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(ร่าง)รายงานสรปุการด าเนินงานของโครงการวิจยัฯ ในรอบ 18 เดือน 

บทสงัเคราะห์ผลการวิจยั 

(1 ต.ค. 2553 – 31 มีนาคม 2555) 

โครงการวิจยั “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหวา่งวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ์ 

(หวัหน้าโครงการวิจยัฯ) 

_________________________________________________________________________  

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ ” เป็นการ

ท างานต่อในภาคที่ 4 ซึ่งต่อเนื่องมาจาก โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” 

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

การละครและสงัคตีศลิป์) โดยมเีป้าหมายเพื่อที่จะแสวงหาตวัอย่างบทวจิารณ์ที่แสดงพลงัทางปัญญาทาง

ลายลกัษณ์ และจดัพมิพเ์ป็นสรรนิพนธเ์พื่อเผยแพร่ ในโครงการวจิยัฯในภาค 2 นัน้เป็นการน าผลการวจิยัใน

ภาค 1 ไปขยายผล โดยการจดัท าสมัมนาวชิาการและสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้องค์ความรู้ด้านการ

วจิารณ์ไดร้บัการถ่ายทอดในวงทีก่วา้งขึ้น และโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสงัคมร่วม

สมยัเพื่อพฒันาความรู้ด้านสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ ”(ภาค 3) เป็นการขยายผลต่อจากภาค 2 และศึกษา

เพิม่เตมิเกี่ยวกบัการวจิารณ์ลายลกัษณ์ทอียู่นอกเหนือสื่อสิง่พมิพ ์และสาขาวรรณศลิป์พบว่า มกีารวจิารณ์ที่

เกดิขึน้ในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตอนัเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยัทีค่วรไดร้บัความสนใจจากคณะผูว้จิยั เพื่อทีจ่ะหา

ข้อสรุปรวมอันว่าด้วยลักษณะของการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์และศึกษาโอกาสใหม่ๆในโลกเสมือนจรงิ 

ตลอดจนศกึษาลกัษณะของผลงานจากนักวจิารณ์ที่ท าหน้าที่เป็น “แดนกลาง” ระหว่างโลกของสื่อสิง่พมิพ์

และโลกของสือ่เสมอืนจรงิ จงึไดเ้กดิโครงการวจิยัในภาคที ่4 นี้ ภายใตช้ื่อ โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ : 

รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลักษณ์กับวฒันธรรมเสมือนจรงิ ” โครงการวิจยันี้ได้รบัทุนสนับสนุนจาก

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

ตุลาคม  พ.ศ. 2553 ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซึ่งการวจิยัจะแบ่งตามสญัญาเป็น 2 ช่วง ด าเนินการช่วง
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ละ 18 เดือน โดยในภาคที่ 4.1  นี้ มกีารเพิม่สาขาภาพยนตร์เข้ามาเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว ในการวจิยัครัง้นี้ 

คณะผูว้จิยัจาก 5 สาขา (วรรณศลิป์ ทศันศลิป์ ศลิปะการละครภาพยนตร ์และ สงัคตีศลิป์) มบีทบาทหน้าที่

ในการแสวงหา สบืค้น วเิคราะห์ขอ้มูลการวจิารณ์ลายลกัษณ์ที่อยู่ในสิง่พมิพ์ต่อจากโครงการวจิยัในภาค 1 

และ ศกึษาวจิยัการวจิารณ์ลายลกัษณ์อยู่ในโลกเสมอืนจรงิ (อนิเทอรเ์น็ต) สมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เขา้

ร่วมเสวนาทางวชิาการ จดักิจกรรมวชิาการของแต่ละสาขาและยงัมกีารประชุมคณะผู้วจิยัเพื่อการตดิตาม

ความคบืหน้าและการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละความคดิเหน็ต่างๆประจ าทุกเดอืน(ยกเวน้ช่วงทีเ่กดิอุทกภยัใน

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

เปลีย่นผ่านจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ไปสู่วฒันธรรมเสมอืนจรงิ” (วนัที่ 12 มนีาคม 2554) และครัง้ที่ 2 ใน

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

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

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

จนถึงช่วงสิ้นสุดระยะเวลา 18 เดอืนแรกผ่านการระดมสมอง อภิปราย ถกเถยีงทางความคดิในหลายๆมติ ิ

จนกระทัง่สามารถที่จะสังเคราะห์มโนทัศน์ในเรื่องต่างๆร่วมกันและจัดท าเป็นอภิธานศัพท์ (โปรดดู

ภาคผนวก)  โดยมมีโนทศัน์หลกัคอืการใหน้ิยามของค าส าคญัทีใ่ชใ้นโครงการน้ี(โปรดดูภาคผนวก ในหมวด

นิยามและอภธิานศพัท)์เช่น 

การวิจารณ์คอื  การแสดงความติดเห็นเกี่ยวกบังานศิลปะ  บรบิทของศลิปกรรม และ/หรอืปัจจยัอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งเพื่อสรา้งความเขา้ใจในความหมายและความส านึกในคุณค่าของตวังาน  ตลอดจนศลิปะโดยทัว่ไป  
นอกจากนี้ ยงัอาจรวมถงึการแสดงทศันะทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างศลิปะกบัชวีติและสงัคมอกีดว้ย1 

การวิจารณ์เชิงลายลกัษณ์ คอืการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ผ่านตวัอกัษรซึง่อาจจะปรากฏในสือ่สิง่พมิพ ์หรอื ในสื่อ

เสมอืนจรงิกไ็ด ้

การวิจารณ์เชิงมุขปาฐะ คอืการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยการพูดซึ่งอาจจะปรากฏในโลกจรงิหรอืในโลกเสมอืน

จรงิ (เช่นผ่านคลปิวดีโีอหรอืคลปิเสยีง)กไ็ด ้

วฒันธรรมมุขปาฐะ คอื กระบวนการบนัทึก หรอื ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวติ ความรู้ ความรู้สกึ ความ

คดิเหน็ ตลอดจนความคดิเชงิวจิารณ์ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆโดยการพดู 

 
1นิยามจาก โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  
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วฒันธรรมลายลกัษณ์ คอื กระบวนการจารกึ หรอื ถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติ ความรู ้ความรู้สกึ ความ

คดิเหน็ ตลอดจนความคดิเชงิวจิารณ์ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกีาร

เผยแพร่สิง่พมิพต์่างๆไปสู่สาธารณชน เช่นหนงัสอื วารสาร หนงัสอืพมิพ ์จุลสาร ฯลฯ วฒันธรรมลายลกัษณ์

นัน้ มสีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัววิฒันาการของเทคโนโลยใีนการพมิพแ์ละกระบวนการสือ่สารผ่านตวัอกัษร 

แดนกลางมไิด้หมายถงึเฉพาะบุคคลที่ท างานการวจิารณ์ด้วยการใชท้ัง้สื่อในโลกจรงิและสื่อในโลกเสมอืน

จรงิ หรือพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกจรงิและโลกเสมือนจริงเท่านัน้  แต่หมายรวมถึงทัง้กรอบคิดและ

กจิกรรมทีผ่สมผสานแนวปฏบิตัขิองทัง้โลกจรงิและโลกเสมอืนจรงิดว้ย 

เมื่อเปรยีบเทยีบการด าเนินงานตลอดช่วง 18 เดอืนที่ผ่านมากบัวตัถุประสงค์ของโครงการวจิยัฯและผลที่

คาดว่าจะไดร้บั  สามารถสรุปผลไดด้งันี้  

การบรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยัฯ 

วตัถปุระสงคข์้อ 1. ศึกษาเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อสรปุท่ีว่าด้วยลกัษณะการวิจารณ์ลายลกัษณ์ของไทย อนั

บ่งช้ีให้เหน็ปัจจยัทัง้ท่ีสนับสนุนและบัน่ทอนความก้าวหน้าของการวิจารณ์ 

1.1)ผลการวจิยัชี้ว่าส าหรบัวฒันธรรมการวจิารณ์ลายลกัษณ์ในสิง่พมิพส์ าหรบัสาขาที่มรีากฐานการ

วจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ในสิง่พมิพ(์ทุกสาขายกเวน้ดนตรไีทยหรอืสงัคตีศลิป์)นัน้ มกีารลดลงทัง้เรื่องของพืน้ที ่

ปรมิาณ ความถี่ในสื่อสิง่พมิพ์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในหนังสอืพมิพ์ วารสาร นิตยสาร หรอืหนังสอื  แม้ว่าเมื่อ

เทยีบกบัต่างประเทศ  แมใ้นต่างประเทศจะมสีื่อสิง่พมิพ์จ านวนมากทีใ่หพ้ืน้ทีก่บัการวจิารณ์ แต่พืน้ที่เหล่านี้

ก็ก าลงัลดลงเช่นกนัการลดทอนพื้นที่ในสิง่พมิพ์มผีลโดยตรงต่อปรมิาณของบทวจิารณ์และวฒันธรรมการ

วจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ นอกจากจะท าใหล้กัษณะของการวจิารณ์สัน้ลงและมพีืน้ทีใ่นการเขยีนทีลุ่่มลกึน้อยลง

แลว้ ยงัสง่ผลใหเ้กดิการเขยีนดว้ยภาษาทีร่วบรดั สัน้ กระชบัมากขึน้ทัง้ในสือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ 

1.2)รปูแบบการวจิารณ์ในโลกสิง่พมิพม์หีลากหลาย เช่น บทวจิารณ์ บทความกึ่งวชิาการ บทความ

แนวประชาสมัพนัธ์ จดหมาย เอกสารทางประวตัิศาสตร์ สูจิบตัร ข้อเขยีนจากภัณฑารกัษ์ (curator) ซึ่ง

รปูแบบของบทวจิารณ์เหล่านี้ไดม้าจากขอ้สรุปของผูว้จิยัในสาขาวรรณศลิป์ ทศันศลิป์ สงัคตีศลิป์และศลิปะ

การละครไดค้น้ควา้และรวบรวมขอ้มูลลายลกัษณ์จากสิง่พมิพต์่อจากโครงการวจิยัในภาค 2 (“การวจิารณ์ใน

ฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” [พ.ศ.2542-2545]) 
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1.3)ลกัษณะการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ของไทยมจุีดร่วมระหว่างสาขาอยู่ที ่วฒันธรรมความเกรงใจ

และวฒันธรรมเคารพผูอ้าวุโสซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหล้กัษณะการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ของไทยอาจจะไม่มี

ความเป็นอสิระอย่างเตม็ที ่ในขณะทีศ่ลิปินในสาขาวรรณศลิป์และการละครสามารถสลบับทบาทระหว่างการ

สรา้งสรรคผ์ลงานกบัการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ไดร้ะดบัหนึ่ง แต่ปรากฏการณ์ท านองนี้มกัจะไม่เป็นทีย่อมรบั

ในสาขาภาพยนตร ์ทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์ กล่าวคอื ศลิปินส่วนมากใน 3 สาขามกัจะมคีวามตะขดิตะขวง

ใจหากจ าเป็นต้องวจิารณ์ผลงานของผูอ้ื่นอย่างเป็นทางการ ดงันัน้การแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนระหว่าง

ผูส้รา้งงานกบัผูว้จิารณ์จงึดูเหมอืนว่าจะเป็นทางออกโดยประเพณีทีว่งการภาพยนตรแ์ละวงการทศันศลิป์ได้

เลอืก(กรณียกเว้นบางกรณีนัน้ถอืว่าเป็นส่วนน้อยมาก) ในเวลาเดยีวกนั วงการดนตรไีทยนัน้ ดูเหมอืนว่า

แทบจะไม่ใหค้วามส าคญักบัการวจิารณ์ทีเ่ป็นกึ่งทางการหรอืเป็นทางการในเชงิลายลกัษณ์เลย ไม่ว่าจะเป็น

การวจิารณ์ที่เป็นไปเพื่อพฒันาผลงานการแสดงหรอืเป็นไปเพื่อให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ฟัง ผลการวจิยั

พบว่าเอกสารจากสิง่พมิพ์ทัง้หมด 500 กว่ารายการที่เกี่ยวกบัดนตรไีทยนัน้ เกอืบทัง้หมดเป็นการบรรยาย

เชงิประวตัแิละบรรยายเชงิปฏบิตั ิโดยที่ยงัขาดแคลนมติขิองการวเิคราะห์เชงิวพิากษ์วจิารณ์จงึกล่าวได้ว่า

สาขาดนตรไีทยนัน้พบลกัษณะของขอ้มูลที่แตกต่างไปจากอกี 4 สาขาเป็นอย่างมาก ดว้ยเหตุนี้ผู้วจิยัสาขา

สงัคตีศลิป์จงึพยายามจะแสวงหาสาเหตุของการขาดแคลนนี้ ดว้ยการวเิคราะห์จาก “ลกัษณะการบรรยาย” 

ในเอกสารด้านดนตรไีทยเหล่านี้โดยใช้กรอบคดิทางทฤษฎีจากสาขาอื่นเขา้มาช่วยอธบิายปรากฏการณ์ที่

เกดิขึน้นี้อกีชัน้หนึ่ง (โปรดดรูายละเอยีดในรายงานของสาขาสงัคตีศลิป์) สาเหตุอกีประการหนึ่งของการขาด

แคลนหลกัฐานเกีย่วกบัการวจิารณ์ในดนตรไีทยคอื ความเชื่อทางวฒันธรรมทีไ่ดฝั้งตวัอย่างแนบในในกลุ่มผู้

แสดงดนตรไีทย กล่าวคอืนักแสดงดนตรไีทยมกัจะถูกสอนให้ยดึถอืขนบของการเคารพและบูชาครู ดงันัน้

ขนบในการ “ขาดการวจิารณ์” ที่ปรากฏในสาขาดนตรไีทยจงึมคีวามคลา้ยคลงึกบัวฒันธรรมย าเกรงทีแ่ฝงอยู่

ในขนบของการปฏิบตัิตนในศิลปะไทยทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นดนตรไีทย ทศันศิลป์หรอืนาฏศลิป์ ไทยดงันัน้

ศลิปะไทยทุกแขนงจงึอยู่ในสถานภาพที่สูงและศกัดิส์ทิธิ ์จนกระทัง่ยากที่จะถูกวพิากษ์วจิารณ์ได้เนื่องจาก

แมแ้ต่การวพิากษ์วจิารณ์การแสดงหรอืวพิากษ์วจิารณ์ตวังานมกัจะถูกมองว่าเป็นการวจิารณ์ทีต่วัครูหรอืตวั

บุคคลไปสถานภาพ(อนัศกัดิส์ทิธิ)์ทีว่่านี้เป็นปัจจยัส าคญัต่อการขาดแคลนการวจิารณ์อนัไม่อาจมองขา้มไป

ได้ อย่างไรก็ด ีผู้วจิยัสาขาสงัคตีศลิป์ยงัคงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องศกึษาวจิยัถงึปัจจยัอื่นๆด้วยเพื่ออธบิาย

ปรากฏการณ์เฉพาะตวัของสาขานี้ต่อไปอนึ่ง การพยายามอธบิายดว้ยมุมมองใหม่ๆจากผูว้จิยัในโครงการฯนี้ 

ซึ่งนอกเหนือจากการเขา้ใจว่า “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี (อนัเป็นขอ้สรุปจากโครงการวจิยัฯในภาค 2 และ 3อยู่

แลว้)นัน้ นับว่าเป็นการวเิคราะหท์ี่สามารถเปิดทางใหม่ๆใหก้บัขอ้คน้พบเชงิวชิาการในสายดนตรไีทยต่อไป

ได ้
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1.4)   ข้อค้นพบของคณะผู้วจิยัในแต่ละสาขา สะท้อนว่าวงการการวจิารณ์ในแต่ละสาขามีความ

แตกต่างกนัในหลายๆทาง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบั  ”ธรรมชาต”ิ ของแต่ละสาขา อาทเิช่น สาขาที่ใช้ลายลักษณ์เป็น

เครื่องมอืหลกัอยู่แล้วเช่นสาขาวรรณศลิป์ มแีนวโน้มที่จะพบหลกัฐานเชงิลายลกัษณ์ในปรมิาณที่มากกว่า

สาขาที่ใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาทัศนศิลป์และสงัคีตศิลป์ที่มักจะพบกับ

อุปสรรคในการแสวงหาขอ้มลูเชงิลายลกัษณ์มาโดยตลอด ยิง่ไปกว่านัน้ จากการจดัเสวนาวชิาการของสาขา

ทศันศลิป์ และจากการทดลองเปิดหน้าเฟซบุ๊ก “ชุมชนคนดนตรไีทย” ของสาขาสงัคตีศลิป์ และจากการจดั

เสวนาของสาขาการละคร พบว่าทัง้สามสาขานี้ นิยมการวจิารณ์แบบมุขปาฐะมากกว่าการวจิารณ์เชงิลาย

ลกัษณ์ และนิยมความไม่เป็นทางการในการวจิารณ์มากกว่าความเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขา

สงัคตีศลิป์นัน้พบว่าการวจิารณ์ในแงล่บนัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เฉพาะ“วงใน” และจะไม่มกีารเผยแพร่ขอ้วจิารณ์

ประเภทนัน้แบบลายลกัษณ์ ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์จงึพบขอ้มูลเชงิลายลกัษณ์ทีม่กีารแสดงทศันะวจิารณ์บา้ง

ในปรมิาณค่อนขา้งน้อยโดยเฉพาะเมื่อเทยีบกบัสาขาอื่นๆ ส่วนสาขาภาพยนตรน์ัน้มกีารพฒันาการวจิารณ์

เชงิลายลกัษณ์ไม่แพ้สาขาวรรณศลิป์ เนื่องจากทัง้สองสาขามสีื่อเฉพาะทางของการวจิารณ์อยู่เป็นจ านวน

มาก ไม่ว่าจะเป็นหนังสอืพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และเว็บไซต์ต่างๆ(เช่น วารสาร “อ่าน” “Underground”  

นิตยสาร “Bioscope” เป็นต้น) ลกัษณะที่สงัเกตเหน็ได้ค่อนขา้งชดัเจนของการวจิารณ์ลายลกัษณ์ส่วนใหญ่

ในประเทศไทยคอืลกัษณะของการวจิารณ์แบบอตัวสิยั (องิความรูส้กึหรอืความคดิเหน็สว่นตวัโดยไม่สนใจใน

การใชห้ลกัการเชงิวชิาการแบบเหน็ไดช้ดั ) กบัการวจิารณ์แบบภววสิยั(องิการแสดงเหตุผล หรอืการใชห้ลกั

วชิาหรอืทฤษฎีบางอย่างมากกว่าใช้ความคดิเหน็ส่วนตวัอย่างเหน็ได้ชดั) แม้ว่าจะมนีักวจิารณ์บางคนที่มี

ผลงานในลกัษณะผสมผสานระหว่างการใชอ้ตัวสิยัและภววสิยั 

1.5)จากรายงานข้อค้นพบในทุกสาขา สามารถสรุปได้ว่า การวิจารณ์แบบภววิสัยนัน้ สามารถ

จ าแนกได ้4 แนวทางดงันี้ การวจิารณ์ในแนวองิประวตั ิ(เช่น ประวตัขิองศลิปิน หรอืของสาขานัน้ๆ)แนวองิ

รูปแบบ(เช่นเทคนิคหรอืลกัษณะภายนอกทีส่ามารถสงัเกตเหน็ได้) แนวองิทฤษฎี (เช่นการใช้กรอบคดิเชงิ

จติวทิยา รฐัศาสตร์ ปรชัญา สงัคมวทิยา หรอื มานุษยวทิยา) และแนวอิงบรบิท (เช่นการอ้างบรบิททาง

สังคม การเมือง เศรษฐกิจ)ในการวิจารณ์ ส่วนการวิจารณ์แบบมุขปาฐะนั ้น โครงการวิจัยฯยังมิได้มี

การศึกษาอย่างละเอียดเพยีงพอที่จะน าไปสู่ขอ้สรุปได้อย่างเช่นการตัง้ข้อสงัเกตกบัการวจิารณ์แบบลาย

ลกัษณ์  อย่างไรกด็ ีลกัษณะของการวจิารณ์แบบมุขปาฐะนัน้กไ็ม่น่าจะมเีนื้อหาทีต่่างไปจากลักษณะของการ

วจิารณ์เชงิลายลกัษณ์มากนกั 
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1.6)   ปัจจยัหลกัที่ท าให้การวจิารณ์ลายลกัษณ์ในสิง่พมิพ์ยงัคงด ารงอยู่ คอืนโยบายของสื่อ (ซึ่ง

สนับสนุนเรื่องการวจิารณ์ศลิปะหลายแขนง) ประโยชน์หรอืคุณค่าเชงิปัญญา (เช่นการทีห่น่วยงานอสิระเปิด

หลกัสูตรฝึกอบรมการวจิารณ์)ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ(เช่นนิตยสารภาพยนตร ์หรอืศลิปะต่างๆ ซึ่งเน้นการ

ขายข่าวสารและความรู้เฉพาะทาง)การมคี่าตอบแทนให้กบัผู้เขยีนบทวจิารณ์ การที่ผู้อ่านยงัเรยีกร้องให้มี

การวจิารณ์ ตลอดแนวโน้มทีม่กีารศกึษาดา้นศลิปะมากขึน้ในสงัคมไทย เป็นตน้ 

1.7)   ปัจจยัส าคญัทีบ่ัน่ทอนความกา้วหน้าของการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ คอื  

1.7.1) การที่สถาบนัการศกึษาและสถาบนัสื่อต่างๆของไทยไม่ให้ความส าคญักบัเรื่องการสรา้ง

องคค์วามรูท้ี่จะพฒันาวชิาวจิารณ์ ตลอดจนการคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์เท่าที่ควร จงึไม่สามารถผลกัดนัเรื่อง

การวจิารณ์ให้เป็นหวัใจส าคญัของการเรยีนรู้ในสงัคม และเป็นการยากที่ระบบการศกึษาและสถาบนัสื่อจะ

ประสบความส าเรจ็ในการสร้างนักวจิารณ์ ส่วนนักวิจารณ์อาชพีนัน้ยงัต้องพบกบัอุปสรรคในการแสวงหา

ความรู้เพิม่เตมิ โดยเฉพาะนักวจิารณ์ของไทย บางส่วนอาจจะพบอุปสรรคด้านภาษาจงึไม่สามารถศกึษา

ตวัอย่างของการวจิารณ์ร่วมสมยัในต่างประเทศตลอดจนขาดแคลนหน่วยงานหรอืองค์กร(เช่นสมาคมนัก

วจิารณ์) ทีจ่ะช่วยพฒันา สง่เสรมินักวจิารณ์แมว้่าจะมหีน่วยงานอสิระบางหน่วยงานทีพ่ยายามท างานดา้นนี้

อยู่บา้งกต็าม 

1.7.2) การแย่งชงิพืน้ทีข่องสื่อประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่สื่อลายลกัษณ์ นับตัง้แต่สื่อบนัเทงิต่างๆ สื่อ

ทางอนิเทอรเ์น็ต เช่นสื่อสงัคม หรอืสื่อที่ผู้บรโิภคสามารถเสพได้โดยตรงมากขึ้นท าให้ผูค้นส่วนใหญ่มเีวลา

น้อยลงทีจ่ะเสพบทความลายลกัษณ์ทีม่คีวามยาว เฉกเช่นบทวจิารณ์หรอืบทความต่างๆ 

1.7.3) วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปของผูค้นในยุคโลกาภวิตัน์ซึ่งเป็นยุคทีว่ทิยาการทางเทคโนโลยเีขา้มา

มีบทบาทแทบจะทุกส่วนในชีวิตประจ าวัน ท าให้มนุษย์เลือกที่จะใช้เวลาต ามความสะดวกและความ

ปรารถนาส่วนบุคคล ดงันัน้เทคโนโลยทีีต่อบสนองความต้องการของผูค้นไดง้่ายและรวดเรว็กว่าย่อมแย่งชงิ

เวลาจากผูค้นได้มากกว่า ผูว้จิยัทุกคนรายงานตรงกนัว่า การสื่อสารผ่านสื่อสารในโลกอินเทอรเ์น็ตนัน้นิยม

ใช้ภาพ ขอ้ความที่ส ัน้ กระชบั และประหยดัเวลามากกว่าการใช้ขอ้ความทีย่าว  ดงันัน้การรบัข่าวสารในวถิี

แบบเดมิๆ ที่ใชเ้วลาและพลงังานจากผูเ้สพมากกว่าด้วยเหตุนี้ บทวจิารณ์ที่มลีกัษณะเป็นงานลายลกัษณ์ที่

ใชพ้ืน้ทีม่าก เรยีกรอ้งการใชส้มาธแิละเวลาในการครุ่นคดิพจิารณามาก ย่อมจะถูกลดทอนพืน้ทีไ่ปดว้ย ดงัที่

ปรากฏในรายงานของแต่ละสาขา 
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วตัถปุระสงคข์้อ2) ศึกษาโอกาสใหม่ซ่ึงโลกเสมือนจริงเปิดให้แก่พฒันาการของการวิจารณ์ รวมทัง้ 

ถึงและจดุอ่อนและจดุแขง็ของโลกเสมือนจริง 

2.1 )นกัวจิยัทุกสาขารายงานไปในทศิทางเดยีวกนัว่าโลกเสมอืนจรงิมศีกัยภาพสงูมากทีจ่ะพืน้ทีข่อง

การวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์และเชงิมุขปาฐะทีม่คีุณภาพ แต่ดว้ยเหตุทีแ่ต่ละสาขายงัไม่สามารถพสิูจน์ได้อย่าง

ชดัเจนว่าโลกเสมอืนจรงิเป็นโลกทีใ่หค้วามเป็นอุดมคตติ่อการสรา้งผลงานวจิารณ์ จงึยงัไม่อาจสรุปไดว้่าโลก

เสมอืนจรงิได้ท าหน้าที่ทดแทนการวจิารณ์ในโลกจรงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพียงไร สาเหตุที่ไม่

อาจสรุปไดอ้าจเป็นไปไดห้ลายทาง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสงัคมไทยเองกย็งัอยู่ในช่วงของการเปลีย่นผ่านไปสู่

สงัคมดจิติอล และสงัคมไทยยงัมไิดม้คีวามรอบรูแ้ละความตระหนักรูใ้นวธิกีารและจรยิธรรมการใชเ้ครื่องมอื

ทางเทคโนโลยเีหล่านี้อย่างทัว่ถงึและเพยีงพอ ผลการวจิยัในระยะ 18 เดอืนทีผ่่านมา สามารถสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึศกัยภาพอนัมหาศาลของสื่ออนิเทอรเ์น็ตก็จรงิ แต่นักวจิารณ์ส่วนใหญ่กลบัให้ความเหน็ว่าผูใ้ชง้านและผู้

เสพสื่อทางอนิเทอร์เน็ตยงัคงมทีศันคตทิี่ว่าอนิเทอรเ์น็ตเป็นสื่อชัน้รองเพราะยงัไม่ได้รบัการยอมรบัในการ

น าไปอ้างองิจงึยงัให้คุณค่ากบัสื่อสิง่พมิพ์มากกว่า ทศัคตทิ านองนี้อาจเปลี่ยนแปลงไป เมื่อโลกเสมอืนจรงิ

สามารถสนองความต้องการของผู้เสพได้ทดัเทียมหรอืใกล้เคยีงกบัโลกจรงิ ดงันัน้การพฒันาคุณภาพของ

ผลงานวจิารณ์ในสื่อเสมอืนจรงิจงึเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคญั แมว้่าการท าเช่นนัน้อาจท าใหค้วามนิยมในการ

เสพสื่อสิง่พมิพน้์อยลง ตวัอย่างทีเ่หน็ชดัเจนประการหนึ่งคอืการทีส่าขาภาพยนตรส์ามารถยนืยนัผลงานการ

วจิารณ์เชิงลายลกัษณ์ที่มีคุณภาพสูงจากพื้นที่เสมือนจรงิเป็นจ านวนมากจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ 

กล่าวคือผู้วจิยัพบว่าบทวจิารณ์จากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงนัน้ มกัจะเกิดในพื้นที่ของสื่อที่มีนโยบาย

สนับสนุนใหพ้ื้นทีก่ารวจิารณ์ นอกเหนือจากการวจิารณ์เชงิเทคนิคการถ่ายท า เชงิสุนทรยีศาสตร์ และ เชงิ

ประพนัธกรแลว้  ผู้วจิารณ์ยงัสามารถใชท้ฤษฎีภาพยนตร์หรอืปรชัญาขัน้สูงอย่างลุ่มลกึและหลากหลายอกี

ดว้ย2 

2.2)จากการที่การวจิารณ์ในโลกเสมือนจรงิทวคีวามส าคญัมากขึ้นและขยายปรมิาณมากขึ้นโดย

ตลอด ดังนัน้แม้ว่าจะมีความพยายามในโลกสิ่งพิมพ์ที่จะรกัษาพื้ นที่ของตัวเองไว้ แต่ผลการวิจัยชี้ว่า

นอกจากพื้นที่ส าหรบัการวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆจะถูกลดทอนลง(หรอืถูกตดัทิ้งไปโดยสิ้นเชงิ)แล้ว นัก

วจิารณ์รุ่นกลาง(หมายถงึนกัวจิารณ์ทีผ่ลติผลงานทัง้ในสื่อสิง่พมิพแ์ละในสื่อเสมอืนจรงิ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวยั 

35 – 45 ปี) จ านวนไม่น้อยเริม่ทีจ่ะหนัหลงัใหก้บัการเขยีนบทวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพแ์ละหนัมาใชพ้ืน้ทีเ่สมอืน
 

2โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในรายงานการวจิยัของสาขาภาพยนตร์ 
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จรงิเช่น บล๊อก (Weblog) หรอื เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการเผยแพร่ผลงานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยนักวจิารณ์

เหล่านี้บางคนกย็ุตกิารเขยีนงานวจิารณ์ในลกัษณะที่เป็นอาชพีแต่ยงัคงผลติผลงานในสื่ออนิเทอรเ์น็ตอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรกด็ ีการมผีลงานในสื่อสิง่พมิพก์ย็งัคงเป็นเพยีงช่องทางเดยีวทีน่ักวจิารณ์จะไดค้่าตอบแทน

บ้าง และจากการที่ค่านิยมที่ว่าบทวจิารณ์ที่ได้รบัการตพีมิพ์จะได้รบัการยอมรบัในการอ้างองิมากกว่าบท

วจิารณ์ทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ทัว่ๆไป จงึท าใหผู้ท้ีเ่อาจรงิเอาจงักบัการผลติงานวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ตส่วนหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอาวุโส รุ่นกลาง หรอืรุ่นใหม่จงึยงัคงแสวงหาช่องทางในการไดร้บัการตพีมิพอ์ยู่ด ี สรุปแลว้คง

มนีักวจิารณ์เพยีงส่วนน้อยที่ยงัมพีื้นที่ตพีมิพ์ผลงานวจิารณ์อย่างสม ่าเสมอในปัจจุบนั และไม่ว่านักวจิารณ์

เหล่านี้จะอยู่ในสาขาใด ก็ไม่อาจจะยึดการวิจารณ์เป็นอาชีพได้ อย่างไรก็ดี การวิจารณ์นัน้ ก็ยงัคงเป็น

กจิกรรมทางปัญญาที่มคีวามส าคญัมาก สงัเกตไดจ้ากการทีม่กีจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิารณ์โดยองคก์ร

อสิระต่างๆตลอดจนการโตต้อบในกระทูต้่างๆลว้นเกดิขึน้อย่างค่อนขา้งแพร่หลายในโลกเสมอืนจรงิ  

2.3)  รูปแบบการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิในส่วนที่เป็น “คลงัข้อมูลจากสื่อสิง่พมิพ์” ย่อมมคีวาม

หลากหลายไม่ต่างไปจากสือ่ตน้ทาง แต่ในส่วนทีเ่ป็นขอ้มูลปฐมภูมใินโลกเสมอืนจรงินัน้ สามารถจ าแนกเป็น

4 รูปแบบคอื  1) บทความต่างๆ (ทีผู่เ้ขยีนเขยีนผ่านสื่ออนิเทอรเ์น็ต) 2) กระทู้ (หมายถงึการพมิพ์ดว้ยลาย

ลกัษณ์โดยเป็นขอ้ความทีไ่ม่ยาวมากนักและคอมเมนท์ comment) 3) การใชส้ญัลกัษณ์ (เช่นใหค้ะแนนเป็น

จ านวน“ดาว” การใชภ้าพ การกดปุ่ มสญัลษัณ์like การใช้สญัญลกัษณ์ผ่านตวั icon ต่างๆที่แสดงความชอบ

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

วดิโีอ) จงึอาจกล่าวไดว้่า โลกเสมอืนจรงิสามารถเชื่อมโลกจรงิในอดตีทีเ่กดิขึน้ในสิง่พมิพแ์ละโลกมุขปาฐะใน

สื่อเสมอืนจรงิไวด้ว้ยกนัได ้แมว้่าอาจจะไม่ไดท้ัง้หมด  แต่ความสามารถของเทคโนโลยใีนการถ่ายทอดและ

บนัทึกมุขปาฐะนัน้เป็นการลบขอ้จ ากดัของวฒันธรรมมุขปาฐะในอดีต ด้วยการสลายขอ้จ ากดัในเรื่องเวลา

และสถานที ่  

2.4) เทคโนโลยใีนโลกเสมอืนจรงิเอือ้ต่อการวพิากษ์วจิารณ์อย่างมาก เนื่องจากมชี่องทางใหผู้ใ้ชง้าน

สามารถสื่อสารได้หลายแบบทัง้แบบลายลักษณ์และมุขปาฐะภายในเวลาที่รวดเร็ว อีกทัง้ยงัเอื้อต่อการ

เผยแพร่ต่อไดใ้นวงกวา้งทัว่โลกภายในเวลาอนัสัน้ แต่ปัญหาทีโ่ลกไซเบอรโ์ดยภาพรวมยงัคงเผชญิอยู่นัน้คอื

การพฒันาคุณภาพของการวจิารณ์ ไม่ว่าจะเป็นแบบลายลกัษณ์ หรอืแบบมุขปาฐะกต็าม 

2.5) นอกจากนี้ การทีโ่ลกเสมอืนจรงิเอือ้ต่อการเกบ็บนัทกึและเผยแพร่ภาพวดีทีศัน์และเสยีงนัน้ ท า

ใหก้ารวจิารณ์แบบมุขปาฐะทีเ่คยเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถเกบ็บนัทึกไวไ้ดส้ามารถถูกบนัทกึและเผยแพร่ต่อได ้จงึ

เป็นโอกาสที่ดใีนการแพร่กระจายความรูห้รอืทศันะใหม่ๆไปในวงกวา้งกจิกรรมการแสดงทศันะบางอย่างที่
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อาจจะเคยเป็นสิง่ที่สามารถรบัรู้ได้เฉพาะ “คนวงใน” ก็สามารถ “ถูกบนัทึก” หรอื “ถูกถ่ายทอดสด” และ

กลายเป็นสิง่ที ่“คนวงนอก” (บุคคลทัว่ไป)สามารถเขา้ไปรบัทราบไดโ้ดยตรง จงึเป็นการเปิดโอกาสให ้“คนวง

นอก” ได้สมัผสักับการวิจารณ์ของ “คนวงใน” เป็นอย่างมาก หากการวิจารณ์แบบมุขปาฐะนัน้เป็นการ

วจิารณ์ที่สรา้งสรรค์ จุดแขง็ของโลกเสมอืนจรงิในลกัษณะนี้สามารถท าให้การเผยแพร่การวจิารณ์แบบมุข

ปาฐะได้รบัความน่าเชื่อถือไม่น้อยไปกว่าการวจิารณ์เชิงลายลกัษณ์ในสิง่พิมพ์ อย่างไรก็ดีความสามารถ

เช่นนี้ในโลกเสมอืนจรงิก็อาจกลายเป็นจุดอ่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ที่เกี่ยวกบัสทิธสิ่วนบุคคล

ของผู้แสดงความคดิเห็นว่า อนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้เผยแพร่ต่อในโลกเสมอืนจรงิได้ ความรวดเรว็ของ

เทคโนโลย ีอาจจะกลายเป็นเรื่องของการรดิรอนสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูอ้ื่นได ้หากไม่กระท าโดยระมดัระวงั 

2.6) ผลพลอยได้ส าคญัของการมีพื้นที่ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนักวจิารณ์ ผู้เขียน ผู้เสพ คอืการเกิด

ชุมชนออนไลน์ ที่แม้ว่าอาจจะไม่รูจ้กัตวัจรงิในชวีติจรงิ แต่ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคดิและความรู้สกึได ้

และในบางกรณีก็มกีารพฒันาความสมัพนัธ์จนเป็นเพื่อนกนัในชวีติจรงิขึ้นมาได้ ดงันัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่า

การเกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูค้นในโลกเสมอืนจรงินัน้ สามารถน าไปสูก่ารสรา้งชุมชนหรอืประชาคมทีม่คีวาม

สนใจร่วมกนัและเกิดความสนิทสนมกันขึ้นในระดบัหนึ่งจุดนี้จึงเรยีกได้ว่า การสื่อสารในโลกเสมือนจรงิ

สามารถน าไปสู่การมปีฏสิมัพนัธ์ในโลกจรงิได้ ดงัตวัอย่างทีพ่บได้ในสาขาสงัคตีศลิป์ ที่มีกลุ่มผูม้ใีจรกัด้าน

ดนตรไีด้พบกนับนโลกเสมอืนจรงิ การเกดิมติรภาพในโลกเสมอืนจรงินัน้ ท าให้พวกเขาสามารถรวมตวักนั

ตัง้วงดนตรไีทยจนกระทัง่เป็นวงที่มกีารเล่นหรอืแสดงร่วมกนัทุกอาทิตย์ในย่านบางล าพู ตวัอย่างที่พบใน

สาขาทศันศลิป์คอืปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูว้จิารณ์กบัผูอ้่านท าใหผู้จ้ดัรายการโทรทศัน์กลุ่มหนึ่งสนใจจนกระทัง่

มกีารน าเอาผลงานศลิปะที่ถูกกล่าวถงึไปวจิารณ์ต่อในรายการของตน ตวัอย่างที่ยกมานี้สะท้อนให้เหน็ถึง

คุณูปการที่โลกเสมอืนจรงิไดใ้ห้กบัโลกจรงิ ส่วนสาขาวรรณศลิป์ก็มขีอ้ค้นพบใกลเ้คยีงกนัที่ว่าคนที่เขา้ไปมี

ปฏสิมัพนัธ์ในเวบ็ไซต์โดยต่อเนื่องนัน้บางส่วนกพ็ฒันาความสมัพนัธ์ของมติรภาพในโลกเสมอืนจรงิไปเป็น

เพือ่นกนัในชวีติจรงิเช่นเดยีวกนั 

2.7) การวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงินัน้มบีทบาทหลากหลายไม่ต่างจากการวจิารณ์ในโลกสิง่พมิพ ์ซึ่ง

โดยหลกัแล้วการวจิารณ์ศลิปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใด ล้วนมบีทบาทในฐานะที่เป็นเครื่องมอืถ่ายทอดความรู ้

ความคดิ โลกทศัน์ ชวีทศัน์ ตลอดจนการวเิคราะห์ วพิากษ์ผลงานทางศลิปะผูว้จิยัสาขาภาพยนตรพ์บว่ามี

นักวิจารณ์ (เช่น itcccu) เขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Bride and Prejudice โดยทาบกับความรู้จาก

วรรณกรรมต้นฉบบัทีผู่้สรา้งภาพยนตรน์ ามาดดัแปลง จงึเป็นการใชเ้วบ็ลอ็กใหท้ าหน้าทีเ่ป็นแดนกลางของ

การน าเอาประสบการณ์จากการศกึษาวรรณกรรมในโลกจรงิ แลว้น ามาถ่ายทอดลงในโลกเสมอืนจรงิ  
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2.8) การทีโ่ลกเสมอืนจรงิใหอ้สิรภาพสงูและสามารถใชน้ามแฝงได ้ท าใหเ้กดิความหลากหลายในหมู่

ผูว้จิารณ์ ซึง่อาจจะมคีวามแตกต่างในเรื่องของวยั ประสบการณ์ชวีติ ระดบัการศกึษา อาชพี และความรอบรู้

ต่างๆ ดังนั ้น ในบางสาขาเช่นสาขาภาพยนตร์ จึงพบว่านักวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทยนั ้น 

นอกเหนือจากผูเ้ชีย่วชาญเรื่องภาพยนตรโ์ดยตรงแลว้ ยงัมาจากหลากหลายอาชพี เช่น จติแพทย ์สถาปนิก 

เภสชักร เป็นตน้ 

2.9) ทุกสาขาสามารถแสวงหาทัง้ขอ้มูลลายลกัษณ์จากสื่อสิง่พมิพ์และข้อมูลใน 4 รูปแบบที่กล่าว

มาแลว้ขา้งต้นในสือ่เสมอืนจรงิ ซึง่อาจจะมขีอ้มูลยอ้นหลงัในระดบัทีแ่ตกต่างกนั (เช่นสาขาวรรณศลิป์ สาขา

การละครและสาขาภาพยนตรส์ามารถแสวงหาขอ้มูลภาษาไทยและภาษาองักฤษในสว่นน้ีไดเ้ป็นจ านวนมาก 

คอืหลายรอ้ยเวบ็ไซต์ แต่เมื่อเทยีบกนัแลว้ ในขณะที่สาขาทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์พบขอ้มูลเชงิลายลกัษณ์

ในสื่อทุกประเภทในปรมิาณค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัสาขาวรรณศลิป์ ทัง้สองสาขากลบัมคีวามหวังต่อการ

ใช้สื่อเสมอืนจรงิทีจ่ะสรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์ใหม่ๆค่อนขา้งชดัเจน ทัง้นี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “ธรรมชาต”ิ 

และ “ขนบธรรมเนียม” ในการวจิารณ์ของแต่ละสาขานัน้ลว้นแตกต่างกนั ในขณะทีม่หีลกัฐานการวจิารณ์ลาย

ลักษณ์ในสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏในสาขาวรรณศิลป์ การละคร และภาพยนตร์อย่างชัดเจน แต่ส าหรบัสาขา

ทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์นัน้ ผู้คนในวงการทัง้สองสาขานี้ยงัคงนิยมการวจิารณ์แบบมุขปาฐะมากกว่าลาย

ลกัษณ์ ดงันัน้การทีโ่ลกเสมอืนจรงิเปิดโอกาสใหใ้ชร้ปูแบบใหม่ๆในการวจิารณ์ (เช่นเขยีนกระทู ้โตต้อบ หรอื

ใชส้ือ่วดีทีศัน์ต่างๆ) จงึกลายเป็นช่องทางใหม่ๆส าหรบัวงการทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์อย่างชดัเจน 

2.10การที่สื่ออินเทอร์เน็ตสามารถที่จะบันทึกสิ่งที่เป็นมุขปาฐะได้นั ้น ท าให้การวิจารณ์เชิง  

มุขปาฐะมสีถานะเทยีบเท่าการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ ความสะดวกในขอ้นี้น่าจะส่งผลกระทบต่อการวจิารณ์

เชงิลายลกัษณ์  ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัไดเ้กดิขึน้แลว้กบักรณีของต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น การโพสต์รายการ

วิจารณ์ภาพยนตร์ (หรือศิลปะสาขาต่างๆ) ลงในยูทูป โดยที่ผู้ชมทัว่โลกสามารถเข้าไปชมคลิปและ

วพิากษ์วจิารณ์ต่อในส่วน “แสดงความคดิเหน็ (comment)” ได ้ท าให้ลดทอนความจ าเป็นของผูว้จิารณ์และ

ผูช้มทีต่อ้งใชว้ฒันธรรมลายลกัษณ์ในรปูแบบเดมิๆ (ทีต่อ้งเขยีนเป็นบทความขนาดยาว หรอืตอ้งอ่านจากสื่อ

สิง่พมิพขนาดยาว) ตวัอย่างคลปิของการวจิารณ์ในคลปิยูทูปเช่น Rotten Tomatoes and the New Online 

Film Criticism มผีู้เขา้มาชมคลปิประมาณ 6,000 กว่าคนและมกีารเขยีนความคดิเหน็ 20 กว่าครัง้ และThe 

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

การวจิารณ์” โดยเชญินักวชิาการจากหลากหลายสาขามาร่วมกนัวจิารณ์นิทรรศการ “ปลุกผ”ี ของอภชิาติ

พงศ์ วีระเศรษฐกุลนัน้ ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจ านวนมากถึงร้อยกว่าคน มีผู้เข้าฟัง
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สมัมนาเขยีนบทวจิารณ์ขนาดยาวหลงัจากนัน้ 2 ชิน้  เมื่อโครงการฯไดน้ าคลปิวดีโีอจากการสมัมนาไปโพสต์

ในยูทูป ปรากฏว่ามผีูใ้หค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก สถติ ิณ วนัที ่23 พ.ค. 2555 คอื 354 ครัง้ จงึอาจกล่าว

ไดว้่ามสีาธารณชนทีส่นใจในการเป็นผูร้บัฟังการวจิารณ์(ซึง่ในตวัอย่างนี้เป็นการวจิารณ์ทีเ่ป็นวชิาการสงู)อยู่

จ านวนหนึ่งอย่างแน่นอน อย่างไรกด็ ีการทีพ่ืน้ทีล่ายลกัษณ์ของการวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพล์ดลง อาจจะไม่ได้

หมายความว่าวฒันธรรมของการวิจารณ์นัน้แผ่วลง หากดูจากความสนใจของผู้รบัทัง้ในประเทศและใน

ต่างประเทศแล้ว ก็จะพบว่าความสนใจของผู้รบัในผลงานวจิารณ์แบบมุขปาฐะและผู้วจิารณ์ที่นิยมวจิารณ์

แบบมุขปาฐะนัน้ มแีนวโน้มว่าจะเพิม่ขึน้ไปเรื่อยๆ 

 

วตัถุประสงค์ข้อ 3) ศึกษากรณีตัวอย่างของการวิจารณ์ท่ีเกิดขึ้นในแดนกลาง ณ จุดเช่ือม ต่อ

ระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง 

3.1) ผู้วิจยัส่วนใหญ่พบว่า ในกรณีของต่างประเทศนัน้ การวจิารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในโลก

เสมอืนจรงินัน้ ส่วนใหญ่แลว้เป็นอานิสงสจ์ากการมรีากฐานการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ในสื่อสิง่พมิพม์าอย่าง

ยาวนาน จนกระทัง่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมร่วมสมยั ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์ประเภทใด ตัง้แต่การ

ขายสนิคา้ ไปจนกระทัง่การเผยแพร่ความรูแ้ละข่าวสาร กม็กัจะมพีื้นทีใ่หผู้้ทีเ่ขา้เยีย่มชมแสดงความคดิเหน็

ไดเ้สมอ ผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็นแดนกลางนัน้จรงิๆแลว้กค็อืกลุ่มคนทีน่ าความรูแ้ละประสบการณ์จากชวีติจรงิมาใช้

ในโลกเสมือนจรงิและในทางกลับกันด้วยเช่นกันสิ่งที่พบเห็นโดยทัว่ไปในเว็บไซต์ต่างประเทศ ซึ่งมีทัง้

เวบ็ไซต์ที่เกดิจากสื่อสิง่พมิพ์เดมิ และเวบ็ไซต์ที่ถูกจดัท าขึ้นใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานทางศลิปะ พบว่ามทีัง้

นักวจิารณ์อาชพีและนักวจิารณ์แบบ”ใจรกัสมคัรเล่น”จ านวนมากมสี่วนร่วมในการสนทนา วพิากษ์วจิารณ์

ตามความพอใจ โดยเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและไร้พรมแดน อาจกล่าวได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้า

มาร่วมสนทนาในโลกเสมอืนจรงินัน้ ต่างกพ็กพาความเป็น “แดนกลาง” มาร่วมวงไม่มากกน้็อย 

3.2) การเกดิพื้นที่ของสื่อต่างๆเช่นหนังสอืพมิพ์ นิตยสาร หรอืการถ่ายทอดภาพและเสยีง ในโลก
เสมือนจรงินัน้ ไม่ได้ท าให้วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ลดลง เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไป  กล่าวคือ 
แทนที่การวจิารณ์จะอยู่ในมอืของนักวจิารณ์อาชพี ที่มพีื้นที่การตพีมิพ์โดยสม ่าเสมอ แต่แนวโน้มใหม่จาก
ผลการวจิยัชี้ว่า นอกจากผู้คนทัว่ไปจะสามารถมสี่วนร่วมในการวจิารณ์ด้วยรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย
แลว้ ลกัษณะของการวจิารณ์กจ็ะเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะของตวัสือ่ เช่น การโพสต์ความคดิเหน็ในหน้า
เฟซบุ๊กนัน้โดยมากจะไม่นิยมโพสต์ขอ้ความทีย่าวๆ และการใชง้านทวติเตอรน์ัน้จะมขีอ้จ ากดัของการส่งได้
ไม่เกินครัง้ละ 140 ตัวอักษร อย่างไรก็ดี เฟซบุ๊กมีข้อได้เปรียบในหลายทางที่สนองความต้องการของ
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ผูใ้ชง้านไดห้ลากหลายช่องทางมากกว่า เช่นการโพสต์บทความ รปูภาพ คลปิวดีโีอและเสยีง ไดอ้ย่างสะดวก
และรวดเรว็ ลกัษณะการโพสตท์ีเ่กดิขึน้โดยทัว่ไปในพืน้ทีป่ระเภทนี้คอืเรื่องของการใชภ้าษาทีไ่ม่เป็นทางการ 
บางครัง้เป็นภาษาพูดทีม่กีารย่อหรอืดดัแปลงค าให้สัน้ลงเพื่อความคล่องตวัในการส่งขอ้ความ ผู้ทีท่ าหน้าที่
เป็นแดนกลางจงึต้องท าหน้าทีป่รบัวธิกีารเขยีนให้กระชบัและเหมาะสมส าหรบัสื่อในโลกเสมอืนจรงิ  โดยที่
ยงัพยายามรกัษาความเขม้ขน้ทางความคดิเอาไวใ้หไ้ด้ 

3.3) ผูว้จิยัทุกสาขาพบว่าใน “แดนกลาง” นัน้ มลีกัษณะของการวจิารณ์หลายลกัษณะ ลักษณะแรก

คอืการวจิารณ์โดยการประเมนิคุณค่าผลงานศลิปะในเชงิสุนทรยีศาสตร ์เชงิเทคนิค และเชงิประวตัผิ่านลาย

ลกัษณ์และผ่านมุขปาฐะนอกจากนี้ทุกสาขาพบการวจิารณ์ที่เกดิจากนักวจิารณ์ต่างสาขาและใช้กรอบคดิที่

การองิผลงานนัน้กบับรบิท และด้วยการมองผ่านกรอบคดิแบบมานุษยวทิยา สงัคมวทิยา รฐัศาสตร ์หรอื 

ปรชัญา เพื่อพจิารณาว่าผลงานศิลปะนัน้ๆได้สร้างปฏิสมัพนัธ์อย่างไรกบับรบิททางเศรษฐกจิ วฒันธรรม 

สงัคม และการเมอืง ส าหรบัการวจิารณ์เชงิบรบิทที่ว่านี้ ผู้วจิยัสาขาทศันศลิป์พบว่าในช่วง  4-5 ปีที่ผ่านมา

วงการทศันศลิป์มกีารสรา้งสรรคผ์ลงานทางศลิปะบางส่วนทีส่ะทอ้นมุมมองอนัคาบเกี่ยวกบัการเมอืงและใน

วงการทศันศลิป์เองกม็ศีลิปินรุ่นใหม่และมนีักวชิาการจากสาขาต่างๆที่ท างานวจิารณ์ที่ต่างก็มคีวามตื่นตวั

ทางการเมอืง ดงันัน้ การวจิารณ์ศลิปะในเชงิบรบิทของวงการนี้ในช่วงที่ประเทศไทยก าลงัเผชญิกบัวกิฤต

ปัญหาทางการเมอืงจงึเกดิความคาบเกี่ยวกบัแนวความคดิทางการเมอืงอยู่มากนอกจากนี้ ผู้วจิยับางสาขา

เช่นทศันศลิป์ สงัคตีศลิป์ ภาพยนตรแ์ละการละครเริม่พบว่า ท่ามกลางบรรยากาศของการเปลีย่นแปลงทาง

วธิคีดิตัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษที ่20 มาถงึปัจจุบนัซึง่เน้นเรื่องการกระจายอ านาจในการตดัสนิใจนัน้เริม่มกีาร

วจิารณ์แบบ “ไม่วพิากษ์” คอื ไม่ตดัสนิคุณค่าเกดิขึน้  กล่าวคอืนอกเหนือจากกรณีทีผู่ว้จิารณ์อาจจะมสีว่นได้

ส่วนเสยีกบัการแสดงผลงานของศลิปินในบางแง่(เช่นเป็นภณัฑารกัษ์ หรอืเป็นพรรคพวกเดยีวกนัแล้ว) ผู้

วจิารณ์สามารถวางตวัในฐานะผูส้งัเกตการณ์กลางทีค่อยรายงานสภาวะบางอย่างในปรากฏการณ์ทางศลิปะ 

โดยการพนิิจหรอืมองงานศลิปะนัน้ เป็นไปเพื่ออธบิายความหมายหรอืกระตุ้นให้คดิถงึเนื้อหาหรอืประเดน็

บางอย่าง มากกว่าที่จะเป็นการวพิากษ์เชงิคุณค่าทางศลิปะ มขีอ้น่าสงัเกตว่า การวจิารณ์เชงิบรบิทแบบนี้ 

โดยมากแล้วเกิดจากการ “สมคัรเข้ามาเล่น” ของนักวจิารณ์ที่มพีื้นฐานมาจากวชิาการด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้าน

ศลิปะโดยตรง  

3.4) ผู้วจิยัแทบทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสงัคตีศลิป์)พบว่า ในขณะที่นักวจิารณ์รุ่นอาวุโสในประเทศ

ไทย (อายุตัง้แต่ 46 ปีขึ้นไป) จ านวนมากที่ไม่มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยขีองสื่อเสมอืนจรงิ หรอืมเีหตุผล

ประการอื่นๆ เช่นมทีศันคตทิี่ต่อต้านการใชเ้ทคโนโลย ีหรอืเป็นเพราะการขาดปัจจยัเรื่องค่าตอบแทน(หาก

เขยีนผ่านสือ่อนิเทอรเ์น็ต)เป็นต้น  นักวจิารณ์อาวุโสเหล่านี้บางส่วนยงัยนืหยดัในการผลติงานวจิารณ์ต่อไป 
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บางส่วนมพีื้นทีป่ระจ าในสิง่พมิพ ์แต่บางส่วนกย็ุตกิารเขยีนงานวจิารณ์โดยสิน้เชงิ(ดูตวัอย่างไดจ้ากรายงาน

ของสาขาทศันศลิป์)  แต่ไม่ว่านกัวจิารณ์เหล่านี้จะใหค้วามสนใจเทคโนโลยอีินเทอรเ์น็ตหรอืไม่กต็าม ผลงาน

จ านวนหนึ่งของนักวจิารณ์อาวุโสกไ็ดร้บัการน าไปถ่ายทอดหรอืบนัทกึต่อในสื่อเสมอืนจรงิเรยีบรอ้ยแลว้(ไม่

ว่าเจา้ของผลงานจะรูต้วัหรอืไม่กต็าม) โดยการบนัทกึต่อนี้ อาจจะกระท าโดยสือ่สิง่พมิพท์ีเ่ป็นเจา้ของผลงาน

นัน้ๆเอง หรอือาจจะกระท าโดยผูอ้ื่นทีม่คีวามสนใจในการจดัเกบ็หรอืบนัทกึผลงานเหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆ

เช่น เว็บไซต์ บล๊อก หรอื เฟซบุ๊ก เป็นต้น  พื้นที่ในโลกเสมือนจรงิได้จึงได้กลายเป็นเช่น  “คลงั” ในการ

จดัเก็บเอกสารที่เคยปรากฏในสิ่งพิมพ์มาก่อนโดยปรยิาย นอกเหนือจากนัน้ ยงักลายเป็นพื้นที่ในการ

เผยแพร่ความรูท้ีก่วา้งขวางส าหรบัศลิปะทุกสาขา(ซึง่รวมทัง้สงัคตีศลิป์ดว้ย) 

3.5) ผูว้จิยัสาขาภาพยนตรไ์ดน้ าเสนอขอ้คน้พบเกี่ยวกบั “แดนกลาง” ผ่านนักวจิารณ์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น 

”ตวักลาง” ในโลกสิง่พมิพแ์ละโลกเสมอืนจรงิ โดยใชเ้กณฑ ์“ความอาวุโส” เป็นตวัชีว้ดั กล่าวคอื ผูว้จิยัพบว่า 

นักวจิารณ์รุ่นอาวุโส เป็นกลุ่มทีใ่ช้พื้นทีเ่สมอืนจรงิในการ “จดัเก็บ” ขอ้มูลเป็นหลกั ส่วนนักวจิารณ์รุ่นกลาง

คอืผูท้ีเ่ริม่ตน้มาจากการเป็นนักวจิารณ์ในสิง่พมิพแ์ต่สามารถใชเ้ครื่องมอืดจิติอลในปัจจุบนัไดด้ว้ยระดบัหนึ่ง 

จึงใช้พิ้นที่เสมือนจรงิในการสื่อสารกับผู้อ่าน และน าเสนองานวิจารณ์ของตนโดยผ่านและไม่ผ่านพิ้นที่

อินเทอร์เน็ตนักวิจารณ์รุ่นใหม่คือคนรุ่นใหม่ที่ ใช้พื้นที่ในอินเทอร์เน็ตในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าง

เชีย่วชาญและเริม่ต้นทกัษะการเขยีนวจิารณ์จากการใชเ้ครื่อวมอืดจิติอลและยงัคงผลติงานโดยใชส้ื่อเสมอืน

จรงิเป็นหลกั จะเห็นได้ว่าลกัษณะการใช้งานในพื้นที่เสมอืนจรงิของนักวจิารณ์แต่ละกลุ่มนัน้แตกต่างกัน 

ลกัษณะเหล่านี้กค็ลา้ยคลงึกบัอกี 3 สาขา คอืศลิปะการละคร วรรณศลิป์ ทศันศลิป์ นอกจากนี้ผูว้จิยัทุกสาขา

มขีอ้สงัเกตว่า นกัวจิารณ์ใหม่ๆในโลกเสมอืนจรงินัน้มกัจะเป็นคนรุ่นใหม่ทีอ่ายุน้อยลงไปเรื่อยๆ ในขณะทีน่ัก

วจิารณ์อาวุโสก็ไม่ได้มแีนวโน้มว่าจะเข้ามาใช้สื่อดิจติอลอย่างแพร่หลายมากขึ้น สิง่ที่ตามมาจากลกัษณะ

ทัง้หมดของพฤติกรรมตามความอาวุโสของผู้ใช้สื่อดจิติอลดงัที่กล่าวมานี้ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการเกิด

ช่องว่างระหว่าง รุ่นอาวุโส กบั รุ่นใหม่ ในเรื่องของรูปแบบ ภาษา เนื้อหาและคุณภาพของการเขียน ซึ่ง

นกัวจิยัในสาขาวรรณศลิป์มองว่านักวจิารณ์รุ่นใหม่ยงัค่อนขา้งอ่อนดอ้ยในเชงิสาระและคุณภาพเมื่อเทยีบกบั

นักวจิารณ์ที่มปีระสบการณ์  ผลจากการวจิยันี้จงึชี้ชดัว่านักวจิารณ์อาวุโสและรุ่นกลางควรจะหนัมาใช้สื่อ

ดจิติอลให้มากขึ้นเพื่อปฏิสมัพนัธ์และมบีทบาทในการให้ความรู ้สนับสนุน เยาวชนคนรุ่นใหม่ และ เรยีนรู้

จากนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ใหม้ากขึน้ 

 3.7)จากศึกษากรณีตัวอย่างของการวจิารณ์ที่เกิดขึ้นณ รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กับ

วฒันธรรมเสมอืนจรงินัน้ พบว่าเกดิขึ้นจากนักวจิารณ์รุ่นกลางและนักวจิารณ์รุ่นใหม่เป็นกลไกลส าคญั โดย
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ทุกสาขาพบว่า มนีักวจิารณ์รุ่นกลางบางส่วนที่ยนิดถี่ายทอดประสบการณ์และความรู้ผ่านพื้นที่เสมอืนจรงิ 

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

เขา้ไปร่วมวงสนทนาในกลุ่มจดัตัง้ต่างๆในสื่อสงัคม เป็นต้น ตวัอย่างเช่น สาขาวรรณศลิป์พบนักเขยีนเช่น 

ประภสัสร เสวกิุล เปิดพื้นที่ “คลนีิกเรื่องสัน้” เพื่อวจิารณ์ผลงานให้กบันักเขยีนรุ่นใหม่ การสื่อสารผ่านโลก

เสมอืนจรงิเช่นนี้ ท าให้ ประภสัสร เสวกิุล ท าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมรอยต่อระหว่างโลกของสื่อสิง่พมิพ์กบั

โลกเสมือนจริงกรณีศึกษา “แดนกลาง” ในส่วนของนักวิจารณ์รุ่นใหม่นัน้ ในสาขาศิลปะการละคร และ 

ภาพยนตร์พบว่าหลายคนเริ่มต้นการวิจารณ์จากการทดลองเขียนงานวิจารณ์ลงในเว็บไซต์ เช่น 

pantip,thaidvd หรอื thaipoetsocietyหรอืในเวบ็ลอ็กก่อน จากนัน้ เมื่อไดร้บัความนิยมกจ็ะส่งผลงานวจิารณ์

ไปตีพิมพ์ในสื่อสิง่พิมพ์ตัวอย่างนักวจิารณ์ภาพยนตร์เช่น “ผมอยู่ข้างหลงัคุณ” “คนัฉัตร รงัษีกาญน์ส่อง” 

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

(คนัฉัตร) ล้วนแต่เริม่ต้นการเขียนมาจากพื้นที่เสมอืนจรงิก่อนจะเป็นนักวจิารณ์ในสิง่พมิพ์ การศกึษาการ

วจิารณ์จาก “แดนกลาง” ของสาขาทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์มลีกัษณะที่แตกต่างจากสาขาอื่นๆอย่างเหน็ได้

ชดั กล่าวคอื ทัง้สองสาขาพบว่า แทบจะหานักวจิารณ์รุ่นใหม่ในสื่อสิง่พมิพ์ไม่ได้เลย แต่ในพื้นที่เสมอืนจรงิ

นัน้ กลบัพบทัง้รุ่นกลางและรุ่นใหม่เข้าไปปะทะสงัสรรค์ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเชิงวจิารณ์อย่างคกึคกั 

ในขณะทีส่าขาอื่นนัน้ นักวจิารณ์รุ่นกลางอาจจะใชพ้ืน้ทีเ่สมอืนจรงิในการเผยแพร่วฒันธรรมลายลกัษณ์อย่าง

ชดัเจน(ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้) แต่ส าหรบัสาขาทศันศลิป์และสาขาสงัคตีศลิป์พบว่า กจิกรรมการวจิารณ์ในโลก

เสมอืนจรงินัน้ เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ มากกว่าทีจ่ะเป็นการสรา้งเวบ็ลอ็กหรอืการเขยีนบทวจิารณ์

โดยตรง การแลกเปลี่ยนระหว่างผูรู้ก้บัประชาคมบนสื่อเสมอืนจรงิในสองสาขานี้ สามารถเกดิขึน้ได้ ภายใต้

บรรยากาศใกล้เคยีงกบัวฒันธรรมมุขปาฐะ และภายใต้สภาวะของการใช้นามแฝงเป็นกลไกส าคญั จงึกล่าว

ได้ว่า สภาวะ “รอยต่อ” ส าหรบัสาขาทศันศลิป์และสาขาสงัคตีศลิป์นัน้  สะท้อนให้เห็นว่าทัง้สองสาขามไิด้

ขาดแคลนการวจิารณ์ในแบบมุขปาฐะ แต่อาจจะไม่ได้แสดงหลกัฐานในสื่อลายลกัษณ์ต่างๆ มากพอ จนท า

ให้วฒันธรรมการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์ในสองสาขานี้ ไม่ได้เป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยมหรอืการยอมรบัจาก

วงการของตนมากนกั โดยเฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสาขาอื่นๆ 

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

ของสิ่งพิมพ์และโลกเสมือนจริงแล้ว สาขาภาพยนตร์ได้เลือกที่จะส ารวจ “รอยต่อ” นี้ผ่านบทวิจารณ์

ภาพยนตรเ์รื่อง “ลุงบุญมรีะลกึชาต”ิ ในสื่อเสมอืนจรงิซึ่งเขยีนโดยนักวจิารณ์อาชพีจาก7 ประเทศ(ไม่ไดร้ะบุ

รุ่น) พบว่า คุณภาพของการวิจารณ์ในสื่อเสมือนจรงิของต่างประเทศนัน้ไม่มีความแตกต่างจากสื่อลาย
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ลกัษณ์ของสิง่พมิพป์ระเภทเดยีวกนั อกีทัง้ยงัพบการวจิารณ์ลายลกัษณ์ทีม่คีวามลุ่มลกึและบางครัง้กเ็ป็นถงึ

ขัน้บทความกึง่วชิาการ โดยมกีารวเิคราะหด์ว้ยกรอบคดิเชงิทฤษฎอีกีดว้ย 

3.9) จากการสัมภาษณ์นักวิจารณ์ที่เป็น “แดนกลาง” ทุกรุ่นในประเทศไทย ผู้วิจัยจากสาขา

ภาพยนตรพ์บว่า ลกัษณะของความเป็น “สื่อสิง่พมิพ”์ ยงัคงมสีถานภาพทีสู่งมากในสงัคมไทย เนื่องมาจาก

ลกัษณะของการเป็นถาวรวตัถุที่มีอยู่ในโลกจรงิในขณะที่สื่อเสมือนจรงินัน้ยงัคงมคีวามอ่อนไหวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสูง กล่าวคือนอกจากการที่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยผู้จดัการเว็บไซต์

เมื่อไหร่กไ็ด้แล้ว สื่อเสมอืนจรงิเองก็ยงัมคีวามเปลีย่นแปลงสูงในแง่ของความนิยมจากผู้ใชแ้ละผู้เสพ (อาทิ

เช่นการทีค่นไทยเคยนิยมใช้เวบ็บอรด์และบลอ็กเป็นอย่างมากในอดตี แต่ปัจจุบนัเพิม่ความนิยมใชเ้ฟซบุ๊ก

มากจนเป็นประเทศทีใ่ชเ้ฟซบุ๊กมากเป็นอนัดบัที ่16 ของโลกและมอีตัราการเตบิโตเรว็ทีสุ่ดในเอเซยี)3ดงันัน้

สถานภาพผลงานลายลกัษณ์บนสือ่เสมอืนจรงิจงึตอ้งพบกบัความไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นอย่างมาก  

 3.10) ผูว้จิยัทุกสาขาพบว่า “แดนกลาง” ทีเ่กดิขึน้จรงินัน้ เกดิจากการประสานประโยชน์จากทัง้โลก

จรงิและโลกเสมอืนจรงิที่เป็นลกัษณะทีส่ามารถเดนิทางกลบัไปกลบัมาได ้กล่าวคอืในขณะที่ผูใ้ชง้านอาจจะ

ผลติ เขยีน หรอืเสพขา่วสารหรอืขอ้ความจากโลกเสมอืนจรงิเป็นหลกั แต่กส็ามารถดงึภูมปัิญญา ความรูจ้าก

โลกสิง่พมิพม์าเอือ้ประโยชน์ต่อโลกเสมอืนจรงิไดเ้สมอ ในเวลาเดยีวกนัการดงึประโยชน์แบบน้ีอาจจะเกดิใน

ทิศทางจากโลกเสมือนจริงไปยงัโลกจรงิได้เช่นกัน ดงักรณีตัวอย่างที่เกิดกับการวจิารณ์ผลงาน “(DisX 

continuity ” ของสาขาทศันศลิป์ 

วตัถปุระสงคข์้อ 4) ให้ค าปรึกษาแก่ศิลปินและนักวิจารณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านระบบ อินเทอรเ์น็ต

ในกรอบของ “คลีนิกการวิจารณ์” 

 การประชุมคณะผู้วิจยัในเดือน ธ.ค. 2553นัน้ มีการอภิปรายถึงลักษณะของการท ากิจกรรม 

“คลีนิกการวิจารณ์” ซึ่งสาขาวรรณศิลป์ได้ริเริ่มไว้ตัง้แต่โครงการวิจัยฯในภาคที่ 3 โดยที่ผู้วิจัยสาขา

วรรณศิลป์และผู้ช่วยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ต่างๆในฐานะที่เป็นทัง้ “นักวิจารณ์” และเป็น “ผู้

สงัเกตการณ์” ในเวลาเดยีวกนั ดงันัน้ สาขาวรรณศลิป์เป็นสาขาที่มคีวามพรอ้มมากที่สุด มฐีานขอ้มูลและ

ประสบการณ์ในการท าวจิยัในสว่นน้ีมากกว่าสาขาอื่นๆ แต่สาขาอื่นนัน้มคีวามพรอ้มในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใน

การเปิด “คลนีิกการวจิารณ์” ไม่เท่ากนั และยงัตอ้งการใชเ้วลาจนจบช่วง 18 เดอืนในการรวบรวมศกึษา และ

วเิคราะห์ข้อมูลลายลกัษณ์ในสื่อสิง่พมิพ์และในโลกเสมอืนจรงิก่อนที่จะสามารถสร้าง “คลนีิกการวจิารณ์” 
 

3ดสูถติล่ิาสุดจาก http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 
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ของสาขาตนเองขึ้นมาได้ ดงันัน้ ส าหรบัช่วง 18 เดือนนี้ คลีนิกของสาขาเหล่านี้ จึงหมายถึงการท าการ

ทดลองขัน้พื้นฐานในโลกเสมอืนจรงิ เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจกบัเทคโนโลยแีละธรรมชาตขิองผู้ใชแ้ละผู้

เสพงานในพื้นทีเ่หล่านี้ และเพื่อทีจ่ะหาแนวทางในการสรา้ง “ห้องทดลอง” ทีเ่หมาะสมในโครงการวจิยัฯ ใน

อนาคต  

 ดงันัน้ คณะผู้วจิยัสาขาทศันศลิป์จงึทดลองเขา้ไปเป็นสมาชกิของแฟนเพจที่น่าสนใจหลายแฟน

เพจ เพื่อทีจ่ะสงัเกตลกัษณะของการวจิารณ์ที่เกดิขึ้นในพืน้ที่เสมอืนจรงิเหล่านี้ และเขา้ไปศกึษาพฤตกิรรม

การอภปิรายเนื่อหาสาระของชุมชนทศันศลิป์เหล่านี้ จนสามารถตัง้ขอ้สงัเกตที่น่าสนใจหลายประการ เช่น 

การทีห่น้าแฟนเพจของกลุ่มเฉพาะเหล่านี้บางหน้ากเ็ป็นกลุ่ม “ปิด” ซึ่งหมายความว่า จะต้อนรบัเฉพาะคนที่

ได้รบัความไว้วางใจจากกลุ่มผู้เป็นสมาชิกในหน้าแฟนเพจนี้อยู่แล้วเท่านัน้ ท าให้คณะผู้วจิยัมโีอกาสได้

ศกึษาโลกของการวจิารณ์ที่เกดิขึ้นในกลุ่มเหล่านี้อย่างเตม็ที่ และพบว่าสื่อสงัคมเช่นเฟซบุ๊ก หรอืบล็อกนัน้ 

เป็นพื้นทีส่ะดวกต่อการปฏสิมัพนัธ์ในเนื้อหาที่ลุ่มลกึและเขม้ขน้ได้ โดยขึน้อยู่กบัความไวว้างใจของสมาชกิ

ในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้ค้นพบนี้ตรงกนัขา้มกบั “ความเชื่อ” หรอื “สมมติฐาน” ทัว่ๆไปที่คนส่วนใหญ่

มักจะคิดว่าพื้นที่สื่อสังคมนัน้ค่อนข้างฉาบฉวยและขาดการสื่อสารที่ลุ่มลึก ดังนั ้นเมื่อเทียบกับสาขา

วรรณศลิป์แลว้ แม้ว่าสาขาทศันศลิป์อาจจะไม่พบขอ้มูลบทวจิารณ์ทางสิง่พมิพ์ในปรมิาณมากนักแต่ชุมชน

เส มื อ น จ ริ ง ก็ ไ ด้ เ ปิ ด โอ ก า ส ให้ ผู้ วิ จั ย ค้ น พ บ ลั ก ษ ณ ะบ า ง อ ย่ า งที่ น่ า ส น ใจ  เช่ น  ก า รที่ 

เฟซบุ๊กนัน้มีกลไกให้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันจดัตัง้กลุ่ม “ปิด” เพื่อเสวนาแบบเข้มข้นและลุ่มลึกได ้ 

นอกจากนี้ การจดัเวทีเสวนาวชิาการ “ปลุกผ.ี..การวจิารณ์” ของสาขาทศันศิลป์นัน้ ก็เป็นการทดลองจดั

เสวนาทีจ่ะน าพาผูค้นมาพบปะกนัเพือ่น าไปสูก่ารเขยีนบทวจิารณ์ในโลกจรงิดว้ย  

 ส่วนสาขาสงัคตีศิลป์นัน้ ได้ทดลองเปิดหน้าแฟนเพจภายใต้ชื่อ “ชุมชนดนตรไีทย” เพื่อส ารวจ

ลกัษณะของการแสดงความคดิเหน็ต่างๆในพื้นที่ของเฟซบุ๊ก ปรากฏว่ามผีู้สนใจสมคัรเขา้มาเป็นเพื่อนกบั

หน้าแฟนเพจนี้มากถึงพนักว่าคน กลายเป็นชุมชนที่คนดนตรไีทยได้เข้ามาท าความรู้จกัและแลกเปลี่ยน

ข่าวสารข้อมูลกนัอย่างคกึคกั แต่การแสดงทศันะวจิารณ์นัน้ก็ยงัคงมแีบบประปรายเมื่อเทียบกบักระดาน

กระทู้ในเวบ็บอรด์ดนตรไีทยของเวบ็ไซต์พนัทปิดอทคอม ผู้วจิยัสาขาสงัคตีศลิป์พบว่าชุมชนคนดนตรไีทย

นัน้มพีฤตกิรรมของการอยากแสดงความคดิเหน็อย่างเด่นชดั แต่ปัญหาคอืการวพิากษ์วจิารณ์หรอืถกเถยีง

กนัทางความคดินัน้กลบัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้น้อยมากคอืแทบไม่มเีลยในพืน้ทีท่ดลองของสาขาสงัคตีศลิป์สว่น 
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สาขาศลิปะการละครนัน้ได้จดัเสวนาหลงัการชมละครเรื่อง Flu…Fool และมผีู้เขยีนบทวจิารณ์จ านวน4 ชิ้น 

ส าหรบัสาขาภาพยนตรน์ัน้ ยงัมไิดท้ าพืน้ที ่“คลนีิกการวจิารณ์” ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผูว้จิยัสาขาภาพยนตร์

จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการส ารวจขอ้มลูต่างๆก่อน อย่างไรกด็ ี 

 การทีส่าขาวรรณศลิป์สามารถทีจ่ะมสีว่นร่วมในหน้าไรท์เตอรข์องเวบ็ไซต์เดก็ดดีอทคอมในฐานะ

นกัวจิารณ์อาชพีในสว่น “คลนีิกวรรณกรรม” นัน้ ท าใหผู้ว้จิยัสาขาวรรณศลิป์มโีอกาสส ารวจขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบั

การสรา้งสรรคผ์ลงานต้นฉบบัของเยาวชนทีก่ าลงัจะก้าวเขา้สู่การเป็นนักเขยีน เมื่อพจิารณาจากผลงานการ

เขยีนบทวจิารณ์ไว้มากถงึ 69 บทในจ านวนนวนิยายและเรื่องสัน้ 81 เรื่อง  โดยมผีู้เขา้มาอ่านมากถงึเกอืบ 

5,000 ครัง้ และจากการตอบรบัของนักเขยีนที่แสดงความสนใจและขอบคุณผูว้จิารณ์จ านวนมากและจรงิใจ

