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บทสงัเคราะห ์
1. ภมิูหลงั 
 

     มผีูก้ล่าวอา้งอยู่เสมอว่า สงัคมไทยอาจอ่อนดอ้ยในวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์ เพราะ
แมแ้ต่เรื่องของศลิปะ ซึง่ศลิปินไทยมคีวามสามารถในการสรา้งสรรคอ์นัโดดเด่น กย็งัหานกั
วจิารณ์ซึง่อยู่ในฐานะทีจ่ะสรา้งงานวจิารณ์ขึน้มารองรบัศลิปกรรมอนัทรงคุณค่านี้ไดย้าก มผีู้
ตคีวามไปไกลจนถงึขัน้ทีว่่า ความอ่อนแอของการวจิารณ์ในเชงิศลิปะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขาด
พลงัทางปัญญาทีจ่ะวจิารณ์ชวีติและสงัคม กล่าวอกีนยัหน่ึง วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม
ทีป่ระเทศไทยก าลงัประสบอยู่ เป็นผลสบืเนื่องมาจากการขาดวจิารณญาณในการวนิิจฉยัปัญหา
ต่างๆ ของชวีติ 

ขอ้ความขา้งต้นน้ี อาจเป็นเพยีงการแสดงความรูส้กึทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการยนืยนัอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นวชิาการ สมมุตฐิานเบือ้งตน้ของการวจิยักค็อืว่า วฒันธรรมแห่ง
การวจิารณ์ของไทยเป็นไปในลกัษณะทีไ่ม่เป็นทางการในหมู่ผูท้ีคุ่น้เคยกนั  โดยทีเ่ราไม่นิยม
สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์ขึน้มาอย่างเป็นระบบหรอืเผยแพร่ทศันะเชงิวจิารณ์ออกมาต่อ
สาธารณชนในรปูงานเขยีน  เป็นไปไดว้่า ในสงัคมไทยการวจิารณ์มไิดเ้ป็นสว่นหน่ึงของ
วฒันธรรมลายลกัษณ์อย่างเตม็รปูดงัเช่นในสงัคมตะวนัตก   ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัเกดิความเขา้ใจผดิ
อกีว่า การวจิารณ์คอื การตเิตยีน และมุ่งท าลาย ดงัเช่นในบางวงการ เช่นในวงการเมอืง ซึง่มุ่ง
วจิารณ์กนัเพือ่ใหฝ่้ายทีถู่กวจิารณ์ตอ้งถอยร่นไป  การวจิารณ์ทีแ่ทจ้รงิเป็นพลงัสรา้งสรรค ์ 
เพราะจุดมุ่งประสงคข์องผูว้จิารณ์กค็อื การเอือ้ใหผู้ท้ีถู่กวจิารณ์ไดอ้ยู่บนเวทตี่อไปอกีนานๆ
อย่างมศีกัดิศ์รแีละสมภาคภูม ิ

ยุคโลกาภวิตัน์จงึเป็นยุคทีต่้องการความสามารถในการวจิารณ์ในรปูของพลงัทางปัญญา
ทีจ่ะช่วยใหเ้ราด ารงอยู่ในประชาคมนานาชาตดิว้ยความมัน่ใจ  การวจิารณ์ศลิปะน่าจะเป็น
รากฐานอนัส าคญัของการวจิารณ์ชวีติและสงัคม 

โครงการวจิยั “การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” มุ่งทีจ่ะ
สรา้งทัง้องคค์วามรูแ้ละทัง้ศกัยภาพในเชงิปฏบิตัใินรปูของการวิจยัและพฒันา 

 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 

2.1. สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์ และพฒันาวธิกีารในการวจิารณ์จากประสบการณ์
ทัง้ของไทยและของต่างประเทศ ในสาขาวรรณศลิป์  ทศันศลิป์ ศลิปะการละคร และ
สงัคตีศลิป์ รวมทัง้การศกึษาเปรยีบเทยีบขา้มสาขา 
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2.2. สรา้งความเชีย่วชาญในการวจิารณ์ใหแ้ก่บุคคลในกลุ่มต่างๆ อาท ิ นกัวชิาการ นกั
วจิารณ์เชงิปฏบิตั ิสือ่มวลชน มหาชนผูส้นใจการวจิารณ์ และนิสตินกัศกึษา 

2.3. สรา้งเครอืข่ายระหว่างผูว้จิารณ์ ศลิปินผูส้รา้งสรรค ์ และมหาชนผูร้กังานศลิปะ ทัง้
ในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และระดบัสถาบนั 

2.4. ใชก้ารวจิารณ์ศลิปะในการเสรมิสรา้งพลงัทางปัญญาและวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์
ใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยัของไทย 

 
 
3. วิธีการวิจยั 
 

3.1. รวบรวม วเิคราะห ์ และสงัเคราะหข์อ้มลูดา้นการวจิารณ์วรรณศลิป์ ทศันศลิป์      
ศลิปะการแสดง และสงัคตีศลิป์จากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.2. สมัภาษณ์ผูรู้ ้ นกัวชิาการ ศลิปินผูส้รา้งสรรค ์ นักวจิารณ์ นกัปรชัญาดา้น
สุนทรยีศาสตร ์และผูส้นใจอื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

3.3. ทดลองสอนวชิาการวจิารณ์และศลิปะการวจิารณ์สาขาดงักล่าวในระดบัปรญิญาตร ี
(รวมทัง้วชิาศกึษาทัว่ไป) 

3.4. สนบัสนุนการศกึษาและวจิยัระดบับณัฑติศกึษา โดยการร่วมมอืกบัอาจารยผ์ูส้อน
และอาจารยท์ีป่รกึษาของสถาบนัต่างๆ 

3.5. จดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในดา้นการวจิารณ์ อนัไดแ้ก่ กจิกรรมการเขยีน
สรา้งสรรค ์ นิทรรศการตน้แบบ และการแสดงตวัอย่าง เพือ่เป็นเวทขีองการฝึกการ
วจิารณ์ และเป็นรากฐานทีจ่ะน าไปสูข่อ้สรุปรวมทัว่ไปและขอ้สรุปเชงิทฤษฎี 

 
 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

4.1. ความรูด้า้นการวจิารณ์ในรูปแบบต่างๆ คอื บทวเิคราะหก์ารวจิารณ์สาขาต่างๆ 
รวมทัง้สรรนิพนธง์านวจิารณ์ พรอ้มค าอธบิาย (และบทแปลสรรนิพนธใ์นสว่นทีเ่ป็น
ภาษาต่างประเทศ) บทสงัเคราะหใ์นระดบัสหสาขาทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึบทบาทของการ
วจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ใหข้อ้สรุปทีเ่กีย่วกบัหลกัการ
วจิารณ์ รวมถงึประเดน็ทีว่่าดว้ย “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั” พรอ้มขอ้เสนอเชงิทฤษฎ ี 
นอกจากนี้ ยงัมกีารเผยแพร่ผลงานวจิารณ์เชงิปฏบิตักิารของผูว้จิยัและงานวจิารณ์
ตวัอย่างจากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑติศกึษา 
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4.2. บุคคลทีม่คีวามสามารถในการวจิารณ์ ไดแ้ก่ นกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญดา้นการ
วจิารณ์ นกัวจิารณ์เชงิปฏบิตั ิ  ตลอดจนมหาชนผูส้นใจการวจิารณ์ และนกัศึกษา
ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาทีใ่หค้วามสนใจเป็นพเิศษต่อกจิกรรมการ
วจิารณ์ 

4.3. เครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะหว่างผูว้จิารณ์ ศลิปินผูส้รา้งสรรคแ์ละมหาชนผูร้บังาน
ศลิปะ ทัง้ในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และระดบัสถาบนั 

4.4. กจิกรรมการวจิารณ์ทีห่ลากหลาย ซึง่ก่อตวัจากการวจิารณ์งานศลิปะ และขยายวง
ไปสูส่งัคมในรูปของความตื่นตวัในวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ 

 
 

5. รายช่ือผูวิ้จยั (รวมผูร้่วมวิจยัและผู้ช่วยวิจยั) 
 

5.1. ศาสตราจารย ์ดร. เจตนา  นาควชัระ (หวัหน้าโครงการฯ และผูว้จิยัสหสาขา) 
5.2. อาจารยก์รกช  อตัตวริยิะนุภาพ (ผูช้่วยหวัหน้าโครงการฯ และผูป้ระสานงานทัว่ไป) 
5.3. ศาสตราจารย ์ดร. สดชื่น  ชยัประสาธน์  

(ผูป้ระสานงานสาขาวรรณศลิป์: 4 ม.ค. 42 – 3 ก.ค. 42) 
5.4. รองศาสตราจารย ์ดร. รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์ 

(ผูป้ระสานงานสาขาวรรณศลิป์: 4 ก.ค. 42 – 3 ม.ค. 45) 
5.5. รองศาสตราจารย ์ดร. ดวงมน จติรจ์ านงค ์

 (ผูร้่วมวจิยัสาขาวรรณศลิป์: 4 ม.ค. 42 – 3 ม.ิย. 42) 
5.6. อาจารยช์มยัภร  แสงกระจ่าง 

 (ผูร้่วมวจิยัสาขาวรรณศลิป์ : 4 ม.ิย. 42 – 3 ม.ค. 45) 
5.7. นางสาวอรพนิท ์ ค าสอน (ผูช้่วยวจิยัสาขาวรรณศลิป์) 
5.8. อาจารยจ์กัรพนัธ ์ วลิาสนิีกุล (ผูป้ระสานงานสาขาทศันศลิป์) 
5.9. นางสาวดวงฤทยั  เอสะนาชาตงั  

(ผูร้่วมวจิยัสาขาทศันศลิป์ : 3 ม.ค. 42 – 1 พ.ย. 43) 
5.10. นางสาววนัทนีย ์ ศริพิฒันานนัทกูร (ผูช้่วยวจิยัสาขาทศันศลิป์) 
5.11. อาจารยป์ารชิาต ิ จงึววิฒันาภรณ์ (ผูป้ระสานงานสาขาศลิปะการละคร) 
5.12. นายอดศิร  จนัทรสุข  (ผูช้่วยวจิยัสาขาศลิปะการละคร) 
5.13. นายภทัร  ด่านอุตรา (ผูช้่วยวจิยัสาขาศลิปะการละคร) 
5.14. นางสาวพจนีย ์ ฉตัรชยัวฒันา (ผูช้่วยวจิยัสาขาศลิปะการละคร) 
5.15. อาจารยร์งัสพินัธุ ์ แขง็ขนั (ผูป้ระสานงานสาขาสงัคตีศลิป์) 
5.16. อาจารยด์ุสติ  จรญูพงษ์ศกัดิ ์(ผูร้่วมวจิยัสาขาสงัคตีศลิป์) 
5.17. นายบวรพงศ ์ ศุภโสภณ  (ผูช้่วยวจิยัสาขาสงัคตีศลิป์)   
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6. พื้นฐานทางวฒันธรรม 
 

จะสงัเกตไดว้่า ทัง้ในรายงานเฉพาะสาขาและในบทสงัเคราะหบ์ทน้ี ประเดน็บางประเดน็
ไดร้บัการเอาใจใสเ่ป็นพเิศษ และไดม้กีารน าประเดน็ดงักล่าวมาอภปิรายไวใ้นทีต่่างๆ นัน่กค็อื 
ประเดน็ทีว่่าดว้ยขอ้แตกต่างระหว่างวฒันธรรมมุขปาฐะกบัวฒันธรรมลายลกัษณ์  เป็นทีแ่น่
ชดัว่า ความแขง็แกร่งของวฒันธรรมไทย อนัรวมไปถงึความแขง็แกร่งของการวจิารณ์แต่ดัง้เดมิ
มาผกูอยู่กบัวฒันธรรมมุขปาฐะ การจะปรบัตวัเขา้สูร่ะบบ “สากล” ซึง่เรยีกรอ้งใหก้จิกรรมการ
วจิารณ์มลีกัษณะเป็นสาธารณะ และแสดงออกในรปูของงานเขียนจงึเป็นการปรบัตวัทีต่อ้งการ
เวลา  ผลการวจิยัปรากฏชดัว่า ขนบดัง้เดมิทีย่ดึวฒันธรรมมุขปาฐะเป็นหลกันัน้ ยงัคงความ
แขง็แกร่งอยู่ในยุคปัจจุบนั จงึอาจจะไม่เป็นการสมควรทีจ่ะประเมนิการวจิารณ์ของไทยดว้ย
เกณฑข์องวฒันธรรมลายลกัษณ์แต่เพยีงถ่ายเดยีว  การทีบุ่คคลในวงการเลีย่งทีจ่ะแสดงออกซึง่
ความคดิเหน็เกีย่วกบังานศลิปะเป็นลายลกัษณ์อกัษรกด็ ี  การทีก่ลุ่มศลิปินเองพรอ้มทีจ่ะรบัฟัง
ขอ้วจิารณ์เป็นการสว่นตวักด็ ี การทีข่นบของการวจิารณ์ทีไ่ม่ใชค้ าพูด(non-verbal criticism) ยงั
ด าเนินต่อไปในศลิปะบางประเภท เช่น สงัคตีศลิป์กด็ ี สิง่เหล่านี้บ่งบอกอย่างชดัเจนถงึความ
ผกูพนัอนัเน่นแฟ้นทีม่ตี่อวฒันธรรมมุขปาฐะ 

เมื่อกล่าวถงึภูมหิลงัในทางวฒันธรรม กว็่าจ าเป็นจะตอ้งย ้าประเดน็ซึง่เป็นทีรู่ก้นัอยู่แลว้
ว่า  ศลิปะไทยนัน้แต่เดมิก่อตวัขึน้ในชุมชน (community-based)  ทัง้ผูส้รา้งหรอืผูผ้ลติ และทัง้
ผูร้บัหรอืผูเ้สพมกัเป็นสมาชกิในประชาคมเดยีวกนั โดยมไิด้มกีารขดีเสน้แบ่งแยกอย่างชดัเจน
ระหว่างบุคคลทัง้สองกลุ่ม  กวแีละนกัการละครชาวเยอรมนั Bertolt Brecht (1898-1956)  ได้
แสดงความเหน็ในเชงิทฤษฎเีอาไวว้่า  สภาวะทีเ่อือ้ใหเ้กดิละครทีด่ทีีสุ่ด กค็อื สภาวะแวดลอ้ม
ทางสงัคมทีม่ไิดม้กีารแบ่งแยกกนัอย่างเดด็ขาดระหว่างผู้แสดงกบัมหาชน และยิง่ไปกว่านัน้ เขา
ยงัได้ตอกย ้าประเด็นที่ว่า ประชาคมในอุดมคตดิงักล่าวน่าจะอยู่ได้ด้วย“ผู้รกัสมคัรเล่น” 
(amateurs)  เขาเองไดพ้ยายามทีจ่ะทดลองสรา้งละครอุดมคตดิงักล่าว  แต่ยงัไม่กา้วหน้าไปได้
ไกลนกั  เพราะเกดิสงครามโลกครัง้ที ่ 2 เสยีก่อน  และสิง่ทีเ่ขาแสดงออกว่าเป็นอุดมคตนิัน้ 
ส าหรบัสงัคมไทยแลว้กด็ูจะเป็นเรื่องของหญ้าปากคอก  การอยู่ร่วมกนั(conviviality)เป็น
ประชาคมตามแบบของสงัคมไทยแต่ดัง้เดมิ  จดัไดว้่าเป็นกรอบทางวฒันธรรมทีเ่อือ้ใหก้าร
วจิารณ์ท าหน้าทีเ่ป็นกลไกในการควบคุมคุณภาพของงานศลิปะไปโดยอตัโนมตั ิ  จะแยกกลุ่มผูรู้้
ออกจากกลุ่มผูร้กั (สมคัรเล่น) คงท าไดย้าก  การวจิารณ์จงึเป็นกลไกภายในของการสรา้งและ
การเสพงานศลิปะ  โดยไม่จ าเป็นเสมอไปว่าการวจิารณ์จะตอ้งแสดงออกอย่างเป็นทางการหรอื
เป็นลายลกัษณ์  มโนทศัน์ทีว่่าดว้ยความเป็นสาธารณะ (public) ซึง่ผกูอยู่กบัการแสดงออกอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจงึมไิดม้คีวามส าคญัต่อชุมชนเช่นทีว่่านี้  เพราะการวจิารณ์เป็นวถิชีวีติ
อย่างหนึ่งทีด่ าเนินไปดว้ยพลวตัภายในของมนัเองอยู่แลว้ (ดงัทีผู่ว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์ไดใ้ห้
อรรถาธบิายไวโ้ดยพสิดารในรายงานเฉพาะสาขา และผูส้งัเคราะหไ์ดอ้า้งไว้ในตอนที ่17 ของบท
สงัเคราะหน์ี้) ดงัเช่นในรูปของการละเล่นพืน้บา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่เพลงพืน้บา้น ซึง่พอ่เพลง
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แม่เพลงทัง้หลายชอบทีจ่ะประชนักนัดว้ยการแสดงฝีมอืและกลเมด็เดด็พรายเพือ่ทีจ่ะเอาชนะคู่
ต่อสูด้ว้ยปัญญาและศลิปะการแสดง  ซึง่กจ็ดัไดว้่าเป็นการ “วจิารณ์” ในรปูแบบหนึ่งไดเ้ช่นกนั 
การ “วจิารณ์” คู่ต่อสูท้ีไ่ดผ้ลทีสุ่ดกค็อื การตอ้นคู่ต่อสูใ้หจ้นมุมดว้ยปัญญาปฏภิาณของเราเอง  
ซึง่ในบางครัง้กอ็าจรวมไปถงึศลิปะการร่ายร าไปดว้ย  การ "วจิารณ์" ในรูปแบบดงักล่าว จงึไม่
ท าใหเ้กดิความบาดหมางต่อกนั เพราะมกีารตกลงกตกิาของการเล่นเอาไวแ้ลว้ ซึง่การเล่นทีว่่า
นี้มไิดท้ าอย่างเล่นๆ แต่ประการใด 

การทีจ่ะปรบัการวจิารณ์ใหเ้ป็นมรดกทางปัญญา  การสรา้งหลกัฐานในรูปของการ
วจิารณ์ลายลกัษณ์ไวใ้หเ้ป็นสมบตัสิาธารณะ  การสรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์แบบ “สากล” ให้
เป็นสว่นหน่ึงของระบบการศกึษา  จงึดจูะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีไ่ดร้บัแรงกระตุน้มาจากการ
สมัผสักบัวฒันธรรมตะวนัตกในยุคทีไ่ทยตอ้งท าประเทศใหท้นัสมยั  แมแ้ต่มโนทศัน์ทีว่่าดว้ย
สาธารณะกด็ ีทีว่่าดว้ยมหาชนกด็ ี จงึอาจจะยงัมคีวามแปลกใหม่ส าหรบักลุ่มคนทีพ่ืน้ฐานดัง้เดมิ
ผกูอยู่กบัชุมชน  การเรยีกรอ้ง “ความโปร่งใส” ในระดบัสาธารณะ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นเสาหลกัของ
สงัคมประชาธปิไตย จงึเป็นแนวคดิและแนวปฏบิตัใิหม่  ซึง่เรามอิาจปฏเิสธไดว้่าไรคุ้ณค่าและ
แน่นอนทีสุ่ดระบบใหม่ทีว่่านี้  เรยีกรอ้งใหม้กีารปรบัการวิจารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะ  โดยทีผู่้
วจิารณ์จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณชน  ขอ้เรยีกรอ้งทีว่่านี้  อาจถอืไดว้่าเป็น
การทา้ทายใหผู้ท้ีเ่จนจดัในวฒันธรรมมุขปาฐะยอมรบัวฒันธรรมลายลกัษณ์เขา้มาเสรมิความ
แขง็แกร่งของขนบดัง้เดมิของตน  การรบัการทา้ทายดงักล่าวเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลา 
ความเปลีย่นแปลงอนัพงึประสงคห์าใช่เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัวงการศลิปะเท่านัน้ไม่ หากแต่เป็น
ความเปลีย่นแปลงของสงัคมทีต่อ้งยอมรบัเกณฑก์ตกิาทีไ่ดร้่วมคดิกนัขึน้มาและเป็นทีย่อมรบักนั
โดยทัว่ไป โดยไม่จ าเป็นตอ้งผกูอยู่กบัความเชื่อถอืในตวับุคคล หรอืขึน้อยู่กบัการก ากบัของ
บุคคล 

การเปลีย่นแปลงอนัรวดเรว็ของโลกสมยัใหม่ไม่ใหเ้วลาแก่เราในการทีจ่ะปรบัตวั  การ
วจิารณ์ทีผ่กูอยู่กบัส่ือส่ิงพิมพจ์งึไม่มเีวลาทีจ่ะเพาะตวัขึน้มาและสรา้งวุฒภิาวะใหแ้ก่ตนเอง  ยุค
ของขอ้มลูขา่วสารอนัมเีทคโนโลยกีารสือ่สารทีเ่ป็นตวัหนุน  ไดส้รา้งเวทใีหม่ใหแ้ก่สือ่ทัง้หลาย  
ในอนัทีจ่ะท ากจิทัง้หลายทัง้ปวงใหเ้ป็นกจิกรรมสาธารณะ  ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหากค็อื เราไม่มี
เวลาทีจ่ะสรา้งกลไกในการก ากบัคุณภาพของเนื้อหา  ยิง่บรโิภคนิยมเขา้มาครอบง าสงัคมอย่าง
รวดเรว็ สือ่ทัง้หลายจงึตกเป็นเครื่องมอืของการโฆษณา(ชวนเชื่อ)ไดอ้ย่างงา่ยดาย การวจิารณ์ที่
เป็นสาธารณะเบ่งบานอย่างรวดเรว็โดยปราศจากกตกิา  และในบางครัง้ปราศจากจรรยาบรรณ  
ดงัทีเ่หน็อยู่ในเวทขีองการวจิารณ์การเมอืง  แต่การวจิารณ์ศลิปะตอ้งการความลุ่มลกึของการ
ครุ่นคดิพนิิจนึก  ตอ้งการความลกึซึง้ในการเขา้ใจเนื้อหาและการแสดงออกทางศลิปะ  ตอ้งการ
ความชดัเจนดว้ยการแสดงออกเชงิลายลกัษณ์ เงือ่นไขเหล่านี้เป็นเงือ่นไขทีท่ าใหก้ารวจิารณ์
ศลิปะไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะกา้วไปขา้งหน้าไดอ้ย่างรวดเรว็เช่นการวจิารณ์ในรปูแบบอื่น  ผูรู้เ้ป็น
จ านวนมากจงึไม่พรอ้มทีจ่ะเปลอืงตวั และมกัถอยร่นกลบัไปสูข่นบมุขปาฐะดัง้เดมิ  ส าหรบัท่าน
เหล่านี้นัน้ ตวัอย่างทีม่าจากเวทอีื่นถอืไดว้่าเป็นสิง่ทีไ่ม่พงึเอาเป็นเยีย่งอย่าง 
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เมื่อสภาพการณ์เป็นเช่นน้ี คณะผูว้จิยัจงึมอิาจเลีย่งอุปสรรคเชงิวฒันธรรมได ้หลกัฐานที่
เป็นลายลกัษณ์อาจมอียู่น้อยมากในบางสาขา  เช่น การวจิารณ์ละคร และการวจิารณ์สงัคตีศลิป์  
แต่เท่าทีม่อียู่และทีค่ดัสรรมาไดก้พ็อจะกล่าวไดว้่า  พืน้ฐานทีเ่ป็นพลงัทางปัญญามอียู่พอทีจ่ะชี้
ทางไปสูก่ารพฒันาความแขง็แกร่งของการวจิารณ์ได ้  ดงัจะเหน็ไดจ้าก สรรนิพนธข์องสาขา
ต่างๆ  ถงึกระนัน้กต็าม การวจิยัอาจจะขาดตกบกพร่องไปมาก  ถา้ผูว้จิยัมไิดแ้สวงหาขอ้มลูใน
ลกัษณะทีม่ใิช่ลายลกัษณ์มาเสรมิ  เช่น ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์  อาจกล่าวไดว้่าขอ้สรุป
บางประการของงานวจิยัน้ี เป็นผลมาจากการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่ป็นมุขปาฐะดว้ย ส าหรบังานดา้น
พฒันาการวิจารณ์ทีด่ าเนินไปในช่วงเวลา 3 ปีของโครงการวจิยันัน้ อาจจะไม่บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ใจไวแ้ต่เดมิอย่างเตม็ที่  ทัง้นี้กด็ว้ยเหตุผลเชงิวฒันธรรม  ซึง่คนกลุ่มเลก็ๆเช่น
คณะผูว้จิยัไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดใ้นช่วงระยะเวลาอนัสัน้ และดงัทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ในตอน
ที ่10 และ 11 ขา้งทา้ยนี้ สื่อและอุดมศกึษาจะเป็นสถาบนัในสงัคมไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไดย้าก ผล
ของการวจิยัสว่นหน่ึงจงึเป็นไปในรปูของการวเิคราะหจุ์ดอ่อนและจุดแขง็ของวฒันธรรมไทยดว้ย  
ดงัเช่นในกรณีของความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมมุขปาฐะ ซึง่น่าจะ
เอือ้ต่อกนัมากกว่าทีจ่ะเป็นปฏปัิกษ์ต่อกนั  ในตอนที ่ 17 ทีว่่าดว้ย“นยัเชงิทฤษฎ”ี  ผูว้จิยัจะได้
เสนอความคดิบางประการอนัเป็นการชีท้างไปขา้งหน้าต่อไป     

 
 

7. เอกลกัษณ์ของการวิจารณ์ 4 สาขา (วรรณศิลป์  ทศันศิลป์ ศิลปะ
การละคร และสงัคีตศิลป์) 

 
ท่านผูอ้่านทีไ่ดอ้่านรายงานเฉพาะสาขาหรอืรายงานสงัเคราะหฉ์บบัน้ีจะสงัเกตไดว้่า   

การวจิารณ์ 4 สาขาทีน่ ามาเป็นแกนกลางของการวจิยัครัง้นี้แต่ละสาขากม็ลีกัษณะของตน  
แมว้่าคณะผูว้จิยัจะไดต้ัง้กรอบร่วมเอาไวก้ต็าม  ในขัน้เริม่แรกใคร่ขอชีแ้จงเหตุผลในการเลอืก
การวจิารณ์ใน 4 สาขามาท าการวจิยั  ส าหรบัการวจิารณ์วรรณศิลป์และทศันศิลป์นัน้คงจะไม่
เป็นปัญหานกั  เพราะงานสรา้งสรรคท์างวรรณศลิป์และทศันศลิป์มผีลกระทบต่อสงัคมไทยอย่าง
ชดัเจน  และงานวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์กม็อียู่มากพอใหเ้ลอืกสรร  แต่ในกรณีของศิลปะการ
ละครและสงัคีตศิลป์นัน้จ าเป็นตอ้งชีแ้จงเหตุผล  มผีูไ้ดต้ัง้ค าถามต่อคณะผูว้จิยัว่า  เหตุใดจงึ
เลอืกวจิยัการวจิารณ์ละครและไม่เลอืกการวจิารณ์ภาพยนตร ์  ทัง้ๆทีศ่ลิปะประเภทหลงันี้มี
ผลงานมากมายและเป็นทีน่ิยมของมหาชน  ค าตอบทีต่รงไปตรงมากเ็หน็จะเป็นว่า การวจิารณ์
ภาพยนตรอ์ยู่ไดโ้ดยมติอ้งการแรงหนุน แต่ทัง้ละครเวทแีละทัง้การวจิารณ์ละครดจูะยงัตอ้งการ
แรงสนบัสนุนอยู่  และการวจิยัทีส่ามารถชีใ้หเ้หน็ถงึเด่นและจุดดอ้ยจงึน่าจะยงัประโยชน์ใหแ้ก่
วงการได ้  เช่นเดยีวกบัการวจิารณ์สงัคตีศลิป์  ซึง่เน้นการวจิารณ์ดนตรไีทยเดมิและดนตรี
คลาสสกิตะวนัตก    เหตุผลกค็อื ผูรู้ม้คีวามชดัเจนในเรื่องของคุณค่าของดนตรทีัง้สองประเภทน้ี
อยู่แลว้  และการวจิยักน่็าจะทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ไดว้่า การวจิารณ์เขา้มาเป็นตวัหนุนและเสรมิคุณค่า
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ดงักล่าวไดอ้ย่างไร  จรงิอยู่ในการจดัท าสรรนิพนธน์ัน้  เนื่องจากขอ้มลูลายลกัษณ์ของไทยมอียู่
จ ากดั  จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน างานวจิารณ์ละครและดนตรจีากวฒันธรรมอื่นมาร่วมวเิคราะห์
ดว้ย 

