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บทวิเคราะหส์าขาศิลปะการละคร 
โครงการวิจยั “การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  

 
ปารชิาต ิ  จงึววิฒันาภรณ์ 

_______________________________________________________________________ 
 
1. ผลการวิจยัเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการรวมทัง้ปัญหาและอปุสรรค 

โครงการวจิยัฯก าหนดวตัถุประสงคอ์นัเป็นอุดมคตไิว ้4 ประการ ซึ่งครอบคลุมทัง้ทางดา้น
การสรา้งองคค์วามรู ้การสรา้งนักวจิารณ์ผูเ้ชีย่วชาญ การสรา้งเครอืข่ายทุกระดบั ตลอดจนการ
สรา้งเสรมิพลงัทางปัญญาและสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใหแ้ก่สงัคมไทย  

ผูว้จิยัและคณะต่างก็มคีวามมุ่งมัน่และความอุตสาหะที่จะพยายามท าให้วตัถุประสงค์ทัง้ 4 
ขอ้บรรลุผล โดยที่ตลอดระยะเวลาของการวจิยันัน้ ผู้วจิยัและผูช้่วยผูว้จิยัได้ท าการวจิยัเอกสาร 
สมัภาษณ์ ตลอดจนจดักจิกรรมทางวชิาการเช่นสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและสมัมนาเชงิวชิาการ 
และจดักิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเขยีนบทวจิารณ์ นอกจากนัน้ ยงัมกีารคดัเลอืกงานวจิารณ์
จ านวน 50 ชิ้นเพื่อน ามาบรรจุเป็นสรรนิพนธ์อกีด้วย แต่หลงัจากที่ไดด้ าเนินการมาจนถงึบดันี้ 
ผูว้จิยัพบว่า โครงการวจิยัฯนี้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในบางขอ้ได้เป็นอย่างด ีแต่บางขอ้นัน้
ยงัเป็นเรื่องทีต่้องอาศยักระบวนการขบัเคลื่อนจากปัจจยัอื่นๆในสงัคมไทยในระยะยาว และเกนิ
เลยขดีความสามารถของโครงการวจิยัฯนี้ที่จะไปสรา้งกระบวนการขบัเคลื่อนอนัยิง่ใหญ่นัน้ให้
บรรลุผลในเวลาอนัสัน้ แต่ผู้วจิยัฯกไ็ด้พยายามด าเนินการใหไ้ด้ประสทิธผิลสูงสุดเท่าทีจ่ะบรรลุ
ได ้จากวตัถุประสงค ์4 ขอ้ของโครงการฯดงันี้ 

วตัถปุระสงคข์้อ 1.1 : สร้างองคค์วามรู้ด้านการวิจารณ์ และพฒันาวิธีการในการวิจารณ์ 
1.1.1 จากการศกึษาขอ้มูลเอกสารต่างๆจากทัง้ของไทยและของต่างประเทศ ซึ่งประกอบดว้ย บท

วิจารณ์ บทรายงานวัฒนธรรม บทความวิชาการ บทความทัว่ไป บทปาฐกถาและบท
สัมภาษณ์ ท าให้ได้พบองค์ความรู้ที่น่าสนใจมากมายที่แฝงอยู่ในงานเหล่านี้  การวิจัย
เอกสารท าให้ผู้วจิยัไดต้ระหนักถงึบทบาทส าคญัที่การวจิารณ์มผีลกระทบต่อการพฒันาใน
ด้านต่างๆของสงัคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างงานศิลปะการแสดง ด้านปรชัญาความคดิ 
ด้านการเมืองการปกครอง และด้านสังคม ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดส านึกทาง
จรยิธรรมส าหรบัคนในสงัคม ข้อมูลเอกสารที่กล่าวมานี้ บางส่วนนัน้เป็นหลกัฐานเชิงลาย
ลกัษณ์ที่มคีุณูปการขา้มกาลเวลา ขา้มถิน่ที่ องค์ความรูท้ี่ปรากฏอยู่ในหลกัฐานเหล่านี้ ท า
ใหเ้กดิส านึกในคุณค่าของการวจิารณ์ในฐานะทีเ่ป็น “พลงัทางปัญญา” ใหก้บัสงัคม 
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1.1.2 การสมัภาษณ์นักวิจารณ์ นักวชิาการ และผู้สร้างงาน เป็นการขยายมุมมองในเรื่องของ
พัฒนาการของการวิจารณ์ ตัง้แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของ
วฒันธรรมในการวจิารณ์ ที่ปัจจุบนัยงัคงเน้นการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ ซึ่งเป็นวฒันธรรมที่
เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้สร้างงานและในสถาบนัการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิที่ว่าการ
วจิารณ์ที่เริม่จากปฏิสมัพนัธ์แบบ “มนุษย์สมัผสัมนุษย์” นัน้เป็นส่วนส าคญัของการสร้าง
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ ส่วนการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์นัน้ ยงัคงเป็นวฒันธรรมที่ก าลงั
อยู่ในขัน้พัฒนาให้เป็นที่ยอมรบัได้มากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยเวลาและกระบวนการที่
ต่อเนื่อง ในระบบการศกึษา ระบบการสื่อสารมวลชน และระบบการบรหิารจดัการการละคร  
ผลการวจิยัยงัให้องค์ความรู้เกี่ยวกบัการพฒันาวธิกีารวจิารณ์ โดยชี้ให้เห็นว่า นักวจิารณ์
ควรจะแสวงหาวธิกีารวจิารณ์ที่เป็นตวัของตวัเอง และมคีวามจ าเป็นที่จะต้องพฒันาตวัเอง
อยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนัน้มโนธรรมหรอืความภกัดตี่ออาชพี “นกัวจิารณ์” กจ็ะตกต ่าลง 

1.1.3 การจดัท าสรรนิพนธ์และบทวเิคราะห์ 50 บทนัน้ คณะผูว้จิยัต้องประสบกบัปัญหาต่างๆที่มี
อยู่ในการคดัเลอืกงานวจิารณ์ทีจ่ะน ามาบรรจุไวใ้นสรรนิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาด
แคลนผลงานวจิารณ์ที่มีคุณภาพจากจ านวนนักวจิารณ์ที่หลากหลายพอ  การขาดแคลน
พื้นที่ของสิง่พมิพ์ที่จะเอื้อต่องานวจิารณ์ ตลอดจนการขาดช่วงของการผลติงานวจิารณ์ที่
ต่อเนื่องของนักวิจารณ์บางคน   การพบปัญหาเหล่านี้น าไปสู่การตัง้ค าถามที่เกี่ ยวกับ
สาเหตุของปัญหา ซึ่งการวจิยัในครัง้นี้พบว่าปัญหาต่างๆนัน้เกดิจากปัจจยัหลายดา้น (ซึ่งจะ
ไดม้กีารอธบิายในล าดบัต่อไป) จากปัญหาดงักล่าว ท าใหส้าขาการละครจ าเป็นต้องแสวงหา
งานวจิารณ์เพิ่มเติมจากต่างประเทศ การได้ศึกษางานของต่างประเทศนัน้ นับว่าเป็นสิ่ง
ส าคญัมากส าหรบัการท าความเข้าใจกบัลกัษณะอนัหลากหลายของกลวธิใีนการเขยีนบท
วจิารณ์ ตลอดจนบทบาทมากมายทีน่ักวจิารณ์มตี่อวงการศลิปะและต่อสงัคม บทสมัภาษณ์
นักวจิารณ์ต่างประเทศเป็นภาพสะท้อนอย่างดีถึงวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ที่ปรากฏใน
สงัคมประชาธปิไตยยุคทุนนิยม ซึ่งเป็นกระแสโลกอนัก่อให้เกดิงานศลิปะในแนว Popular 
Art บทบาทมหาศาลทีส่ ือ่ต่างๆมตี่อการสรา้งงานละคร บทบาทเหล่านี้มทีัง้คุณและโทษและ
มผีลมากต่อผู้สรา้งงาน การศกึษางานของต่างประเทศจงึเป็นการช่วยให้ผู้วจิยัได้ตระหนัก
ถงึขอบเขตอนัไพศาลและทศิทางในการพฒันาการวจิารณ์ไปสูจุ่ดอุดมคต ิเป็นการขยายโลก
ทศัน์และมุมมองอนัเกี่ยวข้องกบับทวจิารณ์และบทบาทของบทวจิารณ์ ซึ่งล้วนแต่ช่วยให้
เกดิความเขา้ใจในจุดเด่น จุดดอ้ยและทศิทางของการพฒันาการวจิารณ์ของไทยไดด้ขีึน้   

1.1.4 การสมัมนาเชงิวชิาการ การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และการประชุมย่อยระหว่าง 4 สาขา การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างสาขา ท าให้เกิดการปะทะสังสรรค์ระหว่างนักวิจารณ์ นักวิชาการ 
ผูส้รา้งงาน และผู้สนใจ เป็นการเสรมิความเขา้ใจในดา้นองค์ความรูแ้ละพฒันาการของการ
วจิารณ์ใหเ้ท่าทนักบัยุคสมยั  แสวงหาค าตอบและขยายมุมมองใหร้อบดา้นมากขึน้  
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กล่าวโดยสรุปแล้ว กิจกรรมทัง้หลายที่กล่าวมานี้  ประกอบกับการใช้ฐานข้อมูลทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถเป็นหลกัฐานทีช่ี้ไดว้่า การวจิารณ์นัน้เป็นสิง่ทีส่ามารถท าใหเ้กดิองคค์วามรู้
ทีน่่าสนใจมากมายในเรื่องต่อไปนี้คอื 
1.ประวตัแิละพฒันาการของการวจิารณ์ละคร 
2. กลวธิใีนการวจิารณ์   
3. การผลติและผลกระทบของละครบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่กีย่วกบัเงือ่นไขการสรา้งงานการ

เสพงานและพฤตกิรรมในการชมละครของผูช้ม 
4. วธิคีดิ ความเชื่อ ปรชัญา เหตุการณ์ร่วมสมยั  ขนบการแสดง รวมทัง้ทฤษฎกีารละคร 
5. ระเบยีบวธิ ีแนวคดิ การขยายมโนทศัน์ การเชื่อมโยงองคค์วามรูต้่างๆในการวจิารณ์  
6. คุณสมบตัแิละจรรยาบรรณของนกัวจิารณ์ 
7. การปรบัใชท้ฤษฎจีากสาขาอื่นๆเช่น ทฤษฎใีนการวจิารณ์วรรณคด ีศลิปะ ดนตรแีละภาพยนตร ์ 

ประเดน็ทัง้หมดทีย่กมาในขา้งตน้น้ี จะไดร้บัการขยายความเพิม่เตมิ ในหวัขอ้ที ่2 ถงึ 12 
วตัถปุระสงคข์้อ 1.2 : สร้างความเช่ียวชาญในการวิจารณ์ให้แก่กลุ่มต่างๆ 

สบืเนื่องจากปัจจยัแวดล้อมหลายประการอนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการวจิยัฯ 
เช่น ความสนใจของสื่อมวลชนต่อการให้ความส าคญัและพื้นที่ส าหรบัการวจิารณ์ ปรมิาณและ
คุณภาพของผลงานละครเวท ีการขาดแคลนผลตอบแทนอนัเป็นรปูธรรมในการเขยีนบทวิจารณ์ 
ฯลฯ จงึยงัไม่อาจสรุปไดว้่าโครงการวจิยัน้ีสามารถสรา้งความเชีย่วชาญใหแ้ก่กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะ
เป็น นักวชิาการ นักวจิารณ์ สื่อมวลชน หรอื นิสตินักศกึษา แมว้่าในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
แต่ละครัง้ จะมีผู้ที่ให้ความสนใจอยู่มากก็ตาม แต่พวกเขากลับไม่ค่อยมีผลงานที่ ได้รบัการ
ตพีมิพ์อย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้โอกาสที่บทวจิารณ์ของพวกเขาจะได้รบัการตพีมิพ์ก็มน้ีอย จงึยงั
ไม่อาจพูดไดว้่า โครงการวจิยัฯได้สรา้งนักวจิารณ์หน้าใหม่ที่เขยีนบทวจิารณ์อย่างต่อเนื่อง ผล
จากการสร้างความเชี่ยวชาญในโครงการวจิยัฯนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการติดตามอีกหลายปี 
กลุ่มที่ให้ความสนใจต่อสมัมนาเชิงปฏิบตัิการมากที่สุดคอืกลุ่มนิสตินักศึกษา ซึ่งมกีารส่งบท
วจิารณ์เขา้ประกวดในการประชุมประจ าปี 2543 และมผีูไ้ดร้บัรางวลัคอื  พรวภิา วฒันรชันากูล, 
ศศธิร เหลอืงจนิดา และ มารสิา พนัธรกัษ์ราชเดช  ซึ่งสองท่านแรกไดม้กีารตพีมิพบ์ทวจิารณ์ใน
เวลาต่อมา นอกจากนี้ การที่ผู้วจิยัได้น าสรรนิพนธ์ไปทดลองสอนในระดบัอุดมศกึษาเป็นครัง้
แรก เมื่อปีการศกึษา 2543 นัน้ ท าให้เกดิความตื่นตวัในเรื่องการวจิารณ์อยู่บ้าง และ ส่งผลให ้
นางสาวกญัญารตัน์ พมิพ์สวสัดิ ์เกดิความสนใจส่วนบุคคล เสนอหวัขอ้การท าศลิปะการแสดง
นิพนธ์ในปีต่อมา ในหวัข้อ “ การศึกษาการเขยีนบทวจิารณ์ละครเวทีของ เจตนา นาควชัระ , 
มณฑนา ยอดจกัร และ อนุสรณ์ อุณโณ” (ขณะนี้อยู่ระหว่างการเริม่ต้นศกึษา) ซึ่งนับว่าเป็นครัง้
แรกทีม่กีารเสนอหวัขอ้ศลิปนิพนธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์ 
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วตัถปุระสงค์ข้อ 1.3 : สร้างเครือข่ายระหว่างผู้วิจารณ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ และมหาชนผู้รกั
งานศิลปะ  

การสรา้งเครอืข่ายนัน้เกดิขึ้นในระดบับุคคล โดยมอีาจารย์และผู้สนใจบางกลุ่มที่เขา้ร่วม
สัมมนาเชิงวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยตลอด อีกทัง้ยังให้ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะทีส่รา้งสรรคก์บัโครงการวจิยัฯ การประชุมเสวนานักวจิารณ์ละครเวท ี11 คน เมื่อ
วนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2543 นัน้ก็นับว่าเป็นจุดเริม่ต้นที่ดขีองการสร้างเครอืข่ายนักวจิารณ์ ซึ่ง
ทุกคนต่างกเ็หน็พอ้งกนัในขอ้จ ากดัต่างๆของสภาพสงัคมปัจจุบนั ตลอดจนการขาดแคลนการ
สนับสนุนทีจ่รงิจงัจากภาครฐั ท าให้การวจิารณ์ละครเวทเีป็นเรื่องทีเ่กดิขึ้นด้วยใจรกั แต่ยงัไม่
สามารถยดึเป็นอาชพีได้อย่างแท้จรงิ สิง่ที่เป็นที่เรยีกร้องมากที่สุดจากกลุ่มผู้เขา้ร่วมสมัมนา
ต่างๆ รวมทัง้อาจารยแ์ละนกัศกึษา คอืหนงัสอื ต าราตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานถงึขัน้สงู ซึง่ยงัเป็นทีข่าด
แคลนเป็นอย่างยิง่ นอกจากนี้ การทีม่กีารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารร่วมกบักลุ่มละครพระจนัทร์
เสีย้วนัน้ ท าใหเ้กดิเครอืขา่ยในกลุ่มผูส้รา้งสรรคง์านกบัผูส้นใจงานวจิารณ์และผูส้นใจละครเวท ี
และมกีารเรยีกร้องให้จดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในท านองเดยีวกนันี้บ่อยๆ มขีอ้เสนอแนะ
ส าหรบักระบวนการสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ไวอ้ย่างหลากหลาย ซึง่ลว้นเป็นเรื่องทีต่้อง
กระท าโดยต่อเนื่องและใชเ้วลามากมาย อย่างไรกด็ ีขอ้เสนอแนะเหล่านัน้ ลว้นมคี่าส าหรบัทศิ
ทางการพฒันาการวจิารณ์ในอนาคต อย่างน้อยทีสุ่ด การสรา้งเครอืขา่ยเลก็ๆทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้นี้  
ท าให้เกดิทศันคตแิละความเขา้ใจอนัดตี่อเรื่องของการวจิารณ์ จงึได้มกีารเรยีกร้องให้จดัเป็น
กจิกรรมประจ าเชงิวฒันธรรม ผูว้จิยัพบว่า การมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลนัน้เป็นการลด
ช่องว่าง เสรมิความเข้าใจระหว่างกัน และสามารถน าไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาที่
สรา้งสรรคไ์ดใ้นอนาคต 

วตัถปุระสงคข์้อ 1.4 : ใช้การวิจารณ์ศิลปะในการเสริมสร้าง พลงัทางปัญญา และ วฒันธรรม
แห่งการวิจารณ์ให้ แก่สงัคมร่วมสมยัของไทย 

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดท าสรรนิพนธ์และจากการ
สัมภาษณ์ท าให้เกิดข้อสรุปว่า การวิจารณ์โดยมุขปาฐะจากผู้ก ากับการแสดงหรือจากผู้
สงัเกตการณ์ในกระบวนการสรา้งผลงานละครเวทนีัน้เป็นวฒันธรรมของการสรา้งงานละครเวที
อยู่แล้ว ผู้สร้างงานทุกคนลว้นเหน็คุณค่าของการวจิารณ์แบบมุขปาฐะในฐานะพลงัทางปัญญา
ให้กบัการสรา้งสรรค์งาน และเมื่อผลงานได้ถูกน าเสนอต่อสาธารณะและมกีารวจิารณ์เชิงลาย
ลกัษณ์เกิดขึ้นนัน้  บทวจิารณ์ที่ผ่านการกลัน่กรองทางความคดิ และมวีธิกีารน าเสนอที่ด ีคอื
ตัวแทนของพลังทางปัญญา (แต่ในทางตรงกันข้ามบทวิจารณ์ที่ไม่ได้กระตุ้นหรือน าเสนอ
ความคิดที่เป็นพลังทางปัญญา ก็อาจจะท าหน้าที่เป็นเพียงรายงานวฒันธรรม หรอืเป็นการ
ระบายความรูส้กึตาม อตัวสิยัของผูเ้ขยีน) หลกัฐานลายลกัษณ์ที่ปรากฏในฐานะบทวจิารณ์นัน้ 
เป็นหลักฐานที่ท าให้การวิจารณ์ละครเวทีเป็นมากกว่าการวิจารณ์องค์ประกอบทางศิลปะ   
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เนื่องจากผูว้จิารณ์อาจจะสอดแทรกความคดิต่างๆผ่านบทวจิารณ์ของตน เช่นการวจิารณ์บรบิท
ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบังานศลิปะ การวจิารณ์บทบาทของสถาบนัที่มสี่วนรบัผดิชอบต่อการสร้าง
งานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ การให้ขอ้เสนอแนะและชี้ทางอนัเป็นอุดมคตใิห้กบัสถาบนั ผูส้รา้ง
งานและสงัคม  ซึ่งหลกัฐานเชิงลายลกัษณ์ที่เขม้ขน้ด้วยความคดิและการแสดงออกทางภาษา
เหล่านี้ ได้สะท้อนให้เหน็ถึงพลงัทางปัญญาที่มอียู่ในตวัเองแม้กาลเวลาจะเปลีย่นแปลงไป แต่
งานวจิารณ์บางชิ้นก็ยงัคงมคีวามทรงคุณค่าข้ามกาลเวลา สถานที่และยุคสมยัได้ คงเป็นการ
ยากทีจ่ะวดัผลกระทบของการวจิารณ์ต่อสงัคมโดยรวม แต่จากหลกัฐานทีป่รากฏและขอ้มูลจาก
การสมัภาษณ์ จึงพอจะสรุปได้ว่า งานเขยีนแต่ละชิ้นจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีผู้อ่าน ดงันัน้การ
ปรากฏบทวิจารณ์ที่ต่อเนื่ องมากขึ้นหลายเท่าตัวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ(เมื่อเทียบกับยุค
สมยัก่อนๆ) ปรากฏการณ์ของการเปิดวชิาการวจิารณ์ละครเวทใีนสถาบนัการศกึษา ตลอดจน
การจดัประกวดบทวจิารณ์ก็ด ีน่าจะเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า การวจิารณ์มคีุณค่ามากพอที่จะเป็น
พลงัทางปัญญาให้กบัสงัคมร่วมสมยัได้ ด้วยบทวจิารณ์บางชิ้นได้ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของละคร
เวทใีนการเป็นเครื่องมอืส าคญัในการแสดงพลงัทางความคดิทีม่สีาระ บทวจิารณ์บางชิ้นกระตุ้น
สตปัิญญาและปลุกเรา้วจิารณญาณแก่ผูส้รา้ง ผูเ้สพและผู้อ่าน  ตลอดจนสามารถชี้ใหเ้หน็ถงึสิง่
ที่คนทัว่ไปอาจจะมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการสร้างงาน หรอื ให้แง่คิดในเรื่อง
จติส านึก ไปจนถงึการสรา้งสงัคมอนัเป็นอุดมคต ิ  
 นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนี้ คณะผู้วจิยัยงัมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิวฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์ดว้ยตวัเองดว้ยการเขยีนบทวจิารณ์ซึ่งไดร้บัการเผยแพร่ในสิง่พมิพต์่างๆ และมสีว่นร่วม
ในการเป็นวทิยากรอนัเกีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์และพฒันาการของการวจิารณ์ในเวทเีสวนาต่างๆ 
และยงัน าความรู้ต่างๆที่ได้รบัจากการท าวจิยัไปใช้ในการเรยีนการสอนวชิาวจิารณ์ละครและ
วชิาอื่นๆในมหาวทิยาลยัทีต่นสอนอยู่ดว้ย   

ส่วนการเสริมสร้างวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์นั้น ผู้วิจยัพบว่าจ าเป็นต้องพึ่งพา 
“กระบวนการ” หลายๆด้านอนัจะน าไปสู่วฒันธรรมแห่งการวิจารณ์ได้ แต่คงไม่สามารถ
สัมฤทธ์ิผลได้ภายในเวลาอันจ ากัดของโครงการวิจยัน้ี อย่างไรก็ดี โครงการวิจยัฯได้
พยายามน าเสนอรูปแบบทดลองในการสร้าง “กระบวนการ” ในรูปแบบของสัมมนาเชิง
ปฏบิตัิการ อนัจะน าไปสู่ส านึกในเรื่องของการวจิารณ์ได้ แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ผู้วิจยัยอมรบัว่า 
การสร้างวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์นั้น เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นต้องมี “กระบวนการ” ท่ี
ยาวนานต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกับบริบทอ่ืนๆทางสังคมด้วย เช่น ระบบการศึกษา 
บรรยากาศทางการเมอืง เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ความพรอ้มในแง่ของพืน้ฐานความรู ้
ความเขา้ใจ พื้นฐานด้านการอ่าน การกลัน่กรองและการใช้วจิารณญาณของคนในสงัคม  และ
การมผีูผ้ลติ มพีืน้ทีก่ารตพีมิพ ์และการมผีูบ้รโิภคดว้ย  
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ดงันัน้ ผลการวิจัยจึงไม่อาจชี้ชดัได้ว่าสมัฤทธิผ์ลในการเสริมสร้างพลังทางปัญญาและ
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์แก่สงัคมร่วมสมยัโดยรวม แต่การที่โครงการวจิยัฯนี้มีการประชุม
สม ่าเสมอทุก 2 สปัดาห์ ระหว่างหวัหน้าโครงการ นักวจิยั ผูร้่วมวจิยั และผูช้่วยผูว้จิยัจากทัง้ 4 
สาขา และยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะสาขาเป็นประจ านั ้น ตลอดจนการศึกษาการ
ประเมนิผลจากการจดัสมัมนาทัง้เชงิวชิาการและเชงิปฏบิตักิารมากมายหลายครัง้นัน้ ได้ท าให้
เกิดการปะทะสังสรรค์ทางปัญญา การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ จึงพูดได้ว่า 
โครงการวิจยัฯน้ี ได้สร้าง “ต้นแบบ” หรือ “รปูแบบ” ของการปะทะสงัสรรคท์างปัญญาท่ี
ต่อเน่ืองและเกิดวฒันธรรมของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรทัง้ในสาขาและข้าม
สาขา จึงเป็นการสร้างพลงัทางปัญญาและส่งเสริมการมีวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์ท่ีเป็น
รปูธรรม แม้จะไม่ใช่ของกลุ่มทีเ่ป็นมหาชน แต่ก็เป็นรูปธรรมทีช่ดัเจนส าหรบักลุ่มบุคคลที่ได้มี
สว่นร่วมในกจิกรรมดงักล่าว  

 
2. รายงาน(ย่อ)กิจกรรมต่างๆแยกตามประเภท 
(หมายเหตุ รายละเอยีดของการวเิคราะหก์จิกรรมทุกประเภทอยู่ในขอ้ 3) 
2.1 การวจิยัเอกสาร 
ในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 4 ม.ค.2542 – 31 กรกฎาคม 2544 สาขาการละครได้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซึ่งอยู่ในช่วง ปี พ.ศ. 2469 – 2544 (75 ปี) เป็นเอกสารรวมทัง้สิ้น 2,276 รายการ โดยค้นจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ในส่วนของประเทศไทย แหล่งข้อมูลได้แก่ อาทิ สาส์นสมเด็จ (2476-2486), 
หนังสือพิมพ์ข่าวไทยเขษม (2469-2471),ไทยใหม่(2469-2471) , ปารโมทย์นคร (2469), เทพ
บนัเทิง (2469) และปราโมทยส์มยั (2469), เอกสารราชการ(กรมศลิปากร กระทรวงศกึษาธกิาร) 
(2482-2486), หนังสือพิมพ์ต่างๆ ได้แก่  สยามนิกร (2468-2491, 2505-2508), ไทยราษฎร ์
(2484), ไทยใหม่  (2486-2488), สยามสมัยรายสัปดาห์  (2493-2497), พิมพ์ไทย  (2505), 
ประชาชาติรายวนั (2517), เอกลกัษณ์ไทย (2520), มติชน (รายวนั) (2531), ผู้จดัการรายวนั 
(2536 - 2544),กรุงเทพฯธุรกิจ (2536 - 2544), บ่าง (2541),มรดกใหม่ (2542-2543),  The 
Nation (ค.ศ. 1985 –2001), Bangkok Post (ค.ศ. 1995 – 2001) และวารสารต่างๆ อาท ิวารสาร
สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์ (2502 – 2543), ภาษาและหนังสือ (2506, 2516-2517), ประชาชาติ
รายสัปดาห์  (2517), จตุ รัส  (2518-19), โลกห นั ง สือ  (2520), วารสารอักษรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2518, 2524), อกัษรศาสตรพิ์จารณ์ (2516-2518), วารสารศิลปกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2542-2543), สงัคมศาสตรป์ริทรรศน์(2518-2519), 
Hi-Class (2527 - 2540), บานไม่รู้โรย (2528-2530), อาทิตย์วิวัฒน์ (2528), ถนนหนังสือ 
(2529 –2534), ปาจารยสาร  (2530, 2542-2544), ศิลปวัฒนธรรม  (2530-2544), The Boy 
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(2535 - 2540),รมย์ (2537-2539), The Earth 2000 (2537-2538), มติชนสุดสัปดาห์ (2535 - 
2543), เนชัน่สุดสปัดาห์ (2538 - 2544), Trendy Man (2540 - 2541), GM (2541), WC (2544) 
นอกจากนี้  ยังได้ค้นคว้าเพิ่มเติมในข้อมูลของต่างประเทศ อาทิ วารสาร The Times Literary 
Supplement (ค .ศ .1999-2001) ,  American Theatre ( ค .ศ .1998-2000) , Plays and Players 
(ค .ศ .1975) , Plays International (ค .ศ .1999) , Theatre First (ค .ศ .1998-1999) , Theatre 
Records (ค.ศ.1996), The Arts Magazine (ค.ศ.2000), และวารสารวชิาการเช่น Theatre (ค.ศ.
1999-2000) , TDR (The Drama Review)  ( ค .ศ .1989, 2000-2001) , Meanjin ( ค .ศ .1994) , 
Manusya (ค.ศ.1999) รวมทัง้หนังสือที่รวมเล่มบทความวชิาการหรอืบทวิจารณ์ เช่น Hot Seat 
(ค.ศ.1985 –1994), Cultural Calisthenics (ค.ศ.1994 –1998), Free Admission (ค.ศ.1990 – 
1993) และ Shakespeare in the Theatre (ค.ศ.1700 -1996) และวิทยานิพนธอ์กีจ านวนหน่ึง 
 
สรุปจ านวนรายการตามประเภทของขอ้มลูไดด้งันี้ 
บทความประชาสมัพนัธ ์(Pre-view)   250 รายการ 
บทวจิารณ์       968 รายการ 
บทความวชิาการ      74 รายการ 
บทความทัว่ไป (ขา่วสาร ความรูด้า้นการละคร)  807 รายการ 
บทสมัภาษณ์จากวารสารต่างๆ    8 รายการ 
วทิยานิพนธ ์(เกีย่วกบันาฏศลิป์และการละคร)  38 รายการ 
หนงัสอืและวารสารต่างประเทศ    102 รายการ 
ทัง้หมดน้ี ไดล้ าดบัไวใ้นบรรณานุกรม(สาขาการละคร)    2247     รายการ 
เอกสารจากหอจดหมายเหตุ     29 รายการ 
รวมเอกสารทัง้สิน้             2276 รายการ 
 
 
2.2 การสมัภาษณ์ ไดส้มัภาษณ์ผูรู้ช้าวไทย 26 คน,ชาวญีปุ่่ น 8 คน, ชาวมาเลเซยี 1 คน 
รวมเป็น 35 คน ดงันี้ 
1.  กอบกุล  องิคุทานนท ์(นกัวชิาการ/นกัวจิารณ์) (16 เมษายน 2542) 
2.  กติตศิกัดิ ์ สุวรรณโภคนิ (นกัวจิารณ์) (26 กนัยายน 2542) 
3. ค ารณ  คุณะดลิก (นกัการละคร/ศลิปิน) (7 มนีาคม 2542) 
4. จาตุรงค ์ มนตรศีาสตร ์(นกัวชิาการ/นาฏศลิปิน) (30 มนีาคม 2543) 
5.  จริพร  วทิยศกัดิพ์นัธ ์(นกัวชิาการ/ศลิปิน/นกัสือ่สารมวลชน) (9 ธนัวาคม 2543) 
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6. ชนประคลัภ ์ จนัทรเ์รอืง (นกัการละคร/ศลิปิน) (18 สงิหาคม 2542) 
7. ดารกา  วงษ์ศริ ิ (นกัเขยีนบทละคร) (2 พฤษภาคม 2543) 
8. นพมาส  แววหงส ์(นกัวชิาการ/ศลิปิน/นกัวจิารณ์) (26 กรกฎาคม 2542) 
9. นิมติร  พพิธิกุล (ศลิปิน) (19 เมษายน 2544) 
10.บญัชา  สุวรรณานนท ์(ศลิปิน)  (7 มถิุนายน 2543) 
11.ปนดัดา  เลศิล ้าอ าไพ (นกัการละคร/นกัสือ่สารมวลชน) (30 สงิหาคม 2542) 
12.ประดษิฐ ์ ประสาททอง (ศลิปิน) (27 มถิุนายน 2542) 
13.ปวติร  มหาสารนินัท ์(นกัวชิาการ/นกัวจิารณ์/นกัการละคร) (29 มถิุนายน 2542) 
14. พรรณศกัดิ ์ สุข ี(นกัวชิาการ/นกัวจิารณ์/นกัการละคร) (27 พฤษภาคม 2542) 
15. เพญ็ศร ี เผ่าเหลอืงทอง (นกัการละคร/นกัสือ่สารมวลชน) (18 สงิหาคม 2542) 
16. ภทัราวด ี มชีธูน (นกัแสดงและผูก้ ากบัการแสดง) (28 เมษายน 2544) 
17. รศัม ี เผ่าเหลอืงทอง (นกัวชิาการ/นกัวจิารณ์/นกัการละคร) (26 เมษายน 2544) 
18. ลดัดา  สารตายน (ศลิปิน) (10 กรกฎาคม 2542) 
19. สดใส  พนัธุมโกมล (นกัวชิาการ/นกัการละคร) (20 กุมภาพนัธ ์2544) 
20. สนัต ิ จติระจนิดา (ศลิปิน/นกัการละคร) (29 มถิุนายน 2542) 
21. สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี(นกัเขยีน/นกัวจิารณ์/นกัการละคร) (31 กรกฎาคม 2542) 
22. สุรพล  วรุิฬหร์กัษ์ (นกัวชิาการ/นาฏศลิปิน/นกัการละคร) (16 มถิุนายน 2542) 
23. สุวรรณด ี จกัราวรวุธ (ผูก้ ากบัการแสดง) (2 พฤษภาคม 2543) 
24.และ 25. สุวฒัน์  วรดิลก และ เพ็ญศร ี พุ่มชูศร ี(รายการ “ประวตัิศาสตร์บอกเล่า” ชุดสบืสาน

ต านานละครเพลง, คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาฯ) 
26. อรชุมา  ยุทธวงศ ์(นกัวชิาการ/นกัการละคร) (3 กนัยายน 2543) 
สมัมนากลุ่มนกัวจิารณ์ในประเทศไทย ณ รา้น Hemlock, ท่าพระอาทติย,์ กรุงเทพฯ (11 กุมภาพนัธ ์
2543) โดยมีนักวิจารณ์ เข้าร่วมเสวนาทัง้หมด 7 ท่านคือ ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ ,  ปวิตร           
มหาสารนิันทน์,  นันทขว้าง สิรสุนทร,  ฉัตรชยั จนัทร์ศรี,  เกรียงศักดิ ์เตชะเกรียงไกร,  ภัทร     
ด่านอุตรา,  ยุทธศกัดิ ์จุมพลเสถยีร  
นักวิจารณ์ชาวญ่ีปุ่ น 8 คน 
1. Ataka, Rosako (Toho University) (25 November 2000) 
2. Nakayama, Kaori (Toho University) (13 November 2000) 
3. Kata, Masaru (Tamagawa University) (19 November 2000) 
4. Kusuhara, Tomoko (Keio University) (24 November 2000) 
5. Minamoto, Goro (Japan Women’s University) (22 November 2000) 
6. Norizuki, Toshihiko (Tamagawa University) (7 November 2000) 
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7. Uchino, Tadashi (Tokyo University) (14 November 2000) 
8. Mori, Mitsuya (Seizo University) (16 November 2000) 
นักวิจารณ์ชาวมาเลเซีย 1 คน 
Zulikifi, Mohammad (26 November 1999) 
 
2.3 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร รวม 3 ครัง้ ดงันี้ 
ครัง้ท่ี วนัท่ี หวัข้อสมัมนา 
1 5-7 ม.ีค. 2542 การวจิารณ์ละครเวท ี: “คอืผูอ้ภวิฒัน์ 2475” 
2 4 ม.ีค. 2543 การวจิารณ์ละครเวท ี: “สามสาวสนัดานเสยี” 
3. 5-6 เม.ย. 2544 การวจิารณ์ละครเวท ี(มุมมองจากเยอรมนั) 
2.4 การประชุมใหญ่ประจ าปี รวม 3 ครัง้ 

ครัง้ที ่1 การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2542 วนัที่ 5-7 พฤศจิกายน 2542 ณ มหาวทิยาลัย                        
ศลิปากร วทิยาเขตสนามจนัทร ์นครปฐม 
ครัง้ที ่2 การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2543  
- ภาคปฏบิตักิาร วนัที ่18 – 20 พฤศจกิายน 2543 ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
- ภาควชิาการ วนัที ่9-10 ธนัวาคม 2543 ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตท่าพระ 
ครัง้ที ่ 3 การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2544 วนัที ่ 1-2 ธนัวาคม 2544 ณ มหาวทิยาลยั                        
ศลิปากร วทิยาเขตสนามจนัทร ์นครปฐม 

 
2.5 การสรา้งเครอืขา่ย 

เนื่องจากการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารสาขาการละครนัน้มกัจะเน้นให้ผู้เขา้ร่วมสมัมนาฝึก
เขยีนบทวจิารณ์ แต่ผู้ที่ประสงค์จะเขา้ร่วมสมัมนานัน้ ส่วนใหญ่ไม่มคีวามคาดหวงัว่าจะต้องลงมอื
เขยีนบทวจิารณ์แต่เหตุผลหลกัที่สนใจจะเข้าร่วมสมัมนานัน้ ก็เพื่อที่จะมาเรยีนรู้จากผู้รู้ ต้องการ
ความรูว้ชิาการหรอืเทคนิควธิใีนการวจิารณ์ ดงันัน้ การต้องท า “การบา้น” ระหว่างการสมัมนานัน้จงึ
ท าใหจ้ านวนผู้ทีส่มคัรใจเขา้ร่วมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในแต่ละครัง้จงึอยู่ในวงทีจ่ ากดั (ระหว่าง 20–
35 คนเท่านัน้) อย่างไรก็ด ีผู้ที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของโครงการวจิยัฯสามารถแบ่งได้เป็น 3 
กลุ่มหลกัคอื นิสตินักศึกษา นักวชิาการ/ครู/อาจารย์ ผู้ที่ท างานด้านละคร การสร้างเครอืข่ายนัน้
สามารถกระท าไดใ้นระดบับุคคลเป็นบางคน และในระดบักลุ่มบุคคลเช่นกลุ่มละครเป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี หวัหน้าโครงการและผู้วจิยัสาขาการละคร ได้รบัเชิญจากคุณ นิมติ พิพิธกุล    
(ผู้ก ากบัการแสดงเรื่อง “คอืผู้อภิวฒัน์ 2475”) ให้ไปร่วมเสวนาในหวัข้อ “หนทางสู่วฒันธรรมแห่ง
การวจิารณ์”  ในงาน Fringe Festival ณ ภทัราวดเีธยีเตอร ์ เดอืน พฤศจกิายน 2543 
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2.6 การจดัท าสรรนิพนธ ์
ถงึแมว้่า สาขาการละครไดท้ดลองน าสรรนิพนธ์บางส่วนไปเสนอใหท้ี่ประชุมในการประชุม

ประจ าปีที ่2 (2543) และปรากฏว่าผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาส่วนใหญ่สนใจงานสรรนิพนธเ์ป็นอย่างยิง่ และมี
นักวชิาการบางท่านต้องการให้สรรนิพนธ์นัน้ ท าหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นแหล่ง รวมของบท
วจิารณ์ทีเ่ขยีนได้อย่างมคีุณภาพและแสดงพลงัทางปัญญา โดยมผีูเ้สนอว่าสรรนิพนธ์ควรท าหน้าที่
ประหนึ่งแผนทีข่องววิฒันาการดา้นการวจิารณ์ของประเทศไทยดว้ย(เพือ่ทีจ่ะสะทอ้น”ภาพจรงิ” ของ
พฒันาการของการวจิารณ์ละครในลกัษณะไทยๆ โดยไม่ต้องอิงกบักติกาของตะวนัตก) แต่การ
สร้าง “ภาพจริง” ชนิดน้ีให้เป็นสรรนิพนธ์กบัการสร้าง “แบบอย่าง” ของบทวิจารณ์ท่ีเป็น
พลงัทางปัญญา ตาม “แนวทาง” ท่ีถกูก าหนดไว้ในโครงการวิจยัฯ เป็นวิธีการคดัเลือกคนละ
แบบ ความจรงิขอ้เสนอของผูเ้ขา้ร่วมประชุมประจ าปีนัน้ เป็นขอ้เสนอทีน่่ารบัฟังเป็นอย่างยิง่ เพราะ
น่าจะก่อให้เกดิประโยชน์ในแง่ของการมองเรื่องการวจิารณ์ของไทยอย่างมมีติทิี่สมัพนัธ์กบับรบิท
ดา้นอื่นๆในสงัคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นบรบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ฯลฯ แต่เนื่องจากขอ้เสนอ
นี้ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์หลกัของการวจิยั และจะเป็นการเปลี่ยนทศิทางในการท างานวจิัยชิ้นนี้ไป
โดยสิน้เชงิ ดงันัน้การทีจ่ะคาดหวงัใหโ้ครงการวจิยันี้เชื่อมโยงบทวจิารณ์ทุกยุคสมยัใหเ้ขา้กบับรบิท
ในทุกด้านโดยละเอียดและสมบูรณ์แบบนั ้น อาจจะเป็นการคาดหวังที่เกินเลยขอบเขตของ
โครงการวจิยัฯนี้มากเกนิไป ผูว้จิยัจงึจ าเป็นต้องใชว้จิารณญาณว่าจะสามารถปฏบิตัิตามขอ้เรยีกรอ้ง
นี้ได้ในขอบเขตมากน้อยแค่ไหนเพยีงไร  อย่างไรก็ด ีสาขาการละครได้แก้ปัญหาน้ีด้วยการท่ี
พยายามแสวงหาบทวิจารณ์ท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกบัทัง้สองแบบให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
หาได้ อีกทัง้ยงัพยายามวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทัง้สองทางให้มากท่ีสุดด้วยเช่นเดียวกนั ใน
ขณะเดียวกนักพ็ยายามจะวิเคราะห์ในแง่ของประวติัศาสตรข์องการวิจารณ์ละครในประเทศ
ไทยให้เช่ือมโยงกับบริบททางสังคมตามสมควร ในหัวข้อท่ีเป็นการวิจัยเอกสาร (ดู
รายละเอียด ข้อ3.1) 

ในขณะที่คณะผู้วิจยัได้พยายามคดัเลือกผลงานวิจารณ์จากข้อมูลปฐมภูมิที่เขียนขึ้นใน
ประเทศไทยตาม “แนวทางในการคดัเลอืกบทวจิารณ์ส าหรบัสรรนิพนธ์” แต่พบว่าผลงานวจิารณ์ที่
ตรงตามเกณฑ์ของโครงการวจิยัฯนัน้เป็นเรื่องที่หาได้ยากยิง่ สาขาการละครจงึมคีวามจ าเป็นต้อง
สบืค้นขอ้มูลจากผลงานของต่างประเทศด้วย เพื่อให้ไดผ้ลงานจ านวนครบ 50 ชิ้นตามก าหนด ผล
การคดัเลอืกงานวจิารณ์ปรากฏว่า สาขาการละครไดค้ดัเลอืกผลงานทีเ่ป็นภาษาไทยทัง้หมด 22 ชิ้น 
(บทวจิารณ์ 17 ชิ้น และเป็นบทความประเภทอื่นๆ 5 ชิ้น), ภาษาต่างประเทศ 28 ชิ้น (บทวจิารณ์ 
14 ชิ้น บทความประเภทอื่นๆ 14 ชิ้น) และมกีารเขยีนบทวเิคราะห์ประกอบทุกชิ้น (รายละเอยีดว่า
ดว้ยการสงัเคราะหเ์นื้อหาของสรรนิพนธอ์ยู่ในหวัขอ้ 3.6) 
 



 31/05/45 (ครัง้ที่ 2)                                                                               บทวิเคราะห ์สาขาศิลปะการละคร   

 
-11- 

2.7 งานวจิารณ์และงานวชิาการของผูว้จิยั 
 คณะผู้วิจยัสาขาการละคร ได้เขียน บทวจิารณ์ บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อ
สิง่พมิพต์่อไปนี้ 
 บทวิจารณ์ 

1. กรกช อตัตวริยิะนุภาพ. “Creeps ละครทีเ่ล่นกบั ‘ความจรงิ’ และ ‘ความลวง’.” กรงุเทพ
ธรุกิจ (จุดประกาย). (4 มถิุนายน 2544). หน้า 6. 