แล้ว จึงกล่าวได้ว่าคณะผู้วจิยัสาขาวรรณศิลป์นัน้ประสบความส าเรจ็ในขัน้ดีมากในส่วนของ “คลีนิกการ

วจิารณ์” เพราะนอกจากจะช่วยเป็นเช่น “คร”ู หรอื “บรรณาธกิาร” ผูข้ดัเกลาและสนบัสนุนการสรา้งงานใหก้บั

สนามตน้ฉบบัแลว้ ยงัเป็นการปลูกฝังใหน้กัเขยีนเขา้ใจบทบาทส าคญัของ ”การวจิารณ์” ว่ามสี่วนช่วยในการ

พฒันานกัเขยีนและชุมชนผูส้นใจวรรณกรรมไดอ้ย่างไร 

วตัถปุระสงคข์้อท่ี 5)  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการพฒันาการวิจารณ์ในอนาคต 

5.1) เนื่องจากการมคีวามรอบรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสารท าให้ผู้รู้ในสิง่เหล่านี้เกิด

ความไดเ้ปรยีบอย่างมหาศาลในโลกทุนนิยมและในสงัคมแบบโลกาภวิตัน์ ดงันัน้การวิง่ตามเทคโนโลยใีหท้นั

จงึเป็นเรื่องทีป่กตสิ าหรบัผูท้ี่อยู่ในสนามการใชช้วีติในโลกยุคปัจจุบนันี้ผู้สรา้งและผูร้บังานวจิารณ์ทีไ่ม่สนใจ

ในเรื่องเทคโนโลยี อาจจะถูกปล่อยทิ้งไว้และมีช่องว่างกับผู้คนที่ใช้เทคโนโลยีไปโดยปรยิายดงันัน้การ

สง่เสรมิใหผู้ค้นมทีศันคตใินเชงิบวกและหนัมาสรา้งทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีหล่านี้จงึแลดเูป็นเรื่องจ าเป็น 

5.2) การทีเ่ทคโนโลยมีกีารถูกพฒันาและเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็มากนัน้ ย่อมมผีลต่อวธิกีารอ่าน 
การคดิ วเิคราะห์และรสนิยมของผูท้ีใ่ชเ้ทคโนโลยขีองสื่อใหม่อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้เป็นทีน่่าศกึษาวจิยัต่อไป  
ประเดน็ทีว่่าดว้ยคุณภาพของการสรา้งงานวจิารณ์และความตื่นตวัทางปัญญาของผูร้บัอนัเป็นผลมาจากงาน
วจิารณ์ยงัเป็นประเดน็ทีจ่ะตอ้งศกึษาต่อไป 

5.3) การเกิดช่องทางใหม่ๆในโลกเสมือนจริงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้  (อาทิเช่น Facebook, 

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

ปฏสิมัพนัธ”์ ระหว่างบุคคล หรอืระหว่างกลุ่มบุคคลมคีวามเปลีย่นแปลงอย่างมหาศาลในแงข่องความรวดเรว็ 

อาทเิช่น ในการรบัชมการแสดงผลงานทางศลิปะแห่งหนึ่ง ผู้สงัเกตการณ์อาจจะ live-tweet  (ผ่านTwitter)

เหตุการณ์หรอืใจความส าคญัออกไปยงัสงัคมภายนอก จากนัน้จงึรวบรวมขอ้ความ Tweet เหล่านี้ไปเกบ็ลง



30/06/55 18 บทสงัเคราะห ์

 

ใน Blog  เพื่อที่จะเรยีบเรยีงเป็นบทความส่งเข้าไปในหน้าเอกสารของ Facebook เป็นต้น ระหว่างการ

สือ่สารผ่านสื่อสงัคมเหล่านี้ กส็ามารถเปิดหรอืปิดกลไกลในการใหผู้ต้ดิตามโต้ตอบพูดคุยดว้ยไดต้ลอดเวลา 

นอกจากความสะดวกสบายในการปฏสิมัพนัธ์ขา้มพรมแดนของสถานทีแ่ละเวลาแลว้ โลกเสมอืนจรงิยงัเป็น

ทีท่ีบ่่มเพาะความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการได้ง่าย  ในบางกรณีกเ็กดิเป็นความสนิทสนมระดบัหนึ่งขึน้มา 

ดงันัน้ การเสพหรอืสร้างการสื่อสารในโลกเสมือนจรงิ จึงเป็นการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ไม่

จ าเป็นต้องผูกตดิอยู่กบัเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ ซึ่งหมายความว่าสงัคมแห่งสตปัิญญาน่าจะเกดิขึ้นได้

หากการเชื่อมโยงเหล่านี้ เป็นไปอย่างมคีวามเป็นประชาธปิไตย และความรบัผดิชอบ การวจิยัในอนาคตจงึ

สามารถแสวงหาค าตอบให้กับค าถามที่ว่าผลของการใช้สื่อใหม่เหล่านี้  ท าให้ผู้คนเรียนรู้มากขึ้น เกิด

สตปัิญญามากขึน้จรงิหรอืไม่ อย่างไร 

5.4)   ผูว้จิยัสาขาศลิปะการละครและภาพยนตรย์นืยนัว่า การมรีางวลัหม่อมหลวงบุญเหลอื เทพย

สุวรรณอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอนัน้ มสี่วนช่วยในการส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิารณ์ในแต่ละสาขาเป็น

อย่างมาก เนื่องจากเป็นการยนืยนัคุณค่าของงานวจิารณ์ดงันัน้ในภาคต่อไปของการด าเนินการวจิยั น่าจะน า

เรื่องของการใหร้างวลับทวจิารณ์ในการช่วยสง่เสรมิการวจิารณ์ได้ 

5.5)   เนื่องจากธรรมชาตขิองการตดิต่อสือ่สารในโลกเสมอืนจรงินัน้ เป็นธรรมชาตแิบบกลุ่มหรอืฝงู

ชน ซึ่งพรอ้มที่จะใหค้วามร่วมมอื เพกิเฉยหรอืต่อต้านปฏบิตักิารใดๆทีเ่กดิขึน้ในชุมชนนัน้ แนวโน้มของการ

ท างานวชิาการ หรอืงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเผยแพร่ขา่วสารและความรูต้่างๆในอนาคตนัน้จะเปลีย่นจากการ

ม ี“ผู้รู้” เป็นศูนย์กลาง ไปเป็นการใช้พลงัทางปัญญาอนัเกิดจากการร่วมกนัคดิและตดัสนิใจของสมาชกิใน

ชุมชนเสมอืนจรงินัน้ๆ ดงันัน้ ผู้วจิยัอาจจะต้องท าความเข้าใจกบัวธิีการสร้างการมสี่วนร่วมในกลุ่มชุมขน

เสมอืนจรงิในการระดมความคดิ แสวงหา ตรวจสอบ วเิคราะห ์และเผยแพร่ขอ้มลู การท าความเขา้ใจกบักล

ไกลเหล่านี้จะช่วยให้การออกแบบ “ห้องทดลอง” ของแต่ละสาขาเป็นไปได้ในหลายรูปแบบมากกว่าแบบ 

“คลนีิคการวจิารณ์” ในโครงการวจิยัฯทีผ่่านๆมา 

5.6)   เนื่องจากผู้วจิยัสาขาสงัคตีศลิป์ (ดนตรไีทย)พบว่า ผูท้ี่ต้องการจะวจิารณ์ดนตรไีทย ไม่ว่าจะ

ในแง่ใด มกัจะต้องเผชญิกบัปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบความคดิที่ยดึขนบดัง้เดมิ วธิกีารผลติซ ้าวาทกรรม

บางส่วนที่ท าให้ผู้แสดงดนตรไีทยต้องผูกติดคุณค่าของดนตรไีทยกบัความเชื่อทางวฒันธรรม ท าให้การ

วจิารณ์แบบวพิากษ์หรอืประเมนิเกดิขึน้ได้ยากมาก ดงันัน้ ส าหรบัการท าวจิยัในอนาคต ผู้วจิยัสาขาสงัคตี

ศิลป์อาจจะจ าเป็นต้องแสวงหาตัวอย่างที่เกี่ยวกับการวิจารณ์ดนตรแีนวขนบนิยมจากประเทศอื่น แล้ว

ท าการศกึษา เปรยีบเทยีบกบัปรากฏการณ์ในประเทศไทย เพื่อใหผู้ค้นในวงการดนตรไีทย แลเหน็ประโยชน์

ของการวจิารณ์ นอกจากนี้ ผู้วจิยัอาจจะหาช่องทางในการวเิคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทศันคติ
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ทีว่่าดว้ยเรื่องการวจิารณ์ ดว้ยการสงัเกตการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ภายใต้สภาวะการใชน้ามแฝงในโลกเสมอืนจรงิ

ใหม้ากขึน้ 

5.7)   เนื่องจากแนวโน้มของวฒันธรรมของการวจิารณ์แบบมุขปาฐะผ่านโลกเสมอืนจรงิจะได้รบั

ความสนใจและความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ โครงการวจิยัฯในภาคถดัไปจงึควรให้ความส าคญัต่อการวจิยัการ

วจิารณ์ในลกัษณะน้ีใหม้ากขึน้ 

 

รายงานการจดักิจกรรมทางวิชาการของโครงการวิจยัฯ 

โครงการวจิยัฯ ไดจ้ดักจิกรรมทางวชิาการในช่วง 18  เดอืน รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ดงันี้ 

1) ประชุมระดมสมองครัง้ที่ 1 ในหวัข้อ “เมื่อการวจิารณ์เปลี่ยนผ่านจากวฒันธรรมลายลักษณ์ไปสู

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

สรินิธร  ตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ(โปรดดรูายงานสรุปในภาคผนวก)โดยมกีรอบในการประชุมเพื่อหารอืใน

หวัขอ้ทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

 
ข้อท่ี วตัถปุระสงค ์ ตวัอย่างประเดน็ค าถามสืบเน่ือง  อาทิ 
1. ศกึษาความหลากหลายของรปูแบบของ

การวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิ (cyber) 
[อนัน้ีเป็นการศกึษาต่อจากโครงการวจิยั 
“การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของ
สงัคมรร่วมสมยั” ซึง่ศกึษาลายลกัษณ์ไว้
แลว้] 

1.  ปัจจุบนันี้การวจิารณ์มรีูปแบบใดบา้ง  
2.  การเปลีย่นแปลงในแงรู่ปแบบเหล่านี้มผีลอย่างไร 
    -   ต่อการวจิารณ์ศลิปะ 
    -   ต่อผูร้บังานศลิปะ 
    -   ต่อนกัวจิารณ์ 
 

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

 

3. ศกึษาการสง่ผ่านระหว่างการวจิารณ์ลาย
ลกัษณ์ไปสูก่ารวจิารณ์ในวฒันธรรม
เสมอืนจรงิ(และในทางกลบักนั) 

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

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

พนมยงค ์กรุงเทพฯ 

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

โดยร่วมจดักบัการแสดงนิทรรศการผลงานของ อภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกุล ณ Jim Thompson Art 

Center กรุงเทพฯ  (โปรดดใูนรายงานสาขาทศันศลิป์) 

4) เสวนาวิชาการ "งานวิจารณ์บนโลกไซเบอร์: พื้นที่ทางเลือกแห่งการวิจารณ์ละคร" โดยร่วมกับ

เทศกาลละครกรุงเทพ วนัเสาร์ที่ 25  กุมภาพนัธ์  2555 ณ ร้านสงัคมนิยม บางล าภู กรุงเทพฯ  

(โปรดดใูนรายงานสาขาศลิปะการละคร) 

5) เสวนา "มุมมองนักวิจารณ์ละครกับ ๑๐ ปี เทศกาลละครกรุงเทพ"โดยร่วมกับเทศกาลละคร

กรุงเทพฯวนัอาทติยท์ี่ 26 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ สวนสนัตชิยัปราการกรุงเทพฯ  (โปรดดูในรายงาน

สาขาศลิปะการละคร) 

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

 

รายงานกิจกรรมการเผยแพร่โครงการวิจยัฯผ่านการจดัท าเวบ็ไซต์ (website) เฟซบุก๊

(facebook) และ ยูทูป (Youtube)ของโครงการวิจยัฯ 

1) เวบ็ไซต ์www.thaicritic.com 

 โครงการวจิยัฯนี้ มวีตัถุประสงค์ที่จะขยายพื้นที่ของการวจิยัเขา้สู่สื่อต่างๆในโลกเสมอืนจรงิ ดงันัน้ 

การใช้พื้นที่เสมอืนจรงิของโครงการในการเป็นพื้นที่กลางของการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้และแลกเปลี่ยน

ความคดิต่างๆจากผูส้นใจจงึเป็นกจิกรรมหลกัทีเ่พิม่เขา้มานอกเหนือไปจากแนวคดิของการจดัท า”คลนีิกการ

วจิารณ์” ก่อนเริม่โครงการวจิยัฯในภาคนี้  การที่คณะท างานมกีารจดัประชุมค่อนข้างสม ่าเสมอประจ าทุก

เดอืนท าให้ทุกสาขามคีวามตื่นตวัในการแสวงหาขอ้มูล การศกึษาสภาวะต่างๆของ “สื่อใหม่”  (New Media 

ในโลกเสมอืนจรงิ) ตลอดจนการหนัมาทดลองใช้พื้นที่เหล่านี้ในการสร้างชุมชนของผู้มคีวามสนใจในเรื่อง

ของศลิปะและการวจิารณ์ การประชุมคณะท างานช่วยใหโ้ครงการวจิยัฯมองเหน็ทศิทางในการปรบัปรุงแกไ้ข
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หน้าเวบ็ไซต์ thaicritic.com ซึ่งแต่เดิมในโครงการวจิยัฯภาค  1-3 นัน้ ใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงาน

ของโครงการฯทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ป็นหลกั จงึไม่ค่อยมกีารปรบัรูปลกัษณ์และเนื้อหาบ่อยนัก แต่โครงการใน

ภาคที ่3 นี้ คณะท างานเลง็เหน็ความจ าเป็นอย่างยิง่ทีโ่ครงการวจิยัฯควรใชศ้กัยภาพของพืน้ทีเ่สมอืนจรงิใน

การเผยแพร่ เรียนรู้และปฏิบัติการเชิงทดลองในโครงการฯ ดังนัน้ ในช่วงเวลา 18 เดือนที่ผ่านมานัน้ 

โครงการฯได้ให้ความส าคญัต่อศลิปะของการออกแบบพื้นทีห่น้าเวบ็ไซต์ การออกแบบตวัอกัษร การสรา้ง

ความเคลื่อนไหวบนจอภาพดว้ยกระดานข่าวทีเ่คลื่อนได ้การใส่รูปภาพประกอบบทความข่าวสารตลอดจน

การปรบัใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัเผยแพร่คลปิวดีโีอทีม่าจากการเสวนาของโครงการฯ นอกจากนี้ ยงัใหค้วามส าคญั

ต่อการปรบัปรุงด้านเนื้อหา ให้มีบทความใหม่ๆและเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ สรุปสัมมนาวิชาการที่

โครงการฯจดัขึน้ ผลจากการปรบัเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาในหน้าเวบ็ไซต์ thaicritic นี้ ท าให้มจี านวนผูเ้ขา้

ชมเวบ็ไซต์เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากจากทีเ่คยมเีป็นจ านวนเพยีง 2 –10 คนต่อวนัก่อนเริม่โครงการฯในภาค 3 

เป็นจ านวนโดยเฉลีย่วนัละ 57 คนจากช่วง 14 เดอืนทีผ่่านมา โดยมกีารเปิดชมหน้าเวบ็ไซตท์ัง้หมด 10,800 

กว่าครัง้ในช่วงเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา (สถติิจากวนัที่ 10 พ.ค. 2555) และในช่วง วนัที่ 14 ธ.ค. 2554 ถึง

วนัที ่9  เม.ย. 2555 นัน้ มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ของโครงการฯมากถงึ 8,400 กว่าคน  โดยเป็นผูเ้ขา้ชมใหม่มาก

ถึง 77 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยมากค้นพบเว็บไซต์นี้จากการเชื่อมมาทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ของโครงการฯ 

(โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในภาคผนวก จากรายงานเชงิสถติจิาก webmaster ของโครงการวจิยัฯคอืจกัร

นาท นาคทอง) มขีอ้น่าสงัเกตว่า ในเวบ็ไซต์ของโครงการวจิยัฯนัน้ แมจ้ะมผีูเ้ขา้เยีย่มชมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่

ยงัไม่มผีู้เขา้ไปแสดงความคดิเหน็ต่อบทความทัง้หลายเลย ซึ่งเป็นความทา้ทายโครงการวจิยัฯนี้ในอนาคต

ว่าจะแสวงหาวธิสีรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างไร  

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

โครงการวจิยัฯไดเ้ริม่ก่อตัง้หน้าเฟซบุ๊กแบบแฟนเพจตัง้แต่วนัที ่4 ม.ค. 2554 ภายใตช้ื่อของ TRF 

Criticism ในระยะเริม่ตน้มผีูเ้ขา้มาเยีย่มชมไม่เกนิวนัละ 10 คน ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการวจิยัฯในภาคนี้จวบจน

ปัจจุบนั คณะท างานมกีารทดลองปรบัปรุง พฒันาทัง้เนื้อหาและรปูแบบการน าเสนอ มาโดยตลอด ปัจจุบนันี้

หน้าเฟซบุ๊ก เป็นพืน้ทีห่ลกัส าคญัในการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารส าคญัๆทัว่ไปของศลิปะทัง้ 5 สาขา และเป็น

ช่องทางหลกัในการประชาสมัพนัธก์จิกรรมของโครงการฯ นอกจากนี้ยงัท าหน้าทีเ่ผยแพร่หนงัสอืและ

บทความหลากหลายจากหน้าเวบ็ไซต ์thaicritic ดว้ย จงึท าใหอ้ตัราการเขา้ใชห้น้าแฟนเพจนี้เพิม่ขึน้โดย

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

รวมจากวนัที ่23 พ.ค. 2555) โดยสว่นใหญ่จะมอีายุ 18 -34 ปี มขีอ้น่าสงัเกตว่า ผูท้ีเ่ขา้เยีย่มแฟนเพจของ
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โครงการฯ แมจ้ะมจี านวนเพิม่มากขึน้มาก (เป็น 40 เท่าจากเดอืนมกราคม 2554) แต่กไ็ม่นิยมเขยีนแสดง

ความคดิเหน็ใดๆมากนกั ยกเวน้การแสดงปฏกิริยิาดว้ยการกด like หรอืกด share ขอ้มลูใหก้บัการโพสตแ์ต่

ละครัง้ นอกจากนี้ ความนิยมในหน้าแฟนเพจนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัความถีแ่ละลลีาในการเขยีนบนหน้าก าแพง

วอลล์ (wall) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า status รายวนั ใหม้คีวามเคลื่อนไหว มชีวีติชวีา  เป็นทีน่่าสงัเกตว่าทุกครัง้ทีม่ี

การโพสตผ์ลงานทีเ่ป็นบทความวจิารณ์ของอาจารยเ์จตนา นาควชัระ หรอืมกีารโพสตร์ายงานสรุปจากการ

เสวนา ตลอดจนคลปิวดีโีอต่างๆทีเ่ป็นกจิกรรมของโครงการวจิยัฯ กจ็ะมผีูเ้ขา้ชมมากเป็นพเิศษ  

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

 โครงการวจิยัฯเริม่เผยแพร่คลปิวดีโิอกจิกรรมของโครงการผ่านYoutube chanel ในวนัที ่11 ม.ีค. 

2555 จนกระทัง่ปัจจุบนั โดยมคีลปิวดีโีอที่ปรากฏอยู่บน Youtube chanel นี้ ทัง้หมด 7 คลปิ ซึง่มาจากการ

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

ผูใ้ดเขยีนแสดงความคดิเหน็ใดๆ 

 

ข้อสรปุและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการใช้พื้นท่ีเสมือนจริงในการเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ 

การใชส้ือ่เสมอืนจรงิในการประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่กจิกรรม และเนื้อหาวชิาการต่างๆของ

โครงการวจิยัฯนัน้ ท าใหเ้กดิการก่อตวัของชุมชนทีต่ดิตามขา่วสารจากโครงการฯ การมชี่องทาง

ตดิต่อสือ่สารกบัผูท้ีส่นใจในเรื่องชองศลิปะ 5 สาขาและการวจิารณ์นัน้ท าใหก้ารเผยแพร่ผลงานของ

โครงการฯเป็นประโยชน์ในวงกวา้ง โดยไม่มขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลาและสถานที ่ดงันัน้ โครงการวจิยัฯใน

อนาคต ควรจะศกึษาและใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของสือ่เสมอืนจรงิในการสรา้งชุมชนแห่งสติปัญญาให้

มากขึน้ และโครงการวจิยัฯควรพฒันาและปรบัปรุงทกัษะบางประการในการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้เชีย่มชมเวบ็ไซต์

มปีฏสิมัพนัธก์บัโครงการฯ มากขึน้ 

 

--------------------------- 
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นิยามและอภิธานศพัท ์

  โครงการวิจยั  “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

 

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ความหมาย ท่ีมา (อ้างอิง) 

 

Bitnet บิตเน็ต ย่อมาจาก Because it’s Time Network เป็นเครือข่ายที่ เชื่อมเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรมของ

มหาวทิยาลยัและศูนยว์จิยักว่า 2,500 แห่งในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ยุโรป และญี่ปุ่ น เป็นเครอืขา่ย

รุ่นแรกทีม่ขี ึน้ในยุค 80 ปัจจุบนัความนิยมลงดลงจนเกอืบไม่มผีูใ้ช้แลว้ ผูใ้ชบ้ติเน็ตจะรบัส่งไปรษณีย์

อเิลก็ทรอนิกสก์บัผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตไดเ้ช่นเดยีวกบัสมาชกิของออนไลน์เซอรว์สิที่ใหญ่โตกว่า บรกิาร

ส าคญัในบติเน็ตคอื จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และบรกิารจดหมายขา่วซึง่เรยีกว่า LISTSERV 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

47) 

Bittorrent บิตทอรเ์รนต์ เป็นวธิกีารอย่างหนึ่งในการแลกเปลี่ยน หรอืแบ่งปันไฟล์ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต หรอื

เน็ตเวริ์ค ท าให้สามารถ download ไฟล์ที่มขีนาดใหญ่มากๆ ด้วยความเร็วที่สูงมากกว่าปกติ แต่

อย่างไรก็ตาม ถา้เราใชง้านอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงประเภท ADSL กท็ าใหก้าร download ไฟลไ์ด้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ การ download ไฟล์ในรปูแบบ torrent นี้จะใช้เทคนิคในการแบ่งไฟล์ออกเป็น

ไฟลย์่อยๆ และ download มาต่อกนัอกีท ีส าหรบัไฟลท์ี่มกีารแบ่งปันมากไดแ้ก่ MP3, video, PDF, 

โปรแกรมไฟลแ์ละไฟลร์ปูภาพประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

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

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

bittorrent 

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

ของผูค้นเหมอืนเวบ็ไซต์เครอืขา่ยสงัคม แต่มคีวามแตกต่างกนัตรงทีบ่ลอ็กจะมลีกัษณะเหมอืนบ้าน

ทีเ่ปิดใหค้นอื่นๆ เขา้มาเยีย่มชมมากกว่าทีจ่ะเหมอืนสโมสร บลอ็กมแีนวโน้มทีจ่ะตอ้งการสื่อสารกบั

มวลชนมากกว่าเวบ็ไซต์เครอืขา่ยสงัคมที่ตอ้งการสื่อสารกนัเฉพาะในกลุ่มคนรูจ้กั (แต่ดว้ยสาเหตุนี้

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

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

ใกล้ชิดกับตนมากกว่าบล็อก) จะเน้นการเขียนบทความยาวๆ ที่ต้องใช้เวลาอ่าน หรอืบอกเล่า

เรื่องราวเฉพาะตวัทีต่อ้งการใหม้วลชนไดร้บัรู ้ 

 บลอ็กในไทยจะแตกต่างจากบลอ็กต่างประเทศตรงที ่บลอ็กในไทยจะอยู่กนัเป็นชุมชน มี

การไปมาหาสู่ระหว่างบลอ็ก เป็น “โลกเสมอืน” เลก็ๆ ที ่“ชาวบา้นบลอ็ก” จะรูส้กึเป็นกนัเองมากกว่า

การสรา้งบลอ็กในต่างประเทศทีค่่อนขา้งจะอา้งวา้งเดยีวดายเนื่องจากไม่รูจ้กักนัและสื่อสารกนัคนละ

ภาษา 

criticism การวิจารณ์ การแสดงความตดิเห็นเกี่ยวกบังานศลิปะ  บรบิทของศิลปกรรม และ/หรอืปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสรา้งความเขา้ใจในความหมายและความส านึกในคุณค่าของตวังาน  ตลอดจนศลิปะโดยทัว่ไป  

นอกจากนี้ ยงัอาจรวมถงึการแสดงทศันะที่เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างศลิปะกบัชวีติและสงัคมอกี

ดว้ย 

อาจารยเ์จตนา นาควชัระ 

CRM การบริหารลูกค้า

สมัพนัธ์ 

เครื่องมอืการสรา้งเครอืขา่ยสงัคมแบบทางเดยีวที่อนุญาตใหพ้นักงานขายเขา้ดู “ขอ้มลูส่วนตวั” ของ

ลูกค้า รวบรวมข้อมูลการขาย ติดตามสมรรถภาพ สื่อสารกบัผู้ติดต่อ และแบ่งปันข้อมูลภายใน

บรษิทักบัผูจ้ดัการฝ่ายขายและสมาชกิคนอื่นๆ ในทมีขายอกีดว้ย 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 158) 

 CSR บรรษทับริบาล ย่อมาจาก Corporate Social Responsibility หมายถงึการด าเนินกจิการภายในและภายนอกองคก์ร

ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมทัง้ในระดบัใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรพัยากรที่มอียู่ในองค์กรหรอื

ทรพัยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัทีจ่ะท าใหอ้ยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข 

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

post_20.html 

Cyber- ไซเบอร ์ ค าน าหน้าที่ใช้บ่งบอกลกัษณะบางอย่างทีเ่กดิมาจากอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น Cyberpunk คอืดนตรพีัง๊ก์

ที่เล่นด้วยเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกส์, Cybersex คอื กจิกรรมทางเพศที่เกิดขึน้ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ซึ่งไม่ได้มีการแตะเนื้อต้องตัวกัน และสตีฟ ออสติน (มนุษย์ราคา 6 ล้านเหรียญ) คอื Cyborg ที่

หมายถงึอวยัวะอเิลก็ทรอนิกส์ 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

101) 

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

 

กระบวนการจารกึ หรอื ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ความรู้ ความรู้สกึ ความคิดเห็น ตลอดจน

ความคดิเชงิวจิารณ์ ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรอืเป็นเสยีง 

ภาพเคลื่อนไหวหรอืภาพนิ่ง โดยใช้เครื่องมือต่างๆที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีในอินเทอร์เน็ต ซึ่ง

สามารถท าใหก้ารถ่ายทอดความคดิของผูส้่งสารมรีูปแบบและลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างหลากหลาย

ในโลกทีป่รากฏผ่านจอคอมพวิเตอร์ 

อาจารยป์ารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ 

e-book  

[หรอื ebook] 

 อีบุก๊ ย่อมาจากค าว่า  electronic book  ค านี้ตรงกับศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า  หนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส์ หมายถงึสิง่พมิพซ์ึง่เกบ็อยู่ในรปูแบบทีอุ่ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถน าไปใชง้านได้

ประโยชน์ของหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์คอืผูใ้ช้จะเขา้ไปอ่านได้โดยไม่ต้องเดนิทางไปหอ้งสมุดหรอืซื้อ

หนังสอืจากรา้น ในบางกรณีการอ่านอบีุ๊กอาจต้องเสยีค่าใช้จ่าย ปัจจุบนัมกีารน าสิง่พมิพ์ต่าง ๆ ไป

เผยแพร่ในแบบอบีุ๊กมากขึน้ ทัง้ยงัมกีารผลติอบีุ๊กโดยตรง โดยไม่เคยมฉีบบัพมิพม์าก่อน 

 

บทวทิยุรายการ "รู ้รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

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

น. 

Internet users in 

China 

ผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตในจีน จีน มีผู้ ใช้ อิ น เท อร์ เน็ ต ป ระมาณ  384 ล้ าน คน  (ข้ อมู ล วันที่  24 กุ มภ าพัน ธ์  2553 จาก 

http://news.sanook.com/)  ซึง่เป็นจ านวนทีเ่ป็นอนัดบัสองรองจากสหรฐัอเมรกิา แต่เสรภีาพในการ

ใช้อนิเทอร์เน็ตของจนีอาจมไีม่มากนัก เพราะรฐับาลจนีปิดกัน้การเขา้ถงึเวบ็ไซต์บางเวบ็ไซต์ โดย

อา้งว่าปิดกัน้เวบ็ไซต์ลามกและเวบ็ไซต์ที่ไม่เหมาะสมส าหรบัเยาวชน แต่ก็มผีูม้องว่าเป็นการปิดกัน้

สื่อทีม่คีวามคดิเหน็ไม่ตรงกบัรฐับาลทีผ่่านมารฐับาลจนีมคีวามเขม้งวดในการปิดกัน้เวบ็ไซต์มาก จน

บางเวบ็ไซต์ที่เราอาจเหน็ว่าเป็นเวบ็ไซต์ธรรมดาอย่างกูเกลิ กโ็ดนปิดกัน้ไปด้วย เพราะอาจจะเป็น

ทางเขา้ที่น าไปสู่เวบ็ไซต์ทีไ่ม่เหมาะสมได้ ท าใหกู้เกลิไม่พอใจและประกาศจะปิดบรกิารกูเกิลจนีไป

เลย 

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

Exclusiveness สงวนสิทธ์ิเฉพาะ การใช้งานที่สงวนสิทธิเ์ฉพาะกลุ่ม อย่างเช่นในกรณีเฟซบุ๊ก ในตอนแรก เฟซบุ๊กมีใช้เฉพาะใน

มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์เท่านัน้ ต่อมาก็แพร่ไปยงัมหาวทิยาลยัชัน้น าแลว้กแ็พร่หลายอย่างรวดเรว็ไป

ยงัมหาวทิยาลยัอื่นๆ และในทีสุ่ดกแ็พร่สู่สาธารณะ 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 55) 

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

Network ซึ่งสงัคมออนไลน์นี้เป็นสงัคมที่รวมกลุ่มคนที่มคีวามชอบความสนใจในสิง่เดียวกนัเข้าไว้

ด้วยกนั ทัง้กลุ่มที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกนัหรอือยู่คนละเวบ็ไซต์.. แต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถ

สื่อสาร ส่งต่อหรอืแบ่งปันให้กนัได้ จากจุดเริม่ต้นที่คนหนึ่งคนส่งหาเพื่อนอีกคนแล้วมกีารส่งต่อ

กระจายกนัออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นเครอืข่ายสงัคมขนาดใหญ่โดยที่คนในสงัคมจะคอยอปัเดต

แบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกนัและกนัจนท าใหส้งัคมออนไลน์เป็นเครอืข่ายที่กวา้งขวาง และเขม้แขง็

มาก 

เฟซบุ๊กกเ็ป็นสงัคมออนไลน์แห่งหนึ่งที่มคีนใช้งานมากที่สุดเวบ็ไซต์หนึ่งของโลก ในการ

สมคัรเขา้ใชง้านกส็ามารถท าไดอ้ย่างง่ายเพราะใครๆ กส็ามารถจะลงทะเบยีนเขา้ใชง้าน เฟซบุ๊กและ

ใช้งานโตต้อบกบักลุ่มคนในสงัคมออนไลน์ที่พวกเขารูจ้กัได้ ภายในเวบ็ไซต์เฟซบุ๊กได้ถูกออกแบบ

มาใหง้่ายต่อการใช้งานประโยชน์ของเฟซบุ๊ก อย่างแรกคอืเฟซบุ๊กจะเป็นแหล่งรวมกลุ่มเพื่อนของ

เรา และเพื่อนของเพื่อนนัน่จะท าใหเ้ราไดรู้จ้กักบัเพื่อนใหม่ๆและอาจจะไดพ้บกบัเพื่อนเก่าสมยัเรยีน 

เพื่อนที่ท างาน เพื่อนมหาลยัใช้เฟซบุ๊กในการติดตามอ่านข่าวสารของบุคคลที่เราสนใจ หรอืดารา 

นักร้องคนดังที่เราชื่นชอบ ซึ่งนิยมอัปเดตความเป็นไปผ่านทางเฟซบุ๊กนอกจากนี้ยงัสามารถ

น าไปใช้งานดา้นการเรยีนการสอน การศกึษารวมถงึสามารถใชง้านในทางธุรกจิการคา้ อย่าง eBay 

Auction ซึง่เป็นแอปพลเิคชัน่หนึ่งที่ใชบ้รกิารบนเฟซบุ๊ก หรอืจะใชก้ารโฆษณาประชาสัมพนัธส์นิคา้ 

ใหก้บัองคก์ร หรอืบรษิทั 

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

Facebook friend 

list 

รายช่ือเพื่อนในเฟซบุก๊ เป็นการจดักลุ่มผูต้ิดต่อในระบบเครอืข่ายทางสงัคมและปฏบิตักิบัแต่ละกลุ่มในแบบที่แตกต่าง ซึ่ง

สามารถสรา้งการดูข้อมูลส่วนตวัเฉพาะส าหรบักลุ่มเพื่อนแต่ละกลุ่ม โดยใช้รายชื่อ (Friend List) 

ในเฟซบุ๊ก รายชื่อเพื่อนช่วยใหคุ้ณจดัโครงสรา้งและจดัความสมัพนัใน 3 วธี ีวธิแีรก ใหบ้รบิทว่า คุณ

รูจ้กัแต่ละคนได้อย่างไร วธินีี้เป็นประโยชน์ส าหรบัความสมัพนัธ์แบบผวิเผนิเพราะจะเป็นการเตอืน

ว่า คุณพบคนเหล่านี้อย่างไร วธิีที่ 2 รายชื่อเพื่อนท าให้คุณสามารถก าหนดข้อมูลที่คุณต้องการ

แบ่งปัน กบัเพื่อนในแต่ละกลุ่ม ดงันัน้คุณอาจจะอยากแบ่งปันประวัตกิารท างาน บลอ็กที่โพสต์ แต่

สงวนภาพงานเลี้ยงสละโสด เป็นต้น วิธีที่ 3 คุณสามารถใช้รายชื่อเพื่อนเป็นรายชื่อส าหรบัส่ง

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 156, 329) 
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เฟซบุ๊กแมสเสจ หรอืเชญิเพื่อนทัง้หมดมาร่วมกจิกรรมทีเ่ชญิผ่าน   เฟซบุ๊ก 

face recognition เทคโนโลยีการจดจ า

ใบหน้า 

เทคโนโลยกีารจดจ าใบหน้า สามารถน ามาใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้แทนคยี์การ์ดในการเปิดปิด

ประตู หรอืใช้แทนการกรอกรหสัผ่านเข้าเว็บไซต์หรอืคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันข้อมูลรัว่ไหล ใน

คอมพวิเตอร์อาจจะใช้ผ่านอุปกรณ์อย่างเว็บแคม (Webcam) ที่ปัจจุบนัมตีิดมากบั         โน้ตบุ๊ก

แทบทุกรุ่นกไ็ด ้

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

gateway เกตเวย ์ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกนัระหว่างเครอืข่ายต่างชนิดกนัหรอืเครอืข่าย LAN กบัระบบที่ใหญ่กว่า 

เช่น เครื่องเมนเฟรมหรอืเครอืขา่ยแพคเกตสวติชงิที่ใหญ่โต มกัท างานได้ชา้กว่าบรดิจห์รอืเราเตอร ์

ตามปกตเิกตเวย์จะมโีปรเซสเซอร์และหน่วยความจ าของตวัเอง รวมทัง้ยงัท าการแปลงโปรโตคอล 

การแปลงโปรโตคอลนี้ท าใหเ้กตเวยเ์ชื่อมต่อเครอืขา่ยทีต่่างกนัโดยสิน้เชงิ 2 เครอืขา่ยดว้ยกนั ขอ้มลู

จะมกีารแปลงและเปลีย่นแบบก่อนทีจ่ะส่งต่อไปใหอ้กีเครอืขา่ย 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

176) 

geo-tagging การระบุพิกัด GPSใน

ภาพถ่าย 

ตวัอย่างเช่น เราถ่ายภาพองค์พระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมมา อพัโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์ที่มีบรกิาร 

Geo-tagging เช่น google maps หรอื twitter แล้วติด tag ว่าภาพนี้อยู่ที่นครปฐม (ใส่พิกดั GPS) 

ขอ้มลูนี้กจ็ะเขา้ไปรวมอยู่ในแผนทีโ่ลกที่อยู่ในอนิเทอรเ์น็ต มปีระโยชน์ในการคน้หาต าแหน่งสถานที่

ต่างๆ 

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

Google  กเูกิล หมายถึงเว็บไซต์ซึ่งบริษัทอเมรกิันที่ชื่อว่า Google เป็นผู้ให้บรกิารสบืค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 
เวบ็ไซต์นี้เกดิจากการคดิวธิกีารคน้หาขอ้มูลที่ต้องการจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ใน อนิเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด (อ่านว่า สะ -แตน-ฝอด) ๒ คน ชื่อ Larry Page 
(อ่านว่า แลร์-รี่ เพ้จ/เผจ) และ Sergey Brin (อ่านว่า เซอร์-จี้ บริน)  ใน พ.ศ.๒๕๔๑  และเริ่ม
ใหบ้รกิารใน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
          ค าว่า Google ซึ่งเป็นชื่อเว็บไซต์นี้  ดัดแปลงมาจากค าว่า  Googol ซึ่งเป็นศัพท์ทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง จ านวนที่แทนด้วยเลขหนึ่งตามด้วยศูนย์ ๑๐๐ ตวัใช้เพื่อสื่อความหมายถึง
การจดัระเบยีบและคน้หาขอ้มลูจ านวนมหาศาลซึง่ดูเหมอืนจะไม่มทีีส่ ิน้สุดในอนิเทอรเ์น็ต 
          ในปัจจุบนักูเกลิมแีม่ข่ายอยู่ทัว่โลก  และมผีูใ้ช้บรกิารสบืคน้วนัละมากกว่าหนึ่งพนัลา้นครัง้ 
การคน้หาขอ้มูลต้องเขา้ไปที่เวบ็ไซต์ของกูเกลิแล้วพมิพ์ค าที่ต้องการคน้   ค าที่พมิพ์อาจจะเป็นชื่อ 
วล ีหรอืค าส าคญัก็ได้ เมื่อพมิพ์แล้วบนหน้าจอก็จะปรากฏเป็นรายการที่ต้องการ เมื่อผูค้น้กดเมาส์

บทวทิยุรายการ "รู ้รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

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

น. 
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ขณะทีต่วัชีอ้ยู่ตรงค าทีต่อ้งการ ขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ วล ีหรอืค าทีผู่ใ้ชต้อ้งการกจ็ะปรากฏใหอ้่านได้ 
Google Buzz กเูกิลบซั เป็นบรกิารใหม่ด้านสงัคมส าหรบัผูใ้ช้จีเมล (ซึ่งมผีู้ใช้ประมาณ 176 ล้านคนทัว่โลก ขณะที่     เฟ

ซบุ๊กม ี500 ล้านคน) ผูใ้ช้กูเกลิบซัสามารถโอนข้อมูลรายชื่อผูต้ดิต่อในจเีมลมาที่เครอืข่ายสงัคมได้

และสามารถโพสต์สถานะล่าสุด แสดงรูป และลงิก์ (คล้ายเฟซบุ๊ก) แต่ว่ามรีูปแบบการติดตามทาง

เดยีว (คลา้ยทวติเตอร)์ 

            กูเกลิบซัเป็นเทคโนโลยทีีย่งัใหม่แต่กม็ศีกัยภาพ กูเกลิมพีนักงานทีฉ่ลาด มทีรพัยากร และ

มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้จ านวนมากและมีช่องทางที่จะเข้าถึงผู้ใช้เป็นพันล้านคนผ่านเว็บไซต์และ

แอปพลเิคชัน่ของตวัเอง บซัมโีอกาสใหญ่ๆ 3 ประการ ประการแรก กูเกลิสามารถใชร้ายชื่อผูต้ดิต่อ

จากอีเมลเป็นดัง่ข้อมูลที่แฝงอยู่ในกราฟสงัคม (implicit social graph) ที่มีความถูกต้องและเป็น

ปัจจุบนัมากกว่า ในขณะที่กราฟสงัคมของเฟซบุ๊ก/ทวติเตอร์/ลงิก์อนิ ต้องชดัเจน ประการที่สอง กู

เกิลสามารถใช้ประสบการณ์ทางสังคมข้ามไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน่มากมายอย่าง โมบาย 

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

เครอืขา่ยสงัคมอื่นๆ ก็ยงัไม่เสถยีร ประการทีส่าม กูเกลิสามารถสรา้งข่ายการสื่อสารจากการรวมตวั

กันของเสียง (voice) การสนทนา (chat) อีเมล (email) การอัปเดตสถานะ (status update) และ

เอกสาร (document) หรอืตาราง (spreadsheet) ไดอ้กีดว้ย 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 56) 

GPRS จีพีอารเ์อส ย่อมาจาก General Packet Radio Service การเพิม่มาตราฐานระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ GSM ให้มี

ความสามารถส่งข้อมูลผ่านดาต้าแพคเกตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การดูขอ้มูลอินเทอร์เน็ต และการ

รบัส่งอเีมล เป็นตน้ 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

180) 

Home page โฮมเพจ เว็บเพจหน้าแรก การเริม่ต้นหน้าแรกบน Internet WWW โฮมเพจอาจจะเกี่ยวข้องกบับุคคลเดียว 

หวัขอ้เฉพาะ หรอืร่วมกนัและยงัเป็นจุดที่วิง่ไปยงัหน้าอื่นๆ หรอืทรพัยากรอื่นๆ ในระบบได้อย่าง

สะดวกสบาย 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

194) 

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

และเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์อื่นๆ เมื่อคุณเข้าไปยังเอกสาร HTML บนอินเทอร์เน็ต WWW 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

196) 
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browser คุณจะเหน็ตวัหนังสอื ภาพกราฟิกและส่วนเชื่อมโยงไปยงัเอกสารอื่นๆ รวมอยู่ดว้ยกนั เมื่อ

คุณคลกิที่ตวัเชื่อม เอกสารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเชื่อมโยงนัน้จะเปิดขึน้มาอตัโนมตั ิโดยไม่สนใจ

ว่าเอกสารนัน้จะอยู่ที่ใด ตามปกติคุณจะไม่เห็นส่วนประกอบต่างๆ ของ HTML เมื่อคุณดูเอกสาร 

แม้ว่าเบราเซอร์ (browser) ตวันัน้จะมภีาวะพเิศษที่แสดงทัง้ตวัหนังสอืและ HTML ในเอกสารนัน้ก็

ตาม เอกสารไฮเปอรเ์ทก็ซ์มกัจะเป็นชื่อแฟ้มทีม่นีามสกุล .HTML 

http เอชทีทีพ ี ย่ อมาจาก  hypertext transfer protocol โปรโตคอลที่ ใช้ จัดการเชื่ อมโยงระหว่ างเอกสาร

ไฮเปอรเ์ทก็ซ์ฉบบัหนึ่งกบัฉบบัอื่น http เป็นกลไกของ WWW ซึง่ใช้เปิดเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเมื่อคุณ

คลกิตวัเชื่อมโยงในไฮเปอรเ์ทก็ซ์ โดยไม่สนใจว่าเอกสารนัน้อยู่ทีใ่ด 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

196) 

hyperlink ไฮเปอรลิ์งก ์ การเชื่อมต่อกบัเอกสารอื่นๆ ผ่านทางภาพ ปุ่ม หรอืขอ้ความอื่นๆ ซึง่เชื่อมโยงถงึกนัได้ พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

197) 

hypertext ไฮเปอรเ์ทก็ซ์ การแสดงผลและการดึงขอ้มูลที่ผู้ใช้น ามาได้โดยไม่ต้องเรยีงตามล าดบั และไม่ต้องสนใจว่าเดิมจะ

จัดเรียงมาอย่างไร ไฮเปอร์เท็กซ์ประกอบไปด้วย ข้อความ กราฟ วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว 

ไฮเปอร์เทก็ซ์ได้รบัการออกแบบขึน้มาท าใหค้อมพวิเตอร์ไม่ต้องโต้ตอบกลบัมาแบบเรยีงล าดบั ซึ่ง

เป็นแบบทีม่นุษยค์ดิและใชข้อ้มลูจรงิๆ แทนทีจ่ะเป็นแบบภาพยนตร ์หนังสอื และค าพดู 

           ในระบบไฮเปอร์เทก็ซ์ คุณจะดูขอ้มูลได้อย่างคล่องตวั โดยเลอืกตามเสน้ทางใหม่ทุกครัง้ที่

คุณเข้าไปใช้งาน เมื่อคลกิค าที่เน้นไว้จะมกีารเชื่อมโยงไปยงัเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์อีกฉบบัหนึ่งที่

อาจจะอยู่บนเครื่องเดียวกนัหรอืต่างเครื่องที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ได้ขึ้นอยู่กบัผูส้ร้ างเอกสารว่าจะ

สรา้งขึน้มาอย่างไร 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

198) 

 

Internet อินเทอรเ์น็ต ย่อมาจาก internetwork การเชื่อมต่อเครอืข่าย ตัง้แต่ 2 เครือข่ายเข้าด้วยกัน ชุดของเครอืข่าย

คอมพวิเตอรท์ีม่าจากเครอืขา่ยเลก็ๆ มากมายต่อเขา้ดว้ยกนั โดยใชโ้ปรโตคอลทีต่่างกนั 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

214) 

LISTSERV ลิสต์เซิรฟ์ เป็นระบบบริการจดหมายข่าวที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายบิตเน็ต การสมัครเป็นสมาชิกใช้การส่ง พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 
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ขอ้ความบอกรบัเป็นสมาชกิไปทางอเีมล 242) 

Metcalfe’s Law กฎของเมท็คาลฟ์ ให้ค าอธบิายเกี่ยวกบัอ านาจและมูลค่าของกราฟสงัคมออนไลน์ ซึ่งในตอนแรกใช้อธบิายเครอืข่าย

การสื่อสารโทรคมนาคม ค าอธิบายนี้บ่งชี้ว่า มูลค่าของเครอืข่ายเพิ่มขึ้นทวคีูณตามจ านวนของ

สมาชกิ นัน่คอื เมื่อมสีมาชิกจ านวน ”n” คน จ านวนเครอืข่ายที่เกิดขึ้นคอื n2การเชื่อมโยงระหว่าง

กลุ่ม n2 นี้จะสร้างเศรษฐกิจทางสังคมของความไว้วางใจระหว่างกัน การช่วยเหลือ และการ

สนับสนุน เวลาผ่านไปเมื่อได้สมาชิกใหม่ มูลค่าของเครอืข่ายของแต่ละคนจะเพิ่มขึ้นเหมอืนกับ

มลูค่าของเศรษฐกจิทางสงัคมโดยรวม 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 177) 

News feed นิวสฟี์ดหรือข่าวใหม่ เป็นการกระจายขา่วล่าสุด เช่น มรีปูใหม่ ลงิก์ทีโ่พสต์ การถูกใจ การแสดงความคดิเหน็และการตอบ

รบัเขา้ร่วมกจิกรรม (even RSVPs) ขา่วใหม่ของแต่ละคนจะปรากฏทีห่น้าขอ้มลูสว่นตวัและสรุปขา่ว

ใหม่ของเพื่อนๆ จะปรากฏในหน้าแรกเมื่อคุณเขา้สู่ระบบในเฟซบุ๊ก 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 56) 

online  ออนไลน์ เป็นค าทีย่มืมาจากค าภาษาองักฤษ onlineภาษาองักฤษใชเ้ป็นค าขยายแต่ภาษาไทยใชเ้ป็นค าขยาย

หรอืค ากรยิากไ็ด ้เมื่อใช้เป็นค ากรยิา หมายถงึ เชื่อมคอมพวิเตอร์หรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์อื่นกบั

เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เช่น ตอนนี้คุณออนไลน์อยู่หรอืเปล่า จะส่งไฟล์เอกสารไปให้ เมื่อใช้เป็นค า

ขยายนาม หมายถึง ที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต เช่น  เด็กบางคนติดเกมออนไลน์มากจนไม่ท า

การบ้าน หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มรีะบบออนไลน์เราจงึสามารถคน้ขอ้มลูได ้ไม่ว่าจะอยู่ 

ณ ที่ใด สมยันี้ หน่วยงานต่าง ๆ ใช้วธิอีอนไลน์ ท าใหบ้รกิารประชาชนได้สะดวกและรวดเรว็มาก

ขึน้ ค าว่า ออนไลน์ อาจใช้เป็นค าขยายกรยิาก็ได้  เช่น  หนังสอืพมิพ์ส่วนใหญ่อ่านออนไลน์ได้เรว็

ทนัใจ เพลงสมยันี้ฟังออนไลน์ได้ฟรีๆ   แต่ถ้าจะดาวน์โหลดอาจต้องจ่ายเงนิ ค าว่า ออนไลน์ เมื่อใช้

เป็นค านาม หมายถึง สภาวะที่มีการเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง 

หรอืระหว่างคอมพวิเตอร์กบัเครื่องมอือื่น ๆ เช่น ปัจจุบนันี้เราสามารถดูรายการโทรทศัน์ทุกช่องใน

แบบออนไลน์ได ้

บทวทิยุรายการ "รู ้รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

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

น. 

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

เกีย่วกบับรษิทัและการสื่อสารของบรษิทัอย่างชดัเจน 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 358) 
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ใจ 

oral culture วฒันธรรมมุขปาฐะ 

 

กระบวนการจารกึ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจน

ความคดิเชงิวจิารณ์ ไปจนถงึการสงัเคราะหค์วามคดิต่างๆ ดว้ยการพดู  

อาจารยป์ารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ 

platform แพลตฟอรม์ ฮารด์แวร์ทีม่รีะบบปฏบิตักิารอยู่ หรอืระบบปฏบิตักิารทีม่ซีอฟต์แวรอ์ยู่ เช่น โปรเซสเซอร ์X86 ของ

อนิเทลประกอบเป็นแพลตฟอร์มซึง่มรีะบบปฏบิตักิารตดิตามมาดว้ย ดอส/วนิโดวส์เป็นแพลตฟอร์ม

ทีม่ซีอฟต์แวรร์ะบบงานมาดว้ย 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

344 ) 

prosumer 

 

การ มี ส่ วน ร่วมขอ ง

ลูกค้าในการผลิต 

เป็นศพัทท์ี่เขยีนขึน้ครัง้แรกในหนังสอื “The third wave” ปี 1979 ของ Alvin Toffler กล่าวถงึการมี

ส่วนร่วมของลูกคา้ในการผลติ เช่น ช่วยออกแบบผลติภณัฑ์ รสชาต ิหรอือาจจะเป็นการ “ร่วมผลติ” 

เช่น ท าอลับัม้เพลงของตนเอง ท าภาพยนตรไ์วดู้เอง เป็นตน้ 

 ในปัจจุบนั Prosumer ที่มีเช่น การที่นักเขยีนโพสต์ปกหนังสือหลายๆ แบบในบล็อก

หรอืเว็บไซต์ของตนแล้วให้นักอ่านช่วยเลือกปก ให้นักอ่านมสี่วนร่วมแต่งนิยายเช่นออกแบบตัว

ละครหรอืช่วยคดิว่าเหตุการณ์ควรจะเป็นไปอย่างไร หรอืรายการ Reality Show ต่างๆ ทีผู่ช้มมสี่วน

ก าหนดความเป็นไปของรายการได ้เป็นตน้ 

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

protocol โปรโตคอล ระเบยีบพธิกีาร ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการรบัส่งขอ้มูลระหว่างกนั โดยทัง้ตวัรบัและตวัส่งต้องเขา้ใจ

กนั และใชม้าตราฐานโปรโตคอลเดยีวกนั ชุดมาตราฐานทีก่ าหนดขึน้มาเพื่อท าใหต้ดิต่อสื่อสาร หรอื

โอนย้ายแฟ้มกนัได้ระหว่างเครื่องคอมพวิเตอร์ 2 เครื่อง เกดิเมื่อมกีารรบัส่งข้อมูลขึน้ ในเรื่องการ

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

ขอ้มลูในหน่วยบติ บติหยุดมหีรอืไม่ สื่อสารสองทาง (duplex) แบบใด     เป็นตน้ หากไม่มขีอ้ตกลง

เช่นนี้แลว้ คอมพวิเตอร ์2 เครื่องอาจจะคุยกนัไม่ได้ 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

362) 

Quick Time ควิกไทม ์ มาตราฐานที่ใช้ในเครื่องแมคอนิทอช เพื่อเก็บและแสดงภาพดจิติอลบนคอมพวิเตอร ์นอกจากนี้ยงั

เก็บเสยีงที่ตรงกบัภาพได้ด้วย ใช้หน่วยความจ าและที่ว่างบนฮาร์ดดสิก์มากมาย จนคุณดูเรื่องย่อ

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

370) 
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ของภาพยนตรไ์ดบ้นจอคอมพวิเตอรข์องคุณภายในเวลา 5 วนิาท ี

           เครื่องแมคอนิทอชที่ใช้ควรมโีปรเซสเซอร์ 68020 ขึน้ไป Quick Time นี้ใชว้ธิกีารย่อขนาด

ภาพแบบ JPEG ทีม่มีาดว้ยเพื่อประหยดัพืน้ทีเ่กบ็ภาพนิ่งในแบบ PICT 

RealPlayer รีลเพลเยอร ์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรบัดูหนัง ฟังเพลง มลัตมิเีดยีต่างๆ จากการแพร่ภาพทางเวบ็ไซต์ต่างๆ ที่มี

นามสกุลเป็น .ram ถ้าคอมพวิเตอร์ของใครยงัไม่ม ีRealPlayer ก็ใหจ้ดัหามาติดตัง้ไวใ้ห้เรยีบรอ้ย

เสยีก่อน แต่ส่วนใหญ่ทางเวบ็ไซต์นัน้ไดจ้ดัเตรยีมลงิก์ส าหรบัดาวน์โหลดไวใ้หแ้ลว้ 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

376) 

SEO เอสอีโอ เป็นการจดัท า ปรบัปรุง หรอืปรบัแต่งหน้าเวบ็ไซต์เพื่อใหต้ดิอนัดบัต้น ๆ ในหน้าผลการคน้หาของ

เสริช์เอนจนิ 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 171,356) 

Social CRM ก า ร บ ริ ห า ร ลู ก ค้ า

สมัพนัธ์ทางสงัคม 

การค้นหาตัวแปรและพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากการเข้ามามีส่วนร่วมทางด้าน 

ผลิตภัณฑ์ บริการ เครื่องมือ และประสบการณ์ โดย Social CRM จะหาช่องทางที่ลูกค้าใช้

ติดต่อสื่อสารกัน ติดตามดูการติดต่อสื่อสาร ระบุกลุ่มลูกค้าที่สื่อสารกัน และเก็บข้อมูลจากการ

สนทนาเหล่านัน้ 

 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 158) 

Social Network 

Platforms 

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ข อ ง

เครือข่ายสงัคม 

การสรา้งแอปพลเิคชัน่ใหม่ เพื่อขยายความสามารถของเฟซบุ๊กซึ่งจะใหข้อ้มลูและเครื่องมอื รวมถงึ

ยงัสามารถคดักรองพืน้ที่ใหก้บัผูพ้ฒันา ซึ่งสามารถเหน็ปรากฏการณ์คล้ายๆ กนัในช่วงยุคซพี ีเมื่อ

ไมโครซอฟต์เปิดตัวแพลตฟอร์มของวินโดวส์เพื่อท าให้ผู้พ ัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ อย่าง อโดบ ี

(Adobe) โลตัส (Lotus) และเฟรมเทคโนโลยี (Frame Technology) สามารถสร้างแอปพลิเคชัน่

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

ขึน้มาเป็นตน้ 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 60) 

Social Media  ส่ือสงัคม หรอือาจเรยีกไดว้่า Social Network หรอืเวบ็ไซต์ “เครอืข่ายสงัคม” เป็นประเภทหนึ่งของเวบ็ไซต์ที่

ได้รบัความนิยมในปัจจุบัน เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้คนเข้าไปสมคัรสมาชิกและ “add friends” กนัเป็น

คุณจกัรนาท  นาคทอง 

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

คลปิเสยีง บทความ ฯลฯ มาใส่ใน profile ของแต่ละคนเพื่อแสดงถงึเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละ

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

ทราบว่าขณะนี้สมาชกิเวบ็ไซต์คนนี้ก าลงัคดิหรอืท าอะไรอยู่  มลีกัษณะคล้าย “สโมสร” ที่ผูค้นแวะ

เวยีนมาพูดคุยสงัสรรค์เรื่องราวต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และสามารถตดิขอ้ความทิ้งไวเ้พื่อให้คนอื่นๆ 

ได้เขา้มาอ่านและแสดงความคดิเหน็ในภายหลงั เวบ็ไซต์ประเภทนี้ที่ได้รบัความนิยมอย่างสูงจาก

ชาวไทยคอื facebook 

The flattening 

effect 

ผลของการท าให้

ระดบัชัน้ของอ านาจ

น้อยลง 

การท าให้โครงสร้างล าดบัชัน้ของคนในสงัคมลดลง โดยอินเตอร์เน็ตท าให้การมสีทิธิใ์นข้อมูลเท่า

เทียมกัน เช่นในกรณีพนักงานที่ใช้เครอืข่ายสงัคมอาจจะละเลยโครงสร้างสายบังคบับัญชาของ

องค์กรและขอบเขตต่างๆ แล้วติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการอาวุธโสหรือเพื่อนร่วมงานต่างฝ่าย 

หน่วยงานอื่นๆ และพื้นทีอ่ื่นๆ เหมอืนกบัที่ผูส้รา้งบลอ็กใหส้ทิธทิี่เท่าเทยีมกนักบัคนในอนิเทอรเ์น็ต

ในการโพสต์ลงิก์หรอืแสดงความคดิเหน็ต่างๆ 

ยุคแห่งเฟซบุค (หน้า 116)                                                                                                         

 

The reciprocity 

ring 

วงแหวนแห่งการ

แลกเปล่ียน 

การสรา้งเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมที่ใช้สายสมัพนัธ์ที่สรา้งขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิ และเชื่อมเข้า

กบัระบบที่สามารถเรยีกใช้ในเวลาที่ต้องการ และขยายความเชื่อเรื่องวงแหวนแห่งการแลกเปลี่ยน

ขา้มเวลา พืน้ที ่และเครอืขา่ย และสามารถสรา้งตน้ทุนทางสงัคมทีม่หาศาลใหก้บัสมาชกิ     

ยุคแห่งเฟซบุ๊ก (อ่านเพิม่เตมิ หน้า 118-123)                                                                                                         

 

Twitter ทวิตเตอร ์  เป็นเวบ็ไซต์ของบรษิทัอเมรกินัที่ชื่อว่า Twitter ทวติเตอร์เป็นเวบ็ไซต์ที่ใหบ้รกิารสื่อสงัคมเวบ็ไซต์

หนึ่ง เริม่ใหบ้รกิารผ่านอนิเทอรเ์น็ตในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2549 บุคคลทัว่ไปสามารถอ่านขอ้ความที่

เขยีนไวใ้นทวติเตอรไ์ด้ แต่ถา้จะเขยีนหรอืส่งขอ้ความใด ๆ ตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิ โดยกรอกชื่อผูใ้ช ้

อเีมล และรหสัผ่าน ผูส้่งขอ้ความสามารถจ ากดัใหผู้้อ่านอยู่ในกลุ่มของตนได้ ข้อความที่ส่งในทวติ

เตอร์เป็นขอ้ความสัน้ ๆ ที่มคีวามยาวไม่เกนิ ๑๔๐ ตวัอกัขระขอ้ความดงักล่าวจะปรากฏอยู่ในหน้า

ประวตัขิองผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารเวบ็ไซต์ทวติเตอร์  สมาชกิทวติเตอรส์ามารถลงทะเบยีนเป็นผูต้าม

อ่านข้อความของผูอ้ื่นได้ ผู้ตามอ่านและแสดงความเหน็ตอบข้อความของผู้อื่นเรยีกว่า "follower" 

หรอื "ผูต้ดิตาม" 

บทวทิยุรายการ "รู ้รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

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

น. 
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WAP แวบ็ ย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการรวมการสื่อสาร
โท รคมนาคม (Telecommunication) กับการสื่ อสารข้อมู ล  (Data Communication) ให้ เป็ น
แพลตฟอรม์เดยีวกนั เป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัการใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนที ่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่
เกีย่วขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย หรอืการสื่อสารโทรคมนาคม 
            WAP เป็นมาตราฐานเปิด และเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป ทีส่ าคญัยงัเป็นอสิระกบัตวัพาไรส้าย
ที่อยู่ในชัน้ต ่ากว่าด้วย แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่จะสามารถใช้เทคโนโลย ีWAP นี้ได้คอื อุปกรณ์
ไรส้ายมอืถอืแบบดจิติอล เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เพจเจอร์ วทิยุสองทาง สมาร์ทโฟน และคอมมวินิ
เคเตอร์ จากระดบัต ่าจนถึงระดบัสูง WAP ถูกออกแบบให้มโีครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมเป็นชัน้ๆ 
หรอืทีเ่รยีกว่า เลเยอร ์(Layer) เพื่อความสะดวกในการปรบัแต่งรวมทัง้การแกไ้ขดว้ย 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

487) 

WAP Forum แวบ็ ฟอรมั องค์กรที่ตัง้ขึน้มาเพื่อพฒันาและก าหนดมาตราฐานของ WAP ซึ่งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโฮมเพจ
ของ WAP Forum ไดท้ี ่http://www.wapforum.org 
เป้าหมายหลกัของ WAP Forum มุ่งไปที่การก าหนดและสร้างมาตราฐานเปิดส าหรบัอุปกรณ์ไร้
สายในการเขา้ถงึขอ้มลูและใชป้ระโยชน์ของเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตและ WWW ทีม่อียู่แลว้ 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

487) 

Web based เวบ็เบส ซอฟต์แวรท์ีท่ างานอยู่บนเวบ็ไซต์ ซึง่อาจเป็นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหรอือนิทราเน็ตกไ็ด้ พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

489) 

Webboard  เวบ็บอรด์ ค านี้มศีพัทบ์ญัญตัวิ่า กระดานสนทนา  หมายถงึ ส่วนหนึ่งของเวบ็ไซต์ทีผู่ใ้ชส้ามารถพมิพ์ขอ้ความ
แจ้งข่าวสาร ขอ้มูล หรอืแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผู้ที่ใช้เวบ็บอร์ดด้วยกนัได้ทุกคนสามารถอ่าน
ขอ้ความต่าง ๆ ในเวบ็บอร์ดได ้แต่ถา้ต้องการแสดงความคดิเหน็ อาจตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิของเวบ็
บอรด์นัน้ ๆเวบ็บอรด์อาจจะแยกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้นใจเขา้ไปแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เช่น 
การเมือง ภาพยนตร์ ดนตรี งานอดิเรก   สมาชิกของเว็บบอร์ดสามารถตัง้หวัข้อเรื่องต่าง ๆ ที่
เรยีกว่า กระทู้ เพื่อใหผู้อ้ื่นเขา้มาอ่านหรอืแสดงความคดิเหน็ได้  นอกจากนี้ผูท้ี่สนใจก็สามารถแจ้ง
ใหผู้ดู้แลเวบ็ลบกระทูน้ัน้ทิง้ได ้ถา้เหน็ว่าไม่เหมาะสม 

บทวทิยุรายการ "รู ้รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ

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

น. 

Web browser เวบ็บราวเซอร ์ เวบ็บราวเซอร ์หมายถงึ ซอฟต์แวรห์รอืโปรแกรมที่ใชส้ าหรบัดูเวบ็เพจซึ่งซอฟต์แวรต์วันี้จะมหีน้าที่
แปลภาษา HTML (ที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ)มาเป็นเว็บเพจที่มีความสวยงามให้เราเห็นเว็บ
บราวเซอร ์ทีน่ิยมใชก้นัในปัจจุบนั เช่น Netscape Navigator และ Microsoft Internet Explorer 

http://www.internetsolutions. 

purethailand.com/knowledge/ 

glossary_w.htm#webpage 

Webmaster เวบ็มาสเตอร ์ บุคคลหรอืกลุ่มคนซึง่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการดูแลและปรบัปรุงเวบ็ไซต์บนเวลิด์ไวดเ์วบ็ พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

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

Web page เวบ็เพจ เว็บเพจ หมายถึง หน้าเอกสารหนึ่ งหน้าซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ (ภาพนิ่ง หรือ
ภาพเคลื่อนไหว) เสยีง วดีโีอและลงิก์หรอืการเชื่อมโยงกนัระหว่างหน้าเวบ็เพจ ซึง่เอกสารประเภทนี้
มกัจะถูกเขยีนด้วยภาษา HTML และจดัเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML   ถ้าเปรยีบเทียบกบัหนังสอื 
เวบ็เพจกเ็ปรยีบเหมอืนหน้า 1 หน้าในหนังสอื 

http://www.internetsolutions. 

purethailand.com/knowledge/ 

glossary_w.htm#webpage 

Web Service เวบ็เซอรวิ์ส เป็นเทคโนโลยใีหม่ที่มแีนวความคดิในการใหบ้รกิารทุกๆ อย่างผ่านเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บรกิารซอฟต์แวร์ ขอ้มูลข่าสารหรอืการซื้อขายออนไลน์ โดยที่จะม ีXML มาลดช่องว่าง
ในอดตีทีม่ปัีญหาเรื่องการสื่อสารขา้มระบบหรอืขา้มแพลตฟอรม์หรอือุปกรณ์ต่างชนิดกนัไม่สามารถ
สื่อสารกันได้ ซึ่งบริษัทไมโครซอฟท์ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยี .net (ดอตเน็ต) มาสนับสนุนWeb 
Service นี้ด้วย เพราะเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นสิง่ที่เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของมนุษย์มาก
ขึน้ 

พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (หน้า 

489) 

Web server เวบ็เซิรฟ์เวอร ์ เวบ็เซริฟ์เวอร์ หมายถงึ เครื่องคอมพวิเตอร์ทีใ่หบ้รกิาร www หรอื เครื่องคอมพวิเตอรท์ี่เกบ็ขอ้มูล
ของเวบ็ไซต์เอาไวซ้ึง่ในเวบ็เซริฟ์เวอรห์นึ่งเครื่องอาจจะเป็นทีเ่ก็บขอ้มลูเวบ็ไซต์หลายๆเวบ็ไซต์กไ็ด้
เครื่องคอมพวิเตอรท์ีน่ ามาท าเป็นเวบ็เซริฟ์เวอรม์กัจะเป็นเครื่องคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

http://www.internetsolutions. 

purethailand.com/knowledge/ 

glossary_w.htm#webpage 

Web site เวบ็ไซต ์ เว็บไซต์ หมายถึง กลุ่มของเว็บเพจที่มีการเชื่อมโยงกันด้วยลิงก์โดยกลุ่มของเว็บเพจนี้มกัจะมี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกันเช่น เว็บไซต์ของบรษิัทรถเช่า ก็จะมีหน้าเว็บเพจต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับบรกิารนัน้เช่น หน้าประเภทรถ หน้าการจองรถ หน้าเงื่อนไขในการเช่าเป็นต้นถ้า
เปรยีบกบัหนังสอื เวบ็ไซต์หนึ่งเวบ็ไซต์กเ็ปรยีบไดก้บัหนังสอืหนึ่งเล่ม 

http://www.internetsolutions. 

purethailand.com/knowledge/ 

glossary_w.htm#webpage 

written culture วฒันธรรมลายลกัษณ์  

 

กระบวนการจารกึ หรอื ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ความรู้ ความรู้สกึ ความคิดเห็น ตลอดจน

ความคดิเชงิวจิารณ์ ไปจนถงึการสงัเคราะห์ความคดิต่างๆเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมกีารเผยแพร่

ผ่านสิง่พมิพ์ต่างๆไปสู่สาธารณชน เช่น หนังสอื วารสาร หนังสอืพมิพ์ จุลสาร ฯลฯ วฒันธรรมลาย

ลกัษณ์นัน้ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิวฒันาการของเทคโนโลยีในการพิมพ์ และกระบวนการ

สื่อสารผ่านตวัอกัษรของมนุษย์ 

อาจารยป์ารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ 

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

ดบัเบิล้ย-ูดบัเบิล้ย)ู และมกัเรยีกกนัสัน้ ๆ ว่า เวบ็ หมายถงึระบบเชื่อมต่อเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั

บทวทิยุรายการ "รู ้รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศ

ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมื่อ



15/06/55 37 บทสงัเคระห ์
 

ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์แต่ละเว็บก็จะมชีื่อของเว็บ เช่นเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน มีชื่อ

ว่า royin (อ่านว่า รอย-อนิ) หมายถงึ The Royal Institute ชื่อทีต่ ัง้นี้จะตอ้งไม่ซ ้ากบัชื่อทีไ่ดม้กีารจด

ทะเบยีนไวแ้ลว้ หลงัชื่อกจ็ะมสี่วนทีเ่รยีกว่านามสกุล ซึง่บอกชื่อประเภทของเวบ็ไซต์หรอืชื่อประเทศ 

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

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

ประเทศ เช่นประเทศไทยใชว้่า th (อ่านว่า ท-ีเอช), ประเทศจนีใชว้่า cn (อ่านว่า ซ-ีเอน็) ระหว่างชื่อ

เหล่านี้ มีเครื่องหมายจุด เรยีกว่า ด็อต คัน่อยู่ ชื่อของเว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถานจึงเรยีงล าดับ

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

หมายความว่า แหล่งขอ้มูลของราชบณัฑติยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยราชการของประเทศไทย และเป็น

ส่วนหนึ่งของเวลิดไ์วดเ์วบ็ 

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

น. 

http://www.internetsolutions.purethailand.com/knowledge/glossary_w.htm - top 
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บทวิทยุรายการ "รู้ รกั ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์].เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.royin.go.th/th/knowledge/content-                                   

list.php?ID=43(วนัทีค่น้ขอ้มลู 26 สงิหาคม 2554). 
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ภาคผนวก 2 
รายงานสรปุการประชุมระดมสมอง 
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รายงานการประชุมระดมสมอง 

ในหวัข้อ “เมือ่การวิจารณ์เปล่ียนผ่านจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ไปสู่วฒันธรรมเสมือนจริง” 

ในวนัเสารท่ี์ 12  มีนาคม  2554  ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น.  

 ณ ห้อง 307  ศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร  ตล่ิงชนั กรงุเทพฯ 

โครงการวิจยั “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหวา่งวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

ได้รบัทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ หวัหน้าโครงการ 
2. ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. เจตนา นาควชัระ ทีป่รกึษาอาวโุส 
3. อาจารยสุ์ชาต ิทองสมิา    ทีป่รกึษาโครงการ 
4. คุณอรพนิท ์ค าสอน    ผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์ (ท าหน้าทีแ่ทนประธาน) 
5. คุณไอยเรศ บุญฤทธิ ์    ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์ 
6. อาจารยว์นัทนีย ์ศริพิฒันานันทกูร  ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ 
7. คุณจกัรนาท นาคทอง    ผูช้่วยวจิยั (ท าหน้าทีผู่ว้จิยัสาขาศลิปะการละคร) 
8. ศาสตราจารย ์ดร. สุภางค ์จนัทวานิช   อดตีประธานกรรมการก ากบัทศิทาง 
9. ผูช้่วยศาสตราจารยสุ์วรรณา เกรยีงไกรเพช็ร ์ ผูอ้ านวยการศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
10. ศาสตราจารย ์ดร. รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
11. อาจารยจ์กัรพนัธ ์วลิาสนิีกุล   อาจารยค์ณะจติรกรรม ประตมิากรรมและ 

ภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
12. อาจารยช์มยัภร แสงกระจ่าง   นักเขยีน 
13. ดร. รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั    อาจารยค์ณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
14. อาจารยธ์เนศ  อ่าวสนิธุศ์ริ ิ   อาจารยค์ณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
15. อาจารยอ์คัคภาค เลา้จนิตนาศร ี   อาจารยค์ณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภริด ีเกษมศขุ  อาจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั 

ศลิปากร 
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17. อาจารยช์นก สาครกิ    ชมรมดนตรไีทยมลูนิธหิลวงประดษิฐไพเราะ 
(ศร ศลิปบรรเลง) 
18.  อาจารยก์ติต ิ คงตุก    อาจารยส์อนดนตรไีทย  มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
19.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร. กรกช  อตัตวริยิะนุภาพ   อาจารยค์ณะอกัษณศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
20.  คุณเชาวน์มนัสประภกัด ี   นักศกึษาปรญิญาโท  มหาวทิยาลยัมหดิล 
21.  อาจารยภ์ทัร  ด่านอุตรา   นักวจิารณ์ละคร และอดตีอาจารยค์ณะ 

                       ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
22. คณุณัฐพชัญ ์วงษ์เหรียญทอง   นักวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละละครเวท ี

 

เร่ิมประชมุเวลา  9.00 น. 