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการวิจยัเชิงพฒันานัน้  คณะผูว้จิยัไดเ้ชือ้เชญิใหศ้ลิปินร่วมสมยัสรา้ง
งานชิ้นใหม่เพือ่น ามาใชเ้ป็นเนื้อหาของการฝึกวจิารณ์ในการจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารใน
สาขาต่างๆ   ทัง้ทีจ่ดัขึน้เป็นสว่นหน่ึงของการประชุมใหญ่ประจ าปี และทีจ่ดัขึน้เป็นการสมัมนา
เชงิปฏบิตักิารเฉพาะดา้น  เป็นทีน่่ายนิดวี่า  ศลิปินรบัเชญิทัง้ในสาขาวรรณศลิป์ ทศันศลิป์ 
ศลิปะการละคร และสงัคตีศลิป์ ไดทุ้่มเทความสามารถในการสรา้งงานตวัอย่างขึน้มาเพือ่กระตุน้
ใหเ้กดิการวจิารณ์ และท่านเหล่านี้กย็นิดรีบัค่าสมนาคุณต ่ากว่า“ราคาตลาด”หลายเท่าตวันกั  
นอกจากนี้  โครงการยงัไดม้โีอกาสเชญิทัง้ศลิปินและนักวจิารณ์ชาวต่างประเทศมาเป็นวทิยากร
ในการสมัมนา  ซึง่ท่านเหล่านี้ไดน้ าประสบการณ์ของตนมาแลกเปลีย่นกบัคณะผูว้จิยัและ
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาดว้ย ประเดน็ทีย่งัเป็นปัญหาอยู่กค็อื การแสดงความคดิเหน็ในกรอบของการ
สมัมนานัน้ด าเนินไปดว้ยด ี  แต่ผลลพัธท์ีเ่ป็นการวจิารณ์ลายลกัษณ์ยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ามาก  ใน
กรณีของสาขาทีง่านสรา้งสรรคด์ าเนินไปดว้ยดอียู่แลว้  เช่น ทศันศลิป์ ซึง่ศลิปินไทยได้
สรา้งสรรคอ์นัไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตมิาแลว้  คณะผูว้จิยัจงึมุ่งทีจ่ะหาค าตอบว่า  
การวจิารณ์ ทศันศลิป์จะเสรมิความแขง็แกร่งของการสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างไร  ส าหรบัสาขา
วรรณศลิป์นัน้  ผูว้จิยัจ านวนหน่ึงมสีว่นร่วมในโครงการวจิยั “กวนีิพนธใ์นฐานะพลงัทางปัญญา
ของสงัคมร่วมสมยั : ประสบการณ์จากวรรณคดไีทย องักฤษ อเมรกินั ฝรัง่เศส และเยอรมนั”  
มาแลว้ และขอ้สรุปจากโครงการดงักล่าวกใ็หค้วามกระจ่างชดัไวแ้ลว้ว่า  งานวรรณศลิป์ของไทย
อยู่ในระดบัทีจ่ะสือ่ความกบังานของอารยประเทศได ้ แมว้่าการสือ่ความดงักล่าวจะยงัเป็นไปใน
รปูของ “ทววิจัน์ในจนิตนาการ”1 (imaginary dialogue) คอื ตวัศลิปินสรา้งสรรคอ์าจจะยงัมไิด้
เรยีนรูจ้ากกนัและกนัโดยตรง  แต่นกัวชิาการสามารถทีจ่ะสรา้งเวทแีห่งทววิจัน์นี้ขึน้มาได ้  เมื่อ
ตวัวรรณศลิป์เป็นพลงัทางปัญญาทีข่า้มชาตขิา้มภาษาได ้ เรากอ็าจจะตอ้งตัง้ค าถามว่า  การ
วจิารณ์วรรณศลิป์จะด าเนินไปในรปูของพลงัทางปัญญาทีป่ราศจากพรมแดนไดห้รอืไม่ 

การวจิยัสาขาทัง้ 4 มทีัง้สว่นทีพ่อ้งกนัและแตกต่างกนัออกไป สว่นทีพ่อ้งกนัอนัเหน็ได้
ชดักค็อื ขอ้ผกูพนักบัวฒันธรรมมุขปาฐะ ในกรอบของวฒันธรรมดงักล่าว การวจิารณ์ที่
ทรงคุณค่าอาจสญูสลายไป เพราะเป็นการแสดงออกซึง่ทศันะวจิารณ์ในวงแคบ  มไิดม้กีาร
บนัทกึเอาไว ้ แต่หลกัการของมุขปาฐะขึน้อยู่กบัความเชื่อทีว่่า  ศกัยภาพในการสรา้งมอียู่ในตวั
ของบุคคลและเป็นพลงัของชุมชน งานทุกประเภทจงึเป็นสิง่ทีส่รา้งใหม่ไดเ้สมอ ไม่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน แต่เราท่านกย็่อมจะส านึกไดว้่า ณ จุดใดจุดหนึ่งในววิฒันาการ

 
1 เจตนา  นาควชัระ. “โลกาภวิตัน์ทางปัญญา : ววิาทะกวนีิพนธร์่วมสมยัไทย-ตะวนัตก” ใน วิถี
ไทย : สรรนิพนธท์างวิชาการ เน่ืองในวาระหน่ึงศตวรรษ ปรีดี  พนมยงค.์ (จรญั  โฆษณา
นนัท ์ : บรรณาธกิาร) กรุงเทพฯ : โครงการจดังานฉลอง 100 ปี รฐับุรุษอาวุโส นายปรดี ี     
พนมยงค,์ 2543, หน้า 89-125. 
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ของวฒันธรรมจะมจุีดเปลีย่นทีเ่ป็นการใหค้วามส าคญัต่อการบนัทกึและการเกบ็รกัษามรดกทาง
ปัญญา  ดงัเช่นในกรณีของ“จารกึวดัโพธิ”์ ซึง่เป็นการประกาศความเป็นไทของวฒันธรรมไทย  
แมว้่าสรรพวทิยาการทีบ่นัทกึไว ้ ณ "มหาวทิยาลยัศลิา" แห่งนี้มอิาจจะจดัไดว้่าเป็นมรดกทาง
ปัญญาในรปูของการวจิารณ์โดยตรง  ผลการวจิยัโดยเฉพาะอย่างยิง่จากการสมัภาษณ์เป็นสิง่ที่
ยนืยนัไดว้่า  ศลิปินสรา้งสรรคข์องไทยมไิดป้ฏเิสธคุณค่าของการวจิารณ์ และพรอ้มทีจ่ะยอมรบั
ว่า ไดร้บัประโยชน์จากการวจิารณ์ เพยีงแต่ตัง้เงือ่นไขว่า ขอใหว้จิารณ์กนัเป็นสว่นบุคคล โดย
ไม่มกีารปรบัการวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะ  ทีน่่าประหลาดใจกค็อื ศลิปินสรา้งสรรคจ์ านวน
หนึ่งทีย่งัยดึตดิอยู่กบัวฒันธรรมการวจิารณ์ในลกัษณะทีว่่านี้เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาจากประเทศ
ตะวนัตกมาแลว้ และบางคนกม็บีทบาทส าคญัในการเผยแพร่ศลิปะตะวนัตก หรอืน าศลิปะ
ตะวนัตกมาสรา้งใหม่ในกรอบของสงัคมไทย เมื่อสภาพการณ์เป็นเช่นน้ี ปรมิาณของงานเขยีนที่
จดัไดว้่าเป็นงานวจิารณ์จงึมน้ีอยมากในบางสาขา  และผูว้จิยักไ็ดใ้ชว้ธิกีารของมุขปาฐะ อนั
ไดแ้ก่การสมัภาษณ์  เป็นแนวทางในการแสวงหาขอ้มลู  ซึง่กไ็ดร้บัการตอบสนองดว้ยด ี  และ
ขอ้มลูทีไ่ดร้บับางครัง้อาจจะสนองโจทยก์ารวจิยัไดด้กีว่าหลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์เสยีดว้ยซ ้า 

ถงึกระนัน้กด็ ี ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัปรมิาณของงานวจิยัทีเ่ป็นลายลกัษณ์อาจมใิช่เกณฑท์ี่
จะวดัความแขง็แกร่งของการวจิารณ์ในแต่ละสาขาได ้  วรรณคดีวิจารณ์ของไทยอาจจะมี
ประวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนานกว่าการวจิารณ์ในสาขาอื่น  แตค่ณะผูว้จิยักย็งัไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะ
ใหข้อ้สรุปไดว้่า  พลงัทางปัญญาทีม่อียู่ในวรรณคดวีจิารณ์เขม้แขง็และเขม้ขน้กว่าในสาขาอื่น  
แต่ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากขอ้มลูลายลกัษณ์ทีม่อียู่มากกเ็ป็นสิง่ทีม่อิาจปฏเิสธได ้  นัน่กค็อื ผูว้จิยั
สามารถทีจ่ะสรา้งสรรนิพนธใ์นสาขาวรรณศลิป์ขึน้มาจากผลงานของนกัวจิารณ์ไทยเสยีเป็น
สว่นใหญ่ โดยไดน้ าผลงานของต่างชาตมิาร่วมวเิคราะหด์ว้ยเป็นจ านวนน้อย 

ความมชีวีติชวีาของการวิจารณ์ทศันศิลป์อาจจะสะทอ้นความเขม้ขน้ในการสรา้งสรรค์
ในดา้นทศันศลิป์ของไทยไดด้ว้ย และการทีศ่ลิปินไทยไดม้โีอกาสสมัผสักบัการสรา้งสรรค์
นานาชาตอิยู่ตลอดเวลา  รวมทัง้ไดม้โีอกาสแสดงผลงานบนเวทนีานาชาตมิาอย่างต่อเนื่อง 
น่าจะเป็นปัจจยัทีเ่อือ้ใหก้ารวจิารณ์ทศันศลิป์มไิดอ้ยู่ในวงทีค่บัแคบ ทัง้นี้เพราะนกัวจิารณ์ (ซึง่
สว่นใหญ่เป็นศลิปินผูป้ฏบิตัเิอง) มคีวามส านึกในเรื่องมตินิานาชาตใินระดบัทีส่งูมาก สรร
นิพนธใ์นสาขา  ทศันศลิป์จงึเป็นทีร่วมของทัง้งานวจิารณ์ของไทย ของตะวนัตก ของเอเซยี และ
ภูมภิาคอาเซยีน 

การวิจารณ์ละครอาจจดัไดว้่าเป็นสาขาทีเ่ป็นปัญหา  ผลงานลายลกัษณ์ทีม่อียู่ไม่มาก
นกัเป็นการวจิารณ์ละครสมยัใหม่ตามแบบแผนตะวนัตกเกอืบทัง้สิน้  งานวจิารณ์ละครคลาสสกิ
ของไทยและละครพืน้บา้นแทบหาไม่ไดเ้ลย  สภาวการณ์ทีว่่านี้ดูจะบ่งชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาของ
วงการ อนัรวมไปถงึเรื่องของศลิปินผูแ้สดงและเรื่องของการศกึษาทางดา้นศลิปะการละครดว้ย 
ภาควชิาศลิปะการละครทีไ่ดก้่อตวักนัขึน้มาในสถาบนัอุดมศกึษาของไทยยงัไม่มทีศิทางทีแ่น่ชดั
ว่า จะท าหน้าทีเ่ป็นสถาบนัการแสดงหรอืเป็นสถาบนัทางวชิาการ  และการทีพ่ยายามจะท า
หน้าทีท่ ัง้สองนี้ไปพรอ้มๆ กนั กด็จูะเป็นภาระทีห่นกัหน่วงเกนิกว่าทีจ่ะท าใหไ้ดด้เีท่าทีต่อ้งการ 
การวจิารณ์มไิดเ้ป็นสว่นส าคญัของหลกัสตูร  แมว้่าผูส้รา้งและผูเ้รยีนจะวจิารณ์ผลงานการแสดง 
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(อย่างไม่เป็นทางการ) อยู่ตลอดเวลา  ผลงานการวจิารณ์ทีป่รากฏและเท่าทีไ่ดร้วบรวมมาบรรจุ
ไวใ้นสรรนิพนธจ์งึเป็นงานของผูช้มทีจ่ดัไดว้่าเป็น“ผูร้กัสมคัรเล่น” และผลงานทีด่จูะมคีุณภาพก็
มกัจะมาจากผูท้ีม่พีืน้ฐานในดา้นวรรณคดศีกึษา  (ซึง่กอ็าจจะไม่แตกต่างจากวงการวจิารณ์
ตะวนัตกเท่าใดนกั) สรรนิพนธด์งักล่าวจงึมลีกัษณะทีแ่ตกต่างออกไปจากสาขาอื่นอยู่ไม่น้อย  
คอืเป็นการสรา้งภาพอุดมคตวิ่าการวจิารณ์ทีด่น่ีาจะเป็นอย่างไร  โดยทีผ่ลงานจ านวนไม่น้อย
เป็นงานของต่างชาต ิโดยเฉพาะของนกัวจิารณ์แนวหน้าของตะวนัตก 

ส าหรบัการวิจารณ์สงัคีตศิลป์นัน้  อาจเป็นสาขาทีช่วนใหฉ้งนสนเท่ห ์โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัดนตรไีทย(เดมิ)  ผูว้จิยัคน้พบว่า การทีไ่ดม้โีอกาสพเิคราะหด์นตรไีทยลงไป
จนถงึแก่นถงึรากนัน้  เป็นโอกาสใหไ้ดค้น้พบโครงสรา้งบางประการของดนตรไีทย ทีอ่าจจะช่วย
อธบิายปรากฏการณ์อื่นๆในกรอบของวฒันธรรมไทยไดด้ว้ย เป็นทีส่งัเกตไดว้่า ขอ้สรุปจ านวน
มากทีว่่าดว้ยนัยเชิงทฤษฎีของงานวจิยัน้ี  มรีากฐานมาจากการวเิคราะหด์นตรไีทย ทัง้ๆที่
ผลงานทีเ่ป็นการวจิารณ์ลายลกัษณ์ในสาขาดงักล่าวมอียู่น้อยมาก  อาจกล่าวไดว้่า ผูว้จิยัดา้น
ดนตรไีทยท าหน้าทีเ่ป็นผูรู้ ้ ผูว้จิารณ์และผูว้จิยัดนตรไีทยเสยีเองพรอ้มๆกบัการพยายามศกึษา
งานเขยีนของผูอ้ื่น ซึง่มอียู่น้อยมาก  ส าหรบัการวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิตะวนัตกนัน้  แมว้่าผูอ้่าน
อาจจะมไีม่มากนกั  แต่งานวจิารณ์ของนกัวจิารณ์ไทยกใ็ช่ว่าจะไรคุ้ณค่า  ทัง้นี้ เพราะนกัวจิารณ์
ไม่ลงัเลทีจ่ะยกประเดน็ส าคญัๆทีเ่กนิเลยจากการวจิารณ์การแสดงขึน้มาอภปิราย  บ่อยครัง้ที่
การวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิตะวนัตกไดท้ าหน้าทีเ่ป็นการวจิารณ์สงัคมไทยไปดว้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่  ในเรื่องของบทบาทของศลิปะในสงัคมทีก่ าลงัถูกครอบง าดว้ยวตัถุนิยมและบรโิภคนิยม  
ส าหรบังานวจิารณ์จากต่างประเทศทีค่ดัมาบรรจุไวใ้นสรรนิพนธน์ัน้      ผูว้จิยัใหค้วามสนใจ
เป็นพเิศษกบังานทีน่่าจะเป็นแบบอย่างของงานวจิารณ์ทีด่ไีด ้    

  
 

8. แนวทางในการคดัเลือกบทวิจารณ์ส าหรบัสรรนิพนธ ์
 
เพือ่ใหก้ารคดัสรรงานวจิารณ์น ามาบรรจุไวใ้นสรรนิพนธข์องทัง้ 4 สาขา มทีศิทางทีแ่น่

ชดัพอสมควร  คณะผูว้จิยัจงึไดร้่วมกนัก าหนดแนวทางในการคดัเลอืกบทวจิารณ์ส าหรบั       
สรรนิพนธเ์อาไว ้   แนวทางดงักล่าวมไิดค้ดัลอกจากวศีาสตรห์รอืต าหรบัต าราใด ไม่ว่าไทยหรอื
เทศ หากแต่เป็นผลการสงัเคราะหจ์ากประสบการณ์ของการวจิยัเอง กล่าวคอื เมื่อไดม้กีาร
ก าหนดนิยามของ "การวจิารณ์" และของ "พลงัทางปัญญา" เอาไวใ้นเอกสารโครงการวจิยัแต่
เริม่ตน้แลว้ ผูว้จิยัทัง้ 4 สาขากไ็ดแ้สวงหาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ และในช่วงปีแรกของการวจิยั 
ไดค้ดัสรรงานวจิารณ์ไวส้าขาละ 20 บท ซึง่ผูว้จิยัพจิารณาว่าเขา้ขา่ยของนิยามทีไ่ดก้ าหนดไว ้
จากนัน้จงึน าบทวจิารณ์ถงึ 50 บทมาสงัเคราะห ์ เพือ่หาคุณลกัษณะทีพ่อจะเรยีกไดว้่าเป็น
ลกัษณะของงานวจิารณ์ทีด่ ี แลว้จงึก าหนด "แนวทางในการคดัเลอืกบทวจิารณ์ส าหรบัสรร
นิพนธ"์ ขึน้ร่วมกนั เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการท างานขัน้ต่อไป อาจจ าเป็นทีจ่ะตอ้งชีแ้จงไว ้ณ ทีน่ี้
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ดว้ยว่า สรรนิพนธท์ัง้ 4 สาขามุ่งคดัสรรงานวจิารณ์ ทีพ่อจดัไดว้่าเป็นงานวจิารณ์ทีด่ ี และ
งานวจิยัชิ้นน้ีมไิดมุ่้งทีจ่ะใหภ้าพรวมเชงิประวตัขิองการวจิารณ์ อนัรวมถงึงานวจิารณ์ทีม่ี
คุณภาพและทีไ่รคุ้ณภาพไปพรอ้มๆ กนั ซึง่อาจจะเป็นหวัขอ้ของการศกึษาวจิยัต่างหากจาก
โครงการนี้ 

แนวทางในการคดัสรรดงักล่าวมดีงันี้ 
 

8.1. ศกึษาแนวทางนิยาม "การวจิารณ์และพลงัทางปัญญา" ดงัทีร่ะบุไวใ้นเอกสาร
โครงการวจิยั 

8.1.1. การวิจารณ์ หมายถึง การแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานศิลปะ บรบิทของ
ศลิปกรรม และ/หรอืปัจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเข้าใจในความหมาย
และความส านึกในคุณค่าของตวังาน ตลอดจนศิลปะโดยทัว่ไป  นอกจากนี้  ยงั
อาจรวมถงึการแสดงทศันะทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปะกบัชีวติและ
สงัคมอกีดว้ย 

8.1.2. พลงัทางปัญญา หมายถงึ ความรูแ้ละความคดิทีน่ าไปสู่ความเขา้ใจในเรือ่งของ
การสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนปัจจยัทีเ่อื้อให้การสร้างสรรค์นี้ท าหน้าที ่
จรรโลงสงัคมและมนุษยชาต ิ

8.2. สดัส่วนของผลงานทีแ่สดงในประเทศไทย และผลงานทีแ่สดงในต่างประเทศ (เขยีน
เป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศก็ได้) อาจยดืหยุ่นได้ตามสาขา แต่จะต้องมี
จ านวนของบทวจิารณ์งานศลิปะที่สร้างขึ้นหรอืแสดงในประเทศไทยมากกว่าบท
วจิารณ์งานที่สร้างขึ้นหรอืแสดงในต่างประเทศ ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ
จ าตอ้งแปลเป็นไทย 

8.3. งานทีจ่ดัไดว้่าเป็นงานวจิารณ์ ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในรูปของบทวจิารณ์ทีจ่บในตวั อาจ
เป็นขอ้ความทีต่ดัตอนมาจากงานเขยีนทีเ่กี่ยวกบัศลิปะในรูปแบบต่างๆ  อนัรวมถงึ
บทสมัภาษณ์ที่ได้รบัการถ่ายทอดออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว  กล่าวอกีนัยหนึ่ง 
รปูแบบมไิดม้คีวามส าคญัเท่ากบัเนื้อหาทีจ่ าตอ้งมลีกัษณะเป็นการวจิารณ์ 

8.4. บทวจิารณ์สว่นหน่ึงควรเป็นการวจิารณ์ตวังานหรอืเริม่ตน้ดว้ยการวจิารณ์ตวังาน 
8.5. บทวิจารณ์จ านวนหนึ่งอาจเป็นการวิจารณ์บรบิท (วฒันธรรม สงัคม ประชาคม

ศิลปะ ชีวประวตัิ ภูมหิลงั มิติทางประวตัิศาสตร์ หรอืผลกระทบของศิลปะที่มตี่อ
สงัคม ฯลฯ ) 

8.6. บทวิจารณ์เชิงหลักการ ปรชัญา สุนทรียศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็นสากลพอที่จะ
ถ่ายทอดขา้มชาต ิขา้มภาษา ขา้มยุคสมยัได ้

8.7. ในทางลบ บทความที่ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของงานศิลปะบางชิ้นหรือบาง
ประเภท ตลอดจนบรบิททีก่่อใหเ้กดิความอ่อนดอ้ยนัน้ แต่เขยีนในลกัษณะตเิพื่อก่อ 
และเสนอแนะทางออกทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความปรารถนาดขีองผูเ้ขยีน 

8.8. บทวจิารณ์ทีส่นบัสนุนสง่เสรมิปัญญาดว้ยวฒันธรรมลายลกัษณ์ 
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8.9. บทวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นว่า ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ (ทางสังคม ทาง
เทคโนโลย ีทางการผลติ) มใิช่เป็นตวัท าลายคุณภาพและคุณค่าของงานศลิปะเสมอ
ไป) 

8.10. งานวจิารณ์ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านส านึกในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และบทบาทของ
ศลิปะในการจรรโลงคุณค่าดงักล่าว 

8.11. เช่นเดียวกับสรรนิพนธ์ในโครงการ "กวนีิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ" ผู้วิจยั
จะต้องเขียนบทน าโดยพิสดาร ให้ค าอธิบายเป็นความเรยีง และใส่เชิงอรรถตาม
ความเหมาะสม 

คณะผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าแนวทางดงักล่าวมคีวามยดืหยุ่นพอทีเ่อือ้ต่อการคดัสรรงาน
วจิารณ์มาบรรจุไวใ้นสรรนิพนธท์ัง้ 4 สาขา และผูเ้ชีย่วชาญสว่นใหญ่ทัง้ไทยและต่างประเทศที่
ไดร้บัเชญิใหม้าประเมนิโครงการกเ็หน็พอ้งตอ้งกนัว่า แนวทางดงักล่าวไม่รดัรงึตายตวัจนเกนิไป  
และช่วยใหส้รรนิพนธ์มทีศิทางทีส่นองวตัถุประสงคข์องการวจิยัได้ 

 
 

9.      ผลการวิจยัและสรรนิพนธ ์4 สาขา 
ผูว้จิยัทัง้ 4 สาขาไดเ้สนอรายงานย่อเฉพาะสาขามาดงันี้ :  
 

9.1. สาขาวรรณศิลป์ 
 

9.1.1. ภาพรวมของการวิจารณ์ 
การวิจารณ์วรรณคดีเป็นกิจกรรมทางปัญญาที่ด าเนินควบคู่มากับการ

สร้างสรรค์วรรณคด ี ในระยะแรกเป็นการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ  หรอืวจิารณ์ทางอ้อม
โดยการสร้างใหม่แทนงานชิ้นเดิม  ผู้วิจารณ์มักเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วย  ใน
ขณะเดยีวกนั   การวจิารณ์วรรณคดทีีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรปรากฏขึน้ในเวลาช่วง 100 
ปีทีผ่่านมานี้เอง  มกีารตพีมิพบ์ทวจิารณ์ในหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารต่างๆ  การวจิารณ์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรท าใหบ้ทบาทของผูว้จิารณ์แยกออกมาจากผูส้รา้งสรรค ์  ผูว้จิารณ์
ท าหน้าทีเ่ป็น “สื่อกลาง” ระหว่างนักเขยีนกบัผูอ้่านทีเ่ป็นมหาชน  การศกึษาเป็นปัจจยั
ส าคญัในการส่งเสรมิการวจิารณ์วรรณกรรม   ท าใหก้ารวจิารณ์เริม่ปรบัเปลีย่นจากการ
แสดงความเหน็จากทศันะส่วนตวัไปสู่การแสดงทศันะทีม่หีลกัการและเป็นวชิาการมาก
ขึน้  การวจิารณ์กลายเป็นส่วนส าคญัของการศกึษาวรรณคดแีละเป็นวธิกีารที่ดทีี่สุดใน
การเขา้ถงึวรรณคด ี มกีารน าหลกัการวจิารณ์วรรณคดจีากทฤษฎตีะวนัออกและทฤษฎี
ตะวนัตกเข้ามาเผยแพร่ในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ตัง้แต่ พ.ศ. 2485  การสร้าง
ต าราวรรณคดวีจิารณ์เริม่ต้นขึน้ในช่วงเวลานี้   และเป็นต าราทีท่รงคุณค่าอยู่จนปัจจุบนั 
และยงัเป็นทีอ่า้งองิกนัอย่างแพร่หลาย  เช่น  พระนิพนธเ์กีย่วกบัวรรณคดแีละวรรณคดี
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วจิารณ์ ของ พลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นนราธปิพงศ์ประพนัธ์  (อ่านได้จาก
หนังสอื วิทยาวรรณกรรม  หรอื  ข้อคิดเก่ียวกบัภาษาและวรรณคดี)  วรรณคดี
และวรรณคดีวิจารณ์ ของ ดร. วทิย์  ศิวะศรยิานนท์   การศึกษาวรรณคดีในแง่
วรรณศิลป์ ของ พระยาอนุมานราชธน  เป็นต้น   จากการสอนวชิาวรรณคดวีจิารณ์ใน
ระดับอุดมศึกษาท าให้มีผลงานวิจารณ์ของนิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของ
มหาวทิยาลยั   ในขณะเดยีวกนั  หนังสอืพมิพ์และนิตยสารหลายฉบบัในเวลานัน้มบีท
วจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมตพีมิพจ์ านวนไม่น้อย   จงึเหน็ไดช้ดัเจนว่าการวจิารณ์
สาขาวรรณศลิป์มอีายุยาวนาน  มคีวามต่อเนื่อง  และมปีรมิาณสูง  นักวจิารณ์มจี านวน
มาก  แมว้่าน้อยคนจะมโีอกาสสรา้งผลงานต่อเนื่องยาวนาน  การเตบิโตของการวจิารณ์
ท าให้บทบาทของนักวจิารณ์แยกขาดจากนักเขยีน  และประสบการณ์ในฐานะนักอ่าน
และความคมเขม้ของการน าเสนอทศันะวจิารณ์เป็นคุณสมบตัสิ าคญัของนักวจิารณ์   ใน
บางครัง้  มีการวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์อันเกิดจากการแสดงทศันะที่แตกต่างกนัของนัก
วิจารณ์  ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีของการสร้างวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์  แต่ใน
ขณะเดียวกัน  บางครัง้ก็มีการวิวาทะระหว่างนักเขียนกับนักวิจารณ์เพราะความไม่
เขา้ใจบทบาทของกนัและกนัหรอืเพราะนักเขยีนไม่พงึพอใจท่าทีน ้าเสยีงของผู้วจิารณ์   
การววิาทะนี้ไม่ก่อใหเ้กดิความบาดหมางรุนแรงนกั   แต่น่าจะท าใหเ้กดิการปรบัทศันคติ
ทีม่ตี่อสถานภาพและบทบาทของแต่ละฝ่ายมากยิง่ขึน้ 

ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อการวจิารณ์ในปัจจุบนั  เกดิจากการทีน่ิตยสาร/
วารสารทางวรรณกรรมบางเล่มตอ้งปิดตวัเองตามภาวะเศรษฐกจิ  บางเล่มตอ้งลดพืน้ที่
ส าหรบัการวจิารณ์วรรณกรรม  บางเล่มปรบัเปลีย่นคอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรมไปเป็น
บทความทัว่ไปทางวรรณกรรม  ปรากฏการณ์เหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าสือ่มวลชน
สง่เสรมิการวจิารณ์น้อยลง  เพราะการวจิารณ์มบีทบาทน้อยในแวดวงวรรณกรรม   อนั
สบืเนื่องมาจากปัญหาของการทีว่ฒันธรรมในการเสพวรรณกรรมอ่อนแอลง   เพราะคน
รุ่นใหม่นิยมอ่านแบบผวิเผนิมากกว่าเสพรสวรรณศลิป์อย่างลกึซึง้   วรรณกรรมบาง
ประเภทจงึไม่ไดร้บัการสง่เสรมิจากฝ่ายผูผ้ลติเพราะมผีลรบัทางธุรกจิน้อยเกนิไป   
นอกจากปัจจยัของพืน้ทีใ่นการตพีมิพบ์ทวจิารณ์แลว้   ปัญหาอกีประการหนึ่งของการ
วจิารณ์คอืขาดแคลนบทวจิารณ์ทีลุ่่มลกึและมพีลงั   ปัญหาน้ีอาจเกดิจากการลดพืน้ที่
วจิารณ์หรอืเกดิจากการปรบัเปลีย่นจุดประสงคข์องการน าเสนอเนื้อหาจากบทวจิารณ์
ไปสูบ่ทความทัว่ไป  หรอือาจจะเกดิขึน้จากการทีน่กัวจิารณ์อ่อนดอ้ยประสบการณ์ใน
การอ่าน  ขาดทศันะวจิารณ์  หรอืขาดหลกัการความรูใ้นการวจิารณ์  รวมไปถงึการขาด
แคลนวรรณกรรมทีส่รา้งสรรคอ์นัลุ่มลกึทีท่า้ทายการวจิารณ์  ดงันัน้  แมว้่าสาขา
วรรณศลิป์จะรวบรวมขอ้มลูไดม้ากกว่าสาขาอื่น ๆ   แต่ปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าวมานี้
สง่ผลต่อการคดัเลอืกสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ทีม่พีลงัทางปัญญาตามกรอบแนวคดิของ
โครงการวจิยัฯ อยู่ไม่น้อย    
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9.1.2. สรรนิพนธ์ 
สาขาวรรณศลิป์ไดค้ดัเลอืกสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์วรรณกรรมทีจ่ดัไดว้่ามพีลงั

