
27/06/55 1 สาขาศิลปะการละคร 
 

รายงานเสนอผลการวิจยั 

สาขาศิลปะการละคร 

(1  ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2555) 

โครงการวิจยัการวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง 

 

ภทัร  ด่านอตุรา (ผู้วิจยั 1 ตุลาคม 2554 – 31 มนีาคม 2555)  

อภิรกัษ์ ชยัปัญหา (ผู้วิจยั 1 เมษายน 2554 – 30 กนัยายน 2554)  

พนัพสัสา ธปูเทียน (ผู้วิจยั 1 เมษายน 2554 – 30 กนัยายน 2554)  

ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ์ (ผู้วิจยั 1 ตุลาคม 2553 – 31 มนีาคม 2554)  

 

 

1.  ผลการวิจยัเปรียบเทียบวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 จากการประมวลขอ้มูลที่ไดร้บัมาตลอดระยะเวลา 18 เดือนของโครงการ ทางสาขาศิลปะ
การละครไดพ้ยายามยดึวตัถุประสงคข์องโครงการเป็นหลกัและแนวทางในการด าเนินการ และพบ
ผลการวิจยัดงันี ้ 

1.1   ศึกษาเพ่ือให้ไดม้าซึ่งข้อสรุปท่ีว่าดว้ยลักษณะการวิจารณ์ลายลักษณ์ของไทย อันบ่ง
ชีใ้หเ้ห็นปัจจยัทัง้ท่ีสนบัสนนุและบั่นทอนความกา้วหนา้ของการวิจารณ์ 

ผูว้ิจยัพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัโครงการวิจยัระยะก่อนหนา้ วฒันธรรมการวิจารณแ์บบ
ลายลกัษณท์างสาขาศิลปะการละครจากพืน้ที่ในสื่อสิ่งพิมพม์ีแนวโนม้ที่ยงัค่อนขา้งคงที่ทัง้ในเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ แต่มีแนวโน้มที่ดีขึน้ทัง้ในเชิงปรมิาณและความหลากหลายในสื่อเสมือนจริง 
แต่ก็ไม่สามารถจดัไดว้่า”เฟ่ืองฟู”เมื่อเทียบปรมิาณโดยรวมกบัการวิจารณใ์นศิลปะบางสาขาอย่าง
วรรณศิลป์และภาพยนตร ์โดยมีตวับ่งชีจ้ากปัจจยัต่างๆดงันี ้   
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• ปัจจยัที่สนบัสนนุ 
o ปรมิาณผลงานการแสดงและกลุ่มคนดลูะครเวทีที่เพิ่มจ านวนขึน้ เห็นไดจ้ากบาง

เดือนมีการแสดงละครของกลุม่ละครอิสระและจากกลุ่มสถาบนัการศกึษาใหเ้ลือกชมเกือบสิบเรื่อง 
และเคยมีการแสดงละครขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ถึงสามเรื่องพรอ้มกัน (ทั้งนี ้ไม่นับช่วงที่ เป็น
เทศกาลละครเวทีกรุงเทพ)  สง่ผลใหเ้กิดบทความและบทวิจารณม์ากขึน้ตาม นอกจากนีแ้นวโนม้ที่
คนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเห็นละครเวทีเป็นศิลปะทางเลือกและใหค้วาม
สนใจเพิ่มมากขึน้ ยงัสง่ผลทางบวกใหก้บัวฒันธรรมการวิจารณข์องศิลปะแขนงนีด้ว้ย  

o สื่อสิ่งพิมพห์นัมาจดัสรรพืน้ที่ใหก้บักิจกรรมทางดา้นละครเวทีมากขึน้ แมว้่าจะยงั
ไม่จัดว่าอยู่ในปริมาณมาก และงานเขียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรายงานข่าวประชาสัมพันธ์และ
บทความทั่วไปมากกว่าที่จะเป็นบทวิจารณ ์และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากละครเวทีเชิงพาณิชย ์แต่ก็
จดัไดว้่าเป็นฐานสนบัสนุนที่จะก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการวิจารณท์ี่เพิ่มขึน้ในอนาคตได ้ตวัอย่างเช่น
แมว้่าจะเกิดการหายไปของพืน้ที่ส  าคัญในอดีตอย่างคอลมันน์าฏกรรม ของหนา้จุดประกาย ใน
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และคอลมันว์ิจารณล์ะครเวที ของปวิตร มหาสารินนัทนท์ี่เขียนเป็นภาษาไทย 
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Biz Weekแล้ว แต่ก็มีคอลัมน์วิจารณ์ละครเวทีประจ าเกิดใหม่ใน
นิตยสารสีสนั และนิตยสารMadame Figaro และคอลมันต์ามวาระในนิตยสารอย่างEsquireและ
Hamburgerขึน้มาทดแทน  

o เกิดพฤติกรรมที่น าบทวิจารณจ์ากสื่อสิ่งพิมพต์ามวาระไปเผยแพร่ซ  า้ในสื่อเสมือน
จริง ท าให้สามารถเกิดการตามอ่านซ า้ได้ส  าหรบัคนที่พลาดโอกาสอ่านจากฉบับจริง ซึ่งมีการ
เผยแพร่ซ  า้นีม้าจากทัง้ตัวเจา้ของบทความเอง(กรณีอภิรกัษ์ ในเว็บpantip.com และณัฐพัชญ์ใน
เว็บbarkandbite.netของเขาเอง) และจากการจดัการของตวัองคก์รสื่อสิ่งพิมพเ์องและจากกระท า
ของคนอ่ืน (ในกรณีของปวิตรและอมิธา ที่ทั้งนสพ.The Nation และนสพ.Bangkok Postน าบท
วิจารณ์มาลงซ ้าในเว็บและweblogที่ ทางบริษัทจัดท า และผู้ อ่ืนน ามาเผยแพร่ซ  ้าในเว็บ
pantip.com)   

o มีนักวิจารณข์า้มสาขามาจากสายภาพยนตรห์ันมาสนใจเขียนเก่ียวกบัละครเวที
อย่างเป็นกิจจะลกัษณะมากขึน้ (ในกรณีของคนัฉัตร ชญานิน และจิตร) ซึ่งการที่นกัเขียนเหล่านีม้ี
พืน้ฐานของการเขียนแนวลายลกัษณ์อย่างเป็นทางการเป็นส่วนช่วยสนับสนุนใหเ้กิดคุณภาพใน
การเขียนดว้ย    

• ปัจจยัที่บั่นทอน 
o การขาดนกัวิจารณอ์าชีพที่สามารถด ารงตนไดอ้ย่างเป็นเอกเทศจากแวดวงผูผ้ลิต

ไดอ้ย่างเพียงพอ และการที่วงการละครเวทียังเป็นวงการที่แคบ บ่อยครัง้ที่นักวิจารณ์หลายคนมี
บทบาทเคยเป็นผูร้่วมงานกันกบัศิลปินที่เขียนถึง แมว้่าจะไม่ใช่ในงานที่บทความนัน้  ๆ เขียนถึงก็
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ตาม  ท าให้เกิดบรรยากาศของความรูจ้ักกันและความเกรงใจระหว่างกันและกันในการเขียน
วิจารณ ์นอกจากนัน้ยงัมีประเด็นของการที่ตัวศิลปินเองใหค้วามส าคัญกับค าแนะน าจากคนที่ตัว
ศิลปินคัดสรรเองว่าน่าเชื่อถือมากกว่าค าวิจารณ์จากบทความ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาตั้งแต่
ระยะแรกของโครงการวิจยั  

o วัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะตัวของคนละครที่ชอบสื่อสารกันในรูปแบบ
พฤติกรรมการพูดคยุเป็นการส่วนตวั มากกว่าผ่านกิจกรรมทางลายลกัษณอ์ักษร แต่ช่องทางของ
สื่อเสมือนจริงในfacebookก็ก่อใหเ้กิดการจ าลองการเสวนาใหม้าอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการ
ติดต่อมากขึน้และสามารถเก็บบนัทึกได ้แมว้่าจะมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึง ที่ท าใหผู้ท้ี่เป็นสมาชิกใน
กลุม่เท่านัน้ถึงจะสามารถตามอ่านได ้ 

โดยสรุปแลว้ แมใ้นสภาพจริงของสงัคมไทยในปัจจุบนัจะมีผูห้นัมานิยมสื่อสารโดยใชส้ื่อ

เสมือนจริงมากขึน้เรื่อยๆ รวมถึงกิจกรรมการวิจารณ์ของละครเวที แต่ขอ้เขียนลายลักษณ์ในสื่อ

สิ่งพิมพ์ก็ยังคงเป็นฐานที่ส  าคัญ จากการสัมภาษณ์ ไม่มีนักวิจารณ์และศิลปินท่านใดปฏิเสธ

บทบาทของพื ้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์ มีเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตถึงจ านวนที่อาจจะลดลงในอนาคต ซึ่ง

อาจจะสง่ผลต่อความส าคญัที่ลดลงตามไปดว้ย  

1.2   ศกึษาโอกาสใหม่ซึ่งโลกเสมือนจริงเปิดใหแ้ก่พฒันาการของการวิจารณ์ รวมทัง้จดุอ่อน
และจดุแข็ง 

ผูว้ิจัยระยะที่สองไดส้รุปไวก้ารส ารวจงานเขียนในโลกเสมือนจริง และพบพัฒนาการบาง
ประการของการเขียนในสื่อใหม่นี ้ที่ไม่เคยปรากฏเด่นชัดในสื่อแบบเดิมอย่างสื่อสิ่งพิมพม์าก่อน 
โดยแบ่งประเด็นเป็น รูปแบบการน าเสนอบทวิจารณ์ และการใช้ภาษา และพบทั้งจุดแข็งและ
จดุอ่อนจากพฒันาการดงักลา่ว ซึ่งมีลกัษณะโดยสรุปดงันี ้ 

1.2.1 รูปแบบการน าเสนอบทวิจารณ์ – จากการศึกษารูปแบบการน าเสนอการวิจารณ์
ในสื่อเสมือนจริง พบรูปแบบการน าเสนอ 3 ลกัษณะไดแ้ก่ บทความ กระทู ้และค าบรรยายภาพ (ดู
รายละเอียดในรายงานสรุปความกา้วหนา้รอบ 6 เดือนที่ 3 สาขาศิลปะการละคร ) 

ในส่วนของของบทความ ส่วนใหญ่นิยมเขียนไม่ยาวนักราว 1.5หน้า มีทัง้ที่เขียนขึน้
ใหม่โดยเฉพาะ และการน าเอาบทวิจารณ์จากสื่อลายลกัษณ์มาเผยแพร่ซ  า้ ทัง้จากตัวนักวิจารณ์
เจา้ของผลงานเองหรือมีผูอ่ื้นน ามาเผยแพร ่บทความเหล่านี ้หลายชิน้มีมิติของการวิจารณ ์มีตัง้แต่
ระดับการรายงานวัฒนธรรม ที่มีการแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงและอาจมีการวิเคราะห์ใน
ระดับตน้  ไปจนถึงการวิจารณ์ที่มีการวิเคราะห์และการอภิปรายทางความคิดอย่างเขม้ขน้  แต่
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อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของศิลปินบางส่วนก็ตัง้ค าถามทั้งต่อบรรทัดฐานของการวิจารณ์ในโลก
เสมือนจริง ว่าที่มีบทความเหล่านัน้ออกมาสามารถจดัใหเ้ป็นบทวิจารณไ์ดห้รือไม่ เพราะบางครัง้ 
“บางขอ้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบทวิจารณ์หรือบทแสดงทรรศนะความคิดเห็นกันแน่ เพราะว่าใช้
ความคิดเห็นส่วนตวัเขา้มาจบัมากกว่าการพดูถึงผลงานท าใหเ้กิดค าถามขึน้ว่าแลว้บทวิจารณค์วร
มีที่อยู่หรือที่ทางตรงไหน” (สินีนาฏ  เกษประไพ. สมัภาษณ,์ 17 พฤศจิกายน 2554) 

ในส่วนกระทูห้รือการแสดงความคิดเห็นต่อการแสดง(comment)นั้น ปรากฏในรูปแบบ
การเขียนขอ้ความน าสัน้ๆ จากนัน้จะมีผูอ่้านคนอ่ืนๆเขา้มาแสดงความคิดเห็นต่อ จากการศึกษา
พบว่า หากเป็นการตัง้กระทูใ้นเว็บpantip.com ผูอ่้านคนอ่ืนๆ มักจะเขา้มาแสดงความคิดเห็นต่อ
การแสดงจากละครกระแสหลกัมากกว่าละครเวทีนอกกระแส   ซึ่งลักษณะการโตต้อบกันนีม้ีทั้ง
การแสดงความเห็นหักล้างเชิงอัตวิสัย  ไปจนกระทั่งการแสดงความเห็นเชิงภววิสัย  มีการยก
หลักการทางการละคร มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองดว้ย  ซึ่งลักษณะการโต้ตอบเช่นนี ้
ใกลเ้คียงกบัวฒันธรรมการวิจารณใ์นแบบมขุปาฐะ 

 ในส่วนของการเขียนวิจารณ์ในรูปแบบค าบรรยายใต้ภาพ  พบรูปแบบนี ้ในช่องทาง
facebook ที่ผูเ้ขียนไดเ้ขียนค าวิจารณ์ใตภ้าพโปสเตอรข์องการแสดงแต่ละเรื่อง ที่น ามาเก็บไวใ้น
หมวดหมู่ภาพ(photos) พบผูเ้ขียนที่ใชว้ิธีนี ้อย่างน้อย 2 คน ไดแ้ก่ Chayanin Tiangpitayagorn 
(ชื่อภาษาอังกฤษของชญานิน) โดยตั้งชื่ออัลบั้มรูปว่า Play, Theatre, Performances, Art, etc. 
2011 และ Kr Mer (อีกนามแฝงหนึ่งของ คนัฉตัร) โดยตัง้ชื่ออลับัม้รูปว่า Theatrical Experience  

1.2.2 การใช้ภาษาของบทวิจารณ์ในวัฒนธรรมเสมือนจริง - จากการศึกษา

พบว่า การใชภ้าษาในขอ้เขียนและบทวิจารณท์ี่ปรากฏในสื่อเสมือนจรงิที่เขียนขึน้และเผยแพร่บน

พืน้ที่อินเทอรเ์น็ตโดยเฉพาะนั้น ส่วนใหญ่ผูเ้ขียนมักใชภ้าษาระดับกึ่งทางการ หรือภาษากันเอง

บางครัง้อาจมีการใชภ้าษาตลาด  ภาษาวยัรุ่น ปนมาบา้ง มีการเขียนสะกดผิดบา้ง ทัง้ที่โดยตัง้ใจ

และไม่ตัง้ใจ  แต่บทวิจารณ์จากสื่อสิ่งพิมพท์ี่มีผูน้  ามาเผยแพรซ่  า้ในพืน้ที่สื่อเสมือนจริง ซึ่งเป็นงาน

ที่ตอ้งผ่านกระบวนการบรรณาธิการมาแลว้ มกัใชภ้าษาระดบัก่ึงทางการขึน้ไป  มีความประณีตใน

ดา้นการใชภ้าษา ความเชื่อม ค่อนขา้งมีเอกภาพมากกว่าการใชภ้าษาในบทวิจารณ์ประเภทอ่ืนใน

พืน้ที่เสมือนจรงิ  

1.2.3 จดุแข็งและจดุอ่อนของการวิจารณใ์นสื่อเสมือนจรงิ 

ในหวัขอ้ 3.2 ซึ่งว่าดว้ยการสรุปเนือ้หาจากกิจกรรมเสวนา ไดม้ีการกล่าวถึงขอ้ดี

ของสื่อเสมือนจริงต่อวฒันธรรมการวิจารณ์ละครเวทีในไทยไปแลว้หลายประการ เช่นดา้นความ

สะดวกในการจดัเก็บและการสืบคน้ขอ้มูล ตลอดจนการสามารถปรับปรุงขอ้มูลได ้แต่คุณูปการที่
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ส าคัญที่สุดที่สื่อเสมือนจริงไดใ้หก้็คือพืน้ที่และโอกาสแก่ปัจเจกบุคคลที่ตอ้งการแสดงออกทาง

