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โครงการวิจยั "การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2" 
 

บทคดัย่อสาขาศิลปะการละคร 
 
 โครงการวจิยั การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2 ด าเนินการ
ในช่วง 1 กรกฎาคม 2545 ถงึ 30 มถิุนายน 2547 ด้วยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) โดยเป็นการวจิยัต่อเนื่องจากโครงการวจิยัภาคแรกในช่วง 3 ปีก่อนหน้านี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะน าทรัพยากรการวิจารณ์มาใช้ประโยชน์ทัง้ในรูปของการศึกษาในระบบและ
การศึกษาส าหรบัประชาชน ศึกษาสภาวะการรบัการวจิารณ์ พฒันาความสามารถด้านการวจิารณ์
ให้แก่ผู้สนใจ และปรบัการวจิารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะอนัจะช่วยปลุกความส านึกในพลงัทางปัญญา
ของการวจิารณ์ในสงัคมไทย 
 จากรากฐานของโครงการภาคแรกทีใ่หน้ ้าหนกัต่อทรพัยากรการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์ ดว้ย
การคดัสรรงานวจิารณ์ตัวอย่างที่ทรงพลงัทางปัญญามาศึกษาและวเิคราะห์ไว้แล้วใน 4 สาขา คือ 
วรรณศลิป์ ทศันศิลป์ ศิลปะการละคร และสงัคตีศลิป์ โครงการภาค 2 เน้นวธิกีารของ การวจิยัและ
พฒันา โดยมุ่งขยายขอบเขตของทรพัยากรการวจิารณ์ ด้วยการสร้างประสบการณ์ในรูปของการ
เสวนา การประชุมระดมสมอง การสมัมนาทางวชิาการ และการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ อนัเป็นการ
สรา้งประชมคมและเครอืข่ายของผูส้นใจกจิกรรมการวจิารณ์ เนื้อหากจิกรรมส่วนหนึ่งเป็นงานศลิปะที่
ไดร้บัการน าเสนออยู่แลว้ อกีส่วนหนึ่งเป็นงานต้นแบบทีค่ณะผูว้จิยัเชื้อเชญิใหศ้ลิปินสรา้งขึน้เป็นการ
เฉพาะในกรอบของมโนทศัน์ทางศิลปะบางประการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มกีารแสดงออกซึ่งทศันะ
วจิารณ์ 
 สาขาศลิปะการละครได้น าตวัอย่างสรรนิพนธ์บทวจิารณ์ ซึ่งเป็นทรพัยากรการวจิารณ์ที่ได้
จากผลของโครงการวจิยัในภาคแรกไปใช้ประกอบการจดักิจกรรม เพื่อแสวงหานัยทางการศึกษา  
ปรากฏผลว่า สรรนิพนธ์บทวจิารณ์มคีุณค่าส าหรบัการน าไปใช้ในการเรยีนการสอน ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบั
ระดบัความยากง่ายของสรรนิพนธ์แต่ละบท และบรบิทของการน าไปใช้ นอกจากนี้ สาขาศลิปะการ
ละครยังได้ด าเนินการจัดท าหนังสือการวิจารณ์ในสาขาศิลปะการละคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาในระบบและการศกึษาส าหรบัประชาชนทัว่ไปตามขอ้เรยีกรอ้งของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
 การด าเนินกจิกรรมทัง้ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ตลอดจนในภูมภิาค เป็นการสรา้ง
ประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถในการวิจารณ์ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วย  
วฒันธรรมมุขปาฐะยงัคงความเข้มแข็งอยู่ในสงัคมไทย สาขาฯได้ก าหนดหวัข้อในการแลกเปลี่ยน
ทัศนะวิจารณ์ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ ความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะการละคร วง
การศกึษา และวงการวจิารณ์อนัประกอบดว้ยนักวจิารณ์อสิระและนักวจิารณ์ที่มบีทบาทเป็นผูส้ ื่อข่าว  
กิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ผู้วจิยัสามารถน ามาวิเคราะห์และสกัดออกเป็นองค์
ความรู้และหลกัการได้ รวมถึงกิจกรรมการทดลองก าหนดกรอบมโนทศัน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ให้แก่ศลิปินสมคัรเล่นร่วมกบัสาขาอื่นๆ เพื่อเป็นโจทย์ในการแลกเปลี่ยนทศันะที่ว่าด้วย ศลิปะส่อง
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ทางใหแ้ก่กนั ก่อใหเ้กดิผลสะทอ้นทีต่ามมาในวงวจิารณ์หลงัการแสดงคอื การวจิารณ์ทีส่่องทางใหแ้ก่
กัน นอกจากนี้การก าหนดหวัข้อให้ผู้สอนและผู้เรยีนด้านศิลปะการละครได้มาพบปะแลกเปลี่ยน
ความเห็นที่มตี่อการเรยีนการสอนการวจิารณ์ยงัเป็นกจิกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อวงการการศกึษาได้
อย่างดยีิง่ 

การร่วมมอืกบัเครอืข่ายในวงการศิลปะการละครจดักจิกรรมในลกัษณะการเสวนาหลงัการ
แสดง เพื่อให้นักวจิารณ์ได้แสดงความคดิเหน็ นับเป็นการกระตุ้นให้วฒันธรรมการวจิารณ์เกดิความ
คกึคกัและต่อเนื่อง อกีทัง้สถาบนัการศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนดา้นศลิปะการละครและนกัศกึษาได้
ยืนยนัถึงความส าคญัของการวิจารณ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการพัฒนาผู้เรยีน แต่
กระนัน้ก็ตาม แม้ว่าผลจากการจดักจิกรรมต่างๆ ประกอบกบัผลจากการวจิยั การรบัการวจิารณ์ จะ
สามารถสรุปไดว้่า ประชาคมศลิปะการละครอนัประกอบไปดว้ยกลุ่มบุคคลที่เป็นอาจารย์ นักวชิาการ 
นกัปฏบิตั ินักวจิารณ์ นักศกึษา และบุคคลทัว่ไป ตระหนักถงึความส าคญัของการวจิารณ์ ทัง้ทีเ่ป็นมุข
ปาฐะ และเรยีกร้องการวจิารณ์ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ภารกจิการสร้างหรอืการผลิตนักวจิารณ์
ยงัคงเป็นค าถามที่ไม่อาจยนืยนัค าตอบหรอืผลที่ชดัเจน ด้วยข้อสรุปจากวงการศึกษาชี้ชดัว่า การ
สร้างนักวจิารณ์ไม่ใช่ภารกิจหลักของสถาบัน หากแต่เป็นเพียง ผลพลอยได้ ที่เกิดขึ้นจากการจดั
การศกึษาเท่านัน้  

สาระส าคญัของงานวจิยันี้ได้บ่งชี้ว่า การวจิารณ์นับเป็นการสร้างสมพลงัทางปัญญาให้แก่
สงัคมร่วมสมยั โดยแสดงออกผ่านมุมมองทางศลิปะการละครไดอ้ย่างแน่นอน ผลจากการวจิยันบัเป็น
การปูพื้นฐานความตระหนักในวฒันธรรมการวจิารณ์ให้แก่สงัคมไทย เพื่อที่ผู้ สนใจ กลุ่ม องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบัน จะได้น าไปศึกษาและร่วมมือกันปรบัการวจิารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะ เพื่อ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่วฒันธรรมการวจิารณ์อนัเป็นขมุพลงัทางปัญญาของสงัคมไทยต่อไป 

 
…………………………………………
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รายงานเสนอผลการวิจยั (สาขาศิลปะการละคร) 
(1 ก.ค. 2545 - 30 มิ.ย. 2548) 

โครงการวิจยั "การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2" 
 
 

พนิดา  ฐปนางกรู 
(ผู้ประสานงานสาขาศิลปะการละคร) 

-------------------------------- 
 
 การด าเนินงานวจิยัของสาขาศลิปะการละคร ในโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทาง
ปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2”  นับตัง้แต่เดือนมถิุนายน พ.ศ. 2545  จนถึง พ.ศ. 2548  เป็น
ระยะเวลา 3 ปี  สาขาศลิปะการละคร  มกีารจดักจิกรรมต่างๆทัง้ทีเ่ป็น  การเสวนา  การสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร การจดักจิกรรมวจิารณ์หลงัการแสดง  การเขยีนบทวจิารณ์ และการสรา้งหนงัสอื/ต าราการ
วจิารณ์  ซึง่ปรากฏผลการด าเนินงานตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 
1. การด าเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1.1 การปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ทัง้ทีเ่ป็นการศึกษาในระบบ
และการศกึษาส าหรบัประชาชน 

หากพจิารณาถงึ “ทรพัยากรการวจิารณ์” ของโครงการวจิยัทีม่อียู่แลว้นั ้น สรรนิพนธ์
บทวจิารณ์ละครทัง้ 50 บท จากการคดัสรรในการวจิยัภาคแรก และบทวเิคราะหส์รรนิพนธท์ัง้ 
50 บท นับได้ว่าเป็นทรพัยากรการวจิารณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุด แต่กระนัน้ ก็ได้มผีู้ท้วงติงว่า 
สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์เน้นหนกัในดา้นบทวจิารณ์ละครเวททีีไ่ดร้บัอทิธพิลจากตะวนัตก รวมถงึ
บทวจิารณ์ละครต่างประเทศ ในขณะที่บทวจิารณ์ละครไทยมอียู่น้อยมาก ในประเด็นนี้หาก
มองย้อนกลบัไปในการด าเนินงานวจิยัที่ผู้วจิยัในโครงการภาคแรกได้วจิยัเอกสารในช่วงปี 
พ.ศ. 2469 ถงึ พ.ศ. 2544 (รวม 75 ปี) ซึง่มทีัง้เอกสารประเภทบทความประชาสมัพนัธ ์(Pre-
view) บทวจิารณ์ บทความวิชาการ บทความทัว่ไป (ข่าวสาร ความรู้ด้านการละคร) บท
สมัภาษณ์จากวารสารต่างๆ วิทยานิพนธ์ (เกี่ยวกับนาฏศิลป์และการละคร) หนังสือและ
วารสารต่างประเทศ เอกสารจากหอจดหมายเหตุ รวมทัง้สิ้น 2,276 รายการ ปรากฏว่าบท
วจิารณ์ที่กล่าวถงึละครไทยมเีป็นจ านวนน้อยมาก และที่มอียู่กม็ไิดส้อดคล้องหลกัเกณฑก์าร
คดัสรรทีโ่ครงการวจิยัไดต้ัง้ไว ้เป็นเหตุใหค้ดัสรรบทวจิารณ์ละครไทยไวใ้นสรรนิพนธไ์ดเ้พยีง 
5 บทเท่านัน้ 

ส าหรบัโครงการภาค 2 สาขาศลิปะการละครจงึได้ปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ที่มอียู่
โดยคดัเลอืกสรรนิพนธ์จ านวน 6 บท  เป็นตวัอย่างเพื่อใช้ประกอบกจิกรรม  “การสมัมนาว่า
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ด้วยนัยทางการศกึษาของสรรนิพนธ์”  ร่วมกบัอาจารย์และนักวชิาการด้านศิลปะการละคร
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า  สรรนิพนธ์ตัวอย่างสามารถน าไปใช้
ประกอบการเรยีนการสอนได้  ทัง้ที่เป็นวชิาการวจิารณ์  และรายวชิาอื่นๆ  ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบั
วตัถุประสงคแ์ละการน าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสม  ดว้ยบางบทเอื้อต่อการศกึษาวรรณกรรมการ
ละคร  บางบทให้มุมมองด้านการสร้างสรรค์  และบางบทเชื่อมโยงสู่บริบททางสังคม  
นอกจากนี้  ระดบัความยากง่ายของสรรนิพนธ์กเ็ป็นอกีองค์ประกอบหนึ่งในการน าไปปรบัใช้
เช่นกนั  สรรนิพนธ์บางบทอาจเหมาะส าหรบัการศกึษาในระดบัปรญิญาโทมากกว่าปรญิญา
ตร ี และบางบทอาจสื่อสารกบัผูท้ีข่าดองคค์วามรูด้า้นศลิปะการละครไดย้าก  เป็นต้น  อกีทัง้
ยงัได้มขีอ้เสนอถงึวธิกีารน าสรรนิพนธ์ทัง้ 50 บท  ไปปรบัใช้เพื่อให้เกดิประโยชน์ทางด้าน
วชิาการต่ออาจารย์ผู้สอน  และผู้เรยีน  เช่น การจดัสมัมนาร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนศลิปะการ
ละครเพื่อวเิคราะห์เจาะลกึสรรนิพนธ์บทวจิารณ์ และการจดัหมวดหมู่สรรนิพนธ์พรอ้มเขยีน
บทน าเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและน าไปใชไ้ดง้่ายขึน้ นอกจากนี้ ในการสมัมนาดงักล่าวยงัได้
มขีอ้เสนอให้โครงการวจิยัจดัท าหนังสอื/ต าราการวจิารณ์ละครที่ผูส้นใจทัว่ไปสามารถศกึษา
เองได ้

ขอ้เสนอต่างๆ   ในแง่การปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา
ดังกล่าวข้างต้น  มุ่งเน้นเพื่อการศึกษาในระบบ  ในขณะที่การศึกษานอกระบบนั ้น  
จ าเป็นต้องสรา้งทรพัยากรการวจิารณ์ขึน้ใหม่  ในรูปของหนงัสอื/ต าราส าหรบับุคคลทัว่ไป  ที่
กล่าวถงึ  “องคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์ศลิปะการละคร”  ซึง่โครงการวจิยัไดด้ าเนินการแลว้  

 
1.2 การศกึษาสภาวะของการรบัและกลุ่มผูร้บังานวจิารณ์ในประเทศไทย 

จากการร่วมด าเนินงานและหารอืกบัผู้วจิยัในโครงการวจิยัการรบัการวจิารณ์   ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการภาค 2 นี้  พบว่า สภาวะของกลุ่มผูร้บังานวจิารณ์ในประเทศไทยยงั
จ ากดัวงอยู่แต่เพยีงบุคคลทีค่ลุกคลกีบัวงการศลิปะการละคร  ทัง้ทีเ่ป็นอาจารย ์ นักวชิาการ  
นักศกึษา  ศลิปิน  และผูร้กัสมคัรเล่น  ซึ่งเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญักบัการวจิารณ์ที่เป็นลาย
ลกัษณ์และมุขปาฐะ  ด้วยปรารถนาที่จะรู้ว่าผลงานสร้างสรรค์ของตนนัน้สามารถสื่อสารกบั 
สาธารณชนไดม้ากน้อยเพยีงใด  และเนื่องจากละครเป็นงานสรา้งสรรค์ที่มคีวาม “สด”  การ
จดัเก็บหรอืบนัทกึไว้ในลกัษณะทุตยิภูมนิัน้ไม่สามารถรกัษาความสดของละครไว้ได้  การมี
บทวจิารณ์ส าหรบัละครเรื่องหนึ่งๆ จึงหมายถึงการบนัทึกว่าได้มผีลงานสร้างสรรค์เกิดขึ้น
เมื่อใด  และไดร้บัการตอบรบัอย่างไรจากนกัวจิารณ์ซึง่เป็นผูช้มคนหนึ่ง  

กลุ่มนักศกึษาในสาขาศลิปะการละครเหน็ว่า  บทวจิารณ์เป็น “คลงัความรู”้ อกีส่วน
หนึ่งนอกเหนือจากต ารา  และเป็น “ตวัช่วย” ในการวเิคราะห์และตรวจสอบความคดิเหน็ของ
ตนต่อละครหรือบทละครที่ได้ศึกษามา  แต่กระนั ้น การติดตามหรือการแสวงหาบท  
วจิารณ์  กย็งัมไิดเ้ป็นไปในลกัษณะทีก่ระตอืรอืรน้อ่านเพือ่เพิม่พนูความรูอ้ย่างจรงิจงั 
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ส่วนบุคคลนอกสาขาเหน็ว่า หากไม่ไดม้ปีระสบการณ์สมัผสังานต้นแบบแลว้ การท า
ความเขา้ใจบทวจิารณ์ละครจะกระท าไดย้าก อกีทัง้มไิดส้นใจตดิตามอ่านบทวจิารณ์ละครแต่
อย่างใด เพราะเงือ่นไขของการตดิตามอ่านนัน้ขึน้อยู่กบัจ านวนละครทีม่กีารจดัแสดง ซึง่มอียู่
เป็นจ านวนน้อย และมไิดเ้กดิขึน้โดยสม ่าเสมอ  ช่วงเวลาในการจดัแสดงละครโดยสว่นใหญ่จะ
ใช้เวลาเพยีง 1-2 อาทติยเ์ท่านัน้  ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาอนัสัน้  เป็นอุปสรรคต่อการตดิตาม
ชมละคร  อกีทัง้สือ่สิง่พมิพท์ีเ่สนอบทวจิารณ์ละครกม็จี านวนจ ากดัดว้ยเช่นเดยีวกนั  