2. _____________ . “ละครมไีว้ ‘ให้ความบนัเทิง’ และ ‘ให้พูดถงึ’.” กรุงเทพธุรกิจ (จุด
ประกาย). (11 มถิุนายน 2544). หน้า 8. 

3. _____________ . “ ‘ราชนิีแห่งสสีนั’ ละครทีท่ าให ้‘สสีนั’ มชีวีติขึน้มาจรงิๆ.” กรงุเทพ
ธรุกิจ (จุดประกาย). (18 มถิุนายน 2544). หน้า 6. 

4. เจตนา นาควชัระ. “อย่างไรจะถึงระดบั ‘แห่งชาติ’ : ประสบการณ์ ‘ละครผอม’ จาก
องักฤษ.” เนชัน่สุดสปัดาห์ (เพราะรกัจงึสมคัรเขา้มาเล่น). ปีที่ 10 ฉบบัที่ 493 (12 – 
18 พฤศจกิายน 2544) หน้า 70-71. 

5. ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์. “ ฟลามงิโก้บาร ์: ละครแห่งความปลดเปลื้องและปลดปลง.” 
กรงุเทพธรุกิจ (จุดประกาย). (21 กรกฎาคม 2542) หน้า 12 

6. _____________ . “เหลียวหน้าแลหลังผ่าน ‘อลหม่านหลังบ้านทรายทอง’  : ภาพ
สะท้อนความหน้าชื่นอกตรมของวงการบันเทิง.” กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย). (21 
ตุลาคม 2542 หน้า 12. 

7. _____________ .  “โจ หลุยส์ เธยีเตอร์ : ระหว่างศิลปะกบัความอยู่รอด.” สกลุไทย 
(ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั). ปีที ่46 ฉบบัที ่2366 (22 กุมภาพนัธ ์2543). หน้า 60-61. 

8.  _____________ . “จาก “สีดาหาย” ไปสู่ “ลุยไฟ” มีอะไรหล่นหายระหว่างทาง ?.”     
เนชัน่สุดสปัดาห์ ปีที ่8 ฉบบัที ่405 (6-12 มนีาคม 2543) หน้า 52 – 53. 

9. _____________ . “ละครส าหรบัเด็ก : ความเคลื่อนไหวใหม่ในวงการการศึกษา.”    
สกลุไทย (ศลิปะส่องทางให้แก่กนั) ปีที่ 46 ฉบบัที่ 2369 (14 มนีาคม 2543). หน้า 62 
– 63. 

10. _____________ . “ฟารม์สุก? ละครทีม่คีวามเป็นละคร.” กรงุเทพธุรกิจ (จุดประกาย)  
(9  มกราคม 2544.) หน้า 6. 

11. _____________ . “ ‘ละครหุ่นจากโพ้นทะเล’ ขายเปลือกดีกว่าขายแก่น .” กรุงเทพ
ธรุกิจ (จุดประกาย). (18 มกราคม 2544.) หน้า 6. 

12. _____________ . “ ‘บัลลังก์เมฆ : เหมาะท่า คว้าเหลว’, ‘เหมาะท่า คว้าเหลว : 
บลัลงักเ์มฆ’ .” กรงุเทพธรุกิจ (จุดประกาย). (2 กรกฎาคม2544.) หน้า 6. 
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13. _____________ . “ ‘เหลียวหลงัแลหน้า ตุลง…ตุลา…’ ยามเมื่อฟ้ายากจะเป็นสทีอง
ผ่องอ าไพ.” มติชนสุดสปัดาห ์(15 ตุลาคม 2544.) หน้า 72. 

14. รงัสพินัธุ์ แขง็ขนั. “สิง่ใหม่ในระบบเก่า : ข้อคดิเกี่ยวกบัละครไทย.” สกลุไทย ปีที่ 46 
ฉบบัที ่2367. (29 กุมภาพนัธ ์2543). หน้า 62-63.  

15. อดิศร จันทรสุข. “The Lost Child : ผู้ใหญ่ ใจดีกับเด็กหลงทาง.” กรุงเทพธุรกิจ             
(จุดประกาย)  ฉบบัที ่56 (17 มถิุนายน 2543) หน้า 10. 

  
 
บทความวิชาการ 
ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์. “เพื่อจะเป็น “ทางไปสู่วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์” : บทความพเิศษตอน 

“วจิารณ์ละครเวท”ี (นาฏกรรม)  (19 พฤษภาคม และ  26 พฤษภาคม 2542.) 
_____________ . “แนวคดิและหลกัเกณฑใ์นการวจิารณ์ละครเวทขีอง เจตนา นาควชัระ.” วารสาร

ศิลปกรรมศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 8 (1) มกราคม – 
มถิุนายน 2543. หน้า 34 – 45 

_____________ .  “ผู้ก ากบัการแสดงกบัความโปร่งใสต่อบทละคร.” (Theatre Director and the 
Integrity to the Play Script) การส่ือสารอย่างโปร่งใส. วารสารวชิาการครบรอบ 30 ปี คณะ
นิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2544. หน้า 123-132.  

_____________ .  “ละครเวทีสมยัใหม่ : เรื่องไทย เรื่องเทศ ฤาส าคญัไฉน.” สมาคมภาษาและ
หนังสือ 2544.  

 Jungwiwattanaporn, Parichat, “Contemporary Theatre in Thailand :  A Profile. ”   SPAFA 
Journal. Vol 9. No. 2 (May – August 1999). pp. 5 – 13. 

 
 
2.8 การสรา้งนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ 
 สาขาการละครไดม้สีว่นร่วมในการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานกัวจิารณ์รุ่นใหม่ดงันี้ 

1. จดัสมัมนาเชิงปฏิบัติการ โดยร่วมมือกับกลุ่มละครต่างๆ รวมทัง้สิ้น 4 ครัง้ เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ได้มโีอกาสชมการแสดง และฝึกการวจิารณ์โดยมุขปาฐะ จากนัน้ จงึ
เขยีนบทวจิารณ์สง่ใหว้ทิยากรประจ ากลุ่มอ่าน 

2. จดัประกวดบทวิจารณ์ เพื่อเป็นการให้ก าลังใจแก่นักวิจารณ์รุ่นใหม่  ในสัมมนาเชิง
ปฏบิตักิารประจ าปี 2543 เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2543 สง่ผลใหม้ผีูส้่งผลงานวจิารณ์
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เข้าประกวด 18 คน และมีผู้ได้รบัรางวลั 3 คน ได้แก่ พรวภิา วฒันรชันากูล, ศศิธร 
เหลอืงจนิดา, และ มรสิา พนัธรกัษ์ราชเดช 

 
2.9 การเชือ่มโยงกบันกัวชิาการต่างประเทศ  

เนื่องจากผู้วจิยัได้รบัเชิญไปศึกษาดูงานด้านการละคร ณ ประเทศญี่ปุ่ น ระหว่าง เดือน  
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2543 จึงได้สมัภาษณ์นักวิชาการ/นักวิจารณ์ ชาวญี่ปุ่ น 8 คน และได้มี
การศกึษาถงึสภาพ ปัญหา และ วธิกีารแก้ปัญหาที่เกี่ยวกบัพฒันาการการวจิารณ์ในประเทศญี่ปุ่ น 
และได้สมัภาษณ์นักวชิาการชาวมาเลเซีย ซึ่งพ านักในประเทศไทย 1 คน นอกจากนัน้ ยงัได้จดั
สมัมนาเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ Mr. Gert Pfafferodt ผู้เชี่ยวชาญด้านละครเวทีชัน้แนวหน้าจาก
เยอรมนี มาเป็นวทิยากร ระหว่างวนัที่ 25 – 26 เมษายน 2544 ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร  วงัท่า
พระ 
 นอกจากนี้ ผู้วจิยัยงัได้เขา้ร่วมสมัมนาเชงิวชิาการของสาขาวรรณศลิป์ เมื่อ วนัที่ 13 – 14 
พฤศจิกายน 2543 ณ สถาบัน เกอเธ่ โดยมี  Prof. Dr. Vridhagiri Ganeshan ผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัย Hyderabad ประเทศ อินเดีย เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Literary Criticism between 
East and West”  
 
3. การวิเคราะห์กิจกรรมประเภทต่างๆ (จากข้อ 2) พร้อมนัยส าคญัท่ีมีต่อการวิจยั 
3.1 การวจิยัเอกสาร 

ข้อสรุปผล ข้อสังเกตและนัยส าคัญจากข้อมูลเอกสารที่ค้นได้ในช่วง 30 เดือนของ
โครงการวจิยัฯ  
1.  หลกัฐานลายลกัษณ์ทีป่รากฏขอ้ความที่แสดงทศันะเชงิวจิารณ์ในยุคแรกเริม่นัน้ปรากฏ บนัทึก

ของนายแก้ว  (เป็นจดหมายเหตุประพาสหวัเมอืงปักษ์ใต้ ปี 2452 โดยที่ พระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงใช้นามปากกาว่า ‘นายแก้ว’ และส่งจดหมายเหล่านี้ไปตีพิมพ์ใน
หนังสอื ‘ชวนหวั’) ซึ่งเป็นการแสดงพระราชวนิิจฉัยว่าดว้ยเรื่องการแสดง นาฏศลิป์ และการขบั
ร้อง เช่น วิจารณ์การพากษ์หนังตลุงรบัเสด็จ ว่าผู้แสดงพยายามใช้เรื่องราวและพากษ์โดย
เลยีนแบบลิเกของชาวบางกอก (เพื่อเอาใจอาคนัตุกะจากบางกอก) ซึ่ง ‘ นายแก้ว’ วจิารณ์ว่า 
“โรคนี้ดูจะก าเรบิมาก” จดหมายเหล่านี้ไดพ้าดพงิถงึสถานภาพของศลิปินโนราห์ ที่แมว้่าจะไม่มี
ทรพัย์แต่ก็สามารถสญัจรไปแสดงตามหมู่บ้านต่างๆ โดยที่มอี านาจ มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์สูงกว่า
ก านัน เพราะสามารถ “เกณฑ์อาหาร” ได้จากทุกแหล่งที่ไป การจดั “มหรสพรบัเสด็จ” นัน้เป็น
สญัลกัษณ์ของความมัง่คัง่ มัน่คงของบา้นเมอืง เพราะ “เป็นเครือ่งทีช่ี้ใหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญ่ของ
ศิลปะอนัเก่าแก่ทีม่กีารสบืทอดมาช้านาน และยงัคงสามารถรกัษาไว้ได้” บนัทึกนี้ ชี้ให้เห็นว่า 
พระเจ้าแผ่นดินทรงมคีวามเอาใจใส่ และแลเห็นคุณค่าและความส าคญัของศิลปะการแสดงใน
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ฐานะที่เป็น “ตวัแทน” ของความเป็นชาติเป็นอย่างยิง่  นอกจากนี้ ยงัปรากฏเอกสาร สาส์น
สมเด็จ ซึ่งเป็นจดหมายโต้ตอบระหว่างกรมพระยาด ารงราชานุภาพ กบักรมพระนรศิรานุวดัติ
วงศ ์(บนัทกึระหว่างพ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2486) ว่าดว้ยพระด ารเิกี่ยวกบัวรรณคด ีการแสดงละคร 
บทละครหรอืขนบของละครไทย มตีวัอย่างการแสดงทศันะเชิงวจิารณ์บทละครพระราชนิพนธ ์
มทันะพาธา (พ.ศ. 2467) และวรรณกรรมบทละครอื่นๆเช่น รามเกียรต์ิ ในพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2458) พระมณีพิชัย และ กรุงชมพานทวีป (พ.ศ. 2486) 
รวมถงึการแสดงละครชาตร ีนาฏศลิป์ โขน ละครดกึด าบรรพแ์ละการแสดงดนตรไีทย  

2.  ต่อมาเมื่อเกดิสื่อสิง่พมิพ ์กเ็ริม่ปรากฏข่าว เรื่องแต่ง หรอืการแสดงความคดิเหน็ส่วนบุคคล การ
แสดงความคดิเหน็เชงิวเิคราะห ์แต่หลกัฐานในยุคตน้น้ีกย็งัไม่ปรากฏงานเขยีนทีส่ามารถเรยีกได้
ว่าเป็น “บทวจิารณ์” อย่างเต็มตวั ตวัอย่างเช่น ปรากฏงานเขยีนของ ‘ครเูทพ’ (ใน ไทยเขษม) 
ซึ่งเป็น “บทสนทนา” ระหว่างตวัละครชื่อ “ละครรอ้ง” ซึ่งมพี่อเป็น “ละครพูด”  มแีม่เป็น “ละคร
ร า” โดยที่ต่างฝ่ายต่างอธิบายความโดดเด่นของตัวเอง ระหว่างปี 2469 – 2471 นัน้ปรากฏ 
หนังสอืข่าวละคร ซึ่งเป็นวารสารรายปักษ์ จดัพมิพ์โดยคณะละครต่างๆในยุคนัน้ เพื่อเน้นการ
ประชาสมัพนัธ์และโฆษณาละครของตวัเองและพรรคพวก เช่น หนังสอืพมิพข์า่วปารโมทยน์คร 
หนังสือพิมพ์ข่าวเทพบนัเทิง หนังสอืพิมพ์ข่าวปราโมทย์สมยั ในยุค 2470 ปรากฏคอลมัน์    
“ลคร” ในหนังสอื ไทยเขษม โดยมผีูเ้ขยีนในนามปากกา ‘มรกต’   แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ในยุค 
2471 – 2487 นั ้น  แทบไม่ปรากฏหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงเลยนอกจากการ
ประชาสมัพนัธ์เล็กๆน้อยๆเท่านัน้ สาเหตุส่วนหนึ่งนัน้มาจากการที่สภาพเศรษฐกจิตกต ่า และ
การแผ่ขยายของสงครามโลกครัง้ที่ 2 (2478-2488) และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองของไทย แต่เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม 2488 กลบัปรากฏการพาดหวัข่าวในหนังสอืพมิพ ์
ไทยใหม่ ด้วยขอ้ความ “จะปรบัปรุงศิลปะการละครไทย” และ “ศิลปะของไทยใกล้จะเปน
อนัตรายหากท้ิงไว้นานไปจะอนัตรธาน”  และมเีนื้อข่าวเป็นการสมัภาษณ์พระเจา้วรวงศ์เธอ
พระองค์เจา้ภาณุพนัธ์ ยุคล ซึ่งทรงแสดงความห่วงใยต่อสภาพความขาดแคลนศลิปินโขน และ
สะท้อนให้เหน็ว่าทางออกคอืการรวบรวมครูผู้มคีวามสามารถ(ซึ่งเริม่จะร่วงโรยและเสยีชวีติกนั
ไป)และใหค้่าตอบแทนครใูหส้มควร 

3.  และเมื่อได้ศึกษาข้อมูลเชิงบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางการแสดง สงัคม และ
การเมอืง ในยุคก่อนหน้านัน้ คอืในช่วงปี พ.ศ. 2482 - 2486 ซึง่ตรงกบัช่วงทีร่ฐับาลไทย(ภายใต้
การบริหารของนายกรฐัมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยุค พ.ศ. 2481 -2487) ได้เข้ามามี
บทบาทในการควบคุมดูแลและบงัคบับญัชาข้าราชการในกรมศิลปากร และได้สรา้งผลกระทบ
มากมายต่อศลิปะการแสดงทุกๆดา้นของไทย  หลกัฐานสว่นหน่ึงทีค่น้มาไดน้ัน้ ไดแ้ก่ บนัทกึการ
ประชุม จดหมาย ค าสัง่ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั ค าประกาศว่าดว้ยเรื่อง “รฐันิยม” เป็นตน้ ซึ่งเอกสาร



 31/05/45 (ครัง้ที่ 2)                                                                               บทวิเคราะห ์สาขาศิลปะการละคร   

 
-15- 

เหล่านี้  ล้วนแสดงให้เห็นถึง บทบาทของอ านาจรัฐที่มีต่อศิลปะการแสดงอย่างชัดเจน 
รายละเอยีดของการวเิคราะห์เอกสารเหล่านี้ สามารถพบได้จาก วทิยานิพนธ์ของ จิรพร วิทย
ศกัด์ิพนัธ์1 ซึ่งเป็นขอ้มูลชิ้นส าคญัในการช่วยให้ผูว้จิยัมองเหน็ความเชื่อมโยงที่ชดัเจนระหว่าง
การใชอ้ านาจรฐัต่อการควบคุมศลิปะการแสดงของชาต ิซึง่มสีองประเภทคอืศิลปะของหลวง และ
ศลิปะของชาวบ้าน อทิธิพลของอ านาจรฐันัน้สามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อวธิคีดิและวถิี
ชวีติของประชาชน และส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทางศลิปะด้วย วทิยานิพนธ์ฉบบันี้สะท้อนให้
เหน็ว่า ก่อนทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว ประเทศไทยอยู่ภายใต้สภาวะกดดนัจากสงครามโลก
ครัง้ที่สอง ซึ่งรฐับาลจ าเป็นต้องสร้าง “ส านึกแห่งชาต”ิ เพื่อที่จะปกป้องอธปิไตย  ส่งผลให้เกิด 
“นโยบายแห่งชาติ” ที่เรยีกร้องให้ชาวไทยท าตวัให้ “ทดัเทียม” กับ “อารยประเทศ” (ประเทศ
ตะวนัตก)  ลทัธชิาตนิิยม ภายใต้การปกครองแบบเผดจ็การทหารของจอมพล ป. นัน้ เป็นลัทธทิี่
ชื่นชมอารยธรรมตะวนัตก ต่อต้านกษตัรยิ ์และต้องการ “ยกระดบั” วฒันธรรมต่างๆในชาตใิหอ้ยู่
ในระดับทัดเทียมกับตะวันตก ศิลปะการแสดงถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง
แนวความคดิใหม่ของรฐับาล จึงได้รบัการ “เอาใจใส่” จากรฐับาลมากเป็นพเิศษ มกีารแต่งตัง้ 
“สภาวฒันธรรมแห่งชาต”ิ เพื่อท างานควบคู่กบักรมศลิปากรในการสร้างกรอบ กฎระเบยีบ และ
ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดวฒันธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดงละคร 2 ซึ่งมีการจดั
หมวดหมู่ของศิลปะการละครโดยยดึรูปแบบตามมาตรฐานตะวนัตก เช่น ก าหนดรูปแบบการ
แสดงอุปรากร จุลอุปรากร ละคอนพูดแบบต่างๆ ฯลฯ สัง่ห้ามการแสดงพื้นบ้าน เช่นละครชาตร ี
หนังใหญ่ หุ่นกระบอก ลิเก ล าตดั เนื่องจากการแสดงเหล่านี้ยดึการ “ด้นบทสด” ระหว่างการ
แสดงเป็นส าคญั ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหเ้กดิการแสดงที ่“หยาบคาย” ในสายตาของรฐับาล ท า
ใหค้วบคุม “มาตรฐาน” ไดย้าก นอกจากนัน้ ยงัมกีารออกกฎว่า ศลิปินทุกคนต้องผ่านการอบรม
ของกรมศลิปากร เพื่อจะได้ขอใบอนุญาตให้แสดงได้ หากเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ตรวจพบว่าละคร
เรื่องใดใชน้ักแสดงที่ไม่มใีบอนุญาต กจ็ะมกีารเอาโทษถงึขัน้ปิดการแสดงนัน้ นอกจากนี้ รฐับาล
ของจอมพล ป. พบิูลสงคราม ยงัไดอ้อกกฎหมายการพมิพ ์ฉบบั ปี 2484 เพื่อใหอ้ านาจรฐัมนตร ี
กระทรวงมหาดไทย (คอื จอมพล ป.) ในการสัง่ปิด หรอื ยดึหนังสอืพมิพ์ที่ไม่ท าตามนโยบาย
ของรฐับาล จะเห็นได้ว่า บทความที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ในยุคนี้ จึงเป็นบทความที่
เกี่ยวกบัการสนับสนุนรฐับาล หรอืไม่กเ็ป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอยู่ หรอื เสือ้ผา้ เป็นต้น 

 
1 Witayasakpan, Jiraporn. Nationalism and the Transformation of Aesthetic Concepts : Theatre in 
Thailand during the Phibun Period. A  Dissertation Presented to Faculty of the Graduate School of Cornell 
University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, 1992. 
2 ดจูาก “ค าชีแ้จงความประสงคใ์นการประกาสใชพ้ระราชกรสิดีกาก าหนดวธันธัมทางสิลปกมัเก่ียวกบัการแสดง     
ละคอน พ.ศ. 2485”  ศธ. 0701.29/22, 29-32. กรมศิลปากร กระทรวงศกึษาธิการ. ม.ค. 2486.  
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จะเหน็ไดว้่า เมื่อรฐับาลเขา้มา “จดัการ” กบัศลิปะการแสดงแบบ “เผดจ็การ” เช่นนี้ รฐับาลไดท้ า
หน้าทีป่ระหนึ่ง “นักวจิารณ์”(แบบเผดจ็การ) ดว้ยเช่นเดยีวกนั เพราะว่าการที่จะตัง้เกณฑ์ตดัสนิ
ว่าละครเรื่องใดจดัอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ขดัต่อพระราชกฤษฎกีา รฐับาลย่อมจะต้องมคีวามชดัเจน
ว่า มาตรฐานทีว่่านี้ไดแ้ก่อะไร เหน็ไดช้ดัว่า รฐับาลจอมพล ป.พบิูลสงครามนัน้ ยดึเอามาตรฐาน
ตามแบบแผนของละครตะวนัตกเป็นส าคญั ตรงนี้มนีัยว่า ละครไทยจ าเป็นต้องปรบั “รูปแบบ” 
การแสดงให้ตรงกับ “รูปแบบ” ของตะวันตก ทัง้ๆที่รากฐานของละครไทยนัน้แตกต่างจาก
ตะวนัตกโดยสิน้เชงิ แมว้่ารฐับาลนี้ยอมรบัว่า “นาฏศลิป์ไทย” นัน้ เป็นศลิปะประจ าชาต ิแต่การ
จดัประเภทของนาฏศลิป์ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบันี้คอืการแสดงในรปูแบบ ทศันากร หรอื Review 
ซึ่งหมายถึงละครที่ใช้การแสดงได้ทุกประเภท ทัง้การฟ้อนร า และ การขบัร้อง ซึ่งรฐับาลก็
สนับสนุนรูปแบบของละครหลวงและโขนหลวง และนาฏศิลป์แนวมาตรฐานกรมศิลปากร 
เพราะว่าสามารถจดัเข้ามาตรฐานได้ แต่กลับต่อต้านศิลปะการแสดงแบบพื้นบ้านหรือแบบ
ทอ้งถิน่อย่างเหน็ไดช้ดั  แม้ว่า พระราชกฤษฎกีา และกฎระเบยีบต่างๆทีก่ล่าวมานี้ไดถู้กยกเลกิ
ไป เมื่อปี พ.ศ. 2489 ในยุคของนายกรฐัมนตรคีนใหม่คือ นายควง อภัยวงศ์ แต่อิทธิพลของ
นโยบายทางวฒันธรรมของยุค จอมพล ป. กย็งัคงมใีหเ้หน็ตราบเท่าปัจจุบนั การปลูกฝังแนวคดิ
ทีว่่า เราต้องพฒันาละครของเราใหอ้ารยะทดัเทยีมกบัตะวนัตกนัน้มผีลต่อทศันคตขิองประชาชน
เป็นอย่างยิง่ แม้ว่าจะมศีิลปินท้องถิ่นที่ยนืยนัในการด าเนินการแสดงของตนอย่างไม่สนใจต่อ
นโยบายของรฐับาลมาโดยตลอด แต่กระแสชาตินิยมแบบ “นิยมไทยแนวรัฐบาล” (ซึ่งอิง
ตะวนัตก) ซึ่งได้เข้าไปครอบง าประชาชนอยู่หลายส่วนนัน้ ก็ยังแสดงผลใน “ทัศนคติ” ของ
ประชาชน จนมผีลต่อการสูญเสยีเอกลกัษณ์ทางศลิปะการแสดงของท้องถิน่ ตลอดจนการเสื่อม
ถอยของละครของกรมศลิปากรเองซึ่งได้รบัความนิยมทีล่ดน้อยลงไปเรื่อยๆเช่นเดยีวกนั ในยุค
สมยัของจอมพลป. ซึ่งเป็นยุคทีไ่ม่มใีครมสีทิธิว์จิารณ์รฐับาลนัน้ รฐับาลไดว้างตวัเป็นผูต้ดัสนิและ
วจิารณ์ศลิปะด้วยบทบาทของตนเอง จงึนับว่าเป็น “ยุคมดื” ของการพฒันาการวจิารณ์ละครใน
ประเทศไทย  ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมานี้ จงึน่าจะบ่งชี้ไดว้่าเหตุใดการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์จงึไม่
ปรากฏแพร่หลายในยุคสมยัของจอมพล ป. พิบูลสงครามและยงัต้องใช้เวลาอีกหลายปีต่อมา 
กว่าทีก่ารแสดงต่างๆ (ทีอ่ยู่นอกเหนือจากการดแูลของกรมศลิปากร) จะเริม่ฟ้ืนตวักลบัมา 

4.  ในช่วง 2493 – 2497 นัน้ ปรากฏคอลมัน์บนัเทงิอยู่ประปรายในหนังสอืสยามสมยัรายสปัดาห์  
เช่น คอลมัน์ ‘ลคร’ ของ แกล ซึ่งมลีกัษณะของการบอกเล่ารายละเอยีดของการแสดงและอาจ
แสดงความคดิเหน็ส่วนตวับ้างเลก็น้อย (เช่นวนิิจฉัยปัญหาว่าด้วยการที่คนดูเบื่อทีจ่ะดูนักแสดง
คนเดิมๆ แม้ว่าละครจะเปลี่ยนเรื่องนัน้ แกล ได้วิเคราะห์เหตุผลที่ท าให้เจ้าของโรงละครไม่
สามารถจา้งนักแสดงหน้าใหม่ๆไดน้ัน้เป็นเพราะการขาดแคลนเงนิทุน เนื่องจากโรงมหรสพต้อง
เสยีค่าอากรมหรสพถงึ 30 % และเสยีค่าเช่าโรงละครอกี 40 % ของรายได้และยงัมคี่าใช้จ่ายใน
การสรา้งงานและจา้งบุคลากร จงึจ าเป็นต้องใชน้ักแสดงในสงักดัเพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย 
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ผูเ้ขยีนจงึเรยีกรอ้งใหเ้จา้ของโรงมหรสพลดค่าเช่าโรง เพื่อเป็นการช่วยเหลอืคณะละคร) หลกัฐาน
ลายลกัษณ์ชิ้นนี้ ช่วยให้เราสามารถแลเหน็ถงึสาเหตุแห่งการเสื่อมถอยของละครได้อกีประการ
หนึ่ง นอกจากนี้ ในบทความ “วกิฤตในวงการละคร” ยงักล่าวถึงผลกระทบจากการเข้ามาของ
ภาพยนตรต์่างประเทศทีเ่ขา้มาแทนทีล่ะครเวทขีองไทย บวกกบัปัญหาในเรื่องของการเขยีนบท
และการแสดงละครที่ยงัขาดการพฒันาที่จรงิจงัส่งผลให้เกดิวกิฤตการณ์จนน าไปสู่การปิดตวัลง
ของคณะละครต่างๆ  

5.  บทความที่ว่าด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจารณ์ปรากฏเป็นครัง้แรกในปี 2496 ใน
คอลมัน์ “ศลิปวรรณคดวีจิารณ์” ซึง่เขยีนโดย คมนศานติ ในบทความ “การวพิากษ์คอือะไร” (ให้
นิยามและประวตักิารวพิากษ์และวจิารณ์ตัง้แต่ยุคกรกีจนถงึปัจจุบนัโดยย่อ กล่าวถงึหน้าที่ของ
การวพิากษ์ที่ควรจะต้องตอบค าถามอย่างน้อย 2  ประการคอื 1) อะไรคอืสิง่ที่ศลิปินต้องการจะ
แสดงออก 2) เขาประสบความส าเร็จในการแสดงออกนัน้อย่างไรและเพียงใด นอกจากนี้ 
บทความนี้ยงัยกค ากล่าวของบุคคลต่างๆที่พูดถงึคุณค่าของการวจิารณ์ เช่น Matthew Arnold 
กล่าวว่า “การวพิากษ์วจิารณ์ที่ส าคญันัน้ท าให้เกดิความส าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ทางศลิปะ” ) และในปี 
2497 กต็ามมาดว้ย บทความ “การวพิากษ์และการวจิารณ์” ของเขาอกีชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นบทความ
ทีอ่ภปิรายทศันคตทิีว่่าดว้ยการวจิารณ์ ว่าเป็นคลา้ย “กาฝากทีด่จีะตชิมงานของคนอืน่ซึง่ตวัเอง
ไม่สามารถสรา้งขึน้ไดเ้อง” แต่ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเหตุทีเ่กดิทศันคตอิย่างนี้ขึน้ในสงัคมไทยนัน้ คงเป็น
เพราะว่างานวจิารณ์ที่ดีจรงิๆนัน้ มน้ีอยนัน่เอง  จึงอธิบายโดยละเอยีดถึงความหมายของการ
วจิารณ์ที่ดนีัน้น่าจะเป็นอย่างไร ก่อประโยชน์อย่างไร และเน้นว่า แม้ว่าผู้วจิารณ์จะไม่สามารถ
ปฏบิตัเิองได้แต่ก็ยงัคงมสีทิธิเ์ต็มที่ที่จะวจิารณ์หากมเีหตุผล ในปีเดยีวกนันัน้ ปรากฏบทความ
ท านองเดียวกนัของ โอฬาร ใน “งานวจิารณ์เป็นศิลปะปราณีต”  และได้อภิปรายแนวคดิที่ว่า 
“การวจิารณ์ทีด่นีัน้เปนของหายาก เหมอืนกาพยก์ลอนทีด่เีหมอืนกนั” เพราะ “การวจิารณ์ทีด่นีัน้
มคีวามส าคญัเทยีบเท่าการคน้พบสิง่ใหม่ๆของนกัวทิยาศาสตร ์เพราะเป็นการคน้พบแงมุ่มใหม่ๆ
ในสิง่ทีค่นทัว่ไปนึกไม่ถงึ” นอกจากนี้ยงัมกีารอา้งหลกัทฤษฎีการวจิารณ์ของ แซงค์เบฟิ เพื่อให้
เขา้ใจในขัน้ตอนและกระบวนการในการวจิารณ์อกีดว้ย  

6.   ภายใต้รฐับาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรชัต์ ในช่วงปี พ.ศ. 
2500-2507 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ยุคมืดทางปัญญา” เนื่องมาจากมีนโยบายในการปราบปรามผู้มี
ความคิดที่แตกต่างจากรฐับาลอย่างกว้างขวางและรุนแรง ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนการ
วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นสาขาวรรณศิลป์หรือสาขาการละคร  แต่จะปรากฏบทความรายงาน
วฒันธรรมที่เกี่ยวกบัการแสดงนาฏศลิป์และละครไทยแทน เช่น ใน สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์ 
เริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2502  โดย วสิษฐ เดชกญุชร เล่าประสบการณ์การไปชมละครนอกเรื่อง 
“สุวรรณหงส์” เป็นการรายงานเหตุการณ์แบบอัตวิสยั และเมื่อถึงช่วงที่รู้สึก “ยงัไงไม่รู้” ก็จะ
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พาดพิงถึงปฏิกิรยิาทางอารมณ์ของตน โดยมากจะเน้นไปที่ “ความหล่อมากไปหน่อย” ของ
นกัแสดง ไปจนถงึส าเนียงและการออกเสยีงตามอกัขระของนกัแสดง  

7.  ระหว่างปี 2507- 2516 ซึ่งเป็นยุค “แสวงหา” ของประชาชน และนักศึกษาผู้ต้องการเรยีกร้อง
สทิธแิละเสรภีาพ เป็นยุคที่การละครเริม่ต้นที่จะฟ้ืนตวัใหม่อย่างชา้ๆ หนังสอืพมิพ์บางฉบบัเริม่
ปรากฏคอลมัน์รายงานวฒันธรรม เช่น พะนอ เขยีนรายงานการแสดงละครไทยใน สยามนิกร 
ดว้ยลลีาการเขยีนแบบบอกเล่าประสบการณ์ (เช่น ในบทความ “ไปดูพนัท้ายฯ” (2508)  มตีอน
หนึ่งกล่าวว่า “ นางเอกนงลกัษณ์เล่นน้อยหน่อยในเรือ่งนี้ เพราะไม่ค่อยมบีท…เธอดูผอมจงั อาจ
เป็นเพราะเสื้อผา้รดัรปูเกนิไป เวลานัง่ยนืล าบาก…ทีต่กิไ็ม่ใช่อะไร สงสารเวลาทีลุ่กขึน้ เวลาจะนัง่
กเ็ก้ๆกงัๆชอบกล…การแสดงของเธอ…อย่างเคย ไม่ต้องตกินัเลย…”)  แต่ก็นับไดว้่าเป็นช่วงที่
ตกต ่าถงึขดีสุดของศลิปะการแสดง ด้วยผลกระทบจากบรรยากาศทางการเมอืง และความนิยม
ของประชาชนที่มีต่อภาพยนตร์มากกว่า นอกจากนี้ยงัมีนักวิจารณ์เช่น  กรกช หลักเพชร, 
สมภพ จนัทรประภา, อายุมงคล โสณกุล, พอจอ, ส านาน, ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 
และสิงหา ซึ่งเขียนแสดงทศันะเชิงวิจารณ์ ในช่วงนี้มีงานที่โดดเด่นมากอยู่ 1 ชิ้นคอืงานของ 
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ  จากบทความ “จิตวิทยาสงัคมจากการแสดงละครใน ตอนศึก         
กระหมงักุหนิง” (พ.ศ. 2511) ซึ่ง นอกจากจะเป็นบทวจิารณ์ทีค่รอบคลุมการวจิารณ์ในเรื่องของ
นาฏศิลป์ บทและเนื้อหาอย่างละเอียดแล้ว ยงัเป็นการวเิคราะห์ปัญหาจติวทิยาในการแสดงใน
สงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้สร้างงานที่ชอบท าอะไรให้ “ผู้ใหญ่” และปฏิบตัิตาม “ธรรมเนียม” 
จนบางครัง้ก็ไม่ได้ยนือยู่บนพื้นฐานของความจรงิ นอกจากนี้ ยงัเสนอว่าผู้สร้างงานควรจะยอม
เปลี่ยนแปลงการแสดงให้สอดคล้องกบัจิตวทิยาของผู้ชมร่วมสมยับ้าง บทวจิารณ์ชิ้นนี้เป็นบท
วิจารณ์ที่โดดเด่นมากตรงที่ ผู้เขียนสามารถประสานความรู้ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น
วรรณกรรม ดนตรี การแสดง และจิตวิทยา ภายใต้ภาษาที่ลุ่มลึกและสละสลวย นับว่าเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ส าหรบัการวจิารณ์การแสดง 

