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(ร่าง)รายงานสรปุการด าเนินงานของโครงการวิจยัฯ ในรอบ 18 เดือน 

บทสงัเคราะหผ์ลการวิจยั 

(1 ต.ค. 2553 – 31 มีนาคม 2555) 

โครงการวิจยั “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ์ 

(หวัหน้าโครงการวิจยัฯ) 

_________________________________________________________________________  

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ ” เป็นการ

ท างานต่อในภาคที ่4 ซึง่ต่อเนื่องมาจาก โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัปญัญาของสงัคมร่วมสมยั” 

(ภาค 1) (พ.ศ.2542 – 2545) ซึ่งได้ศกึษาวจิยับทวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ์ ใน 4 สาขา (วรรณศลิป์ ทศันศลิป์ 

การละครและสงัคตีศลิป์) โดยมเีป้าหมายเพื่อที่จะแสวงหาตวัอย่างบทวจิารณ์ที่แสดงพลงัทางปญัญาทาง

ลายลกัษณ์ และจดัพมิพเ์ป็นสรรนิพนธเ์พื่อเผยแพร่ ในโครงการวจิยัฯในภาค 2 นัน้เป็นการน าผลการวจิยัใน

ภาค 1 ไปขยายผล โดยการจดัท าสมัมนาวชิาการและสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ เพื่อให้องค์ความรู้ด้านการ

วจิารณ์ไดร้บัการถ่ายทอดในวงทีก่วา้งขึน้ และโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสงัคมร่วม

สมยัเพื่อพฒันาความรู้ด้านสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ ”(ภาค 3) เป็นการขยายผลต่อจากภาค 2 และศกึษา

เพิม่เตมิเกีย่วกบัการวจิารณ์ลายลกัษณ์ทอียูน่อกเหนือสื่อสิง่พมิพ ์และสาขาวรรณศลิป์พบวา่ มกีารวจิารณ์ที่

เกดิขึน้ในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตอนัเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยัทีค่วรไดร้บัความสนใจจากคณะผู้วจิยั เพื่อที่จะหา

ขอ้สรุปรวมอนัว่าด้วยลกัษณะของการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์และศึกษาโอกาสใหม่ๆในโลกเสมือนจริง 

ตลอดจนศกึษาลกัษณะของผลงานจากนักวจิารณ์ที่ท าหน้าที่เป็น “แดนกลาง” ระหว่างโลกของสื่อสิง่พมิพ์

และโลกของสื่อเสมอืนจรงิ จงึไดเ้กดิโครงการวจิยัในภาคที ่4 นี้ ภายใตช้ื่อ โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ : 

รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง ” โครงการวจิยันี้ได้รบัทุนสนับสนุนจาก

ส านักงานกองทุนสนับสนุกการวจิยั (สกว.) ซึ่งมรีะยะเวลาในการด าเนินการวจิยัรวม 3 ปี  ตัง้แต่วนัที่ 1 

ตุลาคม  พ.ศ. 2553 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซึง่การวจิยัจะแบ่งตามสญัญาเป็น 2 ช่วง ด าเนินการช่วง
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ละ 18 เดอืน โดยในภาคที่ 4.1  นี้ มกีารเพิม่สาขาภาพยนตร์เขา้มาเมื่อ 12 เดอืนที่แล้ว ในการวจิยัครัง้นี้ 

คณะผูว้จิยัจาก 5 สาขา (วรรณศลิป์ ทศันศลิป์ ศลิปะการละครภาพยนตร ์และ สงัคตีศลิป์) มบีทบาทหน้าที่

ในการแสวงหา สบืคน้ วเิคราะหข์อ้มลูการวจิารณ์ลายลกัษณ์ที่อยู่ในสิง่พมิพ์ต่อจากโครงการวจิยัในภาค 1 

และ ศกึษาวจิยัการวจิารณ์ลายลกัษณ์อยูใ่นโลกเสมอืนจรงิ (อนิเทอร์เน็ต) สมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เขา้

ร่วมเสวนาทางวชิาการ จดักจิกรรมวชิาการของแต่ละสาขาและยงัมกีารประชุมคณะผู้วจิยัเพื่อการตดิตาม

ความคบืหน้าและการแลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเหน็ต่างๆประจ าทุกเดอืน(ยกเวน้ช่วงที่เกดิอุทกภยัใน

ปลายปี 2554) รวม 16 ครัง้ มกีารจดัประชุมสมัมนาระดมสมองสองครัง้ ครัง้ที่ 1 เรื่อง “เมื่อการวจิารณ์

เปลีย่นผ่านจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ไปสู่วฒันธรรมเสมอืนจรงิ” (วนัที่ 12 มนีาคม 2554) และครัง้ที่ 2 ใน

เรื่อง  “New Media  รปูแบบใหม่ของการสื่อสาร” (วนัที ่31 มนีาคม 2555)นอกจากนี้ยงัมกีารจดัท าเวบ็ไซต ์

(website) เฟซบุ๊ก(facebook) และ ยูทูป (youtube)ของโครงการวจิยัฯเพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลขอ

โครงการฯสู่สาธารณชนโครงการการวจิยัฯ (ภาคที่ 4ของโครงการวจิยั “การวจิารณ์”) นี้ ได้ด าเนินงานมา

จนถงึช่วงสิน้สุดระยะเวลา 18 เดอืนแรกผ่านการระดมสมอง อภปิราย ถกเถียงทางความคดิในหลายๆมติ ิ

จนกระทัง่สามารถที่จะสงัเคราะห์มโนทศัน์ในเรื่องต่างๆร่วมกนัและจดัท าเป็นอภิธานศัพท์ (โปรดดู

ภาคผนวก)  โดยมมีโนทศัน์หลกัคอืการใหน้ิยามของค าส าคญัทีใ่ชใ้นโครงการนี้(โปรดดภูาคผนวก ในหมวด

นิยามและอภธิานศพัท)์เช่น 

การวิจารณ์คอื  การแสดงความตดิเหน็เกี่ยวกบังานศลิปะ  บรบิทของศลิปกรรม และ/หรอืปจัจยัอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งเพื่อสรา้งความเขา้ใจในความหมายและความส านึกในคุณค่าของตวังาน  ตลอดจนศลิปะโดยทัว่ไป  
นอกจากนี้ ยงัอาจรวมถงึการแสดงทศันะทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งศลิปะกบัชวีติและสงัคมอกีดว้ย1 

การวิจารณ์เชิงลายลกัษณ์ คอืการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ผ่านตวัอกัษรซึง่อาจจะปรากฏในสื่อสิง่พมิพ ์หรอื ในสื่อ

เสมอืนจรงิกไ็ด ้

การวิจารณ์เชิงมขุปาฐะ คอืการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยการพดูซึง่อาจจะปรากฏในโลกจรงิหรอืในโลกเสมอืน

จรงิ (เช่นผ่านคลปิวดีโีอหรอืคลปิเสยีง)กไ็ด ้

วฒันธรรมมุขปาฐะ คอื กระบวนการบนัทกึ หรอื ถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติ ความรู้ ความรู้สกึ ความ

คดิเหน็ ตลอดจนความคดิเชงิวจิารณ์ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆโดยการพดู 

                                                             
1นิยามจาก โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปญัญาของสงัคมรว่มสมยั”  
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วฒันธรรมลายลกัษณ์ คอื กระบวนการจารกึ หรอื ถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติ ความรู้ ความรู้สกึ ความ

คดิเหน็ ตลอดจนความคดิเชงิวจิารณ์ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกีาร

เผยแพร่สิง่พมิพต่์างๆไปสู่สาธารณชน เช่นหนงัสอื วารสาร หนงัสอืพมิพ ์จุลสาร ฯลฯ วฒันธรรมลายลกัษณ์

นัน้ มสี่วนเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัววิฒันาการของเทคโนโลยใีนการพมิพแ์ละกระบวนการสื่อสารผ่านตวัอกัษร 

แดนกลางมไิดห้มายถงึเฉพาะบุคคลทีท่ างานการวจิารณ์ด้วยการใช้ทัง้สื่อในโลกจรงิและสื่อในโลกเสมอืน

จริง หรือพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนจรงิเท่านัน้  แต่หมายรวมถึงทัง้กรอบคิดและ

กจิกรรมทีผ่สมผสานแนวปฏบิตัขิองทัง้โลกจรงิและโลกเสมอืนจรงิดว้ย 

เมื่อเปรยีบเทยีบการด าเนินงานตลอดช่วง 18 เดอืนที่ผ่านมากบัวตัถุประสงค์ของโครงการวจิยัฯและผลที่

คาดวา่จะไดร้บั  สามารถสรุปผลไดด้งันี้  

การบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยัฯ 

วตัถปุระสงคข้์อ 1. ศึกษาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรปุท่ีว่าด้วยลกัษณะการวิจารณ์ลายลกัษณ์ของไทย อนั

บ่งช้ีให้เหน็ปัจจยัทัง้ท่ีสนับสนุนและบัน่ทอนความก้าวหน้าของการวิจารณ์ 

1.1)ผลการวจิยัชีว้า่ส าหรบัวฒันธรรมการวจิารณ์ลายลกัษณ์ในสิง่พมิพส์ าหรบัสาขาที่มรีากฐานการ

วจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ในสิง่พมิพ์(ทุกสาขายกเวน้ดนตรไีทยหรอืสงัคตีศลิป์)นัน้ มกีารลดลงทัง้เรื่องของพื้นที ่

ปรมิาณ ความถี่ในสื่อสิง่พมิพ ์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในหนังสอืพมิพ์ วารสาร นิตยสาร หรอืหนังสอื  แม้ว่าเมื่อ

เทยีบกบัต่างประเทศ  แมใ้นต่างประเทศจะมสีื่อสิง่พมิพจ์ านวนมากทีใ่หพ้ืน้ทีก่บัการวจิารณ์ แต่พื้นที่เหล่านี้

กก็ าลงัลดลงเช่นกนัการลดทอนพื้นที่ในสิง่พมิพ์มผีลโดยตรงต่อปรมิาณของบทวจิารณ์และวฒันธรรมการ

วจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ นอกจากจะท าใหล้กัษณะของการวจิารณ์สัน้ลงและมพีืน้ทีใ่นการเขยีนทีลุ่่มลกึน้อยลง

แลว้ ยงัส่งผลใหเ้กดิการเขยีนดว้ยภาษาทีร่วบรดั ส ัน้ กระชบัมากขึน้ทัง้ในสื่อสิง่พมิพแ์ละสื่อเสมอืนจรงิ 

1.2)รปูแบบการวจิารณ์ในโลกสิง่พมิพม์หีลากหลาย เช่น บทวจิารณ์ บทความกึ่งวชิาการ บทความ

แนวประชาสมัพนัธ์ จดหมาย เอกสารทางประวตัศิาสตร์ สูจบิตัร ขอ้เขยีนจากภณัฑารกัษ์ (curator) ซึ่ง

รปูแบบของบทวจิารณ์เหล่านี้ไดม้าจากขอ้สรุปของผูว้จิยัในสาขาวรรณศลิป์ ทศันศลิป์ สงัคตีศลิป์และศลิปะ

การละครไดค้น้ควา้และรวบรวมขอ้มลูลายลกัษณ์จากสิง่พมิพต่์อจากโครงการวจิยัในภาค 2 (“การวจิารณ์ใน

ฐานะพลงัทางปญัญาของสงัคมร่วมสมยั” [พ.ศ.2542-2545]) 



30/06/55 4 บทสงัเคราะห์ 
 

1.3)ลกัษณะการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ของไทยมจีุดร่วมระหว่างสาขาอยู่ที่ วฒันธรรมความเกรงใจ

และวฒันธรรมเคารพผูอ้าวโุสซึง่เป็นปจัจยัหนึ่งทีท่ าใหล้กัษณะการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ของไทยอาจจะไมม่ี

ความเป็นอสิระอยา่งเตม็ที ่ในขณะทีศ่ลิปินในสาขาวรรณศลิป์และการละครสามารถสลบับทบาทระหวา่งการ

สรา้งสรรคผ์ลงานกบัการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ไดร้ะดบัหนึ่ง แต่ปรากฏการณ์ท านองนี้มกัจะไม่เป็นทีย่อมรบั

ในสาขาภาพยนตร ์ทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์ กล่าวคอื ศลิปินส่วนมากใน 3 สาขามกัจะมคีวามตะขดิตะขวง

ใจหากจ าเป็นตอ้งวจิารณ์ผลงานของผูอ้ื่นอยา่งเป็นทางการ ดงันัน้การแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนระหว่าง

ผูส้รา้งงานกบัผูว้จิารณ์จงึดเูหมอืนวา่จะเป็นทางออกโดยประเพณีทีว่งการภาพยนตรแ์ละวงการทศันศลิป์ได้

เลอืก(กรณียกเวน้บางกรณีนัน้ถือว่าเป็นส่วนน้อยมาก) ในเวลาเดยีวกนั วงการดนตรไีทยนัน้ ดูเหมอืนว่า

แทบจะไม่ใหค้วามส าคญักบัการวจิารณ์ทีเ่ป็นกึง่ทางการหรอืเป็นทางการในเชงิลายลกัษณ์เลย ไม่ว่าจะเป็น

การวจิารณ์ทีเ่ป็นไปเพื่อพฒันาผลงานการแสดงหรอืเป็นไปเพื่อให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ฟงั ผลการวจิยั

พบวา่เอกสารจากสิง่พมิพท์ัง้หมด 500 กวา่รายการที่เกี่ยวกบัดนตรไีทยนัน้ เกอืบทัง้หมดเป็นการบรรยาย

เชงิประวตัแิละบรรยายเชงิปฏบิตั ิโดยที่ยงัขาดแคลนมติขิองการวเิคราะห์เชงิวพิากษ์วจิารณ์จงึกล่าวได้ว่า

สาขาดนตรไีทยนัน้พบลกัษณะของขอ้มลูทีแ่ตกต่างไปจากอกี 4 สาขาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัสาขา

สงัคตีศลิป์จงึพยายามจะแสวงหาสาเหตุของการขาดแคลนนี้ ด้วยการวเิคราะห์จาก “ลกัษณะการบรรยาย” 

ในเอกสารดา้นดนตรไีทยเหล่านี้โดยใช้กรอบคดิทางทฤษฎีจากสาขาอื่นเขา้มาช่วยอธบิายปรากฏการณ์ที่

เกดิขึน้นี้อกีชัน้หนึ่ง (โปรดดรูายละเอยีดในรายงานของสาขาสงัคตีศลิป์) สาเหตุอกีประการหนึ่งของการขาด

แคลนหลกัฐานเกีย่วกบัการวจิารณ์ในดนตรไีทยคอื ความเชื่อทางวฒันธรรมทีไ่ดฝ้งัตวัอยา่งแนบในในกลุ่มผู้

แสดงดนตรไีทย กล่าวคอืนักแสดงดนตรไีทยมกัจะถูกสอนให้ยดึถือขนบของการเคารพและบูชาครู ดงันัน้

ขนบในการ “ขาดการวจิารณ์” ทีป่รากฏในสาขาดนตรไีทยจงึมคีวามคลา้ยคลงึกบัวฒันธรรมย าเกรงทีแ่ฝงอยู่

ในขนบของการปฏบิตัตินในศลิปะไทยทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นดนตรไีทย ทศันศิลป์หรอืนาฏศิลป์ไทยดงันัน้

ศลิปะไทยทุกแขนงจงึอยูใ่นสถานภาพทีส่งูและศกัดิส์ทิธิ ์จนกระทัง่ยากที่จะถูกวพิากษ์วจิารณ์ได้เนื่องจาก

แมแ้ต่การวพิากษ์วจิารณ์การแสดงหรอืวพิากษ์วจิารณ์ตวังานมกัจะถูกมองวา่เป็นการวจิารณ์ที่ตวัครูหรอืตวั

บุคคลไปสถานภาพ(อนัศกัดิส์ทิธิ)์ทีว่า่นี้เป็นปจัจยัส าคญัต่อการขาดแคลนการวจิารณ์อนัไม่อาจมองขา้มไป

ได ้อยา่งไรกด็ ีผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์ยงัคงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องศกึษาวจิยัถึงปจัจยัอื่นๆด้วยเพื่ออธบิาย

ปรากฏการณ์เฉพาะตวัของสาขานี้ต่อไปอนึ่ง การพยายามอธบิายดว้ยมุมมองใหม่ๆจากผูว้จิยัในโครงการฯนี้ 

ซึง่นอกเหนือจากการเขา้ใจวา่ “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี (อนัเป็นขอ้สรุปจากโครงการวจิยัฯในภาค 2 และ 3อยู่

แลว้)นัน้ นบัวา่เป็นการวเิคราะหท์ีส่ามารถเปิดทางใหม่ๆใหก้บัขอ้คน้พบเชงิวชิาการในสายดนตรไีทยต่อไป

ได ้
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1.4)   ข้อค้นพบของคณะผู้วจิยัในแต่ละสาขา สะท้อนว่าวงการการวจิารณ์ในแต่ละสาขามีความ

แตกต่างกนัในหลายๆทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั  ”ธรรมชาต”ิ ของแต่ละสาขา อาทเิช่น สาขาที่ใช้ลายลักษณ์เป็น

เครื่องมอืหลกัอยูแ่ล้วเช่นสาขาวรรณศลิป์ มแีนวโน้มที่จะพบหลกัฐานเชงิลายลกัษณ์ในปรมิาณที่มากกว่า

สาขาที่ใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาทศันศิลป์และสงัคีตศิลป์ที่มกัจะพบกับ

อุปสรรคในการแสวงหาขอ้มลูเชงิลายลกัษณ์มาโดยตลอด ยิง่ไปกวา่นัน้ จากการจดัเสวนาวชิาการของสาขา

ทศันศลิป์ และจากการทดลองเปิดหน้าเฟซบุ๊ก “ชุมชนคนดนตรไีทย” ของสาขาสงัคตีศลิป์ และจากการจดั

เสวนาของสาขาการละคร พบว่าทัง้สามสาขานี้ นิยมการวจิารณ์แบบมุขปาฐะมากกว่าการวจิารณ์เชงิลาย

ลกัษณ์ และนิยมความไม่เป็นทางการในการวจิารณ์มากกว่าความเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขา

สงัคตีศลิป์นัน้พบวา่การวจิารณ์ในแง่ลบนัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เฉพาะ“วงใน” และจะไม่มกีารเผยแพร่ขอ้วจิารณ์

ประเภทนัน้แบบลายลกัษณ์ ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์จงึพบขอ้มลูเชงิลายลกัษณ์ทีม่กีารแสดงทศันะวจิารณ์บ้าง

ในปรมิาณค่อนขา้งน้อยโดยเฉพาะเมื่อเทยีบกบัสาขาอื่นๆ ส่วนสาขาภาพยนตร์นัน้มกีารพฒันาการวจิารณ์

เชงิลายลกัษณ์ไม่แพส้าขาวรรณศลิป์ เนื่องจากทัง้สองสาขามสีื่อเฉพาะทางของการวจิารณ์อยู่เป็นจ านวน

มาก ไม่ว่าจะเป็นหนังสอืพมิพ์ นิตยสาร วารสาร และเวบ็ไซต์ต่างๆ(เช่น วารสาร “อ่าน” “Underground”  

นิตยสาร “Bioscope” เป็นตน้) ลกัษณะทีส่งัเกตเหน็ได้ค่อนขา้งชดัเจนของการวจิารณ์ลายลกัษณ์ส่วนใหญ่

ในประเทศไทยคอืลกัษณะของการวจิารณ์แบบอตัวสิยั (องิความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ส่วนตวัโดยไม่สนใจใน

การใชห้ลกัการเชงิวชิาการแบบเหน็ไดช้ดั ) กบัการวจิารณ์แบบภววสิยั(องิการแสดงเหตุผล หรอืการใช้หลกั

วชิาหรอืทฤษฎีบางอย่างมากกว่าใช้ความคดิเหน็ส่วนตวัอย่างเหน็ได้ชดั) แม้ว่าจะมนีักวจิารณ์บางคนที่มี

ผลงานในลกัษณะผสมผสานระหวา่งการใชอ้ตัวสิยัและภววสิยั 

1.5)จากรายงานข้อค้นพบในทุกสาขา สามารถสรุปได้ว่า การวจิารณ์แบบภววสิยันัน้ สามารถ

จ าแนกได ้4 แนวทางดงันี้ การวจิารณ์ในแนวองิประวตั ิ(เช่น ประวตัขิองศลิปิน หรอืของสาขานัน้ๆ)แนวองิ

รปูแบบ(เช่นเทคนิคหรอืลกัษณะภายนอกทีส่ามารถสงัเกตเหน็ได้) แนวองิทฤษฎี (เช่นการใช้กรอบคดิเชงิ

จติวทิยา รฐัศาสตร์ ปรชัญา สงัคมวทิยา หรือ มานุษยวทิยา) และแนวองิบริบท (เช่นการอ้างบรบิททาง

สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ)ในการวจิารณ์ ส่วนการวิจารณ์แบบมุขปาฐะนัน้ โครงการวจิ ัยฯยงัมิได้มี

การศึกษาอย่างละเอียดเพยีงพอที่จะน าไปสู่ขอ้สรุปได้อย่างเช่นการตัง้ข้อสงัเกตกบัการวจิารณ์แบบลาย

ลกัษณ์  อยา่งไรกด็ ีลกัษณะของการวจิารณ์แบบมุขปาฐะนัน้กไ็ม่น่าจะมเีนื้อหาทีต่่างไปจากลกัษณะของการ

วจิารณ์เชงิลายลกัษณ์มากนกั 
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1.6)   ปจัจยัหลกัที่ท าให้การวจิารณ์ลายลกัษณ์ในสิง่พิมพ์ยงัคงด ารงอยู่ คอืนโยบายของสื่อ (ซึ่ง

สนบัสนุนเรื่องการวจิารณ์ศลิปะหลายแขนง) ประโยชน์หรอืคุณค่าเชงิปญัญา (เช่นการทีห่น่วยงานอสิระเปิด

หลกัสตูรฝึกอบรมการวจิารณ์)ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ(เช่นนิตยสารภาพยนตร์ หรอืศลิปะต่างๆ ซึ่งเน้นการ

ขายขา่วสารและความรูเ้ฉพาะทาง)การมคี่าตอบแทนให้กบัผู้เขยีนบทวจิารณ์ การที่ผู้อ่านยงัเรยีกร้องให้มี

การวจิารณ์ ตลอดแนวโน้มทีม่กีารศกึษาดา้นศลิปะมากขึน้ในสงัคมไทย เป็นตน้ 

1.7)   ปจัจยัส าคญัทีบ่ ัน่ทอนความกา้วหน้าของการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ คอื  

1.7.1) การทีส่ถาบนัการศกึษาและสถาบนัสื่อต่างๆของไทยไม่ให้ความส าคญักบัเรื่องการสร้าง

องคค์วามรูท้ ีจ่ะพฒันาวชิาวจิารณ์ ตลอดจนการคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์เท่าที่ควร จงึไม่สามารถผลกัดนัเรื่อง

การวจิารณ์ใหเ้ป็นหวัใจส าคญัของการเรยีนรู้ในสงัคม และเป็นการยากที่ระบบการศกึษาและสถาบนัสื่อจะ

ประสบความส าเรจ็ในการสร้างนักวจิารณ์ ส่วนนักวจิารณ์อาชพีนัน้ยงัต้องพบกบัอุปสรรคในการแสวงหา

ความรูเ้พิม่เตมิ โดยเฉพาะนักวจิารณ์ของไทย บางส่วนอาจจะพบอุปสรรคด้านภาษาจงึไม่สามารถศกึษา

ตวัอย่างของการวจิารณ์ร่วมสมยัในต่างประเทศตลอดจนขาดแคลนหน่วยงานหรอืองค์กร(เช่นสมาคมนัก

วจิารณ์) ทีจ่ะช่วยพฒันา ส่งเสรมินกัวจิารณ์แมว้า่จะมหีน่วยงานอสิระบางหน่วยงานทีพ่ยายามท างานด้านนี้

อยูบ่า้งกต็าม 

1.7.2) การแยง่ชงิพืน้ทีข่องสื่อประเภทอื่นๆทีไ่ม่ใช่สื่อลายลกัษณ์ นับตัง้แต่สื่อบนัเทงิต่างๆ สื่อ

ทางอนิเทอรเ์น็ต เช่นสื่อสงัคม หรอืสื่อทีผู่บ้รโิภคสามารถเสพได้โดยตรงมากขึน้ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่มเีวลา

น้อยลงทีจ่ะเสพบทความลายลกัษณ์ทีม่คีวามยาว เฉกเช่นบทวจิารณ์หรอืบทความต่างๆ 

1.7.3) วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปของผูค้นในยคุโลกาภวิตัน์ซึง่เป็นยคุทีว่ทิยาการทางเทคโนโลยเีข้ามา

มีบทบาทแทบจะทุกส่วนในชีวิตประจ าวนั ท าให้มนุษย์เลือกที่จะใช้เวลาตามความสะดวกและความ

ปรารถนาส่วนบุคคล ดงันัน้เทคโนโลยทีีต่อบสนองความตอ้งการของผูค้นไดง้่ายและรวดเรว็กว่าย่อมแย่งชงิ

เวลาจากผูค้นไดม้ากกวา่ ผูว้จิยัทุกคนรายงานตรงกนัวา่ การสื่อสารผ่านสื่อสารในโลกอนิเทอร์เน็ตนัน้นิยม

ใชภ้าพ ขอ้ความทีส่ ัน้ กระชบั และประหยดัเวลามากกว่าการใช้ขอ้ความที่ยาว  ดงันัน้การรบัข่าวสารในวถิี

แบบเดมิๆ ทีใ่ชเ้วลาและพลงังานจากผูเ้สพมากกวา่ด้วยเหตุนี้ บทวจิารณ์ที่มลีกัษณะเป็นงานลายลกัษณ์ที่

ใชพ้ืน้ทีม่าก เรยีกรอ้งการใชส้มาธแิละเวลาในการครุ่นคดิพจิารณามาก ยอ่มจะถูกลดทอนพืน้ที่ไปด้วย ดงัที่

ปรากฏในรายงานของแต่ละสาขา 
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วตัถปุระสงคข้์อ2) ศึกษาโอกาสใหม่ซ่ึงโลกเสมือนจริงเปิดให้แก่พฒันาการของการวิจารณ์ รวมทัง้ 

ถึงและจดุอ่อนและจดุแขง็ของโลกเสมือนจริง 

2.1 )นกัวจิยัทุกสาขารายงานไปในทศิทางเดยีวกนัวา่โลกเสมอืนจรงิมศีกัยภาพสงูมากทีจ่ะพืน้ทีข่อง

การวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์และเชงิมุขปาฐะทีม่คีุณภาพ แต่ดว้ยเหตุทีแ่ต่ละสาขายงัไม่สามารถพสิจูน์ได้อย่าง

ชดัเจนวา่โลกเสมอืนจรงิเป็นโลกทีใ่หค้วามเป็นอุดมคตต่ิอการสรา้งผลงานวจิารณ์ จงึยงัไม่อาจสรุปไดว้า่โลก

เสมอืนจรงิไดท้ าหน้าทีท่ดแทนการวจิารณ์ในโลกจรงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงไร สาเหตุที่ไม่

อาจสรุปไดอ้าจเป็นไปไดห้ลายทาง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสงัคมไทยเองกย็งัอยูใ่นช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่

สงัคมดจิติอล และสงัคมไทยยงัมไิดม้คีวามรอบรูแ้ละความตระหนกัรูใ้นวธิกีารและจริยธรรมการใช้เครื่องมอื

ทางเทคโนโลยเีหล่านี้อยา่งทัว่ถงึและเพยีงพอ ผลการวจิยัในระยะ 18 เดอืนทีผ่่านมา สามารถสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึศกัยภาพอนัมหาศาลของสื่ออนิเทอรเ์น็ตกจ็รงิ แต่นกัวจิารณ์ส่วนใหญ่กลบัให้ความเหน็ว่าผู้ใช้งานและผู้

เสพสื่อทางอนิเทอรเ์น็ตยงัคงมทีศันคตทิี่ว่าอนิเทอร์เน็ตเป็นสื่อชัน้รองเพราะยงัไม่ได้รบัการยอมรบัในการ

น าไปอา้งองิจงึยงัใหคุ้ณค่ากบัสื่อสิง่พมิพ์มากกว่า ทศัคตทิ านองนี้อาจเปลี่ยนแปลงไป เมื่อโลกเสมอืนจรงิ

สามารถสนองความต้องการของผู้เสพได้ทดัเทยีมหรอืใกล้เคยีงกบัโลกจรงิ ดงันัน้การพฒันาคุณภาพของ

ผลงานวจิารณ์ในสื่อเสมอืนจรงิจงึเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคญั แมว้า่การท าเช่นนัน้อาจท าให้ความนิยมในการ

เสพสื่อสิง่พมิพน้์อยลง ตวัอยา่งทีเ่หน็ชดัเจนประการหนึ่งคอืการทีส่าขาภาพยนตรส์ามารถยนืยนัผลงานการ

วจิารณ์เชิงลายลกัษณ์ที่มีคุณภาพสูงจากพื้นที่เสมอืนจรงิเป็นจ านวนมากจากเวบ็ไซต์ของต่างประเทศ 

กล่าวคอืผู้วจิยัพบว่าบทวจิารณ์จากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงนัน้ มกัจะเกิดในพื้นที่ของสื่อที่มีนโยบาย

สนบัสนุนใหพ้ืน้ทีก่ารวจิารณ์ นอกเหนือจากการวจิารณ์เชงิเทคนิคการถ่ายท า เชงิสุนทรยีศาสตร์ และ เชงิ

ประพนัธกรแลว้  ผูว้จิารณ์ยงัสามารถใชท้ฤษฎภีาพยนตร์หรอืปรชัญาขัน้สูงอย่างลุ่มลกึและหลากหลายอกี

ดว้ย2 

2.2)จากการที่การวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิทวคีวามส าคญัมากขึ้นและขยายปริมาณมากขึน้โดย

ตลอด ดงันัน้แม้ว่าจะมีความพยายามในโลกสิ่งพิมพ์ที่จะรกัษาพื้ นที่ของตวัเองไว้ แต่ผลการวิจยัชี้ว่า

นอกจากพืน้ทีส่ าหรบัการวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆจะถูกลดทอนลง(หรอืถูกตดัทิ้งไปโดยสิ้นเชงิ)แล้ว นัก

วจิารณ์รุ่นกลาง(หมายถงึนกัวจิารณ์ทีผ่ลติผลงานทัง้ในสื่อสิง่พมิพแ์ละในสื่อเสมอืนจรงิ ซึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นวยั 

35 – 45 ปี) จ านวนไม่น้อยเริม่ทีจ่ะหนัหลงัใหก้บัการเขยีนบทวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพแ์ละหนัมาใชพ้ืน้ที่เสมอืน
                                                             
2โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในรายงานการวจิยัของสาขาภาพยนตร์ 
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จรงิเช่น บล๊อก (Weblog) หรอื เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการเผยแพร่ผลงานมากขึน้เรื่อยๆ โดยนักวจิารณ์

เหล่านี้บางคนกย็ตุกิารเขยีนงานวจิารณ์ในลกัษณะทีเ่ป็นอาชพีแต่ยงัคงผลติผลงานในสื่ออนิเทอร์เน็ตอย่าง

ต่อเนื่อง อยา่งไรกด็ ีการมผีลงานในสื่อสิง่พมิพก์ย็งัคงเป็นเพยีงช่องทางเดยีวทีน่ักวจิารณ์จะได้ค่าตอบแทน

บา้ง และจากการที่ค่านิยมที่ว่าบทวจิารณ์ที่ได้รบัการตพีมิพ์จะได้รบัการยอมรบัในการอ้างองิมากกว่าบท

วจิารณ์ทีป่รากฏในเวบ็ไซตท์ัว่ๆไป จงึท าใหผู้ท้ ีเ่อาจรงิเอาจงักบัการผลติงานวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ตส่วนหนึ่ง

ไม่วา่จะเป็นรุ่นอาวโุส รุ่นกลาง หรอืรุ่นใหม่จงึยงัคงแสวงหาช่องทางในการไดร้บัการตพีมิพอ์ยูด่ ี สรุปแลว้คง

มนีกัวจิารณ์เพยีงส่วนน้อยทีย่งัมพีืน้ทีต่พีมิพ์ผลงานวจิารณ์อย่างสม ่าเสมอในปจัจุบนั และไม่ว่านักวจิารณ์

เหล่านี้จะอยู่ในสาขาใด ก็ไม่อาจจะยดึการวจิารณ์เป็นอาชีพได้ อย่างไรก็ด ีการวจิารณ์นัน้ ก็ยงัคงเป็น

กจิกรรมทางปญัญาทีม่คีวามส าคญัมาก สงัเกตไดจ้ากการทีม่กีจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิารณ์โดยองค์กร

อสิระต่างๆตลอดจนการโตต้อบในกระทูต่้างๆลว้นเกดิขึน้อยา่งค่อนขา้งแพร่หลายในโลกเสมอืนจรงิ  

2.3)  รูปแบบการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิในส่วนที่เป็น “คลงัขอ้มูลจากสื่อสิง่พมิพ์” ย่อมมคีวาม

หลากหลายไม่ต่างไปจากสื่อตน้ทาง แต่ในส่วนทีเ่ป็นขอ้มลูปฐมภมูใินโลกเสมอืนจรงินัน้ สามารถจ าแนกเป็น

4 รปูแบบคอื  1) บทความต่างๆ (ทีผู่เ้ขยีนเขยีนผ่านสื่ออนิเทอรเ์น็ต) 2) กระทู้ (หมายถึงการพมิพ์ด้วยลาย

ลกัษณ์โดยเป็นขอ้ความทีไ่ม่ยาวมากนกัและคอมเมนท ์comment) 3) การใชส้ญัลกัษณ์ (เช่นให้คะแนนเป็น

จ านวน“ดาว” การใชภ้าพ การกดปุม่สญัลษัณ์like การใช้สญัญลกัษณ์ผ่านตวั icon ต่างๆที่แสดงความชอบ

หรอืไม่ชอบ หรอืให้เกรด) 4) การใช้เสยีงหรอืคลปิภาพเคลื่อนไหว (video clip) (เป็นการใช้มุขปาฐะผ่าน

วดิโีอ) จงึอาจกล่าวไดว้า่ โลกเสมอืนจรงิสามารถเชื่อมโลกจรงิในอดตีทีเ่กดิขึน้ในสิง่พมิพแ์ละโลกมุขปาฐะใน

สื่อเสมอืนจรงิไวด้ว้ยกนัได ้แมว้า่อาจจะไม่ไดท้ ัง้หมด  แต่ความสามารถของเทคโนโลยใีนการถ่ายทอดและ

บนัทกึมุขปาฐะนัน้เป็นการลบขอ้จ ากดัของวฒันธรรมมุขปาฐะในอดตี ด้วยการสลายขอ้จ ากดัในเรื่องเวลา

และสถานที ่  

2.4) เทคโนโลยใีนโลกเสมอืนจรงิเอือ้ต่อการวพิากษ์วจิารณ์อยา่งมาก เนื่องจากมชี่องทางใหผู้ใ้ชง้าน

สามารถสื่อสารได้หลายแบบทัง้แบบลายลกัษณ์และมุขปาฐะภายในเวลาที่รวดเร็ว อกีทัง้ยงัเอื้อต่อการ

เผยแพร่ต่อไดใ้นวงกวา้งทัว่โลกภายในเวลาอนัสัน้ แต่ปญัหาทีโ่ลกไซเบอรโ์ดยภาพรวมยงัคงเผชญิอยูน่ัน้คอื

การพฒันาคุณภาพของการวจิารณ์ ไม่วา่จะเป็นแบบลายลกัษณ์ หรอืแบบมุขปาฐะกต็าม 

2.5) นอกจากนี้ การทีโ่ลกเสมอืนจรงิเอือ้ต่อการเกบ็บนัทกึและเผยแพร่ภาพวดีทีศัน์และเสยีงนัน้ ท า

ใหก้ารวจิารณ์แบบมุขปาฐะทีเ่คยเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถเกบ็บนัทกึไวไ้ดส้ามารถถูกบนัทกึและเผยแพร่ต่อได ้จงึ

เป็นโอกาสทีด่ใีนการแพร่กระจายความรูห้รอืทศันะใหม่ๆไปในวงกวา้งกจิกรรมการแสดงทศันะบางอย่างที่
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อาจจะเคยเป็นสิง่ที่สามารถรบัรู้ได้เฉพาะ “คนวงใน” กส็ามารถ “ถูกบนัทกึ” หรอื “ถูกถ่ายทอดสด” และ

กลายเป็นสิง่ที ่“คนวงนอก” (บุคคลทัว่ไป)สามารถเขา้ไปรบัทราบไดโ้ดยตรง จงึเป็นการเปิดโอกาสให ้“คนวง

นอก” ได้สมัผสักบัการวจิารณ์ของ “คนวงใน” เป็นอย่างมาก หากการวจิารณ์แบบมุขปาฐะนัน้เป็นการ

วจิารณ์ทีส่รา้งสรรค ์จุดแขง็ของโลกเสมอืนจรงิในลกัษณะนี้สามารถท าให้การเผยแพร่การวจิารณ์แบบมุข

ปาฐะได้รบัความน่าเชื่อถือไม่น้อยไปกว่าการวจิารณ์เชิงลายลกัษณ์ในสิ่งพมิพ์ อย่างไรกด็คีวามสามารถ

เช่นนี้ในโลกเสมอืนจรงิกอ็าจกลายเป็นจุดอ่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ที่เกี่ยวกบัสทิธสิ่วนบุคคล

ของผู้แสดงความคดิเหน็ว่า อนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้เผยแพร่ต่อในโลกเสมอืนจรงิได้ ความรวดเรว็ของ

เทคโนโลย ีอาจจะกลายเป็นเรื่องของการรดิรอนสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูอ้ื่นได ้หากไม่กระท าโดยระมดัระวงั 

2.6) ผลพลอยได้ส าคญัของการมพีื้นที่ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างนักวจิารณ์ ผู้เขยีน ผู้เสพ คอืการเกิด

ชุมชนออนไลน์ ทีแ่มว้า่อาจจะไม่รูจ้กัตวัจรงิในชวีติจรงิ แต่กส็ามารถแลกเปลี่ยนความคดิและความรู้สกึได ้

และในบางกรณีกม็กีารพฒันาความสมัพนัธ์จนเป็นเพื่อนกนัในชวีติจรงิขึน้มาได้ ดังนัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่า

การเกดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูค้นในโลกเสมอืนจรงินัน้ สามารถน าไปสู่การสรา้งชุมชนหรอืประชาคมทีม่คีวาม

สนใจร่วมกนัและเกดิความสนิทสนมกนัขึน้ในระดบัหนึ่งจุดนี้จงึเรยีกได้ว่า การสื่อสารในโลกเสมือนจริง

สามารถน าไปสู่การมปีฏสิมัพนัธใ์นโลกจรงิได้ ดงัตวัอย่างที่พบได้ในสาขาสงัคตีศลิป์ ที่มกีลุ่มผู้มใีจรกัด้าน

ดนตรไีดพ้บกนับนโลกเสมอืนจรงิ การเกดิมติรภาพในโลกเสมอืนจรงินัน้ ท าให้พวกเขาสามารถรวมตวักนั

ตัง้วงดนตรไีทยจนกระทัง่เป็นวงที่มกีารเล่นหรอืแสดงร่วมกนัทุกอาทติยใ์นย่านบางล าพู ตวัอย่างที่พบใน

สาขาทศันศลิป์คอืปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูว้จิารณ์กบัผูอ่้านท าใหผู้จ้ดัรายการโทรทศัน์กลุ่มหนึ่งสนใจจนกระทัง่

มกีารน าเอาผลงานศลิปะทีถู่กกล่าวถึงไปวจิารณ์ต่อในรายการของตน ตวัอย่างที่ยกมานี้สะท้อนให้เหน็ถึง

คุณูปการทีโ่ลกเสมอืนจรงิไดใ้หก้บัโลกจรงิ ส่วนสาขาวรรณศลิป์กม็ขีอ้ค้นพบใกล้เคยีงกนัที่ว่าคนที่เขา้ไปมี

ปฏสิมัพนัธใ์นเวบ็ไซตโ์ดยต่อเนื่องนัน้บางส่วนกพ็ฒันาความสมัพนัธ์ของมติรภาพในโลกเสมอืนจรงิไปเป็น

เพื่อนกนัในชวีติจรงิเช่นเดยีวกนั 

2.7) การวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงินัน้มบีทบาทหลากหลายไม่ต่างจากการวจิารณ์ในโลกสิง่พมิพ์ ซึ่ง

โดยหลกัแลว้การวจิารณ์ศลิปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใด ล้วนมบีทบาทในฐานะที่เป็นเครื่องมอืถ่ายทอดความรู ้

ความคดิ โลกทศัน์ ชวีทศัน์ ตลอดจนการวเิคราะห์ วพิากษ์ผลงานทางศลิปะผู้วจิยัสาขาภาพยนตร์พบว่ามี

นักวจิารณ์ (เช่น itcccu) เขยีนบทวจิารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Bride and Prejudice โดยทาบกบัความรู้จาก

วรรณกรรมตน้ฉบบัทีผู่ส้รา้งภาพยนตรน์ ามาดดัแปลง จงึเป็นการใช้เวบ็ลอ็กให้ท าหน้าที่เป็นแดนกลางของ

การน าเอาประสบการณ์จากการศกึษาวรรณกรรมในโลกจรงิ แลว้น ามาถ่ายทอดลงในโลกเสมอืนจรงิ  
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2.8) การทีโ่ลกเสมอืนจรงิใหอ้สิรภาพสงูและสามารถใชน้ามแฝงได ้ท าใหเ้กดิความหลากหลายในหมู่

ผูว้จิารณ์ ซึง่อาจจะมคีวามแตกต่างในเรื่องของวยั ประสบการณ์ชวีติ ระดบัการศกึษา อาชพี และความรอบรู้

ต่างๆ ดังนั ้น ในบางสาขาเช่นสาขาภาพยนตร์ จึงพบว่านักวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทยนั ้น 

นอกเหนือจากผูเ้ชีย่วชาญเรื่องภาพยนตรโ์ดยตรงแลว้ ยงัมาจากหลากหลายอาชพี เช่น จติแพทย ์สถาปนิก 

เภสชักร เป็นตน้ 

2.9) ทุกสาขาสามารถแสวงหาทัง้ขอ้มูลลายลกัษณ์จากสื่อสิง่พมิพ์และขอ้มูลใน 4 รูปแบบที่กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ในสื่อเสมอืนจรงิ ซึง่อาจจะมขีอ้มลูยอ้นหลงัในระดบัทีแ่ตกต่างกนั (เช่นสาขาวรรณศลิป์ สาขา

การละครและสาขาภาพยนตรส์ามารถแสวงหาขอ้มลูภาษาไทยและภาษาองักฤษในส่วนนี้ไดเ้ป็นจ านวนมาก 

คอืหลายรอ้ยเวบ็ไซต ์แต่เมื่อเทยีบกนัแลว้ ในขณะทีส่าขาทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์พบขอ้มูลเชงิลายลกัษณ์

ในสื่อทุกประเภทในปรมิาณค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัสาขาวรรณศลิป์ ทัง้สองสาขากลบัมคีวามหวงัต่อการ

ใชส้ื่อเสมอืนจรงิทีจ่ะสรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์ใหม่ๆค่อนขา้งชดัเจน ทัง้นี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “ธรรมชาต”ิ 

และ “ขนบธรรมเนียม” ในการวจิารณ์ของแต่ละสาขานัน้ลว้นแตกต่างกนั ในขณะทีม่หีลกัฐานการวจิารณ์ลาย

ลกัษณ์ในสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏในสาขาวรรณศิลป์ การละคร และภาพยนตร์อย่างชดัเจน แต่ส าหรบัสาขา

ทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์นัน้ ผู้คนในวงการทัง้สองสาขานี้ยงัคงนิยมการวจิารณ์แบบมุขปาฐะมากกว่าลาย

ลกัษณ์ ดงันัน้การทีโ่ลกเสมอืนจรงิเปิดโอกาสใหใ้ชร้ปูแบบใหม่ๆในการวจิารณ์ (เช่นเขยีนกระทู ้โตต้อบ หรอื

ใชส้ื่อวดีทีศัน์ต่างๆ) จงึกลายเป็นช่องทางใหม่ๆส าหรบัวงการทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์อยา่งชดัเจน 

2.10การที่สื่ออินเทอร์เน็ตสามารถที่จะบันทึกสิ่งที่เป็นมุขปาฐะได้นั ้น ท าให้การวิจารณ์เชิง  

มุขปาฐะมสีถานะเทยีบเท่าการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ ความสะดวกในขอ้นี้น่าจะส่งผลกระทบต่อการวจิารณ์

เชงิลายลกัษณ์  ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัไดเ้กดิขึน้แลว้กบักรณีของต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น การโพสต์รายการ

วจิารณ์ภาพยนตร์ (หรือศิลปะสาขาต่างๆ) ลงในยูทูป โดยที่ผู้ชมทัว่โลกสามารถเข้าไปชมคลิปและ

วพิากษ์วจิารณ์ต่อในส่วน “แสดงความคดิเหน็ (comment)” ได ้ท าให้ลดทอนความจ าเป็นของผู้วจิารณ์และ

ผูช้มทีต่อ้งใชว้ฒันธรรมลายลกัษณ์ในรปูแบบเดมิๆ (ทีต่อ้งเขยีนเป็นบทความขนาดยาว หรอืตอ้งอ่านจากสื่อ

สิง่พมิพขนาดยาว) ตวัอย่างคลปิของการวจิารณ์ในคลปิยทููปเช่น Rotten Tomatoes and the New Online 

Film Criticism มผีูเ้ขา้มาชมคลปิประมาณ 6,000 กวา่คนและมกีารเขยีนความคดิเหน็ 20 กว่าครัง้ และThe 

Irish Film Critic reviews The Rocketeer.  นอกจากนี้การทีส่าขาทศันศลิป์ไดจ้ดัสมัมนาวชิาการ “ปลุกผ.ี..

การวจิารณ์” โดยเชญินักวชิาการจากหลากหลายสาขามาร่วมกนัวจิารณ์นิทรรศการ “ปลุกผ”ี ของอภชิาติ

พงศ์ วรีะเศรษฐกุลนัน้ ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟงัเป็นจ านวนมากถึงร้อยกว่าคน มผีู้เขา้ฟงั
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สมัมนาเขยีนบทวจิารณ์ขนาดยาวหลงัจากนัน้ 2 ชิน้  เมื่อโครงการฯไดน้ าคลปิวดีโีอจากการสมัมนาไปโพสต์

ในยทูปู ปรากฏวา่มผีูใ้หค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก สถติ ิณ วนัที ่23 พ.ค. 2555 คอื 354 ครัง้ จงึอาจกล่าว

ไดว้า่มสีาธารณชนทีส่นใจในการเป็นผูร้บัฟงัการวจิารณ์(ซึง่ในตวัอยา่งนี้เป็นการวจิารณ์ทีเ่ป็นวชิาการสงู)อยู่

จ านวนหนึ่งอยา่งแน่นอน อยา่งไรกด็ ีการทีพ่ืน้ทีล่ายลกัษณ์ของการวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพล์ดลง อาจจะไม่ได้

หมายความว่าวฒันธรรมของการวจิารณ์นัน้แผ่วลง หากดูจากความสนใจของผู้รบัทัง้ในประเทศและใน

ต่างประเทศแลว้ กจ็ะพบว่าความสนใจของผู้รบัในผลงานวจิารณ์แบบมุขปาฐะและผู้วจิารณ์ที่นิยมวจิารณ์

แบบมุขปาฐะนัน้ มแีนวโน้มวา่จะเพิม่ขึน้ไปเรื่อยๆ 

 

วตัถปุระสงค์ข้อ 3) ศึกษากรณีตวัอย่างของการวิจารณ์ท่ีเกิดขึ้นในแดนกลาง ณ จุดเช่ือม ต่อ

ระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง 

3.1) ผู้วจิยัส่วนใหญ่พบว่า ในกรณีของต่างประเทศนัน้ การวจิารณ์ที่เกดิขึน้อย่างเขม้ขน้ในโลก

เสมอืนจรงินัน้ ส่วนใหญ่แลว้เป็นอานิสงสจ์ากการมรีากฐานการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ในสื่อสิง่พมิพ์มาอย่าง

ยาวนาน จนกระทัง่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมร่วมสมยั ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์ประเภทใด ตัง้แต่การ

ขายสนิคา้ ไปจนกระทัง่การเผยแพร่ความรูแ้ละขา่วสาร กม็กัจะมพีืน้ทีใ่หผู้ท้ ีเ่ขา้เยีย่มชมแสดงความคดิเหน็

ไดเ้สมอ ผูท้ ีท่ าหน้าทีเ่ป็นแดนกลางนัน้จรงิๆแลว้กค็อืกลุ่มคนทีน่ าความรูแ้ละประสบการณ์จากชวีติจรงิมาใช้

ในโลกเสมือนจริงและในทางกลบักนัด้วยเช่นกนัสิ่งที่พบเห็นโดยทัว่ไปในเวบ็ไซต์ต่างประเทศ ซึ่งมีทัง้

เวบ็ไซตท์ีเ่กดิจากสื่อสิง่พมิพเ์ดมิ และเวบ็ไซต์ที่ถูกจดัท าขึน้ใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานทางศลิปะ พบว่ามที ัง้

นกัวจิารณ์อาชพีและนกัวจิารณ์แบบ”ใจรกัสมคัรเล่น”จ านวนมากมสี่วนร่วมในการสนทนา วพิากษ์วจิารณ์

ตามความพอใจ โดยเกิดขึ้นเกิดขึน้อย่างกวา้งขวางและไร้พรมแดน อาจกล่าวได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้า

มาร่วมสนทนาในโลกเสมอืนจรงินัน้ ต่างกพ็กพาความเป็น “แดนกลาง” มาร่วมวงไม่มากกน้็อย 

3.2) การเกดิพืน้ทีข่องสื่อต่างๆเช่นหนังสอืพมิพ์ นิตยสาร หรอืการถ่ายทอดภาพและเสยีง ในโลก
เสมอืนจริงนัน้ ไม่ได้ท าให้วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ลดลง เพยีงแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไป  กล่าวคือ 
แทนทีก่ารวจิารณ์จะอยูใ่นมอืของนักวจิารณ์อาชพี ที่มพีื้นที่การตพีมิพ์โดยสม ่าเสมอ แต่แนวโน้มใหม่จาก
ผลการวจิยัชีว้า่ นอกจากผู้คนทัว่ไปจะสามารถมสี่วนร่วมในการวจิารณ์ด้วยรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย
แลว้ ลกัษณะของการวจิารณ์กจ็ะเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะของตวัสื่อ เช่น การโพสต์ความคดิเหน็ในหน้า
เฟซบุ๊กนัน้โดยมากจะไม่นิยมโพสตข์อ้ความทีย่าวๆ และการใชง้านทวติเตอร์นัน้จะมขีอ้จ ากดัของการส่งได้
ไม่เกินครัง้ละ 140 ตวัอกัษร อย่างไรก็ดี เฟซบุ๊กมขี้อได้เปรียบในหลายทางที่สนองความต้องการของ
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ผูใ้ชง้านไดห้ลากหลายช่องทางมากกวา่ เช่นการโพสตบ์ทความ รปูภาพ คลปิวดีโีอและเสียง ไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเรว็ ลกัษณะการโพสตท์ีเ่กดิขึน้โดยทัว่ไปในพืน้ทีป่ระเภทนี้คอืเรื่องของการใชภ้าษาทีไ่ม่เป็นทางการ 
บางครัง้เป็นภาษาพดูทีม่กีารยอ่หรอืดดัแปลงค าใหส้ ัน้ลงเพื่อความคล่องตวัในการส่งขอ้ความ ผู้ที่ท าหน้าที่
เป็นแดนกลางจงึตอ้งท าหน้าทีป่รบัวธิกีารเขยีนใหก้ระชบัและเหมาะสมส าหรบัสื่อในโลกเสมอืนจรงิ  โดยที่
ยงัพยายามรกัษาความเขม้ขน้ทางความคดิเอาไวใ้หไ้ด้ 

3.3) ผูว้จิยัทุกสาขาพบวา่ใน “แดนกลาง” นัน้ มลีกัษณะของการวจิารณ์หลายลกัษณะ ลักษณะแรก

คอืการวจิารณ์โดยการประเมนิคุณค่าผลงานศลิปะในเชงิสุนทรยีศาสตร ์เชงิเทคนิค และเชงิประวตัผิ่านลาย

ลกัษณ์และผ่านมุขปาฐะนอกจากนี้ทุกสาขาพบการวจิารณ์ที่เกดิจากนักวจิารณ์ต่างสาขาและใช้กรอบคดิที่

การองิผลงานนัน้กบับรบิท และด้วยการมองผ่านกรอบคดิแบบมานุษยวทิยา สงัคมวทิยา รฐัศาสตร์ หรอื 

ปรชัญา เพื่อพจิารณาว่าผลงานศลิปะนัน้ๆได้สร้างปฏิสมัพนัธ์อย่างไรกบับรบิททางเศรษฐกจิ วฒันธรรม 

สงัคม และการเมอืง ส าหรบัการวจิารณ์เชงิบรบิทที่ว่านี้ ผู้วจิยัสาขาทศันศลิป์พบว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

วงการทศันศลิป์มกีารสรา้งสรรคผ์ลงานทางศลิปะบางส่วนทีส่ะทอ้นมุมมองอนัคาบเกี่ยวกบัการเมอืงและใน

วงการทศันศลิป์เองกม็ศีลิปินรุ่นใหม่และมนีักวชิาการจากสาขาต่างๆที่ท างานวจิารณ์ที่ต่างกม็คีวามตื่นตวั

ทางการเมอืง ดงันัน้ การวจิารณ์ศลิปะในเชงิบรบิทของวงการนี้ในช่วงที่ประเทศไทยก าลงัเผชญิกบัวกิฤต

ปญัหาทางการเมอืงจงึเกดิความคาบเกีย่วกบัแนวความคดิทางการเมอืงอยู่มากนอกจากนี้ ผู้วจิยับางสาขา

เช่นทศันศลิป์ สงัคตีศลิป์ ภาพยนตรแ์ละการละครเริม่พบวา่ ท่ามกลางบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงทาง

วธิคีดิตัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษที ่20 มาถงึปจัจุบนัซึง่เน้นเรื่องการกระจายอ านาจในการตดัสนิใจนัน้เริม่มกีาร

วจิารณ์แบบ “ไม่วพิากษ์” คอื ไม่ตดัสนิคุณค่าเกดิขึน้  กล่าวคอืนอกเหนือจากกรณีทีผู่ว้จิารณ์อาจจะมสี่วนได้

ส่วนเสยีกบัการแสดงผลงานของศลิปินในบางแง่(เช่นเป็นภณัฑารกัษ์ หรอืเป็นพรรคพวกเดยีวกนัแล้ว) ผู้

วจิารณ์สามารถวางตวัในฐานะผูส้งัเกตการณ์กลางทีค่อยรายงานสภาวะบางอยา่งในปรากฏการณ์ทางศิลปะ 

โดยการพนิิจหรอืมองงานศลิปะนัน้ เป็นไปเพื่ออธบิายความหมายหรอืกระตุ้นให้คดิถึงเนื้อหาหรอืประเดน็

บางอยา่ง มากกวา่ทีจ่ะเป็นการวพิากษ์เชงิคุณค่าทางศลิปะ มขีอ้น่าสงัเกตว่า การวจิารณ์เชงิบรบิทแบบนี้ 

โดยมากแล้วเกดิจากการ “สมคัรเขา้มาเล่น” ของนักวจิารณ์ที่มพีื้นฐานมาจากวชิาการด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้าน

ศลิปะโดยตรง  

3.4) ผูว้จิยัแทบทุกสาขา (ยกเวน้สาขาสงัคตีศลิป์)พบว่า ในขณะที่นักวจิารณ์รุ่นอาวุโสในประเทศ

ไทย (อายตุัง้แต่ 46 ปีขึน้ไป) จ านวนมากทีไ่ม่มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยขีองสื่อเสมอืนจรงิ หรอืมเีหตุผล

ประการอื่นๆ เช่นมทีศันคตทิีต่่อตา้นการใชเ้ทคโนโลย ีหรอืเป็นเพราะการขาดปจัจยัเรื่องค่าตอบแทน(หาก

เขยีนผ่านสื่ออนิเทอรเ์น็ต)เป็นตน้  นกัวจิารณ์อาวโุสเหล่านี้บางส่วนยงัยนืหยดัในการผลติงานวจิารณ์ต่อไป 
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บางส่วนมพีืน้ทีป่ระจ าในสิง่พมิพ ์แต่บางส่วนกย็ตุกิารเขยีนงานวจิารณ์โดยสิน้เชงิ(ดตูวัอย่างได้จากรายงาน

ของสาขาทศันศลิป์)  แต่ไม่วา่นกัวจิารณ์เหล่านี้จะใหค้วามสนใจเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตหรอืไม่กต็าม ผลงาน

จ านวนหนึ่งของนกัวจิารณ์อาวโุสกไ็ดร้บัการน าไปถ่ายทอดหรอืบนัทกึต่อในสื่อเสมอืนจรงิเรยีบร้อยแล้ว(ไม่

วา่เจา้ของผลงานจะรูต้วัหรอืไม่กต็าม) โดยการบนัทกึต่อนี้ อาจจะกระท าโดยสื่อสิง่พมิพท์ีเ่ป็นเจา้ของผลงาน

นัน้ๆเอง หรอือาจจะกระท าโดยผูอ้ื่นทีม่คีวามสนใจในการจดัเกบ็หรอืบนัทกึผลงานเหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆ

เช่น เวบ็ไซต์ บล๊อก หรือ เฟซบุ๊ก เป็นต้น  พื้นที่ในโลกเสมอืนจรงิได้จงึได้กลายเป็นเช่น “คลงั” ในการ

จดัเก็บเอกสารที่เคยปรากฏในสิ่งพิมพ์มาก่อนโดยปริยาย นอกเหนือจากนัน้ ยงักลายเป็นพื้นที่ในการ

เผยแพร่ความรูท้ ีก่วา้งขวางส าหรบัศลิปะทุกสาขา(ซึง่รวมทัง้สงัคตีศลิป์ดว้ย) 

3.5) ผูว้จิยัสาขาภาพยนตรไ์ดน้ าเสนอขอ้คน้พบเกีย่วกบั “แดนกลาง” ผ่านนกัวจิารณ์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น 

”ตวักลาง” ในโลกสิง่พมิพแ์ละโลกเสมอืนจรงิ โดยใชเ้กณฑ ์“ความอาวโุส” เป็นตวัชีว้ดั กล่าวคอื ผูว้จิยัพบว่า 

นกัวจิารณ์รุ่นอาวโุส เป็นกลุ่มทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่สมอืนจรงิในการ “จดัเกบ็” ขอ้มูลเป็นหลกั ส่วนนักวจิารณ์รุ่นกลาง

คอืผูท้ ีเ่ริม่ตน้มาจากการเป็นนกัวจิารณ์ในสิง่พมิพแ์ต่สามารถใชเ้ครื่องมอืดจิติอลในปจัจุบนัไดด้ว้ยระดบัหนึ่ง 

จงึใช้พิ้นที่เสมอืนจริงในการสื่อสารกบัผู้อ่าน และน าเสนองานวจิารณ์ของตนโดยผ่านและไม่ผ่านพิ้นที่

อินเทอร์เน็ตนักวิจารณ์รุ่นใหม่คือคนรุ่นใหม่ที่ ใช้พื้นที่ในอินเทอร์เน็ตในการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นอย่าง

เชีย่วชาญและเริม่ตน้ทกัษะการเขยีนวจิารณ์จากการใชเ้ครื่อวมอืดจิติอลและยงัคงผลติงานโดยใช้สื่อเสมอืน

จรงิเป็นหลกั จะเหน็ได้ว่าลกัษณะการใช้งานในพื้นที่เสมอืนจรงิของนักวจิารณ์แต่ละกลุ่มนัน้แตกต่างกนั 

ลกัษณะเหล่านี้กค็ลา้ยคลงึกบัอกี 3 สาขา คอืศลิปะการละคร วรรณศลิป์ ทศันศลิป์ นอกจากนี้ผูว้จิยัทุกสาขา

มขีอ้สงัเกตวา่ นกัวจิารณ์ใหม่ๆในโลกเสมอืนจรงินัน้มกัจะเป็นคนรุ่นใหม่ทีอ่ายนุ้อยลงไปเรื่อยๆ ในขณะทีน่กั

วจิารณ์อาวุโสกไ็ม่ได้มแีนวโน้มว่าจะเขา้มาใช้สื่อดิจติอลอย่างแพร่หลายมากขึน้ สิง่ที่ตามมาจากลกัษณะ

ทัง้หมดของพฤตกิรรมตามความอาวุโสของผู้ใช้สื่อดจิติอลดงัที่กล่าวมานี้ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการเกดิ

ช่องว่างระหว่าง รุ่นอาวุโส กบั รุ่นใหม่ ในเรื่องของรูปแบบ ภาษา เนื้อหาและคุณภาพของการเขยีน ซึ่ง

นกัวจิยัในสาขาวรรณศลิป์มองวา่นกัวจิารณ์รุ่นใหม่ยงัค่อนขา้งอ่อนดอ้ยในเชงิสาระและคุณภาพเมื่อเทยีบกบั

นักวจิารณ์ที่มปีระสบการณ์  ผลจากการวจิยันี้จงึชี้ชดัว่านักวจิารณ์อาวุโสและรุ่นกลางควรจะหนัมาใช้สื่อ

ดจิติอลใหม้ากขึน้เพื่อปฏสิมัพนัธ์และมบีทบาทในการให้ความรู้ สนับสนุน เยาวชนคนรุ่นใหม่ และ เรยีนรู้

จากนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ใหม้ากขึน้ 

 3.7)จากศกึษากรณีตวัอย่างของการวจิารณ์ที่เกดิขึน้ณ รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบั

วฒันธรรมเสมอืนจรงินัน้ พบวา่เกดิขึน้จากนกัวจิารณ์รุ่นกลางและนักวจิารณ์รุ่นใหม่เป็นกลไกลส าคญั โดย
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ทุกสาขาพบวา่ มนีกัวจิารณ์รุ่นกลางบางส่วนที่ยนิดถ่ีายทอดประสบการณ์และความรู้ผ่านพื้นที่เสมอืนจรงิ 

โดยการสรา้งเวบ็ลอ็ก(weblog) การโพสตข์อ้ความ บทความ ผ่านสื่อสงัคมเช่นเฟซบุ๊ก (facebook) หรอื การ

เขา้ไปร่วมวงสนทนาในกลุ่มจดัตัง้ต่างๆในสื่อสงัคม เป็นต้น ตวัอย่างเช่น สาขาวรรณศลิป์พบนักเขยีนเช่น 

ประภสัสร เสวกิุล เปิดพืน้ที ่“คลนีิกเรื่องสัน้” เพื่อวจิารณ์ผลงานให้กบันักเขยีนรุ่นใหม่ การสื่อสารผ่านโลก

เสมอืนจรงิเช่นนี้ ท าให ้ประภสัสร เสวกิุล ท าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมรอยต่อระหว่างโลกของสื่อสิง่พมิพ์กบั

โลกเสมือนจริงกรณีศกึษา “แดนกลาง” ในส่วนของนักวจิารณ์รุ่นใหม่นัน้ ในสาขาศิลปะการละคร และ 

ภาพยนตร์พบว่าหลายคนเริ่มต้นการวิจารณ์จากการทดลองเขียนง านวิจารณ์ลงในเว็บไซต์ เช่น 

pantip,thaidvd หรอื thaipoetsocietyหรอืในเวบ็ลอ็กก่อน จากนัน้ เมื่อไดร้บัความนิยมกจ็ะส่งผลงานวจิารณ์

ไปตพีมิพ์ในสื่อสิง่พมิพ์ตวัอย่างนักวจิารณ์ภาพยนตร์เช่น “ผมอยู่ขา้งหลงัคุณ” “คนัฉัตร รงัษีกาญน์ส่อง” 

“เอกราช มอญวตั” หรอื นกัวจิารณ์ละครเวท ีเช่น King Lear(พงศพ์นัธ ์ประภาศริลิกัษณ์) และ merveillesxx 

(คนัฉตัร) ลว้นแต่เริม่ต้นการเขยีนมาจากพื้นที่เสมอืนจรงิก่อนจะเป็นนักวจิารณ์ในสิง่พมิพ์ การศกึษาการ

วจิารณ์จาก “แดนกลาง” ของสาขาทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์มลีกัษณะที่แตกต่างจากสาขาอื่นๆอย่างเหน็ได้

ชดั กล่าวคอื ทัง้สองสาขาพบวา่ แทบจะหานกัวจิารณ์รุ่นใหม่ในสื่อสิง่พมิพ์ไม่ได้เลย แต่ในพื้นที่เสมอืนจรงิ

นัน้ กลบัพบทัง้รุ่นกลางและรุ่นใหม่เขา้ไปปะทะสงัสรรค์ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็เชิงวจิารณ์อย่างคกึคกั 

ในขณะทีส่าขาอื่นนัน้ นกัวจิารณ์รุ่นกลางอาจจะใชพ้ืน้ทีเ่สมอืนจรงิในการเผยแพร่วฒันธรรมลายลกัษณ์อยา่ง

ชดัเจน(ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้) แต่ส าหรบัสาขาทศันศลิป์และสาขาสงัคตีศลิป์พบวา่ กจิกรรมการวจิารณ์ในโลก

เสมอืนจรงินัน้ เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ มากกวา่ทีจ่ะเป็นการสรา้งเวบ็ลอ็กหรอืการเขยีนบทวจิารณ์

โดยตรง การแลกเปลีย่นระหวา่งผูรู้ก้บัประชาคมบนสื่อเสมอืนจรงิในสองสาขานี้ สามารถเกดิขึน้ได้ ภายใต้

บรรยากาศใกลเ้คยีงกบัวฒันธรรมมุขปาฐะ และภายใตส้ภาวะของการใช้นามแฝงเป็นกลไกส าคญั จงึกล่าว

ไดว้า่ สภาวะ “รอยต่อ” ส าหรบัสาขาทศันศลิป์และสาขาสงัคตีศลิป์นัน้  สะท้อนให้เหน็ว่าทัง้สองสาขามไิด้

ขาดแคลนการวจิารณ์ในแบบมุขปาฐะ แต่อาจจะไม่ไดแ้สดงหลกัฐานในสื่อลายลกัษณ์ต่างๆ มากพอ จนท า

ใหว้ฒันธรรมการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์ในสองสาขานี้ ไม่ได้เป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยมหรอืการยอมรบัจาก

วงการของตนมากนกั โดยเฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสาขาอื่นๆ 

3.8) นอกจากการคน้พบบทบาทของ “แดนกลาง” รุ่นต่างๆทีท่ าหน้าทีใ่นส่วน “รอยต่อ” ระหว่างโลก

ของสิ่งพิมพ์และโลกเสมือนจริงแล้ว สาขาภาพยนตร์ได้เลือกที่จะส ารวจ “รอยต่อ” นี้ผ่านบทวจิารณ์

ภาพยนตรเ์รื่อง “ลุงบุญมรีะลกึชาต”ิ ในสื่อเสมอืนจรงิซึง่เขยีนโดยนกัวจิารณ์อาชพีจาก7 ประเทศ(ไม่ได้ระบุ

รุ่น) พบว่า คุณภาพของการวจิารณ์ในสื่อเสมือนจริงของต่างประเทศนัน้ไม่มีความแตกต่างจากสื่อลาย
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ลกัษณ์ของสิง่พมิพป์ระเภทเดยีวกนั อกีทัง้ยงัพบการวจิารณ์ลายลกัษณ์ทีม่คีวามลุ่มลกึและบางครัง้กเ็ป็นถึง

ข ัน้บทความกึง่วชิาการ โดยมกีารวเิคราะหด์ว้ยกรอบคดิเชงิทฤษฎอีกีดว้ย 

3.9) จากการสมัภาษณ์นักวจิารณ์ที่เป็น “แดนกลาง” ทุกรุ่นในประเทศไทย ผู้วจิยัจากสาขา

ภาพยนตรพ์บวา่ ลกัษณะของความเป็น “สื่อสิง่พมิพ”์ ยงัคงมสีถานภาพที่สูงมากในสงัคมไทย เนื่องมาจาก

ลกัษณะของการเป็นถาวรวตัถุที่มอียู่ในโลกจริงในขณะที่สื่อเสมอืนจรงินัน้ยงัคงมคีวามอ่อนไหวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสูง กล่าวคือนอกจากการที่ข้อมูลบนหน้าเวบ็ไซต์อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยผู้จดัการเวบ็ไซต์

เมื่อไหร่กไ็ดแ้ลว้ สื่อเสมอืนจรงิเองกย็งัมคีวามเปลีย่นแปลงสูงในแง่ของความนิยมจากผู้ใช้และผู้เสพ (อาทิ

เช่นการทีค่นไทยเคยนิยมใชเ้วบ็บอรด์และบลอ็กเป็นอย่างมากในอดตี แต่ปจัจุบนัเพิม่ความนิยมใช้เฟซบุ๊ก

มากจนเป็นประเทศทีใ่ชเ้ฟซบุ๊กมากเป็นอนัดบัที ่16 ของโลกและมอีตัราการเตบิโตเรว็ทีสุ่ดในเอเซยี)3ดงันัน้

สถานภาพผลงานลายลกัษณ์บนสื่อเสมอืนจรงิจงึตอ้งพบกบัความไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นอยา่งมาก  

 3.10) ผูว้จิยัทุกสาขาพบวา่ “แดนกลาง” ทีเ่กดิขึน้จรงินัน้ เกดิจากการประสานประโยชน์จากทัง้โลก

จรงิและโลกเสมอืนจรงิทีเ่ป็นลกัษณะทีส่ามารถเดนิทางกลบัไปกลบัมาได้ กล่าวคอืในขณะที่ผู้ใช้งานอาจจะ

ผลติ เขยีน หรอืเสพขา่วสารหรอืขอ้ความจากโลกเสมอืนจรงิเป็นหลกั แต่กส็ามารถดงึภมูปิญัญา ความรูจ้าก

โลกสิง่พมิพม์าเอือ้ประโยชน์ต่อโลกเสมอืนจรงิไดเ้สมอ ในเวลาเดยีวกนัการดงึประโยชน์แบบนี้อาจจะเกดิใน

ทศิทางจากโลกเสมอืนจริงไปยงัโลกจริงได้เช่นกนั ดงักรณีตวัอย่างที่เกิดกบัการวจิารณ์ผลงาน “(DisX 

continuity ” ของสาขาทศันศลิป์ 

วตัถปุระสงคข้์อ 4) ให้ค าปรึกษาแก่ศิลปินและนักวิจารณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านระบบ อินเทอรเ์น็ต

ในกรอบของ “คลีนิกการวิจารณ์” 

 การประชุมคณะผู้วจิยัในเดือน ธ.ค. 2553นัน้ มกีารอภปิรายถึงลกัษณะของการท ากจิกรรม 

“คลีนิกการวจิารณ์” ซึ่งสาขาวรรณศิลป์ได้ริเริ่มไว้ตัง้แต่โครงการวจิยัฯในภาคที่ 3 โดยที่ผู้วจิยัสาขา

วรรณศิลป์และผู้ช่วยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวบ็ไซต์ต่างๆในฐานะที่เป็นทัง้ “นักวจิารณ์” และเป็น “ผู้

สงัเกตการณ์” ในเวลาเดยีวกนั ดงันัน้ สาขาวรรณศลิป์เป็นสาขาที่มคีวามพร้อมมากที่สุด มฐีานขอ้มูลและ

ประสบการณ์ในการท าวจิยัในส่วนนี้มากกวา่สาขาอื่นๆ แต่สาขาอื่นนัน้มคีวามพรอ้มในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใน

การเปิด “คลนีิกการวจิารณ์” ไม่เท่ากนั และยงัตอ้งการใชเ้วลาจนจบช่วง 18 เดอืนในการรวบรวมศกึษา และ

วเิคราะห์ขอ้มูลลายลกัษณ์ในสื่อสิง่พมิพ์และในโลกเสมอืนจรงิก่อนที่จะสามารถสร้าง “คลนีิกการวจิารณ์” 
                                                             
3ดสูถติลิ่าสดุจาก http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 
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ของสาขาตนเองขึน้มาได้ ดงันัน้ ส าหรบัช่วง 18 เดอืนนี้ คลีนิกของสาขาเหล่านี้ จงึหมายถึงการท าการ

ทดลองขัน้พืน้ฐานในโลกเสมอืนจรงิ เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจกบัเทคโนโลยแีละธรรมชาตขิองผู้ใช้และผู้

เสพงานในพืน้ทีเ่หล่านี้ และเพื่อทีจ่ะหาแนวทางในการสรา้ง “หอ้งทดลอง” ทีเ่หมาะสมในโครงการวจิยัฯ ใน

อนาคต  

 ดงันัน้ คณะผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์จงึทดลองเขา้ไปเป็นสมาชกิของแฟนเพจที่น่าสนใจหลายแฟน

เพจ เพื่อทีจ่ะสงัเกตลกัษณะของการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่เสมอืนจรงิเหล่านี้ และเขา้ไปศกึษาพฤตกิรรม

การอภปิรายเนื่อหาสาระของชุมชนทศันศลิป์เหล่านี้ จนสามารถตัง้ขอ้สงัเกตที่น่าสนใจหลายประการ เช่น 

การทีห่น้าแฟนเพจของกลุ่มเฉพาะเหล่านี้บางหน้ากเ็ป็นกลุ่ม “ปิด” ซึง่หมายความว่า จะต้อนรบัเฉพาะคนที่

ได้รบัความไว้วางใจจากกลุ่มผู้เป็นสมาชกิในหน้าแฟนเพจนี้อยู่แล้วเท่านัน้ ท าให้คณะผู้วจิยัมีโอกาสได้

ศกึษาโลกของการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มเหล่านี้อย่างเตม็ที่ และพบว่าสื่อสงัคมเช่นเฟซบุ๊ก หรอืบลอ็กนัน้ 

เป็นพืน้ทีส่ะดวกต่อการปฏสิมัพนัธใ์นเนื้อหาทีลุ่่มลกึและเขม้ขน้ได้ โดยขึน้อยู่กบัความไวว้างใจของสมาชกิ

ในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้คน้พบนี้ตรงกนัขา้มกบั “ความเชื่อ” หรอื “สมมตฐิาน” ทัว่ๆไปที่คนส่วนใหญ่

มกัจะคิดว่าพื้นที่สื่อส ังคมนัน้ค่อนข้างฉาบฉวยและขาดการสื่อสารที่ลุ่มลึก ดังนัน้เมื่อเทียบกบัสาขา

วรรณศลิป์แลว้ แมว้า่สาขาทศันศลิป์อาจจะไม่พบขอ้มูลบทวจิารณ์ทางสิง่พมิพ์ในปรมิาณมากนักแต่ชุมชน

เ ส มื อ น จ ริ ง ก็ ไ ด้ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ ว ิ จ ั ย ค้ น พ บลั ก ษณ ะ บ า ง อย่ า ง ที่ น่ า ส น ใ จ  เ ช่ น  ก า ร ที่ 

เฟซบุ๊กนัน้มีกลไกให้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกนัจดัตัง้กลุ่ม “ปิด” เพื่อเสวนาแบบเข้มข้นและลุ่มลึกได ้ 

นอกจากนี้ การจดัเวทเีสวนาวชิาการ “ปลุกผี...การวจิารณ์” ของสาขาทศันศิลป์นัน้ กเ็ป็นการทดลองจดั

เสวนาทีจ่ะน าพาผูค้นมาพบปะกนัเพื่อน าไปสู่การเขยีนบทวจิารณ์ในโลกจรงิดว้ย  

 ส่วนสาขาสงัคตีศลิป์นัน้ ได้ทดลองเปิดหน้าแฟนเพจภายใต้ชื่อ “ชุมชนดนตรไีทย” เพื่อส ารวจ

ลกัษณะของการแสดงความคดิเหน็ต่างๆในพื้นที่ของเฟซบุ๊ก ปรากฏว่ามผีู้สนใจสมคัรเขา้มาเป็นเพื่อนกบั

หน้าแฟนเพจนี้มากถึงพนักว่าคน กลายเป็นชุมชนที่คนดนตรีไทยได้เข้ามาท าความรู้จกัและแลกเปลี่ยน

ข่าวสารขอ้มูลกนัอย่างคกึคกั แต่การแสดงทศันะวจิารณ์นัน้ก็ยงัคงมแีบบประปรายเมื่อเทยีบกบักระดาน

กระทูใ้นเวบ็บอรด์ดนตรไีทยของเวบ็ไซต์พนัทปิดอทคอม ผู้วจิยัสาขาสงัคตีศลิป์พบว่าชุมชนคนดนตรไีทย

นัน้มพีฤตกิรรมของการอยากแสดงความคดิเหน็อย่างเด่นชดั แต่ปญัหาคอืการวพิากษ์วจิารณ์หรอืถกเถียง

กนัทางความคดินัน้กลบัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้น้อยมากคอืแทบไม่มเีลยในพืน้ทีท่ดลองของสาขาสงัคตีศลิป์ส่วน 
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สาขาศลิปะการละครนัน้ไดจ้ดัเสวนาหลงัการชมละครเรื่อง Flu…Fool และมผีู้เขยีนบทวจิารณ์จ านวน4 ชิ้น 

ส าหรบัสาขาภาพยนตรน์ัน้ ยงัมไิดท้ าพืน้ที ่“คลนีิกการวจิารณ์” ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวา่ผูว้จิยัสาขาภาพยนตร์

จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการส ารวจขอ้มลูต่างๆก่อน อยา่งไรกด็ ี 

 การทีส่าขาวรรณศลิป์สามารถทีจ่ะมสี่วนร่วมในหน้าไรทเ์ตอรข์องเวบ็ไซตเ์ดก็ดดีอทคอมในฐานะ

