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บทสงัเคราะห ์  
 

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

 
สุวรรณา  เกรียงไกรเพช็ร ์

 

  
   

1.  ภมิูหลงั  
     โครงการวจิยั  “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้า้นสงัคมศาสตร์การวจิารณ์” มี
ทีม่าจากแนวคดิหลกั การสัง่สมความรู้และการแสวงหาระเบยีบวธิวีจิยัของโครงการวจิยั 2 โครงการที่ด าเนินมาก่อน
หน้า คอื โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” ภาค 1 (2542 – 2545)  และภาค 2  
(2545 – 2548)   ต่อมาจึงเสนอโครงการ “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัย เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
สงัคมศาสตร์การวิจารณ์”  ในลักษณะสืบเนื่องเป็นโครงการภาค 3  โดยปรบัชื่อโครงการให้ตรงกับประเด็นหลัก 
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ และแบ่งการด าเนินการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ    คอืโครงการวจิยั “การวจิารณ์ฯ  ภาค 3/1  
(2548 – 2550)  และ ภาค 3/2 (2551 – 2552)  ในการเสนอผลการวจิยัของโครงการปัจจุบนั  จงึจ าเป็นตอ้งทบทวนภมูิ
หลงั เพื่อใหเ้หน็ความสบืเน่ืองและการพฒันาแนวคดิ  ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายและวธิดี าเนินโครงการใหช้ดัเจน  
ดงันี้ 

 
1.1 โครงการวิจยั “การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  ภาค 1   

โครงการนี้เกดิจากรากฐานของความคดิทีว่่า ยุคโลกาภวิตัน์เป็นยุคทีต่้องการความ    สามารถในการวจิารณ์ 
อนัเป็นพลงัทางปัญญาทีจ่ะช่วยใหส้งัคมด ารงอยู่ในประชาคมนานาชาตดิว้ยความมัน่ใจ การวจิารณ์ศลิปะเป็นตวัชี้วดั
หนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ในระดบัที่กว้างออกไป  โครงการวจิยัภาค 1 มุ่งที่จะส ารวจ
สภาพความเป็นไปของการวจิารณ์ศลิปะใน 4 สาขา คอื วรรณศลิป์  ทศันศลิป์  ศลิปะการละคร และสงัคตีศลิป์  และใน
ขณะเดยีวกนักม็ุ่งสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์จากประสบการณ์ทัง้ของไทยและต่างประเทศ 

ผลการวจิยัโดยรวมใหภ้าพสรุปไดว้่า การวจิารณ์ยงัไม่เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมลายลกัษณ์อย่างเตม็รปูใน
สงัคมไทย  ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานจ านวนหนึ่งยงัชอบที่จะรบัฟังข้อวจิารณ์ในระบบมุขปาฐะ มากกว่าลายลกัษณ์   
สถาบนัทางสงัคม 2 สถาบนัทีอ่่อนแอในดา้นการส่งเสรมิวฒันธรรมการวจิารณ์ คอื สื่อ และสถาบนัการศกึษา  ในกรณี
ของสื่อ ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย สื่อลดทอนพื้นที่ส าหรบัการวจิารณ์ลงตลอดเวลา  ส่วนสถาบนัการศกึษานัน้ การ
เรยีนการสอนยงัด าเนินไปด้วยด ีแต่สถาบนัส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคญัต่อ วทิยาการทีเ่กีย่วกบัศิลปะ  อาท ิวรรณคดี
ศกึษา  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์   วทิยาการดา้นการแสดง และดา้นการดนตร ี เมื่อขาดพื่นฐานทางวชิาการ  การวจิารณ์ใน
สาขาต่างๆกอ็่อนแอตามไปดว้ย 

อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัมไิดค้ลายความเชื่อมัน่ทีว่่า การสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์ทีจ่ะน าไปเผยแพร่ในรูป
ของลายลกัษณ์นัน้ สามารถส่งผลในระยะยาว  จงึคดัสรรงานวจิารณ์จ านวน 50 บท ในแต่ละสาขา จากขอ้มูลจ านวน
มากทัง้ของไทยและต่างประเทศ  น ามากลัน่กรองและวเิคราะห์ จดัท าเป็น สรรนิพนธ์ ของสาขาในรูปเล่มหนังสอื  สรร
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นิพนธแ์ต่ละสาขามคีวามหนาประมาณ 500 หน้า  เป็นแหล่งรวมงานวจิารณ์ทีท่รงคุณภาพ พรอ้มดว้ยบทวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะห ์ ถอืไดว้่าเป็นหลงัทางปัญญาทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิความคดิเชงิวจิารณ์อย่างต่อเนื่อง   

ส าหรบัขอ้สรุปในเชิงทฤษฎีนัน้ คณะผู้วจิยัพบว่า สงัคมไทยมีศกัยภาพที่จะกระตุ้นให้เกิดการพฒันาทาง
ปัญญาความคิดและทางสงัคมได้  อาทิ  ศกัยภาพในการสร้างความมัง่คัง่ให้แก่กันระหว่างการวจิารณ์สาขาต่างๆ  
หลักการทางศิลปะที่ผูกอยู่กับชีวิตชุมชน  และการวิจารณ์ที่ไม่จ าเป็นต้องสื่อด้วยภาษา (non-verbal criticism)  
ยิง่กว่านัน้ คณะผู้วจิยัพบว่า ยงัมนีักวจิารณ์กลุ่มเล็กๆ ที่ท างานวจิารณ์อย่างจรงิจงั  โดยมคีวามส านึกว่าการวจิารณ์
เป็นกลไกในการประเมนิคุณค่าและเป็นเสยีงแห่งมโนธรรมใหแ้ก่สงัคมได้ 

ขอ้สรุปสุดทา้ยทีส่ าคญัยิง่คอื การวจิารณ์มใิช่จุดหมายปลายทาง  แต่เป็นกระบวนการทีใ่ช้ การศกึษา เป็นตวั
จกัรส าคญัในการสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์  การวจิารณ์จะส่งผลต่อสงัคมไดก้ต็่อเมื่อการวจิารณ์สามารถท าหน้าที่
เป็น การศกึษาส าหรบัประชาชนในความหมายทีก่วา้งทีสุ่ดของค านี้ 

 
1.2  โครงการวิจยั “การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  ภาค 2  
เมื่อเสนอผลของการวจิยัในภาคแรกแลว้ (2542-2545)   สกว. เหน็สมควรสนับสนุนการวจิยัต่อเนื่องในภาค 2 

เป็นเวลาอกี 3 ปี (2545-2548)   จากรากฐานของการวจิยัภาค1 ทีใ่หน้ ้าหนักต่อการสัง่สมและวเิคราะหอ์งคค์วามรูด้า้น
การวจิารณ์   โครงการภาค 2 จงึปรบัทิศทางมาสู่แนว การวจิยัและพฒันา โดยมุ่งขยายขอบเขตของทรพัยากรการ
วจิารณ์ ในรปูของการเสวนา  ประชุมระดมสมอง  การสมัมนาทางวชิาการ  สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  กจิกรรมเหล่านี้เอื้อ
ต่อการสรา้งประชาคมและเครอืขา่ยผูส้นใจกจิกรรมการวจิารณ์ ทัง้ทีเ่ป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ กจิกรรมส่วนหนึ่ง
มลีกัษณะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขา้มวฒันธรรม (cross-cultural)   เน้ือหาของงานศลิปะที่น ามาศกึษาส่วน
หนึ่งเป็นผลงานทีม่ผีูส้รา้งไวแ้ลว้ อกีส่วนหนึ่งเป็นงานตน้แบบทีค่ณะผูว้จิยัเชือ้เชญิใหศ้ลิปินสรา้งขึน้เป็นการเฉพาะ  ใน
กรอบของมโนทศัน์ทางศลิปะบางประการ ทีก่ระตุน้ใหม้กีารแสดงออกซึง่ทศันะวจิารณ์ 

การด าเนินกิจกรรมในลกัษณะดงักล่าว เป็นทัง้การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้และการจดัการความรู ้
(knowledge management)   และแม้กจิกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปมุขปาฐะ แต่คณะผู้วจิยัก็สามารถสกดัแก่นความรู้
ออกมาในรูปของขอ้สรุปรวม หลกัการ มโนทศัน์และทฤษฎ ี หลงัจากนัน้ไดจ้ดัการเผยแพร่ความรูใ้นรปูหนังสอืเล่ม  ซึ่ง
บางเล่มได้รบัความสนใจในวงกว้าง อาทิ ผลงานการศึกษาข้ามวฒันธรรม ในหนังสอื Criticism as Cross-Cultural 
Encounter  ซึง่จ าหน่ายหมดไปในช่วงเวลา 2 ปีหลงัการตพีมิพ ์ 

   อนึ่ง ในโครงการภาค 2 นี้  ได้มีการด าเนินโครงการย่อย การรบัการวิจารณ์  อันเป็นการด าเนินงาน
ภาคสนาม ซึ่งปรากฏว่ามีประโยชน์อย่างมากแก่คณะผู้วจิยั  โครงการนี้ด าเนินการด้วยการสมัภาษณ์กลุ่มผู้รบังาน
วจิารณ์ทัง้ 4 สาขา  ผลการวจิยัให้ความกระจ่างในดา้นภาวะการรบังานวจิารณ์ในปัจจุบนั  เช่น ความไม่ใส่ใจต่องาน
ศลิปะในสงัคมโดยทัว่ไป ซึ่งเป็นสภาวะที่น่าวติก  ความถดถอยของวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งเป็นตวับ่งชี้ที่มผีลต่อการ
วิจารณ์  อย่างไรก็ตาม ข้อที่น่ายินดีคือยังมีศิลปินจ านวนหนึ่งที่ให้ความส าคัญต่อการวิจารณ์และยืนยนัว่าได้รบั
ประโยชน์จากการวจิารณ์ ทัง้ทีเ่ป็นทางบวกและทางลบ  และยงัเรยีกรอ้งใหน้ักวจิารณ์ท างานต่อไปเพื่อประโยชน์ของ
สงัคม   โครงการภาค 2 นี้ยนืยนัข้อสรุปของโครงการภาค 1 ที่ว่า ทัง้สื่อและระบบการศกึษาที่เป็นทางการ ( formal 
education)  ไม่เอือ้ต่อการพฒันาการวจิารณ์เท่าทีค่วร 

ขอ้สรุปส าคญัของโครงการทัง้ 2 ภาค คอื การวจิารณ์จ าเป็นต้องพึง่ทัง้วฒันธรรมมุขปาฐะและวฒันธรรมลาย
ลกัษณ์   โครงการจงึไดจ้ดัพมิพห์นังสอืผลงานของการวจิยัในช่วง 6 ปี รวมทัง้สิน้ 22 เล่ม   การเสนอผลงานวจิยัอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งมาจากการสัง่สมองค์ความรูแ้ละการสรา้งเสรมิศกัยภาพของการวจิารณ์และการพฒันา ประชาคมการ
วจิารณ์ อย่างต่อเน่ืองนี้ ท าใหโ้ครงการไดร้บัรางวลั โครงการวิจยัดีเด่น  สาขามนุษยศาสตร ์ จากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั ประจ าปี 2550  
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อย่างไรก็ตาม  ในงานด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ทัง้หลายนัน้ กระบวนการซึมซับจ าเป็นต้องใช้เวลา  
การศึกษา มหาชน (public)  ผู้รบังานศิลปะและงานวิจารณ์ จึงเป็นประเด็นส าคญัไม่น้อยไปกว่าการศึกษาตัวงาน
วจิารณ์เอง  อุปสรรคในการรบังานวจิารณ์มใิช่จะหาค าตอบได้ดว้ยวธิวีทิยาของมนุษยศาสตร์เท่านัน้   ปรากฏการณ์
บางลกัษณะของสงัคมไทยร่วมสมยัจ าเป็นตอ้งอาศยัการวเิคราะหใ์นเชงิสงัคมศาสตรด์ว้ย  ขอ้เสนอของโครงการภาค 3 
จงึประกอบดว้ยการศกึษาประเดน็หลกัทีม่ลีกัษณะครบวงจรและเป็นพลวตั ไดแ้ก่การสรา้งและการ วจิารณ์งานศลิปะใน
ฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยั สุนทรยีศาสตร์ในบรบิทสงัคมที่เปลี่ยนแปลง  การประมวลและสกดัองค์วามรูโ้ดยอาศยั
ระเบยีบวธิวีจิยัสงัคมศาสตร์ เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสุนทรยีศาสตรก์บัสงัคมศาสตร์ 

 
2.   โครงการวิจยั”การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรู้ด้านสงัคมศาสตร ์ 

การวิจารณ์”   
โครงการวิจัยภาค 3 แบ่งระยะเวลาด าเนินโครงการเป็น 2 ภาค ใช้เวลาภาคละ 18เดือน   โดยก าหนด

เป้าหมายหลกัและวธิดี าเนินการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัโจทยว์จิยัแต่ละช่วง ดงันี้  
2.1 ภาค 1  (2548-2550)  

แนวทางการศกึษาของโครงการภาค 3/1 สบืเน่ืองมาจากการบ่งชี้ความส าคญัของการวจิารณ์ ซึง่เป็นพลงัทาง
ปัญญาของสงัคม และการสงัเคราะห์องค์ความรูใ้นการพฒันาการวจิารณ์ศลิปะและทฤษฎีการวจิารณ์ของไทย รวมทัง้
การปรบัวฒันธรรมการวจิารณ์มุขปาฐะใหเ้ป็นลายลกัษณ์และเป็นกจิสาธารณะ ดว้ยการสรา้งกจิกรรมพฒันานักวจิารณ์
และสร้างประชาคมการวจิารณ์    โครงการภาค 3 ได้ปรบัขอบเขตและกระบวนวธิีการศกึษาเพื่อให้สามารถเข้าใจ 
สภาวะร่วมสมยั ของการสรา้งงานศลิปะและงานวจิารณ์ในบรบิทสงัคมทีก่ าลงัเปลี่ยนแปลง   โดยการส ารวจและศกึษา
รปูแบบการสรา้งงานและการวจิารณ์ศลิปะในพืน้ทีห่ลากหลายลกัษณะ และ อาศยัระเบยีบวธิทีางสงัคมศาสตร ์เพื่อสกดั
และสงัเคราะหอ์งคค์วามรูใ้หม่ของความสมัพนัธร์ะหว่างสุนทรยีศาสตรก์บัสงัคมศาสตร ์  

 ข้อค้นพบของโครงการภาค 3/1  ชีใ้หเ้หน็ว่า ประเดน็แรก มปัีจจยัดา้นการตลาด เทคโนโลย ีและอื่นๆ เขา้
มาเกี่ยวข้องกับการรับ การเสพและการบริโภคงานศิลปะ  ประเด็นทีส่อง คือ สุนทรียศาสตร์ในบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัปรากฏการณ์ศลิปะร่วมสมยัอนัเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมโดยตรง   ประเด็นทีส่าม  
ศลิปะกบัการอภวิฒัน์ในบรบิทสงัคมร่วมสมยั  ซึง่ท าใหเ้หน็ว่าการอภวิฒัน์ศลิปะในสงัคมร่วมสมยันัน้จ าเป็นต้องมแีก่น
ความรูเ้ดมิและแนวคดิลกึซึ้งทีม่ากกว่าการแสวงหาเฉพาะเพยีงรปูแบบการแสดงออกในลกัษณะของการประยุกตอืย่าง
ฉาบฉวย  และประเด็นทีส่ี ่  คอื ความร่วมสมยัของผลงานกบัความร่วมสมยัของบทวจิารณ์  อนัเป็นงานในส่วนของ
สาขาวรรณศลิป์ ที่บ่งชี้ว่า ความร่วมสมยัของตวังานมคีวามส าคญั  ทัง้ตวังานศลิปะและงานวจิารณ์สามารถสะท้อน
ความร่วมสมยัของกนัและกนัได ้

ผลการวิจยัในภาค 3/1 ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่ม คือ การรบั การเสพ  การบริโภคงานศิลปะ  และ  
พิเชษฐ  กลัน่ช่ืน : ทางไปสู่การอภิวฒัน์นาฏศิลป์ไทย   นอกจากนี้ยงัมตีน้ฉบบัพรอ้มตพีมิพอ์กี 6 เล่ม ไดแ้ก่   

1. 25 ปี  การวจิารณ์ค าพพิากษา                                                                               
2. 80 ปี องัคาร กลัยาณพงศ ์                                                                      
3. ลกัษณะร่วมสมยัในงานศลิปะแขนงต่างๆ                                                                                                                      
4. รวงทองส่องทางศลิป์                                                                                                                 
5. สุนทรยีศาสตรศ์ลิปะไทย                                                                          
6. ปัญญา  วจินิธนสาร  : ปรากฏการณ์ศลิปะไทยร่วมสมยั 

 ตน้ฉบบัหนังสอืทัง้ 6 เล่ม นี้จะด าเนินการตพีมิพใ์นช่วงการด าเนินโครงการภาค 3/2  
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2.2 ภาค 2   (2551-2552)   
ในภาค 3/2  โครงการไดก้ าหนดโจทย์วจิยัที่สบืเนื่องมาจากภาค 3/1 โดยมุ่งศกึษาประเดน็ส าคญั 2 ประเดน็ 

คือ  1) ปัจจยัการตลาด  เทคโนโลยีและอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการรบั การเสพ การบริโภคงานศิลปะ อย่ างมี
นัยส าคญั  ซึ่งเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การสร้างองค์ความรูด้้านสงัคมศาสตร์การวจิารณ์  และ 2)  สุนทรยีศาสตร์ใน
บรบิทของสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง  ซึ่งมทีัง้การเปลี่ยนพืน้ทีห่รอืบรบิทของการสรา้งงานศลิปะและงานวจิารณ์  และทัง้ที่
เป็นพืน้ทีท่างกายภาพ  พืน้ทีเ่ชงิเวลาและพืน้ทีเ่ชงิวฒันธรรม  เมื่อการสรา้งงานศลิปะร่วมสมยัเกดิขึน้ในบรบิทสงัคมที่
เปลีย่นแปลง การรบัและการวจิารณ์งานศลิปะจะรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงนี้อย่างไร  

ในดา้นกระบวนวธิกีารศกึษาตามประเดน็ดงักล่าว ผูว้จิยัไดส้ ารวจและศกึษารปูแบบและปรากฏการณ์ของการ
วจิารณ์ทีอ่าจยงัไม่เป็นทีร่บัรู ้หรอืยงัมไิดม้กีารศกึษามาก่อน  ทัง้ทีเ่ป็นการวจิารณ์ลายลกัษณ์และมุขปาฐะ  รวมทัง้การ
ใชพ้ืน้ทีข่องเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ทีส่ าคญัในแงก่ารสรา้ง การวจิารณ์ รวมทัง้การใหก้ารศกึษาบาง
ลกัษณะ  ดงันัน้นอกจาก   โครงการของ 4 สาขา  คอื สาขาวรรณศลิป์  สาขาทศันศลิป์   สาขาสงัคตีศลิป์   และสาขา
ศลิปะการแสดงแลว้  โครงการยงัก าหนดโครงการย่อยอกี 1 โครงการ   คอื  การศกึษาระเบยีบวธิทีางสงัคมศาสตรก์าร
วิจารณ์จากการศึกษาพื้นที่วรรณกรรมในอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยให้มองเห็นรูปแบบแล ะบทบาท
หลากหลายของการวจิารณ์ทีก่ าลงัก่อตวัและพฒันาอยู่ในขณะน้ี 

กล่าวโดยสรุป  เป้าหมายหลกัของโครงการภาค 3  คอื มุ่งหมายจะศกึษาการสรา้งงานศลิปะ การรบั / การ
เสพงานศลิปะและการวจิารณ์ ทีเ่ป็นปรากฏการณ์ในสงัคมร่วมสมยั ในลกัษณะครบวงจร คอื ศกึษาทัง้ผูส้รา้ง  ผูร้บัและ
ผูว้จิารณ์ ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นั และมลีกัษณะเป็นพลวตัคอืมคีวามเปลีย่นแปลง การปรบัรปูแบบและบทบาท รวมทัง้ศกึษา
สภาวะปัจจุบนัที่การวจิารณ์อาจถูกปิดกัน้ (constrain) หรอืถูกควบคุม (restrict) ดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น สื่อ  การตลาด 
เทคโนโลยี และอิทธิพลของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม   ผลที่คาดหวังของโครงการภาค 3 คือ ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ร่วมสมยั ทัง้ในแง่การสรา้งและการวจิารณ์งานศลิปะ  เพื่อสกดัความรู ้และแสวงหาระเบยีบวธิทีี่น าไปสู่
การวจิารณ์ทีม่คีุณภาพ และมผีลกระทบต่อการสรา้งพืน้ทีข่องการวจิารณ์ในบรบิททางสงัคม  ผลของการศกึษาวจิยันี้จะ
สามารถน าไปสู่ความรูด้า้น สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ และสามารถอธบิายไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของความสมัพนัธ์
ระหว่างสุนทรยีศาสตรก์บัสงัคมศาสตร ์ 

 
 2.2.1    วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. ส ารวจและศกึษารูปแบบและสภาวะการวจิารณ์งานศลิปะแขนงต่างๆ   ในฐานะ      ปรากฏการณ์
ร่วมสมยั   ซึ่งสะทอ้นทัง้ความคดิและสุนทรยี์อารมณ์ในส่วนของปัจเจกชนและความ        ส านึกในความเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคมของตน                                        

2.  ศกึษาบทบาทของพืน้ทีท่างอนิเทอรเ์น็ตต่อการวจิารณ์  และพืน้ทีก่ารวจิารณ์ทีไ่ม่อยู่ในรปูของการ
วจิารณ์ลายลกัษณ์                                                                       

 3.   สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความผนัแปรของรูปแบบและการน าเสนอทางศลิปะทีม่ผีลต่อการ
วจิารณ์   (เช่น  performance art    วรรณกรรมแนวทดลอง และ weblog )  

4.  สรา้งองค์ความรูแ้ละระเบยีบวธิใีนการศกึษาพืน้ที ่บทบาทและความสมัพนัธใ์นการสรา้งงานศลิปะ
กบัการวจิารณ์ 

 
2.2.2 วิธีด าเนินการวิจยั    ประกอบดว้ย 

1. การส ารวจแหล่งข้อมูลและการสร้างงานศิลปะและการวิจารณ์  ทัง้ที่เป็นแหล่งข้อมูลลายลกัษณ์  
แหล่งขอ้มลูบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต และแหล่งขอ้มลูในลกัษณะอื่นๆ 
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  ทัง้ใน
ภูมภิาคและส่วนกลาง 

3. พฒันาการเผยแพร่กจิกรรมและการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการวจิารณ์ โดยเน้นการใชส้ื่อ
สิง่พมิพ ์และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (website, E-book และอื่นๆ)  

4. เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจารณ์งานศิลปะหรือการแสดงทัศนะเชิง
วจิารณ์ 

 
ในการด าเนินงานดงักล่าวขา้งต้น  โครงการฯและผูว้จิยัมสีถานะเป็นผูร้่วมกจิกรรม หรอืผูส้งัเกตการณ์  เป็น

ส่วนใหญ่ นอกจากในกรณีที่มส่ีวนร่วมในฐานะผูจ้ดักจิกรรมเป็นครัง้คราว ทัง้ในสถาบนัการศกึษา  องค์กร หน่วยงาน
และกลุ่มต่างๆ ทีเ่ป็นเครอืขา่ยของโครงการฯ 

กจิกรรมและการด าเนินการเพื่อตอบโจทย์วจิยัก าหนดขึน้หลายลกัษณะ ไดแ้ก่การส ารวจแหล่งขอ้มูลในพืน้ที่
และลกัษณะต่างๆ  การเขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรอืมนีัยของการแสดงทษันะวจิารณ์ การสมัภาษณ์ผู้รูใ้นวงการ
และผู้สนใจ  การจดักลุ่มเสวนาทางวชิาการ  และการประชุมสมัมนารวมทัง้การจดักิจกรรมในลกัษณะการศกึษาและ
วจิยั “ศลิปินและผลงาน”  นอกจากนี้ยงัมีโครงการที่ 5 ซึ่งเป็นการส ารวจพื้นที่วรรณกรรมในเครอืข่าย อินเทอร์เน็ต  
ส ารวจและเลอืกเวบ็ไซต์เพื่อศกึษาพืน้ทีใ่หม่ของงานวรรณกรรม  ความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ทีก่บัรูปแบบ  บทบาทของ
ผู้รบั ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้รบักบัผู้รบั  ผู้รบักบัผู้สร้าง  และบทบาทของการวจิารณ์ที่น าไปสู่การเปลี่ยนพื้นที่ของ
วรรณกรรม  งานวจิยัของโครงการที ่5 นี้ ช่วยยนืยนัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้  

ในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว ผู้วิจยัทุกสาขาจะร่วมกนัอภิปราย  ถกเถียง เสนอความคดิเห็น  ตลอดจน
เปรยีบเทยีบขอ้มูลและขอ้คน้พบของแต่ละสาขา ทีม่ีความคล้ายคลงึและความแตกต่างกนั ในการประชุมผูว้จิยัทีจ่ดัขึน้
ทุกเดอืน  เพื่อใหก้ารวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลูมคีวามสมัพนัธแ์ละเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ท าใหเ้กดิการเรยีนรู้
ร่วมกนัในการตอบโจทย์วจิยัของโครงการฯ นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้กีารประชุมปรกึษาหารอืเฉพาะสาขา ร่วมกบันักวจิยั
อาวุโสและที่ปรกึษา  เพื่อท าความเข้าใจปัญหาและ/หรือประเด็นบางประการที่เกิดขึ้นในระหว่างการท าวิจยั  ข้อ
ปรกึษาหารอืต่างๆจะบนัทกึและส่งใหค้ณะผูว้จิยัทุกสาขาไดร้บัทราบร่วมกนัทุกครัง้   

 
 2.2.3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. การท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ร่วมสมยัทัง้การสรา้งงานศลิปะและการวจิารณ์ เพื่อสกดัความรูแ้ละ
ระเบยีบวธิทีีน่ าไปสู่การวจิารณ์ทีม่คีุณภาพและมผีลกระทบต่อการสรา้งพืน้ทีข่องการวจิารณ์ในบรบิททางสงัคม 

2. ผลการส ารวจและวจิยัจะสามารถน าไปสู่ความรูด้า้น สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์    
รวมทัง้ระเบยีบวธิกีารวจิยัในการศกึษาศลิปะร่วมสมยัและวทิยาการสาขาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้สามารถ

อธบิายไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมในดา้นของความสมัพนัธ์ระหว่างสุนทรยีศาสตรก์บัสงัคมศาสตร ์และดา้นระเบยีบวธิวีจิยัที่
จะมผีลต่อการพฒันาสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ 

3. ผลงานตพีมิพ์ประเภทต่างๆที่เป็นประโยชน์ในด้านการศกึษา และการเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัและสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์  รวมทัง้ผลงานบทวเิคราะหอ์นัเป็นองค์
ความรูท้ีส่กดัมาจากกจิกรรมในลกัษณะ “ศลิปิน / นักวจิารณ์ และผลงาน”  และผลงานวเิคราะห์ทีเ่ป็นองค์ความรูแ้ละ
ระเบยีบวธิวีจิยั ในการศกึษาบทบาทพื้นทีอ่นิเทอร์เน็ตต่อการวจิารณ์และการสรา้งงานวรรณกรรม และการวจิารณ์งาน
ศลิปะอื่นๆทีไ่ม่อยู่ในวฒันธรรมลายลกัษณ์ 

 
 2.2.4  คณะผู้วิจยั  

   2.2.4.1   ผูช้่วยศาสตราจารย ์สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร ์                       หวัหน้าโครงการ 
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               2.2.4.2    ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. เจตนา นาควชัระ                         นักวจิยัอาวุโส 
   2.2.4.3    ศาสตราจารย ์ดร. รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์       ผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์    
   2.2.4.4    อาจารย ์ดร. รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั                                   ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์      
   2.2.4.5    อาจารย ์พนิดา  ฐปนางกูร                                 ผูว้จิยัสาขาศลิปะการแสดง 

               2.2.4.6    อาจารย ์ดร. เตยงาม คุปตะกุล                                   ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์  
    2.2.4.7    อาจารย ์วนัทนีย ์ศริพิฒันานันทกูร                              ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์  
               2.2.4.8    อาจารย ์อรอนงค ์กลิน่ศริ ิ                                         ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์  
               2.2.4.9    อาจารย ์สุชาต ิทองสมิา    ผูว้จิยัโครงการกรณีศกึษาระเบยีบวธิขีองสงัคมศาสตร์ 
                                                         การวจิารณ์จากการศกึษาพืน้ทีว่รรณกรรมในอนิเทอรเ์น็ต 
      2.2.4.10   นางสาวอรพนิท ์ ค าสอน            ผูว้จิยักรณีศกึษาฯ และผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์ 
    2.2.4.11    นายจกัรนาท  นาคทอง                                               ผูว้จิยักรณีศกึษาฯ 
               2.2.4.12    นายไอยเรศ  บุญฤทธิ ์                                           ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์  
 
