เน็ตข้ำมมำฝำกสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอำจมองได้ถึงศักยภำพที่จ ำกัด 
และ/หรือควำมยอมรับที่ด้อยกว่ำของสื่ออินเทอร์เน็ต 
 ส ำหรับกำรเช่ือมต่อแรกจำกฝำกสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนหนึ่งเกิดจำกนักวิจำรณ์สำยละครเวทีเองแทบทัง้หมด 
ที่เป็นคนรุ่นใหม่อำยุน้อยกว่ำสี่สิบปี มีช่องทำงในกำรสร้ำงพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ตเป็นของตนเอง และมีควำม
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พยำยำมส่วนตัวในกำรสร้ำงข้อมูลบทวิจำรณ์ใหม่ และ/หรือถ่ำยโอนบทวิจำรณ์เก่ำที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในสื่อ
สิ่งพิมพ์มำแล้ว โดยมีรำยละเอียดโดยคร่ำวของข้อแตกต่ำงของแต่ละบุคคล ดังต่อไปนี้  
 1) ณัฐพัชญ์วงษ์เหรียญทอง จำกนิตยสำร a day สร้ำงเ ว็บบล็อกเป็นของตนเอง
<www.barkandbite.net>เพื่อน ำบทวิจำรณ์จำกนิตยสำรมำลงซ้ ำ แต่คัดเลือกไม่ได้น ำมำลงทุกช้ินงำน 
 2) อมิธำอัมมระนันทน์ จำกนสพ.Bangkok Post สร้ำงเว็บบล็อก <http://theatreofthestreets. 
wordpress.com>เป็นของตนเอง เพื่อลงบทควำมเชิงวิจำรณ์ด้ำนศิลปะกำรละครและประเด็นทำงสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ แต่ไม่ได้เพื่อน ำบทควำมที่ตีพิมพ์แล้วมำลงซ้ ำ แต่บทควำมของอมิธำใน  Bangkok Post 
สำมำรถสืบค้นย้อนหลังได้60วันหลังตีพิมพ์โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย แต่ไม่สำมำรถคัดลอกได้ จำกระบบคลังข้อมูล
ของนสพ. Bangkok Postเอง และปรำกฏกำรเช่ือมต่อบทควำมบำงช้ินไปลงแฟนเพจของชมรมวิจำรณ์
ศิลปะกำรแสดง ที่อมิธำเป็นรองประธำน ตั้งแต่ มีนำคม 2555  
 3) ปวิตร มหำสำรินันทน์ จำกนสพ.The Nation ไม่มีพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนตัว แม้แต่หน้ำเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว แต่สำมำรถสืบค้นบทวิจำรณ์ของปวิตรย้อนหลังได้ต้ังแต่ มีนำคม 2545 จนถึงปัจจุบัน จำกระบบ
สืบค้นและคลังข้อมูลของThe Nation เอง โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย อีกทั้งปรำกฏกำรเช่ือมต่อบทควำมบำงช้ินไป
ลงแฟนเพจของชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง ที่ปวิตรเป็นประธำนเช่นเดียวกันกับกรณีของอมิธำ 
 ส่วนบทวิจำรณ์ของกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณจำกนิตยสำรสีสัน และบทควำมของวำรสำร Art Square
นั้นไม่ปรำกฏกำรเช่ือมต่อใดใดไปยังอินเทอร์เน็ต ยกเว้นมีบำงกรณีที่คัดลอกข้อควำมของกิตติศักดิ์ไปเผยแพร่ 
เพื่อวัตถุเชิงประชำสัมพันธ์  
 ในด้ำนของนักวิจำรณ์ที่อยู่ ในสื่ออินเทอร์ เน็ตเป็นหลัก ได้แก่  พงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์  
ชญำนินเตียงพิทยำกร ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย และพัชรพงศ์  เลิศปัญญำธรรมยังไม่ปรำกฏกำรข้ำมไปเขียนให้กับ
สื่อสิ่งพิมพ์แต่อย่ำงใด ซึ่งข้อแตกต่ำงนี้ศรชัยได้กล่ำวไว้ว่ำ เป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงนัยยะของพื้นที่ทำงอินเทอร์เน็ต
ที่ได้รับกำรยอมรับจำกสำธำรณะชนน้อยกว่ำ ทั้งนี้ กำรไม่สำมำรถข้ำมสื่อไปได้ของบทวิจำรณ์กลุ่มที่มีต้น
ก ำเนิดจำกสื่ออินเทอร์เน็ตนี้มำจำกเหตุผลที่เป็นไปได้สองประกำร คือหนึ่งตัวผู้เขียนไม่มีควำมพยำยำมเอง 
เนื่องจำกเกิดควำมพึงพอใจในกำรใช้พื้นที่ในอินเทอร์เน็ตนี้แล้ว และสองไม่มีพื้นที่ที่เปิดโอกำสให้  
 อย่ำงไรก็ตำม ในด้ำนของของปริมำณพื้นที่กำรวิจำรณ์นั้น ปรำกฏเห็นได้ชัดจ ำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีบท
วิจำรณ์ละครเวทีนั้นลดลงนอกเหนือไปจำกMadame Figaroที่แทบไม่มีบทวิจำรณ์ลงเลย หลังจำกกำรยุติของ
อภิรักษ์ แล้วตั้งแต่ระยะกำรวิจัย18 เดือนที่แล้วแล้ว ในขณะที่นิตยสำร a day ซึ่งมีบทบำทในกำรสร้ำงพื้นที่
กำรวิจำรณ์ภำคภำษำไทยอย่ำงต่อเนื่องมำเกือบสิบปี ได้ปิดพื้นที่ด้ำนน้ีเมื่อมีนำคม 2556 ตำมลงไปด้วย ท ำให้
เหลือพื้นที่ประจ ำอยู่เพียงสำมที่ได้แก่ นสพ. Bangkok Post นสพ.The Nation และนิตยสำรสีสัน ส่วนพื้นที่
ใหม่อย่ำง Art Square นั้น ได้เน้นหนักไปที่บทควำมและบทรำยงำนกำรแสดง มำกกว่ำบทวิจำรณ์ เพิ่งเริ่ม
ปรำกฏมีบทวิจำรณ์ของรินรดำ ปิยจินดำวงศ์ ที่เขียนถึงกำรแสดง Transaction พอนิยม ของคณะ B-Floor 
เมื่อกันยำยน 2556 เพียงหนึ่งช้ิน   
 นอกจำกนี้ เหล่ำนักเขียนที่มีฐำนมำจำกสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังได้ลดบทบำทด้ำนอินเทอร์เน็ตลงไป อมิธำ 
ไม่ได้ปรับปรุงเว็บบล็อกของเธอตั้งแต่ กุมภำพันธ์ 2555 เลย ณัฐพัชญ์ลงบทวิจำรณ์ที่ถ่ำยมำจำกนิตยสำร a 
day ในเว็บบล็อกของเขำครั้งล่ำสุดเมื่อกุมภำพันธ์ 2556 และไม่ได้เขียนอีกเลยจนกระทั้ง มกรำคม 2557 (แต่
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ยังปรำกฏบทควำมและบทวิจำรณ์ศิลปะด้ำนอื่นอยู่บ้ำงและข้อเขียนเชิงวิจำรณ์ขนำดสั้นลงไปเฟซบุ๊กของเขำ
อยู่บ้ำง) 
 ในทำงตรงกันข้ำม ส ำหรับกลุ่มอินเทอร์เน็ตแล้ว มีรำยกำรใหม่เกิดข้ึน นักเขียนที่พอเคยมีผลงำนใน
เว็บบล็อกบ้ำงในระยะก่อนหน้ำอย่ำงศรชัย ฉัตรวิริยะชัย และนักเขียนใหม่อย่ำงพัชรพงศ์  เลิศปัญญำธรรมได้
เข้ำมำใช้เฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่บทวิจำรณ์อย่ำงเต็มตัว เสริมที่ชญำนิน  เตียงพิทยำกรณ์และพงศ์พันธ์ ประภำศิริ
ลักษณ์ซึ่งได้ผลิตงำนมำอย่ำงต่อเนื่องก่อนหน้ำ รวมถึงกลุ่มพื้นที่ที่ลงบทวิจำรณ์ละครเวทีเป็นครั้งครำวอย่ำง
เว็บละครเพื่อชุมชน เว็บ Siam Intelligence และเว็บประชำไท ท ำให้สื่ออินเทอร์เน็ตสำมำรถใช้เป็นพื้นที่ที่
สร้ำงควำมเคลื่อนไหวในทำงกำรวิจำรณ์ได้เป็นอย่ำงดี  
 บทบำทที่เพิ่มมำกขึ้นของกลุ่มที่เขียนบทวิจำรณ์ในเฟซบุ๊กส่วนหนึ่งเป็นเพรำะคนอ่ำนรู้สึกสะดวกต่อ
กำรอ่ำน เพรำะควำมสม่ ำเสมอและกำรเกำะติดผลงำนละครของกลุ่มนักวิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ตที่เริ่มเอำจริง
เอำจังไม่แพ้กลุ่มในสื่อสิ่งพิมพ์ นอกเหนือไปจำกกำรที่พวกเขำเขียนด้วยภำษำไทย (ในขณะที่ปวิตรและอมิธำ
เขียนเป็นภำษำอังกฤษ) ตลอดจนถึงกำรที่ตัวศิลปินกำรละครเองก็มีใจที่เปิดกว้ำงมำกข้ึนต่อกำรอ่ำนบท
วิจำรณ์ต่อผลงำนของตนเองที่ปรำกฏในพื้นที่กึ่งสำธำรณะอย่ำงเครือข่ำยเฟซบุ๊กได้  

 นอกเหนือไปจำกมิติกำรวิจำรณ์แล้ว ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่ำ ละครเวทีโดยเฉพำะในกลุ่มที่จัดแสดงตำม
โรงละครขนำดเล็ก สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรประชำสัมพันธ์เพียงอย่ำงเดียว จนถึงระดับที่สำมำรถอยู่
รอดในทำงธุรกิจได้ ตัวอย่ำงที่โดดเด่นคือ ละครเรื่อง”ฉุยฉำยเสน่หำ” ของพันพัสสำ ธูปเทียนที่จัดแสดงที่โรง
ละคร Democrazy Theatre ในช่วงเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2556 ซึ่งสำมำรถขำยบัตรได้หมดก่อนหน้ำที่ละคร
จะเริ่ม ซึ่งกระแสส่วนหนึ่งเป็นเพรำะกำรกระจำยข่ำวทำงเฟซบุ๊กของฝ่ำยประชำสัมพันธ์ อีกส่วนหนึ่งมำจำก
พฤติกรรมส่วนตัวของคนละครเวทีเองที่ใช้เครือข่ำยนี้เพื่อสื่อสำรอย่ำงแพร่หลำยในชีวิตประจ ำวัน นอกจำกนี้ 
ยังปรำกฏกำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อยุทธศำสตร์ในด้ำนกำรตลำดอื่น ๆ อีก เช่นกำรปล่อยขำยบัตรชมละครที่ขำย
ไม่หมด กำรเพิ่มรอบ และกำรเปลี่ยนแปลงรอบและเวลำกำรแสดงอันเนื่องจำกเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ โดยอยู่บน
ฐำนที่ว่ำผู้ชมขำประจ ำมักจะมีพฤติกรรมในกำรเช่ือมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดวันเป็นปกติอยู่แล้ว 
บำงครั้งถึงกับมีกำรปล่อยข้อมูลเป็นรำยวัน จนถึงรำยช่ัวโมง เพื่อสร้ำงควำมคึกคักให้กับผลงำนกำรแสดงของ
ตน 

 ซึ่งพฤติกรรมนี้คล้ำยคลึงกับที่เคยเกิดข้ึนในวัฒนธรรมกลุ่มย่อยร่วมสมัยบำงกรณีที่สำมำรถสร้ำงควำม
นิยมภำยในระยะเวลำอันสั้น เช่นในวัฒนธรรม fanclub ของบรรดำนักร้องนักแสดงที่ได้รำงวัลจำกกำร
ประกวดจำกเวที Academy Fantasia ที่มีผู้ติดตำมจ ำนวนไม่กี่ร้อยคน ก็สำมำรถจัดกำรแสดงคอนเสิร์ตขนำด
เล็กให้กับศิลปินที่ตนช่ืนชอบได้ภำยในระยะอันสั้น ซึ่งกำรพึ่งพำอินเทอร์เน็ตในกำรสื่อสำรของชุมชนคนละคร
ดังกล่ำวเด่นชัดจนที่เป็นสังเกตได้ จนแม้แต่ส ำหรับคนละครเอง ตำมที่นิกร แซ่ตั้งได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ในหน้ำ
เฟซบุ๊กของเขำเมื่อ 16 มิถุนำยน 2556  จึงเป็นที่น่ำพึงติดตำมต่อว่ำกำรเติบโตที่อำศัยสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก
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นี้จะน ำพำมำซึ่งควำมยั่งยืนของวงกำรหรือไม่และจะมีกำรเช่ือมโยงมำสู่พฤติกรรมกำรวิจำรณ์หรือไม่อย่ำงไร 
นอกเหนือไปจำกกำรคัดลอกค ำชมจำกนักวิจำรณ์มำสร้ำงผลบวกในกำรประชำสัมพันธ์  

 โดยรวมแล้ว ข้อสรุปประกำรส ำคัญส ำหรับวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อนี้คือ กล่ำวได้ว่ำกิจกรรมกำรเขียน
บทวิจำรณ์ละครเวทีลงบนเครือข่ำยเฟซบุ๊กได้ทวีบทบำท และมีแนวโน้มจะกลำยเป็นพื้นที่หลักของกำรผลิต
งำนวิจำรณ์ในด้ำนปริมำณแทนพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งสิ่งที่เกิดข้ึนแล้วอย่ำงแน่นอนตอนนี้คือ บทวิจำรณ์ใน
อินเทอร์เน็ตได้ถูกอ่ำนและเผยแพร่ต่อมำกกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์ แม้แต่ช้ินงำนที่มีต้นต่อจำกสื่อสิ่งพิมพ์เองก็ถูก
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงส ำนวนที่ปรำกฏในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทำงส ำคัญเช่นกัน ซึ่งปวิตรเอง ก็ยอมรับว่ำ 
อินเทอร์เน็ตกลำยเป็นช่องทำงที่ผู้อ่ำนบทควำมของเขำเป็นประจ ำ ใช้อ่ำนมำกกว่ำจำกตัวต้นฉบับในสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
 อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำบทวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทำงที่จะมำทดแทน
สื่อสิ่งพิมพ์ และมีประสิทธิภำพพอเพียงที่จะให้เกิดพลังทำงปัญญำได้ นอกเหนือไปจำกกำรเขียนบทวิจำรณ์ 
กำรแสดงทัศนะเชิงวิจำรณ์ และกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆแล้ว ยังไม่ค่อยปรำกฏกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ทำงด้ำนศิลปะกำรแสดง ทั้งที่เป็นกำรเขียนข้ึนมำใหม่ หรือที่
สำมำรถสืบค้นต่อได้ทำงโลกอินเทอร์เน็ตด้วยกัน จะมีอยู่บ้ำงก็เพียงเว็บของเครือข่ำยละครชุมชน ที่บทควำมที่
น่ำสนใจเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดงให้อ่ำน พงศ์พันธ์ที่เช่ือมต่อบทควำมหรือคลิปกำรแสดงที่น่ำสนใจมำเผยแพร่
ต่อในลักษณะที่เรียกว่ำ share และศรชัยที่ผลิตบทควำมที่ไม่ได้วิจำรณ์ละครเป็นเรื่องแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่
เขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่น่ำสนใจด้วย รวมถึงขยำยฐำนมำสู่ช่องทำงอย่ำงเว็บ youtube เพื่อกำรน ำเสนอกำร
วิจำรณ์ในรูปแบบมุขปำฐะผ่ำนสื่อบันทึกภำพและเสียง แต่กิจกรรมเหล่ำน้ียังมีปริมำณน้อยเกินกว่ำที่จะสร้ำง
ผลกระทบที่มีนัยยะส ำคัญได้  

 ทั้งนี้ ตัวบ่งช้ีที่ส ำคัญอันหนึ่งของบทบำทที่เพิ่มข้ึนของกลุ่มนักวิจำรณ์ทำงอินเทอร์เน็ต คือกำรที่ทำง
ชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดงจะยอมรับนักวิจำรณ์ที่เขียนลงในอินเทอร์เน็ตเป็นหลักแต่เพียงอย่ำงเดียวเป็น
สมำชิกของชมรมด้วยหรือไม่ ซึ่งกำรยอมรับนี้มีนัยยะส ำคัญว่ำอย่ำงน้อยก็เกิดกำรยอมรับซึ่งกันและกันในกลุ่ม
นักวิจำรณ์แล้ว ซึ่งถ้ำสูจิบัตรประกอบกำรแจกรำงวัลของทำงชมรมในรอบปีที่สองหรือในปีถัดไป หรือเอกสำร
ตีพิมพ์อื่นๆที่ออกมำจำกทำงชมรมอย่ำงเป็นทำงกำร มีกำรบรรจุบทวิจำรณ์จำกอินเทอร์เน็ตควบคู่กันกับสื่อ
สิ่งพิมพ์ได้ด้วย ก็จะเป็นกำรท ำให้บทวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้สำมำรถสืบค้นในลักษณะรูปเล่มที่จับต้องได้ใน
ห้องสมุดหรือสถำนที่อื่นๆ หำกมีกำรจัดเก็บ   

 ในด้ำนกรณีศึกษำเปรียบเทียบประเด็นนักวิจำรณ์สำยอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถข้ำมไปฝำกสื่อสิ่งพิมพ์ได้
นั้น แม้ว่ำในระดับสำกลเองก็ปรำกฏได้น้อยมำกก็ตำม แต่ก็มีกรณีที่น่ำสนใจคือเว็บ The Flying Inkpot 
Theatre & Dance ที่อ้ำงว่ำนักวิจำรณ์หน้ำใหม่ที่เคยลงบทควำมในเว็บที่ก่อตั้งในปี 2539 นี้ เคยได้รับกำร
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ทำบทำมจำกThe Strait Times หนังสือพิมพ์หัวหลักของสิงคโปร์ให้ไปเขียนบทวิจำรณ์ให้มำแล้ว  [ดู 
<http://www.inkpotreviews.com/>] 

 6.2) ศึกษาลักษณะเชิงสร้างสรรค์ของการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
 ส ำหรับวัตถุประสงค์ข้อนี้นั้น ผู้วิจัยได้พบข้อมูลทั้ งที่มีลักษณะไม่สร้ำงสรรค์หรือไม่สำมำรถท ำลำย
กรอบเดิมที่ไม่ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ได้ และข้อมูลที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์ โดยสำมำรถแบ่งเป็นสำม
ประเด็นได้ดังนี้  
 6.2.1 ) ข้อจ ากัดของเฟซบุ๊กในการพัฒนาการไปสู่การเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของการแลกเปลี่ยน
ทัศนะวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์: สืบเนื่องจำกบทวิจำรณ์ละครเวทีทำงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในระยะกำรวิจัยนี้
ใช้ช่องทำงเฟซบุ๊กเป็นหลัก ผู้วิจัยจึงได้ท ำห้องจ ำลองแบบฝึกหัดกำรวิจำรณ์ข้ึนมำเพื่อส ำรวจลักษณะธรรมชำติ
ของสื่อชนิดนี้ ในกำรเป็นสนำมกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำนกำร วิจำรณ์อย่ำง เป็นสำธำรณะ 
(นอกเหนือไปจำกกำรใช้เป็นสื่อเผยแพร่บทวิจำรณ์ของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นหลัก อย่ำงที่ปรำกฏอยู่ )  กำรทดลองได้
ท ำผ่ำนบัญชีเฟซบุ๊กตัวแทนผู้วิจัยที่ช่ือว่ำ “คุยข้ำงโรง เขียนข้ำมจอ” โดยได้จัดชุดกิจกรรมต่อเนื่องข้ึนสองชุด 
ชุดกิจกรรมแรกจัดข้ึนในช่วงระยะหกเดือนแรกของกำรวิจัย โดยโครงกำรน ำร่องน ำนักปฏิบัติละครเวทีและ
ผู้สนใจในกำรวิจำรณ์กำรละครกลุ่มหนึ่งไปชมละคร บุรุษริษยำ ด้วยกัน ที่โรงละคร Democrazyในวันที่ 29 
พฤศจิกำยน 2555 และให้ฝึกเขียนบทวิจำรณ์มำแลกเปลี่ยนกันอ่ำนผ่ำนเครือข่ำยเฟซบุ๊ก ซึ่งมีกำรพบปะกัน
ก่อนชมละครหนึ่งครั้ง และพบปะหลังส่งแบบฝึกหัดกำรเขียนวิจำรณ์อีกหนึ่งครั้งใน วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 
และชุดกิจกรรมหลักในครั้งที่สองซึ่งจัดข้ึนในช่วงระยะหกเดือนที่สำมของกำรวิจัย โดยเป็นกำรพบปะหลัง
กิจกรรมค่ำยกำรวิจำรณ์ฯกับผู้ที่เข้ำร่วมค่ำยสำขำละครเวที เป็นจ ำนวนสำมครั้ง คือ 9 และ 23 พฤศจิกำยน 
และ 23 ธันวำคม 2556  โดยได้ต้ังกลุ่มสนทนำในเครือข่ำยเฟซบุ๊กที่ช่ือว่ำ”ค่ำยวิจำรณ์ศิลปะกลุ่มละครเวที” 
โดยมีวัตถุประสงค์แฝงคือ ผลักดันให้เกิดบรรยำกำศกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ผลที่ได้รับคือ ส ำหรับโครงกำรน ำร่องนั้น ผู้เข้ำร่วมตอบสนองต่อกำรส่งบทวิจำรณ์ช้ำ และผู้เข้ำร่วม
บำงรำยขอส่งบทวิจำรณ์ในรูปของเอกสำร และส ำหรับโครงกำรหลักนั้น ผู้เข้ำร่วมส่งบทวิจำรณ์ตำมสมควร 
(นอกเหนือไปจำกบทวิจำรณ์แบบฝึกหัดบังคับจำกกำรเข้ำค่ำยที่ส่งช้ินแรกครบทุกคน แต่ส่งช้ินปรับปรุงไม่ครบ
ทุกคน) มีกำรแสดงเครื่องหมำยในระบบเฟซบุ๊กว่ำเข้ำมำอ่ำนบทวิจำรณ์ครบทุกคน แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใดแสดง
ควำมคิดเห็นตอบกลับ แต่มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดกันในประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ใช่บทวิจำรณ์ของสมำชิกในกลุ่ม 
ช้ีให้เห็นว่ำกำรที่จะสร้ำงชุมชนคนวิจำรณ์มำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันน้ันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลำ โดยเฉพำะใน
กำรท ำควำมรู้จักกันระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มก่อนที่จะเกิดควำมไว้วำงใจและควำมมั่นใจในกำรวิจำรณ์ซึ่งกันและ
กันได้ ซึ่งก็ไม่อำจจะรับประกันถึงผลส ำเร็จได้ด้วยกรอบของวัฒนธรรมถนอมน้ ำใจของสังคมไทย  
 พื้นฐำนของระดับควำมสัมพันธ์และควำมคุ้นเคยกันมำก่อนระหว่ำงผู้ที่สื่อสำรผ่ำนระบบเฟซบุ๊ก(หรือ
ตำมที่เรียกกันในภำษำพูดว่ำ ผู้เล่นเฟซบุ๊ก) ยังเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแสดงควำมคิดเห็นส ำหรับผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเกือบทั้งหมด ข้อจ ำกัดดังที่ประสบเกิดจำกธรรมชำติของสื่อประเภทเฟซบุ๊ก ที่มีฐำนก ำเนิดมำจำกกำร
พูดคุยระหว่ำงเพื่อนฝูง จึงมีข้อจ ำกัดในกำรจะใช้สื่อประเภทนี้ส ำหรับกำรเป็นแลกเปลี่ยนทำงควำมคิดในวง
กว้ำงอย่ำงเป็นสำธำรณะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับกำรแลกเปลี่ยนที่มีลักษณะเป็นกำรปะทะทำงรสนิยม  
 สิ่งที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมกับกำรวิจำรณ์ละครในเฟซบุ๊กสองประกำรหนึ่ง ประกำรแรกคือ
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พฤตกิรรมกำรกดเครื่องหมำย ‘like’ ในระบบเฟซบุ๊ก อำจบ่งเป็นนัยว่ำ คนที่เข้ำมำร่วมเสวนำในหน้ำเครือข่ำย
โลกเสมือนจริงระบบนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกับเจ้ำของหน้ำเฟซบุ๊กนั้น ๆ  ทั้งนี้ผู้วิจัย
เปรียบเทียบกับตัวเลือกสื่ออื่น ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยกัน อย่ำงระบบ youtube หรือในระบบบล็อกแสดง
ควำมคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ต่ำงประเทศฉบับส ำคัญ ที่มักจะมีทั้งปุ่มให้กด ‘like’ และ ‘dislike’ ซึ่งไม่ปรำกฏ
ในระบบเฟซบุ๊ก นอกจำกนี้ ระบบเฟซบุ๊กยังเอื้อให้เจ้ำของบัญชีสำมำรถคัดคนที่ไม่ต้องกำรสื่อสำรหรือให้อยูใ่น
กลุ่มได้ ผ่ำนเครื่องหมำย ‘unfriend’  ซึ่งสื่อถึงกำรยกเลิกสถำนะควำมเป็นเพื่อนได้อีกด้วย ซึ่งจะท ำให้ยุติกำร
เสวนำกันในระบบไปโดยปริยำย ทั้งนี้โดยที่เจ้ำตัวผู้ถูกยกเลิกอีกฝ่ำยอำจจะไม่ทรำบหำกไม่เข้ำมำตรวจสอบ
หรือสังเกตถึงควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  
 ข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่งคือกำรสื่ อสำรของกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์ละครเวทีไทยทำงระบบ 
เฟซบุ๊กที่ปรำกฏในปัจจุบันส่วนใหญ่เกือบจะเป็นกำรสื่อสำรแบบทิศทำงเดียว คือจำกผู้เขียนไปสู่ผู้อ่ำน แต่ไม่
ค่อยมีจำกผู้อ่ำนกลับไปสู่ผู้เขียน หรือพัฒนำไปสู่รูปแบบของไม่มีใครเป็นผู้เขียนหรือผู้อ่ำนแต่เพียงฝ่ำยเดยีว ซึ่ง
เป็นกำรใช้ข้อดีของระบบเฟซบุ๊กได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ ได้แต่ในทำงรูปแบบ(ของกำรแลกเปลี่ยนปฏิกิริยำใน
ระดับผิวเผิน ผ่ำนกำรกดเครื่องหมำย like) แต่ไม่ได้ในทำงเนื้อหำ(ของกำรแลกเปลี่ยนทัศนะอย่ำงอยู่บนฐำน
ของเหตุและผล) กำรแสดงควำมคิดเห็นกลับมีน้อยมำก ที่มีอยู่มักจะเป็นไปในทำงขอบคุณที่เขียนถึงจำก
ทีมงำนละครเกี่ยวข้อง หรือถ้อยควำมเข้ำมำทักทำยเป็นหลัก แต่แทบไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นแย้งในเชิง
ประเด็นและโดยกำรยกเหตุผลประกอบ   

 อย่ำงไรก็ตำม มิติของระดับควำมสัมพันธ์ของกำรสื่อสำรในเฟซบุ๊กก็อำจกลำยเป็นดำบสองคม 
โดยเฉพำะในกรณีที่สนิทสนมกันมำกเกินไป ดังที่ปรำกฏไว้ในข้อสังเกตประดิษฐ ปรำสำททองที่เห็นถึงแนวโนม้
ในกำรขำดควำมหลำกหลำยของงำนวิจำรณ์และกำรแสดงควำมคิดเห็นเชิงวิจำรณ์ในเฟซบุ๊กของคนในวงกำร
ละครเวทีในปัจจุบัน ที่มักจะคิดเห็นกันไปในทำงเดียวกัน ซึ่งนับว่ำไม่ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจำรณ์ที่จะติเพื่อก่อ
ในทำงสร้ำงสรรค์ได้   

 ทั้งนี้ผู้ วิจัยได้เห็นถึงรูปแบบที่พอเป็นไปได้ของกำรเป็นต้นแบบชุมชนวิจำรณ์ผ่ำนเครือข่ำย  
เฟซบุ๊ก ในกรณีศึกษำกลุ่มสนทนำปิดของคนวัยท ำงำนที่มีอำยุรำว40ปีข้ึนไปกลุ่มหนึ่งที่ได้มีโอกำสสัมภำษณ์ใน
ระยะที่สองของกำรวิจัยซึ่งพงศ์พันธ์นักวิจำรณ์สำยอินเทอร์เน็ตเป็นสมำชิกอยู่ และสมำชิกประกอบไปด้วยผู้ที่
สนใจศิลปะกำรละครทั้งในฐำนะนักปฏิบัติและผู้ชมในช่วงละครเวทีได้รับควำมนิยมในช่วงทศวรรษ 2530 
สมำชิกในกลุ่มนี้สำมำรถใช้สื่อเฟซบุ๊กกับกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผลงำนละครหรือกำรแสดงต่ำงๆ
ที่ได้ร่วมนัดหมำยไปดูกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรผลัดกันเขียนถึงละครที่ได้ไปชมมำด้วยกัน ซึ่งลักษณะ
สัมพันธภำพของสมำชิกในกลุ่มนี้ไม่ต่ำงจำกกลุ่มสนทนำปิดหลำยๆกลุ่มที่เป็นที่รวมกันของคนที่ควำมสนใจใน
เรื่องเดียวกันและมีรสนิยมในทำงศิลปะแบบเดียวกัน ที่เข้ำมำร่วมกันใช้เครือข่ำยเฟซบุ๊ก มีกำรรับสมำชิกใหม่
ซึ่งเป็นเพื่อนของสมำชิกเก่ำ โดยที่บทเรียนส ำคัญที่ถอดมำได้จำกกำรสัมภำษณ์ ก็คือกำรด ำรงอยู่ของกลุ่มนั้น
จ ำเป็นต้องใช้ทักษะกำรประสำนประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรสัมพันธภำพที่เกิดข้ึนในกลุ่มอย่ำงมี
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ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกผู้ดูแลกลุ่ม ซึ่งรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรวิจัย
ระยะที่สอง (มีนำคม – กันยำยน 2556) 

 6.2.2) การขาดความหลากหลายของบทวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ต :  จุดเด่นประกำรหนึ่งของสื่อ
อินเทอร์เน็ตคือกำรเปิดโอกำสให้ข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในกลุ่มกระแสรองหรือนอกกระแสสำมำรถมีพื้นที่ในกำร
สื่อสำรได้มำกข้ึนและสะดวกขึ้น แต่ผู้วิจัยพบว่ำ พฤติกรรมกำรวิจำรณ์ละครเวทีของไทยในอินเทอร์เน็ตเท่ำที่
ปรำกฏยังไม่สำมำรถไปถึงข้ันน้ันได้ ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คือมักเขียนถึงผลงำนของละคร
โรงเล็กของเพียงไม่กี่แห่งเป็นหลัก แม้ปรำกฏในช่วงระยะก่อนหน้ำของกรอบเวลำกำรวิจัยครั้งนี้ว่ำ นักวิจำรณ์
ละครเวทีหน้ำใหม่(ในขณะนั้น)บำงคน อย่ำง ชญำนิน เตียงพิทยำกร (และคันฉัตร รังสีกำญจน์ส่อง ในช่วงก่อน
หน้ำ) ให้ควำมสนใจกับผลงำนนักศึกษำเป็นพิเศษ รวมถึงภัทรพงษ์  ปัญญำเสิศธรรมในกรอบระยะเวลำกำร
วิจัยนี้ด้วยแต่ปรำกฏว่ำทั้งหมดกลับเขียนถึงงำนของนักศึกษำน้อยลงมำกในช่วงหลัง เมื่อผนวกกับกลุ่มนัก
วิจำรณ์ในสำยสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงปวิตรและอมิธำที่ให้น้ ำหนักกับงำนละครเวทีโรงเล็กเป็นหลักแล้ว ท ำให้แทบไม่
มีใครเขียนถึงละครเวทีนักศึกษำในช่วงครึ่งปีหลังของพ.ศ.2556เลย ทั้งๆที่นักศึกษำด้ำนศิลปะกำรละครเป็น
ฐำนส ำคัญของวงกำรละครเวทีในอนำคต  

 ลักษณะนี้ได้ปรำกฏเช่นกันกับกรณีของละครโรงใหญ่เชิงพำณิชย์ ที่เกิดปรำกฏกำรณ์ว่ำแทบไม่มีนัก
วิจำรณ์สำยอินเทอร์เน็ตคนใดเลย ที่เขียนถึงผลงำนละครโรงใหญ่ของบริษัท Exact&Scenario และบริษัท
Dreambox ในช่วงกรอบกำรวิจัยที่ผ่ำนมำ มีพงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์เพียงคนเดียวเท่ำนั้นที่พอจะผลิตบท
วิจำรณ์ด้ำนน้ีออกมำเป็นประจ ำ ซึ่งระหว่ำงกำรอภิปรำยของสมำชิกในค่ำยอบรมกำรวิจำรณ์ฯได้มีกำรพูดถึง
ประเด็นนี้ รวมถึงกำรขำดแคลนบทวิจำรณ์ที่ครอบคลุมไปถึงกำรแสดงประเด็นอื่นๆ อย่ำงเช่น ละครเพื่อ
กำรศึกษำและนำฏศิลป์ไทย (ซึ่งส ำหรับสำยนำฏศิลป์ไทยแล้ว มีผู้เขียนเป็นกิจจะลักษณะอยู่เพียงผู้เดียว คือ
ธรรมจักร พรหมพ้วย แต่ด้วยปริมำณที่จ ำกัด)     

 นอกจำกนี้ ยังเกิดกรณีกำรสูญเสียจุดเด่นของพื้นที่หลักเดิมอย่ำงหมวดหมู่ ‘ละครเวที’ ในเว็บ 
pantip.com ด้วย จำกเดิมระยะก่อนหน้ำที่สำมำรถเป็นแหล่งกลำงของกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผสมผสำน
ระหว่ำงแวดวงละครโรงเล็กและละครโรงใหญ่ โดยมีกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์เป็นตัวแทรก มำกลำยเป็นพื้นที่
ส ำหรับกำรพูดถึงผลงำนของละครโรงใหญ่เป็นหลัก ซึ่งแม้ว่ำจะมีปริมำณกำรสื่อสำรที่เพิ่มข้ึนมำกเนือ่งจำกกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แต่กลับกลำยเป็นกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่ไปในทำงกระแสนิยมชมชอบดำรำที่แสดงน ำใน
ละครมำกกว่ำที่จะสะท้อนมุมมองด้ำนคุณภำพของกำรจัดแสดง ซึ่งผู้วิจัยมีมุมมองต่อประเด็นนี้ว่ำจะส่งผลเสีย
ในภำพรวม เนื่องจำกกำรขำดพื้นที่ร่วมกลำงที่มีคุณภำพ เพรำะมีผลในแง่กำรดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมผูก
ติดกับสื่ออินเทอร์เน็ตมำกกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์ให้มำสนใจละครเวทีอย่ำงมีมิติกำรวิจำรณ์และกำรดูอย่ำงมีพลังทำง
ปญัญำได้  
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 ทั้งนี้กำรขำดพื้นที่ร่วมกลำงที่มีคุณภำพ และหันมำใช้เฟซบุ๊กเป็นหลัก อำจท ำให้เกิดวงจรกำรสื่อสำร
ของกลุ่มเล็กที่กระจำยตัวเป็นกระแสหลัก เป็นควำมจริงที่ว่ำไม่ควรมีช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งเป็นแกนกลำงใน
กำรสื่อสำรมำกเกินไป เพรำะอำจสุ่มเสี่ยงต่อกำรช้ีน ำได้ ดังที่ได้ปรำกฏจำกกำรที่สื่อสิ่งพิมพ์หลักหลำยสื่อได้
แสดงบทบำทไว้แต่กำรไม่มีพื้นที่ร่วมกลำงเลย ก็อำจท ำให้เกิดกำรตกหล่นของข่ำวสำรได้ และอำจเกิดกำร
กระจุกตัวของกำรสื่อสำรในกลุ่มคนที่มีแนวคิดเห็นเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ โดยขำดควำมเช่ือมต่อกันกับกลุ่ม
อื่นได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรแลกเปลี่ยนทัศนะวิจำรณ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ดังที่ได้กล่ำวไปในข้อที่แล้ว  

 อีกทั้ง เมื่อพิจำรณำในเชิงเนื้อหำแล้ว พบว่ำบทวิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นกำรวิเครำะห์
ละครในเชิงโครงสร้ำงและองค์ประกอบกำรน ำเสนอ มำกกว่ำกำรวิเครำะห์ในเชิงประเด็นเนื้อหำอย่ำงลงลึก ท ำ
ให้บทวิจำรณ์ละครเวทีที่ปรำกฏอยู่ขำดควำมหลำกหลำย อย่ำงที่ทำงสำขำภำพยนตร์ วรรณศิลป์ และ
ทัศนศิลป์มี  

 แต่ในประเด็นนี้ก็พอมีกำรส่งสัญญำณที่ดี จำกกำรที่เริ่มมีพื้นที่ใหม่และนักเขียนคนใหม่ในพื้นที่
อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ได้มีฐำนจำกกำรศึกษำด้ำนศิลปะกำรละครแต่มำจำกสำยวิชำกำร
และทักษะด้ำนอื่น เช่นเป็นนักสังคมศำสตร์ (แบ็งค์ งำมอรุณโชติ) และนักวิจำรณ์ภำพยนตร์ (กัลปพฤกษ์) และ
พื้นที่ใหม่อย่ำงเว็บSiam Intelligence และเว็บประชำไท ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำรน ำเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนกำรละครหรือด้ำนศิลปวัฒนธรรม แต่เป็นด้ำนสังคมกำรเมือง ซึ่งนับเป็นข้อดีในกำรขยำยฐำน
ควำมสนใจให้กับคนนอกวงกำรได้ แต่ปริมำณของพื้นที่และบทวิจำรณ์จำกกลุ่มนี้ก็ยังมีปริมำณจ ำกัด  

 6.2.3 ) ปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้นของคลิปวีดีทัศน์ในระบบ youtube กับวัฒนธรรมการวิจารณ์: 
นอกเหนือไปจำกกำรเขียนบทวิจำรณ์ในรูปแบบลำยลักษณ์แล้ว กำรน ำเสนอกำรวิจำรณ์ในรูปแบบของ
กิจกรรมมุขปำฐะก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่ง ซึ่งสื่อ youtube สำมำรถเข้ำมำมีบทบำทร่วมได้ ในส่วนของแวดวง
ละครเวทีนั้นได้ปรำกฏตั้งแต่กรอบกำรวิจัยระยะ18เดือนก่อนหน้ำแล้ว แต่เห็นพฤติกรรมกำรใช้อย่ำง ช้ีชัดใน
กรอบเวลำกำรวิจัยนี้ โดยมำจำกกลุ่มของคนในแวดวงเองและจำกกลุ่มคนนอกแวดวง โดยมีสองลักษณะ
ด้วยกัน คือเพื่อกำรวิจำรณ์โดยตรงและเพื่อกำรสนับสนุนกำรวิจำรณ์โดยอ้อม 

 รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจำรณ์โดยตรงเป็นของนักวิจำรณ์ทำงอินเทอร์เน็ตอย่ำงศรชัย ฉัตรวิรยิะชัย
เพียงคนเดียวเท่ำนั้น ซึ่งเขำได้ริเริ่มใช้ช่องทำงนี้ในกำรวิจำรณ์แบบเต็มรูปแบบในกำรวิจำรณ์ละครสองเรื่อง 
ได้แก่ โรมูลูสออนเดอะร็อค และ คิมจองอิลตำยแล้ว ซึ่งเขำได้ใช้รูปแบบกำรน ำเสนออย่ำงง่ำยโดยกำรพูดกับ
กล้องด้วยตัวเองเพื่อบันทึกภำพเคลื่อนไหวและเสียงของเขำในกำรวิจำรณ์ถึงละครที่ได้ไปชมมำ ทั้งนี้เพื่อเป็น
ช่องทำงทดแทนกำรวิจำรณ์ในรูปของกำรเขียนบทควำมอย่ำงที่เคยท ำมำ กำรผลิตงำนวิจำรณ์ออกมำในรูปมุข
ปำฐะน้ี สันนิษฐำนได้ว่ำมำจำกเหตุผลสองประกำรนี้ คือหนึ่งเพื่อเป็นกำรทดลองบุกเบิกรูปแบบใหม่ของกำร
วิจำรณ์ในฐำนะที่ตัวศรชัยเองเป็นอำจำรย์สอนกำรวิจำรณ์ละครที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ด้วย และ/หรือสอง
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เพื่อเป็นกำรชดเชยควำมไม่สะดวกในกำรผลิตงำนวิจำรณ์ในรูปแบบบทควำมของเขำได้ แต่หลังจำกที่เขำ
เผยแพร่กำรวิจำรณ์ผ่ำน youtube ทั้งสองช้ินเมื่อกลำงปีพ.ศ.2556แล้ว ศรชัยก็ยังไม่มีงำนในลักษณะนี้ออกมำ
อีก     

 ส ำหรับรำยกำรส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรวิจำรณ์โดยตรง แต่เป็นกำรสนับสนุนกำรวิจำรณ์นั้นได้
รำยงำนไว้ในหัวข้อ 2.3 ข้ำงต้นซึ่งคลิปทั้งหมดนี้แม้ไม่ได้เป็นบันทึกกำรวิจำรณ์โดยตรง แต่ส่วนช่วยเป็น
ฐำนควำมรู้ในเชิงข้อมูลพื้นฐำนและให้ทัศนะวิจำรณ์ได้ โดยเฉพำะในรำยกำรบันทึกกำรเสวนำซึ่งมีกำรวิจำรณ์
แฝงอยู่ด้วย ทั้งนี้ จ ำนวนคลิปต่ำงๆเหล่ำน้ียังมีจ ำนวนจ ำกัด และยังขำดควำมต่อเนื่องของกำรผลิต (เว้นกรณี
รำยกำร supplay) แต่มีกรณีศึกษำของต่ำงประเทศที่มีรูปแบบที่คล้ำยคลึงกันที่น่ำสนใจ และน ำมำ
เปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทำงพัฒนำกำรน ำเสนอได้ ได้แก่สำมรำยกำร ดังนี้  

 1) คลิปรำยกำร Theatre Talk ที่จัดโดยสถำนีเคเบิ้ลท้องถ่ิน CUNY TV ของมหำวิทยำลัย City 
University of New York ที่น ำรำยกำรเสวนำทำงเกี่ยวกับแวดวงละครเวทีในนิวยอร์กน ำมำให้สืบค้นดู
ย้อนหลังได้ทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวนกว่ำ 200 รำยกำร มักเป็นกำรสัมภำษณ์อย่ำงเจำะลึกประกอบคลิป
ตัวอย่ำงกำรแสดงสั้นๆ  [ดู <http://www.cuny.tv/show/theatertalk>] 

 2) คลิปรำยกำร National Theatre Discover ขององค์กรNational Theatre ของสหรำชอำณำจักร 
ที่มีจ ำนวนมำกกว่ำ 243 รำยกำร น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรกำรแสดงต่ำงๆที่จัดข้ึนที่โรงละคร National 
Theatre แม้ว่ำจะมีลักษณะเป็นกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของตัวองค์กรเอง แต่กำรน ำเสนอในเชิงประเด็นก็
เป็นไปอย่ำงตรงไปตรงมำ มีกำรเชิญผู้รู้นอกคณะผู้ผลิตมำเป็นแขกรับเขิญในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลงำนช้ิน
นั้นๆ [ดู <http://www.youtube.com/user/ntdiscovertheatre? feature=watch>] 

 3) คลิปชุดรำยกำรเสวนำ Roundtables ในชุดหัวข้อ Art & Literature ขององค์กรทำงวัฒนธรรมที่
ไม่มุ่งเน้นผลก ำไรอย่ำง The Philoctetes Center for The Multidisciplinary Study of The 
Imagination ของสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งได้ปิดตัวลงไปแล้ว) ที่มีจ ำนวนหัวข้อเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดงถึง7รำยกำร 
จำกจ ำนวนทั้งหมด 53 รำยกำร ให้ชมย้อนหลังทำง youtube ได้เช่นกันซึ่งเป็นกำรเสวนำในรูปแบบโต๊ะโซฟำ
นั่งล้อมในห้องเล็กๆ และเชิญนักวิชำกำร นักคิด นักเขียนและศิลปินช้ันน ำมำสนทนำในประเด็นต่ำง เช่นหัวข้อ 
Acting as Mirror Neurons หัวข้อ Dancing in the Dark : Julie Taymor, Oedipus Rex,and the Gaze 
of Upright Posture และ หัวข้อ The Critic as Thinker ซึ่งมีนักวิจำรณ์อำวุโสอย่ำง Eric Bentley และ 
Stanley Kauffmann เข้ำร่วม [ดู <https://www.youtube.com/user/ philoctetesctr>] 