นกัวจิารณ์อาชพีในส่วน “คลนีิกวรรณกรรม” นัน้ ท าใหผู้ว้จิยัสาขาวรรณศลิป์มโีอกาสส ารวจขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบั

การสรา้งสรรคผ์ลงานตน้ฉบบัของเยาวชนทีก่ าลงัจะกา้วเขา้สู่การเป็นนกัเขยีน เมื่อพจิารณาจากผลงานการ

เขยีนบทวจิารณ์ไวม้ากถงึ 69 บทในจ านวนนวนิยายและเรื่องสัน้ 81 เรื่อง  โดยมผีู้เขา้มาอ่านมากถึงเกอืบ 

5,000 ครัง้ และจากการตอบรบัของนกัเขยีนทีแ่สดงความสนใจและขอบคุณผู้วจิารณ์จ านวนมากและจรงิใจ

แล้ว จงึกล่าวได้ว่าคณะผู้วจิยัสาขาวรรณศลิป์นัน้ประสบความส าเร็จในขัน้ดมีากในส่วนของ “คลนีิกการ

วจิารณ์” เพราะนอกจากจะช่วยเป็นเช่น “คร”ู หรอื “บรรณาธกิาร” ผูข้ดัเกลาและสนบัสนุนการสรา้งงานใหก้บั

สนามตน้ฉบบัแลว้ ยงัเป็นการปลกูฝงัใหน้กัเขยีนเขา้ใจบทบาทส าคญัของ ”การวจิารณ์” วา่มสี่วนช่วยในการ

พฒันานกัเขยีนและชุมชนผูส้นใจวรรณกรรมไดอ้ยา่งไร 

วตัถปุระสงคข้์อท่ี 5)  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการพฒันาการวิจารณ์ในอนาคต 

5.1) เนื่องจากการมคีวามรอบรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสารท าให้ผู้รู้ในสิง่เหล่านี้เกดิ

ความไดเ้ปรยีบอยา่งมหาศาลในโลกทุนนิยมและในสงัคมแบบโลกาภวิตัน์ ดงันัน้การวิง่ตามเทคโนโลยใีหท้นั

จงึเป็นเรื่องทีป่กตสิ าหรบัผูท้ ีอ่ยูใ่นสนามการใชช้วีติในโลกยคุปจัจุบนันี้ผูส้รา้งและผูร้บังานวจิารณ์ที่ไม่สนใจ

ในเรื่องเทคโนโลย ีอาจจะถูกปล่อยทิ้งไว้และมีช่องว่างกบัผู้คนที่ใช้เทคโนโลยไีปโดยปริยายดงันัน้การ

ส่งเสรมิใหผู้ค้นมทีศันคตใินเชงิบวกและหนัมาสรา้งทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีหล่านี้จงึแลดเูป็นเรื่องจ าเป็น 

5.2) การทีเ่ทคโนโลยมีกีารถูกพฒันาและเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็มากนัน้ ย่อมมผีลต่อวธิกีารอ่าน 
การคดิ วเิคราะหแ์ละรสนิยมของผูท้ ีใ่ชเ้ทคโนโลยขีองสื่อใหม่อยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้เป็นที่น่าศกึษาวจิยัต่อไป  
ประเดน็ทีว่า่ดว้ยคุณภาพของการสรา้งงานวจิารณ์และความตื่นตวัทางปญัญาของผูร้บัอนัเป็นผลมาจากงาน
วจิารณ์ยงัเป็นประเดน็ทีจ่ะตอ้งศกึษาต่อไป 

5.3) การเกิดช่องทางใหม่ๆในโลกเสมอืนจริงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ (อาทิเช่น Facebook, 

Twitter, Youtube, Google+, Stprify) ท าให้รูปแบบการเสพ “ความคดิ” และ “การสื่อสาร” และ “การ

ปฏสิมัพนัธ”์ ระหวา่งบุคคล หรอืระหวา่งกลุ่มบุคคลมคีวามเปลีย่นแปลงอยา่งมหาศาลในแง่ของความรวดเรว็ 

อาทเิช่น ในการรบัชมการแสดงผลงานทางศลิปะแห่งหนึ่ง ผู้สงัเกตการณ์อาจจะ live-tweet  (ผ่านTwitter)

เหตุการณ์หรอืใจความส าคญัออกไปยงัสงัคมภายนอก จากนัน้จงึรวบรวมขอ้ความ Tweet เหล่านี้ไปเกบ็ลง
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ใน Blog  เพื่อที่จะเรยีบเรยีงเป็นบทความส่งเขา้ไปในหน้าเอกสารของ Facebook เป็นต้น ระหว่างการ

สื่อสารผ่านสื่อสงัคมเหล่านี้ กส็ามารถเปิดหรอืปิดกลไกลในการใหผู้ต้ดิตามโต้ตอบพูดคุยด้วยได้ตลอดเวลา 

นอกจากความสะดวกสบายในการปฏสิมัพนัธข์า้มพรมแดนของสถานทีแ่ละเวลาแล้ว โลกเสมอืนจรงิยงัเป็น

ทีท่ีบ่่มเพาะความสมัพนัธแ์บบไม่เป็นทางการไดง้่าย  ในบางกรณีกเ็กดิเป็นความสนิทสนมระดบัหนึ่งขึน้มา 

ดงันัน้ การเสพหรอืสร้างการสื่อสารในโลกเสมือนจรงิ จงึเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์ที่ไม่

จ าเป็นตอ้งผกูตดิอยูก่บัเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ ซึ่งหมายความว่าสงัคมแห่งสตปิญัญาน่าจะเกดิขึน้ได้

หากการเชื่อมโยงเหล่านี้ เป็นไปอยา่งมคีวามเป็นประชาธปิไตย และความรบัผดิชอบ การวจิยัในอนาคตจงึ

สามารถแสวงหาค าตอบให้กับค าถามที่ว่าผลของการใช้สื่อใหม่เหล่านี้ ท าให้ผู้คนเรียนรู้มากขึ้น เกิด

สตปิญัญามากขึน้จรงิหรอืไม่ อยา่งไร 

5.4)   ผูว้จิยัสาขาศลิปะการละครและภาพยนตร์ยนืยนัว่า การมรีางวลัหม่อมหลวงบุญเหลอื เทพย

สุวรรณอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอนัน้ มสี่วนช่วยในการส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิารณ์ในแต่ละสาขาเป็น

อยา่งมาก เนื่องจากเป็นการยนืยนัคุณค่าของงานวจิารณ์ดงันัน้ในภาคต่อไปของการด าเนินการวจิยั น่าจะน า

เรื่องของการใหร้างวลับทวจิารณ์ในการช่วยส่งเสรมิการวจิารณ์ได้ 

5.5)   เนื่องจากธรรมชาตขิองการตดิต่อสื่อสารในโลกเสมอืนจรงินัน้ เป็นธรรมชาตแิบบกลุ่มหรอืฝงู

ชน ซึง่พรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอื เพกิเฉยหรอืต่อตา้นปฏบิตักิารใดๆทีเ่กดิขึน้ในชุมชนนัน้ แนวโน้มของการ

ท างานวชิาการ หรอืงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่ขา่วสารและความรูต่้างๆในอนาคตนัน้จะเปลี่ยนจากการ

ม ี“ผูรู้”้ เป็นศนูยก์ลาง ไปเป็นการใช้พลงัทางปญัญาอนัเกดิจากการร่วมกนัคดิและตดัสนิใจของสมาชกิใน

ชุมชนเสมอืนจรงินัน้ๆ ดงันัน้ ผู้วจิยัอาจจะต้องท าความเขา้ใจกบัวธิกีารสร้างการมสี่วนร่วมในกลุ่มชุมขน

เสมอืนจรงิในการระดมความคดิ แสวงหา ตรวจสอบ วเิคราะห ์และเผยแพร่ขอ้มลู การท าความเขา้ใจกบักล

ไกลเหล่านี้จะช่วยให้การออกแบบ “ห้องทดลอง” ของแต่ละสาขาเป็นไปได้ในหลายรูปแบบมากกว่าแบบ 

“คลนีิคการวจิารณ์” ในโครงการวจิยัฯทีผ่่านๆมา 

5.6)   เนื่องจากผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์ (ดนตรไีทย)พบวา่ ผู้ที่ต้องการจะวจิารณ์ดนตรไีทย ไม่ว่าจะ

ในแง่ใด มกัจะตอ้งเผชญิกบัปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบความคดิที่ยดึขนบดัง้เดมิ วธิกีารผลติซ ้าวาทกรรม

บางส่วนที่ท าให้ผู้แสดงดนตรีไทยต้องผูกตดิคุณค่าของดนตรไีทยกบัความเชื่อทางวฒันธรรม ท าให้การ

วจิารณ์แบบวพิากษ์หรอืประเมนิเกดิขึน้ได้ยากมาก ดงันัน้ ส าหรบัการท าวจิยัในอนาคต ผู้วจิยัสาขาสงัคตี

ศลิป์อาจจะจ าเป็นต้องแสวงหาตวัอย่างที่เกี่ยวกบัการวจิารณ์ดนตรแีนวขนบนิยมจากประเทศอื่น แล้ว

ท าการศกึษา เปรยีบเทยีบกบัปรากฏการณ์ในประเทศไทย เพื่อใหผู้ค้นในวงการดนตรไีทย แลเหน็ประโยชน์

ของการวจิารณ์ นอกจากนี้ ผูว้จิยัอาจจะหาช่องทางในการวเิคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทศันคติ
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ทีว่า่ดว้ยเรื่องการวจิารณ์ ดว้ยการสงัเกตการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ภายใตส้ภาวะการใชน้ามแฝงในโลกเสมอืนจรงิ

ใหม้ากขึน้ 

5.7)   เนื่องจากแนวโน้มของวฒันธรรมของการวจิารณ์แบบมุขปาฐะผ่านโลกเสมอืนจรงิจะได้รบั

ความสนใจและความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ โครงการวจิยัฯในภาคถดัไปจงึควรให้ความส าคญัต่อการวจิยัการ

วจิารณ์ในลกัษณะนี้ใหม้ากขึน้ 

 

รายงานการจดักิจกรรมทางวิชาการของโครงการวิจยัฯ 

โครงการวจิยัฯ ไดจ้ดักจิกรรมทางวชิาการในช่วง 18  เดอืน รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ดงันี้ 

1) ประชุมระดมสมองครัง้ที่ 1 ในหวัขอ้ “เมื่อการวจิารณ์เปลี่ยนผ่านจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ไปสู

วฒันธรรมเสมอืนจรงิ”  วนัเสาร์ที่ 12 มนีาคม  2554  เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ศูนยม์านุษยวทิยา 

สรินิธร  ตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ(โปรดดรูายงานสรุปในภาคผนวก)โดยมกีรอบในการประชุมเพื่อหารอืใน

หวัขอ้ทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

 
ข้อท่ี วตัถปุระสงค ์ ตวัอย่างประเดน็ค าถามสืบเน่ือง  อาทิ 
1. ศกึษาความหลากหลายของรปูแบบของ

การวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิ (cyber) 
[อนันี้เป็นการศกึษาต่อจากโครงการวจิยั 
“การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปญัญาของ
สงัคมรร่วมสมยั” ซึง่ศกึษาลายลกัษณ์ไว้
แลว้] 

1.  ปจัจุบนันี้การวจิารณ์มรีปูแบบใดบา้ง  
2.  การเปลีย่นแปลงในแง่รปูแบบเหล่านี้มผีลอยา่งไร 
    -   ต่อการวจิารณ์ศลิปะ 
    -   ต่อผูร้บังานศลิปะ 
    -   ต่อนกัวจิารณ์ 
 

2. ศกึษาการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิ 
(cyber) วา่มบีทบาทอยา่งไรบา้ง (ในเชงิ
ศลิปะ, สงัคม, การศกึษา, วฒันธรรม,  
การเมอืง ฯลฯ) 

 

3. ศกึษาการสง่ผ่านระหวา่งการวจิารณ์ลาย
ลกัษณ์ไปสู่การวจิารณ์ในวฒันธรรม
เสมอืนจรงิ(และในทางกลบักนั) 

- สภาพจรงิ 
- ปญัหา  อุปสรรค 
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2) เสวนาการวจิารณ์ละคร ในหวัขอ้ “เสพศลิป์เสวนา จากละครเวท ีเรื่อง Flu…Fool” โดยร่วมจดักบั

กลุ่มละคร B-Floor ก ากบัการแสดงโดย ธรีวฒัน์ มุลวไิล วนัที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ สถาบนัปรดี ี

พนมยงค ์กรุงเทพฯ 

3) เสวนาการวจิารณ์ศลิปะ ในหวัขอ้ “ปลุกผ.ี..การวจิารณ์: ท าไม อย่างไร”วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2555 

โดยร่วมจดักบัการแสดงนิทรรศการผลงานของ อภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกุล ณ Jim Thompson Art 

Center กรุงเทพฯ  (โปรดดใูนรายงานสาขาทศันศลิป์) 

4) เสวนาวชิาการ "งานวจิารณ์บนโลกไซเบอร์: พื้นที่ทางเลือกแห่งการวจิารณ์ละคร" โดยร่วมกบั

เทศกาลละครกรุงเทพ วนัเสาร์ที่ 25  กุมภาพนัธ์  2555 ณ ร้านสงัคมนิยม บางล าภู กรุงเทพฯ  

(โปรดดใูนรายงานสาขาศลิปะการละคร) 

5) เสวนา "มุมมองนักวิจารณ์ละครกบั ๑๐ ปี เทศกาลละครกรุงเทพ"โดยร่วมกับเทศกาลละคร

กรุงเทพฯวนัอาทติยท์ี ่26 กุมภาพนัธ ์2555 ณ สวนสนัตชิยัปราการกรุงเทพฯ  (โปรดดูในรายงาน

สาขาศลิปะการละคร) 

6) ประชุมระดมสมองครัง้ที่ 2 ในหวัขอ้“New Media รูปแบบใหม่ของการสื่อสาร”  วนัที่ 31 มนีาคม 
2555 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร  ตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ  (โปรดดูรายงานสรุป
ในภาคผนวก) 

 

รายงานกิจกรรมการเผยแพร่โครงการวิจยัฯผ่านการจดัท าเวบ็ไซต ์(website) เฟซบุก๊

(facebook) และ ยทููป (Youtube)ของโครงการวิจยัฯ 

1) เวบ็ไซต ์www.thaicritic.com 

 โครงการวจิยัฯนี้ มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะขยายพื้นที่ของการวจิยัเขา้สู่สื่อต่างๆในโลกเสมอืนจรงิ ดงันัน้ 

การใช้พื้นที่เสมอืนจริงของโครงการในการเป็นพื้นที่กลางของการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้และแลกเปลี่ยน

ความคดิต่างๆจากผูส้นใจจงึเป็นกจิกรรมหลกัทีเ่พิม่เขา้มานอกเหนือไปจากแนวคดิของการจดัท า”คลนีิกการ

วจิารณ์” ก่อนเริม่โครงการวจิยัฯในภาคนี้  การที่คณะท างานมกีารจดัประชุมค่อนขา้งสม ่าเสมอประจ าทุก

เดอืนท าใหทุ้กสาขามคีวามตื่นตวัในการแสวงหาขอ้มูล การศกึษาสภาวะต่างๆของ “สื่อใหม่” (New Media 

ในโลกเสมอืนจรงิ) ตลอดจนการหนัมาทดลองใช้พื้นที่เหล่านี้ในการสร้างชุมชนของผู้มคีวามสนใจในเรื่อง

ของศลิปะและการวจิารณ์ การประชุมคณะท างานช่วยใหโ้ครงการวจิยัฯมองเหน็ทศิทางในการปรบัปรุงแกไ้ข



30/06/55 21 บทสงัเคราะห์ 
 

หน้าเวบ็ไซต์ thaicritic.com ซึ่งแต่เดมิในโครงการวจิยัฯภาค  1-3 นัน้ ใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงาน

ของโครงการฯทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ป็นหลกั จงึไม่ค่อยมกีารปรบัรปูลกัษณ์และเนื้อหาบ่อยนัก แต่โครงการใน

ภาคที ่3 นี้ คณะท างานเลง็เหน็ความจ าเป็นอยา่งยิง่ทีโ่ครงการวจิยัฯควรใชศ้กัยภาพของพื้นที่เสมอืนจรงิใน

การเผยแพร่ เรยีนรู้และปฏิบตัิการเชิงทดลองในโครงการฯ ดงันัน้ ในช่วงเวลา 18 เดือนที่ผ่านมานัน้ 

โครงการฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อศลิปะของการออกแบบพื้นที่หน้าเวบ็ไซต์ การออกแบบตัวอกัษร การสร้าง

ความเคลื่อนไหวบนจอภาพดว้ยกระดานขา่วทีเ่คลื่อนได้ การใส่รูปภาพประกอบบทความข่าวสารตลอดจน

การปรบัใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัเผยแพร่คลปิวดีโีอทีม่าจากการเสวนาของโครงการฯ นอกจากนี้ ยงัให้ความส าคญั

ต่อการปรับปรุงด้านเนื้อหา ให้มีบทความใหม่ๆและเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ สรุปสมัมนาวชิาการที่

โครงการฯจดัขึน้ ผลจากการปรบัเปลีย่นรปูแบบและเนื้อหาในหน้าเวบ็ไซต์ thaicritic นี้ ท าให้มจี านวนผู้เขา้

ชมเวบ็ไซตเ์พิม่ขึน้เป็นจ านวนมากจากทีเ่คยมเีป็นจ านวนเพยีง 2 –10 คนต่อวนัก่อนเริม่โครงการฯในภาค 3 

เป็นจ านวนโดยเฉลีย่วนัละ 57 คนจากช่วง 14 เดอืนทีผ่่านมา โดยมกีารเปิดชมหน้าเวบ็ไซตท์ัง้หมด 10,800 

กว่าครัง้ในช่วงเวลา 4 เดอืนที่ผ่านมา (สถิตจิากวนัที่ 10 พ.ค. 2555) และในช่วง วนัที่ 14 ธ.ค. 2554 ถึง

วนัที ่9  เม.ย. 2555 นัน้ มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตข์องโครงการฯมากถงึ 8,400 กวา่คน  โดยเป็นผู้เขา้ชมใหม่มาก

ถึง 77 เปอร์เซน็ต์ ซึ่งโดยมากค้นพบเวบ็ไซต์นี้จากการเชื่อมมาทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ของโครงการฯ 

(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในภาคผนวก จากรายงานเชงิสถิตจิาก webmaster ของโครงการวจิยัฯคอืจกัร

นาท นาคทอง) มขีอ้น่าสงัเกตวา่ ในเวบ็ไซตข์องโครงการวจิยัฯนัน้ แม้จะมผีู้เขา้เยีย่มชมมากขึน้เรื่อยๆ แต่

ยงัไม่มผีูเ้ขา้ไปแสดงความคดิเหน็ต่อบทความทัง้หลายเลย ซึ่งเป็นความท้าทายโครงการวจิยัฯนี้ในอนาคต

วา่จะแสวงหาวธิสีรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งไร  

2) เฟซบุ๊ก/แฟนเพจ Fanpage TRF Criticism (http://www.facebook.com/thaicritic) 

โครงการวจิยัฯไดเ้ริม่ก่อตัง้หน้าเฟซบุ๊กแบบแฟนเพจตัง้แต่วนัที ่4 ม.ค. 2554 ภายใตช้ื่อของ TRF 

Criticism ในระยะเริม่ตน้มผีูเ้ขา้มาเยีย่มชมไม่เกนิวนัละ 10 คน ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการวจิยัฯในภาคนี้จวบจน

ปจัจุบนั คณะท างานมกีารทดลองปรบัปรุง พฒันาทัง้เนื้อหาและรปูแบบการน าเสนอ มาโดยตลอด ปจัจุบนันี้

หน้าเฟซบุ๊ก เป็นพืน้ทีห่ลกัส าคญัในการประชาสมัพนัธข์า่วสารส าคญัๆทัว่ไปของศลิปะทัง้ 5 สาขา และเป็น

ช่องทางหลกัในการประชาสมัพนัธก์จิกรรมของโครงการฯ นอกจากนี้ยงัท าหน้าทีเ่ผยแพร่หนงัสอืและ

บทความหลากหลายจากหน้าเวบ็ไซต ์thaicritic ดว้ย จงึท าใหอ้ตัราการเขา้ใชห้น้าแฟนเพจนี้เพิม่ขึน้โดย

เฉลีย่เป็น 10 - 50 คนต่อวนั (บางวนักอ็ยูใ่นระหวา่ง 80 -100 คน) มผีูเ้ขา้มากดถูกใจ (like) 410 คน (ยอด

รวมจากวนัที ่23 พ.ค. 2555) โดยส่วนใหญ่จะมอีาย ุ18 -34 ปี มขีอ้น่าสงัเกตวา่ ผูท้ ีเ่ขา้เยีย่มแฟนเพจของ
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โครงการฯ แมจ้ะมจี านวนเพิม่มากขึน้มาก (เป็น 40 เท่าจากเดอืนมกราคม 2554) แต่กไ็ม่นิยมเขยีนแสดง

ความคดิเหน็ใดๆมากนกั ยกเวน้การแสดงปฏกิริยิาดว้ยการกด like หรอืกด share ขอ้มลูใหก้บัการโพสตแ์ต่

ละครัง้ นอกจากนี้ ความนิยมในหน้าแฟนเพจนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัความถี่และลลีาในการเขยีนบนหน้าก าแพง

วอลล์ (wall) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ status รายวนั ใหม้คีวามเคลื่อนไหว มชีวีติชวีา  เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ทุกครัง้ทีม่ ี

การโพสตผ์ลงานทีเ่ป็นบทความวจิารณ์ของอาจารยเ์จตนา นาควชัระ หรอืมกีารโพสตร์ายงานสรุปจากการ

เสวนา ตลอดจนคลปิวดีโีอต่างๆทีเ่ป็นกจิกรรมของโครงการวจิยัฯ กจ็ะมผีูเ้ขา้ชมมากเป็นพเิศษ  

3) ยทูปู Youtube (http://www.youtube.com/user/thaicritic ) 

 โครงการวจิยัฯเริม่เผยแพร่คลปิวดีโิอกจิกรรมของโครงการผ่านYoutube chanel ในวนัที ่11 ม.ีค. 

2555 จนกระทัง่ปจัจุบนั โดยมคีลปิวดีโีอทีป่รากฏอยูบ่น Youtube chanel นี้ ท ัง้หมด 7 คลปิ ซึง่มาจากการ

จดัเสวนาวชิาการของโครงการฯ มผีูเ้ขา้ชมโครงการฯทัง้หมด 524 ครัง้ (สถติวินัที ่7 พ.ค. 2555) แต่กไ็มม่ี

ผูใ้ดเขยีนแสดงความคดิเหน็ใดๆ 

 

ข้อสรปุและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการใช้พื้นท่ีเสมือนจริงในการเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ 

การใชส้ื่อเสมอืนจรงิในการประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่กจิกรรม และเนื้อหาวชิาการต่างๆของ

โครงการวจิยัฯนัน้ ท าใหเ้กดิการก่อตวัของชุมชนทีต่ดิตามขา่วสารจากโครงการฯ การมชี่องทาง

ตดิต่อสื่อสารกบัผูท้ ีส่นใจในเรื่องชองศลิปะ 5 สาขาและการวจิารณ์นัน้ท าใหก้ารเผยแพร่ผลงานของ

โครงการฯเป็นประโยชน์ในวงกวา้ง โดยไมม่ขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลาและสถานที ่ดงันัน้ โครงการวจิยัฯใน

อนาคต ควรจะศกึษาและใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของสือ่เสมอืนจรงิในการสรา้งชมุชนแห่งสตปิญัญาให้

มากขึน้ และโครงการวจิยัฯควรพฒันาและปรบัปรงุทกัษะบางประการในการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้เชีย่มชมเวบ็ไซต์

มปีฏสิมัพนัธก์บัโครงการฯ มากขึน้ 

 

--------------------------- 
 



30/06/55 23 บทสงัเคราะห์ 
 

 

 

ภาคผนวก 1 
นิยามและอภิธานศพัท์
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นิยามและอภิธานศพัท์ 

  โครงการวิจยั  “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

 

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ความหมาย ท่ีมา (อ้างอิง) 

 

Bitnet บิตเน็ต ย่อมาจาก Because it’s Time Network เป็นเครือข่ายที่เชื่อมเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรมของ

มหาวทิยาลยัและศูนยว์จิยักว่า 2,500 แห่งในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ยโุรป และญี่ปุ่น เป็นเครือข่าย

รุ่นแรกที่มขีึน้ในยคุ 80 ปจัจุบนัความนิยมลงดลงจนเกอืบไม่มผีูใ้ชแ้ลว้ ผูใ้ชบ้ติเน็ตจะรบัส่งไปรษณีย์

อเิลก็ทรอนิกสก์บัผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตไดเ้ช่นเดยีวกบัสมาชกิของออนไลน์เซอร์วิสที่ใหญ่โตกว่า บริการ

ส าคญัในบติเน็ตคอื จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และบรกิารจดหมายขา่วซึ่งเรยีกว่า LISTSERV 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

47) 

Bittorrent บิตทอรเ์รนต ์ เป็นวธิกีารอยา่งหน่ึงในการแลกเปลี่ยน หรอืแบ่งปนัไฟล์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ

เน็ตเวริค์ ท าให้สามารถ download ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ ด้วยความเร็วที่สูงมากกว่าปกติ แต่

อยา่งไรกต็าม ถา้เราใชง้านอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงประเภท ADSL กท็ าใหก้าร download ไฟล์ได้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ การ download ไฟลใ์นรูปแบบ torrent น้ีจะใชเ้ทคนิคในการแบ่งไฟล์ออกเป็น

ไฟลย์อ่ยๆ และ download มาต่อกนัอกีท ีส าหรบัไฟลท์ี่มกีารแบ่งปนัมากได้แก่ MP3, video, PDF, 

โปรแกรมไฟลแ์ละไฟลรู์ปภาพประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

http://www.it-guides.com/index.php/tips-a-

techniques/internet-email-tips/1053-what-is-

bittorrent 

blog  บลอ็ก หรอือาจเรยีกว่า weblog (เวบ็ลอ็ก) แต่ค าว่า “บลอ็ก” จะไดร้บัความนิยมมากกว่า เป็นพื้นที่ส่วนตวั

ของผูค้นเหมอืนเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคม แต่มคีวามแตกต่างกนัตรงที่บล็อกจะมีลกัษณะเหมือนบ้าน

ที่เปิดใหค้นอื่นๆ เขา้มาเยีย่มชมมากกว่าที่จะเหมอืนสโมสร บลอ็กมแีนวโน้มที่จะตอ้งการสื่อสารกบั

มวลชนมากกว่าเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมที่ตอ้งการสื่อสารกนัเฉพาะในกลุ่มคนรู้จกั (แต่ด้วยสาเหตุน้ี

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

http://www.it-guides.com/index.php/tips-a-techniques/internet-email-tips/1053-what-is-bittorrent
http://www.it-guides.com/index.php/tips-a-techniques/internet-email-tips/1053-what-is-bittorrent
http://www.it-guides.com/index.php/tips-a-techniques/internet-email-tips/1053-what-is-bittorrent
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ท าให้บางครัง้ผูท้ี่ต้องการสื่อสารกบัมวลชนใช้เว็บไซต์เครือข่ายสงัคมเพราะจะท าให้มวลชนรู้สึก

ใกล้ชิดกบัตนมากกว่าบล็อก) จะเน้นการเขยีนบทความยาวๆ ที่ต้องใช้เวลาอ่าน หรือบอกเล่า

เรื่องราวเฉพาะตวัที่ตอ้งการใหม้วลชนไดร้บัรู ้ 

 บลอ็กในไทยจะแตกต่างจากบลอ็กต่างประเทศตรงที่ บลอ็กในไทยจะอยู่กนัเป็นชุมชน มี

การไปมาหาสู่ระหว่างบลอ็ก เป็น “โลกเสมอืน” เลก็ๆ ที่ “ชาวบา้นบลอ็ก” จะรูส้กึเป็นกนัเองมากกว่า

การสรา้งบลอ็กในต่างประเทศที่ค่อนขา้งจะอา้งวา้งเดยีวดายเน่ืองจากไม่รูจ้กักนัและสื่อสารกนัคนละ

ภาษา 

criticism การวิจารณ์ การแสดงความตดิเหน็เกี่ยวกบังานศิลปะ  บริบทของศิลปกรรม และ/หรือปจัจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อสรา้งความเขา้ใจในความหมายและความส านึกในคุณค่าของตวังาน  ตลอดจนศิลปะโดยทัว่ไป  

นอกจากน้ี ยงัอาจรวมถงึการแสดงทศันะที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างศลิปะกบัชีวิตและสงัคมอีก

ดว้ย 

อาจารยเ์จตนา นาควชัระ 

CRM การบริหารลกูค้า

สมัพนัธ ์

เครื่องมอืการสรา้งเครอืขา่ยสงัคมแบบทางเดยีวที่อนุญาตใหพ้นกังานขายเขา้ดู “ขอ้มูลส่วนตวั” ของ

ลูกค้า รวบรวมขอ้มูลการขาย ติดตามสมรรถภาพ สื่อสารกบัผูต้ิดต่อ และแบ่งปนัขอ้มูลภายใน

บรษิทักบัผูจ้ดัการฝา่ยขายและสมาชกิคนอื่นๆ ในทมีขายอกีดว้ย 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 158) 

 CSR บรรษทับริบาล ยอ่มาจาก Corporate Social Responsibility หมายถงึการด าเนินกจิการภายในและภายนอกองค์กร

ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมทัง้ในระดบัใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือ

ทรพัยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัที่จะท าใหอ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิุข 

http://thaicsr.blogspot.com/2006/03/blog-

post_20.html 

Cyber- ไซเบอร ์ ค าน าหน้าที่ใชบ้่งบอกลกัษณะบางอยา่งที่เกดิมาจากอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น Cyberpunk คือดนตรีพัง๊ก์

ที่เล่นดว้ยเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกส์, Cybersex คือ กิจกรรมทางเพศที่เกิดขึน้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ซึ่งไม่ได้มีการแตะเน้ือต้องตวักนั และสตีฟ ออสติน (มนุษยร์าคา 6 ล้านเหรียญ) คือ Cyborg ที่

หมายถงึอวยัวะอเิลก็ทรอนิกส ์

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

101) 

http://thaicsr.blogspot.com/2006/03/blog-post_20.html
http://thaicsr.blogspot.com/2006/03/blog-post_20.html
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cyber culture วฒันธรรมเสมือนจริง 

 

กระบวนการจารึก หรือ ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจน

ความคดิเชงิวจิารณ์ ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรอืเป็นเสียง 

ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพน่ิง โดยใช้เครื่องมือต่างๆที่เกิดขึน้จากเทคโนโลยีในอินเทอร์เน็ต ซึ่ง

สามารถท าใหก้ารถ่ายทอดความคดิของผูส้่งสารมรูีปแบบและลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างหลากหลาย

ในโลกที่ปรากฏผา่นจอคอมพวิเตอร ์

อาจารยป์ารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ 

e-book  

[หรอื ebook] 

 อีบุก๊ ย่อมาจากค าว่า  electronic book  ค าน้ีตรงกบัศัพท์บัญญัติของราชบณัฑิตยสถานว่า หนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์หมายถงึสิง่พมิพซ์ึ่งเกบ็อยูใ่นรูปแบบที่อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถน าไปใชง้านได้

ประโยชน์ของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสค์อืผูใ้ชจ้ะเขา้ไปอ่านได้โดยไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุดหรือซื้อ

หนงัสอืจากรา้น ในบางกรณีการอ่านอบีุ๊กอาจตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย ปจัจุบนัมีการน าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไป

เผยแพร่ในแบบอบีุ๊กมากขึน้ ทัง้ยงัมกีารผลติอบีุ๊กโดยตรง โดยไม่เคยมฉีบบัพมิพม์าก่อน 

 

บทวทิยรุายการ "รู้ รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

วนัที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 7.00-7.30 

น. 

Internet users in 

China 

ผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตในจีน จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 384 ล้านคน (ข้อมูลวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2553 จาก 

http://news.sanook.com/)  ซึ่งเป็นจ านวนที่เป็นอนัดบัสองรองจากสหรฐัอเมรกิา แต่เสรีภาพในการ

ใชอ้นิเทอรเ์น็ตของจนีอาจมไีม่มากนกั เพราะรฐับาลจีนปิดกัน้การเขา้ถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ โดย

อา้งว่าปิดกัน้เวบ็ไซตล์ามกและเวบ็ไซตท์ี่ไม่เหมาะสมส าหรบัเยาวชน แต่กม็ผีูม้องว่าเป็นการปิดกัน้

สื่อที่มคีวามคดิเหน็ไม่ตรงกบัรฐับาลที่ผา่นมารฐับาลจนีมคีวามเขม้งวดในการปิดกัน้เวบ็ไซตม์าก จน

บางเวบ็ไซตท์ี่เราอาจเหน็ว่าเป็นเวบ็ไซตธ์รรมดาอยา่งกูเกิล ก็โดนปิดกัน้ไปด้วย เพราะอาจจะเป็น

ทางเขา้ที่น าไปสู่เวบ็ไซตท์ี่ไม่เหมาะสมได ้ท าใหกู้เกลิไม่พอใจและประกาศจะปิดบริการกูเกิลจีนไป

เลย 

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

Exclusiveness สงวนสิทธ์ิเฉพาะ การใช้งานที่สงวนสิทธิเ์ฉพาะกลุ่ม อย่างเช่นในกรณีเฟซบุ๊ก ในตอนแรก เฟซบุ๊กมีใช้เฉพาะใน

มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์เท่านัน้ ต่อมากแ็พร่ไปยงัมหาวทิยาลยัชัน้น าแลว้กแ็พร่หลายอย่างรวดเร็วไป

ยงัมหาวทิยาลยัอื่นๆ และในที่สุดกแ็พร่สู่สาธารณะ 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 55) 

http://news.sanook/
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facebook เฟซบุก๊ เป็นเสมือนสังคมๆ หน่ึงซึ่งอยู่ในลักษณะของสังคมออนไลน์หรือที่เรียกกันติดปากว่า Social 

Network ซึ่งสงัคมออนไลน์น้ีเป็นสงัคมที่รวมกลุ่มคนที่มีความชอบความสนใจในสิ่งเดียวกนัเขา้ไว้

ดว้ยกนั ทัง้กลุ่มที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกนัหรืออยู่คนละเว็บไซต์.. แต่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ สามารถ

สื่อสาร ส่งต่อหรือแบ่งปนัให้กนัได้ จากจุดเริ่มต้นที่คนหน่ึงคนส่งหาเพื่อนอีกคนแล้วมีการส่งต่อ

กระจายกนัออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นเครือข่ายสงัคมขนาดใหญ่โดยที่คนในสงัคมจะคอยอปัเดต

แบ่งปนัขอ้มูลขา่วสารซึ่งกนัและกนัจนท าให้สงัคมออนไลน์เป็นเครือข่ายที่กว้างขวาง และเขม้แขง็

มาก 

เฟซบุ๊กกเ็ป็นสงัคมออนไลน์แห่งหน่ึงที่มคีนใชง้านมากที่สุดเว็บไซต์หน่ึงของโลก ในการ

สมคัรเขา้ใชง้านกส็ามารถท าไดอ้ยา่งง่ายเพราะใครๆ กส็ามารถจะลงทะเบยีนเขา้ใชง้าน เฟซบุ๊กและ

ใชง้านโตต้อบกบักลุ่มคนในสงัคมออนไลน์ที่พวกเขารู้จกัได้ ภายในเว็บไซต์เฟซบุ๊กได้ถูกออกแบบ

มาใหง่้ายต่อการใชง้านประโยชน์ของเฟซบุ๊ก อย่างแรกคือเฟซบุ๊กจะเป็นแหล่งรวมกลุ่มเพื่อนของ

เรา และเพื่อนของเพื่อนนัน่จะท าใหเ้ราไดรู้จ้กักบัเพื่อนใหม่ๆและอาจจะไดพ้บกบัเพื่อนเก่าสมยัเรยีน 

เพื่อนที่ท างาน เพื่อนมหาลยัใช้เฟซบุ๊กในการติดตามอ่านข่าวสารของบุคคลที่เราสนใจ หรือดารา 

นักร้องคนดังที่เราชื่นชอบ ซึ่งนิยมอัปเดตความเป็นไปผ่านทางเฟซบุ๊กนอกจากน้ียงัสามารถ

น าไปใชง้านดา้นการเรยีนการสอน การศกึษารวมถงึสามารถใชง้านในทางธุรกิจการค้า อย่าง eBay 

Auction ซึ่งเป็นแอปพลเิคชัน่หน่ึงที่ใชบ้รกิารบนเฟซบุ๊ก หรอืจะใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้า 

ใหก้บัองคก์ร หรอืบรษิทั 

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

Facebook friend 

list 

รายช่ือเพ่ือนในเฟซบุก๊ เป็นการจดักลุ่มผูต้ดิต่อในระบบเครือข่ายทางสงัคมและปฏิบตัิกบัแต่ละกลุ่มในแบบที่แตกต่าง ซึ่ง

สามารถสร้างการดูขอ้มูลส่วนตวัเฉพาะส าหรบักลุ่มเพื่อนแต่ละกลุ่ม โดยใช้รายชื่อ (Friend List) 

ในเฟซบุ๊ก รายชื่อเพื่อนช่วยใหคุ้ณจดัโครงสรา้งและจดัความสมัพนัใน 3 วธี ีวธิแีรก ใหบ้รบิทว่า คุณ

รูจ้กัแต่ละคนไดอ้ยา่งไร วธิน้ีีเป็นประโยชน์ส าหรบัความสมัพนัธ์แบบผวิเผนิเพราะจะเป็นการเตือน

ว่า คุณพบคนเหล่าน้ีอย่างไร วิธีที่ 2 รายชื่อเพื่อนท าให้คุณสามารถก าหนดขอ้มูลที่คุณต้องการ

แบ่งปนั กบัเพื่อนในแต่ละกลุ่ม ดงันัน้คุณอาจจะอยากแบ่งปนัประวตัิการท างาน บล็อกที่โพสต์ แต่

สงวนภาพงานเลี้ยงสละโสด เป็นต้น วิธีที่ 3 คุณสามารถใช้รายชื่อเพื่อนเป็นรายชื่อส าหรบัส่ง

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 156, 329) 
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เฟซบุ๊กแมสเสจ หรอืเชญิเพื่อนทัง้หมดมาร่วมกจิกรรมที่เชญิผา่น   เฟซบุ๊ก 

face recognition เทคโนโลยีการจดจ า

ใบหน้า 

เทคโนโลยกีารจดจ าใบหน้า สามารถน ามาใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้แทนคียก์าร์ดในการเปิดปิด

ประตู หรือใช้แทนการกรอกรหัสผ่านเขา้เว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันขอ้มูลรัว่ไหล ใน

คอมพวิเตอรอ์าจจะใชผ้า่นอุปกรณ์อย่างเว็บแคม (Webcam) ที่ปจัจุบนัมีติดมากบั         โน้ตบุ๊ก

แทบทุกรุ่นกไ็ด ้

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

gateway เกตเวย ์ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใชร่้วมกนัระหว่างเครือข่ายต่างชนิดกนัหรือเครือข่าย LAN กบัระบบที่ใหญ่กว่า 

เช่น เครื่องเมนเฟรมหรอืเครอืขา่ยแพคเกตสวติชงิที่ใหญ่โต มกัท างานได้ช้ากว่าบริดจ์หรือเราเตอร ์

ตามปกตเิกตเวยจ์ะมโีปรเซสเซอรแ์ละหน่วยความจ าของตวัเอง รวมทัง้ยงัท าการแปลงโปรโตคอล 

การแปลงโปรโตคอลน้ีท าใหเ้กตเวยเ์ชื่อมต่อเครอืขา่ยที่ต่างกนัโดยสิน้เชงิ 2 เครอืขา่ยดว้ยกนั ขอ้มูล

จะมกีารแปลงและเปลี่ยนแบบก่อนที่จะส่งต่อไปใหอ้กีเครอืขา่ย 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

176) 

geo-tagging การระบุพิกัด GPSใน

ภาพถ่าย 

ตวัอย่างเช่น เราถ่ายภาพองค์พระปฐมเจดียท์ี่นครปฐมมา อพัโหลดขึน้ไปบนเว็บไซต์ที่มีบริการ 

Geo-tagging เช่น google maps หรือ twitter แล้วติด tag ว่าภาพน้ีอยู่ที่นครปฐม (ใส่พิกดั GPS) 

ขอ้มูลน้ีกจ็ะเขา้ไปรวมอยูใ่นแผนที่โลกที่อยูใ่นอนิเทอรเ์น็ต มปีระโยชน์ในการคน้หาต าแหน่งสถานที่

ต่างๆ 

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

Google  กเูกิล หมายถึงเว็บไซต์ซึ่งบริษัทอเมริกันที่ชื่อว่า  Google เป็นผูใ้ห้บริการสืบค้นขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต 
เวบ็ไซตน้ี์เกดิจากการคดิวธิกีารคน้หาขอ้มูลที่ต้องการจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ใน อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (อ่านว่า สะ-แตน-ฝอด) ๒ คน ชื่อ Larry Page 
(อ่านว่า แลร์-รี่ เพ้จ/เผจ) และ Sergey Brin (อ่านว่า เซอร์-จี้ บริน)  ใน พ.ศ.๒๕๔๑  และเริ่ม
ใหบ้รกิารใน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
          ค าว่า  Google ซึ่งเป็นชื่ อเว็บไซต์น้ี ดัดแปลงมาจากค าว่า  Googol ซึ่งเป็นศัพท์ทาง
คณิตศาสตร ์หมายถงึ จ านวนที่แทนด้วยเลขหน่ึงตามด้วยศูนย ์๑๐๐ ตวัใช้เพื่อสื่อความหมายถึง
การจดัระเบยีบและคน้หาขอ้มูลจ านวนมหาศาลซึ่งดูเหมอืนจะไม่มทีี่สิน้สุดในอนิเทอรเ์น็ต 
          ในปจัจุบนักูเกลิมแีม่ขา่ยอยูท่ ัว่โลก  และมผีูใ้ชบ้รกิารสืบค้นวนัละมากกว่าหน่ึงพนัล้านครัง้ 
การคน้หาขอ้มูลตอ้งเขา้ไปที่เวบ็ไซต์ของกูเกิลแล้วพิมพ์ค าที่ต้องการค้น  ค าที่พิมพ์อาจจะเป็นชื่อ 
วล ีหรอืค าส าคญักไ็ด ้เมื่อพมิพแ์ลว้บนหน้าจอกจ็ะปรากฏเป็นรายการที่ต้องการ เมื่อผูค้้นกดเมาส์

บทวทิยรุายการ "รู้ รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 7.00-7.30

น. 
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ขณะที่ตวัชีอ้ยูต่รงค าที่ตอ้งการ ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ วล ีหรอืค าที่ผูใ้ชต้อ้งการกจ็ะปรากฏใหอ้่านได้ 
Google Buzz กเูกิลบซั เป็นบรกิารใหม่ดา้นสงัคมส าหรบัผูใ้ช้จีเมล (ซึ่งมีผูใ้ช้ประมาณ 176 ล้านคนทัว่โลก ขณะที่     เฟ

ซบุ๊กม ี500 ลา้นคน) ผูใ้ชกู้เกลิบซัสามารถโอนขอ้มูลรายชื่อผูต้ิดต่อในจีเมลมาที่เครือข่ายสงัคมได้

และสามารถโพสตส์ถานะล่าสุด แสดงรูป และลิงก์ (คล้ายเฟซบุ๊ก) แต่ว่ามีรูปแบบการติดตามทาง

เดยีว (คลา้ยทวติเตอร)์ 

            กูเกลิบซัเป็นเทคโนโลยทีี่ยงัใหม่แต่กม็ศีกัยภาพ กูเกลิมพีนกังานที่ฉลาด มทีรพัยากร และ

มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้จ านวนมากและมีช่องทางที่จะเข้าถึงผูใ้ช้เป็ นพนัล้านคนผ่านเว็บไซต์และ

แอปพลเิคชัน่ของตวัเอง บซัมโีอกาสใหญ่ๆ 3 ประการ ประการแรก กูเกลิสามารถใช้รายชื่อผูต้ิดต่อ

จากอีเมลเป็นดัง่ขอ้มูลที่แฝงอยู่ในกราฟสงัคม (implicit social graph) ที่มีความถูกต้องและเป็น

ปจัจุบนัมากกว่า ในขณะที่กราฟสงัคมของเฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร์/ลิงก์อิน ต้องชดัเจน ประการที่สอง กู

เกิลสามารถใช้ประสบการณ์ทางสังคมข้ามไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน่มากมายอย่าง โมบาย 

(mobile) แมป (map) เสิร์ช (search) อีเมล (email) เป็นต้น จนบดัน้ีสภาพแวดล้อมของระบบ

เครอืขา่ยสงัคมอื่นๆ กย็งัไม่เสถยีร ประการที่สาม กูเกลิสามารถสรา้งขา่ยการสื่อสารจากการรวมตวั

กนัของเสียง (voice) การสนทนา (chat) อีเมล (email) การอปัเดตสถานะ (status update) และ

เอกสาร (document) หรอืตาราง (spreadsheet) ไดอ้กีดว้ย 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 56) 

GPRS จีพีอารเ์อส ยอ่มาจาก General Packet Radio Service การเพิม่มาตราฐานระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ GSM ให้มี

ความสามารถส่งขอ้มูลผา่นดาต้าแพคเกตได้อย่างต่อเน่ือง เช่น การดูขอ้มูลอินเทอร์เน็ต และการ

รบัส่งอเีมล เป็นตน้ 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

180) 

Home page โฮมเพจ เวบ็เพจหน้าแรก การเริ่มต้นหน้าแรกบน Internet WWW โฮมเพจอาจจะเกี่ยวขอ้งกบับุคคลเดียว 

หวัขอ้เฉพาะ หรอืร่วมกนัและยงัเป็นจุดที่วิ่งไปยงัหน้าอื่นๆ หรือทรพัยากรอื่นๆ ในระบบได้อย่าง

สะดวกสบาย 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

194) 

html เอชทีเอม็แอล ย่อมาจาก hypertext markup language ภาษาหน่ึงที่ใช้สร้างเว็บเพจ (Web pages) บน WWW 

และเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์อื่นๆ เมื่อคุณเข้าไปยงัเอกสาร HTML บนอินเทอร์เน็ต WWW 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

196) 



15/06/55 30 บทสงัเคระห์ 
 

browser คุณจะเหน็ตวัหนงัสอื ภาพกราฟิกและส่วนเชื่อมโยงไปยงัเอกสารอื่นๆ รวมอยูด่ว้ยกนั เมื่อ

คุณคลกิที่ตวัเชื่อม เอกสารที่มคีวามสมัพนัธก์บัการเชื่อมโยงนัน้จะเปิดขึน้มาอตัโนมตัิ โดยไม่สนใจ

ว่าเอกสารนัน้จะอยู่ที่ใด ตามปกติคุณจะไม่เห็นส่วนประกอบต่างๆ ของ HTML เมื่อคุณดูเอกสาร 

แมว่้าเบราเซอร ์(browser) ตวันัน้จะมภีาวะพเิศษที่แสดงทัง้ตวัหนังสือและ HTML ในเอกสารนัน้ก็

ตาม เอกสารไฮเปอรเ์ทก็ซม์กัจะเป็นชื่อแฟ้มที่มนีามสกุล .HTML 

http เอชทีทีพี ย่อมาจาก hypertext transfer protocol โปรโตคอลที่ใช้จ ัดการเชื่ อมโยงระหว่างเอกสาร

ไฮเปอรเ์ทก็ซฉ์บบัหน่ึงกบัฉบบัอื่น http เป็นกลไกของ WWW ซึ่งใชเ้ปิดเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเมื่อคุณ

คลกิตวัเชื่อมโยงในไฮเปอรเ์ทก็ซ ์โดยไม่สนใจว่าเอกสารนัน้อยูท่ี่ใด 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

196) 

hyperlink ไฮเปอรลิ์งก ์ การเชื่อมต่อกบัเอกสารอื่นๆ ผา่นทางภาพ ปุม่ หรอืขอ้ความอื่นๆ ซึ่งเชื่อมโยงถงึกนัได ้ พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

197) 

hypertext ไฮเปอรเ์ทก็ซ ์ การแสดงผลและการดงึขอ้มูลที่ผูใ้ช้น ามาได้โดยไม่ต้องเรียงตามล าดบั และไม่ต้องสนใจว่าเดิมจะ

จดัเรียงมาอย่างไร ไฮเปอร์เท็กซ์ประกอบไปด้วย ข้อความ กราฟ วีดีโอ และภาพเคลื่ อนไหว 

ไฮเปอรเ์ทก็ซไ์ดร้บัการออกแบบขึน้มาท าใหค้อมพวิเตอรไ์ม่ต้องโต้ตอบกลบัมาแบบเรียงล าดบั ซึ่ง

เป็นแบบที่มนุษยค์ดิและใชข้อ้มูลจรงิๆ แทนที่จะเป็นแบบภาพยนตร ์หนงัสอื และค าพูด 

           ในระบบไฮเปอรเ์ทก็ซ ์คุณจะดูขอ้มูลไดอ้ยา่งคล่องตวั โดยเลือกตามเส้นทางใหม่ทุกครัง้ที่

คุณเขา้ไปใช้งาน เมื่อคลิกค าที่เน้นไว้จะมีการเชื่อมโยงไปยงัเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์อีกฉบบัหน่ึงที่

อาจจะอยูบ่นเครื่องเดียวกนัหรือต่างเครื่องที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ได้ขึน้อยู่กบัผูส้ร้างเอกสารว่าจะ

สรา้งขึน้มาอยา่งไร 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

198) 

 

Internet อินเทอรเ์น็ต ย่อมาจาก internetwork การเชื่อมต่อเครือข่าย ตัง้แต่ 2 เครือข่ายเขา้ด้วยกนั ชุดของเครือข่าย

คอมพวิเตอรท์ี่มาจากเครอืขา่ยเลก็ๆ มากมายต่อเขา้ดว้ยกนั โดยใชโ้ปรโตคอลที่ต่างกนั 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

214) 

LISTSERV ลิสตเ์ซิรฟ์ เป็นระบบบริการจดหมายข่าวที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายบิตเน็ต การสมัครเป็นสมาชิกใช้การส่ง พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 
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ขอ้ความบอกรบัเป็นสมาชกิไปทางอเีมล 242) 

Metcalfe’s Law กฎของเมท็คาลฟ์ ใหค้ าอธบิายเกี่ยวกบัอ านาจและมูลค่าของกราฟสงัคมออนไลน์ ซึ่งในตอนแรกใช้อธิบายเครือข่าย

การสื่อสารโทรคมนาคม ค าอธิบายน้ีบ่งชี้ว่า มูลค่าของเครือข่ายเพิ่มขึน้ทวีคูณตามจ านวนของ

สมาชกิ นัน่คอื เมื่อมสีมาชกิจ านวน ”n” คน จ านวนเครือข่ายที่เกิดขึน้คือ n2การเชื่อมโยงระหว่าง

กลุ่ม n2 น้ีจะสร้างเศรษฐกิจทางสงัคมของความไว้วางใจระหว่างกัน การช่วยเหลือ และการ

สนับสนุน เวลาผ่านไปเมื่อได้สมาชิกใหม่ มูลค่าของเครือข่ายของแต่ละคนจะเพิ่มขึน้เหมือนกับ

มูลค่าของเศรษฐกจิทางสงัคมโดยรวม 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 177) 

News feed นิวสฟี์ดหรือข่าวใหม่ เป็นการกระจายขา่วล่าสุด เช่น มรูีปใหม่ ลงิกท์ี่โพสต ์การถูกใจ การแสดงความคดิเหน็และการตอบ

รบัเขา้ร่วมกจิกรรม (even RSVPs) ขา่วใหม่ของแต่ละคนจะปรากฏที่หน้าขอ้มูลส่วนตวัและสรุปข่าว

ใหม่ของเพื่อนๆ จะปรากฏในหน้าแรกเมื่อคุณเขา้สู่ระบบในเฟซบุ๊ก 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 56) 

online  ออนไลน์ เป็นค าที่ยมืมาจากค าภาษาองักฤษ onlineภาษาองักฤษใชเ้ป็นค าขยายแต่ภาษาไทยใชเ้ป็นค าขยาย

หรอืค ากรยิากไ็ด ้เมื่อใชเ้ป็นค ากรยิา หมายถงึ เชื่อมคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นกบั

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เช่น ตอนน้ีคุณออนไลน์อยู่หรือเปล่า จะส่งไฟล์เอกสารไปให้ เมื่อใช้เป็นค า

ขยายนาม หมายถึง ที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต เช่น  เด็กบางคนติดเกมออนไลน์มากจนไม่ท า

การบา้น หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มรีะบบออนไลน์เราจงึสามารถคน้ขอ้มูลได้ ไม่ว่าจะอยู ่

ณ ที่ใด สมยัน้ี หน่วยงานต่าง ๆ ใช้วิธีออนไลน์ ท าให้บริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วมาก

ขึน้ ค าว่า ออนไลน์ อาจใชเ้ป็นค าขยายกริยาก็ได้  เช่น  หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่อ่านออนไลน์ได้เร็ว

ทนัใจ เพลงสมยัน้ีฟงัออนไลน์ไดฟ้รีๆ   แต่ถา้จะดาวน์โหลดอาจต้องจ่ายเงิน ค าว่า ออนไลน์ เมื่อใช้

เป็นค านาม หมายถึง สภาวะที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง 

หรอืระหว่างคอมพวิเตอรก์บัเครื่องมอือื่น ๆ เช่น ปจัจุบนัน้ีเราสามารถดูรายการโทรทศัน์ทุกช่องใน

แบบออนไลน์ได ้

บทวทิยรุายการ "รู้ รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  เวลา 7.00-7.30 

น. 

Opt -In Fan Base ฐานสมาชิกแบบสมคัร ช่องทางการตลาดแบบสมคัรใจ ทุกคนที่ “ถูกใจ” หรือติดตามธุรกิจ โดยเลือกที่จะรบัการอปัเดต

เกี่ยวกบับรษิทัและการสื่อสารของบรษิทัอยา่งชดัเจน 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 358) 
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ใจ 

oral culture วฒันธรรมมขุปาฐะ 

 

กระบวนการจารึก หรือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจน

ความคดิเชงิวจิารณ์ ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆ ดว้ยการพูด  

อาจารยป์ารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ 

platform แพลตฟอรม์ ฮารด์แวรท์ี่มรีะบบปฏบิตักิารอยู ่หรอืระบบปฏบิตักิารที่มซีอฟตแ์วรอ์ยู ่เช่น โปรเซสเซอร์ X86 ของ

อนิเทลประกอบเป็นแพลตฟอรม์ซึ่งมรีะบบปฏบิตักิารตดิตามมาดว้ย ดอส/วนิโดวส์เป็นแพลตฟอร์ม

ที่มซีอฟตแ์วรร์ะบบงานมาดว้ย 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

344 ) 

prosumer 

 

การ มี ส่วน ร่ วมขอ ง

ลกูค้าในการผลิต 

เป็นศพัทท์ี่เขยีนขึน้ครัง้แรกในหนังสือ “The third wave” ปี 1979 ของ Alvin Toffler กล่าวถึงการมี

ส่วนร่วมของลูกคา้ในการผลติ เช่น ช่วยออกแบบผลติภณัฑ ์รสชาต ิหรอือาจจะเป็นการ “ร่วมผลิต” 

เช่น ท าอลับัม้เพลงของตนเอง ท าภาพยนตรไ์วดู้เอง เป็นตน้ 

 ในปจัจุบนั Prosumer ที่มีเช่น การที่นักเขยีนโพสต์ปกหนังสือหลายๆ แบบในบล็อก

หรือเว็บไซต์ของตนแล้วให้นักอ่านช่วยเลือกปก ให้นักอ่านมีส่วนร่วมแต่งนิยายเช่นออกแบบตัว

ละครหรอืช่วยคดิว่าเหตุการณ์ควรจะเป็นไปอยา่งไร หรอืรายการ Reality Show ต่างๆ ที่ผูช้มมีส่วน

ก าหนดความเป็นไปของรายการได ้เป็นตน้ 

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

protocol โปรโตคอล ระเบยีบพธิกีาร ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการรบัส่งขอ้มูลระหว่างกนั โดยทัง้ตวัรบัและตวัส่งต้องเขา้ใจ

กนั และใชม้าตราฐานโปรโตคอลเดยีวกนั ชุดมาตราฐานที่ก าหนดขึน้มาเพื่อท าใหต้ดิต่อสื่อสาร หรือ

โอนยา้ยแฟ้มกนัไดร้ะหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เกิดเมื่อมีการรบัส่งขอ้มูลขึน้ ในเรื่องการ

สื่อสารนัน้ต้องมีการก าหนดพารามิเตอร์ เช่น อตัราบอด (baud rate)     พาริตี้ (parity) จ านวน

ขอ้มูลในหน่วยบติ บติหยดุมหีรอืไม่ สื่อสารสองทาง (duplex) แบบใด     เป็นตน้ หากไม่มีขอ้ตกลง

เช่นน้ีแลว้ คอมพวิเตอร ์2 เครื่องอาจจะคุยกนัไม่ได ้

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

362) 

Quick Time ควิกไทม ์ มาตราฐานที่ใชใ้นเครื่องแมคอนิทอช เพื่อเกบ็และแสดงภาพดิจิตอลบนคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียงั

เกบ็เสยีงที่ตรงกบัภาพไดด้้วย ใช้หน่วยความจ าและที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์มากมาย จนคุณดูเรื่องย่อ

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

370) 
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ของภาพยนตรไ์ดบ้นจอคอมพวิเตอรข์องคุณภายในเวลา 5 วนิาท ี

           เครื่องแมคอนิทอชที่ใชค้วรมโีปรเซสเซอร ์68020 ขึน้ไป Quick Time น้ีใช้วิธีการย่อขนาด

ภาพแบบ JPEG ที่มมีาดว้ยเพื่อประหยดัพืน้ที่เกบ็ภาพน่ิงในแบบ PICT 

RealPlayer รีลเพลเยอร ์ เป็นโปรแกรมที่ใชส้ าหรบัดูหนงั ฟงัเพลง มลัตมิเีดยีต่างๆ จากการแพร่ภาพทางเว็บไซต์ต่างๆ ที่มี

นามสกุลเป็น .ram ถา้คอมพวิเตอร์ของใครยงัไม่มี RealPlayer ก็ให้จดัหามาติดตัง้ไว้ให้เรียบร้อย

เสยีก่อน แต่ส่วนใหญ่ทางเวบ็ไซตน์ัน้ไดจ้ดัเตรยีมลงิกส์ าหรบัดาวน์โหลดไวใ้หแ้ล้ว 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

376) 

SEO เอสอีโอ เป็นการจดัท า ปรบัปรุง หรอืปรบัแต่งหน้าเวบ็ไซตเ์พื่อให้ติดอนัดบัต้น ๆ ในหน้าผลการค้นหาของ

เสริช์เอนจนิ 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 171,356) 

Social CRM ก า ร บ ริ ห า ร ลู ก ค้ า

สมัพนัธท์างสงัคม 

การค้นหาตวัแปรและพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากการเขา้มามีส่วนร่วมทางด้าน 

ผลิตภัณฑ์ บริการ เครื่องมือ และประสบการณ์ โดย Social CRM จะหาช่องทางที่ลูกค้าใช้

ติดต่อสื่อสารกนั ติดตามดูการติดต่อสื่อสาร ระบุกลุ่มลูกค้าที่สื่อสารกนั และเก็บข้อมูลจากการ

สนทนาเหล่านัน้ 

 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 158) 

Social Network 

Platforms 

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ข อ ง

เครือข่ายสงัคม 

การสรา้งแอปพลเิคชัน่ใหม่ เพื่อขยายความสามารถของเฟซบุ๊กซึ่งจะใหข้อ้มูลและเครื่องมือ รวมถึง

ยงัสามารถคดักรองพืน้ที่ใหก้บัผูพ้ฒันา ซึ่งสามารถเหน็ปรากฏการณ์คล้ายๆ กนัในช่วงยุคซีพี เมื่อ

ไมโครซอฟต์เปิดตัวแพลตฟอร์มของวินโดวส์เพื่อท าให้ผู้พ ัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ อย่าง อโดบ ี

(Adobe) โลตสั (Lotus) และเฟรมเทคโนโลย ี(Frame Technology) สามารถสร้างแอปพลิเคชัน่

อย่างเช่น โฟโต้ชอป (Photoshop) โลตสั 1-2-3 (Lotus 1-2-3) และเฟรมเมกเกอร์ (Framemaker) 

ขึน้มาเป็นตน้ 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 60) 

Social Media  ส่ือสงัคม หรอือาจเรยีกไดว่้า Social Network หรอืเวบ็ไซต ์“เครอืขา่ยสงัคม” เป็นประเภทหน่ึงของเว็บไซต์ที่

ได้รบัความนิยมในปจัจุบนั เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผูค้นเขา้ไปสมคัรสมาชิกและ “add friends” กนัเป็น

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
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เครอืขา่ย ซึ่งจะสามารถโยงใยความสมัพนัธ์กนัได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สามารถน าเอาคลิป รูปภาพ 

คลปิเสยีง บทความ ฯลฯ มาใส่ใน profile ของแต่ละคนเพื่อแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละ

คนได้ และต้องเขยีน status ที่เป็นการตอบค าถามว่า “คุณก าลงัคิดอะไรอยู่?” เพื่อให้เพื่อนๆ ได้

ทราบว่าขณะน้ีสมาชกิเวบ็ไซตค์นน้ีก าลงัคิดหรือท าอะไรอยู่  มีลกัษณะคล้าย “สโมสร” ที่ผูค้นแวะ

เวยีนมาพูดคุยสงัสรรคเ์รื่องราวต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และสามารถติดขอ้ความทิ้งไว้เพื่อให้คนอื่นๆ 

ไดเ้ขา้มาอ่านและแสดงความคดิเห็นในภายหลงั เว็บไซต์ประเภทน้ีที่ได้รบัความนิยมอย่างสูงจาก

ชาวไทยคอื facebook 

The flattening 

effect 

ผลของการท าให้

ระดบัชัน้ของอ านาจ

น้อยลง 

การท าใหโ้ครงสร้างล าดบัชัน้ของคนในสงัคมลดลง โดยอินเตอร์เน็ตท าให้การมีสิทธิใ์นขอ้มูลเท่า

เทียมกนั เช่นในกรณีพนักงานที่ใช้เครือข่ายสังคมอาจจะละเลยโครงสร้างสายบงัคับบญัชาของ

องค์กรและขอบเขตต่างๆ แล้วติดต่อโดยตรงกบัผู้จ ัดการอาวุธโสหรือเพื่อ นร่วมงานต่างฝ่าย 

หน่วยงานอื่นๆ และพืน้ที่อื่นๆ เหมอืนกบัที่ผูส้รา้งบลอ็กใหส้ทิธทิี่เท่าเทยีมกนักบัคนในอินเทอร์เน็ต

ในการโพสตล์งิกห์รอืแสดงความคดิเหน็ต่างๆ 

ยคุแห่งเฟซบุค (หน้า 116)                                                                                                         

 

The reciprocity 

ring 

วงแหวนแห่งการ

แลกเปล่ียน 

การสรา้งเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมที่ใชส้ายสมัพนัธท์ี่สร้างขึน้ในโลกแห่งความเป็นจริง และเชื่อมเขา้

กบัระบบที่สามารถเรยีกใชใ้นเวลาที่ตอ้งการ และขยายความเชื่อเรื่องวงแหวนแห่งการแลกเปลี่ยน

ขา้มเวลา พืน้ที่ และเครอืขา่ย และสามารถสรา้งตน้ทุนทางสงัคมที่มหาศาลใหก้บัสมาชกิ     

ยคุแห่งเฟซบุ๊ก (อ่านเพิม่เตมิ หน้า 118-123)                                                                                                         

 

Twitter ทวิตเตอร ์  เป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทัอเมรกินัที่ชื่อว่า Twitter ทวติเตอรเ์ป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสื่อสงัคมเว็บไซต์

หน่ึง เริม่ใหบ้รกิารผา่นอนิเทอรเ์น็ตในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2549 บุคคลทัว่ไปสามารถอ่านขอ้ความที่

เขยีนไวใ้นทวติเตอรไ์ด ้แต่ถา้จะเขยีนหรอืส่งขอ้ความใด ๆ ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก โดยกรอกชื่อผูใ้ช ้

อเีมล และรหสัผา่น ผูส้่งขอ้ความสามารถจ ากดัให้ผูอ้่านอยู่ในกลุ่มของตนได้ ขอ้ความที่ส่งในทวิต

เตอรเ์ป็นขอ้ความสัน้ ๆ ที่มคีวามยาวไม่เกนิ ๑๔๐ ตวัอกัขระขอ้ความดงักล่าวจะปรากฏอยู่ในหน้า

ประวตัขิองผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารเวบ็ไซตท์วติเตอร์  สมาชกิทวติเตอรส์ามารถลงทะเบยีนเป็นผูต้าม

อ่านขอ้ความของผูอ้ื่นได้ ผูต้ามอ่านและแสดงความเห็นตอบขอ้ความของผูอ้ื่นเรียกว่า "follower" 

หรอื "ผูต้ดิตาม" 

บทวทิยรุายการ "รู้ รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

วนัที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 7.00-7.30 

น. 



15/06/55 35 บทสงัเคระห์ 
 

WAP แวบ็ ย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการรวมการสื่อสาร
โทรคมนาคม (Telecommunication) กับการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ให้เป็น
แพลตฟอรม์เดยีวกนั เป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัการใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่
เกี่ยวขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย หรอืการสื่อสารโทรคมนาคม 
            WAP เป็นมาตราฐานเปิด และเป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไป ที่ส าคญัยงัเป็นอสิระกบัตวัพาไร้สาย
ที่อยูใ่นชัน้ต ่ากว่าดว้ย แต่อยา่งไรกต็าม อุปกรณ์ที่จะสามารถใช้เทคโนโลย ีWAP น้ีได้คือ อุปกรณ์
ไรส้ายมอืถอืแบบดจิติอล เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เพจเจอร ์วทิยสุองทาง สมาร์ทโฟน และคอมมิวนิ
เคเตอร ์จากระดบัต ่าจนถงึระดบัสูง WAP ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างทางสถาปตัยกรรมเป็นชัน้ๆ 
หรอืที่เรยีกว่า เลเยอร ์(Layer) เพื่อความสะดวกในการปรบัแต่งรวมทัง้การแกไ้ขดว้ย 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

487) 

WAP Forum แวบ็ ฟอรมั องคก์รที่ตัง้ขึน้มาเพื่อพฒันาและก าหนดมาตราฐานของ WAP ซึ่งสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมโฮมเพจ
ของ WAP Forum ไดท้ี่ http://www.wapforum.org 
เป้าหมายหลกัของ WAP Forum มุ่งไปที่การก าหนดและสร้างมาตราฐานเปิดส าหรบัอุปกรณ์ไร้
สายในการเขา้ถงึขอ้มูลและใชป้ระโยชน์ของเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตและ WWW ที่มอียูแ่ลว้ 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

487) 

Web based เวบ็เบส ซอฟตแ์วรท์ี่ท างานอยูบ่นเวบ็ไซต ์ซึ่งอาจเป็นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหรอือนิทราเน็ตกไ็ด้ พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

489) 

Webboard  เวบ็บอรด์ ค าน้ีมศีพัทบ์ญัญตัว่ิา กระดานสนทนา  หมายถงึ ส่วนหน่ึงของเวบ็ไซตท์ี่ผูใ้ช้สามารถพิมพ์ขอ้ความ
แจง้ขา่วสาร ขอ้มูล หรอืแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูท้ี่ใช้เว็บบอร์ดด้วยกนัได้ทุกคนสามารถอ่าน
ขอ้ความต่าง ๆ ในเวบ็บอรด์ได ้แต่ถา้ตอ้งการแสดงความคดิเหน็ อาจตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิของเว็บ
บอรด์นัน้ ๆเวบ็บอรด์อาจจะแยกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้นใจเขา้ไปแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ เช่น 
การเมือง ภาพยนตร์ ดนตรี งานอดิเรก  สมาชิกของเว็บบอร์ดสามารถตัง้หวัข้อเรื่องต่าง ๆ ที่
เรยีกว่า กระทู ้เพื่อใหผู้อ้ื่นเขา้มาอ่านหรอืแสดงความคดิเห็นได้  นอกจากน้ีผูท้ี่สนใจก็สามารถแจ้ง
ใหผู้ดู้แลเวบ็ลบกระทูน้ัน้ทิง้ได ้ถา้เหน็ว่าไม่เหมาะสม 

บทวทิยรุายการ "รู้ รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

วนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 7.00-7.30 

น. 

Web browser เวบ็บราวเซอร ์ เวบ็บราวเซอร ์หมายถงึ ซอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรมที่ใชส้ าหรบัดูเวบ็เพจซึ่งซอฟต์แวร์ตวัน้ีจะมีหน้าที่
แปลภาษา HTML (ที่ใช้ในการเขยีนเว็บเพจ)มาเป็นเว็บเพจที่มีความสวยงามให้เราเห็นเว็บ
บราวเซอร ์ที่นิยมใชก้นัในปจัจุบนั เช่น Netscape Navigator และ Microsoft Internet Explorer 

http://www.internetsolutions. 

purethailand.com/knowledge/ 

glossary_w.htm#webpage 

Webmaster เวบ็มาสเตอร ์ บุคคลหรอืกลุ่มคนซึ่งรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการดูแลและปรบัปรุงเวบ็ไซตบ์นเวลิด์ไวดเ์วบ็ พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

http://www.wapforum.org/
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490) 

Web page เวบ็เพจ เว็บเพจ หมายถึง หน้าเอกสารหน่ึงหน้าซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ (ภาพน่ิง หรือ
ภาพเคลื่อนไหว) เสยีง วดีโีอและลงิกห์รอืการเชื่อมโยงกนัระหว่างหน้าเวบ็เพจ ซึ่งเอกสารประเภทน้ี
มกัจะถูกเขยีนดว้ยภาษา HTML และจดัเกบ็อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML   ถ้าเปรียบเทียบกบัหนังสือ 
เวบ็เพจกเ็ปรยีบเหมอืนหน้า 1 หน้าในหนงัสอื 

http://www.internetsolutions. 

purethailand.com/knowledge/ 

glossary_w.htm#webpage 

Web Service เวบ็เซอรวิ์ส เป็นเทคโนโลยใีหม่ที่มแีนวความคดิในการใหบ้รกิารทุกๆ อยา่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะ
เป็นการใหบ้รกิารซอฟตแ์วร ์ขอ้มูลขา่สารหรือการซื้อขายออนไลน์ โดยที่จะมี XML มาลดช่องว่าง
ในอดตีที่มปีญัหาเรื่องการสื่อสารขา้มระบบหรอืขา้มแพลตฟอรม์หรอือุปกรณ์ต่างชนิดกนัไม่สามารถ
สื่อสารกนัได้ ซึ่งบริษัทไมโครซอฟท์ก็ได้พัฒนาเทคโนโลย ี .net (ดอตเน็ต) มาสนับสนุนWeb 
Service น้ีดว้ย เพราะเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นสิง่ที่เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์าก
ขึน้ 

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หน้า 

489) 

Web server เวบ็เซิรฟ์เวอร ์ เวบ็เซริฟ์เวอร ์หมายถงึ เครื่องคอมพวิเตอรท์ี่ใหบ้รกิาร www หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บขอ้มูล
ของเวบ็ไซตเ์อาไวซ้ึ่งในเวบ็เซริฟ์เวอรห์น่ึงเครื่องอาจจะเป็นที่เก็บขอ้มูลเวบ็ไซตห์ลายๆเว็บไซต์ก็ได้
เครื่องคอมพวิเตอรท์ี่น ามาท าเป็นเวบ็เซริฟ์เวอรม์กัจะเป็นเครื่องคอมพวิเตอรท์ี่มปีระสทิธภิาพสูง 

http://www.internetsolutions. 

purethailand.com/knowledge/ 

glossary_w.htm#webpage 

Web site เวบ็ไซต ์ เว็บไซต์ หมายถึง กลุ่มของเว็บเพจที่มีการเชื่อมโยงกนัด้วยลิงก์โดยกลุ่มของเว็บเพจน้ีมกัจะมี
เน้ือหาที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกันเช่น เว็บไซต์ของบริษัทรถเช่า ก็จะมีหน้าเว็บเพจต่างๆที่
เกี่ยวข้องกบับริการนัน้เช่น หน้าประเภทรถ หน้าการจองรถ หน้าเงื่อนไขในการเช่าเป็นต้นถ้า
เปรยีบกบัหนงัสอื เวบ็ไซตห์น่ึงเวบ็ไซตก์เ็ปรยีบไดก้บัหนงัสอืหน่ึงเล่ม 

http://www.internetsolutions. 

purethailand.com/knowledge/ 

glossary_w.htm#webpage 

written culture วฒันธรรมลายลกัษณ์  

 

กระบวนการจารึก หรือ ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจน

ความคดิเชงิวจิารณ์ ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการเผยแพร่

ผา่นสิง่พมิพต่์างๆไปสู่สาธารณชน เช่น หนงัสอื วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ฯลฯ วฒันธรรมลาย

ลกัษณ์นัน้ มีส่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัวิวฒันาการของเทคโนโลยีในการพิมพ์ และกระบวนการ

สื่อสารผา่นตวัอกัษรของมนุษย ์

อาจารยป์ารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ 

WWW เวิลด์ไวดเ์วบ็ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า W-o-r-l-d W-i-d-e W-e-b เขียนย่อว่า WWW (อ่านว่า ดับเบิ้ลยู-

ดบัเบิล้ย-ูดบัเบิล้ย)ู และมกัเรยีกกนัสัน้ ๆ ว่า เวบ็ หมายถงึระบบเชื่อมต่อเวบ็ไซตต่์าง ๆ เขา้ด้วยกนั

บทวทิยรุายการ "รู้ รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ
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ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์แต่ละเว็บก็จะมีชื่อของเว็บ เช่นเว็บไซต์ของราชบณัฑิตยสถาน มีชื่อ

ว่า royin (อ่านว่า รอย-อนิ) หมายถงึ The Royal Institute ชื่อที่ตัง้น้ีจะตอ้งไม่ซ ้ากบัชื่อที่ได้มีการจด

ทะเบยีนไวแ้ลว้ หลงัชื่อกจ็ะมสี่วนที่เรยีกว่านามสกุล ซึ่งบอกชื่อประเภทของเวบ็ไซตห์รอืชื่อประเทศ 

เช่น เว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานรฐับาล ใช้ว่า go (อ่านว่า จี-โอ) ย่อมาจาก government, เว็บไซต์ที่

เป็นสถาบนัการศึกษา ใช้ว่า  ac (อ่านว่า เอ-ซี) ย่อมาจาก academic. ต่อจากนัน้เป็นรหัสของ

ประเทศ เช่นประเทศไทยใชว่้า th (อ่านว่า ท-ีเอช), ประเทศจนีใชว่้า cn (อ่านว่า ซ-ีเอน็) ระหว่างชื่อ

เหล่าน้ี มีเครื่องหมายจุด เรียกว่า ด็อต คัน่อยู่ ชื่อของเว็บไซต์ราชบณัฑิตยสถานจึงเรียงล าดับ

ดงัน้ี   www.royin.go.th (อ่านว่า เวิล-ไว-เว็บ  ด็อต อาร์-โอ-วาย-ไอ-เอ็น ด็อต จี-โอ ด็อต ที-เอช) 

หมายความว่า แหล่งขอ้มูลของราชบณัฑติยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยราชการของประเทศไทย และเป็น

ส่วนหน่ึงของเวลิดไ์วดเ์วบ็ 

วนัที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 7.00-7.30 

น. 

 

อ้างอิง 

ชหี์,คลารา่.  ยุคแห่งเฟซบคุ. กรงุเทพฯ: ประพนัธ์สาสน์, 2553. 

บทวิทยุรายการ "รู้ รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์].เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.royin.go.th/th/knowledge/content-                                   

list.php?ID=43(วนัทีค่น้ขอ้มลู 26 สงิหาคม 2554). 

พจนานุกรมคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ต. กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยูเคชัน่, 2545. 

 

 

http://www.royin.go.th/
http://www.royin.go.th/th/knowledge/content-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20list.php?ID=43
http://www.royin.go.th/th/knowledge/content-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20list.php?ID=43
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ภาคผนวก 2 
รายงานสรปุการประชมุระดมสมอง 
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รายงานการประชุมระดมสมอง 

ในหวัข้อ “เม่ือการวิจารณ์เปลี่ยนผา่นจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ไปสู่วฒันธรรมเสมือนจริง” 

ในวนัเสารท่ี์ 12  มีนาคม  2554  ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น.  