8.  ระหว่างปี  2515 – 2522 เป็นช่วงที่วิกฤตการณ์ทางการเมืองและสังคม ส่งผลโดยตรงต่อ
ปรากฏการณ์ทางการแสดง ปรากฏหลกัฐานในหนงัสอืพมิพ ์พิมพไ์ทย (2515) ซึง่ลงขา่วพาดหวั
ว่า “ด่วน ! เลิกกิจการนาฏศิลป์สากลอินทราเสียแล้ว เพราะทนสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว..โดยจะ
เปลีย่นไปฉายภาพยนตรแ์ทน” ในขณะเดยีวกนั แนวคดิศลิปะเพื่อชวีติ (จากหนังสอื ศลิปะเพื่อ
ชวีติ ศลิปะเพื่อประชาชน ของ จติร ภูมศิกัดิ)์ กส็ง่ผลใหเ้กดิการตรวจสอบบทบาทและหน้าทีข่อง
ผูส้ร้างงานศลิปะทุกๆแขนง รวมทัง้การละครด้วย หนังสอืพมิพ์ ประชาชาติ (รายวนั) เป็นหวั
หอกในการตพีมิพบ์ทความและบทวจิารณ์ทีม่กีารวพิากษ์วจิารณ์บทบาทของสถาบนัของรฐั เช่น 
ก.แก่ส าราญ เขยีน บทความ “กรมศิลปากร ที่นี่เขามอีะไรกนั” (2517) โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาบุคลากรและผลงานของกรมศิลปากรอย่างตรงไปตรงมา   
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อภิชาต โพธ์ิไพโรจน์ จงึสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการกองสงัคตี เพื่อเป็นโอกาสใหไ้ดช้ี้แจงขอ้เทจ็จรงิ 
ในปีเดยีวกนันี้ สุชาติ สวสด์ิัศรี เขยีนบทความทีพู่ดถงึสถานภาพของนักเขยีนและนักวจิารณ์ที่
มผีลกระทบต่อกนั และต่างกม็คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนั บทความของเขามกัจะตัง้ค าถาม
ชวนคดิ น าเสนอแง่คดิเชงิวจิารณ์ ประกาศหลกัการและจรรยาบรรณของการเป็นนกัเขยีนและนัก
วจิารณ์ 

9.  ระหว่างปี พ.ศ. 2518 – 2519 ปรากฏบทวิจารณ์ละครเวที ใน วารสาร จัตุร ัส , อาทิตย์, 
ประชาชาติ(รายสปัดาห์) และสงัคมศาสตรป์ริทศัน์  โดยนักวจิารณ์เช่น ตะวนัเรือง, คณา 
ยุทธการ, ม.ช่าง,  วิทยากร เชียงกลู ในวารสาร จตุรสั ซึ่งเขยีนรายงานความเคลื่อนไหวและ
วจิารณ์ละครเวที โดยเริม่ต้นด้วยบทวิจารณ์ละคร “ชนบทหมายเลข 3 ละครทีม่วลชนพอใจ” 
(จัตุร ัส พ.ศ. 2518) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ละครเพื่อชีวิตนั ้น เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของ
ประชาชนอย่างมาก หลังจากนัน้ จึงปรากฏการวิจารณ์ละครเวทีที่ได้ “กลับมาอีก ครัง้” ใน
สงัคมไทย ภายใต้การสอนวชิาการละครในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
และ กจิกรรมชมรมการละครมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ จะเหน็ไดว้่า เมื่อถงึยุคนี้ “กระแส” ศลิปะ
เพื่อชวีติ นัน้น่าจะมสี่วนท าให้นักเขยีนและนักวจิารณ์หนัความสนใจให้กบัละครเวทยีุคใหม่ ซึ่ง
เน้นละครพูด ทีป่ระชาชนสามารถ “เขา้ถงึ” ไดง้่ายกว่าละครรอ้งหรอืละครร า ประกอบกบัเนื้อหา 
และรูปแบบการน าเสนอก็มคีวามแปลกใหม่ เพราะมทีัง้เรื่องราวของชาวชนบท สามญัชน หรอื
บทละครหลากหลายแนวซึ่งดัดแปลงมาจากบทละครตะวนัตก เป็นต้น  ในยุคนี้  จะเริ่มเห็น
บทความที่มลีกัษณะที่เป็นบทความประชาสมัพนัธ์ละครเวท ีหรอื บทสมัภาษณ์ผู้ก ากบั ก่อนที่
ละครจะเริม่เปิดแสดง (Pre-view) และเป็นเหตุใหเ้กดิการเขยีนบทวจิารณ์ตามมา ปี 2519 เป็นปี
ที่ปรากฏการณ์ของการวจิารณ์ที่เกดิขึ้นพร้อมๆกบัมติใิหม่ของการสร้างงานละครเวท ีไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงของกลุ่ม พระจนัทรเ์ส้ียว หรอืกลุ่มมหาวทิยาลยัต่างๆ (เช่นละครเรื่อง ก่อนอรณุ
จะรุ่ง, น่ีแหละโลก, เจ้าหญิงกบัยายหยากไย่, The Lower Depth, อนัตราคนี ฯลฯ) และเป็น
ปีทีเ่กดิปรากฏการณ์ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน คอืปรากฏผลงานวจิารณ์ละครเวท ีเรื่อง “อันตราคนี” อยู่
หลายชิ้นในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนั โดย ดวงเดือน ประดบัดาว, วลัยา ปิยะรตัน์, และ นาคร 
ทกัษิณา (ประชาชาตริายวนั), รศัมี เผ่าเหลืองทอง (จตุรสั) เจตนา นาควชัระ (สงัคมศาสตร์
ปรทิศัน์)  ซึ่งแสดงจุดยนืร่วมกนัว่า การดดัแปลงบทโดยท าการปรุงแต่งบทบางตอนให้เข้ากบั
เหตุการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อการสื่อ
ความหมายของละคร ในการน้ีผูถู้กพาดพงิถงึ คอืผูด้ดัแปลงและก ากบัละครเรื่องนี้ (มทันี รตันิน) 
ได้เขียนตอบโต้ไปยังผู้วิจารณ์(รศัมี เผ่าเหลืองทอง)ใน วารสารจตัุรสั   และมีบุคคลที่สาม
(ประชาชนทัว่ไป)เขยีนตอบโต้ มทันี รตันิน อกีชัน้หนึ่ง นับว่าวารสารจตัุรสั ได้กลายเป็นพื้นที่
ของการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์อย่างน่าสนใจ 
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10. อย่างไรก็ดี นักวจิารณ์ที่ยงัคงยนืหยดัอยู่กบัการรายงานความเคลื่อนไหวของละครไทยอย่าง
เหนียวแน่นในยุคนี้  ก็ยังมี ดวงเดือน ประดับดาว และ ทองเบ้ิม บ้านด่านซึ่งเขียนใน 
ประชาชาติ(รายวนั) ซึ่งตดิตามผลงานของกรมศลิปากรมาโดยตลอด  ทัง้สองไดเ้ขยีนวจิารณ์
ถงึผู้บรหิารและวธิปีฏบิตัติ่อศลิปินทีไ่ม่เป็นธรรมไวห้ลายครัง้  และเขยีนวจิารณ์ละครเวทบีา้งใน
บางครัง้ ผลงาน “แลว้วนัหนึ่งคุณจะรูส้กึ บทละครล่าสุดของวทิยากร เชยีงกูล” (2518 โดย ดวง
เดือน ประดบัดาว) นัน้ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของกระแสวรรณกรรมเพื่อชีวติที่มตี่อการ
สรา้งงานละครในยุคนัน้อย่างชดัเจน 

11. ในช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2526 นัน้ การวิจารณ์ละครได้รบัอิทธิพลจากการวจิารณ์วรรณกรรม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุเป็นเพราะสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่งานวิจารณ์ในเวลานั ้น 
(สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์ สงัคมศาสตรป์ริทศัน์ ชยัพฤกษ์ วิทยาสาร ปาจารยสาร อกัษร
ศาสตรพิ์จารณ์ โลกหนังสือ ถนนหนังสือ ช่อการะเกด ไรเตอร ์ฯลฯ) ได้ให้ความส าคญัต่อ
บทบาทของการวจิารณ์วรรณกรรม และส่งผลใหน้ักวจิารณ์วรรณกรรมบางคนเขยีนวจิารณ์ละคร
ดว้ย เช่น สุชาติ สวสด์ิัศรี, วิทยากร เชียงกลู, พิษณุ ศภุ และ เฉียดรวี เขยีนบทวจิารณ์และ
สมัภาษณ์ผูท้ างานเบื้องหลงัว่าด้วยทศันคตแิละปรชัญาความคดิที่เกี่ยวกบัศลิปะการละคร(เช่น
สมัภาษณ์ สดใส พนัธุมโกมล) อกีทัง้ยงัอา้งองิหลกัทฤษฎลีะครตะวนัตก รวมทัง้การใหค้วามรูแ้ก่
ผูอ้่านดว้ยการอธบิายลกัษณะเฉพาะของละครแต่ละเรื่อง (เช่น ละครแนวแอบ็เสริด์ , ละครเอพคิ, 
และละครแนวสจัจนิยม)  และวเิคราะหเ์นื้อหาและความคดิในละคร ประเมนิคุณค่าดา้นการแสดง
และการตคีวามของนกัแสดง เป็นตน้ 

12. ระหว่างปี พ.ศ.2521 - 2535 นัน้ปรากฏงานวจิารณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ตามสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เช่น สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์ มติชนสุดสปัดาห์ วิวฒัน์ วารสารอกัษรศาสตร ์บานไม่รู้โรย 
ถนนหนังสือ (2529) ปรากฏผู้เขียนบทวิจารณ์ เช่น เจตนา นาควชัระ,  สนานจิตต์ บาง
สะพาน, กาญจนา แก้วเทพ, นิธิ เอียวศรีวงศ,์ ดรรชนี ประดบันิล, บวัแพน นันทพิสยั, สิริ
มา อภิจาริน, ทรงยศ แววหงส์, สุกญัญา หาญตระกลู, และ ธรรมเกียรติ กนัอริ ผลงานที่
โดดเด่นในช่วงนี้คอืผลงานของ เจตนา นาควชัระ ซึง่ใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์รอบดา้นในการ
วจิารณ์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านศลิปะการละคร วรรณคด ีดนตร ีทศันศิลป์ ปรชัญา ทฤษฎี
การวจิารณ์ และประสบการณ์การชมละครในต่างประเทศ ประกอบกบัการตคีวามประสบการณ์
การชมละครในบรบิทของสงัคมและวฒันธรรมไทย ท าให้บทวจิารณ์ท าหน้าที่เกินเลยขอบเขต
ของการประเมนิคุณค่าตวังานไปสู่การวจิารณ์ชวีติและสงัคม ในช่วงเวลาเดยีวกนันี้ก็ม ีสนาน
จิตต์ บางสะพาน ซึ่งใช้ลีลาเฉพาะตัวแบบ “จินตวิจารณ์” และอิง “อตัวสิยั” มากกว่าที่จะอิง
ทฤษฎีหรอืหลกัวชิาการ ก้นตะกร้า’ (2528) น าเสนอบทความที่สะท้อนความมุ่งมัน่ของคนท า
ละครจากหลายๆประเทศที่พยายามต่อสูก้บัอ านาจที่ไม่เป็นธรรมของประเทศตวัเอง บทวจิารณ์
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ส่วนใหญ่ในยุคนี้ จะมกีารประเมนิคุณค่าตวังาน โดยเฉพาะการประเมนิการแสดงและการตบีท
ของนักแสดง บางครัง้ก็เรยีกรอ้งใหผู้ส้รา้งงานละครเขยีนบทละครของตวัเอง โดยไม่จ าเป็นต้อง
ดดัแปลงจากบทของตะวนัตก บวัแพน นันทพิสัย (นามปากกาของ ชมยัพร แสงกระจ่าง) 
(2534)  ซึ่งเรยีกร้องให้นักเขยีนบทละครของไทยก้าวออกมาเขยีนบทเองบ้าง นอกจากนี้ ยงั
ปรากฏบทปาฐกถา ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช (พ.ศ. 2534 ในสมัมนาว่าด้วยการพฒันา
นาฏศิลป์ไทย) ซึ่งเรียกร้องให้กรมศิลปากรหันมารับผิดชอบต่อบทบาทในการอนุรักษ์
ศลิปะการแสดงแบบดัง้เดมิของไทย เป็นที่น่าสงัเกตว่า วกิฤตขิองละครไทยในยุคหลังนัน้จะมี
มากกว่าในยุคทีพ่ระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ภาณุพนัธ ์ยุคล ไดท้รงเตอืนเอาไว ้เมื่อปี 2488 ว่า 
“ศิลปะของไทยใกล้จะเปนอนัตรายหากท้ิงไว้นานไปจะอนัตรธาน”  

13. มขีอ้น่าสงัเกตว่าบุคคลที่มบีทบาทในการเรยีกรอ้งการอนุรกัษ์ผ่านการ “วจิารณ์” นัน้มกัจะเป็น
บุคคลทีม่อี านาจ ยศและบารมใีนสงัคมไทย แม้ว่ายุคหลงันัน้จะเริม่มผีูเ้ชีย่วชาญด้านนาฏศลิป์ที่
เป็นสามญัชนอยู่บา้งกต็าม แต่หลกัฐานเชงิลายลกัษณ์อนัเป็นการวจิารณ์ละครไทยโดยสามญัชน
ที่เชี่ยวชาญละครไทยนัน้แทบจะไม่มเีลย และถึงมกี็ได้รบัความสนใจจากรฐับาลค่อนข้างน้อย 
ปัญหาที่เรื้อรงัจึงเป็นเรื่องของสถานภาพของศิลปินที่ครัง้หนึ่งเคยรุ่งเรอืงภายใต้ขุนนางและ
กษตัรยิ์ แต่แปรเปลี่ยนไปเป็นเพยีงขา้ราชการชัน้ผู้น้อยหนึ่ง และปัญหาที่เกี่ยวกบัการขาดการ
สนับสนุนจากรฐับาลอย่างจรงิจงัอีกหนึ่ง ท าให้สภาพของศิลปะการแสดงของไทย(แบบของ
หลวง) พบกบัความถดถอยและอ่อนแรง ในเวลาเดียวกนั ละครไทยที่เป็นละครพื้นบ้านต่างๆ 
หรอืละครของสามญัชน เช่น ละครรอ้ง ทีม่กีารประยุกต์ขนบต่างๆของละครชัน้สงูใหต้้องรสนิยม
ของมวลชนนัน้ กลับสามารถที่จะด ารงอยู่ได้ และมีการเปลี่ยนแปลง ปรบัตัว เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา โดยม ีสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและความนิยมของผูช้มเป็นตวัแปรหลกั จากหลกัฐานที่
ปรากฏในยุคต้นๆนี้ ดูเหมอืนว่า การวจิารณ์มบีทบาทน้อยมากต่อการปรบัตวัของละครไทย ไม่
ว่าจะเป็นละครตามแบบแผนอย่างกรมศลิปากรหรอืละครของชาวบา้นกต็าม    

14. บทความที่เกี่ยวกบั “การวจิารณ์ละคร” หรอืบทความที่เป็นการวจิารณ์ “การวจิารณ์ละคร” ที่
ปรากฏในหนงัสอืพมิพแ์ละวารสารต่างๆนัน้มปีรากฏไม่มากนัก และแมว้่าบางชิ้นอาจจะถูกเขยีน
ขึน้เพื่อการวจิารณ์ในสาขาอื่นเช่นทศันศลิป์ วรรณกรรมหรอืภาพยนตร์ แต่ก็มคีวามน่าสนใจใน
แง่จุดร่วมเชงิหลกัการ นอกเหนือจากบทความวชิาการอนัว่าดว้ยศาสตรแ์ห่งการวจิารณ์ที่เขยีน
โดยเจตนา นาควชัระจ านวนไม่ต ่ากว่า 15 บทความแล้ว โดยปรากฏครัง้แรกในวารสาร “โลก
หนังสอื” จากการสมัภาษณ์เจตนา นาควชัระ(พ.ศ. 2520) ถงึแมว้่าจะเป็นการสมัภาษณ์เกี่ยวกบั
การสอนวรรณคดแีต่กม็สี่วนสบืเนื่องไปถงึการวจิารณ์ละครดว้ย มปีระเดน็ทีน่่าสนใจอนัเกี่ยวกบั 
“มรรคผล” ของการวจิารณ์ว่า ”ถ้าช่วยให้คนท าละครเขาท างานได้ดีขึ้น…” ก็มีนักเขียนอื่นที่
เรยีกรอ้งให้เกดิการเขยีนงานวจิารณ์ที่จรงิจงั ต่อมาในปีพ.ศ.2523 ปรากฏเอกสารประกอบการ
สมัมนาการวิจารณ์ศิลปะ ในหวัข้อ “การวิจารณ์ละครเวที” โดย รศัมี เผ่าเหลืองทอง ซึ่งเป็น
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เอกสารวชิาการที่ว่าด้วยบทบาทของนักวจิารณ์และวธิีการวจิารณ์ละครเวที ในปี พ.ศ. 2525 
สนานจิตต์ บางสะพาน เขยีนบทความ “การวจิารณ์ละคอนหรอืภาพยนตร ์ภารกจิของนกั 
วจิารณ์” ซึ่งเป็นการรวบรวม “ค าแนะน า” ของเออเนสต์ เฮมมิง่เวย์ (Ernest Hemingway) และ
ประกรณ์ พรหมวทิกัษ์ อนัว่าดว้ย “ศลิปะการประพนัธแ์ละว่าดว้ยการวจิารณ์และนกัวจิารณ์”  ใน
ปีเดียวกนันัน้ กรรแสง เกษมศานต์ิ พาดหวับทความ “ นักวจิารณ์ !” ใน สยามรฐัสปัดาหวิ
จารณ์ ว่า “เมืองไทยยงัไม่มีนักวิจารณ์มีแต่นักแนะน าหนังสือ” โดยให้แง่คิดว่ายงัไม่มีใครที่
สามารถประกอบอาชพีเป็นนักวจิารณ์ไดอ้ย่างเตม็เวลา และเรยีกรอ้งใหเ้หล่าคณาจารยท์ัง้หลาย
ที่สอนด้านวรรณคดี ให้มาช่วยท าให้เมืองไทย “ขดัสนนักวจิารณ์น้อยลง” ด้วยการเขียนงาน
วิจารณ์เป็นงานอดิเรก กรรแสงเชื่อว่า”คุณภาพในงานวิจารณ์ที่ต่างกันไปเป็นผลมาจาก
คุณสมบตัสิ่วนตวัของนักวจิารณ์” ต่อมาในปี 2536 ธเนศ เวศรภ์าดา เขยีน “บทบาทของงาน
วจิารณ์” ใน สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์ ในคอลมัน์ทีเ่กี่ยวกบัวจิารณ์วรรณกรรม แต่ก็ใช้หลกัการ
เดยีวกบัสาขาละคร เพื่ออธบิายให้ผู้อ่านและผู้เขยีนงานวจิารณ์ทัง้หลายได้เขา้ใจถงึปัญหาและ
ทางออกที่จ าเป็นต่องานวจิารณ์ ในปี พ.ศ. 2541 ปรากฏบทความพเิศษที่ไม่ปรากฏนามผูเ้ขยีน 
ในบทความ “วจิารณ์นักวจิารณ์หนัง” ซึ่งได้ใช้เกณฑ์ตามหลกัวชิาการของบุญรกัษ์ บุญญะเขต
มาลา ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ “ศิลปะแขนงที่เจ็ด -เพื่อวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์” 
บทความชิ้นนี้มลีักษณะพิเศษตรงที่ผู้เขียนสามารถใช้เกณฑ์ทางหลักการของการวิจารณ์มา
วจิารณ์นักวจิารณ์ภาพยนตรท์ี ่“ขายด”ี ในตลาดหนงัสอืว่าแทท้ีจ่รงิแลว้ใกลเ้คยีงหรอืห่างไกลจาก
การเป็นนักวิจารณ์ในอุดมคติอย่างไร นับว่าเป็นบทความชิ้นส าคัญ  ในปลายปีพ.ศ. 2541 
สมพงษ์ ทวี เขยีน “นักวจิารณ์ศลิปะหายไปไหน” เพื่อเรยีกรอ้งใหค้นท างานศลิปะทีม่คีวามรูลุ้ก
ขึน้มาท างานวจิารณ์กนัมากขึน้ เป็นทีน่่าเสยีดายว่าบทความทัง้หมดทีอ่า้งมานี้ไม่ไดเ้กดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง สม ่าเสมอ ดงันัน้คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากงานเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความ
สนใจของประชาชนหรอืคนท างานวจิารณ์เท่าไรนัก แต่สิง่ทีน่่าสนในคอืงานเหล่านี้มนัียส าคญัว่า
ศาสตร์แห่งการวจิารณ์นัน้เป็นศาสตร์ที่มหีลกัการอนัเป็นสากลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
สาขาต่างๆได ้และความคาบเกี่ยวในเชงิหลกัการทางศลิปะนัน้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งทีส่ะทอ้นไดว้่า 
“ศลิปะย่อมสอ่งทางใหแ้ก่กนั” 

15. ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2544 เกดิปรากฏการณ์ของ “คอลมัน์วจิารณ์ละคร” ตามนิตยสาร
บางฉบับ  เช่น   รมย์  (2537 - 2541),  The Boy (2535 - 2540), The Earth 2000 (2538),       
มติชนสุดสปัดาห์ (2535 - 2542), เนชัน่สุดสปัดาห์ (2538 - 2542), Hi-Class (2527 - 2540), 
Trendyman (2540 - 2541) ปาจารยสาร (2530, 2542) บ่าง (2541) มรดกใหม่  (2542 - 
2543) สกุลไทย (2543-2544) กล้าทานตะวัน (2544) และในหนังสือพิมพ์บางฉบับ เช่น 
กรุงเทพธุรกิจ (2537 –2544), หนังสือพิมพ์ผู้จดัการ(รายวนั) (2537 –2544) เป็นต้น และ
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สง่ผลใหเ้กดิผูเ้ขยีนงานวจิารณ์เป็นอาชพีประจ า (ซึ่งอาจจะเป็นครัง้แรกในประเทศไทย) ในยุคนี้
ปรากฏนักวจิารณ์รุ่นใหม่หลายคน ที่พยายามเขยีนบทวจิารณ์ให้ประกอบด้วยคุณลกัษณะของ
งานวจิารณ์ที่จรงิจงัมากขึ้น เช่นพรสรรค์ วฒันางกูร, อนุสรณ์ อุณโณ, เพ็ญลกัษณ์ ภักดี
เจริญ, นันทขว้าง สิรสุนทร, อรการ กาค า, มณฑนา ยอดจกัร์, กิตติศกัด์ิ สุวรรณโภคิน, 
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ, ชล วิไล, สันติ จิตระจินดา, พินิจ หุตระจินดา, ปวิตร มหาสาริ
นันทน์, ยวดยวน, วิทยา เศรษฐวงศ์, หินหนักหม่ืน, เจตนา นาควชัระ และ ปาริชาติ จึงวิ
วัฒนาภรณ์  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักเขียนคอลัมน์ประจ าซึ่ง ไม่ปรากฏนามผู้เขียนใน
หนังสือพิมพ์ผู้จดัการ(รายวนั) อีกจ านวนหนึ่ง ในจ านวนหลายคนที่กล่าวมานี้  บางคนก็มี
พื้นฐานการศกึษาทางด้านการละครและวรรณคดีมาโดยเฉพาะ ซึ่งงานของกลุ่มผู้รู้ที่กล่าวถงึนี้ 
จะมีลกัษณะการเขยีนที่ใช้ความรู้วชิาการด้านการละครค่อนข้างมาก พยายามหลีกเลี่ยงการ
ใช้อตัวสิยั และพยายามวจิารณ์จากการติดตามผลงานของกลุ่มผู้สร้างงานที่ตนวจิารณ์ ส่วน
หนังสอืพมิพ์ภาษาต่างประเทศ เช่น Bangkok Post (ค.ศ.1995 –2001), The Nation (1986 -
2001) นัน้ ปรากฏนักวิจารณ์ใหม่ๆที่หันมาเขียนงานที่มีลักษณะของ “รายงานวัฒนธรรม” 
(Review) ทีม่กีารวจิารณ์องคป์ระกอบและภาพรวมของละครในแง่องคป์ระกอบของละครทัว่ๆไป 
คุณภาพของการวจิารณ์นัน้ก็ขึ้นอยู่กบัพื้นความรู้และประสบการณ์ด้านการชมละครเวทีของผู้
วจิารณ์(ซึ่งมอียู่หลายคนดว้ยกนั) จงึท าใหคุ้ณภาพของงานวจิารณ์ในหนังสอืพมิพ์ภาษาองักฤษ
ทัง้สองฉบับนั ้นไม่ค่อยสม ่าเสมอ ในขณะที่งานวิจารณ์บางชิ้นมีลักษณะเป็นการ “รายงาน
วฒันธรรม” หรอื “เล่าเรื่อง” เสยีเป็นส่วนใหญ่ แต่บางชิ้นก็เป็นการวจิารณ์ในรายละเอียดของ
องคป์ระกอบต่างๆ ของละครและเป็นงานใหภ้าพรวมของการแสดงนัน้ๆ นักวจิารณ์ทีป่รากฏผล
งาน ที่ เ รีย ก ได้ ว่ า ค่ อ น ม าท าง งาน วิจ า ร ณ์ จ าก  Bangkok Post ได้ แ ก่   Alongkorn 
Parivudhiphongs, Pornrat Damrung, Michael Denison, Patara Danutra แ ล ะ  Ukrit 
Kungsawanich เป็นต้น ส่วนนักวิจารณ์ที่ เขียนบทวิจารณ์ ใน The Nation ได้แก่  Walt 
Ruediger, Roger Welty, Roj Vehasburapha, Mayuree Rattanawannatip, Penchan 
Phoborisut, Peter Mytri Ungphakorn, Denna Paul แ ล ะ  Wee Soo Chaeng, 
Parinyaporn Pajee, และ Pawit Mahasarinand ส่วนที่เป็นนักวิจารณ์อิสระที่เขียนเป็นครัง้
คราวนัน้มเีป็นจ านวนมาก เป็นที่น่าสงัเกตว่า นักวจิารณ์ที่มพีื้นความรู้ทางด้านละครเวที เช่ น 
Walt Ruediger, Pawit Mahasarinand และ Roger Welty เป็นต้น มกัจะวจิารณ์ละครอย่างมี
รายละเอยีดเชงิประวตัแิละเชงิสุนทรยีศาสตรม์ากกว่านักรายงานวฒันธรรมมาก ผูว้จิยัพบว่า นัก
รายงานวฒันธรรมนัน้มกัจะเขยีนจากอตัวสิยัและการอ้างองิขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ มากกว่าที่
จะแสวงหาค าตอบจากการศกึษาขอ้มลูอย่างถ่องแท้ 
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16. แต่ปี พ.ศ. 2541-2544 เป็นช่วงที่ส านักพิมพ์ทุกแห่งประสบกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
คอลัมน์ประจ าจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารบางฉบับถูกปิดลง เช่น รมย์, Trendy Man, 
ผู้จดัการรายวนั, The Boy เป็นต้น ท าใหม้พีื้นที่ส าหรบังานวจิารณ์น้อยลง แต่กม็ขีอ้น่าสงัเกต 
คือการกลับมาของ หนังสือข่าวละครซึ่งจัดท าโดยคณะละครคือมรดกใหม่ มีลักษณะของ 
‘จดหมายขา่ว’ เกีย่วกบักจิกรรมของคณะละคร ‘มรดกใหม่’ เป็นหลกั แมว้่าจะมผีูเ้ขยีนบทวจิารณ์
ที่หมุนเวยีนและหลากหลาย แต่บทวจิารณ์ส่วนใหญ่มกัจะเขยีนโดยบุคคลที่อยู่ในแวดวงหรอื
คณะละครเดียวกนั การเขยีนบทวจิารณ์จงึเป็นไปเพื่อสนับสนุนและให้ก าลงัใจแก่ผู้สร้างละคร
มากกว่าที่จะเป็นการวพิากษ์วจิารณ์ที่จรงิจงั  อย่างไรก็ตาม บทความประจ าของ ชลประคลัภ ์
จนัทรเ์รือง นัน้มกีารเชื่อมโยงละครกบัวถิใีนการปฎบิตัธิรรมไดอ้ย่างน่าสนใจ 

17. เป็นทีน่่าสงัเกตว่า นบัตัง้แต่ปี 2518 มาถงึปี 2544 นัน้เป็นช่วงทีล่ะครตะวนัตกถูกน ามาเผยแพร่
อย่างกว้างขวางในมหาวทิยาลยั บทความละครเวทีแนวตะวนัตกจงึมกีารขยายตวัตามไปด้วย 
แต่เป็นที่น่าคดิว่าสถาบนัการศกึษาต่างๆเช่นสถาบนัราชภัฏและวทิยาลยันาฏศลิป์ก็มกีารขยาย
การเรยีนการสอนด้านศลิปะการแสดงของไทยอย่างแพร่หลายเช่นเดยีวกนั แต่เหตุใดกจิกรรม
เชงิวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์กลบัไม่มกีารพฒันา  

18. และเมื่อประมวลจากขอ้มูลทัง้หมดเท่าทีส่บืคน้มาไดใ้นช่วงปี 2536 - 2544 ผูว้จิยัคน้พบว่า การ
ตพีมิพ์บทวจิารณ์ในสิง่พมิพ์ภาษาไทยนับตัง้แต่ปี 2542 เป็นต้นมานับว่าลดน้อยลงไปมากกว่า
ช่วงปี 2538 - 2541 อาจจะเป็นดว้ยเหตุผลทีว่่ามปีรมิาณละครลดลง หรอือาจจะเป็นเพราะการที่
สิง่พมิพ์ส่วนใหญ่ยกเลกิคอลมัน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิารณ์ละคร และหนัมาสนับสนุนการวจิารณ์
ภาพยนตรแ์ทน  จงึท าใหป้รมิาณของบทวจิารณ์ลดน้อยลงไปมาก 

19. ระบบการศกึษาและระบบทุนนิยมแบบเสรน่ีาจะมผีลบางอย่างต่อปรากฏการณ์ของการวจิารณ์
ภาพยนตร์ที่มมีากมายเกลื่อนตลาดแต่อาจจะขาดวุฒภิาวะ และท าให้ผู้ที่มพีื้นฐานมาทางการ
วจิารณ์ภาพยนตรก์้าวขา้มสื่อมาวจิารณ์ละครดว้ย โดยใชเ้ทคนิควธิกีารแบบที ่บุญญรกัษ์  
บุญญะเขตมาลา เรยีกว่า “แนววารสารศาสตร”์ หรอืว่าแนว “คู่มอืผูบ้รโิภค” ซึ่งค่อนขา้งจะเน้น
คุณค่าทางดา้น “ความบนัเทงิอย่างผวิเผนิเชงิพาณิชย”์ โดยอาศยั “สามญัส านึก” ของตวัเองเป็น
เครื่องวดัโดยปราศจากหลักการหรือมาตรฐานใดๆที่ชัดเจน การตัดสินคุณค่าก็อาจจะเป็น
กระบวนการทีไ่ม่ค่อยซบัซ้อนเท่าไร เพราะว่าใชค้วามรูส้กึส่วนตวัอย่างเดยีวเป็นเครื่องวดั อย่าง
ทีเ่รยีกว่า “จนิตวจิารณ์” (เป็นค าที ่กฤษดา ผูเ้ขยีน “พพิากษานอกศาล” ชอบใช)้ จงึอาจกล่าวได้
ว่าคุณภาพของงานวิจารณ์ละครจะมีความลุ่มลึกหรือไม่นั ้น มีปัจจัยส าคัญคือพื้นความรู ้
การศึกษา ความสามารถ และคุณลกัษณะเฉพาะของนักวจิารณ์นัน้ จากข้อมูลปฐมภูม ิผู้วจิยั
พบว่า นักวจิารณ์บางคนมพีฒันาการทีด่ขีึน้เป็นล าดบัจากประสบการณ์การท างานและการศกึษา
ดว้ยตวัเอง แต่ก็มบีางคนทีไ่ม่มกีารพฒันาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปี และคงยดึแนวการเขยีน
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เดมิ และรสนิยมเดมิๆโดยไม่พจิารณาถงึความเปลี่ยนแปลงของโลกและสงัคม และคงพอใจทีจ่ะ
ท าหน้าทีเ่ป็นนกัวจิารณ์แบบ “กลางๆ” ไปเรื่อยๆ 

20. การที่มีการประกวด “บทวิจารณ์ละครและภาพยนตร์” (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537) โดย กองทุน
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณกด็ ีการทีผู่ม้คีวามรูเ้ขยีนบทวจิารณ์กด็ ีปรากฏการณ์ของ
คอลมัน์ประจ าเพื่อการวจิารณ์ละครเวทีก็ด ี ประกอบกบับทความที่ส่งเสรมิความเขา้ใจในเรื่อง
ของการวิจารณ์ เหล่านี้น่าจะเป็นนัยส าคญัทางการวิจยัที่กล่าวได้ว่า การวจิารณ์ ได้รบัการ
ยอมรบัมากขึน้ในสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นสงัคมของผูเ้สพงานศลิปะ สงัคมของผูบ้รโิภคทัว่ไปหรอื
สงัคมของนักวชิาการ ว่าเป็นสิง่ที่มคีวาม “ส าคญั” มี “สาระ” ที่พงึให้ความสนใจและใส่ใจ ไม่ใช่
เพื่อการตดัสนิใจในแง่ของผู้บรโิภคเท่านัน้ แต่น่าจะมนีัยส าคญัที่ลกึซึ้งมากกว่านัน้ จนถงึขัน้ที่
เรยีกว่า การวจิารณ์ช่วยใหเ้ขา้ใจชวีติและเขา้ใจศลิปะไดม้ากขึน้ 

21. แมว้่าจะมกีารตพีมิพบ์ทวจิารณ์ในประเทศไทยมาตัง้แต่ยุค 2507  -  2544 แต่เมื่อต้องแสวงหา 
บทวิจารณ์ที่จะน ามาจดัท าเป็นสรรนิพนธ์ กลับพบว่า ไม่สามารถหาบทวจิารณ์ที่เข้าเกณฑ ์
“แนวทางในการคดัเลือกบทวิจารณ์ส าหรบัสรรนิพนธ์” ไดม้ากถงึ 50 บท เนื่องจากเกณฑ์ที่
ใชค้ดัเลอืกค่อนขา้งสูง จงึจ าเป็นตอ้งศกึษาบทวจิารณ์จากต่างประเทศเพิม่เตมิ ซึง่สาขาการละคร
ได้ศึกษาบทวจิารณ์เพิม่เตมิจากสิง่พมิพ์ภาษาต่างประเทศด้วย เช่น วารสาร Times Literary 
Supplement ( 1999 - 2001) , Plays and Players ( 1975) , Plays International ( 1999) , 
Theatre First (1999), Theatre Records (1996), The Arts Magazine (2000), American 
Theatre (1998 – 2000), และ Theatre (1999-2000)  

22. เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพของบทวจิารณ์ของไทยกบัของต่างประเทศแล้ว พบว่า ในการวจิารณ์
ในระดบัหนังสอืพมิพ์นัน้ งานวจิารณ์ส่วนใหญ่ของต่างประเทศมขีอ้ได้เปรียบอยู่มากในแง่ของ
พืน้ทีข่องการเขยีนงานวจิารณ์ นักวจิารณ์ในต่างประเทศสามารถทีจ่ะยดึการวจิารณ์เป็นอาชพีได ้
ประกอบกับการที่มีปริมาณของละครอยู่ เป็นจ านวนมากท าให้เกิดการวิจารณ์ที่มีความ
หลากหลายทัง้ในแง่ของรูปแบบและวธิกีารเขยีน ส่วนงานวจิารณ์ที่ปรากฏอยู่ตามวารสารหรอื
นิตยสารนัน้ ยิง่แลเหน็ความแตกต่างไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ในขณะที่ใน
บางประเทศเช่นสหรฐัอเมรกิา และอังกฤษ นัน้มีคอลัมน์วิจารณ์เวทีที่เป็นคอลัมน์ประจ าใน
หนังสอืพมิพ์แล้ว กย็งัมวีารสารและนิตยสารที่เกี่ยวกบัละครเวทโีดยเฉพาะอยู่บ้างพอประปราย 
สิง่พมิพ์ทัง้หลายเหล่านี้ต่างก็มเีอกลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง ตวัอย่างเช่น หนังสอืพมิพ์ Times 
Literary Supplement นัน้จะปรากฏบทวจิารณ์ที่มีลกัษณะค่อนข้างใกล้เคยีงกบับทวจิารณ์ที่
เขยีนโดยผู้มีความรู้ด้านการละครในหนังสอืพิมพ์ The Nation กล่าวคือ ผู้วจิารณ์จะสามารถ
วจิารณ์โดยใชข้อ้มูลเชงิประวตัแิละเชงิสุนทรยีศาสตรเ์พื่อวจิารณ์องคป์ระกอบของละครไดใ้นขัน้
ดีมาก แต่บทวิจารณ์เหล่านี้อาจจะไม่ได้แสดงความคดิเห็นจนถึงขัน้แสดง “พลังทางปัญญา” 
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เสมอไป แมว้่าจะเป็นบทวจิารณ์ทีม่มีาตรฐานสงูในแงข่องการวจิารณ์ละคร เอกลกัษณ์อื่นๆทีพ่บ
นัน้จ าแนกไดต้ามประเภทของวารสาร เช่นวารสาร Plays and Players (องักฤษ) นัน้ จะตพีมิพ์
บทวจิารณ์เป็นจ านวนมาก (ประมาณ 5-10 ชิ้นต่อ 1 ฉบับ) บทวจิารณ์เหล่านี้เป็นบทวจิารณ์
ละครที่เกดิขึน้ในทุกภาคพื้นทวปี/ประเทศที่มลีะครที่ใชภ้าษายุโรปเป็นหลกั (แม้ว่าจะเน้นละคร
ในประเทศองักฤษเป็นการยนืพื้นก็ตาม) และเนื่องจากเขยีนโดยนักเขยีนที่หลากหลายประเทศ 
หลากหลายพืน้ภูมแิละประสบการณ์ ดงันัน้ ลกัษณะของบทความจงึค่อนขา้งมคีวามแตกต่างกนั
มาก ประกอบกบัขอ้จ ากดัในพืน้ทีข่องแต่ละบทความซึง่มเีพยีง 2 หน้า ท าใหบ้ทวจิารณ์บางชิน้ที่
มคีุณภาพดีอยู่แล้ว อาจเขยีนได้ไม่เต็มที่นัก วารสารฉบบันี้ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวารสาร 
Plays International เพื่อแสดงเอกลกัษณ์ที่ชดัเจนขึ้น  วารสาร Theatre First นัน้จะตีพิมพ์
บทความและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับละครส าหรบัเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ผู้วิจัยพบ
บทความหนึ่งที่โดดเด่นมากซึ่งเรยีกร้องให้นักวจิารณ์มอือาชีพทัง้หลายให้หนัมาใส่ใจกบัการ
วจิารณ์ละครประเภทนี้ให้มากขึ้น โดยเน้นถึงความส าคญัของการวจิารณ์ว่าจะส่งผลต่อการให้
น ้ าหนักความส าคัญของงานสร้างสรรค์ประเภทนี้ต่อประชาชนโดยรวมด้วย ส่วนวารสาร 
American Theatre นัน้เป็นวารสารรายสองเดือนที่ปรากฏบทความปกณิกะเกี่ยวกบัละครเวที
ในสหรฐัอเมรกิาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นละครส าหรบัเยาวชน ละครชุมชน หรอืละครมอือาชีพ
ทัว่ไป คอลมัน์ประจ าในวารสารฉบับนี้มตีัง้แต่คอลัมน์รายงานวฒันธรรม Pre-view  ข่าวสาร
ต่างๆ บทสมัภาษณ์ บทความพเิศษโดยนกัวชิาการหรอืนักการละคร และมบีทวจิารณ์ในคอลมัน์ 
Critic’s Notebook อย่างน้อย 1 – 2 บทในแต่ละฉบบัเสมอ บทวจิารณ์เหล่านี้เป็นบทวจิารณ์ที่
มคีุณภาพค่อนข้างสูงมาก เขียนโดยนักวจิารณ์ที่มีพื้นความรู้ทางการละครเป็นอย่างดีและมี
ประสบการณ์ในการชมละครที่กว้าง สามารถใชข้อ้มูลเชงิประวตั ิและเชงิสุนทรยีศาสตร์ได้เป็น
อย่างด ีมลีลีาการเขยีนทีเ่ฉพาะตวัทีพ่ยายามจะเขา้ถงึคนอ่านทีค่าดว่าคงจะเป็น “คอละคร” หรอื
ผู้ที่สนใจตดิตามชมละครในอเมรกิาอย่างใกล้ชดิ เป็นการสร้างวาทกรรมที่อยู่ในระดบัที่สูงกว่า
การเขยีนในหนังสอืพมิพ์ทัว่ไป ดงันัน้บทวจิารณ์เหล่านี้จงึมีลกัษณะที่แสดง “พลงัทางปัญญา” 
ค่อนขา้งมาก เพราะนอกจากจะตอ้งเขยีนใหผู้ส้รา้งงานอ่านแลว้ ยงัต้องเขยีนใหผู้อ้่านส่วนใหญ่ที่
ไม่มโีอกาสไดช้มละครเกดิอรรถรสในการอ่านดว้ย วารสารฉบบันี้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปทีช่าว
อเมรกินัอย่างเหน็ไดช้ดั ส่วนวารสาร Theatre นัน้เป็นวารสารวชิาการ ซึ่งมลีกัษณะแตกต่างไป
จากวารสารที่กล่าวมาแล้วทัง้หมดโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเป็นวารสารที่มุ่งเน้นไปที่การตีพิมพ์
บทความวชิาการ บทสมัภาษณ์และบทความจากงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัศลิปะการละคร วารสารฉบบั
นี้ไม่ตพีมิพบ์ทวจิารณ์ แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่าจะไม่ปรากฏการแสดงความคดิเหน็เชงิวจิารณ์   

