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โครงการวิจยั "การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2" 
 

บทคดัย่อสาขาทศันศิลป์ 
 

การวจิยัของสาขาทศันศิลป์ภายใต้โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญา
ของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2” ได้ด าเนินการตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ คือ การปรบั
ทรัพยากรการวิจารณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การศึกษาสภาวะผู้รบังานวิจารณ์ทัศนศิลป์ในสงัคมไทย การพัฒนาความสามารถทางการ
วิจารณ์แก่กลุ่มผู้สนใจและการสร้างงานวิจารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะ ทรัพยากรของสาขา
ทศันศลิป์ส่วนหนึ่งทีน่ ามาตอบสนองวตัถุประสงค์ดังกล่าว เป็นการรบัช่วงมาจากโครงการภาค
แรก ได้แก่ การน าสรรนิพนธ์ทศันศิลป์จากโครงการภาคแรก จ านวน 7 บท มาเป็นเครื่องมอื
พสิูจน์พลงัทางปัญญาจากการวจิยัการรบัการวจิารณ์ และในส่วนที ่2 ถอืว่าเป็นการต่อยอดและ
สรา้งทรพัยากร/องคค์วามรูก้ารวจิารณ์ทศันศลิป์ขึน้ใหม่ โดยใช้การจดักจิกรรม 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
การสมัมนา/เสวนาในรูปมุขปาฐะ การสร้างหนังสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศิลป์ การเขยีนบท
วจิารณ์ทศันศลิป์โดยผูว้จิยัและสนบัสนุนเครอืขา่ยเขยีนบทวจิารณ์ 
 การด าเนินการวจิยัเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ ต่อยอดและสรา้งทรพัยากร/องคค์วามรู้
การวจิารณ์ทศันศิลป์ของโครงการภาค 2 ดงักล่าว เป็นการวจิยัภายในกรอบและก าหนดการ 
กว้างๆ ที่อาจเรยีกได้ว่า “เรยีนไปท าไป” กจิกรรมรูปแบบแรก คอืการสมัมนา/เสวนาในรูปมุข
ปาฐะ ซึ่งแบ่งย่อยได้อีกหลายรูปแบบ ได้แก่ การเสวนาการวจิารณ์นิทรรศการทศันศิลป์ การ
เสวนาขา้มวฒันธรรม(Cross-Cultural) และการเสวนาขา้มสาขาโดยใช้งานทศันศลิป์เป็นโจทย์
การเสวนา กจิกรรมเหล่านี้สามารถใหห้ลกัการทางการวจิารณ์ทศันศลิป์บางประการทีส่ าคญัต่อ
นกัวจิยัดว้ย 
 กจิกรรมรูปแบบที่สอง ได้แก่การเขยีนบทวจิารณ์ทศันศิลป์โดยผู้วจิยัและสนับสนุนให้
เครอืขา่ยของโครงการฯและผูส้นใจ เขยีนบทวจิารณ์ทศันศลิป์เพือ่น าไปเผยแพร่ในหนังสอืพมิพ์
และนิตยสารในนามของโครงการฯ ซึ่งในรอบ 3 ปี มบีทวจิารณ์ทศันศิลป์ได้รบัการตีพิมพ์ใน
หนังสอืพมิพ์และนิตยสารจ านวน 23 บทความ การเขยีนบทวจิารณ์โดยผู้วจิยัและสนับสนุนให้
เครอืข่ายฯเขยีนบทวจิารณ์นี้ เป็นความพยายามในการสรา้งงานวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะ ซึ่ง
ในที่นี้หมายถึงประชาคมนักอ่านที่มีขอบเขตกว้างกว่าการวิจารณ์ในรูปมุขปาฐะที่เป็นการ
วจิารณ์พืน้ฐานของสงัคมไทย 
 กจิกรรมในส่วนที่ 3 ได้แก่ การสรา้งหนังสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ มวีตัถุประสงค์
เพื่อน าองคค์วามรู้ดา้นการวจิารณ์ทศันศลิป์เขา้สู่ระบบการศกึษาส าหรบัประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
หนังสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศิลป์เล่มนี้ จะท าหน้าที่แนะน าแนวทางในการชมและวธิวีจิารณ์



30/06/48    รายงานผลการวจิยั สาขาทศันศลิป์
  
  

 

98 

งานทศันศลิป์ ทัง้แก่ทัง้ผูส้นใจ ผูเ้ริม่ตน้ ตลอดจนกลุ่มนักศกึษาทีเ่รยีนดา้นการวจิารณ์ทศันศลิป์ 
หนงัสอืเล่มนี้ ก าหนดแลว้เสรจ็ในเดอืนมถิุนายน 2548  

ดงัที่กล่าวไว้ขา้งต้น ในเรื่องการต่อยอดความรู้จากโครงการภาคแรกแบบ“เรยีนไปท า
ไป” ผลที่ได้ในระหว่างการด าเนินการวจิยันัน้ บางส่วนถอืได้ว่าเป็นหลกัการทางการวจิารณ์ที่
น่าสนใจ อาท ิประเดน็เรื่อง ความสามารถในการวจิารณ์ทศันศลิป์ของนกัวจิารณ์นัน้ผกูตดิอยู่กบั
องค์ความรู้ด้านทศันศิลป์และประวตัิศาสตร์ศิลป์ รวมทัง้ความสามารถด้านอื่นๆที่กว้างขวาง
หลากหลายและความสามารถดา้นการเขยีนด้วย ทัง้นี้ สอดคล้องกบัผลจากการศกึษากลุ่มผูร้บั
งานวจิารณ์ทศันศิลป์ที่พบว่า งานวจิารณ์ทศันศิลป์ที่ตอบสนองกลุ่มผู้ รบัฯได้อย่างแท้จรงินัน้ 
จะตอ้งใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บัฯ เกีย่วกบัผลงานชีใ้หเ้หน็ว่า องคค์วามรูด้า้นทศันศลิป์ส าหรบัประชาชน
ทัว่ไปนัน้ ยงัมน้ีอยและไม่แพร่หลายในสงัคม  

ปัญหาและอุปสรรคทีส่ าคญัของการวจิยัสาขาทศันศลิป์ไดแ้ก่ ระยะเวลาการวจิยัเพยีง 3 
ปี ท าให้กจิกรรมที่สาขาทศันศลิป์ด าเนินการ ไม่อาจระบุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์การวจิยัได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการท าให้การวจิารณ์เป็นกจิสาธารณะนัน้จ าเป็นต้องอาศยัความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม ช่วงเวลาการวิจยัเพียง 3 ปียงัไม่อาจท าให้เครอืข่ายกลุ่มเล็กๆที่สาขา
ทศันศิลป์สร้างขึ้น สามารถจดักิจกรรมด้านการวจิารณ์ทศันศิลป์ให้ต่อเนื่องไปได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ จากการศกึษาสภาวะผูร้บังานวจิารณ์ทศันศลิป์ในสงัคมไทย กย็งัไม่สามารถชี้ชดัได้
ว่า ใครคอืผู้รบังานวจิารณ์ทศันศลิป์ที่แท้จรงิ และงานวจิารณ์ทศันศลิป์สามารถสร้างผลกระทบ
ต่อผูส้รา้งหรอืต่อสงัคมในวงกวา้งไดห้รอืไม่ อย่างไร  

สิง่ทีค่วรจะด าเนินการต่อไปในอนาคตซึง่อาจเป็นหน้าทีข่องหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง
ดา้นศลิปวฒันธรรม คอืการสรา้งเครอืข่ายผูส้นใจหรอืนกัวจิารณ์ทศันศลิป์ใหด้ าเนินกจิกรรม
ต่อเนื่อง รวมทัง้การสนบัสนุนอย่างเป็นรปูธรรมใหเ้กดิวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ทศันศลิป์ขึน้ใน
สงัคมไทย ผลการวจิยัของโครงการฯ ควรจะไดร้บัการเผยแพร่ในรปูหนงัสอืและต าราต่อไป ซึง่
จะเป็นประโยชน์ต่อนกัวจิารณ์ทศันศลิป์ ต่อการเรยีนการสอนการวจิารณ์ทศันศลิป์และต่อวงการ
ทศันศลิป์ โดยรวมในทีสุ่ด 

 
------------------------
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รายงานเสนอผลการวิจยั (สาขาทศันศิลป์) 
(1 ก.ค. 2545 - 30 มิ.ย. 2548) 

โครงการวิจยั "การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2" 
 
 

มนัส   เหมาะสม 
(รกัษาการแทนผู้ประสานงานสาขาทศันศิลป์) 

-------------------------------- 
 
โครงการวจิยั  “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั  ภาค 2” ซึ่งมี

ระยะเวลาในการวิจยั 3 ปี  ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นลงแล้ว   ผู้ประสานงานสาขาทัศนศิลป์มี
รายงานผลการด าเนินงานวจิยัตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

 
1. วตัถปุระสงค ์ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 

1.1 การปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา ทัง้รูปแบบการศกึษาใน
ระบบและการศกึษาส าหรบัประชาชน สาขาทศันศลิป์ไดจ้ดัท าหนงัสอื/ต าราการ
วจิารณ์ทศันศลิป์ ซึง่มจุีดมุ่งหมายส าคญัเพือ่ปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ใหอ้ยู่ในรปูของ
หนงัสอื/ต ารา ซึง่จะก่อประโยชน์ต่อการศกึษาดา้นการวจิารณ์ทศันศลิป์ทีไ่ม่เป็น
ทางการมากนกั เนื้อหาภายในประกอบดว้ยบทความการวจิารณ์ทีเ่สนอแนวทางใน
การชมงานและสรา้งความเขา้ใจแก่นสาระของงานทศันศลิป์ใน 7 แขนงดว้ยกนั โดย
ไดร้บัความร่วมมอืจากนกัวชิาการและนกัวจิารณ์ทศันศลิป์จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ
หลายสถาบนั อาท ิ มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยักรุงเทพ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ คาดว่าหนงัสอื/ต าราเล่มนี้จะพมิพแ์ลว้
เสรจ็ภายในปี 2548 

1.2 การศกึษาสภาวะของการรบัและกลุ่มผูร้บังานวจิารณ์ สาขาทศันศลิป์ร่วมกบัผูว้จิยัการ
รบัการวจิารณ์วเิคราะหส์ถานการณ์ของกลุ่มผูร้บังานวจิารณ์ทศันศลิป์ในประเทศไทย
เพือ่ประโยชน์ในการสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการวจิารณ์และแสวงหารปูแบบการ
วจิารณ์ทศันศลิป์ทีต่รงต่อสภาพความเป็นจรงิในสงัคม ผลการวจิยัการรบัฯในเบือ้งตน้
สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาของการวจิารณ์ทศันศลิป์ในสงัคมไทยไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้
สามารถชี้ทศิทางการด าเนินกจิกรรมของสาขาทศันศลิป์ไดต้รงเป้าหมาย ซึง่ใน
ทา้ยทีสุ่ด องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัการรบัการวจิารณ์จะท าใหส้ามารถหาแนวทาง
ในการสรา้งงานวจิารณ์ทศันศลิป์ทีส่ ือ่ความกบัมหาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพไดต้่อไป 
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1.3 การพฒันาความสามารถในการวจิารณ์ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลผูส้นใจ ในช่วงการด าเนินการ
วจิยัตลอดระยะเวลา 3 ปี สาขาทศันศลิป์ไดจ้ดักจิกรรมเพือ่พฒันาความสามารถใน
การวจิารณ์ทศันศลิป์ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลผูส้นใจและเครอืข่ายของโครงการ โดยเฉพาะ
กจิกรรมทีเ่น้นพฒันาการวจิารณ์ในรปูมุขปาฐะ และสง่เสรมิการสรา้งงานวจิารณ์ใน
ระบบลายลกัษณ์ ไดแ้ก่ 

1.3.1 การสมัมนา/เสวนา ไดแ้ก่การเสวนาการวจิารณ์นิทรรศการทศันศลิป์ 10 ครัง้ 
การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในวจิารณ์สญัจรภูมภิาค 3 ครัง้ การเสวนาขา้ม
วฒันธรรม 3 ครัง้ รวมทัง้การสมัมนาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาทศันศลิป์อกี 3 
ครัง้ 

1.3.2 การพฒันาการวจิารณ์แก่เครอืขา่ยและบุคคลทีส่นใจการวจิารณ์ระบบลาย
ลกัษณ์ เพือ่ตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพ ์ นิตยสาร และจุลสารของโครงการฯ ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีตัง้แต่เดอืนมกราคม 2546 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2548 มบีท
วจิารณ์สาขาทศันศลิป์ตพีมิพใ์นนามของโครงการฯทัง้สิน้ 21 บท 

1.4 การสนับสนุนและเผยแพร่งานวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะ เมื่อพจิารณาจากธรรมชาติ
การวจิารณ์ของสาขาทศันศลิป์ จะเหน็ไดว้่ากจิกรรมนี้จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาและความ
พยายามค่อนขา้งสงู เนื่องจากกลุ่มคนทีส่นใจงานวจิารณ์ทศันศลิป์มจี านวนน้อย อกี
ทัง้ระดบัความสนใจของสงัคมต่อผลงานทศันศลิป์กย็งัอยู่ในวงทีจ่ ากดั อย่างไรกต็าม
สาขาทศันศลิป์ไดด้ าเนินกจิกรรมเพือ่สนบัสนุนใหก้ารวจิารณ์เป็นกจิสาธารณะและ
สรา้งประชาคมการวจิารณ์ขึน้ ดว้ยการจดัสมัมนาและเสวนามุขปาฐะ 3 รปูแบบคอื 1) 
การเสวนาการวจิารณ์นิทรรศการทศันศลิป์ในรปูแบบเปิดส าหรบับุคคลทัว่ไป และ
รปูแบบปิดโดยเชญิวทิยากรและผูส้นใจเสวนาร่วมกนั ซึง่ในบางกจิกรรม ได้
ด าเนินการร่วมกบัสาขาอื่นๆ ดว้ย 2) การสมัมนาการวจิารณ์โดยใชผ้ลงานทศันศลิป์
และบทวจิารณ์ตวัอย่างเป็นหวัขอ้ในการสมัมนา เช่นในกจิกรรมการวจิารณ์สญัจร 3)
การเสวนาในรูปแบบการเชญิศลิปินมาอธบิายกระบวนการสรา้งงานและเปิดโอกาสให้
ผูร้่วมเสวนาไดซ้กัถามศลิปินโดยตรง 

กจิกรรมทัง้ 3 ลกัษณะตามทีก่ล่าวขา้งตน้ นบัไดว้่าเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ขีองการ
สนบัสนุนและเผยแพร่งานวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะดว้ยการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ 
ถงึแมโ้ครงการฯยงัไม่สามารถขยายการวจิารณ์ไปสูส่งัคมวงกวา้งไดใ้นช่วงเวลา 3 ปี 
แต่กลุ่มประชาคมเลก็ๆทีโ่ครงการสรา้งขึน้นัน้ถอืไดว้่าเป็นกลุ่มคนทีม่คีุณภาพซึง่น่าจะ
สามารถไปสรา้งกลุ่มประชาคมเลก็ๆของตนเองสบืเนื่องต่อไปจากโครงการวจิยัได ้ แม้
จะเป็นไปในแวดวงจ ากดักต็าม 
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2. กิจกรรมสาขาทศันศิลป์ (1 ก.ค.2545 – 31 มิ.ย. 2548) 
ในช่วง 3 ปี สาขาทศันศลิป์ไดด้ าเนินกจิกรรมหลกั 3 รปูแบบคอื 1) กจิกรรมการ

สมัมนา/เสวนา 2) การเผยแพร่บทวจิารณ์ทศันศลิป์ในนามของโครงการ 3) การสรา้ง
หนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
2.1 กจิกรรมการสมัมนา/เสนา 

กจิกรรมการสมัมนา/เสวนานบัไดว้่าเป็นกจิกรรมหลกัของสาขาทศันศลิป์ใน
รอบ 3 ปี สามารถแบ่งประเภทได ้ 3 รูปแบบดว้ยกนั คอื 1) การเสวนา เช่นการ
เสวนาการวจิารณ์นิทรรศการทศันศลิป์ 2) การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเช่น การสมัมนา
การวจิารณ์สญัจร และ 3) การสมัมนาขา้มวฒันธรรม (Cross-Cultural Studies) ดงั 
ตารางกจิกรรมและรายละเอยีดพอสงัเขป ดงันี้ 

 
 

ท่ี วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี หมายเหตุ 
1. 1 26 ก.ย. 2545 การสมัมนานยัทางการศกึษาของ

สรรนิพนธส์าขาทศันศลิป์  
คณะมณัฑนศลิป์  
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 

2. 2 9 ก.พ. 2546 การเสวนาการวจิารณ์ นิทรรศการ
ชื่อ “ทีร่กัหกัเหลีย่มโหด” ของยุร ี
เกนสาค ู 

หอศลิป์ มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ วทิยาเขตกลว้ย
น ้าไท 

 
 

 
3. 3 25 ม.ีค.2546 

 
การเสวนานิทรรศการชื่อ “รูเ้ท่าทนั 
ปัจจุบนัขณะ”(Mindfulness) ของ 
พดัยศ พุทธเจรญิ  

รา้นเฮม็ลอ็ค ถนนพระ
อาทติย ์

 

4. 4 23 เม.ย 2546 การเสวนานิทรรศการชื่อ “Such-
Artopia” ของ สุชาต ิสวสัดิศ์ร ี 
 

พพิธิภณัฑ ์วงัสวน
ผกักาด 

 

5. 5 30 เม.ย. 2546 การเสวนานิทรรศการชื่อ “Artist’s 
Portrait” ของ พศุตม ์กรรณรตัน
สตูร  
 

หอศลิปคณะจติรกรรมฯ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 

6. 6 28 พ.ค. 2546 การเสวนาขา้มวฒันธรรม 
“Perception of Space in 
Western and Siamese 
Architecture” 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Cross-Cultural 
Studies 
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ท่ี วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี หมายเหตุ 
7. 7 15 ม.ิย. 2546 การสมัมนาการสรา้งหนงัสอื/ต ารา

การวจิารณ์ทศันศลิป์  
หอประชุมใหญ่ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วงัท่าพระ 

เป็นสว่นหน่ึง
ของกจิกรรมการ
ประชุมประจ าปี 
ครัง้ที ่1 
 

8. 8 19 ก.ค. 2546 การเสวนาขา้มวฒันธรรม
นิทรรศการ Different Wall, 
Different Way, Different Work 
กบั Photographica Australis 

พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ
หอศลิป ถนนเจา้ฟ้า 

Cross-Cultural 
Studies 

9. 8 27 ต.ค. 2546 การเสวนานิทรรศการชื่อ “กรดี” 
ของ กญัญา เจรญิศุภกุล  

หอศลิปวทิยนิทรรศน์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

10. 9 8 ธ.ค. 2546 การเสวนานิทรรศการชื่อ “บท
เฉพาะการ เฉพาะการณ์ เฉพาะ
กาล” ของ จกัรพนัธ ์วลิาสนิีกุล  

อะเบาทส์ตูดโิอ/อะเบาท์
คาเฟ่ 

 

11. 1
0 
21 ก.พ. 2547 การเสวนา “การประสานสมัพนัธ์

ระหว่างวรรณศลิป์และทศันศลิป์ใน
งานของ จ่าง แซ่ตัง้”  

พพิธิภณัฑจ่์าง แซ่ตัง้  

12.  18-19 ม.ีค. 
2547 

การสมัมนาการวจิารณ์สญัจร 
ครัง้ที ่1  

มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
จ.สงขลา 

 

13. 1
2 
27 พ.ค.2547 การสมัมนานิทรรศการ หวัขอ้ 

“Visual Arts in the Age of 
Globalization” ในนิทรรศการชื่อ 
“Identities Versus Globalisation” 

รา้นเฮม็ลอ็ค ถนนพระ
อาทติย ์

Cross-Cultural 
Studies 

14. 1
3 
12-13 ม.ิย. 
2547 

กจิกรรมการแสดง “จากป่าซาไกสู่
ป่าคอนกรตี” ในการประชุม
ประจ าปีครัง้ที ่2 

ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร  

15. 1
4 
26-27 ม.ิย. 
2547 

การสมัมนาการวจิารณ์สญัจร 
ครัง้ที ่2  

มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี 

 

16. 1
5 
10 ก.ค. 2547 เสวนา “วรรณศลิป์เรื่องเล่าในงาน

ทศันศลิป์”  
ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร  

ท่ี วนัท่ี กิจกรรม สถานท่ี หมายเหตุ 
17. 117 ก.ค. 2547 การเสวนานิทรรศการชื่อ          อะเบาทส์ตูดโิอ/อะเบาท์  



30/06/48    รายงานผลการวจิยั สาขาทศันศลิป์
  
  

 

103 

6 “ทีน่ี่+ตอนน้ี”(Here and Now) คาเฟ่ 
 
 

18.  21-22 สงิหาคม 
2547 

การสมัมนาการวจิารณ์สญัจร   
ครัง้ที ่3 
 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
จ.เชยีงราย 

 

19.  24 ม.ีค. 2548 การเสวนา นิทรรศการชื่อ “ตาย
ก่อนดบั การกลบัมาของมณเฑยีร 
บุญมา” ของ มณเฑยีร บุญมา  
 

