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 รายงานเสนอผลการวิจยั 

สาขาทศันศิลป์ 

 (1  เมษายน 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
โครงการวิจยัการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพ่ือพฒันาความรู้ด้านสงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์ ภาค 2 

 
เตยงาม  คปุตะบุตร 

อรอนงค ์ กล่ินศิริ 

วนัทนีย ์ ศิริพฒันานันทกรู 

 

 

 

 
โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้า้นสงัคมศาสตร ์การวจิารณ์ ภาค 

2” ซึง่มรีะยะเวลาในการด าเนินการทัง้หมด 18 เดอืน (1 เมษายน 2551 – 30 กนัยายน 2552) ไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้ลง

แลว้ คณะผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ขอรายงานผลการวจิยัตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

 

1. ผลการวิจยั เปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะได้รบัจากการด าเนินการ 

โครงการวจิยัฯ ไดก้ าหนดวตัถปุระสงคไ์ว ้ 4 ประการ ซึง่กลุ่มผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ไดด้ าเนินการ ตาม

วตัถุประสงคต์ัง้แต่เริม่วจิยั เมื่อเทยีบการด าเนินงานตลอด 18 เดอืนทีผ่่านมา กบัวตัถุประสงคแ์ละ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั

สามารถน ามาสรุปและประเมนิผลไดด้งันี้ 

 1.1 ส ำรวจและศกึษำปรำกฏกำรณ์ร่วมสมยัทัง้กำรสรำ้งศลิปะและกำรวจิำรณ์ ซึง่สะทอ้นทัง้ ควำมคดิ และ

สุนทรยีะอำรมณ์ในส่วนปัจเจกและควำมส ำนึกในควำมเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมของตน 

เพื่อที่จะท าความเข้าใจปรากฏการณ์ร่วมสมยัทัง้การสร้างงานศลิปะและการวิจารณ์ กลุ่มผู้วิจยัได้ท าการ 

ออกแบบวธิกีารศกึษาทีแ่ตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่การเขา้ไปสงัเกตพืน้ทีแ่ละสถานการณ์ ต่างๆ (observation) ทีค่าดว่า

จะมกีารวจิารณ์เกดิขึน้ การสมัภาษณ์เจาะลกึผู้รู ้ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ ในสาขาทศันศลิป์และผู้ รบั (in-depth interview) 

การจดัเสวนากลุ่มย่อย (focus group discussion) การเขา้ไปมส่ีวนร่วมกบักิจกรรมของผู้อื่น การสบืค้นและวเิคราะห์

ขอ้มลูทัง้ในส่วนของเอกสาร และใน พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซต์ (document analysis) รวมทัง้การน าขอ้สงัเกตทีไ่ดจ้าก

วธิกีารศกึษาวจิยัขา้ง ต้นไปทดลองใช้ในชัน้เรยีนในระดบัอุดมศกึษาของกลุ่มผู้วจิยั และใช้ประกอบในการเขยีนบท

วจิารณ์ ของกลุ่มผูว้จิยัเอง    

จากวธิกีารศกึษาขา้งตน้ ท าใหก้ลุ่มผูว้จิยัเหน็ภาพประชาคมศลิปะไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ว่าประชาคมเหล่าน้ี ต่างกม็ี

ลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัออกไป และลกัษณะของการวจิารณ์กแ็ตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของประชาคม ซึง่ขึน้ อยู่กบั

ปัจจยัทีแ่วดลอ้มประชาคมนัน้ๆ ประชาคมศลิปะนัน้ประกอบไปดว้ย ผูส้รา้ง ผลงานศลิปะ ผูร้บั คนกลาง เจา้ของ ทุน 
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พืน้ที ่ และสื่อ กลุ่มผูว้จิยัจงึแบ่งประชาคมศลิปะออก เป็นสามลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ประชาคมศลิปะgชงิพาณชิย ์

ประชาคมศลิปะเชงิความคดิ และประชาคม ศลิปะเหลื่อมซอ้น1 

 

 1.2 กำรศกึษำบทบำทของพื้นทีอ่นิเทอรเ์น็ตต่อกำรวจิำรณ์และพื้นทีก่ำรวจิำรณ์ทีไ่ม่อยู่ในรปูแบบกำรวจิำรณ์ 

แบบลำยลกัษณ์ 

กลุ่มผูว้จิยัไดส้บืคน้ขอ้มลูและพบว่า อนิเทอรเ์น็ตเป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดกวา้งและใหเ้สรตี่อการเสนอทศันะวจิารณ์ 

งานศลิปะ และบรบิทของวงการทศันศลิป์ พืน้ทีด่งักล่าวปรากฏว่ามทีัง้บทวจิารณ์ บทความเชงิ วชิาการ ขอ้คดิเหน็ 

และกระทูท้ีม่กีารแสดงออกใหเ้หน็ถงึนัยในการวจิารณ์ศลิปะ ซึง่บางครัง้ผูว้จิารณ์ไดเ้ชื่อมโยงผลงานและน าไปสู่การ 

วจิารณ์สงัคมดว้ย เช่น ในกรณีของการโตแ้ยง้ทีเ่กดิจากผลงานจติรกรรมของ  อนุพงษ์ จนัทร ทีช่ื่อ “ภกิษุสนัดานกา” ที่

ชนะเลศิเหรยีญทองในงานศลิปกรรมแห่งชาต ิ ครัง้ที ่ 53 จากการสบืคน้พบว่าเนื้อความทีป่รากฏมคีวามเขม้ขน้ 

แตกต่างกนัอยู่ในหลายระดบั โดยมตีัง้แต่การแสดงความคดิเหน็ส่วนตวัไปจนถงึการเปิดประเดน็ถกเถยีงกนัอย่าง 

เขม้ขน้ ในแงข่องความหมายและความเชื่อเชงิปรชัญาทางพุทธศาสนา ดว้ยเหตุนี้ กลุ่มผูว้จิยัจงึแบ่งลกัษณะของการ 

วจิารณ์ออกเป็น 3 ระดบั คอื 

 

1.2.1 ระดบัแสดงควำมเหน็ส่วนตวัแบบงำ่ยๆ  

ผูเ้ขยีนบรรยายความรูส้กึทีม่นียัเชงิวจิารณ์ต่อผลงาน  ดว้ยการตดัสนิว่าชอบ/ไม่ชอบ สวย/ไมส่วย 

ด/ีไม่ด ี โดยทีผู่เ้ขยีนยงัไม่ไดอ้ธบิายถงึเหตุผลทีม่าของความรูส้กึเหล่านัน้ หรอืถา้มกีม็กั จะเป็นการใหเ้หตุผลสัน้ๆ จน

ไม่สามารถทีจ่ะช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการคดิของผูเ้ขยีนในระดบัลกึได ้ อย่างไรกต็าม แมจ้ะเป็นเพยีงแค่การแสดง อตั

วสิยั (subjectivity) เพยีงผวิเผนิ แต่การแสดงความคดิเหน็ขา้งตน้กอ็าจนับไดว้่าเป็นลกัษณะหนึ่งของการ ประเมนิ

คุณค่าผลงานศลิปะแลว้เช่นกนั เพยีงแต่การประเมนิคุณค่าดงักล่าวยงัไม่ผ่านการวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์ อย่างมรีะบบ

เท่านัน้ ซึง่การแสดงความคดิเหน็ส่วนตวัเช่นน้ีมกัจะพบเหน็ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ในการแสดงความคดิเหน็ ทีม่ตี่อขา่ว

ประชาสมัพนัธง์าน นิทรรศการศลิปะ 

 

1.2.2 ระดบักำรแสดงควำมคดิเหน็และแสดงทศันะวจิำรณ์อย่ำงมเีหตุมผีล 

ส่วนใหญ่การแสดงความคดิเหน็ในระดบันี้มกัจะอยู่ในลกัษณะของกระทูถ้าม/ตอบ สมาชกิในเวบ็บอร์ด 

ทุกคนสามารถทีจ่ะตัง้กระทูถ้ามดว้ยการเปิดประเดน็ทีต่นสนใจ/อยากรูไ้ด ้จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหส้มาชกิในกลุ่ม หรอื 

บางครัง้อาจจะเป็นบุคคลทัว่ไปเขา้มาแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนัอย่างอสิระ แต่จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทีท่าง เวบ็

บอร์ดได้ก าหนดไว ้ซึ่งคุณสมบตัิของกลุ่มบุคคลทัว่ไปทีจ่ะเขา้มาแสดงความคดิเหน็ไดห้รอืไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไข ที่

เว็บไซต์แต่ละแห่งได้สร้างไว้  ภาพรวมในแง่ของความคึกคักในการแสดงความคิดเห็นของสาขาทัศนศิลป์เมื่อ 

เปรยีบเทยีบกบั “กรณีศกึษารปูแบบ และการรบังานวรรณกรรมบนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต” แลว้  นับไดว้่ายงัไม่มคีวาม 

คกึคกัเท่า อย่างไรก็ ตาม แม้จะเป็นเพียงความเคลื่อนไหวในกลุ่มเล็กๆ แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าประชาคม  

ศลิปะไดเ้ริม่ก่อตวัขึน้ในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตทีก่วา้งใหญ่และไรพ้รมแดนนี้แลว้เช่นกนั  

 
1 ดคูวามหมายในหวัขอ้สงัคมศำสตรก์ำรวจิำรณ์ 
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1.2.3 ระดบัของกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรวจิำรณ์ไดอ้ย่ำงเป็นระบบ  

จากการสบืคน้ขอ้มลู ผูว้จิยัพบว่า พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตในขณะน้ี  เวบ็ไซตท์ีม่คีุณสมบตัใินการวจิารณ์ 

ไดอ้ย่างเป็นระบบมอียู่ดว้ยกนั 3 เวบ็คอื เวบ็ไซตพ์พิธิภณัฑเ์สมอืนจรงิ Thai Virtual Museum – Contem Art Book2 

โดย ผศ.สุธ ี คุณาวชิยานนท ์ เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเทีย่งคนื3 โดยเป็นความร่วมมอืของคณะอาจารยม์หาวทิยาลยั 

เชยีงใหม่และนักวชิาการอสิระ เช่น อาจารยส์มเกยีรต ิ ตัง้นโม (สาขาทศันศลิป์) เป็นแกนน าส าคญัในการขบัเคลื่อน 

และเวบ็ลอ็ก (Weblog) ทีร่วบรวมงาน วจิารณ์สาขาทศันศลิป์ของ กฤษฎา ดษุฎวีนชิ4 

นอกจากงานเขยีนของนักวชิาการดา้นศลิปะแลว้ กย็งัปรากฏบทวจิารณ์ทีเ่ขยีนโดยนักวชิาการใน 

สาขาอื่น หรอืผูท้ีส่นใจศลิปะอยูบ่า้งประปราย แต่หากพจิารณาในแงข่องเน้ือหากน็ับไดว้่า ผูเ้ขยีนสามารถแสดงใหเ้หน็ 

ว่า การทีไ่ม่ไดผ้่านระบบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัศลิปะไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการท าความเขา้ใจงานศลิปะเลย แต่

กลบัสามารถช่วยเพิม่มมุมองจากสหสาขาและน าประสบการณ์ และความรูส่้วนตวัมาชว่ยวเิคราะหผ์ลงานศลิปะได้ 

อย่างมเีหตมุผีล  

 

 1.3 กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัควำมผนัแปรของรปูแบบงำนศลิปะ และกำรน ำเสนอทำงศลิปะทีม่ผีล 

ต่อกำรวจิำรณ์ 

จากการสบืคน้ขอ้มลูกลุ่มผูว้จิยัพบว่า แทท้ีจ่รงิแลว้ความผนัแปรของรปูแบบศลิปะมมีาอย่างต่อเนื่อง 

สม ่าเสมอและส่งผลต่อการวจิารณ์สาขาทศันศลิป์มาโดยตลอด ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรรปูแบบงานศลิปะทีเ่กดิ 

ขึน้ในวงการทศันศลิป์ของไทยไดด้งันี้ 

 นับตัง้แต่มกีารก่อตัง้มหาวทิยาลยัศลิปากร โดยมศีาสตราจารยศ์ลิป์ พรีะศร ี เป็นอาจารยผ์ูใ้ห ้ ความรู ้ และ

น าเสนองานศลิปะจากตะวนัตกเขา้สู่ประเทศไทยเป็นครัง้แรก ศาสตราจารยศ์ลิป์ไม่เพยีงสอนเฉพาะในเชงิปฏบิตั ิ

เท่านัน้ แตย่งัมคีวามพยายามในการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นเชงิทฤษฎแีละ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ดว้ยการ “…ถ่ายทอด 

ความรูอ้อกมาเป็นขอ้เขยีนหรอืต าราซึง่จดัไดว้่าเป็นต าราดา้น ศลิปะชุดแรก…”5 นับไดว้่าเป็นการวางรากฐานทางการ 

ศกึษาและความเขา้ใจศลิปะตะวนัตกใหก้บัคนไทยเป็นครัง้แรก ต่อมาเมื่อถงึชว่งปลายการท างานของอาจารยศ์ลิป์ เป็น

ยุคทีเ่ริม่มลูีกศษิยข์องอาจารยศ์ลิป์เดนิทางไปศกึษาเรยีนรูด้งูานศลิปะยงัประเทศต่างๆ อนัเป็นแหล่งก าเนิดของ ศลิปะ

สมยัใหมท่ัง้จากฟากยโุรปและอเมรกิามากขึน้ กลุ่มนักศกึษาเหล่านี้ไดน้ าเอาองคค์วามรูท้างดา้นศลิปะทีเ่ปลีย่น แปลง

ไป จากขนบของการสรา้งงานศลิปะแบบประเพณีของไทยกลบัมาดว้ย ส่งผลใหว้งการศลิปะของไทยเกดิม ี รปูแบบใน

การสรา้งงานทีห่ลากหลายมากขึน้ มกีารรบัอทิธพิลดา้นรปูแบบจากตะวนัตกมาปรบัใชใ้นงานสรา้งสรรค์ ของตน 

ตวัอย่างเช่น ศลิปะแนวนามธรรม (abstract art) ศลิปะแนวกึง่นามธรรม (semi-abstract art) ศลิปะแนว อมิเพรสชัน่

นิสต ์ (Impressionism) เอก็ซ์เพรสชัน่นิสต ์ (Expressionism) และ เซอรเ์รยีลสิต ์ (Surrealism) เป็นตน้ การสรา้งงาน

 
2 http://ecurriculum.mv.ac.th/art/m4/thaiart_new/book.jsp-chapter=7&section=2.htm 
3 http://www.midnightuniv.org/ 
4 http://thaiartcriticismseeker.blogspot.com/2007/04/art-criticism-in-siamrath-weekly-with.html 
5 บทวเิคราะหแ์ละสรรนิพนธส์าขาทศันศลิป์ หน้า 112 
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ศลิปะสมยัใหมใ่นประเทศไทยท าใหก้ระบวนการสรา้ง งานศลิปะแตกตวักา้วล ้าออกไปจากแบบแผนเก่าๆ มากขึน้เป็น

ล าดบั  

นับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา เป็นเวลากว่า 60 ปี ทีว่งการทศันศลิป์ไทยพฒันารูปแบบการสรา้งงานศลิปะตามทีไ่ด ้

รบัอทิธพิลมาจากตะวนัตก ส่งผลให้ผลงานของศลิปินในแต่ละยุคแต่ละสมยัของไทยมคีวามผนัแปรและเปลี่ยนไป  อยู่

ตลอดเวลา แต่เมื่อมาเปรยีบเทยีบในดา้นของการวจิารณ์แล้ว เมื่อสบืคน้ขอ้มูลจะเหน็ว่าการวจิารณ์ทีเ่ป็น ลายลกัษณ์ 

นับไดว้่ามน้ีอยเมื่อเทยีบกบัผลงานสรา้งสรรค์ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละยุคสมยั ยิง่ไปกว่านัน้ นักวจิารณ์ส่วนใหญ่ กค็อืศลิปินที่

มกัจะต้องท าหน้าที่เขยีนอธบิายผลงานของตนเอง หรอืแม้กระทัง่ต้องท าหน้าที่วจิารณ์งานศิลปะของศลิปิน คนอื่นไป

พรอ้มๆกนั ดว้ยเหตุทีว่่าผลงานศลิปะในแต่ละยุคก้าวไปไกลเกนิกว่าที่มหาชนทัว่ไปจะเขา้ใจได ้ศลิปินจงึต้องผนัตวัเอง

มาเป็นคนกลาง เพื่อลดช่องว่างระหว่างผูช้มกบัตวังานศลิปะไม่ใหห้่างไกลกนัจนเกนิไป  แต่กด็ูเหมอืนความพยายาม

ดงั กล่าวจะยงัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร   ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา รปูแบบของศลิปะ ไม่หยุด

นิ่ง มคีวามเคลื่อนไหวและแปรเปลี่ยนอยู่โดยตลอด แต่การเผยแพร่องค์ความรูท้ี่เกดิขึน้ กลับ ด าเนินไปอย่างเชื่องช้า 

และยงัไม่กระจายตวัออกไปสู่มหาชนอย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคปัจจุบนัทีแ่นวทาง  การสรา้งสรรคศ์ลิปะได้

ขยายตัวออกไปจนแทบจะไร้ขอบเขต   ศิลปินได้น า เอารูปแบบการสร้างงาน แนวใหม่ๆ อาทิ installation art, 

computer art, media art, interactive art, หรือแม้กระทัง่ relational art จากตะวนัตกเข้ามาเป็น เครื่องมือเผยแพร่

ความคดิในเมอืงไทย ในขณะทีผู่ช้มชาวไทย เพิง่จะคุน้เคย และเรยีนรูง้านศลิปะแบบนามธรรม (abstract) หรอืแบบกึ่ง

นามธรรม (semi-abstract) ที ่น าเขา้มาโดยรุ่นลูกศษิย์ของอาจารย์ศลิป์  จะเหน็ไดว้่าความ ไม่สอดคล้องกนัในแง่ของ

องค์ความรู ้ระหว่างผูส้รา้งกบัผูร้บัยงัคงเป็นปัญหาทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ทุกยุคทุกสมยั  แต่ในขณะเดยีวกนั  หากมองจาก

ฝ่ายผูร้บั อาจกล่าวไดว้่าคุณภาพและคุณค่าของงานกอ็าจเป็นปัญหาในอกีแงห่นึ่ง เช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าในอดตีศลิปินจะน าเอาศลิปะรูปแบบใหม่เขา้มา แต่กย็งัมกีลุ่มนักวจิารณ์ซึ่งส่วนใหญ่จะ 

เป็นทัง้ศลิปิน หรอืนักวชิาการดา้นศลิปะพยายามท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางทีเ่ชื่อมโยงศลิปิน ตวังานศลิปะ และมหาชนเขา้ 

ด้วยกนั ในขณะที่ปัจจุบนัดูเหมอืนว่านักวจิารณ์ที่เคยเป็นเสมอืนสะพานเชื่อมระหว่างผู้สรา้งกบัผู้รบัก็ไม่สนใจ  ที่จะ

เขยีนงานวจิารณ์ศลิปะแนวใหม่นี้มากเท่าใดนัก  อาจเป็นไดว้่างานศลิปะในยุคปัจจุบนัเรยีกรอ้งชุดความรูใ้หม่ๆ วธิคีิด

และทฤษฎีตะวนัตกอยู่เสมอๆ แต่ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบั ศลิปะรูปแบบใหม่ในเมอืงไทยกลบัมไีม่มากนัก องค์ความรู้ ใหม่ๆ 

ส่วนใหญ่กย็งัถูกถ่ายทอดกนัแบบปากต่อปากและอยู่ในวงสนทนาแคบๆ และส่วนใหญ่จะเป็นความรูท้ีย่งัเผยแพร่ กนัอยู่

ในหอ้งเรยีนเท่านัน้  นอกจากนี้ ดว้ยธรรมชาตขิองความเป็นทศันศลิป์ทีต่อ้งฉีกกรอบ และแหกกฎเกณฑ์เดมิๆ ของตน

อยู่ ตลอด ในแงน่ี้อาจจะเป็นเพราะค าว่านวตักรรมหรอืความกา้วหน้าของสาขานี้มกัจะผกูตดิกบักบัความ เปลีย่นแปลง 

และการสรา้งองค์ความรูแ้บบใหม่ อนัเป็นการส่งผลความผนัแปรในแง่ของรูปแบบและกลวธิใีนการสรา้ง  อย่างชดัเจน

เหน็ไดจ้ากช่วงระยะเวลา 30 ปีทีผ่่านมาของวงการทศันศลิป์ของไทยนัน้ ผลงานศลิปะจ านวนหนึ่ง ไดแ้สดงนัยยะทาง

ความคดิที่เป็นการปฏเิสธความเป็นวตัถุ งานจงึออกมาเป็นสิง่ที่จบัต้องไม่ได ้และถูกน าเสนอออกมา  ในรูปแบบทีไ่ม่

เป็นที่คุ้นชนิ ดงันัน้ จงึไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่เมื่อ ศลิปินน าเสนอรูปแบบงานศลิปะที่มีความซบัซ้อน และความ

พิสดารทางความคิดน าสิ่งใกล้ตัวหรอื ความปกติในชวีิตมาเป็นงานศิลปะจงึสร้างความงุนงงให้กับตัวผู้ชม และนัก

วจิารณ์รุ่นใหม่ที่อาจจะมปีระสบการณ์ไม่เพยีงพอที่จะท าความเขา้ใจงานศลิปะในรูปแบบใหม่ๆในระดบัลึกได้ หรอื

แม้กระทัง่นักวจิารณ์รุ่นเก่าที่ขาดความสนใจศลิปะในรูปแบบใหม่จนละเลยที่จะศกึษาแนวทางใหม่ๆดงักล่าว และนี่ 

อาจจะเป็นเหตุผลส าคญัประการหนึ่งทีท่ าให้ แม้แต่ตวันักวจิารณ์เองก็ยงัไม่พรอ้มที่จะรบัมอืกบัศลิปะรูปแบบใหม่ดงั  
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กล่าว  ปัญหาที่สาขาทศันศิลป์พบนี้อาจนับได้ว่าเป็นปัญหาเดียวกบัสาขาวรรณศลิป์ ในกรณีที่นักวจิารณ์ในวงการ 

วรรณกรรมตามไม่ทนันักเขยีน6 เช่น กรณีของปราบดา หยุ่น ที่ผู้วจิยัสาขาวรรณศลิป์ได้ให้ขอ้มูลไวเ้กี่ยวกบัปัญหา 

ดงักล่าว ส่วนปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัสาขาทศันศลิป์นัน้  กลุ่มผูว้จิยัเหน็ว่า ผูร้บังานศลิปะคงต้องใชเ้วลาเพื่อสัง่สมประสบการณ์ 

ในการท าความเขา้ใจศลิปะทีก่ าลงัก่อตวัขึน้ในปัจจุบนั   ในขณะเดยีวกนั ผูส้รา้งกต็้องเผยแพร่องค์ความรูใ้หม่ๆ ทีม่อียู่ 

ใหก้ลายเป็นสมบตัสิาธารณะต่อไป พรอ้มกนันี้รฐัเองกต็้องมนีโยบาย เพื่อทีจ่ะสนับสนุนใหเ้กดิการเผยแพร่องค์ความรู ้

ดงักล่าวอย่างจรงิจงัดว้ยเช่นกนั 

 

 1.4 กำรสรำ้งองคค์วำมรูแ้ละวธิกีำรในกำรศกึษำพื้นที ่ บทบำท และควำมสมัพนัธใ์นกำรสรำ้งงำนศลิปะกบั 

กำรวจิำรณ์ 

 การสกดัองคค์วามรูแ้ละระเบยีบวธิวีจิยั 

จากผลสรุปของโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” ทัง้ภาคที่ 1 และ 2 

สบืเน่ืองจนกระทัง่มาถงึโครงการวจิยัในปัจจุบนัไดย้นืยนัว่า การวจิารณ์ในวงการทศันศลิป์ของไทยนัน้ยงัอยู่ในรปูของ 

มุขปาฐะเสยีเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ กลุ่มผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์จงึเริม่ต้นการวจิยัดว้ยการเขา้ไปสงัเกตกจิกรรมการเสวนา 

ต่างๆทีเ่กดิขึ้น  และพบว่ากจิกรรมทีก่ลุ่มผูว้จิยัในสาขาทศันศลิป์เขา้ไปร่วมนัน้ บางกจิกรรมไม่ไดม้วีตัถุประสงค์ทีจ่ะ 

กระตุ้นใหเ้กดิการวจิารณ์ แต่ผูจ้ดัต้องการเผยแพร่ขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบันิทรรศการศลิปะเท่านัน้  ในขณะทีบ่างกจิกรรม 

กม็วีตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรูเ้ชงิลกึใหก้บัผูฟั้ง ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะเป็นกลุ่มนักศกึษาดา้นศลิปะทีส่นใจองค์ความรู ้

เชงิลกึนัน้บาง ครัง้กย็ากแก่การทีก่ลุ่มผูฟั้งจะสามารถจบัประเดน็ของผูบ้รรยายแล้วน าไปสรา้งประเดน็ถกเถยีงใหเ้กดิ 

ขึ้นหลงัการเสวนาได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาอนัเกิดมาจากช่องว่างทางความรู้ระหว่างผู้พูดกับผู้ ฟังโดยแท ้ 

อย่างไรกด็กีลุ่มผูว้จิยัพบว่าแมจ้ะไม่มกีารวจิารณ์เกดิขึน้ในแต่ละกจิกรรมดงักล่าวในทนัททีนัใด แต่กไ็ม่ไดห้มายความ  

ว่าผูฟั้งจะไม่มทีศันคตใินการวจิารณ์ เพราะจากการสมัภาษณ์และตัง้ค าถามกบัผูฟั้งบางกลุ่มหลงัจากการเสวนานัน้ๆ  

กลุ่มผู้วจิยัพบว่าผู้ฟังบางคนสามารถแสดงทศันะวจิารณ์ที่มีต่อการเสวนาในแต่ละครัง้ได้อย่างน่าสนใจ และบางคน  

สามารถทีจ่ะชี้จุดบอดของประเดน็ที ่ก าลังถกเถยีงไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผลเพยีงแต่ผูฟั้งเหล่านัน้จะไม่แสดงทศันะของ 

ตนในพื้นที่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ด้วยเหตุนี้ การตัง้ค าถามที่มีนัยเกี่ยวกบัเป้าหมายที่ต้องการ จงึกลายเป็น 