 รำยกำรเหล่ำน้ีแสดงให้เห็นว่ำ แม้ไม่ใช่กำรวิจำรณ์ถึงผลงำนกำรแสดงช้ินใดช้ินหนึ่งโดยตรง แต่หำก
จัดรูปแบบและน ำเสนอรำยกำรอย่ำงเจำะลึก และใช้ค ำถำมในกำรสัมภำษณ์หรือร่วมเสวนำอย่ำงมีพลังทำง
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ปัญญำ ก็มีประโยชน์เทียบเท่ำคลิปกำรวิจำรณ์โดยตรง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มคลิปรำยกำรเหล่ำนี้อยู่บนฐำนของ
สังคมและชุมชนที่มีกิจกรรมทำงกำรละครอย่ำงเข้มข้น และมีผู้ชมที่มีคุณภำพคอยสนับสนุนด้วย  
 ส ำหรับกรณีของบริบทกำรใช้สื่อ youtube กับชุมชนละครเวทีของไทยนั้น ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ำ
ปัจจัยส ำคัญที่สำมำรถพัฒนำช่องทำงนี้ให้มีบทบำทมำกข้ึนในอนำคตก็คือเป็นสื่อที่เหมำะกับธรรมชำติของคน
ละครที่นิยมกำรสื่อสำรในรูปแบบมุขปำฐะ สำมำรถเปิดชมหรือฟังในขณะท ำกิจกรรมอื่นได้ด้วย อีกทั้งกำรได้
เห็นหน้ำตำและกำรแสดงออกของบุคคลที่ให้สัมภำษณ์หรือแสดงควำมคิดเห็นสำมำรถท ำให้เข้ำใจบริบททำ
งอวัจนะภำษำได้มำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำม เท่ำที่ปรำกฏปริมำณกำรเข้ำมำชมคลิปต่ำงๆของไทยยังอยู่ในระดับต่ ำ 
โดยเฉพำะคลิปกำรเสวนำ ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะขนำดควำมยำวของคลิปเสวนำที่ส่วนใหญ่จะมำกกว่ำหนึ่ง
ช่ัวโมง และคนไทยยังไม่มีพฤติกรรมในกำรใช้คลิปyoutube เพื่อกำรรับชมกิจกรรมกำรเสวนำขนำดยำวอย่ำง
เป็นกิจจะลักษณะอย่ำงเช่นในสังคมตะวันตก แต่หำกได้รับกำรบันทึกในรูปแบบกำรจัดท ำและคุณภำพกำร
บันทึกที่เหมำะสมแล้ว คลิปเหล่ำน้ี สำมำรถน ำไปใช้ในแง่ประโยชน์ทำงกำรศึกษำในสถำบันได้     
 ทั้งนี้ แนวทำงอื่นๆ ของกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตสร้ำงสรรค์เพื่อกิจกรรมกำรวิจำรณ์ อย่ำงเช่นกรณีของ
กำรก ำหนดรูปแบบในกำรเขียนและกำรจัดเก็บบทวิจำรณ์ในหน้ำเฟซบุ๊กของชญำนิน เตียงพิทยำกร ดังที่ได้
เคยน ำเสนอไว้ในรำยงำนกำรวิจัยระยะ18เดือนก่อนหน้ำนั้นยังคงปรำกฏอยู่ ช่องทำงเดียวที่ยังไม่เห็นกำรใช้
อย่ำงเป็นรูปธรรมคือสื่อtweeterเพื่อกำรวิจำรณ์ อำจจะมีบ้ำงเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่เพื่อกระตุ้น
ควำมคิด  
 6.3)  ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับศิลปะซึ่งกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ 
 จำกกิจกรรมต่ำงๆที่เกิดข้ึนของสำขำกำรละคร ผู้วิจัยพบปรำกฏกำรณ์ที่มีผลต่อกำรวิจำรณ์รวมสอง
กลุ่มรำยกำร ได้แก่ จำกกลุ่มกิจกรรมเสวนำ และจำกกลุ่มกิจกรรมของสถำบันกำรศึกษำสำขำศิลปะกำรแสดง 
ซึ่งล้วนส่งผลในทำงบวกต่อวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ แต่ยังไม่ส่งผลกระตุ้นต่อกำรวิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ตโดยตรง
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 6.3.1 ) บทบาทท่ีเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมเสวนา: ย้อนไปในช่วงที่ละครเวทีกลับมำเริ่มเป็นที่สนใจทั้งใน
รั้วสถำบันกำรศึกษำ และขยำยต่อมำในสังคมนอกรั้วสถำบัน (หลังช่วงที่เคยเฟื่องฟูในวงกว้ำงในฐำนะเป็นสื่อ
มหรสพส ำคัญของคนกรุงเทพฯก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง) กินระยะเวลำในช่วงรำวพุทธทศวรรษ 
2520-2530 กิจกรรมอย่ำงหนึ่งที่มักจัดกันควบคู่ในกับกำรชมละครก็คือกำรเสวนำระหว่ำงผู้จัด ตัวศิลปิน และ
ผู้ชมในช่วงว่ำงระหว่ำงกำรแสดงรอบบ่ำยและรอบหัวค่ ำในวันอำทิตย์ ซึ่งเปิดให้ผู้ชมจำกวันก่อน ๆ และ
สำธำรณชนเข้ำร่วมได้ฟรี ซึ่งนับว่ำเป็นกำรส่งเสริมในเกิดพลังทำงปัญญำตลอดจนสร้ำงเสริ มองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนละครเวทีแบบที่เรียกว่ำละครพูด เนื่องจำกละครในช่วงเวลำน้ันมักจะใช้บทที่แปลหรือดัดแปลงมำจำก
วรรณกรรมตะวันตกเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่สิ่งที่น่ำสนใจ ก็คือ กิจกรรมรูปแบบนี้ก่อให้เกิดกำรปะทะสังสรรค์
ทำงควำมคิดในโลกจริง ซึ่งผู้เข้ำร่วมทั้งหมดได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นโต้ตอบกันโดยเห็นหน้ำซึ่งกันและกัน 
ได้ใช้เหตุผลมำอธิบำย หรือหักล้ำงประเด็นกันสด ๆ ซึ่งย่อมมีวัฒนธรรมของกำรรับฟังและกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เข้ำมำเกี่ยวข้อง   
 แต่กิจกรรมดังกล่ำวได้จำงหำยไปเมื่อวัฒนธรรมละครเวทีได้ขยำยตัวมำสู่กำรเป็นกิจกรรมของมหำชน
วงกว้ำง แทบจะได้กล่ำวได้ว่ำไม่เคยมีละครเวทีขนำดใหญ่ที่จัดโดยสองบริษัทส ำคัญ ทั้งบริษัทDream Box 
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และบริษัท Exact & Scenario ที่เคยมีกำรจัดเสวนำในรูปแบบดังกล่ำวเลย เท่ำที่ปรำกฏคือมีกำรพูดคุย
ระหว่ำงผู้ก ำกับหรือผู้จัดกับนักศึกษำที่มำชมกันเป็นหมู่คณะภำยหลังกำรแสดงบำงเป็นครั้งครำวส ำหรับกำร
แสดงบำงรอบบำงเรื่องของบริษัท Dream Box (รวมถึงช่วงที่ทำงผู้จัดละครของบริษัทนี้ยังอยู่ในนำมของ
บริษัท Dass Entertainment ด้วย)  
 แต่พอมีกำรจัดกิจกรรมเสวนำดังกล่ำวอยู่บ้ำงในกำรจัดกำรแสดงละครขนำดเล็กหรือละครนอก
กระแสของบำงคณะ เช่น คณะละครมำยำ คณะละครมะขำมป้อม และละครของทำงคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ 
ซึ่งพอทำงคณะละครมะขำมป้อมได้มำเป็นแกนน ำในกำรจัดเทศกำลละครกรุงเทพครั้งแรกในปี พ .ศ. 2545 ก็
ได้มีควำมพยำยำมในกำรบรรจุกิจกรรมเสวนำไว้อย่ำงต่อเนื่องแต่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมเสริมในภำค
บ่ำย และแยกต่ำงหำกออกมำจำกละครที่แสดง ซึ่งมักจะดึงดูดคนเข้ำมำร่วมฟังได้จ ำนวนน้อย  
 ตัวช้ีวัดส ำคัญตัวหนึ่งของกำรกลับมำให้ควำมส ำคัญของภำคกำรเสวนำที่ก ำลังเริ่มทวีบทบำท ก็คือ 
กิจกรรมเสวนำ “ข้ึนเขียง” ที่ทำงเครือข่ำยละครกรุงเทพจัดเป็นประจ ำทุกเดือนในบ่ำยวันเสำร์ใดวันเสำร์หนึ่ง 
เวลำ ตั้งแต่มิถุนำยนถึงตุลำคม พ.ศ. 2554 เป็นจ ำนวน 9 ครั้ง (ดังที่ได้ปรำกฏข้อมูลในสรุปรำยงำนผลกำรวิจัย
ของสำขำกำรละครในระยะ 18 เดือนแรก) โดยให้ทำงผู้ก ำกับละครร่วมสมัยคนส ำคัญ ๆ มำพบปะกับนัก
วิจำรณ์และคนดูทั่วไป แต่ก็ยังเป็นกิจกรรมที่ยังไม่ได้เช่ือมต่อกันกับกำรแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ
อย่ำงที่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต    
 ตัวช้ีวัดถัดมำที่เกิดข้ึนในกำรเก็บข้อมูลช่วงระยะ 18 เดือนนี้ คือ กำรที่ทำงภำควิชำศิลปกำรละคร 
คณะอักษรศำสตร์ ผู้จัดกิจกรรม Our Roots Right Now ในช่วงเดือนมกรำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งรูปแบบ
กำรแสดงของศิลปินร่วมสมัยนำนำชำติจำกภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำมำรถดึงดูดผู้ชมทั่วไปและผู้คน
ในวงกำรละครเวทีให้มำดูได้เป็นจ ำนวนหนึ่ง และได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีกำรเสวนำหลังกำรแสดงทุกวันและ
ทุกรอบกำรแสดง ซึ่งบรรยำกำศของกำรเสวนำในบำงรอบนั้น ได้มีกำรอภิปรำยถกเถียงกันในประเด็นต่ำง ๆ 
อย่ำงสร้ำงสรรค์และน่ำสนใจ ย้อนรอยบรรยำกำศที่เคยเกิดข้ึนกับกำรเสวนำหลังละครรอบบ่ำยวันอำทิตย์ที่
เคยเกิดข้ึนมำในอดีต  
 ประเด็นที่ผู้วิจัยสำมำรถตั้งข้อสังเกตจำกกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเสวนำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำมี
อยู่หนึ่งขอ้ ได้แก่ ท ำอย่ำงไรถึงจะจัดกิจกรรมกำรวิจำรณ์ในที่สำธำรณะนี้ให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน อุปสรรคส่วน
หนึ่งมำจำกกำรขำดควำมกล้ำแสดงควำมคิดเห็นในที่สำธำรณะของคนไทย กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณนักวิจำรณ์
อำวุโสได้ตั้งข้อสังเกตว่ำ กิจกรรมเสวนำในลักษณะเดียวกันนี้ของสำขำภำพยนตร์ มักจะเป็นเพียงกำรตอบ
ค ำถำมพื้นฐำนที่ผู้ชมอยำกรู้ เนื่องจำกเป็นโอกำสที่ได้พบกับตัวจริงของผู้ก ำกับหรือทีมงำน แต่ขำดมิติของกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่กิตติศักดิ์บอกว่ำยังพอพบได้บ้ำงในวงเสวนำหลังแสดงของละครเวที ผู้วิจัยพบว่ำ
ในส่วนของงำนกิจกรรมเสวนำหลังกำรแสดงในงำน Our Roots Right Now ที่ยกข้ึนมำเป็นตัวอย่ำงข้ำงต้น
นั้น ข้ึนอยู่กับรอบกำรแสดงในแต่ละครั้งว่ำมีผู้เข้ำร่วมที่มีควำมกล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็นหรือไม่ รวมถึงมีบำง
รอบที่มีกำรถกเถียงปะทะทำงควำมคิดอย่ำงหักล้ำงซึ่งกันและกันในบำงประเด็นอีกด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตว่ำ
บทบำทของผู้ด ำเนินรำยกำรและรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมมีส่วนส ำคัญที่จะไม่ท ำให้กิจกรรมเสวนำนี้
กลำยเป็นเพียงกิจกรรมถำม-ตอบระหว่ำงคนดูกับตัวศิลปิน  
 อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงระยะ 18 เดือนที่ผ่ำนมำ พบว่ำกำรจัดกิจกรรมเสวนำหลังรอบกำรแสดงนั้นได้
เป็นไปอย่ำงแพร่หลำย และก ำลังกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกำรแสดงในโรงละครขนำดเล็ก และในคณะ
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ละครขนำดเล็กรวมถึงสถำบันกำรศึกษำหลำยแห่งแล้ว ทั้งนี้ หำกเกิดกำรเช่ือมต่อด้วยกำรน ำเทคโนโลยี
อินเทอร์ เ น็ต อย่ ำง เ ช่นกำรใ ช้ระบบจัด เก็ บกำรบันทึ กภำพและ เสี ยงของเครือ ข่ำย youtube 
(ดังที่ได้น ำเสนอไว้ในหัวข้อข้ำงต้น) และ/หรือ กำรแพร่ภำพและเสียงผ่ำนเทคโนโลยีกำรถ่ำยทอดสดในระบบ
streaming ให้ผู้ที่สนใจที่ไม่ได้อยู่ในสถำนที่และเวลำที่มีกำรเสวนำได้มีโอกำสร่วมรับข้อมูล ก็จะสร้ำง
ประโยชน์ต่อวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ได้เป็นอย่ำงมำก   
 
 6.3.2 ) บทบาทของสถาบันการศึกษาด้านสาขาศิลปะการแสดงต่อการสนับสนุนการวิจารณ์: จำก
กำรที่ผู้วิจัยได้เข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำร (ที่มีภำคกำรน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนศิลปะกำรแสดงควบคู่
กันไปด้วย) ทั้งสองกิจกรรม คือ Our Roots Right Now ของภำควิชำศิลปกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ 
และ World Symposium on Global Encounters in Southeast Asian Performing Arts ของทำงภำค
ศิลปะกำรแสดง คณะนิเทศศำสตร์ ม.กรุงเทพ ในช่วงเดือนมกรำคม 2556 สิ่งที่น่ำสนใจที่ผู้วิจัยมองสะท้อน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสองที่มีมิติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกำรวิจัย ได้ แก่ แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่
สถำบันกำรศึกษำด้ำนศิลปะกำรแสดงจะเข้ำมำมีบทบำทในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์กำรละครมำกข้ึน  
 จำกกำรวิจัยในระยะ18 เดือนแรกที่ผ่ำนมำได้พบข้อเท็จจริงที่ว่ำในกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ศิลปะกำรแสดงนั้นแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยองค์ประกอบแห่งกำรวิจำรณ์ ทั้งกำรวิจำรณ์จำกครูสู่ศิษย์ที่ปรำกฏ
เป็นขนบของกำรศึกษำศิลปะสำขำน้ี ครั้งยังจ ำกัดเฉพำะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนนำฏศิลป์อยู่ และกำร
วิจำรณ์ผลงำนซึ่งกันและกันเองระหว่ำงผู้เรียนในช้ันวิชำที่ปรำกฏในกลุ่มผู้สอนทำงด้ำนละครเวทีพูดสมัยใหม่ 
ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงกำรบรรจุรำยวิชำกำรวิจำรณ์ให้เป็นหนึ่งในวิชำบังคับของนักศึกษำในระดับปริญญำตรีทั้ง
ทำงด้ำนนำฏศิลป์และด้ำนละครเวที แต่กระนั้นกำรมีกระบวนกำรสอนและรำยวิชำดังกล่ำวในช่วงเวลำที่ผ่ำน
มำในอดีตก็ยังไม่สำมำรถเป็นตัวแปรให้เกิดวัฒนธรรมกำรสร้ำงงำนวิจำรณ์เชิงลำยลักษณ์ของสำขำกำรละคร
ออกมำอย่ำงมีนัยส ำคัญได้  
 ในด้ำนของนักวิชำกำร นอกเหนือไปจำกปวิตร มหำสำรินันทน์แล้ว ก็แทบจะไม่ปรำกฏว่ำมีคณำจำรย์
สำขำกำรละครที่ท ำงำนประจ ำทำงด้ำนอื่นท่ำนใดที่มุ่งมั่นในกำรผลิตงำนวิจำรณ์ละครออกสู่สื่อสำธำรณะอยำ่ง
ต่อเนื่อง อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์กับอภิรักษ์ ชัยปัญหำก็เป็นนักวิชำกำรจำกสำขำอื่น คือสำยนิเทศศำสตร์กับสำย
ภำษำและวรรณกรรมไทย ตำมล ำดับ หำกรวบนับถึงทำงด้ำนบัณฑิตที่จบกำรศึกษำภำยในประเทศทำงด้ำนนี้
มำโดยตรง คงมีเพียงณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง บัณฑิตจำกภำควิชำศิลปกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ ที่
ยึดอำชีพหลักส่วนหนึ่งเป็นนักเขียนประจ ำด้ำนสำยละครเวที (ซึ่งพึ่งยุติบทบำทไปในนิตยสำร  a day) ปัจจัย
หลักส่วนหนึ่งของกำรขำดแคลนดังกล่ำวเป็นเพรำะทั้งคณำจำรย์และบัณฑิตทำงด้ำนน้ีมีทักษะและควำมสนใจ
หลักอยู่ที่กำรผลิตด้ำนสร้ำงสรรค์เชิงศิลปะมำกกว่ำที่จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงงำนเขียนวิจำรณ์       
 ในด้ำนของเอกสำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำกำรละคร นอกเหนือไปจำกหนังสือต ำรำเรียน และ
บทควำมแยกรำยช้ินที่ปรำกฏตำมวำรสำรวิชำกำรต่ำง ๆ อย่ำงประปรำยตำมที่ได้รำยงำนไปในสรุปรำยงำน
วิจัยฉบับ18 เดือนก่อน มีเอกสำรเล่มรวมบทควำมวิชำกำรและบทควำมค้นคว้ำวิจัยที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับสำขำ
กำรละครที่ผู้วิจัยได้รวบรวมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวน 4 รำยกำร ได้แก่1) วำรสำรภำษำและหนังสือ : ฉบับพิเศษว่ำ
ด้วยวรรณกรรมละครไทย ของสมำคมภำษำและหนังสือแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2545 2) วำรสำรอักษร
ศำสตร์ ของคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ ฉบับปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ที่มีแก่นประเด็น (theme) หลัก
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เน้นหนักทำงศิลปะกำรแสดง 3) หนังสือ จำกเวทีละครสู่เวทีกำรวิจำรณ์ : รวมบทควำมวิชำกำร ตีพิมพ์เมื่อ 
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหนังสือส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัยฯโดยตรง และ 4)  หนังสือ ละครระคนตัวตนมนุษย์ : 
วรรณกรรมกับนำฏกรรมศึกษำ ซึ่งเป็นหนังสือประกอบกำรประชุมทำงวิชำกำร ของภำควิชำวรรณคดี คณะ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในพ.ศ. 2552 
 จำกข้อมูลที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ถ้ำเทียบกรอบระยะเวลำภำยในปี 2556 ที่จะจุดสิ้นสุดกำรเก็บข้อมูล 
ช้ีให้เห็นถึงปริมำณผลงำนอันจ ำกัดของจำกแวดวงวิชำกำรกำรละครต่อกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรวิเครำะห์ ซึ่ง
เป็นฐำนที่ส ำคัญของกำรวิจำรณ์ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องด้วยในช่วงระยะปัจจุบัน เกิดตัวแปรที่ส่งผลในทำงที่จะ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดปริมำณงำนจำกภำควิชำกำรเพิ่มมำกขึ้น ได้แก่ เกณฑ์กำรวัดและประเมินมำตรฐำนคุณภำพ
วิชำกำรกำรจัดกำรสอนในระดับอุดมศึกษำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และจำก
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ก ำหนดกำรผลิต
ผลงำนวิชำกำร กำรมีวำรสำรวิชำกำรประจ ำหน่วยงำน และกำรจัดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรให้เป็นตัว
บ่งช้ีหนึ่งของกำรประเมิน รวมถึงมีตัวแปรสอดคล้องคือจ ำนวนคนที่จบกำรศึกษำโดยตรงในสำขำกำรละครใน
ระดับสูงคือระดับช้ันปริญญำเอกจำกต่ำงประเทศที่เพิ่มจ ำนวนข้ึน และแทบทั้งหมดกลับมำเป็นคณำจำรย์
ประจ ำในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ทำงด้ำนน้ี ทั้งนี้ยังไม่รวมจ ำนวนดุษฎีบัณฑิตที่จบกำรศึกษำภำยในประเทศ 
ที่มีแม้ว่ำจะยังไม่มีกำรเปิดหลักสูตรปริญญำเอกในสำขำศิลปะกำรแสดงสมัยใหม่โดยตรงในปัจจุบันแต่ก็เริ่มมี
สำขำใกล้เคียง ซึ่งจ ำนวนนักวิชำกำรข้ันสูงรุ่นใหม่เหล่ำน้ีก็ต้องผ่ำนกระบวนกำรเต็มรูปแบบในกำรฝึกฝนกำร
ผลิตงำนวิจัยทำงสำขำกำรละครและศิลปะกำรแสดงที่เกี่ยวข้องออกมำ ซึ่งเนื้อหำส่วนหนึ่งย่อมมีมิติของกำร
วิเครำะห์ศำสตร์และศิลป์ทำงกำรละครโดยตรง รวมไปถึงด้ำนวิจำรณ์ ตัวแปรเหล่ำนี้ย่อมส่งผลให้วงกำร
วิชำกำรศิลปะกำรละครต้องผลิตผลงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรวิเครำะห์วิจำรณ์เพิ่มข้ึน  
 ซึ่งในกิจกรรมวิชำกำร Our Roots Right Now และ World Symposium on Global Encounters 
in Southeast Asian Performing Arts ที่ผู้วิจัยเข้ำร่วม ซึ่งได้กล่ำวไว้ในหัวข้อที่แล้ว ก็เป็นผลพวงหนึ่งของ
กระแสทำงวิชำกำรดังกล่ำว นักวิชำกำรที่เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนย่อมได้รับแต้มในกำรประเมินกำรท ำงำน
เพิ่มข้ึน กำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัยของนักวิชำกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำก็ถือว่ำ
นับเป็นส่วนหนึ่งของควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำเล่ำเรียน และแวดวงศิลปะกำรละครศึกษำก็ได้เอกสำรทำง
วิชำกำรเพิ่มข้ึน ทั้งสองกิจกรรมล้วนแต่ผลิตเอกสำรประกอบประกอบกิจกรรมสัมมนำด้วยกันทั้งคู่ แม้ว่ำ
เอกสำรของกิจกรรมทั้งสองดังกล่ำวยังอยู่ในข้ันตอนของกำรเป็นแค่เอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำร
(proceedings) ยังไม่ใช่นับเป็นเอกสำรทำงวิชำกำรที่เข้ำเกณฑ์มำตรฐำน เนื่องจำกยังขำดกำรประเมินด้วย
กำรอ่ำนตรวจทำนจำกผู้เช่ียวชำญก็ตำม และบำงบทควำมได้ตัดทอนหรือปรับปรุงมำจำกผลงำนทำงวิชำกำร
ก่อนหน้ำหรือปริญญำนิพนธ์ที่เขียนข้ึนมำเป็นระยะเวลำหลำยปี ในขณะที่บำงบทควำมเป็นเพียงบทน ำเสนอ
ประกอบกำรยื่นขอส่งหัวข้อกำรท ำปริญญำนิพนธ์ปริญญำเอก ค้นหำจ ำนวนงำนที่เขียนข้ึนมำใหม่โดยเฉพำะได้
เพียงจ ำนวนหนึ่งก็ตำม แต่ก็สำมำรถถือเป็นต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้ในอนำคต 
ซึ่งผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่ำกำรขำดจ ำนวนบทควำมที่เขียนข้ึนใหม่โดยเฉพำะส ำหรับกิจกรรมดังกล่ำว ส่วนหนึ่ง
อำจจะเป็นเพรำะชุมชนทำงวิชำกำรสำขำศิลปะกำรแสดงของไทยก ำลังอยู่ในระยะก่อตัว อีกทั้งตำรำงกำรจัด
กิจกรรมอย่ำง Our Roots Right Now ก็ได้รับกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงกระช้ันชิด  
 และเมื่อเปรียบเทียบกับกำรรวมตัวกันของกลุ่มนักวิจำรณ์ในนำมชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง หำก
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ทำงเครือข่ำยนักวิชำกำรสำขำน้ีของไทยสำมำรถรวมตัวในลักษณะจัดกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ข้ึนกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ข้ำมสถำบันกันได้อีก ในลักษณะที่คล้ำยกับที่ทำงสมำชิกชมรมรวมตัวท ำและสำมำรถรวมตัวกันจัด
กิจกรรมเชิงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรแสดงร่วมสมัยไทยได้อีกอย่ำงต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์และ
สำมำรถเป็นตัวช้ีวัดที่มีนัยส ำคัญของกำรมีบทบำทของภำคนักวิชำกำรต่อกำรส่งเสริมทักษะกำรวิเครำะห์
วิจำรณ์ศิลปะแขนงนี้ได้เป็นอย่ำงมำก  
 กิจกรรมวิชำกำรทั้งสองรำยกำรจึงสำมำรถถือเป็นตัวบ่งช้ีถึงพัฒนำกำรที่น่ำสนใจ แสดงถึงแนวโน้ม
ของภำควิชำกำรที่จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมกำรให้ควำมรู้แก่สำธำรณชนและต่อกำรวิจำรณ์ และแสดงถึง
หนทำงในกำรที่จะเช่ือมต่อโลกวิชำกำรกับโลกของสำธำรณชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับคนในแวดวงละครเวทีที่
เป็นนักปฏิบัติโดยทั่วไป  
 แต่สิ่งที่ติดตำมต่อ ก็คือ หน่วยงำนทั้งสองซึ่งถือว่ำเป็นตัวแทนสถำบันหลักทำงด้ำนกำรศึกษำของ
ศิลปะแขนงทั้งจำกภำครัฐ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) และภำคเอกชน (มหำวิทยำลัยกรุงเทพ) นั้นจะได้รับ
งบประมำณให้จัดงำนในลักษณะนี้ได้อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ในอนำคต และหำกหัวข้อที่ทั้งสองหน่วยงำนจัดไม่ได้
เกี่ยวข้องกับศิลปะกำรละครของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก ำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน เช่น ถ้ำ
เปลี่ยนเป็นหัวข้อเฉพำะกำรละครร่วมสมัยของไทย ยังจะได้รับงบประมำณสนับสนุนมำกขนำดนี้อีกหรือไม่  
 6.4) ประเด็นสรุปเพ่ิมเติม  
 นอกเหนือไปจำกกำรประมวลข้อสรุปตำมกรอบวัตถุประสงค์กำรวิจัยสำมข้อใหญ่ดังที่ได้น ำเสนอไว้
ข้ำงต้น ผู้วิจัยพบข้อมูลที่มีประโยชน์และเช่ือมโยงต่อหัวข้อกำรวิจัย ซึ่งมีทั้งที่สำมำรถสรุปเป็นประเด็นเนื้อหำ 
(ในหัวข้อ 6.4.1) และไม่สำมำรถสรุปเป็นประเด็นเนื้อหำ แต่สำมำรถเก็บเป็นประเด็นค ำถำม มีควำมน่ำสนใจ
และสำมำรถน ำไปศึกษำต่อ (ในหัวข้อ6.4.2) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  
 6.4.1 ) การขาดความยั่งยืนและความต่อเน่ืองของการเป็นนักวิจารณ์อาชีพสายการละคร:แม้ว่ำ
กำรก่อตัวของชมรมวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดงจะถือได้ว่ำเป็นนิมิตหมำยที่ส ำคัญที่ช้ีให้เห็นถึงพัฒนำกำรในทำงทีด่ี
ข้ึนของกำรมีสถำนะเป็นนักวิจำรณ์ในศิลปะสำขำน้ีแต่ทั้งนี้กำรก่อตัวดังกล่ำวยังไม่สำมำรถเป็นตัวบ่งช้ีถึงกำร
เห็นควำมส ำคัญจำกของสังคมโดยรวมต่อวิชำชีพสำขำน้ีได้ ในทำงกลับกันกำรก่อเกิดของชมรมนี้อำจสำมำรถ
มองได้ว่ำเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงกำรดิ้นรนของเหล่ำบรรดำนักวิจำรณ์สำขำน้ี เพื่อให้เกิดควำมเป็นกลุ่มก้อน 
และสำมำรถมีพลังทำงสังคมในกำรต่อสู้กับอุปสรรคที่เผชิญในกำรเป็นนักวิจำรณ์ละครเวทีได้มำกขึ้น มำกกว่ำ
กำรกระจำยแยกตัวกันท ำงำนดังเช่นที่เป็นมำในอดีต  

 ในจ ำนวนสมำชิกของชมรมทั้งหมด มีเพียงอมิธำและอลงกรณ์เท่ำนั้นที่เคยประกอบอำชีพหลักเป็น
นักข่ำวและนักเขียนบทวิจำรณ์ประจ ำให้กับนสพ .Bangkok Post และยังคงเขียนบทควำมให้อยู่ในฐำนะ
นักเขียนรับจ้ำงประจ ำรำยช้ิน (regular freelance contributor) ให้กับนสพ.ภำษำอังกฤษฉบับดังกล่ำว (ซึ่ง
ถือได้ว่ำได้จัดสรรพื้นที่ให้กับรำยงำนข่ำวและบทควำมทำงด้ำนกำรแสดงบนเวทีมำเป็นระยะเวลำยำวนำน 
ควบคู่ไปกับนสพ.The Nation และนสพ.กรุงเทพธุรกิจ) ส่วนที่เหลือล้วนแต่ผลิตงำนวิจำรณ์เป็นงำนเสริมจำก
อำชีพประจ ำ (ยกเว้นมณฑกำนต์ รังสิพรำหมณกุล ซึ่งก็อยู่ในฐำนะของ บ .ก.ของนิตยสำร Madame Figaro 
และไม่ได้จับงำนเขียนวิจำรณ์กำรแสดงบนเวทีประจ ำทุกเดือน ) ซึ่งทั้งคู่ได้แสดงควำมคิดเห็นร่วมในกำรให้
สัมภำษณ์ว่ำด้วยประเด็นของควำมอยู่รอดในกำรประกอบอำชีพนี้ โดยเสนอประเด็นที่ว่ำยังขำดปัจจัยอย่ำงอื่น
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ที่เกื้อหนุนในกำรผลิตงำนบทวิจำรณ์ในฐำนะอำชีพประจ ำ เช่นกำรสนับสนุนออกค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ไปท ำข่ำว
ในระดับนำนำชำติต่ำงประเทศ หรือจัดหำสิ่งพิมพ์มำให้อ่ำนเสริมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับ
สำยข่ำวอื่นอย่ำงข่ำวกีฬำหรือข่ำวธุรกิจ  
 นอกจำกนี้ จำกบทบำทที่เพิ่มมำกขึ้นของนักวิจำรณ์สมัครเล่น แม้ว่ำนักวิจำรณ์กลุ่มนี้จะมีวินัยในกำร
ผลิตผลงำนได้ออกมำจ ำนวนหนึ่ง (ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดสุดคือพงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ที่เขียนบทวิจำรณ์
ขนำดยำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยเดือนละช้ินลงในเฟซบุ๊กของเขำ ) ก็มิอำจเป็นหลักประกันถึงควำมต่อเนื่อง 
เนื่องจำกพวกเขำล้วนมีภำระงำนประจ ำ ซึ่งสำมำรถกล่ำวได้ว่ำกำรผลิตงำนวิจำรณ์ของพวกนักวิจำรณ์สำย
อินเทอร์เน็ตกลุ่มนี้เป็นเพียงงำนอดิเรกที่เอำจริงเอำจังเท่ำนั้น อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบปริมำณกำรผลติงำนเขียน
ของพวกเขำรำวหนึ่งถึงสำมช้ินต่อเดือนต่อคนกับปริมำณงำนละครที่แสดงออกมำในแต่ละช่วงเดือน ในบำง
เดือนที่มีละครออกมำมำก นักวิจำรณ์เหล่ำน้ีก็ไม่สำมำรถผลิตบทควำมรองรับจ ำนวนกำรแสดงดังกล่ำวได้ ซึ่ง
โดยภำพรวมแล้ว ในปัจจุบัน มีเพียงปวิตร มหำสำรินันทน์จำกสำยสื่อสิ่งพิมพ์เท่ำนั้นที่งำนเขียนของเขำมี
ปริมำณพอทัดเทียมกันกับจ ำนวนกำรแสดงที่ออกมำ แต่เขำก็อยู่ในฐำนะเพียงนักเขียนประจ ำรำยช้ินให้
นสพ.The Nation 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้พยำยำมจะช้ีว่ำกำรขำดจ ำนวนนักวิจำรณ์ประจ ำที่ประกอบอำชีพกำรเขียนเป็นอำชีพ
หลักจะมีผลต่อคุณภำพกำรผลิตบทวิจำรณ์ให้กับสังคมได้ และไม่ได้พยำยำมจะช้ีว่ำจ ำนวนที่เพิ่มข้ึนมำของนัก
วิจำรณ์สมัครเล่นทำงอินเทอร์เน็ตจะส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตถึงควำมพร้อม
ของสังคมไทยที่จะมีแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งด ำรงชีพด้วยกำรเขียนวิจำรณ์ละครเวทีเป็น
อำชีพหลัก หรือเป็นกิจกรรมหนึ่งของกำรด ำรงชีวิตที่อยู่รอดได้ เพื่อรองรับกับกระแสจ ำนวนกำรแสดงที่เพิ่ม
มำกขึ้นหรือไม่  
 แนวโน้มในทำงลบนี้ก็เกิดข้ึนในส่วนของนักเขียนสำยสื่ออินเทอร์เน็ตเช่นกัน นอกจำกกรณีของคันฉัตร 
รังสีกำญจน์ส่องที่ปิดหมวดหมู่บทวิจำรณ์ละครเวทีในหน้ำเฟซบุ๊กของเขำตลอดปี2556 ซึ่งเท่ำกับว่ำนักวิจำรณ์
ภำพยนตร์ผู้นี้ได้พักบทบำทกำรเขียนวิจำรณ์ละครในช่วงปีที่ผ่ำนมำแล้ว นักวิจำรณ์ทำงหน้ำเฟซบุ๊กที่เหลือ
อย่ำงชญำนิน เตียงพิทยำกรณ์และพัธรพงศ์ เลิศปัญญำธรรม ก็ได้ลดจ ำนวนบทควำมในช่วงครึ่งปีหลังของปี 
2556 ลงจำกช่วงครึ่งปีก่อนหน้ำไปมำก ทั้งที่ครึ่งปีหลังเป็นช่วงของกิจกรรมกำรละครที่คึกคักมำกกว่ำครึ่งปี
แรก โดยเฉพำะจำกผลงำนในเทศกำรละครกรุงเทพครั้งที่ 11 (ของชญำนินเหลือเพียง 12 ช้ิน จำกเดิม 21 ช้ิน
ในระยะครึ่งปีแรก และของพัธรพงศ์ 21 ช้ิน จำกช่วงก่อน52 ช้ิน ตำมล ำดับ) อีกทั้งกำรเพิ่มพฤติกรรมกำร
เขียนแบบไม่เป็นทำงกำรมำกขึ้นเรื่อยๆของทั้งคู่ที่ไม่กลับมำเขียนบทควำมให้จบ ส่งผลให้มิติของควำมเอำจริง
เอำจังในกำรเขียนของทั้งคู่ถูกลดคุณค่ำลงไป อีกทั้งศรชัย ฉัตรวิริยะชัย นักวิจำรณ์สำยอินเทอร์เน็ตอีกคนก็ยัง
ได้หันไปใช้สื่อ youtube ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในรูปแบบมุขปำฐะ แทนกำรเขียนเป็นบทควำม  

 ภำวะเช่นนี้ไม่ได้เกิดกับสังคมไทยเพียงที่เดียวเท่ำนั้น จำกรำยงำนวิทยำนิพนธ์ของต่ำงประเทศที่
สืบค้นได้สองฉบับ คือ “A Quantitative Analysis of Theatre Criticism in Four American 
Newspapers” ของ Amber Werley Orand มหำบัณฑิตมหำวิทยำลัย Baylor University ปีพ.ศ. 2551 
และ “The New Playgoer’s Club : The Emergent Theater Weblog Culture and the Practice of 
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Theatre Criticism” ของ Elizabeth Hunter Spreen มหำบัณฑิตมหำวิทยำลัย San Jose State 
University ปีพ.ศ. 2554 ก็ได้กล่ำวถึงปัญหำที่คล้ำยคลึงกันนี้ที่เกิดข้ึนกับแวดวงละครเวทีของสหรัฐอเมริกำใน
ระดับประเทศ และกับแวดวงละครเวทีนิวยอร์กเช่นกัน โดยที่ Orand ได้พูดถึงปัญหำที่หนังสือพิมพ์หัวใหญ่
ขำดกำรสนับสนุนให้มีนักเขียนประจ ำและใช้แต่นักเขียนรำยช้ินที่เรียกว่ำfreelance เพื่อประหยัดต้นทุน ใน
หัวข้อ  Where has the Staff Critic Gone? (Orand : 58 – 59) และSpreenได้อภิปรำยถึงประเด็นที่นัก
วิจำรณ์ที่เริ่มต้นจำกฐำนอินเทอร์เน็ตโดยกำรใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในกำรชมละครเพื่อมำเขียนโดยไม่มี
ค่ำตอบแทนนั้น จะค่อยๆปรับบทบำทจำกกำรเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเขียนวิจำรณ์อย่ำงจริงจังไปเพียงสู่กำรเปน็
นักเขียนสมัครเล่นที่มีควำมสนใจที่จะเขียนเท่ำนั้น (“reduce young critics to amateur enthusiasts”)  
ซึ่งท้ำยสุดด้วยกำรประกอบกิจกรรมกำรเขียนบทวิจำรณ์บนพื้นฐำนของกำรเป็นกิจกรรมยำมว่ำงจำกงำนอื่นๆ
เช่นน้ีจะท ำให้พวกเขำไม่มีเวลำพอที่จะมำขยำยประสบกำรณ์ทำงศิลปะต่อเพื่อผลิตงำนวิจำรณ์ที่แท้จริงได้ 
(Spreen : 105) ทั้งนี้Spreenอ้ำงถึงประเด็นเหล่ำนี้จำกข้อเขียน“Waiting in the wings : Where will 
young theatre critics get their big break?” ของ Matt Truemanนักวิจำรณ์ละครประจ ำนสพ.The 
Guardian ที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ [ดู <http://www.theguardian.com/stage/theatreblog/2009/apr 
/02/ theatre-critics-de-jongh >] 

 6.4.2 )ประเด็นค าถามส่งต่อท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์: มีสองประเด็นย่อยดังนี้  
 1) กับปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึน พอจะจัดสถำนะของบทวิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ตให้เทียบเท่ำกับสถำนะ
ของบทวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ได้หรือไม่ หรือไม่ควรจะน ำมำเปรียบเทียบกัน เพรำะมีกรอบกำรผลิตและบริบท
แวดล้อมในกำรเขียนที่ต่ำงกัน เช่นกระบวนบรรณำธิกำรที่ต่ำงกัน(สื่อสิ่งพิมพ์มีบรรณำธิกำร ในขณะที่สื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่ำงเฟซบุ๊กไม่มี) กำรเขียนแบบพุ่งเป้ำกลุ่มคนอ่ำนที่ต่ำงกัน(สื่อสิ่งพิมพ์เขียนให้ใครก็ได้ที่เลอืกซือ้
หรือเลือกหยิบมำอ่ำน ในขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ตเขียนให้คนอ่ำนเฉพำะกลุ่ม) ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดกลุ่ม
ผู้อ่ำนที่ต่ำงกัน (สื่อสิ่งพิมพ์ไม่สำมำรถจ ำกัดสิทธิผู้อ่ำนได้ ในขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงเฟซบุ๊กจ ำกัดกำร
เข้ำถึงและยกเลิกสิทธิในกำรอ่ำนได้) และสไตล์กำรเขียนที่ต่ำงกัน(สื่อสิ่งพิมพ์อยู่บนวัฒนธรรมของกำรเขียน
แบบทำงกำร ในขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ตอำจเป็นทำงกำรหรือไม่ก็ได้)  
 2) ในส่วนของกำรสัมภำษณ์ศิลปินด้ำนกำรละครสี่คนเพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นตอบกลับกับสภำวะกำร
วิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ช้ีให้เห็นว่ำ หลังจำกเวลำผ่ำนไป ศิลปินในวงกำรละครเวทีเองเริ่มเรียนรู้ที่จะ
ท ำควำมเข้ำใจกับบทวิจำรณ์และข้อเขียนที่มำจำกสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะจำกเฟซบุ๊กมำกข้ึน มีกำร
วิเครำะห์ว่ำข้อเขียนหลำยช้ินในเฟซบุ๊กเป็นเพียงกำรแสดงควำมคิดเห็น ยังไม่จัดเป็นบทวิจำรณ์ โดยรวมทั้งสี่
คนมีมุมมองที่ดีต่อกำรวิจำรณ์ในเฟซบุ๊ก โดยเฉพำะผลในกำรประชำสัมพันธ์ แต่มีรำยละเอียดและระดับกำรให้
ควำมส ำคัญในระดับที่ลดหลั่นกันไปประเด็นที่ส ำคัญประกำรหนึ่งมำจำกประดิษฐ ปรำสำททอง ซึ่งถือได้ว่ำ
เป็นผู้ที่อำวุโสที่สุดคนหนึ่งในวงกำร ที่ได้เรียกร้องให้ผู้เขียนในสื่อใหม่มีควำมรับผิดชอบต่อข้อเขียนที่แสดง
ออกไปด้วยเนื่องจำกสร้ำงผลกระทบต่อศิลปินที่เป็นผู้ผลิตช้ินงำนเช่นกัน ซึ่งนับเป็นประเด็นที่น่ำศึกษำต่อว่ำ
ควำมรับผิดชอบที่ว่ำน้ีควรมีขอบข่ำยแค่ไหนและอย่ำงไร เช่นไปถึงระดับของกำรต้องเป็นผู้รู้มำก่อนที่จะเขียน
หรือไม่ ต้องท ำกำรบ้ำนเกี่ยวกับละครที่เขียนถึงมำก่อนหรือไม่ ควรมำเขียนแสดงช้ีแจงตอบกลับต่อปฏิกิริยำที่
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ได้รับหรือไม่ หรือควรจะต้องแสดงกำรขอโทษต่อข้อผิดพลำดหรือไม่ (เพรำะมีแนวปฏิบัติเช่นนี้อยู่ในกรณีสื่อ
สิ่งพิมพ์) รวมถึงต้องเปิดเผยตัวตนว่ำเป็นใครเพื่อให้ได้เข้ำใจในบริบทของมุมมองที่สื่อออกมำ (ตำมที่สินีนำฏ 
เกษประไพจำกคณะพระจันทร์เสี้ยวกำรละคร ได้กล่ำวว่ำเธอให้ควำมส ำคัญในจุดน้ี ในกำรที่จะยอมรับถึงควำม
น่ำเช่ือถือต่อตัวบทควำมด้วย)  
  
 ส ำหรับกำรสรุปโดยภำพรวมทั้งหมด เทียบกับช่วงระยะกำรวิจัย18 เดือนก่อน ที่ทิศทำงของกำรใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรวิจำรณ์ละครเวทีค่อนข้ำงจะเป็นภำวะตื่นตัว แต่ในระยะช่วง 18 เดือนหลังนี้เป็นช่วงที่อยู่
ในภำวะลงตัว(ของกำรปักหลักกำรผลิตผลงำนของนักวิจำรณ์ตัวแกนทั้งจำกสำยสื่อ สิ่งพิมพ์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต) ผสมกับภำวะลดตัวในสื่อสิ่งพิมพ์(ในด้ำนจ ำนวนพื้นที่และนักวิจำรณ์ที่หดหำยไป) และค่อนข้ำง
ขยำยตัวในสื่ออินเทอร์เน็ต(ในด้ำนปริมำณกำรใช้พื้นที่ส ำหรับกำรส่งเสริมฐำนควำมเข้ำใจต่อศิลปะกำรละคร
เพื่อประกอบกำรวิจำรณ์)รวมถึงอยู่ในช่วงของกำรปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบของกำรสร้ำงวัฒนธรรม บุคลำกร 
และชุมชนกำรวิจำรณ์ที่แท้จริงและยั่งยืน  
 หำกตัดแวดวงละครเวที โรงใหญ่ซึ่ งมีผู้ประกอบกำรประจ ำอยู่ เพียงสองเจ้ ำ  คือบริ ษัท 
Exact&Scenario และบริษัท Dreambox ซึ่งอยู่บนฐำนของกำรเสนอเชิงมหรสพเพื่อควำมบันเทิงเป็นหลัก 
ผู้วิจัยได้พอมองเห็นภำพรวมตำมสภำพเป็นจริงว่ำ ละครเวทีในไทยร่วมสมัยที่มีมิติของกำรเสพย์เพื่อกิจกรรม
ทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อสุนทรียะทำงศิลปะและเพื่อกิจกรรมทำงปัญญำ อย่ำงแวดวงละครโรงเล็กนั้น แม้
จะอยู่ในช่วงของกำรขยำยตัวดังที่ผ่ำนมำ แต่ก็เป็นกำรขยำยตัวในแวดวงของสังคมเมืองหลวงและในกลุ่มคนรุน่
ใหม่ และยังคงอยู่ในพื้นที่จ ำกัด ดังที่ได้เคยน ำเสนอไปแล้วในรำยงำนฉบับก่อนทิศทำงกำรด ำเนินกำรจะ
ออกมำในทำงคล้ำยกับวงกำรละครโรงเล็กนอกกระแสในต่ำงประเทศ ที่พอเลี้ยงตัวเองได้ โดยอำศัยแนวทำงใน
กำรท ำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสมกับขนำดจ ำนวนคนดูของละครตัวเอง ซึ่งกำรใช้สื่ออินเทอรเ์นต็
ได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในจุดน้ี  
 กระนั้นก็ตำม ในด้ำนวัฒนธรรมวิจำรณ์ ยังไม่สำมำรถสรุปโดยรวมได้ว่ำ กำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตกับกำร
วิจำรณ์ละครเวทีที่ผ่ำนมำ ได้ก้ำวไปถึงข้ันของกำรใช้สื่อเพื่อแสดงพลังของผู้ชมผู้บริโภค(ผ่ำนข้อเขียนของนัก
วิจำรณ์หน้ำใหม่ในพื้นที่ใหม่ที่มีอิสระในกระบวนกำรเขียนมำกกว่ำกรอบเก่ำในวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์) และเพื่อ
สะท้อนพลังงำนทำงปัญญำ(อย่ำงที่เกิดข้ึนกับบำงสำขำเช่นภำพยนตร์วรรณกรรม และทัศนศิลป์ ที่มีงำนเขียน
ที่มีแนวคิดใหม่ๆน่ำสนใจออกมำ) สิ่งที่อำจจะดูน่ำสนใจที่สุดของควำมเคลื่อนไหวในระยะ 18 เดือนที่ผ่ำนมำ
ของสำขำละครเวที คือกำรก้ำวเข้ำมำแสดงควำมสนใจของคนนอกวงกำรจนถึงข้ันลงมือเขียนอย่ำงเป็นกลุ่ม
ก้อน ทั้งในรูปแบบบทควำม บทวิเครำะห์ และบทวิจำรณ์ แม้จะยังเป็นจ ำนวนเล็กๆ และเกิดข้ึนกับละคร
เฉพำะแนว แต่ก็นับเป็นก้ำวย่ำงที่น่ำสนใจ และถือได้ว่ำเป็นคุณูปกำรของอินเทอร์เน็ตที่ได้ให้กับวัฒนธรรมกำร
วิจำรณ์ละครเวทีร่วมสมัยของไทย  
 
 

------------------------ 
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สำขำศิลปะกำรละคร (15 มี.ค. 2556 – 14 ก.ย. 2556) โครงกำรวิจัย เรื่อง “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : 
รอยต่อวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต”.(อัดส ำเนำ).  

ภัทร ด่ำนอุตรำ.  รำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยในรอบ 6 เดือนที่ 3  
สำขำศิลปะกำรละคร (15 ก.ย. 2556 – 15 มี.ค. 2557) โครงกำรวิจัย เรื่อง “กำรวิจำรณ์ศิลปะ : 
รอยต่อวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต”.(อัดส ำเนำ).  

Spreen, Elizabeth Hunter. The New Playgoer’s Club : The Emergent Theater Weblog Culture  
and the Practice of Theatre Criticism. Thesis, San Jose State University. 2011  

Werley, Amber. A Quantitative Analysis of Theatre Criticism in Four American Newspapers. 
Thesis, Baylor University. 2008. 
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อลงกรณ์ ปริวุฒิพงษ์. สัมภำษณ์. 2 มกรำคม2556. 