รา้นเฮม็ลอ็ค ถนนพระ
อาทติย ์

 

20.  11-12 ม.ิย. 
2548 

การประชุมประจ าปีครัง้ที ่3 และ
การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร  

 
 

2.1.1 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารสาขาทศันศลิป์มทีัง้สิน้ 7 ครัง้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

การสมัมนานยัทางการศกึษาของสรรนิพนธส์าขาทศันศลิป์ 1 ครัง้ การสมัมนา
การสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ 1 ครัง้(กจิกรรมในการประชุม
ประจ าปี ครัง้ที ่ 1) การสมัมนาการวจิารณ์สญัจร 3 ครัง้รวมทัง้กจิกรรมในการ
ประชุมประจ าปีครัง้ที ่2 ในการแสดงชื่อ “จากป่าซาไกสูป่่าคอนกรตี" ดงัไดส้รุป
สาระสงัเขปของแต่ละกจิกรรม ต่อไปนี้ 

2.1.1.1   การสมัมนานยัทางการศกึษาของสรรนิพนธส์าขาทศันศลิป์ จดัขึน้เมื่อ
วนัที ่ 26 กนัยายน 2545 ณ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
โครงการไดเ้ชญิผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการศกึษาและการสอนการวจิารณ์
ทศันศลิป์ ทัง้ในสว่นการสอนทฤษฎแีละสอนปฏบิตั ิ จ านวน 13 คน จาก
สถาบนัการศกึษาต่างๆ ร่วมระดมความคดิว่า สรรนิพนธส์าขาทศันศลิป์ที่
โครงการภาคแรกไดร้วบรวมขึน้นัน้ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในวง
การศกึษาดา้นการวจิารณ์ทศันศลิป์ไดจ้รงิหรอืไม่อย่างไร(ดงัไดร้ายงานใน
ขอ้ 10) 

2.1.1.2   การสมัมนาการสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ การสมัมนานี้เป็น
สว่นหน่ึงของการประชุมประจ าปี ครัง้ที ่ 1 เมื่อวนัที ่ 15 มถิุนายน 2546 
โครงการวจิยัฯ ไดเ้ชญิวทิยากรคอื อาจารยธ์เนศ วงศย์านนาวา และ 
อาจารยน์ท ี อุตฤทธิ(์นกัวจิารณ์และศลิปิน) มาใหข้อ้มูลเรื่องการน า
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ประสบการณ์จากการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์มาใชใ้นการเขยีนหนงัสอื/
ต าราการวจิารณ์แก่สมาชกิกลุ่มย่อยสาขาทศันศลิป์จ านวน 15 คน ในการ
ระดมความคดิเรื่อง “เนื้อหาและรูปแบบของหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์
ทศันศลิป์”อนัจะน าไปสูก่ารสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทีม่ลี ักษณะพงึ
ประสงคต์่อไป 

เนื่องจากเวลาในการสมัมนาค่อนขา้งจ ากดั ขอ้เสนอแนะและ
ประเดน็ต่างๆเกีย่วกบัการสรา้งต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์จงึเป็นเพยีง
ขอ้มลูในกรอบกวา้งๆ อาท ิขอ้เสนอว่า หนงัสอื/ต าราดงักล่าวไม่ควรใชเ้ป็น
บรรทดัฐานเดยีวในการสอนการวจิารณ์ศลิปะและควรแบ่งเป็นสองระดบัคอื 
ระดบัผูเ้ริม่ตน้และระดบัทีอ่าจารยแ์ละนกัวจิารณ์สามารถน าไปใชไ้ด ้ ซึง่
เนื้อหาส าหรบัผูเ้ริม่ตน้นัน้ควรอยู่ในขัน้ของการพรรณนาและการวเิคราะห์
เบือ้งตน้เท่านัน้ นอกจากนี้รปูแบบของหนังสอื/ต าราการวจิารณ์นัน้ควร
แบ่งเป็นสองสว่นคอื สว่นบทน า กล่าวถงึหลกัการทางศลิปะเบือ้งตน้ และ
สว่นทีส่องกล่าวถงึหลกัการวจิารณ์ศลิปะ อย่างไรกต็าม ประสบการณ์จาก
การรบัฟังความเหน็เกีย่วกบัการสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์
ครัง้นี้ สาขาทศันศลิป์ไดน้ าขอ้แนะน าบางประการมาเป็นกรอบในการสรา้ง
หนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ขณะน้ี โดยเฉพาะ
ในกรอบทีว่่า หนงัสอื/ต าราฯจะตอ้งเสนอแนะแนวทางในการวจิารณ์ผลงาน
ทศันศลิป์ของนกัวจิารณ์ในรูปแบบของการพรรณนาและจะตอ้งมตีวัอย่าง
การวจิารณ์ประกอบ 

2.1.1.3   การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร จากกจิกรรม “การวจิารณ์สญัจร” 3 ครัง้ ไดแ้ก่ 
การสมัมนาสญัจรครัง้ที ่1 ณ มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัสงขลา วนัที ่18-
19 มนีาคม 2547 ครัง้ที ่ 2 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี วนัที ่26-27 มถิุนายน 2547 และ ครัง้ที ่3 ณ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้า
หลวง จงัหวดัเชยีงราย วนัที ่21-22 สงิหาคม 2547 

การสมัมนาสญัจรแต่ละครัง้โครงการฯไดจ้ดัการสมัมนาย่อยเชงิ
ปฏบิตักิารเกีย่วกบัการวจิารณ์ของแต่ละสาขา สาขาทศันศลิป์ไดน้ าผลงาน
ตน้แบบและบทวจิารณ์ไปเป็นตวัอย่างในการสมัมนา ผูว้จิยัพบว่า ใน
กจิกรรมสมัมนาทัง้ 3 ครัง้นัน้ มนียัส าคญัจากการแสดงความคดิเหน็ที่
น่าสนใจ 3 ประการ คอื 1) องคค์วามรูเ้รื่องประวตัศิาสตรศ์ลิป์และ
ความสามารถในการเชื่อมโยงประสบการณ์อื่นๆเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
วจิารณ์ของผูร้่วมสมัมนา การขาดปัจจยัดงักล่าว ท าใหผู้ร้่วมสมัมนาไม่มี
ความมัน่ใจในการวจิารณ์มากนกัทัง้ทีบ่างคนอยู่ในกลุ่มผูป้ฏบิตัเิองกต็าม 
2) การเลอืกงานตน้แบบและบทวจิารณ์เพือ่เป็นตวัอย่างในกจิกรรมการ
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วจิารณ์แต่ละครัง้จ าเป็นตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมของกลุ่มผูร้่วมสมัมนา
ดว้ย อาทสิาขาทศันศลิป์เคยน าผลงานวดิโีออารต์ไปเป็นตวัอย่างการ
วจิารณ์ในการสมัมนาในสองครัง้แรกพบว่า ผูร้่วมสมัมนาหลายคนไม่มี
ความมัน่ใจในการวจิารณ์มากนกั ทัง้นี้อาจเป็นปัญหาสบืเนื่องมาจากองค์
ความรูเ้รื่องประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความสามารถในการเชื่อมโยง
ประสบการณ์อื่นๆขา้งตน้ อย่างไรกต็าม โครงการไม่อาจคาดการณ์เรื่อง
กลุ่มคนไดล้่วงหน้าเพือ่เตรยีมงานตน้แบบและบทวจิารณ์ทีเ่หมาะสม
ส าหรบัผูร้่วมสมัมนาได ้ เช่นในการจดักจิกรรมครัง้ที ่ 3 ณ มหาวทิยาลยัแม่
ฟ้าหลวง พบว่าผูร้่วมสมัมนาสว่นใหญ่เป็นกลุ่มคนในสายปฏบิตัทิีม่ ี
ประสบการณ์และความสามารถสงูในการแสดงความเหน็และประเมนิค่า
งานศลิปะ ซึง่ผดิจากทีค่าดการณ์ไวม้าก 3) กจิกรรม 
การวจิารณ์สญัจรมปีระโยชน์และควรด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพือ่
การท าใหก้ารวจิารณ์เป็น “กจิสาธารณะ” ประสบผลส าเรจ็ได ้ เช่นเดยีวกบั
การจดัสมัมนา/เสวนาอื่นๆของสาขาทศันศลิป์ 

2.1.1.4 การแสดงในการประชุมประจ าปี ครัง้ที ่ 2 ในการประชุมประจ าปี ครัง้ที ่ 2 
ของโครงการวจิยั มกีจิกรรมการแสดงทีผู่ว้จิยัทัง้ 4 สาขาร่วมกนัตัง้โจทยใ์ห้
คณะนกัแสดงชุด “จากป่าซาไกสูป่่าคอนกรตี” แสดง การแสดงดงักล่าวมี
ลกัษณะผสมผสานระหว่างศาสตรข์องละครกบัศาสตรส์าขาอื่นๆ ทัง้
วรรณศลิป์ สงัคตีศลิป์ นาฏศลิป์และทศันศลิป์ กจิกรรมการวจิารณ์หลงัการ
แสดง พบว่า มขีอ้สงัเกตบางประการทีม่นีัยต่อการวจิยัสาขาทศันศลิป์ 
โดยเฉพาะประเดน็การวเิคราะหว์จิารณ์การแสดงผ่านมุมมองของคนใน
สาขาทศันศลิป์ เช่น ความเหน็ทีว่่า การใชแ้สงสบีนเวทกีารแสดง การแสดง
ท่าทางของนกัแสดงเปรยีบไดก้บัการจดัวางองคป์ระกอบทางทศันศลิป์ เป็น
ตน้ 

2.1.1.5 การประชุมประจ าปี ครัง้ที ่3 ระหว่างวนัที ่11-12 มถิุนายน 2548 ณ ศูนย์
มานุษยวทิยาสรินิธร นกัวจิยัสาขาทศันศลิป์ร่วมกบันกัวจิยัสาขาอื่นๆ เสนอ
รายงานผลงานวจิยัของสาขาต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้ การเสนอรายงาน
การวจิยัของสาขาทศันศลิป์ดงักล่าว ไดร้บัขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมในบางประเดน็ซึ่งนบัว่าเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยัมาก อาท ิ ประเดน็
เชงิหลกัการวจิารณ์และการใชท้ฤษฎกีารวจิารณ์ทศันศลิป์ 

2.1.2 การเสวนาการวจิารณ์นิทรรศการจ านวน 10 ครัง้ การเสวนาการวจิารณ์ของ
สาขาทศันศลิป์นบัไดว้่าเป็นกจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายและจดัจ านวนมาก
ครัง้ทีสุ่ด นบัตัง้แต่กจิกรรมการเสวนาในระดบัของนกัศกึษาจนถงึระดบัของ
วทิยากรทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิ แบ่งเป็นการเสวนาการวจิารณ์
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นิทรรศการทศันศลิป์ 8 ครัง้ ทัง้ในรูปแบบปิดคอืการเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ
จากสถาบนัต่างๆเขา้เสวนาร่วมกนั และในรปูแบบเปิดซึง่จดัเสวนาในหอ้งแสดง
นิทรรศการโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญจ านวนหนึ่งเป็นวทิยากรเสวนาร่วมกบัผูช้มงาน 
การเสวนาครัง้แรกจดัขึน้เมื่อวนัที ่ 9 กุมภาพนัธ ์ 2546 ในนิทรรศการชื่อ “ทีร่กั
หกัเหลีย่มโหด” ของศลิปินหญงิชื่อ ยุร ี เกนสาค ู ณ หอศลิป์มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ วทิยาเขตกลว้ยน ้าไท และครัง้ล่าสุดจดัขึน้เมื่อวนัที ่ 24 มนีาคม 2548 
ในนิทรรศการชื่อ “ตายก่อนดบั การกลบัมาของมณเฑยีร บุญมา” ณ รา้นเฮม็ 
ลอ็ค ถนนพระอาทติย์ 

การเสวนาอกี 2 ครัง้ เป็นการจดัในลกัษณะขา้มสาขาระหว่างทศันศลิป์
และวรรณศลิป์ ไดแ้ก่ การเสวนาเรื่อง “ความประสานสมัพนัธ์ระหว่าง
วรรณศลิป์และทศันศลิป์ในงานของ จ่าง แซ่ตัง้” เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2547 
ณ พพิธิภณัฑจ่์าง แซ่ตัง้ และ การเสวนาเรื่อง “วรรณศลิป์เรื่องเล่าในงาน
ทศันศลิป์” ณ ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2547 การจดั
กจิกรรมทัง้สองครัง้มลีกัษณะทีค่่อนขา้งแตกต่างกนัคอื ในการเสวนาผลงาน
ของจ่าง แซ่ตัง้นัน้ เนื่องจากจ่าง มลีกัษณะพเิศษคอืมคีวามสามารถทัง้ทาง
วรรณศลิป์และทศันศลิป์  โครงการฯจงึไดเ้ชญิวทิยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทัง้
สองสาขามาเสวนาร่วมกนั ประเดน็การเสวนาไดมุ่้งไปทีก่ารหาลกัษณะร่วมของ
ศลิปะทัง้สองแขนงของจ่าง อนัเป็นการยนืยนัความเชื่อเรื่อง “ศลิปะสอ่งทาง
ใหแ้ก่กนั”ดว้ย สว่นการเสวนาเรื่อง “วรรณศลิป์เรื่องเล่าในงานทศันศลิป์” สาขา
ทศันศลิป์ไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญทาง ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์ และศลิปะ
เครื่องประดบัมาอธบิายเกี่ยวกบัการสรา้งผลงานของตนเอง โดยนกัวจิยัสาขา
วรรณศลิป์เป็นผูต้ ัง้ค าถามเกีย่วกบักระบวนการสรา้งงานทีม่พีืน้ฐานจาก
วรรณศลิป์ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากศลิปินผูส้ร้างเหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อ
นกัวจิารณ์ คอืท าใหท้ราบภูมหิลงัของการสรา้งงานและลกัษณะเฉพาะของ
ทศันศลิป์ทัง้ 3 แขนง และผลงานของศลิปินทัง้ 3 กช็ีช้ดัว่า มทีีม่าจาก“เรื่องเล่า”
อนัเป็นกระบวนการทางวรรณศลิป์รปูแบบหนึ่งเช่นกนั 
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จะเหน็ไดว้่า กจิกรรมทัง้ 2 ครัง้ มวีตัถุประสงคส์ าคญัร่วมกนัคอืการหา
ลกัษณะร่วมระหว่างสาขาและพยายามอธบิายงานของสาขาหนึ่งดว้ยวธิกีาร
ของอกีสาขาหนึ่ง อนึ่ง มขีอ้ทีน่่าสงัเกตว่า ในกจิกรรมเสวนางานจ่าง แซ่ตัง้นัน้ 
มผีลสรุปชดัเจนในประเดน็เรื่อง “การสอ่งทางใหแ้ก่กนั” ระหว่างวรรณศลิป์และ
ทศันศลิป์ ทัง้นี้ผูว้จิยัจะไดว้เิคราะหล์กัษณะร่วมของศลิปะทัง้สองสาขา การ
ตคีวามใหม่จากมุมมองต่างสาขาและประโยชน์ต่อนกัวจิารณ์ทศันศลิป์จาก
กจิกรรมดงักล่าวอย่างละเอยีด ต่อไปในหวัขอ้ที ่5 ของรายงานการวจิยั 

2.1.3 การเสวนาขา้มวฒันธรรม 3 ครัง้ ไดแ้ก่ การเสวนาทางสถาปัตยกรรมเรื่อง 
“Perception of Space in Western and Siamese Architecture” วนัที ่ 28 
พฤษภาคม 2546 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การ
เสวนาเปรยีบเทยีบนิทรรศการ “Different Wall, Different Way, Different 
Work กบั Photographica Australis” วนัที ่19 กรกฎาคม 2546 ณ พพิธิภณัฑ์
สถานแห่งชาต ิ หอศลิปถนนเจา้ฟ้า และการเสวนาเรื่อง “Visual Arts in the 
Age of Globalization” จากนิทรรศการทศันศลิป์ชื่อ “Identities Versus 
Globalisation” วนัที ่27 พฤษภาคม 2547 ณ รา้นเฮม็ลอ็ค ถนนพระอาทติย์ 

การเสวนาขา้มวฒันธรรมทัง้ 3 ครัง้สามารถชีช้ดัว่า ประเดน็มติิ
นานาชาตนิัน้มนียัส าคญัต่อการวจิยัสาขาทศันศลิป์ ในการเสวนาครัง้แรกทีเ่ป็น
งานสถาปัตยกรรม ชีใ้หเ้หน็ถงึลกัษณะร่วมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและ
ตะวนัตกและมุมมองของตะวนัตกกไ็ดช้ีใ้หเ้หน็ว่า สถาปัตยกรรมไทยตกอยู่
ภายใตอ้ทิธพิลของตะวนัตก เช่นเดยีวกบัการเสวนาขา้มวฒันธรรมครัง้ที ่ 2 ที่
จดัขึน้เพือ่เปรยีบเทยีบนิทรรศการของศลิปินไทยกบัศลิปินตะวนัตก ซึง่กช็ี้ชดั
เช่นเดยีวกนัว่า ศลิปะตะวนัตกมอีทิธพิลต่อวงการทศันศลิป์ไทยเป็นอย่างมาก 
สว่นในการเสวนาขา้มวฒันธรรมครัง้ที ่ 3 ภณัฑารกัษ์นิทรรศการไดใ้หเ้กยีรติ
เขา้ร่วมเสวนาดว้ย ซึง่ท าใหท้ราบถงึหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกศลิปินในระดบั
นานาชาตเิพือ่น ามาจดัแสดงในนิทรรศการน้ี และชีใ้หเ้หน็ว่า ศลิปินหลายคนใน
ภูมภิาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ มคีวามสามารถโดดเด่นในระดบันานาชาต ิ มจีติส านึก
ทางสงัคม การเมอืงและสิง่แวดลอ้มทีส่ ือ่ความกบัประชาคมนานาชาตไิด ้

2.1.4 กจิกรรมอื่นๆ ไดแ้ก่ ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์(อาจารยท์กัษณิา พพิธิกุล)เขา้ร่วม
สงัเกตการณ์กจิกรรมของนิตยสาร art 4d  ในการฝึกปฏบิตักิารวจิารณ์
ทศันศลิป์ใหแ้ก่ผูส้นใจทัว่ไป และไดร้ายงานขอ้สงัเกตว่า กจิกรรมดงักล่าวมี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกบักจิกรรมโครงการฯในการสนบัสนุนการวจิารณ์ทศันศลิป์ใน
ระบบลายลกัษณ์ ทว่ากจิกรรมดงักล่าวยงัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร เนื่อง
ดว้ยระยะเวลาสัน้เกนิไปและมผีูร้่วมกจิกรรมจ านวนน้อย และสว่นใหญ่ผูร้่วม
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สมัมนาเขา้มาเพือ่เป็น “ผูร้บั” และตอ้งการเรยีนรูว้ธิกีารวจิารณ์เท่านัน้ เป็นทีน่่า
สงัเกตว่ากจิกรรมครัง้นี้ไดช้่วยยนืยนัผลการวจิยัของโครงการภาคแรกใน
ประเดน็ของ “พืน้ที”่ อนัถดถอยของการวจิารณ์ทศันศลิป์ ในสือ่สิง่พมิพด์ว้ย 

นอกจากนี้ ผลการด าเนินกจิกรรมดงักล่าวยงัช่วยยนืยนัความแนวคดิที่
โครงการวจิยัภาคแรกไดร้ายงานไวว้่า วฒันธรรมมุขปาฐะเป็นพืน้ฐานการ
วจิารณ์ในสงัคมไทยและเขม้แขง็กว่าระบบลายลกัษณ์ การพยายามสรา้ง
วฒันธรรมลายลกัษณ์ใหเ้กดิขึน้โดยขา้มขัน้จากระบบมุขปาฐะภายในระยะเวลา
อนัสัน้ย่อมยากทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ กจิกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปของโครงการ
ภาค 2 ทีพ่ยายามสนบัสนุนการวจิารณ์มุขปาฐะ จงึนบัไดว้่าเป็นแนวทางที่
ถูกตอ้งและน่าจะเหน็ผลไดใ้นระยะยาวกว่า 

 
2.2 การเผยแพร่บทวจิารณ์สาขาทศันศลิป์ในนามของโครงการฯ (รายงานระหว่าง 

มกราคม 2546 ถงึ 31 พฤษภาคม 2548) 
สาขาทศันศลิป์ไดส้นบัสนุนการเขยีนงานวจิารณ์ลายลกัษณ์โดยรบัพจิารณา

บทวจิารณ์เพือ่น าไปตพีมิพใ์นสือ่สิง่พมิพต์่างๆ ทัง้นี้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี มบีทวจิารณ์
สาขาทศันศลิป์ไดร้บัการตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ “จุดประกาย” นิตยสาร
ขวญัเรอืน และจุลสารของโครงการฯ รวมทัง้สิน้ 23 บทความ ซึง่ในจ านวนน้ีไดร้วมบท
วจิารณ์ของผูว้จิยั ผูช้่วยนักวจิยัและผูว้จิยัการรบัการวจิารณ์ไวด้ว้ย ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
2.2.1 มนสั เหมาะสม “ท าไมจงึมรีสกวแีทนความรูท้นั” กรงุเทพธรุกิจ(จุดประกาย) 