23. นอกจากนี้ยงัไดศ้กึษาบทวจิารณ์เพิม่เตมิจาก หนังสอืทีเ่ป็นสรรนิพน์บทวจิารณ์ของต่างประเทศ
อีกหลายเล่ม เช่น Shakespeare in the Theatre : An Anthology of Criticism, Hot Seat, 
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Free Admission และ  The Voyage of Contemporary Japanese Theatre และได้ มี ก าร
คดัเลือกบทวจิารณ์ที่จะน ามาบรรจุไว้ในสรรนิพนธ์จากหนังสอืทัง้ 4 เล่ม ในจ านวนนี้ หนังสอื 
Shakespeare in the Theatre : An Anthology of Criticism  ซึ่งประกอบด้วยสรรนิพนธ์บท
วจิารณ์ละครเชกสเปียร ์เป็นหนังสอืที่ช่วยให้เกิดความเขา้ใจและเห็นภาพววิัฒนาการของการ
วจิารณ์ละครจากปี ค.ศ.1700 – 1996 ในประเทศองักฤษได้เป็นอย่างดี (จากการวจิารณ์แบบ
บรรยายเล่าเหตุการณ์และความประทบัใจต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการแสดงตามอตัวสิยั ค่อยๆ
พฒันามาโดยต่อเนื่อง มาเป็นบทวจิารณ์ที่วเิคราะห์ถึงการตีความและความคดิรวบยอดต่างๆ
ของละครตัง้แต่กลางศตวรรษที่ 20เป็นต้นมา) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพฒันาการของไทยแล้ว ก็มี
ลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั เพยีงแต่หลกัฐานเชิงลายลกัษณ์ของไทยในยุคต้นๆนัน้มน้ีอยกว่ามาก 
อกีทัง้ลกัษณะของการเขยีนก็มคีวามแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัพฒันาการดา้นวารสารศาสตรใ์นแต่
ละยุคสมยั ประกอบกบัปัจจยัทางพืน้ฐานการศกึษา สงัคมและการเมอืงกม็สีว่นในการพฒันาการ
เขยีนบทวจิารณ์ในไทย ซึ่งเป็นไปค่อนขา้งชา้ และมคีวามซบเซาเป็นระยะ ขึน้อยู่กบัความตื่นตวั
ของการจดัละครและสิง่พมิพ ์ช่วงที่ซบเซามากที่สุดนัน้คอืช่วง พ.ศ. 2481 – 2510 ซึ่งเป็นช่วงที่
เสรภีาพทางการแสดงออกของประชาชนและสื่อต่างๆถูกจ ากดัมากโดยนโยบายและบรรยากาศ
ทางการเมอืง (และแมว้่าการแสดงของทอ้งถิน่ต่างๆจะเกดิขึน้และเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่
กไ็ม่ปรากฏการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ทีเ่ป็นการวจิารณ์การแสดงของพืน้บา้นเลย) และหลงัจากปี 
พ.ศ. 2510 เป็นตน้มา พฒันาการของการวจิารณ์กเ็ป็นไปตามลกัษณะของความตื่นตวัทางศลิปะ
และสิง่พมิพซ์ึ่งมเีสรภีาพในการแสดงออกมากขึน้เป็นล าดบั จะเหน็ไดว้่า บทวจิารณ์ในยุค 2511 
– 2518 นัน้ มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัละครเพื่อมวลชนและละครในสถาบนัการศกึษาเป็นหลกั และอกี
ส่วนหนึ่ งก็เป็นการวิจารณ์บทบาทของกรมศิลปากร(มากกว่าวิจารณ์ผลงานการแสดง)  
พฒันาการในยุคถัดมาก็เป็นไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและความตื่นตัวของ
สถาบนัการศกึษา ดงัทีเ่คยรายงานไวแ้ลว้     

24. นอกจากหนังสอืดงักล่าวแลว้ สาขาละครยงัมกีารศกึษาเพิม่เตมิ  และการคน้ควา้ทาง Internet และ
ได้ข้อมูลที่มคีุณภาพและมปีระเด็นน่าสนใจหลายชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทสมัภาษณ์ผู้ก ากบั
ละคร และบทสมัภาษณ์นักวจิารณ์จากประเทศออสเตรเลยีนัน้ สามารถให้มุมมองที่น่าสนใจแก่
พฒันาการของไทย ดงัจะเหน็ได้จากการน าบทความที่น่าสนใจเหล่านี้มาบรรจุลงในสรรนิพนธ์
ของสาขาการละครดว้ย 

25. การที่ได้ศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศ ท าให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสเปรียบเทียบผลงานที่
หลากหลายทัง้ดา้นรูปแบบและความคดิ เป็นการขยายขอบเขตของการศกึษาไปสู่โลกทศัน์และ
วฒันธรรมที่แตกต่าง ในหลายประเทศเช่นองักฤษ อเมรกิา   และแคนาดา นัน้มวีฒันธรรมลาย
ลกัษณ์ที่ค่อนขา้งเขม้แขง็ เนื่องจากปรากฏหลกัฐานทางเอกสารมากมายเมื่อต้องการสบืค้นถึง
ประวตัศิาสตรแ์ละความคดิเกี่ยวกบัการละครในอดตี  พฒันาการของวฒันธรรมลายลกัษณ์เพื่อ
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ไปสู่วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์นัน้จึงมมีายาวนาน เกิดขึ้นเคยีงข้างกบัพฒันาการของละครมา
โดยตลอด ดงันัน้จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าท าไมจึงยงัคงมสีื่อสิง่พมิพ์ที่น าเสนอข่าวสารข้อมูล
รวมทัง้บทวจิารณ์ใหก้บัประชาชนอยู่อย่างสม ่าเสมอ  

26. เป็นที่น่าสงัเกตว่า ประเภทของสื่อสิง่พมิพ์นัน้มกัมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะของบทวจิารณ์ที่
ได้รบัการตีพิมพ์อยู่มาก กล่าวคือ หนังสือพิมพ์รายวนัส่วนใหญ่มักจะตีพิมพ์บทวิจารณ์ที่มี
ลกัษณะค่อนมาทางรายงานวฒันธรรมหรอืประชาสมัพนัธ์ มากกว่าที่จะเป็นบทวจิารณ์ที่แท้จรงิ 
(ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาค่อนขา้งมากในการศกึษาขอ้มูล คดิวเิคราะห ์และใชท้กัษะทางภาษามาก
ในการสื่อความคดิ ดงันัน้ งานวจิารณ์แบบนี้จ าเป็นต้องใช้เวลาในการเขยีนมากกว่างานเขยีนที่
เป็นการแสดงทศันะทัว่ๆไป) ในต่างประเทศก็มปีรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกนั และโดยมากแล้ว 
สิง่พมิพท์ีป่รากฏบทวจิารณ์ทีม่เีนื้อหาและพืน้ทีบ่นกระดาษมากกว่าหนงัสอืพมิพร์ายวนันัน้มกัจะ
เป็นวารสารรายสปัดาห์ เช่น   (เนชัน่สุดสัปดาห์, มติชนสุดสัปดาห์,  สยามรฐัสัปดาหวิ
จารณ์ , Time Out (อังกฤษ), Times Literary Supplement, Village Voice (อเมริกา)หรือ 
New Yorker) หรือ วารสารรายเดือน  (เช่น American Theatre, Theatre Records) เป็นต้น 
และสิง่พมิพท์ีป่รากฏบทวจิารณ์ทีไ่ดร้บัพืน้ทีใ่นการเขยีนมากทีสุ่ดและใหน้ ้าหนกักบัการเขยีนทีม่ี
ลักษณะเชิงวิชาการร่วมอยู่ด้วยมากที่สุด ก็มักจะเป็นวารสารวิชาการ (เช่น  Manusya, The 
Drama Review (TDR), Asian Theatre Journal และTheatre) และวารสารกึ่งวิชาการ (เช่น 
American Theatre) ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อสงัเกต ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า หนังสือพิมพ์
รายวนัหรอืวารสารรายสปัดาหจ์ะไม่ตพีมิพบ์ทวจิารณ์ทีเ่ขม้ขน้  

27. แมว้่าบทวจิารณ์ในหนังสอืพมิพร์ายวนัในต่างประเทศจะมปัีญหาในดา้นคุณภาพไม่น้อยไปกว่า
ในประเทศไทย สาเหตุเนื่องมาจากการก ากบัควบคุมของกองบรรณาธกิารท าใหไ้ม่สามารถเขยีน
แบบตามใจตวัเองได้ แต่นักเขยีนในต่างประเทศมทีางเลอืกและมโีอกาสในการเขยีนและตพีมิพ์
งานวจิารณ์มากกว่านักวจิารณ์ในประเทศไทย นอกเหนือจากความหลากหลายของสิง่พมิพแ์ล้ว 
นักวจิารณ์ในต่างประเทศยงัมขีอ้ได้เปรยีบหนังสอืพมิพ์ในประเทศไทยอยู่หลายข้อ เช่นการที่
สิง่พิมพ์สามารถให้พื้นที่ที่เป็นคอลมัน์ประจ าให้กับนักเขยีนประจ าได้อย่างต่อเนื่อง การที่นัก
วจิารณ์สามารถยดึการวจิารณ์เป็นอาชพีที่ยัง่ยนืได ้การแสวงหาความรู ้การสะสมประสบการณ์
จึงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในขณะที่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ของไทยในปัจจุบัน ยัง
จ าเป็นต้องเขยีนงานวจิารณ์ด้วยความพอใจส่วนตวั ไม่สามารถที่จะยดึเป็นอาชีพหลกัได้ ข้อ
แตกต่างอย่างมากที่สุดระหว่างไทยและต่างประเทศก็คือ เรื่องของพื้นที่บนหน้ากระดาษและ
โอกาสในการตพีมิพง์านวจิารณ์นัน่เอง 

28. นักวจิารณ์ทัง้ไทยและต่างประเทศนัน้มีอยู่หลายประเภท ทัง้ที่เขียนเพื่อเป็นเพียงการแสดง
ทศันะทัว่ๆไปหรอืเขยีนเพื่อการวจิารณ์ที่ให้พลงัทางปัญญา นักวจิารณ์ในสิง่พมิพ์ต่างประเทศ
มกัจะมีพื้นฐานความรู้ทางการละครค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทฤษฎี ประวตัิศาสตร ์
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เทคนิควิธีการไปจนถึงความรู้ทัว่ไปในสาขาอื่นด้วยเช่นทัศนศิลป์และวรรณคดี (เช่น Frank 
Rich, Lyn Gardner) นักวิจารณ์บางคนก็เป็นนักปฏิบัติด้วย (เช่น Martin Esslin, Robert 
Brustein) ในขณะที่นักวิจารณ์บางส่วนในประเทศไทยยงัคงวิจารณ์โดยไม่จ าเป็นต้องใช้พื้น
ฐานความรู้ด้านละครที่แท้จริง แต่หันมาใช้เทคนิคแนว “วารสารศาสตร์” ซึ่งเน้นไปในทาง
น าเสนอขอ้มูลอย่างน่าตดิตาม และการตดัสนิคุณค่าก็มกัจะใช ้“สามญัส านึก” หรอื “ความรูส้กึ” 
เป็นหลัก ซึ่งบางครัง้ก็ก่อให้เกิดการวิจารณ์ที่เป็นอัตวิสัยมากเกินไป ท าให้งานวิจารณ์ขาด
มาตรฐาน แต่ทัง้นี้ก็ไม่ไดห้มายความว่าเราไม่มนีักวจิารณ์ไทยที่มฝีีมอืทดัเทยีมกบัต่างประเทศ 
ตวัอย่างในสรรนิพนธน่์าจะช่วยใหผู้อ้่านวนิิจฉัยไดว้่า นกัวจิารณ์ของไทยกม็คีวามสามารถในการ
วจิารณ์แบบลายลกัษณ์ไม่แพน้กัวจิารณ์ต่างประเทศ 

29. นกัวจิารณ์อสิระของไทย(บางคน)ในยุคหลงัมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบันักวจิารณ์ในยุคบุกเบกิตรงที่
ว่าแม้ว่าจะเขยีนในปรมิาณน้อยแต่ก็มกัจะเขียนบทวิจารณ์ที่มีลกัษณะท้าทายความคิดและมี
ลักษณะไม่ประนีประนอมกับแรงกดดันของระบบหนังสือพิมพ์ เช่น สันติ จิตระจินดา และ
อนุสรณ์ อุณโณ เป็นตน้ แต่กม็นีกัวจิารณ์ประเภทนี้น้อยมาก  

30. สรปุ จากการที่ได้ศกึษาบทวจิารณ์ภาษาต่างประเทศทัง้หมดตามที่กล่าวมาแล้วนัน้ ตลอดจน
ศึกษาบทสัมภาษณ์นักวิจารณ์จากแหล่งต่ างๆนั ้น ผู้วิจัยพบว่าบทวิจารณ์ละครเวทีของ
ต่างประเทศ (ที่ได้เลอืกมาศกึษา) มคีุณภาพดี ถึงดีมากเป็นส่วนใหญ่ นักวจิารณ์มคีวามรอบรู้
หลายดา้น แตกฉานในวรรณคดแีละการละคร มคีวามเขา้ใจในเชงิศลิปะ โดยเฉพาะเรื่องของการ
ก ากบัการแสดง  มคีวามแตกต่างจากการวจิารณ์ละครเชกสเปียรใ์นยุคก่อนกลางศตวรรษที่ 20 
โดยสิน้เชงิ และที่ส าคญัคอื มทีกัษะในการใช้ภาษาได้อย่างเยี่ยมยอด ท าให้การสื่อความหมาย
ต่างๆในบทวจิารณ์นัน้เป็นไปอย่างแหลมคม การวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพร์ะดบัสงูบางฉบบัตามทีไ่ด้
อา้งมานี้ ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงจากลกัษณะของการเขยีนรายงานความประทบัใจใน
ยุคก่อนหน้านัน้ และพัฒนาการที่กลายมาเป็นงานที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างเห็นได้ชัด  
ส าหรบัหลกัฐานบทวจิารณ์ของไทยที่พบในยุคหลงั ค.ศ.1950 (พ.ศ. 2493 -2544)นัน้ แมว้่าจะมี
พฒันาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปมาโดยตลอด แต่ในเชงิของปรมิาณและคุณภาพนัน้ กย็งัอยู่ใน
ระดบัทีย่งัตอ้งพฒันาอกีมาก(เมื่อตอ้งเทยีบกบับทวจิารณ์ชัน้เยีย่มของตะวนัตก) จะหาบทวจิารณ์
ที่เขียนในลักษณะของ Stanley Wells, Keith Brown, หรอื  George Steiner นัน้นับว่าเป็น
เรื่องยาก (ขอ้ทีน่่าสงัเกตกค็อื นักวจิารณ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผูม้คีวามรูอ้นัเกี่ยวกบัมนุษยศ์าสตร์
และวรรณคดเีป็นอย่างด)ี งานวจิารณ์เหล่านี้มลีกัษณะของการเขยีนงานที่ใกลเ้คยีงงานนิพนธ์ที่
เสนอความคดิเชิงปรชัญา และยงัคงความเป็นบทวจิารณ์ละครได้ด้วยอย่างมปีระสทิธภิาพใน
เวลาเดยีวกนั 

31. อย่างไรก็ด ีมขีอ้น่าสงัเกตว่า การม ี“พื้นที่ตพีิมพ์” และม ี“ผู้อ่าน” งานวจิารณ์ในระดบัสูงตามที่
กล่าวมานี้นัน้มผีลกระทบโดยตรงต่อการสรา้งและพฒันางานวจิารณ์ ลกัษณะของการเขยีนบท
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วจิารณ์ที่มุ่งให้ “มวลชน” เป็นผู้อ่านนัน้ย่อมมีความแตกต่างจากบทวิจารณ์ที่มุ่งให้ผู้อ่านที่มี
พื้นฐานทางวรรณคดีและละครอ่าน หากพจิารณาจากหลกัฐานที่ค้นพบ ก็ยิง่เชื่อได้ว่า  งานที่
เขยีนใหก้บัผูอ้่านกลุ่มทีม่พีืน้ฐานนัน้ มลีกัษณะการเขยีนทีแ่ตกต่างโดยสิน้เชงิจากงานทีเ่ขยีนให้
ประชาชนทัว่ไปอ่าน ในจุดนี้ จงึแสดงใหเ้หน็ความต่างในแงข่อง “ผูร้บั” หรอื “ผูอ้่าน” งานวจิารณ์
นัน่เอง 

ข้อสงัเกตและนัยส าคญัอ่ืนๆท่ีมีต่อการวิจยั 
1. แม้ว่าจะมกีารขยายตวัในเชงิปรมิาณของงานวจิารณ์ลายลกัษณ์ แต่งานลายลกัษณ์ใน

แนว “คู่มอืผู้บรโิภค” และงานสื่อประเภทอื่นๆก็มกีารขยายตวัเป็นอย่างมากเช่นเดยีวกนั (มากกว่า
การขยายตวัของงานวจิารณ์หลายเท่า) ดงันัน้ การแข่งขนัจงึเป็นสิง่ที่หลีกเลี่ยงได้ล าบาก สิง่ที่ท้า
ทายการวจิารณ์ลายลกัษณ์ในอนาคต คอื ท าอย่างไรจงึจะมพีืน้ทีใ่นสงัคมนี้ในอตัราส่วนทีไ่ม่น้อยจน
ไรน้ัยส าคญักบัประชาชน ท าอย่างไรผูบ้รโิภคและผูผ้ลติสื่อจะตระหนักถงึศกัยภาพและความส าคญั
ของงานวจิารณ์ 

2.  อุปสรรคส าคญัของผูท้ างานวจิารณ์ในยุคปัจจุบนั คอืการที่นักวจิารณ์ไม่สามารถยดึการ
วจิารณ์เป็นอาชีพได้ ละครแต่ละเรื่องนัน้ยนืโรงได้ไม่นาน ท าให้บทวจิารณ์นัน้แทบจะไม่มผีลต่อ
ประชาชนทัว่ไป หรอืแม้กระทัง่ผูส้นใจละคร เพราะว่าไม่มโีอกาสที่จะเปรยีบเทยีบทศันะของตนกบั
ทศันะของนกัวจิารณ์ อกีทัง้ไม่มโีอกาสทีจ่ะล่วงรูไ้ดว้่า พลงัทางปัญญาทีบ่ทวจิารณ์นัน้แสดงออกมานัน้ 
สมัพันธ์กับประสบการณ์การชมละครอย่างไร นอกจากนี้  คุณภาพของละครก็มักจะอยู่ในเกณฑ ์
“มอืใหม่” อยู่เสมอ ท าใหล้ าบากต่อการตดิตามพฒันาการหรอืล าบากต่อการวจิารณ์ทีล่กึซึง้ได้ 

3.  ปัญหาทีพ่บไดท้ัว่ไปของนักวจิารณ์คอืความไม่พรอ้มในดา้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์
การชมศลิปะ ประสบการณ์ชวีติ ไปจนถงึความรูท้ี่จ าเป็นส าหรบัการประเมนิคุณค่า ท าอย่างไร นัก
วจิารณ์กลุ่มนี้จงึจะมโีอกาสเพิม่พูนประสบการณ์และความรูไ้ดม้ากกว่านี้ หรอืถ้าถามในทางกลบักนั 
คอื ท าอย่างไรผูท้ีม่คีุณสมบตัขิา้งต้นทีค่่อนขา้งเพยีบพรอ้มแลว้จงึจะท างานวจิารณ์แบบลายลกัษณ์ 
เหตุผลอะไรทีท่ าใหผู้รู้เ้หล่านัน้ไม่ท างานดา้นวจิารณ์ 

4.  การมีนักวิจารณ์ที่มีคุณภาพในสงัคมหนึ่งนัน้เป็นผลลัพธ์อนัเกิดจากกระบวนการบ่ม
เพาะการศกึษา ความรู ้ประสบการณ์และรสนิยม อนัลว้นแต่เป็นการพฒันาศกัยภาพในการวนิิจฉัย 
ทีจ่ าเป็นต้องใชอ้งคค์วามรูอ้นัหลากหลาย ประกอบกบัความสามารถพเิศษในการ “หยัง่เหน็” ถงึเนื้อ
แท้หรอืแก่นแท้อนัมอียู่ในตวังานศลิปะ ดงันัน้ สงัคมจงึควรทุ่มเทต่อ “กระบวนการ” กระตุ้นให้เดก็
และเยาวชน เกดิทกัษะในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ใหม้ากขึน้     
 
3.2 การสมัภาษณ์ 
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สาขาการละครได้สมัภาษณ์ผู้รู้ที่เป็นนักวจิารณ์ นักวชิาการ นักการละคร ศิลปินทัง้ชาวไทยและ
ต่างประเทศจ านวน 35 คน อกีทัง้ยงัมกีารเสวนากลุ่มย่อยกบันักวจิารณ์รุ่นใหม่อกี 7 คน สามารถ
สรุปประเดน็ต่างๆไดด้งันี้ 
3.2.1 ทศันะต่อการวจิารณ์ละครเวท ี(คุณค่า/ค่านิยม/อุปสรรค) 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกคนเหน็พอ้งต้องกนัว่า “การวจิารณ์” เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและส าคญัต่อพฒันาการ
ทุกๆด้านในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านความคดิของมนุษย์ในสงัคม และเนื่องจากว่า 
“การวิจารณ์” เป็นกิจกรรมทางความคิด ดังนั ้นการที่มีว ัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ที่
แพร่หลายนัน้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงวฒันธรรมแห่งการคดิด้วย ดงันัน้วฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์นัน้จงึมนียัส าคญัต่อวฒันธรรมของการคดิเป็นโดยตรง 

3.2.2. คุณสมบตัขิองนกัวจิารณ์ 
ผู้รูทุ้กท่านมคีวามเหน็พ้องกนัว่านักวจิารณ์พงึมคีวามรู้ที่แตกฉานหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้เฉพาะทางที่ตนเองวจิารณ์อยู่หรอืความรู้ในด้านอื่นๆ มคีวามลุ่มลึกทางความคิด
เยี่ยงปราชญ์ มีวจิารณญาณที่จะสามารถช่วยให้การวจิารณ์นัน้เที่ยงตรงต่อเงื่อนไขของ
ศิลปินหรอืเงื่อนไขแวดล้อม สามารถวิจารณ์ได้ถึง “ความหมายโดยรวม” ของละคร มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความคดิด้วยภาษาเป็นอย่างดี และมปีระสบการณ์ชีวติใน
ระดบัหนึ่ง จงึจะสามารถวจิารณ์ไดอ้ย่างมคีุณภาพ ตรงจุดนี้ท าใหม้นีัยส าคญัว่า การวจิารณ์
นัน้เป็นกจิกรรมทีแ่สดงออกถงึพลงัทางปัญญา 

3.2.3 ทศันะต่อวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ 
ผูส้ร้างงานต่างเหน็ด้วยกบัการมกีารวจิารณ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบมุขปาฐะหรอืแบบ
ลายลกัษณ์ ในสภาพความเป็นจรงินัน้ ผู้ก ากบัฯก็มกัจะวจิารณ์นักแสดงและองค์ประกอบ
ต่างๆอยู่แลว้ในกระบวนการสรา้งงานละครเวท ีและระหว่างการซ้อมผูก้ ากบัฯบางคนกเ็ชญิ
ผู้รู้มาวจิารณ์การแสดงโดยกระท าแบบมุขปาฐะ โดยมากแล้วการเชิญผู้รู้มาวจิารณ์นัน้ก็
มกัจะเชญิผูรู้ท้ีม่อีาวุโสมากกว่าตนเอง หรอืในบางกรณี เมื่อเปิดการแสดงแลว้ ผูรู้บ้างคนก็
แสวงหาโอกาสในการวจิารณ์ผูส้รา้งงานโดยกระท าเป็นการส่วนตวั การวจิารณ์แบบไม่เป็น
ทางการเป็นสิ่งเกิดขึ้นในความเป็นจริงและได้รบัการยอมรบัมากกว่าการวิจารณ์ในที่
สาธารณะ ดงัจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการจดัเวทีวจิารณ์แบบสาธารณะขึ้น ผู้สร้างงานมกัจะมี
ความไม่พอใจเมื่องานของตนถูกวจิารณ์ในแง่ลบในที่สาธารณะ แต่ผูส้รา้งงานจะยอมรบัได้
มากขึน้หากกระท าอย่างไม่เป็นทางการ ภายใตบ้รรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง 

3.2.4 ขอ้สงัเกต และทศันะต่อการวจิารณ์ทีเ่ป็นงานลายลกัษณ์ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านหนึ่งแสดงความคดิเหน็ว่า วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์นัน้ 
จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการ “บ่มเพาะ” ทีย่าวนาน จากทัง้ทางภาคการศกึษาในระบบและ
ภาคสงัคม ในเมื่อวงการละครเวทียงัแคบอยู่มากและมีผู้สร้างงานเป็นจ านวนน้อย การ
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วจิารณ์แบบลายลกัษณ์(หากไม่กระท าอย่างสรา้งสรรค)์ กอ็าจจะมผีลในแง่ลบมากกว่าในแง่
บวก เนื่องจากท าให้ผู้สร้างงานเสยีก าลงัใจ หากเป็นการวจิารณ์ในแง่ลบ ผู้สร้างงานส่วน
ใหญ่ต้องการจะรบัฟังเป็นการส่วนตัวมากกว่าที่จะถูกวจิารณ์ในสิง่พิมพ์  ความแคบของ
วงการน้ี เป็นปัจจยัหนึ่งทีไ่ม่ท าใหเ้กดิการวจิารณ์ลายลกัษณ์ทีแ่พร่หลาย เป็นสาเหตุทีท่ าให้
ผูรู้ไ้ม่กลา้หรอืไม่ตอ้งการเขยีนบทวจิารณ์ 

จากการสมัภาษณ์และเสวนา สรุปไดว้่าผูส้รา้งงานละครเวทบีางคณะในปัจจุบนันัน้ 
ยงัไม่ค่อยยอมรบัฟังค าวจิารณ์จากบุคคลที่มาจาก “ค่าย” อื่น หรอืจากนักวจิารณ์ทัว่ๆไป 
สาเหตุเป็นเพราะผู้สร้างงานยงัไม่มคีวามเชื่อถือและความศรทัธาต่อนักวจิารณ์บางคนที่
ท างานวจิารณ์ในปัจจุบนั ดงันัน้การให้การยอมรบัต่อการวจิารณ์นัน้ขึน้อยู่กบัความเชื่อถอื
ศรทัธาที่มีต่อนักวจิารณ์ที่เป็นปัจเจกบุคคล แต่ในทางกลบักนั หากนักวจิารณ์ไม่เท่าทนั
ผูส้รา้งงาน ก็อาจจะตกเป็นเครื่องมอืในการสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัละครเรื่องนัน้ๆ ดว้ยการ
หลงเชื่อค าพดูของผูส้รา้งงานมากเกนิไปกเ็ป็นได ้ 

อย่างไรก็ด ีแม้ว่าจะไม่ศรทัธาต่อการวจิารณ์ของนักวจิารณ์บางคน แต่ผู้สรา้งงาน
ทุกคนมองการวจิารณ์ว่าเป็นเช่นกระจกเงาทีช่่วยสอ่งใหผู้ส้รา้งงานไดแ้ลเหน็ตวัเอง ผู้สร้าง
งานส่วนใหญ่จึงเรียกร้องการทุ่มเทและความเอาจริงเอาจังจากนักวิจารณ์ ท่ีมี
คุณภาพ ต้องการให้นักวิจารณ์คือผู้ ท่ีได้ติดตามดูผลงานของกลุ่มละครอย่าง
ต่อเน่ืองและใกล้ชิดเพื่อดูพัฒนาการของผู้สร้างงาน เพื่อท่ีจะได้มีการวิจารณ์ท่ี
ถกูต้อง  

นอกเหนือจากเหตุผลที่เป็นอุปสรรคเชงิวฒันธรรมแลว้ ผู้ให้สมัภาษณ์บางท่านให้
เหตุผลที่งานวิจารณ์ละครเชิงลายลกัษณ์นัน้มีอยู่ในปรมิาณน้อยว่า การวจิารณ์เชิงลาย
ลกัษณ์ทีผ่่านมานัน้ ยงับกพร่องในแงข่องการเชื่อมโยงกบับรบิททางสงัคมและชวีติ และการ
ทีน่ักวจิารณ์จะสามารถเชื่อมโยงไปถงึขัน้นัน้ได้ กจ็ าเป็นต้องมปีระสบการณ์ชวีติ มคีวามรู้
ความเข้าใจในบริบทต่างๆของไทยอย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถท าหน้าที่ของผู้วิจารณ์ใน
สงัคมไทยทีส่มบูรณ์ได ้ในเมื่อนกัวจิารณ์ทีม่คีวามรอบรูใ้นระดบันี้มอียู่จ ากดั การวจิารณ์เชงิ
ลายลกัษณ์กม็จี านวนน้อยตามไปดว้ย  

3.2.5. ผลกระทบที่เกิดจากงานวจิารณ์ละครเวทีต่อผู้สร้างงาน ผู้เสพงาน ต่อผู้อ่านงาน หรอืต่อ
สงัคม 

ในขณะทีผู่้สรา้งงานบางคนยอมรบัว่า ตนไดร้บัผลกระทบจากบทวจิารณ์และไดท้ า
การแก้ไขตามทีไ่ดร้บัการชีแ้นะ แต่สว่นใหญ่ไม่สามารถตอบไดว้่าบทวจิารณ์สรา้งผลกระทบ
ต่อผู้อ่านอย่างไร อย่างไรก็ด ีผูส้รา้งงานละครเช่นสุวรรณด ีจกัราวรวุธ และดารกา วงษ์ศริิ 
เชื่อว่าบทวจิารณ์ต่างๆนัน้ไม่มผีลต่อผู้ชมละคร สาเหตุอาจเป็นเพราะความด้อยคุณภาพ
ของบทวจิารณ์หนึ่ง และการขาดความรูใ้นเรื่องศลิปะของผูช้มดว้ยอกีหนึ่ง ท าใหผู้ช้มละคร
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เวทสี่วนใหญ่ทีเ่ป็นมหาชนทัว่ไปนัน้ไม่ได้สนใจไปชมละครเพื่อทีจ่ะพฒันาความคดิมากนัก 
หรอืก็ไม่ได้สนใจที่จะซาบซึ้งกับความพยายามของมนุษย์ในการท างานศิลปะ เพียงแต่
ต้องการการผ่อนคลาย ความสนุกสนาน ความบนัเทงิเป็นหลกั จุดนี้มองได้จากการกรอก
แบบสอบถามภายหลังจากการชมละครของแดส เอนเทอร์เทนเม้นท์ ที่ผู้ชมมักจะ เน้น
ค าตอบไปทีค่วามสนุกหรอืความไม่สนุก หรอืไม่กไ็ปชมเพราะดารา 

3.2.6 อุปสรรคต่อการพฒันาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์หลายท่านมองว่าวฒันธรรมหลายๆอย่างของไทยนัน้เป็นอุปสรรคต่อ

การปลูกฝังวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม “เคารพเชื่อฟังผูใ้หญ่” รวมไป
ถงึวฒันธรรม “เอาตวัรอด”, “ผู้ตาม”, “เกรงใจ” และ “พึ่งพงิ” ท าให้เดก็ไทยไม่เป็นตวัของ
ตวัเอง ถูกครอบง าความคดิได้ง่าย จงึขาดวจิารณญาณ จงึเป็นที่น่าคดิว่า วฒันธรรมแห่ง
การวจิารณ์นัน้ขดัแยง้กบัธรรมชาตขิองวฒันธรรมไทยหรอืไม่ นอกจากนี้ หากมองไปถงึราก
ของศลิปะการแสดงแบบไทยเช่นละครไทยตามขนบดัง้เดมินัน้ จะพบว่า วฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์แบบไทยนัน้จะอยู่บนพื้นฐานแห่งวฒันธรรม “การเคารพความอาวุโส” และ “การ
เคารพครู” เป็นที่ตัง้ ศลิปะการแสดงที่ดตีามขนบดัง้เดมินัน้เกดิจากการเลยีนแบบต้นฉบบั
ให้ดทีี่สุด ดงันัน้ “ครู” จึงถือสทิธใินการวิจารณ์ เพราะครูคอืผู้มปีระสบการณ์และมคีวามรู ้
และการที่จะวจิารณ์ผู้สร้างงานที่อยู่ต่างกลุ่มกนันัน้ ก็ค่อนข้างจะเน้นที่ความอะลุ่มอล่วย
มากกว่าที่จะวจิารณ์อย่างตรงไปตรงมาซึ่งมกัจะถอืว่าการวจิารณ์เชงิต าหนินัน้เป็นการลบ
หลู่ และเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ ดังนัน้ ผู้ วิจารณ์ศิลปะการแสดงในขนบไทยนัน้ มักจะ
ระมดัระวงัการใช้ภาษาในการวจิารณ์ใหสุ้ภาพและละมุนละม่อมเป็นทีสุ่ด  นอกจากนี้ ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าระบบการเรยีนการสอนของไทยนัน้ไม่เอื้อต่อการพฒันาทกัษะ
การคดิมาตัง้แต่วยัเดก็ ส่งผลให้วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ไม่เกดิการพฒันาเท่าที่ควร ผู้ให้
สมัภาษณ์ทุกคนมองว่าทางออกของการสร้างวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์นัน้จ าเป็นต้อง
เริม่ต้นที่การศกึษาตัง้แต่เนิ่นๆ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านละครไทย ก็แสดงความคดิเห็น
สอดคล้องกนักับผู้ให้สมัภาษณ์ท่านอื่นๆว่า เมื่อเปรยีบเทียบกับกิจกรรมการวิจารณ์ใน
กระบวนการการเรยีนการสอนจากชาตอิื่นๆแล้ว ประเทศไทยยงัขาดแคลนการให้ความรู้
แบบศิลปะวิจกัษ์ ซึ่งหากมีการเรยีนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับสุนทรยีศาสตร์มาตัง้แต่ชัน้
ปฐมวยั แลว้วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์จะตามมาเองในทีสุ่ด 

3.2.7 แนวทางทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้งานวจิารณ์ละครรวมไปถึงอุปสรรคในการท างานดา้นการ
วจิารณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ที่เป็นนักวจิารณ์นัน้ม ี2 ประเภทคอื นักวจิารณ์ที่มพีื้นฐานจากการเป็นนัก  
วรรณคดหีรอืนกัการละคร และ นกัวจิารณ์ทีไ่ม่มพีืน้ฐานโดยตรง แต่เขยีนบทวจิารณ์ดว้ยใจ
รกั ซึ่งงานวจิารณ์ของนักวจิารณ์ทัง้ 2 ประเภทนี้มกัจะมีความแตกต่างกันในแง่ของการ
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เชื่อมโยงถึงภูมิหลังของบทละครหรือทฤษฎีทางการละคร แต่ทักษะในการถ่ายทอด
ความคิดออกมาเป็นตวัอกัษรนัน้เป็นเร่ืองความสามารถเฉพาะตวั อุปสรรคในการ
ท างานของนักวจิารณ์นัน้มหีลายประการ เช่น การขาดแคลนหนังสอื ต าราทีเ่กี่ยวกบัศลิปะ
การละครและการวิจารณ์ละคร  ท าให้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลใน
ประเทศเป็นเรื่องทีล่ าบาก การขาดแคลนโอกาสทีจ่ะไดช้มละครเวททีีม่คีวามหลากหลายใน
ดา้นรูปแบบและเนื้อหา เพื่อทีจ่ะสามารถเปรยีบเทยีบประสบการณ์ทีแ่ตกต่างได ้ในจุดนี้ จงึ
ท าใหน้ักวจิารณ์บางคนขาดมุมมองทีล่กึซึ้ง อุปสรรคของนกัวจิารณ์อกีขอ้หนึ่งคอืการทีล่ะคร
แต่ละเรื่องมกัจะยนืโรงดว้ยระยะเวลาทีส่ ัน้มาก ท าใหเ้กดิอุปสรรคต่อกระบวนการในการสบื
หาขอ้มลูต่างๆ ส่งผลใหต้อ้งเขยีนงานวจิารณ์อย่างรวดเรว็จนอาจจะเกดิขอ้ผดิพลาดได ้และ
บางครัง้นักวจิารณ์บางคน ก็จ าเป็นต้องส่งต้นฉบบัภายในระยะเวลาอนัสัน้ (เช่นภายในคนื
นัน้หลงัจากที่ได้ชมละครเสรจ็แล้ว) ท าให้เกิดแรงกดดนัในการเขยีน ซึ่งมกัจะมผีลกระทบ
ต่อคุณภาพในการเขยีน 

นอกจากนี้ สภาพทีข่าดแคลนความต้องการทางตลาด ประกอบกบัการขาดแคลน
พื้นที่ในสื่อทุกประเภท ตลอดจนการที่ผู้ถูกวจิารณ์ไม่ยอมรบัการวิจารณ์และมปีฏิกริยิาที่
ก้าวร้าวต่อผู้วจิารณ์ท าให้นักวจิารณ์ไม่สามารถท างานอย่างต่อเนื่องได้  และส่งผลให้นัก
วจิารณ์ไม่สามารถยดึการวจิารณ์เป็นอาชพีได ้

3.2.8 แนวทางในการพฒันาการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่พูดถึงความส าคญัของการปลูกฝังวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ โดย
เน้นบทบาทไปที่สถานศกึษาต่างๆเป็นหลกั และให้ความเหน็ว่าถงึแม้ว่าจะมกีารเรยีนการ
สอนวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัศลิปะวจิกัษ์ แต่การมวีชิาเฉพาะนัน้ก็ยงัไม่เพยีงพอต่อการปลูกฝัง
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากกับวธิีการสอนให้
ผูเ้รยีนคดิเองไดอ้ย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) โดยมคีวามเชื่อว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนัน้จ าต้องอาศยัการกระบวนการในการฝึกฝนท่ีต้องอาศยัเวลา การคิด
อย่างมีวิจารณญาณนัน้รวมไปถึงการรู้จกัตัง้ค าถามท่ีกระตุ้นการคิดต่อไปได้ด้วย 
และเม่ือท าส าเรจ็ได้ถึงระดบัหน่ึงแล้วจึงจะมีความสามารถท่ีจะวิจารณ์ได้ แต่ทัง้นี้และ
ทัง้นัน้ เนื่องจากการเขยีนบทวจิารณ์นัน้เป็นทกัษะทีม่คีวามเฉพาะตวั จ าเป็นต้องพฒันาจาก
บุคคลทีม่ศีกัยภาพในเรื่องการเขยีน จงึจะสามารถพฒันาการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

นอกเหนือจากการต่อสูก้บัอุปสรรคในด้านต่างๆตามทีไ่ดก้ล่าวมาก่อนหน้านี้แลว้ มี
ข้อสงัเกตว่า แม้ในประเทศที่มกีารผลิตละครเวทีมากและมีการวจิารณ์ตามหนังสือพิมพ์
รายวนัมาก แต่ปัญหาทีเ่กีย่วกบัคุณภาพและปรมิาณพืน้ทีใ่นการวจิารณ์กย็งัคงมอียู่ สาเหตุ
เป็นเพราะว่า บรรณาธกิารมกัใช้อ านาจในการควบคุมเนื้อหาและขอบเขตของการวจิารณ์ 
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ท าให้งานวิจารณ์บางส่วนนัน้ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากประเทศอื่นๆ คือมักจะมี
ลักษณะของรายงานวฒันธรรม (ที่เรยีกกันว่า ‘รีวิว’ [Review]) หรือท าหน้าที่เป็นเพียง 
“คู่มอืผูบ้รโิภค” ดงันัน้ การสรา้งพื้นทีใ่นการเขยีนบทวจิารณ์ที่ต้องใชเ้วลาและกระบวนการ
ในการเขียนที่ยาวนานกว่าจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของวารสารที่เป็นวารสาร
เฉพาะทาง หรอืวารสารกึ่งวชิาการ ซึ่งเอื้ออ านวยต่อลกัษณะการเขยีนวจิารณ์ทีจ่ าเป็นต้อง
ใช้เวลามากกว่า ซึ่งการมวีารสารที่เอื้อประโยชน์ที่สอดคล้องต่อผู้สรา้งงานวจิารณ์และผู้ที่
ต้องการอ่านงานวจิารณ์ที่อาจจะเป็นเพยีงผูส้นใจกลุ่มเล็กๆนัน้ อาจจะเป็นอกีหนทางหนึ่ง
ของการพฒันาการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ในประเทศไทย 

 
3.3 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
สาขาการละครไดจ้ดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทัง้หมด 3 ครัง้  

ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้แรก ได้เปิดสมัมนาในวนัแรกด้วยการให้ผู้เขา้ร่วมสมัมนา
ได้เขา้ชมละครเวทเีรื่อง “คอืผู้อภิวฒัน์ 2475” ณ สถาบนัปรดีพีนมยงค์ ในวนัที่สองเป็นการเสวนา
โต๊ะกลมร่วมกบัผูก้ ากบัการแสดง นกัแสดง และผูเ้ขยีนบท เพื่อซกัถามขอ้มลูเกีย่วกบัการสรา้งสรรค์
ละครเรื่องนี้ จากนัน้ ผู้เขา้ร่วมสมัมนาได้มกีารเขา้ชมละครเรื่องนี้ซ ้าอกีครัง้ แลว้จงึเขยีนบทวจิารณ์
ภายในคนืนัน้ ในวนัทีส่ามจงึมกีารเขา้กลุ่มย่อยเพือ่ผลดัเปลีย่นกนัอ่านบทวจิารณ์ของสมาชกิในกลุ่ม 
เพือ่น าเสนอแนวคดิในการวจิารณ์เรื่องนี้ต่อกลุ่มใหญ่ในทีสุ่ด เมื่อสมัมนาสิน้สุดลง โครงการวจิยัฯได้
น าบทวจิารณ์ทุกชิน้มาอ่านเพือ่ใหค้ าวจิารณ์ต่อเจา้ของบทวจิารณ์ โดยสง่คนืใหท้างไปรษณียท์ุกคน 
การสมัมนาครัง้แรก ชี้ใหเ้หน็ถงึความส าคญัต่อ “กระบวนการ” ในการเขยีนบทวจิารณ์ นับตัง้แต่การ
แสวงหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการสรา้งสรรค ์การวนิิจฉัยขอ้มูลกบัประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการ
ชมละครจรงิๆ ตลอดจนการปะทะสงัสรรค์แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัผู้อื่น จนกระทัง่ถึงขัน้การ
เขยีนบทวจิารณ์ การสมัมนาครัง้แรกนี้ ช่วยให้ผู้วจิารณ์เขา้ใจว่า นักวจิารณ์ควรให้ความส าคญัต่อ 
“ความคดิโดยรวม” (Total Meaning) หรอื “ความคดิรวบยอด” (Concept) ของละคร และพิจารณา
ว่าองคป์ระกอบย่อยต่างๆมคีวามหมายอย่างไรต่อความคดิโดยรวมของละครเรื่องนี้  กจ็ะช่วยใหไ้ม่
พุง่จุดสนใจไปทีเ่รื่องอื่นงา่ยเกนิไป การสมัมนาครัง้แรกนี้ ช่วยใหเ้หน็ว่า ปัญหาเรื่องทกัษะการเขยีน 
ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใช้เวลาฝึกฝน ผู้ที่มพีื้นความรู้ด้านละครน้อยและขาดประสบการณ์นัน้
มกัจะขาดความเชื่อมัน่ในการวจิารณ์และมกัจะวจิารณ์โดยใช้อตัวสิยัเป็นส่วนใหญ่ แต่การที่ได้มี
โอกาสปะทะสงัสรรค์ระหว่างนักวิจารณ์ด้วยกัน ตลอดจนผู้สร้างงานก็ช่วยให้ผู้วิจารณ์เกิดทวิวจัน์
(dialogue) และสามารถพฒันาความคดิไปเขยีนต่อได ้เป็นที่น่าเสยีดายว่าบทวจิารณ์ทีม่คีุณภาพอนั
เกิดจากสมัมนาในครัง้นี้ เมื่อส่งไปยงัสื่อสิง่พิมพ์กลบัไม่ได้รบัการตีพิมพ์ เนื่องจากบรรณาธิการ
จ าเป็นตอ้งใหพ้ืน้ทีแ่ก่นกัวจิารณ์ทีเ่ป็นนกัเขยีนประจ า 
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 ในการสมัมนาครัง้ที่ 2 นัน้ เป็นการวจิารณ์ละครเรื่อง “สามสาวสนัดานเสยี” ณ โรงละคร
มรดกใหม่ ซึ่งจดัเป็นการเสวนาร่วมกบัผู้สรา้งงานคอื ผู้ก ากบัการแสดง นักแสดง ผู้เขยีนบท และ 
ทมีงานทัง้หมด โดยมนีักวจิารณ์ นิสตินักศกึษา และคณะผูว้จิยัเขา้ร่วมเสวนาดว้ย การเสวนาในครัง้
นี้มกีารศกึษาถงึกระบวนการท างานของกลุ่มละคร “เสาสงู” ซึ่งขอ้มลูในส่วนนี้ ไดช้่วยใหก้ารวจิารณ์
องค์ประกอบของละครเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น  นอกจากนี้ยงัมีการเสวนาถึง
วธิกีารเชื่อมโยงวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใหเ้อื้อประโยชน์ต่อผูส้รา้งงาน   ผลจากการเสวนาในครัง้
นี้ ท าให้ผู้สร้างงานได้รบัประโยชน์จากการวจิารณ์เป็นอย่างยิง่ ท าให้เข้าใจทัง้จุดแขง็และจุดอ่อน
ของตวังานและของตวัผู้สร้างงานเอง และมมุีมมองใหม่ๆที่ได้รบัจากกลุ่มผู้รู้ที่ได้ชมละคร ซึ่งเป็น
การท าให้นักวจิารณ์ท่านหนึ่งตัง้ข้อสงัเกตว่า ผู้สร้างละครของไทยนิยมใช้ระบบการท างานแบบ 
“วจิารณ์กนัเอง” ซึ่งอาจจะมขีอ้เสยีเมื่อบุคลากรในกลุ่มไม่สามารถคดิต่อไปได้ จงึท าให้ผู้สร้างงาน
มกัจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง จึงควรให้มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาช่วย
วจิารณ์ในระหว่างการซ้อมด้วย (แม้ว่าในต่างประเทศจะมกีารใช้ผู้เชี่ยวชาญในลกัษณะนี้กนัอย่าง
แพร่หลาย แต่ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ก็ยงัถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ในทางปฏิบัติ) ดงันัน้ 
การเสวนาในครัง้นี้สามารถกระตุ้นให้ทัง้ฝ่ายผู้สร้างงานและฝ่ายผูเ้สพงานตระหนักถงึความจ าเป็น
ของการใชก้ระบวนการวจิารณ์ที่มคีุณภาพในการท างานไดน้ัน้ นับว่าเป็นเสวนากลุ่มเลก็ที่มคีุณค่า
ยิง่หากไดม้กีารน าไปปฏบิตั ิ 
 ในการจดัสมัมนาครัง้ที่ 3 นัน้ มผีู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัมนามากกว่าทุกครัง้ อาจเป็น
เพราะเป็นการไดแ้ลกเปลีย่นทศันะกบัผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ คอื Mr. Gert Pfafferodt ซึ่งเป็น
ผูก้ ากบัการแสดงและเป็นอาจารย ์จาก Muenchner Kammerspiele ประเทศเยอรมนี วทิยากรท่าน
นี้ได้ใหแ้ง่คดิหลายประการเกี่ยวกบัการวจิารณ์ ซึ่งก็เหมอืนกบัวทิยาการอื่นๆของมนุษยท์ี่สามารถ
ก่อใหเ้กดิผลทัง้ในทางสรา้งสรรคแ์ละทางท าลาย เขาพาดพงิถงึบทวจิารณ์ทีเ่ขยีนขึน้ตัง้แต่ศตวรรษ
ที1่8บางชิน้ทีถู่กใชเ้ป็นต าราในการศกึษาดา้นการละคร เพราะเป็นวาทกรรมที่ท าใหง้านศลิปะไดร้บั
การอธบิายคุณค่า ดว้ยอทิธพิลของการวจิารณ์ จงึไดม้กีารพฒันาต าแหน่ง Dramaturg (ผูเ้ชีย่วชาญ
พเิศษ) ขึ้นในกระบวนการสร้างงานในเยอรมนี จนกลายเป็นต้นแบบส าหรบัประเทศอื่นๆดว้ย จาก
การสมัมนาในครัง้นี้ เหน็ไดช้ดัว่า นักวจิารณ์ละครในประเทศเยอรมนีบางคนแสดงบทบาทมากกว่า
การวจิารณ์ละคร กล่าวคอืท าหน้าที่ในการกระตุ้นวงการละคร และยงัวพิากษ์วจิารณ์สงัคมด้วย ใน
การสมัมนาครัง้นี้ วทิยากรไดอ้า้งองิถงึประสบการณ์ในการสรา้งผลงานละครร่วมกบัผูส้รา้งชาวไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2527 คอื เรื่อง “พระสงัข์ เอฟิเกเนีย” เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ในแง่ของการเรยีนรู้ซึ่งกนั
และกนั การบรรยายของวทิยากรไดเ้ป็นเครื่องช่วยเตอืนใหเ้ราพนิิจพเิคราะหก์ารน าเอา “วถิ”ี แบบ
ตะวนัตกมาใช้ในสงัคมไทยด้วยความระมดัระวงัมากขึ้น เนื่องจากอาชีพนักวจิารณ์เป็นอาชีพที่มี
ความเสีย่งสูง ดงันัน้ สงัคมทีต่้องการใหม้นีักวจิารณ์จ าเป็นตอ้งถามตวัเองก่อนว่า ไดม้กีระบวนการ
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ผลติบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มในทุกๆดา้นทีจ่ะแบกรบัความเสีย่งนี้หรอืไม่ ถ้าหากกระบวนการน้ียงัไม่
เกดิขึน้ กเ็ป็นการยากทีจ่ะมนีกัวจิารณ์ทีด่ไีด ้  
 ข้อสงัเกตที่ได้จากการจดัสมัมนาตลอดทัง้สามครัง้ คือ ความต้องการที่จะได้รบัความรู้
เพิม่เตมิอนัเกี่ยวกบัการวจิารณ์ละครเวทขีองผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา การสมัมนาทุกครัง้จะมกีารเรยีกรอ้ง
ให้สรา้งต ารา ผลติเอกสาร หรอืสื่อการเรยีนรูท้ีเ่กี่ยวกบัละคร ดงันัน้ การทีโ่ครงการวจิยัฯ ไดจ้ดัท า 
“สรรนิพนธ”์ ของทัง้ 4 สาขาขึน้นัน้ น่าจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูส้นใจไดใ้นระดบัหนึ่ง  
 
3.4 การประชุมประจ าปี  

โครงการวจิยัฯ ไดจ้ดัประชุมใหญ่ประจ าปีไปแลว้ 2 ครัง้คอื 
ครัง้ที ่1 การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2542 วนัที ่5-7 พฤศจกิายน 2542 ณ มหาวทิยาลยั

ศลิปากร วทิยาเขตสนามจนัทร์ นครปฐม ในการประชุมประจ าปีครัง้แรกนี้ นอกจากการรายงาน
ความก้าวหน้าของแต่ละสาขาแล้ว ผู้เขา้ร่วมสมัมนาทุกคนได้ชมผลงานที่ได้น าเสนอในการประชุม
ครัง้นี้ จากทัง้ 4 สาขา คอืมีการแสดงด้านทศันศิลป์ วรรณศิลป์ สงัคีตศิลป์ และศิลปะการละคร 
หลงัจากนัน้ ก็มกีารประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวจิารณ์งานของแต่ละสาขา การแลกเปลี่ยนทศันะในกลุ่ม
ย่อยนัน้ อยู่ภายใต้มโนทศัน์ “อตัวสิยั-ภววสิยั: การแสวงหาดุลยภาพในการวจิารณ์” และ “ศลิปะสอ่งทาง
ให้แก่กนั” ผลจากการประชุมประจ าปีครัง้ที่หนึ่งพบว่า ละครเวทีเป็นงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏการ
วิจารณ์ข้ามสาขามากกว่าศิลปะแขนงอื่นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีความเชี่ยวชาญต่างสาขาแต่
สามารถวจิารณ์ละครเวทไีดด้ใีนระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัอตัวสิยั แต่ยงัคงมอีุปสรรคใน
การใช้ภาษาทางการละครในการวจิารณ์ในระดบัที่ลกึซึ้ง จงึท าให้การวจิารณ์ขา้มสาขาอาจจะขาด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกบัศิลปะของละครเวทีโดยตรง แต่ผู้สร้างงานละครเวทีก็มคีวามสนใจใน
มุมมองทีต่่างสาขาไม่น้อย และสามารถเลอืกรบัฟังในสิง่ทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ต่อการแสดงได ้เป็น
การสรา้งประสบการณ์ตรงในเรื่องของการวจิารณ์ทีส่รา้งสรรคอ์นัเกดิจากการไดเ้ปรยีบเทยีบวธิกีาร
วจิารณ์ของบุคคลต่างสาขา ซึ่งในบางครัง้ภาษาเฉพาะของศลิปะสาขาอื่นกส็ามารถที่จะอธบิายงาน
ของละครไดเ้ป็นอย่างด ี   

ครัง้ที ่2 การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2543 ได้แบ่งออกเป็น 2 ภาคคอื ภาคปฏิบัติการ 
วนัที่ 18 – 20 พฤศจกิายน 2543 ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ซึ่งเป็นการชมผลงานจากทัง้ 4 สาขา 
คอืมกีารแสดงดา้นทศันศลิป์ วรรณศลิป์ สงัคตีศลิป์ และศลิปะการละคร หลงัจากการชมผลงานสรา้ง
ศลิป์ในแต่ละสาขา กจ็ะมกีารประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวจิารณ์งานของแต่ละสาขา การแลกเปลีย่นทศันะ
ในกลุ่มย่อยนัน้อยู่ภายใต้มโนทศัน์  “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” ในการประชุมเชงิปฏบิตักิารของสาขา
การละครในครัง้นี้  ได้จัดให้วิจารณ์ละครเวทีเรื่อง “ทางหนี” ซึ่งเป็นละครที่ดัดแปลงบทมาจาก
วรรณกรรมเรื่องสัน้ เนื้อเรื่องกล่าวถงึชวีติของจติรกรจนีผูใ้ชช้วีติด้วยการรบัใช้ศลิปะแต่เพยีงอย่าง
เดยีวโดยไม่น าพาต่อศีลธรรม ละครเวทีเรื่องนี้เป็นตวัอย่างอนัดีเยี่ยมในการแสดงให้เหน็ถงึการที่
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ศลิปะส่องทางให้แก่กนั ในแง่ของการเป็นวตัถุดิบหรอืแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ก็ดี หรอืใน
กรณีของละครเรื่องนี้ ไดร้บัการวจิารณ์โดย ศศิธร เหลืองจินดา ว่า เป็นตวัอย่างของการใช ้“งาน
สรา้งสรรค”์ วจิารณ์ “งานสรา้งสรรค”์ โดยทีเ่นื้อหาและการแสดงของละครเรื่องนี้ เป็นแบบอย่างของ
การใช้ วรรณศลิป์และศลิปะการแสดงในการวพิากษ์ทศันศลิป์ ซึ่งก็มนีัยว่าเป็นการวจิารณ์วงการ
ศลิปะทุกแขนงโดยรวม และในภาควชิาการ วนัที่ 9-10 ธนัวาคม 2543 ณ. มหาวทิยาลยัศลิปากร 
วิทยาเขตท่าพระ   ในส่วนของการประชุมภาควิชาการนั ้น ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยได้ให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆต่อการจดัท าสรรนิพนธ์ โดยมุ่งหวงัให้สรรนิพนธ์ได้ท าหน้าที่รบัใช้การเรยีนการ
สอนทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีและระดบัมหาบัณฑิต ตลอดจนเป็นเอกสารส าหรบัการค้นคว้าทาง
วชิาการ ซึง่นบัว่าเป็นขอ้เรยีกรอ้งทีม่คีวามคาดหวงัหลายระดบัมาก  
 การประชุมใหญ่ประจ าปีทัง้ 2 ครัง้ นอกจากจะเป็นการรายงานผลความคบืหน้าของการวจิยั
ใหผู้ส้นใจไดร้บัทราบแลว้ ยงัเป็นโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม ไดส้มัผสังานศลิปะหลากหลายสาขาและ
มสีว่นร่วมในการวจิารณ์ทัง้ดว้ยวธิกีารแบบมุขปาฐะและทางลายลกัษณ์ มกีารจดัประกวดบทวจิารณ์
และกระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูข้้ามสาขา เพื่อเป็นการพสิูจน์แนวความคดิตามที่ไดว้างไว้ในมโนทศัน์
ของการจดังาน แสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่า การมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูส้รา้งงานนัน้ ช่วยใหผู้ว้จิารณ์เขา้ใจตวั
งานดขีึ้น และ นอกเหนือจากการที่ “ศลิปะ” ส่องทางให้กนัแลว้ “การวจิารณ์” ก็ส่องทางให้กนัด้วย 
จากการจดัประชุมกลุ่มย่อยกช็่วยใหเ้หน็ไดช้ดัเจนว่า ผูส้รา้งงานสามารถปรบัเปลีย่นท่าทใีนการรบั
ฟังการวิจารณ์ให้เป็นประสบการณ์อันสร้างสรรค์ได้ หากมีการ “ด าเนินการ” (Facilitate) ในการ
ประชุมกลุ่มย่อยด้วยบรรยากาศที่เป็นกนัเองและเป็นมติร ความกระตอืรอืรน้ของผู้เขา้ร่วมประชุ ม
ประจ าปีจากทุกๆสาขา ชี้ใหเ้หน็ว่า คนสว่นใหญ่สามารถทีจ่ะมสี่วนร่วมในการวจิารณ์ได ้เป็นอย่างดี
หากไดร้บั “เวท”ี อนัเหมาะสม  
 ประสบการณ์แบบปฏิสมัพนัธ์ข้ามสาขาชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าศิลปะจะส่องทางให้กนัได้ แต่ก็
ทดแทนกันไม่ได้ การวิจารณ์ข้ามสาขาให้ได้คุณภาพดีนั ้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู ้
ประสบการณ์ และการฝึกฝนในแต่ละสาขาอย่างเพยีงพอ  
 ครัง้ที ่ 3 การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2544 เป็นการเสนอผลการวจิยัของคณะผูว้จิยัต่อ
ประชาคมวชิาการ โดยมผีูท้รงคุณวุฒขิองแต่ละสาขาเป็นผูว้จิารณ์ผลการวจิยั ส าหรบัสาขาการ
ละครนัน้ ม ี ดร. จริพร วทิยศกัดิพ์นัธ ์ เป็นผูว้จิารณ์ โดยมกีารใชก้รอบของวตัถุประสงคข์อง
โครงการวจิยัเป็นตวัตัง้แลว้เปรยีบเทยีบกบัผลการวจิยั      

ผูว้จิารณ์คดิว่าสาขาการละครได้พยายามปฏบิตัติามเงือ่นไขของโครงการวจิยัฯน้ีเป็นอย่างด ี
และได้มกีารปรบัตามขอ้เสนอแนะของผู้วจิารณ์เพื่อให้ผลงานออกมามคีวามลุ่มลกึ รอบด้าน  และ
ประสบความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง แต่เนื่องจากวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัฯนี้ได้ถูกวางไว้สูงมาก 
จงึไม่อาจท าให้บรรลุเป้าหมายเชงิอุดมคตภิายในเวลาเพยีง 3 ปีได้  แต่ผู้วจิารณ์ได้แสดงความชื่น
ชมต่อผลงานทัง้หลายที่ได้ท าส าเร็จลุล่วงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวบรวมองค์ความรู้ที่
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หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฒันาการของการวจิารณ์ละคร พฒันาการของละคร ตลอดจน
ความรู้เกี่ยวกบัศลิปะการละครและบรบิทต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัละครในแต่ละยุคสมยั ตลอดจนการ
คัดเลือกและวิเคราะห์สรรนิพนธ์ 50 ชิ้นนั ้น ล้วนเป็นงานที่น่าชื่นชมยกย่อง อย่างไรก็ดี การ
วเิคราะห์สรรนิพนธ์บางชิ้นก็ยงัคงมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดพื้นความรู้ที่รอบด้านเพียงพอของผู้
วเิคราะห ์นอกจากนี้การจดัสมัมนาวชิาการ และสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีไ่ด้มกีารจดัโดยต่อเนื่องนัน้ 
นับได้ว่าไดช้่วยกระตุ้นใหเ้กดิการแลกเปลีย่นทศันะเกี่ยวกบัการวจิารณ์ และเป็นการสรา้งเครอืข่าย
ของคนกลุ่มเล็กๆ แต่ก็ยงัไม่ถงึขัน้สรา้งผู้เชีย่วชาญ นอกเหนือจากการวจิารณ์จาก ดร.จริพร แล้ว 
ยังมีการเสนอความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อโครงการฯอีกหลายประการจากผู้เข้าร่วมประชุม 
โดยเฉพาะขอ้เสนออนัเกีย่วกบัการด าเนินการต่อไปในอนาคตส าหรบัผูท้ีต่้องการจะท าโครงการวจิยั
ทีเ่ป็นการสบืสานต่อไปจากโครงการน้ี เช่น การเขยีนประวตักิารวจิารณ์ในประเทศไทยโดยละเอยีด 
การจดัท าสรรนิพนธ์ที่แสดงให้เหน็ถงึพฒันาการของการวจิารณ์ และการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
เกี่ยวกบั “แนวทางในการวจิารณ์ละครในสงัคมไทย” เป็นต้น นอกจากนัน้ก็จะเป็นขอ้เสนอว่าด้วย
การน าสรรนิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ในสถาบันการศึกษา สุดท้าย ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า 
คณะผู้วจิยัชุดนี้ไดท้ างานอย่างหนักเพื่อเสนอขอ้เทจ็จรงิชุดหนึ่งในรูปขององคค์วามรูท้ีเ่ป็นระเบยีบ
ระบบเพื่อเป็นฐานใหน้ักวจิยัและผูส้นใจรุ่นหลงัใชอ้า้งองิ ตรวจสอบ และคดิคน้ต่อ หรอืแมแ้ต่รือ้เพื่อ
สรา้งใหม่ ไม่ว่าจะน าไปใชอ้ย่างไร งานชิน้น้ีกถ็อืว่ามคีุณูปการทีส่ าคญัยิง่ 
 
3.5 การสรา้งเครอืขา่ย  
 แม้ว่าจะมผีู้สนใจเขา้ร่วมกจิกรรมของสาขาการละครมาโดยตลอด แต่ก็มไิด้มใีนปรมิาณที่
มากเท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการประชาสมัพันธ์ไปตามสื่อและสถาบันต่างๆ แต่ก็มีผู้สมคัรเข้าร่วม
สมัมนาเพยีงครัง้ละ 20 – 35 คน  และส่วนใหญ่แลว้ผู้ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมกัจะมคีวามคาดหวงัในแง่
ของการได้รบัความรู้เพิ่มเติมมากกว่าการที่จะต้องลงมือปฏิบัติในการเขยีนบทวจิารณ์  เป็นที่น่า
สงัเกตว่า ตลอดช่วงของการจดัสมัมนาเชงิปฏิบตัิการนัน้ กลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจส่วนใหญ่นัน้
เป็นนิสตินักศกึษา รองลงมาเป็นอาจารยใ์นระดบัอุดมศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป แต่กลบัไม่ไดร้บัความ
สนใจเท่าที่ควรจากบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องกับงานด้านการวจิารณ์อยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์
ผูส้อนดา้นการละครในมหาวทิยาลยัต่างๆ ผูส้รา้งงาน รวมทัง้สื่อต่างๆดว้ย  สงัเกตไดว้่าบุคคลกลุ่ม
นี้หลายคนสมคัรเขา้ร่วมสมัมนาเฉพาะในครัง้สุดทา้ยเท่านัน้ ซึ่งมขีอ้น่าสงัเกตว่าในการสมัมนาครัง้
สุดทา้ยนัน้เป็นการเชญิวทิยากรจากต่างประเทศ (Mr. Gert Pfafferodt) มาบรรยาย  จุดนี้น่าจะเป็น
การสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการของกลุ่ม “ผู้รู้” และ ”ผู้ปฏบิตั”ิ นัน้อาจจะมคีวามแตกต่างจาก
ความตอ้งการของกลุ่มนิสตินักศกึษาอยู่บา้ง ซึ่งนักศกึษานัน้ยนิดทีีจ่ะมสี่วนร่วมในเชงิปฏบิตักิารคอื
การเขยีนบทวจิารณ์มากกว่ากลุ่ม “ผูรู้”้ และ “ผูป้ฏบิตั”ิ แต่จากการทีม่ผีูใ้หค้วามสนใจในสมัมนาครัง้
สุดท้ายนัน้เป็นบุคคลที่ต่างกลุ่มจากการสมัมนาครัง้ต้นๆ  จงึกล่าวได้ว่า ความจรงิแลว้ ความสนใจ



 31/05/45 (ครัง้ที่ 2)                                                                               บทวิเคราะห ์สาขาศิลปะการละคร   

 
-40- 

ในเรื่องของการวจิารณ์นัน้มอียู่แน่นอนในทุกกลุ่มบุคคล การที่บุคคลเหล่านัน้จะเขา้ร่วมกจิกรรมใด
ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมนัน้ๆว่าสอดคล้องกับความต้องการของเขาหรือไม่ นอกจากนี้ 
ถงึแมว้่าสื่อมวลชนอาจจะไม่ไดส้่งตวัแทนมาเขา้ร่วมในสมัมนาต่างๆเท่าทีค่วร แต่สื่อสิง่พมิพ์หลาย
ฉบับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้พื้นที่ตีพิมพ์และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ นิตยสารสกลุไทยและเนชัน่สุดสปัดาห์ 
นัน้ไดใ้หค้วามร่วมมอืดว้ยดตีลอดช่วงของโครงการวจิยัฯ กล่าวโดยสรุปแลว้การสรา้งเครอืข่ายการ
วิจารณ์ยังไม่สามารถขยายไปในวงกว้างได้  แต่มีความส าเร็จในระดับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เครอืข่ายที่ว่านี้หมายถงึ อาจารยม์หาวทิยาลยับางคนทีไ่ด้ตดิตามการวจิยัครัง้นี้มาโดยตลอด นิสติ
นักศกึษาบางคนที่ต้องการพฒันาศกัยภาพในการวจิารณ์ของตน กลุ่มละครที่ได้ให้ความร่วมมอืใน
การจดัสมัมนา ผูส้นใจทัว่ไปทีม่ใีจรกัในเรื่องของการวจิารณ์ รวมทัง้สื่อมวลชนที่ใหค้วามร่วมมอืใน
การเผยแพร่งานของโครงการวจิยัฯ    
 
3.6 การวเิคราะหส์รรนิพนธ ์ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 3.6.1 การคดัเลอืกสรรนิพนธ ์ 
การคดัเลอืกงานวจิารณ์ทีจ่ะน ามาบรรจุในสรรนิพนธ์นัน้ เป็นขัน้ตอนทีต่้องใชเ้วลามากทีสุ่ด ผลงาน 
50 ชิ้นทีน่ ามาบรรจุและวเิคราะหใ์นสรรนิพนธ์(สาขาการละคร)ไดรับัการคดัเลอืกตาม “แนวทางการ
คดัเลอืกบทวจิารณ์ส าหรบัสรรนิพนธ”์  ซึง่สามารถสรุปแนวทางทีใ่ชค้ดัเลอืกไดด้งันี้  
1. งานทีจ่ดัไดว้่าเป็นงานวจิารณ์ ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในรปูของบทวจิารณ์ทีจ่บในตวั อาจเป็นขอ้ความ

ทีต่ดัตอนมาจากงานเขยีนทีเ่กี่ยวกบัศลิปะในรูปแบบต่างๆ  อนัรวมถงึบทสมัภาษณ์ที่ไดร้บัการ
ถ่ายทอดออกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  กล่าวอีกนัยหนึ่ง รูปแบบมิได้มีความส าคัญ เท่ากับ
เนื้อหาทีจ่ าตอ้งมลีกัษณะเป็นการวจิารณ์ทีเ่ป็นพลงัทางปัญญา ซึง่มนีิยามดงันี้ 
การวิจารณ์ หมายถงึ การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานศลิปะ บรบิทของศลิปกรรม และ/หรอื
ปัจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจในความหมายและความส านึกในคุณค่าของตวังาน 
ตลอดจนศิลปะโดยทัว่ไป นอกจากนี้  ยงัอาจรวมถึงการแสดงทศันะทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างศลิปะกบัชวีติและสงัคมอกีดว้ย 
พลงัทางปัญญา หมายถงึ ความรู้และความคดิทีน่ าไปสู่ความเขา้ใจในเรือ่งของการสรา้งสรรค์
ของมนุษย ์ตลอดจนปัจจยัทีเ่อื้อใหก้ารสรา้งสรรคน์ี้ท าหน้าทีจ่รรโลงสงัคมและมนุษยชาติ 

2. บทวจิารณ์ส่วนหนึ่งควรเป็นการวจิารณ์ตวังานหรอืเริม่ต้นดว้ยการวจิารณ์ตวังาน หรอือาจเป็น
การวจิารณ์บรบิท (วฒันธรรม สงัคม ประชาคมศลิปะ ชวีประวตั ิภูมหิลงั มติทิางประวตัศิาสตร ์
หรอืผลกระทบของศลิปะทีม่ตี่อสงัคม ฯลฯ ) 

3. บทความเชงิหลกัการ ปรชัญา สุนทรยีศาสตร ์ที่มลีกัษณะเป็นสากลพอที่จะถ่ายทอดขา้มชาต ิ
ขา้มภาษา ขา้มยุคสมยัได ้
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4. บทความที่ชี้ให้เห็นถงึความอ่อนด้อยของงานศลิปะบางชิ้นหรอืบางประเภท ตลอดจนบรบิทที่
ก่อใหเ้กดิความอ่อนดอ้ยนัน้ แต่เขยีนในลกัษณะตเิพื่อก่อ และเสนอแนะทางออกทีแ่สดงใหเ้หน็
ถงึความปรารถนาดขีองผูเ้ขยีน 

5. งานวจิารณ์ทีส่นบัสนุนสง่เสรมิปัญญาดว้ยวฒันธรรมลายลกัษณ์ 
6. งานวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นว่า ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ (ทางสังคม ทางเทคโนโล ย ี

ทางการผลติ) มใิช่เป็นตวัท าลายคุณภาพและคุณค่าของงานศลิปะเสมอไป 
7. งานวจิารณ์ที่กระตุ้นใหผู้้อ่านส านึกในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และบทบาทของศลิปะในการ

จรรโลงคุณค่าดงักล่าว 
8. เป็นงานวจิารณ์ทีม่มีโนทศัน์หรอืความคดิหลกั (concept) และสามารถกระตุ้นใหผู้้อ่านแสวงหา

มโนทศัน์นัน้ๆ และกระตุน้ใหผู้อ้่านฉุกคดิหรอืคดิต่อในประเดน็ทีน่ ามาวจิารณ์ 
 
จะเห็นได้ว่า แนวทางที่กล่าวโดยสรุปตามข้างต้นนี้  เป็นแนวทางที่เรยีกร้องในเชิงคุณภาพ(ซึ่ง
เกดิขึน้ไดจ้ากการเขยีนทีม่คีุณภาพ)เป็นหลกัและเปิดกวา้งในเชงิเนื้อหาและรูปแบบของงานวจิารณ์ 
ดงันัน้งานที่คดัเลือกมาบรรจุในสรรนิพนธ์จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นบทวจิารณ์การแสดงละครเวทีแต่
เพยีงอย่างเดยีว แต่อาจจะเป็นบทความประเภทอื่นๆไดด้้วย ในการคดัเลอืกผลงานจ านวน 50 ชิ้น
นัน้ คณะผูว้จิยัได้ใหค้วามส าคญักบัผลงานของไทยก่อนเป็นส าคญั และไดพ้ยายามแสวงหาผลงาน
ทีม่คีุณภาพให้ไดม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะมากได ้(ซึ่งมมีากกว่า 50 ชิ้น) และได้พบว่า ผลงานที่มคีุณภาพ
นัน้ เกิดขึ้นจากความสามารถเฉพาะตนของปัจเจกบุคคลนัน้ๆ หากเลือกผลงานของบุคคล
เหล่าน้ีมาบรรจุในสรรนิพนธ์ อาจจะท าให้เกิดกรณีของการรวบรวมผลงานของบุคคลเพียง
ไม่ก่ีคน ซ่ึงจะน าไปสู่การขาดความหลากหลายในแง่ของแนวคิด รูปแบบและวิธีการ    
ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องแสวงหาผลงานที่มคีุณภาพจากผูอ้ื่นมาประกอบด้วย ในทีสุ่ดความ
จ าเป็นนี้จงึน าไปสู่การแสวงหาผลงานจากต่างประเทศมาประกอบ โดยค านึงถงึคุณภาพและความ
หลากหลายของสรรนิพนธ์เป็นส าคญั มากกว่าที่จะเป็นสรรนิพนธ์ที่สะท้อน “ภาพรวม” ของการ
วจิารณ์ละครในประเทศไทย ตามทีไ่ดช้ีแ้จงเหตุผลไปแลว้ในขอ้ 2.6  

 
3.6.2 การพจิารณาตดัสนิ 
 เมื่อคณะผู้วจิยัได้คดัเลือกงานวิจารณ์ที่คิดว่าเหมาะสมต่อการน าไปบรรจุในสรรนิพนธ์ได้
จ านวนหนึ่ง จะส่งให้หัวหน้าโครงการเพื่อพิจารณาขอความเห็นอีกครัง้ บางครัง้ หากหวัหน้า
โครงการเห็นว่า งานที่เลือกมายงัไม่ค่อยเหมาะสม คณะผู้วิจยัก็ต้องกลับไปหางานชิ้นใหม่มา
ทดแทน  เมื่อตดัสนิใจไดแ้ลว้ว่าจะเลอืกงานชิ้นใด จงึจะก าหนดผูว้เิคราะหง์าน  
3.6.3. การวเิคราะหง์านวจิารณ์ 
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 หน้าที่หลกัของผู้วเิคราะห์คอืการอธบิายให้ได้ว่างานวจิารณ์ที่ได้คดัเลอืกมานัน้เป็นพลงัทาง
ปัญญาอย่างไร นอกจากนัน้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้วิเคราะห์ยงัพยายามที่จะให้ข้อมูล
เกี่ยวกบัผูว้จิารณ์ ประกอบทัง้ขอ้มูลเชงิบรบิทไว้ในเชงิอรรถตามสมควรอกีด้วย  ในการวเิคราะห์
งานวจิารณ์นัน้ ผู้วิเคราะห์จะพยายามหลีกเลี่ยงลักษณะของการกล่าวแบบถอดความจากงาน
วจิารณ์ แต่จะพยายามชีใ้หเ้หน็ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของงานวจิารณ์ และพยายามสรา้งววิาทะร่วมกบั
งานวจิารณ์นัน้ๆ เนื่องจากงานวจิารณ์ที่คดัเลือกมานัน้ ประกอบด้วยงานเขยีนที่มลีกัษณะและ
ความซับซ้อนแตกต่างกัน บางชิ้นเป็นงานวจิารณ์องค์ประกอบทางศิลปะ หรอืเป็นการวิจารณ์
บรบิทต่างๆแต่บางชิ้นก็เป็นงานวจิารณ์ที่มลีกัษณะของนิพนธ์เชงิปรชัญา ดงันัน้ ความซบัซ้อน
ของการวเิคราะหจ์งึขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นของงานวจิารณ์ดว้ย เป็นทีน่่าสงัเกตว่า บทวจิารณ์บาง
ชิน้กเ็ป็น “โจทย”์ ทีด่ ีต่อการสรา้งววิาทะต่อกนั แต่บทวจิารณ์บางชิ้น โดยเฉพาะทีเ่ป็นการวจิารณ์
องค์ประกอบทางศลิปะนัน้ เนื่องจากการไม่มปีระสบการณ์ร่วมกบัผูว้จิารณ์จงึไม่เอื้อต่อการสรา้งวิ
วาทะกลบัไป อย่างไรก็ดี บทวเิคราะห์ทุกชิ้นต่างก็มกีารแสดงออกซึ่งความคดิเห็นของผู้
วเิคราะหเ์ป็นสว่นประกอบอยู่บา้งไม่มากกน้็อย   
3.6.4 การน าสรรนิพนธไ์ปทดลองสอน 
 ผูว้จิยัสาขาการละครได้ทดลองน าบทวจิารณ์จ านวน 7 ชิ้นจากสรรนิพนธ์ไปทดลองใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของสื่อการสอนนักศึกษาระดบัปรญิญาตรจี านวน 30 คน สาขาศิลปะการแสดง ใน
วชิาการวจิารณ์ละคร ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในปีการศกึษา 2543  ปรากฏว่าไดผ้ลดี
มาก ท าให้นักศกึษาเกดิความตื่นตวัต่อการวจิารณ์ บทวจิารณ์เหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาแลเห็น
รปูแบบและวธิกีารวจิารณ์ทีห่ลากหลาย ช่วยใหน้กัศกึษาเกดิความกลา้ในการเขยีนงานวจิารณ์ที่
ใชม้โนทศัน์ทีเ่ป็นตวัของตวัเอง ผลจากการทดลองสอนในภาคการศกึษานี้ สง่ผลใหน้กัศกึษาคน
หนึ่งคอื นางสาวกญัญารตัน์ พมิพส์วสัดิ ์เสนอหวัขอ้ “การศกึษาการวจิารณ์ละครเวทขีองเจตนา 
นาควชัระ, พรสรรค ์วฒันางกูร, มณฑนา ยอดจกัร, อนุสรณ์  อุณโณ และ ปารชิาต ิ จงึววิฒันา
ภรณ์” เป็นหวัข้อการท าศิลปะการแสดงนิพนธ์ในปีการศึกษา 2544 (ขณะนี้ยงัอยู่ในระหว่าง
การศกึษาขอ้มลู)  
3.6.5 การน าสรรนิพนธไ์ปทดสอบกบักลุ่มต่างๆ 
 ผูว้จิยัได้ทดลองน าเอาสรรนิพนธ์จ านวน 30 ชิ้นไปให้ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา และได้น าสรร
นิพนธ์จ านวน 5 ชิ้นไปทดสอบดา้นคุณภาพจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประจ าปี 2543 ไดร้บัค าวจิารณ์
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรบัปรุงสรรนิพนธ์ให้ดขีึ้นหลายประการ เช่น ในแง่ของมาตรฐาน
ของงานที่ได้คดัเลอืกมา โดยเฉพาะที่เป็นของไทย แม้จะได้คดัเลอืกโดยใช้เกณฑ์ที่ถูกก าหนด
มาแลว้ กย็งัมคีวามเหลื่อมล ้ากนัในดา้นทกัษะการเขยีน นกัวชิาการสว่นใหญ่เรยีกรอ้งมาตรฐาน
งานเขยีนทีส่งูมาก ในขณะทีน่ักศกึษากลบัพอใจกบังานทีไ่ม่ซบัซอ้นหรอืห่างไกลพืน้ฐานความรู้
ของตนมากจนเกนิไป (โดยเฉพาะงานที่อา้งองิจากต่างประเทศซึ่งต้องใชค้วามรอบรูห้ลายดา้น
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ในการท าความเขา้ใจต่อบทวจิารณ์และต่อบทวเิคราะห)์ ผูว้จิยัพบว่า การท าใหส้รรนิพนธท์ัง้ 50 
ชิ้นให้เป็นที่พอใจส าหรบัทัง้สองกลุ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ล าบาก อย่างไรก็ด ีการน าสรรนิพนธ์ไป
ทดสอบกบักลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มนักศึกษาช่วยให้ผู้วจิยัตดัสนิใจได้ดีขึ้นในแง่ของความ
เหมาะสมของสรรนิพนธ์ ผู้วจิยัได้น าขอ้เสนอแนะกลบัไปพจิารณาและท าการแก้ไขสรรนิพนธ ์
ด้วยการตัดงานบางชิ้นออกไป เลือกงานชิ้นใหม่เข้ามาแทนบ้าง และมีการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอยีดทีเ่กี่ยวกบัการวเิคราะหบ์ทวจิารณ์ พรอ้มทัง้เพิม่เตมิรายละเอยีดในเชงิอรรถใหม้าก
ขึน้ดว้ย  