                     กรรมการท่ีปรึกษา 
                             อาจารย ์ชมยัภร  แสงกระจ่าง 
                             ผูช้่วยศาสตราจารย ์จกัรพนัธ ์วลิาสนิีกุล 
 
 2.2.5   คณะกรรมการก ากบัทิศทาง 
    2.2.5.1     ศาสตราจารย ์ดร. สุภางค ์จนัทวานิช                      ประธานกรรมการ 
               2.2.5.2     รองศาสตราจารย ์พษิณุ ศุภนิมติร                          กรรมการ 
               2.2.5.3     อาจารย ์สนัทดั  ตณัฑนันท ์                                 กรรมการ 
               2.2.5.4     อาจารย ์ดร. ปรติตา เฉลมิเผ่า กออนันตกูล               กรรมการ 
               2.2.5.5     ผูช้่วยศาสตราจารย ์สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร ์            กรรมการและเลขานุการ 
 
 2.2.6     ผลโดยสรปุของการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว้ 

โครงการฯ ไดก้ าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัไว ้4 ประการ ในทีน่ี้จะสรุปผลโดยรวมของการด าเนินการวจิยั
ทัง้ 4 สาขา และการวจิยัโครงการที ่5 ดงันี้ 

1) ส ารวจและศกึษารปูแบบและสภาวะการวจิารณ์งานศลิปะแขนงต่างๆ   ในฐานะ      ปรากฏการณ์ร่วม
สมยั   ซึง่สะท้อนทัง้ความคดิและสุนทรยี์อารมณ์ในส่วนของปัจเจกชนและความ        ส านึกในความเป็นส่วนหนึง่ของ
สงัคมของตน     

ขอ้ค้นพบจากโครงการภาค 1 และ 2 รวมทัง้โครงการภาค 3/1 บ่งชี้ว่าการวจิารณ์ศลิปะทุกสาขายงัมี
บทบาทและเป็นพลงัทางปัญญาในสงัคมร่วมสมยั แต่รปูแบบและสภาวะการวจิารณ์อาจเปลีย่นแปลงไป เน่ืองจากปัจจยั
การตลาด เทคโนโลยแีละอื่นๆทีเ่ป็นบรบิทของการสรา้งงานศลิปะและการวจิารณ์ รวมทัง้ปัจจยัแงสุ่นทรยีศาสตร์ทีอ่าจ
มผีลกระทบต่อการสรา้งงานและการวจิารณ์ หรอืไดร้บัผลกระทบ ดงันัน้โครงการปัจจุบนัจงึก าหนดใหส้ ารวจและศกึษา
รปูแบบและสภาวะของการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยั   โดยก าหนดค าอธบิายมโนทศัน์ ร่วมสมยั ไว้
ว่า คอื “ช่วงเวลาทีศ่ลิปิน  ศลิปะหรอืงานศลิปะ ด ารงอยู่ในช่วงเวลาเดยีวกนักบักลุ่มผูร้บักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรอืสงัคมใด
สงัคมหนึ่ง...  และช่วงเวลานัน้เอื้อต่อการสื่อความระหว่างผูส้รา้งกบัผูร้บัหรอืเอื้อต่อการสรา้งและรบัประสบการณ์ทาง
ความคดิ  และอารมณ์ความรูส้กึผ่านงานสรา้งสรรคท์างศลิปะ...”  (ดคู าอธบิายมโนทศัน์ ร่วมสมยั ในภาคผนวก 1)   
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   รปูแบบและสภาวะการวจิารณ์    มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบักลุ่มบุคคลในฐานะผูส้รา้ง ผูร้บั / ผูว้จิารณ์ 
(agent) และสมัพนัธ์กบัพืน้ที่ (space) และเวลา (time / period)    ในช่วงต้นของการวจิยั ผลการส ารวจและวเิคราะห์
สภาวะการวจิารณ์ของทุกสาขาตรงกนัในขอ้ทีว่่า พืน้ทีก่ารวจิารณ์งานศลิปะทุกสาขาในสื่อสิง่พมิพล์ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั 
ส่งผลต่อการเขยีนและการเผยแพร่บทวจิารณ์ลายลกัษณ์เตม็รูป ซึ่งลดจ านวนลงตามสดัส่วนของพืน้ที ่(อาจยกเวน้การ
วจิารณ์ภาพยนตร์และดนตรใีนรูปของอลับัม้เพลง/แผ่นCD  ที่มีลกัษณะเป็น preview   review  หรอืบรรณนิทศัน์
หนังสอืใหม่ของส านักพมิพต์่างๆ ซึ่งมกัมผีลเกีย่วเนื่องกบัการประชาสมัพนัธ์และโฆษณา)     ผลส ารวจในขัน้ต้นนี้ ท า
ใหเ้กดิขอ้สรุปว่าการวจิารณ์อยู่ในสภาวะถดถอย  ทัง้ทีเ่ป็นการวจิารณ์ลายลกัษณ์ดงักล่าวแลว้ และทีเ่ป็นมุขปาฐะ เช่น 
การจดัสมัมนาวชิาการดา้นวรรณกรรมในสถาบนัการศกึษา ซึ่งเคยมคีวามคกึคกัและจดัไดว้่าเป็นประชาคมวจิารณ์ทีม่ี
พลงักระทบต่อการสรา้งองค์ความรูท้างวรรณกรรมศกึษา กลบัลดน้อยลงไปหรอืแทบไม่มกีารจดัสมัมนาดงักล่าวในวง
สาธารณชน ท าใหก้ารรายงานผลการสมัมนา การอภปิราย หรอืน าประเดน็มาเสนอขอ้คดิเห็นสบืเนื่องในรูปการวจิารณ์
ลายลักษณ์  ลดน้อยลงไปด้วย  เช่นเดียวกับการจัดสัมมนาและการอภิปรายหรือบรรยายในวงการทัศนศิลป์ ซึ่ง
นอกจากจะลดจ านวนลงแลว้ ยงัพบว่าเน้ือหาหลกัในส่วนของการวจิารณ์ตวังานศลิปะโดยตรงนัน้มอียู่น้อยหรอือาจไม่มี
เลย แต่ผูบ้รรยาย / ผูอ้ภปิราย มกัจะกล่าวถึงบรบิทของการสรา้งงานศลิปะ เช่น บรบิททางประวตัิศาสตร์  การเมอืง 
เศรษฐกจิ  ปรชัญาทางศลิปะ และเสนอประเด็นอื่นๆในเชงิสงัคม  มากกว่าประเดน็ทางศลิปะทัง้ในแง่องค์ความรูท้าง
ศิลปะหรอืแง่ฝีมือการสร้างงาน ในส่วนของสงัตีตศิลป์และศิลปะการแสดงก็อยู่ในสภาวะเดียวกันหรอืใกล้เคียงกัน  
สภาวะดงัทีก่ล่าวมานี้ ปรากฏชดัเจนในพืน้ทีข่องสื่อสิง่พมิพ ์หรอืการถ่ายทอดจากมุขปาฐะมาสู่ลายลกัษณ์ในสิง่พมิพ ์ 

แต่ในอีกแง่หนึ่ง การส ารวจระยะต่อมาของสาขาศลิปะทัง้ 4 สาขาและโดยเฉพาะของกลุ่มกรณีศกึษา 
กลบัพบว่าสภาวะของการวจิารณ์ในพื้นที่ใหม่ คอือินเทอร์เน็ต เว็บไซต์และเว็บล็อก ซึ่งเรยีกรวมๆว่า พื้นที่ไซเบอร ์
(cyber space) มคีวามคกึคกัและพฒันาอย่างรวดเรว็ในเชงิปรมิาณและรปูแบบ  การเสนอทศันะวจิารณ์และบทวจิารณ์
ในรปูแบบต่างๆบนพืน้ทีน่ี้ เป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยัทีม่คีวามหลากหลายอย่างน่าสนใจ ในสาขาสงัคตีศลิป์พบว่า การ
วจิารณ์ของกรรมการในรายการแสดงดนตรไีทยร่วมสมยัทางโทรทศัน์1 ท าให้เกิดปฏิกิรยิาของผู้ชมและผู้รบัอื่นๆ ที่
แสดงออกอย่างกวา้งขวางและฉับไว  โดยผ่านพื้นทีใ่หม่ทีเ่ป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์คอืพืน้ที่อนิเทอร์เน็ต  แมว้่าปฏกิิรยิา
ดงักล่าวจะยงัมลีกัษณะที่เป็นอตัวสิยัและความเป็นปัจเจกค่อนขา้งสูง แต่กไ็ดท้ าใหเ้กดิโอกาสและช่องทางส าหรบัผูร้บั
ในการแสดงความรูแ้ละความคดิเหน็ออกสู่สาธารณะมากขึน้  (ซึ่งผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์เหน็ว่าการวจิารณ์ดงักล่าวอาจ
พฒันาให้มีคุณภาพเขม้ขน้ขึ้นได้ในช่วงเวลาต่อไป)  เช่นเดยีวกบักรณีของสาขาวรรณศลิป์ ซึ่งระบุว่าพื้นที่ใหม่ของ
อนิเทอร์เน็ตนี้เปิดโอกาสใหน้ักวจิารณ์หน้าใหม่และเปิดช่องทางการสื่อสารกบั ”มหาชน” รุ่นใหม่  รวมทัง้เปิดโอกาส
ให้แก่การสร้างงานและการวจิารณ์วรรณกรรมรูปแบบใหม่ที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขอ้มูลและผลการ
วเิคราะหข์องกลุ่มกรณีศกึษา(การสรา้งและการวจิารณ์วรรณกรรมในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตฯ) ทีร่ะบุถงึปรมิาณการสรา้งงาน
จ านวนมหาศาล   การเรยีกร้อง/ขอรบัค าวจิารณ์และขอ้แนะน า ทัง้จากนักเขยีนและกลุ่มผู้อ่านด้วยกันเอง     สาขา
ศิลปะการแสดงได้เสนอข้อค้นพบในท านองเดียวกัน จากกรณีศึกษารายการ reality show (Academy Fantasia 
ปฏบิตักิารนักล่าฝัน 2008) ทางโทรทศัน์ และกรณีศกึษาการแสดงละครเวทขีองคณะละครขนาดใหญ่ทีม่ทีุนสนับสนุน
ดา้นธุรกจิสงู  รวมทัง้กรณีศกึษาเทศกาลละครกรุงเทพฯ 2009  ซึง่ยนืยนัว่ามกีารสกดักัน้การแสดงทศันะวจิารณ์ในเชงิ
ลบหรอืต่อต้าน  และส่งผลให้มีการแสดงทศันะวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นพื้นที่เปิดเสร ี แม้จะพบว่ายงัมีการใช้
เทคโนโลยีควบคุมการแสดงออกดังกล่าวอยู่บ้าง   แต่ก็นับได้ว่าเป็นช่องทางที่เอื้อให้มีการแสดงออก  และการมี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูช้มรายการและผูว้จิารณ์  ในขณะที่พืน้ที่สื่อสิง่พมิพ์แทบไม่เปิดโอกาสให้เลย   ในส่วนของสาขา
ทศันศลิป์นัน้ แมผู้ว้จิยัสาขาทศันศลิป์จะพบว่าการเสนอบทวจิารณ์และการแสดงทศันะเชงิวจิารณ์ลดลงในทุกพืน้ที ่ทัง้ที่
เป็นลายลกัษณ์และมุขปาฐะ  อนัอาจเป็นผลมาจากวฒันธรรม ความเกรงใจ ในกลุ่มผูร้่วมวชิาชพี ซึง่เป็นทัง้ผูส้รา้งงาน

 
1    รายการดนตรทีางโทรทศัน์ ไมไ่ดเ้ป็นการใชพ้ืน้ทีใ่หม่  แต่รปูแบบรายการทีผู่ว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์เลอืกเป็นกรณีศกึษา  เป็นรปูแบบ
พฒันาขึน้ใหม่และมคีวามเกีย่วเนื่องกบัการวจิารณ์  ส่งผลใหเ้กดิการวจิารณ์บนพืน้ทีใ่หม่ คอื พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตและเวบ็ลอ็ก 
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และผู้วจิารณ์  ซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่าอาจเป็นเพราะในขณะที่มคีวามก้าวหน้าของการสรา้งงานศลิปะรูปแบบใหม่ๆ
อย่างคกึคกั การเผยแพร่องค์ความรูสู้่สาธารณชนหรอืมหาชนผูร้บังานศลิปะ ยงัก้าวตามไม่ทนั  การวจิารณ์ของผูร้บั
งานศลิปะในวงกวา้งจงึยงัไม่เกดิขึน้  แต่อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัไดเ้สนอกรณีศกึษาการแสดงทศันะวจิารณ์ของภณัฑารกัษ์
ในการคดัเลอืกผลงานเพื่อจดัแสดง รวมทัง้การวจิารณ์ในกลุ่มผูเ้รยีนและผูส้อนวชิาศลิปะ ซึ่งถอืไดว้่าเป็นพืน้ทีข่องการ
วจิารณ์ในบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงดว้ยเช่นกนั  

เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลและขอ้คน้พบดงักล่าว สภาวะการวจิารณ์งานศลิปะจงึยงัไม่อยู่ในขัน้ถดถอยเสยี
ทีเดียว  แต่อาจกล่าวว่าอยู่ในช่วงระยะการปรบัและเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ปรากฏในพื้นที่ใหม่  หรือในสื่ออื่นๆ
นอกเหนือไปจากสิ่งพิมพ์   (ดูรายละเอียดในข้อสรุปที่ 2)   สภาวะนี้เป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยั ซึ่งมีความสมัพนัธ์
โดยตรงระหว่างผู้สร้างงาน กับผู้รบั/ผู้วจิารณ์และสาธารณชนทัว่ไป  อย่างไรก็ตาม ในขัน้นี้เป็นการสรุปสภาวะการ
วจิารณ์ในแง่ของพืน้ที ่ ผลงานและกลุ่มผูเ้กี่ยวขอ้ง  ในเชงิปรมิาณ   ส่วนในแง่คุณภาพนัน้  รายงานของทุกสาขาระบุ
ว่ายงัไม่อยู่ในขัน้ทีน่่าพงึพอใจ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการใชพ้ืน้ทีใ่หม่คอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ รวม ทัง้สื่อโทรทศัน์และอื่นๆมี
ขอ้จ ากดัในแง่เวลาและลกัษณะของพืน้ที ่ตลอดจนกลไกการตลาด และระบบทุนนิยม   ท าใหก้ารพฒันาการวจิารณ์ใน
ด้านคุณภาพที่เข้มข้นยังไม่เกิดขึ้นชัดเจน  แต่ดังที่ได้กล่าวแล้วถึงกรณีของผู้วิจยัสงัคีตศิลป์ที่เห็นว่า การพัฒนา
คุณภาพของการวิจารณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งผู้วิจยัสาขาอื่นๆก็ได้เสนอความเห็นใน
ท านองเดยีวกนั  จงึกล่าวโดยรวมไดว้่า สภาวะการวจิารณ์อาจมคีวามคกึคกัและเขม้ขน้ขึน้ไดใ้นระยะต่อไป  

 ในแง่ของรูปแบบการวจิารณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยันัน้  เมื่อผู้สร้างงานศิลปะมีแนวคิดและ
โอกาสในการเสนองานรูปแบบต่างๆสู่ผู้รบัและสาธารณชนในพื้นที่ใหม่ นอกเหนือไปจากสื่อสิง่พมิพ์    รูปแบบการ
วิจารณ์ก็เกิดตามมาอย่างหลากหลาย  (แต่อาจมีปริมาณต่างกันในสาขาต่างๆของศิลปะ)    โดยเฉพาะในพื้นที่
อนิเทอร์เน็ตอนัเป็นช่องทางใหม่ทีเ่ปิดกวา้งอย่างเสร ี ไม่ว่าจะเป็นการวจิารณ์ในรูปของกระทู้ในเวบ็บอรด์  การเสนอ
ขอ้เขยีนบทวจิารณ์ การแสดงความคดิเห็นหรอืทศันะเชงิวจิารณ์ในเวบ็ล็อก การตอบค าถามเพื่อให้ความรูแ้ละอื่นๆ  
กจิกรรมในรูปแบบที่มนีัยเชงิวจิารณ์เหล่านี้ บางครัง้อาจกินเวลายาวนานและมกีลุ่มผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคดิเห็นเชงิ
วจิารณ์อย่างหลากหลาย ซึง่ส่งผลทัง้ในแงก่ารขยายพืน้ทีก่ารวจิารณ์    การพฒันารปูแบบใหม่ๆ และการเปิดประชาคม
ในโลกไซเบอร์  (ซึ่งอาจแปรรูปมาเป็นการสรา้งปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูส้รา้ง กบัผูร้บั/ผู้วจิารณ์ ในโลกความเป็นจรงิใน
ระยะต่อมา)   รปูแบบการวจิารณ์ในพืน้ทีไ่ซเบอรน์ี้มลีกัษณะเด่นทีน่่าสนใจ คอื มลีกัษณะเป็นการสนทนาแบบมุขปาฐะ 
(การโต้ตอบด้วยการใช้ภาษาเขียนที่ เป็นภาษาพูด ) และเป็นการสร้างความสัมพันธ์สองทาง(Two-ways  
Communication) ทีย่่นทัง้ระยะห่างทางพื้นทีแ่ละเวลาระหว่างคู่สนทนา  การโต้ตอบเกดิขึ้นไดโ้ดยฉับพลนั หรอือย่าง
น้อยก็รวดเร็วกว่าวิธีการเดิมของรูปแบบลายลกัษณ์  และยงัท าให้เกิดลกัษณะการวจิารณ์ที่ผู้วิจยัสาขาสงัคีตศิลป์
เรยีกว่าเป็นการวจิารณ์ “แหง้”  หรอืการวจิารณ์ทุตยิภูม ิคอืผูว้จิารณ์อาจไม่ไดส้มัผสัการแสดง(ดนตร)ี จรงิ และไม่ได้
แมแ้ต่สมัผสัการบนัทกึผลงานศลิปะนัน้ๆ แต่อาศยัขอ้วจิารณ์ของผูอ้ื่นทีไ่ดส้มัผสัตวังาน แลว้จงึวจิารณ์หรอืเสนอทศันะ
ตามทีต่นมคีวามรูห้รอืมแีนวคดิอยู่เดมิ (ดูรายละเอียดในส่วนของสาขาสงัคตีศลิป์)   ซึ่งอนัที่จรงิลกัษณะนี้เกิดขึ้นใน
สาขาอื่นๆดว้ย  เช่น ศลิปะการแสดง  เมื่อมกีารแสดงละครเวททีีย่ ิง่ใหญ่และดงึดูดความสนใจผูช้มจ านวนมาก  และมี
บทวจิารณ์คุณภาพเขม้ขน้ของนักวชิาการหรอืผูรู้ ้ กจ็ะมกีารน าบทวจิารณ์ไปเสนอ(โพสต)์ในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต และอาจ
มขีอ้คดิเห็นสบืเนื่องจากงานนัน้  แต่ไม่ใช่ลกัษณะของวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์ในขนบเดมิ      (ดูรายละเอยีดในส่วนของ
สาขาศลิปะการแสดง)   

รูปแบบและสภาวะการวิจารณ์ดงักล่าวมานี้ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยั ที่สะท้อนแนวคิดและ
สุนทรยี์อารมณ์ของผู้คนส่วนหนึ่งในสงัคม มลีกัษณะที่สามารถก าหนดแยกออกได้จากรูปแบบเดมิหรอืแนวคิดเชิง
วิจารณ์ตามขนบเดิม      และมีความสมัพันธ์อย่างชัดเจนกับการสร้างงานศิลปะ ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัย
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เช่นเดยีวกนั2   การสร้าง ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะ รวมทัง้การสรา้งประชาคมวจิารณ์ที่
เข้มแข็ง จึงจ าเป็นต้องส ารวจและ ส่องหา รูปแบบใหม่ๆ  ที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทัง้ในแง่พื้นที่ และวธิีการ
แสดงออก เพื่อท าความเขา้ใจการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยั และเพื่อแสวงหาแนวทางสรา้งระเบยีบวิธี
ศึกษาวิจยัที่สามารถอธบิายรูปแบบและบทบาทของการวิจารณ์ในสงัคมร่วมสมยัได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็น
รปูธรรม ในขัน้ต่อไป   

 
2) ศกึษาบทบาทของพื้นทีท่างอนิเทอร์เน็ตต่อการวจิารณ์  และพื้นทีก่ารวจิารณ์ทีไ่ม่อยู่ในรูปของการ

วจิารณ์ลายลกัษณ์    
 กลุ่มผู้วิจยัโครงการที่ 5  ซึ่งศึกษาพื้นที่อินเทอร์เน็ตในการสร้างและวิจารณ์วรรณกรรม สามารถใช้

กระบวนการต่างๆ เช่น การส ารวจเวบ็ไซต์และเวบ็ลอ็กจ านวนมาก เพื่อสกดัและเลอืกใชเ้วบ็ทีต่รงความต้องการ การ
สมัภาษณ์บุคคลและกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง การสรา้งเครอืข่ายและสรา้งปฏสิมัพนัธ์ในพื้นทีอ่นิเทอร์เน็ต  กระบวนการ
เหล่านี้ท าให้สามารถรวบรวมขอ้มูลที่มปีรมิาณมากได้อย่างละเอียดชดัเจน เพียงพอที่จะน ามาวเิคราะห์ในส่วนของ
โครงการ และยงัได้ใช้กระบวนการเดยีวกนันี้ เชื่อมโยงไปสู่การส ารวจพื้นที่อนิเทอร์เน็ตในการวจิารณ์ของสาขาอื่นๆ
ดว้ย  ท าใหเ้ห็นได้ว่าพื้นที่อนิเทอร์เน็ตมบีทบาทสูงและมนีัยส าคญัทัง้ในแง่การสรา้ง การรบัและการวจิารณ์ศลิปะทุก
สาขา  แมว้่ารปูแบบการวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ตจะยงัไม่สมบูรณ์เตม็รปู และการแสดงทศันะเชงิวจิารณ์ยงัไม่มปีระเดน็ที่
หนักแน่นหรอืมผีลกระทบในวงกวา้งมากนัก  โดยเฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบัพื้นที่ของการสรา้งงาน (ทัง้ในกรณีของ
วรรณกรรม และสาขาศลิปะอื่นๆ) แต่ขอ้มลูของทุกสาขากบ็่งชดัว่าพืน้ทีใ่หม่นี้ท าใหเ้กดิปรากฏการณ์ร่วมสมยัทีน่ าไปสู่
วธิกีารแสวงหาค าตอบของโจทยว์จิยัทีต่ัง้ไว ้ทัง้ในประเดน็ของการตลาด เทคโนโลยแีละอื่นๆ ทีเ่ขา้มาครอบง าการสรา้ง
และการรบั/การวจิารณ์งานศลิปะ  และประเดน็ของสุนทรยีศาสตรใ์นบรบิทสงัคมร่วมสมยัทีม่คีวามเปลี่ยนแปลง    

ในสาขาสงัคตีศลิป์ ผูว้จิยัพบว่า มกีารใชพ้ืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตเพื่อแสดง ตวัตน และการยอมรบัตวัตน (ซึง่ไม่
สามารถแสดงออกไดใ้นพืน้ทีข่องขนบเดมิ เช่น ขนบส านักดนตรไีทย หรอื ขนบบา้น)  พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตท าใหเ้กดิการ 
สนทนา ระหว่างกลุ่มผูส้นใจร่วมกนั  และมลีกัษณะความพยายามทีจ่ะขยบัขยายออกจากกรอบปฏบิตัหิรอืแนวคดิเดมิ 
ที่ถูกก าหนดด้วยขนบส านัก  และ/หรือความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษย์ รวมทัง้ความสมัพันธ์ระดบัศิษย์ของส านัก
ด้วยกันเอง  การศึกษารูปแบบและวงสนทนาในพื้นที่ใหม่นี้  ท าให้เข้าใจลักษณะของสังคม นิรนาม   อันเป็น
ปรากฏการณ์ร่วมสมยัไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ในระดบัหนึ่ง  วฒันธรรมความเกรงใจน่าจะมส่ีวนสมัพนัธก์บัการใชพ้ืน้ทีใ่นสงัคม
นิรนาม  เพื่อเปิดพืน้ทีก่ารแสดงทศันะเชงิวจิารณ์ในทางลบหรอืต่อต้านขนบเดมิ  เพราะการใชน้ามแฝง ซึง่เป็นลกัษณะ
เด่นในสงัคมนิรนาม สามารถเป็นเกราะป้องกนัตัวผูว้จิารณ์ได้ระดบัหนึ่ง ในขณะที่การสรา้งอตัลกัษณ์ใหม่(หรอืตวัตน
ใหม่) ในชุมชนเวบ็ลอ็ก (weblog)  กส็ะทอ้นปฏสิมัพนัธใ์นพืน้ทีข่องโลกไซเบอร ์(cyber space) ทีเ่ป็นสงัคมนิรนาม นิร
รูป  ได้ในท านองเดยีวกนั   แต่ในอีกแง่หนึ่ง ผู้วจิยัสาขาสงัคตีศลิป์ (และสาขาอื่นๆ) ก็พบว่า การปกปิดตวัตน หรอื
สรา้ง ตวัตนเทยีม  (หมายถงึ ตวัตนทีไ่ม่มอียู่จรงิแต่สรา้งขึ้นตามความต้องการของผูส้รา้ง) ในโลกไซเบอรน์ัน้ แทท้ีจ่รงิ
กไ็ม่อาจปกปิดไดโ้ดยสมบูรณ์ เพราะวธิกีารทางเทคโนโลยสีามารถสบืคน้เสาะหาตวัตนหรอืชื่อจรงิของคนในเครอืข่าย
พืน้ทีน่ี้ได ้  แต่อย่างน้อย การสรา้งตวัตนขึน้นี้กท็ าใหม้โีอกาสทีจ่ะแหวกวงล้อมของการครอบง าและจ ากดัรสนิยมผูร้บั 
อนัเกดิจากพลงัของระบบทุนนิยมการตลาดและการโฆษณาของกลุ่มธุรกจิทีม่ทีุนสงู 

  ลกัษณะเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในกรณีของสาขาศิลปะการแสดงด้วย ทัง้ในแง่การใช้พื้นที่ใหม่ เพื่อ
แสวงหาช่องทางทีพ่น้จากการควบคุม จ ากดัและครอบง าของกลุ่มธุรกจิการแสดงขนาดใหญ่    และในแงข่องการแสดง
ทศันะวิจารณ์ในสงัคมนิรนาม  ซึ่งหากพิจารณาแนวคิด ทศันะและวิธีการแสดงออกของผู้วจิารณ์นิรนามเหล่านี้ ก็
สามารถจะทราบได้ไม่ยากนักในกลุ่มวงการละครว่าใครคอืบุคคล นิรนาม นัน้ๆ  แมว้่าวธิกีารสบืคน้อาจจะต่างกนัไป

 
2      ดูรายละเอยีดจากรายงานของสาขาต่างๆ และกรณีศกึษาฯ  นอกจากนัน้ ผูส้นใจอาจอ่านไดจ้าก ลกัษณะร่วมสมยัในงานศิลปะ
แขนงต่างๆ   ซึง่เป็นเอกสารสรุปจากการสมัมนาวชิาการของโครงการ ภาค 3/1  (ตน้ฉบบัอยู่ในระหว่างการเตรยีมตพีมิพเ์ป็นหนังสอื)   
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บ้าง   ส่วนในสาขาวรรณศลิป์ มขีอ้ค้นพบทีน่่าสนใจว่า เมื่อมกีารใชน้ามแฝง หรอืการสรา้ง ตวัตนเทยีม ขึ้นมาระยะ
หนึ่งแลว้  บุคคลนิรนามทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประชาคมไซเบอร ์กลบัต้องการทีจ่ะเปิดเผยตวัตนจรงิหรอืนามจรงิ  เพื่อ
รกัษาการยอมรบั  ชื่อเสยีง หรอืสร้างสถานภาพที่มัน่คงในโลกความเป็นจรงิ  รวมทัง้เป็นการประกาศรกัษาสทิธใิน
ผลงานทีส่รา้งขึน้นัน้ด้วย  จงึเหน็ไดว้่าพื้นที่ของโลกไซเบอร์และโลกที่เป็นความจรงินัน้ มทีัง้การเหลื่อมซ้อนกนั และ
การคลีค่ลายหรอืขยบัขยายไปสู่อกีพืน้ทีห่นึ่งไดใ้นลกัษณะต่างๆอย่างน่าสนใจ 