  



76 | ห น้ า                                                  ล ะ ค ร เ ว ที  

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 
รวมบทความของ อ.ปวิตร มหาสารินันทน์ 

นักวิจารณ์ นสพ.The Nation  
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของปวิตร มหาสารินันทน์ ท่ีลงในเว็บของนสพ. The Nation 

ระหว่างเดือน มีนาคม 2555 – ธันวาคม 2556 

 

No. Title Date 

1 JUGGLING THE REAL & THE VIRTUAL March 1, 2012 

2 Floating through life March 6, 2012  

3 This place we call 'Home' March 13, 2012  

4 The robot in its sadness March 13, 2012  

5 Genies and demons March 20, 2012  

6 Gotta sing, gotta dance! March 24, 2012  

7 And a heroine she remains April 10, 2012  

8 ALL IN THE FAMILY April 12, 2012  

9 Make the manga dance April 17, 2012  

10 Way off the beaten track April 19, 2012 

11 The buzz about 'The Bee' April 24, 2012  

12 Lear Condensed but a Great Dancer  April 26, 2012 

13 Of demons and widgets May 1, 2012  

14 Beyond the Okay Chorale  May 3, 2012  

15 Sometimes, home-grown is best May 7, 2012  

http://www.nationmultimedia.com/life/JUGGLING-THE-REAL-&-THE-VIRTUAL-30176997.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Floating-through-life-30177321.html
http://www.nationmultimedia.com/life/This-place-we-call-Home-30177780.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-robot-in-its-sadness-30177783.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Genies-and-demons-30178289.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Gotta-sing-gotta-dance%21-30178638.html
http://www.nationmultimedia.com/life/And-a-heroine-she-remains-30179622.html
http://www.nationmultimedia.com/life/ALL-IN-THE-FAMILY-30179796.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Make-the-manga-dance-30180010.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Way-off-the-beaten-track-30180241.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-buzz-about-The-Bee-30180548.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Of-demons-and-widgets-30181018.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Sometimes-home-grown-is-best-30181371.html
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16 The Trocks rock again May 8, 2012  

17 We had a ball(et)! May 11, 2012 

18 Double romance May 15, 2012  

19 MORE FUN BITES AT |THE DURIAN May 17, 2012  

20 More than words can say May 18, 2012  

21 Guess who's coming to listen June 1, 2012  

22 The Yellow Man and more June 7, 2012 

23 COMICALLY VALID June 8, 2012  

24 What you're not supposed to say June 12, 2012  

25 Defying age, redefining songs June 14, 2012 

26 Knee deep in paranoia June 15, 2012  

27 Coming to grips with gravity June 19, 2012  

28 ALL THE CITY'S A STAGE June 21, 2012  

29 Fragments of love June 22, 2012  

30 In the heat of the night June 26, 2012  

31 THERE ARE TWO WAYS OF LAUGHING June 29, 2012 

32 BIG GULPS OF BEAUTY July 3, 2012  

33 It's all in the movement July 5, 2012  

34 A Bie gig, no more July 6, 2012  

35 Every breath you take July 10, 2012  

http://www.nationmultimedia.com/life/The-Trocks-rock-again-30181460.html
http://www.nationmultimedia.com/life/We-had-a-ball%28et%29%21-30181688.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Double-romance-30182003.html
http://www.nationmultimedia.com/life/MORE-FUN-BITES-AT-THE-DURIAN-30182174.html
http://www.nationmultimedia.com/life/More-than-words-can-say-30182282.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Guess-whos-coming-to-listen-30183240.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-Yellow-Man-and-more-30183617.html
http://www.nationmultimedia.com/life/COMICALLY-VALID-30183682.html
http://www.nationmultimedia.com/life/What-youre-not-supposed-to-say-30183931.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Defying-age-redefining-songs-30184113.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Knee-deep-in-paranoia-30184152.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Coming-to-grips-with-gravity-30184415.html
http://www.nationmultimedia.com/life/ALL-THE-CITYS-A-STAGE-30184582.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Fragments-of-love-30184624.html
http://www.nationmultimedia.com/life/In-the-heat-of-the-night-30184872.html
http://www.nationmultimedia.com/life/THERE-ARE-TWO-WAYS-OF-LAUGHING-30185089.html
http://www.nationmultimedia.com/life/BIG-GULPS-OF-BEAUTY-30185341.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Its-all-in-the-movement-30185509.html
http://www.nationmultimedia.com/life/A-Bie-gig-no-more-30185556.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Every-breath-you-take-30185798.html
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36 Pichet makes it personal July 12, 2012  

37 Let the AEC frenzy begin July 13, 2012  

38 Magic in the movements July 13, 2012  

39 This madhouse is a love nest July 17, 2012  

40 Meeting, not merging July 19, 2012  

41 Murakami goes to Hollywood July 26, 2012  

42 Knock'em dead, Reya July 27, 2012  

43 BACK ON ITS TOES July 31, 2012 

44 THE ACCIDENTALLY ELUSIVE KHAN August 2, 2012 

45 A girl's got to dream August 7, 2012 

46 GOING FURTHER AND BEYOND August 9, 2012 

47 Not just odd but queer August 10, 2012  

48 Britain shows that culture and sports can work together August 10, 2012  

49 How to build a festival August 14, 2012 

50 THIS ANNA IS ALLOWED August 17, 2012  

51 GIRL POWERBLOWS OFF THE ROOF August 21, 2012  

52 Low shots amid high drama September 4, 2012  

53 THINKING OUT LOUD September 6, 2012  

54 Knock'em dead, Reya September 11, 2012  

55 VIVID AND VIGOROUS VIRSKY September 13, 2012  

http://www.nationmultimedia.com/life/Pichet-makes-it-personal-30185959.html
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Let-the-AEC-frenzy-begin-30186015.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Magic-in-the-movements-30186002.html
http://www.nationmultimedia.com/life/This-madhouse-is-a-love-nest-30186299.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Meeting-not-merging-30186461.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Murakami-goes-to-Hollywood-30186991.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Knockem-dead-Reya-30187038.html
http://www.nationmultimedia.com/life/BACK-ON-ITS-TOES-30187323.html
http://www.nationmultimedia.com/life/THE-ACCIDENTALLY-ELUSIVE-KHAN-30187507.html
http://www.nationmultimedia.com/life/A-girls-got-to-dream-30187768.html
http://www.nationmultimedia.com/life/GOING-FURTHER-AND-BEYOND-30187918.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Not-just-odd-but-queer-30187966.html
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Britain-shows-that-culture-and-sports-can-work-tog-30187971.html
http://www.nationmultimedia.com/life/How-to-build-a-festival-30188216.html
http://www.nationmultimedia.com/life/THIS-ANNA-IS-ALLOWED-30188461.html
http://www.nationmultimedia.com/life/GIRL-POWER-BLOWS-OFF-THE-ROOF-30188704.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Low-shots-amid-high-drama-30189654.html
http://www.nationmultimedia.com/life/THINKING-OUT-LOUD-30189813.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Knockem-dead-Reya-30190114.html
http://www.nationmultimedia.com/life/VIVID-AND-VIGOROUS-VIRSKY-30190285.html
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56 Reaching out to Reya September 14, 2012  

57 A mind for movement September 29, 2012  

58 Butterfly's singing angel October 4, 2012  

59 Laughing across the centuries October 5, 2012  

60 THE POIGNANCY OF POLITICS October 11, 2012 

61 PUPPETS JOIN THE DA:NS October 11, 2012 

62 'The Durian' turns 10 October 11, 2012 

63 THE LADY AND THE SNAKE October 12, 2012 

64 Sleight of hand, fleer of foot October 16, 2012 

65 Blinded by the light October 18, 2012 

66 The girl from Saigon October 19, 2012 

67 Does grander always mean greater  October 20, 2012  

68 The stage redefined October 25, 2012 

69 Standing in the shadows October 26, 2012  

70 Festival's fiery finale October 30, 2012  

71 Moving beyond hip-hop November 1, 2012  

72 Made for 'Miss Saigon' November 3, 2012 

73 Building the road November 6, 2012 

74 Hit-Parade Nostalgia November 13, 2012 

75 Taking centre stage November 13, 2012 

http://www.nationmultimedia.com/life/Reaching-out-to-Reya-30190377.html
http://www.nationmultimedia.com/life/A-mind-for-movement-30191332.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Butterflys-singing-angel-30191635.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Laughing-across-the-centuries-30191672.html
http://www.nationmultimedia.com/life/THE-POIGNANCY-OF-POLITICS-30192071.html
http://www.nationmultimedia.com/life/PUPPETS-JOIN-THE-DANS-30192090.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-Durian-turns-10-30192091.html
http://www.nationmultimedia.com/life/THE-LADY-AND-THE-SNAKE-30192155.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Sleight-of-hand-fleer-of-foot-30192367.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Blinded-by-the-light-30192507.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-girl-from-Saigon-30192642.html
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Does-grander-always-mean-greater--30192666.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-stage-redefined-30192933.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Standing-in-the-shadows-30193005.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Festivals-fiery-finale-30193257.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Moving-beyond-hip-hop-30193433.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Made-for-Miss-Saigon-30193552.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Building-the-road-30193713.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Hit-Parade-Nostalgia-30194173.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Taking-centre-stage-30194174.html
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76 Philosophy of movement November 15, 2012  

77 As fleet of foot as ever November 16, 2012  

78 THE FARCICAL SIDE OF THAI POLITICS November 20, 2012  

79 In solemn and sultry silence November 22, 2012  

80 TWO DEFINITIONS OF 'SPEECHLESS' November 23, 2012  

81 Software and people are more important than hardware November 24, 2012  

82 Tangled up in love and laughs November 27, 2012  

83 SCORING WITH SHAKESPEARE November 29, 2012  

84 Dancing for life November 30, 2012  

85 Dharma's way in modern dance December 7, 2012  

86 Triple Ganesh December 11, 2012  

87 THE SCHOOL'S THE THING December 13, 2012 

88 TRADITIONS AND THE TUSK December 18, 2012  

89 Moving in the lights and shadows December 20, 2012  

90 Diversity in the White City December 22, 2012  

91 SCIENCE OF SURVIVAL December 25, 2012  

92 SCIENCE OF SURVIVAL December 25, 2012  

93 Musicals - of all, by all and for all December 27, 2012  

94 Saying it on the stage January 4, 2013  

95 This Lamsing doesn't sing January 4, 2013 

http://www.nationmultimedia.com/life/Philosophy-of-movement-30194352.html
http://www.nationmultimedia.com/life/As-fleet-of-foot-as-ever-30194412.html
http://www.nationmultimedia.com/life/THE-FARCICAL-SIDE-OF-THAI-POLITICS-30194650.html
http://www.nationmultimedia.com/life/In-solemn-and-sultry-silence-30194814.html
http://www.nationmultimedia.com/life/TWO-DEFINITIONS-OF-SPEECHLESS-30194822.html
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Software-and-people-are-more-important-than-hardwa-30194893.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Tangled-up-in-love-and-laughs-30195074.html
http://www.nationmultimedia.com/life/SCORING-WITH-SHAKESPEARE-30195219.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Dancing-for-life-30195261.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Dharmas-way-in-modern-dance-30195724.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Triple-Ganesh-30195875.html
http://www.nationmultimedia.com/life/THE-SCHOOLS-THE-THING-30195995.html
http://www.nationmultimedia.com/life/TRADITIONS-AND-THE-TUSK-30196306.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Moving-in-the-lights-and-shadows-30196452.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Diversity-in-the-White-City-30196579.html
http://www.nationmultimedia.com/life/SCIENCE-OF-SURVIVAL-30196743.html
http://www.nationmultimedia.com/life/SCIENCE-OF-SURVIVAL-30196743.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Musicals--of-all-by-all-and-for-all-30196891.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Saying-it-on-the-stage-30197214.html
http://www.nationmultimedia.com/life/This-Lamsing-doesnt-sing-30197234.html
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96 Blurring the lines January 10, 2013  

97 Their Survival and Ours January 17, 2013  

98 Plenty of moves, piles of thoughts January 18, 2013  

99 Asean under the spotlight January 19, 2013  

100 Moving Backward to Go Forward January 24, 2013  

101 Thailand gets its Tonys January 25, 2013  

102 Unseen Scala January 28, 2013  

103 Behind His Moves January 31, 2013  

104 Burning up the stage February 4, 2013  

105 Delights in Hong Kong February 7, 2013  

106 Thailand's grande dame honoured February 12, 2013  

107 The Scala comes alive February 14, 2013  

108 Potential for Parenthood February 21, 2013  

109 Condors are landing February 25, 2013  

110 Special child, special show February 26, 2013  

111 Laughing through the decades March 11, 2013  

112 Of love and death March 14, 2013  

113 Picking the parents March 18, 2013  

114 The Curse of Bruno March 21, 2013  

115 Dialogue and dance March 25, 2013  

http://www.nationmultimedia.com/life/Blurring-the-lines-30197583.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Their-Survival-and-Ours-30198052.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Plenty-of-moves-piles-of-thoughts-30198135.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Asean-under-the-spotlight-30198215.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Moving-Backward-to-Go-Forward-30198514.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Thailand-gets-its-Tonys-30198614.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Unseen-Scala-30198700.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Behind-His-Moves-30199043.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Burning-up-the-stage-30199202.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Delights-in-Hong-Kong-30199494.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Thailands-grande-dame-honoured-30199828.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-Scala-comes-alive-30199968.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Potential-for-Parenthood-30200429.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Condors-are-landing-30200621.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Special-child-special-show-30200727.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Laughing-through-the-decades-30201595.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Of-love-and-death-30201881.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Picking-the-parents-30202047.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-Curse-of-Bruno-30202376.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Dialogue-and-dance-30202552.html
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116 Double Treat in Chiang Mai March 28, 2013  

117 More than just a Broadway show April 1, 2013  

118 Verbal Physical Musical April 4, 2013  

119 When classical goes contemporary April 11, 2013  

120 Careful Whispers April 18, 2013  

121 Revisiting the classics April 22, 2013  

122 Love, theatrically April 25, 2013  

123 Bending and blending April 29, 2013  

124 Three men and a toilet May 6, 2013  

125 Slimmer, slicker, spicier May 7, 2013 

126 Do you remember your first time  May 13, 2013  

127 No Phantom in this French opera May 13, 2013  

128 Knitting cultural ties May 20, 2013  

129 Crazy but beautiful May 30, 2013  

130 The standing man June 7, 2013  

131 A window on Sweden June 10, 2013  

132 Path to Enlightment June 13, 2013  

133 A complex of genres June 17, 2013  

134 Thinking Outside the Musical Box June 20, 2013  

135 New space, crisper performance June 24, 2013  

http://www.nationmultimedia.com/life/Double-Treat-in-Chiang-Mai-30202847.html
http://www.nationmultimedia.com/life/More-than-just-a-Broadway-show-30203038.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Verbal-Physical-Musical-30203315.html
http://www.nationmultimedia.com/life/When-classical-goes-contemporary-30203824.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Careful-Whispers-30204171.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Revisiting-the-classics-30204379.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Love-theatrically-30204690.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Bending-and-blending-30204934.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Three-men-and-a-toilet-30205396.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Slimmer-slicker-spicier-30205533.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Do-you-remember-your-first-time--30205918.html
http://www.nationmultimedia.com/life/No-Phantom-in-this-French-opera-30205914.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Knitting-cultural-ties-30206412.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Crazy-but-beautiful-30207163.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-standing-man-30207719.html
http://www.nationmultimedia.com/life/A-window-on-Sweden-30207855.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Path-to-Enlightment-30208169.html
http://www.nationmultimedia.com/life/A-complex-of-genres-30208386.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Thinking-Outside-the-Musical-Box-30208653.html
http://www.nationmultimedia.com/life/New-space-crisper-performance-30208872.html


84 | ห น้ า                                                  ล ะ ค ร เ ว ที  

 

 

136 The festival gets jazzy July 1, 2013  

137 What Dance Can Do July 4, 2013 

138 Funny old friends July 8, 2013  

139 Mystery and imagination July 11, 2013  

140 Dancing to connect July 15, 2013  

141 The Nutcracker on Ice July 18, 2013  

142 Triple treat July 22, 2013  

143 Operas we haven't seen August 1, 2013  

144 Ladies out of bondage August 8, 2013  

145 Unlocking the value of a smile August 15, 2013  

146 A fabulous farcical feast September 3, 2013  

147 Eyes wide open  September 5, 2013  

148 Scary movie, unalarming theatre September 10, 2013  

149 The melancholy of love September 12, 2013  

150 Juliet comes home September 17, 2013  

151 Traditional music, contemporary dance September 19, 2013  

152 Heroes and monsters September 19, 2013  

153 Blades and baritones September 23, 2013  

154 A laugh riot - with commercial breaks September 26, 2013  

155 Before going Dutch September 26, 2013  

http://www.nationmultimedia.com/life/The-festival-gets-jazzy-30209369.html
http://www.nationmultimedia.com/life/What-Dance-Can-Do-30209637.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Funny-old-friends-30209851.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Mystery-and-imagination-30210113.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Dancing-to-connect-30210323.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-Nutcracker-on-Ice-30210647.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Triple-treat-30210886.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Operas-we-havent-seen-30211570.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Ladies-out-of-bondage-30212117.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Unlocking-the-value-of-a-smile-30212625.html
http://www.nationmultimedia.com/life/A-fabulous-farcical-feast-30213994.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Scary-movie-unalarming-theatre-30214506.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-melancholy-of-love-30214655.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Juliet-comes-home-30214956.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Traditional-music-contemporary-dance-30215131.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Heroes-and-monsters-30215130.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Blades-and-baritones-30215334.html
http://www.nationmultimedia.com/life/A-laugh-riot--with-commercial-breaks-30215636.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Before-going-Dutch-30215634.html
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156 Exuberance embodied September 30, 2013  

157 Up, down and far away October 1, 2013  

158 Squeaking in silence October 3, 2013  

159 Wading through political storms October 7, 2013  

160 Interacting with our environment October 7, 2013  

161 It's time for DA:NS October 10, 2013  

162 Stage set for cinematic magic October 17, 2013  

163 Prancing Like aPrimate October 21, 2013  

164 Tension on the line October 28, 2013 

165 In love and revolution October 28, 2013  

166 Let's talk contemporary October 31, 2013  

167 Petals for the moon November 7, 2013  

168 Dance as a media installation November 7, 2013  

169 Treading the boards at the BACC November 11, 2013  

170 Georgia on my mind November 11, 2013  

171 The good, the bad & the beautiful November 14, 2013  

172 Let there be dance November 18, 2013  

173 Love across the species November 21, 2013  

174 Another way of the samurai November 21, 2013  

175 Another year, another curtain November 25, 2013 

http://www.nationmultimedia.com/life/Exuberance-embodied-30215860.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Up-down-and-far-away-30216003.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Squeaking-in-silence-30216150.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Wading-through-political-storms-30216370.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Interacting-with-our-environment-30216366.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Its-time-for-DANS-30216715.html
http://www.nationmultimedia.com/life/In-love-and-revolution-30218028.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Lets-talk-contemporary-30218318.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Petals-for-the-moon-30218888.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Treading-the-boards-at-the-BACC-30219093.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Georgia-on-my-mind-30219076.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-good-the-bad-&-the-beautiful-30219534.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Let-there-be-dance-30219707.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Love-across-the-species-30220152.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Another-way-of-the-samurai-30220149.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Another-year-another-curtain-30220358.html
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176 More than "The Events" November 25, 2013  

177 Classical beauty frozen in time November 28, 2013  

178 Moving with the two masters December 2, 2013  

179 When movements get political December 2, 2013  

180 Small but significant December 5, 2013  

181 Love and lust in 'The Blue Room' December 5, 2013  

182 The women in white December 9, 2013 

183 Sounds and movement December 9, 2013 

184 Engaged and engulfed December 12, 2013  

185 Movement from across the Mekong December 12, 2013  

186 Toss of the tiara, flick of the tail December 16, 2013  

187 Lessons from Laos December 16, 2013  

188 Essence of the women December 19, 2013  

189 Breaking the fourth wall December 19, 2013  

190 Of phantoms &Democrazy December 23, 2013  

191 Global acts, international stage December 26, 2013 

 

http://www.nationmultimedia.com/life/More-than-The-Events-30220356.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Classical-beauty-frozen-in-time-30220736.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Moving-with-the-two-masters-30221038.html
http://www.nationmultimedia.com/life/When-movements-get-political-30221036.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Small-but-significant-30221389.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Love-and-lust-in-The-Blue-Room-30221388.html
http://www.nationmultimedia.com/life/The-women-in-white-30221557.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Sounds-and-movement-30221548.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Engaged-and-engulfed-30221840.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Movement-from-across-the-Mekong-30221838.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Toss-of-the-tiara-flick-of-the-tail-30222111.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Lessons-from-Laos-30222055.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Essence-of-the-women-30222435.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Breaking-the-fourth-wall-30222429.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Of-phantoms-&-Democrazy-30222637.html
http://www.nationmultimedia.com/life/Global-acts-international-stage-30223008.html
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ภาคผนวกที่ 2 
รวมบทความของ อมิธา อัมระนันท์ 

นักวิจารณ์นสพ.Bangkok Post  
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของอมิธา อัมระนันทน์ ท่ีลงใน Bangkok Post 

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2556 

No. Title Date Page 

1 
FUSION AND CONFUSION (Two contemporary dance 
works offer interesting, if occasionally muddled 
experiences for viewers) 

6 Dec 2012 L4 

2 Tragedy in the locker room 7 Dec 2012 L5 

3 
Beyond the dancing doll (Indian contemporary artist 
SujataGoel explores issues of cultural performance, 
identity and exoticism) 

7 Feb 2013 L5 

4 
ADOPTING IDEAS (NophandBoonyai discusses the 
influence of documentaries and game shows on his 
new work about family) 

21 Feb 2013 L5 

5 
The game of parenthood (Improvisation is adopted 
but depth is left orphaned in NophandBoonyai's 
latest theatrical offering) 

7 March 2013 L5 

6 
The European canon is here (18 Monkeys Dance 
Theatre's JittiChompee hopes to reach audiences in 
the West with his latest work) 

14 March 2013 L5 

7 
Until death do we dance (Total Brutal founder and 
choreographer Nir de Volff explains how growing up 
in Israel influenced his latest work) 

21 March 2013 L5 

8 
Fresh from the US (Two outstanding productions 
staged recently at the Hong Kong Arts Festival) 

22 March 2013 L5 

9 
Right on track (Two plays adapted from short stories 

by celebrated author Sri Daoruang) 
27 March 2013 L4 

10 Trembling shadows 28 March 2013 L3 
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11 

GETTING IN ON THE ACT (March was a busy month 
for theatre-goers as artists apparently rushed to 
stage their shows before holiday-packed April 
arrived. Here are a selection of theatre and dance 
productions that were staged last month, some of 
which are ongoing.) 

7 May 2013 L5 

12 
The spirit of the originals (Two major plays that 
recently enlivened the Bangkok theatre scene) 

4 July 2013 L5 

13 
Coming back for murder (Thai version of Agatha 
Christie classic is perfect for a rainy evening) 

11 July 2013 L4 

14 
Heart of darkness ( (In) Sensitivity proves an intimate 
and visceral experience ) 

25 July 2013 L4 

15 
BREAKING BARIIERS : in Maya Yak modernity and of 
intrigue   

19 Aug 2013  L5 

16 One for the money, TWO FOR THE SHOW  22 Aug 2013  L5 

17 Big-hearted big head  26 Sept 2013  L4 

18 Whirlwind of history  10 Oct 2013  L4 

19 Walking on thread  7 Nov 2013  L5 

20 Taking Centre Stage  7 Nov 2013  L5 

21 Playing with contradictions  28 Nov 2013  L5 

22 
A scaly romance  : Dreambox resurrects classic Chinese 
tale of doomed love 

28 Nov  2013  L5 

23 Setting the Stage for Change  18 Dec 2013  L1 
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ภาคผนวกที่ 3 
รวมบทความกิตติศักดิ์ สวุรรณโภคิณ 

นักวิจารณ์นิตยสาร สีสัน  
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของกิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิณ ท่ีลงในนิตยสารสีสัน 

ระหว่างเดือน กันยายน 2555 – ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อบทความ ฉบับตีพิมพ์ หน้า 

1 “Dreamgirlsควำมฝันอันสวยหร”ู 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 1 
(กันยำยน), 2555 

80-81 

2 “อีกมุมหนึ่งของนิทำน” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 2 
(ตุลำคม), 2555 

82-83 

3 
“มหกรรมศิลปะกำรแสดงและดนตรี
นำนำชำติ ครั้งที่ 14” 

ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 3 
(พฤศจิกำยน), 2555 

85-86 

4 “วันทองกลับมำอีกครัง้” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 4 
(ธันวำคม), 2555 

84-85 

5 “เบ็คเก็ตต์ กับเซน” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 5 
(มกรำคม), 2556 

85-86 

6 “ประชำคมอำเซียน” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 6 
(กุมภำพันธ์), 2556 

84-85 

7 “44 ปีของ นำงเสือง” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 7 
(มีนำคม), 2556 

85-86 

ล าดับ ชื่อบทความ ฉบับตีพิมพ์ หน้า 

8 “กำรแสดงคือควำมเช่ือ” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 8 
(เมษำยน), 2556 

85-86 
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9 “สองเรื่องกบัอีกสองคน” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 9 
(พฤษภำคม), 2556 

85-86 

10 “ท ำงำนด้วยใจรัก” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 10 
(มิถุนำยน), 2556 

86-87 

11 “ต้นต ำรับ CSI” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 11 
(กรกฎำคม), 2556 

85-86 

12 “ควำมหมำยของค ำว่ำ “งำม”” 
ฉบับปทีี่ 24 ฉบับที่ 12 
(สิงหำคม), 2556 

92-93 

13 “ผู้หญิง ผูห้ญงิ ผูห้ญิง” 
ฉบับปทีี่ 25 ฉบับที่ 1 
(กันยำยน), 2556 

84-85 

14 “รุ่นเล็กกบัรุ่นใหญ”่ 
ฉบับปทีี่ 25 ฉบับที่ 2 
(ตุลำคม), 2556 

84-85 

15 “ละครเดือนตลุำ” 
ฉบับปทีี่ 25 ฉบับที่ 3 

(พฤศจิกำยน), 2556 
85-86 

16 “เทศกำลละครกรุงเทพ” 
ฉบับปทีี่ 25 ฉบับที่ 4 

(ธันวำคม), 2556 
85-86 

 

  



96 | ห น้ า                                                  ล ะ ค ร เ ว ที  

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 4 
รวมบทความของ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

และนักเขียนอื่นในนิตยสาร a day 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ท่ีลงนิตยสาร  a day 

ระหว่าง มกราคม2545 – สิงหาคม 2554 

(ของณัฐพัชญ์ วงษ์เหรีญญทองคือรายการท่ีไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียน ซึ่งในช่วงแรกณัฐพัชญ์ใช้ชื่อ สาวิศ) 

 

เลขที ่ ชื่อบทความ เลขฉบับ – เดือน-ปี หน้า 

1 
ค ำพิพำกษำ : อีกครั้งของค ำพิพำกษำ  

โดย สมประสงค์ เจียมบญุสม 
2 : 17 (มกรำคม 2545) 69 

2 
พยัคฆ์ (ลอง) ร้ำย ๐๐๗ : ตลก-ไปไหน ?  

โดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 
2 : 22 (มิถุนำยน 2545) 71 

3 
สูตรรักสำมเหลี่ยม : สำมควำมลบั กับ แรงปรำรถนำ 

โดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 
2 : 23 (กรกฎำคม 2545) 72 

4 
ซำกดอกทอ้ : โศกนำฏกรรมที่กล้วยน้ ำไท  

โดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 
2 : 24 (สิงหำคม 2545) 82 

5 ประหำรไฟแช็ค : ศิลปะฆำตกรรมโดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 
 

3 : 26 (ตุลำคม 2545) 56 

6 คำวบอยคอยรัก : เลก็-ยิ้ม-สด โดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 3: 28 (ธันวำคม 2545) 69 

7 ยัญบูชำ : ควำมจริงกบัสิง่ที่ศรัทธำ โดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 3 : 29 (มกรำคม 2546) 61 

8 ชีวิต / ควำมหมำย / ควำมตำย โดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 3 : 31 (มีนำคม 2546) 67 

9 บ้ำนผสีิง โดย ชลนที เจรญิสุขโสภณ 3 : 32 (เมษำยน 2546) 65 

10 นิทรำชำคริต : กระต่ำยหมำยจันทร์  โดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 3 : 35 (กรกฎำคม 2546) 87 
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11 บทละครจำกดินแดนเจ้ำของ ๑๒ ดวงดำว โดย พลกำร เวมตัยูถะ 3 : 36 (สิงหำคม 2546) 86 

12 Lost Angel’s List : ม้ำมืดที่อยู่ในคอก โดย ชลนที  เจรญิสขุโสภณ 4 : 37 (กันยำยน 2546) 80 

13 เอ็ม.บัตเตอร์ฟลำย : ชำยผู้หลงรกัเงำผีเสื้อ โดย พลกำร เวมตัยูถะ 4 : 38 (ตุลำคม 2546) 79 

14 
คืนที่คีนูรีฟจบูฉัน : ทำงสำยกลำงของใคร ?  

โดย ชลนที เจริญสุขโสภณ 
4 : 39 (พฤศจิกำยน 2546) 97 

15 สุดยอดปรำรถนำกบัผ้ำโพกผมผืนเดิม โดย ชลนที เจรญิสุขโสภณ 4 : 40 (ธันวำคม 2546) 85 

16 
ร่ำยพระไตรปิฎก ๔ : ศีล ๕  อนัตตำ และควำมว่ำงเปล่ำ  

โดย  ชลนที เจรญิสุขโสภณ 
4 : 41 (มกรำคม 2547) 90 

17 ชิงนำง : ผู้หญงิและเสียงหัวเรำะโดย พลกำร  เวมัตยูถะ 4 : 42 (กุมภำพันธ์ 2547) 112 

18 
My Sister in this House : ผูห้ญิง  พี่น้อง  คู่รัก  และฆำตกร 

โดย  ประกำยตำ  โรจนกำนต ์
4 : 43 (มีนำคม 2547) 88 

19 Little Shop of Horrors : The Musical เมื่อวัตถุมีค่ำกว่ำจิตใจ 4 : 44 (เมษำยน 2547) 85 

20 The Lesson : ‘บทเรียน’ ที่ลึกซึง้กว่ำ ๑ + ๑ = ๒ 4 : 45 (พฤษภำคม 2547) 83 

21 Alone : ควำมโดดเดี่ยวที่ไม่เดียวดำย 4 : 46 (มิถุนำยน 2547) 91 

22 Death Of A Salesman : โศกนำฏกรรมทีจ่ับตอ้งได ้ 4 : 47 (กรกฎำคม 2547) 93 

23 ลือกระบือไกร : น้ ำหนักที่ไม่เคยพอด ี 4 : 48 (สิงหำคม 2547) 83 

24 เกศำรำพุนเซล : ด้ำนมืดของกำรผิดธรรมชำติ 5: 49 (กันยำยน 2547) 94 

25 โตข้ึนผมจะข่ีรุ้ง : บำงสิง่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต 5 : 51 (พฤศจิกำยน 2547) 89 

26 อำจำรย์ค่ะ : มุมมองที่แตกต่ำงกันไปของกำรล่วงล้ ำ 5 : 52 (ธันวำคม 2547) 93 

27 นำย-ผม...ผิด !? : เลือกให้ถูกกอ่นจะบอกว่ำอะไรผิด 5 : 53 (มกรำคม 2548) 91 
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28 มหัศจรรยผ์จญภัยเจ้ำชำยหอย : ตบหน้ำฉำดใหญ่ให้กบักำรอคติ 5 : 54 (กุมภำพันธ์ 2548) 91 

29 ตึกแดง : เมล็ดพันธ์ุแหง่เพชฌฆำต 5 : 55 (มีนำคม 2548) 107 

30 บทพสิูจน์ : ผลลพัธ์ที่มำกกว่ำอจัฉริยะ 5 : 56 (เมษำยน 2548) 107 

31 กับดัก : หลงทำงในวังวนที่ไร้ทำงออก 5 : 57 (พฤษภำคม 2548) 115 

32 เดชไอ้ด้วน : แถไถไปได้ด้วยเสียงหัวเรำะ 5 : 58 (มิถุนำยน 2548) 115 

33 อลหม่ำนหลังบ้ำนทรำยทอง : กำรเริ่มต้นที่ดีไมจ่ ำเป็นต้องเพอร์เฟกต ์ 5 : 59 (กรกฎำคม 2548) 113 

34 กุหลำบสเีลือด : ตำยหรืออยูก่ันแน่ ที่ทุกข์กว่ำกัน 5 : 60 (สิงหำคม 2548) 106 

35 
สีดำ : ศรีรำม (?) (Sita : The Honor of Rama ?) 

โดย  วิริยำภรณ์  ตันตินิพันธ์ุกุล 
6 : 61 (กันยำยน 2548) 138 

36 Don Quixote : มหัศจรรย์บนปลำยเท้ำ 6 : 62 (ตุลำคม 2548) 131 

37 แม่ยำยไม่เคยยุ่ง :  เรื่องฮำๆของไม้เบื่อไม้เมำตลอดกำล 6 : 63 (พฤศจิกำยน 2548) 115 

38 มำนะแห่งมหำชนก เก๋ไกก๋ับเรื่องเล่ำสองภำษำ 6 : 64 (ธันวำคม 2548) 119 

39 Love Me Divine : กรณีศึกษำของละครโกอินเตอร ์ 6 : 65 (มกรำคม 2549) 127 

40 สดใสอวอร์ด : เวทีของคนละครรุ่นใหม ่ 6 : 66 (กุมภำพันธ์ 2549) 119 

41 พระเจ้ำเซ็ง : ถ้ำท่ำนยังเซ็ง  แล้วมนุษย์เรำจะเซง็ขนำดไหน 6 : 67 (มีนำคม 2549) 127 

42 
วิวำห์คำบำเร่ต์ : ละครเวทีเฮฮำประสำผู้ชำยหัวใจนะฮ้ำ 

โดย กันต์หทัย เกษชุมพล 
6 : 68 (เมษำยน 2549) 117 

43 จอมโจรขโมยพ่อแม่ : เรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัว 6 : 69 (พฤษภำคม 2549) 117 

44 Moulin Rouge : ตีหัวเข้ำบ้ำนด้วยตลกปญัญำชน 6 : 70 (มิถุนำยน 2549) 105 

45 
สำมคู่...ชู้ทัง้นั้น  : ส่วนผสมบทละครช้ันดีจำกตะวันตก และตลกเล่น
ใหญ่จำกประเทศไทย 

6 : 71 (กรกฎำคม 2549) 109 
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46 On the Table : รวมกันของศิลปะเฉพำะกิจ 6 : 72 (สิงหำคม 2549) 121 

47 Tokyo Notes : ควำมเงียบทีส่ั่นสะท้ำนควำมรูส้ึก 7 : 73 (กันยำยน 2549) 138 

48 Animal Farm : กำรเมืองเรื่องสัตว์ 7 : 74 (ตุลำคม 2549) 154 

49 วัยสะรุ่น วุ่นแล้วฆ่ำ : อีกหนึ่งควำมบ้ำในควำมเงียบของเยำวชน 7 : 75 (พฤศจิกำยน 2549) 136 

50 พบรัก : ควำมรักมันเกิดได้ทุกที่แหละ 7 : 76 (ธันวำคม 2549) 158 

51 สดใสอวอร์ด 2006 : งำนโชว์กึ๋นนักละครในชุดนิสิตนักศึกษำ 7 : 77 (มกรำคม 2550) 144 

52 พำยุพิโรธ : อ ำนำจนั้นไม่จรีัง 7 : 78 (กุมภำพันธ์ 2550) 137 

53 จุรี  จันสอน : เรื่องของผู้หญิง  ที่ชีวิตมีมำกกว่ำล ำลูกกำ 7 : 79 (มีนำคม 2550)  147 

54 เงิน เงิน เงิน : ละครครบสูตรแบบฉบบันักล่ำฝัน 7 : 80 (เมษำยน 2550) 134 

55 ห้องสยองหมำยเลขสอง : ดิบๆ กับก้นบึ้งของมนุษย ์ 7 : 81 (พฤษภำคม 2550) 150 

56 แสลง : รักรสแผลงแต่พอดีค ำ 7 : 82 (มิถุนำยน 2550) 150 

57 สะพำนควำยมำยเลิฟ : ร่ ำรวยสีด ำควำมส ำรำญแบบพอเพียง 7 : 83 (กรกฎำคม 2550) 146 

58 เย้ยฟ้ำท้ำดิน : ของสงูดูง่ำยแบบไทยท ำ 7 : 84 (สิงหำคม 2550) 136 

59 ชำยกลำง : ละครถำปัดฉบับรัชดำลัย 8 : 85 (กันยำยน 2550) 164 

60 คู่กรรม : ละครเพลงเมืองไทยกม็ีดีกบัเขำ 8 : 86 (ตุลำคม 2550) 148 

61 บัลลังกเ์มฆ 8 : 87 (พฤศจิกำยน 2550) 164 

62 ใจยักษ์ : ตลกแสบตบหัวตัวเอง 8 : 88 (ธันวำคม 2550) 166 

63 ตำดูดำว เท้ำเหยียบเธอ : เบื้องหน้ำและฉำกหลังของควำมขัดแย้ง 8 : 89 (มกรำคม 2551) 146 

64 วัยอะเฟร่ด : เพลินๆ กบัของเก่ำเล่ำใหม ่ 8 : 90 (กุมภำพันธ์ 2551) 153 

65 ประสำทแตก : ควำมเครียดหลอนสังคม 8 : 91 (มีนำคม 2551) 171 
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66 บำงรกัซอยเก้ำ : ก่อนจะถึงบำงรักซอยเก้ำ ซิดคอมออนสเตจ 8 : 92 (เมษำยน 2551) 168 

67 Welcome to Nothing : อะไรก็ไมรู่้แต่สนุกดีวุ้ย 8 : 93 (พฤษภำคม 2551) 164 

68 ผ่ำผิวน้ ำ : ย้อนชีวิตไปไม่ได้หมำยควำมว่ำจะแก้อะไรได ้ 8 : 94 (มิถุนำยน 2551) 106 

69 ห้องตกกระแทกหมำยเลขศูนย์ : ชีวิตไร้ทำงออก ? 8 : 95 (กรกฎำคม 2551) 145 

70 บอกรกั : รักจำกคนที่ถอยหลังออกมำ 8 : 96 (สิงหำคม 2551) 178 

71 รัก..บัง..ตำ : มันมำกกว่ำเส้นผมบังภูเขำ 8 : 96 (สิงหำคม 2551) 178 

72 ผีชุดด ำ : เวทีกส็ยองขวัญกันได้ 9 : 98 (ตุลำคม 2551) 190 

73 จะวันไหนๆ เมืองไทยและคนไทยก็ไมเ่คยเรียนรู้ 9 : 101 (มกรำคม 2552) 139 

74 
ดัก (สัน) ดำน : ศิลปะหลอกด่ำ กับสันดำนทั้ง ๗ 

โดย  รวีวรรณ  ธีรธนำพงษ์ 
9 : 102 (กุมภำพันธ์ 2552) 152 

75 Water Time : เพรำะเวลำกบัควำมรักอำจจะไม่ไปด้วยกัน 9 : 103 (มีนำคม 2552) 134 

76 เนื้อคู่ ๑๑ ฉำก : จำกวันแรกถงึวันลำ 9 : 104 (เมษำยน 2552) 137 

77 เยิรพระยม : มองควำมตำยผ่ำนพระธรรม 9 : 105 (พฤษภำคม 2552) 140 

78 ล่ำมดี : ละครดีๆ  ขนำดกะทัดรัด 9 : 106 (มิถุนำยน 2552) 154 

79 วันดับฝัน : ฝันทีเ่ป็นจริง (?) 9 : 107 (กรกฎำคม 2552) 194 

80 แม่นำคเดอะมิวสิคัล : ตีควำมใหม่เพือ่ไปอีกระดับของละครเวที(?) 9 : 108 (สิงหำคม 2552) 166 

81 RUN : ทดลอง  ค้นหำ  ว่ิงวน  ถึงเส้นชัย 10 : 109 (กันยำยน 2552) 176 

82 นำงฟ้ำนิรนำม : ถ้ำต้องสู้เพื่อเปลี่ยนแปลง คุณจะกล้ำไหม? 10 : 110 (ตุลำคม 2552) 148 

83 Moon  Water : พลิ้วไหว  นุ่มนวล  สวยงำม 10 : 111 (พฤศจิกำยน 2552) 198 

84 สำวชำวนำ : ควำมล่มสลำยของมนุษยท์ี่รู้ไมเ่ท่ำทันโลกำภิวัฒน ์ 10 : 112 (ธันวำคม 2552) 160 
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85 
Bangkok Theatre Festival 2009 : เทศกำลเพือ่ทำงเลอืกใหม่ใน
กำรเสพละครเวท ี

10 : 113 (มกรำคม 2553) 125 

86 ยักษ์ตัวแดง : คุณค่ำของมนุษย์สูงจรงิหรือ 10 : 114 (กุมภำพันธ์ 2553) 154 

87 อิน-จันเดอะมิวสิคัล 10 : 115 (มีนำคม 2553) 186 

88 หมอผีครองเมอืง : โศกนำฏกรรมจำกกำรหลอกลวง 10 : 116 (เมษำยน 2553) 176 

89 
The 4 Sisters : จุดยืนของคนทีห่ำจุดยืน 
 

10 : 117 (พฤษภำคม 2553) 166 

90 สดใช่ป๊ะ : ด้นจนมัน 10 : 118 (มิถุนำยน 2553) 180 

91 เด็ดสมอเร่ : มุมมองของควำมตำย 10 : 119 (กรกฎำคม 2553) 208 

92 น้ ำใสใจจริง  เดอะมิวสิคัล : ช่วงเวลำที่ดีที่สุดในควำมทรงจ ำ 11 : 123 (พฤศจิกำยน 2553) 178 

93 รัก(ทะ)ลวงตำ : ควำมจริงที่สะท้อนกลับไปกลบัมำ 11 : 124 (ธันวำคม 2553) 220 

94 เด็กพิเศษ : ผิดที่(ไม่)ปกต ิ 11 : 125 (มกรำคม 2554) 192 

95 ร่ำงก(ล)ำยดี : ถึงเวลำต้องทีจ่ะรักตัวเอง...เสียท ี 11 : 126 (กุมภำพันธ์ 2554) 174 

96 เปิดสวิทช์หัวใจ  เดอะมิวสิคัล : ละครชุมชน  เพื่อชุมชน 11 : 127 (มีนำคม 2554) 184 

97 ทึนทึก ๓ One Night In Tokyo !  : เสียงหัวเรำะที่อิ่มเอิบ 12: 128 (เมษำยน 2554) 224 

98 FIN : เซ็ก..จินตนำกำร..ควำมจริง 12:129 (พฤษภำคม 2554) 192 

99 ศึกมัยรำพณ์ 12: 132 (สิงหำคม 2554) 240 
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ภาคผนวกที่ 5 
รวมบทความของ อลงกรณ์ ปริวุฒิพงษ์ 

นักวิจารณ ์นสพ.Bangkok Post 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของอลงกรณ์ ปริวุฒิพงษ์ ท่ีลงใน Bangkok Post 

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556 

 

No. Title Date Page 

1 
When stars aim low (Lumsing Singer's impressive cast 
cannot save the musical comedy from a weak script) 

3 Jan 2013 L5 

2 Farcical melodrama provides a laugh a minute  6 Sept  2013  L5 

 

  



 ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                          ห น้ า  | 107 

 

 

 

  



108 | ห น้ า                                                  ล ะ ค ร เ ว ที  

 

 

 

ภาคผนวกที่ 6 
รวมบทความวารสาร Art Square 
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รายการข้อมูลบทความท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงในวารสาร Art Square 

ระหว่างเดือน กันยายน 2555 – ธันวาคม 2556 

 

ล า
ดับ 

ฉบับ คอลัมน์ ชื่อบทความ ผู้เขียน ประเภทของบทความ 

1 September 
2012, 

Vol. 2/No. 8 

Drama 
Stage 

Proust and the Theatre 

พรุสตก์ับโรงละคร (น.41) 

กิตติพล  

สรัคคำนนท ์

บทควำมเชิงวิเครำะห ์

/ให้ข้อมูล 

2 ซ้ ำข้ำงบน Music “ละครเพลง” สุนทรียวิจิตร
ระหว่ำงนกัเล่ำเรื่องกบัเพลง 
(ภำค1) (น.58) 

พอล เฮง บทควำมเชิงวิเครำะห ์

/ให้ข้อมูล 

3 October 
2012, 
Volume 2 
/No.9 

Drama 
Stage 

Tale from two cities มอง
(เทศกำล)ละครแล้วย้อนดูตัว 
(น.33) 

กิตติพล 

สรัคคำนนท ์

บทควำมเชิงวิเครำะห ์

/ให้ข้อมูล 

4 December 
2012, 
Vol.2/No.10 

Drama 
Stage 

Misanthropy (น.28) กิตติพล สรัคคำ
นนท์ 

บทควำมเชิงวิเครำะห ์

/ให้ข้อมูล 

5 ซ้ ำข้ำงบน ไม่มีช่ือ
คอลัมน ์

The International Dance 
Festival 2012 มหกรรมกำร
เต้นนำนำชำติ (น.69) 

ไม่มีช่ือผู้เขียน บทควำมประชำสัมพันธ์ 

6 February 
2013, Vol. 3 

Drama 
Stage 

ควำมซับซ้อนในโลกของเอดปิัส 
(น.30) 

กิตติพล สรัคคำ
นนท์ 

บทควำมเชิงวิเครำะห ์

/ให้ข้อมูล 
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/No. 11 

7 May 2013, 
Vol. 3 

/No.12 

Drama 
Stage 

Gorge Buchner : 
Revolutionary Play ละคร
ปฏิวัติของเกออร์ บึชเนอร์ (น.
34) 

กิตติพล สรัคคำ
นนท์ 

บทควำมเชิงวิเครำะห ์

/ให้ข้อมูล 

8 ซ้ ำข้ำงบน Silpathor
n Corner 

อุดมกำรณ์พสิูจน์ตัวตน 18 ปี 
บนเส้นทำงกำรละครของ  
สินีนำฏ เกษประไพ(น.78) 

วิภำวี คงมำลำ บทควำมสมัภำษณ์ 

9 July2013, 
Vol.3/No.13 

Drama 
Stage  

ละครกบัควำมเป็นชำตินิยม (น.
30) 

กิตติพล สรัคคำ
นนท์ 

บทควำมเชิงวิเครำะห ์

10 September 
2013, 
Vol.3/No.14 

Drama 
Stage 

 

The Exiles : A Play by 
James Joyce (น.30) 

กิตติพล สรัคคำ
นนท์ 

 

บทควำมเชิงวิเครำะห ์

11 ซ้ ำข้ำงบน Scoop Transaction  พอ-นิยม (น.70)  รินรดำ ปิยจินดำ
วงศ์ 

บทวิจำรณ์กำรแสดง 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 7 
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รวมข้อมูลกระทู้สนทนาจากกลุ่มสนทนา 
‘ละครเวที’ ของห้องเฉลมิกรุงใน 

เว็บ pantip.com  
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รายการกระทู้ท่ีน่าสนใจ จากเว็บ pantip.com ท่ีมีมิติของการแสดงทัศนะวิจารณ์ด้านละครเวที 

ระหว่างกันยายน 2555 – ธันวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงระบบ และสามารถสืบค้นได้ในคลังกระทู้) 

 

ล า
ดับ ชื่อกระทู้ 

วันท่ีเริ่ม 

เผยแพร่ 
ผู้ตั้งกระทู้ 

จ านวน
การ

โต้ตอบ 
URL Address 

1 คุณคิดว่ำต้ังแต่ดู "ละครเวที" มำ
ละครเวทีเรื่องใดที่คุณ "ประทบัใจ" 
มำกที่สุด [ละครเวที] 

6 
กันยำยน 
2555 

Nihaoman 52รำยกำร <http://topicstock.pantip.co
m/ 

chalermkrung/topicstock/ 

2012/09/C12617788/ 

C12617788.html> 

 

2 ท ำไมถึงคิดว่ำ กำรไม่รู้อะไรก่อนไปดู
ละครเวทีแล้วจะท ำให้อินข้ึน 

22 
กันยำยน 
2555 

rkt 17รำยกำร <http://topicstock.pantip.co
m/ 

chalermkrung/topicstock/ 

2012/09/C12689774/ 

C12689774.html> 

 

3 ท ำไม มีหลำยเสียงเหลอืเกิน ทีบ่อก
ว่ำมิสไซ่ง่อนเวอร์ช่ันน้ี "ห่วย" อ่ะค่ะ 
[ละครเวที] 

30 
กันยำยน 
2555  

 

น้องพลอยนะ
จ๊ะ   

25รำยกำร <http://topicstock.pantip.co
m/ 

chalermkrung/topicstock/ 

2012/09/C12724526/ 

http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12617788/C12617788.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12617788/C12617788.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12617788/C12617788.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12724526/C12724526.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12724526/C12724526.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12724526/C12724526.html
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C12724526.html> 

4 [Review ฉบับเต็ม] MissSaigon 
กำรรอคอยอย่ำงสมหวังที่เดินทำง
มำถึงของคนดู (Spoil 100%) [ละคร
เวที] 

30 
กันยำยน 
2555 

Flying Guy 90 
รำยกำร 

<http://topicstock.pantip.co
m/ 

chalermkrung/topicstock/ 

2012/09/C12723866/ 

C12723866.html> 

5 มิสไซ่งอ่น ไม่ดูไม่ได้ (รอบกำล่ำ 26 
กันยำยน 2555 19.30 โดย อรรถ 
บุนนำค) [ละครเวที] (เป็นกำร
เช่ือมโยงข้อมูลมำจำกแหลง่อื่น) 

1 ตุลำคม 
2555 

music of 
the night 

31 

รำยกำร 

<http://topicstock.pantip.co
m/ 

chalermkrung/topicstock/ 

2012/10/C12728565/ 

C12728565.html>] 

 

 

 

 

 

 

รายการกระทู้ท่ีน่าสนใจ จากเว็บ pantip.com ท่ีมีมิติของการแสดงทัศนะวิจารณ์ด้านละครเวที  

ระหว่างเดือน มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556 (หลังปรับปรุงระบบ) 

 

ล า ชื่อกระทู้ วันท่ีเริ่ม ผู้ตั้งกระทู้ จ านวน
การ

URL Address 

http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12723866/C12723866.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12723866/C12723866.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12723866/C12723866.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/09/C12723866/C12723866.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/10/C12728565/C12728565.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/10/C12728565/C12728565.html
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/10/C12728565/C12728565.html
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ดับ เผยแพร ่ โต้ตอบ 

1 “หม่ ำ เท่งโหน่ง เฟสติว้ำว ที่สุดของ
โชว์ที่เสียดำยตังค์เข้ำชม”  

7 กุมภำพันธ์ 
2556  

สมำชิกหมำยเลข 
719941 

132 
รำยกำร  

<http://pantip.com/to
pic/ 

30315932>] 

 

2 “++[รักจับใจ] บี้ หนูนำ ... ขอแรง
โหวตคนที่อยำกให้คุณบอย ท ำเรือ่งนี้
เป็น DVD ค่ะ” 

31 มีนำคม 
2556 

LadyJadeYoki
m 

166 
รำยกำร  

<http://pantip.com/to
pic/ 

30315932> 

 

3 “เปลี่ยนหอ้งเฉลิมไทย ในหมวด
ละครเวที เป็นห้อง 'บี้ เดอะสตำร'์ 
เถอะ”  

22 เมษำยน 
2556 

music of the 
night 

119 
รำยกำร 

<http://pantip.com/to
pic/ 

30396670> 

 

4 “คุณคิดว่ำใครจะได้เป็น "อโณทัย" 
ของคุณบอย ใน...."เลือดขัตติยำ 
เดอะมิวสิคัล"”  

16 พฤษภำคม 
2556  

kilamoestuden
tess 

98รำยกำร <http://pantip.com/to
pic/ 

30495097> 

 

5 "ข้ำฯ...คือ หนุมำน บุตรของพระพำย 
จะขอเป็นข้ำรองบำททุกชำติไป" 

4 กรกฎำคม 
2556  

Supermop 134 
รำยกำร 
ส่วนใหญ่
จำกตัวผู้ตั้ง
กระทูเ้อง 
เขียน
review

<http://pantip.com/to
pic/ 

30683699> 

http://pantip.com/topic/30396670
http://pantip.com/topic/30396670
http://pantip.com/topic/30396670
http://pantip.com/topic/30495097
http://pantip.com/topic/30495097
http://pantip.com/topic/30495097
http://pantip.com/topic/30683699
http://pantip.com/topic/30683699


116 | ห น้ า                                                  ล ะ ค ร เ ว ที  

 

 

ประกอบ
รูปภำพ 

6 “ละครเวทีเนี๊ยะ สนุกตรงไหนหรอ
คะ ถำมคนที่ชอบไปดูหน่อยสิคะ”  

25 กรกฎำคม 
2556  

สมำชิกช่ัวครำว
เลขที่ 923649 

98 
รำยกำร  

<http://pantip.com/to
pic /  

30760639> 

7 “ท ำไมบทละครชองเช็คสเปียร์ ถึง
เป็นที่นิยมใน ยุคกลำงของอังกฤษ
ครับ”  

17 ธันวำคม 
2556 

สมำชิกช่ัวครำว
เลขที่ 707289 

7 รำยกำร <http://pantip.com/to
pic/ 

31395763> 
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ภาคผนวกที่ 8 
รวมบทวิจารณ์จากเว็บชุมชมละคร 

เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ละครท่ีปรากฏในเว็บชุมชนละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

ระหว่างเดือน กันยายน 2555 –  ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อบทความ URL วันท่ีเผยแพร่ 

1 
รักเตลิดเปิ๊ดสะก๊ำด: ศิลปะกับกำร
ให้คุณค่ำของสังคม 

<http://www.plian.in.th/knowledg
e/article/editorial/700> 

21 เมษำยน 2556 

2 โรมลูุสออนเดอะร็อค: ว่ำด้วยภำวะ 
"ล้ำหลัง คลัง่ชำติ" 

<http://www.plian.in.th/knowledg
e/article/editorial/709> 

13 มิถุนำยน 2556  

3 มนต์รักคลองแสนแสบ: น้ ำเน่ำ
อย่ำงไทยไม่แพ้ชำติใดในโลก 

<http://www.plian.in.th/knowledg
e/article/editorial/728> 

24 สิงหำคม 2556 

4 Women of Asia: ตื่นเถิดหญงิ
ควำมจริงเธอยิ่งใหญ?่ 

<http://www.plian.in.th/knowledg
e/article/editorial/727> 

24 สิงหำคม 2556 

5 มำยำยักษ์: ในโลกที่แว่วเสียง
ควำมคิด 

<http://www.plian.in.th/knowledg
e/article/editorial/730> 

20  กันยำยน 2556 

6 เพลงรัก 2475: ยังรกักันอยู่ไหม 
ภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลงนี?้ 

<http://www.plian.in.th/knowledg
e/article/editorial/735> 

27 ตุลำคม 2556 

 

http://www.plian.in.th/knowledge/article/editorial/700
http://www.plian.in.th/knowledge/article/editorial/700
http://www.plian.in.th/knowledge/article/editorial/735
http://www.plian.in.th/knowledge/article/editorial/735
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ภาคผนวกที่ 9 
รวมบทวิจารณ์จากเว็บSiam Intelligence 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ละครท่ีปรากฏในเว็บ Siam Intelligence 

ระหว่างเดือน สิงหาคม 2556 –  ธันวาคม 2556 

 

ล า
ดับ 

ชื่อบทความ ผู้เขียน URL วันท่ีเผยแพร่ 

1 บ้ำน Cult เมือง Cult : บ้ำนเรำ เมอืง
เค้ำ หรือบ้ำนเมอืงใคร? 