ทางปัญญารวม 50 บท พรอ้มทัง้เขยีนบทวเิคราะห ์   บทวจิารณ์ทีค่ดัสรรนี้เขยีนขึน้ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2480 - 2544  สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์มคีวามหลากหลายในดา้นรปูแบบ  
แนวคดิ  และวธิกีารน าเสนอ   สรรนิพนธบ์างสว่นท าหน้าทีเ่ป็นตวัเชื่อมประสบการณ์
ทางวรรณกรรมระหว่างผูเ้ขยีนกบัผูอ้่าน   สรรนิพนธบ์างสว่นท าหน้าทีต่คีวามหมาย  
ขยายความคดิของผูเ้ขยีนใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้โดยใช ้ “ศาสตร”์ ต่างๆ  สรรนิพนธบ์างสว่น
ช่วยชีแ้นะทศิทางของการสรา้งสรรคว์รรณกรรม   เตอืนใหผู้เ้ขยีนตระหนกัถงึ
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมทีส่ง่ผลกระทบต่อนกัเขยีน  กล่าวถงึบทบาทของ
ผูอ้่านและหน้าทีข่องผูว้จิารณ์  เป็นตน้  จะเหน็ไดว้่า  สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์เหล่านี้มไิด้
ใหค้ าตอบสุดทา้ยทีม่ตี่องานวรรณกรรม  แต่จะกระตุน้ใหผู้อ้่านเกดิการ  “ครุ่นคดิพนิิจ
นึก”  ต่อไป   สรรนิพนธเ์หล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าบทวจิารณ์ทีม่พีลงัทางปัญญาอาจมี
คุณค่าเสมอตวังานวรรณกรรมหรอืยิง่กว่า  การวจิารณ์จงึเป็นพลงัปัญญาของสงัคม  ที่
สง่ผลต่อผูอ้่าน  ผูเ้ขยีน  และแวดวงวรรณกรรมโดยรวม    การสง่เสรมิวฒันธรรมแห่ง
การวจิารณ์จงึมคีวามส าคญัทีจ่ะท าใหม้กีารพฒันาคุณภาพของศลิปะอนัสง่ผลต่อการ
พฒันาคุณภาพของชวีติและสงัคมดว้ย 

 
9.2. สาขาทศันศิลป์ 

 
9.2.1. ภาพรวมของการวิจารณ์ 

จากการศกึษาสถานะของวงการวจิารณ์ทศันศลิป์ของผูว้จิยั กล่าวไดว้่าตน้ทาง
ของการวจิารณ์ทศันศลิป์เมื่อกว่า 50 ปีมาแลว้เริม่ตน้มาพรอ้มๆกบัการตัง้หลกัของ
ศลิปะในทศิทางทีพ่ฒันามาจนถงึปัจจุบนั  และโดยภาพรวมแลว้ การวจิารณ์ทศันศลิป์ก็
อยู่ในมอืของผูส้รา้งสรรคเ์สยีเป็นสว่นใหญ่ ความจ าเป็นในช่วงเริม่ตน้ของวงการ
ทศันศลิป์ทีต่อ้งเผยแพร่ใหส้าธารณชนเหน็คุณค่าของงานศลิปะท าใหผู้ส้รา้งสรรค์
จ านวนหน่ึงตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นนกัวจิารณ์ไปดว้ย  บทบาทส าคญัของผูส้รา้งสรรคท์ีม่ตี่อ
วงการวจิารณ์จากจุดเริม่ตน้นัน้ยงัฝังรากลกึอยู่แมใ้นปัจจุบนั  ศลิปินและผูช้มจ านวน
หนึ่งอาจคดิและเชื่อมัน่ว่า  ผูส้รา้งสรรค์ คอื ผูรู้ท้างการวจิารณ์  แต่จากการวจิยัจนถงึ
ขณะน้ีกย็งัไม่มสีิง่ยนืยนัใดๆ ทีบ่่งชีช้ดัในเรื่องนี้ได ้  ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาการ
วจิารณ์ไม่ไดเ้ป็นเพยีงกลไกของการเผยแพร่และการอธบิายใหเ้หน็ถงึคุณค่าของศลิปะ
เท่านัน้  แต่ยงัเป็นการแสดงความคดิทางศลิปะผ่านการวจิารณ์ของผูส้รา้งสรรคห์รอืของ
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งสรรคซ์ึง่ท าหน้าทีเ่ป็นนักวจิารณ์ดว้ย เมื่อการวจิารณ์
ไม่ไดก้ระจายอยู่ในมอืของผูรู้ห้ลายฝ่าย อุดมคตทิีว่่าการวจิารณ์ควรจะท าหน้าทีเ่ป็น
กลไกของการพฒันาการสรา้งสรรคใ์นวงการศลิปะจงึกลายเป็นการผลกัดนัทศิทางศลิปะ
ทีข่าดดุลยภาพ         
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การศกึษาทีมุ่่งเน้นไปทางดา้นของการสรา้งสรรคแ์ละมองขา้มความส าคญัของ
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะร่วมสมยักส็ง่ผลระยะยาวต่อการวจิารณ์เช่นเดยีวกนั   จากการ
สมัมนาทีโ่ครงการน้ีจดัขึน้หลายครัง้  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสว่นใหญ่เป็นผูท้ีก่ าลงัศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษา แสดงถงึความตอ้งการทีช่ดัเจนทีจ่ะเรยีนรูท้ ัง้ดา้นทฤษฎ ี และดา้น
ปฏบิตักิารการวจิารณ์  การแสวงหาความรูน้อกสถาบนัการศกึษาเช่นน้ีอาจเป็น
สญัญาณทีบ่่งบอกว่า  การศกึษาทัง้ดา้นปฏบิตักิารสรา้งสรรคแ์ละดา้นวชิาการศลิปะยงั
ไม่มคีวามเขม้แขง็เพยีงพอทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูท้ีก่ าลงัศกึษาในการทีจ่ะสรา้ง
การวจิารณ์ ในเรื่องนี้สรรนิพนธท์ีไ่ดจ้ากการวจิยัในโครงการนี้อาจมสีว่นช่วยเสรมิองค์
ความรูด้า้นการวจิารณ์ไดบ้า้ง 

บทบาทของสือ่ต่อการวจิารณ์กม็อียู่ไม่น้อย  แมส้ือ่มวลชนของไทยในขณะนี้จะ
ไดร้บัการยอมรบัว่ามเีสรภีาพและการแสดงออกทางความคดิไดอ้ย่างกวา้งขวาง  
โดยเฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสือ่มวลชนของประเทศเพือ่นบา้น  แต่เมื่อพจิารณาถงึ
การวจิารณ์ทศันศลิป์ทีม่อียู่เป็นจ านวนมากในสือ่สิง่พมิพต์่างๆ  ผูว้จิยักลบัพบว่ามี
ผลงานการวจิารณ์ทีจ่ดัไดว้่าเป็นพลงัทางปัญญาอยู่ไม่มากนกั  ยิง่ไปกว่านัน้  ในช่วง
เวลาทีเ่ศรษฐกจิถดถอยเช่นนี้  สือ่จ านวนหน่ึงกแ็สดงใหเ้หน็ชดัเจนว่า  ไม่สามารถให้
พืน้ทีต่่อนกัวจิารณ์ "หน้าใหม่" ได ้  หรอืสือ่บางฉบบักล็ดหรอืถงึกบัตดัการวจิารณ์
ทศันศลิป์ออกไป ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวนี้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีบ่่งชีว้่า  ความเขม้ขน้
ของการวจิารณ์ทศันศลิป์มกีระจายอยู่ในแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นสิง่พมิพห์ลากหลายชนิด อาท ิ
สจูบิตัรของนิทรรศการศลิปะ ค าน าของหนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการในวารสารทาง
วชิาการ เป็นตน้ 

 
 
9.2.2. สรรนิพนธ์ 

ในสว่นของสรรนิพนธท์ีค่ดัเลอืกมาจ านวน 50 บท พรอ้มบทวเิคราะหข์องผูว้จิยั
นัน้ แมผู้ว้จิยัจะส ารวจการวจิารณ์จากอดตีมาจนถงึปัจจุบนั  แต่สรรนิพนธฉ์บบัน้ีไม่ใช่
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะร่วมสมยั  หรอืประวตัศิาสตรก์ารวจิารณ์ทศันศลิป์"ฉบบัย่อ"  ทัง้นี้
เพราะเกณฑใ์นการคดัเลอืกมไิดข้ึน้อยู่กบัผลกระทบของงานวจิารณ์นัน้ๆทีม่ตี่อ
ประวตัศิาสตร ์  หากเป็นประเดน็และการยกประเดน็ขึน้อภปิรายในบทวจิารณ์ซึง่แสดง
ใหเ้หน็ถงึพลงัปัญญาทีอ่ยู่ในบทวจิารณ์นัน้  อย่างไรกต็าม  ประเดน็ของการวจิารณ์ใน
สรรนิพนธฉ์บบัน้ีกส็ะทอ้นภาพรวมของวงการทศันศลิป์ไดใ้นหลายทศิทาง  ในดา้นการ
ส ารวจศลิปะดัง้เดมิของไทยกม็บีทวจิารณ์จากมุมมองทางสุนทรยีศาสตร ์  หรอืดว้ย
กลวธิแีละความรูด้า้นสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยา สว่นการวจิารณ์เชงิส ารวจพฒันาการ
จากอดตีสูปั่จจุบนัซึง่ชีใ้หเ้หน็ทัง้จุดเด่นและจุดดอ้ยของวงการทศันศลิป์ไทยนัน้กม็คีวาม
ชดัเจนอยู่ไม่น้อย  โดยเฉพาะอย่างยิง่  เมื่อมกีารเปรยีบเทยีบขอ้เขยีนจากนกัวจิารณ์
ไทยกบันกัวจิารณ์ชาวต่างประเทศทีแ่สดงทศันะในเรื่องเดยีวกนั  ในสว่นของการแสดง
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จติส านึกเชงิสงัคมและการตัง้ประเดน็ถกเถยีงในเรื่องพุทธศลิป์กล็ว้นเป็นประเดน็ทีม่ผีู้
วจิารณ์ไดอ้ย่างน่าสนใจยิง่  ความโดดเด่นของทศิทางศลิปะในบางดา้นกม็ผีูย้กขึน้มา
ศกึษาอย่างละเอยีดถีถ่ว้น  อาท ิ งานศลิปะในแนวเซอรเ์รยีลสิม ์  หรอืศลิปะไทยแนว
ประเพณีทีม่ผีูน้ ามาสรา้งสรรคใ์หม่  ซึง่การศกึษาดงักล่าวมแีงมุ่มของการวจิารณ์ทีจ่ดัได้
ว่าเป็นพลงัปัญญาทีช่ดัเจน   

ในการคดัเลอืกสรรนิพนธผ์ูว้จิยัยงัพบว่า งานศลิปะทีไ่ม่ใช่งานชิ้นเยีย่มกอ็าจ
กระตุน้ใหเ้กดิการวจิารณ์ทีด่ขีึน้มาได ้  ดงัทีป่รากฏว่ามบีทวจิารณ์งานศลิปะของศลิปิน
สมคัรเล่น  หรอืบทวจิารณ์ศลิปะพืน้บา้น  หรอืแมแ้ต่บทวจิารณ์ศลิปะทีว่่าดว้ยของ
ปลอมกต็าม  งานทศันศลิป์ในปัจจุบนัมพีฒันาการไปในดา้นรปูแบบและสือ่วธิกีารแสดง
ออกมาอย่างมาก  ทัง้แนวคดิและวธิกีารใหม่ๆ ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยเีขา้ช่วยการ
สรา้งสรรคล์ว้นเป็นประเดน็ทีค่วรพจิารณาศกึษา ส าหรบับทวจิารณ์ในแนวนี้มนีกั
วจิารณ์ไทยสรา้งผลงานอยู่บา้ง แต่ไม่เด่นชดันกั  ผูว้จิยัจงึคดัเลอืกบทวจิารณ์ซึ่งเป็น
ประสบการณ์จากต่างประเทศเขา้มาเสรมิประเดน็นี้ดว้ย  ในดา้นของปัจจยัและบรบิท
แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อการสรา้งสรรคข์องศลิปินและความกา้วหน้าของวงการศลิปะ  
ประเดน็เหล่านี้กม็รีวมอยู่ในสรรนิพนธด์ว้ยเช่นกนั  นอกจากนี้ยงัมปีระเดน็ปลกีย่อยอกี
จ านวนหนึ่งทีเ่ป็นผลงานของผูท้ีจ่ดัไดว้่าอยู่  "นอกวงการทศันศลิป์" ซึง่แสดงความคดิ
เชงิวจิารณ์อนัมคีุณค่า ส าหรบัสาระส าคญัในงานวจิารณ์ดงักล่าวทัง้หมด ผูว้จิยัไดน้ ามา
เขยีนในบทวเิคราะหร์วมไวด้ว้ย ในบทวิเคราะห์สาขาทศันศิลป์เพือ่ชีใ้หเ้หน็ภาพรวม
และพฒันาการของการวจิารณ์ทศันศลิป์ไทยทีจ่ดัไดว้่าเป็นพลงัปัญญาของสงัคมร่วม
สมยั  

 
 

9.3. สาขาศิลปะการละคร 
 

9.3.1. ภาพรวมของการวิจารณ์ 
ในช่วงเวลา 75 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2469 – 2544) การวจิารณ์ละครเวท(ีแบบ

ลายลกัษณ์)มพีฒันาการมาพรอ้มๆกบัความเปลีย่นแปลงทางการเมอืง สงัคม 
วฒันธรรมและค่านิยม  สงัเกตไดว้่า ในยุคสมยัทีป่ระเทศไทยมกีารปกครองในแบบ
สมบูรณาญาสทิธริาชย ์ หรอื ในยุคต่อมาทีม่ผีูน้ าประเทศเป็นเผดจ็การนัน้ การวจิารณ์
เชงิลายลกัษณ์เป็นเรื่องทีพ่บเหน็ไดน้้อยอย่างยิง่ และถา้พบ กเ็ป็นการวจิารณ์จากผูม้ี
บารม ี เช่น พระเจา้แผ่นดนิ หรอื เจา้นาย ซึง่ลกัษณะทีพ่บนัน้ มกัจะเป็นการวจิารณ์ใน
จดหมายสว่นตวั หรอื อาจเป็นค าวพิากษ์ตามอตัวสิยัโดยครนูาฏศลิป์เป็นตน้ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2469 – 2471 ปรากฏจดหมายข่าวของคณะละครหลายคณะ ซึง่เน้นการ
ประชาสมัพนัธข์่าวละคร ระหว่างปี 2481 – 2487 นัน้ รฐับาลในสมยัจอมพลแปลก พบิูล
สงคราม ซึง่มบีทบาทในการออกพระราชกฤษฎกีาทีใ่ชใ้นการบงัคบับญัชาขา้ราชการใน
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กรมศลิปากรตลอดจนศลิปินดา้นการแสดงทุกประเภท และออกกฎหา้มมใิหม้กีาร
จดัการแสดงบางประเภท โดยเฉพาะละครพืน้บา้น เป็นการสรา้งทศันคตชิาตนิิยมทีย่ดึ
เอาวฒันธรรมแบบองิตะวนัตกเป็นส าคญั บรรยากาศเผดจ็การทางการเมอืงมผีลกระทบ
มากต่อการวจิารณ์ ท าใหก้ารวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ซบเซาอย่างยิง่  กล่าวไดว้่าการ
วจิารณ์เริม่มจุีดเริม่ตน้ทีช่ดัเจนขึน้อกีครัง้เมื่อมพีฒันาการของสือ่สิง่พมิพ ์ นบัตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2502 เหน็ไดจ้ากการตพีมิพภ์าพ ข่าวประชาสมัพนัธแ์ละรายงานวฒันธรรม(เช่น
การแสดงโขน ละคร หรอื นาฏศลิป์)ในสยามรฐัสปัดาหวิจารณ์  

เป็นทีน่่าสงัเกตว่างานวจิารณ์ทีเ่ริม่ปรากฏในยุคแรกๆนัน้เกดิขึน้พรอ้มๆกบัการ
เปลีย่นแปลงของยุคสมยัทางการเมอืงและการก าเนิดละครเวทแีบบสมยัใหม่(ตะวนัตก) 
กล่าวคอื เริม่ปรากฏงานวจิารณ์ละครหลงัปี 2516 เป็นตน้มา โดยเริม่ตน้จากการแสดง
ปฏกิริยิาเชงิอตัวสิยั รายงานเหตุการณ์และแสดงความคดิเหน็บา้งอย่างประปราย  แลว้
ค่อยๆพฒันามาเป็นบทวจิารณ์ละครทีเ่ขยีนโดยผูท้ีม่คีวามรูด้า้นการละคร สิง่ทีน่่าสนใจ
กค็อื ในเวทขีองการเขยีนวจิารณ์ละครตลอดมาทุกยุคสมยันัน้ หลายๆครัง้เป็นการเขยีน
โดยผูเ้ขยีนทีไ่ม่ไดม้พีืน้ฐานความรูด้า้นการละคร แต่สามารถแสดงทศันะต่อการไปชม
ละครไดอ้ย่างเสร ี โดยมากนิยมการเขยีนแบบเล่าเรื่องย่อแลว้วจิารณ์อย่างประปราย ขอ้
เรยีกรอ้งในการสรา้งงานวจิารณ์นัน้มมีากขึน้เมื่อเขา้สู่ยุค 2520 เป็นตน้มา ปรากฏ
บทความทีว่่าดว้ยศาสตรแ์ละศลิป์ของการวจิารณ์เป็นระยะๆ ในขณะทีส่งัคมไทยเริม่มี
ละครเวทใีนมหาวทิยาลยัมากขึน้ และบทวจิารณ์ละครเวทกีเ็ริม่มมีากขึน้ตามล าดบั แต่ก็
สงัเกตไดว้่า การวจิารณ์ละครไทยนัน้กลบัไม่มเีลย หากมกีจ็ะพบในวฒันธรรมมุขปาฐะ
เช่นการสมัมนาเชงิวชิาการ หรอืการสมัภาษณ์ อกีทัง้ยงัไม่มกีารใหค้วามสนใจอย่าง
จรงิจงัต่อการละครทีเ่กดิขึน้ในภูมภิาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบพื้นบา้นหรอื
ละครเวทกีต็าม  

ในขณะทีก่ารวจิารณ์ในสาขาทศันศลิป์มกัจะตกอยู่ในมอืของ “ผูรู้”้ หรอื “ผู้
สรา้งสรรค”์ เฉพาะกลุ่ม แต่การวจิารณ์ละครเวทนีัน้มกัจะตกอยู่ในมอืของนกัเขยีน
คอลมัน์วฒันธรรมและขา่วบนัเทงิซึง่สามารถเขยีนครอบคลุมการแสดงไดก้วา้งและ
หลายประเภท ซึง่นกัเขยีนเหล่านี้สว่นใหญ่แลว้ไม่ไดม้พีืน้ฐานความรูด้า้นการละครมา
เพยีงพอ ไม่ว่าจะเป็นดา้นกระบวนการสรา้งสรรคห์รอืดา้นประวตัศิาสตรก์ต็าม บท
วจิารณ์ทีม่คีุณภาพจงึเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ไดย้าก และมกัจะเกดิจากนกัเขยีนอสิระทีม่ี
ความรูแ้ละมคีวามสามารถทางวรรณศลิป์ ซึง่อาจจะเขยีนบทวจิารณ์เป็นบางช่วงแลว้ก็
เงยีบหายไป และเมื่อประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่ยุคบรโิภคนิยมทีใ่ช ้ “การขาย” เป็น
เครื่องชีว้ดัความส าเรจ็ คอลมัน์วจิารณ์ละครเวทจีงึไดร้บัความนิยมน้อยกว่าคอลมัน์
วจิารณ์ภาพยนตร ์ พืน้ทีใ่นการเขยีนจงึมจี ากดั อกีทัง้ความดอ้ยประสทิธภิาพในการ
ปลูกฝังความรูค้วามเขา้ใจต่อเรื่องสุนทรยีศาสตรต์ัง้แต่เยาวว์ยั ท าใหช้่องว่างระหว่างผู้
สรา้งสรรคง์านละครเวทกีบัประชาชนทัว่ไปจงึห่างขึน้ไปเรื่อยๆ การวจิารณ์ละครเวทจีงึ
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กลายเป็นเรื่องทีห่่างเหนิกระแสการรบัรูข้องประชาชนทัว่ไป และกลายเป็นเรื่องของผูม้ี
ใจรกัเพยีงกลุ่มเลก็ๆ   

แมว้่า จะปรากฏการตพีมิพบ์ทวจิารณ์มากขึน้ในช่วง 2536 – 2544 แต่กลบั
พบว่า บทวจิารณ์ทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีง “แนวทางในการคดัเลอืกบท
วจิารณ์ส าหรบัสรรนิพนธ”์ มอียู่จ านวนค่อนขา้งน้อย เนื่องจากบทวจิารณ์สว่นใหญ่นัน้ 
มกัจะมลีกัษณะของการประชาสมัพนัธห์รอืรายงานประสบการณ์มากกว่าทีจ่ะเป็นงาน
วจิารณ์ทีแ่ทจ้รงิ อกีทัง้งานทีม่ลีกัษณะเชงิวจิารณ์นัน้ มกัจะถูกจ ากดัดว้ยลกัษณะเฉพาะ
ของสือ่สิง่พมิพ ์ ซึง่เป็นหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอื นิตยสารเพือ่ความบนัเทงิ จงึไม่ค่อย
เอือ้ใหเ้กดิงานวจิารณ์ทีเ่ป็นงานเขยีนทีต่รงกบัลกัษณะของสรรนิพนธ ์ ผูว้จิยัจงึ
จ าเป็นตอ้งศกึษาและคน้ควา้บทวจิารณ์จากต่างประเทศเพิม่เตมิ และพบว่ามลีกัษณะ
ของพฒันา การใกลเ้คยีงกนักบัพฒันาการของไทย คอืเริม่ตน้จากการบรรยาย
ประสบการณ์ตามอตัวสิยั ค่อยๆพฒันามาเป็นบทวจิารณ์ทีว่เิคราะหอ์ย่างลกึซึง้ในเรื่อง
การตคีวามและการใชค้วามคดิรวบยอดในการก ากบัการแสดง สงัเกตไดว้่าบทวจิารณ์
ของต่างประเทศทีป่รากฏในวารสารทางศลิปะนัน้ในยุคปลายศตวรรษที ่ 20 นัน้ มี
คุณภาพดถีงึดมีากเป็นสว่นใหญ่ นกัวจิารณ์มคีวามรอบรูห้ลายดา้น งานเขยีนประเภท
หลงันี้ มลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงงานนิพนธท์างปรชัญาและยงัคงไวซ้ึง่การเป็นบทวจิารณ์
ละครอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย จงึไดท้ าการคดัเลอืกบทวจิารณ์ดงักล่าวนี้มาแปลและ
วเิคราะหเ์พือ่บรรจุใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของสรรนิพนธด์ว้ย  

 
 

9.3.2. สรรนิพนธ์ 
สรรนิพนธท์ัง้ 50 บททีไ่ดจ้ดัท าขึน้ สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทไดแ้ก่ 

บทวจิารณ์ละครเวท ี บทสมัภาษณ์ บทปาฐกถา บทความทางปรชัญาความคดิ นัยทีไ่ด้
จากสรรนิพนธน์ัน้ สามารถพบไดใ้นบทวเิคราะหเ์ฉพาะบท แมว้่าการแสวงหาผลงานที่
จะน ามาบรรจุในสรรนิพนธ์นัน้เกดิจากการส ารวจขอ้มลูการวจิารณ์มาตลอด 75 ปี แต่
จุดมุ่งหมายในการท าสรรนิพนธน์ี้กม็ใิช่การรวบรวมประวตัศิาสตร์การวจิารณ์ แต่เป็น
สรรนิพนธท์ีต่อ้งการชีใ้หเ้หน็ถงึ “พลงัทางปัญญา” ของบทวจิารณ์  

โดยสรุปแลว้ผลงานทีไ่ดน้ ามาบรรจุไวใ้นสรรนิพนธส์ะทอ้นว่า การวจิารณ์นัน้
เป็นไปไดใ้นหลายทศิทาง นบัตัง้แต่การใหส้มัภาษณ์ การแสดงปาฐกถา และการเขยีน 
ซึง่แสดงออกจากกรอบความคดิทีแ่ตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นกรอบความคดิในเชงิ
การเมอืง ประวตัศิาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ อกัษรศาสตร ์ และสุนทรยีศาสตร ์ โดยเป็นการ
กลัน่กรองความรูส้กึนึกคดิและประสบการณ์ต่างๆใหอ้อกมาเป็น “ความคดิรวบยอด” 
หรอื “ประเดน็ส าคญั”  จนกระทัง่สามารถเป็นพลงัทางปัญญาต่อผูอ้่าน ผูส้รา้งงาน และ
เป็นปัจจยัส าคญัต่อพฒันาการทางศลิปะ ชวีติและสงัคม  
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9.4. สาขาสงัคีตศิลป์ 
 

9.4.1. ภาพรวมของการวิจารณ์ 
จากการด าเนินการวจิยัมาตัง้แต่แรกเริม่จนถงึปัจจุบนั พอจะเหน็ไดว้่าบทบาท

ของการวจิารณ์เป็นสิง่ทีแ่สดง “พลงัทางปัญญา” ใหก้บัสงัคมไทยในระดบัหนึ่ง และดว้ย
รปูแบบทีต่่างกนั ซึง่แมจ้ะยงัไม่เป็นไปในวงกวา้ง แต่กม็แีนวโน้มทีด่ขีึน้ ทัง้ในเชงิลาย
ลกัษณ์ มุขปาฐะ และผ่านสื่ออเิลค็ทรอนิคส ์ทัง้นี้อาจเป็นดว้ยระบบการศกึษาทางดนตรี
ทีก่วา้งขวางขึน้ ตลอดจนผูท้ีเ่สนอบทวจิารณ์ต่างๆในสือ่ต่างใหค้วามสนใจในการ
พฒันาการวจิารณ์ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีเ่กดิประโยชน์และมพีลงัทางปัญญากบั
สาธารณชนมากขึน้ รวมทัง้บทบาทของการวจิารณ์ยงัครอบคลุมถงึการชีถ้งึปัจจยัต่างๆ 
โดยรอบทีส่ง่ผลต่อการแสดงดนตร ี ส าหรบัการวจิารณ์แบบมุขปาฐะนัน้ ยงัคงเป็นสว่น
หนึ่งของสงัคมไทยที่มอิาจปฏเิสธได ้ และสามารถสง่ผลใหก้บัสงัคมและวงการดนตรไีด้
ไม่น้อยกว่าลายลกัษณ์  สว่นการปรบัรปูแบบของมุขปาฐะใหเ้ป็นลายลกัษณ์คงตอ้งค่อย
เป็นค่อยไป ซึง่ในบางกรณีในสว่นผูป้ฏบิตัอิาจใหค้วามสนใจต่อการวจิารณ์เชงิมุขปาฐะ
มากกว่าลายลกัษณ์ ส าหรบัการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์เท่าทีม่อียู่มไิดมุ่้งวจิารณ์เนื้อหา
ทางดนตรแีต่เพยีงถ่ายเดยีว หากแต่มกีารใหท้ศันะวจิารณ์ในดา้นของบรบิทดว้ย อนั
รวมถงึการบรหิารจดัการทีส่ง่ผลต่อวงการดนตร ี เนื่องจากการแสดงดนตรมีน้ีอยและ
เป็นไปอย่างจ ากดั จงึท าใหไ้ม่สามารถกระตุน้การวจิารณ์ใหม้คีวามตื่นตวัเท่าทีค่วร และ
การวจิารณ์กย็งัไม่สามารถครอบคลุมถงึดนตรทีีห่ลากหลาย ทัง้นี้อาจขึน้อยู่กบัโอกาสใน
การแสดง และความสนใจของผูท้ างานวจิารณ์ทีม่ตี่อดนตรทีีย่งัคงไม่กระจายไปในทุก
รปูแบบของการแสดง 

จากการจดัสมัมนา และการเสวนาเกี่ยวกบัการวจิารณ์ ไดพ้บว่าการวจิารณ์
สงัคตีศลิป์มลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากการวจิารณ์ดว้ยลายลกัษณ์หรอืมุขปาฐะทีใ่ชก้นัอยู่
ทัว่ไป นัน่กค็อื การใช“้ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี ซึง่เป็นอกีมติหินึ่งของการวจิารณ์ทีแ่สดงให้
เหน็ถงึนยัของการวจิารณ์ไดท้ัง้ในดา้นดนตรแีละบรบิท แต่ทัง้นี้การวจิารณ์ลกัษณะ
ดงักล่าวหากจะถ่ายทอดสูส่าธารณชนกจ็ าเป็นตอ้งใหผู้ว้จิารณ์ถ่ายทอดนยัทางดนตรทีี่
วจิารณ์กนัออกมาอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์ ซึง่อาจเป็นขอ้จ ากดัอย่างหนึ่งส าหรบันกั
วจิารณ์ทีไ่ม่มปีระสบการณ์ และพืน้ความรู ้ ความเขา้ใจในลกัษณะการแสดงทีม่นีัยของ
การวจิารณ์ในลกัษณะน้ี (ดูตอนที ่17 ขา้งทา้ยนี้) 

