
31/03/53  สาขาศลิปะการละคร 141 

รายงานเสนอผลการวิจยั 

สาขาศิลปะการแสดง 

 (1  เมษายน 2551 – 30 กนัยายน   2552) 

โครงการวิจยัการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพ่ือพฒันาความรู้ด้านสงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์ ภาค 2 

 

พนิดา  ฐปนางกรู 
 

 
 จากกรณีศกึษาปรากฏการณ์ร่วมสมยั 3 รายการคอื เทศกาลละครกรุงเทพ 2551 รายการ 
อคาเดม ี แฟนตาเซยี (Academy Fantasia) ปฏบิตักิารนักล่าฝันฤดกูาลที ่ 5 และเมอืงไทยรชัดาลยัเธยีเตอร ์ แมจ้ะมี
ความแตกต่างของบรบิท รปูแบบ และขนาด แต่กรณีศกึษาทัง้ 3 ม ี “ศลิปะการละคร” เชื่อมโยง เกีย่วขอ้ง ดงันัน้ จงึมี
ความเป็นไปไดท้ีก่รณีศกึษาทัง้ 3 จะมคีวามสมัพนัธแ์ละมผีลกระทบต่อกนั อนัมกีารวจิารณ์ทีเ่ป็น “กจิสาธารณะ”  เป็น
กลไกการตรวจสอบและการประเมนิคุณค่าของสงัคมทีส่รา้งแรงกระเพื่อมต่อกนัอย่างเป็นพลวตั และพืน้ทีใ่นโลกไซ
เบอรซ์ึง่มบีทบาทมากในสงัคมปัจจุบนั กไ็ดท้ าหน้าทีท่ดแทนพืน้ที ่ “สื่อ” ทีน่ับวนัจะมเีงือ่นไขของ “ทุน” เขา้มาก ากบั
มากขึน้  

สาขาศลิปะการแสดงไดต้ดิตามผลงานของกรณีศกึษาทัง้ 3 กรณี ตดิตามอ่านกระทูส้นทนาแลกเปลีย่น
ทรรศนะเชงิวจิารณ์บนพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต เกบ็ขอ้มลูงานวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ ์ สมัภาษณ์นักวจิารณ์ นักวชิาการละคร 
นักการละคร และผูช้ม ตลอดจนจดักจิกรรมเสวนาหลงัการแสดง เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งตา่งๆมาวเิคราะห์ร่วมกนั
ในบรบิทของการรบั การเสพ และการสรา้งงานศลิปะการแสดงทีส่ะทอ้นผ่านงานวจิารณ์บนพืน้ทีต่่างๆ และแสวงหา
ค าตอบเกีย่วกบัสุนทรยีะของสงัคมไทย อนัจะน าไปสู่การพฒันาความรูด้า้นสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ สาขา
ศลิปะการแสดงมขีอ้สรุปดงัต่อไปนี้ 
 

1. วตัถปุระสงคแ์ละผลท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการด าเนินการ 
 
1.1 ส ารวจและศึกษารปูแบบและสภาวะการวิจารณ์งานศิลปะการแสดงในฐานปรากฏการณ์ร่วมสมยั ซ่ึง

สะท้อนทัง้ความคิดและสุนทรียอารมณ์ในส่วนของปัจเจกชน และความส านึกในความเป็นส่วนหน่ึง
ของสงัคมของตน 
กล่าวไดว้่า การเกดิขึน้ของเทศกาลละครกรุงเทพ ณ สวนสนัตชิยัปราการ ชุมชุนบางล าภ ู เมื่อปี พ.ศ. 2545 

ตามดว้ยการออกอากาศฤดกูาลแรกของรายการ อคาเดม ี
แฟนตาเซยี ปฏบิตักิารคนล่าฝัน ทางเคเบลิทวีใีนปี พ.ศ. 2547 และการเปิดตวัของ เมอืงไทย 
รชัดาลยัเธยีเตอร ์ โรงละครเอกชนขนาด 1,455 ทีน่ัง่ บนศูนยส์รรพสนิคา้ทีถ่นนรชัดาภเิษก ในปี พ.ศ. 2550 เป็น
ปรากฏการณ์ต่อเนื่องทีป่รบัเปลีย่นความรบัรูแ้ละทศันคตขิองมหาชนในสงัคมไทยเกีย่วกบั “ละครเวท”ี ใหต้่างไปจาก
เดมิ ปรากฏการณ์นี้มนีัยส าคญัต่อการเชื่อมโยงอย่างมพีลวตัซึง่กนัในประเดน็ประสบการณ์สุนทรยีะของผูร้บั ผูส้รา้ง 
และผูว้จิารณ์ ซึง่สะทอ้นผ่านวฒันธรรมการวจิารณ์ในสงัคมไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ยเงือ่นไขของ สื่อ ระบบทุน 
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ตลอดจนรปูแบบการด าเนินชวีติของคนในสงัคมไทยทีก่ าลงัหมุนไปตามกงลอ้โลกาภวิตัน์อนัมเีทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นกลไกขบัเคลื่อนส าคญั 

 
 

1.1.1 เทศกาลละครกรงุเทพ 

เทศกาลละครกรุงเทพจดัขึน้เป็นครัง้แรกในปีพ.ศ. 2545 และจดัต่อเนื่องเป็นประจ าในเดอืนพฤศจกิายน
ของทุกปี เป็นความรว่มมอืระหว่างเครอืขา่ยละครกรุงเทพ1 กบัประชาคมบางล าพ ูโดยมสี านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เป็นผูส้นับสนุนหลกัตลอดมา พรอ้มดว้ยส านักศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม 
และกรุงเทพมหานครซึง่ใหก้ารสนับสนุนพืน้ทีส่วนสนัตชิยัปราการเป็นสถานทีจ่ดัเทศกาล 

การจดัเทศกาลละครกรุงเทพในปีพ.ศ. 2551 เป็นการจดัเทศกาลครัง้ที ่7 มกีารแสดงเขา้ร่วมเทศกาลนับ
ได ้98 เรื่อง2 ซึง่เป็นจ านวนมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ดัเทศกาลมา มกีารขยายระยะเวลาของเทศกาลจากเดมิ 3 สปัดาห ์ เป็น 4 
สปัดาห3์ และขยายพืน้ทีก่ารจดัซึง่เดมิกระจุกตวัอยูท่ีส่วนสนัตชิยัปราการ และอาคาร/รา้นคา้ต่างๆบนถนนพระอาทติย ์
ออกไปสู่พืน้ทีจ่ดัแสดงรอบนอกในกรุงเทพมหานครอกีหลายแหง่เป็นครัง้แรก อาท ิ โรงภาพยนตรล์โิด,้ The Style by 
TOYOTA สยามสแควร,์ มะขามป้อมสตูดโิอ สะพานควาย, โรงละครโรงเลก็ พระจนัทรเ์สีย้วสเปซ ทีส่ถาบนัปรดีพีนม
ยงค,์ โรงละครชมุชนมนัตา ถนนวภิาวด,ี โรงละครหน้ากากเปลอืย อาคารพญาไทพลาซ่า และ Democrazy Theatre 
Studio บ่อนไก่ เป็นตน้ 

ละครในเทศกาล 

ผลงานละครเวท ี98 เรื่องในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551 เป็นงานสรา้งสรรคจ์ากกลุ่ม/คณะละครทีเ่ป็นมอื
อาชพีและมอืสมคัรเล่น ผูส้รา้งงานเหล่านี้โดยส่วนใหญ่พฒันาตนเองมาจากการเป็นผูร้กัสมคัรเล่น (amateur) ทีม่ใีจรกั
ในศิลปะการละครและฝึกฝนตนเองตลอดจนเข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้จากนักละครไทยและ
ต่างประเทศ อกีส่วนหนึ่งเป็นผูท้ีผ่่านการศกึษาดา้นศลิปะการละครจากสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยงัมเียาวชนในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาทีผ่่านการอบรมจากนักละครทัง้สองกลุ่ม ดงักล่าวสรา้งสรรค์
งานละครมาน าเสนอในเทศกาลน้ีดว้ย  

จากการตดิตามชมการแสดงหลายๆเรื่องในเทศกาลครัง้ที ่7 (พ.ศ.2551) เปรยีบเทยีบกบัในปีทีผ่่านๆมา 
พบว่าบทละครทีใ่ชใ้นการน าเสนอเป็นบทละครทีแ่ตง่ขึน้ใหม่เกอืบทัง้สิน้ มเีน้ือหาทีส่ะทอ้นถงึวถิชีวีติของคนในปัจจบุนั 
วพิากษ์วจิารณ์สงัคม สะทอ้นความรุนแรงทางการเมอืงทีไ่ดส้รา้งความอดึอดัและหวาดหวัน่ใหแ้กป่ระชาชน ทีม่กีารแบ่ง
ฝ่ายของขัว้ความคดิความเชื่อและอุดมการณ์ ปัญหาต่างๆของเยาวชน การกดขีท่างเพศตลอดจนการกดขีศ่ลิปะการ
ละคร  

ในส่วนของรปูแบบทีน่ าเสนอ มคีวามหลากหลายมากขึน้ ทัง้ทีเ่ป็น ละครพดู ละครรอ้ง ละครระบ าร่วม
สมยั (Dance Drama) ละครแสดงเดีย่ว โอเปร่า ละครใบ ้และสือ่ผสม ฯลฯ   
 

ผูส้รา้ง 

ทรรศนะของผูส้รา้งหรอืนักละคร นักวชิาการละคร และผูช้มต่อบทบาทของเทศกาลละครกรุงเทพ มี
ความเหน็ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันี้ 

 
บทบาทต่อสงัคม 
- ผูช้มส่วนใหญ่มองว่า เทศกาลละครกรุงเทพท าหน้าทีใ่ห ้“ความบนัเทงิ” แก่สงัคม 
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- นักละครและนักวชิาการส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า เทศกาลละครกรุงเทพท าหน้าที ่ “ประชาสมัพนัธ”์ 
ใหส้งัคมวงกวา้งรบัรูถ้งึ “การมอียู่” และ “ความหลากหลาย” ของละครเวท ีตลอดจนกลุ่ม/คณะละคร 

- นักละครมองว่าเทศกาลละครกรุงเทพเป็นพืน้ที ่ “สรา้งความเขา้ใจ” เกีย่วกบัละครเวท ี ประกอบกบั
กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การเสวนา นอกเหนือจากผลงานแสดงของกลุ่ม/คณะละครต่างๆ 

- เป็นพืน้ทีพ่ฒันาสุนทรยีะและยกระดบัจติใจของผูช้ม ดว้ยละครทีส่ื่อสารและสะทอ้นปัญหาและ
ปรากฏการณ์ทางสงัคม  

- เป็นพืน้ทีท่ีน่ าผูช้มทีห่ลากหลายทัง้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ครอบครวั ผูส้งูวยั มาปฏสิมัพนัธก์บัวงการ
ศลิปะการละคร 

 
บทบาทต่อวงการ 

- เทศกาลละครใหพ้ืน้ทีแ่ก่นักละคร    
- เป็นพืน้ที ่ “รวมกนัเฉพาะกจิ” ปีละครัง้กลุ่ม/คณะละคร ท าใหน้ักละครไดเ้หน็ผลงานของกนัและกนั 

สรา้งความคุน้เคยและความร่วมมอืกนัต่อไปในอนาคต 
- เป็นพืน้ที ่“ประชาสมัพนัธ”์ ของกลุ่ม/คณะละคร 
- นักละครบางคนมมีุมมองว่า เทศกาลละครกรุงเทพมแีนวโน้มทีจ่ะกลายเป็นพืน้ทีข่องกลุ่มละครหน้า