 
3.7 งานวจิารณ์และงานวชิาการของผูว้จิยั 
 คณะผูว้จิยัสาขาการละคร ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์ 12 ชิ้น บทความวชิาการ 5 ชิ้น ซึ่งไดร้บัการ
ตพีมิพเ์ผยแพร่ในหนงัสอืพมิพแ์ละวารสารต่างๆดงัมรีายชื่อในขอ้ 2.7 
  ประสบการณ์ในการเขยีนบทวจิารณ์ช่วยให้คณะผูว้จิยัไดต้ระหนักถงึกระบวนการต่างๆใน
การเขยีนบทวจิารณ์ ซึ่งลว้นต้องใช้เวลาในการหาขอ้มูลก่อนที่ลงมอืเขยีน ท าให้ผู้วจิยัตระหนักถงึ
ความจ าเป็นในการประสานองคค์วามรูห้ลายดา้นเพื่อท าใหเ้กดิการวจิารณ์ทีม่คีุณภาพและมเีหตุผล
อนัหนักแน่น คณะผู้วจิยัพบว่า ความสามารถในการถ่ายทอดความคดิของผู้วิจารณ์ให้เป็นลาย
ลักษณ์นัน้เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล และบทวิจารณ์เชิงลายลักษณ์ที่ดีก็มักจะหลีกเลี่ยง
คุณสมบตัขิองการเป็นงานเขยีนที่ดไีปไม่พ้น ดงันัน้ การใช้ภาษาที่ผ่านการเรยีบเรยีงความคดิมา
เป็นอย่างด ีสละสลวย และใช้ค าได้อย่างมพีลงันัน้จงึมคีวามส าคญัเท่าๆกบัความคดิหรอืมโนทศัน์
ของผูว้จิารณ์ 
 แม้ว่าโครงการวจิยัฯจะได้คาดหวงัว่า การที่คณะผู้วจิยัร่วมแรงร่วมใจกนัเขยีนบทวจิารณ์
และบทความวชิาการต่างๆนัน้จะมสี่วนในการกระตุ้นวงการวจิารณ์ละครเวทแีละวงการวชิาการให้
เกดิความตื่นตวัไดบ้้าง โดยหวงัว่าอาจจะท าใหเ้กดิการวจิารณ์มากขึน้จากกลุ่มอื่นๆนัน้ แต่ปรากฏ
ว่าผลลพัธ์ในส่วนนี้ไม่สามารถประเมนิได ้เนื่องจากการตอบสนองทีน้่อยในเชงิรูปธรรม อย่างไรก็ด ี
คณะผู้วจิยัได้เรยีนรูว้่า กระบวนการเขยีนบทวจิารณ์นัน้ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ เวลาและทกัษะ
หลายดา้น และอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการ “บ่มเพาะ” นานกว่าจะไดน้กัวจิารณ์ทีม่คีุณภาพ 1 คน  
 ผูว้จิยัพบว่า แมว้่าสาขาการละครไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดยีิง่จากหนังสอืพมิพก์รงุเทพ
ธุรกิจ นิตยสาร สกุลไทย และ เนชัน่สุดสัปดาห์ ที่ได้เอื้อเฟ้ือพื้นที่ในการตีพิมพ์ แต่การที่นัก
วจิารณ์หน้าใหม่จะไดร้บัโอกาสในการตพีมิพ์นัน้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากยิง่ ดงัจะเหน็ได้จากการที่มี
บทวจิารณ์จากนกัวจิารณ์รุ่นใหม่หลายคนทีไ่ม่ไดร้บัการตอบสนองจากสือ่สิง่พมิพ ์
  
3.8 การสรา้งนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ 
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 สาขาการละครพยายามทีจ่ะกระตุ้นให้ผูท้ีส่นใจและทีเ่ขา้ร่วมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเขยีนบท
วจิารณ์ เพื่อสรา้งนักวจิารณ์รุ่นใหม่ จากจ านวนผูส้มคัรทีม่อีย่างจ ากดัในการสมัมนาแต่ละครัง้ (รวม
ทัง้สิ้นราว 100 คน)  ผู้วิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
มากกว่าทีจ่ะเป็นนักเขยีนบทวจิารณ์ แต่ผลจากการสมัมนากท็ าใหม้ผีูส้่งงานวจิารณ์ใหโ้ครงการวจิยั
ฯพจิารณาและไดร้บัการสนับสนุนจากโครงการวจิยัฯเป็นอย่างด ีผลงานของผูท้ีเ่คยเขา้ร่วมสมัมนา
และทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นเวลาต่อมาไดแ้ก่ 
บทวิจารณ์ 
พรวิภา วฒันรชันากูล. “ ‘ทางหนี’ ที่ถูกเลือกเป็นทางออก.” กล้าทานตะวนั ปีที่ 1 ฉบับที่ 7(

กุมภาพนัธ ์2544). หน้า 16. 
ศศิธร เหลืองจินดา. “ทางหนี : จากวรรณกรรมเพื่อการอ่านสู่วรรณกรรมเพื่อการแสดง.” กล้า

ทานตะวนั ปีที ่1 ฉบบัที ่7(กุมภาพนัธ ์2544), หน้า 8. 
______________ . “อามาหล์ กบั อาคนัตุกะยามวกิาล ดนตรฝีรัง่กบับทรอ้งแบบไทยๆ.” กรงุเทพ

ธรุกิจ (จุดประกาย). (29 มกราคม 2544.) หน้า 6. 
   
 
3.9 การเชื่อมโยงกบันกัวจิารณ์ต่างประเทศ 
 ผู้วจิยัสาขาการละครได้เข้าร่วมฟังการบรรยายของ Prof. Dr. Vridhagiri Ganeshan ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีเปรยีบเทียบจากมหาวทิยาลยั Hyderabad ประเทศอินเดีย ในการ
สมัมนาของวชิาการของสาขาวรรณศลิป์ ในหวัขอ้ Literary Criticism between  East and West ซึ่ง
จดัขึ้น ณ สถาบัน เกอเธ่ ระหว่างวนัที่ 13-14 พฤษภาคม 2543 ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึง
อิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มตี่อทางจิตวทิยาสงัคมของชาวอินเดีย ซึ่งถูกเจ้า
อาณานิคมครอบง าในเรื่องของทศันคตวิ่าวฒันธรรมของผูค้รอบครองนัน้เป็นวฒันธรรมทีสู่งส่งกว่า
วฒันธรรมท้องถิ่น ท าให้เกดิปัญหาในเรื่องของค่านิยมและปมด้อยอนัเกิดจากการมองขา้มคุณค่า
ของวฒันธรรมตวัเอง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศไทยแลว้ เราอาจจะพบขอ้เปรยีบเทยีบทีค่ลา้ยคลงึ
กนั แม้ว่าไทยจะไม่เคยตกเป็นเมอืงขึ้นของชาตใิด Prof. Dr. Ganeshan มคีวามเขา้ใจในวธิคีดิทัง้
แบบตะวนัตกและแบบตะวนัออกอย่างลึกซึ้งจนสามารถที่จะอธิบายถึง ปัญหาที่เกิดจากการใช ้
“มุมมอง” หรอื “วธิคีดิ” แบบองิตะวนัตกแต่อย่างเดยีว ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาหรอืความไม่เทีย่งตรง
ต่อการตดัสนิต่างๆได ้Prof. Dr. Ganeshan จงึเสนอว่า ชาวเอเชยีควรหนักลบัมาท าความเขา้ใจกบั
รากความคดิ วธิคีดิ และระบบความคดิของตวัเอง เพื่อที่จะมวีธิกีารประเมนิคุณค่าที่สอดคลอ้งกบั
บรบิทของสิง่นัน้ๆ ท าใหผู้้วจิยัเปรยีบเทยีบแนวคดิของ Prof. Dr. Ganeshan กบัแนวคดิของผู้วจิยั
สาขาดนตรไีทยที่เคยน าเสนอในที่ประชุมของโครงการวจิยัฯ รวมทัง้วทิยากรที่เคยมาให้ความรู้
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เกี่ยวกบัดนตรไีทย ว่ามแีนวคดิที่คล้ายคลงึกนัมาก และผู้รู้ทัง้สามท่านนี้ก็ไม่ได้ปฏเิสธวธิคีดิแบบ
ตะวนัตกโดยสิ้นเชิง แต่ท่านเชิญชวนให้หนักลบัมาพิจารณาว่า คนไทยจะมีวฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์ทีเ่ป็นรปูแบบของตวัเองทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาต ิและลกัษณะนิสยัของคนไทยไดห้รอืไม่โดย
ที่ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาทฤษฎีตะวันตกมากเกินไป นอกจากนี้  จากการบรรยายของ Mr. Gert 
Pfafferodt กแ็สดงใหเ้หน็ถงึความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ดงักล่าวดว้ย 
 เมื่อผู้วิจยัพินิจหาค าตอบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย และจากการสงัเกตจากการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารและจากการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัมขีอ้สรุปว่า ภายใต้บรบิททีแ่ตกต่างจากประเทศ
ในตะวนัตกนัน้ การพฒันาการวจิารณ์ในประเทศไทยนัน้น่าจะเป็นกระบวนการที่มขี ัน้ตอนและใช้
เวลา กล่าวคอื การวจิารณ์เพื่อผูส้รา้งงานและการวจิารณ์เพื่อมหาชนในประเทศไทยนัน้จ าเป็นต้อง
กระท าผ่านเวททีีแ่ตกต่างกนัในระยะแรก ในขณะทีผู่ส้รา้งงานในประเทศ ณ เวลาปัจจุบนักย็งัอยู่ใน
ระหว่างการพฒันาการสร้างงาน การวจิารณ์โดยมุขปาฐะโดยผู้เชี่ยวชาญตามวถิีไทยก็น่าจะเป็น
วฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผูส้รา้งงาน และในเวลาเดยีวกนั การวจิารณ์เพื่อมหาชน
นัน้ ควรจะเป็นลักษณะของการให้ความรู้ และเสนอมุมมองที่เกี่ยวข้องกับบรบิททางสงัคมเพื่อ
ประโยชน์ของมหาชนเป็นที่ตัง้ แต่ปัญหามอียู่ว่า เวทีหรอืพื้นที่ที่จะให้เกิดการวจิารณ์ในทัง้สอง
ลกัษณะนัน้ยงัมไีม่แพร่หลาย และวฒันธรรมในการเชญิผูรู้้(ที่ไม่จ าเป็นต้องเป็น “ค่าย” ของตวัเอง)
ไปวจิารณ์ในระหว่างการฝึกซอ้มนัน้กย็งัไม่เป็นทีน่ิยมเท่าทีค่วร 
 นอกจากนี้ สาขาการละครยงัไดม้โีอกาสไปศกึษาวจิยัขอ้มูลในประเทศญี่ปุ่ น และได้ท าการ
สมัภาษณ์นักวิจารณ์ชาวญี่ปุ่ นเป็นจ านวน 7 คน ซึ่งบทสรุปของการสมัภาษณ์นี้ช่วยชี้ชดัว่า ใน
ประเทศที่การละครมแีพร่หลายและมัน่คงแล้วนัน้ การวจิารณ์จะเป็นสิ่งที่เกดิขึน้และตามมาอย่างมี
ชีวิตชีวาด้วย จนกระทัง่กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวนั และท าให้เกิดเวทีส าหรบั
สิ่งพิมพ์อื่นๆตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารด้านศิลปะการแสดง วารสารวิชาการ 
วารสารประจ าโรงละคร วารสารกึ่งวชิาการ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมกีลุ่มเ ป้าหมายของตวัเอง แม้ว่าจะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เล็กบ้างใหญ่บ้างก็ตาม แต่มีข้อสงัเกตว่า เป็นเพราะในประเทศญี่ปุ่ นนัน้มี
พื้นฐานด้านวฒันธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง จึงท าให้การสร้างงานเขียนที่เข้มข้นนัน้มีกลุ่มผู้สนใจ
ตดิตามอ่านและใหก้ารสนับสนุนเป็นประจ าอยู่เสมอ ท าใหส้ิ่งพมิพต์่างๆสามารถด าเนินกจิการต่อไป
ได ้
 จากการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการของสาขาการละครที่ Mr. Gert Pfafferodt เป็นวทิยากรนัน้ 
ท าให้เห็นข้อแตกต่างที่เกี่ยวกับเงื่อนไขในการสร้างวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์ที่ชดัเจนระหว่าง
ประสบการณ์ไทยกบัเยอรมนั ในขณะที่ละครเวทีในประเทศเยอรมนีได้รบัการยอมรบัว่าเป็นงาน
ศลิปะทีส่ามารถเรยีกรอ้งความเอาจรงิเอาจงัในเชงิศลิปะจากผูส้รา้งและผูช้มไดเ้ตม็ที ่ถงึกบัมกีารใช้
ระบบการวจิารณ์อย่างเขม้ขน้เป็นการภายในกบักลุ่มละครเป็นเวลาหลายวนัหลายคนืก่อนทีจ่ะมกีาร
น าเสนอต่อสาธารณชน ทัง้จากผู้เชี่ยวชาญ (Dramaturg) และจากผู้เป็นกรรมการของกลุ่มละคร 
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เพื่อให้มีการแก้ไขจนกว่าจะได้มาตรฐานการแสดงที่ดี จึงจะน าออกสู่สายตาประชาชนได้ ใน
ขณะเดยีวกนันักวจิารณ์กม็บีทบาทสูงในการตรวจสอบคุณภาพของงานศลิปะอกีชัน้หนึ่ง แต่สภาพ
ของวงการละครในประเทศไทยนัน้ยงัอยู่ในขัน้ก าลงัพฒันา ผู้ชมทัว่ๆไปยงัคงมองว่าละครเวทีเป็น
มหรสพเพื่อความบันเทิงประเภทหนึ่ง แม้ว่ามีการผลิตละครเวทีที่มีสาระหนักแน่นออกมาเป็น
จ านวนไม่น้อยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยงัเทยีบไม่ได้กบัปรมิาณของสื่อการแสดงประเภทอื่นๆ 
ทศันคตขิองผูส้รา้งงานและทศันคตขิองผูช้มละครเวทมีตี่อละครเวทยี่อมสง่ผลต่อวฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่บรรยากาศของการผลิตละครยงัไม่ได้รบัการยอมรบัอย่าง
จรงิจงัจากสงัคม บรรยากาศของการวจิารณ์ละครเวทจีงึอ่อนแอตามอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 
 
4.    ข้อสรปุเก่ียวกบัวฒันธรรมการวิจารณ์และทิศทางการวิจารณ์ของไทย 

 
4.1. วฒันธรรมหลายๆอย่างของไทยนัน้เป็นอุปสรรคต่อการปลูกฝังวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์

ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม “เกรงใจ” “เคารพความอาวุโส” ไปจนถึงวฒันธรรมของ “การถือ
พวกพ้อง” ล้วนแต่ท าให้การวิจารณ์ไม่สามารถเป็นอิสระได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ 
สงัคมไทยยงัมทีศันคติในแง่ลบต่อ “การวจิารณ์” ว่าเป็นการต าหนิ และยงัไม่เหน็คุณค่า
ของการวจิารณ์เท่าทีค่วร 

4.2. บรรยากาศทางการเมอืงมผีลกระทบต่อการสรา้งละครและมผีลกระทบต่อพฒันาการของ
การวจิารณ์ด้วยดงัจะเหน็ไดจ้ากยุคที่มคีวามตงึเครยีดทางเศรษฐกจิและการเมอืง เช่นใน
ยุคของรัฐบาล จอมพลป.พิบูลสงคราม (2481-2487, 2491-2500) และยุคของจอม
พลสฤษดิ ์ธนะรชัต์(2501-2507) ซึ่งปรากฏงานวิจารณ์น้อยมาก ส่วนลกัษณะของการ
วจิารณ์แบบประเมนิคุณค่าองค์ประกอบของละคร พร้อมการอธิบายภูมหิลงัทางทฤษฎี
ของละครนัน้เกดิขึน้พรอ้มๆกบัการผลติละครเวทจีากบทละครตะวนัตก ซึง่เริม่ต้นหลงัจาก
ปี 2516 เป็นตน้มา จงึอาจกล่าวไดว้่า การวจิารณ์ละครเวทใีนประเทศไทยถอืก าเนิดขึน้อกี
ครัง้โดยอทิธพิลของละครแบบตะวนัตก ซึง่เริม่ตน้ทีส่ถาบนัการศกึษา 

4.3. ตัง้แต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา การวจิารณ์ละครแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของบรรยากาศ
ทางเศรษฐกจิมากกว่าบรรยากาศทางการเมอืง เนื่องจากเสรภีาพดา้นสื่อมมีากขึน้ แต่สิง่ที่
เป็นเครื่องก าหนดการด ารงอยู่ของคอลมัน์ใดคอลมัน์หนึ่งกลบัเป็นเรื่องของผลประโยชน์
ทางการคา้ ดงันัน้ คอลมัน์วจิารณ์ละครเวท ีซึง่มผีูอ้่านเพยีงกลุ่มเลก็ๆ จงึไดร้บัผลกระทบ
จากระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมเป็นอย่างยิง่ ท าให้เกดิการเปิดตวัและปิดตวัของคอลมัน์
วจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นหนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ Bangkok 
Post และ The Nationทีย่งัพยายามทีจ่ะคงคอลมัน์นี้ไวแ้มว้่าอาจจะเสีย่งต่อการทีม่ผีูส้นใจ
อ่านน้อยกต็าม 
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4.4. การวิจารณ์ใน พ.ศ. 2536 เป็นต้นมานั ้น มีพัฒนาการที่น่าสนใจในแง่ของผู้วิจารณ์ 
เนื่องจากเริม่มนีกัวชิาการ และผูม้คีวามรูด้า้นการละครกา้วเขา้มาเขยีนมากขึน้ บทวจิารณ์
ในยุคนี้มลีักษณะที่แตกต่างจากยุคก่อนหน้านี้เป็นอย่างยิง่ ตรงที่ว่า นักวจิารณ์รุ่นใหม่
เหล่านี้ แม้ว่าจะมวียัวุฒิไม่มากนัก แต่ก็มคีวามกล้าในการเขยีนบทวจิารณ์ และใช้หลกั
วชิาในการเขยีนงานวจิารณ์ละครเวทมีากกว่ายุคก่อนๆ 

4.5. แมว้่าจะเริม่มนีักวจิารณ์รุ่นใหม่มากขึน้ถงึ 20 กว่าคนในช่วงเวลาตัง้แต่ปี 2536 เป็นต้นมา 
แต่มเีพยีงไม่กี่คนที่มโีอกาสเขยีนคอลมัน์ประจ า พฒันาการของการเขยีนบทวจิารณ์จึง
เป็นไปอย่างเชื่องชา้ ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฒันาการในการเขยีนบทวจิารณ์คอื 

4.5.1. การขาดแคลน “พืน้ที”่ ในการตพีมิพ ์เนื่องจากตอ้งแขง่ขนักบับทวจิารณ์ภาพยนตร์ 
4.5.2. การขาดแคลนงานสรา้งสรรคท์ีส่ม ่าเสมอและน่าสนใจ 
4.5.3. การขาดแคลนผูอ้่านทีจ่รงิจงัและมพีืน้ฐานในดา้นการละครมากพอ 

แต่เตม็ใจใชว้ฒันธรรมมุขปาฐะมากกว่า 
4.6. ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการละครมักจะเลือกที่จะเป็นผู้สร้างงานมากกว่านัก

วิจารณ์และมีความหวัน่ไหวต่อการแสดงความคิดเห็นเชิงลายลักษณ์ ไม่ต้องการถูก
เพง่เลง็จากบุคคลในวงการเดยีวกนั  แต่เตม็ใจใชว้ฒันธรรมมุขปาฐะมากกว่า 

4.7. เนื่องจากการแสดงของไทยมหีลายประเภท ทัง้การแสดงนาฏศลิป์ ละครไทยตามประเพณี 
ไปจนถงึการแสดงแนวพืน้บา้น และการแสดงละครเวท ีวฒันธรรมในการวจิารณ์การแสดง
แต่ละประเภทย่อมมคีวามแตกต่างกนั แต่โดยวฒันธรรมไทยนัน้ การวจิารณ์มกัจะเป็น
ลกัษณะของการวจิารณ์แบบมุขปาฐะเป็นการส่วนบุคคล และจากผูอ้าวุโสกว่าไปยงัผูท้ีใ่น
ระดบัทีต่ ่ากว่า ไม่นิยมการวจิารณ์ในแงล่บในทีส่าธารณะ ดงันัน้ อาจพูดไดว้่า การวจิารณ์
แบบลายลกัษณ์ทีเ่พิง่มแีพร่หลายในช่วงเวลา 10 ปีทีผ่่านมาน้ีไดร้บัอทิธพิลจากวฒันธรรม
ตะวนัตกเป็นหลัก และตามหลักฐานที่ปรากฏนัน้ก็เห็นได้ชัดว่าเกือบทัง้หมดเป็นการ
วจิารณ์ละครแนวสมยัใหม่(ซึง่ลว้นมรีากฐานมาจากละครตะวนัตก) 

4.8. แม้ว่าพลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์อาจจะไม่จ าเป็นต้องขึน้อยู่กบัพลงัทางปัญญาที่มใีน
ตวังาน แต่ในสภาพความเป็นจรงินัน้ แทบจะไม่มีนักวจิารณ์คนไหนที่ต้องการวจิารณ์
ละครที่อ่อนด้อยในด้านคุณภาพเกนิไป และละครที่มคีุณภาพเขม้ขน้ทัง้ด้านรูปแบบและ
เนื้อหาย่อมท้าทายนักวจิารณ์มากกว่าผลงานที่มคีุณภาพต ่า ในยุคสมยัที่มลีะครเวทีอยู่
เพยีงปีละไม่กีเ่รื่อง การวจิารณ์ละครจงึมใีนปรมิาณน้อยตามไปดว้ย 

4.9. สภาพทัว่ไปของผูท้ีท่ างานวจิารณ์ในขณะนี้มชี่องว่างอยู่มากระหว่างนักวจิารณ์ทีจ่ดัอยู่ใน
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒผิู้มอีาวุโสกบันักวจิารณ์ที่เขยีนคอลมัน์ประจ า ทัง้ในด้านวยัวุฒ ิคุณวุฒิ
และประสบการณ์หลายๆดา้น ในขณะทีน่กัวจิารณ์ทีเ่ป็นนักวชิาการมกัจะใชค้วามคาดหวงั
ระดบัอุดมคติในการวจิารณ์ มกีารอรรถาธบิายแนวคดิของตนโดยใช้หลกัทฤษฎี เพื่อให้
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ผูอ้่านเกดิความรูแ้ละคลอ้ยตามได้ แต่นกัวจิารณ์ทีท่ างานวจิารณ์เป็นอาชพีนัน้ มแีนวโน้ม
ทีจ่ะวจิารณ์โดยใหก้ าลงัใจ และใชว้ธิกีารอะลุ่มอล่วยในการวจิารณ์มากกว่า และอาจจะไม่
วจิารณ์ด้วยการลงลกึเชิงทฤษฎีมากนัก การวจิารณ์ประเภทหลงันัน้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนทัว่ไปได้มากกว่า เนื่ องจากการเขียนไม่ซับซ้อน  ใช้ภาษาใน
ชวีติประจ าวนัทีเ่ขา้ใจงา่ย แต่กอ็าจจะขาดการวจิารณ์ทีอ่ธบิายมโนทศัน์ทีล่กึซึง้ 

4.10. ความอ่อนดอ้ยของวงการวจิารณ์ละครนัน้ สบืเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ นับตัง้แต่
ค่านิยมเกี่ยวกับการวจิารณ์ อุปสรรคด้านวฒันธรรม อุปสรรคในเรื่องพื้นที่การตีพิมพ ์
ระบบการศกึษา ความอ่อนแอในด้านวชิาการของสถาบนัที่สอนด้านการละคร ตลอดจน
การขาดแคลนการสนับสนุนทีจ่รงิจงัจากรฐับาลดว้ย ในขณะทีเ่รามสีถาบนัทีส่อนการละคร
เพิม่ขึน้ แต่กลบัไม่มพีฒันาการในดา้นการละครในฐานะวชิาชพี สถานภาพของผูส้รา้งงาน
ละครในปัจจุบนัก็ไม่ได้แตกต่างมากนักจากสภาพผู้สร้างละครเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คอือยู่ใน
สภาพทีค่่อนขา้งโดดเดีย่ว และขาดแคลนการสนับสนุนทีจ่รงิจงั ทัง้จากภาครฐัและเอกชน 
ดงันัน้ วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ที่จรงิจงัจึงอุบัติขึ้นได้ล าบากท่ามกลางสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ 

4.11. แมว้่าประเทศไทยจะมกีารวจิารณ์เชงิลายลักษณ์มานานกว่า 40 ปีแลว้ แต่ก็ไม่อาจพูดได้
ว่าการวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆสามารถยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจของมหาชนที่มตี่อ
ศลิปะขึ้นมาในวงกว้างได้ ดงันัน้สถาบนัการศึกษาจงึเป็นความหวงัส าคญัในด้านการให้
ความรู้แก่ประชาชน ในขณะเดียวกัน ผู้สร้างงานและผู้เขียนงานวิจารณ์ก็จ าเป็นต้อง
พฒันาวฒันธรรมในการวจิารณ์ไปพร้อมๆกนั ทิศทางในการวจิารณ์ในสงัคมไทยอาจจะ
ต้องเริม่ต้นที่วฒันธรรมมุขปาฐะ โดยการเริม่สร้างธรรมเนียมในการเชิญบุคคลหลายๆ
ประเภท รวมทัง้ผู้ทรงคุณวุฒิไปวจิารณ์ละครในระหว่างที่อยู่ในขัน้ตอนของการฝึกซ้อม 
เพื่อบ่มเพาะวฒันธรรมในการรบัฟังการวจิารณ์ในหมู่ผู้สร้างงาน และฝึกฝนการวจิารณ์
อย่างสรา้งสรรคก์่อนทีจ่ะมกีารแสดงออกเชงิลายลกัษณ์ การวจิารณ์โดยตรงต่อผูส้รา้งงาน
น่าจะเป็นทศิทางทีด่สี าหรบัสงัคมไทยซึง่มวีงการละครทีแ่คบมาก ส่วนการวจิารณ์เชงิลาย
ลกัษณ์นัน้ ผูว้จิารณ์ควรจะเขยีนใหเ้หมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูอ้่าน การวจิารณ์ใน
สิง่พมิพท์ัว่ไป กค็วรจะเป็นการวจิารณ์เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนควบคู่ไปกบัการวจิารณ์
ละครที่สามารถเขยีนให้ประชาชนทัว่ไปสามารถอ่านเขา้ใจได้ง่าย แต่ในเวลาเดยีวกนั ก็
จ าเป็นต้องมกีารพฒันาสื่อสิง่พมิพ์ที่จะรองรบังานวจิารณ์เชงิวชิาการอนัเขม้ขน้ด้วยและ
สถาบนัการศกึษานัน้ นอกจากจะเป็นแหล่งของการเผยแพร่ความรูแ้ละวทิยาการแลว้ ควร
จะเร่งพฒันาบทบาทในการสร้างเวทีแห่งการวจิารณ์เชิงวชิาการที่เข้มขน้  เพื่อที่จะเป็น
แหล่งความรูแ้ละเป็นพืน้ทีส่ าหรบัการวจิารณ์ในแนวลกึ 
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5. การเช่ือมโยงประสบการณ์ไทยกบัประสบการณ์ต่างประเทศ 
จากการสมัภาษณ์และจากการสมัมนาทัง้ในสาขาและนอกสาขา ตลอดจนการศึกษาข้อมูลด้าน
เอกสารของต่างประเทศ ท าให้เกดิข้อเปรยีบเทยีบระหว่างวฒันธรรมของการวจิารณ์ของไทยและ
ของต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า การสร้างวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์นัน้ ขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลาย
ดา้นดงัต่อไปนี้ เช่น  
5.1 บรรยากาศทางการเมอืงทีใ่ห้สทิธแิละเสรภีาพแก่ประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงออก

ซึง่ความคดิเหน็ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกดว้ยศลิปะหรอืแสดงออกดว้ยวธิกีารอื่นๆกต็าม 
5.2  การวจิารณ์จะเกดิขึน้ไดล้ าบากท่ามกลางสงัคมทีย่งัยดึถอืระบบชนชัน้หรอืระบบอาวุโส  
5.3 บริบททางสงัคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของศิลปะ ดงันัน้จึงเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ

ทางการวจิารณ์ดว้ย ในประเทศทีม่กีารวจิารณ์อย่างแพร่หลายเช่นออสเตรเลยี หรอือเมรกิานัน้ 
ต่างก็ประสบกบัปัญหาที่เกิดจากระบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นผลก าไรเป็นหลกั Robyn Archer (ผู้
ก ากบัชาวออสเตรเลยี) กล่าวว่า “การหาผู้รู้ในออสเตรเลยีให้มาเขยีนบทวจิารณ์นัน้เป็นเรือ่ง
งา่ย แต่เรือ่งทีย่ากคอืการท าใหเ้จา้ของสิง่พมิพแ์ละบรรณาธกิารยอมจา้งผูรู้เ้หล่านี้ต่างหาก” ผูท้ี่
เป็นเจ้าของสื่อส่วนใหญ่นิยมจ้างผู้เขยีน “คู่มือผู้บรโิภค”  ที่เน้นคุณค่าด้านความบันเทิงเชิง
พาณิชย์ โดยอาศยัสามญัส านึกในการเขยีนโดยปราศจากหลกัการหรอืมาตรฐานที่ชดัเจน ท า
ใหคุ้ณภาพของการวจิารณ์ถดถอยลง แมว้่าจะมกีารตพีมิพม์ากกต็าม  

5.4 จากบทความ “สภาวะแห่งการวจิารณ์” (โดย Murray Bramwell นักวจิารณ์ชาวออสเตรเลยี)
สะท้อนให้เหน็ปัญหาของสงัคมทุนนิยมที่มกีารสรา้งบทวจิารณ์ในปรมิาณมากว่า บทวจิารณ์ที่
สรา้งผลกระทบต่อมหาชนมากทีสุ่ดกย็งัคงเป็นบทวจิารณ์ตามหนังสอืพมิพ์รายวนั ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมกจิกรรมต่างๆไดอ้ย่างมากมาย ในต่างประเทศที่มปีรมิาณของหนังสอืพมิพ์รายวนั
หลายฉบบันัน้ ก็ยิง่มบีทบาทในการเป็นเวทตีพีมิพ์บทวจิารณ์รายวนัมากเท่านัน้ แต่ในขณะที่
หนังสอืพมิพร์ายวนัมอี านาจในแงข่องการเขา้ถงึมหาชนอย่างรวดเรว็ แต่กข็าดมติขิองความลกึ 
บทวจิารณ์ของการแสดงต่างๆมกัมคีวามยาวระหว่าง 300 – 500 ค า หน้าข่าวศิลปะก็มกัจะ
เน้นภาพข่าวบันเทิง และเขียนข่าวบันเทิงด้วยภาษาที่ฉูดฉาด  บทวจิารณ์ที่ดีๆก็มกัจะถูก
ผู้ช่วยบรรณาธกิารตดัต่อหรอืย่อความเสยีจนแทบไม่เหลอืแก่นแท้ของบทความนัน้อยู่ และที่
ซ ้ารา้ยไปกว่านัน้กค็อืการตดัเอาเฉพาะขอ้ความทีส่ามารถตคีวามไปไดห้ลายทางมาพาดหวั ท า
ใหเ้สือ่มเสยีชื่อเสยีงของกลุ่มละคร นักวจิารณ์อาชพีในออสเตรเลยีต้องจ าทนกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่
นี้  

5.5 Murray Bramwell เรยีกรอ้งใหส้ือ่สิง่พมิพใ์หเ้กยีรตแิละใหพ้ืน้ทีใ่นการเขยีนบทวจิารณ์มากกว่า
ทีเ่ป็นอยู่ (แม้ว่าจะมนีักเขยีนบางคนที่สามารถเขยีนอย่างคมคายในหน้ากระดาษอนัสัน้กต็าม 
แต่นักเขียนส่วนใหญ่ยังต้องการพื้นที่ในการอธิบาย) ทางออกของนักวิจารณ์ที่จริงจังคือ
แสวงหาสิง่ที ่Bramwell เรยีกว่า “สนามกลาง” หมายถงึ นิตยสารทีม่คีุณภาพ (เช่น The New 
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Republic, The New Yorker, London Reviews of Book, Times Literary Supplement 
เป็นต้น) หรอือาจจะเป็นวารสารเฉพาะทางที่เป็นวิชาการหรือกึ่งวชิาการ แต่ก็ต้องยอมรบั
สภาพความเป็นจรงิว่า “สนามกลาง” เหล่านี้ ไม่อาจมบีทบาทเหนือสื่อสิง่พมิพแ์นวมหาชนนิยม
หรอืรายการโทรทศัน์ได ้ 

5.6 มขีอ้น่าสงัเกตว่า ปรากฏการณ์แบบ “คู่มอืผูบ้รโิภค” ที่เกดิขึน้ในต่างประเทศนัน้ก็เกดิขึ้นอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นในสิง่พมิพ์ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามหนังสอืพมิพ์รายวนั ซึ่งเน้นไป
ในทางเล่าเรื่องและเชิญชวนให้ผู้อ่านไปชมละครมากกว่าการวิจารณ์ที่จริงจงั คอลัมน์การ
วจิารณ์ละครของไทยนัน้ ยงัอยู่ในขัน้ที่เรยีกว่าก าลงัพฒันา และคุณภาพของการเขยีนกข็ึ้นอยู่
กบัปัจเจกบุคคลทีเ่ขยีนมากกว่ามาตรฐานของคอลมัน์  

5.7 ผูรู้ท้ ัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมคีวามคดิเหน็ตรงกนัว่า การศกึษาคอืจุดเริม่ต้นของการบ่ม
เพาะวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ ครคูวรพฒันาเทคนิคการสอนทีก่ระตุน้การคดิในเดก็ ผูรู้บ้างคน
(เช่น สนัติ จิตระจินดา) พูดถึงการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ที่จะตัง้ค าถามและใช้ขัน้ตอนต่างๆ
แสวงหาค าตอบ  ดังนัน้ “กระบวนการ” ที่จะท าให้เกิดการวิจารณ์ ตลอดจนการเสรมิสร้าง
วฒันธรรมในการ “อ่าน” ทีเ่ขม้แขง็นัน้มคีวาม “ส าคญั” เท่ากบัการผลติบทวจิารณ์  

5.8 ทางออกอีกทางหนึ่งที่ผู้รู้เช่น  Bramwell คิดว่าจะกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการสร้าง
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์คอื การใช้เทคโนโลย ี“ทางด่วนขอ้มูลข่าวสาร” ให้เกดิประโยชน์ใน
แบบที่สร้าง “วัฒนธรรมแห่งปฏิสัมพันธ์” ระหว่างผู้วิจารณ์ ผู้ถูกวิจารณ์และผู้ชม  และ
พฒันาการต่อไปหลงัจากนัน้ คอืการหวนกลบัมาสู่การสรา้งวฒันธรรมที่ “มนุษย์สมัผสัมนุษย์” 
ของการอภปิรายอย่างเป็นสาธารณะในสถานทีส่าธารณะอย่างแทจ้รงิไดใ้นทีสุ่ด (ซึ่งจุดนี้กไ็ดม้ี
การพูดถงึโดยผูรู้ช้าวไทยและชาวต่างประเทศหลายท่าน) สรุปแลว้ เขาเรยีกรอ้งใหส้งัคมสรา้ง
กลไกทีท่ าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างฝ่ายต่างๆ ตัง้แต่ในระดบัที ่เป็น ‘จุลภาค’ 
ไปจนถงึระดบั ‘มหภาค‘ ทีเ่ปิดเผยและตรงไปตรงมา 