 
9.4.2. สรรนิพนธ์ 

จากสรรนิพนธท์ัง้หมด 50 บท ซึง่รวมทัง้ดนตรไีทยและตะวนัตก เหน็ไดช้ดัเจน
ว่ามคีวามหลากหลาย ทัง้เนื้อหาและวธิกีารน าเสนอ โดยบทสรรนิพนธข์องไทย เมื่อ
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เปรยีบเทยีบกบัตะวนัตกแลว้จะพบว่าบทวจิารณ์ของไทยมกัมุ่งแสดงความเหน็เป็นกรณี
ไป รวมทัง้การใชป้ระสบการณ์ของผูว้จิารณ์เป็นแนวทางหลกั ซึง่ต่างจากบทวจิารณ์
จากต่างประเทศทีแ่สดงทศันะต่างๆไดอ้ย่างกวา้งขวางกว่า และทีส่ าคญัเป็นการศกึษา
ถงึกรณีต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ทัง้นี้เป็นเรื่องของสถานภาพของผูว้จิารณ์ทีม่ี
ความสนใจและภูมหิลงัทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้การแสดงทศันะวจิารณ์แบบไทย อาจ
แสดงออกในรปูของการการเขยีนบนัทกึเหตุการณ์ การเล่าเรื่องและบรรยายเหตุการณ์
ต่างๆ  ซึง่ดเูสมอืนเป็นการรายงาน หรอื ถ่ายทอดประสบการณ์ต่อกนั แต่แฝงนยัของ
การวจิารณ์อยู่ไม่น้อย โดยทีผู่เ้ขยีนมไิดจ้งใจทีจ่ะแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์อย่างชดัเจน 
ทัง้นี้เป็นเพราะแนวคดิและวธิกีารทีจ่ะวจิารณ์ของไทยนัน้ โดยขนบมกัจะยกเอา
เหตุการณ์ต่างๆเป็นอุทาหรณ์ใหผู้อ้่านผูฟั้งไดค้ดิหรอืตคีวามเอง จงึต่างจากการวจิารณ์
ในขนบอื่นทีแ่สดงเจตนาอย่างชดัเจนในการแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์ หรอืเจตนาอย่าง
หนึ่งอย่างใดของผูเ้ขยีนว่ามจุีดประสงคเ์ช่นไร สรุปไดว้่าขนบบางประการในวฒันธรรม
ไทยอาจไม่สรา้งแรงจงูใจในการแสดงความเหน็เชงิวจิารณ์อย่างเปิดเผยและชดัเจน 

 
10.     ข้อสรปุเก่ียวกบัหลกัการวิจารณ์ 
 

ในขัน้เริม่แรกคณะผูว้จิยัมไิดต้้องการทีจ่ะใหข้อ้สรุปในลกัษณะทีเ่ป็นเกณฑห์รอืหลกัการ
ที่เกี่ยวกบัการวจิารณ์ เพราะใคร่ที่จะให้ท่านผู้อ่านได้หาข้อสรุปเองจากผลการวจิยั แต่ในการ
ประชุมประจ าปีและในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารหลายครัง้ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมหลายท่านคดิว่า 
มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องให้ขอ้สรุปในแนวดงักล่าว เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาเรื่องของ
การวจิารณ์ ผูว้จิยัใคร่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว แต่กจ็ าตอ้งชีแ้จงว่า หลกัการวจิารณ์
ทีเ่สนอมา ณ ทีน่ี้ เป็นเพยีงการหลอมรวมประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการวจิยับนฐานของขอ้มูล ทัง้ที่
เป็นลายลักษณ์ มุขปาฐะ และข้อสังเกตต่างๆที่ได้รับมาจากกิจกรรมอันหลากหลายของ
โครงการฯ โดยที่ผูว้จิยัพยายามที่จะสงัเคราะห์เกณฑ์ออกมาอย่างกว้างๆ ซึ่งน่าจะเรยีกว่าเป็น 
ขอ้สงัเกตทีว่่าด้วยการวจิารณ์ทีด่ี มากกว่าที่จะเป็นไปในรูปของกวศีาสตร์เชิงก าหนดทิศทาง 
(normative poetics) ทัง้นี้ จะขอใหข้อ้เสนอแนะในรปูของการอภปิรายมากกว่าจะเป็นขอ้ก าหนด
ทีต่ายตวั 

ในการจ าแนกหลกัการวจิารณ์ดงักล่าว คณะผู้วจิยัจ าเป็นต้องยดึกรอบโครงของนิยาม
มโนทศัน์การวจิารณ์ที่ได้เสนอเอาไว้ในตอนที่ 8.1 ข้างต้นนี้ โดยที่จะให้ข้อเสนอเป็น 4 กลุ่ม 
ดว้ยกนัคอื : หลกัการที่ว่าดว้ยศลิปะและงานศลิปะ หลกัการที่ว่าด้วยบรบิทของศลิปกรรมและ/
หรอืปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัการทีว่่าดว้ยการรบังานศลิปะ และหลกัการทีว่่าดว้ยกจิแห่งการ
วจิารณ์  

 
10.1 ศิลปะและงานศิลปะ 
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นักวิจารณ์จ านวนไม่น้อยมีความนอบน้อมถ่อมตนพอที่จะยอมรับว่า การ

วจิารณ์เป็นกจิทุตยิภูม ิคอื เป็นการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัศลิปะและงานศลิปะ มใิช่
เป็นวาทกรรมเอกเทศ ในแง่นี้การวจิารณ์จงึให้ความส าคญัเป็นพเิศษต่อตวังานศิลปะ 
โดยอาจขยายวงออกไปดว้ยการน าประสบการณ์ของงานศลิปะอนัหลากหลายมาวจิารณ์
เปรยีบเทยีบ หรอือาจใหท้ศันะที่มลีกัษณะทัว่ไปในรูปของขอ้คดิเชงิสุนทรยีศาสตรท์ีว่่า
ด้วยศลิปะโดยองค์รวม เป็นที่แน่ชดัว่า ผู้วจิารณ์จะต้องมคีวามเข้าใจดีพอในเรื่องของ
องคป์ระกอบของศลิปะ เทคนิค และกระบวนการสรา้งสรรค ์จงึจะอยู่ในฐานะทีจ่ะตคีวาม
งานศลิปะไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื หมายความว่า แมผู้ว้จิารณ์จะมไิดเ้ป็นศลิปินสรา้งสรรค ์แต่
กจ็ าจะตอ้งแสวงหาความรูเ้กีย่วกบัการสรา้งสรรค์ 

ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตคีวามนัน้เป็นการทีผู่ว้จิารณ์น าประสบการณ์ทีแ่ฝงอยู่ใน
ตัวงานศิลปะมาทาบกับประสบการณ์ส่วนตนเพื่อหาข้อสรุปบางประการที่เกี่ยวกับ
ความหมายของงาน ซึ่งผูว้จิารณ์ทีด่มีกัจะสามารถอธบิายความไดโ้ดยจบัมโนทศัน์หลกั
จากงานศลิปะตน้แบบมาเป็นตวัชีน้ าการวจิารณ์ 

ขัน้ต่อไป อนัถอืไดว้่าเป็นกจิอนัยากยิง่ของการวจิารณ์ คอื การประเมนิคุณค่า 
ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้การประเมนิตวังาน ผู้สร้างงาน และปัจจยัอื่นๆที่สมัพนัธ์กบัการสร้าง
งาน การประเมนิคุณค่าอาจพจิารณาได้หลายลกัษณะ คอื อาจเป็นคุณค่าเชงิสุนทรยีะ 
คุณค่าเชงิปัญญา คุณค่าเชงิจรยิธรรม หรอืเป็นการประสานสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าต่างๆ   
ในแง่นี้ ผู้วจิารณ์จะพึ่งแต่เพยีงสามญัส านึกส่วนตนมไิด้ แต่จ าเป็นต้องแสวงหาความรู้
จากศาสตร์แขนงต่างๆ มาเป็นตัวหนุน อาทิ สุนทรยีศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ปรชัญา 
และจรยิศาสตร ์

 
10.2 บริบทของศิลปกรรมและ/หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ผู้วจิารณ์ที่มคีวามสามารถคงจะมไิด้มุ่งวิจารณ์แต่เฉพาะตวังานศลิปะโดยมไิด้
น าขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาพจิารณาด้วย ในทางตรงกนัขา้ม ความรู้ที่เกี่ยวกบับรบิท
ในด้านต่างๆ อาทิ บรบิททางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม สงัคม อนัรวมถึงภูมหิลงัของ
ผู้สร้างงาน ย่อมช่วยให้ผู้วจิารณ์มคีวามเข้าใจที่ลกึซึ้งยิง่ขึ้นเกี่ยวกบังานศิลปะที่น ามา
วิจารณ์ ในแง่นี้ วิธีการที่รู้จ ักกันในนามของ "ปฏิฐานนิยม" (positivism) น่าจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อการวิจารณ์ได้ ถ้าผู้วิจารณ์มิได้ผูกติดอยู่กับการแสวงหาข้อมูลและ
ขอ้เท็จจรงิแต่เพยีงเท่านัน้ หากแต่รู้จกัน าข้อมูลดงักล่าวมาอธิบายขยายความให้เกิด
ความเขา้ใจในศลิปกรรมใหด้ยีิง่ขึน้ งานวจิยันี้ไดช้ี้ใหเ้หน็แล้วว่า สภาวะอนัพงึปรารถนา
ยงัมไิดเ้กดิขึน้ในวงการการวจิารณ์ของไทย ทัง้นี้และทัง้นัน้กเ็พราะวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัศิลปะยงัอ่อนแออยู่  และความแขง็แกร่งเชงิปฏฐิานนิยมที่มอียู่ในบางสาขาก็ยงัไม่
พฒันาไปถงึขัน้ที่จะเอื้อให้เกดิการวจิารณ์ได้ สรุปไดว้่า ผูว้จิารณ์ทีด่จีะต้องมคีุณสมบตัิ
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รอบดา้น อนัรวมทัง้ความอ่อนไหวทางอารมณ์ความรูล้กึ และทัง้ความรู้รอบไปพร้อมๆ
กนั  ความหมกมุ่นอยู่กบัวทิยาการทางศลิปะจงึมไิดเ้ป็นอุปสรรคต่อการวจิารณ์เสมอไป 
ผูรู้้ที่เป็นคนช่างคดิย่อมอยู่ในฐานะที่จะพสิูจน์ให้เหน็ได้ว่า ค าเตอืนที่มาจากภูมปัิญญา
ไทยทีว่่า "รูม้ากยากนาน" นัน้ ใชไ้ม่ไดก้บักจิแห่งการวจิารณ์      

 
10.3 การรบัและผู้รบังานศิลปะ 

 
นักวิจารณ์จดัได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้รบังานศิลปะซึ่งพร้อมที่จะแสดงความ

คดิเหน็เพื่อใหว้งการศลิปะมกีลไกในการควบคุมคุณภาพ ผูร้บัทีด่มีกัจะเป็นผูท้ีส่ามารถ
ใช้จินตนาการร่วมไปกบังานต้นแบบ หรอือีกนัยหนึ่ง สามารถอ่านใจผู้สร้างได้  แต่ก็
มไิด้หมายความว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์ของผู้สร้างกบัการตีความของ
ผูร้บัโดยมจีนิตนาการเป็นตวัเชื่อมนัน้ จะเป็นสมการทีต่ายตวัเสมอไป นกัวจิารณ์อาจท า
หน้าที่เกินจากผู้รบังานสามญัธรรมดาในแง่ที่ว่า สามารถท าหน้าที่ได้มากกว่าการคดิ
ตาม เพราะชอบที่จะคดิต่อและคดิแย้งไปพร้อมกนัดว้ย รวมถงึการน าประสบการณ์ใน
การไดส้มัผสักบัศลิปะอนัหลากหลายมาเชื่อมโยงกบัการวจิารณ์ ทัง้นี้และทัง้นัน้ มคีวาม
จ าเป็นที่ผู้วจิารณ์จะต้องมคีวามจดัเจนพอที่จะสื่อความรูส้กึนึกคดิและขอ้คดิเห็นต่างๆ
ไปยงัผูอ้ื่นไดด้ว้ย ผูอ้ื่นในทีน่ี้อาจหมายถงึผูร้บัโดยทัว่ไป หรอืกลุ่มผูว้จิารณ์ดว้ยกนั หรอื
ศลิปินเจา้ของงานและศลิปินสรา้งสรรค์อื่นๆ   ผลกระทบของการวจิารณ์ที่มตี่อศลิปิน
เจ้าของงานและศิลปินอื่นๆน่าจะเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางศิลปะได้มากกว่า
ผลกระทบในลกัษณะอื่นๆ 

มโนทศัน์ที่ว่าด้วย มหาชน (public) อาจแตกต่างกนัอยู่บ้าง ในส่วนที่เกี่ยวกบั
มหาชนผู้รบังานศิลปะ และมหาชนผู้รบังานวิจารณ์ จรงิอยู่ มหาชนทัง้สองกลุ่ม ใน
บางครัง้กอ็าจเป็นกลุ่มเดยีวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของกบัศลิปะร่วมสมยั แต่ใน
กรณีอื่นๆกอ็าจเป็นคนละกลุ่มกไ็ด ้เพราะผูว้จิารณ์ท าหน้าที่แนะน าศลิปกรรมทีม่หาชน
บางกลุ่มอาจจะมไิด้มโีอกาสสมัผสัโดยตรง ในบางครัง้ก็เป็นการวจิารณ์งานศลิปะขา้ม
ยุคและข้ามถิ่นที่ไปพร้อมๆกนั ในแง่นี้ ผู้วจิารณ์จ าเป็นต้องคดิเอาไว้ในใจอยู่เสมอว่า 
ก าลงัจะสื่อความกบัมหาชนกลุ่มใด ผูว้จิารณ์ทีม่ปีระสบการณ์สูงเท่านัน้จงึจะอยู่ในฐานะ
ทีส่ามารถถ่ายทอดความคดิเหน็ของตนไปสูก่ลุ่มของผูร้บัอนัหลากหลายได้ 

ผลการวิจยัชี้ทางไว้อย่างชัดเจนว่า งานวิจารณ์ที่ดีย่อมท าหน้าที่ในการให้
การศึกษาส าหรบัประชาชน (public education) ไปพร้อมกันด้วย จรงิอยู่ ศิลปกรรม
ต้นแบบก็ท าหน้าที่นี้ โดยตรงได้อยู่แล้ว แต่ในบางครัง้ การสื่อความจากศิลปินไปสู่
มหาชนอาจยงัมอีุปสรรคอยู่บ้าง นักวจิารณ์จงึอาสาเขา้มาท าหน้าที่ในการ "ปรบัคลื่น" 
ใหต้รงกนั การวจิารณ์ในฐานะวาทกรรมทุตยิภูมจิงึเป็นการเสรมิงานตน้แบบดว้ยการพูด
เตมิ พูดให้ชดั พูดขยายความ โดยมุ่งปรบัประสบการณ์ของงานศิลปะต้นแบบให้เป็น
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ประสบการณ์ทางปัญญาให้แก่มหาชน กล่าวคอื เป็นการชวนให้คดิต่อหรอืคดิแยง้ อนั
จดัไดว้่าเป็นกระบวนการทีส่รา้งพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมไดด้ว้ย 

ในแง่นี้โจทย์ของงานวจิยัซึ่งมุ่งประสงค์จะให้การวจิารณ์ศลิปะท าหน้าที่ในการ
เสรมิสรา้งพลงัทางปัญญาและวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ให้แก่สงัคมร่วมสมยันัน้ (ดูขอ้ 
2.4) จึงเป็นการเรียกร้องภารกิจอันหลากหลายจากกิจกรรมการวิจารณ์ ซึ่งจ าเป็น
จะต้องมีขอบเขตที่กว้างขวางพอที่จะครอบคลุมทัง้ตัวงานศิลปะ และบริบทของ
ศิลปกรรม อันรวมถึงกระบวนการศึกษา การเผยแพร่ การจัดการและการส่งเสริม
สนับสนุน นอกจากนี้ ยงัเรยีกรอ้งความกล้าทางจรยิธรรมในการที่จะใช้การวจิารณ์เชงิ
ประเมนิคุณค่าในฐานะทีเ่ป็นเสยีงแห่งมโนธรรมใหแ้ก่สงัคมไดด้ว้ย หมายความว่า แมจ้ะ
เริม่ต้นจากการวจิารณ์ตวังานศลิปะ แต่กอ็าจเดนิไปจนสุดทางดว้ยการวจิารณ์ชวีติและ
สงัคมด้วย ศาสตร์และศลิป์แห่งการวจิารณ์จงึเลี่ยงไม่ได้ที่จะมคีวามทะเยอทะยานที่จะ
ปรบัตวัขึน้สูร่ะดบัของวาทกรรมและความคดิเชงิปรชัญา 

 
10.4 กิจแห่งการวิจารณ์ 
 

แม้ว่าการวจิยัครัง้นี้จะยนืยนัว่าพื้นฐานดัง้เดมิของการวจิารณ์แบบไทยคอืการ
แสดงความคดิเหน็ในรูปของมุขปาฐะ แต่สงัคมไทยกไ็ดพ้ฒันามาถงึขัน้ทีเ่รยีกรอ้งตวัเอง
ใหเ้ป็นสงัคมประชาธปิไตย อนักอปรดว้ยเกณฑก์ตกิาสาธารณะทีโ่ปร่งใส การวจิารณ์จงึ
เลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะต้องปรบัตวัใหเ้ป็นกจิสาธารณะ นัน่กห็มายความว่าผูว้จิารณ์ต้องพรอ้มที่
จะเสนอทัศนะวิจารณ์ของตนต่อสาธารณชนและรบัผิดชอบต่อสิ่งที่ตนน าเสนอ ถ้า        
"จารกึวดัโพธิ"์ เป็นต้นแบบของการน าภูมิปัญญาของประชาชนมามอบกลับให้เป็น
สมบตักิลางของประชาชน การวจิารณ์ก็น่าจะเดินไปในแนวทางเดยีวกนั กล่าวอกีนัย
หนึ่ง นักวจิารณ์รบัภูมิปัญญาจากงานศิลปะมากลัน่กรอง น าไปครุ่นคิดพินิจนึก แล้ว
ถ่ายทอดออกมาเป็นวาทกรรมทุติยภูมทิี่มุ่งสบืทอดภูมปัิญญาต้นแบบด้วยกจิอนัเป็น
สาธารณะ หากคดิเช่นนี้แลว้ เรื่องของจรรยาบรรณแห่งการวจิารณ์กย็่อมจะเป็นกตกิาที่
ฝังอยู่ในใจของผูว้จิารณ์ทุกคน แมว้่าจะต้องวจิารณ์ในทางลบ แต่ผูว้จิารณ์ทีด่กี็ย่อมไม่
ลมืหลกัการขัน้ปฐมของการวจิารณ์ที่ว่าจะไม่มุ่งผลกัผู้ถูกวจิารณ์ให้ตกเวทีไป  แต่จะ
วิจารณ์เพื่อให้เขาเหล่านัน้อยู่บนเวทีต่อไปได้อีกนานแสนนานอย่างมีศักดิศ์รีและ
เกียรติภูม ิถ้าหลกัการใหญ่เป็นเช่นนี้ กิจแห่งการวจิารณ์จึงเป็นการแสวงหาทางสาย
กลางระหว่างอตัวสิยักบัภววสิยั นัน่ก็คอื นักวจิารณ์จ าเป็นที่จะต้องปลูกและปลุกความ
อ่อนไหวทางอารมณ์เพื่อทีจ่ะสมัผสักบัความหมายและคุณค่าของศลิปกรรมใหไ้ด ้แต่ใน
ขณะเดยีวกนัก็ย่อมรู้จกัที่จะถอยห่างออกมาเพื่อหาจุดยนืซึ่งมคีวามเป็นกลางพอที่จะ
เอื้อให้ผู้วิจารณ์สามารถใช้เหตุผลอธิบายปฏิกิรยิาทางอารมณ์ของตนออกมาให้ได ้
ความสามารถในการแสดงออก โดยเฉพาะการแสดงออกดว้ยภาษาจงึเป็นคุณสมบตัทิีผู่้
วจิารณ์พงึม ีนักวจิารณ์ทีด่ยี่อมจะรูจ้กัปรบัระดบัของภาษาใหเ้หมาะกบัความทีจ่ะสือ่ ถงึ
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จะชมก็ชมไม่ให้เจ้าตัวเหลิง ถึงจะติก็ติด้วยมธุรสวาจาที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดความ
บาดหมาง ยิง่ไปกว่านัน้ก็ชอบที่จะรู้จกัเสนอทางออกให้แก่ศิลปินโดยที่ไม่ท าให้เกิด
ความรู้สกึว่าเป็นสัง่สอนโดยตรง วธิีการที่กล่าวมานี้อาจขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ของผู้
วจิารณ์เอง 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัทฤษฎีนัน้ ผู้วจิารณ์ที่มคีวามจดัเจนย่อมได้สัง่สมความรู้และ
ความคดิในเชงิทฤษฎมีามากพอแลว้ เมื่อไดส้มัผสักบังานศลิปะ กย็่อมทีจ่ะน าทฤษฎอีนั
เหมาะสมมาช่วยในการตคีวามและ/หรอืการประเมนิคุณค่าไดเ้ป็นอย่างด ีนักวจิารณ์ทีด่ี
ย่อมไม่ตัง้ทฤษฎไีวล้่วงหน้า แลว้จบังานศลิปะ "เขา้ช่อง" ซึง่วธิกีารดงักล่าวในบางครัง้ก็
เป็นการบิดเบือนความหมายและคุณลกัษณะเฉพาะของงานศลิปะ สิง่ที่งานวจิยัชิ้นนี้
พยายามจะเสนอเพิม่เตมิขึ้นมาก็คอื การแสวงหานัยเชงิทฤษฎีจากการที่ได้สมัผสักบั
งานศิลปะต้นแบบ และจากการศึกษางานวิจารณ์อันหลากหลาย ข้อเสนอที่ว่าด้วย       
"ทฤษฎีจากแผ่นดินแม่" จดัได้ว่าเป็นการเสนอแนวทางในการอธิบายงานศิลปะและ
ปรากฏการณ์ในวิถีชีวิตไทยจากการสกัดและหลอมรวมความคิดเชิงทฤษฎีจาก
ประสบการณ์ของไทยทีใ่กลต้วัขึน้มาเอง 

ในลักษณะเดียวกันกับการสร้างทฤษฎี"จากแผ่นดินแม่" มโนทัศน์ที่ว่าด้วย
ศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนัและการวจิารณ์ส่องทางให้แก่กนั (ดตูอนที ่16) กเ็ป็นสิง่ทีย่นืยนั
วถิีชีวติและแนวคดิของไทยได้เช่นกนั สรุปได้ว่านักวจิารณ์ย่อมต้องมคีวามตื่นตวัอยู่
ตลอดเวลาในเรื่องของกระแสความคดิทัง้ทีใ่กลต้วัและทีไ่กลตวั จะเหน็ไดว้่างานวจิยัชิ้น
นี้พยายามทีจ่ะชี้ใหเ้หน็ว่า สงัคมไทยมวีฒันธรรมการวจิารณ์และความคดิเชงิวจิารณ์ที่
เป็นของตนเอง และแนวคดิดงักล่าวก็สามารถสื่อความและเชื่อมโยงกบัแนวคิดของ
ต่างชาตไิด ้(ดูตอนที ่18 ทีว่่าดว้ย "มตินิานาชาต"ิ) เท่ากบัเป็นการยนืยนัว่า ถ้าเป็นตวั
ของตัวเองไปจนสุดทางแล้ว ก็จะปรบัตัวให้เป็นสมาชิกของประชาคมนานาชาติได้
โดยสะดวกดาย 

 
 

11. ส่ือ 
 

จุดหมายปลายทางของงานวจิยัน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการพฒันานัน้
ตอ้งการทีจ่ะเหน็ว่า การวจิารณ์สามารถทีจ่ะเป็นพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยัได ้  ในแงน่ี้
บทบาทสาธารณะของการวจิารณ์จงึเป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนา และการปรบัการวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิ
สาธารณะกย็่อมจะตอ้งพึง่พาวฒันธรรมลายลกัษณ์  และกลไกทีส่ าคญัของวฒันธรรมดงักล่าว  
สว่นหน่ึงกค็อื สือ่สิง่พมิพน์ัน่เอง  โดยทีส่ ือ่ประเภทอื่นอาจจะยงัมบีทบาททีไ่ม่อาจเทยีบไดก้บัสือ่
สิง่พมิพ ์  ผลการวจิยัอาจจะใหภ้าพทีย่งัห่างไกลจากสภาวะอุดมคต ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง
ของวกิฤตเศรษฐกจิในรอบ 4 ปีทีผ่่านมา  สือ่สิง่พมิพจ์ าเป็นตอ้งต่อสูเ้พือ่ความอยู่รอด นิตยสาร
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ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นสือ่ในการวจิารณ์ศลิปะจ าเป็นตอ้งปิดกจิการไปเป็นจ านวนมาก  สว่นทีเ่หลอือยู่
อนัรวมถงึหนงัสอืพมิพร์ายวนัดว้ยนัน้  กจ็ าเป็นตอ้งตดัพืน้ทีท่ีเ่คยใหแ้ก่งานวจิารณ์ศลิปะลงไป  
จรงิอยู่สือ่บางฉบบัทีย่งัด ารงอยู่ไดแ้ละด าเนินกจิการโดยมผีลก าไรนัน้จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัตวัให้
เขา้กบัความตอ้งการของตลาด  โดยทีใ่นบางครัง้กต็อ้งใหน้ ้าหนกักบัข่าวทีน่่าตื่นเตน้ หรอืการ
ต่อสูท้างการเมอืง  รวมทัง้ตอ้งพึง่การโฆษณา  สว่นทีเ่ป็นเรื่องของศลิปวฒันธรรมอาจจะถูกรวบ
ไปไวก้บัสว่นทีเ่ป็นเรื่องของบนัเทงิ ซึง่ใชร้ปูแบบของการรายงานข่าวโดยทีย่งัไม่เป็นการวจิารณ์
เตม็รปู สภาพการณ์ทีว่่านี้มใิช่เกดิขึน้แต่เฉพาะสือ่ของของไทย จากการทีไ่ดส้มัภาษณ์
ศาสตราจารยแ์ละนกัวจิารณ์ชาวองักฤษท่านหนึ่งกไ็ดค้วามว่า ในปัจจุบนัสือ่สิง่พมิพใ์นสหราช
อาณาจกัรลดความส าคญัของการวจิารณ์ศลิปะลงไปมาก  มหีนงัสอืพมิพร์ะดบัชาตอิยู่เพยีงฉบบั
เดยีวทีย่งัรกัษาความเขม้ขน้ในดา้นการวจิารณ์ศลิปะเอาไวไ้ดโ้ดยทีย่งัมกีารว่าจา้งนักวจิารณ์
ประจ า ในขณะทีฉ่บบัอื่นๆพึง่นกัวจิารณ์อสิระ  สภาพการณ์ในอเมรกิาเหนือกม็ไิดแ้ตกต่างไป 
นิตยสาร American Theatre ฉบบัเดอืนกนัยายน 2001 ลงบทความทีบ่่งบอกถงึความถดถอย
โดยใหค้ าพพิากษาว่า “สือ่ยกัษ์ของอเมรกิาไม่ใสใ่จศลิปะ และถงึเวลาแลว้ทีผู่น้ าทางวฒันธรรม
จะตอ้งตอบโตบ้า้ง” ขอ้มลูเหล่านี้ดจูะไม่ใหก้ าลงัใจต่อนกัวจิารณ์ของไทยเรามากนกั 

พฒันาการของวชิานิเทศศาสตรท์ีมุ่่งจะสรา้งบณัฑติรุ่นใหม่เพือ่สนองสือ่ต่างๆนัน้  
อาจจะมไิดส้รา้งคุณูปการเท่าทีค่วรในเรื่องของการสนบัสนุนการวจิารณ์  ทัง้นี้เพราะนกันิเทศ
ศาสตรใ์ชค้วามรอบรูใ้นวงกวา้งมากกว่าทีจ่ะเจาะลกึไปเฉพาะในดา้นของศลิปวฒันธรรม  สือ่
สิง่พมิพท์ีย่งัรกัษาพืน้ทีใ่นเรื่องของศลิปะและวฒันธรรมเอาไวไ้ดด้ว้ยผลงานของบณัฑตินิเทศ
ศาสตรเ์หล่านี้  มกัมุ่งเสนอขา่วศลิปวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะทัว่ไป  และยงัไม่อาจพฒันาขึน้มาเป็น
การวจิารณ์ศลิปะอย่างเตม็รูป  จากการทีไ่ดส้มัผสักบันกัข่าวศลิปะมาพอสมควร  ผูว้จิยัมี
ความเหน็ว่า  เขาเหล่านัน้มคีวามตัง้ใจด ี  แต่ไม่มโีอกาสทีจ่ะไดศ้กึษาเรื่องและแสวงหาความรู้
ในทางลกึ  เพราะตอ้งเขยีนงานลงตพีมิพเ์ป็นจ านวนมาก  จนแทบจะเรยีกไดว้่าเกนิขดี
ความสามารถในระดบับุคคล  งานวจิารณ์ทีจ่ดัไดว้่าทรงคุณค่าสว่นใหญ่จงึเป็นผลงานของ
นกัวชิาการทีไ่ดร้บัเชญิใหเ้ขยีนมาลงเป็นครัง้คราว  ขาดความต่อเนื่อง แมว้่าคุณภาพของงาน
แต่ละชิน้อาจจะจดัไดว้่า อยู่ในเกณฑท์ีน่่าพงึพอใจ  แต่กเ็รยีกไดว้่าเป็น“ขอ้ยกเวน้”มากกว่า
“กฎเกณฑ”์  งานวจิารณ์อนัทรงคุณค่าทีไ่ดน้ ามาบรรจุไวใ้นสรรนิพนธส์ว่นหน่ึงมาจากกลุ่มทีจ่ดั
ไดว้่าเป็นขอ้ยกเวน้เหล่านี้ 

