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ร่างรายงานความก้าวหน้าในรอบ 12 เดือน   
 

สาขาภาพยนตร ์
(1 เม.ย.  2554 – 31 มี.ค. 2555) 

โครงการวิจยั “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

 
อญัชลี  ชยัวรพร  (ผู้วิจยั) 

 

 
 การด าเนินงานวิจยัของสาขาภาพยนตร์ ในโครงการวจิยั "การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่าง
วฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ" เริม่ขึ้นตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2554 - 31 มนีาคม 2555  
รวมระยะเวลาในการเขา้ร่วมโครงการวจิยัทัง้สิน้ 1 ปี  ไดผ้ลรายงานดงัต่อไปนี้   
 
1. วตัถปุระสงค ์ผลท่ีได้รบั และการด าเนินงาน 
 โครงการวจิยัภาคแรกตัง้วตัถุประสงคไ์ว ้5 ขอ้ ซึ่งสามารถประเมนิผลการวจิยัในสาขาภาพยนตร์
ไดด้งันี้   
 1.1 ศึกษาเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปท่ีว่าด้วยลกัษณะการวิจารณ์ลายลกัษณ์ของไทยอนับ่ง
ช้ีให้เหน็ปัจจยัทัง้ท่ีสนับสนุนและบัน่ทอนความก้าวหน้าของการวิจารณ์ 
 สาขาภาพยนตรเ์พิง่เขา้ร่วมโครงการวจิยั "การวจิารณ์ศลิปะ" ครัง้นี้เป็นครัง้แรก  ดงันัน้จงึยงัไม่มี
การเกบ็บนัทกึขอ้มูลในส่วนของการวจิารณ์ในพืน้ทีล่ายลกัษณ์มาก่อน  ครัน้จะเริม่ท าการวจิยัในครัง้นี้กท็ า
ไดค้่อนขา้งยาก  เนื่องจากสาขาภาพยนตรเ์ขา้มาร่วมงานช้ากว่าสาขาอื่น ๆ    ดงันัน้ สาขาภาพยนตรจ์งึ
ยงัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อ้นี้ในระยะเวลา1 ปีทีไ่ดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 แต่จากการตัง้ข้อสงัเกตความเป็นไปโดยรวม พบว่าการวจิารณ์ภาพยนตร์ในสื่อสิง่พิมพ์ยงัคง
ปรากฏตามหน้าสือ่สิง่พมิพต์่าง ๆ เหมอืนกบัทีเ่คยเหน็ในอดตี  ไม่ว่าจะเป็นหนังสอืพมิพร์ายวนั  นิตยสาร 
แมแ้ต่หนังสอืแจกฟรขีองรา้น 7  แต่เนื้อหาของสิง่พมิพส์่งผลต่อเนื้อหาบทวจิารณ์ภาพยนตรท์ีต่พีมิพด์ว้ย  
กล่าวคือเนื้อที่ในการเขียนวจิารณ์เชิงลึกจะปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพ  ขณะที่หนังสือปรมิาณหรอื
บนัเทงิ  จะไม่มกีารเขยีนวจิารณ์ในเชงิลกึ  จากประสบการณ์ของผูว้จิยัทีท่ าหน้าทีเ่ขยีนวจิารณ์ดว้ย  กถ็ูก
ลดความยาวบทวจิารณ์ใหส้ัน้ลง  เพยีงแต่ตอ้งเพิม่คอลมัน์แนะน าหนงัแบบสัน้ ๆ เขา้มาแทน 
 ถ้าทางโครงการต้องการให้สาขาภาพยนตรศ์กึษาในส่วนการวจิารณ์ลายลกัษณ์ดว้ย  อาจจะต้อง
ตัง้ขอบเขตของการศึกษาให้แคบลง  เนื่องจากปริมาณที่มากมายของงานวิจารณ์ในสาขานี้  เช่นว่า 
รวบรวมบทวจิารณ์เกี่ยวกบัภาพยนตร์ไทย  หรอืรวบรวมบทวจิารณ์ของนักวจิารณ์แต่ละรุ่นเพื่อให้เห็น
ววิฒันาการของนักวจิารณ์และงานในไทย  หรอือาจจะเลอืกเฉพาะนักวจิารณ์ภาพยนตรม์อือาชพีซี่งเป็นที่
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รูจ้กัในสงัคมไทย  และ/หรอืรวมรวมบทวจิารณ์รวมเล่ม  ซึง่เคยตพีมิพม์าแลว้ยุคหนึ่ง 
 
 1.2 ศึกษาโอกาสใหม่ซ่ึงโลกเสมือนจริงเปิดให้แก่พฒันาการของการวิจารณ์รวมทัง้จุดอ่อน
และจดุแขง็   สาขาภาพยนตร์มุ่งเน้นการวจิยัในเรื่องสื่อเสมอืนจรงิโดยละเอียด  เพื่อให้เห็นภาพรวม
ทัง้หมดทุกดา้น  จงึไดแ้บ่งการศกึษาออกเป็น 4 สว่น ดงันี้   
  1.2.1 การวจิารณ์ภาพยนตรบ์นสือ่เสมอืนจรงิในไทย  แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื  
   - การเกบ็รวบรวมรายชื่อเวบ็ไซตแ์ละลกัษณะการน าเสนอการวจิารณ์ภาพยนตร ์  
   - การก้าวเขา้สู่วชิาชพีและลกัษณะการใชส้ื่อเสมอืนจรงิของนักวจิารณ์ภาพยนตร์
ในไทย   
  1.2.2 การวจิารณ์ภาพยนตร์บนสื่อเสมอืนจรงิในต่างประเทศ  แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
สว่น ไดแ้ก่ 
   - สถานการณ์การวจิารณ์ภาพยนตรใ์นต่างประเทศ   
   - ลกัษณะการวจิารณ์ภาพยนตรบ์นสือ่เสมอืนจรงิในต่างประเทศ  
   
 ในส่วนของประเทศไทยนัน้  ขอ้ค้นพบในส่วนที่เป็นเนื้อหาคอืภาพรวมของเวบ็ไซต์  ได้สรุปเป็น
ตาราง 3 ชุด  ไดแ้ก่ ตารางส าหรบัเวบ็ทีม่เีนื้อหาหลากหลาย  ตารางเวบ็บนัเทงิและภาพยนตร ์และตาราง
บล็อก  ซึ่งรายละเอียดในการส ารวจแต่ละตารางจะไม่เหมือนกันโดยทีเดียว  ตารางบล็อกจะมีความ
แตกต่างจากสองตารางแรก  โดยในส่วนของการส ารวจมตีัง้แต่ความน่าเชื่อถอื  ระยะเวลาที่ก่อตัง้ ความ
สม ่าเสมอของการลงบทวจิารณ์  รูปแบบของบทวจิารณ์  ลกัษณะเนื้อหาของบทวจิารณ์  การสนับสนุน
แสดงความคดิเหน็  สรุปไดค้ร่าวๆ ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 สรปุผลเวบ็ท่ีครอบคลุมเน้ือหาหลากหลายและเป็นส่ือทุติยภมิูของหนังสือพิมพ ์

 

ชื่อเวบ็ 
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1.1 เวบ็ไซต์ท่ี
ครอบคลุม
เน้ือหา
หลากหลายและ
เป็นส่ือทุติยภมิู
ของหนังสือพิมพ ์

                                                    

http://www.mana
ger.co.th (web) 

2542     / / / /       / / บนัเทงิ 27/09/50 /       /   / / / /   
คอลมัน์ เปิดตาดู บนัเทงิของผูจ้ดัการนัน้
รวม  ไม่ไดแ้ยกรายเวบ็หรอืวนั  

http://www.matich
on.co.th (online)  

      / / / /       / / culture   /         /       /   
คอลมัน์หนังช่างคดิ  เกบ็ไดเ้พยีงชิน้

เดยีว 
                                                      
1.2 เวบ็ไซต์ท่ี
ครอบคลุม
เน้ือหา
หลากหลาย
ส าหรบัเวบ็
โดยเฉพาะ 

                                                    

http://www.matichon.co.th/
http://www.matichon.co.th/
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http://www.adintr
end.com  

>2548   /     /   

โฆ
ษณ

า 

    / / 
หน้าแรก/ad 
movie  

01/04/49   /     /   / / /   / 
ใหข้อ้มลูกบัเทรลเลอร ์/ วจิารณ์อยู่ในเวบ็
บอรด์ แต่ไม่ไดแ้บ่งหมวดหมู ่

http://www.atclou
d.com  

>2550     / / / / 

คล
ปิ 

/ ล
งิค
์ 

    /   board 2551   /                 / เวบ็บอรด์ไม่ไดม้กีารแบ่งหวัขอ้ 

http://www.kapoo
k.com 

2547     / / / /       / / 

movie/kapook.c
om  มชี่องใหใ้ส่
ความคดิเหน็ทา้ย
ขอ้มลู 

    /     /   / / /   / share จะอยู่ดา้นนอก 

http://www.mion4
you.com  

2546 /   /     /       / / 

- เมนู
สาระบนัเทงิหนัง
น่าดู      - Movie 
Zone                     
- หนังการต์ูน  

01/10/53 / /     /   / /     / 
ลกัษณะเป็นเวบ็บอรด์/ส่วนใหญ่ใหข้อ้มลู 
/ เอามาจาก sanook.com 

http://www.mthai.
com 

>2004     / / / /       / / - movie 12/10/49 /       /   / / / /   
บทวจิารณ์ตอนแรกเอามาจากแหล่งอื่น 
ต่อมาวจิารณ์เอง ตัง้แต่ 23/6/2552 

http://www.pantip.
com/cafe  

>2000     / / / /           - หอ้งเฉลมิไทย   / / /   /   / /     /   

http://www.sanoo
k.com 

2543     / / / /       / / 
movie.sanook.c
om/review 

the last 
samuri 

/       /   /     /   
facebook/twitter แยกหน้า ออกไป ไม่มี
ลงิคก์ารแชร ์

http://www.thaifoll
ow.com 

2553 /       

@
tha

ife
llo

w 

/       / / 
movie ในขอ้มลู
หนังแต่ละเรือ่ง 

ปัจจุบนั
เท่านัน้ 

  /     /       /   / เน้นความคดิเหน็สัน้ ๆ ทีจ่ะทวติเตอรไ์ด ้

http://www.thaipa
parazzi.net 

ไม่ได้
ระบ ุ

/         /       /   
ไม่มบีทวจิารณ์ 
เน้นขา่วซุบซบิ
ดารา  

                          

http://www.adintrend.com/
http://www.adintrend.com/
http://www.atcloud.com/
http://www.atcloud.com/
http://www.kapook.com/
http://www.kapook.com/
http://www.mion4you/
http://www.mion4you/
http://www.mthai.com/
http://www.mthai.com/
http://www.pantip.com/
http://www.pantip.com/
http://www.thaipaparazzi.net/
http://www.thaipaparazzi.net/


30/06/55 5 สาขาภาพยนตร ์
 

http://www.thaiza.
com 

2543     / / / /       / / 
movie/วจิารณ์
หนัง 

01/01/51 / /     /   / / / /   

บทวจิารณ์ยาวเอามาจากทีอ่ื่น  สนั
จะเป็ฯของเวบ็เอง โดยไม่ระบุชื่อคน
เขยีนโหวตและฟอรัม่ใหแ้สดงความ
คดิเหน็ 

http://www.tlcthai.
com 

2548     / / / /       / / 

webboard/
บนัเทงิ-เทคโน/
วเิคราะหว์จิารณ์
หนัง 

31/03/51               / / /   เอามาจากหนังสอืพมิพ ์

                                                      
2.เวบ็ไซต์ท่ีมี
เน้ือหาอ่ืน ๆ 
เฉพาะด้านเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง 

                                                    

http://www.dmh.g
o.th  

>2545     / / /   

สุข
ภา

พจ
ติ 

    / / news 2548 /       /   /     /   
หมอเป็นผูว้จิารณ์ตัง้แต่  18/3 – 
21/4/2005 

http://www.gamer
-gate.net  

ไม่พบ 
ขอ้มลู
เก่าสุด 
2551 

/           เก
ม     / / 

bbs/miscellaneo
us 

09/04/11   /     /   /       / 
มขีอ้มลูวจิารณ์ในชว่ง 2551 อยู่ 2-3 ชิน้ 
ก่อนจะหมดไป 

http://www.iseehi
story.com 

01/06/
49 

    /   

/ (
ระ
บุไ
ม่ช

ดัเ
จน

) 

  

ปร
ะว
ตัศิ

าส
ตร

 ์

    / / 

หวัขอ้แยกตาม
ประเดน็ เช่น 
สงครามโลกครัง้
ที ่1 

2549 /       /   / /   /   เฟซบุ๊คอยู่หน้าแรกของเวบ็ 

http://www.modxt
oy.com 

>2550   /           /   / / 

forum/category 
2 
entertainment/M
od x/movie 
guide 

18/05/10 / / /   /   /       / 

เป็นเวบ็เกีย่วกบัของเล่นมดเอก็ซ์  แต่มี
หลากหลายประเภทเนื้อหาในบางเรื่อง 
รวมทัง้บอล  วจิารณ์หนังกม็หีลายอยา่ง
ไม่ใช่การต์ูนอย่างเดยีว 

http://www.thaiza.com/
http://www.thaiza.com/
http://www.tlcthai.com/
http://www.tlcthai.com/
http://www.dmh.go.th/
http://www.dmh.go.th/
http://www.gamer-gate.net/
http://www.gamer-gate.net/
http://www.iseehistory.com/
http://www.iseehistory.com/
http://www.modxtoy.com/
http://www.modxtoy.com/
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ตารางท่ี 2 สรปุผลเวบ็บนัเทิงและเวบ็ภาพยนตร ์
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ลกัษณะบท
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3. เวบ็บนัเทิง                                                     

http://www.dek-d.com  2542     / / /     /   /   
ไม่เหน็ชดัเจน อาจจะมี
บา้นในบอรด์แวดวง
บนัเทงิ 

          /   / / / / /   

http://www.entertainclu
bs.com  

2548 /             /   /    ไม่ม ี           /   /       / มีช่่องคอมเมนทท์า้ยขอ้มลูหนัง 

http://www.hunsa.com  >2546     / / /     /   /   
หน้าแรก/บนัเทงิ/
ภาพยนตร/์ไปดูมาแล้ว  

 

เอ
าข
อง

 m
tha

i ม
า 

      /   / / / /   twitter/facebook อยู่ในบทความเลย 

http://www.pingbook.co
m 

2546 / /   / /     /   / / 1. หน้าแรก / Review  2548 /       /   /         
งานวจิารณ์เริม่หยุดไปตัง้แต่ปี 2551 แต่กย็งั
เกบ็ไวอ้ยู่  ก่อนหน้านัน้ก็ไม่ใช่เชงิวจิารณ์  
แต่เป็นการเอาขอ้มลูของค่ายหนังมาใส่ 

http://www.postjung.co
m 

2544     / / /     /   /   
1.หน้าแรก / ดูหนัง / 
comment ทา้ยขอ้มลู  
2.บอรด์ / บนัเทงิ /  

    /   / /   / / /   / 
ส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์อยู่บอรด์ทา้ย
ขอ้มลู  แต่ในส่วนของบอรด์  ไม่ไดม้กีาร
จดัตัง้กลุ่มโดยเฉพาะ  

http://www.dek-d.com/
http://www.entertainclubs.com/
http://www.entertainclubs.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.pingbook.com/
http://www.pingbook.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
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http://www.popcornfor2
.com  

2544   /     /     /   / / 
ช่วงเวบ็ (2544-2547รวิ
จารณ์สม ่าเสมอจาชื่อนี
อุง ปัจจุบนัไม่ม ี 

                      /   

http://www.pukpik.com 2552     / / /     /   / / 

1.หน้าแรก/บนัเทงิ/ดู
หนัง – ชอบ/ไม่ ทา้ย
ขอ้มลู ไม่มช่ีองคอม
เมนท ์2.บอรด์/บนัเทงิ/ดู
หนัง ทวีแีละละคร  

2552     /   /   /         
- ไม่ค่อยมกีารอพัเดทขอ้มูล  หนังเก่าเป็นปี
ยงัอยู่หน้าแรก    /  -บอรด์ไม่ค่อยมกีาร
อพัเดท 

http://www.siamha.con  >2549     / / /     /   /                             - ช่องคอมเมนทใ์ตข้อ้มูลหนัง 

http://www.siamzone.c
om  

2545     / / /     /   / / 
หน้าแรก/ภาพยนตร/์
วจิารณ์ 

ในเมนูวจิารณ์ 
เก่าสุด 13/5  

  /     /   /       / มแีชร์ลงิคไ์ด้ทัง้หมด 

้้
http://www.thaidjcenter.
com  

2551     / / /     /   /   
หน้าแรก/ดเีจแนะน า
ภาพยนตร์ 

3/11/2551-
9/1/2552 

                      
มหีนังแค่ 4-5 เรื่อง  และส่วนใหญ่เป็นขอ้มลู  
ไม่ได้วจิารณ์ 

http://www.truelife.com  >2549     / / /     /   / / movie/reviews inception /       /   / / /   / share ขา้งในเนื้อความ 

http://www.tvwaimun.c
om  

2552     / / /     /   / / 
หน้าแรก/บนัเทงิ/
ภาพยนตร/์บทวจิารณ์  

เอาของทีต่่าง 
ๆ เช่น mthai 
มา 

                        

4. เวบ็ภาพยนตร ์                                                     

http://www.angelfire.co
m/film/cmovies  

ไม่ระบุ   

/
(
น
า
ม
แ
ฝ
ง 

    /       / / / 
หน้าแรก / จบัประเดน็
หนัง 

ไม่ระบุปี มแีค่ 
4 บท 

/         /       

ไม
่มสี

่วน
ทีจ่

ะแ
สด

งค
วา
มค

ดิเ
หน็

 

  เวบ็ส่วนบุคคลทีน่่าจะปิดแลว้ 

http://www.bigfuns.com  2009         /       / / / หน้าแรก / Review 01/04/47 /       /   /       / รวีวิมแีค่ 4 ชิ้น 

http://www.popcornfor2.com/
http://www.popcornfor2.com/
http://www.siamha.con/
http://www.siamzone.com/
http://www.siamzone.com/
http://www.thaidjcenter.com/
http://www.thaidjcenter.com/
http://www.thaidjcenter.com/
http://www.truelife.com/
http://www.tvwaimun.com/
http://www.tvwaimun.com/
http://www.angelfire.com/film/cmovies
http://www.angelfire.com/film/cmovies
http://www.bigfuns.com/
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้้
http://www.bioscopema
gazine.com (board)  

      / / /       / / / board 
08/03/2551 – 

present 
/       /   /       / 

บอรด์วจิารณ์เริม่ลดน้อยลงโดยเฉพาะในปี
หลงั ๆ เมื่อ fb เป็นทีน่ิยม  ก่อนหน้านี้ส่วน
ใหญ่จะใชเ้ป็นทีล่งิคข์องนักวจิารณ์รุ่นใหม่
กบับลอ็กของเขา  งานจดัไดว่้าค่อนขา้งมี
คุณภาพ 

http://www.boxoffilm.co
m 

ไม่ระบุ /               / / / 
หน้าแรก / รวีวิ
ภาพยนตร์ 

23/05/54 /       /   /     

มปี้
าย
 re

ad
er

 co
mm

en
ts 
แต่

ไม
่เห
น็ช

่อง
ทีจ่

ะใ
ส่ค

วา
มค

ดิ 

  ส่วนใหญ่จะเอามาจากทีอ่ื่น /  

http://www.dvdcanfun.c
om  

  /               / / / forum / วจิารณ์หนัง 29/07/53 

เอ
าม

าจ
าก

sa
no

ok
 

      /   /     /   
เป็นเวบ็ส าหรบัดาวนโหลดหนังโป๊  มี
วจิารณ์หนังและขอ้มลูทีเ่อามาจากทีอ่ื่น 

http://www.filmax.in.th  2547     / / /       / / / 
หน้าแรก/ Movie 
Reviews 

ปีนี้ / /     /   / /       
ฟอรัม่ปิด /ส่วนวจิารณ์ไม่มช่ีองสื่อสาร/บท
วจิารณ์มทีัง้ยาว ๆ กบัสัน้ ๆ ของนักวจิารณ์  
ฉบบัยาวน่าจะตพีมิพใ์นหนังสอืมาก่อน  

http://www.jumbopop.c
om 

2543 / 

ะบุ
ว่า
เว
บ็ 

ww
w.

sia
mf

re
es

tyl
e.c

om
 ส
นับ

สนุ
น 

            / / / 

หน้าแรก/
webboard/movie 
review และเอาหน้า
กระทูล้่าสุดมาไวห้น้า
แรกดว้ย 

25/01/54 / / /   /   /           

http://www.bioscopemagazine.com/
http://www.bioscopemagazine.com/
http://www.bioscopemagazine.com/
http://www.boxoffilm.com/
http://www.boxoffilm.com/
http://www.dvdcanfun.com/
http://www.dvdcanfun.com/
http://www.filmax.in.th/
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http://www.klangnang.c

om (เวบ็หายไป)  

2551 / /     /       / / / หน้าแรก/ Review   /         /           
เวบ็เปิดเพยีงไม่กีเ่ดอืนของปี 2553  เชค็
วนัที ่14/7 ไม่มแีล้ว 

http://www.kornang.co
m 

>2551 /       /       / / /   01/05/10 / /     /   / /     / 

เวบ็มาสเตอรเ์ป็นผูม้คีวามรูท้างเทคนิค / 
เวบ็เปลีย่นบ่อยมาก  จนขอ้มลูเก่าหาย  
ล่าสุดทีพ่บคอืมบีทวจิารณ์หนังทีเ่ขา้ใหม่ 5 
เรื่อง  ลองตามดู   

http://www.majorcinepl
ex.com 

>2547     / / /       / / / หน้าแรก/เมนู Review 
ไม่ระบุ แต่
หนังเก่าสุด
ฉาย 4/2009 

/       /   / / / /   
ไม่ได้ลงวจิารณ์ทุกเรื่อง / งานถอืไดว่้ามี
คุณค่าระดบัหนึ่ง / ไม่ไดบ้วกอย่างเดยีว 

http://www.mangpong.
co.th  

      / / /       / /   ไม่ชดัเจน                     /   
ไม่พบ แต่นัททรเจอ 127 Hours ฉบบั
กุมภาพนัธ ์2554 / มกีารรวีวิแต่เป็นรวีวิของ
ทีจ่ะออก 

http://www.movieseer.c
om  

2543     / / /       / / / หน้าแรก/เมนู Review 
เกบ็ 4 ชิน้ใน
หน้าแรกของ
วจิารณ์ 

      /   /           

บทวจิารณ์ทีเ่ป็นวดิโีอเกบ็คลงัที่ youtube 
ส่วนทีเ่ป็นบทความ ลงิคไ์ปที่ mthai  / 
ภาษาองักฤษเหมอืนกนั ยกเวน้บทความทีม่ี
ฝรัง่เขยีน เกบ็แค่6 ชิน้  

้้
http://www.nangdee.co
m 

>2549     / / /       / / / 
Webboard – รวีวิหนัง
วนัวาน / วจิารณ์หนัง
ใหม่ 

07/08/49   / /   /   / / /   / 
แอดมนิจะเป็นผู้ตัง้กระทู้  ไม่ใช่งานวจิารณ์  
ส่วนใหญ่เป็นการแสดงความคดิเหน็ 

http://www.popcornma
g.com  

2547   /     /       / / / หน้าแรก/board 30/12/49 /       /   / /     / 
หน้าแรกมลีกัษณะเหมอืนบลอ็ก   แต่
รายละเอยีดจะอยู่ในบอรด์ 

http://www.series.in.th  2553   /     /       / /   

หน้าแรก/โปรแกรมหนัง/
หนังใหม่ หรอืเมนูดูหนัง
ออนไลน์ - ช่องแสดง
ความเหน็ทา้ย 

    /     /   / /       
เน้นการดูหนังออนไลน์ จะมขีอ้มลู
ประกอบดว้ย  แต่ไม่มบีทวจิารณ์ 

http://www.klangnang.com/
http://www.klangnang.com/
http://www.klangnang.com/
http://www.kornang.com/
http://www.kornang.com/
http://www.mangpong.co.th/
http://www.mangpong.co.th/
http://www.movieseer.com/
http://www.movieseer.com/
http://www.nangdee.com/
http://www.nangdee.com/
http://www.nangdee.com/
http://www.popcornmag.com/
http://www.popcornmag.com/
http://www.series.in.th/
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http://www.shibuyamov
ie.com  

>2553     / / /       / /   

จากหน้าแรกไม่เหน็เมนู
บอรด์ หนังหรอืวจิารณ์  
แต่ผูช่้วยวจิยัคน้ พบว่า
มบีทวจิารณ์ทีบ่อรด์เรื่อง 
รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

                          

http://www.siamdvd.net  >2549 / /             / / / 

1.รวีวิหนังแผ่น           
2.Anime Review               
3. ดู(หนัง)มาแล้วอยาก
เล่า  

28/05/69 / / /   /   /       / 

รูปแบบเวบ็เป็นบอรด์ทัง้หมด                               
1. รวีวิหนังแผ่นจะรวีวิพวกแพก็เกจมากกว่า             
2. anime review กค็ลา้ย ๆ กบั 1 แต่เพิม่
เรื่องย่อ 

http://www.starpics.co.t
h 

2551     / / /       / / / article/review 20/01/53 /       /   /     /   
เหมอืนเอาไวป้ระชาสมัพนัธเ์ล่มเก่า/ลง
ขอ้มลูสัน้ๆ หรอืเร่งด่วน/ไม่ค่อยมกีาร
อพัเดทขอ้มลู / มแีค่ 3 ชิน้ 

http://www.thaicinema.
org 

2546   /     /       / / / หน้าแรก/review 2004 /       /   / / /   / ของนักวจิารณ์ 

http://www.thaifilm.com  2540     / / /       / / / thai film 2547 /         / /         
มบีอรด์แยกออกมา  ส่วนใหญ๋เอางานของ
นักเขยีนมาลง 

http://www.thaimoviecl
ub.com  

2551 /     / /       / / / 

1. movie news/movie 
reviews    2. กระทูต้รง
บอรด์รวมกม็วีจิารณ์ แต่
กค็อืขอ้มลู 

ไม่ไดร้ะบุปี 
แต่เขยีนไวว่้า 

2 ปี 
  /     /   /         

เป็นเวบ็ DVD Blu-Ray 1 review จรงิ ๆ 
แลว้เป็นเหมอืนใหข้อ้มลู / เมนู 2 บอรด์ แต่
เอาไวร้วม ๆ และเป็นขอ้มลู แต่ทา้ยขอ้มลูมี
บอรด์แสดงความคดิเหน็  

http://www.thaiskinfilm.i
n.th 

2543   /     /       / / / หน้าแรก/บทสาบ 27/05/50 / /     /   /       / นาน ๆ เขยีนท ี

http://www.thaishortfilm
.com 

2544     

tha
ish

or
tfil

m 

/ /       / / / webboard/วจิารณ์หนัง                          
ผูช่้วยวจิยับอกว่างานชิน้เก่าทีสุ่ดวนัที่ 
26/4/49 แต่บอรด์เมนูนี้ว่าง 

 

 
 

http://www.shibuyamovie.com/
http://www.shibuyamovie.com/
http://www.siamdvd.net/
http://www.starpics.co.th/
http://www.starpics.co.th/
http://www.thaifilm.com/
http://www.thaimovieclub.com/
http://www.thaimovieclub.com/
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ตารางท่ี 3 สรปุผลบลอ็ก 
 

ชื่อบลอ็ก 
ปีทีต่ัง้
บลอ็ก 

เนื้อหาทีค่รอบคลุม ปีของการวจิารณ์ ลกัษณะบทวจิารณ์   สนับสนุนการแสดงความคดิเหน็ ประวตับิลอ็กเกอร์ 

หมายเหตุ 

บนั
เท
งิ 

ภา
พย

นต
ร์ 

อื่น ๆ  

เก
่าส
ุด 

ให
ม่ส

ุด 

บท
คว

าม
ยา
ว 

คอ
มเ
มน้

ท ์

VD
O 

CL
IP

 

หมายเหตุ ม ี ไม
่ม ี

ฟอ
รัม่

 

เฟ
ซบ

ุ๊ค 

ทว
ติเ
ตอ

ร์ 

สา
ขา
ทีจ่

บ 

อา
ย ุ

BLOGGANG เปิดกวา้งในการอ่านและแสดงความคดิเหน็                             

!0_0! 14/03/48 / / book,music,arts, film 14/03/48 12/04/48   /   

2-3 works; 
disorganized;  
more like personal 
notes, written in 
english 

/   /       22   

นายหนุ่มหนัง  
http://iamnoom.blog
gang.com  

31/12/53 / / 

Home, ขา่วคราวหนัง
ใหม่, ดูหนังตามใจฉัน, 
อ่านตามใจฉัน,เขยีน
ตามใจฉัน 

31/12/53 01/01/54 /     
วจิารณ์เพยีงไม่กี่
เรื่อง  

  /   ไม
่ม ี

ไม
่ม ี

sound 
engineer/ 

webmaster 
    

น้องเพนควนิ         
http://nong-penquin. 
bloggang.com  

07/10/53 /   ไดอารี่ 23/05/54     /   
เหมอืนเขยีนเพิม่ไป
เรื่อย ๆ 

/   / / /     แชริง่ขา้งใน 

ผมอยู่ขา้งหลงัคุณ   
http://aorta.bloggang
.com  

2548 / /   10/10/50 01/05/54 /       /   / /     34   

ภายใต ้ 
http://mask.bloggang
.com  

ไม่มี
ขอ้มลู 

    diary 31/05/54 31/05/54   /   
เป็นบทความยาว แต่
ส่วนใหญ่ใหข้อ้มลู 

/   /           

ลูกอมรสเขยีด   
http://waveminator.bl
oggang.com  

?2552   / 
รวีวิอย่างเดยีวถงึ 300 
อนั แยกประเภท 

03/03/52 26/06/54 /     
งานมทีัง้ subjective 
และมองเชงิเทคนิค
ree of life) 

/   / / /     
แชริง่ทัง้ในและนอก
บทความ 

สาวไกดใ์จซื่อ 
http://pakwan.blogga
ng.com  

2548 /   
สพัเพเหระความ
บนัเทงิ 

14/02/48 10/09/53   /     /   /           

http://iamnoom.bloggang.com/
http://iamnoom.bloggang.com/
http://iamnoom.bloggang.com/
../../ภาพยนตร์/ฉบับล่าสุด/น้องเพนควิน%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/nong-penquin.%20bloggang.com
../../ภาพยนตร์/ฉบับล่าสุด/น้องเพนควิน%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/nong-penquin.%20bloggang.com
../../ภาพยนตร์/ฉบับล่าสุด/น้องเพนควิน%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/nong-penquin.%20bloggang.com
http://aorta.bloggang.com/
http://aorta.bloggang.com/
http://aorta.bloggang.com/
http://mask.bloggang.com/
http://mask.bloggang.com/
http://mask.bloggang.com/
http://waveminator.bloggang.com/
http://waveminator.bloggang.com/
http://waveminator.bloggang.com/
http://pakwan.bloggang.com/
http://pakwan.bloggang.com/
http://pakwan.bloggang.com/
http://pakwan.bloggang.com/
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หมื่นทพิ 
http://10000tip.blogg
ang.com/  

2548 / / 
หนังสอื, ไดอารี,่ 
ดาวน์โหลดหนัง 

17/07/48 27/04/54   /   
วจิารณ์หนังทุก
ประเภทและทุก
ประเทศ 

/   / / / จติวทิยา 29 
ม ีfb, twitter ในหน้าหลกั  
/เป็นคอลมันิสต์ “ชวีติลง
ตวั” ใหกุ้ลสตร ี

alexkh  
http://movietalk.blog
gang.com/  

22/04/50   / 
ตดิดาวหนัง, box-
office 

22/04/50 17/03/54 /       /   / / /       

animemovie   
http://animemovie.bl
oggang.com/  

2553   /   08/04/53 09/06/54 /     
เลอืกวจิารณ์ เน้น
หนังแอนิ และมสีเป
เชีย่ลเอฟ็เฟ็ค 

/   / ไม
่ม ี

ไม
่ม ี     

แยกประเภทว่าวจิารณ์
หนังแอนิเมะที่ตดิอนัดบั/
และตามความรูส้กึ 

atith   
http://atith.bloggang.
com/  

01/01/53 
เป็นไดอารี ่แบ่งเป็นหอ้งรบัแขก หอ้ง
ท างาน หอ้งดูหนัง หอ้งนัง่เล่น หอ้งครวั 
ชวนกนัเทีย่ว หอ้งสะสม 

08/01/53 13/02/53   /   
วจิารณ์แค่ 2 ครัง้ 
เขยีนสวย ๆ จากนัน้
โชวเ์ทรลเลอร์ 

                

Braneley 
http://branelay.blogg
ang.com/  

22/01/52 / / 
เพลง หนัง ซรีสี์ เซ
เลบ 

16/10/53 29/06/54 /     
วจิารณ์เรว็มาก 
(กรณี transformer) 

/   / / / มหดิล 22 
แชริง่อยู่ในบทความ  /ตอ้ง
มพีาสเวริด์ในการอ่าน
เพราะถูกขโมยงานไป 

Jojo-jojo http://jojo-
jojo.bloggang.com  

2549 / / 
animation เพิง่เขยีน
ภาพยนตร์ 

04/04/54   /     
ปรกตเิขยีนแอนิ เพิง่
เขยีนฟิลม ์

/   /         
สไตลก์ารเขยีนเป็นภาษา
พดู 

juring  
http://juring.bloggan
g.com 

2551   / 
ไดอารี ่ ส่วนใหญ่พดู
เกีย่วกบัหนัง 

29/04/51 05/10/51   /     /   /     
master 
student 

28   

it ซยีู  ้้http://unit-
maxx.bloggang.com  

2548 / / 
หนังสอื ท่องเทีย่ว 
สาระ เพลง 

17/01/48 13/10/48 /     
แบ่งเป็นหวัขอ้คอม
เมนท ์

/   / / /   26   

merveillesxx  
http://merveillesxx.bl
oggang.com/  

2547 / / 
เพลง หนังสอื สาระ 
ขอ้สอบ  

01/09/47 21/06/54 / /   

บทวจิารณ์มทีัง้เป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยสรุป
เป็นขอ้ ๆ  

/   /     eco 26   

nanatakara's   
http://nanatakara.blo
ggang.com/  

2552 / / เพลงกบัหนัง 22/06/52 22/06/54 /       /   / / /     
ประกาศว่าหยุดแล้ว  แต่ก็
ยงัเหน็อยู่ 

negima  
http://cartoonthai.blo
ggang.com  

2551   / 
เน้นรวีวิและรวีวิหนัง
ทุกรูปแบบ 

08/06/51 26/06/54 /       /   / / /     
แชริง่ทัง้ในและนอก
บทความ  / ใหข้อ้มลู
มากกว่า  

On my own way / 
jewnid    

01/06/48 /   ฟังมาดูมาอ่านมา 28/07/48 22/04/52 /     
คอลมัน์วจิารณ์เป็น
การผสมหลายสื่อ ทัง้

/   /           

http://10000tip/
http://10000tip/
http://10000tip/
http://movietalk/
http://movietalk/
http://movietalk/
http://animemovie.bloggang.com/
http://animemovie.bloggang.com/
http://animemovie.bloggang.com/
http://atith/
http://atith/
http://atith/
http://jojo-jojo.bloggang.com/
http://jojo-jojo.bloggang.com/
http://unit-maxx.bloggang.com/
http://unit-maxx.bloggang.com/
http://merveillesxx/
http://merveillesxx/
http://merveillesxx/
http://nanatakara.bloggang.com/
http://nanatakara.bloggang.com/
http://nanatakara.bloggang.com/
http://cartoonthai.bloggang.com/
http://cartoonthai.bloggang.com/
http://cartoonthai.bloggang.com/
http://gewoonleven/
http://gewoonleven/
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http://gewoonleven.b
loggang.com  

เพลง หนังสอื 

Pogghi  
http://pogghi.blogga
ng.com/  

2548 /   
diary เดนิทาง 
ภาพถ่าย หนัง 

06/10/48 03/03/54 /     
บทแนะน ากึง่วจิารณ์ 
ยงัไม่ดูกอ็่านได้ 

/   /       31   

                                      
http://www.flickpeopl
e.com  

2553     หนังอย่างเดยีว 28/06/53 28/07/53 /     งานเชงิลกึ /   / / /     
แชร์ทัง้ในและนอก
บทความ 

http://boomatcha.tha
iza.com  

ม ี5 ชิน้ เอามาจาก sanook ท าแค่วนัเดยีว คอื 22 
ตุลาคม 2552 

                            

http://www.moviere
mark.com  

2554   / รวีวิและตวัอย่าง ไม่ระบุ ไม่ระบุ   /   
เป็นคอมเมนทเ์พยีง 
1-2 บรรทดั แต่ให้
คะแนน 100  

/   /         
แบ่งงานวจิารณ์ตาม 
genre 

http://www.noominak
.com  

2552   / ทุกอย่างเกีย่วกบัหนัง 27/11/52 13/05/54 /     มใีหค้ะแนน  ใหเ้กรด /   / / /     แชริง่ดา้นนอก 

http://www.patsonic.
com  

2550   / 
“จปิาถะ บนัเทงิ 
บลอ็ก” 

01/07/50 28/06/54 /       /   / / / webmaster   มแีชริง่ในบทความ 

้้
http://www.srinema.c
om  

2554   / มแีค่ 3 ชิ้น 04/04/54   /       /   /         

ลกัษณะรูปแบบเหมอืน
บลอ็ก แต่คนท าออรก์า
ไนซ์มาก ๆ เพิง่มบีท
วจิารณ์ 3 ชิน้ 

http://vijan-nung-
innet.freevar.com 

2552   / มงีานเพยีงชิน้เดยีว                             

http://atrickofthelight.
wordpress.com 

2551   / นิตยสารหนังออนไลน์ 19/02/51 16/06/54 /     งานวเิคราะหเ์ชงิลกึ /   / / /     
ไม่มบีทวจิารณ์อย่าง
จรงิจงั  ส่วนใหญ่เป็นการ
แนะน าหนังมากกว่า 

http://jediyuth.wordpr
ess.com  

2554   / 
ขา่ว รวีวิ บทความ 
เทรลเลอร์ 

01/03/54 01/06/54 /     
Jediyuth & reader 
reviews 

/   / / /     

แชริง่อยู่ในบทความ เวบ็
ล่มไปครัง้หนึ่ง ปัจจุบนั
เป็นคนแปลซบัไตเติ้ล /ตวั
เจไดยุทธไม่ค่อยรวีวิแล้ว/ 

http://mihk2002.word
press.com  

31/01/51   / 
เน้นเฉพาะหนังทีพ่ดู
ภาษาจนี 

31/01/51 11/06/54   /   
วจิารณ์สัน้ ๆ ไม่กี่
บรรทดั 

/   /           

                                      
http://jobmovierevie
w.blogspot.com  

2551   / ม ี3 ชิน้ 05/12/51 20/12/51 /     ใหข้อ้มลูเยอะมาก   /   /           

http://gewoonleven/
http://gewoonleven/
http://pogghi/
http://pogghi/
http://pogghi/
http://www.flickpeople.com/
http://www.flickpeople.com/
http://boomatcha.thaiza.com/
http://boomatcha.thaiza.com/
http://www.movieremark.com/
http://www.movieremark.com/
http://www.noominak.com/
http://www.noominak.com/
http://www.patsonic.com/
http://www.patsonic.com/
http://www.srinema.com/
http://www.srinema.com/
http://www.srinema.com/
http://jediyuth.wordpress.com/
http://jediyuth.wordpress.com/
http://mihk2002.wordpress.com/
http://mihk2002.wordpress.com/
http://jobmoviereview.blogspot.com/
http://jobmoviereview.blogspot.com/
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http://moomtor.blogs
pot.com  

2553     เหมอืนไดอารี ่  14/08/54 27/06/54 /     เขยีนยาวมาก   /           
ไม่มกีารจดัหมวดหมู่
ชดัเจน 

http://moviereviewpr
eview.blogspot.com  

01/09/52   / 

ไม่ไดเ้ขยีนงานเพิม่ 
แต่ไดท้ าลงิคก์บั 
sanook.com ส าหรบั
ขอ้มลูใหม่ ๆ 

25/08/52 11/09/52   /   
งานสัน้ ๆ 10 
บรรทดั 

/   / / /     
แชริง่อยู่ขา้งนอก ท ากนั 3 
คน เหมอืนเป็นศูนยร์วม
ของเพื่อน 

http://twilightvirus.blo
gspot.com  

2550   / 
ขยายมาจากฟิลม์
ไวรสั 

15/12/50 29/06/54 /       /   /         
ไม่มงีานวจิารณ์ชดัเจน แต่
เหมอืนเอาขา่ว โปรแกรม
หนังต่าง ๆ มาลงมากกว่า  

http://filmsick.exteen
.com  

2552   / 
ม ี4 ชิน้ แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

19/04/52 09/09/52 / /   
วเิคราะหเ์ชงิลกึ / สัน้
ผสมกนั 

/   /           

http://i-
moviegoer.exteen.co
m 

2552   / 
หนังใหม่ ตวัอย่างหนัง 
วจิารณ์หนัง 

01/08/52 04/03/54   /   
แบ่งความแตกต่าง
ระหว่าง criticize / 
review 

/   /       33 มแีค่ 2 ชิ้น สัน้ ๆ  

http://loylalonglenlo
m.exteen.com  

2553   / รวีวิเพลงและหนัง 01/12/53 17/04/54 /     
ค่อนขา้งเล่าเรื่อง แต่
บางตอนน่าสนใจ 

