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บทคัดย่อ
โครงการวิจยั “การวิจารณ์ศลิ ปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์กบั วัฒนธรรมเสมือนจริง ”
(ภาค 4) (สกว.) มีระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั รวม 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2553 ซึ่งการวิจยั จะ
แบ่งเป็น 2 ช่วง ดาเนินการช่วงละ 18 เดือน โดยในภาค18 เดือนแรกนี้ เป็นการวิจยั ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปลีย่ นผ่านจากวัฒนธรรมทีม่ สี ่อื สิง่ พิมพ์เป็นพืน้ ฐานไปสู่วฒั นธรรมเสมือนจริงทีม่ สี ่อื อินเทอร์เน็ตเป็นพืน้ ฐาน
โดยนักวิจยั ด้านศิลปะจาก 5 สาขา (วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ละครภาพยนตร์ และ สังคีตศิลป์) ในการทาความ
เข้าใจกับลักษณะและบทบาทของรอยต่อในการวิจารณ์นนั ้ นักวิจยั จึงต้องแสวงหา สืบค้น วิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจารณ์ลายลักษณ์ทอ่ี ยูใ่ นสิง่ พิมพ์ต่อจากโครงการวิจยั “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปญั ญาของสังคม
ร่ วมสมัย ”(ภาค 1และ 2)และ ศึกษาวิจ ยั การวิจารณ์ ลายลักษณ์ อยู่ใ นโลกเสมือนจริง สัมภาษณ์ บุคคลที่
เกีย่ วข้อง เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ จัดกิจกรรมวิชาการของแต่ละสาขาและยังมีการประชุมคณะผู้วจิ ยั เพื่อ
การติดตามความคืบหน้าและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่างๆ ประจาทุกเดือน (ยกเว้นช่วงที่
เกิดอุทกภัยในปลายปี 2554)และมีการนาเสนอรายงานผลการวิจยั ต่ อวงการวิชาการและผู้สนใจทั ่วไปเมื่อ
23 มิ.ย. 2555 สรุปได้วา่ โครงการวิจยั ฯสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ทุกข้อ แม้ว่าแต่ละสาขานัน้ จะมี
ระดับของการบรรลุวตั ถุประสงค์แตกต่างกันก็ตาม ในการทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมลายลักษณ์ของไทย
นัน้ ทุ กสาขาพบว่าลักษณะการวิจ ารณ์ ของไทยมีจุดร่วมระหว่างสาขาอยู่ท่ี วัฒนธรรมเกรงการผิดใจและ
วัฒนธรรมเคารพผูอ้ าวุโสซึง่ ทาให้ลกั ษณะการวิจารณ์เชิงลายลักษณ์ของไทยอาจจะไม่มคี วามเป็นอิสระอย่าง
เต็ม ที่ โดยเฉพาะเมื่อ เทีย บกับ ต่า งประเทศ จะพบว่าการวิจ ารณ์ เ ชิง ลายลัก ษณ์ ข องไทยนัน้ มีก าร
ประนี ประนอมค่อนข้างสูง ในการประเมินคุณ ค่าผลงาน ในส่วนของสาขาสัง คีตศิลป์ ( ดนตรีไทย)ซึ่ง พบ
หลักฐานลายลักษณ์ค่อนข้างน้อยนัน้ มีลกั ษณะที่สอดคล้องกับลักษณะที่“ขาดการวิจารณ์ ”อย่างเปิดเผย ที่
แฝงอยู่ในขนบของการปฏิบตั ติ นในศิลปะไทยแนวขนบหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทย ทัศนศิลป์หรือ
นาฏศิลป์ไทย เหตุผลส่วนหนึ่งนัน้ เป็นเพราะการมีการกล่าวซ้าๆถึงความเชื่อต่างๆในเอกสาร ตาราต่างๆที่
ทาให้ศลิ ปะไทยแนวขนบ เช่น นาฏศิลป์และดนตรีไทยถูกจัดให้อยูใ่ นสถานภาพทีส่ งู และศักดิ ์สิทธิ ์ในฐานะที่
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ จนกระทั ่งยากทีจ่ ะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ได้ ผลการวิจยั ยังชีต้ ่อไปว่า หลักฐานของการ
วิจารณ์เชิงลายลักษณ์นนั ้ ผูกติดอยูก่ บั “ธรรมชาติ” ในการแสดงออกของแต่ละสาขาด้วย กล่าวคือสาขาที่มี
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การแสดงออกเชิงลายลักษณ์อยู่แล้ว ก็มแี นวโน้มว่าจะมีการวิจารณ์เชิงลายลักษณ์มากกว่าสาขาที่ไม่นิยม
แสดงออกด้วยลายลักษณ์ ทัง้ นี้ ก็มไิ ด้หมายความว่า สาขาทีไ่ ม่เขียนบทวิจารณ์นนั ้ จะไม่นิยมการแสดงความ
คิดเห็น ในทางตรงกันข้าม สาขาเช่นทัศนศิลป์ และสังคีตศิลป์กลับสามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณ์ได้อย่าง
น่าสนใจภายใต้วฒ
ั นธรรมมุขปาฐะส่วนปจั จัยที่จะสนับสนุ นวัฒนธรรมลายลักษณ์นนั ้ มีหลายด้านนับตัง้ แต่