ส าหรบัวทิยุและโทรทศัน์นัน้  การจดัรายการทีเ่ป็นการวจิารณ์กระท าไดย้ากมาก  ครัง้
หนึ่งวทิยุยงัเป็นเวททีีใ่หค้วามหวงัอยู่บา้ง  แต่สภาพการณ์ไดเ้ปลีย่นไปแลว้  เพราะเวลาและ
คลื่นกระจายเสยีงไดก้ลายเป็นสนิคา้ทีม่กีารซือ้ขายกนัดว้ยกลไกของตลาด  และการวจิารณ์ย่อม
มอิาจแขง่ขนัไดใ้นฐานะทีเ่ป็นสนิคา้  แมแ้ต่งานสรา้งสรรคท์างศลิปะเองกถ็ูกเบยีดตกเวทไีปมาก
แลว้  ดงัตวัอย่างของรายการดนตรไีทยของศลิปินแห่งชาตทิ่านหนึ่ง  ซึ่งครัง้หนึ่งเคยไดร้บัการ
บรรจุไวใ้นรายการวทิยุกระจายเสยีงช่วง 6.00-7.00 น. เชา้วนัอาทติย ์ และมาบดันี้กไ็ดส้ญูเสยี
พืน้ทีน่ัน้ไปแลว้  สือ่ของไทยไม่ไดม้เีวลาทีจ่ะเพาะตวัขึน้มาใหเ้ป็นพลงัทางปัญญาของสงัคม  
ดงัเช่นในอารยประเทศบางประเทศ  ซึง่รฐัและองคก์รเอกชนการกุศลยงัรกัษาความเขม้ขน้ทาง
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ศลิปวฒันธรรมเอาไวไ้ด ้  สือ่ไทยเตบิโตเรว็ขึน้มาพรอ้มกบับรโิภคนิยมและพาณิชยนิยม จงึมิ
อาจท าหน้าทีเ่ป็นเครื่องมอืใหแ้ก่ศลิปวฒันธรรมไดเ้ท่าทีค่วร 

ส าหรบัสือ่อเิลกทรอนิกส ์ เช่นระบบอนิเตอรเ์นทนัน้กเ็ปิดโอกาสใหไ้ดม้กีารแสดงทศันะ
วจิารณ์กนัอย่างเขม้ขน้ แต่เท่าทีไ่ดม้กีารส ารวจมา ยงัไม่อาจกล่าวไดว้่าระบบดงักล่าวมกีลไกใน
การควบคุมคุณภาพ และในการรกัษาจรรยาบรรณและวฒันธรรมอนัด ี อกีทัง้ยงัมอิาจถอืไดว้่า 
ขอ้วจิารณ์ทีแ่สดงตอบโตก้นันัน้ มลีกัษณะเป็นสาธารณะ ซึง่ผูว้จิารณ์จะตอ้งแสดงความ
รบัผดิชอบ จงึอาจกล่าวไดว้่า สือ่ดงักล่าวยงัตอ้งการเวลาทีจ่ะพสิจูน์ตวัเอง  

สงัคมไทยอาจเป็นสงัคมทีอ่ยู่ไดด้ว้ย "ขอ้ยกเวน้" มากกว่า "กฎเกณฑ"์  ไม่ว่าตลาดจะมี
ลกัษณะเช่นใดกย็งัมกีลุ่มคนจ านวนหน่ึง  ทีย่งัใหค้วามส าคญัต่อความอยู่รอดของ
ศลิปวฒันธรรม คณะผูว้จิยัไดร้บัความเอือ้เฟ้ือจากนิตยสารและหนงัสอืพมิพร์ายวนับางฉบบั ซึง่
ใหพ้ืน้ทีใ่นการตพีมิพบ์ทวจิารณ์ของผูว้จิยัโดยต่อเนื่องตลอดมา  โดยเฉพาะหนงัสอืพมิพร์ายวนั
ฉบบัหนึ่งพรอ้มทีจ่ะรบัพมิพง์านวจิารณ์ขนาดยาวจากผูว้จิยั เมื่อไดพ้จิารณาแลว้ว่ามสีาระทีห่นกั
แน่นพอ นอกจากนัน้  ในระยะหลงันี้มผีูส้รา้ง “หนงัสอืท ามอื” ออกมาเผยแพร่โดยตรง  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรูปของหนงัสอืกวนีิพนธ ์ เรื่องสัน้ และบทวจิารณ์  ถงึผูอ้่านจะมจี านวน
น้อย แต่การผกูใจเขา้หากนัดจูะเป็นลกัษณะของ “วฒันธรรมบางระจนัแห่งวรรณศลิป์” ทีว่่านี้  
นิตยสารขนาดเลก็จดัท าโดยนิสตินกัศกึษาและนกัเขยีนกึ่งสมคัรเล่นเกดิขึน้หลายฉบบั  โดยใช้
ตน้ทุนทีจ่ ากดัและอยู่ไดด้ว้ยสมาชกิ  ซึง่อาจเริม่ตน้ดว้ยจ านวน 300-500 เล่ม แต่กข็ยายวง
ออกไปทลีะเลก็ทลีะน้อย  นิตยสารขนาดเลก็เหล่านี้ใหพ้ืน้ทีแ่ก่งานวจิารณ์อย่างเตม็ที ่  และผูท้ี่
เขยีนงานวจิารณ์กด็จูะเขา้มาในวงการดว้ยหลกัเกณฑท์ีว่่า “เพราะรกัจงึสมคัรเขา้มาเล่น” ไม่มี
ค่าเขยีน ไม่มทีุนทีเ่ป็นเงนิตรา มแีต่ความมุ่งมัน่ทีจ่ะแสดงออกซึง่วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์  จะ
เรยีกว่าการวจิารณ์ในลกัษณะดงักล่าว เป็นสมบตัสิาธารณะไดห้รอืไม่ กอ็าจจะยงัเป็นประเดน็ที่
ตอ้งถกเถยีงกนัอยู่  ส าหรบัสงัคมไทยในปัจจุบนั ค าว่า“มหาชน”หรอื“สาธารณะ”(public) อาจจะ
มไิดข้ึน้อยู่กบัจ านวนมากหรอืน้อย  แต่อาจจะเป็นเรื่องของผูท้ีม่จีติปฏพิทัธต์่อศลิปะมากกว่า 

 
 

12.     อดุมศึกษา 
 

ผูรู้ท้ีค่ณะผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ทัง้ทีเ่ป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า  
การวจิารณ์จะด าเนินรุดหน้าไปไดก้ด็ว้ยการทีน่กัวจิารณ์เป็นผูท้ีม่คีวามรูใ้นสาขาของตน และ
องคค์วามรูท้ีจ่ะมาหนุนการวจิารณ์กน่็าทีจ่ะเป็นกจิของการศกึษาและวจิยัในระดบัอุดมศกึษา  
แต่ผูท้ีไ่ดม้าร่วมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและสมัมนายนืยนัว่า 
สถาบนัอุดมศกึษามใิช่แหล่งเพาะนกัวจิารณ์ และแมแ้ต่เครื่องมอืเบือ้งตน้ เช่น หนงัสอืและต ารา
ทีว่่าดว้ยการวจิารณ์ ตลอดจนการเรยีนการสอนการวจิารณ์กย็งัขาดตกบกพร่องอยู่มากภายใน
กรอบของการศกึษาทีเ่ป็นทางการ  ขอ้สงัเกตทีก่ล่าวมานี้อาจจะไม่เป็นกลางนกั เพราะใน
การศกึษาบางสาขา เช่น ทศันศลิป์และศลิปะการละครนัน้มกีารวจิารณ์เชงิปฏบิตัเิป็นสว่นหน่ึง
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ของการเรยีนการสอนอยู่แลว้ในรปูของผูส้อนวจิารณ์งานของผูเ้รยีนหรอืผูเ้รยีนวจิารณ์งานซึง่กนั
และกนั  ถงึกระนัน้กต็ามเรากค็งจะตอ้งยอมรบัว่า การวจิารณ์เชงิปฏบิตัใินรปูแบบดงักล่าวยงั
มไิดก้่อตวัขึน้มาเป็นองคค์วามรูท้ีม่หีลกัการและทฤษฎรีองรบัซึง่จะถ่ายทอดกนัต่อไปไดใ้นฐานะ
ทีเ่ป็นกระบวนวชิา (discipline) ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัของการไม่เอือ้ต่อกนัระหว่างการสรา้งสรรค์
ภาคปฏบิตักิบัการเรยีนการสอนทีเ่ป็นวชิาการกค็อื การที่ทศันศิลป์มไิดร้บัแรงหนุนจาก
การศกึษาประวติัศาสตรศิ์ลป์ในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัศลิปะร่วม
สมยั ศาสตราจารยท์างประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของไทยท่านหนึ่งไดก้ล่าวไวว้่าเป็นเชงิหลกัการว่า 
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ตอ้งการสรา้งองคค์วามรูท้ีม่ ัน่คงและเชื่อถอืได ้  จงึจ าเป็นจะตอ้งใหค้วาม
สนใจต่อขอ้มลูในรูปของศลิปะและโบราณวตัถุจากอดตีซึง่มลีกัษณะคงทีต่ายตวั  ไม่ผนัแปรไป
ตามเงือ่นไขของประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอกีต่อไป  ในแงน่ี้พลวตัของศลิปะร่วมสมยัจงึอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการทีมุ่่งจะแสวงหาความแม่นตรงใหไ้ด ้ประเดน็ทีช่วน
ใหค้ดิต่อไปกค็อืว่า แมแ้ต่ในการศกึษางานจากอดตี นกัวชิาการดา้นประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของไทย
สว่นใหญ่กย็งัเน้นการแสวงหาและการวเิคราะหข์อ้มลูและขอ้เทจ็จรงิ โดยไม่ใหท้ศันะวจิารณ์ 
กล่าวอกีนยัหน่ึง การผกูตดิอยู่กบัวธิกีารของปฏฐิานนิยม (positivism) ท าใหว้ชิาประวตัศิาสตร์
ศลิป์ในฐานะวชิาการอุดมศกึษาของไทยไม่เอือ้ต่อการสรา้งงานวจิารณ์  และผลกระทบทีเ่ราเหน็
อยู่กค็อื ศลิปินผูส้รา้งสรรคต์้องท าหน้าทีเ่ป็นผูว้จิารณ์ดว้ยตนเอง 

ปัญหาของศิลปะการละคร อาจแตกต่างกนัไป เพราะอุดมศกึษาไทยยงัมไิดส้รา้ง
วทิยาการดา้นนี้ขึน้มารองรบัการศกึษาดา้นปฏบิตั ิ  นัน่กค็อื ไม่มวีทิยาการของตนเองทีเ่ทยีบได้
กบัประวตัศิาสตรศ์ลิป์  ศาสตราจารยด์า้นศลิปะการละครไทย (นาฏศลิป์) กล่าวไวใ้นการสมัมนา 
ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมื่อเดอืนกนัยายน 2544 ว่า ความพยายามทีจ่ะสรา้งองค์
ความรูใ้นดา้นของนาฏศลิป์ไทยยงัไม่ประสบความส าเรจ็ เพราะการถ่ายทอดความรูย้งัอยู่ใน
ลกัษณะของการถ่ายวชิาตวัต่อตวัในระบบมนุษยส์มัผสัมนุษย ์ โดยไม่มกีารสรา้งองคค์วามรูท้ี่
ชดัเจนขึน้มา หรอืมกีารบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร คอืต่างครกูต็่างวธิ ี  สิง่ทีแ่สวงหาไดใ้น
ขณะน้ีกย็งัเป็นไปในรูปขอ้มูลดบิทีไ่ดร้วบรวมเอาไวโ้ดยทีย่งัไม่สามารถสรา้งขึน้มาเป็นองค์
ความรูท้ีม่รีะบบได ้ ส าหรบัภาควชิาการละครทีก่่อตวัขึน้มาในสถาบนัอุดมศกึษาของไทยในรอบ 
30 ปีทีผ่่านมากม็กัจะเน้นเนื้อหาของละครตะวนัตก และกย็งัไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่า ตอ้งการจะเป็น
โรงเรยีนการแสดงหรอืเป็นสถาบนัทางวชิาการ  การทีป่ระสบความส าเรจ็ในการสรา้งนกัแสดง
เพือ่ป้อนวงการบนัเทงิสมยัใหม่ยงัเป็นการเดนิตามกลไกของตลาดอยู่มาก  การสรา้งองคค์วามรู้
ในลกัษณะทีเ่ป็นวชิาการจงึยงัไม่เกดิขึน้ โดยเฉพาะการวจิยัเกีย่วกบัละครไทยสมยัใหม่เองกถ็ูก
ละเลย เมื่อปราศจากองคค์วามรู ้  การวจิารณ์จงึไม่สามารถทีจ่ะก่อตวัขึน้มาใหเ้ป็นพลงัที่
แขง็แกร่งได ้

สงัคีตศิลป์ของไทยเป็นศลิปะทีไ่ดส้รา้งผลงานอนัโดดเด่นไวม้าก  และดงัทีผู่ว้จิยัจะได้
ชีใ้หเ้หน็ในตอนที ่ 17 “นัยเชงิทฤษฎ”ี การสามารถเขา้ใจดนตรไีทยกค็อืการสามารถจบัแก่นของ
วฒันธรรมไทยไดน้ัน่เอง  ไม่ว่าสงัคมสว่นใหญ่จะเปลีย่นแปลงไปในทางใด โลกของดนตรไีทย
(เดมิ)กย็งัผกูอยู่กบัชุมชน โดยทีม่ไิดม้แีบ่งเสน้พรมแดนทีแ่น่ชดัระหว่างศลิปินกบัผูร้บั ในยุคที่
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มหาชนสว่นใหญ่เบนความสนใจไปสูด่นตรปีระเภทป๊อปและรอ็คตามแบบแผนตะวนัตก  ดนตรี
ไทยจงึกลายเป็นสมบตัขิองผูรู้จ้ านวนน้อยซึง่สว่นใหญ่กเ็ป็นผูเ้ล่นเสยีเอง  ไม่ว่าจะเป็นนกัดนตรี
อาชพีหรอืนกัดนตรสีมคัรเล่น  การวจิารณ์ดนตรไีทย(เดมิ)เป็นสิง่ทีไ่ม่นิยมกนั เพราะเชื่อกนัว่า
ถา้ไม่รูจ้รงิกไ็ม่ควรวจิารณ์ และผูท้ีรู่จ้รงิกจ็ะวจิารณ์กนัในวงใน  ในกรอบของขนบมุขปาฐะทีไ่ม่มี
การบนัทกึเอาไว ้ หรอืไม่กจ็ะหนักลบัไปใชว้ธิกีารดัง้เดมิของการวจิารณ์ทีไ่ม่สือ่ดว้ยภาษา (non-
verbal criticism) โดยใชด้นตรวีจิารณ์ดนตรดีว้ยกนัเอง (ดตูอนที ่ 17) ดนตรวีทิยาและประวตัิ
ดนตรไีทยยงัมไิดก้่อตวัขึน้มาอย่างเป็นระบบ  จากการทีไ่ดส้มัภาษณ์ผูรู้ช้าวตะวนัตกทีศ่กึษา
และดื่มด ่ากบัดนตรไีทย ผูว้จิยัไดร้บัการยนืยนัว่า วงการดนตรขีองไทยจ าเป็นจะตอ้งสรา้งฐาน
วชิาการดงักล่าวขึน้มาใหไ้ด ้  หาไม่แลว้ดนตรไีทยกจ็ะถดถอยยิง่ไปกว่านี้  นอกจากนี้ การที่
วงการไม่ยอมรบัการวจิารณ์หรอืไม่สนบัสนุนใหเ้กดิการวจิารณ์ กเ็ท่ากบัไม่สนบัสนุนใหด้นตรี
ไทยเป็นสมบตัขิองสงัคมร่วมสมยัทีจ่ะตอ้งอยู่ยงคงกระพนัต่อไปใหไ้ดใ้นโลกแห่งความ
เปลีย่นแปลงอนัรวดเรว็ 

ส าหรบัดนตรคีลาสสกิตะวนัตกนัน้มปีระเดน็ทีช่วนใหพ้ศิวงอยู่ไม่น้อย  ทีส่งัเกตไดก้ค็อื 
การวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิตะวนัตกดจูะคกึคกักว่าการวจิารณ์ดนตรไีทยเดมิมาก  อาจเป็นเพราะ
ขนบตะวนัตกเปิดทางใหแ้ก่การวจิารณ์อยู่แลว้  ซึง่ถอืไดว้่าเป็นเพือ่นคู่ทางกบัการสรา้งสรรค์
และการแสดง  ยิง่ไปกว่านัน้ วงการธุรกจิดา้นดนตรคีลาสสกิมคีวามจดัเจนพอทีจ่ะใชผ้ลงานดา้น
ดนตรวีทิยาและการวจิารณ์ใหเ้ป็นประโยชน์  ดงัจะสงัเกตไดจ้ากเอกสารทีแ่นบมากบัแผ่นซดีี
และวเิดโอ ซึง่จดัไดว้่าเป็นผลงานทีท่รงคุณภาพ ใหท้ัง้ความรูแ้ละกระตุน้ทศันะวจิารณ์ ส าหรบั
วงการดนตรคีลาสสกิของไทยนัน้  ยงัขาดผูรู้ท้ีม่คีวามมัน่ใจสงูพอทีจ่ะสรา้งวทิยาการดา้นน้ีใหม้ี
ลกัษณะเป็นตวัของตวัเองขึน้มา  ทัง้ๆทีม่ผีูไ้ดร้บัการศกึษาทัง้ในดา้นทฤษฎดีนตรหีรอืดนตรี
วทิยาหรอืดนตรศีกึษาตะวนัตกมาในระดบัดุษฎบีณัฑติกนักไ็ม่น้อย  นกัวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิ
สว่นใหญ่เป็นผูร้กัสมคัรเล่นทีม่ไิดร้บัการศกึษาทางดนตรมีาโดยตรง จงึเขยีนงานวจิารณ์ที่
เป็นไปในรปูของสงัคตีนิยม เพือ่ชีใ้หเ้หน็ถงึคุณค่าของงานศลิปะทีย่ิง่ใหญ่ของโลกตะวนัตกที่
น่าจะยงัประโยชน์ทางใจใหแ้ก่มหาชนของไทยไดด้ว้ย  งานวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้จงึดูจะปราศจากการ
โยงใยใดๆกบัอุดมศกึษา 

สภาพการณ์ของวรรณคดีวิจารณ์เป็นสิง่ทีอ่ธบิายไดย้าก  แมว้่าวรรณคดศีกึษาใน
สถาบนัอุดมศกึษาของไทยจะก่อตัง้มานานเกอืบจะเท่าๆกบัระบบอุดมศกึษาของไทย แต่เราคงมิ
อาจกล่าวไดอ้ย่างเตม็ปากว่า อุดมศกึษาคอืพลงัทีก่ระตุน้ใหเ้กดิวรรณคดวีจิารณ์ทีม่คีุณภาพ   
วรรณคดวีจิารณ์สมยัใหม่เป็นกจิของ “บุคคลทีส่าม” คอืเป็นตวักลางระหว่างผูส้รา้งกบัผูร้บั มไิด้
เชื่อมโยงกบัโลกของผูส้รา้งโดยตรง  ในแงน่ี้ วรรณคดวีจิารณ์ของไทยจงึไม่ไดเ้ดมิตามขนบของ
วฒันธรรมทีผ่กูอยู่กบัชุมชน  ดงัเช่นศลิปะแขนงอื่น  เนื่องจากผูว้จิารณ์เป็นคนๆละกลุ่มกบัผู้
สรา้งสรรค ์ นกัวจิารณ์และนกัวชิาการดา้นวรรณศลิป์ของไทยจ านวนมากจงึมไิดใ้สใ่จทีจ่ะสรา้ง
ระบบความคดิ มโนทศัน์และทฤษฎจีากประสบการณ์ของไทยเอง  และเช่นเดยีวกบัวทิยาการ
ดา้นอุดมศกึษาอื่นๆ มกันิยมทีจ่ะหยบิยมืหลกัการและทฤษฎจีากตะวนัตกมาใช ้  ซึง่กอ็าจจะ
อธบิายการสรา้งสรรคท์างวรรณศลิป์ของไทยไม่ไดอ้ย่างตรงเป้าเสมอไป  คงจะกล่าวไม่ไดว้่า 
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รากฐานทางสถาบนัแขง็แกร่งพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิส านึกแห่งการวจิารณ์ขึน้มาไดใ้นกรอบของ
อุดมศกึษาไทย 

อาจกล่าวไดว้่า ความอ่อนแอเชงิวชิาการในทัง้ 4 สาขาทีก่ล่าวมานัน้  สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ปัญหาของมนุษยศาสตรข์องไทยโดยทัว่ไป ซึง่จดัไดว้่าเป็นกลุ่มวชิาทีย่งัมไิดใ้ชค้วามแขง็แกร่ง
ของวฒันธรรมไทยใหเ้ป็นประโยชน์อย่างเตม็ที ่ แมว้่าผลงานในระดบับุคคลทีโ่ดดเด่นจะมอียู่  
แต่กไ็ม่สามารถทีจ่ะสรา้งความแขง็แกร่งในระดบัสถาบนัใหแ้ก่อุดมศกึษาไทยได ้ ทัง้ในดา้น
เนื้อหาและในดา้นวธิกีาร  วทิยาการดา้นมนุษยศาสตรข์องไทยสว่นใหญ่ยงัองิแบบแผนตะวนัตก
อยู่มาก  ในบางวชิายงัไม่สามารถพฒันาจากระดบัของการลอกเลยีน(imitative)  ไปใหถ้งึระดบั
ของการหยบิยมืมาสรา้งใหม่ (eclectic) เสยีดว้ยซ ้า  การมุ่งเน้นการศกึษาสิง่ทีใ่กลต้วัโดย
พยายามแสวงหาหลกัการและทฤษฎจีาก“แผ่นดนิแม่”กจ็ าเป็นตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั  
เพราะหาไมแ่ลว้กจ็ะเป็นการปิดประตูไม่รบัภูมปัิญญาของผูอ้ื่น  และกอ็าจจะพลดัหลงไปสูร่ะบบ
ชาตินิยมทางวิชาการกไ็ด ้      

นอกจากนี้ การขาดการวจิยัในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการวจิารณ์ในสาขาต่างๆ กเ็ป็นเหตุผล
หนึ่งทีอ่าจท าใหง้านดา้นวชิาการทีเ่กีย่วกบัศลิปะยงัอยู่ในสภาพทีไ่ม่แขง็แกร่ง ในบางสาขา เช่น
ศลิปะการละคร (สมยัใหม่) ไม่มกีารเปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษา ส าหรบัในสาขาอื่นๆ ทีม่กีาร
เรยีนการสอนระดบับณัฑติกย็งัขาดการสนบัสนุนการศกึษาวจิยัดา้นการวจิารณ์ แมว้่าโครงการฯ 
จะประกาศใหทุ้นสนบัสนุนวทิยานิพนธท์ีเ่กี่ยวกบัการวจิารณ์ต่อเนื่องกนัเป็นเวลาร่วม 2 ปี แต่ก็
มผีูข้อทุนน้อยมาก และมผีูไ้ดร้บัทุนเพยีงคนเดยีว สรุปไดว้่าการทีโ่ครงการฯประสงคจ์ะใหค้วาม
ร่วมมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาดว้ยการสนบัสนุนการศกึษาวจิยัระดบับณัฑติศกึษานัน้ เป็นเพยีง
ความคาดหวงัเชงิอุดมคต ิ

   
 

13. การประชุมประจ าปีและการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
 

วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในสาขาทัง้ 4 กค็อื การใหโ้อกาส
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดฝึ้กการเขยีนงานวจิารณ์โดยไดส้มัผสักบัตวังานศลิปะ  และในการประชุม
ประจ าปีในครัง้ที ่ 1 และครัง้ที ่ 2 กไ็ดม้กีารใหโ้อกาสผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้มัผสักบังานศลิปะ
เช่นกนั เพือ่เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิทศันะวจิารณ์ การประชุมประจ าปีซึง่เป็นการรวมสาขาทัง้ 4 
เขา้ไวด้ว้ยกนันัน้ จงึเป็นเวททีีจ่ะใหศ้ลิปะทัง้ 4 แขนงและการวจิารณ์ศลิปะทัง้ 4 แขนงไดม้ี
ปฏสิมัพนัธต์่อกนัในรูปของ“ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั”และ“การวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั” ส าหรบั
งานศลิปะทีน่ ามาเป็นเน้ือหาของการวจิารณ์ทัง้ในการสมัมนาแยกสาขาและในการประชุม
ประจ าปีรวมสาขานัน้ ไดม้กีารเชญิใหศ้ลิปินสรา้งงานขึน้มาใหม่ และตวัศลิปินเองกม็โีอกาสได้
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาดว้ย  เท่ากบัเป็นการสรา้งชุมชนศิลปะขึน้มาเป็น
การเฉพาะกจิ  ศลิปินรบัเชญิใชค้วามสามารถอย่างเตม็ทีใ่นการสรา้งงานใหม่  โดยมไิดใ้สใ่จกบั
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ค่าสมนาคุณทีอ่ยู่ในระดบัต ่ามาก ศลิปินรุ่นเยาวห์ลายคนไดม้โีอกาสน าผลงานออกแสดงและ
ไดร้บัประโยชน์จากการวจิารณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและสมัมนา  จรงิอยู่ความมชีวีติชวีาของ
กจิกรรมดงักล่าวอาจจะมไิดส้ง่ผลไปสูก่ารสรา้งวฒันธรรมลายลกัษณ์ดว้ยการเขยีนงานวจิารณ์
เท่าใดนกั  ทัง้นี้เพราะผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมากยงัขาดทกัษะในการเขยีนงานวจิารณ์ หรอืยงั
สนใจทีจ่ะแสดงทศันะวจิารณ์ดว้ยการสนทนาและอภปิรายมากกว่า (อนัทีจ่รงิ  ปรากฏการณ์
ดงักล่าวคงมใิช่เป็นเรื่องเฉพาะของไทย  เพราะผูช้่วยหวัหน้าโครงการไดม้โีอกาสไป
สงัเกตการณ์การจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารดา้นดนตรวีจิารณ์ทีเ่มอืงเดรสเดน [Dresden]  
ประเทศเยอรมนี เมื่อเดอืนเมษายน 2544  ซึง่ในครัง้นัน้มผีูส้มคัรทีส่ง่การบา้นงานเขยีนเพยีง 2 
คนเท่านัน้) ส าหรบัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารของโครงการทีไ่ดจ้ดัมาแลว้นัน้  มผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนา
สว่นหน่ึงทีเ่ป็นนกัศกึษาทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท  ปรากฏว่านิสตินกัศกึษานัน้แมจ้ะ
มปีระสบการณ์อนัจ ากดั  แต่กด็จูะแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ได้อย่างไม่ขดัเขนิในรปูของการ
สนทนาและอภปิราย  โครงการไดพ้ยายามใหแ้รงกระตุน้ดว้ยการให้รางวลังานวจิารณ์ในการจดั
สมัมนาเชงิปฎบิตักิารดงักล่าว และผูไ้ดร้บัรางวลักเ็ป็นนิสตินกัศกึษาเกอืบทัง้หมด  นกัศกึษา
สนใจทีจ่ะมาร่วมกจิกรรมเหล่านี้ดว้ยเหตุผลทีว่่า  บรรยากาศเช่นนี้แตกต่างไปจากบรรยากาศใน
หอ้งเรยีนมากนกั 

นอกจากนี้  ยงัไดม้กีารจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ  
หรอืจดัปาฐกถาพเิศษโดยผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศเป็นครัง้คราว  กจิกรรมทีก่ล่าวมานี้เป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อการวจิยั เพราะในบางครัง้ประสบการณ์จากต่างประเทศกช็่วยยนืยนั
ประสบการณ์ของไทยเอง  หรอือาจจะแตกต่างจากประสบการณ์ของไทยไปมาก  อนัเป็นทางที่
กระตุน้ใหผู้ว้จิยัไดก้ลบัไปพนิิจสภาพการณ์ของไทยอกีครัง้หนึ่งจากมุมมองใหม่  ตวัอย่างเช่น
ผูเ้ชีย่วชาญจากเอเซยีท่านหนึ่งยนืยนัว่า เป็นการสมควรอย่างยิง่ที่คณะผูว้จิยัจะพยายามสรา้ง
ทฤษฎศีลิปะ“ขึน้มาจากแผ่นดนิแม่” ในขณะทีผู่เ้ชีย่วชาญท่านหน่ึงจากยุโรปชีใ้หเ้หน็ว่า การ
วจิารณ์มใิช่เป็นคุณเสมอไป  เพราะการวจิารณ์ทีไ่รคุ้ณภาพและไรจ้รรยาบรรณอาจเป็นตวั
ท าลายความเชื่อมัน่ของศลิปินจนถงึขัน้ทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายได้ 

ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเหล่านี้อกีกลุ่มหนึ่งกค็อืศลิปินเอง  
ศลิปินรบัเชญิสว่นมากยนืยนัว่า การวจิารณ์เป็นประโยชน์ต่อการสรา้งสรรค ์  มใิช่แต่เฉพาะการ
วจิารณ์ผลงานทีน่ าออกมาแสดงของศลิปินแต่ละคนเท่านัน้  หากแต่ยงัเชื่อมัน่ว่า การวจิารณ์
เป็นสถาบนัทีพ่งึไดร้บัการสนบัสนุน  จะขอยกกรณีตวัอย่างนกัเขยีนคนหน่ึงมาร่วมการสมัมนา
เชงิปฏบิตักิารดา้นวรรณคดวีจิารณ์ โดยทีม่อีคตติดิตวัมาว่า การวจิารณ์ไม่เป็นประโยชน์นกัต่อ
การสรา้งสรรค ์  แต่การไดม้าร่วมสงัเกตกระบวนการฝึกการวจิารณ์  นกัเขยีนท่านนัน้คน้พบว่า 
การวจิารณ์เป็นกจิทีเ่อือ้ต่อการสรา้งสรรคอ์ย่างแน่นอน 

ในกรอบของการวิจยั คณะผูว้จิยัไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นสถาบนัฝึกอบรมการ
วจิารณ์  โดยมทีศิทางทีช่ดัเจนและความต่อเนื่องทีน่่าพงึพอใจ  สิง่ทีค่ณะผูว้จิยัท าได ้ จงึเป็น
เพยีงการสรา้งเวททีดลองทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึกระบวนการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในประชาคมศลิปะอนัจะ
เอือ้ใหเ้กดิการวจิารณ์  การทดลองดงักล่าวอาจจะยงัอยู่ในวงแคบ และผลทีไ่ดร้บักค็งจะยงัไม่
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อาจยนืยนัไดว้่า เป็นพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยัโดยมวีฒันธรรมลายลกัษณ์เป็นกรอบ
โครงอนัส าคญั    