ประเดน็ส าคญัทีผู่ว้จิยัทุกกลุ่มรายงานตรงกนั    คอื  พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตเป็นความเปลีย่นแปลงทีท่ าใหเ้กดิ
พืน้ทีก่วา้ง รองรบัขอ้มลูปรมิาณมหาศาล และมลีกัษณะเด่นอยู่ทีก่ารสรา้งปฏสิมัพนัธใ์นรปูของการสื่อสารสองทาง หรอื
การสนทนา (dialogue) อนัเป็นลกัษณะส าคญัของการวจิารณ์ (ดงักล่าวแลว้ในขอ้สรุปแรก)  แต่เท่าทีพ่บในปัจจุบนั ผูท้ี่
ใชพ้ื้นทีน่ี้ ส่วนใหญ่ยงัขาดองค์ความรูท้ีส่ ัง่สมมาจากขนบเดมิ ขาดความรูแ้ละความสนใจองค์ส าคญัแห่งงาน (canon) 
ในแต่ละสาขา  ทัง้ยงัไม่สนใจการสรา้งพืน้ฐานหรอืความสัมพนัธก์บัองคค์วามรูเ้ดมิในสงัคมของตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้
จากตวับุคคล (วฒันธรรมมุขปาฐะ) หรอืจากหนังสอื (วฒันธรรมลายลกัษณ์)  การสนทนาของประชาคมในโลกไซเบอร์
ดงักล่าว  จงึมกัเป็นการสนทนาของผู้ทีม่ปีระสบการณ์ในระดบัเดยีวกนั   อย่างไรกต็าม ในกรณีของสาขาวรรณศลิป์ 
ผูส้รา้งงานวรรณกรรมรปูแบบใหม่แสดงความตอ้งการทีจ่ะขอรบัความรู้โดยเฉพาะดา้นวรรณศลิป์และการใชภ้าษาเพื่อ
การสรา้งงาน และรอ้งขอใหม้ผีูว้จิารณ์งานของตนเพื่อการปรบัปรุงใหด้ขีึน้  แต่กย็งัไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ชดัเจนว่าเป็นการ
รอ้งขอเพื่อการสรา้งคุณภาพของงานอย่างแทจ้รงิ หรอืเป็นเพยีงความประสงคใ์หง้านของตนเป็นทีย่อมรบัในกลุ่มผูอ้่าน    
ส่วนในสาขาสงัคตีศลิป์ มกีารรอ้งขอความรูท้ านองเดยีวกนั ในแงก่ารน าความรูไ้ปปรบัปรุง ฝีมอื หรอืการฝึกปฏบิตัดิว้ย
ตนเองและการท าความเขา้ใจแนวคดิบางประการ  เช่น ขอค าอธบิายกระบวนการแสดงฝีมอืทางดนตรี (ลูกลอ้  ลูกขดั)  
คุณภาพของเครื่องดนตรบีางชนิด   คุณสมบตัเิด่นของครดูนตรหีรอื ทางบรรเลง ของเพลงบางเพลง 

ประเด็นเหล่านี้ท าให้เกิดค าถามสบืเนื่องว่า มีวธิกีารอย่างไรที่จะสามารถเชื่อมต่อความรู้สองขนบเข้า
ดว้ยกนัได้ หรอืเชื่อมปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนสองรุ่นทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั   ท าอย่างไรจงึจะท าให้พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ
มหาศาลนี้สามารถสรา้งองคค์วามรูแ้ละถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู ้อนัจะท าใหเ้กดิประโยชน์แก่สงัคมโดยรวมได้   ใน
โครงการภาค 3 นี้ยงัไม่อาจตอบค าถามหรอืเสนอวธิกีารได ้แต่กม็ขีอ้เสนอแนะทศิทางในอนาคต ซึ่งเป็นการศกึษาวจิยั
เชงิเปรยีบเทยีบการวจิารณ์ในพืน้ทีข่องโลกไซเบอรแ์ละโลกความเป็นจรงิ  (ดขูอ้เสนอแนะส่วนทา้ย) 

ในส่วนของการศกึษาพืน้ที่การวจิารณ์ที่ไม่อยู่ในรูปลายลกัษณ์  ซึ่งไดแ้ก่การวจิารณ์และ/หรอืการแสดง
ทศันะวจิารณ์ ในการสมัมนา  การอภปิราย  การเสวนา  สนทนา  สมัภาษณ์และอื่นๆ รวมทัง้การวจิารณ์ผลงานในชัน้
เรยีน  ซึ่งสาขาทศันศลิป์ไดด้ าเนินกจิกรรมหลากหลายเพื่อรวบรวมขอ้มลูทุกลกัษณะ และยนืยนัว่าการวจิารณ์แบบมุข
ปาฐะยงัปรากฏอยู่ทัง้ในและนอกกลุ่มผูส้รา้งและผูร้บังานศลิปะ  โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มผูส้นทนาหรอืผูพู้ด/ผูฟั้ง มคีวามรู้
ความเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ใกล้เคยีงกนั หรอืในการสมัภาษณ์อาจารย์อาวุโสและศลิปินบางคน ท าใหไ้ด้ทราบทัง้
แนวคดิเรื่องการวจิารณ์และทศันะต่อการวจิารณ์ในสาขาของตน  แต่ในกรณีทีไ่ม่เกิดการวจิารณ์ในกจิกรรมดงักล่าว 
อาจเป็นเพราะความรู้และประสบการณ์ในการสมัผสังานศลิปะของผู้พูดและผู้ฟังไม่อยู่ในระดบัเดียวกัน   หรอืผู้รบั
(ผู้ฟัง)ขาดการสมัผสัตัวงานต้นแบบ  ขาดความรู้พื้นฐานประวตัิศาสตร์ศิลป์  หรอือาจเนื่องมาจากวฒันธรรมความ
เกรงใจดงักล่าวมาแลว้  ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบสาขาสงัคตีศลิป์จะเหน็ไดว้่ามปีระเดน็ทีค่ลา้ยคลงึกนั  (ดขูอ้สรุปผลที่ 1)    

นอกจากนี้ยังมีการวิจารณ์มุขปาฐะที่แฝงอยู่ในกระบวนการศึกษา เช่น ชัน้เรียนศิลปะ  ชัน้เรียน
วรรณกรรมศกึษา   และหากจะถอืว่า การต-ิชม สัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า comment ในพื้นที่อนิเทอร์เน็ตและการโต้ตอบกระทู้
ต่างๆในเวบ็บอร์ด (web board) เป็นการวจิารณ์เชงิสนทนาหรอืเป็นการคุยกนั มากกว่าจะเป็นขอ้เขยีนวจิารณ์ กอ็าจ
กล่าวได้ว่า พื้นที่อินเทอร์เน็ตได้ท าให้การวจิารณ์มุขปาฐะ ถอดรูปจากการใช้ เสยีง สนทนา ไปเป็นการใช้ ตวัอกัษร 
รวมทัง้การใชภ้าษาทีเ่รยีกว่า emoticon ในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต  ซึง่ในทางกลบักนั ตวัอกัษรทีถ่อดรปูมาจากเสยีงสนทนา
และภาพสญัลกัษณ์นี้ ส่งอทิธพิลต่อการสรา้งงานวรรณกรรมในอนิเทอรเ์น็ต และ  การใชภ้าษาในชวีติประจ าวนัของคน
รุ่นใหม่ดว้ย (เช่น การส่ง sms ทางโทรศพัท์มอืถอื การ chat หรอืการสนทนาในหอ้งสนทนาของอนิเทอรเ์น็ต)  จงึเป็น
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คน้พบที่มทีัง้นัยทางการวจิารณ์และนัยทางการศกึษาที่น่าสนใจอย่างยิง่ (ดูรายละเอยีดเพิม่เติมในหวัขอ้ นัยทางการ
ศกึษาและนัยเชงิระเบยีบวธิวีจิยั  ในรายงานน้ี) 

 
3. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความผนัแปรของรูปแบบและการน าเสนอทางศลิปะทีม่ผีลต่อการ

วจิารณ์   (เช่น  performance art    วรรณกรรมแนวทดลอง และ weblog )  
ความผนัแปรของรปูแบบปรากฏอยู่ในการสรา้งงานศลิปะทุกสาขา  ซึ่งอาจกล่าวไดว้่าเป็นปรากฏการณ์

ร่วมสมยัในแง่การสรา้งงานศลิปะเช่นเดยีวกบัการน าเสนอ และมผีลต่อการวจิารณ์อย่างชดัเจน  ในขณะเดยีวกนั ขอ้
คน้พบของสาขาต่างๆก็ชี้ให้เหน็ว่าผู้รบังานศลิปะ ยงัไม่มอีงค์ความรู้เพยีงพอทีจ่ะท าให้เขา้ใจแนวคดิ สารและเกณฑ์
ทางสุนทรยีะในบรบิทของผู้สรา้ง  ซึ่งทัง้นี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะเกิดจากผู้รบัขาดความรู้เท่านัน้  แต่อาจเป็น
เพราะผูส้รา้งเองกย็งัไม่ “จดัเจน” กบัรปูแบบใหม่ของตน  และไม่สามารถจะถ่ายทอดสารหรอืแนวคดิทางสุนทรยีะของ
ตนได้สมบูรณ์   ดงัที่ปรากฏว่าในปัจจุบนั ศิลปินสาขาทศันศิลป์ต้องปรบับทบาทเป็นผู้อธิบายผลงานของตนด้วย
ขอ้เขยีนมากขึน้  (ซึง่อาจเป็นเพราะนักวจิารณ์มไิดท้ าหน้าทีน่ี้อยา่งทีเ่คยหรอืทีค่วรท า) การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและ
การปรบัทศันะหรอืเกณฑท์างสุนทรยีะของสาธารณชน จงึยงัอยู่ในภาวะทีเ่ป็นปัญหาทัง้ในแงก่ารสรา้งงาน การน าเสนอ
และการวจิารณ์    

  ผู้วิจ ัยสาขาวรรณศิลป์ ได้รายงานผลจากการสัมมนาการวิจารณ์งานของนักเขียนร่วมสมัยที่มี
ชื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย  (วนิทร ์เลยีววารณิ  และ ปราบดา หยุ่น)  ซึง่ยนืยนัว่ารปูแบบทีผ่นัแปรไป หรอืทีเ่รยีกกนั
ว่าเป็น “นวตักรรม”  หรอื “แนวทดลอง” นัน้ ผู้รบัโดยทัว่ไปยงัไม่อาจรบัรูห้รอืเขา้ใจได้ชดัเจนนัก การแสดงทศันะเชงิ
วจิารณ์ทัง้ในดา้นบวกและ/หรอืลบ จงึยงัไม่ค่อยเกิดขึน้ในวงกวา้ง   ในขณะเดยีวกนั ก็มผีูต้ ัง้ขอ้สงัเกตว่า นักวจิารณ์
อาจจะยงัตามไม่ทนันักเขยีน ซึ่งพฒันารูปแบบใหม่ของงานเขยีนขึ้นมาแล้ว (เช่น วนิทร์ เลยีววารณิ ซึ่งกล่าวว่า เขา
มไิด้มองงานเขยีนเป็นเพยีงการสร้างทางวรรณศลิป์ แต่มองเป็นการสรา้งงานศลิปะ และอาจมทีัง้กรรมวธิขีองการใช้
ภาษา การท ารูปตวัอกัษรและการวางประโยคใหป้รากฏในหน้าหนังสือ รงมทัง้งานในลกัษณะของกราฟฟิกอารต์ และ
ปราบดา หยุ่น กส็รา้งงานทีใ่ชพ้ืน้ทีอ่เิลก็ทรอนิกส ์หรอืใชส้ื่อผสม เพื่อ “เล่น” กบัการรบัรูแ้ละอารมณ์ของผูร้บั) ท าใหน้ัก
วจิารณ์บางคนใชแ้นว “ตัง้ป้อม” นัน่คอื ยงัใชค้วามรูต้ามขนบเดมิและไม่ยอมรบัว่ารปูแบบนัน้มคีุณภาพหรือมคีวามน่า
ประทบัใจในฐานะทีเ่ป็นนวตักรรม ส่วนในทางตรงกนัขา้ม อาจมนีักวจิารณ์ที่“ครุ่นคดิค้นหาและถอดรหสัความหมาย
ดว้ยมุมมองและแนวคดิใหม่” ซึ่งอาจตรงหรอืไม่ตรงกบัแนวคดิของนักเขยีนกไ็ด ้(ดรูายงานของผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์) 
หรอืผูอ้่านอาจเกดิกระแสความชื่นชมหรอืตื่นเตน้กบัความแปลกใหม่(เพราะเบื่อรูปแบบเดมิ) โดยไม่อาจใหเ้หตุผลหรอื
อธบิายคุณค่าไดช้ดัเจนและ น่าเชื่อถอื (convincing)  ในบางกรณี นักวจิารณ์หรอืผูร้บังานกอ็าจใชว้ธิเีลี่ยงการประเมนิ
ค่า โดยกล่าวถงึเรื่องอื่นๆแทน เช่น บรบิททางสงัคม   หรอืในกรณีของนักเขยีนบางคน ซึง่มผีูอ้่านชื่นชมและยกใหเ้ป็น 
idol ของตน  โดยอาจไม่ไดอ้่านงานของนักเขยีนคนนัน้เลย หรอือ่านอย่างฉาบฉวย แต่ความชื่นชมนัน้เกดิจากบุคลกิ
พเิศษหรอืความเด่นของตวันักเขยีน ลกัษณะนี้อาจเกี่ยวเนื่องหรอืเป็นผลมาจากการเลี่ยงการประเมนิคุณค่าของตัว
ผลงานดว้ย ซึง่อาจท าใหก้ลุ่มผูร้บัหรอืสาธารณชนเกดิความสบัสน และน าไปสู่การปฏเิสธทีจ่ะท าความเขา้ใจทัง้รปูแบบ
ใหม่ และการสรา้งประสบการณ์ร่วมทางสุนทรยีอ์ารมณ์ เพราะ “สุนทรยีะเป็นหลกัการในการส่ง และ/หรอืรบัสาร ในรูป
ของงานศิลปะที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจ ความอิ่มเอมใจ หรอืความพึงใจ”3  การสร้างประสบการณ์ร่วมทางสุนทรีย์
อารมณ์จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้รา้งและผูร้บังานศลิปะทีอ่ยู่ในบรบิทเดยีวกนั   และมรีะดบัความเขา้ใจ
ใกลเ้คยีงกนั 

 ในสาขาทัศนศิลป์ ผู้วิจ ัยเสนอว่าการน าเสนองานศิลปะรูปแบบใหม่  เช่น  performance art  และ  
installation art  ยงัไม่อาจสื่อกบัผูร้บัโดยทัว่ไปได้  อาจเป็นเพราะผูร้บัยงัไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ “เกณฑ์” ในการสรา้ง
และรบังานศิลปะในลกัษณะนัน้  หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ผู้สร้างและผู้รบัยงัไม่สามารถสร้าง “ประสบการณ์ร่วม” ใน

 
3    ค าจ ากดัความของ ศาสตราจารย ์ดร. เจตนา นาควชัระ  นักวจิยัอาวโุส  ในการสนทนาหารอืของสาขาทศันศลิป์ 
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รปูแบบงานศลิปะนัน้ๆ    ซึ่งอาจเนื่องมาจาก  วงการทศันศลิป์ขาดการเผยแพร่องค์ความรูห้รอืเกณฑ์การรบังาน
ศลิปะรูปแบบใหม่  (ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ตะวนัตก) ใหแ้ก่ผูร้บัทีเ่ป็นสาธารณชนดงักล่าวแล้ว  ในส่วนของ
สาขาสงัคตีศลิป์ การแสดงดนตรไีทยร่วมสมยัในรูปรายการโทรทศัน์ที่มอีงค์ประกอบของการประกวดหรอืประชนักนั  
หรอืมกีารตัง้โจทย์ทีก่ าหนดใหแ้สดงรูปแบบใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ของดนตรไีทยร่วมสมยั ตลอดจนแนวคดิที่
พยายามจะประสมประสานความแตกต่างทางวฒันธรรมในลกัษณะต่างๆ  อาจท าให้เกิดการวจิารณ์และการแสดง
ความรู้ความคิดที่น่าสนใจ สู่พื้นที่สาธารณะ (เช่น พื้นที่อินเทอร์เน็ต) โดยเฉพาะเมื่อมีความเห็นหรอืข้อวิจารณ์ที่
แตกต่างจากกรรมการหรอืผู้วจิารณ์ของรายการนัน้ๆ   แต่ก็ยงัไม่อาจสรา้งองค์ความรูใ้นเรื่องลกัษณะดนตรรี่วมสมยั 
หรอือธบิายแนวทางทีผู่ร้บัทัว่ไปสามารถเขา้ใจและยอมรบัไดใ้นขณะนี้ แมจ้ะมแีนวโน้มว่าอาจพฒันาได้ หากมกีารสัง่
สมองค์ความรู ้หรอืยอ้นกลบัไปทบทวนองค์ความรูท้ีม่อียู่   รวมทัง้ขยายออกไปสู่การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ (เช่น 
การขยายพรมแดนดนตรขีา้มพืน้ทีว่ฒันธรรม ในกรณีของนิทรรศการโครงการวจิยัโบราณคดบีนพืน้ทีสู่ง อ าเภอปางมะ
ผา้ ซึ่งมคีวามส าเรจ็ในการปลกีออกจากการครอบง าของระบบธุรกจิทุนนิยมและกลไกการตลาดอกีดว้ย)  เพื่อน ามาใช้
ในการพจิารณาผลงานศลิปะแนวใหม่ ในบรบิทใหม่หรอืในพื้นทีใ่หม่  และท าให้ผูร้บัหรอืผู้วจิารณ์สามารถอธบิายขอ้
วจิารณ์ไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นรูปธรรม ในขณะทีผู่ส้รา้งงานกอ็าจอธบิายแนวคดิหรอืแนวทางในการสรา้งงานของ
ตนเองไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมเช่นกนั  ในกรณีของการสรา้งงานวรรณกรรมในพืน้ที่อนิเทอร์เน็ตซึ่งผูส้รา้งงาน (นักเขยีน
รุ่นใหม่) กล่าวว่าตนตอ้งการสรา้งงานในรปูแบบใหม่ โดยไม่สนใจรปูแบบเดมิและขนบเดมิ แต่กเ็หน็ไดว้่างานเหล่านัน้
ยงัอ่อนในดา้นคุณภาพ และผูเ้ขยีนกไ็ม่สามารถอธบิายแนวทางของตนไดจ้รงิจงั ทัง้นี้เพราะไม่ไดใ้ชข้นบวรรณศลิป์เดมิ
ของตนให้เป็นประโยชน์ และไม่พยายามแสวงหาความรู้ความเข้าใจจากองค์ความรู้ที่เป็นรากฐานทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ(ซึง่กอ็าจเป็นเพราะความรูภ้าษาต่างประเทศอ่อนดว้ย) มแีต่ความตดิใจประทบัใจผลงานในวฒันธรรมอื่น(ที่
แปลเป็นไทย)  เพราะรูส้กึว่าแปลกใหม่น่าตื่นเต้นในดา้นรูปแบบ เน้ือหาและตวัละคร (เช่น วรรณกรรมการ์ตูนญี่ปุ่ น ซี
รีส่เ์กาหล ีเรื่องแนวโรงเรยีนเวทมนตร ์เรื่องแนวรกัร่วมเพศ ฯลฯ)  ซึง่ส่งผลถงึการแสดงทศันะวจิารณ์  คอื ผูร้บับอกได้
แต่เพียงความชอบ – ไม่ชอบ เบื่อ – ติดใจ  หรือกลุ่มวิจารณ์ที่ยึดแนว “สับ” เพื่อความสะใจ โดยไม่ต้องค านึงถึง
หลกัการหรอืหลกัเหตุผลใดๆ   แต่ในอกีแงห่นึ่ง  ขอ้มลูจากกรณีศกึษาฯ กช็ีช้ดัว่า กระทูห้รอืการสนทนาในอนิเทอรเ์น็ต
ปรากฏลกัษณะของการโหยหาเกณฑ์หรอืข้อวิจารณ์ที่จะช่วยชี้ทางให้งานเขยีนมีคุณภาพดีขึ้น มีการร้องขอความ
ช่วยเหลือและการให้ความช่วยเหลือ แต่เนื่องจากผู้สร้างงานและผู้วิจารณ์ส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์ทาง
วรรณศลิป์อยู่ในระดบัเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั  ความช่วยเหลอืจงึอาจเป็นเพียงในระดบัเทคนิค เช่น การสะกดค า  
การใชค้ า  แต่ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืในแง่ความรูท้างการสรา้งงานวรรณศลิป์หรอืหลกัเกณฑ์ทางการใชภ้าษา
อย่างชดัเจนได้ และกลุ่มผู้รู้หรอืผู้อาวุโสทางด้านวรรณกรรมก็ไม่พยายามท าความเขา้ใจ หรอืยนิดจีะช่วยให้ความรู้
ความเขา้ใจจากประสบการณ์ของตน      นอกจากในลกัษณะที่มกีารสร้างกิจกรรมอบรมการเขยีน ทัง้ของภาครฐั 
สถาบนัการศกึษาบางแห่ง และกลุ่มธุรกจิเอกชนบางกลุ่ม ซึ่งกย็งัขาดความต่อเน่ือง แมจ้ะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจมาก
ขึน้ในแง่ปรากฏการณ์ร่วมสมยัในดา้นวรรณกรรมกต็าม  (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิจากภาคผนวก 2  สรุปผลการเขา้ร่วม
กจิกรรมการอ่านและกจิกรรมนักอ่านพบนักเขยีนของสมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย)  

กล่าวโดยสรุป ความผนัแปรทางรูปแบบและการน าเสนอทางศลิปะที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยัในดา้น
ผูส้รา้ง  นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวจิารณ์แล้วยงัยนืยนัขอ้สรุปจากการวจิยัของโครงการภาค 1 และภาค 
2 ทีว่่า การวจิารณ์จะตอ้งรกัษาบทบาทในการสรา้งหรอืเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผูร้บัทีเ่ป็น “มหาชน” (public) 
และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้รา้งงานและผูร้บั ใหส้ามารถสื่อและสมัผสักนัไดม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู่ เพื่อช่วยลดการ
ครอบง าของกลไกการตลาด เทคโนโลยแีละกลุ่มธุรกจิวงการศลิปะทีม่ทีุนสูง  แมอ้าจจะกล่าวไดว้่าการวจิารณ์ในพื้นที่
อินเทอร์เน็ตท าให้เกิดปรากฏการณ์ร่วมสมยัของความสมัพนัธ์เชิง“ประชาคมศิลปะ” ในกรณีของชุมชนวรรณกรรม
ออนไลน์และพลเมอืงอนิเทอรเ์น็ต(netizen) แต่ความสมัพนัธ์นัน้ยงัค่อนขา้งหลวม ไม่มรีปูลกัษณ์ทีช่ดัเจนและไม่ยัง่ยนื 
หรอืการก่อก าเนิดส านักพมิพท์ี่ตพีมิพ์งานวรรณกรรมออนไลน์ โดยอาศยัตวัเลขจ านวนผูร้บัเพื่ออ้างอิงความนิยมเชงิ
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ปรมิาณ   และสามารถสรา้งปรากฏการณ์ร่วมสมยัทีน่่าอศัจรรย์ใจในแงว่ฒันธรรมการอ่านการเขยีนของเยาวชนและคน
รุ่นใหม่  แต่ก็ยงัไม่อาจกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์นี้จะมส่ีวนในการพฒันาองค์ความรู้ของชุมชนได้อย่างจรงิจงั ทัง้ใน
ปัจจุบนัและในช่วงเวลาต่อไป     

 
4)    สรา้งองค์ความรูแ้ละระเบยีบวธิใีนการศกึษาพื้นที ่บทบาทและความสมัพนัธ์ในการสรา้งงานศลิปะ

กบัการวจิารณ์       
 ผลของการศกึษาวจิยัตามวตัถปุระสงคข์อ้น้ี ค่อนขา้งแตกต่างกนัระหวา่งสาขาต่างๆ   เน่ืองมาจากความ

แตกต่างทางองค์ประกอบของศิลปะและองค์ความรู้เดมิของแต่ละสาขา เช่น ประวตัิศาสตร์ศิลป์ วรรณกรรมศึกษา 
วทิยาการด้านดนตรี และวทิยาการด้านการแสดง นอกจากนัน้ยงัมีประเด็นของการรวบรวมข้อมูลที่มีลกัษณะและ
ปรมิาณต่างกันด้วย   อย่างไรก็ตาม ผู้วจิยัทุกสาขาสามารถสกดัองค์ความรู้และสร้างระเบียบวธิีในการศกึษาพื้นที่ 
บทบาทและความสมัพนัธใ์นการสรา้งงานและการวจิารณ์ไดใ้นระดบัหนึ่ง      

ผูว้จิยัแต่ละสาขาไดใ้ชว้ธิกีารรวบรวมข้อมูลและแสวงหาขอ้มูลในลกัษณะต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นแผน
ด าเนินงานวจิยั ทัง้ทีเ่ป็นขอ้มูลลายลกัษณ์ในสื่อสิง่พมิพแ์ละอนิเทอร์เน็ต  ขอ้มูลมุขปาฐะในรูปของการสมัภาษณ์ การ
จดักลุ่มสนทนา การคุยกนัในกลุ่มมติรสหายและผูร้่วมวงการวชิาชพี  รวมทัง้การเขา้ร่วมในกจิกรรมต่างๆเพื่อสรา้งการ
รบัรูจ้ากมุมมองและบทบาทต่างๆ เพื่อใหค้รอบคลุมทัง้ในแงก่ารศกึษาพืน้ทีแ่ละในแง่ความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้รา้งงาน
ศลิปะและผูร้บั/ผูว้จิารณ์ ตลอดจนการจดักจิกรรมเฉพาะกรณีเพื่อเสรมิขอ้มูลให้สมบูรณ์เท่าที่จะท าได้   ในที่นี้จะเน้น
เฉพาะขอ้เด่นในการก าหนดวธิกีารศกึษาของแต่ละสาขา   ในสาขาทศันศลิป์นัน้พบว่ามขีอ้มูลการวจิารณ์ในรูปลาย
ลกัษณ์อยู่น้อย ฉะนัน้ นอกจากการสมัภาษณ์ศลิปินอาวุโสทัง้ทีอ่ยู่ในสถาบนัการศกึษาและวงวชิาชพี และการจดักลุ่ม
สนทนาว่าดว้ยเรื่องของภณัฑารกัษ์เพื่อท าความเขา้ใจ “ตวักลาง” ในบรบิทร่วมสมยัและรูปแบบการวจิารณ์ทีแ่ฝงอยู่ใน
การคดัเลอืกงานของภณัฑารกัษ์ ผูว้จิยัยงัไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มเครอืขา่ยกจิกรรมทางศลิปะ เพื่อสรา้งประสบการณ์ร่วมในการ
ท าความเขา้ใจรูปแบบใหม่ของการสรา้งงานศลิปะ กจิกรรมเหล่านี้ท าใหผู้ว้จิยั (ซึ่งในสถานภาพปัจจุบนั เป็นทัง้ศลิปิน
ผูส้รา้งงาน อาจารย์สอนศลิปะ และผูว้จิารณ์งานศลิปะ) มองเห็นลกัษณะและองค์ประกอบของพืน้ทีป่ระชาคมศลิปะ 3 
ลกัษณะซึง่เหลื่อมซ้อนกนั ท าใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพนัธใ์นการสรา้งงานและการวจิารณ์ในประชาคมศลิปะ และ 
โดยเฉพาะไดเ้ขา้ใจบทบาทและขอ้จ ากดัของภณัฑารกัษ์ซึง่ถอืว่าเป็น “ตวักลาง” ทัง้ในแง่การคดัเลอืกผลงาน การสรา้ง
เกณฑ์การคดัเลอืก และการเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจงานศลิปะใหแ้ก่สาธารณชน  องค์ความรูท้ีผู่ว้จิยัทศันศลิป์สกดั
ไดจ้ากการด าเนินการวจิยัดงักล่าว จงึสามารถตอบโจทย์วจิยัของสาขาได้ชดัเจน ทัง้ในประเดน็การครอบง าของกลไก
การตลาด เทคโนโลย ีและอื่นๆ   และประเดน็สุนทรยีศาสตรใ์นบรบิทสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง  อนัเป็นประเดน็ส าคญัของ
สาขาทศันศลิป์  