ชญานิน เตียง
พิทยากร 

<http://www.siamintelli
gence.com/cult-
country-review/> 

18 มิถุนำยน 2556  

2 
ละครเวทีเพือ่ชำติ เพื่อ humanity: 
จ ำกัด พลำงกูร 

ไม่ปรำกฏช่ือ
ผู้เขียน 

<http://www.siamintelli
gence.com/for-nation-
for-humanity-chamkad-
balangkura/> 

28 สิงหำคม 2556  

3 
TRAN$ACTION ควำมหฤหรรษ์ติดป้ำย
รำคำ ในนำฏลีลำแห่งทุนนิยม 

‘กัลปพฤกษ์ 

<http://www.siamintelli
gence.com/contempora
ry-dance-on-
transaction/> 

11 กันยำยน 2556  

4 
นักกำรละครต้องตำย: ควำมตำยของ
นักกำรละครในเงื้อมมือทุนนิยมและจอม
เผดจ็กำร 

แบ๊งค์ งามอรุณ
โชติ  

<http://www.siamintelli
gence.com/the-player-
must-die-by-pastel-
theatre/> 

19 พฤศจิกำยน 
2556  

5 
กำรแสดง “บูโต” สันดำนกำ: มืดมำ
สว่ำงไป? 

ศรชัย ฉัตร
วิริยะชัย 

<http://www.siamintelli
gence.com/butoh-
sadanka-by-b-floor-

5 ธันวำคม 2556  
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theatre/> 

6 ‘พบรักมกักระสัน’ ชนช้ันแห่งกำมำรมณ ์ ‘กัลปพฤกษ์’   

<http://www.siamintelli
gence.com/phop-rak-
mak-krasan-by-
democracy-theatre-
studio/> 

14 ธันวำคม 2556  
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ภาคผนวกที่ 10 
รวมบทวิจารณ์จากเฟซบุ๊กของ 

พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ ท่ีลงในเฟซบุ๊ก 

ระหว่างเดือน กันยายน 2555 –  ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อบทความ วันท่ีเผยแพร่ 

1 MISS SAIGON ฉบับไทย ต้องสองรอบจึงเกิดรส  15 พฤศจิกำยน 2555   

2 
OTHELLO บุรุษ(ถูก)ริษยำ ผู้พยำยำมพำบอลไทยไปเตะกันที่
โรงละครที ่Globe  

3 ธันวำคม 2555  

3 พิเชษฐ์ กลั่นช่ืนพำคนดูข้ึนรถไฟเหำะตีลงักำใน คเณศร์เสียงำ  14 ธันวำคม 2555    

4 ควำมทรงจ ำกำรดลูะครปี 2555 2 มกรำคม 2556   

5 
Yok Rob by BhanbhassaDhubthien: เช่ือมรำกที่ขำดกบั
หนังใหญ่วัดบ้ำน 

22 มกรำคม 2556  

 

6 
Les Miserable เมื่อควำมสมจริงเทียบเคียงกบัจินตนำกำรบน
เวทีละคร 

30 มกรำคม 2556  

 

7 ละครเพลงค ำพิพำกษำ ประสบกำรณ์ละครซ้อนทบัชีวิตจรงิ  3 กุมภำพันธ์ 2556   

8 “ละคร 2 คณะ ณ ริมถนนรำชด ำเนิน” 23 กุมภำพันธ์ 2556 

9 “ประสบกำรณ์จำกทริปบำงแสน” 11 มีนำคม 2556 

10 “4 ใน 6 ละครของบำงแสนก่อนจบ 4”  12 มีนำคม 2556 

11 “ภำพลวงตำจำกเนินมะเฟืองของดีถูกรื้อจำกตู้มำปัดฝุ่น” 3 เมษำยน 2556 

12 
“Oz the Great and Powerful เทคนิคตื่นตำแต่บทท ำได้
ตื่นเต้นกว่ำ” 

1 เมษำยน 2556 
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13 “The Phantom of the Opera รอบแรก ณ รัชดำลัย”  11 พฤษภำคม 2556 

14 “Spring Awakening ละครร็อคข้ำมเวลำและวัฒนธรรม” 4 มิถุนำยน 2556 

15 “Romulus on the Rock” 16 มิถุนำยน 2556 

16 “สิทธำรถะ เด็กด้ือ ของ New Theatre Society" 13 กรกฎำคม 2556 

17 “ฉุยฉำยเสนห่ำ กระจกร้ำวไม่เต็มบำนสะท้อนควำมรัก” 25 กรกฎำคม 2556 

18 “WOMEN OF ASIA เสียงของเธอ บนเวทีไทย 24สิงหำคม 2556 

19 Just love มัทนะพำทำ (โปรดใช้วิจำรณญำณในควำมรัก) 8 กันยำยน 2556 

20 Biloxi Blues ของ BU Theatre Company 8 กันยำยน 2556 

21 แว่นขยำยส่องคนไทยใน มนต์รักคลองแสนแสบ 14 กันยำยน 2556 

22 
Bangkok Theatre Festival -13 กย.-Cello-ลิ้น-ฟัน-กำ-กำ-
กำ 

14 พฤศจิกำยน 2556 

23 4 ละครสั้น ขำดๆเกินๆของ the new theatre society 20 พฤศจิกำยน 2556 

24 นักกำรละคร(ผอม) (เลย)ต้องตำยเลือกได-้อยู่หรือตำย 26 พฤศจิกำยน 2556 

25 นำงพญำงูขำว ต ำนำนจีนจำกมุมมองของคนไทยในยุคนี ้ 28 พฤศจิกำยน 2556 

26 Spider-Man: Turn Off the Dark สไปดี้เวอร์ช่ันบรอดเวย ์ 12 ธันวำคม 2556 

27 Rocky Horror Show โดย BU Theatre Company 21 ธันวำคม 2556 

28 
Anything Goes in Tokyo ประสบกำรณ์ร่วมจำกฝั่งคนดูชำว
ญี่ปุ่นที่ยำกจะลืมเลือน 

7 พฤศจิกำยน 2556 

29 บันทึกกำรดูละครเวที พ.ศ. 2556 31 ธันวำคม 2556 
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ภาคผนวกที่ 11 
รวมบทวิจารณ์จากเฟซบุ๊กของ 

ชญานิน เตียงพิทยากร 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของชญานิน เตียงพิทยากร ท่ีลงในเฟซบุ๊ก 

ระหว่างเดือน กันยายน 2555 – ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อบทความ วันท่ีเผยแพร่ 

1 วงกฎ  1 กันยำยน 2555  

2 The Odd Couple (Queer Version)  3 กันยำยน 2555  

3 กุหลำบสเีลือด  6 กันยำยน 2555 

4 สยำมมสิฉัน  7 กันยำยน 2555 

5 บำงละเมิด  15 กันยำยน 2555 

6 6 ตุลำปำร์ตี้  30 กันยำยน 2555 

7 แผ่นดินอื่น  6 ตุลำคม 2555 

8 เลำะร้อยโลภ ลบร้อยเล่ห์  14 ตุลำคม 2555 

9 คอยคุณปุณ 15 พฤศจิกำยน 2555 

10 บุรุษริษยำ  30 พฤศจิกำยน 2555 

11 Survival Games  14 มกรำคม 2556 

12 
Page 2 Stage "จำกกระดำษสูเ่วที" ตอน นำงฟ้ำ
กับดวงดำว 

20 มกรำคม 2556 

13 ก่อนจูบ  21 มกรำคม 2556 

14 6 Pinocchio's  26 มกรำคม 2556 

15 Fire, Fire, Fire  28 มกรำคม 2556 



132 | ห น้ า                                                  ล ะ ค ร เ ว ที  

 

 

16 
Live at the Scala: A Micro Festival of Live 
Performance, Video and Installation 

8 กุมภำพันธ์ 2556 

17 
สยองเมืองยิ้ม 

(ปัทฐมิกำ ปิ่นเงิน, 2013) 
19 กุมภำพันธ์ 2556 

18 Adoption 3 มีนำคม 2556 

19 The Giordano Bruno Project  22 มีนำคม 2556 

20 คิมจองอลิตำยแล้ว  25 มีนำคม 2556 

21 แม่บ้ำนเมอืงพทุธ  28 มีนำคม 2556 

22 ภำพลวงตำจำกเนินมะเฟือง  29 มีนำคม 2556 

23 Nostalgia  31 มีนำคม 2556 

24 Whispers of the Shadow of a Quivering Leaf  8 เมษำยน 2556 

25 One Fine Day in One Fine Room 13 พฤษภำคม 2556 

26 The Phantom of the Opera 14 พฤษภำคม 2556 

27 ผีเสื้อสมุทร 3D  25 พฤษภำคม 2556 

28 Project 1/4 เส้นทำงระหว่ำงเขำและเธอ 31 พฤษภำคม 2556 

29 Starcross9  2 มิถุนำยน 2556 

30 บ้ำน Cult เมือง Cult  11 มิถุนำยน 2556 

31 The Apple Game  21 กรกฎำคม 2556 

32 (In) Sensitivity  24 กรกฎำคม 2556 

33 ฉุยฉำยเสน่หำ  28 กรกฎำคม 2556 

34 Transaction พอ-นิยม  17 สิงหำคม 2556 
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35 ไต้ฝุ่น: The Remains  22 กันยำยน 2556 

36 ปีศำจหัวโต  26 กันยำยน 2556  

37 เพลงรัก 2475  25 ตุลำคม 2556 

38 Siam Beloved ปีศำจอำดูร  28 ตุลำคม 2556  

39 The Last Gasp of a Mournful Heart  11 พฤศจิกำยน 2556 

40 
M. Antoine ท ำอย่ำงไรให้โง่ (เบญจ์ บุษรำคัมวงศ์, 
2013) 

12 พฤศจิกำยน 2556  

41 นักกำรละครต้องตำย  29 พฤศจิกำยน 2556  

42 พบรักมักกระสัน  14 ธันวำคม 2556 

43 “Top 12 (+1) : Stage Play 2013”  16 ธันวำคม 2556 
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ภาคผนวกที่ 12 
รวมบทวิจารณ์จากเฟซบุ๊กของ 

พัธรพงศ์ เลิศปัญญาธรรม 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของพัธรพงศ์  เลิศปัญญาธรรม ท่ีลงในเฟซบุ๊ก 

ระหว่างเดือน มกราคม 2556 –  ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อบทความ วันท่ีเผยแพร่ 

1 Survival Games/TeerawatMulvilai,Nana Dakin/B-floor  14 มกรำคม 2556  

2 Page 2 stage/ภำณุ ตรัยเวช,นำยท่ำน ฐำนชน จันทร์เรือง 17 มกรำคม2556 

3 นิทำนเรื่องนี้ไมส่อนใหรู้้ว่ำ/Tu Drama. 18 มกรำคม 2556 

4 ยกรบ/พันพัสสำ ธูปเทียน/our root right now 19 มกรำคม 2556 

5 ลังกำสิบโห/พรรัตน์ ด ำรงุ/Our root right now 19 มกรำคม2556 

6 ตำมไก่/พิเชษฐ์ กลั่นช่ืน/Our root right now 19 มกรำคม 2556 

7 Muet/จิตติ ชมพี/Our roots right now 21 มกรำคม 2556 

8 Dancing with the ghost of my child/Noor Effendy Ibrahim 21 มกรำคม 2556 

9 
Bach cello suite and Ferocious compassion/Amrita performing 
art/ Our roots right now  

25 มกรำคม 2556 

10 ฟ้อนเลบ็-Identity/แววดำว ศิริสุข/Our roots right now 25 มกรำคม 2556 

11 Q&A/Daniel Kok/Our roots right now 25 มกรำคม 2556 

12 พันหนึ่งรำตรี/ภัทรสุดำ อนุมำนรำชธน/ไอซีที ศิลปำกร 26 มกรำคม 2556 

13 สินไช/คณะหุ่นจ ำปำลำว/Our roots right now 26มกรำคม2556 

14 กลับมำเถิดวันทอง/ประดิษฐ ปรำสำททอง/Our roots right now 26มกรำคม2556 

15 Dancing Girl/SujataGoel/Our roots right now  27มกรำคม2556 
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16 ศีล๕/กำรแสดง มศว 6 กุมภำพันธ์ 2556 

17 Come blow your horn/ธนกฤติ กองศิลป์/ละครนิพนธ์ มศว2555  9กุมภำพันธ์2556 

18 Cat on a hot tin roof/สรอรรถ นำมพำ/ละครนิพนธ์ มศว2555  16 กุมภำพันธ์ 2556 

19 เพื่อน/ม.5 ห้อง 8/ละครห้อง อสชสนุกดี ช่วยกันเล่นไปจนจบ 5 มีนำคม 2556 

20 
เจ้ำหญิงบึกบึนกับเจ้ำชำยทึนทกึ/ม.5 ห้อง 10/ละครห้อง อสช at อำคำร
อัสสมัชัญ2003 . 5 มีนำคม 2556 

21 หลงทำงที่บำงพลัด/ปำณัสม์ ยำมำโมโต/ละครนิพนธ์ มศว2555  5มีนำคม2556 

22 Adoption/นพพันธ์ บุญใหญ่/Democrazy theatre  5 มีนำคม 2556 

23 The Crucible/ณิชนันทน์ บุรวรรนินทร์/ละครนิพนธ์ มศว. 8 มีนำคม 2556 

24 หนุมำนชำญสมร/กรมศลิปำกร/โรงละครแห่งชำติ 10 มีนำคม 2556 

25 Pastel แหวกม่ำนละคร 56/Acting 1 บ้ำนตุ๊กตำ  11 มีนำคม2556 

26 
เหยื่ออธรรม ละครเพลง/รงัสมิันตุ์ กิจชัยเจรญิ/Directing 2/Pastel 
เทศกำลละครแหวกม่ำน 

11 มีนำคม 2556 

27 BENT/อภิชำติ บุญเสนอ/Directing 2/Pastel เทศกำลละครแหวกม่ำน 11 มีนำคม2556 

28 Table 5/เววิรี อิทธิอนันต์กุล/Acting 2/Pastel เทศกำลละครแหวกม่ำน. 11 มีนำคม2556 

29 Hope/ศิรวีย์ ผลเิจริญสุข/Lakornsuan 15 มีนำคม 2556 

30 สู่ฝันอันยิง่ใหญ่/สุขุมพันธ์ ฐิติธนพันธ์/ละครพิพนธ์มศว2555  16 มีนำคม 2556 

31 คิมจองอลิตำยแล้ว/รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ/Pastel Theatre  23มีนำคม2556 

32 
โขน รำมเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมำสตร์/ศูนย์ศิลปะกำรแสดงสถำบันคึกฤทธ์ิ/
สังคีตศำลำ ปี ๕๙ 

24 มีนำคม 2556 

33 'night, Mother/พรทพิย์ บุญชอบ/BU PLAYFEST 2013  19 เมษำยน 2556 
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34 Over the tavern/ ณัฐวรรณ เหลอืงเมตตำกุล/BU PLAYFEST 28เมษำยน2556 

35 Hamlet/Maurizio Mistretta/ All Soul Production (B- 27เมษำยน2556 

36 The Glory of Living/กิตติคุณ ชำติทองค ำ/BU PLAYFEST  4 พฤษภำคม 2556 

37 รักเดือนร้อน/เสก-เวลท-์อิท/PUCK  12พฤษภำคม2556 

38 Biloxi Blues/ภำกร เอื้อวัฒนพรรณ/BU PLAYFEST. 12 พฤษภำคม2556 

39 มู่หลำน/ละครสถำปัตย'์56  18 พฤษภำคม2556 

40 
One Fine Day in One Fine Room : รุ่งสำง กลำงวัน เยน็ย่ ำ ค่ ำมืด 
0:00 19 พฤษภำคม 2556 

41 The Odd Couple/ศุภสิทธ์ิ หิรัญศักดิ์/AC Drama Club 13 พฤษภำคม2556 

42 A New Dress for Mona/BU PLAYFEST 19 พฤษภำคม2556 

43 โปรเจค¼ /บทละครโดย อรดำ ลลีำนุช /พระจันทร์เสี้ยว 25 พฤษภำคม 2556 

44 ผีเสื้อสมุทร 3D/สรุชัย เพชรแสงโรจน์/ARTdeGround 26 พฤษภำคม 2556 

45 
Spring Awakening: A New Musical/ณัฐพล เหมศิร,ิ คณำศักดิ์ นักรบ/
BU PLAYFEST  

26 พฤษภำคม2556 

46 Starcross9/ Young Pack Action Gen One: U Pack  8มิถุนำยน 2556 

47 
ROMULUS on the rock/ นำยท่ำน จันทร์เรือง, เชิดศักดิ์ ประทุมศรี
สำคร 

8 มิถุนำยน 2556 

48 
ละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอน เพลงปีพ่ิศวำสและเพลงปี่พิฆำต/ส ำนัก
กำรสงัคีต กรมศลิปำกร/ โรงละครแหง่ชำติ 

15มิถุนำยน2556 

49 La Nuit de Valognes/ David Drai/ La Troupes des DeuxMondes 15มิถุนำยน2556 

50 บ้ำนCult เมืองCult, New Theatre Society 15มิถุนำยน2556 

51 อุษำปำตำนี/ คณำศักดิ์ นักรบ,อำรดำ วริศรำภูริชำ(บท)/ BU PLAYFEST  29 มิถุนำยน2556 
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52 พระอภัยมณี ชุด ผีเสือ้สมุทร / สุชล อนุพรวิเศษ / กำรละครอัสสัมชัญ 2 กรกฎำคม2556 

53 
ฉุยฉำยเสน่หำ/ พันพสัสำ ธูปเทียน/ Demo Homemade, Democrazy 
Theatre 22 กรกฎำคม2556 

54 
สิทธำรถะ : SIDDHARTHA, ด ำเกิง ฐิตปิยะศักดิ,์ New Theatre Society 
with Democrazy Studio  

23 กรกฎำคม2556 

55 
ชัยสมรภูมิ/ ศุภวัฒน์หงษำ/ วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหิดล 
หลุยส์วิตตงชำแนล และกรณีพิพำท 

12 สิงหำคม 2556 

56 สันตะโร โฮเตล็/ ละครประมวญ/ Anniversary 161st of BBC 15 สิงหำคม2556 

57 
Salary man/ วัรชรพงศ์ แจ่มจรสั, ทิพรดำ บญุคงทน/ SSRU Theatre 
Thesis Project 2013. 

18 สิงหำคม 2556 

58 The Time Machine – เทศกำลละครประสำนมิตรครั้งที่ 4 19 สิงหำคม 2556 

59 Woman of Asia/ AsaPalomera/ Drama Chula 20 สิงหำคม 2556 

60 Project คนละครคน 21 สิงหำคม 2556   

61 
Page 2 Stage โครงกำร 2 “นี่ไม่ใช่บทละคร ไม่ใช่เรื่องของท้องฟ้ำ” นี่
ไม่ใช่บทละคร/ ภำณุ ตรัยเวช (บท+ก ำกบั) 

21 สิงหำคม 2556 

62 
โชว์เคสกำรแสดงละครเวทีเยำวชนพลงับวก 2556 (Youth Drama Plus 
Showcase 2013)  

27 สิงหำคม 2556 

63 Transaction/ ธนพล วิรุฬหกลุ 30 สิงหำคม 2556   

64 เงำแดง/ KU Theatre  30 สิงหำคม 2556 

65 เรื่องเล่ำจำกหิ่งห้อย/ Blind Theatre 2 กันยำยน 2556 

66 ปิ๊ก กะ แอน 2 กันยำยน 2556 

67 Bus Stop/ SSRU 2 กันยำยน 2556   
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68 ลัดดำแลนด์/จริศักดิ์ โย้จิ้ว/Scenario 7 กันยำยน 2556   

69 บำนเดม/ละคอนเวทีวำสำร มธ 8 กันยำยน 2556 

70 วัยวันวำน/ ก ำกับ เอิร์ธเควก, บท กึกก้อง/ ละครรุ่น ‘18ฝน’   15 กันยำยน 2556 

71 ปีศำจหัวโต/จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ/ TVmunk 26 กันยำยน 2556 

72 
JEFFREY : เจฟฟรี่/ อภิชำติ บุญเสนอ/ เทศกำลแหวกม่ำนกำรละคร ครั้ง
ที่ 13  

11 ตุลำคม 2556 
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ภาคผนวกที่ 13 
รวมบทวิจารณ์จากเฟซบุ๊กของ 

ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของศรชัย ฉัตรวิริยะชัย ท่ีลงในเฟซบุ๊ก 

ระหว่างเดือน กันยายน 2555 –  ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อบทความ วันท่ีเผยแพร่ 

1 
“พระเทวทัต – ควำมเห็นของผู้ชมละครคน
หนึ่ง”  

22 กันยำยน 2555 

2 “3 วันกับละครแทรกสดที่นวมินทร ์ 5พฤศจิกำยน 2555 

3 
“ละครเวทสีิทธำรถะ ศิลปะของกำรพำยเรือ
ในอ่ำง”  

20 มิถุนำยน 2556  

4 
“วิจำรณ์ละครเวที ชัยสมรภูมิ : เพรำะควำม
รักชำติไม่อำจยัดเยียด”  

10 สิงหำคม 2556 
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รายการบทความของศรชัย ฉัตรวิริยะชัย ท่ีเกี่ยวกับศิลปะการแสดงแต่ไม่ใช่บทวิจารณ์  

ท่ีลงในเฟซบุ๊กระหว่างเดือน กันยายน 2555 –  ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อบทความ วันท่ีเผยแพร่ 

1 
“one fine Day in one fine Room : ท ำ
ละครในห้องนัง่เล่น”  

20 พฤษภำคม 2556 

2 "งำนวัด" โมเดล กบั ละครโรมูลสุ”  11 มิถุนำยน 2556   

3 
“บันทึกว่ำด้วยละครแอ๊บเสริ์ด ของ 
Ionesco”  

16 กรกฎำคม 2556   
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ภาคผนวกที่ 14 
รวมบทวิจารณ์จากเฟซบุ๊กของ 

ธรรมจักร  พรหมพ้วย 
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รายการข้อมูลบทวิจารณ์ของธรรมจักร พรหมพ้วยท่ีลงในเฟซบุ๊ก 

ระหว่างเดือน กันยายน 2555 –  ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อบทความ/ข้อเขียน วันท่ีเผยแพร่ 

1 ร ำไทยไม่มีใครด ู 25 มิถุนำยน 2553 

2 เมื่อคนไทยหันกลบัไปดูโขน 23 กรกฎำคม 2553 

3 เหตุแหง่บทละครพระไวยแตกทัพ 30 สิงหำคม 2554 

4 ประชำคมดนตร-ีนำฏศิลป์อำเซียน : ควำมร่วมมือที่ยังไม่เซยีน 9 พฤษภำคม 2555 

5 ยักษ์ตัวนั้นตำยแล้ว เค้ำช่ืออะไรนะ? 13 กันยำยน 2556 
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ภาคผนวกที่ 15 
รวมข้อมูลจากแฟนเพจของคณะละครต่างๆ 
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รายการข้อมูลหน้าแฟนเพจของคณะละครต่างๆท่ีอยู่ในเครือข่ายเฟซบุ๊ก 

รวบรวมระหว่างเดือน กันยายน 2555 –  ธันวาคม 2556 

 

ล า
ดับ 

ชื่อหน้า URL 

1 ภำควิชำศิลปกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

<http://www.facebook.com/dramaartschula> 

2 คณะพระจันทรเ์สี้ยวกำรละคร 
<http://www.facebook.com/CrescentMoonTheatre?fref=
ts> 

3 กลุ่มละคร B-Floor 
<http://www.facebook.com/Bfloor.theatre.group?fref=ts
> 

4 คณะ PK Lifework ของพิเชษฐ กลั่นช่ืน <http://www.facebook.com/pklifework> 

5 
คณะละคร8x8 (ภำยใต้กำรน ำของนิกร 
แซ่ตั้ง) 

<http://www.facebook.com/theatre8x8> 

6 คณะละครใบB้aybymime 
<http://www.facebook.com/pages/Babymime/48345122
001?sk=info> 

7 คณะละครสมมุต ิ <http://www.facebook.com/SomMood.Theatre.Party> 

8 เครือข่ำยละครกรุงเทพ 
<http://www.facebook.com/BangkokTheatreNetwork.fan
page> 

 

http://www.facebook.com/dramaartschula
http://www.facebook.com/CrescentMoonTheatre?fref=ts
http://www.facebook.com/CrescentMoonTheatre?fref=ts
http://www.facebook.com/pklifework
http://www.facebook.com/pages/Babymime/48345122001?sk=info
http://www.facebook.com/pages/Babymime/48345122001?sk=info
http://www.facebook.com/SomMood.Theatre.Party
http://www.facebook.com/BangkokTheatreNetwork.fanpage
http://www.facebook.com/BangkokTheatreNetwork.fanpage
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ภาคผนวกที่ 16 
รวมหน้าแฟนเพจชั่วคราวและหน้าเฟซบุ๊กที่ใช้

ระบบeventเพ่ือเชิญดูละคร 
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รายการข้อมูลหน้าแฟนเพจและหน้าเฟซบุ๊กท่ีใช้ระบบ event  ท่ีอยู่ในเครือข่ายเฟซบุ๊ก 

เพ่ือการเชื้อเชิญให้ไปชมผลงานละคร รวบรวมระหว่างเดือน กันยายน 2555 –  ธันวาคม 2556 

 

ล า
ดับ 

ชื่อเรื่อง URL 

1 
ประกำศข่ำวพิธีมอบรำงวัลของชมรมวิจำรณ์
ศิลปะกำรแสดง  

<http://www.facebook.com/events/ 
503207829731184/> 

2 

คณะละครที่ใช้เครื่องมือนี้มำกที่สุดจำกกำร
สืบค้นคือคณะB-Floor ที่มรีำยกำร events ถึง
14รำยกำรในปพี.ศ. 2555 

 

<http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/Bfl
oor.theatre.group/events> 

3 
กิจกรรมวิชำกำรและเทศกำลกำรแสดงOur 

Roots Right Now ของภำควิชำศิลปกำรละคร 
คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

<http://www.facebook.com/OurRootsRightNow?
fref=ts> 

4 เทศกำลละครกรงุเทพครัง้ที1่0 <http://www.facebook.com/btf10th> 

5 ละครเกิด-ดับ คณะ New Theatre Society 

<http://www.facebook.com/pages/10th-BTF_-
Reincarnate2012-%E0%B9%80%E0%B8%81% 
E0%B8%B4%E0%B8%94-
%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2012/ 
283097901701637> 

6 
เทศกำลละครเวทสีำรนิพนธ์ของภำควิชำ
ศิลปะกำรแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

<http://www.facebook.com/apthesisfest> 

 

http://www.facebook.com/events/%20503207829731184/
http://www.facebook.com/events/%20503207829731184/
http://www.facebook.com/OurRootsRightNow?fref=ts
http://www.facebook.com/OurRootsRightNow?fref=ts
http://www.facebook.com/btf10th
http://www.facebook.com/pages/10th-BTF_-Reincarnate2012-%E0%B9%80%E0%B8%81%25%20E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2012/%20283097901701637
http://www.facebook.com/pages/10th-BTF_-Reincarnate2012-%E0%B9%80%E0%B8%81%25%20E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2012/%20283097901701637
http://www.facebook.com/pages/10th-BTF_-Reincarnate2012-%E0%B9%80%E0%B8%81%25%20E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2012/%20283097901701637
http://www.facebook.com/pages/10th-BTF_-Reincarnate2012-%E0%B9%80%E0%B8%81%25%20E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2012/%20283097901701637
http://www.facebook.com/pages/10th-BTF_-Reincarnate2012-%E0%B9%80%E0%B8%81%25%20E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2012/%20283097901701637
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7 
ละครตบตำ ของนิสิตสำขำวำทวิทยำและสือ่สำร
กำรแสดง มหำวิทยำลัยบรูพำ 

<http://www.facebook.com/WataLent3 /> 

 

 

  

http://www.facebook.com/WataLent3
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ภาคผนวกที่ 17 
รวมข้อมูลคลิปรายการทางด้านละครเวที

“supplay” ช่อง TV Munk ทาง youtube 
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รายการข้อมูลของรายการ Supplay ทางช่อง youtube ท่ีชื่อว่า TVmunk 

ระหว่างเดือน กันยายน 2555 –  ธันวาคม 2556 

 

ล า
ดับ 

ชื่อเรื่อง URL วันท่ีเผยแพร่ 

1 TVmunk - Supplay (สับเพล์) The 
Odd Couple  

<https://www.youtube.com/watch
?v=cBlL42HxxfM> 

20 สิงหำคม 2555 

2 TVmunk - Supplay (สับเพล์) สยำม
มิสฉัน 

<https://www.youtube.com/watch
?v=SFGb6-UKD0U> 

25 สิงหำคม 2555 

3 TVmunk - Supplay (สับเพล์) กหุลำบ
สีเลือด 

<https://www.youtube.com/watch
?v=Lt9eCDGqWUU> 

4 กันยำยน 2555 

4 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 6 ตุลำ 
ปำร์ตี ้

<https://www.youtube.com/watch
?v=C29abYwsfQs> 

5 ตุลำคม 2555 

5 TVmunk - Supplay (สับเพล์) บุรุษ
ริษยำ otHello 

<https://www.youtube.com/watch
?v=lNubTqvrqI0> 

24 พฤศจิกำยน 2555 

6 TVmunk - Supplay (สับเพล์) เกม
ปล้น...คนตำย 

<https://www.youtube.com/watch
?v=b-r0z5Y1AYs> 

4 ธันวำคม 2555 

7 TVmunk - Supplay (สับเพล์) ควำม
ฝัน 

<https://www.youtube.com/watch
?v=8Lk4r-w9arI> 

15 ธันวำคม 2555 

8 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 
Survival Games  

<https://www.youtube.com/watch
?v=RBpUY2B1SeQ> 

17 มกรำคม 2556 

9 TVmunk - Supplay (สับเพล์) บ้ำน 
cult เมือง cult  

<https://www.youtube.com/watch
?v=h1H0Sr_wDVQ> 

7 มิถุนำยน 2556 
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10 TVmunk - Supplay (สับเพล์) บ้ำน 
cult เมือง cult 2 

<https://www.youtube.com/watch
?v=3jvlKuMpz5Q> 

14 มิถุนำยน 2556 

11 TVmunk - Supplay (สับเพล์) คิม
จองอลิตำยแล้ว 

<https://www.youtube.com/watch
?v=8POvulLI5kI> 

14 มิถุนำยน 2556 

12 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 
มหกรรมกำรแสดงแสนหรรษำ ครั้งที่15  

<https://www.youtube.com/watch
?v=bTglCssJtjk> 

18 มิถุนำยน 2556 

13 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 
Adoption 

<https://www.youtube.com/watch
?v=AvU7yXBarJk> 

21 มิถุนำยน 2556 

14 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 
(In)sensitivity 

<https://www.youtube.com/watch
?v=_wPy5zon72c> 

18 กรกฎำคม 2556 

15 TVmunk - Supplay (สับเพล์) ฉุยฉำย
เสนห่ำ 

<https://www.youtube.com/watch
?v=OdnW5UAt2to> 

23 กรกฏำคม2556 

16 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 
Transaction  

<https://www.youtube.com/watch
?v=B2_ktaeWsb0> 

31 สิงหำคม 2556 

17 ละครเวทีปีศำจหัวโต Big Head 
Monster  

<https://www.youtube.com/watch
?v=tRJvjvvXPWo> 

6 กันยำยน 2556 

18 TVmunk - Supplay (สับเพล์) มนตร์ัก
คลองแสนแสบ 

<https://www.youtube.com/watch
?v=pB_wcT2Jh3I> 

17 กันยำยน 2556 

19 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 
Siddhartha  

<https://www.youtube.com/watch
?v=oM3Idg-zMvo> 

4 ตุลำคม 2556 

20 TVmunk - Supplay (สับเพล์) ผีแมว
ด ำ 

<https://www.youtube.com/watch
?v=4xbOw_zDY0U> 

5 ตุลำคม 2556 

21 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 
Romulus on the rock  

<https://www.youtube.com/watch
?v=MP8zAlGcEDI> 

7 ตุลำคม 2556 
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22 TVmunk - Supplay (สับเพล์) 
ไต้ฝุ่น :the remains  

<https://www.youtube.com/watch
?v=MP8zAlGcED> 

21 ตุลำคม 2556 

23 TVmunk - Supplay (สับเพล์)  เพลง
รัก "2475"  

<https://www.youtube.com/watch
?v=wX4L6AiYKiI> 

21 ตุลำคม 2556 

24 พบรักมักก(ร)ะสัน 
<https://www.youtube.com/watch
?v=rZtFWvN78us> 

24 พฤศจิกำยน 2556 
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ภาคผนวกที่ 18 
รวมข้อมูลคลิปรายการทางด้านละครเวทีทาง

ช่องรายการ ART de Ground  

ทาง youtube 
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รายการคลิปของช่องรายการARTdeGroundทางเครือข่ายyoutube 

ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะการละคร ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2556 

 

ล า
ดับ 

ชื่อรายการ 
วันท่ีเริ่ม
เผยแพร่ 

รายละเอียด URL 

1 ARTdeGroundละครโรงเลก็ 
F_CK-ทอง 

29 ตุลำคม 
2554 

น ำเสนอละครโรงเล็ก'F_CK -- 
ทอง' : 'สุขแสนหรอืแสบสันต์?' 
โดย ดุจดำว วัฒนปกรณ์ที่แสดง
ที่สถำบันปรีดี พนมยงค์ในเดือน
กันยำยน 2554 

<https://www.youtu
be.com/watch?v=Vtb
HaoWEpAE> 

2 

ARTdeGroundละครโรงเลก็ (อสั
ลำม) 

 

3 
พฤศจิกำย
น 2554  

น ำเสนอละครอัสลำม... จำกเจ้ำ
หญิงเสียงเศร้ำแห่งดำวดวงที่ 4" 
ที่ก ำกับและเขียนบทโดยฟำรีดำ 
จิรำพันธ์ุ แสดงเมื่อ12-16 
ตุลำคม 2554 ที่ โรงละคร
พระจันทรเ์สี้ยวกำรละคร 

<https://www.youtu
be.com/watch?v=ZK
C9hBA4pQE> 

3 

ARTdeGroundละครโรงเลก็ 
Damage Joy  

 

9 มีนำคม 
2556 

น ำเสนอเกี่ยวกับกำรแสดง 
'DAMAGE JOY': 'แสบสันต์หรือ
สุขแสน?' ก ำกับโดย นำนำ 
เดกิ้น เมื่อกันยำยน 2554 ที่ 
สถำบันปรีดี พนมยงค์ 

<https://www.youtu
be.com/watch?v=K_
pyDVRcJhI> 

4 ARTdeGround@เนินมะเฟือง 

21 
มีนำคม 
2556 

น ำเสนอกำรแสดง "ภำพลวงตำ
จำกเนินมะเฟอืง" 
ละครสั้นสองเรื่องควบจำกบท
ประพันธ์ของศรีดำวเรอืงของ
คณะละครพระจันทรเ์สี้ยวเมื่อ

<https://www.youtu
be.com/watch?v=evJ
on5pl5r4> 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKC9hBA4pQE
https://www.youtube.com/watch?v=ZKC9hBA4pQE
https://www.youtube.com/watch?v=ZKC9hBA4pQE
https://www.youtube.com/watch?v=K_pyDVRcJhI
https://www.youtube.com/watch?v=K_pyDVRcJhI
https://www.youtube.com/watch?v=K_pyDVRcJhI
https://www.youtube.com/watch?v=evJon5pl5r4
https://www.youtube.com/watch?v=evJon5pl5r4
https://www.youtube.com/watch?v=evJon5pl5r4
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วันที่ 27-31 มีนำคม 2556 

5 
ผีเสื้อสมุทร stop motion 20วิ 

 

9 พฤษภำ 

คม 2556  

น ำเสนอกำรแสดงเล่ำเรื่องผ่ำน
บทกลอนบนฉำกสำมมิต ิ'ผีเสื้อ
สมุทร3D" ซึ่งก ำกับโดยสรุชัย 
เพชรแสงโรจน์ แสดงที่หอนำฏ
ลักษณ์ ช้ัน 5 อำคำรคณะ
ศิลปกรรมศำสตร์ มศว. 
ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 
พฤษภำคม 2556 

<https://www.youtu
be.com/watch?v=1m
CRG8-7D5Q> 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1mCRG8-7D5Q
https://www.youtube.com/watch?v=1mCRG8-7D5Q
https://www.youtube.com/watch?v=1mCRG8-7D5Q
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ภาคผนวกที่ 19 
รวมข้อมูลคลิปรายการทางด้านละครเวทีทาง

ช่องรายการ “T 2 theatre”  

ทาง youtube 
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รายการข้อมูลของรายการทางช่อง youtubeท่ีชื่อว่าT2theatre 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 –  ธันวาคม 2556 

 

ล า
ดับ 

ชื่อเรื่อง URL วันท่ีเผยแพร่ 

1 Hang Out : Social circus Festival  
<https://www.youtube.com/watch?v
=vC_eJgmdoxk> 

11 ธันวาคม 2555 

2 "คู่มือเมล็ดพันธ์ุแหง่ปัญญำ" 
 

<https://www.youtube.com/watch?v
=7r2kn4k2QJs> 

8 ธันวาคม 2555 

3 คู่มือ Art of Peace โดย คุณปองจิต 
สรรพคุณ 

<https://www.youtube.com/watch?v
=bvfIJ37DNDc> 

8 ธันวาคม 2555 

4 "ละครแทรกสด Forum Theatre" อ.ศร
ชัย 

<https://www.youtube.com/watch?v
=4MCrMol-NQc> 

6 ธันวาคม 2555 

5 "ต้นทำงละครเพื่อประชำชน" โดย ครูอุ๋ย 
<https://www.youtube.com/watch?v
=O2QdHU1pVVA> 

6 ธันวาคม 2555 

6 "Creative drama ละครสร้ำงสรรค์" 
โดย ครูแพท.mp4  

<https://www.youtube.com/watch?v
=vhXgXndUf9g> 

6 ธันวาคม 2555 

7 ละคร "ไม้พะยงูต้นเดียว" 
<https://www.youtube.com/watch?v
=Ndzl32lL4OU> 

6 ธันวาคม 2555 

8 "ทองด"ี ทีมสเลเต 

< 
https://www.youtube.com/watch?v=-
WiQZz1bJPQ> 

28พฤศจิกายน 2553 

9 "ควำมต่ำงที่ลงตัว" ทีมฟ้ำใส <https://www.youtube.com/watch?v 28 พฤศจิกายน 
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=Fnw05umK2es> 2553 

10 "BB ที่รัก" ทีม Unseen  
<https://www.youtube.com/watch?v
=6OU37yZUByo> 

19พฤศจิกายน 2553 

11 "คุณค่ำที่หำยไป" ทีม หล่ำเทอโพ 
<https://www.youtube.com/watch?v
=wQ2BCWdWkcc> 

19พฤศจิกายน 2553 

12 "ผมจะเป็นคนดี" ทีม Art for Life  
<https://www.youtube.com/watch?v
=yMTdrwLTmiU> 

17พฤศจิกายน 2553 

13 "ส้มผักเสี้ยน" ทีม Pigeon 
<https://www.youtube.com/watch?v
=YeXCBonD6Cc> 

17พฤศจิกายน 2553 

14 good bye 
<https://www.youtube.com/watch?v
=tkcXDe9h3AI> 

23กันยายน 2553 

15 ค่ำยเทคนิคภำคกลำง 
<https://www.youtube.com/watch?v
=pHodX08wAfk> 

4พฤษภาคม 2553 

16 Eddy ละครเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง 
<https://www.youtube.com/watch?v
=UFQkeSuBm7g> 

3เมษายน 2553 

17 ค่ำยพัฒนำบทละคร-ภำคกลำง 
<https://www.youtube.com/watch?v
=e2jk328z6hA> 

29มีนาคม 2553 

18 ค่ำยพัฒนำบท ภำคเหนือ 
<https://www.youtube.com/watch?v
=WevZULKMDks> 

24 มีนาคม 2553 

19 เวทีเสวนำ :ละครเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง3 
<https://www.youtube.com/watch?v
=Nlu1uG4MjQk> 

3มีนาคม 2553 

20 เวทีเสวนำ :ละครเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง2 
<https://www.youtube.com/watch?v
=o0QMqhr0BZk> 

3มีนาคม 2553 

21 เวทีเสวนำ:ละครเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง <https://www.youtube.com/watch?v 25 กุมภาพันธ์ 2553 
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=CEA0UtLYEBA> 

22 Transformative Theatre for teen  
<https://www.youtube.com/watch?v
=_Z4VFwg1s34> 

25 กุมภาพันธ์ 2553 

23 แก้วกลำงเมือง 
<https://www.youtube.com/watch?v
=Yr7sy4Z46as> 

22 กุมภาพันธ์ 2553 

24 สื่อแนะน ำโครงกำร 
<https://www.youtube.com/watch?v
=v5oV_lCzp1s> 

19กุมภาพันธ์ 2553 

25 สรปุโครงกำรละครสะท้อนปญัญำ 
<https://www.youtube.com/watch?v
=R0O0C9xAMgw> 

15กุมภาพันธ์ 2553 
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ภาคผนวกที่ 20 
สรุปข้อมูลกิจกรรมจากค่ายการวิจารณ์ฯของ

สาขาศิลปะการละคร 
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สรุปข้อมูลกิจกรรมจากค่ายการวิจารณ์ฯของสาขาศิลปะการละคร 

 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน และกิจกรรมก่อนค่าย  
o ในส่วนทีมงำนที่เข้ำร่วมมี 3 คน ได้แก่ นำยพงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ วิทยำกร นำยภัทร 

ด่ำนอุตรำ ผู้วิจัยสำขำกำรละคร และนำยพัธรพงศ์ เลิศปัญญำธรรม ผู้ช่วยงำนวิจัยสำขำกำร ละครและนัก
วิจำรณ์ทำงอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่    

o มีจ ำนวนผู้สมัคร9 คน ซึ่งได้ตอบรับทั้งหมด แต่มีผู้ขอสละสิทธ์ิ1คน หลังประกำศผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก และมีผู้ที่ไม่มำเข้ำร่วม1คน ได้แก่ น.ส.สโรชำ วุฒิจันทร์  ซึ่งทำงผู้วิจัยยังได้พยำยำมทำบทำมให้มำ
เข้ำร่วมกิจกรรมภำยหลังในส่วนที่จัดที่กรุงเทพ แต่ไม่ได้กำรติดต่อกลับ แต่ยังได้แวะเข้ำมำติดตำมควำม
เคลื่อนไหวในกลุ่มอยู่ ท ำให้มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยของสำขำกำรละครทั้งหมดรวม 7 คน ซึ่งรำยช่ือและข้อมูล
เกี่ยวกับสมำชิกในกลุ่มมีดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้  

o  

ท่ี ชื่อ-สกุล เพศ/อายุ อาชีพ / ภูมิหลัง / 

การศึกษา   

บทวิจารณ์ท่ีส่งมาสมัคร 

 

1. กิตติ  จินศิริวำนิชย์ 

 

ชำย36 ป ี ป.ตรี วำรสำรศำตรส์รภ.สมเด็จ
เจ้ำพระยำ/อำชีพอสิระ 

1. Play safe แบบบุญชูๆ  

2. ธนพัฒน์  ชูวำธิวัฒน์ 

 

ชำย24 ป ี ป.ตรี / นักวิจำรณ์ภำพยนตร์
นิตยสำรStar Picsและ Solid 
Magazine  

1.ลัดดำแลนด์ 

2. Spring Awakening 
(New musical- BU 
Theatre Company) 

3. ปำณิศำ  นิติวัฒนำ
นนท์ 

หญิง20 ป ี นศ.ป.ตรี / คณะนิเทศศำสตร์ เอก
ภำพยนตร์ศึกษำ ม.กรุงเทพ 

1.ปีศำจหัวโต 

2. มนต์รักคลองแสนแสบ 
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4. พรลภัสฉิมรวย หญิง21 ป ี นศ.ป.ตรี / คณะศิลปะกรรมศำสตร์ 
เอกศิลปะกำรละคร ม.ธรรมศำสตร ์

1.โลกสองใบ ของซ่อมใจ
เด็กอ 

2.ประสบกำรณ์มองทะลุ
กรอบกับพเิชษฐ์ กลั่นช่ืน 

5. มนต์ศักดิ ์ ชัยวีระเดช 

 

ชำย36 ป ี ป.ตรี วำรสำรศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ 
/ copy writer บ.โฆษณำ  

1.มำยำยักษ์. 