แม้วฒันธรรมการวจิารณ์ที่เป็นลายลกัษณ์จะมไิดแ้พร่หลายในกลุ่มบุคคลนอกสาขา
ศลิปะการละคร  แต่จากการจดักจิกรรม “เสวนาหลงัละคร”  (หรอืการวจิารณ์ละครหลงัการ
แสดง)  ร่วมกบัเทศกาลละครกรุงเทพฯ 2004  ทีจ่ดัขึน้  ณ  ชุมชนบางล าภู ถนนพระอาทติย์
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2547  เป็นจ านวน 2 ครัง้  คอืการเสวนาหลงัการแสดงละครเรื่อง  
ตุ๊กตายอดรกั  และ  ผเีสื้อสมุทร  พบว่า ผูช้มใหค้วามสนใจรบัฟังและร่วมแสดงความคดิเหน็
กบักลุ่มนักวจิารณ์ที่โครงการวจิยัไดเ้ชญิมาในการเสวนาดงักล่าว  รวมทัง้การจดัสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร “การวจิารณ์สญัจร” ทัง้ 3 ครัง้ ณ มหาวทิยาลยัทกัษิณ จ.สงขลา, มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี จ.อุดรธานี และ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  ซึ่งสาขาศลิปะการ
ละครได้น าแถบบันทึกภาพการแสดงละครเวทีไปจดัฉายในการสัมมนากลุ่มย่อย พบว่า 
ผู้เข้าร่วมสมัมนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนักศึกษาที่มิได้อยู่ในสาขาศิลปะการละคร
โดยตรง  ใหค้วามสนใจและกระตอืรอืรน้กบัการวจิารณ์ในระบบมุขปาฐะเป็นอย่างยิง่  

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวขา้งต้น สามารถยนืยนัได้ว่า วฒันธรรมการวจิารณ์ที่เป็น
มุขปาฐะยงัคงความเขม้แขง็อยู่ในสงัคมไทย  มากกว่าวฒันธรรมการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์  

 
1.3 การพฒันาความสามารถในการวจิารณ์ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลผูส้นใจ 

สาขาศลิปะการละครไดจ้ดักจิกรรมเพื่อพฒันาความสามารถในการวจิารณ์ใหแ้ก่กลุ่ม
บุคคลผู้สนใจ ทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั เป็นการจดักจิกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วม
ประชุมไดม้โีอกาสพฒันาทกัษะการวจิารณ์  โดยอาศยัวฒันธรรมการวจิารณ์ในระบบมุขปาฐะ  
ให้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะวิจารณ์ต่อการแสดงที่ได้จัดขึ้น  อาทิ  ในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏบิตักิาร  “การวจิารณ์ละคร” ทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจากสถาบนัการศกึษาในภูมภิาคต่างๆให้
ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  ในการสมัมนาดงักล่าว  มกีารจดัแสดงละครเวทีเรื่อง  
“นอนไม่หลบั”  ของกลุ่มละคร 8 x 8 และมกีารแบ่งกลุ่มย่อยแสดงทศันะวจิารณ์หลงัการแสดง 
เช่นเดยีวกบัการจดั “การประชุมใหญ่ประจ าปี ครัง้ที ่2”  ของโครงการวจิยั ทีส่าขาศลิปะการ
ละครร่วมกบัสาขาอื่นๆ  จดักจิกรรมการแสดง  “จากป่าซาไก สู่ป่าคอนกรตี”  และได้มกีาร
แบ่งกลุ่มย่อยเพือ่แสดงทศันะวจิารณ์เช่นเดยีวกนั  บรรยากาศในการสนทนาแลกเปลีย่นทศัน
วจิารณ์หลงัชมการแสดงในกจิกรรมทัง้สอง ด าเนินไปด้วยความคกึคกักระตอืรอืรน้  รวมทัง้
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาจนับได้ว่าเป็นบุคคลนอกสาขาศิลปะการละครก็ยงัแสดงความ
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คดิเหน็  โดยมไิด้ผูกตดิอยู่กบั “องค์ความรูด้้านการละคร”  ที่อาจท าให้เกดิความไม่มัน่ใจใน
การแสดงทศันะ  โดยเฉพาะการแสดงทศันะดว้ยลายลกัษณ์อกัษรในบทวจิารณ์ 

ส าหรบักจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์สญัจร” ทีโ่ครงการวจิยัไดเ้ดนิทาง
ไปจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ านวน 3 ครัง้ ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา , 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี และมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
ซึ่งโครงการวจิยัได้จดัให้มกีารแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนทศันะวจิารณ์ในสาขาที่
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมสนใจ และสาขาศลิปะการละครไดจ้ดัให้มกีารชมแถบบนัทกึภาพการแสดง
ละคร 1 เรื่อง  เพื่อเป็นตวัตัง้ในการสนทนากลุ่มย่อย  ซึ่งพบว่า กลุ่มผู้เขา้ร่วมในสาขาศลิปะ
การละครโดยส่วนใหญ่  เป็นนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาภาษาไทยและนาฏศิลป์ไทย  
ส าหรบัสาขาวชิาอื่นๆ เช่น นิตศิาสตร ์คอมพวิเตอร ์มบีา้งประปราย  กไ็ดแ้สดงทศันะวจิารณ์
ผ่านมุมมองบนพืน้ฐานของตนเป็นหลกัอย่างกระตอืรอืรน้สนใจ  โดยมไิดย้ดึโยงกบัการมีองค์
ความรูด้า้นศลิปะการละครหรอืไม่ อย่างไร    

นอกจากนี้ สาขาศลิปะการละครยงัไดจ้ดั เสวนาชวนนักวจิารณ์ชมละคร เป็นจ านวน 
2 ครัง้ โดยเชญิชวนนักวจิารณ์อาชีพ และนักวจิารณ์สมคัรเล่นที่สนใจกจิกรรมดงักล่าว ชม
การแสดง เรื่อง “คู่กรรม” และ “เอ็ม.บตัเตอร์ฟลาย” จากนัน้จึงเขยีนบทวจิารณ์ และน าบท
วจิารณ์ทีเ่ขยีนขึน้ทัง้ทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละไม่ไดร้บัการตพีมิพ ์มาประกอบในการเสวนา การ
จัดกิจกรรมนี้พบว่า เงื่อนไขที่ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเขียนบทวิจารณ์ เป็นอุปสรรคต่อการ
ตดัสนิใจเข้าร่วมเสวนา และพบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่สมคัรใจที่จะพบปะสนทนาและแสดง
ทศันะวจิารณ์ในระบบมุขปาฐะมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยไม่สามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถ
พฒันาการวจิารณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมหรอืสมัมนาให้รุดหน้าไปได้ในระดบัใด แต่กิจกรรม
เหล่านัน้นบัเป็นการกระตุ้นใหผู้เ้ขา้ร่วมไดพ้ฒันาตนเอง และปรากฏชดัถงึขอ้เรยีกรอ้งในดา้น
หลกัวชิาและทฤษฎีการวจิารณ์ศลิปะการละครจากโครงการวจิยั  เพื่อน าไปใช้ในการพฒันา
ตนเองและนักเรยีนนักศกึษาในความรบัผดิชอบของผู้เขา้ร่วมกลุ่มที่เป็นอาจารยจ์ากสถาบนั
ต่างๆ  ขอ้เรยีกรอ้งนี้โครงการวจิยัไดด้ าเนินตามความต้องการ  โดยเริม่จากการจดักจิกรรม  
“เสวนาว่าดว้ยทศิทางการสรา้งหนังสอื/ต าราว่าดว้ยการวจิารณ์”  เป็นจ านวน 3 ครัง้  ร่วมกบั  
กลุ่มนักวิชาการ  กลุ่มนักวิจารณ์   และกลุ่มศิลปินผู้สร้างและผู้แสดง  และได้ติดต่อ
ประสานงานกบันักวจิารณ์  นักวชิาการ  เพื่อเขยีนบทความที่เกี่ยวข้องกบัการวจิารณ์ และ
บรบิทของศลิปะการละครตพีมิพไ์วใ้นหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์   

จากการจดักิจกรรมเชิงพัฒนาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  มีข้อสังเกตว่า การขาด  
“องค์ความรูด้้านศลิปะการละคร”  มไิด้เป็นอุปสรรคต่อการวจิารณ์ในวฒันธรรมมุขปาฐะแต่
อย่างใด  การเรยีกรอ้งหลกัวชิา หรอืทฤษฎกีารวจิารณ์  อาจเป็นการเรยีกรอ้งเพื่อสรา้งความ
เชื่อมัน่หรือเป็นการ “ตอกย ้า” ความมัน่ใจของผู้แสดงทัศนะก็เป็นได้  แต่การวิจารณ์ใน
วฒันธรรมที่เป็นลายลกัษณ์  ซึ่งต้องอาศยัความสามารถทางภาษาในการบรรยายหรอืการ
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พรรณนาความคิด  ท าให้เกิดความประหม่าที่จะแสดง เมื่อต้องเสนอข้อวิจารณ์เป็นลาย
ลกัษณ์ (คอืเป็นหลกัฐาน) กอ็ยากมคีวามมัน่ใจว่าขอ้เสนอนัน้มคีวามถูกตอ้งดา้นหลกัวชิาการ
เป็นพืน้ฐาน  ความคดิผ่านภาษาเขยีน  จงึท าใหเ้กดิการเรยีกรอ้ง  “องคค์วามรูด้า้นศลิปะการ
ละคร”  ขึน้ 

 
1.4 การสร้างงานวจิารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและเผยแพร่งาน

วจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะ อนัจะช่วยปลุกความส านึกในพลงัทางปัญญาของการวจิารณ์ใน
สงัคม 

หลงัจากทีไ่ดม้กีารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  “การวจิารณ์ละคร”   โดยมกีารแบ่งกลุ่ม
ย่อยเพื่อแสดงทศันะวจิารณ์ต่อละครเรื่อง  “นอนไม่หลบั”  ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งต้น  สาขา
ศลิปะการละครได้รบัการติดต่อจากกลุ่มละครต่างๆหลายกลุ่ม  ที่เชญิไปชมการแสดง และ
โครงการวจิยัไดเ้ขยีนบทวจิารณ์เผยแพร่ตามสื่อสิง่พมิพเ์ป็นระยะ  นอกจากนี้  โครงการวจิยั
ยงัไดร้่วมกบักลุ่มผูจ้ดังาน   “เทศกาลละครกรุงเทพฯ 2004”  จดัการเสวนาหลงัการแสดงขึน้
เป็นจ านวน 2 ครัง้  

ปฏิกิริยาของกลุ่มละครหรือวงการศิลปะการละครที่มีต่อโครงการวิจัยนับได้ว่า 
โครงการวจิยัมสีถานภาพเป็นส่วนหนึ่งในเครอืข่ายของวงการ  เพราะกจิกรรมที่สาขาศลิปะ
การละครได้จดัขึ้น  เอื้อให้เกดิปรากฏการณ์ดงักล่าว โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาความสมัพนัธ์
ส่วนบุคคลแต่อย่างใด ส่งผลให้กิจกรรมการวิจารณ์ได้รบัความร่วมมือ  และด าเนินไปใน
ลกัษณะของกจิสาธารณะไดด้ว้ยด ี

กจิกรรมต่างๆของสาขาศลิปะการละครนอกจากจะเอื้อใหเ้กดิการสรา้งเครอืข่าย และ
ความร่วมมอืกบับุคคลในวงการแล้ว ยงัได้เอื้อให้เกิดการสร้างเวทีพบปะสานความสมัพนัธ์
และแลกเปลี่ยนทศันะระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ  ทัง้ที่เป็นนักวชิาการ  ศลิปินผู้สร้างผู้แสดง  
และนักวจิารณ์อกีด้วย โครงการวจิยัจงึท าหน้าที่ประหนึ่งตวักลางที่สรา้งกรอบความคดิหรอื
สรา้งค าถามให้กบัวงการ  เพื่อให้บุคคลจากกลุ่มต่างๆในวงการไดน้ าความรูแ้ละความคดิมา
แลกเปลีย่นกนั เพือ่เอือ้ใหเ้กดิพฒันาการทีด่ขีึน้ในวงการศลิปะการละคร 

ในประเดน็เรื่องความส านึกในพลงัทางปัญญาของการวจิารณ์ในสงัคมนัน้ ในบรบิท
การเรยีนการสอน และการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะการละคร การวจิารณ์เป็นส่วนส าคญัของ
กระบวนการผลติความรู ้ ทกัษะ  และผลงานอยู่แล้ว  ดงัขอ้มูลจากอาจารย ์ นักวชิาการ  ที่
เขา้ร่วมการสมัมนาว่าดว้ยนยัทางการศกึษาของสรรนิพนธ ์ และการเสวนาว่าดว้ยทศิทางการ
สร้างหนังสือ/ต าราการวิจารณ์   ร่วมกับกลุ่มอาจารย์  และกลุ่มศิลปินผู้สร้างผู้แสดง  
นอกจากนี้  ค าใหส้มัภาษณ์ในการวจิยัการรบัการวจิารณ์ของกลุ่มนักศึกษาในสาขาศลิปะการ
ละคร  ก็ได้ยนืยนัว่า  “การวจิารณ์”  เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาผู้เรยีนในสาขาศิลปะการ
ละคร  ดงันัน้  ประเดน็ “พลงัทางปัญญา”  ที่มาจากการวจิารณ์  จงึเป็นประเด็นที่บุคคลใน
สาขาศลิปะการละครตระหนกั และใหค้วามส าคญัอยู่แลว้ 
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2. กิจกรรมในสาขาศิลปะการละคร 
การจดักจิกรรมในสาขาศลิปะการละครมจี านวนทัง้หมด 18 รายการ เรยีงล าดบัตามเวลาทีจ่ดั

ไดด้งัต่อไปนี้ 
2.1 การสมัมนาว่าดว้ยนัยทางการศกึษาของสรรนิพนธ์บทวจิารณ์ วนัที ่31 สงิหาคม 2545 

ณ  ห้องประชุมคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร   
วงัท่าพระ  ผู้เข้าร่วมสมัมนาเป็นอาจารย์และนักวชิาการในสาขาศิลปะการละครจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อสรรนิพนธ์บทวิจารณ์
ตวัอย่าง ทีไ่ดส้ง่ใหอ้่านล่วงหน้าก่อนเขา้ร่วมการสมัมนา 

2.2 การเสวนาว่าดว้ยทศิทางการสรา้งหนังสอืหรอืต าราว่าดว้ยการวจิารณ์  ครัง้ที่ 1   วนัที ่
5 มีนาคม 2546 ณ ร้าน Hemlock ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ  เป็นการจัดเสวนา
ร่วมกบัผูรู้ผู้ป้ฏบิตัใินวงการศลิปะการละครหนุ่มสาว 

2.3 การเสวนาว่าดว้ยทศิทางการสรา้งหนงัสอืหรอืต าราว่าดว้ยการวจิารณ์ ครัง้ที ่2 วนัที ่19 
มนีาคม 2546 ณ รา้น Hemlock ถนนพระอาทติย ์กรุงเทพฯ  เป็นการจดัเสวนาร่วมกบั
ผูรู้ผู้ป้ฏบิตัใินวงการศลิปะการละครรุ่นอาวุโส 

2.4 การเสวนาว่าดว้ยทศิทางการสรา้งหนงัสอืหรอืต าราว่าดว้ยการวจิารณ์ ครัง้ที ่3 วนัที ่21 
พฤษภาคม 2546 ณ ร้าน Hemlock ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ เป็นการจดัเสวนา
ร่วมกบันกัวจิารณ์อาชพีดา้นศลิปะการละคร 

2.5 การประชุมใหญ่ประจ าปี ครัง้ที่ 1 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2546   ณ หอประชุม
มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ  ในการประชุมครัง้นี้ สาขาศลิปะการละคร
ไดป้ระชุมกลุ่มย่อย เพือ่ก าหนดหวัขอ้ทีค่วรจะ ปรากฏในหนังสอื/ต าราการวจิารณ์ละคร 
และแสวงหาแนวร่วมทีจ่ะเป็นผูเ้ขยีนในหวัขอ้ต่างๆ 

2.6 การเสวนาสาขาศิลปะการละคร  :  ชวนนักวิจารณ์ชมละคร  ครัง้ที่ 1   วนัที่  20    
กันยายน 2546  ณ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นักวิจารณ์อาชีพและนัก
วจิารณ์สมคัรเล่นได้ชมการแสดงละครเรื่อง “M Butterfly” ในวนัที่ 7 กนัยายน ณ โรง
ละครกรุงเทพ เป็นผลงานการก ากบัการแสดงโดย ผศ.พรรณศกัดิ ์สุข ีจากคณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ จากนัน้นักวจิารณ์ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เขยีนบทวจิารณ์
ละครเรื่องดงักล่าวเพื่อตพีมิพ์ในสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ และน ามาเป็นเอกสารประกอบการ
เสวนา 

2.7 การเสวนาสาขาศิลปะการละคร : ชวนนักวิจารณ์ชมละคร ครัง้ที่  2 วันที่  19 
พฤศจกิายน 2546 ณ รา้น Hemlock ถนนพระอาทติย ์กรุงเทพฯ  นกัวจิารณ์อาชพีและ
นักวจิารณ์สมคัรเล่นได้ชมการแสดงละครเพลงเรื่อง “คู่กรรม” ในวนัที่ 6 พฤศจกิายน 
2546 ณ โรงละครกรุงเทพ เป็นผลงานของกลุ่มแดซเอนเตอรเ์ทนเมนท์ สรา้งสรรคบ์ท
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โดย ดารกา วงศ์ศริ ิและก ากบัการแสดงโดย สุวรรณด ีจกัราวรวุธ นักวจิารณ์ผูเ้ขา้ร่วม
เสวนาไดเ้ขยีนบทวจิารณ์เพื่อตพีมิพ์ในสื่อสิง่พมิพ์ และน ามาเป็นเอกสารประกอบการ
เสวนาเช่นเดยีวกบัการเสวนา ครัง้ที ่1 