ความคิด โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีทุนสูงและไม่จ าเป็นต้องผ่านการต่อรองจากเจา้ของสื่อ ผู้ที่คิด

อยากจะเป็นนักวิจารณ์สามารถสรา้งweblogของตัวเองได ้เปิดใหส้าธารณชนเขา้ไปแสดงความ

คิดเห็นโตต้อบได ้ท าใหก้ารแสดงออกซึ่งทศันะวิจารณห์รือแมแ้ต่การน าบทวิจารณล์งในสื่อเสมือน

จรงิสามารถเป็นไปดว้ยความฉบัไว ทนัต่อเหตกุารณ ์โดยเฉพาะในดา้นละครเวที ซึ่งเปิดแสดงเพียง

ช่วงสัน้ๆนัน้ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบสื่อสิ่งพิมพท์ั่วไปมาก เพราะละครเวทีส่วนใหญ่ในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มละครอิสระนอกกระแสมกัจะมีระยะเวลาแสดงผลงานสัน้ แค่ราว  2-3

สัปดาห์ จากแต่เดิมมีแต่เพียงหนังสือพิมพ์รายวันเท่านั้นที่สามารถลงบทวิจารณ์ได้ทัน ซึ่ง

คณุลกัษณะขอ้นีน้บัไดว้่าเป็นจดุแข็งของสื่อเสมือนจรงิ  

ส่วนจุดอ่อนก็คือความเป็นไปไดท้ี่จะมีการใชเ้สรีภาพจากสื่อเสมือนจริงเกินขอบเขต และ

โอกาสที่กิจกรรมการวิจารณ์จะถูกแทรกแซงจากผูท้ี่หวังประโยชนท์างธุรกิจได้ รวมถึงการขาด

ความเอาจริงเอาจังและความสรา้งสรรคใ์นการใชพ้ืน้ที่ในสื่อเสมือนจริงเพื่อกิจกรรมการวิจารณ ์

สืบเนื่องมาจากภาพลกัษณข์องสื่อประเภทนีท้ี่มีตน้ก าเนิดมาจากกิจกรรมกึ่งพกัผ่อนกึ่งงานอดิเรก    

1.3 ศึกษากรณีตัวอย่างของการวิจารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแดนกลาง ณ จุดเช่ือมต่อระหว่าง
วฒันธรรมลายลกัษณก์บัวฒันธรรมเสมือนจริง 

ผูว้ิจัยขออา้งอิงกรณีศึกษาละครเพลง “สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” จากระยะที่สองของการ
วิจัยมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ เนื่องจากผลงานละครเวทีที่จัดแสดงมากกว่า100รอบเรื่องนี ้
สามารถก่อใหเ้กิดขอ้เขียน บทความ บทวิจารณ ์ทัง้ในพืน้ที่สื่อสิ่งพิมพแ์ละพืน้ที่เสมือนจรงิไดม้าก
ที่สุดในช่วงกรอบระยะการวิจยั เช่นจากการคน้ดว้ยดัชนีgoogleดว้ยค าคน้แบบจ ากัดว่า ”ละครสี่
แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” และ ”ละครสี่แผ่นดิน the musical” ปรากฏรายการที่เก่ียวขอ้งถึงจ านวน 
923,000 รายการและจ านวน 102,000 รายการตามล าดับ จากการรวบรวมบทความจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท Exact&Scenario ผู้จัด พบบทความที่เก่ียวข้อง 24
บทความ นอกจากนี ้ผู ้วิจัยค้นคว้าได้เพิ่ม อีก6บทความ กระทู้จ  านวน 14 รายการจากเว็บ
pantip.com และกระทูอี้กจ านวน 103 รายการจาก webboard ของทางบริษัท Exact&Scenario 
เอง จากการรวบรวมดังกล่าวท าใหส้ามารถค้นพบขอ้สังเกตที่เก่ียวขอ้งกับประเด็นการวิจารณ์
ทางดา้นศิลปะการละครที่เกิดขึน้ในแดนกลางดังนี ้[ตัวอย่างบทวิจารณ์ต่าง ๆ ของละครเรื่องนี ้
รวบรวมไวท้ี่ภาคผนวก 8] 



27/06/55 6 สาขาศิลปะการละคร 
 

• มีการน าบทความที่มีตน้ก าเนิดจากสื่อสิ่งพิมพม์าเผยแพร่ซ  า้ในสื่อเสมือนจริงอยู่

หลายชิน้ ชิน้ที่โดดเด่นที่สุดไดแ้ก่  “วาทกรรมคณะราษฎรจ์ากละครเวทีสี่แผ่นดิน รอ้นแรงถึงหา้

แผ่นดิน..!!?” เขียนโดยภูมิ ชื่นบุญ จากนสพ.ประชาชาติธุรกิจในเครือมติชน ซึ่งแสดงความคิดเห็น

ไม่เห็นดว้ยกบัสาระส าคญัที่ละครเพลงฉบบันีน้  าเสนอ ที่กล่าวถึงความไม่พรอ้มของสงัคมไทยกับ

การปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีการน าไปเผยแพร่ซ  า้และสง่ต่อตามเว็บต่างๆอยู่จ  านวนหลาย

สิบเว็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเว็บที่ เก่ียวข้องกับความคิดเห็นทางการเมือง (แม้ว่าผลการ

สืบคน้ในครัง้ถดัมาจะลดจ านวนลง เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นขอ้ความที่ปรากฏตาม webboard และ

facebook ต่างๆ ซึ่งระบบการปรบัปรุงและลบขอ้มูลเก่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว)  [ดู<http://www. 

prachachat.net /news_detail.php?newsid=1323763673&grpid=09&catid&subcatid> ซึ่ ง

เป็นต้นทางส าคัญในการเผยแพร่บทความนีใ้นโลกเสมือนจริง ] ซึ่งจากกรณีนี ้อาจจะท าให้ตั้ง

ขอ้สงัเกตไดว้่าน่าจะมีจ านวนคนอ่านบทความนีผ้่านการที่น ามาลงซ า้ในพืน้ที่เสมือนจริงอยู่จ  านวน

ไม่นอ้ย ซึ่งหากมีการสรา้งวาทกรรมกนัต่อจากกลุ่มผูอ่้านบทความนี ้ก็อาจจะสามารถตัง้ขอ้สงสยั

ไดว้่าตน้ทางของขอ้มลูนัน้มาจากสื่อประเภทใดกนัแน่ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าในปัจจุบนัสามารถเกิดการ

บรโิภคบทวิจารณล์ะครเวทีที่มีภาวะของการอยู่ในแดนกลางอย่างสมบรูณ ์     

• ในกลุ่มนกัวิจารณล์ะครเวทีที่มีสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นฐานจ านวน 5 คนนัน้ (ดูหวัขอ้1.1) 

นอกเหนือจากกิตติศกัดิ์ ท่ีเหลืออีกสี่คนไดผ้ลิตบทวิจารณเ์ก่ียวกบัละครเพลงสี่แผ่นดิน มีจ านวน 3 

คนที่เขียนลงสื่อสิ่งพิมพป์ระจ าของตน ไดแ้ก่ปวิตร อมิธา และอภิรกัษ์ ซึ่งทัง้หมดไดถู้กเผยแพรซ่  า้

ในสื่อเสมือนจริงตามช่องทางต่าง ๆ ของแต่ละคน ส่วนของณัฐพชัญน์ัน้ บทความ“สี่แผ่นดิน เดอะ

มิวสิคัล รกัสถาบนัเสียดายคุณเปรม” ของเขาเกิดปัญหา ท าใหไ้ม่ไดตี้พิมพล์งในนิตยสาร a day 

ซึ่งเป็นพืน้ที่สิ่งพิมพ์ประจ าของเขา แต่ไดน้ าไปลงในเว็บส่วนตัว [ดู <http://www.barkandbite. 

net/2011/12/see-pan-din-the-musical/>] ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่านักเขียนวิจารณ์ละครเวทีไทยร่วมสมัย

แทบทั้งหมดลว้นมีพืน้ที่ในโลกเสมือนจริงไวเ้ป็นช่องทางคู่ขนาน หรือช่องทางส ารองส าหรบัการ

เผยแพร่ผลงานแทบทัง้สิน้ ซึ่งการวิเคราะหน์ีส้ามารถขยายต่อไปยงันักวิจารณ์ที่เหลือคนอ่ืนๆ ได้

ดว้ย เห็นไดจ้ากจ านวนนกัวิจารณล์ะครเวทีไทยร่วมสมยัคนหลกัๆ ที่ผลิตผลงานสม ่าเสมอจ านวน 

13 คนที่คณะผูว้ิจยัไดร้วบรวม มีจ านวนถึง 10 คนที่มีพืน้ที่ในสื่อสิ่งพิมพป์ระจ า (คนที่ไม่มีคือพงษ์

พันธ์ ศรชัย และจิตร) และมีเพียงแค่หน่ึงคนคือกิตติศักดิ์ท่ีไม่ได้มีกิจกรรมการวิจารณ์ผ่านสื่อ
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เสมือนจริงอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ตั้งขอ้สังเกตได้ว่านักวิจารณ์ละครเวทีไทยร่วมสมัยส่วนเกือบ

ทัง้หมดลว้นแต่อยู่ในภาวะแดนกลาง  

• สืบเนื่องจากการที่ละครเพลงสี่แผ่นดินเรื่องนีม้ีการวิพากษ์ปัญหาความขัดแยง้
ทางการเมืองร่วมสมัย ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ท่าทีและส านวนภาษาในการเขียนถึงละครเรื่องนี ้
แตกต่างกนัไปตามธรรมชาติของแต่ละสื่อ ที่เห็นไดช้ดัเจนก็คือมีความจงใจเลือกใชพ้ืน้ที่สื่อเสมือน
จรงิส าหรบัการน าเสนอประเด็นท่ีรอ้นแรง หรือมีการลงขอ้ความบางประโยคที่อาจจะไม่สามารถลง
ไดห้ากถูกเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการเลี่ยงไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษนัยเพื่อคัดกรองวุฒิ
ภาวะของผูอ่้านบทความ ซึ่งเกิดขึน้กบับทวิจารณใ์นพืน้ที่เสมือนจริงของนกัเขียนที่มาจากสายสื่อ
สิ่งพิมพ์ภาพยนตรอ์ย่างชญานิน [ดู <http://www.facebook.com/?sk= welcome#!/nanoguy 
0612>>] จากการสมัภาษณ์ ชญานินกล่าวว่าส าหรบัเขาและเพื่อนอีกคน (คือคันฉัตร ที่ถือไดว้่า
เป็นนกัเขียนที่อยู่ในแดนกลางทัง้คู่) แมแ้ต่ในช่องทางของสื่อเสมือนจริงที่ต่างกนัอย่างweblogและ
facebookเองก็มีการปรบัถอ้ยความใหต่้างกันไปดว้ย ปรากฏการณ์เช่นนีช้ี ้ใหเ้ห็นว่ามีนักวิจารณ์
ละครเวทีที่อยู่ในแดนกลางที่มีความเขา้ใจในสื่อทัง้สองกลุ่ม คือทัง้จากโลกจริงและโลกเสมือนจริง 
เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง และมีความรู้ในการที่จะเลือกใช้สอยสื่อที่อยู่ในมือให้เหมาะตาม
คณุลกัษณะ     

• อย่างไรก็ตาม ตวัอย่างกรณีศึกษาละครเพลง”สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคลั“นีเ้ป็นเพียง
ภาพจ าลองหนึ่งที่ชีใ้หเ้ห็นถึงภาวะของงานเชียน ผูเ้ขียน ผูอ่้าน และกิจกรรมของการวิจารณล์ะคร
เวทีที่ตกอยู่ในภาวะแดนกลางเท่านัน้ เพราะจากคน้ควา้ ผูว้ิจยัพบว่า จากจ านวนนกัวิจารณท์ี่เขียน
ประจ าสม ่าเสมอในสื่อสิ่งพิมพท์ัง้หมดจ านวนหา้คนนัน้ มีสี่คนที่บทวิจารณแ์ทบทกุชิน้ของพวกเขา
ลว้นแต่ถูกน ามาเผยแพร่ซ  า้ในสื่อเสมือนจริงเกือบทั้งหมด ซึ่งไดแ้ก่ปวิตร อมิธา ณัฐพัชญ์ และ
อภิรกัษ์ แต่ก็มีขอ้สงัเกตว่าการไหลเวียนเป็นไปในทิศทางเดียว คือจากสื่อสิ่งพิมพม์าสู่สื่อเสมือน
จรงิ โดยยงัไม่พบงานเขียนจากที่มีตน้ตอมาจากสื่อเสมือนจริงถูกน าไปเผยแพรซ่  า้ในสื่อสิ่งพิมพแ์ต่
อย่างใด  

1.4 ใหค้  าปรึกษาแก่ศิลปินและนกัวิจารณ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตในกรอบ
ของ “คลินิกการวิจารณ”์ 

ทางสาขาศิลปะการละครยงัไม่ไดจ้ดักิจกรรมในส่วนนี ้มีแต่การจดักิจกรรมเสพศิลป์เสวนา
ของคณะผูว้ิจยัในระยะที่สองที่ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 3.3.2 ซึ่งยงัไม่เขา้ข่ายของความเป็น“คลินิกการ
วิจารณ์”อย่างเต็มรูปแบบ แต่ในการระหว่างการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจัยระยะที่สามไดม้ีการติดต่อและ
ทาบทามบคุคลต่างๆในวงการละครเวทีถึงความเป็นไปไดท้ี่จะมีกิจกรรมดงักล่าวนีต่้อไปในอนาคต 
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ทั้งนีม้ีขอ้เสนอแนะว่าควรจะเปิดโอกาสใหเ้กิดการวิจารณ์ขา้มสาขา เพราะธรรมชาติของคนใน
วงการละครเวทีในปัจจุบนัมีลกัษณะของผูเ้ป็นนักปฏิบติัสงู และสนใจกิจกรรมเชิงปฏิบติัมากกว่า
กิจกรรมเชิงลายลกัษณ ์ 

1.5 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการวิจารณใ์นอนาคต 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ เก่ียวข้อง และจากการประมวลข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า
สมควรใชส้ื่อเสมือนจริงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจารณ์ละครเวที เนื่องจาก
สภาวการณข์องปริมาณละครเวทีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ดีกว่าแต่ก่อนพอสมควร แต่ขาด
ช่องทางการสนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการวิจารณใ์หท้นักบัปรมิาณผลงานละครเวทีที่เกิดขึน้อย่าง
เพียงพอ การหันไปหาสื่อเสมือนจริงจึงเป็นเสมือนทางออก ทั้งนีก้็ตอ้งมีการพิจารณาถึงรูปแบบ
และการใชแ้ละการน าเสนอที่เหมาะสม และมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนหลายอย่างที่จะตอ้งค านึงถึง 
เช่น ความพรอ้มในการเปิดเผยตวัตนของผูว้ิจารณ์ และภาวะของความเป็นส่วนตวัและความเป็น
สาธารณะที่ทับซอ้นกนัอยู่ในการเขียนงานวิจารณใ์นโลกเสมือนจริง ที่บางครัง้ผูเ้ขียนอาจจะไม่ได้
ตระหนกัว่าก าลงัเขียนสิ่งที่สามารถใหส้าธารณะชนมาอ่านได ้หากมีการเปิดช่องทางในการเขา้ถึง 
รวมถึงลักษณะของสื่อใหม่ประเภทนี ้ที่มีขอ้จ ากัดบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะดึง
ความสนใจใหผู้อ่้านมีสมาธิและการคิดพินิจพิเคราะหอ์ย่างต่อเนื่องจากการอ่านในสื่อรูปแบบนีไ้ด ้ 

 

2. การรวบรวมขอ้มลูงานเขียน 

2.1  การรวบรวมงานเขียนในพืน้ท่ีสิ่งพิมพล์ายลกัษณข์องในประเทศ 

2.1.1 หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 

ผูว้ิจัยไดพ้บว่ามีสิ่งพิมพ์ในประเทศที่จัดสรรพืน้ที่ลายลกัษณ์ใหก้ับบทความและบท

วิจารณล์ะครเวทีอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าทัง้หมด 5 ฉบบั ดังต่อไปนี ้[ดูรายการของบทความ

และบทวิจารณเ์หลา่นีท้ี่ภาคผนวก1] 

• นสพ . The Nation: มี  ปวิตร มหาสารินันทน์  (Pawit Mahasarinand) เป็ น

นักเขียนประจ า สืบค้นได้จ านวน 181 ชิน้  จากช่วงระยะเวลา เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ถึง 

มีนาคม พ.ศ. 2555 ปวิตรเป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร ์จุฬา

กรณ์มหาวิทยาลัย ถือไดว้่าเป็นนักเขียน/นักวิจารณ์ที่ผลิตผลงานมากที่สุดทั้งในแง่จ านวนและ
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ความสม ่าเสมอ ซึ่งมี weblog เป็นของตวัเอง โดยน าผลงานที่ตีพิมพใ์นฉบบัหนังสือพิมพม์าลงซ า้ 

ประหนึ่งเป็น on-line archive ของตัวเขาเอง [ดู http://blog.nationmultimedia.com/danceand 

theatre>] แต่อย่างไรก็ตาม ปวิตรมีนโยบายไม่มีผลงานที่เขียนขึน้ใหม่ใหเ้ฉพาะฉบบั on-line   

• นสพ. Bangkok Post: มี อมิธา อมัระนนัทน ์(Amitha Amaranand) เป็นนกัเขียน

ประจ า สืบคน้ไดจ้ านวน  21 ชิน้ จากช่วงระยะเวลา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง มีนาคม พ.ศ. 