2.a.simple.life 

6. สโรชำ  วุฒิจันทร์   หญิง 19 ป ี นศ.ป.ตรี / คณะอักษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์ฯ 

1.Women of Asia เพศเมีย
ในสังคม 

7. สัณหวิชย์  เมธีอนุ
วัตร 

ชำย20 ป ี นศ.ป.ตรี / คณะนิเทศศำสตร์ เอก
ศิลปะกำรแสดง ม.กรุงเทพ 

1.นอนไม่หลับ เพรำะไมห่ลบั
ไม่นอน 

2.ไต้ฝุ่น ละครที่คุณจะรบัรู้ 
แต่ต่อสู้กับมันไม่ได้  

8. อรรถ  บุนนำค ชำย40 ป ี ป.โท มหำวิทยำลัยโตเกียวศึกษำ
ต่ำงประเทศ  / เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 
นักเขียน และผู้ด ำเนินรำยกำร
โทรทัศน์  

1. มิสไซ่ง่อน ไม่ดูไม่ได้ 

2.ข้ำงหลงัภำพ (หนังสือ) 

3. คู่กรรม-โกโบริ ผู้ชำยที่ไม่มี
จริง (หนังสือ) 

 

 
o หลังจำกกำรติดต่อผ่ำนระบบเฟซบุ๊กเป็นกำรส่วนตัวภำยหลังเริ่มประกำศรำยช่ือผู้ได้เข้ำร่วม

ค่ำย ได้มีกำรตั้งกลุ่มย่อยของสำขำกำรละครในระบบกลุ่มสนทนำแบบปิดจ ำกัดสมำชิกของเครือข่ำยเฟซบุ๊กใน
วันที่19 ตุลำคม  โดยใช้ช่ือว่ำ”ค่ำยวิจำรณ์ศิลปะกลุ่มละครเวที” [ดู <https://www.facebook.com/ 
groups/514534801974318/>]มีสมำชิกทั้งหมด 13คน นอกเหนือจำกสมำชิกในกลุ่มและทีมงำนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมค่ำยข้ำงต้น ยังมีNon Thaicriticซึ่งเป็นเว็บมำสเตอร์ของโครงกำรวิจัยฯ และ เจ้ำของบัญชีช่ือว่ำ 
ChaomanatPrapakdeeซึ่งเป็นของผู้ร่วมวิจัยสำขำสังคีตศิลป์อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีกระทู้แรกเริ่มคือกำรวำงlink
เช่ือมไปยังบทควำม “กำรเขียนงำนวิจำรณ์ละคร” ของอ.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ จำกหนังสือ “จำกเวทีละครสู่
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เวทีกำรวิจำรณ์” ซึ่งได้แนะน ำแนวทำงในกำรเริ่มต้นเขียนงำนวิจำรณ์ละครเวที และเป็นหนังสือจำก
โครงกำรวิจัยฯเอง และมีกระทู้สนทนำถึงประเด็นปลีกย่อยต่ำงๆเกี่ยวกับศิลปะกำรละครตำมมำอีกห้ำกระทู้ 
จนถึงในวันที่29 ตุลำคม ได้มีกำรวำงlinkเช่ือมไปยังคลิปวิดีทัศน์บันทึกกำรแสดงละครเพลง “Sunday in the 
Park with George” จำกบทประพันธ์ของ Stephen Sondheim ในเว็บyoutube ซึ่งเป็นฉบับกำรแสดงของ
Broadway ในปีค.ศ.1984พร้อมกับค ำอธิบำยสั้นๆ  เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษำในช่วงจัดกิจกรรมค่ำย และให้ได้ดู
กันก่อนเป็นกำรเตรียมตัว  [ดู <http://www.youtube.com/watch?v=W-bjPPmg8a4>]  ซึ่งกระทู้เหล่ำน้ี
ได้โพสต์โดยNungPhongpanช่ือบัญชีเฟซบุ๊กของพงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ วิทยำกรสำขำ 

 กิจกรรมระหว่างค่าย 
o วันแรก: เสำร์ 2 พฤศจิกำยน 2556  

 กิจกรรม : 1) ช่วงบ่ำย น ำเสนอแนวทำงต่ำง และอภิปรำยถึงข้อมูลพื้นฐำนที่ควรรู้
ในกำรเขียนงำนวิจำรณ์ละครเวที น ำโดยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 2) ช่วงเย็น อภิปรำยถึงประเด็นต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ
ในกำรผลิตงำนเขียนวิจำรณ์ละครเวทีร่วมสมัย และ 3) ช่วงค่ ำ เป็นกำรดูคลิปกำรแสดงSunday in the Park 
with George ร่วมกัน และอภิปรำยถึงประเด็นที่น่ำสนใจจำกกำรชมละคร    

o วันที่สอง : อำทิตย์ 3 พฤศจิกำยน 2556  
 กิจกรรม 1) ช่วงเช้ำ และ ช่วงสำย ร่วมดูคลิปกำรแสดง Sunday in the Park 

with George ที่เหลือ อภิปรำยถึงประเด็นที่ดึงออกมำได้ และ 2) ช่วงบ่ำย พักให้เขียนแสดงควำมคิดเห็น
ขนำดสั้นควำมยำวในหนึ่งแผ่นหน้ำกระดำษ โดยส่งก่อนปิดกิจกรรมค่ำยฯ   

 

 สรุปประเด็นจากกลุ่มสาขาศิลปะการละครในวันกิจกรรมค่าย  

 ประเด็นท่ีสืบเน่ืองมาจากการน าเสนอของวิทยากรหลัก  

 สมำชิกในกลุ่มเห็นด้วยกับวิทยำกรหลัก ศ.ดร. เจตนำ นำควัชระ ในประเด็นที่ว่ำ ในกำรที่จะตั้ง
ต้นเขียนงำนวิจำรณ์ส ำหรับผู้ที่อ่อนประสบกำรณ์ และไม่ใช่ผู้เช่ียวชำญในศิลปะสำขำนั้นๆ สำมำรถใช้ควำม
ประทับใจส่วนตัวต่อผลงำนศิลปะที่ได้ชมเป็นจุดตั้งต้นในกำรเขียนงำนวิจำรณ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมสมำชิกส่วน
หนึ่งยังสงสัยถึงควำมส ำคัญของกำรเขียนวิจำรณ์ที่มีกำรอ้ำงอิงหลักทฤษฎี กำรแสดงให้เห็นถึงพื้นควำมรูท้ีแ่นน่
หนำเกี่ยวกับศำสตร์และศิลป์ของศิลปะแขนงนั้นๆ ว่ำมีควำมจ ำเป็นมำกน้อยแค่ไหน และมีส่วนท ำให้บท
วิจำรณ์มีควำมน่ำเช่ือถือหรือไม่อย่ำงไร 

 สืบเนื่องต่อจำกประเด็นที่ทำงวิทยำกรหลัก ผศ.ดร..ธเนศ เวศร์ภำดำ ได้กล่ำวถึงคุณสมบัติหลัก
ข้อหนึ่งในกำรประเมินคุณค่ำผลงำนทำงศิลปะคือสำระในเนื้องำนที่มีมิติของกำรบูรณำส่งเสริมสังคม ซึ่ง
สมำชิกในกลุ่มอภิปรำยถึงเป็นไปได้ที่จะมีกำรประเมินคุณค่ำผลงำนศิลปะในอีกแนวทำงอื่นหรือไม่ อย่ำงเช่น
กำรมองงำนศิลปะกำรแสดงอย่ำงละครเพลงของค่ำยรัชดำลัย โดยมองเน้นหนักไปในทำงมิติของสิ่งที่ให้ควำม

http://www.youtube.com/watch?v=W-bjPPmg8a4
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บันเทิงเป็นหลัก (pure entertainment) อย่ำงเช่นผลงำนช้ินน้ีใช้กลไกทำงศิลปะกำรแสดงอย่ำงไรบ้ำงในกำร
สร้ำงควำมบันเทิงให้กับผู้ชม และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่ รวมถึงควำมจ ำเป็นของผลงำนละครเวททีี่
จะต้องเสนอค ำตอบที่เป็นทำงออกให้กับคนดูว่ำจ ำเป็นหรือไม่ อยู่ในระดับใด และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะท ำ
หน้ำที่เพียงโยนประเด็นทิ้งค ำถำมให้กับคนดูโดยไม่ช้ีแนะถึงทำงออกให้    

 บริบทแวดล้อมการเขียนงานวิจารณ์ 

 ผู้เข้ำร่วมส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้และไม่ค่อยได้ไปส ำรวจพื้นที่หลักในอดีตอย่ำงกลุ่มละครเวทีในหน้ำ
เฉลิมกรุง ในpantip.com มำกนักในปัจจุบัน ช่องทำงหลักคือเฟซบุ๊กและเว็บอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ในกำรไม่รวมศูนย์ของแหล่งข้อมูล และกำรเกิดกลุ่มย่อยในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร  

 สังคมไทยในปัจจุบันยังขำดสื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรวิจำรณ์และกำรท ำควำมเข้ำใจงำนศิลปะ
กำรละคร เช่น หนังสือหรือต ำรำพื้นฐำนเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดง และสูจิบัตรที่ดี แต่ก็มีกิจกรรมเชิงมุขปำฐะ
อย่ำงกำรพูดคุยก่อนหรือหลังกำรแสดง (pre-show talk / post-show talk)ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี  

 ปัจจุบันวงกำรละครเวทีไทยพัฒนำข้ึนมำกในด้ำนควำมหลำกหลำยของแนวกำรน ำเสนอและ
คุณภำพ และมีกำรเติบโตของปริมำณกำรแสดงในแต่ละเดือนมำกกว่ำแต่ก่อนมำก แต่ยังขำดบทวิจำรณ์ทั้งใน
เชิงคุณภำพและปริมำณที่ไม่ทันกับกำรเติบโตของจ ำนวนผลงำนกำรแสดง 

 สำเหตุหนึ่งที่กระแสละครเพลงเป็นที่นิยมอย่ำงมำกในวงกว้ำง เป็นเพรำะคนไทยไม่ชอบที่จะอ่ำน
หรือฟังบทพูด แต่ชอบดูภำพและเสียง จำกสื่อต่ำงๆ รวมถึงสื่อกำรแสดงเป็นหลัก อีกทั้งงำนละครเพลงยังเป็น
ช่องทำงในกำรแสดงออกถึงควำมสำมำรถทำงศิลปะในอย่ำงรอบด้ำน เนื่องจำกมีทักทักษะศิลปะสำขำต่ำงๆ
ร่วมกันอยู่ เช่นทัศนศิลป์ในส่วนของของกำรออกแบบฉำก แสง เสื้อผ้ำ และอื่นๆ ดนตรีในส่วนของบทเพลง
และกำรขับร้อง วรรณศิลป์ในส่วนของกำรผูกเรื่องรำวและค ำร้อง ตลอดจนทักษะกำรแสดงที่ต้องมีทั้งกำร
แสดง กำรร้อง และกำรเต้นรวมอยู่ด้วยกัน  

 ควรคำดหวังกับบทวิจำรณ์งำนศิลปะในระดับที่พอเหมำะเพรำะแม้แต่โลกทัศน์ของทั้งนกัท ำละคร
และนักวิจำรณ์เองก็ยังอำจที่จะเปลี่ยนไปได้ จำกที่ได้เคยได้น ำเสนอไว้ ตำมยุคสมัยและวัยที่เปลี่ยนไปของตัว
ศิลปินและนักวิจำรณ์ สมำชิกบำงท่ำนยอมรับว่ำเคยย้อนกลับไปอ่ำนงำนเขียนของตนเองในอดีตบำงช้ิน และ
สงสัยว่ำท ำไมตนเองถึงได้เขียนบำงประเด็นไปอย่ำงนั้นได้   

 แนวทางการเขียนวิจารณ์ 

 นักวิจำรณ์สำยศิลปะกำรละครสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสำมกลุ่มหลักได้แก่ 1) นักวิจำรณ์ที่เขียน
เป็นหน้ำที่  ได้แก่ผู้ที่เขียนประจ ำให้กับสิ่งพิมพ์และสื่อต่ำงๆ อย่ำงเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ (ซึ่งยังไม่ได้ระบุถึงว่ำ
จ ำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รำยได้จำกกำรเขียนนี้และรวมถึงผู้ที่เขียนแบบสมัครเล่นแต่เขียนเป็นประจ ำด้วยหรือไม่ ) 
2) นักวิจำรณ์ที่เขียนแบบตัวเองเป็นศิลปิน คือเขียนถึงผลงำนต่ำงๆโดยใช้มุมมองของกำรที่มีประสบกำรณ์ใน
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เป็นศิลปินผู้สร้ำงสรรค์งำนละครเวทีเช่นเดียวกัน และ 3) นักวิจำรณ์แนวผสมผสำน สังเครำะห์ ใช้หลำกหลำย
เทคนิคเข้ำช่วย เช่น ใช้ภำพถ่ำยจำกกำรแสดงเข้ำช่วย 

 จำกผลงำนกำรเขียนบทวิจำรณ์ละครเวทีที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน ปรำกฏผู้ เขียนซึ่งสำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มคนใน มีควำมคุ้นเคยกับแวดวงละครเวที2) กลุ่มคนนอก ไม่มี
ควำมคุ้นเคยซึ่งต่ำงก็มีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นของตัวเอง เช่นกลุ่มแรกอำจจะเป็นผู้รู้และมีประสบกำรณ์ตรงใน
สำขำแต่อำจจะอคติแฝงในงำนเขียนได้ ส่วนกลุ่มหลังก็อำจจะขำดข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับวงกำรแต่มีกำร
แสดงออกทำงควำมคิดเห็นอย่ำงบริสุทธ์ิเนื่องจำกไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำงไรก็ตำม ข้อเขียนจำกทั้งสองกลุ่ม
ต่ำงก็ให้มุมมองที่มีประโยชน์ แต่อำจจะมำจำกแง่มุมที่แตกต่ำงกัน  

 เท่ำที่เขียนบทวิจำรณ์ หรือข้อเขียนแสดงควำมคิดเห็น ทำงด้ำนผลงำนละครเวที ที่ลงกันอยู่ใน
เครือข่ำยเฟซบุ๊กในปัจจุบัน มีอยู่สองแนวทำงหลักคือ 1) เขียนให้เพื่อนในเฟซบุ๊กด้วยกันอ่ำน กับ2) เขียนลง
ช่องทำงที่เป็นสำธำรณะมำกกว่ำ อย่ำงในเว็บpantipซึ่งทั้งสองแนวทำงจะใช้สไตล์กำรเขียนต่ำงกัน มีวิธี
อธิบำยถึงควำมคิดของตนเองต่ำงกัน ในเครือข่ำยเฟซบุ๊กอำจจะมีควำมเป็นส่วนตัวมำกกว่ำ และกล้ำที่จะเขียน
อะไรที่สะท้อนสิ่งที่คิดอยู่ในใจมำกกว่ำ ส่วนที่ลงในพื้นที่สำธำรณะ มีควำมกลั่นกรองส ำนวนภำษำที่ใช้มำกขึ้น  

 นักวิจำรณ์ละครเวทีแต่ละคนก็ควรมีเอกสิทธ์ิในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนตัวเองอย่ำงเป็นตัวของ
ตัวเอง โดยที่อำจจะไม่ได้ค ำนึงถึงคนอ่ำนส่วนใหญ่เป็นหลักก็ได้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกและควำม
หลำกหลำยของงำนวิจำรณ์ กรณีศึกษำ เช่นแนวทำงกำรเขียนของ อ .ปวิตร มหำสำรินันทน์ ของภำควิชำ
ศิลปะกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ ที่มุ่งเน้นเขียนในแง่มุมของผู้เช่ียวชำญที่คำดหวังผลงำนที่มี
มิติทำงสุนทรียะสูง และมองเป้ำหมำยทำงควำมบันเทิงตำมที่กระแสหลักนิยมเป็นรอง  

 สมำชิกในกลุ่มในนิยำมถึงกรอบที่จะน ำมำใช้ในกำรเขียนบทวิจำรณ์ละคร ว่ำเปรียบได้กับแว่นตำ 
ที่บำงครั้งสำมำรถใช้แว่นตำที่แตกต่ำงกันในกำรพิจำรณำมองดูผลงำนแต่ละเรื่อง อย่ำงไรก็ตำม นักวิจำรณ์ที่ดี
ควรจะมีจ ำนวนแว่นตำที่หลำกหลำย และมีทักษะในกำรเลือกใช้แว่นตำที่เหมำะสมในกำรส่องดูงำนศิลปะแต่
ละประเภทแต่ละแนว 

 ในกำรผลิตงำนวิจำรณ์นั้น มีควำมจ ำเป็นมำกน้อยแค่ไหนที่จะต้องก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยคนอ่ำน
บทควำมของตนว่ำคือใคร เช่นเขียนให้คนท ำละครอ่ำน หรือ คนดูทั่วไปอ่ำน โดยเฉพำะกับกำรเขียนใน
เครือข่ำยเฟซบุ๊กระบบปิดที่รู้ดีว่ำใครคือผู้อ่ำนของเรำ  

 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตอย่ำงหนึ่งก็คือก่อให้เกิดช่องทำงกำรเผยแพร่งำนวิจำรณ์ที่ไม่มีใครมำ
เป็นผู้ช้ีน ำแนวทำงหรือผู้ก ำหนดเนื้อหำเนื่องจำกตัวผู้เขียนเป็นเจ้ำของพื้นที่เอง อย่ำงไรก็ตำมผู้เขียนต้องมี
ยุทธศำสตร์ในแสวงหำช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์พื้นที่ของตนเองเอง หำกต้องกำรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง 
และอำจจะประสบกับปัญหำของกำรเผชิญหน้ำกับกำรเจอกลุ่มคนอ่ำนที่ขำดประสบกำรณ์ ไม่สำมำรถเข้ำใจ
สำรที่สื่อออกไปได้  
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 ควำมจ ำเป็นในกำรตรวจทำนงำนตนเองก่อนปล่อยออกสื่อสำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเผยแพร่
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรก็ตำม นั้นจ ำเป็นเป็นอย่ำงยิ่ง แต่ก็เกิดประเด็นว่ำอะไรคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำร
บรรณำธิกำรตรวจทำนผลงำนตนเอง (self-editing)กับกำรสกัดกั้นควำมคิดตนเอง (self-censoring)รวมถึง
ควำมอยำกปรับแก้ผลงำนภำยหลังปล่อยเผยแพร่ผลงำนไปแล้ว เมื่อทัศนคติเริ่มปรับเปลี่ยน ซึ่งสำมำรถท ำได้
ในช่องทำงอินเทอร์เน็ตบำงช่องทำงอย่ำงเช่นในระบบเครือข่ำยเฟซบุ๊ก 

 หำกกำรวิจำรณ์ละครเวทีสำมำรถมีพัฒนำกำรมำถึงระดับหนึ่ง ควรที่จะมีกำรเขียนถึงผลงำน
จำกกลุ่มย่อยหรือกลุ่มทำงเลือกบำงประเภท เช่น งำนของนักศึกษำในระดับโรงเรียนที่เริ่มมีปริมำณมำกข้ึน 
งำนของศิลปินที่มำผลิตร่วมกับนักศึกษำ และงำนละครเพื่อกำรศึกษำหรือเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งแทบไม่ปรำกฏบท
วิจำรณ์ต่อกำรแสดงประเภทนี้ออกมำ  

 เนื่องจำกจ ำนวนนักวิจำรณ์ละครเวทีมีน้อย และเกิดปัญหำวังวนของนักวิจำรณ์รุ่นกลำงส่วนใหญ่
ที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศิลปิน ท ำให้เกิดประเด็นว่ำนักวิจำรณ์รุ่นเยำว์หรือหน้ำใหม่จะสำมำรถเขียนถึง
ผลงำนของผู้อำวุโสกว่ำได้หรือไม่ สรุปได้ว่ำกล้ำ แต่ต้อง 1) ดูน้ ำเสียง และ 2) ดูท่ำทีในกำรรับของคนที่เขียน
ถึง ซึ่งสมำชิกในกลุ่มได้ยกตัวอย่ำงถึงแม้แต่ครูละครบำงคนก็เปิดใจรับค ำวิจำรณ์จำกลูกศิษย์ได้ เช่น พิเชษฐ์ 
กลั่นช่ืน และ พรรณศักดิ์ สุขีแต่บำงครั้งก็เกิดกรณีที่ตัวศิลปินรับ แต่แฟนคลับของศิลปินไม่รับ  

 ท่ำมกลำงบรรทัดฐำนหลำยข้อที่สำมำรถน ำมำจับใช้ในกำรเขียนบทวิจำรณ์ทำงด้ำนละครเวที ไม่
ว่ำจะเป็นทำงด้ำนเนื้อหำสำระ ด้ำนมิติของควำมเป็นศิลปะข้ำมสำขำ หรือด้ำนศิลปะที่มีควำมเป็นพำณิชย์ศิลป์
และควำมบันเทิง ฐำนส ำคัญที่จ ำเป็นต้องมีในกำรประเมินคุณภำพผลงำนละครเวที ทุกช้ิน ทุกแนว และทุก
ประเภท คือองค์ประกอบทำงกำรแสดง (acting) และควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรถึงภำวะธรรมชำติของควำม
เป็นมนุษย์ออกมำ  

 ท่ำมกลำงควำมคิดต่ำง และกำรมองว่ำกำรประเมินคุณค่ำทำงศิลปะเป็นกิจกรรมที่แฝงไว้ด้วยกำร
แสดงออกของทัศนคติส่วนตัวและกำรน ำเสนอข้อมูลเชิงอัตตะวิสัย เวลำจะเป็นตัวพิสูจน์ที่ดีถึงคุณภำพของ
งำนวิจำรณ์แต่สำขำศิลปะกำรละครจะมีข้อเสียเปรียบ คือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเสนอผลงำนที่มี
อำยุสั้น ยำกที่จะสำมำรถน ำประสบกำรณ์กำรแสดงสดย้อนหลังมำน ำเสนอซ้ ำใหม่ อย่ำงที่งำนวรรณกรรม 
ทัศนศิลป์ และภำพยนตร์สำมำรถท ำได้  

 

------------------------------- 
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ภาคผนวกที่ 21 
สรุปข้อมูลกิจกรรมหลังคา่ยการวิจารณ์ฯของ

สาขาศิลปะการละคร 
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สรุปข้อมูลกิจกรรมหลังค่ายการวิจารณ์ฯของสาขาศิลปะการละคร 

 

 กิจกรรมหลังค่าย 
o กิจกรรม ครั้งที่1 :เสำร์ 9 พฤศจิกำยน 2556 (16-21น.) ร่วมอภิปรำยถึงควำมคืบหน้ำของ

กำรเขียนบทวิจำรณ์กรณีศึกษำ Sunday in the Park with George และร่วมชมเทศกำลละครกรุงเทพครั้งที่ 
11 ที่ห้อง Black Box ช้ัน4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร โดยเน้นหนักที่ละครเรื่อง คนทรงเจ้ำ 
และพบปะกับ ด ำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ผู้ก ำกับ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 8 คน 

o กิจกรรมครั้ง2  :เสำร์ 23 พฤศจิกำยน 2556 (14-22น.) ร่วมชมกำรแสดง Black&White
โดย พิเชษฐ์ กลั่นช่ืน และพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับ อ.ปวิตร มหำสำรินันทน์ ที่โรงละครสดใส พันธุม
โกมล คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ ในช่วงบ่ำยถึงเย็น  และร่วมชมกำรแสดงละคร นักกำรละครต้องตำย 
ที่โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถำบันปรีดี พนมยงค์ในช่วงค่ ำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม7คน 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนบทวิจารณ์และการติดต่อจากผู้ร่วมกิจกรรมหลังค่าย  (นับถึงวันท่ี 10 
ธันวาคม 2556) 
 

ล า 

ดับ 

ช่ือ-สกุล ช่ือบทวิจารณท์ี่เกี่ยวกบักรณีศกึษา 

Sunday in the Park with 
George  

ช่ือบทวิจารณ์อื่นๆที่ส่งหลังค่าย การเข้ารว่ม 

กิจกรรม 

หลังค่าย 

การสือ่สารหลังค่ายและ
ข้อสังเกตอื่นๆ (ไมร่วมการ

comment และกด 

like ในระบบ 

เฟซบุ๊ก) 

1. กิตติ  จินศิริวำ

นิชย ์(FB : 
KittiJinsiri
wanich) 

-ระหว่ำงค่ำย:บทวิจำรณ์ “ร่ำงบทวิจำรณ์ 

Sunday in the Park with 
George” 

-หลังค่ำย : “ร่ำงบทวิจำรณ์ Sunday 
in the Park with George ที่

เริ่มต้นในบ่ำยวันอำทิตย์วันหนึ่ง 

version 2.0.0” (เผยแพร่วนัที่ 6 
พฤศจิกำยน) 

-บทวิจำรณ์ “ไฟส่องหน้ำ พระเจ้ำ ! ร่ำงบทบันทึกเชิง

วิจำรณ์ละครเวทีเรื่อง คนทรงเจ้ำ 

(SILHOUETTE OF GOD) (Versoin 
0.3.1)” (20 พฤศจิกำยน) 

-บทวิจำรณ์ “ฉันเห็นเงำควำมคิดเคลื่อน: ร่ำงบท

บันทึกเชิงวิจำรณ์กำรแสดงขำวด ำ (BLACK and 
WHITE) ที่เริม่ต้นในบ่ำยวันเสำร์วนัหนึ่ง 

(Version 0.0.9)” (3 ธันวำคม) 

2 ครั้ง  
โพสต์ข่ำวสำรปลีกย่อย 1 ครั้ง

ไม่รวมกระทู้บทวิจำรณ์ และ
เป็นคนทีเ่ข้ำมำสื่อสำรในกลุม่
มำกที่สุด ท้ังทำงเครือข่ำยเฟ
ซบุ๊ก และกิจกรรมจริง และได้

โพสต์ค ำถำม ”[ประสบ

ปัญหำในกำรแปลขัน้พืน้ฐำน] 
ค ำว่ำ Book ในทำงกำร

ละคร หมำยถึง บทละคร หรือ

เปล่ำครับ” (9 พฤศจิกำยน) 
รวมถึงได้เข้ำร่วมกิจกรรมของ

https://www.facebook.com/kitti.jinsiriwanich
https://www.facebook.com/kitti.jinsiriwanich
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สำขำทัศนศิลป์ และสำขำ
ภำพยนตร ์

2. ธนพัฒน์  ชู
วำธิวัฒน ์

(FB : 
Tum 
Chibuya 
Punk ) 

-ระหว่ำงค่ำย :บทวิจำรณ์ “Sunday 
in the Park with George – 
เล่ำชีวิตผ่ำนภำพ” 

-หลังค่ำย : ยังไม่ได้ส่ง 

 

 

-บทวิจำรณ์กำรแสดงดนตรี “Review 6.3.13 
Dance Fever Concert” (11 
พฤศจิกำยน) 

-บทวิจำรณ์ “นำงพญำงูขำว (สุวรรณดี จักรำวรวุธ

2556)” (26 พฤศจิกำยน) 

-บทวิจำรณภ์ำพยนตร์ “Frozen (Chris 
Buck, Jennifer Lee, 2013)” (10 
ธันวำคม) 

1 ครั้ง โพสต์ข่ำวสำรปลีกย่อย 1 ครั้ง 

ไม่รวมกระทู้บทวิจำรณ ์

3. ปำณิศำ  นิติ
วัฒนำนนท์ 

(FB : 
Kumpun
gPanisa) 

-ระหว่ำงค่ำย :บทวิจำรณ์ “ชีวิตที่

เหมือนกัน Sunday in the Park 
with George 

-หลังค่ำย : “พักผ่อนวนัอำทิตย์ไปกับ

สุนทรยี์ทำงศิลปะ” (เผยแพรว่ันที่ 23
พฤศจิกำยน) 

-บทวิจำรณ์ “คนทรงเจ้ำ ฉบับไมเ่ป็นทำงกำร” (11 
พฤศจิกำยน)  

-บทวิจำรณ์ “Rocky ฉบับเสร็จสมบรูณ”์ (20 
พฤศจิกำยน) 

2 ครั้ง ไม่เคยโพสต์เองใดใด ไม่รวม
กระทู้บทวิจำรณ ์

4. พรลภสัฉิมรวย

(FB : 
Patty P. 
Chimroy) 

-ระหว่ำงค่ำย :บทวิจำรณ์ “Sunday 
in the Park with George” 

-หลังค่ำย : ยังไม่ได้ส่ง 

 

-ไม่มี  0 ครั้ง โพสต์ค ำถำมปลีกย่อย 1ครั้ง 

5. มนต์ศักด์ิ  ชัยวี

ระเดช (FB : 
Rong 
Kung ) 

-ระหว่ำงค่ำย :บทวิจำรณ์ “สิ่งที่เห็นกับ

สิ่งที่เป็น ไม่จ ำเป็นต้องเหมือนกัน บทชีวิต

ในSunday in the Park with 
George” 

-หลังค่ำย : ยังไม่ได้ส่ง 

-ไม่ม ี 2 ครั้ง โพสต์ข่ำวสำรปลีกย่อย 1ครั้ง 

แต่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมของ

สำขำทัศนศิลป์ 1 ครั้ง  

6. สโรชำ  วุฒิ

จันทร์ (FB: 
สโรชำ ช๊ำช๊ำ 

ชำ) 

-ระหว่ำงค่ำย : ไม่มี เนื่องจำกไม่ได้เข้ำ

ร่วม  

-หลังค่ำย : ไม่มี  

 

-ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ได้ร่วมกิจกรรมใดใด แต่เข้ำ

กดlike และอ่ำนข้อมูลอยู่

บ้ำง และยังไม่ได้แจ้งถอนตัว
ออกจำกกลุ่ม  
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7. สัณหวิชย์  เมธี
อนุวัตร 

(FB : 
SanhawichF
ourloves)  

 

-ระหว่ำงค่ำย :บทวิจำรณ์ 

“Pointilism : Sunday in 
the Park with George” 

-หลังค่ำย : “Sunday in the 
Park with George : กำรคลอด

ภำพของจอร์จ” (เผยแพร่วนัที่ 8
พฤศจิกำยน) 

 

-บทวิจำรณ์ “ปีศำจอำดูร กับสิ่งที่สำปสูญ” (11 
พฤศจิกำยน) 

-บทวิจำรณ์ “A courage ศรัทธำ ควำมกล้ำ 

ควำมหวัง หรือ ควำมหลัง?” (11 พฤศจิกำยน) 

-บทวิจำรณ์ “นักกำรละคร(สมควร)ต้องตำย?” (27 
พฤศจิกำยน) 

2 ครั้ง โพสต์ข่ำวสำรปลีกย่อย 2ครั้ง 

ไม่รวมกระทู้บทวิจำรณ ์

8. อรรถ  บนุนำค

(FB : 
ArtchBun
nag) 

-ระหว่ำงค่ำย :บทวิจำรณ์ “Sunday 
in the Park with George 
ควำมหลงใหลใน จุด” 

-หลังค่ำย : ยังไม่ได้ส่ง แต่น ำเสนอใน

รูปแบบมุขปำฐะในหวัข้อ Sunday in 
the Park with George ทำง

รำยกำร Divas Café สถำนีโทรทศัน์ 

Voice TV ในวันที่ 11 พฤศจิกำยน

และสำมำรถดูย้อนหลังทำงอินเทอรเ์น็ตได้
ที่  

<http://shows.voicetv.co.
th/divas-cafe/87683.html> 

-ไม่มี แต่มีกิจกรรมส่วนตัวท่ีThe Reading 
Room เป็นกำรบรรยำยสลับอภิปรำยกลุ่มในหัวข้อ  

นิยำย เลือดขัตติยำ ของลักษำวดี ในวันอำทิตย์ 24  
พฤศจิกำยน 16-19  น. ซ่ึงมีประเด็นที่เก่ียวข้องกำร

กำรแสดงละครเวทีที่ดัดแปลงจำกบทประพนัธ์ดังกล่ำว
ที่โรงละครรัชดำลัยในช่วงก่อนหน้ำ คลิปกิจกรรม
สำมำรถดูย้อนหลังทำงอินเทอร์เน็ตได้ที่ 

<http://www.youtube.com/watc
h?v=es8ikLP1GdQ>ซ่ึงกิจกรรมนี้เปน็ส่วน

หนึ่งของรำยกำรต่อเนื่อง Strawberry 
Sunday Book Clubของเจ้ำตัว และผู้วิจัยได้

น ำมำโพสต์เชื่อมในหน้ำกลุ่มสนทนำแล้ว 

2 ครั้ง ไม่เคยโพสต์เองใดใด แต่ได้ไป
โพสต์ในห้องรวมของโครงกำร 

1 ครั้ง 

 

 ทั้งนี้ นับถึงวันที่เขียนรำยงำน 10 ธันวำคม 2556 ในกลุ่มสนทนำเฟซบุ๊ก”ค่ำยวิจำรณ์ศิลปะกลุ่ม
ละครเวที” มีจ ำนวนกระทู้ทั้งหมด 56 รำยกำร ซึ่งเกินกว่ำครึ่งหนึ่งมำจำกกำรโพสต์ของวิทยำกรและผู้วิจัยเอง 
ที่เหลือเป็นกำรโพสต์กระทู้จำกกำรส่งบทควำมเข้ำร่วมจำกสมำชิก และกำรสนทนำแลกเปลี่ยนข่ำวสำร
ปลีกย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำสมำชิกคนอื่นยังไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นวิจำรณ์ซึ่งกันและกัน กำรแสดงควำม
คิดเห็นวิจำรณ์กลับแทบทั้งหมดมำจำกตัววิทยำกร อย่ำงไรก็ตำม ถือได้สมำชิกได้เข้ำมำกดอ่ำนในจ ำนวนเกิน
กว่ำครึ่ง และแทบครบทุกคนทุกกระทู้ ทั้งนี้ไม่นับกำรสนทนำส่วนตัวระหว่ำงกันเองนอกกลุ่มในหน้ำหลัก
ส่วนตัวของแต่ละคน  

 กระทู้จำกวิทยำกร พงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์มี26 รำยกำร จ ำนวนหนึ่งเป็นบทวิจำรณ์ของตนเอง 
เพื่อเปิดโอกำสให้วิจำรณ์กลับ และอ่ำนเป็นตัวอย่ำงงำนเขียน รำยกำรที่ส ำคัญได้แก่  

http://shows.voicetv.co.th/divas-cafe/87683.html
http://shows.voicetv.co.th/divas-cafe/87683.html


 ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                          ห น้ า  | 187 

 

 

o ข้อควำม “วันน้ีเรำคุยกันเกี่ยวกับกำรแสดงในคลิปกัน...  คลิปนี้ใช้เพลง All That Jazz จำก
ละครเพลง Chicago” (22 ตุลำคม) 

o ข้อควำม “วันน้ีผมมีเรื่องชวนถกกันครับ ประเด็นเอำมำจำกกระทู้ที่พันทิพย์ห้องละครเวที
เรื่องมีอยู่ว่ำ ค่ำย Scenario….  (23 ตุลำคม) 

o ข้อควำม “มีข้อมูล Sunday in the Park มำฝำก อธิบำยว่ำตัวละครบนเวทีมีใครเป็นใครใน
รูปวำด” (11 พฤศจิกำยน) 

o ข้อควำม “ผมมีประเด็นให้ถกกันต่อครับ ละครเวทีคนทรงเจ้ำ ที่เรำไปดูมำ เมื่อย้อนไปที่
ฉบับนิยำย และฉบับภำพยนตร์ มีควำมคลุมเครือของตัวละครขำม...”(12 พฤศจิกำยน) 

o บทวิจำรณ์ “Bangkok Theatre Festival – 13 กย. – Cello-ลิ้น-ฟัน-กำ-กำ-กำ” ของ
วิทยำกรเอง (14 พฤศจิกำยน) 

o บทวิจำรณ์ “4 ละครสั้น ขำดๆเกินๆของ the new theatre society”ของวิทยำกรเอง (20 
พฤศจิกำยน) 

o บทวิจำรณ์ “นำงพญำงูขำว ต ำนำนจีนจำกมุมมองของคนไทยในยุคนี้”ของวิทยำกรเอง (28 
พฤศจิกำยน) 

o บทวิจำรณ์ “นักกำรละคร(ผอม) (เลย)ต้องตำยเลือกได้-อยู่หรือตำย” ของวิทยำกรเอง (28 
พฤศจิกำยน) 

 กระทูจ้ำกผู้วิจัย ภัทร ด่ำนอุตรำ (บัญชีเฟซบุ๊ก“คุยข้ำงโรง เขียนข้ำมจอ”)ม1ี8 รำยกำร ส่วนใหญ่เป็น
กำรแจง้ข่ำวสำรกำรพบปะ และข้อมูลเช่ือมต่อที่เป็นประโยชน์กับกิจกรรมทีจ่ัดข้ึน รำยกำรที่ส ำคัญได้แก่ 

o ข้อควำม “คลิปไฮไลท์กำรแสดง[Sunday in the Park with George] เวอร์ช่ัน2008” (5 
พฤศจิกำยน)[ดู <http://www.youtube.com/watch?v=raQgy2dDCYw>] 

o คลิปข่ำวละครทรงเจ้ำ “คนทรงเจ้ำ ประสบกำรณ์ต่ำงแดน แบบฉบับเด็กกำรแสดง ม .
หอกำรค้ำไทย” จำก นสพ. ผู้จัดกำร (6พฤศจิกำยน) [ดู <http://www.manager.co.th/Campus/ 
ViewNews.aspx?NewsID=9560000126667&Html=1&TabID=3>] 

o แนะน ำหน้ำเฟซบุ๊กDamkerngThitapiyasak ของด ำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ผู้ก ำกับละครเวที 
คนทรงเจ้ำ (7พฤศจิกำยน) [ดู <https://www.facebook.com/bigdamkerng?fref=ts>] 

o คลิป “บทวิจำรณ์ละครเรื่อง Sunday...ฉบับปี2008 จำก นสพ. New York Times” (7 
พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น ) [ดู 
<http://www.nytimes.com/2008/02/22/theater/reviews/22geor.html?pagewanted= 
all&_r=0>] 

o คลิปบทpreview กำรแสดง “Black&White” ของปวิตร มหำสำรินันทน์ ที่ลงใน นสพ.The 
Nation (17 พฤศจิกำยน) 
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o คลิปบทควำม “จำ พนม กับ พิเชษฐ์ กลั่นช่ืน”จำกนิตยสำรสกุลไทย เขียนโดย อรชุมำ ยุทธ
ว ง ศ์  [ดู  <http://www.sakulthaionline.com/?q=magazine%2F%E0%B8%88%E0%B8%B2-
%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0% 
B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C-% 
E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8% 
B7%E0%B9%88%E0%B8%99>] (19 พฤศจิกำยน) 

o คลิปบทวิจำรณ์ “พิเชษฐ์ กลั่นชื่นพาคนดูขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาใน คเณศร์เสียงา” ของ
วิทยำกร พงศ์พันธ์ ประภำศิริลักษณ์ (20 พฤศจิกำยน) 

o คลิป youtube “โขน - พิเชษฐ์ กลั่นช่ืน - ๑” กำรแสดงที่ม.ธรรมศำสตร์ (23 พฤศจิกำยน) 
[ดู <https://www.youtube.com/watch?v=mY9nrNp9kSg>] 

o คลิป youtube “ไทยเท่ – พิเชษฐ์ กลั่นช่ืน" จำกรำยกำรช่ือเดียวกันที่เผยแพร่ทำง
สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS [ดู <https://www.youtube.com/watch?v=TV2ZZyekd-4>] (24พฤศจิกำยน) 

 

........................................ 
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ภาคผนวกที่ 22 
สัมภาษณ์คุณวิษณุ บ่างสมบูรณ์ 

สมาชกิกลุม่ facebook ของกลุม่คนดูวัยท างาน 

อายุราว 35-60 ปีที่สนใจละครเวที 
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ผู้ถูกสัมภาษณ์ : คุณวิษณุ บ่างสมบูรณ์  

ผู้สัมภาษณ์ : ภัทร ด่านอุตรา  

ผู้ร่วมสัมภาษณ์และร่วมให้ข้อมูลเสริม : คุณพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ 

สัมภาษณ์ท่ี โรงแรมสุโกศล วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  

 

ภัทร: กลุ่มสนทนำใน facebook นี้มีที่มำอย่ำงไร และเริ่มมำได้ประมำณกี่ปีแล้วครับ 

วิษณุ: ผมเรียนร ำไทยตั้งแต่เล็กเลย มี Background  ชอบและสนใจ โขนละครไทย ส่วนละครเวทีนี่ เริ่มสนใจ
ตั้งแต่สมัยละครเวทีที่โรงมณเฑียรทอง ด้วยเห็นว่ำ เป็นละครยุคใหม่ เรำสนใจก็ไปดูที่มณเฑียรทอง และมี
เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นน้อง เค้ำเล่นละครมณเฑียรทอง แล้วเผอิญป้ำแจ๋ว(ยุทธนำ ลอพันธ์ไพบูลย์ – ผู้
ก ำกับละครโทรทัศน์) ก็เป็นเพื่อนสนิทกัน เคยเรียนมำด้วยกัน เลยเข้ำวงมำรู้จักพี่ต้อ (มำรุต สำโรวำท – ผู้
ก ำกับละครโทรทัศน์และนักแสดงละครเวที) พี่โหน่ง (วสันต์ อุตตมะโยธิน)  จำกนั้นมำก็เลยเริ่มสนใจพวก
ละครเวที แต่โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบ Musical มำกกว่ำ ตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่ำจะเป็นพวก My Fair Lady 
สมัยก่อนเรำไม่รู้ว่ำเป็นละครประเภท Musical แต่เรำ enjoy 

ภัทร: ดูผ่ำนวีดีโอหรือว่ำบินไปดูเลยครับผม 

วิษณุ: ตอนนั้นละครเวทีMusical ไม่เคยดู รู้จักเฉพำะ My Fair Lady 

พงศ์พันธ์ : คนไทยสมัยก่อนส่วนใหญ่รู้จักละครเพลงผ่ำนที่ฉบับที่สร้ำงเป็นหนังเพลงก่อนเป็นหนังเพลง 

วิษณุ: ใช่ ตอนหลังมำพอเริ่มมำเป็น... 

พงศ์พันธ์ : The Sound of Music อะไรอย่ำงนี้ใช่ไหม 

วิษณุ: ผมมำรู้จักละคร Musical จริงๆ เมื่อตอนท ำงำนแล้ว รู้จักหลังละครเวทีแบบพูดด้วยซ้ ำ โดยส่วนตัวชอบ 
Musical ชอบละครพูด Shakespeare  แล้วพอเริ่มมำเป็นละครเวทีไทยที่มณเฑียรทอง เรื่อยๆ มำจน พี่ต้อท ำ
ละครเวทีของ Dass(Dass Entertainment – กลุ่มละครเชิงพำณิชย์ ที่ปรับเปลี่ยนมำเป็นกลุ่ม Dreambox 
theatre ในปัจจุบัน) แล้วเผอิญที่บ้ำนผมเป็นคนสร้ำงโรงละครกรุงเทพ เพรำะฉะนั้น ละครที่แสดงที่โรงละคร
กรุงเทพ ก็เลยต้องเป็นภำรกิจของผมที่ต้องไป ไม่ทรำบว่ำรู้จักหม่อมรำชวงศ์สำยสิงห์ ศิริบุตร (ผู้สนับสนุน
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Dass Entertainment) ท่ำนเป็นคุณแม่บุญธรรมของผมด้วยควำมที่โตมำกับท่ำน เพรำะฉะนั้น Dassก็เลยเป็น
ละครที่ตนเองต้องไปร่วมชม ก็เลยคลุกคลีแล้วเผอิญเป็นเพื่อนแจ๋ว รู้จักพี่ต้อ พี่โหน่ง ก็เลยเข้ำมำอยู่ในวงนี้โดย
บังเอิญ แต่ถ้ำถำมลึกๆ จริงๆ เป็นคนที่อินกับ Musical มำกที่สุด ละครเวทีจะชอบเป็นบำงเรื่อง เช่นแนวพี่ต้อ 
แนวสืบสวน หรือแนว dialogue ที่แบบว่ำเยอะๆหน่อยก็โอเค อันนั้นคือจะได้ทรำบ background ของผม 
แล้วก็พอมำอยู่ก๊วนพวก Musical ปัจจุบันน้ี เรำก็แตะๆเข้ำไปในวงกำรละครมำกข้ึน เป็นคนชอบ costume 
เป็นคนชอบเพลง กับ props ที่สนุกๆนิดหน่อย ถ้ำ costume ไม่ดี เพลงไม่ตื่นเต้นมำก ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่ำไร 
ก็มักจะต้องอิงกับพวกที่เค้ำรู้เรื่องกำรแสดงโดยเฉพำะ แล้วก็อยำกจะฟังว่ำ เอ่อ..เค้ำมองอย่ำงไรในฐำนะพวกที่
เค้ำท ำละคร เรียนละคร 

ภัทร: ที่ว่ำเริ่มก่อตัวกันจำกเวบหรือว่ำแลก e-mail กัน ประมำณปีอะไรครับผม 

พงศ์พันธ์ : ตอนนั้นจ ำได้ว่ำ เรำไปเจอกันครั้งแรกพี่แก๊ก (คุณวิษณุ) ไม่ได้ไป 

วิษณุ: พี่ยังไม่ได้ไป  

พงศ์พันธ์ : ตอนนั้นครั้งแรกเลย เรำนัดกันไปดูละครเพลงของ นศ.ที่นั่นThe Little Shop of Horrors ที่มศว.
ประสำนมิตร นัดเจอกันครั้งแรกๆ แต่ก่อนหน้ำนั้นก็มีอีกนะ ก็เรำไปดูละคร บำงกอก 2485 ที่มอสเล่น ของ
ศูนย์วัฒนธรรมฯ อันน้ันคือเริ่มเจอกันแล้ว แล้วก็เริ่มดึงๆกันไป ตอนแรกประมำณ 7-8 คน ตอนนี้ประมำณ 10 
กว่ำคน ก็จะเหนียวแน่นกันครับ 

ภัทร: ตอนนี้ต้ังเป็น account กลุ่มเลยหรือเปล่ำครับ หรือว่ำเล่นใน Facebook 

พงศ์พันธ์ : เป็น group ใน Facebook ครับแล้วนอกจำกดูละครก็มีชวนกันไปวัด หรือชวนกันไปท ำกิจกรรม
อย่ำงอื่นด้วย 

ภัทร: ก็คือเป็นเหมือนก๊วนเพื่อนที่มีกิจกรรมหลำกหลำย ซึ่งละครเป็นหนึ่งในนั้นแสดงว่ำ Group นี้ก็มีก่อนที่
จะมี Facebook ใช่ไหมครับ 

พงศ์พันธ์ : ก่อนเยอะเลยครับ ตั้งแต่สมัยเรื่อง บำงกอก 2485 

ภัทร: ก่อนที่มี Facebook นี่มีวิธีติดต่อเป็น group e-Mail รึเปล่ำครับ 

พงศ์พันธ์ : ใช่ครับ 

ภัทร: แล้วถัดจำก group e-Mail ก็มำเป็น Facebook ใช่ไหมครับผม  

วิษณุ: ใช่ครับ เป็น Closed Group 
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ภัทร: แล้วมีสมำชิกเพิ่มบ้ำงไหมครับหลังจำกที่เป็น Facebook แล้ว มีใครหลงเข้ำมำหรือเชิญเพื่อนของเพื่อน
มำ  

พงศ์พันธ์ : มีเชิญเพื่อน อย่ำงยู (ศรัญญู เที่ยงอยู่) ยูก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของพี่แก้กอีกทีหนึ่ง พี่แก้กก็ดึงเข้ำมำ 
เพรำะบำงทีเรำไปต่ำงจังหวัดกัน เรำก็จัดเป็นปำร์ตี้ไปพัทยำนอนริมหำด ก็นั่งเปิดดูดีวีดี นั่งคุยเล่นกันอะไร
อย่ำงนี ้

วิษณุ: ก็เคยเชิญใครนะ อำจำรย์ที่ ม.กรุงเทพรึเปล่ำพวกละคร แล้วเค้ำยังอยู่กับเรำไหม 

พงศ์พันธ์ : อ๋อ...ครูโย ครูโยหลุดเข้ำมำ (อภิรักษ์ ชัยปัญหำ – นักกำรละคร นักวิจำรณ์ และ อ.ภำควิชำ
ภำษำไทย มหำวิทยำลัยบูรพำ) ก็ยังอยู่นะครับพี่ 

วิษณุ: คือเรำ comment ละครในฐำนะที่โดยส่วนตัว ผมอำจจะเป็นผู้เสพย์มำกกว่ำผู้ดู เพรำะฉะนั้นผมก็จะ
ได้เรียนรู้มุมมองวิธีที่เค้ำมองแล้วเค้ำวิจำรณ์กัน ผมได้เรียนรู้ แต่บำงทีเรำก็เกรงใจอย่ำงบำงคนที่เค้ำมีส่วนใน
กำรท ำ สมมุติว่ำเรำจะ comment ป้ำแจ๋ว ลึกๆแล้วเรำก็ต้องสงวนค ำนะ ไอ้เรำก็ต้องสงวนค ำในฐำนะเพื่อน 
อำจจะพูดได้เยอะหน่อยหรือบำงทีน้องบำงคนก็ตรงเลยบอกว่ำไม่ชอบก็คือ ไม่มีขำวและด ำ  

ภัทร: ก็ตรงไปตรงมำ 

วิษณุ: ตรงไปตรงมำ ซึ่งบำงทีคนที่อยู่นอกกลุ่มอำจไม่เข้ำใจ คนในกลุ่มเองบำงทีเรำ comment ถ้ำมีเรื่อง
กำรเมืองด้วย มันก็ต้องหลุดออกไป มันดีที่ว่ำมันตรงแต่บำงทีควำมตรงของมันนี่ ถ้ำคนที่เค้ำ open mindก็จะ
รับได้ แต่บำงคนก็ไม่รู้จะรับได้ไหม เพรำะบำงทีกำรวิจำรณ์ละครมันอยู่ที่มุมมองของคน อยู่ที่ว่ำเค้ำเปิดกว้ำง
พอที่จะมองสองด้ำนไหม บำงคนเค้ำมองด้ำนเดียว ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลย บำงคนที่ชอบก็โอ้โห..หนึ่ง(พงศ์พันธ์) 
ก็ต้องชมว่ำเค้ำค่อนข้ำงสองด้ำน แต่ก็มีสมำชิกบำงคนที่บอกว่ำด้ำนเดียว 

พงศ์พันธ์ : ก็มีที่เค้ำไม่ชอบ ก็ไม่ชอบเลยอะไรบำงทีเรำจะรู้ว่ำเพื่อนคนนี้จะชวนไปดูอะไรได้บ้ำง โดยพื้นฐำน
จะแยกเป็น Musical เป็นร ำ เป็นโขน แต่โขนน่ีบำงคนก็ยัง... 