2.8 การประชุม Cross-Cultural Seminar หัวข้อ “Theatre as an East-West Encounter” 
วนัที ่26 พฤศจกิายน 2546 ณ รา้น Hemlock ถนนพระอาทติย ์กรุงเทพฯ  การประชุม
ครัง้นี้มผีู้ก ากบัการแสดงชาวเยอรมนั Mr. Gert Pfafferodt เป็นผู้บรรยายน าในหวัข้อ
ดงักล่าว สบืเนื่องจากประสบการณ์สร้างสรรค์ละครเรื่อง “พระสงัข์-เอฟิเกเนีย” เมื่อปี 
พ.ศ. 2527 ร่วมกบัศิลปินและนักแสดงชาวไทย ในการประชุมมผีู้รู้ผู้ปฏิบตัิในวงการ
ศลิปะการละครรุ่นอาวุโสและรุ่นหนุ่มสาว รวมทัง้นักวชิาการดา้นวรรณคดเียอรมนัเขา้
ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

2.9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิจารณ์ละคร” วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2546 ณ 
หอประชุม มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ  การสมัมนาครัง้นี้มกีารบรรยาย
น าในหวัขอ้ “เหลยีวหลงัแลหน้า : การวจิารณ์ละครเวทใีนประเทศไทย” โดย อาจารย์ 
ปารชิาติ จงึววิฒันาภรณ์ และจดัแสดงละครเรื่อง “นอนไม่หลบั” เป็นการแสดงละคร
เดีย่ว โดย นิกร แซ่ตัง้ จากลุ่มละคร “8 x 8” เพือ่เป็นกรณีศกึษาใหผู้เ้ขา้ร่วมการสมัมนา
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ด้านนาฏศิลป์จากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ได้
ทดลองฝึกทกัษะการวจิารณ์ละครเวท ี

2.10 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  “การวจิารณ์สญัจร”  ครัง้ที ่1 วนัที ่18 - 19  มนีาคม  2547   
ณ มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัสงขลา  การประชุมกลุ่มย่อยในการสมัมนาครัง้นี้ สาขา
ศลิปะการละครไดจ้ดัฉายแถบบนัทกึภาพการแสดงละครเรื่อง “พมิพลิาไลย” ก ากบัการ
แสดงโดย อาจารย์ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
ดา้นภาษาไทยและนาฏศลิป์ ไดแ้ลกเปลีย่นทศันะกนั 

2.11 การประชุมใหญ่ประจ าปี ครัง้ที่ 2 วนัที่ 12-13 มิถุนายน 2547 ณ ศูนย์มานุษยวทิยา 
สรินิธร และคณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวทิยาศิลปากร ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ  การประชุม
ใหญ่ครัง้นี้ได้ร่วมมอืกบัสาขาวรรณศลิป์ และทศันศลิป์ โดยประสานกบักลุ่มนักละคร
อสิระเพื่อจดัการแสดง “ศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนั : จากป่าซาไก สู่ป่าคอนกรตี” เพื่อเป็น
กรณีศกึษาใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ซึ่งประกอบดว้ยบุคคลรุ่นหนุ่มสาวและรุ่นอาวุโส
จากหลากหลายสาขา ไดแ้ลกเปลีย่นทศันะในหวัขอ้ดงักล่าว 

2.12 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์สญัจร” ครัง้ที ่2 วนัที ่26-27 มถิุนายน 2547 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  ส าหรบัการประชุมกลุ่มย่อยในการ
สมัมนาครัง้นี้ สาขาศลิปะการละครได้จดัฉายแถบบนัทกึภาพการแสดงละครเรื่อง “ลุย
ไฟ” ก ากบัการแสดงโดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์พรรตัน์ ด ารุง จากภาควชิาศลิปการละคร 
คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซึ่งมีทัง้นักศึกษาและ
อาจารยด์า้นภาษาไทยและนาฏศลิป์ ไดแ้ลกเปลีย่นทศันะกนั 
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2.13 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนในการศกึษาการวจิารณ์
ละคร” วนัที่ 7 สงิหาคม 2547 ณ ศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ  การ
สัมมนาครัง้นี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นกลุ่มอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา เพื่อ
แลกเปลี่ยนความเห็นที่มตี่อการเรยีนการสอนการวจิารณ์ เพื่อน าข้อสรุปที่ได้จากทัง้
สองกลุ่มมาน าเสนอในทีป่ระชุมรวม 

2.14 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์สญัจร” ครัง้ที่ 3 วนัที่ 21-22 สงิหาคม 2547 ณ 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย  ในการประชุมกลุ่มย่อย สาขาศิลปะการ
ละครได้จดัฉายแถบบนัทึกภาพการแสดงละครเรื่อง “เหลียวหลงั แลหน้า ตุลง ตุลา” 
โดยกลุ่มสื่อชาวบา้น (มะขามป้อม) ซึ่งจดัแสดงในวาระครบรอบ 25 ปี 6 ตุลาคม 2519 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซึ่งมีทัง้นักศึกษาและอาจารย์จากหลากหลายสาขา ได้แลกเปลี่ยน
ทศันะกนั 

2.15 การเสวนาหลังละคร ครัง้ที่ 1   ละครเรื่อง   “ตุ๊กตายอดรกั”   วนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2547 ณ  พุทธสมาคม ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ  สาขาศิลปะการละครได้ร่วมกับ
กลุ่มผู้จดัเทศกาลละครกรุงเทพ 2004  เชิญนักวจิารณ์ร่วมเสวนาหลังการแสดงละคร
เรื่อง  “ตุ๊กตายอดรกั”   ผลงานของกลุ่มสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ร่วมกบั  ครูสุดจติต ์
ดุรยิประณีต   ซึง่เขา้ร่วมในเทศกาลครัง้นี้ 

2.16 การเสวนาหลงัละคร ครัง้ที ่2   ละครเรื่อง  “ผเีสือ้สมุทร”   วนัที ่20 พฤศจกิายน 2547  
ณ โรงเรยีนการข่าวทหารบก    ถนนพระอาทิตย์   กรุงเทพฯ   สาขาศิลปะการละคร
ร่วมกบักลุ่มผูจ้ดัเทศกาลละครกรุงเทพ 2004  เชญินักวจิารณ์ร่วมเสวนาหลงัการแสดง
ละครเรื่อง  “ผเีสือ้สมุทร”   ผลงานของกลุ่มละครเสาสูง  ก ากบัการแสดงโดย  ณัฐ นวล
แพง การเสวนาครัง้นี้มกีลุ่มผู้ชมซึ่งเป็นรุ่นหนุ่มสาวให้ความสนใจแลกเปลี่ยนทศันะ
ร่วมกบันกัวจิารณ์อย่างกระตอืรอืรน้สนใจ 

2.17 การสมัมนา “เทศกาลละครกรุงเทพ กับ ความอยู่รอดของละครร่วมสมยั”  วนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2547 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ สาขาศิลปะการ
ละครได้เชิญวทิยากร ซึ่งเป็นผู้จดังานเทศกาลฯ  และนักวชิาการผู้สงัเกตการณ์งาน
เทศกาลละครกรุงเทพ มาร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อการจดัเทศกาลละครกรุงเทพ 
ซึง่สะทอ้นถงึความอยู่รอดของวงการศลิปะการละครร่วมสมยั 

2.18 การประชุมใหญ่ประจ าปี ครัง้ที ่3 และการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร วนัที ่11- 12 มถิุนายน 
2548 ณ หอประชุมใหญ่ ชัน้ 4 ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 
การประชุมใหญ่ครัง้นี้  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการวจิยัตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยผู้วจิยัทัง้ 4 สาขา อนัได้แก่ สาขาวรรณศิลป์ 
ทศันศิลป์ ศิลปะการละคร และสงัคตีศิลป์ พร้อมทัง้ผู้วจิยัสาขา "การวจิยัการรบัการ
วจิารณ์" ในการรายงานผลการวจิยัสาขาศลิปะการละคร ไดม้ผีูต้ ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบับท
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วจิารณ์ละครไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการวจิารณ์ละครไทย (ดงัจะได้รายงาน
ต่อไปในขอ้ 5) 

นอกจากกจิกรรมทัง้  18  รายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว  สาขาศลิปะการละครยงัได้ให้ความ
ร่วมมือกับโครงการวิจัยการรบัการวิจารณ์ ในการประสานข้อมูลบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ และร่วม
วเิคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมและสมัมนากับโครงการวิจยัการรบัการ
วจิารณ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ ยงัได้เขยีนบทวจิารณ์เพื่อลงพมิพ์เผยแพร่ในสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆบ้าง
เป็นระยะๆ 

สว่นการจดัท าหนงัสอื/ต าราการวจิารณ์ละคร  ซึง่ประกอบดว้ยบทความหวัขอ้ต่างๆจ านวน 7 
บทนั ้น ขณะนี้ อยู่ ระหว่างการจัดส่งให้ผู้อ่าน ( reader) คือ ค ารณ คุณะดิลก อ่านและบันทึก
ขอ้เสนอแนะ  เพือ่ปรบัปรุงก่อนจดัพมิพต์่อไป 

 
3. ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการภาคแรกกบัโครงการภาคสอง 

จากผลของโครงการวจิยัในภาคแรกทีบ่่งชีว้่า  ในสงัคมร่วมสมยัของไทยนัน้  การวจิารณ์แบบ
มุขปาฐะมคีวามเขม้ขน้และแขง็แกร่งกว่าการวจิารณ์ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร โครงการวจิยัในภาคที่
สองนี้  จึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนา (developmental activities)  ซึ่งได้น าสรรนิพนธ์บท
วจิารณ์และบทวเิคราะหบ์างส่วน จากจ านวน 50 บท  ทีโ่ครงการวจิยัภาคแรกไดค้ดัสรรแลว้ว่ามพีลงั
ทางปัญญา   มาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการภาคสองเป็นจ านวน 7 กิจกรรม คือ  
“สมัมนาว่าด้วยนัยทางการศึกษาของสรรนิพนธ์บทวจิารณ์”  “การเสวนาว่าด้วยทิศทางการสร้าง
หนังสอื/ตราว่าด้วยการวจิารณ์” 3 ครัง้  และ  การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ “การวจิารณ์สญัจร” ทัง้ 3 
ครัง้  เพื่อเป็นวตัถุดบิในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และประเมนิประสทิธภิาพของสรรนิพนธท์ีจ่ะยงั
ประโยชน์ต่อการศกึษาในระบบและการศกึษาภาคประชาชนได ้

 ผลจากการน าสรรนิพนธ์ไปใช้ประกอบในการสมัมนามคีวามหลากหลายแตกต่างกนัออกไป
ตามพื้นฐานความรู้และความถนัดของแต่ละบุคคล ส าหรบัผู้ที่มีพื้นความรู้ด้านศิลปะการละครจะ 
สามารถท าความเขา้ใจเนื้อหาที่ปรากฏในสรรนิพนธ์บทวจิารณ์ได้โดยง่าย หากแต่มขีอ้จ ากดัในการ
น าไปใช้ประกอบการจดัการเรยีนการสอนในระบบ ด้วย “งานต้นแบบ” ที่บทวิจารณ์กล่าวถึงไม่
สามารถหาชมไดอ้กีแลว้ หรอืมฉิะนัน้กเ็ป็นงานต้นแบบของต่างประเทศทีห่าชมไม่ไดใ้นเมอืงไทย  อกี
ทัง้บทวจิารณ์หลายบทจ าเป็นต้องอาศยัความรู้ความเขา้ใจในบรบิทต่างๆ ทัง้ประวตัิศาสตร์ สงัคม 
และวฒันธรรม  เพื่อประกอบการท าความเขา้ใจ  ดงันัน้  ผู้ที่ไม่มพีื้นความรู้ดา้นศลิปะการละคร  จะ
ท าความเขา้ใจสรรนิพนธ์บทวจิารณ์ละครไดย้าก ประกอบกบัการขาดประสบการณ์สมัผสังานตน้แบบ
ทีบ่ทวจิารณ์กล่าวถงึดว้ยแลว้  ความกระตอืรอืรน้สนใจอ่านเพือ่แลกเปลีย่นความเหน็จงึไม่เกดิขึน้ 

นอกจากนี้ ดว้ยความล่าชา้ในการจดัพมิพ ์อนัเนื่องมาจากกระบวนการขอลขิสทิธิจ์ดัพมิพบ์ท
วจิารณ์ที่เป็นภาษาต่างประเทศจากส านักพิมพ์ในประเทศต่างๆ จ าเป็นต้องใช้เวลาเพื่อติดต่อและ 
ด าเนินการ  ท าใหไ้ม่สามารถประเมนิประสทิธภิาพของสรรนิพนธ์ในภาพรวมได้ว่าเหมาะสมกบัผูร้บั
หรอืผู้อ่านกลุ่มใด  ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการภาคแรกกบัโครงการภาคสอง จงึด าเนินไปด้วย
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หลกัการร่วม  ที่ว่าด้วยการจดักจิกรรมพฒันาการวจิารณ์ในรูปแบบต่างๆ  และสานต่อขอ้บ่งชี้จาก
โครงการภาคแรก ในเรื่องการขาดแคลนต าราการวจิารณ์   
 
4. ความเช่ือมโยงกบัการวิจยัการรบัการวิจารณ์ 

ในการจัดกิจกรรมต่างๆของสาขาศิลปะการละคร มีทัง้ที่เป็นการจดัเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และทรรศนะวจิารณ์ในรูปแบบมุขปาฐะ   และมทีัง้ที่เป็นการจดัเพื่อให้มกีาร
เขยีนบทวจิารณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ดงัที่ได้จดักจิกรรมเสวนา  “ชวนนักวจิารณ์ชมละคร” 2 ครัง้  
(อ่านรายละเอยีดการวเิคราะห์กจิกรรมดงักล่าวไดใ้นขอ้ 5) พบขอ้บ่งชี้ที่แสดงให้เหน็ว่า  วฒันธรรม
การวจิารณ์ในระบบมุขปาฐะยงัคงความเข้มข้นอยู่ในสงัคมไทย  ด้วยเป็นกิจกรรมที่สามารถแสดง
ปฏิกริยิาได้ทนัที  ในขณะที่การวจิารณ์ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจะมขีอ้จ ากดัด้านเวลา  ด้านความรู ้ 
ความมัน่ใจในความคดิเห็นของตนเอง  และพื้นที่ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ  ท าให้บทวจิารณ์ไม่
สามารถท าหน้าที่ของตนในบทบาทที่เป็น  กจิสาธารณะ  ได้  ค าถามที่เกดิขึ้นจากขอ้สงัเกตนี้ก็คอื  
บทวจิารณ์ละครยนือยู่ ณ จุดใดของสงัคมไทย  และยงัเป็นทีต่อ้งการหรอืไม่ในวงการศลิปะการละคร 

เมื่อได้เชื่อมโยงกบัการวเิคราะห์บทสมัภาษณ์กลุ่มผู้รบังานวจิารณ์ ในโครงการวจิยัการรบั
การวจิารณ์   พบว่า  ปรากฏการณ์ที่ชดัเจนที่สุดจากการสมัภาษณ์กลุ่มผู้รบัทัง้ 3 กลุ่ม คอื กลุ่มผู้ที่
อยู่ในสาขาศลิปะการละคร  กลุ่มนักศกึษาในสาขาฯ  และกลุ่มผู้ที่อยู่นอกสาขาศิลปะการละคร  นัน้  
กลุ่มบุคคลทีอ่ยู่ในวงการศลิปะการละครใหค้วามส าคญัต่อการวจิารณ์ทัง้ทีเ่ป็นระบบมุขปาฐะและการ
วจิารณ์ที่เป็นลายลกัษณ์มากที่สุด  บุคคลกลุ่มนี้เรียกร้องให้มีการวิจารณ์ทัง้สองรูปแบบและเห็น
ความส าคญัของบทวจิารณ์ในฐานะที่เป็น “กระจก” สะท้อนผลงานสร้างสรรค์ของตน   และยงัเป็น 
“บนัทึกทางประวตัศิาสตร์”  ให้กบัผลงานสร้างสรรค์ละครแต่ละเรื่องอกีด้วย  นอกจากนี้  บุคคลใน
สาขาฯ ยงัได้สะท้อนให้เห็นถึงความกงัวลของวงการศิลปะการละคร ที่จะสื่อสารให้คนทัว่ไปเข้าใจ
ผลงานการละครได ้ และเหน็ว่าบทวจิารณ์จะสามารถท าหน้าทีส่ ื่อสารกบับุคคลนอกวงการได ้ และคง
เป็นดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี้เอง  ทีท่ าใหว้งการศลิปะการละครทีแ่มจ้ะมสี านกั หรอืสงักดั  ก ากบัอยู่  แต่
ส านักหรอืสงักดันี้มไิด้ปรากฏเป็นกระแสหลกั หรอืกระแสรองที่สรา้งอทิธพิลใดๆให้กบัวงการศลิปะ
การละคร  กลุ่มบุคคลในวงการฯซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักแสดงทีอ่าสาเขา้มาท างานการละคร จงึเป็น
กลุ่มที่เกาะเกี่ยวกนัด้วยความเอื้ออาทร  และตระหนักถงึบทบาทของบทวจิารณ์ที่มคีวามส าคญัต่อ
วงการ ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ในขณะทีก่ลุ่มนักศกึษาโดยส่วนใหญ่มมุีมมองต่อบทวจิารณ์ละครในฐานะทีเ่ป็น “คลงัความรู”้  
และ  “คลงัค าตอบ”  ใหก้บัการศกึษาศลิปะการละคร  และส าหรบักลุ่มผูท้ีอ่ยู่นอกสาขาศลิปะการละคร
นัน้  พบว่าไม่คุ้นเคยกบัการอ่านบทวจิารณ์บทละครเท่าใดนัก  ด้วยขอ้จ ากดัของความถี่ในการจดั
แสดงละคร ส่งผลต่อความสม ่าเสมอในการตีพิมพ์บทวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  อีกทัง้ด้วย
ความคุ้นเคยกับบทวิจารณ์ภาพยนตร์   ที่ท าหน้าที่ประหนึ่ง  “ผู้ช่วย”  ในการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตรเ์รื่องใดเรื่องหนึ่ง  อกีทัง้ “งานตน้แบบ”  ทีเ่ป็นภาพยนตร ์  กส็ามารถหาชมไดโ้ดยงา่ย 
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อนึ่ง จากบทสมัภาษณ์ของกลุ่มผู้รบัการวจิารณ์โดยส่วนใหญ่มขี้อสงัเกตว่า ความสนใจใน
ภาพยนตรแ์ละการตดิตามอ่านบทวจิารณ์ภาพยนตรข์องผูร้บั มไิดเ้อือ้ประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจ
บทวจิารณ์ละครเท่าใดนัก ด้วยบรบิทของศลิปะการละครที่มคีวามแตกต่างจากภาพยนตร์ อย่างไรก็
ตาม ประสบการณ์ในการชมละครเป็นปัจจยัหลักที่ท าให้ผู้รบัที่คุ้นเคยกับบทวิจารณ์ภาพยนตร์
สามารถท าความเขา้ใจบทวจิารณ์บทละครไดง้่ายขึน้ แต่ถ้าขาดประสบการณ์การสมัผสังานละครแลว้ 
ก็อาจยากที่จะเข้าใจเนื้อหาของละครและบทวจิารณ์ละครได้ถ่องแท้ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้รบัการ
วจิารณ์ทีเ่ป็นผูส้มัผสั สรา้งสรรค ์หรอืคุน้เคยกบัละครเป็นอย่างด ีกลบัอาศยับทวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละ
ตดิตามชมภาพยนตรเ์ป็นการทดแทนละครและบทวจิารณ์ละครทีค่่อนขา้งหายากไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้ 
อาจเป็นเพราะมภีาพยนตรใ์หเ้ลอืกชมเป็นจ านวนมากและมสีม ่าเสมอ การสรา้งประสบการณ์และการ
ท าความเขา้ใจทีส่ ัง่สมจนกลายเป็นองคค์วามรูด้า้นภาพยนตรข์องคนในสงัคมจงึไม่ใช่เรื่องยาก  