ผู้วจิยัในสาขาวรรณศลิป์ได้ก าหนดจดักิจกรรมสมัมนาวรรณกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขาดหายไปในวง
วรรณกรรมปัจจุบนั โดยก าหนดกรณีศกึษาผลงานของนักเขยีนที่ถอืว่าเป็นผู้สรา้งนวตักรรมในการเขยีนนวนิยายและ
เรื่องสัน้ เพื่อตอบค าถามเรื่องนวตักรรมและการวจิารณ์งานแนวนวตักรรม ซึ่งถอืว่าเป็นการสรา้งองค์ความรูท้ี่ต่อเน่ือง
จากโครงการ 3/1 (ความร่วมสมยัของตวับทและความร่วมสมยัของบทวจิารณ์) และยงัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนานัก
อ่านและนักเขยีนของสมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย เพื่อสมัผสักลุ่มนักเขยีนและนักอ่านในบรบิทสงัคมร่วมสมยั4  
เป็นการศกึษาสภาวะและปัญหาในการสรา้งงานและการวจิารณ์วรรณกรรมในมุมมองทีห่ลากหลาย องคค์วามรูเ้กีย่วกบั
งานแนวนวตักรรมเป็นองค์ความรูใ้หม่ ซึ่งแมจ้ะมผีูศ้กึษาวจิยัมาบ้างแลว้ แต่กเ็ป็นการวเิคราะห์ภาษาและท่วงท านอง
การเขยีน (style) เป็นส่วนใหญ่ การวเิคราะห์แนวคิดและกระบวนการสร้างงานของนักเขยีน โดยน ามาสมัพนัธ์กับ
แนวคดิเชงิทฤษฎขีองผูว้จิารณ์นัน้ อาจกล่าวไดว้่ายงัไม่มกีารศกึษาวจิยัมาก่อน ดงันัน้ ค าตอบในเรื่องนวตักรรมจงึเป็น

 
4    ผูว้จิยัในสาขาวรรณศลิป์ไดเ้ขยีนบทความสรุปการศกึษา และวเิคราะหก์จิกรรมนักอ่านแฟนพนัธุแ์ทแ้ละการสมัมนานักอ่านสีภู่มภิาค 
ตพีมิพใ์นหนังสอื ปากไก ่ของสมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552    โปรดดูภาคผนวก 2  ทา้ยรายงานนี้  
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เสนอความรูค้วามเขา้ใจให้แก่ผู้อ่าน และยงัอาจช่วยตอบค าถามให้นักเขยีนในการสรา้งงานทีส่นองทัง้เป้าหมายของ
ผูเ้ขยีนและความต้องการของผูอ้่าน อนัจะเชื่อมโยงไปถงึการพยายามเลี่ยงให้พน้การครอบง ารสนิยมของผูอ้่านที่เกิด
จากกลไกการตลาดและวงการธุรกจิหนังสอื ที่ปัจจุบนัก าลงัมผีลต่อการปรบับทบาทของนักเขยีนจากฐานะผูส้รา้งงาน 
มาสู่ฐานะผู้ผลติ  ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ที่น่าสนใจศกึษาว่าจะเกิดขึน้เฉพาะนักเขยีนในแนวนวตักรรม (ดงัในกรณีของวิ
นทร์ เลยีววารณิ และปราบดา หยุ่น รวมทัง้ชาติ กอบจติติ) หรอืนักเขยีนแนวอื่นๆด้วย และจะมผีลกระทบอย่างไร
หรอืไม่ ต่อความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้รา้ง กบัผูร้บั / ผูว้จิารณ์วรรณกรรม    

ในสาขาสังคีตศิลป์ ผู้วิจ ัยเน้นการศึกษาขนบดนตรีไทยและดนตรีไทยร่วมสมัยในบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลง นอกจากการก าหนดกรณีศกึษารายการดนตรไีทยร่วมสมยัในโทรทศัน์ 2รายการทีม่แีนว “การประกวด
ประขนั” อยู่ดว้ย (อนัส่งผลถงึการสรา้งเกณฑ์สุนทรยีศาสตร์ในบรบิทร่วมสมยั) แล้วยงัศกึษาผลงานและสมัภาษณ์นัก
ดนตรผีูเ้ชีย่วชาญดนตรตีะวนัตก (ดร. อโณทยั นิตพิน  ผูร้่วมจดันิทรรศการในโครงการ “มาจาก(คนละ)ฟากฟ้าของเพงิ
ผา” ของโครงการศกึษาวจิยัโบราณคดบีนทีส่งู อ าเภอปางมะผา้ฯ) เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัขนบดนตรใีนวฒันธรรม
อื่น การขา้มพรมแดนวฒันธรรมทางดนตรี การเสนอรูปแบบใหม่ของดนตรใีนชุมชนทีห่่างไกลสงัคมเมอืง  ฯลฯ  องค์
ความรูท้ีผู่ว้จิยัสกดัไดน้ัน้ ท าใหเ้ขา้ใจทัง้ขนบเดมิของดนตรไีทย และความพยายามทีจ่ะหาแนวทางในการสรา้งดนตรี
ไทยร่วมสมยั  เพื่อใหด้นตรไีทยสามารถด ารงอยู่ไดบ้รบิทสงัคมปัจจุบนั มไิดเ้ป็นแต่เพยีงการเล่นและการรบัของกลุ่ม
คนในวงการเดยีวกนั   และแมว้่าค าตอบทีผู่ว้จิยัสกดัออกมาไดน้ัน้ จะยงัไม่อาจบ่งชีช้ดัเจนถงึลกัษณะความ “ร่วมสมยั” 
ของดนตรไีทย แต่กเ็หน็ไดว้่าการปรบัเปลี่ยนในลกัษณะ “อภวิฒัน์” นัน้จ าเป็นต้องแสวงหาความรูร้ะดบัลกึในขนบเดมิ 
หรอืทีเ่รยีกว่า“ไปจนสุดทาง”ของความรูใ้นวฒันธรรมของตนเอง และหาโอกาสในการสมัผสักบัแนวคดิและรปูแบบใหม่ๆ  
ในวฒันธรรมอื่น พืน้ที่อื่น และชุมชนอื่นดว้ย  เพื่อขยายขอบเขตของความรู ้และสรา้งความช านาญในดา้นการปฏบิตัิ
และการฝึกฝน   อนึ่ง การส ารวจการวจิารณ์ดนตรใีนพื้นที่อนิเทอร์เน็ต ยงัท าให้ผู้วจิยัตระหนักถึงการขยายขอบเขต
ความรูท้ีอ่อกไปนอกระบบส านัก สู่พื้นที่เปิดกวา้งซึ่งให้เสรใีนการตัง้ค าถามและแสวงหาค าตอบระหว่างผูส้นใจดนตรี
ไทยร่วมกนั  การขยายขอบเขตนี้อาจจะท าให้การสรา้งและเผยแพร่องค์ความรูเ้รื่องดนตรกี้าวหน้าไปไดร้วดเรว็กว่าที่
เป็นมา แต่กต็อ้งค านึงถงึคุณภาพและแหล่งทีม่าของความรู ้ซึง่ในขณะน้ียงัไม่อาจควบคุมหรอืส่งเสรมิไดเ้ตม็ที ่ 

ส่วนสาขาศลิปะการแสดงได้ก าหนดกรณีศกึษาที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยั 3 กรณี คอืรายการ reality 
show ทางโทรทศัน์ การจดัแสดงละครเวทขีองกลุ่มการแสดงทีม่ทีุนสนับสนุนสงู และเทศกาลละครกรุงเทพ ซึง่เป็นกลุ่ม 
“ละครผอม” (ในนิยามที่ได้กล่าวถึงแล้ว)  นับว่าผู้วจิยัได้ก าหนดขอบเขตข้อมูลที่สามารถสะท้อนสภาวะของวงการ
ศลิปะการแสดงได้ครบด้าน   และผู้วิจยัยงัได้จดักิจกรรมเสวนากลุ่มและเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาหลงัการแสดง และ
สมัภาษณ์บุคคลในวงการ   เพื่อประกอบกบัการวจิยักรณีศกึษาดงักล่าวทีก่ าลงัเป็นทัง้ “จุดเด่น” และ “ขอ้ขดัแยง้”  ของ
วงการศลิปะการแสดงและการวจิารณ์   นอกจากนี้ยงัสะท้อนอย่างชดัเจนในประเด็นการครอบง าของกลไกการตลาด  
เทคโนโลย ี และธุรกจิการแสดงในระบบทุนนิยม  ซึง่ยงัควบคุมไปถงึบทบาทของการวจิารณ์ และความสมัพนัธร์ะหว่าง
การสร้างงานและการวจิารณ์ที่เน้นหนักในด้านการโฆษณาประชาสมัพันธ์ธุรกิจการแสดงที่มีก าลงัทุนสนับสนุนสูง  
ผู้วิจยัได้ชี้ให้เห็นสภาวะความขดัแย้งในรูปแบบต่างๆ  และการน าเอาการวิจารณ์ที่มีลกัษณะเป็น “การแสดงตาม
สครปิต”์ มาใชใ้นการสรา้งและเสนองาน เช่นในกรณีของ“ปฏบิตักิารนักล่าฝัน” (Academy Fantasia)  ซึ่งอาจท าใหเ้กดิ
ความสบัสน และความเข้าใจผิดหรือความคลุมเครอืในบทบาทของการวิจารณ์ ที่ควรจะเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกบัการแสดงและการวจิารณ์ให้แก่สาธารณชน   ในแง่ของการใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในการวจิารณ์  ผู้วิจยัสาขา
ศลิปะการแสดงมคีวามเหน็เช่นเดยีวกนักบัผูว้จิยัสาขาอื่นๆ คอืพืน้ทีใ่หม่นี้เปิดโอกาสและช่องทางใหก้ารวจิารณ์ทีไ่ม่ได้
อยู่ใต้การควบคุมของธุรกิจ  แม้จะยงัไม่ได้เป็นพื้นที่เสรโีดยสมบูรณ์แบบ แต่ก็ยงัช่วยเปิดเวทีให้แก่การถกเถียงใน
ประเดน็คุณภาพและเจตนารมณ์ในการสรา้งงาน และการเสนอขอ้วจิารณ์ทีม่แีก่นสาระและมหีลกัวชิาการ  ซึง่ผูว้จิยัเหน็
ว่าเป็นบทบาทส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารวจิารณ์เป็นทัง้การเสรมิคุณค่าใหแ้ก่การแสดง และสรา้งความรูแ้ละรสนิยมทีด่ใีหแ้ก่
สาธารณชน    
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ส่วนกลุ่มผูว้จิยักรณีศกึษาฯ ซึ่งทัง้ผลการรวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะห ์ท าใหเ้กดิการสรา้งองค์ความรู้
ใหม่ทีย่งัไม่เคยมกีารศกึษาอย่างเป็นวชิาการมาก่อน  แมใ้นปัจจุบนั บทบาทและความส าคญัของพืน้ทีอ่นิเทอร์เน็ตจะ
เป็นที่รบัรู้กนัโดยทัว่ไปก็ตาม  องค์ความรู้ส าคญัที่กลุ่มผู้วจิยัสกดัออกมาได้ คือ ความเขา้ใจศกัยภาพของพื้นที่และ
แนวทางในการที่จะส่งเสรมิการสร้างคุณภาพให้แก่การสร้างงานวรรณกรรมรูปแบบใหม่และการวจิารณ์  พลงัของ
ประชาคมออนไลน์ทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มผูส้รา้งและกลุ่มผูร้บั / ผูว้จิารณ์ เป็นพลงัทีเ่ขม้แขง็ แมจ้ะยงัไม่เขม้ขน้ในแงคุ่ณภาพ แต่
กเ็ห็นไดช้ดัเจนว่าสามารถจะส่งเสรมิได ้และแนวทางในการส่งเสรมิคอืการเชื่อมโยงองค์ความรูใ้นขนบเดมิของสงัคม 
เขา้กบัความกระตอืรอืรน้ในการแสดงออกของผูส้รา้งรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความกระตือรอืรน้ทีพ่รอ้มจะรบัและรอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจากผูรู้แ้ละผูม้ปีระสบการณ์ในโลกความเป็นจรงิ (หรอืพืน้ทีเ่ป็นจรงิทางกายภาพ)  องคค์วามรูข้องกลุ่มผูว้จิยั
นี้ไม่ไดม้าจากการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูในฐานะและผูว้จิยัเท่านัน้ แต่ยงัไดจ้ากการสรา้งประสบการณ์ร่วมโดยการ
เขยีนบทวจิารณ์ออนไลน์ และการทดลองเขยีนงานวรรณกรรมเพื่อเสนอให้“นักสบัออนไลน์” พจิารณาอกีดว้ย   จงึเป็น
การสกดัองคค์วามรูจ้ากขอ้มูลทีม่ปีรมิาณและคุณภาพทีเ่ชื่อถอืได ้

กจิกรรมและกระบวนการสบืคน้ขอ้มูลดงัทีไ่ดก้ล่าวมานี้ ท าใหค้ณะผูว้จิยัสามารถสกดัองค์ความรูใ้นดา้น
การสรา้งและการวจิารณ์งานศลิปะ  และบทบาทความสมัพนัธ์ของการสรา้งและการวจิารณ์ โดยเฉพาะในเรื่องของ
กรณีศกึษาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยัที่ก าลงัอยู่ในความสนใจของสงัคม  ค าตอบของการวิจยัจึงสามารถสนอง
ประโยชน์และความตอ้งการของสงัคมและสาธารณชน ทีเ่ป็นทัง้ผูส้รา้ง ผูร้บั และผูว้จิารณ์  

อน่ึง ในระหว่างการด าเนินการศกึษาวจิยั  กลุ่มผูว้จิยัไดท้บทวนความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและมโนทศัน์
หลกับางประการ ที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นส าคญัของโจทย์การวจิยัและการแสวงหาค าตอบ  ในช่วงของโครงการวจิยั 
ภาค 1 และ ภาค 2  คณะผูว้จิยัไดเ้สนอมโนทศัน์หลกั (ในท านองศพัทานุกรม) ไว ้8 เรื่องดว้ยกนั  ไดแ้ก่  การวจิารณ์   
ผู้สร้าง  ตัวงาน-งานศิลปะ-งานต้นแบบ    ผู้รบั   ความเป็นสาธารณะ   วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์  วาทกรรมอิสระ   
วฒันธรรมมุขปาฐะและวฒันธรรมลายลกัษณ์   (โปรดดูรายละเอียดในรายงานผลการวจิยัของโครงการ ภาค 2)  ใน
โครงการภาค 3 นี้  ศ.ดร.เจตนา นาควชัระ นักวจิยัอาวุโสของโครงการฯ   ไดเ้ขยีนมโนทศัน์หลกัอกี 10 เรื่อง ไดแ้ก่   

1. ร่วมสมยั    
2. เป็นอาชพี - มอือาชพี (professional)    
3. สมคัรเล่น  (amateur)   
4. วานรช าราบ   
5. วฒันธรรมอมัพวา   
6. ทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่    
7. ความรูสู้่สาธารณะ    
8. ตลาด / การตลาด ในแงข่องศลิปะ   
9. สุนทรยีศาสตรใ์นบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง  
10.  สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์     

การท าความเขา้ใจมโนทศัน์หลกัเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความกระจ่าง    ทัง้ในแง่ระเบยีบวธิวีจิยัและแนวทาง
วเิคราะห์ของโครงการฯ  ยิง่กว่านัน้ ยงัช่วยให้เหน็ความสบืเนื่องของแนวคดิและผลการศกึษาวจิยัของโครงการทัง้  3 
โครงการที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกันโดยตลอด   (โปรดอ่านมโนทศัน์หลัก 10  เรื่อง ในภาคผนวกท้ายบท
สงัเคราะห)์  
  
3. นัยเชิงระเบียบวิธีวิจยัของโครงการ   

โครงการภาค 1 ภาค 2   ภาค 3/1 และภาค 3/2  เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่มีแนวของระเบียบวธิีวจิยัอย่าง
เดยีวกนั กล่าวคอื ผูว้จิยัคดิจากรากฐานความคดิทีต่่อเนื่องมาเป็นล าดบั และด าเนินการวจิยัอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดย
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ถอืว่างานวจิยัไม่ใช่การแสวงหาค าตอบตามโจทยอ์ย่างเดยีว แต่เป็นการแสวงหาระเบยีบวธิใีนการแสวงหาค าตอบดว้ย 
หมายความว่า ไม่ได้ให้ความส าคญักับต้นทางและปลายทางเท่านัน้   รายทางก็มีความส าคัญด้วย 5  ลกัษณะของ
ระเบียบวธิีวิจยันี้  เกิดจาก การเรียนไปท าไป  ในท านองเดียวกับการพิจารณาสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั  และ
พยายามจะอธบิายสิง่เหล่านัน้  เมื่อได้อธบิายปรากฏการณ์หลายๆ อย่างไปสกัระยะหนึ่ง  ในทีสุ่ดกจ็ะไดท้ศิทางของ
ระเบยีบวธิทีีจ่ะช่วยใหอ้ธบิายและตอบโจทยว์จิยัทีต่ัง้ขึน้ไวเ้หล่านัน้ได้  

 ในบางครัง้  โครงการฯ จะใช้วิธีตัง้โจทย์ให้กับศิลปิน  ดังเช่นในโครงการภาค 2  ซึ่งเน้นการวิจัยและ
พฒันาการวจิารณ์ ดว้ยการสรา้งกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิการสรา้งงานศลิปะและการวจิารณ์   ในทีสุ่ดสิง่ทีเ่กดิขึน้แทนทีจ่ะ
เป็น  participatory art  กลายเป็น participation คือ การร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการกลุ่มหนึ่งกับศิลปินอีกเป็น
จ านวนไม่น้อย ทีอ่าสาเขา้มาท างานดว้ยความสนใจและความสนุกสนาน  ส่วนในโครงการภาค 3   สิง่ทีโ่ครงการฯ ท า
และคิดว่าเป็นความส าเร็จ คือ การสร้างประชาคมวิจยัที่มีความสนใจร่วมกัน  และการทดลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
แสวงหาระเบยีบวธิกีารวจิยัทีจ่ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค์     ดงัเช่น  การเจาะหาประสบการณ์ใหม่ในโลกของไซเบอร์ 
ซึ่งเกิดจากการตัง้โจทย์ของการ ส ารวจและส่องหา รูปแบบใหม่ของการสร้างงานและการวิจารณ์  ซึ่งยังไม่เคยมี
กระบวนการที่จะเจาะหาขอ้มูลดงักล่าวมาก่อน  นักวจิยัของโครงการกลุ่มกรณีศกึษาโครงการที่ 5  จงึช่วยกนัคดิหา
แนวทางและวธิกีารหลากหลายทีจ่ะเจาะลงไปในขอ้มูลเหล่านัน้  แล้วกห็าค าตอบ  และขยายกระบวนการไปเป็นล าดบั  
ซึ่งท าให้ไดค้ าตอบในระดบัหนึ่ง แมจ้ะยงัไม่ใช่ระดบัสุดท้าย  แต่ในขณะเดยีวกนั  ระเบยีบวธิวีจิยัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
การเจาะหาข้อมูลและการตอบโจทย์เป็นล าดบันัน้  ซึ่งจะต้องบนัทึกไว้ด้วยว่า  ระเบียบวธิวีิจยัที่ใช้นัน้เป็นอย่างไร  
เพราะมทีัง้การลองผดิลองถูก  บางครัง้อาจเจาะหาขอ้มูล แต่กไ็ม่ได้ค าตอบ  บางครัง้ค าตอบก็มาโดยที่ไม่ไดค้าดคดิ  
และจากค าตอบหนึ่งกข็ยายไปสู่การตัง้ค าถามต่อไป และการไดค้ าตอบทีต่่อเน่ือง  จากนัน้จงึสกดัองค์ความรูท้ีไ่ดจ้าก
การตัง้ค าถามและค าตอบดงักล่าว    

การคิดอย่างต่อเนื่องและเป็นการลองผิดลองถูกอีกลกัษณะหนึ่ง   ก็คือ  การก าหนดกรณีศกึษา ของสาขา
ต่างๆ   ซึ่งไม่สามารถหาขอ้ยนืยนัหรอืสนับสนุนในการตกลงใจทีจ่ะเลอืกบุคคลใด หรอืเลอืกงานใดมาเป็นกรณีศกึษา  
โดยคาดว่าจะได้ค าตอบในที่สุด  และค าตอบนัน้ต้องไม่ใช่ค าตอบที่อธบิายเฉพาะงานนัน้  เฉพาะตวันักประพนัธ์นัน้ 
หรอืศลิปินนัน้  แต่ต้องเป็นค าตอบที่จะไปอธบิายปรากฏการณ์อื่นๆ ได้ในลกัษณะของสาธารณนัย (generalization) 
ด้วย    การวิจัยในลักษณะนี้  อาจใช้ค าภาษาอังกฤษ  ว่า serendipity  คือ ต้องคล าทางไป  ราวกับรู้ได้ด้วย
สญัชาตญาณ   และไม่ใช่ใครก็เดาได้  แต่ต้องเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์มาในระดบัหนึ่งและท าวจิยัต่อเนื่องมานานแล้ว  
เมื่อดูกรณีศกึษาแล้วกร็ูใ้นเบื้องต้นก่อนว่า  กรณีศกึษานัน้จะใหค้ าตอบ  และการทีเ่จาะลงไปในขอ้มูลนี้จะไดค้ าตอบที่
กวา้งออกไปจากตวักรณีศกึษานัน้  การทีส่าขาวรรณศลิป์เลอืกนักเขยีน 2 คนมาเป็นกรณีศกึษา  ค าตอบที่ไดจ้ะต้อง
เป็นการอธบิายปรากฏการณ์ทีก่วา้งกว่านักเขยีนสองคนนัน้ เช่นเรื่องนวตักรรม   กลไกในการสรา้งนวตักรรมทีผู่้วจิยั
สกดัเป็นองคค์วามรูอ้อกมาจากขอ้มูลนัน้  เป็นกลไกทีไ่ม่ไดใ้ชอ้ธบิายแต่เฉพาะนวตักรรมของนักเขยีนสองคนน้ีเท่านัน้  
แต่จะอธบิายคนอื่นไดด้ว้ย    ในเรื่องกรณีศกึษานัน้จงึไม่มตี าราเล่มใดทีบ่อกไดช้ดัเจน จะเลอืกใชก้รณีศกึษาอย่างไรจงึ
จะอธบิายปรากฏการณ์ทีก่วา้งออกไปได ้ แต่ว่าตอ้งอาศยัประสบการณ์ของการท าวจิยั 6 

ระเบยีบวธิวีจิยัของโครงการฯ จงึเป็นระเบยีบวธิทีีเ่กดิขึน้มาระหว่างการท าวจิยั  การรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห ์
และสังเคราะห์  อาจเลือกกรอบความคิด หรือแนวคิดเชิงทฤษฎีบางอย่าง มาอธิบายหรือตอบโจทย์บางประเด็น  

 
5    อา้งถงึค ากล่าวของ ศาสตราจารย ์นายแพทยว์จิารณ์ พานิช  อดตีผูอ้ านวยการ สกว. ซึง่เป็นผูอ้นุมตัแิละตดิตามงานของโครงการฯ มา
ตัง้แต่เริม่โครงการภาค 1  และไดก้ล่าวย ้าอกีครัง้ในการกล่าวเปิดงาน “72 ปี ศาสตราจารย ์เกยีรตคิุณ ดร. เจตนา นาควชัระ  เมื่อวนัที ่19 
กรกฎาคม 2552   
6  สรุปความจากค าอธบิายของ ศาสตราจารย ์ดร. เจตนา นาควชัระ ในการตอบค าถามเกีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยัของโครงการ   จะเหน็ได้
จากค าอธบิายนี้ว่า เป็นเพราะอาจารยเ์จตนาเป็นผูท้ างานโครงการวจิยันี้มาตัง้แต่แรก  จงึเขา้ใจและสามารถอธบิายลกัษณะของระเบยีบวธิี
วจิยัได ้ ในขณะทีผู่ว้จิยัในโครงการฯ ซึง่กเ็ป็นผูเ้ลอืกก าหนดกรณีศกึษาในสาขาของตนเอง  อาจไม่สามารถอธบิายไดแ้จ่มชดัเช่นนี้  
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นอกจากนี้ ระเบยีบวธิวีจิยัยงัเกดิจากที่ผูว้จิยัแต่ละสาขาไดป้รกึษาหารอื แลกเปลี่ยนประสบการณ์ขา้มสาขา  และน า
ความคดิของผู้วจิยัคนอื่นมาทดลองอธบิาย ตอบค าถาม หรอืขยายความประเดน็ในสาขาของตน  ซึ่งเป็นการใช้มโน
ทศัน์ “มนุษยส์มัผสัมนุษย์”   “ศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนั” และ  “การวจิารณ์ส่องทางใหแ้ก่กนั”  อนัเป็นมโนทศัน์ทีส่รา้งขึน้
จากการด าเนินโครงการภาค 1 และภาค 2 นัน้เอง   
    
4.    นัยทางการศึกษา 

นัยทางการศกึษาทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์องโครงการน้ี มหีลายประเดน็  เช่น  ความอ่อนแอของ
ระบบการศกึษาเป็นทางการหรอืการศกึษาในชัน้เรยีน ทีส่่งผลต่อความถดถอยของวฒันธรรมการอ่านและการวจิารณ์  
รวมทัง้การขาดองคค์วามรูส้ าคญัของงาน (canon) และขาดการสัง่สมองคค์วามรูท้ ัง้ในส่วนของความรูต้ามขนบเดมิและ
ความรูท้ีเ่กดิขึน้ในบรบิทใหม่   สถาบนัการศกึษาจงึมบีทบาทน้อยกว่าสถาบนัครอบครวั ทีย่งัสามารถสรา้งนิสยัรกัการ
อ่านและสร้างความคุ้นเคยของการมทีววิจัน์ระหว่างบุคคลในครอบครวั ที่เกิดจากการอ่านนิตยสารหรอืหนังสอืเล่ม
เดยีวกนั  ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีข่าดไปจากระบบการศกึษา   ประกอบกบัการทีส่ถาบนัการศกึษาของไทยเปลี่ยนแนว
การศกึษาที่ประกอบดว้ยการฝึกปฏิบตัิ ไปสู่การเรยีนทฤษฎีเพยีงแง่เดยีว  ท าให้นักเรยีนนักศกึษาไม่อาจสรา้งความ
ช านาญทีเ่กดิจากการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตั ิและการฝึกฝนใหเ้กดิฝีมอืทีจ่ดัเจน   ตวัอย่างเช่นการเลกิใหเ้รยีนวชิาการเขยีน
ค าประพนัธ์ ทีเ่คยมอียู่ตัง้แต่ชัน้ประถม ซึง่ท าใหท้่วงท านองของบทกวตีดิอยู่ในส านึกและความรบัรูข้องเดก็  เมื่อไม่ได้
เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตั ิ ท่วงท านองของบทกวกีห็ายไป  เดก็ในระบบการศกึษาปัจจุบนั (ซึง่ไม่เคยท่องอาขยาน ไม่เคยหดั
เขียนกาพย์และกลอนที่มีสัมผสัง่ายๆ) จึงอ่านบทกวีไม่ซาบซึ้ง  ไม่เข้าใจคุณลักษณะของเสียงสมัผัสที่ก่อให้เกิด
สุนทรยีะของเสยีงและความหมาย และยงัอาจส่งผลต่อเนื่องมาถงึการอ่านออกเสยีงโดยทัว่ไปอกีดว้ย เพราะไม่เขา้ใจ
จงัหวะของการอ่านต่อเนื่องและการหยุดหรือเว้นวรรคในช่วงจังหวะที่เหมาะสม  ทัง้ในแง่ของการออกเสียงตาม
ธรรมชาติและในแง่ของถ้อยค าและความหมาย   ขอ้ค้นพบเรื่องความอ่อนแอของระบบการศกึษานี้ ปรากฏตัง้แต่ใน
โครงการภาค 1 และภาค 2 และสบืเนื่องมาถึงโครงการภาค 3  ดงัที่ผู้วจิยัสาขาวรรณศลิป์ได้ขอ้มูลจากการเขา้ร่วม
กจิกรรมของสมาคมนักเขยีนฯ ทีท่ ัง้นักอ่านรุ่นใหม่และนักเขยีน  ลว้นกล่าวว่านิสยัรกัการอ่านของตนเกดิจากครอบครวั 
และมีขอ้มูลน้อยมากที่กล่าวว่า สนใจการอ่านเพราะครูแนะน าหรอืเพราะวิชาในชัน้เรยีน  อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การศกึษาของโครงการฯ ไม่ไดเ้น้นในเรื่องการศกึษาในระบบ จงึอาจกล่าวไดแ้ต่เพยีงว่า สถาบนัการศกึษามบีทบาท
น้อยมากในดา้นส่งเสรมิวฒันธรรมการอ่าน   