 ณ ห้อง 307  ศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร  ตล่ิงชนั กรงุเทพฯ 

โครงการวิจยั “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

ได้รบัทนุสนับสนุนจากส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

 

-------------------------------------------------------- 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ หวัหน้าโครงการ 
2. ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ ดร. เจตนา นาควชัระ ทีป่รกึษาอาวุโส 
3. อาจารย์สชุาต ิทองสมิา    ทีป่รกึษาโครงการ 
4. คณุอรพนิท์ ค าสอน    ผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์ (ท าหน้าทีแ่ทนประธาน) 
5. คณุไอยเรศ บญุฤทธิ ์   ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์ 
6. อาจารย์วนัทนีย์ ศริพิฒันานนัทกรู  ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ 
7. คณุจกัรนาท นาคทอง    ผูช้ว่ยวจิยั (ท าหน้าทีผู่ว้จิยัสาขาศลิปะการละคร) 
8. ศาสตราจารย์ ดร. สภุางค ์จนัทวานิช   อดตีประธานกรรมการก ากบัทศิทาง 
9. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์สวุรรณา เกรยีงไกรเพช็ร์ ผูอ้ านวยการศนูย์มานุษยวทิยาสรินิธร 
10. ศาสตราจารย์ ดร. รืน่ฤทยั สจัจพนัธุ ์  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
11. อาจารย์จกัรพนัธ์ วลิาสนิีกลุ   อาจารย์คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและ 

ภาพพมิพ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
12. อาจารย์ชมยัภร แสงกระจ่าง   นกัเขยีน 
13. ดร. รงัสพินัธุ์ แขง็ขนั    อาจารย์คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
14. อาจารย์ธเนศ  อ่าวสนิธุ์ศริ ิ  อาจารย์คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
15. อาจารย์อคัคภาค เลา้จนิตนาศร ี  อาจารย์คณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
16. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภริด ีเกษมศขุ  อาจารย์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั 

ศลิปากร 
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17. อาจารย์ชนก สาครกิ    ชมรมดนตรไีทยมลูนิธหิลวงประดษิฐไพเราะ 
(ศร ศลิปบรรเลง) 
18.  อาจารย์กติต ิ คงตุก    อาจารย์สอนดนตรไีทย  มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
19.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์  ดร. กรกช  อตัตวริยิะนุภาพ   อาจารย์คณะอกัษณศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
20.  คณุเชาวน์มนสัประภกัด ี  นกัศกึษาปรญิญาโท  มหาวทิยาลยัมหดิล 
21.  อาจารย์ภทัร  ด่านอุตรา   นกัวจิารณ์ละคร และอดตีอาจารย์คณะ 

                       ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
22. คณุณัฐพชัญ ์วงษ์เหรียญทอง   นกัวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละละครเวที 

 

เร่ิมประชุมเวลา  9.00 น. 

 

1. การแนะน าโครงการ  โดย  ศ.ดร.  เจตนา นาควชัระ 
ศาสตราจารย์ ดร.  เจตนา  นาควชัระ  กล่าวเปิดการประชมุ แนะน า ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปารชิาติ จึงววิฒันา

ภรณ์  หวัหน้าโครงการคนใหม ่และชีแ้จงประเดน็ทีป่ระชมุดงันี้ 

อาจารย์เจตนากล่าวว่าความสนใจที่มีต่อการวิจารณ์มีมาอย่างต่อเนื่อง  แต่อาจจะไม่เป็นระบบนัก ถ้า
ยอ้นกลบัไปดหูลกัสตูรในมหาวทิยาลยัประมาณ 40 ปี จะมวีชิาทีว่า่ดว้ยการวจิารณ์อยู่เสมอ และสิง่ที่นักศกึษาไทยต้อง
ล าบากมากคอืไมม่ตี ารา มตี าราอยู่เล่มเดยีวคอืของ ดร. วทิย์ ศวิะศรยิานนท์ ซึ่งอ่านยากมาก เพราะตวัอย่างที่ใชเ้ป็น
ของตะวนัตกทัง้หมด อาจารย์เจตนาอ่านหนังสอืเล่มนัน้ขณะอายุ 13 ปี แต่เพิ่งเขา้ใจเมื่ออ่านอีกคร ัง้เมื่ออายุ 30 ปี  
อาจารย์เจตนาจงึเขยีนบทความขนาดยาวในหนงัสอืวรรณไวทยากร ซึง่เป็นหนังสอืฉลอง 80 ปี ของพระองค์เจ้าวรรณ
ไวทยากร หรอืกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ แต่หนังสอืเล่มนัน้ยังเป็นเรื่องของตะวนัตกอยู่มาก  นอกจากนี้  ใน
หนังสอืเล่มนี้ยงัรวบรวมอีกบทความหนึ่งของหม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  ชื่อ “หวัเลี้ยวของวรรณคดไีทย”  
อาจารย์เจตนารูส้กึผดิ เพราะหนงัสอืนี้กลายเป้นหนงัสอืบงัคบัใหเ้รยีนในระดบัของ ปกส. ในวทิยาลยัครู ซึ่งยากเกนิไป
ส าหรบันกัเรยีนในระดบันัน้เช่นเดยีวกบัหนังสอืบางเล่มที่ให้อ่านนอกเวลาในระดบัมธัยมปลาย เช่นหนังสอืหลกัฐาน
ประวตัศิาสตรข์องอาจารย์นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์ ทีใ่หม้ธัยมเรยีน   ในขณะทีน่กัประวตัศิาสตรท์ัง้หลายกล่าวว่าหนังสอืเล่มนี้
เหมาะอย่างยิง่ส าหรบัผูท้ีเ่รยีนปรญิญาโท  

ปญัหาเหล่านี้เป็นสิง่ทีท่ าใหพ้วกเราเริม่คดิ เมือ่ตอนเริม่ตน้โครงการนี้เมือ่สบิกว่าปีที่แล้ว เราอยากจะท าอะไร
บางอย่างออกมาใหเ้หน็วา่การวจิารณ์มคีวามส าคญั และมฐีานรองรบัในส่วนที่เป็นงานวจิารณ์อยู่แล้วทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ เราจงึเริม่โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปญัญาของสงัคมรว่มสมยั” ซึง่ท าต่อเนื่องกนัหกปี สิง่
แรกทีท่ ากค็อืรวบรวมตวัอย่างงานวจิารณ์ที่เป็นมรดกตกทอดมาในระดบันานาชาติมาแปลเป็นไทย   ซึ่งเป็นหนังสอื
เล่มใหญ่ มีบทวิเคราะห์ละเอียดมาก และที่โครงการฯ ทาบทามอาจารย์ปารชิาติมาเป็นหัวหน้าโครงการฯ เพราะ
ประทบัใจเป็นอย่างยิ่งกบับทความบทหนึ่งซึ่งเป็นค าแปลบทวจิารณ์ละครของเชคเสปียร์ คอื Titus Andronicusซึ่งไม่
คอ่ยมผีูน้ิยมน ามาแสดงนกั  เพราะมเีนื้อเรือ่งทีท่ารุณมาก ซึ่งมกีารน าเนื้อคนมาให้กนิ   ซึ่งเชงิอรรถของอาจารย์ปาริ
ชาตใิชพ้ื้นทีม่ากกวา่ตวับทวเิคราะห์เสยีอกี  เพราะถา้ไมม่เีชงิอรรถกจ็ะอ่านไมเ่ขา้ใจเลย 
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เราตัง้ใจมากที่จะท าหนังสอืวชิาการที่ให้คนน าไปใช้ และที่ส าคญัต้องการจะเน้นว่ามผีลงานวจิารณ์ที่น่าจะ
น ามาวเิคราะห์ แลว้เรยีกไดว้า่เป็นหลกัฐานของสิง่ที่โครงการฯ ตัง้ชือ่วา่ “พลงัทางปญัญา”  ในขณะเดยีวกนักพ็ยายาม
ศกึษาภาวะปจัจุบนัที่เกีย่วกบัการวจิารณ์   ซึ่งท าได ้2 ลกัษณะ  ลกัษณะแรกคอืการวเิคราะห์สภาวะเหล่านัน้   โดย
พจิารณาจากงานรว่มสมยั จากกจิกรรมต่างๆ  ซึ่งจะเป็นการเขา้ไปร่วมกจิกรรมกบัเขา  ในขณะเดยีวกนักท็ าวจิยัเชิง
ปฏบิตัดิว้ยคอืการวจิารณ์ตวังานซึง่สรา้งขึน้ใหม ่ในบางกรณีกเ็ชญิศลิปินให้สรา้งงานขึ้นใหม่  เพื่อที่จะเป็นตวัอย่างใน
การวจิารณ์  อย่างไรกต็าม การวจิยัไมค่อ่ยประสบความส าเรจ็เป็นรปูแบบของวชิาการเท่าใดนัก   แต่ความส าเรจ็ที่คดิ
ว่าจะไปสรา้งแรงกระเพื่อม สรา้งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อสงัคมนัน้ ท าไดย้ากมาก  ทัง้นี้ด้วยเหตุผลหลายประการ 
ประการทีห่นึ่ง เราจะตอ้งต่อสูก้บันิสยัของคนไทยทีไ่มช่อบแสดงออกเป็นกจิจะสาธารณะ   แต่ถ้าเสวนาเป็นส่วนตวัได ้
แมแ้ต่คนที่ไดร้บัการศกึษาจากตะวนัตกในสาขาการละครเคยบอกว่า “อยากจะวิจารณ์อะไรมาบอกกบัฉันเป็นการ
สว่นตวัส ิแต่อย่าไปเขยีน”   แมแ้ต่ผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาจากตะวนัตกยงัพูดอย่างนัน้ทัง้ๆ ที่ตะวนัตกมงีานวจิารณ์ที่เป็น
ลายลกัษณ์อยู่มาก เพราะฉะนัน้การวจิารณ์ทีม่ลีกัษณะของปากต่อปากหรอืมขุปาฐะกย็งัด าเนินต่อไป 

ประการทีส่อง คอื  การท าใหเ้ป็นลายลกัษณ์นัน้ พื้นทีก่จ็ ากดัลงไปทุกท ีโดยเฉพาะในสือ่สิง่พมิพ์ เมื่อตอนเริม่
โครงการเมือ่สบิปีทีแ่ลว้ สือ่สิง่พมิพ์เขา้มาโอบอุม้อย่างด ีแต่ต่อมากค็่อยๆ หายไป ในที่สุดกไ็ม่มกีารเขยีนงานวจิารณ์   
แตเ่ขยีนสิง่ทีเ่รยีกเป็นภาษาต่างประเทศวา่ “review” หมายความวา่ไดเ้ห็นแล้วและน ามาคดิใหม่หลงัจากที่ไดแ้สดงผล
งานแลว้  สิง่ทีเ่ขยีนกนัอยู่ในปจัจุบนันี้คอื “preview” หรอืการโฆษณาอย่างหนึ่ง  อาจารย์เจตนากล่าววา่บางครัง้อ่านไป
แลว้นึกวา่การแสดงนัน้ไดด้ าเนินการไปแล้ว และไดไ้ปดูมาแล้วและมาเขยีน แต่ความจรงิไม่ใช่  เพราะเป็นการเขยีน
ล่วงหน้า  ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นทีพ่ึง่ไมไ่ด ้ และอกีสถาบนัหนึ่งซึง่นยัวา่จะเป็นทีพ่ึง่ใหแ้ก่โครงการฯ ไดค้อืสถาบนัการศกึษา 
ในปจัจุบนัการเรยีนการสอนเรือ่งการวจิารณ์ถดถอยไปมาก และอาจารย์ทีส่นใจดา้นนี้กม็นี้อย ดงันัน้งานของโครงการฯ 
ทีอ่อกมาจงึดเูหมอืนวา่จะไมไ่ดส้ง่ผลโดยตรงต่อการเรยีนการสอนในระดบัต่างๆ รวมถงึปรญิญาโทดว้ย  ผูท้ี่น างานของ
โครงการฯ ไปใช ้สว่นหนึ่งคอืผูท้ีเ่คยมารว่มกจิกรรมของโครงการฯ  

อาจารย์เจตนาเหน็วา่เมือ่มาถึงจุดนี้  และมโีอกาสใหม่ที่เราใชค้ าว่า “โลกเสมอืนจรงิ” เปิดทางให้คนจ านวน
มากแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์ไดอ้ย่างไมเ่ป็นทางการ และไมเ่ป็นรปูแบบที่จะต้องกลวัว่าใครจะมาต าหนิว่าผดิหรอืถูก  
โลกของไซเบอรน์ี้เป็นโอกาสอนัมหาศาล  โครงการฯ จงึคดิวา่น่าจะผลกัเรือ่งการศกึษาดา้นการวจิารณ์เขา้ไปอยู่ในโลก
ใหม ่หมายความวา่ดจูากผลงานวจิารณ์ทีเ่กดิขึ้นในโลกเสมอืนจรงินี้ จะเป็นรูปแบบอะไรกต็าม  ก่อนหน้านี้ไดท้ดลอง
กบัสาขาวรรณศลิป์และคอ่นขา้งตกใจวา่มขีอ้มลูมหาศาลที่ไม่มวีนัวเิคราะห์ไดจ้บสิ้น และเยาวชนจ านวนหนึ่งต้องการ
การวจิารณ์ ในเมื่อพวกเขาเริม่เขยีนงานวรรณกรรมตัง้แต่อายุยงัน้อย แล้วกอ็ยากให้คนที่มคีวามรูท้างนี้ เขา้ไปช่วย
วจิารณ์ว่าที่เขาเขยีนไปนี้มนัดหีรือไม่ด ีเขาจะไดป้รบัตวัใหม่   เมื่อทดลองไปไดส้กัพกั เราเลยกลายเป็นคลินิกการ
วจิารณ์ไปโดยปรยิาย โดยทีม่รีุน่น้องเหล่านี้เขา้มาและผูว้จิยัของเรากเ็ขา้ไปวจิารณ์ให ้บางทกีม็โีจทย์เขา้มาจ านวนมาก
จนตอบไมท่นั  คดิวา่ตรงนี้เป็นโลกทีจ่ะเปิดทางไดอ้กีมากโดยทีเ่ราอาจจะไมจ่ าเป็นจะต้องไปพึ่งสองสถาบนัที่ไม่ให้เรา
พึง่หนึ่งคอื สือ่ในรปูแบบเดมิ  และ สองคอืสถาบนัการศกึษาโดยเฉพาะสถาบนัอุดมศกึษา  ดว้ยเหตุนี้จึงสนใจเรื่องของ
การเปลีย่นผา่นจากวฒันธรรมการวจิารณ์ดัง้เดมิทีเ่ป็นมขุปาฐะ แล้วกม็าปรบัตวัให้แขง็แกร่งมากในรูปของลายลกัษณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงัคมตะวนัตกที่เราไดเ้รยีนรูจ้ากเขามาก ส าหรบัในบา้นเรา โอกาสที่วฒันธรรมลายลกัษณ์จะ
เติบโตนัน้มีแน่นอน แต่ในด้านการวิจารณ์นัน้อาจจะไม่เท่ากบัสาขาอื่นๆ  ในขณะเดียวกนั จุดเปลี่ยนผ่านจาก
วฒันธรรมลายลกัษณ์สูว่ฒันธรรมเสมอืนจรงิเป็นสิง่ที่น่าสนใจมาก และกน่็าจะท าไดท้ัง้การเรยีนรู ้การวเิคราะห์ และ
การสรา้งแรงกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ทีเ่ป็นแกน่สาร 
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การประชุมในวนันี้เป็นเรื่องการวจิารณ์ ไม่ไดป้ระชุมเรื่องการสรา้งสรรค์ เพราะฉะนัน้น ้าหนักจะไปทางนัน้ 
วตัถุประสงคใ์นเอกสารทีแ่จกใหจ้ะเน้นในดา้นของโลกไซเบอร ์เพราะเป็นเรือ่งทีเ่ราอยากจะขอเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ ซึง่หวงัเป็นอย่างยิง่วา่ท่านจะชว่ยเราได ้ 
 

2. การประชุมระดมสมอง 
 อาจารย์ปารชิาตแินะน าโครงการฯ  วา่  เริม่ด าเนินการมาตัง้แต่เดอืนตุลาคม2554  แต่วนันี้คงจะเป็นครัง้แรก
ทีจ่ะรว่มเสวนาเพื่อหาแนวทางที่ชดัเจนมากขึ้น เนื่องจากวตัถุประสงค์ของโครงการที่ต ัง้ไวน้ัน้กวา้งมาก  ในขณะที่มี
เวลาส าหรบัระยะแรกของโครงการนี้เหลอืเพยีงหนึ่งปีเท่านัน้เอง จงึพยายามหาทศิทางวา่ภายในหนึ่งปีทีเ่หลอือยู่ จะท า
อะไรทีเ่ป็นรปูธรรมไดบ้า้ง หลงัจากนัน้ถา้ท าไดด้แีละมคีวามหวงักจ็ะต่อโครงการอกีปีครึง่  
 การเสวนาในวนันี้จะด าเนินตามวตัถุประสงคท์ีแ่จกให้  ซึ่งเอกสารที่แจกประกอบดว้ยก าหนดการ และหวัขอ้
การเสวนา  ซึ่งจะอิงวตัถุประสงค์เป็นหลัก และมีนิยาม “การวิจารณ์”  ทัง้นี้ เอกสารที่แจกให้นัน้ยังเป็นเพียงร่าง  
ส าหรบัเป็นตวัก าหนดทิศทางในการเสวนาเท่านัน้  หากมขีอ้เสนอแนะ ขอ้ปรบัปรุง   โครงการฯ กจ็ะรบัไปพิจารณา
แกไ้ขต่อไป 
 การด าเนินงานในชว่งหกเดอืนแรกทีผ่า่นมาเป็นส ารวจขอ้มลูเบื้องต้น  และรวบรวมเวบ็ไซต์ต่างๆ ของแต่ละ
สาขาไวจ้ านวนมาก แต่ยงัไม่ครบ ซึ่งยงัต้องการค าแนะน าที่เกีย่วกบัเวบ็ไซต์การวจิารณ์ หรอืเวบ็ไซต์ที่เกีย่วขอ้งกบั
สาขาต่างๆ ซึ่งสามารถแนะน าผ่านเฟสบุคของโครงการฯที่ http://www.facebook.com/ thaicritic หรืออีเมล์ 
thaicritic@hotmail.com 

ส าหรบัวตัถุประสงคใ์นการเสวนาในวนันี้มดีงันี้  คอื วตัถุประสงค์ขอ้แรก ความหลากหลายของรูปแบบการ
วจิารณ์   ซึง่เรือ่งลายลกัษณ์คงจะไม่ใช่จุดเน้นของการเสวนาครัง้นี้ เนื่องจากโครงการที่ผ่านมากน็ าเสนอประเดน็นี้ไว้
มากแล้ว ดงันัน้ เมื่อโครงการฯ จะขยายขอบเขตการวิจัยไปสู่ โลกเสมือนจริง  จึงต้องการรู้มากขึ้นว่ารูปแบบที่
นอกเหนือจากลายลกัษณ์ที่รูจ้ ักกนัดอียู่แล้ว  ยังมีวธิีการวิจารณ์แบบอื่นหรือไม่ เพราะโครงการฯ นี้เป็นการศึกษา
ต่อเนื่องจากโครงการวิจยัที่อาจารย์เจตนารเิริม่และด าเนินการต่อเนื่องมากว่าสบิปีแล้ว  และในเอกสารมตีัวอย่าง
ประเด็นค าถามอย่างคร่าวๆ ไว้เป็นแนวทางซึ่งไม่จ าเป็นว่าจะต้องเสวนาแต่เฉพาะประเด็นเหล่านี้ เท่านัน้ หากมี
ประเดน็อื่นๆ กส็ามารถแนะน าไดท้นัท ี

วตัถุประสงคข์อ้สอง คอื การศกึษาการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิว่ามบีทบาทอย่างไรในสงัคมการศกึษาศลิปะ 
สงัคม วฒันธรรม การเมอืง  และวตัถุประสงค์ขอ้สาม คอื การศกึษาการส่งผ่านตรงรอยต่อหรอืแดนกลางระหว่างการ
วจิารณ์ลายลกัษณ์ไปสู่การวจิารณ์ในวฒันธรรมเสมอืนจรงิ รอยต่อนี้มทีางกลบักนั (reverse effect) จากวฒันธรรม
เสมอืนจรงิยอ้นกลบัไปวฒันธรรมลายลกัษณ์หรอืไม ่ อย่างไร และสภาพทีเ่ป็นจรงิในตอนนี้เป็นอย่างไร  และมอีุปสรรค 
ปญัหาอะไรบา้ง เป็นตน้  
 

2.1   ความหลากหลายของรปูแบบการวิจารณ์ 
 อาจารย์ชนก  สาครกิกล่าวว่าโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็มาก  และวฒันธรรมเสมอืนจรงิกม็อีิทธิพลมากใน
ปจัจุบนั สมยัก่อนการที่เด็กๆ จะไดร้บัรู้โลกภายนอกจะต้องผ่านการกรองอย่างน้อยสองชัน้ คอืจากคุณพ่อคุณแม ่
ผูป้กครอง และจากโรงเรยีนคอืครู เพราะฉะนัน้สาระต่างๆ ที่ไดร้บัรูจ้ากโลกจะผ่านเครื่องกรองอย่างน้อยสองชัน้ แต่
ปจัจุบนันี้ไมม่แีลว้ เพราะสือ่นี้(โลกเสมอืนจรงิ)เขา้ถึงเดก็ไดโ้ดยตรง เขา้มาเพียงขยบันิ้วเท่านัน้กร็ูโ้ลกทัง้โลกได ้ไม่มี
แนวกัน้ ไมม่กีารกรองใหส้ะอาดเหมอืนเมือ่กอ่น ซึง่นบัเป็นอนัตรายทีอ่าจจะเป็นการเสยีกรุงคร ัง้ที่สาม คอืเสยีวญิญาณ

http://www.facebook.com/
mailto:thaicritic@hotmail.com
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ความเป็นไทย เพราะเดก็ๆ ในปจัจุบนัเท่าทีส่งัเกต จะมลีกัษณะของวฒันธรรมเชงิผสมอยู่มาก เพราะเขาไดส้มัผสัจาก
โลกเสมอืนจรงิ  ในทีส่ดุสว่นทีด่ขีองความเป็นไทยดัง้เดมิจะหายไป เพราะฉะนัน้การประชุมในวนันี้จึงจะเป็นการสรา้ง
แนวขึ้นมาใหม่ แต่จะท าไดด้เีพียงใดกต็้องดูกนัต่อไป  อาจารย์ชนกเล่าว่าเคยไปประชุมระดมสมองที่ TK park ใน
ประเดน็คลา้ยกนันี้ แต่ที ่TK park นัน้ ถงึแมว้า่จะมรีปูแบบการน าเสนอทีท่นัสมยัมาก แต่เนื้อหาที่อยู่ขา้งในกลบัมนี้อย 
และความเหน็ของอาจารย์ชนกกไ็มไ่ดร้บัการยอมรบั  
 อาจารย์ชนกกล่าววา่ไดท้ าเวบ็ไซต์ www.thaikids.comซึง่มกีารวจิารณ์ดนตรไีทยในเวบ็ไซต์มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2538 ค าว่า thaikids.com มทีี่มาจากซอฟท์แวร์ฝึกตีขมิระบบวนิโดวส์  ซึ่งไดร้างวลัที่หนึ่งสาขาปรชัญาจากสภาวจิยั
แห่งชาต ิแลว้ไดทุ้นมาสองแสน จึงน ามาท าเวบ็ไซต์  และส่วนของเวบ็บอร์ดห้อง “เวทีดนตรไีทย” จ านวนผูท้ี่เขา้ไป
เกอืบแสน ทุกคนจะวจิารณ์ดนตรไีทยทัง้สิน้ และมเีป็นพนัๆ กระทู ้เช่นกระทู้ที่อาจารย์ชนกใชน้ามแฝงในเวบ็บอร์ดว่า 
“krutuck” ตามชือ่เล่นของตนเองที่เขา้ไปเขยีนกระทู้ชื่อ “สนใจตีขมิ ดดีพิณ เป็นยงัไง” มคีนตอบเป็นหมื่นหวัขอ้แล้ว  
นอกจากนี้ยงัมผีูต้ ัง้กระทูว้จิารณ์ตชิมและใหค้วามเหน็จ านวนมาก นี่คอืการวจิารณ์ในวฒันธรรมเสมอืนจรงิ ตอนหลงัๆ 
ในกระทูน้ี้ อาจารย์ชนกไดเ้พิม่ภาพวธิตีขีมิเป็นการต์ูนเขา้ไปเพื่อใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ นอกจากนี้อาจารย์ชนกยงัไดเ้ผยแพร่
เอกสาร “คมัภรีฝึ์กตขีมิ” ทีว่าดเองเขยีนเองไวใ้นกระทูด้ว้ย (อาจารย์ชนกเปิดภาพตวัอย่างให้ดู เป็นภาพระดบัการตีขมิ
ทีถู่กตอ้ง ซึง่จะตอ้งไมเ่กนิระดบัเชอืกทีข่งึไว)้  นอกจากนี้ยงัมภีาพวธิพีนัไมด้ดีจะเขแ้บบโบราณที่มชีื่อเรยีกต่างๆ เช่น 
“คานหาม” “ตะเบงมาน” “นาคขนดหาง” ฯลฯ สิง่เหล่านี้กจ็ะกลบัคนืมาเป็นความรูส้ าหรบันกัดนตร ีเป็นตน้ 

อาจารย์ชนกกล่าววา่ตนเองเป็นภาคสีมาชกิราชบณัฑติสาขาดรุยิางคไ์ทย และไดบ้รรยายหวัขอ้เกีย่วกบัว่าท า
อย่างไรจงึจะแกท้ีร่าก(เดก็) ได ้ ซึง่อาจต้องใชส้ิง่ที่เดก็สนใจ เช่น การเรยีนดนตรดีว้ยการ์ตูน ซึ่งอาจารย์ชนกวาดรูป
การ์ตูนดว้ยโปรแกรม Macromedia Flash ไว้ให้เด็กไดเ้รยีนรู้ เนื่องจากโปรแกรมดงักล่าวสามารถสรา้งภาพแบบ 
vector ซึง่เป็นภาพทีค่มชดั  อาจารย์ชนกเล่าวา่คร ัง้หนึ่งไปรา้นหนงัสอืแลว้พบวา่สมดุระบายสขีองเดก็มแีต่ภาพโดราเอ
มอ่น มกิกเีมาส ์ฯลฯ ซึง่ลว้นเป็นของต่างชาต ิจงึเป็นแรงบนัดาลใจใหท้ าตวัการต์ูนไทยใสใ่นสมุดระบายสีเพื่อให้เดก็ได้
จดจ าชือ่ของเครือ่งดนตรใีนขณะทีร่ะบายสไีปดว้ย เชน่ตวัการต์ูน ระนาดทุม้ ระนาดเอก เป็นต้น นอกจากสมุดระบายสี
แลว้ยงัมเีสือ้ยดืสกรนีลายตวัการต์ูนดนตรไีทยจ าหน่ายดว้ย ซึง่ขายดมีาก เพราะเสื้อยืดทัว่ไปจะไม่มลีายการ์ตูนดนตรี
ไทย 

อาจารย์ชนกอธบิายยกตวัอย่างเนื้อหาหนงัสอืการต์ูนวา่ ถา้จะอธบิายเรื่อง ฆอ้งวงเลียนเสยีงเป็นอย่างไร ลูก
ฆอ้งเป็นอย่างไร จะมีตวัการ์ตูนคือ “ครูฉิ่ง” มาเป็นผู้อธิบายฆ้อง รวมทัง้เครื่องดนตรีต่างๆ ครูฉิ่งจะเป็นผูอ้ธิบาย
ทัง้หมด หนงัสอืเล่มนี้นบัเป็นการน าเสนอความเป็นไทยในแบบหนึ่ง คอืเล่าเรื่องดนตรไีทย ทัง้ประวตัิระนาด โปงลาง 
ขลุ่ย จะเขส้ว่นประกอบต่างๆ ของเครือ่งดนตร ีฯลฯ  และไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเล่มนี้ในเวบ็ไซต์ดว้ย สิง่ต่างๆ ที่กล่าวมานี้
คอืการเปิดโอกาสใหเ้กดิการวจิารณ์บนพื้นทีเ่วบ็ไซต์ในอนิเทอรเ์น็ตทีอ่าจารย์ชนกสรา้งไว ้

อาจารย์ชนกกล่าวสรปุวา่วฒันธรรมเสมอืนจรงิเปรยีบเสมอืนน ้าทีก่ าลงัท่วมบา้น ถ้าเราท าตวัเป็นเมด็น ้ามนัที่
ไมเ่ขา้กบัน ้ากจ็ะถูกดนัหายไปเพราะสูแ้รงดนัน ้าจ านวนมากไมไ่ด ้แต่ถา้เราเป็นเกลอื เกลือจะซึมกบัน ้าที่ไหลบ่ามาโดย
ไมถู่กพดัหายไป  และยงัรกัษาความเคม็อยู่เหมอืนเดมิ   ทัง้ยงัสามารถตกผลึกกลบัมาเป็นเมด็เกลือเมื่อไรกไ็ด ้ไม่แน่
วา่ความเคม็อาจจะแพรก่ลบัออกไปในโลกอนิเทอรเ์น็ตกเ็ป็นได ้ 

นอกจากนี้  อาจารย์ชนกกล่าวถึงเว็บไซต์ www.chanoktuck.comซึ่งเป็นห้องสมุดดนตรีไทยที่มีความรู้
เกีย่วกบัดนตรไีทยจ านวนมาก รวมถงึวดิโีอคลปิ โน้ตดนตรไีทย และบทความธรรมะ  โดยเฉพาะในส่วนของโน้ตดนตรี
ไทยทีจ่ะมกีารบรรเลงเป็นตวัอย่างในเวบ็ไซต์พรอ้มทัง้ซอฟท์แวร์ให้ดาวน์โหลด ซึ่งผูส้นใจสามารถสซีอหรอืเป่าขลุ่ย
ตามไปได ้  และมชีาวต่างประเทศเขา้มาดาวน์โหลดโน้ตดนตรไีทยเป็นจ านวนมาก เพราะเขาอยากรูท้ านองดนตรไีทย 
รวมถึงเดก็ไทยที่อยู่ต่างประเทศ ดนตรไีทยจึงสามารถเรียนไดจ้ากทัว่โลก  นอกจากนี้ เดก็ๆ ที่มคีวามสามารถทาง

http://www.thaikids.com/
http://www.chanoktuck.com/
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ดนตรจีะสง่คลปิเขา้มาในเวบ็ไซต์ดว้ย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในวฒันธรรมเสมอืนจรงิสามารถแสดงไดท้ัง้ภาพ เสยีง และ
อกัษร สว่นในวฒันธรรมลายลกัษณ์แสดงไดเ้พยีงตวัอกัษร และเป็นการสือ่สารทางเดยีว คอือ่านไดอ้ย่างเดยีว จะเขา้ไป
แสดงความเหน็กไ็มไ่ด ้ อย่างไรกต็าม วฒันธรรมเสมอืนจรงิกม็ขีอ้เสยีคอืเป็นดาบสองคม ส่วนที่ดกีม็มีาก ส่วนที่ไม่ดี
คอืจะบาดตวัถา้ใชไ้มถู่ก  วฒันธรรมเสมอืนจรงิเปรยีบเสมอืนการน าร ัว้ออกไปจากเยาวชน เดก็ๆ อาจจะเขา้ไปสมัผสั
ขอ้มลูซึง่อาจจะไมถู่กตอ้ง ไมด่ ีหรอืไมจ่รงิไดโ้ดยตรง กวา่จะแกไ้ขไดก้อ็าจจะสายเกนิไป หน้าที่ของรฐับาลคอืต้องเขา้
มาป้องกนัในสว่นนี้ใหไ้ด ้ อกีประเดน็หนึ่งคอืจารตีทีด่งีามของไทย อาจารย์ชนกเหน็วา่ทีต่อ้งพูดวา่ “ดงีาม” เพราะจารตี
ประเพณีของไทยไมไ่ดด้ทีุกอย่าง เชน่ “ท าอะไรไดต้ามใจคอืไทยแท”้ ท าอะไรตามใจหมดกไ็ม่ใช่สิง่ที่ด ี วฒันธรรมที่ไม่
ดกีไ็มค่วรสง่เสรมิ วฒันธรรมทีด่กีค็วรสง่เสรมิ แต่วฒันธรรมไทยจะหายไปเพราะเราไมม่รี ัว้บา้น เดก็ไทยสมยัใหม่จะไม่
มวีฒันธรรมไทย ไหวไ้มเ่ป็น ไมม่สีมัมาคารวะ เป็น “ฝร ัง่” ไปหมด แต่เรยีนหนงัสอืเก่ง อาจารย์ชนกเห็นว่าที่เป็นเช่นนี้
เพราะวชิาหน้าที่และศลีธรรมไดถู้กถอดถอนออกไปแล้วจากการศึกษาไทย ทัง้ๆ ที่เป็นภูมคิุม้กนัที่ดมีากที่จะท าให้
เดก็ๆ เตบิโตขึน้มาเป็นคนดขีองสงัคม เมือ่วชิานี้ไมม่ใีนการศกึษาไทยแล้วกเ็ปรยีบเสมอืนเครื่องยนต์ที่รอบจดัแต่หาง
เสือไม่ดี ล าเรอือาจจะใหญ่โต คือมีความรู้ด ีแต่เมื่อไม่มีหางเสอืที่ดีกไ็ม่ใช่เรือที่ด ีเรือที่ดจีะต้องมคีรบอง คส์ามคือ
เครือ่งยนต์พาเรอืวิง่ไปได ้ล าเรอืไม่ร ัว่น ้า แขง็แรง และมหีางเสอื คอืมเีจตนาที่ด ีเรอืที่ดคีอืเรอืที่น าคนขา้มฟากโดย
ปลอดภยั แต่ปจัจุบนัเรามเีรอืทีไ่มด่จี านวนมาก วิง่เรว็จนชาวบา้นรมิคลองเดอืดรอ้นไปหมด เช่นเดยีวกบัพระราชด ารสั
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัวา่ตอ้งใหค้นดปีกครองบา้นเมอืง อาจารย์ชนกจึงคดิว่าการเพิ่มคนดใีนสงัคมคอืสิง่ที่
ส าคญัทีส่ดุ ในโลกเสมอืนจรงิจงึตอ้งสอดแทรกจรยิธรรม คณุธรรม หรอืธรรมะเขา้ไปดว้ย 
 

คุณณัฐพชัญ์ วงษ์เหรยีญทองกล่าวว่าอินเทอร์เน็ตท าให้สื่อสงัคมหรอื social media เกดิขึ้น และท าให้เกดิ
ความตื่นตวัวา่สือ่ดงักล่าวจะท าใหส้ือ่สิง่พิมพ์เขา้สู่ภาวะวกิฤต เนื่องจากยอดขายลดลงมาก เพราะผูค้นเริม่ไม่คดิที่จะ
เสพสิง่พิมพ์แต่หนัไปเสพสื่ออินเทอร์เน็ต ดว้ยเหตุผลคอืหนึ่ง อินเทอร์เน็ตเรว็กว่า สอง เขา้ถึงไดม้ากกว่า และสาม
อนิเทอรเ์น็ตมคีวามสดใหมแ่ละไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย ยกเวน้คา่อนิเทอรเ์น็ต 
 คณุณฐัพชัญ์ยกตวัอย่างความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตจากเหตุการณ์สนึามทิีญ่ีปุ่่นที่ท าให้ตนเองไดร้บัทราบข่าวนี้
จากทวติเตอรท์นัท ีโดยไมต่อ้งรออ่านขา่วในตอนเชา้ และสามารถดขูา่ว NHK ผา่น iPhone โดยที่ในประเทศไทยยงัไม่
ออกอากาศ  สิง่เหล่านี้แสดงใหเ้หน็วา่คนสว่นหนึ่งในสงัคมก าลงัเสพสื่อในรูปแบบใหม่ เช่นการฟงัเพลงกไ็ม่ไดฟ้งัจาก 
cd อกีต่อไป แต่เป็นการฟงัจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต การรบัฟงัข่าวกไ็ม่ไดร้บัจากโทรทศัน์หรอืวทิยุอีก
ต่อไป แต่เป็นการรบัจากเวบ็ไซต์หรอืโทรศัพท์มือถือ  ดงันัน้ คนส่วนหนึ่งจึงไม่อ่านสื่อสิง่พิมพ์อีกต่อไป ตราบใดที่
ขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตมคีณุคา่เท่ากนั  
 ส าหรบัวฒันธรรมการวจิารณ์นัน้ คณุณฐัพชัญ์เห็นว่าในอดตีเคยถูกจ ากดัพื้นที่จากคนกลุ่มหนึ่งที่มอี านาจใน
การตพีมิพ์และพื้นทีส่ ือ่ หมายความวา่ถา้ไมใ่ชค่อลมันิสต์ของหนังสอืพิมพ์กจ็ะมโีอกาสไดร้บัพื้นที่เขยีนงานวจิารณ์ได้
น้อยมาก แต่เมื่อมีพื้นที่อินเทอร์เน็ตและสื่อสงัคมท าให้ทุกคนมอี านาจที่จะครอบครองสื่อของตนเอง และสามารถ
เผยแพรส่ือ่ของตนเองไดอ้ย่างไมม่ขีดีจ ากดั  คณุณฐัพชัญ์เขยีนบทวจิารณ์ลงในนิตยสาร a dayไดฉ้บบัละสีเ่รื่อง เขยีน
แบบเตม็รปูไดห้นึ่งเรือ่ง อกีสามเรือ่งตอ้งเขยีนอย่างย่อ นัน่คอืพื้นทีท่ีถู่กจ ากดั ยงัไมน่บัรวมถึงการต้องรอคอยนิตยสาร
วางจ าหน่ายอกีหนึ่งเดอืนหลงัจากทีเ่ขยีนไปแลว้  ในขณะทีพ่ื้นที่อินเทอร์เน็ตสามารถอพัเดตเวบ็ไซต์ส่วนตวัไดทุ้กวนั
โดยไมต่อ้งรอใคร และมเีครอืข่ายผูต้ิดตามในเวบ็ไซต์ประมาณวนัละหนึ่งรอ้ยคน ในทวติเตอร์มผีูต้ิดตามสองพนัเจ็ด
รอ้ยคน เฟสบคุมสีมาชกิอกีพนักวา่คน โดยทีไ่มต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่าย  เพราะฉะนัน้วธิีคดิแบบนี้คอืสิง่ที่คนรุ่นใหม่ต้องเจอ
ในยุคสมยัต่อไป แน่นอนวา่มกีารวพิากษ์วจิารณ์อย่างรนุแรงวา่การเสพสือ่และการใชส้ื่อของคนรุ่นใหม่มปีญัหาดา้นวุฒิ
ภาวะ เป็นเพราะเมือ่ทุกคนเขา้มาอยู่ในอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะพูดหรอืท าอะไรกไ็ด ้จึงท าให้เกดิความขดัแย้งกนัได้
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งา่ย ถงึแมจ้ะมพีระราชบญัญตัเิกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตออกมาควบคุม แต่ในความเป็นจรงิกไ็ม่มใีครใส่ใจว่าสิง่ที่พูดจะขดั
กบักฎหมายหรอืไม ่ 
 สว่นการวจิารณ์ศลิปะในอนิเทอรเ์น็ตนัน้  เกดิค าถามขึน้วา่นกัวจิารณ์ก าลงัจะตายหรอืไม่ คุณณัฐพชัญ์เห็นว่า
นกัวจิารณ์อาจจะไมใ่ชส่ิง่จ าเป็นต่อสงัคมอีกต่อไป เพราะทุกวนันี้ทุกคนเป็นนักวจิารณ์ไดโ้ดยไม่ต้องมสีงักดั สามารถ
เป็นนกัวจิารณ์ไดด้ว้ยการบอกวา่ตนเองเขยีนอยู่ทีเ่วบ็ไซต์นี้ๆ  เช่น  นักวจิารณ์ภาพยนตร์ในบล็อกที่มชีื่อแฝงว่า “ผม
อยู่ข ้างหลงัคุณ” นัน้มชีื่อเสียงโด่งดงัมากจนกระทัง่มีนิตยสารทาบทามให้เขียนคอลัมน์  ตวัอย่างนี้จึงแสดงให้เห็น
โอกาสที่เกิดจากการเปิดพื้นที่ให้ผูค้นได้แสดงฝีมือ เกิดการแบ่งปนัและขดัเกลาซึ่งกนัและกนั แต่ในขณะเดียวกนั
อนิเทอรเ์น็ตกเ็ปราะบางมากเพราะไมม่กีารควบคมุ จงึมกีารวจิารณ์ทีไ่ม่ตรงกบัขนบที่เคยเป็นในอดตี เช่น การบอกว่า 
“หนงัเรือ่งนี้แย่มาก ห่วยแตก ไมช่อบเลย” เพยีงเท่านี้กบ็อกวา่คอืงานวจิารณ์แลว้ คนในอนิเทอร์เน็ตก าลงันิยามว่าสิง่นี้
คอืบทวจิารณ์ภาพยนตร ์ อกีตวัอย่างหนึ่งคอืเพื่อนของคณุณฐัพชัญ์ทีเ่ขยีนงานวจิารณ์ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ไดช้มไวใ้น
เฟสบคุ ปรมิาณบทวจิารณ์ทีเ่ขยีนมากกวา่คอลมันิสต์ในหนงัสอืพิมพ์บางคน และมผีูต้ิดตามอย่างต่อเนื่อง  ค าถามคอื
เสน้แบ่งของค าว่านักวจิารณ์มอือาชพี (professional) อยู่ที่ใด สิง่นี้นักวจิารณ์ทัว่โลกก าลงัถกเถียงกนัอยู่ว่าค าว่านัก
วจิารณ์มอือาชพีเกดิจากการมสีงักดัใชห่รอืไม ่ถา้ไมค่ าวา่นกัวจิารณ์มอือาชพีหมายถงึอะไร 
 หนงัสอืพมิพ์และนิตยสารหลายฉบบัในประเทศไทยตัง้ค าถามวา่นี่คอืวกิฤตทีข่องสือ่สิ่งพมิพ์ใชห่รอืไม่ คุณณัฐ
พัชญ์คิดว่าไม่ใช่ แต่อินเทอร์เน็ตคือโอกาสที่เข้ามาอย่างรวดเร็วจนหลายฝ่ายตัง้รบัไม่ทัน และไม่ทราบว่าจะใช้
ประโยชน์จากอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างไร แต่เมือ่คณุณฐัพชัญ์ลองกลบัไปศกึษาประเทศที่มวีฒันธรรมเสมอืนจรงิที่เขม้แขง็
เชน่ญีปุ่น่ ในญีปุ่น่มเีครอืขา่ยนกัเขยีนนิยายออนไลน์บนโทรศพัท์มอืถอืขนาดใหญ่ทีม่ผีูอ้่านประมาณสามล้านคน และมี
การตพีมิพ์เป็นรปูเล่มดว้ย  คณุณฐัพชัญ์จงึมองวา่หากมกีารบม่เพาะลกัษณะนิสยัในอินเทอร์เน็ตกจ็ะท าให้เกดิสงัคมที่
มปีระสทิธภิาพได ้ เมือ่นกัเขยีนนิยายออนไลน์ของญี่ปุ่นโพสต์นิยายลงในอินเทอร์เน็ต กจ็ะเกดิการวจิารณ์ขึ้นว่างาน
ชิน้นัน้มขีอ้ดหีรอืขอ้ดอ้ยอย่างไร และเกดิการขดัเกลาตวัเองขึน้ได ้แต่สงัคมอินเทอร์เน็ตของไทยยงัพฒันาไม่เท่าญี่ปุ่น 
ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตยงัส านึกเพยีงเสรภีาพในการพูด แต่ยงัไมม่กีารวจิารณ์ หรอืมกีารวจิารณ์ทีไ่ม่มวีุฒภิาวะและใชอ้ารมณ์
เป็นที่ต ัง้ โดยที่ไม่มผีู้ที่เขา้มาบอกว่าสิง่นี้ไม่เหมาะสม หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป คุณณัฐพัชญ์เกรงว่าสิง่นี้จะ
กลายเป็นรากวฒันธรรมของสงัคมไซเบอร ์ซึง่เป็นประเดน็ทีน่่ากลวัมาก   
 นอกจากนี้ คณุณฐัพชัญ์ยงัแสดงความเห็นว่าเมื่อผูค้นเขา้ไปอยู่ในสงัคมอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน จะท าให้
เกดิความสบัสนวา่อะไรคอืความเป็นจรงิ (reality) เนื่องจากการอยู่ในโลกเสมอืนจรงิ สามารถพูดอะไรกไ็ด ้และสามารถ
พูดในสิง่ทีต่นเองคดิจรงิๆ บางคนจะรูส้กึว่าโลกเสมอืนจริงคอืความเป็นจรงิ ส่วนโลกแห่งความเป็นจรงิไม่ใช่ชวีติจรงิ 
เพราะถูกบดบงัดว้ยกฎเกณฑแ์ละจารตีของสงัคม 
 คณุณฐัพชัญ์แสดงความเหน็ถงึเวบ็บอรด์ของอาจารย์ชนกวา่คอืวฒันธรรมการวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ตยุคต้นๆ 
และในปจัจุบนัก็ยังคงมีผู้ใช้เป็นจ านวนมากเช่นเว็บไซต์พันทิป แต่แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตของโลกก าลังจะ
เปลีย่นไปเป็นสือ่อื่นๆ เชน่เฟสบุคหรอืทวติเตอร์แล้ว ท้ายที่สุดโลกอินเทอร์เน็ตกจ็ะเกดิการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกอยู่
ตลอดเวลา  
 
 อาจารย์ปารชิาตแิสดงความเหน็วา่สาขาทศันศลิป์อาจจะมคีวามเห็นดา้นรูปแบบการวจิารณ์ จึงขอความเห็น
จากสาขาทัศนศิลป์อาจารย์เธนศ อ่านสินธุ์สิร ิ  กล่าวว่าในสาขาทัศนศิลป์มีงานวิจารณ์น้อยเมื่อเทียบกบัสาขา
วรรณศลิป์และสาขาศลิปะการแสดงทีม่พีื้นฐานจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ เพราะอย่างนี้จงึเกดิสภาวะของความขาดองค์
ความรูท้ี่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการเรยีนรู ้ ส่วนโลกไซเบอร์ก็เ ป็นพื้นที่ซึ่งยงัไม่ทราบว่าพื้นที่นี้มีลกัษณะปลีกย่อย
อย่างไร แต่พื้นทีน่ี้กเ็ปิดโอกาสใหข้อ้มลูทัง้หมดสามารถมาอยู่ในทีเ่ดยีวกนัได ้
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อาจารย์อัคคภาค เล้าจินตนาศรีกล่าวว่าไดร้บัขอ้มูลที่เกีย่วกบัโลกไซเบอร์มากขึ้นจึงรูส้ ึกดขีึ้น เพราะจาก
ประสบการณ์การสอน นักศกึษาในปจัจุบนัไม่คน้ควา้จากสื่อสิง่พิมพ์หรอืห้องสมุดอีกต่อไปแล้ว แต่จะอ้างอิงเอกสาร
จากอนิเทอรเ์น็ตรวมถงึลอก (copy)งานจากอนิเทอรเ์น็ตมาสง่แทน เหตุการณ์เชน่นี้เกดิขึน้หลายปีแลว้  
 อาจารย์อคัคภาคกล่าววา่ตัง้แต่ตนเองเริม่ใชอ้ินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2542 นัน้ ยงัไม่พบขอ้มูลไทยศกึษาหรอื 
Thai studies ในอินเทอร์เน็ตเท่าที่ควร และไดเ้สนอแนะตามที่ประชุมต่างๆ ว่าให้พยายามท าฐานข้อมูลไทยใน
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากสงัคมโลกรู้จกัประเทศไทยน้อยมาก ส่วนมากที่รูจ้ ักก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว  ใน
ปจัจุบนัรฐับาลก าลงัเสนอให้แปล Wikipedia เป็นภาษาไทย ซึ่งอาจารย์อัคคภาคคดิว่าไม่จ าเป็น   แต่สิง่ที่จะเป็นคอื
ควรจะท าฐานขอ้มลูไทยมากกวา่   เพราะเวบ็ไซต์ไทยทีม่อียู่เกอืบทัง้หมดเป็นเวบ็ไซต์รายละเอียดปลีกย่อยและกระจดั
กระจาย และไมเ่คยมกีารจดัการความรูไ้ทยเป็นระบบฐานขอ้มลูในโลกไซเบอร ์สิง่นี้คอืเรื่องใหญ่ของชาติ  ในเมื่อยงัไม่
มฐีานขอ้มลู แต่การวจิารณ์จะตอ้งอาศยัฐานขอ้มลูเป็นหลกั  ซึง่เราสามารถโยงกลบัเขา้มาสูฐ่านขอ้มูลที่เป็นลายลกัษณ์
หรอืโลกจรงิได ้ ทุกวนันี้โลกไซเบอรไ์มไ่ดแ้ยกขาดจากโลกจรงิ และอาจารย์อัคคภาคคดิว่าหากเราเปรยีบเทียบโลกไซ
เบอรก์บัพื้นทีจ่รงิ โลกไซเบอรถ์อืไดว้า่เป็นโลกใหมท่ี่ยงัไมม่ผีูใ้ดในโลกนี้ทีรู่จ้กัโลกไซเบอรด์พีอ เพราะเทคโนโลยียงัไป
ไมส่ดุหรอืยงัไมอ่ิม่ตวั และสิง่ทีเ่ราไมรู่จ้กัเกดิขึน้เรือ่ยๆ เชน่ ipad หรอืโทรศพัท์ที่จากเดมิใชต้่อสายมาสู่ iphone ที่เป็น
สื่อแบบ multimedia digital ซึ่งสามารถท าไดห้ลายอย่างทัง้การเสวนา ดูภาพยนตร์ ฟงัเพลง รวมถึงอย่างที่คุณณัฐ
พชัญ์กล่าววา่รบัขา่วทาง iphone ไดก้อ่นทีโ่ทรทศัน์  ดงันัน้ อาจารย์อัคคภาคจึงมองว่าโลกไซเบอร์เป็นโลกที่ใหม่มาก
จนมนุษยชาตยิงัไมรู่จ้กั และยงัพฒันาต่อไปไดอ้กีมหาศาล  
 จากการทีค่ณุณฐัพชัญ์กล่าววา่ใครๆ กเ็ป็นนกัวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ตได ้อาจารย์อัคคภาคนึกถึงค ากล่าวของ
อาจารย์เจตนาเกีย่วกบัอตัวสิยัและภววสิยั ปจัจุบนัในอนิเทอรเ์น็ตสว่นใหญ่เป็นอตัวสิยั แต่หลกัการหรอืวชิาการที่เป็น
ภววสิยัส าหรบัอธบิายสรรพสิง่ในอนิเทอรเ์น็ตนัน้ยงัไมค่อ่ยปรากฏการใชภ้ววสิยัมากนกั ใครจะเขา้ไป “ตีหวัหมา ด่าแม่
เจ๊ก” ในอนิเทอรเ์น็ต กเ็ขา้ใจกนัว่าสิง่นี้คอืการวจิารณ์  ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้คล้ายกบัวฒันธรรมตะวนัตกในช่วงก่อนที่
วฒันธรรมการวจิารณ์แบบภววสิยัจะเขา้มา  เวบ็ไซต์พนัทิปในยุคแรกๆ กเ็กดิปญัหาจากการ “ตีหวัหมา ด่าแม่เจ๊ก” 
เช่นกนั รวมถึงเวบ็ไซต์นักเขยีนเช่น thaiwriter หรอื thaipoet ที่มคีวามขดัแย้งกนัจนหลายครัง้เกอืบจะลามไปสู่โลก
แห่งความเป็นจรงิ ในปจัจุบนักย็งัเกดิปญัหาเชน่นี้เป็นบางคร ัง้ เวบ็ไซต์พนัทิปแกป้ญัหาดว้ยการให้ลงทะเบยีนโดยใช้
เลขประจ าตัวประชาชนเป็นหลักฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าที่เป็นอันตรายมากจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าโลก
อินเทอร์เน็ตยงัต้องการมาตรการที่จะเขา้มาปกป้องอยู่  นอกจากนี้ยงัมปีระเดน็เรื่องของเส้นแบ่งระหว่างความเป็น
ปจัเจกบคุคลกบัสาธารณะในอนิเทอรเ์น็ตทีไ่มช่ดัเจน ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรพจิารณาดว้ย 
 นอกจากนี้ อาจารย์อคัคภาคกล่าววา่มขุปาฐะแบบเกา่ คอืการพูดคยุแบบเหน็หน้ากนั กบัมุขปาฐะแบบใหม่คอื
การสือ่สารกนัในอนิเทอรเ์น็ต ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ที่อยู่คนละยุคสมยั เพราะท้ายที่สุดแล้วมนุษย์กย็งัต้องสื่อสารแบบ “มนุษย์
สมัผสัมนุษย์”  
 อาจารย์ชนกกล่าววา่เพิง่พบวา่มผีูแ้สดงความเหน็ในเวบ็ไซต์ไทยคดิสว์า่ “การแสดงความคดิเห็นในดนตรไีทย
ผดิดว้ยหรอื” เป็นหนึ่งในกระทูจ้ านวนมากทีม่ผีูใ้ชน้ามแฝงมาตัง้ไว ้การใชน้ามแฝงในอินเทอร์เน็ตมขีอ้ดทีี่ว่าเนื่องจาก
ผูใ้ชน้ามแฝงคดิวา่ไมม่ใีครรูว้า่ตนเองเป็นใครจงึพูดความจรงิ ถา้ผูอ้ื่นทราบวา่เขาเป็นใครคงไมพู่ดอย่างนี้  เพราะฉะนัน้ 
ขอ้ดขีองวฒันธรรมไซเบอรค์อืท าใหไ้ดท้ราบความคดิจรงิๆ ของผูค้น เพราะถา้อยู่ต่อหน้ากนัจะมคีวามเกรงใจจึงพูดไม่
จรงิ  อย่างไรกด็ ี อาจารย์ชนกเหน็วา่ทุกอย่างมทีัง้ขอ้ดขีอ้เสยี อยู่ทีเ่ราจะน าขอ้ดมีาใชอ้ย่างไร หากเรามองในส่วนของ
ประเทศไทยกน่็าจะน าหลกัของชมุชนในประเทศไทยมาใช ้แต่ใช่ว่าจะไม่มองใครเลย มสีุภาษิตโบราณว่า “นกไม่เห็น
ฟ้า ปลาไมเ่หน็น ้า” หรอืไมรู่จ้กัเอาใจเขาใสใ่จเรา ท าใหเ้กดิความเสยีหายมามากแล้ว คอืเมื่อไม่เห็นตนเอง กไ็ม่รูว้่าคน
อื่นคดิอย่างไร สภุาษติทีย่กตวัอย่างมานี้เป็นค าสอนของคนโบราณที่ท าให้เยาวชนไดค้ดิ ซึ่งปจัจุบนัไดสู้ญหายไปจาก
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การศกึษาของไทย อาจารย์ชนกจงึมคีวามคดิทีจ่ะน ากลบัมาเป็นขอ้มูลในเวบ็ไซต์ให้ผูค้นไดศ้กึษา คอืการน าสิง่ดีๆ  ใส่
ลงไปในอนิเทอรเ์น็ต เปรยีบเสมอืนกงัหนัน ้าทีป่ ัน่ออกซเิจนใสล่งไปในน ้าเน่า ท าใหผู้ค้นมคีณุภาพดขีึน้ 
 อาจารย์ปารชิาตกิล่าววา่ผูใ้ชน้ามแฝงมอียู่ในทุกเวบ็ไซต์ โดยเฉพาะเวบ็ไซต์ที่มกีารวจิารณ์ จึงอยากทราบว่า
เวบ็ไซต์ต่างประเทศทีม่กีารวจิารณ์จะมกีารใชน้ามแฝงเหมอืนกนัหรอืไม ่ อาจารย์อคัคภาคตัง้ขอ้สงัเกตว่าเดมินามแฝง
คอืสิง่ทีน่กัเขยีนใชเ้ป็นประจ า แต่ปจัจุบนันามแฝงจ านวนหนึ่งในอินเทอร์เน็ตคอืนามแฝงที่ใชค้ร ัง้เดยีว  คุณณัฐพชัญ์
แสดงความเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตนอกจากจะมีนามแฝงแล้วยงัมตีัวตนแฝง (avatar) ด้วย ในอดตีสื่อสารกนัด้วย
ตวัหนังสอื แต่ปจัจุบนัสามารถมตีัวตนเป็นมนุษย์อยู่ในโลกไซเบอร์ได ้เช่นที่ RS Promotion มีโครงการสร้างโลก
เสมอืนจรงิส าหรบัวยัรุ่น โดยให้วยัรุ่นที่เขา้ไปสามารถสรา้งตวัละครที่มหีน้าตาและการแต่งตวัแบบต่างๆ กนั ตามที่
ตนเองชอบได ้สิ่งนี้มีลกัษณะเหมือนในเกมออนไลน์ที่จะมตีัวละครในเกม ซึ่งเป็นตวัแทนของผู้ใช้ ซึ่งมีผูเ้ล่นเกม
ออนไลน์จ านวนมาก บางคนกใ็ชต้วัละครทีเ่ป็นคนละเพศกบัตนเองดว้ย  ส าหรบัการที่มผีูใ้ชต้วัตนแฝงเพียงคร ัง้เดยีว
นัน้คณุณฐัพชัญ์มคีวามเหน็วา่เป็นเพราะไมต่อ้งการใหม้ใีครทราบวา่ตนเองเป็นใคร มนีักวจิยับางคนตัง้ค าถามว่าการมี
กลไกควบคมุการใชน้ามแฝงในอนิเทอรเ์น็ตเพื่อป้องกนัอาชญากรรมหรอืไม ่

นอกจากนี้ คุณณัฐพชัญ์กล่าวถึงงานวจิยัของอเมรกิาที่ไดผ้ลวจิยัว่าเดก็ที่เกดิหลงัปี พ .ศ. 2530 หรอืช่วง 
generation z จะม ีIQ สงูมาก เชือ่ม ัน่ในตวัเอง และใชอ้ินเทอร์เน็ตไดเ้ก่ง แต่ไม่มี EQ และทกัษะในการมปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูค้นในชวีติจรงิ แต่จะเชื่อสิง่ที่เกดิขึ้นในคอมพิวเตอร์ และสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ เดก็รุ่นนี้ถูกตัง้ฉายาว่า 
“เดก็นรกแตก”  ในบรษิทัทีค่ณุณัฐพชัญ์ท างานอยู่ ไดเ้ห็นเดก็รุ่นนี้นัง่ขา้งกนัแต่ไม่พูดคุยกนัโดยตรง กลบัพูดกนัผ่าน
โทรศพัท์ Blackberry (BB) คุณณัฐพชัญ์ถามว่าเหตุใดจึงไม่พูดกนัโดยตรง พวกเขาตอบว่าการสื่อสารผ่าน  BB จะมี
สสีนัและดเูป็นจรงิมากกวา่ชวีติจรงิ นอกจากนี้พวกเขายงัรูส้กึว่าการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตปลอดภยัและมอีิสระกว่าใน
ชวีติจรงิ จึงน่าสนใจมากกว่าเยาวชนรุ่นนี้เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นอย่างไร และโลกของเราจะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะ
พฤตกิรรมเช่นนี้จะเชื่อมโยงไปถึงวฒันธรรมของสื่อรวมถึงวฒันธรรมการเรยีนการสอนทัง้หมด  คุณณัฐพชัญ์เชื่อว่า
วธิกีารเรยีนการสอนในปจัจุบนัยงัไมส่ามารถสือ่ถงึคนในยุคปจัจุบนัได ้เชน่ เดก็ในยุคปจัจุบนัอาจจะไม่ชอบการท่อง ก-
ฮ จากหนังสอื แต่เมื่อมีผูท้ า animation ก-ฮ ที่น่าสนใจเขา้ไปอยู่ในยูทูป กม็ีผู้สนใจจ านวนมาก หากน าสารหรือ 
message ไปอยู่ในสือ่ทีถู่กตอ้ง ผูค้นกจ็ะไดร้บัสารทีเ่ราตอ้งการ  ณ วนันี้ อาจจะตอ้งมองขา้มการปรบัตวัให้ทนัโลก แต่
ตอ้งมองล่วงหน้าวา่จะเกดิอะไรขึน้ในอนาคต แลว้หนักลบัมารบัมอืกบัปจัจุบนั  

อาจารย์สุวรรณา เกรยีงไกรเพ็ชร์  กล่าวว่าเมื่อไดท้ราบว่ามเีวบ็ไซต์ thaikids.com และ chanoktuck.com 
แล้วก็รู้สึกว่าวงการดนตรีไทยมีเว็บไซต์ที่มีความจริงจังและน่าสนใจมาก ทัง้ในแง่ของการให้องค์ความรู้ การ
ตดิต่อสือ่สาร และการวจิารณ์  สว่นการทีคุ่ณณัฐพชัญ์กล่าวว่าจะไม่มกีารอ่านสื่อสิง่พิมพ์อีกต่อไปถ้าในอินเทอร์เน็ตมี
สิง่เดยีวกนัทีม่คีณุภาพพอ ซึง่ยงัไมท่ราบวา่สิง่ทีป่รากฏในอนิเทอร์เน็ตมคีุณภาพเพียงพอหรอืไม่ สิง่หนึ่งที่สื่อสิง่พิมพ์
แตกต่างจากอินเทอร์เน็ตคอืการที่ต้องรบัผดิชอบสิง่ที่ตีพิมพ์ออกไป มเีจ้าของหนังสือพิมพ์และกองบรรณาธิการที่
ชดัเจน มกีารฟ้องลม้ละลายทางเศรษฐกจิได ้แต่อนิเทอรเ์น็ตไมจ่ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบสิง่ทีพู่ดออกไป  นอกจากนี้ตวัตน 
“นิรนาม” ในอนิเทอรเ์น็ต กไ็มไ่ดน้ิรนามอย่างแทจ้รงิ เพราะสามารถตามตวัได ้และเมื่อถึงระดบัหนึ่ง เจ้าของตวัตนนิร
นามกต็้องการมชีื่อเสียง และส านวนที่อาจารย์อัคคภาคกล่าวถึงคอื “ตีหวัหมา ด่าแม่เจ๊ก” เกดิขึ้นไดเ้พราะไม่มใีคร
รบัผดิชอบในตวั “หมา” และ “แมเ่จ๊ก” เพราะหมาส่วนมากที่กล่าวถึงคอืหมาวดัที่ในอดตีไม่มใีครรบัผดิชอบชวีติ ส่วน 
“แม่เจ๊ก” กอ็ยู่ที่ประเทศจีน มแีต่ตวั “เจ๊ก” ที่เขา้มาในไทย  เช่นเดยีวกบัการพูดดว้ยอตัวสิยัในโลกไซเบอร์ที่ไม่ต้อง
รบัผดิชอบ สว่นการใชอ้งคค์วามรูท้ีเ่ป็นภววสิยัทีอ่าจารย์อคัคภาคกล่าวถงึนัน้ ผูท้ี่โพสต์ความรูเ้หล่านัน้ต้องรบัผดิชอบ
สิง่ทีต่นน ามาโพสต์วา่มคีวามถูกตอ้ง สิง่เหล่านี้สามารถมองย้อนกลบัไปในโลกแห่งความเป็นจรงิได ้อาจารย์สุวรรณา
เหน็วา่โลกไซเบอร์ไม่จ าเป็นต้องทาบทบักบัโลกแห่งความเป็นจรงิทัง้หมด แต่มสี่วนที่ควรต้องน าวฒันธรรมจากโลก
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แห่งความเป็นจรงิเขา้ไปปรบัใช ้เชน่การไตรต่รองกอ่นทีจ่ะโพสต์ขอ้ความ หรอืความรบัผดิชอบสิง่ที่ตนเองโพสต์ เป็น
ตน้  นอกจากนี้ การกระโดดไปขา้งหน้าแล้วหนักลบัมาปรบัตวันัน้ท าไดจ้รงิหรอืไม่ หากท าไดจ้รงิแล้วจะเกดิผลอะไร  
อาจารย์สวุรรณากล่าวถงึรายการวทิยุรายการหนึ่งทีไ่ดฟ้งัในชว่งเยน็ว่าเป็นรายการที่ว่าดว้ยการติดตามโลกในปจัจุบนั 
และในรายการจะมกีารกล่าวถงึ 3G ในประเทศไทยว่าล้าหลงักว่าประเทศอื่นมาก  จนกระทัง่เมื่อวานนี้พิธีกรรายการ
เดิมกล่าวว่า “รู้ไหมครบั ถ้าคุณมโีทรศพัท์มอืถือไม่ว่าจะทันสมยัแค่ไหน คุณก็อาจจะเสยีชวีิตได้ถ้าตึกถล่มเพราะ
โทรศพัท์จะใชก้ารไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ คณุตอ้งพกพาวทิยุสือ่สารไวด้ว้ย” แสดงใหเ้หน็วา่บางครัง้โลกกห็มุนย้อนกลบั จึง
ตอ้งตัง้หลกัใหด้ ี  

อาจารย์สวุรรณาเขา้ใจวา่วตัถุประสงคข์องโครงการที่ว่าต้องการศกึษารอยต่อระหว่างโลกเสมอืนจรงิกบัโลก
ลายลกัษณ์ คอืการสรา้งฐานเพื่อให้โลกเสมอืนจรงิที่จะย้อนกลบัมาสู่โลกแห่งความเป็นจรงิในอนาคตมคีวามเขม้แขง็ 
เพราะคงไมม่ใีครอยู่ในโลกเสมอืนจรงิไดต้ลอดไป  โครงการฯ ตอ้งการท าความเขา้ใจทัง้โลกเดมิที่อาจเชื่องชา้ กบัโลก
ใหม ่ใหม้ฐีานทีเ่ป็นจุดเริม่ทีจ่ะกา้วกระโดดไป  ขณะนี้ญีปุ่น่ตอ้งถอยไปอกีมากหลงัเกดิเหตุการณ์สนึามแิละแผ่นดนิไหว 
ถงึแมจ้ะเกดิเหตุเพยีงบางเขตของญีปุ่น่กต็าม แต่ก าลงัใจของคนญีปุ่น่กค็งจะลดลงไปมาก เชน่เดยีวกบัประเทศไทยที่มี
ผูพ้ร ่าบอกอยู่ตลอดเวลาว่าล้าหลงั ไม่ได้กา้วไปไหนเลย  ส าหรบัเดก็ “นรกแตก” ที่คุณณัฐพัชญ์กล่าวถึง อาจารย์
สุวรรณากย็งัมคี าถามว่าคนในรุ่นเดยีวกบัตนที่ถูกเรยีกว่าเดก็รุ่น “baby boom” จะมจีุดเชื่อมโยงกบัเดก็รุ่นใหม่ได้
อย่างไร 
 คณุณฐัพชัญ์กล่าววา่ในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ กลุ่มผูใ้ช ้social media ทีม่จี านวนมากที่สุดคอืวยัท างานขึ้น
ไป สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนต่างชาติกบัคนไทย ขณะที่ในประเทศไทยพยายามขดีเสน้ว่าผูใ้ช้
เทคโนโลยใีหม่ๆ  คอืเยาวชน โดยมองขา้มผูท้ี่มอีายุมากกว่า แต่ในต่างประเทศกลบัต้องการให้คนวยัท างานตลอดจน
ผูสู้งอายุใชเ้ทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้สามารถสื่อสารกบัคนรุ่นใหม่ได ้ ipad มยีอดขายสูงมากจากการซื้อให้ผูใ้หญ่
เพราะเป็นเครือ่งมอืทีเ่รยีนรูก้ารใชง้านไดง้า่ย  นอกจากนี้อตัราการเตบิโตของผูใ้ชเ้ฟสบคุและทวติเตอร์ที่เป็นผูสู้งอายุก็
สูงมาก อาจจะมากกว่าวยัรุ่นและวัยท างานดว้ยซ ้า การที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายท าให้สงัคม
อนิเทอรเ์น็ตในต่างประเทศมฐีานทีแ่ขง็แรงเพราะไมเ่กดิชอ่งวา่งในสงัคม 

อาจารย์ชมยัภร แสงกระจ่างกล่าววา่ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมกีารศกึษาระดบัต่างๆ กนั เมือ่ผูม้กีารศกึษาน้อยเขา้มา
ใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยไม่รูเ้ท่าทนัจึงเป็นสิง่ที่น่ากลวั  อาจารย์ชมยัภรยกตวัอย่างที่คนขบัแท็กซี่คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟงัว่า
ผูโ้ดยสารคนหนึ่งถามเขาวา่ “คณุทราบไหมวา่สมยัอยุธยามพีระมหากษตัรยิ์สีร่อ้ยสบิเจ็ดองค์” คนขบัแท็กซี่จึงแย้งว่า 
“ไมใ่ชค่รบั กรุงศรอียุธยามอีายุไดส้ีร่อ้ยสบิเจ็ดปีต่างหาก ไม่ใช่จ านวนพระมหากษตัรยิ์ ” แต่ผูโ้ดยสารกไ็ม่เชื่อ ยงัคง
ยืนยนัอยู่อย่างนัน้และบอกชื่อเวบ็ไซต์ที่เขาไดท้ราบขอ้มูลนี้มาและแสดงความเห็นดา้นลบเกีย่วกบัพระมหากษตัริย์ 
ตวัอย่างทีเ่ล่ามานี้แสดงใหเ้หน็ถงึความตื่นความรูท้ีน่่ากลวั   

นอกจากนี้    อาจารย์ชมยัภรเห็นว่ายังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ไม่อยากใช้
คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ผูท้ีย่งัรบัสือ่สิง่พิมพ์ยงัมอียู่ และจากที่คุณณัฐพชัญ์
กล่าววา่สือ่สิง่พมิพ์ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยุคสมยั อาจารย์ชมยัภรนึกถึงละครโทรทศัน์ทีย่งัคงมเีนื้อหาเหมอืนเมื่อรอ้ยปีที่
แลว้ เป็นเหมอืนคนละโลกกบัอนิเทอรเ์น็ต แต่ผูท้ีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตกบัผูช้มละครโทรทศัน์กลบัอยู่บา้นเดยีวกนัซึ่งเป็นสิง่ที่
แปลกมาก 

ขณะเดยีวกนักเ็หน็ดว้ยกบัอาจารย์อคัคภาคเกีย่วกบัการสรา้งฐานขอ้มลูไทยในอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์บางแห่ง
กใ็หค้วามรูไ้ดด้ ีแต่ตอ้งมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและการอา้งองิ  อาจารย์ชมยัภรเคยเขา้ไปใน Wikipedia 
เพื่อคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัพระอภยัมณี แต่กต็้องตกใจมากเมื่อเรื่องย่อของพระอภยัมณีใน Wikipedia เป็นขอ้มูลที่ผดิ
เพราะเขยีนจากความทรงจ าของผูเ้ขยีนบทความ แมว้่ายงัมขีอ้มูลจ านวนมากที่ถูกต้องจึงท าให้อินเทอร์เน็ตมคีุณค่า 
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และควรจะเพิม่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งลงในอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น  อาจารย์ชมยัภรไดเ้ขา้โครงการของส านักศลิปวฒันธรรม
รว่มสมยั คอืโครงการนกัเขยีนเป็นพีเ่ลี้ยงน้องใหมท่ีอ่ยากเป็นนักเขยีนชื่อโครงการ “บ่มเพาะนักเขยีนหน้าใหม่” ซึ่งให้
ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการโพสต์นิยายลงในเวบ็ไซต์ แล้วให้นักวจิารณ์หรอืพี่เลี้ยงเขา้ไปวจิารณ์ และคนทัว่ไปกส็ามารถ
เขา้ไปเรยีนรูไ้ดด้ว้ย ซึง่หลกัการของโครงการนี้ดมีาก แต่มปีญัหาอยู่ที่โปรแกรมกรองค าหยาบ เช่น ถ้าโพสต์ลงไปว่า 
“เหีย่วแหง้” กจ็ะเหน็แค ่“วแหง้” ท าใหอ้่านไมรู่เ้ร ือ่ง  นอกจากนี้ อาจารย์ชมยัภรเคยแนะน านกัเขยีนคนหนึ่งในโครงการ
นี้ว่า “งานของคุณมปีระเดน็เดียวที่เป็นปญัหา คอืการที่ให้สุนัขคดิฆ่าตวัตาย” เพราะสุนัขในเรื่องนี้คดิว่าเจ้าของไม่
ตอ้งการแลว้ จงึกระโดดใหร้ถชนตาย โดยไมเ่คยมบีรบิทในเรือ่งใหส้นุขัคดิแบบมนุษย์มากอ่นเลยและเมื่อนักเขยีนผูน้ัน้
อ่านขอ้วจิารณ์นี้จึงตกใจมากเพราะไม่เคยมีใครบอกเขาเลย  อาจารย์ชมยัภรคิดว่าอนัที่จรงิการวจิารณ์ในปจัจุบนั
สามารถท าไดง้า่ยมาก โดยอาจวจิารณ์ผา่นเวบ็ไซต์หรอืเขา้ไปวจิารณ์ที่เฟสบุคของนักเขยีนโดยตรง สงัเกตว่าในเฟส
บุคของนักเขียนมีแต่ผู้มากดถูกใจ ทัง้ๆ ที่สิ่งที่เขียนนัน้ยงัมีขอ้ผิดพลาดอยู่  อาจารย์ชมยัภรมกัจะเข้าไปวจิารณ์
นกัเขยีนในเฟสบคุตามความเป็นจรงิเสมอ ซึง่ผูท้ีเ่ขา้มาอ่านกเ็หน็ดว้ยจ านวนมาก  ดงันัน้จึงเห็นว่าทุกคนน่าจะช่วยกนั
เขา้ไปวจิารณ์นกัเขยีนดว้ย   ขณะเดยีวกนั  โครงการฯ น่าจะสรา้งฐานการวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ตทีส่มบรูณ์ได ้ 

 
อาจารย์สุวรรณากล่าวว่าเคยมีผู้ขอให้เข้าไปดูบทกลอน “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศกัดิ”์ ของสุนทรภู่ใน

อนิเทอรเ์น็ตวา่ถูกตอ้งหรอืไม ่ปรากฏวา่หลายเวบ็ไซต์มขีอ้ผดิพลาดที่เหมอืนๆ กนั เพราะคดัลอกกนัมา ซึ่งปรากฏว่า
บทกลอนทีผ่ดิอยู่ในเวบ็ไซต์วชิาเกีย่วกบัการเป็นพธิกีรของอาจารย์หลายคน และเป็นการผดิทีเ่หมอืนในเวบ็ไซต์อื่น จึง
เห็นว่าควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโพสต์ในเว็บไซต์  นอกจากนี้ย ังมีประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลใน
อนิเทอรเ์น็ตประหนึ่งว่าเป็นขอ้มูลของตนเอง ซึ่งเป็นสิง่ที่ต้องระวงั  อาจารย์สุวรรณาเคยไดร้บัค าแนะน าให้เขา้ไปดู
เวบ็ไซต์ทีม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัการเขยีนบนัทกึและจดหมายเพื่อใชใ้นการบรรยาย ปรากฏว่าเมื่อเขา้ไปแล้วขอ้มูลเหล่านัน้
เป็นของตนเองทัง้หมดโดยทีเ่จา้ของเวบ็ไซต์ไมไ่ดข้ออนุญาตกอ่นน าไปโพสต์ 

คณุณัฐพชัญ์กล่าวว่าเคยน าบทละครที่เขยีนโพสต์ขึ้นอินเทอร์เน็ตเพราะอยากทราบความเห็นของผูอ้่าน มี
นักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาบอกว่า “พี่คะ พอดีต้องส่งงานอาจารย์พรุ่งนี้แล้วค่ะ ขอน างานทัง้หมดไปส่งเลยนะคะ ” 
เพราะฉะนัน้ขอ้มลูที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตจึงไม่มคีวามเป็นส่วนตวัและลิขสทิธิ ์ (copy right) เพราะขอ้มูลเหล่านี้สามารถ
รัว่ไหลไดเ้สมอ  ผูส้รา้งเนื้อหาหรอื Content Generator เช่นนักเขยีนนิยายหรอืนักแต่งเพลงจึงต้องมคีวามเท่าทนัสื่อ 
หมายความวา่ตอ้งสามารถป้องกนัการลอกขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตได ้เพื่อป้องกนัการสญูเสยีสทิธิข์องตนเอง  

อาจารย์อคัคภาคกล่าววา่หากเขา้ไปคน้เรือ่งพระอภยัมณีหรอืวรรณกรรมไทยในกเูกลิ กูเกลิกจ็ะแนะน าให้เขา้
เวบ็ไซต์ Wikipedia ซึง่ถอืวา่เป็นการดมีากทีม่หีมวดหมู่วรรณกรรมไทยใน Wikipedia ภาษาไทย แต่ขอ้มูลที่มอียู่กย็งั
ขาดอยู่มาก เชน่บทความ “100 หนงัสอืดฯี” ที่ยงัมรีายชื่อหนังสอืไม่ครบถ้วน  ถึงแมว้่าบุคคลทัว่ไปจะสามารถเขา้ไป
เพิ่มขอ้มูลไดแ้ต่กย็ ังมีขอ้เสยีเรื่องความผดิพลาดของขอ้มูลและการลอกขอ้มูลจากที่อื่น  ถ้าเปรยีบเทียบกบัหัวข้อ 
Literature ใน Wikipedia ภาษาองักฤษ จะเหน็ไดว้า่ในภาษาองักฤษมขีอ้มลูและรปูภาพมากกวา่อย่างเหน็ไดช้ดั  

คณุณฐัพชัญ์กล่าววา่ Wikipedia แตกต่างจากสารานุกรมในอดตีเช่น Encarta คอืไม่ไดเ้ขยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญ
หรอื Specialist จ านวนไมก่ีค่น แต่เจา้ของ Wikipedia มแีนวคดิวา่องคค์วามรูข้องทัง้โลกไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพียงแค่ความรู้
ของผูเ้ชีย่วชาญ แต่คนทัง้โลกสามารถชว่ยกนัเขยีนสารานุกรมได ้จงึเกดิศพัท์ทางวชิาการว่า Crowd Sourcing ส าหรบั
ใชเ้รยีกขอ้มูลที่มาจากประชาชนจ านวนมาก สิง่นี้เกดิมาเพื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตท าให้คน
เชือ่มต่อกนัได ้ ในปจัจุบนั Wikipedia ไดร้บัการยอมรบัให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่มคีวามน่าเชื่อถือส าหรบังานวชิาการใน
ต่างประเทศแลว้ เนื่องจากมกีารตรวจสอบและแกไ้ขจากผูใ้ช ้Wikipedia นบัลา้นคนอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรกต็าม เคยมี
งานวจิยัของฝรัง่เศสทีผู่ว้จิยัทดลองน าขอ้มูลเท็จขึ้นไปไวใ้น Wikipedia ปรากฏว่าสื่อสิง่พิมพ์น าไปอ้างอิงในบทความ
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ของตน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขอ้มูลใน Wikipedia กย็งัคงต้องไดร้บัการตรวจสอบอยู่  ส าหรบั Wikipedia ภาษาไทยนัน้ 
คุณณัฐพัชญ์เห็นว่าควรจะเข้าไปช่วยกนัท า เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่คนไทยเข้าไปค้นหากนัมาก ในปจัจุบ ัน 
Wikipedia ภาษาไทยมขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการต์ูนจ านวนมาก เนื่องจากคนทีม่ใีจรกัเขา้ไปเขยีน แต่ขอ้มูลที่เป็นวชิาการยงั
มไีมม่ากนกั เมื่อคน้หาขอ้มูลวชิาการ กูเกลิกจ็ะแนะน าให้ไปที่เวบ็ไซต์อื่นซึ่งอาจมคีวามผดิพลาดของขอ้มูลมากกว่า 
Wikipedia เสยีอกี ดงันัน้การน าขอ้มลูทีถู่กตอ้งมารวมกนัไวท้ีเ่วบ็ไซต์กลางจงึน่าจะเป็นวธิทีีถู่กตอ้ง 