นับได้ว่า การวจิยัการรบัการวจิารณ์  ตอบค าถามจากขอ้สงัเกตของสาขาศลิปะการละครถงึ
จุดยนืของบทวจิารณ์ละครในสงัคมไทยได้เป็นอย่างด ี นอกจากนี้  ยงัปรากฏขอ้มูลที่ว่าด้วย  ความ
เคลื่อนไหวของวงการศลิปะการละคร  ทีก่ลุ่มละครใหญ่ๆ  มชีื่อเสยีงมานาน ไม่ค่อยมผีลงานปรากฏสู่
สาธารณะ ในขณะทีม่กีลุ่มละครเลก็ๆเกดิขึน้มากมาย  ทัง้เกดิขึน้โดยเฉพาะกจิ  และโดยถาวร  กรณี
นี้สง่ผลต่อความเชื่อมัน่ในการตดิตามผลงานของกลุ่มผูร้บัทีเ่ป็นบุคคลนอกสาขาฯดว้ยเช่นกนั 
 
5. บทวิเคราะห์กิจกรรมท่ีด าเนินการในภาคสอง 

5.1 ความส าคญัของการวจิารณ์ 
กจิกรรมต่างๆทีส่าขาศลิปะการละครไดจ้ดัขึน้ โดยเฉพาะกจิกรรมการเสวนา "ว่าดว้ยทศิ

ทางการสรา้งหนังสอื/ต าราว่าดว้ยการวจิารณ์" ทัง้ 3 ครัง้ การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร "ปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีนในการศกึษาการวจิารณ์ละคร" และกจิกรรมอื่นๆ มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมที่
ประกอบไปด้วยอาจารย์ นักวชิาการด้านศลิปะการละคร นักวจิารณ์ นักปฏิบตัิ นักศึกษา และ
กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทุกกลุ่มนี้ ใหค้วามส าคญัต่อการวจิารณ์ในทศันะทีแ่ตกต่าง
กนัไป  

แวดวงการวจิารณ์ในบรบิทสงัคมไทยอาจแบ่งนักวจิารณ์ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มอาจารย์
และนักวชิาการทีเ่ขยีนบทวจิารณ์ตพีมิพ์ในสื่อสิง่พมิพ์ และกลุ่มนักวจิารณ์ที่เป็นผู้สื่อข่าวประจ า
สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรบักลุ่มนักวิจารณ์ที่เป็นผู้สื่อข่าวนัน้ ให้น ้ าหนักกับบทบาทของ “ผู้สื่อข่าว” 
มากกว่าบทบาทของ “นกัวจิารณ์” และยนิดทีีจ่ะเรยีกตนเองว่าเป็น “ผูส้ ื่อขา่วทีช่อบดูละคร” ซึ่งท า
หน้าทีท่ีห่ลากหลายผ่านบทวจิารณ์ทีต่พีมิพใ์นสือ่สิง่พมิพท์ีต่นสงักดั โดยมเีป้าหมายอยู่ที ่“ผูอ้่าน” 
การวจิารณ์ของผู้สื่อข่าวต้องท าหน้าที่เชิญชวนให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนใจไปชมละคร โดย
จ าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าภายในเวลาทีจ่ ากดั เพือ่เป็นการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนอกี
ทางหนึ่ง แต่อย่างไรกต็าม ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาของการขา่ว ทีต่อ้งมคีวามสดใหม่ การวจิารณ์ที่
เกิดขึ้นจึงไม่อาจที่จะเป็นงานเขยีนที่ละเอียดลึกซึ้งได้ อีกทัง้ต้องค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อฝ่าย
ผูส้รา้ง งานเขยีนทีเ่กดิขึ้นจงึมกัเป็นไปในลกัษณะของการ “อะลุ่มอล่วย” นอกจากนี้ เงื่อนไขของ
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สื่อที่ผูกตดิอยู่กบัวงธุรกจิโดยอาศยัรายได้จากการโฆษณา เป็นอุปสรรคอกีประการหนึ่งที่ท าให้
การวจิารณ์ของผูส้ ือ่ข่าวขาด “เสรภีาพ” ทีจ่ะแสดงทศันะอย่างตรงไปตรงมา ดว้ยหลายๆครัง้ ผูจ้ดั
ละครกอ็ยู่ในวงธุรกจิทีเ่ป็นลูกคา้ของสือ่เอง ดงันัน้ แมจ้ะตระหนักว่า การวจิารณ์มคีวามส าคญัต่อ
ผู้อ่าน และผู้ปฏิบตั ิแต่เงื่อนไขของระบบทุนยงัเป็นสิง่ที่ก ากบัสื่อ หรอืก ากบันักวจิารณ์ที่อยู่ใน
ฐานะผูส้ ือ่ขา่วดว้ยเช่นกนั 

ส าหรบักลุ่มอาจารยแ์ละนักวชิาการทีท่ าหน้าที่เป็นนักวจิารณ์ด้วยนัน้ แม้จะมเีสรภีาพใน
การแสดงทศันะวจิารณ์มากกว่ากลุ่มผูส้ ือ่ขา่ว แต่กระนัน้ กย็งัมปีรากฏการณ์ใกลเ้คยีงกบัผูส้ ือ่ขา่ว 
เมื่อบรรณาธกิารข่าวเหน็ว่า มขีอ้ความแสดงทศันะวจิารณ์ใดใดที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ
สื่อ บรรณาธิการก็อาจตัดข้อความเหล่านัน้มิให้ปรากฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์เช่นกัน และส าหรบั
บทบาทผูส้อนของกลุ่มอาจารยแ์ละนักวชิาการ กลุ่มนี้จะมคีวามเหน็ว่า การปลูกฝังวฒันธรรมการ
วจิารณ์ให้แก่นักศึกษามไิด้ผูกตดิอยู่กบัวชิาที่ว่าด้วยการวจิารณ์เท่านัน้ ด้วยการเรยีนการสอน
ศิลปะมไิด้มมีาตรฐานหรอืตวัชี้วดัที่ตายตวั ศิลปะไม่มถีูกหรอืผดิ ค าตอบที่ถูกต้องมิได้มเีพยีง
ค าตอบเดยีว และด้วยเหตุที่การศกึษาศลิปะการละครนัน้ผูกโยงกบัความเป็นมนุษย์ ซึ่งมบีรบิท
ทางสงัคม การเมอืง วฒันธรรม และสิง่แวดล้อมที่หลากหลาย ความคดิเชงิวจิารณ์ที่จะสามารถ
วเิคราะห ์ตคีวาม จงึเป็นปัจจยัส าคญัในการเรยีนการสอนศลิปะการละคร 

ในกลุ่มผูป้ฏบิตัเิอง ทัง้ทีเ่ป็นผูส้รา้งและผูแ้สดง ใหค้วามส าคญัต่อการวจิารณ์เป็นอย่างสูง 
ทัง้ทีเ่ป็นการวจิารณ์ในระบบมุขปาฐะ และทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ดว้ยการวจิารณ์ทัง้สองลกัษณะ
มผีลกระทบโดยตรงต่อผู้ปฏบิตั ิและเชื่อว่ากจิกรรมการวจิารณ์หลงัการแสดงหรอืการพูดคุยขอ
ความเห็นจากผู้ชมรวมไปถึงนักวิจารณ์เป็นกิจกรรมที่จ าเป็น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า  
ผลงานสรา้งสรรค์ของตนนัน้บรรลุจุดมุ่งหมายหรอืไม่ อย่างไร  แต่กจิกรรมการวจิารณ์ในระบบ  
มุขปาฐะนี้ เป็นการแสดงปฏกิริยิาโดยฉับพลนั ซึ่งอาจท าให้ผู้แสดงความเหน็ไม่มโีอกาสคดัสรร
ถ้อยค าให้ถี่ถ้วน การกระทบกระทัง่อารมณ์ความรู้จึงเกิดขึ้นได้ อันเป็นข้ออ่อนของการแสดง
ทศันะวจิารณ์ในระบบมุขปาฐะ ขณะเดยีวกนั การวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรกเ็ป็นสิง่ทีบุ่คคล
กลุ่มนี้เรยีกรอ้งตลอดมา ด้วยเหน็ความส าคญัของบทวจิารณ์ในฐานะทีเ่ป็นบนัทกึประวตัศิาสตร์
ของละครเวทเีรื่องหนึ่งๆหลงัจากการแสดงไดจ้บลง การวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์เปิดโอกาสให้ผู้
ปฏิบตัิได้มเีวลาอ่านทบทวนขอ้วจิารณ์ ซึ่งส่งผลต่อการท าความเข้าใจผลงานการน าเสนอการ
แสดง และช่วยใหม้องเหน็ขอ้บกพร่องทีอ่าจมองขา้มไป  และอกีประการหนึ่ง กลุ่มผูป้ฏบิตัเิหน็ว่า 
บทวจิารณ์เป็นการสร้างพื้นที่ให้ผู้วจิารณ์ได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องปะทะกบัผู้
ปฏบิตัโิดยตรง การแสดงปฏกิริยิาทัง้โดยมุขปาฐะ หรอืลายลกัษณ์ของผูว้จิารณ์นับเป็นสิง่ทีด่กีว่า 
“ความเฉยเมย” หรอืไม่มปีฏกิริยิาใดใดต่อผลงานสรา้งสรรคข์องกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ 

ส าหรบักลุ่มนกัศกึษาในสาขาศลิปะการละคร มทีศันะต่อ “การวจิารณ์” ในทางบวก และมี
ความเหน็เช่นเดียวกบักลุ่มอาจารย์และนักวชิาการที่ว่า การวจิารณ์มอียู่ใน “กระบวนการเรยีน
การสอน” ศิลปะการละครโดยไม่จ าเพาะวชิาการวจิารณ์เท่านัน้ การวจิารณ์เป็นกระบวนการที่ 
จ าเป็น และมสี่วนพฒันาการเรยีนรู้ของนักศกึษา กลุ่มนักศกึษาให้ความส าคญัต่อผู้สอนในด้าน
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ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีนที่สร้างขึ้นภายในห้องเรยีนเป็นอย่างมาก กระบวนการ
วจิารณ์ที่จะกระตุ้นและพฒันาผู้เรยีนได้ มปัีจจยัเกื้อหนุนจากบุคลกิภาพและจติวทิยาของผู้สอน
เป็นส าคญั การแลกเปลี่ยนที่มบีรรยากาศผ่อนคลาย การเลือกเฟ้นถ้อยค าที่ไม่รุนแรง จะช่วย
สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีผ่่านกระบวนการวจิารณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การใชค้ าพูดรุนแรง
อาจท าใหผู้เ้รยีนมทีศันคตติ่อศลิปะการละครไปในทางลบไดง้า่ย  

และในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมของสาขาศลิปะการละคร ทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป ในทีน่ี้หมายถงึ 
กลุ่มบุคคลที่มไิด้อยู่ในแวดวงของศิลปะการละครร่วมสมยั ซึ่งอาจมาจากสาขานาฏศิลป์ หรอื
สาขาอื่นๆ อาจมคีวามประหม่าในการแสดงทศันะวจิารณ์เมื่อเขา้ร่วมกจิกรรมของสาขาศลิปะการ
ละครบ้างในช่วงต้น แต่เมื่อเหน็ว่าการบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนมคีวามผ่อนคลาย และไม่มี
ลักษณะของการตัดสินว่าความคิดใดผิดหรือถูก การแลกเปลี่ยนทัศนะก็จะด าเนินไปอย่าง
กระตอืรอืรน้ ความประหม่าในช่วงแรก อาจเกดิขึน้จากความไม่มัน่ใจว่าจะต้องใชอ้งคค์วามรูด้า้น
ศลิปะการละครมากน้อยเพยีงใดในการแสดงออกซึ่งการวจิารณ์ แต่เมื่ อการแลกเปลีย่นในระบบ
มุขปาฐะด าเนินไปในลกัษณะของการแสดงปฏกิริยิาตอบรบัต่อประเดน็ หรอืผลงานสรา้งสรรค์ที่
ไดช้มแลว้ องคค์วามรูด้า้นศลิปะการละครกม็ใิช่ขอ้จ ากดัในการแสดงทศันะวจิารณ์ของกลุ่มบุคคล
กลุ่มนี้อกีต่อไป ในแบบสอบถามของกจิกรรมบางกจิกรรม มเีสยีงสะท้อนจากผู้ เข้าร่วมที่กรอก
แบบสอบถามถงึ “โอกาส” ทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็ในทีส่าธารณะซึง่ไม่เคยไดร้บัมาก่อน  

อาจสรุปไดว้่า ทุกๆกลุ่มบุคคลที่เขา้ร่วมกจิกรรมของสาขาศลิปะการละคร ต่างตระหนัก
ถงึความส าคญัของ “การวจิารณ์” ด้วยกนัทัง้สิ้น แม้ว่าจะมบีรบิทของความส าคญัที่แตกต่างกนั
ออกไปกต็าม การวจิารณ์จะเริม่ตน้ไดด้ว้ยด ีจ าเป็นตอ้งมบีรรยากาศทีเ่ปิดกวา้งทางความคดิ และ
ใหอ้สิระในการแสดงออก หลกั “มนุษยส์มัผสัมนุษย”์ จงึเป็นหลกัทีจ่ะช่วยเกื้อหนุนใหก้จิกรรมการ
วจิารณ์ เป็นกจิกรรมทางปัญญาทีด่ าเนินไปในทางบวกได ้ดงัตวัอย่างจากกลุ่มนกัศกึษา และกลุ่ม
บุคคลทัว่ไป ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
5.2 มุขปาฐะ-ลายลกัษณ์ 

สบืเนื่องจากขอ้ 3.1 จะเห็นได้ว่า การวจิารณ์ในบรบิทสงัคมไทย เริม่ต้นด้วยวฒันธรรม
มุขปาฐะ ที่มหีลกั “มนุษย์สมัผสัมนุษย์” เป็นปัจจยัเกื้อหนุน ด้วยตระหนักในความเข้มแขง็ของ
วฒันธรรมมมุขปาฐะในสงัคมไทย การด าเนินกิจกรรมต่างๆของสาขาศิลปะการละคร จึงอาศยั
ความเขม้แขง็นี้เป็นเครื่องมอืในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้กดิทววิจัน์ (dialogue) ระหว่าง
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ในประเดน็ต่างๆที่ไดก้ าหนดขึน้ โดยสาขาศลิปะการละครท าหน้าทีบ่นัทกึการ
สนทนาแลกเปลีย่น และน ามาจบัประเดน็ วเิคราะห ์ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในทุกกจิกรรม 

การเริม่ต้นด้วยระบบมุขปาฐะ มทีัง้จุดแขง็และจุดอ่อน ระบบมุขปาฐะสามารถเกดิขึน้ได้
ทนัทซีึ่งนับเป็นจุดแขง็ แต่จุดอ่อนกค็อื ระบบนี้ท าให้ผูพู้ดอาจขาดความถี่ถ้วนในการพจิารณาสิง่
ใดสิง่หนึ่ง ผู้พูดอาจใช้ความรู้สกึส่วนตนเป็นที่ตัง้ และอาจไม่ครอบคลุมทุกประเดน็ที่ต้องการจะ
กล่าวถงึ การย่อมสง่ผลกระทบในทางลบต่อทัง้ผูพ้ดูและผูฟั้งได ้ 
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ในขณะที่ระบบลายลักษณ์มีข้อดีที่มีเวลาใคร่ครวญ ตรกึตรอง ค้นคว้าข้อมูล และหา
เหตุผลประกอบความคิดเห็น แต่การเผยแพร่สู่สาธารณะได้นัน้ หากไม่มีความสามารถเชิง
วรรณศลิป์มาเป็นปัจจยัเกื้อหนุนแลว้ การแสดงความเหน็ในระบบลายลกัษณ์ หรอืการเขยีนบท
วจิารณ์กอ็าจไม่น่าสนใจกเ็ป็นได ้ 