นัยทางการศกึษาทีเ่ป็นประเดน็ใหม่ทีน่่าสนใจ เกดิจากศกึษาขอ้มูลของโครงการกรณีศกึษาการสรา้งและการ
วจิารณ์วรรณกรรมในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า มลีกัษณะของ self education เกดิขึน้ในพืน้ทีด่งักล่าว  เช่น  
การเริม่ต้นเขยีนงานวรรณกรรม โดยอาศยัการอ่านงานทีต่นเองตดิใจและน ามาสรา้งขึน้เองบ้าง  ตดัทอนบางส่วนหรอื
น าตวัละครมาเขยีนในงานใหม่บ้าง  ซึ่งแม้จะดูเป็นการเลยีนแบบหรอือาจถงึขัน้ลอกเลยีน แต่ก็อาจต้องให้ความเป็น
ธรรมว่า เพราะเดก็เหล่านี้ไม่มโีอกาสในการฝึกปฏบิตัแิละการเรยีนรูจ้ากชัน้เรยีน การทีเ่ขาตดิใจวรรณกรรมเล่มใดเล่ม
หนึ่งหรอืหลายเล่ม แล้วน ามาสร้างงานของตนเอง นับได้ว่าเป็นความพยายามที่น่าส่งเสรมิ  แต่ก็ควรจ ะต้องมีการ
แนะน าหรอืช่วยให้ขยายประสบการณ์จากความติดใจ ไปสู่การเรยีนรูห้ลกัการ หรอืการรบัประสบการณ์เพิม่ขึ้นเป็น
ล าดบั จนเกดิความเขา้ใจในวธิกีารเขยีนและสรา้งองคค์วามรูจ้ากประสบการณ์การอ่านได ้ แทนทีจ่ะอ่านเล่มเดยีว แล้ว
ลงมอืเขยีน  และเมื่อเกดิความเบื่อหน่ายหรือท าต่อไม่ได ้กจ็ะยุตไิป  ซึ่งเท่ากบัไม่มโีอกาสพฒันาความสนใจและฝีมอื
ของตน ซึ่งอาจจะก้าวไปถึงขัน้พฒันาอย่างแท้จรงิได้  นอกจากนัน้ การที่ขอ้มูลในพื้นที่อินเทอร์เน็ต ทัง้ในส่วนของ
สาขาวรรณศลิป์และสงัคตีศลิป์ ระบุถงึการรอ้งขอความรู ้รอ้งขอค าอธบิายในบางเรื่อง  ทัง้ในแงค่วามรูเ้กีย่วกบัอุปกรณ์  
วิธีการ และการแก้ไขปัญหา (เช่นการสร้างพล็อตเรื่อง  หรือการฝึกกรอระนาด  การฝึกทางบรรเลงเพลงไทย)  
ตลอดจนการเรยีกรอ้งของนักเขยีนรุ่นใหม่ทีข่อใหม้ผีูว้จิารณ์งานเขยีนของตน เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ขีึน้   ลว้นแสดงถงึ
ความพยายามทีจ่ะสรา้งการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเท่าทีจ่ะท าได ้  
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การศกึษาดว้ยตนเองในอกีลกัษณะหนึ่งทีพ่บในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต เกดิจากการสนทนาระหว่างผูส้นใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งร่วมกนั  แมจ้ะเป็นการสนทนาระหว่างผูม้ปีระสบการณ์ระดบัเดยีวกนั  แต่กท็ าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดใ้นระดบั
หนึ่งเช่นกนั ยิง่กว่านัน้ การแกไ้ขงานเขยีนทัง้ในระหว่างการเขยีนและเมื่อเขยีนจบแลว้ กเ็ป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ขยีน
พยายามทีจ่ะปรบัปรุงตนเอง โดยอาศยัขอ้แนะน าหรอืขอ้คดิเหน็ของผูอ้่านนัน้เอง  ซึง่บางครัง้อาจเป็นการปรบัปรุงหรอื
แก้ไขโดยไม่มหีลกัการหรอืหลกัวชิาที่ชดัเจน  แต่อาจเป็นไปเพื่อดงึดูดความสนใจของผูอ้่าน แมก้ระนัน้ก็ยงัอาจสรา้ง
ความรู้ให้เกิดขึ้นได้บ้าง  การปรบังานหรอืแก้ไขงานเขยีน (rewrite) จงึเกิดขึน้ตลอดเวลา อย่างที่อาจเรยีกได้ว่าเป็น 
interminable writing  คอืไม่มจีุดสิน้สุด   

นัยทางการศกึษาทีเ่ป็นประเด็นส าคญัอกีประการหนึ่ง  คอืเมื่อประชาคมไซเบอร์ ทัง้ทีเ่ป็นประชาคมผูเ้ขยีน
และผูอ้่าน แสดงอาการขาดความรูแ้ละประสงคท์ีจ่ะหาความรู ้ แต่ในขณะเดยีวกนักแ็สดงความไม่สนใจความรูใ้นขนบ
เดมิ  ท าอย่างไรจงึจะสรา้งโอกาสและช่องทาง รวมทัง้รปูแบบในการเตมิความรู ้ทัง้ทีเ่ป็นความรูใ้นขนบเดมิและความรู้
ในบรบิทสงัคมใหม่ ใหแ้ก่สมาชกิของชุมชนนี้ได ้ โครงการนี้ยงัไม่สามารถชี้แนวทางหรอืเสนอแนะวธิกีารได ้ แต่ก้ได้
เสนอขอ้สบืเนื่องในการด าเนินโครงการต่อเนื่องทีจ่ะต้องศกึษาขอ้มูลของประชาคมไซเบอร์ทัง้ในมติลิกึและกวา้ง เพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างความรูท้ ัง้สองลกัษณะน้ีใหไ้ด ้  

นัยทางการศึกษาอื่นๆยงัมีอีก เช่น ในสาขาทัศนศลิป์พบว่าจ าเป็นต้องหาวิธกีารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบใหม่ของการสร้างงาน  รวมทัง้การสร้างประสบการณ์ร่วมทางสุนทรยีะของผู้สร้างและผู้รบังาน โดยเฉพาะ
มหาชน   สาขาศลิปะการแสดงกม็ขีอ้เสนอแนะในท านองเดยีวกนั อนัเน่ืองมาจากการครอบง าของกลไกการตลาดและ
ระบบทุนนิยม   ขอ้สรุปโดย 
รวมของนัยทางการศึกษาจึงเป็นไปในทางการยืนยนัความต้องการของมหาชนที่จะรบัความรู้ ทัง้ในรูปที่สามารถ
ประยุกตเ์ขา้กบัปรากฏการณ์ร่วมสมยัและความรูใ้นรปูของหลกัวชิาการโดยตรง  
การให้การศึกษาทัง้ดดยตรงและโดยอ้อม อาจจะต้องอาศยักระบวนการสนับสนุนของภาครฐั  ซึ่งก็จ าเป็นที่จะต้อง
พจิารณาใหเ้หมาะสม เพราะการเขา้มามส่ีวนส าคญัของรฐัในดา้นการสรา้งและการวจิารณ์ศลิปะ อาจไม่ไดส่้งผลทีต่รง
ความตอ้งการของสงัคมเสมอไป    
 
 5.  สุนทรียศาสตรใ์นบริบทสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง    

ในบรบิทของสงัคมร่วมสมยั  พบว่าหลกัการเรื่องความงามและศลิปะนัน้ไดเ้ปลี่ยนไปแล้ว   ขณะนี้สิง่ทีส่ าคญั
ทีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้กิดสุนทรยีศาสตร์กค็อืการแลกเปลี่ยนทศันะซึ่งกนัและกนั  ซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกนัในประชาคมก่อน  
แต่ในที่สุดก็จะต้องเผยแพร่ออกไปสู่สงัคมในวงกว้าง  ไม่มีสุนทรียศาสตร์ที่เป็นการก าหนดทิศทาง  (normative 
aesthetics) อกีต่อไป และเมื่อสุนทรยีศาสตร์ในแนวนัน้หมดไปแล้ว กไ็ม่ต้องไปโหยหา   แต่มสีิง่ทีเ่ขา้มาแทนที่  และ
ควรจะต้องรกัษาไว้ให้ดี  คอืสุนทรยีศาสตร์ที่มาจากทววิจัน์   ซึ่งคนสามารถจะตอบโต้กันได้ สนทนากนัได้  คดิไม่
เหมอืนกนั และแลกเปลี่ยนกนั    โลกสมยัใหม่จงึเป็นโลกของสุนทรยีศาสตร์ทีม่าจากการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนั 
(dialogic  aesthetics) การแลกเปลี่ยนความเหน็นัน้อาจมาทัง้ในรปูของลายลกัษณ์  และมุขปาฐะ  แต่ดงัทีก่ล่าวแลว้ว่า
สงัคมไทยมาจากพื้นฐานของวฒันธรรมมุขปาฐะ  เราจงึมกันึกถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นในลกัษณะมุขปาฐะ  แต่
ปัจจุบนั ในบรบิทสงัคมร่วมสมยั ปรากฏการณ์ของการทววิจัน์ในโลกไซเบอร์และสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ัง้หลาย นับเป็น
ปรากฏการณ์ทีก่ าลงัเป็นหวัใจหลกัของสงัคม  และขอ้คน้พบประการหนึ่งของโครงการฯกค็ือ การสนทนาดว้ยภาษามุข
ปาฐะหรอืภาษาพูด ไดเ้คลื่อนเขา้สู่ขอ้เขยีน และสรา้งลกัษณะใหม่ใหแ้ก่การใชภ้าษาในการเขยีน   สุนทรยีศาสตรท์ีม่า
จากทววิจัน์ในปัจจุบนัจงึมลีกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไป  เช่นเดยีวกบัหลกัการของสุนทรยีศาสตรเ์อง  

ผู้วิจ ัยสังคีตศิลป์ได้เสนอข้อสังเกตไว้ว่า ในการสร้างและวิจารณ์ดนตรีไทยร่วมสมัย มีลักษณะของ
สุนทรยีศาสตร์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  เช่น ในการตัง้โจทย์ทีดู่เหมอืนก าหนดตามขนบการประชนัแต่เดมิ  แต่ในลกัษณะที่
ปรากฏ เป็นการน าเอาเกณฑ์การประกวดมาประสมเขา้กบัการประชนัทางดนตร ี  ท าใหก้ระบวนการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
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ไม่สอดคล้องกบัหลกัการสุนทรยีศาสตร์ในขนบเดมิ  และไม่สามารถบอกได้ว่า ดนตรไีทยร่วมสมยัมลีกัษณะอย่างไร 
และจะใช้เกณฑ์ทางสุนทรียศาสตร์อย่างไรที่จะประเมินค่าหรือตัดสินคุณค่าของการแสดงดนตรีได้อย่างแท้จริง  
เช่นเดยีวกบัการตัง้ค าถามและการหาค าตอบในส่วนที่เกี่ยวกบัขนบดนตรแีละเครื่องดนตร ี ซึ่งมคีวามผนัแปรไปใน
ปัจจุบนั  และไม่ใช่ทัง้ข้อสูญเสียหรือการพัฒนาที่ชดัเจน  อาจเป็นเพราะดนตรีร่วมสมัยก าลงัอยู่ในช่วงของความ
เปลีย่นแปลง  จงึยงัไม่อาจหาความลงตวัทีช่ดัเจนได ้  ส่วนในสาขาทศันศลิป์ ตัง้ขอ้สงัเกตว่า ความรูข้องสาธารณชนใน
แงเ่กณฑท์างสุนทรยีศาสตรข์องรปูแบบศลิปะใหม่ๆทีเ่กดิขึน้นัน้ ไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาของการสรา้งงานศลิปะ  จงึ
ดเูหมอืนสาธารณชนไม่อาจเขา้ใจเกณฑท์างสุนทรยีศาสตร ์และส่งผลใหเ้กดิความเพกิเฉยต่อการรบัรูห้รอืใหค้วามสนใจ
รปูแบบใหม่ๆของศลิปะ  

ขอ้สงัเกตเหล่านี้ (ซึ่งได้กล่าวถึงมาบ้างแล้วในการเสนอข้อสรุปผลการวจิยั)  ไม่ได้หมายความว่า ขณะนี้
เกณฑ์ทางสุนทรยีศาสตร ์หรอืการวจิารณ์งานศลิปะทีต่อ้งใชเ้กณฑท์างสุนทรยีศาสตร ์ก าลงัอยู่ในภาวะสบัสนหรอืขาด
เกณฑ์สุนทรยีศาสตร์ทีจ่ะใชใ้นการท าความเขา้ใขและการประเมนิค่าผลงาน  แต่เนื่องจากบรบิทสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง  
การสัง่สมองคค์วามรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูใ้หม่จงึยงัไม่ประสานกบัความรูเ้ดมิของสงัคม  ในขณะทีก่ารสรา้งงานศลิปะยงั
ก้าวหน้าต่อไป  การวิจารณ์และการประเมินค่างานอาจต้องใช้เวลาในการติดตามให้ทันการสร้างงาน  และมีการ
เผยแพร่ความรูท้างศลิปะสู่สาธารณชนใหต้่อเนื่องมากขึน้  และการวจิารณ์นัน้เองกเ็ป็นเครื่องมอืส าคญัในการเผยแพร่
ความรู ้ หรอืเป็นตวักลางในการสื่อความรูค้วามเขา้ใจของผูส้รา้งงาน สู่สาธารณชน   การวจิารณ์จงึจ าเป็นต้องกระท า
อย่างต่อเนื่อง เอาจรงิเอาจงั และมเีป้าหมายทีช่ดัเจน   

 
6.    การพฒันาความรู้ด้านสงัคมศาสตรก์ารวิจารณ์  

สังคมศาสตร์แห่งการวิจารณ์  คือหลักวิชาที่นักวิจัยสกัดออกมาได้จากประสบการณ์การวิจัย     แต่
สงัคมศาสตรไ์ม่ไดม้อียู่ในตวังานวจิารณ์  หรอืมคี าตอบทีต่ายตวั   แต่จะตอ้งหาหลกัเกณฑ ์โดยการก าหนดตวัชีว้ดัทีไ่ด้
จากการวิเคราะห์ข้อมูล  และในขัน้ต่อไปคือ การอธิบายว่า  เมื่อเอาตัวชี้ว ัดนี้ เข้าไปอธิบายปรากฏการณ์และ
ประสบการณ์จรงิแลว้จะเป็นอย่างไร 

สงัคมศาสตรแ์ห่งการวจิารณ์ตามค านิยามของโครงการฯ  (ดภูาคผนวก 1 ทา้ยรายงาน) 
เน้นที่ “การพนิิจการวจิารณ์ในลกัษณะทีส่มัพนัธ์กบัสงัคม  อนัอาจหมายรวมถงึบทบาทเชงิอุดมคตขิองการวจิารณ์ใน
การชีแ้นะสงัคม หรอืเป็นเสยีงแห่งมโนธรรมใหแ้ก่สงัคมดว้ย”     โครงการภาค 3 นี้ อาจยงัไม่สามารถเสนอรปูแบบหรอื
ขัน้ตอนการพัฒนาความรู้ที่จะน าไปสู่สังคมศาสตร์การวิจารณ์ได้อย่างชัดเจน  แต่ก็ มีข้อสรุปผลการศึกษาตาม
แนวความคดิดงันี้  
 1)    ความสมัพนัธ์ระหว่างการวจิารณ์เชงิสุนทรยีะกบัสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ การวจิารณ์เชงิสุนทรยีะเน้น
การประเมนิคุณค่าซึง่อาจตัง้ต้นดว้ยการใชอ้ตัวสิยัของปัจเจกชน    และพยายามปรบัใหม้อีตัราส่วนของการใชภ้ววสิยั    
และหลกัการทางสุนทรยีศาสตร์เขา้มาประกอบ  เพื่ออธบิายการประเมินค่าอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นรูปธรรม     การ
น าการวจิารณ์เชงิสุนทรยีะ เขา้ไปประกอบกบัระเบยีบวธิทีางสงัคมศาสตร์ จงึต้องไม่ละทิ้งการประเมนิคุณค่า  แต่ปรบั
ใหเ้ป็นการประเมนิคุณค่าในทางสงัคมดว้ย  ตวัอย่างทีน่่าสนใจในประเดน็น้ี คอืการศกึษางานวรรณกรรมออนไลน์และ
การวจิารณ์วรรณกรรมดงักล่าว  ซึ่งหากประเมนิในแง่สุนทรยีะ ตามขนบวรรณศลิป์เดมิ  ก็คงต้องระบุว่างานเหล่านี้
ปราศจากคุณค่าและไม่สมควรให้ความสนใจ  แต่เมื่อพิจารณาบทบาทของผลงานเหล่านี้ต่อกลุ่มผู้สร้างและผู้รบั/ผู้
วจิารณ์หน้าใหม่ หรอืรุ่นใหม่  กจ็ะเหน็ไดว้่า งานวรรณกรรมออนไลน์มบีทบาทส าคญัมากในประชาคมศลิปะในบรบิท
สงัคมปัจจุบนั  การเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้สรา้งและผู้วจิารณ์ในท านองนี้ไม่อาจเกดิขึ้นไดเ้ลยในขนบเดมิและพื้นที่เดมิ (สื่อ
สิง่พมิพ ์และการวจิารณ์มุขปาฐะในวงวชิาการและสถาบนัการศกึษา)  แต่ในทางกลบักนั  พืน้ทีอ่นิเทอร์เน็ตเปิดโอกาส
ใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไดแ้สดงออกทัง้ประสบการณ์ของตนเองและประสบการณ์ทีร่บัจากชุมชนไซเบอรท์ีส่นใจเรื่อง
เดยีวกนั   ทัง้ยงัเอือ้ใหเ้กดิตลาดทีเ่ปิดใหแ้ก่นักเขยีนหน้าใหม่  หรอือาจกล่าวไดว้่า นักเขยีนหน้าใหม่เป็นผูส้รา้งตลาด
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ของตนเอง  ซึ่งแม้แต่ในระบบตลาดของขนบวรรณกรรมเดิมก็ยังไม่สามารถตามทัน ในเชิงเศรษฐศาสตร์แห่ง
วรรณกรรม  ตลาดของโลกไซเบอร์จงึมอีิทธพิลสูงกว่าตลาดของวรรณกรรมในโลกความเป็นจรงิ และสามารถสร้าง
ความหมุนเวยีนทางการเงนิได้อย่างน่าอศัจรรย์ใจ ซึ่งอาจเกิดจากการใชร้ะบบโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทัง้ในแง่ผลงาน
และตวันักเขยีน ทีถ่ือไดว้่าเป็นกลไกส าคญัในการสรา้งสุนทรยีศาสตร์แบบใหม่ ในบรบิทสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง อนัเป็น
ปรากฏการณ์ร่วมสมยัอย่างหนึ่งเช่นกนั (ดูรายละเอียดในรายงานของกรณีศกึษาพื้นที่อนิเทอร์เน็ตฯ)  อย่างไรก็ตาม  
คุณค่าในทางสงัคมไม่ใช่คุณค่าในด้านเศรษฐกิจหรือความส าเร็จในแง่การเงินเท่านัน้ แต่อยู่ที่การมีบทบาทและมี
ผลกระทบต่อสงัคมในดา้นการสรา้งสรรค ์  ฉะนัน้ การสรา้งงานและการวจิารณ์ในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตจงึถอืไดว้่ามคีุณค่า
ในทางสงัคม  แต่ผลกระทบทีว่่านี้ยงัไม่ลงตวั หรอืไม่อาจระบุความชดัเจนได ้ เพราะแมจ้ะมปีรมิาณขอ้มลูทีเ่พยีงพอใน
การวเิคราะห์  แต่ในเชงิคุณภาพของงาน ยงัไม่อาจน ามาพจิารณาเพื่อเสนอขอ้สรุปรวมได้ และยงัไม่อาจน าขอ้สรุปที่
เกดิขึน้เฉพาะกรณีไปอธบิายสิง่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีไ่ซเบอรใ์นลกัษณะต่างๆได ้      

ตวัชี้วดัในประเด็นแรกนี้จงึเป็นการประเมนิคุณค่าในทางสังคม  ซึ่งจะต้องพฒันาเพื่อหาเกณฑ์ทีช่ดัเจนและ
สามารถอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆไดอ้ย่างครอบคลุมในขัน้ต่อไป  
  2) สงัคมศาสตร์การวจิารณ์เน้นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้รา้งงาน  ตวังานและผูร้บั/ผูว้จิารณ์
งาน ซึ่งบรบิทสงัคมร่วมสมยัสะทอ้นใหเ้หน็ปฏสิมัพนัธ์ดงักล่าวในลกัษณะทีต่่างไปจากบรบิทเดมิอย่างชดัเจน เช่น ใน
แงก่ารสื่อสารระหว่างผูส้รา้งและผูร้บั  ซึง่เป็นการสื่อสารโดยตรงและมสีถานภาพทีเ่ท่าเทยีมกนั หรอืเกอืบเท่าเทยีมกนั  
เน่ืองจากการผนัแปรของรูปแบบ  เป็นตน้ว่าในกรณีของทศันศลิป์ การเสนองานรูปแบบ performance art จ าเป็นต้อง
อาศยัการรบัรูข้องผูช้มหรอืผูร้บังานศลิปะ เพื่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบทีจ่ าเป็นของการเสนองาน  หาก
ผูช้มไม่รบัรูห้รอืไม่สามารถมส่ีวนร่วมในการเสนองานศลิปะนัน้  การเสนองานกอ็าจไม่เป็นผลส าเรจ็หรอืไม่อาจเป็นไป
ได ้ ทัง้นี้เพราะผู้สรา้งงานไม่สามารถเป็นผูค้วบคุมการเสนองานศลิปะนัน้ๆหรอืเสนองานที่ส าเรจ็สมบูรณ์ดว้ยตนเอง
โดยล าพงั  การใชร้ะเบยีบวธิขีองสงัคมศาสตร์ในการศกึษาการวจิารณ์  จงึต้องศกึษาทัง้ผูส้รา้ง ผูร้บั/ผูว้จิารณ์ เพื่อให้
เข้าใจผลสัมฤทธิข์องงานศิลปะนั ้นๆ  และต้องมองเห็นความส าคัญของ ผู้รับ  ดังนั ้น การศึกษาบทบาทและ
ความสมัพนัธจ์งึควรตอ้งท าในบรบิทและมติขิองเวลาเดยีวกนั (หรอืพรอ้มกนั)  เพื่อใหเ้หน็ทัง้ความสมัพนัธข์องรปูแบบ
งาน  ผลเชงิสุนทรยีะ และรูปแบบของปฏสิมัพนัธ์   โดยไม่อาจแบ่งแยกการศกึษาเป็นส่วนๆ เหมอืนทีเ่คยเป็นในการ
วจิารณ์เชงิสุนทรยีะ    อาจถอืไดว้่าเป็นการศกึษาครบวงจร และเป็นการศกึษาในแงพ่ลวตัของการสรา้งและการวจิารณ์
ศิลปะ เพราะการเสนองานศิลปะในรูปแบบนี้ ไม่ใช่การผลิตซ ้า  ผู้แสดง และผู้รบั รวมทัง้ตัวผลงานที่เกิดขึ้นย่อม
แตกต่างกนัไปในการแสดงแต่ละครัง้ เช่นเดยีวกบัการแสดงดนตรหีรอืละคร  

 ตวัอย่างของการศกึษาในสาขาศลิปะการแสดงและสงัคตีศลิป์ บ่งชี้ลกัษณะใกล้เคยีงกนั  คอื สถานภาพและ
บทบาทในความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สร้าง ผู้รบั/ผู้วจิารณ์  เป็นองค์ประกอบที่ต้องศกึษาไปด้วยกัน   ในรายการแสดง
ดนตรรี่วมสมยัทางโทรทศัน์ (รายการ “คุณพระช่วย” และ “อศัจรรย์คนัธรรพ)   ผูแ้สดงดนตร ี ผูว้จิารณ์/กรรมการ และ
การตัง้โจทย์การประกวด (ซึ่งมลีกัษณะเป็นเสมอืนกรอบหรอืแนวคดิในการสรา้งงาน) มบีทบาทเท่าเทยีมกนัในระบบ
ความความสัมพันธ์ในการแสดง แม้จะดูเหมือนว่าผู้จ ัดรายการ หรือผู้ตัง้โจทย์ และกรรมการ(ผู้วิจารณ์) อาจมี
สถานภาพเหนือผูแ้สดง แต่ในความเป็นจรงิ กรรมการกไ็ม่อาจก าหนดไดว้่าตวังานจะออกมาในรปูใด รวมทัง้ยงัมผีูช้ม
ทางบา้นหรอืผูช้มทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่อาจสรา้งปฏกิริยิาต่อเน่ืองในการวจิารณ์ทีม่ผีลต่อการแสดงและต่อรายการ 
ทัง้ในขณะนัน้และหลงัจากนัน้ 

ตวัชี้วดัหลกัในประเด็นนี้คอื   การศกึษาบทบาทและความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของผลงาน  ทัง้ที่เป็น
บุคคล และองคป์ระกอบอื่นๆ (เช่น โจทย ์  ก าหนดเวลา  ฯลฯ)       
 3) สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ ยงัหมายถงึบทบาทเชงิอุดมคตขิองการวจิารณ์ในการชีแ้นะสงัคม หรอืเป็น
เสยีงแห่งมโนธรรมใหแ้ก่สงัคม  หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่ง การวจิารณ์ตอ้งสื่อสารหรอืสมัพนัธก์บัคนหมู่มากในสงัคม   ซึง่ใน
ประเด็นนี้ต่างกับการวิจารณ์เชิงสุนทรยีะ ซึ่งอาจเริม่ด้วยการใช้อตัวิสยัส่วนบุคคลดงักล่าวแล้ว  สงัคมศาสตร์การ
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วิจารณ์จึงขยายขอบเขตจากบุคคล ไปสู่กลุ่มบุคคล และสู่สังคม       มีลักษณะในเชิงเป็นกลไกให้การศึกษาแก่
ประชาชน ซึ่งในลักษณะนี้ก็มีการกล่าวถึงในการวิจารณ์เชิงสุนทรียะอยู่บ้างแล้ว  แต่มกัเน้นในแง่ของส านึกทาง
จรยิธรรมหรอืศลีธรรม ทีเ่ป็นแนวคดิหรอืแนวประพฤตขิองบุคคล   ซึง่อาจรวมกนัเขา้เป็นวถิปีฏบิตัขิองสงัคม  แต่ในแง่
ของสงัคมศาสตร์การวจิารณ์  ส านึกเชงิจรยิธรรมควรน าไปสู่ส านึกเชงิสงัคม คอืส านึกว่าบุคคลย่อมเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคมของตน  และการกระท าใดๆของปัจเจกชนย่อมส่งผลกระทบต่อสงัคมในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง  การวจิารณ์ทีม่บีทบาทในการสรา้งส านึกดงักล่าว จงึถอืเป็นการวจิารณ์ทีม่บีทบาทเชงิอุดมคต ิ  
          การสรา้งงานศลิปะและการวจิารณ์ทีไ่ม่ยดึเป้าหมายในแงค่วามส าเรจ็ทางธุรกจิ และผลประโยชน์ของผูส้รา้ง/ผู้
วจิารณ์ ในลกัษณะต่างๆ เป็นแนวทางทีส่งัคมศาสตร์การวจิารณ์มุ่งเสนอใหเ้กดิขึน้ในสงัคม  การพจิารณาถงึการแสดง
ของ “ละครผอม” ที่ไม่ประสบความส าเรจ็ทางธุรกิจ แต่ยงัคงยนืหยดัต่อไปโดยพยายามรกัษาอุดมการณ์  และรกัษา
ศรทัธาของกลุ่มผูช้มของตนไว ้ เป็นตวัอย่างของการใชห้ลกัการสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ในการพจิารณาว่า คณะละคร
ผอมเหล่านี้ประสบความส าเรจ็ในการปลุกส านึกของสงัคม  และปลุกปัญญาของผูช้ม  โดยใชท้ัง้การแสดงของตนและ
หลกัการทีย่ดึถอืร่วมกนั เป็นเป้าหมายและกรอบของการสรา้งงาน  
 อย่างไรก็ตาม  การใช้แนวการวจิารณ์เฉพาะเชงิสุนทรยีะ  หรอืสงัคมศาสตร์การวจิารณ์โดยล าพงั ย่อมไม่
สมบูรณ์  เพราะแนวทางแต่ละแนวย่อมมส่ีวนทีข่าดตกบกพร่อง ซึ่งอาจอาศยัการเติมให้เตม็บรบิูรณ์จากอีกแนวทาง
หนึ่ง    ดงัทีก่ล่าวไวใ้นค านิยามมโนทศัน์ของสงัคมศาสต์การวจิารณ์ ซึ่งรวมเอานัยของการอธบิายมโนทศัน์ของการ
วจิารณ์เชงิสุนทรยีะไวด้ว้ย  
 