/   /           

http://nanoguy.extee
n.com  

2550   /   21/12/50 04/03/53 /     บางครัง้ใหเ้ป็นเกรด /   /         ยุตแิล้ว 

                                      

http://milk007.multipl
y.com 

2552   / 
blog photo video 
music calendar 
review 

01/03/52     /   เน้นหนังรกัไทย               
ท าแค่วนัเดยีว หลงัจากน
ไม่เหน็งานรวีวิ 

http://sanga04.multip
ly.com  

2550 /   ดนตร ี เป็นบลอ็กเกีย่วกบัดนตร ีและมบีทวจิารณ์ชิน้เดยีวเกีย่วกบัโมสารท์                 

http://tossporn.multip
ly.com  

2548     
ส่วนตวั มคีอลมัน์  
review 

09/11/48 08/03/52   /   
เป็นคอมเมนทย์าว ๆ 
บวกความคดิเหน็คน
อื่น 

/   / / /     อยู่ในบทความ 

http://vincentino.mult
iply.com  

2543     

เป็นเวบ็ผูก้ ากบัหนัง
สัน้ทีร่วบรวมงาน
ตวัเองและค าวจิารณ์
เกีย่วกบัหนังตวัเอง 

21/02/52 21/02/52                         

http://video.blogtika.
com  

01/02/52   / video, หนัง   01/04/53   /   

วจิารณ์สัน้ ๆ ไม่กี่
บรรทดั แบ่งออกเป็น 
2 เมนู พูดคุย
ภาพยนตร์ กบั
วจิารณ์ภาพยนตร์ 

/   /         เน้นวดิโีอ เทรลเลอร ์ 

http://moomtor.blogspot.com/
http://moomtor.blogspot.com/
http://moviereviewpreview.blogspot.com/
http://moviereviewpreview.blogspot.com/
http://twilightvirus.blogspot.com/
http://twilightvirus.blogspot.com/
http://filmsick.exteen.com/
http://filmsick.exteen.com/
http://i-moviegoer.exteen.com/
http://i-moviegoer.exteen.com/
http://i-moviegoer.exteen.com/
http://loylalonglenlom.exteen.com/
http://loylalonglenlom.exteen.com/
http://nanoguy.exteen.com/
http://nanoguy.exteen.com/
http://sanga04.multiply.com/
http://sanga04.multiply.com/
http://tossporn.multiply.com/
http://tossporn.multiply.com/
http://vincentino.multiply.com/
http://vincentino.multiply.com/
http://video.blogtika.com/
http://video.blogtika.com/
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จากตารางดงักล่าว  สาขาภาพยนตร์ได้อธิบายและสงัเคราะห์ผลแต่ละด้านเพื่อให้เห็นภาพรวม 

โดยยกตวัอย่างไวอ้ย่างชดัเจนในแต่ละกลุ่ม  
 จากการค้นพบในส่วนเนื้อหาของเวบ็ไซต์  ผู้วจิยัหนัมาศกึษาการก้าวเขา้สู่อาชพีของนักวจิารณ์
แดนกลางและบรบิทสง่เสรมิในการกา้วเขา้สู่วชิาชพี  พบว่ากลุ่มนักวจิารณ์กบัลกัษณะการใชส้ือ่เสมอืนจรงิ 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มนักวจิารณ์อาวุโส  กลุ่มนกัวจิารณ์รุ่นกลาง และกลุ่มนักวจิารณ์รุ่นใหม่  
ซึง่สองกลุ่มหลงัเป็นนักวจิารณ์แดนกลางอย่างแทจ้รงิ  เพราะมกีารใชพ้ืน้ทีส่ ือ่เสมอืนจรงิอย่างแขง็ขนัทัง้ใน
แง่การเขยีนบทวจิารณ์เต็มรูปแบบและเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้อ่าน  โดยเฉพาะในกลุ่มของนัก
วจิารณ์รุ่นใหม่  สื่อเสมอืนจรงิอย่างบล็อกเป็นเสมอืนสนามทดลองการเขียนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เวทีลาย
ลกัษณ์ในสือ่สิง่พมิพ ์ ขณะทีน่กัวจิารณ์รุ่นอาวุโส  ซึง่เตบิโตมาจากการเขยีนบทวจิารณ์ลายลกัษณ์ลงในสื่อ
สิง่พมิพ์ก่อนนัน้  มทีัง้ผู้ที่ไม่สร้างงานในสื่อเสมอืนจรงิเลย  หรอืถ้าจะม ี ก็เพยีงแค่เก็บงานลายลกัษณ์ที่
ไดร้บัการตพีมิพ์ในสื่อสิง่พมิพม์าแลว้  สาเหตุหนึ่งกเ็พราะไม่ต้องการทีจ่ะเขยีนงานทีไ่ม่ไดร้บัค่าตอบแทน
ใด ๆ  และนักวจิารณ์ในกลุ่มนี้  แม้จะน างานไปลงในพื้นที่เสมอืนจรงิแล้ว  ก็ไม่มปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้อ่านแต่
อย่างใด  นักวจิารณ์ทัง้สามกลุ่มนี้ไม่ค่อยมปีฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั  ยกเว้นระหว่างกลุ่มนักวจิารณ์รุ่น
กลางและรุ่นใหม่     
 อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของหน่วยงานภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่าง หอภาพยนตร์แห่งชาต ิ
มูลนิธหินังไทย และกองทุนมล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ มสี่วนช่วยส่งเสรมิในการก้าวเขา้สู่วชิาชพีของคน
รุ่นใหม่ในสงัคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดอบรมความรูเ้บื้องต้นทัง้แก่เดก็ เยาวชนและผู้ใหญ่ทุกปี  หรอื
การใหร้างวลับทวจิารณ์ภาพยนตร ์ ซีง่เปรยีบเสมอืนใบเบกิทางใหก้บัคนหน้าใหม่เหล่านัน้ 
 ในสว่นการวจิยัในต่างประเทศนัน้  ไดค้น้พบว่าการวจิารณ์ในต่างประเทศหรอืโลกนัน้กอ็ยู่ในภาวะ
สัน่คลอนเช่นกนั  เพราะความต้องการในบทวจิารณ์เชงิลกึมน้ีอยลง นักวจิารณ์ซึ่งแต่เดมินัน้เป็นอาชพีที่
ล าบากในการหาเลี้ยงตัวเองอยู่แล้ว  ก็ยิง่ไม่มัน่คงมากขึ้น  เมื่อสื่อสิง่พมิพ์ลดพื้นที่วจิารณ์น้อยลง  สื่อ
เสมอืนจรงิจงึเป็นที่จบัตามองในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่  แต่สื่อเสมอืนจรงิก็มจุีดอ่อนในเรื่องความเป็นมอื
อาชพีและความน่าเชื่อถอื 
 ความแตกต่างในส่วนที่เป็นเนื้อหาของสื่อเสมอืนจรงิในต่างประเทศกบัไทยมอียู่สูง สื่อเสมอืนจรงิ
ในต่างประเทศนัน้มกีารเสนอเนื้อหาค่อนขา้งลุ่มลกึ  มกีารน าทฤษฎีภาพยนตรม์าใชใ้นการวเิคราะห์  ซึ่ง
สว่นหนึ่งกเ็ป็นเพราะว่าบทวจิารณ์ทีเ่ป็นตวัอย่างในครัง้นี้เป็นการสุม่แบบเจาะจง  ซึ่งกลุ่มตวัอย่างสว่นหน่ึง
มฐีานมาจากสือ่สิง่พมิพ ์
 โดยสรุปแลว้สามรถสรุปจุดอ่อนและจุดแขง็ของวฒันธรรมเสมอืนจรงิ ไดด้งันี้ 
 จดุอ่อน 
 1. เป็นสื่อที่ไม่มัน่คง มกีารเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เมื่อก่อตั ้งได้ง่าย  ก็ล่ม
สลายไดอ้ย่างรวดเรว็เช่นกนั 
 2. ความไม่เป็นมอือาชีพของผู้ที่อยู่ในแดนกลาง  พบเห็นได้ทัง้ในเรื่องวุฒิภาวะ  การใช้ภาษา  
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การควบคุมอารมณ์  เกณฑแ์ละวนิิจฉัยในการประเมนิคุณค่า  จนถงึเกดิกรณีพพิาทระหว่างนักวจิารณ์รุ่น
ใหม่กบักลุ่มเจา้ของผลงานอยู่เป็นประจ า  ในบางกรณีนัน้ไม่ไดเ้ป็นเพราะอคตเิพยีงอย่างเดยีว  แต่รวมถงึ
การใชค้ าประเมนิทีเ่ป็นมุขปาฐะในเชงิลบแต่เพยีงอย่างเดยีว  ไม่ไดส้รา้งสรรคอ์ะไร  
 3. สื่อเสมือนจรงิไม่มีบรรณาธิการคอยกลัน่กรองเนื้อหา  มเีพียงเว็บมาสเตอร์ซึ่งมกัจะเป็นผู้มี
ความรูท้างเทคนิคเสยีมากกว่า 
 จดุแขง็ 
 1. เป็นสือ่ทีม่คีวามรวดเรว็ในการเสนอขา่วสาร 
 2. เป็นสือ่ทีไ่ดร้บัเสยีงตอบรบัจากผูอ้่านมากกว่าสือ่อื่น ๆ  
 3. เป็นสือ่ราคาไม่แพงนกั  คนทุกรุ่นทุกวยัสามารถเขา้ถงึได ้
 4. เป็นสื่อที่สามารถรกัษาความเป็นอิสระได้มากที่สุด เพราะไม่จ าเป็นต้องผ่านการต่อรองจาก
เจา้ของสือ่ 
 5. การเขา้ถงึขา่วสารไดง้า่ยกว่าสือ่ประเภทอื่น  เพราะมกีารเกบ็รกัษาไวไ้ดน้าน 
  
 1.3 ศึกษากรณีตัวอย่างของการวิจารณ์ท่ีเกิดขึ้นในแดนกลาง ณ จุดเช่ือมต่อระหว่าง
วฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง 
 ในการศกึษากรณีตวัอย่างการวจิารณ์ทีเ่กิดขึน้ในแดนกลาง  สาขาภาพยนตรบ์รรลุวตัถุประสงคใ์น
ขอ้นี้  สาขาภาพยนตรพ์บว่านักวจิารณ์แดนกลาง  ซึ่งหมายถงึผู้ทีท่ างานทัง้ในพื้นที่ลายลกัษณ์และพื้นที่
เสมอืนจรงิอย่างกระตอืรอืรน้  ไดส้รา้งปฏกิริยิาสมัพนัธร์ะหว่างผูว้จิารณ์กบัผูอ้่านอย่างสม ่าเสมอ  มใิช่เป็น
เพยีงพืน้ทีเ่กบ็งานดงัทีจ่ะเหน็ไดจ้ากนกัวจิารณ์อาวุโสทีเ่ตบิโตมาจากพืน้ทีล่ายลกัษณ์   
 ส าหรบัการท างานในแดนกลางนัน้  ผูว้จิยัไดย้กตวัอย่างประกอบอย่างละเอยีดตัง้แต่ รูปแบบของ
การวจิารณ์  มุมมองและลักษณะการเขียนวจิารณ์  ภาษาที่ใช้ในการวจิารณ์  กติกาการวจิารณ์  การ
สนับสนุนการแสดงความคดิเหน็ และการแบ่งปันเนื้อหา  ซึ่งสามารถดูได้จากหวัขอ้ 1.1การเก็บรวบรวม
รายชื่อเวบ็ไซต์และลกัษณะการน าเสนอการวจิารณ์ภาพยนตร์ไทย  และหวัขอ้ 2.2 ลกัษณะการวจิารณ์
ภาพยนตรบ์นสือ่เสมอืนจรงิในต่างประเทศ  
 ส่วนในดา้นการท างานและการตอบรบัจากกลุ่มผู้อ่าน  ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกรณีตวัอย่างของ ผมอยู่ขา้ง
หลงัคุณ และ ชญานิน เตยีงพทิยากร ในฐานะตวัแทนการท างานด้านวจิารณ์ 2 ดา้นระหว่างนักวจิารณ์ที่
ไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูอ้่านทีแ่ตกต่างกนั    
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             (ผมอยู่ขา้งหลงัคุณ, The Lockout, https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
             10150749960653318&set=a.286053878317.146802.285055493317&type=3&theater) 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid
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(ชญานิน เตยีงพทิยากร, 407 เทีย่วบนิผ,ี https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
10150614525511650&set=a.10150452766946650.362966.501876649&type=1&theater)    
 
 นักวจิารณ์ทัง้สองคนต่างก็ท างานทัง้ในสื่อสิง่พมิพ์กบัสื่อเสมอืนจรงิเช่นเดยีวกนั  ผมอยู่ขา้งหลงั
คุณเขยีนวจิารณ์ใหก้บันิตยสารฟิลมแ์มก  ขณะที ่ชญานิน เตยีงพทิยากร เขยีนใหก้บัสตารพ์คิส ์ และต่าง
กม็พีื้นที่เฟซบุ๊กในการเขยีนวจิารณ์งานเรื่องอื่นๆ  จากตวัอย่างขา้งต้นทัง้สองเรื่อง  มนีัยว่านักวจิารณ์ทัง้
สองไม่ได้ชอบภาพยนตร์เรื่องที่เขียนมากนัก  แต่ "ผมอยู่ข้างหลังคุณ" พยายามชี้ให้เห็นจุดดีและเสีย
เพื่อใหผู้อ้่านตดัสนิใจว่าจะชมหนังต่อหรอืไม่  ก่อนทีจ่ะทิง้ทา้ยประเดน็วเิคราะหม์นุษย ์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
เขา (เป็นจติแพทย)์ ใหผู้ช้มตดัสนิใจเอง 

https://www.facebook.com/
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 ส่วน ชญานิน เตยีงพทิยากร  เป็นตวัอย่างของแดนกลางที่ใช้วฒันธรรมมุขปาฐะในการเขยีนงาน
วจิารณ์ในเฟซบุ๊ก  และมกัจะแทรกดว้ยค าหยาบอยู่เสมอ  ซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาอกีเช่นกนั  ภาพยนตรท์ุก
เรื่องที่เขาไม่ชอบมกัจะเต็มไปด้วยค าสบถ  บวกดว้ยการประเมนิเป็นเกรด  ซึ่งเขาใช้มาตัง้แต่สมยัที่เป็น
นักศึกษา  ในการวจิารณ์ภาพยนตร์ของเขาได้พยายามใช้แง่มุมทางศาสตร์ภาพยนตร์อยู่บ้าง  เช่น ค า
กล่าวทีว่่า 
ภาพยนตร์เรื่อง 407 เครื่องบนิผ ี เป็นหนังคลัท์  แนวหนังเครื่องบนิตก  หรอืการมองทางด้านการแสดง  
โดยยกตวัอย่างมากมาย  ด้วยการเขยีนวจิารณ์ภาพยนตร์ในลกัษณะนี้  ท าให้เขามปัีญหากบัคนท าหนัง
จ านวนมาก  บางครัง้กเ็กดิอคตสิว่นตวักบัหนังบางแห่ง  อาท ิหนงัของบรษิทัจทีเีอช   
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(ชญานิน เตยีงพทิยากร, ATM เออรกั เออเร่อ, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150493476331650&set=a.10150452766946650.3629
66.501876649&type=3&theater) 
 
 บทวจิารณ์ของชญานินในเรื่อง ATM เออรกั เออเร่อ เป็นกลุ่มตรงขา้มกบัแฟนคลบัจทีเีอชในหอ้ง
เฉลมิไทยซึง่เป็นฐานแฟนคลบัอนัหนาแน่นของบรษิทัน้ี  ความคดิเหน็ทีเ่ขามตี่อภาพยนตรเ์รื่องนี้เป็นไปใน
การใช้อารมณ์อนัสุดโต่ง  หลาย ๆ ตอนดูเหมอืนจะมเีหตุผล  แต่ก็ปล่อยวางไว้ไม่เห็นเหตุผลทางภาษา
ภาพยนตรม์ากนัก  อาทหินังก้าวหน้าทางทศันคตพิอๆ กบัแวมไพรท์ไวไลท์ แต่ไม่อธบิายว่าเป็นอย่างไร
บา้ง 
 หลงัจากบทวจิารณ์เรื่องนี้แพร่หลายออนไลน์ไม่นานนัก  ผู้ก ากบัท่านหนึ่งในเครอืบรษิทันี้  ก็ได้
โพสต์บทวจิารณ์เรื่องเดยีวกนัของผู้วจิยัลงในเฟซบุ๊ก  ท านองให้เป็นตวัอย่างของการวจิารณ์หนังกระแส
หลกั  โดยย ้าว่าบทวจิารณ์ของผูว้จิยัไม่ไดก้ล่าวชม  แต่เขารบัได ้ เพราะมกีารอธบิายอย่างชดัเจนถงึขอ้ดี
ขอ้เสยี  พรอ้มทัง้พยายามเปรยีบเทยีบความแตกต่างของนักวจิารณ์ทีเ่ขยีนใหก้บัสื่อสิง่พมิพใ์นไทยกบันัก
วจิารณ์ทีเ่ขยีนใหก้บัสือ่ต่างประเทศ (ผูว้จิยัเขยีนงานใหก้บัสือ่ต่างประเทศ)   
 กรณีตวัอย่างนี้ชี้ใหเ้หน็ว่า ขอ้ขดัแยง้ระหว่างนักวจิารณ์กบัผูส้รา้งผลงานมไิดม้เีพยีงการไม่ยอมรบั
ในบทวจิารณ์เท่านัน้  แต่ยงัเกี่ยวข้องกับเหตุผลอื่น ๆ เช่น ภาษาที่ใช้  เหตุและผล  รวมทัง้การใช้สื่อ
เสมือนจรงิเพื่อการประชาสมัพันธ์ของค่ายหนังบางแห่ง  ซึ่งจ าเป็นจะต้องพิจารณาในการศึกษาเรื่อง
วฒันธรรมการวจิารณ์บนสือ่เสมอืนจรงิดว้ย    
 
 1.4 ให้ค าปรึกษาแก่ศิลปินและนักวิจารณ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใน
กรอบของ "คลินิกการวิจารณ์" 
 สาขาภาพยนตรย์งัมไิดม้กีารด าเนินงานในภาคแรกของโครงการ  จงึถอืว่าไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์น
ขอ้นี้  แต่อย่างไรกต็ามในระยะที่ 2 ของโครงการนัน้  การทีจ่ะเปิดเป็นคลนีิกการวจิารณ์นัน้  อาจจะไม่ใช่
เฉพาะเรื่องความรูท้างภาพยนตรอ์ย่างเดยีว  เพราะการอบรมของสาขาภาพยนตรม์อียู่มากมายในแต่ละปี
อยู่แล้ว  แต่อาจจะเป็นการสร้างความเขา้ใจว่า อะไรคอืความหมายของการวจิารณ์  และความแตกต่าง
ระหว่างการใชว้ฒันธรรมมุขปาฐะกบัวฒันธรรมลายลกัษณ์บนพืน้ทีเ่สมอืนจรงิ   
 อกีปัญหาหนึ่งที่อาจจะพบในการให้ความช่วยเหลอืแก่ศลิปินหรอืนักวจิารณ์ นัน่ก็คอืเรื่องตวัตน
ของนักวิจารณ์แต่ละคน  เพราะส่วนใหญ่มีความเป็นส่วนตัวหรือค านึงถึงตัว ตนมากเกินไป  การให้
ค าปรกึษาแก่ศลิปินและนกัวจิารณ์จงึเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนทีจ่ะตอ้งพจิารณาอย่างระมดัระวงั   
  
 1.5 ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาการวิจารณ์ในอนาคต 
 1.5.1 แม้ว่าการศึกษาภาพรวมของลกัษณะการวจิารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทยจะท ากนัอย่าง
ละเอยีดแล้วก็ตาม  เมื่อเข้าถึงภาคที่สองของโครงการ  การปรบัปรุงข้อมูลให้ทนัสมยัอยู่เสมอควรจะท า
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ขึน้อยู่อย่างสม ่าเสมอ  เพื่อใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงล่าสุด  เนื่องจากวฒันธรรมเสมอืนจรงิมกีารเคลื่อนไหว
อย่างรวดเรว็มาก  ตวัอย่างที่เหน็ได้ชดัก็คอื การใช้สื่อเฟซบุ๊กของสาขาภาพยนตรน์ัน้  ในการเก็บขอ้มูล
ครัง้แรกมน้ีอยมาก  แต่ในปัจจุบนักม็ใีหเ้หน็มากขึน้ 
 1.5.2 ควรศกึษาผลการเปลีย่นแปลงในรูปแบบของการวจิารณ์ที่จะมผีลต่อการวจิารณ์ภาพยนตร ์ 
ผูช้มภาพยนตร ์ ผูผ้ลติ และตวัผูว้จิารณ์เองอย่างเป็นระบบและอา้งองิทางวชิาการได้ 
 1.5.3 พฒันาคุณภาพของนักวจิารณ์ในวฒันธรรมเสมอืนจรงิ   เพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรบั  และ
พฒันาทศันคตขิองสงัคมทีม่ตี่อการท างานของนกัวจิารณ์ในวฒันธรรมเสมอืนจรงิ 
 1.5.4 ควรมกีารอภปิรายร่วมกนัอย่างเป็นระบบในการด าเนินการวจิยัภาคทีส่องของโครงการ  ซึ่ง
อาจจะมใิช่สรา้งสนามทดลองการวจิารณ์เท่านัน้  แต่รวมไปถงึกจิกรรมทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
สาขา  เนื่องจากปัญหาทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละสาขา  เพื่อพฒันาการสรา้งกจิกรรมและสนามทดลองการ
วจิารณ์ทีไ่ดผ้ล 
 1.5.5 ควรมกีารศกึษาบทบาทและหน้าทีข่องนักวจิารณ์ในแดนกลางที่มผีลต่อสงัคมไทยด้วย  ซึ่ง
เท่าทีผ่่านมา  ยงัมไิดม้กีารศกึษาในเรื่องนี้อย่างจรงิจงั 
  
2. การรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีอินเทอรเ์น็ตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 2.1 รวบรวมขอ้มลูในพื้นทีอ่นิเทอรเ์น็ตในประเทศ  จากแหล่งต่าง ๆ 5 แหล่งนี้  
  - รวบรวมจากเว็บไซต์ซึ่ ง เป็นที่ รู้จ ักกันโดยทัว่ ไป  เช่น   http://www.pantip.com, 
http://www.matichon.co.th, http://www.mthai.com    
  -  รวบรวมจากรายชื่อตดิต่อในอเีมลทีฝ่่ายประชาสมัพนัธข์องบรษิทัผูส้รา้งภาพยนตรใ์ชใ้น
การสง่ขา่วเพือ่การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
  - รวบรวมจากรายชื่อเวบ็ไซต์ดา้นบนัเทงิทีเ่ป็นสมาชกิของทรูฮติ เวบ็ไดเรก็ทอรีเ่มอืงไทย
และศูนยร์วมสถติกิารเยีย่มชมของบรษิทัศูนยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทยจ ากดั  
  - ค้นหาค าว่า การวิจารณ์ภาพยนตร์ใน search engine ของ  http://www.google.com 
และคดัเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่มเีมนูภาพยนตร์หรอืการวจิารณ์ภาพยนตร์  โดยข้อมูลเหล่านัน้สามารถ
เขา้ถงึไดจ้ากหน้าแรกโดยตรง   
  - ดจูากลงิคท์ีป่รากฏในเวบ็ไซตบ์นัเทงิหรอืภาพยนตร ์  
  จากการรวบรวมเวบ็ไซต์โดยวธิกีารขัน้ต้น  ผู้วจิยัและผู้ช่วยได้ค้นคว้าเวบ็ไซต์ประมาณ 
1,000 เว็บ  ก่อนที่จะกรองเหลือเว็บไซต์ที่มีบทวิจารณ์ภาพยนตร์เพียง 164 เว็บ  ทัง้ในรูปแบบที่เป็น
ทางการ คอื เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งและมคีอลมัน์หรอืเมนูระบุหวัขอ้การวจิารณ์อย่างชดัเจน  และเวบ็ไซต์ทีไ่ม่
เกี่ยวขอ้ง แต่มผีูน้ าบทวจิารณ์ภาพยนตรจ์ากทีอ่ื่นหรอืแสดงความคดิเหน็สัน้ ๆ ลงในเวบ็บอรด์  หลงัจาก
นัน้ไดต้ดัเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ไดน้ าเสนอข่าวสารภาพยนตรโ์ดยตรง  เพยีงแต่มใีครน าขอ้วจิารณ์มาโพสไวเ้ท่านัน้
ออก  หรอืเพยีง 102เวบ็มาศกึษาในเชงิลกึ ไดแ้ก่ ใครเป็นคนท า  ความน่าเชื่อถอื  ปีทีก่่อตัง้  ลกัษณะการ
น าเสนอต่าง ๆ  โดยออกแบบตารางทีใ่ชใ้นการศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม คอื ตารางทีใ่ชก้บัเวบ็ และตารางที่
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ใชก้บับลอ็ก   
  เมื่อไดผ้ลสรุปเป็นตารางแลว้ ได้อธบิายรายละเอยีดไวต้ามผลในหวัขอ้ 1.2 ตามประเดน็
ต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตามในส่วนที่นอกเหนือตารางและต้องการค าอธบิายในเชงิพรรณนาโวหาร ผู้วจิยัได้
อธบิายตาม  พรอ้มยกตวัอย่างไวใ้นแต่ละหวัขอ้ 
 
 2.2 การรวบรวมขอ้มูลในพื้นทีอ่นิเทอรเ์น็ตต่างประเทศ แต่เดมินัน้ผูว้จิยัสาขาภาพยนตรว์างแผน
ไวว้่าการศกึษาบทวจิารณ์บนพืน้ทีเ่สมอืนจรงิในต่างประเทศ  จะใชว้ธิกีารเดยีวกนักบัการศกึษาในประเทศ
ไทย  แต่เนื่องจากการวจิารณ์บนพื้นที่เสมือนจรงิในต่างประเทศมีอยู่เป็นจ านวนมาก  และถ้าจะเน้น
การศกึษาเฉพาะภาษาองักฤษตามความถนัดของผู้วจิยัแลว้  จะท าใหไ้ดผ้ลทีค่่อนขา้งจ ากดั  ดงันัน้ผูว้จิยั
ไดป้รบัมาเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive samping)  โดยค านึงถงึภาษาที่ใช้  ลกัษณะของสื่อ  
พื้นที่และพัฒนาการภาพยนตร์ในประเทศนัน้ ๆ  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการน าเสนอบทวิจารณ์ใน
ต่างประเทศให้มากที่สุด  แทนที่จะเป็นภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว  ในการศึกษาครัง้นี้ได้เลือกบท
วจิารณ์รวมทัง้สิน้ 10 ชิน้จากสือ่อนัเป็นทีรู่จ้กัหรอืยอมรบัในเชงิคุณภาพจากประเทศต่าง ๆ ดงันี้ 
   - อเมรกิาเหนือ : สหรฐัอเมรกิา    
   - ยุโรป :  องักฤษ  ฝรัง่เศส  เยอรมนี  อติาล ี  
   - เอเชยี : เกาหลใีต ้ ญีปุ่่ น 
   - สือ่นานาชาต ิ   ไดแ้ก่ สือ่ทีม่กีารจดัจ าหน่ายไปทัว่โลก  หรอืเขา้ถงึผูอ้่านจากทัว่
ทุกมุมของโลก  
  ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทัง้สบิทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ มรีูปแบบในการน าเสนอแตกต่างกนัไป
ดงันี้  
 

ช่ือบทความ ช่ือส่ือ รปูแบบ ประเทศ 

Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives  

Variety ลิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ  สหรฐัอเมรกิา 

Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives: Movie 
Review 

Hollywood Reporter ลิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ  สหรฐัอเมรกิา 

Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives 

http://www.filmbiz.asia สือ่เสมอืนจรงิ นานาชาต ิ

Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives: Review 

Sight & Sound ลิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ  องักฤษ  
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ช่ือบทความ ช่ือส่ือ รปูแบบ ประเทศ 

Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives Review 

Film Comment  ลิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ  สหรฐัอเมรกิา 

Oncle Boonmee Un Conte de 
Cinema 

Positif  ลิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ ฝรัง่เศส 

Lo zi o Bo on m ee ch e s i ri 
corda l e vi te p reced en ti 

http://www.sentieriselvag
gi.it 

สือ่เสมอืนจรงิ อติาล ี

Traumhaft: Cannes-Gewinner 
„Uncle Boonmee“ 

Frankfurt Allgemein 
Zeitung 

ลิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ เยอรมนี   

대안적인  시간을  체험하게 

하는 <엉클 분미 
Cine 21 ลิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ เกาหลใีต ้  

『ブンミおじさんの

森』 映画という形

態としてのファンタ

ジー 

http://blog.livedoor.jp/parc
an/archives/50960209.ht
ml 

สือ่เสมอืนจรงิ ญีปุ่่ น 

 
 
3. การรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 
 3.1 การสมัภาษณ์ในประเทศ  ไดส้มัภาษณ์นกัวจิารณ์แดนกลาง 5 คน ดงันี้ 
  3.1.1กลัปพฤกษ์ ผูไ้ดร้บัรางวลับทวจิารณ์ภาพยนตรด์เีด่น พศ. 2547 
  3.1.2 ผมอยู่ขา้งหลงัคุณ จติแพทยท์ีเ่ขยีนวจิารณ์ 
  3.1.3 เอกราช มอญวตั เขยีนวจิารณ์ลงนิตยสารสตารพ์คิส ์ 
  3.1.4 คนัฉัตร รงัษีกาญจน์ส่อง (Merveillesxx) ผู้ได้รบัรางวลับทวจิารณ์ภาพยนตรด์เีด่น 
พศ. 2554 
  3.1.5 ฟิลมซ์คิ (Filmsick) 
   
 3.2 การสมัภาษณ์ในต่างประเทศ   ได้คดัเลอืกนักวจิารณ์ที่จะให้ภาพรวมของปัญหาที่เกดิขึ้นใน
ระดับสากล  ได้แก่ นายฮูแบลร์ นูโกรต์ (Hubert Nugrot) บรรณาธิการนิตยสาร Positif จากประเทศ
ฝรัง่เศส ซึ่งมนีโยบายไว้ว่านักวจิารณ์จะเขยีนงานโดยไม่ได้รบัเงนิตอบแทน  เพื่อให้นิตยสารด ารงอยู่ได ้ 
โดยไม่พึง่พงิค่าโฆษณาจากบรษิทัผูผ้ลติภาพยนตร ์
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 เดมินัน้ผูเ้ขยีนไดข้อนัดสมัภาษณ์นายเคลาส ์เอเดอร ์เลขาธกิารสมาพนัธ์นกัวจิารณ์นานาชาต ิ ซึ่ง
ประจ าอยู่ที่กรุงมวินิค ประเทศเยอรมนี  แต่เนื่องจากเขาติดภารกจิ  ไม่ได้เดนิทางไปเทศกาลหนังเมอืง
คานส ์ ซึง่เป็นจุดทีผู่ว้จิยัจะพบกบัเขาได ้ จงึตอ้งใชว้ธิศีกึษาจากจดหมายขา่วขององคก์รแทน 
 
4. การเผยแพร่บทวิจารณ์ในสาขา 
 สาขาภาพยนตร์ได้คัดสรรบทวิจารณ์ทัง้ที่เคยตีพิมพ์มาก่อนในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเสมือนจริง
โดยรวมนักวจิารณ์ทัง้รุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่  น ามาเผยแพร่ในเวบ็ http://www.thaicritic.com โดยมรีายการ
ดงันี้ 
 
 

ท่ี รายช่ือบทวิจารณ์ / บทความ ผู้วิจารณ์ หมายเหตุ 

1 The Full Monty ผูช้ายยุคโพสตไ์ททานิค  ประชา สุวรีานนท ์  

2 Melancholia แฮปป้ีเอนดิง้ในวนัสิน้โลก ประวทิย ์แต่งอกัษร  

3 จอห์น วูและนางนาก ความตื่นตาตื่นใจใน
ยุคโพสตโ์มเดริน์  

อญัชล ีชยัวรพร ได้รบัรางวลับทวิจารณ์ดีเด่น
มล บุญเหลอื 2543 

4 Memento ชัน้เชิงของหนังอเมริกันนัวร์รุ่น
ใหม่  

ภัทรวดี จันทรประภา 
(ภทัรวด ีสุพรรณพนัธุ์) 

ได้รบัรางวลับทวิจารณ์ดีเด่น
มล บุญเหลอื 2545 

5 บา้นผสีงิ ภูต พรายและวญิญาณเร่ร่อนแห่ง
ยคูโิยเอะ 

อนุสรณ์ ตปิยานนท ์  

6 ลุงบุญมรีะลึกชาติ’  คู่แล่วสบิ่แคล่วบ่คลาด
กนัดอกน่อ 

กลัปพฤกษ์  

7 Stealth : คน ตัวตน เพศสภาพ และชาติ
พนัธุ ์ 

คันฉัตร รังษีกาญจน์
สอ่ง  

ได้รบัรางวลับทวิจารณ์ดีเด่น
มล บุญเหลอื 2553 

8 รกัแห่งสยาม ทุกชวีติเตบิโตไดด้ว้ยความรกั ผมอยู่ขา้งหลงัคุณ  

9 Bride and Prejudice - Jane Austen + 
Bollywood = ดาวพระศุกร!์!!? 

Itซยี ู  

10 ทีร่กั : เวลา สถานที ่การเดนิทาง และความ
ทรงจ า 

ยตัภิงัค ์  

 

http://www.thaicritic.com/?p=746
http://www.thaicritic.com/?p=746
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5. การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
 ผู้วจิยัได้เขา้ร่วมกจิกรรมการเสวนาและอภปิรายในกจิกรรมของสาขาทศันศลิป์เรื่อง นิทรรศการ 
ปลุกผ ี.... ของอภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกุล เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องสมุดวลิเลี่ยม วอร์
เรน จมิทอมป์สนั อาร์ต เซ็นเตอร์  เนื่องจากอภิชาติพงศ์มีบทบาทส าคญัทัง้ในฐานะศิลปินและผู้ก ากับ
ภาพยนตร ์ และงานนิทรรศการของเขาเป็นสว่นหน่ึงของศลิปะผสมทีช่ื่อ Primitive เช่นเดยีวกบัภาพยนตร์
เรื่อง ลุงบุญมรีะลกึชาต ิ     
 
6. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 ในการเขยีนผลการด าเนินโครงการนี้  ผูว้จิยัไดส้รุปเฉพาะหวัขอ้และค าอธบิายโดยสงัเขป  แต่มไิด้
ยกตวัอย่างมาด้วย  เนื่องจากมรีายละเอยีดมากมาย  ถ้าน าทุกอย่างมาไว้ด้วยกนัในที่นี้  จะท าให้ส่วนที่
เป็นผลมคีวามยาวมาก  ประกอบกบัลกัษณะธรรมชาติการวจิยัในสาขาภาพยนตร์มคีวามแตกต่างจาก
สาขาอื่น  เพราะได้วางแผนการวจิยัโดยใช้แนวทางจากการวจิารณ์ภาพยนตร์เป็น 2 แบบ ได้แก่ การ
วเิคราะห์แนวรูปแบบนิยม (textual analysis) ซึ่งหมายถงึการวเิคราะหเ์นื้อหา อนัไดแ้ก่เวบ็ไซต์  และการ
วเิคราะหแ์นวองิบรบิท (contextual analysis)  ซึ่งผลการวจิยัดงักล่าวไดบ้นัทกึไวใ้นรายงานความกา้วหน้า
ทางการวจิยัฉบบั 6 เดอืนประจ าเดอืนตุลาคม 2554 และเมษายน 2555  
 ส าหรบัผลของการด าเนินโครงการโดยสรุป สงัเขปไดด้งัต่อไปนี้  
 6.1 ลกัษณะการวิจารณ์บนส่ือเสมือนจริงในไทย จากการศึกษาเวบ็ไซต์เชิงลึกทัง้ 102 เว็บ  
ไดน้ าขอ้มลูทัง้ทีไ่ดจ้ากตารางและนอกตารางมาสงัเคราะห ์ สรุปเป็นหวัขอ้ดงันี้ 
  6.1.1 ประเภทของพื้ นทีสื่อ่เสมือนจริงทีน่ ำเสนอเน้ือหำภำพยนตร์  ได้แก่ เว็บที่
ครอบคลุมเนื้อหาหลายดา้น  เวบ็ทีม่เีนื้อหาเฉพาะดา้น  เวบ็บนัเทงิ  เวบ็ภาพยนตร ์ บลอ็ก  และสือ่สงัคม 
  6.1.2 ลกัษณะกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์บนสือ่เสมือนจริงในประเทศไทย แบ่งหวัข้อ
ย่อยเป็น 
   - ความสนใจในการน าเสนอวจิารณ์ภาพยนตรบ์นสือ่เสมอืนจรงิ  เวบ็ไซต์ใหค้วาม
สนใจการวจิารณ์ภาพยนตรอ์ยู่ไม่น้อย ทัง้เวบ็ไซต์บนัเทงิ เวบ็ไซต์ภาพยนตร ์หรอืเวบ็ไซต์ข่าวสารทัว่ไป 
รวมทัง้เวบ็ไซต์ที่ดูเหมอืนจะไม่เกี่ยวขอ้งกบัภาพยนตรเ์ลย โดยพื้นที่ของบล็อกจะมกีารวจิารณ์มากที่สุด  
ส าหรบัการประเมนิคุณค่าทางศลิปะภาพยนตรผ์่านสื่อสงัคมนัน้ยงัมอียู่อย่างค่อนขา้งจ ากดัในช่วงแรกของ
การวจิยั  แต่ก็เริม่เป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ซึ่งเก็บข้อมูลได้ยากกว่าเดิม  เพราะเราไม่สามารถ
ทราบได้ว่า  ผู้วจิารณ์อยู่ตรงกลุ่มไหนกนับ้าง  ขณะที่สื่อสงัคมเริม่เป็นที่นิยม  บล็อกก็เริม่ลดความนิยม
น้อยลง  สง่ผลต่อการสรา้งนกัวจิารณ์รุ่นใหม่โดยตรง       
   - รูปแบบการวจิารณ์  ม ี4 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ บทความ คอมเมนท์หรอืกระทู ้ 
วดิโีอคลปิ และการใชส้ญัญลกัษณ์ เช่น การให้ดาว คะแนน การใหเ้กรด การเขยีนบทวจิารณ์มขีนาดยาว
สัน้แตกต่างกนัไป  แต่ลกัษณะการวจิารณ์แบบเข้มข้นที่พบเห็นจากสื่อสิง่พมิพ์นัน้มกัจะปรากฏในพื้นที่
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บลอ็ก 
   - ที่ตัง้บทวจิารณ์  สื่อเสมอืนจรงิช่วยให้เกิดการไหลของข้อมูลในระบบสองทาง 
ระหว่างผู้วจิารณ์และผู้อ่าน  ที่ตัง้ของบทวิจารณ์จึงมีอยู่ในหลาย ๆ จุด ได้แก่ เมนูวิจารณ์ภาพยนตร์
โดยตรง  ช่องแสดงความคดิเห็นท้ายข้อมูล  และเว็บบอร์ดหรอืฟอรัม่  สองช่องทางสุดท้ายมกัจะเป็น
ช่องทางแสดงความคดิเหน็จากผูอ้่าน   
   - องค์ประกอบบทวิจารณ์   ในบทวิจารณ์ภาพยนตร์ทางอินเตอร์เน็ตนั ้น  มี
องค์ประกอบหลายอย่างซึ่งแตกต่างจากสื่อประเภทอื่น  โดยสรุปแล้ว องค์ประกอบของบทวจิารณ์ใน
วฒันธรรมเสมือนจรงิมีดงัต่อไปนี้  เนื้อหาการวจิารณ์  ภาพนิ่งจากภาพยนตร์  ข้อมูลภาพยนตร์ เช่น 
รายชื่อผูก้ ากบัและนักแสดง  รวมไปถงึหนังตวัอย่างหรอืทีเ่รยีกกนัว่าเทรลเลอร ์ ลงิคข์อ้มลูภาพยนตรข์อง
ผูผ้ลติหรอืบทวจิารณ์อื่น ๆ   พืน้ที่ใหแ้สดงความคดิเหน็หรอืเสยีงตอบรบัของผู้อ่าน และการแบ่งปันผ่าน
เฟซบุ๊กและทวติเตอร ์
   - มุมมองและลักษณะการเขียนวิจารณ์   คุณสมบัติอันหลากหลายของผู้เขียน
วจิารณ์บนสื่อเสมอืนจรงิ  ส่งผลโดยตรงต่อความหลากหลายของการวจิารณ์ภาพยนตรด์ว้ย  สามารถสรุป
มุมมองและลกัษณะการเขยีนวจิารณ์ไดด้งันี้  งานเขยีนทีแ่สดงความรูส้กึส่วนตวั  จนถงึงานเขยีนเชงิลกึใน
หลาย ๆ ด้าน  เช่น ประวัติศาสตร์  จิตวิทยา  เทคนิคทางภาพยนตร์  ประวัติศาสตร์ภาพยนตร ์
วรรณกรรม  จนีศกึษา   
   งานวจิารณ์ภาพยนตร์บนสื่อเสมอืนจรงิส่วนใหญ่จะใช้การวเิคราะห์แนวรูปแบบ
นิยม  โดยใช้มุมมองที่ไม่ซบัซ้อนนัก ได้แก่ การแสดง การพฒันาตวัละคร และเนื้อเรื่องของภาพยนตร ์ 
มากกว่าการวเิคราะหใ์นสว่นทีเ่ป็นเทคนิคและการผลติภาพยนตร ์ เนื้อหาของงานวจิารณ์สว่นใหญ่เน้นไป
ในทางใหค้วามหมายและการตคีวามเนื้อเรื่อง  โดยองคป์ระกอบทีไ่ดร้บัการน าเสนอในบทวจิารณ์มากทีสุ่ด 
คอื การแสดงและการพฒันาของตวัละคร  ซึง่เป็นสว่นทีจ่บัตอ้งไดม้ากกว่าและสงัเกตไดง้า่ยกว่า 
   ผู้วจิารณ์บางท่านได้ผสมผสานการวจิารณ์แนวประพนัธกร (auteur approach) 
และการวจิารณ์แนวตระกูลนิยม (genre approach) มาใชใ้นการวเิคราะหภ์าพยนตร ์ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ให้ภูมหิลงัหรอืเปรยีบเทยีบผลงานเก่าของผู้ก ากบั  ส าหรบัการวจิารณ์แนวตระกูลนิยมจะให้รายละเอยีด
กบัประเภทของภาพยนตรเ์รื่องหนึ่ง ๆ เช่น หนงัตลก  หนงัมวิสคิลั  แต่เป็นเพยีงการใหข้อ้มลูทัว่ไป  ไม่ได้
ลงลกึในเชงิทฤษฎขีองการวจิารณ์ทัง้สองรปูแบบ 
   - ภาษาทีใ่ชใ้นการวจิารณ์  การใชภ้าษาในงานวจิารณ์แต่ละชิน้ขึน้อยู่กบัผูว้จิารณ์
มากกว่าจะถูกก าหนดดว้ยลกัษณะของสื่อ  แต่ส่วนใหญ่จะใชภ้าษาทีไ่ม่เป็นทางการ  ซึ่งแตกต่างจากงาน
เขยีนในวฒันธรรมลายลกัษณ์   
   - กตกิาการวจิารณ์   ในการน าเสนอบทวจิารณ์นัน้  หลาย ๆ เวบ็ไซต์ได้ก าหนด
กติกาบางอย่างที่จะให้ผู้อ่านถือเป็นข้อปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น  เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทอยู่
บ่อยครัง้  กตกิาการวจิารณ์สว่นใหญ่ทีพ่บ ไดแ้ก่ ตอ้งไม่บอกเนื้อเรื่องหรอืจุดส าคญัของภาพยนตร ์ หรอืที่
มกัจะรูจ้กักนัดวี่า  "สปอยล"์   หรอืการขอใหเ้คารพสทิธแิละค าวจิารณ์ของท่านอื่น    
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   - การสนับสนุนการแสดงความคดิเหน็  มกัจะปรากฏใหเ้หน็ใน  บอรด์หรอืฟอรัม่  
หรอืการแสดงความคดิเหน็โดยใชส้ญัญลกัษณ์   
   - การแบ่งปัน   ในปัจจุบนัเวบ็ไซตบ์นัเทงิเกอืบทุกแห่งมกัจะสนบัสนุนการแบ่งปัน 
(share) ผ่านเฟซบุ๊กและทวติเตอร ์ ซึ่งมกัจะพบเหน็ตามเวบ็ไซต์ต่าง ๆ มากกว่าพืน้ที่ของบล็อก  เพราะ
บลอ็กก่อตัง้มาก่อนเกดิความนิยมของสื่อสงัคม  ผูใ้หบ้รกิารบลอ็กยงัมไิดส้รา้งโปรแกรมทีจ่ะเอื้ออ านวยต่อ
การเชื่อมโยงระหว่างรปูแบบสือ่เสมอืนจรงิดงักล่าว  สว่นใหญ่เกดิจากการศกึษาของเจา้ของบลอ็กเอง    
 