ใหม่ทีย่งัอ่อนประสบการณ์  
- การมเีทศกาลไดส้รา้งพืน้ทีข่องวงการใหป้รากฏในสื่อต่างๆทัง้สื่อสิง่พมิพ ์วทิยุ และโทรทศัน์ 
 

 
 
 

ผูช้ม 

เทศกาลละครกรุงเทพมผีูช้มหน้าใหม่ในกลุ่มวยัรุ่นเพิม่ขึน้ทุกปี และมผีูช้มทีผ่กูใจเป็นขาประจ าเทศกาล
แมไ้ม่ไดอ้ยูใ่นแวดวงศลิปะการละครจ านวนหนึ่ง จากการสนทนาแลกเปลีย่นความเหน็กบัผูช้มทัว่ไป สามารถแบง่กลุ่ม
ผูช้มทีไ่ดส้นทนาดว้ย เป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มผูช้มหน้าใหม่ และกลุ่มผูช้มทีเ่ป็นขาประจ า (หลากวยั ทัง้ทีผ่่านและไม่ผ่าน
การศกึษาดา้นศลิปะการละครจากสถาบนัอุดมศกึษา) มทีรรศนะทีต่่างกนัไปตามประสบการณ์ของผูร้บั ซึง่สรุปไดด้งันี้  

 
กลุ่มผูช้มหน้าใหม่  

เป็นกลุ่มวยัรุ่นอายุไม่เกนิ 20 ปี ซึง่เป็นชนกลุ่มใหญใ่นบรรดาผูช้มทัง้หมดของเทศกาล เหน็ว่ากลุ่มละคร
ไดส้รา้งผลงานทีส่ะทอ้นภาพชวีติและสงัคมปัจจุบนัไดด้ ีสนุกสนานทนัยุคทนัสมยั น่าตื่นตาตื่นใจ น่าชื่นชม  

 
กลุ่มผูช้มทีเ่ป็นขาประจ า  

จ านวนหนึ่งเหน็ว่าแมจ้ะมรีปูแบบการน าเสนอทีน่่าสนใจ แตห่ากพจิารณาดา้นเนื้อหาแลว้ยงัอยู่ในระดบั
ปรากฏการณ์ทีเ่หน็ๆอยูใ่นสงัคม ไมม่อีะไรใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสงัคมเมอืงทีรู่ก้นัอยูแ่ลว้เพยีงแต่เปลีย่นวธิกีาร
น าเสนอหรอืการเล่าเรื่องใหบ้นัเทงิขึน้ แมจ้ะกระตุกใหเ้กดิค าถามในท านองทีว่่าตนเป็นอย่างตวัละครในละครหรอืไม่ แต่
เน้ือหาของละครส่วนใหญใ่นเทศกาลไม่ไดน้ าไปสู่ความคดิใหม่  

 
การวจิารณ์ 

กจิกรรมการวจิารณ์ละครหลงัการแสดง ซึง่แต่เดมิเป็นกจิกรรมทีฝ่่ายผูจ้ดัจดัใหม้ทีุกปี และโครงการวจิยัฯ
มกัจะไดร้บัการประสานจากผูจ้ดัใหช้่วยจดักจิกรรมดงักล่าว ส าหรบัการจดัเทศกาลในปีที ่ 7 นี้ เป็นการจดัรายการ 
Post-Show Talk โดยไดร้บัความรว่มมอืจากนักวชิาการละครทีเ่ป็นนักวจิารณ์ศลิปะการละครประจ าสื่อสิง่พมิพ์
ต่างประเทศรบัผดิชอบกจิกรรมนี้ โดยใหม้กีารสนทนาหลงัการแสดงร่วมกบัผูก้ ากบัการแสดง และนักแสดง ในชว่งเวลา
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สัน้ๆ ถงึแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคเ์พื่อสื่อเนื้อหาหรอืประเดน็ทีอ่ยู่ในละคร หรอืเทคนิคการน าเสนอ โดยใหผู้ช้มได้
มส่ีวนร่วมแลกเปลีย่นในประเดน็ความรูส้กึ ชอบ ไม่ชอบ เพราะเหตุใด เป็นส่วนมาก ดว้ยเวลาอนัจ ากดั ท าใหก้าร
แลกเปลีย่นความคดิทีส่ะทอ้นถงึการรบั การเสพ และการวจิารณ์ ยงัอยูใ่นระดบัพืน้ผวิ ไม่สามารถลงลกึไปในระดบัวธิี
คดิ มุมมอง ทัง้ของฝ่ายผูส้รา้งและฝ่ายผูร้บัได ้  

ในส่วนของการวจิารณ์ลายลกัษณ์ เมื่อสาขาศลิปะการแสดงพยายามคน้หาบทวจิารณ์ละครทีจ่ดัแสดงใน
เทศกาล พบว่านักวจิารณ์เขยีนบทความทีม่ลีกัษณะของการเขยีนเชงิประชาสมัพนัธเ์ป็นส่วนมาก เมื่อสอบถามไปยงั
นักละคร ไดค้วามว่า สื่อสิง่พมิพม์คีวามกงัวลถงึผลกระทบจากการสนับสนุนทุนจดัเทศกาลโดยภาคเอกชน ดงันัน้ จงึ
หลกีเลีย่งการลงพมิพบ์ทวจิารณ์ทีป่ระเมนิคุณค่าละครทีจ่ดัแสดงในเทศกาล ซึง่สอดคลอ้งกบันัยทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
นักวจิารณ์  

และเป็นทีน่่าประหลาดใจอกีเช่นกนัว่า เมื่อตดิตามเวบ็บอรด์ละครเวทใีนพนัทปิ กพ็บว่าไม่มกีระทูท้ีม่นียั
เชงิวจิารณ์เกีย่วกบัละครทีจ่ดัแสดงในเทศกาลเช่นกนั แมว้่ามลีะครเรื่องใหม่ทีน่่าสนใจและไดร้บัความนยิมจากผูช้มใน
เทศกาลหลายเรื่องดว้ยกนั  

 
1.1.2 รายการอคาเดมี แฟนตาเซีย ปฏิบติัการนักล่าฝัน 

ในบรรดารายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบ Reality Show ที่ออกอากาศตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆใน
ประเทศไทย กล่าวไดว้่า รายการ อะคาเดม ีแฟนตาเซยี (Academy Fantasia) “ปฏบิตักิารนักล่าฝัน” เป็นรายการทีท่รง
อทิธพิลมากทีสุ่ดในประเทศไทย และยงัคงครองใจผูช้มชาวไทยมาไดถ้งึ 5 ปี นับตัง้แต่ พ.ศ. 2547 จนถงึ พ.ศ. 2551 
คอื ซึง่มตีน้แบบรายการคอื La Academia ทีซ่ื้อลขิสทิธิม์าจากประเทศเมก็ซโิก ออกอากาศครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อ
เดอืนมถิุนายน – สงิหาคม 2547 (season 1) ทาง UBC เคเบิล้ทวี ีมรีปูแบบรายการดงัต่อไปนี้ 

1. รบัสมคัร “นักล่าฝัน” ทีม่อีายุระหว่าง 18-28 ปี ส าหรบับุคคลทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี จะต้องไดร้บัการ
ยนิยอมจากผูป้กครอง โดยใหส่้งคลปิวดีโีอ หรอื VCD แสดงความสามารถ และมคีวามยาวไม่เกนิ 5 
นาท ี

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจากทัว่ประเทศ 50 คน จะได้รับการคัดเลือกอีกรอบโดยผ่านระบบ online 
audition เพื่อรบัการโหวตผ่าน SMS จากผูช้มทางบ้าน เพื่อใหเ้หลอืผูเ้ขา้แข่งขนั 12 คน ขัน้ตอนนี้
จะใชเ้วลา 5 วนั 

3. นักล่าฝัน 12 คน จะได้เข้าไปอาศยัร่วมกนัในบ้านหลงัหนึ่ง เพื่อรบัการฝึกฝนจากครูฝึกด้านการ
แสดง การเต้น และการขบัรอ้งเป็นเวลา 3 เดอืน หรอื 12 อาทติย ์(84 วนั) โดยมกีล้องกว่า 100 ตวั 
ตดิตัง้เกือบทัว่บรเิวณบ้าน เพื่อจบัภาพความเป็นไปของนักล่าฝันระหว่างฝึกฝนทกัษะต่างๆตลอด 
24 ชัว่โมง เพื่อถ่ายทอดสดรายการทางยบูซี ีเคเบลิทวี ี 

4. ทุกคนืวนัเสาร์ เวลา 21.00 – 23.00 น. นักล่าฝันทัง้ 12 คน จะแสดงคอนเสริต์บนเวท ีภายใต้โจทย์
ที่ก าหนดไว้แตกต่างกันไปในแต่ละอาทิตย์ และออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี โดยม ี
Commentator วจิารณ์ผลงานในทุกรอบการแสดง และรบัคะแนนโหวตจากผู้ชมคอนเสริ์ต รวมถึง
คะแนนโหวตผ่าน SMS ทางโทรศพัท์จากผูดู้ผู้ชมทางโทรทศัน์ นักล่าฝันที่ไดร้บัคะแนนโหวตจาก
ผูช้มน้อยทีสุ่ด ตอ้งออกจากบา้นไป 1 ราย 

5. สปัดาหสุ์ดทา้ยจะเป็นการตดัสนิเลอืก “เดอะวนิเนอร”์ คอืผูท้ีร่บัไดค้ะแนนโหวตมากทีสุ่ดจากผูด้ผููช้ม
ทัว่ประเทศ และรบัรางวลัเป็นบา้น รถยนต ์และเงนิสด4 

 
นับตัง้แต่มกีารออกอากาศรายการนี้เมื่อปี พ.ศ 2547 จนถึงบดันี้ คอื พ.ศ. 2551 คอื season 5 มนีักล่า

ฝัน หรอื AF1-5 ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้ารบัการฝึกฝนในบ้านแล้วเป็นจ านวน 72 คน  จากผู้สมคัรเข้ารบัการ
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คดัเลอืกซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา ผูท้ีท่ างานในสายอาชพีต่างๆ ทัง้ทีย่งัไม่มคีรอบครวั และทีม่บีุตรธดิาแลว้ ในปี
ที ่1 ประมาณ 1,000 คน ปีที ่2 อยู่ระหว่าง 5,000-6,000 คน และปีที ่3 4 5 มผีูส้มคัรเขา้แขง่ขนัเพิม่ขึน้เป็นจ านวนกว่า 
10,000 คน โดยมยีอดการโหวตใหค้ะแนนนักล่าฝันจากผูช้มกว่า 20 ลา้นโหวต  

ผูจ้ดัหรอืเจา้ของรายการไดใ้หส้มัภาษณ์ผ่านสื่อถงึวตัถุประสงคข์องการสรา้งสรรคร์ายการน้ี ทีไ่ม่ไดม้เีพื่อ
การสรา้งศลิปินใหส้งัคม หรอืเป็นค่ายเพลงทีผ่ลติศลิปินนักรอ้ง แต่เป็นการท าธุรกจิทวีบีอกรบัสมาชกิ โดยใหผู้ช้มทาง
บา้นสมคัรเขา้ร่วมในรายการ 

แมย้อดการโหวตอาจไม่สมัพทัธก์บัจ านวนจรงิของมหาชนผูช้มรายการดงักล่าว ดว้ยกตกิาการโหวตของ
รายการตัง้อยู่บนพื้นฐานของ “ความพอใจของผู้ชม” และ “โหวตและสามบาท” ผู้ชมจะโหวตกี่เสีย งก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการช าระค่าโทรศพัท์ของผูช้ม ดงันัน้ รายการจงึจ าเป็นต้องสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่มหาชนดว้ยกล
ยุทธต่างๆบนฐานวธิคีดิเชงิสุนทรยีะ  