7.    ข้อสงัเกตเชิงวิเคราะห์   

     นอกเหนือจากขอ้สรุปผลการศกึษาวจิยัและประเดน็ส าคญัในการศกึษาดงักล่าวมาแลว้  การวเิคราะหว์จิยั
ของโครงการฯ ยงัม าใหเ้กดิขอ้สงัเกตบางประการ ทีส่มควรบนัทกึไวใ้นทีน่ี้ คอื 

 7.1     ศกัยภาพของพื้นท่ีอินเทอรเ์น็ต   สื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปของอนิเทอร์เน็ต   ท าใหเ้กดิพืน้ที่ซึ่ง เป็น
ทัง้แหล่งสัง่สมความรูส้ าหรบัคนรุ่นใหม่  และพืน้ที่ทีใ่หเ้สรภีาพเท่าเทยีมกนั โดยไม่สนใจสถานภาพหรอืคุณสมบตัทิีป่รากฏ
อยู่ในโลกความจรงิหรอืพืน้ทีจ่รงิทางกายภาพ   หากมกีารแสดงออกทางการวจิารณ์ทีม่คีุณภาพและเอาจรงิเอาจงั กถ็อืไดว้่า
เป็นโอกาสใหม่ ในขณะที่พื้นที่การวจิารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง    อินเทอร์เน็ตอาจถือได้ว่าเข้ามาชดเชยพื้นที่ส่วนที่ขาด
หายไป  แต่หากผูใ้ชพ้ืน้ทีน่ี้ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีข่าดรากทางวฒันธรรม  ขาดประสบการณ์และการแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ  ขาด
ความรู้เกี่ยวกับองค์ส าคญัแห่งงาน (canon)  ต่อไปอาจถึงขัน้ที่ว่า แม้ไม่มีความรู้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้   และ
ในขณะทีส่มยัก่อนถอืว่าความรูไ้ดม้าจากการศกึษาเล่าเรยีนหรอืมาจากประสบการณ์ตรงในชวีติ  สิง่เหล่านี้จะไม่เป็นเงื่อนไข
ส าคญัอกีต่อไป  ดงัเช่นในกรณีของสงัคตีศลิป์ทีเ่กดิการ “วจิารณ์แห้ง”  จากประสบการณ์รบังานศลิปะของผูอ้ื่น  ท าใหเ้ห็น
ว่าประสบการณ์จากงานปฐมภูมไิม่จ าเป็นอีกต่อไป เช่นเดยีวกบัผูส้รา้งงานวรรณกรรมออนไลน์ที่เห็นว่าสามารถหยบิฉวย
ขอ้มูล  ความรู้ หรอืแมแ้ต่ส่วนของผลงานของผู้อื่น มาสรา้งงานของตนเองขึ้นได ้ เช่นการเขยีนสารคดที่องเที่ยวในพื้นที่ที่
ตนเองไม่เคยไป แต่ไดเ้หน็ภาพและขอ้เขยีนในอนิเทอรเ์น็ต  เวบ็ลอ็ก เวบ็ไซต์ กเ็อามาปะตดิปะต่อกนัไดแ้ละมคีวามภูมใิจที่
สามารถท าได้ดงันัน้   เมื่อไม่มเีงื่อนไขมาก ากบั    ปรากฏการณ์ร่วมสมยัที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนิเทอร์จงึเป็น  “การสนทนาบน
เปลอืกกลว้ยหอม”  ทีอ่าจลื่นลม้ไดทุ้กขณะ เพราะผูส้นทนาขาดพืน้ฐานทีห่นักแน่นและไม่สนใจการสรา้งพืน้ฐาน 7   

บทบาทของผูร้บัในพืน้ทีใ่หม่นี้  มคีวามเปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจในฐานะทีอ่าจเป็นตวัทีก่ าหนดผูส้รา้งว่าให้
ท าหรือควรท าอย่างไรในการสร้างงาน   เคยมีผู้ตัง้ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง the implicit reader หรือผู้อ่านที่มีอยู่ในใจ
ผู้เขยีน ซึ่งมีบทบาทท าให้ผู้เขยีนสร้างและปรบังานให้เหมาะกบัภาพของผู้อ่านในใจของตน แต่ในขณะนี้อาจไม่ใช่

 
7   วาทกรรม “การสนทนาบนเปลอืกกลว้ยหอม” เป็นค าเปรยีบของศาสตราจารย์ ดร. เจตนา  เพื่ออธบิายลกัษณะทีเ่ป็นอนัตรายของการ
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างผูม้ปีระสบการณ์ระดบัเดยีวกนั  ซึง่ขาดการสัง่สมองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ในโลกทีเ่ป็นจรงิ  ไม่ว่าจะเป็น
ประสบการณ์ปฐมภูม ิ หรอืทุตยิภูม ิ(เช่นการอ่านหนังสอื)  กต็าม   การสนทนาในลกัษณะดงักล่าวจงึอาจจะเสยีหลกัไดทุ้กเมื่อ 
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เช่นนัน้แล้ว  เพราะในโลกของไซเบอร์  ผูร้บัสามารถสรา้งผลกระทบ ต่อผู้สรา้งไดโ้ดยตรงและฉับพลนัทนัที ดว้ยการ
บอกว่าชอบ – ไม่ชอบ และยงัอาจแนะน าใหด้ว้ยว่าควรจะแก้ไขอย่างไร  (ซึ่งผู้สรา้งงานอาจจะท าตามหรอืไม่ท าก็ได้)  
บทบาทของผู้ร ับจึงมีมากขึ้นเป็นล าดับ และในที่สุดผู้สร้างก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้  โดยเฉพาะในประเด็นที่
ส านักพมิพ์จะพจิารณางานออนไลน์ทีม่จี านวนผูร้บัมากพอควร  ซึ่งหมายถงึการมตีลาดรองรบัในเชงิธุรกิจ   แต่สิง่ที่
อาจขาดไปคอืการสื่อสารในลกัษณะมนุษย์สมัผสัมนุษย์และเป็นมนุษย์ทีม่ตีวัตน  เพราะในโลกไซเบอรเ์ป็นการสื่อสาร
กนัระหว่างมนุษย์ทีเ่ป็นบุคคลนิรนาม และระหว่าง“ตวัตนเทยีม” ที่สรา้งขึ้นได้ไม่จ ากดัจ านวน  ด้วยแนวคดิในท านอง
เดยีวกนันี้  จงึต้องใหค้วามสนใจประสบการณ์ทุตยิภูมใินพืน้ที่อนิเทอร์เน็ตใหร้อบดา้นมากขึน้ ทัง้ในมุมของผูส้รา้งและผูร้บั
ซึง่มปีฏสิมัพนัธต์่อกนัในพืน้ทีเ่สรทีีม่ศีกัยภาพสงูนี้    

 
   7.2     ความล้มเหลวของการศึกษาท่ีเป็นทางการ / เป็นระบบ  และความล้มเหลวของส่ือ       
 จากการส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มลู  พบว่าการศกึษาเป็นทางการ ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาส่งผล

น้อยมากต่อผู้สรา้ง  ผู้รบัและผู้วจิารณ์    ส่วนที่เป็นประโยชน์นัน้เกดิขึ้นนอกพื้นที่การศกึษาที่เป็นทางการ ส่วนครอบครวั
ยงัคงเป็นแหล่งทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุดในการสรา้งนิสยัรกัการอ่าน  ในขณะทีส่ถาบนัการศกึษาแทบไม่มผีู้กล่าวถงึเลย  การ
รบัและสบืทอดพื้นฐานความรู้จากการอ่านจึงลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชดั   งานระดบัมาตรฐาน (canon) ทัง้ของไทยและ
ระดบัโลกไม่มคีวามส าคญัต่อทัง้ผูส้รา้งและผูร้บังาน  ยิง่กว่านัน้ ระบบการศกึษาของไทยในปัจจุบนัไดด้งึการฝึกปฏบิตัอิอก
จากวิชาการ  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติ และไม่สามารถสกัดความรู้จากประสบการณ์ให้เป็น
หลกัการหรอืความคดิเชงิทฤษฎี  ทัง้ด้วยตนเองและการส่งเสรมิจากครูอาจารย์และผู้รู้   การศกึษาที่เป็นทางการหรอืเป็น
ระบบ จงึไม่สามารถสรา้งพืน้ฐานหรอืองคค์วามรูใ้หแ้ก่สงัคมได ้ ทัง้ในแงก่ารอ่าน  การใชเ้วลาเพื่อ “ครุ่นคดิพนิิจนึก”  การสัง่
สมความรู ้และทกัษะการแสดงออกดา้นการวจิารณ์  ไม่ว่าจะเป็นมุขปาฐะหรอืลายลกัษณ์  เช่นเดยีวกบัความลม้เหลวของสื่อ  
ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถสรา้งรสนิยมทีด่ใีห้แก่สงัคม  ยงัชกัจูงให ้“มหาชน” (public) คล้อยตามกระแสที่อยู่ในก ากบัของทุน
นิยมและบรโิภคนิยม  ไม่เปิดโอกาสใหปั้จเจกชนไดเ้ลอืกหรอืสรา้งรสนิยมทีด่ขีองตนเอง  ซึ่งจะท าใหเ้กดิค่านิยมสงัคมทีม่า
จากปัจเจกชนทีส่ านึกในการมส่ีวนร่วมในสงัคม  มหาชนจงึกลายเป็น “ฝงูชน” และ “ฝงูแกะ” ในบัน้ปลาย     

 ในประเดน็นี้ แมจ้ะพบว่าพืน้ที่อนิเทอร์เน็ตไดช้่วยเสริมความรูบ้างส่วนทีข่าดไปจากชัน้เรยีน  และสนับสนุน
ใหเ้กดิการสรา้งทววิจัน์ระหว่างผูส้รา้ง ผูร้บั ผูว้จิารณ์ไดบ้้าง แต่กม็ลีกัษณะไม่เป็นทางการ        การขาดทววิจัน์เชงิปัญญา
ในกลุ่มผู้สร้างงานจงึอาจเป็นปัจจยัหนึ่งที่ลดทอนความสามารถในเชิงฝีมือสร้างสรรค์   และการเสนอทศันะเชงิวจิารณ์ที่
จรงิจงัและจรงิใจ     

           
 7.3     การครอบง ารสนิยมมหาชน (public) ด้วยส่ือ และกลไกการตลาด    
ในปัจจุบนัการตลาดเขา้มาครอบง าการสรา้ง การเผยแพร่และการรบังานศลิปะ โดยมสีื่อเขา้มารองรบั ดงัเช่น 

ปรากฏการณ์ของ Academy Fantasia ปฏิบตัิการนักล่าฝัน    ซึ่งมผีลกระทบในเชงิลบต่อการรบังานศลิปะ การวจิารณ์และ
การสร้างรสนิยมของมหาชน  ในกรณีของกลไกการตลาดและธุรกิจ  โดยเฉพาะในสาขาศลิปะการแสดง  พบว่ามโนทศัน์ 
(concept) “มนุษย์สมัผสัมนุษย์”  ยงัมผีลทีน่่าสนใจ  เช่นในกรณีละคร “ผอม”  (คณะละครขนาดเลก็ทีม่ทีุนการสรา้งน้อย และ
ไม่มีระบบเครอืข่ายธุรกิจรองรบั) ซึ่งหันเข้ายึดกลุ่มผู้ชมจ านวนน้อย และรกัษาความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชม ซึ่งแสดงว่า
หลกัการมนุษยส์มัผสัมนุษยย์งัเป็นขอ้เทจ็จรงิทีใ่ชไ้ดใ้นปัจจุบนั รวมทัง้ความสนใจทีจ่ะรบัฟังการวจิารณ์โดยตรง  ซึง่เป็นการ
วจิารณ์ทีม่หีลกัวชิาประกอบแต่ไม่ใช่ค าสอน  บางกลุ่มบางคณะสนใจการวจิารณ์มุขปาฐะ  อาจเป็นในรูปการเสวนาหลงัการ
แสดง  ซึ่งมลีกัษณะเป็นการ “วจิารณ์สด”  อย่างไรก็ตาม  ระบบทุนนิยมทีผ่นวกก าลงักบักลไกการตลาดและสื่อ  ท าให้เกิด
การปิดกัน้โอกาสทีผู่ร้บังานศลิปะจะไดส้รา้งและพฒันารสนิยมของตนเอง  และยงัปิดกัน้โอกาสทีก่ารวจิารณ์อย่างจรงิจงัและ
จรงิใจจะช่วยสร้างความรูค้วามเขา้ใจให้แก่ปัจเจกชนและมหาชน   ระบบทุนนิยมในกรณีของการจดัแสดงละครเวท ีจงึอาจ
สร้างกลไกในการควบคุมตลาด  ควบคุมสื่อและควบคุมการวิจารณ์ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม   รวมทัง้อาจควบคุมการ
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วจิารณ์ในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตซึ่งเป็นพืน้ทีเ่สร ีดว้ยกลไกทีแ่ฝงอยู่ในเงือ่นไขทางเทคโนโลย ี  เช่นการลบกระทูท้ีม่ทีศันะวจิารณ์
ในทางลบออกจากเวบ็บอรด์   ในทางกลบักนั กท็ าให้ผูร้บัและผูว้จิารณ์เปิดพืน้ทีเ่วบ็ลอ็กของตนเอง เพื่อเสนอทศันะวจิารณ์
อย่างตรงไปตรงมา และเขม้ขน้ยิง่ขึน้          

ประเดน็เรื่องตลาดในกรณีของวรรณกรรมร่วมสมยัเป็นเรื่องทีน่่าสนใจ เพราะตลาดอยู่ในมอืของนายทุน
รายใหญ่ การทีน่ักเขยีนอสิระจะอยู่รอดไดใ้นระบบทุนนิยมจงึจ าเป็นจะต้องด าเนินการใหค้รบวงจร คอืเขยีน ผลติ และ
ขาย นักเขยีนที่มชีื่อเสยีงและสามารถสร้างระบบบรหิารจดัการของตนเองได้ อาจมสี านักพมิพ์เล็กๆของตนเอง เพื่อ
สรา้งพื้นทีเ่ลก็ๆของตวัเอง ซึ่งผู้วจิยัสาขาวรรณศลิป์กล่าวว่า “วรรณกรรมทีเ่รยีกกนัว่าเป็นวรรณกรรมกระแสหลกันัน้
อาจกลายเป็นวรรณกรรมทางเลอืกไปแลว้ โดยมผีูบ้รโิภคทีต่อ้งจรติกนัเพยีงจ านวนหนึง่ และพยายามรกัษาฐานคนอ่าน
จ านวนนี้ไวใ้หไ้ดด้ว้ยการท างานอย่างมวีนิัย ท างานสม า่เสมอ และพบปะผูอ้่านของตนในโอกาสต่างๆ ความพยายามที ่
จะเป็นนักเขยีนและนักขายไปพร้อมกนัในระดบัทีส่ง่างามและมศีกัดิศ์รนีัน้  ถือเป็นศาสตร์และเป็นศลิป์ทีน่ักเขยีนยุค
สมยัใหม่ต้องเรยีนรู้ดว้ยตนเองด้วย”   วทิยากรในการสมัมนา “การวจิารณ์งานของวนิทร์ เลยีววารณิ” ได้ชี้ให้เห็นว่า 
เมื่อนักวชิาการกล่าวถงึพื้นที่ของงานวรรณกรรม จะหมายถึง “พืน้ทีใ่นจนิตนาการ”  คอื นักเขยีนอยู่ตรงไหนในพืน้ที่
ของนักอ่าน แต่ยงัมพีืน้ทีใ่นระดบักายภาพอกีลกัษณะหนึ่งคอื ตลาดของผูบ้รโิภค ซึ่งเป็นตลาดทุนนิยมทีม่กีารแข่งขนั
สูง นักเขยีนจะยดึหรอืสรา้งพื้นที่ของตนเองอย่างไร ในแง่นี้ การวจิารณ์จงึแทบจะไม่มบีทบาทหรอืผลกระทบต่อ “ตลาด
ของผู้บรโิภค” เลย   ในขณะที่การวจิารณ์แบบ “comment”  ในวงวรรณกรรมออนไลน์ กลบัมผีลกระทบทัง้ทางตรง คอืการ
สรา้งงานของผูเ้ขยีน และทางออ้ม คอืโอกาสในการเผยแพร่งานทัง้ในรปูออนไลน์และการตพีมิพ ์ 

ส่วนกรณีของสาขาทศันศลิป์นัน้ ผูส้รา้งงานอาจไดเ้ปรยีบสาขาอื่น เนื่องจาก ศาสตราจารย์ศลิป์ พรีะศร ีไดท้ า
ใหศ้ษิยข์องท่านไดส้มัผสักบัโลกตะวนัตกและงานศลิปะระดบัโลก กลุ่มลูกคา้ทีม่พีืน้ฐานทางเศรษฐกจิระดบับนและสนใจงาน
ศลิปะสมยัใหม่ จงึช่วยขยายปรมิาณการสรา้งงานทศันศลิป์  สรา้งเงือ่นไขราคาและการจดัแสดงทีน่่าสนใจ  ท าใหภ้ณัฑารกัษ์
มบีทบาทมากขึน้  เกดิความมัน่ใจในหอศลิป์ขนาดใหญ่   แต่การขยาย scale ของตลาดดงักล่าวนี้ ยงัไม่ปรากฏว่ามกีลไกใน
การควบคุมคุณภาพ  ซึ่งอาจส่งผลให้การวจิารณ์งานทศันศลิป์มแีนวโน้มที่จะวจิารณ์ผลงานในเชงิการสะท้อนสงัคม หรอื
วจิารณ์ในมติสิงัคมวฒันธรรม มากกว่าการวจิารณ์ตวังานและกลวธิ ีหรอื “ฝีมอื” อย่างจรงิจงั   การเผยแพร่หรอืขยายความรู้
ทางศลิปะใหแ้ก่ผูส้รา้งและผูร้บัจงึอาจไม่ขยายตวัตาม scale ของตลาดในแงก่ารขาย   ในกรณีนี้ ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์ไดต้ัง้
ค าถามถึงบทบาทและหน้าที่ของรฐั ในการสนับสนุน ส่งเสรมิ และเอื้อโอกาสให้แก่ผู้สร้างงานศลิปะ ซึ่งย่อมจะมีผลต่อการ
ขยายขอบเขตองคค์วามรูข้องผูร้บัทีเ่ป็นสาธารณชนดว้ย   

 
 7.4     วฒันธรรมความ “เกรงใจ” กบัการอาศยัพื้นท่ีของสงัคมนิรนาม      
 ในการส ารวจขอ้มูลของสาขาต่างๆ พบว่าการวจิารณ์ลดลงอย่างเห็นได้ชดั   แม้ในกรณีของวรรณศลิป์  ซึ่ง

เดมิเคยมคีวามเขม้แขง็ของงานวจิารณ์ลายลกัษณ์ อนัเนื่องมาจากความเขม้แขง็ของวรรณกรรมศกึษา  ขอ้มูลจากการศกึษา
พบว่า “ความเกรงใจ” ในการวจิารณ์คนร่วมอาชีพ   เพื่อนร่วมวงการ หรอืลูกศษิย์  ท าให้ไม่ประสงค์จะวจิารณ์ เพราะอาจ
กระทบผลประโยชน์ของผู้ถูกวจิารณ์   เงื่อนไขเชงิวฒันธรรมดงักล่าวอาจจะเป็นเหตุของการใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น 
“สงัคมนิรนาม”  ในการแสดงทศันะเชงิวจิารณ์  วฒันธรรมความเกรงใจจงึมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัการใชพ้ืน้ทีส่งัคมนิรนาม  
เช่นเดียวกับวงการสงัคีตศิลป์  ซึ่งสงัคมนิรนามเปิดโอกาสให้ “ผู้น้อย”  หรอื “ผู้เยาว์”  สามารถวิจารณ์ผลงานของผู้ที่มี
สถานภาพสูงกว่าได้อย่างสะดวกใจ  และยงัเป็นการสรา้ง “ตวัตน”  หากสามารถแสดงความรู้และทศันะวจิารณ์ที่ได้รบัการ
ยอมรบัจากผูอ้ื่นในสงัคมนิรนามเช่นเดยีวกนั   ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์จงึตัง้ขอ้สงัเกตว่า การใชพ้ืน้ทีอ่นิเทอร์เน็ตในการเสนอ
ทศันะเชงิวจิารณ์นี้อาจถอืได้ว่าเป็นการท าลายก าแพงของ “วฒันธรรมอ านาจ” ได้ในระดบัหนึ่ง  และแมว้่าความเป็นสงัคม
นิรนามของอนิเทอร์เน็ตจะเป็นการบ่งบอกว่า เจา้ของค าวจิารณ์ไม่รบัผดิชอบ แต่อย่างน้อย สารเหล่านัน้ก็เป็นสารที่
ปรากฏในพืน้ทีส่าธารณะ ท าใหรู้ว้่าคนคดิอย่างไร โดยเฉพาะในกรณีของการ “คดิต่าง” หรอื “มองต่าง”   อย่างไรกต็าม 
ตอ้งศกึษาสงัคมนิรนามนี้ในระดบัลกึและกวา้ง เพื่อหาขอ้สรุปว่าความเป็นนิรนามนี้ส่งผลรา้ยทัง้หมดหรอืไม่    
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อย่างไรกต็าม นักวจิารณ์ “ตวัจรงิ” ในแต่ละสาขา มกัไม่ค่อยนิยมการใชพ้ืน้ทีใ่หม่นี้   จงึไม่สามารถ ยนืยนัได้
ว่า  ความเกรงใจจะท าใหผู้รู้ง้ดเวน้การวจิารณ์โดยสิน้เชงิ หรอืเลีย่งไปใชพ้ืน้ทีอ่ื่นในการวจิารณ์   ในท านองเดยีวกนั การเปิด 
“แฟนคลบั” ในกรณีของวรรณกรรม และการสร้างกลุ่ม “แม่ยกดจิิทลั” ในสาขาศิลปะการแสดง  ก็ไม่ปรากฏว่ามกีารแสดง
ทศันะเชงิวจิารณ์ทีม่คีุณภาพหรอืความน่าสนใจจรงิจงั   

   
 7.5     การสร้างชุมชนในโลกไซเบอรแ์ละความเข้มข้นของชุมชน     
 ผูว้จิยักลุ่มกรณีศกึษาฯ  พบว่า การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีพ่ืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต ทัง้ทีเ่ป็นผูส้รา้งและผูร้บั 

/ ผู้วิจารณ์  ก่อให้เกิดความสมัพันธ์ในโลกจรงิทางกายภาพ  มีการพบปะ  ชุมนุม และเข้าร่วมกิจกรรม (เป็นครัง้คราว)   
ลกัษณะที่น่าสนใจอยู่ทีว่่า พืน้ทีโ่ลกไซเบอร์นัน้เปิดกวา้งอย่างไรข้อบเขต ไรพ้รมแดน  ท าใหเ้กดิชุมชนจ านวนมาก และเกดิ
การสงัสรรค์ระหว่างชุมชน  หากแต่ละชุมชนไม่มกีารปรบัและเสรมิสร้างคุณภาพของตน  การได้พบปะสรา้งความสมัพนัธ์
หรอืร่วมกลุ่มกนั กอ็าจไม่มคีวามหมายมากนัก  ยิง่กว่านัน้  โลกไซเบอร์หรอืสงัคมนิรนามจ าเป็นต้องใชค้วามจรงิใจ ในอนัที่
จะสรา้งคุณภาพทีแ่ทจ้รงิใหเ้กดิขึน้ได้  อย่างไรกต็าม การศกึษาวเิคราะห์ขอ้มลูของสงัคมนิรนามในขณะนี้ยงัไม่สมบูรณ์และ
ไม่ชดัเจนพอทีจ่ะอธบิายธรรมชาตหิรอืลกัษณะของสงัคมนิรนามไดอ้ย่างถูกต้องถ่องแท ้ และยงัไม่อาจเสนอแนะแนวทางทีจ่ะ
ท าใหส้งัคมนี้เตบิโตขึน้ไดอ้ย่างมคีุณภาพแทจ้รงิ  จ าเป็นต้องตดิตามสงัเกตและศกึษาต่อไป   และอาจจะพบว่าความสมัพนัธ์
ในโลก ไซเบอร์อาจน าไปสู่ลกัษณะการสนทนาในซาลอง (salon) ของศตวรรษที่ 17 ซึ่งท าให้เกิดการสร้างแนวและ
ทศิทางใหม่ของการสรา้งงานศลิปะ  การทีม่นุษยย์งัเรยีกหาสมัผสัของความเป็นมนุษย์  แสดงว่า  แดนกลางทีเ่ป็นส่วน
ทบัซ้อนระหว่างประสบการณ์เดมิทีเ่น้นเรื่องมนุษย์สมัผสัมนุษย์  กบัประสบการณ์ทีไ่ม่ใช่ประสบการณ์จรงิ  (หรอืโลก
เสมอืนจรงิ) ยงัไม่ไดป้ฏเิสธกนัโดยสิน้เชงิเสยีทเีดยีว   

ในแงข่องการวจิารณ์  การขยายวงการวจิารณ์ตอ้งอาศยัทัง้ความเขม้ขน้ของชุมชนเดยีวกนัและขา้มชุมชน  ถ้า
มชีุมชนปิดหลายๆ ชุมชนที่มกีารแข่งขนักนัเองภายในอย่างสม ่าเสมอ  และมกีารเชญิสมาชกิขา้มชุมชนให้มาร่วมวง  ก็จะ
กลายเป็นชุมชนเปิดที่มโีอกาสในการใชศ้กัยภาพทัง้ภายในและภายนอกชุมชนมาประสานกนั   มกีารปรบัตวัเขา้หากนั  ซึ่ง
ย่อมจะมปีระสทิธภิาพและพลงัของชุมชนมากกว่าชุมชนที่ปิดตวัอยู่ในวงแคบ หรอืชุมชนที่เปิดรบัอิทธพิลภายนอกอย่าง
สมบูรณ์แบบ   ในขณะเดียวกัน หากชุมชนเปิดตัวออกเผชิญกับโลกภายนอก โดยชุมชนยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ  ก็อาจ
สญูเสยีศกัยภาพในการทีจ่ะปรบัเปลีย่นไดด้ว้ยตนเอง   

 
 7.6    รปูแบบใหม่ของศิลปะท่ีห่างไกลจากพลงักลไกตลาด      
 โครงการโบราณคดีที่สูง  ในอ าเภอปางมะผ้า  (ซึ่งโครงการฯได้เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นครัง้คราว ในฐานะของ