13 ม.ค. 2546 
2.2.2 ธนาว ิ โชตปิระดษิฐ ์ “PRESENT PERFECT : PERFECT PRESENT”  

ขวญัเรือน (ปักษ์แรก) ม.ีค. 2546 
2.2.3 มนสั เหมาะสม “วสนัต ์สทิธเิขตตช์วน Make Love Not War” กรงุเทพธรุกิจ

(จุดประกาย) 3 ม.ีค. 2546 
2.2.4 สุชาต ิทองสมิา “เดชา วราชุน : ศลิปินผูไ้ม่เคยหยุดและไม่ยอมหยุด” กรงุเทพ

ธรุกิจ (จุดประกาย) 24 ม.ีค. 2546 
2.2.5 มนสั เหมาะสม “ผูค้น ถนน กรุงเทพฯและทีย่นืของศลิปินตวัเลก็ๆ ป่ินนุช  

ป่ินจนิดา” ขวญัเรือน (ปักษ์หลงั) พ.ค. 2546 
2.2.6 มนสั เหมาะสม “ความงามจงม?ี รายงาน : เสวนาการวจิารณ์ ผลงานศลิปะของ

คุณสุชาต ิสวสัดิศ์ร”ี กรุงเทพธุรกจิ(เสารส์วสัด)ี 3 พ.ค. 2546 
2.2.7 มนสั เหมาะสม “60 ปี ชวีติและผลงานของจกัรพนัธ ์ โปษยกฤต” ขวญัเรือน

(ปักษ์แรก) ก.ย. 2546 
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2.2.8 มนสั เหมาะสม “ท าอย่างไรจงึจะเขา้ใจศลิปะนามธรรม : กรณีนิทรรศการ 
“กรดี”(slash) ของกญัญา เจรญิศุภกุล” ขวญัเรอืน (ปักษ์แรก พ.ย. 46) 

2.2.9 มนสั เหมาะสม “มนุษยก์ลายพนัธุ ์ ว่าดว้ยจนิตนาการอนัรื่นรมย”์ กรงุเทพ
ธรุกิจ (จุดประกาย) 21 ก.ค. 2546 

2.2.10 มนสั เหมาะสม “โลกสว่นตวัของผูห้ญงิ แมวและขนมหวาน” กรงุเทพธรุกิจ 
(จุดประกาย) 22 ก.ย. 2546 

2.2.11 ทกัษณิา พพิธิกุล “เรื่องเลา่ทีไ่ม่เคยคงอยู่ของหนูด”ี ขวญัเรือน (ปักษ์หลงั)  
ก.พ.2547 

2.2.12 ทกัษณิา พพิธิกุล “ชกลม ชกลม ชกลม” กรงุเทพธุรกิจ (จุดประกาย) 5 ม.ีค. 
2547 

2.2.13 สทิธเิดช โรหติะสุข “Print on Food” ขวญัเรือน (ปักษ์หลงั) เม.ย.2547 
2.2.14 ทกัษณิา พพิธิกุล “ไขใ่นหนิ สภาวะแห่งการถ่อมตน” ขวญัเรือน (ปักษ์แรก)  

ม.ิย.2547 
2.2.15 เด่นพงษ์ วงศาโรจน์ “ศลิปกรรมครัง้ล่าสุดของวโิชค มุกดามณี” จลุสาร“การ

วิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2” ปีที ่2 ฉบบัที ่2 
เม.ย.- ม.ิย. 2547 

2.2.16 เด่นพงษ์ วงศาโรจน์ “จติวญิญาณกบังานทศันศลิป์” ขวญัเรือน (ปักษ์แรก)  
ก.ค. 2547 

2.2.17 สทิธเิดช โรหติะสุข “Urbanism มุมมองเมอืงระนาบ” ขวญัเรือน (ปักษ์หลงั)  
ก.ค. 2547 

2.2.18 มนสั เหมาะสม “ทีน่ี่+ตอนนี้ นิทรรศการศลิปะบนถนนไมตรจีติต”์ ขวญัเรือน
(ปักษ์หลงั) ส.ค. 2547 

2.2.19 สทิธเิดช โรหติะสุข “My Mind ของฉนัทวุฒ ิ สุวรรณหงษ์ จติกรรมและสิง่ทีม่ิ
อาจจะคาดการณ์” ขวญัเรือน (ปักษ์แรก) ต.ค. 2547 

2.2.20 สทิธเิดช โรหติะสุข “In…a Strange Land” ขวญัเรือน (ปักษ์แรก) พ.ย. 2547 
2.2.21 เด่นพงษ์ วงศาโรจน์ “วาดเล่น with เอเลีย่น” ขวญัเรือน (ปักษ์แรก) ธนัวาคม 

2547 
2.2.22 มนสั เหมาะสม “กมล ทศันาญชล ี จุดบรรจบระหว่างตะวนัตกและตะวนัออก” 

ขวญัเรือน (ปักษ์แรก) กุมภาพนัธ ์2548 
2.2.23 สทิธเิดช โรหติะสุข ความไม่แน่นอนของสิง่ทีซ่่อนเรน้ในจติรกรรม ‘Not 

Absolute’ ของ มานะ ภู่พชิติ” ขวญัเรือน (ปักษ์แรก) เมษายน 2548 
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จะเหน็ไดว้่า การเผยแพร่บทวจิารณ์ในนามของโครงการฯนี้ นอกจากนกัวจิยั
แลว้ ยงัมเีครอืขา่ยและผูส้นใจจ านวนหน่ึงสง่บทวจิารณ์ทศันศลิป์มาใหโ้ครงการ
พจิารณาน าไปตพีมิพอ์ยู่สม ่าเสมอ นบัไดว้่าเป็นความส าเรจ็ในระดบัหนึ่งของการสรา้ง
งานวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะและสนบัสนุนใหเ้กดิการสรา้งและเผยแพร่งานวจิารณ์ 
ทัง้นี้ผูว้จิยัจะไดร้ายงานเชงิวเิคราะหบ์ทวจิารณ์ทัง้หมดในภาพรวม ในขอ้ที ่ 5.2 ของ
รายงานการวจิยัต่อไป 

 
2.3 การสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ 

การสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์เป็นการด าเนินงานเพือ่ตอบสนอง
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัในเรื่องการปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อวง
การศกึษาทัง้รปูแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โครงการฯไดเ้ชญิวทิยากรทีม่คีวาม
เชีย่วชาญมาร่วมเขยีนบทวจิารณ์เชงิลกึในทศันศลิป์แขนงทีว่ทิยากรแต่ละคนช านาญ ไม่ว่า
จะเป็น จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์ สือ่ประสม ศลิปะจดัวาง งานทีผ่สมผสาน
ระหว่างทศันศลิป์กบัศลิปะการแสดง(Performance Art) งานออกแบบ ฯลฯ  

ทีป่รกึษาและบรรณาธกิารของโครงการสรา้งหนงัสอื/ต าราเล่มนี้ ไดแ้ก่ ดร.สายณัห ์
แดงกลม จากคณะโบราณคด ี และอาจารยจ์กัรพนัธ์ วลิาสนิีกุล จากคณะจติรกรรมฯ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ทัง้นี้สถานะล่าสุดของบทความในหนงัสอื/ต าราเล่มนี้ มจี านวนทัง้สิน้ 
7 บทความดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) “ประตมิากรรมกบัสภาพแวดลอ้ม” ของอาจารยฉ์ายนภา  
เลปาจารย ์ 2) “โฆษณา:มายาคตทิีเ่ชือ้เชญิใหถ้อดรหสั” ของอาจารยปิ์ยลกัษณ์ เบญจดล  
3) “ขอ้คดิเหน็เรื่องรปูแบบในผลงานของยุร ี เกนสาค”ู ของอาจารยธ์เนศ อ่าวสนิธุศ์ริ ิ 4) 
บทความเกี่ยวกบังานทศันศลิป์ประเภท Performance Art ของอาจารยก์มล เผ่าสวสัดิ ์ 
5) “ศลิปะเครื่องประดบั กายสมัผสักบัการสกัการะทางจติวญิญาณ” ของอาจารยส์ุภาว ีศริณิ
คราภรณ์ 6) “บทวเิคราะหง์านวจิารณ์ประตมิากรรมของธวชัชยั พนัธส์วสัดิ”์ ของอาจารย์
ธานี กลิน่ขจร และ 7) บทความเกี่ยวกบัภาพพมิพเ์รื่อง “Georg Baselitz and 
Chalcograhies du Louvre” ของอาจารยจ์กัรพนัธ ์วลิาสนิีกุล 

ทัง้นี้ ส าหรบัรายละเอยีดของเนื้อหา/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์เล่มนี้ ผูว้จิยัจะไดท้ า
การวเิคราะหโ์ดยสงัเขป ในขอ้ที ่8 ของรายงานการวจิยัต่อไป 

 
3. ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการภาคแรกกบัโครงการภาคสอง 

ผลการวจิยัของโครงการภาคแรกบ่งชีว้่า การวจิารณ์ในสงัคมไทยนัน้ อยู่ในรปูแบบของ
การวจิารณ์ระบบมุขปาฐะมากกว่าลายลกัษณ์ ดงันัน้กจิกรรมในโครงการภาค 2 ของสาขา
ทศันศลิป์จงึเน้นทีก่ารสง่เสรมิวฒันธรรมมุขปาฐะ เพือ่จะไดน้ าขอ้มลูมาสงัเคราะหแ์ละแปลงให้
อยู่ในรปูงานวชิาการลายลกัษณ์และตพีมิพใ์นรปูของหนังสอื/ต าราต่อไป  
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อย่างไรกต็าม โครงการภาค 2  ยงัมจุีดมุ่งเน้นเรื่องการปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษาทัง้ในและนอกระบบดว้ย ทรพัยากรส าคญัทีร่บัช่วงมาจากโครงการภาค
แรกคอื สรรนิพนธแ์ละบทวเิคราะหง์านวจิารณ์ทศันศลิป์ ผลการจดัสมัมนานัยทางการศกึษาของ
สรรนิพนธท์ศันศลิป์ในช่วงเริม่ตน้โครงการภาค 2  ท าใหท้ราบความเหน็ทีเ่ป็นรูปธรรมเรื่องการ
น าสรรนิพนธไ์ปใชใ้นระบบการศกึษาอย่างเป็นทางการ อย่างไรกต็าม ในแงข่องการศกึษานอก
ระบบหรอืการศกึษาอย่างไม่เป็นทางการนัน้ ความล่าชา้ในการตพีมิพส์รรนิพนธ(์สรรนิพนธ์
สาขาทศันศลิป์ตพีมิพแ์ลว้เสรจ็เมื่อเดอืนมกราคม 2548) ท าใหย้งัไม่สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบ
ทีม่ตี่อวงการศกึษาได้ 

ในโครงการภาค 2 นี้ ไดน้ าสรรนิพนธท์ศันศลิป์สว่นหนึ่งไปเป็นเครื่องมอืในการศกึษา
สภาวะของผูร้บังานวจิารณ์ในสงัคมไทย ซึง่ถอืไดว้่าเป็นการทดสอบบทวจิารณ์ส่วนหน่ึงว่ามี
พลงัทางปัญญาตามผลสรุปของโครงการภาคแรกหรอืไม่ดว้ย และผลของการวจิยัการรบัฯใน
เบือ้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสามารถทราบขอ้มลูทีจ่ะน าไปสูก่ารวางทศิทางการวจิยัและปรบั
กระบวนการวจิยัโดยเฉพาะการน าไปใชเ้ป็นตวัอย่างในการจดักจิกรรมการสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร 
การวจิารณ์สญัจร 3 ครัง้ไดช้ดัเจนขึน้ ดงัจะรายงานประเดน็นี้อย่างละเอยีดในขอ้ที ่ 4 ของ
รายงานการวจิยั 
 
4. ความเช่ือมโยงกบัการวิจยัการรบัการวิจารณ์ 

โครงการวจิยัไดด้ าเนินการวจิยัย่อยเรื่อง “การวจิยัการรบัการวจิารณ์” เพือ่ศกึษาสภาวะ
ของผูร้บังานวจิารณ์ในประเทศไทย ควบคู่ไปกบัการวจิยัหลกัทัง้ 4 สาขา โดยผูว้จิยัสาขา
ทศันศลิป์ไดค้ดัเลอืกสรรนิพนธส์าขาทศันศลิป์ของโครงการภาคแรกจ านวน  7 บทใหผู้ว้จิยัการ
รบัฯใชเ้ป็นเครื่องมอืในการศกึษาพลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์ ผลการวจิยัผูร้บัฯในสาขา
ทศันศลิป์นัน้พบว่ามนียัส าคญัต่อการวจิยัหลกัของสาขาทศันศลิป์โดยเฉพาะในประเดน็แนวคดิ
ใหม่ทีไ่ดจ้ากการวจิยัการรบัฯเพือ่น าผลมาปรบักระบวนการวจิยัในสาขาทศันศลิป์ ดงันี้ 

4.1 ความคดิใหม่ทีไ่ดจ้ากการวจิยัการรบัฯ  ผลการวจิยัผูร้บัในสาขาทศันศลิป์โดย
ภาพรวมชีช้ดัว่า การรบังานวจิารณ์สาขาทศันศลิป์มน้ีอยมาก ถงึแมก้ลุ่มประชากร
สว่นใหญ่ทีใ่หข้อ้มลูสมัภาษณ์หลงัจากอ่านสรรนิพนธจ์ะเหน็ว่าสรรนิพนธ์มปีระโยชน์ก็
ตาม อย่างไรกต็าม แนวคดิใหม่ทีไ่ดจ้ากผลการวจิยัการรบัฯ ในบางประเดน็กเ็ป็นการ
ยนืยนัผลการวจิยัในภาคแรกดว้ย ดงัต่อไปนี้ 

4.1.1 การรบังานวจิารณ์ทศันศลิป์ผกูตดิอยู่กบัวฒันธรรมการอ่าน ผลการวจิยัการรบั
ฯสาขาทศันศลิป์พบว่า ทา้ยทีสุ่ดแลว้ การรบังานวจิารณ์ขึน้อยู่กบัวฒันธรรม
การอ่านและความสามารถในการอ่าน “ความเรยีง” เช่น ในการท าวจิยัในกลุ่ม
นกัศกึษา สงัเกตไดว้่านกัศกึษาในสาขาทศันศลิป์อ่านตวับทไม่เขา้ใจ และบาง
คนกส็ารภาพว่าไม่ถนัดเรื่องการอ่านความเรยีงประเภทนี้รวมทัง้ความเรยีง
ประเภทอื่นๆดว้ย 
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4.1.2 ลกัษณะเฉพาะของคนในสาขาทศันศลิป์ จากการท าวจิยัในกลุ่มบุคคลในสาขา 
ไดแ้ก่ กลุ่มศลิปิน อาจารย ์นกัวจิารณ์ เป็นทีส่งัเกตว่า ผูร้บัฯในสาขาทศันศลิป์
มบีุคลกิภาพทีแ่ตกต่างจากผูร้บัฯในสาขาอื่น โดยเฉพาะความเชื่อมัน่ในตวัเอง
ซึง่มสีงูมาก และการรบังานวจิารณ์ในกลุ่มนี้กเ็ป็นการรบัในลกัษณะโตแ้ยง้
หรอืไม่เหน็ดว้ยกบับทวจิารณ์เป็นสว่นใหญ่ ซึง่บางคนกเ็ลอืกทีจ่ะไม่อ่านตวับท
หรอือ่านเพยีงผ่านๆเพราะเหตุผลดงักล่าว นอกจากนี้ความเป็นสถาบนัหรอื 
“ส านกั” ทีแ่ตกต่างกนัของคนในสาขาทศันศลิป์ดูจะยงัสง่ผลต่อการรบังาน
วจิารณ์ดว้ย 

4.1.3 วาทกรรมอสิระ1 จากการวจิยัการรบัฯพบว่า ภาพประกอบบทวจิารณ์ทศันศลิป์
สง่ผลต่อการรบัหรอืไม่รบังานวจิารณ์ดว้ย โดยเฉพาะการวจิยัในกลุ่มคนนอก
สาขาและกลุ่มนกัศกึษาทีส่งัเกตไดว้่า ไม่สามารถจนิตนาการถงึผลงานทีบ่ท
วจิารณ์กล่าวถงึไดโ้ดยเฉพาะผลงานของศลิปินรุ่นเก่า การเป็น “วาทกรรม
อสิระ” ของบทวจิารณ์ทศันศลิป์จงึไม่ชดัเจนนกั เนื่องจากสว่นใหญ่ยงัผกูพนัอยู่
กบังานตน้แบบทีอ่าจเป็นตวันิทรรศการ ตวัผลงานหรอืภาพถ่ายผลงานดงัที่
กล่าวขา้งตน้ 

4.1.4 ประเดน็การวจิารณ์เชงิลกึ เช่นขอ้มลูในบทวจิารณ์เรื่องกลวธิทีางศลิปะสง่ผลต่อ
การท าความเขา้ใจของคนนอกสาขาทศันศลิป์ ถงึแมค้นนอกสาขาจะไม่ไดช้ีช้ดั
ว่า เป็นขอ้ดอ้ยของบทวจิารณ์ทศันศลิป์กต็าม แต่ผูร้บัฯนอกสาขาหลายคนเหน็
ว่าหากประเดน็เหล่านี้มมีากเกนิไป จะท าใหบ้ทวจิารณ์น่าเบื่อ และน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อคนในสาขาหรอืศลิปินผูส้รา้งมากกว่าคนนอกสาขาและผูท้ีส่นใจ
การวจิารณ์ทศันศลิป์ทัว่ไป 

4.1.5 การพสิูจน์พลงัทางปัญญาของงานวจิารณ์ ประเดน็นี้ยงัไม่ชดัเจนมากนกั หาก
พลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์ในทีน่ี้หมายถงึความรูแ้ละความคดิทีน่ าไปสู่
ความรูแ้ละความเขา้ใจในการสรา้งสรรคข์องมนุษยต์ลอดจนปัจจยัทีเ่อือ้ใหก้าร
สรา้งสรรคน์ี้ท าหน้าทีใ่นการจรรโลงสงัคมและมนุษยชาติ2 ถงึแมส้รรนิพนธ์
จ านวน 7 บททีส่าขาทศันศลิป์คดัเลอืกไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสมัภาษณ์วจิยั
การรบัฯจะไดร้บัการยนืยนัเรื่อง “พลงัทางปัญญา” จากเกณฑก์ารคดัเลอืกของ
โครงการภาคแรกมาแลว้กต็าม ขอ้จ ากดัเรื่องความสามารถในการอ่านความ
เรยีงและบุคลกิภาพเฉพาะของประชากรสาขาทศันศลิป์ทีโ่ครงการฯท าการวจิยั 

 
1 วาทกรรมอสิระของบทวจิารณ์ ในทีน่ี้ เจตนา นาควชัระ ไดใ้หค้วามหมายว่า หมายถงึงานวจิารณ์ทีม่คีุณค่า
และสามารถอยู่ไดด้ว้ยตนเองโดยไมจ่ าเป็นตอ้งผกูตดิอยู่กบังานตน้แบบ(งานศลิปะทีบ่ทวจิารณ์กล่าวถงึ)และ
กาลเวลา สามารถแสดงพลงัทางปัญญาแก่ผูอ้่านได ้แมว้่าบทวจิารณ์จะถูกเขยีนขึน้มาเป็นเวลานานแลว้กต็าม 
2 ด ู: เจตนา นาควชัระ, พลงัการวิจารณ์ : บทสงัเคราะห์. กรุงเทพฯ : ส านักพมิพค์มบาง,2546.หน้า 29. 
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เป็นตวัแปรส าคญัทีท่ าใหไ้ม่สามารถพสิจูน์และยนืยนัเรื่อง “พลงัทางปัญญาของ
บทวจิารณ์” ไดเ้ตม็ทีน่กั 

 
4.2 การปรบัทศิทางการวจิยัสาขาทศันศลิป์จากผลการวจิยัการรบัฯ 

การวจิยัของโครงการภาค 2 เป็นลกัษณะเรยีนไปท าไปพรอ้มกนัทัง้การวจิยัการ
รบัฯและการวจิยัสาขาทศันศลิป์ การปรบัทศิทางการวจิยัของสาขาทศันศลิป์จาก
ผลการวจิยัการรบัฯจงึไม่ชดัเจนนกั แต่อย่างไรกต็ามความเหน็บางประเดน็จากกลุ่ม
ผูร้บัฯ เช่น เรื่องความยาก-งา่ยของสรรนิพนธท์ศันศลิป์บางบท ไดช้่วยผู้วจิยัในการ
คดัเลอืกบทวจิารณ์ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นตวัอย่างการฝึกปฏบิตักิารวจิารณ์ “การวจิารณ์
สญัจร” ไดต้รงกบักลุ่มทีค่าดการณ์ไวล้่วงหน้า  