อาจารย์อคัคภาคทดลองค้นหาค าว่า Thai Literature ใน Wikipedia พบว่ามขีอ้มูลน้อยมากเกีย่วกบัเรื่อง
รามเกยีรติ ์และรูปภาพหนุมานที่เวบ็ไซต์เชื่อมโยงไปถึงกไ็ม่ใช่หนุมานแบบไทย ที่เป็นเช่นนี้เพราะผูเ้ขยีนบทความ
ไมใ่ชค่นไทย  ดว้ยเหตุนี้จงึตัง้ค าถามกบัรฐับาลที่ต้องการแปล Wikipedia ภาษาองักฤษให้เป็นภาษาไทยว่าแทนที่จะ
พยายามท าความรูจ้กัต่างประเทศจนไมรู่จ้กัตนเอง กน่็าจะแปลขอ้มลูภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษใหช้าวต่างประเทศได้
รูจ้กัคนไทยมากกวา่   

อาจารย์ภทัร  ดา่นอุตรา กล่าววา่วารสารวชิาการต่างประเทศสว่นใหญ่ยงัไมย่อมรบัการอ้างอิงจาก Wikipedia 
เพราะถอืวา่ผูท้ีเ่ขา้มาโพสต์ขอ้มลูนัน้นิรนาม (anonymous) แต่ถา้มองอกีแงห่นึ่งการเป็นนิรนามกถ็ือเป็นเสน่ห์ประการ
หนึ่ง และเสน่ห์อกีประการหนึ่งของ Wikipedia คอืการตรวจสอบความถูกต้องแบบ peer checking ซึ่งสามารถเขา้ไปดู
ไดว้่ามกีารแกไ้ขไปแล้วกีค่ร ัง้ และสมาชกิคนใดเป็นผูแ้ก้ไข  นอกจากนี้ Wikipedia ยงัเพิ่มความน่าเชื่อถือดว้ยการ
อา้งอิงเอกสารจากภายนอกดว้ย เพื่อป้องกนัการถูกวพิากษ์กลบั  อย่างไรกต็ามในต่างประเทศยงัมองว่า Wikipedia 
เป็นเพยีง springboard เบือ้งตน้ส าหรบัการคน้หาขอ้มลูเท่านัน้ และผูค้น้ควา้ขอ้มูลกย็งัควรจะกลบัไปหาวารสารที่เป็น
สื่อสิง่พิมพ์ดว้ย  คุณณัฐพชัญ์เสรมิว่าไดอ้่านบทความที่มนีักวชิาการมาถกเถียงกนัว่า Encarta หรอื Britannica กบั 
Wikipedia อะไรจะน่าเชีอ่ถอืกวา่กนั ขอ้สรปุของบทความดงักล่าวคอืหากเป็นเรือ่งธรรมดาหรอื ordinary Wikipedia จะ
น่าเชื่อถือมาก เพราะเป็นเรื่องที่คนหมู่มากเขา้มาช่วยกนัตรวจสอบและช่วยกนัเขยีน แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะทางเช่น
บทความทางการแพทย์ Britannica จะมคีวามน่าเชือ่ถอืมากกวา่ เพราะผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูเ้ขยีนบทความ 

อาจารย์อัคคภาคกล่าวว่าพยายามให้นักศึกษาใช้แหล่งอ้างอิงที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เ ป็นหลัก เพราะมีความ
น่าเชือ่ถอืมากกวา่ และใหใ้ชข้อ้มลูทีค่น้หาไดจ้ากในอนิเทอรเ์น็ตเป็นสว่นประกอบ แต่ไม่ค่อยไดผ้ล  คุณณัฐพชัญ์กล่าว
วา่หากอา้งองิบทความในเวบ็ไซต์กค็วรจะเลอืกเวบ็ไซต์ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืดว้ย ไม่ใช่ทุกบทความที่มาจากอินเทอร์เน็ต
จะน ามาอา้งองิได ้อาจารย์เชาวม์นสั  ประภกัด ีกล่าววา่การน าขอ้มลูจากอนิเทอร์เน็ตมาใชจ้ าเป็นต้องมวีจิารญาณและ
ตอ้งมกีารตรวจสอบกอ่นน ามาใชง้าน  

ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.  อภริดี  เกษมสุข แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยพิจารณาจากมุมมองของ
สถาปนิก ซึง่จะกล่าวถงึใน  3 ประเดน็ ดงันี้ 

1. รปูแบบของการวจิารณ์ 
ในฐานะของผูอ้อกแบบ สถาปนิกหรอืดไีซน์เนอร์เป็นผูส้รา้งโครงสรา้งของเวบ็ไซต์เป็นส่วนใหญ่ 

ประกอบกบัเทคโนโลยีที่วิศวกรเป็นผู้สร้างขึ้น  ดงันัน้ โลกอินเทอร์เน็ตจึงเป็นพื้นที่ในระบบหรือ
โครงสรา้งทีไ่ดร้บัการออกแบบไวแ้ล้ว ตวัอย่างเช่นในเวบ็ไซต์ Wikipedia กจ็ะมสี่วนของขอ้มูลที่ผูส้รา้ง
ตัง้ใจจะให้ผูใ้ชม้องเห็น แต่ส่วนที่น่าสนใจคอืส่วนที่ผูส้รา้งไม่ไดต้ัง้ใจหรอื unintentional content เช่น 
hyper link ทีส่ามารถคลกิออกไปไดอ้ย่างไมม่ทีีส่ ิน้สดุ  

2. พื้นทีข่องการวจิารณ์ 
กอ่นหน้านี้ขอ้มลูในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นแบบทางเดยีวหรอื one way direction ต่อจากนัน้

จงึพฒันามาเป็นเวบ็บอร์ด เป็นสงัคมที่มกีารสื่อสารมากขึ้น  ในที่สุดจึงพฒันามาเป็นเวบ็ไซต์อย่างเฟส
บุคหรอืทวติเตอร์ที่มคีวามเป็น two way communication  โลกอินเทอร์เน็ตจึงเริม่เปลี่ยนจากโลกที่
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สือ่สารระหวา่งคนสองคนเป็นโลกของคนกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ยงัมรีะบบของการแบ่งปนัหรอื share และ
การชวนเชญิหรอื invite ให้เขา้มาท ากจิกรรมต่างๆ ซึ่งระบบเหล่านี้อาจเกดิจากการออกแบบล่วงหน้า
หรอืไมใ่ชก่ไ็ด ้คอือาจเป็นทีว่า่งทีผู่อ้อกแบบเวบ็ไซต์ทิ้งเอาไว ้สิง่นี้คอื “พื้นที่” ในเวบ็ไซต์ ซึ่งผูอ้อกแบบ
ตอ้งค านึงวา่พื้นทีเ่หล่านี้จะอยู่สว่นใดของเวบ็ และอยู่ล าดบัใดของการเขา้ถงึดว้ย 

3. บทบาทของการวจิารณ์  
โลกอนิเทอรเ์น็ตสามารถลดขัน้ตอน เช่น การรบัสมคัรผูค้นให้ช่วยเขา้มาท างาน จะเป็นช่องทางที่

สะดวกทีส่ดุ ขณะนี้อาจารย์อภริดรีบัสมคัรนกัศกึษาช่วยงานทัง้หมดทางเฟสบุค  นอกจากนี้ยงัสามารถ
ลดระยะทาง และลดเวลาได้ดว้ย  เมื่อมองไปถึงการวจิารณ์กจ็ะเห็นได้ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตท าได้
มากกวา่การเขยีนบทวจิารณ์ใหอ้่านอย่างเดยีว แต่อาจมกีจิกรรมอื่นๆ ใหผู้ใ้ชเ้ขา้มารว่มไดอ้กีดว้ย 

 อาจารย์เจตนากล่าววา่ผูท้ีเ่ป็นอาจารย์ตอ้งระวงัตวัวา่จะตอ้งไมก่ าหนดว่าจะรบัหรอืไม่รบัแหล่งอ้างอิงแบบใด 
โดยเฉพาะเรือ่งของไทยซึง่ขอ้มลูบางสว่นกไ็มไ่ดอ้ยู่เฉพาะในวารสารวชิาการเท่านัน้ เช่นในกรณีที่หม่อมเจ้าสุภทัรดศิ 
ดศิกลุเคยถกเถยีงกบั ดร. อดลุย์ วเิชยีรเจรญิ ในเรือ่งนี้ ดร. อดลุย์ กล่าวว่าแหล่งอ้างอิงควรจะเป็นวารสารที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ์เท่านัน้ แต่ หม่อมเจ้าสุภทัรดศิ กล่าวว่า “บทความที่ดทีี่สุดของผมลงพิมพ์ในหนังสอืน้องใหม่ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร เพราะเมื่อลูกศษิย์มาขอ ผมกใ็ห้สิง่ที่ดทีี่สุดกบัเขา” เพราะฉะนัน้ถ้านักศกึษาอ้างบทความของหม่อมเจ้าสุ
ภทัรดศิทีต่พีมิพ์ในหนังสอืน้องใหม่ ศลิปากร ปี พ.ศ. 2514 กไ็ม่อาจกล่าวว่าบทความนี้ไม่ใช่บทความวชิาการ  ส่วน
บทความทีอ่ยู่ในวารสารวชิาการกไ็มไ่ดห้มายความวา่จะถูกตอ้งทัง้หมด เชน่บทความของพระยาอนุมานราชธนบางบท
กเ็ป็นการเดนิตามนกัวชิาการตะวนัตกบางคน เช่นในวารสารศลิปะสงเคราะห์ พระยาอนุมานราชธนต าหนิศลิปะแบบ 
“บารอค” วา่ “เลอะเทอะ เป็นศลิปะทีเ่หมอืนตุ๊กแก” เนื่องจากเขา้ใจผดิเพราะไมเ่คยเห็นของจรงิ  ดงันัน้ การตรวจสอบ
ความถูกต้องจึงต้องพิสูจน์จากหลักฐานเท่านัน้ ไม่ใช่แหล่งที่มาของข้อมูล  บางครัง้บทความที่ดีที่สุดก็อ ยู่ใน
หนงัสอืพมิพ์รายวนั 

อาจารย์สภุางค ์จนัทวานิช กล่าววา่อยากใหม้องโลกไซเบอร์ว่าเป็นโอกาสที่จะไดเ้ผยแพร่วฒันธรรม เหมอืน
ในอดตีทีก่ารพมิพ์หนงัสอืท าใหเ้กดิการเผยแพรว่ฒันธรรมของกระฎุมพี  โลกไซเบอร์อาจเป็นโอกาสให้วฒันธรรมของ
ไพรไ่ดเ้ผยแพรไ่ปไกลกวา่วฒันธรรมของกระฎุมพกีเ็ป็นได ้ แน่นอนว่าขอ้มูลที่เผยแพร่ออกไปอาจเป็นขอ้มูลเท็จหรอื
ขอ้มลูขยะ แต่กไ็มอ่าจแยกแยะไดว้า่ขอ้มลูใดดหีรอืไม่ด ีตวัอย่างที่อาจารย์ชมยัภรกล่าวถึงผูโ้ดยสารแท็กซี่ที่ไดข้อ้มูล
จากเวบ็ไซต์ว่าสมยัอยุธยามีกษตัรยิ์สีร่อ้ยสบิเจ็ดองค์ ในอนาคตผูค้นกจ็ะเชื่อว่าเป็นความจรงิ เพราะเมื่อพูดซ ้าไป
เรือ่ยๆ ความเทจ็กจ็ะกลายเป็นความจรงิ เชน่เดยีวกบัที่กลุ่มคนเสื้อแดงกล่าวว่ามผีูเ้สยีชวีติ 90 กว่าศพ จากฝีมอืของ
ทหารและรฐับาล เพราะการเลอืกรบัความจรงิใดๆ เป็นเพราะผูร้บัตอ้งการเชื่อว่าเรื่องนัน้ๆ เป็นจรงิ ผูโ้ดยสารคนนัน้ก็
ต้องการเชื่อว่ามกีษตัรยิ์สีร่อ้ยกว่าองค์จรงิๆ หรอืข่าวลือที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเรื่องเขาพระวหิารถูกยึดไปแล้ว กม็ผีู้ที่
เลอืกเชือ่ขา่วลอืนี้ เพราะเขาอยากจะไดย้นิอย่างนัน้อยู่แลว้ หากเปรยีบเทยีบกบัวชิาการสายโพสต์โมเดริ์นแล้วคอืค าว่า 
“เสมอืนจรงิ” หรอื virtual reality ซึง่ในโลกไซเบอรม์ภีาวะเสมอืนจรงิเกดิมากขึน้เรือ่ยๆ และในที่สุดภาวะเสมอืนจรงิจะ
กลายเป็นความจรงิ หรอื “ความจรงิสรา้งได”้  ดงันัน้ อาจารย์สุภางค์จึงเห็นว่าไม่น่าจะบอกไดว้่าอะไรดหีรอืไม่ด ีสิง่ที่
ท าไดค้อื  1)ท าความรูจ้กัโลกไซเบอรใ์หม้ากขึน้ โดยการศกึษาคุณลักษณะของการสื่อสารในโลกไซเบอร์โดยรวม   2)
ลดขอบเขตลงเป็นการศกึษาการวจิารณ์ศลิปะในโลกไซเบอร ์ซึง่กย็งัไมท่ราบวา่ในโลกไซเบอร์จะแบ่งศลิปะเป็นสีส่าขา
เหมอืนทีโ่ครงการฯ แบง่หรอืไม ่ศลิปะบางสาขาอาจไมไ่ดร้บัการพูดถงึในอนิเทอรเ์น็ต เช่นสาขาสงัคตีศลิป์ ก่อนหน้าที่
จะทราบวา่มเีวบ็ไทยคดิส ์อาจารย์สภุางคก์ไ็มเ่คยพบเวบ็ไซต์ทีว่จิารณ์ดนตรไีทยมากอ่น  สาขาวรรณศลิป์อาจจะมกีาร
วจิารณ์มากกว่าสาขาอื่น และสาขาทศันศลิป์กไ็ม่ค่อยมกีารวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ต เพราะไม่ค่อยมผีู้มคีวามรู้พอจะ
วจิารณ์ทศันศลิป์อยู่ในอนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น  3)ศกึษาปจัจยัที่ท าให้การวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ตแขง็แกร่งหรอือ่อนดอ้ย 
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และ  4)การสรา้ง cyber salon ที่ผูม้วีจิารณญาณและมทีุนเขา้มาแสดงความเห็น  แต่ไม่ทราบว่าเวลาหนึ่งปีหกเดอืน
ของโครงการฯ จะเพยีงพอหรอืไม ่อาจารย์สภุางคเ์หน็วา่น่าจะท าไดเ้พียงการศกึษาโลกไซเบอร์เท่านั ้น แต่ยงัไม่เพียง
พอทีจ่ะสรา้ง salon 
 อาจารย์ธเนศกล่าวว่าในสาขาทศันศลิป์นัน้ ผู้ที่ชอบเขยีนมนี้อยแต่ผูท้ี่ชอบสนทนามมีาก ถ้ามีการจดัเวที
วจิารณ์ศลิปะ แลว้บนัทกึเป็นคลปิวเิดโอ จากนัน้กน็ าไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต  หากมองอินเทอร์เน็ตว่าเป็นพื้นที่ ก็
ขึน้อยู่กบัวา่จะใชพ้ื้นทีน่ี้อย่างไร อาจารย์ธเนศมองวา่ยากมากหากจะใหเ้ขยีนบทวจิารณ์ทศันศลิป์ แต่ถา้มวีงเสวนาสกัสี่
หา้คนแลว้บนัทึกเทปไว ้ผูค้นกจ็ะชอบดูคลิปประเภทนี้มาก โดยเฉพาะคลิปสัน้ๆ ประมาณ 4-5 นาที  อาจารย์อภริดี
กล่าวเสรมิวา่การวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ตอาจวจิารณ์ดว้ยสื่อหลากหลายประเภท กรณีของทศันศลิป์อาจจะใชว้เิดโอจะ
เหมาะสมกว่าสื่ออื่น ส่วนสาขาอื่นๆ ก็อาจใช้สื่อที่เหมาะสมกบัสาขาของตน  คุณณัฐพัชญ์กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตมี
มากกว่าตัวอักษร ปจัจุบ ันหลายคนอาจอัดวิเดโอขึ้นไปท าช่องรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุของตนเองใน
อินเทอร์เน็ตได้ ในอดีตคุณณัฐพัชญ์กบัเพื่อนเคยท าบทความวิจารณ์เศรษฐกิจเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต แต่ต่อมา
ตอ้งการประหยดัเวลาจงึน ากลอ้งมาถ่ายคลปิ แลว้น าไปเผยแพรแ่ทน ซึง่ผูท้ีเ่ขา้มาดกูบ็อกวา่เขา้ใจงา่ยขึน้เพราะไม่ต้อง
อ่าน  เทคโนโลยีท าให้มสีื่อที่หลากหลายขึ้น คุณณัฐพชัญ์เห็นว่าในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะครอบคลุมสื่อทัง้หมดและ
อาจจะสรา้งสือ่ใหมข่ึน้มาดว้ย 
 อาจารย์อคัคภาคกล่าวว่ากระบวนการรบัสารในปจัจุบนัเปลี่ยนแปลงไป ค าว่า multimedia เขา้มาสู่ชวีติของ
คนรุน่ใหมจ่ านวนมาก ทกัษะการอ่าน การเขยีน การฟงั และการพูด จะไม่สามารถแยกขาดจากกนัได ้ กระบวนการ
เรยีนรูใ้นปจัจุบนัจงึไมไ่ดม้าจากการอ่านเพยีงอย่างเดยีว และอาจารย์อรรคภาคย์เชือ่วา่หากเรยีนรูด้ว้ยทกัษะอื่นๆ ดว้ย
จะมศีกัยภาพสงูกวา่  ดงันัน้จงึเหน็วา่ในอนาคตสือ่ลายลกัษณ์จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสือ่ multimedia เหล่านี้  คุณณัฐพชัญ์
เหน็ดว้ยวา่สือ่ลายลกัษณ์จะเกดิการปรบัตวั และกล่าวว่าในอนาคตคนจะมสีองประเภทคอื digital tourist และ digital 
citizen  digital tourist คอืผูท้ี่เติบโตมาจากโลก analog คอืโลกยุคก่อน digital แต่เมื่อเติบโตขึ้น เทคโนโลยี digital 
พฒันาสู่โลก digital คนเหล่านี้จึงอยู่กึง่กลางระหว่างสองโลก และต้องเลือกว่าจะใชเ้ทคโนโลยีหรอืไม่ digital tourist 
บางสว่นจงึปรบัตวัไปเป็น digital citizen ทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีหมเ่ป็นหลกั สว่นทีเ่หลอืเลอืกที่จะไม่เขา้มาสู่โลกใบใหม่ ซึ่งก็
ตอ้งแลกดว้ยการไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม เช่น ไม่ไดร้บัเขา้ท างาน  ส่วน digital citizen  คอืผูท้ี่เติบโตขึ้นมาใน
เวลาทีเ่ทคโนโลยพีฒันาแลว้ คนเหล่านี้จะมทีกัษะและความเชีย่วชาญในการเขา้ถงึขอ้มลูแบบ digital  ตวัอย่างเช่น คน
ยุค analog จะคน้หาขอ้มลูจากหนงัสอืในหอ้งสมดุ แต่คนรุน่ใหมจ่ะคน้หาขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์  ขณะนี้ใน ipad หนึ่ง
เครือ่ง สามารถจุหนงัสอืไดป้รมิาณเท่ากบัห้องสมุด ดงันัน้ เทคโนโลยีใหม่นี้สามารถท าให้เขา้ถึงขอ้มูลจ านวนมากได้
งา่ยขึน้ 
 นอกจากนี้คุณณัฐพชัญ์เห็นว่าลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งของสื่ออินเทอร์เน็ตคือการส่งต่อ น่าสนใจว่าขอ้มูล
ประเภทใดทีผู่ค้นเลอืกจะเผยแพร ่ขอ้มลูทีน่่าเชื่อถือหรอืขอ้มูลที่เป็นที่ชื่นชอบ หรอืขอ้มูลประเภทอื่น  ขณะนี้สมาคม
นักข่าวแห่งประเทศไทยก็ก าลังสนใจประเด็นความน่าเชื่อถือของสื่อสมยัใหม่ ต้องมีการระบุที่มาหรือไม่ และ
วจิารณญาณของการส่งต่อขอ้มูลคอือะไร  หากเราตระหนักว่าการวจิารณ์คอืขอ้มูลที่มีคุณภาพและควรเผยแพร่ ท า
อย่างไรจงึจะเกดิการเผยแพรง่านวจิารณ์บนสือ่สมยัใหม ่ซึง่ประเดน็นี้เป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก 
 อาจารย์สุวรรณาถามว่าการที่เพื่อนของคุณณัฐพัชญ์วิจารณ์ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ไดช้มแล้วเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตนัน้ งานวิจารณ์เช่นนัน้ในทศันะของคุณณัฐพชัญ์ถือว่าเป็นการวจิารณ์ห รือไม่ และที่กล่าวว่าวจิารณ์
มากกวา่นกัวจิารณ์นัน้ คณุณฐัพชัญ์เหน็วา่นกัวจิารณ์เขยีนงานรปูแบบใด เพราะเหตุใดนักวจิารณ์เหล่านี้จึงเขยีนไดช้า้ 
และคณุณฐัพชัญ์คดิอย่างไรกบัการวจิารณ์ของเพื่อนคนนี้ 
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 คณุณฐัพชัญ์กล่าวว่าการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิคอืความต้องการแบ่งปนัความเห็นที่มตี่อภาพยนตร์เรื่อง
นัน้ๆ ซึ่งความเห็นเหล่านี้กค็อืจุดเริม่ต้นของการวจิารณ์ แต่บางคนกต็้องการสรา้งงานวิจารณ์ที่มากกว่าการแสดง
ความเหน็ โดยไมต่อ้งการรอพื้นทีส่ ิง่พมิพ์เพื่อเผยแพรผ่ลงาน จงึเขา้มาเขยีนงานวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ต  เพราะฉะนัน้ 
“การวจิารณ์” ในอินเทอร์เน็ต จึงมทีัง้การแสดงความเห็นสัน้ๆ ว่าชอบหรอืไม่ชอบ และการเขยีนบทวจิารณ์เต็มรูป
เช่นเดียวกบัเพื่อนของคุณณัฐพชัญ์ ซึ่งไม่ต่างจากบทวจิารณ์ในนิตยสาร  Roger Ebert นักวิจารณ์ภาพยนตร์ใน 
Chicago Suntime นัน้ เขียนบล็อกมากกว่าบทความในสื่อสิง่พิมพ์เสยีอีก และสามารถหารายไดจ้ากการขายพื้นที่
โฆษณาบนบล็อกของตนเอง ทุกวนันี้ค่าใชจ้่ายในการเปิดเวบ็ไซต์ลดลงมาก และเมื่อเปิดแล้วกจ็ะกลายเป็นพื้นที่ที่
สามารถบรหิารจดัการอย่างไรกไ็ด ้ 
 อาจารย์สุวรรณากล่าวว่าสิ่งที่คุณณัฐพัชญ์กล่าวถึงคือเรื่องของการตลาดที่เกี่ยวกบัการวิจารณ์ในพื้นที่
อนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นสิง่ทีโ่ครงการฯ ใหค้วามสนใจเช่นกนั  นอกจากนี้ยงัมอีีกประเดน็หนึ่งที่คุณณัฐพชัญ์ยงัไม่ไดต้อบ 
คอืเมือ่มผีูเ้ขา้มาอ่านบทวจิารณ์ในเวบ็ไซต์แลว้ พวกเขาตอบสนองอย่างไร และนักวจิารณ์ตอบสนองต่อความเห็นของ
ผูอ้่านอย่างไร  เนื่องจากนกัวจิารณ์ในสือ่ลายลกัษณ์ บางครัง้กต็อ้งการใหม้ผีลไปถึงตวัผูส้รา้งงานหรอืผูอ้่านอื่นๆ ดว้ย 
แต่สือ่ลายลกัษณ์มคีวามล่าชา้ เนื่องจากต้องรอการตีพิมพ์และการตอบโต้ของผูอ้่านบทวจิารณ์  คุณณัฐพชัญ์ตอบว่ า
การวจิารณ์บนอนิเทอรเ์น็ตกเ็พื่อตอ้งการใหม้ผีูร้บัรู ้นกัวจิารณ์บางคนอาจตอ้งการโพสต์บทวจิารณ์เพียงอย่างเดยีวโดย
ไม่กลับมาโต้ตอบกบัผู้อ่านอีกเลย แต่บางคนกลับมาดูว่ามีผูโ้ต้ตอบกบังานวิจารณ์ของตนอย่างไร เช่นนักวิจารณ์
ภาพยนตรบ์างคนทีม่กีารตดิแบบสอบถามไวท้า้ยบทวจิารณ์ของตน ซึง่ผูอ้่านสามารถเขา้ไปโหวตไดว้่าเห็นดว้ยหรอืไม่
เหน็ดว้ยกบับทวจิารณ์ หรอืมคีวามเหน็กบัภาพยนตรเ์รือ่งนี้อย่างไร  ดงันัน้ การเปิดรบัความเห็นต่างๆ จึงขึ้นอยู่กบันัก
วจิารณ์วา่ตอ้งการหรอืไม ่ 
 คุณณัฐพชัญ์กล่าวว่าในอดตีการสื่อสารเป็นรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่ งหรอื one to one เมื่อเกดิสื่อสารมวลชนจึง
เปลีย่นเป็น one to many  ยุคนี้พฒันาไปเป็น many to many การสง่ต่อขอ้มลูเกดิขึน้ไดเ้รว็มาก  
 อาจารย์ชนกกล่าวว่าวฒันธรรมเสมอืนจรงิเปรยีบเสมอืนต้นไมท้ี่มลี าต้นใหญ่โต แต่มฐีานแคบ เมื่อคร ัง้เกดิ
ไฟดบัทีแ่คนาดา เพยีงลมสรุยิะพดัมาเบาๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ กใ็ชง้านไม่ได ้ ถ้าพึ่งเทคโนโลยีมากเกนิไปโดยไม่มี
ฐานวฒันธรรมลายลกัษณ์รองรบั   ซึ่งหากใชเ้ทคโนโลยีไม่ไดก้เ็ปล่าประโยชน์ เปรยีบไดก้บัการขา้มเหวโดยใชเ้พียง
ตะขอขนาดเลก็ เพราะฉะนัน้วฒันธรรมลายลกัษณ์จงึยงัคงมคีวามส าคญัอยู่  อาจารย์ชนกท างานทัง้ในวฒันธรรมลาย
ลกัษณ์และเสมอืนจรงิ เมือ่ใชเ้ทคโนโลยใีชไ้มไ่ดก้ย็งัมสีือ่สิง่พมิพ์รองรบั  อนิเทอรเ์น็ตมปีระโยชน์คอืมคีวามรวดเรว็และ
หลากหลาย แต่กเ็ปราะบางมากเชน่กนั 
 อาจารย์เจตนากล่าววา่อาจจะเป็นการสรุปเรว็เกนิไปหากจะบอกว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเพราะตวัสื่อ 
เพราะอาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ว่าสื่อจะเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่    เช่นเมื่อเกิดสึนามิและ
แผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ทีญ่ีปุ่น่ สือ่ไทยไปสมัภาษณ์ผูแ้ทนบรษิทัท่องเทีย่วของไทย เขาแสดงความเห็นว่าประเทศไทยจะ
สญูเสยีนกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นไป และชาวไทยที่ต้องการไปประเทศญี่ปุ่นกจ็ะไปไม่ได ้จะเกดิการยกเลิกการเดนิทาง 
และท าใหธุ้รกจิท่องเทีย่วระหวา่งไทยและญีปุ่น่เกดิความเสยีหายอย่างหนัก  ในขณะที่ภาพความเสยีหายที่เกดิขึ้นจรงิ
คอืการเสยีชวีติของผูค้น ซึง่ควรเป็นสิง่ทีต่อ้งใหค้วามสนใจมากกวา่ความเสยีหายดา้นธุรกจิ  เหตุการณ์นี้ท าให้อาจารย์
เจตนานึกถงึเมือ่คร ัง้เกดิแผน่ดนิไหวทีเ่มอืงโกเบ คร ัง้นัน้ประเทศไทยสง่ขา้วหลามไปชว่ยเหลอื ซึง่เป็นความคดิที่ดมีาก 
เพราะขา้วหลามเป็นอาหารทีส่ามารถเกบ็ไวไ้ดน้านและน ามารบัประทานไดทุ้กสถานการณ์  ความคดิสรา้งสรรค์เช่นนี้
คอืสิง่ทีจ่ าเป็นจะตอ้งด ารงอยู่ ความคดิทัง้บวกและลบเหล่านี้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบของสือ่  
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 อาจารย์เจตนาเห็นดว้ยว่าเมื่อเกดิเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่น กพ็ยายามติดต่อคนรู้จกัที่ญี่ปุ่นทางโทรศพัท์  ซึ่งไม่
สามารถตดิต่อได ้ท าไดเ้พยีงสง่อเีมล์ไป แต่กไ็มท่ราบวา่จะไปถงึผูร้บัหรอืไม ่ อย่างไรกต็ามมนุษย์มทีัง้ส่วนที่น่าชื่นชม
และชงิชงั ซึง่นกัวชิาการสายมนุษยศาสตรไ์มส่ามารถจะมองขา้มไปได ้  
 นอกจากนี้ อาจารย์เจตนากล่าวถงึการโพสต์บทวจิารณ์เกีย่วกบัละครเวท ี“สุนทราภรณ์ เดอะมวิสคิลั” ในเฟส
บคุและเวบ็ไซต์พนัทปิวา่ไมม่ผีูช้มละครเขา้มาโตต้อบเลย นอกจากทีมงานที่มาโต้ประเดน็เรื่องดนตรวี่า “ที่มดีนตรสีด
ไม่ไดเ้พราะเวทีไม่มพีื้นที่เพียงพอและมทีุนน้อย” ซึ่งประเดน็นี้ไม่ใช่ประเดน็หลกัของบทวจิารณ์ ประเด็นหลกัที่บท
วจิารณ์นี้ต้องการจะบอกคอืละครเวทีเรื่องนี้ประเมนิความสามารถของนักแสดงต ่าเกนิไป เพราะนักแสดง เหล่านัน้
สามารถแสดงสามฉากจากละครเรือ่ง “จุฬาตรคีณู” ไดด้ ีแต่กลบัไมไ่ดร้บัโอกาสให้ใชฝี้มอืในการแสดง เพราะบรษิทัต้น
สงักดัตอ้งการเพยีงรายไดจ้ากคา่ชมละครเท่านัน้  นอกจากนี้ยงัเคยไปชมการประชนัป่ีพาทย์คร ัง้หนึ่ง  ซึ่งนักดนตรเีป็น
วยัรุน่ทีแ่ต่งตวัเหมอืนวยัรุน่ตามสยามสแควร ์แต่สามารถเล่นดนตรไีดด้มีาก 
 อาจารย์เจตนาเหน็วา่หากน าเนื้อสารทีด่ใีสเ่ขา้ไปในสือ่อนิเทอร์เน็ต อาจจะสรา้งโอกาสไดม้ากกว่าวฒันธรรม
ลายลกัษณ์  เพราะไมต่อ้งรอเวลาทีจ่ะโตต้อบกนั  อาจารย์เจตนาเคยเขยีนบทความลงในวารสารวชิาการต่างประเทศ 
แลว้มผีูว้จิารณ์บทความนัน้ในดา้นลบ แต่ไมอ่าจตอบโตบ้ทวจิารณ์นัน้ไดเ้พราะบทวจิารณ์ดงักล่าวตีพิมพ์ใน Year book  
นอกจากนี้ยงัมกีารตัง้กระทูใ้น Year book ของสมาคมชลิเลอรแ์ห่งชาติ แล้วจะบอกผลในปีหน้า สิง่เหล่านี้ควรจะหมด
ยุคสมยัไปไดแ้ลว้ เวลาหนึ่งปีควรจะใชใ้นการท าวจิยั หาขอ้มลูมาตอบโตก้นัอย่างลกึซึ้งมากกวา่การตัง้กระทู ้
 อาจารย์สวุรรณาเหน็วา่การทีบ่รษิทัท่องเทีย่วแสดงความเหน็เชน่นัน้อาจไมใ่ชพ่ฤตกิรรมของคนทัว่ไป แต่อาจ
เป็นพฤตกิรรมของรฐั เพราะกฎบตัรของอาเซียนระบุว่าหากไทยต้องการเป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซียนกต็้องเป็น
ผูน้ าดา้นวฒันธรรมเพราะเป็นดา้นทีเ่หนือกวา่ประเทศอื่น แต่อกีสองดา้นคอืความมัน่คงและเศรษฐกจินัน้ยงัต้องพฒันา
อยู่ และกลุ่มประเทศอาเซยีนกต็อ้งหนุนเสรมิกนัและกนัในดา้นเศรษฐกจิดว้ย เพื่อพฒันาให้เทียบเท่ายุโรป และแต่ละ
ประเทศตอ้งเป็นตวัแทนเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ เชน่ มาเลเซยีเป็นตวัแทนการคา้ยาง ฟิลปิปินสเ์ป็นตวัแทนดา้นไม ้เป็น
ตน้ สว่นประเทศไทยไดร้บัหวัขอ้การท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ  อาจารย์สุวรรณาเห็นว่าบางครัง้พฤติกรรม
ของคนในชาติกม็าจากความคดิของคนระดบัผูน้ าที่จะชี้น าให้คนในชาติเรยีงล าดบัความส าคญัของสิง่ต่างๆ เมื่อการ
ท่องเทีย่วไดร้บัการใหค้วามส าคญัอย่างมากมาตัง้แต่อาเซียน ประชาชนจึงถูกก าหนดให้คดิเรื่องนี้เป็นส าคญัดว้ย เช่น 
ชาวบา้นกต็อ้งมาเปิดบา้นใหเ้ป็นโฮมสเตย์  

 

2.2  ผลกระทบของโลกเสมือนจริงต่อวงการศิลปะ  และวงการการวิจารณ์ศิลปะทัง้ต่อผู้วิจารณ์ และผู้รบั
งานศิลปะ 

 อาจารย์ปารชิาตกิล่าววา่ในการเสวนาชว่งเชา้ทีผ่า่นมามปีระเดน็จ านวนมาก  ซึง่ท าให้พอมองเห็นทิศทางการ
วจิยัไดช้ดัเจนขึน้  ในชว่งบา่ยจะอภปิรายในประเดน็ “ผลกระทบของโลกเสมอืนจรงิต่อวงการศลิปะ  วงการการวจิารณ์
ศลิปะ”  ทีแ่ต่ละคนประสบจรงิๆ เพราะผูท้ีม่าประชุมในครัง้นี้   บางคนกอ็าจจะเคยเป็นนักวจิารณ์ลายลกัษณ์มอือาชพี
ดว้ย  และบางคนอาจจะมคีอลมัน์ประจ าดว้ย  และเมือ่เกดิโลกไซเบอร์ขึ้นมานัน้มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างไรบา้งต่อการ
วจิารณ์ศลิปะ หรือกระทบตวัท่านในฐานะนักวจิารณ์อย่างไรบา้ง  หรอืถ้าท่านเป็นเพียงผูร้บั  การเกดิวฒันธรรมไซ
เบอรส์ง่ผลกระทบอย่างไรต่อผูร้บังานศลิปะ  เนื่องจากการเกดิขึน้ของโลกไซเบอรท์ าใหเ้กดิมหาชนจ านวนมากที่เขา้มา
สรา้งพื้นที่ของตวัเอง  ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อการวจิารณ์ศลิปะ  เช่นเดยีวกบัการอภปิรายช่วงเชา้ที่มผีูห้่วงในแง่
คณุภาพของบทวจิารณ์  การใชภ้าษา และความถูกต้องของขอ้มูล  จึงอยากทราบว่าการเกดิขึ้นของไซเบอร์ส่งผลให้
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เกดิอะไรอกีไหม  เชน่  ท าใหก้ารวจิารณ์เปลีย่นแปลงไปหรอืไม ่ เพราะแต่เดมิจะมกีารวจิารณ์เฉพาะตวัเนื้อศลิปะ  แต่
เมือ่อยู่ในโลกไซเบอรก์ลบัสง่ผลใหก้ารวจิารณ์เปลีย่นไปอย่าง “พลกิหน้ามอื” 

 อาจารย์อคัคภาคเล่าประสบการณ์การท างานที่ก่อนจะเขา้มาเขยีนงานในเวบ็ไซต์ของส านักพิมพ์ประพนัธ์
สาสน์นัน้กไ็ดเ้ริม่ตน้การวจิารณ์หนงัสอืมาแลว้จากสือ่สิง่พมิพ์  โดยเริม่จากการเขยีนจดหมายถึงอาจารย์ชมยัภร  แสง
กระจ่าง  (ซึ่งในสมยันัน้คุมหน้าวิจารณ์วรรณกรรมใน สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์)  ตัง้แต่สมยัที่ยงัเป็นนักเรียน  และ
ในชว่งหลงักใ็ชเ้วลาในการพฒันาการเขยีนวจิารณ์วรรณกรรม จนกระทัง่พอจะเขา้ทีเ่ขา้ทางและคดิว่าตนเองเขา้ใจและ
รูเ้กีย่วกบัหลกัการวจิารณ์กใ็ชเ้วลาเป็นสบิปี  จากนัน้กเ็ริม่มคีอลมัน์การวจิารณ์หนังสอืในสื่อสิง่พิมพ์  แต่พอมาท าให้
เวบ็ไซต์ประพนัธ์สาสน์  ในทีน่ี้จะไมก่ล่าวซ ้าถงึความแตกต่างในเรือ่งของพื้นทีร่ะหวา่งสือ่สิง่พมิพ์กบัพื้นทีอ่อนไลน์  แต่
จะกล่าวถงึเฉพาะความแตกต่างของตวับทวจิารณ์เท่านัน้   

อาจารย์อัคคภาคเล่าวว่าจุดมุ่งหมายของเว็บไซต์ประพันธ์สาส์นที่ให้ไปท านัน้  แต่เดิมใช้ค าว่า “Book  
Doctor”  ซึ่งคุณปองพล  อดิเรกสาร เป็นผูน้ ามาใชก้่อนในงานเขยีนเล่มแรกๆ  เพราะท่านจะให้ชาวต่างชาติเป็น  
Book  Doctor คอืเป็นผูอ้่านและแกไ้ขตน้ฉบบัให ้  ดว้ยเหตุนี้  ส านกัพมิพ์ประพนัธ์สาสน์จงึใหอ้าจารย์อคัคภาคทดลอง
ท า Book  Doctor  ซึ่งในช่วงแรก  อาจารย์อคัคภาคยอมรบัว่าต้องใชเ้วลาพอสมควรในตนแรก  เพราะต้องเขา้ไป
สบืคน้ดวูา่ความหมายทีแ่ทจ้รงิของค าวา่ “Book Doctor”  คอือะไร  และจรงิๆ แลว้ Book Doctor ในโลกตะวนัตกมกีาร
ท างานแบบใด กพ็บวา่มเีวบ็ไซต์ทีก่ล่าวถงึเรือ่งนี้เป็นจ านวนมาก  แต่ปรากฏวา่การท า Book Doctor  ไม่ใช่การท างาน
ในลกัษณะวรรณกรรมวจิารณ์ทีเ่ราศกึษากนัอยู่  เนื่องจากวา่มเีชงิการแนะน า และมกีารล ้าเสน้ไปยงัแดนนักเขยีนดว้ย  
กล่าวคอืตอ้งมกีารแนะน านกัเขยีนดว้ย  จงึเป็นเสมอืนการท างานบรรณาธกิารไปพรอ้มกนัดว้ย   

อาจารย์อคัคภาคยอมรบัวา่ในชว่งเวลานัน้มปีญัหาในการท างานเช่นนี้  เพราะว่าในช่วงที่เขยีนงานวจิารณ์ใน
สื่อสิง่พิมพ์ขณะที่ยงัอายุน้อยอยู่นัน้   ในบทวจิารณ์จะมนี ้าเสยีงและอารมณ์ปรากฏในงานอยู่มาก   แต่เมื่อต้องมา
แนะน านกัเขยีน  อาจารย์อคัคภาคเหน็วา่ถา้ยงัคงใชน้ ้าเสยีง  ท่าท ี ถ้อยค า  รวมถึงอารมณ์ดงัเช่นที่เขยีนในสมยัที่ยงั
อายุน้อย และมวีฒุภิาวะน้อยกวา่นี้กค็งจะไมเ่กดิประโยชน์อย่างทีเ่วบ็ไซต์ต้องการ  ขณะเดยีวกนัวธิีการเขยีน  วธิีการ
มองงานทีเ่ป็นตน้ฉบบังานเขยีนกจ็ะต่างกนัโดยสิน้เชงิ  เพราะไมไ่ดม้องเพยีงแครู่ปแบบ  เนื้อหา  คุณค่า  กลวธิี  รวม
ไปถงึสิง่ทีเ่ป็นพื้นฐานทางดา้นวรรณกรรมวจิารณ์เท่านัน้  แต่ต้องมองโดยเอาใจส่วนหนึ่งเป็นนักเขยีนเขา้ไปทาบดว้ย   
ซึง่บงัเอญิวา่อาจารย์อคัคภาคสามารถเขยีนงานไดห้ลากหลายรูปแบบ  เพราะฉะนัน้เมื่อเอาใจของความเป็นนักเขยีน
เข้าไปทาบก็จะเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างที่พอจะแนะน าเขาได ้ นอกเหนือจากขอ้มูลบาง เรื่อง  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
บางคร ัง้กไ็มไ่ดรู้ทุ้กเรือ่ง  กล่าวคอือาจจะรูม้าก แต่ไม่ต้องรูห้มด  หมายถึงว่าถ้าเขาเขยีนเรื่องไซไฟมา  เราจะจ าเป็น
จะตอ้งรูเ้ร ือ่งวทิยาศาสตรท์ัง้หมด  แต่ถา้เราเหน็วา่มขีอ้มลูบางจุดทีน่่าจะไมถู่กตอ้ง  เราอาจจะตอ้งตรวจสอบกอ่น 

การท างานในระยะแรกจะเป็นการให้ความเห็นและแนะน าเฉยๆ   จึงไม่เห็นผลว่านักเขยีนเขาไดป้รบัปรุง  
แกไ้ขตน้ฉบบัอย่างไรหรอืไม ่ จนกระทัง่ในชว่งประมาณสองปีทีผ่า่นมา  บงัเอญิวา่มวีรรณกรรมเยาวชนชุดหนึ่งที่ลงใน
เวบ็ไซต์ประพนัธ์สาสน์กไ็ดเ้ขา้ไปอ่านเพื่อจะแนะน า  กพ็บวา่มคีณุภาพที่สามารถน ามาแกไ้ขและตพีมิพ์ไดเ้ลย  3 เรื่อง  
ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อ่านและพบว่าโครงสร้างของเรื่องน่าจะเป็นเรื่องชุดได้อย่างน้อยที่สุดคือ 4-8 เล่ม   ในที่สุด
ส านักพิมพ์กเ็ห็นดว้ย และมอบหมายให้อาจารย์อคัคภาคดูแลงานชุดนี้  ซึ่งชื่อชุดว่า จ้าวจตุรทิศ  ซึ่งผ่านมา 2 ปี ก็
ออกมาแลว้ 2 เล่ม  คอืปีละเล่ม  เนื่องจากไดคุ้ยกบันักเขยีนไวว้่าจะพิมพ์ปีละ 1 เล่ม ทัง้หมด 4 ปี   ซึ่งอาจารย์อคัค
ภาคจะดทูลีะเล่ม และเมือ่อกครบ 4 เล่มแล้วจะกลบัมาดูทัง้หมดอีกคร ัง้หนึ่ง  หมายความว่าจะเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุด  
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เพราะวา่ขณะนี้นกัเขยีนเขยีนปีละเล่ม  จงึท าใหไ้มท่ราบวา่เรือ่งราวในชว่งหลงัอาจจ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขขอ้มูลของเล่ม
แรกๆกเ็ป็นได ้ ซึง่ขณะนี้พบวา่อาจจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนค าบางค าใหมท่ัง้หมด    

อาจารย์อัคคภาคยอมรบัว่าไม่เคยท างานในลกัษณะนี้มาก่อน  เพราะในการท างานกจ็ะเห็นกระบวนการ
ท างานระหวา่งอาจารย์อคัคภาคกบันกัเขยีนผูน้ี้  ในการท างานบรรณาธกิารนัน้ อาจารย์อคัคภาคเคยท ามาก่อน  ทัง้กบั
ส านกัพมิพ์เคลด็ไทย และส านกัพมิพ์ศยาม กอ่นที่จะท างานเป็นอาจารย์ประจ าที่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ขณะนี้กย็งั
รบัเป็นบรรณาธิการให้ส านักพิมพ์ดงักล่าวอยู่  จึงท าให้ทราบกระบวนการท างานบรรณาธิการดว้ย  ดงันัน้  ในการ
ท างานเป็น Book  Doctor จงึน าการท างานสองอย่างมาผสมผสานกนั  จึงท าให้หนังสอืที่เสนอไปว่าน่าจะตีพิมพ์เป็น
เล่มไดน้ัน้  สามารถพิมพ์ออกมาเป็นเล่มไดจ้รงิ  ซึ่งเล่มแรกที่เดมิชื่อ “การเดนิทางของรามติ”  นัน้ไดส้่งเขา้ประกวด
และรางวลัชมเชยปีทีแ่ลว้  และปีนี้ออกเล่มสอง  ส านกัพมิพ์กใ็สก่ล่องขายเป็นหนงัสอืชดุ  

จากประสบการณ์ตรงนี้เหน็วา่ในเวบ็ไซต์มเีดก็อายุน้อยประมาณ 15-16 ปี กม็เีรื่องโพสต์ลงเวบ็แล้ว  เช่นใน
เวบ็เดก็ด ี เวบ็แจ่มใส  เวบ็พมิพ์ค า (ซึ่งเป็นของสถาพรบุ๊ค)  ซึ่งการวจิารณ์ในลกัษณะนี้จะเป็นประโยชน์กบัพวกเขา
มาก  เพราะวา่เดก็เหล่านี้อายุน้อย  ประสบการณ์น้อย  ความรูก้น็้อย  ถ้าเราสามารถพฒันาเขาไดต้ัง้แต่ตรงนี้  และ
ยกขึน้มาได ้“เป็นแผง”  กค็ดิวา่ต่อไปในอนาคต  เราจะมคีนเขยีนหนังสอืที่พฒันาคุณภาพ และแตกสายไปได ้ แมว้่า
ในขณะนี้ เขาอาจจะเขียนเฉพาะเรื่องรกัวยัรุ่นของเขาเท่านัน้   แต่อนาคตที่เขาจะเติบโต  มีความรูเ้ฉพาะทาง  มี
ประสบการณ์ชวีติเฉพาะตวั  ซึง่ในสว่นนี้จะมปีระโยชน์มาก 

ในส่วนที่เป็นแต่เฉพาะการวิจารณ์วรรณกรรมที่เรามคีวามรูส้มบูรณ์อยู่แล้ว และก าลังพฒันามาอยู่เรื่อยๆ  
และมทีฤษฎีต่างๆ เกดิขึ้นเรื่อยๆ  อาจารย์อคัคภาคคดิว่านี่คอืการเปลี่ยนพื้นที่น าเสนอ  เปลี่ยนที่ตีพิมพ์  เปลี่ยนที่
เผยแพร ่ จากสือ่สิง่พมิพ์ไปยงัสือ่ออนไลน์เท่านัน้เอง  ตรงนัน้ไม่ใช่ปญัหา  เพราะทฤษฎีกย็งัเป็นทฤษฎีเช่นเดยีวกบั
โลกลายลกัษณ์อยู่  แต่จะมอีกีอย่างหนึ่งทีน่่าสนใจ คอืการท างานหลายๆ อย่าง  จนกระทัง่การสนทนากนัธรรมดา  ที่
เป็นการทวติไปมา  การโพสต์ไปมาในเฟชบุ๊ค  หรอืการท างานในเอม็เอสเอน็  ทีเ่ป็นการเสวนากนัไปมานัน้  ถ้ามคีวาม
ต่อเนื่องแลว้กจ็ะเป็นกระบวนการวจิารณ์เชงิบรรณาธกิารอกีรปูแบบหนึ่ง  ซึง่จะเกบ็เป็นลายลกัษณ์ไมไ่ด้  เพราะไม่เชื่อ
วา่ผูใ้ดทีส่นทนาบนเอม็เอสเอน็แลว้จะบนัทกึการสนทนาบนเอม็เอสเอน็เกบ็ไวทุ้กหน้า  แต่ตรงนัน้เป็นสิง่ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนภูมทิี่โครงการฯน าเสนอไว ้นัน่กค็ือ  วฒันธรรมมุขปาฐะใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตรงนี้กค็อืการสนทนาผ่าน
เครือ่งมอืทีเ่ป็นสือ่อเิล็กทรอนิกส์สมยัใหม่  แต่จรงิๆ แล้วตรงนี้ที่อยู่ขา้งบนสุด  อาจารย์อคัคภาคต้องการให้ดงึลงมา
ขา้งล่าง  เพราะวา่วงทัง้สีน่ี้ควรจะเป็นเหมอืนเซ็ตเดยีวกนัที่ตรงกลางเหลื่อมซ้อนกนัทัง้หมดเลย    เนื่องจากจะมคีน
กลุ่มหนึ่งทีรู่ท้ ัง้หมดเลย  ซึง่อาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยมาก  และคนตรงนี้คอืคนที่จะกระจายส่วนต่างๆที่จะกระจายส่วน
ต่างๆ ออกไปในแดนทีเ่ชือ่มกนั สองแดน  สามแดน  สีแ่ดน  และอาจารย์อคัคภาคกเ็ชื่อว่ามุขปาฐะระหว่างมนุษย์กบั
มนุษย์ตอ้งอยู่เป็นฐานอยู่แลว้  และตอ้งไมล่มืวา่โลกลายลกัษณ์ไมส่ามารถทีจ่ะอยู่ดว้ยตวัเองได้ 

อาจารย์ภทัรเล่าประสบการณ์ทีไ่ดค้ยุกบัน้องๆ วา่ไซเบอรช์ว่ยเปิดพื้นทีม่าขึน้  ขณะเดยีวกนักเ็กดิอ านาจการ
ต่อรองของนักเขียนกบัตัวบรรณาธิการมากขึ้น  ดงักรณีนักเขียนคนหนึ่งที่เร ิ่มตัง้ตวัได้  เขาก็เกิดปญัหากบักอง
บรรณาธกิาร คอื ถูกทางกองบรรณาธกิารจบัให้เซ็นว่าผลงานที่เขยีนให้นิตยสารเล่มนัน้  ส านักพิมพ์มสีทิธิท์ี่จะน ามา
พิมพ์ซ ้าได้  แต่เขาไม่ยอม  และเขาสามารถที่จะต่อสู้กบับรรณาธิการได้เพราะว่าเขามีชื่อเสียงพอ  และเขาก็ม ี
blogspot เป็นของตวัเอง  แต่ทีน่่าสนใจกค็อืนกัเขยีนคนนัน้ค่อนขา้งที่จะสนใจว่าผลงานของเขาไดร้วมออกมาเป็นสื่อ
สิง่พมิพ์  ซึง่เขากไ็ดใ้ชท้ัง้สองชอ่งทาง  คอืทัง้สือ่สิง่พมิพ์และสือ่ไซเบอรใ์หเ้ป็นประโยชน์กบัตวัเขา 
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อาจารย์อคัคภาคเสรมิในประเดน็นี้วา่การยอมรบัในสือ่สิง่พิมพ์กบัสื่อไซเบอร์ในขณะนี้  ส าหรบัสงัคมไทยนัน้  
สือ่สิง่พมิพ์ยงัเป็นหลกัอยู่  ดงัเชน่ตอนตน้ทีเ่ล่าถงึการชีแ้จงกบันกัศกึษาวา่อย่าใชข้อ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ตเป็นขอ้มูลหลกั  
ในกรณีนี้ไมไ่ดม้องในแงร่า้ยวา่ใชไ้มไ่ด ้ แต่มองวา่ขอ้มลูทีเ่ดก็น ามาใช ้ เท่าทีพ่บนัน้กค็อื  เดก็ไม่รูจ้กัขอ้มูลที่จะใช ้ ใน
ขณะเดยีวกนักใ็ชข้อ้มลูไมเ่ป็นดว้ย  แมว้า่ในโลกของสือ่สิง่พิมพ์ในประเทศไทยอาจจะยงัมปีญัหาหลายๆประการอยู่ก็
จรงิ  แต่ถือว่าสื่อสิง่พิมพ์ยงัมโีอกาสเขา้ถึงคนส่วนมากหรอืประชาชนส่วนใหญ่ไดม้ากกว่า  อาจารย์อคัคภาคคาดว่า
ปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคคมในอนาคตอนัใกลก้ค็อื  โอกาสในการเขา้ถึงสื่อเทคโนโลยีสมยัใหม่  ซึ่งต้องมกีารลงทุนไม่
วา่จะทุกสงูหรอืทุนน้อยกต็าม  ตวัอย่างงา่ยๆทีเ่หน็อยู่กค็อืโรงเรยีนชาวเขา  ท าอย่างไรเขาถึงจะมอีินเทอร์เน็ต wifi ใช้
อย่างเรา ในขณะทีเ่มอืงใหญ่มโีอกาสตรงนี้สงูมาก  และคนที่มโีอกาสตรงนี้พฒันาตนเองไดร้วดเรว็มาก  แต่คนที่ไม่มี
โอกาสเขา้ถึง  นี่คือช่องว่าง  และนับเป็นช่องว่างใหม่สุดของโลกดว้ย  เมื่อก่อนเรามโีลกที่พฒันาแล้ว  โลกที่ก าลัง
พฒันา  ปจัจุบนัโลกทีก่ าลงัพฒันาคอืโลกทีม่โีอกาสเขา้ถงึเทคโนโลยสีมยัใหมไ่ดน้้อย 

คณุณัฐพชัญ์เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นนักวจิารณ์ที่ใช้ทัง้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลด้วย  ซึ่งโดย
สว่นตวัเหน็วา่สือ่สิง่พมิพ์ถอืวา่เป็นหนึ่งในผลงานทีเ่ป็นฐานของตน  แต่ผลงานทัง้หมดกค็อืการรวมผลงานทีเ่ผยแพร่ทัง้
ในสือ่สิง่พมิพ์และสือ่ดจิติอลเขา้ดว้ยกนั  เพราะมองวา่ตนเองไดส้รา้งงานศลิปะคอืงานเขยีนเหมอืนกนั  แต่สื่อไซเบอร์
หรอืพื้นทีต่่างๆ คอืโอกาสในการทีจ่ะใหค้นเขา้ถึงผลงานของคณุณัฐพชัญ์ไดม้ากขึ้น  เขา้ถึงไดใ้นโอกาสที่เขาอาจจะ
ไม่ไดซ้ื้อหนังสอื  เนื่องจากหนังสอืเขา้ไม่ถึง  บางทีคนที่อยู่ล าปางไม่มโีอกาสซื้อหนังสอื a dayเพราะไม่มขีายที่นัน่  
หรอืว่าคนอยู่อเมรกิาอยากอ่านงานมากแต่ไม่ม ีa dayให้อ่าน กไ็ม่รูจ้ะอ่านอย่างไร  แต่นี่คอืช่องทางที่เขามโีอกาส
เขา้ถงึ  และโดยสว่นตวัไมไ่ดม้องทีล่ขิสทิธิ ์ แต่มองวา่นี่คอืงานศลิปะ ซึง่ในที่นี้คอืงานเขยีนสามารถเขา้ถึงคนได ้ และ
ขอ้ดอีกีประการหนึ่งของไซเบอร์คอืการเปิดโอกาสให้มกีารปฏสิมัพนัธ์ (interaction) และผลตอบรบัที่ไดจ้ากการอ่าน
บทวจิารณ์  จากที่เดมิที่เขยีนในสื่อสิง่พิมพ์คอื a dayไม่มโีอกาสที่จะได้ทราบว่าผูอ้่านชอบหรอืไม่ชอบบทวจิารณ์ที่
น าเสนอไปอย่างไร  เพราะว่าไม่มผีู้อ่านคนใดที่เขยีนจดหมายมาถึงกองบรรณาธิการเพื่อติดต่อคุณณัฐพชัญ์  แต่
เมือ่ใดกต็ามที่น าเสนอบทวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ตกลบัพบว่ามคีนเขา้มาโต้ตอบว่างานเขยีนของคุณด ีไม่ด ี ชอบ  ไม่
ชอบ  ปฏเิสธ  สรรเสรญิ   มหีมดทุกรปูแบบ  จงึท าใหม้องเหน็ทุกมติวิา่งานศลิปะของเรามปีฏกิริยิากบัคนอ่านอย่างไร 
เหมอืนครัง้หนึ่งทีเ่คยอยากทราบถงึปฏกิริยิาตอบกลบัของคนที่อ่านนิยายที่ว่าอ่านแล้วคร ัน่ครา้มเป็นอย่างไร  แต่เรา
ไมไ่ดม้โีอกาสไดเ้หน็  แต่ในขณะนี้เรามโีอกาสไดเ้ห็นผ่านทางตวัอกัษรที่ตอบกลบัมา  ซึ่งค่อนขา้งที่จะสดและใหม่  นี่
คอืโอกาสทีท่ าใหน้กัพฒันาศลิปะ หรอืวา่นกัวจิารณ์ไดม้โีอกาสไดรู้แ้ละขดัเกลาตวัเองว่าจะแกไ้ข หรอืปรบัปรุงงานของ
ตนเองหรอืไม ่  เนื่องจากนักวจิารณ์กต็้องมวีจิารญาณในการพิจารณาและวเิคราะห์ปฏกิริยิาตอบกลบัที่ไดร้บัว่าควร
เชือ่ถอืหรอืไม ่อย่างไร  เพราะอาจมบีางคนทีเ่ขา้มาชอมงานของเรา  โดยที่เขาไม่ไดอ่านงานของเรากม็ ี  หรอืบางคน
อาจจะต าหนิโดยทีไ่มอ่่านงานกม็เีชน่กนั   

คณุณัฐพชัญ์ยอมรบัว่าไดค้ าแนะน าที่ดที ัง้จากครูและเพื่อนที่อ่านงานวิจารณ์และบอกว่า “ตรงนี้เขยีนและ
เขา้ใจยาก” หรอืว่าที่จ าไดต้วัอย่างหนึ่งคอื  อาจารย์ท่านหนึ่งทราบว่าคณุณัฐพชัญ์เป็นนักวิจารณ์  แต่ไม่เคยมี
โอกาสได้อ่านผลงานของคณุณัฐพชัญม์าก่อน  เพราะไม่เคยซ้ือหนังสือ a day จึงวนัหน่ึงคณุณัฐพชัญ์ได้เขียน
ลงบลอ็กและของให้ครชู่วยอ่านงานท่ีน าเสนอไว้ในบลอ็กให้  ซ่ึงครกูใ็ห้ค าแนะน ามาว่า “ใช้ค าว่า  ท่ี  ซ่ึง  อนั  
มากเกินไป”ซึง่หลกัจากนัน้เวลาทีเ่ขยีนงานชิน้ต่อจงึท าใหต้อ้งระมดัระวงัในประเดน็นี้มากขึ้น  จะเห็นไดว้่าการเขยีน
บทวจิารณ์ในสือ่สิง่พมิพ์ทีผ่า่นมาไมเ่คยทราบขอ้บกพรอ่งเหล่านี้เลย  และในชวีติจรงิโอกาสที่จะไดพ้บอาจารย์และน า
บทวจิารณ์ไปใหอ้าจารย์อ่านกย็าก  แต่ทุกวนันี้เมื่อสื่อสารกนัทางอินเทอร์เน็ตกไ็ดม้โีอกาสส่งผลงานต่างๆ ที่เขยีนไป
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ใหอ้าจารย์ชว่ยอ่านให ้ หา้นาทตี่อมากจ็ะไดร้บัความคดิเหน็กลบัมาวา่ “ประโยคนี้ไม่ชดัเจนนะ”  ดงันัน้  คณุณัฐพชัญ์
จึงมองในแง่น้ีว่าน่ีคือโอกาสในการขดัเกลา   และยังเป็นโอกาสที่ดีมาก ถ้าผู้ที่ใช้เข้าใจว่าธรรมชาติของสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างไร  กส็ามารถน ามาเป็นขอ้ดไีด ้ สว่นทีต่ามมาคอื เรือ่งของการปรบัปรงุและพัฒนาตนเอง  ซึ่งสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตนบัวา่เป็นชอ่งทางทีใ่หเ้หน็ได ้  

นอกจากนี้  เมื่อมรีุ่นน้องมาถามว่าอยากเป็นนักวจิารณ์ควรท าอย่างไร  คณุณัฐพชัญ์ก็จะแนะน าว่าให้
เขียน  ซ่ึงจะมีรุ่นน้องบางคนบอกว่าเขาไม่มีหนังสือพิมพเ์ล่มใดเปิดพื้นท่ีให้  จึงแนะน าต่อไปว่าให้เขียนลงใน
อินเทอรเ์น็ต  เพราะคณุณัฐพชัญเ์หน็ว่าการเขียนเช่นน้ี  เม่ือมีคนเข้ามาอ่าน  เขากจ็ะบอกเองว่างานของคณุ
ดีหรือไม่ดี  แต่ถ้ารอให้หนังสอืเล่มหนึ่งมารบังานกค็งจะยาก  เพราะว่าหนังสอืในประเทศไทยที่รบัผลงานวจิารณ์มี
น้อยกวา่ผูท้ีอ่ยากเขยีนงานวจิารณ์  และกวา่ที่จะเบยีดเสยีดไปถึงจุดนัน้กไ็ม่แน่ว่าจะได ้ และยงัไม่ทราบว่าจะต้องรอ
อกีนานเท่าใด  แต่วนันี้ทุกคนมพีื้นทีส่าธารณะทีเ่ปิดใหเ้ขา้ทดลองและพฒันาฝีมอื 

ในชว่งทีส่ ือ่นิเทอรเ์น็ตเขา้มาใหม่ๆ  นัน้  คณุณัฐพชัญก์ล่าวว่าเวบ็พนัทิปเป็นเวบ็ท่ีได้รบัความนิยมอย่าง
มาก  โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนนิยายออนไลน์  คนจะชอบมาก  เพราะคนท่ีอยากเขียนส่วนใหญ่กวิ็ตก
ว่างานท่ีตนเขียนนัน้ส านักพิมพจ์ะรบัหรือไม่  แต่ในการเขียนออนไลน์  คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวงัว่า
จะต้องได้เงิน  หรือบางคร ัง้กไ็ม่ได้คาดว่าว่าจะได้มีช่ือเสียงจากการเขียนด้วย  เพียงแต่อยากฝึกให้ตวัเองมี
ฝีมือท่ีดีขึน้เท่านัน้  เขาเหล่านัน้จงึใชพ้ื้นทีน่ี้ในการพฒันาฝีมอื 

หากจะโยงไปถงึหนงัสอืธุรกจิเล่มหนึ่งทีก่ล่าวถงึสือ่ออนไลน์  ซึ่งกล่าวถึงวงการสิง่พิมพ์ว่ามคีนจ านวนมากที่
ยอมทีจ่ะเขยีนหนงัสอืโดยไมต่อ้งการยอดขาย  แต่เพื่อใหไ้ดช้ือ่ว่า “ฉนัไดเ้ขยีนหนงัสอืแลว้”   จงึมบีรษิทัหนึ่งที่รบัพิมพ์
หนงัสอืในจ านวนจ ากดัเล่ม เช่นพิมพ์แค ่10 เล่ม และกเ็อา 10 เล่มนี้ไปขายใน Amazon เพื่อที่จะสามารถบอกไดว้่า 
“ฉนัเขยีนหนงัสอืแลว้ และมขีายใน Amazon ดว้ย” ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิมขีายแค่เพียง 10 เล่มเท่านัน้  เมื่อย้อนกลบั
มากจ็ะพบวา่มคีนจ านวนมากทีเ่ฝ้ารอโอกาสเชน่นี้อยู่  และขณะนี้พวกเขามโีอกาสทีว่า่นัน้แล้วในโลกไซเบอร์  และคณุ
ณัฐพชัญก์ย็อมรบัวา่เขาเป็นคนหนึ่งทีใ่ชโ้อกาสนัน้เพื่อเขยีนวจิารณ์ละครเวท ี และเป็นที่ทราบกนัอยู่แล้วว่า  ละครเวที
ในปจัจุบนัจะมรีะยะเวลาในการแสดงเรือ่งหนึ่งประมาณ 2 สปัดาห์  - 1 เดอืน   ถ้าเขยีนวจิารณ์ลงในสื่อสิง่พิมพ์กว่าที่
จะตพีมิพ์บทวจิารณ์ละครเรือ่งนี้  ละครกเ็ลกิแสดงไปแลว้  จงึเกดิค าถามขึน้ในใจวา่ “ท าอย่างไรจึงจะท าให้คนที่ไดอ้่าน
บทวจิารณ์แลว้ยงัมโีอกาสไดไ้ปดลูะครเรือ่งนัน้ดว้ย”จงึเขยีนลงในอนิเทอรเ์น็ต  เพื่อใหค้นทีม่าอ่านสามารถจะไปดูละคร
เวทีเรื่องนัน้ได้ทันที  ซึ่งนับว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของละครเวทีด้วย  คุณณัฐพชัญ์มกัจะกล่าวว่าวิจารณ์
ภาพยนตรก์บัวิจารณ์ละครเวทีจะต่างกนั  วิจารณ์ภาพยนตรน์ัน้  บทวิจารณ์ยงัอยู่  ภาพยนตร์เรื่องนัน้กย็งัอยู่ 
เพราะเป็นแผน่ฟิล์ม และไปท าใหมาเป็นดวีดี ี  แต่ละครเวทจีบแลว้กจ็บเลย  จงึเขยีนงานวจิารณ์เวทีเพื่อช่วยให้ศลิปิน
ท างานต่อได ้ ในแงน่ี้คอืมมุมองของผูว้จิารณ์ 

ในมุมมองของผูเ้สพสื่อ  คณุณัฐพชัญ์ยอมรบัว่าตนเองกช็อบอ่านงานวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ตดว้ย  เพราะ
อยากทราบวา่คนอื่นคดิอย่างไร  และการมพิื้นทีอ่นิเทอรเ์น็ตจึงท าให้ไดอ้่านงานที่คนอื่นเขยีนดว้ย ไดเ้ห็นมุมมองของ
คนอื่นมากขึน้  และไดม้โีอกาสอ่านงานของนกัวจิารณ์ต่างประเทศได้มากขึ้น ทัง้ที่ในสมยัก่อนไม่เคยมโีอกาสที่ไดอ้่าน
เลย แต่ทุกวนันี้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลพวกนี้ไดแ้ค่ปลายนิ้ว   ขอ้ดคีอืไดม้โีอกาสทราบว่าขอ้ที่เห็นต่างหรอืเห็นพ้องใน
ภาพยนตรก์บันกัวจิารณ์ต่างประเทศคอือะไร คณุณัฐพชัญเ์ชือ่วา่การเป็นนกัศลิปะ  หรอืเป็นนักวจิารณ์ที่ดไีดค้อืต้องรู้
ดว้ยวา่คนอื่นคดิอะไร     และมมุมองของคนทัว่ๆไปคดิวา่อย่างไร  ไมไ่ดบ้อกว่าเราเสยีตวัตนของตวัเอง  แต่เราต้องมี
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จุดยนืของตวัเองดว้ย  ดงันัน้นี่คอืโอกาสทีไ่ดเ้สพงานวจิารณ์ที่มทีางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น  ไดม้ทีางเลือกที่จะจบั
ตอ้งหลายๆ อย่างไดม้ากขึน้   

ทฤษฎีของโลกอินเทอร์เน็ตบอกว่ากลุ่มคนจะเกดิสิง่ที่เรยีกว่า niche market คอืตลาดเฉพาะอย่างชดัเจน  
เชน่  เกดิเวบ็บอร์ดของคนรกัดนตรไีทย  เกดิเวบ็บอร์ดของคนรกัพระอภยัมณี  ทัง้ที่ในสมยัก่อนการตัง้ชมรมพวกนี้
เป็นสิง่ทีเ่กดิไดย้าก  เพราะการทีจ่ะไปหาคนๆ หนึ่งทีช่อบดนตรไีทยอยู่ในโรงเรยีนกย็ากอยู่แล้ว  แต่ทุกวนันี้สามารถ
ตัง้ชมรมดนตรไีทยในอนิเทอรเ์น็ตทีม่คีนทัง้ประเทศไทยเขา้ถงึไดพ้รอ้มกนั  กเ็ลยกลายเป็นโอกาสที่ท าให้เราสามารถ
หาคนทีม่รีสนิยมเดยีวกนั หรอืแบบเดยีวกบัเรา  เขา้ถงึกนัได ้ นี่คอืชอ่งทางทีท่ าให้คนสามารถจบักลุ่มกบัคนที่คดิแบบ
เดยีวกนั  เสพงานแบบเดยีวกนั  และแลกเปลี่ยนงานกนัดว้ย  นี่คอืสิง่ที่เกดิขึ้นในอินเทอร์เน็ต  ดงันัน้บทวจิารณ์ของ
นกัเขยีนไซเบอรจ์ะเกดิสิง่ทีเ่รยีกวา่แฟนคลบั  โดยความรูส้กึสว่นตวัคดิว่า อาจจะมคีนที่อยากจะหางานวจิารณ์ที่ถูกใจ
เขามาก  แตไ่มพ่บในขณะทีอ่่านหนงัสอืพมิพ์  หรอืในนิตยสาร  แต่ไปเจอในอนิเทอร์เน็ต และคดิว่าคนนี้คอืนักวจิารณ์
ในฝนัทีช่อบมาก  ถา้นกัวจิารณ์ผูน้ี้บอกว่าภาพยนตร์เรื่องใดดกีจ็ะไป ซึ่งจะเกดิความเชื่อและอิทธิพล  ดงันัน้อนันี้คอื
โอกาส 

อาจารย์สวุรรณาเหน็วา่เมือ่สกัครูส่ ิง่ทีค่ณุณัฐพชัญก์ล่าวถงึนัน้เชือ่มโยงกบัประเดน็ที่อาจารย์สุภางค์เสนอไว้
ในแงท่ีว่า่  ในงานวรรณศลิป์  ไมว่า่จะเป็นการสรา้งงานหรอืการวจิารณ์งานกใ็ชภ้าษา  ที่คนทัง้หลายอ่านออกเขยีนได ้ 
(ในแง่นี้ย ังขอไม่กล่าวถึงคุณภาพว่าดหีรอืไม่)  แต่ก็สามารถครอบครองคนนัน้ได้  ถ้ามองรูปนี้  ดว้ยเหตุนี้กระมงัที่
ในชว่งทีผ่า่นมาจะพบวา่การศกึษาในโลกของไซเบอรจ์งึไปรวมอยู่ทีว่รรณศลิป์  แต่พอกล่าวถงึในทศันศลิป์ ทศันศลิป์ก็
จะบอกวา่ม ี แต่ยงัไมส่ามารถบอกไดว้า่เป็นในรูปแบบใด  หรอืมาช่วยอะไร  หรอืท าให้เกดิอะไรกไ็ม่ค่อยรู ้ เพราะว่า
คนทัง้หลายไม่อาจท าในสิง่เดยีวกบัคนที่อยากเป็นนักเขยีนหรอืคนที่อยากเป็นนักวจิารณ์  เมื่อไม่ได้ใชป้ากพูดกใ็ช้
เขียน  ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกบัที่คุณณัฐพชัญ์กล่าวถึงเมื่อส ักครู่สมมุติว่าเป็นศิลปะการละคร  เวลานี้ก็ช่วยได้
เหมอืนกนั เพราะม ีyoutube ทีส่ง่เขา้มาเป็นจ านวนมาก  แต่กย็งัไมใ่ชส่ิง่ทีส่มบูรณ์ หรอืก่อให้เกดิการที่จะกลบัไปดูอีก
คร ัง้หนึ่ง หรือว่าวจิารณ์ต่อได ้ ในขณะที่คนที่ฟงัดนตรมีาแล้วมาเขียนบรรยาย  คนที่อยากจะโต้  ถ้าไม่ไดไ้ปดูมา
ดว้ยกนั หรอืว่าโต้กนัอยู่สองคน  คนอื่นที่ไม่ไดฟ้งัดว้ยกอ็าจจะไม่สามารถตอบโต้ได ้ ดว้ยเหตุนี้  ในสาขาอื่นจะท า
อย่างไร  เช่นในกรณีที่เขียนวจิารณ์ละคร และเขยีนบอกว่าอยากให้คนอื่นไปดูละครดว้ย  หรือว่านักเขียนที่เขยีน
วจิารณ์วรรณศลิป์  เขยีนแลว้ท าใหค้นอื่นอยากเขยีนบา้ง  เพราะเหน็วา่อย่างนี้ฉนักเ็ขยีนได ้ แลว้คนอื่นที่วจิารณ์ดนตร ี 
หรอืผูส้รา้งดนตร ี หรอืทศันศลิป์  การทีจ่ะน ารปูมาวจิารณ์กนัอยู่ในพื้นทีน่ี้จะท าอย่างไร  เนื่องจากในขณะนี้ยงันึกภาพ
ไมอ่อกวา่  โครงการทีอ่าจารย์สภุางคก์ล่าวถงึนัน้ เราจะท ากนัไดอ้ย่างไร  เพราะในความเป็นจรงิกม็กีารวจิารณ์ในรูป
ต่างๆ  ในลกัษณะต่างๆ หรอืการแสดงความคดิเหน็ในลกัษณะต่างๆ ที่ออกมาตรงนี้  และขณะที่มพีื้นที่เปิดให้อย่างนี้  
หรอืมโีอกาสที่จะเผยแพร่ความคดิตนเองไดอ้ย่างนี้  มผีลต่อการวจิารณ์ศลิปะบา้งจรงิหรอืไม่  และกลบัไปที่ผูส้รา้ง
หรอืไม ่ เพราะวา่งานเขยีนนวนิยายหรอืเขยีนออนไลน์กม็คีนต าหนิเรื่องนัน้  กท็ าให้นักเขยีนเรื่องนัน้ๆ เลิกเขยีนไป  
ทัง้ๆทีเ่ราเองกก็ าลงัจะวจิารณ์เขาเชน่กนั  จงึหมดโอกาสทีจ่ะวจิารณ์  หรอืว่าขณะที่จะวจิารณ์กพ็บว่านักเขยีนบอกว่า
ปรบัปรงุแลว้ตามทีม่ผีูแ้กไ้ขมาให้  เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาช่วยผูท้ี่ท างานวจิารณ์งานวรรณกรรมออนไลน์อยู่  โดยที่มี
เดก็เขยีนมา 3-5 ตอนกว็จิารณ์ให้  แมว้่าอ่านไม่รูเ้ร ื่องเลย  แต่บางเรื่องกว็จิารณ์ให้อยู่ด ี อีกทัง้ยงัมีบางเรื่องที่เขยีน
ใหมห่มดเลย  หรอืวา่เขยีนวา่ใหไ้ปอ่านเรื่องใหม่  เพราะว่าเรื่องนี้เลิกเขยีนแล้ว  จึงอยากทราบว่าในสาขาอื่นนัน้เกดิ
อะไร และอย่างไรบา้ง   
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อาจารย์อภริด ี  เกษมสุข กล่าวว่าในสาขาสถาปตัยกรรมนัน้  คิดว่าเทคโนโลยียงัไปไม่ถึง  แต่ก าลงัจะมา 
เชน่ 3D  movie ทีด่กูนัอยู่นัน้เริม่จะไดแ้ลว้  แต่วา่ยงัไมส่ามารถใสล่งไปในสือ่อเิลก็ทรอนิกสป์จัจุบนัอย่างแท้จรงิได ้ จึง
ขอพูดใน 3 ประเดน็เลยทัง้ผูส้รา้ง  ผูว้จิารณ์ และผูร้บังานว่า เวลาที่เราวจิารณ์งานทศันศลิป์  ซึ่งสถาปตัยกรรมเป็น
สว่นหนึ่งในนัน้  เราจะใชถ้่ายรปู และกเ็ขยีนวจิารณ์วา่ดหีรอืไมด่อีย่างไรกว็า่กนัไป  ประเดน็ส าคญักค็อืการรบั  การรบั
จะต้องเป็นประสบการณ์ที่เรยีกว่า  รบัในสภาพที่เกือบจะเสมือนจริงในโลกแห่งความเป็นจริง  ทีนี้ ในสาขาของ
สถาปตัยกรรมและทศันศลิป์  การรบัทีม่องผา่นสองมตินิัน้  มนัหลอกสารพดั  มมุในการมองกห็ลอก  แสงในการมองก็
หลอก  สใีนการมองกห็ลอก  ขณะนี้กร็อใหม้ ี3D มาแลว้ใสล่งไปใหไ้ด ้ นกัวจิารณ์กต็อ้งระวงัตวัวา่ผูร้บักจ็ะเห็นของจรงิ
ทีเ่กดิขึน้ในสภาะเกอืบเหมอืนจรงิ  ผา่นโลกไมเ่หมอืนจรงิ  แลว้นกัวจิารณ์กส็ามารถทีจ่ะพฒันาตวัเองไดอ้ย่างอตัโนมตัิ
เลย เมือ่ม ี3D มา แต่ตอนนี้ยงัมาไมถ่งึ 