เครอืข่าย)  เป็นกรณีตวัอย่างทีท่ าให้เหน็ชดัว่า งานศลิปะที่อยู่ห่างจากการตลาด สามารถสรา้งนวตักรรมและคุณภาพไดสู้ง  
ผลงานมนี ้าหนักกระทบใจและฝังใจผู้รบั  โดยเฉพาะต่อชุมชนเจา้ของพื้นที่เอง และผู้รบัโดยทัว่ไปที่มีโอกาสได้สมัผสังาน
สรา้งสรรค์ในลกัษณะนี้  และแม้แต่เยาวชนในชุมชน ซึ่งห่างไกลจากประสบการณ์ของศลิปะร่วมสมยัและศลิปะนานาชาติ ก็
เกิดความประทับใจและพยายามสานต่อบทเรยีนทางศิลปะของตนเอง  ในส่วนของกิจกรรมสงัคีตศิลป์ ทัง้ชาวบ้านและ
เยาวชนในพืน้ทีส่ามารถสรา้ง “ทววิจัน์”  กบัศลิปิน  ไดอ้ย่างผูท้ีม่สีถานภาพเท่าเทยีมกนั เป็นทัง้การเปิดชุมชนและน าชุมชน
ภายนอกเขา้มาสมัผสักนั  ศลิปินเองกไ็ม่เคยไดม้โีอกาสใกล้ชดิกบัชวีติในชุมชน และภูมทิศัน์อนัยิง่ใหญ่ของแหล่งโบราณคดี
มาก่อน   จงึเกดิการเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั   เกดิการขา้มพรมแดนพืน้ทีเ่ชงิวฒันธรรม  และขา้มกาลเวลา (พืน้ทีโ่บราณคดปีาง
มะผา้ มอีายุหลายพนัปี) การน าศลิปินหลายสาขาเขา้ไปสรา้งงานศลิปะทีม่เีสรทีางความคดิและจนิตนาการ พน้จากกลไกของ
การตลาด จงึเป็นการเชื่อมโยงโดยไม่ครอบง า ก่อให้เกิดปฏิสมัพันธ์และสนองตอบทัง้ต่อชุมชน  ชาวบ้าน และตัวศิลปิน
ผูส้รา้งงาน  นอกจากนี้ศลิปินหลายแขนงยงัมโีอกาสไดส้งัสรรค์  พบปะสรา้งความสมัพนัธ์กนั  โดยมคีวามยิง่ใหญ่ของแหล่ง
โบราณคดเีก่าแก่หลายพนัปี เป็นจุดเชื่อมโยงโดยไม่ครอบง า  การสร้างงานไม่ก าหนดทัง้รูปแบบและแนวคดิ  เป็น  ส่งผล
สบืเนื่องไปถึงประเด็นการวจิารณ์ผลงานที่ปลอดจากกลไกการตลาด  ธุรกิจ และแนวคดิทางทฤษฎีศลิปะ   ซึ่งในบางกรณี 
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แนวคดิทฤษฎกีอ็าจขาดประสบการณ์การสมัผสัโลกจรงิ   ชุมชนจรงิ  และผูร้บังานศลิปะตวัจรงิ   
ในกรณีความร่วมมอืระหว่างโครงการฯ    กบัโครงการโบราณคดบีนพื้นที่สูงในอ าเภอปางมะผ้า  ถือว่าเป็น

การเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยทีม่ผีลสูงทัง้ในแงก่ารขยายขอบเขต  การรวบรวมขอ้มูลของโครงการ  ขยายพืน้ที ่(ทัง้พืน้ทีจ่รงิและ
พื้นที่จนิตนาการ)  ขยายกลุ่มผู้สร้าง ผู้รบั/ผู้วิจารณ์   และท าให้ผู้วจิยัได้มีโอกาสพาตัวเองออกพ้นแวดวงจ ากัดเดมิ และ
มทีศันวสิยัทีก่วา้งไกลขึ้น   ดงัเช่น ผู้วจิยัสาขาสงัคตีศลิป์ซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดนตรไีทย เกดิความสนใจทีจ่ะน าการวจิยั
และการแสดงดนตรใีนการจดันิทรรศการของโครงการนี้   มาเป็นประเดน็ในการศกึษาขนบและลกัษณะความร่วมสมยัของการ
แสดงดนตรไีทยในปัจจุบนั   

เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างผู้วิจยัสาขาวรรณศิลป์   กับโครงการกิจกรรมนักอ่านและนักเขียนของ
สมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย               ท าให้เกดิการประสานความรูค้วามคดิและประสบการณ์ ระหว่างนักเขยีนอาชพี
ทีส่รา้งประสบการณ์จากการท างานจรงิ           กบันักวชิาการวรรณกรรม / นักวจิารณ์    ทัง้สองฝ่ายต่างไดร้บัความรูค้วาม
เขา้ใจเพิม่ขึน้     และสามารถถ่ายทอดความรูน้ัน้ใหแ้ก่ผูส้นใจการอ่านการเขยีนทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ไดด้ขี ึน้    

 
 7.7    จากโลกลายลกัษณ์สู่โลกเสมือนจริง      
 การถ่ายโอนระหว่างขนบทัง้หลายซึ่งเริ่มต้นด้วยมุขปาฐะผ่านจากลายลักษณ์ไปสู่โลกเสมือนจริง    

เยาวชนรุ่นใหม่อาจจะมปีระสบการณ์ทีผ่กูอยู่เฉพาะโลกเสมอืนจรงิ   หากมปีระสบการณ์ทีผ่่านมาจากโลกทัง้สาม ไดแ้ก่ 
มุขปาฐะ ลายลกัษณ์ และเสมอืนจรงิ  หรอืให้คนที่จดัเจนอยู่ในประสบการณ์ทัง้สามโลกได้เรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั  และ
สรา้งความมัง่คัง่ใหแ้ก่กนั  การวจิารณ์จะเจรญิรุ่งเรอืงมากกว่าการทีจ่ะไปผกูตวัอยู่กบัรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง 

ในประเดน็ของกรณีศกึษาพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต  สิง่ทีอ่าจเป็นปัญหาทีน่่าวติก คอื  การโหยหาทีจ่ะแสดงออก 
และในโลกไซเบอรท์ีม่กีารแสดงออกไดอ้ย่างเสร ี ไรข้อบเขต ไรพ้รมแดน และอาจไรก้ตกิา     จนในทีสุ่ดการแสดงออก
นัน้อาจท าใหไ้ม่มคีวามส านึกในเรื่องของตวั สาร   แต่กลบัไปหลงเสน่ห์ของตวั    สือ่  เมื่อหลงเสน่ห์ของตวัสื่อและตวั
สารไม่มคีวามส าคญั   กจ็ะเกดิปัญหาเรื่องคุณภาพ  แต่หากยงัมคีวามสนใจในตวัสารและตวัสื่อ  และความพยายามใน
การหาความสมดุลระหว่างตวัสารกบัตวัสื่อ  จะสามารถใช้ตวัสื่อสมยัใหม่ให้เป็นประโยชน์เพื่อจะสื่อสารเรื่องที่ส าคญั   
และสามารถสรา้งความประทบัใจใจไดอ้ย่างแทจ้รงิและยัง่ยนื   

 โลกเสมอืนจรงิเป็นประสบการณ์ทุติยภูมทิีท่ าให้เกดิความตื่นเต้นดใีจ เสมอืนหนึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มี
ประสบการณ์ทุตยิภูมมิาก่อน  แต่ความจรงิ หนังสอืกค็อืประสบการณ์ทุตยิภูม ิ ในสงัคมอารยะคนจะสรา้งประสบการณ์
ทุตยิภูมทิีม่คีวามเขม้ขน้ของอารมณ์      และมคีวามลุ่มลกึในทางความคดิทีม่คีุณค่าไม่ดอ้ยไปกว่าชวีติจรงิ วรรณกรรม
ทีด่ ีนวนิยายทีด่ ี บทกวทีีอ่่านแลว้ซาบซึ้งประทบัใจ  กระตุน้สญัชาตญาณใฝ่ด ี ประสบการณ์ทุตยิภูมยิ่อมมคี่าในเรื่อง
ของการศกึษา ไม่ดอ้ยไปกว่าคนที่ไดร้บัประสบการณ์จรงิ    สงัคมอารยะคอืสงัคมที่ไม่ถอืว่าโลกแห่งทุตยิภูมนิัน้ดอ้ย
คุณค่ากว่าโลกแห่งปฐมภูม ิ แต่ท าอย่างไรจะพฒันาโลกของทุตยิภูมนิี้ใหเ้ป็นโลกทีม่คีุณลกัษณะสามประการ คอื หนึ่ง 
สรา้งความหฤหรรษ์  สอง เจรญิใจ  และสาม ประเทอืงปัญญา ในแง่นี้  จงึไม่จ าเป็นเสมอไปทีศ่ลิปะจะเป็นสิง่ทีเ่ราจบั
ต้องได ้  สงัคมอารยะคอืสงัคมซึ่งใชง้านศลิปะกระตุ้นจนิตนาการ  โดยคดิว่าผู้ทีใ่ชจ้นิตนาการของตวัไปในทางทีถู่กที่
ควร  หรอืกระบวนการทางการศกึษาที่ก ากบัให้เกิดการใช้จนิตนาการไปในทางที่ถูกที่ควร  นัน่คอื  กระบวนการขดั
เกลาทางวฒันธรรม 
  
8.      ปัญหาและอปุสรรค  

ปัญหาทีส่บืเนื่องมาจากการวจิยัในโครงการทีด่ าเนินมาก่อนหน้านี้ คอื ขอ้มูลตวับทวจิารณ์ที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรมปีรมิาณลดน้อยลงยิง่กว่าเดมิ  พืน้ทีข่องสื่อสิง่พมิพท์ีเ่คยเป็นพืน้ทีก่ลางในการเผยแพร่บทวจิารณ์เกอืบจะไม่มี
ปรากฏในกลุ่มของนิตยสาร   นอกจากที่มอียู่บ้างเป็นครัง้คราวในนิตยสารที่เน้นเนื้อหาทางด้านวรรณกรรมบนัเทิง
ประเภทนวนิยาย  แต่กไ็ม่มบีทวจิารณ์ทีม่ศีกัยภาพสูงในการสรา้งความสนใจ หรอืเปิดประดน็ทีท่ าใหเ้กดิการถกเถยีง 
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โต้ตอบ   อย่างไรก็ดี มีนิตยสารบางฉบบัที่ก าหนดแนวเนื้อหาในการวิจารณ์  โดยเฉพาะวิจารณ์วรรณกรรม  คือ 
นิตยสาร  “อ่าน”   และนิตยสาร “อนัเดอร์กราวนด์”  ซึ่งผู้วจิยัสาขาวรรณศลิป์ก็ได้ศกึษาเนื้อหาบทวจิารณ์เท่าที่มอียู่
ทัง้หมด  นอกจากนี้มคีอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรมและวจิารณ์การแสดงละครเวที บ้าง เป็นครัง้คราว (ในขณะทีค่อลมัน์
วจิารณ์ภาพยนตร์มพีื้นที่เพิม่ขึน้ในนิตยสารบางเล่ม  และมคีอลมัน์วจิารณ์ภาพยนตร์เปิดขึ้นใหม่ด้วย)   ผูว้จิยัทัง้ 4 
สาขาไดเ้สนอปัญหานี้ตรงกนั  และแมจ้ะไดข้ยายขอบเขตการรวบรวมขอ้มูลเอกสารออกไปในกลุ่มสิง่พมิพป์ระเภทสูจิ
บตัรงานนิทรรศการศลิปะและการแสดงงานศลิปะ  รวมทัง้ผลงานดา้นศลิปะการแสดง  และสิง่พมิพอ์ื่นๆ  กน็ับว่ายงัมี
ปรมิาณขอ้มูลน้อย   นอกจากในสาขาวรรณกรรม ทีผู่ว้จิยัเลอืกวเิคราะหน์ักเขยีนทีม่ผีลงานแพร่หลายมาเป็นเวลานาน
พอสมควร  จงึท าใหม้บีทวจิารณ์ในปรมิาณทีพ่อเพยีงจะน ามาวเิคราะหไ์ด้     

การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ทีมุ่่งส ารวจและเสาะหาผลงานวจิารณ์ในรปูแบบต่างๆ และทีป่รากฏ
ในพืน้ทีต่่างๆ  จงึเหมาะสมกบัความเป็นจรงิในปัจจุบนั  โดยเฉพาะการส ารวจพืน้ทีอ่นิเทอร์เน็ต  เวบ็บอรด์  เวบ็ลอ็ก  
ท าใหไ้ดพ้บว่า พืน้ทีใ่หม่นี้มทีัง้ศกัยภาพในเชงิขอบเขต และในเชงิความเป็นเสร ี ทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถใชพ้ืน้ที่
นี้ไดอ้ย่างอสิระ  ในการสรา้งงานและแสดงความคดิเหน็ในส่วนของผูร้บัและผู้วจิารณ์    แม้กระนัน้ ยงัพบว่า ขอ้มูลที่
เป็นบทวจิารณ์หรอืการแสดงทศันะเชงิวจิารณ์ก็ยงัมปีรมิาณไม่มากนักในกรณีของสาขาสงัคตีศลิป์   ทศันศลิป์  และ
ศลิปะการแสดง  เมื่อเทยีบกบัสาขาวรรณศลิป์   แต่จากการวเิคราะห์ของผูว้ิจยั ก็ชี้ใหเ้หน็ว่า เป้าหมายในการส ารวจ
พืน้ทีใ่หม่ และมองหารูปแบบใหม่ของการวจิารณ์นัน้ ไม่ไรผ้ล   หากแต่จ าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาต่อไปอกี จงึ
จะสามารถรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูในพืน้ทีใ่หม่นี้ไดอ้ย่างละเอยีดและสมบูรณ์ 

 ในแง่ของการวิจารณ์มุขปาฐะ ซึ่งเคยถือว่ามีความเข้มแข็งมากกว่าการวิจารณ์ลายลกัษณ์นัน้   พบว่ามี
ปรมิาณลดน้อยลงเช่นกนั เช่น การจดัประชุมวชิาการ  สมัมนาวชิาการ  การอภิปราย และการบรรยายต่าง  มกัไม่มี
การแสดงทศันะเชงิวจิารณ์ หรอืไม่มเีน้ือหาส่วนทีเ่ป็นการวจิารณ์  ดงัทีป่รากฏอยู่ในส่วนการรายงานของสาขาต่างๆ  
ส่วนกรณีของการวิจารณ์ดนตรีร่วมสมัยในรายการโทรทัศน์ที่เป็นกรณีศึกษา และการวิจารณ์ในกรณีศึกษาของ
ศลิปะการแสดง ก็พบว่าลกัษณะการวจิารณ์ทีเ่กดิขึ้นนัน้ ยงัไม่มคีุณภาพที่น่าพงึพอใจ  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะกลไกของ
ธุรกจิระบบทุนนิยม และการตลาด เขา้มาครอบง า ท าใหก้ารวจิารณ์ในพืน้ทีด่งักล่าวเป็นไปตาม “บท” หรอืตาม “ใบสัง่”  
มากกว่าจะเป็นการวิจารณ์ที่ใช้หลักวิชาและเอาจริงเอาจังในการเสนอทัศนะ   นี่คือประเด็นที่จะต้องศึกษาด้วย
สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ 

 แม้การส ารวจขอ้มูลการวจิารณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตจะพบว่ามขีอ้มูลและลกัษณะของพื้นที่ที่มศีกัยภาพสูง
อย่างน่าสนใจกต็าม  ความเป็นสงัคมนิรนามและพืน้ทีท่ีม่กีารเปลี่ยนแปลงเรว็   รวมทัง้มกีารแก้ไข  การปรบั  การลบ 
และการคดัลอกขอ้มูลต่างๆ และถ่ายทอดออกมาอย่างรวดเรว็  ท าให้ทัง้ตวัขอ้มูลและแหล่งอ้างองิมคีวามเคลื่อนไหว
แปรเปลีย่นตลอดเวลา  การศกึษาขอ้มลูในพืน้ทีน่ี้จงึจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา  ตอ้งตดิตามอย่างต่อเนื่อง และตอ้งมผีูท้ างานที่
จะตดิตาม เกบ็รวบรวม และวเิคราะห ์ พรอ้มทัง้สบืคน้ขอ้มลูประกอบต่างๆ เป็นจ านวนมากพอ หรอืท างานโดยตรงใน
การนี้  ในขณะทีผู่ว้จิยัส่วนมากหรอืเกอืบทัง้หมดไม่สามารถจะใชเ้วลาในการตดิตามความเคลื่อนไหวในโลกไซเบอรไ์ด้
มากพอ  

 ในประเด็นหลงันี้  กรณีศกึษาระเบียบวธิทีางสงัคมศาสตร์การวจิารณ์ในการศกึษาการสร้างวรรณกรรมใน
พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต มขีอ้ทีแ่ตกต่างจากสาขาอื่นๆ คอื มปีรมิาณขอ้มูลในอนิเทอรเ์น็ตสูงมาก  ผูว้จิยัจงึจ าเป็นตอ้งคดัสรร
ขอ้มูลบางส่วนมาศกึษาเท่าที่จะท าได้ รวมทัง้การเข้าร่วมและการจดักิจกรรมบางลกัษณะ เช่น สมัภาษณ์บุคคลใน
วงการวรรณกรรมออนไลน์  เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ต้องการและสามารถยนืยนัความถูกต้องหรอืสบืค้นแหล่งที่มา  แหล่ง
อา้งองิของขอ้มูลได ้ ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ทีต่่างจากสาขาอื่นๆอย่างตรงกนัขา้ม  และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มกรณีศกึษา
ฯ นี้ ยงัช่วยในการสบืคน้แหล่งขอ้มลูใหแ้ก่สาขาอื่นๆ ดว้ย    
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อน่ึง  ในการเสนอร่างรายงานการวจิยัต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการก ากบัทศิทาง  เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2553   
เพื่อขอความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะก่อนส่งรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์นี้  คณะกรรมการฯ ไดม้ขีอ้คดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะทีน่่าสนใจ   สรุปประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ คอื 

1.  การแสวงหารูปแบบการสรา้งและการวจิารณ์ศลิปะในพื้นที่ใหม่  มขีอ้ค้นพบที่น่าสนใจ  ควรแสวงหาวธิี
และหนทางทีจ่ะน าชุดความรูเ้ดมิ( หรอืองค์ความรูเ้ดมิในขนบลายลกัษณ์) ซึง่เชื่อว่ามคีุณภาพและท าใหเ้ขา้ใจศลิปะได้
อย่างลกึซึ้งนัน้ มาเชื่อมต่อกบัเวทขีองมหาชนในโลกเสมอืนจรงิหรอืโลกของมหาชนส่วนใหญ่ในขณะนี้   การศกึษาใน
ประเดน็นี้อาจท าใหเ้ขา้ใจชดัเจนขึน้ถงึความหมายของแนวคดิประชานิยม (concept of popularity)  ตลอดจนรากฐาน
ของสุนทรยีภาพแบบประชานิยม   ทัง้นี้อาจกล่าวไดว้่า คณะกรรมการก ากบัทศิทางเห็นดว้ยว่าขอ้เสนอแนะโครงการ
สบืเนื่อง (รายละเอียดตาม ข้อ 9 ของรายงานนี้) มีลกัษณะเป็นงานบุกเบิก และเหมาะสมที่จะด าเนินการต่อไปใน
อนาคต   

2.   แนวทางการวิจัยของโครงการฯ ซึ่งใช้วิธี “ท าไป เรียนไป” และมุ่งสังเกตข้อค้นพบทัง้จากต้นทาง  
ปลายทาง  และ “รายทาง”8 นัน้  น่าสนใจและเหมาะสมกบัลกัษณะของโจทยก์ารวจิยัของโครงการฯ    ดงัเช่นขอ้คน้พบ
เรื่อง “ตวักลาง” และพื้นทีเ่สรขีองโลกเสมอืนจรงิ  เมื่อเกดิมศีลิปะนวตักรรมขึน้ในสงัคมร่วมสมยั   การพนิิจพจิารณา
และสงัเคราะห์ขอ้สงัเกตและขอ้ค้นพบต่างๆในระหว่างช่วงการท างาน จะท าใหส้ามารถตอบค าถามของโจทย์วจิยัได้
ชดัเจนและเป็นรปูธรรมยิง่ขึน้   

3.  ในประเดน็ของสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์   โครงการฯ ไดค้ าตอบตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้ในขัน้หนึ่งแลว้  และ
มขีอ้สงัเกตว่า ระเบยีบวธิทีางสงัคมศาสตรน์ัน้ เน้นเรื่องบรบิทดว้ย  ซึ่งในทีน่ี้คอื สงัคมทีแ่วดล้อมการสรา้งและการรบั/
การวจิารณ์งานศลิปะทัง้ 4 สาขา รวมทัง้งานศลิปะในพืน้ทีโ่ลกไซเบอร ์  โครงการฯ จงึน่าจะตอ้งขยายบรบิทจากวงของ
ผูส้รา้ง ผูร้บั/ผูว้จิารณ์ รวมทัง้ตวักลาง ไปสู่บรบิทของสงัคมใหญ่   และในกรณีนี้ แนวคดิ / ทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์บาง
สาขา เช่น สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา อาจช่วยชีท้างในการศกึษาไดใ้นบางส่วน  

 
จากการสรุปขอ้สงัเคราะหผ์ลการวจิยัดงักล่าว  คณะผูว้จิยัพบว่า มปีระเดน็ทีน่่าสนใจและมคีุณค่าเพยีงพอทีจ่ะ

ด าเนินการวจิยัสบืเนื่อง ในการติดตามวฒันธรรมการวจิารณ์ในพื้นที่โลกไซเบอร์  หลงัจากที่ได้ศึกษาเปรยีบเทียบ
วฒันธรรมการวจิารณ์มุขปาฐะและการวจิารณ์ลายลกัษณ์มาแลว้ในการวจิยัก่อนหน้านี้  
 
9.      ข้อเสนอแนะในอนาคต  
         “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง”   (ขอ้เสนอโครงการ
สบืเนื่อง) 
 

ความเขา้ใจทัว่ไปที่ว่าวฒันธรรมลายลกัษณ์เป็นโลกของอดตี และวฒันธรรมเสมอืนจรงิเป็นโลกของปัจจุบนั
และอนาคต อาจท าใหเ้กดิขอ้ขดัแยง้ทัง้ในดา้นของชวีทศัน์และในดา้นของพฤตกิรรมสงัคม โครงการวจิยั “การวจิารณ์
ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” ภาค 1 และภาค 2 ได้ชี้ให้เห็นถึงขอ้เด่นและขอ้ด้อยของวฒันธรรมลาย
ลกัษณ์ในกรอบของสงัคมปัจจุบนั และโครงการ “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรู้ด้าน
สงัคมศาสตร์การวจิารณ์” ไดพ้ยายามทีจ่ะศกึษาสภาพความเป็นไปและศกัยภาพของวฒันธรรมใหม่ ซึ่งอาจเรยีกไดว้่า
เป็น “วฒันธรรมเสมอืนจรงิ” การวจิารณ์ศลิปะเป็นกจิกรรมหนึ่งทีม่บีทบาทอยู่ในกระแสวฒันธรรมทัง้สอง   อาจมคีวาม
เขา้ใจผดิว่า  ผูท้ีผ่กูอยู่กบัโลกเสมอืนจรงิมคีวามสุขกบัเสรภีาพอนัไรข้อบเขต  แต่ความจรงิปรากฏว่า สมาชกิของโลก
ใหม่จ านวนไม่น้อยที่เขยีนงานวรรณกรรมทางอินเตอร์เน็ตเกิดความส านึกในสภาพหลกัลอยของตน  และโหยหา

 
8   ศาสตราจารย ์สุทธวิงศ ์ พงศไ์พบูลย ์ เป็นผูใ้ชค้ านี้  เพื่อเตอืนใหร้ะลกึถงึความส าคญัของขอ้สงัเกตหรอืความรูท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างการ
ท างานวจิยั   โดยไม่มุ่งมองแต่เฉพาะเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และ/หรอืค าตอบในขัน้สุดทา้ยของการท างาน   
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กฎเกณฑ์ทีจ่ะเกาะยดึ  รวมทัง้ต้องการความช่วยเหลอืในการวจิารณ์งานจากผูรู้้ (ซึ่งกย็่อมจะต้องเป็นผูท้ีเ่ตบิโตมากบั
วฒันธรรมลายลักษณ์)   เมื่อพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วก็มีทางเป็นไปได้ว่า  การวิจารณ์อาจจะเป็นตัวช่วยสมาน
วฒันธรรมทัง้สองเขา้หากนัได ้ทัง้นี้ เพราะมกีลุ่มคนจ านวนหนึ่งซึ่งอยู่ใน “แดนกลาง” อนัเป็นรอยต่อระหว่างวฒันธรรม
ทัง้สอง ซึ่งสามารถทีจ่ะใชศ้กัยภาพของทัง้สองกระแสในการสรา้งงานวจิารณ์ทีม่คีุณภาพอนัจะยงัประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม
ได ้

โครงการวจิยันี้มุ่งทีจ่ะหาขอ้สรุปรวมทีว่่าดว้ยลกัษณะของการวจิารณ์ลายลกัษณ์ และศกึษาโอกาสใหม่ซึง่โลก
เสมอืนจรงิเปิดให้แก่การพฒันาการวจิารณ์ รวมทัง้น ากรณีตวัอย่างของผู้ที่อยู่ในแดนกลางมาวเิคราะห์ เพื่อแสวงหา
แนวทางในการปรบัการวจิารณ์ใหเ้ป็นตวักระตุ้นปัญญาใหแ้ก่สงัคมได้ ทัง้นี้ จะมกีารทดลองสรา้ง “คลนิิกการวจิารณ์” 
ขึน้มา โดยอาศยัความร่วมมอืจากผูท้ีม่คีวามจดัเจนในดา้นของการวจิารณ์มาใหค้ าแนะน าต่อศลิปินและนักวจิารณ์ เป็น
การตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะของผู้ที่อยู่ในโลกเสมือนจรงิ  ผลของการวิจยัน่าจะน าไปสู่การชี้ทางที่เป็น
รปูธรรมส าหรบัอนาคตทีม่นีัยทางการศกึษาสงูมาก เป็นการน าอดตีกบัปัจจุบนัมาประสานกนัเพื่อชีท้างไปสู่อนา 

  
  
 
 
 
 
         วฒันธรรมมุขปาฐะ 
 
 
 
 
 

 
 
                              วฒันธรรมลายลกัษณ์                 แดนกลาง         วฒันธรรมเสมือนจริง 
 
 
 
 
              
                                                                                      

   วฒันธรรมมุขปาฐะใหม่ 
                   ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
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ภาคผนวก 1 

 
มโนทศัน์หลกั 

เจตนา   นาควชัระ 

ร่วมสมยั 
มโนทศัน์นี้ในชัน้ต้นบ่งบอกช่วงเวลาว่าศลิปิน ศลิปะ หรอืงานศลิปะด ารงอยู่ในช่วงเวลาเดยีวกนักบักลุ่มผูร้บั

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรอืสงัคมใดสงัคมหนึ่ง  ช่วงเวลาดงักล่าวอาจสัน้หรอืยาวแล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการยอมรบัของ
ผูร้บั  ซึ่งในบางครัง้อาจครอบคลุมช่วงเวลาทีย่าวนานถงึ 2-3 ชัว่คนได ้ นัยทีส่ าคญักค็อืความพอ้งกนัของช่วงเวลาเอื้อ
ต่อการสื่อความระหว่างผู้สร้างกับผู้รบั  หรือเอื้อต่อการสร้างและรับประสบการณ์ทางความคิด และ/หรืออารมณ์
ความรูส้กึโดยผ่านงานสรา้งสรรค์ทางศลิปะ  ในอกีมติหินึ่งอาจสงัเกตไดว้่าวงการศลิปะในช่วงเวลาดงักล่าว  มทีศิทาง  
อุดมการณ์ หรอืกระบวนทศัน์ร่วมอนัเป็นทีย่อมรบัของทัง้ผูส้รา้งและผู้รบั  โดยทัว่ไปมโนทศัน์นี้ไม่มลีกัษณะของการ
ประเมนิคุณค่า  แต่กเ็ลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะไดร้บัการน าไปใชใ้นการสนับสนุน "กระแสหลกั" ของพฒันาการทางศลิปะในช่วงใด
ช่วงหนึ่ง  
 
เป็นอาชีพ - มืออาชีพ (professional) 
 ในดา้นศลิปะ การกล่าวว่าผูส้รา้งสรรค์ผูใ้ดเป็นศลิปินอาชพี  หรอืมอือาชพี มลีกัษณะเป็นการประเมนิคุณค่า
ว่าศลิปินผูน้ัน้มคีวามสามารถในระดบัสูง  การกล่าวถงึมาตรฐานในลกัษณะดงักล่าวเชื่อมโยงกบัแนวคดิทีว่่า  เขาผูน้ัน้
ทุ่มเทแรงกายแรงใจใหก้บักจิแห่งการสรา้งสรรค์อย่างเตม็ที่  ในอกีมติหินึ่ง  ศลิปินทีส่รา้งผลงานทีม่คีุณภาพย่อมไดร้บั
การยอมรบัจากสงัคม  และไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมจนสามารถยดึการสรา้งสรรค์เป็นอาชพีได้  ถงึอย่างไรกต็าม 
การใชห้ลกัเศรษฐศาสตรม์าอธบิายมโนทศัน์นี้แต่เพยีงถ่ายเดยีว  โดยไม่พะวงถงึความสามารถในการสรา้งสรรค์  และ
คุณภาพหรอืคุณค่าของผลงานจดัไดว้่าเป็นการมองพลาดเป้า 
 