 

14. การสรา้งเครือข่าย 
 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในตอนที ่ 10 ทีว่่าดว้ยส่ือ เราจ าเป็นตอ้งยอมรบัขอ้จ ากดัในการใช้
สือ่เพือ่หนุนการสรา้งความแขง็แกร่งในการวจิารณ์  ดว้ยเหตุนี้ คณะผูว้จิยัจงึยงัใหค้วามส าคญั
เป็นอย่างมากต่อการสนับสนุนใหเ้กดิความสมัพนัธใ์นระดบับุคคล ทีอ่าจเรยีกไดว้่าเป็นระบบ
ของมนุษยส์มัผสัมนุษย ์  หลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการมารวม 3 ปี จ านวนของผูท้ีไ่ดม้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆ อนัไดแ้ก่  การประชุมใหญ่ประจ าปี การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และการจดับรรยายมี
จ านวนประมาณ 896 คน การจดัประชุมประจ าปีดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้มลีกัษณะเป็นทัง้
การประชุมทางวชิาการ การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และการจดัการแสดงผลงานศลิปะขนาดเลก็ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประจ าปีมจี านวนนบัรอ้ย ในขณะทีก่ารสมัมนาเฉพาะสาขามผีูเ้ขา้ร่วมการ
สมัมนาเป็นจ านวนแตกต่างกนัไปตามสาขา โดยทีส่าขาวรรณศลิป์มกัจะมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมาก
ทีสุ่ด 

แมว้่าผลทีไ่ดใ้นเรื่องของการสรา้งความสามารถในการเขียนงานวจิารณ์จะยงัไม่เป็นที่
น่าพอใจนกั  แต่คุณค่าทีม่าจากการสรา้งประชาคมของผูป้ฏบิตัแิละผูร้กัศลิปะนัน้ มอิาจประเมนิ
ค่าได ้  อย่างน้อยกค็งจะเป็นการสรา้งความส านึกในเรื่องของความส าคญัของการวจิารณ์ขึน้มา
ได ้  กจิกรรมทีก่ล่าวมานี้ไดร้บัการประเมนิจากผูเ้ขา้ร่วมเองในรปูของการตอบแบบสอบถามเชงิ
พรรณนา และผลทีไ่ดร้บักอ็ยู่ในเกณฑท์ีน่่าพงึพอใจมาก เพราะผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาใหข้อ้เสนอแนะ
ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นรปูธรรมเสมอ ขอ้เสนอแนะ(หรอืขอ้เรยีกรอ้ง)ทีไ่ดร้บัอยู่เป็นประจ าทุก
ครัง้กค็อื ขอใหม้กีารจดักจิกรรมการฝึกอบรมการวจิารณ์อย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้การเขยีนต ารา
เบือ้งตน้เกีย่วกบัการวจิารณ์  คณะผูว้จิยัจ าเป็นจะตอ้งตอกย ้าประเดน็ทีว่่า โครงการวจิยัแมจ้ะมี
องคป์ระกอบของการพฒันาอยู่ดว้ยกไ็ม่อยู่ในฐานะทีจ่ะท างานทดแทนสถาบนัการศกึษาชัน้สงู
ได ้  สิง่ทีพ่อท าไดก้ค็อื การจดักจิกรรมเชงิทดลอง  เพือ่ชีท้างไปสูก่ารสรา้งกจิกรรมต่อเนื่องใน
กรอบทีก่วา้งขวางออกไป 

เมื่อกลบัมาพจิารณาวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีว่่าดว้ยการสรา้งความเชีย่วชาญในการ
วจิารณ์ใหแ้ก่บุคคลต่างๆนัน้ กเ็ป็นทีแ่น่ชดัว่ากลุ่มสือ่มวลชนไดม้ามสีว่นร่วมในกจิกรรมของ
โครงการในวงจ ากดั กล่าวคอื จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีโ่ครงการไดจ้ดัขึน้ในรอบ 3 ปี มี
สือ่มวลชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าวเพยีง 16 คน (ดรูายงานเล่มที ่5 ในสว่นของ บทวเิคราะห์
เครอืขา่ยผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมโครงการฯ) แมว้่าสือ่สิง่พมิพบ์างฉบบัจะไดใ้หค้วามสนใจโครงการ
อย่างต่อเนื่องในการประชาสมัพนัธก์จิกรรมของโครงการ  หรอืในการตพีมิพบ์ทวจิารณ์ของ
ผูว้จิยั  แต่กไ็ม่อยู่ในฐานะทีจ่ะสง่ผูส้ ือ่ขา่วดา้นศลิปวฒันธรรมมาร่วมกจิกรรมดา้นสมัมนาได้
ตลอดช่วงของการจดักจิกรรม คงจะตอ้งยอมรบัว่า ในระยะสัน้โครงการวจิยันี้คงจะไม่ช่วยสรา้ง
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ความแขง็แกร่งทางดา้นการวจิารณ์ในวงการของสือ่ขึน้มาได ้  ส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษานัน้จดั
ไดว้่าเป็น “ลูกคา้ประจ า” ของโครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิง่นิสตินกัศกึษาและอาจารยจ์ านวน
หนึ่งซึง่ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ แต่กเ็ป็นแค่ความสนใจในระดบับุคคล  มใิช่ความสนใจในระดบั
สถาบนั  ความร่วมมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาทีไ่ดร้บัจงึอยู่ในกรอบของสถาบนัเจา้ภาพของ
โครงการวจิยัเองซึง่ใหค้วามเอือ้เฟ้ือในเรื่องของการจดัประชุมต่างๆ นอกจากนี้ยงัมมีหาวทิยาลยั
เอกชนแห่งหนึ่งทีแ่สดงความสนใจถงึขัน้ทีร่บัเป็นเจา้ภาพร่วมในการจดัการประชุมประจ าปีครัง้
ที ่2 และมใิช่เพยีงแต่เอือ้เฟ้ือเรื่องสถานทีเ่ท่านัน้  แต่ไดส้นบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาไดเ้ขา้
มาร่วมกจิกรรมทางวชิาการอย่างเตม็ที ่  กล่าวโดยรวมโอกาสทีจ่ะไดร้่วมมอืกบั
สถาบนัอุดมศกึษาในเรื่องของการพฒันาวชิาการทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการวจิารณ์นัน้อาจยงัไม่
บรรลุผลในวงกวา้ง  กจิกรรมอื่นๆทีร่ะบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั  อาท ิ การน า
ผลการวจิยัเช่นร่างสรรนิพนธไ์ปทดลองสอนกเ็ป็นความสมคัรใจและความพรอ้มของผูส้อนเอง 
(ซึง่เป็นผูร้่วมวจิยัอยู่แลว้)  ในสว่นทีเ่ป็นกจิทางวชิาการระดบัสถาบนัทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิการวจิยั
ในระดบับณัฑติศกึษาดา้นการวจิารณ์ขึน้มานัน้  กย็งัไม่บรรลุผล ดงัทีไ่ดร้ายงานไวใ้นตอนที ่12 
ขา้งตน้ 

ถงึอย่างไรกด็ ีการสรา้งเครอืขา่ยในรปูของมนุษยส์มัผสัมนุษยน์ัน้  กใ็ช่ว่าจะไม่สามารถ
สรา้งผลกระทบในเชงิความคดิได ้  ความสมัพนัธใ์นระดบับุคคลทีม่คีวามเขา้ใจร่วมกนัและ
เชื่อมัน่ในคุณค่าของศลิปวฒันธรรมทีม่ตี่อสงัคมย่อมจดัไดว้่าเป็นการสรา้งประชาคมบนรากฐาน
ของพลงัปัญญา  มตีวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมซึง่ดนู่าสนใจยิง่  กลุ่มนกัเขยีนและนกัวจิารณ์หนุ่มสาว  
รวมทัง้นิสตินกัศกึษาไดร้่วมกนัก่อตัง้นิตยสารขนาดเลก็ขึน้มาฉบบัหนึ่งซึง่ลงพมิพบ์ทวจิารณ์
ศลิปะอย่างต่อเนื่อง  โดยทีน่กัวจิารณ์ทีส่ง่งานมาเป็นประจ ากค็อื “ศษิยเ์ก่า” ของโครงการนัน่เอง  
นอกจากนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลังานวจิารณ์จากการประชุมประจ าปีกด็ูจะเกดิความมัน่ใจและสรา้ง
ผลงานการวจิารณ์ต่อเนื่องมาโดยตลอด        

กจิกรรมทีโ่ครงการฯอาจจะท าไดโ้ดยปราศจากอุปสรรคเชงิวฒันธรรมกค็อื  การท า
หน้าทีเ่ป็นตวักลางในการใหข้า่ว  จดหมายข่าวโครงการวิจยัซึง่ออกเผยแพร่ 3-4 ครัง้ต่อปี  
ใหข้า่วทีเ่กีย่วกบักจิกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ทัง้ทีผ่่านมาแลว้และทีจ่ะจดัขึน้ในอนาคต เป็น
กลไกในการสนับสนุนเครอืขา่ยและผูท้ีส่นใจการวจิารณ์  แมจ้ะมไิดล้งทุนในการจดัพมิพด์ว้ย
รปูเล่มทีจ่ดัไดว้่าเป็นระดบัมอือาชพี  แต่กย็งัเป็นตวัสือ่ทีช่่วยใหเ้ครอืขา่ยดงักล่าวด าเนินต่อไป
ได ้  จ านวนผูร้บัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ และจ านวนของ“ศษิยเ์ก่า”ทีก่ลบัมาร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ
โครงการกอ็ยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ   นอกจากนี้ เวบ็ไซต ์ (Website)ของโครงการฯ กย็งัท าหน้าที่
เป็นสือ่ในอกีรปูแบบหนึ่งไดเ้ช่นกนั (www.critic.su.ac.th) 

ในเมื่อผูว้จิยัไดค้น้พบแลว้ว่า  สงัคมไทยยงัมไิดส้ลดัทิง้เสยีซึง่วฒันธรรมมุขปาฐะและ
ความแขง็แกร่งของสงัคมไทยยงัขึน้อยู่กบัวฒันธรรมในระดบัชุมชน  ระบบเครอืขา่ยของ
โครงการวจิยันี้จงึมุ่งเน้นไปทีก่ารสรา้งและเสรมิความสมัพนัธข์องบุคคลโดยใหค้วามส าคญัต่อ
บุคคล แทนทีจ่ะพึง่สือ่ต่างๆ แต่เพยีงถ่ายเดยีว 

 

http://www.critic.su.ac.th/
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15.  งานวิจารณ์ของผู้วิจยั 
 

ผูว้จิยัแทบทุกคนรวมทัง้หวัหน้าโครงการไดท้ างานวจิารณ์ภาคปฏบิตัมิาก่อนที่จะเริม่
โครงการนี้ในเดอืนมกราคม 2541 และกไ็ดท้ างานวจิารณ์ต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนั  ขอ้มลูบาง
ประการทีไ่ดน้ ามาวเิคราะหจ์งึเป็นผลจากประสบการณ์เชงิปฏบิตัทิีก่ล่าวมา ดงัเช่นในสว่นที่
เกีย่วกบัสือ่ต่างๆ  การทีผู่ว้จิยัจ าเป็นตอ้งท างานทัง้วเิคราะหง์านวจิารณ์ของผูอ้ื่นและสรา้งงาน
วจิารณ์ของตนเอง อาจท าใหเ้กดิปัญหาว่าจะวางตวัเป็นกลางอย่างไร ในการคดัสรรบทวจิารณ์
มาบรรจุไวใ้นสรรนิพนธ ์  คณะผูว้จิยัจงึตดัสนิใจทีจ่ะน างานวจิารณ์ของผูว้จิยัเองเฉพาะสว่นที่
เขยีนไวก่้อนเร่ิมโครงการมาเป็นสว่นหนึ่งของสรรนิพนธ ์ โดยทีผู่ว้จิยัแต่ละสาขาไม่คดัสรรงาน
ของตนเองเขา้มารวมไวด้ว้ย ในรายงานความกา้วหน้าทีเ่สนอต่อสกว.ทุกๆ 6 เดอืน ผูว้จิยัได้
เสนอผลงานวจิารณ์ของผูว้จิยัทีเ่ขยีนขึน้มาใหม่ไปดว้ย  โดยทีม่ไิดใ้หบ้ทวเิคราะหเ์ชงิประเมนิ
คุณค่าไปพรอ้มกนั  

ภาพรวมของผลงานวจิารณ์ของผูว้จิยัมทีศิทางบางประการทีค่่อนขา้งจะชดัเจน  ใน
ฐานะทีเ่ป็นกลุ่มนกัวชิาการหลากสาขาซึง่ไดท้ างานร่วมกนัมาเป็นเวลาร่วม 3 ปี จงึเป็นไปไดท้ี่
สมาชกิของกลุ่มวจิยัจะมคีวามเหน็ทีพ่อ้งกนัอยู่บา้ง  โดยทีม่ไิดจ้งใจจะสรา้งกลยุทธ์ร่วมกนั
ขึน้มา  เมื่อสถานะของการวจิารณ์เป็นดงัเช่นทีเ่ป็นอยู่  ผูว้จิยัจงึจ าเป็นจะตอ้งท าหน้าทีใ่หข้อ้มลู
และแนะน างานทีท่รงคุณค่าทัง้ของไทยและของต่างประเทศ  งานวจิารณ์ของผูว้จิยัสว่นใหญ่เป็น
เรื่องทีว่่าดว้ยงานศลิปะทีส่รา้งขึน้ในประเทศไทย  ซึง่ผูว้จิยัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหท้ศันะเชงิประเมนิ
คุณค่าเอาไวด้ว้ย 

ในเมื่อการวจิารณ์เป็นกจิของผูร้บั คอืเป็นปฏกิริยิาทีม่ตี่องานศลิปะทีผู่ส้รา้งน าเสนอ  
การวจิารณ์เชงิประเมนิคุณค่าจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าหน้าทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึขอ้บกพร่องและความอ่อน
ดอ้ยในเรื่องของคุณภาพไปดว้ยในบางกรณี  ตวัอย่างล่าสุดเป็นงานวจิารณ์สาขาทศันศลิป์
เกีย่วกบันิทรรศการผลงานของทศันศลิปินชาวเยอรมนัผูม้ชีื่อเสยีงระดบัโลก ซึง่ภณัฑารกัษ์ฝ่าย
เยอรมนัเองน าเสนออย่างไรร้ะบบและขาดคุณภาพ  รวมทัง้มกีารจงใจใหข้อ้มลูทีบ่ดิเบอืนไปจาก
ความเป็นจรงิ  ผูว้จิยัสาขาทศันศลิป์จงึจ าเป็นตอ้งเขยีนบทวจิารณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่ามหาชนคนไทย
ถูกหลอกอย่างไร  อกีตวัอย่างหนึ่งเป็นการวจิารณ์ดา้นดนตรเีกีย่วกบัละครเพลงทีมุ่่งสรา้งความ
ตื่นเตน้โดยปราศจากคุณค่าในทางศลิปะ  โดยทีม่กีารทุ่มเททุนทรพัยเ์ป็นจ านวนมหาศาลในการ
โฆษณา  นกัวจิารณ์กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งชีใ้หเ้หน็ว่าสิง่ใดมคีุณค่า สิง่ใดไรคุ้ณค่าเช่นกนั 

อนึ่ง คณะผูว้จิยัไดเ้ชญิใหผู้้เชีย่วชาญจากภายนอกท่านหน่ึงซึง่ไดต้ดิตามการ
ด าเนินงานของโครงการมาตัง้แต่ตน้ ใหป้ระเมนิงานวจิารณ์ของผูว้จิยัโดยองคร์วม ซึง่
ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้สรุปไวด้งันี้  
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 โครงการวจิยั  การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วม
สมยั   ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างเด่นชดั  4 ประการ  คอื 
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์ผลงานศิลปะทัง้ 4 สาขา   พัฒนา
ทกัษะการวจิารณ์    การสรา้งเครอืข่าย  และเสรมิสรา้งงานวจิารณ์ที่เป็นพลงั
ทางปัญญาเพือ่สรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์ในสงัคมไทย 

 บทวิจารณ์ที่ผู้วิจัยในแต่ละสาขาเขียนขึ้นและน าออกเผยแพร่ใน
ระหว่างการด าเนินการวจิยั นอกจากจะมคีุณสมบตัใินระดบัมาตรฐานของการ
เขยีนบทวจิารณ์ คอืใหท้ัง้สาระความรู ้ กระตุน้ใหเ้กดิการ “ครุ่นคดิพนิิจนึก” ใน
เชิงวจิารณ์  และให้ความเพลิดเพลินในการอ่านแล้ว  บทวจิารณ์เหล่านี้ยงัมี
นัยส าคญัยิง่ในการชี้ให้เหน็พลังทางปัญญาที่ปรากฏอยู่ในบทวจิารณ์เอง   ทัง้
ในแง่องค์ความรูท้ี่เกดิขึ้นกบัผูว้จิยัเอง และในแง่การเรยีนรูข้า้มสาขาของกลุ่ม
ผู้วจิยั  ที่เป็นทัง้ผู้รู้และผู้สร้างงานในแต่ละสาขา   ซึ่งประการหลงันี้ ถอืได้ว่า
เป็นคุณลกัษณะอนัโดดเด่นของโครงการวจิยัน้ี     

ผลงานบทวิจารณ์ของผู้วจิยัของโครงการ  นอกจากจะเน้นถึงแนวคิด 
“ศิลปะส่องทางให้แก่กนั” แล้ว  ยงัชี้ให้ประจกัษ์ถึงแนวคดิ  “การวจิารณ์ส่อง
ทางให้แก่กัน”  ทัง้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ   ซึ่งอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่า ผู้
วจิารณ์และผลงานวจิารณ์อาจ  “โดดเด่น”  โดยไม่จ าเป็นต้อง “เดียวดาย”  และ
ขอ้พสิูจน์นี้อาจเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์ในสงัคมไทย
ต่อไป  

 
 

16. ศิลปะส่องทางให้แก่กนั 
 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในตอนที ่ 6 ว่าดว้ย“พืน้ฐานทางวฒันธรรม”  วฒันธรรมไทยเป็น
วฒันธรรมทีม่คีวามแขง็แกร่งอยู่ในระดบัของชุมชนอนัเป็นกรอบใหช้่างฝีมอืและศลิปินหลาก
สาขาท างานอยู่ในประชาคมเดยีวกนั  โดยทีม่ปีฏสิมัพนัธต์่อเนื่องระหว่างกนัในรูปของ“ศลิปะ
สอ่งทางใหแ้ก่กนั”  ความสามารถหลากทาง (versatility) จงึเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของ
วฒันธรรมทีก่ล่าวมานี้ (การสนบัสนุนในรปูของ“หนึ่งต าบล  หนึ่งผลติภณัฑ”์ จงึอาจจะเป็น
แนวทางทีไ่ม่พอ้งกบัรากของวฒันธรรมไทยดัง้เดมิ)  การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในบรบิททาง
วฒันธรรมทีก่ล่าวมานี้มกัจะเป็นไปในรปูของการวจิารณ์เชงิมุขปาฐะ  ซึง่แสดงออกในรปูของ
การละเล่นหลากชนิด เช่น เพลงพืน้บา้นต่างๆ  หรอื“ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี โดยมไิดม้กีารบนัทกึ
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ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  การวจิารณ์จงึเป็นกระบวนการทีเ่ป็นธรรมชาตแิละไม่เป็นทางการ  ซึง่
แฝงอยู่ในวถิชีวีติ  การทีศ่ลิปะต่างสาขาสรา้งความมัง่คัง่ใหแ้ก่กนัจงึเป็นฐานใหเ้กดิ
ความสามารถหลากสาขาในสว่นของผูส้รา้งดว้ย ซึง่อาจจะเรยีกไดว้่า มลีกัษณะขา้มสาขา 
(transgeneric) ในกรอบของวชิาการสมยัใหม่เราคงจะตอ้งกล่าวถงึ การวจิารณ์ “สหสาขา” หรอื 
“พหุสาขา” เท่ากบัเป็นการยนืยนัว่าสงัคมร่วมสมยัของเรายงัเรยีกรอ้งความสามารถในลกัษณะน้ี
อยู่ 

องคป์ระกอบของคณะผูว้จิยั อนัประกอบดว้ย ศลิปิน นักวจิารณ์ และนกัวชิาการจาก 4 
สาขา จงึจดัไดว้่าเป็นการเสรมิต่อระบบการท างานร่วมกนัในระดบัชุมชนตามขนบดัง้เดมิของ
ไทย  ศลิปะอาจสอ่งทางใหแ้ก่กนัไดใ้น 3 รปูแบบ นัน่กค็อื ระหว่างศลิปินผูป้ฏบิตัศิลิปะหลาก
สาขาดว้ยกนัเอง ระหว่างนักวจิารณ์/นกัวชิาการดา้นศลิปะหลากสาขา และระหว่างผูป้ฏบิตักิบั
นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ   การทีไ่ด้มโีอกาสท างานร่วมกนัเป็นเวลาร่วม 3 ปี จงึเป็นกระบวนการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองทีต่ ัง้อยู่บนรากฐานของความสมัพนัธข์า้มสาขา (cross-disciplinary) และ
ระหว่างสาขา (inter-disciplinary) อนัเป็นระบบทีส่นบัสนุนความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัและการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเหน็ในรูปของทววิจัน์ (dialogic) ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนที ่15 
ทีว่่าดว้ย “งานวจิารณ์ของผูว้จิยั” ทศิทางร่วมบางประการไดต้่อตวัขึน้มาในกระบวนการของการ
ท างานร่วมกนัทีว่่านี้ จะขอใหต้วัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมในเรื่องของการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  ผูว้จิยั
สาขาวรรณคดวีจิารณ์ยนืยนัว่า  การทีไ่ดส้มัผสักบัทศันศลิป์และการวจิารณ์ทศันศลิป์ช่วยใหม้ี
ความส านึกในเรื่องของมโนทศัน์หลกัของงานศลิปะไดเ้ฉียบคมยิง่ขึน้  อนัเป็นการแสวงหาสาร
อนัส าคญัจากตวังานในลกัษณะเดยีวกนักบัการพนิิจผลงานดา้นทศันศลิป์  ในขณะทีผู่ว้จิยัสาขา
การวจิารณ์ทศันศลิป์คดิว่า  การหลงอตัตาของทศันศลิปินบางคนเป็นการบดิเบอืนคุณค่าที่
แทจ้รงิของตวังาน  และการทีไ่ดส้มัผสักบัทฤษฎกีารวจิารณ์บางลกัษณะในสาขาวรรณคดี
วจิารณ์  เช่น หลกัการทีว่่าดว้ย “มรณกรรมของผูแ้ต่ง” (ตามทฤษฎขีองนกัคดิฝรัง่เศส โรลองค ์ 
บารธ์ส ์ [Roland Barthes]) จดัไดว้่าเป็นทางทีจ่ะช่วยปลดปล่อยทศันศลิป์ออกจากวงัวนของ
อตัตาได ้  ผูว้จิยัในสาขาการวจิารณ์ละครยอมรบัว่าการไดส้มัผสักบัศลิปะแขนงอื่นและการ
วจิารณ์ในสาขานัน้ๆ ช่วยใหเ้ธอมคีวามส านึกทีจ่ดัเจนขึน้ในเรื่องของ “ภาษา” ของศลิปะแขนง
ต่างๆ และในขณะเดยีวกนักช็ีท้างไปสูค่วามส านึกในคุณค่าของความไม่แน่นอนของความหมาย
ตามหลกัทฤษฎดีา้นวรรณคดวีจิารณ์ ซึง่สามารถถ่ายโอนมาใชใ้นดา้นของศลิปะการละครได ้ 
โดยเฉพาะในดา้นของการสรา้งความหมายซึง่เอือ้ใหล้ะครกลายเป็นเวทขีองความร่วมมอืกนั
ระหว่างศลิปินกบัมหาชน  ส าหรบัการวจิารณ์ดนตรนีัน้  ผูว้จิยัเชื่อว่าไดเ้รยีนรูห้ลกัการทีส่ าคญั
จากการวจิารณ์กวนีิพนธใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัการหลอมรวมมโนทศัน์รวมเขา้กบัการวเิคราะห์
รายละเอยีด  อนัเป็นวธิกีารทีใ่ชก้นัอยู่ในวรรณคดวีจิารณ์  ในทางทีก่ลบักนัทฤษฎทีีเ่กดิขึน้จาก
การพนิิจวฒันธรรมดนตรไีทยอนัเอือ้ใหเ้กดิการวจิารณ์ทีไ่ม่ใชภ้าษา (non-verbal criticism) โดย
ทีด่นตรสีามารถวจิารณ์ดนตรดีว้ยกนัเองได ้ ดงัเช่นในการประชนัวง นกัดนตรใีนวงหนึ่งจะเฝ้า
สงัเกตการบรรเลงของอกีวงหนึ่งทีเ่ป็นคู่แขง่ แลว้ "วจิารณ์" การบรรเลงของคู่แขง่ดว้ยการตอบ
โตด้ว้ยดนตรใีนแนวทีต่่อเนื่องกนั เพือ่พสิจูน์ใหเ้หน็ว่าคู่แขง่มจุีดอ่อนอย่างไร และวงของเขาเอง
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เหนือชัน้กว่าอย่างไร แนวคดิดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัในสาขาอื่นไดร้บัแรงกระตุน้ทีจ่ะแสวงหา
แนวคดิต่อเนื่องในสาขาของตนได ้  ดงัเช่นในกรณีของผูว้จิยัสาขาวรรณคดวีจิารณ์ซึง่เริม่ทีจ่ะ
เลง็เหน็ศกัยภาพของแนวคดิทฤษฎทีีว่่าดว้ยวรรณกรรมลอ้เลยีนในฐานะของการวจิารณ์ 
(parody as criticism) การสรา้งความมัง่คัง่ใหแ้ก่กนัในลกัษณะดงักล่าวมาขา้งตน้นี้คงจะด าเนิน
ต่อเนื่องไปไดเ้รื่อยๆ เท่ากบัเป็นการสรา้งพลงัปัญญาทีม่าจากการครุ่นคดิพนิิจนึกในเชงิวจิารณ์ 

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตั ิ  ผูว้จิยัไดม้โีอกาส “ท างานสนาม” ในรูปการวจิารณ์เชงิ
ประเมนิคุณค่าไวด้ว้ย ดงักรณีตวัอย่างในมหกรรมอุปรากรไทยซึง่นยัว่าสรา้งขึน้จากวรรณกรรม
เอกอนัเป็นพระราชนิพนธข์องพระมหาธรีราชเจา้ แต่ความจรงิเป็นแค่การน าเอาทอ้งเรื่องมา
ดดัแปลงใหม่โดยมไิดเ้ขา้ใจแก่นแทข้องพระราชนิพนธต์น้แบบ  งานทีป่รากฏขึน้บนเวทเีป็น
การเตนิตามแบบของสิง่บนัเทงิตะวนัตกในลกัษณะทีโ่อ่อ่า  มไิดเ้ป็นการน าวรรณกรรมอนั
ยิง่ใหญ่ของไทยมาสอ่งทางใหแ้ก่ศลิปะการแสดงทีส่รา้งขึน้ใหม่แต่ประการใด  ในสว่นทีเ่กีย่วกบั
ละครเพลง(musical)ล่าสุดบนเวทกีารแสดงของไทยกเ็ช่นกนั แมจ้ะประสบความส าเรจ็ในดา้น
พาณิชยอ์ย่างน่าทึง่ แต่เมื่อไดน้ ามาวเิคราะหจ์ากแง่มุมของศลิปะหลากสาขาแลว้  กเ็หน็ไดว้่า
มใิช่งานศลิปะทีท่รงคุณค่าแต่ประการใด  ในกรณีดงักล่าวผูว้จิารณ์จ าเป็นจะตอ้งใชค้วามรูแ้ละ
ความสามารถในการวจิารณ์จากหลากสาขา 

ในลกัษณะทีก่ลบักนั  ประสบการณ์ทีท่รงคุณค่ายิง่ในเชงิศลิปะและจติวญิญาณอาจ
เกดิขึน้ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นกนัเอง  ดงัเช่นในกรณีของการแสดงผลงานชื่อ “De 
Profundis” (“จากหว้งลกึ”) ของคตีกรชาวอเมรกินั Frederic  Rzewski  เมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม 
2542 ผลงานชิน้นี้ เป็นการหลอมรวมวรรณกรรม (คอืบทประพนัธต์น้แบบเชงิอตัชวีประวตัขิอง
ออสการ ์ ไวลด ์ [Oscar Wilde]) ผนวกกบัดุรยิางคนิพนธท์ีแ่ต่งขึน้ใหม่ส าหรบัแสดงดว้ยเปียโน  
โดยทีผู่แ้ต่งเขยีนก ากบับทการแสดงทีเ่รยีกรอ้งความสามารถในการละครในระดบัทีส่งูมาก
เช่นกนั  และก าหนดใหใ้ชผู้แ้สดงคนเดยีว ผูแ้สดงในครัง้นัน้เป็นอาจารยเ์ปียโนจากมหาวทิยาลยั
อเมรกินัแห่งหนึ่ง  ซึง่มคีวามรูก้วา้งขวางทัง้ในดา้นของวรรณกรรมและทัง้ในดา้นของการแสดง
ละคร (ซึง่เขายนืยนัว่าไดไ้ปเรยีนวชิาการแสดงมาโดยเฉพาะ ส าหรบัการตคีวามงานชิน้น้ี) การที่
จะวจิารณ์งานชิน้นี้ได ้  ผูว้จิารณ์กจ็ าเป็นจะตอ้งสามารถเขา้ใจศลิปะหลากสาขา เพราะในดา้น
ของดนตรนีัน้กม็กีารแต่งลอ้เลยีนดนตรอีนัสลบัซบัซอ้นของโยฮนัน์  เซบาสเตยีน บาค (Johann 
Sebastian Bach) ในดา้นของวรรณกรรมกเ็ป็นการใชภ้าษาวรรณศลิป์อย่างลุ่มลกึ โดยทีผู่แ้สดง
จะตอ้งเปล่ง(recite)บทวรรณกรรมนัน้ออกมาตามทีค่ตีกวกี ากบัไวใ้ห้ไดอ้ย่างชดัเจนและถูกตอ้ง 
และในขณะเดยีวกนักต็อ้งแสดงออกถงึสภาพจติทีปั่น่ป่วนใกลจ้ะเสยีสต ิ กล่าวไดว้่า เมื่อศลิปะ
สอ่งทางใหแ้ก่กนัแลว้ การวจิารณ์กจ็ าเป็นจะตอ้งสอ่งทางใหแ้ก่กนัไดด้ว้ย  การไดส้มัผสักบัการ
แสดงจรงิในลกัษณะทีก่ล่าวมานี้เท่ากบัเป็นการตอกย ้าความส าคญัของการปฏบิตัใินกรอบของ
วทิยาการดา้นมนุษยศาสตรไ์ดด้ว้ย 