 

1. การแนะน าโครงการ  โดย  ศ.ดร.  เจตนา นาควชัระ 
ศาสตราจารย ์ดร.  เจตนา  นาควชัระ  กล่าวเปิดการประชุม แนะน า ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปารชิาต ิจงึววิฒันา

ภรณ์  หวัหน้าโครงการคนใหม่ และชีแ้จงประเดน็ทีป่ระชุมดงันี้ 

อาจารย์เจตนากล่าวว่าความสนใจที่มีต่อการวิจารณ์มีมาอย่างต่อเนื่อง  แต่อาจจะไม่เป็นระบบนัก ถ้า
ยอ้นกลบัไปดหูลกัสูตรในมหาวทิยาลยัประมาณ 40 ปี จะมวีชิาทีว่่าดว้ยการวจิารณ์อยู่เสมอ และสิง่ทีน่ักศกึษาไทยตอ้ง
ล าบากมากคอืไม่มตี ารา มตี าราอยู่เล่มเดยีวคอืของ ดร. วทิย์ ศวิะศรยิานนท์ ซึ่งอ่านยากมาก เพราะตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็น
ของตะวนัตกทัง้หมด อาจารย์เจตนาอ่านหนังสือเล่มนัน้ขณะอายุ 13 ปี แต่เพิ่งเขา้ใจเมื่ออ่านอีกครัง้เมื่ออายุ 30 ปี  
อาจารย์เจตนาจงึเขยีนบทความขนาดยาวในหนังสอืวรรณไวทยากร ซึง่เป็นหนังสอืฉลอง 80 ปี ของพระองคเ์จา้วรรณ
ไวทยากร หรอืกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ แต่หนังสือเล่มนัน้ยงัเป็นเรื่องของตะวนัตกอยู่มาก  นอกจากนี้  ใน
หนังสอืเล่มนี้ยงัรวบรวมอกีบทความหนึ่งของหม่อมหลวงบุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  ชื่อ “หวัเลี้ยวของวรรณคดไีทย”  
อาจารยเ์จตนารูส้กึผดิ เพราะหนังสอืนี้กลายเป้นหนังสอืบงัคบัใหเ้รยีนในระดบัของ ปกส. ในวทิยาลยัคร ูซึ่งยากเกนิไป
ส าหรบันักเรยีนในระดบันัน้เช่นเดยีวกบัหนังสอืบางเล่มที่ให้อ่านนอกเวลาในระดบัมธัยมปลาย เช่นหนังสอืหลกัฐาน
ประวตัศิาสตรข์องอาจารยน์ิธ ิเอยีวศรวีงศ ์ ทีใ่หม้ธัยมเรยีน   ในขณะทีน่ักประวตัศิาสตร์ทัง้หลายกล่าวว่าหนังสอืเล่มนี้
เหมาะอย่างยิง่ส าหรบัผูท้ีเ่รยีนปรญิญาโท  

ปัญหาเหล่านี้เป็นสิง่ทีท่ าใหพ้วกเราเริม่คดิ เมื่อตอนเริม่ต้นโครงการนี้เมื่อสบิกว่าปีทีแ่ลว้ เราอยากจะท าอะไร
บางอย่างออกมาใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์มคีวามส าคญั และมฐีานรองรบัในส่วนที่เป็นงานวจิารณ์อยู่แล้วทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ เราจงึเริม่โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” ซึง่ท าต่อเน่ืองกนัหกปี สิง่
แรกที่ท ากค็อืรวบรวมตวัอย่างงานวจิารณ์ทีเ่ป็นมรดกตกทอดมาในระดบันานาชาติมาแปลเป็นไทย   ซึ่งเป็นหนังสอื
เล่มใหญ่ มีบทวิเคราะห์ละเอียดมาก และที่โครงการฯ ทาบทามอาจารย์ปารชิาติมาเป็นหัวหน้าโครงการฯ เพราะ
ประทบัใจเป็นอย่างยิง่กบับทความบทหนึ่งซึ่งเป็นค าแปลบทวจิารณ์ละครของเชคเสปียร์  คอื Titus Andronicusซึ่งไม่
ค่อยมผีูน้ิยมน ามาแสดงนัก  เพราะมเีน้ือเรื่องทีท่ารุณมาก ซึ่งมกีารน าเน้ือคนมาใหก้นิ   ซึ่งเชงิอรรถของอาจารย์ปาริ
ชาตใิชพ้ืน้ทีม่ากกว่าตวับทวเิคราะหเ์สยีอกี  เพราะถา้ไม่มเีชงิอรรถกจ็ะอ่านไม่เขา้ใจเลย 
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เราตัง้ใจมากที่จะท าหนังสอืวชิาการที่ใหค้นน าไปใช ้และที่ส าคญัต้องการจะเน้นว่ามผีลงานวจิารณ์ที่น่าจะ
น ามาวเิคราะห ์แลว้เรยีกไดว้่าเป็นหลกัฐานของสิง่ที่โครงการฯ ตัง้ชื่อว่า “พลงัทางปัญญา”  ในขณะเดียวกนักพ็ยายาม
ศกึษาภาวะปัจจุบนัที่เกี่ยวกบัการวจิารณ์   ซึ่งท าได้ 2 ลกัษณะ  ลกัษณะแรกคอืการวเิคราะห์สภาวะเหล่านัน้   โดย
พจิารณาจากงานร่วมสมยั จากกจิกรรมต่างๆ  ซึ่งจะเป็นการเขา้ไปร่วมกจิกรรมกบัเขา  ในขณะเดยีวกนักท็ าวจิยัเชงิ
ปฏบิตัดิว้ยคอืการวจิารณ์ตวังานซึ่งสรา้งขึน้ใหม่ ในบางกรณีกเ็ชญิศลิปินใหส้รา้งงานขึน้ใหม่  เพื่อทีจ่ะเป็นตวัอย่างใน
การวจิารณ์  อย่างไรกต็าม การวจิยัไม่ค่อยประสบความส าเรจ็เป็นรูปแบบของวชิาการเท่าใดนัก   แต่ความส าเรจ็ทีค่ดิ
ว่าจะไปสรา้งแรงกระเพื่อม สร้างผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อสงัคมนัน้ ท าได้ยากมาก  ทัง้นี้ด้วยเหตุผลหลายประการ 
ประการทีห่นึ่ง เราจะต้องต่อสูก้บันิสยัของคนไทยทีไ่ม่ชอบแสดงออกเป็นกจิจะสาธารณะ   แต่ถ้าเสวนาเป็นส่วนตวัได ้
แม้แต่คนที่ได้รบัการศึกษาจากตะวนัตกในสาขาการละครเคยบอกว่า “อยากจะวจิารณ์อะไรมาบอกกบัฉันเป็นการ
ส่วนตวัส ิแต่อย่าไปเขยีน”   แมแ้ต่ผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาจากตะวนัตกยงัพูดอย่างนัน้ทัง้ๆ ทีต่ะวนัตกมงีานวจิารณ์ทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อยู่มาก เพราะฉะนัน้การวจิารณ์ทีม่ลีกัษณะของปากต่อปากหรอืมุขปาฐะกย็งัด าเนินต่อไป 

ประการทีส่อง คอื  การท าใหเ้ป็นลายลกัษณ์นัน้ พืน้ทีก่จ็ ากดัลงไปทุกท ีโดยเฉพาะในสื่อสิง่พมิพ ์เมื่อตอนเริม่
โครงการเมื่อสบิปีทีแ่ล้ว สื่อสิง่พมิพเ์ขา้มาโอบอุ้มอย่างด ีแต่ต่อมากค็่อยๆ หายไป ในทีสุ่ดกไ็ม่มกีารเขยีนงานวจิารณ์   
แต่เขยีนสิง่ทีเ่รยีกเป็นภาษาต่างประเทศว่า “review” หมายความว่าไดเ้หน็แลว้และน ามาคดิใหม่หลงัจากทีไ่ดแ้สดงผล
งานแลว้  สิง่ทีเ่ขยีนกนัอยู่ในปัจจุบนัน้ีคอื “preview” หรอืการโฆษณาอย่างหนึ่ง  อาจารยเ์จตนากล่าวว่าบางครัง้อ่านไป
แล้วนึกว่าการแสดงนัน้ไดด้ าเนินการไปแล้ว และไดไ้ปดูมาแล้วและมาเขยีน แต่ความจรงิไม่ใช่  เพราะเป็นการเขยีน
ล่วงหน้า  ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นทีพ่ึง่ไม่ได ้ และอกีสถาบนัหนึ่งซึง่นัยว่าจะเป็นทีพ่ึง่ใหแ้ก่โครงการฯ ไดค้อืสถาบนัการศกึษา 
ในปัจจุบนัการเรยีนการสอนเรื่องการวจิารณ์ถดถอยไปมาก และอาจารยท์ีส่นใจดา้นน้ีกม็น้ีอย ดงันัน้งานของโครงการฯ 
ทีอ่อกมาจงึดเูหมอืนว่าจะไม่ไดส่้งผลโดยตรงต่อการเรยีนการสอนในระดบัต่างๆ รวมถงึปรญิญาโทดว้ย  ผูท้ีน่ างานของ
โครงการฯ ไปใช ้ส่วนหนึ่งคอืผูท้ีเ่คยมาร่วมกจิกรรมของโครงการฯ  

อาจารย์เจตนาเหน็ว่าเมื่อมาถงึจุดนี้  และมโีอกาสใหม่ทีเ่ราใช้ค าว่า “โลกเสมอืนจรงิ” เปิดทางใหค้นจ านวน
มากแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์ไดอ้ย่างไม่เป็นทางการ และไม่เป็นรูปแบบทีจ่ะตอ้งกลวัว่าใครจะมาต าหนิว่าผดิหรอืถูก  
โลกของไซเบอรน์ี้เป็นโอกาสอนัมหาศาล  โครงการฯ จงึคดิว่าน่าจะผลกัเรื่องการศกึษาดา้นการวจิารณ์เขา้ไปอยู่ในโลก
ใหม่ หมายความว่าดูจากผลงานวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกเสมอืนจรงินี้ จะเป็นรูปแบบอะไรกต็าม  ก่อนหน้านี้ไดท้ดลอง
กบัสาขาวรรณศลิป์และค่อนขา้งตกใจว่ามขีอ้มูลมหาศาลทีไ่ม่มวีนัวเิคราะห์ไดจ้บสิน้ และเยาวชนจ านวนหนึ่งต้องการ
การวจิารณ์ ในเมื่อพวกเขาเริม่เขยีนงานวรรณกรรมตัง้แต่อายุยงัน้อย แล้วก็อยากให้คนที่มคีวามรูท้างนี้เขา้ไปช่วย
วจิารณ์ว่าที่เขาเขยีนไปนี้มนัดหีรอืไม่ด ีเขาจะได้ปรบัตวัใหม่   เมื่อทดลองไปได้สกัพกั เราเลยกลายเป็นคลนิิกการ
วจิารณ์ไปโดยปรยิาย โดยทีม่รีุ่นน้องเหล่าน้ีเขา้มาและผูว้จิยัของเรากเ็ขา้ไปวจิารณ์ให ้บางทกีม็โีจทยเ์ขา้มาจ านวนมาก
จนตอบไม่ทนั  คดิว่าตรงนี้เป็นโลกทีจ่ะเปิดทางไดอ้กีมากโดยทีเ่ราอาจจะไม่จ าเป็นจะต้องไปพึง่สองสถาบนัทีไ่ม่ใหเ้รา
พึง่หนึ่งคอื สื่อในรปูแบบเดมิ  และ สองคอืสถาบนัการศกึษาโดยเฉพาะสถาบนัอุดมศกึษา  ดว้ยเหตุนี้จงึสนใจเรื่องของ
การเปลี่ยนผ่านจากวฒันธรรมการวจิารณ์ดัง้เดมิทีเ่ป็นมุขปาฐะ แลว้กม็าปรบัตวัใหแ้ขง็แกร่งมากในรูปของลายลกัษณ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมตะวนัตกที่เราได้เรยีนรูจ้ากเขามาก ส าหรบัในบ้านเรา โอกาสที่วฒันธรรมลายลกัษณ์จะ
เติบโตนัน้มีแน่นอน แต่ในด้านการวิจารณ์นัน้อาจจะไม่เท่ากับสาขาอื่นๆ  ในขณะเดียวกัน จุดเปลี่ยนผ่านจาก
วฒันธรรมลายลกัษณ์สู่วฒันธรรมเสมอืนจรงิเป็นสิง่ที่น่าสนใจมาก และก็น่าจะท าไดท้ัง้การเรยีนรู ้การวเิคราะห์ และ
การสรา้งแรงกระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ทีเ่ป็นแก่นสาร 
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การประชุมในวนันี้เป็นเรื่องการวจิารณ์ ไม่ไดป้ระชุมเรื่องการสร้างสรรค์ เพราะฉะนัน้น ้าหนักจะไปทางนัน้ 
วตัถุประสงค์ในเอกสารทีแ่จกใหจ้ะเน้นในดา้นของโลกไซเบอร์ เพราะเป็นเรื่องทีเ่ราอยากจะขอเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซึง่หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าท่านจะช่วยเราได ้ 
 

2. การประชุมระดมสมอง 
 อาจารยป์ารชิาตแินะน าโครงการฯ  ว่า  เริม่ด าเนินการมาตัง้แต่เดอืนตุลาคม2554  แต่วนัน้ีคงจะเป็นครัง้แรก
ทีจ่ะร่วมเสวนาเพื่อหาแนวทางที่ชดัเจนมากขึน้ เนื่องจากวตัถุประสงค์ของโครงการทีต่ัง้ไวน้ัน้กวา้งมาก  ในขณะที่มี
เวลาส าหรบัระยะแรกของโครงการน้ีเหลอืเพยีงหนึ่งปีเท่านัน้เอง จงึพยายามหาทศิทางวา่ภายในหนึ่งปีทีเ่หลอือยู่ จะท า
อะไรทีเ่ป็นรปูธรรมไดบ้า้ง หลงัจากนัน้ถา้ท าไดด้แีละมคีวามหวงักจ็ะต่อโครงการอกีปีครึง่  
 การเสวนาในวนันี้จะด าเนินตามวตัถุประสงค์ทีแ่จกให ้ ซึ่งเอกสารทีแ่จกประกอบดว้ยก าหนดการ และหวัขอ้
การเสวนา  ซึ่งจะอิงวตัถุประสงค์เป็นหลัก และมีนิยาม “การวิจารณ์”  ทัง้นี้เอกสารที่แจกให้นัน้ยังเป็นเพียงร่าง  
ส าหรบัเป็นตวัก าหนดทศิทางในการเสวนาเท่านัน้  หากมขีอ้เสนอแนะ ขอ้ปรบัปรุง   โครงการฯ ก็จะรบัไปพจิารณา
แกไ้ขต่อไป 
 การด าเนินงานในช่วงหกเดอืนแรกทีผ่่านมาเป็นส ารวจขอ้มูลเบื้องต้น  และรวบรวมเวบ็ไซต์ต่างๆ ของแต่ละ
สาขาไวจ้ านวนมาก แต่ยงัไม่ครบ ซึ่งยงัต้องการค าแนะน าทีเ่กี่ยวกบัเว็บไซต์การวจิารณ์ หรอืเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
สาขาต่างๆ ซึ่ งสามารถแนะน าผ่านเฟสบุคของโครงการฯที่  http://www.facebook.com/ thaicritic หรืออีเมล ์
thaicritic@hotmail.com 

ส าหรบัวตัถุประสงค์ในการเสวนาในวนันี้มดีงันี้  คอื วตัถุประสงค์ขอ้แรก ความหลากหลายของรูปแบบการ
วจิารณ์   ซึ่งเรื่องลายลกัษณ์คงจะไม่ใช่จุดเน้นของการเสวนาครัง้นี้ เนื่องจากโครงการที่ผ่านมาก็น าเสนอประเดน็นี้ไว้
มากแล้ว ดังนัน้ เมื่อโครงการฯ จะขยายขอบเขตการวิจัยไปสู่ โลกเสมือนจริง  จึงต้องการรู้มากขึ้นว่ารูปแบบที่
นอกเหนือจากลายลกัษณ์ที่รู้จกักันดอียู่แล้ว  ยงัมีวธิกีารวจิารณ์แบบอื่นหรอืไม่ เพราะโครงการฯ นี้เป็นการศึกษา
ต่อเนื่องจากโครงการวจิยัที่อาจารย์เจตนาริเริม่และด าเนินการต่อเนื่องมากว่ าสิบปีแล้ว  และในเอกสารมีตัวอย่าง
ประเด็นค าถามอย่างคร่าวๆ ไว้เป็นแนวทางซึ่งไม่จ าเป็นว่าจะต้องเสวนาแต่เฉพาะประเด็นเหล่านี้เท่านัน้ หากมี
ประเดน็อื่นๆ กส็ามารถแนะน าไดท้นัท ี

วตัถุประสงคข์อ้สอง คอื การศกึษาการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิว่ามบีทบาทอย่างไรในสงัคมการศกึษาศลิปะ 
สงัคม วฒันธรรม การเมอืง  และวตัถุประสงค์ขอ้สาม คอื การศกึษาการส่งผ่านตรงรอยต่อหรอืแดนกลางระหว่างการ
วจิารณ์ลายลกัษณ์ไปสู่การวจิารณ์ในวฒันธรรมเสมอืนจรงิ รอยต่อนี้มีทางกลบักนั (reverse effect) จากวฒันธรรม
เสมอืนจรงิยอ้นกลบัไปวฒันธรรมลายลกัษณ์หรอืไม่  อย่างไร และสภาพทีเ่ป็นจรงิในตอนนี้เป็นอย่างไร  และมอีุปสรรค 
ปัญหาอะไรบา้ง เป็นตน้  
 

2.1   ความหลากหลายของรปูแบบการวิจารณ์ 
 อาจารย์ชนก  สาครกิกล่าวว่าโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก  และวฒันธรรมเสมอืนจรงิกม็อีิทธพิลมากใน
ปัจจุบนั สมยัก่อนการที่เด็กๆ จะได้รบัรู้โลกภายนอกจะต้องผ่านการกรองอย่างน้อยสองชัน้ คือจากคุณพ่อคุณแม่ 
ผูป้กครอง และจากโรงเรยีนคอืครู เพราะฉะนัน้สาระต่างๆ ที่ได้รบัรูจ้ากโลกจะผ่านเครื่องกรองอย่างน้อยสองชัน้ แต่
ปัจจุบนันี้ไม่มแีล้ว เพราะสื่อนี้(โลกเสมอืนจรงิ)เขา้ถงึเดก็ไดโ้ดยตรง เขา้มาเพยีงขยบันิ้วเท่านัน้กร็ูโ้ลกทัง้โลกได ้ไม่มี
แนวกัน้ ไม่มกีารกรองใหส้ะอาดเหมอืนเมื่อก่อน ซึ่งนับเป็นอนัตรายทีอ่าจจะเป็นการเสยีกรุงครัง้ทีส่าม คอืเสยีวญิญาณ

http://www.facebook.com/
mailto:thaicritic@hotmail.com
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ความเป็นไทย เพราะเดก็ๆ ในปัจจุบนัเท่าทีส่งัเกต จะมลีักษณะของวฒันธรรมเชงิผสมอยู่มาก เพราะเขาไดส้มัผสัจาก
โลกเสมอืนจรงิ  ในทีสุ่ดส่วนทีด่ขีองความเป็นไทยดัง้เดมิจะหายไป เพราะฉะนัน้การประชุมในวนันี้จงึจะเป็นการสรา้ง
แนวขึ้นมาใหม่ แต่จะท าได้ดีเพียงใดก็ต้องดูกนัต่อไป  อาจารย์ชนกเล่าว่าเคยไปประชุมระดมสมองที่ TK park ใน
ประเดน็คลา้ยกนัน้ี แต่ที ่TK park นัน้ ถงึแมว้่าจะมรีปูแบบการน าเสนอทีท่นัสมยัมาก แต่เนื้อหาทีอ่ยู่ขา้งในกลบัมน้ีอย 
และความเหน็ของอาจารยช์นกกไ็ม่ไดร้บัการยอมรบั  
 อาจารย์ชนกกล่าวว่าไดท้ าเวบ็ไซต ์www.thaikids.comซึง่มกีารวจิารณ์ดนตรไีทยในเวบ็ไซต์มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2538 ค าว่า thaikids.com มทีีม่าจากซอฟท์แวร์ฝึกตีขมิระบบวนิโดวส์  ซึ่งได้รางวลัทีห่นึ่งสาขาปรชัญาจากสภาวจิยั
แห่งชาต ิแล้วไดทุ้นมาสองแสน จงึน ามาท าเว็บไซต์  และส่วนของเวบ็บอร์ดห้อง “เวทดีนตรไีทย” จ านวนผู้ที่เขา้ไป
เกอืบแสน ทุกคนจะวจิารณ์ดนตรไีทยทัง้สิน้ และมเีป็นพนัๆ กระทู ้เช่นกระทูท้ีอ่าจารยช์นกใชน้ามแฝงในเวบ็บอรด์ว่า 
“krutuck” ตามชื่อเล่นของตนเองที่เขา้ไปเขยีนกระทู้ชื่อ “สนใจตีขมิ ดดีพณิ เป็นยงัไง” มคีนตอบเป็นหมื่นหวัขอ้แล้ว  
นอกจากนี้ยงัมผีูต้ ัง้กระทูว้จิารณ์ตชิมและใหค้วามเหน็จ านวนมาก นี่คอืการวจิารณ์ในวฒันธรรมเสมอืนจรงิ ตอนหลงัๆ 
ในกระทูน้ี้ อาจารยช์นกไดเ้พิม่ภาพวธิตีขีมิเป็นการต์ูนเขา้ไปเพื่อใหเ้ข้าใจงา่ยขึน้ นอกจากน้ีอาจารยช์นกยงัไดเ้ผยแพร่
เอกสาร “คมัภรี์ฝึกตขีมิ” ทีว่าดเองเขยีนเองไวใ้นกระทูด้ว้ย (อาจารยช์นกเปิดภาพตวัอย่างใหด้ ูเป็นภาพระดบัการตขีมิ
ทีถู่กตอ้ง ซึ่งจะต้องไม่เกนิระดบัเชอืกทีข่งึไว)้  นอกจากนี้ยงัมภีาพวธิพีนัไมด้ดีจะเขแ้บบโบราณทีม่ชีื่อเรยีกต่างๆ เช่น 
“คานหาม” “ตะเบงมาน” “นาคขนดหาง” ฯลฯ สิง่เหล่านี้กจ็ะกลบัคนืมาเป็นความรูส้ าหรบันักดนตร ีเป็นตน้ 

อาจารยช์นกกล่าวว่าตนเองเป็นภาคสีมาชกิราชบณัฑติสาขาดุรยิางคไ์ทย และไดบ้รรยายหวัขอ้เกีย่วกบัว่าท า
อย่างไรจงึจะแก้ทีร่าก(เด็ก) ได้  ซึ่งอาจต้องใชส้ิ่งที่เด็กสนใจ เช่น การเรยีนดนตรดีว้ยการ์ตูน ซึ่งอาจารย์ชนกวาดรูป
การ์ตูนด้วยโปรแกรม Macromedia Flash ไว้ให้เด็กได้เรยีนรู้ เนื่องจากโปรแกรมดงักล่าวสามารถสร้างภาพแบบ 
vector ซึง่เป็นภาพทีค่มชดั  อาจารยช์นกเล่าว่าครัง้หนึ่งไปรา้นหนังสอืแลว้พบว่าสมุดระบายสขีองเด็กมแีต่ภาพโดราเอ
ม่อน มกิกเีมาส ์ฯลฯ ซึง่ล้วนเป็นของต่างชาต ิจงึเป็นแรงบนัดาลใจใหท้ าตวัการต์ูนไทยใส่ในสมุดระบายสเีพื่อใหเ้ดก็ได้
จดจ าชื่อของเครื่องดนตรใีนขณะทีร่ะบายสไีปดว้ย เช่นตวัการต์ูน ระนาดทุม้ ระนาดเอก เป็นตน้ นอกจากสมุดระบายสี
แล้วยงัมเีสือ้ยดืสกรนีลายตวัการต์ูนดนตรไีทยจ าหน่ายดว้ย ซึ่งขายดมีาก เพราะเสือ้ยดืทัว่ไปจะไม่มลีายการต์ูนดนตรี
ไทย 

อาจารย์ชนกอธบิายยกตวัอย่างเน้ือหาหนังสอืการต์ูนว่า ถา้จะอธบิายเรื่อง ฆอ้งวงเลยีนเสยีงเป็นอย่างไร ลูก
ฆ้องเป็นอย่างไร จะมีตัวการ์ตูนคือ “ครูฉิ่ง” มาเป็นผู้อธิบายฆ้อง รวมทั ้งเครื่องดนตรีต่างๆ ครูฉิ่งจะเป็นผู้อธิบาย
ทัง้หมด หนังสอืเล่มนี้นับเป็นการน าเสนอความเป็นไทยในแบบหนึ่ง คอืเล่าเรื่องดนตรไีทย ทัง้ประวตัริะนาด โปงลาง 
ขลุ่ย จะเขส่้วนประกอบต่างๆ ของเครื่องดนตร ีฯลฯ  และไดเ้ผยแพร่หนังสอืเล่มนี้ในเวบ็ไซตด์ว้ย สิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวมานี้
คอืการเปิดโอกาสใหเ้กดิการวจิารณ์บนพืน้ทีเ่วบ็ไซตใ์นอนิเทอรเ์น็ตทีอ่าจารยช์นกสรา้งไว ้

อาจารยช์นกกล่าวสรุปว่าวฒันธรรมเสมอืนจรงิเปรยีบเสมอืนน ้าทีก่ าลงัท่วมบา้น ถา้เราท าตวัเป็นเมด็น ้ามนัที่
ไม่เขา้กบัน ้ากจ็ะถูกดนัหายไปเพราะสูแ้รงดนัน ้าจ านวนมากไม่ได ้แต่ถ้าเราเป็นเกลอื เกลอืจะซมึกบัน ้าทีไ่หลบ่ามาโดย
ไม่ถูกพดัหายไป  และยงัรกัษาความเคม็อยู่เหมอืนเดมิ   ทัง้ยงัสามารถตกผลกึกลบัมาเป็นเมด็เกลอืเมื่อไรกไ็ด ้ไม่แน่
ว่าความเคม็อาจจะแพร่กลบัออกไปในโลกอนิเทอรเ์น็ตกเ็ป็นได ้ 

นอกจากนี้  อาจารย์ชนกกล่าวถึงเว็บไซต์ www.chanoktuck.comซึ่งเป็นห้องสมุดดนตรีไทยที่มีความรู้
เกีย่วกบัดนตรไีทยจ านวนมาก รวมถงึวดิโีอคลปิ โน้ตดนตรไีทย และบทความธรรมะ  โดยเฉพาะในส่วนของโน้ตดนตรี
ไทยทีจ่ะมกีารบรรเลงเป็นตวัอย่างในเวบ็ไซต์พรอ้มทัง้ซอฟท์แวร์ใหด้าวน์โหลด ซึ่งผูส้นใจสามารถสซีอหรอืเป่าขลุ่ย
ตามไปได ้  และมชีาวต่างประเทศเขา้มาดาวน์โหลดโน้ตดนตรไีทยเป็นจ านวนมาก เพราะเขาอยากรูท้ านองดนตรไีทย 
รวมถงึเด็กไทยที่อยู่ต่างประเทศ ดนตรไีทยจงึสามารถเรยีนได้จากทัว่โลก  นอกจากนี้ เด็กๆ ที่มคีวามสามารถทาง

http://www.thaikids.com/
http://www.chanoktuck.com/
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ดนตรจีะส่งคลปิเขา้มาในเวบ็ไซต์ด้วย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าในวฒันธรรมเสมอืนจรงิสามารถแสดงไดท้ัง้ภาพ เสยีง และ
อกัษร ส่วนในวฒันธรรมลายลกัษณ์แสดงไดเ้พยีงตวัอกัษร และเป็นการสื่อสารทางเดยีว คอือ่านไดอ้ย่างเดยีว จะเขา้ไป
แสดงความเหน็กไ็ม่ได ้ อย่างไรกต็าม วฒันธรรมเสมอืนจรงิกม็ขีอ้เสยีคอืเป็นดาบสองคม ส่วนทีด่กีม็มีาก ส่วนทีไ่ม่ดี
คอืจะบาดตวัถ้าใชไ้ม่ถูก  วฒันธรรมเสมอืนจรงิเปรยีบเสมอืนการน ารัว้ออกไปจากเยาวชน เดก็ๆ อาจจะเขา้ไปสมัผสั
ขอ้มูลซึ่งอาจจะไม่ถูกตอ้ง ไม่ด ีหรอืไม่จรงิไดโ้ดยตรง กว่าจะแกไ้ขไดก้อ็าจจะสายเกนิไป หน้าทีข่องรฐับาลคอืต้องเขา้
มาป้องกนัในส่วนน้ีใหไ้ด ้ อกีประเดน็หนึ่งคอืจารตีทีด่งีามของไทย อาจารยช์นกเหน็ว่าทีต่อ้งพดูวา่ “ดงีาม” เพราะจารตี
ประเพณีของไทยไม่ไดด้ทีุกอย่าง เช่น “ท าอะไรไดต้ามใจคอืไทยแท”้ ท าอะไรตามใจหมดกไ็ม่ใช่สิง่ทีด่ ี วฒันธรรมทีไ่ม่
ดกีไ็ม่ควรส่งเสรมิ วฒันธรรมทีด่กีค็วรส่งเสรมิ แต่วฒันธรรมไทยจะหายไปเพราะเราไม่มรีัว้บา้น เดก็ไทยสมยัใหม่จะไม่
มวีฒันธรรมไทย ไหวไ้ม่เป็น ไม่มสีมัมาคารวะ เป็น “ฝรัง่” ไปหมด แต่เรยีนหนังสอืเก่ง อาจารยช์นกเหน็ว่าทีเ่ป็นเช่นนี้
เพราะวชิาหน้าที่และศลีธรรมได้ถูกถอดถอนออกไปแล้วจากการศกึษาไทย ทัง้ๆ ที่เป็นภูมคิุ้มกนัที่ดมีากที่จะท าให้
เดก็ๆ เตบิโตขึน้มาเป็นคนดขีองสงัคม เมื่อวชิานี้ไม่มีในการศกึษาไทยแลว้กเ็ปรยีบเสมอืนเครื่องยนตท์ีร่อบจดัแต่หาง
เสือไม่ดี ล าเรอือาจจะใหญ่โต คือมีความรู้ดี แต่เมื่อไม่มีหางเสือที่ดีก็ไม่ใช่เรือที่ดี เรอืที่ดีจะต้องมีครบองค์สามคือ
เครื่องยนต์พาเรอืวิง่ไปได้ ล าเรอืไม่รัว่น ้า แขง็แรง และมหีางเสอื คอืมเีจตนาที่ด ีเรอืที่ดคีอืเรอืที่น าคนขา้มฟากโดย
ปลอดภยั แต่ปัจจุบนัเรามเีรอืทีไ่ม่ดจี านวนมาก วิง่เรว็จนชาวบา้นรมิคลองเดอืดรอ้นไปหมด เช่นเดยีวกบัพระราชด ารสั
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัว่าต้องใหค้นดปีกครองบ้านเมอืง อาจารย์ชนกจงึคดิว่าการเพิม่คนดใีนสงัคมคอืสิง่ที่
ส าคญัทีสุ่ด ในโลกเสมอืนจรงิจงึตอ้งสอดแทรกจรยิธรรม คุณธรรม หรอืธรรมะเขา้ไปดว้ย 
 

คุณณัฐพชัญ์ วงษ์เหรยีญทองกล่าวว่าอินเทอร์เน็ตท าให้สื่อสงัคมหรอื social media เกิดขึ้น และท าให้เกิด
ความตื่นตวัว่าสื่อดงักล่าวจะท าใหส้ื่อสิง่พมิพเ์ขา้สู่ภาวะวกิฤต เนื่องจากยอดขายลดลงมาก เพราะผูค้นเริม่ไม่คดิที่จะ
เสพสิง่พมิพ์แต่หนัไปเสพสื่ออินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลคอืหนึ่ง อินเทอร์เน็ตเร็วกว่า สอง เขา้ถึงได้มากกว่า และสาม
อนิเทอรเ์น็ตมคีวามสดใหม่และไม่เสยีค่าใชจ้่าย ยกเวน้ค่าอนิเทอรเ์น็ต 
 คุณณัฐพชัญ์ยกตวัอย่างความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตจากเหตุการณ์สนึามทิีญ่ีปุ่่ นทีท่ าใหต้นเองไดร้บัทราบขา่วนี้
จากทวติเตอรท์นัท ีโดยไม่ตอ้งรออ่านขา่วในตอนเชา้ และสามารถดขูา่ว NHK ผ่าน iPhone โดยทีใ่นประเทศไทยยงัไม่
ออกอากาศ  สิง่เหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่าคนส่วนหนึ่งในสงัคมก าลงัเสพสื่อในรูปแบบใหม่ เช่นการฟังเพลงกไ็ม่ไดฟั้งจาก 
cd อีกต่อไป แต่เป็นการฟังจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอนิเทอร์เน็ต การรบัฟังข่าวกไ็ม่ไดร้บัจากโทรทศัน์หรอืวทิยุอีก
ต่อไป แต่เป็นการรบัจากเว็บไซต์หรอืโทรศพัท์มอืถือ  ดงันัน้ คนส่วนหนึ่งจงึไม่อ่านสื่อสิง่พิมพ์อีกต่อไป ตราบใดที่
ขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตมคีุณค่าเท่ากนั  
 ส าหรบัวฒันธรรมการวจิารณ์นัน้ คุณณัฐพชัญ์เหน็ว่าในอดตีเคยถูกจ ากดัพืน้ทีจ่ากคนกลุ่มหนึ่งทีม่อี านาจใน
การตพีมิพแ์ละพืน้ทีส่ื่อ หมายความว่าถ้าไม่ใช่คอลมันิสต์ของหนังสอืพมิพก์จ็ะมโีอกาสไดร้บัพืน้ทีเ่ขยีนงานวจิารณ์ได้
น้อยมาก แต่เมื่อมีพื้นที่อินเทอร์เน็ตและสื่อสงัคมท าให้ทุกคนมีอ านาจที่จะครอบครองสื่อของตนเอง และสามารถ
เผยแพร่สื่อของตนเองไดอ้ย่างไม่มขีดีจ ากดั  คุณณัฐพชัญ์เขยีนบทวจิารณ์ลงในนิตยสาร a dayไดฉ้บบัละสีเ่รื่อง เขยีน
แบบเตม็รปูไดห้นึ่งเรื่อง อกีสามเรื่องตอ้งเขยีนอย่างย่อ นัน่คอืพืน้ทีท่ีถู่กจ ากดั ยงัไม่นับรวมถงึการตอ้งรอคอยนิตยสาร
วางจ าหน่ายอกีหนึ่งเดอืนหลงัจากทีเ่ขยีนไปแล้ว  ในขณะทีพ่ืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตสามารถอพัเดตเวบ็ไซตส่์วนตวัไดทุ้กวนั
โดยไม่ต้องรอใคร และมเีครอืข่ายผูต้ิดตามในเวบ็ไซต์ประมาณวนัละหนึ่งรอ้ยคน ในทวติเตอร์มผีูต้ิดตามสองพนัเจ็ด
รอ้ยคน เฟสบุคมสีมาชกิอกีพนักว่าคน โดยทีไ่ม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย  เพราะฉะนัน้วธิคีดิแบบนี้คอืสิง่ทีค่นรุ่นใหม่ต้องเจอ
ในยุคสมยัต่อไป แน่นอนว่ามกีารวพิากษ์วจิารณ์อย่างรุนแรงว่าการเสพสื่อและการใชส้ื่อของคนรุ่นใหม่มปัีญหาดา้นวุฒิ
ภาวะ เป็นเพราะเมื่อทุกคนเขา้มาอยู่ในอนิเทอร์เน็ตสามารถที่จะพูดหรอืท าอะไรกไ็ด ้จงึท าให้เกดิความขดัแยง้กนัได้
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งา่ย ถงึแมจ้ะมพีระราชบญัญตัเิกี่ยวกบัอนิเทอรเ์น็ตออกมาควบคุม แต่ในความเป็นจรงิกไ็ม่มใีครใส่ใจว่าสิง่ทีพู่ดจะขดั
กบักฎหมายหรอืไม่  
 ส่วนการวจิารณ์ศลิปะในอนิเทอรเ์น็ตนัน้  เกดิค าถามขึน้ว่านักวจิารณ์ก าลงัจะตายหรอืไม่ คุณณฐัพชัญ์เหน็ว่า
นักวจิารณ์อาจจะไม่ใช่สิง่จ าเป็นต่อสงัคมอกีต่อไป เพราะทุกวนันี้ทุกคนเป็นนักวจิารณ์ไดโ้ดยไม่ต้องมสีงักดั สามารถ
เป็นนักวจิารณ์ไดด้ว้ยการบอกว่าตนเองเขยีนอยู่ทีเ่วบ็ไซต์นี้ๆ  เช่น  นักวจิารณ์ภาพยนตร์ในบลอ็กทีม่ชีื่อแฝงว่า “ผม
อยู่ขา้งหลงัคุณ” นัน้มีชื่อเสียงโด่งดงัมากจนกระทัง่มนีิตยสารทาบทามให้เขยีนคอลมัน์  ตัวอย่างนี้จงึแสดงให้เห็น
โอกาสที่เกิดจากการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้แสดงฝีมือ เกิดการแบ่งปันและขดัเกลาซึ่งกันและกัน แต่ในขณะเดียวกัน
อนิเทอร์เน็ตกเ็ปราะบางมากเพราะไม่มกีารควบคุม จงึมกีารวจิารณ์ทีไ่ม่ตรงกบัขนบทีเ่คยเป็นในอดตี เช่น การบอกว่า 
“หนังเรื่องนี้แย่มาก ห่วยแตก ไม่ชอบเลย” เพยีงเท่านี้กบ็อกว่าคอืงานวจิารณ์แลว้ คนในอนิเทอร์เน็ตก าลงันิยามว่าสิง่นี้
คอืบทวจิารณ์ภาพยนตร ์ อกีตวัอย่างหนึ่งคอืเพื่อนของคุณณฐัพชัญ์ทีเ่ขยีนงานวจิารณ์ภาพยนตรท์ุกเรื่องทีไ่ดช้มไวใ้น
เฟสบุค ปรมิาณบทวจิารณ์ทีเ่ขยีนมากกว่าคอลมันิสต์ในหนังสอืพมิพบ์างคน และมผีูต้ดิตามอย่างต่อเน่ือง  ค าถามคอื
เสน้แบ่งของค าว่านักวจิารณ์มอือาชพี (professional) อยู่ที่ใด สิง่นี้นักวจิารณ์ทัว่โลกก าลงัถกเถียงกนัอยู่ว่าค าว่านัก
วจิารณ์มอือาชพีเกดิจากการมสีงักดัใช่หรอืไม่ ถา้ไม่ค าว่านักวจิารณ์มอือาชพีหมายถงึอะไร 
 หนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารหลายฉบบัในประเทศไทยตัง้ค าถามว่านี่คอืวกิฤตทีข่องสื่อสิง่พมิพใ์ช่หรอืไม่ คุณณฐั
พัชญ์คิดว่าไม่ใช่ แต่อินเทอร์เน็ตคือโอกาสที่เข้ามาอย่างรวดเร็วจนหลายฝ่ายตัง้รบัไม่ทัน และไม่ทราบว่าจะใช้
ประโยชน์จากอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างไร แต่เมื่อคุณณัฐพชัญ์ลองกลบัไปศกึษาประเทศทีม่วีฒันธรรมเสมอืนจรงิทีเ่ขม้แขง็
เช่นญีปุ่่ น ในญีปุ่่ นมเีครอืขา่ยนักเขยีนนิยายออนไลน์บนโทรศพัทม์อืถอืขนาดใหญ่ทีม่ผีูอ้่านประมาณสามลา้นคน และมี
การตพีมิพเ์ป็นรปูเล่มดว้ย  คุณณัฐพชัญ์จงึมองว่าหากมกีารบ่มเพาะลกัษณะนิสยัในอนิเทอร์เน็ตกจ็ะท าใหเ้กดิสงัคมที่
มปีระสทิธภิาพได้  เมื่อนักเขยีนนิยายออนไลน์ของญี่ปุ่ นโพสต์นิยายลงในอนิเทอร์เน็ต ก็จะเกิดการวจิารณ์ขึน้ว่างาน
ชิน้นัน้มขีอ้ดหีรอืขอ้ดอ้ยอย่างไร และเกดิการขดัเกลาตวัเองขึน้ได ้แต่สงัคมอนิเทอร์เน็ตของไทยยงัพฒันาไม่เท่าญี่ปุ่ น 
ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตยงัส านึกเพยีงเสรภีาพในการพดู แต่ยงัไม่มกีารวจิารณ์ หรอืมกีารวจิารณ์ทีไ่ม่มวีุฒภิาวะและใชอ้ารมณ์
เป็นที่ตัง้ โดยที่ไม่มีผู้ที่เขา้มาบอกว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสม หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป คุณณัฐพชัญ์เกรงว่าสิ่งนี้จะ
กลายเป็นรากวฒันธรรมของสงัคมไซเบอร ์ซึง่เป็นประเดน็ทีน่่ากลวัมาก   
 นอกจากนี้ คุณณัฐพชัญ์ยงัแสดงความเห็นว่าเมื่อผูค้นเขา้ไปอยู่ในสงัคมอนิเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน จะท าให้
เกดิความสบัสนว่าอะไรคอืความเป็นจรงิ (reality) เน่ืองจากการอยู่ในโลกเสมอืนจรงิ สามารถพดูอะไรกไ็ด ้และสามารถ
พูดในสิง่ทีต่นเองคดิจรงิๆ บางคนจะรูส้กึว่าโลกเสมอืนจรงิคอืความเป็นจรงิ ส่วนโลกแห่งความเป็นจรงิไม่ใช่ชวีติจรงิ 
เพราะถูกบดบงัดว้ยกฎเกณฑแ์ละจารตีของสงัคม 
 คุณณฐัพชัญ์แสดงความเหน็ถงึเวบ็บอร์ดของอาจารยช์นกว่าคอืวฒันธรรมการวจิารณ์ในอนิเทอร์เน็ตยุคตน้ๆ 
และในปัจจุบันก็ยงัคงมีผู้ใช้เป็นจ านวนมากเช่นเว็บไซต์พันทิป แต่แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตของโลกก าลังจะ
เปลี่ยนไปเป็นสื่ออื่นๆ เช่นเฟสบุคหรอืทวติเตอร์แล้ว ทา้ยทีสุ่ดโลกอินเทอร์เน็ตกจ็ะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกอยู่
ตลอดเวลา  
 
 อาจารย์ปารชิาตแิสดงความเหน็ว่าสาขาทศันศลิป์อาจจะมคีวามเหน็ดา้นรูปแบบการวจิารณ์ จงึขอความเหน็
จากสาขาทัศนศิลป์อาจารย์เธนศ อ่านสินธุ์สิริ  กล่าวว่าในสาขาทัศนศิลป์มีงานวิจารณ์น้อยเมื่อเทียบกับสาขา
วรรณศลิป์และสาขาศลิปะการแสดงทีม่พีืน้ฐานจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ เพราะอย่างนี้จงึเกดิสภาวะของความขาดองค์
ความรู้ที่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการเรยีนรู้  ส่วนโลกไซเบอร์ก็เป็นพื้นที่ซึ่งยงัไม่ทราบว่าพื้นที่นี้มลีกัษณะปลกีย่อย
อย่างไร แต่พืน้ทีน่ี้กเ็ปิดโอกาสใหข้อ้มลูทัง้หมดสามารถมาอยู่ในทีเ่ดยีวกนัได้ 
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อาจารย์อัคคภาค เล้าจนิตนาศรกีล่าวว่าได้รบัขอ้มูลที่เกี่ยวกบัโลกไซเบอร์มากขึ้นจงึรู้สึกดีขึ้น เพราะจาก
ประสบการณ์การสอน นักศกึษาในปัจจุบนัไม่ค้นคว้าจากสื่อสิง่พมิพ์หรอืห้องสมุดอีกต่อไปแล้ว แต่จะอ้างองิเอกสาร
จากอนิเทอรเ์น็ตรวมถงึลอก (copy)งานจากอนิเทอรเ์น็ตมาส่งแทน เหตุการณ์เช่นนี้เกดิขึน้หลายปีแลว้  
 อาจารย์อคัคภาคกล่าวว่าตัง้แต่ตนเองเริม่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในปี พ.ศ. 2542 นัน้ ยงัไม่พบขอ้มูลไทยศกึษาหรอื 
Thai studies ในอินเทอร์เน็ตเท่าที่ควร และได้เสนอแนะตามที่ประชุมต่างๆ ว่าให้พยายามท าฐานข้อมูลไทยใน
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากสงัคมโลกรู้จกัประเทศไทยน้อยมาก ส่วนมากที่รู้จ ักก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  ใน
ปัจจุบนัรฐับาลก าลงัเสนอให้แปล Wikipedia เป็นภาษาไทย ซึ่งอาจารย์อคัคภาคคดิว่าไม่จ าเป็น   แต่สิง่ที่จะเป็นคอื
ควรจะท าฐานขอ้มลูไทยมากกว่า   เพราะเวบ็ไซตไ์ทยทีม่อียู่เกอืบทัง้หมดเป็นเวบ็ไซตร์ายละเอยีดปลกีย่อยและกระจดั
กระจาย และไม่เคยมกีารจดัการความรูไ้ทยเป็นระบบฐานขอ้มลูในโลกไซเบอร ์สิง่นี้คอืเรื่องใหญ่ของชาต ิ ในเมื่อยงัไม่
มฐีานขอ้มลู แต่การวจิารณ์จะต้องอาศยัฐานขอ้มลูเป็นหลกั  ซึ่งเราสามารถโยงกลบัเขา้มาสู่ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นลายลกัษณ์
หรอืโลกจรงิได ้ ทุกวนัน้ีโลกไซเบอรไ์ม่ไดแ้ยกขาดจากโลกจรงิ และอาจารยอ์คัคภาคคดิว่าหากเราเปรยีบเทยีบโลกไซ
เบอรก์บัพืน้ทีจ่รงิ โลกไซเบอรถ์อืไดว้่าเป็นโลกใหม่ที่ยงัไม่มผีูใ้ดในโลกนี้ทีรู่จ้กัโลกไซเบอรด์พีอ เพราะเทคโนโลยยีงัไป
ไม่สุดหรอืยงัไม่อิม่ตวั และสิง่ทีเ่ราไม่รูจ้กัเกดิขึน้เรื่อยๆ เช่น ipad หรอืโทรศพัทท์ีจ่ากเดมิใชต้่อสายมาสู่ iphone ทีเ่ป็น
สื่อแบบ multimedia digital ซึ่งสามารถท าได้หลายอย่างทัง้การเสวนา ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง รวมถึงอย่างที่คุณณัฐ
พชัญ์กล่าวว่ารบัข่าวทาง iphone ไดก้่อนทีโ่ทรทศัน์  ดงันัน้ อาจารย์อคัคภาคจงึมองว่าโลกไซเบอร์เป็นโลกทีใ่หม่มาก
จนมนุษยชาตยิงัไม่รูจ้กั และยงัพฒันาต่อไปไดอ้กีมหาศาล  
 จากการทีคุ่ณณัฐพชัญ์กล่าวว่าใครๆ กเ็ป็นนักวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ตได ้อาจารย์อัคคภาคนึกถงึค ากล่าวของ
อาจารยเ์จตนาเกี่ยวกบัอตัวสิยัและภววสิยั ปัจจุบนัในอนิเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่เป็นอตัวสิยั แต่หลกัการหรอืวชิาการทีเ่ป็น
ภววสิยัส าหรบัอธบิายสรรพสิง่ในอนิเทอรเ์น็ตนัน้ยงัไม่ค่อยปรากฏการใชภ้ววสิยัมากนัก ใครจะเขา้ไป “ตหีวัหมา ด่าแม่
เจ๊ก” ในอนิเทอร์เน็ต ก็เขา้ใจกนัว่าสิง่นี้คอืการวจิารณ์  ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้คล้ายกบัวฒันธรรมตะวนัตกในช่วงก่อนที่
วฒันธรรมการวจิารณ์แบบภววสิยัจะเขา้มา  เวบ็ไซต์พนัทปิในยุคแรกๆ ก็เกิดปัญหาจากการ “ตีหวัหมา ด่าแม่เจ๊ก” 
เช่นกนั รวมถึงเว็บไซต์นักเขยีนเช่น thaiwriter หรอื thaipoet ที่มคีวามขดัแย้งกนัจนหลายครัง้เกือบจะลามไปสู่โลก
แห่งความเป็นจรงิ ในปัจจุบนักย็งัเกดิปัญหาเช่นนี้เป็นบางครัง้ เวบ็ไซตพ์นัทปิแก้ปัญหาดว้ยการใหล้งทะเบยีนโดยใช้
เลขประจ าตัวประชาชนเป็นหลกัฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าที่เป็นอันตรายมากจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าโลก
อินเทอร์เน็ตยงัต้องการมาตรการที่จะเขา้มาปกป้องอยู่  นอกจากนี้ยงัมปีระเด็นเรื่องของเส้นแบ่งระหว่างความเป็น
ปัจเจกบุคคลกบัสาธารณะในอนิเทอรเ์น็ตทีไ่ม่ชดัเจน ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรพจิารณาดว้ย 
 นอกจากนี้ อาจารยอ์คัคภาคกล่าวว่ามุขปาฐะแบบเก่า คอืการพดูคุยแบบเหน็หน้ากนั กบัมุขปาฐะแบบใหม่คอื
การสื่อสารกนัในอินเทอร์เน็ต ไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีอ่ยู่คนละยุคสมยั เพราะท้ายทีสุ่ดแล้วมนุษย์กย็งัต้องสื่อสารแบบ “มนุษย์
สมัผสัมนุษย”์  
 อาจารยช์นกกล่าวว่าเพิง่พบว่ามผีูแ้สดงความเหน็ในเวบ็ไซตไ์ทยคดิสว์่า “การแสดงความคดิเหน็ในดนตรไีทย
ผดิดว้ยหรอื” เป็นหนึ่งในกระทูจ้ านวนมากทีม่ผีูใ้ชน้ามแฝงมาตัง้ไว ้การใชน้ามแฝงในอนิเทอรเ์น็ตมขีอ้ดทีีว่่าเน่ืองจาก
ผูใ้ชน้ามแฝงคดิว่าไมม่ใีครรูว้่าตนเองเป็นใครจงึพดูความจรงิ ถา้ผูอ้ื่นทราบว่าเขาเป็นใครคงไม่พดูอย่างนี้  เพราะฉะนัน้ 
ขอ้ดขีองวฒันธรรมไซเบอรค์อืท าใหไ้ดท้ราบความคดิจรงิๆ ของผูค้น เพราะถ้าอยู่ต่อหน้ากนัจะมคีวามเกรงใจจงึพดูไม่
จรงิ  อย่างไรกด็ ี อาจารยช์นกเหน็ว่าทุกอย่างมทีัง้ขอ้ดขีอ้เสยี อยู่ทีเ่ราจะน าขอ้ดมีาใชอ้ย่างไร หากเรามองในส่วนของ
ประเทศไทยกน่็าจะน าหลกัของชุมชนในประเทศไทยมาใช ้แต่ใช่ว่าจะไม่มองใครเลย มสุีภาษิตโบราณว่า “นกไม่เห็น
ฟ้า ปลาไม่เหน็น ้า” หรอืไม่รูจ้กัเอาใจเขาใส่ใจเรา ท าใหเ้กดิความเสยีหายมามากแล้ว คอืเมื่อไม่เหน็ตนเอง กไ็ม่รูว้่าคน
อื่นคดิอย่างไร สุภาษิตทีย่กตวัอย่างมานี้เป็นค าสอนของคนโบราณทีท่ าใหเ้ยาวชนไดค้ดิ ซึ่งปัจจุบนัไดส้ญูหายไปจาก
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การศกึษาของไทย อาจารยช์นกจงึมคีวามคดิทีจ่ะน ากลบัมาเป็นขอ้มลูในเวบ็ไซต์ใหผู้ค้นไดศ้กึษา คอืการน าสิง่ดีๆ  ใส่
ลงไปในอนิเทอรเ์น็ต เปรยีบเสมอืนกงัหนัน ้าทีปั่น่ออกซเิจนใส่ลงไปในน ้าเน่า ท าใหผู้ค้นมคีุณภาพดขีึน้ 
 อาจารยป์ารชิาตกิล่าวว่าผูใ้ชน้ามแฝงมอียู่ในทุกเวบ็ไซต์ โดยเฉพาะเวบ็ไซตท์ีม่กีารวจิารณ์ จงึอยากทราบว่า
เวบ็ไซตต์่างประเทศทีม่กีารวจิารณ์จะมกีารใชน้ามแฝงเหมอืนกนัหรอืไม่  อาจารยอ์คัคภาคตัง้ขอ้สงัเกตว่าเดมินามแฝง
คอืสิง่ที่นักเขยีนใชเ้ป็นประจ า แต่ปัจจุบนันามแฝงจ านวนหนึ่งในอนิเทอร์เน็ตคอืนามแฝงทีใ่ชค้รัง้เดยีว  คุณณัฐพชัญ์
แสดงความเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตนอกจากจะมีนามแฝงแล้วยังมีตัวตนแฝง (avatar) ด้วย ในอดีตสื่อสารกันด้วย
ตัวหนังสือ แต่ปัจจุบนัสามารถมีตัวตนเป็นมนุษย์อยู่ในโลกไซเบอร์ได้ เช่นที่ RS Promotion มีโครงการสร้างโลก
เสมอืนจรงิส าหรบัวยัรุ่น โดยให้วยัรุ่นที่เขา้ไปสามารถสร้างตวัละครที่มหีน้าตาและการแต่งตวัแบบต่างๆ กนั ตามที่
ตนเองชอบได้ สิ่งนี้มีลกัษณะเหมือนในเกมออนไลน์ที่จะมีตัวละครในเกม ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้ ซึ่งมีผู้เล่น เกม
ออนไลน์จ านวนมาก บางคนกใ็ชต้วัละครทีเ่ป็นคนละเพศกบัตนเองดว้ย  ส าหรบัการทีม่ผีูใ้ชต้วัตนแฝงเพยีงครัง้เดยีว
นัน้คุณณฐัพชัญ์มคีวามเหน็ว่าเป็นเพราะไม่ต้องการใหม้ใีครทราบว่าตนเองเป็นใคร มนีักวจิยับางคนตัง้ค าถามว่าการมี
กลไกควบคุมการใชน้ามแฝงในอนิเทอรเ์น็ตเพื่อป้องกนัอาชญากรรมหรอืไม่ 

นอกจากนี้ คุณณัฐพัชญ์กล่าวถึงงานวิจยัของอเมริกาที่ได้ผลวจิยัว่าเด็กที่เกิดหลงัปี พ.ศ. 2530 หรอืช่วง 
generation z จะม ีIQ สูงมาก เชื่อมัน่ในตวัเอง และใชอ้นิเทอร์เน็ตไดเ้ก่ง แต่ไม่มี EQ และทกัษะในการมปีฏิสมัพนัธ์
กบัผูค้นในชวีติจรงิ แต่จะเชื่อสิง่ที่เกดิขึน้ในคอมพวิเตอร์ และสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ เด็กรุ่นนี้ถูกตัง้ฉายาว่า 
“เดก็นรกแตก”  ในบรษิัททีคุ่ณณัฐพชัญ์ท างานอยู่ ได้เห็นเดก็รุ่นนี้นัง่ขา้งกนัแต่ไม่พูดคุยกนัโดยตรง กลบัพูดกนัผ่าน
โทรศพัท์ Blackberry (BB) คุณณัฐพชัญ์ถามว่าเหตุใดจงึไม่พูดกนัโดยตรง พวกเขาตอบว่าการสื่อสารผ่าน  BB จะมี
สสีนัและดูเป็นจรงิมากกว่าชวีติจรงิ นอกจากนี้พวกเขายงัรูส้กึว่าการสื่อสารในอนิเทอรเ์น็ตปลอดภยัและมอีสิระกว่าใน
ชวีติจรงิ จงึน่าสนใจมากกว่าเยาวชนรุ่นนี้เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นอย่างไร และโลกของเราจะเป็นอย่างไ รต่อไป เพราะ
พฤติกรรมเช่นนี้จะเชื่อมโยงไปถงึวฒันธรรมของสื่อรวมถึงวฒันธรรมการเรยีนการสอนทัง้หมด  คุณณัฐพชัญ์เชื่อว่า
วธิกีารเรยีนการสอนในปัจจุบนัยงัไม่สามารถสื่อถงึคนในยุคปัจจุบนัได ้เช่น เดก็ในยุคปัจจุบนัอาจจะไม่ชอบการท่อง ก-
ฮ จากหนังสือ แต่เมื่อมีผู้ท า animation ก-ฮ ที่น่าสนใจเข้าไปอยู่ในยูทูป ก็มีผู้สนใจจ านวนมาก หากน าสารหรือ 
message ไปอยู่ในสื่อทีถู่กตอ้ง ผูค้นกจ็ะไดร้บัสารทีเ่ราตอ้งการ  ณ วนัน้ี อาจจะตอ้งมองขา้มการปรบัตวัใหท้นัโลก แต่
ตอ้งมองล่วงหน้าว่าจะเกดิอะไรขึน้ในอนาคต แลว้หนักลบัมารบัมอืกบัปัจจุบนั  

อาจารย์สุวรรณา เกรยีงไกรเพ็ชร์  กล่าวว่าเมื่อได้ทราบว่ามเีว็บไซต์ thaikids.com และ chanoktuck.com 
แล้วก็รู้สึกว่าวงการดนตรีไทยมีเว็บไซต์ที่มีความจริงจังและน่าสนใจมาก ทัง้ในแง่ของการให้องค์ความรู้ การ
ตดิต่อสื่อสาร และการวจิารณ์  ส่วนการทีคุ่ณณัฐพชัญ์กล่าวว่าจะไม่มกีารอ่านสื่อสิง่พมิพอ์กีต่อไปถ้าในอนิเทอร์เน็ตมี
สิง่เดยีวกนัทีม่คีุณภาพพอ ซึ่งยงัไม่ทราบว่าสิง่ทีป่รากฏในอนิเทอร์เน็ตมคีุณภาพเพยีงพอหรอืไม่ สิง่หนึ่งทีส่ื่อสิง่พมิพ์
แตกต่างจากอินเทอร์เน็ตคือการที่ต้องรบัผดิชอบสิ่งที่ตีพิมพ์ออกไป มเีจ้าของหนังสอืพิมพ์และกองบรรณาธกิารที่
ชดัเจน มกีารฟ้องลม้ละลายทางเศรษฐกจิได ้แต่อนิเทอรเ์น็ตไม่จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบสิง่ทีพ่ดูออกไป  นอกจากนี้ตวัตน 
“นิรนาม” ในอนิเทอร์เน็ต กไ็ม่ไดน้ิรนามอย่างแทจ้รงิ เพราะสามารถตามตวัได ้และเมื่อถงึระดบัหนึ่ง เจา้ของตวัตนนิร
นามก็ต้องการมชีื่อเสียง และส านวนที่อาจารย์อัคคภาคกล่าวถึงคอื “ตีหวัหมา ด่าแม่เจ๊ก” เกิดขึ้นได้เพราะไม่มีใคร
รบัผดิชอบในตวั “หมา” และ “แม่เจ๊ก” เพราะหมาส่วนมากทีก่ล่าวถงึคอืหมาวดัทีใ่นอดตีไม่มใีครรบัผดิชอบชวีติ ส่วน 
“แม่เจ๊ก” ก็อยู่ที่ประเทศจนี มแีต่ตวั “เจ๊ก” ที่เขา้มาในไทย  เช่นเดยีวกบัการพูดด้วยอตัวสิยัในโลกไซเบอร์ที่ไม่ต้อง
รบัผดิชอบ ส่วนการใชอ้งคค์วามรูท้ีเ่ป็นภววสิยัทีอ่าจารยอ์ัคคภาคกล่าวถงึนัน้ ผูท้ีโ่พสตค์วามรูเ้หล่านัน้ตอ้งรบัผดิชอบ
สิง่ทีต่นน ามาโพสต์ว่ามคีวามถูกต้อง สิง่เหล่านี้สามารถมองยอ้นกลบัไปในโลกแห่งความเป็นจรงิได้ อาจารย์สุวรรณา
เห็นว่าโลกไซเบอร์ไม่จ าเป็นต้องทาบทบักบัโลกแห่งความเป็นจรงิทัง้หมด แต่มส่ีวนที่ควรต้องน าวฒันธรรมจากโลก
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แห่งความเป็นจรงิเขา้ไปปรบัใช ้เช่นการไตร่ตรองก่อนทีจ่ะโพสต์ขอ้ความ หรอืความรบัผดิชอบสิง่ทีต่นเองโพสต์ เป็น
ต้น  นอกจากนี้ การกระโดดไปขา้งหน้าแล้วหนักลบัมาปรบัตวันัน้ท าไดจ้รงิหรอืไม่ หากท าไดจ้รงิแล้วจะเกดิผลอะไร  
อาจารย์สุวรรณากล่าวถงึรายการวทิยุรายการหนึ่งทีไ่ดฟั้งในช่วงเยน็ว่าเป็นรายการทีว่่าดว้ยการตดิตามโลกในปัจจุบนั 
และในรายการจะมกีารกล่าวถงึ 3G ในประเทศไทยว่าล้าหลงักว่าประเทศอื่นมาก  จนกระทัง่เมื่อวานนี้พธิกีรรายการ
เดิมกล่าวว่า “รู้ไหมครบั ถ้าคุณมีโทรศพัท์มือถือไม่ว่าจะทนัสมยัแค่ไหน คุณก็อาจจะเสยีชีวิตได้ถ้าตึกถล่มเพราะ
โทรศพัทจ์ะใชก้ารไม่ได ้เพราะฉะนัน้ คุณตอ้งพกพาวทิยุสื่อสารไวด้ว้ย” แสดงใหเ้หน็ว่าบางครัง้โลกกห็มุนยอ้นกลบั จงึ
ตอ้งตัง้หลกัใหด้ ี  

อาจารย์สุวรรณาเขา้ใจว่าวตัถุประสงค์ของโครงการทีว่่าต้องการศกึษารอยต่อระหว่างโลกเสมอืนจรงิกบัโลก
ลายลกัษณ์ คอืการสรา้งฐานเพื่อใหโ้ลกเสมอืนจรงิที่จะย้อนกลบัมาสู่โลกแห่งความเป็นจรงิในอนาคตมคีวามเขม้แขง็ 
เพราะคงไม่มใีครอยู่ในโลกเสมอืนจรงิไดต้ลอดไป  โครงการฯ ตอ้งการท าความเขา้ใจทัง้โลกเดมิทีอ่าจเชื่องชา้ กบัโลก
ใหม่ ใหม้ฐีานทีเ่ป็นจุดเริม่ทีจ่ะกา้วกระโดดไป  ขณะนี้ญีปุ่่ นตอ้งถอยไปอกีมากหลงัเกดิเหตุการณ์สนึามแิละแผ่นดนิไหว 
ถงึแมจ้ะเกดิเหตุเพยีงบางเขตของญีปุ่่ นกต็าม แต่ก าลงัใจของคนญีปุ่่ นกค็งจะลดลงไปมาก เช่นเดยีวกบัประเทศไทยทีม่ี
ผู้พร ่าบอกอยู่ตลอดเวลาว่าล้าหลงั ไม่ได้ก้าวไปไหนเลย  ส าหรบัเด็ก “นรกแตก” ที่คุณณัฐพชัญ์กล่าวถึง อาจารย์
สุวรรณาก็ยงัมีค าถามว่าคนในรุ่นเดียวกบัตนที่ถูกเรียกว่าเด็กรุ่น “baby boom” จะมีจุดเชื่อมโยงกับเด็กรุ่นใหม่ได้
อย่างไร 
 คุณณฐัพชัญ์กล่าวว่าในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ กลุ่มผูใ้ช ้social media ทีม่จี านวนมากทีสุ่ดคอืวยัท างานขึน้
ไป สิง่นี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนต่างชาติกบัคนไทย ขณะที่ในประเทศไทยพยายามขดีเส้นว่าผู้ใช้
เทคโนโลยใีหม่ๆ คอืเยาวชน โดยมองขา้มผูท้ีม่อีายุมากกว่า แต่ในต่างประเทศกลบัต้องการใหค้นวยัท างานตลอดจน
ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้  ipad มยีอดขายสูงมากจากการซื้อให้ผู้ใหญ่
เพราะเป็นเครื่องมอืทีเ่รยีนรูก้ารใชง้านไดง้า่ย  นอกจากนี้อตัราการเตบิโตของผูใ้ชเ้ฟสบุคและทวติเตอรท์ีเ่ป็นผูส้งูอายุก็
สูงมาก อาจจะมากกว่าวัยรุ่นและวัยท างานด้วยซ ้า การที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายท าให้สังคม
อนิเทอรเ์น็ตในต่างประเทศมฐีานทีแ่ขง็แรงเพราะไม่เกดิช่องว่างในสงัคม 

อาจารยช์มยัภร แสงกระจ่างกล่าวว่าผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมกีารศกึษาระดบัต่างๆ กนั เมื่อผูม้กีารศกึษาน้อยเขา้มา
ใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่รู้เท่าทนัจงึเป็นสิง่ที่น่ากลวั  อาจารย์ชมยัภรยกตวัอย่างที่คนขบัแท็กซี่คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่า
ผูโ้ดยสารคนหนึ่งถามเขาว่า “คุณทราบไหมว่าสมยัอยุธยามพีระมหากษตัรยิ์สีร่อ้ยสบิเจด็องค์” คนขบัแท็กซี่จงึแยง้ว่า 
“ไม่ใช่ครบั กรุงศรอียุธยามอีายุได้สีร่้อยสบิเจด็ปีต่างหาก ไม่ใช่จ านวนพระมหากษัตรยิ์” แต่ผูโ้ดยสารกไ็ม่เชื่อ ยงัคง
ยนืยนัอยู่อย่างนัน้และบอกชื่อเวบ็ไซต์ที่เขาได้ทราบขอ้มูลนี้มาและแสดงความเห็นด้านลบเกี่ยวกบัพระมหากษัตรยิ ์
ตวัอย่างทีเ่ล่ามานี้แสดงใหเ้หน็ถงึความตื่นความรูท้ีน่่ากลวั   

นอกจากนี้    อาจารย์ชมัยภรเห็นว่ายังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ไม่อยากใช้
คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ผูท้ีย่งัรบัสื่อสิง่พมิพย์งัมอียู่ และจากทีคุ่ณณฐัพชัญ์
กล่าวว่าสื่อสิง่พมิพต์อ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยุคสมยั อาจารยช์มยัภรนึกถงึละครโทรทศัน์ทีย่งัคงมเีน้ือหาเหมอืนเมื่อรอ้ยปีที่
แลว้ เป็นเหมอืนคนละโลกกบัอนิเทอรเ์น็ต แต่ผูท้ีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตกบัผูช้มละครโทรทศัน์กลบัอยู่บา้นเดยีวกนัซึง่เป็นสิง่ที่
แปลกมาก 

ขณะเดยีวกนักเ็หน็ดว้ยกบัอาจารย์อคัคภาคเกีย่วกบัการสรา้งฐานขอ้มลูไทยในอนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซตบ์างแห่ง
กใ็หค้วามรูไ้ดด้ ีแต่ตอ้งมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและการอา้งองิ  อาจารยช์มยัภรเคยเขา้ไปใน Wikipedia 
เพื่อคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบัพระอภยัมณี แต่กต็้องตกใจมากเมื่อเรื่องย่อของพระอภยัมณีใน Wikipedia เป็นขอ้มูลที่ผดิ
เพราะเขยีนจากความทรงจ าของผู้เขยีนบทความ แมว้่ายงัมขีอ้มูลจ านวนมากที่ถูกต้องจงึท าให้อนิเทอร์เน็ตมคีุณค่า 
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และควรจะเพิม่ขอ้มูลที่ถูกต้องลงในอนิเทอร์เน็ตใหม้ากขึน้  อาจารย์ชมยัภรไดเ้ขา้โครงการของส านักศลิปวฒันธรรม
ร่วมสมยั คอืโครงการนักเขยีนเป็นพีเ่ลีย้งน้องใหม่ทีอ่ยากเป็นนักเขยีนชื่อโครงการ “บ่มเพาะนักเขยีนหน้าใหม่” ซึง่ให้
ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการโพสต์นิยายลงในเวบ็ไซต์ แล้วใหน้ักวจิารณ์หรอืพีเ่ลี้ยงเขา้ไปวจิารณ์ และคนทัว่ไปกส็ามารถ
เขา้ไปเรยีนรูไ้ดด้ว้ย ซึ่งหลกัการของโครงการนี้ดมีาก แต่มปัีญหาอยู่ทีโ่ปรแกรมกรองค าหยาบ เช่น ถ้าโพสต์ลงไปว่า 
“เหีย่วแหง้” กจ็ะเหน็แค่ “วแหง้” ท าใหอ้่านไม่รูเ้รื่อง  นอกจากนี้ อาจารยช์มยัภรเคยแนะน านักเขยีนคนหนึ่งในโครงการ
นี้ว่า “งานของคุณมปีระเด็นเดยีวที่เป็นปัญหา คือการที่ให้สุนัขคดิฆ่าตัวตาย” เพราะสุนัขในเรื่องนี้คิ ดว่าเจ้าของไม่
ตอ้งการแลว้ จงึกระโดดใหร้ถชนตาย โดยไม่เคยมบีรบิทในเรื่องใหสุ้นัขคดิแบบมนุษย์มาก่อนเลยและเมื่อนักเขยีนผูน้ัน้
อ่านข้อวิจารณ์นี้จึงตกใจมากเพราะไม่เคยมใีครบอกเขาเลย  อาจารย์ชมยัภรคิดว่าอนัที่จรงิการวิจารณ์ในปัจจุบนั
สามารถท าไดง้่ายมาก โดยอาจวจิารณ์ผ่านเวบ็ไซต์หรอืเขา้ไปวจิารณ์ทีเ่ฟสบุคของนักเขยีนโดยตรง สงัเกตว่าในเฟส
บุคของนักเขยีนมีแต่ผู้มากดถูกใจ ทัง้ๆ ที่สิ่งที่เขียนนัน้ยังมีข้อผิดพลาดอยู่  อาจารย์ชมัยภรมักจะเข้าไปวิจารณ์
นักเขยีนในเฟสบุคตามความเป็นจรงิเสมอ ซึง่ผูท้ีเ่ขา้มาอ่านกเ็หน็ดว้ยจ านวนมาก  ดงันัน้จงึเหน็ว่าทุกคนน่าจะช่วยกนั
เขา้ไปวจิารณ์นักเขยีนดว้ย   ขณะเดยีวกนั  โครงการฯ น่าจะสรา้งฐานการวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ตทีส่มบูรณ์ได ้ 

 
อาจารย์สุวรรณากล่าวว่าเคยมีผู้ขอให้เข้าไปดูบทกลอน “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ”์ ของสุนทรภู่ใน

อนิเทอรเ์น็ตว่าถูกต้องหรอืไม่ ปรากฏว่าหลายเวบ็ไซต์มขีอ้ผดิพลาดทีเ่หมอืนๆ กนั เพราะคดัลอกกนัมา ซึง่ปรากฏว่า
บทกลอนทีผ่ดิอยู่ในเวบ็ไซตว์ชิาเกีย่วกบัการเป็นพธิกีรของอาจารยห์ลายคน และเป็นการผดิทีเ่หมอืนในเวบ็ไซตอ์ื่น จงึ
เห็นว่าควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโพสต์ในเว็บไซต์  นอกจากนี้ ยงัมีประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลใน
อนิเทอร์เน็ตประหนึ่งว่าเป็นขอ้มูลของตนเอง ซึ่งเป็นสิง่ที่ต้องระวงั  อาจารย์สุวรรณาเคยได้รบัค าแนะน าให้เขา้ไปดู
เวบ็ไซต์ทีม่ขีอ้มูลเกี่ยวกบัการเขยีนบนัทกึและจดหมายเพื่อใชใ้นการบรรยาย ปรากฏว่าเมื่อเขา้ไปแลว้ขอ้มูลเหล่านัน้
เป็นของตนเองทัง้หมดโดยทีเ่จา้ของเวบ็ไซตไ์ม่ไดข้ออนุญาตก่อนน าไปโพสต ์

คุณณัฐพชัญ์กล่าวว่าเคยน าบทละครที่เขยีนโพสต์ขึ้นอินเทอร์เน็ตเพราะอยากทราบความเห็นของผู้อ่าน มี
นักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาบอกว่า “พี่คะ พอดีต้องส่งงานอาจารย์พรุ่งนี้แล้วค่ะ ขอน างานทัง้หมดไปส่งเลยนะคะ” 
เพราะฉะนัน้ขอ้มูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตจงึไม่มคีวามเป็นส่วนตวัและลขิสทิธิ ์(copy right) เพราะขอ้มูลเหล่านี้สามารถ
รัว่ไหลไดเ้สมอ  ผู้สรา้งเน้ือหาหรอื Content Generator เช่นนักเขยีนนิยายหรอืนักแต่งเพลงจงึต้องมคีวามเท่าทนัสื่อ 
หมายความว่าตอ้งสามารถป้องกนัการลอกขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตได ้เพื่อป้องกนัการสญูเสยีสทิธิข์องตนเอง  

อาจารยอ์คัคภาคกล่าวว่าหากเขา้ไปคน้เรื่องพระอภยัมณีหรอืวรรณกรรมไทยในกูเกลิ กูเกลิกจ็ะแนะน าใหเ้ขา้
เวบ็ไซต์ Wikipedia ซึง่ถอืว่าเป็นการดมีากทีม่หีมวดหมู่วรรณกรรมไทยใน Wikipedia ภาษาไทย แต่ขอ้มูลที่มอียู่กย็งั
ขาดอยู่มาก เช่นบทความ “100 หนังสอืดฯี” ทีย่งัมรีายชื่อหนังสอืไม่ครบถ้วน  ถงึแมว้่าบุคคลทัว่ไปจะสามารถเขา้ไป
เพิ่มข้อมูลได้แต่ก็ยงัมีข้อเสยีเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลและการลอกขอ้มูลจากที่อื่น  ถ้าเปรยีบเทียบกับหวัข้อ 
Literature ใน Wikipedia ภาษาองักฤษ จะเหน็ไดว้่าในภาษาองักฤษมขีอ้มลูและรปูภาพมากกว่าอย่างเหน็ไดช้ดั  

คุณณัฐพชัญ์กล่าวว่า Wikipedia แตกต่างจากสารานุกรมในอดตีเช่น Encarta คอืไม่ไดเ้ขยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญ
หรอื Specialist จ านวนไม่กีค่น แต่เจา้ของ Wikipedia มแีนวคดิว่าองคค์วามรูข้องทัง้โลกไม่ได้จ ากดัอยู่เพยีงแค่ความรู้
ของผูเ้ชีย่วชาญ แต่คนทัง้โลกสามารถช่วยกนัเขยีนสารานุกรมได ้จงึเกดิศพัทท์างวชิาการว่า Crowd Sourcing ส าหรบั
ใชเ้รยีกขอ้มูลที่มาจากประชาชนจ านวนมาก สิง่นี้เกดิมาเพื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตท าให้คน
เชื่อมต่อกนัได ้ ในปัจจุบนั Wikipedia ได้รบัการยอมรบัให้เป็นแหล่งอ้างอิงทีม่คีวามน่าเชื่อถอืส าหรบังานวชิาการใน
ต่างประเทศแลว้ เนื่องจากมกีารตรวจสอบและแกไ้ขจากผูใ้ช ้Wikipedia นับลา้นคนอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรกต็าม เคยมี
งานวจิยัของฝรัง่เศสทีผู่ว้จิยัทดลองน าขอ้มูลเทจ็ขึน้ไปไวใ้น Wikipedia ปรากฏว่าสื่อสิง่พมิพน์ าไปอ้างองิในบทความ
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ของตน ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าขอ้มูลใน Wikipedia ก็ยงัคงต้องได้รบัการตรวจสอบอยู่  ส าหรบั Wikipedia ภาษาไทยนัน้ 
คุณณัฐพัชญ์เห็นว่าควรจะเข้าไปช่วยกันท า เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่คนไทยเข้าไปค้นหากันมาก ในปัจจุบัน 
Wikipedia ภาษาไทยมขีอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการต์ูนจ านวนมาก เนื่องจากคนทีม่ใีจรกัเขา้ไปเขยีน แต่ขอ้มลูทีเ่ป็นวชิาการยงั
มไีม่มากนัก เมื่อค้นหาขอ้มูลวชิาการ กูเกลิกจ็ะแนะน าใหไ้ปทีเ่ว็บไซต์อื่นซึ่งอาจมคีวามผดิพลาดของขอ้มูลมากกว่า 
Wikipedia เสยีอกี ดงันัน้การน าขอ้มลูทีถู่กตอ้งมารวมกนัไวท้ีเ่วบ็ไซตก์ลางจงึน่าจะเป็นวธิทีีถู่กตอ้ง 

อาจารย์อัคคภาคทดลองค้นหาค าว่า Thai Literature ใน Wikipedia พบว่ามีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับเรื่อง
รามเกียรติ ์และรูปภาพหนุมานทีเ่ว็บไซต์เชื่อมโยงไปถึงก็ไม่ใช่หนุมานแบบไทย ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้เขยีนบทความ
ไม่ใช่คนไทย  ดว้ยเหตุนี้จงึตัง้ค าถามกบัรฐับาลทีต่้องการแปล Wikipedia ภาษาองักฤษใหเ้ป็นภาษาไทยว่าแทนทีจ่ะ
พยายามท าความรูจ้กัต่างประเทศจนไม่รูจ้กัตนเอง กน่็าจะแปลขอ้มลูภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษใหช้าวต่างประเทศได้
รูจ้กัคนไทยมากกว่า   