นอกจากตวัเลขการโหวตแล้ว จากการติดตามสบืคน้ขอ้มูลการแสดงทรรศนะวจิารณ์ของมหาชนในสื่อ
สิง่พมิพ ์พบว่ามบีทความจ านวนหนึ่งแสดงทรรศนะวจิารณ์เกีย่วกบัรายการไปในทางชื่นชมความสามารถของนักล่าฝัน 
ตลอดจนกลยุทธทางการตลาดทีส่ามารถสรา้งความนิยมใหเ้กดิขึน้แก่มหาชนได ้และมบีทความจ านวนหนึ่งสะทอ้นถงึ
ปัญหาของการใช้วธิีการทางการตลาดของผู้จดัเพื่อให้ผู้อ่านมีความเท่าทนักลยุทธทางการตลาดของรายการ และ
สะทอ้นถงึสุนทรยีะของผูว้จิารณ์และวพิากษ์วจิารณ์การใหค้วามเหน็ของ Commentator ตลอดจนสุนทรยีะของมหาชน
ทีโ่หวตใหก้บันักล่าฝัน นอกจากนี้ยงัมบีทความ บทสมัภาษณ์ และขอ้เขยีนอกีจ านวนมากทีเ่ป็นไปเพื่อประชาสมัพนัธ์
รายการ แสดงใหเ้หน็ถงึกลยุทธทางการตลาดในการเขา้ถงึมหาชนผูร้บัไดใ้นวงกวา้ง  

นอกจากสื่อสิง่พมิพ์แล้ว สาขาศลิปะการแสดงไดพ้ยายามสบืค้นการแสดงทรรศนะวจิารณ์ของผูช้มบน
พืน้ทีอ่นิเตอรเ์น็ต พบว่าเวบ็ไซต์ยอดนิยมพนัทปิดอทคอมไดเ้ปิดกระดานสนทนากี่เกีย่วขอ้งกบัรายการ Reality Show 
และมกีระดานข่าวจ านวนมหาศาลเป็นพื้นทีส่ าหรบัการประชาสมัพนัธ์นักล่าฝันรายบุคคล และในจ านวนกระดานข่าว
อนัมหาศาลนัน้ มีการแสดงความชื่นชมในภาพลกัษณ์และความสามารถของนักล่าฝัน มีกระทู้ที่แสดงทรรศนะเชิง
วจิารณ์และวเิคราะหเ์กีย่วกบัความสามารถ/วธิกีารแสดงออกของนักล่าฝัน  

สิ่งที่สาขาศิลปะการแสดงพบอีกก็คือ เมื่อสืบค้นข้อมูลที่มีนัยเชิงวิจารณ์ที่น่าสนใจแต่เป็นนัยที่ไม่
สนับสนุนรายการทีป่รากฏในเวบ็ไซตก์ูเกลิดอทคอมแลว้ กพ็บว่า มหีลายบทความทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยปัญหาเชงิ
เทคนิค ปัญหานี้เกิดขึ้นกับกรณีบทความที่วิพากษ์วจิารณ์ผลงานของเมืองไทยรชัดาลยัเธียเตอร์เช่นเดยีวกัน เมื่อ
สอบถามผูรู้เ้กีย่วกบัระบบอนิเตอรเ์น็ต ไดค้วามว่า มคีวามเป็นไปไดท้ีม่กีาร block บทความดงักล่าว ท าใหไ้ม่สามารถ
เขา้ไปอ่านบทความได ้กรณีเช่นนี้จะตอ้งมกีารตดิต่อกบัผูค้วบคุมเวบ็ไซตน์ัน้ๆเพื่อท าการปิดกัน้การเขา้ถงึ 

นอกจากประเดน็การแสดงทรรศนะวจิารณ์เกีย่วกบัรายการในสื่อสิง่พมิพแ์ละพืน้ทีอ่นิเตอรเ์น็ตแลว้ สาขา
ศลิปะการแสดงไดส้มัภาษณ์นักวจิารณ์ นักวชิาการละคร และนักละคร เกี่ยวกบัผลกระทบของรายการที่มตี่อวงการ
ศลิปะการละคร ซึง่ขอ้มูลทีไ่ดค้อื มกีารใชท้รพัยากรบุคคลทัง้นักวชิาการละครและนักละครจากวงการละคร (ผอม) เขา้
ไปมบีทบาทเป็นผู้สอนนักล่าฝัน หรอืนักล่าฝันในฤดูกาลก่อนๆเป็นนักแสดงให้กบัละครเวท ีและอีกหลายๆประเด็น
ดงัต่อไปนี้ 

1. การเกดิขึน้ของรายการสรา้งความรบัรูใ้หแ้ก่มหาชนคนไทยว่า การแสดงละครต้องมกีารฝึกฝน และ
ทุ่มเทให้กบัการฝึกฝน โดยมี “ครู” เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง แม้กระบวนการให้ความรู้และฝึกฝนที่มี
ปรากฏอยู่ในรายการอาจแตกต่างจากความเป็นจรงิไปบา้งและอาจไม่ใช่ภาพทีถู่กต้องอยู่บา้ง อย่าง
น้อยทีสุ่ดกใ็หภ้าพกวา้งของการฝึกฝนละคร 

2. การฝึกฝนของนักล่าฝัน เป็นการฝึกเพื่อฝนคุณสมบตัขิอง “นักบนัเทงิ” (entertainer) มากกว่า “นัก
ละคร” (theatre practitioner) หรอื “นักแสดง” (actor)  
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3. รายการนี้ให้ภาพของศิลปินวยัรุ่นที่ต้องรอ้ง เล่น เต้นเก่ง และอาจท าให้มหาชนยดึติดอยู่กบัภาพ
เช่นนี้ โดยไม่มโีอกาสท าความเขา้ใจเกีย่วกบัศลิปะการละครอย่างแทจ้รงิ 

4. รายการน้ีใชศ้ลิปะการละครเป็นเครื่องมอืเพื่อ “สรา้งความบนัเทงิ” มากกว่าเพื่อการ “สื่อสาร”  
5. Commentator ที่ขาดหลกัวชิาอาจกลายเป็น “จ าอวด” เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ “วจิารณ์สด” 

แมว้่าอาจจะเป็นความจงใจของฝ่ายผลติรายการทีก่ าหนดให ้commentator มบีทบาททีแ่ตกต่างกนั
กต็าม 

1.1.3 เมืองไทยรชัดาลยัเธียเตอร ์   

โรงละครเอกชยขนาด 1,455 ที่นัง่ ตัง้อยู่ ณ ชัน้ 4 และ 5 ของศูนย์การค้า Esplanade ถนนรชัดาภเิษก 
กรุงเทพฯ เป็นโรงละครทีเ่กดิจากการร่วมทุนระหว่าง บรษิทั ซเีนรโิอ จ ากดั ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั เปิดตวัครัง้แรกดว้ยละครเพลงเรื่อง “ฟ้าจรดทราย เดอะมวิสคิลั” เมื่อเดอืนพฤษาคม 
พ.ศ. 2550  

เป็นโรงละครทีมุ่่งเน้นจดัแสดงละครเพลง ซึ่งขอ้มูลจากเวบ็ไซต์วกิิพเีดยีเกี่ยวกบัเมอืงไทยรชัดาลยัเธยี
เตอร์ระบุว่านับตัง้แต่เปิดตวัจนถงึปีปลายพ.ศ.2552 จะมจี านวนการแสดงทีจ่ดัแสดง ณ ทีน่ี้ 16 รายการ (ทัง้การแสดง
ของไทยและของต่างประเทศ)5  

การเกดิขึน้ของเมอืงไทยรชัดาลยัเธยีเตอร์มนีัยส าคญัต่อการรบัรูเ้กี่ยวกบัศลิปะการแสดงของสงัคมไทย
เป็นอย่างยิง่ จากการสนทนาแลกเปลีย่นกบัผูช้มโดยทัว่ไปตลอดจนเยาวชนทีส่นใจศลิปะการละครพบว่า ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบั “ละครเวท”ี เป็นไปในทศิทางทีจ่ะต้องใชง้บประมาณสูง มวีธิกีารน าเสนอแบบละครบรอดเวยซ์ึ่งมภีาพลกัษณ์
ของความยิง่ใหญ่อลงัการ มกีารใช้เทคนิคแสง เสยีง และเทคนิคพิเศษที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชม มีการใช้
นักแสดงทีม่ากความสามารถทัง้การรอ้ง การเต้น และการแสดง นอกจากนี้ยงัมกีารใชน้ักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงรบับทน าใน
ละคร เป็นการแสดงทีใ่หค้วาม “บนัเทงิ” เป็นหลกั   

สภาวะการวิจารณ์ผลงานของเมืองไทยรชัดาลยัเธียเตอร์ที่สาขาศิลปะการแสดงสืบค้นข้อมูลจากสื่อ
สิง่พมิพ์และอินเตอร์เน็ต พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว มขีอ้มูลเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ์ผลงานละครที่ จดัแสดง ณ โรง
ละครดงักล่าวอยู่มากมายเช่นเดยีวกนักบักรณีของรายการอคาเดม ีแฟนตาเซยี แม้ว่าจะไม่มกีระดานข่าวที่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรง แต่ในกระดานข่าวเกี่ยวกบัละครเวทีของเว็บไซต์พนัทปิดอทคอม มกีระทู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย กระทู้ต่างๆ
เหล่านัน้มกีารแสดงทรรศนะวจิารณ์ในทางบวกและทางลบ และบางกระทูท้ีม่กีารวพิากษ์วจิารณ์อย่างรุนแรงกไ็ดม้กีาร
โหวตจากสมาชกิของเวบ็ไซตใ์ห ้webmaster ลบกระทูบ้างกระทูอ้อกจากเวบ็  

หลายต่อหลายกระทูท้ีม่กีารแสดงทรรศนะวจิารณ์ มผีูร้่วมสนทนาทีท่ ัง้เหน็ชอบและไม่เหน็ชอบต่อผลงาน
ทุกเรื่อง ทัง้ของไทยและต่างประเทศ แต่กระทู้ที่เกี่ยวกบัผลงานของไทยมคีวามเขม้ขน้ในการแสดงทรรศนะวจิารณ์
มากกว่า หลายๆกระทูม้ปีระเดน็ทีส่มาชกิอ้างถงึ “การจา้ง” ใหม้ผีูท้ าหน้าทีแ่ก้ข่าวที่เป็นไปในทางลบ และสรา้งกระแส
ความนิยมในทางบวกเกีย่วกบัผลงาน  

อกีหลายๆกระทูท้ีม่กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็อย่างเขม้ขน้ แสดงทรรศนะวจิารณ์อย่างเตม็ไปดว้ยหลกั
วชิาดา้นศลิปะการละคร ตลอดจนมกีารใหค้วามรู้และอา้งองิทฤษฎีการละคร โดยสมาชกิทีไ่ดร้บัการศกึษาหรอืมคีวาม
สนใจเกี่ยวกบัศาสตร์ศลิปะการละคร มกีารเปรยีบเทยีบประสบการณ์ขา้มชาตทิีส่มาชกิหลายคนเคยรบัชมผลงานละคร
เพลงในต่างประเทศ 

 
ปรากฏการณ์ “สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่”  

ปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิง่คอื เมื่อคณะละครสองแปดจดัแสดงละครเพลงเรื่อง “สู่ฝันอนั
ยิง่ใหญ่” ซึง่เป็นการน าผลงานทีเ่คยจดัแสดงไปแลว้เมื่อปี พ.ศ. 2530 กลบัมาน าเสนออกีครัง้โดยร่วมกบับรษิทั ซเีนรโิอ 
จ ากัด พบว่าละครเพลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดบทความในสื่อสิง่พิมพ์จ านวนมากทัง้ที่เป็นบทความเพื่อเชิญชวนให้
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มหาชนไปรบัชม บทความแสดงทรรศนะวจิารณ์ และบทวจิารณ์โดยนักวจิารณ์ด้านศลิปะการแสดง ที่น่าสนใจก็คือ 
บทความต่างๆเหล่านัน้ มส่ีวนหนึ่งทีเ่ขยีนขึน้โดยผูเ้ขยีนหรอืนามแฝงทีไ่ม่เคยเขยีนเกีย่วกบัละครเวทมีาก่อน และทีน่่า
สงัเกตกค็อื “คุณค่าทางวรรณศลิป์” ทีอ่ยู่ในบทความเหล่านัน้น่าจะเป็นผลกระทบมาจาก “วรรณศลิป์” ทีอ่ยู่ในละครเรื่อง
นี้ 

บทความและบทวจิารณ์จ านวนหนึ่ง อาจวเิคราะหเ์กี่ยวกบัศลิปะการแสดงของละคร โดยเปรยีบเทยีบกบั
ประสบการณ์เมื่อ 21 ปีที่แล้วของผู้เขยีน อ้างถึงบรบิททางสงัคมและการเมือง ณ ห้วงเวลาที่ละครได้จดัแสดง อีก
หลายๆบทความเชื่อมโยงไปสู่บรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรมของประเทศไทย ณ ปัจจุบนั (พ.ศ. 
2551) ซึง่ก าลงัอยู่ในสภาวะทีอ่ดึอดัและหวัน่หวาดต่อความรุนแรงทีอ่าจเกิดขึน้จากความคดิเหน็ อุดมการณ์ และความ
เชื่อทางการเมอืงของประชาชนไทยทัง้ประเทศ หลายๆบทความเป็นบทความทีพ่ยายามชี้น าทางออกใหส้งัคมไทยใน
ภาวะที่บ้านเมอืงก าลงัประสบกบัวกิฤตศิรทัธาทางการเมอืง หลายๆบทความทีใ่ชม้โนทศัน์ของละครทีว่่าดว้ย “ความ
ฝัน” และ “อุดมการณ์” ที่ตวัละครเอกของเรื่องพยายามสรา้งสงัคมดงีามซึ่งแมว้่าจะไม่อาจไปถงึในทางทีใ่หก้ าลงัใจแก่
ทัง้ผูเ้ขยีนเอง และผูอ้่านในสงัคมไทย บทความต่างๆเหล่านี้ทยอยออกสู่สายตาประชาชนอย่างเป็นระลอก ราวกบัร่วม
ใจกนัเขยีนใหก้บัละครเรื่องดงักล่าว ตลอดจนขา่วการเมอืงทีน่ักแสดงเอกเมื่อยีส่บิเอด็ปีทีแ่ล้วของละครเรื่องนี้ทีน่ าเพลง
เอกในละครไปรอ้งในการชุมชนของพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย 

บนพืน้ทีอ่นิเตอรเ์น็ตกเ็ช่นเดยีวกนั ในเวบ็ไซตต์่างๆ รวมทัง้ web blog ของวงการวชิาการดา้นอื่นๆ ได้
กล่าวถงึประสบการณ์ทางสุนทรยีะของการรบัชมละครเรื่องดงักล่าว และเชญิชวนใหเ้พื่อนสมาชกิไปรบัชม ขอบคุณ
ผูจ้ดัการแสดง ตลอดจนช่วยกนัประชาสมัพนัธ์เพื่อใหผู้อ้่านไดร้บัประสบการณ์ทางสุนทรยีะเช่นเดยีวกบัตน และ
เรยีกรอ้งใหเ้มอืงไทยรชัดาลยัเธยีเตอรเ์พิม่รอบการแสดง (แต่โรงละครไดใ้หเ้หตุผลทางการประชาสมัพนัธว์่า ได้
กระจายขา่วการจดัแสดงละครเพลงเรื่องต่อไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) เช่นเดยีวกนักบัเวบ็ไซตอ์กีหลายแห่งของเยาวชน
คนรุ่นใหม่ ในกระดานขา่วละครเวทขีองเวบ็ไซตพ์นัทปิดอทคอมกเ็ช่นเดยีวกนั ทรรศนะวจิารณ์ทีม่ที ัง้ชื่นชม สงสยั ไม่
เขา้ใจประเดน็ทีล่ะครน าเสนอกม็อียู่มากมาย    

สิง่ทีส่าขาศลิปะการแสดงพบอกีประการหนึ่งคอื มกีระทูใ้นพนัทปินับเป็นจ านวนมากถงึ 30 กระทู ้ เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัละครเรื่องอื่นๆ ณ หว้งเวลาทีล่ะครจดัแสดง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัละครเพลงเรื่องนี้ ไดร้บัการโหวตจากสมาชกิ
ของเวบ็ไซตใ์หบ้รรจุอยู่ใน “คลงักระทูเ้ก่า” เป็นกระทูท้ีม่นีัยของการวจิารณ์ และสะทอ้นถงึการรบั การเสพ การบรโิภค
ศลิปะการแสดงของสงัคมไทย ทีม่ากกว่าการแสดงทรรศนะเพยีงพืน้ผวิ เช่น การชื่นชมความสามารถของนักแสดง หรอื
การแสดงความรูส้กึเพยีง ชอบ ไม่ชอบ โดยไม่ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิ ดงัปรากฏอยู่ในกระทูอ้ื่นๆทัว่ไป  
 นอกจากประเดน็ทีว่จิารณ์แลว้ การสนทนาแลกเปลีย่นทรรศนะวจิารณ์ทีอ่ยู่ในกระทูต้่างๆเหล่านัน้สรา้ง 
“สุนทรยีะของการอ่านงานวจิารณ์” สะทอ้นถงึคุณภาพของงานสรา้งสรรค ์ทีส่ามารถกระตุน้ใหผู้ร้บัต่อยอดประสบการณ์
ทางสุนทรยีะ โดยการใชพ้ืน้ทีอ่นิเตอรเ์น็ตในการแลกเปลีย่นทรรศนะ แมผู้ร้บัไม่มคีวามมัน่ใจทีจ่ะสรา้งงานวจิารณ์เพื่อ
ถ่ายทอดการครุ่นคดิ การตรกึตรอง และทรรศนะส่วนตนทีม่ตี่อประสบการณ์ทางสุนทรยีะทีไ่ดส้มัผสัมากต็าม  

บางกระทูไ้ดน้ าบทวจิารณ์ของ อ.เจตนา นาควชัระ มาใหส้มาชกิผูร้่วมสนทนาไดอ้่าน และมผีูเ้ขา้มาให้
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ทัง้ทีเ่ป็นขอ้มูลเพื่อเสรมิขอ้วจิารณ์ของ อ.เจตนา ตลอดจนขอ้มลูทีม่นีัยว่าผูใ้หข้อ้มลูมคีวามเหน็คา้นกบั
บทวจิารณ์ กระทูน้ี้มคีวามน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ในแงม่มุของวฒันธรรมการวจิารณ์แบบไทยๆ ทีค่วามเกรงใจ และการ
เคารพผูใ้หญ่ไดจ้ ากดักรอบของการวจิารณ์ใหอ้ยูใ่นมอืของผูท้ีม่คีวามรูม้ากกว่า หรอืผูท้ีอ่าวุโสกว่า แต่สงัคมออนไลน์นี้
เป็นสงัคมทีห่ลุดออกไปจากกรอบวฒันธรรมเดมิๆ ดงันัน้ พืน้ทีน่ี้จงึเป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดกวา้งส าหรบัผูท้ีไ่ม่สนัทดัในการเขยีน
บรรยายหรอืพรรณนาความรูส้กึไดอ้ย่างมเีหตมุผีล หรอืกอปรดว้ยวรรณศลิป์ ผูท้ีเ่ขา้มาตัง้กระทูเ้พื่อแลกเปลีย่น
ความเหน็ความรูส้กึกบัผูอ้ื่น มอียู่มากมายทีไ่ม่อาจบรรยายความรูส้กึหรอืความคดิของตนเองทีม่ตี่อผลงานสรา้งสรรค์
ได ้ดงันัน้ การเคาะแป้นพมิพเ์พื่อสนทนากบัผูอ้ื่นกอ็าจนับไดว้า่ เป็นแบบฝึกหดัการเขยีน และการคดิไดเ้ช่นกนั อกีทัง้
ยงัเป็นพืน้ทีท่ีม่อีสิระจากกรอบวฒันธรรม ท าใหผู้เ้ขา้มาใชพ้ืน้ทีน่ี้รูส้กึประหนึ่งว่าตนเองมเีสรภีาพทางความคดิ และมี
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พืน้ทีท่ีเ่ปิดใหแ้สดงออกซึง่ความคดิไดอ้ย่างทีไ่ม่ตอ้งมผีูต้รวจสอบทีเ่คร่งครดั หลุดจากระบบทนุนิยม หลุดจากกรอบ
ประเพณีนิยม ธรรมเนียมนิยม จารตีนิยมใดๆ เขา้สู่โลกอกีโลกหนึ่ง  

 

1.2 ศึกษาบทบาทของพื้นท่ีทางอินเทอรเ์น็ตต่อการวิจารณ์ และพื้นท่ีวิจารณ์ท่ีไมอ่ยูใ่นรปูของการวิจารณ์
ลายลกัษณ์ 

1.2.1 ผลทีไ่ดจ้ากโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมรว่มสมยั ภาค1” 
(พ.ศ. 2542 - 2545) และภาค 2 (พ.ศ. 2545 – 2548) มขีอ้สรุปถงึความอ่อนแอของ “สื่อ” 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อสิง่พมิพท์ีไ่ดร้บัการแทรกแซงจาก “ระบบทุน” นัน้ ส่งผลใหพ้ืน้ทีข่องการ
วจิารณ์ลดน้อยและถอยลง อกีทัง้พืน้ทีใ่นสื่อสิง่พมิพ ์ เป็นพืน้ทีข่องนักวจิารณ์ทีไ่ดร้บัการคดัสรรแลว้ 
พืน้ทีท่างอนิเตอรเ์น็ตซึง่มอีสิระจากกรอบต่างๆ และปัจจยัแวดล้อมทัง้ในดา้นภาพลกัษณ์ ทุน และ
กลวธิกีารเขยีน จนกระทัง่การเปิดเผยตวัตนของนักวจิารณ์ มลีกัษณะผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
มุขปาฐะและวฒันธรรมลายลกัษณ์ เป็นทางออกของสงัคมทีต่อ้งการพืน้ทีใ่นการแสดงความคดิเหน็ 
ส่วนตน โดยมบีุคคลอื่นๆทีบ่า้งกร็ูจ้กัและไม่รูจ้กัตอบโตค้วามคิดเหน็ราวกบัเป็นการสนทนาทาง
ความคดิซึง่กนั โลกไซเบอรจ์งึมบีทบาทน าในวฒันธรรมแหง่การวจิารณ์มากขึน้   
                          