นโยบายของสื่อไปจนถึงนโยบายของรัฐที่มตี ่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ ส่วน
ปจั จัยที่บ ั ่นทอนการวิจ ารณ์ ลายลักษณ์นนั ้ มักจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการส่งและรับข้อมูลข่าวสารซึ่ง
นับวัน ผูค้ นรุ่นใหม่ต่างหันเข้าหาเครื่องมือสื่อสารแบบดิจติ อลที่มวี ฒ
ั นธรรมในการส่งข้อ ความสัน้ ๆ และมี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ ทุกที อย่างไรก็ดี ผลการวิจยั ชีว้ า่ โลกเสมือนจริงมีศกั ยภาพสูงมากต่อการวิจารณ์
เชิงลายลักษณ์และเชิงมุขปาฐะเพราะนอกจากโลกเสมือนจริงจะสามารถทาหน้าที่เสมือน “คลัง” ข้อมูลแล้ว
ยัง สามารถลดข้อจากัดในเรื่องของสถานที่ พื้น ที่แ ละเวลา ตลอดจนสามารถถ่ ายทอดสด หรือ จัดเก็บ
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้ ทาให้เกิดพืน้ ทีส่ าหรับการวิจารณ์ในเชิงมุขปาฐะด้วย คณะผู้วจิ ยั พบว่า ปญั หา
ในด้านคุณ ภาพที่พบในผลงานการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตนัน้ ส่วนหนึ่ งอาจเป็ นเพราะการขาดความรู้
พืน้ ฐานทีจ่ าเป็นสาหรับการวิจารณ์ ศลิ ปะอย่างสร้างสรรค์ หรือการตามไม่ทนั ความก้าวหน้าทางความคิดและ
วิธกี ารของศิลปิน หรืออาจเป็นเพราะการขาดแคลนการ “สมัครเข้ามาเล่น” ของผูร้ รู้ ุ่นอาวุโส ซึง่ น่าจะเป็นผู้ท่ี
ถ่ายทอดความรู้และภูมปิ ญั ญาต่างๆได้เป็นอย่างดี คงมีนักวิจารณ์รุ่นกลาง (วัย 35 – 45) ที่ทาหน้าที่เป็น
“แดนกลาง” ผูเ้ ชื่อมร้อยรอยต่อทางวัฒนธรรมสิง่ พิมพ์ ความรูแ้ ละความคิดจากวัฒนธรรมสิง่ พิมพ์ไปยังคนรุ่น
ใหม่ กรณีศกึ ษาต่างๆทีพ่ บใน “แดนกลาง” นัน้ ชีว้ า่ มีผลงานทีม่ คี ุณภาพสูงปรากฏในโลกเสมือนจริงอยู่บ้าง
แม้ว่าจะมีปริม าณไม่ มากเท่าไรนักอย่างไรก็ดผี ู้ ใช้งานและผู้เสพสื่อทางอิน เทอร์เน็ ตยังคงมีทศั นคติท่วี ่า
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อชัน้ รอง เพราะยังไม่ได้รบั การยอมรับในการนาไปอ้างอิงจึงยังให้คุณค่ากับสื่อสิง่ พิมพ์
มากกว่า ทัศนคติทานองนี้อาจเปลีย่ นแปลงไป เมื่อโลกเสมือนจริงสามารถสนองความต้องการของผู้เสพได้
ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับโลกจริง ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจารณ์ในสื่อเสมือนจริงจึงเป็นเรื่อง
จาเป็นและสาคัญ แม้วา่ การทาเช่นนัน้ อาจทาให้ความนิยมในการเสพสื่อสิง่ พิมพ์น้อยลง ในส่วนของการจัด
กิจ กรรมกระตุ้น การวิจ ารณ์ แบบลายลักษณ์ นัน้ สาขาวรรณศิลป์ส ามารถท าได้อย่างโดดเด่น มากที่สุ ด
เนื่องจากเป็นการสานต่อกิจกรรมทีไ่ ด้เริม่ ไว้ในขันทดลองในโครงการก่
้
อนหน้านี้ และเป็นสาขาที่มรี ากฐาน
ด้านการใช้วรรณศิลป์อยูแ่ ล้ว
การนาเสนอรายงานผลการวิจยั ในวันที่ 23 มิ.ย. 2555 นัน้ ช่วยให้คณะผู้วจิ ยั ได้รบั ฟงั ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาคมวิชาการและผูส้ นใจเรื่องการวิจารณ์ศลิ ปะทัง้ 5 สาขา โดยที่ส่วนใหญ่มี
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ความพึงพอใจต่อรายงานความก้าวหน้าในรอบนี้เป็นอย่างมาก และแลเห็นความตัง้ ใจทางานของผู้วจิ ยั ทุก
สาขา สาหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูป้ ระเมินทีไ่ ด้จากการประชุมครัง้ นี้มดี งั นี้
1. การสร้างความชัดเจนในการกาหนดกรอบหรือขอบเขตของการวิจยั
2. การใช้ “คา” หรือ “แนวคิด” บางอย่างของผู้วจิ ยั ควรมีการอธิบายหรือนิยมให้ชดั เจนขึน้ เช่น
แดนกลาง รอยต่อ โลกเสมือนจริง วัฒนธรรมลายลักษณ์ และการวิจารณ์
3. ชื่อโครงการควรเปลีย่ นเพื่อช่วยให้ส่อื ความได้ง่ายขึน้ เป็น “การวิจารณ์ศลิ ปะ: รอยต่อระหว่างสื่อ
สิง่ พิมพ์กบั สื่ออินเทอร์เน็ต”
4. การดาเนินการวิจยั ในช่วง 18 เดือนต่อไปควรให้ความสาคัญกับบทบาทของผู้รบั การวิจารณ์ใน
โลกเสมือนจริง