อาจารย์ภทัรมองวา่ไซเบอรม์ขีอ้จ ากดั โดยเฉพาะในสายศลิปะ  ศลิปะการละคร และดนตรบีา้ง  แมว้่าจะมีสื่อ
ทีส่ามารถถ่ายทอดศลิปะเป็น 3D ออกมาได ้ แต่กแ็น่นอนว่ายงัไม่เหมอืนกบัที่เราไดไ้ปดูการแสดงในสถานที่จรงิ  แต่
อย่างน้อยตอนทีส่อนหนงัสอือาจารย์ภทัรกใ็ชเ้ป็นตวัชว่ยอย่างมาก (แต่ไมท่ราบวา่เป็นเพราะเหตุใดเดก็จงึไม่สนใจ) คอื 
download งานจาก youtube เป็นจ านวนมาก  ไม่ว่าจะงานของ Ibsan,  Brecht, Shakespeare เพราะในสมยัที่เป็น
นักเรยีน  ขณะที่เรยีนการละครกรกี  อาจารย์กใ็ห้ดูรูปในหนังสอืเพียง 3-4 รูปแต่ขณะนี้เมื่อไปสอนหนังสอื  กไ็ป 
download อะไรมาจ านวนมาก ซึ่งมแีมก้ระทัง่คลิปของมายาคอฟสก ี(Vladimir  Mayakovsky)และงานของนักการ
ละครรสัเซยี  กเ็อามาเป็นตวัชว่ยให้นักศกึษาได ้และรวมถึงเรื่องดนตรดีว้ย  เท่าที่ทราบตอนนี้ทางกลุ่มของคลาสสกิ
และแจ๊สกต็ัง้กลุ่ม และมกีารนัดมาเจอกนันอกรอบ  เชญิคุณอนันต์  ลือประดษิฐ์มาคุย  ซึ่งคดิว่ากน่็าจะมสี่วนช่วยใน
ฐานะทีอ่ยู่ตรงกลาง  

อาจารย์กติต ิ คงตุก  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในฐานะนกัดนตรแีละอาจารส์อนดนตรไีทยวา่ ถา้มองในแง่ของ
นกัวจิารณ์  การสรา้งหรอืถ่ายทอดงานศลิปะ ผูส้รา้ง  ผูถ้่ายทอด  และผูร้บัจะมกีารวจิารณ์ที่ซ้อนๆ กนัอยู่  ตวัอย่าง
จากวฒันธรรมการแต่งเพลงในดนตรไีทย หรอืการถ่ายทอดเพลงจะมเีพลงอยู่กลุ่มหนึ่ง  ซึ่งอาจารย์กติติเห็นว่าเป็น
เพลงกลุ่มใหญ่มากทีศ่ลิปินจะน างานชิน้หนึ่งมาสรา้งเป็นงานชิ้นใหม่  เช่น  ถ้ามเีพลงอยู่หนึ่งเพลงและน าเพลงนัน้มา
ท าเป็นเพลงใหม่  โดยผูกสัญลักษณ์อะไรไว้หลายๆ อย่าง  เพื่อให้เห็นว่ามีความสมัพันธ์กนัอย่างไร ทัง้ในแง่
ความหมาย  อารมณ์  ความรูส้กึ  เพราะฉะนัน้ศลิปินผูส้รา้งเองกต็อ้งตคีวามตัง้แต่การคดิวา่จะถ่ายทอดออกมาอย่างไร
ใหง้ามทีส่ดุ   ตวันกัดนตรทีีอ่าจจะเป็นผูส้รา้งเอง หรอืเป็นศลิปินทีบ่รรเลง  แต่ไมไ่ดแ้ต่งเอง  กต็อ้งตคีวามเพลงนัน้เพื่อ
ถ่ายทอด  ผูร้บัเองกจ็ะตอ้งเขา้ใจสญัลกัษณ์อะไรบางอย่างเพื่อจะไดเ้ขา้ใจความหมายโดยตรงวา่  เพลงนี้ถูกสรา้งขึ้นมา
ในลกัษณะใด  เพื่ออะไร  อย่างไร  กล่าวอย่างงา่ยๆ กค็อืดนตรไีทยเป็นองคค์วามรูท้ี่สมัพนัธ์กนัอยู่ของคนทัง้สามกลุ่ม  
เพราะฉะนัน้ในการวจิารณ์  และดว้ยธรรมชาติของดนตรไีทยที่มกัจะไม่มกีารจดบนัทึกแบบลายลกัษณ์  ส่วนใหญ่จะ
เป็นการถ่ายทอดกนัดว้ยมุขปาฐะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรยีนการสอน  ดงันัน้  การท าวจิยัหรอืการเขยีนต ารา
ในปจัจจุบนักจ็ะพบว่าเอกสารในดา้นนี้มไีม่มากนัก  เพราะฉะนัน้อาจารย์กติิตจึงมองว่าการวจิารณ์ในดนตร ี การน า
เพลงเพลงหนึ่งมาท าเป็นอกีเพลงหนึ่ง  ซึง่เป็นวฒันธรรมการแต่งเพลง  ซึง่เพลงใดทีรู่ส้กึวา่ด ี ศิลปินหรอืนักแต่งเพลง
ทีน่ าเพลงนัน้มาแต่งใหม่กจ็ะมลีกัษณะการวจิารณ์อยู่ดว้ย  เช่น  สมมุติว่ามศีลิปินที่แต่งเพลงทยอยในแล้วไดร้บัการ
ยอมรบัวา่เป็นเพลงทีด่มีาก  แลว้อกีคนหนึ่งแต่งทยอยนอกเพื่อแกก้นั  ในตวัเพลงนัน้จะมสีญัลกัษณ์ที่สะท้อนว่า “นี่ได้
น าวรรคทองของในเพลงๆนัน้มาขยายใหม”่ ดว้ยเหตุนี้ ผูฟ้งัทีม่คีวามรู ้หรอื “ฟงัถงึ” ข ัน้หนึ่งกจ็ะเขา้ใจวา่ขโมยตรงนี้มา
เพื่อจะฉายใหม ่หรอืเพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ ดกีวา่ หรอื “เจ๋ง” กวา่นะ หรอืแสดงใหเ้หน็วา่ “ของคณุเจ๋งมาก ผมขอยมืมาใช”้
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หรอืมองอกีมมุหนึ่งกอ็าจจะเป็นวฒันธรรมของการให้เครดติ  กตญัญูรูคุ้ณกนัว่าเอาตรงนี้มาใชเ้ป็นเพลงใหม่  ในแง่นี้
อาจารย์กติตมิองวา่นี่คอืการวจิารณ์ของผูป้ระพนัธ์  

 สว่นการวจิารณ์ของนกัดนตร ี ถา้หากผูใ้ดมโีอกาสไดดู้ภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง” กจ็ะเห็นว่า  ทุกคร ัง้ที่ข ึ้น
เวท ีทีเ่ขาเรยีกวา่ “ประชนั” หรอื “ประกวด” หรอื “ประลอง”  นัน้ การทีน่กัดนตรไีปนัง่คู่กนั  หรอืวงสองวงมานัง่คู่กนัก็
เป็นการวจิารณ์กนัอยู่ในทีว่า  ถ้าคนๆหนึ่งตีระนาดเอกเพลงนี้  อีกคนกต็้องคดิแล้วว่าเราจะแกเ้ขาอย่างไร  ลกัษณะ
การแกต้รงนี้ คอื การจะแกด้ว้ยเทคนิค หรอืวา่จะแกด้ว้ยเพลง  คอืเมื่อคุณเล่นเพลงข ัน้นี้มา กไ็ม่สามารถเล่นเพลงข ัน้
ต ่ากว่านี้ได ้ แต่ต้องให้เหนือกว่าหรอืเท่ากนั  หรอืในบางตอนของภาพยนตร์  พระเอกของเรื่อง หรอืนายศรถึงคิด
วธิกีารบรรเลงขึน้มาใหม ่ นัน่กเ็ป็นภมูปิญัญาของการวจิารณ์อย่างหนึ่งว่า  ในเมื่อขุนอินตีมาขนาดนัน้  ตวัเองสูไ้ม่ได ้ 
แลว้คนทีน่ัง่ดอูยู่กร็อทีจ่ะวจิารณ์วา่ตวัเองก าลงัจะแย่  จะด ี หรอืวา่จะน าเสนออะไรใหม่ๆ    ปญัญาตรงนี้กเ็กดิเพราะว่า
เดีย๋วจะต้องถูกวจิารณ์ หรือตวัเองจะต้องวิจารณ์คนที่ต ัง้มาแบบนี้อย่างไร จึงคิดวธิีการตีแบบใหม่  ซึ่ง ณ ขณะนัน้
อาจจะมบีางคนยอมรบั  บางคนไมย่อมรบั  แต่กท็ าใหเ้กิดภูมปิญัญาจนกระทัง่บดันี้กย็งัใชก้นัอยู่  นัน่กห็มายความว่า
ในตวัศลิปินกม็กีารวจิารณ์   

ขณะเดยีวกนัผูด้กูจ็ะมกีารวจิารณ์ดว้ย  ถา้ถูกใจกป็รบมอื  ให้เงนิ  ให้พวงมาลยั   ซึ่งเป็นวฒันธรรมที่เขา้ถึง
งา่ย  และในวฒันธรรมสมยักอ่นนัน้  ผูฟ้งัเองกต็อ้งเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งเขา้ใจสว่นหนึ่งวา่เพลงทีด่คีอือะไร  วธิกีารของใหม่มา
ท าเกา่  ของเกา่มาท าใหม ่ ของฉนัไปเธอ  ของเธอไปฉัน  ซึ่งหมุนเวยีนกนัไปกต็้องอาศยัผูท้ี่จะเขา้ใจดว้ยถึงจะเลือก
ปรบมอืใหใ้ครดงักวา่กนั  เพราะฉะนัน้ในแง่ความสมัพนัธ์ผูส้รา้ง  ผูถ้่ายทอด  และผูร้บั กจ็ะวจิารณ์กันอยู่ในทีอย่างนี้
ตลอด  

แต่ถ้ามองในแง่ลายลักษณ์  อาจารย์กิตติมองว่าในแง่ความหมายแฝงบางประการของการวิจารณ์ เช่น  
อาจจะมงีานเขยีนทีย่กย่องวา่คนนี้เล่นดอีย่างไร  หรอืมขีอ้เดน่ตรงไหน  ซึง่มีค่อนขา้งน้อยในดนตรไีทย  แต่อีกวธิีการ
อกีอนัหนึ่ง  คอื เมือ่เหน็ชือ่  เชน่ พระสรรเพลงสรวง  พระยาเสนาะดุรยิางค์  หรอื หลวงประดษิฐ์ไพเราะ  บางทีราช
ทนินามทีถู่กบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์กค็อืการวจิารณ์นกัดนตรดีว้ยส่วนหนึ่ง  กล่าวคอืการที่เป็นศลิปินที่มฝีีมอืกต็้องมี
คนดงึไปเขา้สงักดั  อาจเป็นการสะสมนกัดนตรเีพื่อแสดงสถานภาพทางสงัคมของตนเองว่าเหนือกว่าอย่างไร  เวลามา
เจอกนั  วงนี้ชนะ  วงนี้แพ้  แพ้นักดนตรโีดนไล่ออก  เพราะฉะนัน้  คนที่เก่ง ชนะบ่อยๆ  จากหลวงกข็ึ้นมาเป็นพระ  
จากพระกข็ึ้นมาเป็นพระยา   ถ้าแค่มองชื่อก็พอที่จะนึกภาพออกว่า  ศิลปินกถ็ูกวจิารณ์ผ่านยศฐาบรรดาศกัดิด์ว้ย
เหมอืนกนัวา่คณุเกง่นะ  คณุเป็นถงึพระยาดว้ยสว่นหนึ่ง 

ถา้มองถึงเรื่องวฒันธรรมการวจิารณ์ตามแผนภูมทิี่ส่งให้  ที่ม ี“แดนกลาง” ซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นการสรา้ง
พื้นที่อีกระบบที่ถูกออกแบบไวแ้ล้ว   อาจารย์กิตติมองว่าในช่วงต้นของแดนกลาง  แน่นอนว่า ผูส้ร้าง  ผูถ้่ายทอด  
ผูร้บั  ตอ้งมสีว่น  และตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในระดบัหนึ่ง  ท างานกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี  สามารถ
ออกแบบ สรา้งพื้นที ่ อาจารย์กติตมิองเหน็ว่ามนี้อยมากที่คนที่เป็นสุดยอดนักดนตรไีทยจะมคีวามรูใ้นการสรา้งพื้นที ่ 
เพราะฉะนัน้การท างานโลกไซเบอร์จึงเป็นการท างานร่วมกนัของคนสองกลุ่ม  ในเบื้องต้นเมื่อสรา้งแดนกลางขึ้นกจ็ะ
ขยายไปสูว่ฒันธรรมเสมอืจรงิ คอืวงใหญ่  เริม่แรกอาจจะมผีูรู้ท้ ัง้สองดา้นท างานรว่มกนั  แต่พอขยายออกไป  ซึ่งขอ้ดกี็
คอืรวดเรว็  สะดวก  ตอบสนองความตอ้งการไดง้า่ย  พอขยายออกไป แน่นอนว่าผูไ้ม่รูแ้ละอยากรูก้จ็ ะเขา้มา   ผูไ้ม่รู้
แสดงวา่ตนรูก้เ็ขา้มา  และผูท้ีรู่จ้รงิๆ กเ็ขา้มา  เพราะฉะนัน้จะมกีลุ่มทีก่วา้งขึน้   แต่ลกัษณะการวจิารณ์ที่สะท้อนไปมา
ทัง้สามกลุ่มระหว่างผูส้รา้ง  ผูถ้่ายทอด และผูร้บั   อาจารย์กติติมองว่านี่เป็นการสื่อสารที่จ ากดัลง  ความละเอียดจะ
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น้อยลง  เพราะการนัง่ดดูนตรจีรงิๆ กไ็มเ่หมอืนกนัการดผูา่น youtube  บรรยากาศการวจิารณ์  วพิากษ์ กจ็ะแห้งลงไป  
ความละเอยีดลออกจ็ะลดลงไป  เพราะฉะนัน้สงัคมไซเบอรด์ใีนแงข่องการเผยแพรอ่ย่างรวดเรว็   แต่ถา้จะใหว้จิารณ์กนั
จรงิๆ นัน้กม็ขีอ้เสยีซ่อนอยู่  เพราะวา่มลีกัษณะคลา้ยกบั fast food คอืเขยีนสัน้ๆ  ซึง่การเขยีนสัน้ๆ กไ็ดอ้ะไรสัน้ๆ  ดู
วเิดโอกไ็ดอ้ะไรแหง้ๆ และเอามาแลกเปลีย่นกนัไปมา  เขา้ใจนิดๆ  วจิารณ์กเ็หมอืนกบัว่าดูจากเปลือก  หรอืดูจากการ
วจิารณ์ข ัน้ทีส่อง   ข ัน้ทีส่ามแลว้  โลกเสมอืนจรงิจงึน าไปสูว่ฒันธรรมมขุปาฐะทีค่วามละเอยีดลออลดน้อยลง  แต่ขอ้ดกี็
คอืดนตรไีทยเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ แต่รูจ้กัผดิหรอืถูกอีกเรื่องหนึ่ง อาจารย์กติติเห็นว่า ถ้าจะศกึษาเรื่องการวจิารณ์จรงิๆ  
ในฐานะทีน่กัดนตร ีและจาการสอบถามเพื่อนทีเ่ป็นนกัดนตรวีา่  นักดนตรชีอบที่จะถูกวจิารณ์หรอืไม่  ทุกคนต่างบอก
วา่ชอบ แต่อยากถูกวจิารณ์จากผูท้ีเ่ป็นนกัวจิารณ์  เพราะวา่บางครัง้กจ็ะมบีางกลุ่มแปลกๆ ที่เขา้ไปกล่าวถึงอย่างไม่ด ี 
ซึง่ท าใหเ้สยีก าลงัใจ  หรอืเมือ่ขึน้ไปเล่นบนเวทกีจ็ะคดิมากกม็ ี หากเป็นไปไดท้ี่จะสรา้งคลินิกหรอืสรา้ง salon ขึ้นมาก็
น่าจะมสีกัเวบ็หรอืสกัพื้นทีห่นึ่งทีเ่ขา้มาอ่านแลว้มขีอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้และแขง็แกรง่จรงิๆ  

อาจารย์อคัคภาคกล่าวถึงความรูส้กึส่วนตวัเพิ่มเติมว่า  เมื่อกล่าวถึงสื่อไซเบอร์หรอืสื่ออินเทอร์เน็ตนัน้  ไม่
สามารถทีจ่ะอธบิายไดค้รบถว้นในทุกแงม่มุมของโลกไซเบอร ์ เพราะวา่โดยลกัษณะสือ่มชีอ่งทางหลายอย่าง เช่น แชต  
เวบ็บอรด์  บลอ็ก youtube ซึง่ต่างกม็ลีกัษณะเฉพาะของตน  ดว้ยเหตุนี้  โดยส่วนตวัเมื่ออธิบายถึงไซเบอร์ออกไป  ก็
จะรูส้กึวา่พูดอย่างกข็าดอกีอย่าง หรอืขาดไปหลายอย่าง และไมส่ามารถมองใหเ้หน็ในทุกมติพิรอ้มกนัได ้

ในขณะนี้เราก าลงักล่าวถึงการวจิารณ์  ซึ่งเป็นงานล าดบัที่สอง  คอืต้องมตี้นแบบก่อน  และพบว่าต้นแบบ
หลายอย่างเป็นanalog  ไม่สามารถเป็นดิจิตอลหรอืไซเบอร์ได้   เช่น งานสถาปตัยกรรม  งานประติมากรรม  เช่น  
ดนิสอแท่งนี้เทื่อถ่ายคลิปวิเดโอออกไปก็จะเห็นแค่ภาพดินสอที่วางอยู่เฉยๆ  โดยที่เราไม่สามารถเห็นดนิสอด้ วย
ประสาทสมัผสั   ซึ่งในแง่นี้ อาจารย์อคัคภาคคดิว่าโลกไซเบอร์ไม่อาจตอบสนองได ้ แมก้ระทัง่ว่าในอนาคตจะม ีVR 
หรอื virtual reality ทีใ่ชว้ธิสีวมหวั ซึง่ทุกวนันี้มไีวเ้พื่อรกัษาผูป้่วยโรคจิต  อย่างไรกด็ ี โลกไซเบอร์จึงเป็นโลกเสมอืน
จรงิทีไ่มใ่ชโ่ลกจรงิ  งานในพรมแดนของศลิปะทีเ่ป็นงานจติรกรรม  ประตมิากรรม  ละครเวที เมื่อน ามาสื่อผ่านคลิปใน
โลกไซเบอรก์ไ็มเ่หมอืนกบังานตน้แบบแลว้  เนื่องจากวา่มติบิางอย่างหายไป  นี่คอืปญัหาและขอ้จ ากดัของโลกเสมอืน
จรงิ  ซึง่เป็นขอ้จ ากดัทีอ่ย่างไรกแ็กไ้มไ่ด ้ เพราะวา่เป็นโดยธรรมชาตขิองงานศิลปะ ฉะนัน้การวจิารณ์งานศลิปะที่ต้อง
อาศยัประสาทสมัผสัของมนุษย์ในโลกความเป็นจรงิ  อย่างเช่นงานจิตรกรรม บางครัง้เราอาจจะต้องดูงานจิตรกรรม
แมก้ระทัง่ฝีแปรง หรอืว่าองค์ประกอบบางอย่างที่พอถ่ายภาพ หรอืท าเป็นคลิปแล้วไดล้ดทอนศกัยภาพทางประสาท
สมัผสัของมนุษย์ไป ซึ่งในแง่นี้กส็ าคญั และอีกประเด็นหนึ่งคือ หากไม่มีประสบการณ์ร่วมกนัในเรื่องงานต้นแบบ  
บางครัง้กอ็าจจะพูดกนัยากดว้ยเชน่กนั 

อาจารย์ธเนศแสดงความเหน็วา่มอียู่ 2 ระดบั  ระดบัแรกกค็อื  ทางศลิปะต่างๆ ซึ่งต้องมปีระสบการณ์ตรงกบั
ตวังานศลิปะนัน้ๆ จรงิ  ไซเบอรเ์ป็นแคพ่ื้นที่เท่านัน้เอง   ซึ่งเราจ าลองมาอีกทีหนึ่ง  กจ็ะมขีอ้ดอ้ยอยู่แล้ว  และตามที่
กล่าวถึงดนตรไีทยนัน้กเ็ป็นการวจิารณ์ในทางหนึ่งที่กวา้งมาก  โดยส่วนตวั อาจารย์ธเนศคดิว่าการวจิารณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างมหาศาลกค็อื  วธิีคดิแบบตะวนัตกที่มกีารวเิคราะห์ แยก และการประเมินต่างๆ  ซึ่งอาจไม่เฉพาะแต่
การประเมนิในแงก่ารประเมนิคณุคา่เท่านัน้  และจากการที่ไดร้่วมกบัโครงการนี้กพ็บว่าเปิดความหมายของค าว่าการ
วจิารณ์ไวก้วา้งมาก  แต่ว่าการวจิารณ์ที่มกีารแยกหมวดหมู่  วเิคราะห์ และบอกว่าอนันี้คืออะไรๆ ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว
บางครัง้ก็พบว่าได้เปิดมุมมองให้กบัตวัเองให้ไปสู่เรื่องหนึ่งๆ ดงัเช่นในกรณีของพวกหลกัโครงสร้างที่ไม่สนใจเรื่อง
คณุคา่  แต่สนใจเรือ่งสือ่สารอะไร  แลว้ใชว้ธิอีย่างไร  ซึง่กม็ปีระโยชน์  อาจารย์ธเนศคดิว่าสิง่ที่ขาดคอืแบบนี้  และใน
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โลกเสมอืนจรงิกเ็ป็นเพียงแค่ชุมชนที่แสดงความเห็นกนัแบบ “บา้นๆ” แบบเราคุยกนัที่อยู่ “รมิถนน” ซึ่งเป็นพื้นที่แต่
เป็นพื้นทีอ่กีแบบหนึ่ง  ซึง่ยงัไมเ่กดิการวจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะท าใหเ้กดิความกา้วหน้าในทางความรู ้

ผูช้ว่ยศาตราจารย์ ดร.  รงัสพินัธุ์  แขง็ขนั กล่าววา่เมือ่ยอ้นกลบัไปดโูจทย์เก่า และจากการอภปิรายที่ผ่านมา
พบวา่บรบิทของศลิปะบางประเภทซึง่อาจจะรวมถึงคนที่ไม่คดิว่าจะเขา้ไปอยู่ในโลกไซเบอร์ดว้ย  เพราะว่าเราไม่เคย
ถามวา่คนกลุ่มหนึ่งทีไ่มค่ดิจะเขา้ไปอยู่ในโลกไซเบอรน์ัน้เขามเีหตุผลอะไร    นอกจากนี้ยงัคดิว่าในกรณีของศลิปะบาง
ประเภททีเ่ป็นเรือ่งของทกัษะ  ประสบการณ์ทีอ่ยู่กบัตวับคุคล  คนกลุ่มหนึ่ง  คนชว่งอายุหนึ่ง  ซึ่งไม่คดิว่าจะเขา้ไปอยู่
ในโลกไซเบอรแ์ลว้  แต่เขามองบางอย่างออก  ถา้เราไมค่ดิวา่มคีนกลุ่มนี้อยู่กจ็ะไมม่พีื้นที่แดนกลางในความหมายหนึ่ง  
ซึง่ในโครงการนี้ถา้พจิารณาจากแผนภมูทิีเ่ป็นรปูวงกลมซอ้นกนันัน้  อาจารย์รงัสพินัธุ์คดิวา่แดนกลางที่ว่าอาจจะต้องมี
แดนกลาง 2 อย่าง  แดนกลางทีห่นึ่งคอื แดนกลางทีอ่ยู่ในโลกไซเบอร์เอง  ซึ่งขอ้มูลหลายๆ อย่างที่อยู่ในโลกไซเบอร์
เองกเ็ถยีงกนัไปมา  และยงัหาค าตอบไม่ได ้ กต็้องถือว่านี่คอืแดนกลางอย่างหนึ่ง  และแดนกลางอีกอย่างหนึ่ง  คอื  
แดนกลางระหวา่งโลกไซเบอร ์กบัโลกทีอ่ยู่ขา้งนอก  ในกรณีนี้สิง่ทีน่่าห่วงกค็อื หากวา่เราลืมคดิถึงคนที่ไม่ไดอ้ยู่ในโลก
ไซเบอร ์ แลว้เขามคีวามจรงิของเขาอยู่  กจ็ะไมม่ขีอ้มลูทีไ่ปสรา้งเป็นแดนกลางระหวา่งโลกสองโลกนี้ 

อาจารย์ชมยัภรกล่าววา่ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัผลกระทบของโลกไซเบอร์ที่มตี่อการวจิารณ์  ก่อนหน้านี้ขณะที่
ท าโครงการวจิ ัย “การวจิารณ์ในฐานพลังทางปญัญาของสงัคมร่วมสมยั”  ที่ยงัเปิดหน้าวจิารณ์ในขวญัเรอืนอยู่นัน้  
ขณะนัน้สามารถเขยีนบทวจิารณ์เป็นลายลกัษณ์และกส็ามารถเขยีนวจิารณ์ไดย้าวถึง  5  หน้าA4 ที่ลงพิมพ์ทุก 15 วนั   
และชัว่วนิาทเีดยีวทีต่ดัสนิใจปิด  เพราะวา่คนสง่งานวจิารณ์มาไมท่นั  และขณะนัน้อาจารย์ชมยัภรกร็บัต าแหน่งนายก
สมาคมนกัเขยีนฯ แลว้ และงานกม็าก  ตอนนัน้เมือ่บรรณาธกิารทวงต้นฉบบัและไม่มตี้นฉบบัอยู่ในมอืเลย  และคดิว่า
ตอ้งไปเขยีนเอง  ณ วนิาทนีัน้คดิวา่เมือ่ไมม่คีนเขยีนแล้ว  งานก็มาก  กเ็ลยบอกบรรณาธิการไปว่าขอปิดหน้าวจิารณ์
ชัว่คราว  พอบอกเสรจ็  วนัรุง่ขึน้มผีูส้่งบทวจิารณ์มาให้ 3 ฉบบั  แต่บรรณาธิการเขาบอกว่าเขาปิดไปแล้ว  เพราะว่า
ตอนนัน้เขาก าลงัปิดตน้ฉบบั  จงึท าใหห้น้าวจิารณ์หายไป  และปรากฏวา่หลงัจากนัน้หน้าวจิารณ์กห็ายไปหมดเลย  ซึ่ง
ประหลาดมากในแง่นี้ไม่ใช่ว่าขวญัเรอืนเป็นตัวน า   แต่หมายความว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นพรอ้มกนั  คอืโลก
วจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์มอียู่เป็นประจ า ไมว่า่จะในกรุงเทพธุรกจิ  หรอืเล่มอื่นๆ กปิ็ดตามกนัไป  จนท าให้คดิว่าหน้า
วจิารณ์ในสือ่สงิพมิพ์อวสานจรงิๆ  จนคดิวา่น่าจะถงึเวลาจรงิๆ  ขณะเดยีวกนัในหน้าไซเบอรจ์ะปรากฏเป็นบล็อก  และ
คุณภาพไม่ไดเ้กดิจากลกัษณะที่เราแชต็ หรอืไม่ไดเ้กดิจาก facebook  แต่เกดิจากคนที่อยากจะท างานวจิารณ์จรงิๆ 
และกเ็ขยีนลงไปทุกวนัๆ กจ็ะมคีนท าบลอ็กแบบนี้ ดงัเชน่คร ัง้หนึ่งทีโ่ครงการตามหาคณุภาณุ  ตรยัเวช  ซึ่งเป็นเจ้าของ
บลก็วจิารณ์วรรณกรรมและเขยีนวจิารณ์ถงึหนงัสอืประมาณ 200 เล่ม  ซึง่ลกัษณะแบบนี้ปรากฏวา่เราไมไ่ดเ้จออกี  

พอถึงปีนี้ก็ผ่านมา 3 ปี หลังจากที่เราปิดหน้าวิจารณ์ไป  สกุลไทยก็อยากจะเปิดหน้าวิจารณ์ขึ้นมา  
เนื่องจากว่าคุณนรภีพ สวสัดริกัษ์ เป็นเลขาธิการสมาคมนักเขยีนฯ  เนื่องจากว่าสมาคมนักเขยีนฯ ท าเรื่องการอ่าน  
การเขยีน   การวจิารณ์  เพราะฉะนัน้การวจิารต์อ้งมาแลว้ปีนี้  คณุนรภีพกเ็ตรยีมทีจ่ะเปิดหน้าวจิารณ์ให้ที่สกุลไทยครัง้
แรกบอกว่าให้หน้าครึง่  กค็ือ 5 หน้า A4 เป็นอย่างน้อย  อาจารย์ชมยัภรกบ็อกนักวจิารณ์ไวป้ระมาณ 15 คน นัก
วจิารณ์คนแรกก็ส่งมาเลยทันทีประมาณ 7 หน้า A4 พอคุณนรภีพได้ต้นฉบบัไปก็สารภาพว่าไม่สามารถลงให้ได ้ 
เพราะวา่ไมม่หีน้าแลว้ หน้าทีเ่หลอือยู่คอืประมาณหนึ่งหน้าครึง่ของ A4  นี่คอืปญัหาใหญ่มากทีจ่ะเขยีนให้เป็นเรื่องเป็น
ราวอย่างทีอ่าจารย์ธเนศตอ้งการ  เพราะวา่พื้นทีข่นาดหน้าครึง่ทีไ่ดร้บันี้ไมส่ามารถวจิารณ์ได ้ ขณะนี้จึงเป็นปญัหาเรา
วา่ทางสกลุไทยกร็อตน้ฉบบั  ซึง่เขาจะรอใหไ้ด ้5 ฉบบัเพื่อจะเตรยีมให้พรอ้มก่อนที่จะเริม่ลง  แต่ปรากฏว่าต้นฉบบัก็
ไมม่าแลว้  เชน่ในกรณีของอาจารย์ชฎารตัน์ สุนทรธรรม  กส็่งมาแล้วกร็ าพนัว่าเขยีนยากกว่า 3 หน้าอีก  ตอนนี้เลย
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กลายเป็นวา่ผลกระทบทีไ่มท่ราบว่าเป็นผลกระทบจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะเสพงานสัน้ๆ  หรอืว่าอยากจะ
วจิารณ์ให้สบายๆ  กก็ลายเป็นว่าท าให้หน้าวจิารณ์ปิดไปเองโดยอัตโนมตัิ  แล ะพอจะมาเปิดใหม่ก็เกดิปญัหาซ้อน
ขึ้นมา เพราฉะนัน้คงต้องช่วยกนัคดิว่าถ้าเมื่อไรที่มีหน้าน้อยลง  เราจะวจิารณ์อย่างไรให้มคีุณภาพ  โดยส่วนตวัก็
พยายามชว่ยคดิ ไมว่า่จะเป็นการตดัประเดน็  เปลี่ยนชื่อคอลมัน์จากเดมิที่คดิชื่อไวใ้หญ่มากเลย คอื “เวทีวจิารณ์”  ก็
เปลีย่นเป็น “ระเบยีงวจิารณ์”  เพราะว่าไดแ้คร่ะเบยีงที่เป็นส่วนหนึ่งของบา้นเท่านัน้เอง  เพื่อให้สอดคล้อง และกท็ า
ประเด็นให้เล็กลง เพื่อให้ไดป้ระเด็นที่มีเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกนัต้องขึ้นอยู่กบัผู้ที่ควบคุมด้วย  หาก
บรรณาธกิารมองเหน็ความส าคญัของการวจิารณ์  ซึง่บรรณาธกิารไมไ่ดม้องเหน็ดว้ยตวัเองอย่างเดยีว  แต่เขาเห็นจาก
การผลกัดนัดว้ย  ในขณะเดยีวกนัเขาเองกต็อ้งไปต่อสูก่บันายทุน  ซึง่หน้าววจิารณ์นี้กย็งัมกีารยื้อกนัอยู่ในสกุลไทยว่า
นายทุนจะยอมหรอืไมท่ีห่น้านี้จะกลายเป็นหน้าวจิารณ์  เพระวา่สิง่ทีเ่ขาตอ้งการคอืโฆษณาหนงัสอืตวัเองทีเ่ขาพิมพ์เอง 
โดยทีไ่มต่อ้งไปยุ่งกบัใคร   ซึง่บรรณาธกิารกย็นืยนัวา่มหีนงัสอืคนอื่นอีก  และมหีนังสอืในโลกนี้อีก ซึ่งต้องใส่ตรงนี้ให้
ได ้ และขวญัเรอืนกไ็ม่มหีน้าให้เปิดแล้ว  ดงันัน้  ลกัษณะของการวจิารณ์ที่เกดิขึ้นในปจัจุบนันี้  ซึ่งเราต้องการมาก 
หลงัจากภาวะความขดัแย้งทางการเมอืง  ซึ่งคดิว่าต้องแกด้้วยการวจิารณ์    เพื่อให้คนอื่นยอมรบัความเห็นที่เป็น
ความเหน็ทัว่ไป ไม่ใช่รบัแต่ของตวัเอง  เราจึงต้องท าให้โลกการวจิารณ์เขม้แขง็ขึ้น กป็ระสบปญัหาเกีย่วกบัหน้าสื่อ
สิง่พมิพ์ และกป็ระสบปญัหาว่าบล็อกที่มคีุณภาพทัง้หลายไม่ค่อยจะไดท้ ากนั  เพราะฉะนัน้คดิว่าโครงการฯน่าจะไป
สรา้งจุดนี้ใหม้ากขึน้  อาจจะมกีารจดัประกวดบลอ็กการวจิารณ์ทีม่คีณุภาพ     

คณุณัฐพชัญ์กล่าวเสริมว่าเรื่องการประกวดบล็อกนัน้ทางพันทิปท าอยู่   ซึ่งเขาประกวดบล็อกประเภท
บนัเทิง  และคนที่ชนะคือบล็อกของคนที่วจิารณ์ภาพยนตร์  ซึ่งมคีนไปอ่านจ านวนมาก จนได้รบัการโหวดให้เป็น 
popular vote และกน็ับว่ามคีุณภาพดว้ยส่วนหนึ่ง  เพราะว่าคนที่ไปโหวตกม็กีารวจิารณ์กนัดว้ย  แต่กไ็ม่ไดเ้ป็นการ
ตดัสนิดว้ยคณาจารย์ทีท่รงคุณวุฒ ิแต่เป็นการตดัสนิของมหาชน  ซึ่งมหาชนอาจเป็นทัง้กลุ่มที่เป็น mass และกลุ่มที่
เป็น cream  

ในกรณีที่อาจารย์ชมยัภรกล่าวถึงพื้นที่จ ากดัและไม่จ ากดันัน้  ซึ่งดูเหมอืนว่าตอนนี้ เราต้องการพื้นที่ในสื่อ
สิง่พมิพ์  เพราะมองวา่พื้นทีด่งักล่าวจ าเป็น  แต่กถ็ูกจ ากดั  ในขณะทีพ่ื้นทีไ่ซเบอรไ์มถู่กจ ากดั  แต่อาจจะไม่ถูกยอมรบั 
คณุณัฐพชัญ์มองการข้ามไปมาน้ี และคิดรูปแบบได้อย่างหน่ึง  ซ่ึงตวัเองกไ็ด้ท าอยู่   เพราะถ้าเขียนวิจารณ์
ละครเวทีจริงๆ กเ็ขียนประมาณ 3-4 หน้ากระดาษ A4  แต่ขณะทีเ่ขยีนให ้a dayบรรณาฑกิารจะโทรมาย ้าว่าให้พื่น
ที่แค่หน้าครึง่เท่านัน้  และงานเขียนที่ส่งไปกถ็ูกตัดออกทุกครัง้เพราะจะส่งไป 2 หน้าเสมอ บางครัง้เมื่อเขียนงาน
วจิารณ์เรือ่งหนึ่งกเ็กดิความคดิวา่อยากชวนคนไปดดูว้ย  ขณะเดยีวกนักอ็ยากเขยีนลง a dayดว้ย แต่การที่จะเอางานที่
เขยีนลงในบลอ็กแลว้ไปสง่ a day กเ็ป็นสิง่ทีไ่มส่มควรท า   จงึคดิรปูแบบการเขยีนใหมข่ึน้มา  โดยเขยีนเป็นบทวจิารณ์
สัน้ๆ ในบลอ็ก และเขยีนต่อวา่อ่านต่อใน  a day ฉบบันี้ๆ  ขณะเดยีวกนัเมือ่เขยีนใน a dayกเ็ขยีนว่าอ่านฉบบัเต็มไดท้ี่
บลอ็กนี้  ในกรณ้ีนี้ถอืเป็นการขา้มกลบัไปกลบัมาระหวา่งการทีเ่ราตอ้งการพื้นที ่ แต่ในโลกความจรงิไม่มพีื้นที่   แต่ใน
โลกไซเบอรเ์รามพีื้นที ่ แต่เราบอกวา่พื้นทีน่ี้ไมม่คีนเขา้ถงึ  เหตุใดเราจงึไมห่าทางเชือ่มสองโลกนี้เขา้ดว้ยกนั    

อาจารย์ชมยัภรอยากทราบว่าการที่เขยีนว่าให้ไปอ่านฉบบัเต็มได้ที่บล็อกนัน้a dayจะยอมหรอื เพราะว่า
หนงัสอืเล่มอื่นอาจจะไม่ยอม  คณุณัฐพชัญ์กล่าวว่า  a dayสนับสนุนให้นักเขยีนลงอีเมล์  บล็อกหรอืเวบ็ไซต์ในการ
ตดิต่อของตนใหผู้อ้่านทราบดว้ย  ดว้ยเหตุนี้จงึน าเวบ็ไซต์ของตนไปใสไ่ว ้และแจ้งว่าหากอยากอ่านเพิ่มเติมกส็ามารถ
เขา้ไปอ่านได ้ คณุณัฐพชัญเ์หน็ว่าบรรรณาธิการ a dayเหน็ข้อจ ากดัในเรื่องพื้นท่ีว่ามีไม่เพียงพอ  เพราะเคยมี
การหารือกนัหลายครัง้ว่าจ านวนหน่ึงหน้าครึ่งไม่เพียงพอต่อการวิจารณ์   ขณะเดียวกนับรรณาธิการกต้็อง
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ตอบโจทยข์องนายทถุด้วย  แต่อย่างไรกดี็ บรรณาธิการกช่็วยพูดกบันายทุนให้  ในแง่น้ี คณุณัฐพชัญ์เห็นว่า
เราควรท่ีจะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  โดยการท าคลา้ยภาพยนตรต์วัอย่าง  หรอืว่าท าในลกัษณะที่เป็นการเชญิ
ชวนคนให้เขา้ไปใชพ้ื้นที่สาธารณะให้มกีารพูดถึงกนัมากขึ้นและเพื่อให้เขา้ถึงไดม้ากขึ้นดว้ย  การท าเช่นนี้ท าให้เรา
ไมไ่ดล้ะทิ้งขา้งใดขา้งหนึ่ง  แต่เป็นการทีเ่ราใชป้ระโยชน์ทัง้สองขา้งไปพรอ้มๆ กนั   

คณุณัฐพชัญ์เห็นว่าวฒันธรรมไซเบอร์มลีกัษณะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือเมื่ออ่านงานวจิารณ์จบแล้ว
อยากจะมปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงกบังานศลิปะชิ้นนัน้  ดงัเช่นกรณีที่เกดิละครเวทีของ 2 ค่ายที่จดัแสดงในเวลาไล่เลี่ยกนั  
ในชว่งเวลานัน้เกดิบทวจิารณ์เป็นจ านวนมาก  และเมือ่มผีูม้าอ่านบทวจิารณ์แล้วกเ็กดิการโต้เถียงกนั    และมบีางคน
แสดงความเหน็วา่ “ไมเ่ป็นไร เดีย๋วคนืนี้จะไปด ู แลว้พรุง่นี้จะมาเขยีนชน”  จงึท าใหล้ะครเสทีทัง้สองปลุกกระแสให้เกดิ
บทวจิารณ์ในเวบ็พนัทปิเป็นจ านวนมาก   เพราะคนรูส้กึว่าอยากมาวจิารณ์แข่งกนั  ในเบื้องต้นเกดิจากความไม่พอใจ
บทวจิารณ์บางบททีเ่ขยีนวจิารณ์ละครในแงล่บ  จงึเกดิความรูส้กึวา่อยากจะเขยีนบทวจิารณ์มาแข่งบา้ง   แต่ต่อมากม็ี
ทัง้ผูท้ีม่าเขยีนชม และผูท้ีเ่ขยีนโตแ้ยง้ ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี้ นอกจากจะเป็นกระตุน้ให้ผูอ้่านบทวจิารณ์ไปชม
ละครเวทเีรือ่งดงักล่าวแล้ว  ยงักระตุ้นให้ผูอ้่านบางคนไปดูกเ็พื่อต้องการเขยีนบทวจิารณ์แข่ง  หรอืเขยีนบทวจิารณ์
เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็บา้ง  ซึง่ความคดิเห็นดงักล่าวเกนิเลยไปจากการเขยีนแค่ชอบ ไม่ชอบ เห็นดว้ย หรอืไม่
เห็นด้วยแล้ว  แต่เป็นความต้องที่อยากจะเขยีนเพื่อบรรยายความรูส้ ึกที่มตี่อละครเรื่องนี้ออกมาบา้ง  จึงก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์การเขยีนบทวจิารณ์โตต้อบกนัอย่างน่าประหลาด  แต่น่าเสยีดายว่าเกดิขึ้นเพียงแค่คร ัง้เดยีว และไม่เกดิ
ปรากฏการณ์เชน่นี้กบัละครเวทเีรือ่งอื่นๆ อกี   คณุณัฐพชัญค์ดิวา่ละครเวทีทัง้สองก่อให้เกดิปรากฏการณ์การวจิารณ์
เชน่นี้  เนื่องจากทัง้สองเป็นละครทีแ่สดงในชว่งเวลาเดยีวกนั  ชือ่เรือ่งเหมอืนกนั  เรือ่งคล้ายกนั  แต่แสดงกนัคนสไตล์  
และทัง้สองฝ ัง่กม็แีฟนคลบัทีค่นละแบบกนั  จงึกอ่ใหเ้กดิการปะทะกนัโดยตรง  ในส่วนหนึ่งที่มกีารเขยีนบทวจิารณ์ชน
กนักเ็ป็นลกัษณะของแฟนคลบัทะเลาะกนัดว้ยบทวจิารณ์   

ปรากฏารณ์ครัง้นี้แสดงเห็นว่าคนไซเบอร์อยากมีส่วนร่วมกบัการวจิารณ์  การมีส่วนร่วมของเขาคอืการ
พยายามไปเสาะหา  เช่นเมื่ออ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์มีผู้วิจารณ์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมาก และก่อนที่จะแสดง
ความเหน็ดว้ยวา่ภาพยนตรเ์รือ่งนี้ดมีาก กข็อไปดภูาพยนตรเ์รือ่งนัน้กอ่น  หรอืวา่มแีฟนคลบัมาแสดงความเห็นต่อการ
แสดงคอนเสริต์ของศลิปินบางคนวา่สดุยอดมาก  กจ็ะมผีูต้ ัง้ขอ้สงสยัว่าจรงิหรอื  ซึ่งกระตุ้นให้ไปดูคอนเสริ์ตนัน้ก่อนที่
จะมาแสดงความเหน็  และพบวา่จะมเีหตุการณ์เช่นนี้เกดิขึ้นบ่อยครัง้มากในเวบ็พนัทิป  ที่จะมผีูเ้ขยีนว่า “เดีย๋วคนืนี้ด ู
แลว้จะมาตอบว่าจรงิหรอืไม่จรงิ”  ซึ่งคณุณัฐพชัญ์ไม่แน่ใจว่าในวฒันธรรมลายลกัษณ์เกิดปรากฏการณ์แบบน้ี
ขึน้บ้างหรือไม่ 

อาจารย์อคัคภาคกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเรียกว่า “วจิารณ์ซ้อนวิจารณ์”  หรอื “วจิารณ์
ประชนัวจิารณ์” เพราะวา่ถา้เป็นวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์กต็้องมพีื้นฐานอยู่บนบทวจิารณ์ชิ้นแรกส่วนหนึ่ง  ดงันัน้เมื่อไม่มี
การวางฐานขอ้มลูบนงานวจิารณ์ชิน้แรก   แลว้ไปวจิารณ์ซ้อน  อาจจะเป็นบทวจิารณ์ที่มาประชนักนั   นอกจากนี้ ใน
วฒันธรรมการวจิารณ์ลายลกัษณ์ที่เป็นหนังสอืเงื่อนไขประการส าคญัคอืต้องเขยีนให้จบก่อนถึงจะไดร้บัการพิจารณา  
หมายความว่าบทวจิารณ์ชิ้นนัน้จะต้องเขยีนจบครบถ้วน  แต่ในอินเทอร์เน็ตไม่จ าเป็น  โดยอาจจะเริม่ต้นเขยีน 4-5 
บรรทดัไวก้อ่น แล้วคา้งไว ้ พอตีสองคดิออกอีกกค็่อยมาเขยีนต่ออีก 10-15 บรรทดั  หรอืตีห้าอาจมากเขยีนต่อกไ็ด ้ 
ดงันัน้  ลกัษณะการท างานกบัลกัษณะผลงานทีอ่อกมา  ในอินเทอร์เน็ตจะเขยีนไดต้ลอดเวลา   และกม็วีธิีการเขยีนที่
ไมใ่ชบ่ทความหรอืเรยีงความที่เรยีนกนัมาแต่เดมิ  แมว้่าบทวจิารณ์ชนินัน้จะมปีระเดน็คมชดั  แต่บางทีการเขยีนกม็ี
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ลกัษณะเป็นการเขยีนแคย่่อหน้าเดยีวเท่านัน้เอง  หรอืบางครัง้กเ็ขยีน 3-5 บรรทดั  แต่กม็ปีระเดน็ มคี าคมๆ อยู่ในน
นัน้ครบถว้น  เพราะฉะนัน้วธิกีารแสดงออกของสือ่ไซเบอรก์จ็ะมอีกีลกัษณะหนึ่งเชงิวจิารณ์ดว้ย 

อาจารย์ธเนศเหน็วา่ในโลกไซเบอรม์ชีอ่งต่างๆ ทีจ่ะใหพ้ื้นทีก่ารเขยีนบทวจิารณ์ยาวเท่าใดกไ็ด ้ ขึ้นอยู่กบัว่า
เราจะเอาไปใชอ้ย่างไร  ในสว่นสัน้ๆ นัน้เป็นการตอบโตก้นัในพื้นทีท่ีม่คีวามจ ากดั  เช่นใน  status ของ facebook ต้อง
ไมเ่กนิกีค่ า  แต่กส็ามารถทีจ่ะเชือ่มโยงไปยงัพื้นทีส่ าหรบัการลงบทวจิารณ์ขนาดยาวเลยกไ็ด ้  ทัง้นี้น่าจะเป็นเรื่องทาง
เทคนิค ไมใ่ชล่กัษณะทัว่ๆไป 

อาจารย์ภทัรกล่าวเสรมิในกรณีทีค่ณุณัฐพชัญย์กมากน่็าใจว่า  คนจ านวนหน่ึงอยากจะวิจารณ์เพราะว่า
อยากจะเอาชนะนักวิจารณ์   มากกวา่ทีจ่ะอยากวจิารณ์เพราะว่าสนใจในตวังานใช่หรอืไม่    และในกรณีที่อาจารย์
ชมัยภรกล่าววา่บรรณาธกิารหนงัสอืจะยอมใหน้กัเขยีนอา้งถงึบล็อกของตน  โดยให้ผูส้นใจไปอ่านบทวจิารณ์ฉบบัเต็ม
เพิม่เตมิในบลอ็กของตนไดน้ัน้  ทางคา่ยเนชัน่กท็ ามาอย่างเป็นเรือ่งเป็นราวเลย   ไม่ว่าจะเป็นคุณสุทธิชยั  หยุ่น ที่ว่า
จะเขยีนใหอ้่านแคน่ี้ในสือ่สิง่พมิพ์และใหไ้ปอ่านต่อในรปูแบบไซเบอร ์ ขณะเดยีวกนักส็นับสนุนให้นักข่าวและนักเขยีน
ของเขาม ีblogspot เป็นของตนเองและกข็ยายมาสู่คนอ่านในที่สุด ซึ่งขณะนี้ก็เป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่ใหญ่มาก  
อาจารย์ภทัรกล่าวว่าในเรื่องของความยาวของการเขยีนกป็ระสบมากบัตนเองดว้ย  และโดยความเป็นจรงิกเ็ป็นมา
หลายปีแลว้ทีต่อ้งส ัน้ลงๆ แต่กลบัไปเพิม่พื้นทีใ่หร้ปูภาพ   ซึง่ขณะนี้คา่ตวันกัเขยีนจะถูกกวา่ชา่งภาพแลว้  สิง่นี้กก็ลาย
มาเป็นแบบฝึกหดัใหก้บัตวัเองดว้ยวา่จะเขยีนอย่างไรใหส้ ัน้ลง  และดงึคนอ่านได ้ ถา้มองในแงห่นึ่งกเ็ปนเรื่องที่ท้าทาย 
และอย่างน้อยกต็อ้งมคีลงัค าจ านวนมาก  และโดยส่วนตวักเ็ขยีนภาษาองักฤษบ้าง  ซึ่งในภาษาองักฤษกม็คีลงัค า  ม ี
treasures จ านวนมาก  และในบางกรณี  ยิง่ส ัน้กย็ิง่ท าใหค้นอ่านสามารถจ าวรรคทอง  หรอืความคดิเดด็ๆ ได ้ มากว่า
ทีเ่ขยีนอะไรยาวๆ เสยีอกี 

อาจารย์ภทัรขอยอ้นกลบัไปกล่าวถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งไซเบอร์กบังานต้นแบบของงานศลิปะ  ซึ่งไซเบอร์
ยงัมขีอ้จ ากดัทัง้การสมัผสักบังานต้นแบบ และบรรยากาศในการชมดว้ย  เพราะนึกย้อนกลบัไปถึงตนเองที่กว่าจะได้
อ่าน The Gradientที ่British Council ทีส่ยามสแควร ์ กล่าวจะไดอ้่านเล่มหนึ่งกใ็ชเ้วลาเป็นสปัดาห์  เพราะต้องรอการ
สง่ขึน้เรอืมา  กท็ าใหเ้กดิความรูส้กึในระหวา่งทีร่อ  และขณะทีอ่่านกเ็กดิความชืน่ชมทีจ่ะเสพ  ซึ่งบรรยากาศเช่นนัน้ท า
ใหเ้ราเหน็ความตัง้ใจของเราทีม่คีวามอุตสาหะในการอ่านสิง่ทีย่าก  รวมถงึการไปดงูานในแกลอรีด่ว้ย  เพราะว่าขณะที่
ไปดูงานศลิปะในพิพิธภณัฑ์ก็จะไดค้วามรู้สึกหลายๆ อย่างที่มาพรอ้มกบับรรยากาศที่รายล้อม  หรอืขณะช่วงพัก
กลางวนัมโีอกาสไดส้นทนากบัอาจารย์เจตนาเกีย่วกบัรา้น Barn and Noble ที่อยู่ไดเ้พราะว่าคนอยากที่จะคุยกบัเซลล์
ทีข่ายหนงัสอืคนนี้  เพราะวา่คบกนัมาเป็นสบิปีแล้ว  และคนขายหนังสอืคนนี้แนะน าหนังสอืที่เขาชอบให้เขาได ้ และ
ในช่วงปีใหม่กเ็ห็นภาพของการเอาของขวญัไปฝากคนขายหนังสอืคนนี้  หรอืคนที่ขายหนังสอืที่คโินคุนิยะที่ สยาม
พารากอน  กม็แีฟนคลบัของเขาเหมอืนกนั   ขณะเดยีวกนักไ็มไ่ดป้ฏเิสธวา่ไซเบอรไ์มด่ี 

คณุณัฐพชัญ์เล่าว่าเคยคุยกบันักเขียนคนหนึ่งซึ่งไปออก คม ชดั ลึก ดว้ยกนั เขาตัง้ข้อสงัเกตว่า สุนทรย
ศาสตรข์องงานวรรณกรรมเปลีย่นไปหรอืไม่  เมื่อเปลี่ยนจาก printing  เป็นดจิิตอล  ในตอนนัน้  คณุณัฐพชัญ์แสดง
ความเห็นในรายการว่าอาจจะเปลี่ยนไป  เพราะว่าบางคนมองว่าวรรณกรรมคือตวับท (text)  เพียงอย่างเดยีว  
หรอืเป็นเพยีงตวัหนงัสอืไม่ว่าจะอยู่ในสื่อใดกต็าม  แต่ในความเป็นจรงิแล้วกลบัมสีุนทรยีศาสตร์ที่ซ่อนอยู่  เช่น  ซื้อ 
Harry Potterเล่มทีอ่อกใหมต่อ้งไปต่อควิเพื่อรอลายเซ็นของ J.K. Rolling   บรรยากาศเช่นนี้ไม่เกดิขึ้นในโลกไซเบอร์
อย่างแน่นอน และไมม่ทีางเป็นไปไดด้ว้ย  สนุทรยีศาสตรต์รงนี้หายไปหรอืเปลีย่นไปหรอืไม ่  แต่ถา้เกดิวา่คนไปมองว่า
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หนงัสอืคอืตวับทหรอืเป็นตวัหนงัสอืเฉยๆ  สนุทรยีศาสตรใ์นสว่นนี้กจ็ะไมเ่ปลีย่น  เพยีงแคเ่ปลีย่นที ่ แต่สุนทรยีศาสตร์
ของบรรยากาศของกระบวนการในการเสพต่างหากทีห่ายและเปลีย่นไป การเสวนากนัในประเดน็นี้ทา้ยที่สุดแล้วกย็งัไม
ได้ค าตอบที่ชดัเจน  ซึ่งคุณณัฐพชัญ์ก็ยงัขบคิดอยู่ว่าท้ายท่ีสุดแล้วคุณค่าของศิลปะ หรือคุณค่าของงาน
วรรณกรรมต่างๆ น้ีอยู่ท่ีใดกนัแน่   และการสรา้งใหม่ของเทคโนโลยีที่เรียนกว่า creative disruption ซึ่งกค็ือ
เทคโนโลยที าใหทุ้กอย่างทนัสมยัขึน้  สิง่เหล่านี้แอบท าลายคุณคา่เหล่านัน้ไปหรอืไม ่ กย็งัเป็นประเดน็ทีถ่กเถยีงกนัอยู่   

อาจารย์สุภางค์ตัง้ค าถามใน 2 ประเด็น  ประการแรกคือบทบาทของผู้ที่เป็นเว็บมาสเตอร์  หรือบล็อก
มาสเตอรใ์นเรือ่งของการวจิารณ์  เนื่องจากเราบอกวา่นี่คอืเวทเีปิด  แต่เรามบีรรณาธกิาร  ซึ่งบรรณาธิการมหีน้าที่ที่จะ
ควบคมุสิง่ทีเ่ขา้มาและออกไป  ตรงนี้กอ็าจจะมบีทบาทในเรื่องของการวจิารณ์  ดงันัน้ ถ้าโครงการฯต้องการที่จะท า 
cyber salon ทีม่คีณุภาพ  เราท าได ้ เพราะว่าเวบ็นี้เป็นเวบ็ที่มมีาสเตอร์ดูแล  และจะเซ็นเซอร์อะไรที่เป็นขยะไม่ให้
ปรากฏ  ซึ่งค าถามที่หนึ่ง คอื โครงการฯต้องการท าอย่างนี้ใช่หรอืไม่  เพราะว่าการท าบล็อก  บล็อกมาสเตอร์กค็ือ
เจา้ของบลอ็ก  เพราะฉะนัน้กต็อ้งขึน้อยู่กบัวา่ตอ้งการระดบัใด 

ค าถามทีส่องกค็อื  จากการเสวนาที่ผ่านมาพบว่ามกีารตอบโต้กนัอย่างฉับไวทัง้ในการวจิารณ์และการแสดง
ความคดิเหน็  เมือ่น าเรือ่งนี้มาโยงกบัการ “ดน้” (improvisation) ที่มอียู่ทัง้ในวรรณศลิป์และดนตรขีองเราในขนบนแต่
เดมินัน้  จะเหน็ไดว้า่นกัดนตรไีทยกด็น้  กวไีทยกด็น้  เมือ่มาใชก้บัดจิติอล  พบวา่ดจิติอลสง่เสรมิใหด้น้งา่ยขึ้น  หรอืว่า
ดจิิตอลท าให้การดน้ของเรามคีุณภาพด้อยลง  เพราะบางครัง้เป็นการดน้แบบ “จนตรอก”  ดว้ยขอ้จ ากดัที่ว่าจะต้อง
ตอบเขาใหไ้ด ้ หรอืวา่จะท าใหเ้กดิทกัษะในการดน้ทีห่ลากหลายมากขึน้  ในประเดน็นี้กอ็ยากชวนใหค้อ่ยๆ คดิต่อ  

อาจารย์สวุรรณากล่าววา่สงสยัวา่ละครเวทเีรือ่ง “แม่นาค” ที่มกีารโต้ตอบกนัมากไม่น่าจะเกดิจาดอิทธิพลบท
วจิารณ์ของคณุณัฐพชัญ์  แต่เป็นอิทธิพลของแม่นาคโดยตรง  เพราะว่าเรื่องแม่นาคเป็นเรื่องท่ีอยู่ในกระแส
โลหิตของคนไทย  เป็นเรื่องท่ีไม่ว่าใครจะมีรสนิยมหรือทกัษะอย่างไร แต่เม่ือเป็นเรื่องแม่นาคแล้ว  ทุกคน
สามารถท่ีจะแสดงความเหน็ได้หมด   เพราะฉะนัน้อิทธิพลในแง่น้ีมีประเดน็ท่ีเก่ียวกบัสาระของต้นฉบบัเดิม 
หรอืแก่นเดมิว่าสมัผสัหรอืสมัพนัธ์กบัผูค้นเพียงใด  ซึ่งกส็่งผลมาถึงการวจิารณ์ดว้ย  แมว้่าจะไม่มีโอกาสไดอ้่านบท
วจิารณ์ที่วิจารณ์โต้กนัไปมา  แต่ก็เห็นว่าน่าสนใจที่ว่าการโต้ตอบกนัไปมานัน้ เขาโต้ตอบกนัในประเด็นใด เช่น 
ประเดน็ของตวัเรื่องที่ใครๆ กร็ู ้ หรอืประเดน็ดา้นเทคนิค  หากมองย้อนกลบัไปถึงสาขาทศันศลิป์เห็นว่าการวจิารณ์
หรอืวเิคราะห์ในการวจิยัทีผ่า่นมา พบวา่ผูท้ีว่จิารณ์แทนทีจ่ะวจิารณ์ในประเดน็ของเทคนิค  กลวธิี  หรอืฝีมอื  กก็ลบัไป
อยู่ทีเ่ร ือ่งอื่น เชน่ ประเดน็ทางสงัคม อาท ิการวจิารณ์วา่น าเนื้อหาใดมาเขยีนเป็นรปู  หรอืว่าการโต้กนัไปโต้กนัมาดว้ย
ประเดน็ทีว่า่นี้ไมค่วรน ามาเขยีน  เนื่องจากวา่ไปล่วงล ้าหรอืล่วงเกนิสถาบนัต่างๆ  ดว้ยเหตุนี้  ในประเดน็เรื่องแม่นาค
จึงจูงให้คดิว่า  ตวัต้นฉบบัเดมิใครๆ กร็ู ้ แต่ไม่รู้ว่ารูแ้ค่ไหน  รูจ้ากต านาน  รู้ จากอะไร  แต่มนัอาจจะชวนใจให้คน
อยากจะโต ้ เพราะวา่ตนเองมคีวามรูอ้ยู่สว่นหนึ่ง 

ในกรณีของดนตรไีทยทีว่า่มกีารผลติซ ้าอยู่เสมอนัน้ ประเดน็นี้น่าสนใจมาก  เพราะเวอร์ช ัน่ในการผลิตซ ้าแต่
ละครัง้กต็่างกนัไป   หากเป็นหนงัสอืแลว้มาท าซ ้า โดยเปลีย่นหน้าตาหรอืเปลี่ยนอะไรไปกค็งจะถูกฟ้องแน่นอนว่าเอา
เรือ่งของเขามาแปลง   แต่ถา้เป็นดนตรไีทย  สมมตุวิา่ท าไวเ้ป็นดนตรสีามชัน้  แต่เมื่อเอามาท าเป็นดนตรสีองชัน้กไ็ม่
เป็นไร  เพราะถอืวา่เป็นการเคารพครดูว้ย  หรอืลกัษณะของการผลติซ ้าที่ต่างกนัไปในแต่ละสาขาของศลิปะแล้วส่งผล
อย่างไรทีก่ารวจิารณ์   
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อาจารย์สวุรรณาเล่าวา่จากเดมิทีเ่คยบน่กบัเพื่อนทีอ่ยู่ในวยัไล่เลีย่กนัวา่ฟงัเพลงของเดก็สมยันี้ไม่รูเ้ร ื่อง  ไม่มี
ความไพเราะ ไม่มีความสุนทรยี์   ไม่เลือกค าร้อง  หรอืว่าทัง้เพลงมอียู่ 2 วรรคที่รอ้งกนัไปมา  แต่ว่ามนุษย์มสีิง่ที่
เรยีกวา่ความเคยชนิ  หรอืความคุน้ชนิ  ตอนนี้เริม่ฟงัเพลงสมยัใหมอ่อก และกร็ูส้กึวา่เพลงเหล่านี้กไ็มเ่ลว  แต่ไม่ถึงกบั
ว่าดี  แต่ก็เข้าใจแล้วว่านี่เป็นบริบทบางอย่างของเขา  เมื่อก่อนที่ฟงัก็เคยบ่นว่าผู้ชายไทยในสมยันี้ท าไมถึงได้
เหยาะแหยะจงั  เพราะวา่มาร าพนัอะไรกไ็มรู่ต้ ัง้มากมาย  แต่เมือ่ฟงัไปฟงัมากค็ดิวา่น่าจะมคีวามจรงิบางอย่างของเวลา
ปจัจุบนัอยู่ในนัน้  เพราะว่าผูช้ายไทยในสมยันี้กเ็หยาะแหยะจรงิๆ  ดว้ยเหตุนี้จึงอาจกล่าวไดว้่าศลิปะกส็ื่อความเป็น
จรงิในตวัสงัคม  หรอืบรบิทสงัคมออกมา 

เมือ่กลบัมามองทีป่ระเดน็การวจิารณ์ กไ็ม่ทราบว่าลกัษณะเหล่านี้เกดิขึ้นจรงิหรอืไม่  เนื่องจากโครงการฯที่
ผา่นมาพยายามท าเรือ่งสงัคมศาสตรแ์ห่งการวจิารณ์  คอืดคูวามเป็นไปของสงัคมดว้ย  ซึ่งเมื่อวจิยัมาถึงจุดนี้เรายงัจะ
นึกถงึอยู่หรอืไมว่า่การวจิารณ์ตน้แบบ หรอืสิง่ที่เราน ามาว่าวจิารณ์นัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบัสงัคม หรอืบริบทของสงัคม  
ทัง้ในแงข่องตวับคุคลทีเ่ป็นผูร้บั  ผูเ้สพ หรอืผูส้รา้ง  กบัสิง่แวดล้อมที่เกดิขึ้น  และปฏกิริยิาของมนุษย์ธรรมดาที่มกีบั
ความเปลีย่นแปลง  ซึง่ยงัไมรู่ว้า่จะน าไปสูอ่ะไร  จะเหมอืนกบัทีเ่ราเคยคุน้กนัมาอยู่หรอืไม ่ หลายอย่างพวกนี้น่าจะเป็น
สิง่ทีเ่ราน่าจะนึกถงึดว้ยในแงท่ีเ่ราพูดถงึการวเิคราะห์  หรอืว่าการที่เราจะมาศกึษาการวจิารณ์ในรูปแบบต่างๆ และใน
พื้นทีต่่างๆ กค็งจะมอีงคป์ระกอบหลายอย่างในนัน้ 

อาจารยป์าริชาติเล่าว่าในช่วงพกัท่ีผา่นมาคณุณัฐพชัญไ์ด้กล่าวถึงทฤษฎีหน่ึงท่ีน่าสนใจ  เน่ืองจากว่า
อาจารยเ์จตนามีข้อสงสยัว่าการมีเวบ็ไซต์ท่ีขายหนังสือจะท าให้โลกanalog สัน่คลอนหรือไม่   หรือว่าจะท าให้
คนอ่านหนังสือไม่เข้าร้านหนังสือหรือไม่ อย่างไร  คณุณัฐพชัญจ์ึงได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ของ Amazon.com 
จึงอยากให้คณุณัฐพชัญเ์ล่าให้ฟัง 

คณุณัฐพชัญอ์ธบิายว่า “long tail strategy” เป็นทฤษฎีที่สรา้งขึ้นมาใหม่โดย Christ Anderson  เขาเป็นนัก
กลยุทธทีด่วัมากในโลกออนไลน์ และเขาคดิทฤษฎีขึ้นมา  ที่ตอบโจทย์ของ social media มาก วธิีคดิของเขากค็อืใน
สมยักอ่นรา้นหนงัสอืถูกจ ากดัดว้ยจ านวนชัน้หนงัสอื เชน่ รา้นหนงัสอืมชี ัน้หนังสอื 100 ชัน้  เพราะฉะนัน้หนังสอืที่วาง
จ าหน่ายได้มแีค่ 100 ที่เท่านัน้  หนังสอืเล่มใหม่มาก็ต้องแย่งชงิกบัหนังสอืเล่มเก่า  ใครออกใครเขา้กม็แีคนี้  ซึ่งใน
ซุปเปอร์มาร์เกต็กเ็กิดปญัหานี้เช่นเดียวกนั  จึงเกดิการจ่ายเงินซื้อช ัน้ขายของในร้านต่างๆ ซึ่งใครมเีงินน้อยกต็้อง
ออกไป  หนงัสอืเล่มนี้ขายไม่ไดก้ต็้องออกไป  และเมื่อหนังสอืออกจากชัน้ไปกเ็กดิปญัหาว่าคนหาซื้อหนังสอืเล่มนัน้
ไมไ่ด ้ คนเขา้ถงึไมไ่ดก้ห็ายไปจากตลาด  ซึง่เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตเขา้มาตอบตรงนี้  และเขา้มาเปลี่ยนวธิีคดิใหม่ว่า
เมื่อไม่จ าเป็นต้องมชี ัน้หนังสอื  ทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดกจ็ะเกดิสิง่ที่เรยีกว่า “long tail” คอืหางจะยาวต่อไป
เรือ่ยๆ ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ   

นอกจากนี้  ในทฤษฎีธุรกจิจะบอกว่า  “long tail”  คอืสนิคา้ 20% ของทัง้รา้น หรอืของรา้นหนังสอื   เป็น
สนิคา้มคีา้ 20% ที่สร้างรายได้ทัง้หมด 80%    เขาเรียกว่ากฎ 20 : 80 (หรอื twenty : eighty)  คอืสนิคา้ที่เป็น 
bestseller จะท ารายได้ทัง้หมด 80% ของยอดขายของธุรกจิ  ซึ่ง long tail เกดิขึ้นมาหลังจากช่วงการเกดิของ
อนิเทอรเ์น็ต  ท าใหค้วามคดิเปลีย่นไปวา่เมือ่สนิคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งมชี ัน้วางจ ากดั  กส็ามารถที่จะขายสนิคา้ยาวแค่ไหนก็
ไดอ้ย่างไมจ่ ากดั  เพราะวา่ขายทางอินเทอร์เน็ต  และ Amazon กเ็ปิดรา้นขายทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว  จึงท าให้หาง
ยาวมาก  และเมื่อเอาหางทัง้หมดมารวมกนักพ็บว่ามมีากกว่า 20% และอาจจะมคี่ามากพอกบัตวั “head tail” ดว้ย  
ตวัอย่างง่ายๆ เขาบอกว่ารา้นขายเพลง I-Tune Store ของ Apple มีเพลงประมาณกว่าล้านเพลง  มีเพลงฮิตๆ 
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ประมาณพนัหรอืหมืน่กวา่เพลงทีค่น download เป็นจ านวนมากประมาณลา้นคน  ถา้เป็นนกัธุรกจิในสมยัก่อนกจ็ะบอก
วา่เอาเฉพาะเพลงฮติๆ เหล่านี้วางขายกพ็อแลว้  เพลงอื่นๆ ไมจ่ าเป็นต้องขายและไม่จ าเป็นต้องวางอยู่ในชัน้ในรา้นก็
ได ้ แต่เมือ่เปลีย่นมาเป็นดจิิตอลจะพบว่าสามารถขายไดอ้ย่างไม่จ ากดั  ต่อมาเมื่อมคีนไปศกึษาจรงิๆ กพ็บว่าต่อให้
เป็นเพลงทีไ่มม่คีนรูจ้กัเลยหรอืในสมยักอ่นอาจจะเรยีกว่าเพลง “หน้าบ”ี ที่ไม่มใีครฟงั กย็งัมคีนซื้อ  ดงันัน้ค าว่า long 
tail ที่ว่านี้ที่หางดูหมอืนว่าจะวิง่เขา้ใกล้เลขศูนย์  แต่ไม่มทีางเป็นศูนย์  คือต่อให้หนังสอืที่ไม่มีคนรู้จกัเลย  กย็งัมี
ยอดขายไม ่1 ก ็2 หรอื 3 เล่ม เพราะฉะนัน้การเกดิของ long tail หากเปรยีบเทยีบกบัสือ่  กห็มายความว่าสื่อหลกักย็งั
มอียู่  เวบ็ไซต์ดงัๆ กย็งัมอียู่  ขณะเดยีวกนักเ็กดิเวบ็ไซต์ย่อยๆ อกีอย่างไมจ่ ากดัและไมม่ทีีส่ ิน้สดุ  และแต่ละเวบ็กจ็ะมี
คนทีช่อบแตกต่างกนั  ต่อใหม้เีวบ็ทีเ่ราแทบจะไมเ่คยคดิเลยวา่จะมเีวบ็นี้อยู่เลยกม็คีนอ่าน  ซึง่อาจจะมคีนอ่าน 1 คน 2 
คน หรอื 20 คนกไ็ด ้ จงึอาจกล่าวไดว้า่นี่คอืลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งของอนิเทอรเ์น็ตเลยกว็่าได ้ และลกัษณะเช่นนี้คอื
โมเดลของระบบนิเวศน์ในอนาคตทีอ่ยู่บนอนิเทอรเ์น็ต  ตวัอย่างทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจนคอื Amazon ไม่มรีา้นขายหนังสอื
เป็นของตวัเอง เขามเีพียงแค่รา้นบนอินเทอร์เน็ต  และหน้าที่ของเขาไม่ไดเ้ป็นเจ้าของรา้นหนังสอื  แต่เป็นเพียงชัน้
วางขายเสมอืนจรงิ (virtual shelves) ทีม่รีายชือ่หนงัสอืจ านวนหนึ่งมาวางต่อไปเรื่อยๆ อยากไดห้นังสอืเล่มใดกค็น้หา
และเมือ่เจอกส็ ัง่ซื้อ เมือ่มกีารสัง่มาที ่Amazon เขากท็ าหน้าทีเ่พยีงแคโ่ทรแจง้รา้นหนงัสอืให้จดัส่งหนังสอืให้ลูกคา้ที่ส ัง่  
ซึง่ Amazon จะท ารว่มมอืกบัรา้นหนงัสอืทัว่ประเทศ  เพื่อให้รา้นเหล่านัน้จดัส่งหนังสอืให้ลูกคา้ที่ส ัง่ซื้อผ่าน Amazon 
ทัง้ลูกคา้จากอเมรกิา และในปจัจุบนักจ็ากลูกคา้ทัว่ทัง้โลก  จนท าให้ปจัจุบนันี้ Amazon กลายเป็นผูท้ี่มอี านาจต่อรอง
กบัส านักพิมพ์ทุกส านักพิมพ์  ทัง้หมดนี้คอืสิง่ที่เรยีกว่า “long tail strategy” แบบคร่าวๆ  ในแง่นี้อาจน ามาโยงกบั
วฒันธรรมการวจิารณ์ไดใ้นประเดน็การเกดินกัวจิารณ์หรอืการเกดิการวจิารณ์ย่อยๆ  ซึ่งอาจจะเกดิในลกัษณะของกลุ่ม
ผูว้จิารณ์ทีม่จี านวนเพิม่มาขึน้เรือ่ยๆ  แต่อาจจะมใีชน่กัวจิารณ์ทีเ่จนจดั  แต่เกดินกัวจิารณ์ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ 

อาจารย์เจตนากล่าวว่าตอนนี้ก าลงัตัง้ค าถามกบัตวัเองว่า เมื่อประมาณสบิปีก่อนที่เราเริม่โครงการฯที่หนึ่ง  
เรายงัมคีวามเชือ่วา่เราสามารถทีจ่ะแยกแยะวา่ผลงานทีม่คีณุภาพกบัผลงานที่ไม่มคีุณภาพมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร  
สว่นหนึ่งเป็นอตัวสิยั  แต่อกีสว่นหนึ่งเป็นการหาทิศทางอะไรที่พอจบัได ้แล้วในที่สุดเรากส็รรหาตวัอย่างจากพื้นฐาน
เท่าทีเ่ราจะหาได ้หรอืเท่าทีก่ าลงัของมนุษย์ที่อ่านหนงัสอืออกจะหามาได ้ ขณะนี้ภาพที่เห็นกค็อืว่ามนัเป็น infinity ไป
หมดทัง้ระดบัแนวนอนและแนวตัง้  เรื่องของคุณภาพไม่ต้องพูดกนักระนัน้หรอื  ในเรื่องคุณภาพนัน้จะเป็นไปในสอง
ระดบั  ระดบัที่หนึ่ง คือ งานวจิารณ์เหล่านัน้ชวนให้เราเชื่อเขาว่าเขาไดส้มัผสักับงานที่มีคุณค่า   ระดบัที่สอง คือ 
ความสามารถทีจ่ะชกัชวนเราใหเ้ชือ่ตามเขาดว้ยเหตุผลนานบัประการ  ท าใหง้านวจิารณ์ของเขาเองถูกเราประเมนิว่ามี
คุณค่า  เพราะฉะนัน้จึงเป็นการประเมนิคุณค่าในสองระดบั  ซึ่งถ้าไม่มคีุณค่าของต้นแบบ  การวจิารณ์ที่มคีุณค่าก็
อาจจะงอ่นแงน่เตม็ที ่ แต่อาจจะไมแ่น่เสมอไป  เพราะวา่งานวจิารณ์ที ่“อดั” งานตน้แบบทีเ่ขาคดิว่าไรคุ้ณค่า  กอ็าจจะ
เป็นงานทีม่คีณุคา่กไ็ด ้ ขณะนี้ถา้ทฤษฎ ี“long tail” เป็นจรงิกจ็ะเลกิพูดกนัเรือ่งคณุคา่เลย  และตราบใดที่เราเลิกพูดกนั
เรือ่งคณุคา่  เวลานัน้เรากจ็ะไมไ่ดพู้ดกนัในเรือ่งการวจิารณ์แลว้   

กลุ่มนักวิจ ัยวิจารณ์นี้ได้นิยามค านิยามการวิจารณ์ออกมาใหม่ว่า “การวิจารณ์คือ การประเมินคุณค่า
ประสบการณ์จากการสมัผสักบังานศลิปะ  ดว้ยวธิกีารทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้ ไม่ไดท้ าตามนี้  แต่คล้ายๆ กบัว่าเสีย่งเอา
เองวา่อะไรจะอยู่  อะไรจะไป และจากทีเ่หน็ว่าปลายทางทีย่งัทอดต่อไปอย่างไม่มวีนัหยุดนัน้  ถ้าคุณอยู่ในโลกโบราณ
และเดินเขา้ไปในรา้นหนังสือโบราณ  แล้วไปถามว่ามหีนังสอืเล่มนัน้เล่มนี้หรือไม่  คุณจะพบคนแก่คนหนึ่งที่จ าชื่อ
หนงัสอืไดห้มด  และอ่านหนงัสอืสว่นหนึ่งดว้ยตวัเอง  เมอืงไทยกม็ทีี่เวิ้งนครเขษม  และเขากจ็ะเขา้มาคุยกบัคุณเลย  
อาจารย์เจตนาเล่าวา่คร ัง้หนึ่งเคยไปหาหนงัสอืวชิาการเล่มหนึ่งที่มคีวามส าคญัมาก  และไม่มขีายอีกแล้ว  เขาจะบอก
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วา่ยงัขายใหค้ณุไมไ่ด ้ เพราะวา่มสีองเล่ม เล่มหนึ่งเขาไดม้าแล้ว  แต่อีกเล่มหนึ่งยงัไม่ได ้ แล้วถ้าเล่มที่สองมาแล้วจะ
ทราบไดอ้ย่างไร  เขากบ็อกวา่เขาไมบ่อกหรอก  ถา้อยากไดก้เ็ดนิแวะมากแ็ลว้กนั  แต่รา้นทีว่า่นัน่อยู่ที่กลางเมอืงปารสี  
และอกีคร ัง้ทีอ่าจารย์เจตนาไดไ้ปเจอคนแบบนี้อกีคนหนึ่งเป็นชายหนึ่มอายุประมาณ 35 ปี  ซึ่งถามเขาว่าเขาสามารถ
จ าทัง้หมดไดอ้ย่างไร  เขากต็อบวา่เขามวีธิฝึีก (“I cultivate my memory”)  ถามอะไรตอบไดห้มด  และหนงัสอืเล่มหนึ่ง
ทีเ่คยมอียู่ ซึง่ซื้อมาตัง้แต่สมยัทีย่งัเป็นเดก็  มรีปูภาพสวยงาม  เป็นต้นแบบของทฤษฎีที่น ามาใช ้คอื “ศลิปะส่องทาง
ใหแ้กก่นั”  หนงัสอืเล่มนัน้ถูกปลวกกนิทีบ่า้น  กเ็ลยตัง้ปณิธานวา่จะตอ้งหาหนงัสอืเล่มนี้ใหไ้ด ้ และวนัหนึ่งกไ็ดก้ลบัไป
ที่มหาวทิยาลยัเก่า คอื Tübingen  และรา้นนี้กอ็ยู่แถวๆนัน้  เมื่อเอ่ยชื่อหนังสอืเล่มนี้ออกมา  เขากบ็อกว่าม ี  และก็
บอกวา่หนงัสอืเล่มนี้ออกมาตัง้แต่ปี 1923  ไปหยบิมาใหท้นัท ีโดยขายใหร้าคา 15 เหรยีญ ซึง่ถูกมาก  และคดิว่าถ้าเขา
ขาย 100 เหรยีญกจ็ะซื้อ  เพราะว่าหนังสอืเล่มนี้มคี่าต่อตวัเองในฐานะที่เป็นนักอ่าน  มคีวามส าคญัในแง่ที่อาจารย์ 
“เล่น” เรือ่งวรรณคด ีทฤษฎ ี และเรือ่งความสมัพนัธ์ระหวา่งศลิปะแขนงต่างๆ  ขณะเดยีวกนัอาจารย์เจตนากย็อมรบัว่า
พยายามทีจ่ะน าความคดิดงักล่าวมาครอบง าเพื่อนรว่มงานมาเป็นเวลา 15 ปีแลว้  อาจารย์กล่าววา่เรื่องที่เล่ามาทัง้หมด
นี้เป็นเรือ่งคณุคา่  แต่เรื่องที่แสดงมาทัง้หมดนัน้สามารถตอบไดห้รอืไม่ว่าคุณค่าอยู่ตรงไหน  หรอืว่าคุณค่าไม่ส าคญั  
ถา้เชน่นัน้นิยามทีเ่สนอมานี้ใชไ้มไ่ด ้