วิษณุ: บำงคนก็ยัง 

ภัทร: อันน้ีที่กรมศิลปฯ ตั้งแต่โรงละครเค้ำซ่อมเสร็จโปรแกรมก็กลับมำเล่นตำมปกติ 

วิษณุ: ก็ไปประจ ำ 

พงศ์พันธ์ : ผมได้จำกพี่แก้กเยอะ อย่ำงเช่นเวลำไปดูโขน เมื่อก่อนเรำก็ดูในมุมมองแบบว่ำเรำไม่รู้ว่ำมันมี
ฉุยฉำย มันมีช่วงโซโล่ มันมีอะไรอย่ำงนี้ด้วย คล้ำยๆ ballet อ่ะครับ ก็จับมั่วเอำ แต่พี่แก้กเค้ำจะเรียน
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นำฏศิลป์มำด้วย เค้ำก็จะอธิบำยว่ำมันเป็นอย่ำงงี้ๆ เรำก็ได้เปิดโลกอีกด้ำนหนึ่งครับ เรื่องโขนเรื่องอะไร เรำก็
จะมีควำมรู้จำกพี่แก้กอ่ะครับ  

ภัทร: ทำงพี่แก้กจบทำงวิทยำลัยนำฏศิลป์หรือว่ำอะไรครับ 

วิษณุ: ไม่หรอกครับ จบครุศำสตร์ เอกอังกฤษ-ฝรั่งเศส ส่วนนำฏศิลป์จริงๆแล้ว ผมเรียนร ำมำตั้งแต่เด็กๆที่
บ้ำนกับพี่ที่อยู่กรมศิลป์ เคยคิดจะเข้ำนำฏศิลป์แต่ที่บ้ำนบอกว่ำห้ำม สมัยก่อนเด็กผู้ชำย มันตัน ก็ต้องขอบคุณ
ผู้ใหญ่นะครับ จริงๆ ไปสมัครเรียบร้อยแล้วแต่เค้ำไม่ให้เรียน เลยต้องเรียนสำยสำมัญไป ยังมีควำมฝันอยู่ว่ำ ..
ถ้ำเป็นรุ่นผมก็คงจะเป็นศิลปินรุ่นคุณปกรณ์ พรพิสุทธ์ เคยมีควำมฝันอยำกร ำเป็นตัวเอก เลยได้แต่เป็นผู้ดูแล้ว
ก็ช่ืนชม แต่ก็ยงัร ำอยู่ 

พงศ์พันธ์ : แต่พี่แก้กเค้ำให้ควำมรู้ผมเยอะ เวลำไปดูโขน เรำก็จะถำม เค้ำก็จะเล่ำว่ำมันเป็นประมำณนี้ หรือ
อย่ำงวันน้ันผมไปอ่ำนที่อำจำรย์เจตนำ เคยเขียนว่ำเรื่องกรมศิลป์ไม่พัฒนำอะไรอย่ำงนี้ พี่แก๊กก็บอกไม่เห็น
ด้วย จริงๆ พี่แก๊กเค้ำดูมำเค้ำก็เห็นว่ำมันมีกำรพัฒนำ ถึงแม้ว่ำมันจะไม่หวือหวำแต่มันก็ค่อยๆงอกในขนบของ
คนไทยนะครับ ไม่งั้นมันจะกลำยเป็นแข็งครู มันก็เป็นวิถีของไทยอ่ะครับ มันจะไปพัฒนำแบบ balletก้ำวไป
เป็น Contempแบบที่ไม่มีครูมันก็ไม่ใช่อ่ะครับ 

ภัทร: ช่วงแรกๆ มีประมำณกี่คนครับ ก่อนมี Facebook แล้วก็หลังจำกมี Faceboook 

พงศ์พันธ์ : ในตอนแรกก็จะมีพี่ปรีชำเป็นแอดมินน่ะครับ แต่ตอนนี้เรำอยู่เป็นกลุ่มเพื่อนมำกกว่ำก็จะไม่ได้มี
กำรตั้งแอดมิดอะไร 

ภัทร: แล้วใครที่เป็นโต้โผในกำรนัดกันไปดูละครครับ 

พงศ์พันธ์ : ก็เป็นผมบ้ำง เป็นพี่ปรีชำบ้ำง พี่แก๊กเค้ำก็จะไม่ค่อยเพรำะพี่แก้กเค้ำไม่ค่อยว่ำง แต่ถ้ำเป็นโขนเนี่ย
พี่แก้กก็จะเป็นโต้โผถ้ำเป็นด้ำนนำฏศิลป์  

พ่ีแก้ก: แล้วก็ถ้ำเป็นละครพวก ม.กรุงเทพ ละครนักศึกษำ คนนี้(หมำยถึงพงศ์พันธ์) เค้ำก็จะเป็นโต้โผ คอย
โพสต์ชวนเพื่อนๆ   

พงศ์พันธ์ : อย่ำงตอนนั้นไปดู “เปลื้อง” ชอบมำก ก็เลยมำโพสต์ชวน ตอนนั้นก็ไปกันประมำณ 8 คน แล้วผล
ที่ตำมมำคือ Production ในปีถัดไป เด็กม.นี้ท ำเรื่องChicago ก็มีเพื่อนในกลุ่มผมนี่แหละครับไปช่วยท ำบทให้
เค้ำ คือไปรู้จักกันอีกที ก็ไปดึงไปเจอเด็กที่นั่นกัน 

ภัทร: แสดงว่ำในกลุ่มที่คบกันก็ได้ขยำยฐำนรสนิยมในกลุ่มเองด้วย จำกที่คนหนึ่งอำจจะสนใจแค่เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งจำกกำรชวนไปดู ก็สนใจกลุ่มละครอีกประเภทหนึ่งด้วย  



196 | ห น้ า                                                  ล ะ ค ร เ ว ที  

 

 

พงศ์พันธ์ : ประมำณนั้นนะครับ อย่ำง ม.กรุงเทพท ำเรื่องนั้นดีนะ มันก็จะมีคนที่เคยไปดูมำแล้วก็จะตำมกันมำ
ดู พวกที่บ้ำนอยู่รังสิตไม่รู้ว่ำมันมีอย่ำงนี้ด้วยก็ได้มำดูกัน 

วิษณุ: บำงคนอย่ำงสมมุติว่ำ อย่ำงผมจะแนวโขนละครก็เหมือนเป็นเจ้ำภำพ 

ภัทร: มีอะไรดีๆ ก็แนะน ำกันใช่ไหมครับ 

วิษณุ: คนน้ีจะเป็นแนวละคร ม.กรุงเทพ ละครโรงเล็ก Off-Broadwayแล้วก็จะมีอีกคนพี่ปรีชำ รำยนั้นเค้ำก็
จะเป็น Dreamboxทุกเรื่อง หรืออย่ำงถ้ำเป็นแนวตลำดอย่ำงของคุณบอย อย่ำงรัชดำลัยอันนี้ก็จะเป็นว่ำใคร
จะเข้ำมำต้ังก่อน เรื่องนี้จะดูไหม Phantomof the Opera จะดูไหมแล้วแต่ว่ำใครจะเป็นคนชวน เป็นตัวเด่น
ดึงเรียกคนเข้ำมำว่ำเรำจะไปดูรอบไหน ไปดูด้วยกันไหม หรือใครไปดูแล้วก็มำวิจำรณ์กัน ก็เป็นธรรมชำติ 

ภัทร: พอมี Facebook แล้วมันสะดวกขึ้นไหมครับ สะดวกยังไงบ้ำงโดยส่วนตัวแล้ว  

วิษณุ: ข้อดีก็คือไม่ต้องรอเวลำ คืออย่ำงถ้ำโทรศัพท์หรือ e-mail มันต้องรอตอบ แต่น่ีมัน real-time เลย เช่น
ดูละครเรื่องนี้กันไหม ก็เริ่มเข้ำมำล่ะ จะดูรอบไหนดี ยังไงดี จะจองยังไง ส ำหรับผมมันเบ็ดเสร็จไม่ต้องไปรอคุย
กัน เมื่อไหร่เรำว่ำงเรำก็ไปตอบได้เลย บำงทีเรำตัดสินใจหรือยังไม่ตัดสินใจ ผมว่ำมันมีเข้ำมำก็ท ำให้เรำขมวด
เวลำและเรำบริหำรได้ คือเรำไม่ตกข่ำว เรำยังสำมำรถสื่อสำรกันได้ และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องกังวล สมมุติ
ว่ำโทรมำต้องได้ค ำตอบ บำงทีเรำยังตอบไม่ได้ แต่เดี๋ยวเรำสะดวกแล้วเรำค่อยไปตอบ 

ภัทร: สมมุติให้ลองเปรียบเทียบดูว่ำกรุ๊ปนี้เค้ำมีธรรมชำติแตกต่ำงจำกกลุ่มอื่นๆที่เรำสื่อสำรผ่ำนทำง 
Facebook อยู่อย่ำงไรบ้ำง 

วิษณุ: คือกรุ๊ปอื่นก็มีเพื่อนที่จุฬำฯ เพื่อนที่ประสำนมิตร พวกนี้ก็จะมี admin เป็นผู้โพสต์ซะส่วนใหญ่ เรำก็จะ
เป็นผู้ดูมำกกว่ำ ไม่คอยเข้ำไปโต้ตอบ แต่กลุ่มนี้จะต่ำง เนื่องจำกกลุ่มนี้มันเล็กเรำสนิทและมีควำมสนใจที่
เหมือนๆกัน ก็เลยจะเข้ำไป comment ภำพ โพสต์อะไรสนุกๆ ถ้ำต่ำงกันก็อำจจะเป็นในเรื่องของกลุ่ม เพรำะ
กลุ่มมันใหญ่มำกไง แล้วก็มีกลุ่มนักศึกษำปริญญำโทอยู่หลำยกลุ่มเหมือนกัน แต่จะactive หรือไม่active 
ข้ึนอยู่กับกลุ่ม ผมไม่ค่อย active เท่ำไหร่ ชอบดูมำกกว่ำ แต่ถ้ำเป็นกลุ่มที่สนิทกันจริงๆ ผมถึงจะเข้ำไปโต้ตอบ
ในกลุ่มเยอะหน่อย 

ภัทร: ขอกลับไปในประเด็นเรื่องที่ว่ำอำจจะมีกำรแสดงควำมคิดเห็นซึ่งเหมือนกัน จะสวนทำงกัน หรืออำจจะ
ไม่สวนทำงกันก็แล้วแต่ คือที่ถำมเรื่องกลุ่ม ก็เพรำะว่ำสังคมไทยเหมือนจะเริ่มใช้ Facebook มำระยะหนึ่งแล้ว 
ก็มีคนพูดว่ำเริ่มซำ ไม่เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ปัจจัยอันหนึ่งก็คือเรื่องกำรเมือง แม้กระทั่งเรื่องของ
ศิลปะเองก็ค่อนข้ำง Sensitive นะครับ ก็เลยน่ำสนใจว่ำ กำรที่มีกลุ่มขึ้นมำโดยที่มีควำมสนใจเหมือนกันก็คือ
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เรื่องศิลปะ และก็แน่นอนว่ำเวลำพูดคุยกันก็ต้องมีกำรออกรส คือมีเรื่องวิจำรณ์กันบ้ำง ไม่ทรำบว่ำพอมีวิธี
ยกตัวอย่ำงในกำรประสำนเวลำที่มีข้อคิดเห็นซึ่งต่ำงกันออกมำอย่ำงไรบ้ำง 

วิษณุ: โอเคส่วนตัวผมโดยลักษณะนิสัยค่อนข้ำงจะเป็นคนประสำนประโยชน์ จริงๆมีควำมเป็นปัจเจกของ
ตัวเองอยู่ในตัว แต่เนื่องจำกอำจจะมีควำมเป็นครู ผมท ำงำนทำงด้ำน HR ผมอยู่กับคนมำเยอะ ประสบกำรณ์ที่
ผ่ำนมำเนี่ย มันท ำให้สอนว่ำไอ้ควำมที่ปัจเจก หรือด้วยกำรเลี้ยงดูผมเป็นคนที่ประนีประนอม เพรำะฉะนั้น
สังเกตเวลำที่ผมเข้ำ social media ผมค่อนข้ำงจะดูก่อนและจะระวังเรื่องค ำพูดโดยนิสัยอยู่แล้วในกำรเขียน 
ไม่เป็นคนหวือหวำคือชอบเพลงก็บอกชอบเพลง แต่เรำก็แอบในใจลึกๆว่ำจะมีคนมำกด Like ถ้ำมีคนมำกด 
Like เยอะ แสดงว่ำคนชอบเหมือนเรำ แต่ถ้ำคนไม่ Like ก็ไม่เป็นไร ก็เป็นเรื่องธรรมดำ มันเป็นอัตตำ
เหมือนกัน แต่พอเจอบำงคนที่แบบว่ำมำชัดเจนว่ำแรง สมมุติว่ำเด็กในบอร์ดเรำเนี่ยมำแบบขำวด ำชัดเจน ผมก็
จะดูซักพักหนึ่ง แล้วก็จะท ำหน้ำที่เข้ำไปเป็นตัวไกล่เกลี่ย ด้วยอำจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยมั้ง ก็จะเข้ำไปบอกว่ำ น่ำ..
อย่ำคิดมำกเลย อนิจจัง อะไรก็ว่ำไป ให้มองสองด้ำน ผมเองมักจะเป็นคนเข้ำไปไกล่เกลี่ย ถ้ำเรำเห็นว่ำใน 
social ของเรำชักแย่แล้ว หรือถ้ำสมมุติว่ำมันไม่ไหวมำก บำงทีก็จะใช้วิธีแบบเงียบไปเลย เป็นวิธีที่ผม 
manage social-media โดยส่วนตัว 

ภัทร: คือใช้เวลำให้ซำไป  

วิษณุ: อืม..เพรำะตัวเองก็เคยโดน attack อีกอันอยู่เหมือนกัน ก็ไม่โต้ตอบ 

พงศ์พันธ:์ อย่ำงในกลุ่มของเรำมันก็จะมีแบบเหลือง-แดง แต่เรำก็อยู่กันได้นะครับ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ไหว
เลย บอร์ดแทบจะแตก จนมีน้องบอกว่ำจะไม่เข้ำมำแล้ว..แต่ตอนหลังเค้ำก็กลับเข้ำมำ เวลำเจอปำร์ตี้อะไรเค้ำ
ก็กลับมำ มันก็มีนะครับเรื่องควำมคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่ำงนี้ แล้วก็มีมันมีอีกอันหนึ่งที่เด่นก็คือ คนสร้ำงงำน
เองก็มำอยู่ในกลุ่มด้วย อย่ำงเช่นพี่แจ๋วครับเข้ำมำอยู่ในน้ีด้วย บำงทีแกก็เป็นโต้โผไปพัทยำ แบบว่ำเรำไปเที่ยว
กันเถอะหรือบำงทีเรื่องงำนเวลำเค้ำละครออกมำแล้วมันออนแอร์ คนในบอร์ดก็สำมำรถคุยกับเค้ำโดยตรง ก็
จะเป็นภำษำแบบ พี่ท ำไมมันเป็นอย่ำงงี้อ่ะครับ อย่ำงพี่แก๊กก็มีเขียนวิจำรณ์เรื่องล่ำสุด ผมดูแค่ตอนเดียวแต่ผม
ก็เข้ำไปเขียน พี่แจ๋วดีจังเลย..เหมือนวนิดำเลยเรื่องนี้ แล้วพี่แก๊กก็ตำมเข้ำมำเขียนอะไรประมำณนี้ แล้วพี่แจ๋ว
เค้ำก็มำอธิบำยว่ำท ำไมต้องท ำนี้ๆ ประมำณนี้ครับ 

วิษณุ: มันมีฉำกหนึ่งที่ตัวละครใส่รองเท้ำเดินในบ้ำนครับ เรื่องสุดท้ำยที่คุณชำยใส่รองเท้ำในบ้ำน ตำยละ 
กลำยเป็นบ้ำนฝรั่ง แกก็มำอธิบำยว่ำถ้ำไม่ใส่แล้วมันดูจมไป  แต่ผมก็ยังไม่ซื้อนะ  มันรับไม่ได้ มันผิดวิถี ถูกไหม
ครับ ถ้ำเรำท ำ Realistic หรือมีอีกฉำกหนึ่งซึ่งคุณหมอไปอยุธยำ ปรำกฏคุณหมอนั่ง speed boat แล้วใส่เข้ำ
มำเพื่ออะไรในยุคนั้น  ใส่เข้ำมำเพื่ออะไร มันไม่จ ำเป็น แล้วมันก็เลยเสีย แต่พี่แจ๋วก็บอกเป็นเรื่องของปีพ .ศ. 
แต่ปีพ.ศ.มันไม่ได้หมำยควำมว่ำต้องใส่ speed boat เข้ำมำเลย ด้วยควำมเป็นเพื่อนก็พูดได้ใช่ไหมฮะ 
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พงศ์พันธ์ : แต่ท้ำยที่สุดแกก็จะบอกขอบคุณนะครับ แกก็บอกว่ำมันก็แก้ปัญหำดีที่สุดแล้ว เค้ำก็คงเข้ำใจว่ำ
กำรท ำงำนปัญหำมันก็เยอะ ก็แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำกันไป 

ภัทร: แล้วควำมถ่ีในกำรสื่อสำรกันนี่ แบบว่ำทุกวันเลยหรืออย่ำงไรครับ 

พงศ์พันธ์ : ถ้ำเป็นประเด็นอื่นก็ทุกวัน มีเรื่องให้คุยกันทุกวัน 

วิษณุ: คุยกันทุกวัน ประเด็นร้อนไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรเมือง บันเทิง บำงทีแบบร้อย comment อำจจะเกิดข้ึน
ได้ภำยในช่ัวโมงเดียว 

ภัทร: แล้วตอนที่ไปดูละคร มีมำคุยน่ังคุยกันหลังจำกละครจบเลยไหมครับ 

พงศ์พันธ์ : ถ้ำเป็นวันธรรมดำไม่ไหว ก็กลับบ้ำนแล้วจะมำคุยในน้ีแทน บำงทีก็ไม่ใช่ละครอย่ำงเดียวนะก็เป็น
หนังด้วย 

วิษณุ: คอนเสิร์ตบ้ำงเป็นครั้งครำว 

พ่ีหน่ึง: คอนเสิร์ตก็ แดงเม้ำท์(ฉันทนำ กิตติยพันธ์-สุดำ ช่ืนบำน) ประมำณนี้ครับก็อยู่ที่จังหวะด้วย บำงคนก็
เดินทำงก็จะไม่ได้เจอ 

วิษณุ: อย่ำงผมไปอังกฤษมำ ก็ได้ค ำแนะน ำจำกหนึ่งว่ำจะดูเรื่องไหนดี เขำก็ช่วยเลือก 

พงศ์พันธ์ : ประโยชน์อีกกันก็อันน้ีแหละครับ พี่แก๊กเค้ำไป holiday มำที่ London แล้วเค้ำก็เลือกไม่ถูก พอ
ไปถึงที่ซื้อตั๋วเค้ำก็ message มำว่ำอันไหนดีหนึ่ง ผมว่ำมีอะไรบ้ำงพี่ แล้วผมก็ฟังมำว่ำอันนี้ดีกว่ำประมำณนี้
ครับ ซึ่งก็หว่ันๆอยู่ว่ำถ้ำเค้ำไม่ชอบจะโดนไหมนี่ พอไปถำมดูเค้ำก็โอเคกับ 4 เรื่องที่เรำเลือกให้ แต่เค้ำบอกว่ำ
เค้ำไม่รู้เค้ำไปนั่งช้ันบนอะไรอย่ำงนี้ใช่ไหมพี่มีเรื่องหนึ่งไปนั่งช้ันบน 

วิษณุ: จริงๆนั่งช้ันบน 2 เรื่อง แต่ก็ดีทั้งคู่ 

พงศ์พันธ์ : แต่มันน่ำจะสวยนะ นั่งแถวแรกช้ันบน 

วิษณุ: เพื่อนสนิทที่ไปด้วยคิดว่ำชอบไม่ตรงกัน 100 เปอร์เซ็นต์ เรำชอบ Musicalแบบ Classic เลย เค้ำก็จะ
ชอบ Modern ซึ่งส ำหรับผม Modern ผมต้องเลือกเรื่อง ส่วนเค้ำจะเป็นแนว in-trend ว่ำคนน้ีบอกว่ำดีก็ต้อง
ดี แต่ส ำหรับผมเรำมีจุดยืนของเรำ ผมจะเป็นคนที่สวนกระแสนิดหนึ่งคือถ้ำเค้ำฮิตกันผมจะไม่ชอบ ที่นี้มันก็
เลยช่วยท ำให้เรำไม่ค่อยทะเลำะกันเพรำะเรำเอำตัวนี้เป็นตัวอ้ำงได้เป็นกันชน เรำจะดู 2เรื่องตกลงแล้วมันก็
ต้องเกรงใจว่ำต้องดูเรื่องหนึ่ง ให้คนน้ีเป็นคนฟันธงว่ำให้คนน้ีเคำะ ก็ไม่ต้องทะเลำะกัน 

พงศ์พันธ์ : แล้วคนเคำะก็กลัวจะซวยไหม ถ้ำไม่ดีเรำก็จะโดน 
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วิษณุ: ผมว่ำเป็นจุดอ่อนของวัฒนธรรมไทย ผมว่ำคนไทยมีเงื่อนไข คือสมมุติว่ำเรำไปดูละครผมจะเป็นคนที่จะ
มีเพื่อนคนหนึ่งต้อง best seat เท่ำนั้น ไม่งั้นไม่ดู จะมีบำงคนดูแต่ช้ันล่ำงไม่ดูช้ันบนแต่ไม่เอำแพง อย่ำงพวก
เรำ หนึ่งกับผม จะตรงกันคือดูตรงไหนก็ได้ แยกกันนั่งก็ได้ขอให้ได้ดู เพรำะบำงอย่ำงผมก็ไม่อยำกซื้อแพง 
อยำกดู production ได้น่ังฟังเพลง ถ้ำเรำได้ดูใกล้มันก็โอเค มันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเวลำไปดู แต่ตอนหลัง
เข้ำใจกันแล้วว่ำด้วยควำมเป็นไทยเรำจะต้องไปดูด้วยกัน จะต้องไปนั่งใกล้กัน ตอนนี้ก็เลยว่ำตัวใครตัวมัน 
อย่ำงโขนปีนี้ที่จะไปดูพร้อมกันก็จะแยกกันไปเลยว่ำ 3 คนก็ 3 โซนไม่ต้องมำเกรงใจว่ำฉันไม่อยำกนั่งแพงแต่
ฉันต้องไปนั่งกับเธอ กลุ่มนี้เรำสนิทกันจนมำถึงจุดน้ันแล้ว 

ภัทร: รู้ทำงกันอย่ำงนั้นใช่ไหมครับ 

พงศ์พันธ์ : อย่ำงตอนพักครึ่งก็มำน่ังคุยกันอะไรอย่ำงนี้ครับ นัดกันว่ำเจอกันตรงนี้นะ เจอกันหน้ำโรงนะแล้วก็
มำนั่งคุยกัน 

ภัทร: ใช้เวลำนำนไหมครับกว่ำที่จะเรียนรู้รสนิยมซึ่งกันและกัน 

พงศ์พันธ์ : ตอนแรกๆ มันก็เรียกว่ำต้องดูตำม้ำตำเรือกันก่อนนะครับ เป็นทำงกำร เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเป็นแบบพี่
อย่ำงนี้ๆนะครับ 

วิษณุ: แบบว่ำพี่รอผมด้วยนะ ผมดูด้วยแต่จน 7 วันก็ไม่ตอบกลับมำ จนมีคนบอกพี่คนนั้นไม่ต้องไปรอ ตอน
แรกเรำก็เกรงใจต้องรอหรือบำงทีแบบซื้อตั๋วให้แล้วก็ไม่ไป ตอนหลังเรำก็เรียนรู้กันว่ำไอ้ควำมเกรงใจตรงนั้นไม่
ต้องแล้ว ก็คือไม่ต้องตอบว่ำไม่รอ แต่ก็ไม่รอ เพรำะว่ำรอไปมันก็ถึงจุดน้ันล่ะ 

พงศ์พันธ์ : เรำก็จะมีคนที่แบบว่ำหนักๆ โดนป้ำยหัวแล้ว เรำไม่ต้องชวนคนนี้แล้ว คนนี้บอกว่ำจะมำหรือจะ
ฝำกซื้อของตอนผมไปเที่ยว บอกว่ำ อ่ะ..ซื้อนี่มำให้หน่อย พอถึงเวลำไม่มำเอำหรือบอกไม่เอำแล้ว เรำก็อ้ำว
ยังไงเนี่ย เรำก็แบกมำให้นะก็ประมำณนี้ 

ภัทร: รบกวนขอควำมรู้เรื่องนำฏศิลป์ได้ไหมครับ ว่ำพี่มองเห็นพัฒนำกำรในส่วนของคนดูเป็นอย่ำงไร 

วิษณุ: คือต้องบอกก่อนนะว่ำพี่เป็นแนวอนุรักษ์นิยม แต่ก็ทันสมัยบ้ำง  ไม่ได้แบบว่ำครึเลย เพรำะพี่ยังมองว่ำ
แนวอนุรักษ์ไม่ว่ำจะเป็นพวกหน้ำพำทย์ กำรตัดทอนให้ดูทันสมัยข้ึนเนี่ยพี่เห็นด้วย เพรำะว่ำมันท ำให้คนที่ไม่
อยำกดูเกิดควำมสนใจ บำงทีเรำเข้ำใจมันก็ยังมีหลับ ท ำให้มันดูง่ำยข้ึน แต่ขณะเดียวกันพี่ไม่เห็นด้วยที่ไปตัด
จนเอำควำมงำมของบำงอย่ำงออก ขออ้ำงช่ือแล้วกันอย่ำง อำจำรย์เสรี โดยส่วนตัวพี่ก็เคำรพท่ำนว่ำท่ำนมีกำร
พัฒนำ แต่ไม่ชอบยุคของอำจำรย์เสรีเพรำะว่ำบำงอย่ำงที่เอำมำท ำ ถ้ำพูดถึงโขนของท่ำน ยังโอเค คือท่ำนท ำ
ให้มันดูทันสมัยข้ึน ตัดต่อท ำบทใหม่ แต่มันจะมีบำงอย่ำง เช่น ละครพันทำงที่ท่ำนเอำมำท ำ จนท ำให้มันรู้สึก
ติดตรงที่ว่ำ พี่มองมันเหมือนลิเกในควำมคิดพี่นะ ก็คือ โอเค ขำยตัวแสดง อันนั้นก็อำจจะเป็นmarketing ที่
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ท่ำนท ำได้จนประสบควำมส ำเร็จ แต่บำงอย่ำงที่ท่ำนท ำจนกลำยเป็นว่ำไปมุ่งเน้นและท ำให้ผู้ชนะสิบทิศติด
ตลำด   แต่ละครเก่ำๆ ที่เป็นละครพันทำงจริงๆ ยังไม่มีกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงแท้จริง  แต่พอมำรุ่นหลังๆ  
หลังท่ำนสิ้นแล้วมำจนถึงรุ่นอำจำรย์ปกรณ์กับอำจำรย์วันทนีย์ (ม่วงบุญ) ก็ดีข้ึนมำก คือเค้ำเอำของเก่ำมำ
ปรับปรุงและพัฒนำ ซึ่งอันน้ีพี่มองว่ำมีกำรพัฒนำจำกจุดยืนของครูแล้วมำท ำ เช่นชุดฉุยฉำย มีกำรตัดตรงนั้น 
เพิ่มตรงนี้แล้วมำแต่งเพลงใหม่ หรืออย่ำงอำจำรย์น้อย (ศุภชัยจันทร์สุวรรณ์) ที่ท่ำนดูแลสถำบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์  concept เค้ำดีคือ กำรแสดงตำมขนบโบรำณก็คือต้องอนุรักษ์ไว้ ท่ำร ำเดิมจำกครูต้องเก็บมำถ่ำยทอด
ให้หมด  ส่วนกำรแสดงแนวสร้ำงสรรค์คุณก็เอำของเดิมนั้นพัฒนำมำเป็นแนวสร้ำงสรรค์แต่ยังมีแก่นของละคร
เดิมอยู่  เอำไปใส่กับควำมเป็นโมเดิร์นได้  ท ำให้เด็กได้ใช้ creativity  พี่ว่ำมำถูกทำงซึ่งสมัยก่อนไม่มี เพิ่งมี
สมัยอำจำรย์น้อย รุ่น generation นี้  อันน้ันเป็นวิถีที่พี่คิดว่ำ  เรำต้องมีเหง้ำและพัฒนำจำกเหง้ำที่เรำมี ......... 
ณ ตอนนี้พี่ค่อนข้ำงพอใจ แล้วก็ไปดูผลงำน ณ ปัจจุบันก็ค่อนข้ำงดี เหมือนเวลำเรำดู balletอ่ะ วันนี้เรำจะดู
บัลเล่ต์คลำสสิค หรือเรำจะดูcontemporary  ซึ่งมันก็เป็นบัลเล่ต์เหมือนกัน แต่คนละแนว แต่แนว
contemporary เองมันก็ยังแฝง basic step ของ  classical ballet อยู่ดี  คุณแค่เปลี่ยนเพลงใหม่ คุณ
เปลี่ยน costume ให้แตกต่ำงไป แต่จะไปบอกว่ำมันไม่มีวิวัฒนำกำรจำกของเก่ำเลยไม่ได้  มันมี.....เพียงแต่ว่ำ
เรำจะเปิดใจว่ำเรำมองมุมไหน ..... เรำก ำลังพูดถึงกำรอนุรักษ์หรือเรำก ำลังพูดถึงพัฒนำ 

ภัทร: แล้วในส่วนของคนดูเอำคนรุ่นเก่ำก่อน ผมก็ยังไม่ทันช่วงผู้ชนะสิบทิศที่ดังมำกๆ คือคนดูโดยทั่วๆไปมี
ส่วนเข้ำใจว่ำสิ่งที่เกิดข้ึนมันคืออะไรยังไง คือคนดูที่มี literacy ที่จะ.... 

วิษณุ: พี่ว่ำคนดูที่เป็นแฟนพันธ์ุแท้อย่ำงพี่คิดว่ำเข้ำใจ แต่จะมีคนดูอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยอมรับว่ำเป็นกลุ่มแนวติด
ตลำด ถ้ำเปรียบเทียบง่ำยๆ พี่ว่ำเหมือนกับคนที่ดูละครของคุณบอยกับคนที่ดูละครของ Dreamboxพวกที่เปน็
แฟนของละครผู้ชนะสิบทิศก็เป็นพวกป้ำๆที่จริงๆคือพวกชอบแนวลิเกนั่นเอง ก็คือชอบที่มีตัวเอกที่ตนชอบ
ออกมำร้อง ออกมำร ำ พวกนี้ก็จะติดนักแสดงมำกว่ำกำรแสดง  พี่ว่ำคนดูก็ยังมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นแนวติด
ตลำดหรือกลุ่มที่เป็นแฟนพันธ์ุแท้ของกำรแสดงจริงๆ คิดว่ำเหมือนกัน  แต่เดี๋ยวนี้บำงที บำงรอบก็มีเด็กรุ่นใหม่
เข้ำไปเยอะ เรำเห็นแล้วเรำดีใจ  พี่เคยไปดูละครพันทำงเรื่องพระลอ ซึ่งเรำถือว่ำเป็นสุดยอดของละครร ำช้ันครู  
ได้ยินเสียงคนดูข้ำง บ่นว่ำ “โอ้ย.. ไม่ชอบเลย อยำกดูผู้ชนะสิบทิศ สนุกกว่ำ...”   เรำก็เอ่อ...งงๆ... เค้ำก็ชอบ
ของเขำอย่ำงนั้น  เรำเลยเข้ำใจว่ำมันอยู่ที่ ว่ำทำงใครทำงมัน  เพียงแต่ว่ำคนจัดอย่ำงกรมศิลป์จะ 
compromise ยังไงให้มันมีควำมหลำกหลำย ซึ่งปัจจุบันพี่คิดว่ำ เค้ำจัดได้ดี ค่อนข้ำงน่ำพอใจนะ 

ภัทร: เค้ำก็มี “ศรีสุขนำฏกรรม” ให้กับคนที่เป็น mass แล้วก็มีโปรแกรมที่เป็นเฉพำะให้กับคนที่อยำกดู 
ค่อนข้ำง Classic หน่อย 

พงศ์พันธ์ : เหมือนกับว่ำเค้ำมีกระบวนกำรจัดกำรทำงด้ำน artistic มำกข้ึนกว่ำสมัยก่อนที่มันเปะปะด้วยรึ
เปล่ำเหมือนอย่ำง ballet หรือ opera ก็จะมีผู้จัดกำรดูว่ำในแต่ละปีเนื้อหำจะไปในทิศทำงไหน 
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ภัทร: แล้วกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เยำวชนพี่มองว่ำกับนำฏศิลป์เป็นอย่ำงไรบ้ำง 

วิษณุ: เด็กรุ่นใหม่ เค้ำก็ไปดูกัน เรำน่ังไปก็มองเด็กไปด้วยนะ  ดูเด็กก็สนใจแล้วก็มี audience รุ่นเด็กเพิ่มมำก
ข้ึน แล้วคิดว่ำคงจะสำนต่อได้เพรำะว่ำมีจ ำนวนมำกพอ มีกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นไปดูแล้วดูแบบเข้ำใจสนใจว่ำจะต้อง
ท ำยังไง ก็คิดว่ำเป็นนิมิตหมำยที่ดีเพรำะเมื่อก่อนน้ีไปดู  ก็จะมีแต่ป้ำๆ มีลุงๆนิดหน่อย แต่เดี๋ยวนี้มีเด็กวัยรุ่นไป
นั่งดู ดูแบบเค้ำคงเรียนหรือสนใจทำงด้ำนน้ีเป็นพิเศษ 

ภัทร: แล้วเปรียบเทียบกับทำง Musical ล่ะครับผม ไม่ทรำบพี่มองว่ำคนไทยของเรำเองมีวัฒนธรรมในกำรดู 
Musical ที่รับมำจำกฝรั่งเป็นเฉพำะตัวบ้ำงไหมครับ 

วิษณุ: พี่ว่ำ...อันน้ีพูดอย่ำงกลำงๆ พี่ว่ำคนยังไม่เข้ำใจ Musical จริงๆ คือเข้ำใจว่ำ Musical เหมือนละครเอำ
เพลงมำร้อง ดูดำรำมำกกว่ำ เพรำะงั้น จะเห็นว่ำบำงเรื่องที่เป็นตลำดเนี่ยไม่ใช่ Musical จริงๆ เป็นกระแส
นิยมเสียมำกกว่ำ ก็คิดว่ำคนยังไม่เข้ำใจ ซึ่งเค้ำก็ไม่ผิดนะ อย่ำงพี่โจ้ (รัตนพลจิรำวัฒนำ – ซึ่งได้สัมภำษณ์
ภำยหลัง และได้น ำเสนอในรำยงำนวิจัยนี้ด้วย) ที่สนิทกัน  พี่ก็อคตินะ พี่บอกว่ำพี่ดูแล้วชอบเรื่อง Chorus 
Line มำกเลย เค้ำก็บอกว่ำมันเชย เค้ำก็ไม่กล้ำติ พี่บอกว่ำอันนี้แหละมันคือ Musical ในขณะที่ดูเรื่อง 
Wicked ส ำหรับเรำไม่ใช่ เรำก็จะเถียงกัน เค้ำบอกว่ำ Wicked มันเป็น Musical สมัยใหม่ เค้ำเข้ำใจว่ำเรำไม่
พัฒนำจึงไม่ปลื้มWicked แถมเรำยังชอบแบบChorus Line ซึ่งเค้ำคิดว่ำ มันเชยๆและโบรำณ แต่พี่ว่ำ เรื่อง
Chorus  Line เป็นแบบฉบับของMusical   ส่วนเรื่อง Billy Elliot ก็โอเค  เรื่องWicked ผมว่ำมันเป็นโชว์ คือ
มันต้องใช้เทคนิคอย่ำงอื่นเข้ำมำช่วยไงครับ อันนั้นก็อำจจะเป็นลักษณะที่พูดถึงMusical ที่ต้องมีกำรพัฒนำ
และเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย  หรือ บำงเรื่องที่มันClassic อย่ำงเรื่อง Les Misérables ถึงแม้ท ำเป็นหนัง  
เรำดูแล้วก็ยังชอบและรู้สึกเหมือนดู Musical  

ส ำหรับ Musical ที่เมืองไทย ก็ยังต้องเข้ำข้ำง Dass และ Dream Box นะ เพรำะ ค่ำยนี้ เค้ำท ำได้เป็น 
Musical มำกกว่ำ ดูแล้ว ใช้เพลง และกำรแสดงเดินเรื่องได้ดี โดยที่ไม่ต้องเอำควำมหลำกหลำยทำงเทคนิคเข้ำ
มำช่วยมำกนัก 

ภัทร: มองภำพรวมของละครเวทีไทยไม่ว่ำจะเป็นทั้ง นำฏศิลป์ หรือ Musical หรือละครเวทีพูด หรือละคร
นักศึกษำที่ได้ดู อย่ำงไรบ้ำง คือตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่เริ่มพออยู่ได้แล้ว คือไม่น่ำเช่ือว่ำเดี๋ยวนี้ 
400-500 ก็มีเด็กยอมจ่ำยสตำงค์ไปดูกัน ไม่นับว่ำพวกละครโรงใหญ่ ทั้ง Dassทั้ง M Theatre ทั้งรัชดำลัย ซึ่ง
ประกำศไปไม่เท่ำไหร่ตั๋วก็ขำยหมด มันเหมือนว่ำสำมำรถกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกรุงเทพได้ไหม มี
คนตั้งค ำถำมว่ำอำจจะยังไม่ใช่วัฒนธรรมไทย เป็นเพียงแค่วัฒนธรรมกรุงเทพ ไม่ทรำบว่ำพี่มีมุมมองกับ
พัฒนำกำรที่ดูเหมือนจะดีข้ึนของวัฒนธรรมกำรแสดงเวทีในไทยอย่ำงไร 
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วิษณุ: ถ้ำมองในเชิง production  พี่ก็ต้องชมว่ำมันมีกำรพัฒนำที่ดี มี production ที่เรำคิดข้ึนเอง อย่ำงตอน
นั้นพี่ไปดูแม่นำกของมะขำมป้อมใช่ไหมครับ ก็ถือว่ำเขำครีเอทออกไปจำกกรอบเดิมมำกเลย หรืออย่ำงแม่นำก
วิกต่ำงๆก็ตำม พี่คิดว่ำตรงนี้ก็เป็นผลจำกกำรที่เด็กของเรำได้แก่นในเรื่องของละคร ไม่ว่ำจะเป็น Musical หรือ
ละครเวที แล้วก็มีกำรพัฒนำเป็นจุดยืนของเรำอันนั้นส่วนหนึ่ง หรือบำงอันที่เป็น original พี่ยังถือว่ำควรจะ
เก็บ original ของเค้ำไว้ จะมำแปลเป็นภำษำไทย ค่อนข้ำงพอใจว่ำมี production ให้เรำดูอยู่เรื่อยๆ แต่ส่วนที่
ถำมว่ำมันจะเป็นปรำกฏกำรณ์ไหม พี่ว่ำคงอยู่ที่ว่ำ audience ของเรำมันมำกพอรึเปล่ำ เพรำะฉะนั้น 
audience หมำยถึงว่ำ..คงคล้ำยๆภำษำหนังนะครับ ถ้ำหนังที่มีคุณภำพแต่มันอำจจะไม่ได้เงิน ในขณะที่ละคร
ที่คุณภำพอำจจะกลำงๆ แต่ปรำกฏว่ำท ำ marketing เก่งๆ หรือปรับมำรับตลำดได้มำก อันน้ันก็อำจจะได้ด้วย
กระแสกำรโปรโมท แต่ถ้ำละครคุณภำพบำงทีมันก็ต้องเจ๊งไป โดยที่อำจจะไม่ได้เงิน ส่วนน้ีที่มองว่ำคล้ำยๆหนัง 
แต่ถำมว่ำสังคมนี้จะไปได้ไหม...อำจจะช้ำกว่ำหนังหน่อย เพรำะว่ำบำงทีต้นทุนในกำรผลิตมันยังขำดอยู่ 

ภัทร : แล้วในส่วนของคนดูล่ะครับ ท ำไมถึงเกิดมีคนที่เหมือนเติบโตข้ึนอะไรอย่ำงนี้ครับ 

วิษณุ: ถ้ำถำมตอนนี้คิดว่ำ...คือเรำดูอยู่แล้วถูกไหมครับ แต่คนที่มำดูใหม่ ดูจำกเพื่อนๆที่ดูเนี่ยอำจจะดูเพรำะ
ดำรำ ดูเพรำะกระแสประชำสัมพันธ์ ดูเพรำะกระแสมำกกว่ำพี่ยังเช่ืออย่ำงนั้นนะ ไอ้ที่ดูแบบว่ำไปดูละครเวที
จริงๆ คิดว่ำก็เป็นแฟนพันธ์แท้แหละ หรือไปดูเพรำะว่ำเพื่อนไปดูหรือได้บัตร พี่ยังเช่ือว่ำดูเพรำกระแสนะ 

ภัทร: ซึ่งมันน่ำกลัวไหมครับ ว่ำพอกระแสหมดมันก็จะ.. 

วิษณุ: น่ำกลัว เพรำะเค้ำไม่ได้เข้ำใจอรรถรสจริงๆ หรือดูง่ำยๆ อย่ำงโขนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯเนี่ย ส่วนหนึ่งมำ
เพรำะกระแสถูกไหมครับ แต่ถำมว่ำคน appreciate จริงๆไหม พอไปดูแล้วบำงคนก็...เอ้อ มันสวยจริงๆนะก็
เป็นแฟนต่อไป บำงคนไปเพรำะกระแสว่ำฉันต้องไปดู แต่ไปดูแล้วก็เหมือนกับไปดูแต่ท้ำยที่สุดก็ไม่ได้
appreciateมัน ก็เข้ำใจว่ำเค้ำไม่ชอบ แต่คนไม่ชอบแล้วไปนั่งดู มันประหลำด 

ภัทร: ของผมเคยต้ังข้อสงสัยกับละครมณเฑียร มีช่วงหนึ่งก็ดูกันโรงโป่งเลย อ่ำวแล้วหำยไปไหน แล้วกลุ่มคนที่
เคยดูละครมณเฑียรแล้วอะไรอย่ำงนี้ ส่วนหนึ่งก็อำจจะพัฒนำมำดูกับทำงสมัยDassเป็น M Theatre กับคุณ
บอยต่อ น่ำแปลกใจว่ำมันเหมือนกับเป็นจุดสุญญำกำศอยู่เรื่อยๆ 

วิษณุ: อันหนึ่งที่สะท้อนตอนอยู่อังกฤษตอนคุยกับน้อง พี่โจ้ก็บอกว่ำของเค้ำเป็นวัฒนธรรมแล้ว มันถึงขำยได้ 
แล้วมันเล่นก็เต็มเกือบทุกรอบ คนก็มำดูแต่เรำคงอีกไกล  

 

-------------------- 
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ภาคผนวกที่ 23 
สัมภาษณ์คุณรัตนพล จิราวัฒนา  

สมาชกิกลุม่facebookของกลุม่คนดูวัยท างาน 

อายุราว35-60 ปีที่สนใจละครเวที 
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ผู้ถูกสัมภาษณ์ : คุณรัตนพล จิราวัฒนา (คุณโจ้ - อดีตนักแสดงละครเวทียุคทศวรรษ2530 ปัจจุบันเป็น
ผู้อ านวยการฝ่ายขาย โรงแรมแห่งหน่ึง) 

ผู้สัมภาษณ์ : ภัทร ด่านอุตรา  

ผู้ร่วมสัมภาษณ์และร่วมให้ข้อมูลเสริม : พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ 

สัมภาษณ์ท่ีบ้านพักคุณรัตนพล วันท่ี 30 มิถุนายน2556  

 

 

ภัทร: ไม่ทรำบปกติดูละครแนวไหนบ้ำงครับ 

รัตนพล: ส่วนใหญ่ที่ดูประจ ำมีของ Dass นะฮะด้วยควำมที่ช่วงที่ไม่มีละครเวทีก็มีเจ้ำนี้ที่ยังมีมำตั้งแต่แรก ให้
ได้ชดเชยละครเวทีที่รู้จักน่ะครับ 

ภัทร: เฉลี่ยดูประมำณ.. 