5.9 มขี้อน่าสงัเกตว่า ในประเทศญี่ปุ่ นนัน้ ผู้ชมละครส่วนใหญ่นิยมที่จะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการ
กรอกแบบฟอรม์แสดงความคดิเหน็ต่อละครทีไ่ดเ้พิง่ชมเสรจ็ไป แบบสอบถามทัง้หลายจงึไดร้บั
ปฏกิริยิาโดยตรงจากผู้ชม แต่ในประเทศไทยนัน้ แม้ว่าจะมกีารให้กรอกแบบสอบถามหลงัการ
ชมละครบางเรื่อง แต่ผลตอบรบักลบัมน้ีอยกว่า 50 เปอรเซ็นต์ พฤตกิรรมตรงนี้สะท้อนให้เหน็
ถงึ ความอ่อนดอ้ยในวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ของไทยไดป้ระการหน่ึง 

5.10 จากขอ้มูลต่างประเทศ สรุปไดว้่าการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ทีด่นีัน้ นอกจากจะต้องใหข้อ้มูล ใช้
ภาษาที่ดีและอ่านเข้าใจได้แล้ว ยงัควรจะกระตุ้นให้เกิดผลลพัธ์ที่สร้างสรรค์และหลากหลาย 
แม้ว่านักวิจารณ์จะพยายามวจิารณ์เพื่อให้คนสร้างงานมีก าลังใจท างานได้ต่อไปและเพื่อให้
ผูส้นับสนุนดา้นเงนิทุนสนับสนุนต่อไป แต่การสง่เสรมิการท าละครทีเ่น้นเพยีงรปูแบบของธุรกจิ
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บนัเทงิเดมิๆนัน้ อาจจะท าใหล้ะครเวทขีาดการรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ เพราะฉะนัน้ นักวจิารณ์
จงึตอ้งพจิารณาใหร้อบดา้นและค านึงถงึอนาคตของศลิปะและบรบิททางสงัคมดว้ย 

5.11 ผูส้รา้งงานละครเวทบีางเรื่อง (Robyn Archer) เรยีกรอ้งใหน้กัวจิารณ์ท างานหนักกว่าทีเ่ป็นอยู่ 
เช่นละครบางเรื่องอาจจะต้องให้นักวจิารณ์จากหลายสาขา(เช่น ดนตร ีและ ทศันศลิป์) มาชม
ร่วมกนัเพือ่แสดงความคดิเหน็ร่วมกนั ก่อนทีจ่ะมกีารเขยีนบทวจิารณ์  

5.12 การมวีฒันธรรมการวจิารณ์เชิงลายลกัษณ์หรอืเชิงมุขปาฐะที่มคีุณภาพนัน้ จะน าไปสู่ความ
หลากหลายทางความคดิ และการแสดงออกโดยภาษาทีผ่่านการวเิคราะหท์ีล่กึซึ้งขึน้ ตลอดจน
สรา้งความอดทนต่อความคดิเหน็ทีไ่ม่ตรงกนัทัง้ปวง เพื่อแสวงหา “ความจรงิ” ที่ชดัเจนขึน้อนั
เกีย่วกบั “ชวีติ” “สงัคม” “การเมอืง” และ “วฒันธรรม”  

 
 6. นัยท่ีมีต่อการศึกษาศิลปะและการพฒันาศิลปะ เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลทัง้หมด ผูว้จิยัพบว่า
มคีวามสอดคลอ้งกนัดงันี้ 
6.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ระบบการศึกษาของไทย (ตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาไปจนถึง

อุดมศึกษา) ล้มเหลวในแง่ของการปลูกฝังทกัษะในการคดิ การวเิคราะห์ การอ่าน และ การ
เขยีน และยงัลม้เหลวในเรื่องของการใหก้ารศกึษาอนัเกี่ยวกบั “สุนทรยีศาสตร”์ ซึง่ควรบ่มเพาะ
ดว้ยกระบวนการที่สร้างเสรมิความรู้ ความเขา้ใจ ด้วยประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและลกึซึ้งแต่
เยาวว์ยั ความลม้เหลวของระบบการศกึษานัน้ สง่ผลใหเ้ยาวชนไทยบางสว่น เตบิโตขึน้อย่างไร้
คุณภาพ และขาดทกัษะทีจ่ าเป็นต่อสภาพความเปลีย่นแปลงของโลก 

6.2 ระบบการศึกษายงัไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจรงิจงั ต่อการใช้กระบวนการละครในการพฒันา
ผู้เรียน ทัง้ๆที่เป็นกระบวนการที่สร้างเสริม “ทกัษะการคิด” ที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจน
มองขา้มความส าคญัของการให้ความรูแ้ละทกัษะดา้นการละคร ซึ่งเป็นส่วนที่เอื้อให้ผู้เรยีนได้
พฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคดิ การสื่อสารดว้ยการแสดงออกทัง้ดา้นร่างกาย 
การพูด การอ่านและการเขยีน เหน็ไดช้ดัว่า ยงัไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนศลิปะการละครที่
ใช้หลกัวชิา หรอืใชก้ระบวนการที่เหมาะสมตามวัยของผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร ศลิปะ
การละครจงึเป็นเพยีงกจิกรรมเสรมิดา้นสนัทนาการมากกว่าทีจ่ะถูกมองว่าเป็นเครื่องมอืส าคญั
ในการพฒันาผูเ้รยีน 

6.3 ความล้มเหลวของระบบการศกึษาส่งผลต่อพฤตกิรรมทางการเสพงานวฒันธรรม ประชาชนจงึ
กลายเป็น “ผูบ้รโิภค” ทีมุ่่งแสวงหา “ก าไร” ทีใ่หค้วามบนัเทงิและความสะดวกรวดเรว็ มากกว่า
การแสวงหาคุณค่าที่แท้จรงิทางศลิปะ ซึ่งส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อพฒันาการของศิลปะเองและต่อ
วฒันธรรมของการวจิารณ์ดว้ย 

6.4 นอกจากปัจจยัขา้งตน้แลว้ สถาบนัอุดมศกึษาทีส่อนดา้นศลิปะการละครหลายแห่ง แมว้่าจะมี
การเรยีนการสอนวชิาวจิารณ์ละครโดยเฉพาะ กย็งัไม่สามารถผลติผูท้ีท่ างานดา้นการวจิารณ์ที่
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จรงิจงัได ้ (ในทีน่ี้อาจจะเป็นเพราะว่า สถาบนัอุดมศกึษาในปัจจุบนันัน้ใหน้ ้าหนักในดา้นการ
ผลตินกัปฏบิตัมิากกว่านกัวจิารณ์) ประกอบกบัขอ้จ ากดัต่างๆในแงก่ารท างานในวชิาชพีการ
ละคร ท าใหผู้ท้ีม่คีวามรูเ้ลอืกทีจ่ะท างานดา้นการสรา้งสรรคม์ากกว่าการวจิารณ์ แตแ่มก้ระนัน้ก็
ยงัปรากฏการสรา้งงานในปรมิาณทีค่่อนขา้งน้อยมากหากเทยีบกบัจ านวนบณัฑติทีจ่บไป 
นอกจากนี้ สถาบนัอุดมศกึษาบางแห่ง กย็งัมปัีญหาในแงข่องคุณภาพการเรยีนการสอน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การบ่มเพาะกระบวนการคดิ การอ่าน การเขยีนและการลงมอืปฏบิตัจิรงินัน้ 
กย็งัไม่ไดอ้ยู่ในระดบัคุณภาพทีน่่าพอใจ อาจารยม์หาวทิยาลยับางสว่นไม่สนใจตดิตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในวงการละครทีเ่กดิขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ตามไม่ทนัความรูแ้ละวทิยาการ
ใหม่ๆทีเ่กดิขึน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า การผลติบณัฑติดา้นศลิปะการละครในบางสถาบนันัน้ แมว้่า
จะผลตินกัปฏบิตัอิอกมามาก ก็ยงัไม่ไดป้ระสทิธภิาพเท่าทีค่วร สว่นนกัวจิารณ์นัน้ แทบจะไม่
เกดิขึน้เลย 

6.5 ท่ามกลางความล้มเหลวของระบบการศึกษา “สื่อ” จึงเป็นตัวกลางส าคญัในการ “เติมเต็ม” 
ช่องว่างต่างๆในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการใหก้ารศกึษา ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและทศันคติ
ต่างๆ ในขณะทีม่ ี“สือ่” บางส่วน เช่นสิง่พมิพ ์หรอืรายการโทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต พยายามที่
จะท าหน้าที่ตรงนี้ แต่ก็ดูเหมือนจะพ่ายแพ้สื่อที่ตอบสนองระบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นการสนอง
ความตอ้งการของตลาดมากกว่า  

6.6 การพฒันาศิลปะการละครให้เป็นที่รู้จกักว้างขวางมากขึ้นส าหรบัประชาชนทัว่ไปและส าหรบั
ผู้สร้างงานละคร มีหลายทาง นับตัง้แต่การปฏิรูประบบการศึกษา การเปลี่ยนทศันคติหรือ 
“ท่าที” ของผู้มอี านาจตดัสนิใจด้านการศึกษาและวฒันธรรมของชาติ ตลอดจนการขอความ
ร่วมมอืจาก “สื่อ” ทุกประเภท และทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งคอืการสรา้งฐานความรูแ้ละหลกัวชิา
ใหม้แีพร่หลายอย่างกวา้งขวางในสงัคมไทยทุกภูมภิาค ดว้ยการสนับสนุนใหม้กีารผลติหนังสอื 
ต ารา บทความ และบทวจิารณ์ต่างๆ การพฒันาศิลปะจะเป็นไปได้ล าบากหากไม่ได้รบัการ
สนบัสนุนจากทัง้ภาครฐับาลและภาคประชาชน 

6.7 สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านวฒันธรรม ควรมีบทบาทส าคัญในการสร้างเวทีแห่ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างงานและผู้ชมมากกว่าที่เป็นอยู่  เพื่อให้เกิดการปะทะสังสรรค ์
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ตลอดจนเผยแพร่ความรูสู้่ประชาชน และน าขอ้คดิเหน็ของประชาชน
มาปรบัปรุงงานของตน โดยสถาบนัต่างๆสามารถจดัใหม้กีจิกรรมเชงิปฏสิมัพนัธท์ีม่เีป็นประจ า
อย่างต่อเนื่องมากกว่าที่เป็นอยู่ ในการนี้ หากจดัใหม้กีารแสดงที่หลากหลายแนว หลากหลาย
รปูแบบและเนื้อหา กจ็ะช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ทีห่ลากหลายไดด้ว้ย 

 
7. นัยเชิงทฤษฎี  
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บทวจิารณ์ของไทยทีส่าขาการละครสามารถสบืคน้มานัน้ ในระยะแรกเป็นการวจิารณ์ละครไทย
ของกรมศิลปากร แต่หลงัจากปี 2516 เป็นต้นมา เนื่องจากบทวิจารณ์ของไทยส่วนใหญ่เป็นบท
วจิารณ์ละครทีเ่กดิจากการแปลหรอืดดัแปลงจากบทละครตะวนัตก หรอืไม่กเ็ป็นละครไทยสมยัใหม่
ที่พยายามจะแสวงหารูปแบบใหม่ๆเช่นละครแนว Physical Theatre หรอื Story Theatre ซึ่งล้วน
ไดร้บัอทิธพิลจากตะวนัตก นยัเชงิทฤษฎทีีพ่บ จงึสามารถสรุปไดด้งันี้ 
7.1 การวิจารณ์การแสดงละครตามประเพณีของไทยนั ้นจ าเป็นต้องใช้ความเข้าใจในเรื่อง 

“สุนทรียศาสตรแ์ห่งอุดมคติสญัลกัษณ์” ซึง่เป็นหนทางทีจ่ะอธบิายศลิปะของการละครไทย 
ซึ่งเรยีกร้องการชมที่ผู้ชมจ าเป็นต้องยนิดีที่จะเขา้ไปอยู่ในโลกของสญัลกัษณ์ต่างๆและมสี่วน
ร่วมในการตคีวามสญัลกัษณ์เหล่านัน้ เช่นการที่ ม.ล. บุญเหลอื เทพยสุวรรณ และ สมภพ จทัร
ประภา วิจารณ์ถึงการใช้ฉากที่สมจริงส าหรบัละครในเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและลดทอน
อรรถรสในการชมละครในไปมากมายอย่างไร โดยทัง้สองท่านอา้งตรงกนัว่า ละครในตามแบบ
แผนดัง้เดมินัน้ใช้เพยีงตัง่ และไม่ใช้ฉากละครใดๆ แต่จะใช้ท่าทางจากนาฏศลิป์ประกอบการ
บรรยายเพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าตวัละครอยู่ในสถานที่ที่เป็นอย่างไร และตัง่ได้กลายเป็น
สญัลกัษณ์ของบรรยากาศของฉากไดอ้ย่างไร ผูท้ีจ่ะเขา้ใจละครร าได ้จ าเป็นต้องมคีวามเขา้ใน
เชงิสญัลกัษณ์ตามแบบละครใน ซึ่งเป็นการแสดงละครร าตามอุดมคตโิบราณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของเครื่องแต่งกายที่ไม่สมจรงิ(แต่เป็น “ความจรงิ”  (truth) ในเชงิสญัลกัษณ์ทางอุดมคต ิเช่น 
นักรบนัน้ต้องเป็นตวัแทนของผู้ทรงอานุภาพและผู้ทรงความเป็นเลศิทุกด้านจงึสวมใส่ทัง้ชฎา
และเครื่องแต่งกายอนัวจิติร)  หรอื จะเป็นความเขา้ใจในท่าทางนาฏศลิป์ซึ่งเป็น “สญัลกัษณ์
เชงิอุดมคต”ิ ดว้ยเช่นเดยีวกนั การน าเอาสญัลกัษณ์ทีส่มจรงิเช่นฉากหรอืการแต่งกายทีส่มจรงิ
เขา้ไปประกอบการแสดงละครในนัน้ จงึกลายเป็นเรื่องท าลายสญัลกัษณ์เชงิอุดมคตขิองละคร
ไป รายละเอยีดในส่วนนี้สามารถหาอ่านไดใ้น บทวจิารณ์ “จติวทิยาสงัคม จากการแสดงละคร
ใน ตอนศกึกระหมงักุหนิง” และ   “สวสัด-ีละครใน” 

7.2 นอกจากขอ้สงัเกตดงักล่าวแล้ว ยงัมขีอ้สงัเกตเรื่อง “จินตทศัน์แห่งวรรณศิลป์” ในละครใน
ด้วย เพราะละครในนั ้น มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนละครประเภทอื่นหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใชบ้ทบรรยายเพื่อพรรณนาถงึสิง่ต่างๆเช่น สถาปัตยกรรม ววิ ทวิทศัน์ 
เครื่องแต่งกาย และตวัละคร การบรรยายน้ีบางครัง้กไ็ม่ไดช้่วยใหเ้รื่องราวด าเนินไปข้างหน้าแต่
อย่างใด อกีทัง้ยงัท าใหก้ารแสดงผ่านไปดว้ยความเชื่องชา้ แต่จุดส าคญัของการแสดงละครแบบ
นี้กเ็พื่อที่จะใหผู้ช้มไดด้ื่มด ่ากบัอรรถรสของการรอ้งและการร า ดงันัน้ การรอ้งบทประพนัธ์รอ้ย
กรองประกอบกบัการบรรเลงดนตรกีด็ ีประกอบกบัการใชท้่าร าในการอธบิายความรูส้กึของตวั
ละครที่มีต่อค าบรรยายก็ดี ทัง้หมดนี้ สามารถสร้างจินตนาการและความรู้สึกต่างๆให้ผู้ชม
สามารถคล้อยตามได้ โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยปัจจยัภายนอกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฉาก หรือ 
เทคนิคพเิศษ  ในการนี้ วรรณศลิป์มบีทบาทส าคญัยิง่ต่อจนิตทศัน์ของผูช้ม จงึอาจกล่าวไดว้่า 
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การแสดงละครในนัน้ เป็นการแสดงเพือ่ “สุนทรยีศาสตรแ์ห่งนาฏศลิป์” และเพือ่ “จนิตทศัน์แห่ง
วรรณศลิป์” ดว้ย 

7.3 ในการวจิารณ์ละครเวทซีึ่งมรีากฐานมาจากละครตะวนัตกนัน้ ผู้วจิารณ์แต่ละคนย่อมจะต้องมี
หลกัการบางอย่างในการวจิารณ์ โดยมากแลว้ แมว้่าผูว้จิารณ์ส่วนใหญ่จะไม่อา้งทฤษฎใีนเวลา
วจิารณ์ แต่ผู้วจิารณ์มกัจะใชท้ฤษฎีละครตะวนัตกที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานละครนัน้ๆมาเป็นหลกั
ยดึในการวจิารณ์ เช่นการใชท้ฤษฎลีะครแบบอรสิโตเตลิ ทีเ่น้นการท าใหผู้ช้มตระหนกัถงึความ
จรงิในละครด้วยการท าให้เกิดการชะล้างทางอารมณ์ (Catharsis) เป็นหลกัการที่นักวจิารณ์
หลายคนใชก้บัการแสดงแนวสมจรงิทัง้หลาย ตลอดจนละครแนวโศกนาฏกรรมเช่นละครกรกี 
และละครเชกสเปียร ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากบทวจิารณ์ “อดีปีุสจอมราชนัย”์ เป็นตน้ 

7.4 บางครัง้นักวจิารณ์ก็อ้างทฤษฎีของผู้ประพนัธ์ในการวจิารณ์ และให้นัยทางทฤษฎีอนัว่าด้วย
สถานภาพของละคร เช่น “ละครในฐานะศลิปะของผูป้ระพนัธ์” ดงัเช่น การอา้งทฤษฎขีองแบร์
ทอลท์ เบรคชท์ (Bertolt Brecht) เพื่อวจิารณ์ผลงานละครที่ใช้บทประพนัธ์ของเขา จะเห็นได้
จากผลงานวจิารณ์ของปรกิิตเตอ ซาลิโน, ที.เจ.รดี, เจตนา นาควชัระ, พรสรรค์ วฒันางกูร, 
และ อนุสรณ์ อุณโณ ในการนี้ นักวจิารณ์มกัจะใชเ้กณฑข์อง “ความสตัยซ์ื่อต่อผูป้ระพนัธ”์ เป็น
หลกัส าคญัในการวจิารณ์  

7.5 ในทางตรงขา้ม ผู้วจิารณ์บางคนกใ็ช้นัยทางทฤษฎ ี“ละครในฐานะศลิปะของผู้ก ากบัการแสดง” 
เพื่อที่จะวจิารณ์การแสดงที่ใช้หลักการเดียวกนันี้ ท าให้ผู้วจิารณ์ไม่เกาะยดึกบับทประพนัธ์
ดัง้เดิมมากเกินไป แต่ยดืหยุ่นเพียงพอที่จะท าความเข้าใจกบัเหตุผลในการปรบัเปลี่ยนหรอื
ดดัแปลงบทประพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัขนบการแสดงใหม่ๆ เช่น บทวจิารณ์ของ เมฆโมก หรอื 
มณฑนา ยอดจกัร ์และแนวการวจิารณ์แบบนี้ จะพบไดบ้่อยในการวจิารณ์ของต่างประเทศ เช่น 
บทวจิารณ์ “ใครคอืเพยีรก์นิท ์แลว้ท าไมเราตอ้งใหค้วามสนใจ”ของ เจซซ ีแมค็คนิลยี ์“หวาด(ว)ิ
ตก หรอื การเขน็ Master Builder ไปยงัปลายสุด” ของ เอลเีนอร ์ฟุคส ์เป็นตน้ 

7.6 นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแล้ว นักวจิารณ์บางคนยงัใช้กรอบความคดิด้านอื่นๆในการ
วจิารณ์ดว้ย เช่นกรอบความคดิทางการเมอืง ทางสงัคม และทางปรชัญาในการวจิารณ์ ซึ่งการ
ใช้กรอบความคิดเหล่านี้ ท าให้การวจิารณ์นัน้ๆ ท าหน้าที่เกินเลยการวจิารณ์ละครไปสู่การ
วจิารณ์สิง่อื่นๆดว้ย  ตวัอย่างเช่น บทวจิารณ์ “คอืผูอ้ภวิฒัน์…ทางอนัแจ่มใสของละครเวทไีทย” 
ของ เจตนา นาควชัระ นัน้ให้นัยทางการเมอืงว่าด้วยเรื่องการสร้างพลงัจากประชาชนโดยไม่
หวงัพึง่พาความเป็นวรีบุรุษจากบุคคลเพยีงคนเดยีว บทวจิารณ์ “จดหมายของนิธ ิเอยีวศรวีงศ ์
ถึงกาลิเลโอ” ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ใช้กรอบความคิดในเรื่องของความรบัผิดชอบของนัก
วทิยาการ(ซึ่งรวมถงึนักการเมอืง)ต่อมนุษยชาติ, ส่วนนักวจิารณ์ชาวต่างประเทศ เช่น โรเบริ์ต 
บรูสไตน์ (Robert Brustein) นัน้มักจะสอดแทรกนัยทางการเมืองและนัยทางสังคมในบท
วจิารณ์ไว้เสมอด้วย เช่น ในบทวจิารณ์ “Boat Show” เขาสามารถชี้ให้เห็นถึงความหน้าไหว้
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หลงัหลอกของผูก้ ากบัทีต่ ัง้ใจว่าจะสรา้งงานทีไ่ม่เหยยีดผวิ แต่กลบัซ่อนการเหยยีดผวิไวใ้นการ
แสดงอย่างแนบเนียน นอกจากนี้ ในบทความ “การล่มสลายของวฒันธรรมที่จรงิจงั” เขายงัตัง้
ค าถามกบัทิศทางของรฐับาลอเมรกิันต่อการท าศิลปะให้กลายเป็นประชาธิปไตย เขาเสนอ
ความคิดว่า การพยายามท าศิลปะให้เป็นที่ถูกรสนิยมของมหาชนทัว่ไปนัน้ เป็นการท าให้
คุณค่าของงานศลิปะตกต ่าลง การทีร่ฐับาลอเมรกินัใช้มาตราการทางการเมอืงและศลีธรรมใน
การบีบบงัคบัให้ศลิปินท างานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของมหาชนนัน้ เป็นการสร้างแรง
กดดนัให้ศลิปินท างานทีท่ าให้คุณค่าทางศลิปะตกต ่าลง บรูสไตน์คดิว่า ส าหรบัเรื่องของศลิปะ
นัน้ รฐับาลควรจะใช้การศกึษาและสื่อต่างๆที่จะท าให้ประชาชนเขา้ถงึศลิปะได้ มเิช่นนัน้แล้ว 
ปลายทางสุดทา้ยของวฒันธรรมศลิปะเพื่อประชาธปิไตยนี้จะกลายเป็นการท าให้เกดิความล่ม
สลายของวฒันธรรมทีจ่รงิจงั   

7.7 นอกเหนือจากนัยเชิงทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วนี้ จากข้อมูลเอกสารต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในสรรนิพนธ ์
พบว่านักวจิารณ์ละครส่วนใหญ่ยงัใชท้ฤษฎทีางวรรณศลิป์เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจด้วย (ทัง้
แบบที่ตัง้ใจและไม่ได้ตัง้ใจ) เช่น ทฤษฎีสตรนีิยม (Feminism) (บทวจิารณ์ “เงาตณัหาภายใต้
ดวงตาคุณธรรม” โดย เมฆโมก) ทฤษฎีหลงัโครงสรา้งนิยม (Post Structuralism) (บทวจิารณ์ 
“พระมเหลเถไถ ความไหลเลื่อนของตวัหมาย” โดย ‘สรณ์ ) ทฤษฎีรื้อโครงสร้างนิยม ( De-
constructionism) (เช่น บทวจิารณ์ “ว่าดว้ยละครเรื่อง ‘แม่’ ของเบรคชท”์ โดย โรลองด ์บารธ์ส) 
ในการวจิารณ์ 

7.8 สรุปแล้ว การวจิารณ์ละครนัน้ขึ้นอยู่กบัพื้นความรูข้องผู้วจิารณ์ ซึ่งนอกเหนือจะต้องมคีวามรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ (การสร้างละคร) แล้ว ยงัต้องมีความรู้ในด้านอื่นๆ เพื่อท าให้การ
วจิารณ์นัน้ๆมมีติทิีส่ามารถเชื่อมโยงไปถงึชวีติ สงัคม และมนุษยชาต ิ  
   

8. การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กนั (การเรียนรู้ระหว่างสาขา) 
 จากการที่มีการประชุม เสวนา สมัมนาระหว่างสาขาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของ
โครงการวจิยันี้ ท าใหเ้กดิการเรยีนรูข้า้มสาขา โดยเฉพาะการเรยีนรูใ้นแง่ของความแตกต่างระหว่าง
ศลิปะของแต่ละสาขา และวธิคีดิของผูท้ีม่พีืน้ฐานจากแต่ละสาขา สามารถสรุปไดด้งันี้ 
8.1 การวจิารณ์ศิลปะทุกแขนงมกัจะเผชญิปัญหา “การแสวงหาความสมดุลระหว่างการใช้อตัวสิยั

และภววสิยัในการวจิารณ์” เพราะการวจิารณ์เป็นการปฏิกิรยิาทางอารมณ์ จึงหลีกเลี่ยงการ
ใช้อตัวสิยัไปไม่พ้น แต่การมขีอ้มูลที่ส าคญัและจ าเป็นมาประกอบการวนิิจฉัย กจ็ะท าให้เกดิภว
วสิยัไดม้ากขึน้ 

8.2 จากประสบการณ์การวิจารณ์ข้ามสาขา โดยใช้ละคร เรื่อง “12 Angry Men” และ เรื่อง 
“ทางเลอืก” เป็นโจทยใ์นการทดลองนัน้สะทอ้นว่า การวจิารณ์ละครเวทมีกัจะถูกมองว่าเป็นเรื่อง
ทีไ่ม่ยากจากบุคคลต่างสาขา เพราะเป็นงานศลิปะทีน่ าเสนอเรื่องราวของมนุษย ์จงึปรากฏการ
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วจิารณ์ข้ามสาขาอย่างคึกคกั แต่คนส่วนใหญ่มกัจะมองข้าม “ลกัษณะเฉพาะตัว” ของงาน
ศลิปะประเภทนี้ไป แม้ว่าผลงานละครเวทจีะเป็นผลงานที่มลีกัษณะของสหศลิป์ แต่ไม่จ าเป็น
เสมอไปว่าผู้ที่วจิารณ์ข้ามสาขานัน้จะเป็นผู้ที่ประเมนิคุณค่าละครเวทีในฐานะงานศิลปะได้
อย่างถกูต้องและเท่ียงธรรม ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการวิจารณ์โดยบุคคลหลากหลายสาขานัน้มทีัง้
ขอ้ดแีละขอ้เสยี ขอ้ดกีค็อืท าใหก้ารวจิารณ์มมุีมมองหลากหลายที ่มทีัง้จุดร่วม(ซึ่งการวจิารณ์
แบบใช้สามญัส านึกทัว่ๆไปตามอตัวสิยั) และจุดต่าง (ซึ่งเกดิจากความสนัทดัเฉพาะทางซึ่งมี
ทัง้อตัวสิยัและภววสิยัของแต่ละสาขา) บางครัง้ จุดต่างอนัเกดิจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ของผู้วิจารณ์นัน้ บางข้อก็เป็นการ “ส่องทาง” ที่น่าสนใจ และเป็นการชี้ให้ผู้สร้างงานเห็น
แนวทางในการพฒันาตวังานได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษา การใช้องค์ประกอบทาง
ทศันศลิป์หรอืดนตร ีแต่ในบางกรณีกอ็าจเป็นการวจิารณ์ทีไ่ม่เอื้อประโยชน์ต่อผูส้รา้งงานเท่าไร
นัก อีกทัง้ยงัสามารถสร้างความสบัสนให้กบัผู้สร้างงานมากขึ้นด้วย (ตวัอย่างเช่น เป็นที่น่า
สงัเกตว่า กลุ่มผูส้นัทดัทางวรรณศลิป์จะแสดงความคดิเหน็ต่อละครมากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่การ
แสดงความคิดเห็นนัน้มักจะเน้นไปในทางการวิเคราะห์หรือตีความบทละครมากกว่าการ
ประเมินคุณค่าของตัวบทในบรบิทของความเป็นละคร กล่าวคือไม่ได้วจิารณ์ว่าบทละครมี
คุณสมบตัทิีเ่อือ้ต่อการน ามาแสดงหรอืตคีวามบนเวทหีรอืไม่อย่างไร กลุ่มผูส้นัทดัทางทศันศลิป์
กจ็ะวจิารณ์ทางดา้นขององคป์ระกอบของภาพ และฉาก ว่าสอดคลอ้งกบัความสมจรงิของละคร
หรอืไม่ มกีารจดัแสงที่สอดคลอ้งกนัหรอืไม่ แต่กไ็ม่ค่อยแสดงทศันะเชงิลกึในแง่ทีจ่ะอธบิายว่า
องค์ประกอบเหล่านี้เหมาะสมหรอืสอดคล้องกบัมโนทศัน์ของผู้ก ากบัฯหรอืไม่อย่างไร  ส่วน
กลุ่มสงัคีตศิลป์มองในแง่ความเหมาะสมของการเลือกใช้เสยีงและเพลงในตอนต้นของละคร 
บางคนเสนอว่าอยากจะแต่งเพลงประกอบละครใหเ้พิม่ดว้ย (สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความไม่เขา้ใจใน
แนวของละครแบบนี้)   ส่วนกลุ่มผู้สนัทดัละครเวทนีัน้ แม้ว่าจะมกีารใช ้“รหสั” หรอื “ภาษาใน
การวจิารณ์” ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสาขาอื่นบา้ง แต่สาขาการละครกม็ ี“รหสั” และ “ไวยากรณ์” 
ที่เป็นศพัท์เฉพาะทางของตวัเองเช่นเดยีวกนั ซึ่งการใช้ “ไวยากรณ์” เฉพาะทางนี้ เป็นส่วนที่
ตอ้งอาศยัความรูท้างดา้นศลิปะละครเวทคี่อนขา้งลกึซึง้) 
   กล่าวโดยสรุปก็คือ  การวิจารณ์โดยบุคคลข้ามสาขานั้นอาจจะกระท าได้
เพียงระดบัหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นเพียงการแสดงทศันะตามอตัวิสยั หรือภววิสยั แต่หาก
ต้องการท่ีจะวิจารณ์ละครในฐานะของละครนัน้ ผู้วิจารณ์ข้ามสาขาจ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจกบัธรรมชาติของศิลปะการละคร และศึกษาในศาสตร์ และประวติัศาสตรข์อง
ศิลปะการละครอีกมาก 

8.3 วจิารณ์ขา้มสาขาท าใหไ้ดเ้รยีนรู ้“รหสั” หรอื “ไวยากรณ์” ในการวจิารณ์ของศลิปะต่างสาขา 
สรา้งกรอบการคดิแบบใหม่ๆใหก้บัผูท้ างานต่างสาขาได้ 
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8.4 เนื่องจากศิลปะทุกแขนงย่อมมีบริเวณท่ีเป็นความเฉพาะตวั ซึง่ความเฉพาะตวัตรงน้ีมกัจะ
เป็นบรเิวณทีท่ าใหผู้ท้ีไ่ม่ใช่ผูเ้ชีย่วชาญหรอืนกัปฏบิตัริูส้กึว่าไม่สามารถหยัง่ถงึหรอืวจิารณ์ได ้
ดงันัน้ หากจะมกีารวจิารณ์ขา้มสาขาในระดบัลงลกึแลว้ กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาในศาสตรน์ัน้ๆ
ใหถ้่องแทเ้สยีก่อน จงึจะสามารถกระท าไดโ้ดยมคีวามถูกตอ้งดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า แมว้่า
ศลิปะจะสอ่งทางใหแ้ก่กนัไดแ้ต่กท็ดแทนกนัไม่ได ้ศลิปะทุกแขนงมลีกัษณะหรอืธรรมชาตทิี่
เฉพาะตวัมากๆของตวัเอง หากพยายามน ามาทดแทนกนั ความเฉพาะตวับางสว่นนัน้จะสญู
หายไป  

8.5 สาขาการละครสามารถเรยีนรูจ้ากสาขาอื่นได้มาก เนื่องจากธรรมชาตขิองการวจิารณ์ละครนัน้
เอื้อให้นักวิจารณ์สามารถหยิบยมืทฤษฎีต่างสาขามาใช้ได้อย่างเสร ีไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทาง
ทศันศลิป์ ดนตร ีหรอืวรรณศลิป์ โดยเฉพาะทฤษฎีของวรรณศลิป์ (ตามทีไ่ดอ้า้งแลว้ในขอ้ 7.7)  
(ตวัอย่างเช่น บทวจิารณ์ “เสยีงเพรยีกของอสิตรใีนลุยไฟ” โดย พรสรรค ์วฒันางกูร) 

 
9.  ความคาดหวงัต่อผลกระทบของการวิจยั  

การวดัผลกระทบของการวจิยัในครัง้นี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่กระท าได้ยาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งกบัหลายสถาบนัและเกี่ยวขอ้งกบัสงัคมทัง้หมด อกีทัง้ยงัไม่ใช่วตัถุประสงค์หลกัของ
การวจิยั  ดงันัน้ การพดูถงึผลกระทบของโครงการวจิยันัน้ จงึสามารถกล่าวไดเ้ฉพาะบางเรื่องที่
มกีารเกิดขึ้นจรงิ แต่ความคาดหวงัของผู้วิจยัที่มีต่อผลกระทบของโครงการวจิยันี้ก็เป็นสิ่งที่
อาจจะช่วยชีใ้หเ้หน็ว่า ผลจากโครงการวจิยัน้ีจะน าไปสูป่ระโยชน์อะไรไดบ้า้งในสงัคม 

9.1โครงการวจิยัฯนี้ไดส้รา้งผลกระทบในดา้นของการผลติงานวจิารณ์ออกไปตามสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ
เป็นจ านวนมากตลอดระยะเวลา 3 ปี ท าให้บรรณาธกิารของสื่อบางฉบบัต้องขอให้ผู้วจิยัชะลอ
การส่งผลงานไปตพีมิพใ์นบางช่วง เพราะจ าเป็นตอ้งใหพ้ืน้ทีแ่ก่นักเขยีนประจ าก่อน อย่างไรกด็ ี
การที่สิง่พมิพ์ให้การสนับสนุนในการตพีมิพ์ผลงานวจิารณ์นัน้ น่าจะเป็นเครื่องชี้ได้ว่า ผลงาน
วจิารณ์ทีเ่ขยีนโดยคณะผูว้จิยัน่าจะสรา้งความหลากหลายและสรา้งสสีนัใหก้บัวงการศลิปะไดใ้น
ระดบัหนึ่ง จงึไดร้บัการตอบสนองเป็นอย่างด ี 

9.2การสร้างผลงานวจิารณ์ในสื่อสิง่พิมพ์ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ตลอดจนการจดัสมัมนาเชิง
ปฏบิตักิารและสมัมนาเชงิวชิาการน่าจะส่งผลใหเ้กดิความตื่นตวัในเรื่องของการวจิารณ์ในฐานะ
พลงัส าคญัในการสะท้อนความคดิ ประเมนิคุณค่า และ พฒันางานศลิปะ ได้ดงัจะเห็นได้จาก
ปฏกิริยิาการตอบรบัในการเขา้ร่วมสมัมนา ใบประเมนิผลการสมัมนา ตลอดจนการที่ผู้เขา้ร่วม
สมัมนาทดลองสง่งานของตนไปตพีมิพเ์ป็นตน้  

9.3 ในการน าสรรนิพนธ์ไปสอนในวชิาการวจิารณ์ละครนัน้ สรา้งผลกระทบกบัผูเ้รยีนอย่างมากมาย 
โดยพจิารณาจากปฏกิริยิาตอบสนองของนิสติ ทีใ่หค้วามสนใจในการศกึษาเปรยีบเทยีบงานของ
นักวิจารณ์ที่ตนชื่นชอบ และมีการวิจารณ์บทวิจารณ์ที่ได้คัดมาให้ศึกษากันอย่างเข้มข้น 
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นกัศกึษาหลายคนยอมรบัว่า การไดอ้่านบทวจิารณ์(ทีน่ ามาจากสรรนิพนธบ์างส่วน) นัน้เป็นการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการวจิารณ์และบทบาทของการวจิารณ์ได้ลกึซึ้งมากขึ้น ส่งผลให้
นิสติชัน้ปีที่ 4 คนหนึ่ง สาขาศลิปะการแสดง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้สนอหวัขอ้การ
ท าศิลปะการแสดงนิพนธ์ในเรื่องของการศึกษาการวิจารณ์ละครเวทีของนักวิจารณ์ 5 คน 
(ตามทีไ่ดเ้สนอไปแลว้ในหวัขอ้ 3.6.4)  

9.4 อย่างไรกด็ ีโครงการวจิยัฯมคีวามคาดหวงัว่า ผลจากโครงการวจิยัฯนี้จะสรา้งผลกระทบในระยะ
ยาวให้กบักลุ่มสถาบันการศึกษามากที่สุด เพราะสถาบันการศึกษาคอืหน่วยงานที่มบีทบาท
ส าคัญต่อการปลูกฝังคุณค่าและสร้างความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งต่อผู้ศึกษา ผลการวิจัย
ตลอดจนสรรนิพนธ์น่าจะเอื้อประโยชน์ในการใช้งานให้กับกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม นับตัง้แต่
ประชาชนทัว่ไป นักศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาโท ตลอดจนศลิปินผูส้รา้งงาน 
นักวิชาการ อาจารย์ที่สอนด้านศิลปะการละคร  สถาบันที่ น่าจะได้รับผลกระทบจาก
โครงการวจิยัฯนี้ในล าดบัต่อมาคอืสื่อมวลชน ทีน่่าจะเกดิความตื่นตวัต่อวกิฤตการณ์ของวงการ
ศลิปะการแสดง และใหค้วามสนใจต่อการวจิารณ์มากขึน้ ในสว่นของผูส้รา้งงานนัน้ น่าจะเกดิผล
กระทบในแงข่องการขยายขอบเขต ความรู ้ความเขา้ใจอนัเกี่ยวกบัการวจิารณ์ และบทบาทของ
การวจิารณ์ทีม่ผีลต่อการพฒันางานศลิปะ 

 
10. การวิจารณ์เป็นพลงัปัญญาให้แก่สงัคมได้หรือไม่ 

จากการส ารวจขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์ สรรนิพนธ์ การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร สมัมนา
เชงิวชิาการ และแบบประเมนิผลการสมัมนา พบว่า การวจิารณ์สามารถเป็นพลงัทางปัญญาให้แก่
สงัคมได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อการวจิารณ์นัน้ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง
และตัง้อยู่บนความปรารถนาดอีย่างจรงิใจ จากการวเิคราะหก์จิกรรมประเภทต่างๆในขอ้ 3  และการ
วเิคราะห์เนื้อหาของสรรนิพนธ์ในข้อ 10 น่าจะเป็นเครื่องยนืยนัได้ว่า การวจิารณ์นัน้สามารถเป็น
พลงัทางปัญญาใหก้บัสงัคมได้ หากเป็นการวจิารณ์ทีส่รา้งสรรคแ์ละยนือยู่บนความรอบรู ้ความเป็น
กลาง ประสบการณ์ ประกอบกบัวจิารณญาณอนัรอบคอบ และการหยัง่รูท้ีล่กึซึง้ 
 