1.2.2 ดว้ยคุณลกัษณะทีเ่ป็น “พืน้ทีเ่ปิด” ทีต่อบสนองในระดบัปัจเจกใหส้รา้งช่องทางการสื่อสาร
และแสดงออกทางความคดิได ้โดยผ่านเวบ็บอรด์ต่างๆ แต่ “ความกลวั” อนัเป็นสญัชาตญาณป้องกนั
ตวัของมนุษยท์ีม่บีรรทดัฐานของสงัคมก ากบัอยู่ การกลวัผดิ กลวัถูกจบัผดิ กลวัไม่ฉลาด กลวัไม่
ปลอดภยั ท าใหม้นุษยอ์ าพรางตนดว้ยการสรา้ง “นามแฝง” เพื่อใชก้บัช่องทางการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยนีี้ อาจกล่าวไดว้่า “สงัคมนิรนาม” บนพืน้ทีอ่ินเทอรเ์น็ตในเบือ้งตน้ เป็นสงัคมทีม่คีวาม
กลวัก ากบัอยู่ อย่างไรกต็าม เมือ่ผูท้ีอ่ยู่ในสงัคมดงักล่าวนี้มคีวามรูส้กึคุน้เคยกบัพืน้ทีน่ี้มากขึน้ การ
ค่อยๆเปิดเผยตวักเ็ริม่ขึน้ หากเมื่อความกลวัไดก้ลบัมาอกีครัง้ ทางออกคอืการเปลีย่นนามแฝง 
สงัคมนิรนามดงักล่าวนี้จงึเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา 

1.2.3 เมื่อนามแฝงสรา้งตวัตนสมมตใิหแ้ก่ปัจเจกในโลกไซเบอร ์ (แมว้่าจะมรีะบบตรวจสอบเพื่อ
คน้หาตวัตนทีแ่ทจ้รงิไดก้ต็าม) เป็นการเปิดทางใหส้ญัชาตญาณ “ฝ่ายดบิ”ของมนุษยไ์ดแ้สดงออก 
โดยผ่านภาษาทีแ่สดงออกถงึความรุนแรงในแบบต่างๆ ดว้ยกตกิาในโลกไซเบอรน์ัน้ไมศ่กัดิส์ทิธิพ์อ
ส าหรบัสงัคมนิรนาม แต่สญัชาตญาณ “ฝ่ายด”ี ของมนุษยก์ไ็ดส้รา้งการวพิากษว์จิารณ์และตรวจสอบ
ซึง่กนั ประหนึ่งเป็นบรรทดัฐานของสงัคมในโลกเสมอืนนี้ แมพ้ืน้ทีท่างอนิเตอรเ์น็ต จะเป็นพืน้ทีข่อง
ผูว้จิารณ์นิรนาม กใ็ช่ว่าจะไรซ้ึง่จรยิธรรมเสมอไป การตัง้กฏกตกิามารยาทของการใชถ้อ้ยค า การ
ควบคุมไมใ่หผู้เ้ขา้ร่วมในกระดานสนทนาใหพ้ืน้ทีเ่พื่อการคา้ และการควบคมุจรยิธรรมในการปัน่
กระทูโ้ดย webmaster อาจเป็นกลไกในเชงิการบรหิารระบบ แต่ระบบทีส่มาชกิผูร้่วมสนทนาในแต่
ละกระทู ้หรอืแต่ละ blog ร่วมกนัใชโ้ดยผ่านการแสดงออกซึง่ทรรศนะวจิารณ์ เป็นระบบทีย่ดืหยุ่น มี
ความเป็นมนุษยท์ีส่มัผสักบัมนุษย ์ นับเป็นปรากฏการณ์ของสงัคมร่วมสมยัในยุคดจิติอลทีจ่ะน าไปสู่
แนวคดิดา้นสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ต่อไป 

1.2.4 ส าหรบัวงการศลิปะการแสดงแลว้ นักละครบางคนมองว่าโลกไซเบอรเ์ป็นเสมอืน ”พืน้ที่
แห่งความหวงั” ทีจ่ะไดร้บัรูป้ฏกิริยิาของผูช้มทีม่ตี่อผลงานสรา้งสรรคท์ัง้ของตนและของผูอ้ื่น เมื่อ
พืน้ทีส่ื่อทัง้ทีเ่ป็นสื่อสิง่พมิพแ์ละรายการทางศลิปวฒันธรรมในโทรทศัน์ ตอ้งเปิดทางใหแ้ก่ระบบทุน
ในยุควกิฤตกิารเมอืงและวกิฤตเิศรษฐกจิประดงัมาเป็นระลอก แต่พืน้ทีแ่ห่งความหวงันี้กม็วีฒันธรรม
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การวจิารณ์ทีห่ลากหลาย ทัง้ผูร้บั ผูส้รา้ง และผูว้จิารณ์ เป็นสามเหลีย่มความสมัพนัธท์ีม่ ี
ศลิปะการแสดงเป็นตวัตัง้ในการ ร าพงึร าพนั สนทนา สบถ ก่นด่า วพิากษ์ วจิารณ์ วเิคราะห์ทัง้อตั
วสิยัและภววสิยั ดว้ยภาษาและมารยาททีแ่ตกต่างกนัออกไป  

1.2.5 จากการตดิตามอ่านกระทูต้่างๆของกรณีศกึษาทัง้ 3 โดยเฉพาะในเวบ็บอรด์ของเวบ็ไซต์
พนัทปิ พบว่าเมื่อสญัชาตญาณดบิในสงัคมนิรนามปรากฏขึน้ กไ็ดม้คีวามพยายามจากผูร้่วมสนทนา
ทีห่ลากหลายในกระทูเ้ดยีวกนั ทีจ่ะผ่อนความรุนแรงดว้ยวธิตี่างๆ อาท ิ ใหเ้หตุผลหรอืขอ้มลูทาง
วชิาการประกอบ สรา้งอารมณ์ขนั จนกระทัง่เตอืนสตใิหค้ดิถงึประเดน็ความหลากหลายทางความคดิ 
เหน็ไดว้่าจรยิธรรมทีก่ ากบัสงัคมในโลกแหง่ความจรงิไดแ้ทรกซมึสู่สงัคมนิรนามในโลกเสมอืนจรงินี้ 
ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าปรากฏการณ์นี้มนีัยของพลงัทางปัญญาทีเ่กดิจากขอ้วจิารณ์งานสรา้งสรรค ์ 
สงัคมนิรนามนีจ้งึเป็นพืน้ทีท่ีน่่าสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัต่อไปเป็นอย่างยิง่  

1.2.6 ปัญหาหนึ่งของการสบืคน้ขอ้มลูในอนิเตอรเ์น็ตคอื แมจ้ะมรีายชือ่ขอ้มลูบางเรื่องปรากฏอยู ่
แต่การเขา้ถงึขอ้มลูกอ็าจท าไดใ้นทุกๆเรื่อง แมว้่าขอ้มลูดงักล่าวจะไดร้บัการเผยแพรแ่ลว้ในสื่อ
สิง่พมิพก์ต็าม การปิดกัน้การเขา้ถงึขอ้มลูเหล่าน้ีเพื่อมใิหข้อ้มลูเหล่านัน้ไดร้บัการสบืคน้ต่อไปใน
อนาคต ซึง่กระท าไดโ้ดยผ่าน webmaster หากขอ้มลูนัน้มผีลในทางลบหรอืกระทบกบัประเดน็ใดๆ
ของผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้ง ในทางหนึ่งอาจเป็นเรื่องทีเ่หมาะสม แต่ในอกีทางหนึ่งหากพจิารณาถงึ “การ
รบัการวจิารณ์” กอ็าจสะทอ้นไดว้่า ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งปิดกัน้ความคดิทีข่ดัแยง้กบัความคดิของตน   

1.2.7 มีข้อสงัเกตส าหรบัพื้นที่ของการวิจารณ์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของวฒันธรรมลายลกัษณ์ ใน
กรณีศกึษา 2 กรณี คอื การเสวนาหลงัการแสดงละเวทขีองฝ่าย “ละครผอม” (ละครทีไ่ม่มรีะบบทุน
มารองรบั) และการวจิารณ์โดย commentator ในรายการอคาเดม ีแฟนตาเซยี เป็นการวจิารณ์สดที่
ผูร้่วมสนทนาและผูว้จิารณ์ไม่มโีอกาสหรอืไม่มเีวลามากนักที่จะได ้“ตกตะกอน” ความคดิและเลอืก
เฟ้นค า/ภาษาก่อนน าเสนอขอ้วจิารณ์นัน้ อาจส่งผลลบต่อทัง้ผูร้บัและผูว้จิารณ์เองได ้  
                การเสวนาหลังการแสดงละครเวที เป็น
กจิกรรมที ่“ละครผอม” เหน็ว่าเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้กดิพลงัทางปัญญาใหแ้ก่ผูร้บัและผูส้รา้งผ่าน
การสนทนาระหว่างผู้วิจารณ์ ผู้สร้าง และผู้รบันัน้ ผลจากการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของการ
สนทนาที่มีผู้ร่วมสนทนาเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงศิลปะการละคร คือ ไม่ได้เป็นนักละคร 
นักวชิาการละคร และนักวจิารณ์ละคร มุมมองทีไ่ดร้บัจะมบีรบิททางสงัคมประกอบอยู่มาก และเป็น
มุมมองทีท่า้ทายนักละครเป็นอย่างยิง่ อย่างไรก็ตามปฏกิริยิาทีเ่กดิขึ้นอาจไม่ได้เป็นไปในทางบวก
เสมอไป ดว้ยนักละครตลอดจนศลิปินผูส้รา้งสรรค์งานศลิปะทัง้หลาย ย่อมมปีระสาทสมัผสัเป็นสถานี
อนัทรงประสทิธภิาพทีไ่วต่อความรูส้กึ ประเด็นนี้จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจถงึภาวะของวงการศลิปะ
การละคร (ผอม) ที่เป็นวงการเล็กๆ พยายามยนืหยดักดัฟันด ารงอยู่ด้วยความรกั ความเชื่อ และ
ความศรทัธาในศลิปะการละคร ทีพ่วกเขาเหล่านี้มปีระสบการณ์ตรงและสรุปกบัตนเองไดว้่า “ละคร
นัน้สรา้งคน”  

1.2.8 แมก้ารรบัการวจิารณ์ในระบบวฒันธรรมมขุปาฐะดงักล่าว จะคกึคกัในวงการละครผอม แต่
การวจิารณ์โดยผูท้ีอ่ยูใ่นแวดวงมกัจะเป็นไปในทศิทางทีช่ื่นชม เสนอแนะทางออก และใหก้ าลงัใจ 
ส่วนการวจิารณ์จากผูท้ีอ่ยู่นอกวงและไม่ไดส้ าเหนยีกถงึภาวะของวงการ กย็่อมเป็นไปในทศิทาง
ตรงกนัขา้มได ้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัว่าวงการละครผอม ว่าจะยอมรบัการทา้ทายนี้จากผูว้จิารณ์ทีอ่ยู่นอก
วงหรอืไม ่
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1.3 สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความผนัแปรของรปูแบบงานศิลปะและการน าเสนอทางศิลปะท่ีมี
ผลต่อการวิจารณ์ 

จากการตดิตามชมผลงานของกรณีศกึษาทัง้ 3 กรณี และการตดิตามอ่านบทวจิารณ์ บทความ และการ
อ่านกระทูต้่างๆในพนัทปิ สาขาศลิปะการแสดงมขีอ้สงัเกตโดยรวมว่า การพยายามแสวงหามหาชนผูร้บั ท าใหก้าร
น าเสนอผลงานการแสดงต่างๆ มุ่งไปทีว่ธิกีารน าเสนอมากกว่าความเอาจรงิเอาจงัในเชงิเนื้อหา ส่งผลใหบ้ทวจิารณ์และ
ขอ้เขยีนแสดงทรรศนะวจิารณ์ไม่อาจไปไดไ้กลกว่าการแสดงความเหน็ หรอืวเิคราะหใ์นประเดน็ทีเ่กีย่วกบัวธิกีาร
น าเสนอ 