วธิกีารหลกัที่กลุ่มผู้วจิยัน ามาปรบัใช้ในกิจกรรมที่สาขาทศันศลิป์ได้จดัขึ้น และรวมไปถึงกิจกรรมของคนอื่นที่กลุ่มผู ้

วจิยัไดเ้ขา้ไปมส่ีวนร่วมเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์  หลงัจากนัน้กลุ่มผูว้จิยัในสาขาทศันศลิป์จงึจะสกดัความรูอ้อกมา 

เป็นงานเขยีน หรอือกีนัยหนึ่งคอืการเปลีย่นรปูจากมุขปาฐะเป็นลายลกัษณ์นัน้เอง 

 

 1.5 บทบำทและควำมสมัพนัธใ์นกำรสรำ้งงำนศลิปะและกำรวจิำรณ์ 

จากการส ารวจขอ้มลู  กลุ่มผูว้จิยัในสาขาทศันศลิป์พบวา่งานศลิปะทีด่มีคีุณภาพ ในบางครัง้กไ็ม่อาจยนืยนั ได้

ว่า จะสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์อย่างเขม้ขน้ไดเ้สมอไป เพราะการวจิารณ์จะเกดิขึน้ไดห้รอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบั 

หลายปัจจยั ไดแ้ก ่รปูแบบของพืน้ทีท่ีก่ารวจิารณ์เกดิขึน้  บรบิททางสงัคมของแต่ละพืน้ที ่  วตัถุประสงคร์่วมของ กลุ่ม

 
6 ดบูทวเิคราะหบ์ทวจิารณ์วรรณกรรมของปราบดา หยุ่น “นักวจิารณ์ตามไม่ทนันักเขยีน” ใน ศ.ดร.รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์

บทวเิคราะหส์าขาวรรณศลิป์  เสนอในการประชมุเสนอผลการวจิยั วนัที ่19 กนัยายน 2552 
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คนทีโ่คจรเขา้มาในพืน้ที ่ และรปูแบบของงานศลิปะ ตวัอย่างเช่น ในหอ้งเรยีนศลิปะ (พืน้ทีข่องประชาคมศลิปะเชงิ 

ความคดิ) การวจิารณ์งานศลิปะจะเป็นไปอย่างลุ่มลกึ และการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ส่งผลอย่างชดัเจนต่อนักศกึษาศลิปะใน 

การทีจ่ะน าขอ้วจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ไปปรบัใชใ้นสรา้งผลงานของตนเอง แต่เมื่อนักศกึษาจบการศกึษาออกไปเป็นศลิปิน เตม็

ตวั  และมกีารแสดงนิทรรศการผลงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ในแกลเลอรตี่างๆ (พืน้ทีด่งักล่าวมกัจะเป็นพืน้ทีห่ลกัของ 

ประชาคมศลิปะเชงิพาณิชย ์ แตก่ม็กีลุ่มประชาคมเชงิความคดิโคจรเขา้ไปดว้ยเช่นกนั)  อาจารยผ์ูท้ีเ่คยวจิารณ์ผลงาน 

ของนักศกึษาในหอ้งเรยีนมกัเลอืกทีจ่ะไม่วจิำรณ์อย่ำงตรงไปตรงมำ ยิง่ไปกว่านัน้ ความเขม้ขน้ในเชงิวชิาการกถ็กู 

ปรบัใหน้้อยลงเมื่อตอ้งเขยีนบทวจิารณ์ลงในสิง่พมิพ ์  

ปัจจยัทีท่ าใหก้ารวจิารณ์มลีกัษณะเช่นนี้ ส่วนหนึ่งสมัพนัธก์บัวฒันธรรมความเกรงใจโดยตรง นัน่คอืความ 

เกรงว่าหากตนวจิารณ์ในแงล่บมาก อาจจะเป็นการท าลายวชิาชพีของเพื่อนร่วมอาชพีได ้  นอกจากนี้ ปัจจยัทีเ่กีย่วกบั 

เป้าหมายเชงิพาณิชยห์รอืการมส่ีวนไดส่้วนเสยีในเชงิผลประโยชน์ บางครัง้หากเขยีนวจิารณ์ในเชงิบวกหรอืลบมาก 

เกนิไป ตวันักวจิารณ์เองอาจถูกมองว่าเป็นผูม้ส่ีวนไดห้รอืเป็นผูเ้สยีผลประโยชน์ดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวนับว่ามอีทิธพิล 

สงูในการทีท่ าใหน้ักวจิารณ์ไม่อยากจะวจิารณ์ตรงไปตรงมาไดเ้ช่นกนั อย่างไรกด็ ี  มบีทความอยู่หลายบททีแ่สดงให ้

เหน็ว่ามกีารเขยีนถงึศลิปินทัง้ในแงบ่วกและแงล่บ  กลุ่มผูว้จิยัตัง้ขอ้สงัเกตว่าวธิกีารเขยีนถงึหรอืวจิารณ์ผลงานไมว่่าจะ 

เป็นแงบ่วกหรอืแงล่บ มชีัน้เชงิทีแ่ตกต่างกนัไป  ซึง่ขึน้อยู่กบัวยัวุฒแิละคุณวฒุขิองผูเ้ขยีน  ยกตวัอย่างเช่น  ผูเ้ขยีนทีม่ ี

หลกัวชิาการสามารถอธบิายถงึขอ้ดขีองผลงาน โดยน าเสนอชดุขอ้ความรูเ้ป็นหลกัในการวเิคราะหแ์ละวจิารณ์  ผูเ้ขยีน 

ลกัษณะน้ีจะหลกีเลีย่งการแสดงออกถงึอตัวสิยั  คอืไม่เขยีนไปตามตรงว่าชอบหรอืไม่ชอบ แตจ่ะมนียัโดยสรุปจากหลกั

วชิาทีเ่สนอ   จะเหน็ไดว้่าการใหเ้หตุผลทีม่ลีกัษณะเป็นตรรกะในเชงิวชิาการอาจนับไดว้่าเป็นการยัง้มอืในการแสดง 

ความรูส้กึชื่นชม และเป็นการป้องกนัไม่ใหผู้อ้่านรูส้กึว่าผูเ้ขยีนมส่ีวนไดห้รอืส่วนเสยีกบัศลิปิน ในท านองเดยีวกนั เมื่อ 

ผูเ้ขยีนตอ้งการวจิารณ์ในเชงิลบกจ็ะปฏบิตัคิลา้ยกนั คอื อา้งหลกัชุดความรูใ้นการตัง้ค าถามถงึคุณค่าของผลงาน ชิน้

นัน้ๆ  และบ่อยครัง้ทีผู่เ้ขยีนจะเปิดประเดน็ไวแ้ทนการสรุป 

 

กล่าวโดยสรุป สาขาทศันศลิป์สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ และไดร้บัผลตามทีค่าดไว ้ 4 

ประการ คอื 

1. ไดร้บัทราบและเขา้ใจรปูแบบของการสรา้งสรรค ์การรบัและการวจิารณ์ในสงัคมศลิปะของไทย 

2.  ไดเ้ขา้ใจบทบาทของพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตต่อการวจิารณ์ 

3.  ไดเ้ขา้ใจปัจจยัแวดลอ้มทีส่่งผลใหเ้กดิความผนัแปรของรปูแบบงานศลิปะ และลกัษณะของ การวจิารณ์ 

4. เขา้ใจกระบวนการสรา้งการรบัและการวจิารณ์งานศลิปะทีอ่าจน าไปสู่การศกึษาระเบยีบวธิขีองสงัคมศาสตร์ 

การวจิารณ์ 

 

2. รายงานยอ่กิจกรรม 

กจิกรรมทีก่ลุ่มผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ปฏบิตัใินช่วงเริม่ตน้มดีงัต่อไปนี้  

2.1 การเขา้ไปสงัเกตการณ์กจิกรรมทางศลิปะทีแ่ฝงนัยของการวจิารณ์ กจิกรรมส่วนใหญจ่ะจดัขึน้โดยภาครฐั 

สถาบนัการศกึษา และองคก์รอสิระทีเ่กดิขึน้ทัง้ในพืน้ทีก่รุงเทพ และพืน้ทีต่่างจงัหวดั ไดแ้ก่  

 2.1.1 การเสวนา “นโยบายดา้นการจดัการวฒันธรรม-ศลิปะระหว่างการแบ่งปันและการแสดงออก” การเสวนา 
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ครัง้นี้เเบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกของการเสวนาเป็นการพูดคุยเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมและ  การ
แบ่งปันทางวฒันธรรมระหว่างงานศิลปะข้ามพรมแดนเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ อารยา 
ราษฎรจ์ าเจรญิสุข, สมยศ หาญอนันทสุข, สุทธริตัน์ ศุภปรญิญา, และ วศนิบุร ีสุพานิชวรราชน์ โดยม ีจกัรพนัธ ์วลิาสนิี
กุล เป็นผูด้ าเนินรายการ 

ส่วนทีส่องของการเสวนา เป็นการตัง้ค าถามเกีย่วกบัองคป์ระกอบการสรา้งนิทรรศการศลิปะเพื่อ 

วตัถุประสงคท์างดา้นการเมอืง ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดแ้ก่ Dr. Ursula Zeller (ifa – Institut of Foreign Relations, 

Germany) และ ศ.ดร. อภนินัท ์โปษยานนท ์โดยม ีดร. สายณัห ์แดงกลม เป็นผู ้ด าเนินรายการ เมื่อวนัที ่7 กมุภาพนัธ ์

2551 ณ หอ้งประชุมสถาบนัเกอเธ่ กรุงเทพฯ 

2.1.2 การบรรยายเรื่อง พืน้ที-่ศลิปะ-พธิกีรรม โดย ผศ. ธเนศ วงศย์านนาวา คณะรฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เมื่อวนัที ่ 14 กุมภาพนัธ ์ 2551 ณ หอศลิป์คณะจติรกรรม ประตมิากรรม และภาพพมิพ ์

(PSG Art Gallery) วทิยาเขตวงัท่าพระ 

2.1.3 การเสวนา “Artist and Curator Talk : Dutch and Thai Contemporary Art Today” โดย 

Marianne Massland Wapke Feenstra และศลิปินรุ่นเยาวท์ีเ่ขา้ร่วมโครงการ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในกจิกรรมประกอบ 

นิทรรศการ Brand New 2008  เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2551 ณ หอประชมุ ของหอศลิป์มหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยา

เขตกลว้ยน ้าไท 

2.1.4 การประชมุเชงิปฏบิตักิาร “ปลูกดอกไมก้ลางใจคน” เมื่อวนัที ่5 มถิุนายน 2551 ณ วทิยาลยั 

อาชวีศกึษาสุโขทยั  

2.1.5 การเสวนาทางศลิปะ “สุนทรยีเสวนา ในวงลอ้มชากาแฟ คลอเสยีงดนตร”ี ใน โอกาสครบรอบ 

25 ปี คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ระหว่างวนัที ่ 7-8 มถิุนายน 2551 ณ ลาน ขา้งโรงละครเลก็ หอ

นิทรรศการศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยกลุ่มผูว้จิยัเลอืกศกึษาหวัขอ้ การเสวนา 5 ประเดน็ดงัต่อไปนี้  

  2.1.5.1 การบรหิารองคก์รศลิปะ มอีาจารยไ์ชยยศ จนัทราทติย ์ อาจารย ์ สรรเสรญิ มลินิทสตู 
อาจารยว์รีะพนัธ ์จนัทรห์อม และอาจารยธ์วชัชยั สมคง เป็นวทิยากร อาจารย ์พดุงศกัดิ ์คชส าโรง เป็นผูด้ าเนินรายการ  

  2.1.5.2 ความสุนทรยีเ์ฉกเช่นทศันศลิป์ในรปูของภาษา อาจารยเ์ทพศริ ิ สุขโสภา ดร.ประมวล เพง็
จนัทร ์และอาจารยศ์รวีรรณา เสาวค์ง เป็นวทิยากร รองศาสตราจารยอ์ารยา ราษฎรจ์ าเรญิสุข เป็นผูด้ าเนินรายการ  

  2.1.5.3 ศลิปะไทย ร่วมสมยัอย่างไร? อาจารยล์ปิิกร มาแกว้ อาจารยพ์รชยั ใจมา อาจารยพ์ชิญา สุ่ม
จนิดา อาจารยส์ากล สุทธมิาลย ์เป็นวทิยากร อาจารยฉ์ลองเดช คภูานุมาตุ เป็นผูด้ าเนินการเสวนา  

2.1.5.4 ศลิปะในความหมายทางวชิาการ อาจารยอ์ุทศิ อตมิานะ ผูช้่วย ศาสตราจารย ์Jan Theo De 

Vleeschauwer อาจารยช์ชัวาล นิลสกุล และ อาจารยท์ศันัย เศรษฐเสร ี เป็นผูด้ าเนินรายการ อาจารยไ์ชยยศ จนัทรา

ทติย ์ เป็นผูด้ าเนินการเสวนา  

2.1.5.5 ศลิปะในศาสนาและศาสนาในศลิปะ ผูช้่วยศาสตราจารยสุ์รสทิธ ์ เสาวค์ง อาจารยร์ุ่งโรจน์ 

เป่ียมยศศกัดิ ์อาจารยค์ามนิ เลศิชยัประเสรฐิ อาจารยสุ์รชยั จงจติงาม เป็นวทิยากร และ ผูช้่วยศาสตราจารยท์พิวรรณ 

ทัง่มัง่ม ี เป็นผูด้ าเนินการเสวนา  
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2.1.6 การเสวนา “Land of Forum : โลกแห่งกาย โลกแห่งใจ โลกใหม่ ใบเดมิ” เป็นการร่วมมอื 

ระหว่างมลูนิธทิีน่า ส านักงานส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมร่วมสมยักระทรวงวฒันธรรม ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั 

เชยีงใหม่และหอศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จดัขึน้ ณ หอนิทรรศการศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

กจิกรรมดงักล่าวมขีึน้ทัง้หมด 4 ครัง้ ทุกวนัศุกร ์ เสาร ์ และอาทติยข์องเดอืนกรกฎาคม 2551 ในกจิกรรมนี้กลุ่มผูว้จิยั 

ไดเ้ลอืกศกึษาในหวัขอ้เสวนา ระหว่าง วนัที ่ 25-27 กรกฎาคม อนัเป็นการเสวนาครัง้สุดทา้ยของกจิกรรมภายใตห้วัขอ้ 

ใหญ่ทีช่ื่อ “ศลิปะไทยจะ ร่วมสมยัไดอ้ย่างไร (วะ)” ไดแ้ก่  

2.1.6.1 การเสวนา “บทบาทความส าคญัของศลิปะกบัปรากฏการณ์ทางสงัคม” เมื่อวนัที ่

25 กรกฎาคม 2551 

2.1.6.2 การเสวนา “ผูอุ้ปถมัภเ์กา่-ผูอุ้ปถมัภใ์หม่” เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2551 

2.1.6.3 การเสวนา “ทศิทางศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัในไทย” เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม 2551 

2.1.7 เขา้สงัเกตการณ์โครงการแลกเปลีย่นศลิปินหญงินานาชาตใินพ านักประจ าประเทศไทย 

(International Women Artists Exchange & Residency Program, Thailand) ทีห่มู่บา้นศลิปิน สถาบนัพฒันา ศลิปะ

เชงิธรรมชาตเิพื่อชมุชน (ไร่บญุบนัดาล) เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2551 จงัหวดัศรสีระเกษ 

 

2.2   การเกบ็ขอ้มลูเอกสารในสือ่สิง่พมิพ ์

2.2.1 ขอ้มลูจากเอกสารสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีไ่ปสมัภาษณ์  ไดแ้ก่  

 2.2.1.1  รองศาสตราจารย์อทิธพิล ตัง้โฉลก ประกอบดว้ยบทวจิารณ์หรอื รายงานข่าวทีม่นีัย 

การวจิารณ์ ทีค่นอื่นเขยีนถงึอาจารยอ์ทิธพิล  และทีอ่าจารยอ์ทิธพิลเขยีนถงึผูอ้ื่น รวมทัง้สิน้ จ านวน 10 รายการ 

 2.2.1.2   อาจารย์อวบ สาณะเสน ประกอบด้วยบทวิจารณ์หรือรายงานข่าว  รวมทัง้สิ้น 

จ านวน 6 รายการ 

2.2.2  ขอ้มูลจากเอกสารสิง่พมิพป์ระเภทนิตยสาร lifestyle ประกอบไปดว้ยบทความแนะน าศลิปิน 

ศลิปะ และนิทรรศการ จ านวน  4 รายการ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน ภาคผนวกที ่1) 

2.2.3  ขอ้มูลจากเอกสารสิง่พมิพ์ประเภทนิตยสารการเมอืงรายสปัดาห์ ประกอบดว้ยบทความและ 

บทวจิารณ์ จ านวน 8 รายการ  (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน ภาคผนวกที ่2) 

2.2.4  ขอ้มูลจากเอกสารสิง่พมิพ์ประเภทนิตยสารศลิปะ ประกอบด้วยงานเขยีน ประเภท review, 

preview, บทความและบทวจิารณ์ จ านวน 24 รายการ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน ภาคผนวกที ่3) 

2.2.5  ขอ้มูลจากเอกสารสิง่พมิพป์ระเภทสูจบิตัรนิทรรศการ ประกอบด้วยบทแนะน า บทวเิคราะห ์

บทความ และบทวจิารณ์ จ านวน 49 รายการ 

2.2.6 ขอ้มูลจากดา้นสถาบนัการศกึษา ไดแ้ก่บทวจิารณ์ทีเ่กี่ยวกบัศลิปะร่วมสมยั เพื่อขอรบัทุนการ 

ศกึษา “สุรชาต ิกติตธินา” ในปีการศกึษา 2551 แบ่งออกเป็นสองระดบัคอื ระดบัปรญิญาตร ี3 บทความ ระดบัปรญิญา

โท 5 บทความ และในปีการศึกษา 2552 ระดบัปรญิญาตร ี4 บทความ และปรญิญาโท 9 บทความ รวม ทัง้สิ้น 21 

บทความ 
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2.3 การเกบ็ขอ้มลูในสื่ออนิเทอรเ์น็ต  

2.3.1 บทวจิารณ์ 52 บท แบ่งเป็นบทวจิารณ์และบทความเชงิวชิาการทีเ่ขยีนขึน้เพื่อเผยแพร่ใน 

อนิเทอรเ์น็ตเท่านัน้ จ านวน 46 บท และบทวจิารณ์ทีเ่คยผ่านการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นสื่อสิง่พมิพอ์ืน่ๆมาแลว้ แต่เมื่อมกีาร

ตพีมิพอ์อนไลน์อกีครัง้ไดก้ระตุน้ใหผู้เ้ขา้มาอ่านเกดิความสนใจแลว้เกดิการโพสตถ์าม/ตอบ หรอืแสดง ความคดิเหน็ ซึง่

แสดงใหเ้หน็ว่าการสื่อสารมผีูร้บั จ านวน 6 บท (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน ภาคผนวกที ่4) 

2.3.2 กระทูค้ าถาม หรอืขอ้คดิเหน็ทีก่ระตุ้นใหเ้กดิการถามตอบและแสดงความคดิอย่างคกึคกั 

จ านวน 13 กระทู ้(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน ภาคาผนวกที ่4) 

2.3.3  บทสมัภาษณ์จ านวน 2 บท ไดแ้ก่ อภชิาตพิงศ ์วรีะเศรษฐกุล และศลิปินชาวโปแลนด ์ซาวาร ี

โวลสก ี 

2.3.4 เวบ็ลอ็กทีป่รากฏบทวจิารณ์ หรอืขอ้เขยีนทีม่นียัของการวจิารณ์จ านวน 4 บลอ็ก ไดแ้ก ่ 

2.3.4.1 “อย่างวจิารณ์” ของกฤษฎา ดุษฎวีานชิ มบีทวจิารณ์จ านวน 7 บท 

2.3.4.2 “นัง่มองเทยีนเขยีนเปลวไฟ” ของสุรยิะ ฉาย มบีทวจิารณ์จ านวน 5 บท 

2.3.4.3 “Limitless Cinema in Broken English” มบีทวจิารณ์ทีเ่กีย่วกบัสาขาทศันศลิป์ 

จ านวน 1 บท 

2.3.4.5 I am what I am ของ anuk pitukthanin มบีทความทีม่นีัยในการ วจิารณ์ศลิปะ 

จ านวน 3 บท 

2.3.5 การแสดงความคดิเหน็ทีม่นีัยของการวจิารณ์ จ านวน 1 ความคดิเหน็ จาก http://www. 

bangkokpost.com/leisure/leisurescoop/11506/symbolic-art (ดเูพิม่เตมิจากภาคผนวกที ่ 5) ความคดิเหน็ดงักล่าว 

เป็นการวจิารณ์การคดัเลอืกตวัศลิปินทีจ่ะไปเวนิสเบยีนนาเล่  ซึง่เป็นกจิกรรมส าคญัระดบัชาตทิีร่ฐัมบีทบาทในการ

ส่งเสรมิและคดัเลอืกศลิปิน 

2.3.6 เวบ็ลอ็กทีป่รากฏว่ามคีวามเคลื่อนไหวทีน่่าสนใจและมผีูร้บัทีช่ดัเจน จ านวน 11 เวบ็ลอ็ก ไดแ้ก่ 

1. http://lolaytoon.blogspot.com/ 

2. http://lolay.exteen.com/ 

3. http://lolaystrawberry.exteen.com/ 

4. http://lolaymultiply.multiply.com/ 

5. http://mrlolay.blogspot.com/ 

6. http://itymbook.blogspot.com/ 

7. http://alienboon.exteen.com/ 

8. http://pare-nadda.exteen.com/ 

9. http://www.yonyang.com/home.html 

10. http://hern-art.blogspot.com/ 

11. http://santivithee.wordpress.com/ 

 

 

http://lolaytoon.blogspot.com/
http://lolay.exteen.com/
http://lolaystrawberry.exteen.com/
http://lolaymultiply.multiply.com/
http://mrlolay.blogspot.com/
http://itymbook.blogspot.com/
http://alienboon.exteen.com/
http://pare-nadda.exteen.com/
http://www.yonyang.com/home.html
http://hern-art.blogspot.com/
http://santivithee.wordpress.com/
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2.4 สมัภำษณ์ผูรู้/้ผูร้บั ผูรู้ ้ไดแ้ก ่ศลิปิน และนักวชิำกำร  

นอกจากวธิกีารเกบ็ขอ้มลูดงัรายละเอยีดขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ 

2.4.1 รองศาสตราจารยอ์ทิธพิล ตัง้โฉลก เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2551 คณะจติรกรรม ประตมิากรรม 

และภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตวงัท่าพระ 

2.4.2 ฤกษ์ฤทธิ ์ ตรีะวานชิและคามนิ เลศิชยัประเสรฐิ เมื่อวนัที ่ 29 มกราคม 2552 มลูนธิทิีน่า 

จงัหวดัเชยีงใหม ่

2.4.3 อาจารยส์าครนิทร ์ เครอือ่อน เมื่อวนัที ่ 26 กมุภาพนัธ ์ 2552 คณะจติรกรรม ประตมิากรรม 

และภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตวงัท่าพระ 

2.4.4 อาจารยอ์วบ สาณะเสน เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2552 พพิธิภณัฑค์ าอูน จงัหวดั เชยีงใหม่  

2.4.5 ศลิปินหญงิจ านวน 7 คน ในโครงการแลกเปลีย่นศลิปินหญงินานาชาตใินพ านัก ประจ า

ประเทศไทย (International Women Artists Exchange & Residency Program, Thailand) ทีห่มู่บา้นศลิปิน สถาบนั

พฒันาศลิปะเชงิธรรมชาตเิพื่อชมุชน (ไร่บญุบนัดาล) เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2551 จงัหวดัศรสีระเกษ 

2.4.6 ผูร้บัในนิทรรศการ “รอยยิม้สยาม:ศลิปะ+ศรทัธา+การเมอืง+ ความรกั”  จ านวน 20 คน 

ประกอบดว้ย นักศกึษาศลิปะ ระดบัปรญิญาตร ี8 คน ระดบัปรญิญาโท 2 คน ศลิปินอสิระ 2 คน อาจารยส์อนศลิปะ ทัง้

ภาครฐัและเอกชนจ านวน 8 คน 

 

2.5 กำรจดักจิกรรมของสำขำทศันศลิป์ 

กลุ่มผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ไดจ้ดักจิกรรมเสวนากลุ่มย่อย “ขา้งหลงัภาพ…กรุงเทพฯ 226” เมื่อวนัที ่ 12 

กุมภาพนัธ ์2552 โดยไดเ้ชญิภณัฑารกัษ์ของนทิรรศการครัง้นี้ ไดแ้ก่ คุณลกัขณา คุณาวชิยานนท ์และคุณอภศิกัดิ ์สน

จด เป็นวทิยากร นอกจากนี้ กลุ่มผูว้จิยัยงัไดเ้ชญิศลิปินทีร่่วมแสดง ผลงานเขา้ร่วมการเสวนาอกี 2 คนคอื คุณยุวนา 

ปุณวฒันวทิย ์และคุณชล เจนประภาพนัธ ์ 

 

2.6 บทวจิำรณ์ของผูว้จิยั 

ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์คอื วนัทนยี ์ ศริพิฒันานันทกูร ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์สาขาทศันศลิป์ จ านวน 1 บททีช่ื่อ 

“ยอ้นรอยเอเชยีโทเปีย 2008” กรุงเทพธุรกจิ (จุดประกาย)  29 ธนัวาคม 2551 

 

ผลสรุปจากการเขา้ไปสงัเกตการณ์กจิกรรมการเสวนาและสมัมนาดงักล่าวท าใหก้ลุ่มผูว้จิยั สามารถสรุปไดว้่า 

ปัจจยัส าคญัที่เอื้อให้เกิดการวิจารณ์ในลกัษณะมุขปาฐะคือความรู้ระหว่างวทิยากรกับผู้รบัต้องมีลกัษณะคู่เคยีงกัน 

กล่าวคอื วทิยากรและผูร้บัจ าเป็นตอ้งมคีวามรูใ้กลเ้คยีงกนัจงึจะท าใหเ้กดิการวจิารณ์ในวงเสวนา ในขณะทีก่าร เสวนาที่

ไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้รบัเกิดทศันะวจิารณ์ได้นัน้ มกัจะเกดิจากการที่วทิยากรมคีวามรู้ในระดบัสูง และมี  การน าเอา

ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกบับริบทของงานศลิปะเขา้มาเชื่อมโยง แต่วทิยากรจะหลกีเลี่ยงการประเมนิ ผลงาน

ศลิปะ ท าให้ผู้รบัที่มีวุฒิภาวะและระดบัความรู้น้อยกว่าไม่สามารถเขา้ใจประเด็นได้ในทนัที ด้วยเหตุนี้การ  เสวนา

ดงักล่าวจงึเกิดช่องว่าง ระหว่างวทิยากรกบัผูร้บั อาท ิการเสวนา “พื้นที-่ศลิปะ-พธิกีรรม” ทีห่อศลิป์คณะ จติรกรรมฯ 

นอกจากนี้ ในการเสวนาที่มวีตัถุประสงค์เพยีงเพื่อใหข้อ้มูลเบื้องต้นของการจดัแสดงนิทรรศการ ท าใหว้ทิยากรไม่ให้
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ความส าคญัในการน าเสนอแนวคดิของตนในระดบัลกึซึ้ง เนื้อหาในการสมัมนาจงึขาดความเขม้ขน้ และส่งผลให้ผูร้บั

ไม่ได้รบัสารที่มพีลงั เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ในเชงิเนื้อหาของตัวงานได้ เช่น การเสวนานิทรรศการ 

“Brand New 2008” ทีห่อศลิป์มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

ในส่วนของกจิกรรมทีก่ลุ่มผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ไดจ้ดัขึน้นัน้ กลุ่มผูว้จิยัไดน้ าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการ 

เขา้สงัเกตการณ์กจิกรรมของผูอ้ืน่มาปรบัใชแ้ละไดจ้ดัเสวนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) หวัขอ้ “ขา้งหลงั 

ภาพ… กรุงเทพฯ 226”  เพื่อศกึษาผูร้บัในแงข่องการรบังานศลิปะ การแสดงทศันะวจิารณ์ทีม่ตีอ่ผลงานศลิปะ และแนว 

ความคดิหลกัในนิทรรศการของภณัฑารกัษ์ โดยใชก้รณีศกึษานิทรรศการ “กรุงเทพฯ 226” ณ หอศลิปวฒันธรรมแหง่ 

กรุงเทพมหานคร จากการเสวนากลุ่มย่อยครัง้นี้ท าใหก้ลุ่มผูว้จิยัพบว่า ในบางครัง้ผูท้ีม่บีทบาทในการก าหนดแนวเรื่อง 

หรอืสุนทรยีะมใิช่เพยีงแต่ภณัฑารกัษ์เท่านัน้ หากแต่กลุ่มเจา้ของทุนกม็ส่ีวนส าคญัอย่างยิง่ในการก าหนดทศิทางของ 

สุนทรยีะทีเ่กดิขึน้ ดว้ยการก ากบัภณัฑารกัษใ์หอ้ยู่เบือ้งหลงัในฐานะผูป้ฏบิตัติาม “ใบสัง่” ปรากฏการณ์เช่นนี้บ่งชี ้ไดว้่า 

ในทา้ยทีสุ่ดภณัฑารกัษ์ซึง่เป็นตวักลางใหม่ทีเ่ขา้มามบีทบาทอยา่งมากต่อวงการทศันศลิป์ไทยกย็งัไม่สามารถทีจ่ะอยู่ 

ไดด้ว้ยตวัเอง จงึเหน็ไดว้่ามภีณัฑารกัษ์จ านวนหนึ่งทีต่อ้งหนัไปองิกบัระบบของสถาบนัทัง้ทีส่งักดัอยู่ในองคก์รภาครฐั 

และภาคเอกชน ซึง่นับว่าเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหภ้ณัฑารกัษ์เหลา่ นัน้ขาดอสิระทางความคดิในการท างานอยู่ไม่น้อย 

ดว้ยเหตุนี้  กลุ่มวจิยัจงึไดเ้ริม่ศกึษาบทบาทของคนกลางโดยเฉพาะภณัฑารกัษ์ ดว้ยการเขา้ไปมส่ีวนร่วมใน 

กจิกรรมการประชุมเชงิวชิาการเรื่อง “ย้อนรอย 7 ภณัฑารกัษ์ ศาลาไทย เวนิสเบยีนนาเล่ ครัง้ที ่53” ซึ่งหนึ่งใน กลุ่ม

ผู้วิจยั คือ ดร. เตยงาม คุปตะบุตร ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมด้วยการท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ 

(moderator) สาระส าคญัในการเขา้ร่วมกจิกรรมครัง้นี้ก็เพื่อศกึษา ปัจจยัที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการวจิารณ์ อาจารย์  

จกัรพนัธ์ วิลาสินีกุล ที่ปรึกษาสาขาทศันศิลป์ และ กลุ่มผู้วิจยัได้ร่วมกันตัง้ค าถามที่มีลกัษณะเชิงเปรียบเทียบกับ  

วทิยากรที่เขา้ร่วมสมัมนา ซึ่งประกอบด้วยศลิปินอิสระ ภณัฑารกัษ์ที่อิงอยู่กบัสถาบนัการศกึษาภณัฑารกัษ์ที่ท างาน 

ให้กบัองค์กรอสิระ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ภณัฑารกัษ์ในฐานะที่เป็นตวักลางใหม่ที่มบีท 

บาทส าคญัอย่างมากในปัจจุบนั และเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างศลิปิน ศลิปะกบัตวักลางกลุ่มใหม่นี้ กลุ่มผูว้จิยัจงึ 

ก าหนดแนวค าถามที่กระตุ้นให้วทิยากรได้ตอบค าถามที่สลบัซบัซ้อนมากขึน้ อกีทัง้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ทีเ่ขา้ร่วมสมัมนา  

สนใจการถามตอบทีอ่าจจะน าไปสู่การเปิดประเดน็ถกเถยีงในระดบัลกึต่อไปจากการประชุมเชงิวชิาการนี้ กลุ่มผูว้จิยัม ี

ขอ้สงัเกตดงันี้ 

1. บทบาทของภณัฑารกัษ์ในฐานะทีเ่ป็นตวักลางระหว่างศลิปะและสาธารณชนในวงการศลิปะร่วมสมยัของ 

ไทย ภณัฑารกัษ์ยงัไม่สามารถท าหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นตวักลางในการส่งผ่านองค์ความรู้ทางศลิปะได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพมากนัก 

2. ผู้สร้าง/ผู้จ ัดการยังไม่ได้น าการวิจารณ์มาท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินคุณค่างานศิลปะ เพราะ 

นิทรรศการ “นาวาสู่สวรรค์กมัปะนี—Gondola al Paradiso” ที่มีผู้รบัผิดชอบคอืส านักงาน ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 

(สศร.) ยงัขาดความเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง และไม่ตระหนักว่าการ วจิารณ์เป็นเครื่องมอืในการประกนั คุณภาพ

ได้ ทัง้นี้สิ่งที่เป็นอนัตรายที่สุดก็คือ มีการสร้างความเข้าใจว่าปริมาณและความนิยมจากผู้ชม คือ วฒันธรรม  การ

ประเมนิแบบใหม่ทีบ่่งชีว้่านิทรรศการดงักล่าวนัน้ประสบผลส าเรจ็แลว้  
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3. จากการทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนาตัง้ค าถาม และการแสดงความคดิเหน็ไดช้่วยใหก้ลุ่มผูว้ิจยัสาขาทศันศลิป์เริม่ 

มองเหน็วธิวีทิยาทีจ่ะกระตุน้ใหก้ารวจิารณ์เป็นกจิสาธารณะ เพยีงแต่การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ ในขณะนัน้อาจยงัมคีุณภาพ 

ทางวชิาการไม่เพยีงพอ 

 

เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ที่กลุ่มผู้วจิยัสาขาทศันศิลป์ได้เขา้ไปสงัเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลเป็นพื้นที่ทาง  

วชิาการแบบเปิดทีไ่ม่ก าหนดกลุ่มและจ านวนผูร้บัจงึไม่สามารถเจาะลกึในบางประเดน็ได ้ดงันัน้การสมัภาษณ์จงึน่า จะ

เป็นส่วนเตมิเตม็ขอ้มลูทีข่าดหายไป ในครัง้นี้ผูว้จิยัก าหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) เป็น 3 ลกัษณะคอื 

1. ผูรู้ท้ ีม่บีทบาทการเป็นอาจารยศ์ลิปิน และนักวจิารณ์   

2. ผูรู้ท้ ีม่บีทบาทการเป็นศลิปินผูส้รา้ง 

3. ผูร้บังานศลิปะ 

 

การสมัภาษณ์ผูรู้ท้ ีม่บีทบำทเป็นอำจำรยศ์ลิปินและนักวจิำรณ์ คอื รองศาสตราจารยอ์ทิธพิล ตัง้โฉลก ไดย้นื 

ยนัว่า ส าหรบันักวจิารณ์ทีส่วมหมวกหลายใบ เมื่อตอ้งแสดงทศันะวจิารณ์ผ่านสื่อทีเ่ป็นสาธารณะนับว่าเป็นเรื่อง 

ละเอยีดอ่อนทีท่ าใหผู้ว้จิารณ์มกัจะระมดัระวงั และเลอืกทีจ่ะไม่วจิารณ์อย่างตรงไปตรงมา เพราะเชื่อว่าการวจิารณ์มผีล 

ต่อสถานะและความเชื่อมัน่ของศลิปิน ซึง่ส่วนใหญม่กัจะเป็นลูกศษิยห์รอืเป็นเพื่อนร่วมอาชพีของตน นอกจากนี้ การม ี

บทบาทเป็นทัง้นักวจิารณ์และศลิปินพรอ้มๆกนันัน้ ในดา้นหนึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีมกัจะสามารถสรา้งประเดน็การวจิารณ์ 

ไดอ้ย่างแหลมคมและลกึซึ้ง แต่ในอกีดา้นหนึ่งกลบัไมม่อีสิระในการเสนอทศันะวจิารณ์ เพราะหากตนเสนอตวัวพิากษ์ 

วจิารณ์ ในบางครัง้กอ็าจถูกมองว่าไม่เป็นกลางและ/หรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีในงานดงักล่าว ซึง่เป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหก้าร 

วจิารณ์ในสาขาทศันศลิป์ตกต ่าลง แต่หากคนในวงการปล่อยใหส้งัคมการวจิารณ์ตกต ่าต่อไป ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อาจ 

จะไม่เพยีงท าใหง้านศลิปะไม่สามารถเป็นสมบตัสิาธารณะ แตผ่ลงานกค็งตอ้งอยูใ่นหอคอยงาชา้งทีแ่มแ้ต่คนในวงการ 

ศลิปะเองกอ็าจจะไม่สามารถเอือ้มถงึเช่นกนั 

การสมัภาษณ์ศลิปินผูส้รำ้งเช่น อาจารย์อวบ สาณะเสน อาจารย์สาครนิทร์ เครอือ่อน คามนิ เลศิชยัประเสรฐิ กุล 

และฤกษ์ฤทธิ ์ตีระวาณิช ต่างยนืยนัว่าคนกลาง ไม่ว่าจะเป็นนักวจิารณ์หรอื ภัณฑารกัษ์ต่างมีส่วนส าคญัในการขบั 

เคลื่อนวงการศลิปะใหอ้อกสู่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม สิง่ทีน่่าสงัเกตกค็อืศลิปินส่วนใหญ่ทีก่ลุ่มผูว้จิยัได้สมัภาษณ์  นัน้

กลบัสะทอ้นแนวคดิทีว่่า นักวจิารณ์มหีน้าทีเ่ป็นเพยีงสื่อกลางทีจ่ะเชื่อมโยงและสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูร้บัเท่านัน้ แต่

ไม่ไดม้ผีลกระทบแต่อย่างใดต่อ การพฒันางานของตวัศลิปินเอง 

การสมัภาษณ์ผูร้บังำนศลิปะ กลุ่มผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ไดแ้บ่งกลุ่มในการศกึษา ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อศกึษา 

เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูร้บักบัผลงานศลิปะ และศกึษาว่ามปัีจจยัใดทีจ่ะเอือ้ให้ผูร้บัสามารถสรา้งประเดน็วจิารณ์ 

ผลงานศลิปะได ้

 

กลุ่มท่ี 1 ผูช้มในพื้นท่ีกรงุเทพฯ  

จากงานนิทรรศการ “รอยยิ้มสยาม: ศลิปะ+ศรทัธา+การเมือง+ความรกั” และการเสวนา “ข้างหลงั ภาพ...

กรุงเทพฯ 226” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้รบัประกอบด้วยศลิปิน อาจารย์ และนักศกึษา ศิลปะ  

พบว่าความรู้พื้นฐานส่วนบุคคลมีผลต่อการสร้างประเด็นในการวิจารณ์ เห็นได้จากในกรณีที่กลุ่มศิลปินอิสระ และ
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อาจารย์สอนศลิปะ  มีความสามารถในการอธบิายความคดิเห็นของตนเองได้อย่างมีระบบและสามารถแสดง  ทศันะ

วจิารณ์ที่กอปรด้วยหลกัวิชาและความเข้าใจในตัวผลงานได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล  อาจเป็นเพราะได้รบัการสัง่สม  

ประสบการณ์จากการสร้างสรรค์ผลงานและการ วิจารณ์ผลงานศิลปะของนักศึกษาในชัน้เรียนจึงมีความสามารถ  

วเิคราะหผ์ลงานไดใ้นระดบัลกึลงไป 

ขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษาศิลปะ ซึ่ งศึกษาอยู่ ในระดับระดับปริญญาโทก็มีความสามารถในการ  

วเิคราะหผ์ลงานในระดบักายภาพไดเ้ป็นอย่างดใีนระดบัหนึ่ง รวมทัง้มคีวามรูท้างดา้นประวตัศิาสตร์ศลิป์ทีม่ากพอที ่จะ

เขา้ใจความเป็นมาของงานศลิปะสมยัใหม่และศลิปะร่วมสมยัในประเทศไทย จงึท าใหก้ลุ่มนักศกึษาปรญิญาโทมกัจะ  

สามารถสรา้งประเดน็ในการวจิารณ์ไดด้กีว่านักศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 

 

กลุ่มท่ี 2 ผู้รบัในพื้นท่ีต่างจงัหวดั 

กลุ่มผู้วิจยัเลือกศึกษากลุ่มผู้ร ับในจังหวดัศรีษะเกษ และจังหวดัเชียงใหม่  โดยศึกษาเฉพาะผู้รบัที่เป็น 

ชาวบ้านในละแวกนัน้ กลุ่มผูว้จิยัพบว่า การสรา้งชุมชน The Land Foundation ของศลิปินมลีกัษณะทีเ่หลื่อมซ้อนกบั 

พืน้ที่ชุมชนชาวบ้าน กล่าวคอืศลิปินต้องการหาพื้นทีใ่นการสรา้งพื้นที่กลางที่อยู่นอกสถาบนัการศกึษา และเป็นพืน้ที่ 

เปิดในการใหศ้ลิปินจากทัว่ทุกมุมโลกสามารถมาปะทะสงัสรรค์ทางความคดิและเขา้มาใชช้วีติอยู่ในทีน่าแห่งนี้ได ้ สิง่ที่ 

น่าสงัเกตกค็อื ผูร้บัหรอืผูช้มทีอ่ยู่ในละแวกใกล้เคยีงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงของศลิปิน หากแต่เป็นผลพลอยไดใ้น 

ทีน่ี้ กล่าวคอื ผูช้มทีอ่ยู่ละแวกดงักล่าวไม่ใช่ผูช้มทีมุ่่งหมายจะไดค้วามรูท้างศลิปะ แต่การเรยีนรูศ้ลิปะเกดิขึน้เกดิจาก  

การสงัเกตการณ์ของชาวบ้านเอง การซึมซับศิลปะที่เกิดขึ้นจงึ เป็นไปโดยบงัเอิญ  เมื่อเปรยีบเทียบกบักรณีศกึษา 

โครงการแลกเปลีย่นศลิปินหญงินานาชาตใินพ านักประจ าประเทศไทย ครัง้ที ่1 ณ หมู่บ้านศลิปิน สถาบนัพฒันาศลิปะ 

เชงิธรรมชาตเิพื่อชุมชน (ไร่บุญบนัดาล) จงัหวดัศรษีะเกษ กลุ่มผูว้จิยัพบว่า กลุ่มผูร้บัทีเ่ป็นชาวบ้านมลีกัษณะตรงขา้ม 

จากผู้ชมที่ The Land Foundation ในแง่วตัถุประสงค์หลกัที่ต้องการกระตุ้นให้ชุมชนใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการ 

ยกระดบัจิตใจ ปัญญา และความคดิสร้างสรรค์ ผู้รบั ในไร่บุญบนัดาลจงึเป็นทัง้ผู้ใช้ศิลปะ ผู้สร้างศิลปะ ผู้รบัศิลปะ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มผูว้จิยัในสาขาทศันศลิป์ยงัไม่สามารถตอบได้ว่า จากการทีศ่ลิปะไดข้ยายขอบเขตไปอยู่ในพืน้ที่ ที่

เป็นสาธารณะมากขึน้  เขา้ใกลก้บัผูร้บัในเชงิกายภาพมากขึน้น้ีจะท าใหผู้ร้บัเกดิความเขา้ใจในศลิปะในระดบัลกึหรอื ไม่ 

และยงัไม่อาจพสิูจน์ได้ว่าการรบัศลิปะเป็นเวลานานจะท าให้ผู้รบัที่เป็นชาวบ้านสามารถเสพจนกระทัง่สร้างประเด็น  

วพิากษ์วจิารณ์ในเชงิศลิปะไดม้ากน้อยเพยีงใด   อย่างไรกต็าม  ในสงัคมไทยแต่เดมินัน้ศลิปะแนวประเพณีอาจถอืเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวติประจ าวนั และประสบการณ์ร่วมในสงัคม  (ซึ่งต่างจากศิลปะตะวนัตกที่มีจุดแยกตัวออกมาอยู่ใน  

แกเลอรีแ่ละพพิธิภณัฑศ์ลิปะ)  การน าศลิปะกลบัเขา้ไปสู่ชุมชนชาวบา้น  อาจท าใหเ้กดิผลทีน่่าสนใจ  ในระยะต่อไป 

 

3. ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการภาคแรก โครงการภาคสอง และโครงการ วิจยัภาคสาม 

โครงการวจิยั “การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาคที่1” มีความเชื่อว่าการวิจารณ์ 

สามารถสรา้งและกระตุน้ใหเ้กดิพลงัทางปัญญา ซึ่งจะท าให้ชวีติมคีุณค่าและเตม็ไปดว้ยความหมาย ผลของการวจิยัพบ 

ว่า คนไทยมคีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งงานวจิารณ์ที่มคีุณภาพได้  ดูได้จากบทความที่เขยีนโดยนักเขยีน / นัก 

วิจารณ์ไทยจ านวนทัง้สิ้น 30 บทความ อย่างไรก็ดี  ผู้วิจ ัยในโครงการภาคที่หนึ่งจ าเป็นต้องหาบทความจาก 

ต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมอีก 20 บทความ เพื่อเอามา อุดช่องว่างทางความรู้ที่นักวิชาการไทยยงัไม่มี นอกจากนี้ 



31/03/53  สาขาทศันศลิป์ 

 

107 

107 

ผลงานวจิยัทีอ่อกมายงัชีใ้หเ้หน็ว่าเศรษฐกจิทีต่กต ่าของประเทศส่งผลกระทบต่องานวจิารณ์อย่างเหน็ไดช้ดั เหน็ไดจ้าก

พืน้ทีข่องสื่อที่เคยมไีวใ้หก้บังานวจิารณ์ลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย นักวจิารณ์อสิระเริม่ต้องพึง่พาระบบ สถาบนั พรอ้ม

กนัน้ีสื่อเองกห็นัไปสู่สนิคา้ทางวฒันธรรมทีข่ายไดเ้พื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกจิของตวัเอง  

ในขณะที่ โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2” น าเอาผลทีไ่ด้ จาก

การวจิยัไปทดลองด้วยการน าเสนอผลงานการวจิารณ์ให้ออกสู่สาธารณะ ในการด าเนินการดงักล่าวนี้พบว่าผู้รบั การ

วจิารณ์ที่ไม่มคีวามรู้ด้านศลิปะไม่สามารถเชื่อมโยงความส าคญั และ ความสมัพนัธ์ระหว่างศลิปะและการวจิารณ์ได ้

อย่างไรกด็ ีส าหรบัผูท้ีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของการ วจิารณ์กป็ระกอบกจิการวจิารณ์ทีม่ลีกัษณะเป็นมุขปาฐะแทน  

โครงการวจิยัการวจิารณ์ในฐานะปรากฎการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้า้นสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ (ทัง้ภาคที่

หนึ่งและภาคทีส่อง) ต้องการศกึษาถงึลกัษณะของสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์เพื่อน ามาสกดัใหเ้กดิองคค์วามรู ้ทีเ่หมาะสม

กบัสงัคมไทย การวจิยัของทัง้โครงการภาค 1 และ ภาค 2 ไดต้อกย ้าผลการวจิยัทีว่่ารปูแบบของการ วจิารณ์ทีเ่ขม้แขง็

มากทีสุ่ด คอืการวจิารณ์แบบมุขปาฐะและวธิกีารศกึษาที่ใช ้ ได้แก่ การสมัภาษณ์  การตัง้ค าถาม  การจดักลุ่มเสวนา

ย่อยและการพดูคุยกบัชุมชน นอกจากนี้กลุ่มผู้วจิยัยงัไดข้ยายพืน้ทีใ่นการศกึษาจากพืน้ทีจ่รงิไปสู่ พืน้ทีเ่สมอืนในพืน้ที่

อินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าการศกึษาในพื้นที่หลงันี้จะยงัไม่สามารถสกดัความรู้ออกมาได้อย่างมี หลกัการที่ชดัเจน แต่ก็

เลง็เหน็ถงึศกัยภาพ ของพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตทีจ่ะกระตุน้ใหป้ระชาคมศลิปะทางปัญญาขยายวงขึน้  

การวจิยัในภาคปัจจุบนัจงึเป็นการต่อยอดดว้ยความพยายามทีจ่ะสกดัองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการเขา้ไป 

สงัเกตสงัคมศลิปะในพืน้ทีต่่างๆ  เพื่อหาวธิวีทิยาในการสรา้งประชาคมแห่งการวจิารณ์ ทีเ่ขม้แขง็มากขึน้ต่อไป ผูว้จิยั

ไดใ้ชว้ธิกีารศกึษาในแนวทางการลองผดิลองถูก กล่าวคอื ลองใชว้ธิกีาร เขา้ไปสงัเกตพืน้ทีแ่ละสถานการณ์ต่างๆ ทีอ่าจ

ปรากฏการวจิารณ์ในลกัษณะต่างๆ (ดงัมรีายละเอยีดในขอ้ 1.1 ของรายงานน้ี) ซึง่มผีลทัง้ทีต่รงความคาดหมายและไม่

ตรง  ดว้ยวธิกีารดงักล่าว  ท าใหก้ลุ่มผู ้วจิยัเหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์ร อนัน ามาซึง่ ความ

เขา้ใจในเรื่องประชาคม ศลิปะของไทย ลกัษณะสุนทรยีะในบรบิทของสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง  และสุดทา้ยลกัษณะ ของ

การวจิารณ์  พืน้ทีท่ีก่ารวจิารณ์เกดิ  รวมไปถงึปัจจยัทีก่ระตุ้นและไม่กระตุ้นใหเ้กดิการวจิารณ์เชงิคุณภาพในพืน้ที่ สื่อ 

และพืน้ทีส่าธารณะ    

  

4. สงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์ 

             ตามนัยส าคญัของค าว่า สงัคมศำสตร์กำรวจิำรณ์  ที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควชัระ ให้ค า 

อธบิายไวน้ัน้ สงัคมศาสตร์การวจิารณ์มจีุดเริม่ต้นจากการวจิารณ์ของนักวจิารณ์ที่ควรจะประเมนิคุณค่างานศลิปะใน 

ทางสุนทรยีะ และเชื่อมโยงตวังานไปสู่บรบิททางสงัคม  เพราะฉะนัน้ สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์คอื การพนิิจการวจิารณ์ 

ในลกัษณะที่สมัพนัธ์กบัสงัคม ซึ่งการวจิารณ์นัน้จะต้องมลีกัษณะเป็นการประกอบกิจอนัเป็นสาธารณะด้วย เพื่อที่จะ 

เป็นเสยีงแห่งมโนธรรมใหแ้ก่สงัคม และเพื่อพฒันาองคค์วามรูด้า้นสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์สาขาทศันศลิป์  ผูว้จิยัสาขา 

ทศันศลิป์จงึได้ท าการศกึษา ปรากฏการณ์ร่วมสมยัทัง้การสร้างงานศลิปะ และการวจิารณ์โดยการเขา้ไปสงัเกตพื้นที่  

กิจกรรมและบรบิทแวดล้อมต่างๆในสงัคมร่วมสมยั จากวธิกีารศกึษาดงักล่าว กลุ่มผู้วจิยัพบว่าประชาคมศิลปะเป็น 

ประชาคมแห่งการสรา้งสรรคซ์ึง่สามารถ แบ่งออกไดเ้ป็นสามลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

 ประชำคมศิลปะเชิงพำณิชย์ เป็นกลุ่มประชาคมที่มกัจะเน้นเป้าหมายเชงิการค้า หรอืเป้าหมาย ที่เน้นผล 

ประโยชน์ทีน่อกเหนือจากองค์ความรูท้างดา้นศลิปะเป็นส าคญั อาท ิเป้าหมายในการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร หรอื
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สถาบนั โดยมกัจะมตีวักลางอย่าง art dealer แกเลอรสิต ์หรอืภณัฑารกัษ์ที่ท างานเชื่อมโยงอยู่ระหว่างผูส้รา้ง และผูร้บั 

(ผูร้บัในแงน่ี้หมายถงึกลุ่มนักสะสมงานศลิปะ)  

 ประชำคมศลิปะเชงิควำมคดิ เป็นกลุ่มประชาคมที่มุ่งมองไปที่องค์ความรูท้างด้านศลิปะในระดบัลกึมากกว่า 

ผลประโยชน์ในเชงิการคา้  ซึ่งสมาชกิส่วนใหญ่มกัจะอยู่ภายใต้กรอบของสถาบนัการศกึษา อนัประกอบดว้ย อาจารย์  