2555  อมิธาเป็นนกัเขียนอิสระและอาจารยพ์ิเศษทางดา้นการเขียนภาษาองักฤษ คอลมันว์ิจารณ์

ละครของ Bangkok Post ย้ายจากหน้า Outlook มาอยู่ในหน้า Life ซึ่งเป็นหน้าข่าวสารคดี 

ปกิณกะ และศิลปวัฒนธรรม ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 อมิธาเพิ่งเปิด website ของตนเอง [ด ู

<http://theatreofthestreets.wordpress.com/>] เธอเป็นนักวิจารณ์ละครเวทีผูห้ญิงคนเดียวใน

กลุม่นกัเขียนที่มีผลงานสม ่าเสมอในขณะนี ้       

• นิตยสาร a day: มี  ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรียญทองเป็นนักเขียนประจ า สืบค้นได้

จ านวน 6 ชิน้ จากช่วงระยะเวลา เดือนตลุาคม พ.ศ. 2554 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555  ณัฐพชัญ ์(เดิม

ชื่อ สาวิศ) เป็นหนึ่งในนกัเขียนวิจารณล์ะครเวทีที่ท าอย่างเป็นอาชีพไม่ก่ีคนในประเทศไทย และยงั

เป็นเจา้ของนามปากกา surviorx ในเว็บ pantip.com ก่อนที่ผนัมาเปิดพืน้ที่ใน weblog ต่าง ๆ จน

มามี website เป็นของตัวเองตามล าดับ ซึ่งใชเ้ป็นที่โอนถ่ายขอ้เขียนจากฉบับสื่อสิ่งพิมพ์แทบ

ทัง้หมดไปเก็บ [ด ู<http://www.barkandbite.net/>]  นอกเหนือจากบทวิจารณล์ะครเวทีแลว้ เขา

ยงัเขียนบทวิจารณภ์าพยนตร ์หนังสือ โฆษณา และรายการโทรทัศน ์รวมถึงบทวิจารณ์ละครเวที่

ไม่ไดตี้พิมพใ์นฉบบัสื่อสิ่งพิมพ ์และยงัมีการเชื่อมต่อไปช่องทาง social network อย่าง Facebook 

ดว้ย นอกจากนี ้เขายังเปิดโอกาสใหผู้อ่้านกดแสดงความชอบหรือไม่ชอบและแสดงความคิดเห็น

ตอบกลับ ในปี พ.ศ. 2553 ณัฐพัชญ์ได้รางวัลบทวิจารณ์ มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ  จากบท

วิจารณล์ะครเวที เรื่อง “แม่นาค เดอะ มิวสิคลั: การตีความใหม่ที่ยอดเยี่ยมและลกึซึง้”  

• นิตยสาร Madame Figaro:  มี อภิรกัษ์ ชัยปัญหาเป็นนักเขียนประจ า สืบคน้ได้

จ านวน 5 ชิน้ จากช่วงระยะเวลา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555 อภิรกัษ์เป็น

อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพาและ

เป็นหนึ่งในทีมวิจัยระยะที่สองของโครงการ แต่ไดยุ้ติการเขียนบทความชั่วคราวเนื่องจากไปรบั

ภารกิจต่างประเทศเป็นระยะยาว โดยบทความล่าสุดที่ตีพิมพ์ คือ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2555 ทัง้นีท้างนิตยสารไดผู้เ้ขียนมาผลดัรบัช่วงเขียนต่อเป็นการชั่วคราวบา้งแลว้ แต่ยงัไม่ระบุว่า
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ใครจะเป็นคนรบัช่วงประจ าต่อแน่นอน นอกจากนี ้อภิรกัษ์ยังเป็นเจา้ของนามแฝงชื่อโยคีร  าพัน 

ที่ตัง้กระทูแ้ละแสดงความคิดเห็นเป็นประจ าในเว็บ pantip.com และเป็นผูท้ี่ใชส้ื่อ facebook เพื่อ

แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ บ่อยครั้ง  โดยใช้ชื่อว่า  Yokee Apirak [ดู <http://www.facebook. 

com/#!/profile.php?id=684644542>] 

• นิตยสารสีสนั: มี กิตติศกัดิ์ สุวรรณโภคิณเป็นนกัเขียนประจ า สืบคน้ไดจ้ านวน 6 

ชิน้ จากช่วงระยะเวลา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555 นิตยสารสีสันนับว่าเป็น

สื่อสิ่งพิมพท์ี่เป็นแหล่งรวมบทวิจารณท์างดา้นดนตรีและภาพยนตรร์่วมสมัยรวมถึงดา้นทัศนศิลป์

และวรรณศิลป์มาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปีภายใตก้ารน าของบรรณาธิการอย่างทิวา สาระ

จูฑะ ตั้งแต่ปลายปี  2553 ทางนิตยสารได้ เปิดพื ้นที่ ให้กับคอลัมน์บทวิจารณ์ ทางด้าน

ศิลปะการแสดงมา จุดเด่นคือไดกิ้ตติศกัดิ์ สวุรรณโภคิณนกัวิจารณภ์าพยนตรแ์ละศิลปวฒันธรรม

อาวุโสมาเป็นผูเ้ขียน ซึ่งไดเ้ขียนต่อเนื่องมาแทบทุกฉบับ แต่เนื่องจากนิตยสารออกเป็นรายเดือน

และออกไม่ค่อยตรงเวลา ท าใหไ้ม่สามารถครอบคลมุปริมาณผลงานละครและศิลปะการแสดงได้

อย่างมีนยัส าคญั ประกอบกบัภาพลกัษณข์องหนงัสือที่ดเูจาะกลุ่มคอเพลงและภาพยนตรเ์ป็นหลกั 

แมว้่าทางนิตยสารจะมีเว็บเป็นของตัวเองแต่ก็เป็นเพียงการแนะน ารายชื่อบทความสัน้  ๆ และมัก

ไม่ค่อยปรับปรุงข้อมูล และไม่มีการเชื่อมบทความของกิตติศักดิ์มาลงในเว็บแต่อย่างใด [ด ู

<http://www.seasonmagazine.net/magazine.htm>] 

นอกจากนี ้ผูว้ิจัยยังพบว่ามีสิ่งพิมพอ่ื์น ๆ จ านวนหนึ่งที่ตีพิมพบ์ทความและบทวิจารณ์

เก่ียวกับละครเวทีและศิลปะการแสดงต่าง ๆ ได้แก่ นิตยสาร Art 4 D, นิตยสาร Happening, 

นิตยสาร Hamburger, นิตยสาร  Esquire และนิตยสาร BK (นิตยสารรายสัปดาห์แจกฟรี

ภาษาอังกฤษ) แต่ลว้นมีเนือ้หา ขนาดของบทความ และความสม ่าเสมอในการน าเสนอค่อนขา้ง

นอ้ย จึงไม่ไดน้ ามาประกอบการวิจยั 

นอกเหนือไปจากสิ่งพิมพข์า้งตน้ที่มีการลงบทวิจารณเ์ก่ียวละครเวทีเป็นประจ า ผูว้ิจยัยัง

ไดเ้พิ่มกรณีศึกษาเฉพาะ ไดแ้ก่ กรณีศึกษาบทความและบทวิจารณ์ที่เก่ียวขอ้งกับละครเพลง “สี่

แผ่นดิน เดอะมิวสิคลั” ซึ่งมีปรมิาณงานเขียนจากนกัเขียนที่ไม่ไดเ้ขียนเก่ียวกบัละครเวทีโดยเฉพาะ 

และไม่อยู่ในรายชื่อของกลุม่สื่อสิ่งพิมพแ์ละนกัเขียนขา้งตน้    

2.1.2 วารสารวิชาการ  
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เป็นที่น่าสนใจว่าแม้ว่าจะมีจ านวนสถาบันที่ เปิดหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่

เก่ียวกับกับศิลปะการละคร นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงอ่ืนทั่วประเทศมากกว่า  20 แห่ง (อาทิ 

คณะอักษรศาสตร ์และคณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร ์ม.

ศิลปากร, คณะศิลปกรรมศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร,์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, 

ม,ทักษิณ และ ม.สงขลานครินทร,์ คณะการสื่อสารมวลชน และคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่, ม .

ขอนแก่น รวมถึงที่อยู่ในสงักดัของมหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลต่าง 

ๆ) แต่ก็ยังไม่มีวารสารทางวิชาการที่เก่ียวขอ้งจ าเพาะโดยตรงเก่ียวศาสตรแ์ละศิลป์สาขานีเ้ลย 

ในขณะที่มีวารสารวิชาการเฉพาะที่เก่ียวกบัสาขาวรรณศิลป์อยู่บา้ง ซึ่งมีการใหพ้ืน้ที่กบับทวิจารณ์

งานวรรณกรรมตามธรรมเนียมปฏิบติัสากล  

ทัง้นีจ้ากการสืบคน้ส่วนตวัของผูว้ิจยัโดยไม่ไดใ้ชด้ชันีช่วยคน้ของหอ้งสมดุใดใด ปรากฏว่า

มีบทความที่เก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรูด้า้นศิลปะการละครอยู่บา้ง ในวารสารของคณะอกัษรศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และม.ศิลปากร, คณะศิลปกรรมศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ม.ศรีนครินทรวิ

โรฒ และ มรภ.สวนสนุนัทา แต่ทัง้หมดเป็นบทความวิชาการโดยทั่วไป ไม่ใช่บทวิจารณผ์ลงานการ

แสดง  

ผูว้ิจัยจึงท าการรวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการที่น่าจะเป็นพืน้ที่ให้กับบทความและบท

วิจารณ์ทางศิลปะการแสดงได้จ านวน 52 รายการ ซึ่งมาจากสายมนุษยศาสตร ์นิเทศศาสตรแ์ละ

สื่อสารมวลชน และวารสาร/นิตยสารอ่ืน ๆ ที่เคยเปิดพืน้ที่ใหก้บับทความดา้นศิลปะการแสดง โดย

อา้งอิงฐานขอ้มลูจากศนูยก์ารอา้งอิงดชันีวารสารไทย (TCI) รวมถึงคดัเลือกวารสารทางเลือกอ่ืน ๆ 

ที่บทความทางดา้นศิลปะการละครอาจจะไปตีพิมพ์ได ้ไดแ้ก่ สายวัฒนธรรมศึกษา การจัดการ

วฒันธรรม ศึกษาศาสตร ์และศิลปะแขนงอื่น ๆ อย่างเช่น ดนตรี (ทัง้นีย้งัไม่นบัวารสารที่ตกส ารวจ

จากฐานรายชื่อของ TCI อย่าง วารสารสมาคมภาษาและหนงัสือ วารสารอ่าน และวารสารวิภาษา 

ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะตกเกณฑค์วามไม่สม ่าเสมอในการตีพิมพเ์ผยแพร)่ ที่ศึกษาสื่อสิ่งพิมพก์ลุ่มนีม้า

เพราะผูว้ิจยัเห็นว่าสามารถเป็นทางเลือกในการเผยแพร่บทความที่มีมิติที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจารณ ์

แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นบทความวิจารณ์ผลงานการแสดงรายชิน้โดยตรง [ดูรายชื่อวารสารวิชาการ

เหลา่นีท้ี่ภาคผนวก2] 
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นอกจากนี ้ ผู ้วิจัยยังพบว่านักวิจารณ์สาขาศิลปะการแสดงต้องการใช้พื ้นที่ อ่ืนอย่าง

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่อเสมือนจริงในการตีพิมพ์บทความของเขามากกว่า ถึงแม้ว่า

วารสารวิชาการจะใหป้รมิาณพืน้ที่ไดม้ากกว่า (อา้งอิง สมัภาษณป์วิตร มหาสารนินัทน)์  อย่างไรก็

ตาม วารสารวิชาการมีแนวโน้มที่จะทวีความส าคัญขึน้ในอนาคต เนื่องจากการก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการก าหนดให้การมีวารสารวิชาการของ

หน่วยงานระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัคณะ รวมถึงระดบัหลกัสตูร เป็นดชันีในการใหค้ะแนนขอ้หนึ่ง  

ทัง้นีย้ังไม่นับรวมถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งมีวารสารวิชาการเพิ่มมากขึน้ เพื่อรองรบับทความ สาร

นิพนธ ์และวิทยานิพนธข์องนกัศกึษาบณัฑิตศึกษาทางสาขาการละครและสาขาศิลปะการแสดงที่

เริ่มมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งตอนนีม้ีเปิดแลว้ที่คณะอักษรศาสตร ์คณะนิเทศศาสตร ์และคณะ

ศิลปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั และคณะศิลปกรรมศาสตร ์มรภ.สวนสนุนัทา ทัง้นีย้งั

ไม่นบัหลกัสูตรทางสายการจัดการศิลปะและวฒันธรรมศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาแบบสห

วิทยาการที่ไดเ้ปิดไปแลว้และก าลงัทยอยเปิดตามสถาบนัต่าง ๆ    

นอกจากนี ้ ถึงแม้ว่าจะขาดบทความวิชาการและบทวิจารณ์ทางด้านละครเวทีใน

วารสารวิชาการภาษาไทยใหศ้ึกษามากพอ แต่มีวารสารวิชาการจากต่างประเทศที่กล่าวถึงผลงาน

ศิลปะการแสดงของไทย มีการเขียนถึงผลงานการแสดงของศิลปินการละครไทยในวารสารวิชาการ

ต่างประเทศอยู่อย่างนอ้ย 6 ชิน้ที่มีมิติของการวิเคราะหแ์ละวิจารณต์วัผลงานการแสดงรายชิน้ ซึ่ง

ไดแ้ก่  

• Shakespearean-Asian Theatre Fusion: Globe-“alization” of Naked Masks 

(Bangkok), Shadowlight (San Francisco), and Setagaya Public Theatre (Tokyo) ใน Asian 

Theatre Journal ฉบับ Spring ปี 2011 เขียนโดย Kathy Foley บรรณาธิการของวารสาร ซึ่งเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญการละครเอเชียอาคเนยท์ี่ส  าคญัคนหนึ่ง  

• Mae Naak and Company: The Shifting Duality in Female Representation 

on the Contemporary Thai Stage เขียนโดย Catharine Diamond ใน Asian Theatre Journal 