11. บทวิเคราะห์เน้ือหาของสรรนิพนธ ์

แม้ว่าการแสวงหาผลงานที่จะน ามาบรรจุในสรรนิพนธ์นั ้นเกิดจากการส ารวจข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกบัการวจิารณ์ตลอดระยะเวลานานถึง 75 ปี (2469-2544) ในจ านวนนี้ พบว่ามปีรมิาณ
ของบทวจิารณ์ละครในประเทศไทยเพิม่ขึน้มากในช่วงปี 2536 – 2544 (คอืพบ 585 ชิ้น เมื่อเทยีบ
กบัจ านวนเพยีง 98 ชิ้นในช่วงก่อนหน้านัน้) แต่กลบัพบว่า บทวจิารณ์ที่มคีุณสมบตัสิอดคล้องหรอื
ใกล้เคียง “แนวทางการคัดเลือกบทวิจารณ์ส าหรบัสรรนิพนธ์” กลับมีอยู่จ านวนค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากบทวจิารณ์ส่วนใหญ่นัน้ มกัจะมลีกัษณะของการประชาสมัพนัธ์หรอืรายงานประสบการณ์
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มากกว่าที่จะเป็นการวจิารณ์อย่างแท้จรงิ อกีทัง้งานที่มลีกัษณะเชงิวจิารณ์นัน้ มกัจะถูกจ ากดัด้วย
ลกัษณะเฉพาะของสือ่สิง่พมิพ ์ซึ่งเป็นหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืนิตยสารเพื่อความบนัเทงิ จงึไม่ค่อย
เอื้อใหเ้กดิงานวจิารณ์ทีต่รงกบัลกัษณะตามเกณฑ์ของสรรนิพนธ์ ซึ่งเรยีกรอ้งงานเขยีนทีม่คีุณภาพ
เชงิวรรณศลิป์ค่อนขา้งสูง(ซึ่งมกัต้องใช้เวลาเขยีนค่อนขา้งมาก) หรอืหากเป็นงานในลกัษณะอื่นก็
จ าเป็นต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างน้อยในขอ้ใดขอ้หนึ่ง สาขาการละครพบว่า งาน
วจิารณ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรอืตรงตามเกณฑ์ของโครงการวิจยัฯนัน้ มกัเกิดจากผลงานของ
ผู้เขียนบทวิจารณ์อันเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งส่งผลให้การคัดเลือกนัน้มีความยากล าบากตรงที่ว่า 
จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกงานของบุคคลเดียวกันมากกว่า 1 ชิ้น  ด้วยเหตุนี้  สาขาการละครจึง
จ าเป็นต้องศึกษาและค้นคว้าบทวิจารณ์จากต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อท าให้สรรนิพนธ์มีความ
หลากหลายมากขึน้ 

สรรนิพนธ์ทัง้ 50 ชิ้นที่ได้จัดท าขึ้นในครัง้นี้  นอกเหนือจากบทวิจารณ์ละครแล้ว ยัง
ประกอบด้วยงานที่มลีกัษณะอื่นดว้ยเช่น บทความเชงิวชิาการ บทปาฐกถา บทสมัภาษณ์ ซึ่งล้วน
แต่มีความส าคัญในแง่ที่ใช้ “การวจิารณ์” เพื่อ “กระตุ้น” การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ แต่
จุดมุ่งหมายในการท าสรรนิพนธ์น้ี ไม่ได้เน้นท่ีการรวบรวมตวัอย่างจากประวติัศาสตรข์อง
การวิจารณ์ หากแต่เป็นสรรนิพนธ์ท่ีต้องการช้ีให้เห็นถึง “พลงัทางปัญญา” ของการวิจารณ์ 
เพื่อให้ผู้อ่านได้แลเหน็ถึงศกัยภาพของการวิจารณ์ 

แม้ว่างานวจิารณ์ที่ได้รบัคดัเลอืกมาบรรจุในสรรนิพนธ์ทุกชิ้นจะมคีุณลกัษณะที่โดดเด่นหลาย
ประการอยู่ในตวั(คอืแสดงหลายบทบาทอยู่ในตวัเอง) แต่ทุกชิ้นมกัจะมมีโนทศัน์ (Concept) หลกัซึ่ง
เป็นลกัษณะทีโ่ดดเด่นพเิศษบางประการอยู่ในตวั ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นลกัษณะต่างๆไดด้งันี้ 
11.1 “จติวทิยาสงัคมจากการแสดงละครใน ตอน ศกึกระหมงักุหนิง” (โดย ม.ล. บุญเหลอื เทพย

สุวรรณ)  (2511) เป็นการวจิารณ์โดยที่ผู้วจิารณ์ได้ใช้องค์ความรู้หลายๆด้านในการวจิารณ์ 
แม้ว่าจะใช้อตัวสิยัแต่ก็ยดึถือหลกัของเสรภีาพทางศิลปะเป็นส าคญั เป็นบทวจิารณ์ที่เป็น
นวตักรรมแห่งยุคสมยันัน้ เพราะไม่ไดว้จิารณ์เพยีงแต่องคป์ระกอบในการแสดงของละครไทย
ตามขนบดัง้เดมิโดยละเอยีดเท่านัน้ แต่เป็นการยนือยู่บนพืน้ฐานของการกระตุน้ใหศ้ิลปินไทย
ท ากระบวนการส ารวจศลิปะของตน ตลอดจนปัญหาต่างๆในเชงิศลิปะเพื่อทีจ่ะ  “รูจ้กัตวัเอง”  
ก่อนที่จะพยายามดดัแปลงหรอืเปลีย่นแปลงของดัง้เดมิ บทวจิารณ์ “สวสัด ีละครใน” นัน้เป็น
การวจิารณ์ที่ยกตวัอย่างจากแหล่งอ้างองิหลายแหล่งเพื่อพสิูจน์ขอ้วนิิจฉัยของผู้วจิารณ์ อกี
ทัง้มคีวาม”กลา้” ในการวจิารณ์การ “สรา้งสรรคใ์หม่” ของกรมศลิปากร ทัง้ๆทีเ่พิง่จะผ่านพ้น
ยุคสมยัทีก่รมศลิปากรเคยมอี านาจเผดจ็การทางศลิปะการแสดงมาไม่นาน 

11.2 งานวจิารณ์ทีก่ระตุ้นการเปลีย่นแปลงแนวคดิและบทบาทขององค์กรทางศลิปะ เช่น ใน “ค า
วจิารณ์ของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช ต่อบทบาทของกรมศิลปากร” (2534) เป็นบันทึกการ
บรรยายของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทีต่ ัง้ค าถามกับองค์กรของรัฐเช่นกรมศิลปากรว่า             
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“ศลิปะนัน้มไีว้เสนอ “เพือ่” ประชาชนหรอืเสนอ “ต่อ” ประชาชน” “ภารกจิหลกัอนัเป็นภารกจิ
เชงิอุดมคตขิองกรมศลิปากรคอือะไร”  เพื่อต้องการจะกระตุ้นใหก้รมศลิปากรส านึกในหน้าที่
อนัควรจะเสนอศลิปะบรสิุทธิเ์พื่อประชาชนมากกว่าการประยุกต์ศลิปะเพื่อเอาใจประชาชน
จนถงึขัน้แสวงหาก าไรจากประชาชน  

11.3 งานวจิารณ์องคป์ระกอบของละครเวที บทวจิารณ์ละครเวททีุกบททีอ่ยู่ในสรรนิพนธ์นี้มกัจะมี
การวจิารณ์องค์ประกอบอยู่ในตวัเสมอ ซึ่งนอกเหนือจากการวจิารณ์องค์ประกอบได้อย่าง
น่าสนใจแลว้ ยงัจ าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามโดดเด่นบางประการ อนัเป็นสาเหตุทีท่ าใหถู้กคดัเลอืก
มาบรรจุในสรรนิพนธ ์ตวัอย่างเช่น ใน  “อนัตราคนี ผูม้าหลงักาลเวลา” นัน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
วธิกีารเขยีนบทวจิารณ์ในแนวลึก เนื่องจากผู้วจิารณ์ได้กลบัไปศึกษาบทละครโดยละเอยีด
เพื่อจะวนิิจฉัยการดดัแปลงบทซึ่งเป็นการดดัแปลงทีแ่อบแฝงนัยทางการเมอืงเอาไว ้เป็นการ
วจิารณ์ทีท่า้ทายกระแสอนัแสดงถงึความกลา้หาญของผูว้จิารณ์ ซึ่งไดร้บัการตอบโต้จากผูถู้ก
วจิารณ์และมบีุคคลทีส่ามตอบโตผู้ถู้กวจิารณ์อกีท ีปรากฏการณ์นี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึบางแงมุ่ม
ของ “วฒันธรรมในการรบัฟังการวจิารณ์” ได้บ้าง  บทวจิารณ์ “แฮมเลตหรอืความล้มเหลว
อุดมศึกษาไทย” มีความโดดเด่นในการมองปรากฏการณ์การแสดงละครให้เชื่อมโยงกับ
ประสทิธภิาพของการใหก้ารศกึษาในระดบัอุดมศกึษา เป็นการมองดว้ยวธิกีารเจาะลกึถงึทีม่า
ของความลม้เหลวในปรากฏการณ์ครัง้นี้ และบทวจิารณ์แปล “ไททสั แอนโดรนิคสั” เป็นบท
วจิารณ์ที่ผูว้จิารณ์ได้ใชค้วามรอบรูอ้ย่างมหาศาลทัง้ในแง่วรรณคด ีประวตัศิาสตร ์การก ากบั
การแสดง และมวีธิกีารเขยีนที่ใช้ถ้อยค าและส านวนที่แหลมคม   นอกจากนี้ บทวจิารณ์ชิ้น
อื่นๆ กล็ว้นแต่มลีกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวัทีน่่าสนใจ และสามารถเขยีนใหผู้อ้่านทีแ่มจ้ะไม่มี
โอกาสได้ชมการแสดงนัน้ สามารถซึมซับความประทับใจและพลังทางปัญญาที่สะท้อน
ออกมาจากบทวจิารณ์ได ้

11.4 งานวจิารณ์ทีส่ ัน่คลอนระเบียบความคดิทางสงัคมและการเมอืง เช่น ค าปาฐกถาของศ.ดร.
เจตนา นาควชัระใน “ละครพูดกบัวญิญาณประชาธปิไตย” ซึ่งเปรยีบเทยีบเวทีละครพูดกบั
เวทขีองรฐัสภา ซึ่งต่างกม็ภีารกจิอนัต้องน าประชาชนไปสู่ความจรงิ ซึ่งภารกจินี้จะกระท าได้
อย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่นัน้กข็ึน้อยู่กบัวญิญาณแห่งประชาธปิไตยของสงัคมนัน้ บทความ
ของ ดร.นิธ ิเอยีวศรวีงศ์ ใน “จดหมายจากนิธ ิเอยีวศรวีงศ์ ถงึกาลเิลโอ” นัน้ หากพจิารณา
โดยผวิเผนิ อาจจะเป็นคลา้ยจดหมายถงึกลุ่มผู้สรา้งละครเรื่อง กาลิเลโอ เพื่อสะทอ้นให้เหน็
ถงึความห่วงใยในการที่จะถ่ายทอด “แก่นความคดิ” อนัลกึซึ้งและแยบยลของบทละครนี้ใน
สงัคมไทย แต่แท้ที่จรงิแล้ว นี่เป็นจดหมายถึงผู้มีวทิยาการในบ้านเมืองนี้ทุกคน เพื่อที่จะ
สัน่คลอนระเบียบความคิดเชิงอ านาจด้วยการตัง้ค าถามว่าด้วยความรบัผิดชอบของนัก
วิทยาการต่อมนุษยชาติ นอกจากนี้  ยังมีบทสัมภาษณ์นักวิจารณ์และผู้ก ากับฯจาก
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ต่างประเทศ ที่มีการวพิากษ์วฒันธรรมจากแง่มุมทางสงัคมและการเมอืง เช่นใน “การล่ม
สลายของวฒันธรรมทีจ่รงิจงั”,  “เรอืแห่งกาลเวลา” เป็นตน้ 

11.5 งานวจิารณ์ทีส่ะท้อนแนวคดิเชงิปรชัญา เช่น บทความ “ มรณกรรมของละครโศก” สะท้อน
มโนทศัน์ที่ว่าการเปลีย่นแปลงของมนุษยชาตไิปสู่การไม่มพีระเจ้า ไม่มศีลีธรรมอนัเป็นที่พึ่ง
ทางใจนัน้ เป็นทีม่าของความล่มสลายของตนเอง ซึ่งกค็อืมรณกรรมของละครโศกนาฏกรรม
ดว้ย และใน “เรอืแห่งกาลเวลา” ชี้ใหเ้หน็ว่าท่ามกลางวฒันธรรมตามกระแสนิยมนัน้ ละครเวที
ยงัคงเป็นส่วนที่ท าให้มนุษย์ได้เกิดประสบการณ์ปฏิสมัพนัธ์กบัมนุษย์ได้ อนัจะเป็นสะพาน
ไปสูก่ารเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจสงัคมในทีสุ่ด   

11.6 งานวจิารณ์ทีส่ะทอ้นให้เหน็ถงึสภาวะ ปัญหา อุปสรรคหรอืแนวทางในการพฒันาการวจิารณ์ 
เช่น “เสยีงยี้ต่อนักวจิารณ์” เป็นบทความที่อธบิายถงึศกัดิศ์รแีละบทบาทของนักวจิารณ์เชงิ
อุดมคต ิทีจ่ าเป็นต้องต่อสูก้บัอุปสรรคต่างๆทัง้ในดา้นวชิาชพี ตลอดจนอคติทีผู่ค้นส่วนใหญ่มี
ต่อนักวิจารณ์ เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความถูกต้อง ชอบธรรมต่องานศิลปะและต่อประชาชน , ใน  
“การนัดพบครัง้สุดยอดของนักวจิารณ์” เป็นบทสนทนาอนัเกดิจากการปะทะสงัสรรคร์ะหว่าง
นักวจิารณ์ที่มชีื่อเสยีงชาวอเมรกินั 2 คน คอื โรเบิรต์ บรูสไตน์ และ แฟรงค ์รชิ ซึ่งเป็นการ
แสดงความคดิเหน็ในหลายๆดา้นอนัเกี่ยวกบัสภาวะของละครในฐานะงานศลิปะ กบัการต่อสู้
ของนักวจิารณ์กบักระแสของการสรา้งละครใหต้อบสนอง “ตลาด” ตามแนวความคดิแบบทุน
นิยม ซึ่งทัง้สองคนคดิว่าส่งผลใหส้งัคมตอ้งเกดิความสูญเสยีอย่างมากมายในแง่ของคุณภาพ
และปรมิาณของละครทีเ่ป็นงานศลิปะ  นอกจากนี้นักวจิารณ์ทัง้สองคน ยงัไดพ้นิิจบทเรยีนใน
อดตีเพือ่พฒันาวธิกีารวจิารณ์ในปัจจุบนัดว้ย 

11.7 งานวิจารณ์ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาการศึกษา  เช่น “แฮมเลตหรอืความ
ลม้เหลวอุดมศกึษาไทย” สะทอ้นใหส้ถาบนัอุดมศกึษาไทยต้องตรวจสอบคุณภาพในการสร้าง
บัณฑิตในระดบัปรญิญาตรี, ใน  “เกณฑ์หลักแห่งการศึกษายุโรปในยุคของชนชัน้กลาง” 
แสดงมโนทศัน์ใหเ้หน็ถงึห่วงโซ่ของสายสมัพนัธ์อนัยาวนานของการใชศ้ลิปะการละครใหเ้ป็น
กุญแจส าคญัในการใหก้ารศกึษากบัชาวยุโรป บทความนี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าศลิปวฒันธรรมมไิด้
เพยีงรกัษาใจแต่ยงัเป็นภูมคิุม้กนัต่อกระแสการเมอืง  เศรษฐกจิและวฒันธรรมขา้มชาตทิีมุ่่ง
แสวงหาประโยชน์ทางวตัถุ 

11.8 งานวจิารณ์ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาวะของชวีติและสงัคม เช่น  ใน “ขอ้ยกเวน้และกฎเกณฑ ์: 
ละครเบรคชท์กับสงัคมไทย” ชี้ให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างเนื้อหาในละครกับบรบิททาง
สงัคมและการเมอืงของไทย ที่ยงัคงมอีะไรบางอย่างทีเ่ขา้ข่ายทีว่่า หากเป็นผู้มอี านาจบารมี
แล้ว กฎเกณฑ์ทัง้หลายก็กลายเป็นขอ้ยกเว้นได้ บทวจิารณ์ชิ้นนี้ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึคุณค่า
ของละครเวทใีนฐานะเครื่องมอืส าคญัส าหรบัการสะทอ้นความจรงิและสามารถเป็นเครื่องมอื
ในการพฒันาประชาธปิไตยในสงัคมไทยได ้
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11.9 งานวจิารณ์ทีก่ระตุ้นใหเ้กดิส านึกในคุณค่า และหน้าทีข่องงานศลิปะ เช่น “เรอืแห่งกาลเวลา”
เป็นบทสมัภาษณ์ทีช่ี้ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพและคุณค่าของละครเวททีีไ่ม่เหมอืนสื่อประเภทอื่นๆ 
เพราะว่าเป็นประสบการณ์ทีเ่กดิจากปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์คือผูแ้สดงและผูช้ม 
และกระตุ้นให้ผู้คนสลัดกรอบต่างๆตามแฟชัน่กระแสหลักและหันมาพินิจถึงคุณค่าของ
ประสบการณ์แบบละครเวททีีย่งัสามารถใหป้ระสบการณ์มนุษยท์ีแ่ทจ้รงิได้ 

11.10 งานวจิารณ์ทีแ่นะน าหรอืชี้ทางอนัเป็นอุดมคตใิหแ้ก่ผูส้รา้งงาน เช่น ใน “ละครไทยฝรัง่ท า: คน
นอกตาสดใส คนในตามวัซวั” ชี้ให้เหน็แนวทางการท างานเพื่อผลของงานจรงิๆโดยยกกรณี
ของผู้ก ากับต่างประเทศเป็นตัวอย่าง ที่ได้เข้ามาสร้างงานโดยใช้ “กระบวนการ” ที่ดึงเอา
ศกัยภาพของนักแสดงมาใชใ้ห้เกดิประโยชน์ต่อการน าเสนอภาพสะท้อนของสงัคมไทย บท
วจิารณ์ต้องการกระตุ้นใหผู้ส้รา้งงานชาวไทยเกดิส านึกในภารกจิทีแ่ทจ้รงิของการสรา้งละคร 
ทีไ่ม่ควรจะมุ่งไปสูก่ารแสวงหาความสนใจใหก้บัตวัเอง 

11.11 งานวจิารณ์ทีช่่วยขยายความรู้ ความเขา้ใจอนัเกีย่วขอ้งกบัการท าความเขา้ใจกบังานศลิปะ  
เช่น ใน  บทวจิารณ์ “ละครเบรคชท์แบบไทยๆ ‘คน=ตน’ หนทีส่อง” สามารถอรรถาธิบาย
ความส าคญัของละครเบรคชท์ในแง่มุมที่เกี่ยวขอ้งกบัการเคลื่อนไหวทางการเมอืงและการ
เชื่อมโยง “ปรชัญาแนวคดิ” ของเบรคชท์กบัสภาพที่เอื้อให้เกิดละครเบรคชท์ในประเทศที่
ก าลงัพฒันา  
สรปุ จากการพิจารณาบทบาทของงานวิจารณ์ในหลายๆลักษณะตามที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นท าให้เห็นได้ชดัเจนว่า การวิจารณ์นัน้เป็นไปได้หลายรูปแบบ ซึ่งแสดงออกจากกรอบ
ความคดิที่ต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นกรอบความคดิเชงิการเมอืง ประวตัศิาสตร ์มนุษยศาสตร์ อกัษร
ศาสตร์ และสุนทรยีศาสตร์ โดยเป็นการกลัน่กรองความรู้สกึนึกคิดและประสบการณ์ต่างๆให้
ออกมาเป็น “มโนทศัน์” หรอื “ประเด็นส าคัญ” จนกระทัง่สามารถเป็นพลงัทางปัญญาต่อผู้อ่าน 
ผูส้รา้งงาน และเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส าคญัต่อการพฒันาการทางศลิปะ ชวีติและสงัคมได้  การศกึษา
งานวิจารณ์จากต่างประเทศหลายๆชิ้น ท าให้แลเห็นศักยภาพของการวิจารณ์ได้กว้างขึ้น 
หลากหลายขึ้น การเขา้ใจในวธิกีารมองศิลปะ ชวีติและสงัคมของผู้อื่นนัน้ ก็สามารถช่วยให้เรา
สามารถหนัมาเปรยีบเทยีบและเขา้ใจศลิปะ ชวีติและสงัคมของตนเองไดด้ขีึน้ 

 
12. ข้อสรปุท่ีเก่ียวกบัหลกัการวิจารณ์ 
 จากการวเิคราะหล์กัษณะของสรรนิพนธท์ัง้ 50 ชิน้ (ดูขอ้ 11) และจากการคน้ควา้ขอ้มลู
เอกสาร(ดหูวัขอ้ 3.1) รวมทัง้หนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการวจิารณ์ละครของตะวนัตก  สาขาการละครพบว่า
มบีทความวชิาการของไทยทีว่่าดว้ยการวจิารณ์ละครโดยตรงอยู่จ านวนน้อย ทีโ่ดดเด่นไดแ้ก่ “การ
วจิารณ์ละครเวท”ี (2523) โดย รศัม ี เผ่าเหลอืงทอง “ขอ้ควรค านึงในการวจิารณ์ละคร” (2537) โดย 
จริพร ทองเชือ้ นอกจากนัน้ มกัจะเป็นบทความวชิาการทีว่่าดว้ยศาสตรแ์ห่งการวจิารณ์ หรอื 
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หลกัการวจิารณ์ของศลิปะหลากหลายแขนง เช่น บทความวชิาการ โดย เจตนา นาควชัระ ใน
หนงัสอื “ทางไปสูว่ฒันธรรมแห่งการวจิารณ์” (2510 - 2523) “ศลิปะแขนงทีเ่จด็ –เพือ่วฒันธรรมแห่ง
การวจิารณ์ภาพยนตร”์ (2541)  โดย บุญญรกัษ์ บุญญะเขตมาลา  และบทความจากการจดัสมัมนา
เกีย่วกบัการวจิารณ์ศลิปะแขนงต่างๆทีจ่ดัโดยโครงการวจิยัฯน้ี เช่น “การตคีวาม การประเมนิคุณค่า 
และบทบาททฤษฎวีรรณคด”ี และ “การอ่านและการวจิารณ์กวนีิพนธ”์  โดย เจตนา นาควชัระ 
“แนวความคดิและหลกัการวจิารณ์ทศันศลิป์” โดย อทิธพิล ตัง้โฉลก และ “แนวความคดิ และ
หลกัการวจิารณ์ทศันศลิป์” โดย   ก าจร สุนพงษ์ศร ี จากขอ้มลูทีไ่ดค้น้ควา้ทัง้หมด นบัว่าเป็นการ
รวบรวมหลกัฐาน (สรรนิพนธ)์ องคค์วามรูเ้ชงิหลกัการและทฤษฎวีจิารณ์ทีม่ปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อ
การวจิารณ์ละคร สามารถสรุปเป็นประเดน็หลกัส าคญัไดด้งันี้ 
12.1  กระบวนการทีใ่ชใ้นการวจิารณ์นัน้ ประกอบดว้ย การศกึษาขอ้มลู การสงัเกต การตคีวาม      

และการประเมนิคุณค่า  
12.2  การศกึษาขอ้มลูนัน้ หมายถงึการท าความเขา้ใจกบัขอ้มลูทีเ่ป็นความรูเ้ชงิประวตั ิ เช่น 

ประวตัศิาสตรข์องละคร ประเภทของละคร สไตลห์รอืแนวของละคร องคป์ระกอบในการเป็น
ละคร ประวตัผิูป้ระพนัธ ์หรอื ผูส้รา้งสรรคง์าน บทละครในอดตี และผลงานของผูส้รา้งสรรค์
งานในอดตี ความรูเ้ชงิสุนทรยีศาสตร ์ หรอืเป็นขอ้มลูแวดลอ้มทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการท า
ความเขา้ใจงานสรา้งสรรคน์ัน้ๆ ทัง้นี้ หากเป็นไปได ้ ผูว้จิารณ์พงึศึกษาบรบิทของการ
สรา้งสรรคง์านดว้ย เพือ่ใหก้ารวนิิจฉยัมคีวามเป็นธรรมต่อผูส้รา้งงานชิ้นนัน้มากทีสุ่ด 

12.3 การสงัเกตงานสรา้งสรรค ์ ตอ้งเป็นไปเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจต่อตวังาน ดว้ยใจทีเ่ป็นกลาง
มากทีสุ่ด มใิช่สงัเกตเพือ่จบัผดิ  

12.4 การตคีวามงานสรา้งสรรคน์ัน้ เป็นขัน้ตอนทีต่้องอาศยัประสบการณ์ของผูว้จิารณ์ทีเ่ชื่อมโยง
กบัตวังานได ้ผนวกกบัจนิตนาการของผูต้คีวามเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ  

12.5 การประเมนิคุณค่าเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัในการวจิารณ์ ในการประเมนิคุณค่านัน้สามารถ
กระท า โดยวธิมุีกขปาฐะ หรอืโดยการใชล้ายลกัษณ์กไ็ด ้และไม่ว่าจะกระท าโดยวธิใีดกต็าม 
กค็งเลีย่งการแสดงความคดิเหน็อนัเกดิจากอตัวสิยั(subjectivity)ไปไม่พน้ แต่ผูว้จิารณ์พงึที่
จะตอ้งรกัษาภววสิยั(objectivity)ในการประเมนิคุณค่าใหไ้ดม้ากทีสุ่ด หลกัเกณฑใ์นการ
ประเมนิคุณค่านัน้ แบ่งเป็นหลกักวา้งๆได ้3 ขอ้คอื 

12.6 การประเมนิคุณค่าเชงิประวตั ิ  หมายถงึ ความสามารถในการวนิิจฉยัผลงานสรา้งสรรคด์ว้ย
การเปรยีบเทยีบกบังานชิน้อื่นๆ ซึง่มลีกัษณะเชงิประวตัทิีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัผลงาน
สรา้งสรรคช์ิ้นนัน้ ไม่ว่าจะเป็นผลงานทีเ่กดิขึน้โดยผูส้รา้งงานอื่นๆในอดตี หรอื ผลงานที่
เกดิขึน้โดยผูส้รา้งงานคนเดยีวกนั การประเมนิคุณค่าเชงิประวตันิัน้ จะช่วยใหผู้อ้่านงาน
วจิารณ์ไดเ้ขา้ใจถงึภูมหิลงั วตัถุประสงคข์องผูส้รา้งงาน และความคดิพืน้ฐานต่างๆทีซ่่อนอยู่
ในบทประพนัธแ์ละความคดิต่างๆทีเ่กดิขึน้ในประวตัศิาสตรข์องการสรา้งสรรคผ์ลงานแนว
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นัน้ๆ  การประเมนิคุณค่านัน้ จะช่วยใหผู้้อ่านเขา้ใจไดด้ขีึน้ถงึคุณค่าของตวังานสรา้งสรรค์
โดยเฉพาะเมื่อผูว้จิารณ์สามารถเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูต่างๆใหช้ดัเจนมากขึน้ 

12.7    การประเมนิคุณค่าเชงิสุนทรยีศาสตร ์  หมายถงึ ความสามารถในการวนิิจฉยัผลงาน
สรา้งสรรคด์ว้ยหลกัเกณฑท์างสุนทรยีศาสตร ์ในดา้นองคป์ระกอบต่างๆของละคร อนัไดแ้ก่ 

 -   บทละคร จากตวัอย่างบทวจิารณ์ “อนัตราคนี ผูม้าหลงักาลเวลา” จะเหน็ว่า ผูว้จิารณ์
ใหค้วามส าคญักบัการแปล ดดัแปลง และการตคีวาม ของผูส้รา้งงานเป็นอย่างยิง่ โดย
ทีผู่ว้จิารณ์ไดศ้กึษาบทละครตน้ฉบบัโดยละเอยีดก่อนทีจ่ะวจิารณ์การดดัแปลงบทของ
ผูส้รา้งงาน ผูว้จิารณ์ใชห้ลกัเกณฑใ์นดา้นความสตัยซ์ื่อต่อบทประพนัธ ์ และการใช้
ภาษาทีเ่หมาะสมกบับทละครเป็นส าคญั 

-  การแสดง บทวจิารณ์ “แฮมเลตของปีเตอร ์ฮอลล์” น่าจะเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการวจิารณ์
การแสดง เนื่องจากสามารถท าใหผู้อ้่านจนิตนาการถงึการแสดงของนกัแสดงไดเ้ป็น
อย่างด ี ผูว้จิารณ์มคีวามเขา้ใจบทละคร เขา้ใจการตคีวามของผูก้ ากบั จงึสามารถวดั
ประสทิธผิลของนกัแสดงได ้ นอกจากนี้ นกัวจิารณ์ยงัมกีารใชส้ านวนภาษาและการใช้
สญัลกัษณ์ในการเปรยีบเทยีบลกัษณะของการแสดง ท าใหผู้อ้่านสามารถเชื่อมโยงและ
เขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

- การก ากบัการแสดง บทวจิารณ์ “ไททสั แอนโดรนิคสั” น่าจะเป็นตวัอย่างทีด่ ี ส าหรบั
การวจิารณ์การก ากบัการแสดง เนื่องจากเป็นบทวจิารณ์ทีส่ามารถอธบิายใหเ้หน็ถงึ
ความสามารถในการตคีวามบทละครและการใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการก ากบั
นกัแสดงใหเ้ป็นไปตามการตคีวามนัน้ๆ ผูว้จิารณ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการใช้ “มโนทศัน์” 
(concept) ของผูก้ ากบัฯ ในการก ากบัฯรายละเอยีดของการแสดง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การใชค้วามหมายแฝงในบทพดู ไปจนถงึการเปลีย่นกริยิาอาการและจงัหวะในการ
แสดง ทัง้นี้กเ็พือ่ใหก้ารแสดงมพีลวตัรทีน่่าสนใจ ท าใหก้ารเป็นตวัละครมพีฒันาการ 
นอกจากนี้ ผูว้จิารณ์ยงัไดห้ลอมเป็นมโนทศัน์ เพือ่ทีจ่ะไดใ้ชใ้นการก ากบัการแสดงให้
เกดิความเป็นเอกภาพได ้ 

-  องคป์ระกอบทางเทคนิค บทวจิารณ์ “ใครคอื เพยีร ์ กนิท ์ แลว้ท าไมเราตอ้งใหค้วาม
สนใจ” เป็นตวัอย่างการวจิารณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึศกัยภาพในการตคีวามบทละครในเชงิ
องคป์ระกอบทางเทคนิค ผูว้จิารณ์สามารถใชค้วามรูเ้กีย่วกบัมโนทศัน์ของผูก้ ากบัฯแต่
ละครในการชีใ้หเ้หน็ถงึการสือ่ความหมายขององคป์ระกอบทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของฉาก แสง หรอื เสยีง และมกีารประเมนิประสทิธภิาพขององคป์ระกอบเหล่านี้
อกีดว้ย 

12.8  การประเมนิคุณค่าเชงิปัญญา 
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การประเมนิคุณค่าในเชงิปัญญานัน้หมายถงึความสามารถในการชีใ้หเ้หน็ไดว้่า 
งานสรา้งสรรคน์ัน้ปลุกส านึกในเรื่องของคุณค่าทางปัญญาอย่างไร เนื่องจากงานศลิปะเป็นที่
หลอมรวมคุณค่าอยู่ในตวั การวจิารณ์จงึเป็นการประเมนิคุณค่าในดา้นความคดิของผู้
สรา้งสรรคง์านดว้ย ผูว้จิารณ์พงึมคีวามสามารถที่จะวนิิจฉยัความคดิของผูป้ระพนัธแ์ละผู้
สรา้งสรรคง์านในหลายๆดา้น เพือ่น าเอาความคดิเหล่านัน้มาวนิิจฉัยประเมนิคุณค่า เพือ่
น าไปสูก่ารสรา้งพลงัทางปัญญาแก่ผูอ้่านอกีทอดหนึ่ง หรอืบางครัง้งานวจิารณ์อาจจะเป็น
การขยายความหมายอนัเกดิจากประสบการณ์ในการชมละครเรื่องนัน้ๆ จนกระทัง่สามารถ
น าไปสูก่ารวจิารณ์บรบิททางสงัคม การเมอืง และ/หรอื วฒันธรรมได ้ ทัง้นี้ กเ็พือ่ทีจ่ะเป็น
การกระตุน้ความคดิและสรา้งวฒันธรรมทางปัญญาใหก้บัผูอ้่านได้ 

12.9      หลกัของการเขยีนบทวจิารณ์ 
บทวจิารณ์ทีด่ ี ควรมคีุณลกัษณะของงานเขยีนทีด่ ี และสามารถทีจ่ะเป็นงาน

สรา้งสรรคอ์กีประเภทหนึ่งหากผูว้จิารณ์มคีวามสามารถในการใชภ้าษาในการถ่ายทอด
ความคดิและความรูส้กึ กล่าวคอื เป็นงานทีม่กีารเรยีบเรยีงความคดิเป็นระบบ ถ่ายทอด
ความคดิและความรูส้กึของผูว้จิารณ์สูผู่อ้่านไดด้ว้ยภาษาทีส่ ือ่ความหมายและภาพพจน์อนั
ชดัเจน ใหต้วัอย่างประกอบค าอธบิาย กระตุน้ใหผู้อ้่านเกดิการคดิตามและคดิต่อได ้
นอกจากนี้ เพือ่ทีจ่ะท าใหบ้ทวจิารณ์นัน้มแีก่นความคดิทีส่ าคญั บทวจิารณ์พงึมมีโนทศัน์อนั
เป็นผลกระทบสบืเนื่องจากการทีไ่ดเ้สพงานศลิปะของผูว้จิารณ์ มโนทศัน์ทีว่่านี้ เป็น
แนวความคดิหลกัทีผู่ว้จิารณ์ตอ้งการจะน าเสนอต่อผูอ้า่น ซึง่เกดิจากการใชก้รอบความคดิ
บางประการ เช่น กรอบความคดิเชงิการเมอืง ประวตัศิาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ อกัษรศาสตร ์
และสุนทรยีศาสตร ์หรอืในบางครัง้กเ็กดิจากการใชท้ฤษฎ ีเช่น ทฤษฎลีะครของ แบรท์อลท ์
เบรคชท ์ ทฤษฎลีะครของอรสิโตเตลิ ทฤษฎสีตรนีิยม ทฤษฎหีลงัโครงสรา้งนิยม ทฤษฎรีือ้
โครงสรา้งนิยม เป็นตน้ 

12.10 จรรยาบรรณของการเป็นนกัวจิารณ์ 
จากขอ้มลูในการสมัภาษณ์ และจากขอ้มลูทีเ่ป็นบทความสมัภาษณ์นกัวจิารณ์ มขีอ้สรุปดงันี้ 

- นกัวจิารณ์พงึรกัษาความชอบธรรมในการรกัษาสทิธอินัชอบธรรมของประชาชน มากกว่าที่
จะยอมจ านนต่อความไม่ถูกตอ้ง 

- นกัวจิารณ์พงึมคีวามสตัยซ์ื่อต่อหน้าที ่อุทศิตวัเองเพือ่ประโยชน์ของประชาชนอย่างเสยีสละ 
- นกัวจิารณ์พงึด ารงไวซ้ึง่ความเชื่อในคุณค่าของศลิปะ คุณค่าของความเป็นมนุษย ์มากกว่า

การหลงใหลในคุณค่าทางวตัถุหรอืทางพาณิชย์ 
- นกัวจิารณ์พงึยดึคตแิห่งเสรนีิยมทางศลิปะ ไม่ควรมอีคตติ่อการสรา้งงานศลิปะบางประเภท 
- นกัวจิารณ์พงึประเมนิคุณค่างานศลิปะดว้ยใจทีเ่ป็นกลางและใหเ้กดิความชอบธรรมต่อ

ผูส้รา้งงานและต่อประชาชนทีเ่สพงานนัน้ 
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12.11 คุณสมบตัขิองนกัวจิารณ์ทีม่คีุณภาพ 
จากขอ้มลูในการสมัภาษณ์ และจากขอ้มลูทีเ่ป็นบทความสมัภาษณ์นกัวจิารณ์ มขีอ้สรุปดงันี้ 
- มคีวามรอบรูใ้นศาสตรท์ีต่นวจิารณ์เป็นอย่างดแีละมคีวามรอบรูใ้นศลิปะสาขาอื่นๆ

ดว้ย 
- มคีวามรอบรูใ้นเรื่องของบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีต่นวจิารณ์ 
- มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรมตน้ก าเนิดของบทละครเรื่องนัน้ๆ 
- เขา้ใจในพฒันาการในการ “ชม” หรอื “รบั” งานละครของผูช้ม 
- มคีวามรกัในงานศลิปะ และเหน็คุณค่าของงานศลิปะ 
- สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึจุดแขง็และจุดอ่อนในงานสรา้งสรรคไ์ด ้
- สามารถใหข้อ้เสนอแนะต่อผูส้รา้งงานได้ 
- มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์ตคีวาม ประเมนิคุณค่าไดอ้ย่างเทีย่งตรง 
- มคีวามสามารถในการแสดงออกโดยการใช้ภาษาไดด้ ีเพือ่ทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ถงึแก่นแท้

ของงานศลิปะนัน้ๆ 
- มคีวามเขา้ใจดวี่าการวจิารณ์งานศลิปะนัน้ ย่อมกระทบความรูส้กึของบุคคลทีส่รา้ง

งาน หรอืผูท้ีถู่กพาดพงิถงึดว้ย ดงันัน้ นกัวจิารณ์พงึแสวงหาวธิกีารวจิารณ์ทีจ่ะ
รกัษาความรูส้กึของผูท้ีถู่กกระทบ แต่ท าใหผู้ถู้กกระทบยอมรบัฟังได ้

12.12 ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนัในการวจิารณ์ 
เนื่องจากธรรมชาตขิองศลิปะการละครนัน้เป็นพหุศลิป์อยู่แลว้ ดงันัน้ ความรูอ้นั

เกีย่วกบัศลิปะแขนงอื่นๆนัน้ลว้นแต่สามารถสอ่งทางใหแ้ก่การวจิารณ์ละครไดท้ัง้สิน้ ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากการทีน่กัวจิารณ์ละครเวทนีัน้สามารถหยบิยมืแนวคดิหรอืทฤษฎศีลิปะจากสาขา
อื่นมาใชอ้ย่างเสร ี(ดขูอ้ 7.7) 

 
13. ประเดน็ท่ีควรวิจยัต่อไป  
  การด าเนินการภายในเวลาเพียง 3 ปี ภายใต้วัตถุประสงค์ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ

มากมาย หลายดา้น ประกอบกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการท าวจิยันัน้ ท าใหไ้ม่สามารถท า
ให้เกดิเนื้อหาในเชงิรายละเอยีดได้ครอบคลุมทุกเรื่องอย่างสมบูรณ์  ผูว้จิยัจงึขอเสนอประเดน็ที่
ควรจะวจิยัต่อไปดงันี้  
13.1 วธิกีารสอนกระบวนการคดิเพือ่น าไปสูก่ารวจิารณ์ทีส่รา้งสรรค ์
13.2 ประวตักิารวจิารณ์ละครในประเทศไทย  
13.3 การสอนการวจิารณ์ในระดบัอุดมศกึษา 
13.4 ผลกระทบของการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ทีม่ตี่อกลุ่มต่างๆ 
13.5 การสรา้งทฤษฎดีา้นการละครจากผลงานวจิารณ์ 
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13.6 เปรยีบเทยีบวเิคราะหผ์ลดผีลเสยีของการวจิารณ์ในรปูแบบต่างๆ 
13.7 การจดัท าสรรนิพนธท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการของการวจิารณ์ 
 