    6.2  ลกัษณะการวิจารณ์บนพื้นท่ีเสมือนจริงในต่างประเทศ  การวจิยัครัง้นี้เลอืกเฉพาะบท
วจิารณ์ภาพยนตรเ์รื่อง "ลุงบุญมรีะลกึชาต"ิ มาเป็นกรณีศกึษา  เพราะภาพยนตรเ์รื่องนี้ไดร้บัการเผยแพร่
และจัดจ าหน่ายไปประเทศต่างๆ ทัว่โลกมากที่สุด  ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพและแง่มุมของการวิจารณ์
ภาพยนตร์ในต่างประเทศได้ชดัเจนขึ้น  เนื่องจากบรบิททางวฒันธรรมและคุณค่าทางภาพยนตร์เรื่องนี้มี
กรอบพืน้ฐานอนัเป็นทีคุ่น้เคยกบัคนในสงัคมไทยเป็นสว่นใหญ่     
  ส าหรบัผลของการศกึษาบทวจิารณ์ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมรีะลกึชาต ิในต่างประเทศนัน้  
สามารถสรุปไดด้งันี้    
  6.2.1 พื้นทีใ่นสือ่สิง่พิมพ์และนโยบำยสือ่มีผลต่อคุณภำพของบทวิจำรณ์ กล่าวคอื 
สื่อสิง่พมิพ์ส่วนใหญ่มกัจะมขีอ้จ ากดัในเรื่องพื้นที่ ท าให้นักวจิารณ์บางท่านไม่สามารถสร้างงานที่มคีวาม
ลุ่มลกึไดเ้ท่าทีค่วร  แต่ถา้สื่อสิง่พมิพน์ัน้มนีโยบายทีเ่น้นการน าเสนอบทวจิารณ์  โดยใหเ้นื้อทีม่ากขึน้  งาน
วจิารณ์ทีน่ าเสนอกจ็ะมคีวามเขม้ขน้และแหลมคมมากขึน้ไปดว้ย  อย่างไรกต็าม สื่อ เสมอืนจรงิบางรายซึ่ง
น่าจะไม่มขีอ้จ ากดัในเรื่องพืน้ที ่ และมนีกัวจิารณ์ชื่อดงัเป็นผูเ้ขยีนงาน แต่งานวจิารณ์ภาพยนตรก์ลบัไม่ลุ่ม
ลึกเท่าที่ควร  เนื่องจากรสนิยมส่วนตวัของผู้วจิารณ์ที่ไม่ชอบภาพยนตร์แนวนี้  จึงท าให้คุณค่าในการ
วจิารณ์ลดน้อยลงไปด้วย  ขอ้สงัเกตที่พบเหน็อกีขอ้ก็คอืการวพิากษ์วจิารณ์ในเชงิลกึนัน้  ไม่จ าเป็นที่จะ
พบเหน็ในนิตยสารเฉพาะทางเท่านัน้  แต่อาจจะพบได้ในหนังสอืพมิพ์ทัว่ไปดว้ย  ลกัษณะนี้แตกต่างจาก
หนังสอืพมิพ์ในไทยอย่างเห็นได้ชดั  ซึ่งงานวจิารณ์ที่ตีพมิพ์ในหนังสอืพมิพ์รายวนัจะต้องมกีารควบคุม
ไม่ใหม้คีวามยากเกนิความเขา้ใจของผูอ้่านได ้ 
  6.2.2 บทวิจำรณ์มีทัง้กำรประเมินคณุค่ำโดยใช้ทศันะของผู้วิจำรณ์และกำรตีควำม
ภำพยนตรโ์ดยไม่แสดงทศันะว่ำชอบหรือไม่ชอบมำกนัก  งานประเภทแรกมกัจะพบเหน็ในบทวจิารณ์
ของสื่อธุรกิจ  ซึ่งนอกจากจะแสดงทศันคตวิ่าชอบไม่ชอบแล้ว ก็มกัจะแสดงความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ
ของภาพยนตรเ์รื่องนัน้ ๆ ดว้ย  ส าหรบับทวจิารณ์ทีเ่น้นการตคีวามนัน้  อาจจะมกีารประเมนิคุณค่าทีแ่ฝง
ความรูส้กึว่าชอบหรอืไม่ชอบบา้ง  แต่กไ็ม่มากนกั   
  6.2.3 บทวิจำรณ์ทุกช้ินจะใช้กำรวิเครำะห์ภำพยนตรต์ำมรูปแบบนิยมเชิงลึก ไดแ้ก่ 
มุมมองในเชิงเทคนิคการผลิต มุมมองแบบประพนัธกร มุมมองในเชิงเปรยีบเทียบกบัภาพยนตร์ของผู้
ก ากบัอื่น มกีารใชท้ฤษฎภีาพยนตรห์รอืแนวคดิปรชัญาขัน้สงูอยู่บา้ง 
  มุมมองเชงิเทคนิคการผลติ ถูกน ามาใชม้ากทีสุ่ด โดยเฉพาะในส่วนของการล าดบัเรื่องและ
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ความต่อเนื่องของภาพยนตร ์ นอกเหนือไปจากเทคนิคของเสยีง  การตดัต่อ  การถ่ายท า และการแสดง  
ในสือ่ธุรกจิ  มุมมองดงักล่าวจะถูกน ามาใชอ้ย่างโดด ๆ  ขณะทีก่ลุ่มงานวจิารณ์ทีเ่น้นการตคีวามนัน้  จะน า
มุมมองเชิงเทคนิคการผลิตมาใช้ประกอบการตคีวาม มากกว่าประเมนิในเชิงขอ้ดขี้อเสยีของภาพยนตร์
เรื่องนัน้ ๆ  บทวจิารณ์กลุ่มนี้มกัจะมกีารประเมนิคุณค่าภาพยนตรใ์นเชงิลกึและมคีุณภาพสงูมาก 
  มุมมองแบบประพนัธกร (auteur approach) ก็ถูกน ามาใชใ้นการวจิารณ์ภาพยนตรเ์รื่องนี้
อยู่มาก  โดยใช้ในการวเิคราะห์เปรยีบเทียบกบัผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ และผลงานทางศิลปะของ
อภิชาติพงศ์  เนื่องจากงานของอภิชาติพงศ์มคีวามโดดเด่นในเรื่องสไตล์และรูปแบบเฉพาะตวัอย่างสูง  
การใช้มุมมองประพนัธกรในการเขยีนบทวจิารณ์จะปรากฏออกมาใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ การเชื่อมโยงกบั
งานศิลปะแขนงอื่นของอภิชาติพงศ์ การเชื่อมโยงกบังานภาพยนตร์เรื่องอื่นของอภิชาติพงศ์ และการ
เชื่อมโยงกบังานของผู้ก ากบัท่านอื่น  ในลกัษณะทีว่่าเหมอืนกบัภาพยนตร์เรื่องอื่น หรอืไปมอีทิธพิลกบัผู้
ก ากบัท่านอื่น   
  6.2.4 บทวิจำรณ์บำงช้ินมีกำรใช้ทฤษฎีภำพยนตรห์รือแนวคิดปรชัญำขัน้สูง  แมว้่า
พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการน าเสนอบทวจิารณ์มใิช่เป็นสนามของงานวชิาการกต็าม  แต่กลบัพบว่ามกีารใชท้ฤษฎทีาง
ภาพยนตรใ์นการวเิคราะหภ์าพยนตรเ์รื่องนี้ดว้ย ไดแ้ก่ ทฤษฎแีนวโครงสรา้ง ทฤษฎจีติแปลกแยก รวมทัง้
ทฤษฏทีี่เป็นพฒันาการล่าสุดอย่างทฤษฎผีูช้มนิยม  บางบทวจิารณ์ได้มกีารน าเสนอประเดน็ใหม่ที่อาจจะ
น าไปสู่การพฒันาเป็นทฤษฎีภาพยนตร์แนวใหม่ได้  นัน่ก็คือ แนวคดิเรื่องการระลกึอดตีกบัการเล่าเรื่อง
ของภาพยนตร ์ ถ้าน าแนวคดินี้มาเชื่อมโยงกบัทฤษฎีผู้ชมแล้ว  สามารถพฒันาไปสู่การสรา้งทฤษฏใีหม่
ที่ว่าการระลึกชาติและภาพยนตร์อาจมีส่วนสมัพันธ์กันอย่างที่ไม่สามารถประเมินค่าได้  นับได้ว่าบท
วจิารณ์ในต่างประเทศนัน้ไดส้ลายพรมแดนระหว่างงานบนัเทงิคดแีละงานวชิาการออกไดอ้ย่างสิน้เชงิ 
  6.2.5 กำรตีควำมและกำรสร้ำงควำมหมำยทำงเน้ือหำเต็มไปด้วยควำมลุ่มลึกและ
หลำกหลำย    สรุปประเดน็ไดด้งันี้   
     1. ภาพยนตรเ์รื่องลุงบุญมรีะลกึชาตไิม่มขีอบเขตของเสน้แบ่ง  ไม่ว่าจะเป็นไปใน
เชิงเทคนิค องค์ประกอบ ตัวละคร เวลาและสถานที่  มิติเวลาในภาพยนตร์ของเขามีแต่ปัจจุบันและ
ชัว่คราว  สสารทัง้หมดไม่มกีารแบ่งแยกระหว่างคนกบัสตัว ์  
   2. ความตายเป็นภาวะธรรมชาติและสิง่ธรรมดา  และท าให้คนดูตระหนักได้ถึง
ความไม่แน่นอนของชวีติ      
   3. ความเชื่อดัง้เดมิกบัปรชัญาศาสนาพุทธ  โดยสอดแทรกทัง้ความจรงิและเรื่อง
เกนิจรงิ  ขณะทีน่ักวจิารณ์ส่วนหนึ่งเหน็ว่าทุกอย่างในภาพยนตรล์ว้นประกอบขึน้จากความจรงิ มหีลกัฐาน  
สมัผสัไดจ้นมากเกนิไป     
   4. ในขณะที่นักวจิารณ์บางท่านเห็นว่า ป่าคอืสถานที่แห่งอิสรภาพ  ไม่มเีสน้ขดี
แบ่งระหว่างคนกบัสตัว์   แต่ส าหรบันักวจิารณ์บางท่านเหน็ว่าการเดนิเล่นในป่าของคนที่มชีวีติกบัผฮีวย 
คอื การถดถอยกลบัไปยงัครรภข์องมารดาก่อนถอืก าเนิดเกดิขึน้   
   5. ภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ได้สะท้อนให้เห็นว่าโลกมนุษย์คอืวมิานดนิ  ไม่ใช่
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สวรรค ์  
   6. ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ  มีนัยสะท้อนการเมืองร่วมสมัยอยู่  ทัง้
สถานภาพการยา้ยถิน่ของใจจากลาว  ภาพนิ่งจากเหตุการณ์ปราบคอมมวินิสต์ในช่วงทศวรรษ 1960s  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสภาพการเมอืงของไทยร่วมสมยัในช่วงหลายปีทีผ่่านมา   
   7. ตวัละครสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการต่อสูข้องคนรุ่นเยาวก์บัความแปลกแยก   
 
 6.3 สถานภาพของนักวิจารณ์ในวฒันธรรมเสมือนจริงและบริบทในการส่งเสริมการวิจารณ์
ภาพยนตร ์  
  6.3.1 ภำพรวมของนักวิจำรณ์ภำพยนตรแ์ละกำรใช้พื้นทีสื่อ่เสมือนจริงในไทย  จาก
การสมัภาษณ์นักวจิารณ์  พบว่านักวจิารณ์ในปัจจุบัน  ทัง้ผู้ที่เติบโตมาจากวฒันธรรมลายลักษณ์และ
วฒันธรรมเสมือนจรงิมีความหลากหลายทางการศึกษาและอาชีพ  จุดเริม่ต้นของการสร้างงานวจิารณ์   
ลกัษณะการใชส้ื่อในพื้นที่ต่าง ๆ ของนักวจิารณ์ในแดนกลาง ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  แตกต่าง
จากในอดตี แต่เดมิที่มนีักวจิารณ์จากกลุ่มนักเขยีนหรอืนักหนังสอืพมิพ ์(วทิยากร เชยีงกูล  สุชาต ิสวสัดิ ์
ศร ีเสถียร จนัทิมาธร  และสนานจิตต์ บางสะพาน )  กลุ่มที่มคีวามสนใจภาพยนตร์หรอืผู้ที่ท านิตยสาร
ภาพยนตร ์(กติตศิกัดิ ์สุวรรณโภคนิ  สุทธากร สนัตธิวชั  ประวทิย ์แต่งอกัษร  มโนธรรม เทยีบเทยีมรตัน์  
พรชยั จนัทมิาธร  สุภาพ หรมิเทพาธปิ  ยิ่งศกัดิ ์โคว้สุรตัน์  กฤษดา เกดิดี) และกลุ่มทีม่าจากสายวชิาการ 
(สดใส พนัธุมโกมล บุญรกัษ์ บุญญะเขตมาลา  กาญจนา แกว้เทพ)   
  ปัจจุบนัสามารถแบ่งกลุ่มนักวจิารณ์ตามการเขา้สู่วชิาชพีและลกัษณะการใชส้ื่อเสมอืนจรงิ
ในการท างานการวจิารณ์  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื นักวจิารณ์อาวุโสใช้เป็นพื้นที่เก็บงาน  นักวจิารณ์รุ่น
กลางใช้เป็นทีส่ ื่อสารกบัผูอ้่าน และน าเสนองานเขยีนในรูปแบบอื่น ๆ  นักวจิารณ์รุ่นใหม่ใช้เป็นสนามแรก
ในการน าเสนอบทวจิารณ์ภาพยนตร ์ และเมื่อมพีื้นที่ลายลกัษณ์แล้ว  นักวจิารณ์กลุ่มนี้กลบัไม่สนใจที่จะ
น าผลงานที่เคยตพีมิพ์ในพื้นที่ลายลกัษณ์มาเผยแพร่บนสื่อเสมอืนจรงิอกีครัง้  แต่พวกเขาจะน าเสนอบท
วจิารณ์ภาพยนตรเ์รื่องอื่น ๆ ทีไ่ม่เคยไดร้บัการตพีมิพห์รอืกล่าวถงึมาก่อน  หรอืใชใ้นการสรา้งปฏสิมัพนัธ์
กบัผูอ้่าน  ซึง่มคีวามแตกต่างจากนกัวจิารณ์ระดบัอาวุโสทีม่กัจะใชพ้ืน้ทีเ่สมอืนจรงิในการเกบ็งาน 
  บทวจิารณ์บนสื่อเสมอืนจรงิมลีกัษณะไม่เป็นทางการและมคีวามเป็นมอือาชีพค่อนข้าง
น้อย  ขณะที่บล็อกของนักวจิารณ์อาวุโสแทบไม่มกีารเคลื่อนไหวหรอืการโต้ตอบระหว่างนักวจิารณ์กบั
ผูอ้่าน  แต่การใชพ้ืน้ทีส่ ื่อเสมอืนจรงิของนักวจิารณ์รุ่นใหม่กลบัเตม็ไปดว้ยการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  และ
มลีกัษณะทีไ่ม่เป็นทางการมากขึน้  บางครัง้ใชเ้ป็นเพยีงทีร่ะบายอารมณ์ของผูเ้ขยีนเท่านัน้  โดยเฉพาะใน
สื่อสงัคมอย่างเฟซบุ๊ก  ขอ้จ ากดัเหล่านี้ท าให้เกดิขอ้พพิาทบนสื่อเสมอืนจรงิอยู่บ่อยครัง้  ไม่ว่าจะเป็นขอ้
พพิาทระหว่างกลุ่มผูผ้ลติภาพยนตรแ์ละนักวจิารณ์รุ่นใหม่  หรอืระหว่างผูช้มกบันักวจิารณ์รุ่นใหม่  จนท า
ให้เกดิขอ้ถกเถยีงกนัว่าการก้าวเขา้มาสู่อาชพีวจิารณ์ของนักวจิารณ์รุ่นใหม่ที่มาอย่างรวดเรว็และไม่ผ่าน
บรรณาธกิารนัน้  จะมผีลเสยีต่อการวจิารณ์หรอืไม่   
   การใชพ้ื้นทีส่ ื่อเสมอืนจรงิในการวจิารณ์ภาพยนตรใ์นประเทศไทย  มไิดเ้ป็นไปในลกัษณะ
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การส่งผ่านจากพื้นที่หนึ่งไปยงัอกีพื้นที่หนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการส่งจากพื้นที่ลายลกัษณ์ไปสู่พื้นทีเ่สมอืนจรงิ  
หรอืการส่งผ่านจากพืน้ทีเ่สมอืนจรงิไปยงัพืน้ทีล่ายลกัษณ์  หรอืในลกัษณะจากนักวจิารณ์รุ่นหนึ่งไปยงัอกี
รุ่นหนึ่ง  เพราะการท างานของนักวจิารณ์ทัง้สามกลุ่มแทบจะไม่ได้เคลื่อนไปในทางเดยีวกนัเลย  แต่เป็น
เสน้ทางที่แทบจะแยกกนัอย่างสิ้นเชงิ (ระหว่างนักวจิารณ์อาวุโสกบันักวจิารณ์รุ่นกลางและนักวจิารณ์รุ่น
ใหม)่  อาจจะมเีสน้ทางร่วมกนัอยู่บา้ง  กเ็พยีงเสน้ทางระหว่างนกัวจิารณ์รุ่นกลางและรุ่นใหม่   
  ความแตกต่างอนันี้ส่งผลต่อค านิยามของค าว่า "แดนกลาง"  ว่าจะหมายถึงรอยต่อตรง
กลางระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ  หรอืดนิแดนทีม่กีารใชพ้ืน้ทีท่ ัง้ลายลกัษณ์และ
เสมอืนจรงิในการวจิารณ์ภาพยนตร ์     
 
  6.3.2 ภำพรวมของนักวิจำรณ์ ภำพยนตร์และกำรใช้พื้ น ที ่อิน เตอร์เน็ตใน
ต่ำงประเทศ การวจิารณ์ภาพยนตรใ์นระดบัโลกกก็ าลงัประสบปัญหาและการเปลีย่นแปลงหลาย ๆ อย่าง  
ไม่แตกต่างจากประเทศไทย  ทัง้ในส่วนการเปลีย่นแปลงของสื่อภาพยนตรเ์องและการวจิารณ์  โดยทัว่ไป  
สามารถสรุปสถานการณ์การวจิารณ์ภาพยนตรท์ีเ่กดิขึน้ในระดบัโลกไดด้งัต่อไปนี้ 
     1. การวิจารณ์ภาพยนตรใ์นเชิงลึกเป็นท่ีต้องการน้อยลง  สื่อสิง่พมิพถ์ูกมองว่าเป็น
สื่อแบบคลาสคิที่ไม่ตรงกบัความต้องการของผู้อ่านสมยัใหม่ที่ต้องการความรวดเรว็  การวจิารณ์เชงิลึก
ไม่ได้มคีวามส าคญัเท่ากับข่าวสารภาพยนตร์อีกต่อไป  เพราะการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
กระแสหลกัทีค่รองตลาดไปทัว่โลก  
       2. การเขียนวิจารณ์โดยไม่ได้รบัค่าจ้าง  นักวิจารณ์ส่วนหนึ่ง  โดยเฉพาะนัก
วจิารณ์หน้าใหม่ต้องเขยีนงานเพื่อการตพีมิพโ์ดยไม่ได้รบัค่าจา้งแต่ประการใด  แต่การเขยีนงานโดยมไิด้
รบัค่าจา้งนัน้  ไม่ใช่เรื่องทีเ่พิง่เกดิขึน้  แต่ไดเ้กดิขึน้มานานแลว้  ในบางสถานการณ์  การเขยีนงานวจิารณ์
โดยไม่ได้รบัค่าจา้งนัน้  กอ็าจมจุีดมุ่งหมายที่ต้องการรกัษาความเป็นอสิระและความเป็นมอือาชพีเช่นกนั  
ดงัจะเหน็ไดน้โยบายเขยีนฟรขีองนิตยสารฝรัง่เศส Positif 
  3. การก่อตวัของนักวิจารณ์บนส่ือเสมือนจริงและความเป็นมืออาชีพ  นกัวจิารณ์บน
สื่อเสมือนจรงินัน้ได้ก่อให้เกิดค าถามในเรื่องความเป็นมืออาชีพ  พวกเขามีความรู้เพียงพอหรอืไม่  มี
มาตรฐานและจรรยาบรรณเพยีงพอหรอื  ลกัษณะสื่อทีก่่อตัง้ขึน้มาเองและผูเ้ขยีนมไิดร้บัค่าจา้งเขยีนเช่นนี้   
สามารถเรยีกว่าเป็นนักวจิารณ์มอือาชีพหรอืไม่  ซึ่งเรื่องนี้ทางสมาพนัธ์นักวจิารณ์นานาชาติได้ยกเป็น
ประเดน็ในการถกเถยีงมาตัง้แต่ปีพศ. 2550  ก่อนทีจ่ะยอมรบัในที่สุดว่าการวจิารณ์ภาพยนตรน์ัน้จะลงใน
สือ่รปูแบบใดกไ็ด ้ รวมทัง้สื่อเสมอืนจรงิ  แต่จะตอ้งมกีารน าเสนออย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างน้อย 1 ปี
ขึน้ไป  ความสม ่าเสมอนัน้ยงัรวมไปถงึความถีใ่นการน าเสนอบทวจิารณ์  และความเป็นมอือาชพียงัไดร้วม
ไปถงึจ านวนรายไดข้องนกัวจิารณ์ควรจะมกีีเ่ปอรเ์ซนตจ์ากการเขยีนงานวจิารณ์ดว้ย 
             4. รุ่นกบัการใช้พื้นท่ีเสมือนจริง  ข้อจ ากัดในเรื่องการเข้าถึงสื่อสมยัใหม่นี้ของนัก
วจิารณ์รุ่นอาวุโส ส่งผลต่อนกัวจิารณ์ในต่างประเทศรุ่นอายุ 70-80 ปีทีไ่ม่ไดเ้ขา้ถงึการใชส้ือ่เสมอืนจรงิเลย  
บางคนใชเ้ครื่องพมิพ์ดดีไม่เป็น  ท าให้สื่อสิง่พมิพก์็ยงัคงมคีวามจ าเป็นอยู่  นอกจากนี้วฒันธรรมการอ่าน
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ในแต่ละสังคมมีส่วนส่งเสรมิให้สื่อสิ่งพิมพ์ยงัคงด ารงอยู่  ในประเทศฝรัง่เศสและยุโรป  ซึ่งเป็นสงัคม
ปัญญาชน  วฒันธรรมการอ่านยงัคงมัน่คงแขง็แรง  แมว้่านิตยสารหรอืวารสารหลายเล่มจะลดน้อยลง  แต่
หลายเล่มก็ยงัคงอยู่และมอีายุยาวนานกว่ารอ้ยปี  ซึ่งลกัษณะเช่นนี้จะเป็นตวัผลกัดนัใหก้ารวจิารณ์บนสื่อ
สิง่พมิพย์งัคงด ารงต่อไป   
  5. นักวิจารณ์มืออาชีพจะต้องเป็นอิสระทางปัญญาและจิตใจ  สื่อในปัจจุบนัมไิดม้แีต่
เพยีงหน่วยงานสื่อทีมุ่่งน าเสนอข่าวสารด้านภาพยนตร ์ แต่อาจจะเป็นองค์กรธุรกจิหรอืไม่หวงัธุรกจิใด ๆ 
ทีม่สีว่นไดส้่วนเสยีกบัการวจิารณ์ภาพยนตรเ์รื่องหนึ่ง ๆ  อาท ิรฐับาล บรษิทัเจา้ของหนงั หรอืสถาบนัต่าง 
ๆ  ซึ่งอาจเผยแพร่งานวิจารณ์ในรูปแบบของจดหมายข่าว  วารสารประชาสมัพนัธ์  เป็นต้น  ได้มีข้อ
ถกเถยีงกนัว่าการเขยีนวจิารณ์บนสื่อเหล่านี้จะส่งผลต่อมาตรฐานหรอืไม่  จนในที่สุดได้สรุปความว่า นัก
วจิารณ์สามารถเขยีนงานลงบนสื่อใด ๆ ก็ได้  แต่เขาผู้นัน้จ าเป็นจะต้องอิสระทางปัญญาและจิตใจจาก
องคก์รต่างๆ  ไดอ้ย่างเตม็ที ่  
  6. รูปแบบของภาพยนตรท่ี์เปล่ียนไปอาจส่งผลต่อการวิจารณ์  ปัจจุบนัรูปแบบของ
ภาพยนตร์ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก กล่าวคือ จากรูปแบบของฟิลม์ในอดีต  ได้ปรับเป็นดีวีดี และ
อนิเตอรเ์น็ตในทีสุ่ด  รูปแบบที่เปลีย่นไปเช่นนี้ส่งผลโดยตรงต่อช่องทางการฉายภาพยนตรด์้วย  คอื จาก
เดิมที่ภาพยนตร์ต้องฉายในโรงภาพยนตร์เช่นนัน้  ปัจจุบันยงัรวมถึงช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น เครื่อง
โทรทศัน์ หรอืคอมพวิเตอร ์เป็นต้น  การเปลีย่นแปลงของรูปแบบและช่องทางเหล่านี้  ล้วนส่งผลโดยตรง
การวจิารณ์เป็นอย่างยิง่ และเป็นสิง่ทีน่กัวจิารณ์อาจจะเกดิค าถามในอนาคต 
 
3. สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการส่งผ่านระหว่างการวิจารณ์ลายลกัษณ์ไปสู่การวิจารณ์เสมือน
จริง (หรือในทางกลบักนั)   
 3.1 การวิจารณ์ภาพยนตรร่์วมสมยั : การเช่ือมโยงของวฒันธรรมมุขปาฐะ ลายลกัษณ์และ
เสมือนจริง   
 จากผลการวิจยัทัง้ 4 ส่วน  ผู้วิจยัค้นพบว่าการประเมินคุณค่าทางภาพยนตร์ในสงัคมไทยใน
ปัจจุบนันัน้  ได้ใช้วฒันธรรมการวจิารณ์ทุกรูปแบบ ทัง้การวจิารณ์เชงิมุขปาฐะ การวจิารณ์ลายลกัษณ์ ใน
สือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่เสมอืนจรงิ  สามารถน าเสนอเป็นแผนภูมไิดด้งันี้ 
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1. มุขปาฐะ 
2. มุขปาฐะ + ออนไลน์ 
3. มุขปาฐะ + ออนไลน์ +  
ลายลกัษณ์ สิง่พมิพ ์
4. ลายลกัษณ์สิง่พมิพ ์
5. ลายลกัษณ์สิง่พมิพ ์+ ออนไลน์ 
6. มุขปาฐะ + ลายลกัษณ์สิง่พมิพ ์

 
  
 
 
 
 
 

แผนภมิูท่ี 1 วฒันธรรมการวิจารณ์ภาพยนตรใ์นสงัคมไทย (ไม่รวมส่ือกระจายเสียง) 
 
  จากแผนภูมดิงักล่าวขา้งตน้  สามารถจ าแนกกลุ่มไดด้งันี้ 
 1. กลุ่มทีใ่ช้วฒันธรรมมุขปาฐะเพยีงอย่างเดยีว  การวจิารณ์เชงิมุขปาฐะที่พบเหน็กนัมากมตีัง้แต่
การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ  และที่เป็นทางการอย่างการเสวนา เช่น การถามตอบหลังจากชม
ภาพยนตรท์ีเ่รยีกว่า Q & A  รวมทัง้การฉายหนังรอบพเิศษทีเ่รยีกว่า Opinion Leaders Screening (รอบ
พเิศษที่เชญิแขกผู้มอีิทธิพลในสงัคม อาทิ ผู้ก ากบัหนัง  นักแสดง  นักจดัรายการทางวทิยุหรอืโทรทศัน์  
รวมทัง้นกัวจิารณ์ชัน้น า  หลงัจากการฉาย)   
 2. กลุ่มทีใ่ชว้ฒันธรรมมุขปาฐะบนสือ่เสมอืนจรงิ  ผูส้รา้งวฒันธรรมการวจิารณ์กลุ่มนี้เป็นไดท้ัง้ผู้ที่
ใชว้ฒันธรรมมุขปาฐะอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผูใ้ชว้ฒันธรรมมุขปาฐะอย่างเป็นทางการน่าจะ
เป็นวดิีโอคลิปหรอืการสมัภาษณ์เพื่อลงยูทูป เช่น วิดีโอคลิปจากมูฟวี่เซียร์ (movieseer.com)  ขณะที่
วฒันธรรมมุขปาฐะไม่เป็นทางการน่าจะไดแ้ก่ คอมเมนท์หรอืกระทู ้ รวมทัง้สื่อสงัคมอย่างเฟซบุ๊กและทวติ
เตอร ์
 3. กลุ่มทีใ่ช้ทัง้วฒันธรรมลายลกัษณ์และมุขปาฐะในสือ่สิง่พมิพ์และสือ่เสมอืนจรงิ   เป็นผู้ที่มงีาน
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เขยีนเชิงลายลกัษณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์  ขณะเดียวกันก็ใช้สื่อเสมือนจรงิด้วย  เป็นผู้อยู่ในแดนกลางอย่าง
แทจ้รงิ ไดแ้ก่  กลัปพฤกษ์  ไกรวุฒ ิจุลพงศธร  ฟิลมซ์คิ  เอกราช มอญวตั  คนัฉตัร รงัษกีาญจน์สอ่ง  ผม
อยู่ขา้งหลงัคุณ เป็นตน้ 
 
 4. กลุ่มทีใ่ชเ้ฉพาะวฒันธรรมลายลกัษณ์บนสือ่สิง่พมิพ ์ มงีานเขยีนตพีมิพใ์นสื่อสิง่พมิพเ์พยีงอย่าง
เดยีว  ไม่ไดใ้ชช้่องทางของสื่อเสมอืนจรงิในการสรา้งปฏสิมัพนัธกบัสาธารณชน  นักวจิารณ์ในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ 
สทิธริกัษ์ ตุลาพทิกัษ์  หรอืประชา สุวรีานนท์ เป็นต้น และยงัอาจรวมไปถงึกลุ่มนักวจิารณ์ของนิตยสาร
ต่าง ๆ ทีบ่รรณาธกิารน าผลงานไปลงเวบ็ไซตด์ว้ย   
 5. กลุ่มทีใ่ชว้ฒันธรรมลายลกัษณ์บนสือ่ออนไลน์  สว่นใหญ่เป็นผูใ้ชว้ธิกีารเขยีนแบบลายลกัษณ์ลง
บนสื่อเสมอืนจรงิเท่านัน้  แต่ยงัไม่เป็นที่รู้จกั เป็นมือสมคัรเล่นที่ร่วมเขยีนวจิารณ์เพราะมีช่องทางและ
ความชอบในภาพยนตร์  ยงัไม่มีกลุ่มแฟนคลบั  ยกเว้นเฉพาะกลุ่มเพื่อนฝูงด้วยกนั  ผู้เขียนในกลุ่มนี้ 
ไดแ้ก่ สรดเิทพ ศุภจรรยา ทีเ่ขยีนวจิารณ์ใหก้บัเวบ็ไทยซเีนม่า และTyler จากเวบ็เอม็ไทย (mthai.com)    
 6. กลุ่มทีใ่ชว้ฒันธรรมลายลกัษณ์และมุขปาฐะทัว่ไป  ผูเ้ขยีนวจิารณ์ในกลุ่มนี้แทท้ีจ่รงิกค็อืกลุ่มที ่4 
คือเขียนงานวิจารณ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์  และไม่ได้ใช้สื่อเสมือนจริงในการสร้างการวิพากษ์วิจารณ์  แต่
เนื่องจากพวกเขาเป็นที่รู้จกัในสังคม จึงมักจะได้รบัการเชิญไปแสดงความคิดเห็นหรือสมัภาษณ์อยู่
บ่อยครัง้ นกัวจิารณ์ในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ ประวทิย ์แต่งอกัษร  กฤษดา เกดิด ี มโนธรรม เทยีบเทยีมรตัน์    
 3.2 ความไม่เป็นมืออาชีพของผู้ท่ีอยู่ในแดนกลาง  ในเรื่องความไม่เป็นมอือาชพีนัน้  สว่นใหญ่
เป็นการใชภ้าษาที่ไม่เป็นทางการ  จนถงึขัน้ใช้ภาษาหยาบคาย  และใชอ้ารมณ์ในการแสดงความคดิเหน็  
โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก  กระทู้  คอมเมนท์  ท าให้เกิดข้อถกเถียงว่าการก้าวเข้ามาสู่ อาชีพวิจารณ์ของนัก
วจิารณ์รุ่นใหม่ที่มาอย่างรวดเรว็และไม่ผ่านบรรณาธกิารนัน้  จะมผีลเสยีต่อการวจิารณ์หรอืไม่  เพราะสื่อ
เสมอืนจรงิไม่มผีูค้วบคุมเน้ือหาอย่างจรงิจงั   
 3.3 การใช้ส่ือเสมือนจริงระหว่างนักวิจารณ์กลุ่มอาวโุสมีลกัษณะแยกจากกลุ่มรุ่นกลางและ
รุ่นใหม่อย่างส้ินเชิง  มไิดเ้ป็นไปในลกัษณะการส่งผ่านจากพืน้ทีห่นึ่งไปยงัอกีพืน้ทีห่นึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการ
สง่จากพืน้ทีล่ายลกัษณ์บนสื่อสิง่พมิพไ์ปสูพ่ืน้ทีเ่สมอืนจรงิ  หรอืการส่งผ่านจากพืน้ทีเ่สมอืนจรงิไปยงัพืน้ที่
สิง่พมิพ ์ หรอืในลกัษณะจากรุ่นหนึ่งไปยงัอกีรุ่นหนึ่ง     
 3.4  ส่ือเสมือนจริงยงัคงเป็นเพียงส่ือชัน้รองท่ีไม่ได้รบัการยอมรบัในประเทศไทย ซึ่งนัก
วจิารณ์แดนกลางหลายท่านกไ็ดย้กประเดน็นี้ในการใหส้มัภาษณ์  รวมทัง้ประสบการณ์ที่ผูว้จิยัพบเองจาก
การก่อตัง้เวบ็ไซต์ http://www.thaicinema.org ซึ่งแม้จะท างานมา 20 ปีทัง้ในและต่างประเทศ  ก็ถูกมอง
เป็นทัง้สือ่และนกัวจิารณ์ชัน้รองในสงัคมไทย  ขณะที่สือ่ต่างประเทศใหค้วามส าคญักบัสือ่เสมอืนจรงิเท่ากบั
สื่อสิง่พมิพ ์ ทัง้ในแง่ของการเกบ็ขอ้มูล (ขึน้อยู่กบันโยบายของสื่อ)  เป็นช่องทางใหม่ในการสรา้งงานเฉก
เช่นเดยีวกบัสื่อสิง่พมิพ ์ การปรบัตวัมาเขยีนวจิารณ์บนสื่อเสมอืนจรงิอย่างฟิลมบ์ซิ (Filmbiz.asia) ของนัก
วิจารณ์ระดับโลกอย่าง ดิเรก เอลลี (Derek Elley) อดีตนักวิจารณ์จากนิตยสารวาไรตี้  หลังจากพ้น
ต าแหน่งเพราะการปรบันโยบายของบรษิทัเป็นอกีตวัอย่างหนึ่ง  สิง่ทีน่่าจะน ามาอภปิรายร่วมกนั  กค็อื ท า
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อย่างไรที่จะพัฒนาคุณภาพของสื่อเสมือนจริงที่ยงัมีอยู่อย่างกระจดักระจาย  ท าให้สงัคมไทยยอมรบั
สถานภาพของสือ่เสมอืนจรงิเทยีบเท่ากบัสือ่ลายลกัษณ์ 
  3.5 ส่ือเสมือนจริงประเภทบลอ็กเร่ิมเป็นท่ีสนใจน้อยลง  หลงัจากเกดิสื่อสงัคมอย่างเฟซบุ๊ก 
บลอ็กก าลงัจะตาย  ซึง่จะสง่ผลต่อการสรา้งนกัวจิารณ์หน้าใหม่ไม่มากกน้็อย  
 3.6 ส่ือเสมือนจริงเหมาะส าหรบัการวิจารณ์ภาพยนตรใ์นไทย  เพราะการออกฉายภาพยนตร์
ในไทยม ี3 ช่วง  ได้แก่ ฉายในโรงภาพยนตร ์ การเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นและการฉายทางโทรทศัน์  สื่อ
เสมอืนจรงิเหมาะสมในการคน้ขอ้มลูและค าวจิารณ์อย่างรวดเรว็ 
 3.7 สงัคมไทยไม่ให้ความส าคญักบับทวิจารณ์  แม้ว่าสงัคมตะวนัตกจะใหค้วามส าคญักบังาน
วจิารณ์เชงิลึกน้อยลง  แต่เมื่อเปรยีบเทียบแล้วก็ยงัมคีุณค่าสูงกว่าในสงัคมไทย  บทวจิารณ์ในนิตยสาร
ภาพยนตรใ์นไทยจะน ามาเผยแพร่ใหอ้่านฟร ี หลงัจากทีน่ิตยสารออกจดัจ าหน่ายผ่านไปแลว้หนึ่งสปัดาห ์
 3.8 บทวิจารณ์บนส่ือเสมือนจริงมกัจะถกูคดัลอกข้อความไปใช้โดยส่ือใหญ่  โดยเฉพาะบท
วจิารณ์ทีล่งในบลอ็ก  ซึ่งส่วนใหญ่ผูเ้ขยีนจะเป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในภาพยนตร ์ ผลงานในบลอ็กบางชิ้นถอื
ว่าอยู่ในชัน้ด ี จนถูกสือ่กระแสหลกัน าไปใชโ้ดยไม่ขออนุญาต     
 3.9 วฒันธรรมเสมือนจริงมีการเคล่ือนไหวอย่างรวดเรว็มาก  ต้องมกีารปรบัและแก้ไขอยู่
ตลอดเวลา  ดงันัน้การเก็บข้อมูลนัน้จะต้องเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและปรบักลวธิีที่จะพฒันาการใช้สื่อ
เสมอืนจรงิอย่างฉบัไวดว้ยเช่นกนั 
 