ฉบบั Spring ปี 2006 

• Duen Phen: Joker Performance in the Nightclubs of Bangkok เขี ย น โด ย 

Mary L. Grow ใน Asian Theatre Journal ฉบบั Autumn ปี1995 
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ที่เหลืออีก 3 ชิน้ล้วนแต่เป็นงานเขียนที่กล่าวถึงการแสดงของพิเชษฐ์ กลั่นชื่นศิลปิน

นาฏศิลป์รว่มสมยัไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในเวทีการแสดงระดบันานาชาติ ทัง้หมดพดูถึงการแสดง

ชิน้ Pichet and Myself ที่พิเชษฐ์ กลั่นชื่น รว่มแสดงกบัศิลปินชาวฝรั่งเศส Jerome Bel 

• Staging the Ethnographic of Dance History: Contemporary Dance and Its 

Play with Tradition เขี ย น โดยYvonne Hardt ใน วารส าร  Dance Research Journal ฉบั บ 

Summer ปี 2011 

• Innovation Meets Tradition on Summer Dance Stages เขียนโดย  Patricia 

Milder ในวารสาร A Journal of Performance and Art (PAJ) ฉบบั May ปี 2011  

• The Contemporary Moment of Dance: Restaging Recent Classics เขี ย น

โดย Joshua Abrams ในวารสาร A Journal of Performance and Art (PAJ) ฉบับ September 

ปี 2008 

ในส่วนของนักวิชาการดา้นศิลปะการละครของไทยมีเพียงปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ที่มี

ผลงานตีพิมพล์งในสิ่งพิมพว์ิชาการของต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งมีผลงาน ไดแ้ก่  

• “Brechtian Theater Meets Buddhist Aesthetics: Kamron Gunatilaka’s The 

Revolutionist” ตีพิมพ์ใน The Brecht Yearbook / Das Brecht Jahrbuch, ฉบับ Volume 36 ปี 

ค.ศ. 2012 ซึ่งมีหัวข้อว่าด้วยละครของนักการละครเยอรมันในเอเชีย  (Bertolt Brecht In/And  

Asia / Brecht In/Und  Asien) โดยที่บทความชิน้นี ้น าเสนอนัยเชิงวิจารณ์ประวัติศาสตรก์าร

เมืองไทย และการวิจารณผ์ลงานของพระจนัทรเ์สีย้วเรื่อง “คือผูอ้ภิวฒัน”์ 

• “In Contact with the Dead: Nora Rong Khru Chao Ban Ritual of Thailand” 

ตีพิมพใ์นวารสาร Asian Theatre Journal ปี ค.ศ.2006 ซึ่งไม่ไดน้ าเสนอเรื่องการวิจารณ์ แต่เน้น

ประเด็นเชิงมานษุยวิทยา 

• “Contemporary Theatre in Thailand: A Profile” ตีพิ มพ์ในวารสาร  SPAFA 

Journal  ในฉบับ  9.2 ของปี ค.ศ.1999 แม้ว่าชิ ้นนี ้ยังไม่ใช่งานวิจารณ์โดยตรง แต่ก็เป็นการ

วิเคราะหแ์ละเสนอภาพรวมโดยกวา้งของวงการละครเวทีไทย 
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แม้ว่าบทความวิชาการทั้งหมดดังกล่าวควรจะจัดอยู่ในหัวข้อผลงานจากต่างประเทศ 

(ยกเวน้ของปาริชาติ) แต่ขอยกมาอยู่ในหัวขอ้นี ้เพื่อเป็นตัวอย่างใหเ้ห็นว่าสามารถมีวิธีการเขียน

บทความขนาดยาวเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการแสดงของศิลปะการละครไทย

อย่างไรไดบ้า้ง 

2.1.3 ขอ้คน้พบที่ได ้ 

• จ านวนของสื่อสิ่งพิมพล์ายลักษณ์ค่อนขา้งนิ่ง ลว้นแต่เป็นหัวเก่า ไม่พบหัวใหม่ 

ยกเวน้นิตยสารสีสนั ไม่มีการสญูเสียพืน้ที่เพิ่มขึน้ในช่วงกรอบระยะเวลาการวิจยั    

• งานเขียนที่เป็นการวิจารณ์ มีแต่ผลงานของปวิตร อมิธา ณัฐพัชร ์และอภิรกัษ ์

ส่วนกิตติศักดิ์ มีข้อเสียเปรียบในด้านระยะเวลาของการวางแผง ท าให้บทความออกมาเป็น

ลกัษณะใหข้อ้มลูข่าวสารและใหค้วามรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการแสดงนัน้ ๆ  

• นกัเขียนประจ าจากสื่อสิ่งพิมพล์ว้นแต่มีพืน้ที่เป็นของตนเองในโลกเสมือนจรงิรอง

มาจากสื่อสิ่งพิมพ ์ยกเวน้กิตติศกัดิอี์กเช่นกนั   

• นกัเขียนที่ไม่ไดเ้ขียนหวัขอ้ทางดา้นการละครเป็นประจ าจากสิ่งพิมพอ่ื์น ๆ เนือ้หา

งานเขียนส่วนใหญ่ เป็นแค่การบอกเล่าข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การแสดง มากกว่าการ

วิพากษว์ิจารณ ์ 

• หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษอย่าง The Nation และ Bangkok Post ไดจ้ดัสรรพืน้ที่

ประจ าใหก้ับบทความและบทวิจารณ์ละครเวทีมานานแลว้กว่าสามสิบปี โดยถือเป็นธรรมเนียม

ปฏิบติั และไม่ไดม้ีขอ้ค านึงถึงปริมาณความตอ้งการของคนอ่าน ซึ่งไดร้บัความส าคัญเท่ากับบท

วิจารณท์างดา้นทศันศิลป์ การจดัสรรพืน้ที่ในนิตยสาร a day สืบเนื่องมาจากนโยบายของสิ่งพิมพ์

ที่ใหค้วามสนใจกับศิลปะนอกกระแสหลัก ส่วนกรณีของนิตยสาร Madame Figaro ส่วนหนึ่งมา

จากความสนใจส่วนตวัของบรรณาธิการ ที่มีความคุน้เคยกบักิจกรรมละครเวที ในขณะที่นิตยสาร

สีสนันัน้เกิดจากความไวว้างใจในคณุภาพงานของกิตติศกัดิใ์นฐานะเป็นนกัเขียนอาวโุสของวงการ 

จึงพอสรุปได้ว่าการที่จะมีพื ้นที่ให้กับบทวิจารณ์ละครเวทีได้นั้นขึน้อยู่กับสองปัจจัยหลัก คือ 

นโยบายของสิ่งพิมพเ์อง และความสนใจสว่นตวัของบรรณาธิการ 

• พืน้ที่ในวารสารวิชาการเป็นพืน้ที่ที่น่าสนใจในอนาคต และน่าจะไดร้บัการสง่เสริม 

โดยเฉพาะในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของสถาบันการศึกษาหรือองคก์รทาง
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การศึกษา เนื่องด้วยข้อได้เปรียบในการให้พื ้นที่  การวางแผงจ าหน่ายในรา้นหนังสือ และการ

เผยแพร่ระยะยาว จนถึงปัจจบุนัไดพ้บหนงัสือที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจารณล์ะครเวทีอย่างจรงิจงัเพียง

สามเลม่เท่านัน้ ซึ่งก็มาจากโครงการวิจยัการวิจารณศิ์ลปะฯ    

 

2.2 การรวบรวมขอ้มลูงานเขียนในพืน้ท่ีโลกเสมือนจริงของในประเทศ  

จากขอ้มลูที่รวบรวมไดท้ัง้สามระยะของการวิจยั ปรากฏรายการที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดจ านวน 

109 รายการ แยกเป็นขอ้มลูที่มาจากเว็บ pantip.com จ านวน 49 รายการ เว็บของคณะละครต่าง 

ๆ จ านวน 5 รายการ ข้อมูลที่ปรากฏในกระดานสนทนา webboard อ่ืน ๆ จ านวน 3  รายการ 

ช่องทาง  social media อย่ าง  twitter 1 รายการ ที่ เหลือ เป็น  website ทั่ วไป  weblog และ 

facebook ของนกัวิจารณป์ระจ าทัง้ที่เป็นอาชีพและไม่เป็นอาชีพ [ดูรายชื่อและรายละเอียดเก่ียว

ขอ้มลูเหล่านีท้ี่ภาคผนวก3] ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดแ้ยกประเภทตามกลุ่มของผูเ้ขียนหรือผูส้รา้งเว็บมากกว่า

ที่จะจ าแนกตามประเภทของเว็บเพื่อให้เห็นลักษณะที่แต่ละกลุ่มมีร่วมกัน ซึ่งรายการดังกล่าว 

ไดแ้ก่    

2.2.1 เว็บ Pantip.com  

เว็บไซต์พันทิพย์ <http://www.pantip.com/> ถือได้ว่าเป็นพื ้นที่หลักพืน้ที่หนึ่งที่ใช้

แลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร ความคิดเห็น และขอ้เขียนเชิงวิจารณใ์นโลกเสมือนจรงิของแวดวงละคร

เวทีไทยในปัจจุบัน เว็บนีป้ระกอบด้วย “เมนู” หรือรายการต่าง ๆ อยู่จ  านวนมาก  เมนูหนึ่งที่มี

ลกัษณะใกลเ้คียงกับการแสวงหาขอ้มลูของโครงการวิจยัฯนีคื้อ หนา้ Café ซึ่งประกอบไปดว้ยเว็บ

บอรด์ (webboards) จ านวนมากถึง 25 โต๊ะ ซึ่งแต่ละโต๊ะต่างก็มีหวัขอ้ของการสนทนาแยกออกมา

เป็นเรื่อง ๆ อาทิโต๊ะ “เฉลิมไทย” (ภาพยนตร ์วิทยุ โทรทัศน์), โต๊ะ “ห้องสมุด” (วรรณกรรม 

การศึกษา ความรูท้ั่วไป), โต๊ะ “หวา้กอ”(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) ไปจนถึงโต๊ะ “ไรส้ังกัด” 

(หวัขอ้เบ็ดเตล็ด) ส่วนโต๊ะที่มีการอภิปรายพดูคยุทางดา้นละครเวที คือโต๊ะ “เฉลิมกรุง” ซึ่งมีหัวขอ้

ทางดา้นดนตรีและทศันศิลป์รวมอยู่ดว้ย [ด ู<www.pantip.com/cafe/chalermthai/>] พืน้ที่แห่งนี ้

เปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เป็นสมาชิกของเว็บสามารถตั้งกระทูเ้พื่อเปิดรบัปฏิกิริยาจากสมาชิกหรือผูอ่้าน

ท่านอ่ืน ๆ  ลกัษณะของการตั้งกระตู้ในส่วนของละครเวทีนัน้ปรากฏความหลากหลายของหัวขอ้

http://www.pantip.com/
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จ านวนมาก นับตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารละครเวทีของมหาวิทยาลัยไปจนถึงละครเพลง

กระแสหลกั (เช่น เรื่อง  ฟ้าจรดทราย, คู่กรรม, สู่ฝันอันยิ่งใหญ่, ขา้งหลงัภาพ, แม่นาคพระโขนง , 

แม่นาค  เดอะมิวสิคัล, หงสเ์หนือมังกร เป็นต้น) เป็นที่ชัดเจนว่ากระทูท้ี่เก่ียวกับละครเวทีกระแส

หลกันัน้มีมากกว่ากระทูท้ี่เก่ียวกบัละครเวทีนอกกระแสหลายเท่าตวั  

ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นทัศนะเชิงวิจารณ์สัน้ ๆ เพียงไม่ก่ี

บรรทดั และเป็นการแสดงทศันะขัน้พืน้ฐาน เช่น ชอบหรือไม่ชอบการแสดงของดาราหรือนกัแสดง

น า ฉาก แสงเสียง  หรือการประพนัธเ์พลง  โดยที่การแสดงความชื่นชมของกลุ่มที่เป็น “แฟนคลบั” 

ของละครกระแสหลกันัน้มีการแสดงออกในเชิงปริมาณมากกว่าการแสดงออกในเชิงสนุทรียศาสตร ์

และเป็นที่น่าสงัเกตว่าการวิจารณ์ละครนอกกระแสนัน้ปรากฏอยู่ในปรมิาณที่นอ้ยมาก และมกัจะ

เป็นการแสดงทศันะเชิงวิจารณม์ากกว่าที่จะเป็นบทวิจารณโ์ดยยึดหลกัการ จึงเป็นที่น่าคิดว่าอะไร

เป็นสาเหตุที่ท าให้ละครนอกกระแสไม่ได้รบัความสนใจในเว็บไซต์นีเ้ท่าที่ควรจากผู้ชมและนัก

วิจารณโ์ดยทั่วไป  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่ายังปรากฏนักวิจารณ์และบทวิจารณ์เชิงสุนทรียศาสตรท์ี่มี

คุณภาพอยู่บ้าง ซึ่งมีทั้งที่จงใจเขียนเพื่อลงในเว็บ pantip.com โดยเฉพาะ มีที่เชื่อมโยงมาจาก 

weblog หรือ facebook รวมบทวิจารณข์องตนเอง มีที่เชื่อมโยงไปยงัเว็บฉบบั on-line ของสิ่งพิมพ์

ที่ตีพิมพบ์ทวิจารณ์นัน้ หรือน าขอ้ความจากบทวิจารณน์ัน้มาลงซ า้ทัง้บทความ แต่ส่วนใหญ่จะมา

จากสมาชิกเจา้ของนามแฝงขาประจ า หรือเชื่อมโยงมาจากบทความของนกัเขียนอาชีพที่เป็นที่รูจ้กั  

ขอ้ดีของการน าเสนอบทวิจารณใ์นเว็บนี ้ก็คือ ผูว้ิจารณม์ีอิสระสงูในการวิจารณเ์พราะไม่

จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตัวซึ่ง            ผูท้ี่เขา้มาเขียนส่วนใหญ่ลว้นเลือกที่จะใชน้ามแฝง (ยกเวน้คนที่

เขียนเป็นประจ า ซึ่งมักจะเป็นที่รูจ้ักกันในวงการว่าคือใคร) ในบางกรณีบรรยากาศในการวิจารณ์

นัน้เป็นไปอย่างเขม้ขน้ตรงไปตรงมาไม่ประนีประนอม ก่อใหเ้กิดการปะทะระหว่างผูอ่้านบทวิจารณ ์

จนน าไปสู่การถกเถียงและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นที่เป็นพลงัทางปัญญา นับเป็นการขัดเกลาการ

วิจารณใ์หม้ีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้  

อีกทั้งพืน้ที่ในการเขียนวิจารณ์ในเว็บนีม้ีมากและเปิดโอกาสใหผู้อ่้านเขา้มาแสดงความ

คิดเห็นต่อทา้ยได ้จึงท าใหง้านวิจารณจ์ านวนหนึ่งมีความละเอียดครบทุกแง่มมุและบทวิจารณจ์ะ
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ถูกวิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ ๆ กันมาอย่างเขม้ขน้ บทวิจารณห์ลายบทมีผูว้ิจารณ์

และแสดงความคิดเห็นต่อทา้ยหลายสิบขอ้ความนับเป็นทวิวัจน ์(dialogue) ในโลกเสมือนจริง ที่

การวิจารณ์มุขปาฐะไดเ้ขา้ไปช่วยขัดเกลาการวิจารณ์ที่เป็นลายลกัษณ์ในวัฒนธรรมเสมือนจริง  

ตวัอย่างเช่น กระทูข้องณัฐพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง ผ่านนามแฝงว่า surviorx ที่ตัง้ว่า “บทวิจารณข์ดั

ใจกองเชียร:์ แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล หลกัสูตรบริโภคนิยมของละครเวที” เมื่อพฤษภาคม 

พ.ศ. 2552 ที่ ได้กระแสตอบกลับถึง  117 ความคิดเห็น [ดู <http://topicstock.pantip.com/ 

chalermkrung/topicstock/2009/05/C7898995/C7898995.html>] และกระทู้ ของนามแฝง 

music of the night ที่ตัง้ว่า “ขอชื่นชมคุณหนูบอยที่ตีความวรรณกรรมอันล า้ค่า กลายเป็น 'ขยะ