นอกจากนี้ความเหน็ของผูร้บัฯในเรื่องบทวจิารณ์ทศันศลิป์ทีด่จีะตอ้งใหค้วามรู้
นัน้ ยงัพอ้งกบัผลการวเิคราะหก์จิกรรมสาขาทศันศลิป์ เรื่องความอ่อนดอ้ยขององค์
ความรูว้ชิาทศันศลิป์และวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ไทยร่วมสมยัในสงัคมไทย ซึง่ได้
ชีใ้หเ้หน็วธิกีารแกปั้ญหาว่า จะตอ้งวางรากฐานวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ไทยร่วมสมยัให้
เกดิขึน้ในสงัคมไทยก่อน การรบังานวจิารณ์ทศันศลิป์ และความสนใจของประชาชนต่อ
งานทศันศลิป์จงึจะเพิม่ขึน้ได ้

 
5. บทวิเคราะห์กิจกรรมท่ีด าเนินการในภาคสอง 

ดงัทีไ่ดร้ายงานในขอ้ที ่ 2 เรื่อง กจิกรรมทีด่ าเนินการในรอบ 3 ปีของสาขาทศันศลิป์ 3 
กลุ่มกจิกรรม ไดแ้ก่ 1) การสมัมนาและการเสวนา 2) การเขยีนบทวจิารณ์ทศันศลิป์โดยผูว้จิยั
และสนบัสนุนเครอืขา่ยเขยีนบทวจิารณ์ และ 3) การสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ 
ทัง้นี้ผูว้จิยัจะไดว้เิคราะหก์จิกรรมแต่ละกลุ่ม ดงันี้ 

5.1 การสมัมนาและการเสวนา 
การจดัสมัมนาและการเสวนาถอืไดว้่าเป็นกจิกรรมหลกัของสาขาทศันศลิป์ซึง่

สามารถแบ่งย่อยออกไดอ้กี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่การเสวนาการวจิารณ์นิทรรศการทศันศลิป์ การ
เสวนาขา้มวฒันธรรม(Cross-Cultural)และการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในการวจิารณ์สญัจร ซึง่
ผลการด าเนินกจิกรรมเหล่านี้นบัไดว้่าประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ในแง่
ของการสรา้งความตระหนกัถงึความส าคญัของการวจิารณ์ ทัง้ต่อผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและต่อ
วงการทศันศลิป์โดยภาพรวม รวมทัง้ผลส าเรจ็ทีเ่กดิจากการสรา้งกลุ่มเครอืขา่ยและสรา้ง
ส านึกคุณค่าแห่งการวจิารณ์ อย่างไรกต็าม การสรา้งผลกระทบในระยะยาวต่อเครอืขา่ย
เหล่านี้ใหส้ามารถรวมกลุ่มเพือ่เคลื่อนไหวจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่องนัน้ จ าเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลาทีม่ากกว่านี้ โครงการฯไม่อาจท าหน้าทีเ่ป็นสถาบนัพฒันาการวจิารณ์ไดใ้น
ระยะเวลาอนัสัน้  
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การจดักจิกรรมสมัมนา/เสวนาเหล่านี้ถงึแมจ้ะประสบปัญหาบา้งตามทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้ แต่กไ็ดค้น้พบนยัส าคญัทางการวจิยัทีช่่วยตอกย ้าผลการวจิยัของโครงการภาคแรก 
และในบางประเดน็ถอืไดว้่าเป็นการคน้พบ “หลกัการ” ดว้ย ดงันี้ 

5.1.1 ขนบของมุขปาฐะ-ลายลกัษณ์ ผลการวจิยัโครงการภาคแรกชีว้่า วฒันธรรมการ
วจิารณ์ดัง้เดมิของไทยนัน้อยู่ในขนบมุขปาฐะ เป็นการพดูคุยกนัในกลุ่ม
ประชาคมศลิปะและขนบนี้ยงัคงความแขง็แกร่งอยู่ถงึยุคปัจจุบนั3 กจิกรรมการ
เสวนาโดยเฉพาะการเสวนานิทรรศการทศันศลิป์ทีโ่ครงการจดัขึน้จงึถอืไดว้่า
เป็นรูปแบบของการจดั “ประสบการณ์” ทางการวจิารณ์ในขนบมุขปาฐะให้
เกดิขึน้โดยตรง และเป็นกจิกรรมต่อยอดจากผลการวจิยัของโครงการภาคแรก
ดว้ย ผูว้จิยัพบว่ากจิกรรมการเหล่าน้ีท าใหผู้เ้ขา้ร่วมฯหลายคนไดร้บั
ประสบการณ์แปลกใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มนกัศกึษาทีม่โีอกาสไดแ้สดงความ
คดิเหน็ต่องานทศันศลิป์ทีแ่ตกต่างจากการเรยีนในชัน้เรยีน การเสวนาเหล่านี้มี
ลกัษณะทีไ่ม่เป็นทางการทีก่ระตุน้ใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ไดโ้ดยไม่เกดิ
ความรูส้กึเกรงใจ อาท ิ การจดัเสวนาภายในหอ้งนิทรรศการหรอืในรา้นอาหาร 
ถงึแมจ้ะยงัไม่ชดัเจนว่า กจิกรรมเหล่านี้ สามารถสรา้งใหเ้กดิการวจิารณ์ใน
ระบบลายลกัษณ์ไดใ้นขัน้ต่อไป แต่การสง่เสรมิใหเ้กดิความมัน่ใจในการแสดง
ความเหน็ดงักล่าวอาจจะสามารถพฒันาไปสูก่ารวจิารณ์ลายลกัษณ์ไดใ้นทีสุ่ด ผู้
ร่วมเสวนาทีเ่ป็น“ขาประจ า” ของสาขาทศันศลิป์บางคนสามารถพฒันาสูก่าร
วจิารณ์ลายลกัษณ์ได ้ โดยมผีลงานวจิารณ์สว่นหนึ่งไดร้บัพจิารณาตพีมิพใ์น
นิตยสารดว้ย 

5.1.2 ความรูท้างประวตัศิาสตรศ์ลิป์เป็นขอ้มลูพื้นฐานส าคญัของนกัวจิารณ์  จาก
กจิกรรมเสวนานิทรรศการ ผูว้จิยัพบว่า ความรูพ้ืน้ฐานทางประวตัศิาสตรศ์ลิป์มี
ความส าคญัยิง่ส าหรบันกัวจิารณ์ทศันศลิป์โดยเฉพาะประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย
ร่วมสมยั ผูว้จิยัไดส้งัเกตจากการเขา้ร่วมเสวนาของนักศกึษาทศันศลิป์ในสาย
ปฏบิตัหิลายครัง้พบว่า นกัศกึษามกัจะไม่สามารถเทยีบเคยีงประสบการณ์การ
ชมงานทศันศลิป์กบัประวตัศิาสตรศ์ลิปะของไทยได ้ แต่มกัอา้งถงึประวตัศิาสตร์
ศลิปะตะวนัตก ซึง่ในทีน่ี้อาจกล่าวไดว้่า การจะสรา้ง“ทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่”4 
ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทยเองนัน้ อาจจะท าใหเ้กดิขึน้ไดย้าก ยกตวัอย่างในการ

 
3 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 20. 
4 หมายถงึแนวคดิว่าดว้ยการสัง่สมประสบการณ์ส่วนตนหรอืประสบการณ์ใกลต้วัมาสงัเคราะหเ์ป็นทฤษฎหีรือ
ขอ้สรุปรวมส าหรบัใชอ้ธบิายประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่างกรรมต่างวาระกนัไดอ้ย่างมเีหตมุผีล โดยเฉพาะ
ประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ใกลต้วั เชน่กรณีงานจติรกรรมของ ยุร ีเกนสาค ู (ด ู: เจตนา นาควชัระ “แนวทางการ
สรา้งทฤษฎศีลิปะจากแผ่นดนิแม่” ใน ศิลป์ส่องทาง กรงุเทพฯ : ส านักพมิพค์มบาง. 2546, หน้า101) 
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เสวนานิทรรศการจติรกรรมของยุร ี เกนสาค ู ทีผ่ลงานมรีปูแบบเหนือจรงิและมี
ความโดดเด่นทางวสัดุ นักศกึษาบางคนไดน้ าไปเปรยีบเทยีบกบังานของปิกสั
โซ่ ซึง่ค่อนขา้งไกลจากบรบิทของสงัคมไทย และวธิกีารเปรยีบเทยีบดงักล่าวก็
ค่อนขา้งตายตวัและเป็นแบบส าเรจ็รูป หรอืในการเสวนานิทรรศการ
ประตมิากรรมของพศุตม ์  กรรณรตันสตูร ผูร้่วมเสวนาหลายคนไม่มัน่ใจทีจ่ะ
วจิารณ์และประเมนิค่าผลงานทีศ่ลิปินใชใ้บหน้าของตนเองเป็นแม่แบบสรา้ง
ประตมิากรรมชื่อ “Artist’s Portrait” ทัง้นี้เพราะไม่มฐีานความรูท้าง
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

เป็นทีส่งัเกตว่า อาจจะเพือ่เลีย่งประเดน็ทางประวตัศิาสตรศ์ลิป์และ
บรบิทอื่นๆทีเ่กีย่วเนื่องกนั ท าใหน้กัวจิารณ์หลายคนทีม่าจากสายผูป้ฏบิตัดิา้น
ทศันศลิป์หนัไปวจิารณ์เรื่องกลวธิทีางศลิปะแทน อาทเิรื่อง องคป์ระกอบทาง
ทศันศลิป์  ทศันียวทิยา การใชส้ ี วสัดุในการสรา้งผลงานหรอืแมก้ระทัง้วธิกีาร
สรา้งพืน้ผวิในงานจติรกรรม เช่นการกล่าวถงึผลงานจติรกรรมของยุรวี่าใช้
วธิกีารสรา้งพืน้ผวิใหนู้นขึน้มาจากพืน้ระนาบจนคลา้ยประตมิากรรมนูนต ่า 
ประเดน็เหล่านี้น่าจะเป็นทีร่บัรูเ้ฉพาะในกลุ่มผูส้รา้งและยากทีจ่ะท าใหง้าน
ทศันศลิป์เขา้ถงึมหาชนซึ่งไม่ไดส้นใจเรื่องกลวธิทีางศลิปะมากนกั  

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว ผูว้จิยัคดิว่ามาจากความอ่อนดอ้ยของวชิา
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะร่วมสมยัไทย อกีทัง้วชิานี้กไ็ม่ไดร้บัความสนใจมากนกัใน
การเรยีนการสอนทศันศลิป์ในระดบัมหาวทิยาลยั แมก้ระทัง่ในกลุ่มชาว
ต่างประเทศทีเ่คยร่วมเสวนาขา้มวฒันธรรมกบัโครงการฯกเ็คยชีใ้หเ้หน็ถงึ
ปัญหาเหล่านี้ไวเ้ช่นกนั เช่นในการเสวนาขา้มวฒันธรรมเปรยีบเทยีบ
นิทรรศการชื่อ "Different Wall, Different Way, Different Work" ของศลิปิน
ไทยกบันิทรรศการของศลิปินชาวออสเตรเลยี ชื่อ "Photographica  Australia" 
ชาวต่างประเทศดงักล่าวไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึอทิธพิลของศลิปะตะวนัตกทีค่รอบง า
วงการศลิปะร่วมสมยัของไทย ซึง่ในระยะยาวอาจสง่ผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ทาง
ศลิปะของสงัคมไทยดว้ย 

ประเดน็ทีย่กตวัอย่างมาทัง้หมดตอกย ้าถงึความจ าเป็นของวชิา
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ไทยร่วมสมยัส าหรบันกัวจิารณ์ ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมตี ารา
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ไทยร่วมสมยั รวมทัง้สถาบนัการศกึษาตอ้งใหค้วามส าคญัต่อ
การเรยีนการสอนวชิานี้ดว้ย 

5.1.3 หน้าทีแ่ละขอบข่ายของนกัวจิารณ์ทศันศลิป์ ประเดน็น้ีเป็นทีถ่กเถยีงกนัหลาย
ครัง้ในกจิกรรมการเสวนาสาขาทศันศลิป์ มกีารตัง้ค าถามว่า ขอบข่ายของนกั
วจิารณ์ทศันศลิป์ควรจะอยู่ตรงไหน นกัวจิารณ์ควรประเมนิค่างานทศันศลิป์
หรอืไม่และหากตอ้งประเมนิค่า ควรใชเ้กณฑใ์ดในการประเมนิ เช่นกรณีของ
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ความแตกต่างทางความคดิของ “คนใน” และ “คนนอก”วงการทศันศลิป์ ใน 
กจิกรรมการเสวนานิทรรศการของศลิปินคนหน่ึงทีผู่ร้่วมเสวนาในกลุ่ม“คนใน” 
แสดงความเหน็ว่า ผลงานยงัอยู่ในระดบัของผูร้กัสมคัรเล่นเท่านัน้ แต่ทว่ากลุ่ม
“คนนอก”วงการทศันศลิป์เสนอว่า ไม่ควรใชบ้รรทดัฐานทางทศันศลิป์ในการ
ประเมนิค่าเนื่องจากผลงานเหล่านัน้เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัศลิปิน
มากกว่าเรื่องหลกัการทางศลิปะ การวจิารณ์จงึควรกล่าวถงึประเดน็เรื่อง“การ
แสดงออก”(expression)ของศลิปินผ่านงานศลิปะมากว่า อย่างไรกต็าม ใน
ทา้ยทีสุ่ดมผีูเ้สนอว่า การประเมนิค่านัน้ไม่ไดเ้ป็นการท าลายศลิปิน แต่เป็น
ความพยายามใชค้วามเหน็ทีเ่ป็นเหตุเป็นผลไปประเมนิค่างานศลิปะ ซึง่ในขัน้
ต่อไปกอ็าจจะก่อใหเ้กดิพฒันาการทางการวจิารณ์และกลายเป็นทฤษฎกีาร
วจิารณ์ขึน้มาได ้และในความเป็นจรงิกน่็าจะสรา้งผลกระทบในแง่บวกต่อผูส้รา้ง
มากกว่าแงล่บ ท าใหรู้ข้อ้ดแีละขอ้ดอ้ยของตนเองดว้ย ดงันัน้ การประเมนิค่าจงึ
เป็นสิง่ทีส่มควรท าและจ าเป็นส าหรบันกัวจิารณ์ 

นอกจากนี้ ความเหน็ต่างๆ จากกจิกรรมการเสวนาสาขาทศันศลิป์แต่
ละครัง้ยงัมนียัน่าสนใจและถอืไดว้่าเป็นขอ้สรุปเรื่องหน้าทีแ่ละขอบขา่ยของนกั
วจิารณ์ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

5.1.3.1 การวจิารณ์กระบวนการจดันิทรรศการ ไดแ้ก่การวจิารณ์เรื่องการจดัวาง
ผลงาน ความเหมาะสมระหว่างพืน้ทีแ่ละตวัผลงาน ความสมัพนัธก์บัชุมชน 
การประชาสมัพนัธห์รอืบทบาทของภณัฑารกัษ์ฯลฯ เช่นในกรณีนิทรรศการ
ชื่อ “รูเ้ท่าทนั ปัจจุบนัขณะ” ของ พดัยศ พุทธเจรญิ ทีจ่ดัวางประตมิากรรม
เตม็พืน้ทีห่อ้งนิทรรศการและปรบัแต่งพื้นทีท่ ัง้หมดใหม้คีวามสมัพนัธก์นั 
นกัวจิารณ์หลายคนแสดงความเหน็ว่า กระบวนการจดัวางชิน้งาน
ประตมิากรรมเหล่านัน้ยงัไม่สามารถรบัใชแ้นวความคดิของศลิปินที่
ตอ้งการน าเสนอปรชัญาทางพุทธศาสนาไดอ้ย่างเตม็ที ่ หรอืในกรณี
นิทรรศการกลุ่มระหว่างศลิปินไทยและต่างประเทศทีจ่ดัแสดงผลงานศลิปะ
ภายในอาคารเก่าหลายจุดในนิทรรรศการชื่อ “ทีน่ี่+ตอนน้ี” บรเิวณถนน
ไมตรจีติต ์ หลายคนไดแ้สดงความเหน็เรื่องขอ้ดอ้ยของกระบวนการจดั
ความสมัพนัธร์ะหว่าง“พืน้ที”่ทางศลิปะกบัวถิชีวีติของชาวชุมชนทีอ่าศยัใน
บรเิวณนัน้ หรอืกรณีนิทรรศการชื่อ “ตายก่อนดบั : การกลบัมาของ
มณเฑยีร บุญมา”  ณ พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ หอศลิปถนนเจา้ฟ้า ทีม่ี
การเสนอความเหน็เรื่องขอ้ดอ้ยของระบบการจดัหมวดหมู่ผลงาน ทีย่งัไม่มี
ความหลากหลายเท่าทีค่วร 

5.1.3.2 การน าเสนอแนวคดิ ประเดน็น้ีมุ่งไปสูเ่รื่องแนวคดิหรอืมโนทศัน์หลกั
(concept)ของศลิปินทีน่ าเสนอผ่านมาทางตวัผลงาน นกัวจิารณ์สว่นใหญ่
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มกัจะเรยีกรอ้งความเฉียบคมทางความคดิ โดยเฉพาะในกลุ่มผลงาน
ทศันศลิป์ทีม่จุีดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอแนวคดิเป็นหลกั อาท ิ กรณีการ
เปรยีบเทยีบระหว่างอุดมคตใินงานพุทธศลิป์สมยัโบราณกบังานพุทธศลิป์
ร่วม   สมยัในงานของพดัยศ พุทธเจรญิ ว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร และ
ความร่วมสมยันัน้ดหีรอืไม่ดเีพยีงใด หรอืกรณีผลงานนิทรรศการชื่อ “อตั
ลกัษณ์ปะทะโลกาภวิตัน์” ณ พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิหอศลิปถนนเจา้ฟ้า
ทีม่กีารตัง้ประเดน็เรื่อง บทบาทของศลิปะในการท าหน้าทีใ่หก้ารศกึษาแก่
ประชาชนว่าเป็นหน้าทีข่องศลิปะหรอืไม่ รวมทัง้วธิกีารประเมนิค่าผลงาน
ในนิทรรศการครัง้นัน้ทีน่ าไปสูป่ระเดน็การวเิคราะหท์างสงัคมและการเมอืง
ในระดบันานาชาตใินทีสุ่ด 

5.1.3.3 การตคีวาม ในทีน่ี้หมายถงึการใหค้วามหมายต่อผลงานศลิปะโดยอาศยั
ประสบการณ์สว่นตนของนักวจิารณ์ในการใหค้วามหมาย ซึง่การตคีวามนี้ 
นบัไดว้่า เป็นขัน้ตอนส าคญัทีส่ามารถแสดงศกัยภาพและความเฉียบคม
ทางความคดิของนกัวจิารณ์ไดด้ว้ย อนึ่ง จากประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการจดั
กจิกรรมการเสวนาสาขาทศันศลิป์ ผูว้จิยัพบว่า ผูร้่วมเสวนามวีธิกีาร
ตคีวามงานทศันศลิป์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป จากปัจจยัต่อไปนี้ 

การตคีวามขึน้อยู่กบัประสบการณ์  ในประเดน็น้ีผูว้จิยัขอ
ยกตวัอย่างการเสวนานิทรรศการชื่อ “กรดี” ของศลิปินชื่อ กญัญา เจรญิศุภ
กุล ซึง่เป็นจติรกรรมนามธรรมทีผู่ร้่วมเสวนาบางคนตัง้ค าถามว่า จ าเป็น
หรอืไม่ทีน่กัวจิารณ์ตอ้งตคีวามหมายผลงานจติรกรรมทีไ่ม่สามารถมองออก
ว่าเป็นภาพอะไร? หรอืควรวเิคราะหจ์ากองคป์ระกอบทางทศันศลิป์เท่านัน้ 
ทา้ยสุดแลว้ ผูว้จิยัพบว่าประเดน็น้ีไม่มคี าตอบตายตวั ประสบการณ์ของนกั
วจิารณ์เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหน้กัวจิารณ์บางคนสามารถตคีวามไดอ้ย่าง
เป็นเหตุเป็นผลและน่าสนใจ ถงึแมว้่าในเบือ้งตน้จะเริม่วเิคราะหจ์าก 
องคป์ระกอบทางทศันศลิป์เหมอืนคนอื่นกต็าม  