รัตนพล: เกือบทุกเรื่อง 

ภัทร: แล้วก่อนหน้ำนั้นดูเจ้ำอื่นบ้ำงไหมครับ ตั้งแต่สมัยผมยังเรียนหนังสืออะไรอย่ำงนี้ คือควำมสนใจในละคร
เวที… 

รัตนพล: เรียนหนังสือสมัยก่อนก็มีพระจันทร์เสี้ยว ถูกไหมฮะ มีมะขำมป้อม 

ภัทร: ดูต้ังแต่ยุคนั้นเลยรึเปล่ำครับ ยุคหอศิลป์พีระศรี  

รัตนพล: หอศิลป์ดูนะ ก็ดู  

ภัทร: แล้วมำสนใจละครเวทีได้อย่ำงไรครับ 

รัตนพล: สมัยนักศึกษำก็อยู่ชุมนุมศิลปะกำรแสดงที่ธรรมศำสตร์ 

ภัทร: ก็หลังจำกนั้นก็ไม่ได้อยู่ในวงกำรในฐำนะคนท ำ เปลี่ยนสถำนะมำเป็นคนดูแทน 
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รัตนพล: ใช่ครับ 

ภัทร:เคยกลับเข้ำไปหลังจบมำ หรือหลังออกจำกชมรมแล้ว เคยมีเข้ำไปแจมบ้ำงไหมครับ 

รัตนพล: ออกมำมีเข้ำไปแจม ก็มียุคมณเฑียร จนท ำงำนด้วยเล่นด้วยมันไม่ไหวล่ะ มันเล่นกลำงคืนท ำงำน
กลำงวัน ก็เลิก แล้วมณเฑียรตอนหลังก็เลิกเองด้วยใช่ไหมฮะ เล่นก่อนเค้ำเลิกนะ เรื่องสุดท้ำยเรื่องอะไรนะ ที่
เป็นเพลงดังๆ Evita Peron นั่น  อีกสองเรื่องเค้ำก็เลิกละ แล้วจำกนั้นก็ไม่มีครับ มีก็คือท ำงำนให้เสียงอะไร
อย่ำงนี้ก็มีบ้ำง แล้วก็ fade ไป 

ภัทร:แล้วตอนนี้ท ำงำนอะไรครับ 

รัตนพล: ท ำโรงแรมครับ   

ภัทร: แล้วตอนนั้น วิกอื่น เคยมีไปแจมบ้ำงไหมครับ สองแปดหรืออะไรแบบนี้ 

รัตนพล: ไม่ได้แจมครับ จะแจมกับคณะของพี่จ๊อก รู้จักรึเปล่ำครับ ชูชำติ สีสุกใส เอ่อ ใช่ เพรำะเดี๋ยวนี้เค้ำไม่
ท ำละครแล้ว 

ภัทร:  แล้วปัจจุบันน้ีนอกจำก Dass แล้วดูกลุ่มอื่นอีกบ้ำงไหมครับ อย่ำงDreambox  

รัตนพล: ก็คือ Dreambox ก็ดูบ้ำงแต่ว่ำน้อยลง ก ำลังจะไปดูอีกเรื่องที่เค้ำท ำใหม่นี่แหละฮะ 

ภัทร: เป็นละครสืบสวนสอบสวน 

รัตนพล: งำนของ Agatha Christie นะฮะ เรื่องอะไรยังไม่รู้เลย 

ภัทร: แล้วละครโรงเล็กได้ดูบ้ำงไหมครับ 

รัตนพล: มีของ ม.กรุงเทพ เอ่อใช่ ตอนหลังพี่มำดู เอ่อ ชอบ ม.กรุงเทพ 

ภัทร: ส่วนใหญ่ที่ชอบเป็นแนวไหนอ่ะครับ 

รัตนพล: ดูได้หมด แต่ Absurd เนี่ยไม่ค่อยชอบ ดูไม่รู้เรื่อง รู้สึกบำงทีมันท ำแล้ว..ขนำดตัวเองก็โตในยุคที่ 
Absurd ดังเนำะ มันดูแล้วมันเชยแล้ว 

ภัทร: แล้วมำแจมกลุ่ม Facebook นี้ได้อย่ำงไรล่ะครับผม 

รัตนพล: รู้จักเป็นเพื่อนกัน เพื่อนของพี่ช้ำง (ปรีชำ) 

ภัทร: รู้จักกันในโลกจริงก่อนจะเข้ำไปในโลก social media ใช่ไหมครับ 
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รัตนพล: ใช่ครับ  

ภัทร: แล้วก็เข้ำไปแสดงควำมคิดเห็น comment หรือเข้ำไปดูอะไรอย่ำงนี้ไหมครับ 

รัตนพล: นิดๆหน่อยๆ ก็ไม่ค่อยได้ออนไลน์ คือออนไลน์เห็นอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้เข้ำไปมีปฏิสัมพันธ์เท่ำไหร่นัก ก็
จะมีกลุ่มนี้ที่เยอะหน่อย 

ภัทร:เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นแล้วเป็นยังไงบ้ำงครับ เปรียบเทียบกับ group อื่นที่เรำมี 

รัตนพล: พี่ก็จะมีพวกกลุ่มศิลปะกำรแสดง ที่เค้ำยังมีกันอยู่ 

ภัทร: กำรที่เรำมี Facebook ท ำให้… 

รัตนพล: มีฮะ ก็อย่ำงเนี้ยครูโมไม่เคยเจอกันมำ 20-30 ปี ก็ได้เจอกัน ก็เหมือนได้เจอเพื่อนเก่ำ พี่ตำ  
ลลิตำ ฉันทศำสตร์โกศล แต่พี่ต้ัวนี่คือเค้ำเป็นศิลปะกำรแสดงเก่ำอยู่แล้ว มันก็อยู่ในกลุ่มกันอยู่แล้วล่ะครับ 

ภัทร: แล้วเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น สมมุติว่ำเป็นในแวดวงวิชำชีพโรงแรมเองหรือกลุ่มที่เป็นเพื่อนโรงเรียนเอง 
เห็นธรรมชำติของกลุ่มสำยละครบ้ำงไหมครับ ว่ำเค้ำมีธรรมชำติในกำรสื่อสำรกันยังไงบ้ำง 

รัตนพล: ไม่ใช่กลุ่มนี้ใช่ไหมครับ 

ภัทร: เมื่อเปรียบเทียบกลุม่นี้กบักลุม่อื่นๆ  

รัตนพล: เผอิญพีเ่รียนวำรสำรฯ มันก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่ยงัอยู่ในวง แต่เค้ำไปท ำทำงด้ำนโฆษณำ ท ำหนังมำกกว่ำ  

ภัทร: แล้วธรรมชำติของกลุ่มละครนี่เค้ำมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเค้ำบ้ำงไหมครับหรือว่ำคล้ำยๆกัน 

รัตนพล: ไม่คล้ำยมั้ง คือยังไงฮะ 

ภัทร: แรงกว่ำไหมหรือว่ำยังไง 

รัตนพล: อ๋อ..หมำยถึงว่ำ comment แรงกว่ำ 

ภัทร: แล้วแต่ฮะ ผมแค่ยกตัวอย่ำง 

รัตนพล: คือยังไงละ พวกที่ปรำกฏว่ำคนที่ไปท ำงำนในสำยนี้จริงๆ กลับไปอัพเดตงำนละครอย่ำงนี้น้อย คือมัน
หลุดแล้วหลุดเลย ไปท ำงำนโฆษณำก็ไปยุ่งกับเรื่องงำนโฆษณำอย่ำงเดียว ไม่ค่อยได้กลับมำดูงำนพวกละครเวที
ยุคหลังๆเลย แต่กลุ่มนี้ก็ยังมีบำงคนที่เรำยังไปกันอยู่บ้ำงเพรำะฉะนั้นเค้ำก็จะไม่ค่อย comment เรื่องงำน
ศิลปะเท่ำไหร่ล่ะ...commentเรื่องกำรเมืองแทน 
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ภัทร: แล้วที่อ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยทั่วไปที่เค้ำตอบในกลุ่ม เป็นยังไงบ้ำงครับรับได้ไหมครับ 

รัตนพล: รับได้ครับ 

ภัทร:ส ำหรับกลุ่มอื่นมันก็จะมีเหมือนกับเป็นเชิง… 

รัตนพล: Pantip อย่ำงเนี้ยเหรออันนี้ถำมในแง่กำรเมืองหรือถำมในแง่ละคร 

ภัทร: เรื่องทั่วๆไปครับ เปรียบเทียบกันครับ สมมุติว่ำเปรียบเทียบกับกลุ่มที่บ้ำละครไปดูกัน กับกลุ่มที่เค้ำ
ทั่วไป เหมือนกับว่ำเค้ำมีจริต มีพฤติกรรม 

รัตนพล: ก็จะลง detail นั้นดู วิจำรณ์ในแง่ของงำนศิลปะมำกกว่ำ มำกกว่ำกลุ่มทั่วไป 

ภัทร: แล้วรับฟังควำมคิดเห็นกันดีไหมครับ 

รัตนพล: ก็ไม่เห็นว่ำถึงกับมีทะเลำะกันนะ 

พงศ์พันธ์ : อืม ยกเว้นเรื่องสี ใช่ไหม 

รัตนพล: ยกเว้นเรื่องสี แต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่มำเกี่ยวกับงำนวิจำรณ์ละครอ่ะ มันจะอีก topic หนึ่งแยกไป
ต่ำงหำกเลย 

ภัทร: เห็นว่ำกำรที่มีกลุ่มนี้ท ำให้แบบ...เหมือนกับเรำได้คนคอเดียวกันใช่ไหมครับ 

รัตนพล: ใช่ ก็ได้รู้พัฒนำกำรของงำน เอำจริงๆอย่ำงรุ่นใหม่เลยถ้ำไม่ได้มีหนึ่ง(พงศ์พันธ์)แนะน ำ ก็ไม่ได้ตำมไป
ดูนะฮะ เหมือนละครเด็กเรำดูไม่รู้เรื่อง เคยไปดูงำนเทศกำลละคร ไปดูแล้วไม่รู้เรื่อง อำจจะเป็นเพรำะเรำ out 
ไปแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้ หรือว่ำเค้ำนำมธรรมมำกไปก็ไม่รู้ก็เข็ดเลยไม่กล้ำดู คือหนึ่งเลยเรำไม่ใช่ประเภทจะมำ
เสียเวลำกับเรื่องอย่ำงนี้เป็นช่ัวโมง สองช่ัวโมง มันก็เยอะ มันมีค่ำส ำหรับเรำที่จะไปท ำอย่ำงอื่น 

ภัทร: พอจะบอกได้ไหมครับว่ำทำงกลุ่มก็เหมือนช่วยคัดกรอง 

รัตนพล: ใช่ 

ภัทร: ในส่วนหนึ่งเรำอยำกไปดูอยู่บ้ำงแหละ แต่ว่ำบำงทีเวลำเรำก็มีค่ำ ถ้ำเกิดว่ำมีคนช่วยคัดกรองแนะน ำ
โปรแกรม 

รัตนพล: ขนำดไกลจริงๆอย่ำง ม.กรุงเทพยังถ่อไปดู เพรำะไปดูแล้วโอเคใช้ได้ 
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ภัทร: คือมันก็มีค ำถำมส่วนหนึ่งว่ำ แล้วคนละครอย่ำงในยุคพี่ก็หำยไปไหน เมื่อก่อนมันก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่ง
ส ำหรับเยำวชนกรุงเทพ อย่ำง “สู่ฝัน” โรงก็เต็มจนโป่ง แล้วคนกลุ่มนั้นหำยไปไหน ก็น่ำสนใจ 

รัตนพล: อยู่ในวงกำรแหละ ก็ยังท ำโฆษณำท ำอะไรกันอยู่ 

ภัทร: เพียงแต่ขอให้ได้เรื่องที่น่ำสนใจจริงๆก็พร้อมที่จะกลับมำดูรึเปล่ำครับ 

รัตนพล: คิดว่ำพวกนั้นเค้ำคงจะมำดู ไม่รู้ ไม่เคยเห็น แต่ที่ไปดูมำน่ีไม่เคยเห็นเลย 

พงศ์พันธ์ : แต่ผมว่ำเค้ำคงไปดู อย่ำงรัชดำลัย เค้ำคงไปดูแหละ เพียงแต่เรำไม่เห็น 

รัตนพล: เค้ำจะดูเหรอ  

พงศ์พันธ์ : เหมือนมันหลุดไปแล้วใช่ไหมพี่ มัน connect ไม่ติดแล้วใช่ไหม 

รัตนพล: ใช่ connect นี่คืออะไร ในแง่ไหน คือต่อไม่ติด น่ำเสียดำยเวลำมำกกว่ำ มันจะรู้สึกอย่ำงนั้นรึเปล่ำ 
หรือถ้ำจะไปดูก็ไปดูในแง่ได้รับเชิญได้อะไรอย่ำงนี้ หรือว่ำยังคบค้ำสมำคมกันอยู่ 

ภัทร: แล้วปัจจัยที่คนกลุ่มนี้จะกลับดูละครอีก น่ำจะมีอะไรบ้ำงครับคุณภำพ ควำมสนุก 

รัตนพล: ดี.....ใช่ คุณภำพดูสนุกดูแล้วปวดหัวไม่เอำ แต่อย่ำง “ค ำพิพำกษำ” นี่โอเค ดูแล้วปวดหัวบ้ำงแต่ก็ยัง
รับได ้

ภัทร:คือ credit ของคนท ำที่สั่งสมมำมีส่วนบ้ำงไหมครับ เหมือนเรำเคยดูเรื่องนี้ของเค้ำมำแล้ว 

รัตนพล: ใช่ ใช่ เพรำะเรำไม่รู้จักแล้วไงครับ เรำก็เลือกคนที่เรำรู้จักตรงนี้ 

ภัทร: แล้วเคยได้ไปดูนำฏศิลป์บ้ำงไหมครับ 

รัตนพล: พี่ไม่ค่อยดูนำฎศิลป์ พี่แก้กจะดูมำกกว่ำ 

พงศ์พันธ์ : อย่ำงพี่โจ้เค้ำเคยช่วยท ำ อย่ำงมณเฑียรเค้ำก็ท ำมำก่อน แต่ผมก็ไม่รู้นะ จนกระทั่งคบไปเรื่อยๆ ปีที่
หนึ่งที่สองนี่ยังไม่รู้ว่ำพี่โจ้ท ำละครมำก่อน 

ภัทร: แต่คุ้นหน้ำใช่ไหมครับ 

พงศ์พันธ์ : คุ้นหน้ำ...แต่ก็แบบ อ้ำว! พี่โจ้เล่นด้วยเหรอ เรำก็ไม่รู้ครับ เค้ำก็เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่ง แบบว่ำเค้ำ
ก็ดูออกในกำรผ่ำนกระบวนกำร เวลำดูเค้ำก็จะรู้ว่ำคนน้ีกว่ำจะเล่นได้อย่ำงนี้ ต้องแบบนี้ แบบนี้  

ภัทร: แล้วมองตัววงกำรในปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ 
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รัตนพล: ก็ดีนะ ก้ำวไปเยอะ เด็กใหม่ๆที่เก่งก็เยอะ แต่มันต้องผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้อีกเนำะ 

ภัทร: ดูลัดข้ันตอนไปบ้ำงรึเปล่ำครับ 

รัตนพล: อย่ำงคนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ แต่ว่ำก็โอเคนะคือมันมีกำรพัฒนำข้ึนเยอะ อย่ำงแค่อ่ำนบทกวี บทละครของ
หนึ่งอ่ะ ก็ก้ำวข้ึนมำถึงขนำดเกือบจะเป็นละครแล้วใช่ไหม สมัยก่อนมันก็คือแค่อ่ำนบทอย่ำงเดียว 

ภัทร: แล้วฝีมือสู้ได้ไหมครับ 

รัตนพล: ได.้..ที่เก่งก็เก่งเลย 

ภัทร:ช่วงนั้นที่แจมมณเฑียร ด้วยเหตุผลอะไรครับ ไฟยังติดมำจำกสมัยอยู่ชมรมหรืออย่ำงไรครับ 

รัตนพล: เล่นต้ังแต่เรียนแล้วครับ ก็เล่นเรื่องแรกๆของมณเฑียร เป็นเรื่องที่สองมั้งครับของมณเฑียร เรื่องที่
สองหรือสำมนี่แหละ 

ภัทร: เล่นหลำยเรื่องไหมครับ 

รัตนพล: เล่นอยู่สำมเรื่อง 

ภัทร: แล้วมองย้อนหลังกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว วงกำรช่วงนั้นเป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ เกิดจำกกำรรวมตัวของคน 
ซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่รอดได้ด้วยอำชีพรึเปล่ำ 

รัตนพล: ไม่ได้ครับ สมัยนั้นไม่ได้เลย ไม่พอฮะเพรำะว่ำค่ำตอบแทนไม่คุ้ม ไม่เหมือนสมัยนี้  

ภัทร: มณเฑียรก็ยังไม่ได้? 

รัตนพล: ไม่ได้ ถ้ำรวมแล้วน่ำจะได้ แต่ว่ำมันเล่นเป็นเดือนนะฮะ ในแต่ละครั้งละครพวกนี้เล่นวน 2-3 อำทิตย์ 
อำทิตย์ละ 2-3 รอบ อันน้ันเล่นกลำงคืนนะฮะ เทียบกันถ้ำหำรรอบก็ไม่ได้ ไม่คุ้มกัน 

ภัทร: แม้กระทั่งในยุคสมัยมณเฑียรเอง ส่วนหนึ่งก็เป็นเพรำะใจรักมำกกว่ำใช่ไหมครับ 

รัตนพล: ใจรัก คือยังเรียนอยู่ไปเล่นก็ได้รำยได้พิเศษเพิ่ม จบมำท ำงำนเงินเดือนตอนนั้นก็เหมือนยังไม่เยอะ ก็
ได้ค่ำกินขนม แต่เมื่อก็ท ำงำนเยอะข้ึนภำระรับผิดชอบเยอะข้ึน เพรำะเล่นมณเฑียรมันเลิกเที่ยงคืนกว่ำจะกลับ
บ้ำนก็ตีหนึ่งตีสอง ท ำงำนเช้ำ office hour มันไม่ได้ 

ภัทร: แล้วตอนนี้หำควำมรื่นรมย์ส่วนใหญ่ให้กับชีวิตส่วนใหญ่จำกอะไรครับ ทั้งสื่อละคร ดูหนังภำพยนตร์ 
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รัตนพล: ของพี่จะดูหนังดูละคร แต่ส่วนใหญ่สมัยก่อนคนที่จะมำก็จะดูเหมือนเป็น key keyคนที่เข้ำไปอยู่ใน
มณเฑียรก็จะเป็น key keyของยุคนั้นน่ะฮะ เพรำะคนที่เป็นผู้จัดเนี่ย อย่ำงสมัยพี่คนที่เป็นผู้จัดคือคุณเพิ่มพล 
เชยอรุณ เค้ำมำดูเรำเล่นละครมหำวิทยำลัย แล้วเค้ำถึงดึงตัวเรำไป 

ภัทร: ย้อนกลับมำเรื่อง Facebook นิดหนึ่งอ่ะครับ แม้ว่ำเป็นกลุ่มปิดเองก็ตำมก็อำจจะมีสมำชิกบำงคนที่เรำ
คุ้นเคยมำกน้อยต่ำงกัน มีวิธีที่จะตัดสินใจในกำรแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละกระทู้หรือแต่ล ะ comment 
อย่ำงไรบ้ำงไหมครับ หรือว่ำสบำยๆ ไม่ซีเรียส 

รัตนพล: สบำย สบำย ไม่ซีเรียสครับ แต่ว่ำเรื่องกำรเมืองเนี่ยจะไม่ใส่ลงไปใน Facebook  

ภัทร: แต่เรื่องละครเต็มที่รึเปล่ำครับ 

รัตนพล: ก็ใช่ครับก็ไม่รู้นะ ส่วนตัวตอนนี้เห็นว่ำ Facebook เป็นตัวแทนอันหนึ่งที่ท ำให้สังคมแตกแยก เรื่องสี
นี่แหละ 

ภัทร: ในเรื่องกำรแสดงควำมคิดเห็นในเชิงละคร ยังไม่มีประสบกำรณ์ไม่ประทับใจกลับมำ 

รัตนพล: ไม่มี พวกงำนศิลปะเรำไม่มีผิด ไม่มีถูก 

พงศ์พันธ์ : พี่ไม่ได้เล่น Pantip  

รัตนพล: ไม่ดูด้วย ไม่ชอบ 

พงศ์พันธ์ : ตอนที่มำครั้งแรกๆ แล้วพี่รู้ว่ำมีกลุ่มอย่ำงนี้ พี่รู้สึกอย่ำงไร ตอนที่มำเจอกันครั้งแรกงงๆไหมครับ 

รัตนพล: ไม่งง ไม่งง คือก็เป็นกลุ่มเพื่อน เป็นเพื่อนกันก่อน เหมือน... 

พงศ์พันธ์ : ไปดูละครกันใช่ไหมครับ 

รัตนพล: ใช่ๆ เป็นกลุ่มเหมือนๆกัน 

ภัทร: แล้วตอนนั้นคิดบ้ำงไหมครับว่ำกำรแสดงควำมคิดเห็นในคอมพิวเตอร์เนี่ย มันจะมีควำมเหมือนควำมต่ำง
กับเวลำเรำคุยหลังดูละครเสร็จ 

รัตนพล: ต่ำงกันแน่ เพรำะมันออกอำกำศ  

ภัทร: ก็มีส ำนึกอยู่ในน้ีว่ำ ใครก็เข้ำมำอ่ำนได้ 

รัตนพล: โอ้ย อันน้ีเป็นส ำนึกที่แบบ...รู้ตัวว่ำตัวเองพูดใน Public 
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ภัทร: ก็ยังพิจำรณำว่ำ Facebook ก็ยังมีพื้นที่เป็นสำธำรณะอยู่ใช่ไหมครับ 

รัตนพล: ครับ 

พงศ์พันธ์ : ถึงแม้จะเป็นกลุ่มปิดก็ตำม 

ภัทร: แล้วตอนนี้ ต่อปีก็ดูประมำณ 10 เรื่อง ถึงไหมครับ 

รัตนพล: น้อย ไม่ถึงหรอกแต่ถ้ำปีนี้อำจจะถึงแล้ว เก็บไป 4เรื่องตั้งแต่ครึ่งปีแรก 

ภัทร: เรื่องล่ำสุดน่ีดูเรื่องอะไรเหรอครับ 

รัตนพล: เรื่องล่ำสุดเหรอฮะ Wicked ดูที่ลอนดอน 

ภัทร: ในฐำนะที่เคยท ำอยู่ในวงกำรมำบ้ำง แล้วครำวนี้ก็เหมือนกับว่ำเป็นคนดู ถ้ำเกิดว่ำมองภำพรวมคน
กรุงเทพแล้วกันนะครับ ยังไม่ต้องถึงคนไทยก็ได้ ดูละครเวทีส่วนใหญ่แล้วยังเป็นกำรดูเพื่อควำมบันเทิง ทีนี้มัน
มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมบันเทิงที่เข้ำไปดูในที่เป็นละครเวทีกับที่เป็นภำพยนตร์ ละครเวทีมันให้อะไรที่
ภำพยนตร์ตอบสนองเค้ำไม่ได้รึเปล่ำครับ 

รัตนพล: ควำมสด พี่ว่ำก็ดีนะ ถึงแม้ใครจะว่ำกำรตลำดแต่อย่ำงน้อยเค้ำก็ได้ดูงำนที่สด และถึงอย่ำงน้อยจะ
ตลำดแค่ไหน คนท ำก็ยังมีใส่สำรเข้ำไปในละครเรื่องนั้น ทั้งblocking ทั้งไฟ ทั้งฉำก ซึ่งมันไม่เหมือนกันงำน
ภำพยนตร์อยู่แล้ว  

ภัทร: ก็ยังถือว่ำเป็นศิลปะที่มีควำมละเมียดละไมขึ้นมำอีกนิดหนึ่ง 

รัตนพล: ใช่ ใช่ 

ภัทร: เปรียบเทียบกับที่เคยท ำสมัยก่อน คิดว่ำตอนน้ีวงกำรใส่ส่วนของควำมเป็นโครงสร้ำงระบบเนี่ยคิดว่ำเค้ำ
อยู่ตัวของเค้ำรึเปล่ำ 

รัตนพล: ยังหรอก ยังก็ยังต้องโปรโมทน่ำดู 

ภัทร: ก็ยังมีควำมเป็นมือสมัครเล่นอยู่บ้ำง 

รัตนพล: อ๋อ สมัครเล่นอยู่บ้ำง หมำยถึงยังไงฮะ 

ภัทร: คือมีควำมเป็นมืออำชีพข้ึนมำกว่ำสมัยก่อนไหมครับระบบกำรจัดกำร อะไรอย่ำงนี้ 
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รัตนพล: ใช่ แล้วก็ ก็ไม่ได้ดูถูกรัชดำลัยนะ มันท ำให้งำนมันกว้ำงข้ึนแล้วเค้ำก็โปรโมทท ำให้งำนมันรู้จักในวง
กว้ำงขึ้น แล้วแม้แต่เด็กๆที่เค้ำไปดูเค้ำก็ต้องสร้ำงควำมประทับใจ เหมือนพี่สมัยก่อนตอนเรียนมัธยมประทับใจ
ละครเวที เพรำะได้ไปดูเวทีของพี่หง่ำว(ยุทธนำ มุกดำสนิท)ท ำ 

ภัทร: เรื่องอะไรเหรอครับ 

รัตนพล: หมอผีครองเมือง...วันหนึ่งอยำกจะท ำ อยำกจะเล่นอยู่บนนั้น ซึ่งเด็กๆที่ไปดูแล้วยิ่งอันนี้มันสร้ำง
ควำมประทับใจมำกกว่ำ ด้วยของคุณบอยโปรดักช่ันเค้ำดีกว่ำ มันประทับใจ มันก็จะสร้ำงแรงบันดำลใจให้เด็ก
รุ่นต่อไป 

ภัทร: ท ำให้ฐำนของคนดูมันเติบโตข้ึนได้ 

รัตนพล: ใช่  

ภัทร: คือเมื่อก่อนคนดูละครเวทีอำจจะจ ำกัดอยู่ในแวดวงนักศึกษำ 

รัตนพล: ยังเปิดทฤษฎี เปิด text เอำมำเรียน มำเล่นกันอยู่ 

ภัทร: แต่ตอนนี้มันได้เข้ำถึงฐำนคนดูกลุ่มอื่นๆได้ง่ำยข้ึนด้วย ซึ่งก็รับได้ใช่ไหมครับ มีบำงคนเค้ำบอกมำ
เหมือนกันว่ำกลัวว่ำ...ถ้ำพูดตรงๆ คืออย่ำงรัชดำลัยมันจะสร้ำงควำมเข้ำใจที่ผิด หรือในบำงประเด็นว่ำละคร
จะต้องเป็นลักษณะนี้เท่ำนั้น 

รัตนพล: แต่ถ้ำเด็กที่ประทับใจนี่ ถ้ำเค้ำก้ำวลึกลงไปของเค้ำเอง เค้ำก็จะไปได้เรื่อยๆ ถูกไหมฮะ เหมือนคนดู
หนังสมัยก่อนเค้ำโตมำจำกหนังน้ ำเน่ำกันทั้งนั้น คนท ำหนังยุคนี้ก็ดูหนังดอกดินมำ 

ภัทร: มีพัฒนำกำรของเค้ำไป 

รัตนพล: ใช่ครับก็เหมือนเป็นแรงบันดำลใจให้เค้ำ คนไหนที่จะลงลึกไป เค้ำก็ไปต่อ ลึกได้แค่ไหนก็ตำม
ศักยภำพ 

พงศ์พันธ์ : พี่ว่ำในควำมคิดเค้ำแบบว่ำละครรัชดำลัยแบบว่ำ อืม....ไรเงี้ย 

รัตนพล: คือเรำเอง เรำไม่อะไร แต่ถ้ำคนวงกว้ำงมันก็สร้ำงอย่ำงที่บอกสร้ำงอนำคตได้ 

พงศ์พันธ์ : แต่พี่ไม่ชอบนี่ โดยส่วนตัวก็ไม่ได้แบบว่ำชอบละครของคุณบอย 

รัตนพล: ไม่รู้อ่ะ ก็เป็นบำงเรื่องที่ดูได้ แต่ก็ไม่ใช่บอยก ำกับไงหรือบอยเค้ำรู้marketing มำกขึ้นก็ไม่รู้  
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ภัทร: ก็ได้ประเด็นมำกพอสมควรแล้วครับ น่ำสนใจว่ำคนที่เคยอยู่กับวงกำรมำซักพัก ซึ่งพี่ก็เป็นตัวละครที่ผม
ขำดอยู่ในงำนวิจัย คนที่เคยท ำอยู่แล้วก็หำยไปแล้วก็กลับมำมองภำพของวงกำรในปัจจุบันหรือว่ำแม้กระทั่ง
มองภำพวงกำรในอดีตจำกมุมมองปัจจุบัน มองว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง ก็มันก็มีค ำถำมมำอยู่ตลอดว่ำคนที่เข้ำมำใน
วงกำรนี้ ซึ่งน่ำจะกลำยมำเป็นฐำน อย่ำงน้อยกลำยมำเป็นฐำนคนดูให้สิ่งที่เกิดข้ึนในปัจจุบันน้ีมีรึเปล่ำ  

รัตนพล: ยังมีนะ พี่จอบเค้ำก็ยังดูอยู่นะ พี่จอบ (วันชัย ตันต.ิ.....  อดีตสมำชิกชมรมกำรละครธรรมศำสตร์ ที่
ปัจจุบันเป็นผู้บริหำรของสถำนีThai PBS) พี่กลม 

 

--------------------  
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ภาคผนวกที่ 24 
สัมภาษณ์ อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ 

นักวิจารณ์ละครเวทีและภาพยนตร์อาวุโส  
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บทสัมภาษณ์อ.กิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิณ – นักวิจารณ์ละครเวทีและภาพยนตร์อาวุโส 
สัมภาษณ์โดย ภัทร ด่านอุตรา 
วันท่ี 23มกราคม 2556  
 
 

ถำม  เขียนคอลัมน์วิจำรณ์ละครเวทีที่นิตยสำรสีสันมำได้กว่ำ2 ปีแล้วใช่ไหมครับ  

ตอบ ก็ประมำณนั้น 

ถำม  คุณทิวำ (สำรจูฑะ – บ.ก.) ชวนหรือว่ำอย่ำงไร 

ตอบ คือหนึ่งก็ทิวำชวน  ชวนให้ไปเขียนแต่ก็ไม่ได้บอกว่ำจะเขียนอะไรมีพื้นที่ให้แล้วแต่เรำจะ
เขียนก็ได้ ทีนี้ก็อยำกเขียนให้ละครเวทีเพรำะว่ำคนเขียนน้อย เป็นศิลปะสำขำหนึ่งที่ไม่
ค่อยมีคนเขียนถึง 

ถำม  ตอนแรกมองทิศทำงว่ำจะเน้นเขียนถึงละครproductionเล็กๆเลยไหมครับ  

ตอบ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะ  ก็คือเรำได้ดูละครมำทุกอย่ำง... อะไรต่ออะไรก็ดู  ก็รู้สึกว่ำมันน่ำ
เขียน จริง ๆ เมื่อก่อนนี้ก็เขียนบำงครั้งไม่ได้ประจ ำ  เขียนลงกรุงเทพธุรกิจ (คอลัมน์
นำฏกรรม) หน้ำจุดประกำย  ก็เคยเขียนตอนนั้น  ไม่ได้เขียนประจ ำ คือมีอะไรที่
อยำกจะเขียนก็เขียน  พอดีทิวำมำชวน... 

ถำม  แต่ที่ว่ำมำให้ควำมส ำคัญบ้ำงกับพวกละครเด็ก ๆ หรือละครโรงเล็ก ๆ ก็คือว่ำ พอเขียน
ไปก็เป็นไปเอง 

ตอบ เขียนไปแล้วมันเป็นไปเอง  แบบว่ำเวลำไปดูพวกละครอำชีพ  พวกมะขำมป้อม พวก
อะไรท ำเขำก็ดี เขำก็สมบูรณ์แบบ อยู่ตัวแล้ว ทีนี้พอไปดูละครเด็ก ๆ คือบำงทีเด็ก ๆ 
เขำไม่มีอะไรเลย แล้วต้องใช้ตัวมันเอง แล้วเรำเห็นควำมตั้งใจของเขำ  แล้วที่ส ำคัญเลย
ก็คือไปพบเสน่ห์ในควำมใสของเด็ก เขำเล่นไม่เป็นนะ เขำเล่นละครไม่เป็น แต่ว่ำมันมี
ควำมจริง มันมีควำมจริงกับบทที่มันเล่น  
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ถำม  บำงคนอำจจะมองว่ำละครในชมรมตำมสถำบันกำรศึกษำเป็นแค่แฟช่ันแต่ เดี๋ยวนี้ก็
แพร่หลำยไปถึงโรงเรียนแล้ว และจริง ๆ แล้วละครรูปแบบนั้นก็ต้องกำรบทวิจำรณ์
เหมือนกัน แล้วได้feedbackจำกน้อง ๆ มำอย่ำงไรบ้ำง 

ตอบ คือเวลำมีอะไรเขำก็จะคอยบอก มีละครเขำก็จะบอกทุกที แสดงว่ำเขำคงชอบที่เรำ ... 
อย่ำงตอนนี้ที่ดูเป็นประจ ำเลยก็มีของโรงเรียนอัสสัมชัญกับสวนกุหลำบ วชิรำวุธวิทยำลยั
ที่อื่นก็มีบ้ำง นี่หมำยถึงเด็ก ๆ  เด็กเลยเด็กมัธยม แล้วก็มีพวกเทศกำลละครเด็ก  

ถำม  น้อง ๆ รุ่นใหม่เขำมีทัศนคติอย่ำงไรกับค ำวิจำรณ์บ้ำงไหม 

ตอบ ก็ไม่เคยถำมเขำนะว่ำรู้สึกอย่ำงไร  แต่โดยส่วนตัวเองแล้ว เคยมีครูดูก (อ.นพีสี เรเยส – 
ม.มหิดล) ครูบอกว่ำผมวิจำรณ์ด้วยควำมเมตตำ เด็ก ๆ มัธยม เด็กมหำวิทยำลัยเขำ
ต้องกำรก ำลังใจ  คือจริง ๆ มันจะมีแฝง ๆ อยู่ว่ำตรงนี้มันยังไม่ดี อะไรต่ออะไรมันก็มี
บอก ถ้ำเผื่ออ่ำนจริง ๆ ก็จะรู้  หรือว่ำอย่ำงบำงทีไปดูแล้วก็คุยกันเลยเดี๋ยวนั้น  อันนี้ก็
จะพูดค่อนข้ำงตรง ว่ำตรงจุดน้ียังไม่ดีนะ   

ถำม  ตอนนี้ ซึ่งจริงๆก็มีมำระยะหนึ่งแล้ว ที่มีละครเป็นกลุ่ม ๆ ในมหำวิทยำลัยและใน
โรงเรียนที่มำกข้ึนอย่ำงเป็นที่น่ำสังเกตนี่เป็นเพรำะอะไร ท ำไมละครเวทีถึงได้รับกำร
ตอบรับจำกเยำวชนเหล่ำน้ี 

ตอบ ไม่แน่ใจว่ำมันเริ่มได้อย่ำงไร เข้ำใจว่ำเด็ก ๆ ไปดูละครแล้วเกิดชอบ  เพรำะว่ำหลำยครั้ง
ไปดูละครแล้วก็เห็นเด็กๆ มำ อีกอันหนึ่งก็คือมีกำรเปิดอมรมส ำหรับเด็กเลย  ทำง
มะขำมป้อมเขำก็ท ำ ทำงโรงเรียนเขำก็ส่งเสริม สสส .ก็ส่งเสริมก็สนับสนุน ก็เลย
แพร่หลำยไป เด็กก็เลยอยำกท ำกัน 

ถำม  ถ้ำให้เปรียบเทียบกระแสกำรท ำละครเวทีกับกระแสท ำหนังสั้น  

ตอบ หนังสั้นมันยังมีจุดประสงค์นะ  คือเมื่อก่อนเลยนี่ . หนังสั้นเขำจะเอำไปท ำหนังยำวต่อ 
อยำกท ำหนังยำวต่อ  แต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว  ก็มีที่ส่วนหนึ่งไปท ำหนังยำว ส่วนหนึ่งก็
ยังท ำหนังสั้นต่อ  คือเขำมีจุดประสงค์ว่ำเขำจะท ำต่อ ท ำหนังสั้นตอนนี้ในก็เลี้ยงตัวได้
แล้ว  แต่ว่ำเด็กรุ่นน้ีผมว่ำแทบจะไม่มีเลยนะที่คิดจะไปท ำละครต่อ  น้อยมำกเลย 

ถำม  แล้วเขำมำท ำเพรำะว่ำอะไร  
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ตอบ เขำอำจเกิดมีแรงบันดำลใจอะไรสักอย่ำงหนึ่ง เป็นต้นว่ำมีคนไปอบรมอะไรอย่ำงนี้ก็เลย
อยำกท ำข้ึนมำ 

ถำม  อย่ำงนี้จะมีผลดีผลเสียต่อทัศนคติต่อศิลปะแขนงนี้อย่ำงไร ก็ดูว่ำละครเป็นเพียงสนำม
ทดลองลองของไปเรื่อย ๆ หรือเปล่ำ ? 

ตอบ ก็ไม่ใช่นะ ส่วนหนึ่งก็คือผมว่ำสิ่งหนึ่งที่เรำต้องกำรคือคนดู  เด็กพวกนี้พอเขำมำท ำละคร
เองแล้วเขำจะรู้จักละครต่อไปเขำจะไปดู ละครอย่ำงมีควำมเข้ำใจมำกขึ้น แล้วบำง
ทีเด็กเหล่ำน้ีเรำอย่ำประมำทนะ  อย่ำงมีกำรแสดงหนังใหญ่ที่ได้ไปดูมีเด็กอะไรไม่รู้จำก
มูลนิธิอะไรก็ไม่รู้มำ คงได้ต๋ัวฟรีมำ มีครูพำมำ เด็กประมำณ 7-8 คน เด็กสนุกมำก นั่งอยู่
ข้ำงหลังผมพอดีเลย  พอเด็กกลุ่มนี้กลับไป ในกำรแสดงถัดมำ ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ำมำ
แทนก็คือเด็กวัดหนังใหญ่ที่เพิ่งแสดงเสร็จมำเป็นคนดูแทน  แล้วก็มำหนังแถวหลังผมอีก  
พวกเขำสนุกกันนั่งหัวเรำะอะไรต่ออะไร  พวกผู้ใหญ่ก็นั่งกันเคร่ง ว่ำที่ดูอยู่นี่มันคืออะไร  
มันหมำยควำมว่ำอะไร  พิเชษฐ์(กลั่นช่ืน – ผู้ก ำกับ) จะบอกอะไรข้ำงใน  แต่เด็กพวกนี้
ไม่เลย  ดูกันสบำย  ก็อยำกไปคุยกับเชษฐ์ว่ำกำรแสดงของเขำมันสำมำรถสื่อถึงกันได้  
มันมีอะไรบำงอย่ำงที่มันเช่ือมโยงกันได้  แล้วมันก็ดูสบำยและสนุกด้วย 

ถำม  กำรที่เขียนบทควำมเกี่ยวกับทำงด้ำนละครนี้  แต่ก่อนนี้นอกจำกที่เคยเขียนให้จุด
ประกำยเหมือนเคยเขียนในวำรสำรโลกหนังสือในสมัยหลำยปีก่อนด้วยหรือเปล่ำครับ   

ตอบ ก็มีนะเป็นระยะๆ รู้สึกจะหลำยที่แล้วแต่ว่ำใครเขำจะให้เขียน ในแพรวก็เคยเขียน 

ถำม  กับหนังสือของอำจำรย์รวีวรรณ(ประกอบผล) นิตยสำร‘รมย์’ 

ตอบ รมย์นั้นเขียนเลย เขียนเฉพำะละครเวทีเลย รำวปีกว่ำ ๆ ซึ่งผมก็เขียนถึงละครนักเรียน
ตั้งแต่รมย์แล้วนะเพรำะว่ำจ ำได้มีเรื่องหนึ่งไปดูของสวนสุนันทำ และก็มีเรื่องอื่น ๆ ด้วย 

ถำม  กำรได้เขียนกับศิลปะที่เป็นละครเวทีกับภำพยนตร์มีเทคนิคต่ำงกันหรือมีวิธีต่ำงกัน
อย่ำงไร  

ตอบ คือเนื้อที่มันจ ำกัด  หนังส่วนมำกจะเขียนในแง่กำรตีควำมในส่วนเทคนิคจะน้อย  แต่
ละครนี่ไม่ใช่เลย  ละครต้องพูดถึงเทคนิค เขำท ำยังไงอะไรต่ออะไรอย่ำงนี้   ครูแอ๋ว(อ.
อรชุมำ ยุทธวงษ์)เขำก็บอกผมถ้ำละครไม่พูดถึงเทคนิคแล้วจะไปพูดถึงอะไร 

ถำม  เทคนิคนี่คืออะไรครับ Acting กำร Design   
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ตอบ ใช่ Acting Styleในเรื่องของฉำก แสง  คืออะไรต่ออะไรพวกนี้  คือจะไปเน้นอะไรพวกนี้  
ซึ่งหนังก็จะน้อย 

ถำม  กำรตีควำมที่ว่ำน่ีเกี่ยวกับเรื่องรำว  ประเด็นที่น ำมำเสนอ theme ฉำก  

ตอบ ใช่ส่วนมำกก็จะเป็นแบบนั้น  แล้วคนเขียนหนังส่วนใหญ่ก็จะเขียนแบบนั้น  จะไม่ค่อย
พูดถึงเรื่องมุมกล้อง หรือแสง หรืออะไรต่ออะไรอย่ำงนี้ 

ถำม  มีข้อสังเกตข้ึนมำว่ำเป็นส่วนหนึ่ง  ว่ำบทวิจำรณ์ด้ำนภำพยนตร์มีเยอะ  ส่วนหนึ่งเป็น
เพรำะคนดูเยอะ  อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพรำะว่ำมันมีเรื่องรำว มีกำรเล่ำเรื่องที่อยู่ในหนัง
รองลงมำก็อำจเป็นละครกับวรรณกรรมก็ดูเหมือนทัศนศิลป์กับดนตรีที่จะมีผลงำน
วิจำรณ์ออกมำค่อนข้ำงจ ำกัด  เพรำะว่ำเป็นเรื่องของเทคนิคแท้ ๆ เลย คนนอกคงจะไป
แตะต้องอะไรเขำล ำบำก 

ตอบ ก็เรียงมำเป็นล ำดับนะ  บทวิจำรณ์หนังนี่แตะเทคนิคน้อยที่สุดเลย รองลงมำเป็นละคร  
ดนตรีทัศนศิลป์  

ถำม  ในฐำนะนักวิจำรณ์อำวุโส  มีโอกำสสัมผัสกับโลกอินเตอร์บ้ำงไหมครับ  มีเฟซบุ๊กส่วนตัว 
มีบล็อก  

ตอบ ไม่มีๆ ผมไม่มีเลย แต่ว่ำผมสมัครเฟซบุ๊กไว้นะ แต่ว่ำไม่เคยไปท ำอะไรกับมัน  ทีแรกก็กะ
ว่ำมีตั้งแต่ Hi5 แล้วมี Hi5 ซึ่งเรำอยำกเขียนอะไรเรำก็เขียนลง ซึ่ง Hi5 นี่มันท ำได้ Hi5 
สำมำรถเขียนยำวได้  ถ้ำยำวเกินไปก็ต่อในบล็อก ต่อไปได้  แต่ในเฟซบุ๊กนี่มันท ำไม่ได้  
ตอน Hi5 นี่ผมก็จะเล่นจริง ๆ แต่ว่ำเฟซบุ๊กนี่ท ำอะไรไม่ได้เลยก็เลยทิ้งไว้เฉย ๆ แต่ว่ำ
อำศัยส ำหรับกำรค้นข้อมูลแบบให้พอมีaccount  

ถำม  มองเห็นข้อจุดเข็งและจุดอ่อนของกำรสื่อสำรผ่ำนอันน้ีอย่ำงไรบ้ำงมั้ยครับ  ที่เดี่ยวนี้คน
เริ่มไปเผยแพร่บทวิจำรณ์ในอินเตอร์เนตเยอะข้ึน เช่นในเฟซบุ๊ก 

ตอบ คือมันทันไง  แล้วอีกอย่ำงหนึ่งนะที่อยำกจะบอก  อย่ำงเวลำผมวิจำรณ์นะ  ผมอยำกให้
คนไปดูไม่ว่ำจะเป็นหนังหรือละคร ผมอยำกให้คนไปดูเขียนก่อนละครออกโรง  
เพรำะฉะนั้นถ้ำเกิดลงทำงอินเทอร์เน็ต สมมุติผมดูค่ ำน้ี ตอนดึกผมเขียนลงได้เลย  แล้วก็
มีคนอ่ำน  แล้วเขำก็สำมำรถคนเอำพวกนี้เข้ำไปดูได้  จริง ๆ แล้วที่ผมเขียนก็คือผมไม่ได้
ตั้งใจเขียนให้คนท ำอ่ำน  ผมตั้งใจเขียนให้คนดูอ่ำน   
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ถำม  เพื่อชักชวนให้คนไปดูกัน  

ตอบ ชักชวนให้เขำรู้จักงำนนี้ 

ถำม  ซึ่งอินเตอร์ช่วยตอบสนองประกำรนี้ได้ดี 

ตอบ ยังอยำกท ำบล็อกอย่ำงที่บอก 

ถำม  มีประเด็นเรื่องควำมสั้นควำมยำวก็มีกำรพูดถึงอยู่บ้ำงเหมือนกัน  กลำยเป็นว่ำตอนนี้
กำรแสดงออกควำมเห็นคิดเห็นมันสั้นไปไหม 

ตอบ มันสำมำรถจะไปออกทำงบล็อกได้เต็มที่  อย่ำงของแก่(ณัฐพัชร วงษ์เหรียญทอง – นัก
วิจำรณ์ละครเวที) เขำก็มีเฟซบุ๊กแล้วก็มีบล็อกก็จะลิ้งค์ให้ไปอ่ำนที่บล็อกต่อ 

ถำม  คิดว่ำยังมีโครงกำรว่ำอยำกท ำบล็อกอยู่ใช่ไหมครับ   

ตอบ ก็อยำกจะท ำนะ 

ถำม  คิดว่ำในบล็อก อยำกจะมีอะไรบ้ำง   

ตอบ ก็ยังไม่รู้ เหมือนกัน  กำรที่จะท ำให้บล็อกมันน่ำสนใจ คือพอถึงข้ันที่ว่ำผมไม่สนใจ
ข่ำวสำรแล้ว  พวกข่ำวดำรำข่ำวอะไรต่ออะไรไม่สนใจแล้ว  แต่พวกนี้มันจะเป็นลูกเล่นที่
จะท ำให้คนเข้ำมำอ่ำน  ถ้ำจะมีข่ำวก็แค่ข่ำว... ละครนี้จะเล่นเมื่อไร.... ก็จะเล่นได้แค่นั้น   

ถำม  แล้วในส่วนของบทควำมที่ลงในนิตยสำรสีสันนี้รู้สึกไหมครับ  ด้วยควำมที่ยอดพิมพ์มี
จ ำกัด แล้วกำรออกวำงแผงช้ำ กระแสตอบรับก็จ ำกัด คิดว่ำจะเอำบทควำมเหล่ำนั้นมำ
เผยแพร่ซ้ ำในอินเตอร์เนตซ้ ำไหมครับ   

ตอบ ก็อยำกนะ  คือจริง ๆ ผมสมัครบล็อกไว้แล้วนะ  ก็กะจะcopyแล้ววำงลงเลย  แล้วมัน
ท ำไม่ได้ คือมันต้องพิมพ์ใหม่หมด เพรำะว่ำตอนน้ีก็คือสิ่งพิมพ์มันช้ำ มันกลำยเป็นเรื่อง
ช้ำไปแล้ว  อย่ำงผมเขียนให้จุดประกำย  มันตั้งเกือบอำทิตย์หนึ่งกว่ำจะได้ลง   

ถำม  แต่ก็อำจจะมีคนอ่ำนในบำงส่วนอยู่ 

ตอบ แต่อย่ำงสีสันนะโอเค เพรำะว่ำแนวทำงของเขำคืองำนวิจำรณ์อยู่แล้ว  คนที่อ่ำนคือคนที่
ชอบกำรวิจำรณ์ 

ถำม  ที่จริงกำรด ำรงอยู่ของสีสันก็น่ำสนใจนะครับ   
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ตอบ เขำอยู่ได้อย่ำงไร แสดงว่ำยอดขำยของเขำ...เลี้ยงตัวเองได้....คือถ้ำเกิดเปลี่ยนเป็น
หนังสืออื่น เช่น แมกกำซีนต่ำงๆ เรำรู้ว่ำหนังสือพวกนั้นอยู่ได้เพรำะโฆษณำ  ก็แสดงว่ำ
ยอดขำยไม่สูงเท่ำไรนะจริง ๆ แต่ว่ำสีสันอยู่ได้โดยไม่มีโฆษณำ  

ถำม  ถ้ำเกิดมีเว็บเกี่ยวกับงำนวิจำรณ์หรือข้อมูลข่ำวสำรทำงละครเวที  อยำกให้มีรูปร่ำง
หน้ำตำเป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ  ค ำถำมสุดท้ำยแล้ว  หรือควรมีลักษณะอย่ำงไร  

ตอบ ผมชอบแบบพันธ์ทิพนะ  แต่ไม่อยำกให้เป็นพันธ์ทิพ  คือวิจำรณ์ไปแล้วมีคนมำตอบโต้
ได้  คือตอบกลับได้  แต่ว่ำไม่ใช่แบบพันธ์ทิพ  

ถำม  ไม่ใช่แบบพันธ์ทิพอย่ำงไรครับ  

ตอบ คือประเภทพวกมำกลำกไป  อะไรอย่ำงนี้ 

ถำม  ธรรมเนียมเก่ำของกำรเสวนำหลังกำรแสดงเริ่มกลับมำ  มองว่ำอย่ำงไรบ้ำง 

ตอบ คือส่วนหนึ่งโดยจุดประสงค์ก็คือ  กำรเสวนำก็คือให้คนดูเข้ำใจศิลปะมำกข้ึน  แต่หลำย 
ๆ ครั้งมันจะกลำยเป็นว่ำ นั่งอธิบำยเรื่องให้คนดูฟัง  ซึ่งมันไม่ใช่แล้ว  

ถำม  นี่เป็นธรรมชำติของคนไทยด้วยหรือเปล่ำครับ   

ตอบ คือไม่ใช่เฉพำะคนไทยนะผมว่ำทุกที่  คนดูดูแล้วอยำกจะรู้เรื่อง ดูหนังก็อยำกรู้เรื่อง  ดู
ละครก็อยำกรู้เรื่อง  เพรำะฉะนั้นเวลำดูแล้วเกิดสงสัยอะไรข้ึนมำ  ตรงนี้มันเป็นอะไร
ยังไง  พอเสวนำปั๊บก็จะถำม  คนท ำก็ต้องตอบ  มันเป็นอย่ำงนี้ ๆ นะ  ซึ่งคือผมไม่แน่ใจ
ว่ำคนดูไม่คิดเองหรอ   

ถำม  เปรียบเทียบในกิจกรรมคล้ำย ๆ กันในแวดวงหนังหรือหนังสั้นตำมเทศกำล  มีกำร
แสดงออกในเชิงวิจำรณ์มำกกว่ำไหมครับ 

ตอบ ละครจะมีมำกกว่ำ  หนังอย่ำไปเอำอะไรจำกมันเลย   

---------------------------  
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ภาคผนวกที่ 25 
สัมภาษณ์ อมิธา อัมระนันท ์

นักวิจารณ์ละครเวทีของนสพ.Bangkok Post 
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บทสัมภาษณ์  อมิธา  อัมระนันท์ (นักเขียนวิจารณ์นสพ.Bangkok Post) 
สัมภาษณ์โดย  ภัทร  ด่านอุตรา 
วันท่ี 9 มกราคม2556  
 
 
 