เปี ย ก ' ได้ ” เมื่ อ ธั น วาคม  พ .ศ .  2554 ที่ ได้ก ระแสตอบ กลับ ถึ ง  90 ค วาม คิ ด เห็ น  [ด ู

<http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2011/12/C11419073/C11419073.

html>] 

นอกจากนี ้ทางเจา้ของเว็บยังจัดระบบการคัดเลือกกระทูเ้ก่าเก็บเขา้คลัง โดยใชว้ิธีเปิด

โอกาสใหส้มาชิกเป็นผูค้ดัเลือกและลงคะแนน  [ด ู<http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung 

/topicstockC.php?subgroup=3 >] ซึ่งจากจ านวนกระทูท้ี่อยู่ในคลังที่มากถึงกว่า 470 รายการ 

(โดยอันที่เก่าที่สุดมาจากปี พ.ศ. 2546) ท าใหค้ลังของเว็บ pantip.comกลายเป็นพืน้ที่ที่มีระบบ

การจัดเก็บข้อมูล (archive) บทวิจารณ์ศิลปะการละครของไทยไว้มากที่สุดอีกเว็บไซต์หนึ่งใน

ประเทศไทย ซึ่งผูว้ิจยัสามารถใชเ้ป็นแหล่งสืบคน้ถึงความคึกคกัของการใชพ้ืน้ที่ในโลกเสมือนจริง

ของผูส้นใจการแสดงทศันะเก่ียวกบัละครเวทีไดใ้นระดบัหน่ึง  

2.2.2  Weblog และ Facebook ของนักเขียนนักวิจารณ์ที่ไม่ได้มีพื ้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ลาย

ลกัษณเ์ป็นพืน้ที่หลกัในการเขียนงานวิจารณล์ะครเวที    

นอกเหนือไปจาก website และ weblog ของนักเขียนนักวิจารณ์ที่มีพืน้ที่ในสื่อสิ่งพิมพ์

ลายลกัษณท์ี่ไดก้ล่าวถึงไปขา้งตน้แลว้ในหวัขอ้ 2.1.1 ปรากฏว่ามีผูท้ี่สนใจเขียนวิจารณผ์ลงานการ

แสดงละครเวทีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และมีหรือสรา้งพืน้ที่เป็นของตัวเองในโลกเสมือนจริง 

ดงัต่อไปนี ้ 
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• พงศพันธ์ ประภาศิริลักษณ์ – พนักงานบริษัทการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์

เจา้ของบล็อก King Lear และนามปากกา king lear ในเว็บ pantip.com ที่ผนัตวัมาใชพ้ืน้ที่ที่เป็น

สาธารณะนอ้ยลงอย่าง weblog และทางfacebook และยงัเป็นอดีตสมาชิกของสถาบนัศิลปะเพื่อ

การพัฒนา (มายา) งานเขียนของเขาเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดมากกว่าเป็นงานวิจารณ์เต็ม

รูปแบบ โดยครอบคลุมผลงานละครเพลงและละครพูดทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ [ด ู

<http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kinglear> และ <http://www.facebook.com/ 

nung.phongpan>] 

• ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย  – นักการละครและนักจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอิสระ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตที่ผนัตวัมาเป็นมหาบณัฑิตทางศิลปะการละคร เจา้ของf acebook log-in 

ว่า sonny.chatwiriyachai โดยเขาปฏิเสธที่จะใชพ้ืน้ที่กระแสหลกัในโลกของสื่อเสมือนจริงอย่าง 

pantip,com ปัจจบุนัเขามกัรว่มงานกิจกรรมละครเพื่อการพฒันากบักลุม่ละครต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้

จัด เองด้วยบางครั้ง  [ดู  <http://www.facebook.com/sonny.chatwiriyachai> และ  <http:// 

sornchai.exteen.com/> และ <http://truehome.multiply.com/journal/>] 

• คันฉัตร  รังษีกาญจน์ส่อง – นักวิจารณ์ เจ้าของนามแฝง  merveillesxx ใน 

pantip.com และเป็นเจา้ของบล็อก merveillesxx เป็นคอลมันิสตป์ระจ าใหก้บันิตยสาร Bioscope 

และเผยแพร่งานเขียนอีกช่องทางใน facebook fanpage ซึ่งมีจ านวนคนกดlikesติดตามอยู่ 723 

คน คันฉัตรเป็นที่ รูจ้ักในฐานะนักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ได้รางวัลชมเชยจากรางวัล มล.บุญเหลือ 

เทพยสวุรรณ ในปี พ.ศ.2553 จากบทวิจารณ์ภาพยนตร ์“Stealth: คน ตัวตน เพศสภาพ และชาติ

พันธุ์ ” [ดู  <http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=merveillesxx> และ <http://www. 

facebook.com/merpage]  

• ชญานิน เที่ยงพิทยากรณ์ – นักวิจารณ์เจา้ของนามแฝง nanoguy เริ่มจากเขียน

วิจารณภ์าพยนตรล์ง blogging ก่อนแลว้ค่อยยา้ยมาที่ exteen blog ปัจจุบนัเป็นนกัเขียนวิจารณ์

ประจ าให้กับนิตยสาร Starpics และเผยแพร่งานเขียนอีกช่องทางใน  facebook ชื่อ Chayanin 

Tiangpitayagorn ซึ่งมีจ านวน friends ติดตามอยู่ 1,042 คน [ด ู<http://nanoguy.exteen.com/> 

และ <http://www.facebook.com/nanoguy0612>] 

• จิตร โพธิ์แกว้ – นกัแปลและนกัวิจารณอิ์สระ เริ่มการเป็นนกัวิจารณส์มคัรเล่นจาก

การส่งผลงานไปลงคอลมันพ์ิเศษทางหนงัสือพิมพ ์หรือหนงัสือเก่ียวกบัภาพยนตรน์อกกระแส แต่ก็
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ไม่ไดเ้ขียนลงสื่อสิ่งพิมพอี์กเลยนับตัง้แต่ปี 2004 ปัจจุบนัเขาเขียนงานลงเฉพาะบนสื่อเสมือนจริง 

เจา้ของ facebook ชื่อ Jit Phokaew ซึ่งมีจ านวน friendsติดตามอยู่ 892 คน และเจา้ของ weblog 

ชื่อ Limitless Cinema จุดเด่นของจิตร คือ งานเขียนของเขาเป็นภาษาอังกฤษ [ดู <http://www. 

facebook.com/ jit.phokaew> และ <http://celinejulie.blogspot.com/>] 

ขอ้สังเกตที่ไดป้ระการหนึ่ง ก็คือ ทั้งหา้คนนีม้ีลกัษณะร่วมกันอยู่ถึงสามประการดว้ยกัน 

ไดแ้ก่ 1) ทุกคนไดใ้ชค่้าใชจ้่ายส่วนตัวเป็นหลักในการติดตามชมผลงานละครเวที และเขียนบท

วิจารณ์ดว้ยวัตถุประสงคท์ี่ตอ้งการแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองเป็นหลกั 2) แมว้่าจะใช้

นามแฝงในการเขียน แต่ก็ไม่ไดม้ีการปกปิดตัวตนแต่อย่างใด และยินดีปรากฏตวัในกิจกรรมของ

แวดวงละครเวทีและภาพยนตรเ์ป็นระยะ และ 3) แทบทัง้หมด (ยกเวน้ศรชัย) สรา้งตัวตนในโลก

เสมือนจริงโดยใชช้่องทางของ pantip.com มาก่อน และที่น่าสนใจคือสามคนหลงั ไดแ้ก่ คันฉัตร 

ชญานิน และจิตร มีภูมิหลงัมาจากการเป็นนกัเขียนบทวิจารณห์นงัมาก่อน ซึ่งผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรม

เสวนากลุม่ย่อยเชิญทัง้หา้คนมาพดูคยุเพื่อเก็บขอ้มลู (ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งอยู่ในหวัขอ้ 3.3.3 )   

2.2.3 เว็บของสื่อสิ่งพิมพ ์ 

โดยธรรมเนียมปฏิบัติของสื่อสิ่งพิมพ์ลายลักษณ์สากลในยุคปัจจุบัน มักจะเปิด

ช่องทางไวส้ื่อสารกบัคนอ่านในช่องทางของสื่อเสมือนจริงไวเ้สมอ ไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่ง (ดู

ต่อในหัวขอ้ถัดไป “ขอ้มูลการรวบรวมงานเขียนในพืน้ที่สื่อสิ่งพิมพล์ายลกัษณ์ของต่างประเทศ”) 

แต่ในกรณีของประเทศไทยพบว่าไม่เป็นเช่นนัน้เสมอไป จากการวิจยัของสาขาการละครที่พบว่ามี

สื่อสิ่งพิมพท์ี่ใหพ้ืน้ที่กับบทความและบทวิจารณท์างดา้นการละครเป็นประจ าอยู่เพียง  5 รายการ

ในหมวดหมู่หนังสือพิมพแ์ละนิตยสาร ดังที่ไดแ้จงไปขา้งตน้ในหัวขอ้ 2.1.1 ซึ่งมีอยู่เพียง 2 ฉบับ

เท่านัน้ ที่มีขอ้มูลของบทความและบทวิจารณด์า้นละครเวทีใหส้ามารถสืบคน้ไดใ้นระบบ  on-line 

ได้แก่ นสพ.The Nation ที่รวบรวมบทความเก่ียวกับละครเวทีของปวิตร มหาสารินันทน์ไว้ที่  

<http://blog.nationmultimedia.com/danceandtheatre> ซึ่งเก็บบทความยอ้นหลังไปถึงปีพ.ศ. 

2550 และ นสพ. Bangkok Post นั้นเก็บบทความของอมิธา อัมระนันทนแ์ละนักเขียนอ่ืน ๆ ไวท้ี่

ระบบสืบคน้ของทางหนังสือพิมพ์ <http://www.bangkokpost.com/search/> ซึ่งสามารถคน้ได้

โดยใส่ชื่อนักเขียนหรือค าส าคัญที่เก่ียวขอ้ง แต่จะเก็บไว้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งราว 2-3 เดือน 
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และจะตดัเก็บเขา้ระบบหอ้งสมดุ ซึ่งตอ้งขออนุญาตหรือสมคัรเป็นสมาชิกถึงจะเปิดอ่านขอ้มลูเก่า

ยอ้นหลงัเหลา่นีไ้ด ้    

สว่นนิตยสาร a day นิตยสารสีสนั และนิตยสาร Madame Figaro นัน้ มีหนา้เว็บเป็นของ

ต น เ อ ง  คื อ <http://www.daypoets.com/aday2/>, <http://www.seasonmagazine.net/ 

magazine.htm> แ ล ะ  <http://www.facebook.com/pages/madameFIGAROthailand/ 

115904605123217#!/> ตามล าดับ ซึ่งในเว็บของทั้ง 3 ฉบับเหล่านีไ้ม่มีการน าเสนอบทความ

ฉบบัเต็มมาเผยแพร่ซ  า้ มีแต่เพียงประชาสมัพนัธว์่าในแต่ละฉบบัมีบทความอะไรบา้ง ดว้ยเหตนุีท้  า

ใหณ้ัฐพชัญ ์วงษ์เหรียญทองน าบทวิจารณล์ะครเวทีของเขาใน a day ไปตีพิมพใ์นเว็บของตนเองที่

ชื่อว่า <www.barkandbite.net> และอภิรกัษ์ ชัยปัญหาน าบทวิจารณ์ที่เขาเขียนมาลงซ า้ในหอ้ง

เฉลิมกรุงในเว็บ pantip.com ผ่านนามแฝง “โยคีร  าพัน” ของเขาเอง ส่วนผลงานของกิตติศักดิ ์

สวุรรณโภคิณจากนิตยสารสีสนันัน้ ไม่พบว่าน ามาเผยแพรซ่  า้ในสื่อเสมือนจรงิใด ๆ  

2.2.4  เว็บของคณะละคร  

ในช่วงแรกที่สื่อเสมือนจริงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารของกลุ่มคนเมืองใน

สังคมไทยนั้น ศิลปินและนักการละครเวทีร่วมสมัยของไทยหลายกลุ่มต่างได้สรา้งพืน้ที่ในโลก

เสมือนจรงิเป็นของตนเอง ซึ่งยังคงเหลืออยู่ในรูปแบบของwebsite และ weblog อยู่ 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

คณะพระจันทร์เสี ้ยวการละคร คณะ 8x8 คณะ B-Floor กลุ่มหน้ากากเปลือย คณะละคร

มะขามป้อม คณะละคร Dream Box และโรงละครรชัดาลยั รวมถึงเว็บของเครือข่ายละครกรุงเทพ  

ซึ่งใชเ้ป็นที่เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับคณะ และประชาสมัพันธ์ผลงานการแสดงในแต่ละครัง้ของตน 

(เสรมิดว้ยกนักบัตัง้กระทูแ้ฝงการประชาสมัพนัธใ์นเว็บ pantip.com) แต่เมื่อวฒันธรรมโลกเสมือน

จรงิกา้วเขา้สูย่คุ facebook ท าใหก้ิจกรรมในเว็บเหลา่นีล้ดนอ้ยลง และทางคณะละครเหล่านีไ้ดห้นั

ไปใชช้่องทางทาง facebook แทน ท าใหข้อ้มูลของเว็บบางเว็บเหล่านีข้าดการปรบัปรุงขอ้มลูเป็น

ระยะเวลานาน และบางแห่งถึงกับปิดหน้าเว็บและหันไปใช้การติดต่อทาง  facebook แต่เพียง

อย่างเดียว เช่น คณะมรดกใหม่ และโรงละคร Democrazy Theatre    

โดยพืน้ฐานเว็บเหล่านีม้ีหน้าที่ไว้ประชาสัมพันธ์คณะมากกว่าที่จะใช้เป็นพื ้นที่ในการ

แสดงออกถึงความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณร์วมถึงการสรา้งงานวิจารณ ์ยกเวน้บางกรณีเช่นบางเว็บที่
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เปิดใหพ้ืน้ที่ส  าหรบักระดานกระทู ้(webboard) ไวแ้สดงความคิดเห็นได ้เช่น กรณีเว็บของคณะ B-

Floor และของเครือข่ายละครกรุงเทพในอดีต ซึ่งไดปิ้ดหนา้กระดานไปแลว้ ปัจจุบนัเหลือแต่เพียง

กระดานกระทูข้องโรงละครรชัดาลยัเท่านัน้ [ดู <http://www.scenario.co.th/forum/>] และกรณี

เว็บของ Pichet Klunchun Dance Company ที่มีบทความทางสนุทรียศาสตรน์าฏศิลป์ที่มีมิติเชิง

วิพากษว์ิจารณน์่าสนใจอยู่ถึง8 บทความ [ด ู<http://www.pklifework.com/articles.html>] 

อย่างไรก็ตาม การที่ศิลปินนักการละครส่วนใหญ่หันไปใช้ facebook นั้นเป็นการเปิด

โอกาสให้คนอ่านที่เป็นเพื่อน (friends) ของนักการละครเหล่านี ้สามารถเขียนวิพากษ์วิจารณ์

ผลงานการแสดง รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการละครได้ นับว่าเป็นการสรา้งชุมชนบน

โลกเสมือนจริงที่ส่งเสริมกิจกรรมการวิจารณ์ละครเวทีไดใ้นระดับหนึ่ง แมว้่าการเขียนโตต้อบกัน

ของบุคคลเหล่านีจ้ะอยู่ในรูปของการพดูคยุแบบมขุปาฐะแต่ก็มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

สามารถทบทวนการอ่านส าหรบัสมาชิกที่อยู่ในกลุม่ได ้

2.2.5 เว็บของแฟนคลบั  

เว็บเหล่านีท้ัง้หมดมาจากกลุ่มคนดลูะครเพลงกระแสหลกั มีลกัษณะเป็นเว็บบอรด์ของผู้

ที่ชื่นชอบละคร หรือนักแสดงและท าการรวบรวมบทวิจารณ์ที่เก่ียวเนื่องกับละครของคณะละคร