--------------------
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ผู้ให้สมัภาษณ์ : อลงกต ใหม่ดว้ง  ไดร้บัรางวลับทวจิารณ์ดเีด่นกองทุน มล.บุญเหลอื เทพ

สุวรรณ ปี 2547 
นามปากกา :  กลัปพฤกษ์ 

พื้นท่ีการท างานวิจารณ์ : ฟิลมแ์มกซ,์ ฟลกิส,์ ช่อการะเกด, คนมสี,ี Attitude 

Thailand,  และฟิลมไ์วรสั 
ผู้สมัภาษณ์ : อญัชล ีชยัวรพร วนัท่ีสมัภาษณ์ : 1 ธนัวาคม 2554 

ผู้ถอดเทป :   อญัชล ีชยัวรพร 

========================================================= 
เร่ิมเขียนวิจารณ์ได้อย่างไร 

เริม่จากการเขยีนสง่ประกวดรางวลั มล. บุญเหลอื เทพยสุวรรณ  ซึง่เปิดโอกาสใหค้นหน้าใหม่ได้
ลองเขยีนสง่มา  ซึง่ดมีากเลย เพราะงานสว่นใหญ่จะผ่านการตพีมิพม์าแลว้บา้ง  ผ่าน บก.มาแลว้
บา้ง  คอืมนักต็อ้งผ่านการกลัน่กรองมาแลว้ขัน้หนึ่ง  แต่อนัน้ีใคร ๆ กส็ง่มาได ้ ผมกเ็ลยสง่ไป 2 
ชิน้  เรื่อง สตัวป์ระหลาด กบัมุมมองเชงิทดลอง  ใชมุ้มมองของหนงัทดลอง  ซึง่มนัแตกต่างจาก
คนอื่น  ทีจ่ะใชมุ้มมองทางสงัคมบา้ง  ความเป็นเกยบ์า้ง  ประสบการณ์สว่นตวัจากการดหูนงับา้ง  
ซึง่ผมกเ็กดิค าถามว่ามนัเขา้กบัหนงัหรอืเปล่า  คุณอภชิาตพงศม์าทางสายทดลองตลอด  ไม่มใีคร
เขยีนถงึในมุมมองหนงัทดลอง  ว่าจะถูกประเมนิอย่างไร  ผมกเ็ลยใชมุ้มมองนี้  ยาว 4-5 หน้า  
อกีชิน้ คอื Lady Killer ซึง่ไดฉ้ายเมอืงไทย และผมกไ็ดด้ทูัง้เวอรช์ัน่เก่าปี 1955 ดว้ย  
โชคดทีีห่นงัทัง้สองเรื่องไดร้างวลัจากคานสท์ัง้สองเรื่อง  สง่ไปตอนปี 2547 ตอนนัน้เรากไ็ม่ไดห้วงั
อะไร  เพราะโนเนม  เผื่อไดร้างวลัชมเชยกห็รแูลว้นะ   
 ตอนนัน้รูข้า่วค่อนขา้งชา้  ตดัสนิใจไปสง่ทีศ่ศนิทรเ์องเลย  เพราะสง่ไปทางไปรษณียไ์ม่ทนั  
ตอนหลงั  เขากโ็ทรมา  บอกว่าไดร้างวลัชนะเลศิเลย  ผมเป็นคนนอกวงการ  อยู่กบักลุ่มฟิลม์
ไวรสั  ผมประทบัใจทีเ่ขาใหโ้อกาสกบัเรา  นี่มนัเป็นสิง่ทีค่วรจะเป็นทีจ่ะใหโ้อกาสกบัคนหน้าใหม่  
เช่นเดยีวกบัคนทีม่โีอกาสมาแลว้  ผมเป็นแค่คนดูหนงั  กเ็ลยรูจ้กัแนวทางของผูก้ ากบัมาหลายคน
ค่อนขา้งเยอะ  พอเราเขยีนเปรยีบเทยีบกบัหนงัเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ราเคยด ู  มนัเหมอืนหรอืต่างกนั
อย่างไร  เป็นหลกัฐานทีแ่สดงในสิง่ทีเ่ราประเมนิ  ผมคดิว่าจากการดหูนงัหลากหลายมามาก  มสีว่น
ช่วยเยอะ  ตอนนัน้ ผมเรยีนจบแลว้  ท างานแลว้  แต่ดหูนงัเป็นงานอดเิรก  ตอนแรกทีเ่ขยีน  ก็
คดิว่าจะใหก้บักลุ่มฟิลมไ์วรสั  ไม่ไดค้ดิประกวด  พอเหน็ขา่วประกวด  กเ็ลยลองสง่ 
 หลงัจากไดร้างวลักอ็ยากท าต่อ  แต่ตอนนัน้ไม่รูจ้กัใครเลย  รูจ้กัแต่คุณสนธยา (กลุ่มฟิลม์
ไวรสั)  เราคดิว่ามพีืน้ทีส่ าหรบัหนงันอกกระแส  แต่เรากอ็ยากมสีว่นร่วมกบัหนงัในกระแส  อยาก
เขา้ไปกลุ่มนกัวจิารณ์ทีท่ างานตามสือ่ต่าง ๆ  เรากเ็ลยลองเขยีนด ู  ลองไปทีฟ่ลกิส ์(Flicks)  
เขยีนอเีมลไ์ปบอกเขาว่า ผมไดร้างวลัมา  กส็ง่ตวัอย่างใหเ้ขาดู  เขากต็พีมิพใ์ห ้ สลบักบันกัวจิารณ์
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ท่านอื่น ๆ ทีเ่ขยีนใหห้ลายเล่ม  ผมกไ็ดเ้ขยีนเฉลีย่เดอืนละครัง้  ตอนนัน้ผมกไ็ม่ไดอ้ยู่ในกระแสเตม็
ตวั  ไม่ไดด้หูนงัเหล่านัน้มากนกั   
 จากนัน้กเ็อาบทวจิารณ์ทีช่นะมารวมหนงัสอื  โดยรวมกบัผูก้ ากบัเอเชยีทัง้สิน้ 4 คน รวมทัง้
ของอภชิาตพงศ ์ มาท าเป็นพอ็คเกต็บุ๊ค  คาดว่ามนัคงจะขายได ้ เพราะไดร้างวลัมา  สง่ไปตาม
ส านกัพมิพต์่าง ๆ  กม็ปีฏเิสธบา้ง แลว้มาพมิพท์ีอ่อนโอเพน่บุคส ์  ตอนนัน้มนัมขีองอยู่  เขาให้
โอกาส โดยผมไม่ไดผ้่านทางคุณสนธยา  ผมสง่ไปเอง   
 ถา้ใหม้ามองตอนน้ี  ผมว่าเรว็ไป  ยงัเป็นเดก็  หนงัสอืกข็ายไดน้ะ  แต่มเีสยีงสะทอ้นลบ
ค่อนขา้งเยอะ  วจิารณ์สัน้ไปบา้ง  ไม่ลกึบา้ง  เพิง่ไดร้างวลัมา  ออกพอ็คเกต็บุ๊คแลว้  เรว็ไป  
คนอื่นเขาตอ้งใชเ้วลาหลายปี  ผมออกค่อนขา้งเรว็  ไดร้างวลัมาไม่นานนะ  ผมกพ็อใจในระดบัหนึ่ง  
แต่ถา้มองยอ้นกลบัไป  ผมว่ามนักเ็รว็ไป  แต่มนักเ็ป็นกา้วส าคญั   
 หลงัจากนัน้กม็หีนงัสอืเควยีรซ์เีนม่ากบัออนโอเพน่  เราไม่ตอ้งดิน้รนแลว้  กเ็ริม่ไปเขยีนสกู๊ป
ใหก้บัฟิลมแ์มกซ ์(Filmax) เขากเ็ลยชวนไปเขยีนวจิารณ์  ซึง่แรก ๆ ผมคดิว่าเป็นหนงัสอืใน
กระแส  แต่ผมกอ็ยากเขยีนในกระแสมาก   กไ็ดด้หูนงัคอมเมอรเ์ชยีลมากขึน้  อย่างแอค็ชัน่  
ตอนนัน้ผมก าลงัจะมาเรยีน  ผมกจ็ะเขยีนไดเ้ฉพาะหนงัทีฉ่ายทัว่โลก  ไม่ใช่หนงัไทย  เขากไ็ม่
รงัเกยีจ  แต่ผมกพ็ยายามกลบัเมอืงไทย  บา้งกไ็ปตามเทศกาลหนงันะ 
 แลว้กห็นงัสอืแนวการเมอืง “คนมสี”ี   ตอนนี้เขาเปลีย่นชื่อเป็น “โหวต”  เป็น
พวกหวัการเมอืง  ไดม้าจากคุณสนธยา  เรากค็ดิว่าทา้ทายด ี  ไม่ใช่ออกแนวหนงัจ๋า  แต่เป็น
การเมอืงหน่อย กอ็ยากทดลองตวัเองดว้ย  ว่าเราจะเขยีนไดอ้ย่างไร  ผมกเ็ขยีนหนงัเกี่ยวกบันาซบีา้ง  
กมัพชูาบา้ง  ผมวางตวัเองว่าเป็นนกัวจิารณ์ทีเ่ขยีนไดทุ้กแบบ  ไม่มแีนวทีร่อบรูเ้ป็นพเิศษ  โอเคผม
รูห้นงันอกกระแสเยอะ  แต่ผมเขยีนไดทุ้กแนว  ฮอลลวีูด้คลาสคิ  คลัท ์ ผมว่าเป็นนกัวจิารณ์ตอ้ง
ไดห้มด  ไดทุ้กประเภท  ทุกยุคทุกสมยั  ผมว่ามนัทา้ทาย 
 นอกจากนี้กม็ ี“ช่อการะเกด” ของคุณสุชาต ิสวสัดิศ์ร ี อนัน้ีเป็นวรรณกรรมเลยนะ  ก็
เป็นอกีทางหนึ่ง  กต็อ้งเขยีนหนงัทีม่าจากวรรณกรรม  ทีป่ระทบัใจคอื ท างานกบั บก. สุชาต ิ
สวสัดิศ์ร ี  เป็นต านานของเมอืงไทย  คนน้ีแหล่ะทีเ่ราไดเ้รยีนรู ้  แต่กไ็ดรู้จ้กัเขาก่อนแลว้ล่ะ  ผม
เคยเขยีนบทวจิารณ์หนงัสัน้ของเขา  เขาอ่าน  แลว้มาคุยกบัคุณสนธยา  พอรูว้่าช่อการะเกดกลบัมา  
กไ็ดไ้ปเขยีน   
 จากทีท่ างานมากบัฟลกิสก์ด็ ี  ออนโอเพน่บุ๊คสก์ด็ ี  เราคาดว่า บรรณาธกิารแทบไม่แกง้าน
ของเราเลย  จรงิ ๆ ผมคาดว่าบรรณาธกิารจะช่วยเรา  เช่น ตรงนี้เขยีนแรงไปหรอืเปล่า  
เหมอืนกบัเขารบีดว้ย  เป็นงานทีแ่ขง่กบัเวลา  จนผมสงสยัเรื่องคุณภาพ  อกีอย่างเราอยากไดฟี้ด
แบค็ดว้ย  แต่มขีอ้จ ากดัหลายอย่างทีไ่ม่สามารถสนใจรายละเอยีดไดเ้ตม็ที่   จากทีค่าดหวงัว่า เราจะ
ไดบ้รรณาธกิารมาช่วยใหเ้ราแกร่งขึน้   
 แต่กม็าไดเ้จอตอนท างานกบัคุณสุชาต ิ  ทีท่ าใหผ้มรูส้กึว่าท าหน้าทีบ่รรณาธกิารมากทีสุ่ด  
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เป็นคนเนี้ยบมาก  ค าผดิ  ก ากวม  ไม่ชดัเจน  แมก้ระทัง่ปรบัชื่อบทความใหม่ใหด้ดูขีึน้  นี่คอื
การสะทอ้นเราจรงิ ๆ ว่าเราควรจะพฒันาตรงไหน  เป็นบรรณาธกิารทีส่่องใหเ้ราเหน็จรงิ ๆ  
แตกต่างจากทีอ่ื่นทีแ่ทบไม่แตกต่างเรา  อย่างออนโอเพน่  เราเขา้ใจว่าเขาจะซเีรยีสในการเลอืก
นกัเขยีน  แต่พอเขาเลอืกมา  เขากป็ล่อย  ตอ้งโอเพน่จรงิ  มนัจะยากตอนเขา้ 
 อกีเล่ม ก ็Attitude Thailand นิตยสารเกีย่วกบัเกย ์ เพือ่นทีไ่ม่ไดอ้ยู่วงการหนงั  
ทราบมาว่า บก.หาคนเขยีนวจิารณ์  เขาเคยอ่านหนงัสอืผม  กเ็ลยไดเ้ขยีน  สว่นหนงัสอืพอ็ค
เกต็บุ๊คม ี3 เล่ม  นอกจากเล่มแรก 4 เอเชยี  ต่อมากเ็ควยีรซ์เีนม่า และเล่มหลงัเอรคิ โรหแ์มร ์ 
พมิพ ์200 เล่ม  ไม่คุม้อยู่แลว้  แต่เขาเพิง่เสยีชวีติ  และถูกมองขา้มจนเรายอมไม่ได ้ กม็คีน
ซือ้บา้ง   
 หลงัจากนัน้กเ็ขยีนใหฟิ้ลมไ์วรสัดว้ยทัง้เวบ็และหนังสอื  เวบ็กม็ทีีอ่อนโอเพน่ดว้ย  กเ็ขยีนอยู่
เรื่อย ๆ  ทัง้บทวจิารณ์บา้ง  รายงานบา้ง  สกู๊ปบา้งตามวาระ  สมัภาษณ์บา้ง  เรื่องกอง
เซน็เซอรบ์า้ง  อย่างปีนี้กต็ะลุยเทศกาล   
 
คิดว่าแต่ละส่ือมีลกัษณะแตกต่างกนัอย่างไร   
ผมมองมนัต่างกนัครบั  ถา้เป็นสือ่สิง่พมิพอ์ย่างฟลกิส์  เป็นงานวจิารณ์หนงัแบบขนบ  คอืหนงัทีเ่ขา้
ในช่วงนัน้  แลว้อยากอ่านบทวจิารณ์  แต่สือ่ออนโอเพน่  กจ็ะเขยีนอะไรไดน้อกจากนัน้  บางทกี็
เป็นการรายงานเทศกาลหนังบางกอกฟิลม ์ แนะน าหนงัคนละแนว  เป็นพืน้ทีต่่างกนั  เหมาะส าหรบั
อะไรทีต่่างกนั  ส าหรบัหนังอนิดีม้าก ๆ  ฉีกกระแสมาก ๆ  กจ็ะไปเขยีนในฟิลมไ์วรสั  แต่ละทีจ่ะ
มคีวามแตกต่างกนั  ว่าเราจะเขยีนอะไรได ้ เขยีนอะไรไม่ได ้ แต่กม็บีางชิ้นทีคุ่ณสนธยาจะขอจากฟ
ลกิสม์าลง  แต่ผมกถ็อืลขิสทิธิเ์ป็นของผมนะ  เอามาลงในเวบ็บา้ง  เรื่องทีเ่ขา้ข่ายนอกกระแสของ
ฟิลมไ์วรสั  มทีัง้สองแบบ 
 
คิดว่าคอนเน็คชัน่เป็นส่วนส าคญัไหม 
คอนเน็คชัน่มสีว่นส าคญัมาก  ผมกไ็ดจ้ากพีส่นธยาเยอะ  แมผ้มจะดิ้นรนเองดว้ย ยิง่ถา้รูจ้กัคนเยอะ  
มนัมาเอง   มนัมาจากการชวน  อย่าง Attitude Thailand  ซึง่เป็นนิตยสารเกย ์  
 
อยู่ได้ไหมกบัอาชีพน้ี 
มนัเป็นอาชพีทีอ่ยู่ไม่ได ้ แต่ผมมงีานประจ าแลว้  ไดเ้งนิมา  กเ็อาไปดหูนงั  พอดมีนัมรีายไดจ้าก
งานประจ าอยู่แลว้  สรุปกค็อื ไม่ไดเ้อาเงนิจากวงการหนงัมาเลีย้งชพี     
 สิง่ทีผ่มตอ้งการกค็อื อยากให ้ กลัปพฤกษ์ เป็นคนหน่ึงในแวดวง  มคีวามคดิไม่เหมอืนใคร  
แต่กน่็าฟัง  เพราะฉะนัน้ตอ้งแลก  เราจะมาหยิง่ไม่ได ้  เราตอ้งการพืน้ที ่ ผมเองยงัรูส้กึว่าเราใหม่
ตลอด    ผมกภ็ูมใิจนะทีอ่ยู่มาถงึตรงนี้  รบัได ้
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มีปัญหาอะไรไหมคะในการวิจารณ์ 
กม็คีนไม่เหน็ดว้ยเยอะนะ   กลัปพฤกษ์น่ะ  เขาคดิไม่เหมอืนคนอื่น  แต่ผมกฟั็งเหตุผล  บางคนก็
ยอมรบัว่าเรามเีหตุผลทีเ่ขาไม่ไดน้ึกถงึเมื่อตอนทีดู่    ผมโดนมาเยอะนะ   แต่ผมแฮป็ป้ี  เพราะ
นัน่แสดงว่ามคีนอ่าน  คอื คนอ่านแลว้คบัขอ้ขอ้งใจ  จนผ่านไม่ได ้ เรากเ็ลยคดิว่างานของเรามนัคง
แรง  จนเขาผ่านไม่ได ้  แต่นี่ผมคดิว่าเป็นการใหเ้กยีรต ิ  แสดงว่ามนัมอีะไรบางอย่างทีไ่ปโดนเขา  
จนเขาตอ้งมาเขยีน  เคยโดน hate mail คอื คนอ่านเขาอนิกบัหนงัเรื่อง “ทีร่กั” มาก  
เพราะเสยีพอ่  พอผมไปด่า  เขากร็บัไม่ได ้ เขยีนถงึ บก.ว่า ฟิลมแ์มกซเ์ลอืกนกัวจิารณ์แบบนี้มา
เขยีนไดอ้ย่างไร  ซึง่ผมกต็อบไปด ีๆ ว่า ขอโทษทีท่ าใหส้ะเทอืนใจ  ไม่ไดต้ัง้ใจอย่างนัน้  แต่ใน
ฐานะนกัเขยีน  เราไม่สามารถเขยีนองิจากประสบการณ์ของคนอ่านนบัรอ้ย ๆ คนได ้ บางคนอาจจะ
โดนพอ่ท ารา้ยมาตัง้แต่เดก็กไ็ด้  ไม่ไดม้พีอ่ทีน่่าจดจ าอย่างทีเ่ขาม ี กเ็ลยตอ้งท าตวัเป็นกลาง  และ
เขยีนจากวธิกีารทีผู่ก้ ากบัเล่า  ตอ้งมองแยกว่าเราไม่ไดด้่า  แต่เรากเ็ขา้ใจเขา   
 ผมคดิว่าเป็นนกัวจิารณ์ตอ้งกลา้นะ  บางคนยงัเกรง็  ไม่กลา้เขยีนตรง ๆ  รกัษาน ้าใจ  
สรา้งภาพกม็ ี  อะไรจะขนาดนัน้  ซึง่โอเค  กม็เีหตุผลของเขา  อยากใหค้นชอบ  หรอือะไรก็
แลว้แต่  แต่หน้าทีน่กัวจิารณ์  จะตอ้งซื่อตรงทีสุ่ด  เรากเ็ขา้ใจว่าเราดหูนงัมาเยอะ  เขา้ใจในบรบิท 
 
แต่รุ่นใหม่ ๆ บางคน  เขาไม่ได้ซ่ือสตัยแ์บบเรา 

มนัเป็นจุดขายของผมแลว้ไง  ผมเลอืกทีจ่ะเป็นแบบนี้  ผมคุยกบั บก. ตัง้แต่ฟลกิส ์ ว่าผมเขยีน
ไดแ้ค่ไหน  ผมรูว้่าฟลกิสก์ม็กีารสนบัสนุนจากค่ายหนงั  ฟิลมแ์มกซก์ม็ ี   แลว้ผมไปด่าหนงัค่าย
เหล่านัน้  จะเกดิอะไรขึน้หรอืเปล่า  บก. บอกว่าไม่มปัีญหา  เขยีนมาไดเ้ลย  มบีางชิน้  พวก
ลงแคปซูลรวีวิ  ไม่รูว้่าผมเขยีนแรงไปหรอืเปล่า กม็เีหมอืนกนัทีไ่ม่ไดล้ง  แต่ผมกไ็ม่รูว้่าทีไ่ม่พอหรอื
เปล่า  แต่เท่าทีผ่่านมา  กไ็ดล้งตลอด  ไม่ว่าจะแรงขนาดไหน 
 มบีางครัง้ทีผ่มเขยีนแลว้  กไ็มอ่ยากใหว้ชิาการเกนิไป  อยากใหม้สีสีนั  มกีารกระแหนะกระ
แหน  ซึง่บางทอีาจจะดแูรง  แต่มนัจะท าใหอ้่านสนุก   แต่ผมอยากใหเ้ขา้ใจว่า ไม่ไดด้่าเพราะอคติ
หรอืเกลยีด  แต่เราคดิว่ามนัไม่ด ี อยากใหม้นัดขีึน้  ผูก้ ากบับางคนดดัจรติ  พยายามท าใหม้นัดดู ี 
ทัง้ทีเ่นื้อเรื่องไม่ด ี  แลว้เราดอูอก  เรากจ็ะโกรธ  อยากกระแหนะกระแหน  เป็นสสีนั ไม่อยาก
เขยีนตรง ๆ ทื่อ ๆ  กต็อ้งมลีลีา  กพ็ยายามหลาย ๆ แบบ 
 
เขียนมาหลายรปูแบบ  แล้วท าไมไม่ท าบลอ็ก 
รูส้กึว่าตวัเองธรรมชาตไิม่ใช่คนแบบนัน้   ถา้ไม่มใีครเชญิ  กจ็ะไม่ขึน้เวท ี   เราไม่ชอบประกาศ
อะไรเอง  หรอือยากท าอะไร  กจ็ะผ่าน บก.ก่อน  ไม่ยอมสุ่มสีสุ่ม่หา้ขึน้เวทเีลย  อย่างนัน้ใครก็
ท าได ้ แต่กอ็ยากผ่านอะไรใหเ้ป็นระบบ  ว่าเราจะก้าวไปถงึตรงนัน้ไดห้รอืเปล่า  เวบ็มนัค่อนขา้งให้
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ความส าคญักบัตวัเอง (self-importance) พอสมควร   โดยเฉพาะพวกบลอ็กของตวัเอง  
มนัเหมอืนตัง้ส านกัของตวัเอง  โดยสว่นตวั  รูส้กึว่าเรายงัเดก็อยู่  ยงัเปาะแปะในวงการอยู่  ถา้ท า
กท็ าได ้ แต่ไม่ใช่ 
 แต่มนักไ็ดอ้ย่าง  เสยีอย่างนะ  คอืฟีดแบค็  สิง่พมิพไ์ม่มตีรงนัน้เลย  ตอ้งรอใหค้นเขยีนมา  
แต่บลอ็กมนังา่ย  ซึง่ตรงนัน้มปีระโยชน์มาก  อยากใหม้รีะบบฟีดแบค็แบบหนังสอื  ทีไ่ม่ท าเพราะเรา
อยากเขยีนงานทีต่อ้งผ่านด่าน    ไม่อยากเป็นเจา้ของธุรกจิเอง  ชอบใหถู้กประเมนิ  แมแ้ต่เวบ็ที่
เขยีนให ้ กม็ ีบก. หมด  แมว้่าในทางปฎบิตั ิ บก.กไ็ม่ไดท้ าอะไรนะ  แมแ้ต่ช่วงแรก ๆ ที่
สง่ไปให ้  สนธยากแ็ค่ตติงิเช่นว่า ภาษาองักฤษเยอะไปหรอืเปล่า  ถา้ค าจากภาษาองักฤษ  แต่
เนื้อความ  กไ็ม่ค่อยแกน้ะ 
 
การเขียนแต่ละส่ือมีความแตกต่างไหม 
แตกต่างนะ  เวลาเขยีนเวบ็จะไม่เกรง็  มนัมคีวามผ่อนคลายมากกว่า  เขยีนหนงัสอืจะเป็นทางการ  
ดว้ยความทีค่นอ่านเป็นใครไม่รู ้  รอ้ยพอ่พนัแม่  แลว้มนัเป็นพืน้ทีท่ีเ่ขาจ่ายเงนิมาซือ้  มนัผ่านการ
กลัน่กรองมาแลว้  เขาเลอืกเรามาเขยีน  เขาตอ้งจ่ายเงนิเรา  เวบ็มนัอ่านฟร ี มนัไม่มแีรงกดดนัว่า
เขาจะจ่ายเงนิมาซือ้  สบาย ๆ ไม่ตอ้งกลวัว่าใครจะมาอ่านหรอืไม่  เป็นตวัของตวัเองไดม้ากขึน้  
สว่นหนงัสอืตอ้งเป็นกลางมากทีสุ่ด  โดยเฉพาะเวลาเขยีนหนงัสบิเรื่องประจ าปี  จะสนุกมาก  เขยีน
อะไรกไ็ด ้ ไม่ตอ้งเกรงใจใคร  หนงัสอืคงจะเขยีนแบบนัน้ไมได ้  
 
ไม่คิดจะเอาผลงานท่ีลงหนังสือไปแล้วมาลงเวบ็หรือ 
มนักเ็หมอืนกนัน่ะ  เอามาลงแลว้เหมอืนโปรโมทตวัเอง  แตไ่ม่ไดว้่าท่านอื่นน่ะ  ส าหรบัตวัผม  ผม
รูส้กึว่ามนัเป็นแบบนัน้  ถา้จะท า  ผมอยากท าเป็นเล่ม  เป็น anthology เผือ่ใครอยากเหน็
แนวทางของเรา  ผมเชื่อว่าแนวทางหนงัสอืมนัอยู่ไดน้านกว่า มาก ๆ  ทุกเล่ม ผมจะสง่ไปหอสมุด
แห่งชาต ิ  ผมไปทไีร  หนงัสอื 100 ปีทีแ่ลว้กย็งัมอียู่  มนัอยู่ไดน้าน  มนับนัทกึไดถ้าวรกว่า  
ตอนน้ีเวบ็และบลอ็กมนัเริม่หายไป   
 ตอนน้ีมกีารวจิารณ์ในเพซบุ๊กดว้ย  ซึง่ยิง่ไปกนัใหญ่  สุดขัว้  เริม่จ ากดัคน  ตวีงแคบเขา้
มา  ของผมนาน ๆ กถ็งึจะเขา้ไปตอบในเพซบุ๊ก  อนัทีจ่ะมปีระโยชน์ต่อคนอื่น  ถงึจะเขา้ไปตอบ  
ผมคงไม่สะเปะสะปะ  เพราะถา้มนัมากเกนิไป  มนักค็อืขยะ  บางคนไม่ไดอ้ธบิายเหตุผลดว้ย  มนั
เป็นงานทีบ่างครัง้ไม่รบัผดิชอบ  การทีจ่ะชอบหรอืไม่ชอบ  มนัตอ้งมเีหตุผลนะ  นี่เป็นเหตุผลทีท่ าให้
ผมยงัศรทัธาในสือ่สิง่พมิพม์ากกว่า   
 กรณีจากฟิลมแ์มกซ์ทีเ่อาบทวจิารณ์ไปลงเวบ็  ซึง่ผมกด็ใีจทีน่ าไปลงเวบ็  เพราะท าใหค้นเขา้
มาอ่านมากขึน้  มาศกึษากนัมากขึน้  ไม่ตอ้งไปซือ้  แค่คน้หากเ็หน็บทวจิารณ์มากมาย  แต่ผม
เคยคุยกบัสนธยาในเรื่องนี้  กส็งสยักนัว่าท าไมถงึเอาบทวจิารณ์มาลงเวบ็ (หนึ่งสปัดาหห์ลงัจาก
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หนงัสอืออก)  ท าไมไม่เอาสว่นอื่น  เอาแต่บทวจิารณ์  เรากส็รุปว่า บทวจิารณ์คงไม่ใช่จุดขายของ
หนงัสอื  ถงึเอามาลงเวบ็ไดเ้รว็ขึน้  คนมาซือ้หนงัสอืคงไม่ใช่บทวจิารณ์  แต่จุดขายของเขาคอืสกู๊ป
พเิศษ  คนอ่านกซ็ือ้กนัจรงิ ๆ  บทวจิารณ์เป็นเพยีงสว่นประกอบ  ถงึเอามาลงเวบ็  กไ็ม่กระทบ
การขาย   
 
จะท างานวิจารณ์ตลอดต่อไปไหม 

ผมกท็ ามา 8 ปีแลว้นะ  กเ็ริม่วน ๆ กบัสิง่เดมิ ๆ  ดหูนงั  เขยีนวจิารณ์   ฟิลมไ์วรสักเ็ริม่ฝืด
ขึน้เรื่อย ๆ  แต่กย็งัท าอยู่แหล่ะ  เพยีงแต่ไม่ไฟแรง  ตอนน้ีกป็ระคบัประคองใหม้นัอยู่ต่อไป  แต่ก็
พยายามท าอะไรทีม่นักวา้งขึน้  อาจจะขยบัขยาย  ตอ้งดอูกีท ี มคีนชวนไปท าเทศกาล 
 
มีหลกัในการเขียนวิจารณ์ไหม 
ผมจะไปทางรูปแบบนิยม  เพยีงแต่ตอ้งยุตธิรรมกบัผูก้ ากบั  เพยีงแต่เราจะไม่เลอืกเฉพาะแนวอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ผมคดิว่ารปูแบบนิยม  มนัยุตธิรรมกบังานทุกอย่าง  ถา้น ารปูแบบบรบิท 
(contextual criticism) มาใช ้ ถา้มาเจอหนงัทดลอง  กต็นัแลว้  ผมคดิว่ารปูแบบ
นิยมมนัเหมาะสมทีสุ่ดแลว้ เพราะทรตีหนงัทุกเรื่องเท่าเทยีมกนั   
 ดหูนงั แรกสุดตอ้งดเูจตนาก่อน  ว่าผูก้ ากบัตอ้งการท าอะไร  บางทมีนัไม่เวริค์  เช่น ถา้ท า
หนงัสยองขวญัทีม่คีวามตลกแปลก ๆ ไวใ้นนัน้ เราตอ้งอ่านใหอ้อก  บางทกีย็ากนะ  ถา้ท าไม่ส าเรจ็  
ส าคญัตอ้งดใูหแ้ตก  แลว้มาดวู่าสิง่ทีเ่ขาท ามนัสอดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่ขาตอ้งการไหม  ถา้เขาท าได ้ เรา
กช็ื่นชม  ถา้ท าเราไม่ได ้ เรากค็ดิว่าแบบน้ีมนัยิง่ไปกนัใหญ่  เช่น คุณเล่นเทคนิคโครงสรา้ง  แลว้
คุณท าตดัไปตดัมา  ควมจรงิใจทีคุ่ณตอ้งการน าเสนอ  มนัหายไปหมดนะน่ี    อย่างเรื่องทีร่กั  
ผมคดิว่ามนัเป็นเรื่องสว่นตวั  เขาควรจะเล่าตรง ๆ มากกว่า  ไม่ใช่เล่นกบั 3 โครงสรา้ง  ดรูอบ
เดยีวไม่รูเ้รื่อง   
 ผมเคารพหนงัทุกประเภท  แมแ้ต่หนงัของพจน์ อานนท ์  กอ็าจจะดเีท่าของอลัโมโดว่าร์  
หนงับา้นผปีอบกม็สีทิธิท์ีจ่ะดไีด้  ผมจะใหค้วามส าคญักบัสองเรื่องใหญ่ ๆ คอื originality 
หรอืเปล่า  เพราะถงึแมว้่าทุกอย่างจะวนซ ้า  แลว้มอีะไรใหม่ ๆ ไดต้ลอด  ใครทีส่ามารถท าเรื่อง
เก่า ๆ เดมิ ๆ ใหม้นัฉีกไปสดันิด 
 อกีเรื่องคอื craftmanship ความแม่นย าในการก ากบั  อย่าง The Source ทุก
อย่างมนัลงตวั  มนักไ็ม่ง่ายนะ  แต่ถา้จะใหช้ัง่น ้าหนกัระหว่าง หนงัทีแ่ม่นในเรื่องการท า  เป็นออริ
จนิลัติีห้มด  อนันัน้กค็ะแนนสงูกว่า  จะตดัคะแนนจากความบกพร่องทีไ่ม่ถงึเป้าหมายอนันัน้  แต่ก็
ตอ้งมเีหตุผลทุกครัง้  ซึง่อาจจะท าไดบ้า้ง  ไม่ไดบ้า้ง  แต่เผอญิ ฟิลมแ์มกซ ์ เขาใชร้ะบบการให้
ดาว   ซึง่บางเรื่อง  ผมกอ็ธบิายได ้ แต่บางครัง้กท็ าไม่ได ้ ถา้เป็นไปได ้ ผมอยากใหม้เีหตุผล
ทุกครัง้  แต่บางครัง้  กท็ าไม่ได ้
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เราต้องหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างไร 
บางเรื่อง  ผมตอ้งเตรยีมก่อนดว้ยซ ้า  บางเรื่องทีท่ าจากวรรณกรรม  ผมกต็อ้งอ่านก่อน  อย่าง
เรื่อง We Need to Talk about Kevin ทีไ่ปประกวดคานส ์ เรากอ็่านก่อน  จะดวู่า
ผูก้ ากบัปรบัไปมากแค่ไหน  เราตอ้งเขา้ใจจรงิ ๆ  หนงักต็อ้งดสูองรอบ  ถา้จะเขยีนบทวจิารณ์ยาว 
ๆ  เราตอ้งใหเ้กยีรตกิบัหนงัแต่ละเรื่องมาก ๆ  กอ่นทีจ่ะเขยีนด่า  ท าใหบ้างเรื่องผมตอ้งดถูงึสอง
รอบ   
 ส าหรบัการรวมเล่มในปัจจุบนั  ถา้จะรวมบทวจิารณ์ของกลัปพฤกษ์  มนัคงยาก  ทางออนโอ
เพน่บุ๊คกบ็อก  อย่างเล่มต่าง ๆ ทีผ่่านมา  มนัมธีมีบางอย่าง เช่น สตัวว์กิาล กเ็ป็นเล่มเกีย่วกบั
อภชิาตพงศ ์ หรอื เควยีวรซ์เีนม่า  กเ็กีย่วกบัหนงัเกยแ์ละเลสเบีย้น  ซึง่ผมกต็อ้งพมิพเ์อง  ผมก็
ไม่รูว้่าหวัเก่าทีย่งัตดิกบัสือ่รูปแบบเก่า  เวบ็มนัคกึคกั  ทีว่บูวาบ  เราใชเ้วลาเขยีนแต่ละชิ้นนานมาก  
เรากอ็ยากใหม้นัอยู่นาน   
 ทุกครัง้ของการเขยีน  ผมกใ็สอ่เีมลใหค้นอ่านเขา้มาสือ่สารไดเ้สมอ  มขีอ้ตชิมอะไรไดเ้สมอ  
ไม่ว่าจะเป็นบทวจิารณ์  หรอืหนงัสอื  กเ็วริค์นะ  มนีกัศกึษาท ารายงาน  กต็ดิต่อเขา้มา  บางทกี็
สง่ทรตีเมนทเ์ขา้มาใหช้่วยวจิารณ์  มนัควรจะเป็นสองทาง  ถา้เป็นสมยัเก่า  มนักช็า้  แลว้ผมกจ็ะ
ตอบกลบัเสมอใน 2-3 วนั   
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ผู้ให้สมัภาษณ์ : คนัฉตัร รงัษกีาญจน์สอ่ง ไดร้บัรางวลัชมเชย กองทุน มล.บุญเหลอื เทพสุวรรณ 

ประจ าปี 2553 
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ผู้ถอดเทป :  ณฐัธรณ์ กงัวานไกล 

========================================================= 

 

เร่ิมต้นการมาเขียนวิจารณ์ได้อย่างไร? 