สอนศลิปะ และนักศกึษาศลิปะ ผลงานศลิปะ คนกลาง และผูร้บั ซึ่งผูร้บัส่วน ใหญ่มกัจะเป็นสมาชกิในประชาคมศลิปะ  

เอง  

  อย่างไรกต็าม อนัทีจ่รงิสมาชกิทีอ่ยู่ในประชาคมทัง้สองไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่างแทจ้รงิ  และมกัจะ 

มภีาระหน้าทีเ่ชื่อมโยงและเหลื่อมซ้อนกนั ดงันัน้กลุ่มผูว้จิยัจงึขอเรยีกว่าประชำคมเหลือ่มซ้อน ซึ่งสมาชกิใน ประชาคม

กม็กัจะเป็นคนกลุ่มเดยีวกนัทีผ่ลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนตามแต่ละ โอกาสและปัจจยัแวดลอ้ม ดงันัน้กลุ่มผูว้จิยัจงึ ใชว้ธิกีาร

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มคนทีอ่ยู่ใน ประชาคมศลิปะทัง้สามกลุ่มนี้  และแบ่งพืน้ทีท่ีป่ระชาคมศลิปะ มกัจะปะทะ

สงัสรรคก์นัออกเป็นสอง ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

พื้นทีเ่ชงิพำณิชย์ คอืพื้นทีท่ี่มกีารน าศลิปะมารองรบัมติเิชงิพาณิชย์ที่อยู่ในรูปของการซื้อ/ขาย ผลงานศลิปะ 

โดยมเีป้าหมายหลกัอยู่ทีก่ลุ่มนักสะสมงานศลิปะและตลาดศลิปะสากล อาท ิสลีมแกเลอเรยี อาร์เดล หอศลิปะร่วมสมยั 

ถงัแกลเลอร ีหรอื 100 ตน้สนแกลเลอร ีเป็นตน้ หรอือยู่ในรปูของการเผย แพร่วฒันธรรมขององคก์รของรฐั และ เอกชน

ทีมุ่่งให้ความส าคญักบัสิ่งที่เรยีกว่า “ทุนทางวฒันธรรม” โดยการน าศลิปะร่วมสมยัมาบูรณาการร่วมกบัเรื่องอื่นๆ อีก

หลายมติ ิเช่น น าศลิปวฒันธรรมเขา้มาเป็น ตวัส่งเสรมิในเรื่องการท่องเทีย่วและสรา้งภาพลกัษณ์ของประเทศไทย  

พื้นทีเ่ชิงควำมคิด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษา และพื้นที่ที่ไม่หวังผลก าไร (non profit organization) 

วตัถุประสงคห์ลกัของพืน้ทีน่ี้คอืการเผยแพร่ความรูท้างดา้นศลิปะ เพราะเชื่อว่าศลิปะ คอื เครื่องมอืในการยกระดบัจติใจ 

ปัญญา และความคดิสรา้งสรรค ์โดยพืน้ทีป่ระเภทนี้มกัจะมดีว้ยกนัหลาย ลกัษณะ อาท ิพพิธิภณัฑ์ สถาบนัการศกึษา 

มลูนิธ ิ เป็นตน้  

รปูแบบของพื้นทีท่ ัง้สองเป็นเพยีงการจดัแบ่งทางกายภาพเท่านัน้ โดยกลุ่มผูว้จิยัแบ่งตามวตัถุประสงค์หลกั 

ของพืน้ที ่อย่างไรกต็าม เงื่อนไขทีเ่กดิขึน้กไ็ม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตวัว่าจะมแีต่ประชาคมศลิปะของตนเท่านัน้ที่เขา้มาใช้ 

พื้นที่ดงักล่าว ในทางกลบักนัพื้นที่ทัง้สองประเภทนี้กลบัมทีัง้ประชาคม ศลิปะเชงิพาณิชย์  และประชาคมศลิปะเชิง 

ความคดิเขา้มาใชง้านสลบัสบัเปลี่ยนกนัจนเกดิความเหลื่อมซ้อน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ของสมาชกิ

ทีเ่ขา้มาปฏสิมัพนัธใ์นพืน้ทีว่่าจะมุ่งเป้าหมายทางการคา้ หรอืมุ่งเป้าหมายทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง มากกว่ากนั   

อนึ่ง  นอกเหนือไปจากบทบาทของกลุ่มผู้วิจยัในฐานะนักวิจยัที่ท าหน้าที่เป็นผู้สงัเกต  เก็บข้อมูล  และ 

วเิคราะหค์วามเคลื่อนไหวและพฒันาการของการวจิารณ์แล้ว  กลุ่มผูว้จิยักเ็ป็นกลุ่มคนทีโ่คจรอยู่ในประชาคมศลิปะอยู่ 

แล้ว   กล่าวคอื  กลุ่มผูว้จิยัมบีทบาทเป็นอาจารย์  ศลิปิน  และผูเ้สพ งานศลิปะ  ซึ่งในแต่ละบทบาท  กลุ่มผูว้จิยักย็งั 

ต้องมหีน้าทีห่ลากหลาย  เช่น  เมื่อสวมบทบาทเป็นอาจารย์ กต็้องท าหน้าทีป่ระเมนิคุณค่าและวจิารณ์ ผลงานศลิปะ 

ของนักศึกษาในลกัษณะที่ส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์    นอกจากนี้ ก็ยังต้องท าหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ 

ทางดา้นวชิาการกบันักศกึษา และในบางครัง้ยงัต้องจดักจิกรรมทางการศกึษาใหก้บัองค์กรทีท่ างานอยู่ดว้ย ในขณะที่  

สวมบทบาทเป็นศลิปิน  ก็ต้องท าหน้าที่สื่อสารกับคนดูและคนกลาง  เช่นเจ้าของทุน  ภณัฑรกัษ์  สื่อ รวมถึงรบัค า 

วจิารณ์จากคนดูและสาธารณชนด้วย   จะเห็นได้ว่าบทบาทและหน้าที่หลากหลายส่งผลให้กลุ่มผู้วิจยัต้องท างาน 
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ร่วมกบัคนหลายอาชพีในวงการทศันศลิป์อยู่แล้ว  จงึท าให้กลุ่มผูว้จิยัเห็นภาพประชาคมศลิปะ  และสามารถแยกแยะ 

ลกัษณะเฉพาะของประชาคมศลิปะไดช้ดัเจนขึน้  

 

กลไกท่ีส่งผลให้เกิดสงัคมการวิจารณ์  

กลุ่มผูว้จิยัไดส้รุปประเดน็เรื่องกลไกทีส่่งผลใหเ้กดิสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ในสาขาทศันศลิป์ ดงั ต่อไปนี้ 

4.1 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูส้รำ้งและผูร้บั / ผูว้จิำรณ์/ งำนศลิปะ 

 จากความผนัแปรของงานศลิปะในหลายรูปแบบ มกีารผสมผสานเทคนิควธิกีารจากหลากสาขา โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ในช่วงเวลาปัจจุบนัที่ศลิปะแนว installation, performance, relational art และ new media art ถูกยกให้เป็น 

กลายเป็นศิลปะกระแสหลกัจงึท าให้บทบาทของศลิปินได้ถูกแปรเปลี่ยนไปจากผู้สร้างที่ใช้พลงัฝีมือเป็นหลกัและใช ้

ปัญญาในการสร้างสรรค์ด้วยในการสร้างผลงานศลิปะ อย่าง จติรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ กลายมาเป็น  

ผูส้รา้งทีเ่น้นการใชปั้ญญาและการสรา้งสรรค ์ไม่เพยีงเท่านัน้ ศลิปินยงัก้าวขา้มผ่าน เสน้พรมแดนศลิปวตัถุ ทีส่รา้งงาน

แบบขนบเดิมไปสู่การสร้างงาน ที่อยู่ในรูปของการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่ วมระหว่างผู้สร้างกับผู้ร ับที่เรียกกันว่า 

“participatory art” อาท ิผลงาน “ผดัไทย” ของฤกษ์ฤทธิ ์หรอื “ทีน่า” ของอาจารยส์าครนิทร ์เครอือ่อน ผลงานเหล่าน้ีได้ 

ท าให้เส้นแบ่งระหว่างผู้สร้างกบัผูร้บัคลุมเครอื และผู้รบัมคีวามส าคญัมากขึ้น พวกเขาไม่ได้มบีทบาทเพียงเป็นผู้รบั 

อย่างเดยีวอกีต่อไป อย่างไรกต็าม สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ดูเหมอืนว่าจะเป็นไดเ้พยีงเกมทีก่ลุ่มผู ้สรา้งเท่านัน้ทีส่ามารถ 

เขา้ใจ แต่ผูร้บัทีด่เูหมอืนว่าจะไดร้บับทบาทแทบจะเทยีบเท่ากบัศลิปินกลบัไม่ได้เขา้ใจในเกมทีบ่ญัญตัขิึน้โดยกลุ่มของ 

ศลิปินเลย เมื่อกลุ่มผู้รบัที่เป็นมหาชนไม่สามารถเชื่อมตวัเองกบั ผลงานศลิปะ และไม่สามารถประเมนิคุณค่าผลงาน  

ของ ศลิปินได้ จงึเป็นหน้าที่ของคนกลางอย่างนักวจิารณ์ที่ต้องอธบิายคุณค่าทางสุนทรยีะและประเมนิคุณค่าผลงาน 

ศลิปะ และเผยแพร่องคค์วามรูเ้หล่านัน้ออกสู่สาธารณะ 

 

4.2 บทบำทของตวักลำง 

ในปัจจุบนัภณัฑารกัษ์ถือไดว้่าเป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าให้เกดิความเขา้ใจในเรื่องสงัคมศาสตร์ การวจิารณ์ 

ดว้ยเหตุนี้กลุ่มผูว้จิยัจงึไดท้ าการสบืคน้และพยายามท าความเขา้ใจบทบาทของตวักลางดงักล่าวดว้ยการสมัภาษณ์ การ 

จดัสมัมนา และเขา้ร่วมการเสวนาเพื่อท าความเขา้ใจบทบาทและหน้าทีข่องตวักลางใหม่นี้  ผลจากการวจิยัไดช้ีใ้ห้ เหน็

ว่า ภณัฑารกัษ์เป็นตวักลางที่มบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ใน การก าหนดทศิทางของศลิปะร่วมสมยัของไทย โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่เป็นผูส้รา้งประเดน็ในนิทรรศการศลิปะ คดัเลอืกผลงานของศลิปิน รวมทัง้การอธบิายใหเ้หน็ว่าผลงานศลิปิน ที่

น าเสนอนัน้มคีุณค่าและม ีนัยทีส่ าคญัต่อสงัคมอย่างไร   อย่างไรก็ตาม จากผลของการวจิยัพบว่าภณัฑารกัษ์ยงั ไม่

สามารถท าหน้าทีข่องตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร สบืเนื่องจากภณัฑารกัษ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนิน บทบาท

ของตนเองไดอ้ย่างอสิระ ต้องพึง่พาอาศยัสถาบนั หรอืตอ้งอยู่ภายใตส้งักดัองคก์ร หรอื แมแ้ต่ภณัฑารกัษ์ อสิระเอง ใน

บางครัง้กจ็ าเป็นต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบับรบิทของสงัคมดว้ยการท าโครงการตามใบสัง่ (invisible force) จากกลุ่มเจา้ของ

ทุน จนในบางครัง้กม็ผีลท าใหเ้น้ือหาหรอื เป้าหมายในงานเผยแพร่ผลงานศลิปะตอ้งลดความเขม้ขน้ลง จนภณัฑารกัษ์

เองกลายเป็นเพยีง เครื่องมอืในการรองรบัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของสถาบนัและองคก์รเท่านัน้  

นอกจากภัณฑารกัษ์ที่เป็นผู้ก าหนดทิศทางของศิลปะดังที่ก ล่าวไว้ข้างต้น กรรมการตัดสินการประกวด 

ผลงานศลิปะก็เป็นอีกตวักลางหนึ่งที่มบีทบาทหน้าที่บางประการที่ใกล้เคยีงกนั  โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทในการ 
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ประเมนิคุณค่าและคดัเลอืกผลงานศลิปะทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากคณะกรรมการว่า มคีวามสมบูรณ์ในเชงิสุนทรยีศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดของงานประกวดนัน้ๆ  โดยผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บักค็อืชื่อเสยีงและเงนิรางวลั ดว้ยเหตุนี้เวทกีาร 

ประกวดต่างๆ จงึเป็นเวททีี่ดงึดูดให้ศลิปินรุ่นเยาว์ (ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะเป็นนักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา) และศลิปิน 

อสิระจ านวนมากเขา้มาประชนัฝีมอื กนั ด้วยเหตุนี้เวทกีารประกวดจงึไม่ไดแ้ตกต่างไปจากงานนิทรรศการทีต่้องผ่าน  

กระบวนการคดัเลอืก โดยภณัฑารกัษ์คงปฏเิสธไม่ไดว้่าเวทกีารประกวดเป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดโอกาสใหศ้ลิปินไดส้รา้ง สรรค์

ผลงาน และเผยแพร่ผลงานของตนสู่สาธารณะ แต่การตดัสนิของคณะกรรมการ (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลประจ า ทีเ่ป็น

ผูท้รงคุณวุฒใินวงการศลิปะ) ก็มอีทิธพิลอย่างมากต่อแนวทางการสร้างสรรค์ของศลิปิน ทัง้ในทางตรงและทาง อ้อม 

ทางตรงก็คือ ศิลปินส่วนใหญ่จะพยายามท างานตามแนวทางที่คิดว่าจะถูกตา ต้องใจกรรมการ ทางอ้อมก็คือเมื่อ 

คณะกรรมการตัดสินให้รางวัลแก่ศิลปินคนใด ศิลปินคนอื่นๆ ก็มักจะ ปรับรูปแบบผลงานของตนให้มีลักษณะ  

เช่นเดยีวกบัผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั นอกจากนี้ ปัญหาที่พบอกีประการ หนึ่งกค็อื การมคีณะกรรมการทีไ่ม่มคีวามหลากหลาย 

กล่าวคอืคณะกรรมการทีต่ดัสนิและประเมนิค่า งานศลิปะมกัจะเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มเดมิๆ ทีท่ าการตดัสนิงานประกวด  

หลายงานพรอ้มๆ กนั ขอ้มลูดงักล่าวนี้ไดร้บัการยนืยนัจากค าใหส้มัภาษณ์ของอาจารยอ์วบ สาณะเสน ทีไ่ดแ้สดง ความ 

คดิเห็นว่า “เด็ก (ศลิปิน) เปลีย่นทุกวนั  แต่กรรมกำรไม่เปลีย่น” ลกัษณะดงักล่าวไม่เพยีงแต่ส่งผลต่อการพฒันางาน 

ศลิปะในเวทกีารประกวดเท่านัน้ แต่สภาวการณ์ทีเ่กดิขึ้นยงัส่งผลต่อสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ดว้ยเช่นเดยีวกนั เพราะ 

สิง่ทีก่ระตุ้นใหเ้กดิการวจิารณ์กลบัไม่ใช่ตวังานศลิปะ แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมและดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 

หรอืบรบิทแวดลอ้มทีไ่ม่เกี่ยวกบังานศลิปะ นอกจากนี้ปัญหาดงักล่าวทีเ่รื้อรงัมานาน จนอาจท าใหน้ักวจิารณ์ส่วนใหญ่ 

ไม่อยากทีจ่ะท าการวจิารณ์อกีต่อไปนัน้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ เกดิความเคยชนิและมองไม่เหน็ทางออกของปัญหา หาก 

ผูจ้ดัการประกวดหรอืเจา้ของทุนไม่ค านึงว่านี่ คอืปัญหา และไม่มกีารปรบัเปลีย่นกลุ่มคณะกรรมการตดัสนิงานประกวด 

เพื่อใหเ้กดิความหลากหลายใน การสรา้งสรรคง์าน 

อน่ึง ขอ้มูลทีก่ลุ่มผูว้จิยัไดร้บัจากการเสวนาและสมัมนายงับ่งชีใ้หเ้หน็ว่า เจ้าของทุนหรอื สถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กบัศลิปะไดก้ลายเป็นตวัแปรส าคญัทีเ่ขา้มามอี านาจอย่างมากในวงการทศันศลิป์ ปัจจุบนั บางครัง้มกีารแทรกแซงทาง 

ดา้นความคดิและก าหนดทศิทางทีก่ลุ่มทุนตอ้งการผา่นคนกลาง อย่างภณัฑารกัษ์หรอืคณะกรรมการตดัสนิงานประกวด 

ดว้ยการก าหนดเรื่อง (subject) และ แนวเรื่อง (theme) ของนิทรรศการที่สอดคล้องกบัการท างานของกลุ่มทุน ยิง่ไป 

กว่านัน้ บางครัง้กลุ่มทุนยงัท าหน้าทีค่ดัเลอืกศลิปินบางคนและผลงานศลิปะบางชิ้นอีกดว้ย  ด้วยเหตุนี้  การเผยแพร่ 

งานศลิปะทีค่วรจะมเีน้ือหาเขม้ขน้กถ็ูกแปรรปูไปเป็นธรุกจิภายใตร้ะบบทนุนิยมทีม่เีรื่องของการตลาด (marketing) เป็น 

เป้าหมายหลกั  การทีก่ลุ่มผูใ้หทุ้นเขา้มาแทรกมากเกนิไปนี้อาจท าใหง้านศลิปะกลายเป็นสนิคา้มากกว่าจะเป็นอาหาร 

ทางปัญญาอย่างที่ศลิปะควรจะเป็น และเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อคา้คนกลางที่มคีวาม จดัเจนในการตลาดเขา้มาหา  

ก าไรจาก การซื้อขายงานศิลปะอันรวมถึงการปั ่นราคาผลงาน จนอาจสร้างความเข้าใจผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

สุนทรยีศาสตรข์องทศันศลิป์ได ้ดงันัน้ ในบางกรณีการตลาดจงึกลบัเป็นอุปสรรคขดัขวางปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้รา้งกบั 

ผู้รบั เพราะการรบังานศลิปะหาได้ตัง้อยู่บนรากฐานของความรกังานศลิปะอีกต่อไปไม่  ดงันัน้จงึเป็นหน้าที่ของ นัก

วจิารณ์ทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจและส่งผ่านองคค์วามรู ้และเชื่อมโยงระหว่างผูช้มกบัศลิปะใหไ้ด ้เพื่อใหม้หาชนเกดิ ความ

รูเ้ท่าทนัและสามารถประเมนิคุณค่าผลงานศลิปะไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนี้นักวจิารณ์จะตอ้งมคีวามหนักแน่น และยดึมัน่

ใน พนัธกจิที่มตี่อสงัคม (social commitment) ในการปลุกสญัชาตญาณใฝ่ดขีองมนุษย์ด้วยการท าให้การ วจิารณ์ที่มี

คุณภาพนัน้เป็นกจิสาธารณะ   
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จะเหน็ไดว้่าคนกลางทัง้นักวจิารณ์และภณัฑารกัษ์ทีม่คีวามรูแ้ละจรยิธรรมยงัเป็นความตอ้งการ และความ 

จ าเป็นของประชาคมศลิปะไทย เพราะหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง การส่งผ่านความรูท้ีเ่ป่ียมทัง้พลงัและคุณภาพคง เป็น

เพยีงมโนภาพในอุดมคตทิีน่ักวชิาการใฝ่ฝัน และไมม่วีนัไปถงึมอืของมหาชนได ้ ซึง่ดเูหมอืนว่านี้คอืสภาวการณ์ ทีก่ าลงั

เป็นปัญหา “ร่วมสมยั” ทีป่ระชาคมศลิปะของไทยก าลงัเผชญิอยู่ 

 

4.3 กำรตลำด/สือ่ประชำสมัพนัธ ์

4.3.1 อทิธพิลทีม่ผีลต่อการสรา้งงานศลิปะ การรบังานศลิปะ และการวจิารณ์ 

จากการเกบ็ขอ้มูล กลุ่มผูว้จิยัพบว่าปัจจุบนัการตลาดแบบประชาคมเชงิพาณิชย์มบีทบาทในสงัคมศลิปะร่วม 

สมยัสงูขึน้ จงึท าใหก้ารมุ่งเน้นซื้อขายผลงานกลายมาเป็นเป้าหมายหนึ่งในวงการศลิปะ จนในบางครัง้ผลงานทีถู่กซื้อ/ 

ขายจงึมทีัง้ที่เป็นผลงานตามใบสัง่ หรอืผลงานที่ก าลงัโด่งดงั ซึ่งความ โด่งดงันี้อาจไม่สามารถยนืยนัไดถ้ึงความเป็น  

ผลงานทีด่มีคีุณภาพ นักสะสมงานศลิปะ (collector)  ส่วนใหญ่มกัจะซื้อผ่านการจดัการของผูจ้ดัการศลิปะ (art dealer) 

ดว้ยวตัถุประสงค์ในการซื้อผลงานของศลิปินทีแ่ตกต่างกนัออกไปคอื เป็นทัง้การเกบ็สะสมงานศลิปะเพื่อเกง็ก าไร และ 

การเก็บสะสมที่เกดิจากความชื่นชมเพื่อเป็น collection ส่วนตวั อย่างไรก็ตามคงปฏเิสธไม่ไดว้่าการสะสมผลงาน ใน 

ดา้นหนึ่งกน็ับว่ามผีลดตี่อศลิปินไม่น้อย ในแง่ของการสนับสนุนใหศ้ลิปินมรีายไดเ้พื่อน าไปสรา้งงานทีต่้องการน เสนอ 

อย่างแทจ้รงิ ดงัเช่นทีธ่วชัชยั สมคง บรรณาธกิารนิตยสาร Fine art เคยเปิดประเด็นนี้ไวใ้นการเสวนา “ทศิทางศลิปะ 

ร่วมสมัยในไทย” ว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ทัง้ศิลปิน กลุ่มนักสะสม และผู้เสพงานศิลปะควรปรับเปลี่ยนทัศนะเชิง 

วฒันธรรมในอดตี เพราะปัจจุบนัศลิปินมกีารสรา้งสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบเปลี่ยนไป ศลิปินจงึต้องการปัจจยัทางการ 

เงนิในการสรา้งงานอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ศลิปินจ านวนไม่น้อยจงึต้องพึ่งนักสะสมงาน และเกดิการปรบัตวัในการสรา้ง 

ผลงาน ในบางครัง้เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อความต้องการของตลาด และจากบทสมัภาษณ์ของเฉลมิชยั โฆษิตพิพตัน์ กไ็ด้

ยนืยนัถงึความจ าเป็นที่ศลิปินควรจะปรบัตวัเพื่อที่จะสามารถอยู่รอดในสงัคมปัจจุบนัทีม่กีารแข่งขนัทีสู่งขึน้ใหไ้ด ้โดย

ศลิปินไม่ เพยีงแต่มหีน้าทีใ่นการสรา้งงานศลิปะเพยีงอย่างเดยีว อกีต่อไป แต่ศลิปินจ าเป็นต้องศกึษาผูเ้สพและผู้ ซื้อ

งานศิลปะ และวางแผน 'การตลาด' ให้กบัผลงานของตนเอง เพื่อที่จะให้ศิลปินสามารถอยู่ได้ด้วยการท างานศลิปะ 

อย่างไรก็ตามในทศันะของกลุ่มผู้วจิยัแล้ว 'จรรยาบรรณของศิลปิน' เป็นสิง่ส าคญัที่ต้องรกัษาไว้ เพราะนัน่คอืสิง่ ที่

ก าหนดความยัง่ยืนของอนาคตในการเป็นศิลปิน แนวคิดดงักล่าวสอดคล้องกับอาจารย์อวบ สาณะเสน ที่เคยได้ให้ 

สมัภาษณ์ไว้ว่า การที่ศิลปินขายงานศิลปะไม่ถือว่ามีความผิด แต่การไม่มีจรรยาบรรณต่อผลงานต่างหากที่ เป็น 

ความผดิ  เพราะจรรยาบรรณของความเป็นศลิปินนัน้เป็น สิง่ส าคญัที่สุด ศลิปินจะต้องสรา้งผลงานที่มคีุณภาพอย่าง 

สุดฝีมอื 

ในอกีดา้นหนึ่ง แมว้่าการซื้อขายผลงานจะเป็นการช่วยสนับสนุนศลิปินใหส้ามารถด ารงชพีไดด้ว้ยผลงาน ของ

ตน แต่การสะสมงานที่เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนัน้ก็ดูจะเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการสร้างงานวิจารณ์และค้านกับ 

เป้าหมายของการวจิารณ์ทีเ่น้นภารกจิในการท าให้องค์ความรูท้ีซ่่อนอยู่ภายในงานศลิปะกลายเป็นสมบตัสิาธารณะที่ 

มหาชนสามารถชื่นชมและเรยีนรู้ได ้แต่การสะสมงานศลิปะไวเ้พื่อเป็นสมบตัส่ิวนตวัหรอืเพื่อเกง็ก าไรนัน้หาไดม้ไีวเ้พื่อ 

มหาชนอย่างแท้จรงิไม่ เนื่องจากการสะสมที่เกิดขึ้นมกัจะเป็นการผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนความเป็นเจา้ของอยู่ในกลุ่ม 

แคบๆ โดยทีม่หาชนไม่มโีอกาสได ้ชื่นชมผลงานศลิปะนัน้ๆ เมื่อผลงานไม่ไดถู้กเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ การวจิารณ์ ที่

ควรจะเป็นกจิสาธารณะกไ็ม่สามารถจะเกดิขึน้ไดเ้ช่นกนั ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างมากทีเ่หล่านักสะสมงานศลิปะควรจะ น า
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ผลงานทีส่ะสมไวม้าจดัแสดงนิทรรศการอกีครัง้ (reexhibition) เพื่อเผยแพร่ผลงานศลิปะแบ่งปันความรู้และเปิด โอกาส

ใหม้หาชนไดซ้มึซบัผลงานศลิปะทีม่คีุณภาพเหล่านัน้ เพราะนิทรรศการดงักล่าวอาจท าใหเ้กดิสงัคมแห่งการ วจิารณ์ที่

คกึคกัได ้อาท ินิทรรศการศลิปะสรา้งสรรคจ์ากนักสะสม ณ หอศลิป์สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิฯ์ พระบรม ราชนิีนาถ /  4 

ทศวรรษศลิปะร่วมสมยัไทย ('ทสิโก้' บรษิทั เงนิทุนแห่งแรกในประเทศไทย อาคารบุญมติร) หรอืการที่ ศลิปินรุ่นใหญ่