ขอ้มลูพื้นฐานของงานทีจ่ะวจิารณ์ ผูว้จิยัพบว่า นักวจิารณ์ทีม่ี
ประสบการณ์น้อย จ าเป็นทีจ่ะตอ้งรูข้อ้มลูพืน้ฐานของผลงานทศันศลิป์ทีจ่ะ
วจิารณ์รวมทัง้ขอ้มลูของศลิปินผูส้รา้งดว้ย กรณีน้ีเป็นทีถ่กเถยีงกนัในการ
เสวนานิทรรศการครัง้หนึ่งว่า นกัวจิารณ์จ าเป็นตอ้งสอบถามถงึแนวคดิใน
การสรา้งผลงานของศลิปินดว้ยหรอืไม่ ส าหรบัน าขอ้มลูเหล่านัน้มา
ประกอบการวจิารณ์ ซึง่บางคนเหน็ว่าไม่สมควร เพราะอาจจะท าใหว้ธิกีาร
ตคีวามผลงานทศันศลิป์เหล่านัน้เหลอืความหมายเพยีงหนึ่งเดยีวตามที่
ศลิปินบอก ทว่าบางคนกลบัเหน็ว่าสมควรและชีท้างออกว่า ขึน้อยู่กบั
วจิารณญาณของนกัวจิารณ์เองว่าจะน าไปใชห้รอืไม่ เช่นกรณีการจดั
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สมัมนาการวจิารณ์สญัจร ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ซึง่ผูว้จิยัไดน้ า
ผลงานจติรกรรมจ านวน 3 ชิน้และวดิโีออารต์อกี 1 ชิน้ของศลิปินทีไ่ม่เป็นที่
รูจ้กันกั ไปเป็นตวัอย่างการสมัมนาการวจิารณ์โดยไม่บอกทีม่าทีไ่ปของ
ผลงานหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัศลิปินผูส้รา้ง ท าใหผู้ร้่วมสมัมนาหลายคน
โดยเฉพาะในกลุ่มนกัศกึษาไม่มคีวามมัน่ใจในการแสดงความคดิเหน็ ผูว้จิยั
จงึไดเ้สนอแนวคดิการวจิารณ์โดยใชจุ้ดยนืของผูช้มและไม่ตอ้งค านึงถงึตวั
ผูส้รา้ง  กรณีน้ีกลบัท าใหผู้ส้มัมนาโดยเฉพาะในกลุ่มนกัศกึษาขาดความ
มัน่ใจในการแสดงความเหน็ ดงันัน้ การเลอืกใชข้อ้มลูพืน้ฐานของงาน
ทศันศลิป์ในบางกรณีจงึเป็นสิง่จ าเป็น โดยเฉพาะผูท้ีไ่ม่มปีระสบการณ์หรอื
นกัวจิารณ์หน้าใหม่  

นอกจากนี้ ผูว้จิยัคดิว่า หลกัเกณฑส์ าคญัของการใชข้อ้มลูพืน้ฐาน
นัน้จะตอ้งค านึงดว้ยว่า การรูห้รอืไม่รูข้อ้มลูพืน้ฐานนัน้ สง่ผลต่อการ
ประเมนิค่างานชิน้นัน้ๆหรอืไม่ หรอืในบางกรณี ขอ้มลูพืน้ฐานกเ็ป็น “ดาบ
สองคม” ทีอ่าจสง่ผลในทางลบต่อการประเมนิค่าดว้ย เช่นในการเสวนา
ผลงานของจ่าง แซ่ตัง้ ทีท่ายาทของจ่าง ไดใ้หข้อ้มลูว่าทีจ่่าง แซ่ตัง้ ใช้วสัดุ
ราคาถูกในการสรา้งงานศลิปะเพราะไม่มเีงนิ ซึง่การรูข้อ้มลูดงักล่าวอาจท า
ใหก้ารวเิคราะหผ์ลงานเชงิสุนทรยีศาสตรถ์ูกละเลยไปได ้ 

5.1.3.4 การประเมนิค่า การประเมนิค่านัน้เป็นขัน้ตอนทีย่ากทีสุ่ดของการวจิารณ์ 
เป็นทีส่งัเกตว่า ความสามารถในการประเมนิค่าของนกัวจิารณ์นัน้ขึ้นอยู่กบั
การสัง่สมประสบการณ์และความรูท้ีก่วา้งขวางเพือ่นกัวจิารณ์จะสามารถดงึ
ความรูเ้หล่านัน้มาสนบัสนุนความคดิของตนเองได ้ อาท ิ ประเดน็ทาง
ประวตัศิาสตร ์ สงัคม การเมอืง หรอืศลิปะแขนงอื่นๆ กจิกรรมการเสวนา
หลายครัง้ของสาขาทศันศลิป์สามารถยนืยนัไดว้่า ผูท้ีม่ปีระสบการณ์สูงและ
มคีวามรูห้ลากหลายนัน้ สามารถวจิารณ์และประเมนิค่าผลงานทศันศลิป์ได้
อย่างเฉียบคมและน่าสนใจ 

5.1.4 ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนัและการวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั ประเดน็น้ีช่วยยนืยนั
ผลการวจิยัของโครงการภาคแรกเรื่อง “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” ดว้ย ดงัทีไ่ด้
กล่าวว่า ศลิปะอาจสอ่งทางใหแ้ก่กนัใน 3 รปูแบบ นัน่กค็อื ระหว่างศลิปินผู้
ปฏบิตัศิลิปะหลากสาขาดว้ยกนัเอง ระหว่างนกัวจิารณ์/นกัวชิาการดา้นศลิปะ
หลากสาขา และระหว่างนักปฏบิตักิบันักวจิารณ์/นกัวชิาการ5 กจิกรรมสาขา
ทศันศลิป์ทีส่ามารถยนืยนัประเดน็นี้ไดค้่อนขา้งชดัเจน ไดแ้ก่ การจดั 
กจิกรรมการวจิารณ์ร่วมกนัระหว่างสาขาวรรณศลิป์และสาขาทศันศลิป์ จ านวน 

 
5 อา้งแลว้, หน้า 65. 
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2 ครัง้คอืการเสวนาเรื่อง “ความประสานสมัพนัธร์ะหว่างวรรณศลิป์และ 
ทศันศลิป์ในงานของจ่าง แซ่ตัง้” และการเสวนาเรื่อง “วรรณศลิป์เรื่องเล่าในงาน
ทศันศลิป์” ทัง้นี้การจดักจิกรรมทัง้สองครัง้ถงึจะมเีนื้อหาทีค่่อนขา้งแตกต่างกนั
คอื ในการเสวนาผลงานของจ่าง แซ่ตัง้ นัน้ เนื่องจากศลิปินมลีกัษณะพเิศษทีม่ี
ความสามารถทัง้วรรณศลิป์และทศันศลิป์ โครงการฯจงึไดเ้ชญิวทิยากรทีม่ี
ความเชีย่วชาญทัง้สองดา้นมาเสวนาร่วมกนั ประเดน็การเสวนาจงึเป็นการหา
ลกัษณะร่วมของศลิปะทัง้สองแขนงของจ่าง แซ่ตัง้ อาทกิารแสดงความเหน็เรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่าง “ภาพ” และ “ค า” ในงานของจ่างจากคนทัง้สองสาขา ที่
น ามาสูข่อ้สรุปทีว่่า การวจิารณ์ของผูท้ีอ่ยู่ในวงการทศันศลิป์ช่วยสรา้งความ
เขา้ใจต่องานวรรณศลิป์ของจ่างดว้ย ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรมไดแ้ก่ การใชว้สัดุ
ศลิปะทีเ่รยีบงา่ยในงานจติรกรรมของจ่างเปรยีบไดก้บัการใช ้ “ค า” ในกวนีิพนธ์
ทีน้่อยแต่สือ่ความหมายมาก(น้อยไดม้าก)   นอกจากนี้ยงัไดร้บัการยนืยนัว่า
งานศลิปะของของจ่างนัน้ ยงัสอ่งทางไปถงึประเดน็ทางชวีติและสงัคมอกีดว้ย 

การเสวนาเรื่อง “วรรณศลิป์เรื่องเล่าในงานทศันศลิป์” เป็นการเสวนา
ต่างรปูแบบกนั โดยศลิปินทางทศันศลิป์มาอธบิายเกีย่วกบักระบวนการสรา้ง
งานของตนเองทีค่ลา้ยกบักระบวนการทางวรรณศลิป์ ถงึแมศ้ลิปินจ านวน 3 คน
ทีม่าร่วมเสวนาครัง้นี้จะไม่มคีวามสามารถผนวกกนัทัง้วรรณศลิป์และทศันศลิป์
เช่นเดยีวกบัจ่าง แซ่ตัง้ กต็าม แต่การเสวนาครัง้นี้กช็่วยยนืยนัความเชื่อทีว่่า 
วรรณศลิป์สามารถจุดประกายการสรา้งสรรคท์างทศันศลิป์ได ้ เช่นกรณีการ
สรา้งเครื่องประดบัของนกัออกแบบเครื่องประดบัชื่อ อรพนิต เจยีรกุลทีไ่ดร้บั
แรงบนัดาลใจจากการอ่านวรรณกรรมเรื่อง “A Midsummer Night’s Dream” 
ของวลิเลยีม เชคสเปียร ์ และน าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในวรรณกรรมบางช่วงมา
ตคีวามสรา้งเป็นเครื่องประดบั เช่น เครื่องประดบัส าหรบัสว่มใส่ทีฝ่่ามอืซึง่
ดดัแปลงมาจากรูปเล่มหนงัสอืและมสีญัลกัษณ์ทีเ่ป็นตวัแทนของตวัละคร
กลุ่มแฟรี(่fairies)ในวรรณกรรมเรื่องนี้ สญัลกัษณ์ดงักล่าวเกดิจากการตคีวาม
วรรณกรรมใหป้รากฏเป็นรูปธรรม หรอืกล่าวอกีอย่างหนึ่งว่าเป็นการท าใหม้โน
ภาพทีเ่กดิจากการตคีวามของผูอ้่านกลายเป็นรูปธรรมในทีสุ่ด เช่นเดยีวกบั
กรณีการสรา้งผลงานประตมิากรรมศรปีราชญ์ของประตมิากร ชื่อ พงษ์พนัธ ์จนั
ทนมฏัฐะ ทีไ่ดร้วบรวมขอ้มูลทางวรรณกรรมและประวตัศิาสตรต์่างๆทีเ่กีย่วกบั
ศรปีราชญ์ จากนัน้ประมวลมาเป็นขอ้สรุปทางมโนภาพก่อนจะสรา้งออกมาเป็น
งานประตมิากรรมอนัเป็นงานรปูธรรมในทีสุ่ด ไม่ว่าศรปีราชญ์จะมตีวัตนทาง
ประวตัศิาสตรจ์รงิหรอืไม่กต็าม 

5.1.5 แนวคดิเชงิทฤษฎเีรือ่ง “มรณกรรมของผูแ้ต่ง” แนวคดิเรื่องมรณกรรมของผูแ้ต่ง 
เป็นของนกัคดิฝรัง่เศส โรลองด ์ บารธ์ส ์ (Roland Barthes) ประเดน็หลกัของ
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แนวคดินี้อยู่ทีก่ารคนืเสรภีาพใหแ้ก่ผูอ้่านและลดความส าคญัของผูส้รา้ง 
ประเดน็เรื่องมรณกรรมของผูแ้ต่งนี้ถงึแมจ้ะเป็นแนวคดิทางวรรณกรรม แต่ก็
ไดร้บัการกล่าวถงึหลายครัง้ในการเสนอความเหน็เกี่ยวกบัการวจิารณ์ทศันศลิป์ 
เช่นในกรณีการแสดงความเหน็ของผูร้่วมเสวนาเรื่องบทบาทของภณัฑารกัษ์ใน
ฐานะของ “ผูต้คีวาม” และ “ผูส้รา้งใหม่” ในการเสวนาเรื่อง “ตายก่อนดบั การ
กลบัมาของมณเฑยีร บุญมา”6 ผูร้่วมเสวนาครัง้นัน้ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเรื่องความ
เหมาะสมในการสรา้งผลงานของมณเฑยีรบางชิ้นขึน้ใหม่โดยภณัฑารกัษ์7 ซึง่
ในกรอบของการวจิารณ์ทศันศลิป์ หากใชแ้นวคดิเรื่องมรณกรรมของผูแ้ต่งมา
อธบิายต่อความเหมาะสมในกรณีน้ี อาจกล่าวไดว้่า เป็นการคนืเสรภีาพในการ
ตคีวามใหแ้ก่ภณัฑารกัษ์ ในทีน่ี้แทจ้รงิแลว้ภณัฑารกัษ์กย็งัคงตคีวามโดยรกัษา 
“แกน่”ส าคญัในงานของมณเฑยีรไวเ้ช่นเดมิ การคนืเสรภีาพใหแ้ก่ภณัฑารกัษ์
ดงักล่าวอาจกล่าวไดอ้กีนัยหนึ่งว่า เป็น “เสรภีาพในการท าใหง้านศลิปะมชีวีติ” 

 
5.1.6 มตินิานาชาต ิ ประเดน็เรื่องมตินิานาชาตไิดร้บัการยนืยนัจากผลการวจิยั

โครงการภาคแรกทีว่่า ความคดิเชงิวจิารณ์ไม่มพีรมแดนทางเชือ้ชาต ิ ใน
โครงการภาคที ่ 2 สาขาทศันศลิป์จงึจดักจิกรรมลกัษณะขา้มวฒันธรรมหลาย
ครัง้เพือ่เปรยีบเทยีบการวจิารณ์ระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออก 
ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมเสวนาทางสถาปัตยกรรมกบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ของหวัหน้าโครงการชื่อ “Perception of Space in 
Western and Siamese Architecture” การเสวนาเปรยีบเทยีบนิทรรศการกลุ่ม
ของศลิปินไทยชื่อ "Different Wall, Different Way, Different Work" กบั
นิทรรศการกลุ่มของศลิปินออสเตรเลยีชื่อ "Photographica Australian" และ
การเสวนานิทรรศการชื่อ อตัลกัษณ์ปะทะโลกาภวิตัน์ (Identities versus 
Globalization) ทัง้นี้ กล่าวโดยเฉพาะการจดัเสวนาทัง้ 2 ครัง้หลงันัน้เป็น

 
6 มณเฑียร บญุมา ถึงแก่กรรมดว้ยโรคมะเรง็ในปี พ.ศ. 2543 
7 นิทรรศการชื่อ “ตายก่อนดบั การกลบัมาของมณเฑยีร บญุมา” จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์ – 20 
เมษายน 2548 ณ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจา้ฟา้ โดยส านักงานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั 
กระทรวงวฒันธรรม มีภณัฑารกัษ์นิทรรศการครัง้นีถ้งึ 5 คน ไดแ้ก่ จกัรพนัธ ์วิลาสินีกลุ ไพศาล ธีรพงษว์ิษณพุร 
อภิสิทธ์ิ หนองบวั ธวชัชยั พนัธุส์วสัดิ์ และอทิุศ อติมานะ ผลงานมณเฑียรท่ีน ามาจดัแสดงครัง้นีส่้วนใหญ่เป็น
ผลงานประเภทศิลปะจดัวาง(installation art) ซึง่ศิลปะประเภทนีมุ้่งเนน้ดา้นการจดัการเพื่อใหเ้กดิความ
เหมาะสมระหว่างพืน้ท่ีกบัตวัผลงานศิลปะ ดงันัน้ การน าผลงานของมณเฑียรซึง่ล่วงลบัไปแลว้มาจดัแสดงใหม่
ครัง้นี ้ จงึเอือ้ต่อการตคีวามใหม่โดยภณัฑารกัษ์ โดยเฉพาะรูปแบบของการจดัวางชิน้งาน หรือการประกอบ
ผลงานบางชิน้ขึน้มาใหม่จากการตีความมโนทศันห์ลกัของมณเฑยีร บญุมา  
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กจิกรรมทีโ่ครงการฯเชญิวทิยากรทัง้ไทยและต่างประเทศมาแสดงความเหน็ต่อ
นิทรรศการทัง้สองจากมุมมองของตนเอง ซึง่ผลของการจดักจิกรรมทัง้สองครัง้
พบว่ามปีระเดน็น่าสนใจ ต่อไปนี้ 

5.1.6.1 มุมมองของ “คนนอก” ช่วยชีใ้หเ้หน็ “ตวัเอง” ชดัเจนขึน้ ผูว้จิยัคดิว่าการ
เสวนาขา้มวฒันธรรมสาขาทศันศลิป์ท าให ้ “คนใน” โดยเฉพาะนกัวจิารณ์
ไทยมองเหน็ขอ้ดอ้ยในวงการของตนเองชดัเจนขึน้ วทิยากรชาว
ต่างประเทศทีม่ปีระสบการณ์สงูและรูจ้กัวงการทศันศลิป์ในประเทศไทยใน
เชงิลกึ สามารถใชมุ้มมองของการเป็น “คนนอก” ชีข้อ้ดอ้ยของวงการ
ทศันศลิป์ไทยพรอ้มทัง้เสนอแนะวธิกีารแกไ้ขดว้ย เช่นในการเสวนา
เปรยีบเทยีบนิทรรศการศลิปินกลุ่มของไทยและตะวนัตกในนิทรรศการ 
Different Wall, Different Way, Different Work กบั Photographica ที่
วทิยากรต่างประเทศชีใ้หเ้หน็อทิธพิลของศลิปะตะวนัตกทีค่รอบง า
ทศันศลิป์ไทย 

5.1.6.2 อตัลกัษณ์ในงานทศันศลิป์ ประเดน็เรื่องอตัลกัษณ์หรอืเอกลกัษณ์ของชาต ิ
ถูกกล่าวถงึในหลายวงการในช่วงหลายปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะในแง่
ศลิปวฒันธรรม8 แมก้ระทัง่วงการทศันศลิป์กไ็ดร้บัการเรยีกรอ้งจากนกั
วจิารณ์ว่าเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็น (ดงัเช่นกรณีทีก่ล่าวถงึในขอ้ 5.1.6.1) 
ในงานเสวนานิทรรศการชื่อ "อตัลกัษณ์ปะทะโลกาภวิตัน์" (Identities 
Versus Globalization) นกัวจิารณ์ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ประเดน็เรื่องการสรา้งอตั
ลกัษณ์ของศลิปินในภูมภิาคเอเชยีนัน้ไม่ไดน้้อยหน้ากว่าศลิปินตะวนัตก
และศลิปินเหล่านี้กม็จีติส านึกทางสงัคมและการเมอืงในระดบันานาชาติ 

ผูว้จิยัพบว่า ประเดน็เรื่องการสรา้งอตัลกัษณ์ของศลิปินทศันศลิป์
เป็นปัจจยัส าคญั อนัจะสามารถท าใหช้ื่อเสยีงและการยอมรบันบัถอืต่อตวั
ศลิปินขยายไปสู่ระดบันานาชาตไิด ้ เช่นในกรณีของมณเฑยีร บุญมาทีม่ี
ความชดัเจนว่า การไปเรยีนรูแ้ละรบัอทิธพิลของตะวนัตกภายหลงัจากจบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีเ่มอืงไทยแลว้ สามารถเอือ้ใหม้ณเฑยีรมอง
ยอ้นกลบัเขา้มาเหน็คุณค่าของวฒันธรรมดัง้เดมิของตนเอง จนในทีสุ่ดได้
แสดงออกมาในรูปงานศลิปะทีม่เีอกลกัษณ์ทัง้ต่อตนเองและต่อความเป็น
ไทยภายใตก้ลวธิทีีคุ่น้เคยในโลกศลิปะตะวนัตก  

5.1.6.3 คุณค่าทางศลิปะและความถูกตอ้งทางการเมอืงอาจไม่สามารถไปดว้ยกนัได ้
ประเดน็น้ีเป็นประเดน็ย่อยจากการสมัมนาในนิทรรศการ “อตัลกัษณ์ปะทะ

 
8 เช่นกรณีทีเ่อกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประจ าชาตไิดร้บัการส่งเสรมิใหก้ลายเป็นสนิคา้ทางการท่องเที่ยวหรอื
ผลติภณัฑ ์1 ต าบล 1 ผลติภณัฑ ์ 
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โลกาภวิตัน์” ซึง่ในการเสวนาครัง้นัน้ ภณัฑารกัษ์ผูค้ดัเลอืกศลิปินใหเ้ขา้
ร่วมแสดงผลงานไดก้ล่าวถงึเกณฑก์ารคดัเลอืกศลิปินทีร่่วมแสดงงานและ
อธบิายว่า ผลงานทีม่จุีดเด่นในทางการเมอืงนัน้อาจมขีอ้ดอ้ยทางคุณค่าทาง
ศลิปะ ซึง่จะไม่ไดร้บัพจิารณาคดัเลอืก(ซึง่ผลงานบางส่วนกม็คีวามโดดเด่น
ทัง้สองดา้นแต่อาจมจี านวนน้อย) ซึง่ประเดน็น้ีนบัไดว้่าเป็นประโยชน์ต่อนกั
วจิารณ์ดว้ย 

 
5.1.7 บทบาทของภณัฑารกัษ์  บทบาทของภณัฑารกัษ์ต่อวงการทศันศลิป์ในประเทศ

ไทยถงึแมจ้ะไม่ชดัเจนและมบีทบาทเท่าภณัฑารกัษ์ต่างประเทศกต็าม(ดงัเช่น
บทบาทภณัฑารกัษ์ของนิทรรศการ “อตัลกัษณ์ปะทะโลกาภวิตัน์”9) แต่ในการ
เสวนาของสาขาทศันศลิป์ 2 ครัง้มกีารกล่าวถงึบทบาทของภณัฑารกัษ์ไวอ้ย่าง
น่าสนใจ โดยเฉพาะประเดน็เรื่องการจดัการความสมัพนัธร์ะหว่างพืน้ทีแ่ละงาน
ศลิปะว่าเหมาะสมเพยีงใดในการเสวนานิทรรศการชื่อ“ทีน่ี่+ตอนน้ี” บรเิวณถนน
ไมตรจีติต ์ นกัวจิารณ์ทีร่่วมเสวนานิทรรศการครัง้นัน้หลายคนแสดงความเหน็
ว่า ภณัฑารกัษ์ซึง่เป็นชาวต่างประเทศอาจไม่ไดศ้กึษาประวตัศิาสตรข์องพืน้ที่
ส าหรบัจดันิทรรศการมาก่อนล่วงหน้า งานศลิปะจงึไม่สามารถสนองโจทยเ์รื่อง
การ“น าศลิปะเขา้สูชุ่มชน”ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่มว้่าการใชพ้ืน้ทีข่องชุมชนเมอืงในครัง้
นัน้จะเป็นนวตักรรมทีน่่าสนใจกต็าม 