คนัฉัตร :  เริม่ตน้ประมาณ ปี ค.ศ.2004 ครบั (พ.ศ.2547) ตอนนัน้เรยีนมหาวทิยาลยั

อยู่ปีสอง กช็อบดหูนงัแลว้กช็อบเล่นเวบ็พนัทปิ (pantip.com)  เอาขา่วหนงัข่าวเพลงไปโพสต์ 
 จุดเปลีย่นเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดด้หูนงัเรื่อง All about Lily Chu Chu  ดแูลว้ชอบ
มาก มผีลกบัชวีติมาก  ดแูลว้นอนไม่หลบั  ความคดิพรัง่พร ู  กเ็ลยเขยีนไปประมาณ 7 หน้า 
A4   เอาไปโพสตใ์นเวบ็พนัทปิ  แลว้หนงัเรื่องนี้กม็คีนดูประมาณหนึ่งน่ะครบั  โพสตแ์ลว้กม็คีนมา
ตอบ  สว่นใหญ่ เขาจะชมกนั  มคีนมาบอกว่าคุณวจิารณ์ดมีากเลย  ท าใหเ้ราคดิว่า เอ๊ะ สิง่ทีเ่รา
ท าคอืการวจิารณ์ใช่ไหม  เพราะตอนนัน้เรยีนเศรษฐศาสตรอ์ยู่  ไม่เคยเรยีนคอรส์หนงั  อาจจะ
อ่านไบโอสโคปมาบา้ง รูเ้รื่องบา้ง ไม่รูเ้รื่อง  งานชิ้นน้ีท าใหรู้ว้่า ทีเ่ราเขยีนมนักเ็ป็นการวจิารณ์
ประมาณหนึ่งนะ  
 หลงัจากนัน้ พอไปดหูนังเรื่องอะไรกไ็ปโพสตใ์นเวบ็พนัทปิ มลีกัษณะเป็นบทความเลก็ๆ  ได้
ฟีดแบค็มาค่อนขา้งด ี  กเ็ลยโพสตม์าเรื่อยๆ  แลว้กโ็พสตบ์อรด์ไบโอสโคปดว้ย สกัพกักร็ูส้กึว่า 
บทความของเรากระจดักระจาย ไม่เป็นทีเ่ป็นทาง พอดกีบัทางพนัทปิเปิดบลอ็กแกง็ค์ 
(bloggang.com)  ตอนนัน้คนไม่ค่อยเขยีนวจิารณ์ลงบลอ็กมากนกันะ  สว่นใหญ่จะใชเ้ขยีน
ไดอารีก่นั  ซึง่เราไม่ไดเ้ขยีนไดอารี ่เพราะดไูรส้าระ  ท าไมตอ้งไปเล่าชวีติตวัเองใหค้นอื่นฟัง  แลว้
เรากเ็ปิดบลอ็กกบับลอ็กแกง็ค ์รวบรวมเอางานเขยีนของเรามาลงไว ้กท็ ามาได ้7 ปีแลว้ครบั 
 

ตอนแรกมีฟีดแบค็เยอะไหมครบั? 
คนัฉัตร จรงิๆ กไ็ม่เยอะมาก ตอบมาสบิคนกถ็อืว่าเยอะแลว้ส าหรบัเรา คนทีเ่ล่นพนัทปิจะรูว้่า มนั
ยากเหมอืนกนัทีค่นจะมาตอบกระทู้  เพราะสว่นใหญ่เขาจะสนใจขา่วดารา ถ้าเป็นบทความแบบนี้คน
เขาไม่ค่อยอ่านกนัหรอก พอมคีนมาตอบสบิคนหา้คน เรากโ็อเคแลว้ และกไ็ม่ไดม้ดี่า มามดี่าเอาช่วง
หลงั แลว้เรากไ็ม่ไดเ้ขยีนหนงัอือ้ฉาว ทวนกระแส ตอนแรกๆ เรากเ็ขยีนถงึหนังเขา้โรง แต่พอหลงัๆ 
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เรากเ็ขยีนถงึหนงัอารต์หนงัแผ่น กเ็ริม่เจอภาวะทีไ่ม่มคีนตอบ (หวัเราะ) โพสตไ์ปกอ็่านอยู่คนเดยีว 
อะไรแบบนี้  หลงัๆ กเ็ลยไม่ค่อยมคีนตอบ 
 
เขียนบทวิจารณ์อย่างเดียวหรือเปล่าครบั หรือเขียนบทความประเภทอ่ืนด้วย  
คนัฉัตร ช่วงแรกๆ จะมบีทวจิารณ์อย่างเดยีว มขีา่วบา้ง เฉพาะบางคนอย่างคนทีเ่ราชอบ เช่น 
หว่องกาไว กจ็ะแปลข่าวงานของเขา  สว่นใหญ่เป็นบทวจิารณ์  การเขยีนแบบบทความเพิง่มาตอนปี 
3 เมื่อรูจ้กักบัไบโอสโคป  เขาใหเ้ขยีน ซึง่อนันัน้กค็อืเขยีนหนงัสอื ไม่ไดท้ าเวบ็ครบั 
 
ช่วงหลงัๆ ได้เขียนท่ีเวบ็อ่ืนบ้างไหม 
คนัฉัตร หลงัๆ จะอพัทางบลอ็กน้อยลง แต่กย็งัพยายามอยู่   หลายเหตุผลครบั  ปัจจยัภายนอกก็
คอื บลอ็กก าลงัจะตาย  คนหนัไปเล่นเฟซบุ๊กกนัหมด  ตอนน้ีสือ่อนิเทอรเ์น็ตเปลีย่นไป คนเขา้ไปดู
ในบลอ็กเรากน้็อย ลง บางทกีถ็ามตวัเองว่าเขยีนใหใ้ครอ่าน  หลงัๆ กไ็ม่ไดโ้พสตท์ีพ่นัทปิแลว้  
ร าคาญน่ะ อะไรกไ็ม่รู ้  เลยโพสตใ์นบลอ็กตวัเองเป็นหลกั แลว้กบ็อรด์ไบโอ ซึง่หลงัๆ บอรด์ไบโอก็
เจ๊ง ไม่มคีนเล่นแลว้ สว่นปัจจยัทีม่าจากตวัเราเอง กค็อื เขยีนงานเยอะขึน้ เขยีนไบโอสโคปบา้ง 
เขยีนเล่มอื่นบา้ง เรากจ็ะรูส้กึ เอ๊ะ คอื เรายงัคดิเขา้ขา้งตวัเองอยู่ คดิว่าเรายงัท าหน้าทีน่กัวจิารณ์อยู่
บา้ง คอืเราไปอยู่ในสือ่สิง่พมิพแ์ทน  กไ็ปตามอ่านในนัน้ส ิแต่พอสกัพกัเรากจ็ะรูว้่ามนัไม่ใช่ มนัคนละ
กลุ่มกนั คนทีอ่่านสือ่สิง่พมิพ ์กอ็่านแต่สือ่สิง่พมิพ ์คนทีอ่่านในเวบ็กอ็่านแต่ในเวบ็ มนัไม่ขา้ม คอืเรา
จะมาบอกว่า เราไม่อพับลอ็ก แต่เดอืนน้ีเขยีนไบโอ มนักไ็ม่เกีย่ว เขาไม่มารบัรูต้รงน้ีดว้ย 
 
ท าไมกลุ่มของคนท่ีอ่านถึงไม่ข้ามกนั 
คนัฉัตร คอื มนัคงเป็นวถิชีวีติของเขาน่ะ พดูแบบข าๆ นะ  แฟนคลบั แฟนพนัธุแ์ท ้ทีต่ดิตามเรา 

แบบ “เดอืนนี้คุณเมอเขยีนไบโอ ไปซือ้ดกีว่า” ไม่มหีรอก  คอืเราไม่ใช่แบบนิชคุณนะ 
(หวัเราะ) มนัไม่ไดม้คีนตดิตามขนาดนัน้ คอืคนทีต่ดิตามเรา ฐานมาจากเวบ็  โดยธรรมชาตเิขาจะ
ตามจากเวบ็อยู่แลว้ ถา้เขาซือ้ไบโอสโคป เขากจ็ะซื้อตามธรรมชาต ิ ไม่เกีย่วกบัเรา เขาคงไม่ซือ้ไบ
โอสโคปเพราะว่าเราเขยีน 
 
ตอนน้ีเขียนท่ีเวบ็ไหนบ้าง 

คนัฉัตร กม็อียู่บลอ็กเดยีว คอืบลอ็กแกง็คข์องเรา ไม่ไดไ้ปสรา้งทีอ่ื่น คอื เคยจะสรา้ง exteen 
แลว้แต่ขีเ้กยีจเปลีย่น คอืไหนๆ กไ็หนๆ แลว้ เหตผุลทีเ่ราใชบ้ลอ็กแกง็คเ์พราะว่าแต่ก่อนเราค่อนขา้ง
ผกูยดึกบัพนัทปิอยู่มาก  คนทีม่าอ่านบลอ็กเรากม็าจากพนัทปิ  กเ็ลยมอียู่อนัเดยีวนี่แหละ อนัเดยีวก็
เหนื่อยแลว้  
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เขียนในบลอ็กมีสปอนเซอรไ์หมครบั? 
คนัฉัตร ไม่เคยนะ ไม่มสีปอนเซอร ์ แต่จะเจอแบบ ใหช้่วยเขยีนถงึหนงัเรื่องนี้ใหห้น่อย แต่จะไม่เชงิ
เป็นแบบว่าใหเ้งนิ  มอียู่อนัตลกมาก  บอกช่วยโปรโมตคอนโดน้ีใหห้น่อย แลว้จะใหบ้ตัรฟรไีปดบูี้ 
เดอะสตาร ์ (หวัเราะ) มนักแ็บบท าใหเ้รางงว่าอะไร  คอืจะมาเป็นแบบนี้ ซึ่งมนักแ็บบ ไม่เอาเลย 
ไม่ไดห้ยิง่นะ แต่ว่าขีเ้กยีจ ไม่ว่าง คอื ตอนน้ีมนัมคีอนโดอะไรสกัอย่าง ทีท่ าโปรโมตเป็นหนงัสัน้ เขา
บอกว่าจะสง่หนงัมาใหดู้นะ ช่วยวจิารณ์ใหห้น่อย แลว้ในบทวจิารณ์กใ็หช้่วยแนบโฆษณาตอนทา้ย เป็น
แนวแบบนี้ ใหช้่วยซือ้สือ่ แต่ว่าไม่เคยเป็นสปอนเซอรอ์ะไร  
 
ไปเขียนในนิตยสารไบโอสโคปน่ี กคื็อเขามาเจอจากในบลอ็ก  
คนัฉัตร ใช่ เขามาเจอจากในบลอ็ก จากในพนัทปิ แต่สุดทา้ยกเ็ป็นเรื่องของ คนรูจ้กักนั คอื เรา

แอดเอม็เอสเอน็พีเ่ต ้ไกรวฒุ ิ(จุลพงศธ์ร) แลว้กค็ุยเอม็กนั หลงัๆ พีเ่ตก้แ็บบ เออ มาช่วยเขยีนอนั
นี้ใหห้น่อย หรอืบางทพีีเ่ต้กแ็บบ เออ เดีย๋วพีไ่ปปารสี ต่อช่วยมาเขยีนบทความนี้ใหห้น่อย หลงัๆ 
ออฟฟิตไบโอสโคปกย็า้ยไปแถวรชัดา ใกล้ๆ  บา้นเรา กเ็ลยไปคลุกคลตีโีมงบ่อย  
 
แล้วงานเขียนท่ีท าในเวบ็น่ี ท าให้ขยายไปท างานในสายงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ีด้วยหรือ

เปล่าครบั? 
คนัฉัตร คอื ตอนน้ีงานมนักข็ยายไปเยอะมากนะ เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั เป็นอาจารยพ์เิศษอะไร
แบบน้ี เป็นอาจารยก์ม็ผีลต่อบลอ็กดว้ยนะ คอื เราเป็นอาจารยส์อนหนัง แลว้ปรกตเิขาไม่รบั คอื เขา
ดจูาก portfolio ของเรา  
 

ตอนน้ีสอนท่ีไหนครบั? 

คนัฉัตร สอนที ่ ม.ธุรกจิบณัฑติย ์ วชิาภาพยนตรเ์บือ้งตน้และวชิาธุรกจิภาพยนตร ์ สอนที ่ ม. 

เกษตรศาสตร ์ วชิาภาพยนตรว์จิกัษณ์  แลว้กท็ี ่ ม.ศลิปากร ตรวจพวกวทิยานิพนธ ์ อย่างทีธุ่รกจิ
บณัฑติย ์  สว่นหน่ึงเพราะมอีาจารยท์ีรู่จ้กัเราทีน่ัน่ช่วย  แต่เขากย็อมรบัเราเพราะว่าเขากร็ูว้่าคุณเม
อคอืใคร แลว้อกีอย่างเขากบ็อกว่า เดก็ชอบลอกงานของเราไปสง่  กบับลอ็กของฟิลม์ซคิ  เขารู้
ตวัตนของเรา แลว้เรากเ็พิง่มารูส้กึ คอื ทีเ่ขยีนบลอ็กไปตัง้นาน กช็่วยเหมอืนกนันะ แต่ว่าทีม่าจดั
รายการฉายหนงั Third Class หรอืเป็นพธิกีรกม็าจากเพือ่น มาเจอเต๋อ (นวพล ธ ารงค์
รตันฤทธิ)์ ซึง่รูจ้กัเราเพราะเราเขยีนถงึงานหนงัสัน้ของเขาลงในบลอ็ก แลว้กม็าท าโน้นน่ีดว้ยกนั แลว้
มนักจ็ะต่อยอด ใหไ้ดท้ าอย่างอื่นไปเรื่อยๆ แบบอย่างของไบโอสโคป พีท่ีท่ าพธิกีรประจ าไม่ว่าง  ต่อก็
ท าแทน  แต่มนักใ็ชเ้วลาประมาณหนึ่งกว่าจะมาอะไรตรงน้ีไดน่้ะครบั  
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งานท่ีเขียนในเวบ็กบันิตยสารแตกต่างกนัอย่างไรบ้างครบั? 

คนัฉัตร ชอบเขยีนบลอ็ก เพราะว่าอสิระ  เราเป็น บก.ใหต้วัเอง อนัน้ีคอืขอ้ดขีองบลอ็ก   เขยีน
ยดืยาวขนาดไหนกไ็ด ้  เขยีนบา้บอคอแตก มคี าหยาบคายอะไรกว็่าไป แต่ว่าพอมาเขยีนไบโอสโคป 
กจ็ะรูส้กึว่ามขีอ้จ ากดัเหมอืนกนั เช่น หน้านี้หา้มเกนิสามพนัเคาะ อะไรกว็่าไป แต่ว่าการเขยีนนิตยสาร
ทีด่ ี ถา้ม ี บก.ทีด่ ี กจ็ะมคีนมาเชค็ ไม่ว่าจะเป็นความรู ้ วธิคีดิ หรอืการใชภ้าษา ไบโอกต็รวจ
ละเอยีดเหมอืนกนั พีเ่ตก้ต็รวจ พีด่ากต็รวจ ประมาณนัน้ มนัจะต่างกนัตรงนี้แหละครบั  
 
ปัญหาท่ีเกิดในการเขียนวิจารณ์ในอินเตอรเ์น็ต 

คนัฉัตร ปัญหากค็อื มนัไม่มเีงนิให ้ (หวัเราะ) คอื มนัตอ้งใจรกัประมาณหนึ่ง อย่าง ผมอยู่ขา้ง
หลงัคุณ เขาเป็นหมอ เขาท าเป็นงานอดเิรก หรอืท าเพือ่เป็นผลงาน  เกบ็งานของตวัเอง ตอนหลงัๆ 
กเ็หน็ไดช้ดันะ  ตอนแรกทีเ่ราเขยีน ไฟมนัแรงมาก ตอนปี 2 ปี 3 ปี 4 เขยีนเยอะมาก เขยีน
มนัทุกเดอืนทุกวนั ดหูนงัมาแลว้กม็าเขยีน คอืตอนนัน้มนัเรยีน ไม่ไดค้ดิอะไร พอ่แม่กใ็หเ้งนิใช ้ แต่
พออยู่ในวยัท างาน เราเขยีนลงแมก็กาซนี เราไดเ้งนินี่ แต่เขยีนลงบลอ็กแลว้ไม่ได ้  มนักจ็ะมปัีญหา
ตรงน้ี   เราตอ้งเลีย้งปากเลีย้งทอ้ง แต่ว่า พอมาถงึจุดหนึ่งกร็ูส้กึว่าตอ้งคอยเขยีนบลอ็กเป็นระยะ
เหมอืนกนั เพราะว่า มนัเหมอืนเป็นแบบฝึกหดัใหต้วัเอง อย่างไบโอสโคป กไ็ม่มหีน้าวจิารณ์หนงั 
หนงัสอืทีเ่คยจา้งเราเขยีนวจิารณ์หนงั กเ็จ๊งไปหมดแลว้ เรากเ็ลยเขยีนทีไ่บโอสโคปเป็นหลกั ถา้เราไม่
เคยบลอ็กเลยกจ็ะฝืน นานๆ ทกีเ็ขยีน  แต่เดีย๋วนี้เราจะไปอพัลงเฟซบุ๊กค่อนขา้งมาก  ส าหรบั
ความคดิของผมนะ  บลอ็กควรจะอพัอะไรเป็นเรื่องเป็นราว  เฟซบุ๊กมคีวามเป็นกนัเองมากกว่า 
สมมุตวินันี้เราด ู “ทีร่กั” ไป แลว้วจิารณ์ลงเฟซบุ๊กสองบรรทดัจบ มนักไ็ด ้ แต่ถา้ในบลอ็ก 
วจิารณ์ “ทีร่กั” แลว้เขยีนแค่สองบรรทดั เรารูส้กึว่ามนัก็จะไม่เวริค์นะ นี่อาจจะเป็นเหตุใหเ้ราอพั
บลอ็กน้อยลงช่วงหลงัๆ 
 

คิดว่าพื้นท่ีในอินเตอรเ์น็ตมนัมีส่วนในการสนับสนุนงานวิจารณ์แค่ไหนครบั? 

คนัฉัตร คดิว่ามสีว่นเยอะ เพราะท าใหเ้ราไดเ้ผยแพร่งาน แลว้กท็ าใหค้นรูจ้กัเรา...มอียู่อย่างหนึ่งที่

ลมืพดูไป วจิารณ์ทางเน็ตดเีพราะว่า มนั two way communication น่ะครบั มคีนตอบ
กลบัทนัท ี แต่ สว่นใหญ่มกัจะตอบ ...ถา้เป็นพนัทปิกม็กัจะตอบอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวนกั หรอื
บางทคีนอ่านกม็าด่าเรา แต่ขอ้ดคีอื ช่วยมาขยบัขยายผลงานเรา แลว้กด็ทีีม่ทีีเ่กบ็งานเราเป็นเรื่องเป็น
ราว แลว้กจ็ะมอีย่างเช่น สมมุตเิขยีนในไบโอสโคปแลว้ลงไดแ้ค่สามหน้า เพราะมนัมพีืน้ทีไ่ดแ้ค่นัน้ แต่
จรงิๆ ฉบบัเตม็ยาวหา้หน้า กไ็ปลงในบลอ็กได ้เป็นแบบไดเรก็เตอรค์ตั อะไรประมาณนัน้  
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ผู้ให้สมัภาษณ์ : ววิฒัน์ เลศิววิฒัน์วงศา   

นามปากกา :  Filmsick ฟิลมซ์คิ (ภูมลิ าเนาอยู่ทีภู่เกต็  อาชพีประจ าเป็นเภสชักร)  

พื้นท่ีการท างานวิจารณ์ :  สารคด,ี October, ฟิลมไ์วรสั และ 

http://filmsick.exteen.com  
เป็นการสง่แบบสมัภาษณ์ใหต้อบ  เนื่องจากผูใ้หส้มัภาษณ์อยู่ต่างจงัหวดั   
วนัท่ีสมัภาษณ์ : 29 กนัยายน 2554 

========================================================== 
ช่วยเล่าประวติัการเร่ิมต้นท่ีเขียนงานบนเวบ็ 

แรกทเีดยีวผมเริม่จากการเขยีนเล่นในเวบบอรด์ชื่อ Friday movie club ครบั เขยีนเล่น ๆ 
อ่านเล่น ๆ เพราะบางทดีหูนงัมากไ็ม่รูจ้ะคุยอะไรกบัใคร  กเ็ลยใชว้ธิเีขยีนเอา จากนัน้กข็ยบัมาเล่นเว
บบอรด์ของไบโอสโคปอยู่ระยะหนึ่ง  พอเริม่เขา้สู่ยุคบลอ็ก ผมกเ็ลยเอาทีเ่ขยีนไวไ้ปแปะลงบลอกครบั 
จากนัน้กม็ไีปเขยีนลงเวบ็ Open Online อยู่พกัหนึ่งครบั 
 

งานท่ีเขียนมีประเภทใดบ้าง (บทความ ข่าว บทวิจารณ์) 

ผมเขยีนแค่บทความครบั  (ถา้จะเรยีกว่าบทวจิารณ์กอ็าจจะไม่ตรงนกั)  เป็นแค่การเขยีนถงึหนงั หรอื
เขยีนถงึผูก้ ากบั หรอืบางประเดน็ต่อยอดจากหนงัเท่านัน้เองครบั 
 
ขณะน้ีมีงานบนเวบ็ก่ีแห่ง และใครเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเขียนบนเวบ็เหล่านัน้ 
ตอนน้ีเขยีนลงบลอ็กตวัเองอย่างเดยีวครบั และไม่มผีูส้นบัสนุนครบั   
 
ได้ขยายไปเขียนงานบนส่ือประเภทอ่ืน เช่น ส่ือกระดาษ ส่ือกระจายเสียงหรือไม่ 

ทีเ่ขยีนจรงิจงัอยู่ตอนนี้กม็แีค่สองแห่ง คอื สารคด ีและ OCTOBER แลว้กเ็ขยีนลง อ่าน บา้งเป็นครัง้
คราวครบั เวน้แต่ทาง Film Virus จะมหีนงัสอืใหม่ซึง่คงไม่มแีลว้ โดยทัง้สองเล่มไดร้บัการ
ชกัชวนจากทมีบก.ครบั 
 
เวลาคณุเขียนงานวิจารณ์ตามส่ือท่ีแตกต่างกนัเหล่านัน้ มีหลกัเกณฑ์ในการเขียนเหมือนหรือ
แตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร 
เขยีนเหมอืนกนัครบั ความแตกต่างเดยีวคอืขอ้จ ากดัทางพืน้ทีค่รบั ถ้าเป็นหนงัสอืแบบสารคด ี กจ็ะเขยีน
ยาวมากไม่ได ้
 
พื้นท่ีอินเตอรเ์น็ตมีส่วนในการเขียนงานวิจารณ์ของคณุหรือไม่ อย่างไร 
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มสีว่นมากครบัเพราะเป็นพืน้ทีเ่ปิด เขยีนอะไร อย่างไรยาวเท่าไรกไ็ด ้แลว้กไ็ดแ้ลกเปลีย่นกบัผูรู้ด้ว้ยครบั 
 
ปัญหาท่ีคณุประสบพบในการเขียนวิจารณ์บนส่ืออินเตอรเ์น็ตมีอะไรบ้าง 
ปัญหาคอืมนัถูกตคีวามไปผดิๆ ถูกลดรปูเป็นสือ่ชัน้รองเพราะคนยงัตดิอยู่กบัรปูแบบของสื่อสิง่พมิพค์รบั 
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ผู้ให้สมัภาษณ์ : ไม่แจง้  

นามปากกา : ผมอยู่ขา้งหลงัคุณ 

พื้นท่ีการท างานวิจารณ์ : ฟิลมแ์มก, All Magazine  และบลอ็ก 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aorta 

ผู้สมัภาษณ์ : อญัชล ีชยัวพร  วนัท่ีสมัภาษณ์ : 21 สงิหาคม 2554 

ผู้ถอดเทป :  อญัชล ีชยัวพร 

========================================================== 
เร่ิมสนใจหนังตัง้แต่เม่ือไรคะ 
ผมชอบดหูนงัมาตัง้แต่เลก็  ตัง้แต่เรยีนชัน้ประถม  มนัเหมอืนเป็นกจิกรรมของทีบ่า้น  เราจะเช่าหนงั
จนีชุดมาด ู  พอเสารอ์าทติยก์เ็ขา้มากรุงเทพดหูนงักบัพอ่  พอตอนจบ ม.3  ผมสอบเขา้เตรยีม
อุดมศกึษาไม่ตดิ  พอ่กป็ลอบใจดว้ยการพาไปดหูนงั2 เรื่องตดิกนั  คอื ชวีติผมผกูพนักบัหนงัมาตัง้แต่
เดก็  สมยัเดก็ ๆ กช็อบอ่านนิตยสารฟิลมว์วิ เอน็เตอรเ์ทน  แต่ไม่ไดค้ดิว่าจะมาเขยีนเรื่องหนงั   
 มาเริม่เขยีนหนงัจรงิ ๆ ตอนปีทา้ย ๆ ของการเรยีนหมอแลว้ครบั  เริม่จากการเขยีนพนัทปิกบั
เวบ็ไทยดวีดี ี  ดว้ยความทีผ่มเป็นคนชอบอ่านค าวจิารณ์  ผมกเ็ริม่เขา้ไปตอบ  เวลาผมตอบท ี  ก็
ชอบตอบยาว ๆ มนักเ็ริม่มคีวามคดิอยากจะคุย  กเ็ลยไปตัง้กระทูใ้นเวบ็บอรด์ไทยดวีดี ี  และพนัทปิ  
เล่าสูก่นัฟัง  หลงัจากนัน้มคีนแนะน าใหไ้ปเขยีนในบลอ็ก  เพราะมนัสามารถเกบ็ไปไดเ้รื่อย ๆ  คนจะ
ไปรือ้อ่านเมื่อไรกไ็ด ้ ช่วงเขยีนบลอ็กกม็คีนแนะน าว่าน่าจะลองสง่ไปพมิพท์ีไ่หนได้  ผมกเ็คยลองสง่ไป
ใหห้ลายเล่มพจิารณานะครบั  พมิพอ์อกมาลงกระดาษชดัเจน  โดยต้นฉบบัเหมอืนอย่างในบลอ็กทุก
อย่าง สง่ไปตามส านกัพมิพ ์ 3-4 เล่ม  สว่นทีเ่ป็นบทความ  ผมกใ็ชว้ธิสีง่แบบเป็นลงิคไ์ปอย่างสตาร์
พคิส ์  แต่ตอนนัน้เป็นทีรู่จ้กัเฉพาะในบลอ็ก  ทุกทีก่เ็งยีบหมด  มเีฉพาะมตชินเท่านัน้ทีต่อบมาว่าไม่
ผ่าน  ผมกค็ดิว่าตวัเองจะไม่เหมาะ  มาตรฐานไม่ถงึ 
 แต่อยู่ด ีๆ มอียู่คนทีท่ าส านกัพมิพ ์ เขากม็าชวนว่าสนใจรวมเล่มไหม  แต่ผมคดิว่ามนัคงจะไม่
เหมาะถ้าเราจะลอกสิง่ทีม่าจากบลอ็กไป ใครจะมาซือ้ในเมื่อเวบ็มนัมอียู่แลว้  ผมคดิว่าถา้รวมบทวจิารณ์
หนงัอาจจะขายยาก ผมกเ็ลยใชว้ธิคีดิใหม่  เอามารวมเป็นธมีใหม่  นัง่แกไ้ขใหม่  แลว้กส็ง่ไป  เขา
กโ็อเค  พอออกมาไดเ้ล่มแรก  กม็คีนมาชวนไปเขยีนคอลมัน์  จากนัน้กต็่อมาเรื่อย ๆ  
  

เขียนอยู่นานไหมกว่าจะมาได้รวมเล่ม 
ประมาณ 2-3 ปี  กส็ง่ไปตามทีต่่าง ๆ  หลงัจากนัน้อกี 2-3 เดอืนกม็คีนขอรวมเล่ม 
 

ตอนน้ีมีรวมก่ีเล่มเท่าไรแล้วค่ะ   
6 เล่ม เป็น 2 ส านกัพมิพ ์  เป็นส านกัพมิพท์ีเ่รยีกผมไปเขยีนคอลมัน์ใหน้ิตยสารของเขา  นิตยสาร
วยัรุ่นชื่อ ครมี  เขยีนไประยะหนึ่ง  เขาขอใหร้วมเล่ม  กม็กีารแกไ้ขใหม่  เป็นเล่ม 3 จากนัน้ก็
ต่อมาเรื่อย ๆ  
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เน้ือหาของทัง้ 6 เล่มเป็นการรวมงานเก่าหรือเขียนใหม่ 
ผสมกนัครบั  เล่มแรกเนื้อหาจะคลา้ยงานบลอ็กเกอืบทัง้หมด  แต่จะมกีารเรยีงเรยีงสว่นทีเ่ป็นการ
วจิารณ์หนงั  เป็นสว่นตวัจะตดัไป  เช่นชอบไม่ชอบ  จะเกบ็ไวแ้ละเพิม่เตมิแงมุ่มทางดา้นจติวทิยาลง
ไป  แรงจงูใจ  ขอ้คดิของความรกั   
 สว่นเล่มต่อ ๆ มา  ผมจะคดิเป็นธมีแต่ละเล่มไวก้่อน  แลว้แยกประเดน็ออกไป  โดย
ยกตวัอย่างจากหนงั  ไม่ไดเ้น้นจากหนงัโดยหนงั  เน้นประเดน็ทางจติวทิยา แลว้ยกตวัอย่างจากหนงั  
เล่มแรก ม ี25 บทความ  กว็เิคราะหจ์ากหนงั 25 เรื่อง  แต่เล่ม 2 ม ี9 ประเดน็  เช่น death and 

dying พดูถงึประเดน็ก่อน  แลว้ค่อยยกตวัอย่างจากหนงั  หรอือกีเล่มหนึ่ง  เมื่อฉนัลมืตาโลก
เปลีย่นไป  ผมจะคดิใหเ้ป็นเหมอืนไดอารี ่ 52 สปัดาห ์ ถา้เขาก าลงัจะตายจะเป็นอย่างไร  แต่ละบท
กจ็ะเป็นการร าพนัสัน้ ๆ  มกีารยกขอ้ความจากหนงั  แลว้ค่อยมาขยายมุมทางจติวทิยา  ผมไม่ไดพ้ดู
ถงึหนงัเลย  แค่ยมืชวีติและตวัละครของหนงัมากกว่า  แต่พอทา้ยเล่ม  เรากจ็ะเฉลยว่าไดแ้รงบนัดาล
ใจจากหนงัเรื่องไหนบา้ง  แต่ละเล่มจะไม่ไดพ้ดูถงึหนังรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์  คนทีไ่ม่ไดด้หูนงั  กอ็่านได ้
 

แบบน้ีต้องท าการบ้านหนักมากเลยใช่ไหม 
ครบั  เพราะตอ้งใหเ้ขา้กบัธมีดว้ย  พยายามท าไม่ใหด้เูป็นหนงัมากเกนิไป    แตล่ะบทจะเป็น
เรื่องราวบา้ง  เป็นไดอารีบ่า้ง  เราไม่ไดอ้อกเป็นหนงั  เพราะอะไร  คนถงึมคีวามหลากหลาย  
พอดทีีผ่มเรยีนมาเป็นจติเวช  กจ็ะเจอคนไขท้ีเ่จบ็ปวดจากความรกัค่อนขา้งมาก  กจ็ะเจอแงมุ่ม  ผมก็
จะออกแบบเป็นตวัละคร 3 ตวั  แต่ละคนกพ็บกบัเหตุการณ์ความเจบ็ปวดจากความรกัทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป  เช่น แม่ทีก่ าลงัจะเสยีลูกจากความตาย  ผูห้ญงิทีถู่กทิง้  แต่ละบทกจ็ะหยบิหนงัมาเขา้มา
เกีย่ว  กจ็ะไม่วจิารณ์  แต่จะพดูถงึวงจรของชวีติ   
 

ตอนน้ีท างานด้านไหนบ้าง 
กเ็ขยีน 2 เล่ม คอื ฟิลมแ์มกซ ์กบั All Magazine (หนงัสอืแจกฟรขีอง 7-11)  และออกทวีขีองทรวูชิัน่  
รายการคุยกบัหนงั  แต่ละสปัดาหก์ม็โีจทยใ์หห้นงัเรื่องหนึ่ง  ดแูลว้กจ็ะไดอ้ะไร  อย่างไร  เขาตดิต่อ
มาตอนแรกใหผ้มไปพูดคุยในฐานะหมอ เรื่อง ความรุนแรงในครอบครวั  พอไปออกรายการแลว้  พบ
กบัโปรดวิเซอรร์ายการ  เขามาตดิต่อในฐานะคนเขยีนหนงัสอื 
 

ท างานมาตอนน้ีก่ีปีแล้ว  พบว่าการเขียนในแต่ละส่ือต่างกนัอย่างไร 
6-7 ปีแลว้ครบั  ต่างกนัมากครบั  ในสือ่อนิเตอรเ์น็ตกแ็ตกต่างกนั  ตอนหลงัผมไม่ค่อยไดเ้ขยีนใน
บลอ็กแลว้  มาเขยีนในเฟซบุ๊กแทน  ขอ้ดขีองมนักค็อืเขยีนอะไรกไ็ดท้ีอ่ยากเขยีน  จะเขยีนเมื่อไรกไ็ด ้ 
ไม่อยากเขยีนกไ็ด ้
 2. มฟีีดแบค็  ซึง่เป็นประโยชน์มากส าหรบัคนทีเ่ขยีนไซเบอร ์  สมยัก่อนคนทีม่าวจิารณ์ว่าชอบ  
แสดงว่าเราเขยีนโอเค  แต่ถา้เราเขยีนแลว้ คนอ่านแลว้งง ๆ บอกว่าไม่ใช่มัง๊  เรากม็โีอกาสทบทวน
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ว่าขอ้เขยีนของเรามปัีญหาตรงไหน   
 แต่ถา้เขยีนลงสือ่กระดาษ  ขอ้ดกีค็อืม ีบก. ซึง่บางทเีราคดิว่าเราเขยีนดแีลว้ แต่จรงิ ๆ แลว้มนั
ไม่ด ี หนงัสอืนี่บ่อยมาก  เพราะเขาขอมาปรบัโน่นปรบัน่ี  แรก ๆ กร็ูส้กึขดัใจ  เพราะไม่เคยมใีคร
มาแกง้านของเรา  แต่พอมาปรบัแลว้ดขีึน้  เรากร็ูส้กึว่าด ี ช่วยเรา  แต่ช่วยคนละแบบ  บลอ็กเป็น
การช่วยเราจากคนอ่าน  แต่สือ่กระดาษ เป็นค าวจิารณ์จากคนท าหนงัสอื  คนทีม่ปีระสบการณ์ 
 นิตยสารมเีรื่องเวลาเขา้มาเกีย่ว  ตอ้งสง่ในเวลาทีจ่ ากดั  มคีวามกดดนัอยู่  บลอ็กนี่ผมตอ้ง
รบัผดิชอบเอง  เขยีนไม่ด ี กไ็ม่เป็นไร  แต่พอเป็นสือ่กระดาษปุ๊ บ  ถา้เขยีนแลว้  คนอ่านไม่ชอบ  
กร็ูส้กึกดดนัอยู่บา้งเหมอืนกนั 
 โทรทศัน์  เพิง่เริม่มาได ้ 1-2 เดอืน  กย็งัไม่ทราบผลสกัเท่าไร  กส็นุกไปอกีแบบ  มกีาร
แอค็ชัน่  แลกเปลีย่นกบัพธิกีร  มอีกีคนทีเ่สนอความคดิ  ผมมองว่าการเขยีนเป็นอาชพีทีม่อี านาจ  
เราจะเขยีนอะไรกไ็ด ้  แต่พอมาเป็นรายการโทรทศัน์  ทีจ่ะตอ้งไปถงึผูช้มจ านวนมาก  กจ็ะยิง่มฟีีด
แบค็มากขึน้  แค่ผูร้่วมรายการ  บอกว่าไม่เหน็ดว้ย  เรากต็อ้งมาฝึกใหรู้จ้กัฟังมากขึน้  มเีวลา
ทบทวน  กลบัมาดตูวัเองมากขึน้  อกีอย่างสือ่ทวีมีคีวามเป็นเอน็เตอรเ์ทนมากกว่า  ถา้ไปพดู  เรา
ไม่ใช่ดารา  มบีุคลกิเหล่านัน้  บางคนถนดัเขยีน  แต่ถา้บุคลกิไม่ได ้ การไปออกสือ่ทวี ี กอ็าจจะ
ยาก 
 สว่นของผม เวลาพดู  กจ็ะเน้นชอบ ไม่ชอบ  ผสมกบัจติวทิยาหน่อย  คลา้ย ๆ เขยีนลงเฟ
ซบุ๊กนัน้ เช่นว่า ท าไมตวัละครไม่ประสบความส าเรจ็ในชวีติคู่ 
 

ท่ีบอกว่าอนัท่ีลงบลอ็กต้องมาตดัส่วนท่ีเป็นส่วนตวัมาก  พอมาเขียนหนังสือกบัออกรายการทีวี  
ต้องเตรียมอะไรแบบน้ีไหม 
หนงัสอืนี้ตอ้งเตรยีมครบั  การเขยีนหนงัสอืแตกต่างจากบลอ็กอกีอย่าง  ตรงทีค่นเขยีนบลอ็กไม่ตอ้งมา
รบัผดิชอบเหมอืนหนงัสอื  ทีอ่าจจะขายไม่ออก  งานทีอ่อกมาจะตอ้งขึน้อยู่กบัเขาได้  อย่างทีเ่ราบอก
ว่าอยากออกงานวจิารณ์  แต่เขาบอกว่าขายไม่ได ้  เรากต็อ้งปรบั  รกัษาสิง่ทีเ่ป็นตวัเรา  และสิง่ที่
เป็นตวัเขาดว้ย  ท าใหม้กี าลงัทัง้ 2 ฝ่าย  นี่เป็นสาเหตุทีผ่มตอ้งคดิเสมอ ว่า 1. ผมอยากเขยีนไหม  
2. ผมเขยีนแลว้ มคีนอยากอ่านไหม เรากจ็ะเสนอส านกัพมิพป์ระมาณนี้  ซึง่มนัจะต่างจากบลอ็ก  คน
อ่านจะตอ้งเสยีเงนิซือ้  เพราะฉะนัน้  เขากต็อ้งการอะไรทีม่นัแตกต่าง  ไม่ใช่แค่อ่านฟร ี
 สว่นการออกไปพดูนี้  มนัยากกว่าตรงทีว่่า ตอ้งเตรยีมสครปิต์  ถา้เราเขยีนหนงัสอืไม่ออก  
เราออกไปพกัสกัครู่  กลบัมาเขยีนได ้ แต่ถา้เป็นสครปิต ์ มนัมกีารอดัเทปต่อเนื่อง เราตอ้งเตรยีมให้
พรอ้มก่อนทีจ่ะไปออกรายการ 
 

คิดว่ามีอะไรเป็นจดุเด่นในตวัท่ีท าให้มีแฟนอยู่ 2-3 หมื่น  รวมทัง้แฟนอ่านหนังสือ 
ผมไม่แน่ใจว่า แฟนทีซ่ือ้หนงัสอืจะเป็นแฟนมานาน  หรอืเป็นแฟนใหม่ทีเ่ผอญิเป็นแฟนมานาน  คดิว่า
กลุ่มแรกน่าจะมากกว่า   
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 ผมคดิว่า 1. ลกัษณะของสือ่ไซเบอรก์ม็สีว่น  ถา้ยอ้นไปตัง้แต่เมื่อ 5-6 ปีก่อน  คนทีเ่ขยีนมา
นานแบบนี้ไม่ค่อยมหีรอกครบั  สว่นใหญ่เขยีนไปแค่ 1-2 ปีกเ็ลกิ  2. มนัเป็นสือ่ทีฟ่ร ี คนเขา้ถงึได้
งา่ย  อย่างหนงัสอืฟิลมแ์มกซ์  ไบโอสโคป จะตอ้งเป็นคอหนงั  ชอบมาก  แต่คนสว่นหน่ึงไม่ซือ้   
 3. อกีขอ้คอื บลอ็กเกอรไ์ม่ไดร้บัเงนิจากใคร  รายอื่นอาจจะมบีา้ง   
 4. อกีอย่างคอืลกัษณะงานผม  ไม่ไดย้ากมาก  เวลาพดูถงึงานวจิารณ์หนงั  มนัจะมอียู่หลาย
แบบ  สว่นใหญ่จะเป็นคนในสายน้ี  เช่น โลวค์ยี ์ (low-key)  ไฮคยี ์ (high-key)  ซึง่ผมชอบอ่าน  
เพราะผมเป็นคอหนงั   แต่ของผมมนัไม่ไดเ้ป็นแบบนัน้  ของผมจะตืน้กว่า  แต่เป็นเรื่องของคนทัว่ 
ๆ ไป  เรื่องของการใชช้วีติประจ าวนั  เป็นเรื่องจติวทิยา  คนมชีวีติแบบน้ีมากกว่า  แต่ละครัง้ทีผ่ม
เขยีน  พยายามเขยีนใหอ้่านงา่ยดว้ย  สมยัก่อน  คนบอกว่าจติวทิยาเป็นเรื่องยาก  เป็น soft 

science ทีเ่ขา้ถงึคนยาก  อย่างฟรอยด ์ อ่านแลว้อ่านอกี  แต่ผมจะเขยีนให ้1. อ่านแลว้รูเ้รื่อง 2. ไม่
พยายามจบัทฤษฎทีีเ่ป็นจติวเิคราะหท์ีย่ากเกนิไป 
 

นอกจากเน้นความง่ายแล้ว  เวลาจะเลือกหนังเขียนท าอย่างไร  เหน็อยู่ต่างจงัหวดัด้วย 
ผมเขา้กรุงเทพทุกสปัดาหค์รบั  ท างานดว้ย  กไ็ดด้หูนงัสปัดาหล์ะ 1-2 เรื่อง  สว่นหนงัแผ่นกด็ไูดทุ้ก
วนั  สว่นวธิกีารเลอืก  กค็อืเลอืกเรื่องทีอ่ยากดู  ผมกไ็ม่ด ูนเรศวร ภาค 4  ถา้เรื่องไหนไม่อยากด ู 
กไ็ม่ด ู ผมโชคดทีีน่ิตยสารทีผ่มเขยีน  ไม่ไดม้กีารสัง่ใหไ้ปดู  อยากเขยีนเฉพาะในสิง่ทีอ่ยากเขยีน 
 

เขียนในเชิงจิตวิทยาทุกเร่ืองหรือเปล่า 
กไ็ม่เชงิจติวทิยาลกึทุกเรื่อง  เป็นลกัษณะจติวทิยาประยุกต์มากกว่า  อย่างเรื่อง Black Swan อาจจะ
ลกึสกันิด  กจ็ะมองในเรื่อง psycho-dynamic แต่พอผมมาเขยีน Blue Valentine กบั Last Night จะ
ไม่เอาทฤษฎอีะไร  แต่จะมองความสมัพนัธข์องคนทีม่ปัีญหา  ท าไมคนทีร่กักนัในตอนตน้ จะเกดิปัญหา
ในตอนหลงัไดอ้ย่างไร  โดยเอาจากประสบการณ์ในการท างานของเรา  โดยไม่โยงกบัทฤษฎขีองใคร   
 