อมิธำ (Amitha Amaranand) เริ่มงำนเขียนประจ ำให้กับนสพ.Bangkok Post ในปีพ.ศ.2549 และ
ได้เริ่มท ำ Blog ช่ือว่ำ Theatre of the Streets เป็นของตัวเองโดยเขียนเป็นภำษำไทยตั้งแต่ช่วงกลำงปีพ.ศ.
2554 โดยเรียนจบ ป.ตรีมำจำก Emerson College สหรัฐอเมริกำเลือกวิชำเอกคู่คือ Writing for Literature 
& Publishing และTheatre Studies เน้นหนักActing/Directingและเริ่มท ำงำนที่ Bangkok Post ทันทีหลัง
เรียนจบจำกต่ำงประเทศขณะที่สัมภำษณ์ได้ท ำงำนประจ ำให้กับวำรสำร Masala ซึ่งเป็นวำรสำรภำษำอังกฤษ
ให้กับชุมชนชำวอินเดียในไทยและยังเขียนบทควำมบทวิจำรณ์ให้กับทำง Bangkok Postเป็นครั้งครำวอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 
ถำม จบแล้วมำท ำที่ Bangkok Post เลยหรือไม่ 
ตอบ ใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คำดว่ำจะท ำงำนด้ำนวิจำรณ์ละครหรืออะไรแค่อยำกเขียนเฉยๆแต่เขำส่งให้ไป

ลองวิจำรณ์โอเปร่ำของอ.สมเถำ (สุจริตกุล) ซึ่งก็ไม่ได้ชอบงำนวิจำรณ์ของตนเองในตอนแรกแต่เขำ
(บ.ก.) ก็บอกว่ำก็ท ำได้ดีนี่ก็เลยจับสำยนี้ประจ ำเลย 

ถำม ไม่คิดเสียดำยว่ำไม่ได้ท ำงำนอยู่ฝั่งเป็นนักปฏิบัติ 
ตอบ ไม่ค่ะตอนน้ันคิดว่ำอยำกเขียนก็เลยไม่คิดเสียดำย 
ถำม ตั้งใจแต่แรกว่ำอยำกเป็นนักวิจำรณ์ 
ตอบ ไม่ค่ะจริงๆไม่รู้ด้วยซ้ ำว่ำอยำกท ำอะไรจริงจังพอมีงำนนี้ข้ึนมำก็เลยลองเขียนดูแล้วก็สนุกตอนแรกก็ไม่

คิดว่ำจะได้เขียนวิจำรณ์ละครเวทีด้วยเพรำะไม่ได้คิดว่ำตัวเองท ำได้ 
ถำม แต่ก็ได้เขียนมำกว่ำแล้ว5-6ปีแล้วไม่เสียดำยสถำนะของกำรที่จะเป็นนักปฏิบัติหรือ 
ตอบ ไม่ค่ะแต่ก็จะมีช่วงแรกๆที่แบบว่ำท ำไมเรำไม่ท ำสิ่งที่เรำเรียนมำหรือว่ำอะไรอย่ำงนั้นซึ่งทุกคนก็คงคิด

อย่ำงนั้นเหมือนกันหมำยถึงว่ำคนที่จบใหม่ก็จะคิดแบบนั้นเหมือนกันเรำจะเอำควำมรู้เรำไปท ำอะไร
แต่ในควำมรู้สึกลึกๆก็ไม่ได้อยำกต้องกำรไปหำงำนแสดงที่เรำอยำกได้หรืองำนแสดงที่เรำต้องกำรจะ
ท ำเหมือนกับว่ำฉันไม่ได้อยำกท ำละครหรือหนังเรื่องนี้แต่ฉันก็จ ำเป็นต้องท ำไปเพรำะว่ำวันหนึ่งฉัน
อำจจะได้งำนที่ดีกว่ำน้ี 

ถำม แล้วมีคนเคยมำชวนไหมเช่นไปเขียนบทหน่อยหรือแปลบทละครให้หน่อย 
ตอบ มีนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรจริงจังที่จะเป็นงำนได้บำงคนก็ถำมว่ำท ำไมจบแล้วไม่ไปอยู่New Yorkไปหำ

งำนท ำ 
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 ซึ่งก็ฟังดูโรแมนติกดูเหมือนกับว่ำเรำต้องสู้ชีวิตดีแต่ว่ำที่เรำต้องเตรียมเผชิญรับคืออะไรละเรำก็ไม่ได้
อยำกไปเป็นเด็กเสิร์ฟ แล้วก็หวังไปวันๆว่ำซักวันหนึ่งจะได้บทที่เรำอยำกได้ สู้ได้ท ำงำนที่เรำรัก และ
เรำอยำกให้เวลำกับมันอย่ำงเต็มที่ ไม่ดีกว่ำหรือ แทนที่จะมำน่ังท ำงำนที่เรำไม่อยำกท ำและหวังว่ำจะ
ได้ท ำงำนที่เรำอยำกได้ท ำ ซึ่งเรำแทบจะไม่มีอ ำนำจควบคุมเลยเรำรู้สึกลงตัวกับชีวิตแบบนี้มีควำมสุข
กับกำรเขียน 

ถำม รู้สึกตนเองเป็นคนแปลกแยกของวงกำรไหมคือได้เข้ำมำในช่วงที่วงกำรละครเวทีไทยค่อนข้ำงที่  
         จะจับตัวมีควำมเป็นกลุ่มก้อนกันบ้ำงแล้วและไม้ได้รู้จักใครมำก่อน 
ตอบ ชุมชนละครเวทีในเมืองไทยเล็กมำกดังนั้นกำรเข้ำไปในสิ่งที่ใหม่ๆก็ต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำใจกันตอน

แรกเรำอำจจะไม่เข้ำใจเขำในแบบที่เขำเป็นแต่เรื่องนี้คิดว่ำเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวกันอยู่แล้ว 
ถำม แล้วจัดกำรกับปฏิกิริยำที่เกิดข้ึนยังไงกับกระแสของเรื่องที่เรำเขียนไป 
ตอบ ก็ไม่ได้มีเยอะ แต่ก็ยำกอยู่แล้วส ำหรับคนอำยุน้อยแล้วต้องท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงควำม

คิดเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีควำมรับผิดชอบที่สูงมำกบำงครั้งเรำก็อำจจะรู้สึกไม่มั่นใจกับกำรแสดงออก
ทำงควำมคิดของเรำบ้ำงแต่เรำก็พยำยำมท ำให้มันมีควำมน่ำเช่ือถือให้มำกที่สุดซึ่งก็เป็นอะไรที่ยำก
เป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้อยู่เหมือนกันแต่ก็รู้มำแต่ทีแรกอยู่แล้วนะว่ำเรำก็ต้องโตไปกับมันเป็นภำวะของกำร
เติบโตของภำวะทำงอำรมณ์(emotionalmaturity)แบบหนึ่งในที่สุดเรำก็ต้องสร้ำงเกรำะซึ่งไม่ใช่
เกรำะที่defensive(เป็นก ำแพงป้องกันตัวเอง)คือเรำต้องยอมรับแล้วว่ำพอมำอยู่แบบนีก้ต็อ้งเตรยีมตวั
ว่ำเรำจะเจออะไรบ้ำงก็ต้องรับมือกับมันให้ได้ก็ต้องกล้ำที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เรำเขียนคิดว่ำเป็นเรื่อง
ของกำรต่อสู้ภำยในตนเอง(inner struggle)มำกกว่ำซึ่งโชคดีที่ยังไม่ต้องมำอยู่ในจุดที่จะต้องสร้ำงงำน
เขียนที่มีคนอ่ำนที่กว้ำงขวำงมำกไม่มีกำรต่อต้ำนจำกสำธำรณะมำก 

ถำม มีเป้ำหมำยข้ันต่อไปนอกเหนือจำกกำรท ำเว็บของตนเองไหม 
ตอบ ตอนนี้ยังไม่รู้ 
ถำม คือยังสนุกกำรเขียนไปเรื่อยๆแบบนี้กับชุมชนละครเวทีที่เล็กๆแบบนี้ 
ตอบ ก็ไม่แน่ใจเพรำะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกสนุกมำกเลยและรู้สึกว่ำมันลงตัวมำกแล้วแต่สักพักหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่ำ

เรำจะเหนื่อยกับมันหมำยถึงว่ำเรำจะเริ่มเบื่อกับมันหรือเปล่ำเพรำะชุมชนละครเล็กในระดับหนึ่ง
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้แต่ณจุดน้ีก็คิดว่ำมันโอเคแต่เผอิญช่วงนี้เวลำที่จะเขียนน้อยลง 

ถำม คิดอย่ำงไรถึงได้มำท ำเว็บ 
ตอบ คิดว่ำเป็นเรื่องภำษำด้วยค่ะพอคนเริ่มเช่ือถือมำกข้ึน(ต่อบทควำมที่เขียนเป็นภำษำอังกฤษในBangkok 

Post)เคยมีควำมรู้สึกว่ำไม่มีใครมำอ่ำนหรอกแต่ก็มีคนอ่ำนแต่ไม่แน่ใจว่ำคนเขำอ่ำนภำษำอังกฤษได้
เข้ำใจลึกซึ้ งมำกขนำดไหนหรือว่ำเ ขำเห็นเรำเขียนเกี่ยวกับเรื่องเขำเขำตัดเก็บไว้เป็นข่ำว
ประชำสัมพันธ์อย่ำงหนึ่งแล้วเขำเข้ำใจงำนหรือเปล่ำแล้วอีกอย่ำงหนึ่งกำรเขียนเป็นภำษำอังกฤษก็
เป็นกำรกันคนตัดคนอ่ำนกลุ่มหนึ่งออกไปเยอะเลยแล้วตนเองก็ไม่เคยเขียนภำษำไทยแบบจริงๆจังๆ
มำก่อนก็เลยอยำกเขียนภำษำไทยซึ่งเรำก็เขียนได้.. แต่ตนเองเรียนที่เมืองไทยถึงแค่ป.6 เลยลองเขียน
เพรำะอยำกรู้ว่ำเรำเขียนภำษำไทยได้ดีแค่ไหน 

ถำม ถือว่ำเป็นแบบฝึกหัดด้วย 
ตอบ ด้วยและเป็นเรื่องของที่คนจะได้อ่ำนมำกข้ึนบล็อกมันเข้ำถึงได้ง่ำยมันไม่ต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์ 
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เรำก็ได้ฐำนคนอ่ำนที่กว้ำงขึ้น 
ถำม แล้วพอได้ท ำแล้วผลออกมำเป็นไง 
ตอบ ช่วงแรกก็รู้สึกอิน(feel involved)กับมันมำกเลย แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่คล่องแคล่วช ำนำญในกำรใช้สื่อ

เว็บมำกและไม่ได้เป็นคนที่สำมำรถรู้วิธีที่จะท ำให้หลำยคนเข้ำไปคลิกเยอะๆ. บำงคนเขำจะรู้วิธีที่ท ำ
ให้สำมำรถเพิ่มจ ำนวนคนอ่ำนให้มำกข้ึนได้อย่ำงไรแต่ก็มีควำมสุขกับมันเหมือนกับว่ำแค่มีคนกด10, 
20, 50 likeในเฟซบุ๊กก็โอเคแล้วก็มีควำมสุขแล้วบำงทีไปเจอคนที่ไม่นึกว่ำจะอ่ำนแต่เขำก็รู้จักคนที่
ไม่ได้อยู่ในแวดวงละครคนที่ไม่ได้ดูละครหรืออะไรอย่ำงนี้เขำก็ยังอ่ำนด้วยเพรำะตอนที่ท ำอยำกท ำ
เป็นเว็บของละครแต่ก็พูดเรื่องสังคมด้วยคือจุดประสงค์ของบล็อกนั้นไม่ได้พูดเรื่องละครโดยตรงไม่ได้
พูดแค่เรื่องกระบวนกำรผลิต(process)และผลผลิตproduction เขียนเหมือนกับว่ำละครเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับสังคมหรือผู้คนในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดประสงค์ของกำรเขียนที่ก็เหมือนกับที่เขียนใน
Bangkok Postก็เหมือนกันไม่เคยเขียนแค่แบบว่ำฉำกสวยเสื้อผ้ำสวยสนใจเรื่องประเด็นว่ำละครเรื่อง
นี้อยู่ที่ไหนในสังคมละครเรื่องนี้สะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมมำกกว่ำ บำงทีไม่ได้แตะเรื่องเสื้อผ้ำเรื่อง
ฉำกเลยเพรำะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นมำกเท่ำไรหรือมีควำมเช่ียวชำญด้ำนพวกนั้นมำกเท่ำไร 

ถำม คือละครส ำหรับคุณอมิธำแล้วถือเป็นspringboardของกำรที่จะพูดถึงเรื่องประเด็นทำงสังคมด้วยซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ของกำรเขียนถึงละครในเว็บบล็อก 
ตอบ ที่เขียนในหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันเพรำะว่ำในBangkok Postก็ไม่ได้ต่ำงกันขนำดนั้นแต่ว่ำพอมำท ำ

บล็อกได้อิสระเรื่องพื้นที่เรื่องควำมยำวของบทควำมเรำจะยำวขนำดไหนก็ได้เรำจะลงเมื่อไรก็ได้และ
ในเมื่อถ้ำเรำจะเอำประเด็นสังคมเรำก็ไม่จ ำเป็นต้องลงเร็วเหมือนในหนังสือพิมพ์ที่เรำต้องลงก่อนที่
ละครจะเลิกแสดง 

ถำม คิดนำนไหมกว่ำจะท ำบล็อกออกมำได้มีคนมำช่วยหรือเปล่ำ 
ตอบ ไม่นำนขนำดน้ันไม่มีคนช่วยค่ะเรำก็ไม่ค่อยเก่งเท่ำไรก็กว่ำจะเรียนรู้ได้แต่ละอย่ำงก็มั่วๆไปเรื่อยๆ 
ถำม ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
ตอบ ใช่ใช้ของwordpressซึ่งเขำบอกว่ำง่ำยที่สุดแล้ว 
ถำม แล้วพอท ำแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้ำง ?  
ตอบ ตอนนี้แทบไม่มีเวลำเลยค่ะตั้งแต่มีงำนประจ ำ ตอนแรกก็พยำยำมเขียน2ช้ินต่อเดือนแต่แล้วก็ไม่มเีวลำ

จริงๆก็มีแต่ต้ังใจว่ำว่ำจะท ำเรื่องนี้ประเด็นนี้ๆๆแต่แล้วมันก็เป็นดินพอกหำงหมูไปเรื่อยๆพอประเด็น
มันไม่ได้สดในตัวเรำมันก็ยำกที่จะกลับไปนั่งเขียนแล้วไม่ได้เป็นคนที่เขียนเร็วด้วยคือมันเป็นควำม
เข้ำใจผิดอย่ำงหนึ่งบำงคนอำจจะคิดว่ำในอินเทอร์เน็ตมันเร็ว 

ถำม แต่ก็พยำยำมว่ำทุกสุดสัปดำห์จะวำงวินัยตัวเองไปดูละครทุกคืนวันศุกร์เพื่อที่จะเขียน 
ตอบ เพรำะว่ำยังคงเขียนให้Bangkok Postไงบำงทีช่วงสุดสัปดำห์ก็หมดไปกับกำรท ำสิ่งนั้นด้วย 
ถำม แล้วไม่เอำที่ลงอยู่ในBangkok Postมำแปลเป็นภำษำไทย 
ตอบ ไม่คนละเรื่องกันมีควำมตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ำจะไม่ผสมปนกันช่วงที่เริ่มท ำบล็อกนั้นยังท ำงำน

อิสระอยู่พอมีเวลำท ำบล็อกได้สม่ ำเสมอและตั้งใจที่จะไม่มีกำรเอำเนื้อหำจำกสองที่มำรวมกันจะไม่มี
กำรแปลอะไรทั้งนั้น 
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ถำม มีละครบำงเรื่องที่เขียนถึงเคยเสียดำยไหมมันไม่มีส ำนวนภำษำไทยของเรำเองที่พูดถึงมันที่มำจำก
ควำมคิดเห็นของเรำมันจะท ำให้เรำเสียวัตถุประสงค์ที่เรำต้ังไว้ไหมว่ำเรำก็อยำกให้เว็บของเรำสื่อสำร
ในภำคภำษำไทยสมมุติว่ำมีละครอย่ำงMiss Saigonข้ึนมำแล้วเรำต้องเขียนส่งBangkok Post 

ตอบ หรือว่ำมันอำจจะคนละประเด็นกันไงเขียนให้กับBangkok Postประเด็นนี้แต่อันที่ลงในบล็อกนี้
อำจจะไม่เหมำะกับBangkok Postหรือเนื้อที่มันอำจจะไม่พอส ำหรับในPostก็อำจจะเขียนประเด็น
นั้นลงบล็อกแต่ก็ไม่ถึงขนำดแบบว่ำเขียนเรื่องนี้ในBangkok Postแต่จะไม่เขียนเรื่องนี้ในบล็อกอำจจะ
พูดถึงละครเรื่องเดียวกันแต่ใจก็ยังอยำกแยกประเด็นนี้ 

ถำม ตอนนี้ก็ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเขียนให้Bangkok Postอยู ่
ตอบ เพรำะมันให้เงินและภำษำไทยก็ยังไม่พิมพ์ได้คล่องเท่ำภำษำอังกฤษด้วย 
ถำม ไม่คิดจะใช้ช่องทำงในอินเทอร์เน็ตอื่นอย่ำงเฟซบุ๊กอย่ำงtwitterที่มันสำมำรถที่จะสื่อสำรได้ไว 
ตอบ งำนของตนเองค่อนข้ำงยำวนะถึงมันจะเป็นบล็อกแต่ก็อย่ำงที่บอกไม่ได้คนเขียนเร็วอยู่แล้วและก็

วิธีกำรคิดของตนเองด้วยค่ะเวลำคิดแล้วมันต่อไปได้เรื่อยๆคือไม่ได้แบบฉันจะเขียนเรื่องนี้แล้วฉันเขียน
ทีเดียวแล้วค่อยมำนั่งเรียบเรียงนั่งตัดต่อจะเป็นคนที่ ว่ำกระบวนของกำรเขียนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรของกำรวิเครำะห์ควำมคิดด้วยในระดับหนึ่งซึ่งคิดว่ำกำรเขียนสั้นๆนี่ก็คือควำมท้ำทำย
อย่ำงหนึ่งส ำหรับนักเขียนเลยนะเขียนให้ได้สั้นแต่ได้ใจควำมแล้วมันดีซึ่งก็ยังอยำกลอง 

ถำม มีควำมเห็นอย่ำงไรกับคนที่อ่ำนอะไรสั้นลงและเขียนอะไรสั้นลงคิดว่ำมันจะมีผลกระทบที่จะท ำให้เกดิ
วัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ซึ่งมันท ำให้อ่อนคุณภำพลงไหม 

ตอบ อย่ำไปคิดว่ำงำนวิจำรณ์เชิงวิชำกำรเป็นงำนวิจำรณ์ที่สูงส่งเพรำะมันวิชำกำรแล้วกำรเขียนเร็วๆไวๆ
เช่นที่เขียนในบล็อกหรือเฟซบุ๊กมันจะด้อยกว่ำกำรเขียนแต่ละอย่ำงมันมีข้อจ ำกัดและข้อดีข้อเสียของ
มันต้องแยกอย่ำงนั้นมำกกว่ำหรือบำงคนที่บอกว่ำงำนเขียนอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ไม่ใช่งำนวิจำรณ์งำน
วิจำรณ์คือต้องมีแค่นี้ๆ จะไปจ ำกัดท ำไมในเมื่อเรำมีอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็คือสิ่ งที่ช่วยสร้ำงมิติทำง
ประชำธิปไตยให้กับข้อมูลข่ำวสำร (democratizeinformation)แล้วมันสำมำรถให้คนเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรได้มำกข้ึนแล้วนอกจำกมันจะท ำให้democratize knowledge &informationแล้วมันยัง
สำมำรถdemocratizeidea and opinionด้วยมันเหมือนกับว่ำอะไรคือสิ่งที่ เท่ำกันอะไรคือ
informationที่เหนือกว่ำอะไรคือinformationที่ดีกว่ำ 
ในเฟซบุ๊กถ้ำวิจัยมำดีจริงๆแล้วเขียนสั้นๆแล้วเขียนเร็วๆก็ได้ถ้ำมีควำมรู้จริงๆเปรียบเทียบกบักำรเขียน
เป็นเชิงวิชำกำรแต่ว่ำควำมคิดแคบหรือเขียนออกมำยำวๆแล้วก็ใช้วิธีกำรน ำเสนอเดิมๆคือจะวัดงำน
วิจำรณ์อย่ำงไรบำงเรื่องตนเองอำจจะรู้สึกว่ำโอเคเนื่องจำกดูละครเป็นดูละครมำหลำยเรื่องแต่ถ้ำมัน
ไปพูดถึงsubjectที่ตนเองไม่รู้เรื่องเลยตนเองอำจจะให้ควำมคิดเห็นได้แค่เรื่องควำมเป็นละครกับกำร
เขียนหรืออะไรอย่ำงนั้นแต่อำจไม่สำมำรถให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับsubject ในตัวของมันเองได้แต่ถ้ำ
อีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยดูละครหรือดูบ้ำงบำงทีแต่ไม่ได้เป็นexpertเรื่องละครแต่มีควำมรู้มำกเรื่องนี้เขำ
อำจจะมีอะไรที่น่ำสนใจในอีกประเด็นหนึ่งแล้วทุกอย่ำงอย่ำลืมว่ำงำนวิชำกำรหรืออะไรก็ตำมแต่ละ
ช้ินก็จะมีคนละมุมมองกันอยู่แล้ว ดังนั้นงำนวิชำกำรสิบช้ินมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะมำบอกว่ำมันดี
กว่ำงำนที่เขียนในเฟซบุ๊กได้อย่ำงไรตอนที่เคยสัมภำษณ์คนที่ท ำเว็บThai Publicaเขำก็บอกว่ำมันยำก
เขำอยำกจะฝึกพวกรัฐศำสตร์หรือว่ำเด็กเศรษฐศำสตร์ให้เป็นนักข่ำวมำกกว่ำที่จะฝึกนักข่ำวให้ไป
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เขียนในเศรษฐกิจหรือกำรเงินส ำหรับเขำมันง่ำยกว่ำเพรำะพวกนี้เขำมีควำมรู้แล้วเรำเอำมำฝึกให้เขำ
เขียนแทนที่จะเอำนักข่ำวที่เรียนJournalismแต่ไม่มีควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจมำเขียนเพรำะมันถำม
ค ำถำมเขำไม่ถูกบำงคนที่มีอำชีพเป็นนักเขียนก็ไม่อยำกถูกคิดว่ำใครๆก็เขียนได้เหมือนเรำมีอำชีพ
อะไรเรำก็ไม่อยำกคิดว่ำใครๆท ำได้ซึ่งจริงๆใครๆก็ต้องท ำได้เพรำะทุกคนก็เรียนเขียนมำทุกคนก็ต้อง
เขียนเป็น 

ถำม ท ำอย่ำงไรกับกำรที่ไม่ค่อยมีโอกำสกลับไปupdateบล็อก หรือหลังๆก็ปล่อยท ำไปเท่ำที่ท ำได้ 
ตอบ พยำยำมต้องจัดชีวิตให้ดีข้ึนกว่ำน้ีนิดเพรำะก็เพิ่งเริ่มงำนใหม่มำได้6เดือน ยังต้องใช้เวลำในกำรปรับตัว 
ถำม จำกกำรที่ได้เ ขียนในบล็อกนี้ได้พบอะไรไหมว่ำมันมีอะไรที่ท ำ ให้เรำเขียนได้หรือเขียนไม่ได้

เปรียบเทียบกับที่เคยเขียนในหนังสือพิมพ์ 
ตอบ อย่ำงที่บอกมันมีอิสระมำกกกว่ำเพรำะเรำจะเขียนยำวเท่ำไรก็ได้เรำไม่มีใครมำเป็นบรรณำธิกำรเรำ

เป็นเจ้ำของเนื้อหำเองเรำคนเดียวเลยส ำหรับเรื่องกำรแสดงออกทำงควำมคิดคิดว่ำภำษำอังกฤษ
ตนเองจะใช้ได้ดีกว่ำเพรำะบำงทีต้องมำน่ังใช้ภำษำอังกฤษและภำษำไทยโดยตัวมันเองก็มีข้อจ ำกัดใน
เรื่องกำรใช้กำรวิจำรณ์คิดว่ำภำษำอังกฤษเป็นอะไรที่มันเข้ำกับวัฒนธรรมที่มีกำรวิจำรณ์มำกอำจจะ
ด้วยตนเองมำจำกภำษำอังกฤษก่อนด้วยในกำรเขียนวิจำรณ์พอมำเป็นภำษำไทยบำงอย่ำงมันก็ยังมีตดิ
อะไรบำงอย่ำงอยู่ 

ถำม ประเด็นเรื่องอิสรภำพในกำรเขียนในทำงกลับกันเคยมีประเด็นเรำเซ็นเซอร์ตัวเองไหม 
ตอบ ไม่เคยมีอยู่แล้วและที่เขียนในหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีอยู่แล้วมำคิดอีกทีจริงๆมันมีอยู่บ้ำง แต่ไม่ใช่เรื่องที่
ใหญ่โต รู้ๆกันอยู่ว่ำอย่ำงคณะอักษรจุฬำหลำยคนอยู่ในวงกำรละครก็จริง แต่หลำยคนก็อยู่ในวงกำรสื่อสิ่งพิมพ์
เหมือนกัน แล้ววัฒนธรรมมหำวิทยำลัยในเมืองไทย กำรกรำบไหว้บูชำครูบำอำจำรย์ ก็รู้กันอยู่ว่ำ คนในคณะ
เดียวกันมันมีควำมเหนียวแน่น รักกันปำนจะกลืน แทบจะแตะไม่ได้แค่ไหนแต่ค ำถำมนี้ควรถำมคนที่เป็นบก.
ด้วย เค้ำมีอ ำนำจที่จะตัดงำนเรำอยู่แล้ว แล้วมันเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศแบบหนึ่งให้กับนักเขียนแต่มันก็ไมเ่คย
ถึงท ำให้เรำรู้สึกว่ำหัวใจของงำนเรำมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่เรื่องที่เรำภูมิใจนะ เรำก็ควรจะสู้เรื่องงำน
เรำให้ถึงที่สุด แต่บำงทีเรำก็ต้องเลือกbattle ของเรำ เคยมีออกควำมเห็นในเรื่องที่ละเอียดอ่อนมำกๆใน
เมืองไทยเหมือนกัน อย่ำงเช่น อย่ำงเรื่องสถำบันในงำนละครเป็นต้น ก็ต้องโดนบอกให้เปลี่ยน ซึ่งอันนั้นสู้
เหมือนกัน แต่มันก็ไม่ได้ง่ำย นักข่ำวและบรรณำธิกำรไทยเซ็นเซอร์ตัวเองจนเป็นธรรมชำติไปแล้ว ขนำดบำงที
วิจำรณ์ละคร พูดต ำหนินิดๆหน่อย บก. บำงคนยังตัดออกเลย อย่ำงกับว่ำกำรวิจำรณ์งำนศิลปะมันเป็นเรื่องไร้
มำรยำทอะไรอย่ำงนั้น จริงๆตอนนี้ที่มีละครเยอะเหมือนกันที่ออกมำพูดเรื่อง self-censorship และ 
censorship และด้วยควำมที่ละครเวทีมันยัง getawaywith a lot มันก็เป็นช่วงเวลำที่น่ำสนใจมำกส ำหรับนัก
วิจำรณ์ เพรำะว่ำเมื่อศิลปินได้กล้ำที่จะท้ำทำยอ ำนำจ และท้ำทำยสิ่งที่สังคมถูกก ำกับมำไม่ให้พูด เรำจะ
กล่ำวถึงงำนนั้นซึ่งเป็นสื่อทำงเลือกอย่ำงไรในสื่อสำรมวลชน 
ถำม หรือว่ำมีภำวะบำงอย่ำงที่เรำก็ต้องกำรกลับมำมีบรรณำธิกำรหรือว่ำคนช่วยสะท้อนควำมคิดอะไร
บำงอย่ำง 
ตอบ ในงำนประจ ำเจอแบบนี้ตลอด.  
ถำม ชอบแบบที่เขียนในบล็อกนี้มำกกว่ำ 
ตอบ ไม่ได้มำกกว่ำนะมันก็เป็นงำนเขียนคนละแบบแต่คือเรำมีeditorshipทั้งหมดจริงๆ 
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ถำม ที่ถำมเพรำะว่ำมีคนบำงคนเขำบอกว่ำบำงครั้งกำรที่มีบรรณำธิกำรมำช่วยอ่ำนมันก็... 
ตอบ แต่ว่ำมันมีคนให้feedbackทันทีในบล็อกได้มันก็เป็นeditorshipอย่ำงหนึ่งแล้วเวลำตนเองเขียนสื่อ

ไหนก็ตำมคิดว่ำนักเขียนควรจะมีควำมเป็นบรรณำธิกำรในตัวอยู่แล้วEditorไม่ได้หมำยถึงเซ็นเซอร์ใน
ตัวแต่หมำยถึงว่ำเรำจะมีวิธีคิดวิธีกำรtreatเรื่องของเรำเรำจะพูดเรื่องอะไรจับประเด็นไหนมันก็เป็น
กำรคิดแบบEditorอย่ำงหนึ่งดังนั้นเรำก็เลยไม่ได้แยกบทบำทหน้ำที่ออกขนำดนั้นเหมือนกับว่ำเวลำ
งำนเขียนอยู่ในหนังสือมันจะมีEditorมำติงเรื่องควำมยำวเรื่องเขำไม่ชอบใช้ภำษำแบบนี้ภำษำแบบนี้
มันไม่เข้ำกับตัวสิ่งพิมพ์ฉบับนี้เขำก็ต้องเปลี่ยนหรือบำงทีแบบในBangkok Postเป็นหนังสือพิมพ์
ภำษำอังกฤษในเมืองไทยที่คนเขียนส่วนใหญ่เป็นคนไทยแต่subeditorเป็นคนเจ้ำของภำษำอังกฤษก็
จะมีcultureของกำรที่ว่ำใครรู้ดีกว่ำเรื่องภำษำเรำก็Freeจำกข้อจ ำกัดนั้นในกำรเขียนในบล็อก 

ถำม ตอนนี้ก็นสพ.ต่ำงประเทศบำงฉบับอย่ำงGuardian หรือNew York Times ก็เริ่มมีกำรที่แบบเอำพวก
application หรือพวกกลยุทธ์ต่ำงๆที่เข้ำมำใส่ในตัวwebpageของเขำซึ่งมันท ำให้มีลูกเล่นมำกข้ึน
มำกกว่ำจะเอำบทควำมที่ลงในฉบับหนังสือพิมพ์แล้วแค่ย้ำยที่มำลงซ้ ำในฉบับออนไลน์สิ่งที่เกิดข้ึน
เหล่ำน้ีคิดว่ำมันท ำให้เกิดสิ่งใหม่ๆในกำรวิจำรณ์ทำงอินเทอร์เน็ตบ้ำงไหม 

ตอบ ไม่ค่อยได้อ่ำนGuardian เท่ำไหร่แต่ส ำหรับNew York Timesมันก็จะมีแบบvideo blogที่มีสองคน
มำคุยกันแล้วก็มีประเด็นซึ่งก็ดีเหมือนกับว่ำเรำไม่ต้องมำนั่งจ้องจออ่ำนแล้วนั่งฟังได้แทนที่จะเปน็คนๆ
เดียวในพื้นที่หนึ่งมันก็เป็นสองคนหรือมำกกว่ำน้ันในพื้นที่หนึ่งแต่มันก็ยังเป็นเรื่องควำมคิดอยู่ด้วยสื่อ
มำกมำยแบบนี้คิดว่ำมันไม่ใช่เรื่อง...งำนวิจำรณ์มันไม่ใช่เรื่องงำนเขียนแต่เพียงอย่ำงเดียวถ้ำคุณไม่มี
ควำมคิดที่คุณเขียนมำมันก็ไม่มีอะไรดังนั้นงำนวิจำรณ์ก็เป็นเรื่อง ideaมำเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่อง
ควำมคิดมำกกว่ำจึงไม่ใช่เรื่องส ำคัญที่ว่ำคนจะใช้พื้นที่อะไรในกำรแสดงควำมคิด 

ถำม คือยังไงสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังไม่ตำยไปไหน 
ตอบ คิดว่ำเดี๋ยวมันก็ตำย 
ถำม คิดว่ำมันจะตำยใช่ไหม 
ตอบ หรือว่ำมันจะเปลี่ยนไปหรือว่ำมันจะไม่มีควำมส ำคัญหรือว่ำคนไม่มำน่ัง.... คือพอgenerationนี้ตำยไป

หรือหมดไปคนก็จะไม่มำน่ังเปิดหนังสือพิมพ์อ่ำนแล้วนะหนังสือพิมพ์ก็จะกลำยเป็นสิ่งสวยงำมที่.... 
ถำม คลำสสิก 
ตอบ ก็คิดว่ำอย่ำงนั้นแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันหนังสือพิมพ์อย่ำงแมกกำซีนมันอำจจะไป...ในที่สุดมันก็คงไป... 
ถำม ด้วยตัวNew Mediaก็เหมือนท ำให้เกิดกลุ่มวัฒนธรรมย่อยๆเช่นที่ฉันจะตำมอ่ำนเฉพำะของblogger(

คนเขียนบล็อก)คนน้ีคนที่ส่งtwitterคนน้ีเปรียบเทียบไปยุคก่อนซึ่งอำจจะมีสื่อใหญ่ให้ตำมได้ไม่กี่หัว
อย่ำงNew York TimesหรือBangkok Postซึ่งมันเป็นพื้นที่กลำงที่จะทุกคนมำสื่อสำรร่วมกันตอนน้ีดู
เหมือนทุกคนจะคุยกันเองกับคนที่อยำกสื่อสำรด้วย 

ตอบ หนังสือพิมพ์บำงคนก็เลือกอ่ำนนะไม่ใช่ว่ำฉันอ่ำนทุกอย่ำงนอกจำกคุณจะเป็นคนที่อ่ำนอะไรทั่วไป
หมดโดยเฉพำะเมืองนอกมันย่ิงจะชัดแบบเอียงซ้ำยสุดโต่งเอียงขวำกลำงค่อนไปทำงซ้ำยแต่ละคนเขำ
ก็มีหนังสือพิมพ์ของเขำ 

ถำม เขำก็มีตัวเลือกอยู่ในใจที่จะอ่ำน 
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ตอบ ใช่บำงคนก็ไม่อ่ำนเลยถ้ำมันconservativeมำกอย่ำงตอนเรียนที่ฝรั่งเศสตอนนั้นเรียนภำษำอย่ำงเดยีว
ตอนนั้นมันก็จะมีแบบทุกครั้งเรำต้องเอำarticleในหนังสือพิมพ์มำถกเถียงกันในช้ันเรียนเขำก็จะ
แนะน ำก่อนว่ำในฝรั่งเศสมีหนังสือพิมพ์อะไรบ้ำงอันนี้กลำงอันนี้เอียงซ้ำยเอียงขวำพวกอำจำรย์
ฝรั่งเศสพูดเลยนะว่ำอันนั้นIt’s conservative. That’s not my newspaperเขำพูดเลยนะMyซึ่งคน
พูดภำษำอังกฤษเขำจะไม่ใช้นะว่ำอันนี้คือหนังสือพิมพ์ของฉัน 

ถำม เพรำะฉะนั้นก็อย่ำไปตื่นเต้นกับกำรที่จะมีsub-cultureปรำกฏข้ึนจำกกระแสกำรใช้new media
ต่ำงๆ 
ตอบ เป็นเรื่องgenerationแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยแต่ถ้ำgenerationของคนที่อำยุประมำณ50-60ปีอะไร
อย่ำงนี้พวกเขำอำจจะมีควำมคิดที่ว่ำjournalistอย่ำงเขำจะตำยไปแต่ว่ำinvestigative journalism อะไรพวก
นี้มันสำมำรถเกิดในonlineได้เว็บThai Publicaมันก็เป็นตัวอย่ำงหนึ่งสื่อใหม่แค่ไปเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้เปลี่ยน
เรื่องควำมคิดคนก็ยังคิดอยู่คนก็ไม่ได้หยุดที่จะคิดหยุดแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
ถำม ชุมชนของละครเวทีมีขนำดจ ำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะแขนงอื่นอย่ำงวรรณศิลป์ซึ่งแต่ก่อนจะมี

สื่อที่อำจจะดูเหมือนกับว่ำมีคนอ่ำนเยอะหน่อยเช่นสยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์แต่หลังๆมำพลังของพวก
สื่อสิ่งพิมพ์เริ่มลดน้อยลงในขณะที่พอสื่อใหม่เข้ำมำกลับกลำยเป็นว่ำเริ่มเป็นกลุ่มย่อยๆตัวสะท้อนอีก
อันหนึ่งคือกำรทุ่มถียงทำงประเด็นสังคมกำรเมืองเหมือนกับกรณีที่ว่ำเสื้อสีหนึ่งก็คุยกับคนเสือ้สหีนึง่ที
นี้ในทำงด้ำนละครเวทีจะมีปรำกฏกำรณ์อะไรอย่ำงนี้บ้ำงไหมแบบฉันก็คุย...  อย่ำงคนที่ชอบละครของ
Exact-Scenarioก็คุยกับคอเดียวกันคนที่ชอบละครแบบDream Box ก็จะคุยกับคอเดียวกันจะมี
อย่ำงนั้นหรือเปล่ำ 

ตอบ ถ้ำในโลกของนักวิจำรณ์นะอย่ำงพวกชมรมนักวิจำรณ์ละครเวทีที่เพิ่งตั้ งกันมำพวกนั้นก็ไม่ได้คิด
เหมือนกันหมดนะคืออย่ำงบำงคนก็จะไม่ชอบละครเพลงเลยหรือบำงคนก็จะชอบบำงคนก็เฉยๆกำร
มำรวมตัวกันแบบนั้นของนักวิจำรณ์มันก็ท ำให้เห็นว่ำมันไม่แบบคอเดียวกันหมดใช่เรำอำจจะดูละคร
กันแต่ก็ไม่ใช่แบบคอละครเดียวกันหมดก็ไม่แน่ใจว่ำมันเป็นปรำกฏกำรณ์ใหม่หรือไม่ที่ว่ำสื่อใหม่มำท ำ
ให้เกิดสิ่งนี้หรือมันก็เป็นอย่ำงนี้มำตลอดอยู่แล้วคนศำสนำพุทธก็อยู่ด้วยกันคนศำสนำคริสต์ก็อยู่
ด้วยกันหรือคนที่ชอบเล่นหมำกรุกก็มีชมรมของตนเองก็ไปเล่นหมำกรุกด้วยกันคุยกำรเมืองด้วยกัน
อะไรอย่ำงนี้ตนเองคิดว่ำมันไม่ใช่อะไรที่น่ำเป็นห่วงคิดว่ำมันจะไปเป็นปัญหำในเมื่อคนมันจะจับกลุ่ม
กันแล้วบอกว่ำจะแยกตัวเองออกไปไม่เสวนำกับกลุ่มอื่นแล้วมันมีคนบำงคนแหละที่พยำยำมจะ
แยกตัวเองออกไปแล้วก็มีคนบำงคนที่ใจกว้ำงมันก็มีทั้งสองอย่ำงอยู่แล้ว 

ถำม อย่ำไปโทษสื่อ 
ตอบ มันเป็นธรรมชำติและวัฒนธรรมกำรปฏิสัมพันธ์ด้วยที่ไม่ใช่จ ำกัดอยู่ในแต่ในกำรใช้สื่อแต่เพียงอย่ำง

เดียว 
ถำม จะบอกว่ำอย่ำไปโทษสื่อใหม่ว่ำเป็นต้นตอของเป็นสำเหตุของ... 
ตอบ ของกำรที่คนแยกตัวเองออกมำ เรื่องกำรตั้งกลุ่มย่อยมันก็มันอยู่แล้วแล้วมันก็มีกำรดึงเข้ำมำอยู่ใน

กลุ่มกันออกไปจำกกลุ่มมันก็มีหมด 
ถำม ถ้ำเกิดมีคนอยำกเป็นนักวิจำรณ์ละครเวทีจะมีพวกค ำแนะน ำอย่ำงไรบ้ำง 
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ตอบ ก็ท ำไปเลยแล้วตอนนี้แบบเรำโชคดีไม่จ ำเป็นต้องไปนั่งสมัครเป็นนักเขียนที่ไหนเรำมีเวทีเยอะแยะ
มำกมำยแล้วก็เรำก็ต้องไม่กลัวอย่ำไปสกัดกั้นว่ำควำมรู้เรำมีแค่นี้หรือพยำยำมวัดว่ำควำมรู้เรำแค่นี้เรำ
ไม่ควรจะเขียนหรือว่ำอะไรยังไง 

ถำม เขียนไปเลย 
ตอบ เขียนไปเลยแต่ก็ต้องคิดให้มำกไม่ใช่หมำยถึงว่ำฉันคิดอะไรฉันก็เขียนได้หมำยถึงว่ำคิดให้ลึกเสมอและ
ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เรำเขียนเสมอ 
ถำม ท ำกำรบ้ำน 
ตอบ ท ำกำรบ้ำนบ้ำงแต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำถ้ำดูเรื่องนี้แล้วต้องท ำอย่ำงนี้อย่ำงนี้ๆต้องมีกระบวนกำรต้องมี

รูปแบบคือจะเขียนออกมำอะไรเรำก็ต้องรู้ควำมคิดเรำมีค่ำแล้วก็ให้เกียรติกับสิ่งนั้นเหมือนกับว่ำเรำ
ต้องคิดมำดีแล้วแล้วเรำค่อยเขียนออกมำแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับfeedbackก็ต้องมีเปิดใจรับมันไม่มี
อะไรที่ตำยตัวตัวเรำเองยังเปลี่ยนเสมอควำมคิดของเรำเปลี่ยนเสมอแล้วเรำก็ต้องรับกับสิ่งนั้นให้ได้
บำงทีเรำกลับไปอ่ำนแล้วเฮ้ย! ท ำไมเรำคิดแบบนั้นได้ไงดังนั้นเรำต้องรู้เสมอว่ำควำมคิดเรำเปลี่ยนได้
เสมอพอเรำเริ่มเห็นว่ำควำมคิดเริ่มเปลี่ยนมันต้องกล้ำที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นเคยเจอนักวิจำรณ์คนหนึ่งที่
มำเลเซียเขียนเก่งมำกเลย อำยุยังน้อยแล้วเขียนวิจำรณ์ทุกอย่ำงเลย ละครเวทีศิลปะได้ทุกอย่ำงคือ
เรียนมำทุกอย่ำงเขำเคยเขียนว่ำบำงทีเขำก็ร ำคำญเวลำนักวิจำรณ์พูดอย่ำงหนึ่งตอนที่หลังจำกดูละคร
เสร็จแล้วพอเรำไปเขียนก็พูดอีกอย่ำงหนึ่งตอนแรกตนเองก็มีควำมรู้สึกว่ำเอ๊ะ !เรำผิดหรือเปล่ำบำงที่
เรำคิดอย่ำงนี้แต่พอไปเขียนเรำไปเขียนเรำเขียนอย่ำงอีกอย่ำงหนึ่งคิดว่ำเรำต้องอย่ำลืมด้วยว่ำระหว่ำง
ช่วงระยะเวลำหลังจำกที่เรำดูเสร็จกับขณะที่เขียนเรำคิดไปด้วยเรำไม่จ ำเป็นต้องไปเอำควำมรู้สึกจำก
ตอนที่เรำดูไปเขียนเวลำเรำคิดไปเรื่อยๆควำมคิดเรำเปลี่ยนควำมคิดเรำก็ตกผลึกมำกข้ึนบำงทีเรำไป
เจอคนอื่นไปถกเรื่องนี้กับคนอื่นควำมคิดคนเรำก็อำจจะเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นเวลำเขียนงำนวิจำรณ์เรำ
ก็ต้องเปิดกับสิ่งนั้นด้วยกับสิ่งที่มีอิทธิพลกับควำมคิดเรำมันไม่ใช่ฉันคิดอย่ำงนี้ดังนั้นตอนนั้นฉันต้อง
เขียนอย่ำงนี้มันเหมือนกับว่ำคือมันต้องเปิดใจให้กว้ำงอย่ำไปกลัวที่จะให้คนอื่นมำอิทธิพลต่อเรำกำร
เขียนเป็นกำรให้คิดต่อคิดต่อคิดต่อ 

ถำม กับรูปแบบที่เปลี่ยนไปใครๆก็สำมำรถเป็นนักวิจำรณ์กำรใช้สื่อonlineเข้ำมำช่วยมันก็จะเกิดประเด็น
ข้ึนมำอย่ำงหนึ่งขึ้นมำว่ำแล้วจะยั่งยืนไหมคือเหมือนกับว่ำไปได้ตลอดไหมเพรำะว่ำอย่ำงตอนนี้คุณก็
เจอปัญหำกับภำระงำนประจ ำจนไม่สำมำรถมำupdateบล็อกได้มันจะต่ำงกับตอนท ำเป็นอำชีพไหม
อย่ำงหนังสือพิมพ์ไปหำต๋ัวมำให้เรำมันเป็นหน้ำที่เรำต้องเขียนเพรำะเรำได้รำยได้ประจ ำจำกเขำอย่ำง
นี ้

ตอบ ใช่มันก็มีปัญหำเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้คิดมำกถ้ำเรำเป็นมืออำชีพถ้ำเรำตัดสินใจแล้วหรือว่ำเรำอยู่กับ
หนังสือพิมพ์อยู่กับงำนที่มันให้เงินเดือนนักเขียนที่เป็นprofessionalที่ได้เงินจริงๆจะต้องกล้ำพอที่จะ
เรียกร้องจำกนำยจ้ำงเธอควรจ่ำยให้ฉันอย่ำงนี้เธอต้องเห็นว่ำงำนฉันส ำคัญดังนั้นเธอต้องให้กำร
สนับสนุนทุกอย่ำงเพื่อให้ฉันโตและเพื่อให้ฉันท ำงำนของฉันให้ดีที่สุดมีสวัสดิกำรแล้วก็ซื้อหนงัสอืใหฉั้น
สิฉันจะได้มีควำมรู้ส่งฉันไปดูงำนไปเทศกำลศิลปะอย่ำงตอนน้ีต้องจ่ำยเองหมดเลยนะแต่อย่ำลืมว่ำใน
เมืองไทยยังไม่มีวัฒนธรรมที่ว่ำในหนังสือพิมพ์จะต้องกำรมีกำรวิจำรณ์ละครมันยังไม่มีวัฒนธรรมนี้ถ้ำ
นักวิจำรณ์คนหนึ่งออกถ้ำไม่มีใครเขียนเขำก็จะไม่มำหำใหม่แต่ก็ข้ึนอยู่กับบ.ก.ด้วยเป็นเรื่องของกำร
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สื่อสำรระหว่ำงนักเขียนกับบ.ก.ด้วยว่ำงำนน้ีส ำคัญพวกคนละครคือคนที่ต้องกำรvoiceเหมือนกันและ
ต้องกำรมีพื้นที่ในสื่อดังนั้นคุณจะต้องสนับสนุนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ำบ.ก.ทุกคนคิดอย่ำงนั้นหรือเปล่ำ 

ถำม Bangkok Post กับThe Nation ก็ถือว่ำละครเป็นวัฒนธรรมที่ก ำลังเติบโตมำโดยตลอด 
ตอบ ใช่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นระบบตำยตัวเขำก็ไม่ได้ยืนยันว่ำขำดนักวิจำรณ์ละครไปคนหนึ่งต้องหำ

ใหม่หรือไม่ตนเองคิดว่ำควรจะมีนักวิจำรณ์หลำยคนต่อศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งในหนังสือพิมพ์ฉบับ
เดียวกันด้วยซ้ ำเพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำยของควำมคิดอย่ำงNew York Timesก็มีเป็น3-4 คนแล้ว
ยังมีfreelance อีกแต่นี้มันเหมือนกับว่ำคนเดียวฉันก็พอใจแล้วอย่ำงน้อยฉันก็มีเนื้อหำให้กับศิลปะ
แขนงนี้แล้วแต่ว่ำท ำไมมันมีนักเขียนข่ำวกีฬำได้เยอะท ำไมมันมีคนเขียนกำรเมืองได้หลำยคนแต่ท ำไม
มันนักเขียนเกี่ยวกับละครได้คนเดียวหนังได้คนเดียว 

ถำม ที่ถำมถึงประเด็นคนที่อยำกจะเขียนแล้วใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวเบิกทำงโดยที่ไม่ต้องไปง้อสื่อใหญ่แต่ว่ำ
เท่ำที่ดูพอท ำๆไปส่วนหนึ่งไม่รู้ว่ำมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเป็นหน้ำม้ำให้กับบำงค่ำยหรือเปล่ำหรือ
เขียนๆไปเพื่อหำผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนอย่ำงนี้โดยที่ไม่มีจุดยืน 

ตอบ ในหนังสือพิมพ์ก็มี มันไม่ใช่แค่บล็อกอย่ำงเดียวก็ขึ้นอยู่กับวิจำรณญำณของผู้อ่ำนด้วย 
ถำม สุดท้ำยก็ขึ้นอยู่ที่วิจำรณญำณของคนอ่ำน 
ตอบ รวมถึงบ.ก. และนักเขียนด้วยว่ำมีศักดิ์ศรีขนำดไหนบำงทีเรำก็ไม่รู้หรอกแต่ก็ค่อยๆดูไป 
 