การทีค่ณะผูว้จิยัใหค้วามสนใจต่อหลกัการของศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนัในสภาพของ
ความเป็นจรงิมาแลว้นัน้ ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจในเชงิทฤษฎีไดด้ขีึน้  โครงการฯไดเ้ชญิ
ศาสตราจารยท์างดนตรจีากสถาบนัการดนตรชีัน้สงูแห่งเมอืงไลป์ซกิ(Leipzig)มาแสดงปาฐกถา
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เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2543  ในหวัขอ้ทีว่่าดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรกีบักวนีิพนธ ์โดยที่
ผูบ้รรยายวเิคราะหป์ระสบการณ์การสอนของตวัเอง  วทิยากรตัง้ขอ้สงัเกตไดว้่า นกัศกึษาดนตรี
ชาวเอเซยีสว่นใหญ่มพีรสวรรคใ์นทางดนตรแีละมคีวามสามารถในเชงิเทคนิคทีส่งูมาก แต่ยงัมี
ปัญหาในการทีจ่ะเขา้ใจแก่นของดนตรตีะวนัตก คอืไม่สามารถจบัวญิญาณของดนตรตีะวนัตกได ้
ทางแกท้ีไ่ดผ้ลกค็อื ผูส้อนสนบัสนุนใหน้กัศกึษาดงักล่าวเรยีนภาษาเยอรมนัใหแ้ตกฉานจนถงึขัน้
ทีจ่ะจบัวญิญาณของกวนีิพนธเ์ยอรมนัได ้ณ จุดนัน้ นักศกึษากจ็ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความคดิและ
จติวญิญาณของดนตรตีะวนัตกได ้  ขอ้สรุปกค็อื “ภาษาของกวนีิพนธ”์ เป็นสว่นหนึ่งของ “ราก
ภาษา” ของดนตรตีะวนัตก ซึง่วทิยากรกล่าวไวว้่า ปรชัญาตะวนัตกตัง้แต่สมยักรกีเป็นตน้มาและ
อุดมศกึษาในมธัยสมยักส็ านึกถงึความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัดนตรอียู่ตลอดเวลา 
ประสบการณ์ของตะวนัตกทีก่ล่าวมานี้ชวนใหเ้ราคดิเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ของไทยเอง 
หวัหน้าโครงการไดช้ีไ้วใ้หเ้หน็ในปาฐกถาชื่อ“การวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั”2 ว่าความเขา้ใจใน
ศลิปะสาขาหนึ่งจะเอือ้ใหเ้กดิความเขา้ใจในศลิปะอกีสาขาหนึ่งได ้ ดงัตวัอย่างของการสลกัไม้
บานประตูวหิารวดัสุทศัน์เทพวราราม ซึง่แสดงภาพป่าทีเ่ตม็ไปดว้ยพรรณไมแ้ละสงิสาราสตัว์
นานาชนิดโยงใยต่อเนื่องจากเบือ้งล่างไปสูเ่บือ้งสงู เท่ากบัเป็นการแปรขนบชมดงจากวรรณศลิป์
มาสูท่ศันศลิป์ นอกจากนัน้ยงัมลีลีาซึ่งประตมิากรแสดงออกเป็นภาพทีช่วนใหค้ดิถงึลลีาของ
ฉนัทลกัษณ์ประเภทหนึ่งคอื ร่าย  กล่าวอกีนยัหนึ่ง เมื่อไดช้มงานสลกัไมแ้ลว้ กเ็กอืบจะไดย้นิ
ลลีากบัจงัหวะของร่ายขึน้มาพรอ้มกนั ในกรณีทีว่่านี้ หลกัการของการวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั
จงึตัง้อยู่บนรากฐานของศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั  และเมื่อน าประสบการณ์ของตะวนัตกกบัไทย
มาเปรยีบเทยีบกนัเรากจ็ะไดห้ลกัการของวฒันธรรมสอ่งทางใหแ้ก่กนัไดด้ว้ย ณ จุดนี้เราคง
จะตอ้งกลบัไปหารากเหงา้ของเราในกรอบของชุมชนแห่งศลิปะ และกค็งจะพยายามตอบค าถาม
ใหไ้ดว้่า การทีไ่ดเ้ขา้ซึง้ถงึรากทางวฒันธรรมของเราจะเอือ้ใหเ้กดิความเขา้ใจในเรื่องของ
ความสมัพนัธข์องศลิปะสาขาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบนัไดด้ว้ยหรอืไม่ 

ในแงน่ี้ เราจ าเป็นจะตอ้งหนัมาพจิารณาถงึบทบาทของส่ือต่าง ๆ หวัหน้าโครงการได้
ชีใ้หเ้หน็มาแลว้ว่าสือ่แขนงต่างๆสอ่งทางใหแ้ก่กนัอย่างไร และสือ่สมยัใหม่สอ่งทางต่อศลิปะ
ดัง้เดมิของไทยอย่างไร3 ตวัอย่างทีน่ ามาวจิารณ์เป็นไปในเรื่องของความสมัพนัธ์ระหว่างละคร
โทรทศัน์กบันวนิยายไทย แต่เราอาจจะศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างสือ่กบัศลิปะใหก้วา้ง
ออกไปกว่านัน้กไ็ด ้  (ดงัแผนภมิูท่ี 1)  จะสงัเกตไดว้่าปฏสิมัพนัธเ์กดิขึน้ในแต่ละกลุ่มอยู่แลว้ใน 

 
2 เจตนา  นาควชัระ. “การวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั”. สายธารแห่งความคิด 2 สารนิพนธ์เชิด
ชูเกียรติท่านผู้หญิงวรณุยุพา  สนิทวงศ ์ณ อยุธยา เน่ืองในวโรกาสอายุครบ 72 ปี. (วุฒชิยั 
มลูศลิป์ บรรณาธกิาร) กรุงเทพฯ : กองทุนเพือ่วชิาการวรุณยุพาสนิทวงศฯ์, 2544, หน้า 287-
316. 
3 Chetana  Nagavajara :  “Wechselseitige Erhellung der Künste in der thailändischen 
Kultur”. In : Chetana Nagavajara : Wechselseitige Erhellung der Kulturen. Chiangmai 
: Silkworm Books, 1999, pp. 64-69. 
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3 รปูลกัษณะ นัน่กค็อื  ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั การวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั และสือ่สอ่งทาง
ใหแ้ก่กนั ส าหรบัปฏสิมัพนัธ์ภายนอกนัน้ ศลิปะกบัการวจิารณ์ดูจะสอ่งใหแ้ก่กนัอย่างเขม้ขน้อยู่
แลว้ ในขณะทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างสือ่กบัศลิปะและการวจิารณ์ดูจะยงัขาดสมดุล โดยทีส่ ือ่มพีลงั
อ านาจเหนือศลิปะการวจิารณ์อยู่มาก  แต่อทิธพิลยอ้นกลบัจากศลิปะและการวจิารณ์ไปสูโ่ลก
ของสือ่อยู่ในระดบัทีเ่บาบาง  อทิธพิลของสือ่ซึง่ในทีน่ี้แสดงออกดว้ยล าแสงทีแ่ผ่ขยายและ
เขม้ขน้ขึน้ทุกทนีัน้สามารถทีจ่ะสอ่งผ่านอาณาจกัรของศลิปะและของการวจิารณ์ไปไดอ้ย่าง
สะดวกดาย อกีทัง้ยงัสง่อทิธพิลโดยตรงไปยงัมหาชนไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านทัง้ศลิปะและการวจิารณ์  

นยัของสภาพการณ์นี้กค็อื สือ่มพีลงัมหาศาลทีจ่ะท่วมกลบศลิปะและการวจิารณ์ได ้ โดย
สามารถทีจ่ะสมัผสักบัมหาชนไดโ้ดยตรง จะเป็นการไม่ยุตธิรรมอย่างยิง่ถา้เราจะกล่าวว่าสือ่ไม่
เป็นประโยชน์ต่อการสรา้งสรรคท์างศลิปะ  ในทางตรงกนัขา้มผลงานอนัยิง่ใหญ่ของภาพถ่าย 
ภาพยนตรแ์ละศลิปะทีใ่ชส้ือ่เป็นแกนกลาง (media art) ไดช้ีใ้หเ้หน็แลว้ว่า สือ่กอ่ตวัขึน้เป็น
ศลิปะได ้ ขอ้สรุป ณ ทีน่ี้กค็อื  สือ่เป็นคุณเมือ่สือ่แสดงตวัออกมาเป็นศลิปะ และสือ่อาจจะสรา้ง
ประโยชน์ไดน้้อยถา้ท าหน้าทีแ่ค่เป็นเพยีงตวักลางในการสือ่สาร เราท่านกท็ราบดอียู่ว่า ในยุค
ปัจจุบนัผูท้ีอ่ยู่ในวงการของสือ่จ านวนไม่มากนกัทีใ่ชส้ือ่ในการสรา้งปัญญา สงัคมไทยปัจจุบนั
อาจจะตกอยู่ในภาวะจ ายอม สือ่ของเราไม่ไดม้เีวลาทีจ่ะเตบิโตและเพาะตวัขึน้มาเป็นพลงัทาง
ปัญญาเช่นเดยีวกบัในอารยประเทศ ทัง้นี้เพราะความเปลีย่นแปลงทีเ่ขา้มาจากภายนอกรวดเรว็
มากจนเราไม่มเีวลาทีจ่ะตัง้ตวั และรฐักอ็่อนแอเกนิกว่าทีจ่ะสรา้งความสามารถในการใชส้ือ่ให้
เป็นพลงัทางปัญญาได ้ เรื่องของเนื้อหาจงึไดร้บัความสนใจน้อย เริม่ตน้จากการผลติซ ้า 
(reproducibility) [ซึง่น่าทีจ่ะเป็นกลไกอนัส าคญัในการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน] ผ่านการขยาย
วงไปสูค่นจ านวนมาก (massification) สือ่ “มวลชน” ในประเทศของเราถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
ดา้นการพาณิชยแ์ละการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมอืง  โดยทีร่ฐัมอิาจจะควบคุมได ้ และมี
บทบาททีน้่อยเกนิไปในเรื่องของการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม อนัทีจ่รงิประเทศทีม่ปีระสบการณ์
เหนือกว่าเราในเรื่องของ“สือ่” เช่น สหรฐัอเมรกิา กม็ปัีญหาเช่นเดยีวกนัดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ใน
ตอนที ่11 ทีว่่าดว้ย“สือ่”  ทางออกจงึน่าจะเป็นว่า สือ่ใหโ้อกาสกบัศลิปะใหม้ากกว่าทีเ่ป็นมาและ
พรอ้มทีจ่ะสนองการสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์  ทศิทางใหม่ทีค่วรจะเป็นตามแผนภมิูท่ี 1 
กค็อืการปรบัทศิทางของกระแสอทิธพิลของสือ่ ใหล้กูศรหนากลบัทศิจากวงการของศลิปะและ
วงการของการวจิารณ์ไปสูว่งการของสือ่บา้ง  
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17. นัยเชิงทฤษฎี 
 

เมื่อกล่าวถงึทฤษฎ ี นกัวชิาการไทยเป็นจ านวนไม่น้อยมกัจะคดิถงึประเดน็ทีว่่า จะน า
ทฤษฎตีะวนัตกมาใชใ้นการศกึษาเรื่องของไทยไดอ้ย่างไร และถา้น ามาใชก้ม็กัจะเป็นทฤษฎรีุ่น
ใหม่ๆ เพราะนกัวชิาการไทยจ านวนมากขาดความจดัเจนในรากทางทฤษฎขีองตะวนัตก ยิง่ไป
กว่านัน้  เป็นทีน่่าสงสยัว่า ไทยเราปราศจากความคดิเชงิทฤษฎใีดๆละหรอื  หรอืเป็นเพราะพวก
เรามุ่งมองแต่ของไกลตวัจนมองไม่เหน็สิง่ทีใ่กลต้วั  กอ่นอื่นเราจ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจกบั
ตวัเองเสยีก่อนว่า การศกึษาทฤษฎศีลิปะในกรอบของวฒันธรรมไทยอาจแตกต่างจากการศกึษา
ทฤษฎทีีด่ าเนินอยู่อย่างเขม้ขน้ในสงัคมตะวนัตก  ทัง้นี้เพราะวธิกีารของไทยมใิช่เป็นการ
อภปิราย เสรมิต่อ คดัคา้น หรอืเสนอใหม่ในประเดน็ทีม่ผีูรู้เ้สนอไวแ้ลว้ในรปูของตวับทเชงิ
ทฤษฎ ีการศกึษาทฤษฎแีบบไทยทีเ่ป็นไปไดม้ใิช่เป็นการสรา้งวาทกรรมอสิระขึน้มา หรอืมุ่งเน้น
ความคดิเชงินามธรรมอนัลุ่มลกึ ผูป้ฏบิตักิารศลิปะหรอืศลิปินเองจดัไดว้่าเป็นผูท้ีใ่หท้ศิทางใน
ดา้นทฤษฎซีึง่แฝงอยู่ในเนื้องานศลิปะ  เมื่อกล่าวถงึนยัเชงิทฤษฎ ี เราจงึหมายรวมถงึการ
แสวงหาแนวคดิเชงิทฤษฎทีีจ่ะตอ้งมผีู้สกดัออกมาจากเนื้องาน  จงึเป็นหน้าทีข่องนักวจิารณ์และ
นกัวชิาการสมยัใหม่ทีจ่ะวเิคราะหเ์จาะลกึลงไปใหถ้งึแก่นของการสรา้งสรรคศ์ลิปะไทย และ
หลอมรวมความคดิเหล่านี้ขึน้มาในรูปของงานเขยีนทีส่ามารถสือ่ความไปยงัวงการศลิปะ  โดยที่
อาจยงัประโยชน์ใหแ้ก่ทัง้ศลิปินผูส้รา้งสรรคแ์ละมหาชนผูร้กังานศลิปะทัว่ไป 

กล่าวอกีนยัหน่ึง  การสรา้งทฤษฎ“ีจากแผ่นดนิแม่”4 จงึเป็นการสรา้งองคค์วามรูไ้ป
พรอ้มกนั  ซึง่เป็นความรูท้ีจ่ะช่วยใหเ้ราเขา้ใจความหมายและคุณค่าของงานศลิปะของเราเอง  
อนัจะเป็นรากฐานทีก่ระตุน้ใหเ้กดิงานสรา้งสรรคใ์หม่ต่อเนื่องไปอย่างไม่มวีนัจบ  สมมุตฐิานหลกั 
ณ ทีน่ี้กค็อื ทฤษฎกีบัการปฏบิตัสิรา้งความมัง่คัง่ใหแ้ก่กนั  ถา้ปราศจากทฤษฎเีสยีเลยศลิปินก็
อาจจะตอ้งท างานหนกัดว้ยการแสวงหาทศิทางทีจ่ะเชื่อมต่อกบัผลงานในอดตีดว้ยตนเอง  จะขอ
ยกตวัอย่างจากกระบวนการสรา้งใหม่ในรูปของศลิปะไทย  ซึง่จติรกรสว่นหนึ่งใหค้วามสนใจเป็น
พเิศษ  ถา้นกัวชิาการดา้นศลิปะโดยเฉพาะอย่างยิง่นักประวตัศิาสตรศ์ลิป์ไดท้ างานขัน้พืน้ฐาน
อยา่งกวา้งขวางและลกึซึง้กว่าทีเ่ป็นมาในการวเิคราะหเ์อกลกัษณ์ของศลิปะแบบประเพณีของ
ไทย  และใหข้อ้สรุปเชงิทฤษฎเีอาไว ้  จติรกรไทยรุ่นใหม่กค็งจะสามารถสรา้งงานต่อเนื่องได้
สะดวกดายยิง่ขึน้  หลกัการเดยีวกนัอาจจะใชไ้ดก้บัเรื่องของสงัคตีศลิป์  ในระยะหลงันี้ไดม้ผีู้
พยายามจะปรบัดนตรไีทย(เดมิ)ใหท้นัสมยัขึน้  แต่ความพยายามดงักล่าวดูจะไปไดไ้ม่ไกลนกั 

 
4 เจตนา  นาควชัระ. “แนวทางการสรา้งทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่”. บทบรรยายน าในการสมัมนา
ทางวชิาการ เรื่อง “มติใิหม่ : ลกัษณะเฉพาะในการสรา้งสรรคศ์ลิปะของไทย”.  วนัที ่18-19 
พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา. (ดูภาคผนวก) 
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(โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ“ครู”ผูร้่วมบุกเบกิสองท่านซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดไีดถ้งึแก่อนิจกรรมลง) ทัง้นี้
เพราะผูป้ฏบิตักิารศลิปะมไิดร้บัแรงหนุนจากความรูเ้ชงิทฤษฎ ี  จงึมกัจะพึง่ปัญญาปฏภิาณและ 
ความสามารถในการปฏบิตั ิ คอืฝีมอืในการเล่นดนตรแีต่เพยีงถ่ายเดยีว  เพือ่ท าดนตรไีทย(เดมิ)
ใหน่้าตื่นเตน้ ส าหรบักลุ่มผูฟั้งยุคใหม่ซึง่ดูจะถูกตดัขาดไปจากรากทางวฒันธรรมดัง้เดมิไปเสยี
แลว้  น่าเสยีดายทีน่กัวชิาการพลาดโอกาสอนัดทีีจ่ะสรา้งงานเชงิวชิาการและทฤษฎอีนัจะช่วย
ใหน้กัดนตรไีดป้รบัตวัจากขนบดัง้เดมิมาสูน่วตักรรมส าหรบัยุคใหม่ไดอ้ย่างราบรื่น 

ในภาคผนวกของเอกสารนี้ หวัหน้าโครงการไดเ้สนอความคดิเกีย่วกบัการสกดัทฤษฎี
ออกมาจากการปฏบิตังิานศลิปะไทยในสาขาต่างๆเอาไว ้  บทความดงักล่าวเขยีนขึน้เป็นครัง้
แรกเป็นภาษาฝรัง่เศสเพือ่แสดงเป็นปาฐกถาน า ในการสมัมนาอาจารยภ์าษา วรรณคดแีละ
วฒันธรรมฝรัง่เศสจากภูมภิาคเอเซยี เมื่อวนัที ่ 19-22 กุมภาพนัธ ์ 2544 (ฉบบัภาษาไทยเขยีน
ขึน้ใหม่หลงัจากนัน้) ผูบ้รรยายไดร้บัการยนืยนัจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากประเทศในภูมภิาค
เอเซยีหลายคนว่า  แนวคดิเชงิทฤษฎดีงักล่าวสามารถอธบิายลกัษณะของศลิปะในประเทศ
เอเซยีอื่นไดด้ว้ย  การทีจ่ะน าทฤษฎ“ีจากแผ่นดนิแม่”ของไทยไปขยายวงใชใ้นประเทศอื่นจงึอาจ
เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้  ดงัทีห่วัหน้าโครงการไดช้ีใ้หเ้หน็ในบทความชื่อ “An Aesthetics of 
Discontinuity : Contemporary Thai Drama and its Western Connection” (1990)5 ขอ้จ ากดั
ของความคดิเชงิทฤษฎทีีน่ าเสนอในทีน่ี้เป็นเรื่องความผกูพนักบัศลิปะแบบประเพณีของไทย จงึ
ดรูาวกบัว่าผูส้รา้งทฤษฎเีกาะยดึกบังานศลิปะแบบประเพณี  เพราะงานจากอดตีดจูะมี
ความหมายตายตวัและคงทีเ่หมาะทีจ่ะน ามาวเิคราะห ์ งานขัน้ต่อไปจงึเป็นเรื่องของการแสวงหา
ทฤษฎทีีม่าจากวฒันธรรมร่วมสมยั  ในกรณีทีว่่านี้ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแวดวงของสือ่อาจจะกระตุน้ให้
เกดิความคดิเชงิทฤษฎไีด ้  ดงัทีไ่ดเ้สนอเอาไวแ้ลว้ในตอนที ่ 16 ทีว่่าดว้ย “ศลิปะส่องทางใหแ้ก่
กนั”  แต่กค็งจะตอ้งยอมรบัว่ายงัไม่ไดข้อ้สรุปทีช่ดัเจน  เป็นเพยีงแต่ตัง้สมมุตฐิานเอาไวว้่า สือ่
ต่างๆจะเป็นพลงัปัญญาใหแ้ก่สงัคมไดก้ต็่อเมื่อส่ือก่อตวัขึ้นมาเป็นศิลปะ  ถา้สือ่ท าหน้าทีเ่ป็น
เพยีงตวัสือ่กม็กัจะตกเป็นเครื่องมอืของบรโิภคนิยม  สมมุตฐิานนี้ยงัตอ้งการการยนืยนัจากวจิยั
ขัน้ต่อไป 

ขอ้สรุปเชงิทฤษฎทีีส่ าคญัซึ่งคณะผูว้จิยัไดค้น้พบกค็อื  ประเดน็ทีว่่าการวจิารณ์ศลิปะ
ของไทยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นการวจิารณ์ดว้ยภาษา  ในแง่นี้ดนตรไีทยเป็นขุมปัญญาอนัมหาศาลที่
ชวนใหว้เิคราะหเ์พือ่แสวงหาแก่นของวฒันธรรมไทย  ดงัทีไ่ดเ้สนอเป็นทฤษฎทีีว่่าดว้ย 
“วฒันธรรมระนาดทุม้” ไปแลว้  อนัเป็นการวเิคราะหว์ธิปีฏบิตัขิองดนตรไีทยทีอ่าจจะมี
ความหมายเกนิเลยจากกรอบของสงัคตีศลิป์กไ็ดใ้นเรื่องของความเป็นผูน้ าของคนทีอ่ยู่เบือ้งหลงั  
เราจงึสามารถทีจ่ะตัง้ขอ้สงัเกตอื่นๆอนัเกีย่วกบัดนตรไีทยไดซ้ึง่จดัไดว้่ามนีัยเชงิทฤษฎ ี  เป็นที่
ทราบกนัดอียู่แลว้ว่า   นกัดนตรไีทยมคีวามสามารถทัง้ในดา้นของการบรรเลงและการแต่งเพลง
ไปพรอ้มกนั  ดนตรไีทยเปิดโอกาสใหน้กัดนตรไีดใ้ชป้ฏภิาณในการแต่งท านองขึน้มาเสรมิ

 
5 In : Chetana Nagavajara : Comparative Literature from a Thai Perspective. 
Bangkok: Chulalongkorn University Press 1996, pp. 237-246.  
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ท านองหลกั  และในการประชนัวงนัน้จะมกีารเฝ้าสงัเกตกนัว่าฝ่ายตรงขา้มเล่นอะไรและเล่น
อย่างไร  เพือ่ทีจ่ะไดโ้ตก้ลบัและเอาชนะคู่แข่งไดด้ว้ยการท าใหด้กีว่า  การแต่งใหม่โดย
เฉียบพลนัทีก่ล่าวมานี้   ในบางลกัษณะกจ็ดัไดว้่าเป็นการวิจารณ์งานของวงดนตรคีู่แขง่  นกั
ดนตรดีว้ยกนัเองจะทราบดวี่า ใครแพใ้ครชนะ และในบางครัง้เมื่อวงดนตรวีงหนึ่งเหน็ว่าคู่ต่อสู้
เหนือกว่าตนมากนกักย็อมรบัความพา่ยแพด้ว้ยน ้าใจนกักฬีา  ยุตกิารบรรเลงอย่างมแีบบแผน 
แลว้กเ็กบ็เครื่องกลบับา้น เท่ากบัเป็นการยอมรบัว่าถูก "วจิารณ์" จากคู่ต่อสูเ้สยีจนตัง้ตวัไม่ตดิ
แลว้  จรงิอยู่มโนทศัน์เรื่องการวจิารณ์ในทีน่ี้กวา้งขวางกว่าความหมายทีใ่ชก้นัอยู่โดยทัว่ไป  แต่
วงการตะวนัตกเองกม็คีวามคดิทีดู่จะพอ้งกบัเรา  ดงัเช่นทีค่ตีกวเีอกของศตวรรษที ่ 20 อกิอร ์ 
สตราวนิสกี ้ (Igor Stravinsky)ไดเ้คยกล่าวไวว้่า ดุรยิางคนิพนธท์ีเ่ขาแต่งขึน้ใหม่จากรากฐาน
ของดุรยิางคนิพนธ์รุ่นเก่านัน้ เป็นการวจิารณ์งานเหล่านัน้6    

ขอ้กล่าวหาทีว่่าศลิปินไทยไม่ยอมรบัการวจิารณ์เลยนัน้ไม่เป็นความจรงิ  แต่กตกิาของ 
วงการไทยมอียู่ว่า  ผูว้จิารณ์ทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัจะตอ้งเป็นบุคคลทีผู่ค้นเคารพนับถอื  ทัง้ใน
หมู่ของศลิปินดว้ยกนัเองและในหมู่ของผูร้บั  จรงิอยู่กรอบกตกิาเป็นเงือ่นไขทางสงัคมและ
วฒันธรรมทีทุ่กคนยอมรบั ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กค็อืผูค้นเป็นจ านวนมากไดถู้กตดัขาด
จากขนบดัง้เดมิทีก่ล่าวมานี้เสยีแลว้ และศลิปะทีท่รงคุณค่า(ซึง่รวมเอาขนบของการวจิารณ์แบบ
ไทยเอาไวด้ว้ยนัน้)ไดก้ลายเป็นสมบตัขิองคนจ านวนน้อยไปแลว้  จงึเป็นหน้าทีข่องนกัวจิารณ์
และนกัวชิาการทีจ่ะวเิคราะห ์ใหอ้รรถาธบิาย และจดัระบบขนบปฏบิตัติ่างๆเหล่านี้เอาไว ้ พรอ้ม
ขอ้สรุปรวมเชงิทฤษฎ ี เพื่อทีก่ลุ่มศลิปินและมหาชนผูร้กัศลิปะจะไดช้่วยกนัสรา้งความต่อเนื่อง
อนัจะน าไปสูก่ารสรา้งใหม่ทีเ่ป่ียมดว้ยคุณค่าได้ 

ทฤษฎจีงึมใิช่กายกรรมทางปัญญาหรอืการเล่นกลเชงินามธรรมทีก่ลายเป็นวาทกรรม
อสิระซึง่ตดัขาดจากการสรา้งสรรคท์างศลิปะ  วทิยากรชาวตะวนัตกท่านหนึ่งทีไ่ดร้บัเชญิมาได้
กล่าวถงึอนัตรายของ“ทฤษฎวีรรณคดทีีป่ราศจากวรรณคด”ี (literary theory without literature)
เอาไว ้ ประสบการณ์ของผูว้จิยัอาจยนืยนัไดว้่า  วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัสงัคมไทยกค็อื  การปรบั
ทฤษฎทีีแ่ฝงอยู่ในงานศลิปะใหเ้ป็นวาทกรรมเชงิทฤษฎทีีเ่ป็นลายลกัษณ์ อนัเป็นหน้าทีข่อง
นกัวชิาการดา้นศลิปะมากกว่าทีจ่ะเป็นหน้าทีข่องศลิปินเอง  เราคงจะตอ้งยอมรบัว่า วฒันธรรม
ลายลกัษณ์มปีระโยชน์ในดา้นของการสบืทอดมรดกทางปัญญา และยิง่ในยุคทีเ่ทคโนโลยี
กา้วหน้าไปมาก  การเกบ็รกัษาและการถ่ายทอดมรดกเหล่านี้กย็ิง่จะท าไดก้วา้งขวางและมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  การวจิารณ์จงึเป็นการชี้ทางไปสูก่ารคน้พบใหม่ และการคน้พบใหม่กถ็าง
ทางไปสู่ทฤษฎอีนัเป็นเครื่องมอืทีด่ทีีสุ่ดในการสบืทอดแก่นแทข้องวฒันธรรม 

  
 

18. มิตินานาชาติ 
 

6 Donald Mitchell : The Language of  Modern Music. London: Faber and Faber, 1993 
(First Edition 1963), p. 98. 
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ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  แมว้่าการวจิารณ์ของไทยแต่เดมิมาจะผกูอยู่กบัวฒันธรรม