หรือนกัแสดงดังกล่าวไวใ้นเว็บบอรด์ของตน ซึ่งมีทัง้เว็บไซตส์่วนตวัและเว็บไซตแ์ฟนคลบั เว็บไซต์

เหล่านีม้ีจ  านวนพอสมควร ลกัษณะเด่นของเว็บไซตป์ระเภทนี ้คือ จะมีการแสดงทัศนะโตต้อบต่อ

บทวิจารณต่์าง ๆ แต่จะเป็นทศันะสัน้ ๆ ตวัอย่างของเว็บไซตเ์หลา่นี ้คือ  

• <http://fws.cc/clashfanclub/ index.php?topic=1085.0> เว็บ ไซต์รวมบท

วิจารณเ์รื่องหงสเ์หนือมงักร เดอะมิวสิคลั (โดยแฟนคลบันกัแสดง)  

• <(Error! Hyperlink reference not valid.> เว็บไซตร์วมบทวิจารณเ์รื่องเร่ขายฝัน 

(โดยแฟนคลบันกัแสดง) 

ทัง้นีเ้ว็บเหล่านีม้ักจะมีอายุสัน้และปิดตัวหลังกระแสของละครหรือนักแสดงของละครเรื่อง

นัน้จางลง  ชีใ้หเ้ห็นถึงลักษณะประการหนึ่งกลุ่มเว็บเหล่านีท้ี่จะเกิดขึน้ตามกระแสนิยมชั่วคราวต่อ

ผลงานการแสดงเป็นเรื่อง ๆ ไป แต่อย่างไรก็ตาม ทางคณะละครอิสระก็ไดใ้ชก้ลยุทธ์ที่คลา้ยคลึงกัน 

คือ ไปสรา้งหนา้ fanpage ใส่ระบบ facebook เพื่อประชาสมัพันธล์ะครของตนเป็นครัง้ ๆ เฉพาะกิจ 
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ตัวอย่างเช่น fanpagec ที่ชื่อว่า “10th BTF_Reincarnate 2012 (เกิด-ดับ 2012)”  ที่ทางคณะละคร 

8x8ใช้ประชาสัมพันธ์ละครเรื่อง “เกิด-ดับ” ของตนเอง [ดู  <http://www.facebook.com/pages/ 

10th-BTF_-Reincarnate2012-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94-

%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2012/283097901701637>]  อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจัย

พบว่าเนือ้หาของเว็บเหลา่นีไ้ม่ไดม้ีมิติเชิงวิจารณแ์ต่อย่างใด  

2.2.6 ช่องทาง social media อ่ืน ๆ (Twitter และ Youtube): 

แมว้่าธรรมชาติของสื่อ social media อย่าง twitter (เว็บที่ช่วยส่งขอ้ความสัน้ทางสื่อ

เสมือนจริง และสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบขอ้ความขนาดสั้นทางโทรศัพท์ได้) และ  youtube 

(เว็บขนาดใหญ่ที่เปิดใหค้นทั่วโลกสามารถ upload คลิปวิดีโอเพื่อเปิดใหค้นอ่ืนเขา้มาด ูและเขียน

ความคิดเห็นตอบกลบัต่อทา้ยได้) จะไม่ไดเ้อือ้ใหก้บัการสรา้งสรรคข์อ้เขียนขนาดยาวส าหรบัการ

วิพากษ์วิจารณ์เชิงสุนทรียศาสตรไ์ด้ (ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการจ ากัดจ านวนตัวอักษร คือ  140 

ตวัอักษรส าหรบัtwitter และ 200 ตัวอักษรส าหรบั youtube) แต่ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ไม่ควรละเลยที่จะ

ศึกษา เนื่องจากเริ่มเป็นที่นิยมในการเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ผลงานการแลดง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง จากกลุม่คณะละครต่าง ๆ ซึ่งปรากฏรายการ ดงันี ้

สื่อ youtube จ านวน 10 รายการ: แสดงรายการนับจาก log-in ที่เขา้ไปตัง้ช่อง (youtube 

channel) เป็นของตนเอง   

• <http://www.youtube.com/user/nikornplay> ของนิกร แซ่ตั้ง หัวหน้าคณะ

ละคร8x8 ปรากฏวิดีโอจ านวน45รายการ  

•  <http://www.youtube.com/user/bfloortheatre> ข อ ง คณ ะ ล ะ ค ร  B-Floor 

ปรากฏวิดีโอจ านวน 39 รายการ  

• <http://www.youtube.com/user/PKLifeWork> ขอ งคณ ะ  Pichet Klunchun 

Dance Company ปรากฏวิดีโอจ านวน 4 รายการ  

• <http://www.youtube.com/user/siamdemocrazy> ของโรงละคร Democrazy 

Theatre ปรากฏวิดีโอจ านวน 2รายการ  
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• <http://www.youtube.com/user/makhampomcommunity> ของคณะละคร

มะขามปอ้ม ปรากฏวิดีโอจ านวน 5รายการ  

• <http://www.youtube.com/user/themoradokmai> ของคณะละครมรดกใหม่ 

ปรากฏวิดีโอจ านวน 105 รายการ  

• <http://www.youtube.com/user/TuaPRADIT> ของประดิษฐ์  ปราสาททอง 

นกัการละครอาวโุส ปรากฏวิดีโอจ านวน 25 รายการ  

• <http://www.youtube.com/user/tababymime> ของนิกร แซ่ตั้ง หัวหน้าคณะ

ละคร 8x8 ปรากฏวิดีโอจ านวน 20รายการ  

• < http://www.youtube.com/user/rachadalaitheatre> ของโรงละครรัชดาลัย 

ปรากฏวิดีโอจ านวน 119 รายการ  

• < http://www.youtube.com/user/sawet1971> ของคณะ Dreambox Theatre 

ปรากฏวิดีโอจ านวน 137 รายการ  

สื่อ Twitter จ านวน 3 รายการ: แสดงรายการเฉพาะรายการที่คนติดตามเป็นจ านวนมาก   

• <http://twitter.com/#!/BoyTakonkiet> ของถกลเกียรติ วีรวรรณ เจ้าของ บ. 

Exact&Scenario และผูร้่วมทุนเจา้ของโรงละครเมืองไทยรชัดาลยั เธียเตอรซ์ึ่งมีคนติดตามจ านวน 

92,129 ชื่อ log-in [เชิงอรรถ – ที่ ใช้ค าว่า log-in เพราะหนึ่งคนสามารถสมัครเป็นผู้ติดตาม 

(follower) ไดม้ากกว่าหนึ่งชื่อ] 

• <http://twitter.com/#!/rachadalai> ของโรงละครรัชดาลัย ซึ่ งมีคนติดตาม

จ านวน 9,933 ชื่อ log-in 

• <http://twitter.com/#!/dreamboxtheatre> ของคณะละคร Dreambox ซึ่งมีคน

ติดตามจ านวน 700 ชื่อ log-in 

ผูว้ิจยัสงัเกตไดว้่าช่องทาง youtube ถกูใชโ้ดยคณะละครและเจา้ของโรงละครทัง้ที่มีขนาด

ใหญ่ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ละที่เป็นขนาดเล็ก ในขณะที่ช่องทางtwitterจะถูกใชโ้ดยคณะละคร

และโรงละครขนาดใหญ่ (ทัง้นีส้่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีมวลชนคนดูที่ติดตามผลงานเป็นจ านวน

มาก) แมว้่าลกัษณะเนือ้หาของขอ้ความที่ส่ง (ใน twitter) หรือที่ลงโตต้อบกัน (ใน youtube) ส่วน
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ใหญ่จะเรื่องของการประชาสมัพันธล์ะคร และยังถือไดว้่ามีปริมาณนอ้ยมากเมื่อเทียบกับการใช้

สองช่องทางนีเ้พื่อการสื่อสารใหห้วัขอ้ประเด็นอ่ืน ๆ แต่ก็ถือไดว้่าเป็นช่องทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง

ในการใชส้ื่อเสมือนจริงเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ได ้ทั้งนีห้ากมีการใช้

สอยที่เหมาะสมก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูท้างดา้นศิลปะการละครที่ส  าคัญไดอี้กแหล่ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ youtube ที่ถึงแม้ว่าทางระบบของ youtube จะจ ากัดการเขียน

แสดงความคิดเห็นตอบเพียงแต่ 200 ตัวอักษร แต่ก็อนุญาตใหเ้จา้ของคลิปสามารถเขียนอธิบาย

ประกอบคลิปไดถ้ึง 500 ตวัอกัษร ซึ่งเพียงพอที่จะสรา้งความเขา้ใจเชิงเนือ้หาในระดบัพืน้ฐานได ้

กรณีศึกษาที่ส  าคัญมาจากแวดวงนาฏศิลป์ไทย คือ youtube channel ของธรรมจักร 

พรหมพว้ย อาจารยท์างดา้นนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่ใชช้ื่อช่องว่า Thai Classical 

Dance ที่มีคลิปวิดีโอเก็บไวถ้ึง 171 รายการ มีผูส้มคัรเป็นสมาชิกติดตามถึง 444log-in และมีสถิติ

จ านวนการเขา้ชมถึงกว่า 859,000 ครัง้ [ดู <http://www.youtube.com/user/bobbibrown19>] 

ซึ่งมีการสนทนาที่น่าสนใจต่อท้ายวิดีโออยู่จ  านวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

เก่ียวกับทางร  าพลายชุมพลในคลิป<http://www.youtube.com/watch?v=WbHwB8p7XgQ& 

feature =plcp> 

2.2.7  ขอ้คน้พบที่ได ้ 

• เว็บ pantip.com เป็นที่นิยมเนื่องจากประวัติศาสตรก์ารก่อตัง้ที่ เป็น webboard 

สาธารณะยุคแรก ๆ ของไทย ประกอบกับการมีระบบการจัดการที่ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง การ

ขยายตัวของสมาชิกในหอ้งละครเวทีของหอ้งเฉลิมกรุงส่งผลกระทบต่อกลุ่มละครขนาดเล็กหรือ

กลุ่มละครนอกกระแสที่เคยอาศัยพื ้นที่ใน  pantip.com เป็นที่ประชาสัมพันธ์หลัก และใช้เป็น

สถานที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเฉพาะการวิจารณ์ละครเรื่องต่าง ๆ กันอย่างเขม้ขน้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงนีเ้กิดขึน้เมื่อกลุ่มทุนละครเวที  บ. Exact&Scenario และโรง

ละครเมืองไทยรชัดาลยั เธียเตอรเ์ริ่มมีการด าเนินงานดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธอ์ย่าง

ชัดเจน เพื่อดึงดูดผู้ชมให้เขา้มาชมละครของตนให้มากที่สุด  ซึ่งสื่อ โลกเสมือนจริงก็เป็นอีกสื่อ

ประเภทหนึ่งที่ทางค่ายใหค้วามส าคญัดว้ย   ท าใหเ้กิด “ขอ้สนันิษฐาน” เก่ียวกบักลยุทธอ์ย่างหนึ่ ง

ที่ค่ายละครดงักล่าวเขา้มาในเว็บ pantip.com ซึ่งเป็นสงัคมของ ผูเ้สพละครเวทีนอกกระแสอยู่แต่

เดิม กล่าวคือ มีผูก้ล่าวว่ามีการระดมตัง้กระทูเ้ป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งกระแสนิยม ท าใหก้ระทูอ่ื้น 
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ๆ ถูกเบียดตกไปอย่างรวดเร็วและถา้ไม่มีการแจง้ความประสงคท์ี่จะเก็บกระทูไ้วใ้นคลงักระทูเ้ก่า  

กระทูท้ี่เต็มไปดว้ยบทวิจารณแ์ละการแสดงทศันะต่าง ๆ ก็จะสญูหายไปอย่างรวดเรว็ 

• ผู้วิจัยพบว่าจ านวนที่เติบโตของการเขียนบทวิจารณ์หรือข้อเขียนเชิงวิจารณ์

ทางดา้นศิลปะการละครในสื่อเสมือนจริงเหล่านี ้นอกเหนือไปจากปัจจยัดา้นจ านวนปริมาณการ

แสดงที่เพิ่มมากขึน้แลว้ อีกปัจจัยหนึ่ง ก็คือ เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งสนใจไปชมและหันมาเขียนวิจารณ์

ผ่านสื่อเสมือนจรงิกนัมากขึน้ เพราะมองว่าละครเป็นศิลปะทางเลือกอนัหนึ่งที่น่าสนใจ กลุ่มคนรุ่น

ใหม่เหลา่นีส้ามารถแบ่งไดอ้ย่างหลวม ๆ เป็น 3 กลุม่ดว้ยกนั ไดแ้ก่  

o กลุ่มที่เป็นผูติ้ดตามผลงานของคณะละครเชิงพาณิชยอ์ย่างเป็นประจ า ทั้งของ

ค่ายบริษัท Exact&Scenarioที่ผลิตผลงานละครใหโ้รงละครรชัดาลยั และ/หรือของคณะ Dream 

Box ที่ผลิตงานละครใหป้้อนโรงละคร M Theatre ซึ่งในจ านวนจะมีลักษณะการติดตามผลงาน

ของแต่ละค่ายหรือทัง้สองค่ายอย่างเป็นประจ า รวมถึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มแฟนประจ าของนกัแสดง

ที่มาจากธุรกิจบนัเทิงกระแสหลกัที่มาร่วมแสดงละครของค่ายเหล่านีด้ว้ย ขอ้เขียนจากกลุ่มนีส้่วน

หนึ่งมีลกัษณะเป็นฐานคะแนนของคณะละครหรือนกัแสดงที่ตนเองชื่นชม แต่ก็มีลกัษณะของการ

วิจารณอ์ย่างเขม้ขน้ผสมอยู่บา้ง โดยเฉพาะกับผลงานละครสี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล (ดเูพิ่มเติมใน

หวัขอ้ถดัไป ที่ว่าดว้ยกรณีศกึษาละครเพลงเรื่องนี)้ 

o กลุ่มที่ เป็นนักศึกษาที่ศึกษาสาขาศิลปะการแสดง หรือเคยและก าลังเข้าร่วม

กิจกรรมการแสดง ขอ้เขียนของกลุ่มเหลา่นี ้ส่วนหนึ่งมีลกัษณะเขา้มาประชาสมัพนัธแ์ฝงผลงานใน

กลุม่หรือเครือข่ายของตนเอง แต่ก็มีอีกสว่นหนึ่งที่ตัง้ประเด็นไดอ้ย่างน่าสนใจ 

o กลุ่มที่มีพืน้ฐานมาจากเป็นนกัชมภาพยนตร ์และตอ้งการแสวงหาสื่ออ่ืน ๆ ที่เป็น

ทางเลือกเพิ่มเติมในการเสพ ซึ่งถือได้ว่ามีแนวทางในการเขียนวิจารณ์ได้อย่างน่าสนใจ แมว้่า

อาจจะยังขาดทักษะความเขา้ใจในศาสตรแ์ละศิลป์ของละครเวทีอยู่บา้ง ที่ดูน่าคน้ควา้ต่อมาก ก็

คือ พัฒนาการการเขียนของคนที่มีพืน้ฐานของการเป็นนักวิจารณห์นังอาชีพหรือกึ่งอาชีพมาก่อน

และไดห้นัมาสนใจงานละคร  

• เห็นได้ว่ากลุ่มละครเวทีนอกกระแสพยายามขวนขวายที่จะใชช้่องทางทางสื่อ

เสมือนจริงต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใชจ้่าย จาก

เริ่มแรกที่อาศัยช่องทางในเว็บ  pantip.com จนถึงการตั้งเว็บและ weblog เอง จนถึงการใช ้

facebook ที่ เป็นช่องทางที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน ตามด้วยการใช้ social media อย่าง 
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youtube ที่ก าลงัเริ่มมีบทบาท แต่ดว้ยขีดจ ากดัทางศกัยภาพในการจดัการและการประชาสมัพนัธ์

จึงไม่สามารถแข่งขันไดก้ับละครจากค่ายใหญ่ที่มีทีมงานท างานดา้นนีเ้ป็นของตนเอง แต่ทัง้หมด