แต่ปรากฏการณ์ของละครเพลงเรื่อง “สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่” ท าใหส้รุปไดว้่า ผลงานสรา้งสรรคท์ีม่คีณุค่าสงูใน
เชงิสุนทรยีะ ทีก่อปรไปดว้ย ความด ีความงาม ความจรงิ สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งทรรศนะวจิารณ์ทีเ่ชื่อมโยงไป
ยงับรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืงได ้ พลงัจากศลิปะสามารถสรา้งพลงัทางปัญญา และกระตุน้ให้
เกดิแรงปรารถนาทีจ่ะใหผู้อ้ื่นไดร้บัประสบการณ์ทีด่เีช่นเดยีวกบัตน ก่อใหเ้กดิการสรา้งสรรคง์านวจิารณ์ทีส่่งแรง
กระเพื่อมต่อไปยงัมหาชนผูร้บั แมย้งัมมีหาชนอกีจ านวนมากทีไ่ม่มโีอกาสรบัประสบการณ์สุนทรยีะได ้ 

 
2. กิจกรรม 

การวจิยัในสาขาศลิปะการแสดงมกีจิกรรมต่างๆทีน่อกเหนือจากการสบืค้นขอ้มลูสิง่พมิพแ์ละขอ้มลูใน
อนิเทอรเ์น็ต ตลอดจนการสมัภาษณ์แบบปิดกบันักวจิารณ์ นักละคร นักวชิาการละคร  และสนทนาแลกเปลีย่นกบัผูใ้ห้
ขอ้มลูทัว่ไป ดงัต่อไปนี้ 

2.1  ตดิตามชมการแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551 ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 28 พฤศจกิายน          
 ถงึ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ณ สวนสนัตชิยัปราการ ถนนพระอาทติย ์และโรงภาพยนตรล์โิด ้ 

2.2  รบัเชญิเป็นผูด้ าเนินการสนทนาหลงัการแสดงละครเรื่อง “บนัทกึอสิรา” โดยกลุ่มละครมะขามป้อม วนัที ่ 12 
ธนัวาคม 2551 ณ มะขามป้อมสตูดโิอ (สีแ่ยกสะพานควาย) 

2.3  จดัเสวนาหลงัการแสดงเรื่อง “จะวนัไหนๆ (17 พฤษภา My Valentine ภาค 2)” การแสดงเดีย่วโดย สวนีย ์อุ
ทุมมา ณ Democrazy Studio บอ่นไก่ วนัที ่16 ธนัวาคม 2551 มวีทิยากรรบัเชญิ 2 คน คอื วฒันชยั วนิจิจะ
กูล จาก อุทยานการเรยีนรู ้TK Park และ ชวูสั ฤกษศ์ริสุิข จาก www.prachatai.com 

2.4  น าเสนอบทความ “มองสุนทรยีะของสงัคมไทยผ่านรายการ อคาเดม ีแฟนตาเซยี” ในการประชมุประจ าปีทาง
มานุษยวทิยา ครัง้ที ่8 จดัโดยศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) วนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2552 

 
3. สงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์ 

จากการศกึษาวจิยักรณีศกึษาทัง้ 3 กรณี เปรยีบเทยีบกนั สาขาศลิปะการแสดงสรุปไดถ้งึประเด็นของ
สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ไดด้งันี้ 

 
สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ ทีอ่าศยั “การวจิารณ์“ เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะหส์งัคม ผ่านช่องทางของศลิปะ 

โดยไม่หมกมุ่นเพยีงการประเมนิคุณค่าของงาน แต่ส ารวจสภาวะของการรบัประสบการณ์สุนทรยีะของคนในสงัคม 
ทีม่บีรบิทแวดลอ้มอนักวา้งขวาง จะเป็นศาสตรแ์ห่งการท าความเขา้ใจพลวตัของสงัคม คุณูปการทีเ่กดิขึ้นน่าจะ
ช่วยท าความเขา้ใจภาวะของสงัคมในอดตีและปัจจุบนั และชี้น าทศิทางของสงัคมได้ 

4. สุนทรียศาสตรใ์นบริบทสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 
หลายๆครัง้ทีส่าขาศลิปะการแสดงไดร้บัขอ้มลูและเชื่อมโยงกบัการวจิยัของโครงการในภาคต่างๆทีผ่่านมา ถงึ

อทิธพิล “ระบบทุนนิยม” ที่ครอบง าก ากบั “สื่อ” และลุกลามไปถงึพืน้ที่อนิเตอร์เน็ต ที่น่าจะเป็นพืน้ที่เปิดกว้างส าหรบั

http://www.prachatai.com/
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การแสดงความคดิเหน็อย่างเหมาะสม หากมองไปทีป่รากฏการณ์ของละครเพลงเรื่อง “สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่” อาจสรุปไดว้่า 
เมื่อ “ทุนนิยมมรีสนิยม” กส็ามารถสรา้งสงัคมอุดมศลิป์อนัจะน าไปสู่พลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยัทีเ่ชื่อมรอ้ยอดตี 
ปัจจุบนั และอนาคต อกีทัง้ยงัตอบโจทย์ของทุนนิยมไดโ้ดยสนัต ิปรากฏการณ์เช่นน้ี ใช่ว่าไม่เคยเกดิขึน้ ประสบการณ์
ของ “โหมโรง” ที่สื่อพร้อมใจกนัสร้างแรงกระเพื่อมให้สงัคม ส่งผลให้ภาพยนตร์ที่มทีีท่าว่าจะยนืโรงอยู่ไม่นาน กลบั
กลายเป็นปรากฏการณ์ระดบัชาต ิและรฐัไทยกไ็ดป้ระจกัษ์แลว้ ละครเพลงเรื่อง “สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่” กเ็ป็นอกีครัง้หนึ่งของ
พลุทีถู่กจุดขึน้จากฝ่ายศลิปะ และสื่อกร็บัไมต้่อไปเตมิเตม็ใหส้งัคม ค าถามทีเ่กดิขึน้คอื ฝ่ายรัฐ และการศกึษาของไทย 
ก าลงัท าอะไรอยู่    

  
5. ค าถามและข้อค้นพบจากการวิจยั 

5.1 การเกดิขึน้ของรายการอคาเดม ี แฟนตาเซยี สรา้งความเขา้ใจชุดหนึ่งเกีย่วกบัความรูด้า้น “ศลิปะการแสดง” 
ไม่ใช่ความรูท้ ัง้หมด คุณูปการของรายการหากมกีารท างานในระดบัทีล่กึถงึความเป็นศลิปะอยา่งแทจ้ริง มี
ความเป็นไปได ้การ “เล่น” กบัสุนทรยีะในระดบั ความด ีความงาม ความจรงิ ของรายการ ทีส่รา้งภาพนักล่า
ฝัน สรา้งภาพการแสดงทีห่รหูราโอ่อ่า และสรา้งประสบการณ์การรบัชมทีป่ระหนึ่งผูช้มก าลงัรบัชมสถานการณ์
ทีเ่ป็นปัจจุบนัขณะ ในระดบัทีฉ่วยเอาสุนทรยีะมาฉาบไว ้ หากเอาจรงิเอาจรงิกบัการฝึกฝน การสอน การ
น าเสนอ การวจิารณ์ และการประชาสมัพนัธท์ีไ่ม่มุง่แต่เพยีงสรา้งความบนัเทงิเพื่อยดึโยงมหาชนเพื่อตอบ
โจทยท์ุนนิยมเพยีงประการเดยีว ไม่ใช่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดแ้น่นอน 

5.2 ความเขา้ใจและความรบัรูเ้กีย่วกบัศลิปะการละครทีร่ายการอคาเดม ี แฟนตาเซยี และเมอืงไทยรชัดาลยัเธยี
เตอร ์ ทีมุ่่งเน้นการสรา้งสรรคด์ว้ยอทิธพิลของทุนและสื่อทีม่อียู่ ก่อใหเ้กดิค าถามถงึการศกึษาของไทยทัง้
ระบบ ว่าไดก้ าหนดต าแหน่งแหง่ทีข่อง “ศลิปะ” ไว ้ณ ทีใ่ด จะก าหนดใหก้ารรบัรูข้องประชาชนไทยทีเ่กีย่วกบั 
“ศลิปะ” เป็นเพยีงความหมายในมติขิอง “บนัเทงิ” หรอื “ประเทอืงปัญญา” เมื่อคน้ไปในความคดิและ
ประสบการณ์เกีย่วกบัการศกึษาดา้นศลิปะการละคร กพ็บว่า วทิยาการดา้นศลิปะการละคร (Theatre 
Studies) ไมม่มีอียู่ในหลกัสตูรการศกึษาของไทยอย่างเอาจรงิเอาจรงิ  

5.3 ประสบการณ์ของ “สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่” ไดส่้องทางใหแ้ก่เมอืงไทยรชัดาลยัเธยีเตอร ์ และประสบการณ์นี้เชื่อมโยง
กบัปรากฏการณ์ “โหมโรง” แลว้ กเ็กดิค าถามต่อว่า “รฐัไทย” ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์เหล่าน้ีหรอืไม่ และเอา
จรงิเอาจงัเช่นใด ค าตอบทีไ่ดค้อื รฐัไทยไม่มคีณะทีป่รกึษาดา้นศลิปะ (Arts Council) ทีจ่ะใหค้ าแนะน าและ
ช่วยชีท้างใหร้ฐัด าเนินนโยบายและบรหิารประเทศ ทัง้ๆทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 มี
แนวโน้มแน่นอนแลว้ว่า ศลิปะ เป็นเครื่องมอืหนึ่งในนามของ “ความคดิสรา้งสรรค”์ ทีจ่ะพฒันาประเทศตาม
แนวนโนยายทีก่ าหนด 

 

 
1 เครอืขา่ยละครกรุงเทพ ไดแ้ก่ กลุ่มผู้สร้างงานละครเวที ครอูาจารยท่ี์สอนด้านการละคร รวมทัง้กลุ่มประสานงานเครือข่ายศิลปะ
ต่างๆ จ านวนหนึ่ง ทีม่ารวมตวัเป็นเครอืขา่ยเชือ่มโยง สื่อสาร และสรา้งความสมัพนัธ ์ต่อกนั เพื่อ สร้างพลงัและพื้นท่ีการเสนองานของ
ตนเองสู่สาธารณะ โดยมีความเช่ือร่วมกนัถึงความจ าเป็นในการด ารงอยู่ ท่ีเข้มแขง็ และยัง่ยืนของศิลปะในสงัคม  