นอกจากนี้ ในการเสวนานิทรรศการเรื่อง “ตายก่อนดบั การกลบัมาของ
มณเฑยีร บุญมา” มกีารแสดงความเหน็เรื่องบทบาทหน้าทีข่องภณัฑารกัษ์ว่า
ควรมแีค่ไหน กรณีการสรา้งผลงานของมณเฑยีร(เสยีชวีติแลว้)ขึน้ใหม่จากงาน
ตน้แบบหรอืภาพร่าง ซึง่ในฐานะนกัวจิารณ์ประเดน็น้ีนับไดว้่าเป็นประเดน็
ส าคญัทีจ่ะตอ้งชีใ้หผู้ช้มรบัรู ้ โดยท าใหก้ลายเป็นประเดน็สาธารณะ ถงึแมน้กั
วจิารณ์อาจจะไม่สามารถตดัสนิไดว้่าสิง่ทีส่รา้งใหม่นัน้ดหีรอืไม่ด ี แต่ขอ้มลูที่
เป็นกจิสาธารณะย่อมเป็นประโยชน์ต่อผูช้มงานส าหรบัชื่นชมศลิปะรวมทัง้
ประเมนิค่าดว้ย 

 
9 เจตนา นาควชัระ ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการเติบใหญ่ของคนกลาง(ภณัฑารกัษ์)ว่า ปัจจุบนับทบาทของ
บทบาทภณัฑารกัษ์ในโลกตะวนัตกและในระดบันานาชาตนิัน้มอีทิธพิลต่อวงการทศันศลิป์มาก ถงึขนาดทีว่่า
สามารถก าหนดทศิทางการสรา้งงานของศลิปินใหเ้ป็นไปตามโจทยท์ีต่วัภณัฑารกัษ์เป็นคนตัง้ไว ้หรอืสามารถ
คดัเลอืกผลงานส าหรบันิทรรศการขนาดใหญ่ตามกรอบแนวคดิของตนเองได ้(ดู : เจตนา นาควชัระ. “เพราะ
รกัจงึสมคัรเขา้มาเล่น” ใน จุลสารโครงการวิจยั “การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั 
ภาค 2”. ปีที ่1 ฉบบัที ่3 เมษายน-มถิุนายน 2546) เช่นกรณีขอ้ 5.1.6.3 ทีภ่ณัฑารกัษ์นิทรรศการ “อตัลกัษณ์
ปะทะโลกาภิวตัน์” มเีกณฑ์การคดัเลอืกผลงานของศลิปินส าหรบันิทรรศการครัง้นัน้ว่า จะต้องมีคุณค่าทาง
ศลิปะมากกว่าความถูกตอ้งทางการเมอืง โดยทีผู่ป้ระเมนิคุณค่าเหล่านัน้ กค็อืตวัภณัฑารกัษ์นัน่เอง 
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5.1.8 ผลกระทบต่อผูส้รา้ง เป็นทีน่่าเสยีดายว่า การสรา้งผลกระทบต่อผูส้รา้ง จาก

กจิกรรมทีส่าขาทศันศลิป์ไดด้ าเนินการ โดยเฉพาะการเสวนาการวจิารณ์
นิทรรศการทศันศลิป์ยงัไม่มคีวามชดัเจนนกั กจิกรรมการเสวนาแต่ละครัง้
โครงการไม่ไดเ้ชญิศลิปินเขา้ร่วมฯ และตวัศลิปินกเ็ลีย่งเขา้ร่วมเสวนาตาม
มารยาทดว้ย  ดงันัน้การสรา้งผลกระทบต่อผูส้รา้งดว้ยกจิกรรมมุขปาฐะเหล่านี้
คงไม่สามารถเกดิขึน้ได ้เพราะเป็นเพยีงการพดูคุยในกลุ่ม  

อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัคดิว่า การวจิารณ์ในรูปวฒันธรรมลายลกัษณ์น่าจะ
สง่ผลกระทบแก่ศลิปินได ้ เนื่องจากเป็นงานวจิารณ์ทีอ่ยู่ภายใตส้ือ่ทีเ่ผยแพร่
กวา้งขวางและคงอยู่ไดเ้ป็นเวลานาน ถงึแมผ้ลการวจิยัการรบัการวจิารณ์ จะ
บ่งชีว้่ามกีารรบังานวจิารณ์น้อยมากในกลุ่มศลิปินผูส้รา้งกต็าม ประเดน็นี้จงึ
น่าจะท าการศกึษาต่อว่า การวจิารณ์ลายลกัษณ์ทีส่ามารถสรา้งผลกระทบต่อ
ศลิปินผูส้รา้งไดน้ัน้ น่าจะเป็นการวจิารณ์ในลกัษณะไหน 

 
5.1.9 สือ่ ประเดน็เรื่องบทบาทของสื่อเป็นปัญหาทีใ่หญ่เกนิตวัของโครงการวจิยั 

ผลการวจิยัในภาคแรกกไ็ดช้ี้ใหเ้หน็ว่า กลไกทีส่ าคญัของวฒันธรรมลายลกัษณ์
กค็อื สือ่ โดยเฉพาะสือ่สิง่พมิพ ์ แต่สือ่กไ็ม่ไดเ้อือ้ใหว้ฒันธรรมดงักล่าวขยาย
ขอบเขตไปไดม้ากนกั โครงการภาค 2 ไดพ้บปัญหาในลกัษณะเดยีวกนัคอื สือ่
สว่นใหญ่ด าเนินอยู่ภายใตร้ะบบทุนนิยมซึง่ค านึงถงึตลาดและผลก าไรเป็น
ส าคญั และการวจิารณ์สาขาทศันศลิป์กจ็ดัอยู่ในกลุ่มทีไ่ม่สรา้งผลก าไรได ้ อนั
เกดิจากสงัคมไม่ใคร่ใหค้วามสนใจทัง้ตวัผลงานและบทวจิารณ์ดว้ย 

ดงันัน้ ผูว้จิยัคดิว่าบทบาทของภาครฐัอาจช่วยไดใ้นกรณีน้ี เพือ่
สนบัสนุนการสรา้งสือ่ทางเลอืกขึน้มาและตพีมิพง์านวจิารณ์ทีม่คีุณค่าโดยไม่
หวงัผลก าไรจากการจ าหน่าย  นอกจากนี้นกัวจิารณ์ทศันศลิป์อาจจะตอ้ง
พยายามปรบัการวจิารณ์ทศันศลิป์ใหง้า่ยต่อการท าความเขา้ใจของมหาชนสว่น
ใหญ่ดว้ย 

 
5.2 กจิกรรมกลุ่มที ่ 2 การเขยีนบทวจิารณ์โดยผูว้จิยัและสนับสนุนเครอืขา่ยใหเ้ขยีนบท

วจิารณ์ 
สาขาทศันศลิป์โดยผูว้จิยัไดเ้ขยีนบทวจิารณ์และสนับสนุนเครอืขา่ยและ

ผูส้นใจของโครงการฯ สรา้งงานวจิารณ์เพือ่น าไปตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพแ์ละวารสาร 
โดยช่วงระยะเวลา 3 ปี มบีทวจิารณ์ทศันศลิป์ตพีมิพเ์ผยแพร่ในนามของโครงการฯ
แลว้จ านวน 23 บทความ(รายงานถงึเดอืน พฤษภาคม 2548) จากหนงัสอืพมิพ์
กรุงเทพธุรกจิ “จุดประกาย” นิตยสารขวญัเรอืนและจุลสารของโครงการฯ 
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การมพีืน้ทีน่ าเสนอบทวจิารณ์ในนามของโครงการฯในนิตยสารรายปักษ์และ
หนงัสอืพมิพร์ายวนั ท าใหว้ตัถุประสงคก์ารท าใหก้ารวจิารณ์ทศันศลิป์เป็นกจิ
สาธารณะ และพฒันาความสามารถในการวจิารณ์แก่ผูส้นใจ ประสบผลส าเรจ็ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม ถงึแมจ้ านวนคนทีส่ง่บทวจิารณ์มาใหพ้จิารณาจะมจี านวนน้อย แต่บุคคล
เหล่านี้กน็บัไดว้่ามคีวามมุ่งมัน่ต่อกจิแห่งการวจิารณ์ซึง่น่าจะสามารถพฒันาเป็นนกั
วจิารณ์ทีม่คีุณภาพต่อไปไดใ้นอนาคต เครอืขา่ยของโครงการฯทีเ่ขา้ร่วมเสวนาสาขา
ทศันศลิป์บ่อยครัง้ สามารถพฒันาการเขยีนงานวจิารณ์ในระบบลายลกัษณ์ได ้ โดยมี
บทวจิารณ์จ านวนหน่ึงไดร้บัการตพีมิพใ์นนิตยสารขวญัเรอืน ซึง่ประเดน็น้ีนบัว่าเป็น
ความส าเรจ็ของระบบ “การจดัการความรู”้10 ของโครงการดว้ย 

นกัวจิารณ์ทีส่ง่บทวจิารณ์ใหโ้ครงการฯพจิารณาในรอบ 3 ปี มจี านวนทัง้สิน้ 5 
คน ไดแ้ก่ วนัทนีย ์ ศริพิฒันานันทกูร ธนาว ิ โชตปิระดษิฐ ์ สทิธเิดช โรหติะสุข  
เด่นพงษ์ วงศาโรจน์ สุชาต ิ ทองสมิา(ผูว้จิยัการรบัฯ) นอกจากนัน้เป็นบทวจิารณ์ของ
นกัวจิยัสาขาทศันศลิป์ คอื ทกัษณิา พพิธิกุลและมนัส เหมาะสม ซึง่บทวจิารณ์ทัง้   
21 บทเหล่านี้ มรีปูแบบการวจิารณ์ทีแ่ตกต่างกนัไปตามประสบการณ์และภูมหิลงัของ
นกัวจิารณ์แต่ละคน เป็นทีน่่าสงัเกตอย่างยิง่ว่า นกัวจิารณ์เหล่านี้จดัไดว้่าเป็นกลุ่มคน
“รุ่นใหม่” ในวงการทศันศลิป์ บทวจิารณ์ทีส่ง่ใหโ้ครงการฯพจิารณาสว่นใหญ่จงึเป็น
การวจิารณ์นิทรรศการทศันศลิป์ของศลิปินรุ่นใหม่แทบทัง้หมดเช่นกนั  

ผูว้จิยัพบว่า รปูแบบการวจิารณ์และแสดงความเหน็ต่อผลงานทศันศลิป์ในบท
วจิารณ์เหล่านี้มปีระเดน็กวา้งๆ ทีส่ าคญัอยู่ 4 ประเดน็ดว้ยกนั ดงัจะไดอ้ธบิายและ
ยกตวัอย่างพอสงัเขป ดงันี้ 

5.2.1 กลวธิแีละวสัดุทางทศันศลิป์  เป็นประเดน็ทีน่กัวจิารณ์สว่นใหญ่ใชใ้นการ
อธบิายและประเมนิค่าผลงานศลิปะทีต่นเหน็ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า สาเหตุที่ 
นกัวจิารณ์กลุ่มนี้เลอืกทีจ่ะอธบิายเรื่องกลวธิแีละวสัดุทางศลิปะในบทวจิารณ์

 
10 ความหมายของ “การจดัการความรู”้เป็นขอ้เสนอของ นพ.วจิารณ์ พานชิ เกีย่วกบัการวจิยัสาย
มนุษยศาสตร ์ ทัง้นี้ มหีลกัการทีส่ าคญัไดแ้ก่ การจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปรขอ้มลู(data)สู่ขอ้สนเทศ
(information) สู่ความรู(้knowledge)สู่การปฏบิตักิาร(action) ไปจนถงึสู่ระดบัของปัญญา(wisdom) คุณค่า 
ความด ีและความงาม ซึง่ น.พ. วจิารณ์ไดแ้สดงความเหน็ว่า วธิวีจิยัของโครงการฯ เป็นความรูท้ีเ่ชื่อมโยงกบั
การปฏบิตั ิ ทัง้เชื่อมโยงกบักลุ่มผูป้ฏบิตัเิช่น ศลิปิน หรอืกลุ่มนกัวจิารณ์(ด ู : วจิารณ์ พานชิ “การวจิารณ์กบั
การจดัการความรู”้ ในจดหมายขา่ว ถกัทอสายใยแห่งความรู ้ก.ค.-ส.ค. 2547 : หน้า 3) ทัง้นี้ ในการสรา้ง
ประสบการณ์การวจิารณ์รปูมขุปาฐะจากการเสวนาการวจิารณ์สาขาทศันศลิป์ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ตอ้งการ
สรา้งงานวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะและสนับสนุนการสรา้งงานวจิารณ์ลายลกัษณ์นัน้ ไดท้ าให ้ “ขาประจ า” 
การเสวนาฯ อย่าง สทิธเิดช โรหติะสุข มพีฒันาการดา้นการแสดงความเหน็ และการเขยีนวจิารณ์ทศันศลิป์ มี
บทวจิารณ์ทศันศลิป์จ านวนหนึ่งไดร้บัพจิารณาตพีมิพใ์นนิตยสารขวญัเรอืน ซึง่นับว่าเป็นผลส าเรจ็ทีเ่ป็น
รปูธรรมทีสุ่ดของ“การจดัการความรู”้ ของสาขาทศันศลิป์ 
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ของตนเองนัน้ เป็นเพราะสว่นใหญ่เป็นคนในสาขาทศันศลิป์ทีม่ปีระสบการณ์
เป็น “ผูส้รา้ง” งานทศันศลิป์มาก่อน การวจิารณ์จากประเดน็เรื่องวสัดุและกลวธิี
จงึเป็นเรื่องทีถ่นดัและใกลต้วัมากทีสุ่ด เช่นกรณีบทวจิารณ์ของ อาจารยส์ุชาต ิ
ทองสมิา ทีว่เิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวสัดุและการสือ่ความหมายในงาน
ศลิปะสือ่ประสมของ เดชา วราชุน เช่นเดยีวกบับทวจิารณ์ของมนสั เหมาะสม 
เรื่อง “60 ปีในชวีติและผลงานของ กมล ทศันาญชล”ี ทีไ่ดว้เิคราะหใ์นประเดน็
ดงักล่าวเช่นเดยีวกนั 

5.2.2 การเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ ในทีน่ี้นกัวจิารณ์ไดใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบทัง้
ประสบการณ์ “ภายนอก” ทีร่บัจากตะวนัตก และประสบการณ์ “ภายใน” ที่
เกดิขึน้ภายในประเทศไทยเอง ผูว้จิยัพบว่าประสบการณ์ภายนอกนัน้ สว่นใหญ่
เป็นการรบัมาในขัน้ทุตยิภูม ิ เช่นจากหนงัสอืหรอืต าราทางประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
นกัวจิารณ์ทีม่ปีระสบการณ์การสงู จะสามารถใชป้ระสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ภายใน 
อธบิายเปรยีบเทยีบระหว่างนิทรรศการทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัและชีใ้หเ้หน็ถงึ
ขอ้ดขีอ้ดอ้ยดว้ย เช่นในบทวจิารณ์ของ เด่นพงษ์ วงศาโรจน์ ชื่อ “จติวญิญาณ
กบังานทศันศลิป์” ทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบนิทรรศการชื่อ “ฟ้ืนจติวญิาณตะวนัออก” 
ของจตุรงค ์ หริญักาญจน์ และวชัระ ประยรูค ากบันิทรรศการชื่อ “จติวญิญาณ
แห่งเอเชยี” ของวบิูลย ์ลี้สุวรรณ 

5.2.3 การวจิารณ์งานทศันศลิป์ภายใตบ้รบิทสงัคมและการเมอืงไทยและเชือ่มโยงกบั
ศลิปะร่วมสมยั ในประเดน็น้ี นกัวจิารณ์จ าเป็นจะตอ้งมคีวามรูท้ีก่วา้งขวาง และ
สามารถอธบิายเชื่อมโยงผลงานทศันศลิป์ทีต่นกล่าวถงึกบัวงการศลิปะโดยรวม 
ไปจนกระทัง่การเชื่อมโยงสู่ประเดน็ทางสงัคมและการเมอืงต่อไปได ้ ดงัเช่น
ค าอธบิายเรื่อง ความเคลื่อนไหวของวงการทศันศลิป์ร่วมสมยั ในบทวจิารณ์
ของเด่นพงษ์ วงศาโรจน์ ชื่อ “วาดเล่น With เอเลีย่น” ทีก่ล่าวว่า “ศลิปินรุ่นใหม่
จ าเป็นตอ้งเรยีนรูเ้รื่องระบบการตลาดดว้ย” และในบทวจิารณ์ชื่อ “จติวญิญาณ
กบังานทศันศลิป์” กไ็ดว้เิคราะหป์ระเดน็เรื่องการสรา้งอตัลกัษณ์ของศลิปินใน
ภูมภิาคเอเชยีทีม่ผีลมาจากการต่อตา้นการไหลบ่าของวฒันธรรมตะวนัตก สว่น
บทความของสทิธเิดช เรื่อง “In Strange Land” กไ็ดว้เิคราะหส์ญัลกัษณ์ภาพ
คนไรห้ใูนนิทรรศการจติรกรรมของเด่นพงษ์(ในฐานะศลิปิน) ในประเดน็ทาง
สงัคมและการเมอืงว่า อาจเป็นเพราะศลิปินก าลงัตกอยู่ในภาวะการบบีคัน้ทาง
สงัคมจงึวาดภาพคนไรหู้ 

5.2.4 การอธบิายผลงานทศันศลิป์ในกรอบของศาสตรแ์ขนงอืน่ๆ ในทีน่ี้ผูว้จิยัพบว่า 
ศาสตรแ์ขนงอื่นๆ ทีว่่านี้ กนิขอบเขตทีก่วา้งขวางและไม่มขีอ้จ ากดัว่าศาสตร์
ไหนสามารถน ามาใชไ้ดห้รอืไม่ได ้ ขึน้อยู่กบัวธิกีารอธบิายความของนกัวจิารณ์ 
เช่นการน าทฤษฎทีางจติวทิยามาวเิคราะหศ์ลิปินเพือ่จะไดอ้ธบิายไปสูต่วั
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ผลงานในบทความของมนสั เหมาะสมทีอ่ธบิายผลงานวสนัต ์สทิธเิขตต ์ โดยใช้
ทฤษฎจีติวเิคราะหข์อง ซกิมนัด ์ฟรอยด ์ประกอบ 

 
ขอ้สรุปโดยสงัเขปต่อรปูแบบการแสดงความเหน็ในบทวจิารณ์ทัง้ 21 บท นี้ ผูว้จิยั

พบว่า คุณสมบตัสิ าคญัของนกัวจิารณ์มอียู่ 2 ประการดว้ยกนัคอื 1) การมคีวามรูท้ี่
กวา้งขวาง ทัง้ทางทศันศลิป์(เช่นความรูส้ าหรบัอธบิายเรื่องกลวธิทีางศลิปะ) และเรื่องอื่นๆ 
เช่น ขา่วสาร การเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ หรอืแมก้ระทัง่ความรูใ้นเชงิจติวทิยา และ 2) 
ความสามารถในการเขยีนอธบิายความคดิของตนเอง เพือ่ทีจ่ะสามารถสือ่สารใหผู้อ้่าน
เขา้ใจได ้

 
5.3 กจิกรรมกลุ่มที ่3 การสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ (ดขูอ้8) 
 
5.4  ภาพรวมของกจิกรรมสาขาทศันศลิป์  

จากกจิกรรม 3 กลุ่มของสาขาทศันศลิป์ ทีด่ าเนินการในช่วงเวลา 3 ปีไดแ้ก่การสมัมนา
และการเสวนา การเขยีนบทวจิารณ์ทศันศลิป์โดยผูว้จิยัและสนบัสนุนเครอืขา่ยเขยีนบท
วจิารณ์ รวมทัง้การสรา้งหนังสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ นัน้ ผูว้จิยัพบว่า ภาพรวมของ
การจดักจิกรรมทัง้หมดเป็นไปเพือ่สนองโจทยด์า้นวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีโ่ครงการฯได้
ตัง้ไว ้ 4 ประการ (ดงัไดร้ายงานในหวัขอ้ที่1) สิง่ทีน่อกเหนือกว่านัน้ ไดแ้ก่คน้พบประเดน็
เรื่อง “หลกัการ”ทางการวจิารณ์ทศันศลิป์ดว้ย ดงัไดช้ีแ้จงรายละเอยีดไวใ้นขอ้ 5.2  