จากกจิกรรมต่างๆที่สาขาศลิปะการละครไดจ้ดัขึ้น พบว่า ระบบมุขปาฐะมสี่วนส าคญัต่อ
การด าเนินงานวิจยัเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาจากระบบมุขปาฐะไปสู่ระบบลายลักษณ์ ไม่อาจ
กระตุ้นให้เกดิขึ้นได้ในกลุ่มผู้เข้าร่วมกจิกรรม แม้จะเป็นกลุ่มนักวจิารณ์เองก็ตาม การท าหน้าที่
พัฒนาจากมุขปาฐะให้เป็นลายลักษณ์จึงเป็นหน้าที่หลักของผู้วิจยั ที่จะต้องรวบรวมประเด็น 
วเิคราะห์ และสงัเคราะห์การทววิจัน์ของกลุ่มผู้เขา้ร่วมให้เป็นหลกัการ ความรู ้หรอืแม้กระทัง่ตัง้
ขอ้สงัเกตทัว่ไปต่อทัง้บุคคล และวฒันธรรมการวจิารณ์ในสงัคมไทย ซึง่ “ความเกรงใจ” ทีอ่าจเป็น
อุปสรรคต่อวฒันธรรมการวจิารณ์นัน้ หากใช้หลกั “มนุษย์สมัผสัมนุษย์” ในการสร้างบรรยากาศ
และประสบการณ์การวจิารณ์ที่ดใีห้เกดิขึ้น ย่อมลบลา้งอุปสรรคที่มอียู่ในวฒันธรรมไทยดงักล่าว
มาแลว้ได ้ 
 
5.3 ขนบเก่า-ขนบใหม่ 

หลายๆกจิกรรมทีส่าขาศลิปะการละครไดจ้ดัขึน้ โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดช้มการแสดง 
หรอืบนัทกึเทปการแสดง เช่นละครเรื่อง “พมิพลิาไลย” ก ากบัโดย ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ , “ลุย
ไฟ” โดย พรรตัน์ ด ารุง, “ตุ๊กตายอดรกั” โดยกลุ่มละครมะขามป้อม, “ผเีสื้อสมุทร” โดยณัฐ นวล
แพง จากกลุ่มละครเสาสูง, และการแสดง “ศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนั : จากป่าซาไก สู่ปาคอนกรตี” 
เพื่อเป็นตัวตัง้ในการแลกเปลี่ยนทัศนะวิจารณ์นัน้ เป็นผลงานสร้างสรรค์จากวรรณคดี หรือ
วรรณกรรมบทละคร ที่มขีนบการแสดง และมกีารตคีวามแต่เดมิมาอยู่แลว้ ซึ่งสร้างทศันคตแิละ
สรา้งชุดความคดิใหแ้ก่สงัคมไทยชุดหนึ่ง เช่น นางพมิพลิาไลยในเรื่องขุนชา้งขุนแผน จะไดช้ื่อว่า
เป็น “นางวนัทองหญงิสองใจ” หรอื นางผเีสือ้ในวรรณคดเีรื่องพระอภยัมณี กจ็ะเป็น “นางยกัษ์” ที่
ไม่น่าสงสาร หรอืแม้แต่รักสามเส้าของ ล าหับ เฮนา และซมพลา ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง 
“เงาะป่า” ของรชักาลที ่5 กย็งัไดร้บัความส าคญัในฐานะทีเ่ป็นความรกัอนัยิง่ใหญ่  

แต่เมื่อกลุ่มละครหรอืผู้ก ากบัได้น าวรรณกรรมเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานละครที่
สะท้อนบรบิทปัจจุบนั การตคีวามใหม่ หรอืการใส่รายละเอยีดในการน าเสนอ การเลอืกน าเสนอ
บางส่วน และไม่น าเสนอบางส่วนจงึเกดิขึน้ เช่น การตคีวามใหน้างบุษบาในเรื่อง “อเิหนา” ให้อยู่
ในบรบิทของผูห้ญงิปัจจุบนั ทีต่ ัง้ค าถามกบั “ความรกั” และ “ขนบ” การแต่งงานทีไ่ม่ไดว้างอยู่บน
พืน้ฐานของความรกั ในละครเรื่อง “ลุยไฟ” หรือแมก้ระทัง่ การแสดงภาพนางสดีาถูกทศกณัฑห์กั
ยอดมงกุฎ และทา้ยทีสุ่ดนางสดีาไดถ้อดมงกุฎนางออกต่อหน้าพระราม ในละครเรื่องเดยีวกนั กด็ ี
การให ้“ผนีางวนัทอง” ลุกขึน้มาอธบิายตนเองเพือ่ปฏเิสธขอ้กล่าวหาว่าเป็น “หญงิสองใจ” ในเรื่อง
พมิพลิาไลย ก็ด ีการน าเสนอนางผเีสื้อสมุทรที่ดูน่ารกัน่าสงสาร และบูชาความรกัเป็นสรณะ ใน
เรื่อง “ผเีสือ้สมุทร” และ การเลอืกน าเสนอ “ความรกั” ของผูใ้หก้ าเนิด ทีก่ลายเป็น “ความทุกขข์อง
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คนเป็น” เมื่อเหน็ลูกๆของตนตอ้งตายเพราะ “ความรกั” ในการแสดง “จากป่าซาไก สูป่่าคอนกรตี” 
เหล่านี้ ลว้นสรา้งปฏกิริยิาทัง้ในดา้นลบและดา้นบวกต่อผูช้ม และนักวจิารณ์ ซึ่งเขา้ร่วมกจิกรรม
ของสาขาศลิปะการละครเป็นอย่างมาก 

การน าเสนอขนบเก่าด้วยบรบิทใหม่ ก่อให้เกิดค าถามถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสม 
ความเคารพในตวับท จนกระทัง่ความกงัวลในการท าความเขา้ใจวรรณกรรมของผูส้รา้ง ก่อนทีจ่ะ
น ามาสรา้งสรรค์ใหม่ดว้ยขนบใหม่ ทีไ่ม่มมีาตรวดัว่า ขนบการแสดงแบบใหม่ (อะไรกไ็ดท้ีอ่ยู่ตรง
ข้ามกบัขนบเก่า) มีความสมควรหรอืไม่ เช่น ภาพการหกัมงกุฎนางสดีาโดยทศกัณฑ์ ไม่เคย
เกดิขึน้ในขนบการแสดงของนาฏศลิป์ และจะไม่มวีนัเกดิขึน้ ดว้ยถอืเป็นเรื่องทีไ่ม่เหมาะสม หรอื 
การเลอืกน าเสนอเฉพาะตอนทา้ยของเรื่อง “เงาะป่า” ทีก่ล่าวถงึความเศรา้โศกของบดิามารดาของ 
ล าหบั เฮนา และซมพลา ก็มขีอ้ติติงถึงการลดทอนความยิง่ใหญ่ของวรรณดค ีที่มจุีดมุ่งหมาย
น าเสนอประเดน็ความรกัของหนุ่มสาว ตามการตคีวามในขนบเดมิ  

เมื่อเปรยีบเทยีบกบักจิกรรมเวทวีจิารณ์หลงัละครเรื่อง “ตุ๊กตายอดรกั” พระนิพนธ์ละคร
รอ้งของกรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ มาจดัแสดง โดยพยายามรกัษาแนวเรื่องเดิม และวธิกีาร
น าเสนอละครร้องไว้ ซึ่งนักวจิารณ์ได้แสดงปฏิกิรยิาในทางบวก ต่อความพยายามที่จะอนุรกัษ์
ขนบการแสดงแบบเก่าไว้ได้อย่างมอีรรถรส การแลกเปลี่ยนถกเถียงที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทาง
ปัญญา ทีม่ที ัง้ความเหน็ร่วมหรอืความเหน็ต่าง ไม่ค่อยมปีรากฏในวงเสวนาครัง้นี้เท่าใดนกั 

เมื่อขนบเก่าปะทะขนบใหม่ ค าตอบคงไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงว่า ขนบใดถูกตอ้ง หรอืขนบใด
ไม่สมควร แต่สิ่งที่สาขาศิลปะการละครได้ตระหนักก็คือ บรรยากาศการวิจารณ์และการ
แลกเปลีย่นทัง้ในกลุ่มบุคคลในสาขาและนอกสาขา ทัง้ทีม่วียัใกลเ้คยีงกนัและมวียัแตกต่างกนั เตม็
ไปดว้ยความคกึคกัและเป่ียมดว้ยพลงัทางปัญญา นอกจากนี้ ยงัไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ชุดความคดิของ
กลุ่มบุคคลที่มาจากสาขาต่างๆ รวมถงึวยัของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ทีม่ผีลต่อการแสดงปฏกิริิยาต่อ
ประสบการณ์การสมัผสังานสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างกนัออกไปดว้ย อย่างไรกต็าม ความสามารถเชงิ
วจิารณ์ไม่จ าเป็นต้องขึน้อยู่กบัวยัวุฒขิองผูว้จิารณ์เสมอไป ดว้ยหลายๆครัง้ทีผู่ม้วียัวุฒเิองกต็ดิอยู่
ในกบัดกัของชุดความคดิหนึ่งทีส่รา้งก าแพงปิดกัน้ประสบการณ์ใหม่ๆไดเ้ช่นกนั 

ภาพรวมของกจิกรรมต่างๆทีส่าขาศลิปะการละครไดจ้ดัใหม้ขีึน้ อาศยัองคป์ระกอบต่างๆ 
ทัง้ทีเ่ป็นบทวจิารณ์จากสรรนิพนธ์ บทวจิารณ์ที่เผยแพร่ในสื่อสิง่พมิพร์่วมสมยั นักวจิารณ์ที่มอียู่
ในสงัคมไทย นักวชิาการที่สนใจการวจิารณ์ ปรากฏการณ์ในแวดวงศลิปะการละคร และกลุ่มนัก
ปฏบิตัทิีต่ระหนักถงึความส าคญัของการวจิารณ์ ดงันัน้ น ้าหนกัของกจิกรรมทีจ่ดัจงึเน้นไปทีล่ะคร
เวทีร่วมสมยัมากกว่าละครไทย อันอาจหมายรวมไปถึง โขน ละคร นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง
พืน้บา้น ฯลฯ ซึ่งมผีลงานมากมายทีน่่าสนใจ หากแต่ดว้ยเงือ่นไขประการทัง้ปวงขององคป์ระกอบ
ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ท าใหม้อิาจจดักจิกรรมครอบคลุมไปถงึการละครไทยไดท้ัง้หมด แต่กระนัน้ ก็
นับเป็นขอ้เสนอในการด าเนินงานวจิยัต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างด ีและเหน็ควรที่จะมงีานวจิยั
การวจิารณ์ที่เกี่ยวกบัละครไทยหรอืศิลปะการแสดงในสงัคมไทยที่ครอบคลุมทุกสาขา และไม่
มุ่งเน้นเพยีงการอนุรกัษ์ แต่เป็นไปเพือ่การพฒันา 
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6. การวิจารณ์ในฐานะกิจสาธารณะและพลงัทางปัญญาของสงัคม 

กจิกรรมต่างๆของสาขาศลิปะการละครมุ่งเน้นการกระตุ้นให้การวจิารณ์เป็น “กจิสาธารณะ” 
อาทกิจิกรรม การเสวนา : ชวนนักวจิารณ์ชมละคร ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2, การสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร 
“การวจิารณ์ละคร” ที่มกีารจดัแสดงละครเวทีเรื่อง “นอนไม่หลบั” ของกลุ่มละครแปดคูณแปด , การ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์สญัจร” ทัง้ 3 ครัง้, การประชุมใหญ่ประจ าปีครัง้ที ่2 ทีม่กีารจดัการ
แสดง “จากป่าซาไก สู่ป่าคอนกรตี” รวมทัง้ การเสวนาหลงัละคร 2 ครัง้ ทีโ่ครงการวจิยัไดร้่วมกบัคณะ
ผู้จดังานเทศกาลละครกรุงเทพ 2004 ให้มเีวทวีจิารณ์หลงัการแสดงละครเรื่อง “ตุ๊กตายอดรกั” ของ
กลุ่มละครมะขามป้อม และเรื่อง “ผเีสือ้สมุทร” ของกลุ่มละครเสาสงู 

กจิกรรมดงักล่าวขา้งต้น เป็นไปในลกัษณะทีม่กีารแสดงเป็น “โจทย”์ เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมไดแ้ลกเปลีย่นทศันะวจิารณ์ และอกีกจิกรรมคอื กจิกรรมการสมัมนา “เทศกาลละครกรุงเทพ 
กบั ความอยู่รอดของละครร่วมสมยั” ทีไ่ดจ้ดัขึน้ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2547 โครงการวจิยัไดเ้ชญิผู้
จดัและนกัวชิาการทีไ่ดต้ดิตามความเป็นไปของเทศกาลมาโดยตลอด มาสะทอ้นความคดิเหน็เกีย่วกบั
เทศกาลนี้ในประเดน็ดงักล่าว ซึ่งในกจิกรรมนี้ โครงการวจิยัได้ช่วยท าหน้าที่เป็นผู้วเิคราะห์ภาพรวม
ทัง้หมดของเทศกาล โดยมโีจทย์เป็น “เทศกาลละคร” เช่นเดยีวกบัการสมัมนา “ปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัผูเ้รยีนในการศกึษาการวจิารณ์ละคร” ทีจ่ดัขึน้ในวนัที ่7 สงิหาคม 2547 โครงการวจิยัไดเ้ชญิ
อาจารย์ผู้สอนวชิาการวจิารณ์ละคร และนักศึกษาในสาขาศิลปะการละครจากมหาวทิยาลัยต่างๆ 
มาร่วมแลกเปลีย่นความเหน็ โดยทีโ่ครงการวจิยัเป็นผูก้ าหนด “โจทย”์ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั “การเรยีนการ
สอนการวจิารณ์” เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการสมัมนาทัง้สองกลุ่มไดส้ะทอ้นความเหน็และแลกเปลีย่นความหน็
ซึง่กนัและกนั กล่าวไดว้่า เป็นความพยายามท าการวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะไดเ้ช่นกนั   

ส าหรบัเป้าหมายในการปรบัการวจิารณ์ศิลปะในวฒันธรรมมุขปาฐะให้เป็นลายลกัษณ์นัน้ 
สาขาศิลปะการละครได้ผลติบทวจิารณ์ละครทัง้ที่ได้รับการตีพมิพ์ และที่เขยีนขึ้นเพื่อประกอบการ
เสวนา “ชวนนกัวจิารณ์ชมละคร” ดงัต่อไปนี้ 

บทวจิารณ์ทีไ่ดร้บัการตพีมิพจ์ านวน 9 บท 
6.1 เจตนา นาควชัระ. “เฟาสท์ มาราธอน (ฉบบัภาษาไทย),” กรงุเทพธุรกิจ (จุดประกาย) 

(14 ต.ค. 2545) 
6.2 ---------------. “ค ากล่าวหาจากศาลาทวงศพ ,” กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย) (18 

 พ.ย. 2545) 
6.3 ---------------. “ว่าด้วยพนัธนาการของสจันิยม (ภาค2),” กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย) 

(14 ต.ค. 2545) 
6.4 พนิดา ฐปนางกูร. “เดก็ไทยรูท้นั : มหกรรมบรภิาษเดก็,” กรงุเทพธุรกิจ (จุดประกาย) 

(28 พ.ย. 2545) 
6.5 กรกช อัตตวิริยะนุภาพ. “ราชินีแห่ งสีสันกับการตีความใหม่ ,” กรุงเทพธุรกิจ  

(จุดประกาย) (2 ธ.ค. 2545) 
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6.6 ---------------. “เราจ่ายไม่ไหว เราไม่จ่าย ละครเสยีดสสีงัคมบรโิภคทุกยุคสมยัได้อย่าง
สะใจ,” ขวญัเรือน (ปักษ์แรก เม.ย. 2546) 

6.7 พนิดา ฐปนางกูร. “สงครามในแง่งามกบับทเพลงบรรเลงไม่รู้จบ ,” ขวญัเรือน (ปักษ์
หลงั ส.ค. 2546 

6.8 ---------------. “คู่กรรม : ฉบบัละครเพลง,” ขวญัเรือน (ปักษ์หลงั พ.ย. 2546) 
6.9 พนิดา ฐปนางกูร. “มหศัจรรย์ ผจญ ภัยเจ้าชายหอย ,” ขวญัเรือน (ปักษ์หลงั ก.พ. 