ยังเป็นไปเพื่อการประชาสมัพันธ์ ไม่ค่อยปรากฏพืน้ที่ของการวิจารณ์มากนัก ยกเวน้การสนทนา

สว่นตวัใน facebook     

 

2.3  การรวบรวมงานเขียนในพืน้ท่ีสิ่งพิมพล์ายลกัษณข์องตา่งประเทศ 

  เนื่องจากผูว้ิจยัมีกรอบระยะเวลาและศกัยภาพจ ากดั จึงตอ้งก าหนดกรอบของขอ้มลูที่จะ

เลือกมาศึกษา การที่จะลงไปศกึษาแหลง่งานเขียนที่มีลกัษณะเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะสิ่งที่มาจาก

สื่อ social media อย่าง facebook หรือ twitter ของต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องยาก  จึงตั้งต้น

การศึกษาจากสื่อลายลกัษณ์ที่เป็นที่รูจ้กัในระดับสากล หรือในระดับประเทศนัน้ ๆก่อน ผูว้ิจยัได้

พบว่าแทบทัง้หมดของสื่อสิ่งพิมพ์ลายลกัษณจ์ากต่างประเทศที่ศึกษาลว้นแต่มี website รวมถึงมี

ช่องทางเชื่อมไปสู่สื่อ social media อ่ืน ๆ เป็นของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลอีกทาง 

ทัง้นีม้ีทัง้ประเภทที่น าบทความเกือบทัง้หมดจากฉบบัสิ่งพิมพม์าลงซ า้ และประเภทที่คดัมาเฉพาะ

บางบทความ รวมถึงมีทัง้ประเภทที่มีงานเขียนเพิ่มเติมเสรมิเฉพาะฉบบั on-line และที่ไม่มี และใช้

ฐานขอ้มลูกลุม่นีเ้ป็นฐานตัง้ตน้ในการศกึษา  

เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาลักษณะเฉพาะของสื่อลายลักษณ์จากต่างประเทศที่ผู ้วิจัย

เลือกมาศกึษา จึงขอแยกการจ าแนกขอ้มลูออกมาตามกลุ่มประเภทของสื่อต่าง ๆ ออกมาทัง้หมด4

กลุ่ม สองกลุ่มแรกจะเป็นสื่อที่มาจากฐานการเป็นสื่อสิ่งพิมพล์ายลกัษณส์าธารณะกระแสหลกัที่มี

ชื่อเสียง มีคนจ านวนมากอ่านมาอย่างยาวนาน และเป็นสื่อที่มีเนือ้หาหัวขอ้หลากหลายรวมอยู่

ดว้ยกนั ไม่ไดจ้ ากัดเฉพาะดา้นศิลปะการละครแต่เพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็นกลุ่มหนังสือพิมพ์

รายวนัและกลุ่มนิตยสารรายสปัดาห ์ในขณะที่สองกลุ่มหลงัเป็นสิ่งพิมพเ์ฉพาะกลุ่มทางดา้นสาขา

ศิลปะการละคร เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าในแวดวงเฉพาะของศิลปะสาขานี ้ในต่างประเทศให้

ความส าคญักบัการมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูซึ่งรวมถึงขอ้มูลทางดา้นการวิจารณอ์ย่างไร 

โดยแบ่งเป็นสิ่งพิมพจ์ากกลุ่มวิชาชีพสาขาการละครและสิ่งพิมพ์จากสายวิชาการนักการละคร 

ทัง้นีส้ิ่งพิมพท์กุฉบบัที่สืบคน้ไดใ้นที่นีล้ว้นแต่มีฉบบั on-line ทัง้สิน้ แมว้่าอาจจะมีจ านวนบทความ

ครบหรือ   ไม่ และการจดัวางรูปแบบในบทความจะเหมือนหรือต่างกนักบัฉบบัที่ตีพิมพ ์ 
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2.3.1 หนงัสือพิมพร์ายวนั  

ผูว้ิจัยคัดสรรสิ่งพิมพเ์ฉพาะที่มีฐานมาจากสื่อหนังสือพิมพท์ี่มีชื่อเสียง จากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา องักฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี   

• สหรฐัอเมรกิา  

o New York Times – ถือได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ

มหานครนิวยอรก์ฉบบัหนึ่ง และไดม้ีนโยบายจัดสรรพืน้ที่ใหก้ับข่าวสารและบทวิจารณ์ทางดา้น

ละครเวทีมาเป็นระยะยาวนาน โดยน าเสนอกิจกรรมการละครของนิวยอรก์เป็นหลัก และมี  Ben 

Brantley เป็นนกัวิจารณล์ะครประจ ามาต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 และถือไดว้่าเป็นผูท้ี่มีอิทธิพล

ในวงการคนหนึ่ง ทาง New York Times มีเว็บเป็นของตนเอง และน าเอาบทความและบทวิจารณ์

ทางดา้นละครเวทีไปลงซ า้ดว้ย แต่มีการเพิ่มส่วนการแสดงความคิดเห็น (comment) ของผูอ่้านใน

ส่วนของเมนู readers’ review ซึ่งนอกจากจะเขียนเป็นขอ้ความสัน้ ๆ แลว้ แลว้ยังสามารถแสดง

ความชอบโดยการให้ดาวได้ด้วย (ด้วยคะแนนเต็ม 5 ดาว)  นอกจากนี ้ ยังสามารถน าเอาบท

วิจารณเ์หล่านีไ้ป “แบ่งปัน” ต่อใน facebook หรือ twitter รวมถึงส่งต่อทาง e-mail ไดท้นัทีอีกดว้ย 

บทวิจารณ์ในเว็บไซตน์ี ้ไม่ไดม้ีเพียงแค่ตัวอักษรหรือภาพถ่าย แต่ยังเพิ่มส่วนของคลิปวิดีโอที่ตัด

ตอนมาจากบางส่วนของละคร และหากผูอ่้านสนใจที่จะไปชม ก็สามารถดูรอบการแสดง แล้ว

ติดต่อไปยังเว็บไซตห์รือเบอรโ์ทรศัพทเ์พื่อจองตั๋วได้ทันที [ดู <http://www.nytimes.com/pages 

/theater/reviews/> และ <http://theater.nytimes.com/pages/theater/index.html>]  

• อังกฤษ : ถือได้ว่ามีปริมาณและความเคลื่อนไหวของบทความและบทวิจารณ์

ดา้นการละครค่อนขา้งมาก ในฉบบัon-line มีลกูเลน่เพื่อดงึความสนใจของผูอ่้าน รวมถึงมี

การต่อยอดทางธุรกิจดว้ยการขายตั๋วอีกดว้ย  

o The Daily Telegraph - เป็นสิ่งพิมพท์ี่ไดช้ื่อว่าสนับสนุนแนวคิดอนุรกัษ์นิยม  ใน

ฉบับ on-line ใช้ชื่อว่า Telegraph ซึ่งรวบรวมบทความจากทั้งฉบับรายวันและรายสุดสัปดาห์ 

(Sunday Telegraph) มีหมวดหมู่ ย่อย  Theatre อยู่ ในหมวดหมู่ หลัก  Culture ควบคู่ ไปกับ

หมวดหมู่ที่ใกล้เคียงอย่าง Dance Opera และComedy ปรากฏบทวิจารณ์ละครเวทีอยู่อย่าง

มากมาย แต่มักจะเป็นบทความขนาดสัน้ถึงปานกลาง เขียนโดยนักเขียนประจ า มีการใหร้ะดับ

คะแนนดาวหา้ดาว แต่ก็เปิดโอกาสใหผู้อ่้านสามารถแสดงความคิดเห็นตอบกลบัสัน้ ๆ ได ้แต่ตอ้ง

http://www.nytimes.com/pages%20/theater/reviews/
http://www.nytimes.com/pages%20/theater/reviews/
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สมคัรเป็นสมาชิกเสียก่อนถึงจะเขียนได ้เท่าที่ส  ารวจมีการแสดงความคิดเห็นโตก้ลบัค่อนขา้งนอ้ย 

[ดู <http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/>] ที่น่าสนใจคือมีการเสริมบริการ vdo clip 

ของเบือ้งหลงัการแสดงที่เก่ียวขอ้ง (Stage VDO) และตัวอย่างการแสดง (Theatre Trailer) ใหช้ม 

รวมถึงมี link ต่อยอดธุรกิจเสริมในการขายตั๋ วละครเป็นของตนเองด้วย  [ดู<http://boxoffice. 

telegraph.co.uk/>] นอกจากนี ้ ยังมีหัวขอ้ย่อยเฉพาะให้กับการรวบรวมบทความของCharles 

Spencer และ Dominic Cavendish สองนกัวิจารณป์ระจ าดว้ย  

o The Guardian - เป็นสิ่งพิมพท์ี่ไดช้ื่อว่าสนบัสนุนแนวคิดแบบเสรีนิยม มีลกัษณะ

หลายอย่างที่คลา้ยกบัThe Daily Telegraph คือ มีการรวบรวมบทความข่าวและบทวิจารณท์ี่เปิด

โอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นตอบกลบัไดเ้ฉพาะผูท้ี่สมคัรlog-inในการเขียน มีlinkไปยงัช่องธุรกิจใน

การขายตั๋วเป็นของตนเอง และนอกจากจะมี vdo clip และภาพนิ่งจากการแสดงต่าง ๆ ใหช้มแลว้ 

ยงัมีหัวขอ้ interactive ที่น าเสนอขอ้มลูในรูปแบบที่คนดูสามารถมีปฏิกิริยาร่วมระหว่างการชมได ้

เช่น เล่มปริศนาค าทาย เกม หรือเปิดชมข้อมูลปลีกย่อยเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ได้ [ดู<http://www. 

guardian.co.uk/stage >] อนึ่ง ใน url เดียวกนันีย้งัไดเ้ชื่อมต่อไปยงับทความจาก The Observer 

ซึ่งเป็นฉบับวันอาทิตย์ของ The Guardian ด้วย ซึ่งบทความทางด้านศิลปวัฒนธรรมจะอยู่ใน

หมวดหมู่ new review [ด<ูhttp://www.guardian.co.uk/theobserver /new-review>] 

o The Independent – เป็นสิ่งพิมพท์ี่ใหค้วามส าคัญกับการจัดหมวดหมู่บทความ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบมากที่สุด ในหมวดหมู่ย่อย Theatre&Dance ที่อยู่ใน

หมวดหมู่หลัก Arts&Entertainmentsนั้น ถึงกับมีหัวขอ้แบ่งลงไปถึงอีกสามหัวขอ้ดว้ยกัน ไดแ้ก่ 

ข่าวสาร (news) บทความ (features) และบทวิจารณ์ (reviews) แต่แมว้่าจะมีลกูเล่นอย่างการส่ง

ต่อบทความทางระบบ social media อย่าง twitterและfacebook ได ้แต่บทวิจารณใ์นหนงัสือพิมพ์

ที่เน้นแนวคิดด้านสังคมนิยมและเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1986ฉบับนีก้็ไม่เน้นระบบการใหด้าวแต่

อย่างใด [ด ู<http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/reviews/>] 

o ส าหรบั The Times - ซึ่งเป็นหนงัสือพิมพห์ลกัขององักฤษอีกฉบบัหน่ึงนัน้ก็ควรจะ

ไดร้บัการคน้ควา้ แต่ไม่สามารถคน้ขอ้มูลไดเ้นื่องจากระบบการสืบคน้จ ากัดเฉพาะสมาชิก เท่าที่

สืบคน้ไดม้ีหมวดหมู่ย่อย Stage อยู่ในหมวดหมู่หลกั Arts ซึ่งปรากฏค าคน้ปลีกย่อยไปอีกสามกลุ่ม 

คือ Theatre, Comedy และ Dance [ด<ูhttp://www.thetimes.co.uk >] 
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• ฝรั่งเศส :  มีปริมาณบทความและบทวิจารณอ์ยู่ไม่นอ้ย แมว้่าจะไม่มากเท่าของ

อังกฤษ ที่น่าสนใจคือครอบคลุมถึงรูปแบบการแสดงทางเลือกต่าง ๆ ไวด้ว้ย ไม่จ ากัดแต่เฉพาะ

ละครพดูมาตรฐาน   

o Le Figaro - บทความและบทวิจารณ์ดา้นละครเวทีปรากฏอยู่ในหมวดหมู่ย่อย

เฉพาะเป็นของตนเอง(Theatre et Scenes) ซึ่งรวมการแสดงเบ็ดเตล็ดในรูปแบบทางเลือกเขา้ไว้

ด้วยกัน โดยในหมวดหมู่หลักด้านศิลปวัฒนธรรม  (Culture) มีปริมาณความเคลื่อนไหวของ

บทความมาก และมีลูกเล่นในการน าเสนอพอสมควร เปิดโอกาสใหผู้อ่้านแสดงความคิดเห็นได้ 

(Reactions) และมีพืน้ที่ใหก้ับ blogs ของนักเขียนประจ าเฉพาะอีกดว้ย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงาน

ของ Armelle Heliot นักวิจารณ์ด้านการละครคนส าคัญของฝรั่งเศส [ดู< http://www.lefigaro. 

fr/theatre/>]  

o Le Monde – บทความและบทวิจารณด์า้นละครเวทีรวมถึงการแสดงรูปแบบต่าง 

ๆ  มีหมวดหมู่ย่อยเป็นของตนเอง (Scenes) ปรากฏอยู่ในหมวดหมู่หลกัดา้นวฒันธรรม (Culture) 

แต่ปริมาณและลูกเล่นในการน าเสนอไม่มากเท่าLe Figaro เปิดโอกาสให้ผู้อ่านให้คะแนนว่า

บทความชิ ้นไหนน่าอ่าน และส่งต่อให้คนอ่ืนอ่านได้ รวมถึงแสดงความคิดเห็นตอบกลับ 

(Reactions)  แต่ไม่ค่อยมีคนเขียนมากนกั บางบทความมี vdo clip ประกอบแต่ก็เป็น clip ที่ดึงมา

จ าก เว็ บ  youtube.com ไม่ ได้ จั ด ท าฐ าน ข้อ มู ล ใน ส่ วน นี ้ เอ ง  [ดู<http://www.lemonde. 

fr/scenes/>] 

o L’Humanite - เท่าที่สืบคน้จากฐานขอ้มลูon-lineของหนงัสือพิมพฉ์บบันี ้ไม่มีการ

จดัหมวดหมู่ย่อยของบทความทางดา้นศิลปวฒันธรรมใด ๆ โดยเฉพาะ มีแต่การรวมไวใ้นคอลมัน์

เดียวกนั ซึ่งก็ปรากฏว่ามีบทความและบทวิจารณด์า้นการละครอยู่บา้ง แต่ไม่ค่อยมีภาพประกอบ  

[ด<ูhttp://www.humanite.fr/culture>] 

• เยอรมนี : สังเกตได้ว่ามีจ านวนปริมาณบทความและความเคลื่อนไหวของ

บทความและบทวิจารณ์ทางดา้นการละครนอ้ยกว่าอังกฤษและฝรั่งเศส หนังสือพิมพฉ์บับใหญ่

สว่นใหญ่ไม่มีการจดัสรรหมวดหมู่เฉพาะใหก้บับทความดา้นการละคร แต่ทัง้นี ้เยอรมนีมีลกัษณะ

ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปจากประเทศตะวันตกอ่ืนๆ มีระบบการกระจายอ านาจทาง

การเมืองที่แบ่งเป็นแควน้ (Land) เอือ้ใหศิ้ลปวัฒนธรรมมีความหลากหลายมาก ละคร อุปรากร 

และดนตรี ถือเป็นสิ่งที่เชิดหนา้ชูตาของแต่ละทอ้งถิ่น และเมืองต่างๆ เช่นเดียวกับสิ่งพิมพ์ซึ่งมีอยู่

http://www.lefigaro/
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มากมาย การแยกสื่อสิ่งพิมพร์ะดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่นท าไดย้ากมาก (เช่นหนงัสือพิมพข์องเมือง