มุขปาฐะ  แต่เรากน่็าทีจ่ะพรอ้มทีจ่ะใชว้ฒันธรรมลายลกัษณ์ใหเ้ป็นประโยชน์  โครงการวจิยัน้ีคง
จะไม่สามารถด าเนินการไดถ้า้เราปฏเิสธวฒันธรรมลายลกัษณ์เสยีตัง้แต่เริม่แรก  เพราะผลงาน
ทีน่ ามาวเิคราะหแ์ละน ามาบรรจุไวใ้นสรรนิพนธข์องทัง้ 4 สาขานัน้ กเ็ป็นผลงานทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์เสยีเป็นสว่นใหญ่  คอืสิง่พมิพ ์ วฒันธรรมสิง่พมิพอ์าจเป็นผลจากการประดษิฐค์ดิคน้ของ
วฒันธรรมตะวนัตก  แต่ในระดบัสากลผูไ้ดร้บัประโยชน์จากการคน้พบนี้กม็อียู่มากสุดคณานบั  
เราไม่สามารถทีจ่ะปฏเิสธวฒันธรรมของต่างชาตไิด ้ ทัง้ในแงข่องตวัสือ่และในแงข่องตวัสาร  ยิง่
โลกสมยัใหม่ปรบัตวัเขา้สูก่ระแสของโลกาภวิตัน์  เรากย็ิง่จะตอ้งสรา้งความมัน่ใจใหก้บัตนเองว่า 
ในเรื่องของปัญญาความคดิแลว้เรามไิดเ้ป็นผูต้ามเสมอไป และมรดกทางปัญญาในรปูแบบหนึ่งก็
คอื ความคดิเชงิวจิารณ์ ซึง่ในแง่นี้ การวจิยัไดช้ีใ้หเ้หน็แลว้ว่า เราสามารถสือ่ความในเชงิวจิารณ์
กบัประชาคมนานาชาตไิด ้  ไม่ว่าจะเป็นการสือ่ความโดยตรงหรอืเป็น “ทววิจัน์ในจนิตนาการ” 
(imaginary dialogue) ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นตอนที ่7 ขา้งต้นทีว่่าดว้ย “เอกลกัษณ์ของการวจิารณ์ 4 
สาขา” 

การทีผู่ว้จิยัไดน้ าประสบการณ์ของต่างประเทศมาร่วมวเิคราะหด์ว้ย  รวมทัง้ไดน้ างาน
วจิารณ์ของต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทยเพือ่บรรจุไวใ้นสรรนิพนธท์ัง้ 4 สาขานัน้  กเ็ป็น
การยนืยนัหลกัการทีว่่า ความคดิเชงิวจิารณ์ไม่มพีรมแดนของเชือ้ชาต ิ ยิง่ไปกว่านัน้บางสาขา
อาจจ าเป็นตอ้งพึง่ผลงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์จากต่างประเทศ เพราะผลงานของไทยมอียู่น้อยมาก 
ดงัเช่นในกรณีของสาขาศลิปะการละคร  จงึกล่าวไดว้่างานวจิยัน้ีมคีวามเป็นนานาชาตอิยู่แลว้ใน
เรื่องของเนื้อหา และในบางกรณีเราอาจจะตอ้งยอมรบัว่าในเมื่อวฒันธรรมลายลกัษณ์มคีวาม
แขง็แกร่งต่อเนื่องกนัมานานในสงัคมต่างประเทศ  ดงัเช่นในสงัคมตะวนัตก  และการวจิารณ์ที่
เป็นลายลกัษณ์กท็ าหน้าทีเ่ป็นตวัประกนัคุณภาพและสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่การสรา้งสรรค์
ทางศลิปะไดด้ว้ย  เรากค็งจะอยู่ในฐานะทีจ่ะตอ้งเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของผูอ้ื่น และสรร
นิพนธบ์างสว่นกบ็อกความไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่า ตวัอย่างของการวจิารณ์อนัทรงคุณค่าที่
สามารถสือ่ความขา้มชาตขิา้มภาษา ขา้มวฒันธรรมไดน้ัน้เป็นอย่างไร 

ยิง่ไปกว่านัน้ ผูว้จิยับางคนไดม้ปีระสบการณ์ตรงจากการทีไ่ดไ้ปสมัผสักบัสงัคม
ต่างประเทศทัง้ในเอเซยีและในตะวนัตก  ทัง้นี้โดยไดม้กีจิกรรมในรปูแบบต่างๆ อนัรวมถงึการ
สมัมนา  การฝึกอบรม การดงูาน การสมัภาษณ์ผูรู้ ้และทีส่ าคญัอย่างยิง่กค็อืการไดส้มัผสักบังาน
ศลิปะทีท่รงคุณค่าในบรบิทตน้ก าเนิด  ในกรณีหลงันี้ผูว้จิยับางคนไดใ้ชพ้ืน้ฐานดงักล่าวในการ
สรา้งงานวจิารณ์ของตนขึน้มาได ้  ตวัอย่างอกีตวัอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการวจิารณ์บรบิททาง
สงัคมและวฒันธรรม  ดงัเช่นนกัวจิารณ์ชาวตะวนัตกแนวหน้าผูห้นึ่งไดใ้หส้มัภาษณ์ต่อนกัวจิยั
ของเราไวว้่า เขาจ าเป็นทีจ่ะตอ้งวจิารณ์ความไม่ชอบมาพากลของธุรกจิทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการ
จดัการทางศลิปะ เพราะการขาดความเทีย่งตรงของวงการธุรกจิเป็นการท าลายคุณภาพของงาน
ศลิปะซึง่จ าเป็นตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเทีย่งธรรม  นอกจากนี้ ขอ้วจิารณ์ทีเ่กีย่วกบัสือ่ใน
วงการตะวนัตกทีไ่ม่สนบัสนุนศลิปวฒันธรรมอย่างจรงิจงักน่็าจะเป็นอุทาหรณ์ใหแ้ก่วงการของ
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ไทยไดเ้ช่นกนั  สรุปไดว้่าประสบการณ์นานาชาตเิป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการสรา้งวฒันธรรม
การวจิารณ์ของไทย 

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัวทิยากรต่างประเทศนัน้ ท่านเหล่านี้น าประสบการณ์ของตนเองมา
ถ่ายทอด อนัเป็นโอกาสใหเ้ราไดค้ดิเปรยีบเทยีบเพื่อหาลกัษณะทัง้ทีพ่อ้งกนัและทีแ่ตกต่างกนั  
ดงัเช่นในกรณีของผูเ้ชีย่วชาญชาวเยอรมนัผูห้นึ่งซึง่ใหค้ าเตอืนไวว้่า การมุ่งสนับสนุนใหเ้กดิ
วงการวจิารณ์นัน้เป็นสิง่ทีด่ ี  แต่การวจิารณ์สรา้งความหายนะไดเ้ช่นกนั   ถา้การวจิารณ์ขาด
ความเป็นธรรม ขาดความเขา้ใจในเรื่องของศลิปะและขาดความเหน็อกเหน็ใจศลิปินทีย่งัอ่อน
ดอ้ยในเรื่องประสบการณ์  ในสว่นทีเ่กีย่วกบัทฤษฎกีเ็ช่นกนั ประสบการณ์ของวทิยากร
ต่างประเทศอาจจะช่วยมใิหเ้ราหลงทางได ้ ดงัเช่นในกรณีของวทิยากรชาวโปรตุเกส ซึง่ชีใ้หเ้หน็
ถงึจุดอ่อน   ของความหมกมุ่นในเรื่องของทฤษฎใีนวงการตะวนัตก อนัน าไปสู่การสร้างทฤษฎี
วรรณคดีที่ปราศจากวรรณคด ี(ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในตอนที ่17 ขา้งตน้) 

การทีค่ณะผูว้จิยัส านึกดถีงึความเชื่อมโยงทางความคดิกบัวงการนานาชาต ิ จงึมคีวาม
ปรารถนาทีจ่ะไดร้บัฟังขอ้คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศในเรื่องของผลการวจิยั และได้
จดัท า Summary Report รวมทัง้ตวัอย่างของบทวจิารณ์จากสรรนิพนธส์าขาละ 2 บท รวม 8 
บทขึน้เป็นภาษาองักฤษ ตัง้แต่เดอืนกนัยายน  2544 แลว้สง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญอาวุโสชาวเยอรมนั
ไดไ้ปศกึษาล่วงหน้า  (ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญท่านน้ีไดต้ดิตามความเป็นมาของโครงการโดยตลอด)  
โดยคาดหวงัว่าผูเ้ชีย่วชาญท่านนี้จะเดนิทางมาประเทศไทยเพือ่ใหค้ าปรกึษาต่อคณะผูว้จิยัใน
กรอบของการประชุม Consultative Meeting ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่ 23-25 ตุลาคม 2544 แมว้่า
วทิยากรจะป่วยและไม่สามารถเดนิทางมาประเทศไทยได ้  แต่กไ็ดใ้หข้อ้วนิิจฉยัเป็นการสว่นตวั
กบัหวัหน้าโครงการไวต้ัง้แต่ปลายเดอืนกนัยายน 2544 และจะใหข้อ้คดิเหน็เป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามมา  ส าหรบัวทิยากรซึ่งไดร้บัเชญิมาท าหน้าทีแ่ทนนัน้ เป็นผูท้ีเ่คยไดม้าร่วมกจิกรรม
ของโครงการวจิยัครัง้หนึ่งแลว้ตัง้แต่ปี 2543 และในการประชุม Consultative Meeting นี้ไดใ้ห้
ขอ้คดิทีเ่ป็นประโยชน์ไวม้าก  สิง่ทีผู่เ้ชีย่วชาญทัง้สองเหน็พอ้งตอ้งกนักค็อื โครงการนี้เป็น
นวตักรรมในการวจิยัทางมนุษยศาสตรอ์ย่างแน่นอน และประสบการณ์ของกลุ่มนักวจิยัไทยมี
ความหมายต่อวงการวชิาการนานาชาต ิ  วทิยากรท่านทีส่องไดใ้หข้อ้เสนอแนะในเรื่องกจิกรรม
ต่อเนื่องเอาไวว้่าน่าจะใชผ้ลการวจิยัของโครงการนี้ในการสมัมนาขา้มชาต ิ ในรปูของ cross-
cultural workshops และควรจะมกีารแปลทัง้ผลงานวจิยัและสรรนิพนธอ์อกเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

สรุปไดว้่า ผูว้จิยัไดร้บัประโยชน์อย่างมากจากวงการศลิปะและวงการวชิาการนานาชาต ิ
และวงการดงักล่าวกจ็ะไดร้บัประโยชน์จากผลงานวจิยัเช่นกนั    

 
 

19. ข้อเสนอแนะเก่ียวกบักิจกรรมต่อเน่ือง 
ขอ้เสนอแนะต่อไปนี้ รวบรวมมาจากขอ้คดิเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ

โครงการ รวมทัง้จากผลการวจิยัเอง 
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19.1 ควรพจิารณาว่าจะสามารถขยายขอบเขตของกจิกรรมการวจิารณ์ใหก้วา้ง

ออกไปจาก 4 สาขาเดมิหรอืไม่ และในกรอบของแต่ละสาขาจะมกีารให้
ความส าคญัต่อสาขาย่อยบางสาขาทีม่ไิดน้ ามาศกึษาในการวจิยัช่วงแรก
หรอืไม่ 

19.2 ควรใหก้ารสนับสนุนนิตยสารขนาดเลก็ทีล่งพมิพง์านวจิารณ์ทีม่คีุณภาพ  ทัง้นี้
อาจใชก้ลไกของการใหร้างวลัโดยมกีารตัง้เกณฑบ์างประการไวเ้ป็นบรรทดั
ฐาน 

19.3 อาจมกีารพจิารณาจดัท านิตยสารดา้นการวจิารณ์ขึน้เป็นการเฉพาะ เพือ่เป็น
เวทเีผยแพร่ผลงานของทัง้นักวจิารณ์ทีม่ปีระสบการณ์แลว้และของนกัวจิารณ์
รุ่นใหม่(ดงัเช่นผูท้ีไ่ดร้่วมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารของโครงการ) นิตยสารนี้ควร
จะเดนิทางสายกลางระหว่างวารสารวชิาการกบันิตยสารส าหรบับุคคลทัว่ไป 

19.4 ควรมกีารจดัท าหนงัสอืรวมบทวจิารณ์  ทัง้ทีเ่ป็นบทวจิารณ์ทีเ่คยเผยแพร่
มาแลว้ และบทวจิารณ์ทีเ่ขยีนขึน้ใหม่ โดยมบีรรณาธกิารท าหน้าทีค่ดัสรร 
เขยีนค าน าเชงิวเิคราะห ์และใหอ้รรถาธบิายตามความเหมาะสม 

19.5 ควรจะมกีารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารดา้นการวจิารณ์ขึน้ โดยใหเ้วลามากกว่า
เดมิ เช่น  1 สปัดาห ์หรอืเป็นการจดัต่อเนื่องหลายครัง้ในช่วงสุดสปัดาห ์โดย
มกีารฝึกการเขยีนอย่างเขม้ขน้ ทัง้นี้ควรมกีารวางแผนล่วงหน้าส าหรบัแต่ละ
สาขาไว ้ ส าหรบัช่วง 2-3 ปี อาจมกีารเชญิใหศ้ลิปินสรา้งงานขึน้มาเป็นการ
เฉพาะเพือ่ใชใ้นการฝึกการวจิารณ์ ดงัเช่นทีไ่ดป้ฏบิตัมิาแลว้ 

19.6 เพือ่เป็นการสนองความตอ้งการทีไ่ดม้ผีูเ้สนอไวใ้นการประชุมและการสมัมนา
หลายครัง้ทีผ่่านมา ควรมกีารจดัท าต าราการวจิารณ์เบือ้งตน้ขึน้โดยใช้
ผลการวจิยัและสรรนิพนธเ์ป็นพืน้ฐาน  ทัง้นี้ควรมกีารน าร่างต าราดงักล่าวไป
ทดลองกบัผูเ้รยีนและผูใ้ชก้ลุ่มต่างๆ  

19.7 ควรเสนอใหส้ถาบนัอุดมศกึษาบางแห่งทดลองปรบัหลกัสตูรเพือ่สนองการ
สรา้งทกัษะในการวจิารณ์  ทัง้นี้วชิาการดา้นมนุษยศาสตรค์วรจะไดร้บัแรง
เสรมิจากวชิาการสรา้งสรรคศ์ลิปะ  อาจมกีารจดัหลกัสตูรประเภทวชิาเอกสอง
วชิา (double majors) โดยวชิาหนึ่งเป็นสาขาวชิาการและอกีวชิาหนึ่งเป็น
สาขาปฏบิตั ิ

19.8 ขอ้เสนอเกี่ยวกบัการสร้างทฤษฎี“จากแผ่นดนิแม่”ควรได้รบัการศกึษา
วเิคราะห์ต่อไป อนัรวมถงึการแสวงหาขอ้สรุปเชงิทฤษฎเีพิม่เตมิจาก
ประสบการณ์เชงิปฏบิตัโิดยให้น ้าหนักกบัการสร้างสรรค์ร่วมสมยัของไทย
ด้วย 

19.9 เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัต่างประเทศ ควรมกีารจดัสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารขา้มชาต ิ (cross-cultural workshops) เพื่อการนี้  ผลการวจิยั
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บางสว่น  รวมทัง้สรรนิพนธบ์างสว่นน่าจะไดร้บัการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

19.10 ประเดน็ทีว่่าดว้ยการรบังานวจิารณ์ในสงัคมไทยยงัมไิดม้กีารวจิยัอย่างจรงิจงั จงึ
ควรมกีารด าเนินการวจิยัในรูปของการศกึษาเฉพาะกรณี  ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการ
รบังานวจิารณ์ (reception of criticism) ทัง้นี้ควรมุ่งใชว้ธิกีารเชงิคุณภาพ 

 
เพือ่ใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนในสว่นทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธ์ของผลการวจิยักบัสิง่แวดลอ้ม

ทางวฒันธรรมและสงัคม อนัจะเชื่อมโยงไปสูก่จิกรรมต่อเนื่อง คณะผูว้จิยัจงึใคร่ขอเสนอแผนภมิู
ท่ี 2 ไวป้ระกอบการพจิารณา  จะเหน็ไดว้่ากจิกรรมต่อเนื่องนัน้เป็นผลลพัธ์จากงานวจิยัโดยตรง  
แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ชื่อมโยงกบักจิกรรมอื่นๆ ทีม่กีารด าเนินการอยู่แลว้ อาจมขีอ้สงสยัว่า
กจิกรรมต่อเนื่องเหล่านี้จะด าเนินไปไดห้รอืไม่ถา้ไม่มกีารวจิยัครัง้นี้เกดิขึน้ ค าตอบกค็อืว่า
ผลการวจิยัจะช่วยใหท้ศิทางทีช่ดัเจนขึน้ต่อกจิกรรมเหล่านี้   ผลการวจิยัอาจเอือ้ประโยชน์ไดใ้น
ลกัษณะต่อไปนี้ ประการทีห่นึง่ การวจิยัไดบ้่งบอกไวช้ดัเจนพอสมควรแลว้ในเรื่องของจุดอ่อน
และจุดแขง็ของวฒันธรรมการวจิารณ์ของไทย ประการทีส่อง การวจิยัไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึศกัยภาพ
ของการวจิารณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่อาจเรยีกไดว้่าเป็นแหล่งรวมของทรพัยากรการวจิารณ์ทีน่่าจะ
มบีทบาทในการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่วฒันธรรมการวจิารณ์ของไทยได ้  ประการทีส่าม มี
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะสรา้งเอกภาพของกจิกรรมการวจิารณ์ทัง้หลายตามแบบของแผนภมิูท่ี 2 
โดยทีอ่งคป์ระกอบทัง้หลายมปีฏสิมัพนัธต์่อกนัทัง้ในรูปของการกระจายออกจากศูนยแ์ละรปูของ
การรวมเขา้หาศูนย ์   
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20. ข้อสรปุ 
 

เป็นทีแ่น่ชดัว่า  เราไม่สามารถทีจ่ะกล่าวอา้งไดว้่าการวจิารณ์ในสงัคมไทยเป็นเสาหลกั
ของวฒันธรรมลายลกัษณ์  ทัง้นี้เพราะการวจิารณ์ทีท่รงคุณค่ายงัเกดิขึน้ในวฒันธรรมมุขปาฐะ 
ซึง่ศลิปินเองกย็อมรบัว่าเป็นวธิกีารทีย่งัใชก้นัอยู่ในวงการของไทย ถงึกระนัน้กต็าม เราคง
จะตอ้งยอมปรบัตวัในการจดัระบบในเรื่องของความรูแ้ละภูมปัิญญาทีเ่กี่ยวกบัการวจิารณ์โดยหนั
ไปพึง่วฒันธรรมลายลกัษณ์ ทัง้นี้เพือ่เป็นการใหโ้อกาสกบัคนจ านวนมากทีจ่ะไดร้บัประโยชน์
จากขุมทรพัยท์างปัญญาในรปูของการวจิารณ์  กจิกรรมของการวจิยัอนัรวมถงึกจิกรรมเชงิ
พฒันาทีไ่ดก้ระท ามาแลว้ยงัอยู่ในวงแคบ เพราะคณะผูว้จิยัเลก็ๆไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะสรา้งความ
เปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้งได ้  จะท าไดก้แ็ต่เป็นการทดลองทีน่่าจะสง่ผลใน
ระยะยาวต่อไป 
 ผูว้จิยัจ าเป็นตอ้งยอมรบัว่าไม่สามารถสนองวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดอ้ย่างเตม็ที ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสว่นทีจ่ าเป็นตอ้งร่วมมอืกบัสือ่และสถาบนัการศกึษา ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้
สือ่เองกต็กอยู่ในฐานะจ ายอมทีต่อ้งต่อสูเ้พือ่ความอยู่รอดในยุคทีเ่ศรษฐกจิถดถอย  จงึไม่
สามารถเกือ้หนุนศลิปะและการวจิารณ์ศลิปะไดอ้ย่างเตม็ที ่  แต่ถงึอย่างไรกต็าม คณะผูว้จิยัก็
ไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากสือ่สิง่พมิพบ์างฉบบัในการลงพมิพง์านวจิารณ์ของผูว้จิยัและ
ในการประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆของโครงการ  ส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษานัน้วทิยาการดา้น
มนุษยศาสตร ์ อนัไดแ้ก่วรรณคดศีกึษา  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ศาสตรแ์ห่งการละคร และดนตรี
วทิยา ยงัอยู่ห่างไกลจากสภาพความเป็นจรงิของสงัคมไทยอยู่มาก  จงึยงัไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะ
สนองกจิกรรมสรา้งสรรคใ์นสาขาทัง้ 4 ไดอ้ย่างเตม็ที่ 
 แมว้่าจะมขีอ้จ ากดัต่างๆ แต่ผูว้จิยักย็งัสามารถทีจ่ะแสวงหาผลงานลายลกัษณ์มาคดัสรร
และวเิคราะหเ์พือ่บรรจุไวใ้นสรรนิพนธข์องสาขาทัง้สี ่ จรงิอยู่ปรมิาณผลงานของนักวจิารณ์ไทย
อาจจะแตกต่างกนับา้งตามสาขา  แต่กอ็าจกล่าวไดว้่ายงัมผีูว้จิารณ์และนกัวชิาการจ านวนหนึ่งที่
เชื่อมัน่ว่าการวจิารณ์เป็นประโยชน์และเป็นมโนธรรมใหแ้ก่สงัคมได้  โดยสรา้งผลงานออกมา
เพือ่สนองอุดมคตดิงักล่าว ในขณะเดยีวกนัโครงการกไ็ดร้บัการตอบสนองจากกลุ่มคนหนุ่มสาว
อนัรวมถงึนิสตินกัศกึษา กลุ่มคนเหล่านี้มศีกัยภาพมหาศาลและพรอ้มทีจ่ะรบัความรูแ้ละกระหาย
ใคร่วชิา  ถา้ไดร้บัการแนะน าทีถู่กตอ้ง กลุ่มคนเหล่านี้คอืพลงัแห่งการวจิารณ์ในอนาคต สิง่ทีย่งั
ขาดอยู่มากกค็อื  เวททีีพ่วกเขาจะไดฝึ้กปรอืและแสดงออกซึง่ทศันะวจิารณ์ 
 ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ในตอนที ่ 6 ทีว่่าดว้ย“พืน้ฐานทางวฒันธรรม” ศลิปะเป็น
องคป์ระกอบหลกัของสงัคมไทยแบบประเพณี  และการวจิารณ์เป็นพลงัทีแ่ฝงอยู่ในวฒันธรรม
ไทยซื่งอาจจะแสดงออกไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งใชภ้าษา  การทีศ่ลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนัจงึสรา้ง
ความมัง่คัง่ใหแ้ก่วฒันธรรมทีผ่กูอยู่กบัชุมชน ดงันัน้การวจิารณ์ศลิปะสาขาต่างๆ ย่อมสอ่งทาง
ใหแ้ก่กนัอยู่แลว้  ในยุคใหม่ทีส่ ือ่ใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัหนุนประสบการณ์ทัง้ในดา้นของการสรา้ง 
การเผยแพรแ่ละการรบังาน  ศลิปะจงึเปลีย่นไป และมโนทศัน์ทีว่่าดว้ยชุมชนและมหาชนกย็่อม
จะตอ้งไดร้บัการตคีวามใหม่  การผลติซ ้าและการเผยแพร่ผลงานออกเป็นจ านวนมากมี
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ผลกระทบต่อคุณภาพในกลุ่มของผูส้รา้งและต่อรสนิยมของกลุ่มผูร้บั  ดงัทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ไวแ้ลว้
ในแผนภมิูท่ี 1 สือ่จะยงัประโยชน์ต่อสงัคมไดอ้ย่างเตม็ทีก่ต็่อเมื่อยอมรบัแรงกระตุน้ทีม่าจาก
ศลิปะและจากการวจิารณ์ หาไม่แลว้มหาชนจะถูกทอดทิ้งใหอ้ยู่ในสุญญากาศทางปัญญา  กล่าว
อกีนยัหน่ึงระบบ          ปฏสิมัพนัธท์ีเ่สนอไวใ้นแผนภูมดิงักล่าวจะเป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
ใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน และการวจิารณ์ย่อมจะเจรญิรุ่งเรื่องไดถ้า้เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษา
ส าหรบัประชาชน  ในทา้ยทีสุ่ดแลว้เรากต็อ้งฝากความหวงัไวก้บัการศึกษาในความหมายที่
กวา้งทีสุ่ดของค านี้  นัน่กค็อืเป็นกระบวนการต่อเนื่องของการสรา้งปัญญาใหแ้ก่ปัจเจกบุคคล
และสงัคม แต่การศกึษาย่อมเริม่ตน้ทีก่ารรูจ้กัตนเอง  การวจิยันี้จงึมุ่งทีจ่ะสนับสนุนการรูจ้กั
ตนเองพรอ้มไปกบัการเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัทฤษฎทีีไ่ดน้ าขึน้มาอภปิรายไม่ใช่เป็น
แบบฝึกหดัเชงินามธรรม  แต่เป็นการวเิคราะหโ์ครงสรา้งลกึของสงัคมไทยซึง่น่าจะช่วยใหเ้รา
เขา้ใจตวัเราเองไดด้ขีึน้  การวจิารณ์ในสงัคมไทยจะเป็นพลงัปัญญาใหแ้ก่สงัคมไดก้ต็่อเมื่อเรา
รูจ้กัรากฐานวฒันธรรมของเราดพีอ  และพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัใหด้ ารงอยู่ไดใ้นสภาพสงัคมโลกที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็   
 ค าถามทีส่ าคญักค็อืว่า สงัคมไทยไดพ้ฒันามาถงึขัน้ทีก่ารวจิารณ์จะท าหน้าทีเ่ป็นพลงั
ทางปัญญาไดห้รอืไม่  คณะผูว้จิยัจ าตอ้งยอมรบัว่ายงัไม่สามารถใหค้ าตอบทีแ่น่ชดัในประเดน็น้ี
ได ้  ค าตอบทีใ่หไ้ดอ้ย่างมัน่ใจกค็อืในกรอบของวฒันธรรมไทยการวจิารณ์เป็นศกัยภาพทีม่อียู่
จรงิ  ซึ่งพรอ้มทีจ่ะไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นพลงัปัญญาได ้  ทัง้นกัวจิยัเองและทัง้ผูท้ี่ไดม้าร่วม
กจิกรรมของโครงการวจิยัชอบทีจ่ะมองว่าการวจิารณ์เป็นกระบวนการ ในแงห่นึ่ง การวจิารณ์
เป็นกระบวนการทางความคดิทีต่่อเนื่อง โดยทีง่านวจิารณ์บทหนึ่งอาจกระตุ้นใหเ้กดิการวจิารณ์
ต่อไป ทัง้ในลกัษณะทีเ่สรมิกนั และในลกัษณะทีแ่ยง้กนั อนัจดัไดว้่าเป็นการแสดงพลังทาง
ปัญญาในรปูแบบหนึ่ง ในอกีแงห่นึ่ง การวจิารณ์เป็นกระบวนการของการให้การศกึษา ทัง้
การศกึษาทีเ่ป็นทางการและการศกึษาทีไ่ม่เป็นทางการ  ซึง่น่าจะมพีลวตัสงูพอทีจ่ะรบัประโยชน์
จากพืน้ฐานทางวฒันธรรมอนัมัน่คงและพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นไปในทศิทางทีเ่ป็นการสรา้ง
ปัญญา  สิง่ทีค่ณะผูว้จิยัพอท าไดก้ค็อื การสรา้งความส านึกว่าการวจิารณ์สามารถทีจ่ะเป็นพลงั
ทางปัญญาของสงัคมได ้  ส าหรบัค าถามทีว่่าการวจิารณ์ศลิปะจะช่วยสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่
ชวีติและสงัคมดว้ยการสรา้งพลงัในรปูของวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์อนัเป็นกจิสาธารณะได้
หรอืไม่นัน้  คงจะเป็นประเดน็ทีห่าค าตอบในเชงิของหลกัการทัว่ไปในองคร์วมไดย้าก  แต่ถา้จะ
พจิารณากรณีๆไปกจ็ะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า การวจิารณ์ศลิปะในบางลกัษณะท าหน้าทีเ่ป็นการ
วจิารณ์ชวีติและสงัคมดว้ย  ดงัตวัอย่างทีไ่ดน้ ามาวเิคราะหไ์วใ้นสรรนิพนธ ์  ถงึอย่างไรกต็าม 
คณะผูว้จิยัสามารถทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ถงึจุดอ่อนและจุดแขง็ในสว่นทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมการวจิารณ์ 
และความส านึกในเรื่องของจุดอ่อนและจุดแขง็นี้น่าจะเป็นรากฐานทีม่ ัน่คงส าหรบัการสรา้ง
กระบวนการของการศกึษา ส าหรบัคณะผูว้จิยัเองนัน้  พวกเราไดอ้าสาเขา้มาท างานซึง่จดัไดว้่า
เป็นการทดลอง  และกส็ านึกดวี่าโลกปัจจุบนัไม่ใช่เวทสี าหรบัการสรา้ง“การปฏวิตัทิาง
วฒันธรรม”อกีต่อไป  แต่เป็นเวทขีองการรวมพลงัทีม่าจากบุคคล กลุ่มบุคคล และสงัคมมากกว่า  
เราคงจะตอ้งพรอ้มทีจ่ะแกไ้วยากรณ์ของนกัประพนัธฝ์รัง่เศสวอลแตร ์(Voltaire) จากเอกพจน์ให้
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เป็นพหพูจน์ เพือ่ทีจ่ะแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการคดิร่วมกนั มากกว่าทีจ่ะเป็นการถอยร่นไปกก
และกลบความทุกขแ์ละความไม่สมหวงัของแต่ละบุคคลแต่โดยล าพงั  ถา้วรรคทองตน้แบบมี
ความว่า “เราจงมาปลูกสวนของเรากนัเถดิ” (Il faut cultiver notre jardin!)  เรากค็งจะตอ้งขอ
อนุญาตปรบัแกเ้สยีใหม่ว่า “เราจงมาปลูกสวนของพวกเรากนัเถดิ” (Il faut cultiver nos 
jardins!) 
 

 