2548) 
บทวจิารณ์ทีเ่ขยีนขึน้ประกอบการเสวนา “ชวนนกัวจิารณ์ชมละคร” จ านวน 2 บท 
6.10 ภาสกร อนิทุมาร. “เอม็. บตัเตอรฟ์ลาย กบัการตายของผูไ้ม่เป็นทีพ่งึปรารถนา” 
6.11 พนิดา ฐปนางกูร. “โจทยใ์หญ่ใน เอม็. บตัเตอรฟ์ลาย” 
นอกจากนี้ ยงัมผีู้จดัท าหนังสอื “เครอืข่ายละคร” ได้ติดต่อให้ผู้ประสานงานสาขาศิลปะการ

ละครเขยีนสรุปขา่วเกีย่วกบัการสมัมนา “เทศกาลละครกรุงเทพฯ กบั ความอยู่รอดของละครร่วมสมยั”  
สิง่ทีป่รากฏชดัในการปรบัการวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะคอื ความสนใจของวงการศลิปะการ

ละครที่สะท้อนให้เห็นถงึความตระหนักในบทบาทของการวจิารณ์ โดยความพยายามที่จะจดัให้เวที
วจิารณ์หลงัการแสดง การเชญินักวจิารณ์ รวมทัง้หวัหน้าโครงการวจิยัการวิจารณ์ฯและผูป้ระสานงาน
สาขาศลิปะการละคร ใหไ้ปชมละครเพื่อรบัการสะท้อนความคดิเหน็ อกีทัง้แสดงความปรารถนาที่จะ
ให้ม ี“บทวจิารณ์” ผลงานของตนตพีมิพ์ในสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ นับเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มบุคคลในวงการศลิปะการละครยอมรบัถงึ “ความส าคญั” ของการวจิารณ์ทีเ่ป็นระบบมุขปาฐะและ
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และตระหนกัถงึ  “พลงัทางปัญญา”  ทีม่าพรอ้มกบัการวจิารณ์ทัง้สองรปูแบบ  

อย่างไรกต็าม  ปรากฏการณ์ดงัทีไ่ดก้ล่าวมา  เป็นทีน่่าตดิตามว่า  หากโครงการวจิยัสิน้สุดลง 
จะมผีูใ้ดหรอืกลุ่มบุคคลใดตระหนักถงึ  “พลงัทางปัญญา”  ทีม่ากบัการวจิารณ์  และท าหน้าที่ปรบัการ
วจิารณ์ทีเ่ป็นวฒันธรรมมุขปาฐะใหเ้ป็นลายลกัษณ์ เพือ่ใหก้ารวจิารณ์เป็นกจิสาธารณะอย่างแทจ้รงิ 
 
7. การสร้างเครือข่ายและประชาคมการวิจารณ์ 

ดว้ยจุดมุ่งเน้นของโครงการวจิยัในภาค 2  ที่มุ่งเน้นการจดักจิกรรมเชงิพฒันาในรูปแบบของ
การจดัเสวนา  สมัมนา  และการจดัท าหนังสือ/ต ารา  โดยที่โครงการวิจยัท าหน้าที่ตัง้โจทย์หรือ  
“ค าถาม”  ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งในบางกิจกรรมเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมที่เป็นเป้าหมายของ
โครงการวิจัย และในบางกิจกรรมก็เป็นเวทีเปิดให้บุคคลทัว่ไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคดิเหน็ซึ่งกนั  การจดักิจกรรมในลกัษณะเช่นนี้  เป็นการดงึดูดกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมทีส่นใจในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์ในสาขาศลิปะการละคร  ผลทีต่ามมากค็อื  
เครอืข่ายและประชาคมที่ตระหนักในพลงัทางปัญญาที่เกดิขึ้นจากการวจิารณ์ในวฒันธรรมมุขปาฐะ
และวฒันธรรมลายลกัษณ์   

เครอืขา่ยหรอืประชาคมในสาขาศลิปะการละครสามารถแบ่งไดเ้ป็น  4  กลุ่มใหญ่ ดงันี้ 
7.1  กลุ่มนกัวชิาการ ประกอบดว้ยคร/ูอาจารยใ์นสาขาศลิปะการละคร จากสถาบนัอุดมศกึษา   
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7.2  กลุ่มศลิปิน ประกอบดว้ยผูส้รา้ง และผูแ้สดงในวงการศลิปะการละคร 
7.3  กลุ่มนกัวจิารณ์ ทีม่าจากสือ่สิง่พมิพต์่างๆ 
7.4  กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป 
การสรา้งเครอืข่ายดงักล่าว นอกจากปัจจยัในดา้นประเดน็ทีด่งึดูดบุคคลใหม้าร่วมแลกเปลีย่น

ทรรศนะกนัแล้ว ยงัต้องอาศยัหลกั “มนุษย์สมัผสัมนุษย”์  การสรา้ง “เวทเีปิด” ด้วยบรรยากาศที่เป็น
มติร ผ่อนคลาย ใหทุ้กฝ่ายทัง้ทีเ่ป็นผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและวทิยากรไดส้นทนาแลกเปลีย่นความเหน็ จงึ
เป็นสิง่จ าเป็น  จะเหน็ได้จากกจิกรรมการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์ละคร” ที่ได้จดัให้มกีาร
แสดงละครเรื่อง “นอนไม่หลับ” เพื่อเป็นโจทย์ในการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้าร่วม  ที่
ประกอบด้วยศิลปินในวงการศิลปะการละคร นักวจิารณ์ นักศึกษา และผู้สนใจทัว่ไป โดยเฉพาะ
อาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์จากสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคนัน้  มีแบบสอบถามที่ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมน้ีไดส้ะทอ้นประสบการณ์การเขา้ร่วมกจิกรรมดว้ยความพงึพอใจว่า เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาส
ให้ได้แสดงความเหน็อย่างเต็มที ่อย่างทีไ่ม่เคยได้รบัมาก่อน และในอกีหลายๆกจิกรรมที่อาศยัหลกั
มนุษยส์มัผสัมนุษย ์ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมผ่อนคลายจากภาวะตงึเครยีด  สรา้งความพรอ้มทีจ่ะแสดงออกซึ่ง
ทศันะวจิารณ์ได้อย่างเต็มที่  อาจเป็นด้วยเหตุผลดงักล่าว  ท าให้ผู้เขา้ร่วมหลายๆคนที่เคยเข้าร่วม
กจิกรรมของสาขาศลิปะการละครมาแลว้  ไม่ปฏเิสธการเขา้ร่วมกจิกรรมต่อๆมาของสาขาฯ 
 
8. การสร้างหนังสือ/ต ารา 

จากการวจิยัในโครงการภาค 1 ที่ผ่านมา ได้พบว่าองค์ประกอบของจุดด้อยของสถานภาพ
การวจิารณ์และการศกึษาการวจิารณ์ในสงัคมไทย  คอื  การขาดแคลนต าราด้านการวจิารณ์  ส่งผลให้
ขาดการส่งสมองค์ความรู้เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพของการวจิารณ์ ผนวกกบัข้อเสนอแนะต่างๆของ
อาจารย์และนักวชิาการด้านศิลปะการละคร ที่ได้เขา้ร่วมกจิกรรม “สมัมนาว่าด้วยนัยทางการศึกษา
ของสรรนิพนธ์บทวจิารณ์”  ในโครงการวจิยัภาค 2 ที่ยนืยนัถึงความต้องการด้านหนังสอื/ต าราการ
วจิารณ์  สาขาศลิปะการละครจงึได้จดักจิกรรม  “เสวนาว่าด้วยทศิทางการสร้างหนังสอื/ต าราว่าดว้ย
การวจิารณ์”  ต่อเนื่องเป็นจ านวน  3  ครัง้  เป็นการเสวนาร่วมกบั  กลุ่มผู้รู้ผู้ปฏิบตัทิัง้รุ่นหนุ่มสาว
และรุ่นอาวุโสในวงการศิลปะการละคร  และกลุ่มนักวจิารณ์อาชีพ  เพื่อแสวงหาทิศทางการจดัท า
หนงัสอื/ต าราการวจิารณ์  ทีส่ามารถเอื้อประโยชน์ต่อการศกึษาในระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ   

การเสวนาร่วมกบักลุ่มผูรู้ผู้ป้ฏบิตัริุ่นหนุ่มสาว มขีอ้เสนอถงึการจดัท าหนังสอื/ต าราในลกัษณะ 
“หลกัการเบื้องต้นของการวจิารณ์”  และมเีนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกบันิยามค าศพัท์เฉพาะในสาขา
ศลิปะการละคร  ทีบุ่คคลนอกวงการอาจไม่เขา้ใจความหมายในบรบิทของการละคร  รวมถงึคุณสมบตัิ
ของการเป็นนกัวจิารณ์  และการวจิารณ์ในแนวทางต่างๆ 

การเสวนาร่วมกบักลุ่มผูรู้ผู้ป้ฏบิตัทิีเ่ป็นรุ่นอาวุโสในวงการศลิปะการละคร  มขีอ้เสนอเป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนักบัรุ่นหนุ่มสาว  ผนวกกบัเนื้อหาทีก่ล่าวถงึสุนทรยีศาสตรแ์ละจรยิธรรมของสาขา
ศลิปะการละครเปรยีบเทยีบกบัศลิปะสาขาอื่น  นอกเหนือจากหลกัการเบือ้งตน้ของการวจิารณ์ 
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และในการเสวนาร่วมกบักลุ่มนักวจิารณ์อาชพีที่มาจากสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ  นักวจิารณ์ต้องการ 
“แว่นตา”  ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิมุมมองอนัหลากหลายในการพจิารณาผลงานสรา้งสรรค ์ เช่น  มุมมองทาง
สงัคมศาสตร์  ประวตัิศาสตร์  ฯลฯ  รวมทัง้ให้มตีัวอย่างประกอบที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของไทย  
ไม่ใช่เป็นการหยบิยมืประสบการณ์และทฤษฎจีากตะวนัตก 

ในการประชุมกลุ่มย่อยของการประชุมประจ าปี ครัง้ที่ 1 ของโครงการวจิยั  ซึ่งได้มกีารจดั
แลกเปลีย่นทศันะในกลุ่มย่อยในกรอบของการสมัมนาทางวชิาการ “การสรา้งต าราการวจิารณ์”  เพื่อ
ก าหนดทศิทางของเนื้อหาและรูปแบบของหนังสอื/ต าราการวจิารณ์ที่พงึประสงค์และยงัประโยชน์ได้
ในวงกว้างนั ้น  ได้มีข้อเสนอให้จัดท าหนังสือ/ต าราจ านวน 2 เล่ม  เล่มที่หนึ่งว่าด้วยปรัชญา
สุนทรยีศาสตร์ของศิลปะทัง้ 4 สาขา  และเล่มที่สองว่าด้วยทศันะวจิารณ์ต่างๆของสาขาศิลปะการ
ละคร  ที่ใชต้วัอย่างผลงานสรา้งสรรค์ที่เป็นของไทยประกอบเนื้อหา  นอกจากนี้ทีป่ระชุมยงัไดเ้สนอ
รายชื่อบุคคลทีน่่าจะเป็นผูเ้ขยีนบทความในหนงัสอื/ต าราทัง้ 2 เล่มอกีดว้ย 

ส าหรบัขอ้เสนอจากทีป่ระชุมกลุ่มย่อยในการประชุมประจ าปีครัง้ที ่1 ทีใ่หจ้ดัท าหนงัสอื 2 เล่ม
ดงักล่าว  เมื่อพจิารณาร่วมกบัขอ้เสนอของกลุ่มบุคคลทีไ่ดเ้ขา้ร่วมการเสวนาว่าดว้ยทศิทางการสรา้ง
หนังสือ/ต าราว่าด้วยการวจิารณ์แล้ว  เห็นว่าข้อเสนอในการจดัท าหนังสือ/ต าราเล่มที่สอง เป็นที่
เรยีกร้องจากกลุ่มบุคคลในวงการศิลปะการละคร  และมคีวามเป็นไปได้ในการจดัท าให้แล้วเสรจ็ใน
ระยะเวลาด าเนินการวจิยั  สาขาศิลปะการละครจงึได้แสวงหาแนวร่วมหรอืผู้เขียนบทความหวัข้อ
ต่างๆ  และไดม้กีารพบปะสนทนาเพื่อปรบัทศิทางของเนื้อหาในแต่ละบท  โดยมขีอ้สรุปร่วมกนั  ถงึ
ความพยายามที่จะอ้างองิประสบการณ์และตวัอย่างจากวงการศลิปะการละครของไทยให้มากที่สุด  
ซึง่มหีวัขอ้และผูเ้ขยีนบทความต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

8.1 การวจิารณ์ศลิปะการละครในบรบิทสงัคมไทย   โดย ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ 
8.2 ธรรมชาตขิองละคร  โดย  พนิดา ฐปนางกูร 
8.3 ขอ้พนิิจพืน้ฐานเพือ่การวจิารณ์ละคร โดย เจตนา นาควชัระ 
8.4 คุณสมบตัแิละจรยิธรรมของนกัวจิารณ์  โดย บญัชา สุวรรณานนท์ 
8.5 หน้าที่ คุณค่า และการประเมนิคุณภาพการแสดงและบทวจิารณ์การแสดง  โดย บญัชา 

สุวรรณานนท ์
8.6 รปูแบบการวจิารณ์  โดย พนิดา ฐปนางกูร 
8.7 จติวทิยาการวจิารณ์ละครในมติขิองผูส้รา้ง ผูช้ม และผูว้จิารณ์ละคร  โดย อดศิร จนัทรสุข 

ในการสร้างหนังสอื/ต าราการวจิารณ์ดงักล่าว  สาขาศิลปะการละครได้ประสานงานกบั ค ารณ 
คุณะดลิก ผู้รูผู้้ปฏบิตัใินวงการศลิปะการละคร  ให้เป็นผูอ้่านบทความต่างๆขา้งต้น  เพื่อพจิารณาถงึ
ความรวมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  จากหวัข้อบทความทัง้ 7 บทความ  จะเห็นได้ว่า  เนื้อหาของ
หนังสอื/ต าราการวจิารณ์นี้ มุ่งเน้นทีจ่ะให้ความรูแ้ก่ผูอ้่านหรอืผูศ้กึษา  ทัง้ในด้านพื้นฐานความรูด้า้น
ศลิปะการละคร  นัยประวตัดิ้านการวจิารณ์ในสงัคมไทย และหลกัการพื้นฐานดา้นการวจิารณ์  ทัง้นี้  
เพือ่ใหเ้กดิผลกระทบในระยะยาวดา้นการพฒันาการวจิารณ์ในสงัคมไทยต่อไป 
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9. จากศิลปะส่องทางให้แก่กนัสู่การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กนั 
ดว้ยการวจิยัในโครงการ  “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั”  ภาค 2  นี้ 

ประกอบดว้ยการวจิยัใน  4  สาขา  คอื  วรรณศลิป์  ทศันศลิป์  ศลิปะการละคร  และสงัคตีศลิป์  มติิ
ของการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ ทววิจัน์ (dialogue) ระหว่างสาขาจึงเกิดขึ้น  ซึ่งนับเป็นจุดเด่นอีก
ประการหนึ่งของโครงการวจิยั  การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ ส่องทาง ให้แก่กนัระหว่างสาขา  พฒันา
จากการแลกเปลี่ยนในการประชุมภายในของโครงการวจิยั  ไปสู่การสร้างโจทย์ทดลองปฏบิตักิารใน
การประชุมใหญ่ประจ าปี ครัง้ที่ 2   ซึ่งได้จดักจิกรรมการแสดงดนตร ี “เงาะป่า”  โดย  อภสิทิธิ ์วงศ์
โชติ   และการแสดง “จากป่าซาไก สู่ป่าคอนกรตี” โดยกลุ่มนักแสดงสมคัรเล่น 3 คน คือ อารยา 
เนขขมัม ์ วลิาสนิี แก้ววเิชยีร  และสุวมิล ขุนทอง   เพื่อประกอบการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  ต่อเนื่อง
จากการเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวจิยัในรอบปีที ่2  

ส าหรบักจิกรรมการแสดง “จากป่าซาไก สู่ป่าคอนกรตี” นัน้ โครงการวจิยัได้ก าหนดบทพระ
ราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เรื่อง “เงาะป่า”  เพื่อทดลองสรา้งงานในมติิ
ใหม่  โดยเชื่อมโยงกบัการแสดงดนตรขีอง อภสิทิธิ ์วงศ์โชต ิ ในการนี้  สาขาศลิปะการละครได้รบั
มอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานการแสดง  โดยตดิต่อใหน้ักแสดงสมคัรเล่นทัง้ 3  เขา้ร่วมประชุมและ
รบัโจทยจ์ากทีป่ระชุมไปด าเนินงานต่อทัง้ในดา้นของบทและการแสดง 

การท างานร่วมกนัของผู้วจิยัทัง้ 4 สาขา อนัได้แก่ วรรณศิลป์  ทศันศิลป์  ศิลปะการละคร  
และสงัคตีศลิป์  นัน้  ผูว้จิยัแต่ละสาขาตอ้งท าความเขา้ใจและเรยีนรูธ้รรมชาติของสาขาอื่น  ดว้ยแต่ละ
สาขาย่อมมคีวามเหน็จากมุมมองของตน  สาขาศลิปะการละครต้องพึ่งพาสาขาวรรณศลิป์อยู่มากใน
ดา้นของเรื่องราวเนื้อหาหรอืบทการแสดง  ทีพ่ยายามน าเสนอ 2 ประเดน็หลกั คอื ความรกัของหนุ่ม
สาว และความรกัของพอ่แม่ทีม่ตี่อลูก โดยเน้นทีป่ระเดน็หลงั  ภายใต้มโนทศัน์ทีว่่าดว้ย “ทุกขข์องคน
เป็น”  