อาจารย์ธเนศคดิวา่ถา้มองในกรอบทุนนิยมและปรชัญาทางการตลาดอนันี้มคีณุคา่อย่างแน่นอน เนื่องจากโดย
สว่นตวัคดิวา่ในโลกนี้มกีรอบคดิต่างๆ และในทางธุรกจิกต็้องหาคุณค่าบางอย่างส าหรบันักธุรกิจที่เขา้ใจปรากฏการณ์
ของโลกไซเบอร ์และเขา้กส็รา้งคณุคา่ทางการเงนิ  แต่ว่าไม่ใช่คุณค่าทางดา้นศลิปะ แต่นิยามเรื่องการประเมนิคุณค่า
นัน้  ส าหรบัค านิยามทีใ่หไ้วใ้นที่นี้อาจจ าเป็นต้องขยายความในเรื่องคุณค่า  เพราะว่าในโครงการวจิยัก่อนหน้านี้เน้น
เรือ่งสนุทรยีศาสตร ์ แต่ในทีน่ี้อาจจตอ้งขยายใหเ้หน็ชดัเจนมากขึน้ในแงข่องคณุคา่วา่จะครอบคลุมในแงใ่ดบา้ง   

อาจารย์เจตนาถามว่าพ่อค้าที่จ าชื่อหนังสือได้ก็มีความสามารถอะไรบางอย่าง  ซึ่งเป็นความสามารถที่
เหมอืนกบัไปหาชื่อหนังสอืที่ไม่มีคนอ่าน  แต่กย็งัมีคนอ่านอยู่  หรอืว่าซีดทีี่ไม่ เป็นที่นิยมมากนักกย็งัมยีอดขายอยู่
ต่อไป  ซึง่กเ็หมอืนกบัหนงัสอืทีไ่มม่คีนอ่าน  แต่มคีนมาซื้ออยู่ 

อาจารยธเนศกล่าววา่ในฐานะทีเ่ป็นคนชอบฟงัดนตรมีาก  และดนตรทีี่ฟงักห็ลากหลายมากและมกัจะหาซื้อ
ไมไ่ด ้ แต่รา้นที ่“หางยาวๆ” นี้เองทีท่ าใหห้าซื้อได ้ คณุคา่ในทีน่ี้หมายความวา่ “ไมว่า่คณุจะเอาอะไร  ฉันมี”  แต่ไม่ได้
หมายความว่า “คุณซื้อชุดนี้ซิ ชุดนี้ดทีี่สุด”  แต่จะมองคุณในฐานะลูกคา้ ซึ่งคุณค่าทางดนตรขีองคุณนัน้อนัไหนกไ็ด ้ 
คอืมคีวามหลากหลายและมคีรบ   

 คณุณัฐพชัญค์ดิวา่สิง่นี้คล้ายๆ กบัที่อาจารย์กล่าวคอืเป็นการเปิดความหลากหลายทางดา้นรสนิยมอย่าง
มาก  คอืทุกอย่างเป็นคลงัทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุ  ดงันัน้ “long tail” จงึเกดิจากความคดิที่ว่าต่อให้หนังสอืที่แย่มาก  จนแทบจะ
ไมม่คีนอ่านเลย  กย็งัมสีกัคน สองคนทีอ่ยากอ่านหรอืทีถู่กใจ  กม็กีารเปิดพื้นทีใ่ห ้ เช่นเดยีวกบัที่กล่าวไวใ้นช่วงต้นว่า
การตีพิมพ์งานในวารสารก็ถูกจ ากดัดว้ยยอดพิมพ์ในแต่ละคร ัง้  แต่การเกดิของ “long tail” ในโลกไซเบอร์ท าให้
ข้อจ ากัดในประเด็นนี้หายไป  ท าให้คนเข้าถึงได้อย่างไม่สิ้นสุด จึงสามารถมองได้ว่าในแง่นี้ เป็นได้ทัง้โอกาส  
ขณะเดยีวกนักอ็าจจะลดคณุคา่บางอย่างลงไปดว้ยเหมอืนกนั  เพราะวา่เป็น “creative reception”  

 อาจารย์อัคคภาคเสรมิว่าในส่วนที่เป็นไซเบอร์นัน้  คร ัง้หนึ่งได้น าเรื่องสัน้เรื่อง “กระดงังาลงสรง” ของ
ประยงค ์ เวฬุลกัษณ์ไปสอน  ในเรื่องนัน้อ้างถึงเจเน็ต  ลีห์ (Janet Leigh)ในเรื่องไซโค (Psycho)ของอลัเฟรด็  ฮิตซ์
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คอ็ก (Alfred  Hitchcock) ซึง่อา้งถงึอยู่นิดหนึ่ง ในขณะทีส่อนกบ็อกวา่นกัศกึษาวา่ในเรือ่งนี้อา้งถงึภาพยนตร์อยู่ 2 เรื่อง 
เรื่องที่หนึ่งคอืครโีอพตัรา  และอ้างถึงชื่อผู้หญิงที่แสดงในเรื่องไซโค  ที่ถูกฆ่าในห้องน ้า   แล้วกไ็ปหาขอ้มูลมาให้
นักศึกษาดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ มีความคลาสสิกออย่างไร มีประวตัิความเป็นมาอย่างไร  และล่าสุดเมื่อเข้าไปใน 
youtube กพ็บวา่มตีนเขาเฉพาะฉากนัน้มาโพสต์ไวเ้ลย  จงึคดิวา่โลกไซเบอร์มอีะไรบางอย่างที่เราอาจจะหาไม่ค่อยได้
ในโลกanalog เมื่อเขา้ไปในอินเทอร์เน็ตที่จะไปเจอโดยไม่ตัง้ใจกม็ ี และล่าสุดที่พบขอ้มูลที่เป็นฉากกรณีศกึษานี้  ก็
เพราะวา่ตอ้งการจะเขา้ไปหาขอ้มลูล่าสดุทีก่ล่าวถงึเรือ่งนี้วา่มอีย่างไรบา้ง  กป็รากฏวา่มฉีากนี้ข ึ้นมาและมฉีากต่างๆใน
เรือ่งนี้ข ึน้มา  นอกจากนี้คดิวา่ภาพยนตรเ์รือ่งอื่นกย็งัมอีนัเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะภาพยนตร์ที่ไม่มขีายในรา้นซีด ี
ในร้านดีวดีี  กอ็าจจะหาได้ในอินเทอร์เน็ตเหมอืนกนั  เพราะว่ามีเว็บไซต์ให้ดูภาพยนตร์จ านวนมาก  ด้วยเหตุนี้  
ในทางหนึ่งโลกของอนิเทอรเ์น็ตกม็กีารแปลงขอ้มลูของanalog หลายๆ ตวัเป็นขอ้มูลดจิิตอล และสามารถสบืคน้ไดใ้น
ลกัษณะทีเ่ป็นสือ่ผสมและในลกัษณะมลัตมิเีดยี 

 อาจารย์ปารชิาติอธิบายว่านักวจิยัสีส่าขาไดพ้บปะกนัเมื่อไม่นานมานี้   ส าหรบัวตัถุประสงค์และเอกสาร
ประกอบการประชมุทีแ่จกในวนันี้กเ็ป็นเพยีงรา่งอย่างทีเ่รยีนไวต้ัง้แต่ตอนต้นแล้ว  ซึ่งยงัอยู่ในช่วงที่มกีารปรบัแกโ้ดย
ตลอด  แม้แต่นิยามที่น าเสนอในครัง้นี้กเ็ปิดไวก้ว้างๆ เพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าจะต้องน ามาถกเถียงกนัพอสมควรดว้ย  
แมแ้ต่เรือ่งของการประเมนิคณุคา่  เพราะวา่เท่าทีห่ารอืกนัในกลุ่มนกัวจิยัทัง้สีส่าขาเห็นพ้องกนัว่า  เราอยากจะท างาน
กบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในโลกนี้จรงิ  และเมือ่อา้งไปแลว้กม็ขีอ้มูลยืนยนัว่าสิง่ที่กล่าวไปนัน้เป็นความจรงิ  หรอืที่พูดอย่างนี้
ไดเ้พราะวา่ขอ้มลูฟ้องแบบนี้  และเท่าทีพ่บในขอ้มลูเบือ้งตน้ทัง้จากโลกไซเบอรแ์ละโลกลายลกัษณ์นัน้กค็อื การวจิารณ์
คอืการประเมนิคณุคา่อย่างหนึ่ง  ซึง่ถา้ไมม่กีารประเมนิคณุคา่แลว้กค็งไม่ใช่การวจิารณ์   วนันัน้คุณไอยเรศ  บุญฤทธิ ์
เสนอความเห็นว่าหากไม่มีการประเมนิคุณค่าการวิจารณ์ก็จะไม่ต่างจากการวิเคราะห์  หรือการให้ข้อมูลธรรมดา  
ดงันัน้ ค าว่า “วิจารณ์” จึงเป็นค าเฉพาะ  ดงันัน้จึงต้องนิยามค านี้ข ึ้นมา  ไม่เช่นนัน้การวิจ ัยจะด าเนินไปอย่าง
สะเปะสะปะและไม่สามารถด าเนินการได ้ เนื่องจากในขณะนี้มเีวลาการท าวิจยัเหลือเพียงหนึ่งปี  จึงต้องก าหนด
ขอบบเขตการวจิยัเฉพาะทีท่ าไหว และมทีศิทางทีจ่ะเดนิต่อไปได ้  

 ในทีน่ี้ทีเ่ขยีนวา่การวจิารณ์คอืการประเมนิคณุคา่นัน้ ไมไ่ดห้มายความวา่เมือ่ประเมนิคณุคา่แล้วจบ  แต่เป็น
การประเมนิคณุคา่ประสบการณ์ของการสมัผสักบังานศลิปะดว้ย ไมใ่ชว่า่ประสบการณ์อะไรกไ็ด ้ ในที่นี้ เราไม่ไดเ้ขยีน
จ ากดัวา่เชงิสนุทรยีศาสตร ์  เพราะวา่เราคน้พบแลว้วา่ในโลกไซเบอร ์ แมผู้เ้สพไปปะทะกบังานศลิปะ  เขากว็จิารณ์ไป
ในทางอื่น  โดยใชง้านศลิปะเป็นตวัสะทอ้นความคดิของเขา  แต่เขากว็จิารณ์  เชน่ “เขาไปดงูานทศันศลิป์เรื่องนี้  ท าให้
เขาคดิถงึเรือ่งนี้ๆๆ”  และสะทอ้นตรงนี้ไดส้ าเรจ็เพราะอะไร  แมว้า่เขาจะไมใ่ชศ่ลิปิน  ไมส่ามารถบอกองค์ประกอบของ
งานศลิปะไดเ้ลย  เขากว็จิารณ์  อย่างนี้เรยีกว่าการประเมนิคุณค่าหรอืไม่  อย่างนี้เรยีกว่าการวจิารณ์หรอืไม่  ถ้ามอง
ยอ้นกลบัไปทีโ่ครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปญัญาของสงัคมรว่มสมยั” กถ็อืว่าใช่เพราะว่าเป็นการวจิารณ์
บรบิท  แต่เมือ่มาถงึโครงการวจิยันี้  นกัวจิยัไมอ่ยากทีจ่ะระบอุย่างชดัเจนลงไป  เพราะการวจิยัในโครงการฯ ที่ผ่านมา
ถูกวพิากษว์จิารณ์อย่างมากว่าเราตัง้ตนเป็นผูต้ ัดสนิคนอื่นมากเกนิไป  เราใชม้าตรฐานของเราไปตดัสนิคนอื่นในเชงิ
คณุคา่มากเกนิไป  เพราะทุกวนันี้ค าวา่คณุคา่นี้ข ึน้อยู่กบัวา่ใครเป็นผูก้ าหนด และก าหนดโดยใชก้รอบอะไร  และกรอบ
นัน้มาจากไหน  ทีน่ี้มหาชนทีเ่ขา้ไปในโลกไซเบอร์ไม่ยอมรบักติกานี้กย็่อมได ้  เขาไม่ยอมรบักติกาของผูเ้ชีย่วชาญก็
ย่อมได ้ เพราะวา่เขามเีสรภีาพทีจ่ะตัง้กฎของตนเอง และก าหนดคุณค่าของเขาเองกย็่อมได ้ และในฐานะผูว้จิยั  ใน
เมือ่เราจะท าวจิยัเกีย่วกบัโลกไซเบอร ์ เราจะตดัเขาออกไปกไ็มไ่ดเ้ชน่กนั  เรากต็้องรวมเขาเขา้มาดว้ย  เพราะว่าเรามี
หน้าทีเ่ป็นผูว้จิยั และไมไ่ดม้หีน้าทีเ่ป็นผูก้ าหนดคณุคา่ในสงัคม 
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 อาจารย์เจตนาเล่าประสบการณ์ที่เคยอ่านกระทู้แสดงความคดิเห็นว่า  จุดเริม่ต้นจะน่าสนใจดว้ยการที่ว่า  
คนทีต่ ัง้กระทูจ้ะเป็นคนทีไ่ดส้มัผสักบัตวังานศลิปะจรงิๆ แต่พอเดนิไปสกัพกักจ็ะมคีนที่ไม่ไดไ้ปสมัผสักบังานศลิปะเลย
เขา้มาแสดงความคดิเหน็ดว้ย  โดยถกเถยีงดว้ยเหตุผลบางอย่าง  ซึง่ตรงนี้คอืสิง่ทีต่อ้งแยกแยะใหด้วีา่ ส่วนใดคอืส่วนที่
จะจรรโลงศลิปะดว้ยการไปสมัผสักบังานศลิปะจรงิๆ  แต่บางครัง้กเ็ป็นความคดิเห็นทัว่ไป ดงักรณีที่เคยวจิารณ์ละคร
เพลงเรือ่ง “สนุทราภรณ์ เดอะมวิสคิคลั ไวว้า่  ดนตรจีรงิไมม่า  และดนตรทีี่อดัมานัน้ยงัไม่ไดม้าตฐาน  และผูท้ี่โต้แย้ง
มาบางคนก็เป็นคนที่ไม่ไดไ้ปดูละครเรื่องนี้มาก่อนเลย กแ็สดงความเห็นว่าเป็นไปไม่ไดเ้พราะว่าสบชยั  ไกรยูรเส น  
มาตรฐานด ี เพราะฉะนัน้ผลงานทีอ่อกมากต็อ้งมมีาตรฐานด ี  ในประเดน็นี้ไม่เกีย่วกบัว่างานวจิารณ์สื่ออะไร  หรอืใน
กรณีของบทวจิารณ์ลายลกัษณ์กเ็คยมคีนลอกบทวจิารณ์ละครเวทเีรือ่งเฮมเลต็  ทีเ่ป็นมวิสคิคลั ซึง่อาจารย์เจตนาเขยีน
เป็นบทวจิารณ์ขนาดยาว  กม็คีนหนึ่งเขยีนบา้ง  เขาเขยีนโดยทีเ่ขาไมเ่คยไปดเูลย  แต่ว่าคนอื่นจะไม่รูว้่าเขาไม่เคยไป
ดมูากอ่นเลย   เพราะวา่กอ่นทีจ่ะเขยีนจากการอ่านบทวจิารณ์ของอาจารย์เจตนา และน าไปเขยีนต่อ   ในประเดน็นี้ไม่
เกีย่วกบัว่าเป็นสื่อไซเบอร์ หรอืเป็นสื่อลายลกัษณ์  แต่กลับมาอยู่ที่คนแล้ว  ซึ่งในท้ายที่สุดมีมาตรฐานบางอย่างที่
เรยีกวา่ จรยิธรรมทางอาชพี หรอื  “professional ethic” ทีค่นเคารพกนั  ซึง่ทัง้สองโลกต่างกม็ที ัง้นัน้  

 อาจารย์จกัรพนัธ์  วลิาสนิีกุล  อยากจะให้นึกย้อนกลบัไปสกัหน่อยว่าเหตุใดจ าเป็นต้องถกกนัในประเดน็
เรือ่งคณุคา่  เนื่องจากมพีื้นที่ที่อยู่ดา้นนอก และพื้นที่ที่อยู่ภายในโลกเสมอืน  และสิง่ที่โครงการวจิยันี้จะไปศกึษาไม่
อาจตดัไดจ้ากโลกทีเ่ป็นจรงิ  เพราะฉะนัน้จงึตอ้งไมล่มืว่ายงัมโีลกขา้งนอกอยู่  ขณะเดยีวกนักก็ าลงัสนใจมากว่านักวจิยั
ในโครงการฯนี้ก าลงัจะท าอะไรทีจ่ะเขา้ไปศกึษาเรือ่งนี้  เนื่องจากเราก าลงัเสวนากนัอย่างมากเกีย่วกบัปรากฏการณ์ที่
เกดิขึน้ในนัน้  ซึง่ไปจนถึงข ัน้ที่จะมองคุณค่าของมนั   แต่สิง่ที่สนใจคอื  นักวจิยัท าหน้าที่ประเมนิคุณค่าว่าในการท า
วจิยัในเรือ่งนี้  เราท าหน้าทีแ่คเ่พยีงอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้นี้เท่านัน้  และเพียงแค่อธิบายปรากฏการณ์นี้กน็ับว่า
นักวจิยัท าหน้าที่หนักมาก  เพราะในอีกหนึ่งถึงสองปีขา้งหน้า เทคโนโลยีตวันี้หรอืว่าปรากฏการณ์นี้จะด าเนินไปใน
ทศิทางใด  ดงัเชน่ทีอ่าจารย์อภริดกีล่าววา่ขณะนี้เทคโนโลยใีนสือ่อนิเทอร์เน็ตยงัไม่รองรบั  แต่ไม่แน่ว่าในอีกหนึ่งหรอื
สองปีขา้งหน้า  ความเป็นสามมติขิองมนัทีไ่มเ่คยตอบสนองไดอ้ย่างรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์นัน้อาจจะพฒันาไปถึงข ัน้ที่ใกล้กว่า
นี้  เพื่อไมใ่หน้กัวจิยัสบัสน  อาจารย์จกัรพนัธ์เห็นว่านักวจิยัอาจจะต้องจ ากดัตวัเองเหมอืนกนัว่าจะตอบปรากฏการณ์
ขา้งหน้าในโลกเสมอืนแคไ่หน   จากการเสวนากนัในหลายๆ ประเดน็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเดน็ของอาจารย์อภริด ี
และของดนตรไีทย  จงึอยากเสนอความเห็นว่า  ในกรณีของอาจารย์อภริดทีี่เป็นดไีซเนอร์  อาจารย์ให้ความสนใจใน
เรือ่งของพื้นทีแ่ละกล่าวถงึการออกแบบพื้นที ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งเชา้ซึง่ท าใหม้องเห็นภาพถนน และถนนเสน้นี้
เชือ่มต่อไปไดเ้รือ่ยๆ  จากเมือ่กอ่นทีถ่นนวิง่ทางเดยีว  ต่อมากว็ิง่สองทาง และกก็ลายเป็นถนนที่เป็นโครงข่ายจ านวน
มาก และอาจารย์อภริดยีงักล่าวอกีวา่มสีือ่หลายตวัวิง่อยู่บนนี้ ตัง้แต่ลายลกัษณ์  youtube และ ภาพ จึงท าให้มองเห็น
วา่มยีวดยานหลายๆ ชนิดอยู่บนถนนเสน้นี้  ดงัเชน่ทีอ่าจารย์ธเนศเสนอวา่เหตุใดจงึไม่น าภาพใส่เขา้ไป  แทนที่จะเป็น
วจิารณ์ลายลกัษณ์  อาจารย์จกัรพนัธ์จงึอยากมองวา่เครือ่งมอืทีเ่ราใชก้นัอยู่ตอนนี้  และมอียู่ดว้ยนัน้  ถา้เป็นนักวจิารณ์
จะอธบิายมนัวา่อย่างไร  จะอธิบายเพียงแค่ว่ามนัมชีนิดต่างๆ อยู่  หรอืตรงไหนที่ถูกอธิบายว่าเป็นการวจิารณ์  โดย
สว่นตวัเป็นวา่น่าจะมองโลกทีเ่ป็นจรงิกอ่น  แล้วค่อยกลบัอธิบายโลกเสมอืนได ้ อย่างเช่นในกรณีของดนตรไีทย  ซึ่ง
เหน็วา่เป็นทางออกอย่างหนึ่ง  เนื่องจากทางฝ่านดนตรไีทยใหภ้าพที่ชดัเจนว่า  อย่างไรกต็ามโลกเสมอืนกไ็ม่สามารถ
ใหค้วามเป็นจรงิของศลิปะกบัผูช้มผา่นโลกไซเบอรน์ี้ได ้ ในแงน่ี้ท าใหค้ดิวา่ไดว้า่  ถา้จะอธบิายดนตรไีทยในเชงิวจิารณ์  
ซึง่ทีต่อ้งท าคอืการถอดรหสั (decode) คอืท าใหส้ิง่ทีเ่รยีกวา่การวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ผ่านดนตรไีทยที่อยู่ในโลกขา้งนอก  
ซึง่ไมม่คี าอธบิายเขา้ไปอยู่ในโลกไซเบอร ์ ถา้ตรงนี้เป็นการวจิารณ์จรงิอย่างที่คนดนตรไีทยรูส้กึและเขา้ใจกนัแบบนัน้  
เนื่องจากในแงน่ี้  ผูท้ีไ่มไ่ดอ้ยู่ในวงการดนตรไีทยกจ็ะไม่รูว้่าเขา “หยิบไปเนียน” กนัแบบไหน  เพราะเราไม่รูห้รอกว่า
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เขาหยบิอะไรมา  เพราฉะนัน้ในแงน่ี้เป็นไปไดห้รอืไมว่า่  แทนที่เราจะอธิบายปรากฏการณ์นี้เฉยๆ  แต่ใชพ้ื้นที่ของไซ
เบอรน์ี้เป็นตวัชว่ยอธบิายสิง่ทีเ่รยีกว่าการวจิารณ์ที่อยู่ในโลกขา้งนอกแล้วไม่มทีี่  คอืการน าผูรู้ม้าถอดรหสัและเอาสิง่
เหล่านี้เขา้ไปใสไ่วใ้นโลกไซเบอร ์ เพื่อทีจ่ะใหค้นน าความรูต้รงนี้ไปใชไ้ด ้

 ในขณะเดียวกนั  อาจารย์ธเนศกก็ล่าวว่าสิ่งที่ไม่มกีารวิจารณ์ในทศันศิลป์ก็เพราะไม่มีฐานความรู้พอ   
เพราะกรอบคดิของการวจิารณ์ที่สอนกนัในมหาวทิยาลยันัน้มุ่งไปในทิศทางเดยีว  แต่ว่าในปจัจุบนักรอบคดิเป็นได้
อย่างหลากหลาย  ดว้ยเหตุนี้จงึตงินิยามค าวา่ “การวจิารณ์” ทีโ่ครงการเสนอว่าที่ว่า คุณค่าประสบการณ์ที่ไดส้มัผสักบั
งานศลิปะ  ซึ่งค าว่า “สมัผสั” ในภาษาของสายทางศลิปะนัน้  ค าว่า “สมัผสั” จะไปสรุปอยู่ตรงที่เราใชป้ระสาทสมัผสั  
(sense)   แต่ว่าโลกในยุคปจัจุบนัการใช้เพียงประสาทสมัผสัแต่เพียงอย่างเดียวดูจะไม่พอในเชิงศิลปะร่วมสมยั  
เนื่องจากอาจจะตอ้งใชส้่วนที่เป็นการเชื่อมโยงกบัทฤษฎีความเขา้ใจทางสงัคม และทางมนุษย์เขา้มาร่วมดว้ยในงาน
หลายๆ แบบ  จึงอยากเสนอว่าในธรรมชาติของคนสายศลิปะอาจจะไม่มนีิสยัชอบเขยีน  เพราะถือว่าตวัเองเป็นนัก
ปฏบิตัิ เป็นผูผ้ลิต เป็นผูส้ร้างสรรค์ แมว้่าจะเป็นอาจารย์สอนหนังสอืกต็าม    แต่ถามว่าถ้าเมื่อใดที่จะให้เขาแสดง
ความเหน็อย่างมตีรรกะทีเ่ป็นหลกัการต่อผลงานศลิปะชิน้ต่างๆ  เขาท าไดแ้ละกท็ ากนับอ่ยในการเสวนา  แต่ว่าอนันี้ท า
แล้วกห็ายไป  จึงมองว่าโลกเสมอืนเป็นพื้นที่และโอกาส  ทัง้ยงัเป็นวถิีชีวติของคนหนุ่มสาวในยุคปจัจุบนั  และยัง
ยอมรบัวา่แมก้ระทัง่คนรุน่ตวัเองยงัตอ้งเขา้มายุ่งเกีย่วกบัมนั  เพราะฉะนัน้จงึพื้นทีท่ี ่mass เขา้ไปอกี   คอื mass อย่าง
ไมม่ขีอ้จ ากดัดว้ย  เพราะฉะนัน้ไมว่า่จะเป็นยวดยานชนิดกต็อ้งใชม้นัหมด 

 อาจารย์ธเนศยอมรบัว่าเมื่อเห็นหวัขอ้ทัง้หมด กป็ระเมนิว่าการวจิยัในโครงการนี้คงอยู่ในระดบัที่ว่าจะท า
อย่างไรทีจ่ะใชพ้ื้นทีต่รงนี้  และกส็รา้งวฒันธรรมของการพูดถงึผลงานศลิปะ และวฒันธรรมอย่างมเีหตุผล  หรอืว่าเป็น
การวจิารณ์ทีม่พีื้นฐานทางทฤษฎ ี ซึง่จะเป็นตวัทฤษฎใีดกแ็ลว้แต่  เพราะวา่โดยสว่นตวัเหน็ว่าการวจิารณ์คอืการแสดง
ความเห็น  ซึ่งอาจจะไม่ต้องประเมนิคุณค่าเลยกไ็ด ้ เพราะว่าค าว่า “คุณค่า” เป็นค าที่ไม่ตายตัว และมคีวามหมาย
หลายนยั  ในทีน่ี้  เราไมไ่ดป้ระเมนิคณุคา่วา่ดหีรอืไมด่ ี แต่ท าเพยีงแคแ่ยกแยะ และผา่ใหเ้หน็วา่มนัมคีุณค่าอย่างไร  ก็
มคีณุคา่แลว้  ดงันัน้  มมุมองทีม่องต่อการวจิยัในรอบนี้กเ็หน็เพยีงวา่จะท าอย่างไรทีจ่ะใชช้วีติจรงิในโลกเสมอืนจรงิเท่า
นัน้เอง  ซึง่เป็นเรือ่งวธิกีาร  โดยที่วธิีการนี้อาจจะค่อยๆ ก่อนรูปและค่อยๆ ไปสรา้งการเรยีนรูข้องคน  ซึ่งเราอาจจะ
ตอ้งคอ่ยๆ เรยีนรูก้นัไป 

 อาจารย์จกัรพนัธ์เหน็วา่ในกรณีทีอ่าจารย์อภริดกีล่าวถงึเรือ่งสามมตินิัน้  ส าหรบัพวกสถาปนิกเวลาดไีซน์จะ
ใหโ้ปรแกรมแบบนี้  แต่เมือ่งานอยู่ในคอมพวิเตอรแ์ลว้กไ็มส่ามารถอธบิายตวังานไดอ้ย่างถูกตอ้งรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์อยู่แล้ว  
เนื่องจากว่าผูท้ี่ออกแบบมีภาพสามมติิอยู่ในหวั  รู้อยู่ดว้ยตวัเอง และใช้คอมพิวเตอร์เพียงแค่ช่วยในการออกแบบ
เท่านัน้ ซึง่ชว่ยใหค้นพอจะมองเหน็  แต่ไมใ่ชต่วัทีจ่ะน ามาเป็นตวัตัง้  ไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ป็นความจรงิ  เมื่อถามว่าจะน าตวันี้มา
เป็นตน้แบบในการวจิารณ์กย็่อมจะใชง้านไมไ่ด ้ ประเดน็สดุทา้ยทีอ่ยากน าเสนอคอื  ในข ัน้ต้นของการวจิยัในโครงการ
นี้  สาขาอื่นนอกเหนือจากวรรณกรรมกค็งอาจไมส่ามารถวจิารณ์สิง่ทีอ่ยู่ในอินเทอร์เน็ต  หรอืในไซเบอร์ในฐานะที่เป็น
งานตน้แบบ  นอกจากนี้อาจจะอยู่ในฐานะทีต่อ้งมองดว้ยวา่พาหนะตวัไหน  ของเสน้ทางการสือ่สารทีอ่ยู่ในโลกเสมอืนที่
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่องานวจิยัได ้  

 อาจารย์จกัรพนัธ์เห็นดว้ยกบักรณีของอาจารย์ธเนศน าเสนอในระดบัหนึ่ง  นัน่คอื ในระดบัที่เป็นการเติม
ขอ้มูลที่ยงัขาดอยู่ในแง่ของความรู ้ ขณะเดียวกนักย็ังติดในค ากล่าวในตอนเชา้ที่ว่า “คนไทยชอบเสพ   แต่ไม่ชอบ
สรา้ง”  ซึง่การใสข่อ้มลูลงไปนัน้กย็งัเป็นในระดบัผูใ้ช ้(user) อยู่เชน่กนั  นัน่คอืผูใ้ชใ้นระดบัให้ขอ้มูล  แต่ยงัไม่ไดส้รา้ง
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อะไรขึน้มาใหม ่ เพราะฉะนัน้  ในประเดน็นี้จงึเกดิค าถามวา่  ท าอย่างไรถงึจะสรา้งได ้ ในกรณีดนตรไีทยที่เมื่อสกัครู่ได้
เสนอความเหน็ไปนัน้  เพราะคดิวา่น่าจะท าให้เกดิการสรา้งขึ้นมาได ้ โดนเอาปรากฏการณ์ขา้งนอกไปอธิบายว่า   นี่
คอืการวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์ที่อยู่ในโลกภายนอก  แล้วน ามาใส่ไวใ้นโลกเสมอืนจริง  ในวงการทัศนศลิป์  ในกรณีที่
อาจารย์ธเนศกล่าวถงึเรือ่งการน าผูรู้ม้าพูดหรอืวจิารณ์งานศลิปะแลว้จบอยู่แคน่ัน้ไมไ่ด ้(ในกรณีทีจ่ะน าคลิปการสนทนา
นี้ไปเผยแพร่ใน youtube) แต่อาจจะต้องเพิ่มในประเด็นที่ว่า คนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อทัศนคติที่ผู้พูดกล่าวถึง  
เพราะนี่อาจจะเป็นเพยีงแคจุ่ดเริม่ตน้ของสิง่ทีเ่รยีกวา่การสรา้ง   เป็นเพยีงแคก่ารเตมิขอ้มลู หรอืว่าเป็นในลกัษณะของ
ผูใ้ชถ้นนรว่มกนัเท่านัน้  แต่ยงัไมไ่ดส้รา้งอะไรใหม่  เพราฉะนัน้นี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ยากสกัหน่อยส าหรบันักวจิยัว่าจะ
อธบิายปรากฏการณ์นี้ไปสูก่ารสรา้งอย่างไร  ทัง้นี้ อาจารย์จกัรพนัธ์เหน็วา่ถา้อาจารย์เจตนาตัง้โจทย์ในเรื่องของคุณค่า
ไวด้ว้ยกจ็ะยากขึน้ไปอกีระดบัหนึ่ง  ทัง้นี้ทัง้นัน้ไมไ่ดห้มายความวา่ไมจ่ าเป็นตอ้งอธบิายในเรือ่งของคณุคา่   

 ในประเดน็เรือ่งคณุคา่นัน้  อาจารย์จกัรพนัธ์เล่าประสบการณ์ที่เคยจตัุจกัรไปกบัเพื่อนชาวต่างประเทศคน
หนึ่ง  ซึง่เขาพูดวา่  “จกัรพนัธ์ของมนัเยอะมากเลย”  ซึง่อาจารย์จกัรพนัธ์กเ็หน็ดว้ยเพราะไมว่า่จะมากีค่ร ัง้  ของเหล่านี้
กข็ายได ้ ซึง่เพื่อนคนนัน้ยงัพูดต่อไปวา่ “คงตอ้งมคีนโงส่กัคนหนึ่งทีซ่ื้ออะไรจากทีน่ี่ไปบา้ง  จงึขายไดเ้รื่อยๆ  ซึ่งท าให้
มกีารขายกนัไดอ้ยู่ตลอดเวลา  ไมว่า่จะดไีซน์ออกมาน่าเกลยีดขนาดไหนกข็ายได”้       ถามวา่สิง่นี้เป็นเรื่องของคุณค่า
หรอืไม่  ค าตอบคือเป็น   ขณะเดียวกนักแ็ยกออกจากคุณค่าและสุนทรียะในทางศิลปะในระดบัหนึ่งอยู่เหมอืนกนั   
เพราะฉะนัน้หากจะน าเรื่องคุณค่าไปอธิบายปรากฏการณ์ทัง้หมดและประเมินคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างและทุก
ปรากฏการณ์กจ็ะเหนื่อยมาก  

 อาจารย์ปาริชาติขอข้อเสนอจากที่ประชุมเกีย่วกบันิยามค าว่า “การวจิารณ์”  เนื่องจากคณะผูว้ ิจ ัยก็ได้
ถกเถียงกนัในประเดน็นี้หลายชัว่โมงกว่าที่จะได้นิยามนี้   เพราะว่าหลายสาขาก็ยึดติดกบัค า  จึงท าให้เกิดความ
ยากล าบากในการเขยีนนิยาม  ในครัง้นี้จงึขอค าแนะน าจากทีป่ระชมุเพื่อปรบันิยามค านี้   

 อาจารย์ภทัรเหน็วา่น่าจะชว่ยไดถ้้าใชศ้าสตร์ทางดา้นมานุษยวทิยาและสงัคมวทิยามาช่วยเพราะที่ผ่านมา
อาจจะยากเกนิเนื่องจากวา่เราใชก้รอบทางดา้นสนุทรยีศาสตร ์ ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีเ่ราถนดั ทัง้นี้ยงัไมแ่น่ใจว่าเราจะถนัด
พอทีจ่ะขอยมืศาสตรข์องเขามาใชห้รอืไม่  และวธิีถนัดไปกอ็าจจะต้องไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญสื่อทางดา้นอินเทอร์เน็ต  
หรอืทางดา้นนิเทศศาสตรเ์พื่อสรา้งมมุมองทีก่วา้งขึน้ 

 อาจารย์จกัรพนัธ์เสนอวา่อาจจะออกแบบโครงการวจิยัและวธิีวจิยั  ซึ่งคาดว่าโครงการกน่็าจะมแีนวทางอยู่
บา้งแลว้  กอ็ยากใหย้อ้นกบันึกถงึแนวทางทีอ่าจารย์อภริดกีล่าวถึงเรื่องการออกแบบ และคดิว่าน่าจะยังพูดคา้งอยู่นัน้  
อาจจะเป็นการเสนอใหโ้ครงการวจิยัควรออกแบบพื้นทีข่องตนเอง  วา่ช่องทางที่จะเขา้มายงัพื้นที่นี้ที่เหมอืนเป็นสงัคม
ขนาดเลก็อนัหนึ่งใชเ้ป็นหอ้งทดลองหรอืไม ่ เพราะวา่อาจารย์อภริดกีล่าวถึง facebook ที่ใชเ้ป็นการรวมคน  หมายถึง
เลือกลูกศษิย์ของเธอ  วิธีการนี้กน่็าจะใชส้รา้งเป็นโครงการน าร่อง (project test) ไดว้่า เราอาจจะสรา้งห้องทดลอง
วจิารณ์ในพื้นที่เสมือน  เราจะท าอย่างไร ท าแล้วมนัจะ “ติด” หรือไม่ ซึ่งนักวิจารณ์ก็จะสามารถตรวจสอบได้อยู่
ตลอดเวลาวา่ใครเขา้มาตดิ  ไมเ่ชน่นัน้  นกัวจิยักต็อ้งมองโครงขา่ยของถนนเสน้ใหญ่  ซึ่งไม่รูว้่าจะสุ่มเอาจากตรงไหน  
เพราะอย่างทีรู่ว้า่พื้นทีแ่ห่งนี้กวา้งขวางมากขนาดไหน  จึงอยากเสนอว่าควรจะมองจากขอ้เท็จจรงิของโลกที่เป็นจรงิ
กอ่น เพราะวา่เราท าสิง่นี้เพื่อทีจ่ะชว่ยพื้นทีท่ีเ่ป็นจรงิทีอ่ยู่ดา้นนอกเพื่อใหเ้ขา้ใจโลกทีอ่ยู่ดา้นใน  ถ้าไมรู่จ้กัโลกที่อยู่ขา้ง
นอกเสยีกอ่น  ฐานของแต่ละสาขากไ็มท่ราบวา่จะเอามาชว่ยตรงนี้อย่างไร  จึงอยากเสนอให้เริม่ต้นดว้ยธรรมชาติของ
แต่ละสาขาวา่จะเขา้มามสีว่นรว่มในโลกไซเบอรต์รงนี้แบบไหน  อย่างไร  แลว้กค็อ่ยออกแบบพื้นที่ห้อง  หรอืพื้นที่ของ
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ชุมชน (community) ของตนเองอย่างไร  ในแต่ละแบบเพื่อให้เหมาะและให้สนับสนุนกบัค าตอบที่โครงการมองโลก
เสมอืนกบัโลกขา้งนอกทีเ่ชือ่มกนั 

 ดงัเช่นในกรณีของทศันศลิป์ที่ไม่ค่อยมปีรากฏการณ์มากนักเมื่อเทียบกบัสาขาอื่นๆ แล้ว และตัวอย่างที่
อาจารย์ธเนศให้นัน้กอ็าจจะลองใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัไดค้ร่าวๆ อนัหนึ่งว่า  เมื่อโยนกอ้นหินถามทางไปแล้วจะ 
“ตดิ” หรอืไม ่ จะมคีนมาคอมเมนท์หรอืไม ่ หรอืจะมคีนเขา้มารว่มวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยหรอืไม่  หรอือาจจะไม่มเีลยกไ็ด ้ 
ในทางตรงขา้ม  โดยสว่นตวัทราบวา่ชุมชน facebook ที่มกีารแสดงความคดิเห็นระหว่างกลุ่ม หรอืคอมเมนท์กนันัน้มี
อยู่เป็นจ านวนมาก  จะท าอย่างไรให ้“ตดิ” แลว้กจ็ะเลอืกโจทย์อนัใด  กค็งตอ้งฝากนกัวจิยัไปพจิารณาด ู

 อาจารย์เจตนาขอให้อาจารย์จกัรพนัธ์ขยายความในประเดน็ที่ว่าเห็นตวัอย่างจากดนตรแีล้วเกดิความคดิ
อย่างไร  ในประเดน็ของความเชื่อมโยงกนัของโลกทัง้สอง  อาจารย์จกัรพนัธ์อธิบายว่าในกรณีของดนตรจีะเทียบกบั
ศลิปะนัน้ มคี าอธบิายอนัหนึ่งเพื่อนรว่มงานทีค่ณะจติรกรรมฯ อธิบายดว้ยทฤษฎีว่าเป็น appropriation หรอื “หยิบเขา
มาเนียน” หรอื “หยบิเขามาใชจ้นเนียน”  อาจารย์จกัรพนัธ์อธิบายว่าถ้าคุณหยิบเขามาใชแ้ล้วไม่เนียนกห็มายความว่า 
มนักระดา้ง มนัไมเ่ขา้กนั  คณุกว็จิารณ์ซอ้นวจิารณ์ไมไ่ด ้ แต่ควรนี้คนจะเขา้ใจว่าการหยิบมาใชจ้นเนียนได ้ กต็่อเมื่อ
ตอ้งเขา้ใจเสยีกอ่นวา่ทีห่ยบิมานัน้คณุหยบิใครมา  เพราะฉะนัน้ในแงน่ี้เป็นเรือ่งของคนทีเ่ขา้ใจซึง่กนัและกนัดอียู่แลว้   

 อาจารย์ธเนศกล่าวเสริมว่าตอนที่อาจารย์กิตติพูดนัน้ท าให้นึกถึงโครงการวิจยัในช่วงแรกๆ  อันนี้เป็น
ความรูใ้หม ่ เพราะคนดนตรไีทยเขาเขา้ใจวา่การตอบโตก้นัแลว้ไปขา้งหน้าเรือ่ยๆ เป็นการวจิารณ์  ซึ่งไม่ตรงกบันิยาม
ทีเ่คยรูจ้กัมาตัง้แต่ในอดตี  ตรงนี้เราต้องการคนที่สามมาอธิบาย  ซึ่งท าให้คนวงอื่นสามารถที่จะเขา้ใจไดว้่านี่คอืการ
วจิารณ์รปูแบบหนึ่ง 

 อาจารย์จกัรพนัธ์กล่าวต่อวา่ในกรณีของศลิปะสาขาอื่น ซึ่งสมมุติว่าท างานขึ้นมาสกัชิ้น แล้วหยิบเกา้อี้ของ  
Joseph Beuys  มาท า กจ็ะมคีนเพยีงไมก่ีค่นทีจ่ะรู ้ ถา้ไมอ่ธบิายขยายความต่อกจ็ะไม่เขา้ใจ  ดงันัน้ถ้าคนที่อยู่ในสาย
ดนตรเีขา้ใจวา่อธบิายวา่นี่คอืการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์  ซึง่จะท าอย่างไรให้เป็นประเดน็ที่เขา้ใจกนัไดใ้นมหาชนวงกวา้ง  
กต็อ้งเอาคนทีรู่อ้ย่างทีอ่าจารย์ธเนศบอกมาถอดรหสัว่าปฏกิริยิาแบบนี้ในทางดนตรเีขาเรยีกว่า “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี 
การท าเชน่นี้ถามวา่เราก าลงัท าการวจิารณ์หรอืไม ่ ซึง่ไมใ่ช่  แต่เราช่วยให้การวจิารณ์ในโลกภายนอกด าเนินต่อไปได้
และเป็นทีเ่ขา้ใจไดใ้นวงกวา้ง  โดยทีเ่ราใชพ้ื้นที่เสมอืนเป็นที่เผยแพร่  ในกรณีนี้เรายงัเป็นผูใ้ช ้ ซึ่งท าหน้าที่เพียงแค่
เตมิเตม็ขอ้มลู  เนื่องจากขอ้มลูสว่นนี้ขาดไปในโลกความจรงิ  โลกไซเบอร์กม็หีน้าที่ไปเติมเต็ม  อาจารย์จกัรพนัธ์เห็น
วา่ในกรณีอย่างนี้  นกัวจิยัสามารถทีจ่ะท าหน้าทีเ่บือ้งตน้ไดส้ว่นหนึ่ง  เพราะในความเป็นจรงิของโลกภายนอกนัน้  เรา
ยงัไปไมถ่งึข ัน้ทีจ่ะวจิารณ์ไดจ้รงิๆ  โลกภายนอกไมเ่ปิดรบั 

 อาจารย์เจตนาเหน็วา่ค าวา่ “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี นัน้เป็นค าทีม่าจากกลุ่มวจิยัของเรา  ไม่ใช่มาจากกลุ่มนัก
ดนตรทีีเ่ขาท ากนัเอง  แต่เป็นการทีเ่รามองการปฏบิตัิของเขา  และเราพยายามที่จะอธิบาย  ซึ่งพวกเขาเองเขาไม่ได้
คดิวา่เป็นการวจิารณ์  แต่นัน่มาสิง่ทีม่าจากขนบการประชนั 

 อาจารย์รงัสพิันธุ์อธิบายว่าลักษณะเช่นนี้มาจากการประชนั และการสร้างสรรค์โดยปกติของเขาอยู่แล้ว  
และจากทีเ่สวนากนัมานัน้มกีารใชค้ าอยู่  2 ค าทีบ่างทสีือ่ความคนละอย่าง  ที่เราคุยกนัในโครงการที่ผ่านมา  เราใชค้ า
วา่ “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี  ในกรณีทีอ่าจารย์จกัรพนัธ์กล่าวถงึนัน้  นกัวจิารณ์ท าหน้าทีว่จิารณ์การที่เอาดนตรมีาวจิารณ์
ดนตร ี คอืไม่ใช่ไปวิจารณ์ซ้อนเขา  แต่วิจารณ์ว่าการที่เขาเอาดนตรวีิจารณ์กนันัน้มนัเกิดอะไรขึ้น  หรอืมลีกัษณะ
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อย่างไร   อาจารย์รงัสิพันธุ์ เกรงว่าอาจเกิดปญัหาจากความไม่ชดัเจนในประเด็นนี้   เนื่องจากค าที่ใช้นัน้ใกล้กนั  
ลกัษณะของการสรา้งสรรคค์อื  “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี  แต่หน้าทีข่องนกัวจิารณ์คอื  วจิารณ์การที่ดนตรวีจิารณ์กนั   แต่
ปญัหาทีไ่ดต้ ัง้ขอ้สงัเกตไวก้อ่นพกัทานขา้วกค็อืวา่  การทีเ่ราจะถอดรหสัอย่างที่อาจารย์จกัรพนัธ์น าเสนอนัน้ สิง่หนึ่งที่
เป็นจรงิในวงการดนตรไีทย คอื  มคีนกลุ่มหนึ่งที่มคีวามสามารถในการถอดรหสั  แต่บงัเอิญว่าเขาไม่ไดอ้ยู่ในโลกไซ
เบอร์   ดงันัน้  ถ้าเราไปถามเขา  ถ้าถามไดก้็ได้ขอ้มูลมา แล้วก็สามารถน ามาเสนอในโลกไซเบอร์  ก็จะเป็นการ
ถ่ายทอดขอ้มลูออกไป  แต่ถา้เราไมส่ามารถจะไปหาได ้ และเขาเป็นคนทีรู่ ้ กจ็ะมขีอ้มูลอยู่ส่วนหนึ่งที่เราคุยกนัเองอยู่
ในโลกไซเบอร ์ ซึง่ในกรณีนี้  อาจารย์รงัสพินัธุ์ยงัย ้าในประเดน็ที่อาจารย์สนใจในพื้นที่แดนกลางว่า เป็นแดนกลางใน
สองแบบ แดนกลางอนัทีห่นึ่งคอืแดนกลางทีค่ยุกนัเองในโลกไซเบอร ์ แดนกลางอนัทีส่องคอื  แดนกลางระหว่างโลกไซ
เบอรก์บัโลกทีอ่ยู่ขา้งนอก  ซึง่นบัวนัขอ้มลูทีอ่ยู่ในโลกขา้งนอกมโีอกาสทีจ่ะเขา้ไปทววิจัน์ (dialogue) กบัขอ้มูลที่อยู่ใน
โลกไซเบอรน์อ้ยลง  ในกรณีนี้  อาจารย์รงัสพินัธุ์คดิวา่บางเรือ่งกลายเป็นขอ้มลู หรอืความจรงิบางอย่างที่เป็นขอ้ตกลง
กนัเองในโลกไซเบอร ์ โดยไมไ่ดส้นใจวา่มคีวามจรงิอกีชดุหนึ่งทีอ่ยู่ขา้งนอก  ซึ่งอาจเป็นไปไดท้ัง้การคุยกนัเองโดยไม่
สนใจวา่มขีอ้มลูนี้อยู่  หรอืเพราะไมม่ขีา้งนอก ไมม่คีนทีใ่หข้อ้มลูขา้งนอกแลว้  จงึตอ้งคยุกนัเอง  ในที่นี  ปญัหากค็อืว่า  
ถา้ยงัมขีอ้มลูขา้งนอกอยู่แลว้เราไมส่นใจ  เราสนใจแต่ขอ้มลูทีอ่ยู่ขา้งใน 

 ในแง่นี้อาจจะไม่ถือว่าเป็นปญัหานัก  เพราะว่ายงัมวีชิาที่เรยีกว่า “วงศาวทิยา” (genealogy) เขาท าเรื่อง
เพลงๆ หนึ่งทีช่ ือ่วา่เพลงลาวแพน  มชีดุความรูเ้กีย่วกบัเพลงลาวแพนสารพดัเลย  และกเ็ป็นความจรงิในแบบของมนั  
และกย็งัมกีารอธบิายทีแ่ตกต่างกนั  ซึง่กไ็ม่ต่างกบัการทีเ่รายอมรบัขอ้มลูอะไรบางอย่างทีอ่ยู่ในโลกไซเบอร์  เพราะเรา
กไ็มท่ราบวา่ถูกหรอืผดิ  แต่วา่กม็วีธิกีารทีเ่ราจะยอมรบั  อาจารย์รงัสพินัธุ์เหน็วา่ วธิกีารอนัหนึ่งทีเ่ราจะท าวจิยัในครัง้นี้
คอื  ความหลากหลายของขอ้มลูและมกีารยอมรบัอาจจะใชว้ธิกีารของวชิาวงศาวทิยาเขา้มาอธบิายในระดบัหนึ่งกไ็ด ้  

 อาจารย์รงัสพินัธุ์เล่าเกรด็ทีน่่าสนใจใหฟ้งัวา่  เมือ่สองเดอืนทีแ่ลว้มเีพื่อนกลบัมาจากต่างประเทศ  ซึ่งเขาไม่
รูเ้ร ือ่งดนตรเีลย  ซึง่ในความเป็นจรงินัน้  คร ูก.  มลีูกชายชื่อครู ข. และลูกสาวชื่อครู ค. แต่เพื่อนคนนี้มาถามว่า  คร ู
ก.  มนี้องชายชือ่คร ูข. ใชห่รอืไม่  และครู ข มภีรรยาชื่อครู  ค.  ใช่หรอืไม่  จะเห็นไดว้่าจากลูกกลายเป็นน้อง  และ
จากน้องกลายเป็นภรรยา  กส็อบถามเขาวา่เอาขอ้มลูนี้มาจากไหน  เขากบ็อกว่าขอ้มูลนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ต  จึงถามว่า
ต่อไปแล้วคุณเชื่อหรอื เขากบ็อกว่าเขาโพสต์ถามไป  กม็คีนตอบมา  และก็มคีนมาอธิบายยืนยนัว่าใช่และให้ขอ้มูล
เพิม่เตมิ  อาจารย์รงัสพินัธุ์เหน็วา่ตนเองกลายเป็นผูท้ี่ให้ขอ้มูลภายนอกเขาไป  โดยยืนยันว่าขอ้มูลที่ให้นัน้เป็นความ
จรงิ เพราะโดยสว่นตวัรูจ้กักนัดกีบัคร ูข.  ซึง่เพื่อนคนนี้กส็ารภาพวา่  ถา้ไมไ่ดม้าถามอาจารย์รงัสพินัธุ์  เขากเ็ชื่อขอ้มูล
ในอนิเทอร์เน็ตไปแล้ว  ในกรณีเข่นนี้  ท าให้อาจารย์รงัสพินัธุ์คดิว่าศาสตร์บางศาสตร์  ศลิปะบางสาขาคงต้องอาศยั
บรบิททีเ่ป็นขอ้มลูภายนอกส่วนหนึ่ง  คงจะให้ขอ้มูลภายในโลกไซเบอร์คุยกนัเองแล้วบอกว่าเป็นพื้นที่แดนกลางที่มี
การตรวจสอบกนัเอง  ซึ่งเห็นว่าถ้าเราเชื่อการตรวจสอบภายใน  โดยที่ไม่เอาขอ้มูลภายนอกเขา้ไปเลย  กอ็าจจะมี
ปญัหาเหมอืนกนั  แต่ปญัหาของวงการดนตรไีทยส่วนหนึ่งที่เห็น  หรอืแมแ้ต่วงการดนตรตีะวนัตกส่วนหนึ่งกค็ล้ายๆ 
กนักค็อื  คนรูอ้าจจะเลยวยัทีจ่ะเขา้ไปในโลกเสมอืนเหล่านี้แลว้   

 ในกรณีนี้อาจารย์เจตนาเหน็วา่พื้นทีแ่ดนกลางทีโ่ลกทัง้สองมาเฉือนดนันัน้เป็นพื้นที่ที่มคีวามส าคญั  คอืเรา
ตอ้งดทูัง้สองทางแลว้เอามาตรวจสอบซึง่กนัและกนั  และถา้เป็นวา่ขอ้มลูใดผดิและเรารู ้ เรากต็อ้งแกไ้ข  ในแง่นี้อาจจะ
ไมใ่ชเ่รือ่งการวจิารณ์เพยีงอย่างเดยีว  เพราะถ้าขอ้มูลผดิ  การวจิารณ์กผ็ดิเพี้ยนไปเลย  อาจารย์รงัสพินัธุ์เห็นว่าใน
การท างานของโครงการนี้ทีเ่หลอืเวลาประมาณปีกวา่ๆ นัน้  การทีเ่ราจะไปนัง่แกค้วามเขา้ใจผดิหรอืให้ขอ้มูลอะไรน่าจะ
ไมท่นั  และอาจจะไมใ่ชห่น้าทีข่องโครงการนี้ดว้ยซ ้าไป  เพราะว่าเราก าลงัศกึษาปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้น  และประเดน็
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หนึ่งที่ได้ปรกึษากบัคุณไอยเรศกค็ือ  ในโครงการที่ผ่านมา คุณไอยเรศได้ส ารวจเว็บไซต์ไทยคิด  ซึ่งมีประเด็นที่
น่าสนใจ  โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีม่คีนโพสต์ขอ้มลูเป็นจ านวนมาก  ดงันัน้  ถ้าเราน าขอ้มูลเหล่านัน้มาวเิคราะห์ในแง่
ของพื้นทีแ่ดนกลาง  ประเดน็ทีโ่พสต์กนัเป็นจ านวนมาก  หรอืประเดน็ที่ถกเถียงกนัมาก  สุดท้ายแล้วสิง่เหล่านี้อยู่บน
ขอ้มลูจรงิอย่างไร  อาจารย์รงัสพินัธุ์เชื่อว่าอย่างน้อยจะสามารถมองเห็นความเชื่อมต่อระหว่างวฒันธรรม  ซึ่งพอจะ
มองเหน็วา่การเชือ่มต่อวฒันธรรมนัน้อาจจะเป็นการเชื่อมต่อจากวฒันธรรมมุขปาฐะไปสู่ลายลกัษณ์  และลายลกัษณ์
ไปสูโ่ลกไซเบอร ์ ในแงข่องการเชือ่มต่อตรงนี้มกีารเชื่อมต่อเรื่องขอ้เท็จจรงิดว้ยหรอืไม่  หรอืว่าเป็นการเชื่อมต่อหรอื
เปลีย่นวธิกีารเท่านัน้  ในขณะทีข่อ้เทจ็จรงิกถ็ูกสรา้งขึน้มาใหมด่ว้ย หรอืวา่เป็นการน าขอ้เทจ็จรงิเดมิแล้วเปลี่ยนวธิีการ
น าเสนอ  อาจารย์รงัสพินัธุ์คดิวา่ในวงการดนตรไีทยมเีป็นจ านวนมากที่เมื่อเขา้ไปอยู่ในโลกเสมอืนนี้แล้ว กจ็ะตดัคนที่
ไมเ่ขา้ออกไป  หรอืตดัขอ้มลูของเขาทิ้งไปเลยกม็ ี ขณะเดยีวกนักม็กีารสรา้งขอ้มลูใหม่ 

 อาจารย์ธเนศเหน็วา่สิง่ทีอ่าจารย์จกัรพนัธ์เสนอมานัน้เป็นภาพทีช่ดัเจนวา่ในเวลาทีจ่ ากดั  เราต้องท าให้เป็น
สิง่ทีเ่ราสามารถจบัตอ้งไดจ้รงิๆ  ในเงือ่นไขทีเ่ป็นจรงิ  ขณะเดยีวกนักส็ามารถประเมนิได ้ และสรุปที่ปลายทางได ้จึง
คดิว่าโครงการทดลองที่ให้น าศลิปะสาขาต่างๆ แล้วไปน าคนในและคนนอกที่เรยีกว่ารอยต่อนัน้มาทดลองท าจรงิได ้ 
แลว้เรากป็ระเมนิจากตรงนัน้  ซึง่เราอาจจะสรปุแลว้กจ็บ 

 อาจารย์จักรพนัธ์เสรมิว่ามีความคดิไกลไปถึงข ัน้ที่ว่า การวจิยัในโครงการ “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทาง
ปญัญาของสงัคมรว่มสมยั” ทีท่ าสรรนิพนธ์นัน้ หากเรามัน่ใจในงานวจิารณ์บางชิ้น  อย่างเช่นในกรณีแม่นาค  กน่็าจะ
ลองดไีซน์หอ้งขึน้มาใหมห่นึ่งหอ้งแลว้ลองบอกว่า ปรากฏการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อประมาณ 3-4 ปี  ไดเ้กดิเหตุการณ์นี้
ข ึน้  ลองกลบัมาดใูหม ่ เพราะคดิว่าพื้นที่ไซเบอร์รองรบัปรากฏการณ์ในแบบนี้ดว้ยเหมอืนกนั  ในแง่นี้ยงัไม่ม ัน่ใจใน
ละคร แต่ในสาขาทศันศลิป์นัน้  อาจารย์จกัรพนัธ์ม ัน่ใจว่าหากน างานวจิารณ์ที่เราคดิว่ามนัเป็นกรณีศกึษา  แล้วลอง
โยนเขา้ไปในพื้นทีน่ี้ได ้ เพราะวา่น่าจะเป็นกรณีศกึษาที่น่าจะทดลองดูไดว้่าคนจะกลบัมาอ่านงานชิ้นนี้หรอืไม่  หรอืที่
เราเชือ่วา่งานชิน้นี้ด ี และสามารถขา้มยุคขา้มสมยัได ้ เมือ่น ากลบัมาแล้ว  คนในพื้นที่ไซเบอร์หรอืคนร่วมสมยัอาจจะ
บอกวา่มนัไมข่า้มยุคขา้มสมยั  เพราะว่าเขาไม่เห็น แต่ไม่ใช่ว่างานชิ้นนัน้ไม่มคีุณค่า  ดว้ยเหตุนี้  เราอาจจะสามารถ
อธบิายปรากฏการณ์ในสิง่ทีอ่าจารย์ตอ้งการทราบวา่ อะไรเป็นเงือ่นไข  และอะไรเป็นปจัจยั  เราอาจจะตัง้ค าถามอยู่ใน
นัน้ได ้ เพราะวา่พื้นทีต่รงนี้แทนทีผู่ว้จิยัจะตอ้งไปวิง่แจกแบบสอบถามคน  โดยส่วนตวัเห็นว่าพื้นที่แบบนี้สามารถที่จะ
ใช้งานได้เลย  ในการที่เราจะไดต้รวจสอบว่าคนอ่านงานวจิารณ์นัน้ย้อนกลบัไปอ่านงานเก่าหรือไม่  แล้วมีปจัจัย
เงือ่นไขอะไร  การดไีซน์หอ้งแบบนี้อาจจะตอ้งอาศยัผูรู้ ้

 อาจารย์เจตนาเหน็วา่เนื้อหาเราสามารถหาได ้ เนื่องจากวา่เวบ็ส่วนใหญ่มสี่วนหนึ่งที่เรยีกว่า archive ยอัน
หลงักลบัไปได ้ แมแ้ต่กระทัง่หนงัสอืพมิพ์กย็อ้นหลงักลบัไปไดเ้ป็นหลายสบิปี  หรอืวา่จะตัง้โจทย์  สมมุติว่าในขณะนี้มี
คนจะท าละครเวทเีรือ่ง เมคเบธ  เราเฝ้าสงัเกตปฏกิริยิาทีจ่ะมตี่อเมคเบธทีจ่ะจดัแสดงใหม่  แล้วเราย้อนกลบัไปหามอง
ปามหาบรุษุ  ทีอ่าจารย์มทันี  รตันิน แสดง  เรือ่งนัน้การเป็นการเอาเมคเบธมาแปลงเชน่เดยีวกนั  แต่การแสดงครัง้นัน้
ผา่นมาแลว้ 20 ปีกไ็มท่ราบวา่จะเหลอืขอ้มลูในสว่นนี้บา้งหรอืไม่   อาจารย์เจตนาคดิว่าประเดน็หลกัตรงนี้คอืการวจิยั
จากกรณีศกึษา (case study)   แทนที่จะไปควานหาขอ้มูลจ านวนมหาศาล  และท้ายที่สุดกจ็ะจบัอะไรไม่ได ้ เพราะ
ขอ้มลูมากเกนิไป 

 อาจารย์จกัรพนัธ์เหน็วา่ละครเวทเีรือ่ง ฝนัอนัยิง่ใหญ่  ในกรณีเช่นนี้ถ้าทราบว่า “สู่ฝนัอนัยิ่งใหญ่” จะแสดง
อกี 6 เดอืนขา้งหน้า  กจ็ะสรา้งหอ้งขึน้มาก่อน  แล้วเอาละครเวทีเรื่อง “สู่ฝนัอนัยิ่งใหญ่” ที่เคยแสดงไปแล้ว  หรอืเอา
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งานวจิารณ์ทีเ่คยกล่าวถงึการแสดงคราวทีแ่ลว้มาน าเสนอไวด้ว้ย  กเ็พื่อกระตุน้ใหค้นวจิารณ์  เพื่อให้คนไปดูงานศลิปะ     
โดยสว่นตวัคดิว่ากรณีเช่นนี้  พื้นที่ไซเบอร์ช่วยสะท้อนปรากฏการณ์ที่อยู่ภายนอกได ้ ไม่เช่นนัน้หากเราเป็นผูไ้ปวิง่
ตามปรากฏการณ์และตามไปแกไ้ขความถูกตอ้งในไซเบอรจ์ะเป็นเรือ่งทีเ่หนื่อยมาก   

 คณุณัฐพชัญเ์หน็ว่ากรณีน้ีเกิดขึน้แล้ว  เน่ืองจากคณะละครคณะเลก็จะมีระยะเวลาในการจดัแสดง
ประมาณ 2 สปัดาห์  และเขารอแสดงซ ้า (rerun) อกีรอบหนึ่ง ซึ่งมกัจะรอดูเสยีงตอบรบัก่อนถึงจะแสดงซ ้า  หลงัจาก
นัน้ประมาณ 2 เดอืนหรอืครึง่ปีจงึกลบัมาเล่นใหมอ่กีคร ัง้  ซึง่ระหวา่งทางกจ็ะมกีารเขยีนวจิารณ์โดยกลุ่มไซเบอร์  แล้ว
กลุ่มละครก็จะเกบ็ๆไว้  และก่อนที่จะกลับมาเล่น เขาก็จะน าเอาบทวิจารณ์เหล่านี้มาโปรย  โดยจะบอกว่าเป็นบท
วจิารณ์งานละครจากโปรดกัชัน่ที่แล้ว  หรอืจากโปรดกัชัน้ก่อนหน้านี้   นี่คอืหนึ่งในกระบวนการที่แสดงให้เห็นว่าบท
วจิารณ์ต่างๆ เมือ่เขา้ไปอยู่ในพื้นทีไ่ซเบอร์  ถูกน ากลบัมาอ้างอิง  อ้างถึง  เพื่อใชใ้นการพูดถึงงานศลิปะ   ไม่ว่างาน
ศลิปะชิน้ใหมท่ีเ่กดิขึน้เป็นงานทีท่ าซ ้าหรอืงานที่ท าใหม่เลยกไ็ด ้ ซึ่งจะมกีารอ้างถึงว่าคณะละครนี้ไดเ้คยท างานละคร
เรือ่งนี้มากอ่น  บทวจิารณ์ของคณะละครนี้มอีย่างนี้ๆ  จงึพอทีจ่ะอนุมานไดว้่าละครเรื่องใหม่น่าจะเป็นแบบนี้  คณุณัฐ
พชัญ์เห็นว่าน่ีอาจจะเป็นหน่ึงในกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจว่า  เม่ือเรามองกรณีศึกษาน้ีแล้วเราน ามาพิจารณา
หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ต่อไป  หรือเกิดปฏิกิริยาตอบรบัอย่างไรกบัการท าใหม ่(re-production) ทีเ่กดิขึน้ 

 อาจารย์ภทัรกล่าววา่  ขณะนี้ม ีfacebook เมคเบธแล้ว โดยกลุ่มที่ท าละคร  กจ็ะเริม่น าคลิป youtube  โปร
ดกัชัน่เกา่ และมกีารใหข้อ้มลูพื้นฐานวา่เมคเบธคอือะไร  ซึง่สว่นใหญ่กเ็ป็นเดก็อกัษรศาสตร์  จุฬาฯ ที่เขา้  นอกจากนี้
ยงัมคี าถามขอ้หนึ่งทีอ่ยากน าเสนอไวค้อื  เมือ่ใชเ้ป็นไซเบอรแ์ลบ็อย่างนี้แล้ว  จะใชอ้ะไรเป็นบรรทดัฐานหรอืตวัชี้วดัที่
ใชร้ว่มกนัของแต่ละสาขามากน้อยเพยีงใด   

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อตัตวริยิะนุภาพ เห็นว่ารูปแบบที่ก าลงัน าเสนอกนัอยู่อย่างที่อาจารย์จกัร
พนัธ์เสนอนัน้  ท าให้ย้อนกลบัไปนึกถึงว่ารูปแบบที่เสนอนัน้กค็ล้ายกบัรูปแบบที่เคยท ามาแล้วในโครงการวจิยั “การ
วจิารณ์ในฐานพลงัทางปญัญาของสงัคมรว่มสมยั” เพยีงแต่วา่ในครัง้นัน้เราดงึคนเขา้มาเพื่อใหไ้ดส้มัผสักบัตวังานศลิปะ
ทีแ่ทจ้รงิ  เพราในครัง้นัน้มทีัง้การดนูิทรรศการ  ดลูะคร  ฟงัดนตร ี แต่ในคร ัง้นี้  เราน่าที่จะใชเ้นื้อที่ในไซเบอร์ให้เป็น
ประโยชน์ส าหรบัเรา  โดยการทีเ่ราโยนตวัอย่างงานศลิปะเขา้ไปในนัน้  โดยเปิดห้องแล้วเชญิชวนกนัให้มาตรงนัน้  ไม่
วา่จะเป็นการใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไวก้อ่น  ซึง่ยงัไม่แสดงแล้วกเ็ชญิชวนไปดู  ซึ่งน่าท าเพราะว่าวธิีการนี้น่าจะเป็นการ
ชว่ยจ ากดัขอบเขตการวจิยัใหอ้ยู่ในทศิทางของโครงการเดมิดว้ย  ขณะเดยีวกนักข็ยายขอบเขตใหม้ากขึน้ 

 ส่วนในกรณีของแดนกลางที่ได้สนทนากนัมานัน้  เห็นว่าพื้นที่ของแดนกลางเองก็ค่อนข้างจะมีหลาย
ความหมาย  ในความหมายหนึ่งที่อ่านจากเอกสารโครงการฯ กห็มายถึงคนที่ท างานทัง้สองทาง ซึ่งจรงิๆในขณะนี้
โครงการก็ก าลังท าอยู่  คือว่าไม่ได้มองเพียงแค่โลกภายนอก  แต่ว่าลงไปมองในพื้นที่ไซเบอร์ดว้ย  ส่วนที่สองที่
อาจารย์รงัสพินัธุ์กไ็ดก้ล่าวถงึไปแลว้วา่ อาจจะมบีางคนทีไ่มไ่ดเ้ขา้มายุ่งกบัโลกไซเบอร์เลย  แต่จรงิๆ เขากเ็ป็นแหล่ง
ความรู ้ หรอืเป็นแหล่งทีอ่ยู่ในวงการสรา้งสรรคง์านศลิปะดา้นต่างๆ   เรากอ็าจจะตอ้งดวูา่เราจะมวีธิีการชกัชวนหรอืว่า
ดงึเขาเขา้มารว่มอยู่ในนี้ไดอ้ย่างไร  เชน่  อาจจะเชญิชวนเขา้มารว่มคอมเมนใน  facebook บา้ง  

 อาจารย์ปารชิาตขิอเสรมิในประเดน็อาจารย์รงัสพินัธุ์เสนอ  ซึ่งเห็นดว้ยว่าบุคคลเหล่านัน้มอียู่จรงิ และเห็น
ดว้ยกบัอาจารย์กรกช แต่ไมว่า่คนเหล่านัน้จะเขา้มาในโลกไซเบอรห์รอืไม ่ โลกไซเบอรก์จ็ะหมนุไปของมนัเอง และกจ็ะ
หมุนเรว็มาก  ขณะเดยีวกนักจ็ะมมีหาชนเพิ่มขึ้นๆ  ไปเรื่อยๆ  นอกจากนี้ยงัมบีนัทึกความคดิเห็นที่อาจารย์บญัชา  
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สุวรรณนานนท์ฝากไว้ให้กบัโครงการฯ เมื่อสองสามวนัก่อนว่า “เนื่องจากเงื่อนไขเป็นเช่นนี้  ท่านผูรู้ท้ ัง้หลายโปรด
กรณุาใหโ้อกาสไซเบอรด์ว้ย  เขา้มาเล่น เขา้มาสอนลูกสอนหลาน  โดยเฉพาะท่านผูเ้กง่กาจ  ผูรู้ ้ ผูเ้ชยีวชาญทัง้หลาย  
ขอใหห้ดัเล่นคอมพวิเตอรเ์ถดิ” 

 อาจารย์จกัรพนัธ์เล่าวา่หลงัจากทีส่มาคมประตมิากรไทยก่อตัง้มา 30 ปี  กม็คีวามคดิว่าอยากจะมเีวบ็ไซต์
ของตวัเอง  เมื่อคดิไปคดิคดิมาแล้ว  น้องๆ ที่ช่วยท ากแ็นะน าว่าให้เลิกท าเวบ็ไซต์  โดยเสนอให้เริม่ท า   facebook 
กอ่น  เพราะถา้ facebook  “ตดิ” แลว้  การท าเวบ็ไซต์กไ็มย่าก  แต่ถา้ท าเวบ็ไซต์ก่อนแล้วไม่ติดกจ็ะเหนื่อยเปล่า  ซึ่ง
ทุกคนเหน็ดว้ย  เพราะวา่มนังา่ย  และค าตอบทีไ่ดร้บัจากทุกคนเหน็ตรงกนัวา่อะไรกห็รอืวธิกีารอย่างไรกต็าม  สุดท้าย
แลว้กต็อ้งตอบโจทย์วา่เราถนดักบัมนัหรอืไม ่ เราใชม้นัไดค้ล่องแคล่วหรอืไม่  เพราะฉะนัน้ไปเอาหมดไม่ได ้ กค็งต้อง
เลอืกแลว้  สว่นในกรณีเรือ่งตวัชี้วดันัน้คงจะไม่มรีูปแบบเดยีวกนั    เพราะธรรมชาติขา้งนอกกไ็ม่เหมอืนกนั   แต่คง
ตอ้งอธบิายสิง่ทีเ่ป็นปรากฏการณ์ตอนนี้ทีเ่ราไดท้ดสอบในแล็บของเรานี้  กใ็ห้ออกมาเพื่อที่จะมาอธิบายปรากฏการณ์
การวจิารณ์ที่เราพบว่าอยู่อย่างไร  และมีปจัจยัเงื่อนไขอย่างไร  และคดิว่าถ้าเราเน้นไปที่ว่ามปีจัจัยหรอืงเงื่อนไข
อะไรบา้งทีท่ าใหเ้กดิสิง่นี้  คดิวา่ถา้เราเน้นทีจุ่ดนี้กค็ดิวา่น่าจะเป็นแกน่กลางของทุกสาขาได้ 

 อาจารย์ปารชิาติคดิว่าทุกสาขามสี่วนร่วมเรื่องหนึ่งคอืการวจิารณ์  เพราะฉะนัน้กเ็ห็นดว้ยในสิง่ที่ทุกท่าน
แนะน าวา่ค านิยามตอ้งชดั  แต่เนื่องจากค านิยามเป็นไปอย่างกวา้งมาก  หรอืเป็นไปไดแ้คบมาก  ในกรณีนี้น่าจะมพีื้นที่
แดนกลางของการวจิารณ์หรอืไม ่ วา่เรามขีอ้ตกลงรว่มกนัว่านี่เป็นศพัท์เฉพาะของโครงการนี้  ไม่ใช่ของทัง้โลก  เพื่อ
ชีใ้หเ้หน็วา่นิยามของเราค าวา่การวจิารณ์คอือะไรแน่  และท้ายที่สุดแล้วนิยามของการวจิารณ์นัน้จะมรีวมการประเมนิ
คณุคา่หรอืไม ่ หรอืวา่จะไมป่ระเมนิคณุค่า  เอาแค่ระดบัการแสดงความคดิเห็นเท่านัน้ใช่หรอืไม่  ซึ่งนิยามที่คดิไวค้อื
การประเมนิคุณค่าประสบการณ์การสมัผสักบังานศลิปะ เท่าที่เราศึกษาจะเห็นว่าคนที่เข้ามาคอมเมนใน facebook  
ถงึแมว้า่เขาจะไดด้งูานตน้แบบ  แต่บางครัง้เขาไมไ่ดว้จิารณ์งานตน้แบบโดยตรง  แต่เขาพูดถึงประสบการณ์ของเขาที่
ไปทีน่ัน่แลว้ไปสมัผสักบังานตน้แบบ  ซึง่ท าใหเ้ขาคดิอะไรต่อได ้ ตรงนี้คอืงานทีอ่าจารย์เจตนาท ามาทัง้ชวีติ  แต่ว่าเขา
อาจจะไมไ่ดเ้ขยีนแบบอาจารย์เจตนา  แต่เขาคดิ  ลกัษณะเชน่นี้เรยีกวา่การวจิารณ์หรอืไม ่ เรานับไหม  ถ้าไม่นับ  เรา
จะตดัออกไปเลยหรอืไม่  และเอาเฉพาะที่มตีรรกะเหตุผลเท่านัน้กพ็อใช่หรอืไม่  เนื่องจากหากนิยามไม่ชดัจะท าให้
นกัวจิยัท างานไดย้ากมาก และจะท าให้สบัสนมาก  และหากท างานไปแล้ว ไม่สอดคล้องกบัความคดิของนักวชิาการ
สว่นใหญ่กอ็าจท าใหก้ารท างานล าบากขึน้  ยกตวัอย่างเช่น เราจะมปีญัหาเอง  ดงันัน้เราจะเอาอะไร  ยกตวัอย่างเช่น  
การวจิารณ์คอืการแสดงความคดิเหน็ทีย่นือยู่บนพื้นฐานทีม่ตีรรกะเห็นเหตุผล (ในทางศลิปะ  สุนทรยีศาสตร์  ปรชัญา
ชวีติ  และการเมอืง)  กเ็ขยีนละเอียดเช่นนี้จะเป็นการมดัตัวเองมากเกินไป  ถ้าไม่เป็นแบบนัน้จะเรยีกว่าเป็นการ
วจิารณ์หรอืไม ่ หรอืวา่จะเลอืกวา่ การวจิารณ์คอืการประเมนิคณุคา่  (ในเชงิศลิปะ  เชงิ .....) หรอืจะเปิดไวก้วา้งๆ ไป
เลยวา่  การวจิารณ์เป็นการประเมนิคณุคา่ประสบการณ์ทีเ่ราไปสมัผสังานศลิปะ  โดยสว่นตวัเหน็ว่ายงัคงใชค้ าว่าสมัผสั
อยู่  เพราะไมรู่ว้า่จะเปลีย่นเป็นค าวา่อะไร  ปะทะ  เหน็  รบัรู ้ เสพ  ไดย้นิ  ทีป่ระชมุเหน็วา่น่าจะเปลี่ยนเป็นค าว่าอะไร
ถา้ไมใ่ชค้ าวา่สมัผสั  โดยสว่นตวัค าวา่สมัผสั หมายถึงการไปรบัรูห้รอืไปเห็นงานศลิปะ ซึ่งใชค้วามหมายกวา้งๆ ที่คน
อื่นเขาพูดกนั  ดว้ยเหตุนี้  จงึอยากจะใหม้ขีอ้ตกลงรว่มกนัในประเดน็นี้ ไม่เช่นนัน้ผูว้จิยักจ็ะท างานล าบากมาก เพราะ
ถา้เรามขีอ้ตกลงตรงนี้กนัไมไ่ดว้า่การวจิารณ์คอือะไร  กจ็ะล าบากทีจ่ะออกแบบหอ้งทดลองใหเ้ป็นที่ยอมรบักนัได ้ และ
อาจจะมปีญัหากนัมาก 