น าผลงานของตนเองมาจดั แสดงนิทรรศการประมวลผลงานยอ้นหลงั (retrospective) เช่น อาจารยอ์วบ สาณะเสน ณ 

หอศลิป์ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิฯ์ พระบรมราชนิีนาถ เป็นตน้ 

 

 4.3.2 สื่อประชาสมัพนัธ ์

  ผู้วจิยัใช้กรณีศกึษาจากพื้นที่หอศลิปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร ในนิทรรศการ “รอยยิ้มสยามฯ” 

และนิทรรศการ “กรุงเทพฯ 226” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ได้รบัการสนับสนุนและจดัการ โดยหน่วยงานของรฐั ข้อมูลที่

สบืค้นได้บ่งชี้ว่า รฐัมีนโยบายในการใช้ศิลปะร่วมสมยัเป็นเครื่องมอืในการสร้างตราสญัลกัษณ์การค้า (brand) และ 

ประชาสมัพนัธ์อุตสาหกรรมวฒันธรรมไทย และใช้เสยีงมหาชนเป็นตวัชี้วดัความนิยมที่มกัจะเน้นหนักไปในทางเชงิ 

ปรมิาณมากกว่าเชงิคุณภาพ เหน็ไดจ้ากการโหมโฆษณาประชาสมัพนัธ ์โดยใชส้ื่อทุกรปูแบบอาท ิสื่อสิง่พมิพ ์แผ่นป้าย

ประกาศขนาดใหญ่ (Billboard) เพื่อกระตุน้ใหม้หาชนเกดิความสนใจและเกดิความเขา้ใจว่านิทรรศการครัง้นี้เป็นงาน ที่

มคีุณภาพดว้ยการน าผลงานศลิปินต่างชาตทิีม่ชีื่อเสยีงมาเป็นจุดขาย แต่ผลงานของศลิปินต่างชาตหิาไดม้ ีความสมัพนัธ์

กบัแนวความคดิหลกัในการจดันิทรรศการไม่ 

 

 4.4 ลกัษณะของสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ 

สิง่ที่กลุ่มผู้วิจยัได้ค้นพบจากสบืค้นข้อมูล  คอื การวิจารณ์ที่มีคุณภาพส่วนใหญ่ยงัอยู่ในหมู่ผู้ปฏิบตัิ ซึ่งม ี

ปรากฏใหเ้หน็อยู่ 3 ลกัษณะ กล่าวคอืการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ การวจิารณ์แบบลายลกัษณ์ และการวจิารณ์ที่ปรากฏ  

ในพื้นที่อินเทอร์เน็ต (ในแบบหลงันี้ รูปแบบของการวจิารณ์มกัจะมีการผสมผสานระหว่างมุขปาฐะกับลายลกัษณ์ 

กล่าวคือ เป็นการใช้ภาษาที่ง่ายเหมือนกับพูดคุย แต่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน่เอง) อย่างไรก็ตาม การ 

วจิารณ์แบบมุขปาฐะที่เกดิขึน้กค็งต้องยอมรบัว่ายงัไม่เป็นกจิสาธารณะ และมลีกัษณะแบบปลายปิดมากกว่า กล่าวคอื 

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ในสงัคมศิลปะยงัคงเป็นความรู้ที่วนเวยีนอยู่ภายในกลุ่มของตนเท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นประชาคม 

ศลิปะเชงิความคดิ หรอื ประชาคมศลิปะเชงิพาณิชย์ทีม่กัจะมกีารเหลื่อมซ้อนกนัตามเหตุผลทีใ่หไ้วข้า้งต้น มกีารรวม 

ตวัอย่างหลวมๆ พูดคุยวพิากษ์วจิารณ์กนัในประชาคมและขา้มประชาคมไปมา ขึ้นอยู่กบัโอกาสและมกัจะเกดิขึ้นได ้

ตลอดเวลา ทัง้ในสถานทีแ่สดงงาน โต๊ะอาหาร งานเสวนา งานสมัมนา และในชัน้เรยีนศลิปะ เป็นตน้ หากเป็นการรวม 

ตวักนันอกชัน้เรยีน เนื้อหาในการถกเถยีงมกัจะเป็นประเดน็ทีส่มาชกิในกลุ่มมคีวามสนใจในหวัขอ้เดยีวกนั (ผูร้บัหรอื ผู้

ร่วมในวงสนทนาในการวจิารณ์มกัเป็นผูท้ีม่คีวามใคร่รู ้และให ้ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจศลิปะในเชงิลกึ) ดงันัน้

เน้ือหาทีเ่กดิจากการวจิารณ์จงึมคีวามเขม้ขน้อย่างเหน็ไดช้ดั อาท ิการวจิารณ์ในเชงิเนื้อหาของผลงานทีศ่ลิปิน น าเสนอ

เทคนิคในการสรา้งสรรค์ และบรบิทแวดล้อมของสงัคมศลิปะ ณ ขณะนัน้ และถ้าเป็นผลงานในระดบัชาติ ประเด็นที่

มกัจะเป็นทีว่พิากษ์วจิารณ์ในขนบมขุปาฐะนี้มกัจะเลยไปถงึความเหมาะสมในการคดัเลอืกศลิปิน หรอืการให ้รางวลั แก่

ผลงานของศลิปิน อย่างไรกต็าม หากเป็นการถกเถยีงทีเ่กดิขึน้แบบเฉพาะกลุ่มการวจิารณ์ในครัง้นัน้ มกัจะ ไม่มศีลิปิน

เจา้ของผลงานอยู่ร่วมด้วย และผูว้จิารณ์กจ็ะไม่น าประเดน็ดงักล่าวไปท าเป็นลายลกัษณ์เพื่อเผยแพร่ในสื่อ สาธารณะ 
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ตัวอย่างเช่น งานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ นิทรรศการรอยยิ้มสยาม นิทรรศการกรุงเทพฯ 226 หรืองาน 

นิทรรศการเวนิซ เบยีนนาเล่ ครัง้ที่ 4 ของศาลาไทย เป็นต้น แต่ถ้าการถกเถียงดงักล่าวนัน้อยู่ในรูปของเสวนา หรอื 

สมัมนาเชงิวชิาการ ผลของการถกเถยีง แลกเปลี่ยนความคดิกม็กัจะถูกบนัทกึใหอ้ยู่ในรูปของรายงานมากกว่าทีจ่ะน า 

ไปเผยแพร่ต่อในสื่อสิง่พมิพท์ัว่ไป  

 ในส่วนของการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์ ดูเหมอืนว่างานเขยีนที่ปรากฏและพบบ่อยมกัเป็นการเขยีนข่าวเพื่อ 

ประชาสมัพนัธ์และแนะน านิทรรศการศลิปะ งานเขยีนในลกัษณะนี้เป็นเพยีงการให้ขอ้มูล ชัน้ต้น  คอื  ศลิปินเป็นใคร  

แสดงที่ไหน  แนวความคดิเป็นอย่างไร  และใชเ้ทคนิคอะไร เป็นต้น งานเขยีนประเภทนี้จงึท าหน้าที่ในการเผยแพร่ 

งานศลิปะไปใหถ้งึสาธารณะชน และในบางครัง้กม็นีัยของ การตอบโจทย์เจา้ของทุนผูส้นับสนุนใหน้ิทรรศการนี้เกดิขึน้ 

และอาจรวมไปถึงการกระตุ้นใหเ้กิดการซื้อ ขายแลกเปลี่ยนในเรื่อง ownership ของผลงานศลิปะ อย่างไรก็ตาม งาน

เขยีน วจิารณ์ในเชงิลกึนัน้ก็ยงั มปีรากฏในสื่อสิง่พิมพ์อยู่บ้าง อาท ิหนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลมัน์ จุดประกาย 

นิตยสาร art 4d หรอืนิตยสาร Fine art  ทว่างานวจิารณ์ทีม่คีุณภาพส่วนใหญ่มกัจะปรากฏอยู่ในสื่อสิง่พมิพท์ีม่อี่านกนั 

อยู่ในกลุ่มเลก็ๆเฉพาะกลุ่ม เช่น สูจบิตัรประกอบนิทรรศการที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัวงการศลิปะโดยตรง หรอืนิตยสาร  ที่

เน้นการน าเสนอเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศลิปะหลากสาขาเป็นหลกั อาท ินิตยสารอ่ำน และ นิตยสารวภิำษำ เนื้อความที ่

ปรากฏในนิตยสารเหล่านี้มกัจะมีเนื้อหาสาระในเชงิลกึที่น ามาขบคิดต่อได้เสมอ จากผลของการวจิยัพบว่าแม้งาน 

วจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์จะมน้ีอยเมื่อเทยีบกบัอตัราส่วนของงานนิทรรศการทีเ่กดิขึน้ในสงัคมศลิปะของเมอืงไทยกต็าม 

แต่พืน้ทีด่งักล่าวกย็งัเป็นความหวงัส าคญัทีจ่ะ ช่วยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องคค์วามรูเ้กีย่วกบัศลิปะใหก้วา้งออกไป  

ในส่วนของพืน้ทีใ่นอนิเทอรเ์น็ต  กลุ่มผูว้จิยัพบว่าอนิเทอร์เน็ตเป็นสื่อทีน่่าสนใจ  และน่าจะเป็นก าลงัส าคญั ที่

จะช่วยขยายพืน้ทีข่องการวจิารณ์ใหก้ว้างออกไปได ้กลุ่มผู้วจิยัเลอืกส ารวจการวจิารณ์ในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัเรื่องของ 

ทศันศลิป์โดยเฉพาะ ซึง่สรุปลกัษณะและความส าคญัของพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต ไดเ้ป็นสองประเดน็ดงัต่อไปนี้    

ประเดน็ทีห่นึ่ง พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตในปัจจุบนัท าหน้าทีเ่ป็นเสมอืน “คลงัความรู”้ ทีร่วบรวมขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกบั

วงการศลิปะของไทยและต่างประเทศเอาไว้ และยงัท าหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนขยาย (extension) ที่ช่วยกระจาย ขอ้มูล

ดงักล่าว อาทิ ข่าวสาร บทความ บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ รายงานการ เสวนา สมัมนา ภาพผลงานศิลปะ หรือ  

แมก้ระทัง่คลปิวดิโีออาร์ต ออกไปสู่สาธารณชนได้อย่างรวดเรว็ และฉับไว อย่างไรกต็าม แมว้่าผลงานที่ปรากฏในสื่อ 

อนิเทอรเ์น็ตนัน้จะไม่ใช่งานศลิปะต้นแบบกต็าม แต่ กป็ฏเิสธไม่ไดว้่าพืน้ทีด่งักล่าวกช็่วยเปิดโอกาสใหม้หาชนสามารถ 

เขา้ถงึงานศลิปะไดง้่ายขึน้กว่าในอดตี  จากคุณลกัษณะพเิศษดงักล่าวท าใหพ้ืน้ทีอ่นิเทอร์เน็ตกลายเป็นพืน้ทีท่างเลอืก 

ที่สามารถตอบสนองวตัถุประสงค์ของทัง้ประชาคมศลิปะเชงิพาณิชย์และประชาคมศลิปะเชงิความคดิได้เป็นอย่างด ี

กล่าวคอื ส าหรบัทัง้สองประชาคม อนิเทอรเ์น็ตไดก้ลายเป็นเครื่องมอืส าคญัทีช่่วยประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ขอ้มลู ขา่วสาร 

และความรูท้างศลิปะต่างๆ ใหถ้งึมวลชน ซึ่งทัง้หมดนี้มกัจะอยู่ในรูปของการ review และ preview เนื้อความของข่าว 

มกัจะมกีารน าเสนอนิทรรศการในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั กล่าวคอืเป็นการเขยีนข่าวโดยทีเ่นื้อหามไิดแ้ตกต่างไปจาก 

ทีม่าของแหล่งข่าวแต่อย่างใด  นอกจากนี้ อนิเทอร์เน็ตยงักลายเป็นพืน้ทีท่ีน่ักท่องอนิเทอร์เน็ตน าเอาบทวจิารณ์ทีเ่คย 

ปรากฏอยู่ในสื่อสิง่พมิพ ์หรอืบทความวชิาการทางสาขาทศันศลิป์มาเผยแพร่เช่นกนั แมว้่าการน ามาเผยแพร่บางครัง้จะ 

ไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงให้ความรู้กับมหาชนเท่านัน้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการ 

ประชาสมัพนัธ์ตนเอง องค์กรของตน ศลิปินในสงักดัสถาบนัการศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน หรอืแม้กระทัง่หน่วยงาน 

ของรฐัเองเช่นกนั โดยขอ้มูลต่างๆ ทัง้หลายจะถูกเผยแพร่ออกไปในหลายรูปแบบ อาทิ การให้ข่าวสารเชญิชวนให้  
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มหาชนมาเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆทีม่กัจะอยู่ในรปูของจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(email) ซึง่ส่งมาจากผูส้รา้ง ผูจ้ดั หรอืเจา้ 

ของทุนทีใ่หก้ารสนับสนุนงานนิทรรศการนัน้ๆ  หรอืการเผยแพร่รายงานการสมัมนา บทวจิารณ์ หรอืบทความวชิาการ 

ที่มกัจะอยู่ในรูปของหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หรอืไฟล์บทความที่น ามาเสนอไว้เพื่อให้ผู้เขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์

สามารถอ่านหรอืดาวน์โหลดเกบ็ ไวไ้ดอ้กีดว้ย 

ประเดน็ทีส่อง  พืน้ทีท่างอนิเทอรเ์น็ตท าหน้าทีเ่ป็นพืน้ทีก่ลางทีส่รา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้รา้ง กบัผูส้รา้ง 

ผูส้รา้งกบัผูร้บั และผูร้บักบัผูร้บัโดยตรง พวกเขาสามารถใชพ้ืน้ทีก่ลางนี้ในการตอบโตก้นัไดอ้ย่างรวดเรว็และหลาย 

ช่องทาง อาท ิการสนทนาแบบออนไลน์ผ่าน hi5, Facebook, Weblog และการ แสดงความคดิเหน็ผ่านเวบ็บอรด์ ในรปู

ของกระทู ้เป็นตน้  ซึง่ประสทิธภิาพของอนิเทอรเ์น็ตนี้ส่งผลต่อการรบัของผูร้บัในแงข่องวธิคีดิ หรอืมมุมองศลิปะ อยู่ไม่

น้อย พจิารณาไดจ้ากการทีม่ผีูอ้่านเขา้ไปเขยีนตอบโตแ้ละการโพสตก์ระทูท้ีเ่กดิขึน้ตามหน้าหนงัสอืพมิพ ์ออนไลน์ หรอื

เวบ็บอรด์ต่างๆ นัน้เอง  อาท ิ ผูร้บัทีม่าจากนิทรรศการ รอยยิม้สยำม: ศลิปะ+ศรทัธำ+กำรเมอืง+ควำมรกั กลุ่มผูว้จิยั

พบว่า มกีลุ่มผูร้กัสมคัรเล่นทีส่นใจงานศลิปะไดใ้ชพ้ืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตในการแสดงทศันะวจิารณ์ เชน่ งานวดิโีอ อารต์ของ 

อภชิาตพิงษ์ วรีะเศรษฐกุล งานคอนเซปชวลอารต์ของนาวนิ เลศิชยัประเสรฐิ ฤกษ์ฤทธิ ์ ตรีะวานิช งาน ศลิปะทีม่ี

ลกัษณะแบบ Pop Culture ของ ทวศีกัดิ ์ ศรทีองด ี เป็นตน้ แมจ้ะยงัไม่สามารถกล่าวไดว้่า เนื้อความทีป่รากฏ นัน้มี

วธิกีารหรอืหลกัการวจิารณ์ทีห่นกัแน่นเหมอืนกบังานเขยีนในสื่อสิง่พมิพ ์ แต่จ านวนของผูแ้สดงความเหน็ทัง้ทีใ่ห ้ การ

สนับสนุนและคดัคา้นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในวงการทศันศลิป์นัน้กพ็อทีจ่ะเป็นหลกัฐานยนืยนัไดว้่าประชาคมศลิปะ 

ของไทยยงัไม่ไรซ้ึง่ความหวงัทีจ่ะปลุกใหค้นในประชาคม หรอืผูช้มทีส่นใจหนัมาสรา้งประเดน็ถกเถยีงเชงิปัญญาจน 

สามารถประมวลความรูแ้ละน าไปสรา้งงานวจิารณ์ไดท้ีสุ่ด 

 นอกจากกลุ่มผูร้บัทัว่ไปจะใชพ้ืน้ทีอ่นิเทอร์เน็ตในการแสดงทศันะของตนเองแล้ว กย็งัมผีูร้บังานศลิปะทีเ่ป็น 
นักวชิาการนอกสาขาใหค้วามสนใจและเขา้มาใชพ้ืน้ทีท่างเลอืกในการแสดงความคดิเหน็ ของตนเช่นกนั อาท ิบทความ 
ทีช่ื่อ รอยยิม้สยาม : สนิคา้ ตลาด และราคา ทีต่้องเป็นตวัของตวัเอง เขยีนโดย วริตัน์ ค าศรจีนัทร์ นักวชิาการสถาบนั 
พฒันาการสาธารณสุขอาเซยีน    เขยีนขึน้เมื่อวนัที ่25 พ.ย. 51 ตพีมิพอ์อนไลน์ ทีว่ถิปีระชาศกึษา http://gotoknow. 
org/blog/civil-learning/225379 ในบท ความชิ้นนี้ผู้เขยีนวเิคราะห์เรื่องการจดัการของกลุ่มภัณฑารกัษ์กบัแนวเรื่อง 
รอยยิ้มสยาม การเผชญิกบั ปัญหาพืน้ทีก่ารแสดงทีไ่ม่เหมาะสม   “ดูเป็นรำยชิ้นแล้วกถ็อืว่ำไดค้วำม ซำบซึ้งมำกมำย 
ครบั ทว่ำ ดภูำยใตธ้มีและกำรจดัวำงองคป์ระกอบต่ำงๆแล้ว  ยงัตอ้งท ำอะไรอกีเยอะ ครบั ซึง่น่ำเหน็ใจเป็นทีสุ่ดส ำหรบั 
Curator ในบ้ำนเรำ  หำกใหส้ะทอ้นควำมคดิเหน็และใหข้้อเสนอแนะแบบถอืเอำกำรลงมอืไวก้่อน กค็งต้องบอกว่ำ อย่ำ
เพิง่คุยเพือ่หำขอ้สรุปแบบเบด็เสรจ็ไปหมดเลยครบั  ท ำไปให้ได้้บทเรยีนจำกกำรปฏบิตัใิหม้ำกทีสุ่ดภำยใต้ เงือ่นไข
แวดล้อมทำงสังคมของเรำเอง แล้วค่อยดึงมำสกัดให้ลึกซึ้งแยบคำยไปทีละนิดดีกว่าใช้ควำมรู้และตัวแบบจำก 
ต่ำงประเทศมำน ำร่องคงจะยำก  อกีทัง้ไม่ควรท ำ” 

อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจขอ้มูลในอินเตอร์กลุ่มผูว้จิยัพบว่า การเขา้มาใช้พืน้ทีอ่ินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ 

งานวจิารณ์ หรอืการแสดงความคดิที่มนีัยของการวจิารณ์ของประชาคมในสาขาทศันศลิป์นัน้ยงัอยู่ในระดบัที่ต ่า กว่า

สาขาอื่นๆ ความคกึคกัทีเ่กดิขึน้ในประชาคมทศันศลิป์กไ็ม่มคีวามแน่นอนและมกัจะเกดิขึน้น้อยครัง้ ซึง่ส่วนใหญ่ ขึน้อยู่

กบัปัจจยัส าคญัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการวจิารณ์สาม ประการ ประการแรกคอืการประโคมข่าวของสื่อหลกัต่างๆ ประการที่

สอง ปฏกิริยิาของผูร้บั และ ประการสุดทา้ยตวัผลงานศลิปะเองทีก่ระตุ้นใหผู้้ชมเกดิประเดน็ในการถกเถยีงได ้เหน็ได้

จากกรณี พิพาทระหว่างศิลปินและกลุ่มมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับภาพภิกษุสันดานกาเมื่อปี 2549 ซึ่งในช่วงเวลา 

ดงักล่าวได้สร้างปรากฏการณ์ของการวพิากษ์วจิารณ์อย่างกวา้งขวาง จนต้องมกีารชี้แจงของทัง้ฝ่ายศลิปินและกลุ่ม 
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ต่อต้าน ในสื่อโทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์และในสื่ออนิเทอรเ์น็ต นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มที่สนใจเขา้มาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั ความ

เชื่อและกรณีพพิาทของทัง้สองกลุ่ม รวมไปถงึการเขยีนแสดงความคดิเหน็โต้ตอบกนัเป็นจ านวนมาก และยงั มกีารน า

บทวจิารณ์ทีต่นสนใจมาเสนอไว ้หรอืแมก้ระทัง่มผีูท้ีส่นใจปรากฏการณ์ดงักล่าวเขา้มาเขยีนบทวจิารณ์ใน อนิเทอร์เน็ต

อกีดว้ย  

ขอ้สงัเกตประการหนึ่ง คอื พื้นที่อินเทอร์เน็ตดูเหมอืนว่าจะยงัเป็นพื้นทีข่องกลุ่มผู้สร้างอย่างศลิปินมากกว่า 

กลุ่มของนักวจิารณ์อาชพี เหน็ไดจ้ากการเขา้จบัจองและใชพ้ืน้ทีอ่นิเทอร์เน็ตในการสรา้งเครอืข่าย และน าเสนอผลงาน 

ของผ่านพื้นที่นี้ อาทิ กรณีของศิลปินที่ชื่อ ทวศีกัดิ ์ศรทีองดีที่ได้สร้างเว็บล็อกของตัวเองเป็นจ านวนถึง 5 เว็บล็อก

ดว้ยกนั อาจเป็นไดว้่าแมส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตจะเป็นพืน้ทีท่ีร่วดเรว็และเปิดกวา้งใหทุ้กคนสามารถเขา้มาใชบ้รกิาร ได ้แต่สื่อ

ดงักล่าวไม่ไดส้รา้งรายไดใ้หก้บันักวจิารณ์ในสาขาทศันศลิป์ดงัเช่นสื่อกระแสหลกั จงึอาจเป็นปัจจยัส าคญัที ่ท าใหย้งัไม่

พบเหน็นักวจิารณ์อาชพีเขา้มาใชบ้รกิารสื่ออนิเทอรเ์น็ตในเชงิรุก และถงึแมจ้ะปรากฏงานวจิารณ์ใหเ้หน็บา้ง ประปราย

ก็มกัจะเป็นผลงานของนักวิจารณ์หน้าใหม่ หรอืผู้รกัสมคัรเข้ามาเล่น (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เพิ่งส าเร็จการ ศกึษา) 

เท่านัน้ ที่เขา้มาใช้พื้นที่ในการเผยแพร่งานวจิารณ์ของตนผ่านเวบ็ล็อก  อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขายงัไม่ สามารถ

เขา้ถึงสื่อหลกัอย่างนิตยสารหรอืหนังสือพมิพ์ได้นัน่เอง แต่จากการส ารวจกลุ่มผู้วจิยัก็พบว่าเท่าที่ปรากฏ งานเขยีน

เหล่านัน้กม็กัจะยงัไม่ค่อยมกีารอพัเดทขอ้มลูมากเท่าทีค่วร  กล่าวคอืเมื่อเขยีนไดส้กัระยะหนึ่งแล้ว งานเขยีน ชิน้ใหม่ก็

มกัจะเกดิขึน้น้อยหรอื แทบจะไม่เกดิขึน้นัน่เอง 

อาจสรุปไดว้่า ความร่วมสมยัของงานทศันศลิป์ยงัเป็นความร่วมสมยัเฉพาะกลุ่มผูส้รา้งและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่ 
ไดร้่วมสมยักบัคนหมู่มากในสงัคม เพราะงานศลิปะมักจะก้าวไปเรว็กว่าทีผู่ช้มทีอ่ยู่นอกสงัคมศลิปะหรอืผูม้ใีจรกัสมคัร 
เล่นส่วนใหญ่จะสามารถเขา้ใจผลงานศลิปะในปัจจุบนัได้ทนั ในขณะที่การวจิารณ์ซึ่งน่าจะเป็นตวักลางส าคญัทีจ่ะช่วย 
ท าให้ทัง้สองส่วนนี้ประสานกนั แต่ความร่วมสมยัของการวจิารณ์เองก็กลบัไม่ได้เจรญิเติบโตไปในอตัราเดยีวกนักับ 
ความร่วมสมยัของงานทศันศลิป์ กล่าวคอื ศลิปินสรา้งผลงานศลิปะสื่อใหม่อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ มกีารหยบิยมืเอา  
วธิกีารสร้างสรรค์จากศิลปะ สาขาอื่นเขา้มาใช้ อาทิ performance art ที่หยบิยมืศาสตร์ของการละครเขา้มาใช้ หรอื 
sound art ทีบ่าง ครัง้น าเอาศาสตรข์องดนตรมีาใช ้เป็นตน้ แต่การวจิารณ์กลบัพฒันาในระดบัทีค่กึคกัเช่นเดยีวกบัการ 
สรา้งงานทศันศลิป์ ซึง่อาจเป็นเพราะผูร้บัขาดความรูใ้หม่ หรอืตวังานศลิปะเองยงัไม่มคีุณภาพพอจะกระตุ้นความสนใจ 
ของผู้รบั / ผู้วิจารณ์ ดงัได้กล่าวแล้วข้างต้น (หัวข้อ 1.3) สิ่งที่น่าสงัเกตก็คือ ในขณะที่พลวัตทางสุนทรียะเอง ไม่
สามารถกระตุน้ใหเ้กดิพลวตัทางการวจิารณ์ได ้แต่พลวตัทางสงัคมกลบัช่วยสรา้งใหเ้กดิพลวตัทางการวจิารณ์ ทีค่กึคกั
กว่า อาท ิกรณีพพิาทในผลงานภกิษุสนัดานกาของอนุพงษ์ จนัทร หรอืในกรณีผลงานยกัษ์การเมอืง ของสมศกัดิ ์รกัษ์
สุวรรณ แม้ว่าพลวตัทางสงัคมดงักล่าวมัก จะเกิดขึ้นในช่วงสัน้ๆ เท่านัน้ และมกัจะเกิดเมื่อมีสื่อต่างๆ เข้ามาเป็ น
ตวักลางเชื่อมใหป้ระเดน็ถกเถยีงขยายวงกวา้งขึน้ ค าถามทีน่่าสนใจกค็อื เหตุใดประเดน็ทีส่งัคม ใหค้วามสนใจ จงึมกัจะ
เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัความเชื่อและศาสนา ทัง้ๆทีใ่นสงัคมยงัมปีระเดน็ทีล่ะเอยีดอ่อนอกีมากมาย ทีน่่าถกเถยีงในวงกวา้ง
เช่น เดยีวกนั 
 

5. สุนทรียะในบริบทของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 

 นับตัง้แต่สงัคมไทยได้รบัอิทธิพลตะวนัตกเข้ามา ชวีิตและความเป็นอยู่ ความคิดและความเชื่อของคนใน 

สงัคมกเ็ปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมปัจจุบนัที่อยู่ภายใต้ระบบทุนนิยม และบรโิภคนิยม กระบวนการก่อน ที่

ศลิปินจะสามารถน าเสนอสุนทรยีะได้เพิม่ความซบัซ้อนมากขึ้น กล่าวคอื เจา้ของทุนเป็นผู้ก าหนดเรื่องและแนวเรื่อง 

รวมทัง้เทคโนโลยทีีพ่ฒันาก้าวหน้าจนท าใหผู้ค้นในสงัคมโลก สามารถเชื่อมโยงเขา้หากนัไดอ้ย่างง่ายดาย องค์ความรู้ 
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ทีเ่คยเป็นของเฉพาะถิน่ไดถู้กถ่ายทอดผ่านสื่อ เทคโนโลยตี่างๆ อาท ินิตยสาร ทวี ีวทิยุ และอนิเทอรเ์น็ต ตวัศลิปินเอง 

กจ็ าเป็นตอ้งปรบัตวัจนส่งผลให้วธิกีารคดิ กลวธิใีนการสรา้งและรูปของผลงานกเ็ปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหส้อดคล้องและ 

สามารถแข่งขนักบัศลิปินที่อยู่ในต่างประเทศ จากจุดนี้คงหลกีเลี่ยงไม่ได้ทีสุ่นทรยีะหรอืหลกัการที่ว่าด้วยเรื่อง  ความ

งามจะ เปลี่ยนแปลงไปตามบรบิทของสงัคมในปัจจุบนั กลุ่มผู้วจิยัจะสรุปลกัษณะของสุนทรยีะในบรบิทของสงัคม ที่

เปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ 

 

5.1 สุนทรยีะพฒันำมำจำกวฒันธรรมอืน่   

 เป็นทีท่ราบกนัดวี่า สงัคมศลิปะร่วมสมยัของไทยได้รบัอทิธพิลมาจากรปูแบบ และปรชัญาศลิปะทีพ่ฒันา ขึน้

ในสงัคมอื่นที่ไม่ใช่สงัคมไทย ศลิปินไทยในช่วงเวลาต่างๆ จงึได้ปรบัประยุกต์ใช้ศลิปะร่วมสมยัของวฒันธรรมอื่นใน 

ลกัษณะที่แตกต่างกันไป มีการหยิบยืมรูปแบบและกลวิธีในการน าเสนอ และปรชัญาทางศิลปะมาปรบัใช้เพื่อ

สะท้อน ตวัตนหรือมุมมองของตนท่ีมีต่อสงัคมแวดล้อม กลุ่มผู้วจิยัจะน าเสนอลกัษณะของสุนทรยีะที่ศลิปินไทย

ไดร้บัอทิธพิล มาจากวฒันธรรมอื่นพอสงัเขป ดงันี้ 

 เมื่อศาสตราจารย์ศลิป์ พรีะศร ีน าศลิปะสมยัใหม่ (Modern Art) เขา้มาในประเทศไทย  ศษิย์อาจารย์ศลิป์กไ็ด ้

น ารปูแบบของศลิปะสมยัใหม่ผสมผสานกบัฝีมอืประณีตละเอยีดอ่อนตามทศันคตแิบบศลิปวฒันธรรมไทย เช่น อาจารย ์

เขยีน ยิ้มสริ ิน าแนวคิดเรื่องกรอบโครงของพระพุทธรูปไทยมา ประยุกต์ใช้ในงานประติมากรรมที่ชื่อว่า ขลุ่ยทิพย ์

สุนทรยีะทีเ่กดิขึ้นในผลงานชิ้นนี้เป็นความงามที่เกดิจากฝีมอืและแสดงใหถ้งึคุณค่าในเรื่องความหฤหรรษ์ทางอารมณ์ 

ความรูส้กึเป็นส าคญัภายหลงั เมื่ออาจารยศ์ลิป์ถงึแก่กรรมแลว้ ศลิปินรุ่นต่อมาไดไ้ปร ่าเรยีนในต่างประเทศแล้ว กลบัมา

พร้อมศลิปะสื่อ ใหม่ เช่น มณเฑียร บุญมา และจกัรพนัธ์ วลิาสนิีกุล เป็นต้น สุนทรยีะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ยงั ให้

ความส าคญักบัเรื่องของฝีมอือยู่  ยงัมกีารลงมอืสรา้งผลงานดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ ในขณะเดยีวกนั ศลิปินในช่วงเวลา นี้

ใหค้วามส าคญัดา้นความคดิเป็นอย่างมาก ความคดิดงักล่าวมลีกัษณะที่ประยุกต์เอาวธิกีารของการสรา้งแนวความคดิ 

(concept) ของศลิปะในโลกตะวนัตกมาใช ้

 เมื่อถึงต้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ศิลปะที่มีรูปแบบแปลกใหม่ 

หลัง่ไหลเขา้อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอผ่านศลิปินทีไ่ดม้โีอกาสศกึษาต่อในต่างแดน การมโีอกาสไดดู้งานศลิปะของศลิปิน 

คนอื่น และการแสดงงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ ดว้ยความสามารถของ เทคโนโลยโีดยเฉพาะอย่างยิง่อนิเทอรเ์น็ต 

ท าให้ศลิปินไทยสามารถรบัรู้ถึงข่าวความเคลื่อนไหวของวง การศลิปะของโลกได้อย่างรวดเร็ว ไม่เพยีงเท่านัน้ด้วย  

ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีมยัใหม่ได้ช่วยอ านวยความสะดวกใหศ้ลิปินสามารถท างานไดร้วดเรว็ขึน้และง่าย 

ขึ้น การสร้างภาพในจนิตนาการให้กลายเป็นจรงิไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สุนทรียะที่เกิดขึ้นในสงัคมปัจจุบนัจงึเป็น  

สุนทรยีะที่สะท้อนให้ เห็นถงึความคดิที่สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกขอ้มูลข่าวสารด้วยวสั ดุ 

และสื่อทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ จะเหน็ไดว้่าความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนโลก  โลกาภวิตัน์ไดก้ลายเป็นสื่อกลาง 

ทีเ่ชื่อมโยงสงัคมโลก และส่งต่อความรูข้องแต่ละวฒันธรรมใหก้ลายเป็นองคค์วามรูข้องมหาชนอย่างแทจ้รงิ ซึง่ส่งผลให ้

เกดิการเรยีนรูข้า้มวฒันธรรมไดอ้ย่างสะดวกยิง่ขึน้ 
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5.2 สุนทรยีะทีม่ลีกัษณะเป็นปัจเจก  

 ศลิปะในเวลาปัจจุบนัน าเสนอเรื่องของปัจเจกมากขึน้  ผู้รบั สุนทรยีะในลกัษณะนี้ อาจจะต้องท าความเขา้ใจ 

โดยน าประสบการณ์ส่วนตัวมาทาบกับประสบการณ์ของศิลปิน เพื่อจะรบัทราบทศันคติและมุมมองส่วนบุคคลของ 

ศลิปิน กลุ่มผูว้จิยัขออธบิายพฒันาการและลกัษณะของสุนทรยีะทีม่ลีกัษณะ เฉพาะบุคคลพอสงัเขปดงัต่อไปนี้  

ในสมยัรุ่นศษิยข์องอาจารยศ์ลิป์  เรื่องทีศ่ลิปินสนใจมกัเป็นเรือ่งทีก่วา้งและมคีวามเป็นกลาง เช่น ศาสนา 

ธรรมชาตแิละสงัคม  เป็นตน้ เช่นผลงานของอาจารยอ์วบ สาณะเสน  ศลิปินผูน้ าเสนอเรื่องของดอกไมแ้ละดนตร ี ใน

งานศลิปะ อาจารยอ์วบใชท้ศันธาตุ หรอืส่วนประกอบทางทศันศลิป์ เช่น จุด  เสน้ รปูร่าง  รปูทรง  พืน้ผวิ เป็นตน้ ใน

การจดัองคป์ระกอบศลิป์ใหก้บังานจติรกรรมอย่างช านาญ พฒันาสุนทรยีศาสตรจ์ากเรื่องทีก่วา้งและไกลตวั ผูร้บัให ้

เขา้ใจงา่ยตรงไปตรงมาและกนิใจจนสามารถสัน่สะเทอืนอารมณ์และความรูส้กึของผูช้มได ้ อาจกล่าวไดว้่าผูร้บัสุนทรยีะ 

ในลกัษณะน้ีอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งใชชุ้ดขอ้มลูประสบการณ์มาก เพราะเรื่องทีน่ าเสนอมลีกัษณะเป็นกลางไรก้าลเวลา คน

ทุกยุคทุกสมยัสามารถท าความเขา้ใจเรื่องเหล่าน้ีได ้  

หลงัจากยุคของอาจารยศ์ลิป์  ศลิปินรุ่นต่อมากย็งัคงน าเสนอประเดน็เรื่องกลางๆ  ทว่าสิง่ทีแ่ตกต่างไปจาก 

เรื่องทีม่คีวามเป็นกลางในสมยัของศษิยอ์าจารยศ์ลิป์คอื ศลิปินไดผ้สมบรบิทรว่มสมยัทีเ่กดิขึน้ในเวลานัน้ๆเขา้ไปใน 

ผลงาน และทีส่ าคญัศลิปินไดใ้ส่ทศันคตส่ิวนตนลงไปในผลงานดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างศลิปินทีน่ าเสนอความเป็นปัจจุบนั 

ทีใ่กลต้วัและทีส่รา้งผลกระทบตอ่ตวัศลิปินเอง ไดแ้ก่  อาจารย ์ปัญญา วจินิธนสาร ทีน่ าเสนอการรุกรานของวฒันธรรม 

ตะวนัตกและเทคโนโลยใีนสงัคมไทย   พรอ้มทัง้ ยงัไดแ้สดงความหว่งใยและความกงัวลส่วนบคุคลในการรบัมอืกบั สิง่

ใหม่ทีเ่ขา้มาในสงัคม อาจารยปั์ญญาผสมสุนทรยีะทีไ่ดม้าจากศลิปวฒันธรรมไทยเขา้กบัภาษาของจติรกรรมตะวนัตก  ถงึ 

แมว้่ารปูลกัษณ์ของงานจติรกรรมจะเป็นฝรัง่ แต่ส าหรบัเนื้อหาสาระแลว้สามารถพจิารณาไดส้องลกัษณะ คอื หนึ่ง เป็น

เรื่องทีม่คีวามเป็นกลาง ใกลต้วั และเกดิขึน้ในเวลาปัจจบุนั และสองเป็นทศันคตส่ิวนตวัของศลิปินทีม่ตี่อสิง่ทีก่ าลงั 

เกดิขึน้ในสงัคม หรอือกีนัยหนึ่งศลิปินสามารถเชื่อมโยงความรูส้กึนึกคดิส่วนตวัเขา้กบับรบิททางสงัคมได ้  ผูท้ีร่บั 

สุนทรยีะทีเ่กดิขึน้ในงานนี้อาจจะจ าเป็นต้องใชข้อ้มลูเพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรบิทของสงัคมไทยเปลีย่นแปลงไป ผูช้มอาจจะ 

ตอ้งตามทนัสถานการณ์ของบา้นเมอืง  และอาจจะตอ้ง ท าความเขา้ใจทศันะเชงิสงัคมส่วนบุคคลของศลิปินดว้ย 

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา  เรื่องที่ศิลปินน าเสนอเป็นเรื่องที่มีลกัษณะเฉพาะบุคคลเช่น เดียวกัน  

เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวติประจ าวนั เป็นเรื่องที่สามัญธรรมดาของชวีติ  แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากสุนทรยีะที่ม ี

ลกัษณะเป็นปัจเจกในสมยัก่อนศตวรรษที ่21 คอื สุนทรยีะในเวลาปัจจุบนัมชีวีติ ส่วนตวัและมโนส านึกของศลิปิน เป็น

ศูนย์กลางของเรื่อง  กลุ่มผูว้จิยัขอยกตวัอย่างผลงานวดิโีออาร์ต ของอาจารย์อารยา ราษฎร์จ าเรญิ เช่น  Reading for 

Female Corpse (2544) เพื่อทีจ่ะท าความเขา้ใจ สุนทรยีะของผลงาน เราอาจจะต้องรบัรูข้อ้มูลในเรื่องความตาย  ของ

สมาชิกครอบครวัของอาจารย์อารยา  และรบัทราบความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์อารยาและสุนัขที่อาจารย์เลี้ยง   

นอกจากนี้  เราอาจจะต้อง อาศยัหลกัการและทฤษฎีศลิปะตะวนัตก รวมไปถงึการท าความเข้าใจเทคโนโลย ี(วดิโีอ) ที่

ท าให้อาจารย์อารยาสามารถน า “ความตาย” เข้าไปไว้ในห้องแกลเลอรไีด้ ด้วยเหตุนี้ ผู้รบัสุนทรยีะแบบใหม่นี้ จึง

จ าเป็นตอ้งใชชุ้ดขอ้มลูเพิม่ขึน้ เนื่องจากศลิปะไดท้ าความ “ธรรมดา” ใหก้ลายเป็น “งานศลิปะ” ไปเสยี แลว้  

สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการหนึ่งคอื  อาจารย์อารยาเหน็ความส าคญัของการลดช่องว่างระหว่างผลงานศลิปะ กบั

ผู้ชม ด้วยการอธิบายผลงานด้วยภาษา นอกจากนี้ ตัวอาจารย์เองก็ได้เชื้อเชิญให้นักวิชาการวิจารณ์ผลงานของ 

อาจารย์ผ่านขนบลายลกัษณ์ และผ่านการพูดคุยในลกัษณะที่เป็นกจิสาธารณะ  จนอาจกล่าวได้ว่าผูร้บัสามารถเขา้ใจ 
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ผลงานและสุนทรยีะที่เกิดขึ้นในผลงานของอาจารย์ อารยาผ่านการรบัรู้ทางภาษารบัจากการมปีฏิสมัพนัธ์ก ัผลงาน 

โดยตรง  ส่วนผูร้บัทีไ่ม่มโีอกาสรบั ขอ้มูลลายลกัษณ์กอ็าจจะเขา้ใจเรื่องราวทีศ่ลิปินน าเสนอได ้แต่อาจจะตามไดไ้ม่ทนั

ในเรื่องทีว่่าความธรรมดาจะเป็นศลิปะและมคีวามเป็นสุนทรยีะในเชงิทศันศลิป์ไดอ้ย่างไร 

 

5.3 สุนทรยีะมลีกัษณะทีข่ ึ้นอยู่กบัสิง่ทีแ่วดลอ้มตวัผลงำนศลิปะ   

ตามปรกติแล้ว  ผู้ชมงานศิลปะอาจจะคุ้นเคยกับการส ารวจสุนทรยีะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากผลงานศิลปะ 

โดยตรง  อย่างไรกด็ ีสุนทรยีะศลิปะในปัจจุบนัมลีกัษณะทีข่ ึน้อยู่กบัสิง่แวดล้อมผลงานศลิปะนัน้ๆ  เช่น   การมผีูร้บัใน 

พืน้ทีแ่สดงงาน  ประสบการณ์การรบัรูข้องผูร้บั  พืน้ทีท่ีผ่ลงานชิน้นัน้ ถูกจดัแสดง และบรบิททางสงัคม เป็นตน้  เพื่อให้ 

ได้ภาพที่ชดัเจน  กลุ่มผู้วจิยัขอยกตวัอย่าง   “ผดัไทย” ของคุณฤกษ์ฤทธิ ์ตีระวานิช และ “Rice Field” ของอาจารย์ 

สาครนิทร ์ เครอือ่อน ผลงานทัง้สองชิน้น้ีมคีวามพอ้งกนัอยู่ 3 ประการคอื  

ประการที่หนึ่ง ศลิปินน าการประกอบอาหาร  และการท านาข้าว  ซึ่งจดัว่าเป็นกิจกรรมธรรมดาที่เกดิขึ้นใน 

ชวีติประจ าวนัในสงัคมไทยมาท าใหก้ลายเป็นงานศลิปะ  

ประการที่สอง ผลงานทัง้สองชิ้นเรยีกร้องต้องการคนดูในเชงิกายภาพ  ความต้องการมีส่วนร่วมของคนด ู 

และประสบการณ์ของคนด ูหากขาดสิง่ใดสิง่หนึ่ง แน่นอนว่าสุนทรยีะกไ็ม่อาจเกดิขึน้ได ้เช่น ผดัไทยของฤกษ์ฤทธิ ์ถูก

ตัง้ทิ้งไวใ้นแกลเลอรโีดยทีไ่ม่มผีูช้มรบัประทานเลยสกัคน หรอืไม่มคีนดมูาร่วมกนัท านา  สุนทรยีะแบบ “มนุษย์ สมัผสั

มนุษย”์ กเ็กดิขึน้ไม่ไดใ้นสถานการณ์ศลิปะทีจ่ดัตัง้ไวน้ี้   

ประการทีส่าม  บรบิททางสงัคมมอีทิธพิลต่อการรบัสุนทรยีะของผลงานทัง้สองชิ้น กล่าวคอื บรบิทของสงัคม 

และวฒันธรรมใน New York  สหรฐัอเมรกิา และใน Kassel เยอรมนี มผีลต่อการสรา้ง สุนทรยีะใหม่ใหก้บั “ผดัไทย” 

และ “Rice Field” อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ การประกอบอาหารไทยและการ ท านาในพื้นที่ใหม่ กลายมาเป็นสุนทรยีะที่มี 

ลกัษณะผดิทีผ่ดิทาง  และน ามาซึง่รูปแบบของศลิปะที ่แปลกใหม่ในสงัคมตะวนัตก อาจจะกล่าวไดว้่าผลงานทัง้สองชิ้น 

เป็นศลิปะไดเ้พราะสิง่ทีแ่วดลอ้มตวัผลงานศลิปะนัน่เอง สุนทรยีะทีเ่กดิขึน้จงึตอ้งขึน้อยู่กบัสิง่ทีแ่วดลอ้มนัน้ดว้ย  

 

5.4 สุนทรยีะมลีกัษณะทีข่ ึ้นอยู่กบัเวลำ 

ถ้าหากเราชมผลงานจติรกรรมและประติมากรรมสกัชิ้น  เราในฐานะผู้ชมสามารถก าหนดเวลา ในการเสพ 

ผลงานศลิปะไดต้ามใจชอบ  และสามารถยอ้นกลบัไปส ารวจผลงานชิ้นนัน้ไดอ้กีตามที่ใจต้องการ  แต่รูปแบบหลายๆ 

รูปแบบของศิลปะในปัจจุบันไม่ได้เอื้อให้ผู้ชมเป็นคนก าหนดเวลาในการชื่นชม ผลงานอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น 

performance art ศลิปินจะเป็นผู้ก าหนดเวลา ในหลายๆลกัษณะ เช่น  ศลิปินจะเป็นผู้ก าหนดเวลาแสดง ผู้ชมจ าเป็น 

ตอ้งเดนิทางไปใหท้นัเวลา  ศลิปินเป็นผูก้ าหนดระยะเวลา ของการแสดง  ผูช้มจ าเป็นตอ้งอยู่ใหค้รบตามเวลาทีก่ าหนด 

ถา้ตอ้งการเขา้ใจเรื่องทีศ่ลิปินตอ้งการน า เสนอ  รวมไปถงึศลิปินเป็นคนก าหนดจ านวนรอบการแสดง  ผูช้มไม่สามารถ 

ย้อนกลบัไปส ารวจการ แสดงนัน้ๆได้อีก ถ้าศิลปินจะไม่แสดงซ ้าอีกรอบ   นอกจาก performance art  ยังมีศิลปะ 

ประเภทอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั  คอื วดิโีออารต์ (video art) ทีศ่ลิปินเป็นผูก้ าหนดระยะเวลาของผลงาน เป็นตน้ 
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5.5 สุนทรยีะมลีกัษณะสหสำขำ   

ศลิปินในเวลาปัจจุบนัใชค้วามรูจ้ากศาสตร์อื่นๆ เขา้มาส่องทางให้กบัสาขาทศันศลิป์มากขึน้  เช่น โครงการ  

นิทรรศการ มาจาก (คนละ) ฟากฟ้าของเพงิผา ของโครงการโบราณคดบีนพืน้ทีส่งู ใน อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ทีผ่สมผสานทศันศลิป์และโบราณคดเีขา้ไวด้ว้ยกนั  ในสถานการณ์ลกัษณะนี้ ผูร้บัจ าเป็นต้องมชีุดขอ้มูลอ้างองิทัง้สอง 

ศาสตร ์จงึจะสามารถเขา้ใจสุนทรยีะของผลงานศลิปะ ไดโ้ดยสมบูรณ์  

 

5.6 สุนทรยีะทีก่ ำหนดโดยคนอืน่ทีไ่ม่ใช่ศลิปิน 

เราอาจจะเขา้ใจว่า การก าหนดสุนทรยีะเกิดจากบุคคล  คอืศลิปินหรอืผู้สรา้งสรรค์  และศลิปิน เป็นผู้เสนอ 

สุนทรยีะนี้ให้กับผู้รบัในสงัคม แต่ในขณะนี้ สงัคมและกระแสในสงัคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ในช่วงเวลาของการ  

ท างานวจิยั กลุ่มผูว้จิยัพบว่า ปัจจยัหลายประการทีส่่งผลท าใหศ้ลิปินไม่ไดเ้ป็นผูท้ี่ก าหนดสุนทรยีะแต่เพยีงผูเ้ดยีว อกี

ต่อไป กระบวนการก่อนที่ศลิปินจะสามารถน าเสนอสุนทรยีะในพืน้ที่ ประชาคมศลิปะได้นัน้มคีวามสลบัซบัซ้อน มาก

ยิง่ขึน้  กล่าวคอื  เจ้าของทุนเป็นผูก้ าหนดเรื่องและแนวเรื่อง ภณัฑารกัษ์คดัเลอืกผลงานศลิปะทีต่อบสนองกบั โจทย์ที่

ได้รบั เจ้าของพื้นที่เองก็ต้องคดัเลือกและ ประเมินคุณค่านิทรรศการศิลปะที่จะมาแสดงในพื้นที่ของตน เมื่อได้รบั

อนุญาตศลิปินจงึจะสามารถน าเสนอสุนทรยีะในพื้นที่สาธารณะได้ จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขทางด้านการเงนิ เงื่อนไขของ

หลกัการในการ คดัเลอืกศลิปินของภณัฑารกัษ์หรอืกรรมการตดัสนิงานประกวด และเงือ่นไขของพืน้ทีท่ี่ ก าหนดโดยคน

ทีโ่คจรในประชาคมศลิปะเป็นตวักลัน่กรอง  ก่อนที่ความปรารถนาของผูส้รา้งทีจ่ะน าเสนอสุนทรยีะใน พืน้ทีส่าธารณะ

จะประสบผลส าเรจ็   

 

5.7 สุนทรยีะทีเ่กดิจำกกำรตลำดและเทคโนโลย ี 

5.7.1 การตลาดและเทคโนโลยีมีผลท าให้สุนทรียะมีลักษณะที่ตอบสนองกับระบบทุน นิยม  มี

ลกัษณะรวบรดัเบ็ดเสร็จ หรอือีกนัยหนึ่ง  สุนทรยีะของทศันศลิป์มีลกัษณะคล้ายการโฆษณา คอื มีเนื้อหาที่กระชบั 

สามารถท าความเขา้ใจไดง้่าย  โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณีศกึษา  รายการโทรทศัน์ “สอน ศลิป์” ซึง่เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ 

ว่า การสรา้งสุนทรยีะเป็นเรื่องทีท่ าไดด้ว้ยเทคนิค  มวีธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็น ขัน้เป็นตอนทีต่ายตวัและใชเ้วลาเพยีงครู่เดยีว  

โดยที่ไม่ต้องครุ่นคิดใช้เวลามาก สุนทรยีะแบบส าเร็จรูป ก็เกิดขึ้นได้  วธิกีารท าเสนอสุนทรยีะด้วยเทคนิคนี้  ท าให้  

ความงามไม่ไดเ้กดิขึน้จากการคน้หาลองผดิ ลองถูกดงัทีเ่คยเป็นมา 

5.7.2 สุนทรยีะทีถู่กตดัสนิโดยมหาชน โดยใชร้ะบบการประเมนิเชงิปรมิาณ และไม่เน้นการประเมนิ 

เชงิคุณภาพ จะเหน็ไดว้่าผูจ้ดันิทรรศการรอยยิ้มสยามฯ ไดอ้้างถงึจ านวนผูเ้ขา้ชมซึ่งมมีาก เป็นประวตักิารณ์ (เฉพาะ 

วนัเสาร์และวนัอาทติย์ 2,000 คนต่อวนั) ผู้ที่รบัขอ้มูลนี้ก็อาจจะเขา้ใจว่า  นิทรรศการนี้ประสบผลส าเรจ็  เรื่อง  แนว

เรื่องและผลงานศลิปะทีแ่สดงในงานนิทรรศการนี้มสุีนทรยีะที ่เป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางในสาธารณะ   

5.7.3 เนื่องมาจากพื้นที่อนิเทอร์เน็ตช่วยท าให้สาธารณชนรบัขอ้มูลรวดเรว็ยิง่ขึ้น  เราสามารถรบัรู้ 

สิง่ทีเ่กดิขึน้ในเมอืงไทยและในต่างประเทศเพยีงปลายนิ้วสมัผสั กลุ่มผูว้จิยัตัง้ขอ้สงัเกตดงันี้ คอื ความตอ้งการของคน ใน

ประชาคมศลิปะในการสมัผสังานศลิปะโดยตรงลดน้อยลง เพราะโลกอนิเทอร์เน็ต สามารถน าภาพของผลงาน ศลิปะมาไว้

เบื้องหน้าเราไดท้นัททีนัใด  สภาวการณ์เช่นนี้จงึน าไปสู่ความคุ้นชนิในการรบัภาพอิเล็กทรอนิกส์ และ ที่ส าคญัภาพ

อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถบดิเบอืน ปกปิดความเป็นจรงิ บางประการ รวมไปถงึการสรา้งสุนทรยีะใหม่ขึน้มา เน่ืองจากผูร้บั
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ขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ม่มทีางได ้ทราบสิง่ทีเ่กดิในพืน้ทีจ่ริง ช่องว่างระหว่างผูร้บัและผลงานศลิปะก ็อาจจะกวา้งขึน้

หรอืแคบลงได ้ 

5.7.4 เนื่องมาจากความต้องการของคนในการสมัผสัศลิปะโดยตรงลดลง ปรากฏการณ์การรบัภาพ  

แบบอเิลก็ทรอนิกส ์จงึเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างแพร่หลาย  สภาวการณ์นี้ท าให้ความ ส าคญัของผลงานศลิปะ 

(ขอ้มูลปฐมภูม)ิ ลดลง  และภาพอิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้มูลทุติยภูมิ) กลบัมบีทบาท และความส าคญัมากขึน้  นัยทางการ 

ศกึษาทีค่วรจะพจิารณาต่อไปคอื  สาธารณชนรบัภาพทีแ่สดงให ้เหน็กายภาพของผลงานเพยีงอย่างเดยีว  ความลุ่มลกึ 

ของผลงานเป็นสิง่ที่ไม่สามารถส่งผ่าน อิเล็กทรอนิกส์ได้ สุนทรยีะที่มาพร้อมภาพอิเล็กทรอนิกส์ จงึเป็นสุนทรยี ะใน

ลกัษณะทุตยิภูม ิ 

 

สุดทา้ย  กลุ่มผูว้จิยัขอเสนอภาพรวมของความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคดิเชงิสุนทรยีะกบัการวจิารณ์ดงัต่อไปนี้     

ในช่วงของยุคของศาสตราจารย์ศิลป์ บทความส่วนใหญ่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและ ความรู้ในเรื่องศิลปะสมัยใหม่กับ 

สาธารณชน   บทความท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านเพื่อให้รู้ว่าสงัคม ไทยเริม่มีศิลปะในรูปแบบใหม่ที่มีลกัษณะ 

แตกต่างไปจากศลิปะไทยทีเ่คยพบเหน็  เช่น จติรกรรมฝาผนังและปฏมิากรรมทีพ่บไดภ้ายในวดั เป็นตน้ อาจกล่าว ได้

ว่าบทความเหล่านัน้มวีตัถุประสงค์เพื่อ แนะน าผลงานศลิปะสมยัใหม่ยงัไม่มลีกัษณะเป็นการวจิารณ์ทีส่รา้งผล กระทบ

ต่อพฒันาการของ สุนทรยีศาสตร์แต่อย่างไร  หรอืนัยหนึ่ง บทความมหีน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงและส่งเสรมิ  ความ

เขา้ใจในเรื่องสุนทรยีะทีแ่ตกต่างไปจากเดมิใหก้บัสาธารณชนเสยีมากกว่า 

   ในยุคต่อมา  ศษิย์ของศาสตราจารย์ศลิป์ ซึ่งกเ็ป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลยัศลิปากรไดผ้ลติศลิปิน รุ่น

ใหม่ขึ้นมารบัใช้สงัคมเป็นจ านวนมากขึ้น  ศลิปินรุ่นนี้มโีอกาสเดนิทางไปศกึษาต่อและได้สมัผสังานศลิปะทัง้ในทวปี

ยุโรป ทวีปอเมรกิา และทวปีเอเชียมากขึ้น และกลบัมาพร้อมกับวิทยาการ ความรู้ที่แตกต่างและทนัสมยัมากขึ้น  

นอกจากนัน้  ศิลปินจ านวนหนึ่งยงัได้สวมบทบาทเป็นนักวชิาการ และนักวจิารณ์อีกด้วย  เช่น  อาจารย์พษิณุ ศุภ

นิมติร  ไดท้ างานในฐานะที่เป็นนักวจิารณ์ศลิปะอาชพี ซึ่งเขยีนคอลมัน์รายสปัดาห์ในหนังสอืสยามรฐัสปัดาห์วจิารณ์ 

ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2520-2526  จากขอ้มูลการวจิยัของ แจนนิซ วงศ์สรุวัฒน์ได้อธบิายเอาไว้ว่า “…งำนเขยีน ของ
อำจำรยพ์ษิณุสะทอ้น แนวประเพณี ค่ำนิยมและควำมเชือ่ทีเ่ด่นชดัอย่ำงจรงิจงั อนัถอืเป็นจุดชยัภูมเิด่นทีส่ ำนักของ ท่ำน

ตคีวำมเหตุกำรณ์หรอืงำนต่ำงๆในโลกศลิปะของยคุนัน้ อย่ำงไรกด็ตี ำแหน่งแห่งทีอ่นัเด่นชดัน้ีกท็ ำให้ อำจำรยพ์ษิณุตอ้ง

ปะทะกบัเสยีงใหม่ๆทีบ่งัเกิดขึ้นอย่ำงเลีย่งไม่ได ้เมือ่มองย้อนหลงัก็อำจจดักำรเรือ่งควำม  ขดัแยง้เชงิกำรวจิำรณ์ ซึง่

สะท้อนในงำนเขยีนช่วงหนึง่ทศวรรษในศลิปวฒันธรรมได้ง่ำยขึ้นมำก ขณะนี้เรำอำจเหน็ ไดว้่ำควำมขดัแยง้เหล่ำนัน้

ลว้นมำแต่ปรชัญำศลิปะทีแ่ตกต่ำง และแนวขนบในเชงิกำรศกึษำทีต่่ำงกนั อนัเคลือ่นไหว ผ่ำนช่วงกำรเปลีย่นแปลงทำง

สงัคมอย่ำงรวดเร็ว ในสงัคมไทยโดยรวม โดยภำพรวมแล้ว เรำสำมำรถสรุปได้ว่ำควำม ลึกซึ้ง และแผ่กว้ำงของ

ประสบกำรณ์ และทกัษะในฐำนะศลิปิน นักเขียน นักกำรศกึษำ และขำ้รำชกำรของอำจำรย์พษิณุ มส่ีวนส่งเสรมิใหง้ำน 

เขยีนเชงิวจิำรณ์ของท่ำนในคอลมัน์ศลิปวฒันธรรมมคีุณภำพสูงต่อเนือ่ง…”7  (ดูรายละเอยีดเพิม่ เตมิใน ภาคาผนวกที ่

6) บทวจิารณ์ท าหน้าทีก่ระตุ้นคนอ่านไม่ใหอ้่านเพื่อใหรู้แ้ต่เพยีงอย่างเดยีวอกีต่อไป  แต่กระตุ้น ใหค้นอ่านเริม่คดิและ

พจิารณาถงึความคดิค านึงของศิลปิน  เนื้อหาภายในของผลงานศลิปะ และบรบิททางสงัคมและ วฒันธรรมทีแ่วดล้อม

 
7 ด ูblog หวัขอ้ Thai Art Critism Seeker “http://thaiartcriticismseeker.blogspot.com/2007/04/blog-post.html” 
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ผลงานศลิปะและศลิปิน   อาจกล่าวไดว้่า ศลิปินและนักวจิารณ์ในยุคนี้มคีวามรูใ้นเรื่องศลิปะ ในเชงิวชิาการมากขึน้  มี

กรอบอ้างองิทีช่ดัเจน  กรอบอ้างองิดงักล่าวมบีทบาทโดยตรง  อนัส่งผลใหง้านเขยีนที่เกิดขึน้ ในยุคนี้แสดงใหเ้หน็ถึง

การประเมินคุณค่างานศิลปะ  และในบางครัง้ก็เกิดการปะทะทางความคิดกันทางลายลกัษณ์ใน  หมู่นักเขยีน  อนั

เนื่องมาจากชุดขอ้มูลและชุดความรู้ของผู้วิจารณ์ต่างกนั นอกจากนี้  นักวจิารณ์ยงัต้องท าความเขา้ใจ  และติดตาม 

ความเคลื่อนไหวทางสงัคมและวฒันธรรมอนัเป็นที่มาของแนวความคดิของศลิปินเพื่อที่จะให้เกดิความ เท่าทนั  อาจ

กล่าวไดว้่าบทวจิารณ์ในยุคนี้มลีกัษณะทีป่ระเมนิผลงานศลิปะตามชุดขอ้มูลหรอืชุดความรู้ ตามที่นัก วจิารณ์มอียู่เดมิ  

นอกจากนี้ นักวจิารณ์ยงัต้องตดิตามบรบิททีเ่ปลี่ยนแปลงในสงัคมเพื่อพจิารณาอทิธพิลของบรบิท รอบขา้งทีส่่งผลต่อ

งานศลิปะ  อย่างไรกด็ ี จากการสบืคน้ไม่ปรากฏขอ้มลูว่า การวจิารณ์ส่งผลโดยตรงต่อพฒันาการ ของสุนทรยีะ   สิง่ที่

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุนทรยีะมาจาก บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงในช่วง เวลาขณะนัน้  และ

วทิยาการความรูท้ีท่นัสมยัมากขึน้ผ่านศลิปินทีไ่ดม้โีอกาสไปร ่าเรยีนและเดนิทางดงูานในต่าง ประเทศ   

ถ้าจะตีความว่า ลกัษณะเชิงสุนทรยีะ คือ “หลกัการในการส่ง และ/หรอืรบัสารในรูปของงานศิลปะที่สร้าง

อารมณ์สะเทือนใจ  ความอิ่มเอมใจ หรอื ความพึงใจ  สาเหตุที่การวิจารณ์ไม่ค่อยส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของ 

สุนทรยีะ เนื่องจากขณะนัน้วงวชิาการประวตัิศาสตร์ศลิปะมส่ีวนท าให้เกิดความอ่อนแอของการวจิารณ์ด้วยเช่นกัน 

ประการแรก นักวชิาการไทยส่วนหนึ่งเหน็ว่าวชิาการดา้น ประวตัศิาสตร์ศลิป์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกบัขอ้ถกเถยีงเชงิสุนทรยี ์

ทัง้นี้เพราะไม่อาจหาขอ้สรุปหรอืขอ้ยุตทิี่แน่นอนตายตวั กล่าวโดยสรุปได้ว่า นักวชิาการด้านประวตัศิาสตร์ศลิป์ ของ

ไทยเชื่อมัน่ในการศกึษาแบบปฏฐิานนิยม (Positivism) ทีเ่น้นความสนใจต่อขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิและปฏเิสธการถก เถยีง

ในปัญหาเชงิสุนทรยีศาสตร์ ในลกัษณะเช่นนี้ย่อมท าใหก้ารศกึษาประวัตศิาสตร์ศลิปะห่างไกลออกไปจากการ วจิารณ์

ศลิปะที่โดยเนื้อแท้เลี่ยงการตีความ การประเมนิคุณค่า และการแสดงความเห็นเชงิสุนทรยี์ไปไม่พ้น เมื่อ  การศกึษา

ประวตัิศาสตร์ศิลปะแยกตวัออกจากการวจิารณ์ วชิาการด้านการวจิารณ์ก็ขาดหลกั  และที่พึ่งอนัหนักแน่น (จากบท

วเิคราะหแ์ละสรรนิพนธส์าขาทศันศลิป์ หน้า 113) 

เมื่อโลกในช่วงเวลาปัจจุบนัเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ การสื่อสารขา้มพรมแดนดเูหมอืนจะไม่เป็นปัญหา 

อกีต่อไป ศลิปินไทยกไ็ดม้โีอกาสขยายขอบเขตการรบัรูข้องตวัเอง ในเรื่องความรูแ้ละเทคโนโลยทีางศลิปะผา่นสื่อ 

อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ รวมถงึไดม้โีอกาสไปแสดงงานศลิปะในต่างประเทศมากขึน้และบ่อยครัง้ขึน้  นักวจิารณ์กจ็ าเป็น 

ตอ้งปรบัตวัเพื่อใหเ้ท่าทนักบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ตม็ไปดว้ยความเปลีย่นแปลง ซึง่ส่งผลต่อศลิปินและผลงานของพวกเขา 

ในสภาวะการณ์เช่นนี้กลุ่มผูว้จิยัขอเสนอ ขอ้พจิารณาทีส่ าคญั 3 ประการ  คอื ประการแรก เป็นเพราะขอบเขตของ 

ศลิปะถูกขยายออกไปอย่างไมห่ยุดนิ่ง  หรอือกีนัยหนึ่ง พรมเเดนของสุนทรยีะทีศ่ลิปินน าเสนอเป็นเรื่องทีเ่ปลีย่นแปลง 

อยู่ตลอดเวลาและไรข้อบเขต   มคีวามเป็นไปไดว้่านักวจิารณ์ไม่สามารถใชชุ้ดขอ้มลูเดมิทีต่วัเองมอียู่แลว้ในการ 

ประเมนิคณุค่าและวจิารณ์งานศลิปะได ้   นักวจิารณ์จ าเป็นตอ้งท างานหนักมากขึน้กว่าแต่ก่อน  และจ าเป็นตอ้งอาศยั 

กรอบอา้งองิทีย่ดืหยุ่นกว่าเดมิ สถานการณ์นี้ส่งผลท าใหน้ักวจิารณ์บางคนไม่กลา้ทีจ่ะ เขยีนวจิารณ์อย่างตรงไปตรงมา   

ส่วนนักวชิาการสายอื่น (เช่น สายสงัคมศาสตร)์ กเ็ลอืกทีจ่ะเขยีนบท ความที ่วจิารณ์ “บรบิท” ของงานศลิปะแทน  เชน่ 

อาจารยธ์เนศ  วงศย์านนาวา ซึง่มกัจะผกูโยงศลิปะกบับรบิทประวตัศิาสตรห์รอืแนวคดิทางรฐัศาสตร ์ เป็นนัยทีป่ฏเิสธ 

การวจิารณ์ผลงานศลิปะโดยตรง   หรอืบทความของ ดร. สายณัห ์แดงกลม มลีกัษณะวเิคราะหผ์ลงานศลิปะมากกว่า 

การวจิารณ์ ผลงานศลิปะ กล่าวคอืวเิคราะหผ์ลงานผ่านบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีแ่วดลอ้มผลงานชิน้นัน้ๆ 

ลกัษณะการหลกีเลีย่งการวจิารณ์ผลงานศลิปะ  หรอืวเิคราะหผ์ลงานศลิปะผ่านบรบิททีแ่วดลอ้มผลงานน ามาสู่ค าถาม 
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ทีจ่ะตอ้งคน้หาค าตอบต่อไปว่าเป็นเพราะผลงานศลิปะไมม่คีุณภาพ?  หรอืเป็นเพราะผลงานศลิปะไม่กระตุน้ใหก้ดิการ 

วจิารณ์?  

ประการทีส่อง  เมื่อการวจิารณ์งานศลิปะกลายเป็นเรื่องทีย่ากและซบัซอ้น  จงึส่งผลท าให ้งานเขยีนทีอ่อกมา 

สู่สาธารณะปรากฏอยู่ในรปู review และ preview เป็นส่วนใหญ ่ ซึง่ไม่ไดม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งการวจิารณ์เชงิ 

คุณภาพ  แต่เป็นการประชาสมัพนัธน์ิทรรศการเสยีมากกว่า  อย่างไรกต็าม กลุ่มผูว้จิยัคดิว่าผูเ้ขยีนยงัสามารถ 

ปรบัปรุงใหง้านเขยีนประเภท review และ preview นี้เป็นงานเขยีนทีม่คีุณภาพทีด่ไีด ้และประการสุดทา้ย  อนัเนื่อง มา

จากเทคโนโลยกีารสื่อสารทีส่ะดวก รวดเรว็ พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต (เท่าทีผู่ว้จิยัไดส้ ารวจดงักล่าวแลว้ขา้งตน้) ไดเ้ปิด โอกาส

ใหน้ักวจิารณ์หน้า ใหม่ไดใ้ชพ้ืน้ทีน่ี้ในการแสดงความสามารถเทา่ทีจ่ะท าได ้  อย่างไรกด็ ี  เน่ืองจากการขาด เครอืขา่ย

สนับสนุนและประชาคมทีช่ดัเจน ท าใหน้ักวจิารณ์หน้าใหม่เหล่านี้ไม่สามารถสรา้งและพฒันางานวจิารณ์ ไดอ้ย่าง

ต่อเนื่อง  

 

6. นัยทางการศึกษาของการวิจยั 

 ความผนัแปรของงานศิลปะกบัการวิจารณ์ 

จากขอ้สงัเกตปรากฏการณ์ศลิปะร่วมสมยัและปรากฏการณ์การวจิารณ์ในบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง การผนั

แปรของงานศลิปะสื่อใหม่ทีม่ลีกัษณะทางรปูแบบและกฎกตกิาทีซ่บัซอ้นขึน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึเสรภีาพ ของศลิปินในการ

น าเสนอผลงาน และรูปแบบที่ผนัแปรไปของงานศิลปะนี้ก็ยังได้ขยายพื้นที่จากแกลเลอรไีปสู่ชุมชน นับได้ว่าเป็น

กระบวนการปรบัปรุงวธินี าเสนอจากขนบเดมิ ปรากฏการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อนักวจิารณ์ทีไ่ม่ สามารถสรา้งงาน

วจิารณ์ในวธิกีารทีคุ่น้เคยตามขนบเดมิได ้เน่ืองจากนักวจิารณ์จ าเป็นตอ้งมกีรอบอา้งองิทีย่ดืหยุ่น กว่าเดมิ  

 

 ความซบัซ้อนก่อนจะมาถึงนิทรรศการ 

นอกจากความซับซ้อนในรูปแบบของงานศิลปะสื่อใหม่ กระบวนการจดันิทรรศการศิลปะเพื่อเผยแพร่สู่ 

สาธารณะก็มคีวามซบัซ้อนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั มรีะบบการกลัน่กรองคุณภาพผลงานให้เป็นไปตามความต้องการ 

ของคนกลุ่มต่างๆ เช่นคณะกรรมการงานประกวด ภัณฑารกัษ์ นักสะสมงานศลิปะเจ้าของพื้นที่ ซึ่งที่สุดแล้วก็ต้อง 

ไดร้บัความเหน็ชอบจากเจา้ของทุน สถานการณ์ดงักล่าวเกดิจากประชาคมในวงการทศันศลิป์ เรยีกรอ้งความเป็น มอื

อาชพีมากขึน้ โดยมภีาครฐัทีถู่กครอบง าจากระบบ ทุนนิยมสรา้งเกณฑ์ความนิยมในเชงิปรมิาณเป็นหลกั งานวจิารณ์ที่

เกดิขึน้ไม่กล่าวถงึงานตน้แบบ แต่ ไปกล่าวถงึบรบิทรอบดา้นแทนเป็นภาวะของการหลงทางไปกบั เรื่องของระบบการ

จดัการของหอศลิป์ และการจดัการพืน้ที ่ โดยหลงลมืการวจิารณ์และประเมนิงานศลิปะท าใหง้าน วจิารณ์ทีม่คีุณภาพไม่

เกดิขึน้ 

 

 ศิลปะร่วมสมยั - สินค้าทางวฒันธรรม? 

เมื่องานศิลปะที่ถูกระบบกลัน่กรองที่ซับซ้อนจนมีลกัษณะคล้ายสินค้าทางวฒันธรรมที่ท าหน้าที่น าเสนอ 

สุนทรยีะเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทางรสนิยมทางศลิปะของรฐั รบัประกนัว่ามคีุณภาพและสามารถกา้วสู่สากลได ้ดว้ยเหตุนี้

จงึมคีวามจ าเป็นทีเ่จา้ของทุนต้องมวีธิกีารโฆษณาชวนเชื่อ และปกป้องสนิคา้ของตนในเวลาเดยีวกนั  ดว้ยการใหก้าร
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สนับสนุนและก ากับสื่อในทุกรูปแบบ ในทางกลบักัน  สื่อก็ย่อม เกรงใจรฐัเช่นเดียวกันในฐานะผู้อุปถัมภ์  ท าให้ไม่

ปรากฏงานวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ ์จะปรากฏกแ็ต่การ รายงานผลเท่านัน้ 

 

7. นัยเชิงระเบียบวิธีวิจยั  

กลุ่มผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัการ “ศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนั”  ในการเรยีนรูแ้ละสรา้งระเบยีบวธิ ีวจิยั  กล่าวคอื 

กลุ่มผูว้จิยัไดเ้รยีนรูแ้ละผสมผสานหลกัการจากหลายๆสาขาวชิา  รวมถงึการเรยีนรูจ้าก การลองผดิลองถูก (learning 

by doing) อยู่ตลอดเวลา   อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มผูว้จิยัตระหนักดวี่า สิง่ทีต่้องการคน้หาเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถจบัต้องได ้

(intangible) และไม่มขีอ้มลูทีส่ามารถชีช้ดัไดอ้ย่าง ตรงไปตรงมา  

 

เพราะฉะนัน้กลุ่มผูว้จิยัจงึขอชีแ้จงระเบยีบวธิวีจิยัทีไ่ดใ้ชแ้ละนัยส าคญัของระเบยีบวธิดีงักล่าว ดงัต่อไปนี้ 

1. กลุ่มผูว้จิยัใชค้งใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูในเชงิลายลกัษณ์ทีพ่บไดใ้นสื่อสิง่พมิพแ์ละสื่ออนิเทอรเ์น็ต ดว้ยวธิ ีการ 

เช่นนี้ท าใหส้ามารถตรวจสอบถงึสถติหิรอื ปรมิาณของงาน วจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ และพบว่าสจูบิตัรนิทรรศ การ 

เป็นแหล่งของบทความและบทวิจารณ์ที่มีคุณภาพที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ  

โดยรวมท าใหไ้ดภ้าพว่า การ วจิารณ์ยงัคงมอียู่ในกลุ่มของคนทีเ่ป็นผูเ้สพศลิปะ หรอื gallery goers ส่วน

ใหญ่ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์ในสูจบิตัรแสดงงาน ไดแ้ก่ อาจารยส์าขาทศันศลิป์ นักวชิาการ นักประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

ศลิปินเจา้ของผลงาน  

2. การเขา้ไปสงัเกตกจิกรรมในพืน้ทีต่่างๆในประชาคมศลิปะ ท าใหส้ามารถเขา้ใจปัจจยั ทางวฒันธรรมทีท่ า

ใหก้ารวจิารณ์ไม่เกดิขึน้ในพืน้ทีส่าธารณะ  และปัจจยัทีท่ าใหก้าร วจิารณ์แบบมุขปาฐะในพืน้ทีปิ่ดเตม็ไป

ดว้ยทศันวจิารณ์ทีเ่ขม้แขง็ 

3. การสมัภาษณ์ถอืว่ามคีวามส าคญัอยา่งยิง่  เพราะท าใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดว้่า ไม่ว่าผูเ้สพ ศลิปะจะมคีุณวุฒิ

และวยัวุฒน้ิอยเพยีงใด  พวกเขากม็ทีศันะวจิารณ์ แต่ขาดทกัษะในการ อธบิายให้ออกมาเป็นค าพูดที่มี

หลกัวชิาการ  ในขณะเดยีวกนั  กลุ่มผูว้จิยัมคีวามเขา้ใจ ถงึสาเหตุของการหลกีเลีย่งการวจิารณ์อย่างตรง 

ไปตรงมาเมื่อต้องอธบิายเป็นลายลกัษณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการวิจารณ์แบบลายลกัษณ์นัน้ต้อง

ปรากฏอยู่บนสื่อนิตยสาร  ทัง้ทีเ่ป็นผูช้มทัว่ไป นักศกึษาศลิปะ อาจารย์ หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในวงการ

ทัศนศิลป์ ทัง้จากกรณีศึกษานิทรรศการ “รอยยิ้มสยาม: ศิลปะ+ศรทัธา+การเมือง+ความรกั” การ 

เสวนา “ขา้ง หลงัภาพ...กรุงเทพฯ 226” และการลงพื้นทีใ่นต่างจงัหวดั อาท ิเชยีงใหม่ สุโขทยั และศรสีระเกษ 

ซึง่ถอืว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่  เพราะท าใหส้ามารถเรยีนรู้ไดว้่าระดบัของการรบัตวังานมรีะดบัแตกต่าง

กนัขึน้อยู่กบัประสบการณ์และพืน้ฐานความรูท้างดา้นทศันศลิป์ ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั กลุ่ม

แรก คอืผูช้มทัว่ไปทีม่คีวาม สนใจในงานศลิปะ แต่ไม่ไดม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัวงการทศันศลิป์ และ

ไม่ใช่กลุ่ม ผูร้กัศลิปะทีต่ดิตามผลงานอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนี้จงึจดัว่าเป็นขาจร ดงันัน้การแสดง ทศันะที่มี

ต่อตัวงานจึงมีอยู่ในระดบัต ่า กล่าวคือ สามารถมองเพียงชอบหรอืไม่ชอบ และไม่ได้สนใจที่จะค้นหา

ความหมายของผลงานในระดบัลกึ ในกลุ่มทีส่องนัน้ คอืกลุ่มที่เป็นผูร้กัสมคัรเล่น ซึ่งมกัจะเป็นผู้ทีม่พีื้น

ความรูท้างดา้นทศันศลิป์อยู่บ้าง ทัง้จากศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากสถาบนัศลิปะ กลุ่มผูเ้สพศลิปะเหล่านี้

ไม่ว่าจะมคีุณวุฒแิละวยัวุฒน้ิอยเพยีงใด กม็กัจะมคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ทีแ่ฝงนัย
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เชงิวจิารณ์ และการประเมนิคุณค่าตวังาน อย่างไรกต็ามการเสนอทศันะวจิารณ์ดงักล่าวมกัจะ ปรากฎอยู่

ในรูปของการเสวนากลุ่มย่อย หรอืการจบักลุ่มคุยกนัเอง โดยเนื้อหาที่ปรากฎมคีวามตรงไปตรงมา แต่

กลุ่มคนเหล่านี้หลกีเลีย่งทีจ่ะไม่แสดงทศันะวจิารณ์ เหล่านัน้ในพืน้ทีส่าธารณะ ดว้ยเหตุทีว่่าพวกเขายงัไม่

มคีวามมัน่ใจเพยีงพอว่าทศันะ วจิารณ์ของตนมเีน้ือหาทางวชิาการทีเ่ขม้ขน้และมกีารแสดงความคดิเหน็