การท างานร่วมกบัสาขาทศันศลิป์นัน้ตอ้งอาศยัการท าความเขา้ใจมากทีสุ่ด  ดว้ยลกัษณะการ
รบัหรอืสมัผสัประสบการณ์ทางศลิปะของทัง้สาขาศลิปะการละครและสาขาทศันศลิป์นัน้ เป็นการรบั
โดยใช้ประสาทสมัผสัตาเป็นพื้นฐาน อกีทัง้สาขาทศันศลิป์เองก็มกีารน าเสนอผลงานในลกัษณะของ
การแสดงที่เรยีกว่า performance art ที่แตกต่างจากขนบของ performing art หรอืศิลปะการแสดง  
ในด้านการล าดับเรื่องราวที่จ าเป็นต้องมี จุดเริ่มต้น จุดขดัแย้ง และจุดจบเรื่อง ขณะที่การแสดง 
performance art  จะมุ่งเน้นเพยีงประเดน็ทีต่้องการน าเสนอ  โดยอาจไม่จ าเป็นต้องมเีรื่อง (story) ก็
ได ้ กระนัน้  จุดร่วมหรอืความสอดคลอ้งกนัของทัง้สองสาขากม็อียู่หลายประการ  อาท ิ การก าหนด
ภาพหรอืการวาง “องค์ประกอบของภาพ” (composition)  “เสน้สาย”  ต่างๆที่เกดิขึ้นจากการแสดง
หรอืมาจากลลีาการเคลื่อนไหว (movement)  และการใช้ผ้าสแีดงผนืยาวเป็นอุปกรณ์ประกอบการ
แสดง   รวมถงึการก าหนด “ส”ี ดว้ยเครื่องแต่งกายของนกัแสดงทีม่สีดี าและแดง   และสตี่างๆจากแสง
ไฟทีใ่ชค้วามสว่างและสรา้งบรรยากาศ  ซึ่งทัง้หมดนี้อาจเรยีกไดว้่าเป็น  “ประตมิากรรมทีม่ชีวีติ”  ใน
มุมมองของทัศนศิลป์  นอกเหนือจากการน าภาพหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์  ตลอดจนการน าภาพ
ประตมิากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัของพอ่แม่ทีม่ตี่อลูก  มาจดัฉายประกอบการแสดง 
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ในขณะที่สาขาสงัคตีศลิป์  อนัเป็นส่วนของการรบัประสบการณ์ด้วยการฟัง  จะท าหน้าที่เอื้อ
ให้ภาพที่เกดิขึ้นบนเวทีมมีติทิางอารมณ์ที่ชัดเจนขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ด้วยเงื่อนไขของผลงานดนตรี
ของ อภิสิทธิ ์วงศ์โชติ ที่มีอยู่แล้ว การท างานร่วมกับสาขาสงัคีตศิลป์จึงเป็นการเลือกและจดัวาง
ต าแหน่งแห่งทีข่องดนตรใีนการแสดงละคร 

เมื่อการแสดงสิน้สุดลง  พบว่า  การวจิารณ์หลงัการแสดงในกลุ่มย่อยและการอภปิรายรวมนัน้  
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมทีม่าจากสาขาทศันศลิป์สามารถเขา้ใจการแสดง “จากป่าซาไก สูป่่าคอนกรตี”  ไดอ้ย่าง
ด ี ขณะทีก่ลุ่มผูเ้ขา้ร่วมจากสาขาวรรณศลิป์มคีวามกงัวลเกีย่วกบัการ “ตคีวามใหม่”  ทีอ่าจท าใหผู้ร้บั
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อตวับทเดิมก็เป็นได้  และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเล่าเรื่องผ่านการ
แสดงทีม่ไิดเ้ล่าทัง้เรื่อง  แต่เลอืกหยบิตอนหนึ่งตอนใดหรอืประเดน็หนึ่งประเดน็ใดจากวรรณกรรมมา
สรา้งสรรคใ์หเ้ป็นผลงานการแสดง  ซึ่งเป็นทีน่่ากงัวลใจว่า  ผูส้รา้งสรรคไ์ดท้ าความเขา้ใจวรรณกรรม
ทัง้เรื่องอย่างถ่องแท้หรอืไม่  อย่างไรก็ตาม “โจทย์” ของการสมัมนาเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมนี้ 
ก่อใหเ้กดิ ทวิวจัน์ ระหว่างสาขาในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดอ้ย่างเขม้ขน้  และก่อให้เกดิมุมมองใหม่ 
ประเดน็ใหม่ ทีแ่ตกหน่อออกมาจาก การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กนั เป็นอนัว่า พลงัทางปัญญา ได้
เกดิขึน้แลว้  
 
10. นัยทางการศึกษาของงานวิจยั 

กจิกรรมของสาขาศลิปะการละครหลายๆกจิกรรมมนีัยทางการศกึษาทีเ่ป็นการศกึษาในระบบ 
และการศกึษาส าหรบัประชาชน  การจดัสมัมนาว่าด้วยนัยทางการศึกษาของสรรนิพนธ์บทวจิารณ์  
ซึ่งนับได้ว่าเป็นกจิกรรมน าร่องเพื่อการประเมนิศกัยภาพของสรรนิพนธ์บทวจิารณ์จากโครงการภาค 
1 นัน้ มขีอ้สรุปจากอาจารยน์ักวชิาการว่า สรรนิพนธส์ามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนการวจิารณ์
และรายวชิาต่างๆในสาขาศลิปะการละครได ้โดยขึน้อยู่กบัการน าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสม  

การจดัท าหนังสอื/ต าราการวจิารณ์ละครเป็นกจิกรรมทีส่บืเนื่องมาจากขอ้เสนอในการสมัมนา
ว่าด้วยนัยทางการศกึษาฯ ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า การจดัท าหนังสอื/ต าราการวจิารณ์จะช่วยปิด “ช่อง
โหว่”  ของความรู้ความสนใจด้านศิลปะการละครที่มีทัง้ในกลุ่มนักศึกษาวชิาการละคร และบุคคล
ทัว่ไปทีส่นใจตดิตามผลงานสรา้งสรรคด์า้นการละครได ้ 

อกีทัง้การจดักจิกรรมอื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทัง้ในและนอกวงการศลิปะการละครได้
แลกเปลีย่นความเหน็  โดยมผีลงานสรา้งสรรค ์หรอืในบางครัง้ก็ม ี“โจทย์” ที่สาขาฯไดต้ัง้ขึน้ เป็นตวั
ตัง้เพื่อเป็นประเดน็การแลกเปลี่ยน เช่นในกจิกรรมการสมัมนา “การวจิารณ์ละคร” ที่สาขาศลิปะการ
ละครไดป้ระสานใหน้ิกร แซ่ตัง้ จากกลุ่มละครแปดคูณแปด มาจดัการแสดงสดเรื่อง “นอนไม่หลบั” ให้
ผู้เข้าร่วมสมัมนาได้รบัชม และแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม เพื่อน าความเห็นในกลุ่มย่อยมาเสนอในที่
ประชุมรวม โดยมผีู้สร้างสรรค์ คอื นิกร แซ่ตัง้ ร่วมฟังและสนทนาด้วย จากนัน้ก็ได้มกีารสงัเคราะห์
ขอ้เสนอจากกลุ่มย่อยทุกๆกลุ่ม  ใหเ้ป็นหลกัการวจิารณ์ทีผู่เ้ขา้ร่วมทีม่าจากหลากหลายสาขาไดใ้ชใ้น
การวเิคราะหแ์ละแลกเปลีย่นทศันวจิารณ์  โดยมวีทิยากรคอื อลงกรณ์ ปรวิุฒพิงศ ์และผูป้ระสานงาน
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สาขาศลิปะการละครสรุปออกเป็นหลกัการ 2 คอื หลกัการวจิารณ์เบื้องต้น และ ขัน้ตอนในการวจิารณ์ 
ดงัต่อไปนี้ 

10.1 หลกัการวจิารณ์เบื้องตน้  
10.1.1 วจิารณ์จากความรูส้กึ 

-  ชอบ – ไม่ชอบ (เหน็ดว้ย – ไม่เหน็ดว้ย) 
-  อะไรทีเ่ป็นจุดเด่นทีสุ่ด หรอื ดอ้ยทีสุ่ด  

10.1.2 วจิารณ์บทละคร 
-  โครงสรา้ง : โครงเรื่องหลกั : โครงเรื่องรอง 

      -  สารทีล่ะครตอ้งการจะสือ่ 
   10.1.3  วจิารณ์การแสดงของนกัแสดง (ทกัษะการแสดงและรายละเอยีดในการแสดง) 
     - สมาธใินการแสดง 
     - การเขา้ถงึตวัละคร (นกัแสดงท าใหผู้ช้มเชื่อไดห้รอืไม่) 

- ทกัษะการใชเ้สยีง การออกเสยีง 
- การใชภ้าษากาย สหีน้า แววตา 
- จงัหวะการแสดง ชา้หรอืเรว็ 
- พลงัในการแสดง (energy) 
- การใชอุ้ปกรณ์ประกอบการแสดง 

   10.1.4  วจิารณ์กลวธิกีารน าเสนอ 
 - การน ารปูแบบการแสดงอื่นมาประกอบ 
 - การใหผู้ช้มมสีว่นร่วมในการแสดง 
 - ความเหมาะสมสอดคลอ้ง 

10.1.5 วจิารณ์องคป์ระกอบการแสดง การท าหน้าทีไ่ดเ้หมาะสมมากน้อย 
- ดนตร,ี เสยีงประกอบ 
- ฉาก 
- อุปกรณ์ประกอบฉาก 
- เครื่องแต่งกาย 
- การแต่งหน้า 
- แสงส ี(แสงไฟ และสหีลกัทีใ่ชใ้นฉาก) 

10.1.6 ระดบัของการวจิารณ์ 
- ระดบัปรากฏการณ์ 
- ระดบัของการวเิคราะห ์
- ระดบัของการตคีวาม 

10.1.7 การวจิารณ์โดยการเปรยีบเทยีบ 
10.2   ขัน้ตอนในการวจิารณ์  



30/06/48  รายงานผลการวจิยั  สาขาศิลปะการละคร 161 

10.2.1  เตรยีมผูว้จิารณ์ ดว้ยการใหพ้ืน้ฐานความรูใ้นเรื่อง 
    -  ลกัษณะของละครรปูแบบต่างๆ 

-  องคป์ระกอบของการสรา้งละคร 
-  ผูแ้สดงและกลุ่มเป้าหมาย 
-  การท างานเบือ้งหลงั 
-  หลกัการจดัแสง 
-  ความรูด้า้นอื่นๆ 

10.2.2  ใหส้มัผสังานโดยตรง 
10.2.3  วเิคราะห ์ดว้ยวธิกีารดงันี้ 

-  จบักลุ่มระดมสมอง 
-  จบัประเดน็ 
-  พจิารณาองคป์ระกอบ 
-  พจิารณาโครงสรา้ง 
-  พจิารณาองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.2.4 ผู้สอนเพิ่มเติมทัศนะในด้านการสร้างมุมมองและการตัง้ค าถาม หรือศึกษา
เปรยีบเทยีบกบัทฤษฎ ี

10.2.5 ลงมอืฝึกเขยีน 
10.2.6 วจิารณ์งานวจิารณ์ เพือ่ประเมนิคุณค่างานวจิารณ์ว่าก่อใหเ้กดิพลงัทางปัญญาได้

หรอืไม่ 
 
อาจกล่าวได้ว่า การจดักจิกรรมครัง้นี้ เป็นการจดั “กระบวนการศกึษา” โดยม ี“ผูเ้ขา้ร่วมเป็น

ศูนย์กลาง” และดึงความรู้ความสามารถที่ผู้เข้าร่วมได้แสดงปฏิกิรยิาเมื่อสมัผสังานละครโดยผ่าน
วฒันธรรมมุขปาฐะใหป้รากฏเป็นลายลกัษณ์หลกัการวจิารณ์เบือ้งตน้ และขัน้ตอนการวจิารณ์ได้ 

ส าหรบัในการสมัมนา “ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนในการศกึษาการวจิารณ์ละคร”  ที่
สาขาศิลปะการละครได้เชิญนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนวิชาการละครและวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบนัอุดมศกึษาต่างๆในปรมิณฑลกรุงเทพมหานครมาแลกเปลี่ยนกนั โดยสาขาฯได้ตัง้โจทย์การ
สมัมนาในครัง้นี้เป็นจ านวน 5 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

1. การศกึษางานตน้แบบ 
1.1 การชมละคร 
1.2 การศกึษาตวับทละคร 

2. การศกึษาบทวจิารณ์ละคร 
3. การวจิารณ์ผลงานของนกัศกึษา 

3.1 การวจิารณ์โดยอาจารย ์
3.2 การวจิารณ์โดยนกัศกึษา 
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4. ววิาทะระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน 
5. การเขยีนบทวจิารณ์ละคร 
การด าเนินการสมัมนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มนักศกึษา และกลุ่มอาจารย์  จากนัน้จงึ

เป็นการเสนอขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากทัง้สองกลุ่มในวงสมัมนารวม เพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มไดร้บัทราบความคดิเหน็
จากทัง้สอง  ซึง่ทัง้ฝ่ายอาจารยแ์ละฝ่ายนกัศกึษาต่างเหน็ความส าคญัของ “การวจิารณ์” ในฐานะทีเ่ป็น
สว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรูใ้นสาขาศลิปะการละคร ซึง่ต้องพึง่พาการสรา้งบรรยากาศในการเรยีน
การสอนทีเ่อือ้ใหแ้ต่ละฝ่ายไดว้วิาทะซึง่กนั   

อย่างไรก็ตาม จากการสมัมนาดงักล่าวที่มนีัยทางการศึกษาต่อการศึกษาในระบบโดยตรง 
พบว่า “การวจิารณ์” ในบรบิทของสถาบนัการศึกษา โดยเฉพาะภาค/สาขาวชิาศลิปะการละคร เป็น 
“กระบวนการพัฒนาผู้เรยีน” วิชาการละคร  และส าหรบั “วฒันธรรมการวจิารณ์” โดยเฉพาะการ
วจิารณ์ลายลกัษณ์นับเป็น “ผลพลอยได้” จากสถาบนัการศกึษา  ด้วยสถาบนัมไิด้มุ่งผลตินักวจิารณ์
แต่อย่างใด  

มขีอ้สงัเกตต่อเนื่องว่า หากเปรยีบเทยีบกบัฝ่ายนักปฏบิตัทิัง้ที่เป็นผู้สร้างและผู้แสดง ซึ่งได้
แสดงความปรารถนาที่จะได้เห็นบทวจิารณ์ผลงานของตนเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค าถามที่
เกดิขึน้กค็อื หากสถาบนัการศกึษาไม่มุ่งเน้นการผลตินักวจิารณ์แลว้ ใครจะเป็นผูส้รา้งนักวจิารณ์ หรอื
ปล่อยใหเ้ป็น “ผลพลอยได”้ ของกระบวนการศกึษาหรอืสงัคมเท่านัน้ 

นอกจากกจิกรรมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น กจิกรรมอื่นๆ ทีม่นียัทางการศกึษาใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไป คอืกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปได้แลกเปลี่ยนทศันวจิารณ์หลงัชมการแสดง ทัง้ที่เป็น
การแสดงสด และการชมผ่านแถบบนัทกึภาพ เช่น กจิกรรมสมัมนา “การวจิารณ์สญัจร” ทั ้ง 3 ภาค 
และการเสวนาหลงัละครทีไ่ด้จดัร่วมกบัเทศกาลละครกรุงเทพ 2004 ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาและเสวนา 
ต่างไดร้บัฟังวทิยากร และแลกเปลีย่นประสบการณ์การสมัผสังานสรา้งสรรค ์ซึ่งก่อใหเ้กดิมุมมองใหม่ 
และประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เข้าร่วมที่อาจไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมลักษณะนี้   ซึ่งในการสมัมนา “การ
วจิารณ์สญัจร” ไดม้ผีูเ้ขา้ร่วมแสดงความเหน็ว่า 1การสมัมนาในครัง้นี้ท าให้ประโยชน์ในการขยายโลก
ทศัน์และมุมมอง รวมทัง้สรา้งทศันคตใินเชงิบวกเกี่ยวกบัการวจิารณ์ ท าให้เหน็ว่าการวจิารณ์มไิด้มี
คุณค่าแต่เพยีงเรื่องของอารมณ์ แต่ยงัท าให้เกดิการพฒันาทัง้ต่อผู้รบังานศลิปะและต่อตวังานศลิปะ
เอง นอกจากนี้ยงัท าใหผู้ร้บังานวจิารณ์มโีลกทศัน์กวา้งขึน้ มคีวามพนิิจพจิารณาต่องานศลิปะมากขึน้ 
และเขา้ใจความหมายของค าว่า “ตเิพือ่ก่อ” 

กิจกรรมต่างๆ ของสาขาศิลปะการละครนับว่าเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาทัง้ในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้โดยตรง และด้วยการเล็งเห็นว่า วฒันธรรมมุขปาฐะมีความเข้มแข็งใน

 
1 รายงาน “พลงัการวิจารณ ์: กรณีศกึษาจากวรรณศิลป์ ทศันศิลป์ ศิลปะการละคร และสงัคีตศิลป์”, จลุสาร “การ
วิจารณใ์นฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมรว่มสมยั ภาค 2”, ปีที่ 2 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2547. หนา้ 6 (ดว้ย
การสนบัสนนุของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 
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สงัคมไทย การสร้างทววิจัน์ด้วยระบบมุขปาฐะ จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้าง พลงัทางปัญญา 
ใหแ้ก่สงัคมไทย โดยผ่านมุมมองทางศลิปะ 

  
11.  นัยเชิงระเบียบวิธีวิจยั 

รูปแบบของการด าเนินงานวจิยัในโครงการภาค 2 นี้ มรีูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การ
สมัมนาเชิงปฏิบัติการ การเสวนา การประชุมวชิาการ การจดัท าหนังสือ/ต ารา และการเขียนบท
วจิารณ์เผยแพร่ เป็นตวัตัง้ในการท างาน และสร้างประสบการณ์การวจิารณ์ การแลกเปลี่ยนทศันะ 
ให้แก่ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม โดยก าหนดโจทย์ต่างๆ จากปรากฏการณ์ทางศลิปะในสงัคม เพื่อสรา้งองค์
ความรูท้ีเ่กีย่วกบัการวจิารณ์ 