ทัง้นี้ ด้วยความเขา้ใจและความเชื่อทีว่่า ในการสรา้งสรรคศ์ลิปะการละครหรอืงานศลิปะใดๆ ก็ตาม มอีงค์ประกอบที่ตอ้งอาศยัการพึง่พาซึ่ง
กนัและกนัของกลุ่มคนจ านวนมาก ทัง้ในการผลติ การน าเสนอสู่สงัคม การด ารงอยู่ การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละทกัษะทางศลิปะจากรุ่นสูรุ่น่ 
เพราะ “ศิลปะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆ กบัการท่ีมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นสงัคม” ดงันัน้ กลุ่มผูส้รา้งศลิปการละครจงึอยู่กนัอย่างโดดเดีย่ว
ไม่ได ้หากแต่จ าเป็นตอ้งมคีวามสมัพนัธ ์ความร่วมมอืซึง่กนัและกนัอยู่ตลอดเวลา ทัง้ในกลุ่มคนผลติเองและกบักลุ่มคนดู  
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ณ ปัจจุบนั เครอืข่ายละครกรุงเทพ ยงัมโีครงสรา้งการบรหิารอย่างง่ายๆและยดืหยุ่นสูง มเีครอืขา่ยสมาชกิร่วม 50 ราย ประกอบด้วย คณะ
ละครอาชพีทีไ่ม่มุ่งผลก าไร คณะละครหนุ่มสาว กลุ่มละครนักศกึษา และ ชุมนุม/ชมรมการละคร รวมทัง้ภาควชิาศลิปะการละคร ในสถาบนั
ต่างๆ และศลิปินละครอสิระ     (ทีม่า : http://www.lakorn.org/ about_ BTN.htm) 

2 ขอ้มลูจาก หนังสอืแสดงรายการละครในเทศกาล “Theatre sparks life ละครจุดประกายชวีติ” 

3 เกดิการชุมนุมทางการเมอืงของฝ่ายพนัธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย ณ สวนสนัตชิยัปราการ วนัที ่29-30 พฤศจกิายน 2551 ซึง่เป็น

สปัดาหท์ี ่2 ของการจดัเทศกาล จงึต้องระงบักจิกรรมเฉพาะพืน้ทีส่วนสนัตชิยัปราการ 

4 คดัจากบทความเรื่อง “มองสุนทรยีะของสงัคมไทย ผ่านรายการ อคาเดม ี แฟนตาเซยี” ทีส่าขาศลิปะการแสดงน าเสนอในการประชุม
ประจ าปีทางมานุษยวทิยา ครัง้ที ่8 ของศูนยม์านุษยวทิยาสรินิทร วนัที ่26 มนีาคม 2552      สรุป
สาระส าคญัในบทความ “มองสุนทรยีะของสงัคมไทยผ่านรายการ อคาเดม ีแฟนตาเซยี” ไดด้งันี้ 

รายการ อคาเดมี แฟนตาเซีย “ปฏิบัติการล่าฝัน” เป็นรายการที่มีรูปแบบการน าเสนอที่พิศดารกว่ารายการ reality show 
โดยทัว่ไป นอกเหนือจากการออกอากาศทางเคเบลิทวีตีลอด 24 ชัว่โมง เป็นเวลา 12 สปัดาห์ต่อปี และมผีูส้นใจทางบ้านสมคัรเขา้ร่วมการ
แข่งขนัเป็น “นักล่าฝัน” ในรายการแล้ว ยงัมกีลยุทธ์ในการสรา้งการมสี่วนร่วมจากผูช้มทางบ้านโดยใหผู้ช้มส่งขอ้ความผ่านทางโทรศพัท ์
เพื่อลงคะแนนให้แก่นักล่าฝันที่ตนชื่นชอบ โดยเฉพาะประการหลงันี้นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทัง้ของรายการโทรทศัน์และของผูช้มที่ดู
ประหนึ่งว่า เป็นการปรบับทบาทของผูช้มโดยทัว่ไปทีเ่ป็นผูช้มเชงิรบั (passive audience) มาเป็นผูช้มเชงิรุก (active audience)  

บทความ “มองสุนทรยีะของสงัคมไทยผ่านรายการ อคาเดม ีแฟนตาเซีย” เป็นบทความที่พยายามตัง้ค าถามถงึวุฒภิาวะของ
สงัคมไทยในการรบัประสบการณ์ทางสุนทรยีะผ่านรายการโทรทัศน์ที่ให้ความบันเทิงและเข้าถึงทุกครัวเรอืนของประเทศ ในขณะที่
สงัคมไทยใหค้วามส าคญักบัเรื่อง “ความบนัเทงิ” ในมติทิี่แคบกว่าความเป็นจรงิ และมกัจะมองว่าความบนัเทงิเป็นเรื่องที่เกนิความจ าเป็น  
(superfluous) ในขณะที่ความบันเทิงเป็นส่วนหนึ่งของ “สุนทรียะ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์แ ละสังคม 
สาระส าคญัในบทความดงักล่าวจงึมดีงัต่อไปนี้ 

1. บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพนิิจพเิคราะหร์ายการ อคาเดม ีแฟนตาเซยี ฤดูกาลที ่5 ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
1.1 รปูแบบรายการ 
1.2 การจดัการเรยีนการสอนดา้นศลิปะการแสดงในรายการ 
1.3 การวจิารณ์ของ commentator 
1.4 บทบาทของผูช้มรายการ 
1.5 ความเหน็ของชุมชนออนไลน์ทีม่ตีอ่รายการ 
และมเีป้าหมายเพื่อวเิคราะหแ์ละตัง้ค าถามถงึภาวะการรบัประสบการณ์สุนทรยีะของสงัคมไทย โดยมไิดป้ระสงคจ์ะวเิคราะหเ์พือ่
ประเมนิหรอืวดัคุณค่าทางสุนทรยีะของรายการดงักล่าว  

2. บทความไดใ้หข้อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัรปูแบบรายการทีม่กีารรบัสมคัร “นักล่าฝัน” โดยพนิิจพเิคราะหบ์างกระบวนการทีน่่าสนใจใน
รายการ แต่ไม่ไดว้เิคราะหร์ปูแบบรายการถงึความเป็น reality show  
2.1 การรบัสมคัรตลอดจนการคดัเลอืก “นักล่าฝัน” ของรายการ ทีม่คีวามหลากหลายทัง้รปูลกัษณ์ภายนอก อายุ และ

การศกึษา ท าใหพ้ืน้ทีท่ีเ่คยไดร้บัการจบัจองโดยดารานักรอ้งทีม่ชีื่อเสยีง เปิดกวา้งขึน้ส าหรบัคนธรรมดาสามญัในสงัคม 
ท าใหผู้ช้มสามารถเทยีบเคยีง (identify) ตนเองกบันักล่าฝันคนใดคนหนึ่ง อนัเป็นกระบวนการทีก่อ่ใหเ้กดิการสรา้ง
ความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจ (empathy) นักล่าฝันไดง้่ายขึน้ และยงัเป็นอกีปัจจยัหนึ่งในการขยายฐานผูช้มใหก้วา้งขึน้อกี
ดว้ย 

2.2 วตัถุประสงคข์องการสรา้งสรรคร์ายการนี้ ไม่ไดม้เีพื่อการสรา้งศลิปินใหส้งัคม หรอืเป็นค่ายเพลงทีผ่ลติศลิปินนักรอ้ง 
แต่เป็นการท าธุรกจิทวีบีอกรบัสมาชกิ โดยใหผู้ช้มทางบา้นสมคัรเขา้ร่วมในรายการ ซึง่บทความไดใ้หมุ้มมองในประเดน็
นี้ไวว้่า นักล่าฝันเปรยีบเหมอืนกบั “หุน้ลม” ของธุรกจิ โดยยนิยอมสมคัรใจเป็น “สนิคา้” ของธุรกจินี้ (อาจกล่าวไดว้่า 
“การคา้มนุษย”์ ในวาทกรรมเดมิๆซึง่เป็นเรื่องของการละเมดิสทิธมินุษยชน ไดป้รบัตนเองใหเ้ขา้กบัระบบทุนในยคุโลกา
ภวิตัน์ซึง่เคลื่อนไปขา้งหน้าอย่างรวดเรว็จนมนุษยไ์ม่อาจตัง้รบัไดท้นัในหลายๆเรื่อง) สนิคา้จะไดร้บัความนยิมและ
ครอบครองตลาดไดน้านหรอืไม่ ขึน้อยู่กบั “ความนิยม” และ “ความพงึพอใจ” จากฝ่ายผูช้มเป็นหลกั เหน็ไดจ้ากการที่
รายการตอบสนองความตอ้งการของผูช้มทีไ่ม่พอใจเมื่อนักล่าฝันคนหนึ่ง มคีะแนนโหวตน้อยและตอ้งออกจากรายการ
ไป รายการจงึก าหนดใหผู้ช้มโหวตผา่นการส่ง sms เพื่อใหน้ักล่าฝันคนนัน้สามารถกลบัเขา้สู่รายการได ้ เป็นกลยุทธท์ี่

http://www.lakorn.org/
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มุ่งท าการคา้กบัอารมณ์ของผูช้มทีเ่หน็อกเหน็ใจหรอืเอาใจช่วยนักล่าฝัน แต่ “คุณภาพ”ของนักล่าฝันในการแสดงไม่ใช่
เป้าหมายหลกัของรายการ 

2.3 รปูแบบการสรา้งความมสี่วนร่วมจากฝ่ายผูช้ม โดยใหส้่งขอ้ความทางโทรศพัท์เพื่อออกเสยีงใหแ้ก่นักล่าฝันที่ชื่นชอบ 
เปรยีบได้กบัสงัคม “โทรธปิไตย” หรอืระบบการปกครองโดยโทรศพัท์ที่สมาชกิในสงัคมมสีทิธมิเีสยีงได้มากกว่าหนึ่ง
เสยีง ขึ้นอยู่กบัสถานภาพทางการเงนิหรอืความพงึพอใจที่จะจ่ายเงนิเพื่อออกเสยีงใหแ้ก่นักล่าฝัน กตกิาที่ก าหนดไว้
ไม่ได้ส าคญัเท่ากบัความพงึพอใจของผูช้ม ซึ่งสามารถออกเสยีงใหน้ักล่าฝันที่ต้องออกจากรายการไปด้วยแพค้ะแนน
โหวตซึ่งเป็นกตกิาตัง้ตน้ของรายการใหก้ลบัเขา้สู่รายการไดใ้หม่ สงัคมโทรธปิไตยแตกต่างจากระบบ “ประชาธปิไตย ” 
ทีม่กีตกิาใหป้ระชาชนออกเสยีงไดเ้พยีงหนึ่งเสยีงเท่านัน้โดยสิน้เชงิ และสงัคมโทรธปิไตยสมัพนัธก์บัระบบทุนนิยมอย่าง
ยากทีจ่ะแยกขาดจากกนัได ้อกีทัง้ยงัซอ้นทบัและไดร้บัการยอมรบัอยู่ในสงัคมประชาธปิไตย 

3.  บทความไดว้พิากษ์การจดัการเรยีนการสอนศลิปะการแสดงไวด้งัตอ่ไปนี้ 
3.1 หลกัสตูรเร่งรดั ช่วงเวลา 3 เดอืน ส าหรบัการเรยีนการสอนทัง้การรอ้ง การเตน้ และการแสดง ตลอดจนรายละเอยีดของ

การสอนของผูส้อนแตล่ะคนทีข่าดการวางแผนการสอนทีค่ านึงถงึพฒันาการของผูเ้รยีนอย่างเป็นล าดบั เป็นหลกัสตูร
เร่งรดัทีท่า้ทายทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน  