ทางด้านการเขียนล่ะค่ะ  ได้มาจากไหน 
การอ่านหนงัสอืมากเป็นสว่นหน่ึง  นิตยสารหนงัน่าจะมสีว่น  ผมอ่านมาตัง้แต่ประถมปลาย มาจนถงึ
มธัยม  แต่สิง่ทีผ่มคดิว่ามสีว่นอย่างมากคอื การเขยีนไปเรื่อย ๆ  ผมเคยอ่านงานชิ้นแรก ๆ ในบลอ็ก  
ผมเองยงัคดิว่าเขยีนแบบน้ี กต็ลกดนีะ  การเขยีนไปเรื่อย ๆ  การอ่านค าวจิารณ์ของผูอ้ื่น  แลว้มา
ปรบั  กม็สีว่น   
 

ได้เขียนบลอ็กอีกไหม 
หลงัจาก ลดัดาแลนด ์ ผมกไ็ม่ไดเ้ขยีนบลอ็กอกีเลย  ไม่มเีวลาจรงิ ๆ ครบั  เพราะตอ้งใชเ้วลานาน
มาก  ทัง้การเอารปูลง  คนอ่านกไ็ม่ไดเ้ขา้ถงึไดง้า่ย  แต่เฟซบุ๊กนัน้พอเขยีนแลว้  กส็ามารถสง่ใหค้น
อ่านไดทุ้กคน  โดยเฉพาะในสภาวะของสงัคมเร่งด่วนในขณะนี้  อกีเหตุผลหนึ่งกเ็พราะว่าตอนน้ีผมเขยีน
ลงหนงัสอืมาก  ช่วงแรกๆ ทีผ่มเขยีนลงสือ่กระดาษแบบน้ี  ผมกเ็ขยีนลงบลอ็กเหมอืนอย่างเดมิ  แต่
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พอเวลาจะเขยีนใหห้นงัสอื  ผมกไ็ม่รูจ้ะเขยีนถงึหนังเรื่องอะไรแลว้  เพราะเขยีนไปหมดแลว้  ครัน้จะ
เอางานในบลอ็กไปสง่  กไ็ม่สมควรท า 
 

การเขียนลงเฟซบุก๊นัน้  เน้ือหาค่อนข้างสัน้ 
ใช่ครบั  เขยีนไดแ้ต่ว่า ชอบ ไม่ชอบ  สัน้ ๆ  ซึง่บางทคีนอ่านกไ็ม่อยากอ่านอะไรลกึ ๆ สว่น
ประเดน็แง่จติวทิยา  ผมกเ็อาไปเขยีนลงนิตยสาร   
 แต่ผมกย็งัไม่เลกิบลอ็กนะครบั ความตัง้ใจหนึ่งกค็อืเอางานเขยีนจากนิตยสารไปลงบลอ็ก   
 

กระแสตอบรบัของผู้อ่านใน 3 กลุ่มเหมือนกนัไหม 
ในสือ่อนิเทอรเ์น็ตนี้วดัง่าย  แต่สือ่นิตยสารนี้วดัยาก  ตอ้งไปถามกองบก. ซึง่ผมเองกไ็ม่ทราบ  ผมจะ
ทราบแต่คนทีม่าเขยีนตอบในเฟซบุ๊กของผม  ซึง่หลายคนกต็ามไปอ่านในนิตยสาร  มนัมดืครบั 
 

เท่าท่ีเขียนมา  พบปัญหาอะไรบ้างไหม 
มเียอะครบั  บางช่วงกไ็ม่รูว้่าจะเขยีนอะไร  บางทกีเ็บื่อ บางทมีปีระเดน็  แต่ไม่รูจ้ะเรยีบเรยีงออกมา
อย่างไร ผมกใ็ชว้ธิไีม่เขยีน  ซึง่เฟซบุ๊กกบับลอ็กนัน้ท าได ้ แต่พอเป็นนิตยสารและสือ่อื่น ๆ กท็ าไม่ได ้   
บางทกีม็ปัีญหาว่าผมไม่รูเ้รื่องนัน้ เช่น ประวตัฝิรัง่เศส-อลัจเีรยี   แมเ้ราจะเขยีนในแง่จติวทิยาได ้ แต่
มนักไ็ม่ครบ  เราตอ้งไปอ่านเพิม่  ความรูท้างรฐัศาสตรบ์า้ง  หรอืความรูเ้รื่องหนงั  ผมกไ็ปซือ้ต ารา
มา  การตดัต่อ  แสง ส ี เสยีง  กร็ูเ้พยีงพืน้ ๆ ไม่ไดเ้อามาใชม้ากนกั  เพราะผมคดิว่ามคีนรู้
มากกว่าอยู่แลว้  เขากจ็ะพดูถงึประเดน็เหล่านัน้อยู่แลว้  เคยจะไปลงคอรส์ภาพยนตรว์จิกัษณ์  แต่พอ
คดิไปคดิมา  กเ็ลยไม่เรยีน  เพราะกลวัจะดสูนุกน้อยลง  เพราะผมเชื่อว่าสายตาของผมทีด่หูนงัอยู่ 
เป็นสายตาของคนทัว่ ๆ ไป  อาจจะไม่ใช่วชิาการ  เป็นสายตาทัว่ ๆ ไป  ถา้ผมไปเรยีนแลว้  จะ
ท าใหส้ญูเสยีสิง่เหล่านี้ไป  เหมอืน ไมเคลิ เบย ์ กไ็ม่สนุกแลว้  เพราะฉะนัน้ผมหาความรูเ้พิม่เตมิ  
แต่ไม่ไดเ้อามาใชม้ากนกั 
 

หลงั ๆ น้ีเหน็จิตแพทยม์าเขียนวิจารณ์เยอะมาก  คิดว่าท าไมคะ แล้วประสบความส าเรจ็ด้วย 
ผมเหน็หมอทัว่ไปมาเขยีนเหมอืนกนั  แต่ถา้ถามเรื่องจติแพทยน์ัน้  ผมคดิว่าจติเวชมนักเ็หมอืนกบัการดู
หนงั  เป็นงานทีเ่ราดคูน  เช่น ผดิหวงั อกหกั  ยากตาย  หน้าทีห่มอเรากด็วู่าท าไมเขาอยากตาย  
ท าไมอกีหลายสบิคนอกหกัแลว้ไม่อยากตาย  เมื่อเรามาศกึษา  เรากด็วู่าพืน้ฐานตัง้แต่วยัเดก็   หนงั
ทุกเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นหนังผ ี ถา้เขยีนบทด ีๆ มนัลว้นมทีีม่า  อะไรทีท่ าใหต้วัละครหรอืผเีป็นแบบน้ี  
มนักไ็ปดว้ยกนัได ้
 

เคยเอาหนังไปแนะน าคนไข้บ้างไหม 
ในการเป็นวทิยากรบรรยาย  หนงัเป็นตวัช่วยในหลาย ๆ ครัง้  เช่น ปัญหาสุขภาพจติเดก็ทีเ่ป็นออทิ
สตกิ  ผมกจ็ะเอาหนังเรื่อง Marathon มาฉายใหพ้อ่แม่ด ู  แบบน้ีแหล่ะ  ทีเ่ขาเรยีกว่าออทสิตกิ  
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หรอืการท างานใหเ้ป็นสุข  ผมกเ็อาเรื่อง Departure มาฉาย  ผมกจ็ะเอาทศันคตขิองคนสองคนทีม่อง
งานชิ้นเดยีวกนัทีต่่างกนั  เราจะท างานเป็นสุขไดอ้ย่างไร  แต่การแนะน าคนไขใ้หไ้ปดหูนงัเรื่องโน้นเรื่อง
นี้  กม็บีา้ง  แต่ไม่มากนกั  ทีผ่มคดิจะลองท าเป็น parental guide เอาพอ่แม่ของเดก็สมาธสิัน้มา  
แลว้เอาหนงัมาท าสกัเซส็ชัน่หนึ่ง  เอาหนงัแบบ รกัแห่งสยาม หรอืดรมีทมี  เอามาด ู แลว้พดูคุยกนั  
ผมก าลงัคดิว่าหนงัท าใหเ้ราเหน็ภาพชวีติ  ว่ามนัช่วยไดห้รอืไม่ 
 

คิดว่าตวัเองประสบความส าเรจ็เป็นนักวิจารณ์ไหม 
คอื แรก ๆ ผมไม่กลา้เรยีกตวัเองว่าเป็นนกัวจิารณ์  เพราะถา้วจิารณ์ได ้  มนัตอ้งเรยีน  ตอ้งมี
ความรูใ้นการวจิารณ์  แต่หลงั ๆ ผมกค็ดิว่า ทุกคนเป็นนกัวจิารณ์ได ้  อย่างคนมาเขยีนในกระทูว้่า
เบื่อนกัวจิารณ์จงัเลย  ฉันดแูลว้ไม่สนุก  เขากว็จิารณ์อยู่  งานวจิารณ์แบบสมคัรเล่นและมอือาชพี  
ผมว่าทุกคนเป็นนกัวจิารณ์กนัได ้  
 ถามว่าประสบความส าเรจ็ไหม  คอื ผมกพ็อใจกบัสิง่ทีเ่ป็นอยู่  ตอนแรกไม่ไดอ้ยากสมคัรเป็น
นกัวจิารณ์  แรก ๆ เขยีนกเ็พราะว่าสนุกด ี แต่กม็คีวามเครยีดกดดนัมากขึน้   
 

จะเขียนต่อไหม 
กจ็ะเขยีนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเบื่อ  ถา้เป็นเวบ็  ผมเริม่เบื่อ  แต่นิตยสาร  ผมยงัไม่เบื่อ  สว่น
หนงัสอื ตอ้งขึน้อยู่กบัส านักพมิพว์่าจะพมิพ์หรอืไม่ 
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เอกราช : ตัง้แต่ตอนเดก็  ผมเป็นคนชอบดหูนังมาก  ตอนเดก็เป็นคนขีอ้าย  แลว้พอ่แม่ไม่อยากให้
ไปไหน กเ็ลยซือ้วดิโีอมาใหเ้ครื่องหนึ่ง  แลว้ใหเ้งนิไปเช่าวดีโีอ  กเ็ลยตดินิสยั  ตอ้งเช่าหนงัเกอืบทุก
วนั  พออายุมาถงึระดบัหนึ่ง  รูส้กึอดัอัน้  อยากระบาย  หาเพือ่นคุย  แตไ่ม่ค่อยม ี กเ็ลยระบาย
ดว้ยการเขยีนลงกระดาษ   
 พอโตมา  กเ็ริม่อ่านหนงัสอืหนงั  กเ็ริม่เหน็บทวจิารณ์  เราอยากเขยีนไดแ้บบน้ี  แต่ไม่รูว้ธิ ี 
ตอนแรกกเ็ขยีนแบบมวยวดั  รูส้กึอย่างไร  กเ็ขยีนแบบนัน้   
 เมื่อเขา้สูโ่ลกอนิเตอรเ์น็ต  กเ็กดิMy Space (บลอ็ก) ซึง่เป็นสนามแรกทีเ่ขยีน  พอดมีี
เพือ่นมาอ่าน  บอกว่าใชไ้ด ้ ผมกเ็ลยเขยีนลงบลอ็กของ Wordpress ดว้ย  สว่นใหญ่เขยีนไว้
อ่านเอง  จากนัน้กเ็ริม่สง่ "ทีต่รงน้ีคุณเขยีน" ของสตารพ์คิส ์ กไ็ดบ้ตัรดหูนังเป็นของรางวลั  สง่ไป
หลายครัง้  กไ็ดล้ง 3-4 ครัง้  ตอนนัน้มคีวามฝันอยู่ 2 อย่าง  คอื เขยีนวจิารณ์  ไม่ไดค้ดิว่า
ตวัเองจะเขยีนแบบเคร่งเครยีด  แต่ขอใหไ้ดเ้ขยีนถงึหนงัไวก้่อน  อกีอย่างเมื่อรูจ้กัหนงัสัน้  กอ็ยาก
เขยีนถงึหนงัสัน้  ตัง้ใจไวว้่าเขา้มหาลยั  จะตอ้งเรยีนหนงัใหไ้ด ้
 ความฝันอย่างทีส่องกค็อื ท าหนังสัน้  พอไดเ้รยีนนิเทศศาสตรท์ี ่สวนสุนนัทา  กไ็ดท้ าหนงัสัน้
จนหายอยาก  ต่อมาไปรูจ้กักบัพีต่ ัม้ เกรยีงศกัดิ ์ เตชะเกรยีงไกร จากสตารพ์คิส ์  เขากช็วนผมไป
เขยีนคอลมัน์ "หนงัสัน้"   มนัเป็นโอกาสทีย่ิง่ใหญ่มาก  ตอนนัน้กเ็ริม่เขา้ไปอบรมภาพยนตรว์จิกัษณ์  
ไดเ้หน็ว่าทีใ่คร ๆ อย่างสทิธริกัษ์ ตุลาพทิกัษ์ หรอืประวทิย ์ แต่งอกัษร เขาเขยีนกนันัน้มาจากไหน  
กเ็ลยเริม่รู ้ ประจวบเหมาะกนัพอด ี กเ็ลยเริม่เขยีนตัง้แต่นัน้มา 
 ตอนนัน้ยงัเรยีนอยู่ทีม่หาวทิยาลยัดว้ย  กส็อนไม่ค่อยดนีกั  หลาย ๆ อย่างตอ้งขวนขวายเอา
เอง  ทีจ่รงิผมอยากเรยีนภาพยนตรว์จิกัษณ์มานานแลว้  จนกระทัง่ตดัสนิใจขอเงนิแม่  คดิว่าถา้เรยีน
คงสนุกแน่ ๆ  ประจวบเหมาะทีไ่ดเ้ขยีนสตารพ์คิสพ์อด ี ตอนนัน้ผมรอ้นวชิาดว้ย (เขยีนเป็นอาชพีกบั
การอบรมภาพยนตรอ์ยู่ในระยะใกล ้ๆ กนั) 
 ในช่วงเดยีวกนันี้  กห็นัมาเขยีน bloggang ดว้ย  ช่วงหลงันี้กเ็ขา้สูช่่วงเฟซบุ๊ก  ซึง่
ไดเ้ปรยีบกว่า  เขา้ถงึไวกว่า  แต่มนัค่อนขา้งสว่นตวั  มนัไว  และทุกคนทีส่นใจภาพยนตรม์ารวมกนั  
ทุกคนกเ็ชค็สเตตสักนัทุกวนั  บลอ็กนี่ทุกคนตอ้งเขา้ไปเอง  ขณะทีเ่ฟซบุ๊กมนัไปขึน้กบัทุกคน   
 การเขยีนในเฟซบุ๊ก ลกัษณะจะเหมอืน reviewerประมาณหนึ่ง  มกีารวจิารณ์ 
(criticize) นิดหน่อย  แลว้กค็่อยเขยีนหนัก ๆ ไปในงานเขยีน  ในสตารพ์คิส ์ ยกเวน้ว่า
เราจะไม่ไดเ้ขยีนเรื่องนัน้  เรากจ็ะเอาไปลงบลอ็ก  หรอืเวบ็บอรด์ต่าง ๆ ของสตารพ์คิส ์ ผมกไ็ม่รูว้่า
โพสไปแลว้  จะมคีนอ่านไหม 
 ผมท าบลอ็กตัง้แต่ตอนเรยีนมหาลยั  พอดผีมเขา้หอ้งภาพยนตรข์องเฉลมิไทยดว้ย  ตอนน้ีก็
เขยีนลงสตารพ์คิสเ์ดอืนละ 2 ชิน้  มคีอลมัน์ประจ าเกี่ยวกบัหนงัสัน้  บทวจิารณ์ไม่ตายตวัยาว
ประมาณ3หน้า  กจ็ะ critic ละเอยีด  และแบบสัน้เช่น short comments  ตอ้งรอฟัง
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ค าจาก บก.  แต่ผมเขยีนทุกเรื่องทีไ่ดดู้  ดเูฉลีย่วนัละเรื่อง ในบลอ็กกเ็ขยีนแบบรวีวิ  (ประมาณสบิ
กว่าบรรทดั)  คอื ดแูลว้  กต็อ้งระบายออก  บางทกีเ็ขยีนลงในเฟซบุ๊กก่อน  หลงัจากนัน้กไ็ป
ท างานชิ้นใหญ่  ซึง่อาจจะเป็นบลอ็ก  แต่กไ็ม่เอาชิ้นทีเ่ขยีนลงสตารพ์คิสม์าลงบลอ็กนะครบั  แมเ้วลา
จะผ่านไปแลว้  จรงิ ๆ อยากจะรวมเล่มหลงัจาก 5 ปี  คงท ามอื  ไม่มทีีไ่หนเขาคงรวมอกี   
 ลกัษณะการเขยีนในเฟซบุ๊ก  ผมจะท าเป็นหมวดหมู่  เฟซบุ๊กแมจ้ะเพิง่เขา้มา  แต่มนักเ็ป็นสือ่
ทีท่รงพลงัมาก  ขณะทีผ่มพมิพส์เตตสัว่าหนงัเรื่องนี้ไม่ด ี กม็คีนบอกว่าไม่ดแูลว้  แต่คนแก ่ๆ กไ็ม่
หนัมาใชเ้ครื่องมอืนี้  มกัเป็นคนรุ่นใหม่และกลาง ๆ  ถา้รวมการเขยีนลงบลอ็กดว้ย ตอนน้ีกเ็ขยีน
วจิารณ์มาประมาณ 5 ปี ตัง้แต่มธัยมปลาย  แต่เขยีนมอือาชพีก ็3 ปี  (เพิง่จบปีทีแ่ลว้  ไม่ถงึ
ปี)  ผมเขยีนตัง้แต่ตอนปีสาม   
 นอกจากเขยีนวจิารณ์  กเ็ขยีนบท  เป็นฟรแีลนซ ์ เคยท าโปรเจค็กบัสหมงคลฟิลม ์ แต่มนัก็
ล่มไปแลว้  ตอนน้ีทีม่อียู่  กม็หีนงัดงัวนัหยุดช่องสาม  เดมินัน้ผมอยากก ากบัหนงั  แต่พอมาจบแลว้  
ผมอยากท างานเขยีนบทมากทีสุ่ดแลว้  จรงิ ๆ แลว้ผมมบีทหนงัยาว  แต่ยงัไม่ไดท้ าเป็นหนงัซะท ี 
คดิไวว้่าจะลงทุนท ากนัเอง  พวกรุ่นพี ่ บอกว่าถ้าไม่ไดอ้ยู่สงักดั  ควรจะท างานเป็นฟรแีลนซ์  ถ้ามี
งานหลกัชิ้นหน่ึง  แลว้บทเป็นฟรแีลนซก์อ็ยู่ได ้ เพราะมนัเปลีย่นกนัเรว็มาก  ผมเริม่ชนิกบัระบบตรงนี้
แลว้  เคยมคีนชวน  แต่กต็อ้งรอ  การเขยีนหนงัสอือย่างเดยีว  อยู่ไม่ไดแ้น่นอน  แต่ตอนน้ีผมเพิง่
จบ  ขอดไูปอกี 1-2 ปี สว่นเรื่องหนงัสัน้  มนัเหมอืนเป็นงานอดเิรก  ลงไปเล่นในสนามเดก็เล่น  
เล่นเสรจ็  กลบับา้น  เขา้สูช่วีติวถิเีดมิ  เรากค็่อนขา้งเขา้ใจเขาทีต่อ้งการค าวจิารณ์   
 
มีหลกัการในการเขียนอย่างไร 
ผมจะไม่ใช่นกัวจิารณ์เฮี้ยบ ๆ  ไม่ชอบการใหด้าว ไม่มเีหตุผล  หลกัของผมคอื ผมชอบพยายาม
คน้หาว่าหนงัเรื่องนัน้พยายามบอกอะไร  ผมเชื่อว่าหนงัทุกเรื่อง  มนัน่าจะมคีุณค่าอะไรสกัอย่าง  ได้
สะทอ้นอะไร  ไดพ้ดูถงึอะไรบางอย่าง  พยายามขดุหาอะไรมากกว่า  แต่จะไม่มองในเชงิเทคนิค  
แมก้ระทัง่หนงัทีเ่ขาด่ากนัรุนแรง  แต่มนักม็หีวัใจของมนัอยู่  ผมเป็นพวกโตมากบัหนงัเกรดบรีอง ๆ  
ในตลาดวจิารณ์สว่นใหญ่จะพดูถงึหนงัรางวลั  ผมจะพดูถงึหนงัเกรดบมีากกว่า  แต่เวลาไปด ู  มนั
สมควรจะไดร้บัการกล่าวถงึมากกว่านี้   
 ผมพยายามเอาธมี  เอาเนื้อเรื่องเป็นหลกั  หาธมีมนัหน่อย  มนัอาจจะดเูชย  อย่าง 
Spider Man ผมจะมองอกีมุมคอืพลงัอนัยิง่ใหญ่  พยายามพดูถงึคนด ี ผมกจ็ะบอกว่าการเป็นคน
ดมีนัเหนื่อย  รูปแบบการเขยีนไม่ใชภ้าษายาก ๆ  ไม่ใชภ้าษาวชิาการ  แต่ใชภ้าษาชาวบา้น  แลว้ก็
พยายามยกตวัอย่าง  ในเฟซบุ๊กไม่ค่อยไดย้กตวัอย่าง  แต่ในสตารพ์คิสน์ัน้จะม ี  พยายามโน้มน้าว  
ใหเ้ขาเชื่อเรา  ท าใหม้นัง่าย ๆ  ผมไม่ไดเ้ป็นนกัวจิารณ์ประเภทอ่านยาก  อกีอนักค็อืทฤษฎอีอเธอร ์
(auteur)  สว่นใหญ่ผมจะเลอืกภาคต่อของผูก้ ากบั  แต่ผมพยายามขดุเนื้อหาของผูก้ ากบัคน
เดยีวกนั  มดีเีอน็เอคลา้ยกนั  ไม่ทางใดทางหนึ่ง  ผมกเ็ลยไดเ้ขยีนหนงัภาคต่อเยอะ  ผมเชีย่วชาญ
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ทางนี้  แต่ถา้มกีารเปลีย่นผูก้ ากบั  มนัท าใหส้เกลหนงัชุดนัน้น่าสนใจมากขึน้  ท าใหผ้มตื่นเตน้เวลาดู
หนงัภาคต่อ 
 
มีปัญหาในการท างานเขียนบ้างไหม 
น่าจะเป็นเรื่องขอ้มลู  บา้นเราถา้เขยีนหนงัต่างประเทศ  จะหาขอ้มลูงา่ย  เพราะเขาจดัระเบยีบด ี 
แต่ของหนงัไทยไม่เป็นระเบยีบ  ผมคดิว่าในการเขยีน  เราควรจะรูแ้บค็กราวนดเ์ตม็ที ่ อกีปัญหาหนึ่ง
กค็อื วฒันธรรมการดหูนงับา้นเราไม่แขง็แรง พอมองเป็นความบนัเทงิ  เหมอืนทีค่นเวบ็บอรด์ชอบพดูถงึ
กนั  ดเูอาสนุกกพ็อแลว้ ตคีวามไปท าไมกนั  มนัตอ้งใหอ้ะไรกบัชวีติหรอื  บา้นเรามคีนแบบนี้เยอะ  
พอฐานไม่แน่น  ท าใหร้ะบบลกัลัน่  ปัญหามนัตอ้งอยู่ทีน่ี่  มนัไม่เหมอืนฝรัง่เศส  บา้นเราปากทอ้ง
ส าคญั 
  
เท่าท่ีผ่านมามีฟีดแบค็จากคนดไูหม 
ในบลอ็ก  กม็คีนมาคอมเมนท์ของเรา  บางทกีต็ามอ่านเรานะ  พอเขยบิมาเขยีนสือ่สิง่พมิพ ์ เชค็ฟีด
แบค็ไดต้อนตอบแบบสอบถาม  กม็แีฟนชื่นชอบบา้ง บางทกีม็คีนมาแอดเฟซบุ๊ก  โดยเฉพาะพวกผู้
ก ากบัหนงัสัน้  เขากจ็ะขอบคุณทีเ่ขยีนงานของเขา 
 
การเขียนแต่ละส่ือมีความแตกต่างกนัไหม 
บลอ็กเป็นพืน้ทีใ่หญ่  มกีารจดัระบบไดย้าก มขีอ้เสยีกค็อื ตอ้งคอยดวู่าโลเคชัน่มนัอยู่ไหน  อย่าง
บลอ็กแก๊งค ์ มนัจะลงิคก์บัหอ้งภาพยนตรข์องเฉลมิไทย กถ็อืว่าเป็นประโยชน์  เวลาอพัเดทของเราทไีร  
กจ็ะไปขึน้ทีห่อ้งภาพยนตรด์ว้ย  บางทอีพัเดทไป15นาทตี่อมา  กม็คีนอ่านไปรอ้ยกว่าแลว้  มนัขึน้อยู่
กบัว่าโลเคชัน่นัน้คนสนใจแค่ไหน  แต่ถา้ไปบอรด์เลก็กว่านี้  กค็งเงยีบ 
 สือ่พมิพน์ี้จะชา้หน่อย  แต่มนัหนกัแน่นกว่าทุกสือ่ดว้ยความเป็นหนงัสอื  ขอ้มูลมนัเสรจ็ตรงนัน้ 
บลอ็กนี่เราเขา้ไปแกไ้ด ้ แต่หนงัสอืเป็นพืน้ทีปิ่ด  เขยีนปิดอย่างไร  กร็บัไปแบบนัน้  มนัเคลื่อนไหว
ชา้  แต่มนัแน่นกว่า  ถา้ผมเขยีนลงบลอ็ก  จะกรองในระดบัหนึ่ง  สว่นของสตารพ์คิสน์ี่  ตอ้งแน่น
เลย  พอด ีบก หนงัสอืไม่ค่อยแกด้ว้ย  เวลาอ่านงานตวัเองไม่ค่อยเปลีย่น  แต่ผมจะตดิแค่ภาษาใหม่ 
ๆ  เราพยายามท าใหแ้ตกต่างจากคนอื่น  ทีเ่ขยีนเคร่งเครยีด  แต่เราจะท าใหว้ยัรุ่น   
 เฟซบุ๊ก  เรว็และแรง  แต่ผ่านไปยงัรวดเรว็  ประโยชน์ของมนักค็อืมนัรวมชุมชนมาไวด้ว้ยกนั  
เดีย๋วนี้กลายเป็นว่าอยากหาขอ้มลูอะไร  ใหไ้ปขอแอดจากผูก้ ากบัหรอืนกัวจิารณ์  มนัท าใหค้นอ่านมานัง่
ร่วมโต๊ะกบัเราได ้ มนัเป็นชุมชนหน่ึง  ฟีดแบค็กเ็รว็  บลอ็กเกอรก์ม็ ี แต่ไม่เรว็เท่า  มนัคอืชยัชนะ
อนัใหม่  เป็นเครื่องมอืทีห่ลายคนบอกว่าจะมาแทนหนงัสอื  แต่ผมว่ามนัต่างกนั  หนงัสอืมนัขลงักว่า  
เราไปอ่านหนงัสอื  มนัคนละที ่  
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แล้วเวลาเขียนล่ะแตกต่างกนัไหม 

เมื่อผมดเูสรจ็  ผมจะเขา้เฟซบุ๊กก่อน  จะเขยีนความรูส้กึแรก  ต่อมากจ็ะเป็น critic นิดหน่ึง  
คอื จรงิ ๆ แลว้ขอ้เขยีนของนกัวจิารณ์มนักเ็ป็นการวจิารณ์ทัง้นัน้ล่ะครบั  แต่ในเฟซบุ๊ก  จะเป็น
ความรูส้กึบวกวจิารณ์หน่อยหนึ่ง 
 จากนัน้กเ็อาจากเฟซบุ๊กไปลงบลอ็ก  ซึง่ผมมองประโยชน์ในแงก่ารเกบ็  ผมมองเป็นบนัทกึ
ไดอารี ่ ไม่กเ็อาไปเผยแพร่ในเวบ็บอรด์สตารพ์คิส ์ ผมไม่ค่อยเอาไปลงในหอ้งเฉลมิไทย  เพราะหอ้งนี้
มวีฒันธรรมแปลกๆ เช่น ถา้เขยีนATM ในเชงิต าหนิ  กจ็ะถูกด่า  เพราะฉะนัน้อย่าแกว่งเทา้หาเสีย้น  
ถา้เขาเอาอารมณ์อย่างเดยีว  เดก็ในยุคถดัไปโตมากบัหนงัจทีเีอช 
 ถา้ในสตารพ์คิส ์ กต็อ้งจรงิจงั แต่ยดึหลกัว่าย่อยง่าย 
 

แล้วมองว่า critic, review แตกต่างกนัอย่างไร 
ส าหรบัผมมองว่าไม่แตกต่างกนั  บางคนกข็อรวีวิประมาณหนึ่ง  ไม่เอาสิง่ทีซ่่อนเอาไวใ้นหนงั  แต่คน
อกีกลุ่มไม่เอา  ตอ้งลกึกว่านี้  ตอ้งครุ่นคดิมากกว่านี้  ในเฟซบุ๊กจะเขยีนแบบรวีวิ  ครึง่หลงัต่อมา
ค่อย critic พยายามเขยีนอะไรทีห่าจากทีอ่ื่นไม่ได ้  
 
ชอบพื้นท่ีไหนมากกว่ากนั 
ชอบต่างกนั  ชอบทีสุ่ดกต็อ้งเป็นสือ่สิง่พมิพ ์ เพราะมนัทรงคุณค่ามากกว่า เสรจ็แลว้กภ็ูมใิจทุกท ี  เฟ
ซบุ๊กแค่สัน้ ๆ  ผมดหูนังสองทุ่มออกมา  หา้ทุ่มโพสตส์เตตสัแลว้ แต่สือ่สิง่พมิพจ์ะใชเ้วลาเป็นอาทติย์ 
ก่อนหน้านัน้กต็อ้งท าการบา้น  เขยีนเสรจ็  กก็ลบัมาดใูหม่   
 ผมไม่พยายามบอกว่าเป็นนักวจิารณ์  ผมบอกว่าเป็นแค่นกัดูหนงัทีท่ าการบา้นหนกักว่าคนอื่น  
ไม่ไดเ้ก่งไปกว่าใคร  ถา้คุณท าการบา้นแบบผม กร็ูเ้ท่ากนั 
 ตอนน้ีผมยงัสนุกกบัการเขยีน  แต่ผมกไ็ม่รูว้่าวนัขา้งหน้าจะเลอืกวจิารณ์อย่างเดยีว  ตอนน้ีผม
มองมนัเหมอืนสนามเดก็เล่น 
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ภาคผนวก 2 

บทวิจารณ์ภาพยนตรเ์รื่อง ลุงบุญมีระลึก
ชาติ  

ในภาษาต่างประเทศ 
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ฝรัง่เศสต้นฉบบั 
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ฝรัง่เศสฉบบัแปล 

 

วจิารณ์โดย Yann Tobin  
แมว้่าจะมสีิง่วเิศษสุดๆ ในหนงัแต่ละเรื่อง แต่ผมกย็งัไม่ปักใจชอบหนงัเรื่องใดของอภชิาตพงศ ์ วี
ระเศรษฐกุล แต่ครัง้นี้เป็นครัง้ทีผ่มหลงเสน่หข์องหนงัเขา้ให้ บทกวแีปลกประหลาดองิธรรมชาต ิ การ
ผสมผสานเรื่องพืน้ๆ ธรรมดาทีเ่กอืบจะไรส้าระกบัเหตุการณ์เหนือจรงิแบบใสซื่อ บรรยากาศแบบแฟน
ตาซขีองสงัคมปนกบัวถิพีุทธ องคป์ระกอบเหล่านี้ถูกน ามาใชห้นังเรื่องก่อนๆ แต่ในเรื่องนี้มคีวามชดัแจง้
มากกว่าจากการถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าและตวัละครทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยความฝันแต่กแ็ฝงดว้ยความเป็นจรงิ
ทีค่่อยๆ ด าเนินไปอย่างน่าทึง่และมุ่งมัน่ 
 ลุงบุญมเีป็นหนงัแสดงออกถงึความงดงามและเรยีกรอ้งความมหศัจรรยข์องต านานการด าเนินเรื่อง
แบบแปลกแปร่ง และสไตลเ์รื่องทีเ่ขา้ถงึไดง้่าย ท าใหผู้ช้มหลงทางเขา้ไปในความลีล้บั เรื่องย่อคอืเราได้
รูจ้กักบัตวัละครเอกมชีวีติทัง้  4 คอืบุญมเีป็นเกษตรกรท าสวนและเลีย้งผึง้ เขาเพิง่จะรบัจายแรงงาน
เถื่อนชาวลาวเขา้มาเป็นหวัหน้างาน เจนน้องเมยีของเขาเดนิทางมาจากในเมอืงเพื่อมาเยีย่มบุญมพีรอ้ม
กบัโตง้หลานของเจน เจนรูด้วี่าบุญมกี าลงัป่วยหนกัเป็นโรคไตและรูส้กึกงัวลกบัทีส่ ิง่ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ใน
ไม่ชา้นี้ ทุกๆ วนัจายจะดูแลนายจา้งดว้ยการลา้งไตทางหน้าทอ้ง 
 ค ่านี้ ขณะเวลาอาหารเยน็ ตวัละครทัง้สีต่อ้งตอ้นรบัการเยอืนพศิวงของผูร้่วมโต๊ะอาหารทัง้สอง: 
ผฮีวย เมยีของบุญม ี(พีส่าวคนโตของเจน) ผูซ้ึง่ตายไปแลว้กว่า 19 ปี  และบุญสง่ลูกชายทีห่าย
สาบสญูซึง่ตอนนี้กลบักลายมาเป็นลงิผตีาแดง วญิญาณทัง้สองกลบัมาเขา้มาอยู่ในครอบครวั และท าให้
บุญมคีดิไดว้่าพวกเขามารบับุญม ีแต่จะรบัไปอยู่ทีใ่ดเล่า? 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีม่ชีวิติและวญิญาณเป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมของเอเซยีโดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะในประเทศไทย โดยมาจากความเกีย่วขอ้งของเรื่องในการเวยีนว่ายตายเกดิ และการระลกึ
ชาตไิด ้ดงัเช่นเรื่องนี้ บุญมมีคีวามสามารถเหน็ชวีติก่อนๆ ของเขา ลกัษณะเด่นทีส่รา้งเสน่หใ์หก้บัหนงั
คอืกบัความสามารถของตวัละครทีก่า้วขา้มจากความตื่นตกใจหรอืความกลวัทีม่อียู่ (โดยเฉพาะตวัละคร
ทีไ่ม่ใช่คนไทย จายซึง่เกดิความกลวัอย่างมากเมื่อผทีัง้สองปรากฎตวัขึน้) ไปสูก่ารยอมรบัการมาของ
พวกเขา พดูคุยกนัถงึเรื่องธรรมดาๆ ไม่หนงัเรื่องใดเลยทีม่ผีจีะเขา้มามบีทบาทชดัเจนเช่นเมยี 
 ฮวยของเรื่องนี้ต่อจากเรื่องทีน่่าจะเทยีบไดค้อื คอืกปัตนัเกรก ในหนงัเรื่อง The Ghost 

and Mrs. Muir (1974) ฮวยยงัสอนการฟอกไตใหก้บัสามทีีย่งัมชีวีติของเธออกีดว้ย 
 ตวัละครเอกทัง้สามเป็นคนรุ่นเยาวท์ีต่่อสูก้บัความแปลกแยก แรงงานเถื่อนทีถู่กถ่ายทอดมาใน
เรื่องของสงัคมปัจจุบนั ความขดัแยง้เชงิเศรษฐกจิและสงัคม 
 การหายไปของบุญสง่เป็นสญัลกัษณ์ของการเพรยีกหาการด ารงอยู่ทางจติวญิญาณของวยัรุ่น เขา
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ตกตะลงึไปกบัเงาร่างคลา้ยลงิขยายจากรูปซึง่เขาถ่ายไวใ้จกลางผนืป่า สาวกของฮโีร่จากหนงัเรื่อง 
Blow up พดูถงึฟิลม์ภาพที่ยงัไม่ไดล้า้งอดั เขาปิดตวัตนไปการหายสาบสูญของตวัเอง และชวีติคู่
ของเขากบัลงิตวัเมยีทีท่ าใหโ้ลกนี้เปลีย่นแปลง บุญสง่เป็นลูกผสมระหว่างหมาป่าทีเ่หน็ไดท้ัว่ๆไป กบัตวั
ละครเอกในเรื่องพภิพวานร (The Alpes) สตัวใ์นเรื่อง  Max, my love ของ 
Oshima และ เจา้ชายอสรู (The Beast)ของ Cocteau สว่นโตง้ หลานชายหนุ่ม เขา
เป็นตวัแทนของเจเนเรชัน่ทีเ่ล่าขานความต่างของขัว้ทางความคดิระหว่างสิง่สองสิง่ คอื ฝันถงึความ
รื่นรมยท์างเพศของต านานเจา้หญงิเชื่อมโยงไปยงัปลาดุก ขณะทีเ่ขาจ าตอ้งยอมกบัสภาพทีถู่กลดิรอน
ขณะเป็นพระภกิษุฝึกหดัตดัขาดจากโลกอนิเตอรเ์น็ต เหยื่อของความโงเ่ขลาทีถู่กโปรแกรมไว ้ เขา
ถูกตอ้งมนตด์ว้ยสามสิง่คอื รายการโทรทศัน์ไรส้าระทีเ่รยีกหาผูช้มใหม้าดู หรอืการด าเนินพธิทีางศาสนา
ในงานศพทีเ่ตม็ไปดว้ยไฟระยบิระยบั และรา้นคาราโอเกะกบัแสงสแีพรวพราว หากจะว่าไป กไ็ม่ต่าง
จากงานศพเสยีเท่าไรนกั 
 การตอ้งมนตส์ะกด และความเป็นปรศินาเป็นสิง่ทีห่นังน าเสนอดว้ยความสนุก ซึง่เป็นแนวคดิที่
ส ัง่สมมายาวนานจากประสบการณ์ในการท าหนงั นกัวจิารณ์หนงักล่าวว่าอภชิาตพิงศท์ าหนงัภายใต้
รปูแบบศลิปะการจดัวางในพพิธิภณัฑ ์ (และยงัมคี าถามต่อมาว่าหนงัสมควรทีจ่ะไดร้บัรางวลั Palme 

d’Or หรอืไม่ อา้งถงึเลขเล่มที ่593-594 หน้า74 ถงึ 90) การใชร้ปูแบบน้ีภายในความ
ยาวหนงัสองชัว่โมง วรีะเศรษฐกุลใชม้นัในการเอือ้ประโยชน์ส าหรบัการสรา้งหนังยาว กบัตวัละครที่
ค่อยๆปรบัเปลีย่น ความจดจ่อหาค าตอบ (เมื่อไรบุญมจีะไปสูโ่ลกแห่งความตาย) ค าถามเกีย่วกบัการ
ด ารงอยู่ของสภาวะ (หรอืมนัคอืการระลกึถงึภาพผ่านเรื่องเล่า) ตวัละครทีค่ดเคีย้วนี้ถูกเรยีกจากนกั
วจิารณ์หนงัว่าเป็นผูส้รา้งความงดงาม 
 หวัใจหลกัของหนงัเรื่องนี้คอืการเดนิเล่นในป่าของตวัละครทีม่ชีวีติทัง้สามกบัผเีมยีเพือ่เดนิทางไป
ยงัถ ้าอศัจรรยท์ีเ่ตม็ไปดว้ยต านาน มนัเป็นการถดถอย การกลบัไปยงัมดลูกของมารดาก่อนการก าเนิด 
ตามทีเ่สยีงเล่าของบุญมทีีโ่พล่งขึน้มา ดวงอาทติยส์าดแสงเงนิเขา้มาในทีอ่นัมดืมดินี้ การเปิดฉาก
ลกัษณะยอ้นแสงท าใหเ้ราคดิถงึหนงัเรื่อง The Searchers ของ จอหน์ ฟอรด์ 
 ธมีทีใ่ชย้อ้นกลบัไปยงัวยัเดก็นัน้กม็คีวามส าคญั เรื่องเกีย่วกบัผสีาง ซึง่เดก็ทุกคนกลวัแต่กร็ูส้กึ
สนุกทีจ่ะไดต้ดิตาม ท าใหผู้ช้มรูส้กึพอใจทีค่น้พบว่ามเีรื่องประเภทนี้อยู่ในหนงั  บุญม ี จากเสยีง
บรรยายอกีครัง้หนึ่ง ไดน้ าตวัเองเขา้ใกลก้บัความตายและความกลวัเสมอืนวนัทีเ่ราตอ้งไปออกไปรายงาน
หน้าชัน้สมยัเป็นนกัเรยีน  บุญมใีนเรื่องเล่านี้ถ่ายทอดใหเ้ราฟังถงึชวีติทีเ่ขาฝันไว้ มบีางช่วงเป็นการ
นิมติ ซึง่เป็นการร าลกึถงึ The Jetty ของ ครสิ มารค์เกอร ์ดว้ยวธิกีารร าลกึดว้ยภาพ ความ
ตายของบุญม ีตายดว้ยการเกดิในภพหน้าคลา้ยคลงึกบัค าจ ากดัความของภาพยนตร์ ภาพของท่านเองที่
ถูกน ามาฉายและท่านกห็ายออกไป  
 หนงัมคี าถามในเรื่องของทหารและสงครามทีก่ าลงัจะเกดิขึน้บนจอโทรทศัน์ปรากฎในตอนทา้ยของ
หนงั แต่ทว่าการอา้งองิไปยงัการเมอืงปัจจุบนันัน้ถูกเปิดเผยจากค าวจิารณ์แบบปะตดิปะต่อของบุญมี 
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เช่นทีเ่ขาตัง้ค าถามกบัตนเองว่าทีเ่ขาตอ้งมาป่วยเช่นนี้เป็นเพราะเขาถูกลงโทษจากทีเ่ขาไดส้งัหารพวก
คอมมวินิสตม์ากไป (ท าใหน้ึกถงึการสงัหารคอมมวินิสตใ์นช่วงปี ค.ศ. 1960 ในดนิแดนนี้ซึ่งเป็น
บา้นเกดิของผูก้ ากบัเอง) เจนพยายามปลอบบุญมดีว้ยความไม่แน่ใจเท่าใดนกั 
 ความทุกขร์ะทมทีไ่ม่สามารถยอ้นอดตีกลบัไปไดอ้กี ภาพยนตล์ุงบุญมแีสดงออกซึง่ความเลวรา้ย
ของปัจจุบนัทีซ่่อนอยู่ดว้ยความกลวัและร่องรอยทีไ่ม่อาจลบเลอืน โรครา้ยทีไ่ม่อาจรกัษาใหห้าย สงคราม 
ความจน แรงงานต่างดา้ว ตวัละครเหล่าน้ีจะยอมศโิรราบหรอืจะฮดึสู ้ บางครัง้พวกเขากอ็ิม่เอมไปกบั
เรื่องเหนือความคาดหมาย รสชาตขิองน ้าผึง้ การกนิอาหารร่วมกนั ประโยคจากภาษาต่างถิน่ ความ
ระลกึชาตไิดแ้ลว้ได ้เหล่านี้เป็นสิง่ทีพ่วกเขารูส้กึปีตยิิง่ 
 เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได ้หากเราตอ้งการแบ่งปันความรูส้กึดีๆ เหล่านี้ 
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เยอรมนี 

 
Traumhaft: Cannes-Gewinner „Uncle Boonmee“  
29.09.2010 · Der neue Film von Apichatpong Weerasethakul versetzt den Zuschauer in eine ganz 

spezielle Art der Verzückung. Im Kino gleitet er in einen wunderschönen Traum.  