ที่ถูกต้องแม่นย าเพยีงพอต่อการน าเสนอในพื้นที่ลายลกัษณ์หรอืไม่  กลุ่มสุดท้ายคอื กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

หรอืผูรู้ใ้นวงการศลิปะของไทยเองทีเ่ป็นทัง้ นักประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ศลิปิน อาจารย ์หรือนักวจิารณ์ กลุ่ม

คนเหล่านี้ในระยะหลังๆ นับตัง้แต่วิกฤตฟองสบู่ แตกในประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงการวิจารณ์อย่าง

ตรงไปตรงมาเมื่อต้องอธบิายเป็น ลายลกัษณ์ ประการแรก ไม่ต้องการสร้างศตัรูจากงานเขยีนของตน 

ประการที่สอง สื่อลายลกัษณ์จะกลายเป็นหลกัฐานส าคญัที่ยนืยนัความคดิของตน ซึ่งหากเวลาล่วงเลย 

ไปอาจกลายเป็นเครื่องมอืส าคญัทีท่ าใหต้นถูกวพิากษ์วจิารณ์กลบัได ้ประการทีส่าม เน่ืองจากแนวคดิเชงิ

สุนทรยีศาสตร์ไม่มคีวามแน่นอน และมกัจะมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ จงึก่อใหเ้กิดการตามไม่ทนัตวั

งาน หรอืเรยีกไดว้่ามลีกัษณะของการตกยุคอยู่ เสมอ เมื่อเป็นเช่นนัน้แล้ว กลุ่มผูรู้เ้หล่านี้จงึเลอืกที่จะไม่

วจิารณ์ผลงานอย่างตรงไปตรงมาในพืน้ทีท่างลายลกัษณ์  

4. ถ้าหากไม่ได้ใช้วธิกีารจดั focus group กลุ่มผู้วจิยัจะไม่สามารถเขา้ใจถึงความซบัซ้อนที่ค่อนขา้งเป็น

รปูธรรมก่อนจะมาถงึนิทรรศการได ้กลุ่มผูว้จิยัสามารถท าความเขา้ใจถงึขอ้จ ากดัที ่“ตวักลาง” โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ นักวจิารณ์ ภณัฑารกัษ์ และ สื่อสิง่พมิพ ์ ตอ้ง เผชญิอยู่ 

5. การเขา้ไปมส่ีวนร่วมกบักิจกรรมของผู้อื่น (ในที่นี้ไดแ้ก่การเป็น moderator) ท าใหพ้บว่าการวจิารณ์ใน

พืน้ทีส่าธารณะเป็นเรื่องทีเ่ป็นไปได ้หากมกีารควบคุมทศิทางของการเสวนาดว้ยการตัง้ค าถามทีถู่กต้อง

และตรงประเดน็ 

 

8. ปัญหาและอปุสรรค - งานท่ีควรด าเนินการในอนาคต 

ปัญหาและอปุสรรค  

1. กิจกรรมที่กลุ่มผู้วิจยัเข้าไปสงัเกตไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างการวิจารณ์ แต่เป็นการให้ความรู้ใน

ลกัษณะกึง่การอบรม  มศีลิปิน  นักวชิาการ หรอือาสาสมคัรโครงการเป็นวทิยากร เพราะฉะนัน้เพื่อทีจ่ะ

ท าความเขา้ใจทศันะวจิารณ์ จงึจ าเป็นตอ้งสกดัความรูอ้อกมา  ค าตอบจงึไม่ใช่สิง่ทีไ่ดอ้ย่างตรงไปตรงมา 

2. ปรากฏการณ์การวจิารณ์แบบมุขปาฐะยอ้นหลงั (หลงักจิกรรมทางการหรอืกจิกรรมในเวทสีาธารณะ) ไม่

สามารถน ามาใชอ้า้งองิเป็นขอ้มลูทางวชิาการได ้

3. การหาข้อมูลการวจิารณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  เพราะไม่มีเครอืข่ายศลิปะที่ชดัเจน

เหมอืนเครอืขา่ยวรรณกรรม (เช่น www.dekdee.com เป็นตน้)  เพ ราะฉ ะนั ้น ก ารศึ กษ าก าร

วจิารณ์ในพืน้ที่อนิเทอร์เน็ตจงึไม่สามารถชี้ถงึกลุ่มประชากรไดอ้ย่างชดัเจน เราไม่รูว้่าผูร้บัเหล่านัน้เป็น

ใคร มจี านวนมากน้อยเท่าไร และมคีวามคดิเห็นที่ชดัเจนหรอืไม่  มหีลกัการและเหตุผลที่รองรบัความ

คดิเหน็นัน้ๆอย่างไร การวดัผลจงึยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 

http://www.dekdee.com/
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งานท่ีควรด าเนินการในอนาคต 

1. การใหค้วามส าคญักบัความรู ้ เพราะความรูส้ามารถสรา้งประชาคมศลิปะโดยรวมใหม้คีวามเขม็แขง็ได ้

สถาบนัการศกึษาควรจะเป็นผูร้เิริม่ เน่ืองจากมบีุคลากรทีม่คีวามรู้ 

2. รฐัควรจะมนีโยบายในเรื่องการสรา้งจติส านึกสาธารณะ เหน็ความส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารวจิารณ์เป็นกจิ

สาธารณะเพื่อทีจ่ะชีแ้นะและเป็นเสยีงแหง่มโนธรรมใหก้บัสงัคม 

3. กระตุน้ใหค้นตระหนักถงึศกัยภาพของพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตเพื่อสรา้งประชาคมศลิปะเชงิ ปัญญา 

 

------------------------------------ 
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ข้อมลูจากเอกสารส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสาร lifestyle 

 
ประกอบไปดว้ยบทความ แนะน าศลิปิน ศลิปะ และนิทรรศการ จ านวน  6 รายการ 

1. นิตยสาร Daybed. ฉบบัที ่30 กนัยายน 2002 “VERY ARTISTIC ไทวจิติร พึง่เกษมสมบูรณ์” 

2. นิตยสาร Daybed. ฉบบัที ่8 เมษายน 2003 “BEHIND THE TIP OF THE BRUSH” 

3. นิตยสาร Daybed. ฉบบัที ่10 มถิุนายน 2003 “truly pure art p#207”  

4. นิตยสาร Daybed. ฉบบัที ่30 กมุภาพนัธ ์2005 “สงัคมในบทบนัทกึแหง่ความเปลีย่นแปลงของตะวนั วตัยุา” 

5. นิตยสาร Happening ฉบบัที ่19  “รอยยิ้มสยำม: ศลิปะ + ศรทัธำ + กำรเมอืง + ควำมรกั”  

6. นิตยสารสารคด ี ฉบบัที ่293 “จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ชวีติเพื่อศลิปะ ศลิปะคอืชวีติ” โดยสุวรรณา เปรมโสตร ์ 
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ข้อมลูจากเอกสารส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารการเมืองรายสปัดาห ์

 
ประกอบดว้ย บทความและบทวจิารณ์ จ านวน 8 รายการ 

1. สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ฉบบัที ่15 “เทศกาลภาพถ่ายพนมเปญ”คอลมัน์ศลิปวฒันธรรม มานิต ศรวีานิชภูม ิ

2. สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ฉบบัที ่17 “ล่องเหนือน่าน” คอลมัน์ศลิปวฒันธรรม ไพศาล เปลีย่นบางชา้ง 

3. สยามรัฐสัปดาห วิจารณ์  ฉบับที่  18 “นิ ราศศิลปะอเม ริก า (1)” คอลัม น์ ศิลปวัฒ นธรรม  สุ รช าติ 

เกษประสทิธิ ์

4. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับที่ 34 “ศิลปะวิพากษ์ก่นด่าวิถีทุนนิยมของวสันต์ สิทธิเขตต์” คอลัมน์

ศลิปวฒันธรรม ไพศาล ธรีพงศว์ษิ 

5. สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ฉบบัที ่35 “เงาเวลาของ’รงค ์วงษ์สวรรค”์ คอลมัน์ศลิปวฒันธรรม มานิต ศรวีานิชภูม ิ

6. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์  ฉบับที่  38 “ศิลปะในภาพถ่ายของนักทดลองชื่อสุชาติ สวัสดิศ์รี ” คอลัมน์

ศลิปวฒันธรรม ไพศาล ธรีพงศว์ษิ 

7. สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ฉบบัที่ 52 “ผลผลติของเลอืดใหม่ที่น่าจบัตามอง”คอลมัน์ศลิปวฒันธรรม ไพศาล ธรี

พงศว์ษิ 

8. เนชัน่สุดสปัดาห ์“รอยยิม้สยามในนามบททดสอบพืน้ทีก่ารแสดงศลิปะและหอศลิปวฒันธรรมกรุงเทพ (1) (2)” 

โดย ถนอม  ชาภกัด ี 
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ข้อมลูจากเอกสารส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารศิลปะ 

 
ประกอบดว้ยงานเขยีน ประเภท review, preview, บทความและบทวจิารณ์ จ านวน 49 รายการ 

 

1. นิตยสารART4D August 06 no.129 “LA FORCE DE L’ART” สายณัห ์แดงกลม 

2. นิตยสารART4D August 06 no.129 “THE SUSPENDED MOMENT:หว้งเวลาทีห่ยุดนิ่ง”วภิาช ภูวชิานนท ์

3. นิตยสารART4D February 09 no.156 “EYE OF A SLEEPWALKER”  Saroj Kunatanad 

4. นิตยสารART4D April 09 no.158 “SUBSCONCIOUSCAPE;INTERACTIVE ART EXHIBITION” รพี ชัย

มณี 

5. นิ ต ย ส า รART4D April 09 no.158 “ON THE PATH OF SEARCHING SUDSIRI PUI-OCK” ภ ราด ร 

ไชยวรณ์ 

6. นิตยสารART4D April 09 no.158 “ศลัยกาย..การศลัยกรรมผ่านเครื่องประดบั” อมรรตัน์ วโิรจน์พนัธ ์

7. นิตยสารART4D May 09 no.159 “BRAND NEW 2009” จุฑา สุวรรณมงคล 

8. นิตยสารART4D May 09 no.159 “มชีื่อแต่จ าไม่ได”้ กุณฑล ีตนัตทิววีฒัน์ 

9. นิตยสารART4D JUNE 09 no.160 “HEALING” ธนัยพร หงสท์อง 

10. นิตยสารART4D July 09 no.161 “NOT EVEN PINEAPPLES” อรุณ ภูรทิตั 

11. นิตยสารART4D July 09 no.161 “ปลอดภยัสถาน” เพยีงออ พทัยากร 

12. นิตยสารART4D August 09 no.162 “LISA (YAN PAI-MING) สายณัห ์แดงกลม 

13. นิตยสารART4D September 09 no.163 “EMPOWERING POP” สุพชิชา โตววิฒัน์  

14. นิตยสารART4D September 09 no.163 “SUITE GRUNEWALD” สายณัห ์แดงกลม 

15. นิตยสารART4D September 09 no.163 “GEORGES ROUSSE:PHOTOGRAPHY เทศกาลวัฒนธรรม

ฝรัง่เศสกรุงเทพฯ อรุณ ภูรทิตั 

16. นิตยสารFINE ART NO 46  “นิทรรศการรอยยิม้สยาม”  

17. นิ ตยสารFINE ART NO 47 “รอยยิ้ ม สยาม : ศิลป ะ -ศรัท ธ า -การเมือ ง -ความ รัก ” โดย  เอกช าต ิ

ใจเพชร  

18. นิตยสารFINE ART NO 49 “แงม้รอยยิม้สยาม” โดย สุธ ีคุณาวชิยานนท ์ 

19. นิ ต ย ส ารFINE ART NO 49 “รอ ย ยิ้ ม ส ย ำม : ศิ ล ป ะ  + ศ รัท ธ ำ  + ก ำ ร เมื อ ง  + ค ว ำม รัก ” โด ย 

เดอืนฉายผูช้นะ  

20. นิตยสารFINE ART NO 50 “เพยีงเธอแยม้ยิม้ โลกจะขานรบัดว้ยเสยีงหวัเราะ” โดย ปกรณ์ กล่อมเกลีย้ง  

21. นิตยสารFINE ART NO.53: MARCH 09 “กระหรุบกุบกบิ”ของไมร้่ม ธรรมชาตอิโศก”   ศ.วโิชค มุกดามณี 

22. นิตยสารFINE ART NO.54: April 09 “ชาตฉิกาจ ไวกว”ี บุศยมาศ นันทวนั 

23. นิตยสารFINE ART NO.54: April 09 “ขนาดตอ้งควกัเอาเรื่อง...มาเขยีน” ไชยนัต ์ไชยพร 

24. นิตยสารFINE ART NO 57 “curatorial dreaming” โดย brian curtin ฉายผูช้นะ  



31/03/53  สาขาทศันศลิป์ 

 

132 

132 

25. นิ ต ย ส า ร FINE ART NO 57 “ศิ ล ป ะ  ก า ร เมื อ ง  อ า น า จ  มิ เช ล  ฟู โก & Mr. ช ” โ ด ย  ป ริท ร รศ 

หุตางกูล  

26. นิตยสารFINE ART NO 58 “มองยอ้นเวนิสเบยีนนาเล่ยใ์นหน้าประวตัศิาสตรไ์ทย” โดย หสัภพ ตัง้มหาเมฆ  

27. นิตยสารFINE ART NO.59: September 09 “การแสดงศลิปกรรมแห่งชาตคิรัง้ที5่5” ศ.วโิชค มุกดามณี 

28. นิตยสารFINE ART NO.59: September 09 “ฆา่ (น่ากลวัเหลอืเกนิ)” ไชยนัต ์ไชยพร 

29. นิตยสารFINE ART NO.59: September 09 “นิทรรศการ”นี่ไม่ใช่การแสดงงานศิลปะ-THIS IS NOT AN 

ART EXHIBITION” โดย ทศันัย เศรษฐเสร ี 

30. นิตยสารFINE ART NO.60: October 09 “YANG FUDONG&SONG DONG” วชิญ มุกดามณี 

31. นิตยสารFINE ART NO.60: October 09 “ความจรงิทีเ่หนือกว่าความงาม” เดอืนฉายภู่ชนะ 

32. นิตยสารFINE ART NO.60: October 09 “ความสมัพนัธส์ าคญัและเป็นจรงิเสยียิง่กว่าสิง่ทีส่มัพนัธ์” บุษราพร 

ทองชยั 

33. นิตยสารFINE ART NO.60: October 09 “เรื่องเล่าจากเธอ” สมพร รอดบุญ 

34. นิ ต ย ส า ร FINE ART NO.60: October 09 “ทิ ว ทั ศ น์ : ค ว า ม ง า ม จ า ก ภ า ย ใน ” ร ศ . อิ ท ธิ พ ล 

ตัง้โฉลก 

35. นิตยสารปาจารยสาร ฉบบัที่1 ปีที ่33 “คอืการพานพบและพลดัพรากระหว่างภาพและภาษา” ชล เจนประภา

พนัธ ์

36. นิตยสารปาจารยสาร ฉบบัที2่ ปีที ่33 “วกิฤตสงัคมไทยในสายตากวแีละนักเขยีนร่วมสมยั” กฤช เหลอืสมยั 

37. นิ ต ย ส า รป า จ า ร ย ส า ร  ฉ บั บ ที่ 2 ปี ที่  33 “Activist art ข อ ง ศิ ล ปิ น ชุ ม ช น แ ล ะ อุ ด ม ค ติ ” ช ล 

เจนประภาพนัธ ์

38. นิตยสารปาจารยสาร ฉบบัที3่ ปีที ่33 “เป็นความบกพร่องของศลิปะหรอืเป็นเพราะสุนทรยีะทีผ่ดิพลาด” ชล 

เจนประภาพนัธ ์

39. นิตยสารปาจารยสาร ฉบบัที4่ ปีที ่33 “NSK State: รฐัศลิปิน” กองสาราณียากร 

40. นิตยสารปาจารยสาร ฉบบัที4่ ปีที ่33 “How to Disappear Completely? (กลายเป็นภาพระเหดิทีก่ าเนิดจาก

ความสญูเสยี)” ชล เจนประภาพนัธ ์

41. นิตยสารโลกศลิปะ มนีาคม-เมษายน “ศลิปะตบะแตก”  สทิธเิดช โรหติะสุข 

42. นิตยสารโลกศิลปะ มีนาคม-เมษายน“จาก DNA of Japanese Design ถึง อกิรา อิโซกาวา /ชีวิตกับการ

ออกแบบ: และประเทศ 

43. ไทยจะไปทางไหนด?ี ” สทิธเิดช โรหติะสุข 

44. นิตยสาร LUSH มนีาคม 2550  “ศกัดิส์ริ ิมสีมสบื กวซีไีรต ์เรยีกรอ้ง คนือาขยานสู่หอ้งเรยีน” โลกรอบลชั 

45. นิตยสาร LUSH มนีาคม 2550  “ปัญญา วจินิธนสาร ปรากฏการณ์ศลิปะไทยร่วมสมยั” 

46. นิตยสาร LUSH เมษายน 2551 “คุณยายลายจุด” มสิเตอรแ์อคอารต์   

47. นิตยสารอ่าน  ฉบบัที ่3 “temporalis aetermitas: บนัทกึของนับดาว โดยสายณัห ์แดงกลม  

48. นิตยสารสยามร่วมสมยั  “เทศกาลศลิปวฒันธรรมบางกอก..กล๊วย...กล๊วย!!” ภทัราวด ีมชีธูน 
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49. นิ ตยสารสยามร่วมสมัย  “เทศกาลศิลปวัฒ นธรรมบางกอก ..ก ล๊วย ...ก ล๊วย !!”  ผศ . สรรเสริญ 

มลินิทสตู 
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การเกบ็ข้อมูลในส่ืออินเทอรเ์น็ต 

 
1.   บทวจิำรณ์และบทควำมทีเ่ขยีนขึ้นเพือ่เผยแพร่ในอนิเทอรเ์น็ต 

 

1. “ดงูานศลิปะอย่างไร...ไม่ใหห้งุดหงดิใจ” โดย jaewjingjing (http://gotoknow.org/blog/ jaewjingjing-art) 

2.  แมงมมุ...บุก    paern_68 Posted on 12/9/2008 at 01:02   http:// learners.in.th/blog/pingk 

3. “รอยยิม้สยาม ยิม้รบัโลกศลิปะ” สงิหา 25, 2008 10:22 am  

4. หอศลิป์กรุงเทพฯ กล่อมกรุงดว้ยศลิปะ: ชาญณรงค ์พรดลิกรตัน์ 22/09/2008 16:28:44 

5. ชาวกทม.ตอ้งการ “หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” มลูนิธกิองทุนไทย www.thaingo. org 9 

สงิหาคม 2547 

6. หอศลิป์กรุงเทพทีร่กั ไม่ประชาชนกบัพวกหนูเลย  Sep 24, '08 11:05 AM for everyone   

http://moonjogger.multiply.com/journal/item/32  

7. รอยยิม้สยาม : ศลิปะ|ศรทัธา|การเมอืง|ความรกั ตอนที ่1 Submitted by tewson on Wed, 15/ 10/2008-
17.32 

8. รอยยิม้สยาม : ศลิปะ|ศรทัธา|การเมอืง|ความรกั ตอนที ่2 Submitted by tewson on tue, 21/ 10/2008-
15.09 

9. หอศลิป์กรุงเทพ  sep 27 2008,01.45 http://www.sameskybooks.org/board/index.php 

10. ภาพถ่ายรอยยิม้สยาม  Nov 9 2008 6:32 PM  for everyone  http://murkhsl.multiply.com/ 
photo/album/49 

11. รอยยิม้สยาม  24 ก.ย. 2551 http://mymaam.bloggang.com 
12. รอยยิม้สยาม (ของดขีองฟรหีา้มพลาด) 23 ก.ย. 2551 by godlotit  http://godlotit.exteen.com 
13. รอยยิม้สยาม  09 Dec 2008 by a-place-4-head  http:// a-place-4-head.exteen.com 
14. รอยยิม้สยาม : สนิคา้ ตลาด และราคา ทีต่อ้งเป็นตวัของตวัเอง โดย วริตัน์ ค าศรจีนัทร ์ 25 พ.ย.51 

http://gotoknow.org/blog/civil-learning/225379 
15. Art market กบัหอศลิป์ ก.ท.ม. วนัองัคาร สงิหาคม 2551 http://cid-cd865cbdac1b8c1f. spaces.live.com/c 

16.  เบื่ อ  "การเมืองไทย " (2): งานวิดี โอที่ น่ าสน ใจในนิ ท รรศการศิลป ะ “รอยยิ้ ม สยามฯ ”   http:// 

konmongnang.exteen.com/20081014/entry 

17. หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok Art and Culture Centre เพื่ออาร์ติสต์ เพื่อประชาชน?  

เรื่อง : สุรชยั พงิชยัภูม ิโดย ผูจ้ดัการรายวนั  15 ตุลาคม 2551 

18.  “ย้อนอดีต และตรวจสอบอนาคต หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อนมาบุญครอง น้องสยาม

แสควร”์ โดย ผูจ้ดัการรายวนั 11 ธนัวาคม 2550  

19. “ถงึเวลาจุดพล;ุ ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั” บทความศลิปะโพสตเ์มื่อ26 ก.พ. 2551 

20.  “กว่าจะมาถึงวนันี้ของหอศิลปวฒันธรรม กทม.” โดย วมิล องัสุนันทวิวฒัน์ นิตยสารผู้จดัการ (กันยายน 

2551) 

 

http://gotoknow.org/
http://moonjogger.multiply.com/journal/item/32/32
http://moonjogger.multiply.com/journal/item/32
http://www.sameskybooks.org/board/index.php
http://murkhsl.multiply.com/%20photo/album/49
http://murkhsl.multiply.com/%20photo/album/49
http://mymaam.bloggang.com/
http://godlotit.exteen.com/
http://gotoknow.org/blog/civil-learning/225379
http://konmongnang.exteen.com/20081014/entry
http://www.manager.co.th/daily/
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewforum.php?f=2
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2.   กระทูค้ ำถำม หรอืขอ้คดิเหน็ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิกำรถำมตอบและแสดงควำมคดิ  

1)    คาดหวังอะไรกับ ...หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจากคุณ : นัยนะ - [ 8 ม.ค. 49 19:47:28 ]   

http://www.pantip.com 

2)   ในจ านวนศลิปิน111คน ที่แสดงในงานรอยยิ้มสยาม คุณชอบใครมากที่สุด เพราะอะไร 12 ธ.ค. 2551 จาก    

http://www.happeningnow.net/index.php  

3)    หอศลิปะกรุงเทพฯตรงแยกปทุมวนั เอากลอ้งวดีโีอเขา้ไปบนัทกึภาพภายในไดห้รอืไม่ จากคุณ: ขอบคุณครบั  

19 พ.ย.51     http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/c7223867 

 

http://www.pantip.com/
http://www.pantip.com/
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“ Discussion 1 : 24/02/2009 at 11:43 PM1Gondola al Paradisco project for Venice 

Biennale 2009 is just another so called Thainess bandwagon and it's quite boring actually. It 

seems that there are no more creative artists in Thailand or only mediocre imitators. The 

whole team including Dr. Apinan are only after conventional success at any cost. Surasi 

Kusolwong is another bad example Thai artist who imitated Suwan Laimanee's art work. 

Suwan Laimanee is the first Thai artist who introduced Thai massage as art and science at 

Biennale Florence in 1996. Four years later Surasi Kusolwong literally imitated Suwan 

laimanee's art work in such a poor, cheap manner like a Thai style imitating mentallity at 

Kwangju Biennale 2000. (see www.makcenterarchive.org/artist/show/id/69) What Thailand 

needs now is transparency in cultural politics, no Thai-style-cronyism please! Dr. Apinan is 

not only corrupted but didn't did a good job either. He should resign his post to the younger 

generation. People should ask Dr. Apinan how many money he has put in his own pocket 

since he has been working as a curator at OCAC. Thailand art scene needs to wake up, smell 

the coffee and see reality.” 
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ข้อมลูบทวิจารณ์ของอาจารยพิ์ษณุ  ท่ีได้จากข้อมลูการวิจยัของอาจารยแ์จนิซ 

 
1. "Overview of Art Criticism in the Silpa Wattanatham Column 1977 - 2004," including a short 

discussion of philosophy of criticism, with reviews of the writings of Pishnu Supanimitr, Wibul Lisuan, 

Dachanee Bradapnil and Amnart Yensabai.  

2. Art Criticism in Siam Rath Weekly 1980 – 2523  

 Pishnu Supanimitr: "The Value of the Silpakorn University Art Gallery," Yr.26, Vol.30 (6 January 1980)  

3. Pishnu Supanimitr: "25 Years of the National Art Exhibition: What's it all about. (part 1)" (13 January 

1980) 

4. Pishnu Supanimitr: "25 Years of the National Art Exhibition (20 January 1980) 

5. Pishnu Supanimitr: "25 Years of the National Art Exhibition" (27 January 80)  

6. Pishnu Supanimitr: "From Bhirasri Gallery to Rachaburi Technical College" Yr.26, Vol.33 (10 February 

1980) 

7. Pishnu Supanimitr: "A Good Story About an Award-Winning Design for a Vietnam War Memorial in 

America by a Thai Artist." Yr.26, Vol.34 (17 February 1980) 

8. Pishnu Supanimitr: "Infinity of Life: A Memorial to the Vietnam War by Tana Lauhahaikul, Winner in 

an American Competition." Yr.26, Vol.35 (February 24, 1980) 

9. Pishnu Supanimitr:"The Way of Thai Art and the 'Thai Art 23' Group," Yr.26, Vol. 36, (2 March, 1980). 

10. Pishnu Supanimitr:"Chuang Mulpinit - Paintings Full of Joy," Yr.26, Vol.38 (16 March, 1980) 

11. Pishnu Supanimitr: "9th Student Art Thesis Exhibition," Yr.26, Vol.39 (23 March 1980) 

12. Pishnu Supanimitr: "9th Student Art Thesis Exhibition," Yr.26, Vol. 40 (30 March 1980). 

13. Pishnu Supanimitr: "9th Student Art Thesis Exhibition," Yr.26, Vol.41 (6 April 1980). 

14. Pishnu Supanimitr: "9th Student Art Thesis Exhibition," Yr.26, Vol. 42 (13 April 1980) 

15. Pishnu Supanimitr: "8th Art Exhibition by Students of the Faculty of Painting in Chiengmai Public 

Library," Yr.26, Vol.43 (20 April 1980)  

 