อาจารยภ์ทัร  ด่านอุตรา กล่าวว่าวารสารวชิาการต่างประเทศส่วนใหญ่ยงัไมย่อมรบัการอา้งองิจาก Wikipedia 
เพราะถอืว่าผูท้ีเ่ขา้มาโพสตข์อ้มลูนัน้นิรนาม (anonymous) แต่ถา้มองอกีแงห่นึ่งการเป็นนิรนามกถ็อืเป็นเสน่หป์ระการ
หนึ่ง และเสน่หอ์กีประการหนึ่งของ Wikipedia คอืการตรวจสอบความถูกตอ้งแบบ peer checking ซึง่สามารถเขา้ไปดู
ได้ว่ามกีารแก้ไขไปแล้วกี่ครัง้ และสมาชกิคนใดเป็นผู้แก้ไข  นอกจากนี้ Wikipedia ยงัเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการ
อ้างองิเอกสารจากภายนอกดว้ย เพื่อป้องกนัการถูกวพิากษ์กลบั  อย่างไรกต็ามในต่างประเทศยงัมองว่า Wikipedia 
เป็นเพยีง springboard เบื้องตน้ส าหรบัการคน้หาขอ้มลูเท่านัน้ และผูค้น้ควา้ขอ้มูลกย็งัควรจะกลบัไปหาวารสารทีเ่ป็น
สื่อสิง่พมิพ์ด้วย  คุณณัฐพชัญ์เสรมิว่าได้อ่านบทความที่มนีักวชิาการมาถกเถียงกนัว่า Encarta หรอื Britannica กบั 
Wikipedia อะไรจะน่าเชีอ่ถอืกว่ากนั ขอ้สรุปของบทความดงักล่าวคอืหากเป็นเรื่องธรรมดาหรอื ordinary Wikipedia จะ
น่าเชื่อถือมาก เพราะเป็นเรื่องที่คนหมู่มากเขา้มาช่วยกนัตรวจสอบและช่วยกนัเขยีน แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะทางเช่น
บทความทางการแพทย ์Britannica จะมคีวามน่าเชื่อถอืมากกว่า เพราะผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูเ้ขยีนบทความ 

อาจารย์อัคคภาคกล่าวว่าพยายามให้นักศึกษาใช้แหล่งอ้างอิงที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก เพราะมีความ
น่าเชื่อถอืมากกว่า และใหใ้ชข้อ้มลูทีค่น้หาไดจ้ากในอนิเทอรเ์น็ตเป็นส่วนประกอบ แต่ไม่ค่อยไดผ้ล  คุณณฐัพชัญ์กล่าว
ว่าหากอ้างองิบทความในเวบ็ไซต์กค็วรจะเลอืกเวบ็ไซตท์ีม่คีวามน่าเชื่อถอืดว้ย ไม่ใช่ทุกบทความทีม่าจากอนิเทอรเ์น็ต
จะน ามาอ้างองิได ้อาจารยเ์ชาวม์นัส  ประภกัด ีกล่าวว่าการน าขอ้มลูจากอนิเทอร์เน็ตมาใชจ้ าเป็นต้องมวีจิารญาณและ
ตอ้งมกีารตรวจสอบก่อนน ามาใชง้าน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  อภิรดี  เกษมสุข แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยพิจารณาจากมุมมองของ
สถาปนิก ซึง่จะกล่าวถงึใน  3 ประเดน็ ดงันี้ 

1. รปูแบบของการวจิารณ์ 
ในฐานะของผู้ออกแบบ สถาปนิกหรอืดไีซน์เนอร์เป็นผู้สร้างโครงสร้างของเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ 

ประกอบกับเทคโนโลยีที่วิศวกรเป็นผู้สร้างขึ้น  ดังนัน้ โลกอินเทอร์เน็ตจึงเป็นพื้นที่ในระบบหรือ
โครงสรา้งทีไ่ดร้บัการออกแบบไวแ้ล้ว ตวัอย่างเช่นในเวบ็ไซต์ Wikipedia กจ็ะมส่ีวนของขอ้มูลที่ผูส้รา้ง
ตัง้ใจจะให้ผู้ใช้มองเห็น แต่ส่วนที่น่าสนใจคือส่วนที่ผู้สร้างไม่ได้ตัง้ใจหรอื unintentional content เช่น 
hyper link ทีส่ามารถคลกิออกไปไดอ้ย่างไม่มทีีส่ิน้สุด  

2. พืน้ทีข่องการวจิารณ์ 
ก่อนหน้านี้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นแบบทางเดยีวหรอื one way direction ต่อจากนัน้

จงึพฒันามาเป็นเว็บบอร์ด เป็นสงัคมทีม่กีารสื่อสารมากขึน้  ในที่สุดจงึพฒันามาเป็นเวบ็ไซต์อย่างเฟส
บุคหรือทวิตเตอร์ที่มีความเป็น two way communication  โลกอินเทอร์เน็ตจึงเริ่มเปลี่ยนจากโลกที่
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สื่อสารระหว่างคนสองคนเป็นโลกของคนกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ยงัมรีะบบของการแบ่งปันหรอื share และ
การชวนเชญิหรอื invite ให้เขา้มาท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งระบบเหล่านี้อาจเกิดจากการออกแบบล่วงหน้า
หรอืไม่ใช่กไ็ด ้คอือาจเป็นทีว่่างทีผู่อ้อกแบบเวบ็ไซต์ทิ้งเอาไว ้สิง่นี้คอื “พืน้ที”่ ในเวบ็ไซต ์ซึง่ผูอ้อกแบบ
ตอ้งค านึงว่าพืน้ทีเ่หล่าน้ีจะอยู่ส่วนใดของเวบ็ และอยู่ล าดบัใดของการเขา้ถงึดว้ย 

3. บทบาทของการวจิารณ์  
โลกอนิเทอร์เน็ตสามารถลดขัน้ตอน เช่น การรบัสมคัรผูค้นใหช้่วยเขา้มาท างาน จะเป็นช่องทางที่

สะดวกทีสุ่ด ขณะนี้อาจารย์อภริดรีบัสมคัรนักศกึษาช่วยงานทัง้หมดทางเฟสบุค  นอกจากนี้ยงัสามารถ
ลดระยะทาง และลดเวลาได้ด้วย  เมื่อมองไปถึงการวิจารณ์ก็จะเห็นได้ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตท าได้
มากกว่าการเขยีนบทวจิารณ์ใหอ้่านอย่างเดยีว แต่อาจมกีจิกรรมอื่นๆ ใหผู้ใ้ชเ้ขา้มาร่วมไดอ้กีดว้ย 

 อาจารยเ์จตนากล่าวว่าผูท้ีเ่ป็นอาจารยต์้องระวงัตวัว่าจะตอ้งไม่ก าหนดว่าจะรบัหรอืไม่รบัแหล่งอา้งองิแบบใด 
โดยเฉพาะเรื่องของไทยซึง่ขอ้มลูบางส่วนกไ็ม่ไดอ้ยู่เฉพาะในวารสารวชิาการเท่านัน้ เช่นในกรณีทีห่ม่อมเจา้สุภทัรดศิ 
ดศิกุลเคยถกเถยีงกบั ดร. อดุลย์ วเิชยีรเจรญิ ในเรื่องนี้ ดร. อดุลย ์กล่าวว่าแหล่งอ้างอิงควรจะเป็นวารสารทีไ่ดร้บัการ
ตีพิมพ์เท่านัน้ แต่ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ กล่าวว่า “บทความที่ดีที่สุดของผมลงพมิพ์ในหนังสือ น้องใหม่ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร เพราะเมื่อลูกศษิย์มาขอ ผมก็ให้สิง่ที่ดทีี่สุดกบัเขา” เพราะฉะนัน้ถ้านักศกึษาอ้างบทความของหม่อมเจ้าสุ
ภทัรดศิทีต่ีพิมพ์ในหนังสอืน้องใหม่ ศลิปากร ปี พ.ศ. 2514 กไ็ม่อาจกล่าวว่าบทความนี้ไม่ใช่บทความวชิาการ  ส่วน
บทความทีอ่ยู่ในวารสารวชิาการกไ็มไ่ดห้มายความว่าจะถูกตอ้งทัง้หมด เช่นบทความของพระยาอนุมานราชธนบางบท
กเ็ป็นการเดนิตามนักวชิาการตะวนัตกบางคน เช่นในวารสารศลิปะสงเคราะห์ พระยาอนุมานราชธนต าหนิศลิปะแบบ 
“บารอค” ว่า “เลอะเทอะ เป็นศลิปะทีเ่หมอืนตุ๊กแก” เนื่องจากเขา้ใจผดิเพราะไม่เคยเหน็ของจรงิ  ดงันัน้ การตรวจสอบ
ความถูกต้องจึงต้องพิสูจน์จากหลักฐานเท่านั ้น ไม่ใช่แหล่งที่มาของข้อมูล  บางครัง้บทความที่ดีที่สุดก็อยู่ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนั 

อาจารย์สุภางค ์จนัทวานิช กล่าวว่าอยากใหม้องโลกไซเบอรว์่าเป็นโอกาสทีจ่ะไดเ้ผยแพร่วฒันธรรม เหมอืน
ในอดตีทีก่ารพมิพห์นังสอืท าใหเ้กดิการเผยแพร่วฒันธรรมของกระฎุมพ ี โลกไซเบอรอ์าจเป็นโอกาสใหว้ฒันธรรมของ
ไพร่ไดเ้ผยแพร่ไปไกลกว่าวฒันธรรมของกระฎุมพกีเ็ป็นได ้ แน่นอนว่าขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ออกไปอาจเป็นขอ้มูลเทจ็หรอื
ขอ้มูลขยะ แต่กไ็ม่อาจแยกแยะไดว้่าขอ้มูลใดดหีรอืไม่ด ีตวัอย่างทีอ่าจารย์ชมยัภรกล่าวถงึผูโ้ดยสารแทก็ซี่ทีไ่ดข้อ้มูล
จากเว็บไซต์ว่าสมยัอยุธยามีกษัตรยิ์สี่ร้อยสิบเจ็ดองค์ ในอนาคตผู้คนก็จะเชื่อว่าเป็นความจรงิ เพราะ เมื่อพูดซ ้าไป
เรื่อยๆ ความเทจ็กจ็ะกลายเป็นความจรงิ เช่นเดยีวกบัทีก่ลุ่มคนเสือ้แดงกล่าวว่ามผีูเ้สยีชวีติ 90 กว่าศพ จากฝีมอืของ
ทหารและรฐับาล เพราะการเลอืกรบัความจรงิใดๆ เป็นเพราะผูร้บัตอ้งการเชื่อว่าเรื่องนัน้ๆ เป็นจรงิ ผูโ้ดยสารคนนัน้ก็
ต้องการเชื่อว่ามกีษัตริย์สีร่้อยกว่าองค์จรงิๆ หรอืข่าวลอืที่เพิง่ผ่านมาไม่นานเรื่องเขาพระวหิารถูกยดึไปแล้ว ก็มผีู้ที่
เลอืกเชื่อขา่วลอืน้ี เพราะเขาอยากจะไดย้นิอย่างนัน้อยู่แลว้ หากเปรยีบเทยีบกบัวชิาการสายโพสต์โมเดริน์แลว้คอืค าว่า 
“เสมอืนจรงิ” หรอื virtual reality ซึ่งในโลกไซเบอร์มภีาวะเสมอืนจรงิเกดิมากขึน้เรื่อยๆ และในทีสุ่ดภาวะเสมอืนจรงิจะ
กลายเป็นความจรงิ หรอื “ความจรงิสรา้งได”้  ดงันัน้ อาจารย์สุภางค์จงึเหน็ว่าไม่น่าจะบอกไดว้่าอะไรดหีรอืไม่ด ีสิง่ที่
ท าไดค้อื  1)ท าความรูจ้กัโลกไซเบอร์ใหม้ากขึน้ โดยการศกึษาคุณลกัษณะของการสื่อสารในโลกไซเบอรโ์ดยรวม   2)
ลดขอบเขตลงเป็นการศกึษาการวจิารณ์ศลิปะในโลกไซเบอร ์ซึ่งกย็งัไม่ทราบว่าในโลกไซเบอรจ์ะแบ่งศลิปะเป็นสีส่าขา
เหมอืนทีโ่ครงการฯ แบ่งหรอืไม่ ศลิปะบางสาขาอาจไม่ไดร้บัการพูดถงึในอนิเทอร์เน็ต เช่นสาขาสงัคตีศลิป์ ก่อนหน้าที่
จะทราบว่ามเีวบ็ไทยคดิส ์อาจารยสุ์ภางคก์ไ็ม่เคยพบเวบ็ไซตท์ีว่จิารณ์ดนตรไีทยมาก่อน  สาขาวรรณศลิป์อาจจะมกีาร
วจิารณ์มากกว่าสาขาอื่น และสาขาทศันศลิป์ก็ไม่ค่อยมกีารวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ต เพราะไม่ค่อยมีผู้มีความรู้พอจะ
วจิารณ์ทศันศลิป์อยู่ในอนิเทอร์เน็ต เป็นต้น  3)ศกึษาปัจจยัทีท่ าให้การวจิารณ์ในอนิเทอร์เน็ตแขง็แกร่งหรอือ่อนดอ้ย 
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และ  4)การสรา้ง cyber salon ที่ผูม้วีจิารณญาณและมทีุนเขา้มาแสดงความเหน็  แต่ไม่ทราบว่าเวลาหนึ่งปีหกเดอืน
ของโครงการฯ จะเพยีงพอหรอืไม่ อาจารย์สุภางคเ์หน็ว่าน่าจะท าไดเ้พยีงการศกึษาโลกไซเบอรเ์ท่านัน้ แต่ยงัไม่เพยีง
พอทีจ่ะสรา้ง salon 
 อาจารย์ธเนศกล่าวว่าในสาขาทศันศิลป์นัน้ ผู้ที่ชอบเขยีนมีน้อยแต่ผู้ที่ชอบสนทนามีมาก ถ้ามีการจดัเวที
วจิารณ์ศลิปะ แล้วบนัทกึเป็นคลปิวเิดโอ จากนัน้กน็ าไปเผยแพร่ในอนิเทอร์เน็ต  หากมองอนิเทอร์เน็ตว่าเป็นพืน้ที ่ก็
ขึน้อยู่กบัว่าจะใชพ้ืน้ทีน่ี้อย่างไร อาจารยธ์เนศมองว่ายากมากหากจะใหเ้ขยีนบทวจิารณ์ทศันศลิป์ แต่ถา้มวีงเสวนาสกัสี่
หา้คนแล้วบนัทกึเทปไว ้ผู้คนก็จะชอบดูคลปิประเภทนี้มาก โดยเฉพาะคลปิสัน้ๆ ประมาณ 4-5 นาท ี อาจารย์อภริดี
กล่าวเสรมิว่าการวจิารณ์ในอนิเทอร์เน็ตอาจวจิารณ์ดว้ยสื่อหลากหลายประเภท กรณีของทศันศลิป์อาจจะใชว้เิดโอจะ
เหมาะสมกว่าสื่ออื่น ส่วนสาขาอื่นๆ ก็อาจใช้สื่อที่เหมาะสมกับสาขาของตน  คุณณัฐพัชญ์กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตมี
มากกว่าตัวอักษร ปัจจุบันหลายคนอาจอัดวิเดโอขึ้นไปท าช่องรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุของตนเองใน
อินเทอร์เน็ตได้ ในอดีตคุณณัฐพัชญ์กับเพื่อนเคยท าบทความวิจารณ์เศรษฐกิจเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต แต่ต่อมา
ตอ้งการประหยดัเวลาจงึน ากลอ้งมาถ่ายคลปิ แลว้น าไปเผยแพร่แทน ซึง่ผูท้ีเ่ขา้มาดกูบ็อกว่าเขา้ใจงา่ยขึน้เพราะไม่ตอ้ง
อ่าน  เทคโนโลยที าให้มสีื่อที่หลากหลายขึ้น คุณณัฐพชัญ์เห็นว่าในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะครอบคลุมสื่อทัง้หมดและ
อาจจะสรา้งสื่อใหม่ขึน้มาดว้ย 
 อาจารย์อคัคภาคกล่าวว่ากระบวนการรบัสารในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไป ค าว่า multimedia เขา้มาสู่ชวีติของ
คนรุ่นใหม่จ านวนมาก ทกัษะการอ่าน การเขยีน การฟัง และการพูด จะไม่สามารถแยกขาดจากกนัได ้ กระบวนการ
เรยีนรูใ้นปัจจุบนัจงึไมไ่ดม้าจากการอ่านเพยีงอย่างเดยีว และอาจารยอ์รรคภาคยเ์ชื่อว่าหากเรยีนรูด้ว้ยทกัษะอื่นๆ ดว้ย
จะมศีกัยภาพสงูกว่า  ดงันัน้จงึเหน็ว่าในอนาคตสื่อลายลกัษณ์จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสื่อ multimedia เหล่าน้ี  คุณณฐัพชัญ์
เห็นด้วยว่าสื่อลายลกัษณ์จะเกดิการปรบัตวั และกล่าวว่าในอนาคตคนจะมสีองประเภทคอื digital tourist และ digital 
citizen  digital tourist คือผู้ที่เติบโตมาจากโลก analog คือโลกยุคก่อน digital แต่เมื่อเติบโตขึ้น เทคโนโลยี digital 
พฒันาสู่โลก digital คนเหล่านี้จงึอยู่กึ่งกลางระหว่างสองโลก และต้องเลอืกว่าจะใช้เทคโนโลยหีรอืไม่ digital tourist 
บางส่วนจงึปรบัตวัไปเป็น digital citizen ทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีหม่เป็นหลกั ส่วนทีเ่หลอืเลอืกทีจ่ะไม่เขา้มาสู่โลกใบใหม่ ซึง่ก็
ต้องแลกด้วยการไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม เช่น ไม่ไดร้บัเขา้ท างาน  ส่วน digital citizen  คอืผูท้ี่เตบิโตขึน้มาใน
เวลาทีเ่ทคโนโลยพีฒันาแลว้ คนเหล่านี้จะมทีกัษะและความเชีย่วชาญในการเขา้ถงึขอ้มลูแบบ digital  ตวัอย่างเช่น คน
ยุค analog จะคน้หาขอ้มูลจากหนังสอืในหอ้งสมุด แต่คนรุ่นใหม่จะคน้หาขอ้มูลจากคอมพวิเตอร ์ ขณะนี้ใน ipad หนึ่ง
เครื่อง สามารถจุหนังสอืไดป้รมิาณเท่ากบัห้องสมุด ดงันัน้ เทคโนโลยใีหม่นี้สามารถท าใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลจ านวนมากได้
งา่ยขึน้ 
 นอกจากนี้คุณณัฐพชัญ์เห็นว่าลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งของสื่ออินเทอร์เน็ตคอืการส่งต่อ น่าสนใจว่าขอ้มูล
ประเภทใดที่ผูค้นเลอืกจะเผยแพร่ ขอ้มูลที่น่าเชื่อถอืหรอืขอ้มูลทีเ่ป็นที่ชื่นชอบ หรอืขอ้มูลประเภทอื่น  ขณะนี้สมาคม
นักข่าวแห่งประเทศไทยก็ก าลังสนใจประเด็นความน่าเชื่อถือของสื่อสมัยใหม่ ต้องมีการระบุที่มาหรือไม่ และ
วจิารณญาณของการส่งต่อขอ้มูลคอือะไร  หากเราตระหนักว่าการวจิารณ์คอืขอ้มูลที่มคีุณภาพและควรเผยแพร่ ท า
อย่างไรจงึจะเกดิการเผยแพร่งานวจิารณ์บนสื่อสมยัใหม่ ซึง่ประเดน็น้ีเป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก 
 อาจารย์สุวรรณาถามว่าการที่เพื่อนของคุณณัฐพัชญ์วิจารณ์ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้ชมแล้วเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตนัน้ งานวิจารณ์เช่นนัน้ในทัศนะของคุณณัฐพัชญ์ถือว่าเป็นการวิจารณ์หรอืไม่ และที่กล่าวว่าวิจารณ์
มากกว่านักวจิารณ์นัน้ คุณณฐัพชัญ์เหน็ว่านักวจิารณ์เขยีนงานรปูแบบใด เพราะเหตุใดนักวจิารณ์เหล่านี้จงึเขยีนไดช้า้ 
และคุณณฐัพชัญ์คดิอย่างไรกบัการวจิารณ์ของเพื่อนคนน้ี 
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 คุณณัฐพชัญ์กล่าวว่าการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิคอืความต้องการแบ่งปันความเหน็ที่มตี่อภาพยนตร์เรื่อง
นัน้ๆ ซึ่งความเห็นเหล่านี้ก็คอืจุดเริม่ต้นของการวจิารณ์ แต่บางคนก็ต้องการสร้างงานวจิารณ์ที่มากกว่าการแสดง
ความเหน็ โดยไม่ต้องการรอพืน้ทีส่ิง่พมิพเ์พื่อเผยแพร่ผลงาน จงึเขา้มาเขยีนงานวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ต  เพราะฉะนัน้ 
“การวจิารณ์” ในอินเทอร์เน็ต จึงมทีัง้การแสดงความเห็นสัน้ๆ ว่าชอบหรอืไม่ชอบ และการเขยีนบทวิจารณ์เต็มรูป
เช่นเดียวกับเพื่อนของคุณณัฐพัชญ์ ซึ่งไม่ต่างจากบทวิจารณ์ในนิตยสาร  Roger Ebert นักวิจารณ์ภาพยนตร์ใน 
Chicago Suntime นัน้ เขยีนบล็อกมากกว่าบทความในสื่อสิ่งพิมพ์เสยีอีก และสามารถหารายได้จากการขายพื้นที่
โฆษณาบนบล็อกของตนเอง ทุกวนันี้ค่าใช้จ่ายในการเปิดเว็บไซต์ลดลงมาก และเมื่อเปิดแล้วก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่
สามารถบรหิารจดัการอย่างไรกไ็ด ้ 
 อาจารย์สุวรรณากล่าวว่าสิ่งที่คุณณัฐพัชญ์กล่าวถึงคือเรื่องของการตลาดที่เกี่ยวกับการวิจารณ์ในพื้นที่
อนิเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิง่ทีโ่ครงการฯ ใหค้วามสนใจเช่นกนั  นอกจากนี้ยงัมอีกีประเดน็หนึ่งที่คุณณัฐพชัญ์ยงัไม่ไดต้อบ 
คอืเมื่อมผีูเ้ขา้มาอ่านบทวจิารณ์ในเวบ็ไซต์แล้ว พวกเขาตอบสนองอย่างไร และนักวจิารณ์ตอบสนองต่อความเหน็ของ
ผูอ้่านอย่างไร  เนื่องจากนักวจิารณ์ในสื่อลายลกัษณ์ บางครัง้กต็อ้งการใหม้ผีลไปถงึตวัผูส้รา้งงานหรอืผูอ้่านอื่นๆ ดว้ย 
แต่สื่อลายลกัษณ์มคีวามล่าชา้ เน่ืองจากต้องรอการตีพมิพ์และการตอบโต้ของผูอ้่านบทวจิารณ์  คุณณัฐพชัญ์ตอบว่า
การวจิารณ์บนอนิเทอรเ์น็ตกเ็พื่อตอ้งการใหม้ผีูร้บัรู ้นักวจิารณ์บางคนอาจตอ้งการโพสตบ์ทวจิารณ์เพยีงอย่างเดยีวโดย
ไม่กลบัมาโต้ตอบกับผู้อ่านอีกเลย แต่บางคนกลบัมาดูว่ามีผู้ โต้ตอบกับงานวิจารณ์ของตนอย่างไร เช่นนักวจิารณ์
ภาพยนตรบ์างคนทีม่กีารตดิแบบสอบถามไวท้า้ยบทวจิารณ์ของตน ซึง่ผูอ้่านสามารถเขา้ไปโหวตไดว้่าเหน็ดว้ยหรอืไม่
เหน็ดว้ยกบับทวจิารณ์ หรอืมคีวามเหน็กบัภาพยนตรเ์รื่องนี้อย่างไร  ดงันัน้ การเปิดรบัความเหน็ต่างๆ จงึขึน้อยู่กบันัก
วจิารณ์ว่าตอ้งการหรอืไม่  
 คุณณัฐพชัญ์กล่าวว่าในอดตีการสื่อสารเป็นรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรอื one to one เมื่อเกิดสื่อสารมวลชนจงึ
เปลีย่นเป็น one to many  ยุคนี้พฒันาไปเป็น many to many การส่งต่อขอ้มลูเกดิขึน้ไดเ้รว็มาก  
 อาจารย์ชนกกล่าวว่าวฒันธรรมเสมอืนจรงิเปรยีบเสมอืนต้นไมท้ี่มลี าต้นใหญ่โต แต่มฐีานแคบ เมื่อครัง้เกิด
ไฟดบัทีแ่คนาดา เพยีงลมสุรยิะพดัมาเบาๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ กใ็ชง้านไม่ได ้ ถ้าพึง่เทคโนโลยมีากเกนิไปโดยไม่มี
ฐานวฒันธรรมลายลกัษณ์รองรบั   ซึ่งหากใชเ้ทคโนโลยไีม่ไดก้็เปล่าประโยชน์ เปรยีบได้กบัการขา้มเหวโดยใชเ้พยีง
ตะขอขนาดเลก็ เพราะฉะนัน้วฒันธรรมลายลกัษณ์จงึยงัคงมคีวามส าคญัอยู่  อาจารยช์นกท างานทัง้ในวฒันธรรมลาย
ลกัษณ์และเสมอืนจรงิ เมื่อใชเ้ทคโนโลยใีชไ้ม่ไดก้ย็งัมสีื่อสิง่พมิพร์องรบั  อนิเทอรเ์น็ตมปีระโยชน์คอืมคีวามรวดเรว็และ
หลากหลาย แต่กเ็ปราะบางมากเช่นกนั 
 อาจารย์เจตนากล่าวว่าอาจจะเป็นการสรุปเรว็เกนิไปหากจะบอกว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเพราะตวัสื่อ 
เพราะอาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ว่าสื่อจะเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่   เช่นเมื่อเกิดสึนามิและ
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ทีญ่ี่ปุ่ น สื่อไทยไปสมัภาษณ์ผู้แทนบรษิทัท่องเทีย่วของไทย เขาแสดงความเหน็ว่าประเทศไทยจะ
สูญเสยีนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นไป และชาวไทยที่ต้องการไปประเทศญี่ปุ่ นก็จะไปไม่ได ้จะเกิดการยกเลกิการเดนิทาง 
และท าใหธุ้รกจิท่องเทีย่วระหว่างไทยและญี่ปุ่ นเกดิความเสยีหายอย่างหนัก  ในขณะทีภ่าพความเสยีหายที่เกดิขึน้จรงิ
คอืการเสยีชวีติของผูค้น ซึง่ควรเป็นสิง่ทีต่อ้งใหค้วามสนใจมากกว่าความเสยีหายดา้นธุรกจิ  เหตุการณ์นี้ท าใหอ้าจารย์
เจตนานึกถงึเมื่อครัง้เกดิแผ่นดนิไหวทีเ่มอืงโกเบ ครัง้นัน้ประเทศไทยส่งขา้วหลามไปช่วยเหลอื ซึง่เป็นความคดิทีด่มีาก 
เพราะขา้วหลามเป็นอาหารทีส่ามารถเกบ็ไวไ้ดน้านและน ามารบัประทานไดทุ้กสถานการณ์  ความคดิสรา้งสรรค์เช่นนี้
คอืสิง่ทีจ่ าเป็นจะตอ้งด ารงอยู่ ความคดิทัง้บวกและลบเหล่านี้ไม่เกีย่วขอ้งกบัรปูแบบของสื่อ  
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 อาจารย์เจตนาเห็นด้วยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่ น ก็พยายามติดต่อคนรู้จกัที่ญี่ปุ่ นทางโทรศพัท์  ซึ่งไม่
สามารถตดิต่อได ้ท าไดเ้พยีงส่งอเีมล์ไป แต่กไ็ม่ทราบว่าจะไปถงึผูร้บัหรอืไม่  อย่างไรกต็ามมนุษย์มทีัง้ส่วนทีน่่าชื่นชม
และชงิชงั ซึง่นักวชิาการสายมนุษยศาสตรไ์ม่สามารถจะมองขา้มไปได ้  
 นอกจากนี้ อาจารยเ์จตนากล่าวถงึการโพสต์บทวจิารณ์เกีย่วกบัละครเวท ี“สุนทราภรณ์ เดอะมวิสคิลั” ในเฟส
บุคและเวบ็ไซต์พนัทปิว่าไม่มผีูช้มละครเขา้มาโต้ตอบเลย นอกจากทมีงานทีม่าโต้ประเดน็เรื่องดนตรวี่า “ทีม่ดีนตรสีด
ไม่ได้เพราะเวทีไม่มพีื้นที่เพียงพอและมทีุนน้อย” ซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นหลกัของบทวจิารณ์ ประเด็นหลกัที่บท
วจิารณ์นี้ต้องการจะบอกคือละครเวทีเรื่องนี้ประเมนิความสามารถของนักแสดงต ่าเกินไป เพราะนักแสดงเหล่านัน้
สามารถแสดงสามฉากจากละครเรื่อง “จุฬาตรคีูณ” ไดด้ ีแต่กลบัไม่ไดร้บัโอกาสใหใ้ชฝี้มอืในการแสดง เพราะบรษิทัต้น
สงักดัตอ้งการเพยีงรายไดจ้ากค่าชมละครเท่านัน้  นอกจากนี้ยงัเคยไปชมการประชนัป่ีพาทยค์รัง้หนึ่ง  ซึง่นักดนตรเีป็น
วยัรุ่นทีแ่ต่งตวัเหมอืนวยัรุ่นตามสยามสแควร ์แต่สามารถเล่นดนตรไีดด้มีาก 
 อาจารย์เจตนาเหน็ว่าหากน าเนื้อสารทีด่ใีส่เขา้ไปในสื่ออนิเทอรเ์น็ต อาจจะสรา้งโอกาสไดม้ากกว่าวฒันธรรม
ลายลกัษณ์  เพราะไม่ต้องรอเวลาทีจ่ะโต้ตอบกนั  อาจารย์เจตนาเคยเขยีนบทความลงในวารสารวชิาการต่างประเทศ 
แลว้มผีูว้จิารณ์บทความนัน้ในดา้นลบ แต่ไม่อาจตอบโตบ้ทวจิารณ์นัน้ไดเ้พราะบทวจิารณ์ดงักล่าวตพีมิพใ์น Year book  
นอกจากนี้ยงัมกีารตัง้กระทูใ้น Year book ของสมาคมชลิเลอรแ์ห่งชาต ิแล้วจะบอกผลในปีหน้า สิง่เหล่านี้ควรจะหมด
ยุคสมยัไปไดแ้ลว้ เวลาหนึ่งปีควรจะใชใ้นการท าวจิยั หาขอ้มลูมาตอบโตก้นัอย่างลกึซึ้งมากกว่าการตัง้กระทู้ 
 อาจารยสุ์วรรณาเหน็ว่าการทีบ่รษิทัท่องเทีย่วแสดงความเหน็เช่นนัน้อาจไมใ่ชพ่ฤตกิรรมของคนทัว่ไป แต่อาจ
เป็นพฤติกรรมของรฐั เพราะกฎบตัรของอาเซยีนระบุว่าหากไทยต้องการเป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ต้องเป็น
ผูน้ าดา้นวฒันธรรมเพราะเป็นดา้นทีเ่หนือกว่าประเทศอื่น แต่อกีสองดา้นคอืความมัน่คงและเศรษฐกจินัน้ยงัต้องพฒันา
อยู่ และกลุ่มประเทศอาเซยีนกต็้องหนุนเสรมิกนัและกนัในดา้นเศรษฐกจิดว้ย เพื่อพฒันาใหเ้ทยีบเท่ายุโรป และแต่ละ
ประเทศตอ้งเป็นตวัแทนเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ เช่น มาเลเซยีเป็นตวัแทนการคา้ยาง ฟิลปิปินสเ์ป็นตวัแทนดา้นไม ้เป็น
ต้น ส่วนประเทศไทยไดร้บัหวัขอ้การท่องเทีย่วและการขนส่งทางอากาศ  อาจารย์สุวรรณาเห็นว่าบางครัง้พฤติกรรม
ของคนในชาติกม็าจากความคดิของคนระดบัผู้น าที่จะชี้น าให้คนในชาติเรยีงล าดบัความส าคญัของสิง่ต่างๆ เมื่อการ
ท่องเทีย่วไดร้บัการใหค้วามส าคญัอย่างมากมาตัง้แต่อาเซยีน ประชาชนจงึถูกก าหนดใหค้ดิเรื่องนี้เป็นส าคญัดว้ย เช่น 
ชาวบา้นกต็อ้งมาเปิดบา้นใหเ้ป็นโฮมสเตย ์ 

 

2.2  ผลกระทบของโลกเสมือนจริงต่อวงการศิลปะ  และวงการการวิจารณ์ศิลปะทัง้ต่อผู้วิจารณ์ และผู้รบั
งานศิลปะ 

 อาจารยป์ารชิาตกิล่าวว่าในการเสวนาชว่งเชา้ทีผ่่านมามปีระเดน็จ านวนมาก  ซึง่ท าใหพ้อมองเหน็ทศิทางการ
วจิยัไดช้ดัเจนขึน้  ในช่วงบ่ายจะอภปิรายในประเดน็ “ผลกระทบของโลกเสมอืนจรงิต่อวงการศลิปะ  วงการการวจิารณ์
ศลิปะ”  ทีแ่ต่ละคนประสบจรงิๆ เพราะผูท้ีม่าประชุมในครัง้นี้  บางคนกอ็าจจะเคยเป็นนักวจิารณ์ลายลกัษณ์มอือาชพี
ดว้ย  และบางคนอาจจะมคีอลมัน์ประจ าดว้ย  และเมื่อเกดิโลกไซเบอร์ขึน้มานัน้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างไรบ้างต่อการ
วจิารณ์ศลิปะ หรอืกระทบตวัท่านในฐานะนักวจิารณ์อย่างไรบ้าง  หรอืถ้าท่านเป็นเพียงผู้รบั  การเกิดวฒันธรรมไซ
เบอรส่์งผลกระทบอย่างไรต่อผูร้บังานศลิปะ  เน่ืองจากการเกดิขึน้ของโลกไซเบอรท์ าใหเ้กดิมหาชนจ านวนมากทีเ่ขา้มา
สร้างพื้นที่ของตวัเอง  ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อการวจิารณ์ศิลปะ  เช่นเดียวกบัการอภิปรายช่วงเช้าที่มผีู้ห่วงในแง่
คุณภาพของบทวจิารณ์  การใชภ้าษา และความถูกต้องของขอ้มูล  จงึอยากทราบว่าการเกิดขึ้นของไซเบอร์ส่งผลให้
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เกดิอะไรอกีไหม  เช่น  ท าใหก้ารวจิารณ์เปลีย่นแปลงไปหรอืไม่  เพราะแต่เดมิจะมกีารวจิารณ์เฉพาะตวัเน้ือศลิปะ  แต่
เมื่ออยู่ในโลกไซเบอรก์ลบัส่งผลใหก้ารวจิารณ์เปลีย่นไปอย่าง “พลกิหน้ามอื” 

 อาจารย์อคัคภาคเล่าประสบการณ์การท างานที่ก่อนจะเขา้มาเขยีนงานในเว็บไซต์ของส านักพมิพ์ประพนัธ์
สาสน์นัน้กไ็ดเ้ริม่ต้นการวจิารณ์หนังสอืมาแล้วจากสื่อสิง่พมิพ ์ โดยเริม่จากการเขยีนจดหมายถงึอาจารยช์มยัภร  แสง
กระจ่าง  (ซึ่งในสมยันัน้คุมหน้าวจิารณ์วรรณกรรมใน สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์)  ตัง้แต่สมยัที่ยงัเป็นนักเรยีน  และ
ในช่วงหลงักใ็ชเ้วลาในการพฒันาการเขยีนวจิารณ์วรรณกรรม จนกระทัง่พอจะเขา้ทีเ่ขา้ทางและคดิว่าตนเองเขา้ใจและ
รูเ้กี่ยวกบัหลกัการวจิารณ์กใ็ชเ้วลาเป็นสบิปี  จากนัน้กเ็ริม่มคีอลมัน์การวจิารณ์หนังสอืในสื่อสิง่พมิพ์  แต่พอมาท าให้
เวบ็ไซตป์ระพนัธส์าสน์  ในทีน่ี้จะไม่กล่าวซ ้าถงึความแตกต่างในเรื่องของพืน้ทีร่ะหว่างสื่อสิง่พมิพก์บัพืน้ทีอ่อนไลน์  แต่
จะกล่าวถงึเฉพาะความแตกต่างของตวับทวจิารณ์เท่านัน้   

อาจารย์อัคคภาคเล่าวว่าจุดมุ่งหมายของเว็บไซต์ประพันธ์สาส์นที่ให้ไปท านัน้  แต่เดิมใช้ค าว่า “Book  
Doctor”  ซึ่งคุณปองพล  อดิเรกสาร เป็นผู้น ามาใช้ก่อนในงานเขยีนเล่มแรกๆ  เพราะท่านจะให้ชาวต่างชาติเป็น  
Book  Doctor คอืเป็นผูอ้่านและแกไ้ขตน้ฉบบัให ้  ดว้ยเหตุนี้  ส านักพมิพป์ระพนัธส์าสน์จงึใหอ้าจารยอ์คัคภาคทดลอง
ท า Book  Doctor  ซึ่งในช่วงแรก  อาจารย์อคัคภาคยอมรบัว่าต้องใช้เวลาพอสมควรในตนแรก  เพราะต้องเขา้ไป
สบืคน้ดวู่าความหมายทีแ่ทจ้รงิของค าว่า “Book Doctor”  คอือะไร  และจรงิๆ แลว้ Book Doctor ในโลกตะวนัตกมกีาร
ท างานแบบใด กพ็บว่ามเีวบ็ไซตท์ีก่ล่าวถงึเรื่องนี้เป็นจ านวนมาก  แต่ปรากฏว่าการท า Book Doctor  ไม่ใช่การท างาน
ในลกัษณะวรรณกรรมวจิารณ์ทีเ่ราศกึษากนัอยู่  เน่ืองจากว่ามเีชงิการแนะน า และมกีารล ้าเสน้ไปยงัแดนนักเขยีนดว้ย  
กล่าวคอืตอ้งมกีารแนะน านักเขยีนดว้ย  จงึเป็นเสมอืนการท างานบรรณาธกิารไปพรอ้มกนัดว้ย   

อาจารย์อคัคภาคยอมรบัว่าในช่วงเวลานัน้มปัีญหาในการท างานเช่นน้ี  เพราะว่าในช่วงที่เขยีนงานวจิารณ์ใน
สื่อสิ่งพิมพ์ขณะที่ยงัอายุน้อยอยู่นัน้   ในบทวจิารณ์จะมีน ้าเสยีงและอารมณ์ปรากฏในงานอยู่มาก   แต่เมื่อต้องมา
แนะน านักเขยีน  อาจารย์อคัคภาคเหน็ว่าถ้ายงัคงใชน้ ้าเสยีง  ท่าท ี ถ้อยค า  รวมถงึอารมณ์ดงัเช่นทีเ่ขยีนในสมยัทีย่งั
อายุน้อย และมวีุฒภิาวะน้อยกว่านี้กค็งจะไม่เกดิประโยชน์อย่างทีเ่วบ็ไซตต์้องการ  ขณะเดยีวกนัวธิกีารเขยีน  วธิกีาร
มองงานทีเ่ป็นตน้ฉบบังานเขยีนกจ็ะต่างกนัโดยสิน้เชงิ  เพราะไม่ไดม้องเพยีงแค่รปูแบบ  เน้ือหา  คุณค่า  กลวธิ ี รวม
ไปถงึสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานทางดา้นวรรณกรรมวจิารณ์เท่านัน้  แต่ต้องมองโดยเอาใจส่วนหนึ่งเป็นนักเขยีนเขา้ไปทาบดว้ย   
ซึง่บงัเอญิว่าอาจารย์อคัคภาคสามารถเขยีนงานไดห้ลากหลายรูปแบบ  เพราะฉะนัน้เมื่อเอาใจของความเป็นนักเขยีน
เข้าไปทาบก็จะเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างที่พอจะแนะน าเขาได้  นอกเหนือจากข้อมูลบางเรื่อง  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
บางครัง้กไ็ม่ไดรู้ทุ้กเรื่อง  กล่าวคอือาจจะรู้มาก แต่ไม่ต้องรูห้มด  หมายถงึว่าถ้าเขาเขยีนเรื่องไซไฟมา  เราจะจ าเป็น
จะตอ้งรูเ้รื่องวทิยาศาสตรท์ัง้หมด  แต่ถา้เราเหน็ว่ามขีอ้มลูบางจุดทีน่่าจะไม่ถูกตอ้ง  เราอาจจะตอ้งตรวจสอบก่อน 

การท างานในระยะแรกจะเป็นการให้ความเห็นและแนะน าเฉยๆ   จงึไม่เห็นผลว่านักเขยีนเขาได้ปรบัปรุง  
แกไ้ขตน้ฉบบัอย่างไรหรอืไม่  จนกระทัง่ในช่วงประมาณสองปีทีผ่่านมา  บงัเอญิว่ามวีรรณกรรมเยาวชนชุดหนึ่งทีล่งใน
เวบ็ไซตป์ระพนัธส์าสน์กไ็ดเ้ขา้ไปอ่านเพื่อจะแนะน า  กพ็บว่ามคีุณภาพทีส่ามารถน ามาแกไ้ขและตพีมิพไ์ดเ้ลย  3 เรื่อง  
ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อ่านและพบว่าโครงสร้างของเรื่องน่าจะเป็นเรื่องชุดได้อย่างน้อยที่สุดคือ 4 -8 เล่ม   ในที่สุด
ส านักพิมพ์ก็เห็นดว้ย และมอบหมายให้อาจารย์อคัคภาคดูแลงานชุดนี้  ซึ่งชื่อชุดว่า จ้าวจตุรทศิ  ซึ่งผ่านมา 2 ปี ก็
ออกมาแล้ว 2 เล่ม  คอืปีละเล่ม  เนื่องจากได้คุยกบันักเขยีนไวว้่าจะพมิพปี์ละ 1 เล่ม ทัง้หมด 4 ปี   ซึ่งอาจารย์อคัค
ภาคจะดูทลีะเล่ม และเมื่ออกครบ 4 เล่มแล้วจะกลบัมาดูทัง้หมดอกีครัง้หนึ่ง  หมายความว่าจะเป็นชุดทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด  
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เพราะว่าขณะนี้นักเขยีนเขยีนปีละเล่ม  จงึท าใหไ้ม่ทราบว่าเรื่องราวในชว่งหลงัอาจจ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขขอ้มลูของเล่ม
แรกๆกเ็ป็นได ้ ซึง่ขณะนี้พบว่าอาจจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนค าบางค าใหม่ทัง้หมด    

อาจารย์อคัคภาคยอมรบัว่าไม่เคยท างานในลกัษณะนี้มาก่อน  เพราะในการท างานก็จะเห็นกระบวนการ
ท างานระหว่างอาจารยอ์คัคภาคกบันักเขยีนผูน้ี้  ในการท างานบรรณาธกิารนัน้ อาจารยอ์คัคภาคเคยท ามาก่อน  ทัง้กบั
ส านักพมิพเ์คลด็ไทย และส านักพมิพ์ศยาม ก่อนทีจ่ะท างานเป็นอาจารย์ประจ าทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ขณะนี้ก็ยงั
รบัเป็นบรรณาธกิารให้ส านักพมิพ์ดงักล่าวอยู่  จงึท าให้ทราบกระบวนการท างานบรรณาธกิารด้วย  ดงันัน้  ในการ
ท างานเป็น Book  Doctor จงึน าการท างานสองอย่างมาผสมผสานกนั  จงึท าใหห้นังสอืที่เสนอไปว่าน่าจะตพีมิพเ์ป็น
เล่มไดน้ัน้  สามารถพมิพ์ออกมาเป็นเล่มได้จรงิ  ซึ่งเล่มแรกที่เดมิชื่อ “การเดนิทางของรามติ”  นัน้ได้ส่งเขา้ประกวด
และรางวลัชมเชยปีทีแ่ลว้  และปีนี้ออกเล่มสอง  ส านักพมิพก์ใ็ส่กล่องขายเป็นหนังสอืชุด  

จากประสบการณ์ตรงนี้เหน็ว่าในเวบ็ไซตม์เีด็กอายุน้อยประมาณ 15-16 ปี กม็เีรื่องโพสต์ลงเวบ็แลว้  เช่นใน
เวบ็เดก็ด ี เวบ็แจ่มใส  เวบ็พมิพ์ค า (ซึ่งเป็นของสถาพรบุ๊ค)  ซึ่งการวจิารณ์ในลกัษณะนี้จะเป็นประโยชน์กบัพวกเขา
มาก  เพราะว่าเดก็เหล่านี้อายุน้อย  ประสบการณ์น้อย  ความรู้กน้็อย  ถ้าเราสามารถพฒันาเขาไดต้ัง้แต่ตรงนี้  และ
ยกขึน้มาได ้“เป็นแผง”  กค็ดิว่าต่อไปในอนาคต  เราจะมคีนเขยีนหนังสอืทีพ่ฒันาคุณภาพ และแตกสายไปได ้ แม้ว่า
ในขณะนี้เขาอาจจะเขยีนเฉพาะเรื่องรกัวยัรุ่นของเขาเท่านัน้   แต่อนาคตที่เขาจะเติบโต  มีความรู้เฉพาะทาง  มี
ประสบการณ์ชวีติเฉพาะตวั  ซึง่ในส่วนนี้จะมปีระโยชน์มาก 

ในส่วนที่เป็นแต่เฉพาะการวจิารณ์วรรณกรรมที่เรามีความรู้สมบูรณ์อยู่แล้ว และก าลงัพฒันามาอยู่เรื่อยๆ  
และมทีฤษฎีต่างๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ  อาจารย์อคัคภาคคดิว่านี่คอืการเปลี่ยนพื้นที่น าเสนอ  เปลี่ยนที่ตีพิมพ์  เปลี่ยนที่
เผยแพร่  จากสื่อสิง่พมิพไ์ปยงัสื่อออนไลน์เท่านัน้เอง  ตรงนัน้ไม่ใช่ปัญหา  เพราะทฤษฎีกย็งัเป็นทฤษฎีเช่นเดยีวกบั
โลกลายลกัษณ์อยู่  แต่จะมอีกีอย่างหนึ่งทีน่่าสนใจ คอืการท างานหลายๆ อย่าง  จนกระทัง่การสนทนากนัธรรมดา  ที่
เป็นการทวติไปมา  การโพสตไ์ปมาในเฟชบุ๊ค  หรอืการท างานในเอม็เอสเอน็  ทีเ่ป็นการเสวนากนัไปมานัน้  ถา้มคีวาม
ต่อเนื่องแลว้กจ็ะเป็นกระบวนการวจิารณ์เชงิบรรณาธกิารอกีรปูแบบหนึ่ง  ซึง่จะเกบ็เป็นลายลกัษณ์ไม่ได ้ เพราะไม่เชื่อ
ว่าผูใ้ดทีส่นทนาบนเอม็เอสเอน็แลว้จะบนัทกึการสนทนาบนเอม็เอสเอน็เกบ็ไวทุ้กหน้า  แต่ตรงนัน้เป็นสิง่ทีป่รากฏอยู่ใน
แผนภูมทิี่โครงการฯน าเสนอไว ้นัน่ก็คอื  วฒันธรรมมุขปาฐะใหม่ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์  ตรงนี้ก็คอืการสนทนาผ่าน
เครื่องมอืที่เป็นสื่ออเิล็กทรอนิกสส์มยัใหม่  แต่จรงิๆ แล้วตรงนี้ที่อยู่ขา้งบนสุด  อาจารย์อคัคภาคต้องการใหด้งึลงมา
ขา้งล่าง  เพราะว่าวงทัง้สีน่ี้ควรจะเป็นเหมอืนเซ็ตเดยีวกนัทีต่รงกลางเหลื่อมซ้อนกนัทัง้หมดเลย    เนื่องจากจะมคีน
กลุ่มหนึ่งที่รูท้ ัง้หมดเลย  ซึ่งอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยมาก  และคนตรงนี้คอืคนที่จะกระจายส่วนต่างๆทีจ่ะกระจายส่วน
ต่างๆ ออกไปในแดนทีเ่ชื่อมกนั สองแดน  สามแดน  สีแ่ดน  และอาจารย์อคัคภาคกเ็ชื่อว่ามุขปาฐะระหว่างมนุษย์กบั
มนุษยต์อ้งอยู่เป็นฐานอยู่แลว้  และตอ้งไม่ลมืว่าโลกลายลกัษณ์ไม่สามารถทีจ่ะอยู่ดว้ยตวัเองได้ 

อาจารยภ์ทัรเล่าประสบการณ์ทีไ่ดคุ้ยกบัน้องๆ ว่าไซเบอรช์่วยเปิดพืน้ทีม่าขึน้  ขณะเดยีวกนักเ็กดิอ านาจการ
ต่อรองของนักเขยีนกับตัวบรรณาธิการมากขึ้น  ดงักรณีนักเขียนคนหนึ่งที่เริ่มตัง้ตัวได้  เขาก็เกิดปัญหากับกอง
บรรณาธกิาร คอื ถูกทางกองบรรณาธกิารจบัใหเ้ซน็ว่าผลงานทีเ่ขยีนให้นิตยสารเล่มนัน้  ส านักพมิพม์สีทิธิท์ี่จะน ามา
พิมพ์ซ ้าได้  แต่เขาไม่ยอม  และเขาสามารถที่จะต่อสู้กับบรรณาธิการได้เพราะว่าเขามีชื่อเสียงพอ  และเขาก็ม ี
blogspot เป็นของตวัเอง  แต่ทีน่่าสนใจกค็อืนักเขยีนคนนัน้ค่อนขา้งทีจ่ะสนใจว่าผลงานของเขาได้รวมออกมาเป็นสื่อ
สิง่พมิพ ์ ซึง่เขากไ็ดใ้ชท้ัง้สองช่องทาง  คอืทัง้สื่อสิง่พมิพแ์ละสื่อไซเบอรใ์หเ้ป็นประโยชน์กบัตวัเขา 
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อาจารย์อคัคภาคเสรมิในประเด็นนี้ว่าการยอมรบัในสื่อสิง่พมิพก์บัสื่อไซเบอรใ์นขณะนี้  ส าหรบัสงัคมไทยนัน้  
สื่อสิง่พมิพย์งัเป็นหลกัอยู่  ดงัเช่นตอนตน้ทีเ่ล่าถงึการชีแ้จงกบันักศกึษาว่าอยา่ใชข้อ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ตเป็นขอ้มลูหลกั  
ในกรณีนี้ไม่ไดม้องในแงร่า้ยว่าใชไ้ม่ได ้ แต่มองว่าขอ้มูลทีเ่ดก็น ามาใช ้ เท่าทีพ่บนัน้กค็อื  เดก็ไม่รูจ้กัขอ้มลูทีจ่ะใช ้ ใน
ขณะเดยีวกนักใ็ชข้อ้มลูไม่เป็นดว้ย  แมว้่าในโลกของสื่อสิง่พมิพใ์นประเทศไทยอาจจะยงัมปัีญหาหลายๆประการอยู่ก็
จรงิ  แต่ถือว่าสื่อสิง่พมิพ์ยงัมโีอกาสเขา้ถึงคนส่วนมากหรอืประชาชนส่วนใหญ่ไดม้ากกว่า  อาจารย์อคัคภาคคาดว่า
ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคคมในอนาคตอนัใกล้กค็อื  โอกาสในการเขา้ถงึสื่อเทคโนโลยสีมยัใหม่  ซึ่งต้องมกีารลงทุนไม่
ว่าจะทุกสงูหรอืทุนน้อยกต็าม  ตวัอย่างงา่ยๆทีเ่หน็อยู่กค็อืโรงเรยีนชาวเขา  ท าอย่างไรเขาถงึจะมอีนิเทอรเ์น็ต wifi ใช้
อย่างเรา ในขณะทีเ่มอืงใหญ่มโีอกาสตรงนี้สูงมาก  และคนทีม่โีอกาสตรงนี้พฒันาตนเองไดร้วดเรว็มาก  แต่คนทีไ่ม่มี
โอกาสเข้าถึง  นี่คือช่องว่าง  และนับเป็นช่องว่างใหม่สุดของโลกด้วย  เมื่อก่อนเรามโีลกที่พฒันาแล้ว  โลกที่ก าลงั
พฒันา  ปัจจุบนัโลกทีก่ าลงัพฒันาคอืโลกทีม่โีอกาสเขา้ถงึเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดน้้อย 

คุณณัฐพชัญ์เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นนักวิจารณ์ที่ใช้ทัง้สื่อสิง่พิมพ์และสื่อดิจิตอลด้วย  ซึ่งโดย
ส่วนตวัเหน็ว่าสื่อสิง่พมิพถ์อืว่าเป็นหนึ่งในผลงานทีเ่ป็นฐานของตน  แต่ผลงานทัง้หมดกค็อืการรวมผลงานทีเ่ผยแพร่ทัง้
ในสื่อสิง่พมิพแ์ละสื่อดจิติอลเขา้ดว้ยกนั  เพราะมองว่าตนเองไดส้รา้งงานศลิปะคอืงานเขยีนเหมอืนกนั  แต่สื่อไซเบอร์
หรอืพืน้ทีต่่างๆ คอืโอกาสในการทีจ่ะใหค้นเขา้ถงึผลงานของคุณณัฐพชัญ์ไดม้ากขึน้  เขา้ถงึไดใ้นโอกาสทีเ่ขาอาจจะ
ไม่ได้ซื้อหนังสอื  เนื่องจากหนังสอืเขา้ไม่ถึง  บางทคีนที่อยู่ล าปางไม่มโีอกาสซื้อหนังสอื a dayเพราะไม่มขีายที่นัน่  
หรอืว่าคนอยู่อเมรกิาอยากอ่านงานมากแต่ไม่มี a dayให้อ่าน ก็ไม่รู้จะอ่านอย่างไร  แต่นี่คอืช่องทางที่เขามีโอกาส
เขา้ถงึ  และโดยส่วนตวัไม่ไดม้องทีล่ขิสทิธิ ์ แต่มองว่านี่คอืงานศลิปะ ซึ่งในทีน่ี้คอืงานเขยีนสามารถเขา้ถงึคนได ้ และ
ขอ้ดอีกีประการหนึ่งของไซเบอร์คอืการเปิดโอกาสใหม้กีารปฏิสมัพนัธ์ ( interaction) และผลตอบรบัที่ไดจ้ากการอ่าน
บทวจิารณ์  จากที่เดมิที่เขยีนในสื่อสิง่พมิพ์คอื a dayไม่มโีอกาสที่จะได้ทราบว่าผู้อ่านชอบหรอืไม่ชอบบทวจิารณ์ที่
น าเสนอไปอย่างไร  เพราะว่าไม่มผีู้อ่านคนใดที่เขยีนจดหมายมาถึงกองบรรณาธกิารเพื่อติดต่อคุณณัฐพชัญ์  แต่
เมื่อใดก็ตามที่น าเสนอบทวิจารณ์ในอนิเทอร์เน็ตกลบัพบว่ามคีนเขา้มาโต้ตอบว่างานเขยีนของคุณด ีไม่ด ี ชอบ  ไม่
ชอบ  ปฏเิสธ  สรรเสรญิ   มหีมดทุกรูปแบบ  จงึท าใหม้องเหน็ทุกมติวิ่างานศลิปะของเรามปีฏกิริยิากบัคนอ่านอย่างไร 
เหมอืนครัง้หนึ่งทีเ่คยอยากทราบถงึปฏกิริยิาตอบกลบัของคนที่อ่านนิยายที่ว่าอ่านแล้วครัน่ครา้มเป็นอย่างไร  แต่เรา
ไม่ไดม้โีอกาสไดเ้หน็  แต่ในขณะนี้เรามโีอกาสไดเ้หน็ผ่านทางตวัอกัษรที่ตอบกลบัมา  ซึ่งค่อนขา้งทีจ่ะสดและใหม่  นี่
คอืโอกาสทีท่ าใหน้ักพฒันาศลิปะ หรอืว่านักวจิารณ์ไดม้โีอกาสไดรู้แ้ละขดัเกลาตวัเองว่าจะแก้ไข หรอืปรบัปรุงงานของ
ตนเองหรอืไม่   เนื่องจากนักวจิารณ์กต็้องมวีจิารญาณในการพจิารณาและวเิคราะห์ปฏกิริยิาตอบกลบัทีไ่ด้รบัว่าควร
เชื่อถอืหรอืไม่ อย่างไร  เพราะอาจมบีางคนทีเ่ขา้มาชอมงานของเรา  โดยทีเ่ขาไม่ไดอ่านงานของเรากม็ ี  หรอืบางคน
อาจจะต าหนิโดยทีไ่ม่อ่านงานกม็เีช่นกนั   

คุณณัฐพชัญ์ยอมรบัว่าได้ค าแนะน าที่ดทีัง้จากครูและเพื่อนที่อ่านงานวจิารณ์และบอกว่า “ตรงนี้เขยีนและ
เข้าใจยาก” หรอืว่าที่จ าได้ตัวอย่างหนึ่งคือ  อาจารย์ท่านหนึ่งทราบว่าคุณณัฐพชัญ์เป็นนักวิจารณ์  แต่ไม่เคยมี
โอกาสได้อ่านผลงานของคณุณัฐพชัญม์าก่อน  เพราะไม่เคยซื้อหนังสือ a day จึงวนัหน่ึงคณุณัฐพชัญ์ได้เขียน
ลงบลอ็กและของให้ครชู่วยอ่านงานท่ีน าเสนอไว้ในบลอ็กให้  ซ่ึงครกูใ็ห้ค าแนะน ามาว่า “ใช้ค าว่า  ท่ี  ซ่ึง  อนั  
มากเกินไป”ซึ่งหลกัจากนัน้เวลาทีเ่ขยีนงานชิ้นต่อจงึท าใหต้้องระมดัระวงัในประเดน็น้ีมากขึน้  จะเหน็ไดว้่าการเขยีน
บทวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพท์ีผ่่านมาไม่เคยทราบขอ้บกพร่องเหล่านี้เลย  และในชวีติจรงิโอกาสทีจ่ะไดพ้บอาจารย์และน า
บทวจิารณ์ไปใหอ้าจารย์อ่านกย็าก  แต่ทุกวนันี้เมื่อสื่อสารกนัทางอนิเทอร์เน็ตกไ็ดม้โีอกาสส่งผลงานต่างๆ ทีเ่ขยีนไป
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ใหอ้าจารย์ช่วยอ่านให ้ หา้นาทตี่อมากจ็ะไดร้บัความคดิเหน็กลบัมาว่า “ประโยคนี้ไม่ชดัเจนนะ”  ดงันัน้  คุณณัฐพชัญ์
จึงมองในแง่น้ีว่าน่ีคือโอกาสในการขัดเกลา   และยังเป็นโอกาสที่ดีมาก ถ้าผู้ที่ใช้เข้าใจว่าธรรมชาติของสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างไร  กส็ามารถน ามาเป็นขอ้ดไีด ้ ส่วนทีต่ามมาคอื เรื่องของการปรบัปรุงและพฒันาตนเอง  ซึง่สื่อ
อนิเทอรเ์น็ตนับว่าเป็นช่องทางทีใ่หเ้หน็ได ้  

นอกจากนี้  เมื่อมีรุ่นน้องมาถามว่าอยากเป็นนักวจิารณ์ควรท าอย่างไร  คุณณัฐพชัญ์ก็จะแนะน าว่าให้
เขียน  ซ่ึงจะมีรุ่นน้องบางคนบอกว่าเขาไม่มีหนังสือพิมพเ์ล่มใดเปิดพื้นท่ีให้  จึงแนะน าต่อไปว่าให้เขียนลงใน
อินเทอรเ์น็ต  เพราะคณุณัฐพชัญ์เห็นว่าการเขียนเช่นน้ี  เมื่อมีคนเข้ามาอ่าน  เขากจ็ะบอกเองว่างานของคุณ
ดีหรือไม่ดี  แต่ถ้ารอใหห้นังสอืเล่มหนึ่งมารบังานก็คงจะยาก  เพราะว่าหนังสอืในประเทศไทยที่รบัผลงานวจิารณ์มี
น้อยกว่าผูท้ีอ่ยากเขยีนงานวจิารณ์  และกว่าทีจ่ะเบยีดเสยีดไปถงึจุดนัน้กไ็ม่แน่ว่าจะได ้ และยงัไม่ทราบว่าจะต้องรอ
อกีนานเท่าใด  แต่วนัน้ีทุกคนมพีืน้ทีส่าธารณะทีเ่ปิดใหเ้ขา้ทดลองและพฒันาฝีมอื 

ในช่วงทีส่ื่อนิเทอรเ์น็ตเขา้มาใหม่ๆ นัน้  คณุณัฐพชัญก์ล่าวว่าเวบ็พนัทิปเป็นเวบ็ท่ีได้รบัความนิยมอย่าง
มาก  โดยเฉพาะในเร่ืองของการเขียนนิยายออนไลน์  คนจะชอบมาก  เพราะคนท่ีอยากเขียนส่วนใหญ่กวิ็ตก
ว่างานท่ีตนเขียนนัน้ส านักพิมพจ์ะรบัหรือไม่  แต่ในการเขียนออนไลน์  คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวงัว่า
จะต้องได้เงิน  หรือบางครัง้กไ็ม่ได้คาดว่าว่าจะได้มีช่ือเสียงจากการเขียนด้วย  เพียงแต่อยากฝึกให้ตวัเองมี
ฝีมือท่ีดีขึ้นเท่านัน้  เขาเหล่านัน้จงึใชพ้ืน้ทีน่ี้ในการพฒันาฝีมอื 

หากจะโยงไปถงึหนังสอืธุรกจิเล่มหนึ่งทีก่ล่าวถงึสื่อออนไลน์  ซึ่งกล่าวถงึวงการสิง่พมิพว์่ามคีนจ านวนมากที่
ยอมทีจ่ะเขยีนหนังสอืโดยไม่ตอ้งการยอดขาย  แต่เพื่อใหไ้ดช้ื่อว่า “ฉนัไดเ้ขยีนหนังสอืแลว้”   จงึมบีรษิทัหนึ่งทีร่บัพมิพ์
หนังสอืในจ านวนจ ากดัเล่ม เช่นพมิพ์แค่ 10 เล่ม และกเ็อา 10 เล่มนี้ไปขายใน Amazon เพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่า 
“ฉันเขยีนหนังสอืแลว้ และมขีายใน Amazon ดว้ย” ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิมขีายแค่เพยีง 10 เล่มเท่านัน้  เมื่อยอ้นกลบั
มากจ็ะพบว่ามคีนจ านวนมากทีเ่ฝ้ารอโอกาสเช่นน้ีอยู่  และขณะนี้พวกเขามโีอกาสทีว่่านัน้แลว้ในโลกไซเบอร์  และคุณ
ณัฐพชัญก์ย็อมรบัว่าเขาเป็นคนหนึ่งทีใ่ชโ้อกาสนัน้เพื่อเขยีนวจิารณ์ละครเวท ี และเป็นทีท่ราบกนัอยู่แลว้ว่า  ละครเวที
ในปัจจุบนัจะมรีะยะเวลาในการแสดงเรื่องหนึ่งประมาณ 2 สปัดาห์  - 1 เดอืน   ถ้าเขยีนวจิารณ์ลงในสื่อสิง่พมิพก์ว่าที่
จะตพีมิพบ์ทวจิารณ์ละครเรื่องนี้  ละครกเ็ลกิแสดงไปแลว้  จงึเกดิค าถามขึน้ในใจว่า “ท าอย่างไรจงึจะท าใหค้นทีไ่ดอ้่าน
บทวจิารณ์แลว้ยงัมโีอกาสไดไ้ปดลูะครเรื่องนัน้ดว้ย”จงึเขยีนลงในอนิเทอรเ์น็ต  เพื่อใหค้นทีม่าอ่านสามารถจะไปดลูะคร
เวทีเรื่องนัน้ได้ทันที  ซึ่งนับว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของละครเวทีด้วย  คุณณัฐพัชญ์มักจะกล่าวว่าวิจารณ์
ภาพยนตรก์บัวิจารณ์ละครเวทีจะต่างกนั  วิจารณ์ภาพยนตรนั์น้  บทวิจารณ์ยงัอยู่  ภาพยนตรเ์ร่ืองนัน้กย็งัอยู่ 
เพราะเป็นแผ่นฟิลม์ และไปท าใหมาเป็นดวีดี ี  แต่ละครเวทจีบแลว้กจ็บเลย  จงึเขยีนงานวจิารณ์เวทเีพื่อช่วยใหศ้ลิปิน
ท างานต่อได ้ ในแงน่ี้คอืมุมมองของผูว้จิารณ์ 

ในมุมมองของผู้เสพสื่อ  คุณณัฐพชัญ์ยอมรบัว่าตนเองก็ชอบอ่านงานวจิารณ์ในอินเทอร์เน็ตด้วย  เพราะ
อยากทราบว่าคนอื่นคดิอย่างไร  และการมพิืน้ทีอ่นิเทอร์เน็ตจงึท าใหไ้ดอ้่านงานทีค่นอื่นเขยีนดว้ย ไดเ้หน็มุมมองของ
คนอื่นมากขึน้  และไดม้โีอกาสอ่านงานของนักวจิารณ์ต่างประเทศได้มากขึน้ ทัง้ทีใ่นสมยัก่อนไม่เคยมโีอกาสทีไ่ดอ้่าน
เลย แต่ทุกวนันี้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลพวกนี้ไดแ้ค่ปลายนิ้ว   ขอ้ดคีอืไดม้โีอกาสทราบว่าขอ้ที่เหน็ต่างหรอืเห็นพ้องใน
ภาพยนตรก์บันักวจิารณ์ต่างประเทศคอือะไร คุณณัฐพชัญ์เชื่อว่าการเป็นนักศลิปะ  หรอืเป็นนักวจิารณ์ทีด่ไีดค้อืตอ้งรู้
ดว้ยว่าคนอื่นคดิอะไร     และมุมมองของคนทัว่ๆไปคดิว่าอย่างไร  ไม่ไดบ้อกว่าเราเสยีตวัตนของตวัเอง  แต่เราต้องมี
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จุดยนืของตวัเองดว้ย  ดงันัน้นี่คอืโอกาสทีไ่ดเ้สพงานวจิารณ์ทีม่ทีางเลอืกทีห่ลากหลายมากขึน้  ไดม้ทีางเลอืกทีจ่ะจบั
ตอ้งหลายๆ อย่างไดม้ากขึน้   

ทฤษฎีของโลกอินเทอร์เน็ตบอกว่ากลุ่มคนจะเกิดสิ่งที่เรยีกว่า niche market คอืตลาดเฉพาะอย่างชดัเจน  
เช่น  เกดิเว็บบอร์ดของคนรกัดนตรไีทย  เกิดเวบ็บอร์ดของคนรกัพระอภยัมณี  ทัง้ที่ในสมยัก่อนการตัง้ชมรมพวกนี้
เป็นสิง่ทีเ่กดิไดย้าก  เพราะการทีจ่ะไปหาคนๆ หนึ่งทีช่อบดนตรไีทยอยู่ในโรงเรยีนกย็ากอยู่แลว้  แต่ทุกวนันี้สามารถ
ตัง้ชมรมดนตรไีทยในอนิเทอรเ์น็ตทีม่คีนทัง้ประเทศไทยเขา้ถงึไดพ้รอ้มกนั  กเ็ลยกลายเป็นโอกาสทีท่ าใหเ้ราสามารถ
หาคนทีม่รีสนิยมเดยีวกนั หรอืแบบเดยีวกบัเรา  เขา้ถงึกนัได ้ นี่คอืช่องทางทีท่ าใหค้นสามารถจบักลุ่มกบัคนทีค่ดิแบบ
เดยีวกนั  เสพงานแบบเดยีวกนั  และแลกเปลี่ยนงานกนัดว้ย  นี่คอืสิง่ที่เกิดขึน้ในอนิเทอร์เน็ต  ดงันัน้บทวจิารณ์ของ
นักเขยีนไซเบอรจ์ะเกดิสิง่ทีเ่รยีกว่าแฟนคลบั  โดยความรูส้กึส่วนตวัคดิว่า อาจจะมคีนทีอ่ยากจะหางานวจิารณ์ทีถู่กใจ
เขามาก  แต่ไม่พบในขณะทีอ่่านหนังสอืพมิพ ์ หรอืในนิตยสาร  แต่ไปเจอในอนิเทอรเ์น็ต และคดิว่าคนน้ีคอืนักวจิารณ์
ในฝันที่ชอบมาก  ถ้านักวจิารณ์ผู้นี้บอกว่าภาพยนตร์เรื่องใดดกีจ็ะไป ซึ่งจะเกดิความเชื่อและอทิธพิล  ดงันัน้อนันี้คอื
โอกาส 

อาจารย์สุวรรณาเหน็ว่าเมื่อสกัครู่สิง่ทีคุ่ณณัฐพชัญก์ล่าวถงึนัน้เชื่อมโยงกบัประเดน็ทีอ่าจารย์สุภางค์เสนอไว้
ในแงท่ีว่่า  ในงานวรรณศลิป์  ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งงานหรอืการวจิารณ์งานกใ็ชภ้าษา  ทีค่นทัง้หลายอ่านออกเขยีนได ้ 
(ในแง่นี้ยงัขอไม่กล่าวถึงคุณภาพว่าดหีรอืไม่)  แต่ก็สามารถครอบครองคนนัน้ได้  ถ้ามองรูปนี้ ด้วยเหตุนี้กระมงัที่
ในช่วงทีผ่่านมาจะพบว่าการศกึษาในโลกของไซเบอรจ์งึไปรวมอยู่ทีว่รรณศลิป์  แต่พอกล่าวถงึในทศันศลิป์ ทศันศลิป์ก็
จะบอกว่าม ี แต่ยงัไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นในรูปแบบใด  หรอืมาช่วยอะไร  หรอืท าให้เกิดอะไรกไ็ม่ค่อยรู ้ เพราะว่า
คนทัง้หลายไม่อาจท าในสิง่เดยีวกบัคนที่อยากเป็นนักเขยีนหรอืคนที่อยากเป็นนักวจิารณ์  เมื่อไม่ไดใ้ช้ปากพูดก็ใช้
เขียน  ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกับที่คุณณัฐพัชญ์กล่าวถึงเมื่อสักครู่สมมุติว่าเป็นศิลปะการละคร  เวลานี้ก็ช่วยได้
เหมอืนกนั เพราะม ีyoutube ทีส่่งเขา้มาเป็นจ านวนมาก  แต่กย็งัไม่ใช่สิง่ทีส่มบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กดิการทีจ่ะกลบัไปดอูกี
ครัง้หนึ่ง หรอืว่าวิจารณ์ต่อได้  ในขณะที่คนที่ฟังดนตรมีาแล้วมาเขยีนบรรยาย  คนที่อยากจะโต้  ถ้าไม่ได้ไปดูมา
ด้วยกนั หรอืว่าโต้กนัอยู่สองคน  คนอื่นที่ไม่ได้ฟังด้วยก็อาจจะไม่สามารถตอบโต้ได้  ด้วยเหตุนี้  ในสาขาอื่นจะท า
อย่างไร  เช่นในกรณีที่เขยีนวจิารณ์ละคร และเขยีนบอกว่าอยากให้คนอื่นไปดูละครด้วย  หรอืว่านักเขยีนที่เขยีน
วจิารณ์วรรณศลิป์  เขยีนแลว้ท าใหค้นอื่นอยากเขยีนบา้ง  เพราะเหน็ว่าอย่างนี้ฉนักเ็ขยีนได ้ แลว้คนอื่นทีว่จิารณ์ดนตร ี 
หรอืผูส้รา้งดนตร ี หรอืทศันศลิป์  การทีจ่ะน ารปูมาวจิารณ์กนัอยู่ในพืน้ทีน่ี้จะท าอย่างไร  เนื่องจากในขณะน้ียงันึกภาพ
ไม่ออกว่า  โครงการทีอ่าจารย์สุภางค์กล่าวถงึนัน้ เราจะท ากนัไดอ้ย่างไร  เพราะในความเป็นจรงิกม็กีารวจิารณ์ในรูป
ต่างๆ  ในลกัษณะต่างๆ หรอืการแสดงความคดิเหน็ในลกัษณะต่างๆ ทีอ่อกมาตรงนี้  และขณะทีม่พีืน้ทีเ่ปิดใหอ้ย่างนี้ 
หรอืมีโอกาสที่จะเผยแพร่ความคดิตนเองได้อย่างนี้  มผีลต่อการวจิารณ์ศลิปะบ้างจรงิหรอื ไม่  และกลบัไปที่ผู้สร้าง
หรอืไม่  เพราะว่างานเขยีนนวนิยายหรอืเขยีนออนไลน์กม็คีนต าหนิเรื่องนัน้  กท็ าใหน้ักเขยีนเรื่องนัน้ๆ เลกิเขยีนไป  
ทัง้ๆทีเ่ราเองกก็ าลงัจะวจิารณ์เขาเช่นกนั  จงึหมดโอกาสทีจ่ะวจิารณ์  หรอืว่าขณะทีจ่ะวจิารณ์กพ็บว่านักเขยีนบอกว่า
ปรบัปรุงแล้วตามที่มผีูแ้ก้ไขมาให้  เพราะว่าช่วงทีผ่่านมาช่วยผู้ทีท่ างานวจิารณ์งานวรรณกรรมออนไลน์อยู่  โดยที่มี
เด็กเขยีนมา 3-5 ตอนก็วจิารณ์ให้  แมว้่าอ่านไม่รู้เรื่องเลย  แต่บางเรื่องกว็จิารณ์ให้อยู่ด ี อกีทัง้ยงัมีบางเรื่องที่เขยีน
ใหม่หมดเลย  หรอืว่าเขยีนว่าใหไ้ปอ่านเรื่องใหม่  เพราะว่าเรื่องนี้เลกิเขยีนแล้ว  จงึอยากทราบว่าในสาขาอื่นนัน้เกิด
อะไร และอย่างไรบา้ง   
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อาจารย์อภิรด ี  เกษมสุข กล่าวว่าในสาขาสถาปัตยกรรมนัน้  คดิว่าเทคโนโลยยีงัไปไม่ถึง  แต่ก าลงัจะมา 
เช่น 3D  movie ทีด่กูนัอยู่นัน้เริม่จะไดแ้ลว้  แต่ว่ายงัไม่สามารถใส่ลงไปในสื่ออเิลก็ทรอนิกสปั์จจุบนัอย่างแทจ้รงิได ้ จงึ
ขอพูดใน 3 ประเดน็เลยทัง้ผูส้รา้ง  ผู้วจิารณ์ และผูร้บังานว่า เวลาที่เราวจิารณ์งานทศันศลิป์  ซึ่งสถาปัตยกรรมเป็น
ส่วนหนึ่งในนัน้  เราจะใชถ้่ายรปู และกเ็ขยีนวจิารณ์ว่าดหีรอืไม่ดอีย่างไรกว็่ากนัไป  ประเดน็ส าคญักค็อืการรบั  การรบั
จะต้องเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่า  รับในสภาพที่เกือบจะเสมือนจริงในโลกแห่งความเป็นจริง  ทีนี้ในสาขาของ
สถาปัตยกรรมและทศันศลิป์  การรบัทีม่องผ่านสองมตินิัน้  มนัหลอกสารพดั  มุมในการมองกห็ลอก  แสงในการมองก็
หลอก  สใีนการมองกห็ลอก  ขณะนี้กร็อใหม้ ี3D มาแลว้ใส่ลงไปใหไ้ด ้ นักวจิารณ์กต็อ้งระวงัตวัว่าผูร้บักจ็ะเหน็ของจรงิ
ทีเ่กดิขึน้ในสภาะเกอืบเหมอืนจรงิ  ผ่านโลกไม่เหมอืนจรงิ  แลว้นักวจิารณ์กส็ามารถทีจ่ะพฒันาตวัเองไดอ้ย่างอตัโนมตัิ
เลย เมื่อม ี3D มา แต่ตอนนี้ยงัมาไม่ถงึ 

อาจารยภ์ทัรมองว่าไซเบอรม์ขีอ้จ ากดั โดยเฉพาะในสายศลิปะ  ศลิปะการละคร และดนตรบีา้ง  แมว้่าจะมสีื่อ
ทีส่ามารถถ่ายทอดศลิปะเป็น 3D ออกมาได ้ แต่กแ็น่นอนว่ายงัไม่เหมอืนกบัทีเ่ราไดไ้ปดูการแสดงในสถานทีจ่รงิ  แต่
อย่างน้อยตอนทีส่อนหนังสอือาจารยภ์ทัรกใ็ชเ้ป็นตวัช่วยอย่างมาก (แต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดเดก็จงึไม่สนใจ) คอื 
download งานจาก youtube เป็นจ านวนมาก  ไม่ว่าจะงานของ Ibsan,  Brecht, Shakespeare เพราะในสมยัที่เป็น
นักเรยีน  ขณะที่เรยีนการละครกรีก  อาจารย์ก็ให้ดูรูปในหนังสือเพียง 3-4 รูปแต่ขณะนี้เมื่อไปสอนหนังสือ  ก็ไป 
download อะไรมาจ านวนมาก ซึ่งมีแม้กระทัง่คลิปของมายาคอฟสกี (Vladimir  Mayakovsky)และงานของนักการ
ละครรสัเซยี  กเ็อามาเป็นตวัช่วยให้นักศกึษาได้ และรวมถึงเรื่องดนตรดีว้ย  เท่าทีท่ราบตอนนี้ทางกลุ่มของคลาสสกิ
และแจ๊สกต็ัง้กลุ่ม และมกีารนัดมาเจอกนันอกรอบ  เชญิคุณอนันต์  ลอืประดษิฐ์มาคุย  ซึ่งคดิว่ากน่็าจะมส่ีวนช่วยใน
ฐานะทีอ่ยู่ตรงกลาง  