ในการเสนอรายงานของสาขาทศันศลิป์ในการประชุมประจ าปีครัง้ที ่ 3 ของโครงการ 
เมื่อวนัที ่11 มถิุนายน 2548 ณ ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร นัน้ ผลการวจิยัทีผู่ว้จิยัน าเสนอ
ต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ ขอ้คน้พบส าคญัทีส่กดัไดจ้ากการจดักจิกรรมสาขาทศันศลิป์ 
โดยเฉพาะกจิกรรมทีผู่ว้จิยัคดิว่าสามารถใหข้อ้สรุปทีเ่ป็นประเดน็เชงิหลกัการไดม้ากทีสุ่ด
ของสาขาทศันศลิป์ คอื กจิกรรมการเสวนานิทรรศการทศันศลิป์ ซึง่ยงัก่อใหเ้กดิผลพลอยได้
ในรปูเครอืข่ายของนกัวจิารณ์กลุ่มเลก็ๆ การมเีครอืข่ายกลุ่มเลก็ๆเหล่านี้เกดิขึน้นัน้ เอือ้ให้
เกดิการเรยีนรูร้ะหว่างกนัของคนในเครอืขา่ยดว้ย บทบาทของนกัวจิยัสาขาทศันศลิป์ในที่นี้
กค็อื การท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการความรู ้ ซึง่หลกัการและองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการวจิารณ์
เหล่านี้ โครงการฯจะไดร้วบรวมใหอ้ยู่ในรูปของหนงัสอืและต าราต่อไป 

 
6. การวิจารณ์ในฐานะกิจสาธารณะและพลงัทางปัญญาของสงัคม 

เมื่อพจิารณาจากธรรมชาตขิองการวจิารณ์สาขาทศันศลิป์ การท าใหง้านวจิารณ์เป็น 
กจิสาธารณะดูจะเป็นเรื่องทีท่ าไดย้าก ผลจากการวจิยัการรบัการวจิารณ์กบ็่งชีว้่า กลุ่มผูร้บังาน
วจิารณ์ทศันศลิป์อยู่ในแวดวงทีจ่ ากดั รวมทัง้กลุ่มผูร้บังานทศันศลิป์กอ็ยู่ในแวดวงทีจ่ ากดั
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เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ การทีจ่ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จงึจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาและ
ความพยายามค่อนขา้งสงูจงึจะสามารถประสบผลส าเรจ็ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมได ้ 

อย่างไรกต็าม กจิกรรมทีส่นองวตัถุประสงค ์ ท าใหก้ารวจิารณ์กลายเป็นกจิสาธารณะ 
ของสาขาทศันศลิป์นัน้ ไดด้ าเนินการในรูปกจิกรรม 2 แบบคอื 1) การจดัสมัมนา/เสวนาการ
วจิารณ์นิทรรศการและตวังานทศันศลิป์ และ 2) การเขยีนบทวจิารณ์ทศันศลิป์โดยผูว้จิยัและ
สนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยเขยีนบทวจิารณ์ ซึง่กจิกรรมในรูปแบบแรกนัน้ ถอืไดว้่าเป็นความพยายาม
สรา้ง “กจิสาธารณะ” แบบค่อยเป็นค่อยไป ดว้ยการเริม่ตน้จากวฒันธรรมมุขปาฐะ(ดงัทีโ่ครงการ
ภาคแรกไดเ้สนอแนะไว)้ ซึง่สาขาทศันศลิป์จะไดท้ าหน้าทีเ่ป็นผูร้วบรวมความรู ้ วเิคราะห ์
สงัเคราะหใ์หก้ลายเป็นหลกัการแห่งการวจิารณ์ทศันศลิป์และน าไปเผยแพร่ในรูปต าราต่อไป ซึง่
จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจจะเป็นนกัวจิารณ์ในอนาคตภายหลงัจากทีโ่ครงการฯเลกิด าเนินการ
แลว้ 

กจิกรรมรปูแบบที ่ 2 การเขยีนบทวจิารณ์โดยผูว้จิยัและสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยเขยีนบท
วจิารณ์ ซึง่กจิกรรมนี้ถอืไดว้่าประสบผลส าเรจ็พอสมควร มบีทวจิารณ์ทศันศลิป์ของโครงการฯ
ไดร้บัการตพีมิพใ์นสือ่สิง่พมิพท์ัง้สิน้ 21 บทความ รวมทัง้ไดเ้ตรยีมการการคดัเลอืกบทความ
เหล่านี้มารวมเล่มกบับทวจิารณ์สาขาอื่นเพือ่ตพีมิพเ์ป็นหนงัสอือกีครัง้ การทีบ่ทวจิารณ์อยู่ในสือ่
ทีม่อีายุนานเช่นหนงัสอืพมิพ ์ นิตยสารหรอืหนงัสอืรวมบทความ น่าจะสามารถสง่ผลกระทบเชงิ
บวกต่อการท าใหก้ารวจิารณ์เป็น “กจิสาธารณะ” ในระยะยาวได ้ แมว้่าจะสง่ผลกระทบต่อคน
กลุ่มเลก็กต็าม 
 
7. การสร้างเครือข่ายและประชาคมการวิจารณ์ 

เครอืขา่ยและประชาคมของสาขาทศันศลิป์ในโครงการภาค 2 นี้ สว่นหน่ึงมาจากกลุ่ม
ผูส้นใจและวทิยากรทีเ่ขา้ร่วมสมัมนา/เสวนา สาขาทศันศลิป์ทีจ่ดัขึน้หลายครัง้ เป็นทีส่งัเกตว่า 
บางคนสามารถนบัไดว้่า เป็นเครอืขา่ย “ขาประจ า” ดว้ย ทว่า การที่โครงการไม่ไดเ้ป็นสถาบนั
แห่งการวจิารณ์ทีม่อีายุยนืนาน การสรา้งประชาคมเลก็ๆแห่งการวจิารณ์ใหด้ าเนินการต่อไปได้
ดว้ยตนเองนัน้ย่อมเป็นไปไดย้าก หน้าทีน่ี้จงึน่าจะเป็นขององคก์รอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป เช่น
สว่นราชการอย่างส านกังานศลิปะวฒันธรรมร่วมสมยั หรอืองคก์รทางทศันศลิป์เช่นหอศลิป์
ต่างๆ ในการสรา้งเครอืข่ายลกัษณะเช่นนี้ต่อไป 

นอกจากนี้ กจิกรรมการวจิารณ์สญัจรทัง้ 3 ครัง้ ยงัสามารถท าใหส้าขาทศันศลิป์มี
เครอืขา่ยในต่างจงัหวดัดว้ย ถงึแมจ้ะไม่ชดัเจนเรื่องจ านวนเครอืขา่ยทีต่ดิต่อกบัโครงการฯ อย่าง
สม ่าเสมอกต็าม แต่การสง่จุลสารของโครงการราย 3 เดอืนใหก้บัผูท้ีเ่คยเขา้ร่วมสมัมนาทุกครัง้
(รวมทัง้กลุ่มเครอืขา่ยอื่นๆ) กถ็อืไดว้่าเป็นการสรา้งเครอืขา่ยและประชาคมในลกัษณะหนึ่ง
เช่นเดยีวกนั  
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8. การสร้างหนังสือ/ต ารา 
การสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์สาขาทศันศลิป์ เป็นความพยายามในการสรา้ง

ผลกระทบในระยะยาวแก่สงัคม มจุีดมุ่งหมายส าคญัเพือ่ปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ใหอ้ยู่ในรปู
ของหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูส้นใจในงานทศันศลิป์ และ
ถอืเป็นรปูแบบของการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนทีไ่ม่เป็นทางการมากนกัดว้ย  
 การด าเนินการของโครงการในสว่นของการจดัพมิพห์นงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์
นัน้ โครงการไดร้บัความร่วมมอืจาก ดร.สายณัห ์ แดงกลม จากคณะโบราณคด ี มหาวทิยาลยั 
ศลิปากร อาจารยจ์กัรพนัธ ์ วลิาสนิีกุล จากคณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ ์
มหาวทิยาลยัศลิปากรและอาจารยท์กัษณิา พพิธิกุล จากคณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ เป็นบรรณาธกิารและทีป่รกึษาการจดัท าหนงัสอื/ต าราฯเล่มดงักล่าว ซึง่มกีารประชุม
เตรยีมการทัง้หมด 3 ครัง้เพือ่เตรยีมการและก าหนดกรอบของบทความกวา้งๆแก่ผูเ้ขยีนคอื 
บทความจะตอ้งเสนอแนวทางในการดูผลงานทศันศลิป์ และสรา้งความเขา้ใจในแก่นของศลิปะ
โดยยกตวัอย่างประกอบดว้ย  ผูเ้ขยีนจะตอ้งเสนอขัน้ตอนการวจิารณ์ แนวทางการวเิคราะห ์
ตามความถนดัของผูเ้ขยีน บทความมคีวามยาวไม่เกนิ 15 หน้ากระดาษ A4 และมภีาพประกอบ
ไม่เกนิ 5 ภาพ  

ทัง้นี้ ขอบเขตของเนื้อหาของหนงัสอื/ต าราเล่มนี้ ประกอบดว้ยการวจิารณ์ทศันศลิป์ใน
แขนงต่างๆ 7 กลุ่มจากผูเ้ชีย่วชาญทางทศันศลิป์ จ านวน 7 คน ไดแ้ก่  

1) งานทศันศลิป์ประเภท Performance Art โดย กมล เผ่าสวสัดิจ์ากคณะ 
ศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2) งานทศันศลิป์ประเภทประตมิากรรมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยฉายนภา เลปาจารย ์
จากคณะวจิติรศลิป์ สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กรมศลิปากร 

3) งานทศันศลิป์ประเภทจติรกรรมโดยธเนศ อ่าวสนิธุศ์ริ ิ จากคณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

4) งานทศันศลิป์ประเภทออกแบบโดยปิยลกัษณ์ เบญจดล จากคณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

5) งานทศันศลิป์ประเภทเครื่องประดบัโดยสุภาว ี ศริณิคราภรณ์ จากคณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

6) งานทศันศลิป์ประเภทประตมิากรรม 3 มติโิดยธานี กลิน่ขจรจากคณะจติรกรรมฯ
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

7) งานทศันศลิป์ประเภท ศลิปะภาพพมิพ ์โดยจกัรพนัธ ์วลิาสนิีกุล จากคณะจติรกรรม
ฯ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 
ความคบืหน้าขณะน้ี ตน้ฉบบัของหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์มกีารปรบัปรุงแกไ้ข

แลว้จาก สายณัห ์ แดงกลม และจกัรพนัธ ์ วลิาสนิีกุล ทัง้นี้ มปีระเดน็ทีผู่ว้จิยัคดิว่าเป็น
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สาระส าคญัของหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์เล่มนี้ ทีน่่าสนใจ 2 ประเดน็ดว้ยกนั ดงัจะได้
วเิคราะหโ์ดยสงัเขป ดงันี้ 

8.1 แนวทางในการดงูานทศันศลิป์และการสร้างความเขา้ใจในแก่นของศลิปะ 
หลกัการส าคญัของการสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์เล่มนี้คอืการอธบิาย

ใหค้นทัว่ไปรูส้กึซาบซึง้ในศลิปะประเภททศันศลิป์รวมทัง้พยายามสรา้งความเขา้ใจต่อ
ทศันศลิป์ตามแขนงทีน่กัเขยีนแต่ละคนถนดั และการทีจ่ะท าใหห้ลกัการดงักล่าวประสบ
ผลส าเรจ็จงึจ าเป็นตอ้งอธบิายในบรบิทของประวตัศิาสตรด์ว้ย เช่นในบทความเกีย่วกบั
ศลิปะเครื่องประดบัของ  สุภาว ีสริณิคราภรณ์ และศลิปะภาพพมิพข์องจกัรพนัธ ์วลิาสนิีกุล  
ในบทความของดร.สุภาวชีีใ้หเ้หน็ว่า งานเครื่องประดบันัน้ไม่ไดม้คีุณค่าเพยีงแค่
เครื่องประดบัเพือ่ความสวยงามเท่านัน้ แต่เครื่องประดบัตามคตชิาวตะวนัออกในสมยั
โบราณมคีวามหมายลกึซึง้มาก ตัง้แต่ระดบัทีใ่ชเ้พือ่การแสดงสถานะจนถงึระดบัปรชัญา
สุนทรยีศาสตร ์ เช่น เพือ่การสกัการะในพธิกีรรมและสกัการะร่างกายมนุษย ์ สว่นบทความ
ของ อาจารยจ์กัรพนัธ ์ วลิาสนิีกุล นัน้ ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถงึพฒันาการดา้นศลิปะภาพพมิพใ์น
ประเทศไทย โดยเฉพาะความกา้วหน้าในเชงิกลวธิแีละรปูแบบของงานภาพพมิพร์่วมสมยั
ของไทยทีไ่ม่สมัพนัธก์บัจ านวนของศลิปินภาพพมิพท์ีล่ดน้อยลง และศลิปินจ านวนหนึ่งได้
หนัไปสรา้งผลงานดว้ยสือ่รูปแบบอื่นแทนภาพพมิพ ์ บทความนี้ไดช้ีใ้หเ้หน็เสน้ทาง
ประวตัศิาสตรข์องศลิปะประเภทภาพพมิพ์ อนัจะท าใหผู้อ้่านเขา้ใจความเป็นมาและเป็นไป
ของงานประเภทภาพพมิพไ์ดม้ากขึน้ 

นอกจากการใชป้ระวตัศิาสตรเ์พือ่อธบิายแนวทางในการดงูานศลิปะและสรา้งความ
เขา้ใจต่อแก่นทางศลิปะแลว้ ประเดน็เรื่องหลกัการทางทศันศลิป์และการจดัการก็ถูกน ามา
อธบิายดว้ย โดยเฉพาะในศลิปะแขนงประตมิากรรม เช่น ในบทความของฉายนภา เล
ปาจารยไ์ดช้ีใ้หเ้หน็กระบวนการสรา้งประตมิากรรมกบัสภาพแวดลอ้มทีซ่บัซอ้นและ
เกีย่วขอ้งกบัคนหลายกลุ่ม และปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเหล่านัน้สง่ผลต่อการแสดงออกของผลงาน 
เช่นเดยีวกบับทความของธานี กลิน่ขจร ทีเ่ขยีนบทความวเิคราะหผ์ลงานประตมิากรรมของ
ธวชัชยั พนัธส์วสัดิ ์ โดยการแยกประเดน็การวเิคราะหจ์ากการแสดงออกของตวัผลงาน 2 
รปูแบบคอื กลุ่มผลงานทีม่กีารแสดงออกทางเนื้อหาและกลุ่มผลงานทีม่กีารแสดงออกทาง
รปูทรง 

และอกีประเดน็หนึ่งทีน่กัวจิารณ์ในหนงัสอืเล่มนี้ไดช้ีใ้หเ้หน็แนวทางในการวจิารณ์
และการสรา้งความเขา้ใจในแก่นศลิปะไดแ้ก่ ประเดน็เรื่องกลวธิทีางศลิปะเช่น กลวธิกีารใช้
ร่างกายตนเองเป็น “สือ่” ของศลิปะประเภท Performance Art ในบทความของ กมล เผ่า
สวสัดิ ์โดยยกตวัอย่างศลิปินไทยร่วมสมยั 3 คนคอืวสนัต ์สทิธเิขตต ์มนตร ีเตมิสมบตั ิและ
ไมเคลิ เชาวนาศยัทีส่รา้งผลงานโดยใชร้่างกายตนเองเป็นสือ่ทางศลิปะ บทความของธเนศ 
อ่าวสนิธุศ์ริ ิ ทีช่ีใ้หเ้หน็กลวธิกีารสรา้งผลงานจติรกรรมของศลิปินชื่อ ยุร ี เกนสาค ู อย่าง
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ละเอยีดเช่นเดยีวกบับทความของอาจารยธ์านี กลิน่ขจร ทีช่ีใ้หเ้หน็ขอ้ดอ้ยของกลวธิกีาร
สรา้งประตมิากรรมของธวชัชยัรวมทัง้ขอ้เสนอแนะดว้ย 

 
8.2 แนวทางการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่า  ประเดน็การวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าผลงานใน

แต่ละแขนงของผูเ้ขยีนแต่ละคนนัน้ แตกต่างไปตามลกัษณะของผลงานทศันศลิป์ 
หลกัการส าคญัๆทีผู่เ้ขยีนบทความยกมาเป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่า
ผลงานทศันศลิป์ในหนงัสอื/ต าราเล่มนี้ ไดแ้ก่ 

8.2.1 แนวทางการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าทีมุ่่งไปทีก่ระบวนการจดัการทางศลิปะ
โดยเฉพาะผลงานประเภทประตมิากรรม เช่นในบทความของฉายนภา เรื่อง
งานประตมิากรรมกบัสภาพแวดลอ้มทีช่ีว้่า การจดัการสรา้งประตมิากรรมที่
สมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มนัน้ สามารถประเมนิค่าไดห้ลายแนวทาง เช่น การ
ประเมนิจากผลส าเรจ็จากการจดัความสมัพนัธก์บัชุมชน ความเหมาะสมกบั
สภาพพืน้ทีแ่ละความสมัพนัธก์บัประวตัศิาสตรร์วมทัง้ประโยชน์ใชส้อยของงาน
ประตมิากรรมชิน้นัน้ๆ 

8.2.2 แนวทางการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าทีมุ่่งไปทีค่วามสมัพนัธท์างสงัคมและ
การเมอืง เช่นในบทความของ กมล เผ่าสวสัดิ ์ เกีย่วกบังานทศันศลิป์ประเภท 
Performance Art โดยยกตวัอย่างศลิปินไทยทีท่ างานในลกัษณะดงักล่าวโดย
วเิคราะหค์วามสมัพนัธท์างสงัคมและการเมอืง และตคีวามผลงานของศลิปินทัง้
สามว่า เป็นการใชก้ารเมอืง “เรื่องสว่นตวั” มาสรา้งผลงานศลิปะเพือ่หวงัผลต่อ
การเมอืงและสงัคมในวงทีก่วา้งขึน้ต่อไป 

8.2.3 แนวทางการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าทีมุ่่งสูก่ารตคีวาม เช่นในบทความของ
ธเนศ อ่าวสนิธุศ์ริ ิ ทีก่ารตคีวามสญัลกัษณ์ของรปูทรงในงานจติรกรรมของยุร ี
เกนสาค ูและประเมนิว่า สญัลกัษณ์เหล่านัน้ดหีรอืไม่ดอีย่างไรในงานจติรกรรม 

8.2.4 แนวทางการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าเชงิสญัญะวทิยา ในบทความเรื่อง 
“โฆษณา : มายาคตทิีเ่ชือ้เชญิใหถ้อดรหสั” ของปิยลกัษณ์ เบญจดล ชีใ้หเ้หน็
ความหมายทีซ่่อนเรน้อยู่ในภาพโฆษณา และประเดน็เหล่านัน้สามารถวเิคราะห์
เชงิลกึไปจนถงึประเดน็ทางวฒันธรรม สงัคมและการเมอืงไทยในภาพรวมได้
ดว้ย 

อย่างไรกต็าม หนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์เล่มนี้ ยงัไม่ครอบคลุม
ศลิปะแขนงทีส่ าคญัอกีหลายแขนง อาท ิศลิปะภาพถ่าย งานสถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบ ทัง้นี้เนื่องจากโครงการไม่สามารถหาผูเ้ชีย่วชาญมาเขยีน
บทความดงักล่าวได ้ ดงันัน้จงึไม่สามารถยนืยนัไดว้่าหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์
ดงักล่าว สามารถสรา้งผลกระทบต่อสงัคมและสามารถสรา้งความเขา้ใจในแก่น
ของศลิปะทุกแขนงไดอ้ย่างครอบคลุม 
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9. จากศิลปะส่องทางให้แก่กนัสู่การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กนั 

จากผลการวจิยัโครงการภาคแรก ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า พืน้ฐานดัง้เดมิทางวฒันธรรมของไทย
นัน้ ประชาคมศลิปะแขนงต่างๆ อยู่ร่วมกนัในสงัคมและมปีฏสิมัพนัธก์นัจนก่อใหเ้กดิ 
“ความสามารถหลากทาง11”ทางวฒันธรรมขึน้ ดงันัน้การสอ่งทางใหแ้ก่กนัทางศลิปะในประชาคม
เลก็ๆของไทย จงึเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา 

กจิกรรมในโครงการภาค 2 ยงัคงพสิจูน์ความเชื่อเรื่องการสอ่งทางใหแ้ก่กนัทางศลิปะ
รวมทัง้การสอ่งทางใหแ้ก่กนัทางการวจิารณ์ดว้ย ทัง้นี้ การวจิยัในรูปหมู่คณะของโครงการภาค 2  
ทีน่กัวจิยัแต่ละสาขาทีม่ปีฏสิมัพนัธท์างวชิาการกนัตลอดเวลา เอือ้ใหเ้กดิการเรยีนรู้
ประสบการณ์ทางการวจิารณ์ระหว่างกนัไดเ้ป็นอย่างด ี ดงัผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถงึนยัของการสอ่ง
ทางใหแ้ก่กนัพรอ้มยกตวัอย่างจากกจิกรรมทีเ่ด่นชดั 3 กจิกรรม ไดแ้ก่  