3.2 การเรยีนการสอนทีป่รากฏในรายการเป็นเพยีง “การแสดงการเรยีนและการสอน” เท่านัน้ ดว้ยบรบิทของการจดัการ
เรยีนการสอนในหอ้งเรยีนทีม่กีลอ้งวงจรปิดกว่า 100 ตวั จบัจอ้งอิรยิาบทของผูเ้รยีนในเกอืบทุกพืน้ที ่ตลอด 24 ชัว่โมง 
เป็นการสรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอนทีข่ดัแยง้กบัหลกัการของการเรยีนรูศ้าสตรด์า้นนี้อย่างยิง่ ดว้ยการจดัการ
เรยีนการสอนศาสตรด์า้นศลิปะการแสดงนัน้ จ าเป็นตอ้งมบีรรยากาศทีป่ลอดภยัและปลอดจากสายตาของผูอ้ื่นใหแ้ก่
ผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดจ้ดจ่ออยู่กบัการพฒันาศกัยภาพใหพ้รอ้มสมบูรณ์ส าหรบัการแสดงต่อสาธารณชน และผูส้อนใน
รายการจงึเปรยีบเป็น “ผูก้ ากบัการแสดง” ทีก่ าหนดใหน้ักล่าฝันเป็น “ผูแ้สดง” กจิกรรมทีผู่ก้ ากบัน าพาไป 

3.3 บทความยงัไดว้พิากษ์ถงึผูส้อนของรายการว่าเป็นเพยีง “ผูแ้สดงการสอน” ทีย่ากจะแสดงความเป็นมอือาชพีไดด้ว้ย
ปัจจยัของการเป็น “หลกัสตูรเร่งรดั” ตลอดจนการวางและการจดัล าดบักิจกรรมในการเรยีนการสอนทีข่าดเอกภาพ และ
ไม่อาจท าใหผู้ส้อนใชเ้วลาในการปรบัแกข้อ้ออ่นหรอืเสรมิสรา้งจุดแขง็ใหโ้ดดเด่นยิง่ขึน้ไดม้ากนัก อกีทัง้ยงัเป็นทีน่่า
กงัขาส าหรบับางกจิกรรมทีไ่ม่ควรจะเกดิขึน้ส าหรบัผูส้อนทีม่คีวามเป็นมอือาชพี (นอกรายการ) ทีดู่ประหนึ่งเป็นการ
ก าหนดกจิกรรมเพื่อสรา้งกระแสความนิยมรายการมากกว่า กจิกรรมทีเ่ป็นไปเพื่อการสอนอย่างแทจ้รงิ   

4. วฒันธรรมการวจิารณ์เป็นบรบิทส าคญัส าหรบัการเรยีนการสอนศลิปะการแสดง ดว้ยผูเ้รยีนเองไม่สามารถเหน็การแสดงของ
ตนเองได ้จงึตอ้งพึง่พงิสายตาของครผููส้อนซึง่มปีระสบการณ์มากกว่า และสายตาของเพื่อนผูเ้รยีนดว้ยกนัทีเ่ป็นประหนึ่งสายตา
ผูช้ม ทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีนรูว้่าจะตอ้งพฒันาตนเองไปในทศิทางใด ครผููส้อนการแสดงจงึท าหน้าทีส่อนวฒันธรรมทีม่อียู่ในการเรยีน
การสอนศาสตรด์า้นนี้ดว้ย แมจ้ะมกีารวจิารณ์จากฝ่ายผูแ้สดงการสอนในรายการอยู่บา้ง แต่ยงัขาดการเปิดโอกาสใหผู้แ้สดงการ
เรยีนไดว้จิารณ์ซึง่กนัและกนัเพือ่สรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์ใหเ้กดิขึน้ อนัเป็นบรบิทส าคญัส่วนหนึ่งส าหรบัการพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รยีนแต่ละคนนัน้ ยากทีจ่ะเกดิขึน้ในหลกัสตูรเร่งรดั ทีมุ่่งเสนอสถานการณ์การใชช้วีติของนักล่าฝันทีม่อีตัลักษณ์ต่างๆกนั 
มากกว่าภาพการเรยีนการสอนทีเ่ป็นระบบ มมีาตรฐาน มหีลกัวชิา และมจีรยิธรรม  

นอกจากนี้ รายการ อคาเดม ีแฟนตาเซีย ยงัม ีcommentator จ านวน 3 คน รบับทเป็นผู้วจิารณ์จากภายนอก ท า
หน้าทีว่จิารณ์การสอบของนักล่าฝันในคอนเสริต์ประจ าแต่ละสปัดาห์ commentator 3 คนนี้ จะมบีุคลกิลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั คน
หนึ่งนุ่มนวลมหีลกัวชิา คนหนึ่งมปีระสบการณ์และประนีประนอม อกีคนหนึ่งช่างเสยีดสกีระทบกระเทยีบไรห้ลกัวชิา ทัง้ 3 คน 
เป็นนักแสดงอกีกลุ่มหนึ่งของรายการทีท่ าหน้าทีว่จิารณ์หลงัการแสดงเท่านัน้  

5. บทความไดว้เิคราะหถ์งึมหาชนเรอืนล้านทีเ่ป็นผูช้มรายการ อคาเดม ีแฟนตาเซยี และนิยามว่าเป็น “แม่ยกยุคโลกาภวิตัน์” เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัแม่ยกในอดตีทีช่ื่นชมนักแสดงหรอืพระเอกนางเอกลเิกคนใด กส็ามารถเขา้ถงึตวัไดแ้ละคลอ้งพวงมาลยัทีอ่าจ
แทรกธนบตัรใหไ้ปพรอ้มกนั เป็นระบบอุปถมัภ์แบบชาวบา้น ทีส่นับสนุนให้ศลิปินและศลิปะการแสดงด ารงอยู่ในสงัคมไทยใน
อดตี นอกเหนอืจากวงัหรอืเจา้นายทีม่กัจะมคีณะดนตรคีณะละครไวใ้นความอุปถมัภ์เพื่อเป็นเครื่องเชดิชูเกยีรตยิศ ในปัจจุบนั
ระบบอุปถมัภ์ยงัคงอยู่แต่รปูแบบไดเ้ปลีย่นแปลงไป จากพวงมาลยัสู่การส่งsmsเพื่อโหวตนักล่าฝันในรายการนี้ สะทอ้นใหเ้หน็ว่า
เทคโนโลยกีารสือ่สารไดเ้ขา้มามบีทบาทในการปรบัเปลีย่นกลวธิขีองระบบอุปถมัภ์ ซึง่บทความไดต้ัง้ค าถามว่า ระบบอุปถมัภ์ใน
ยุคโลกาภวิตัน์นี้ ยงัเป็นระบบภายใตว้ธิคีดิทีต่อ้งการสนับสนุนศลิปะใหด้ ารงอยู่และพฒันาสบืไป หรอืเป็นระบบภายใตว้ธิคีดิทีจ่ะ
ปลุกเรา้พฤตกิรรมการบรโิภคเพื่อตอบสนองตอ่ระบบทุนนิยม 

6. สุดทา้ย บทความไดต้ัง้ค าถามถงึรายการทีไ่ม่ใชร้ะบบดารา มเีนื้อหาว่าดว้ยการไล่ล่าความฝัน เป็นความฝันทีจ่ะเด่นดงัไดร้บัการ
ยอมรบั ภายใตก้ตกิาทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไดด้ว้ยวธิคีดิ “ลูกคา้ถูกเสมอ” คุณภาพไม่ใช่สิง่ส าคญัเท่ากบัความพงึพอใจของผูช้ม 
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และการก าหนดใหผู้ช้มไดเ้ฝ้ามองพฤตกิรรมของผูอ้ืน่ ประกอบกบัการเรยีนการสอนทีย่งัเป็นทีก่งัขาถงึมาตรฐานและหลกัวชิา 
แมจ้ะมวีฒันธรรมการวจิารณ์ แต่กเ็ป็นเพยีงไมป้ระดบัรายการ รายการเช่นนี้กลบัไดร้บัความนิยมอย่างถล่มทลาย ค านวนเฉพาะ
จ านวนการโหวต 22 ลา้นโหวตในฤดกูาลที ่5 คณูดว้ย 3 บาทต่อครัง้ เป็นเงนิจ านวน  66 ลา้นบาท ที่มหาชนในฐานะผูช้มเชงิรุก
จะตอ้งจ่ายใหร้ายการหนึ่งทีอ่อกอากาศเพยีง 3 เดอืนต่อปี แต่ท ารายไดใ้หบ้รษิทัโทรศพัทซ์ึง่เป็นเครอืขา่ยธรุกจิของรายการ
มากกว่ารายไดข้องละครหลงัขา่วหลายๆเรื่องรวมกนั บทความจงึตัง้ค าถามถงึระบบคุณค่าของสงัคมไทย ทีก่ าลงัท างานผดิปกติ
อยู่หรอืไม่ และสงัคมไทยประเมนิ “ความบนัเทงิ” ต ่าไปอยู่หรอืไม่ 

บทความ “มองสุนทรยีะของสงัคมไทยผ่านรายการ อคาเดม ีแฟนตาเซยี” ไม่ไดเ้ป็นบทความทีเ่สนอทางออกใหแ้ก่สงัคมไทย แต่
เป็นบทความทีว่พิากษ์และวจิารณ์ภาวะของการรบัประสบการณ์ทางสุนทรยีะของสงัคมไทย โดยหยบิยกรายการดงักล่าวขึน้มาเป็น
กรณีศกึษา โดยเลอืกใชว้ธิคีดิทางสุนทรยีศาสตรข์องนักวชิาการดา้นศลิปะของไทยทีว่่าดว้ย ประสบการณ์สุนทรยีะอนัจะน าไปสู่ความอิม่
เอมทางใจและปรารถนาจะใหผู้อ้ื่นไดร้บัประสบการณ์เช่นเดยีวกนั  

5 ละครทีเ่ปิดการแสดง 
พ.ศ. 2550 

• ฟ้าจรดทราย เดอะมวิสคิลั 24 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เปิดการแสดง 53 รอบ 
• ชายกลาง โศกนาฏกรรมในจงัหวะแทงโก้ 21-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เปิดการแสดง 9 รอบ 
• ลูกคุณหลวง 17-26 สงิหาคม พ.ศ. 2550 เปิดการแสดง 13 รอบ 
• บลัลงัก์เมฆ เดอะมวิสคิลั 27 กนัยายน - 28 ตุลาคม , 14-22 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 เปิดการแสดง 47 รอบ 
• CATS The Musical 8-25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 เปิดการแสดง 22 รอบ 

พ.ศ. 2551 

• ก่อนจะถงึ บางรกัซอย 9 on stage 29 กุมภาพนัธ ์- 16 มนีาคม, 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เปิดการแสดง 26 รอบ 
• สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่ (Man of La Mancha The Musical) 13-22 มถิุนายน พ.ศ. 2551 เปิดการแสดง 13 รอบ 
• We Will Rock You The Musical 12-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เปิดการแสดง 27 รอบ 
• ขา้งหลงัภาพ เดอะมวิสคิลั 21 สงิหาคม - 28 กนัยายน , 17-26 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปิดการแสดง 49 รอบ 
• Cinderella The Musical 16-21 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 เปิดการแสดง 8 รอบ 

พ.ศ. 2552 

• ชคิาโก เดอะมวิสคิลั 12-22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 เปิดการแสดง 15 รอบ 
• เนื้อคู่ 11 ฉาก จากวนัแรก...ถงึวนัลา 5-29 มนีาคม พ.ศ. 2552 เปิดการแสดง 20 รอบ 
• แม่นาคพระโขนง เดอะมวิสคิลั 20 พฤษภาคม -28 มถิุนายน พ.ศ. 2552 และ 16 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เปิด

การแสดง 51 รอบ 
• Mamma Mia! The Musical 11-30 สงิหาคม พ.ศ. 2552 เปิดการแสดง 24 รอบ 
• ลมหายใจ เดอะมวิสคิลั 28 ตุลาคม -8พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 เปิดการแสดง 14 รอบ 
• เนื้อคู่ 11 ฉาก จากวนัแรก...ถงึวนัลา ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
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