อาจารยก์ติต ิ คงตุก  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในฐานะนักดนตรแีละอาจารส์อนดนตรไีทยว่า ถา้มองในแงข่อง
นักวจิารณ์  การสรา้งหรอืถ่ายทอดงานศลิปะ ผูส้รา้ง  ผูถ้่ายทอด  และผู้รบัจะมกีารวจิารณ์ทีซ่้อนๆ กนัอยู่  ตวัอย่าง
จากวฒันธรรมการแต่งเพลงในดนตรไีทย หรอืการถ่ายทอดเพลงจะมเีพลงอยู่กลุ่มหนึ่ง  ซึ่งอาจารย์กิตตเิห็นว่าเป็น
เพลงกลุ่มใหญ่มากทีศ่ลิปินจะน างานชิ้นหนึ่งมาสรา้งเป็นงานชิ้นใหม่  เช่น  ถ้ามเีพลงอยู่หนึ่งเพลงและน าเพลงนัน้มา
ท าเป็นเพลงใหม่  โดยผูกสัญลักษณ์อะไรไว้หลายๆ อย่าง  เพื่อให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่ างไร ทัง้ในแง่
ความหมาย  อารมณ์  ความรูส้กึ  เพราะฉะนัน้ศลิปินผูส้รา้งเองกต็อ้งตคีวามตัง้แต่การคดิว่าจะถ่ายทอดออกมาอย่างไร
ใหง้ามทีสุ่ด   ตวันักดนตรทีีอ่าจจะเป็นผูส้รา้งเอง หรอืเป็นศลิปินทีบ่รรเลง  แต่ไม่ไดแ้ต่งเอง  กต็อ้งตคีวามเพลงนัน้เพื่อ
ถ่ายทอด  ผูร้บัเองกจ็ะตอ้งเขา้ใจสญัลกัษณ์อะไรบางอย่างเพื่อจะไดเ้ขา้ใจความหมายโดยตรงว่า  เพลงนี้ถูกสรา้งขึน้มา
ในลกัษณะใด  เพื่ออะไร  อย่างไร  กล่าวอย่างงา่ยๆ กค็อืดนตรไีทยเป็นองคค์วามรูท้ีส่มัพนัธก์นัอยู่ของคนทัง้สามกลุ่ม  
เพราะฉะนัน้ในการวจิารณ์  และด้วยธรรมชาตขิองดนตรไีทยทีม่กัจะไม่มกีารจดบนัทกึแบบลายลกัษณ์  ส่วนใหญ่จะ
เป็นการถ่ายทอดกนัด้วยมุขปาฐะ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเรยีนการสอน  ดงันัน้  การท าวจิยัหรอืการเขยีนต ารา
ในปัจจจุบนักจ็ะพบว่าเอกสารในดา้นนี้มไีม่มากนัก  เพราะฉะนัน้อาจารย์กติิตจงึมองว่าการวจิารณ์ในดนตร ี การน า
เพลงเพลงหนึ่งมาท าเป็นอกีเพลงหนึ่ง  ซึ่งเป็นวฒันธรรมการแต่งเพลง  ซึง่เพลงใดทีรู่ส้กึว่าด ี ศิลปินหรอืนักแต่งเพลง
ทีน่ าเพลงนัน้มาแต่งใหม่ก็จะมลีกัษณะการวจิารณ์อยู่ด้วย  เช่น  สมมุติว่ามศีลิปินที่แต่งเพลงทยอยในแล้วไดร้บัการ
ยอมรบัว่าเป็นเพลงทีด่มีาก  แลว้อกีคนหนึ่งแต่งทยอยนอกเพื่อแก้กนั  ในตวัเพลงนัน้จะมสีญัลกัษณ์ทีส่ะทอ้นว่า “นี่ได้
น าวรรคทองของในเพลงๆนัน้มาขยายใหม”่ ดว้ยเหตุนี้ ผูฟั้งทีม่คีวามรู ้หรอื “ฟังถงึ” ขัน้หนึ่งกจ็ะเขา้ใจว่าขโมยตรงนี้มา
เพื่อจะฉายใหม่ หรอืเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า ดกีว่า หรอื “เจ๋ง” กว่านะ หรอืแสดงใหเ้หน็ว่า “ของคุณเจ๋งมาก ผมขอยมืมาใช”้
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หรอืมองอกีมุมหนึ่งกอ็าจจะเป็นวฒันธรรมของการใหเ้ครดติ  กตญัญูรูคุ้ณกนัว่าเอาตรงนี้มาใชเ้ป็นเพลงใหม่  ในแง่นี้
อาจารยก์ติตมิองว่านี่คอืการวจิารณ์ของผูป้ระพนัธ ์ 

 ส่วนการวจิารณ์ของนักดนตร ี ถ้าหากผูใ้ดมโีอกาสไดดู้ภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง” กจ็ะเหน็ว่า  ทุกครัง้ทีข่ ึ้น
เวท ีทีเ่ขาเรยีกว่า “ประชนั” หรอื “ประกวด” หรอื “ประลอง”  นัน้ การทีน่ักดนตรไีปนัง่คู่กนั  หรอืวงสองวงมานัง่คู่กนัก็
เป็นการวจิารณ์กนัอยู่ในทวี่า  ถ้าคนๆหนึ่งตีระนาดเอกเพลงนี้  อีกคนก็ต้องคดิแล้วว่าเราจะแก้เขาอย่างไร  ลกัษณะ
การแก้ตรงนี้ คอื การจะแก้ดว้ยเทคนิค หรอืว่าจะแก้ดว้ยเพลง  คอืเมื่อคุณเล่นเพลงขัน้นี้มา กไ็ม่สามารถเล่นเพลงขัน้
ต ่ากว่านี้ได้  แต่ต้องให้เหนือกว่าหรอืเท่ากนั  หรอืในบางตอนของภาพยนตร์  พระเอกของเรื่อง หรอืนายศรถึงคิด
วธิกีารบรรเลงขึน้มาใหม่  นัน่กเ็ป็นภูมปัิญญาของการวจิารณ์อย่างหนึ่งว่า  ในเมื่อขนุอนิตมีาขนาดนัน้  ตวัเองสูไ้ม่ได ้ 
แลว้คนทีน่ัง่ดอูยู่กร็อทีจ่ะวจิารณ์ว่าตวัเองก าลงัจะแย่  จะด ี หรือว่าจะน าเสนออะไรใหม่ๆ   ปัญญาตรงนี้กเ็กดิเพราะว่า
เดีย๋วจะต้องถูกวจิารณ์ หรอืตวัเองจะต้องวจิารณ์คนที่ตัง้มาแบบนี้อย่างไร จงึคดิวธิกีารตีแบบใหม่  ซึ่ง ณ ขณะนัน้
อาจจะมบีางคนยอมรบั  บางคนไม่ยอมรบั  แต่กท็ าใหเ้กดิภูมปัิญญาจนกระทัง่บดัน้ีกย็งัใชก้นัอยู่  นัน่ก็หมายความว่า
ในตวัศลิปินกม็กีารวจิารณ์   

ขณะเดยีวกนัผูดู้กจ็ะมกีารวจิารณ์ดว้ย  ถา้ถูกใจกป็รบมอื  ใหเ้งนิ  ใหพ้วงมาลยั   ซึ่งเป็นวฒันธรรมทีเ่ขา้ถงึ
งา่ย  และในวฒันธรรมสมยัก่อนนัน้  ผูฟั้งเองกต็อ้งเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งเขา้ใจส่วนหนึ่งวา่เพลงทีด่คีอือะไร  วธิกีารของใหม่มา
ท าเก่า  ของเก่ามาท าใหม่  ของฉันไปเธอ  ของเธอไปฉัน  ซึ่งหมุนเวยีนกนัไปกต็้องอาศยัผูท้ีจ่ะเขา้ใจดว้ยถงึจะเลอืก
ปรบมอืใหใ้ครดงักว่ากนั  เพราะฉะนัน้ในแง่ความสมัพนัธ์ผูส้รา้ง  ผูถ้่ายทอด  และผูร้บั กจ็ะวจิารณ์กนัอยู่ในทอีย่างนี้
ตลอด  

แต่ถ้ามองในแง่ลายลักษณ์  อาจารย์กิตติมองว่าในแง่ความหมายแฝงบางประการของการวิจารณ์ เช่น  
อาจจะมงีานเขยีนทีย่กย่องว่าคนนี้เล่นดอีย่างไร  หรอืมขีอ้เด่นตรงไหน  ซึ่งมีค่อนขา้งน้อยในดนตรไีทย  แต่อกีวธิกีาร
อกีอนัหนึ่ง  คอื เมื่อเห็นชื่อ  เช่น พระสรรเพลงสรวง  พระยาเสนาะดุรยิางค์  หรอื หลวงประดษิฐ์ไพเราะ  บางทรีาช
ทนินามทีถู่กบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์กค็อืการวจิารณ์นักดนตรดีว้ยส่วนหนึ่ง  กล่าวคอืการทีเ่ป็นศลิปินทีม่ฝีีมอืกต็้องมี
คนดงึไปเขา้สงักดั  อาจเป็นการสะสมนักดนตรเีพื่อแสดงสถานภาพทางสงัคมของตนเองว่าเหนือกว่าอย่างไร  เวลามา
เจอกนั  วงนี้ชนะ  วงนี้แพ้  แพ้นักดนตรโีดนไล่ออก  เพราะฉะนัน้  คนที่เก่ง ชนะบ่อยๆ  จากหลวงก็ขึน้มาเป็นพระ  
จากพระก็ขึ้นมาเป็นพระยา   ถ้าแค่มองชื่อก็พอที่จะนึกภาพออกว่า  ศิลปินก็ถูกวิจารณ์ผ่านยศฐาบรรดาศกัดิด์้วย
เหมอืนกนัว่าคุณเก่งนะ  คุณเป็นถงึพระยาดว้ยส่วนหนึ่ง 

ถ้ามองถึงเรื่องวฒันธรรมการวจิารณ์ตามแผนภูมทิี่ส่งให้  ที่ม ี“แดนกลาง” ซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นการสรา้ง
พื้นที่อีกระบบที่ถูกออกแบบไว้แล้ว   อาจารย์กิตติมองว่าในช่วงต้นของแดนกลาง  แน่นอนว่า ผู้สร้าง  ผู้ถ่ายทอด  
ผูร้บั  ต้องมส่ีวน  และตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในระดบัหนึ่ง  ท างานกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ี สามารถ
ออกแบบ สรา้งพืน้ที ่ อาจารย์กติตมิองเหน็ว่ามน้ีอยมากที่คนทีเ่ป็นสุดยอดนักดนตรไีทยจะมคีวามรูใ้นการสรา้งพืน้ที ่ 
เพราะฉะนัน้การท างานโลกไซเบอร์จงึเป็นการท างานร่วมกนัของคนสองกลุ่ม  ในเบื้องต้นเมื่อสรา้งแดนกลางขึ้นกจ็ะ
ขยายไปสู่วฒันธรรมเสมอืจรงิ คอืวงใหญ่  เริม่แรกอาจจะมผีูรู้ท้ ัง้สองดา้นท างานร่วมกนั  แต่พอขยายออกไป  ซึง่ขอ้ดกี็
คอืรวดเรว็  สะดวก  ตอบสนองความต้องการไดง้า่ย  พอขยายออกไป แน่นอนว่าผูไ้ม่รูแ้ละอยากรูก้จ็ะเขา้มา   ผูไ้ม่รู้
แสดงว่าตนรูก้เ็ขา้มา  และผูท้ี่รูจ้รงิๆ กเ็ขา้มา  เพราะฉะนัน้จะมกีลุ่มทีก่วา้งขึน้   แต่ลกัษณะการวจิารณ์ทีส่ะทอ้นไปมา
ทัง้สามกลุ่มระหว่างผู้สร้าง  ผู้ถ่ายทอด และผู้รบั   อาจารย์กิตติมองว่านี่เป็นการสื่อสารที่จ ากดัลง  ความละเอียดจะ
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น้อยลง  เพราะการนัง่ดดูนตรจีรงิๆ กไ็ม่เหมอืนกนัการดผู่าน youtube  บรรยากาศการวจิารณ์  วพิากษ์ กจ็ะแหง้ลงไป  
ความละเอยีดลออกจ็ะลดลงไป  เพราะฉะนัน้สงัคมไซเบอรด์ใีนแงข่องการเผยแพร่อยา่งรวดเรว็   แต่ถา้จะใหว้จิารณ์กนั
จรงิๆ นัน้กม็ขีอ้เสยีซ่อนอยู่  เพราะว่ามลีกัษณะคลา้ยกบั fast food คอืเขยีนสัน้ๆ  ซึง่การเขยีนสัน้ๆ กไ็ดอ้ะไรสัน้ๆ  ดู
วเิดโอกไ็ดอ้ะไรแหง้ๆ และเอามาแลกเปลีย่นกนัไปมา  เขา้ใจนิดๆ  วจิารณ์กเ็หมอืนกบัว่าดจูากเปลอืก  หรอืดูจากการ
วจิารณ์ขัน้ทีส่อง   ขัน้ทีส่ามแลว้  โลกเสมอืนจรงิจงึน าไปสู่วฒันธรรมมุขปาฐะทีค่วามละเอยีดลออลดน้อยลง  แต่ขอ้ดกี็
คอืดนตรไีทยเป็นทีรู่้จกัมากขึน้ แต่รูจ้กัผดิหรอืถูกอกีเรื่องหนึ่ง อาจารย์กติตเิห็นว่า ถ้าจะศกึษาเรื่องการวจิารณ์จรงิๆ  
ในฐานะทีน่ักดนตร ีและจาการสอบถามเพื่อนทีเ่ป็นนักดนตรวี่า  นักดนตรชีอบทีจ่ะถูกวจิารณ์หรอืไม่  ทุกคนต่างบอก
ว่าชอบ แต่อยากถูกวจิารณ์จากผูท้ีเ่ป็นนักวจิารณ์  เพราะว่าบางครัง้กจ็ะมบีางกลุ่มแปลกๆ ทีเ่ขา้ไปกล่าวถงึอย่างไม่ด ี 
ซึง่ท าใหเ้สยีก าลงัใจ  หรอืเมื่อขึน้ไปเล่นบนเวทกีจ็ะคดิมากกม็ ี หากเป็นไปไดท้ีจ่ะสรา้งคลนิิกหรอืสรา้ง salon ขึน้มาก็
น่าจะมสีกัเวบ็หรอืสกัพืน้ทีห่นึ่งทีเ่ขา้มาอ่านแลว้มขีอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้และแขง็แกร่งจรงิๆ  

อาจารย์อคัคภาคกล่าวถงึความรูส้กึส่วนตวัเพิม่เตมิว่า  เมื่อกล่าวถึงสื่อไซเบอร์หรอืสื่ออนิเทอร์เน็ตนัน้  ไม่
สามารถทีจ่ะอธบิายไดค้รบถว้นในทุกแงมุ่มมของโลกไซเบอร ์ เพราะว่าโดยลกัษณะสื่อมชี่องทางหลายอย่าง เช่น แชต  
เวบ็บอรด์  บลอ็ก youtube ซึ่งต่างกม็ลีกัษณะเฉพาะของตน  ดว้ยเหตุนี้  โดยส่วนตวัเมื่ออธบิายถงึไซเบอรอ์อกไป  ก็
จะรูส้กึว่าพดูอย่างกข็าดอกีอย่าง หรอืขาดไปหลายอย่าง และไม่สามารถมองใหเ้หน็ในทุกมติพิรอ้มกนัได้ 

ในขณะนี้เราก าลงักล่าวถึงการวจิารณ์  ซึ่งเป็นงานล าดบัที่สอง  คอืต้องมตี้นแบบก่อน  และพบว่ าต้นแบบ
หลายอย่างเป็นanalog  ไม่สามารถเป็นดจิติอลหรอืไซเบอร์ได้   เช่น งานสถาปัตยกรรม  งานประติมากรรม  เช่น  
ดินสอแท่งนี้เทื่อถ่ายคลิปวิเดโอออกไปก็จะเห็นแค่ภาพดินสอที่วางอยู่เฉยๆ  โดยที่เราไม่สามารถเห็นดินสอด้วย
ประสาทสมัผสั   ซึ่งในแง่นี้ อาจารย์อคัคภาคคดิว่าโลกไซเบอร์ไม่อาจตอบสนองได้  แม้กระทัง่ว่าในอนาคตจะม ีVR 
หรอื virtual reality ทีใ่ชว้ธิสีวมหวั ซึ่งทุกวนันี้มไีวเ้พื่อรกัษาผูป่้วยโรคจติ  อย่างไรกด็ ี โลกไซเบอร์จงึเป็นโลกเสมอืน
จรงิทีไ่ม่ใช่โลกจรงิ  งานในพรมแดนของศลิปะทีเ่ป็นงานจติรกรรม  ประตมิากรรม  ละครเวท ีเมื่อน ามาสื่อผ่านคลปิใน
โลกไซเบอรก์ไ็ม่เหมอืนกบังานต้นแบบแลว้  เนื่องจากว่ามติบิางอย่างหายไป  นี่คอืปัญหาและขอ้จ ากดัของโลกเสมอืน
จรงิ  ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัทีอ่ย่างไรกแ็ก้ไม่ได ้ เพราะว่าเป็นโดยธรรมชาติของงานศลิปะ ฉะนัน้การวจิารณ์งานศลิปะทีต่อ้ง
อาศยัประสาทสมัผสัของมนุษย์ในโลกความเป็นจรงิ  อย่างเช่นงานจติรกรรม บางครัง้เราอาจจะต้องดูงานจติรกรรม
แมก้ระทัง่ฝีแปรง หรอืว่าองค์ประกอบบางอย่างที่พอถ่ายภาพ หรอืท าเป็นคลปิแล้วไดล้ดทอนศกัยภาพทางประสาท
สมัผสัของมนุษย์ไป ซึ่งในแง่นี้ก็ส าคญั และอีกประเด็นหนึ่งคือ หากไม่มีประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องงานต้นแบบ  
บางครัง้กอ็าจจะพดูกนัยากดว้ยเช่นกนั 

อาจารยธ์เนศแสดงความเหน็ว่ามอียู่ 2 ระดบั  ระดบัแรกกค็อื  ทางศลิปะต่างๆ ซึง่ต้องมปีระสบการณ์ตรงกบั
ตวังานศลิปะนัน้ๆ จรงิ  ไซเบอร์เป็นแค่พืน้ทีเ่ท่านัน้เอง   ซึ่งเราจ าลองมาอกีทหีนึ่ง  กจ็ะมขีอ้ดอ้ยอยู่แล้ว  และตามที่
กล่าวถงึดนตรไีทยนัน้ก็เป็นการวจิารณ์ในทางหนึ่งที่กวา้งมาก  โดยส่วนตวั อาจารย์ธเนศคดิว่าการวจิารณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างมหาศาลกค็อื  วธิคีดิแบบตะวนัตกที่มกีารวเิคราะห์ แยก และการประเมนิต่างๆ  ซึ่งอาจไม่เฉพาะแต่
การประเมนิในแงก่ารประเมนิคุณค่าเท่านัน้  และจากการทีไ่ดร้่วมกบัโครงการนี้กพ็บว่าเปิดความหมายของค าว่าการ
วจิารณ์ไว้กว้างมาก  แต่ว่าการวจิารณ์ที่มีการแยกหมวดหมู่  วเิคราะห์ และบอกว่าอนันี้คอือะไรๆ ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว
บางครัง้ก็พบว่าได้เปิดมุมมองให้กบัตวัเองให้ไปสู่เรื่องหนึ่งๆ ดงัเช่นในกรณีของพวกหลกัโครงสร้างที่ไม่สนใจเรื่อง
คุณค่า  แต่สนใจเรื่องสื่อสารอะไร  แล้วใชว้ธิอีย่างไร  ซึ่งกม็ปีระโยชน์  อาจารย์ธเนศคดิว่าสิง่ทีข่าดคอืแบบนี้  และใน
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โลกเสมอืนจรงิกเ็ป็นเพยีงแค่ชุมชนที่แสดงความเหน็กนัแบบ “บ้านๆ” แบบเราคุยกนัที่อยู่ “รมิถนน” ซึ่งเป็นพื้นที่แต่
เป็นพืน้ทีอ่กีแบบหนึ่ง  ซึง่ยงัไม่เกดิการวจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะท าใหเ้กดิความกา้วหน้าในทางความรู้ 

ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร.  รงัสพินัธุ์  แขง็ขนั กล่าวว่าเมื่อยอ้นกลบัไปดูโจทย์เก่า และจากการอภปิรายที่ผ่านมา
พบว่าบรบิทของศลิปะบางประเภทซึ่งอาจจะรวมถึงคนทีไ่ม่คดิว่าจะเขา้ไปอยู่ในโลกไซเบอร์ดว้ย  เพราะว่าเราไม่เคย
ถามว่าคนกลุ่มหนึ่งทีไ่ม่คดิจะเขา้ไปอยู่ในโลกไซเบอร์นัน้เขามเีหตุผลอะไร    นอกจากนี้ยงัคดิว่าในกรณีของศลิปะบาง
ประเภททีเ่ป็นเรื่องของทกัษะ  ประสบการณ์ทีอ่ยู่กบัตวับุคคล  คนกลุ่มหนึ่ง  คนช่วงอายุหนึ่ง  ซึง่ไม่คดิว่าจะเขา้ไปอยู่
ในโลกไซเบอรแ์ลว้  แต่เขามองบางอย่างออก  ถา้เราไม่คดิว่ามคีนกลุ่มนี้อยู่กจ็ะไม่มพีืน้ทีแ่ดนกลางในความหมายหนึ่ง  
ซึง่ในโครงการน้ีถา้พจิารณาจากแผนภูมทิีเ่ป็นรูปวงกลมซอ้นกนันัน้  อาจารยร์งัสพินัธุค์ดิว่าแดนกลางทีว่่าอาจจะตอ้งมี
แดนกลาง 2 อย่าง  แดนกลางทีห่นึ่งคอื แดนกลางทีอ่ยู่ในโลกไซเบอรเ์อง  ซึ่งขอ้มูลหลายๆ อย่างทีอ่ยู่ในโลกไซเบอร์
เองกเ็ถียงกนัไปมา  และยงัหาค าตอบไม่ได้  กต็้องถือว่านี่คอืแดนกลางอย่างหนึ่ง  และแดนกลางอกีอย่างหนึ่ง  คื อ  
แดนกลางระหว่างโลกไซเบอร์ กบัโลกทีอ่ยู่ขา้งนอก  ในกรณีนี้สิง่ทีน่่าห่วงกค็อื หากว่าเราลืมคดิถงึคนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในโลก
ไซเบอร ์ แลว้เขามคีวามจรงิของเขาอยู่  กจ็ะไม่มขีอ้มลูทีไ่ปสรา้งเป็นแดนกลางระหว่างโลกสองโลกนี้ 

อาจารยช์มยัภรกล่าวว่าในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัผลกระทบของโลกไซเบอรท์ีม่ตี่อการวจิารณ์  ก่อนหน้านี้ขณะที่
ท าโครงการวิจยั “การวิจารณ์ในฐานพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  ที่ยงัเปิดหน้าวจิารณ์ในขวญัเรอืนอยู่นัน้  
ขณะนัน้สามารถเขยีนบทวจิารณ์เป็นลายลกัษณ์และกส็ามารถเขยีนวจิารณ์ไดย้าวถงึ  5  หน้าA4 ทีล่งพมิพท์ุก 15 วนั   
และชัว่วนิาทเีดยีวทีต่ดัสนิใจปิด  เพราะว่าคนส่งงานวจิารณ์มาไม่ทนั  และขณะนั ้นอาจารยช์มยัภรกร็บัต าแหน่งนายก
สมาคมนักเขยีนฯ แลว้ และงานกม็าก  ตอนนัน้เมื่อบรรณาธกิารทวงตน้ฉบบัและไม่มตี้นฉบบัอยู่ในมอืเลย  และคดิว่า
ตอ้งไปเขยีนเอง  ณ วนิาทนีัน้คดิว่าเมื่อไม่มคีนเขยีนแล้ว  งานก็มาก  กเ็ลยบอกบรรณาธกิารไปว่าขอปิดหน้าวจิารณ์
ชัว่คราว  พอบอกเสรจ็  วนัรุ่งขึน้มีผูส่้งบทวจิารณ์มาให ้3 ฉบบั  แต่บรรณาธกิารเขาบอกว่าเขาปิดไปแล้ว  เพราะว่า
ตอนนัน้เขาก าลงัปิดตน้ฉบบั  จงึท าใหห้น้าวจิารณ์หายไป  และปรากฏว่าหลงัจากนัน้หน้าวจิารณ์กห็ายไปหมดเลย  ซึง่
ประหลาดมากในแง่นี้ไม่ใช่ว่าขวญัเรอืนเป็นตวัน า   แต่หมายความว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกนั  คอืโลก
วจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์มอียู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะในกรุงเทพธุรกจิ  หรอืเล่มอื่นๆ กปิ็ดตามกนัไป  จนท าใหค้ดิว่าหน้า
วจิารณ์ในสื่อสงิพมิพอ์วสานจรงิๆ  จนคดิว่าน่าจะถงึเวลาจรงิๆ  ขณะเดยีวกนัในหน้าไซเบอรจ์ะปรากฏเป็นบลอ็ก  และ
คุณภาพไม่ไดเ้กิดจากลกัษณะที่เราแช็ต หรอืไม่ได้เกิดจาก facebook  แต่เกดิจากคนที่อยากจะท างานวจิารณ์จรงิๆ 
และกเ็ขยีนลงไปทุกวนัๆ กจ็ะมคีนท าบลอ็กแบบนี้ ดงัเช่นครัง้หนึ่งทีโ่ครงการตามหาคุณภาณุ  ตรยัเวช  ซึง่เป็นเจา้ของ
บลก็วจิารณ์วรรณกรรมและเขยีนวจิารณ์ถงึหนังสอืประมาณ 200 เล่ม  ซึง่ลกัษณะแบบนี้ปรากฏว่าเราไม่ไดเ้จออกี  

พอถึงปีนี้ก็ผ่านมา 3 ปี หลังจากที่เราปิดหน้าวิจารณ์ไป  สกุลไทยก็อยากจะเปิดหน้าวิจารณ์ขึ้นมา  
เนื่องจากว่าคุณนรีภพ สวสัดริกัษ์ เป็นเลขาธกิารสมาคมนักเขยีนฯ  เนื่องจากว่าสมาคมนักเขยีนฯ ท าเรื่องการอ่าน  
การเขยีน   การวจิารณ์  เพราะฉะนัน้การวจิารต์อ้งมาแลว้ปีนี้  คุณนรภีพกเ็ตรยีมทีจ่ะเปิดหน้าวจิารณ์ใหท้ีส่กุลไทยครัง้
แรกบอกว่าให้หน้าครึ่ง  ก็คือ 5 หน้า A4 เป็นอย่างน้อย  อาจารย์ชมยัภรก็บอกนักวิจารณ์ไว้ประมาณ 15 คน นัก
วิจารณ์คนแรกก็ส่งมาเลยทันทีประมาณ 7 หน้า A4 พอคุณนรีภพได้ต้นฉบับไปก็สารภาพว่าไม่สามารถลงให้ได ้ 
เพราะว่าไม่มหีน้าแลว้ หน้าทีเ่หลอือยู่คอืประมาณหนึ่งหน้าครึง่ของ A4  นี่คอืปัญหาใหญ่มากทีจ่ะเขยีนใหเ้ป็นเรื่องเป็น
ราวอย่างทีอ่าจารยธ์เนศต้องการ  เพราะว่าพืน้ทีข่นาดหน้าครึง่ทีไ่ดร้บันี้ไม่สามารถวจิารณ์ได ้ ขณะนี้จงึเป็นปัญหาเรา
ว่าทางสกุลไทยกร็อตน้ฉบบั  ซึ่งเขาจะรอใหไ้ด ้5 ฉบบัเพื่อจะเตรยีมใหพ้รอ้มก่อนทีจ่ะเริม่ลง  แต่ปรากฏว่าตน้ฉบบัก็
ไม่มาแล้ว  เช่นในกรณีของอาจารย์ชฎารตัน์ สุนทรธรรม  ก็ส่งมาแล้วก็ร าพนัว่าเขยีนยากกว่า 3 หน้าอกี  ตอนนี้เลย
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กลายเป็นว่าผลกระทบที่ไม่ทราบว่าเป็นผลกระทบจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นคนทีอ่ยากจะเสพงานสัน้ๆ  หรอืว่าอยากจะ
วจิารณ์ให้สบายๆ  ก็กลายเป็นว่าท าให้หน้าวจิารณ์ปิดไปเองโดยอตัโนมตัิ  และพอจะมาเปิดใหม่ก็เกิดปัญหาซ้อน
ขึ้นมา เพราฉะนัน้คงต้องช่วยกันคิดว่าถ้าเมื่อไรที่มีหน้าน้อยลง  เราจะวิจารณ์อย่างไรให้มีคุณภาพ  โดยส่วนตวัก็
พยายามช่วยคดิ ไม่ว่าจะเป็นการตดัประเด็น  เปลี่ยนชื่อคอลมัน์จากเดมิทีค่ดิชื่อไวใ้หญ่มากเลย คอื “เวทวีจิารณ์”  ก็
เปลี่ยนเป็น “ระเบยีงวจิารณ์”  เพราะว่าได้แค่ระเบยีงที่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเท่านัน้เอง  เพื่อให้สอดคล้อง และก็ท า
ประเด็นให้เล็กลง เพื่อให้ได้ประเด็นที่มีเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกันต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ควบคุมด้วย  หาก
บรรณาธกิารมองเหน็ความส าคญัของการวจิารณ์  ซึง่บรรณาธกิารไม่ไดม้องเหน็ดว้ยตวัเองอย่างเดยีว  แต่เขาเหน็จาก
การผลกัดนัดว้ย  ในขณะเดยีวกนัเขาเองกต็อ้งไปต่อสู่กบันายทุน  ซึง่หน้าววจิารณ์นี้กย็งัมกีารยื้อกนัอยู่ในสกุลไทยว่า
นายทุนจะยอมหรอืไม่ทีห่น้านี้จะกลายเป็นหน้าวจิารณ์  เพระว่าสิง่ทีเ่ขาตอ้งการคอืโฆษณาหนังสอืตวัเองทีเ่ขาพมิพเ์อง 
โดยทีไ่ม่ต้องไปยุ่งกบัใคร   ซึ่งบรรณาธกิารกย็นืยนัว่ามหีนังสอืคนอื่นอกี  และมหีนังสอืในโลกนี้อกี ซึง่ต้องใส่ตรงนี้ให้
ได้  และขวญัเรอืนก็ไม่มหีน้าให้เปิดแล้ว  ดงันัน้  ลกัษณะของการวจิารณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันี้  ซึ่งเราต้องการมาก 
หลงัจากภาวะความขดัแย้งทางการเมอืง  ซึ่งคิดว่าต้องแก้ด้วยการวจิารณ์    เพื่อให้คนอื่นยอมรบัความเหน็ที่เป็น
ความเหน็ทัว่ไป ไม่ใช่รบัแต่ของตวัเอง  เราจงึต้องท าให้โลกการวจิารณ์เขม้แขง็ขึน้ ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกบัหน้าสื่อ
สิง่พมิพ์ และก็ประสบปัญหาว่าบล็อกที่มคีุณภาพทัง้หลายไม่ค่อยจะได้ท ากนั  เพราะฉะนัน้คดิว่าโครงการฯน่าจะไป
สรา้งจุดน้ีใหม้ากขึน้  อาจจะมกีารจดัประกวดบลอ็กการวจิารณ์ทีม่คีุณภาพ     

คุณณัฐพชัญ์กล่าวเสริมว่าเรื่องการประกวดบล็อกนัน้ทางพันทิปท าอยู่   ซึ่งเขาประกวดบล็อกประเภท
บนัเทิง  และคนที่ชนะคอืบล็อกของคนที่วจิารณ์ภาพยนตร์  ซึ่งมีคนไปอ่านจ านวนมาก จนได้รบัการโหวดให้เป็น 
popular vote และก็นับว่ามคีุณภาพด้วยส่วนหนึ่ง  เพราะว่าคนที่ไปโหวตกม็กีารวจิารณ์กนัด้วย  แต่กไ็ม่ได้เป็นการ
ตดัสนิดว้ยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ แต่เป็นการตดัสนิของมหาชน  ซึ่งมหาชนอาจเป็นทัง้กลุ่มทีเ่ป็น mass และกลุ่มที่
เป็น cream  

ในกรณีที่อาจารย์ชมยัภรกล่าวถึงพื้นที่จ ากดัและไม่จ ากดันัน้  ซึ่งดูเหมอืนว่าตอนนี้เราต้องการพื้นที่ในสื่อ
สิง่พมิพ ์ เพราะมองว่าพืน้ทีด่งักล่าวจ าเป็น  แต่กถ็ูกจ ากดั  ในขณะทีพ่ืน้ทีไ่ซเบอร์ไม่ถูกจ ากดั  แต่อาจจะไม่ถูกยอมรบั 
คุณณัฐพชัญ์มองการข้ามไปมาน้ี และคิดรูปแบบได้อย่างหน่ึง  ซ่ึงตวัเองก็ได้ท าอยู่   เพราะถ้าเขียนวิจารณ์
ละครเวทีจริงๆ กเ็ขียนประมาณ 3-4 หน้ากระดาษ A4  แต่ขณะทีเ่ขยีนให ้a dayบรรณาฑกิารจะโทรมาย ้าว่าใหพ้ื่น
ที่แค่หน้าครึ่งเท่านัน้  และงานเขยีนที่ส่งไปก็ถูกตัดออกทุกครัง้เพราะจะส่งไป 2 หน้าเสมอ บางครัง้เมื่อเขยีนงาน
วจิารณ์เรื่องหนึ่งกเ็กดิความคดิว่าอยากชวนคนไปดดูว้ย  ขณะเดยีวกนักอ็ยากเขยีนลง a dayดว้ย แต่การทีจ่ะเอางานที่
เขยีนลงในบลอ็กแลว้ไปส่ง a day กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่สมควรท า   จงึคดิรปูแบบการเขยีนใหมข่ึน้มา  โดยเขยีนเป็นบทวจิารณ์
สัน้ๆ ในบลอ็ก และเขยีนต่อว่าอ่านต่อใน  a day ฉบบันี้ๆ  ขณะเดยีวกนัเมื่อเขยีนใน a dayกเ็ขยีนว่าอ่านฉบบัเตม็ไดท้ี่
บลอ็กนี้  ในกรณ้ีนี้ถอืเป็นการขา้มกลบัไปกลบัมาระหว่างการที่เราตอ้งการพืน้ที ่ แต่ในโลกความจรงิไม่มพีืน้ที ่  แต่ใน
โลกไซเบอรเ์รามพีืน้ที ่ แต่เราบอกว่าพืน้ทีน่ี้ไม่มคีนเขา้ถงึ  เหตุใดเราจงึไม่หาทางเชื่อมสองโลกนี้เขา้ดว้ยกนั    

อาจารย์ชมยัภรอยากทราบว่าการที่เขยีนว่าให้ไปอ่านฉบบัเต็มได้ที่บล็อกนัน้a dayจะยอมหรอื เพราะว่า
หนังสอืเล่มอื่นอาจจะไม่ยอม  คุณณัฐพชัญ์กล่าวว่า  a dayสนับสนุนใหน้ักเขยีนลงอเีมล์  บล็อกหรอืเว็บไซต์ในการ
ตดิต่อของตนใหผู้อ้่านทราบดว้ย  ดว้ยเหตุนี้จงึน าเวบ็ไซต์ของตนไปใส่ไว ้และแจง้ว่าหากอยากอ่านเพิม่เตมิกส็ามารถ
เขา้ไปอ่านได ้ คุณณัฐพชัญ์เห็นว่าบรรรณาธิการ a dayเหน็ข้อจ ากดัในเร่ืองพื้นท่ีว่ามีไม่เพียงพอ  เพราะเคยมี
การหารือกนัหลายครัง้ว่าจ านวนหน่ึงหน้าคร่ึงไม่เพียงพอต่อการวิจารณ์   ขณะเดียวกนับรรณาธิการกต้็อง
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ตอบโจทยข์องนายทุถด้วย  แต่อย่างไรกดี็ บรรณาธิการกช่็วยพูดกบันายทุนให้  ในแง่น้ี คุณณัฐพชัญ์เห็นว่า
เราควรท่ีจะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  โดยการท าคลา้ยภาพยนตรต์วัอย่าง  หรอืว่าท าในลกัษณะทีเ่ป็นการเชญิ
ชวนคนให้เขา้ไปใช้พื้นที่สาธารณะให้มกีารพูดถึงกนัมากขึ้นและเพื่อให้เขา้ถึงไดม้ากขึ้นดว้ย  การท าเช่นนี้ท าให้เรา
ไม่ไดล้ะทิง้ขา้งใดขา้งหนึ่ง  แต่เป็นการทีเ่ราใชป้ระโยชน์ทัง้สองขา้งไปพรอ้มๆ กนั   

คุณณัฐพชัญ์เห็นว่าวฒันธรรมไซเบอร์มีลกัษณะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือเมื่ออ่านงานวจิารณ์จบแล้ว
อยากจะมปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงกบังานศลิปะชิ้นนัน้  ดงัเช่นกรณีทีเ่กดิละครเวทขีอง 2 ค่ายทีจ่ดัแสดงในเวลาไล่เลี่ยกนั  
ในช่วงเวลานัน้เกดิบทวจิารณ์เป็นจ านวนมาก  และเมื่อมผีูม้าอ่านบทวจิารณ์แล้วกเ็กดิการโต้เถยีงกนั    และมบีางคน
แสดงความเหน็ว่า “ไม่เป็นไร เดีย๋วคนืน้ีจะไปดู  แลว้พรุ่งนี้จะมาเขยีนชน”  จงึท าใหล้ะครเสททีัง้สองปลุกกระแสใหเ้กดิ
บทวจิารณ์ในเวบ็พนัทปิเป็นจ านวนมาก   เพราะคนรูส้กึว่าอยากมาวจิารณ์แข่งกนั  ในเบื้องต้นเกดิจากความไม่พอใจ
บทวจิารณ์บางบททีเ่ขยีนวจิารณ์ละครในแงล่บ  จงึเกดิความรูส้กึว่าอยากจะเขยีนบทวจิารณ์มาแขง่บา้ง   แต่ต่อมากม็ี
ทัง้ผูท้ีม่าเขยีนชม และผูท้ีเ่ขยีนโตแ้ยง้ ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี้ นอกจากจะเป็นกระตุน้ใหผู้้อ่านบทวจิารณ์ไปชม
ละครเวทเีรื่องดงักล่าวแล้ว  ยงักระตุ้นให้ผูอ้่านบางคนไปดูก็เพื่อต้องการเขยีนบทวจิารณ์แข่ง  หรอืเขยีนบทวจิารณ์
เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็บ้าง  ซึ่งความคดิเหน็ดงักล่าวเกนิเลยไปจากการเขยีนแค่ชอบ ไม่ชอบ เหน็ดว้ย หรอืไม่
เห็นด้วยแล้ว  แต่เป็นความต้องที่อยากจะเขยีนเพื่อบรรยายความรู้สกึที่มีต่อละครเรื่องนี้ออกมาบ้าง  จึงก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์การเขยีนบทวจิารณ์โต้ตอบกนัอย่างน่าประหลาด  แต่น่าเสยีดายว่าเกดิขึน้เพยีงแค่ครัง้เดยีว และไม่เกดิ
ปรากฏการณ์เช่นน้ีกบัละครเวทเีรื่องอื่นๆ อกี   คณุณัฐพชัญค์ดิว่าละครเวททีัง้สองก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์การวจิารณ์
เช่นนี้  เนื่องจากทัง้สองเป็นละครทีแ่สดงในช่วงเวลาเดยีวกนั  ชื่อเรื่องเหมอืนกนั  เรื่องคลา้ยกนั  แต่แสดงกนัคนสไตล ์ 
และทัง้สองฝัง่กม็แีฟนคลบัทีค่นละแบบกนั  จงึก่อใหเ้กดิการปะทะกนัโดยตรง  ในส่วนหนึ่งทีม่กีารเขยีนบทวจิารณ์ชน
กนักเ็ป็นลกัษณะของแฟนคลบัทะเลาะกนัดว้ยบทวจิารณ์   

ปรากฏารณ์ครัง้นี้แสดงเห็นว่าคนไซเบอร์อยากมีส่วนร่วมกับการวิจารณ์  การมีส่วนร่วมของเขาคือการ
พยายามไปเสาะหา  เช่นเมื่ออ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์มีผู้วิจารณ์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมาก และก่อนที่จะแสดง
ความเหน็ดว้ยว่าภาพยนตรเ์รื่องนี้ดมีาก กข็อไปดภูาพยนตรเ์รื่องนัน้ก่อน  หรอืว่ามแีฟนคลบัมาแสดงความเหน็ต่อการ
แสดงคอนเสริต์ของศลิปินบางคนว่าสุดยอดมาก  กจ็ะมผีูต้ ัง้ขอ้สงสยัว่าจรงิหรอื  ซึ่งกระตุ้นใหไ้ปดูคอนเสริ์ตนัน้ก่อนที่
จะมาแสดงความเหน็  และพบว่าจะมเีหตุการณ์เช่นนี้เกดิขึน้บ่อยครัง้มากในเวบ็พนัทปิ  ทีจ่ะมผีูเ้ขยีนว่า “เดีย๋วคนืนี้ด ู
แล้วจะมาตอบว่าจรงิหรอืไม่จรงิ”  ซึ่งคุณณัฐพชัญ์ไม่แน่ใจว่าในวฒันธรรมลายลกัษณ์เกิดปรากฏการณ์แบบน้ี
ขึ้นบ้างหรือไม่ 

อาจารย์อคัคภาคกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเรยีกว่า “วจิารณ์ซ้อนวจิารณ์”  หรอื “วจิารณ์
ประชนัวจิารณ์” เพราะว่าถ้าเป็นวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์กต็้องมพีืน้ฐานอยู่บนบทวจิารณ์ชิ้นแรกส่วนหนึ่ง  ดงันัน้เมื่อไม่มี
การวางฐานขอ้มูลบนงานวจิารณ์ชิ้นแรก   แล้วไปวจิารณ์ซ้อน  อาจจะเป็นบทวจิารณ์ทีม่าประชนักนั   นอกจากนี้ ใน
วฒันธรรมการวจิารณ์ลายลกัษณ์ทีเ่ป็นหนังสอืเงื่อนไขประการส าคญัคอืต้องเขยีนใหจ้บก่อนถงึจะไดร้บัการพจิารณา  
หมายความว่าบทวจิารณ์ชิ้นนัน้จะต้องเขยีนจบครบถ้วน  แต่ในอินเทอร์เน็ตไม่จ าเป็น  โดยอาจจะเริม่ต้นเขยีน 4 -5 
บรรทดัไวก้อ่น แล้วค้างไว ้ พอตสีองคดิออกอีกกค็่อยมาเขยีนต่ออกี 10 -15 บรรทดั  หรอืตีหา้อาจมากเขยีนต่อกไ็ด ้ 
ดงันัน้  ลกัษณะการท างานกบัลกัษณะผลงานทีอ่อกมา  ในอนิเทอรเ์น็ตจะเขยีนไดต้ลอดเวลา   และกม็วีธิกีารเขยีนที่
ไม่ใช่บทความหรอืเรยีงความทีเ่รยีนกนัมาแต่เดมิ  แมว้่าบทวจิารณ์ชนินัน้จะมปีระเดน็คมชดั  แต่บางทกีารเขยีนก็มี
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ลกัษณะเป็นการเขยีนแค่ย่อหน้าเดยีวเท่านัน้เอง  หรอืบางครัง้กเ็ขียน 3-5 บรรทดั  แต่ก็มปีระเดน็ มคี าคมๆ อยู่ในน
นัน้ครบถว้น  เพราะฉะนัน้วธิกีารแสดงออกของสื่อไซเบอรก์จ็ะมอีกีลกัษณะหนึ่งเชงิวจิารณ์ดว้ย 

อาจารย์ธเนศเหน็ว่าในโลกไซเบอร์มชี่องต่างๆ ทีจ่ะใหพ้ืน้ทีก่ารเขยีนบทวจิารณ์ยาวเท่าใดกไ็ด ้ ขึน้อยู่กบัว่า
เราจะเอาไปใชอ้ย่างไร  ในส่วนสัน้ๆ นัน้เป็นการตอบโตก้นัในพืน้ทีท่ีม่คีวามจ ากดั  เช่นใน  status ของ facebook ตอ้ง
ไม่เกนิกีค่ า  แต่กส็ามารถทีจ่ะเชื่อมโยงไปยงัพืน้ทีส่ าหรบัการลงบทวจิารณ์ขนาดยาวเลยกไ็ด ้  ทัง้นี้น่าจะเป็นเรื่องทาง
เทคนิค ไม่ใช่ลกัษณะทัว่ๆไป 

อาจารยภ์ทัรกล่าวเสรมิในกรณีทีค่ณุณัฐพชัญ์ยกมากน่็าใจว่า  คนจ านวนหน่ึงอยากจะวิจารณ์เพราะว่า
อยากจะเอาชนะนักวิจารณ์   มากกว่าทีจ่ะอยากวจิารณ์เพราะว่าสนใจในตวังานใช่หรอืไม่    และในกรณีทีอ่าจารย์
ชมัยภรกล่าวว่าบรรณาธกิารหนังสอืจะยอมใหน้ักเขยีนอา้งถงึบลอ็กของตน  โดยใหผู้ส้นใจไปอ่านบทวจิารณ์ฉบบัเตม็
เพิม่เตมิในบลอ็กของตนไดน้ัน้  ทางค่ายเนชัน่กท็ ามาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลย   ไม่ว่าจะเป็นคุณสุทธชิยั  หยุ่น ทีว่่า
จะเขยีนใหอ้่านแค่นี้ในสื่อสิง่พมิพแ์ละใหไ้ปอ่านต่อในรปูแบบไซเบอร ์ ขณะเดยีวกนักส็นับสนุนใหน้ักข่าวและนักเขยีน
ของเขามี blogspot เป็นของตนเองและก็ขยายมาสู่คนอ่านในที่สุด ซึ่งขณะนี้ก็เป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่ใหญ่มาก  
อาจารย์ภทัรกล่าวว่าในเรื่องของความยาวของการเขยีนก็ประสบมากบัตนเองด้วย  และโดยความเป็นจรงิก็เป็ นมา
หลายปีแลว้ทีต่อ้งสัน้ลงๆ แต่กลบัไปเพิม่พืน้ทีใ่หร้ปูภาพ   ซึง่ขณะนี้ค่าตวันักเขยีนจะถูกกว่าช่างภาพแลว้  สิง่นี้กก็ลาย
มาเป็นแบบฝึกหดัใหก้บัตวัเองดว้ยว่าจะเขยีนอย่างไรใหส้ัน้ลง  และดงึคนอ่านได ้ ถา้มองในแงห่นึ่งกเ็ปนเรื่องทีท่า้ทาย 
และอย่างน้อยกต็้องมคีลงัค าจ านวนมาก  และโดยส่วนตวักเ็ขยีนภาษาองักฤษบ้าง  ซึ่งในภาษาองักฤษกม็คีลงัค า  ม ี
treasures จ านวนมาก  และในบางกรณี  ยิง่สัน้กย็ิง่ท าใหค้นอ่านสามารถจ าวรรคทอง  หรอืความคดิเดด็ๆ ได ้ มากว่า
ทีเ่ขยีนอะไรยาวๆ เสยีอกี 

อาจารยภ์ทัรขอยอ้นกลบัไปกล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่างไซเบอร์กบังานต้นแบบของงานศลิปะ  ซึ่งไซเบอร์
ยงัมขีอ้จ ากดัทัง้การสมัผสักบังานต้นแบบ และบรรยากาศในการชมดว้ย  เพราะนึกย้อนกลบัไปถงึตนเองที่กว่าจะได้
อ่าน The Gradientที ่British Council ทีส่ยามสแควร ์ กล่าวจะไดอ้่านเล่มหนึ่งกใ็ชเ้วลาเป็นสปัดาห์  เพราะต้องรอการ
ส่งขึน้เรอืมา  กท็ าใหเ้กดิความรูส้กึในระหว่างทีร่อ  และขณะทีอ่่านกเ็กดิความชื่นชมทีจ่ะเสพ  ซึง่บรรยากาศเช่นนัน้ท า
ใหเ้ราเหน็ความตัง้ใจของเราทีม่คีวามอุตสาหะในการอ่านสิง่ทีย่าก  รวมถงึการไปดงูานในแกลอรีด่ว้ย  เพราะว่าขณะที่
ไปดูงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ก็จะได้ความรู้สึกหลายๆ อย่างที่มาพร้อมกับบรรยากาศที่รายล้อม  หรอืขณะช่วงพัก
กลางวนัมโีอกาสไดส้นทนากบัอาจารย์เจตนาเกี่ยวกบัรา้น Barn and Noble ทีอ่ยู่ไดเ้พราะว่าคนอยากทีจ่ะคุยกบัเซลล์
ทีข่ายหนังสอืคนนี้  เพราะว่าคบกนัมาเป็นสบิปีแล้ว  และคนขายหนังสอืคนนี้แนะน าหนังสอืที่เขาชอบใหเ้ขาได ้ และ
ในช่วงปีใหม่ก็เห็นภาพของการเอาของขวญัไปฝากคนขายหนังสอืคนนี้  หรอืคนที่ขายหนังสอืที่คโินคุนิยะที่ สยาม
พารากอน  กม็แีฟนคลบัของเขาเหมอืนกนั   ขณะเดยีวกนักไ็ม่ไดป้ฏเิสธว่าไซเบอรไ์ม่ด ี

คุณณัฐพชัญ์เล่าว่าเคยคุยกบันักเขยีนคนหนึ่งซึ่งไปออก คม ชดั ลกึ ด้วยกนั เขาตัง้ขอ้สงัเกตว่า สุนทรย
ศาสตร์ของงานวรรณกรรมเปลี่ยนไปหรอืไม่  เมื่อเปลี่ยนจาก printing  เป็นดจิติอล  ในตอนนัน้  คุณณัฐพชัญ์แสดง
ความเห็นในรายการว่าอาจจะเปล่ียนไป  เพราะว่าบางคนมองว่าวรรณกรรมคอืตัวบท (text)  เพียงอย่างเดยีว  
หรอืเป็นเพยีงตวัหนังสอืไม่ว่าจะอยู่ในสื่อใดก็ตาม  แต่ในความเป็นจรงิแล้วกลบัมสุีนทรยีศาสตร์ทีซ่่อนอยู่  เช่น  ซื้อ 
Harry Potterเล่มทีอ่อกใหม่ต้องไปต่อควิเพื่อรอลายเซน็ของ J.K. Rolling   บรรยากาศเช่นนี้ไม่เกดิขึน้ในโลกไซเบอร์
อย่างแน่นอน และไม่มทีางเป็นไปไดด้ว้ย  สุนทรยีศาสตรต์รงนี้หายไปหรอืเปลีย่นไปหรอืไม ่  แต่ถา้เกดิว่าคนไปมองว่า
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หนังสอืคอืตวับทหรอืเป็นตวัหนังสอืเฉยๆ  สุนทรยีศาสตรใ์นส่วนนี้กจ็ะไม่เปลีย่น  เพยีงแค่เปลีย่นที ่ แต่สุนทรยีศาสตร์
ของบรรยากาศของกระบวนการในการเสพต่างหากทีห่ายและเปลีย่นไป การเสวนากนัในประเดน็น้ีท้ายทีสุ่ดแลว้กย็งัไม
ได้ค าตอบที่ชัดเจน  ซึ่งคุณณัฐพัชญ์ก็ยงัขบคิดอยู่ว่าท้ายท่ีสุดแล้วคุณค่าของศิลปะ หรือคุณค่าของงาน
วรรณกรรมต่างๆ น้ีอยู่ท่ีใดกันแน่   และการสร้างใหม่ของเทคโนโลยีที่เรียนกว่า creative disruption ซึ่งก็คือ
เทคโนโลยที าใหทุ้กอย่างทนัสมยัขึน้  สิง่เหล่านี้แอบท าลายคุณค่าเหล่านัน้ไปหรอืไม่  กย็งัเป็นประเดน็ทีถ่กเถยีงกนัอยู่   

อาจารย์สุภางค์ตัง้ค าถามใน 2 ประเด็น  ประการแรกคือบทบาทของผู้ที่เป็นเว็บมาสเตอร์  หรือบล็อก
มาสเตอรใ์นเรื่องของการวจิารณ์  เนื่องจากเราบอกว่านี่คอืเวทเีปิด  แต่เรามบีรรณาธกิาร  ซึง่บรรณาธกิารมหีน้าทีท่ีจ่ะ
ควบคุมสิง่ทีเ่ขา้มาและออกไป  ตรงนี้ก็อาจจะมบีทบาทในเรื่องของการวจิารณ์  ดงันัน้ ถ้าโครงการฯต้องการทีจ่ะท า 
cyber salon ที่มคีุณภาพ  เราท าได ้ เพราะว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่มมีาสเตอร์ดูแล  และจะเซ็นเซอร์อะไรที่เป็นขยะไม่ให้
ปรากฏ  ซึ่งค าถามที่หนึ่ง คือ โครงการฯต้องการท าอย่างนี้ใช่หรอืไม่  เพราะว่าการท าบล็อก  บล็อกมาสเตอร์ก็คือ
เจา้ของบลอ็ก  เพราะฉะนัน้กต็อ้งขึน้อยู่กบัว่าตอ้งการระดบัใด 

ค าถามทีส่องกค็อื  จากการเสวนาทีผ่่านมาพบว่ามีการตอบโต้กนัอย่างฉับไวทัง้ในการวจิารณ์และการแสดง
ความคดิเหน็  เมื่อน าเรื่องนี้มาโยงกบัการ “ดน้” (improvisation) ทีม่อียู่ทัง้ในวรรณศลิป์และดนตรขีองเราในขนบนแต่
เดมินัน้  จะเหน็ไดว้่านักดนตรไีทยกด็น้  กวไีทยกด็น้  เมื่อมาใชก้บัดจิติอล  พบว่าดจิติอลส่งเสรมิให้ดน้งา่ยขึน้  หรอืว่า
ดจิติอลท าให้การด้นของเรามคีุณภาพด้อยลง  เพราะบางครัง้เป็นการด้นแบบ “จนตรอก”  ด้วยขอ้จ ากดัที่ว่าจะต้อง
ตอบเขาใหไ้ด ้ หรอืว่าจะท าใหเ้กดิทกัษะในการดน้ทีห่ลากหลายมากขึน้  ในประเดน็น้ีกอ็ยากชวนใหค้่อยๆ คดิต่อ  

อาจารยสุ์วรรณากล่าวว่าสงสยัว่าละครเวทเีรื่อง “แม่นาค” ทีม่กีารโต้ตอบกนัมากไม่น่าจะเกดิจาดอทิธพิลบท
วจิารณ์ของคุณณัฐพชัญ์  แต่เป็นอิทธิพลของแม่นาคโดยตรง  เพราะว่าเร่ืองแม่นาคเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในกระแส
โลหิตของคนไทย  เป็นเร่ืองท่ีไม่ว่าใครจะมีรสนิยมหรือทกัษะอย่างไร แต่เมื่อเป็นเร่ืองแม่นาคแล้ว  ทุกคน
สามารถท่ีจะแสดงความเห็นได้หมด   เพราะฉะนัน้อิทธิพลในแง่น้ีมีประเดน็ท่ีเก่ียวกบัสาระของต้นฉบบัเดิม 
หรอืแก่นเดมิว่าสมัผสัหรอืสมัพนัธ์กบัผู้คนเพยีงใด  ซึ่งก็ส่งผลมาถึงการวจิารณ์ดว้ย  แม้ว่าจะไม่มีโอกาสไดอ้่านบท
วิจารณ์ที่วิจารณ์โต้กันไปมา  แต่ก็เห็นว่าน่าสนใจที่ว่าการโต้ตอบกันไปมานัน้ เขาโต้ตอบกันในประเด็นใด เช่น 
ประเดน็ของตวัเรื่องทีใ่ครๆ ก็รู ้ หรอืประเด็นดา้นเทคนิค  หากมองย้อนกลบัไปถึงสาขาทศันศลิป์เหน็ว่าการวจิารณ์
หรอืวเิคราะหใ์นการวจิยัทีผ่่านมา พบว่าผูท้ีว่จิารณ์แทนทีจ่ะวจิารณ์ในประเดน็ของเทคนิค  กลวธิ ี หรอืฝีมอื  กก็ลบัไป
อยู่ทีเ่รื่องอื่น เช่น ประเดน็ทางสงัคม อาท ิการวจิารณ์ว่าน าเน้ือหาใดมาเขยีนเป็นรปู  หรอืว่าการโตก้นัไปโตก้นัมาดว้ย
ประเดน็ทีว่่านี้ไม่ควรน ามาเขยีน  เนื่องจากว่าไปล่วงล ้าหรอืล่วงเกนิสถาบนัต่างๆ  ดว้ยเหตุนี้  ในประเดน็เรื่องแม่นาค
จงึจูงให้คดิว่า  ตัวต้นฉบบัเดมิใครๆ ก็รู้  แต่ไม่รูว้่ารูแ้ค่ไหน  รู้จากต านาน  รู้จากอะไร  แต่มนัอาจจะชวนใจให้คน
อยากจะโต ้ เพราะว่าตนเองมคีวามรูอ้ยู่ส่วนหนึ่ง 

ในกรณีของดนตรไีทยทีว่่ามกีารผลติซ ้าอยู่เสมอนัน้ ประเดน็นี้น่าสนใจมาก  เพราะเวอรช์ัน่ในการผลติซ ้าแต่
ละครัง้กต็่างกนัไป   หากเป็นหนังสอืแลว้มาท าซ ้า โดยเปลี่ยนหน้าตาหรอืเปลีย่นอะไรไปกค็งจะถูกฟ้องแน่นอนว่าเอา
เรื่องของเขามาแปลง   แต่ถ้าเป็นดนตรไีทย  สมมุตวิ่าท าไวเ้ป็นดนตรสีามชัน้  แต่เมื่อเอามาท าเป็นดนตรสีองชัน้กไ็ม่
เป็นไร  เพราะถอืว่าเป็นการเคารพครดูว้ย  หรอืลกัษณะของการผลติซ ้าทีต่่างกนัไปในแต่ละสาขาของศลิปะแลว้ส่งผล
อย่างไรทีก่ารวจิารณ์   
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อาจารยสุ์วรรณาเล่าว่าจากเดมิทีเ่คยบ่นกบัเพื่อนทีอ่ยู่ในวยัไล่เลีย่กนัว่าฟังเพลงของเดก็สมยันี้ไม่รูเ้รื่อง  ไม่มี
ความไพเราะ ไม่มคีวามสุนทรยี์   ไม่เลอืกค าร้อง  หรอืว่าทัง้เพลงมีอยู่ 2 วรรคที่ร้องกันไปมา  แต่ว่ามนุษย์มีสิง่ที่
เรยีกว่าความเคยชนิ  หรอืความคุน้ชนิ  ตอนน้ีเริม่ฟังเพลงสมยัใหม่ออก และกร็ูส้กึว่าเพลงเหล่านี้กไ็ม่เลว  แต่ไม่ถงึกบั
ว่าดี  แต่ก็เข้าใจแล้วว่านี่เป็นบริบทบางอย่างของเขา  เมื่อก่อนที่ฟังก็เคยบ่นว่าผู้ชายไทยในสมัยนี้ท าไมถึงได้
เหยาะแหยะจงั  เพราะว่ามาร าพนัอะไรกไ็ม่รูต้ ัง้มากมาย  แต่เมื่อฟังไปฟังมากค็ดิวา่น่าจะมคีวามจรงิบางอยา่งของเวลา
ปัจจุบนัอยู่ในนัน้  เพราะว่าผู้ชายไทยในสมยันี้กเ็หยาะแหยะจรงิๆ  ด้วยเหตุนี้จงึอาจกล่าวไดว้่าศลิปะกส็ื่อความเป็น
จรงิในตวัสงัคม  หรอืบรบิทสงัคมออกมา 

เมื่อกลบัมามองที่ประเดน็การวจิารณ์ กไ็ม่ทราบว่าลกัษณะเหล่านี้เกดิขึน้จรงิหรอืไม่  เนื่องจากโครงการฯที่
ผ่านมาพยายามท าเรื่องสงัคมศาสตรแ์ห่งการวจิารณ์  คอืดูความเป็นไปของสงัคมดว้ย  ซึง่เมื่อวจิยัมาถงึจุดนี้เรายงัจะ
นึกถงึอยู่หรอืไม่ว่าการวจิารณ์ต้นแบบ หรอืสิง่ทีเ่ราน ามาว่าวจิารณ์นัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัสงัคม หรอืบรบิทของสงัคม  
ทัง้ในแง่ของตวับุคคลทีเ่ป็นผูร้บั  ผูเ้สพ หรอืผูส้รา้ง  กบัสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้  และปฏิกริยิาของมนุษย์ธรรมดาทีม่กีบั
ความเปลีย่นแปลง  ซึง่ยงัไม่รูว้่าจะน าไปสู่อะไร  จะเหมอืนกบัทีเ่ราเคยคุน้กนัมาอยู่หรอืไม่  หลายอย่างพวกนี้น่าจะเป็น
สิง่ทีเ่ราน่าจะนึกถงึดว้ยในแง่ทีเ่ราพูดถงึการวเิคราะห์  หรอืว่าการทีเ่ราจะมาศกึษาการวจิารณ์ในรูปแบบต่างๆ และใน
พืน้ทีต่่างๆ กค็งจะมอีงคป์ระกอบหลายอย่างในนัน้ 

อาจารยป์าริชาติเล่าว่าในช่วงพกัท่ีผ่านมาคณุณัฐพชัญไ์ด้กล่าวถึงทฤษฎีหน่ึงท่ีน่าสนใจ  เน่ืองจากว่า
อาจารยเ์จตนามีข้อสงสยัว่าการมีเวบ็ไซต์ท่ีขายหนังสือจะท าให้โลกanalog สัน่คลอนหรือไม่   หรือว่าจะท าให้
คนอ่านหนังสือไม่เข้าร้านหนังสือหรือไม่ อย่างไร  คณุณัฐพชัญ์จึงได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ของ Amazon.com 
จึงอยากให้คณุณัฐพชัญเ์ล่าให้ฟัง 

คณุณัฐพชัญ์อธบิายว่า “long tail strategy” เป็นทฤษฎีทีส่รา้งขึ้นมาใหม่โดย Christ Anderson  เขาเป็นนัก
กลยุทธทีด่วัมากในโลกออนไลน์ และเขาคดิทฤษฎีขึน้มา  ที่ตอบโจทย์ของ social media มาก วธิคีดิของเขาก็คอืใน
สมยัก่อนรา้นหนังสอืถูกจ ากดัดว้ยจ านวนชัน้หนังสอื เช่น รา้นหนังสอืมชีัน้หนังสอื 100 ชัน้  เพราะฉะนัน้หนังสอืทีว่าง
จ าหน่ายได้มแีค่ 100 ที่เท่านัน้  หนังสอืเล่มใหม่มาก็ต้องแย่งชงิกับหนังสอืเล่มเก่า  ใครออกใครเขา้ก็มแีคนี้  ซึ่งใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เกิดปัญหานี้เช่นเดียวกัน  จงึเกิดการจ่ายเงนิซื้อชัน้ขายของในร้านต่างๆ ซึ่งใครมเีงนิน้อยก็ต้ อง
ออกไป  หนังสอืเล่มนี้ขายไม่ไดก้็ต้องออกไป  และเมื่อหนังสอืออกจากชัน้ไปก็เกดิปัญหาว่าคนหาซื้อหนังสอืเล่มนัน้
ไม่ได ้ คนเขา้ถงึไม่ไดก้ห็ายไปจากตลาด  ซึ่งเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตเขา้มาตอบตรงนี้  และเขา้มาเปลี่ยนวธิคีดิใหม่ว่า
เมื่อไม่จ าเป็นต้องมชีัน้หนังสอื  ทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดก็จะเกิดสิง่ที่เรยีกว่า “long tail” คอืหางจะยาวต่อไป
เรื่อยๆ ไม่มทีีส่ิน้สุด   

นอกจากนี้  ในทฤษฎีธุรกิจจะบอกว่า  “long tail”  คือสนิค้า 20% ของทัง้ร้าน หรอืของร้านหนังสอื   เป็น
สินค้ามีค้า 20% ที่สร้างรายได้ทัง้หมด 80%    เขาเรียกว่ากฎ 20 : 80 (หรือ twenty : eighty)  คือสินค้าที่เป็น 
bestseller จะท ารายได้ทัง้หมด 80% ของยอดขายของธุรกิจ  ซึ่ง long tail เกิดขึ้นมาหลังจากช่วงการเกิดของ
อนิเทอรเ์น็ต  ท าใหค้วามคดิเปลีย่นไปว่าเมื่อสนิคา้ไม่จ าเป็นต้องมชีัน้วางจ ากดั  กส็ามารถทีจ่ะขายสนิคา้ยาวแค่ไหนก็
ได้อย่างไม่จ ากดั  เพราะว่าขายทางอินเทอร์เน็ต  และ Amazon กเ็ปิดรา้นขายทางอนิเทอร์เน็ตอยู่แล้ว  จงึท าใหห้าง
ยาวมาก  และเมื่อเอาหางทัง้หมดมารวมกนัก็พบว่ามีมากกว่า 20% และอาจจะมคี่ามากพอกบัตวั “head tail” ด้วย  
ตัวอย่างง่ายๆ เขาบอกว่าร้านขายเพลง I-Tune Store ของ Apple มีเพลงประมาณกว่าล้านเพลง  มีเพลงฮิตๆ 
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ประมาณพนัหรอืหมื่นกว่าเพลงทีค่น download เป็นจ านวนมากประมาณลา้นคน  ถา้เป็นนักธุรกจิในสมยัก่อนกจ็ะบอก
ว่าเอาเฉพาะเพลงฮติๆ เหล่านี้วางขายกพ็อแล้ว  เพลงอื่นๆ ไม่จ าเป็นตอ้งขายและไม่จ าเป็นต้องวางอยู่ในชัน้ในรา้นก็
ได้  แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นดจิติอลจะพบว่าสามารถขายไดอ้ย่างไม่จ ากดั  ต่อมาเมื่อมคีนไปศกึษาจรงิๆ ก็พบว่าต่อให้
เป็นเพลงทีไ่ม่มคีนรูจ้กัเลยหรอืในสมยัก่อนอาจจะเรยีกว่าเพลง “หน้าบ”ี ทีไ่ม่มใีครฟัง กย็งัมคีนซื้อ  ดงันัน้ค าว่า long 
tail ที่ว่านี้ที่หางดูหมือนว่าจะวิ่งเข้าใกล้เลขศูนย์  แต่ไม่มีทางเป็นศูนย์  คือต่อให้หนังสือที่ ไม่มีคนรู้จกัเลย  ก็ยงัมี
ยอดขายไม่ 1 ก ็2 หรอื 3 เล่ม เพราะฉะนัน้การเกดิของ long tail หากเปรยีบเทยีบกบัสื่อ  กห็มายความว่าสื่อหลกักย็งั
มอียู่  เวบ็ไซตด์งัๆ กย็งัมอียู่  ขณะเดยีวกนักเ็กดิเวบ็ไซตย์่อยๆ อกีอย่างไม่จ ากดัและไม่มทีีส่ิน้สุด  และแต่ละเวบ็กจ็ะมี
คนทีช่อบแตกต่างกนั  ต่อใหม้เีวบ็ทีเ่ราแทบจะไม่เคยคดิเลยว่าจะมเีวบ็นี้อยู่เลยกม็คีนอ่าน  ซึง่อาจจะมคีนอ่าน 1 คน 2 
คน หรอื 20 คนกไ็ด ้ จงึอาจกล่าวไดว้่านี่คอืลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่งของอนิเทอร์เน็ตเลยกว็่าได ้ และลกัษณะเช่นนี้คอื
โมเดลของระบบนิเวศน์ในอนาคตทีอ่ยู่บนอนิเทอรเ์น็ต  ตวัอย่างทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจนคอื Amazon ไม่มรีา้นขายหนังสอื
เป็นของตวัเอง เขามเีพยีงแค่รา้นบนอนิเทอร์เน็ต  และหน้าที่ของเขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านหนังสอื  แต่เป็นเพยีงชัน้
วางขายเสมอืนจรงิ (virtual shelves) ทีม่รีายชื่อหนังสอืจ านวนหนึ่งมาวางต่อไปเรื่อยๆ อยากไดห้นังสอืเล่มใดกค็น้หา
และเมื่อเจอกส็ัง่ซื้อ เมื่อมกีารสัง่มาที ่Amazon เขากท็ าหน้าทีเ่พยีงแค่โทรแจง้รา้นหนังสอืใหจ้ดัส่งหนังสอืใหลู้กคา้ทีส่ ัง่  
ซึ่ง Amazon จะท าร่วมมอืกบัรา้นหนังสอืทัว่ประเทศ  เพื่อใหร้า้นเหล่านัน้จดัส่งหนังสอืใหลู้กคา้ที่สัง่ซื้อผ่าน Amazon 
ทัง้ลูกคา้จากอเมรกิา และในปัจจุบนักจ็ากลูกคา้ทัว่ทัง้โลก  จนท าให้ปัจจุบนันี้ Amazon กลายเป็นผูท้ีม่อี านาจต่อรอง
กบัส านักพิมพ์ทุกส านักพิมพ์  ทัง้หมดนี้คอืสิง่ที่เรยีกว่า “long tail strategy” แบบคร่าวๆ  ในแง่นี้อาจน ามาโยงกับ
วฒันธรรมการวจิารณ์ไดใ้นประเดน็การเกดินักวจิารณ์หรอืการเกดิการวจิารณ์ย่อยๆ  ซึง่อาจจะเกดิในลกัษณะของกลุ่ม
ผูว้จิารณ์ทีม่จี านวนเพิม่มาขึน้เรื่อยๆ  แต่อาจจะมใีช่นักวจิารณ์ทีเ่จนจดั  แต่เกดินักวจิารณ์ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ 

อาจารย์เจตนากล่าวว่าตอนนี้ก าลงัตัง้ค าถามกบัตวัเองว่า เมื่อประมาณสบิปีก่อนที่เราเริม่โครงการฯที่หนึ่ง  
เรายงัมคีวามเชื่อว่าเราสามารถทีจ่ะแยกแยะว่าผลงานทีม่คีุณภาพกบัผลงานทีไ่ม่มคีุณภาพมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร  
ส่วนหนึ่งเป็นอตัวสิยั  แต่อกีส่วนหนึ่งเป็นการหาทศิทางอะไรทีพ่อจบัได ้แล้วในทีสุ่ดเราก็สรรหาตวัอย่างจากพื้นฐาน
เท่าทีเ่ราจะหาได ้หรอืเท่าทีก่ าลงัของมนุษย์ทีอ่่านหนังสอืออกจะหามาได ้ ขณะนี้ภาพทีเ่หน็กค็อืว่ามนัเป็น infinity ไป
หมดทัง้ระดบัแนวนอนและแนวตัง้  เรื่องของคุณภาพไม่ต้องพูดกนักระนัน้หรอื  ในเรื่องคุณภาพนัน้จะเป็นไปในสอง
ระดับ  ระดบัที่หนึ่ง คือ งานวจิารณ์เหล่านัน้ชวนให้เราเชื่อเขาว่าเขาได้สมัผสักับงานที่มีคุณค่า   ระดบัที่สอง คือ 
ความสามารถทีจ่ะชกัชวนเราใหเ้ชื่อตามเขาดว้ยเหตุผลนานับประการ  ท าใหง้านวจิารณ์ของเขาเองถูกเราประเมนิว่ามี
คุณค่า  เพราะฉะนัน้จงึเป็นการประเมนิคุณค่าในสองระดบั  ซึ่งถ้าไม่มีคุณค่าของต้นแบบ  การวจิารณ์ที่มคีุณค่าก็
อาจจะง่อนแงน่เตม็ที ่ แต่อาจจะไม่แน่เสมอไป  เพราะว่างานวจิารณ์ที ่“อดั” งานตน้แบบทีเ่ขาคดิว่าไรคุ้ณค่า  กอ็าจจะ
เป็นงานทีม่คีุณค่ากไ็ด ้ ขณะนี้ถา้ทฤษฎ ี“long tail” เป็นจรงิกจ็ะเลกิพดูกนัเรื่องคุณค่าเลย  และตราบใดทีเ่ราเลกิพดูกัน
เรื่องคุณค่า  เวลานัน้เรากจ็ะไม่ไดพ้ดูกนัในเรื่องการวจิารณ์แลว้   

กลุ่มนักวิจัยวิจารณ์นี้ได้นิยามค านิยามการวิจารณ์ออกมาใหม่ว่า “การวิจารณ์คือ การประเมินคุณค่า
ประสบการณ์จากการสมัผสักบังานศลิปะ  ดว้ยวธิกีารทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้ ไม่ไดท้ าตามนี้  แต่คลา้ยๆ กับว่าเสีย่งเอา
เองว่าอะไรจะอยู่  อะไรจะไป และจากทีเ่หน็ว่าปลายทางทีย่งัทอดต่อไปอย่างไม่มวีนัหยุดนัน้  ถ้าคุณอยู่ในโลกโบราณ
และเดนิเขา้ไปในร้านหนังสอืโบราณ  แล้วไปถามว่ามหีนังสอืเล่มนัน้เล่มนี้หรอืไม่  คุณจะพบคนแก่คนหนึ่งที่จ าชื่อ
หนังสอืไดห้มด  และอ่านหนังสอืส่วนหนึ่งด้วยตวัเอง  เมอืงไทยกม็ทีีเ่วิ้งนครเขษม  และเขาก็จะเขา้มาคุยกบัคุณเลย  
อาจารยเ์จตนาเล่าว่าครัง้หนึ่งเคยไปหาหนังสอืวชิาการเล่มหนึ่งทีม่คีวามส าคญัมาก  และไม่มขีายอกีแล้ว  เขาจะบอก
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ว่ายงัขายใหคุ้ณไม่ได ้ เพราะว่ามสีองเล่ม เล่มหนึ่งเขาไดม้าแล้ว  แต่อกีเล่มหนึ่งยงัไม่ได ้ แล้วถ้าเล่มทีส่องมาแล้วจะ
ทราบไดอ้ย่างไร  เขากบ็อกว่าเขาไม่บอกหรอก  ถา้อยากไดก้เ็ดนิแวะมากแ็ลว้กนั  แต่รา้นทีว่่านัน่อยู่ทีก่ลางเมอืงปารสี  
และอกีครัง้ทีอ่าจารย์เจตนาไดไ้ปเจอคนแบบนี้อกีคนหนึ่งเป็นชายหนึ่มอายุประมาณ 35 ปี  ซึ่งถามเขาว่าเขาสามารถ
จ าทัง้หมดไดอ้ย่างไร  เขากต็อบว่าเขามวีธิฝึีก (“I cultivate my memory”)  ถามอะไรตอบไดห้มด  และหนังสอืเล่มหนึ่ง
ทีเ่คยมอียู่ ซึ่งซื้อมาตัง้แต่สมยัทีย่งัเป็นเดก็  มรีูปภาพสวยงาม  เป็นต้นแบบของทฤษฎีทีน่ ามาใช ้คอื “ศลิปะส่องทาง
ใหแ้ก่กนั”  หนังสอืเล่มนัน้ถูกปลวกกนิทีบ่า้น  กเ็ลยตัง้ปณิธานว่าจะตอ้งหาหนังสอืเล่มนี้ใหไ้ด ้ และวนัหนึ่งกไ็ดก้ลบัไป
ที่มหาวทิยาลยัเก่า คอื Tübingen  และร้านนี้ก็อยู่แถวๆนัน้  เมื่อเอ่ยชื่อหนังสอืเล่มนี้ออกมา  เขาก็บอกว่าม ี และก็
บอกว่าหนังสอืเล่มนี้ออกมาตัง้แต่ปี 1923  ไปหยบิมาใหท้นัท ีโดยขายใหร้าคา 15 เหรยีญ ซึง่ถูกมาก  และคดิว่าถา้เขา
ขาย 100 เหรยีญก็จะซื้อ  เพราะว่าหนังสอืเล่มนี้มคี่าต่อตวัเองในฐานะที่เป็นนักอ่าน  มีความส าคญัในแง่ที่อาจารย ์
“เล่น” เรื่องวรรณคด ีทฤษฎ ี และเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างศลิปะแขนงต่างๆ  ขณะเดยีวกนัอาจารยเ์จตนากย็อมรบัว่า
พยายามทีจ่ะน าความคดิดงักล่าวมาครอบง าเพื่อนร่วมงานมาเป็นเวลา 15 ปีแลว้  อาจารยก์ล่าวว่าเรื่องทีเ่ล่ามาทัง้หมด
นี้เป็นเรื่องคุณค่า  แต่เรื่องที่แสดงมาทัง้หมดนัน้สามารถตอบไดห้รอืไม่ว่าคุณค่าอยู่ตรงไหน  หรอืว่าคุณค่าไม่ส าคญั  
ถา้เช่นนัน้นิยามทีเ่สนอมานี้ใชไ้ม่ได ้