Von Michael Althen  

Wer vom Kino nur erwartet, was er immer vom Kino erwartet, wird in diesem Film nicht 

glücklich werden. Allen anderen jedoch steht die Erfahrung bevor, was Kino auch sein kann, 

wenn man es nur lässt. Am Ende fühlt man sich jedenfalls so, als sei man in einen Traum 

versunken gewesen, aus dem man nur langsam wieder auftaucht. 

Der Name des thailändischen Regisseurs dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, seit 

Apichatpong Weerasethakul mit „Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben“ in 

Cannes die Goldene Palme gewonnen hat und Jurypräsident Tim Burton auch herausstrich, er 

habe sich beim Anschauen wie in einem wunderschönen Traum gefühlt - und das will bei einem 

Mann wie ihm etwas heißen. 

 

Weitere Artikel 

Diese spezielle Art der Verzückung mag sich dadurch erklären, dass bei Weerasethakul das 

Erzählen nicht den gängigen Mustern folgt, sondern eher einem Gleiten durch verschiedene 

Zustände gleicht. Die Dinge wechseln sich ab bei ihm, ohne dass man immer ganz genau 

rekapitulieren könnte, wie man vom einen zum anderen, von hier nach dort gekommen ist. Die 

Verbindungslinien verlaufen bei ihm immer eher unterbewusst und lassen offen, wie viel eins mit 

dem anderen zu tun hat. 

 

Dem Geist ist es zu hell 

Der Titel taugt jedenfalls nicht unbedingt dazu, die Beziehungen zu erhellen. Denn Onkel 

Boonmee erinnert sich gar nicht unbedingt an frühere Leben - oder zumindest nicht nur. Es kann 

schon sein, dass er der Büffel war, der sich anfangs von seinem Pflock losreißt und im Dschungel 

verschwindet, oder die Prinzessin, die sich vor einem Wasserfall mit einem Wels paart - aber das 

Erinnern stellt schon eine Hierarchie her, die der Film nicht kennt. Denn das Erinnerte ist hier 

nicht flüchtiger als die Gegenwart, in der Boonmee von Geistern heimgesucht wird, während er 

langsam an Nierenversagen stirbt. 

 

Der Alte sitzt mit seiner Schwägerin und seinem jungen Pfleger auf der Veranda, als sich 

plötzlich seine jung verstorbene Frau dazugesellt, deren Gestalt sich durchsichtig übers Bild legt, 

ohne dass es bei den Anwesenden allzu große Verwunderung auslösen würde. Und auch als sich 

zwei rot leuchtende Augen aus dem Dunkel nähern und die Affengestalt sich als lange 

verschollener Sohn entpuppt, gerät keiner aus der Fassung. Man dreht nur das Licht herunter, 

weil es dem Geist zu hell ist, und blättert dann gemeinsam im Fotoalbum. Spätestens da hat man 

selbst aufgehört, sich zu wundern - und kommt doch aus dem Staunen nicht heraus, mit welcher 

Selbstverständlichkeit man eintaucht in Weerasethakuls Welt und mit welcher Leichtigkeit er das 

Nebeneinander in ein Ineinander verwandelt. 

 

Sanftes Sterben 

Es gibt keine Grenzen in diesem Film, die Visionen und Fiktionen vom Rest scheiden würden, 

sondern nur diese große Durchlässigkeit, die dafür sorgt, dass alles gleichzeitig ganz und gar 
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gegenwärtig erscheint. Man sieht, wie der Pfleger die Blutwäsche besorgt, wie die Schwägerin 

im Bus zu Boonmee fährt oder wie er sie später den Honig seiner Bienen kosten lässt - und nie 

hat es Weerasethakul dabei eilig, sondern dringt so langsam ein in den Alltag dieser Leute, dass 

man kaum mitkriegt, wie gefangen man ist. 

 

So zögern wir auch keine Sekunde, dem Sohn zu glauben, wenn er erzählt, wie er einst auf einem 

Foto, das er im Dschungel gemacht hat, einen Affengeist gesehen habe und dieser Erscheinung 

dann in den Wald gefolgt sei, wo er nach der Paarung sich selbst in einen Affen verwandelt habe. 

Und darum glauben wir nur zu gerne, wenn der Geist der Frau dem sterbenden Boonmee auf die 

Frage, wo er sie im Jenseits denn finden könne, antwortet, die Geister verkehrten dort nicht 

miteinander, sondern hingen an den Lebenden. Und dann umarmen sich die beiden, wie es eben 

nur im Diesseits geht, obwohl die Frau doch längst im Jenseits weilt. 

 

Es ist nicht so, dass bei Weerasethakul Abschiede ohne Schmerz zu haben wären, und Boonmee 

überlegt auch durchaus, ob sein Tod nicht auch eine Strafe dafür ist, dass er einst Kommunisten 

getötet habe. Aber sein Sterben ist von einer Sanftheit und Selbstverständlichkeit, die vielleicht 

nicht versöhnlich, aber doch tröstlich ist. Und auch wenn bei seinem Tod das Leben buchstäblich 

aus ihm herauszufließen und er in den Sternenhimmel einzugehen scheint, behandelt 

Weerasethakul diesen Vorgang ganz unsentimental. Er zeigt die Hinterbliebenen dabei, wie sie in 

einem Hotelzimmer die Geldgaben der Trauergäste zählen, wie sie in den Fernseher starren, wie 

sie in eine Karaoke-Bar gehen. Das Leben geht weiter. 

 

Aber es dauert nach diesem Film verdammt lang, bis wir selbst dort wieder ankommen. 

 

Michael Althen. Traumhaft: Cannes-Gewinner „Uncle Boonmee“. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :   
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/video-filmkritiken/video-filmkritik-traumhaft-cannes-

gewinner-uncle-boonmee-1105227.html   (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 14 มีนาคม 2555)  
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เยอรมนีฉบบัแปล 

  

ฉบบัแปล ยอดเยี่ยม: ผู้ชนะรางวลัภาพยนตรเ์มืองคานส์ “ลุงบุญม”ี   

29 กนัยายน 2553 ภาพยนตรเ์รื่องใหม่ของอภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกุล ผลกัผูช้มเขา้สูค่วามสุขเกษม
เปรมปรดีอ์ย่างพเิศษสุด ในวงการภาพยนตรเ์ขาลอยเลื่อนเขา้สูค่วามฝันอนังดงาม 
โดย มคิาเอล อลัเทน 
 
ใครทีค่าดหมายว่าจะไดพ้บกบัสิง่ทีเ่คยคาดหมายจากภาพยนตรเ์สมอมา จะไม่ชอบใจกบัภาพยนตรเ์รื่องนี้  
ทว่าเหนือสิง่อื่นใดทัง้หลายทัง้ปวง  เราจะไดป้ระสบการณ์ว่า ภาพยนตรส์ามารถจะเป็นอะไรไดบ้า้ง หาก
เรายอมใหม้นัเป็น  ในทา้ยทีสุ่ด เรารูส้กึราวกบัว่า ไดจ้มลงสูค่วามฝัน ซึง่เราค่อยๆ โผล่พน้ขึน้มาจาก
ฝันนัน้อกีครัง้อย่างชา้ๆ 
 ชื่อของผูก้ ากบัภาพยนตรไ์ทยผูน้ี้ อาจจะมกีารกล่าวขวญัถงึกนับา้งแลว้ในระยะนี้ ตัง้แต่อภชิาติ
พงศ ์ วรีะเศรษฐกุล ชนะรางวลัปาลม์ทองค าทีเ่มอืงคานสด์ว้ยเรื่อง “ลุงบุญมรีะลกึชาต”ิ และ ทมิ 
เบอรต์นั ประธานคณะกรรมการตดัสนิ ไดเ้น้นย ้าว่า ขณะดเูรื่องนี้ เขารูส้กึเหมอืนอยู่ในความฝันอนัแสน
งดงาม  - และส าหรบัคนเช่นเขา  นี่ย่อมมคีวามหมายอะไรบางอย่างแน่นอน 
 ความสุขสมอนัพเิศษล ้าลกึนี้ อาจอธบิายไดว้่า ส าหรบัวรีะเศรษฐกุลแลว้ การเล่าเรื่องจะไม่ด าเนิน
ตามแบบแผนปรกตธิรรมดา แต่จะเป็นเสมอืนการเคลื่อนเลื่อนผ่านสภาวะต่างๆ  ส าหรบัเขาแลว้ ทุกสิง่
แปรเปลีย่นสลบักนัไปมา โดยทีเ่ราไม่อาจสรุปไดแ้น่นอนชดัเจนเสมอไปว่าจะเปลีย่นจากจุดหนึ่งไปยงัอกีจุด
หนึ่ง จากทีน่ี่ไปถงึทีน่ัน่อย่างไร  เสน้เชื่อมต่อเหล่านี้จะอยู่ใตส้ านึกเสมอ และไม่ชีช้ดัว่า สิง่หนึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัสิง่อื่นมากน้อยเพยีงใด 
 
สว่างเกินไปส าหรบัวิญญาณ 
 ถงึอย่างไรชื่อเรื่องกไ็ม่จ าเป็นว่าจะช่วยใหค้วามกระจ่างแก่ความสมัพนัธต์่างๆ เหล่านี้ เพราะลุง
บุญมไีม่ไดร้ะลกึถงึเฉพาะชาตกิ่อนๆ เสมอไป – หรอือย่างน้อย กไ็ม่เฉพาะชาตกิ่อนๆ เท่านัน้ –  
อาจเป็นไปไดว้่า เดมิทเีขาเคยเป็นควายทีแ่ตกออกจากฝงู แลว้หายเขา้ไปในป่า หรอืเป็นเจา้หญงิทีค่รอง
คู่อยู่กบัปลาดุกหน้าน ้าตกแห่งหนึ่ง – แต่การระลกึอดตีกส็รา้งล าดบัชัน้ซึง่ภาพยนตรไ์ม่รูจ้กัมาก่อนขึน้มา 
เพราะสิง่ทีถู่กระลกึถงึในทีน่ี้ กไ็ม่ไดแ้ปรเปลีย่นฉบัพลนัยิง่ไปกว่าสิง่ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั ซึง่ลุงบุญมถีูกผี
เขา้ ขณะทีเ่ขาก าลงัตายอย่างชา้ๆ ดว้ยโรคไตวาย 
 ชายชรานัง่อยู่ทีร่ะเบยีงกบัน้องสะใภแ้ละพยาบาลหนุ่ม ทนัใดนัน้ภรรยาของเขาทีเ่พิง่เสยีชวีติกโ็ผล่
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มา ร่างของเธอโปร่งใสในภาพฉากนัน้  โดยทีไ่ม่ไดส้รา้งความประหลาดใจเท่าไรนกักบัคนทีอ่ยู่ตรงนัน้ 
และขณะทีด่วงตาสว่างแดงสองดวงจากในป่าเคลื่อนใกลเ้ขา้มา และร่างวานรนัน้กลายเป็นลูกชายทีห่าย
สาบสญูไปนานแลว้ กไ็ม่มใีครตกตะลงึพรงึเพรดิ กเ็พยีงแต่หรีแ่สงไฟ เพราะมนัสว่างเกนิไปส าหรบั
วญิญาณ  แลว้กพ็ลกิดอูลับัม้รูปดว้ยกนัไป  อย่างชา้ทีสุ่ดตรงจุดนี้แหละ ทีเ่ราเองกเ็ลกิแปลกใจ –แต่ก็
ยงัไม่หายงง– ว่าในโลกของวรีะเศรษฐกุล ใครจะผลุบเขา้ไปโผล่ขึน้มาอย่างปรกตสิามญัแค่ไหน และ
สภาวะทีเ่คยคู่ขนานกนั แปรเปลีย่นเป็นสภาวะรวมอยู่ในกนัและกนัไดอ้ย่างงา่ยดายเพยีงใด 
 
การตายอย่างอ่อนโยน 

 ในภาพยนตรเ์รื่องนี้ไม่มขีอบเขตเสน้แบ่ง ทีจ่ะสามารถแยกญาณทศัน์กบัเรื่องแต่ง (visions 
and fictions) ออกจากสว่นอื่นทีเ่หลอื มแีต่ความเปลีย่นผ่านแทรกซ้อนไดง้า่ยดาย ทีช่่วยให้
ทุกสิง่ทุกอย่างปรากฏเป็นปัจจุบนัในเวลาเดยีวกนัหมด  เราจะเหน็ขณะทีผู่พ้ยาบาลจดัการฟอกไต 
น้องสะใภข้ึน้รถโดยสารมาหาลุงบุญม ี หรอืขณะทีเ่ขาใหเ้ธอชมิน ้าผึง้ของเขา – และวรีะเศรษฐกุลไม่เคย
รบีรอ้น แต่จะค่อยๆ แทรกซมึเขา้ไปในชวีติประจ าวนัของคนเหล่านี้อย่างเชื่องชา้ จนเราแทบไม่รูต้วัว่าเรา
ตดิกบัเขา้ไปไดอ้ย่างไร  
 และเรากไ็ม่ลงัเลแมแ้ต่วนิาทเีดยีว ทีจ่ะเชื่อเจา้ลูกชาย เมื่อเขาเล่าว่าครัง้หนึ่งในรปูถ่ายใบหนึ่งที่
เขาถ่ายในป่า เขาเหน็ปีศาจวานร และเดนิตามร่างทีป่รากฏนัน้เขา้ไปในป่า ทีซ่ึ่งเขาเองกไ็ดก้ลายร่างเป็น
วานรหลงัจากการสมสู ่  และเรากย็นิดจีะเชื่อ เมื่อวญิญาณของภรรยาตอบลุงบุญมซีึง่ก าลงัจะตายว่า จะ
ไปหาเธอไดท้ีไ่หนในโลกหน้า เธอบอกว่าทีน่ัน่วญิญาณจะไม่ตดิต่อกนัเองหรอก แต่จะตดิสอยหอ้ยตามคน
ทีย่งัมชีวีติอยู่  แลว้ทัง้สองกก็อดกนั อย่างทีท่ ากนัในโลกนี้  แมว้่าภรรยานัน้อยู่ในโลกหน้ามานานแลว้ 
 มนัไม่ใช่ว่า ส าหรบัวรีะเศรษฐกุล การจากลาไม่ควรจะมคีวามเจบ็ปวด และลุงบุญมกีพ็จิารณา
อย่างหนกัดว้ยว่าความตายของเขาไม่ใช่การลงโทษ ทีเ่ขาเคยฆ่าคอมมวินิสตค์นหนึ่ง แต่การตายของเขา
เป็นความอ่อนโยนและความตอ้งเป็นไปตามธรรมชาต ิทีบ่างทอีาจจะประนีประนอมไม่ได้ แต่กพ็อปลอบใจ
ได ้  และแมย้ามตายชวีติจะไหลออกจากตวัเขาอย่างแทจ้รงิ และดเูหมอืนเขาจะเขา้ไปอยู่กบัหมู่ดาวบน
ทอ้งฟ้า วรีะเศรษฐกุลกแ็สดงกระบวนการน้ีโดยไม่มอีารมณ์ความรูส้กึใดใด  เขาแสดงใหเ้หน็คนทีย่งัอยู่
ขา้งหลงั ขณะนับเงนิช่วยงานศพภายในหอ้งของโรงแรม ขณะก าลงัจอ้งดโูทรทศัน์ ขณะพากนัไปบารค์า
ราโอเกะ  ชวีติยงัคงด าเนินต่อไป 
 แต่หลงัจากภาพยนตรเ์รื่องนี้ มนัใชเ้วลาอกีโคตรนาน กว่าเราเองจะไปถงึทีน่ัน้. 
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อิตาลี ฉบบัแปล 

 

โดย Massimo Causo / 14.10.2010 
ชายผูห้นึ่งซึ่งใชช้วีติช่วงสุดทา้ยของเขาอยู่ในป่า ถูกพาท่องไปพบกบัชวีติใหม่โดยคนรูจ้กัและโดยวญิญาณ
ของคนทีต่นเคยรกัใคร่ - ภาพยนตรข์องผูก้ ากบัชาวไทยผูน้ี้เป็นผลงานการถ่ายท าอนัสมจรงิ สรา้งจาก
มลูฐานของความจรงิทัง้ปวงทีใ่กล้เคยีงกบัการใชช้วีติของมนุษยเ์รา ระหว่างร่างเป็นและร่างตายทีร่าวกบัยงั
มชีวีติอยู่ ประกอบกบักระแสของสต ิ มโนส านึก อนัจะท าใหผู้ช้มเกดิความรูส้กึอ่อนเปลีย้อย่างบอกไม่ถูก
ขา้งใน ขณะก าลงัคน้หาตวัตนของตวัเองบนหน้าหน้าจอ เป็นภาพยนตรไ์ทยทีไ่ดร้บัรางวลัปาล์มทองค า
จากเทศกาลภาพยนตรค์านส ์
 ความทรงจ าเกีย่วกบัสิง่อื่นทีเ่คยมอียู่ ความสมัพนัธ์ระหว่างความจรงิและจติวญิญาณ ลุงบุญมี
ระลกึชาต ิ  เป็นเรื่องราวของชายผูห้นึ่งซึง่จดจ าชวีติในชาตทิีแ่ลว้ๆ ของตนได ้ คอืตวัละครจรงิทีอ่ภชิาติ
พงษ์ วรีะเศรษฐกุล รูจ้กัจากพระภกิษุรูปหน่ึงในอสีานเมื่อหลายปีก่อน ผูเ้ล่าว่า ขณะทีบุ่ญมนีัง่สมาธแิละ
หลบัตา เขาไดเ้หน็ชวีติของตนในชาตทิีผ่่านๆ มา แล่นวนไปมาราวกบัหนงั นอกจากนัน้ยงัมหีนงัสอือยู่
หนึ่งเล่ม ทีภ่กิษุรปูนี้เขยีนรวบรวมเรื่องราวของบุญมแีละของคนอื่นๆ ในหมู่บา้นละแวกนัน้ ผูเ้คยมี
ประสบการณ์ในลกัษณะเดยีวกนั ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่าภาพยนตรข์องอภชิาตพิงษ์ วรีะเศรษฐกุลนัน้  
สรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทีม่าจากความจรงิ มหีลกัฐาน สมัผสัได ้ ไม่ใช่นิทาน เรื่องอุปมาอุปไม หรอื
การกล่าวอา้ง แต่เป็นการมองไปบนเรื่องจรงิ 
 ในลุงบุญมรีะลกึชาต ิ การกลบัชาตมิาเกดิไม่ใช่สมมุตฐิานแต่เป็นเหตุการณ์จรงิ  และการปรากฏ
ของวญิญาณในระดบัและสถานะต่างๆ กไ็ม่ใช่กลไกในการเล่าเรื่องแต่เป็นการแสดงบทบาทจรงิ อภชิาติ
พงษ์คลุกคลกีบัการกลบัชาตมิาเกดิเหมอืนกบัคลุกคลกีบัภาพยนตร์ นัน่คอืการมองทะลุผ่านกายจรงิ ร่าง
จรงิของสิง่มชีวีติทุกประเภท ส าหรบัผูก้ ากบัหนุ่มผูน้ี้ธรรมชาต ิ (ตน้ไม ้ ใบไม ้ น ้า สตัว)์ ไม่ใช่การ
เปลีย่นร่างแต่คอืร่างจรงิ คอืตวัละครทีส่มบูรณ์ เช่นเดยีวกบัวญิญาณ การหายไปของสิง่ทีม่อียู่จรงิได้
ประกอบกนัขึน้เป็นรปูเป็นร่าง และด าเนินขนาบเคยีงขา้งไปกบัร่างของมนุษยอ์นัประกอบดว้ยกระดกูและ
เนื้อหนงั ลุงบุญมจีะเป็นหนงัสวยงามล ้าลกึเรื่องหนึ่ง ถา้หากหนงัเรื่องนี้ไม่ยดึตดิอยู่กบัความจรงิ โดยทุก
สิง่จะตอ้งถูกตคีวามว่าจรงิและสมัผสัได้ 
 ทีม่าของหนงัมรี่องรอยของเรื่องสว่นบุคคลของผูก้ ากบั กล่าวคอื  บดิาทีป่่วยเป็นโรคตบัของ
อภชิาตพิงษ์ตดัสนิใจปลกีวเิวกเพือ่ใชช้วีติบัน้ปลายอยู่ในป่าเหมอืนลุงบุญม ี (อุปกรณ์และสิง่ของทีใ่ชร้กัษา
ตวัในหนงันัน้เหมอืนกบัทีบ่ดิาของเขาเคยใชต้อนป่วย) สว่นวญิญาณหรอืผทีีน่ัง่อยู่โต๊ะอาหารของคนเป็น 
(โดยเฉพาะผตีวัด ามตีาเป็นลูกไฟสแีดง)นัน้ เป็นสิง่ประดษิฐท์ีผู่ก้ ากบัสรา้งมาจากความทรงจ าเกีย่วกบัผี
ในหนงัสยองขวญัไทยเก่าๆตน้ทุนต ่า ทีเ่คยดคูรัง้ยงัเดก็ในโทรทศัน์ อภชิาตพิงษ์ไม่ตอ้งการหาวธิเีล่าเรื่อง
เป็นขัน้ตอน แต่น าเสนอภาพ (สญัลกัษ์) ใหด้เูท่านัน้ เช่นควายทีเ่ราเหน็ในตอนตน้ของเรื่อง คอืชาติ
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ก าเนิดหนึ่งในชาตกิ่อนของบุญม ีทีต่่อมากล็ม้ป่วยและเกอืบตายอยู่ภายในบ้านหลงัหนึ่งท่ามกลางตน้ไม ้มี
คนเป็นรายลอ้มดอูาการและคนตายอยู่เป็นเพือ่น ทีโ่ต๊ะอาหารมภีรรยาผูต้ายไปแลว้เมื่อหลายปีและลูกชาย
หายผูเ้คยหายสาปสญูไปในป่า ซึง่กลบัมาในร่างกึง่มนุษยก์ึง่ลงิด าแววตาแดงก ่า ทุกร่างเคลื่อนไหวสูก่าร
เปลีย่นแปลงสถานะ ซึง่เป็นการชีใ้หเ้หน็ว่าชวีติหนึ่งก าลงัระเหยหายไปในภพของวญิญาณเร่ร่อน 
ท่ามกลางผนืดนิ น ้า ถ ้าและภาพใตน้ ้า สลบัไปมาระหว่างปัจจุบนักบัหว้งเวลาอื่น ภาพเจา้หญงิโบราณมี
ผา้ปิดดวงตาแวบ้ไปแวบ้มา ความทรงจ าครัง้ยงัหนุ่มในชุดเครื่องแบบและเหตุการณ์อื่นๆ  กระแสของสต ิ
หว้งความคดิไดน้ าพาเราไปเหน็มติขิองภาพยนตรซ์ึง่อยู่ในมติขิองจติวญิญาณของความถ่องแท้ เราสามารถ
มองเหน็เสน้ทางการปลดปล่อยของจติวญิญาณใหเ้ป็นอสิระในพืน้ทีข่องความจรงิคอืสิง่ทีอ่ภชิาตพิงษ์สรา้ง
ขึน้ในหนงัเรื่องนี้ ซึง่เป็นการพฒันาขัน้ต่อมาของPrimitive ผลงานศลิปะซึง่เป็นผลพวงมาการได้
พบปะกบัวยัรุ่นแห่งหมู่บา้นนาบวั หมู่บา้นแห่งหนึ่งในภาคอสีาน สถานทีท่ีเ่คยเกดิเหตุการณ์รุนแรงทาง
การเมอืง โครงการศลิปะนี้ประกอบดว้ยงานหลายรูปแบบ อาทเิช่น ศลิปะจดัวาง หนงัสัน้สองเรื่อง 
(จดหมายถงึลุงบุญมแีละผนีาบวั ซึง่สรา้งใหก้บัเวป็ไซต์ Animate Projects) และหนงัสอื
ศลิปะส าหรบัส านกัพมิพ ์ Edizioni Zero di Milano ทุกสิง่นี้เพือ่จะบ่งชีรู้ปลกัษณ์ที่
แตกต่างของภาพยนตรข์องอภชิาตพิงษ์ทีต่อ้งการปลุกความขมขืน่อนัแสนหวานของจติวญิญาณและ
ความรูส้กึอ่อนเปลีย้อย่างบอกไม่ถูกขา้งในตวัผูช้ม ขณะก าลงัคน้หาตวัตนของตวัเองบนหน้าหน้าจอ 
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ต้นฉบบัญ่ีปุ่ น 1 หน้า 
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ญ่ีปุ่ นฉบบัแปล 

 

"ลุงบุญมรีะลกึชาต"ิ โดย Kaori Nihongi 
05 ธนัวาคม 2553 
 ป่าในผลงานของผูก้ ากบัอภชิาตพิงศน์ัน้คอื การมอียู่ทีใ่กลช้ดิกบัวถิชีวีติของมนุษยใ์นลกัษณะ
ทีเ่ป็นสถานทีซ่ึง่มนุษยม์อีสิระ และไม่รูส้กึถงึเขตแดนทีแ่บ่งระหว่างคนกบัสตัว์ ในเรื่อง "สุด
เสน่หา" เขาไดส้ะทอ้นออกมาใหเ้หน็ในตอนทีค่นสามคนเดนิทางออกจากเมอืงเขา้สูป่่า และพวกเขา
ไดร้บัการปลดเปลือ้งเป็นอสิระ สว่นในเรื่อง "สตัวป์ระหลาด" โลกทีไ่ม่เขา้ใจว่าสิง่ใดคอืเรื่องเล่า 
สิง่ใดคอืเรื่องจรงิ กไ็ดพ้ฒันาไปเป็นฉากของป่า สิง่มชีวีติซึง่ถูกกดขีจ่ากเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยความ
สนุกสนานรื่นเรงิไดเ้ป็นอสิระจากการสมัผสัถงึความหวาดกลวัในความตายและการด ารงอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องไหน ความว่างเปล่าของ "ป่า" ซึง่ใกลช้ดิกบัวถิชีวีติของมนุษยน์ัน้ กส็รา้งขึน้มาจาก
ความสมดุลในเสยีงของธรรมชาตแิละแสงร าไรทีน่่ามหศัจรรย์ 
 ภาพยนตรเ์รื่อง "ลุงบุญมรีะลกึชาต"ิ ซึง่ไดร้บัรางวลัปาลม์ทองค าจากงานเทศกาลหนงั
เมอืงคานสเ์รื่องนี้กเ็ช่นเดยีวกนั แต่นอกจากการมอียู่ของป่าจะแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาททีย่ิง่ใหญ่นี้แลว้ 
ยงัคดิไดอ้กีว่าภาพยนตรเ์รื่องนี้ก าลงัพดูถงึการมหีรอืไม่มอียู่ของมนุษยแ์ละสตัว์ ชวีติและความตาย 
รวมถงึการมตีวัตนอยู่ของจติวญิญาณ และองคป์ระกอบอย่างป่าซึง่สรา้งขึน้ในมติขิองเสน้แบ่งอนั
คลุมเครอืทีอ่ยู่ลอ้มรอบการมตีวัตนอยู่นัน้กไ็ดร้บัหยบิยกขึน้มาใหเ้ด่นชดั ดงันัน้ ธมีทีผ่ลงานชิน้นี้
ก าลงัจะเล่าถงึอาจจะเป็น "ขอ้กงัขาในเสน้แบ่ง" นี้กเ็ป็นได ้
 หนงัเริม่ตน้ดว้ยภาพทีลุ่งบุญมคีลายปมเชอืกทีม่ดัววัไว้ และไล่ตามววัเขา้ไปในป่า แลว้ทัง้คู่
กห็ลงทางอยู่ภายในป่านัน้ ทศันียภาพของป่าในช่วงเวลานัน้ปกคลุมไปดว้ยหมอก เป็นภาพทีง่ดงาม
และน่าอศัจรรย ์ ไดย้นิเสยีงแมลงและนกรอ้งดงักอ้งอย่างชดัเจน แมว้่าเสยีงเหล่านี้จะเป็นเสยีงทีเ่คย
ไดย้นิเป็นประจ า แต่ช่วงเวลาทีเ่ปียกชืน้ซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ยเสยีง แสง และความมดืเช่นนี้ ตวัของ
ลุงไม่เคยตระหนกัถงึในชวีติประจ าวนัมาก่อน จากนัน้กม็ดีวงตาสแีดงจบัจอ้งมาทีลุ่งและววั จากจุดนี้
เองลุงบุญมกีก็า้วเขา้สูค่วามว่างเปล่าอนัคลุมเครอืของเสน้แบ่งระหว่างความเป็นและความตายไป
เรยีบรอ้ยแลว้ และกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นการมอียู่ของสิง่ใดกต็าม กไ็ม่มกีารแบ่งแยกอกีต่อไป 
เพราะหลงัจากนัน้ ไม่ว่าลุงบุญมจีะเผชญิหน้ากบัผเีมยีตวัเองหรอืลงิผ ี เขากไ็ม่ไดต้กใจแต่อย่างใด 
ซ ้ายงัพดูคุยกนัและถูกชกัชวนใหไ้ปยงัสถานทีท่ีจ่ะใชช้่วงเวลาสุดทา้ยของชวีติ ซึ่งลุงบุญมกีจ็บชวีติลง
ทีน่ัน่ 
  ล าดบัเวลาของหนงัเรื่องนี้ไม่ไดเ้รยีงล าดบัไปแบบทลีะตอนๆ มหีลายช่วงเวลาและหลาย
ฉากเกดิขึน้ ซึง่สายตาจะตอ้งจบัจอ้งไปยงัเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ สิง่นี้ถูกสรา้งขึน้โดยการน าภาพ
ความทรงจ าแต่ละสว่นมาปะตดิปะต่อกนั ซึง่ถอืเป็นหลกัของการเล่าเรื่องการระลกึชาตขิองลุงบุญม ี
หรอืพดูอกีอย่างกค็อื ภาพตดัต่อของความทรงจ านี้ประกอบขึน้เป็นค าใบซ้ึ่งจะน าไปสูค่วามคลุมเครอื
ของเสน้แบ่งทีอ่ยู่รอบการมตีวัตนอยู่ 
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 ต่อมา เจนน้องเมยีของลุงบุญมแีละโตง้ผูเ้ป็นหลานชายนัง่รถมาเยีย่มลุงทีบ่า้น มุมกลอ้งใน
ผลงานของผูก้ ากบัอภชิาตพิงศไ์ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ระยะทางจากหน้าต่างรถ และถนนเสน้นี้กค็อืทางที่
เชื่อมโยงระหว่างเมอืงกบัป่า พวกเขาเดนิทางไปตามถนนทีน่ าไปสูท่ีอ่ยู่ทีไ่ม่ชดัเจนซึง่อยู่ในกระเป๋า
เสือ้ และเมื่อมาถงึทีบ่า้นของลุง พวกเขากไ็ดม้โีอกาสนัง่ลอ้มวงพดูคุยกนัหลงัจากทีไ่ม่ไดท้ ามานาน 
แมจ้ะเป็นประสบการณ์ธรรมดาๆ แต่กแ็สนวเิศษ และไดร้บัฟังเรื่องราวต่างๆ จากนัน้ทัง้สามคนก็
เดนิทางเขา้ไปในป่าดว้ยกนั 
 อย่างไรกต็าม หลงัจากทีพ่วกเขาไดเ้ผชญิหน้ากบัผหีรอืจติวญิญาณ กเ็กดิบทสนทนาขึน้
อย่างไม่ไดต้ัง้ใจแลว้เวลากเ็ดนิไปอย่างเชื่องชา้ออ้ยอิง่ ในหนงัเรื่องนี้ กระบวนการกรองของเสยีออก
จากเลอืดของลุงบุญมนีัน้จะท ากนัในหอ้งนอนอนัมดืมดิเป็นกจิวตัรประจ าวนั เฉกเช่นเดยีวกบัการยดึ
ตดิของสิง่มชีวีติ แต่พอออกมาขา้งนอกกจ็ะถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยแสงและสรรพเสยีงทีท่ าใหช้วีติสดใส 
และพวกเขาต่างกใ็ชเ้วลาอนัเงยีบสงบอยู่ในสิง่เหล่านัน้ ในตวัของ "มนุษย"์ และ "สิง่มชีวีติ" 
ลว้นมกีารกระท าต่างๆ เกดิขึน้มากมาย เช่น ความคดิของผูท้ีถู่กบงัคบัไม่ใหก้ระท าทางสงัคม 
ความคดิของผูท้ีด่หูมิน่คนทีก่ระท าเช่นนัน้ ความหลงตวัเอง หรอืความรูเ้ท่าทนัในความงามและ
ความน่าเกลยีดและไม่สนองตอบต่อสิง่นัน้ "เวลาทีด่ าเนินไปอย่างเชื่องชา้" ทีส่งบเงยีบของพวกเขา
แสดงใหเ้หน็ว่า มแีค่สิง่เหล่านัน้ทีอ่ยู่ในแก่นแทข้องการมตีวัตน และพวกเขากน็ าตวัเองออกมาห่าง
จากการกระท าเหล่านัน้ และจบัมอืกนัมุ่งหน้าเขา้สูป่่า 
 สิง่ทีเ่กดิขึน้ทีถ่ ้าภายในป่า คอื การตายของลุงบุญมทีีเ่จบ็ป่วยเพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้น่ะหรอื 
เปล่า ไม่ใช่เลย เพราะทัง้เจนและโตง้ทีเ่หยยีบย่างเขา้ไปในป่ากไ็ดเ้ปลีย่นไปจากการมตีวัตนอยู่ในรูป
แบบเดมิดว้ย ในช่วงสุดทา้ยจะดเูหมอืนเป็นเดจาวูของความมหศัจรรยท์ีค่นทัง้สามประสบในบา้นของ
ลุงบุญม ี นอกจากนี้ยงัโคลสอพัไปทีค่วามคลุมเครอืของเสน้แบ่งของการมตีวัตนดว้ย เพลงจบทีพ่วก
เขาฟังกนัในดสิโกเ้ธคนัน้ไดก้ลบัแปรเปลีย่นไปเป็นเสยีงของป่าทีน่่ามหศัจรรยใ์นช่วงตอนจบของหนงั 
(ทีม่ชีื่อเครดติขึน้) บางทเีมอืงกอ็าจจะเป็นป่าส าหรบัสิง่ทีไ่ม่ใช่มนุษย์ สิง่ไม่มชีวีติ หรอืจติ
วญิญาณกเ็ป็นได ้ ในภาพยนตรเ์รื่อง "ลุงบุญมรีะลกึชาต"ิ เรื่องนี้ เสน้แบ่งระหว่างเมอืงกบัป่านัน้
ปรากฏขึน้มาในลกัษณะของการมอียู่อย่างคลุมเครอืและสามารถเปลีย่นแปลงได้ ซึ่งต่างจากผลงานที่
ผ่านมาของผูก้ ากบัท่านนี้ทีจ่ะแบ่งแยกเมอืงกบัป่าอย่างชดัเจน 
 นี่อาจจะเป็นแนวแฟนตาซี แต่กห็าใช่แฟนตาซแีบบเทพนิยายไม่ หากแต่เป็นแฟนตาซใีน
แบบฉบบัลกัษณะของภาพยนตร ์ เป็นแฟนตาซขีองการมองเหน็และการไดย้นิ ทีเ่รื่องทัง้เรื่องสรา้ง
ขึน้โดยการน าช่วงเวลาและภาพความทรงจ าต่าง ๆ มาปะตดิปะต่อเขา้ดว้ยกนั และเล่าเรื่องจากจุด
นัน้ สว่นในเรื่องของเพลง เป็นเพลงทีแ่ต่งขึน้เป็นชุด (serial music1) และการมอียู่ของ 
"ท่วงท านอง" ในภาพยนตรเ์รื่องนี้กเ็ป็นสิง่ทีช่่วยประสานเรื่องราวตัง้แต่ตน้จนจบ แลว้ "เรื่อง
เล่า" ทีเ่ชื่อมโยงกนัเป็น 1 เรื่องกถ็อืก าเนิดขึน้ ในขณะทีต่วัหนงัเป็นฟิลม์ 1 มว้นแต่กป็ระกอบ
ขึน้จากบลอ็กของเวลาแต่ละช่วงภายในเรื่อง และสามารถแบบเล่าไม่ต่อกนัได ้ 

 

1 ระบบตวัโน้ตแถว หรอื ระบบโน้ต 12 เสยีง ทีโ่น้ตทุกตวัมบีทบาทและคุณค่าเท่ากนั ซึง่จะเริม่เล่นจากตวั
โน้ตตวัไหนก่อนกไ็ด ้
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 สิง่นี้ต่างหากล่ะทีเ่ป็นแฟนตาซ ี ผูก้ ากบัอภชิาตพิงศป์ะตดิปะต่อความทรงจ าทีอ่ยู่รอบตวัเอง
ไดอ้ย่างสงบเยอืกเยน็และบา้บิน่ และนี่ไม่ใช่เพยีงแค่แฟนตาซแีบบเอเชยีเท่านัน้ แต่เป็นผลงานที่
อยากใหไ้ดร้บัความสนุกในฐานะทีเ่ป็นแฟนตาซใีนแบบฉบบัของภาพยนตร์ 

 

Kaori Nihongi. 『ブンミおじさんの森』 映画という形態としてのファンタジー. 

[ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก 
http://blog.livedoor.jp/parcan/archives/50960209.html 

(วนัทีค่น้ขอ้มลู : 14 มนีาคม 2555). 
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เกาหลีใต้ 

대안적인 시간을 체험하게 하는 <엉클 분미>  by Ms. KIM JI MI 

 

내가 처음 만난 아핏차퐁 위라세타쿤의 영화는 <세속적 욕망>(Worldly Desire)이었다. 