 อาจารย์เจตนาเห็นว่าที่เรามาประชุมกนัวนันี้เป็นการโต้เถียงที่เกดิขึ้นในปี 2523  ซึ่งเป็นการสมัมนาที่
มหาวทิยาลัยศลิปากร  จดัขึ้นที่พระราชวงัสนามจนัทร์  แล้วกเ็กดิการโต้แย้งกนัอย่างเผด็รอ้นว่าการวจิารณ์ควรจะ
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ประเมนิคณุคา่หรอืไม ่ ในทีส่ดุกก็ลายเป็นศกึระหว่างอาจารย์เจตนากบัหม่อมเจ้าสุภทัรดศิ  ดศิกุล  ซึ่งน่าแปลกมาก  
จงึแสดงใหเ้หน็วา่ท่านเป็นผูใ้หญ่ทีน่่านบัถอืมาก    คอืเถยีงกนัแลว้ไมโ่กรธ  ในทีส่ดุท่านถอยว่าสิง่ที่ท่านท าไม่เรยีกว่า
วา่เป็นการวจิารณ์  แต่เป็นประวตัศิาสตรศ์ลิป์  และประวตัศิาสตรศ์ลิป์จะไมป่ระเมนิคุณค่า    ในที่สุดกต็กลงกนัว่าการ
วจิารณ์ตอ้งมกีารประเมนิคณุคา่  และในกระบวนการนัน้ไม่ใช่การประเมนิคุณค่าเพียงอย่างเดยีว  แต่มกีารอธิบาย  มี
การตคีวาม  และสว่นหนึ่งเป็นการประเมนิคุณค่า  ทัง้นี้  อาจารย์เจตนาเห็นว่า  ในวนันี้คงไม่มใีครว่าการวจิารณ์ไม่มี
การประเมนิคุณค่า  เพียงแต่ว่าเขยีนนิยามให้ชดักว่านี้  ถ้าจะบอกว่าการวจิารณ์ไม่มคีุณค่านัน้  ตอนนี้การประเมิน
คุณค่ากลบัมาแล้ว  ทัง้นี้อาจารย์เขยีนหนังสอืเล่มหนาเรื่องการประเมนิคุณค่าในการวิจารณ์ตะวนัตก  เพราะมกีาร
เขา้ใจผดิวา่การวจิารณ์ไมม่กีารประเมนิคุณค่า  และหนังสอืเล่มนัน้ทัง้เล่มเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ประเมนิคุณค่านัน้  แต่
หนงัสอืเล่มนัน้ไมไ่ดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ  เพราะแปลไปไดเ้พียงแค่ 3 บท  กเ็ลยเป็นหนังสอืภาษาไทย  และขณะนี้
การประเมนิคณุคา่ในตะวนัตกกลบัมาเตม็รปูแลว้  ทัง้ในแง่ปฏบิตัิและทฤษฎีว่า การวจิารณ์นัน้รวมการประเมนิคุณค่า
ดว้ย  แต่เป็นหนึ่งในองคป์ระกอบ ไมไ่ดเ้ป็นองคป์ระกอบเดยีว   

 อาจารย์ธเนศกล่าววา่ในโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปญัญาของสงัคมร่วมสมยั” นัน้  มกีาร
นิยามค าวา่ “การวจิารณ์” ไวแ้ลว้ จงึเหน็วา่น่าจะใชน้ิยามเดมิกน่็าจะได ้  อาจารย์ปารชิาติชี้แจงว่านิยามชุดนัน้มปีญัหา  
เพราะวา่เป็นนิยามภายใตก้รอบของพลงัทางปญัญา   ซึ่งถูกวพิากษ์วจิารณ์จากสงัคมวชิาการวงนอกอย่างมาก  โดย
บอกวา่เราท าตวัเป็นผูก้ าหนดหรอืท าตวัเป็น “พระเจ้า” ไปก าหนดว่างานของเขามพีลงัทางปญัญาหรอืไม่มพีลงัทาง
ปญัญาจากนิยามของเรา  ในการวจิยัคร ัง้นี้จงึเลีย่งค าว่าพลงัทางปญัญา   แต่อย่างไรกด็ ี กร็บัว่าทางผูว้จิยัจะกลบัไป
พจิารณานิยามนี้อกีคร ัง้ และจะแกไ้ขและเสนอมาใหพ้ิจารณาต่อไป 

 คณุณัฐพชัญส์งสยัว่าจ าเป็นหรือไม่ท่ีนิยามของค าว่าวิจารณ์ระหว่างโลกในและโลกนอก หรือสอง
โลกน้ีเป็นนิยามเดียวกนัหรือไม่  ทัง้นี้เพราะรูส้กึวา่ “ระบบนิเวศน์” ระหวา่งโลกทีเ่ป็นจรงิกบัโลกไซเบอร์คล้ายกนัแต่
ไมเ่หมอืนกนั กฎระเบยีบและจารตีต่างๆ กค็ลา้ยกนัแต่ไมเ่หมอืนกนั  กเ็ลยไม่ทราบว่านิยามที่เกดิขึ้นที่เราจะน าไปใช้
ตดัสนิการวจิารณ์ในโลกไซเบอรก์บัโลกลายลกัษณ์นัน้เป็นในความหมายเดยีวกนัหรอืไม่  เนื่องจากผูว้จิารณ์ในโลกไซ
เบอรอ์าจจะมองอกีแบบหนึ่งกไ็ด ้  อาจารย์เจตนาเห็นว่าคนบางคนเขยีนทัง้สองโลกและถ่ายโอนกนัไปมาได ้ ดงัที่มี
การอภิปรายในช่วงที่ผ่านมา  เพราะฉะนัน้จึงไม่จ าเป็นเสมอไปว่าจะต้องแยกกนัอย่างเด็ดขาด  แม้แต่เนื้อหาอัน
เดยีวกนัอาจจะไปอยู่ในสองโลกกเ็ป็นได ้  แต่เมื่อไปอยู่ในสองโลกแล้ว  การเสพหรอืปฏกิริยิาที่มตี่องานชิ้นเดยีวกนั
อาจจะไมเ่หมอืนกนั  ดงัเชน่การสรา้งเทพปกรณมัทีก่ระท ากนัมากและท าไดเ้รว็กวา่ในโลกไซเบอร ์ 

 อาจารย์จกัรพนัธ์เห็นดว้ยว่ามนีิยามหลายๆ อนั  ซึ่งแมแ้ต่โลกที่เป็นจรงิกค็งไม่มนีิยามเดยีว  แต่นักวจิยั
ตอ้งมแีวน่ตาอนัเดยีว  ไมเ่ชน่นัน้คงปรบัสายตาไมท่นัแน่  อาจารย์ปารชิาตเิสรมิวา่ไมว่า่เราจะใหน้ิยามว่าอย่างไร  กค็ง
จะใหถู้กใจทุกคนคงเป็นไปไมไ่ด ้ ดงันัน้จงึตอ้งใชค้ าวา่นิยามทีใ่ชส้ าหรบัโครงการวจิยันี้  เพื่อใหเ้ขา้ใจวา่โครงการวจิยันี้
จะใชน้ิยามนี้  ไมเ่ชน่นัน้นกัวจิยัท างานไมไ่ด ้

 ศาสตราจารย์  ดร.  รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ กล่าววา่ ในการท าวจิยัมาตัง้แต่โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะ
พลงัทางปญัญาของสงัคมรว่มสมยั”  จนถงึโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรู้
ดา้นสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์” กม็กีารปรบัเปลีย่นนิยามบา้งเพื่อใหก้นิทีเ่ขา้ไปในพื้นที่ของโลกไซเบอร์  และคราวนี้เมื่อ
ตอ้งการทีจ่ะมาท าเรือ่งโลกอินเทอร์เน็ตโดยตรง  ค าว่าวจิารณ์กอ็าจะต้องหลวมกว่าเดมิ  แต่ว่าน่าจะคงแก่นของการ
วจิารณ์อยู่  เพราะวา่ในโลกของการวจิารณ์เรากจ็ะเหน็วา่ เดก็รุน่ใหมท่ีเ่ขยีนวจิารณ์ ความหมายของเขาคอื “สบั” ซึ่งจะ
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พบวา่เมือ่อยู่ในโลกลายลกัษณ์  เรามาเจอวา่วจิารณ์ของเขาคอื “สบั  หรอืต”ี  เรากจ็ะรูส้กึประหลาดใจมากว่า ท าไมเขา
คดิวา่วจิารณ์คอืตอิย่างเดยีว  ดงันัน้ การตัง้ค านิยามของเราจงึเป็นสว่นจ าเป็นเพื่อให้คนในโลกไซเบอร์ไดเ้ขา้ใจว่าการ
วจิารณ์จรงิๆ นัน้คอือะไร  ความจรงิกเ็หน็วา่ค านิยามทีค่ดิมาแลว้หลายชัว่โมงนัน้กน่็าจะใชไ้ดเ้หมอืนกนั 

 อาจารย์สวุรรณาเหน็วา่ค านิยมนี้อาจจะใชเ้ฉพาะโครงการนี้ดว้ยซ ้าไป  เพราะว่านิยามของโครงการวจิยัที่
ผา่นมากม็กีารปรบัเปลีย่น  และทีอ่าจารย์ปารชิาตกิงัวลวา่ถา้ไมม่นีิยามตรงนี้ออกมาจะท าใหไ้มเ่หน็ทศิทางว่าจะท างาน
ต่อไปไดอ้ย่างไรนัน้ กต็อ้งยอมรบัวา่การท างานในโครงการวจิยั   “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันา
ความรูด้า้นสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์”  ซึง่ท าจนจบแลว้กย็งัไมท่ราบวา่ “สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์” นัน้เป็นอย่างไร  ทัง้ๆ
ทีพ่ยายามนิยาม  พยายามสรา้งกรอบ  และตอนหลงัเรากไ็ดค้วามเขา้ใจเพิม่ขึน้   แต่เรากไ็มส่ามารถจะบอกไดว้่าค าว่า 
“สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์” ทีเ่ราใชข้ึน้มานัน้  คนอื่นเขา้ใจ รบัรู ้ตรงนี้หรอืไม่ และจะน าไปใชใ้นความหมายอย่างที่เรา
ก าลังศกึษา หรือศกึษามาหรือไม่   ในกรณีนี้ไม่ใช่ว่าต้องการบอกว่าเราท าอะไรกไ็ด้   แต่กห็มายความว่าบางครัง้
จุดหมายปลายทางทีเ่ราจะไปถงึนัน้  สิง่ทีส่ าคญับางครัง้กอ็ยู่ทีร่ายทางดว้ยวา่เราไดพ้บอะไร  ซึ่งเป็นแนวคดิที่อาจารย์
เจตนามกัจะกเน้นย ้าอยู่เสมอ  อาจารย์เจตนาชีแ้จงวา่ค าว่า “รายทาง” นี้ เป็นของอาจารย์สุทธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์  ซึ่ง
มกัน ามาอา้งอยู่เสมอวา่ “อย่าลมืวา่ในกจิทัง้หลาย  รายทางส าคญัมากๆ  เพราะมวัแต่ไปมองต้นทางกบัปลายทางไม่
พอ   

 อาจารย์จกัรพนัธ์อยากจะฝากว่าที่เสนอให้ท าแล็บนัน้  เพราะตระหนักดวี่านี่คอืขอบเขตที่เล็กมาก  ซึ่ง
อาจจะไมเ่ป็นปรากฏการณ์ทีพู่ดถงึความจรงิทัง้หมดของโลกเสมอืนในภาพใหญ่ทัง้หมดได ้ เป็นแต่เพียงวธิีการเล็กๆ 
อนัหนึ่งใหน้กัวจิยัทีส่ามารถท าอนันี้ได ้ แต่ถ้าไม่ท าอนันี้กจ็ะไม่มทีางมองปรากฏการณ์อนัใหญ่ได ้ เพราะฉะนัน้สิง่ที่
อาจารย์รืน่ฤทยัเสนอในเรือ่งค านิยามวา่ปรากฏการณ์ตรงนี้  อาจารย์ปารชิาติน่าที่จะสบายใจไดว้่าอย่างไรกไ็ม่มใีครที่
จะมีตาที่จะมองปรากฏการณ์ขนาดใหญ่นี้ไดท้ัง้หมด  เพราะฉะนัน้ก็มคีวามจ าเป็นที่จะต้องสรา้งโลกเล็กๆ ในโลก
เสมอืนอีกทีหนึ่ง แล้วสิง่ที่เรยีกว่าปรากฏการณ์อนันี้   และอธิบายว่าอะไรบา้งที่ท าให้ปรากฏการณ์อนันี้มปีจัจยัที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป  หรอืว่าคนพฒันาตวัเองไดใ้นการวจิารณ์เป็นข ัน้เป็นตอน  หรอืใครเขา้มาในนี้บา้ง  ในแง่นี้เห็นว่า
นกัวจิยัคงจะตอ้งจบัไวว้่านี่คอืโลกเล็กในโลกเสมอืนอีกทีหนึ่ง  เพราะเห็นว่าเราไม่สามารถท าโลกใหญ่ทัง้หมด  หรอื
ดแูลโลกใหญ่ทัง้หมดไม่ได ้ อาจารย์เจตนาเสรมิว่า  เราเสยีเปรยีบพวกวทิยาศาสตร์  เพราะว่าสิง่ที่นักวทิยาศาสตร์
ทดลองนัน้  เมือ่เขาไดผ้ลแลว้  จงึสามารถน าไปอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่หมอืนๆ กนันัน้ไดทุ้กที่ในโลกนี้  แต่ของเรานัน้  
เราตอ้งรูจ้กัขอ้จ ากดัของเราวา่  ปรากฏการณ์อนันี้ทีเ่ราน ามาอธบิายนัน้  อาจจะใชไ้มไ่ดใ้นทุกกรณี  แต่กลบัใชไ้ดใ้นใน
บางเหตุการณ์เท่านัน้  จึงท าให้เห็นภาพรวมทัง้หมดไม่ได ้ ไม่เช่นนัน้ การเลือกเนื้อหาที่จะมาเป็นเนื้อหาของการ
ทดลอง  ตอ้งเลอืกเนื้อหาทีด่งึดดูความสนใจของคนเกนิเลยไปจากกลุ่มนกัวจิยั  เราตอ้งท าอนันี้แลว้  เพราะว่าเราก าลงั
เล่นกบัโลกเสมอืน  และอย่างที่บอกว่าม ีsocial network มา  ซึ่ง social network  เป็นตัวช่วยเชื่อมให้กบัคนที่อยู่
นอกเหนือจากกลุ่มวจิยัของเรา  แรกๆ เราถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก elite ซึ่งมาตัง้กฎเกณฑ์อะไร  ทัง้ๆที่ความจรงิเรา
ไมไ่ดเ้กง่กาจอะไร  อกีทัง้  โลกเปลีย่นไปมากแลว้  จากประสบการณ์ในการวจิยัในโครงการวจิยั  “การวจิารณ์ในฐานะ
พลงัทางปญัญาของสงัคมรว่มสมยั”  ทีอ่าจารย์ธเนศวาดรูปให้ใหม่และน าไปร่วมเป็นตวัอย่างในกจิกรรมการดว้ย  ใน
ครัง้นัน้มผีูส้นใจ 150 คน  ทีย่อมเดนิทางไปทีพ่ระราชวงัสนามจนัทร ์ ระยะหลงัการจดัประชมุนัน้มผีูเ้ขา้ร่วมการประชุม
อยู่เพียงแค่หลักสบิเท่านัน้   ในครัง้นี้เป็นวธิีการที่เรยีกว่า “มนุษย์สมัผสัมนุษย์อย่างแท้จรงิ”  และไดส้มัผสักบังาน
ตน้แบบของจรงิ  มทีัง้การแสดงละครเวท ี เรือ่งนัน้ไมเ่ป็นไร  เพราะวา่ในขณะนี้เราคงชดัเจนแลว้วา่ขอ้จ ากดัของเราอยู่
ทีใ่ด  และเราท าอะไรไดบ้า้ง  ส าหรบัการประชมุวนันี้ชดัขึ้นมาก  เพราะวา่ไดป้ระสบการณ์ของคนที่ไดเ้ล่นไซเบอร์ดว้ย  
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แต่อย่างไรกด็ ี ผูท้ี่เขา้ร่วมการประชุมในครัง้นี้  แมว้่าจะ “เล่น” อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว  แต่กย็งัเป็นผูไ้ม่ทิ้งขนบ
ดัง้เดมิเลย   ดงันัน้  หากจะกล่าวถึงในเรื่องแดนกลาง  ตวัแทนของแดนกลางกน็ัง่อยู่ในห้องนี้  ส่วนเรื่องค านิยามก็
อาจจะตอ้งกลบัไปพจิารณาอกีคร ัง้  

 

 

3. สรปุการประชุม  โดยหวัหน้าโครงการ 
 อาจารย์ปาริชาติพบว่าการประชุมในวันนี้ มีประ เด็นเ ป็นจ านวนมาก  และขอขอบคุณอาจารย์  
จกัรพนัธ์ทีน่ าเสนอความเหน็เรือ่งการสรา้งห้องทดลองของโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิง่ที่สามารถท าได ้และน่าที่จะ
ตอบวตัถุประสงคท์ัง้ 3 ขอ้ของโครงการทีต่ ัง้ไวน้ี้ไดบ้า้ง  ซึง่วตัถุประสงค์ที่น าเสนอไวค้อื  1)  ศกึษาความหลากหลาย
ของรูปแบบของการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิ (cyber)ว่ามอีะไรบา้ง  การอดัเทปศลิปินสนทนากนั  ซึ่งอาจารย์ธเนศ
น าเสนอกส็ามารถทีจ่ะเขา้มาในส่วนนี้ไดด้ว้ย    และการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์  รวมทัง้ดนตรวีจิารณ์ดนตรกีอ็าจจะ
เขา้มาในสว่นนี้ได ้ 2)  ศกึษาการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิ (cyber) วา่มบีทบาทอย่างไรบา้ง ซึ่งมทีัง้ในเชงิศลิปะ สงัคม 
การศกึษา วฒันธรรม  การเมอืง ฯลฯ จึงนับเป็นการศกึษาในเชงิบรบิท  ในการวจิยัคร ัง้นี้อาจจะไดป้ระสบการณ์การ
เกิดกลุ่ม “แฟนคลบั” บ้างก็เป็นได ้  และ 3)  ศึกษาการส่งผ่านระหว่างการวิจารณ์ลายลกัษณ์ไปสู่การวิจารณ์ใน
วฒันธรรมเสมอืนจรงิและในทางกลบักนันัน้  หอ้งทดลองกอ็าจจะท าได ้ ถา้เราตัง้โจทย์อย่างทีอ่าจารย์เจตนาแนะน าไว ้  
นบัเป็นโจทย์ทีด่ ี เพราะวา่จะไดผู้ส้นใจกวา้ง  และจะท าใหค้นทีจ่ะเขา้มาปฏสิมัพนัธ์  ปะทะสงัสรรคใ์นหน้าไซเบอร์มาก
ขึน้  ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกวา่ “cyber salon”  โดยอตัโนมตักิเ็ป็นได ้

 ในเรือ่งรปูแบบการวจิารณ์ที่เสวนากนัในวนันี้กม็รีูปแบบไม่จ ากดั มหีลากหลาย ทัง้ที่เป็นลายลกัษณ์และไม่
เป็นลายลักษณ์  ซึ่งทุกสาขาจะมคีล้ายๆ กนั  ยกเว้นสาขาดนตรไีทยที่มุ่งเพื่อประโยชน์ของการสรา้งงานมากกว่า 
ในขณะที่สาขาศลิปะการแสดงและภาพยนตร์  ผูร้บัจะเขา้มา “เล่น” ดว้ยเป็นจ านวนมาก  เขา้มาวพิากษ์วจิารณ์นัก
วจิารณ์โดยตรงเป็นจ านวนมาก กจ็ะมลีกัษณะเฉพาะตวัอยู่  ในขณะที่สาขาทศันศลิป์  การเขยีนวจิารณ์กนัตรงๆ ยงัมี
จ านวนน้อย  แต่ถา้เขา้ไปคน้หาในอินเทอร์เน็ตจรงิๆ จะพบว่าบทความซึ่งเป็นผลงานลายลกัษณ์ที่เคยลงเผยแพร่ใน
หนงัสอืพมิพ์และนิตยสารต่างๆ กถ็ูกน ามาแพร่หลายซ ้าอยู่เป็นจ านวนมาก  เช่น Bangkok Postหรอื The Nationกม็ี
การน าเผยงานเก่าๆ ของตนมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตดว้ย  ในขณะที่การวจิารณ์ของสาขาวรรณศลิป์มีแพร่หลาย  
และมขี้อมูลมากกว่าสาขาอื่นๆ  ขณะเดียวกนัผูร้บักด็ูเหมอืนว่าจะเข้าไปมีบทบาทกบัผู้สรา้งงาน  จนบางครัง้ก็ดู
ประหนึ่งวา่จะเขา้ไปเสนอความคดิไดด้ว้ยวา่อยากจะใหต้อนกลางเรือ่ง และจบเรือ่งเป็นอย่างไร  และบางครัง้กถ็ึงข ัน้ว่า
บรรณาธกิารเขา้ไปมบีทบาทในการสรา้งงานเสยีดว้ยซ ้า   จงึเหน็วา่แต่ละสาขาต่างมคีวามเฉพาะตวัมาก 

 แมว้า่จะมพีื้นทีไ่ซเบอร ์ ขณะเดยีวกนัผูว้จิยักไ็มไ่ดล้มืโลก analog  และเห็นพ้องต้องกนัว่าต้องมฐีาน analog 
เพราะเป็นรากแกว้ทีส่ าคญัมาก  เพื่อทีจ่ะท าใหก้ารต่อยอดไปสูด่จิติอลมเีนื้อหาสาระ  ขณะเดยีวกนักม็องเห็นพลงัของ
ไซเบอรใ์นแงข่องการเปิดพื้นที ่ เพราะฉะนัน้จงึน าไปสูท่ฤษฎอีันหลากหลายที่มกีารน าเสนอในวนันี้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประสบการณ์ของคุณณัฐพัชญ์  แต่อย่างไรก็ดีเราก็เห็นว่าประสบการณ์จากโลกไซเบอร์ไม่อาจทดแทน
ประสบการณ์จากโลกจรงิได ้ ซึง่เรายงัตอ้งการโลกจรงิทีใ่หค้นเขา้ไปสมัผสัได ้
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 จากการเสวนาในวนันี้ท าให้เห็นว่าการวิจารณ์ในโลกไซเบอร์มหีลายระดบั  ทัง้ในแง่ของการแสดงความ
คิดเห็น  วิเค ราะห์   ส ัง เ คราะห์   มุมมอง เชิงลึก   มุมมองวิพ ากษ์วิจ ารณ์ ไปจนถึง  “รวนๆ ”แล ะสร้า ง 
วาทกรรมใหม ่หรอืสรา้งมายาคตใิหมก่ม็ ีเพราะฉะนัน้การวจิารณ์ในทีน่ี้จงึกวา้งขวางและหลากหลายมาก  ในส่วนของ
รปูแบบ  เรามกีารพยายามทีจ่ะไปชกัจูงผูท้ีอ่ยู่ในโลกความจรงิเขา้มามบีทบาทในโลกไซเบอรม์ากขึน้  หรอืไม่กเ็ป็นการ
ไปสรปุความรูข้องท่านเหล่านัน้มาไวต้รงนี้ 

 นอกจากนี้ยงัมกีารเสวนาถงึขอ้จ ากดัของโลกลายลกัษณ์และโลกไซเบอร์  ซึ่งมใีนหลายลกัษณะ และบางครัง้
ขอ้จ ากดัทีก่ล่าวถงึกไ็ปเกีย่วขอ้งกบัระบบการตพีมิพ์ และระบบธุรกจิดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการลดพื้นที่ในการเขยีน  จ ากดั
พื้นทีใ่นการเขยีน  หรอืลดคา่ตอบแทนในการเขยีนลง  ในขณะทีพ่ื้นทีไ่ซเบอรต์น้ทุนต ่ามาก  ลงทุนซื้อเวบ็ไซต์ในราคา
ทีต่ ่า  กส็ามารถทีจ่ะผลติงาน และสรา้งพื้นทีธุ่รกจิใหก้บัปจัเจกบคุคลทีท่ างานไซเบอรไ์ด ้  

 ประเดน็ต่อไปเป็นการวเิคราะห์บทบาทของโลกไซเบอร ์ ซึง่เป็นการรวบวตัถุประสงค์ขอ้ 2 และ 3 ไวด้ว้ยกนั  
ส าหรบับทบาทของการวจิารณ์โลกไซเบอรน์ัน้  รูส้กึวา่บทบาทจะมาอยู่ที่อ านาจของปจัเจกชนมาก   แต่อีกส่วนหนึ่งที่
เรายงัไมไ่ดเ้สวนากนัมากนกัคอื บทบาทของทุนนิยม หรอืระบบธุรกจิทีค่ณุณัฐพชัญไ์ดเ้กริน่เอาไวก้ม็บีทบาทสูงมากๆ 
เชน่เดยีวกนั  วนันี้จงึเป็นการเน้นทีป่จัเจกบุคคลที่มา “เล่น” ในโลกไซเบอร์  ซึ่งมทีัง้การวจิารณ์  วจิารณ์ซ้อนวจิารณ์  
จงึท าใหเ้กดิกลุ่มเฉพาะขึน้มา  จากนัน้กร็ว่มกนัพจิารณาในประเดน็วา่บทบาทของโลกไซเบอร์และการวจิารณ์เหล่านี้มี
ผลกระทบอย่างไรต่อสงัคมกค็งตอ้งเป็นเรื่องที่ต้องไปศกึษาต่อไป   แต่อย่างน้อยเรากท็ราบว่ามบีทบาทแน่นอน  สิง่
ส าคญัมากในเชงิบทบาททีก่ล่าวถงึกนัในวนันี้คอื เรือ่งของการขดัเกลา  จงึนบัไดว้า่เป็นกระบวนการที่สรา้งการขดัเกลา
ขึน้มาเอง  ถงึแมว้า่จะลุ่มๆ ดอนๆ  ในบางครัง้คอมเมนกอ็าจจะใชไ้ดบ้า้ง ไมไ่ดบ้า้ง  แต่เท่าทีเ่สวนากนัมากด็ูเหมอืนว่า  
หากเราเปิดพื้นทีอ่ย่างใจกวา้งอย่างแทจ้รงิ  กลุ่มเลก็ๆ ที่เกดิขึ้นจะขดัเกลากนัเอง  จะเกดิกระบวนการเกดิขึ้นมาตอบ
โตก้นัเอง  จนกระทัง่เกดิการขดัเกลาตนเอง  จนกลายเป็นผลงานทีร่บัได ้ ขณะเดยีวกนักม็ผีูย้กตวัอย่างของญี่ปุ่น  ท า
ใหเ้หน็วา่มเีรือ่งในแงบ่วกเกดิขึน้  ในการปะทะสงัสรรคก์นัแมจ้ะไมไ่ดรู้จ้กักนัจรงิๆ กต็าม   

 ในครัง้นี้อาจารย์ปารชิาติสรุปออกมาเป็นวงกลม 2 วง ว่าที่คือประเดน็กวา้งๆในการเสวนาในวนันี้   ซึ่ง 2 
ประเดน็นี้เป็นเรื่องที่ส าคญัมากที่เสวนากนัในช่วงเช้า คอื 1) ขอ้จ ากดัในสงัคมนอกโลกเสมอืนจริง ซึ่งกล่าวถึงใน
ประเดน็การใหพ้ื้นทีก่ารวจิารณ์ในโลกจรงิ  ซึ่งในอดตีเป็นโลกของผูท้ี่มโีอกาสหรอือ านาจในเรื่องของสิง่พิมพ์  พื้นที ่ 
เป็นอ านาจในทางเศรษฐกจิ   เป็นอ านาจทางชนชัน้   เป็นอ านาจทางสงัคม  ถ้ามองในแง่ลบจะเป็นการอยู่ในโลกของ
ความกลวั  เพราะวา่จะไมม่ผีูใ้ดทีจ่ะกลา้วจิารณ์อย่างตรงไปตรงมาเหมอืนอย่างในโลกไซเบอร์   ความกลวันี้เป็นความ
กลวัทีเ่กดิจากความกลวัทีจ่ะถูกภาคทณัฑท์างสงัคม หรอืทางวฒันธรรม หรอืบางกรณีเป็นความกลวัการถูกภาคทณัฑ์
ทางกฎหมาย  ซึง่ในแงน่ี้จะมกีารถูกคานกนัเองในเรื่องของความล่อแหลมในเรื่องของการใชน้ามแฝง  เพราะบางครัง้
การใชน้ามแฝงกอ่ใหเ้กดิความไมร่บัผดิชอบ  เพราะวา่เสรเีกนิไป 

 2)  คุณลักษณะพิเศษของโลกเสมือนจริง ซึ่งวนันี้กล่าวถึงในแง่บวกเป็นจ านวนมาก  แมจ้ะมีแง่ลบเพื่อ
เตอืนสตบิา้ง  แต่กเ็ป็นการเตอืนสตทิีด่มีาก  ไมว่า่จะเป็นการลดการผกูขาดอ านาจ  ซึง่ในสมยัก่อนมกีารผูกขาดอ านาจ
ของการวจิารณ์อยู่ในมอืของกลุ่มคนบางกลุ่ม หรอือยู่ในมอืของผูท้ี่มฐีานอ านาจทางเศรษฐกจิที่จะสรา้งสื่อได ้ แต่ทุก
วนันี้ไมไ่ดม้กีารผกูขาดเบด็เสรจ็อย่างนัน้อกีต่อไปแลว้   ถงึแมว้า่จะยงัมอียู่  เพราะยงัมบีรษิทัยกัษ์ใหญ่ที่มอี านาจมาก
ในการผกูขาดความคดิเหน็  ซึง่ตวัอย่างของบรษิทัภาพยนตรน่์าจะชดัเจนทีสุ่ด  ทัง้นี้จะเห็นไดว้่าคุณสมบตัิของโลกไซ
เบอรล์ดการผกูขาดอ านาจในเรือ่งของพื้นทีใ่นการวจิารณ์  ท าใหเ้กดิการกระจายออกไปสู่มนุษยชาติ (popularize)  ไป
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ถงึคนทีอ่่านออก  เขยีนได ้ ถา้เขา้ถงึสือ่นี้ไดก้ส็ามารถเขา้มารว่มได ้ ในเชงินี้อาจจะมาขดักนัในแง่คดิเรื่องการประเมนิ
คณุคา่ในเชงิสนุทรยีศาสตรท์ีต่อ้งใชอ้งคค์วามรู ้ แต่ในอีกดา้นหนึ่งกไ็ปเปิดพื้นที่ใหม่ คอืพื้นที่แห่งเสรภีาพไปสู่คนทุก
ชนชัน้ดว้ย  ขณะเดยีวกนักเ็กดิการขยายตวัของวฒันธรรมไพรแ่ขง่ขนักนักบัวฒันธรรมกระฎุมพ ี แต่กส็รา้งความกงัวล
ใจในกลุ่มผู้ที่มีความห่วงใยเรื่องคุณภาพ   โดยเฉพาะในเรื่องของการประเมนิคุณค่า  ท าให้กงัวลใจว่าจะมีความ
ล่อแหลมในการให้ขอ้มูลที่ผดิพลาด หรอืสรา้งความเขา้ใจผดิ  หรอืสรา้งมายาคติอะไรบางอย่างขึ้นมา  เกดิโลกของ
มหาชนทีม่ใีจรกัสมคัรเล่นขึน้มาเป็นจ านวนมาก ซึง่อาจจะมทีัง้ดบีา้ง  ไม่ดบีา้ง ปะปนกนัหมด  ขณะเดยีวกนักผ็ูกโยง
กบัพื้นทีเ่ชงิเศรษฐกจิอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ เชน่ Amazon.com   หรอื long tail theory กเ็ป็นเรือ่งทีช่ดัเจนอย่างหนึ่ง   

นอกจากนี้กย็งัมกีารพูดถงึ “แดนกลาง” ซึง่แดนกลางในทีน่ี้ไมไ่ดจ้ าเพาะวา่จะตอ้งอยู่หรอืไม่อยู่ในโลกไซเบอร ์ 
แต่เป็นการพูดถงึรวมๆ ไปวา่ แดนกลางทีจ่ะชว่ยลดปญัหาเหล่านี้ หรอืขอ้จ ากดั  หรอืเพื่อใหค้วามกงัวลใจลดลงไดบ้า้ง
นัน้จะอยู่ที่ใด  แดนกลางในที่นี้เกดิเนื่องจากว่าเกดิ niche market ขึ้นมา  ท าให้เกดิ peer checking ได ้ จึงมกีาร
ตรวจสอบกนัเองได ้ ขณะเดยีวกนัการตรวจสอบกนัเองเชน่นี้กจ็ะคอ่ยๆ สรา้งความน่าเชือ่ถอืขึน้มา  ในช่วงต้นอาจจะมี
การใชภ้าษาที่ไม่ถูกต้องนัก  แต่นานๆ เขา้  เมื่อมกีารให้ความรูก้นัเอง  มกีารสื่อกลบัไปกลบัมากอ็าจจะสรา้งความ
น่าเชือ่ถอืได ้ถา้ผูรู้เ้ขา้ไป “เล่น” ดว้ย ไม่ปล่อยทอดทิ้งพวกเขาไวอ้ย่างเดยีวดาย  เพราเห็นว่าเขาไม่สรา้งอะไรที่เป็น
สาระเท่าใดนกั   ความน่าเชือ่ถอืจะเกดิขึน้  เมือ่การสง่ต่อระหวา่งลายลกัษณ์และไซเบอร์เป็นการร่วมมอืกนัระหว่างคน
ทุกชว่งอายุ  ทัง้หมดนี้เป็นการสรปุการเสวนาโดยย่อ   

อาจารย์สวุรรณาเหน็วา่  การเสวนาในวนันี้ท าให้เห็นประเดน็ชดัเจนขึ้น จนดูประหนึ่งว่าการวจิยันี้เสรจ็แล้ว 
แต่ในบางประเดน็เมือ่ฟงัแลว้อยากเตอืนวา่อย่าใหข้อ้สรปุทีเ่สวนากนัในวนันี้กลายเป็นขอ้จ ากดัในการวจิยั  เพราะจะมี
หลายประเดน็ทีใ่กลเ้คยีงกบัการทีจ่ะน าไปสู่ขอ้จ ากดัตวัเอง หรอืจ ากดัวธิีที่จะมองต่างๆ   เพราะการวจิยัหลายๆ ครัง้
เป็นการวจิยัหรอืการท างานทีเ่ราอยากจะหาค าตอบ  หรอืวา่หาอะไรบางอย่างทีเ่รายงัไมไ่ดรู้ ้ ถา้เราไปรูต้ ัง้แต่เริม่ต้นว่า
จะเป็นอย่างไร  เสน่ห์หรอืรสชาตขิองการวจิยักจ็ะหายไป  จงึอาจจะไมเ่หมอืนกบัการที่เราดูรามเกยีรติ  ที่คนไทยยงัดู
รามเกยีรตอิยู่ไดเ้รือ่ยๆ ในสภาพ  ลกัษณะ  ในคณุสมบตั ิ รปูสมบตัิต่างๆ กนั  ทัง้ๆที่ทุกคนกร็ูว้่าอะไรเป็นอะไร  การ
ปรุงระหว่างทางตรงนัน้  หรอืคนที่ดูร่วมกบัเรากท็ าให้รสชาติตรงนี้ เกดิขึ้นไดม้าก  ความต่างกนักไ็ม่ไดแ้ปลว่า จะมี
คณุภาพเพิม่ขึน้  หรอืลดลงเสมอไป  แต่มลีกัษณะต่างๆ ไดห้ลายอย่าง เพราฉะนัน้กอ็ยากจะใหก้ารวจิยัเป็นการอยากรู้
อะไรบางอย่างรว่มกนั และก าลงัด าเนินอยู่อย่างมชีวีติชวีา  เพราะกลวัวา่เราจะไปจ ากดัตวัเอง จนท าให้สูญเสยีโอกาสที่
จะพบอะไรแปลกๆ  ทีเ่รานึกไมถ่งึ  อย่างทีว่นันี้เรากไ็ดรู้อ้ะไรแปลกๆ ตัง้หลายอย่าง  คนรุ่นใหม่กอ็าจรูอ้ะไรแปลกๆที่
คนรุน่เกา่อาจมองวา่ไมแ่ปลก  ซึง่สิง่เหล่านี้คอืความชวนใจอย่างหนึ่งของการท างานร่วมกนัอย่างนี้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เมือ่มคีนจ านวนมาก  กอ็ยากใหต้รงนี้อยู่ดว้ย  และเกรงวา่เมือ่รูก้รอบหรอืแนวทางทีจ่ะตอบชดัเจนเกนิไปกอ็าจจะไม่
มโีอกาสทีจ่ะไดร้บัรูอ้ะไรอย่างนี้  

อาจารน์เจตนากล่าวว่า ค าว่า “แดนกลาง” นัน้ น ามาจากคุณอรพินท์  ค าสอน  เพราะว่าการท าวิจ ัยใน
โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้า้นสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ภาค  2”ซึ่งท า
วจิยัเกีย่วกบัวรรณกรรมออนไลน์  ทัง้เรือ่งการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์ ชีใ้หเ้หน็ว่าคนที่ไดร้บัการยอมรบัมากที่สุดคอื
คนทีม่พีื้นของวรรณกรรมทีเ่ป็นคนทีอ่่านหนงัสอืในระบบลายลกัษณ์เดมิ  เมือ่ปรบัตวัเขา้มาอยู่ในโลกออนไลน์  จึงมอง
ในทางบวกวา่การสมานสองวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนัคอืความแขง็แกร่ง  มากกว่าที่จะเป็นวภิาษวธิีในเชงิอ านาจ  ในเชงิ
คตนิิยม และในทางการเมอืง  นัน่คอืตวัอย่างทีม่าจากวรรณกรรม  ทัง้นี้เหน็วา่ขอ้สรปุทีไ่ดใ้นครัง้นี้ยงัไม่ใช่ฉบบัสุดท้าย 
อาจจะต้องไปเกลาอีกมาก  เพราะค าว่าไพร่กบัค าว่ากระฎุมพีคอืความเขา้ใจผดิของอาจารย์นิธิ  เอียวศรวีงศ์  ที่ไม่
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เขา้ใจวา่ชนชัน้กลางในเมอืงไทย  กบัชนชัน้กลางในตะวนัตกคนละเรื่องกนั  และค าว่า bourgeoisie ที่มาจากตะวนัตก
พอเอามาทาบกบัสงัคมไทยแลว้  ทาบไมไ่ด ้ อาจารย์เจตนาชีแ้จงวา่ไดเ้ขยีนอธบิายในประเดน็นี้ไวห้ลายครัง้แล้ว  และ
หากต้องการเขา้ใจในประเดน็นี้ดขี ึ้นต้องกลบัไปย้อนดูตัง้แต่มธัยสมยั (Middle Ages) ว่าชนชัน้กลางก่อตวัขึ้นมาได้
อย่างไร  จนเขามวีฒันธรรมของเขาเอง  และเขาแขง่แกรง่จนกระทัง่พระจกัรพรรดติ้องมาขอยืมเงนิเขา  เพราะหน้าที่
ของพระจักรพรรดิมีอย่างเดียวคือ การท าสงคราม อาจารย์เจตนาเห็นว่าศพัท์ที่ทางสงัคมศาสตร์น าเข้ามาใช้ใน
เมอืงไทยเป็นการน าเขา้มาใชโ้ดยไมด่รูากตะวนัตก  จงึตอ้งระวงัในการใชค้ าเหล่านี้  และเห็นดว้ยในประเดน็ที่อาจารย์
สวุรรณาเตอืนไว ้  

คุณณัฐพัชญ์กล่ าวว่าจากที่ฟ ังสรุปนั ้นท า ให้นึกถึง เว็บไซต์ภาพยนตร์ที่ด ังมากที่อ เมริกา คือ 
rottentomatos.com ซึง่จุดทีน่่าสนใจซึง่เป็นหวัใจของเวบ็แห่งนี้คอื  เขาแบง่นกัวจิารณ์เป็น 2 กลุ่ม   คอืกลุ่มที่เป็นครมี 
(cream) กบักลุ่มที่เป็นประชาชนทัว่ไป (people) กลุ่มครมี คอืนักวจิารณ์จรงิๆ ที่น ามาวจิารณ์และตดัสนิเกรดซึ่งนัก
วจิารณ์เหล่านี้จะไปเขยีนงานวิจารณ์ในเว็บไซต์ของตนเอง  แล้วจะเชื่อมงานวจิารณ์ของทุกคนมาที่เวบ็ไซต์แห่งนี้  
ขณะเดยีวกนันักวิจารณ์กลุ่มนี้กจ็ะให้คะแนนภาพยนตร์  ซึ่งคะแนนจะมบีวกและลบ  คือชอบหรือไม่ชอบง่ายๆ ซึ่ง
เรยีกวา่ cream score  เชน่ fresh หมายถงึวา่ภาพยนตรเ์รือ่งนี้ด ีควรจะไปดู  หรือถ้าเป็น rotten คอืภาพยนตร์เรื่องนี้
แย่ ไม่ควรไปดู  แต่สิง่ที่น่าสนใจมากคอื ภาพยนตร์หลายเรื่องมากที่ cream score กบั popular score สวนทางกนั
อย่างชดัเจน แต่สิง่ทีค่ณุณัฐพชัญไ์ม่ทราบกคื็อ  บทวิจารณ์ของ cream critic กบั people critic เป็นการประชดั
กนัระหว่างคนธรรมดากบันักวิจารณ์  โดยคนธรรมดากจ็ะเขียนบทวิจารณ์มาประชันกบันักวิจารณ์ โดย
อธิบายให้เหน็ว่าเขาคิดว่าภาพยนตรเ์รื่องน้ีมีข้อดีอย่างไร  หรอืคนธรรมดาให้บวกเพราะคดิอย่างนี้  ซึ่งต่างจาก
นักวจิารณ์ที่ให้ลบ กเ็พราะนักวจิารณ์คดิอย่างนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพยนตร์เ รื่อง Twilight ที่นักวจิารณ์อเมรกิา
วจิารณ์แบบ “สบั”  ไมเ่หลอืชิน้ด ี ในขณะทีค่วามเหน็ของคนทัว่ไปชืน่ชอบกวา่ 80%  และเมือ่ไปอ่านบทวจิารณ์จากทัง้
สองกลุ่มกพ็บวา่ ทัง้สองกลุ่มต่างกม็กีารประเมนิคณุคา่เหมอืนกนั  จนท าใหรู้ส้กึวา่เวบ็ไซต์แห่งนี้มวีฒันธรรมบางอย่าง
ทีเ่ป็นการเผชญิหน้ากนัระหวา่งคนทีป่ระเมนิคณุคา่อยู่คนละมาตรฐาน  แต่อยู่บนกฎเกณฑ์เดยีวกนั  เพราะว่าเจ้าของ
เวบ็ไซต์ตัง้กฎไวร้ว่มกนัวา่แต่ละคนใหค้ะแนนไดแ้คค่นละ 1 แตม้  บวก หรอื ลบ เท่านัน้เอง  

อาจารย์ปารชิาตกิล่าววา่ผูเ้ขา้รว่มเสวนาท่านใดมปีระเดน็ทีจ่ะแนะน าผูว้จิยักส็ามารถสง่มาให้ไดท้างอีเมล์ของ
โครงการฯ และขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกท่านทีม่ารว่มเสวนาในครัง้นี้  เพราะการเสวนาในวนันี้ชว่ยให้โครงการไดร้บั
ความคดิทีเ่ป็นประโยชน์จ านวนมาก   สุดท้ายกค็าดหวงัว่าหากโครงการเชญิประชุมในครัง้ต่อไป   ทุกท่านกจ็ะยินดี
เขา้รว่มอกี 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นางสาวอรพนิท์  ค าสอน 

นายจกัรนาท  นาคทอง 

ผูถ้อดเทปการประชมุ 

----------------------------- 
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ภาคผนวก 3 

รายงานสรปุการประชมุ “New Media  
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เสวนา New Media รปูแบบใหม่ของการส่ือสาร 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2555เวลา 9.00 น.-16.00น, 

ห้องประชุม 307 ศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร 

--------------------------------- 

โครงการวจิยัการวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลักษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ ในช่วง 18 
เดอืนทีผ่า่นมาผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการวจิารณ์ศลิปะ 5 สาขา คอื ทศันศลิป์ สงัคตีศลิป์ วรรณศลิป์ 
ศลิปะการแสดงและภาพยนตรท์ัง้ในสว่นลายลกัษณ์และโลกเสมอืนจรงิหรอืไซเบอร์ และในการด าเนินการวจิยัอีก 18 
เดอืนขา้งหน้า ผูว้จิยัตอ้งใชส้ือ่ออนไลน์ หรอืทีใ่นปจัจุบนัใชค้ าวา่ New Media เป็นพื้นทีใ่นการท าวจิยัการวจิารณ์ศลิปะ
บนโลกไซเบอร ์และศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงจากการทีโ่ลกลายลกัษณ์เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกออนไลน์ การที่จะ
ผูว้จิยัจะเขา้ไปสูก่ารวจิยับนโลกออนไลน์ตอ้งมคีวามเขา้ใจโลกออนไลน์ในมมุมอง มติ ิทีก่วา้งขวางขึน้ แมว้่าผูว้จิยัจะใช้
สือ่ออนไลน์ในชวีติประจ าวนั แต่ความเขา้ใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อออนไลน์ การใชส้ื่อออนไลน์ให้เกดิศกัยภาพและถูกต้อง
โดยเฉพาะดา้นกฎหมาย ดงันัน้โครงการฯ จึงจดัให้มกีารเสวนาเรื่องนี้ข ึ้นมา โดยการเชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
สื่อสารออนไลน์ นักกฎหมายที่สนใจเรื่องสิทธิในการใชส้ื่อออนไลน์ ผูท้ี่ใช้สื่อออนไลน์ในการในการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู ้สาระต่างๆ โดยที่การเสวนาแบ่งออกเป็นสองช่วงคอืในช่วงเชา้และบ่าย  ช่วงเช้าจะเป็นเรื่องที่เกีย่วข้องกบั
เทคโนโลยอีอนไลน์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ส่วนในช่วงบ่ายเป็นเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบัผูป้ระสบการณ์ในการใชส้ื่อ New 
Media  

ช่วงเช้า 

ในปจัจุบ ันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเราเพิ่มขึ้น จากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตท าใหม้คีนจ านวนมากสามารถเขา้ถงึโลกออนไลน์ไดม้ากกวา่เดมิ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้
เขา้มาตอบสนองความต้องการในดา้นการหาขอ้มูล ข่าวสาร การศึกษา บนัเทิง การติดต่อสื่อสาร การแสดงความ
คดิเหน็ การประกอบธุรกจิ ในปจัจุบนัประเทศไทยมผีูท้ีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นจ านวนมากและมแีนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 
ปี ดงันัน้การท าความเขา้ใจการใชอ้ินเทอร์เน็ตออนไลน์จึงเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูใ้ชเ้ป็นอย่างยิ่ง วทิยากรสองท่านที่
โครงการฯ เชญิมาให้ความรูส้องท่านแรกในช่วงเชา้ อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่คณุวโรรส โรจนะ เวบ็มาสเตอรแ์ละผูก้อ่ตัง้เวบ็ไซต์เดก็ด ี

 

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัออนไลน์ New Media  

 วทิยากรทีโ่ครงการเชญิมาร่วมเสวนาช่วงเชา้สองท่าน แมว้่าจะมคีวามสนใจเรื่องสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ที่
เหมอืนกนัแต่มมีุมมอง ประสบการณ์ทางสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ที่แตกต่างกนัโดยที่คุณวโรรส โรจนะ webmaster 
และผูร้ว่มกอ่ตัง้เวบ็ไซต์เดก็ดดีอทคอมเมือ่ 13 ปีทีแ่ลว้ ปจัจุบนัเวบ็ไซต์เดก็ดดีอทคอมมผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารมากเป็นอนัดบัสี่
ของประเทศไทย อาจารย์ทศพล ทรรศนกลุพนัธ์ นกัวชิาการดา้นกฎหมายที่สนใจในเรื่องสทิธิมนุษยชน ศกึษาในเรื่อง
การใชส้ือ่อนิเทอรเ์น็ตเพื่อการแสดงออกและการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของประชาชน การละเมดิสทิธิของประชาชนในการ
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แสดงอออกและรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์จากรฐั และกลุ่มทุน ซึ่งกจ็ะเป็นประเดน็ที่อาจารย์จะไป
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกทีต่่างประเทศดว้ย 

ส่ือออนไลน์ New Media  

 คณุวโรรสมองว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเช่นเดยีวกบัสื่อเดมิ โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอื และจะเป็นสื่อที่มอี านาจที่
เขา้ถงึคนไดใ้นจ านวนทีม่าก อนิเทอรเ์น็ตแบง่ออกเป็นสามยุคคอื 1.0 คอืเจ้าของเวบ็ไซต์เป็นผูส้รา้งเนื้อหา (content) 
เพื่อที่จะสื่อสารขอ้มูลต่างๆ ไปยังผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์ และยงัสามารถมตีิดต่อปฏิสมัพันธ์ในเว็บบอร์ด ยุค 2.0 ผูท้ี่ใช้
อนิเทอร์เน็ตเขา้มามสี่วนร่วมกบัเจ้าของเวบ็ไซต์ในการสรา้งเนื้อหา (User Contributed Contents) เนื้อหาจึงเพิ่มขึ้น
หลากหลายอย่างมากมายมหาศาล กรณีเวบ็ไซต์เดก็ดมีสีว่นทีเ่วบ็ไซต์เป็นผูส้รา้งบทความ 5000 เรื่อง แต่หากผูใ้ชเ้ขา้
มาสร้างเนื้อหาโดยเฉพาะหน้านิยายมีเนื้อหาหลายแสนเรื่อง ยุค 3.0 ยุคปจัจุบนัมีการสร้างระบบที่เปิดให้มีการ
เชือ่มโยงขอ้มลูทีม่รีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัได ้ซึง่เป็นการรองรบัความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูใ้ช ้

อาจารย์ทศพลมองทิศทางอินเทอร์เน็ตในมุมมองนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนว่า การที่รฐัมองการพัฒนา
อนิเทอรเ์น็ตมคีวามเสีย่งต่อความมัน่คงของรฐั จงึตอ้งออกกฎหมายมาเพื่อควบคมุการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
พรบ. วา่ดว้ยการกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มเีจตนารมณ์ในการออกกฎหมายเพื่อป้องกนัการแฮก
เกอรข์อ้มลู ปล่อยไวรสั ขโมยขอ้มลู การสรา้งความเสยีหายให้กบัขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการด าเนินการ
ตรวจสอบ สืบค้นหลักฐานที่แตกต่างจากการด าเนินคดีอื่นๆ ที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ ยวชาญ ทางเทคนิควิธีการ
โดยเฉพาะในการสบืคน้หาหลกัฐาน โครงสรา้งของ พรบ.ฉบบันี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นฐานความผดิและ
โทษ สว่นทีส่องคอืการก าหนดอ านาจหน้าทีข่องเจา้พนกังาน และผูใ้หบ้รกิาร  

 

- ฐานความผดิตามพรบ. ฉบบันี้แยกเป็นสองสว่น 
1) การกระท าผดิต่อขอ้มลูและระบบคอมพิวเตอร์ คอื การแฮกเกอร์ ปล่อยไวรสั ดกัจบัขอ้มูล ท าลาย

ขอ้มลู หรอืระบบคอมพวิเตอร ์ 
2) การกระท าผดิทีเ่กดิจากการสรา้งเนื้อหา (contents) ทีผ่ดิกฎหมาย 

- การก าหนดอ านาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานและผู้ให้บรกิาร พรบ.ฉบบันี้ก าหนดเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ต ารวจสันติบาล (ฝ่ายความมัน่คง) กระทรวง ICT 
กระทรวงวฒันธรรม และยงัก าหนดให้ผูใ้ห้บรกิารอินเทอร์เน็ตต้องเกบ็ขอ้มูลของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อเป็น
หลกัฐานในการตรวจสอบ 

แมว้า่ พรบ.วา่ดว้ยการกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จะเป็นกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตโดยตรง แต่หากการกระท าผิดที่เกีย่วกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นการกระท าผดิกฎหมายอื่น 
อาญา เพ่ง พระราชบญัญตัฉิบบัอื่นๆ กถ็อืวา่เป็นความผดิตามฐานความผดิของกฎหมายนัน้ๆดว้ย  

ความชดัเจนของกฎหมายและการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีรฐั 

 อาจารย์ทศพล กล่าวว่า พรบ.ว่าดว้ยการกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ออกมาเพื่อแบ่งเสน้การกระท าผดิ 
และก าหนดอ านาจ บทบาทเจา้หน้าทีร่ฐัทีช่ดัเจน แต่ในมมุมองนกัวชิาการดา้นกฎหมายสทิธิมนุษยชน การใชก้ฎหมาย
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ฉบบันี้ไม่ไดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกกฎหมาย เนื่องจากสถิติคดทีี่เกีย่วขอ้งการกระท าผดิที่เกีย่วขอ้งกบั
คอมพวิเตอรแ์ละการใชอ้นิเทอรเ์น็ตสว่นใหญ่เป็นคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ และมองว่ารฐัใชก้ฎหมายนี้
ในการละเมิดสิทธิและเสรภีาพของประชาชนในการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์
อินเทอร์เน็ต เนื่องมาจากกฎหมายฉบบันี้ เขยีนเพื่อเชื่อมโยงไปยังกฎหมายอื่นๆ ดว้ย หากเป็นการกระท าผิดใน
กฎหมายอาญาให้ใช้กฎหมายอาญาในการด าเนินคดี หากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกบัความมัน่คงก็ต้องใช้กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัความมัน่คง สิง่นี้ท าให้เกดิความไม่ชดัเจนว่าจะใชก้ฎหมายใดเป็นหลกัในการพิจารณาความผดิ และที่
ส าคญัการด าเนินการของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจเลอืกทีจ่ะใชก้ฎหมายทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของรฐั
อนัเนื่องมาจากความไมช่ดัเจนในขอ้กฎหมาย และทีส่ าคญัการปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจตามที่ พรบ.ก าหนดไวย้งั
ไม่มีแนวทางการปฏิบตัิร่วมกนั เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แต่ละ
หน่วยงานใชแ้นวทางของตนเองในการควบคมุการใชก้ฎหมาย ดงันัน้ความไมเ่จนของกฎหมายและขอบเขตอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ ความไม่ชดัเจนนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร  

 ความไมช่ดัเจนของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนี้ยงัส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิ คุณ
วโรรสแสดงความเหน็วา่ สือ่ทุกสือ่รวมถงึสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตต้องมกีารควบคุมอย่างเหมาะสม สมาคมผูดู้แลเวบ็
ไทยทีต่นเองเป็นกรรมการอยู่มคีวามเห็นว่า พรบ. ว่าดว้ยการกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ในปจัจุบนัยงัไม่มคีวาม
ชดัเจน ซึง่ผูด้ าเนินธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตตอ้งการความชดัเจนในขอ้กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมที่เหมาะสม
ในกรณีปญัหาทีป่จัจุบนัเจา้ของเวบ็ไซต์จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบรว่มหากเกดิการโพสต์เนื้อหาที่ผดิกฎหมาย หรอืการที่
เจา้ของเวบ็ไซต์สามารถระงบัการกระท าผดิไดใ้นเวลาที่เหมาะสม และยงัมขีอ้เรยีกรอ้งในการด าเนินการทางคดทีี่ ให้
เจ้าของเวบ็ไซต์สามารถด าเนินธุรกจิไดใ้นขณะที่ถูกด าเนินคด ี(เนื่องจากเมื่อถูกด าเนินคดเีจ้าของเวบ็ไซต์จะถูกยึด 
URL ดว้ย) และจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของภาครฐัที่ยงัไม่มคีวามชดัเจนซึ่งจะเป็นปญัหาให้กบัผูป้ระกอบการธุรกจิ
ในการการตดัสนิใจลงทุนหรอืท าการใดๆ   

อาจารย์ทศพลใหค้วามเหน็ในกรณีทีเ่วบ็มาสเตอรม์หีน้าทีเ่หมอืนกบับรรณาธิการหนังสอื ซึ่งในกฎหมายที่ว่า
ดว้ยการพมิพ์ บรรณาธกิารไมต่อ้งมสีว่นรบัผดิชอบต่อเนื้อหาในหนงัสอื ซึ่งแตกต่างจากเวบ็มาสเตอร์ที่ต้องรบัผดิชอบ
รว่มดว้ยหากเกดิการกระท าผดิกฎหมายบนเวบ็ไซต์ที่ดูแล การท าให้เกดิความชดัเจนของกฎหมายและการบงัคบัใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้คอมพิวเตอร์ ในปจัจุบนัการบงัคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตคอืการใชดุ้ลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยที่เกีย่วข้อง และแต่ละ
หน่วยงานตคีวามกฎหมายไปในแนวทางทีต่นเองรบัผดิชอบ ซึง่ท าใหแ้นวทางการปฏบิตัิไม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
การแกป้ญัหาดงักล่าวจึงควรให้ผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้งทัง้ผูใ้ช ้ผูใ้ห้บรกิารเขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการ
ตคีวามทางกฎหมายการการบงัคบัใชก้ฎหมาย หากปล่อยใหร้ฐัเป็นผู้ก าหนดเอง รฐัย่อมที่จะมแีนวโน้มให้ความส าคญั
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คง ความสงบสขุและศลีธรรมมากกว่าที่จะให้ความส าคญักบัผูท้ี่ไดร้บัความเสยีหาย
จากการกระท าผดิทางคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต ดงัจะเหน็วา่หากเกดิความเสยีหายกบัประชาชนจากการกระท าผดิ
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตรฐัจะให้ผู้เสยีหายเป็นผูด้ าเนินคดเีอง โดยใชก้ฎหมายที่มอียู่เป็นช่องทางในการ
ฟ้องรอ้งด าเนินคด ีซึ่งการด าเนินคดคีวามเองนัน้เป็นเรื่องที่ยากล าบากต้องใชเ้วลาและมขี ัน้ตอนในด าเนินการที่มาก 
และเจ้าหน้าที่รฐัที่ดูแลรบัผิดชอบยงัขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรอืมแีนวทางที่จะรกัษาผลประโยชน์ของรฐั
มากกวา่ฝ่ายประชาชน  
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 คณุวโรรสในกรณีการเขา้ไปมสี่วนร่วมนัน้ ในการร่างกฎหมายนัน้ทางสมาคมส่งตวัแทนเขา้ร่วมแสดงความ
คดิเห็น แต่เมื่อกฎหมายออกมาไม่ไดเ้ป็นอย่างที่ทางสมาคมตัง้ไว ้และมองว่ากฎหมายแม้จะออกมาให้ครอบคลุม
อย่างไร แต่หากการบงัคบัใชก้ฎหมายที่ยงัไม่มแีนวทางที่แน่นอนนัน้เป็นปญัหาที่ส าคญั ซึ่งในทางปฏบิตัินัน้แต่ละ
เวบ็ไซต์หารูปแบบในการดูแลและจดัระบบภายในของตนเองซึ่งจะใชเ้กณฑ์ใดเป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กบันโยบายของ
เวบ็ไซต์นัน้ๆ  

กรณีการละเมิดลิขสิทธ์ิบนออนไลน์ 

 อาจารย์ทศพลกล่าวว่า ในกรณีการละเมดิลิขสทิธิ ์กฎหมายเปิดให้ฟ้องรอ้งเองได ้และมเีจ้าหน้าที่ที่ดูแลใน
เรือ่งนี้ มศีาลทรพัย์สนิทางปญัญาซึง่เป็นศาลเฉพาะ และกฎหมายเอื้อทีจ่ะใหผู้ถู้กละเมดิฟ้องรอ้งได ้ในส่วนทางการจะ
มสีว่นทีป้่องกนัการกระท าละเมดิลขิสทิธิท์ ัง้การบลอ็กเวบ็ไซต์ทีม่กีารบทิทอรเ์รนท์ และมบีรษิทักฎหมายที่ดูแลในเรื่อง
ลขิสทิธิโ์ดยเฉพาะ การละเมดิลขิสทิธิใ์นอนิเทอร์เน็ตไม่ค่อยมปีญัหาเท่าไหร่ เนื่องจากมหีลกัฐานชดัเจนทัง้ขอ้มูล วนั
เวลา ผูท้ีเ่ขา้มาชม และพรบ. เองออกแบบมาเพื่อใหเ้จา้ของสทิธิส์ามารถฟ้องไดเ้อง 

กรณีความเป็นส่วนตวัและสาธารณะบนพืน้ท่ีอินเทอรเ์น็ต 

 อาจารย์ทศพลอธบิายถงึความเป็นสาธารณะบนพื้นทีอ่นิเทอรเ์น็ตวา่ การสรา้งขอ้มลูต่างๆ ที่ผดิกฎหมายแล้ว
มกีารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเป็นประเดน็ที่มกีารตีความตัง้แต่การใชอ้ินเทอร์เน็ตในยุค 1.0 ที่ยงัสื่อสารโดยการส่ง
อีเมล การกระท าความผดินัน้ใชห้ลกักฎหมายอาญาในการพิจารณาว่าผูท้ี่จะกระท าความผดินัน้ต้องกระท า /หรอืไม่
กระท าใดๆ นัน้ต้องมีเจตนา เจตนาแบ่งออกเป็นสองลักษณะคอืเจตนาว่ากระท า /ไม่กระท า จะเกิดผลรา้ย ความ
เสยีหายและเป็นผลอย่างทีเ่จตนา ดงันัน้การทีผู่ไ้ดร้บัอเีมลซึ่งเป็นอีเมลที่มขีอ้มูลที่ผดิกฎหมายแล้วเปิดอ่านถือว่าไม่มี
ความผดิ แต่หากสง่ต่ออเีมลทีต่นเองรูว้า่มขีอ้มลูผดิกฎหมายใหก้บัผูอ้ื่นถอืวา่เป็นการกระท าผดิกฎหมาย ในปจัจุบนัที่มี
การใชโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์ในการตดิต่อสง่ขอ้มลูต่างๆ การแยกพื้นที่สาธารณะกบัส่วนตวัเป็นประเดน็ที่มคีวามส าคญั ใน
กรณีการใชเ้ฟซบุ๊ก หน้าแรกของเฟซบุ๊กเป็นพื้นทีส่าธารณะ เนื่องจากเป็นหน้าที่มผีูอ้ื่นที่เป็นเพื่อนสามารถเห็นขอ้มูล
ต่างๆได ้ การกระท าผดิทีเ่กดิขึ้นบนหน้าแรกของเฟซบุ๊กเจ้าของเฟซบุ๊กต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ ส่วนในการแสดงความ
คดิเหน็ทีเ่กดิขึน้ในประเดน็ต่างๆ นัน้เจา้ของเฟซบุ๊กไมต่อ้งรบัผดิชอบแต่เป็นความรบัผดิชอบของผูแ้สดงความคดิเห็น 
แต่สิง่ทีเ่ป็นประเดน็คอืการกดไลคใ์นหวัขอ้ทีผ่ดิกฎหมายนัน้มคีวามผดิรว่มดว้ย เนื่องจากแสดงเจตนาว่าเห็นดว้ยในสิง่
นัน้  

การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต นิวมีเดียในปัจจบุนั 

 คณุวโรรส มองวา่นิวมเีดยีเป็นสือ่เชน่เดยีวกบัสือ่เกา่ แต่หากนิวมเีดยีมคีวามรวดเรว็กวา่สื่อเก่าและจะเขา้มามี
บทบาทเพิม่มากขึน้เนื่องจากปจัจุบนัมผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 20 ลา้นคน ซึง่ในอนาคตจะมผีูใ้ชเ้พิ่มขึ้น 20-40 
ลา้นคน ซึง่ และนอกจากนี้พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตย่อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิดว้ย 

อาจารย์ทศพลมองวา่การการใชอ้ินเทอร์เน็ต นิวมเีดยีเป็นสื่อที่จะท าให้เรื่องที่เคยเป็นเรื่องภายในกลุ่มคนที่
รบัรูเ้พยีงไมก่ีค่นใหเ้ป็นทีร่บัรูข้องผูอ้ื่นๆ ดว้ย จากประสบการณ์ในการท าวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัทุนขา้มชาติ Fair Contact  
Free Farming ปลดแอกจากพนัธนาการ Contact Farming ให้ขอ้มูลในอีกดา้นของ Contact Farming ที่ไม่ใช่ดา้น
ความมัน่คงทางดา้นอาหาร การเกษตร รายได ้เมื่อตนเองไดท้ าวจิยัพบว่าเกษตรกรไม่ไดม้รีายไดด้ตีามที่ไดก้ล่าวไว ้



15/06/55 91 บทสงัเคระห์ 
 

ซึง่การทีจ่ะน าเสนอผลวจิยัในสือ่เกา่ การทีจ่ะลงพมิพ์เป็นเรื่องที่ยากมาก และเมื่อมสีื่อใหม่เขา้มาท าให้ตนเองไดเ้สนอ
งานวจิยัของตนเองออกสูส่าธารณะ ประเดน็ทีจ่รงิจงัเชน่นี้มผีูเ้ขา้มาอ่านเป็นรอ้ยคนต่อสปัดาห์เป็นสิง่ที่ตนเองดใีจ และ
ยงัมนีกัศกึษาน าไปเป็นขอ้มลูในการท ารายงานและวทิยานิพนธ์  อาจารย์ทศพลเห็นดว้ยที่จะให้มกีารประกนัสทิธิของ
ประชาชนทุกคนทีจ่ะเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตอย่างน้อยคนละ 1 เมก็กะไบท์เป็นอย่างต ่า  

เปรียบเทียบระหว่างส่ือเก่าและนิวมีเดีย 

 คณุวโรรสมองวา่นิวมเีดยีกบัสือ่เกา่วา่เป็นมเีดยีเหมอืนกนั นิวมเีดยีอาจจะเปรยีบเหมอืนรถยนต์แต่สื่อเก่านัน้
เหมอืนกบัรถจกัรยาน ซึง่หากขบัขีไ่มด่รีถยนต์จะเกดิความเสยีหายไดม้ากกว่า แต่ในอนาคตนิวมเีดยีจะเขา้มาบทบาท
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยังไม่สามารถระบุว่าจะดีหรือไม่ดี อัตราผู้ที่ใช้นิวมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จากปจัจุบนัที่มีผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 20 ล้านคน ต่อไปในอนาคตจะมผีูเ้ขา้ใช ้30-40 ล้านคน รวมถึงพฤติกรรมการเขา้ถึงนิว
มเีดยีทีต่อ้งเปลีย่นจากเดมิทีเ่ขา้ใชว้นัละไมก่ีค่ร ัง้เป็นวนัละหลายครัง้ การใชเ้วลาบนออนไลน์เพิ่มขึ้น และจากเดมิที่ใช้
ออนไลน์ผา่นเครือ่งคอมพวิเตอร์ มาเป็นการใชผ้่านมอืถือ อุปกรณ์ไรส้ายต่างๆ ในประโยชน์ในดา้นการติดต่อสื่อสาร 
การเกบ็รกัษางานวรรณกรรม การเกดิขึน้ของงานวรรณกรรมบนโลกออนไลน์ การสบืคน้ขอ้มูลที่เปลี่ยนไป สิง่นี้เป็นสิง่
ทีป่ระจกัษ์ในปจัจุบนั เมือ่กอ่นการคน้ควา้ขอ้มูลต้องคน้ใน Index Card บตัรแสดงดชันี ในห้องสมุด ในช่วงต้นที่มกีาร
ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลูใชก้ารสบืคน้จาก Yahoo ในการหาหวัขอ้ต่างๆ ปจัจุบนัการคน้หาเพียงแค่ปลายนิ้ว
โดยการคน้จาก Google หรอืความพยายามสบืคน้จากสถานที ่รปูภาพ ซึง่ปจัจุบนัทุกคนถูกปลูกฝงัมาว่าอยากไดอ้ะไร
ต้องไดท้นัที ซึ่งอาจท าให้พฤติกรรมของคนในปจัจุบนัที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่มคีวามอดทนไดเ้หมอืนเมื่อก่อน ซึ่งท าให้
พฤติกรรมการใชส้ื่อเปลี่ยนไป แต่หากใชใ้นทางไม่ดจีะมโีทษที่รุนแรงกว่าสื่อเดิม แต่สิง่ที่จะท าให้การใช้นิวมีเดยีมี
ทศิทางทีแ่น่นอนตอ้งมกีรอบ กฎหมายเขา้มาเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและเรง่ดว่นมาก 

 อาจารย์ทศพลมองในมมุทีก่ลบักนัวา่ เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตเป็นสือ่ทีจ่ะท าใหเ้รือ่งที่เคยเป็นเรื่องภายในกลุ่ม
คนทีร่บัรูเ้พยีงไมก่ีค่นไดเ้ผยแพรเ่ป็นทีร่บัรูข้องคนอื่นๆ ดว้ย และในบางเรื่องมผีูท้ี่สนใจเขา้มาอ่าน จากประสบการณ์
ของตนเองในการท าวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกบัทุนข้ามชาติ Fair Contact Farming ปลดแอกจากพันธนาการ Contact 
Farming ใหข้อ้มลูในอกีดา้นของ Contact Farming ทีไ่มใ่ชด่า้นความมัน่คงทางดา้นอาหาร การเกษตร รายได ้เมื่อไป
ท าวจิยัพบวา่เกษตรกรไมไ่ดม้รีายไดด้ตีามทีไ่ดก้ล่าวไว ้ซึง่การทีจ่ะน าเสนอผลวจิยัในสื่อเก่า การที่จะลงพิมพ์เป็นเรื่อง
ทีย่ากมาก และเมือ่มสีือ่ใหมเ่ขา้มาท าใหต้นเองไดเ้สนองานวจิยัของตนเองออกสู่สาธารณะ แมว้่าจะมผีูก้ดไลค์เพียงสี่
รอ้ยกวา่คน แต่ในแต่ละสปัดาห์มผีูเ้ขา้มาอ่านเป็นรอ้ยคน ซึง่ประเดน็ทีจ่รงิจงัเชน่นี้มผีูเ้ขา้มาอ่านเป็นรอ้ยคนต่อสปัดาห์
เป็นสิง่ทีต่นเองดใีจ และยงัมนีกัศกึษาน าไปเป็นขอ้มลูในการท าวทิยานิพนธ์  

การน าเสนอความรู้ผา่นส่ือออนไลน์ 

 อาจารย์ทศพลมองวา่ งานของโครงการวจิยัฯ เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุนทรยีะ รสนิยม 
แมผู้้ที่เขา้มาอาจจะไม่ไดส้นใจในบทความต่างๆ ขอ้มูลความรู้ แต่การที่เขา้มากดไลค์จะท าให้ภาพลกัษณ์ของผู้ที่
กดไลคไ์ด ้โดยธรรมชาติของผูท้ี่ใชอ้ินเทอร์เน็ตนัน้ไม่ชอบอ่านขอ้ความยาวๆ ดงันัน้ขอ้มูลที่ยาวๆ จึงต้องมกีารย่อย
เสยีกอ่น และหากเป็นค าคมที่สามารถน าไปโพสต์ต่อๆ กนัได ้จะสามารถแพร่หลายไปไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ่งขอ้มูลของ
โครงการมมีาก และละเอยีดจงึตอ้งคดัสรรเพื่อการเผยแพรอ่ย่างเหมาะสม 
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 คณุวโรรสแสดงความเห็นว่า ปจัจยัที่จะท าให้ประสบความส าเรจ็ในการน าเสนอความรูน้ัน้ นอกจากเนื้อหา 
และสือ่ทีน่ าเสนอแลว้ สภาพของสงัคมในชว่งเวลานัน้เป็นสิง่ทีส่ าคญั สิง่ทีเ่ราน าเสนอสามารถที่จะเชื่อมต่อกบัสิง่ที่ผูค้น
สนใจในขณะนัน้ และจะชอ่งทางทีส่ามารถแบง่บนัไปไดอ้กีมากมาย ในกรณีเรือ่งทีเ่ลวรา้ยต่อสงัคม จะท าให้ผูค้นที่รูส้กึ
รว่มและจะน าไปเผยแพรต่่อๆกนั ซึง่กระแสทีส่นใจในปีที่ผ่านมาคอื Kony 2012 หนังสัน้ที่เกีย่วกบันาย Joseph Kony 
อาชญากรชาวอูกานดา ทีม่แีนวคดิในการใชเ้ดก็เป็นเครื่องมอืในการต่อสูท้ าสงคราม ซึ่งท าให้เล่าดาราฮอลีวูด รวมทัง้
บคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงทางสงัคมเขา้ร่วมรณรงค์หยุดการกระท าความรุนแรงและใชเ้ดก็เป็นเครื่องมอืในการท าสงครามใน
แอฟรกิา การน าเสนอหนงัสัน้เรือ่งนี่ผา่นเครอืขา่ยสงัคมเป็นเรือ่งทีก่ระทบต่อจติใจของผูท้ี่ชม ท าให้คนที่ไดร้บัรูอ้ยากมี
สว่นรว่มในการยบัยัง้ในเหตุการณ์นัน้ โดยเชือ่วา่ทุกคนแมจ้ะมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั แต่ทุกคนกม็คีวามคดิที่จะท าสิง่
ดีๆ  ใหก้บัโลก โดยทีค่วามพยายามของแต่ละคนไมเ่ท่ากนั ในโลกออนไลน์จึงเป็นสิง่ที่สามารถท าไดง้่ายมากท าให้โลก
นี้ดขี ึ้นก็จะท า (สิง่ที่ง่ายที่สุดคอืการแชร์ขอ้มูลต่างๆ ) สิง่ที่ส าคญัจึงอยู่ที่เนื้อหา การน าเสนอ และเป็นประเดน็ที่จะ
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย และเทรนของในชว่งเวลานัน้ 

การรบัรู้ผา่นโลกเสมือนจริงกบัโลกแห่งความเป็นจริง 

 คณุวโรรสแสดงความคดิเหน็วา่การรบัรูผ้่านโลกเสมอืนจรงิท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป คอืต้องการสิง่ที่
ส ัน้ เรว็ ไมต่อ้งการรายละเอยีดมาก ความนิยมสือ่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ไม่ใช่เพียงเป็นการรบัในสิง่ที่ส ัน้แต่ต้องมภีาพ วดิี
โดเป็นสิง่ทีด่งึดดูใจดว้ย แต่ยงัมคีนกลุ่มหนึ่งทีย่งัคงตอ้งการสิง่ที่เรยีกว่า Core Value ซึ่งมคีวามสนใจที่จะสมัผสักบัสิง่
นัน้จรงิๆ ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงผา่นโลกเสมอืนจรงิ ในทางกลบักนัหากมผีูเ้ขา้พพิธิภณัฑน์้อยลง กใ็ชส้ื่ออินเทอร์เน็ตที่ที่จะท า
ใหค้นมาเขา้พพิธิภณัฑเ์พิม่มากขึน้ ซึง่ตอ้งหาขอ้ดขีอ้เสยีและพยายามที่จะแกไ้ขต่อไป 

 อาจารย์ทศพล มองวา่อนิเทอร์เน็ตมขีอ้ดเีป็นจ านวนมาก แมว้่าอินเทอร์เน็ตจะท าให้มทีางเลือกเพิ่มมากขึ้น  
แต่จะมกีารเลอืกในสิง่ทีต่วัเองชอบ ดใูนสิง่ทีต่นเองชอบซ ้าๆ ในแบบเดมิๆ ซึ่งท าให้ขอ้มูลที่ไดร้บัมเีพียงดา้นเดยีวและ
เป็นสว่นน้อย รวมถงึกระบวนการท าซ ้า สิง่นี้ท าใหป้จัเจกทีเ่ขา้ไปท าใหข้อ้มลูหมนุเวยีนและคดิวา่ตนเองคดิไม่ผดิเพราะ
มคีนอื่นทีค่ดิเหมอืนตนเอง แต่เมือ่มาดคูวามเป็นจรงิในสงัคมไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัน้ ซึง่ประเดน็นี้เป็นเรือ่งทีน่่ากลวั 