อาจารยธ์เนศคดิว่าถา้มองในกรอบทุนนิยมและปรชัญาทางการตลาดอนัน้ีมคีุณค่าอย่างแน่นอน เนื่องจากโดย
ส่วนตวัคดิว่าในโลกนี้มกีรอบคดิต่างๆ และในทางธุรกจิกต็อ้งหาคุณค่าบางอย่างส าหรบันักธุรกจิทีเ่ขา้ใจปรากฏการณ์
ของโลกไซเบอร์ และเขา้กส็รา้งคุณค่าทางการเงนิ  แต่ว่าไม่ใช่คุณค่าทางดา้นศลิปะ แต่นิยามเรื่องการประเมนิคุณค่า
นัน้  ส าหรบัค านิยามที่ให้ไวใ้นทีน่ี้อาจจ าเป็นต้องขยายความในเรื่องคุณค่า  เพราะว่าในโครงการวจิยัก่อนหน้านี้เน้น
เรื่องสุนทรยีศาสตร ์ แต่ในทีน่ี้อาจจตอ้งขยายใหเ้หน็ชดัเจนมากขึน้ในแงข่องคุณค่าว่าจะครอบคลุมในแงใ่ดบา้ง   

อาจารย์เจตนาถามว่าพ่อค้าที่จ าชื่อหนังสือได้ก็มีความสามารถอะไรบางอย่าง  ซึ่งเป็นความสามารถที่
เหมอืนกบัไปหาชื่อหนังสอืที่ไม่มคีนอ่าน  แต่ก็ยงัมคีนอ่านอยู่  หรอืว่าซีดทีี่ไม่เป็นที่นิยมมากนักก็ยงัมียอดขายอยู่
ต่อไป  ซึง่กเ็หมอืนกบัหนังสอืทีไ่ม่มคีนอ่าน  แต่มคีนมาซื้ออยู่ 

อาจารยธเนศกล่าวว่าในฐานะทีเ่ป็นคนชอบฟังดนตรมีาก  และดนตรทีีฟั่งกห็ลากหลายมากและมกัจะหาซื้อ
ไม่ได ้ แต่รา้นที ่“หางยาวๆ” น้ีเองทีท่ าใหห้าซื้อได ้ คุณค่าในทีน่ี้หมายความว่า “ไม่ว่าคุณจะเอาอะไร  ฉนัม”ี  แต่ไม่ได้
หมายความว่า “คุณซื้อชุดนี้ซิ ชุดนี้ดทีี่สุด”  แต่จะมองคุณในฐานะลูกค้า ซึ่งคุณค่าทางดนตรขีองคุณนัน้อนัไหนก็ได ้ 
คอืมคีวามหลากหลายและมคีรบ   

 คุณณัฐพชัญ์คดิว่าสิง่นี้คล้ายๆ กบัทีอ่าจารย์กล่าวคอืเป็นการเปิดความหลากหลายทางดา้นรสนิยมอย่าง
มาก  คอืทุกอย่างเป็นคลงัทีไ่ม่มทีีส่ิน้สุด  ดงันัน้ “long tail” จงึเกดิจากความคดิทีว่่าต่อใหห้นังสอืทีแ่ย่มาก  จนแทบจะ
ไม่มคีนอ่านเลย  กย็งัมสีกัคน สองคนทีอ่ยากอ่านหรอืทีถู่กใจ  กม็กีารเปิดพืน้ทีใ่ห ้ เช่นเดยีวกบัทีก่ล่าวไวใ้นช่วงตน้ว่า
การตีพิมพ์งานในวารสารก็ถูกจ ากัดด้วยยอดพิมพ์ในแต่ละครัง้  แต่การเกิดของ “long tail” ในโลกไซเบอร์ท าให้
ข้อจ ากัดในประเด็นนี้หายไป  ท าให้คนเข้าถึงได้อย่างไม่สิ้นสุด จึงสามารถมองได้ว่าในแง่นี้ เป็นได้ทัง้ โอกาส  
ขณะเดยีวกนักอ็าจจะลดคุณค่าบางอย่างลงไปดว้ยเหมอืนกนั  เพราะว่าเป็น “creative reception”  

 อาจารย์อัคคภาคเสรมิว่าในส่วนที่เป็นไซเบอร์นัน้  ครัง้หนึ่งได้น าเรื่องสัน้เรื่อง “กระดังงาลงสรง” ของ
ประยงค์  เวฬุลกัษณ์ไปสอน  ในเรื่องนัน้อ้างถึงเจเน็ต  ลหี์ (Janet Leigh)ในเรื่องไซโค (Psycho)ของอลัเฟรด็  ฮติซ์



15/06/55 71 บทสงัเคระห ์
 

คอ็ก (Alfred  Hitchcock) ซึง่อา้งถงึอยู่นิดหนึ่ง ในขณะทีส่อนกบ็อกว่านักศกึษาว่าในเรื่องนี้อา้งถงึภาพยนตรอ์ยู ่2 เรื่อง 
เรื่องที่หนึ่งคือครีโอพัตรา  และอ้างถึงชื่อผู้หญิงที่แสดงในเรื่องไซโค  ที่ถูกฆ่าในห้องน ้า    แล้วก็ไปหาขอ้มูลมาให้
นักศึกษาดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความคลาสสิกออย่างไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  และล่าสุดเมื่อเข้าไปใน 
youtube กพ็บว่ามตีนเขาเฉพาะฉากนัน้มาโพสตไ์วเ้ลย  จงึคดิว่าโลกไซเบอรม์อีะไรบางอย่างทีเ่ราอาจจะหาไม่ค่อยได้
ในโลกanalog เมื่อเขา้ไปในอนิเทอร์เน็ตที่จะไปเจอโดยไม่ตัง้ใจก็ม ี และล่าสุดที่พบขอ้มูลที่เป็นฉากกรณีศกึษานี้  ก็
เพราะว่าตอ้งการจะเขา้ไปหาขอ้มลูล่าสุดทีก่ล่าวถงึเรื่องนี้ว่ามอีย่างไรบา้ง  กป็รากฏว่ามฉีากนี้ขึน้มาและมฉีากต่างๆใน
เรื่องนี้ขึน้มา  นอกจากนี้คดิว่าภาพยนตรเ์รื่องอื่นกย็ังมอีนัเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะภาพยนตร์ทีไ่ม่มขีายในรา้นซดี ี
ในร้านดีวีดี  ก็อาจจะหาได้ในอินเทอร์เน็ตเหมอืนกัน  เพราะว่ามีเว็บไซต์ให้ดูภาพยนตร์จ านวนมาก  ด้วยเหตุนี้  
ในทางหนึ่งโลกของอนิเทอรเ์น็ตกม็กีารแปลงขอ้มูลของanalog หลายๆ ตวัเป็นขอ้มลูดจิติอล และสามารถสบืคน้ไดใ้น
ลกัษณะทีเ่ป็นสื่อผสมและในลกัษณะมลัตมิเีดยี 

 อาจารย์ปารชิาติอธบิายว่านักวจิยัสี่สาขาได้พบปะกนัเมื่อไม่นานมานี้   ส าหรบัวตัถุประสงค์และเอกสาร
ประกอบการประชุมทีแ่จกในวนันี้กเ็ป็นเพยีงร่างอย่างทีเ่รยีนไวต้ัง้แต่ตอนต้นแล้ว  ซึ่งยงัอยู่ในช่วงทีม่กีารปรบัแก้โดย
ตลอด  แม้แต่นิยามที่น าเสนอในครัง้นี้ก็เปิดไว้กว้างๆ เพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าจะต้องน ามาถกเถียงกนัพอสมควรด้วย  
แมแ้ต่เรื่องของการประเมนิคุณค่า  เพราะว่าเท่าทีห่ารอืกนัในกลุ่มนักวจิยัทัง้สีส่าขาเหน็พอ้งกนัว่า  เราอยากจะท างาน
กบัขอ้มูลทีเ่กดิขึน้ในโลกนี้จรงิ  และเมื่ออ้างไปแล้วกม็ขีอ้มูลยนืยนัว่าสิง่ทีก่ล่าวไปนัน้เป็นความจรงิ  หรอืทีพู่ดอย่างนี้
ไดเ้พราะว่าขอ้มลูฟ้องแบบนี้  และเท่าทีพ่บในขอ้มลูเบือ้งต้นทัง้จากโลกไซเบอรแ์ละโลกลายลกัษณ์นัน้กค็อื การวจิารณ์
คอืการประเมนิคุณค่าอย่างหนึ่ง  ซึ่งถ้าไม่มกีารประเมนิคุณค่าแล้วกค็งไม่ใช่การวจิารณ์   วนันัน้คุณไอยเรศ  บุญฤทธิ ์
เสนอความเห็นว่าหากไม่มีการประเมินคุณค่าการวจิารณ์ก็จะไม่ต่างจากการวิเคราะห์  หรอืการให้ข้อมูลธรรมดา  
ดังนั ้น ค าว่า “วิจารณ์” จึงเป็นค าเฉพาะ  ดังนั ้นจึงต้องนิยามค านี้ขึ้นมา  ไม่เช่นนัน้การวิจัยจะด าเนินไปอย่าง
สะเปะสะปะและไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากในขณะนี้มีเวลาการท าวจิยัเหลอืเพียงหนึ่งปี  จึงต้องก าหนด
ขอบบเขตการวจิยัเฉพาะทีท่ าไหว และมทีศิทางทีจ่ะเดนิต่อไปได้   

 ในทีน่ี้ทีเ่ขยีนว่าการวจิารณ์คอืการประเมนิคณุค่านัน้ ไม่ไดห้มายความว่าเมือ่ประเมนิคุณค่าแลว้จบ  แต่เป็น
การประเมนิคุณค่าประสบการณ์ของการสมัผสักบังานศลิปะดว้ย ไม่ใช่ว่าประสบการณ์อะไรกไ็ด ้ ในทีน่ี้ เราไม่ไดเ้ขยีน
จ ากดัว่าเชงิสุนทรยีศาสตร์   เพราะว่าเราคน้พบแลว้ว่าในโลกไซเบอร ์ แมผู้เ้สพไปปะทะกบังานศลิปะ  เขากว็จิารณ์ไป
ในทางอื่น  โดยใชง้านศลิปะเป็นตวัสะทอ้นความคดิของเขา  แต่เขากว็จิารณ์  เช่น “เขาไปดงูานทศันศลิป์เรื่องนี้  ท าให้
เขาคดิถงึเรื่องนี้ๆๆ”  และสะทอ้นตรงนี้ไดส้ าเรจ็เพราะอะไร  แมว้่าเขาจะไม่ใช่ศลิปิน  ไม่สามารถบอกองคป์ระกอบของ
งานศลิปะไดเ้ลย  เขากว็จิารณ์  อย่างนี้เรยีกว่าการประเมนิคุณค่าหรอืไม่  อย่างนี้เรยีกว่าการวจิารณ์หรอืไม่  ถ้ามอง
ยอ้นกลบัไปทีโ่ครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” กถ็อืว่าใช่เพราะว่าเป็นการวจิารณ์
บรบิท  แต่เมื่อมาถงึโครงการวจิยันี้  นักวจิยัไม่อยากทีจ่ะระบุอย่างชดัเจนลงไป  เพราะการวจิยัในโครงการฯ ทีผ่่านมา
ถูกวพิากษ์วจิารณ์อย่างมากว่าเราตัง้ตนเป็นผูต้ดัสนิคนอื่นมากเกนิไป  เราใช้มาตรฐานของเราไปตดัสนิคนอื่นในเชงิ
คุณค่ามากเกนิไป  เพราะทุกวนัน้ีค าว่าคุณค่านี้ขึน้อยู่กบัว่าใครเป็นผูก้ าหนด และก าหนดโดยใชก้รอบอะไร  และกรอบ
นัน้มาจากไหน  ทีน่ี้มหาชนทีเ่ขา้ไปในโลกไซเบอร์ไม่ยอมรบักตกิานี้กย็่อมได ้  เขาไม่ยอมรบักตกิาของผูเ้ชีย่วชาญก็
ย่อมได้  เพราะว่าเขามเีสรภีาพที่จะตัง้กฎของตนเอง และก าหนดคุณค่าของเขาเองกย็่อมได ้ และในฐานะผู้วจิยั  ใน
เมื่อเราจะท าวจิยัเกีย่วกบัโลกไซเบอร ์ เราจะตดัเขาออกไปกไ็ม่ไดเ้ช่นกนั  เรากต็อ้งรวมเขาเขา้มาดว้ย  เพราะว่าเรามี
หน้าทีเ่ป็นผูว้จิยั และไม่ไดม้หีน้าทีเ่ป็นผูก้ าหนดคุณค่าในสงัคม 



15/06/55 72 บทสงัเคระห ์
 

 อาจารย์เจตนาเล่าประสบการณ์ที่เคยอ่านกระทู้แสดงความคดิเหน็ว่า  จุดเริม่ต้นจะน่าสนใจด้วยการที่ว่า  
คนทีต่ัง้กระทูจ้ะเป็นคนทีไ่ดส้มัผสักบัตวังานศลิปะจรงิๆ แต่พอเดนิไปสกัพกักจ็ะมคีนทีไ่ม่ไดไ้ปสมัผสักบังานศลิปะเลย
เขา้มาแสดงความคดิเหน็ดว้ย  โดยถกเถยีงดว้ยเหตุผลบางอยา่ง  ซึง่ตรงนี้คอืสิง่ทีต่อ้งแยกแยะใหด้วี่า ส่วนใดคอืส่วนที่
จะจรรโลงศลิปะดว้ยการไปสมัผสักบังานศลิปะจรงิๆ  แต่บางครัง้กเ็ป็นความคดิเหน็ทัว่ไป ดงักรณีทีเ่คยวจิารณ์ละคร
เพลงเรื่อง “สุนทราภรณ์ เดอะมวิสคิคลั ไวว้่า  ดนตรจีรงิไม่มา  และดนตรทีีอ่ดัมานัน้ยงัไม่ไดม้าตฐาน  และผูท้ีโ่ต้แยง้
มาบางคนก็เป็นคนที่ไม่ได้ไปดูละครเรื่องนี้มาก่อนเลย ก็แสดงความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสบชยั  ไกรยูรเสน  
มาตรฐานด ี เพราะฉะนัน้ผลงานทีอ่อกมากต็อ้งมมีาตรฐานด ี  ในประเดน็นี้ไม่เกี่ยวกบัว่างานวจิารณ์สื่ออะไร  หรอืใน
กรณีของบทวจิารณ์ลายลกัษณ์กเ็คยมคีนลอกบทวจิารณ์ละครเวทเีรื่องเฮมเลต็  ทีเ่ป็นมวิสคิคลั ซึง่อาจารยเ์จตนาเขยีน
เป็นบทวจิารณ์ขนาดยาว  กม็คีนหนึ่งเขยีนบา้ง  เขาเขยีนโดยทีเ่ขาไม่เคยไปดูเลย  แต่ว่าคนอื่นจะไม่รูว้่าเขาไม่เคยไป
ดมูาก่อนเลย   เพราะว่าก่อนทีจ่ะเขยีนจากการอ่านบทวจิารณ์ของอาจารย์เจตนา และน าไปเขยีนต่อ   ในประเดน็นี้ไม่
เกี่ยวกับว่าเป็นสื่อไซเบอร์ หรอืเป็นสื่อลายลกัษณ์  แต่กลบัมาอยู่ที่คนแล้ว  ซึ่งในท้ายที่สุดมีมาตรฐานบางอย่างที่
เรยีกว่า จรยิธรรมทางอาชพี หรอื  “professional ethic” ทีค่นเคารพกนั  ซึง่ทัง้สองโลกต่างกม็ทีัง้นัน้  

 อาจารย์จกัรพนัธ์  วลิาสนิีกุล  อยากจะให้นึกย้อนกลบัไปสกัหน่อยว่าเหตุใดจ าเป็นต้องถกกนัในประเด็น
เรื่องคุณค่า  เนื่องจากมพีื้นที่ทีอ่ยู่ดา้นนอก และพื้นทีท่ี่อยู่ภายในโลกเสมอืน  และสิง่ที่โครงการวจิยันี้จะไปศกึษาไม่
อาจตดัไดจ้ากโลกทีเ่ป็นจรงิ  เพราะฉะนัน้จงึตอ้งไม่ลมืว่ายงัมโีลกขา้งนอกอยู่  ขณะเดยีวกนักก็ าลงัสนใจมากว่านักวจิยั
ในโครงการฯนี้ก าลงัจะท าอะไรทีจ่ะเขา้ไปศกึษาเรื่องนี้  เน่ืองจากเราก าลงัเสวนากนัอย่างมากเกี่ยวกบัปรากฏการณ์ที่
เกิดขึน้ในนัน้  ซึ่งไปจนถงึขัน้ที่จะมองคุณค่าของมนั   แต่สิง่ที่สนใจคอื  นักวจิยัท าหน้าทีป่ระเมนิคุณค่าว่าในการท า
วจิยัในเรื่องนี้  เราท าหน้าทีแ่ค่เพยีงอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้น้ีเท่านัน้  และเพยีงแค่อธบิายปรากฏการณ์นี้กน็ับว่า
นักวจิยัท าหน้าที่หนักมาก  เพราะในอีกหนึ่งถึงสองปีขา้งหน้า เทคโนโลยตีวันี้หรอืว่าปรากฏการณ์นี้จะด าเนินไปใน
ทศิทางใด  ดงัเช่นทีอ่าจารย์อภริดกีล่าวว่าขณะนี้เทคโนโลยใีนสื่ออินเทอร์เน็ตยงัไม่รองรบั  แต่ไม่แน่ว่าในอกีหนึ่งหรอื
สองปีขา้งหน้า  ความเป็นสามมติขิองมนัทีไ่ม่เคยตอบสนองไดอ้ย่างรอ้ยเปอรเ์ซน็ตน์ัน้อาจจะพฒันาไปถงึขัน้ทีใ่กลก้ว่า
นี้  เพื่อไม่ใหน้ักวจิยัสบัสน  อาจารย์จกัรพนัธ์เหน็ว่านักวจิยัอาจจะต้องจ ากดัตวัเองเหมอืนกนัว่าจะตอบปรากฏการณ์
ขา้งหน้าในโลกเสมอืนแค่ไหน   จากการเสวนากนัในหลายๆ ประเดน็โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ของอาจารย์อภริด ี
และของดนตรไีทย  จงึอยากเสนอความเหน็ว่า  ในกรณีของอาจารย์อภริดทีีเ่ป็นดไีซเนอร์  อาจารย์ให้ความสนใจใน
เรื่องของพืน้ทีแ่ละกล่าวถงึการออกแบบพืน้ที่  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเชา้ซึ่งท าใหม้องเหน็ภาพถนน และถนนเสน้นี้
เชื่อมต่อไปไดเ้รื่อยๆ  จากเมื่อก่อนทีถ่นนวิง่ทางเดยีว  ต่อมากว็ิง่สองทาง และกก็ลายเป็นถนนทีเ่ป็นโครงข่ายจ านวน
มาก และอาจารย์อภริดยีงักล่าวอกีว่ามสีื่อหลายตวัวิง่อยู่บนนี้ ตัง้แต่ลายลกัษณ์  youtube และ ภาพ จงึท าใหม้องเหน็
ว่ามยีวดยานหลายๆ ชนิดอยู่บนถนนเสน้นี้  ดงัเช่นทีอ่าจารย์ธเนศเสนอว่าเหตุใดจงึไม่น าภาพใส่เขา้ไป  แทนทีจ่ะเป็น
วจิารณ์ลายลกัษณ์  อาจารยจ์กัรพนัธจ์งึอยากมองว่าเครื่องมอืทีเ่ราใชก้นัอยูต่อนนี้  และมอียู่ดว้ยนัน้  ถา้เป็นนักวจิารณ์
จะอธบิายมนัว่าอย่างไร  จะอธบิายเพยีงแค่ว่ามนัมชีนิดต่างๆ อยู่  หรอืตรงไหนทีถู่กอธบิายว่าเป็นการวจิารณ์  โดย
ส่วนตวัเป็นว่าน่าจะมองโลกทีเ่ป็นจรงิก่อน  แล้วค่อยกลบัอธบิายโลกเสมอืนได ้ อย่างเช่นในกรณีของดนตรไีทย  ซึ่ง
เหน็ว่าเป็นทางออกอย่างหนึ่ง  เน่ืองจากทางฝ่านดนตรไีทยใหภ้าพทีช่ดัเจนว่า  อย่างไรกต็ามโลกเสมอืนกไ็ม่สามารถ
ใหค้วามเป็นจรงิของศลิปะกบัผูช้มผ่านโลกไซเบอรน์ี้ได ้ ในแงน่ี้ท าใหค้ดิว่าไดว้่า  ถา้จะอธบิายดนตรไีทยในเชงิวจิารณ์  
ซึง่ทีต่อ้งท าคอืการถอดรหสั (decode) คอืท าใหส้ิง่ทีเ่รยีกว่าการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ผ่านดนตรไีทยทีอ่ยู่ในโลกขา้งนอก  
ซึง่ไม่มคี าอธบิายเขา้ไปอยู่ในโลกไซเบอร ์ ถ้าตรงนี้เป็นการวจิารณ์จรงิอย่างทีค่นดนตรไีทยรูส้กึและเขา้ใจกนัแบบนัน้  
เน่ืองจากในแง่นี้  ผูท้ีไ่ม่ไดอ้ยู่ในวงการดนตรไีทยกจ็ะไม่รูว้่าเขา “หยบิไปเนียน” กนัแบบไหน  เพราะเราไม่รูห้รอกว่า
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เขาหยบิอะไรมา  เพราฉะนัน้ในแงน่ี้เป็นไปไดห้รอืไม่ว่า  แทนทีเ่ราจะอธบิายปรากฏการณ์นี้เฉยๆ  แต่ใชพ้ืน้ทีข่องไซ
เบอร์นี้เป็นตวัช่วยอธบิายสิง่ที่เรยีกว่าการวจิารณ์ทีอ่ยู่ในโลกขา้งนอกแล้วไม่มทีี ่ คอืการน าผูรู้ม้าถอดรหสัและเอาสิง่
เหล่านี้เขา้ไปใส่ไวใ้นโลกไซเบอร ์ เพื่อทีจ่ะใหค้นน าความรูต้รงนี้ไปใชไ้ด ้

 ในขณะเดียวกัน  อาจารย์ธเนศก็กล่าวว่าสิ่งที่ไม่มีการวิจารณ์ในทัศนศิลป์ก็เพราะไม่มีฐานความรู้พอ   
เพราะกรอบคดิของการวจิารณ์ที่สอนกนัในมหาวทิยาลยันัน้มุ่งไปในทิศทางเดยีว  แต่ว่าในปัจจุบนักรอบคดิเป็นได้
อย่างหลากหลาย  ดว้ยเหตุนี้จงึตงินิยามค าว่า “การวจิารณ์” ทีโ่ครงการเสนอว่าทีว่่า คุณค่าประสบการณ์ทีไ่ดส้มัผสักบั
งานศลิปะ  ซึ่งค าว่า “สมัผสั” ในภาษาของสายทางศลิปะนัน้  ค าว่า “สมัผสั” จะไปสรุปอยู่ตรงที่เราใช้ประสาทสมัผสั  
(sense)   แต่ว่าโลกในยุคปัจจุบันการใช้เพียงประสาทสัมผัสแต่เพียงอย่างเดียวดูจะไม่พอในเชิงศิลปะร่วมสมัย  
เน่ืองจากอาจจะต้องใช้ส่วนทีเ่ป็นการเชื่อมโยงกบัทฤษฎีความเขา้ใจทางสงัคม และทางมนุษย์เขา้มาร่วมดว้ยในงาน
หลายๆ แบบ  จงึอยากเสนอว่าในธรรมชาติของคนสายศลิปะอาจจะไม่มนีิสัยชอบเขยีน  เพราะถือว่าตวัเองเป็นนัก
ปฏิบตัิ เป็นผู้ผลติ เป็นผู้สร้างสรรค์ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์สอนหนังสอืก็ตาม    แต่ถามว่าถ้าเมื่อใดที่จะให้เขาแสดง
ความเหน็อย่างมตีรรกะทีเ่ป็นหลกัการต่อผลงานศลิปะชิน้ต่างๆ  เขาท าไดแ้ละกท็ ากนับ่อยในการเสวนา  แต่ว่าอนัน้ีท า
แล้วก็หายไป  จึงมองว่าโลกเสมอืนเป็นพื้นที่และโอกาส  ทัง้ยงัเป็นวถิีชีวติของคนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบนั  และยงั
ยอมรบัว่าแมก้ระทัง่คนรุ่นตวัเองยงัตอ้งเขา้มายุง่เกีย่วกบัมนั  เพราะฉะนัน้จงึพืน้ทีท่ี ่mass เขา้ไปอกี   คอื mass อย่าง
ไม่มขีอ้จ ากดัดว้ย  เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะเป็นยวดยานชนิดกต็อ้งใชม้นัหมด 

 อาจารย์ธเนศยอมรบัว่าเมื่อเห็นหวัขอ้ทัง้หมด ก็ประเมนิว่าการวจิยัในโครงการนี้คงอยู่ในระดบัที่ว่าจะท า
อย่างไรทีจ่ะใชพ้ืน้ทีต่รงนี้  และกส็รา้งวฒันธรรมของการพดูถงึผลงานศลิปะ และวฒันธรรมอย่างมเีหตุผล  หรอืว่าเป็น
การวจิารณ์ทีม่พีืน้ฐานทางทฤษฎ ี ซึง่จะเป็นตวัทฤษฎใีดกแ็ลว้แต่  เพราะว่าโดยส่วนตวัเหน็ว่าการวจิารณ์คอืการแสดง
ความเห็น  ซึ่งอาจจะไม่ต้องประเมนิคุณค่าเลยก็ได้  เพราะว่าค าว่า “คุณค่า” เป็นค าที่ไม่ตายตวั และมคีวามหมาย
หลายนัย  ในทีน่ี้  เราไม่ไดป้ระเมนิคุณค่าว่าดหีรอืไม่ด ี แต่ท าเพยีงแค่แยกแยะ และผ่าใหเ้หน็ว่ามนัมคีุณค่าอย่างไร  ก็
มคีุณค่าแลว้  ดงันัน้  มุมมองทีม่องต่อการวจิยัในรอบนี้กเ็หน็เพยีงว่าจะท าอย่างไรทีจ่ะใชช้วีติจรงิในโลกเสมอืนจรงิเท่า
นัน้เอง  ซึ่งเป็นเรื่องวธิกีาร  โดยที่วธิกีารนี้อาจจะค่อยๆ ก่อนรูปและค่อยๆ ไปสรา้งการเรียนรูข้องคน  ซึ่งเราอาจจะ
ตอ้งค่อยๆ เรยีนรูก้นัไป 

 อาจารยจ์กัรพนัธเ์หน็ว่าในกรณีทีอ่าจารยอ์ภริดกีล่าวถงึเรื่องสามมตินิัน้  ส าหรบัพวกสถาปนิกเวลาดไีซน์จะ
ใหโ้ปรแกรมแบบนี้  แต่เมื่องานอยู่ในคอมพวิเตอรแ์ลว้กไ็มส่ามารถอธบิายตวังานไดอ้ย่างถูกตอ้งรอ้ยเปอรเ์ซน็ตอ์ยู่แลว้  
เนื่องจากว่าผู้ที่ออกแบบมีภาพสามมติิอยู่ในหวั  รู้อยู่ด้วยตัวเอง และใช้คอมพิวเตอร์เพียงแค่ช่วยในการออกแบบ
เท่านัน้ ซึง่ช่วยใหค้นพอจะมองเหน็  แต่ไม่ใช่ตวัทีจ่ะน ามาเป็นตวัตัง้  ไม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นความจรงิ  เมื่อถามว่าจะน าตวันี้มา
เป็นตน้แบบในการวจิารณ์กย็่อมจะใชง้านไม่ได ้ ประเดน็สุดทา้ยทีอ่ยากน าเสนอคอื  ในขัน้ต้นของการวจิยัในโครงการ
นี้  สาขาอื่นนอกเหนือจากวรรณกรรมกค็งอาจไม่สามารถวจิารณ์สิง่ทีอ่ยู่ในอนิเทอรเ์น็ต  หรอืในไซเบอรใ์นฐานะทีเ่ป็น
งานตน้แบบ  นอกจากนี้อาจจะอยู่ในฐานะทีต่อ้งมองดว้ยวา่พาหนะตวัไหน  ของเสน้ทางการสื่อสารทีอ่ยู่ในโลกเสมอืนที่
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่องานวจิยัได ้  

 อาจารย์จกัรพนัธ์เห็นด้วยกบักรณีของอาจารย์ธเนศน าเสนอในระดบัหนึ่ง  นัน่คอื ในระดบัที่เป็นการเติม
ขอ้มูลที่ยงัขาดอยู่ในแง่ของความรู้  ขณะเดียวกนัก็ยงัติดในค ากล่าวในตอนเช้าที่ว่า “คนไทยชอบเสพ   แต่ไม่ชอบ
สรา้ง”  ซึง่การใส่ขอ้มูลลงไปนัน้กย็งัเป็นในระดบัผูใ้ช ้(user) อยู่เช่นกนั  นัน่คอืผูใ้ชใ้นระดบัใหข้อ้มลู  แต่ยงัไม่ไดส้รา้ง
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อะไรขึน้มาใหม่  เพราะฉะนัน้  ในประเดน็น้ีจงึเกดิค าถามว่า  ท าอย่างไรถงึจะสรา้งได ้ ในกรณีดนตรไีทยทีเ่มื่อสกัครู่ได้
เสนอความเหน็ไปนัน้  เพราะคดิว่าน่าจะท าใหเ้กิดการสรา้งขึน้มาได ้ โดนเอาปรากฏการณ์ขา้งนอกไปอธบิายว่า   นี่
คอืการวิจารณ์ซ้อนวจิารณ์ที่อยู่ในโลกภายนอก  แล้วน ามาใส่ไว้ในโลกเสมอืนจรงิ  ในวงการทศันศิลป์  ในกรณีที่
อาจารยธ์เนศกล่าวถงึเรื่องการน าผูรู้ม้าพดูหรอืวจิารณ์งานศลิปะแลว้จบอยู่แค่นัน้ไม่ได ้(ในกรณีทีจ่ะน าคลปิการสนทนา
นี้ไปเผยแพร่ใน youtube) แต่อาจจะต้องเพิ่มในประเด็นที่ว่า คนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อทัศนคติที่ผู้พูดกล่าวถึง  
เพราะนี่อาจจะเป็นเพยีงแค่จุดเริม่ตน้ของสิง่ทีเ่รยีกว่าการสรา้ง   เป็นเพยีงแค่การเตมิขอ้มูล หรอืว่าเป็นในลกัษณะของ
ผูใ้ชถ้นนร่วมกนัเท่านัน้  แต่ยงัไม่ไดส้รา้งอะไรใหม่  เพราฉะนัน้นี่อาจจะเป็นโจทยท์ีย่ากสกัหน่อยส าหรบันักวจิยัว่าจะ
อธบิายปรากฏการณ์นี้ไปสู่การสรา้งอย่างไร  ทัง้นี้ อาจารยจ์กัรพนัธเ์หน็ว่าถา้อาจารย์เจตนาตัง้โจทยใ์นเรื่องของคุณค่า
ไวด้ว้ยกจ็ะยากขึน้ไปอกีระดบัหนึ่ง  ทัง้นี้ทัง้นัน้ไม่ไดห้มายความว่าไม่จ าเป็นตอ้งอธบิายในเรื่องของคุณค่า   

 ในประเดน็เรื่องคุณค่านัน้  อาจารย์จกัรพนัธ์เล่าประสบการณ์ทีเ่คยจตัุจกัรไปกบัเพื่อนชาวต่างประเทศคน
หนึ่ง  ซึง่เขาพูดว่า  “จกัรพนัธ์ของมนัเยอะมากเลย”  ซึง่อาจารยจ์กัรพนัธก์เ็หน็ดว้ยเพราะไม่ว่าจะมากีค่รัง้  ของเหล่านี้
กข็ายได ้ ซึง่เพื่อนคนนัน้ยงัพดูต่อไปว่า “คงตอ้งมคีนโงส่กัคนหนึ่งทีซ่ื้ออะไรจากทีน่ี่ไปบา้ง  จงึขายไดเ้รื่อยๆ  ซึง่ท าให้
มกีารขายกนัไดอ้ยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะดไีซน์ออกมาน่าเกลยีดขนาดไหนกข็ายได้”       ถามว่าสิง่นี้เป็นเรื่องของคุณค่า
หรอืไม่  ค าตอบคือเป็น   ขณะเดียวกันก็แยกออกจากคุณค่าและสุนทรยีะในทางศิลปะในระดบัหนึ่งอยู่เหมือนกัน   
เพราะฉะนัน้หากจะน าเรื่องคุณค่าไปอธิบายปรากฏการณ์ทัง้หมดและประเมินคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างและทุก
ปรากฏการณ์กจ็ะเหนื่อยมาก  

 อาจารย์ปาริชาติขอข้อเสนอจากที่ประชุมเกี่ยวกับนิยามค าว่า “การวิจารณ์”  เนื่องจากคณะผู้วิจยัก็ได้
ถกเถียงกันในประเด็นนี้หลายชัว่โมงกว่าที่จะได้นิยามนี้  เพราะว่าหลายสาขาก็ยึดติดกับค า  จึงท าให้เกิดความ
ยากล าบากในการเขยีนนิยาม  ในครัง้นี้จงึขอค าแนะน าจากทีป่ระชุมเพื่อปรบันิยามค านี้   

 อาจารย์ภทัรเหน็ว่าน่าจะช่วยไดถ้้าใชศ้าสตรท์างดา้นมานุษยวทิยาและสงัคมวทิยามาช่วยเพราะทีผ่่านมา
อาจจะยากเกนิเนื่องจากว่าเราใชก้รอบทางดา้นสุนทรยีศาสตร ์ ซึง่เป็นเครื่องมอืทีเ่ราถนัด ทัง้นี้ยงัไม่แน่ใจวา่เราจะถนัด
พอทีจ่ะขอยมืศาสตร์ของเขามาใช้หรอืไม่  และวธิถีนัดไปก็อาจจะต้องไปปรกึษาผู้เชี่ยวชาญสื่อทางด้านอนิเทอร์เน็ต  
หรอืทางดา้นนิเทศศาสตรเ์พื่อสรา้งมุมมองทีก่วา้งขึน้ 

 อาจารยจ์กัรพนัธ์เสนอว่าอาจจะออกแบบโครงการวจิยัและวธิวีจิยั  ซึง่คาดว่าโครงการกน่็าจะมแีนวทางอยู่
บา้งแล้ว  กอ็ยากใหย้อ้นกบันึกถงึแนวทางทีอ่าจารยอ์ภริดกีล่าวถงึเรื่องการออกแบบ และคดิว่าน่าจะยงัพดูคา้งอยู่นัน้  
อาจจะเป็นการเสนอใหโ้ครงการวจิยัควรออกแบบพืน้ทีข่องตนเอง  ว่าช่องทางทีจ่ะเขา้มายงัพืน้ทีน่ี้ทีเ่หมอืนเป็นสงัคม
ขนาดเลก็อนัหนึ่งใชเ้ป็นหอ้งทดลองหรอืไม่  เพราะว่าอาจารย์อภริดกีล่าวถงึ facebook ทีใ่ชเ้ป็นการรวมคน  หมายถงึ
เลอืกลูกศษิย์ของเธอ  วิธกีารนี้ก็น่าจะใช้สร้างเป็นโครงการน าร่อง (project test) ได้ว่า เราอาจจะสร้างห้องทดลอง
วิจารณ์ในพื้นที่เสมือน  เราจะท าอย่างไร ท าแล้วมันจะ “ติด” หรือไม่ ซึ่งนักวิจารณ์ก็จะสามารถตรวจสอบได้อยู่
ตลอดเวลาว่าใครเขา้มาตดิ  ไม่เช่นนัน้  นักวจิยักต็อ้งมองโครงขา่ยของถนนเสน้ใหญ่  ซึ่งไม่รูว้่าจะสุ่มเอาจากตรงไหน  
เพราะอย่างที่รูว้่าพื้นที่แห่งนี้กวา้งขวางมากขนาดไหน  จงึอยากเสนอว่าควรจะมองจากขอ้เทจ็จรงิของโลกที่เป็นจรงิ
ก่อน เพราะว่าเราท าสิง่นี้เพื่อทีจ่ะช่วยพืน้ทีท่ีเ่ป็นจรงิทีอ่ยู่ดา้นนอกเพื่อใหเ้ขา้ใจโลกทีอ่ยู่ดา้นใน  ถา้ไม่รูจ้กัโลกทีอ่ยู่ขา้ง
นอกเสยีก่อน  ฐานของแต่ละสาขากไ็ม่ทราบว่าจะเอามาช่วยตรงนี้อย่างไร  จงึอยากเสนอใหเ้ริม่ต้นดว้ยธรรมชาตขิอง
แต่ละสาขาว่าจะเขา้มามส่ีวนร่วมในโลกไซเบอรต์รงนี้แบบไหน  อย่างไร  แลว้กค็่อยออกแบบพืน้ทีห่อ้ง  หรอืพืน้ทีข่อง
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ชุมชน (community) ของตนเองอย่างไร  ในแต่ละแบบเพื่อให้เหมาะและให้สนับสนุนกบัค าตอบที่โครงการมองโลก
เสมอืนกบัโลกขา้งนอกทีเ่ชื่อมกนั 

 ดงัเช่นในกรณีของทศันศิลป์ที่ไม่ค่อยมปีรากฏการณ์มากนักเมื่อเทยีบกบัสาขาอื่นๆ แล้ว และตัวอย่างที่
อาจารย์ธเนศให้นัน้กอ็าจจะลองใช้เป็นแนวทางในการวจิยัได้คร่าวๆ อนัหนึ่งว่า  เมื่อโยนก้อนหนิถามทางไปแล้วจะ 
“ตดิ” หรอืไม่  จะมคีนมาคอมเมนทห์รอืไม่  หรอืจะมคีนเขา้มาร่วมวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยหรอืไม่  หรอือาจจะไม่มเีลยกไ็ด ้ 
ในทางตรงขา้ม  โดยส่วนตวัทราบว่าชุมชน facebook ทีม่กีารแสดงความคดิเหน็ระหว่างกลุ่ม หรอืคอมเมนท์กนันัน้มี
อยู่เป็นจ านวนมาก  จะท าอย่างไรให ้“ตดิ” แลว้กจ็ะเลอืกโจทยอ์นัใด  กค็งตอ้งฝากนักวจิยัไปพจิารณาดู 

 อาจารย์เจตนาขอให้อาจารย์จกัรพนัธ์ขยายความในประเดน็ที่ว่าเหน็ตวัอย่างจากดนตรแีล้วเกิดความคดิ
อย่างไร  ในประเด็นของความเชื่อมโยงกนัของโลกทัง้สอง  อาจารย์จกัรพนัธ์อธบิายว่าในกรณีของดนตรจีะเทยีบกบั
ศลิปะนัน้ มคี าอธบิายอนัหนึ่งเพื่อนร่วมงานทีค่ณะจติรกรรมฯ อธบิายดว้ยทฤษฎวี่าเป็น appropriation หรอื “หยบิเขา
มาเนียน” หรอื “หยบิเขามาใชจ้นเนียน”  อาจารย์จกัรพนัธ์อธบิายว่าถา้คุณหยบิเขามาใชแ้ลว้ไม่เนียนกห็มายความว่า 
มนักระดา้ง มนัไม่เขา้กนั  คุณกว็จิารณ์ซ้อนวจิารณ์ไม่ได ้ แต่ควรนี้คนจะเข้าใจว่าการหยบิมาใชจ้นเนียนได ้ กต็่อเมื่อ
ตอ้งเขา้ใจเสยีก่อนว่าทีห่ยบิมานัน้คุณหยบิใครมา  เพราะฉะนัน้ในแงน่ี้เป็นเรื่องของคนทีเ่ขา้ใจซึง่กนัและกนัดอียู่แลว้   

 อาจารย์ธเนศกล่าวเสริมว่าตอนที่อาจารย์กิตติพูดนัน้ท าให้นึกถึงโครงการวิจยัในช่วงแรกๆ  อนันี้เป็น
ความรูใ้หม่  เพราะคนดนตรไีทยเขาเขา้ใจว่าการตอบโตก้นัแลว้ไปขา้งหน้าเรื่อยๆ เป็นการวจิารณ์  ซึง่ไม่ตรงกบันิยาม
ทีเ่คยรูจ้กัมาตัง้แต่ในอดตี  ตรงนี้เราต้องการคนที่สามมาอธบิาย  ซึ่งท าให้คนวงอื่นสามารถทีจ่ะเขา้ใจได้ว่านี่คอืการ
วจิารณ์รปูแบบหนึ่ง 

 อาจารย์จกัรพนัธ์กล่าวต่อว่าในกรณีของศลิปะสาขาอื่น ซึ่งสมมุตวิ่าท างานขึน้มาสกัชิ้น แล้วหยบิเกา้อี้ของ  
Joseph Beuys  มาท า กจ็ะมคีนเพยีงไม่กีค่นทีจ่ะรู ้ ถ้าไม่อธบิายขยายความต่อกจ็ะไม่เขา้ใจ  ดงันัน้ถา้คนทีอ่ยู่ในสาย
ดนตรเีขา้ใจว่าอธบิายว่านี่คอืการวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์  ซึ่งจะท าอย่างไรใหเ้ป็นประเดน็ทีเ่ขา้ใจกนัไดใ้นมหาชนวงกวา้ง  
กต็้องเอาคนทีรู่อ้ย่างทีอ่าจารย์ธเนศบอกมาถอดรหสัว่าปฏกิริยิาแบบนี้ในทางดนตรเีขาเรยีกว่า “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี 
การท าเช่นนี้ถามว่าเราก าลงัท าการวจิารณ์หรอืไม่  ซึ่งไม่ใช่  แต่เราช่วยใหก้ารวจิารณ์ในโลกภายนอกด าเนินต่อไปได้
และเป็นที่เขา้ใจไดใ้นวงกวา้ง  โดยทีเ่ราใชพ้ื้นทีเ่สมอืนเป็นทีเ่ผยแพร่  ในกรณีนี้เรายงัเป็นผูใ้ช้  ซึ่งท าหน้าที่เพยีงแค่
เตมิเตม็ขอ้มลู  เน่ืองจากขอ้มูลส่วนน้ีขาดไปในโลกความจรงิ  โลกไซเบอรก์ม็หีน้าทีไ่ปเตมิเตม็  อาจารย์จกัรพนัธ์เหน็
ว่าในกรณีอย่างนี้  นักวจิยัสามารถทีจ่ะท าหน้าทีเ่บือ้งตน้ไดส่้วนหนึ่ง  เพราะในความเป็นจรงิของโลกภายนอกนัน้  เรา
ยงัไปไม่ถงึขัน้ทีจ่ะวจิารณ์ไดจ้รงิๆ  โลกภายนอกไม่เปิดรบั 

 อาจารยเ์จตนาเหน็ว่าค าว่า “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี นัน้เป็นค าทีม่าจากกลุ่มวจิยัของเรา  ไม่ใช่มาจากกลุ่มนัก
ดนตรทีีเ่ขาท ากนัเอง  แต่เป็นการทีเ่รามองการปฏิบตัิของเขา  และเราพยายามทีจ่ะอธบิาย  ซึ่งพวกเขาเองเขาไม่ได้
คดิว่าเป็นการวจิารณ์  แต่นัน่มาสิง่ทีม่าจากขนบการประชนั 

 อาจารย์รงัสิพนัธุ์อธบิายว่าลกัษณะเช่นนี้มาจากการประชนั และการสร้างสรรค์โดยปกติของเขาอยู่แล้ว  
และจากทีเ่สวนากนัมานัน้มกีารใชค้ าอยู่  2 ค าทีบ่างทสีื่อความคนละอย่าง  ทีเ่ราคุยกนัในโครงการทีผ่่านมา  เราใชค้ า
ว่า “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี  ในกรณีทีอ่าจารยจ์กัรพนัธก์ล่าวถงึนัน้  นักวจิารณ์ท าหน้าทีว่จิารณ์การทีเ่อาดนตรมีาวจิารณ์
ดนตร ี คือไม่ใช่ไปวิจารณ์ซ้อนเขา  แต่วจิารณ์ว่าการที่เขาเอาดนตรวีิจารณ์กันนัน้มนัเกิดอะไรขึ้น  หรอืมีลกัษณะ
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อย่างไร   อาจารย์รังสิพันธุ์ เกรงว่าอาจเกิดปัญหาจากความไม่ชัดเจนในประเด็นนี้   เนื่องจากค าที่ใช้นัน้ใกล้กัน  
ลกัษณะของการสรา้งสรรคค์อื  “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี  แต่หน้าทีข่องนักวจิารณ์คอื  วจิารณ์การทีด่นตรวีจิารณ์กนั   แต่
ปัญหาทีไ่ดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวก้่อนพกัทานขา้วกค็อืว่า  การทีเ่ราจะถอดรหสัอย่างทีอ่าจารยจ์กัรพนัธน์ าเสนอนัน้ สิง่หนึ่งที่
เป็นจรงิในวงการดนตรไีทย คอื  มคีนกลุ่มหนึ่งที่มคีวามสามารถในการถอดรหสั  แต่บงัเอญิว่าเขาไม่ไดอ้ยู่ในโลกไซ
เบอร์   ดงันัน้  ถ้าเราไปถามเขา  ถ้าถามได้ก็ได้ข้อมูลมา แล้วก็สามารถน ามาเสนอในโลกไซเบอร์  ก็จะเป็นการ
ถ่ายทอดขอ้มลูออกไป  แต่ถ้าเราไม่สามารถจะไปหาได ้ และเขาเป็นคนทีรู่ ้ กจ็ะมขีอ้มลูอยู่ส่วนหนึ่งทีเ่ราคุยกนัเองอยู่
ในโลกไซเบอร์  ซึ่งในกรณีนี้  อาจารย์รงัสพินัธุย์งัย ้าในประเดน็ทีอ่าจารย์สนใจในพืน้ทีแ่ดนกลางว่า เป็นแดนกลางใน
สองแบบ แดนกลางอนัทีห่นึ่งคอืแดนกลางทีคุ่ยกนัเองในโลกไซเบอร ์ แดนกลางอนัทีส่องคอื  แดนกลางระหว่างโลกไซ
เบอร์กบัโลกทีอ่ยู่ขา้งนอก  ซึง่นับวนัขอ้มูลทีอ่ยู่ในโลกขา้งนอกมโีอกาสทีจ่ะเขา้ไปทววิจัน์ (dialogue) กบัขอ้มลูทีอ่ยู่ใน
โลกไซเบอร์น้อยลง  ในกรณีนี้  อาจารย์รงัสพินัธุค์ดิว่าบางเรื่องกลายเป็นขอ้มลู หรอืความจรงิบางอย่างทีเ่ป็นขอ้ตกลง
กนัเองในโลกไซเบอร์  โดยไม่ไดส้นใจว่ามคีวามจรงิอกีชุดหนึ่งที่อยู่ขา้งนอก  ซึ่งอาจเป็นไปไดท้ัง้การคุยกนัเองโดยไม่
สนใจว่ามขีอ้มลูนี้อยู่  หรอืเพราะไม่มขีา้งนอก ไม่มคีนทีใ่หข้อ้มลูขา้งนอกแลว้  จงึตอ้งคุยกนัเอง  ในทีน่ี  ปัญหากค็อืว่า  
ถา้ยงัมขีอ้มลูขา้งนอกอยู่แลว้เราไม่สนใจ  เราสนใจแต่ขอ้มลูทีอ่ยู่ขา้งใน 

 ในแง่นี้อาจจะไม่ถือว่าเป็นปัญหานัก  เพราะว่ายงัมวีชิาที่เรยีกว่า “วงศาวทิยา” (genealogy) เขาท าเรื่อง
เพลงๆ หนึ่งทีช่ื่อว่าเพลงลาวแพน  มชีุดความรูเ้กี่ยวกบัเพลงลาวแพนสารพดัเลย  และกเ็ป็นความจรงิในแบบของมนั  
และกย็งัมกีารอธบิายทีแ่ตกต่างกนั  ซึง่กไ็ม่ต่างกบัการทีเ่รายอมรบัขอ้มลูอะไรบางอย่างทีอ่ยู่ในโลกไซเบอร ์ เพราะเรา
กไ็ม่ทราบว่าถูกหรอืผดิ  แต่ว่ากม็วีธิกีารทีเ่ราจะยอมรบั  อาจารยร์งัสพินัธุเ์หน็ว่า วธิกีารอนัหนึ่งทีเ่ราจะท าวจิยัในครัง้นี้
คอื  ความหลากหลายของขอ้มลูและมกีารยอมรบัอาจจะใชว้ธิกีารของวชิาวงศาวทิยาเขา้มาอธบิายในระดบัหนึ่งกไ็ด ้  

 อาจารยร์งัสพินัธุเ์ล่าเกรด็ทีน่่าสนใจใหฟั้งว่า  เมื่อสองเดอืนทีแ่ลว้มเีพื่อนกลบัมาจากต่างประเทศ  ซึง่เขาไม่
รูเ้รื่องดนตรเีลย  ซึ่งในความเป็นจรงินัน้  ครู ก.  มลูีกชายชื่อครู ข. และลูกสาวชื่อครู ค. แต่เพื่อนคนนี้มาถามว่า  คร ู
ก.  มน้ีองชายชื่อครู ข. ใช่หรอืไม่  และครู ข มภีรรยาชื่อครู  ค.  ใช่หรอืไม่  จะเห็นได้ว่าจากลูกกลายเป็นน้อง  และ
จากน้องกลายเป็นภรรยา  กส็อบถามเขาว่าเอาขอ้มูลนี้มาจากไหน  เขากบ็อกว่าขอ้มลูนี้อยู่ในอนิเทอรเ์น็ต  จงึถามว่า
ต่อไปแล้วคุณเชื่อหรอื เขาก็บอกว่าเขาโพสต์ถามไป  ก็มคีนตอบมา  และก็มคีนมาอธบิายยนืยนัว่าใช่และให้ขอ้มูล
เพิม่เติม  อาจารย์รงัสพินัธุ์เหน็ว่าตนเองกลายเป็นผูท้ี่ให้ขอ้มูลภายนอกเขาไป  โดยยนืยันว่าขอ้มูลที่ให้นัน้เป็นความ
จรงิ เพราะโดยส่วนตวัรูจ้กักนัดกีบัคร ูข.  ซึง่เพื่อนคนน้ีกส็ารภาพว่า  ถา้ไม่ไดม้าถามอาจารย์รงัสพินัธุ ์ เขากเ็ชื่อขอ้มลู
ในอินเทอร์เน็ตไปแล้ว  ในกรณีเข่นนี้  ท าให้อาจารย์รงัสพินัธุ์คดิว่าศาสตร์บางศาสตร์  ศลิปะบางสาขาคงต้องอาศยั
บรบิทที่เป็นขอ้มูลภายนอกส่วนหนึ่ง  คงจะให้ขอ้มูลภายในโลกไซเบอร์คุยกนัเองแล้วบอกว่าเป็นพื้นที่แดนกลางที่มี
การตรวจสอบกนัเอง  ซึ่งเห็นว่าถ้าเราเชื่อการตรวจสอบภายใน  โดยที่ไม่เอาขอ้มูลภายนอกเขา้ไปเลย  ก็อาจจะมี
ปัญหาเหมอืนกนั  แต่ปัญหาของวงการดนตรไีทยส่วนหนึ่งทีเ่หน็  หรอืแมแ้ต่วงการดนตรตีะวนัตกส่วนหนึ่งกค็ล้ายๆ 
กนักค็อื  คนรูอ้าจจะเลยวยัทีจ่ะเขา้ไปในโลกเสมอืนเหล่าน้ีแลว้   

 ในกรณีนี้อาจารยเ์จตนาเหน็ว่าพืน้ทีแ่ดนกลางทีโ่ลกทัง้สองมาเฉือนดนันัน้เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญั  คอืเรา
ตอ้งดทูัง้สองทางแลว้เอามาตรวจสอบซึง่กนัและกนั  และถา้เป็นว่าขอ้มลูใดผดิและเรารู ้ เรากต็อ้งแกไ้ข  ในแงน่ี้อาจจะ
ไม่ใช่เรื่องการวจิารณ์เพยีงอย่างเดยีว  เพราะถ้าขอ้มูลผดิ  การวจิารณ์กผ็ดิเพี้ยนไปเลย  อาจารย์รงัสพินัธุ์เหน็ว่าใน
การท างานของโครงการน้ีทีเ่หลอืเวลาประมาณปีกวา่ๆ นัน้  การทีเ่ราจะไปนัง่แกค้วามเขา้ใจผดิหรอืใหข้อ้มลูอะไรน่าจะ
ไม่ทนั  และอาจจะไม่ใช่หน้าทีข่องโครงการนี้ดว้ยซ ้าไป  เพราะว่าเราก าลงัศกึษาปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้  และประเดน็
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หนึ่งที่ได้ปรกึษากับคุณไอยเรศก็คือ  ในโครงการที่ผ่านมา คุณไอยเรศได้ส ารวจเว็บไซต์ไทยคิด  ซึ่งมีประเด็นที่
น่าสนใจ  โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีม่คีนโพสตข์อ้มลูเป็นจ านวนมาก  ดงันัน้  ถา้เราน าขอ้มลูเหล่านัน้มาวเิคราะห์ในแง่
ของพืน้ทีแ่ดนกลาง  ประเดน็ทีโ่พสต์กนัเป็นจ านวนมาก  หรอืประเดน็ทีถ่กเถยีงกนัมาก  สุดทา้ยแล้วสิง่เหล่านี้อยู่บน
ขอ้มูลจรงิอย่างไร  อาจารย์รงัสพินัธุ์เชื่อว่าอย่างน้อยจะสามารถมองเห็นความเชื่อมต่อระหว่างวฒันธรรม  ซึ่งพอจะ
มองเหน็ว่าการเชื่อมต่อวฒันธรรมนัน้อาจจะเป็นการเชื่อมต่อจากวฒันธรรมมุขปาฐะไปสู่ลายลกัษณ์  และลายลกัษณ์
ไปสู่โลกไซเบอร์  ในแง่ของการเชื่อมต่อตรงนี้มกีารเชื่อมต่อเรื่องขอ้เทจ็จรงิดว้ยหรอืไม่  หรอืว่าเป็นการเชื่อมต่อหรอื
เปลีย่นวธิกีารเท่านัน้  ในขณะทีข่อ้เทจ็จรงิกถ็ูกสรา้งขึน้มาใหม่ดว้ย หรอืว่าเป็นการน าขอ้เทจ็จรงิเดมิแลว้เปลีย่นวธิกีาร
น าเสนอ  อาจารย์รงัสพินัธุ์คดิว่าในวงการดนตรไีทยมเีป็นจ านวนมากทีเ่มื่อเขา้ไปอยู่ในโลกเสมอืนนี้แล้ว กจ็ะตดัคนที่
ไม่เขา้ออกไป  หรอืตดัขอ้มลูของเขาทิง้ไปเลยกม็ ี ขณะเดยีวกนักม็กีารสร้างขอ้มลูใหม่ 

 อาจารยธ์เนศเหน็ว่าสิง่ทีอ่าจารยจ์กัรพนัธเ์สนอมานัน้เป็นภาพทีช่ดัเจนว่าในเวลาทีจ่ ากดั  เราตอ้งท าใหเ้ป็น
สิง่ทีเ่ราสามารถจบัต้องไดจ้รงิๆ  ในเงื่อนไขทีเ่ป็นจรงิ  ขณะเดยีวกนักส็ามารถประเมนิได ้ และสรุปทีป่ลายทางได ้จงึ
คดิว่าโครงการทดลองที่ให้น าศิลปะสาขาต่างๆ แล้วไปน าคนในและคนนอกที่เรยีกว่ารอยต่อนัน้มาทดลองท าจรงิได ้ 
แลว้เรากป็ระเมนิจากตรงนัน้  ซึง่เราอาจจะสรุปแลว้กจ็บ 

 อาจารย์จกัรพนัธ์เสรมิว่ามคีวามคิดไกลไปถึงขัน้ที่ว่า การวจิยัในโครงการ “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทาง
ปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” ทีท่ าสรรนิพนธ์นัน้ หากเรามัน่ใจในงานวจิารณ์บางชิ้น  อย่างเช่นในกรณีแม่นาค  กน่็าจะ
ลองดไีซน์หอ้งขึน้มาใหม่หนึ่งหอ้งแล้วลองบอกว่า ปรากฏการณ์ทีเ่พิง่ผ่านไปเมื่อประมาณ 3-4 ปี  ไดเ้กดิเหตุการณ์นี้
ขึน้  ลองกลบัมาดูใหม่  เพราะคดิว่าพืน้ทีไ่ซเบอร์รองรบัปรากฏการณ์ในแบบนี้ดว้ยเหมอืนกนั  ในแง่นี้ยงัไม่มัน่ใจใน
ละคร แต่ในสาขาทศันศลิป์นัน้  อาจารย์จกัรพนัธ์มัน่ใจว่าหากน างานวจิารณ์ที่เราคดิว่ามนัเป็นกรณีศกึษา  แล้วลอง
โยนเขา้ไปในพืน้ทีน่ี้ได ้ เพราะว่าน่าจะเป็นกรณีศกึษาทีน่่าจะทดลองดูไดว้่าคนจะกลบัมาอ่านงานชิ้นนี้หรอืไม่  หรอืที่
เราเชื่อว่างานชิน้นี้ด ี และสามารถขา้มยุคขา้มสมยัได ้ เมื่อน ากลบัมาแลว้  คนในพืน้ทีไ่ซเบอร์หรอืคนร่วมสมยัอาจจะ
บอกว่ามนัไม่ขา้มยุคขา้มสมยั  เพราะว่าเขาไม่เหน็ แต่ไม่ใช่ว่างานชิ้นนัน้ไม่มคีุณค่า  ดว้ยเหตุนี้  เราอาจจะสามารถ
อธบิายปรากฏการณ์ในสิง่ทีอ่าจารยต์้องการทราบว่า อะไรเป็นเงือ่นไข  และอะไรเป็นปัจจยั  เราอาจจะตัง้ค าถามอยู่ใน
นัน้ได ้ เพราะว่าพืน้ทีต่รงนี้แทนทีผู่ว้จิยัจะต้องไปวิง่แจกแบบสอบถามคน  โดยส่วนตวัเหน็ว่าพืน้ทีแ่บบนี้สามารถทีจ่ะ
ใช้งานได้เลย  ในการที่เราจะได้ตรวจสอบว่าคนอ่านงานวิจารณ์นัน้ย้อนกลบัไปอ่านงาน เก่าหรอืไม่  แล้วมีปัจจยั
เงือ่นไขอะไร  การดไีซน์หอ้งแบบนี้อาจจะตอ้งอาศยัผูรู้ ้

 อาจารย์เจตนาเหน็ว่าเนื้อหาเราสามารถหาได ้ เน่ืองจากว่าเวบ็ส่วนใหญ่มส่ีวนหนึ่งทีเ่รยีกว่า archive ยอัน
หลงักลบัไปได ้ แมแ้ต่กระทัง่หนังสอืพมิพก์ย็อ้นหลงักลบัไปไดเ้ป็นหลายสบิปี  หรอืว่าจะตัง้โจทย ์ สมมุตวิ่าในขณะน้ีมี
คนจะท าละครเวทเีรื่อง เมคเบธ  เราเฝ้าสงัเกตปฏกิริยิาทีจ่ะมตี่อเมคเบธทีจ่ะจดัแสดงใหม่  แลว้เรายอ้นกลบัไปหามอง
ปามหาบุรุษ  ทีอ่าจารย์มทันี  รตันิน แสดง  เรื่องนัน้การเป็นการเอาเมคเบธมาแปลงเช่นเดยีวกนั  แต่การแสดงครัง้นัน้
ผ่านมาแล้ว 20 ปีกไ็ม่ทราบว่าจะเหลอืขอ้มูลในส่วนนี้บ้างหรอืไม่   อาจารยเ์จตนาคดิว่าประเดน็หลกัตรงนี้คอืการวจิยั
จากกรณีศกึษา (case study)   แทนที่จะไปควานหาขอ้มูลจ านวนมหาศาล  และท้ายทีสุ่ดกจ็ะจบัอะไรไม่ได้  เพราะ
ขอ้มลูมากเกนิไป 

 อาจารย์จกัรพนัธเ์หน็ว่าละครเวทีเรื่อง ฝันอนัยิง่ใหญ่  ในกรณีเช่นนี้ถ้าทราบว่า “สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่” จะแสดง
อกี 6 เดอืนขา้งหน้า  กจ็ะสรา้งหอ้งขึน้มาก่อน  แล้วเอาละครเวทเีรื่อง “สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่” ที่เคยแสดงไปแล้ว  หรอืเอา
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งานวจิารณ์ทีเ่คยกล่าวถงึการแสดงคราวทีแ่ลว้มาน าเสนอไวด้ว้ย  กเ็พื่อกระตุน้ใหค้นวจิารณ์  เพื่อใหค้นไปดงูานศลิปะ     
โดยส่วนตวัคดิว่ากรณีเช่นนี้  พื้นที่ไซเบอร์ช่วยสะทอ้นปรากฏการณ์ที่อยู่ภายนอกได ้ ไม่เช่นนัน้หากเราเป็นผูไ้ปวิง่
ตามปรากฏการณ์และตามไปแกไ้ขความถูกตอ้งในไซเบอรจ์ะเป็นเรื่องทีเ่หนื่อยมาก   

 คณุณัฐพชัญ์เห็นว่ากรณีน้ีเกิดขึ้นแล้ว  เน่ืองจากคณะละครคณะเลก็จะมีระยะเวลาในการจดัแสดง
ประมาณ 2 สปัดาห์  และเขารอแสดงซ ้า (rerun) อกีรอบหนึ่ง ซึ่งมกัจะรอดูเสยีงตอบรบัก่อนถงึจะแสดงซ ้า  หลงัจาก
นัน้ประมาณ 2 เดอืนหรอืครึง่ปีจงึกลบัมาเล่นใหม่อกีครัง้  ซึ่งระหว่างทางกจ็ะมกีารเขยีนวจิารณ์โดยกลุ่มไซเบอร ์ แล้ว
กลุ่มละครก็จะเก็บๆไว้  และก่อนที่จะกลบัมาเล่น เขาก็จะน าเอาบทวจิารณ์เหล่านี้มาโปรย  โดยจะบอกว่าเป็นบท
วจิารณ์งานละครจากโปรดกัชัน่ทีแ่ล้ว  หรอืจากโปรดกัชัน้ก่อนหน้านี้   นี่คอืหนึ่งในกระบวนการทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบท
วจิารณ์ต่างๆ เมื่อเขา้ไปอยู่ในพื้นทีไ่ซเบอร์  ถูกน ากลบัมาอ้างองิ  อ้างถงึ  เพื่อใชใ้นการพูดถงึงานศลิปะ   ไม่ว่างาน
ศลิปะชิ้นใหม่ที่เกดิขึน้เป็นงานทีท่ าซ ้าหรอืงานทีท่ าใหม่เลยกไ็ด ้ ซึ่งจะมกีารอ้างถงึว่าคณะละครนี้ไดเ้คยท างานละคร
เรื่องนี้มาก่อน  บทวจิารณ์ของคณะละครนี้มอีย่างนี้ๆ  จงึพอที่จะอนุมานไดว้่าละครเรื่องใหม่น่าจะเป็นแบบนี้  คณุณัฐ
พชัญ์เห็นว่าน่ีอาจจะเป็นหน่ึงในกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจว่า  เมื่อเรามองกรณีศึกษาน้ีแล้วเราน ามาพิจารณา
หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป  หรือเกิดปฏิกิริยาตอบรบัอย่างไรกบัการท าใหม่ (re-production) ทีเ่กดิขึน้ 

 อาจารยภ์ทัรกล่าวว่า  ขณะนี้ม ีfacebook เมคเบธแล้ว โดยกลุ่มทีท่ าละคร  กจ็ะเริม่น าคลปิ youtube  โปร
ดกัชัน่เก่า และมกีารใหข้อ้มูลพืน้ฐานว่าเมคเบธคอือะไร  ซึ่งส่วนใหญ่กเ็ป็นเดก็อกัษรศาสตร์  จุฬาฯ ทีเ่ขา้  นอกจากนี้
ยงัมคี าถามขอ้หนึ่งทีอ่ยากน าเสนอไวค้อื  เมื่อใชเ้ป็นไซเบอรแ์ลบ็อย่างนี้แล้ว  จะใชอ้ะไรเป็นบรรทดัฐานหรอืตวัชีว้ดัที่
ใชร้่วมกนัของแต่ละสาขามากน้อยเพยีงใด   

 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ เหน็ว่ารูปแบบที่ก าลงัน าเสนอกนัอยู่อย่างทีอ่าจารย์จกัร
พนัธ์เสนอนัน้  ท าให้ยอ้นกลบัไปนึกถึงว่ารูปแบบที่เสนอนัน้กค็ล้ายกบัรูปแบบที่เคยท ามาแล้วในโครงการวจิยั “การ
วจิารณ์ในฐานพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” เพยีงแต่ว่าในครัง้นัน้เราดงึคนเขา้มาเพื่อใหไ้ดส้มัผสักบัตวังานศลิปะ
ทีแ่ทจ้รงิ  เพราในครัง้นัน้มทีัง้การดูนิทรรศการ  ดูละคร  ฟังดนตร ี แต่ในครัง้นี้  เราน่าทีจ่ะใชเ้นื้อทีใ่นไซเบอรใ์หเ้ป็น
ประโยชน์ส าหรบัเรา  โดยการทีเ่ราโยนตวัอย่างงานศลิปะเขา้ไปในนัน้  โดยเปิดหอ้งแลว้เชญิชวนกนัใหม้าตรงนัน้  ไม่
ว่าจะเป็นการใหข้อ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งไวก้่อน  ซึ่งยงัไม่แสดงแล้วกเ็ชญิชวนไปดู  ซึ่งน่าท าเพราะว่าวธิกีารนี้น่าจะเป็นการ
ช่วยจ ากดัขอบเขตการวจิยัใหอ้ยู่ในทศิทางของโครงการเดมิดว้ย  ขณะเดยีวกนักข็ยายขอบเขตใหม้ากขึน้ 

 ส่วนในกรณีของแดนกลางที่ได้สนทนากันมานัน้  เห็นว่าพื้นที่ของแดนกลางเองก็ค่อนข้างจะมีหลาย
ความหมาย  ในความหมายหนึ่งที่อ่านจากเอกสารโครงการฯ ก็หมายถึงคนที่ท างานทัง้สองทาง ซึ่งจรงิๆในขณะนี้
โครงการก็ก าลงัท าอยู่  คือว่าไม่ได้มองเพียงแค่โลกภายนอก  แต่ว่าลงไปมองในพื้นที่ไซเบอร์ด้วย  ส่วนที่สองที่
อาจารย์รงัสพินัธุ์กไ็ดก้ล่าวถงึไปแลว้ว่า อาจจะมบีางคนทีไ่ม่ไดเ้ขา้มายุ่งกบัโลกไซเบอร์เลย  แต่จรงิๆ เขากเ็ป็นแหล่ง
ความรู ้ หรอืเป็นแหล่งทีอ่ยู่ในวงการสรา้งสรรคง์านศลิปะดา้นต่างๆ   เรากอ็าจจะตอ้งดวู่าเราจะมวีธิกีารชกัชวนหรอืว่า
ดงึเขาเขา้มาร่วมอยู่ในน้ีไดอ้ย่างไร  เช่น  อาจจะเชญิชวนเขา้มาร่วมคอมเมนใน  facebook บา้ง  

 อาจารย์ปารชิาตขิอเสรมิในประเดน็อาจารย์รงัสพินัธุ์เสนอ  ซึ่งเหน็ดว้ยว่าบุคคลเหล่านัน้มอียู่จรงิ และเหน็
ดว้ยกบัอาจารยก์รกช แต่ไม่ว่าคนเหล่านัน้จะเขา้มาในโลกไซเบอรห์รอืไม่  โลกไซเบอรก์จ็ะหมุนไปของมนัเอง และกจ็ะ
หมุนเร็วมาก  ขณะเดยีวกนัก็จะมมีหาชนเพิ่มขึ้นๆ  ไปเรื่อยๆ  นอกจากนี้ยงัมบีนัทกึความคดิเห็นที่อาจารย์บญัชา  
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สุวรรณนานนท์ฝากไว้ให้กบัโครงการฯ เมื่อสองสามวนัก่อนว่า “เนื่องจากเงื่อนไขเป็นเช่นนี้  ท่านผู้รู้ทัง้หลายโปรด
กรุณาใหโ้อกาสไซเบอรด์ว้ย  เขา้มาเล่น เขา้มาสอนลูกสอนหลาน  โดยเฉพาะท่านผูเ้ก่งกาจ  ผูรู้ ้ ผูเ้ชยีวชาญทัง้หลาย  
ขอใหห้ดัเล่นคอมพวิเตอรเ์ถดิ” 

 อาจารยจ์กัรพนัธ์เล่าว่าหลงัจากทีส่มาคมประตมิากรไทยก่อตัง้มา 30 ปี  กม็คีวามคดิว่าอยากจะมเีวบ็ไซต์
ของตวัเอง  เมื่อคดิไปคดิคิดมาแล้ว  น้องๆ ที่ช่วยท าก็แนะน าว่าให้เลกิท าเว็บ ไซต์  โดยเสนอให้เริม่ท า  facebook 
ก่อน  เพราะถ้า facebook  “ตดิ” แล้ว  การท าเวบ็ไซต์กไ็ม่ยาก  แต่ถ้าท าเวบ็ไซต์ก่อนแล้วไม่ตดิกจ็ะเหนื่อยเปล่า  ซึ่ง
ทุกคนเหน็ดว้ย  เพราะว่ามนัง่าย  และค าตอบทีไ่ดร้บัจากทุกคนเหน็ตรงกนัว่าอะไรกห็รอืวธิกีารอย่างไรกต็าม  สุดทา้ย
แลว้กต็้องตอบโจทยว์่าเราถนัดกบัมนัหรอืไม่  เราใชม้นัไดค้ล่องแคล่วหรอืไม่  เพราะฉะนัน้ไปเอาหมดไม่ได ้ กค็งตอ้ง
เลอืกแล้ว  ส่วนในกรณีเรื่องตวัชี้วดันัน้คงจะไม่มรีูปแบบเดยีวกนั    เพราะธรรมชาติขา้งนอกกไ็ม่เหมอืนกนั   แต่คง
ตอ้งอธบิายสิง่ทีเ่ป็นปรากฏการณ์ตอนนี้ที่เราไดท้ดสอบในแลบ็ของเรานี้  กใ็หอ้อกมาเพื่อทีจ่ะมาอธบิายปรากฏการณ์
การวิจารณ์ที่เราพบว่าอยู่อย่างไร  และมีปัจจยัเงื่อนไขอย่างไร  และคิดว่าถ้าเราเน้นไปที่ว่ามีปัจจยัหรืองเงื่อนไข
อะไรบา้งทีท่ าใหเ้กดิสิง่นี้  คดิว่าถา้เราเน้นทีจุ่ดน้ีกค็ดิว่าน่าจะเป็นแก่นกลางของทุกสาขาได ้

 อาจารย์ปารชิาติคดิว่าทุกสาขามส่ีวนร่วมเรื่องหนึ่งคอืการวจิารณ์  เพราะฉะนัน้ก็เห็นด้วยในสิง่ที่ทุกท่าน
แนะน าว่าค านิยามตอ้งชดั  แต่เนื่องจากค านิยามเป็นไปอย่างกวา้งมาก  หรอืเป็นไปไดแ้คบมาก  ในกรณีนี้น่าจะมพีืน้ที่
แดนกลางของการวจิารณ์หรอืไม่  ว่าเรามขีอ้ตกลงร่วมกนัว่านี่เป็นศพัท์เฉพาะของโครงการนี้  ไม่ใช่ของทัง้โลก  เพื่อ
ชีใ้หเ้หน็ว่านิยามของเราค าว่าการวจิารณ์คอือะไรแน่  และทา้ยทีสุ่ดแล้วนิยามของการวจิารณ์นัน้จะมรีวมการประเมนิ
คุณค่าหรอืไม่  หรอืว่าจะไม่ประเมนิคุณค่า  เอาแค่ระดบัการแสดงความคดิเหน็เท่านัน้ใช่หรอืไม่  ซึ่งนิยามทีค่ดิไวค้อื
การประเมนิคุณค่าประสบการณ์การสมัผสักบังานศลิปะ เท่าที่เราศกึษาจะเห็นว่าคนที่เขา้มาคอมเมนใน facebook  
ถงึแมว้่าเขาจะไดดู้งานตน้แบบ  แต่บางครัง้เขาไม่ไดว้จิารณ์งานตน้แบบโดยตรง  แต่เขาพดูถงึประสบการณ์ของเขาที่
ไปทีน่ัน่แลว้ไปสมัผสักบังานตน้แบบ  ซึง่ท าใหเ้ขาคดิอะไรต่อได ้ ตรงนี้คอืงานทีอ่าจารยเ์จตนาท ามาทัง้ชวีติ  แต่ว่าเขา
อาจจะไม่ไดเ้ขยีนแบบอาจารย์เจตนา  แต่เขาคดิ  ลกัษณะเช่นน้ีเรยีกว่าการวจิารณ์หรอืไม่  เรานับไหม  ถา้ไม่นับ  เรา
จะตดัออกไปเลยหรอืไม่  และเอาเฉพาะที่มตีรรกะเหตุผลเท่านัน้ก็พอใช่หรอืไม่  เนื่องจากหากนิยามไม่ชดัจะท าให้
นักวจิยัท างานได้ยากมาก และจะท าให้สบัสนมาก  และหากท างานไปแล้ว ไม่สอดคล้องกบัความคดิของนักวชิาการ
ส่วนใหญ่กอ็าจท าใหก้ารท างานล าบากขึน้  ยกตวัอย่างเช่น เราจะมปัีญหาเอง  ดงันัน้เราจะเอาอะไร  ยกตวัอย่างเช่น  
การวจิารณ์คอืการแสดงความคดิเหน็ทีย่นือยู่บนพืน้ฐานทีม่ตีรรกะเหน็เหตุผล (ในทางศลิปะ  สุนทรยีศาสตร์  ปรชัญา
ชีวติ  และการเมือง)  ก็เขยีนละเอียดเช่นนี้จะเป็นการมดัตัวเองมากเกินไป  ถ้าไม่เป็นแบบนัน้จะเรยีกว่าเป็นการ
วจิารณ์หรอืไม่  หรอืว่าจะเลอืกว่า การวจิารณ์คอืการประเมนิคุณค่า  (ในเชงิศลิปะ  เชงิ .....) หรอืจะเปิดไวก้วา้งๆ ไป
เลยว่า  การวจิารณ์เป็นการประเมนิคุณค่าประสบการณ์ทีเ่ราไปสมัผสังานศลิปะ  โดยส่วนตวัเหน็ว่ายงัคงใชค้ าวา่สมัผสั
อยู่  เพราะไม่รูว้่าจะเปลีย่นเป็นค าว่าอะไร  ปะทะ  เหน็  รบัรู ้ เสพ  ไดย้นิ  ที่ประชุมเหน็ว่าน่าจะเปลีย่นเป็นค าว่าอะไร
ถา้ไม่ใชค้ าว่าสมัผสั  โดยส่วนตวัค าว่าสมัผสั หมายถงึการไปรบัรูห้รอืไปเหน็งานศลิปะ ซึ่งใชค้วามหมายกวา้งๆ ทีค่น
อื่นเขาพูดกนั  ดว้ยเหตุนี้  จงึอยากจะใหม้ขีอ้ตกลงร่วมกนัในประเดน็น้ี ไม่เช่นนัน้ผูว้จิยักจ็ะท างานล าบากมาก เพราะ
ถา้เรามขีอ้ตกลงตรงนี้กนัไม่ไดว้่าการวจิารณ์คอือะไร  กจ็ะล าบากทีจ่ะออกแบบหอ้งทดลองใหเ้ป็นทีย่อมรบักนัได ้ และ
อาจจะมปัีญหากนัมาก 