 มุมมองจากสาขาหนึง่ ช่วยสรา้งความกระจ่างต่ออกีสาขาหนึง่ได ้ เช่นในกรณีการเสวนา
เรื่อง “การประสานสมัพนัธ์ระหว่างวรรณศลิป์และทศันศลิป์ในงานของจ่าง แซ่ตัง้” ทีต่วัผลงาน
จ่าง สามารถพสิูจน์ไดท้ัง้ "การสอ่งทางใหแ้ก่กนัทางศลิปะ" และ “การสอ่งทางแก่กนั” ทางการ
วจิารณ์ไดด้ว้ย “การสอ่งทาง” ทางศลิปะนัน้มาจากความสามารถโดดเด่น 2 ทาง ทัง้วรรณศลิป์
และทศันศลิป์ของ จ่าง แซ่ตัง้เอง แต่การสอ่งทางแก่กนัของนกัวจิารณ์ มาจากการเรยีนรูแ้ละรบั
ฟังกนัและกนัของนกัวจิารณ์วรรณศลิป์และทศันศลิป์ เช่นการทีน่กัวจิารณ์ทศันศลิป์ไดอ้ธบิาย
เรื่อง ความงามของความเรยีบงา่ยในงานทศันศลิป์ของจ่างทีส่มัพนัธก์บั “ค า” ในบทกวขีองจ่างที่
น้อยเช่นเดยีวกนั การอธบิายเช่นนี้ อาจช่วยแกไ้ขความเขา้ใจเรื่องทีว่่า จ่าง ม ี “คลงัค า” น้อย
หรอืแทจ้รงิเป็นการเลอืกของจ่างเอง ทีจ่ะใช ้“ค า” จ านวนน้อย 

 เช่นเดยีวกบั การแสดงเรื่อง “จากป่าซาไกสูป่่าคอนกรตี” ในการประชุมประจ าปีครัง้ที ่2 
ทีน่กัวจิยัทัง้ 4 สาขาไดต้ัง้โจทยใ์หน้กัแสดงละครสรา้งงานแสดงทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะทัง้ 4 
สาขา และกจิกรรมการวจิารณ์ภายหลงัการแสดงจากผูร้่วมสมัมนาหลากสาขา กไ็ดใ้หมุ้มมองที่
หลากหลายและกวา้งขวางต่อการแสดงครัง้นัน้ 

ความสมัพนัธข์อง “เรือ่งเล่า” ทางวรรณศลิป์ กบั “เรือ่งเล่า” ทางทศันศลิป์  ในการเสวนา
เรื่อง “วรรณศลิป์เรื่องเล่าในงานทศันศลิป์” ท าใหเ้หน็กระบวนการสรา้งงานทางทศันศลิป์ที่
คลา้ยคลงึกบักระบวนการวรรณศลิป์ ถงึแมศ้ลิปินทศันศลิป์จะใชส้ือ่การแสดงออกของตน
แตกต่างจากสือ่ทางวรรณศลิป์กต็าม แต่ “กระบวนการ” ทีม่าของความคดิรวบยอดในผลงานแต่
ละชิน้นัน้ กไ็ม่ไดม้คีวามแตกต่างจากวรรณกรรมเลย เช่น การทีป่ระตมิากรชื่อ พงษ์พนัธ ์จนัทน
มฏัฐะ ไดร้วบรวมขอ้มลูทางวรรณศลิป์เกีย่วกบั “ศรปีราชญ์” มาประมวล วเิคราะห ์ สงัเคราะห์
จนกระทัง่กลายเป็นมโนภาพทางทศันศลิป์ก่อนจะสรา้งเป็นผลงานประตมิากรรมศรปีราชญ์
ขึน้มาจรงิๆ นัน้ ขัน้ตอนของการประมวล สูก่ารสงัเคราะห ์สูม่โนภาพ สูผ่ลงานจรงิในทา้ยทีสุ่ดนี้ 

 
11 อา้งแลว้, หน้า 64. 
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นบัไดว้่าเป็นกระบวนการแบบเดยีวกบัวรรณศลิป์ ซึง่จ าเป็นตอ้งใหผู้รู้ท้ ัง้ทางวรรณศลิป์และ 
ทศันศลิป์มาวเิคราะหร์่วมกนั จงึจะสามารถมองเหน็ความสมัพนัธข์องทัง้ตวัศลิปะและการ
วจิารณ์ไดอ้ย่างชดัเจน 
 
10. นัยทางการศึกษาของงานวิจยั 

ประเดน็น้ียงัไม่เป็นรูปธรรมมากนกั เนื่องจากความล่าชา้ของการเผยแพร่สรรนิพนธ์
ทศันศลิป์นัน้ การศกึษาเรื่องผลกระทบต่อนัยการศกึษาทีไ่ม่เป็นทางการจงึยงัไม่อาจพสิจูน์ได ้
ส าหรบันยัทางการศกึษาทีเ่ป็นทางการ สาขาทศันศลิป์ยงัไม่เคยน าสรรนิพนธท์ดลองใชด้า้นการ
เรยีนการสอนดา้นการวจิารณ์มาก่อน การศกึษาเรื่องผลกระทบจงึยงัไม่ชดัเจนเช่นเดยีวกนั 
แมว้่า จากผลการวจิยัการรบัฯจะชีว้่าสรรนิพนธข์องโครงการฯสามารถน าไปใชใ้นวงการศกึษา
ไดก้ต็าม 
 อย่างไรกต็าม ในช่วงเริม่ต้นโครงการฯภาค 2 สาขาทศันศลิป์ไดจ้ดัสมัมนาเรื่อง นยั
ทางการศกึษาของสรรนิพนธท์ศันศลิป์เมื่อวนัที ่ 26 กนัยายน 2545 ณ คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร โดยไดเ้ชญิผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการศกึษาและการสอนการวจิารณ์
ทศันศลิป์ ทัง้ในสว่นการสอนทฤษฎแีละสอนปฏบิตั ิจ านวน 13 คน จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ 
ร่วมระดมความคดิว่า สรรนิพนธส์าขาทศันศลิป์ทีโ่ครงการภาคแรกไดร้วบรวมขึน้นัน้ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในวงการศกึษาดา้นการวจิารณ์ทศันศลิป์ไดจ้รงิหรอืไม่อย่างไร 

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจ านวนหนึ่งมคีวามเหน็ว่าสรรนิพนธข์องโครงการฯมปีระโยชน์ต่อการ
เรยีนการสอนการวจิารณ์ เช่นสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอย่างวธิกีารเขยีนงานวจิารณ์แก่นกัศกึษา
ได ้แต่ทัง้นี้จะตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมของผูเ้รยีนแต่ละระดบัดว้ย นอกจากนี้ผูร้่วมสมัมนายงั
ไดเ้สนอประเดน็เรื่องลกัษณะบทวจิารณ์ทีน่่าจะก่อใหเ้กดิพลงัทางปัญญา รวมทัง้แนวทางการ
วจิารณ์งานทศันศลิป์ทีเ่ป็นรูปธรรม 2 ลกัษณะ คอื บทวจิารณ์ทศันศลิป์ทีส่ามารถเชื่อมโยงไปสู่
บรบิทอื่นๆนอกเหนือตวังานและบทวจิารณ์ทีเ่สนอขอ้พจิารณาผลงานไดอ้ย่างมเีหตุผลน่าสนใจ 

 นอกจากนี้กลุ่มผูส้มัมนายงัไดเ้สนอแนวทางกระบวนการสอนการวจิารณ์ทศันศลิป์
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการสอนการวจิารณ์ดว้ย ขอ้เสนอเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรค
การวจิารณ์จากการสมัมนาครัง้นัน้ สว่นหนึ่งตรงกบัวตัถุประสงคข์องสาขาทศันศลิป์ทีต่อ้งการ
หาทางออกส าหรบัการสรา้งการศกึษาแก่ประชาชน เช่นการสรา้งหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์
ส าหรบัเป็นแนวทางในการชมและวจิารณ์งานทศันศลิป์แก่ผูส้นใจ  
 
11. นัยเชิงระเบียบวิธีวิจยั 

การด าเนินการวจิยัของสาขาทศันศลิป์(รวมทัง้สาขาอื่นๆ) มรีปูแบบการวจิยัแบบ “เรียน
ไปท าไป” คอื เป็นผูส้รา้งประสบการณ์ วเิคราะหป์ระสบการณ์ และน าผลการวเิคราะหไ์ป
เผยแพร่ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูใ้ชผ้ลการวเิคราะหป์ระสบการณ์นัน้ดว้ย นัยเชงิระเบยีบวธิวีจิยั



30/06/48    รายงานผลการวจิยั สาขาทศันศลิป์
  
  

 

133 

เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง “การจดัการความรู”้ของ นพ.วจิารณ์ พานิช(ดงัไดอ้ธบิายในขอ้ 
3.2) 

การกล่าวถงึนัยระเบยีบวธิวีจิยัของสาขาทศันศลิป์ในรูปแบบเรยีนไปท าไปนี้ จ าเป็นตอ้ง
มองไปทีเ่ป้าหมายของการวจิยัในขัน้สุดทา้ย คอื การสรา้ง“พลงัทางปัญญาของสงัคม” จากงาน
วจิารณ์ ในรปูของ องคค์วามรูก้ารวจิารณ์ ความส านึกในคุณค่าการวจิารณ์ ความสามารถ
ทางการวจิารณ์ และการสรา้งประชาคมการวจิารณ์ “กระบวนการ” ในระหว่างการด าเนินการวจิยั
นัน้ กค็อื นยัระเบยีบวธิวีจิยัทีแ่ทจ้รงิ ดงัจะไดอ้ธบิายกระบวนการวจิยัของสาขาทศันศลิป์จาก
เป้าหมายการวจิยัพอสงัเขป ดงันี้ 

11.1 องคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์ทศันศลิป์ทีไ่ดจ้าก การวเิคราะห/์สงัเคราะห์กจิกรรมการ
เสวนา/สมัมนารูปมุขปาฐะของสาขาทศันศลิป์ เช่น การเสวนาการวจิารณ์,การสมัมนา
เชงิปฏบิตักิาร,การเสวนาขา้มวฒันธรรม(Cross-Cultural) 

11.2 องคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์ทศันศลิป์ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูร้ะหว่างสาขาจาก 
กจิกรรม  การเสวนาขา้มสาขาและการประชุมระดมสมองระหว่างนักวจิยัของโครงการฯ 

11.3 การสรา้งส านึกในคุณค่าการวจิารณ์และพฒันาความสามารถทางการวจิารณ์ทศันศลิป์ 
ไดจ้ากการสรา้งประชาคมการวจิารณ์ (ซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยัความต่อเนื่องของกจิกรรม
จงึจะเหน็ผลส าเรจ็) 

11.4 ความสามารถในการวจิารณ์ทศันศลิป์ลายลกัษณ์และมุขปาฐะของคนทัว่ไป ทีไ่ดจ้าก
กจิกรรมการสนบัสนุนเครอืขา่ยและผูส้นใจเขยีนบทวจิารณ์ทศันศลิป์อย่างต่อเนื่อง 
(ดงัไดร้ายงานผลส าเรจ็จากการเผยแพร่บทวจิารณ์ทศันศลิป์ในขอ้ 3.2) รวมทัง้การ
เชญิวทิยากรและผูส้นใจเขา้ร่วมกจิกรรมเสวนาเพือ่ฝึกการวจิารณ์มุขปาฐะ 

 
 

หน้าทีส่ าคญัของโครงการฯและนกัวจิยัทศันศลิป์คอื เป็นผูร้เิริม่สรา้งกจิกรรม เป็นผู้
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลกจิกรรม ภายใตก้ าหนดการและกรอบการวจิยักวา้งๆ โดยองิกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั และผลทีจ่ะออกมาเป็นรปูธรรมในทีสุ่ดของการวจิารณ์ทศันศลิป์จะอยู่
ในรปูของหนงัสอืและต าราในทีสุ่ด กระบวนการเช่นนี้นบัไดว้่าเป็นการน าระเบยีบวธิวีจิยัแบบ 
“กระบวนการจดัการความรู”้มาใชอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

 
12 ข้อสงัเกตทัว่ไปจากการวิจยัสาขาทศันศิลป์  

จากการวจิยัขอสาขาทศันศลิป์ มขีอ้คน้ทีส่ าคญัโดยสรุปดงันี้ 
12.1 การคน้พบประเดน็เชงิ “หลกัการ” ดา้นการวจิารณ์ทศันศลิป์ ดงัทีก่ล่าวไวอ้ย่าง

ละเอยีดในขอ้ 5 อาท ิ ประเดน็ทีว่่า องคค์วามรูท้างประวตัศิาสตรศ์ลิป์เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าคญั
ส าหรบันกัวจิารณ์ และประเดน็เรื่องหน้าทีแ่ละขอบขา่ยของนกัวจิารณ์ทศันศลิป์ เช่น การ
วจิารณ์ทศันศลิป์จากกระบวนการจดันิทรรศการ จากการน าเสนอแนวคดิของศลิปินผ่านผลงาน 
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และการวจิารณ์ดว้ยการประเมนิค่าอนัเป็นสว่นส าคญัสุดของการวจิารณ์ทศันศลิป์ ซึง่การ
ประเมนิค่านัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์และความสามารถของนกัวจิารณ์ดว้ย นอกจากนี้ยงัมี
ประเดน็เรื่องการใชท้ฤษฎกีารวจิารณ์งานทศันศลิป์ เช่น การใชแ้นวคดิเชงิทฤษฎทีาง
วรรณกรรมเรื่อง “มรณกรรมของผูแ้ต่ง” มาอธบิายและวจิารณ์ผลงานทศันศลิป์บางประเภท 

12.2 ประโยชน์จากการวางกรอบระเบยีบวธิวีจิยัในแนวทางของโครงการฯ ลกัษณะ
พเิศษของโครงการฯ อย่างหนึ่งกค็อื การวางกรอบระเบยีบวธิวีจิยัไวอ้ย่างกวา้งๆ ท าใหเ้อือ้ต่อ
การสรา้งกจิกรรมการวจิยัอนัมรีปูแบบ“เรยีนไปท าไป” กจิกรรมดา้นการวจิารณ์ของสาขา
ทศันศลิป์ทีจ่ดัขึน้แต่ละครัง้จะมกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิผลของการจดักจิกรรม จากนัน้น าขอ้ดี
ขอ้ดอ้ยของกจิกรรมไปพจิารณาและปรบัแก ้ เพือ่ปรบัปรุงกจิกรรมดา้นการวจิารณ์ใหม้ี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมของโครงการฯ แต่ละครัง้แสดงทศันะ
เชงิวจิารณ์ 

12.3 ผลการวจิยัทีไ่ด้มาจากระบบการจดัการความรูท้ีต่อ้งอาศยัความต่อเนือ่งและพึง่พา 
กลุ่มประชาคม การวจิยัครัง้นี้พบว่า ผลส าเรจ็ของกจิกรรมสาขาทศันศลิป์ทีด่ าเนินการเพือ่
ตอบสนองวตัถุประสงคก์ารวจิยันัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัความต่อเนื่องของกิจกรรม เพือ่ทีว่่า ความรู้
ทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มสามารถถ่ายเทแลกเปลีย่นกนัได ้ โดยที่โครงการฯและนกัวจิยัท าหน้าทีเ่ป็นผู้
สกดัองคค์วามรูเ้หล่านัน้ออกมา 
 
13. ปัญหาและอปุสรรค : งานวิจยัท่ีควรด าเนินการในอนาคต 

13.1 การปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาทัง้การศกึษาในระบบและ
นอกระบบนัน้ยงัไม่สามารถสรา้งผลกระทบไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ภายในระยะเวลาการ
ด าเนินการวจิยัในภาคที ่ 2 เนื่องจากตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรในการสรา้งหนงัสอื/
ต าราการวจิารณ์ทศันศลิป์ ถงึแมใ้นเบือ้งตน้การเตรยีมตน้ฉบบัร่างแรกจะเสรจ็แลว้ก็
ตาม แต่กย็งัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปรบัปรุงและตรวจแกต้น้ฉบบัอกีหลายครัง้ 
นอกจากนี้ยงัจ าเป็นตอ้งตดัหวัขอ้การวจิารณ์ในบางหวัขอ้ออกไปเนื่องจากไม่สามารถ
หาผูเ้ขยีนได ้ อนัไดแ้ก่หวัขอ้สถาปัตยกรรมและศลิปะภาพถ่ายซึง่กถ็อืไดว้่ามี
ความส าคญัส าหรบัหนงัสอื/ต าราเล่มนี้เช่นเดยีวกนั นอกจากนี้การวดัผลส าเรจ็จาก
วตัถุประสงคด์งักล่าวจ าเป็นจะตอ้งมกีารตดิตามผลภายหลงัจากหนงัสอื/ต าราไดร้บั
การเผยแพร่แลว้ดว้ย 

13.2 การศกึษาสภาวะผูร้บัในสาขาทศันศลิป์มแีนวโน้มทีช่ีไ้ดว้่า การรบัการวจิารณ์งาน
ทศันศลิป์กระจายตวัอยู่ในกลุ่มเลก็ๆถงึแมว้่าสถานภาพของทศันศลิป์ในประเทศจะมี
ความคกึคกักต็าม ทัง้นี้เนื่องจากการรบัการวจิารณ์ฯผูกตดิอยู่กบัวฒันธรรมการอ่าน 
โดยเฉพาะความสามารถในการอ่านความงานความเรยีงของผูร้บัเอง  นอกจากนี้ยงั
เกดิจากลกัษณะเฉพาะของคนในสาขาทศันศลิป์เองทีค่่อนขา้งมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง
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สงูดว้ย นอกจากนี้ผลการศกึษาสภาวะผูร้บัการวจิารณ์งานทศันศลิป์ทีไ่ดก้อ็าจยงัไม่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นการวางทศิทางกจิกรรมการวจิยัในภาคสองนี้ไดอ้ย่าง
เตม็ทีเ่ท่าใดนกัดว้ย 

13.3 การพฒันาความสามารถในการวจิารณ์แก่กลุ่มผูส้นใจนัน้เป็นภารกจิทีต่อ้งใชร้ะยะ
เวลานานในการด าเนินการจงึจะสามารถเหน็ผลชดัเจน ผูว้จิยัพบว่ากจิกรรมบาง
ลกัษณะเช่นการสมัมนา/การเสวนาการวจิารณ์นิทรรศการหรอืผลงานทศันศลิป์โดย
เชญิวทิยากรร่วมเสวนารวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องอื่นๆ ของสาขาทศันศลิป์นัน้
ประสบผลส าเรจ็เป็นอย่างดแีละสามารถสรา้งเครอืข่ายและกลุ่มคนกลุ่มเลก็ๆขึน้มาได ้
กจิกรรมดงักล่าวซึง่จดัถงึ 19 ครัง้เป็นประสบการณ์ทีเ่อือ้ใหผู้ว้จิยัสกดัทศิทางของการ
วจิารณ์ในกรอบของวงการศลิปะไทยออกมาไดช้ดัเจนพอสมควร ผูร้่วมเสวนาหลาย
คนเรยีกรอ้งใหโ้ครงการเป็นสถาบนัหรอืตวักลางในการจดักจิกรรมการวจิารณ์ลกัษณะ
นี้ขึน้ซึง่ระยะเวลาอนัจ ากดัของโครงการฯย่อมไม่สามารถท าได้ การสรา้งความ
ต่อเนื่องจากกจิกรรมของโครงการสามารถท าไดใ้นรูปขององคค์วามรูใ้นหนงัสอืทีจ่ะได้
ตพีมิพเ์ผยแพร่ต่อไปเท่านัน้ ในสว่นของการจดักจิกรรมสญัจรนบัไดว้่าเป็นการสรา้ง
เครอืขา่ยการวจิารณ์ใหเ้กดิขึน้ในวงกวา้งโดยเฉพาะในสว่นภูมภิาคกจ็ าเป็นจะตอ้ง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปเช่นเดยีวกนั และส าหรบัการสนบัสนุนการเขยีนบท
วจิารณ์ทศันศลิป์ของบุคคลทัว่ไปนัน้ ผูว้จิยัเกรงว่านักวจิารณ์หลายคนอาจไม่ไดร้บั
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลงัจบโครงการวจิยั 

13.4 การสรา้งงานวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะและสนบัสนุนใหเ้กดิการสรา้งและเผยแพร่
งานวจิารณ์นัน้จ าเป็นตอ้งสรา้งวฒันธรรมลายลกัษณ์ใหเ้กดิขึน้ ซึง่จากการด าเนินการ
ยงัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร ทัง้นี้เกดิจากปัจจยัหลายประการ นบัตัง้แต่ความ
อ่อนแอของวฒันธรรมการอ่านไปจนถงึลกัษณะของสงัคมทีไ่ม่สนใจหรอืไม่เปิดโอกาส
ใหค้นในสงัคมไดส้มัผสังานศลิปะอย่างสม ่าเสมอ ซึง่สง่ผลสบืเนื่องไปยงัสือ่ทีเ่ปิด
โอกาสพืน้ทีใ่หน้้อยดว้ย ประเดน็เรื่อง “กจิสาธารณะ” เป็นประเดน็ใหญ่ทีต่้องใช้
ระยะเวลายาวนาน กจิกรรมทีโ่ครงการไดด้ าเนินการไปทัง้หมดนัน้สามารถกระตุน้ให้
เกดิขึน้ไดใ้นเบือ้งตน้ แต่ทัง้นี้ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปจงึจะเหน็ผลชดัเจน 

 
 

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