การดแูละควบคมุละความป้องกนัของเจ้าของผูใ้ช้ออนไลน์  

 คุณวโรรสในฐานะที่เป็นเวบ็มาสเตอร์ผูค้วบคุมเวบ็ไซต์เดก็ด ีนโยบายของเวบ็ไซต์เดก็ดเีชื่อมัน่ในความด ี
ทศันคติให้เกิดสิง่ที่ดี โดยเนื้อหามีการตรวจสอบมากกว่าระดบักฎหมาย เพราะเนื้อหาต้องเป็นสิง่ที่เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายหลกัคอืนักเรยีนมธัยมปลาย ต้องมีการจัดตัง้ระบบที่จะตรวจสอบอย่างเป็นกระบวนการ และท าให้
ทมีงานทีต่อ้งเขา้เวรต่อเนื่องท างานโดยใชม้าตรฐานที่ไม่แตกต่างกนั โดยต้องมเีกณฑ์กลางไว ้และทีมงานต้องมกีาร
ประชมุกนัทุกสปัดาห์  เมื่อเสรจ็จากช่วงการดูแลทีมงานจะต้องมกีารรายงานสิง่ที่เกดิขึ้น แมว้่าบางเรื่องจะยงัไม่เกนิ
เกณฑ์ที่ทางเว็บไซต์ก าหนด แต่หากหมิน่เหม่ต่อการท าผิดกฎหมายกต็้องรายงาน เกณฑ์ที่ทางเดก็ดีตัง้ไวไ้ม่ใช่แค่
กฎหมาย แต่รวมถึงจรยิธรรมดว้ย ในทุกเวบ็ไซต์ของประเทศไทยในช่วงที่มปีญัหาเรื่องการเมอืงจะขอความร่วมมอื
ไมใ่หม้กีารพูดคยุเรือ่งการเมอืง ผูใ้หบ้รกิารตอ้งตัง้ระบบเพื่อใหไ้ม่ใหม้กีารท าสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย และสามารถท าให้สงัคม
ซึง่มปีญัหาในขณะนัน้อยู่ไดโ้ดยไมเ่กดิความขดัแยง้กนั สว่นในกรณีทีน่ าเนื้อหาที่มลีิขสทิธิม์าโพสต์ซึ่งทางเวบ็ไซต์เดก็
ดมีนีโยบายทีจ่ะลบออกโดยทนัท ีนโยบายของเวบ็ไซต์เดก็ดทีีเ่ป็นเวทขีองนกัเขยีน ทางเวบ็ไซต์จะต้องพฒันานักเขยีน 
เพื่อใหม้ผีลงานการเขยีนทีม่ากขึน้และเวบ็ไซต์สามารถทีแ่ข่งขนักบัเวบ็ไซต์อื่นที่ลงนิยายออนไลน์ได ้ซึ่งหากมปีญัหา
การถูกลอกเลียนผลงานและทางเวบ็ไซต์ไม่มรีะบบการป้องกนั การเขยีนงานออนไลน์บนเวบ็ไซต์เดก็ดจีะไม่พฒันา 
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งานวรรณกรรมทีอ่ยู่บนเวบ็ไซต์จะดอ้ยคุณภาพลงส่งผลกระทบต่อเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์เดก็ดมีนีโยบายไม่สนับสนุนการ
ลอกเลียนผลงานของผูอ้ื่น ในส่วนกรณีที่เวบ็ไซต์ต่างๆ เปิดให้มีการแสดงความคดิเห็นนัน้อยู่ที่นโยบายของแต่ละ
เวบ็ไซต์ว่าจะสรา้งมาเพื่ออะไร เช่นในกรณีไทยรฐัที่สรา้งมาเพื่อเสนอข่าวและขายโฆษณาจึงไม่เปิดโอกาสให้มกีาร
แสดงความคดิเหน็ทีใ่ตข้า่ว สว่นเวบ็ไซต์ทีเ่ปิดใหม้กีารแสดงความคดิเหน็นัน้ต้องรบัผดิชอบโดยการมผีูท้ี่ผูท้ าหน้าที่ใน
การดแูลในการการโพสต์ขอ้ความต่างๆ  ซึง่แน่นอนวา่ตอ้งมคีา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ทีค่อ่นขา้งสงู 

 อาจารย์ทศพลกล่าววา่ เนื่องจากการท าเพซบุ๊คเพื่อใหค้วามรูข้องตนเองเป็นประเดน็ทีข่ดัต่อผลประโยชน์ของ
คนหลายกลุ่มดงันัน้ในหน้าเฟซบุ๊กของตนเองไม่เปิดโอกาสให้มกีารโพสต์บนหน้าแรกเนื่องจากส่วนนี้ผูท้ี่เป็นเจ้าของ
หน้าตอ้งรบัผดิชอบหากเกดิการกระท าผดิ สว่นในการแสดงความคดิเหน็นัน้เปิดใหม้กีารแสดงความคดิเห็นไดเ้นื่องจาก
ผูท้ีแ่สดงความคดิเหน็จะเป็นผูร้บัผดิชอบในความผดินัน้เองการทีเ่วบ็ไซต์ใดจะเปิดให้มกีจิกรรมแสดงความคดิเห็นต้อง
ดทูีค่วามพรอ้มของตนเองและแนวทางเนื้อหานัน้จะสรา้งปญัหาไดห้รอืไม ่

การแข่งขนัในด้านธรุกิจออนไลน์ 

 คุณวโรรส กล่าวว่าในแต่ละปีมกีารเปิดเวบ็ไซต์เป็นจ านวนมากในประเทศไทย โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้
เวบ็ไซต์เกดิใหมส่ามารถขึน้มาตดิกอนัดบัหนึ่งใน 50 และอนัดบั 20 แต่การแข่งขนัในอนัดบัต้นๆ  5 อนัดบัยงัคงเป็น
ของเวบ็ไซต์ใหญ่ๆ การที่เวบ็ไซต์เดก็ดตีิดอนัดบัหนึ่งใน 5 เพราะเป็นเวบ็ไซต์ที่ก่อตัง้มานานและมกีลุ่มเป้าหมายที่
เฉพาะคอื นักเรยีน นักศกึษา ในปจัจุบนัเวบ็ไซต์ต่างประเทศเป็นคู่แข่งที่ส าคญั ดงันัน้ในการแข่งขนัเวบ็ไซต์ใหญ่ๆ 
ขา้มชาตติอ้งใชแ้นวทางการด าเนินธุรกจิ unfair advantage ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นการเอาเปรยีบ แต่เป็นการหาขอ้ไดเ้ปรยีบของ
เราทีค่นอื่นไมม่ ีเชน่หากเราอยู่ใกลส้วนกลว้ยน ากลว้ยมาขายออนไลน์มตีน้ทุนที่ต ่ามาก ส่วนอีกคนที่อยู่ไกลต้องขบัรถ
มาซื้อกล้วยไปขายต้องมตีนทุนที่สูงกว่า ในการด าเนินธุรกจิต้องหาจุดที่แตกต่าง เช่นข้อแตกต่างเว็บไซต์เดก็ดกีบั    
เฟซบุ๊ก  หรอืกบัเว็บไซต์ในประเทศไทย ผูด้ าเนินธุรกจิต้องหาสิง่ที่เรยีกว่า unfair advantage เวบ็ไซต์เด็กดมีขี ้อ
แตกต่างทีเ่ป็นเวบ็ไซต์ส าหรบัเดก็เวบ็ไซต์เดก็ดมีกีลุ่มเป้าหมายนกัเรยีนนกัศกึษา เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกีย่วขอ้ง
และเป็นทีส่นใจของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นนกัเรยีนนกัศกึษา แมว้า่ในปจัจุบนัมเีวบ็ไซต์ทีเ่กดิขึน้มาโดยมเีป้าหมายส าหรบั
เดก็ นกัเรยีน นกัศกึษาโดยเฉพาะจากคา่ยใหญ่ๆ ทางทมีงานเวบ็ไซต์เดก็ดตี้องมกีารปรบัตวัและมกีารศกึษาวจิยัว่าสิง่
ใดทีต่รงใจเดก็มากกว่า แมว้่าเวบ็ไซต์เดก็ดจีะมปีระสบการณ์เวบ็ไซต์ที่เกีย่วขอ้งกบัเดก็มานานแต่ยงัคงต้องปรบัตวั
ตลอดเวลา 

แนวโน้มการเข้าใช้เวบ็ไซต์และเวบ็บอรด์ลดลง 

 คณุวโรรส กล่าววา่การเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ในประเทศไทยมแีนวโน้มผูเ้ขา้มาใชจ้ านวนที่มากขึ้น แต่ที่เวลาในแต่ละ
เวบ็ไซต์น้อยลง เพราะไปใชเ้วลาอยู่ในโซเชยีลเน็ตเวริก์อื่นๆ เวบ็ไซต์ไทยอาจจะตอ้งมสี่วนที่ดงึดูดในส่วนอื่นๆ มวีดิโีอ
คลปิ  mobile application บนมอืถอื เพื่อสูก้บัเวบ็ไซต์ต่างประเทศในสว่นเวบ็บอรด์มแีนวโน้มการเขา้ใชท้ี่ลดลง ซึ่งเป็น
สิง่ที่เกดิขึ้นทัง้ต่างประเทศและในประเทศ เว็บบอร์ดเป็นที่สนทนาในเรื่องที่ผูม้คีวามสนใจเฉพาะดา้น ซึ่งเป็นยุคที่
เปลีย่นจากการเป็นผูอ้่านขอ้มลูในเวบ็ไซต์ มาเป็นการตัง้ค าถามเวบ็บอรด์ และมาสรา้งกล่องขอ้ความสัน้ และเป็นใชเ้ฟ
ซบุ๊ก นอกจากนี้ยงัมคีวามแตกต่างดา้นเทคโนโลยีที่ประเทศไทยไม่ไดม้ีระบบอินเทอร์เน็ตที่จะใชก้บัอุปกรณ์ไรส้าย
ต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ พฤตกิรรมการใชส้ือ่อนิเทอรเ์น็ตจงึย่อมแตกต่างกบัต่างประเทศ เราซึง่เป็นคนทีอ่ยู่ในประเทศจึง
ตอ้งเรยีนรูใ้นสิง่นี้ไดเ้รว็กวา่คนต่างประเทศ ยกตวัอย่างหน้าแรกของเวบ็ไซต์ในประเทศไทยที่หน้าแรกจะยาวมาก ซึ่ง
แตกต่างจากต่างประเทศ เวบ็ไซต์เดก็ดมีองวา่การทีเ่ดก็ๆ เขา้มาในเวบ็ไซต์ยงัไมม่คีวามตอ้งการเฉพาะเจาะจงมากเท่า
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ผูใ้หญ่ จงึตอ้งน าเสนอเรือ่งราวต่างๆ ไวท้ีห่น้าแรกใหม้ากทีส่ดุเพื่อใหเ้ดก็ไดม้ตีวัเลอืกมากทีส่ดุ ซึง่แตกต่างจากผูใ้หญ่ที่
มปีระเดน็เฉพาะเจาะจงทีจ่ะเขา้มาคน้หาจงึไมจ่ าเป็นตอ้งใสเ่รือ่งราวต่างๆ ทีห่น้าแรกเป็นจ านวนมาก  

การให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือออนไลน์ในประเทศไทย cyber literacy 

 อาจารย์ทศพลกล่าววา่ ในปจัจุบนัมกีารรวมตวัของกลุ่มคนที่ใชส้ื่อออนไลน์เช่น กลุ่ม I-Law กบั Netizen ซึ่ง
เป็นคนกลุ่มเลก็ๆ ทีร่วมตวักนัเพื่อใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ื่อออนไลน์รวมถึงดา้นกฎหมาย อาจารย์ทศพลมอง
วา่สิง่ทีส่ าคญัคอืการเสนอตนเอง ซงึหมายถงึประชาชนเขา้ไปมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และการให้ความรูก้บัเจ้าหน้าที่
ทีป่ฏบิตังิาน สิง่ทีส่ าคญัคอืการทีร่ฐัสรา้งระบบพื้นฐานในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดม้ากขึ้น ปญัหาที่ส าคญัอีกประการ
ของประเทศไทยคอืทุนสือ่สารทีเ่ขา้มาผกูขาดซึง่ เราตอ้งใหค้วามสนใจกบัการจดัการในดา้นการสื่อสารของรฐั โดยวธิีที่
ดทีีส่ดุคอืการเขา้ไปมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ ส่วนปญัหาการใช่สื่อออนไลน์ประเทศไทยยงัไม่มหีน่วยงานที่ดูแลเรื่อง
ปญัหาในการใชอ้อนไลน์โดยตรง แมแ้ตกระทรวง ICT เองเจ้าหน้าผูเ้ชีย่วชาญยงัมนี้อยมาก ส่วนใหญ่จะท างานดา้น
การจับผู้กระท าผิดมากกว่า ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ต ารวจ ด้านศาล อัยการก็ยังไม่มีการตัง้ศาลมาเพื่อดูแลด้านนี้
โดยเฉพาะ ยงัคงใชศ้าลทีม่อียู่ในปจัจุบนัตดัสนิไปตามตวักฎหมายทีท่อียู่ 

 

ช่วงบ่าย 

 วทิยากรสามท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในช่วงบ่าย เป็นผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการใชส้ื่อนิวมเีดยีในการ
ท างาน คณุนราวลัลภ ์ปฐมวฒัน ภณัฑารกัษ์นานาชาต ิเป็นทีรู่จ้กัในการท าห้องสมุด Reading Room ซึ่งเป็นห้องสมุด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนงัสอืดา้นศลิปะ และยงัเป็นอาจารย์สอนพเิศษสอนวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ มหาวทิยาลยัศลิปากร คุณ
ณัฐพชัญ์ วงศ์เหรยีญทอง นักวจิารณ์ภาพยนตร์ละครเวที เจ้าของเวบ็บล็อก survivox  และเจ้าของเวบ็ไซต์วจิารณ์
ภาพยนตร์/ละครเวที barkandbite.net และคุณยิ่งชพี อัชฌานนท์  พิธีกรรายการโทรทศัน์ทีวสีาธารณะ และมงีาน
ประจ าเป็นอาสาสมคัรนกักฎหมายสทิธมินุษยชน ในโครงการอนิเตอรเ์น็ตเพื่อกฎหมายประชาชน  

การแนะน าตวัเองและงานท่ีท า 

 คณุนราวลัลภ ์ ปฐมวฒัน หรอืที่รูจ้กัว่าคุณเกีย๊วเจ้าของห้องสมุด Reading Room ห้องสมุดรวบรวม
หนงัสอืทางดา้นศลิปะ คณุนราวลัลภต์อ้งการใหห้อ้งสมดุแห่งนี้เป็นชมุชนทางวฒันธรรม และเป็นพื้นที่ทางเลือกในการ
จดักจิกรรมต่างๆ หนงัสอืในหอ้งสมดุแห่งนี้สว่นใหญ่เป็นหนังสอืส่วนตวัของคุณนราวลัลภ์ ในการสรา้งห้องสมุดขึ้นมา
เพื่อทีจ่ะการเป็นการแบง่บนัหนงัสอืใหผู้อ้ื่นอ่าน เนื่องจากที่คุณนราวลัลภ์โตมากบัการอ่านหนังสอืและต้องการที่จะให้
หนังสอืเขา้ถึงผูอ้่านไดง้่ายและไม่มคี่าใชจ้่าย นอกจากการให้ความรูจ้ากหนังสือแล้ว Reading Room ยงัมกีจิกรรม
ต่างๆ เชน่การจดัเสวนา การฉายภาพยนตร์ให้ความรูท้ ัง้ดา้นศลิปะและสาขาอื่นๆ ดว้ย สิง่ที่ทาง  Reading Room ให้
ความส าคญัคอื การจดัเกบ็ขอ้มูลจดหมายเหตุและเอกสาร โดยการใชเ้ทคโนโลยีในปจัจุบนัมาช่วยในการเกบ็ขอ้มูล 
การจดัระบบหนังสอืขอ้มูล การจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเชื่อมต่อขอ้มูลที่มอียู่และน าไปเผยแพร่ในเวบ็ไซต์หรอืสื่อ
โซเชยีลมเีดยี ชอ่งยูทูป เพื่อให้ผูส้นใจเขา้ชมกจิกรรมของห้องสมุดได ้ในอนาคตมแีผนการที่จะท าส่งขอ้มูลออนไลน์ 
และจดักจิกรรมโดยผา่นทางการใชโ้ซเชยีลมเีดยี  
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 นอกจากนี้หอ้งสมดุ Reading Room ยงัรว่มจดักจิกรรมกบักลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายฐานความรูอ้อกไปให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ในปจัจุบนัไดจ้ ัดกจิกรรมร่วมกบักลุ่มพลเมืองเน็ต (Netizen) ๙งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั Movie 
Culture กจิกรรมจดัขึน้ทุกเดอืนเพื่อเป็นการพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในแบบกนัเองมกีารใชส้ื่อในการพบปะ และ
ทีส่ าคญัไมค่ดิคา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มกจิกรรม สิง่ที่จะท าในอนาคตคอื Book Pool เป็นการแบ่งบนัหนังสอื โดยให้ผูท้ี่
เป็นเจา้ของหนงัสอืผูอ้ื่นไดเ้ขา้รว่มดว้ย เพราะคณุนราวลัลภม์คีวามเชื่อในเรื่องความรูน้ัน้ไม่จ าเป็นต้องมคี่าใชจ้่ายและ
สามารถที่จะแบ่งบนักนัได ้โครงการนี้เป็นการ ยืมหนังสอื นิตยสารต่างๆ ที่เจ้าของยงัไม่มคีวามจ าเป็นต้องใช ้เช่น
เดนิทางไปต่างประเทศ หรอืมหีนังสอืหลายเล่ม  โดยที่ทางห้องสมุดจะเป็นผูจ้ดัการหนังสอืเหล่านี้เพื่อมาแบ่งบนัให้
ความรูก้บัผูอ้ื่น โดยอาจท าสญัญาการยืมหนังสอืแบบปีต่อปี สิง่ที่คุณนราวลัลภ์ให้ความสนใจคอืการสรา้งเครอืข่ายที่
เป็นทัง้บคุคล กลุ่มคนองคก์รในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการสร้างเครอืข่ายกบัผูท้ าจดหมายเหตุ หน่วยงานที่เกบ็
ขอ้มลู ซึง่เป็นการสรา้งเครอืข่ายบนออนไลน์ในรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการท างานของห้องสมุด Reading Room เป็น
การท างานที่โดดเดีย่ว และคนส่วนใหญ่ยงัไม่รูว้่าม ีReading Room ซึ่งเป็นห้องสมุดที่เกีย่วขอ้งกบัศลิปะ ในส่วนนี้
ตนเองจงึอยากทีใ่หเ้กดิความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยอื่นๆ ห้องสมุด Reading Room ไดร้่วมมอืกบัโครงการ Art 21 เพื่อที่
เผยแพรค่วามรูแ้ละขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะใหก้บัผูท้ี่สนใจ และจะเขา้ร่วมกบัโครงการกรุงเทพเมอืงหนังสอืโลก ทัง้นี้
เพื่อทีจ่ะสรา้งพื้นทีใ่นการน าศลิปะเขา้ไปไวใ้นหอ้งสมดุ หอ้งสมดุ Reading Room ไดน้ าหนังสอืศลิปะไปไวใ้นห้องสมุด
รพีลบับลิกที่เชยีงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ศิลปะในห้องสมุดและยงัเป็นการสรา้งเครอืข่ายห้องสมุดอีกด้วย พื้นที่
อออนไลน์เป็นพื้นทีส่ าคญัในการเชือ่มต่อสือ่สารใหข้อ้มลูขา่วสาร ความรู ้โดยผูใ้ชท้ี่ต้องเขา้ใจและเลือกใชส้ื่อออนไลน์
ไดอ้ย่างเหมาะสม เชน่ เฟซบุ๊กเป็นสือ่ทีส่ามารถให้ขอ้มูลต่างๆไดด้ ีแต่เวบ็ไซต์สามารถเกบ็ฐานขอ้มูลไดม้ากและง่าย
ต่อการค้นหามากกว่า สิ่งที่ส าคญัคือการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราจะให้ความรู้และเลือกความรูต้่างๆ ที่ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมาย หอ้งสมดุ Reading Room ใหค้วามส าคญักบัการท าใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงความรูไ้ดอ้ย่างง่าย 
โดยทีค่ดิต่างจากเดมิทีว่า่หากมดีแีลว้จะมคีนเขา้มาคน้หาความรูเ้อง แต่การท างานของห้องสมุด Reading Room เป็น
การใหค้วามส าคญักบัผูเ้ขา้มาใชว้า่ตอ้งการอะไรและจะใหใ้นสิง่ทีเ่ป้าหมายตอ้งการให้ดทีี่สุด โดยที่ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
เป็นสือ่ ในการท างานนัน้ตอ้งมคีวามยดืหยุ่นและสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้การท างานสามารถที่จะเปลี่ยนไปตาม
สภาวะ โดยใหค้วามส าคญัทีก่ารใหค้วามรู ้ในการท างานจงึไมย่ดึตดิรปูลกัษณ์ภายนอก แนวคดิของตนเองสามารถที่จะ
เขา้กบัโลกไซเบอร ์ดจิติอลมเีดยีไดด้ ีโดยมองวา่สิง่ทีส่ าคญัคอืการรวมการใชส้ื่อเก่าและสื่อใหม่เขา้ดว้ยกนั โดยการให้
ทางเลอืกกบัทุกคนทีจ่ะใชง้าน สือ่ใหมไ่มไ่ดเ้ขา้มาแทนทีส่ ือ่เกา่ แต่เป็นการท าใหส้ือ่เกา่มชีวีติทีย่ืนยาว โดยที่สื่อใหม่จะ
สรา้งความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูไดม้ากขึน้ แต่สิง่ทีส่ ือ่เกา่ชว่ยสือ่ใหมไ่ดค้อืการสรา้งคณุคา่ สิง่ทีด่ ี

 คณุยิง่ชพี อชัฌานนท์  ปจัจุบนัท างานกบักลุ่ม I-law รณรงคก์ฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการใชอ้ินเทอร์เน็ต กลุ่ม 
I-Law จดัตัง้เมือ่ 3-4 ปีทีผ่า่นมา เนื่องจากพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีแ่พรห่ลาย I-Law ท างานภายใต้ฐานความคดิ
วา่อนิเทอรเ์น็ตท าใหค้นเท่าเทยีมกนั และมอี านาจเท่าเทยีมกนัทีจ่ะสง่สารออกไปและรบัสาร และมอี านาจเท่าเทียมกนั
ทีจ่ะแสดงความคดิเห็นที่แตกต่างกนัได ้พลงัและอ านาจในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นไปอย่างรวดเรว็ท าให้มี
ผูเ้ข้าร่วมจัดตัง้กลุ่ม I-Law เพื่อชกัชวนให้ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้มาพูดคุยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวและมี
ผลกระทบต่อตนเองอย่างไร หรือสนทนากฎหมายที่ใช้อยู่มีข ้อดีข้อเสียอย่าง ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือการให้ผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตเขา้มาคยุผา่นทางเวบ็ไซต์เพื่อเขา้ยื่นแกก้ฎหมายต่างๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรม ซึ่งเป็นความหวงัอนัสูงสุดของกลุ่ม 
เมือ่เริม่ท า I-law ชว่งสองปีแรกไม่ค่อยมผีูส้นใจมากนัก แต่เมื่อมกีระแสต่อต้านการทารุณกรรมสตัว์และให้มกีารออก
กฎหมายเพื่อป้องกนัการทารุณกรรมสตัว์ ซึ่ง I-law ใชแ้บบฟอร์มการของกลุ่มดงักล่าวเป็นรูปแบบในการเข้าชื่อ
เพื่อทีจ่ะขอแกก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ต และเมือ่มผีูเ้ขา้มาอ่านและเขา้ร่วมในการที่จะแกก้ฎหมาย มี
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การสรา้งการโหวตในประเดน็กฎหมายต่างๆการสรา้งประเดน็ให้เกดิขึ้นในอินเทอร์เน็ตจากประสบการณ์ของตนเอง
ตอ้งเป็นประเดน็ทีส่ ือ่กระแสหลกัใหค้วามสนใจ และเป็นประเดน็ทีเ่ป็นทีส่นใจในสงัคมดว้ย ภาพรวมของเวบ็ไซต์ I-Law 
คอืการให้คนเขา้มามสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็นทางดา้นกฎหมายให้มากขึ้น การโหวตเป็นวธิีการที่มผีูเ้ขา้มาแสดง
ความคดิเหน็มาก และการเสนอความคดิใหม่ๆ  โดยสง่รายชือ่เขา้มา I-Law เฟซบุ๊กของกลุ่มมคีนเขา้มากดไลค์สีพ่นักว่า
คน ขอ้มลูของเฟซบุ๊กเป็นขอ้มลูเดยีวกบัทีข่ ึน้บนหน้าเวบ็ไซต์ I-Law และมทีวสิเตอร์ซึ่งมบีทบาทเป็นอย่างมาก เพราะ
มผีูท้ีต่ดิตามทวทิขอ้มลู และรทีวทิขอ้มลูอีกเป็นจ านวนมาก การใชโ้ซเชยีลมเีดยีอย่างกวา้งขวางท าให้เวบ็ไซต์หลกัมี
ความส าคญัลดลง เนื่องจากการรบัรูข้อ้มลู ขา่วสารต่างๆ สว่นใหญ่ผ่านทางโซเชยีลเน็ตเวริ์ค สิง่ที่ส าคญัของการใชเ้ฟ
ชบุ๊กคอืรปู และค าโปรยเขา้เฟซบุ๊กเป็นสิง่ทีจ่ะท าให้มคีนสนใจเขา้มาอ่านและแชร์ขอ้มูล การที่ท าให้มคีนสนใจอ่านเฟ
ซบุ๊กนัน้ บทความตอ้งมคีวามเฉียบคมเป็นอย่างมาก  ส่วนบทความแสดงความคดิเห็นธรรมดาจะไม่ไดร้บัความสนใจ 
และถา้มกีารรวบรวมขอ้มลูและจดัระบบใหง้า่ยต่อการคน้หาจะท าใหม้คีนเขา้มาอ่านเป็นจ านวนมาก ในอนาคตการเปิด
เวบ็ไซต์ตอ้งท าควบคูก่บัเฟซบุ๊ก โดยใชเ้ฟซบุ๊กเป็นพื้นทีใ่ชใ้นการสือ่สารมากกว่า ส่วนเวบ็ไซต์เป็นที่เกบ็ขอ้มูลส าหรบั
ผูท้ี่สนใจจะสืบคน้จรงิๆ งานอีกส่วนหนึ่งของ I-Law ศึกษาในเรื่องผลกระทบของผู้ที่ไดร้บัผลกระทบจากกฎหมาย
คอมพวิเตอร ์ 

 คณุณฐัพชัญ์ วงศเ์หรยีญทอง เป็นผูท้ีท่ างานในหลายดา้นทัง้ นกัจดัการวฒันธรรม นักวจิารณ์ภาพยนตร์และ
ละครเวที พิธีกรรายการช่องดาวเทียม นักการตลาดท างานดา้น Social Content Testให้กบับรษิทัโฆษณาออนไลน์ 
และมคีวามช านาญทัง้สือ่เกา่และสือ่ออนไลน์ โดยเฉพาะโลกออนไลน์คณุณัฐพชัญ์ให้ความสนใจเป็นการส่วนตวั และมี
หลาย platform ที่ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั เวบ็ไซต์ เวบ็บล็อก    เพซบุ๊ก ทวทิเตอร์ ยูทูป คุณณัฐพชัญ์แสดงความเห็นที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชส้ื่ออออนไลน์ นิวมเีดยีว่าจะเขา้มามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวติของผูค้น ใน social media เช่น 
เฟซบุ๊คไดท้ าวจิยักบับรษิทัทางการตลาดและไดข้อ้สรุปที่น่าสนใจว่า social media is the new way that people 
connected เราต้องมองข้ามเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต แต่เป็นเรื่องของวิถี ววิฒันาการของการ
สือ่สารของคนกบัองคก์รทีเ่ปลีย่นไป การสื่อสารระหว่างองค์กรกบัองค์กร คนกบัคน องค์กรกบัคน หรอืคนกบัสิง่ของ 
จากประสบการณ์ท างานดา้น digital media marketing พบว่า การโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถที่จะก าหนดให้
โฆษณาให้ไปปรากฏอยู่ที่หน้าเพจตามเวลาที่ก าหนดไว ้ดงันัน้ต้องรูก้ลไกการท างานของโซเชยีลมเีดยีทัง้หมด และ
ต้องตอบค าถามของลูกคา้ว่าท าอย่างไรให้คนชอบ จะต้องโพสต์เนื้อหาอย่างไรให้คนชอบ และท าอย่างไรให้หน้า
โฆษณาของลูกคา้ขึน้มาอยู่บนพื้นทีอ่อนไลน์ทีต่อ้งการได ้ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งเทคนิคเกอืบทัง้หมด การท าให้ขอ้มูล
ทัง้หมดเป็นระบบดจิติอลซึง่สามารถน ามาประเมนิเป็นสตูรทางคณิตศาสตร์ได ้และสามารถที่จะเลือกขอ้มูลต่างๆ ที่จะ
ลงโพสต์โดยการผ่านการควบคุมเพื่อให้ค าค้นของลูกค้าเป็นค าค้นที่ข ึ้นมาก่อนค าค้นอื่นๆ ซึ่ งสิ่งเหล่านี้ได้ผ่าน
กระบวนการทางเทคนิคและการควบคมุมาแล้ว ในอนาคตทุกอย่างจะเป็นขอ้มูลทัง้หมด โดยที่คนจะเป็นเพียงผูก้รอก
ขอ้มลูเขา้ไปในเครือ่งคอมพวิเตอร ์และคอมพวิเตอรจ์ะเป็นผูด้ าเนินการประเมนิผลเอง ในเฟซบุ๊คเช่นเดยีวกนัสามารถ
ที่จะก าหนดว่าจะให้มีการโพสต์เรื่องอะไรได้ในเวลาที่ต้องการได้ โดยที่ไม่ต้องนัง่ด าเนินการที่หน้าคอมพิวเตอร์
ตลอดเวลา และสามารถทีจ่ะค านวณไดว้า่จะมคีนเขา้มาชมกีค่น ดงันัน้สิง่ทีค่ณุณัฐพชัญ์เรยีนรูจ้ากการใชโ้ซเชยีลมเีดยี
มอียู่สองดา้นคอืโอกาสและมหตัภยัทีม่าพรอ้มกนั แมว้า่เราไดร้บัเทคโนโลยีที่ดแีต่ไม่มสีอนให้คนไทยใชเ้ทคโนโลยีที่มี
อยู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
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พฤติกรรมของผูใ้ช้อินเทอรเ์น็ตและการรบัมือในการใช้อินเทอรเ์น็ต 

คณุณฐัพชัญ์ แสดงความเห็นว่าตวัตนที่เกดิขึ้นมาบนโลกออนไลน์เกดิจากการสร้างบญัชีรายชื่อของ
อเีมล (e-mail account) ซึ่งการออกแบบตวัตนขึ้นมาบนบญัชรีายชื่ออีเมลนี้ไม่สามารถยืนยนัความมตีวัตนจรงิไดใ้น
โลกจรงิได ้จงึมหีนังสอืที่ท าการวจิยัว่าตวัตนที่สรา้งขึ้นมาบนโลกไซเบอร์มกัที่จะดกีว่าตวัตนที่เป็นอยู่ในโลกจรงิ ซึ่ง
มกัจะทดแทนสิง่ทีต่นเองท าไมไ่ด ้สว่นหนึ่งเพราะโลกไซเบอรเ์ป็นตวัตนอีกคนหนึ่งที่สามารถออกแบบไดต้วัเองได ้จึง
มกัสรา้งตวัตนที่มลีกัษณะแตกต่างจากที่เป็นอยู่จรงิ และเกดิภาวะหลงตวัเองว่ามอี านาจในการติดต่อคนและปฏเิสธ
ผูค้นมากมาย และพื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ moraless สามารถที่จะแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดไดอ้ย่าเต็มที่และคดิว่า
ตนเองมอี านาจทีจ่ะท าไดด้ว้ย การสรา้งตวัตนบนโลกไซเบอร์เพื่อที่จะติดต่อคนอื่นบนโลกไซเบอร์ Grouped หนังสอื
ทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกบัโลกไซเบอร์พบว่า คนที่เราจะคุยดว้ยจรงิๆ บนโลกไซเบอร์เป็น strong friends มไีม่ถึงสบิคน 
จากนัน้จะแบง่ออกเป็นชัน้ๆ ซึ่งแต่ช ัน้กจ็ะมกีารเชื่อมต่อกนัโดยการสรา้งเครอืข่ายคอืการแบ่งบนัที่เรยีกว่า common 
interest รว่มกนั 

คณุนราวลัลภม์องวา่ การสรา้งตวัตนทีม่คีวามแตกต่างกนัออกไปนัน้เป็นสิง่ที่เกดิขึ้นมานานแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กบั
ระดบัชัน้ความสมัพนัธ์ของบคุคล โดยทีก่ารสรา้งตวัตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะเป็นเรือ่งทีท่ าไดง้่ายกว่าดา้นอื่นๆ การสรา้ง
ตวัตนกม็ทีัง้ดา้นดแีละดา้นมดื ดงันัน้การเขา้มาของสือ่ออนไลน์จงึไมไ่ดท้ าใหเ้กดิการสรา้งตวัตนในรปูแบบเฉพาะนี้  

การวิจารณ์บนพื้นท่ีออนไลน์ท่ีสัน้และคุณภาพท่ีลดลง และการท่ีคนส่วนใหญ่กดไลค์แทนการแสดงความ
คิดเหน็ 

 คณุนราวลัลภม์องประเดน็นี้วา่ การแสดงความคดิเห็นและการกดไลค์บนพื้นที่ออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งใน
การแสดงการวจิารณ์ ผูท้ีใ่หค้วามสนใจการอ่านงานวจิารณ์แต่เดมิจนถงึปจัจุบนัมจี านวนน้อยอยู่แล้ว ดงันัน้จึงควรมอง
วา่สือ่ใหมเ่ขา้มาชว่ยในการสนบัสนุนในการวจิารณ์ การเขยีนงานที่มขีนาดยาวบนโลกออนไลน์ยงัคงมอียู่ ซึ่งต้องเป็น
ประเดน็เป็นทีส่นใจ นอกจากนี้โลกออนไลน์ยงัช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลที่มขีนาดยาวๆ และหาไดส้บืคน้ยาก ขอ้มูลเหล่านี้
สามารถทีจ่ะหาพบบนออนไลน์ คุณนราวลัลภ์ยงัเชื่อมัน่ว่ายงัมคีนที่อ่านงานที่มขีนาดยาวบนออนไลน์ และยงัมคีนที่
อ่านทัง้ในส่วนที่เป็นลายลักษณ์และออนไลน์ สิ่งที่ตนเองให้ความส าคญัและท าอยู่คือการส่งต่อความรูโ้ดยชี้ให้เห็น
คุณค่าของสื่อต่างๆ ในการส่งต่อความรู้ โดยมปีระเดน็ที่ว่าสื่อใดควรใชใ้นการน าเสนอเรื่องใด และในการเกบ็ขอ้มูล
ต่างๆ ตนเองมองวา่การทีส่ ือ่ใหมเ่ขา้มาไมไ่ดท้ าให้สื่อเก่าหมดไป แต่อยู่ที่การเลือกที่จะใชส้ื่อต่างๆ และท าอย่างไรให้
การใชส้ือ่เกา่และสือ่ใหมใ่หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพมากที่สุดสิง่ที่ส าคญัมากกว่าประเดน็เรื่องความสัน้ยาวของบท
วจิารรค์อื การเขยีนใหน่้าอ่าน มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ เป็นเรือ่งทีส่นุกและเกีย่วขอ้งกบัผูอ้่านและเขา้ถึงเรื่องที่อ่านได ้โดย
ทีเ่รือ่งราวนัน้จะตอ้งเป็นทัง้ความเป็นสากลทัว่ไปและมคีวามเป็นเกีย่วขอ้งกบัชวีติของผูอ้่านไดไ้ด ้

 คณุณฐัพชัญ์มองในมุมมองดา้นการตลาดว่า ในการท าการตลาดให้สนิคา้ชนิดหนึ่ง ซึ่งตวัสนิคา้มขีอ้มูลเป็น
จ านวนมาก จึงต้องคดัเลือกข้อมูลของสนิคา้และเลือกสื่อที่จะส่งไปยังกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ในกา ร
น าเสนอขอ้มลูจะตรงกบัพฤตกิรรมการใชง้านของแต่ละสือ่แต่ละชนิด ในปจัจุบนัการน าเสนอขอ้มูลจะต้องเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ และสัน้ตามพฤตกิรรมของผูใ้ช ้ดงันัน้ ขอ้มลูต่างๆ ทีม่เีป็นจ านวนมากนัน้ให้เกบ็เป็นฐานขอ้มูล และจะต้องดงึ
ในส่วนที่น่าสนใจออกมาเพื่อดงึดูดความสนใจและเหมาะสมกบัการน าเสนอบนสื่อดจิิตอลออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ขอ้ความขนาดสัน้ๆ เพื่อลงในเฟซบุ๊กหรอืทวทิเตอร์ โดยที่ตนเองเชื่อว่าเวบ็ไซต์ที่เป็นทางการก าลงัจะไม่ไดร้บัความ
นิยม และมผีลการวจิยัการตลาดจากต่างประเทศกล่าวตรงกนัวา่เวบ็ไซต์ก าลงัจะตาย และสิง่ที่เขา้มาทดแทนคือแอบพ
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รเิคชัน่ หรอืชดุขอ้มลูต่างๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูลของตนเอง โซเชยีลมเีดยีเขา้มามบีทบาทที่ส าคญัไม่ใช่เพียงเฉพาะใน
บุคคลทัว่ไป แต่ในองค์องค์กรระดบัใหญ่จ าเป็นต้องใชโ้ซเซียลมเีดยีเขา้มาเป็นพื้นฐานที่ส าคญั เพราะมคีวามเชื่อว่า
โซเชยีลมเีดยีเป็นโลกใหม่ของการสื่อสาร ดงัจะเห็นว่าเดก็ๆ ในปจัจุบนัที่ไม่ไดโ้ตมากบัการอ่านหนังสอืเขา้ใจว่าการ
อ่าน การคน้หาขอ้มลู การอ่านรบัรูเ้ร ือ่งราวต่างๆ มาจากคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโดยตรง ซึ่งเป็นวฒันธรรม วถิีของ
คนในรุน่ปจัจุบนัไปแลว้  

การน าเสนอข้อมลูออกไปยงัออนไลน์นิวมีเดียให้ประสบความส าเรจ็ 

 คณุณฐัพชัญ์มองประเดน็นี้เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ชยีวชาญทางดา้นสือ่โดยเฉพาะ ผูท้ี่จะเขา้มาจดัการเรื่อง
นี้จะตอ้งเป็นผูท้ีรู่ใ้นเรอืงทีต่อ้งการน าเสนอเป็นอย่างด ีเพื่อทีจ่ะน าเสนอขอ้มลูออกไปสูค่นจ านวนมากได ้สิง่ที่ส าคญัคอื
ระบบการสบืคน้ขอ้มลูออนไลน์ ผูท้ีอ่อกแบบระบบจะตอ้งสามารถท าใหข้อ้มลูนัน้สามารถหาขอ้มูลไดส้ะดวกและใชง้่าย
ทีส่ดุ แต่ในทา้ยทีส่ดุโลกออนไลน์ไมส่ามารถตอบโจทย์ไดท้ัง้หมด ยงัมพีื้นโลกจรงิที่มนุษย์ต้องการที่จะด าเนินอยู่ เช่น 
นกัเขยีนทีเ่ขยีนงานออนไลน์ตอ้งการทีจ่ะใหง้านของตวัเองไดร้บัการตีพิมพ์ ออนไลน์เป็นพื้นที่ที่ท าให้เกดิความสนใจ 
การคน้หาขอ้มลูและเกดิปฏสิมัพนัธ์ สรา้งแรงบลัดาลใจทีจ่ะท าใหเ้กดิการกระท าบนโลกจรงิ   

 คณุนราวลัลภ์ ในการท างานของตนเองให้ความส าคญักบัผูใ้ชเ้ป็นส าคญั ประเดน็ที่ง่ายที่สุดคอื การรูว้่าผูท้ี่
เขา้มานัน้ต้องการอะไร และมกีารสนับการใช้ให้สะดวกที่สุด การท างานที่เกีย่วขอ้งกบัการวิจยั การศกึษาและจาก
ประสบการณ์ในต่างประเทศพบวา่ผูใ้หบ้รกิารนัน้ยนิทีท่ีจ่ะสนบัสนุนการใชบ้รกิารทุกอย่าง ผูใ้ชเ้ป็นบุคคลส าคญั การที่
จะเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุด ต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใ ช้ที่ตรงจุด และมีความจริงใจให้
ผูใ้ชบ้รกิาร การใชค้ าในการคน้หาเป็นเรือ่งทีส่ าคญั ดงันัน้การใชผู้ท้ี่เชีย่วชาญจึงมคีวามส าคญั ตนเองเห็นดว้ยกบัการ
ท าฐานขอ้มลูของโครงการ แต่จะตอ้งมคี าคน้ทีส่ามารถหาเราได ้และมกีารเชือ่มโยงไปยงัฐานขอ้มูลอื่นๆ  และการแบ่ง
บนัขอ้มลูต่างๆ  

 คณุยิง่ชพี ในการท างานดา้นกฎหมายเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเผยแพร่ออนไลน์ทัง้หมด และให้ทนั
กบัความเปลีย่นแปลง ทีส่ าคญัตอ้งคน้หางา่ย ซึง่ในปจัจุบนัมคีวามพยายามทีจ่ะท าใหก้ฎหมายเป็นขอ้มูลดจิิตอล แมจ้ะ
ยงัไมด่นีกัแต่เป็นสิง่ทีต่อ้งท าต่อไปตนเองมองวา่ดา้นศลิปะการเปลีย่นผ่านจากสื่อเก่ามายงัสื่อใหม่อาจจะยงัมขีอ้จ ากดั 
แต่สิง่ทีส่ าคญัคอืการมฐีานขอ้มลูทีด่ ีเพื่อให้ผูท้ี่สนใจเขา้มาคน้หาขอ้มูลเพื่อที่จะเขา้หางานต้นแบบ เนื่องจากการเสพ
ผา่นออนไลน์นัน้ขาดดา้นสนุทรยีะ แต่ออนไลน์นัน้จะชว่ยใหผู้ท้ีส่นใจสามารถไปสู่งานจรงิตน้แบบไดง้า่ยขึน้ 

การท่ีคนหน่ึงคนมีหลายตวัตนอยู่บนโลกไซเบอร ์

 คุณนราวลัลภ์ ในส่วนของเกีย๊ว The Reading Room จะมคีวามเป็นส่วนตวัมากกว่า The Reading Room 
เพราะเพซบุ๊กเกีย๊ว The Reading Room ตนเองจะเป็นคนดูแลทัง้หมด ส่วน The Reading Room จะมทีีมงานท างาน
อกี 2 คน มกีารใหข้อ้มลูประชาสมัพนัธ์เป็นหลกั แต่ปจัจุบนักแ็ทบจะแยกไม่ออกในตวัตนระหว่าง เกีย๊วThe Reading 
Room กบั The Reading Room แต่ตนเองตอ้งการทีจ่ะถอยห่างออกจากการเป็นเกีย๊ว The Reading Room 

 คณุณฐัพชัญ์ ตนเองมตีวัตนในโลกไซเบอรห์ลายตวัตน เพื่อทีจ่ะเขา้ไปคยุตดิต่อกบัคนกลุ่มต่างๆ ที่มลีกัษณะ
แตกต่างกนัไป ซึง่การมหีลายตวัตนนัน้จะเกดิไดบ้นโลกออนไลน์ เนื่องจากการแสดงตวัตนบนโลกออนไลน์อยู่ที่การ
แสดง อ ีเมล แอดแดรส เท่านัน้ และการทีค่นหนึ่งคนมหีลายตวัตนบนโลกไซเบอร์อาจท าให้เกดิกระบวนการที่เรยีกว่า
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การกระแสต่อเนื่อง เป็นกลไกการสรา้งกระแส เป็นเหมอืนกระบวนการหน้ามา้ ซึ่งหากเป็นการวจิารณ์จะท าให้เกดิการ
วจิารณ์ทีซ่ ้าซอ้นหรอืมกีารจดัวางเอาไวไ้ด ้

 

นางสาวกรรณิการ ์ ถนอมปญัญารกัษ์ 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 

------------------------------------ 
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ภาคผนวก 4 
รายงานสรปุเน้ือหาและสถิติในเวบ็ไซต์ 

และแฟนเพจของโครงการฯ 
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รายงานสรปุเน้ือหาในเวบ็ไซตแ์ละแฟนเพจของโครงการฯ 

จกัรนาท  นาคทอง 

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหวา่งวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ได้
ด าเนินการทดลองสรา้งแฟนเพจและเวบ็ไซต์ส าหรบัเผยแพรบ่ทวจิารณ์ และเป็นพื้นทีส่ าหรบัพูดคยุในดา้นการวจิารณ์
และศลิปะแขนงต่างๆ  โดยแฟนเพจของโครงการฯ อยู่ที ่http://www.facebook.com/thaicritic และเวบ็ไซต์ของ
โครงการฯ อยู่ที ่http://www.thaicritic.com 

เน้ือหาภายในแฟนเพจ(โปรดดขูอ้มลูเกีย่วกบัสถติขิองแฟนเพจและเวบ็ไซต์ไดใ้น “ประเมนิสถติติ่างๆ ในแฟนเพจ
และเวบ็ไซต์ของ TRF Criticism”) 

 แฟนเพจของโครงการฯ มหีน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัศลิปะ และเผยแพรบ่ทความและบท
วจิารณ์ของโครงการ แฟนเพจนี้เริม่กอ่ตัง้เมือ่วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2554 ปจัจุบนั (วนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 
มสีมาชกิของแฟนเพจทัง้หมด 396 คน 

 

 

ภาพที ่1 แฟนเพจของโครงการฯ 
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เนื้อหาของแฟนเพจ มดีงันี้ 

1. เผยแพรบ่ทความและบทวจิารณ์ของโครงการฯ ซึง่ตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2554 ไดเ้ผยแพรต่วับทวจิารณ์ใน
แฟนเพจทัง้หมด แต่ในระยะหลงัเหน็วา่ การเผยแพรบ่ทความและบทวจิารณ์ใหอ้่านในหน้าแฟนเพจ
โดยตรง จะท าใหต้วัอกัษรเลก็ ไม่สะดวกต่อการอ่าน และไมท่ าใหม้ผีูต้ดิตามเขา้ไปในเวบ็ไซต์ จงึได้
เปลีย่นวธิกีารเผยแพรบ่ทความและบทวจิารณ์ในแฟนเพจ เป็นการเผยแพรล่งิกจ์ากเวบ็ไซต์ 
thaicritic.com ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555  ปจัจุบนัแฟนเพจไดเ้ผยแพรบ่ทความและบทวจิารณ์ไป
แลว้ทัง้หมด 20 บทนอกจากนี้ยงัเป็นพื้นทีท่ีเ่ปิดรบัใหผู้อ้ื่นสามารถน าบทวจิารณ์ของตนเองหรอืบท
วจิารณ์ทีเ่หน็ว่าน่าสนใจมาเผยแพรไ่ดอ้กีดว้ย ซึง่มผีูน้ าบทวจิารณ์มาเผยแพรใ่นแฟนเพจทัง้หมด 26 บท 

2. แนะน าหนงัสอืของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2554 ไดแ้นะน าหนงัสอืทีอ่อกใหมข่องโครงการฯ ไดแ้ก ่และ 
โดยเป็นการโพสต์ภาพปกหนงัสอืต่อมาตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 ไดเ้ริม่แนะน าหนงัสอืของ
โครงการฯ ทลีะเล่ม ทุกวนัองัคาร โดยใชค้ าแนะน าหนงัสอืจากแผน่พบัแนะน าหนงัสอืของโครงการฯ 
ปจัจุบนัไดแ้นะน าหนงัสอืไปแลว้ทัง้หมด 5 เล่ม  

3. ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมการเสวนาของโครงการฯ ตัง้แต่การเชญิชวนใหเ้ขา้รว่มกจิกรรม และเผยแพร่
ภาพถ่าย คลปิวดิโีอที่บนัทกึจากการเสวนาทุกคร ัง้ของโครงการฯ ตลอดจนรายงานสรปุการเสวนา
ปจัจุบนัไดเ้ผยแพรค่ลปิวดิโีอและรายงานการเสวนา จากการเสวนาทัง้หมด 4 ครัง้ 

4. เผยแพรข่า่วสาร บทความ หรอืบทวจิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะทัง้ 5 สาขา ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่วรรณศลิป์ 
สงัคตีศลิป์ ทศันศลิป์ ศลิปะการแสดง และภาพยนตร ์โดยจะเป็นการแบง่ปนั (share) จากหน้าแฟนเพจ
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทางแฟนเพจอื่นๆ หรอืบคุคลในเฟซบคุอาจน าขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งมา
ประชาสมัพนัธ์ไดโ้ดยตรง อกีทัง้ทางแฟนเพจของโครงการฯ ยงัไดเ้สาะหาและสมคัรสมาชกิแฟนเพจ
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสะดวกต่อการสรา้งเครอืขา่ยต่อไปในอนาคต 

 

เน้ือหาภายในเวบ็ไซต์ 

 เวบ็ไซต์ www.thaicritic.com มมีาตัง้แต่โครงการฯ ภาคแรก แต่เนื่องจากมกีารปรบัปรงุเวบ็ไซต์เพื่อให้
สามารถอพัเดทขอ้มลูไดส้ะดวก เชือ่มโยงกบัแฟนเพจ เพิม่พื้นที่ในเวบ็ไซต์ใหร้องรบัคลิปวดิโีอขนาดใหญ่ และมคีวาม
สวยงามมากขึน้ ท าใหข้อ้มลูในเวบ็ไซต์ทีม่มีาตัง้แต่ดัง้เดมิสญูหายไป จงึสามารถสบืขอ้มลูในเวบ็ไซต์ยอ้นหลงัไดต้ัง้แต่
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2554 เท่านัน้ 
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ภาพที ่2 เวบ็ไซต์ thaicritic.com 

เนื้อหาของเวบ็ไซต์ แบง่ออกไดเ้ป็น 9 หวัขอ้ ดงันี้ 

1. เกีย่วกบั มเีนื้อหาเป็นรายละเอยีดของโครงการฯ ประกอบดว้ยประวตัโิครงการฯ และประวตัผิูว้จิยั 
2. บทความ/บทวจิารณ์ เป็นพื้นทีใ่นการรวบรวมบทความและบทวจิารณ์ของโครงการฯ ปจัจุบนัในเวบ็ไซต์มี

บทความ 7 บท และบทวจิารณ์ 22 บท (บทวจิารณ์รวมถงึ บทวจิารณ์ทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์ในนิตยสารของ
นกัวจิยัดว้ย) 

3. กจิกรรมโครงการ ประกอบดว้ย คลปิวดิโีอบนัทึกการเสวนา 7 คลปิ ความยาวคลิปละประมาณ 1 ชัว่โมง และ 
รายงานการเสวนา 4 ครัง้ 
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4. รอบรัว้ Thaicritic ประกอบดว้ย รายงานเสวนา “ขึน้เขยีง” 4 ครัง้ และ เวทกีารวจิารณ์ ซึง่เป็นพื้นทีท่ีเ่ปิดให้
บคุคลภายนอกสง่บทวจิารณ์มาเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ของโครงการฯ ได ้ปจัจุบนัมบีทวจิารณ์ในพื้นทีน่ี้ 5 บท 

5. สรรนิพนธ์บทวจิารณ์ เป็นการเผยแพรต่วัอย่างบทวจิารณ์ศลิปะทัง้ 5 สาขา สาขาละ 10 บท 
6. บรรณานุกรมบทวจิารณ์4 สาขา ยกเวน้สาขาภาพยนตร ์
7. RECENT PAPERS BY CHETANA NAGAVAJARA รวบรวมบทความภาษาองักฤษล่าสดุของอาจารย์

เจตนา นาควชัระ ปจัจุบนัมทีัง้หมด 4 บทความ 
8. Forumsกระดานสนทนาของเวบ็ไซต์ 
9. ตดิต่อเรา ประกอบดว้ยแบบฟอรม์สง่อเีมลถงึโครงการฯ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และแผนทีท่ีจ่ะ

มาถงึโครงการฯ 

นอกจากนี้ ในเวบ็ไซต์ยงัมสีว่นทีเ่ชือ่มโยงกบัแฟนเพจ อยู่ทีด่า้นขวาของเวบ็ไซต์ และในแต่ละบทความจะมี
ปุม่ไลค ์(like) ใหผู้อ้่านบทความกดได ้มสีว่นของ gallery หรอืหอ้งแสดงภาพ และสว่นแนะน าหนงัสอืของโครงการฯ 
อยู่ทีด่า้นขวาของเวบ็ไซต์ 

---------------------------------- 
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ประเมินสถิติต่างๆ ในแฟนเพจและเวบ็ไซตข์อง TRF Criticism 

จกัรนาท  นาคทอง 

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหวา่งวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ได้
ด าเนินการทดลองสรา้งแฟนเพจและเวบ็ไซต์ส าหรบัเผยแพรบ่ทวจิารณ์ และเป็นพื้นทีส่ าหรบัพูดคยุในดา้นการวจิารณ์
และศลิปะแขนงต่างๆ  โดยแฟนเพจของโครงการฯ อยู่ที ่http://www.facebook.com/thaicritic และเวบ็ไซต์ของ
โครงการฯ อยู่ที ่http://www.thaicritic.com 

 

แฟนเพจของโครงการฯ 

 แฟนเพจของโครงการฯ มหีน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัศลิปะ และเผยแพรบ่ทวจิารณ์ของ
โครงการ แฟนเพจนี้เริม่กอ่ตัง้เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2554 และมผีูเ้ขา้มาใชแ้ฟนเพจนี้ไมม่ากนัก คอืประมาณวนัละ 10 
คน แต่เมือ่วนัที ่21 มถิุนายน จ านวนผูเ้ขา้ใชแ้ฟนเพจนี้กม็ปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดดคอื 102 คน และหลงัจาก
วนันัน้ปรมิาณผูเ้ขา้ชมแฟนเพจเฉลีย่กจ็ะอยู่ทีป่ระมาณ 50 คน โดยจะมบีางครัง้ทีต่วัเลขไปถงึ 80-100 คน ในวนัทีม่ ี
การโพสต์บทความต่างๆ 

 สว่นจ านวนผูส้มคัรสมาชกิแฟนเพจ หรอืผูก้ด “ถูกใจ” จนถงึวนัที ่12 ธนัวาคม 2554 มทีัง้หมด 256 คน (ผู้
เขา้ใชไ้มจ่ าเป็นตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิของแฟนเพจ) 

 

 

ภาพที ่1 สถติผิูเ้ขา้ใชแ้ฟนเพจ thaicritic รายวนั4ตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม จนถงึวนัที ่12 ธนัวาคม 2554 

                                                             
4(ทีม่า : http://www.nonprofitfacebookguy.com/the-difference-between-monthly-weekly-and-daily-active-

users/) active users  (สมาชิกทีเ่ข้าใช้) คือ ผู้ที่เข้ามาในแฟนเพจทีไ่ม่ซ า้กนั ไม่ว่าจะดเูพียงอย่างเดียวหรือมีปฏิสมัพนัธ์อื่นๆ 

daily active users หมายถึง ผู้ ใช้ทีไ่ม่ซ า้กนัในวนันัน้ๆ 

weekly active users หมายถึง ผู้ ใช้ทีไ่ม่ซ า้กนัใน 7 วนัก่อนหน้า 

monthly active users หมายถึง ผู้ ใช้ทีไ่ม่ซ า้กนัใน 30 วนัก่อนหน้า 

เช่น วันที ่1/17/2011 daily 22 คน weekly 24 คน monthly 37 คน ก็คือคนทีเ่ข้ามาไม่ซ า้กนั วนัที ่17 มีคนเข้ามาไมซ่ า้กนั 22 คน 
สว่น 7 วนัก่อนหน้านัน้ คนทีเ่ข้ามาไม่ซ า้กนัรวม 24 คน 

http://www.nonprofitfacebookguy.com/the-difference-between-monthly-weekly-and-daily-active-users/
http://www.nonprofitfacebookguy.com/the-difference-between-monthly-weekly-and-daily-active-users/
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 วนัที ่21 มถิุนายน คอืวนัทีเ่ผยแพรบ่ทความ fin : ความยอ้นแยง้ของศลิปินแนวทดลอง ของคณุอภริกัษ์ ชยั
ปญัหาที ่http://www.facebook.com/notes/trf-criticism/fin- ความยอ้นแยง้ของศลิปินแนวทดลอง /232432626767593 
และภาพปกของหนงัสอืเล่มใหมท่ีเ่พิง่ตพีมิพ์ของโครงการฯ 

 

 

ภาพที ่2 ภาพปกหนงัสอืทีเ่พิง่ตพีมิพ์ของโครงการฯ 

 

 นอกจากนี้ ในวนัที ่7 กนัยายน 2554 ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูสดุคอื 106 คนนัน้ ไมม่กีารโพสต์บทความ แต่ในวนัที ่6 
กนัยายน คุณ Kamol B Joyce ไดเ้ขา้มาประชาสมัพนัธ์ปาฐกถาศลิป์ พรีะศร ีคร ัง้ที ่๑๖ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหวัขอ้ 
เรือ่ง “การกอ่เกดิเพลงไทยสากล : แนวคดิดา้นดนตรวีทิยา” และน าบทวจิารณ์เรือ่ง “พบรกั... พบภาพรกั” ที ่
http://www.facebook.com/notes/kamol-b-joyce/พบรกัพบภาพรกั/250202285012470 ของตนเองมาแผยแพร ่

 

 การแสดงความเหน็และการ “กดไลค”์ บทความต่างๆ 

 สว่นมากเมือ่โพสต์บทความต่างๆ ลงในหน้าแฟนเพจ จะไมค่อ่ยมกีารแสดงความเหน็ แต่จะเป็นการ “กดไลค”์ 
เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ตนเองมคีวามชืน่ชอบต่อบทความหรอืขา่วสารทีไ่ดน้ ามาเผยแพร ่สว่นการแสดงความเหน็สว่นมาก
จะไมม่เีลย หรอืมกีารแสดงความเหน็เพยีง 1-2 ครัง้  โพสต์ทีม่ผีูแ้สดงความเหน็มากทีส่ดุคอืโพสต์ทีคุ่ณ Yokee Apirak 
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เขา้มาถามวา่ “วรรณกรรม canon คอือะไร” เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2554 โดยมผีูเ้ขา้มาแสดงความเหน็ทัง้หมด 11 
ครัง้ ดงัภาพ 

 

 

ภาพที ่3 ตวัอย่างการแสดงความเหน็ในแฟนเพจ 
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เวบ็ไซต์ www.thaicritic.com 

 เวบ็ไซต์ของโครงการฯ คอื www.thaicritic.com เป็นเวบ็ไซต์เกา่ทีม่มีาตัง้แต่โครงการภาคแรก แต่สถติทิีจ่ะ
กล่าวถงึคอืสถติทิีไ่ดใ้ช ้google analytics (เครือ่งมอืเกบ็สถติขิองกเูกลิ) ในการเกบ็สถติเิวบ็ไซต์ของโครงการภาค 4 ที่
ไดม้กีารตดิตัง้ google analytics ตัง้แต่วนัที ่6 มกราคม 2554 

 เนื้อหาของเวบ็ไซต์โครงการฯ ในปจัจุบนั เป็นการรวบรวมบทวจิารณ์และบทความต่างๆ ของโครงการฯ และ
บทวจิารณ์ของอาจารย์เจตนา นาควชัระ ในเวบ็ไซต์ไดเ้ปิดใหม้กีารแสดงความเหน็ไดใ้นสว่นท้ายของทุกบทความ และ
มกีระดานเสวนาส าหรบัใหเ้ขา้มาแสดงความเหน็ แต่ไมเ่คยมผีูแ้สดงความเหน็  อย่างไรกต็ามมผีูเ้ขา้มาทีเ่วบ็ไซต์อย่าง
สม ่าเสมอ และเพิม่สงูขึน้ตามปรมิาณบทความทีเ่พิม่เขา้ไปในเวบ็ไซต์ ดงัสถติทิีไ่ดเ้กบ็มาตัง้แต่วนัที ่6 มกราคม จนถงึ
วนัที ่12 ธนัวาคม 2554 ดงันี้ 

 

ภาพที ่4 สถติผิูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ thaicritic รายวนั ตัง้แต่วนัที ่6 มกราคม จนถงึวนัที ่12 ธนัวาคม 2554 

 

 จากภาพ ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ thaicritic.com ตัง้แต่วนัที ่6 มกราคม จนถงึวนัที ่24 มถิุนายน จะมเีฉลีย่วนัละ
ประมาณ 2-10 คน ยกเวน้ในช่วงปลายเดอืนมกราคมที่มผีูเ้ขา้ชม 20-45 คน เนื่องจากมกีารโพสต์บทความ สนุทรา
ภรณ์ เดอะมวิสคิลั : ความปรารถนาดขีองคนขาดรากและรากขาด ของอาจารย์เจตนา นาควชัระ เมือ่วนัที ่24 มกราคม 
หลงัจากนัน้ จ านวนผูเ้ขา้ชมกล็ดลงเหลอืประมาณวนัละ 2-10 คน มาโดยตลอด จนกระทัง่วนัที ่23 มถิุนายน ไดม้กีาร
โพสต์ตวัอย่างบทวจิารณ์จ านวน 10 บท ในแต่ละสาขา ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นวนัละ 
60-100 คน  และจากการโพสต์บทวจิารณ์เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ชมต่อวนัเพิม่ขึน้อกีจนมจี านวนมาก
ทีส่ดุคอื 375 คน ในวนัที ่14 กนัยายน หลงัจากทีไ่ดโ้พสต์บทวจิารณ์ สูฝ่นัอนัยิง่ใหญ่ : บทวจิารณ์โดย เจตนา นาค
วชัระ และ ค าอธบิายตอบกลบัโดยผูก้ ากบั ยุทธนา มกุดาสนิท แต่หลงัจากนัน้จ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ต่อวนักล็ดลง
เหลอืประมาณวนัละ 20-40 คน จนกระทัง่เดอืนพฤศจกิายนทีม่ผีูช้มเฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้เป็นประมาณวนัละ 90 คน จาก
การโพสต์บทความภาษาองักฤษของอาจารย์เจตนา นาควชัระ สะสมมาตัง้แต่เดอืนตุลาคม   

 ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ thaicritic.com รูจ้กัเวบ็ไซต์นี้ไดจ้ากเครือ่งมอืคน้หาเชน่กเูกลิมากทีสุ่ดคอื 76.68% รองลงมา
คอื link มาจากเวบ็ไซต์อื่น (ไซต์ทีอ่า้งองิ) 14.16% สว่นการเขา้เวบ็ไซต์โดยตรงน้อยทีส่ดุคอื 9.15%  ค าทีผู่เ้ขา้ชมใช้
คน้หาสามอนัดบัแรกคอื ตวัอย่างบทความวจิารณ์ ลูกอสีาน และ ตวัอย่างบทวจิารณ์ สว่นผูช้มทีม่าจากเวบ็ไซต์ที่
อา้งองิ thaicritic.com สามอนัดบัแรกไดแ้ก ่facebook.com, google.co.th และ websuntaraporn.com  หน้าเวบ็ไซต์ที่
ไดร้บัการเปิดดูมากทีส่ดุสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ หน้าแรก thaicritic.com, บทวจิารณ์เรือ่ง “มอีะไรในลูกอสีาน” ที ่
http://www.thaicritic.com/?p=197 และ หมวดหมู ่“ตวัอย่างบทวจิารณ์” ที ่http://www.thaicritic.com/?cat=46 
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ข้อเสนอแนะ 

 แฟนเพจ 

 ควรมกีารโพสต์ขา่วสารหรอืทศันคตเิชงิวจิารณ์เกีย่วกบัศลิปะแขนงต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อชกัจูงใหม้ผีูเ้ขา้
มาในหน้าแฟนเพจ อาจเป็นขอ้ความประกอบภาพสัน้ๆ แต่มคีวามถีม่ากกว่าการโพสต์บทวจิารณ์ขนาดยาว แต่เมือ่
โพสต์บทวจิารณ์ขนาดยาวกอ็าจจะมนีกัวจิยัในโครงการฯ เขา้ไปพูดคยุกนัเกีย่วกบับทวจิารณ์นัน้ๆ กไ็ด ้ อนึ่ง เมือ่มี
การโพสต์ขา่วสารหรอืบทวจิารณ์ทีน่่าสนใจ นกัวจิยัของโครงการฯ อาจใชเ้ฟซบคุของตนเอง “แชร” บทความนัน้ๆ เพื่อ
เพิม่ผูเ้ขา้มาในแฟนเพจอกีทางหนึ่ง 

 

 เวบ็ไซต์ 

 ถงึแมใ้นปจัจุบนัเวบ็ไซต์ thaicritic.com จะยงัไมม่ผีูเ้ขา้มาแสดงความเหน็ แต่กม็ผีูส้นใจเขา้มาอ่านบทความ
ต่างๆ เป็นจ านวนพอสมควร เวบ็ไซต์ thaicritic.com น่าจะท าหน้าทีเ่ป็นฐานขอ้มลูหรอืแหล่งความรูด้า้นการวจิารณ์ได ้
น่าจะเป็นการดหีากมกีารเพิม่บทความหรอืบทวจิารณ์ทีน่่าสนใจต่อไปเรือ่ยๆ  แต่หากตอ้งการใหม้ผีูเ้ขา้ไปแสดง
ความเหน็ในเวบ็ไซต์ กอ็าจจะตอ้งชกัชวนจากหน้าแฟนเพจ รว่มไปกบัเฟซบคุสว่นตวัของนกัวจิยัในโครงการฯ หรอื
การสรา้ง event ในเฟซบคุ แลว้ชกัชวนผูค้นเขา้ไปรว่มกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในเวบ็ไซต์ 

 

---------------------------- 
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ประเมินสถิติต่างๆ ในแฟนเพจและเวบ็ไซตข์อง TRF Criticism  

ระหว่างวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2555 

จกัรนาท  นาคทอง 

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหวา่งวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ได้

ด าเนินการทดลองสรา้งแฟนเพจและเวบ็ไซต์ส าหรบัเผยแพรบ่ทวจิารณ์ และเป็นพื้นทีส่ าหรบัพูดคยุในดา้นการวจิารณ์

และศลิปะแขนงต่างๆ  โดยแฟนเพจของโครงการฯ อยู่ที่ http://www.facebook.com/thaicritic และเวบ็ไซต์ของ

โครงการฯ อยู่ที ่http://www.thaicritic.com 

 

แฟนเพจของโครงการฯ  

 เนื่องจากทางเฟซบุคไดเ้ปลีย่นรปูแบบการเกบ็สถติขิองแฟนเพจใหม ่โดยรปูแบบเดมิจะเกบ็ขอ้มลูถงึวนัที ่15 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ดงันัน้ การเกบ็ขอ้มลูสถติใินแฟนเพจจนถงึปจัจุบนั จงึเป็นการเกบ็สถติริปูแบบใหม ่ทีม่ ี

รายละเอยีดแตกต่างไปจากเดมิ  

 เนื่องจากการดสูถติจิะท าไดเ้พยีงชว่งเวลา 89 วนั ดงันัน้ จงึขอแบง่การสรุปสถติเิป็น 2 ชว่ง ไดแ้ก ่เดอืน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ตัง้แต่วนัที ่13 ธนัวาคม จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคมและ เดอืน มกราคม ถงึ มนีาคม พ.ศ. 2555  

 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554มสีมาชกิของแฟนเพจทัง้สิน้ 266 คน เพิม่จากกอ่นหน้านี้ 10 คน โดยสว่นใหญ่

จะมอีายุระหวา่ง 18-34 ปี ดงักราฟดา้นล่าง 

 

ภาพที ่1 กราฟแสดงอายุและเพศของสมาชกิแฟนเพจ เดอืนธนัวาคม 

http://www.thaicritic.com/
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 สว่นการเขา้ถงึแฟนเพจ จะมเีฉลีย่วนัละ 10-15 ครัง้ โดยวนัทีม่กีารเปิดหน้าแฟนเพจน้อยทีส่ดุคอืวนัที ่17 

ธนัวาคม ม ี2 ครัง้ สว่นวนัทีม่ผีูเ้ปิดหน้าแฟนเพจมากทีสุ่ดคอืวนัที ่27 ธนัวาคม ทัง้หมด 18 ครัง้ อย่างไรกต็าม การ

เปิดหน้าเพจทีไ่มซ่ ้า จะมเีพยีงวนัละ 2-4 คน 

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปิดหน้าแฟนเพจเดอืนธนัวาคม 

 ส าหรบัขอ้มลู talking about this5ประจ าเดอืนธนัวาคม ตัง้แต่วนัที่ 13-21 มวีนัละ 1-2 คน ต่อมาจงึเพิม่ขึน้

เรือ่ยๆ จนวนัที ่24 ม ี8 คน และวนัที ่27 มมีากทีสุ่ดคอื 11 คน จากนัน้จ านวนกค็่อยๆ ลดลงมาจนวนัที ่31 ธนัวาคม ม ี

7 คน 

 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555มสีมาชกิแฟนเพจทัง้สิน้ 359 คน เพิม่จากเดมิ 93 คน โดยสว่นใหญ่

จะมอีายุระหวา่ง 18-34 ปี ดงักราฟดา้นล่าง 

 
                                                             
5 Talking about this เป็นสถิติแบบใหม่ที่เฟซบคุเพิ่มเข้ามา ประกอบด้วย จ านวนการ Like การ Share การคอมเมนต์ การมีสว่น
ร่วมกบั Post ของเราโดยตวัเลขในหน่ึงวนัทีดู่ใน talking about this คือตวัเลขทีส่ะสมเป็นเวลา 7 วนั จนถึงวนัทีด่เูป็นวันสดุท้าย เช่น 
talking about this ของวนัที่ 7 คือตวัเลขสะสมตัง้แต่วนัที ่1-7 เป็นต้น(ทีม่า :http://faceblog.in.th/2011/10/facebook-pages-

insights-people-talking-about-this/) 
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ภาพที ่3 กราฟแสดงอายุและเพศของสมาชกิแฟนเพจ เดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม พ.ศ. 2555 

 

 สว่นการเขา้ถงึแฟนเพจ ในชว่งเดอืนมกราคมถงึกลางเดอืนกมุภาพนัธ์  จะมเีฉลีย่ประมาณ 5-6 ครัง้ต่อวนั 

นอกจากวนัทีม่กีารโพสต์เนื้อหาลงไปในแฟนเพจ จะมสีงูขึน้มาก โดยวนัทีม่กีารเปิดแฟนเพจน้อยทีส่ดุคือ 2 ครัง้ ใน

วนัที ่14 มกราคม และ 11 กมุภาพนัธ์ ส่วนวนัทีม่ผีูเ้ปิดแฟนเพจมากทีสุ่ดคอื 3 กมุภาพนัธ์ มทีัง้หมด 41 คร ัง้  

 ต่อมาตัง้แต่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ ซึง่เป็นวนัทีโ่พสต์บทวจิารณ์ “ถงึอย่างไรๆ กไ็มเ่หมอืนเดมิ : หนึ่งในดวงใจ สุ

นทราภรณ์ เดอะมวิสคิลั”ของอาจารย์เจตนา นาควชัระ ในเวบ็ไซต์ แลว้น าไปประชาสมัพนัธ์ในแฟนเพจ ปรากฏว่ามผีู้

เขา้ชมในวนันัน้ 40 คน และวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ กเ็พิม่ขึน้เป็น 48 คน  จากนัน้เมือ่มกีารโพสต์รายงานการเสวนาต่างๆ 

ตลอดจนคลปิการเสวนา กป็รากฏวา่มผีูเ้ปิดแฟนเพจของโครงการณ มากขึน้เรือ่ยๆ จนมากทีส่ดุ 81 คน ในวนัที ่28 

กมุภาพนัธ์ สว่นการเปิดหน้าเพจทีไ่มซ่ ้ากม็เีพิม่สงูขึน้เชน่กนั คอืเฉลีย่วนัละ 10 คน 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปิดหน้าแฟนเพจเดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม พ.ศ. 2555 

 

 ส าหรบัขอ้มลู talking about this เดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเปิดหน้าแฟนเพจ 

กล่าวคอืในชว่งเดอืนมกราคมถงึกลางเดอืนกมุภาพนัธ์ มปีระมาณวนัละ 5-10 คน ยกเวน้ในช่วงทีม่กีารโพสต์ขอ้มลู 

ต่อมาเมือ่มกีารโพสต์บทวจิารณ์ของอาจารย์เจตนา และรายงานการเสวนา รวมทัง้รปูถ่ายและคลปิวดิโีอของโครงการฯ 

ผูเ้ขา้ชมกม็มีากขึน้ จนมากทีสุ่ดในวนัที ่22 กมุภาพนัธ์ม ี92 คน แลว้จงึลดต ่าลงมาเป็นเฉลีย่วนัละ 20-40 คน 

 

เวบ็ไซต์ www.thaicritic.com 

http://www.thaicritic.com/
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ตัง้แต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2555 เวบ็ไซต์ thaicritic.com มเีนื้อหาทีเ่ป็นรายงานสรุปการเสวนาของโครงการฯ 

รวมทัง้คลปิวดิโีอทีบ่นัทกึการเสวนา ตามทีโ่ครงการฯ จดัขึน้ นอกเหนือไปจากเนื้อหาทีเ่ป็นบทความหรอืบทวจิารณ์ที่

ไดน้ ามาลงเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์อยู่เป็นประจ า  อย่างไรกต็าม ค าคน้ทีท่ าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึเวบ็ไซต์นี้ไดส้ว่นใหญ่จะเป็นการ

คน้หาตวัอย่างบทความหรอืบทวจิารณ์  สถติผิูใ้ชเ้วบ็ไซต์ตัง้แต่วนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถงึวนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 

2555 เป็นดงันี้ 

มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ทัง้หมด 8,404 คน เปิดหน้าเวบ็ทัง้หมด 10,794ครัง้ เป็นผูเ้ขา้ชมใหม ่76.77% และผูช้ม

เกา่ 23.23%  ผูช้มเวบ็ไซต์เขา้ถงึจากการคน้หาใน search engine เชน่ google หรอื yahoo มากทีส่ดุคอื 82.75% 

รองลงมาคอืการอา้งองิหรอืลงิกจ์ากเวบ็อื่น 11.42% เวบ็ไซต์ทีน่ าผูใ้ชเ้ขา้มาทีเ่วบ็ไซต์มากทีสุ่ดสามอนัดบัแรกไดแ้ก ่

facebook.com, m.facebook.com (เป็นการใชเ้ฟซบคุผ่านโทรศพัท์มอืถอื) และ google.co.th สว่นการเขา้ถงึเวบ็ไซต์

โดยตรงน้อยทีส่ดุคอื 5.83%  ค าคน้ทีผู่ใ้ชเ้ขา้ถงึเวบ็ไซต์ thaicritic.com มากทีส่ดุสามอนัดบัแรกไดแ้ก ่ตวัอย่าง

บทความวจิารณ์ ตวัอย่างบทวจิารณ์ และบทความวจิารณ์ 

 

 

ภาพที ่5 สถติผิูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ thaicritic รายวนั ตัง้แต่วนัที ่13 ธนัวาคม 2554 จนถงึวนัที ่9 เมษายน 2555 

 จากภาพ จะเหน็ไดว้า่ส่วนใหญ่ผูใ้ชใ้นแต่ละวนัเฉลีย่จะมปีระมาณ 70-80 คน  โดยวนัทีผู่ใ้ชเ้ขา้ถงึเวบ็ไซต์

น้อยทีส่ดุคอืวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ม ี15 คน สว่นวนัทีผู่ใ้ชเ้ขา้ถงึเวบ็ไซต์มากทีส่ดุในชว่งนี้คอืวนัที ่16 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 จ านวน 254 คน ซึง่วนัดงักล่าวเป็นวนัที่ลงบทวจิารณ์ “ถงึอย่างไรๆ กไ็มเ่หมอืนเดมิ : หนึ่งใน

ดวงใจ สนุทราภรณ์ เดอะมวิสคิลั”ของอาจารย์เจตนา นาควชัระ หลงัจากนัน้ปรมิาณผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์กค็อ่ยๆ ลดต ่าลง 

แต่มเีพิม่สงูขึน้บา้งในวนัทีล่งเนื้อหาในเวบ็ไซต์เพิม่เตมิ จนในเดอืนเมษายน มเีฉลีย่ประมาณวนัละ 30-40 คน 

  

สถิติ youtube channel ของโครงการฯ 

 โครงการฯ ไดเ้ปิด youtube channel โดยอตัโนมตั ิจากการโพสต์คลปิวดิโีอในยูทูปที ่

www.youtube.com/user/thaicritic เมือ่วนัที ่11 มนีาคม พ.ศ. 2555 จนถงึปจัจุบนั (10 เมษายน พ.ศ. 2555)โครงการฯ 

มคีลปิวดิโีออยู่บน youtube channel ทัง้หมด 7 คลปิ ไดแ้ก ่ 
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1. เสวนา “มมุมองนกัวจิารณ์ละครฯ” 2 คลปิ 

2. เสวนา “งานวจิารณ์บนโลกไซเบอรฯ์” 2 คลปิ 

3. เสวนา “ปลุกผ ีการวจิารณ์ฯ” 2 คลปิ 

4. โครงการหอ้งทดลองทางการวจิารณ์ทศันศลิป์ คร ัง้ที ่1 

จนถงึปจัจุบนัมผีูเ้ขา้ชมคลปิของโครงการฯ ทัง้หมด 505 ครัง้ คลปิทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นสามอนัดบัแรกไดแ้ก ่

คลปิการเสวนา “ปลุกผ ีการวจิารณ์” คลปิแรก มผีูเ้ขา้ชม 307 ครัง้ รองลงมาคอื คลปิการเสวนา “มมุมองนักวจิารณ์

ละครฯ” คลปิแรก 55 ครัง้ และ คลปิการเสวนา “ปลุกผ ีการวจิารณ์” คลปิทีส่อง 47 ครัง้ คลปิทัง้หมดไมม่ผีูแ้สดง

ความเหน็ใดๆ  

 

ภาพที ่6 กราฟแสดงสถติผิูเ้ขา้ชม youtube channel ของโครงการฯ รายวนั 

 

โดยเฉลีย่แลว้จะมผีูเ้ขา้ชมคลปิของโครงการฯ ประมาณ 5-10 คน ต่อวนั โดยวนัทีม่ผีูช้มน้อยทีสุ่ดคอืวนัที ่2 

เมษายน ไมม่ผีูเ้ขา้ชม และวนัทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีสุ่ดคอืวนัที ่19 มนีาคม 127 คน ซึง่เกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารโพสต์

คลปิการเสวนา “ปลุกผ ีการวจิารณ์” คลปิแรก เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 

นอกจากนี้ ผูเ้ขา้ชมคลปิจะชมผ่านหน้าเวบ็ยูทูปโดยตรงมากทีสุ่ดคอื 64.0% รองลงมาคอืการชมจาก

โปรแกรมเล่นแบบฝงัไวใ้นเวบ็ไซต์อื่น 30.3% และการชมจากโทรศพัท์มอืถอื 5.7% 
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ภาพที ่7 กราฟแสดงวธิทีีใ่ชช้มคลปิของโครงการฯ 

 