 อาจารย์เจตนาเห็นว่าที่เรามาประชุมกันวนันี้เป็นการโต้เถียงที่เกิดขึ้นในปี 2523  ซึ่งเป็นการสมัมนาที่
มหาวทิยาลยัศลิปากร  จดัขึ้นที่พระราชวงัสนามจนัทร์  แล้วก็เกิดการโต้แย้งกนัอย่างเผด็ร้อนว่าการวจิารณ์ควรจะ
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ประเมนิคุณค่าหรอืไม่  ในทีสุ่ดกก็ลายเป็นศกึระหว่างอาจารย์เจตนากบัหม่อมเจา้สุภทัรดศิ  ดศิกุล  ซึ่งน่าแปลกมาก  
จงึแสดงใหเ้หน็ว่าท่านเป็นผูใ้หญ่ทีน่่านับถอืมาก    คอืเถยีงกนัแล้วไม่โกรธ  ในทีสุ่ดท่านถอยว่าสิง่ทีท่่านท าไม่เรยีกว่า
ว่าเป็นการวจิารณ์  แต่เป็นประวตัศิาสตรศ์ลิป์  และประวตัศิาสตร์ศลิป์จะไม่ประเมนิคุณค่า    ในทีสุ่ดกต็กลงกนัว่าการ
วจิารณ์ต้องมกีารประเมนิคุณค่า  และในกระบวนการนัน้ไม่ใช่การประเมนิคุณค่าเพยีงอย่างเดยีว  แต่มกีารอธบิาย  มี
การตคีวาม  และส่วนหนึ่งเป็นการประเมนิคุณค่า  ทัง้นี้  อาจารย์เจตนาเหน็ว่า  ในวนันี้คงไม่มใีครว่าการวจิารณ์ไม่มี
การประเมนิคุณค่า  เพยีงแต่ว่าเขยีนนิยามให้ชดักว่านี้  ถ้าจะบอกว่าการวจิารณ์ไม่มคีุณค่านัน้  ตอนนี้การประเมนิ
คุณค่ากลบัมาแล้ว  ทัง้นี้อาจารย์เขยีนหนังสอืเล่มหนาเรื่องการประเมนิคุณค่าในการวจิารณ์ตะวนัตก  เพราะมีการ
เขา้ใจผดิว่าการวจิารณ์ไม่มกีารประเมนิคุณค่า  และหนังสอืเล่มนัน้ทัง้เล่มเป็นการพสิูจน์ว่าไม่ประเมนิคุณค่านัน้  แต่
หนังสอืเล่มนัน้ไม่ไดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ  เพราะแปลไปไดเ้พยีงแค่ 3 บท  กเ็ลยเป็นหนังสอืภาษาไทย  และขณะนี้
การประเมนิคุณค่าในตะวนัตกกลบัมาเตม็รูปแล้ว  ทัง้ในแงป่ฏบิตัแิละทฤษฎีว่า การวจิารณ์นัน้รวมการประเมนิคุณค่า
ดว้ย  แต่เป็นหนึ่งในองคป์ระกอบ ไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบเดยีว   

 อาจารย์ธเนศกล่าวว่าในโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” นัน้  มกีาร
นิยามค าว่า “การวจิารณ์” ไวแ้ลว้ จงึเหน็ว่าน่าจะใชน้ิยามเดมิกน่็าจะได ้  อาจารยป์ารชิาตชิีแ้จงว่านิยามชุดนัน้มปัีญหา  
เพราะว่าเป็นนิยามภายใต้กรอบของพลงัทางปัญญา   ซึ่งถูกวพิากษ์วจิารณ์จากสงัคมวชิาการวงนอกอย่างมาก  โดย
บอกว่าเราท าตวัเป็นผู้ก าหนดหรอืท าตวัเป็น “พระเจ้า” ไปก าหนดว่างานของเขามพีลงัทางปัญญาหรอืไม่มพีลงัทาง
ปัญญาจากนิยามของเรา  ในการวจิยัครัง้นี้จงึเลี่ยงค าว่าพลงัทางปัญญา   แต่อย่างไรกด็ ี กร็บัว่าทางผูว้จิยัจะกลบัไป
พจิารณานิยามนี้อกีครัง้ และจะแกไ้ขและเสนอมาใหพ้จิารณาต่อไป 

 คุณณัฐพชัญ์สงสยัว่าจ าเป็นหรือไม่ท่ีนิยามของค าว่าวิจารณ์ระหว่างโลกในและโลกนอก หรือสอง
โลกน้ีเป็นนิยามเดียวกนัหรือไม่  ทัง้นี้เพราะรูส้กึว่า “ระบบนิเวศน์” ระหว่างโลกทีเ่ป็นจรงิกบัโลกไซเบอรค์ลา้ยกนัแต่
ไม่เหมอืนกนั กฎระเบยีบและจารตีต่างๆ กค็ล้ายกนัแต่ไม่เหมอืนกนั  กเ็ลยไม่ทราบว่านิยามทีเ่กดิขึน้ทีเ่ราจะน าไปใช้
ตดัสนิการวจิารณ์ในโลกไซเบอร์กบัโลกลายลกัษณ์นัน้เป็นในความหมายเดยีวกนัหรอืไม่  เนื่องจากผูว้จิารณ์ในโลกไซ
เบอร์อาจจะมองอีกแบบหนึ่งกไ็ด้   อาจารย์เจตนาเห็นว่าคนบางคนเขยีนทัง้สองโลกและถ่ายโอนกนัไปมาได ้ ดงัที่มี
การอภิปรายในช่วงที่ผ่านมา  เพราะฉะนัน้จึงไม่จ าเป็นเสมอไปว่าจะต้องแยกกันอย่างเด็ดขาด  แม้แต่เนื้อหาอัน
เดยีวกนัอาจจะไปอยู่ในสองโลกกเ็ป็นได้   แต่เมื่อไปอยู่ในสองโลกแล้ว  การเสพหรอืปฏกิิรยิาที่มตี่องานชิ้นเดยีวกนั
อาจจะไม่เหมอืนกนั  ดงัเช่นการสรา้งเทพปกรณมัทีก่ระท ากนัมากและท าไดเ้รว็กว่าในโลกไซเบอร ์ 

 อาจารย์จกัรพนัธ์เห็นดว้ยว่ามนีิยามหลายๆ อนั  ซึ่งแม้แต่โลกที่เป็นจรงิกค็งไม่มนีิยามเดยีว  แต่นักวจิยั
ตอ้งมแีว่นตาอนัเดยีว  ไม่เช่นนัน้คงปรบัสายตาไม่ทนัแน่  อาจารยป์ารชิาตเิสรมิว่าไม่ว่าเราจะใหน้ิยามว่าอย่างไร  กค็ง
จะใหถู้กใจทุกคนคงเป็นไปไมไ่ด ้ ดงันัน้จงึตอ้งใชค้ าว่านิยามทีใ่ชส้ าหรบัโครงการวจิยันี้  เพื่อใหเ้ขา้ใจวา่โครงการวจิยันี้
จะใชน้ิยามนี้  ไม่เช่นนัน้นักวจิยัท างานไม่ได ้

 ศาสตราจารย์  ดร.  รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ กล่าวว่า ในการท าวจิยัมาตัง้แต่โครงการวิจยั “การวจิารณ์ในฐานะ
พลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  จนถงึโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรู้
ดา้นสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์” กม็กีารปรบัเปลี่ยนนิยามบา้งเพื่อใหก้นิทีเ่ขา้ไปในพืน้ทีข่องโลกไซเบอร ์ และคราวนี้เมื่อ
ต้องการทีจ่ะมาท าเรื่องโลกอนิเทอร์เน็ตโดยตรง  ค าว่าวจิารณ์กอ็าจะต้องหลวมกว่าเดมิ  แต่ว่าน่าจะคงแก่นของการ
วจิารณ์อยู่  เพราะว่าในโลกของการวจิารณ์เรากจ็ะเหน็ว่า เดก็รุ่นใหม่ทีเ่ขยีนวจิารณ์ ความหมายของเขาคอื “สบั” ซึง่จะ
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พบว่าเมื่ออยู่ในโลกลายลกัษณ์  เรามาเจอว่าวจิารณ์ของเขาคอื “สบั  หรอืต”ี  เรากจ็ะรูส้กึประหลาดใจมากว่า ท าไมเขา
คดิว่าวจิารณ์คอืตอิย่างเดยีว  ดงันัน้ การตัง้ค านิยามของเราจงึเป็นส่วนจ าเป็นเพื่อใหค้นในโลกไซเบอร์ไดเ้ขา้ใจว่าการ
วจิารณ์จรงิๆ นัน้คอือะไร  ความจรงิกเ็หน็ว่าค านิยามทีค่ดิมาแลว้หลายชัว่โมงนัน้กน่็าจะใชไ้ดเ้หมอืนกนั 

 อาจารย์สุวรรณาเหน็ว่าค านิยมนี้อาจจะใชเ้ฉพาะโครงการนี้ดว้ยซ ้าไป  เพราะว่านิยามของโครงการวจิยัที่
ผ่านมากม็กีารปรบัเปลีย่น  และทีอ่าจารยป์ารชิาตกิงัวลว่าถา้ไม่มนีิยามตรงนี้ออกมาจะท าใหไ้มเ่หน็ทศิทางวา่จะท างาน
ต่อไปไดอ้ย่างไรนัน้ กต็อ้งยอมรบัว่าการท างานในโครงการวจิยั   “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันา
ความรูด้า้นสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์”  ซึง่ท าจนจบแลว้กย็งัไม่ทราบว่า “สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์” นัน้เป็นอย่างไร  ทัง้ๆ
ทีพ่ยายามนิยาม  พยายามสรา้งกรอบ  และตอนหลงัเรากไ็ดค้วามเขา้ใจเพิม่ขึน้   แต่เรากไ็ม่สามารถจะบอกไดว้่าค าว่า 
“สงัคมศาสตร์การวจิารณ์” ทีเ่ราใชข้ึน้มานัน้  คนอื่นเขา้ใจ รบัรู ้ตรงนี้หรอืไม่ และจะน าไปใชใ้นความหมายอย่างทีเ่รา
ก าลงัศึกษา หรอืศกึษามาหรอืไม่   ในกรณีนี้ไม่ใช่ว่าต้องการบอกว่าเราท าอะไรก็ได้   แต่ก็หมายความว่าบางครัง้
จุดหมายปลายทางทีเ่ราจะไปถงึนัน้  สิง่ทีส่ าคญับางครัง้กอ็ยู่ทีร่ายทางดว้ยว่าเราไดพ้บอะไร  ซึ่งเป็นแนวคดิทีอ่าจารย์
เจตนามกัจะกเน้นย ้าอยู่เสมอ  อาจารย์เจตนาชี้แจงว่าค าว่า “รายทาง” นี้ เป็นของอาจารย์สุทธวิงศ์  พงศ์ไพบูลย์  ซึ่ง
มกัน ามาอ้างอยู่เสมอว่า “อย่าลมืว่าในกจิทัง้หลาย  รายทางส าคัญมากๆ  เพราะมวัแต่ไปมองต้นทางกบัปลายทางไม่
พอ   

 อาจารย์จกัรพนัธ์อยากจะฝากว่าที่เสนอให้ท าแล็บนัน้  เพราะตระหนักดีว่านี่คอืขอบเขตที่เล็กมาก  ซึ่ง
อาจจะไม่เป็นปรากฏการณ์ทีพู่ดถงึความจรงิทัง้หมดของโลกเสมอืนในภาพใหญ่ทัง้หมดได ้ เป็นแต่เพยีงวธิกีารเลก็ๆ 
อนัหนึ่งใหน้ักวจิยัทีส่ามารถท าอนันี้ได ้ แต่ถ้าไม่ท าอนันี้ก็จะไม่มทีางมองปรากฏการณ์อนัใหญ่ได ้ เพราะฉะนัน้สิง่ที่
อาจารยร์ื่นฤทยัเสนอในเรื่องค านิยามว่าปรากฏการณ์ตรงนี้  อาจารยป์ารชิาตน่ิาทีจ่ะสบายใจไดว้่าอย่างไรกไ็ม่มใีครที่
จะมีตาที่จะมองปรากฏการณ์ขนาดใหญ่นี้ได้ทัง้หมด  เพราะฉะนัน้ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างโลกเล็กๆ ในโลก
เสมอืนอีกทหีนึ่ง แล้วสิง่ที่เรยีกว่าปรากฏการณ์อนันี้  และอธบิายว่าอะไรบ้างที่ท าให้ปรากฏการณ์อนันี้มปัีจจยัที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป  หรอืว่าคนพฒันาตัวเองได้ในการวจิารณ์เป็นขัน้เป็นตอน  หรอืใครเขา้มาในนี้บ้ าง  ในแง่นี้เห็นว่า
นักวจิยัคงจะต้องจบัไวว้่านี่คอืโลกเลก็ในโลกเสมอืนอีกทหีนึ่ง  เพราะเหน็ว่าเราไม่สามารถท าโลกใหญ่ทัง้หมด  หรอื
ดูแลโลกใหญ่ทัง้หมดไม่ได้  อาจารย์เจตนาเสรมิว่า  เราเสยีเปรยีบพวกวทิยาศาสตร์  เพราะว่าสิง่ที่นักวทิยาศาสตร์
ทดลองนัน้  เมื่อเขาไดผ้ลแลว้  จงึสามารถน าไปอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่หมอืนๆ กนันัน้ไดทุ้กทีใ่นโลกนี้  แต่ของเรานัน้  
เราตอ้งรูจ้กัขอ้จ ากดัของเราว่า  ปรากฏการณ์อนัน้ีทีเ่ราน ามาอธบิายนัน้  อาจจะใชไ้ม่ไดใ้นทุกกรณี  แต่กลบัใชไ้ดใ้นใน
บางเหตุการณ์เท่านัน้  จงึท าให้เห็นภาพรวมทัง้หมดไม่ได้  ไม่เช่นนัน้ การเลอืกเนื้อหาที่จะมาเป็นเนื้อหาของการ
ทดลอง  ตอ้งเลอืกเน้ือหาทีด่งึดดูความสนใจของคนเกนิเลยไปจากกลุ่มนักวจิยั  เราตอ้งท าอนัน้ีแลว้  เพราะว่าเราก าลงั
เล่นกับโลกเสมือน  และอย่างที่บอกว่ามี social network มา  ซึ่ง social network  เป็นตัวช่วยเชื่อมให้กับคนที่อยู่
นอกเหนือจากกลุ่มวจิยัของเรา  แรกๆ เราถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก elite ซึ่งมาตัง้กฎเกณฑ์อะไร  ทัง้ๆทีค่วามจรงิเรา
ไม่ไดเ้ก่งกาจอะไร  อกีทัง้  โลกเปลีย่นไปมากแล้ว  จากประสบการณ์ในการวจิยัในโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะ
พลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  ที่อาจารย์ธเนศวาดรูปใหใ้หม่และน าไปร่วมเป็นตวัอย่างในกจิกรรมการดว้ย  ใน
ครัง้นัน้มผีูส้นใจ 150 คน  ทีย่อมเดนิทางไปทีพ่ระราชวงัสนามจนัทร ์ ระยะหลงัการจดัประชุมนัน้มผีูเ้ขา้ร่วมการประชุม
อยู่เพียงแค่หลกัสบิเท่านัน้   ในครัง้นี้เป็นวิธกีารที่เรยีกว่า “มนุษย์สมัผสัมนุษย์อย่างแท้จรงิ”  และได้สมัผสักบังาน
ตน้แบบของจรงิ  มทีัง้การแสดงละครเวท ี เรื่องนัน้ไม่เป็นไร  เพราะว่าในขณะน้ีเราคงชดัเจนแลว้ว่าขอ้จ ากดัของเราอยู่
ทีใ่ด  และเราท าอะไรไดบ้า้ง  ส าหรบัการประชุมวนัน้ีชดัขึน้มาก  เพราะว่าไดป้ระสบการณ์ของคนทีไ่ดเ้ล่นไซเบอรด์้วย  
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แต่อย่างไรก็ด ี ผู้ที่เขา้ร่วมการประชุมในครัง้นี้  แม้ว่าจะ “เล่น” อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว  แต่ก็ยงัเป็นผู้ไม่ทิ้งขนบ
ดัง้เดมิเลย   ดงันัน้  หากจะกล่าวถึงในเรื่องแดนกลาง  ตวัแทนของแดนกลางก็นัง่อยู่ในห้องนี้  ส่วนเรื่องค านิยามก็
อาจจะตอ้งกลบัไปพจิารณาอกีครัง้  

 

 

3. สรปุการประชุม  โดยหวัหน้าโครงการ 
 อาจารย์ปาริชาติพบว่าการประชุมในวันนี้ มีป ระเด็น เป็นจ านวนมาก  และขอขอบคุณอาจารย์  
จกัรพนัธ์ทีน่ าเสนอความเหน็เรื่องการสรา้งหอ้งทดลองของโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิง่ที่สามารถท าได ้และน่าทีจ่ะ
ตอบวตัถุประสงค์ทัง้ 3 ขอ้ของโครงการทีต่ัง้ไวน้ี้ไดบ้้าง  ซึ่งวตัถุประสงคท์ีน่ าเสนอไวค้อื  1)  ศกึษาความหลากหลาย
ของรูปแบบของการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิ (cyber)ว่ามอีะไรบ้าง  การอดัเทปศลิปินสนทนากนั  ซึ่งอาจารย์ธเนศ
น าเสนอก็สามารถที่จะเขา้มาในส่วนนี้ได้ดว้ย    และการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์  รวมทัง้ดนตรวีจิารณ์ดนตรกีอ็าจจะ
เขา้มาในส่วนน้ีได ้ 2)  ศกึษาการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิ (cyber) ว่ามบีทบาทอย่างไรบา้ง ซึง่มทีัง้ในเชงิศลิปะ สงัคม 
การศกึษา วฒันธรรม  การเมอืง ฯลฯ จงึนับเป็นการศกึษาในเชงิบรบิท  ในการวจิยัครัง้นี้อาจจะไดป้ระสบการณ์การ
เกิดกลุ่ม “แฟนคลับ” บ้างก็เป็นได้   และ 3)  ศึกษาการส่งผ่านระหว่างการวิจารณ์ลายลกัษณ์ไปสู่การวิจารณ์ใน
วฒันธรรมเสมอืนจรงิและในทางกลบักนันัน้  หอ้งทดลองกอ็าจจะท าได ้ ถ้าเราตัง้โจทยอ์ย่างทีอ่าจารยเ์จตนาแนะน าไว ้  
นับเป็นโจทยท์ีด่ ี เพราะว่าจะไดผู้ส้นใจกวา้ง  และจะท าใหค้นทีจ่ะเขา้มาปฏสิมัพนัธ ์ ปะทะสงัสรรคใ์นหน้าไซเบอรม์าก
ขึน้  ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกว่า “cyber salon”  โดยอตัโนมตักิเ็ป็นได ้

 ในเรื่องรูปแบบการวจิารณ์ที่เสวนากนัในวนันี้กม็รีูปแบบไม่จ ากดั มหีลากหลาย ทัง้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์และไม่
เป็นลายลกัษณ์  ซึ่งทุกสาขาจะมีคล้ายๆ กนั  ยกเว้นสาขาดนตรไีทยที่มุ่งเพื่อประโยชน์ของการสร้างงานมากกว่า 
ในขณะที่สาขาศลิปะการแสดงและภาพยนตร์  ผู้รบัจะเขา้มา “เล่น” ด้วยเป็นจ านวนมาก  เขา้มาวพิากษ์วจิารณ์นัก
วจิารณ์โดยตรงเป็นจ านวนมาก กจ็ะมลีกัษณะเฉพาะตวัอยู่  ในขณะทีส่าขาทศันศลิป์  การเขยีนวจิารณ์กนัตรงๆ ยงัมี
จ านวนน้อย  แต่ถ้าเขา้ไปค้นหาในอนิเทอร์เน็ตจรงิๆ จะพบว่าบทความซึ่งเป็นผลงานลายลกัษณ์ที่เคยลงเผยแพร่ใน
หนังสอืพมิพ์และนิตยสารต่างๆ ก็ถูกน ามาแพร่หลายซ ้าอยู่เป็นจ านวนมาก  เช่น Bangkok Postหรอื The Nationก็มี
การน าเผยงานเก่าๆ ของตนมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตด้วย  ในขณะที่การวจิารณ์ของสาขาวรรณศลิป์มีแพร่หลาย  
และมีข้อมูลมากกว่าสาขาอื่นๆ  ขณะเดียวกันผู้รบัก็ดูเหมือนว่าจะเข้าไปมีบทบาทกับผู้สร้างงาน  จนบางครัง้ก็ดู
ประหนึ่งว่าจะเขา้ไปเสนอความคดิไดด้ว้ยว่าอยากจะใหต้อนกลางเรื่อง และจบเรื่องเป็นอย่างไร  และบางครัง้กถ็งึข ัน้ว่า
บรรณาธกิารเขา้ไปมบีทบาทในการสรา้งงานเสยีดว้ยซ ้า   จงึเหน็ว่าแต่ละสาขาต่างมคีวามเฉพาะตวัมาก 

 แมว้่าจะมพีืน้ทีไ่ซเบอร ์ ขณะเดยีวกนัผูว้จิยักไ็ม่ไดล้มืโลก analog  และเหน็พอ้งตอ้งกนัว่าตอ้งมฐีาน analog 
เพราะเป็นรากแก้วทีส่ าคญัมาก  เพื่อทีจ่ะท าใหก้ารต่อยอดไปสู่ดจิติอลมเีน้ือหาสาระ  ขณะเดยีวกนักม็องเหน็พลงัของ
ไซเบอรใ์นแง่ของการเปิดพืน้ที ่ เพราะฉะนัน้จงึน าไปสู่ทฤษฎีอนัหลากหลายทีม่กีารน าเสนอในวนัน้ี  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประสบการณ์ของคุณณัฐพัชญ์   แต่อย่างไรก็ดีเราก็เห็นว่าประสบการณ์จากโลกไซเบอร์ไม่อาจทดแทน
ประสบการณ์จากโลกจรงิได ้ ซึง่เรายงัตอ้งการโลกจรงิทีใ่หค้นเขา้ไปสมัผสัได้ 
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 จากการเสวนาในวนันี้ท าให้เห็นว่าการวิจารณ์ในโลกไซเบอร์มีหลายระดับ  ทัง้ในแง่ของการแสดงความ
คิด เห็น  วิ เคราะห์   สัง เค ราะห์   มุ ม มองเชิ งลึก   มุ มมองวิพ ากษ์ วิจ ารณ์  ไปจนถึ ง  “รวนๆ ”และสร้าง 
วาทกรรมใหม่ หรอืสรา้งมายาคตใิหม่กม็ ีเพราะฉะนัน้การวจิารณ์ในทีน่ี้จงึกวา้งขวางและหลากหลายมาก  ในส่วนของ
รปูแบบ  เรามกีารพยายามทีจ่ะไปชกัจงูผูท้ีอ่ยู่ในโลกความจรงิเขา้มามบีทบาทในโลกไซเบอรม์ากขึน้  หรือไม่กเ็ป็นการ
ไปสรุปความรูข้องท่านเหล่านัน้มาไวต้รงนี้ 

 นอกจากนี้ยงัมกีารเสวนาถงึขอ้จ ากดัของโลกลายลกัษณ์และโลกไซเบอร์  ซึ่งมใีนหลายลกัษณะ และบางครัง้
ขอ้จ ากดัทีก่ล่าวถงึกไ็ปเกีย่วขอ้งกบัระบบการตพีมิพ ์และระบบธุรกจิดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการลดพืน้ทีใ่นการเขยีน  จ ากดั
พืน้ทีใ่นการเขยีน  หรอืลดค่าตอบแทนในการเขยีนลง  ในขณะทีพ่ืน้ทีไ่ซเบอรต์น้ทุนต ่ามาก  ลงทุนซื้อเวบ็ไซตใ์นราคา
ทีต่ ่า  กส็ามารถทีจ่ะผลติงาน และสรา้งพืน้ทีธุ่รกจิใหก้บัปัจเจกบุคคลทีท่ างานไซเบอรไ์ด ้  

 ประเดน็ต่อไปเป็นการวเิคราะห์บทบาทของโลกไซเบอร์  ซึ่งเป็นการรวบวตัถุประสงคข์อ้ 2 และ 3 ไวด้ว้ยกนั  
ส าหรบับทบาทของการวจิารณ์โลกไซเบอร์นัน้  รูส้กึว่าบทบาทจะมาอยู่ทีอ่ านาจของปัจเจกชนมาก   แต่อกีส่วนหนึ่งที่
เรายงัไม่ไดเ้สวนากนัมากนักคอื บทบาทของทุนนิยม หรอืระบบธุรกจิที่คณุณัฐพชัญไ์ดเ้กริน่เอาไวก้ม็บีทบาทสงูมากๆ 
เช่นเดยีวกนั  วนันี้จงึเป็นการเน้นที่ปัจเจกบุคคลทีม่า “เล่น” ในโลกไซเบอร ์ ซึ่งมทีัง้การวจิารณ์  วจิารณ์ซ้อนวจิารณ์  
จงึท าใหเ้กดิกลุ่มเฉพาะขึน้มา  จากนัน้กร็่วมกนัพจิารณาในประเดน็ว่าบทบาทของโลกไซเบอรแ์ละการวจิารณ์เหล่านี้มี
ผลกระทบอย่างไรต่อสงัคมกค็งต้องเป็นเรื่องทีต่้องไปศกึษาต่อไป   แต่อย่างน้อยเรากท็ราบว่ามบีทบาทแน่นอน  สิง่
ส าคญัมากในเชงิบทบาททีก่ล่าวถงึกนัในวนัน้ีคอื เรื่องของการขดัเกลา  จงึนับไดว้่าเป็นกระบวนการทีส่รา้งการขดัเกลา
ขึน้มาเอง  ถงึแมว้่าจะลุ่มๆ ดอนๆ  ในบางครัง้คอมเมนกอ็าจจะใชไ้ดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง  แต่เท่าทีเ่สวนากนัมากด็เูหมอืนว่า  
หากเราเปิดพืน้ทีอ่ย่างใจกวา้งอย่างแทจ้รงิ  กลุ่มเลก็ๆ ทีเ่กดิขึน้จะขดัเกลากนัเอง  จะเกดิกระบวนการเกดิขึน้มาตอบ
โตก้นัเอง  จนกระทัง่เกดิการขดัเกลาตนเอง  จนกลายเป็นผลงานทีร่บัได ้ ขณะเดยีวกนักม็ผีูย้กตวัอย่างของญีปุ่่ น  ท า
ใหเ้หน็ว่ามเีรื่องในแงบ่วกเกดิขึน้  ในการปะทะสงัสรรคก์นัแมจ้ะไม่ไดรู้จ้กักนัจรงิๆ กต็าม   

 ในครัง้นี้อาจารย์ปารชิาติสรุปออกมาเป็นวงกลม 2 วง ว่าที่คอืประเด็นกว้างๆในการเสวนาในวนันี้  ซึ่ง 2 
ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ส าคญัมากที่เสวนากันในช่วงเช้า คือ 1) ข้อจ ากัด ในสงัคมนอกโลกเสมือนจรงิ ซึ่งกล่าวถึงใน
ประเด็นการใหพ้ื้นที่การวจิารณ์ในโลกจรงิ  ซึ่งในอดตีเป็นโลกของผูท้ี่มโีอกาสหรอือ านาจในเรื่องของสิง่พมิพ์  พื้นที ่ 
เป็นอ านาจในทางเศรษฐกจิ   เป็นอ านาจทางชนชัน้   เป็นอ านาจทางสงัคม  ถ้ามองในแง่ลบจะเป็นการอยู่ในโลกของ
ความกลวั  เพราะว่าจะไม่มผีูใ้ดทีจ่ะกล้าวจิารณ์อย่างตรงไปตรงมาเหมอืนอย่างในโลกไซเบอร ์  ความกลวันี้เป็นความ
กลวัทีเ่กดิจากความกลวัทีจ่ะถูกภาคทณัฑ์ทางสงัคม หรอืทางวฒันธรรม หรอืบางกรณีเป็นความกลวัการถูกภาคทณัฑ์
ทางกฎหมาย  ซึ่งในแง่นี้จะมกีารถูกคานกนัเองในเรื่องของความล่อแหลมในเรื่องของการใชน้ามแฝง  เพราะบางครัง้
การใชน้ามแฝงก่อใหเ้กดิความไม่รบัผดิชอบ  เพราะว่าเสรเีกนิไป 

 2)  คุณลกัษณะพิเศษของโลกเสมือนจรงิ ซึ่งวนันี้กล่าวถึงในแง่บวกเป็นจ านวนมาก  แม้จะมีแง่ลบเพื่อ
เตอืนสตบิา้ง  แต่กเ็ป็นการเตอืนสตทิีด่มีาก  ไม่ว่าจะเป็นการลดการผกูขาดอ านาจ  ซึง่ในสมยัก่อนมกีารผกูขาดอ านาจ
ของการวจิารณ์อยู่ในมอืของกลุ่มคนบางกลุ่ม หรอือยู่ในมอืของผูท้ี่มฐีานอ านาจทางเศรษฐกิจทีจ่ะสรา้งสื่อได ้ แต่ทุก
วนัน้ีไม่ไดม้กีารผกูขาดเบด็เสรจ็อย่างนัน้อกีต่อไปแล้ว   ถงึแมว้่าจะยงัมอียู่  เพราะยงัมบีรษิทัยกัษ์ใหญ่ทีม่อี านาจมาก
ในการผูกขาดความคดิเหน็  ซึง่ตวัอย่างของบรษิทัภาพยนตรน่์าจะชดัเจนทีสุ่ด  ทัง้นี้จะเหน็ไดว้่าคุณสมบตัขิองโลกไซ
เบอรล์ดการผกูขาดอ านาจในเรื่องของพืน้ทีใ่นการวจิารณ์  ท าใหเ้กดิการกระจายออกไปสู่มนุษยชาต ิ(popularize)  ไป
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ถงึคนทีอ่่านออก  เขยีนได ้ ถา้เขา้ถงึสื่อน้ีไดก้ส็ามารถเขา้มาร่วมได ้ ในเชงินี้อาจจะมาขดักนัในแง่คดิเรื่องการประเมนิ
คุณค่าในเชงิสุนทรยีศาสตรท์ีต่้องใชอ้งค์ความรู ้ แต่ในอกีดา้นหนึ่งกไ็ปเปิดพืน้ทีใ่หม่ คอืพืน้ทีแ่ห่งเสรภีาพไปสู่คนทุก
ชนชัน้ดว้ย  ขณะเดยีวกนักเ็กดิการขยายตวัของวฒันธรรมไพร่แขง่ขนักนักบัวฒันธรรมกระฎุมพ ี แต่กส็รา้งความกงัวล
ใจในกลุ่มผู้ที่มีความห่วงใยเรื่องคุณภาพ   โดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินคุณค่า  ท าให้กังวลใจว่าจะมีความ
ล่อแหลมในการให้ขอ้มูลที่ผดิพลาด หรอืสรา้งความเขา้ใจผดิ  หรอืสร้างมายาคติอะไรบางอย่างขึ้นมา  เกิดโลกของ
มหาชนทีม่ใีจรกัสมคัรเล่นขึน้มาเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจจะมทีัง้ดบีา้ง  ไม่ดบี้าง ปะปนกนัหมด  ขณะเดยีวกนักผ็ูกโยง
กบัพืน้ทีเ่ชงิเศรษฐกจิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ เช่น Amazon.com   หรอื long tail theory กเ็ป็นเรื่องทีช่ดัเจนอย่างหนึ่ง   

นอกจากนี้กย็งัมกีารพดูถงึ “แดนกลาง” ซึง่แดนกลางในทีน่ี้ไม่ไดจ้ าเพาะว่าจะต้องอยู่หรอืไม่อยู่ในโลกไซเบอร ์ 
แต่เป็นการพดูถงึรวมๆ ไปว่า แดนกลางทีจ่ะช่วยลดปัญหาเหล่าน้ี หรอืขอ้จ ากดั  หรอืเพื่อใหค้วามกงัวลใจลดลงไดบ้า้ง
นัน้จะอยู่ที่ใด  แดนกลางในที่นี้เกิดเนื่องจากว่าเกิด niche market ขึ้นมา  ท าให้เกิด peer checking ได้  จึงมีการ
ตรวจสอบกนัเองได ้ ขณะเดยีวกนัการตรวจสอบกนัเองเช่นนี้กจ็ะค่อยๆ สรา้งความน่าเชื่อถอืขึน้มา  ในช่วงตน้อาจจะมี
การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องนัก  แต่นานๆ เขา้  เมื่อมกีารให้ความรูก้นัเอง  มกีารสื่อกลบัไปกลบัมากอ็าจจะสรา้งความ
น่าเชื่อถือได ้ถ้าผูรู้เ้ขา้ไป “เล่น” ดว้ย ไม่ปล่อยทอดทิ้งพวกเขาไวอ้ย่างเดยีวดาย  เพราเหน็ว่าเขาไม่สรา้งอะไรทีเ่ป็น
สาระเท่าใดนัก   ความน่าเชื่อถอืจะเกดิขึน้  เมื่อการส่งต่อระหว่างลายลกัษณ์และไซเบอรเ์ป็นการร่วมมอืกนัระหว่างคน
ทุกช่วงอายุ  ทัง้หมดน้ีเป็นการสรุปการเสวนาโดยย่อ   

อาจารย์สุวรรณาเหน็ว่า  การเสวนาในวนันี้ท าใหเ้หน็ประเด็นชดัเจนขึน้ จนดูประหนึ่งว่าการวจิยันี้เสรจ็แล้ว 
แต่ในบางประเดน็เมื่อฟังแล้วอยากเตอืนว่าอย่าใหข้อ้สรุปทีเ่สวนากนัในวนัน้ีกลายเป็นขอ้จ ากดัในการวจิยั  เพราะจะมี
หลายประเด็นทีใ่กล้เคยีงกบัการทีจ่ะน าไปสู่ขอ้จ ากดัตวัเอง หรอืจ ากดัวธิทีีจ่ะมองต่างๆ   เพราะการวจิยัหลายๆ ครัง้
เป็นการวจิยัหรอืการท างานทีเ่ราอยากจะหาค าตอบ  หรอืว่าหาอะไรบางอย่างทีเ่รายงัไม่ไดรู้ ้ ถา้เราไปรูต้ัง้แต่เริม่ตน้ว่า
จะเป็นอย่างไร  เสน่ห์หรอืรสชาตขิองการวจิยักจ็ะหายไป  จงึอาจจะไม่เหมอืนกบัการทีเ่ราดรูามเกยีรต ิ ทีค่นไทยยงัดู
รามเกยีรตอิยู่ไดเ้รื่อยๆ ในสภาพ  ลกัษณะ  ในคุณสมบตั ิ รปูสมบตัติ่างๆ กนั  ทัง้ๆทีทุ่กคนกร็ูว้่าอะไรเป็นอะไร  การ
ปรุงระหว่างทางตรงนัน้  หรอืคนที่ดูร่วมกับเราก็ท าให้รสชาติตรงนี้เกิดขึ้นได้มาก  ความต่างกนัก็ไม่ ได้แปลว่าจะมี
คุณภาพเพิม่ขึน้  หรอืลดลงเสมอไป  แต่มลีกัษณะต่างๆ ไดห้ลายอย่าง เพราฉะนัน้กอ็ยากจะใหก้ารวจิยัเป็นการอยากรู้
อะไรบางอย่างร่วมกนั และก าลงัด าเนินอยู่อย่างมชีวีติชวีา  เพราะกลวัว่าเราจะไปจ ากดัตวัเอง จนท าใหส้ญูเสยีโอกาสที่
จะพบอะไรแปลกๆ  ทีเ่รานึกไม่ถึง  อย่างทีว่นัน้ีเรากไ็ดรู้อ้ะไรแปลกๆ ตัง้หลายอย่าง  คนรุ่นใหม่กอ็าจรูอ้ะไรแปลกๆที่
คนรุ่นเก่าอาจมองว่าไม่แปลก  ซึ่งสิง่เหล่านี้คอืความชวนใจอย่างหนึ่งของการท างานร่วมกนัอย่างนี้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เมื่อมคีนจ านวนมาก  กอ็ยากใหต้รงนี้อยู่ดว้ย  และเกรงว่าเมื่อรู้กรอบหรอืแนวทางทีจ่ะตอบชดัเจนเกนิไปกอ็าจจะไม่
มโีอกาสทีจ่ะไดร้บัรูอ้ะไรอย่างนี้  

อาจารน์เจตนากล่าวว่า ค าว่า “แดนกลาง” นัน้ น ามาจากคุณอรพินท์  ค าสอน  เพราะว่าการท าวิจยัใน
โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้า้นสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ภาค 2”ซึ่งท า
วจิยัเกี่ยวกบัวรรณกรรมออนไลน์  ทัง้เรื่องการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์ ชีใ้หเ้หน็ว่าคนทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดคอื
คนทีม่พีืน้ของวรรณกรรมทีเ่ป็นคนทีอ่่านหนังสอืในระบบลายลกัษณ์เดมิ  เมื่อปรบัตวัเขา้มาอยู่ในโลกออนไลน์  จงึมอง
ในทางบวกว่าการสมานสองวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนัคอืความแขง็แกร่ง  มากกว่าทีจ่ะเป็นวภิาษวธิใีนเชงิอ านาจ  ในเชงิ
คตนิิยม และในทางการเมอืง  นัน่คอืตวัอย่างทีม่าจากวรรณกรรม  ทัง้นี้เหน็ว่าขอ้สรุปทีไ่ดใ้นครัง้นี้ยงัไม่ใช่ฉบบัสุดทา้ย 
อาจจะต้องไปเกลาอกีมาก  เพราะค าว่าไพร่กบัค าว่ากระฎุมพคีอืความเขา้ใจผดิของอาจารย์นิธ ิ เอียวศรวีงศ์  ที่ไม่
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เขา้ใจว่าชนชัน้กลางในเมอืงไทย  กบัชนชัน้กลางในตะวนัตกคนละเรื่องกนั  และค าว่า bourgeoisie ทีม่าจากตะวนัตก
พอเอามาทาบกบัสงัคมไทยแลว้  ทาบไม่ได ้ อาจารยเ์จตนาชีแ้จงว่าไดเ้ขยีนอธบิายในประเดน็นี้ไวห้ลายครัง้แลว้  และ
หากต้องการเขา้ใจในประเด็นนี้ดขี ึ้นต้องกลบัไปย้อนดูตัง้แต่มธัยสมยั (Middle Ages) ว่าชนชัน้กลางก่อตวัขึ้นมาได้
อย่างไร  จนเขามวีฒันธรรมของเขาเอง  และเขาแขง่แกร่งจนกระทัง่พระจกัรพรรดติ้องมาขอยมืเงนิเขา  เพราะหน้าที่
ของพระจักรพรรดิมีอย่างเดียวคือ การท าสงคราม อาจารย์เจตนาเห็นว่าศัพท์ที่ทางสังคมศาสตร์น าเข้ามาใช้ใน
เมอืงไทยเป็นการน าเขา้มาใชโ้ดยไม่ดูรากตะวนัตก  จงึตอ้งระวงัในการใชค้ าเหล่านี้  และเหน็ดว้ยในประเดน็ทีอ่าจารย์
สุวรรณาเตอืนไว ้  

คุณณั ฐพัชญ์กล่าวว่าจากที่ ฟั งสรุปนั ้นท าให้นึกถึงเว็บ ไซต์ภาพยนตร์ที่ ดังมากที่ อ เมริกา คือ 
rottentomatos.com ซึง่จุดทีน่่าสนใจซึง่เป็นหวัใจของเวบ็แห่งนี้คอื  เขาแบ่งนักวจิารณ์เป็น 2 กลุ่ม   คอืกลุ่มทีเ่ป็นครมี 
(cream) กบักลุ่มที่เป็นประชาชนทัว่ไป (people) กลุ่มครมี คอืนักวจิารณ์จรงิๆ ที่น ามาวจิารณ์และตดัสนิเกรดซึ่งนัก
วจิารณ์เหล่านี้จะไปเขยีนงานวจิารณ์ในเว็บไซต์ของตนเอง  แล้วจะเชื่อมงานวจิารณ์ของทุกคนมาที่เว็บไซต์แห่งนี้  
ขณะเดียวกนันักวจิารณ์กลุ่มนี้ก็จะให้คะแนนภาพยนตร์  ซึ่งคะแนนจะมีบวกและลบ  คอืชอบหรอืไม่ชอบง่ายๆ ซึ่ง
เรยีกว่า cream score  เช่น fresh หมายถงึว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ด ีควรจะไปด ู หรอืถ้าเป็น rotten คอืภาพยนตร์เรื่องนี้
แย่ ไม่ควรไปดู  แต่สิง่ที่น่าสนใจมากคอื ภาพยนตร์หลายเรื่องมากที่ cream score กบั popular score สวนทางกัน
อย่างชดัเจน แต่สิง่ที่คุณณัฐพชัญ์ไม่ทราบกคื็อ  บทวิจารณ์ของ cream critic กบั people critic เป็นการประชดั
กนัระหว่างคนธรรมดากบันักวิจารณ์  โดยคนธรรมดาก็จะเขียนบทวิจารณ์มาประชันกับนักวิจารณ์ โดย
อธิบายให้เห็นว่าเขาคิดว่าภาพยนตรเ์ร่ืองน้ีมีข้อดีอย่างไร  หรอืคนธรรมดาใหบ้วกเพราะคดิอย่างนี้  ซึ่งต่างจาก
นักวจิารณ์ที่ให้ลบ ก็เพราะนักวจิารณ์คดิอย่างนี้  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาพยนตร์เรื่อง Twilight ที่นักวจิารณ์อเมรกิา
วจิารณ์แบบ “สบั”  ไม่เหลอืชิน้ด ี ในขณะทีค่วามเหน็ของคนทัว่ไปชื่นชอบกว่า 80%  และเมื่อไปอ่านบทวจิารณ์จากทัง้
สองกลุ่มกพ็บว่า ทัง้สองกลุ่มต่างกม็กีารประเมนิคุณค่าเหมอืนกนั  จนท าใหรู้ส้กึว่าเวบ็ไซตแ์ห่งนี้มวีฒันธรรมบางอย่าง
ทีเ่ป็นการเผชญิหน้ากนัระหว่างคนทีป่ระเมนิคุณค่าอยู่คนละมาตรฐาน  แต่อยู่บนกฎเกณฑ์เดยีวกนั  เพราะว่าเจา้ของ
เวบ็ไซตต์ัง้กฎไวร้่วมกนัว่าแต่ละคนใหค้ะแนนไดแ้ค่คนละ 1 แตม้  บวก หรอื ลบ เท่านัน้เอง  

อาจารยป์ารชิาตกิล่าวว่าผูเ้ขา้ร่วมเสวนาท่านใดมปีระเดน็ทีจ่ะแนะน าผูว้จิยักส็ามารถส่งมาใหไ้ดท้างอเีมลข์อง
โครงการฯ และขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกทา่นทีม่าร่วมเสวนาในครัง้นี้  เพราะการเสวนาในวนัน้ีช่วยใหโ้ครงการไดร้บั
ความคดิทีเ่ป็นประโยชน์จ านวนมาก   สุดท้ายกค็าดหวงัว่าหากโครงการเชญิประชุมในครัง้ต่อไป   ทุกท่านกจ็ะยนิดี
เขา้ร่วมอกี 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นางสาวอรพนิท ์ ค าสอน 

นายจกัรนาท  นาคทอง 

ผูถ้อดเทปการประชุม 

----------------------------- 
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ภาคผนวก 3 
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เสวนา New Media รปูแบบใหม่ของการส่ือสาร 

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

ห้องประชุม 307 ศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร 

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

โครงการวจิยัการวิจารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ ในช่วง 18 
เดอืนทีผ่่านมาผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัการวจิารณ์ศลิปะ 5 สาขา คอื ทศันศลิป์ สงัคตีศลิป์ วรรณศลิป์ 
ศลิปะการแสดงและภาพยนตร์ทัง้ในส่วนลายลกัษณ์และโลกเสมอืนจรงิหรอืไซเบอร์ และในการด า เนินการวจิยัอกี 18 
เดอืนขา้งหน้า ผูว้จิยัตอ้งใชส้ื่อออนไลน์ หรอืทีใ่นปัจจุบนัใชค้ าว่า New Media เป็นพืน้ทีใ่นการท าวจิยัการวจิารณ์ศลิปะ
บนโลกไซเบอร์ และศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงจากการทีโ่ลกลายลกัษณ์เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกออนไลน์ การทีจ่ะ
ผูว้จิยัจะเขา้ไปสู่การวจิยับนโลกออนไลน์ตอ้งมคีวามเขา้ใจโลกออนไลน์ในมมุมอง มติ ิทีก่วา้งขวางขึน้ แมว้่าผูว้จิยัจะใช้
สื่อออนไลน์ในชวีติประจ าวนั แต่ความเขา้ใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสื่อออนไลน์ การใชส้ื่อออนไลน์ใหเ้กดิศกัยภาพและถูกต้อง
โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ดงันัน้โครงการฯ จงึจดัใหม้กีารเสวนาเรื่องนี้ขึน้มา โดยการเชญิผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี
สื่อสารออนไลน์ นักกฎหมายที่สนใจเรื่องสิทธิในการใช้สื่อออนไลน์ ผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ในการในการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ สาระต่างๆ โดยที่การเสวนาแบ่งออกเป็นสองช่วงคือในช่วงเช้าและบ่าย ช่วงเช้าจะเป็นเรื่องที่เกี่ย วขอ้งกับ
เทคโนโลยอีอนไลน์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ส่วนในช่วงบ่ายเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูป้ระสบการณ์ในการใชส้ื่อ New 
Media  

ช่วงเช้า 

ในปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเราเพิ่มขึ้น จากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตท าใหม้คีนจ านวนมากสามารถเขา้ถงึโลกออนไลน์ไดม้ากกว่าเดมิ และเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตได้
เข้ามาตอบสนองความต้องการในด้านการหาขอ้มูล ข่าวสาร การศกึษา บนัเทิง การติดต่อสื่อสาร การแสดงความ
คดิเหน็ การประกอบธุรกจิ ในปัจจุบนัประเทศไทยมผีูท้ีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นจ านวนมากและมแีนวโน้มว่าจะเพิม่ขึน้ทุกๆ 
ปี ดงันัน้การท าความเขา้ใจการใช้อินเทอร์เน็ตออนไลน์จงึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผู้ใช้เป็นอย่างยิง่ วทิยากรสองท่านที่
โครงการฯ เชญิมาให้ความรู้สองท่านแรกในช่วงเช้า อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพนัธ์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คุณวโรรส โรจนะ เวบ็มาสเตอรแ์ละผูก้่อตัง้เวบ็ไซตเ์ดก็ดี 

 

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัออนไลน์ New Media  

 วทิยากรทีโ่ครงการเชญิมาร่วมเสวนาช่วงเชา้สองท่าน แมว้่าจะมคีวามสนใจเรื่องสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ที่
เหมอืนกนัแต่มมีุมมอง ประสบการณ์ทางสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ที่แตกต่างกนัโดยที่คุณวโรรส โรจนะ webmaster 
และผูร้่วมก่อตัง้เวบ็ไซตเ์ดก็ดดีอทคอมเมือ่ 13 ปีทีแ่ลว้ ปัจจุบนัเวบ็ไซตเ์ดก็ดดีอทคอมมผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารมากเป็นอนัดบัสี่
ของประเทศไทย อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพนัธ ์นักวชิาการดา้นกฎหมายทีส่นใจในเรื่องสทิธมินุษยชน ศกึษาในเรื่อง
การใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อการแสดงออกและการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของประชาชน การละเมดิสทิธขิองประชาชนในการ
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แสดงอออกและรบัรูข้อ้มูลข่าวสารในสื่ออนิเทอร์เน็ตออนไลน์จากรฐั และกลุ่มทุน ซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่อาจารย์จะไป
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกทีต่่างประเทศดว้ย 

ส่ือออนไลน์ New Media  

 คุณวโรรสมองว่าอนิเทอร์เน็ตเป็นสื่อเช่นเดยีวกบัสื่อเดมิ โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอื และจะเป็นสื่อที่มอี านาจที่
เขา้ถงึคนไดใ้นจ านวนทีม่าก อนิเทอร์เน็ตแบ่งออกเป็นสามยุคคอื 1.0 คอืเจา้ของเวบ็ไซต์เป็นผูส้รา้งเนื้อหา (content) 
เพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไปยงัผู้เข้าชมเว็บไซต์ และยงัสามารถมีติดต่อปฏิสมัพนัธ์ในเว็บบอร์ด ยุค 2.0 ผู้ที่ใช้
อนิเทอร์เน็ตเขา้มามส่ีวนร่วมกบัเจ้าของเว็บไซต์ในการสร้างเนื้อหา (User Contributed Contents) เน้ือหาจงึเพิม่ขึ้น
หลากหลายอย่างมากมายมหาศาล กรณีเวบ็ไซต์เดก็ดมีส่ีวนทีเ่วบ็ไซต์เป็นผูส้รา้งบทความ 5000 เรื่อง แต่หากผูใ้ชเ้ขา้
มาสร้างเนื้อหาโดยเฉพาะหน้านิยายมีเนื้อหาหลายแสนเรื่อง ยุค 3.0 ยุคปัจจุบันมีการสร้างระบบที่เปิดให้มีการ
เชื่อมโยงขอ้มลูทีม่รีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัได ้ซึง่เป็นการรองรบัความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูใ้ช้ 

อาจารย์ทศพลมองทิศทางอินเทอร์เน็ตในมุมมองนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนว่า การที่รฐัมองการพัฒนา
อนิเทอร์เน็ตมคีวามเสีย่งต่อความมัน่คงของรฐั จงึตอ้งออกกฎหมายมาเพื่อควบคุมการใชค้อมพวิเตอร์และอนิเทอรเ์น็ต 
พรบ. ว่าด้วยการกระท าผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 มเีจตนารมณ์ในการออกกฎหมายเพื่อป้องกนัการแฮก
เกอร์ขอ้มูล ปล่อยไวรสั ขโมยขอ้มลู การสรา้งความเสยีหายใหก้ับขอ้มูลและระบบคอมพวิเตอร์ รวมถงึการด าเนินการ
ตรวจสอบ สืบค้นหลักฐานที่แตกต่างจากการด าเนินคดีอื่นๆ ที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ทางเทคนิควิธีการ
โดยเฉพาะในการสบืคน้หาหลกัฐาน โครงสรา้งของ พรบ.ฉบบันี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นฐานความผดิและ
โทษ ส่วนทีส่องคอืการก าหนดอ านาจหน้าทีข่องเจา้พนักงาน และผูใ้หบ้รกิาร  

 

- ฐานความผดิตามพรบ. ฉบบันี้แยกเป็นสองส่วน 
1) การกระท าผดิต่อขอ้มูลและระบบคอมพวิเตอร์ คอื การแฮกเกอร์ ปล่อยไวรสั ดกัจบัขอ้มูล ท าลาย

ขอ้มลู หรอืระบบคอมพวิเตอร ์ 
2) การกระท าผดิทีเ่กดิจากการสรา้งเนื้อหา (contents) ทีผ่ดิกฎหมาย 

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

แมว้่า พรบ.ว่าด้วยการกระท าผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 จะเป็นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้คอมพวิเตอร์
อินเทอร์เน็ตโดยตรง แต่หากการกระท าผิดที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นการกระท าผดิกฎหมายอื่น 
อาญา เพ่ง พระราชบญัญตัฉิบบัอื่นๆ กถ็อืว่าเป็นความผดิตามฐานความผดิของกฎหมายนัน้ๆดว้ย  

ความชดัเจนของกฎหมายและการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีรฐั 

 อาจารย์ทศพล กล่าวว่า พรบ.ว่าด้วยการกระท าผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ออกมาเพื่อแบ่งเสน้การกระท าผดิ 
และก าหนดอ านาจ บทบาทเจา้หน้าทีร่ฐัทีช่ดัเจน แต่ในมุมมองนักวชิาการดา้นกฎหมายสทิธมินุษยชน การใชก้ฎหมาย
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ฉบบันี้ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกกฎหมาย เนื่องจากสถิติคดทีี่เกี่ยวขอ้งการกระท าผดิที่เกี่ยวขอ้งกบั
คอมพวิเตอรแ์ละการใชอ้นิเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่เป็นคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ และมองว่ารฐัใชก้ฎหมายนี้
ในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์
อินเทอร์เน็ต เนื่องมาจากกฎหมายฉบับนี้เขยีนเพื่อเชื่อมโยงไปยงักฎหมายอื่นๆ ด้วย หากเป็นการกระท าผิดใน
กฎหมายอาญาให้ใช้กฎหมายอาญาในการด าเนินคดี หากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมัน่คงก็ต้องใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คง สิง่นี้ท าให้เกิดความไม่ชดัเจนว่าจะใช้กฎหมายใดเป็นหลกัในการพจิารณาความผดิ และที่
ส าคญัการด าเนินการของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจเลอืกทีจ่ะใชก้ฎหมายทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นไปตามความตอ้งการของรฐั
อนัเนื่องมาจากความไม่ชดัเจนในขอ้กฎหมาย และทีส่ าคญัการปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจตามที ่พรบ.ก าหนดไวย้งั
ไม่มีแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แต่ละ
หน่วยงานใชแ้นวทางของตนเองในการควบคุมการใชก้ฎหมาย ดงันัน้ความไม่เจนของกฎหมายและขอบเขตอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ ความไม่ชัดเจนนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร  

 ความไม่ชดัเจนของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอร์เน็ตนี้ยงัส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิ คุณ
วโรรสแสดงความเหน็ว่า สื่อทุกสื่อรวมถงึสื่อออนไลน์อนิเทอร์เน็ตต้องมกีารควบคุมอย่างเหมาะสม สมาคมผูดู้แลเวบ็
ไทยทีต่นเองเป็นกรรมการอยู่มคีวามเหน็ว่า พรบ. ว่าดว้ยการกระท าผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอรใ์นปัจจุบนัยงัไม่มคีวาม
ชดัเจน ซึง่ผูด้ าเนินธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตตอ้งการความชดัเจนในขอ้กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมทีเ่หมาะสม
ในกรณีปัญหาทีปั่จจุบนัเจา้ของเวบ็ไซตจ์ะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบร่วมหากเกดิการโพสตเ์นื้อหาทีผ่ดิกฎหมาย หรอืการที่
เจ้าของเว็บไซต์สามารถระงบัการกระท าผดิได้ในเวลาทีเ่หมาะสม และยงัมขีอ้เรยีกรอ้งในการด าเนินการทางคดทีี่ให้
เจา้ของเว็บไซต์สามารถด าเนินธุรกิจได้ในขณะที่ถูกด าเนินคด ี(เนื่องจากเมื่อถูกด าเนินคดเีจ้าของเว็บไซต์จะถูกยดึ 
URL ดว้ย) และจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของภาครฐัทีย่งัไม่มคีวามชดัเจนซึ่งจะเป็นปัญหาให้กบัผูป้ระกอบการธุรกจิ
ในการการตดัสนิใจลงทุนหรอืท าการใดๆ   

อาจารยท์ศพลใหค้วามเหน็ในกรณีทีเ่วบ็มาสเตอร์มหีน้าทีเ่หมอืนกบับรรณาธกิารหนังสอื ซึ่งในกฎหมายทีว่่า
ดว้ยการพมิพ ์บรรณาธกิารไม่ต้องมส่ีวนรบัผดิชอบต่อเน้ือหาในหนังสอื ซึ่งแตกต่างจากเวบ็มาสเตอร์ทีต่้องรบัผิดชอบ
ร่วมด้วยหากเกิดการกระท าผดิกฎหมายบนเวบ็ไซต์ที่ดูแล การท าใหเ้กดิความชดัเจนของกฎหมายและการบงัคบัใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตคือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยที่เกี่ยวข้อง และแต่ละ
หน่วยงานตคีวามกฎหมายไปในแนวทางทีต่นเองรบัผดิชอบ ซึ่งท าใหแ้นวทางการปฏบิตัไิม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
การแก้ปัญหาดงักล่าวจงึควรให้ผูท้ี่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งทัง้ผู้ใช ้ผูใ้ห้บรกิารเขา้มามส่ีวนร่วมในการก าหนดแนวทางในการ
ตคีวามทางกฎหมายการการบงัคบัใชก้ฎหมาย หากปล่อยใหร้ฐัเป็นผูก้ าหนดเอง รฐัย่อมทีจ่ะมแีนวโน้มใหค้วามส าคญั
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คง ความสงบสุขและศลีธรรมมากกว่าทีจ่ะใหค้วามส าคญักบัผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย
จากการกระท าผดิทางคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอร์เน็ต ดงัจะเหน็ว่าหากเกดิความเสยีหายกบัประชาชนจากการกระท าผดิ
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตรฐัจะให้ผู้เสียหายเป็นผู้ด าเนินคดีเอง โดยใช้กฎหมายที่มีอยู่เป็นช่องทางในการ
ฟ้องรอ้งด าเนินคด ีซึ่งการด าเนินคดคีวามเองนัน้เป็นเรื่องที่ยากล าบากต้องใชเ้วลาและมขี ัน้ตอนในด าเนินการที่ม าก 
และเจ้าหน้าที่รฐัที่ดูแลรบัผดิชอบยงัขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรอืมีแนวทางที่จะรกัษาผลประโยชน์ของรฐั
มากกว่าฝ่ายประชาชน  
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 คุณวโรรสในกรณีการเขา้ไปมส่ีวนร่วมนัน้ ในการร่างกฎหมายนัน้ทางสมาคมส่งตวัแทนเขา้ร่วมแสดงความ
คดิเห็น แต่เมื่อกฎหมายออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่ทางสมาคมตัง้ไว้ และมองว่ากฎหมายแม้จะออกมาให้ครอบคลุม
อย่างไร แต่หากการบงัคบัใช้กฎหมายที่ยงัไม่มแีนวทางที่แน่นอนนัน้เป็นปัญหาที่ส าคญั ซึ่งในทางปฏิบตัินัน้แต่ละ
เวบ็ไซต์หารูปแบบในการดูแลและจดัระบบภายในของตนเองซึ่งจะใช้เกณฑ์ใดเป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กบันโยบายของ
เวบ็ไซตน์ัน้ๆ  

กรณีการละเมิดลิขสิทธ์ิบนออนไลน์ 

 อาจารย์ทศพลกล่าวว่า ในกรณีการละเมดิลขิสทิธิ ์กฎหมายเปิดให้ฟ้องรอ้งเองได้ และมเีจ้าหน้าที่ที่ดูแลใน
เรื่องนี้ มศีาลทรพัย์สนิทางปัญญาซึ่งเป็นศาลเฉพาะ และกฎหมายเอื้อทีจ่ะใหผู้ถู้กละเมดิฟ้องรอ้งได ้ในส่วนทางการจะ
มส่ีวนทีป้่องกนัการกระท าละเมดิลขิสทิธิท์ ัง้การบลอ็กเวบ็ไซต์ทีม่กีารบทิทอรเ์รนท ์และมบีรษิทักฎหมายทีด่แูลในเรื่อง
ลขิสทิธิโ์ดยเฉพาะ การละเมดิลขิสทิธิใ์นอนิเทอร์เน็ตไม่ค่อยมปัีญหาเท่าไหร่ เนื่องจากมหีลกัฐานชดัเจนทัง้ขอ้มูล วนั
เวลา ผูท้ีเ่ขา้มาชม และพรบ. เองออกแบบมาเพื่อใหเ้จา้ของสทิธิส์ามารถฟ้องไดเ้อง 

กรณีความเป็นส่วนตวัและสาธารณะบนพื้นท่ีอินเทอรเ์น็ต 

 อาจารยท์ศพลอธบิายถงึความเป็นสาธารณะบนพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตว่า การสรา้งขอ้มลูต่างๆ ทีผ่ดิกฎหมายแล้ว
มกีารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นที่มกีารตีความตัง้แต่การใช้อินเทอร์เน็ตในยุค 1.0 ที่ยงัสื่อสารโดยการส่ง
อเีมล การกระท าความผดินัน้ใช้หลกักฎหมายอาญาในการพจิารณาว่าผู้ที่จะกระท าความผดินัน้ต้องกระท า/หรอืไม่
กระท าใดๆ นัน้ต้องมีเจตนา เจตนาแบ่งออกเป็นสองลกัษณะคือเจตนาว่ากระท า/ไม่กระท า จะเกิดผลร้าย ความ
เสยีหายและเป็นผลอย่างที่เจตนา ดงันัน้การทีผู่ไ้ดร้บัอเีมลซึ่งเป็นอเีมลทีม่ขีอ้มลูทีผ่ดิกฎหมายแล้วเปิดอ่านถอืว่าไม่มี
ความผดิ แต่หากส่งต่ออเีมลทีต่นเองรูว้่ามขีอ้มลูผดิกฎหมายใหก้บัผูอ้ื่นถอืว่าเป็นการกระท าผดิกฎหมาย ในปัจจุบนัทีม่ี
การใชโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์ในการตดิต่อส่งขอ้มูลต่างๆ การแยกพืน้ทีส่าธารณะกบัส่วนตวัเป็นประเดน็ทีม่คีวามส าคญั ใน
กรณีการใชเ้ฟซบุ๊ก หน้าแรกของเฟซบุ๊กเป็นพืน้ทีส่าธารณะ เน่ืองจากเป็นหน้าทีม่ผีูอ้ื่นทีเ่ป็นเพื่อนสามารถเหน็ขอ้มูล
ต่างๆได ้ การกระท าผดิทีเ่กดิขึ้นบนหน้าแรกของเฟซบุ๊กเจา้ของเฟซบุ๊กต้องเป็นผู้รบัผดิชอบ ส่วนในการแสดงความ
คดิเหน็ทีเ่กดิขึน้ในประเดน็ต่างๆ นัน้เจา้ของเฟซบุ๊กไม่ตอ้งรบัผดิชอบแต่เป็นความรบัผดิชอบของผูแ้สดงความคดิเหน็ 
แต่สิง่ทีเ่ป็นประเดน็คอืการกดไลคใ์นหวัขอ้ทีผ่ดิกฎหมายนัน้มคีวามผดิร่วมดว้ย เนื่องจากแสดงเจตนาว่าเหน็ดว้ยในสิง่
นัน้  

การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต นิวมีเดียในปัจจบุนั 

 คุณวโรรส มองว่านิวมเีดยีเป็นสื่อเช่นเดยีวกบัสื่อเก่า แต่หากนิวมเีดยีมคีวามรวดเรว็กว่าสื่อเก่าและจะเขา้มามี
บทบาทเพิม่มากขึน้เนื่องจากปัจจุบนัมผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 20 ลา้นคน ซึง่ในอนาคตจะมผีูใ้ชเ้พิม่ขึน้ 20-40 
ลา้นคน ซึง่ และนอกจากนี้พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตย่อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิดว้ย 

อาจารย์ทศพลมองว่าการการใชอ้นิเทอร์เน็ต นิวมเีดยีเป็นสื่อทีจ่ะท าใหเ้รื่องที่เคยเป็นเรื่องภายในกลุ่มคนที่
รบัรูเ้พยีงไม่กีค่นใหเ้ป็นทีร่บัรูข้องผูอ้ื่นๆ ดว้ย จากประสบการณ์ในการท าวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุนขา้มชาต ิFair Contact  
Free Farming ปลดแอกจากพันธนาการ Contact Farming ให้ข้อมูลในอีกด้านของ Contact Farming ที่ไม่ใช่ด้าน
ความมัน่คงทางด้านอาหาร การเกษตร รายได ้เมื่อตนเองได้ท าวจิยัพบว่าเกษตรกรไม่ไดม้รีายได้ดตีามที่ไดก้ล่าวไว ้
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ซึง่การทีจ่ะน าเสนอผลวจิยัในสื่อเก่า การทีจ่ะลงพมิพเ์ป็นเรื่องทีย่ากมาก และเมื่อมสีื่อใหม่เขา้มาท าใหต้นเองไดเ้สนอ
งานวจิยัของตนเองออกสู่สาธารณะ ประเดน็ทีจ่รงิจงัเช่นนี้มผีูเ้ขา้มาอ่านเป็นรอ้ยคนต่อสปัดาหเ์ป็นสิง่ทีต่นเองดใีจ และ
ยงัมนีักศกึษาน าไปเป็นขอ้มูลในการท ารายงานและวทิยานิพนธ์  อาจารย์ทศพลเหน็ดว้ยทีจ่ะใหม้กีารประกนัสทิธขิอง
ประชาชนทุกคนทีจ่ะเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตอย่างน้อยคนละ 1 เมก็กะไบทเ์ป็นอย่างต ่า  

เปรียบเทียบระหว่างส่ือเก่าและนิวมีเดีย 

 คุณวโรรสมองว่านิวมเีดยีกบัสื่อเก่าว่าเป็นมเีดยีเหมอืนกนั นิวมเีดยีอาจจะเปรยีบเหมอืนรถยนต์แต่สื่อเก่านัน้
เหมอืนกบัรถจกัรยาน ซึง่หากขบัขีไ่ม่ดรีถยนต์จะเกดิความเสยีหายไดม้ากกว่า แต่ในอนาคตนิวมเีดยีจะเขา้มาบทบาท
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยังไม่สามารถระบุว่าจะดีหรือไม่ดี อัตราผู้ที่ใช้นิวมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จากปัจจุบันที่มีผู้ใช้
อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 20 ล้านคน ต่อไปในอนาคตจะมผีู้เขา้ใช ้30-40 ล้านคน รวมถึงพฤติกรรมการเขา้ถงึนิว
มเีดยีทีต่อ้งเปลีย่นจากเดมิทีเ่ขา้ใชว้นัละไม่กี่ครัง้เป็นวนัละหลายครัง้ การใชเ้วลาบนออนไลน์เพิม่ขึน้ และจากเดมิทีใ่ช้
ออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพวิเตอร ์มาเป็นการใชผ้่านมอืถอื อุปกรณ์ไรส้ายต่างๆ ในประโยชน์ในด้านการตดิต่อสื่อสาร 
การเกบ็รกัษางานวรรณกรรม การเกดิขึน้ของงานวรรณกรรมบนโลกออนไลน์ การสบืคน้ขอ้มูลทีเ่ปลีย่นไป สิง่นี้เป็นสิง่
ทีป่ระจกัษ์ในปัจจุบนั เมื่อก่อนการคน้ควา้ขอ้มูลต้องคน้ใน Index Card บตัรแสดงดชันี ในหอ้งสมุด ในช่วงต้นทีม่กีาร
ใชอ้นิเทอร์เน็ตในการสบืคน้ขอ้มูลใชก้ารสบืคน้จาก Yahoo ในการหาหวัขอ้ต่างๆ ปัจจุบนัการคน้หาเพยีงแค่ปลายนิ้ว
โดยการคน้จาก Google หรอืความพยายามสบืคน้จากสถานที ่รปูภาพ ซึ่งปัจจุบนัทุกคนถูกปลูกฝังมาว่าอยากไดอ้ะไร
ต้องได้ทนัท ีซึ่งอาจท าให้พฤติกรรมของคนในปัจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่มคีวามอดทนได้เหมอืนเมื่อก่อน ซึ่งท าให้
พฤติกรรมการใช้สื่อเปลี่ยนไป แต่หากใช้ในทางไม่ดจีะมโีทษที่รุนแรงกว่าสื่อเดมิ แต่สิง่ที่จะท าให้การใช้นิวมเีดยี มี
ทศิทางทีแ่น่นอนตอ้งมกีรอบ กฎหมายเขา้มาเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและเร่งด่วนมาก 

 อาจารยท์ศพลมองในมุมทีก่ลบักนัว่า เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตเป็นสื่อทีจ่ะท าใหเ้รื่องทีเ่คยเป็นเรื่องภายในกลุ่ม
คนทีร่บัรูเ้พยีงไม่กี่คนไดเ้ผยแพร่เป็นทีร่บัรูข้องคนอื่นๆ ดว้ย และในบางเรื่องมผีูท้ี่สนใจเขา้มาอ่าน จากประสบการณ์
ของตนเองในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนข้ามชาติ Fair Contact Farming ปลดแอกจากพันธนาการ Contact 
Farming ใหข้อ้มูลในอกีดา้นของ Contact Farming ทีไ่ม่ใช่ดา้นความมัน่คงทางดา้นอาหาร การเกษตร รายได ้เมื่อไป
ท าวจิยัพบว่าเกษตรกรไม่ไดม้รีายไดด้ตีามทีไ่ดก้ล่าวไว ้ซึ่งการทีจ่ะน าเสนอผลวจิยัในสื่อเก่า การทีจ่ะลงพมิพเ์ป็นเรื่อง
ทีย่ากมาก และเมื่อมสีื่อใหม่เขา้มาท าใหต้นเองไดเ้สนองานวจิยัของตนเองออกสู่สาธารณะ แมว้่าจะมผีูก้ดไลค์เพยีงสี่
รอ้ยกว่าคน แต่ในแต่ละสปัดาหม์ผีูเ้ขา้มาอ่านเป็นรอ้ยคน ซึง่ประเดน็ทีจ่รงิจงัเช่นน้ีมผีูเ้ขา้มาอ่านเป็นรอ้ยคนต่อสปัดาห์
เป็นสิง่ทีต่นเองดใีจ และยงัมนีักศกึษาน าไปเป็นขอ้มลูในการท าวทิยานิพนธ ์ 

การน าเสนอความรู้ผ่านส่ือออนไลน์ 

 อาจารยท์ศพลมองว่า งานของโครงการวจิยัฯ เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุนทรยีะ รสนิยม 
แม้ผู้ที่เข้ามาอาจจะไม่ได้สนใจในบทความต่างๆ ข้อมูลความรู้ แต่การที่เข้ามากดไลค์จะท าให้ภาพลกัษณ์ของผู้ที่
กดไลค์ได้ โดยธรรมชาติของผูท้ี่ใช้อนิเทอร์เน็ตนัน้ไม่ชอบอ่านขอ้ความยาวๆ ดงันัน้ขอ้มูลที่ยาวๆ จงึต้องมกีารย่อย
เสยีก่อน และหากเป็นค าคมที่สามารถน าไปโพสต์ต่อๆ กนัได ้จะสามารถแพร่หลายไปไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ่งขอ้มูลของ
โครงการมมีาก และละเอยีดจงึตอ้งคดัสรรเพื่อการเผยแพร่อย่างเหมาะสม 
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 คุณวโรรสแสดงความเห็นว่า ปัจจยัที่จะท าให้ประสบความส าเรจ็ในการน าเสนอความรู้นัน้ นอกจากเน้ือหา 
และสื่อทีน่ าเสนอแลว้ สภาพของสงัคมในช่วงเวลานัน้เป็นสิง่ทีส่ าคญั สิง่ทีเ่ราน าเสนอสามารถทีจ่ะเชื่อมต่อกบัสิง่ทีผู่ค้น
สนใจในขณะนัน้ และจะช่องทางทีส่ามารถแบ่งบนัไปไดอ้กีมากมาย ในกรณีเรื่องทีเ่ลวรา้ยต่อสงัคม จะท าใหผู้ค้นทีรู่ส้กึ
ร่วมและจะน าไปเผยแพร่ต่อๆกนั ซึ่งกระแสทีส่นใจในปีที่ผ่านมาคอื Kony 2012 หนังสัน้ทีเ่กี่ยวกบันาย Joseph Kony 
อาชญากรชาวอูกานดา ทีม่แีนวคดิในการใชเ้ดก็เป็นเครื่องมอืในการต่อสูท้ าสงคราม ซึ่งท าใหเ้ล่าดาราฮอลวีูด รวมทัง้
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงทางสงัคมเขา้ร่วมรณรงค์หยุดการกระท าความรุนแรงและใชเ้ดก็เป็นเครื่องมอืในการท าสงครามใน
แอฟรกิา การน าเสนอหนังสัน้เรื่องนี่ผ่านเครอืข่ายสงัคมเป็นเรื่องทีก่ระทบต่อจติใจของผูท้ีช่ม ท าใหค้นทีไ่ดร้บัรูอ้ยากมี
ส่วนร่วมในการยบัยัง้ในเหตุการณ์นัน้ โดยเชื่อว่าทุกคนแมจ้ะมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั แต่ทุกคนกม็คีวามคดิทีจ่ะท าสิง่
ดีๆ  ใหก้บัโลก โดยทีค่วามพยายามของแต่ละคนไม่เท่ากนั ในโลกออนไลน์จงึเป็นสิง่ทีส่ามารถท าไดง้า่ยมากท าใหโ้ลก
นี้ดีขึ้นก็จะท า (สิ่งที่ง่ายที่สุดคอืการแชร์ขอ้มูลต่างๆ ) สิ่งที่ส าคญัจงึอยู่ที่เนื้อหา การน าเสนอ และเป็นประเด็นที่จะ
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย และเทรนของในช่วงเวลานัน้ 

การรบัรู้ผ่านโลกเสมือนจริงกบัโลกแห่งความเป็นจริง 

 คุณวโรรสแสดงความคดิเหน็ว่าการรบัรูผ้่านโลกเสมอืนจรงิท าใหพ้ฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไป คอืต้องการสิง่ที่
สัน้ เรว็ ไม่ต้องการรายละเอยีดมาก ความนิยมสื่อทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เพยีงเป็นการรบัในสิง่ทีส่ ัน้แต่ต้องมภีาพ วดิี
โดเป็นสิง่ทีด่งึดูดใจดว้ย แต่ยงัมคีนกลุ่มหนึ่งทีย่งัคงต้องการสิง่ทีเ่รยีกว่า Core Value ซึง่มคีวามสนใจทีจ่ะสมัผสักบัสิง่
นัน้จรงิๆ ไม่ใช่เป็นเพยีงผ่านโลกเสมอืนจรงิ ในทางกลบักนัหากมผีูเ้ขา้พพิธิภณัฑน้์อยลง กใ็ชส้ื่ออนิเทอร์เน็ตทีท่ีจ่ะท า
ใหค้นมาเขา้พพิธิภณัฑเ์พิม่มากขึน้ ซึง่ตอ้งหาขอ้ดขีอ้เสยีและพยายามทีจ่ะแกไ้ขต่อไป 