กจิกรรมที่สาขาศลิปะการละครก าหนดโจทย์ขึ้นจากปรากฏการณ์ในแวดวงศลิปะการละคร 
เช่น การจดักจิกรรมเสวนา “ชวนนกัวจิารณ์ชมละคร” เรื่อง คู่กรรม และเรื่อง เอม็.บตัเตอรฟ์ลาย หรอื
กจิกรรม “เสวนาหลงัละคร” เรื่อง ตุ๊กตายอดรกั และเรื่อง ผเีสื้อสมุทร ที่ได้จดัร่วมกบัเทศกาลละคร
กรุงเทพ 2004  

นอกจากการอาศยัปรากฏการณ์ทางศลิปะที่เกดิขึ้นในสงัคมแล้ว สาขาศลิปะการละครยงัได้
สร้างปรากฏการณ์ให้กับแวดวงศิลปะการละคร โดยเป็น “ผู้จัด” ให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่สร้าง
ประสบการณ์ทางศลิปะแก่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม อาท ิการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การวจิารณ์ละคร” ที่
ได้เชญินิกร แซ่ตัง้ จากกลุ่มละคร "แปดคูณแปด” มาจดัการแสดงเรื่อง นอนไม่หลบั เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม
กิจกรรมได้รบัชม และแลกเปลี่ยนทัศนวิจารณ์ในกลุ่มย่อย โดยที่สาขาศิลปะการละครท าหน้ าที่
วเิคราะห์และสกดัองค์ความรู้ที่ได้จากทศันวจิารณ์ของผู้เขา้ร่วมกจิกรรมที่ประกอบไปด้วย นักการ
ละคร ผูส้รา้ง ผูแ้สดง นกัวชิาการ นกัวจิารณ์ นกัศกึษา อาจารยใ์นสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง และผูส้นใจทัว่ไป  

อกีกจิกรรมหนึ่งทีน่ับเป็นการสรา้งปรากฏการณ์ และสรา้งโจทยก์ารวจิารณ์ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
ทีม่าจากหลากหลายสาขาไดแ้ลกเปลีย่นทศันะวจิารณ์ซึ่งกนัและกนั คอืกจิกรรมการแสดง “ศลิปะส่อง
ทางใหแ้ก่กนั : จากป่าซาไก สูป่่าคอนกรตี” ซึง่โครงการวจิยัไดส้รา้งโจทย ์“การตคีวามใหม่” ทีน่ าไปสู ่
“การสรา้งสรรคใ์หม่” โดยมอบใหน้ักแสดงสมคัรเล่น 3 คน น าโจทยน์ี้ไปเป็น “ตวัตัง้” ในการสรา้งสรรค์
การแสดงที่หลอมรวมศิลปะ 4 สาขา คอื วรรณศลิป์ ทศันศลิป์ ศิลปะการละคร และสงัคตีศลิป์ เข้า
ด้วยกัน จากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเรื่อง “เงาะป่า” ซึ่ง
นักแสดงทัง้สามไดน้ าเสนอการแสดงภายใต้มโนทศัน์ทีว่่าด้วย “ทุกขข์องคนเป็น” คอืความทุกข์ของ
พอ่แม่ทีต่้องสญูเสยีลูก ซึ่งสะทอ้นถงึความเป็นไปในสงัคมปัจจุบนัไดด้ว้ยเช่นกนั และเมื่อการแสดงจบ
ลง เวทกีารแสดงไดเ้ปลีย่นเป็นเวทสีนทนาแลกเปลีย่นทศันะระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม นักแสดง และ
โครงการวจิยัซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ ก่อให้เกิดมุมมองอันหลากหลาย ประหนึ่งเป็นการน าต้นทุน
ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่แล้ว (tacit knowledge) มาแลกเปลี่ยนและก่อให้เกิดการหมุนเกลียวความรู ้
(knowledge spiral) ดงัที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวไว้ในบทความ “การ
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วจิารณ์กบัการจดัการความรู”้ 2 และการแลกเปลีย่นความรูผ้่านมุมมองของแต่ละสาขา โดยมกีารแสดง 
หรอื โจทย์ ที่โครงการวิจยัได้ก าหนดขึ้นเป็นตัวตัง้เพื่อการแสดงทัศนวจิารณ์นัน้ ด าเนินไปอย่าง
เขม้ขน้ และมนีัยทางการศกึษาที่แสดงถงึพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ผ่านประสบการณ์การ
สมัผสังานศลิปะ  

นอกจากการตัง้โจทยท์ีเ่ป็นกจิกรรมทางศลิปะดงัทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ สาขาศลิปะการละครยงัได้
ด าเนินการวจิยั โดยตัง้โจทย์ที่เกี่ยวกบั “การศึกษาการวจิารณ์” ผ่านกิจกรรมที่ได้จดัขึ้น อาทิ การ
สมัมนาว่าดว้ย “นัยทางการศกึษาของสรรนิพนธ์บทวจิารณ์” ทีน่ักวชิาการ และอาจารยใ์นสาขาศลิปะ
การละคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และสะท้อนให้เหน็ถงึความต้องการหนังสอื/ต าราที่ว่าด้วยการ
วจิารณ์ รวมทัง้กจิกรรมการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีนในการศกึษา
การวจิารณ์ละคร” ทีจ่ดัขึน้เพื่อใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาในสาขาศลิปะการละครไดส้ะทอ้นความคดิเหน็
ซึ่งกนัและกนั อนัอาจจะน าไปสู่แนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอนการวจิารณ์ รวมไปถึงการ
สง่เสรมิวฒันธรรมการวจิารณ์ได ้

ส าหรบัในบรบิทของวงการศิลปะการละคร สาขาศิลปะการละครได้จดักิจกรรมการสมัมนา 
“เทศกาลละครกรุงเทพกบัความอยู่รอดของละครร่วมสมยั” อนัเป็นโจทยท์ี่ตัง้ค าถามกบัแวดวงศลิปะ
การละครถงึทศิทางทีจ่ะพฒันาวงการใหม้ัน่คง และสามารถพฒันาในทางกวา้งและทางลกึไดอ้ย่างไร 

หากพจิารณาถึงแนวทางการด าเนินการวจิยัของสาขาศิลปะการละครแล้ว นอกจากจะเป็น
การท างานบนพื้นฐานของการเรยีนรู้จากการลงมอืปฏบิตั ิหรอื “ท าไปเรยีนไป” (learning by doing) 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีโ่ครงการวจิยัไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่แรก โดยอาศยัปัจจยัดงันี้คอื  

- ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในแวดวงศลิปะการละครอยู่แลว้ 
- สรา้งปรากฏการณ์ใหม่ใหเ้กดิขึน้ 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอื 
- นกัวชิาการ อาจารยใ์นสาขาศลิปะการละคร 
- นกัวจิารณ์ 
- ศลิปินหรอืผูป้ฏบิตัใินวงการศลิปะการละคร 
- นกัศกึษาสาขาศลิปะการละคร 
- ผูส้นใจทัว่ไป 
ดว้ยวธิกีารด าเนินงานวจิยัดงันี้ 
- สรา้งโจทยเ์พือ่แลกเปลีย่น 
- จดักจิกรรมใหผู้เ้ขา้ร่วมไดพ้บปะสนทนาดว้ยระบบ “มนุษยส์มัผสัมนุษย”์ 
- บนัทกึความรูท้ีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นในระบบมุขปาฐะ 
- วเิคราะห ์สกดั และพฒันาใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
2วิจารณ ์พานิช, "การวิจารณก์บัการจดัการความรู"้ ถกัทอสายใยแหง่ความรู.้ฉบบัท่ี 7 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2547,
หนา้ 4 
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การด าเนินงานวิจยัตามแนวทางดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการวิจยั ยัง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบอื่นๆ อาท ิ 

- ทศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีม่ตี่อ “การวจิารณ์” ในทางทีด่ขีึน้ 
- การตระหนักถงึความส าคญัของ “การวจิารณ์” ในกลุ่มบุคคลในแวดวงการศกึษา แวดวง

ศลิปะการละคร และผูส้นใจในงานศลิปะ 
- เครอืขา่ยนกัวจิารณ์ นกัวชิาการดา้นศลิปะการละคร 
การด าเนินงานวจิยัโดย “ท าไปเรยีนรูไ้ป” หรอืเป็นการใช้ ประสบการณ์ สรา้ง หลกัการ โดย

มไิดย้ดึตดิกบัทฤษฎหีรอืระเบยีบวธิวีจิยัใดใด อาจส่งผลใหข้อบเขตของการวจิยัแผ่ขยายออกไป และ
ดปูระหนึ่งขาดขอบเขตใหเ้ป็นหลกัยดึ แต่กลบัท าใหก้ารวจิยัไดม้องเหน็ภาพรวมและความเป็นไปของ
สงัคมไดก้ระจ่างขึน้ โดยผ่านมุมมองของการวจิารณ์ทีเ่กีย่วกบัศลิปะการละคร  

 
12. ข้อสงัเกตทัว่ไป ปัญหาและอปุสรรค  

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานวจิยัในสาขาศิลปะการละคร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
วตัถุประสงคท์ัง้ 4 ขอ้ทีไ่ดว้างไว ้มดีงัต่อไปนี้ 

12.1 ทรพัยากรการวจิารณ์ที่โครงการวจิยัมอียู่เป็นรูปธรรม  คอื  สรรนิพนธ์บทวจิารณ์
และบทวเิคราะหท์ัง้ 50 บท แต่เกดิความล่าชา้ในการจดัพมิพใ์หเ้ป็นรปูเล่ม ดว้ยจ าเป็นต้องใชเ้วลาใน
ขัน้ตอนของการของการติดต่อขอลิขสทิธิใ์นการแปลและการจดัพิมพ์บทวจิารณ์ภาษาต่างประเทศ  
ท าใหไ้ม่สามารถน าสรรนิพนธ์ไปใชเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการวจิยัในภาคที ่2  นี้ไดอ้ย่างเต็มที ่ แม้
จะเป็นอุปสรรคของการด าเนินงานวจิยักต็าม แต่การจดักจิกรรมต่างๆซึ่งอาศยัปรากฏการณ์ในวงการ
ศลิปะการละคร ทดแทนการมุ่งพฒันาการใชป้ระโยชน์จากสรรนิพนธ์ ยงัส่งผลต่อการด าเนินงานวจิยั
ทีม่ไิดม้กีรอบการด าเนินงานที่เน้นเฉพาะการเผยแพร่ หรอืพฒันาโดยใช้องค์ประกอบของสรรนิพนธ์
บทวจิารณ์ทัง้ 50 บทแต่เพยีงประการเดยีว เช่นการจดักจิกรรม "ชวนนักวจิารณ์ชมละคร" และ "การ
เสวนาหลังละคร" รวมทัง้การสร้างทรพัยากรใหม่ขึ้น คือ หนังสือ/ต าราว่าด้วยการวิจารณ์ละคร 
นับเป็นการกระตุ้นปฏิกิริยาความสนใจ สร้างความตระหนักในความส าคัญของการวิจารณ์ และ
ปรบัเปลี่ยนทศันคตติ่อการวจิารณ์ ให้เป็นไปในแนวทางเพื่อการพฒันาในทุกกลุ่มทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
ของสาขาศลิปะการละคร 

12.2 การพฒันาความสามารถในการวจิารณ์ใหแ้ก่บุคคลผูส้นใจนัน้ สามารถกระท าไดโ้ดย
มเีงือ่นไขของการจดัการแสดงละครสด ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดม้ปีระสบการณ์สมัผสังานต้นแบบ จาก
กจิกรรมทีส่าขาศลิปะการละครไดจ้ดัขึน้เช่น การสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร  “การวจิารณ์ละคร”  มกีารจดั
แสดงละครเรื่อง  “นอนไม่หลบั”   และ  การประชุมใหญ่ประจ าปีครัง้ที ่2  ทีม่กีารจดัแสดง  “จากป่าซา
ไก สู่ป่าคอนกรตี” นัน้ เหน็ได้ชดัเจนว่าการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และวพิากษ์วจิารณ์ละครเป็นไป
อย่างเข้มข้นมากกว่าการจดัฉายแถบบันทึกภาพการแสดง ที่ได้จดัขึ้นในการสมัมนา “การวจิารณ์
สญัจร” ทัง้ 3 ครัง้ แต่การจดัแสดงละครสดก็มอีุปสรรคในด้านงบประมาณ และสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรบัการจดัแสดงเช่นกนั 
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12.3 ความเขา้ใจในดา้นการวจิารณ์ละครของบุคคลทัว่ไป   ยงัยดึตดิกบัทฤษฎกีารวจิารณ์   
การจดักจิกรรมของสาขาศิลปะการละครทุกครัง้ จะมผีูเ้รยีกรอ้งให้โครงการวจิยัฯน าเสนอทฤษฎีการ
วจิารณ์ ในขณะทีโ่ครงการวจิยัฯมุ่งเน้นการพฒันาพลงัทางปัญญาของสงัคมไทยโดยผ่านงานวจิารณ์
ตวังานศลิปะ  มใิช่การพฒันาพลงัทางปัญญาผ่านกรอบทฤษฎกีารวจิารณ์ 

12.4 การจดักจิกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นพลงัทางปัญญาโดยผ่านการวจิารณ์งานศลิปะนัน้ มี
ขอ้เสนอจากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีน่่าสนใจหลากหลายวธิกีาร แต่สถานภาพการเป็นโครงการวจิยัท าให้
ไม่สามารถกระท าไดท้ัง้หมด ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลา บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ 

12.5 จุดเชื่อมต่อในสิ่งที่สาขาศิลปะการละครได้สร้างไว้  นับตัง้แต่การวิจยัในภาคแรก
จนถึงภาคที่สองนี้   ยังไม่ชดัเจน   แม้สาขาศิลปะการละครจะสามารถสร้างเครอืข่ายนักวิชาการ  
ศลิปิน  และนกัวจิารณ์ได ้แต่หากไม่มหีน่วยงาน องคก์ร หรอืสถาบนัใด รบัไปสานต่อในทางปฏบิตัทิัง้
ทีเ่ป็นการศกึษาในระบบ และการศกึษาส าหรบัประชาชนทัว่ไป ทรพัยากรที่มีอยู่กจ็ะกระจุกตวัอยู่แต่
เพยีงกลุ่มบุคคลผูส้นใจกลุ่มเลก็ๆเท่านัน้ 

12.6 แมก้ลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมของสาขาศลิปะการละคร ทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มอาจารย ์นกัวชิาการ 
นักปฏบิตั ินักวจิารณ์ นักศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป จะตระหนักถงึความส าคญัของการวจิารณ์ แต่การ
สร้างนักวจิารณ์ที่มีคุณภาพให้เกดิขึ้นในสงัคมไทย ยงัเป็นค าถามที่โครงการวจิยัมไิด้รบัค าตอบจาก
สถาบนัการศกึษาที่มกีารเรยีนการสอนการวจิารณ์ เช่นนี้แลว้ การเริม่ต้นที่โครงการวจิยัได้พยายาม
สร้างความตระหนัก เผยแพร่ ส่งเสรมิ และพฒันาให้สงัคมประจกัษ์ถงึวฒันธรรมการวจิารณ์อนัเป็น
ส่วนหนึ่งของพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยัไว้แล้วนัน้ โครงการวจิยัอาจจ าเป็นต้องสร้างความ
ต่อเนื่องไปจนสุดทางด้วยการสร้างนักวจิารณ์ที่มคีุณภาพ และสร้างพื้นที่เผยแพร่ผลงานวจิารณ์ให้
ครบวงจรดว้ยตนเองกเ็ป็นได ้

จากขอ้สงัเกต ปัญหา และอุปสรรคดงักล่าวขา้งตน้ งานวจิยัทีค่วรด าเนินการต่อไปในอนาคต
นัน้ มขีอ้เสนอหลากหลายทีม่าจากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อใหส้าขาศลิปะการละครด าเนินงาน ทัง้ทีเ่ป็น
งานการศึกษา งานพัฒนา ตลอดจนงานเผยแพร่ แต่สิ่งที่สาขาฯได้เห็นถึงความจ าเป็น และ
เหน็สมควรใหม้กีารด าเนินงานต่อไปในอนาคต คอื การสรา้งสื่อสิง่พมิพ ์และสื่ออนิเตอรเ์น็ต ทีจ่ะเปิด
พืน้ทีใ่หม้กีารปรบัการวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะ โดยมติ้ององิกบัระบบทุนนิยมทีก่ ากบัสื่ออยู่ทุกวนันี้ 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสรมิให้เกิดมีนักวิจารณ์ และมีเสรีภาพทางการวิจารณ์อย่างแท้จริง อีกทัง้ผู้รกั
สมคัรเล่นก็จะมเีวทีแสดงผลงานพลงัทางปัญญาที่ส่งผ่านมากบับทวจิารณ์ ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ 
เพื่อเอื้อต่อการศึกษาในระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต่อไป นอกจากนี้ สาขาศลิปะการละครยงั
เลง็เหน็ถงึความจ าเป็นทีจ่ะต้องจดักจิกรรมการพบปะสนทนาเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูเ้ขา้ร่วม 
ทัง้นี้เพื่อลดช่องว่างของสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออนิเตอรเ์น็ตที่ปิดกัน้ระบบ "มนุษย์สมัผสัมนุษย์" อนัเป็น
ระบบที่สร้างประสบการณ์ทางปัญญาอนัเขม้ขน้ จากที่สาขาศลิปะการละครได้จดักิจกรรมต่างๆดงัที่
ไดก้ล่าวมาแลว้ 

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