나는 그것을 보았다고 차마 말할 수 없을 정도로 졸았다. 정글이었고, 한 여자가 

무희들과 함께 ‘나도 아버지와 어머니의 사랑처럼 순수한 사랑을 할 수 있을까’라는 

내용의 노래를 끊임없이 불렀다. 뮤직비디오를 촬영 중인 듯했다. 사랑의 도피를 

하는 한쌍의 남녀 이야기가 카메라 속에 담겨 있었고, 이를 촬영하는 카메라 뒤에서 

스탭들이 목소리를 낮추어 농담을 주고받았다. 노래는 반복되었고, 도피는 허무하게 

좌절되었으며 밤과 낮이 번갈아서 찾아왔다. 나는 내가 졸았기 때문에 그것의 서사를 

언어적으로 기술할 수 없다고 생각했다. 하지만 졸음기 없이 다시 본 그 영화는 크게 

다르지 않았다. 그리고 그 이후에 만난 그의 영화들을 볼 때마다 나는 <세속적 

욕망>을 보면서 느꼈던 아늑한 현기증을 느낀다. 그것은 언어로 개념화되는 것을 

철저하게 거부하는 그의 영화가 가진 독특한 성격 때문이다(이를 학술적인 용어로 

번역하면 ‘구조영화’라고 할 수 있을 것이다. 내용과 형식의 이분적인 구도에 

저항하며 대상과의 거리두기를 통해서 관객으로 하여금 끊임없이 자각적인 의미를 

형성하도록 요구하는 구조영화의 특징에 대해서는 <현대영화연구 8권>에 실린 

오준호의 글 ‘아핏차퐁 위라세타쿤 영화의 이중적 구조-영화적 구조에서 신화적 

구조로의 확장’ 참고). 그의 영화는 보아야 하는 것이지 말할 수 있는 것이 아니다. 

아핏차퐁의 새 영화 <엉클 분미>를 다른 환경과 시간 속에서 세번 만나면서 그것을 

다시 확인했다. 하지만 아이러니하게도 바로 그런 이유로 그의 영화는 다른 어떤 

영화들보다 글쓰기 욕망을 자극한다.  

경계없는 비균질적 세계의 무한 확산 

<엉클 분미>는 아핏차퐁 월드를 구축하는 수많은 ‘격자’들 가운데 하나이다. 우리는 

젠(제니이라 퐁파스)이 오토바이 사고로 다리를 절게 되었다는 사실을 <세기와 

징후>에서 이미 들었다. 뿐만 아니라 <엉클 분미>에서 절이 무섭다며 도망쳐온 

통(샤크다 카에부아디)이 의젓한 스님이 되어 있는 모습을 <세기와 징후>에서 

보았고, <열대병>에서는 그가 애인 켕에게 ‘자신의 전생을 기억한다는 삼촌’ 

그러니까 분미로 추정되는 인물에 대해 농담 삼아 이야기하는 것을 들었다. 

아핏차퐁의 영화들은 어떤 지점에서 모두 연결되어 있고 몇개의 모티브들은 

미묘하게 변주되어 반복된다. <세기와 징후>의 사원 같은 병원과 공장 같은 병원에서 

동일한 인물들이 유사한 대사를 전혀 다른 분위기와 상황 속에서 들려주었던 

이질적인 풍경의 조합은 아핏차퐁 월드의 축약적인 단면이라고 할 수 있다. 다른 

영화 속의 통과 젠 그리고 다른 인물들을 아는 것은 분명히 그들에 대한 참조점들을 

제공하지만 그것들이 선후 관계나 인과 관계에 대한 단서를 제공하는 것은 아니다. 

그것들은 단일한 지점으로 수렴되는 종류의 지식이 아니라 더 많이 열리기 위해 

확산되는 종류의 지식이기 때문이다.  

아핏차퐁이 세계를 구성하는 방식은 루카스식 세계 구성법(혹은 일반적 내러티브 

영화의 시퀄 구성 방식)과는 전혀 다르다. 그것이 굳이 벽돌이라는 단어 대신 

‘격자’라는 용어를 채택한 이유다. 그의 세계는 ‘스타워즈’ 세계처럼 중심적인 

인물이나 사건을 축으로 한 시간적, 공간적인 질서를 구축하지 않는다. 분명한 
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경계와 순서가 존재하는 선조적, 구성적 세계. 그것은 분미가 결코 편안하게 

잠자리에 들 수 없어 창고로 쓰던 콘크리트집 같은 것이다. 격자들은 어떤 위상이나 

중심없이 확산되고 무한증식할 수 있다. 들뢰즈식으로 말하면, 그의 영화들은 리좀형 

구조를 취한다. 한편 한편이 독립되어 있지만 서로서로 겹치고 한편이라고 구획된 

영화 안에서조차 분절되며 접합된다. 분미의 생은 달아난 소와 원주민 가족들, 

공주와 메기 이야기와 별다른 설명없이 붙는다. 그것은 분미의 전생일 수도 미래일 

수도 혹은 다른 누군가의 환상일 수도 있다. 논리적인 정합성에 대한 요구는 

이미지와 이미지들이 접합되는 순간의 마법 같은 황홀감에 의해 초라하게 

퇴장당한다.  

이와 같은 이미지의 활용은 성과 속, 남녀, 현재와 과거, 밤과 낮, 선과 악, 미와 추, 

허와 실, 생과 죽음 등 모든 존재 혹은 인식의 경계에 회의를 품는 아핏차퐁 월드의 

존재 기반과 관련되어 있다. 그의 영화는 불교적인 철학과 전통을 기반으로 하고 

있지만 설화와 현실의 적극적인 개입을 통해 성스러움으로 박제되는 것을 거부한다. 

남녀상열지사 혹은 남남상열지사는 사원과 불교적 우화들과 결합하고 승려들은 

노트북과 채팅을 통해 세상으로 스며든다. 성(聖) 안에 속(俗)이 속 안에 성이 

혼재되어 있다. 분미의 죽은 아내 후아이와 행방불명된 아들 분쏭이 각각 유령과 

원숭이 유령의 모습으로 천연덕스럽게 식사를 하는 모습을 일부러 ‘TV드라마의 

형식’을 빌려 찍은 것도 아마 그런 이유일 것이다. 신비로운 비존재를 가장 통속적인 

재현 방식으로 조망하고 TV를 보거나 야식을 먹는 것과 같이 일상적인 행위들은 

유체이탈 혹은 영육의 분리와 같은 신비 체험과 곧바로 접속되기도 한다.  

‘정글이나 언덕 계곡 앞에 서면 짐승이나 다른 존재였던 나의 전생이 떠오른다’는 

영화의 첫머리의 자막에는 아핏차퐁의 모든 영화에 빠지지 않고 등장하는 정글에 

대한 애정고백의 다른 버전이라고 할 수 있다. 그의 영화에서 정글은 밤과 낮에 따라 

두 가지 얼굴을 갖는다. 낮의 정글은 자연이며, 삶의 시간이고, 전쟁과 투쟁의 

공간이다. 밤의 정글은 어둠이며 영혼들과 짐승들의 공간이며 신비스러운 시간이다. 

원숭이 유령이 되어 저녁 식탁 자리에 앉은 분쏭은 말한다. “여긴 너무 밝아서 

아무것도 안 보여요.” 여기서 빛은 시야를 밝히는 것이 아니라 시야를 가리는 존재가 

된다. 분쏭은 아버지의 카메라로 사진술을 익히다 원숭이 유령에 매혹되었고, 그들과 

소통하기 위해 집을 떠났다. 그의 눈은 어둠 속에서 빨갛게 빛나고 더 많은 것을 본다. 

분쏭의 삶은 영화를 닮았다. 카메라가 발견하게 한 새로운 세계. 그것은 인간의 눈이 

보지 못했던 것들을 기계적으로 포착하고, 때로는 뒤늦게 깨닫게 한다. 그리고 

무엇보다도 어둠 속에서 더 잘 보인다.  

빛과 그림자의 전복된 질서 

분미는 후아이를 따라 어두운 동굴에 들어가 죽음을 맞는다. 그는 그곳이 자궁과 

같다고 말하며 언젠가 자신은 여기서 태어난 것 같다고 한다. 그는 동굴 속에서 

전생을 느끼며 미래를 본다. 그의 미래에 관한 내레이션과 함께 제시되는 것은 밝은 

대낮의 초원, 포획된 원숭이 유령과 군인들의 스틸 사진이다. 미래는 물리적으로 

밝지만 그 밝음은 희망보다는 공포를 내포한다. 이미지들의 움직임은 사라지고 

어머니의 자궁 속에서처럼 귓가를 가득 채웠던 신비로운 정글과 동굴의 사운드 역시 

정적 속으로 자취를 감춘다. 분미의 병든 육체를 지켜보던 원숭이 유령들의 빨간 

눈빛은 어둠 속에서 루비처럼 빛났다면, 군인들에게 포획된 그의 눈빛은 빨갛게 

충혈되고 초라하게 빛을 잃는다. 아핏차퐁은 분쏭의 이야기 속에 군대와 정부에게 

내몰린 숲으로 도망칠 수밖에 없었던 사람들의 역사를 담았다고 한다. 그것은 분쏭의 
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이야기인 동시에 분쏭의 아버지인 분미의 미래이기도 하다.  

분미가 말하는 미래 속에서 ‘그들’은 한 사람을 잡아 그 사람의 과거와 미래를 화면에 

비추고 그 사람은 사라진다. 이 섬뜩한 미래는 정보와 기록이 인간을 대신하는 현재 

우리 삶의 어떤 단면을 내포한다. 하나의 인간이 가지고 있는 경이로운 유동적 생명 

에너지가 순간적으로 고정된 파편들을 통해 구성되어 인식되는 상태가 그것이다. 

동시에 그것은 영화 형식에 관한 진술로 읽을 수 있다. 일목요연하게 정리될 수 있는 

내러티브와 시공간적 질서를 가진 영화 속에서 인간의 삶이 가진 다양성과 

‘지속’으로서의 시간은 어떻게 파괴되고 있는가. 그는 통과 젠이 각각 두개의 육체로 

분리되어 하나는 호텔방에 다른 하나는 음식점에서 보내는 것을 보여주는 이 영화의 

마지막 시퀀스를 통해 순차적으로 흐르는 시간이 아닌 대안적인 시간에 대해서 

말하고 싶었다고 했다. <엉클 분미>는 눈을 밝혀주는 어둠과 본질을 압도하는 환영의 

예술인 영화의 본령과 다종다기하게 뻗어나가는 시간성과 공간성의 순간들로 

이루어진 무정형의 삶을 마법처럼 접속시킨다. . ้้ 

 

http://www.cine21.com/do/article/article/typeDispatcher?mag_id=62682&page=1&menu&keywo
rd&sdate&edate&reporter. (วนัทีค่น้ขอ้มลู : 14 มนีาคม 2555). 
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เกาหลีใต้ฉบบัแปล 

 

สมัผสัเรื่องราวผ่านช่วงเวลาท่ีสบัเปล่ียนไปใน “ลุงบุญมีระลึกชาติ” 

หนงัสัน้เรื่อง Worldly Desire ท าใหฉ้นัไดรู้จ้กัชื่อของ อภชิาตพงศ ์ วรีะเศรษฐกุล ซึง่
ตอนทีด่หูนงัเรื่องนี้เป็นครัง้แรก ดฉินังว่งมากจนไม่กลา้ทีจ่ะพดูว่าตวัเองไดด้หูนงัเรื่องนี้แลว้ ภาพที่
เหน็เป็นฉากทีอ่ยู่ในป่า มผีูห้ญงิคนหนึ่งรอ้งเพลงทีม่เีนื้อหาประมาณว่า “ฉนัจะไดพ้บกบัความรกั
ทีบ่รสิุทธเ์ช่นเดยีวกบัความรกัของพอ่และแม่ของฉันไหม” พรอ้มทัง้เตน้กบักลุ่มแดนเซอร ์ คลา้ย
กบัการถ่ายท ามวิสคิวดีโีอ เป็นเรื่องราวความรกัของหญงิชายคู่หนึ่งทีห่นีตามกนั ซึง่เราจะไดย้นิเสยีง
ของสต๊าฟพดูคุยหยอกลอ้กนัเบาๆ จากดา้นหลงักลอ้งทีใ่ชถ้่ายท า เพลงยงัคงเปิดต่อไปเรื่อยๆ สว่น
การหนีตามกนันัน้กไ็ม่สุขสมหวงัดงัคาด แลว้กม็ภีาพของกลางวนัและกลางคนืตดัสลบักนัไป ดฉินั
คดิว่าทีด่ฉินัไม่สามารถบรรยายเรื่องราวของภาพยนตรเ์รื่องนี้ไดเ้ป็นเพราะตอนนัน้ดฉินังว่ง แต่พอ
ไดม้าดอูกีครัง้ตอนไม่งว่ง กไ็ม่ไดรู้ส้กึแตกต่างจากเดมิเท่าไหร่นกั รวมไปถงึผลงานภาพยนตรเ์รื่อง
อื่นๆ ของเขาทีอ่อกมาตามมาดว้ย ทีท่ าใหด้ฉิันรูส้กึไม่ต่างจากเมื่อครัง้ทีด่เูรื่อง Worldly 

Desire เลย สิง่นี้ (การทีไ่ม่สามารถใชภ้าษาบรรยายออกมาอย่างเป็นรูปธรรมได้) ถอืเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่บไดใ้นหนงัของเขานัน่เอง (หากเป็นศพัทเ์ทคนิคกค็อื “Structural 

Film” ซึง่สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะเฉพาะของ Structural Film 

ไดจ้ากงานวจิยัของโอจุนโฮ เรื่อง “Dual Structure of Apichatpong 

Weerasethakul`s Films - Expansion from Filmic Structure 

to Mythological Structure”) ดงันัน้ ภาพยนตรข์องเขาจงึไม่ใช่เรื่องทีจ่ะ
น ามาเล่าใหฟั้งได ้ นอกเสยีจากว่าคุณจะดดูว้ยตาของตนเอง หนงัเรื่องใหม่ของเขา “ลุงบุญมี
ระลกึชาต”ิ กไ็ดม้าตอกย ้าความรูส้กึนี้อกีครัง้ อย่างไรกต็าม ดว้ยเสน่หน์ี้เองทีย่ิง่ทา้ทายใหด้ฉินั
อยากเขยีนถงึหนงัของเขามากกว่าจะเขยีนถงึหนงัเรื่องอื่นๆ  
 
โลกน้ีแตกต่างหลากหลายแต่ไร้ซ่ึงพรมแดน 

หนงัเรื่อง“ลุงบุญมรีะลกึชาต”ิ เป็นหนึ่งสว่นในโลกแห่งภาพยนตรข์องอภชิาตพงศเ์ท่านัน้ เรา
เคยไดรู้เ้รื่องทีเ่จนประสบอุบตัเิหตุจากรถมอเตอรไ์ซคม์าแลว้จากเรื่อง Syndrome & 

Century (แสงศตวรรษ) และยงัเคยเหน็ภาพทีพ่ระสงฆท์ีพ่ดูว่าวดัน่ากลวัแลว้หนีออกมาจาก
หนงัเรื่อง “ลุงบุญมรีะลกึชาต”ิ อกีดว้ย รวมไปถงึเรื่องเล่าขบขนัทีห่ญงิสาวเล่าใหแ้ฟนหนุ่มฟัง
เกีย่วกบัลุงคนหน่ึงทีร่ะลกึชาตไิด ้ เรากไ็ดเ้หน็จากเรื่อง Tropical Malady (สตัว์
ประหลาด) มาแลว้ ดงันัน้ จะเหน็ว่าหนงัของอภชิาตพงศท์ุกเรื่องมสีว่นทีเ่ชื่อมโยงถงึกนั ดงึดดู
อารมณ์คนดไูดอ้ย่างด ี ในหนงัเรื่อง Syndrome & Century (แสงศตวรรษ) เขา
สามารถน าเสนอเรื่องราวของตวัละครเดมิ สถานทีเ่ดมิ บทสนทนาเดมิๆ ออกมาในบรรยากาศและ



30/06/55 83 สาชาภาพยนตร ์
 

สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ แต่แมว้่าตวัละครในหนงัแต่ละเรื่องจะมสีิง่ทีเ่ชื่อมโยงถงึกนั 
แต่ล าดบัการเล่าเรื่องของเขากไ็ม่ไดเ้ป็นตามล าดบัหรอืต่อเนื่อง เขาไดพ้ยายามขยายใหเ้กดิความ
หลากหลายมากกว่าจ ากดัขอบเขตของเรื่องราว  
วธิกีารของอภชิาตพงศต์่างไปจากวธิทีัว่ไปอย่างมาก โลกของอภชิาตพงศไ์ม่ไดน้ าเสนอสถานที่ 
เวลาของเหตุการณ์หรอืตวัละครใดเป็นหลกั ตามรปูแบบท าหนงัทัว่ไปทีม่ลี าดบัและจ ากดัขอบเขตของ
เหตุการณ์  แต่เขาไดข้ยายไปสูส่ ิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ ใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างไรข้อบเขต หากกล่าวถงึ 
Gilles Deleuze หนงัของเขามโีครงสรา้งแบบจติแปลกแยก (Schizophrenia) 

แต่ละสว่นแยกออกจากกนัอย่างเป็นเอกเทศ แต่กท็บัซ้อนกนั เชื่อมโยงถงึกนัจนไม่สามารถแยกสว่น
ใดสว่นหน่ึงได ้ ชวีติของลุงบุญมผีกูไวก้บัเรื่องราวของเจา้หญงิองคห์นึ่ง ครอบครวัคนธรรมดาสามญั 
และววัทีห่นีไปโดยไม่มคี าอธบิายใดๆ ซึง่นัน่อาจจะเป็นอดตีหรอือนาคตของลุงบุญม ี หรอือาจเป็น
ภาพหลอนของใครคนหน่ึงเท่านัน้กเ็ป็นได ้ ภาพแต่ละภาพทีแ่ตกต่างนัน้ ดเูหมอืนจะเชื่อมโยงถงึกนั
ไดอ้ย่างไม่น่าเชื่อ เรยีกว่าท าลายกรอบของทฤษฎไีปเลยทเีดยีว  
 การประยุกตใ์ชม้โนภาพลกัษณะน้ี ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมอียู่ของสิง่ต่างๆ ในโลกของ
อภชิาตพงศ ์ทีไ่ดร้วบรวมการมอียู่ต่างๆ ทัง้หมดเอาไว ้ไดแ้ก่ การมชีวีติกบัการตาย ความจรงิกบั
ความว่างเปล่า ความงามกบัความน่าเกลยีด ความดกีบัความไม่ด ี กลางวนักบักลางคนื อดตีกบั
ปัจจุบนั หญงิกบัชาย เป็นตน้ หนงัของเขาสรา้งขึน้จากความเชื่อดัง้เดมิและปรชัญาของศาสนาพุทธ 
โดยพยายามสอดแทรกความจรงิและเรื่องเกนิจรงิเขา้ไวอ้ย่างเหน็ไดช้ดั ทัง้เรื่องราวความรกัของหญงิ
กบัชาย หรอืชายกบัชายทีเ่ชื่อมโยงกบัคตธิรรมของศาสนาพุทธและวดั พระสงฆเ์ขา้ถงึโลกผ่าน
โน้ตบุ๊คกบัการแชท เพศและธรรมเนียมปฏบิตันิัน้ผสมกลมกลนืกนัอย่างแยกไม่ได้  ฮวย ภรรยา
ของลุงบุญมทีีต่ายไป และบุญสง่ ลูกของลุงบุญทีห่ายไป ต่างกแ็สดงใหเ้หน็ภาพของผแีละผลีงิ
เหมอืนกบัว่าเป็นเรื่องธรรมดาทัว่ไป ซึง่อาจตัง้ใจท าใหค้ลา้ยกบัรูปแบบของละครโทรทศัน์ เราจงึได้
สมัผสัประสบการณ์ของเรื่องเรน้ลบัของสิง่ทีไ่ม่มตีวัตน ซึง่ผ่านการน าเสนอออกมาเสมอืนว่าเป็น
กจิกรรมธรรมดาทัว่ไปทีไ่ม่ต่างจากการกนิขนมหรอืดโูทรทศัน์นัน่เอง ขอ้ความทีว่่า “เวลาหนัหน้า
เขา้ป่าเขาล าเนาไพรเมื่อใด ภาพอดตีชาตปิางก่อนหนหลงัจะคอยเตอืนขึน้ในดวงจติอยู่เสมอ” ที่
ขึน้มาในตอนเริม่ของหนงั บอกเราว่านี่เป็นอกีเวอรช์ัน่หน่ึงของการแสดงความรกัของอภชิาตพงศท์ีม่ี
ต่อป่าเขา ซึง่เราสามารถพบเหน็ไดจ้ากหนงัทุกเรื่องของเขา ป่าเขาในหนงัของเขาแตกต่างกนัไป 
แลว้แต่ว่าเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื หากเป็นตอนกลางวนั ป่าคอืธรรมชาต ิ เป็นช่วงเวลาแห่งชวีติ 
เป็นสถานทีข่องการต่อสู ้ แต่ในตอนกลางคนื ป่าคอืความมดืมดิ เป็นสถานทีข่องเหล่าวญิญาณและ
สตัวเ์ดรจัฉาน รวมทัง้เป็นช่วงเวลาอนัเรน้ลบัอกีดว้ย บุญสง่ทีไ่ดก้ลายเป็นผลีงิพดูขึน้ขณะนัง่อยู่ที่
โต๊ะอาหารในตอนเยน็ว่า “ทีน่ี่สว่างเกนิไป มองไม่เหน็อะไรเลย” ซึง่ในทีน่ี้แสงไม่ไดช้่วยให้
มองเหน็ แต่กลบัท าใหม้องไม่เหน็ต่างหาก บุญสง่เรยีนรูก้ารถ่ายภาพจากกลอ้งถ่ายรูปทีพ่อ่เขาให้ 
และไดต้อ้งมนตข์องผลีงิจงึออกจากบา้นไปเพื่อสือ่สารกบัพวกมนั ตาของบุญสง่นัน้มองเหน็ไดช้ดัเจน
กว่าและกลายเป็นสแีดงในทีม่ดื ชวีติของบุญสง่กค็ลา้ยกบัภาพยนตร์ กลอ้งถ่ายรูปท าใหเ้ขาได้
คน้พบโลกใหม ่ เพราะเป็นเครื่องมอืทีแ่สดงใหเ้หน็ในสิง่ทีต่าของมนุษยม์องไม่เหน็ แมว้่าบางครัง้เรา
กต็ระหนกัถงึมนัชา้เกนิไป และเหนือสิง่อื่นใดคอืมองเหน็ไดช้ดัเจนกว่าในทีม่ดืนัน่เอง 
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แนวทางท่ีลบล้างทุกตรรกะ 
ลุงบุญมตีายหลงัจากตามฮวยเขา้ไปในถ ้ามดื เขาพดูว่าทีแ่ห่งนี้คลา้ยกบัในทอ้งของแม่ และรูส้กึ
เหมอืนว่าตวัเขาเคยเกดิทีน่ี่ เขาเหน็อนาคตและระลกึอดตีชาตขิองเขาขณะทีอ่ยู่ในถ ้า ในช่วงนี้ 
ภาพทีถู่กน าเสนอออกมาพรอ้มๆ กบัการเล่าเรื่องอนาคตของลุงบุญม ี กค็อืภาพถ่ายของกลุ่มทหาร
และผลีงิทีถู่กถ่ายไวก้ลางทุ่งหญา้และแสงแดด บอกเป็นนัยว่าอนาคตนัน้สว่างไสวเหน็ไดช้ดั แต่
ความสว่างไสวนัน้แฝงไวด้ว้ยความน่ากลวัมากกว่าทีจ่ะเป็นความหวงั ภาพความเคลื่อนไหวต่างๆ 
หายไป เสยีงทีค่ลา้ยกบัเสยีงในทอ้งของแม่ดงักลบเสยีงของถ ้าและป่าอนัลกึลบัทีเ่คยดงัอยู่รอบๆ 
และท่ามกลางความมดืนัน้ หากแสงสแีดงจากดวงตาของผลีงิทีเ่ฝ้ามองร่างของลุงบุญมเีปล่งประกาย
อย่างชดัแจง้ สายตาของพวกมนัทีจ่บัจอ้งไปยงักลุ่มทหารกค็งเหลอืเพยีงแสงสแีดงจางๆ เทา่นัน้ 
อภชิาตพงศไ์ดก้ล่าวว่าเรื่องราวของบุญสง่คลา้ยกบัเรื่องราวในประวตัศิาสตร์ ทีม่คีนจ านวนหนึ่งถูกไล่
ล่าจากรฐับาลและทหารจนต้องหนีเขา้ไปในป่า ซึง่ต่างกเ็ป็นทัง้เรื่องราวของบุญสง่และเรื่องราวใน
อนาคตของบุญมผีูเ้ป็นพอ่ในเวลาเดยีวกนั เรื่องอนาคตทีลุ่งบุญมพีดูเอาไว ้ไดส้ะทอ้นภาพทัง้ในอดตี
และอนาคตของคนที ่“พวกเขา” จบัตวัไวไ้ด ้แต่แลว้สุดทา้ย คนคนนัน้กห็ายไป นี่สือ่ใหเ้หน็
ถงึแงห่นึ่งของชวีติคนเราในปัจจุบนัทีใ่หค้วามส าคญักบับนัทกึและขอ้มลูมากกว่าตวัตนของบุคคลนัน้ 
และผ่านภาพต่างๆ ทีถู่กปะตดิปะต่อขึน้ภายในช่วงเวลาสัน้ๆ ท าใหเ้ราตระหนักไดถ้งึอ านาจในการ
โน้มน้าวใจทีซ่่อนเรน้อยู่ในตวัของมนุษย์ ทัง้อาจมองว่าเป็นความจรงิเกีย่วกบัหนงัเรื่องนี้กเ็ป็นได้ 
เพราะหากถามว่าหนงัเรื่องนี้ไดบ้อกเล่าเรื่องราวและล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ แตกต่างออกไปอย่างไร 
กเ็หน็ไดจ้ากการทีห่นงับอกเล่าเรื่องราวชวีติมนุษยผ์่านคนสองคน คอื โตง้และเจนในช่วงทา้ยของ
เรื่อง ฉากหนึ่งเป็นทีโ่รงแรม และอกีฉากหนึ่งเป็นทีร่า้นอาหาร ซึง่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวใน
ช่วงเวลาทีส่ลบัไปมา มใิช่เวลาทีต่่อเนื่องตามล าดบั หนงัเรื่องนี้จงึดงึดดูใหเ้ราเขา้ไปตระหนกัถงึ
ความไม่แน่นอนของชวีติไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาและสถานทีข่องเหตุการณ์
ต่างๆ ทัง้ยงัเตม็ไปดว้ยศลิปะของการท าหนงั ช่วยใหด้วงตาของเรามองเหน็ไดใ้นความมดื. 
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Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives ลุงบุญมีระลึกชาติ 
UK/Thailand 

Contemporary drama 

2010, colour, 1.85:1, 114 mins 

Directed by Apichatpong Weerasethakul (อภิชาติพงศ ์วีระเศรษฐกุล)

By Derek Elley 

Sat, 22 May 2010, 20:42 PM (HKT) 

 
Baffling and ponderous take on reincarnation by Thailand's high-art festival favourite. Minimal beyond festivals. 

======================================================== 

Story 

Northeast Thailand, present day. Uncle Boonmee (Thanapat Saisaymar), who is suffering 

from a terminal kidney disorder, is spending his final days in the country with his sister-in-

law Jen (Jenjira Pongpas). The spirit of his wife Huay (Natthakarn Aphaiwonk), who's been 

dead for 19 years, appears, as well as his long-lost son Boonsong (Geerasak Kulhong). 

Boonmee also imagines his past lives as an animal and other beings rising up before him. 

When he senses his time has come, he leads his family to a cave in the forest that was the 

birthplace of his first life. 

 

Review 

Uncle Boonmee was conceived as part of The Primitive Project, a multi-platform work that 

filmmaker Apichatpong Weerasethakul (อภิชาติพงศ ์วีระเศรษฐกุล) began in 2008, trying to capture 

his memories of northeast Thailand in which he was raised. Compared with many films 

connected to art projects or installations, Boonmee is relatively accessible, though with 

Weerasethakul "accessible" is a relative term. For general viewers and the unconverted, 

Boonmee is fractionally less jejeune and less borderline silly than Tropical Malady (สัตว์
ประหลาด, 2004) and actually more abstruse than his last movie, Syndromes and a Century (แสง
ศตวรรษ, 2006). It deserves to be seen on screens rather than hung in art galleries but will not 

convince those outside Weerasethakul's tiny international fan club that he is in any way a 

major filmmaker, however many prizes he wins at festivals. 

Largely thanks to the unaffected lead performance of Thanapat Saisaymar (a roof welder 

from the northeast who's made a few TV commercials), the early scenes of Boonmee 

gathering with his family in the countryside, chatting about a Lao immigrant worker, and 

generally musing on his own physical condition, have a naturalness that soon disappears as 

the film tries to mix together the real world (Boonmee's worsening health), his imagination 

(the spirit of his dead wife) and his own visions of himself in past lives. The free-form way 

in which the movie draws no clear lines between these various fields is initially intriguing 

but soon exasperating - and worse, adds no extra layers of meaning to an already thin script 

that's meant to be about reincarnation and the transmigration of souls. 

Perversely, Weerasethakul avoids letting the audience know even what Boonmee's past lives 
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were - the ox at the start? the insects everywhere? And who the hell are the sentinel-like 

giant monkeys with glowing red eyes? First-rate sound design by Akritchalerm 

Kalayanamitr and Shimizu Koichi summons up some jungle atmosphere in the final section 

(as Boonmee's time approaches) but otherwise this is pretentious, elitist filmmaking without 

point or human pathos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILM COMMENT 

Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives review 

(Apichatpong Weerasethakul, U.K./Thailand/France, 2010) 
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Written by Chuck Stephens 

 

Have you heard the fantastic news? The latest Buddho-surrealist jungle story from Thai 

visionary Apichatpong Weerasethakul has won the Palme d’Or at Cannes! What? You’d 

heard already? Oh. Well, okay . . . but you probably haven’t heard that it’s filled with loping 

monkey ghosts with eyes like cigarette embers in a pitch-black cave, have you? Drat! Then 

lemme tell you about the scene where an extraordinarily homely princess surrenders herself 

to the whiskered oral affections of a catfish beneath a waterfall... Damn, you’d heard that 

too?! 

The great news is that everybody who cares about cinema has already long been stoked 

about seeing Uncle Boonmee (with U.S. theatrical audiences just now getting their chance), 

and well they should be: magical, baffling, mirthful, sublime—it’s everything it’s cracked 

up to be. So what more can I really tell you that you haven’t already heard, other than to 

reiterate that 1) yes, you should see this movie immediately, because it’s fantastic, and 

clearly one of the best films of the year, and that 2) you should then wait a couple of weeks 

(or until the DVD comes out), and see it again? It is, after all, a film about recurrent visions 

and round-trip journeys: a movie not just about previous incarnations but about the 

possibilities of multiple and diverging paths into the future and out of the past; about 

parallel planes, phantom meanings, ghostly return engagements, interspecies 

transmogrification, and the double life of each and every Apichatpong movie—where the 

rarified ultramodern Thai art films of tomorrow and the hoary residues of a thousand 

cheapo Thai ghost movies of the not-so-distant past always seem to collide in a softly 

glowing neon chimera of everything cinema might possibly be.  

But let’s go back to “baffling” for a minute, because that’s what all of Apichatpong’s 

movies are for every viewer their first time through. It wasn’t until my second sitting with 

Uncle Boonmee, for example, that I realized—for all of its haunted caves and 

gossamer/ghostly mosquito nettings, its spooked water buffalo, and fade-in, fade-out 

visions of our hero’s late wife—that we never actually learn anything about Uncle B’s past 

lives at all. Of Boonmee’s ape-furred, ruby-eyed son Boonsong’s crypto-Seventies Thai 

Communist lifestyle swinging in the trees with his simian spouse and family—yes, of that 

we hear. Of Apichatpong’s longterm affection for Kiarostami, so lovingly evoked in the 

languorous takes where Jen (Jenjira Pongpas) strolls among the low boughs of a tamarind 

grove, before joining Boonmee (Thanapat Saisaymar) for a taste of honey straight from the 

bee farmer’s hives—yes, of that we also learn. But of Uncle Boonmee’s past lives? Not a 

whisper. Dying of kidney failure, Boonmee’s not even certain which karmic path has 

delivered him to his imminent fate. Was it because he killed too many Communists 

(disenfranchised Thais not unlike himself, hiding from government persecution in the 

countryside’s remotest extremes) when he was fighting for his nation? Or because he 

carelessly stepped on too many ants while walking guilelessly across his own land? 

What we do know is that every new film from Apichatpong is a reincarnation of his last, of 

all of his own previous films, video pieces, and installations, and of the entire past of his 

nation’s filmmaking. And that just because Uncle Boonmee may not have told us 

everything we might like to know this time around, we shouldn’t be at all surprised if, just 

because he’s dead, he’s not up and walking around—or floating through the night sky, or 

swinging through the jungle branches—in one of Apichatpong’s future lives, future films. 

© 2011 by Chuck Stephens 

Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives: Movie 

Review
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9:33 PM PDT 10/14/2010 by Maggie Lee 

The Bottom Line
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Thai auteur Apichatpong Weerasethakul's Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives is set in Isan 

province, playfully invoking both the lifestyle and animistic beliefs of the Northeast country 

folk, and the primitive magic of early Thai cinema. 

 

CANNES -- Like most of his feature films, Thai auteur Apichatpong Weerasethakul's Uncle Boonmee 

Who Can Recall His Past Lives is set in Isan province, where he grew up. It playfully invokes 

both the lifestyle and animistic beliefs of the Northeast country folk, and the primitive magic of 

early Thai cinema, relating both of these to his musings on reincarnation. 

Since commercial returns or widespread support have never been factored into Weerasethakul's 

career, raves from highbrow critical circles for its accessibility (relative to his other works like 

Tropical Malady) and visionary beauty have already sealed its favorable future in festivals and 

specialist releases. 

Boonmee (Thanapat Saisaymar) who is afflicted with acute kidney failure, returns to his 

country estate in Isan to spend his last days under the care of his devoted yet no-nonsense 

sister-in-law Jen (Jenjiro Pongpas), nephew Tong (Sakda Kaewbuadee) and Jaai, a Burmese worker. 

One evening, while the family is relaxing on their terrace, the apparition of Boonmee's dead 

wife Huay (Nattakarn Aphaiwonk) appears, followed by long-lost son Boonsong. Boonsong, who 

looks like a Yeti with red laser beam eyes, recounts how his interest in photography led him 

deep into the jungle in search of Monkey Ghosts, until he himself is transformed into one. 

The matter-of-fact way in which the humans interact with dead or otherworldly beings make 

for some deadpan humor: upon seeing Thuy in halogenic form and Boonsong in a rubbery 

gorilla suit, Tong remarks, "I feel like the strange one here." There is also eerie poignancy in 

the way spiritual beings hover around Boonmee as they sense his impending transition to 

another world. 

The film was inspired by a book by a Buddhist abbot recording accounts of people who 

remembered their past lives. Although Boonmee attributes his illness to the karma of his having 

killed too many "Commies" and rid his farm of bugs, Weerasethakul does not broach the 

subject in terms of causality or retribution, nor does he tie Boonmee's past lives to any tangible 

persona or timeline. The cave which becomes his resting place is also where his first life began. 

The crucial point he recalls is that at his genesis, he was "neither human nor animal, neither 

man nor woman." 

This makes the structure free-floating and esoteric, incorporating myth (underwater sex 

between a facially-tainted princess and a catfish), politics (photographs of soldiers hinting at 

military-related human disappearances) and parallel worlds (Tong and Jen in different places at 

the same time). 

This view of reincarnation as all beings coexisting in one non-linear universal consciousness is 

also central to Apitchatpong's conception of cinema as the medium with the power to replay 

past lives and connect the human world to animal or spiritual ones. That may be why he shot 

the last scenes involving parallel worlds in 16mm, as homage to the format of film in his 

childhood memory. His casting of actors or roles (like a monk, a Burmese worker) from 

previous films in also a kind of reincarnation of the director's cinematic past lives. 

The director's film language has always been experimental, intuitive and personal to the point 
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of mystical (or mystifying to a mainstream non-Thai audience). By comparison, Uncle 

Boonmee employs less difficult cinema vocabulary, staying away from any avant garde filming 

technique and allowing one to tune into its sleepy, meditative frequency. The natural locations 

(especially the cave glittering in the dark) exude cosmic energy, while sound extracted from 

wildlife plays as significant a role as an animate being. 

Venue: Festival de Cannes -- Competition 

Sales: The Match Factory 

Production companies: Illuminations Films presents A Kick the Machine Films and 

Illuminations Films Past Lives Production 

Cast: Thanapat Saisaymar, Jenjiro Pongpas, Sakda Kaewbuadee, Nattakarn Aphaiwonk, 

Geerasak Kulhong, Samud Kugasang, Wallap Mongkolprasertu 

Director-screenwriter-producer: Apichatpong Weerasethakul 

Producers: Simon Field, Keith Griffiths, Charles de Meaux 

Directors of photography: Sayambhu Mukdeepram, Yukorntorn Mingmongkon, Charin 

Pengpanich 

Production designer: Akekarat Homlaar 

Costume designer: Chatchai Chaiyan 

Editor: Lee Chatametikool 

No rating, 113 minutes 
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Variety 

Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives 

More readily accessible than his previous films, yet even more resistant to concrete 

interpretation. 

 

By Justin Chang 

 

Animism, apparitions, out-of-body experiences, sex with a catfish -- there's all that and more in 

Apichatpong Weerasethakul's wonderfully nutty "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past 

Lives." More readily accessible than his previous films in its dreamlike vignette structure, yet 

even more resistant to concrete interpretation, this latest deadpan enigma is unlikely to 

significantly broaden the singular Thai filmmaker's commercial following. But critics, 

cinephiles and programmers will be enraptured, as will viewers adventurous enough to 

surrender to the film's Buddhist rhythms, mythical underpinnings and mesmeric images, 

ensuring a narrow but rich future life for "Uncle Boonmee."  

 

Pic was loosely drawn from a book of stories by a Buddhist abbot in Weerasethakul's 

hometown, the northeast Thai city of Khon Kaen, where the film was shot; it also reps a 

feature-length companion-piece to Weerasethakul's 17-minute short "A Letter to Uncle 

Boonmee," which screened as part of his 2009 "Primitive" art installation.  

 

The film's mouthful of a title amusingly suggests the helmer's own willingness to meander, but 

it also establishes his preoccupation with overt themes of spiritualism and reincarnation, in a 

way that's uncharacteristically direct and strangely inviting. There's a matter-of-factness to the 

magic here, as "Uncle Boonmee" plays freely with all manner of talking animals and 

otherworldly visitors without ever feeling the need to rationalize their existence.  

 

After a gentle prologue in which a buffalo runs across a broad plain, we meet Boonmee 

(Thanapat Saisaymar, a roof-welder making his feature acting debut), who's undergoing 

dialysis treatments for kidney failure, and his caretaker sister-in-law, Jen (Weerasethakul 

regular Jenjira Pongpas).  

 

With Boonmee nearing the end of his life, his veranda becomes a meeting place for spirits from 

his past: first the ectoplasm of his beloved wife, Huay (Natthakarn Aphaiwonk), then his long-

lost son, now a "monkey ghost" (in darkness, he appears as a pair of red eyes; in the light, he 

resembles Bigfoot). These beings have come to watch over Boonmee and presumably usher 

him onward, at which point the film becomes (if it wasn't already) a meditation on his many 

past lives.  

 

Weerasethakul's prior two features, "Tropical Malady" and "Syndromes and a Century," were 

both radically bisected in such a way that each half provided a subliminal commentary on the 

other. "Uncle Boonmee" departs from that mold, leapfrogging without explanation from one 

serene reverie to the next. While the result is pretty much the definition of a film that should be 

experienced, not explained, there's no sense here that Weerasethakul is being difficult for 
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difficult's sake, or even attempting to conceal his mysteries.  

 

One sequence finds a beautiful princess borne in a glittering carriage to a waterfall, where she 

strikes up a conversation with an amorous catfish, culminating in what's sure to be the film's 

most talked-about image, yet one that in no way seems calculated to shock. More opaque is a 

series of still photographs of young men in army fatigues, a reminder of Thailand's compulsory 

military service and painful legacy of war violence.  

 

Even with its sad moments, the film continually mines a rich vein of oddball humor, whether 

it's a shot of a monk (Sakda Kaewbuadee) checking his cell phone or a line of dialogue ("Why 

did you grow your hair so long?" someone asks the monkey god). Late passages transition from 

the first half's various rural idylls into more clinical interiors, setting up the film's final fillip.  

 

Pic is framed mostly in long and medium shots by a trio of cinematographers (led by 

Sayombhu Mukdeeprom) whose nighttime sequences are their forte. Akritchalerm 

Kalayanamitr's sound design and Lee Chatametikool's editing provide abrupt aural disjunctions, 

cutting from overpowering jungle sounds to restive silence. 
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