 อาจารย์ทศพล มองว่าอนิเทอร์เน็ตมขีอ้ดเีป็นจ านวนมาก แมว้่าอนิเทอร์เน็ตจะท าใหม้ทีางเลอืกเพิม่มากขึ้น  
แต่จะมกีารเลอืกในสิง่ทีต่วัเองชอบ ดใูนสิง่ทีต่นเองชอบซ ้าๆ ในแบบเดมิๆ ซึ่งท าใหข้อ้มูลทีไ่ดร้บัมเีพยีงดา้นเดยีวและ
เป็นส่วนน้อย รวมถงึกระบวนการท าซ ้า สิง่นี้ท าใหปั้จเจกทีเ่ขา้ไปท าใหข้อ้มลูหมนุเวยีนและคดิว่าตนเองคดิไม่ผดิเพราะ
มคีนอื่นทีค่ดิเหมอืนตนเอง แต่เมื่อมาดคูวามเป็นจรงิในสงัคมไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้ ซึง่ประเดน็น้ีเป็นเรื่องทีน่่ากลวั 

การดแูละควบคมุละความป้องกนัของเจ้าของผู้ใช้ออนไลน์  

 คุณวโรรสในฐานะที่เป็นเว็บมาสเตอร์ผู้ควบคุมเว็บไซต์เด็กด ีนโยบายของเว็บไซต์เด็กดเีชื่อมัน่ในความด ี
ทศันคติให้เกิดสิ่งที่ดี โดยเนื้อหามีการตรวจสอบมากกว่าระดบักฎหมาย เพราะเนื้อหาต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายหลกัคือนักเรียนมัธยมปลาย ต้องมีการจดัตัง้ระบบที่จะตรวจสอบอย่างเป็นกระบวนการ และท าให้
ทมีงานทีต่้องเขา้เวรต่อเนื่องท างานโดยใชม้าตรฐานที่ไม่แตกต่างกนั โดยต้องมเีกณฑ์กลางไว ้และทมีงานต้องมกีาร
ประชุมกนัทุกสปัดาห์  เมื่อเสรจ็จากช่วงการดูแลทมีงานจะต้องมกีารรายงานสิง่ทีเ่กิดขึ้น แมว้่าบางเรื่องจะยงัไม่เกิน
เกณฑ์ที่ทางเวบ็ไซต์ก าหนด แต่หากหมิน่เหม่ต่อการท าผดิกฎหมายก็ต้องรายงาน เกณฑ์ที่ทางเด็กดตีัง้ไวไ้ม่ใช่แค่
กฎหมาย แต่รวมถึงจรยิธรรมด้วย ในทุกเวบ็ไซต์ของประเทศไทยในช่วงที่มปัีญหาเรื่องการเมอืงจะขอความร่วมมอื
ไม่ใหม้กีารพดูคุยเรื่องการเมอืง ผูใ้หบ้รกิารตอ้งตัง้ระบบเพื่อใหไ้ม่ใหม้กีารท าสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย และสามารถท าใหส้งัคม
ซึง่มปัีญหาในขณะนัน้อยู่ไดโ้ดยไม่เกดิความขดัแยง้กนั ส่วนในกรณีทีน่ าเน้ือหาทีม่ลีขิสทิธิม์าโพสต์ซึง่ทางเวบ็ไซต์เดก็
ดมีนีโยบายทีจ่ะลบออกโดยทนัท ีนโยบายของเวบ็ไซตเ์ดก็ดทีีเ่ป็นเวทขีองนักเขยีน ทางเวบ็ไซต์จะตอ้งพฒันานักเขยีน 
เพื่อใหม้ผีลงานการเขยีนทีม่ากขึน้และเวบ็ไซต์สามารถทีแ่ขง่ขนักบัเวบ็ไซต์อื่นทีล่งนิยายออนไลน์ได ้ซึ่งหากมปัีญหา
การถูกลอกเลยีนผลงานและทางเว็บไซต์ไม่มรีะบบการป้องกนั การเขยีนงานออนไลน์บนเวบ็ไซต์เด็กดจีะไม่พฒันา 
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งานวรรณกรรมที่อยู่บนเว็บไซต์จะด้อยคุณภาพลงส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ เว็บไซต์เดก็ดมีนีโยบายไม่สนับสนุนการ
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ในส่วนกรณีที่เว็บไซต์ต่างๆ เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นนัน้อยู่ที่นโยบายของแต่ละ
เวบ็ไซต์ว่าจะสร้างมาเพื่ออะไร เช่นในกรณีไทยรฐัที่สร้างมาเพื่อเสนอข่าวและขายโฆษณาจงึไม่เปิดโอกาสให้มกีาร
แสดงความคดิเหน็ทีใ่ตข้่าว ส่วนเวบ็ไซตท์ีเ่ปิดใหม้กีารแสดงความคดิเหน็นัน้ตอ้งรบัผดิชอบโดยการมผีูท้ีผู่ท้ าหน้าทีใ่น
การดแูลในการการโพสตข์อ้ความต่างๆ  ซึง่แน่นอนว่าตอ้งมคี่าใชจ้่ายในส่วนนี้ทีค่่อนขา้งสงู 

 อาจารยท์ศพลกล่าวว่า เน่ืองจากการท าเพซบุ๊คเพื่อใหค้วามรูข้องตนเองเป็นประเดน็ทีข่ดัต่อผลประโยชน์ของ
คนหลายกลุ่มดงันัน้ในหน้าเฟซบุ๊กของตนเองไม่เปิดโอกาสใหม้กีารโพสต์บนหน้าแรกเนื่องจากส่วนนี้ผูท้ี่เป็นเจา้ของ
หน้าตอ้งรบัผดิชอบหากเกดิการกระท าผดิ ส่วนในการแสดงความคดิเหน็นัน้เปิดใหม้กีารแสดงความคดิเหน็ไดเ้น่ืองจาก
ผูท้ีแ่สดงความคดิเหน็จะเป็นผูร้บัผดิชอบในความผดินัน้เองการทีเ่วบ็ไซต์ใดจะเปิดใหม้กีจิกรรมแสดงความคดิเหน็ตอ้ง
ดทูีค่วามพรอ้มของตนเองและแนวทางเนื้อหานัน้จะสรา้งปัญหาไดห้รอืไม่ 

การแข่งขนัในด้านธรุกิจออนไลน์ 

 คุณวโรรส กล่าวว่าในแต่ละปีมกีารเปิดเว็บไซต์เป็นจ านวนมากในประเทศไทย โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้
เวบ็ไซต์เกดิใหม่สามารถขึน้มาติดกอนัดบัหนึ่งใน 50 และอนัดบั 20 แต่การแข่งขนัในอนัดบัต้นๆ  5 อนัดบัยงัคงเป็น
ของเว็บไซต์ใหญ่ๆ การที่เว็บไซต์เด็กดตีิดอนัดบัหนึ่งใน 5 เพราะเป็นเว็บไซต์ที่ก่อตัง้มานานและมกีลุ่มเป้าหมายที่
เฉพาะคอื นักเรยีน นักศกึษา ในปัจจุบนัเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นคู่แข่งที่ส าคญั ดงันัน้ในการแข่งขนัเว็บไซต์ใหญ่ๆ 
ขา้มชาตติอ้งใชแ้นวทางการด าเนินธุรกจิ unfair advantage ซึง่ไม่ใช่เป็นการเอาเปรยีบ แต่เป็นการหาขอ้ไดเ้ปรยีบของ
เราทีค่นอื่นไม่ม ีเช่นหากเราอยู่ใกล้สวนกล้วยน ากล้วยมาขายออนไลน์มตีน้ทุนทีต่ ่ามาก ส่วนอกีคนทีอ่ยู่ไกลต้องขบัรถ
มาซื้อกล้วยไปขายต้องมีตนทุนที่สูงกว่า ในการด าเนินธุรกิจต้องหาจุดที่แตกต่าง เช่นข้อแตกต่างเว็บไซต์เด็กดกีับ    
เฟซบุ๊ก  หรือกับเว็บไซต์ในประเทศไทย ผู้ด าเนินธุรกิจต้องหาสิ่งที่เรยีกว่า unfair advantage เว็บไซต์เด็กดีมีข้อ
แตกต่างทีเ่ป็นเวบ็ไซตส์ าหรบัเดก็เวบ็ไซต์เดก็ดมีกีลุ่มเป้าหมายนักเรยีนนักศกึษา เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
และเป็นทีส่นใจของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นนักเรยีนนักศกึษา แมว้่าในปัจจุบนัมเีวบ็ไซตท์ีเ่กดิขึน้มาโดยมเีป้าหมายส าหรบั
เดก็ นักเรยีน นักศกึษาโดยเฉพาะจากค่ายใหญ่ๆ ทางทมีงานเวบ็ไซตเ์ดก็ดตีอ้งมกีารปรบัตวัและมกีารศกึษาวจิยัว่าสิง่
ใดที่ตรงใจเด็กมากกว่า แม้ว่าเวบ็ไซต์เดก็ดจีะมปีระสบการณ์เว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็มานานแต่ยงัคงต้องปรับตวั
ตลอดเวลา 

แนวโน้มการเข้าใช้เวบ็ไซต์และเวบ็บอรด์ลดลง 

 คุณวโรรส กล่าวว่าการเขา้ใชเ้วบ็ไซตใ์นประเทศไทยมแีนวโน้มผูเ้ขา้มาใชจ้ านวนทีม่ากขึน้ แต่ทีเ่วลาในแต่ละ
เวบ็ไซตน้์อยลง เพราะไปใชเ้วลาอยู่ในโซเชยีลเน็ตเวริ์กอื่นๆ เวบ็ไซต์ไทยอาจจะตอ้งมส่ีวนทีด่งึดูดในส่วนอื่นๆ มวีดิโีอ
คลปิ  mobile application บนมอืถอื เพื่อสูก้บัเวบ็ไซตต์่างประเทศในส่วนเวบ็บอรด์มแีนวโน้มการเขา้ใชท้ีล่ดลง ซึง่เป็น
สิง่ที่เกิดขึ้นทัง้ต่างประเทศและในประเทศ เว็บบอร์ดเป็นที่สนทนาในเรื่องที่ผู้มีความสนใจเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นยุคที่
เปลีย่นจากการเป็นผูอ้่านขอ้มูลในเวบ็ไซต ์มาเป็นการตัง้ค าถามเวบ็บอรด์ และมาสร้างกล่องขอ้ความสัน้ และเป็นใชเ้ฟ
ซบุ๊ก นอกจากนี้ยงัมีความแตกต่างด้านเทคโนโลยทีี่ประเทศไทยไม่ได้มรีะบบอินเทอร์เน็ตที่จะใช้กบัอุปกรณ์ไรส้าย
ต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ พฤตกิรรมการใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตจงึย่อมแตกต่างกบัต่างประเทศ เราซึง่เป็นคนทีอ่ยู่ในประเทศจงึ
ตอ้งเรยีนรูใ้นสิง่นี้ไดเ้รว็กว่าคนต่างประเทศ ยกตวัอย่างหน้าแรกของเวบ็ไซตใ์นประเทศไทยทีห่น้าแรกจะยาวมาก ซึ่ง
แตกต่างจากต่างประเทศ เวบ็ไซตเ์ดก็ดมีองว่าการทีเ่ดก็ๆ เขา้มาในเวบ็ไซตย์งัไม่มคีวามตอ้งการเฉพาะเจาะจงมากเท่า
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ผูใ้หญ่ จงึตอ้งน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ไวท้ีห่น้าแรกใหม้ากทีสุ่ดเพื่อใหเ้ดก็ไดม้ตีวัเลอืกมากทีสุ่ด ซึง่แตกต่างจากผูใ้หญท่ี่
มปีระเดน็เฉพาะเจาะจงทีจ่ะเขา้มาคน้หาจงึไม่จ าเป็นตอ้งใส่เรื่องราวต่างๆ ทีห่น้าแรกเป็นจ านวนมาก  

การให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือออนไลน์ในประเทศไทย cyber literacy 

 อาจารย์ทศพลกล่าวว่า ในปัจจุบนัมกีารรวมตวัของกลุ่มคนทีใ่ชส้ื่อออนไลน์เช่น กลุ่ม I-Law กบั Netizen ซึ่ง
เป็นคนกลุ่มเลก็ๆ ทีร่วมตวักนัเพื่อใหค้วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชส้ื่อออนไลน์รวมถงึดา้นกฎหมาย อาจารยท์ศพลมอง
ว่าสิง่ทีส่ าคญัคอืการเสนอตนเอง ซงึหมายถงึประชาชนเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ และการใหค้วามรูก้บัเจา้หน้าที่
ทีป่ฏบิตังิาน สิง่ทีส่ าคญัคอืการทีร่ฐัสรา้งระบบพื้นฐานในการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตไดม้ากขึน้ ปัญหาทีส่ าคญัอกีประการ
ของประเทศไทยคอืทุนสื่อสารทีเ่ขา้มาผกูขาดซึง่ เราตอ้งใหค้วามสนใจกบัการจดัการในดา้นการสื่อสารของรฐั โดยวธิีที่
ดทีีสุ่ดคอืการเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ ส่วนปัญหาการใช่สื่อออนไลน์ประเทศไทยยงัไม่มหีน่วยงานทีดู่แลเรื่อง
ปัญหาในการใช้ออนไลน์โดยตรง แม้แตกระทรวง ICT เองเจา้หน้าผูเ้ชีย่วชาญยงัมน้ีอยมาก ส่วนใหญ่จะท างานดา้น
การจับผู้กระท าผิดมากกว่า ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ต ารวจ ด้านศาล อัยการก็ยังไม่มีการตัง้ศาลมาเพื่อดูแลด้านนี้
โดยเฉพาะ ยงัคงใชศ้าลทีม่อียู่ในปัจจุบนัตดัสนิไปตามตวักฎหมายทีท่อียู่ 

 

ช่วงบ่าย 

 วทิยากรสามท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนความรูใ้นช่วงบ่าย เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ในการใช้สื่อนิวมเีดยีในการ
ท างาน คุณนราวลัลภ ์ปฐมวฒัน ภณัฑารกัษ์นานาชาต ิเป็นทีรู่จ้กัในการท าหอ้งสมุด Reading Room ซึง่เป็นหอ้งสมุด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนังสอืดา้นศลิปะ และยงัเป็นอาจารยส์อนพเิศษสอนวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ มหาวทิยาลยัศลิปากร คุณ
ณัฐพชัญ์ วงศ์เหรยีญทอง นักวจิารณ์ภาพยนตร์ละครเวที เจ้าของเว็บบล็อก survivox  และเจ้าของเว็บไซต์วจิารณ์
ภาพยนตร์/ละครเวที barkandbite.net และคุณยิง่ชีพ อชัฌานนท์  พิธกีรรายการโทรทศัน์ทีวสีาธารณะ และมีงาน
ประจ าเป็นอาสาสมคัรนักกฎหมายสทิธมินุษยชน ในโครงการอนิเตอรเ์น็ตเพื่อกฎหมายประชาชน  

การแนะน าตวัเองและงานท่ีท า 

 คุณนราวลัลภ ์ ปฐมวัฒน หรือที่รู้จ ักว่าคุณเกี๊ยวเจ้าของห้องสมุด  Reading Room ห้องสมุดรวบรวม
หนังสอืทางดา้นศลิปะ คุณนราวลัลภต์้องการใหห้อ้งสมุดแห่งนี้เป็นชุมชนทางวฒันธรรม และเป็นพืน้ทีท่างเลอืกในการ
จดักจิกรรมต่างๆ หนังสอืในหอ้งสมุดแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นหนังสอืส่วนตวัของคุณนราวัลลภ์ ในการสรา้งหอ้งสมุดขึน้มา
เพื่อทีจ่ะการเป็นการแบ่งบนัหนังสอืใหผู้อ้ื่นอ่าน เน่ืองจากทีคุ่ณนราวลัลภ์โตมากบัการอ่านหนังสอืและต้องการทีจ่ะให้
หนังสอืเขา้ถึงผู้อ่านได้ง่ายและไม่มคี่าใช้จ่าย นอกจากการให้ความรู้จากหนังสอืแล้ว Reading Room ยงัมกีิจกรรม
ต่างๆ เช่นการจดัเสวนา การฉายภาพยนตร์ใหค้วามรูท้ ัง้ดา้นศลิปะและสาขาอื่นๆ ดว้ย สิง่ทีท่าง  Reading Room ให้
ความส าคญัคอื การจดัเกบ็ขอ้มูลจดหมายเหตุและเอกสาร โดยการใช้เทคโนโลยใีนปัจจุบนัมาช่วยในการเก็บขอ้มูล 
การจดัระบบหนังสอืขอ้มูล การจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเชื่อมต่อขอ้มูลที่มอียู่และน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรอืสื่อ
โซเชยีลมเีดยี ช่องยูทูป เพื่อให้ผู้สนใจเขา้ชมกจิกรรมของห้องสมุดได้ ในอนาคตมแีผนการทีจ่ะท าส่งขอ้มูลออนไลน์ 
และจดักจิกรรมโดยผ่านทางการใชโ้ซเชยีลมเีดยี  
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 นอกจากนี้หอ้งสมุด Reading Room ยงัร่วมจดักจิกรรมกบักลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายฐานความรูอ้อกไปให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ในปัจจุบันได้จดักิจกรรมร่วมกับกลุ่มพลเมืองเน็ต (Netizen) ๙งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Movie 
Culture กจิกรรมจดัขึน้ทุกเดอืนเพื่อเป็นการพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในแบบกนัเองมกีารใชส้ื่อในการพบปะ และ
ทีส่ าคญัไม่คดิค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมกจิกรรม สิง่ทีจ่ะท าในอนาคตคอื Book Pool เป็นการแบ่งบนัหนังสอื โดยใหผู้ท้ี่
เป็นเจา้ของหนังสอืผูอ้ื่นไดเ้ขา้ร่วมดว้ย เพราะคุณนราวลัลภ์มคีวามเชื่อในเรื่องความรูน้ัน้ไม่จ าเป็นต้องมคี่าใชจ้่ายและ
สามารถที่จะแบ่งบนักนัได้ โครงการนี้เป็นการ ยืมหนังสอื นิตยสารต่างๆ ที่เจา้ของยงัไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ เช่น
เดนิทางไปต่างประเทศ หรอืมหีนังสอืหลายเล่ม  โดยที่ทางห้องสมุดจะเป็นผู้จดัการหนังสอืเหล่านี้เพื่อมาแบ่งบนัให้
ความรูก้บัผูอ้ื่น โดยอาจท าสญัญาการยมืหนังสอืแบบปีต่อปี สิง่ที่คุณนราวลัลภ์ให้ความสนใจคอืการสรา้งเครอืข่ายที่
เป็นทัง้บุคคล กลุ่มคนองคก์รในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการสรา้งเครอืข่ายกบัผูท้ าจดหมายเหตุ หน่วยงานทีเ่กบ็
ขอ้มูล ซึ่งเป็นการสรา้งเครอืข่ายบนออนไลน์ในรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการท างานของห้องสมุด Reading Room เป็น
การท างานที่โดดเดี่ยว และคนส่วนใหญ่ยงัไม่รู้ว่ามี Reading Room ซึ่งเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับศลิปะ ในส่วนนี้
ตนเองจงึอยากทีใ่หเ้กดิความร่วมมอืกบัเครอืขา่ยอื่นๆ หอ้งสมุด Reading Room ไดร้่วมมอืกบัโครงการ Art 21 เพื่อที่
เผยแพร่ความรูแ้ละข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศลิปะใหก้บัผูท้ีส่นใจ และจะเขา้ร่วมกบัโครงการกรุงเทพเมอืงหนังสอืโลก ทัง้นี้
เพื่อทีจ่ะสรา้งพืน้ทีใ่นการน าศลิปะเขา้ไปไวใ้นหอ้งสมุด หอ้งสมุด Reading Room ไดน้ าหนังสอืศลิปะไปไวใ้นหอ้งสมุด
รพีลบับลกิที่เชยีงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ศลิปะในห้องสมุดและยังเป็นการสร้างเครอืข่ายห้องสมุดอีกด้วย พื้นที่
อออนไลน์เป็นพืน้ทีส่ าคญัในการเชื่อมต่อสื่อสารใหข้อ้มูลข่าวสาร ความรู ้โดยผูใ้ชท้ีต่้องเขา้ใจและเลอืกใชส้ื่อออนไลน์
ไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น เฟซบุ๊กเป็นสื่อทีส่ามารถใหข้อ้มูลต่างๆไดด้ ีแต่เวบ็ไซต์สามารถเกบ็ฐานขอ้มูลไดม้ากและง่าย
ต่อการค้นหามากกว่า สิ่งที่ส าคญัคือการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราจะให้ความรู้และเลือกความรู้ต่างๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย หอ้งสมุด Reading Room ใหค้วามส าคญักบัการท าใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถงึความรูไ้ดอ้ย่างงา่ย 
โดยทีค่ดิต่างจากเดมิทีว่่าหากมดีแีล้วจะมคีนเขา้มาคน้หาความรูเ้อง แต่การท างานของหอ้งสมุด Reading Room เป็น
การใหค้วามส าคญักบัผูเ้ขา้มาใชว้่าตอ้งการอะไรและจะใหใ้นสิง่ทีเ่ป้าหมายตอ้งการใหด้ทีีสุ่ด โดยทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีขา้มา
เป็นสื่อ ในการท างานนัน้ต้องมคีวามยดืหยุ่นและสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้การท างานสามารถทีจ่ะเปลีย่นไปตาม
สภาวะ โดยใหค้วามส าคญัทีก่ารใหค้วามรู ้ในการท างานจงึไม่ยดึตดิรปูลกัษณ์ภายนอก แนวคดิของตนเองสามารถทีจ่ะ
เขา้กบัโลกไซเบอร ์ดจิติอลมเีดยีไดด้ ีโดยมองว่าสิง่ทีส่ าคญัคอืการรวมการใชส้ื่อเก่าและสื่อใหม่เขา้ดว้ยกนั โดยการให้
ทางเลอืกกบัทุกคนทีจ่ะใชง้าน สื่อใหม่ไม่ไดเ้ขา้มาแทนทีส่ื่อเก่า แต่เป็นการท าใหส้ื่อเก่ามชีวีติทีย่นืยาว โดยทีส่ื่อใหม่จะ
สรา้งความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูไดม้ากขึน้ แต่สิง่ทีส่ื่อเก่าช่วยสื่อใหม่ไดค้อืการสรา้งคุณค่า สิง่ทีด่ี 

 คุณยิง่ชพี อชัฌานนท์  ปัจจุบนัท างานกบักลุ่ม I-law รณรงค์กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ต กลุ่ม 
I-Law จดัตัง้เมื่อ 3-4 ปีทีผ่่านมา เน่ืองจากพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีแ่พร่หลาย I-Law ท างานภายใตฐ้านความคดิ
ว่าอนิเทอร์เน็ตท าใหค้นเท่าเทยีมกนั และมอี านาจเท่าเทยีมกนัทีจ่ะส่งสารออกไปและรบัสาร และมอี านาจเท่าเทยีมกนั
ทีจ่ะแสดงความคดิเห็นที่แตกต่างกนัได ้พลงัและอ านาจในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้มี
ผู้เข้าร่วมจัดตัง้กลุ่ม I-Law เพื่อชักชวนให้ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้มาพูดคุยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวและมี
ผลกระทบต่อตนเองอย่างไร หรือสนทนากฎหมายที่ใช้อยู่มีข้อดีข้อเสียอย่าง ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือการให้ผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตเขา้มาคุยผ่านทางเวบ็ไซตเ์พื่อเขา้ยื่นแกก้ฎหมายต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่เป็นความหวงัอนัสงูสุดของกลุ่ม 
เมื่อเริม่ท า I-law ช่วงสองปีแรกไม่ค่อยมผีู้สนใจมากนัก แต่เมื่อมกีระแสต่อต้านการทารุณกรรมสตัว์และใหม้กีารออก
กฎหมายเพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ซึ่ง I-law ใช้แบบฟอร์มการของกลุ่มดงักล่าวเป็นรูปแบบในการเข้าชื่อ
เพื่อทีจ่ะขอแกก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ต และเมื่อมผีูเ้ขา้มาอ่านและเขา้ร่วมในการทีจ่ะแก้กฎหมาย มี
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การสรา้งการโหวตในประเดน็กฎหมายต่างๆการสรา้งประเดน็ให้เกดิขึน้ในอนิเทอร์เน็ตจากประสบการณ์ของตนเอง
ตอ้งเป็นประเดน็ทีส่ื่อกระแสหลกัใหค้วามสนใจ และเป็นประเดน็ทีเ่ป็นทีส่นใจในสงัคมดว้ย ภาพรวมของเวบ็ไซต ์I-Law 
คอืการให้คนเขา้มามส่ีวนร่วมแสดงความคดิเห็นทางดา้นกฎหมายใหม้ากขึ้น การโหวตเป็นวธิกีารทีม่ผีู้เขา้มาแสดง
ความคดิเหน็มาก และการเสนอความคดิใหม่ๆ โดยส่งรายชื่อเขา้มา I-Law เฟซบุ๊กของกลุ่มมคีนเขา้มากดไลคส์ีพ่นักวา่
คน ขอ้มูลของเฟซบุ๊กเป็นขอ้มลูเดยีวกบัทีข่ ึน้บนหน้าเวบ็ไซต ์I-Law และมทีวสิเตอรซ์ึ่งมบีทบาทเป็นอย่างมาก เพราะ
มผีูท้ีต่ดิตามทวทิขอ้มูล และรทีวทิขอ้มูลอกีเป็นจ านวนมาก การใชโ้ซเชยีลมเีดยีอย่างกวา้งขวางท าใหเ้วบ็ไซต์หลกัมี
ความส าคญัลดลง เน่ืองจากการรบัรูข้อ้มูล ขา่วสารต่างๆ ส่วนใหญ่ผ่านทางโซเชยีลเน็ตเวริค์ สิง่ทีส่ าคญัของการใชเ้ฟ
ชบุ๊กคอืรูป และค าโปรยเขา้เฟซบุ๊กเป็นสิง่ทีจ่ะท าให้มคีนสนใจเขา้มาอ่านและแชร์ขอ้มูล การทีท่ าใหม้คีนสนใจอ่านเฟ
ซบุ๊กนัน้ บทความต้องมคีวามเฉียบคมเป็นอย่างมาก  ส่วนบทความแสดงความคดิเหน็ธรรมดาจะไม่ไดร้บัความสนใจ 
และถา้มกีารรวบรวมขอ้มลูและจดัระบบใหง้า่ยต่อการคน้หาจะท าใหม้คีนเขา้มาอ่านเป็นจ านวนมาก ในอนาคตการเปิด
เวบ็ไซตต์้องท าควบคู่กบัเฟซบุ๊ก โดยใชเ้ฟซบุ๊กเป็นพืน้ทีใ่ชใ้นการสื่อสารมากกว่า ส่วนเวบ็ไซต์เป็นทีเ่กบ็ขอ้มลูส าหรบั
ผู้ที่สนใจจะสืบค้นจริงๆ งานอีกส่วนหนึ่งของ I-Law ศึกษาในเรื่องผลกระทบของผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากกฎหมาย
คอมพวิเตอร ์ 

 คุณณฐัพชัญ์ วงศ์เหรยีญทอง เป็นผูท้ีท่ างานในหลายดา้นทัง้ นักจดัการวฒันธรรม นักวจิารณ์ภาพยนตร์และ
ละครเวที พธิกีรรายการช่องดาวเทยีม นักการตลาดท างานด้าน Social Content Testให้กบับรษิัทโฆษณาออนไลน์ 
และมคีวามช านาญทัง้สื่อเก่าและสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะโลกออนไลน์คุณณฐัพชัญ์ใหค้วามสนใจเป็นการส่วนตวั และมี
หลาย platform ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เว็บไซต์ เว็บบล็อก    เพซบุ๊ก ทวิทเตอร์ ยูทูป คุณณัฐพัชญ์แสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออออนไลน์ นิวมีเดียว่าจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวติของผู้คน ใน social media เช่น 
เฟซบุ๊คได้ท าวิจัยกับบริษัททางการตลาดและได้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่า social media is the new way that people 
connected เราต้องมองข้ามเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต แต่เป็นเรื่องของวิถี วิวฒันาการของการ
สื่อสารของคนกบัองค์กรทีเ่ปลี่ยนไป การสื่อสารระหว่างองค์กรกบัองค์กร คนกบัคน องค์กรกบัคน หรอืคนกบัสิง่ของ 
จากประสบการณ์ท างานดา้น digital media marketing พบว่า การโฆษณาบนสื่ออนิเทอรเ์น็ตสามารถทีจ่ะก าหนดให้
โฆษณาให้ไปปรากฏอยู่ที่หน้าเพจตามเวลาที่ก าหนดไว้ ดงันัน้ต้องรู้กลไกการท างานของโซเชยีลมเีดยีทัง้หมด และ
ต้องตอบค าถามของลูกค้าว่าท าอย่างไรให้คนชอบ จะต้องโพสต์เนื้อหาอย่างไรให้คนชอบ และท าอย่างไรให้หน้า
โฆษณาของลูกคา้ขึน้มาอยู่บนพืน้ทีอ่อนไลน์ทีต่อ้งการได ้ซึง่เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งเทคนิคเกอืบทัง้หมด การท าใหข้อ้มูล
ทัง้หมดเป็นระบบดจิติอลซึ่งสามารถน ามาประเมนิเป็นสูตรทางคณิตศาสตรไ์ด ้และสามารถทีจ่ะเลอืกขอ้มูลต่างๆ ทีจ่ะ
ลงโพสต์โดยการผ่านการควบคุมเพื่อให้ค าค้นของลูกค้าเป็นค าค้นที่ขึ้นมาก่อนค าค้นอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ผ่าน
กระบวนการทางเทคนิคและการควบคุมมาแล้ว ในอนาคตทุกอย่างจะเป็นขอ้มูลทัง้หมด โดยทีค่นจะเป็นเพยีงผูก้รอก
ขอ้มูลเขา้ไปในเครื่องคอมพวิเตอร์ และคอมพวิเตอรจ์ะเป็นผูด้ าเนินการประเมนิผลเอง ในเฟซบุ๊คเช่นเดยีวกนัสามารถ
ที่จะก าหนดว่าจะให้มีการโพสต์เรื่องอะไรได้ในเวลาที่ต้องการได้  โดยที่ไม่ต้องนัง่ด าเนินการที่หน้าคอมพิวเตอร์
ตลอดเวลา และสามารถทีจ่ะค านวณไดว้่าจะมคีนเขา้มาชมกีค่น ดงันัน้สิง่ทีคุ่ณณฐัพชัญ์เรยีนรูจ้ากการใชโ้ซเชยีลมเีดยี
มอียู่สองดา้นคอืโอกาสและมหตัภยัทีม่าพรอ้มกนั แมว้่าเราไดร้บัเทคโนโลยทีีด่แีต่ไม่มสีอนใหค้นไทยใชเ้ทคโนโลยทีีม่ ี
อยู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
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พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตและการรบัมือในการใช้อินเทอรเ์น็ต 

คุณณฐัพชัญ์ แสดงความเห็นว่าตวัตนที่เกิดขึ้นมาบนโลกออนไลน์เกิดจากการสร้างบญัชีรายชื่อของ
อเีมล (e-mail account) ซึ่งการออกแบบตวัตนขึ้นมาบนบญัชรีายชื่ออีเมลนี้ไม่สามารถยนืยนัความมตีวัตนจรงิไดใ้น
โลกจรงิได้ จงึมหีนังสอืทีท่ าการวจิยัว่าตวัตนที่สร้างขึ้นมาบนโลกไซเบอร์มกัทีจ่ะดกีว่าตวัตนทีเ่ป็นอยู่ในโลกจรงิ ซึ่ง
มกัจะทดแทนสิง่ทีต่นเองท าไม่ได ้ส่วนหนึ่งเพราะโลกไซเบอร์เป็นตวัตนอกีคนหนึ่งทีส่ามารถออกแบบไดต้วัเองได ้จงึ
มกัสรา้งตวัตนที่มลีกัษณะแตกต่างจากที่เป็นอยู่จรงิ และเกิดภาวะหลงตวัเองว่ามอี านาจในการติดต่อคนและปฏิเสธ
ผู้คนมากมาย และพื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ moraless สามารถที่จะแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดได้อย่าเต็มที่และคดิว่า
ตนเองมอี านาจทีจ่ะท าได้ดว้ย การสรา้งตวัตนบนโลกไซเบอร์เพื่อทีจ่ะติดต่อคนอื่นบนโลกไซเบอร์ Grouped หนังสอื
ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัโลกไซเบอร์พบว่า คนที่เราจะคุยด้วยจรงิๆ บนโลกไซเบอร์เป็น strong friends มไีม่ถึงสบิคน 
จากนัน้จะแบ่งออกเป็นชัน้ๆ ซึ่งแต่ชัน้กจ็ะมกีารเชื่อมต่อกนัโดยการสรา้งเครอืข่ายคอืการแบ่งบนัที่เรยีกว่ า common 
interest ร่วมกนั 

คุณนราวลัลภ์มองว่า การสรา้งตวัตนทีม่คีวามแตกต่างกนัออกไปนัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้มานานแล้ว ซึ่งขึน้อยู่กบั
ระดบัชัน้ความสมัพนัธข์องบุคคล โดยทีก่ารสรา้งตวัตนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศลิปะเป็นเรื่องทีท่ าไดง้า่ยกว่าดา้นอื่นๆ การสรา้ง
ตวัตนกม็ทีัง้ดา้นดแีละดา้นมดื ดงันัน้การเขา้มาของสื่อออนไลน์จงึไม่ไดท้ าใหเ้กดิการสรา้งตวัตนในรปูแบบเฉพาะนี้  

การวิจารณ์บนพื้นท่ีออนไลน์ท่ีสัน้และคุณภาพท่ีลดลง และการท่ีคนส่วนใหญ่กดไลค์แทนการแสดงความ
คิดเหน็ 

 คุณนราวลัลภ์มองประเดน็นี้ว่า การแสดงความคดิเหน็และการกดไลค์บนพืน้ทีอ่อนไลน์เป็นทางเลอืกหนึ่งใน
การแสดงการวจิารณ์ ผูท้ีใ่หค้วามสนใจการอ่านงานวจิารณ์แต่เดมิจนถงึปัจจุบนัมจี านวนน้อยอยู่แลว้ ดงันัน้จงึควรมอง
ว่าสื่อใหม่เขา้มาช่วยในการสนับสนุนในการวจิารณ์ การเขยีนงานทีม่ขีนาดยาวบนโลกออนไลน์ยงัคงมอียู่ ซึง่ต้องเป็น
ประเดน็เป็นทีส่นใจ นอกจากนี้โลกออนไลน์ยงัช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลทีม่ขีนาดยาวๆ และหาไดส้บืค้นยาก ขอ้มูลเหล่านี้
สามารถทีจ่ะหาพบบนออนไลน์ คุณนราวลัลภ์ยงัเชื่อมัน่ว่ายงัมคีนที่อ่านงานทีม่ขีนาดยาวบนออนไลน์ และยงัมคีนที่
อ่านทัง้ในส่วนที่เป็นลายลกัษณ์และออนไลน์ สิ่งที่ตนเองให้ความส าคญัและท าอยู่คอืการส่งต่อความรู้โดยชี้ให้เห็น
คุณค่าของสื่อต่างๆ ในการส่งต่อความรู ้โดยมปีระเด็นที่ว่าสื่อใดควรใช้ในการน าเสนอเรื่องใด และในการเก็บขอ้มูล
ต่างๆ ตนเองมองว่าการทีส่ื่อใหม่เขา้มาไม่ไดท้ าใหส้ื่อเก่าหมดไป แต่อยู่ทีก่ารเลอืกทีจ่ะใชส้ื่อต่างๆ และท าอย่างไรให้
การใชส้ื่อเก่าและสื่อใหม่ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดสิง่ทีส่ าคญัมากกว่าประเดน็เรื่องความสัน้ยาวของบท
วจิารรค์อื การเขยีนใหน่้าอ่าน มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ เป็นเรื่องทีส่นุกและเกี่ยวขอ้งกบัผูอ้่านและเขา้ถงึเรื่องทีอ่่านได ้โดย
ทีเ่รื่องราวนัน้จะตอ้งเป็นทัง้ความเป็นสากลทัว่ไปและมคีวามเป็นเกีย่วขอ้งกบัชวีติของผูอ้่านไดไ้ด้ 

 คุณณัฐพชัญ์มองในมุมมองดา้นการตลาดว่า ในการท าการตลาดให้สนิค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งตวัสนิคา้มขีอ้มูลเป็น
จ านวนมาก จึงต้องคดัเลือกข้อมูลของสินค้าและเลือกสื่อที่จะส่งไปยงักลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ในการ
น าเสนอขอ้มูลจะตรงกบัพฤตกิรรมการใชง้านของแต่ละสื่อแต่ละชนิด ในปัจจุบนัการน าเสนอขอ้มลูจะต้องเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ และสัน้ตามพฤตกิรรมของผูใ้ช ้ดงันัน้ ขอ้มูลต่างๆ ทีม่เีป็นจ านวนมากนัน้ใหเ้กบ็เป็นฐานขอ้มูล และจะต้องดงึ
ในส่วนที่น่าสนใจออกมาเพื่อดงึดูดความสนใจและเหมาะสมกบัการน าเสนอบนสื่อดจิติอลออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ขอ้ความขนาดสัน้ๆ เพื่อลงในเฟซบุ๊กหรอืทวทิเตอร์ โดยทีต่นเองเชื่อว่าเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นทางการก าลงัจะไม่ไดร้บัความ
นิยม และมผีลการวจิยัการตลาดจากต่างประเทศกล่าวตรงกนัว่าเวบ็ไซตก์ าลงัจะตาย และสิง่ทีเ่ขา้มาทดแทนคอืแอบพ
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รเิคชัน่ หรอืชุดขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูลของตนเอง โซเชยีลมเีดยีเขา้มามบีทบาทที่ส าคญัไม่ใช่เพยีงเฉพาะใน
บุคคลทัว่ไป แต่ในองค์องค์กรระดบัใหญ่จ าเป็นต้องใช้โซเซียลมเีดยีเขา้มาเป็นพื้นฐานที่ส าคญั เพราะมคีวามเชื่อว่า
โซเชยีลมเีดยีเป็นโลกใหม่ของการสื่อสาร ดงัจะเห็นว่าเดก็ๆ ในปัจจุบนัที่ไม่ได้โตมากบัการอ่านหนังสอืเขา้ใจว่าการ
อ่าน การคน้หาขอ้มูล การอ่านรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ มาจากคอมพวิเตอร์อนิเทอร์เน็ตโดยตรง ซึ่งเป็นวฒันธรรม วถิขีอง
คนในรุ่นปัจจุบนัไปแลว้  

การน าเสนอข้อมูลออกไปยงัออนไลน์นิวมีเดียให้ประสบความส าเรจ็ 

 คุณณฐัพชัญ์มองประเดน็น้ีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ชยีวชาญทางดา้นสื่อโดยเฉพาะ ผูท้ีจ่ะเขา้มาจดัการเรื่อง
นี้จะตอ้งเป็นผูท้ีรู่ใ้นเรอืงทีต่อ้งการน าเสนอเป็นอย่างด ีเพื่อทีจ่ะน าเสนอขอ้มลูออกไปสู่คนจ านวนมากได ้สิง่ทีส่ าคญัคอื
ระบบการสบืคน้ขอ้มูลออนไลน์ ผูท้ีอ่อกแบบระบบจะตอ้งสามารถท าใหข้อ้มลูนัน้สามารถหาขอ้มลูไดส้ะดวกและใชง้า่ย
ทีสุ่ด แต่ในทา้ยทีสุ่ดโลกออนไลน์ไม่สามารถตอบโจทย์ไดท้ัง้หมด ยงัมพีืน้โลกจรงิทีม่นุษยต์้องการทีจ่ะด าเนินอยู่ เช่น 
นักเขยีนทีเ่ขยีนงานออนไลน์ต้องการทีจ่ะใหง้านของตวัเองไดร้บัการตพีมิพ ์ออนไลน์เป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหเ้กดิความสนใจ 
การคน้หาขอ้มลูและเกดิปฏสิมัพนัธ ์สรา้งแรงบลัดาลใจทีจ่ะท าใหเ้กดิการกระท าบนโลกจรงิ   

 คุณนราวลัลภ์ ในการท างานของตนเองให้ความส าคญักบัผู้ใช้เป็นส าคญั ประเด็นที่ง่ายทีสุ่ดคอื การรูว้่าผู้ที่
เขา้มานัน้ต้องการอะไร และมกีารสนับการใช้ให้สะดวกที่สุด การท างานที่เกี่ยวข้องกับการวจิยั การศกึษาและจาก
ประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่าผูใ้หบ้รกิารนัน้ยนิทีท่ีจ่ะสนับสนุนการใชบ้รกิารทุกอย่าง ผูใ้ชเ้ป็นบุคคลส าคญั การที่
จะเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุด ต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ที่ตรงจุด และมีความจริงใจให้
ผูใ้ชบ้รกิาร การใชค้ าในการคน้หาเป็นเรื่องทีส่ าคญั ดงันัน้การใชผู้ท้ีเ่ชีย่วชาญจงึมคีวามส าคญั ตนเองเหน็ดว้ยกบัการ
ท าฐานขอ้มลูของโครงการ แต่จะตอ้งมคี าคน้ทีส่ามารถหาเราได ้และมกีารเชื่อมโยงไปยงัฐานขอ้มลูอื่นๆ  และการแบ่ง
บนัขอ้มลูต่างๆ  

 คุณยิง่ชพี ในการท างานดา้นกฎหมายเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งเผยแพร่ออนไลน์ทัง้หมด และใหท้นั
กบัความเปลีย่นแปลง ทีส่ าคญัตอ้งคน้หางา่ย ซึง่ในปัจจุบนัมคีวามพยายามทีจ่ะท าใหก้ฎหมายเป็นขอ้มลูดจิติอล แมจ้ะ
ยงัไม่ดนีักแต่เป็นสิง่ทีต่้องท าต่อไปตนเองมองว่าดา้นศลิปะการเปลีย่นผ่านจากสื่อเก่ามายงัสื่อใหม่อาจจะยงัมขีอ้จ ากดั 
แต่สิง่ทีส่ าคญัคอืการมฐีานขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจเขา้มาคน้หาขอ้มูลเพื่อทีจ่ะเขา้หางานต้นแบบ เนื่องจากการเสพ
ผ่านออนไลน์นัน้ขาดดา้นสุนทรยีะ แต่ออนไลน์นัน้จะช่วยใหผู้ท้ีส่นใจสามารถไปสู่งานจรงิตน้แบบไดง้า่ยขึน้ 

การท่ีคนหน่ึงคนมีหลายตวัตนอยู่บนโลกไซเบอร ์

 คุณนราวลัลภ์ ในส่วนของเกี๊ยว The Reading Room จะมีความเป็นส่วนตวัมากกว่า The Reading Room 
เพราะเพซบุ๊กเกีย๊ว The Reading Room ตนเองจะเป็นคนดูแลทัง้หมด ส่วน The Reading Room จะมทีมีงานท างาน
อกี 2 คน มกีารใหข้อ้มลูประชาสมัพนัธเ์ป็นหลกั แต่ปัจจุบนักแ็ทบจะแยกไม่ออกในตวัตนระหว่าง เกี๊ยวThe Reading 
Room กบั The Reading Room แต่ตนเองตอ้งการทีจ่ะถอยห่างออกจากการเป็นเกีย๊ว The Reading Room 

 คุณณฐัพชัญ์ ตนเองมตีวัตนในโลกไซเบอร์หลายตวัตน เพื่อทีจ่ะเขา้ไปคุยตดิต่อกบัคนกลุ่มต่างๆ ทีม่ลีกัษณะ
แตกต่างกนัไป ซึ่งการมหีลายตวัตนนัน้จะเกดิได้บนโลกออนไลน์ เนื่องจากการแสดงตวัตนบนโลกออนไลน์อยู่ที่การ
แสดง อ ีเมล แอดแดรส เท่านัน้ และการทีค่นหนึ่งคนมหีลายตัวตนบนโลกไซเบอร์อาจท าใหเ้กดิกระบวนการทีเ่รยีกว่า
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การกระแสต่อเนื่อง เป็นกลไกการสรา้งกระแส เป็นเหมอืนกระบวนการหน้ามา้ ซึ่งหากเป็นการวจิารณ์จะท าใหเ้กดิการ
วจิารณ์ทีซ่ ้าซอ้นหรอืมกีารจดัวางเอาไวไ้ด ้

 

นางสาวกรรณิการ ์ ถนอมปัญญารกัษ์ 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
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ภาคผนวก 4 
รายงานสรปุเน้ือหาและสถิติในเวบ็ไซต ์

และแฟนเพจของโครงการฯ 
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รายงานสรปุเน้ือหาในเวบ็ไซต์และแฟนเพจของโครงการฯ 

จกัรนาท  นาคทอง 

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ได้
ด าเนินการทดลองสรา้งแฟนเพจและเวบ็ไซตส์ าหรบัเผยแพร่บทวจิารณ์ และเป็นพืน้ทีส่ าหรบัพดูคุยในดา้นการวจิารณ์
และศลิปะแขนงต่างๆ  โดยแฟนเพจของโครงการฯ อยู่ที ่http://www.facebook.com/thaicritic และเวบ็ไซตข์อง
โครงการฯ อยู่ที ่http://www.thaicritic.com 

เน้ือหาภายในแฟนเพจ(โปรดดขูอ้มลูเกีย่วกบัสถติขิองแฟนเพจและเวบ็ไซตไ์ดใ้น “ประเมนิสถติติ่างๆ ในแฟนเพจ
และเวบ็ไซตข์อง TRF Criticism”) 

 แฟนเพจของโครงการฯ มหีน้าทีป่ระชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัศลิปะ และเผยแพร่บทความและบท
วจิารณ์ของโครงการ แฟนเพจนี้เริม่ก่อตัง้เมื่อวนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2554 ปัจจุบนั (วนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 
มสีมาชกิของแฟนเพจทัง้หมด 396 คน 

 

 

ภาพที ่1 แฟนเพจของโครงการฯ 
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เน้ือหาของแฟนเพจ มดีงันี้ 

1. เผยแพร่บทความและบทวจิารณ์ของโครงการฯ ซึง่ตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2554 ไดเ้ผยแพร่ตวับทวจิารณ์ใน
แฟนเพจทัง้หมด แต่ในระยะหลงัเหน็ว่า การเผยแพร่บทความและบทวจิารณ์ใหอ้่านในหน้าแฟนเพจ
โดยตรง จะท าใหต้วัอกัษรเลก็ ไม่สะดวกต่อการอ่าน และไม่ท าใหม้ผีูต้ดิตามเขา้ไปในเวบ็ไซต ์จงึได้
เปลีย่นวธิกีารเผยแพร่บทความและบทวจิารณ์ในแฟนเพจ เป็นการเผยแพร่ลงิกจ์ากเวบ็ไซต ์
thaicritic.com ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555  ปัจจุบนัแฟนเพจไดเ้ผยแพร่บทความและบทวจิารณ์ไป
แลว้ทัง้หมด 20 บทนอกจากน้ียงัเป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดรบัใหผู้อ้ื่นสามารถน าบทวจิารณ์ของตนเองหรอืบท
วจิารณ์ทีเ่หน็ว่าน่าสนใจมาเผยแพร่ไดอ้กีดว้ย ซึง่มผีูน้ าบทวจิารณ์มาเผยแพรใ่นแฟนเพจทัง้หมด 26 บท 

2. แนะน าหนังสอืของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2554 ไดแ้นะน าหนังสอืทีอ่อกใหม่ของโครงการฯ ไดแ้ก่ และ 
โดยเป็นการโพสตภ์าพปกหนังสอืต่อมาตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 ไดเ้ริม่แนะน าหนังสอืของ
โครงการฯ ทลีะเล่ม ทุกวนัองัคาร โดยใชค้ าแนะน าหนังสอืจากแผ่นพบัแนะน าหนังสอืของโครงการฯ 
ปัจจบุนัไดแ้นะน าหนังสอืไปแลว้ทัง้หมด 5 เล่ม  

3. ประชาสมัพนัธก์จิกรรมการเสวนาของโครงการฯ ตัง้แต่การเชญิชวนใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรม และเผยแพร่
ภาพถ่าย คลปิวดิโีอทีบ่นัทกึจากการเสวนาทุกครัง้ของโครงการฯ ตลอดจนรายงานสรุปการเสวนา
ปัจจบุนัไดเ้ผยแพร่คลปิวดิโีอและรายงานการเสวนา จากการเสวนาทัง้หมด 4 ครัง้ 

4. เผยแพรข่า่วสาร บทความ หรอืบทวจิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะทัง้ 5 สาขา ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ วรรณศลิป์ 
สงัคตีศลิป์ ทศันศลิป์ ศลิปะการแสดง และภาพยนตร ์โดยจะเป็นการแบ่งปัน (share) จากหน้าแฟนเพจ
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทางแฟนเพจอื่นๆ หรอืบคุคลในเฟซบุคอาจน าขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งมา
ประชาสมัพนัธไ์ดโ้ดยตรง อกีทัง้ทางแฟนเพจของโครงการฯ ยงัไดเ้สาะหาและสมคัรสมาชกิแฟนเพจ
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสะดวกต่อการสรา้งเครอืขา่ยต่อไปในอนาคต 

 

เน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์

 เวบ็ไซต ์www.thaicritic.com มมีาตัง้แตโ่ครงการฯ ภาคแรก แตเ่น่ืองจากมกีารปรบัปรุงเวบ็ไซตเ์พื่อให้
สามารถอพัเดทขอ้มลูไดส้ะดวก เชื่อมโยงกบัแฟนเพจ เพิม่พืน้ทีใ่นเวบ็ไซตใ์หร้องรบัคลปิวดิโีอขนาดใหญ่ และมคีวาม
สวยงามมากขึน้ ท าใหข้อ้มลูในเวบ็ไซตท์ีม่มีาตัง้แต่ดัง้เดมิสญูหายไป จงึสามารถสบืขอ้มูลในเวบ็ไซตย์อ้นหลงัไดต้ัง้แต่
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2554 เท่านัน้ 
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ภาพที ่2 เวบ็ไซต ์thaicritic.com 

เน้ือหาของเวบ็ไซต ์แบ่งออกไดเ้ป็น 9 หวัขอ้ ดงันี้ 

1. เกีย่วกบั มเีน้ือหาเป็นรายละเอยีดของโครงการฯ ประกอบดว้ยประวตัโิครงการฯ และประวตัผิูว้จิยั 
2. บทความ/บทวจิารณ์ เป็นพืน้ทีใ่นการรวบรวมบทความและบทวจิารณ์ของโครงการฯ ปัจจุบนัในเวบ็ไซตม์ี

บทความ 7 บท และบทวจิารณ์ 22 บท (บทวจิารณ์รวมถงึ บทวจิารณ์ทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นนิตยสารของ
นักวจิยัดว้ย) 

3. กจิกรรมโครงการ ประกอบดว้ย คลปิวดิโีอบนัทกึการเสวนา 7 คลปิ ความยาวคลปิละประมาณ 1 ชัว่โมง และ 
รายงานการเสวนา 4 ครัง้ 
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4. รอบรัว้ Thaicritic ประกอบดว้ย รายงานเสวนา “ขึน้เขยีง” 4 ครัง้ และ เวทกีารวจิารณ์ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดให้
บุคคลภายนอกส่งบทวจิารณ์มาเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องโครงการฯ ได ้ปัจจุบนัมบีทวจิารณ์ในพืน้ทีน่ี้ 5 บท 

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

เจตนา นาควชัระ ปัจจบุนัมทีัง้หมด 4 บทความ 
8. Forumsกระดานสนทนาของเวบ็ไซต ์
9. ตดิต่อเรา ประกอบดว้ยแบบฟอรม์ส่งอเีมลถงึโครงการฯ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และแผนทีท่ีจ่ะ

มาถงึโครงการฯ 

นอกจากนี้ ในเวบ็ไซตย์งัมส่ีวนทีเ่ชื่อมโยงกบัแฟนเพจ อยูท่ีด่า้นขวาของเวบ็ไซต ์และในแต่ละบทความจะมี
ปุ่ มไลค ์(like) ใหผู้อ้่านบทความกดได ้มส่ีวนของ gallery หรอืหอ้งแสดงภาพ และส่วนแนะน าหนังสอืของโครงการฯ 
อยู่ทีด่า้นขวาของเวบ็ไซต ์

---------------------------------- 
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ประเมินสถิติต่างๆ ในแฟนเพจและเวบ็ไซต์ของ TRF Criticism 

จกัรนาท  นาคทอง 

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ได้
ด าเนินการทดลองสรา้งแฟนเพจและเวบ็ไซตส์ าหรบัเผยแพร่บทวจิารณ์ และเป็นพืน้ทีส่ าหรบัพดูคุยในดา้นการวจิารณ์
และศลิปะแขนงต่างๆ  โดยแฟนเพจของโครงการฯ อยู่ที ่http://www.facebook.com/thaicritic และเวบ็ไซตข์อง
โครงการฯ อยู่ที ่http://www.thaicritic.com 

 

แฟนเพจของโครงการฯ 

 แฟนเพจของโครงการฯ มหีน้าทีป่ระชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัศลิปะ และเผยแพร่บทวจิารณ์ของ
โครงการ แฟนเพจนี้เริม่ก่อตัง้เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2554 และมผีูเ้ขา้มาใชแ้ฟนเพจนี้ไมม่ากนัก คอืประมาณวนัละ 10 
คน แต่เมื่อวนัที ่21 มถิุนายน จ านวนผูเ้ขา้ใชแ้ฟนเพจนี้กม็ปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดดคอื 102 คน และหลงัจาก
วนันัน้ปรมิาณผูเ้ขา้ชมแฟนเพจเฉลีย่กจ็ะอยูท่ีป่ระมาณ 50 คน โดยจะมบีางครัง้ทีต่วัเลขไปถงึ 80-100 คน ในวนัทีม่ี
การโพสตบ์ทความต่างๆ 

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

 

 

ภาพที ่1 สถติผิูเ้ขา้ใชแ้ฟนเพจ thaicritic รายวนั4ตัง้แตว่นัที ่4 มกราคม จนถงึวนัที ่12 ธนัวาคม 2554 

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

users/) active users  (สมาชิกที่เขา้ใช)้ คือ ผูท้ี่เขา้มาในแฟนเพจที่ไม่ซ า้กนั ไม่ว่าจะดเูพียงอย่างเดียวหรือมีปฏิสมัพนัธอ์ื่นๆ 

daily active users หมายถึง ผูใ้ชท้ีไ่ม่ซ า้กนัในวนันัน้ๆ 

weekly active users หมายถึง ผูใ้ชท้ี่ไม่ซ า้กนัใน 7 วนัก่อนหนา้ 

monthly active users หมายถงึ ผูใ้ชท้ี่ไม่ซ า้กนัใน 30 วนัก่อนหนา้ 

เช่น วนัที่ 1/17/2011 daily 22 คน weekly 24 คน monthly 37 คน ก็คือคนที่เขา้มาไม่ซ า้กนั วนัที่ 17 มีคนเขา้มาไม่ซ า้กนั 22 คน 
ส่วน 7 วนัก่อนหนา้นัน้ คนที่เขา้มาไม่ซ า้กนัรวม 24 คน 

http://www.nonprofitfacebookguy.com/the-difference-between-monthly-weekly-and-daily-active-users/
http://www.nonprofitfacebookguy.com/the-difference-between-monthly-weekly-and-daily-active-users/
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 วนัที ่21 มถิุนายน คอืวนัทีเ่ผยแพร่บทความ fin : ความยอ้นแยง้ของศลิปินแนวทดลอง ของคุณอภริกัษ์ ชยั
ปัญหาที ่http://www.facebook.com/notes/trf-criticism/fin- ความยอ้นแยง้ของศลิปินแนวทดลอง /232432626767593 
และภาพปกของหนังสอืเล่มใหมท่ีเ่พิง่ตพีมิพข์องโครงการฯ 

 

 

ภาพที ่2 ภาพปกหนังสอืทีเ่พิง่ตพีมิพข์องโครงการฯ 

 

 นอกจากนี้ ในวนัที ่7 กนัยายน 2554 ทีม่ผีูเ้ขา้ชมสงูสุดคอื 106 คนนัน้ ไม่มกีารโพสตบ์ทความ แต่ในวนัที ่6 
กนัยายน คุณ Kamol B Joyce ไดเ้ขา้มาประชาสมัพนัธป์าฐกถาศลิป์ พรีะศร ีครัง้ที ่๑๖ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหวัขอ้ 
เรือ่ง “การก่อเกดิเพลงไทยสากล : แนวคดิดา้นดนตรวีทิยา” และน าบทวจิารณ์เรื่อง “พบรกั... พบภาพรกั” ที ่
http://www.facebook.com/notes/kamol-b-joyce/พบรกัพบภาพรกั/250202285012470 ของตนเองมาแผยแพร่ 

 

 การแสดงความเหน็และการ “กดไลค”์ บทความต่างๆ 

 ส่วนมากเมื่อโพสตบ์ทความต่างๆ ลงในหน้าแฟนเพจ จะไม่ค่อยมกีารแสดงความเหน็ แตจ่ะเป็นการ “กดไลค”์ 
เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าตนเองมคีวามชื่นชอบต่อบทความหรอืขา่วสารทีไ่ดน้ ามาเผยแพร่ ส่วนการแสดงความเหน็ส่วนมาก
จะไมม่เีลย หรอืมกีารแสดงความเหน็เพยีง 1-2 ครัง้  โพสตท์ีม่ผีูแ้สดงความเหน็มากทีสุ่ดคอืโพสตท์ีคุ่ณ Yokee Apirak 
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เขา้มาถามว่า “วรรณกรรม canon คอือะไร” เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2554 โดยมผีูเ้ขา้มาแสดงความเหน็ทัง้หมด 11 
ครัง้ ดงัภาพ 

 

 

ภาพที ่3 ตวัอย่างการแสดงความเหน็ในแฟนเพจ 
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เวบ็ไซต์ www.thaicritic.com 

 เวบ็ไซตข์องโครงการฯ คอื www.thaicritic.com เป็นเวบ็ไซตเ์ก่าทีม่มีาตัง้แตโ่ครงการภาคแรก แต่สถติทิีจ่ะ
กล่าวถงึคอืสถติทิีไ่ดใ้ช ้google analytics (เครื่องมอืเกบ็สถติขิองกูเกลิ) ในการเกบ็สถติเิวบ็ไซตข์องโครงการภาค 4 ที่
ไดม้กีารตดิตัง้ google analytics ตัง้แต่วนัที ่6 มกราคม 2554 

 เน้ือหาของเวบ็ไซตโ์ครงการฯ ในปัจจุบนั เป็นการรวบรวมบทวจิารณ์และบทความต่างๆ ของโครงการฯ และ
บทวจิารณ์ของอาจารยเ์จตนา นาควชัระ ในเวบ็ไซตไ์ดเ้ปิดใหม้กีารแสดงความเหน็ไดใ้นส่วนทา้ยของทุกบทความ และ
มกีระดานเสวนาส าหรบัใหเ้ขา้มาแสดงความเหน็ แต่ไม่เคยมผีูแ้สดงความเหน็  อย่างไรกต็ามมผีูเ้ขา้มาทีเ่วบ็ไซตอ์ย่าง
สม ่าเสมอ และเพิม่สงูขึน้ตามปรมิาณบทความทีเ่พิม่เขา้ไปในเวบ็ไซต ์ดงัสถติทิีไ่ดเ้กบ็มาตัง้แตว่นัที ่6 มกราคม จนถงึ
วนัที ่12 ธนัวาคม 2554 ดงันี้ 

 

ภาพที ่4 สถติผิูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต ์thaicritic รายวนั ตัง้แตว่นัที ่6 มกราคม จนถงึวนัที ่12 ธนัวาคม 2554 

 

 จากภาพ ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์thaicritic.com ตัง้แตว่นัที ่6 มกราคม จนถงึวนัที ่24 มถิุนายน จะมเีฉลีย่วนัละ
ประมาณ 2-10 คน ยกเวน้ในช่วงปลายเดอืนมกราคมทีม่ผีูเ้ขา้ชม 20-45 คน เนื่องจากมกีารโพสตบ์ทความ สุนทรา
ภรณ์ เดอะมวิสคิลั : ความปรารถนาดขีองคนขาดรากและรากขาด ของอาจารยเ์จตนา นาควชัระ เมื่อวนัที ่24 มกราคม 
หลงัจากนัน้ จ านวนผูเ้ขา้ชมกล็ดลงเหลอืประมาณวนัละ 2-10 คน มาโดยตลอด จนกระทัง่วนัที ่23 มถิุนายน ไดม้กีาร
โพสตต์วัอย่างบทวจิารณ์จ านวน 10 บท ในแต่ละสาขา ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตเ์พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องเป็นวนัละ 
60-100 คน  และจากการโพสตบ์ทวจิารณ์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ชมต่อวนัเพิม่ขึน้อกีจนมจี านวนมาก
ทีสุ่ดคอื 375 คน ในวนัที ่14 กนัยายน หลงัจากทีไ่ดโ้พสตบ์ทวจิารณ์ สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่ : บทวจิารณ์โดย เจตนา นาค
วชัระ และ ค าอธบิายตอบกลบัโดยผูก้ ากบั ยุทธนา มุกดาสนิท แต่หลงัจากนัน้จ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตต์่อวนักล็ดลง
เหลอืประมาณวนัละ 20-40 คน จนกระทัง่เดอืนพฤศจกิายนทีม่ผีูช้มเฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้เป็นประมาณวนัละ 90 คน จาก
การโพสตบ์ทความภาษาองักฤษของอาจารยเ์จตนา นาควชัระ สะสมมาตัง้แต่เดอืนตุลาคม   

 ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์thaicritic.com รูจ้กัเวบ็ไซตน์ี้ไดจ้ากเครื่องมอืคน้หาเช่นกูเกลิมากทีสุ่ดคอื 76.68% รองลงมา
คอื link มาจากเวบ็ไซตอ์ื่น (ไซตท์ีอ่า้งองิ) 14.16% ส่วนการเขา้เวบ็ไซตโ์ดยตรงน้อยทีสุ่ดคอื 9.15%  ค าทีผู่เ้ขา้ชมใช้
คน้หาสามอนัดบัแรกคอื ตวัอยา่งบทความวจิารณ์ ลูกอสีาน และ ตวัอย่างบทวจิารณ์ ส่วนผูช้มทีม่าจากเวบ็ไซตท์ี่
อา้งองิ thaicritic.com สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ facebook.com, google.co.th และ websuntaraporn.com  หน้าเวบ็ไซตท์ี่
ไดร้บัการเปิดดมูากทีสุ่ดสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ หน้าแรก thaicritic.com, บทวจิารณ์เรื่อง “มอีะไรในลูกอสีาน” ที ่
http://www.thaicritic.com/?p=197 และ หมวดหมู่ “ตวัอย่างบทวจิารณ์” ที ่http://www.thaicritic.com/?cat=46 
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ข้อเสนอแนะ 

 แฟนเพจ 

 ควรมกีารโพสตข์า่วสารหรอืทศันคตเิชงิวจิารณ์เกีย่วกบัศลิปะแขนงต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อชกัจงูใหม้ผีูเ้ขา้
มาในหน้าแฟนเพจ อาจเป็นขอ้ความประกอบภาพสัน้ๆ แตม่คีวามถีม่ากกว่าการโพสตบ์ทวจิารณ์ขนาดยาว แต่เมื่อ
โพสตบ์ทวจิารณ์ขนาดยาวกอ็าจจะมนีักวจิยัในโครงการฯ เขา้ไปพูดคุยกนัเกีย่วกบับทวจิารณ์นัน้ๆ กไ็ด ้ อนึ่ง เมื่อมี
การโพสตข์า่วสารหรอืบทวจิารณ์ทีน่่าสนใจ นักวจิยัของโครงการฯ อาจใชเ้ฟซบุคของตนเอง “แชร” บทความนัน้ๆ เพื่อ
เพิม่ผูเ้ขา้มาในแฟนเพจอกีทางหนึ่ง 

 

 เวบ็ไซต ์

 ถงึแมใ้นปัจจบุนัเวบ็ไซต ์thaicritic.com จะยงัไมม่ผีูเ้ขา้มาแสดงความเหน็ แต่กม็ผีูส้นใจเขา้มาอา่นบทความ
ต่างๆ เป็นจ านวนพอสมควร เวบ็ไซต ์thaicritic.com น่าจะท าหน้าทีเ่ป็นฐานขอ้มลูหรอืแหล่งความรูด้า้นการวจิารณ์ได ้
น่าจะเป็นการดหีากมกีารเพิม่บทความหรอืบทวจิารณ์ทีน่่าสนใจต่อไปเรื่อยๆ  แตห่ากตอ้งการใหม้ผีูเ้ขา้ไปแสดง
ความเหน็ในเวบ็ไซต ์กอ็าจจะตอ้งชกัชวนจากหน้าแฟนเพจ รว่มไปกบัเฟซบคุส่วนตวัของนักวจิยัในโครงการฯ หรอื
การสรา้ง event ในเฟซบคุ แลว้ชกัชวนผูค้นเขา้ไปรว่มกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในเวบ็ไซต์ 

 

---------------------------- 
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ประเมินสถิติต่างๆ ในแฟนเพจและเวบ็ไซต์ของ TRF Criticism  

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

จกัรนาท  นาคทอง 

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ได้

ด าเนินการทดลองสรา้งแฟนเพจและเวบ็ไซตส์ าหรบัเผยแพร่บทวจิารณ์ และเป็นพืน้ทีส่ าหรบัพดูคุยในดา้นการวจิารณ์

และศลิปะแขนงต่างๆ  โดยแฟนเพจของโครงการฯ อยู่ที ่http://www.facebook.com/thaicritic และเวบ็ไซตข์อง

โครงการฯ อยู่ที ่http://www.thaicritic.com 

 

แฟนเพจของโครงการฯ  

 เน่ืองจากทางเฟซบุคไดเ้ปลีย่นรปูแบบการเกบ็สถติขิองแฟนเพจใหม่ โดยรปูแบบเดมิจะเกบ็ขอ้มลูถงึวนัที ่15 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ดงันัน้ การเกบ็ขอ้มลูสถติใินแฟนเพจจนถงึปัจจบุนั จงึเป็นการเกบ็สถติริปูแบบใหม่ ทีม่ ี

รายละเอยีดแตกต่างไปจากเดมิ  

 เน่ืองจากการดสูถติจิะท าไดเ้พยีงช่วงเวลา 89 วนั ดงันัน้ จงึขอแบ่งการสรุปสถติเิป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ เดอืน 

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

 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554มสีมาชกิของแฟนเพจทัง้สิน้ 266 คน เพิม่จากก่อนหน้านี้ 10 คน โดยส่วนใหญ่

จะมอีายุระหวา่ง 18-34 ปี ดงักราฟดา้นล่าง 

 

ภาพที ่1 กราฟแสดงอายแุละเพศของสมาชกิแฟนเพจ เดอืนธนัวาคม 

http://www.thaicritic.com/
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 ส่วนการเขา้ถงึแฟนเพจ จะมเีฉลีย่วนัละ 10-15 ครัง้ โดยวนัทีม่กีารเปิดหน้าแฟนเพจน้อยทีสุ่ดคอืวนัที ่17 

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

เปิดหน้าเพจทีไ่ม่ซ ้า จะมเีพยีงวนัละ 2-4 คน 

 

ภาพที ่2 กราฟแสดงการเปิดหน้าแฟนเพจเดอืนธนัวาคม 

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

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

7 คน 

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

จะมอีายุระหวา่ง 18-34 ปี ดงักราฟดา้นล่าง 

 
 

5 Talking about this เป็นสถิติแบบใหม่ที่เฟซบคุเพิ่มเขา้มา ประกอบดว้ย จ านวนการ Like การ Share การคอมเมนต ์การมีส่วน
รว่มกบั Post ของเราโดยตวัเลขในหนึ่งวนัที่ดใูน talking about this คือตวัเลขที่สะสมเป็นเวลา 7 วนั จนถึงวนัที่ดเูป็นวนัสดุทา้ย เช่น 
talking about this ของวนัที่ 7 คือตวัเลขสะสมตัง้แต่วนัที่ 1-7 เป็นตน้(ที่มา :http://faceblog.in.th/2011/10/facebook-pages-

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

 

 ส่วนการเขา้ถงึแฟนเพจ ในชว่งเดอืนมกราคมถงึกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์ จะมเีฉลีย่ประมาณ 5-6 ครัง้ต่อวนั 

นอกจากวนัทีม่กีารโพสตเ์น้ือหาลงไปในแฟนเพจ จะมสีงูขึน้มาก โดยวนัทีม่กีารเปิดแฟนเพจน้อยทีสุ่ดคอื 2 ครัง้ ใน

วนัที ่14 มกราคม และ 11 กมุภาพนัธ ์ส่วนวนัทีม่ผีูเ้ปิดแฟนเพจมากทีสุ่ดคอื 3 กมุภาพนัธ ์มทีัง้หมด 41 ครัง้  

 ต่อมาตัง้แตว่นัที ่16 กมุภาพนัธ ์ซึง่เป็นวนัทีโ่พสตบ์ทวจิารณ์ “ถงึอย่างไรๆ กไ็ม่เหมอืนเดมิ : หนึ่งในดวงใจ สุ

นทราภรณ์ เดอะมวิสคิลั”ของอาจารยเ์จตนา นาควชัระ ในเวบ็ไซต ์แลว้น าไปประชาสมัพนัธใ์นแฟนเพจ ปรากฏว่ามผีู้

เขา้ชมในวนันัน้ 40 คน และวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์กเ็พิม่ขึน้เป็น 48 คน  จากนัน้เมื่อมกีารโพสตร์ายงานการเสวนาต่างๆ 

ตลอดจนคลปิการเสวนา กป็รากฏว่ามผีูเ้ปิดแฟนเพจของโครงการณ มากขึน้เรื่อยๆ จนมากทีสุ่ด 81 คน ในวนัที ่28 

กุมภาพนัธ ์ส่วนการเปิดหน้าเพจทีไ่ม่ซ ้ากม็เีพิม่สงูขึน้เช่นกนั คอืเฉลีย่วนัละ 10 คน 

 

ภาพที ่4 กราฟแสดงการเปิดหน้าแฟนเพจเดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม พ.ศ. 2555 

 

 ส าหรบัขอ้มลู talking about this เดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเปิดหน้าแฟนเพจ 

กล่าวคอืในชว่งเดอืนมกราคมถงึกลางเดอืนกุมภาพนัธ์ มปีระมาณวนัละ 5-10 คน ยกเวน้ในชว่งทีม่กีารโพสตข์อ้มลู 

ต่อมาเมื่อมกีารโพสตบ์ทวจิารณ์ของอาจารยเ์จตนา และรายงานการเสวนา รวมทัง้รปูถ่ายและคลปิวดิโีอของโครงการฯ 

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

 

เวบ็ไซต์ www.thaicritic.com 

http://www.thaicritic.com/
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ตัง้แต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2555 เวบ็ไซต ์thaicritic.com มเีน้ือหาทีเ่ป็นรายงานสรุปการเสวนาของโครงการฯ 

รวมทัง้คลปิวดิโีอทีบ่นัทกึการเสวนา ตามทีโ่ครงการฯ จดัขึน้ นอกเหนือไปจากเน้ือหาทีเ่ป็นบทความหรอืบทวจิารณ์ที่

ไดน้ ามาลงเผยแพร่ในเวบ็ไซตอ์ยู่เป็นประจ า  อยา่งไรกต็าม ค าคน้ทีท่ าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึเวบ็ไซตน์ี้ไดส่้วนใหญจ่ะเป็นการ

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

2555 เป็นดงันี้ 

มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตท์ัง้หมด 8,404 คน เปิดหน้าเวบ็ทัง้หมด 10,794ครัง้ เป็นผูเ้ขา้ชมใหม่ 76.77% และผูช้ม

เก่า 23.23%  ผูช้มเวบ็ไซตเ์ขา้ถงึจากการคน้หาใน search engine เช่น google หรอื yahoo มากทีสุ่ดคอื 82.75% 

รองลงมาคอืการอา้งองิหรอืลงิกจ์ากเวบ็อื่น 11.42% เวบ็ไซตท์ีน่ าผูใ้ชเ้ขา้มาทีเ่วบ็ไซตม์ากทีสุ่ดสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ 

facebook.com, m.facebook.com (เป็นการใชเ้ฟซบุคผ่านโทรศพัทม์อืถอื) และ google.co.th ส่วนการเขา้ถงึเวบ็ไซต์

โดยตรงน้อยทีสุ่ดคอื 5.83%  ค าคน้ทีผู่ใ้ชเ้ขา้ถงึเวบ็ไซต ์thaicritic.com มากทีสุ่ดสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ ตวัอย่าง

บทความวจิารณ์ ตวัอย่างบทวจิารณ์ และบทความวจิารณ์ 

 

 

ภาพที ่5 สถติผิูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต ์thaicritic รายวนั ตัง้แตว่นัที ่13 ธนัวาคม 2554 จนถงึวนัที ่9 เมษายน 2555 

 จากภาพ จะเหน็ไดว้่าส่วนใหญผู่ใ้ชใ้นแต่ละวนัเฉลีย่จะมปีระมาณ 70-80 คน  โดยวนัทีผู่ใ้ชเ้ขา้ถงึเวบ็ไซต์

น้อยทีสุ่ดคอืวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ม ี15 คน ส่วนวนัทีผู่ใ้ชเ้ขา้ถงึเวบ็ไซตม์ากทีสุ่ดในช่วงนี้คอืวนัที ่16 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 จ านวน 254 คน ซึง่วนัดงักล่าวเป็นวนัทีล่งบทวจิารณ์ “ถงึอย่างไรๆ กไ็มเ่หมอืนเดมิ : หนึ่งใน

ดวงใจ สุนทราภรณ์ เดอะมวิสคิลั”ของอาจารยเ์จตนา นาควชัระ หลงัจากนัน้ปรมิาณผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตก์ค็่อยๆ ลดต ่าลง 

แต่มเีพิม่สงูขึน้บา้งในวนัทีล่งเนื้อหาในเวบ็ไซตเ์พิม่เตมิ จนในเดอืนเมษายน มเีฉลีย่ประมาณวนัละ 30-40 คน 

  

สถิติ youtube channel ของโครงการฯ 

 โครงการฯ ไดเ้ปิด youtube channel โดยอตัโนมตั ิจากการโพสตค์ลปิวดิโีอในยทูปูที ่

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

มคีลปิวดิโีออยู่บน youtube channel ทัง้หมด 7 คลปิ ไดแ้ก่  
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1. เสวนา “มุมมองนักวจิารณ์ละครฯ” 2 คลปิ 

2. เสวนา “งานวจิารณ์บนโลกไซเบอรฯ์” 2 คลปิ 

3. เสวนา “ปลุกผ ีการวจิารณ์ฯ” 2 คลปิ 

4. โครงการหอ้งทดลองทางการวจิารณ์ทศันศลิป์ ครัง้ที ่1 

จนถงึปัจจบุนัมผีูเ้ขา้ชมคลปิของโครงการฯ ทัง้หมด 505 ครัง้ คลปิทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ 

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

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

ความเหน็ใดๆ  

 

ภาพที ่6 กราฟแสดงสถติผิูเ้ขา้ชม youtube channel ของโครงการฯ รายวนั 

 

โดยเฉลีย่แลว้จะมผีูเ้ขา้ชมคลปิของโครงการฯ ประมาณ 5-10 คน ต่อวนั โดยวนัทีม่ผีูช้มน้อยทีสุ่ดคอืวนัที ่2 

เมษายน ไมม่ผีูเ้ขา้ชม และวนัทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีสุ่ดคอืวนัที ่19 มนีาคม 127 คน ซึง่เกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารโพสต์

คลปิการเสวนา “ปลุกผ ีการวจิารณ์” คลปิแรก เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 

นอกจากนี้ ผูเ้ขา้ชมคลปิจะชมผา่นหน้าเวบ็ยทูปูโดยตรงมากทีสุ่ดคอื 64.0% รองลงมาคอืการชมจาก

โปรแกรมเล่นแบบฝังไวใ้นเวบ็ไซตอ์ื่น 30.3% และการชมจากโทรศพัทม์อืถอื 5.7% 
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ภาพที ่7 กราฟแสดงวธิทีีใ่ชช้มคลปิของโครงการฯ 

 