สมคัรเล่น (amateur) 
 รากศพัท์ภาษาฝรัง่เศส "amateur" มาจากค ากรยิาภาษาละตนิ "amãre" แปลว่ารกั ผู้เป็น amateur คอืผูร้กั  
หมายความว่าเพราะรกัจงึสมคัรเขา้มาประกอบกจิทางศลิปะ  มโนทศัน์นี้มุ่งเน้นความสมคัรใจอนัเป็นแรงหนุนให้เกิด
การสรา้งสรรค์ทีเ่ป็นอสิระ  ปราศจากพนัธะใดๆ อนัอาจรวมถงึความจ าเป็นในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งดว้ยการสรา้ง
งาน ในความเป็นจรงิ  ผูร้กัสมคัรเล่นนัน้แมจ้ะประกอบกจิอื่นเป็นงานหลกั  แต่กอ็าจสรา้งงานทีม่คีุณค่าขึน้มาได ้มกัจะ
มกีารอา้งตวัอย่างของประมขุของชาต ิเช่น ร.2 ผูท้รงมพีระปรชีาญาณในทางศลิปะหลายแขนง หรอื พระเจา้ Frederick 
the Great ผูท้รงเป็นนักดนตรสีมคัรเล่นทีโ่ดดเด่น  ในสงัคมประเพณี ไม่ว่าจะเป็นระดบัราชส านัก หรอืระดบัชาวบ้าน  
เสน้แบ่งระหว่างความเป็นมอือาชพี กบัความเป็นผูร้กัสมคัรเล่นไม่ชดัเจน  แต่กเ็ป็นการเลี่ยงไม่ไดท้ีใ่นยุคหลงัจะมกีาร
ใช้มโนทศัน์ว่า "มอือาชพี" กบั "มอืสมคัรเล่น"  ไปในทางเปรยีบเทยีบด้านความสามรถ  ซึ่งในกรณีหลงันี้ ค าว่า "มอื
สมคัรเล่น" จะตรงกบัค าว่า "amateurish"  มากกว่า "amateur" 
 
วานรช าราบ 
 เป็นปรากฏการณ์ที่มมีานานแล้วในวงการอุดมศกึษาไทย (ดู บทความของ จ.น. เรื่อง “เหลยีวหน้าแลหน้า
อนาคตอุดมศึกษาไทย” [2531] ในหนังสือ เพือ่ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ [2532] หน้า 682) หมายถึงการรบั
ความรูแ้ละทฤษฎีจากตะวนัตกมาใชโ้ดยไม่รูจ้กัย่อย  คดิต่อ  และคดิใหม่   ค าว่า “วานรช าราบ” เลยีนเสยีงชื่ออ าเภอ 
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“วารนิช าราบ” จงัหวดัอุบลราชธานี  ซึง่หมายถงึน ้าทีซ่มึซบัมา  “วานรช าราบ” คอืกระบวนการซมึซบัดว้ยวธิกีารของลงิ
ซึง่ชอบเลยีนแบบมนุษย์  การใชค้ าว่า “วานรช าราบ” ในเชงิวชิาการเป็นการช่วยเตอืนสตวิงวชิาการไทยดว้ยความเป็น
มติรว่า  นักวชิาการไทย(โดยเฉพาะผูท้ีจ่บบณัฑติศกึษาจากตะวนัตกในยุคหลงั)ยงัท าตวัเป็นศษิยท์ีว่่านอนสอนงา่ยของ
วงวิชาการตะวนัตกมากเกินไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์นัน้   
นักวชิาการไทยจ านวนมากท าได้แต่เพยีงหาขอ้มูลไทยไปยนืยนัทฤษฎีตะวนัตก  การคดิเป็นทฤษฎีจงึยงัไม่เกิดขึ้น  
เพราะความหมกมุ่นในเรื่องทฤษฎเีป็นไปแต่ในรปูของการน าทฤษฎีของนักคดิหรอืส านักคดิตะวนัตกต่างๆมาถ่ายทอด 
เปรยีบเทยีบ  หรอืโต้แยง้กนัเท่านัน้  อนัทีจ่รงินักวชิาการไทยในรอบครึง่ศตวรรษทีผ่่านมาไดส้ัง่สมประสบการณ์จาก
การศกึษาคน้ควา้วจิยั (อนัรวมถงึประสบการณ์ “สนาม”) มามากพอทีจ่ะสกดัทฤษฎอีอกมาจากประสบการณ์เหล่านัน้ได ้ 
ขอ้เสนอทีว่่าดว้ย “การสรา้งทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่” เป็นเพยีงแนวทางหนึ่งทีอ่าจท าได ้
 
วฒันธรรมอมัพวา 
 อมัพวา หลงัเสยีกรุงครัง้ที่ 2 ในยุคกรุงธนบุร ีเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรมทีส่บืทอดมาจากกรุงเก่า หลอมเขา้
กบัวถิีชวีติของชาวบ้านผูป้ระกอบสมัมาอาชวีะด้วยเกษตรกรรมและบ่มเพาะการสร้างสรรค์งานศลิปะสาขาต่างๆ ไป
พร้อมกนัด้วย การก่อตัง้เมอืงหลวงใหม่และราชวงศ์ใหม่ เป็นการฟ้ืนตวัทางวฒันธรรมที่ได้รบัแรงหนุนจากอมัพวา 
ความรุ่งโรจน์ของศลิปวฒันธรรมในยุคต้นรตันโกสนิทร์ อนัจะเห็นได้จากงานศลิปะอนัทรงคุณค่าที่มกีารสรา้งขึ้นใน
รชักาลที ่2 ซึง่ประสตูทิีอ่มัพวาในฐานะสามญัชน เป็นเครื่องยนืยนัไดว้่า วฒันธรรมพืน้บ้านกบัวฒันธรรมราชส านักส่อง
ทางใหแ้ก่กนั ความสมัพนัธแ์นวนอนจงึเป็นลกัษณะเด่นของการหลอมรวมนี้ การกล่าวถงึ “วฒันธรรมอมัพวา” ในเชงิ
วชิาการจงึเท่ากบัเป็นการบ่งบอกถงึ “กระบวนทศัน์” (paradigm) หนึ่งทีช่ี้ให้เห็นความแขง็แกร่งของวฒันธรรมไทยที่
ฟ้ืนตวัจากความล่มสลายในทางกายภาพ และในทางการเมอืงไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็ ศลิปะจากแผ่นดินแม่เป็นส่วน
หนึ่งของวถิชีวีติแนวคนธรรมดาสามญัทีส่ามารถปรบัตวัเขา้สู่บรบิทอื่นเช่นราชส านักได้ทุกเมื่อ มรดกทางวฒันธรรม
จากอมัพวายงัมบีทบาทอนัส าคญัอยู่ในยุคปัจจุบนั เช่นในกรอบของสงัคตีศลิป์ 
 
ทฤษฎีจากแผ่นดินแม ่
 การสัง่สมประสบการณ์จากการที่ได้สมัผสักบังานศลิปะที่อยู่ใกล้ตวัอนัเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนั  เมื่อ
ได้รบัแรงหนุนจากความสามารถในการครุ่นคดิพนิิจนึก เป็นชนวนที่จุดประกายใหเ้กดิการคดิเป็นทฤษฎีจากรากฐาน
ของศลิปะไทยและชวีติไทย ตวัอย่างที่สกดัได้จากประสบการณ์เหล่านี้  เช่น “วฒันธรรมระนาดทุ้ม” อนัมนีัยที่ว่าด้วย
ความเป็นผู้น าที่แท้จรงิโดยมติ้องแสดงตวัอย่างเปิดเผย แม้จะเป็นขอ้สรุปรวมจากปฏิบัติการทางดนตรไีทย ก็อาจมี
ลกัษณะเป็นสากลพอทีจ่ะช่วยอธบิายปรากฏการณ์ในศลิปะแขนงอื่น พฤตกิรรมทางสงัคม ตลอดจนประสบการณ์จาก
วฒันธรรมของชาตภิาษาอื่นดว้ย การพฒันาทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่จงึเป็นกลไกในการปรบัดุลทางวชิาการซึง่ในปัจจุบนั
ยงัตกอยู่ในหว้งของการถูกครอบง าในลกัษณะของ “วานรช าราบ” อยู่มาก 
 
ความรู้สู่สาธารณะ 
 ดว้ยภาวะกดดนัและบบีคัน้บางประการอนัเป็นผลมาจากความจ าเป็นทีต่อ้งท าสงครามเป็นเวลาหลายศตวรรษ 
สงัคมไทยโบราณจงึเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะตอ้ง “หวงวชิา” เอาไวป้กป้องตนเองมใิหต้กไปอยู่ในมอืของอรริาชศตัรู ไม่ชา้ไม่นาน
พฤตกิรรมของการ “หวงวชิา” กก็ลายมาเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้อง แล้วถ่ายโอนมาสู่วงการ
ศลิปะดว้ย ในอกีด้านหนึ่ง กระบวนการกล่อมเกลาทางศาสนาที่ด าเนินไปในรูปของการเผยแพร่พระธรรมกก็่อใหเ้กิด
ความส านึกในเรื่องของ “วทิยาทาน” อนัจะยงัประโยชน์ใหแ้ก่คนหมู่มาก ผูน้ าไทยทีเ่ป่ียมดว้ยปัญญาจงึมลิงัเลทีจ่ะปรบั
กระบวนการของธรรมมาสู่การถ่ายทอดความรูใ้นทางโลกพรอ้มกนัไปดว้ย รชักาลที ่3 แห่งกรุงรตันโกสนิทร์ ทรงเป็น
ผู้จดัการความรู้ (knowledge manager) ที่ส าคญัยิ่ง เพราะทรงโปรดให้มกีารรวบรวมความรูใ้นสาขาต่างๆ และจาก
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แหล่งต่างๆ บนัทกึลงไวอ้ย่างเป็นระบบ ดงัทีรู่จ้กักนัในรปูของ “จารกึวดัโพธิ”์ ซึง่มผีูเ้รยีกว่าเป็น “มหาวทิยาลยับนแผ่น
ศลิา” ความรูจ้งึมไิดเ้ป็นของหวงทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลยดึเป็นเจา้ของ แต่เป็นสมบตั ิ“สาธารณะ” ทีป่ระชาชนทุกผูทุ้ก
นามมสีทิธิเ์ขา้ถงึ (โดยตอ้งผ่านเงือ่นไขเบือ้งต้นของการอ่านออกเขยีนได ้[literacy] เสยีก่อน) พระมหากษตัรยิใ์นกรณีนี้
มใิช่ผู้มบีุญญาธกิารที่โปรยทานมาให้ประชาชน แต่ทรงท าหน้าที่เป็นตวักลางในการสัง่สมและรวบรวมความรู้จาก
ประชาชนมามอบให้กับประชาชนด้วย นัน่คือวิญญาณประชาธิปไตยแบบไทยซึ่งมีมาก่อนการประดิษฐ์ค าว่า 
“ประชาธปิไตย” ขึน้เสยีอกี (เรยีกเป็นภาษาตะวนัตกไดว้่า “democracy avant la lettre”) 
 วถิขีองทุนนิยมทีเ่ขา้มาครอบครองโลก –รวมถงึประเทศไทย- ในยุคหลงัทีใ่ชม้าตรการทางกฎหมายคุม้ครอง
ทรพัยส์นิทางปัญญา ดว้ยลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัร นัน้ จ าเป็นจะตอ้งมกีารใชอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ไปท าลายหลกัการ
แห่ง “วทิยาทาน” อนัเป็นความแขง็แกร่งของสงัคมไทย อาจกล่าวไดว้่า ในบางกรณีโลกเสมอืนจรงิในยุคปัจจุบนัเปิด
พืน้ทีแ่ละเปิดโอกาสใหม้กีารสัง่สม จดัการ และเผยแพร่ความรู ้ซึง่อาจเรยีกไดว้่าเป็น “วทิยาทาน” 
 
ตลาด/การตลาดในแง่ของศิลปะ 
 ในโลกของศลิปะ “ตลาด” ในความหมายของพืน้ทีอ่นัเอือ้ใหผู้ส้รา้งน างานศลิปะออกแสดง เอือ้ใหผู้ร้บัไดส้มัผสั
กบังานศลิปะต้นแบบ และเอือ้ใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ นัน้หมายถงึประชาคมศิลปะ ซึ่งมี
กลไกทางวฒันธรรมทีผู่กกระบวนการซื้อ-ขายงานศลิปะเอาไวก้บัหลกัการของความรกัทีม่ตี่องานศลิปะ ในสงัคมแบบ
ประเพณ ีผูส้ะสมงานศลิปะ อนัรวมถงึผูท้ีม่อบหมาย (commission) ใหศ้ลิปินสรา้งงานศลิปะเป็นผูท้ีร่กัศลิปะ (เรยีกเป็น
ภาษาตะวนัตกว่า amateurs) แหล่งสะสมงานศลิปะ (collections) เป็นจ านวนไม่น้อยปรบัตวัเป็นพิพธิภัณฑ์ศิลปะที่
สาธารณชนเขา้ชมได ้ในบางครัง้ รฐักอ็าสาเขา้มาลงทุนและเป็นผูจ้ดัการให ้
 ยุคใหม่ เป็นยุคของคนกลางทีเ่รยีกรอ้งความเป็นมอือาชพี (professionalism) มากขึน้ ภณัฑารกัษ์ (curators) 
จงึมบีทบาทสงูขึน้ ซึง่บางครัง้กเ็ป็นคุณ บางครัง้กเ็ป็นโทษ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการจดัการ และความบรสุิทธิใ์จใน
การท างาน ความรอบรูท้ีเ่กีย่วกบัศลิปะ และความจดัเจนในการจดัการเผยแพร่งานศลิปะ อาจแปรรปูไปเป็นธุรกจิไดทุ้ก
เมื่อ การตลาด (marketing) ทีเ่ขา้มาครอบง าชวีติสมยัใหม่ในแทบทุกดา้นจงึแทรกตวัเขา้มาในวงการศลิปะเช่นกนั งาน
ศลิปะกลายเป็นสนิคา้ และพ่อคา้คนกลางทีม่คีวามจดัเจนในการตลาดกย็่อมจะสามารถหาก าไรไดจ้ากการซื้อขายงาน
ศลิปะอนัรวมถึงการปัน่ราคาเช่นสนิค้าอื่นๆ ประเด็นที่น่าสงัเกตก็คอื ในขณะที่ธุรกิจทางศลิปะด าเนินไปอย่างคกึคกั 
(ซึ่งกส็รา้งความมัง่คัง่ให้แก่ศลิปินจ านวนหนึ่งด้วย) พพิธิภณัฑ์ศลิปะจ านวนมากในประเทศไทยเงยีบเหงา ปราศจาก
ผูช้ม ทัง้ๆ ที่รฐัไดล้งทุนไปเป็นจ านวนมาก การตลาดจงึกลบัเป็นอุปสรรคขดัขวางปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูส้รา้งกบัผู้รบั 
เพราะการรบังานศลิปะหาไดต้ัง้อยู่บนรากฐานของการรกังานศลิปะอกีต่อไปไม่ 
 
สุนทรียศาสตรใ์นบริบทสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 
 หลกัการและหลกัเกณฑ์ทีว่่าดว้ยความงาม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ความงามทีส่ถติอยู่ในงานศลิปะนัน้  เป็นขอ้
ถกเถียงอนัไม่รู้จบั  ทัง้ในกรอบของประชาคมศลิปะ  และทัง้ในสงัคมทัว่ไป  แบบฉบบัของความงามที่ยึดถือกันมา
ในทางศลิปะแบบประเพณีไดร้บัการทา้ทายอย่างต่อเน่ือง  จนถงึกบัมกีลุ่มนักวชิาการทีก่ล่าวว่า  เมื่อมวีจิติรศลิป์ (the 
fine arts)  กม็ศีลิปะทีไ่ม่วจิติรอกีต่อไป (the no longer fine arts)  ผูท้ีเ่ดนิสายกลางมกัจะหาทางประนีประนอม  โดย
ใหข้อ้สรุปว่า  หลกัเกณฑท์ีว่่าดว้ยความงามนัน้  ส่วนหนึ่งมลีกัษณะเป็นสากล  ไม่ผกูตดิกบักาลเวลาและถิน่ที ่ อกีส่วน
หนึ่งผนัแปรไปตามกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงของชวีติและสงัคม  การที่จะก าหนดให้ชดัเจนว่าลกัษณะใดเป็น
สากล  ลกัษณะใดผนัแปรได ้ เป็นประเดน็ของการถกเถยีงอนัไม่รูจ้บของสุนทรยีศาสตร์ 
 ในระยะหลงันี้ วงการศลิปะเองแสวงหาเสรภีาพดว้ยการหนัหลงัใหก้บันิยามว่าศลิปะคอือะไร และความงามคอื
อะไร  โดยเพ่งความสนใจไปที่ประเด็นของการสือ่สารระหว่างผู้สร้างกับผู้รบั ความเปลี่ยนแปลงอนักว้างขวางและ
รวดเรว็  ท าใหง้านศลิปะจ านวนหนึ่งสื่อสารโดยตรงกบัมหาชนไมไ่ดอ้ย่างสมบรูณ์อกีต่อไป  จงึตอ้งมตีวักลางเขา้มาเป็น
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ตวักระตุ้นหรอืช่วยการสื่อความ  แต่เดิมหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของนักวจิารณ์  แต่ในระยะหลงันี้  ความแปลกแยกของ
มหาชนออกจากวงการศลิปะไปไกลถงึขึ้นทีต่้องใชก้ลไกทางการศกึษามาสรา้งความเขา้ใจ  (อนัรวมถึงความเขา้ใจขัน้
พื้นฐานที่มีต่องานศิลปะ)  นักการศึกษาด้านงานศิลปะจงึเริ่มมีบทบาทสูงขึ้น  และศิลปศึกษา (art education)  ก็มี
บทบาทสงูขึน้เช่นกนั  ดงัตวัอย่างของการจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์  เมื่อเดมิเป็นหน้าทีข่องพพิธิภณัฑวทิยา (museology)   
มาบดัน้ีจ าเป็นตอ้งถ่ายโอนไปใหพ้พิธิภณัฑศกึษา (museum education)  
 ศิลปินจ านวนหนึ่งไม่ต้องการที่จะพึ่งตัวกลาง  จึงรับภาระในการอธิบายงานของตนเองด้วยตัวเอง  
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสือ่ความของงานศลิปะ  เสรมิงานศลิปะ  และทดแทนงานศลิปะ  จงึเป็นสิง่ที่ศลิปิน
ต้องพัฒนาขึ้นมา  งานศิลปะที่มิได้สร้างด้วยภาษาก็จะต้องพึ่งวาทกรรมของเจ้าของงานในการสื่อสารกับมหาชน  
ทศันศลิป์ซึง่แต่เดมิสื่อความผ่านจกัษุประสาทโดยตรงกบัมหาชน  กจ็ าตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความต้องการของยุคสมยั  
อนัไดแ้ก่การกระตุ้นความสนใจของผูช้มด้วยการที่ศลิปินเลกิที่จะแฝงตวัอยู่เบื้องหลงัผลงาน  แต่กลบัแสดงตวัอย่าง
เปิดเผยว่าเป็นผูส้รา้งผลงานนัน้ๆ  ไม่ชา้ไม่นานทศันศลิป์กก็ลายรปูไปเป็นศลิปะใคร่แสดง (performance art) ซึง่ดงึดูด
ความสนใจของผู้ชมด้วยวิธีการต่างๆ ที่สร้างความตื่นเต้นโดยอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ฝีมือในการสร้างงานเฉกเช่น
ศิลปะการแสดง (performing arts) ดัง้เดิม เมื่อโลกเสมือนจริงเข้ามาครอบง าชีวิตของคนยุคใหม่   การสื่อสารอัน
หลายหลากและรวดเรว็ท าใหศ้ลิปินตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัมหาชนยุคใหม่  ความประณีตแบบดัง้เดมิ  ความเชื่อมโยงกบั
องคแ์ห่งงานศลิปะ (repertoire) ซึง่ส่วนหนึ่งรูจ้กักนัในนามของงานทีไ่ดร้บัการยอมรบั (canon) กถ็ูกแทนทีด่ว้ยงานของ
ศลิปินร่วมสมยัทีไ่ม่สนใจทัง้อดตี และไม่สนใจทัง้อนาคต  ผลติผลงานออกมาเพยีงเพื่อจะสื่อสารและดงึดูดความสนใจ
ของมหาชน ณ ขณะนี้  เมื่อมหาชนมทีางเลอืกมาก  การแขง่ขนักนัระหว่างศลิปินจงึมใิช่เป็นการแข่งขนักนัในดา้นของ
ฝีมอื  จนิตนาการ และความลกึซึ้งในทางความคดิอกีต่อไป  แต่เป็นโลกของการสรา้งความตื่นเต้นดว้ยวธิกีารใดๆกไ็ด ้ 
อนัรวมถงึการเล่นกบัศพ  หรอืการท ารา้ยตวัเองจนถงึเลอืดตกยางออก   “สุนทรยีศาสตร์แห่งการสงวนอารมณ์” อนัเป็น
ฐานของ “วฒันธรรมระนาดทุ้ม” ไม่เป็นที่ยอมรบัอีกต่อไป  สุนทรยีศาสตร์แห่งความตืน่เต้นพ้องกบัทิศทางของการ
โฆษณาประชาสมัพนัธท์ีก่เ็น้นความตื่นเตน้ (sensationalism) เช่นกนั  โดยอาศยัสื่อและเทคโนโลยเีป็นตวัหนุน  ยงัไม่
เป็นทีแ่น่ชดัว่า สุดทางแห่งสุนทรยีศาสตรท์ีว่่านี้อยู่ ณ ทีใ่ด  แต่การวจิารณ์ทีจ่ะท าตวัเป็นพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมได้
ก็จ าเป็นต้องสรา้งพื้นที่และโอกาสให้กบัตวัเองในการครุ่นคดิพินิจนึกว่าคุณค่าที่แท้จรงิของประสบการณ์อนัเรยีกว่า
เป่ียมด้วยสุนทรียภาพนั ้นเป็นอย่างไร  และอยู่  ณ ที่ใด  ยุคสมัยแห่งกฎเกณฑ์ที่ตายตัวได้ผ่านพ้นไปแล้ว  
สุนทรยีศาสตรข์องยุคใหม่เป็นวาทกรรมปลายเปิดทีต่ัง้อยู่บนรากฐานของทววิจัน์อนักอปรดว้ยเหตุผลและปัญญา 
 
สงัคมศาสตรแ์ห่งการวิจารณ์ 
 การวจิารณ์ในขัน้เริม่แรกมกัจะพุ่งความสนใจไปที่ตัวงาน  นักวจิารณ์ย่อมไม่ปฏิเสธปฏิกิรยิาส่วนตน  ซึ่ง
อาจจะก่อตวัในรูปของการชอบหรอืไม่ชอบงานศลิปะชิ้นนัน้  การประเมนิคุณค่าจงึเป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัอย่างยิง่
ของการวจิารณ์  แต่นักวจิารณ์ที่ดยี่อมจะต้องสามารถวิเคราะห์ปฏิกิรยิาส่วนตนออกมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้ได้  
คุณค่าของงานที่ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาในชัน้ต้นมกัจะเป็นคุณค่าทางสุนทรยีะ  แต่เมื่อไดพ้นิิจงานในเชงิลกึต่อไป  เมื่อได้
ครุ่นคดิพนิิจนึกต่อไป  นักวจิารณ์ย่อมเลี่ยงไม่ไดท้ีจ่ะเชื่อมโยงตวังานไปสู่บรบิท  ซึ่งมกัจะเป็นบรบิททางสงัคม  งาน
ศลิปะมไิดอุ้บตัขิ ึน้ในสุญญากาศ  ศลิปินเป็นผลผลติของสงัคม  และในขณะเดยีวกนังานทีเ่ขาสรา้งขึน้กย็่อมสื่อสารกบั
สงัคม  ในแงน่ี้ผูร้บัจงึมบีทบาททีเ่อือ้ใหศ้ลิปินไดต้อบสนองสงัคมดว้ยการสรา้งสรรค์  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บั  ซึง่มกั
ถูกมองขา้มไปในยุคทีผู่ค้นลุ่มหลงในอจัฉรยิภาพของศลิปิน  จงึเป็นการปรบัดุลในดา้นของการวจิารณ์ทีถ่ือกนัว่าเป็น
กระบวนทศัน์ใหม่ของศตวรรษที ่20  กระบวนทศัน์ดงักล่าวเกือ้หนุนใหเ้กดิสงัคมศาสตรแ์ห่งการวจิารณ์ 
 เป็นทีย่อมรบักนัในปัจจุบนัว่า การมุ่งเน้นการวจิารณ์เชงิสุนทรยีะอาจเป็นจุดบอดของการวจิารณ์  เพราะการ
วจิารณ์บรบิทมคีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั  การวจิารณ์ทัง้สองแนวจ าเป็นต้องด าเนินเคยีงคู่กนัไป  และเสรมิ
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พลงัใหแ้ก่กนั  ในทา้ยทีสุ่ดการวจิารณ์จะต้องตัง้อยู่บนรากฐานของทัง้ความเขา้ใจในสุนทรยีภาพของศลิปะ และของทัง้
ความเขา้ใจในสงัคม 
 สงัคมศาสตร์แห่งการวจิารณ์คือ การพินิจการวจิารณ์ในลกัษณะที่สมัพนัธ์กับสงัคม  อนัอาจหมายรวมถึง
บทบาทเชงิอุดมคตขิองการวจิารณ์ในการชี้แนะสงัคม  หรอืเป็นเสยีงแห่งมโนธรรมใหแ้ก่สงัคมดว้ย  สงัคมศาสตร์แห่ง
การวจิารณ์ จงึให้ความใส่ใจต่อการใชก้ารวจิารณ์เป็นกลไกในการปลุกปัญญา  และให้การศกึษาแก่ประชาชน  สิง่ที่
ศาสตร์นี้เรยีนรู้จากการวจิารณ์เชงิสุนทรยีะ  คอื การประเมนิคุณค่า  ซึ่งจะต้องปรบัมาเป็นการประเมนิคุณค่าในทาง
สงัคมใหไ้ดด้ว้ย  งานศลิปะทีด่ยี่อมใหค้วามหฤหรรษ์  ความเจรญิใจ และความประเทอืงปัญญาแก่ผูร้บั  ซึง่การรบังาน
นัน้เริม่ต้นด้วยการรบัในระดบัของปัจเจกบุคคล  การวจิารณ์ท าหน้าที่ในการขยายขอบเขตของการรบัจากระดบัของ
ปัจเจกบุคคลไปสู่ระดบัของกลุ่มบุคคล  และในขัน้สุดทา้ยสู่ระดบัของสงัคม  นักวจิารณ์อาจจะเริม่ตน้ทีป่ฏกิริยิาส่วนตน  
แต่งานวจิารณ์ที่ดมีใิช่เป็นการสื่อสารกบัตนเอง  แต่เป็นการสื่อสารกบัประชาคม  กบัคนหมู่มาก  กบัสงัคม เป็นการ
ประกอบกจิอนัเป็นสาธารณะ  นักวจิารณ์ย่อมมคีวามทะเยอทะยานทีจ่ะพูดแทนสงัคมใหไ้ด้  การวเิคราะห์งานวจิารณ์
จงึมลีกัษณะเป็นสงัคมศาสตรไ์ปโดยปรยิาย 
 ถงึอย่างไรกต็าม  นักวจิารณ์ในยุคปัจจุบนัมใิช่สนัตปาปาในทางศลิปะทีจ่ะสรา้งกฎเกณฑอ์นัตายตวัขึน้มาเพื่อ
ชีผ้ดิ ชี้ถูก  หน้าทีข่องเขาคอืการปลุกใหส้งัคมตื่นตวัขึน้รบัคุณค่าทางสุนทรยีะของงานศลิปะ  พรอ้มกบัการปลุกส านึก
ในเชงิสงัคม ซึ่งอาจขยายวงไปสู่ความส านึกเชงิจรยิธรรมด้วย  ถ้ามผีู้ตัง้ค าถามว่างานที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างไร  นัก
วจิารณ์อาจจะใหค้ าตอบอย่างกว้างๆว่าเป็นงานที่ปลุกสญัชาตญาณใฝ่ดใีนตวัมนุษย์  ดว้ยวธิกิารทีใ่ห้ความหฤหรรษ์  
ความเจริญใจ และความประเทืองปัญญา  สงัคมศาสตร์แห่งการวิจารณ์จึงมิใช่ศาสตร์ที่เน้นข้อมูลและวิธีการเชิง
ประจักษ์  แต่เป็นพันธมิตรอันแนบแน่นกับสุนทรียศาสตร์ จริยธรรมและปรชัญา  ซึ่งอันที่จริงก็คือบ้านเกิดของ
สงัคมศาสตร์  ก่อนทีว่ธิกีารเชงิวทิยาศาสตร์จะมาชวนให้หลงทาง อาจกล่าวเป็นเชงิสรุปได้ว่าการวจิารณ์คอืแสงส่อง
ทางใหส้งัคมศาสตรไ์ดค้นืกลบัสู่แผ่นดนิแม่ของตนนัน่เอง  
 

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