มิวนิคและเบอรล์ินก็จดัไดว้่ามีงานวิจารณ์ที่มีคุณภาพในระดับแนวหนา้)  เมื่อความสนใจในเรื่อง

ศิลปะการแสดงมีอยู่สูงมาก สื่อสิ่งพิมพ์ในทุกระดับจึงมีการพิมพ์งานวิจารณ์ละคร และ

ศิลปะการแสดงอ่ืนๆ อยู่เป็นประจ า ไม่อาจกล่าวไดว้่าคุณภาพของงานวิจารณ์ในระดับทอ้งถิ่น

ดอ้ยกว่าในสื่อสิ่งพิมพท์ี่ผูค้นคิดว่าเป็นสื่อ “ระดับชาติ” ผูว้ิจัยไม่อยู่ในฐานะที่จะติดตามขอ้มูลลง

ไปถึงระดบัทอ้งถิ่นได ้จึงขอเสนอขอ้มลูที่เก่ียวกบัสื่อสิ่งพิมพอ์นัเป็นที่รูจ้กักวา้งขวางไวด้งันี ้ 

o Frankfurter Allgemeine Zeitung – บทความด้านละครปรากฏในหมวดหมู่

รวมกันกับด้านการแสดงดนตรีเป็นหมวดหมู่ย่อย  (Buhne und Konzert) เป็นส่วนหนึ่งของ

หมวดหมู่หลกัดา้นบทความปกิณกะ (Fueillton) และปรากฏซ า้อยู่บา้งในหนา้บทความที่เก่ียวขอ้ง

กบักิจกรรมดา้นวฒันธรรมในแถบภูมิภาคRhein-Main ซึ่งนอกจากจะมีการเขียนบทวิจารณ ์ยงัมี

การใหค้ะแนนโดยผูอ่้านว่าบทความชิน้ไหนน่าอ่านเป็นพิเศษ (empfohlen) และยังเปิดโอกาสให้

ผูอ่้านไดเ้ขียนแสดงความคิดเห็นตอบกลบัดว้ย(Lesermeinungen) แต่ก็มีการเขียนตอบกลบันอ้ย

มาก  [ดู <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/> และ<http://www.faz. 

net/aktuell/rhein-main/kultur/>]  

o Die Zeit  - บทความดา้นการละครไม่มีหมวดหมู่ย่อยเป็นของตัวเอง แต่เป็นส่วน

หนึ่งของหมวดหมู่หลกัดา้นศิลปะ (Kultur) และมีการเปิดโอกาสใหผู้อ่้านเขียนแสดงความคิดเห็น

ตอบกลับ  (Laser-Kommentare)  แต่ก็มีปริมาณค่อนข้างน้อย [ดู<http://www.zeit.de/kultur/ 

index>] 

2.3.2 นิตยสารรายสปัดาห ์  

สิ่งพิมพ์ที่มีฐานมาจากสื่อนิตยสารที่มีชื่อเสียง ผู้วิจัยเลือกนิตยสาร Village Voice 

นิตยสาร Time Out และนิตยสารNew York เนื่องดว้ยฉบบัแรกถือไดว้่าเป็นตน้แบบของนิตยสาร

แจกฟรีที่รวบรวมข่าวสารดา้นศิลปวฒันธรรมและเป็นตัวแทนจากฝ่ังสหรฐัอเมริกา และฉบบัหลงั

ถือไดว้่าเป็นนิตยสารที่มีการขยายตวัในระดบันานาชาติสงูมากและเป็นตวัแทนจากฝ่ังองักฤษ  

• Village Voice – นิตยสารรายสัปดาห์รูปร่างหน้าตาเหมือนหนังสือพิมพ์แบบ 

tabloid ประจ านครนิวยอรก์นีถื้อก าเนิดขึน้ในปี คศ.1955 และเป็นที่รูจ้ักในฐานะตน้แบบของสื่อ

สิ่งพิมพแ์จกฟรีที่รวบรวมกิจกรรมทางดา้นศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมของวิถีชีวิตของชาวเมือง
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ใหญ่อันหนึ่งของโลก สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือ Village Voiceมีพืน้ที่ใหก้ับกิจกรรมละครนอกกระแสมา

ตัง้แต่ช่วง ๆ แรกที่ตีพิมพ ์และบทวิจารณล์ะครของนิตยสารนีก้็ยงัถือไดว้่ามีบทบาทต่อวงการละคร

ของนิวยอรก์ ซึ่งที่ผ่านมาเคยไดน้กัวิชาการสายการละครมาเป็นมือเขียนบทวิจารณใ์หอ้ยู่หลายคน 

อาทิ Jonathan Kalb และ Charles McNulty จาก City University of New York ปัจจุบันแม้ว่า

แนวการด าเนินธุรกิจและเนือ้หาไดม้ีการปรบัเปลี่ยนไปจากยคุเดิมมาก เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนมือ

ของเจา้ของและคณะบรรณาธิการ แต่รูปแบบและการจดัการเนือ้หาของวารสารฉบบันีก้็ถือไดว้่า

เ ป็ น สิ่ ง ที่ ค ว ร ศึ ก ษ า  [ดู <http://www.villagevoice.com/theater/> แ ล ะ ดู  http://www. 

villagevoice.com/2009-08-11/theater/theater-criticism-reconfigured/> ที่เขียนโดย Michael 

Feingold นกัวิจารณล์ะครเจา้ของรางวลั Pulitzer ซึ่งเขียนว่าดว้ยบทบาทของนกัวิจารณล์ะครเวที

ที่ตอ้งทบทวน และมีประเด็นที่ว่าดว้ยบทบาทของสื่อเสมือนจรงิรวมอยู่ดว้ย] 

• Time Out – นิตยสารรายสัปดาห์อายุกว่า 44 ปีที่โดดเด่นในด้านการรวบรวม

ขอ้มูลของกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมและ lifestyle ของคนเมือง และมีบทบาทอิทธิพลในแวดวง

สิ่งพิมพใ์นระดบันานาชาติมากขึน้เรื่อย ๆ ทัง้ที่เพิ่งบุกตลาดนอกองักฤษประเทศที่ถือก าเนิดมาได้

เพียงสิบกว่าปี ที่เด่นชัด ก็คือ Adam Feldman นักเขียนบทวิจารณ์ละครประจ านิตยสาร Time 

Out ฉบับ New York ไดร้บัเลือกเป็นนายกสมาคมนักวิจารณ์ละครนิวยอรก์  (New York Drama 

Critics’ Circle) ปัจจุบนัมีนิตยสาร Time Out ใน 24 หัวเมืองส าคัญทั่วโลก และมีหนึ่งฉบบัที่ผลิต

ออกมาเฉพาะเป็นฉบบั digital ไม่มีฉบบัตัวสิ่งพิมพก์ระดาษ (คือฉบบัของเมือง Tel Aviv ที่จดัท า

เป็นภาษาฮีบรู) ในภูมิภาคเอเชียออกมาแลว้ที่ฮ่องกง สิงคโปร ์กวัลาลมัเปอร ์มุมไบ และนิวเดลฮี 

ในจ านวนหัวฉบับเหล่านีม้ีทัง้ที่มีคอลัมนใ์หก้ับหัวขอ้ละครและศิลปะการแสดงต่าง ๆ (Theatre) 

โดยเฉพาะ และที่ตอ้งไปอยู่ในหมวดหมู่วฒันธรรมทั่วไป (Culture) ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ การที่

ประเทศเพื่อนบา้นสามารถมีนิตยสารหวันีไ้ด ้อย่างสิงคโปร ์(ซึ่งมีหวัขอ้หลกั Performance ในฉบบั 

on-line) [ด<ูhttp://www.timeoutsingapore.com/performance>] และมาเลเซีย (ซึ่งมีหวัขอ้ย่อย 

Performance อ ยู่ ใ น หั ว ข้ อ ห ลั ก  Art ใ น ฉ บั บ  on-line) [ดู <http://www.timeoutkl.com/ 

performance>] ซึ่งแสดงไดถ้ึงศักยภาพและความเขม้แข็งทางดา้นกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมยัของสองประเทศนีไ้ดใ้นระดบัหน่ึง (ดหูวัขอ้ 1.2.2.3)  

• New York – เป็นนิตยสารที่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2511เพื่อใหเ้ป็นวารสารรายสปัดาหท์ี่

น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับวิถีชีวิต ทัศนคติ และกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวนครนิวยอรก์ และเพื่อคาน

http://www/
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บทบาทของนิตยสาร The New Yorkerที่มีรูปลักษณ์อนุรกัษ์นิยม และมีการจัดสรรพืน้ที่ให้กับ

บทความและบทวิจารณ์ละครเวที ซึ่งมีการน าไปลงซ า้ในฉบบัเว็บดว้ย โดยใชช้ื่อหัวเว็บว่า New 

York Theatre [ดู <http://nymag.com/arts/theater/>]  ซึ่งบทความเหล่านีผู้อ่้านสามารถเขา้ไป

แสดงความคิดเห็นตลอดจนน ามา “แบ่งปัน” ใน facebook หรือ twitter และส่งต่อ e-mail ได ้

นอกจากนี ้ ยังมีส่วนของหน้า Vulture ซึ่งเป็นนิตยสารย่อยที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ที่มีบท

สัมภาษณ์ คลิปวิดีโอ ข่าวสาร ประวัตินักแสดงและบทวิจารณ์ ในหลากหลายหมวดหมู่ทั้ง

ภาพยนตร ์รายการโทรทัศน์ ละครเวที และศิลปะ สิ่งที่  Vulture แตกต่างจากส่วน New York 

Theater คือ การมีหลายหมวดหมู่และมีสื่อต่าง ๆ ดังที่ ได้กล่าวไปแล้ว ในขณะที่  New York 

Theater จะเนน้ไปที่บทความและบทวิจารณเ์ป็นหลกั จึงท าใหด้มูีบรรยากาศเป็นวิชาการมากกว่า 

ที่น่าสนใจคือเมนู “Critics’ Pick” ซึ่งเป็นพืน้ที่รวบรวมบทวิจารณแ์ละเป็นการเลือกของนกัวิจารณ์

ที่จะใหก้ารสนบัสนนุหรือชมเชยผลงานละครเวทีเป็นเพียงบางเรื่อง โดยที่ผูอ่้านบทวิจารณส์ามารถ

ที่จะเขา้ไปเขียนแสดงความคิดเห็นตอบโตแ้ละแบ่งปันหรือสง่ต่อดว้ยกลวิธีเดียวกนักบัขา้งตน้  

2.3.3 วารสารเฉพาะกลุม่วิชาชีพ  

สิ่งพิมพท์ี่ผลิตโดยกลุ่มวิชาชีพที่ส  าคัญมีอยู่สองฉบบัจากสององคก์ร ไดแ้ก่ วารสาร  

American Theatre ของกลุ่ม  Theatre Communication Group และวารสาร Critical Stages 

ของสมาคมนักวิจารณล์ะครนานาชาติ International Association of Theatre Critics สิ่งพิมพท์ัง้

สองฉบบัมี on-line ใหอ่้านไดฟ้รี การสืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงจากฐานขอ้มูลทางสื่อเสมือนจริงของทัง้

สองฉบบั 

• วารสาร American Theatre นั้นจะคัดมาเพียงบางบทความเพื่อมาลงฉบับ on-

line และเน้นข่าวสารกิจกรรมของแวดวงละครในสหรัฐอเมริกามากกว่าบทวิจารณ์ เนื่องจาก

วัตถุประสงคห์นึ่งของวารสารเป็นไปเพื่อกระจายกระแสของวัฒนธรรมการละครของอเมริกาให้

เป็นไปอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของสหรฐัอเมริกาซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่ แต่บทความที่ลงก็มีมิติ

ของการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึน้ในวงการและธุรกิจการละครเวทีอยู่ด้วย องค์กร Theatre 

Communication Group เจา้ของวารสารเป็นองคก์รทางการละครของสหรฐัอเมรกิาที่มีขนาดใหญ่ 

มีโรงละครกว่า 450 โรงจากทั่วประเทศเป็นสมาชิก และมีสมาชิกรายบุคคลกว่า  17,000  คน 

วารสาร American Theatre เป็นช่องทางของกิจกรรมหนึ่งขององคก์รที่วางจ าหน่ายใหส้าธารณชน
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ซือ้หาได ้และยังมีสิ่งตีพิมพอ่ื์น ๆ ในเครือจ าหน่ายอีกดว้ย อย่างจดหมายข่าว Artsearch ที่เป็น

แหล่งรวมข้อมูลเก่ียวกับงานอาชีพด้านการละคร และบทละครต่าง ๆ  [ดู <www.tcg.org/ 

index.cfm>]  

• วารสาร Critical Stages ไดน้ าฉบบัยอ้นหลงันบัจากปี 2009 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มตีพิมพ์

เป็นตน้มา มา upload ใหอ่้านไดฟ้รีทัง้หมดในระบบ on-line ซึ่งผูว้ิจัยไดท้ าการรวบรวมบทความ

ทั้งหมด download มาศึกษา และพบว่ามีความน่าสนใจหลายประการ นอกเหนือไปจากบท

วิจารณก์ารแสดงจากทั่วโลกแลว้ ยงัมีข่าวสารของกิจกรรมของสมาคมนักวิจารณล์ะครนานาชาติ 

International Association of Theatre Critics (IATC) เจ้าของวารสาร และบทความที่ว่าด้วย

ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในกระแสที่นักวิจารณ์ร่วมสมัยต้องประสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเด็น

บทบาทของนักวิจารณ์ที่ปรบัเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบนั บรรณาธิการวารสาร Critical Stages เป็น

คนเดียวกันกับประธานสมาคมนักวิจารณ์ละครนานาชาติ คือ Yun-Cheol Kim นักวิชาการดา้น

การละครชาวเกาหลี จาก School of Drama Korean National University of Arts องคก์ร AITC 

ที่ตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ.1956 นี ้ปัจจุบนัมีสมาชิกเป็นนกัวิจารณแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ทั่ว

ทุกทวีป  และมีนโยบายส าคัญ ในการผลักดันให้เกิดนักวิจารณ์ รุ่น ใหม่  [ดู<http://www. 

criticalstages.org/> และ <http://www.aict-iatc.org/index.html>] 
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[ภาพหนา้ปกวารสาร Critical Stages ฉบบัแรก ของปีค.ศ.2009]    

2.3.4 วารสารวิชาการ  

ผูว้ิจัยเน้นวารสารวิชาการฉบับส าคัญที่สามารถสืบคน้ได้ on-line จากการคน้ผ่าน

ระบบฐานข้อมูล JSTOR และระบบฐานขอ้มูล Muse Project ที่ถือว่าเป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวม

บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่ตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษที่ใหญ่และใชอ้ย่างแพรห่ลายมาก

ที่สุดในแวดวงวิชาการมนุษยศาสตร ์จากการใช้ค าสืบค้นแบบจ ากัดผลว่า “theatre review” 

ปรากฏผล 1081 รายการในระบบของ JSTOR และ 33,593 รายการในระบบของ Muse Project 

และจากการใช้ค าสืบค้นว่า “drama review” ปรากฏผล 2963 รายการ และ 24,552 รายการ

ตามล าดบั (แต่ยงัไม่ไดค้ดักรอง บางรายการอาจจะเป็น book review ของหนงัสือสาขาการแสดง

ก็ได)้ แทบทัง้หมดมาจากวารสาร 5 ฉบบัส าคญั ดงัต่อไปนี ้ 
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• The Drama Review: TDR (รวมหัวชื่อเก่า The Tulane Drama Review) ตีพิมพ์

โดย MIT Press มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1955 โดยมี Robert W. Corrigan เป็นคนก่อตั้ง และมี Richard 

Schechner เป็นคนสืบทอด  ออกปีละ 4 ฉบับเพื่ อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความที่ เก่ียวกับ

ศิลปะการแสดงร่วมสมัยต่าง ๆ ไม่จ ากัดประเภท  [ดู <http://www.mitpressjournals.org/loi/ 

dram>] 

• PAJ: A Journal of Performance and Art ที่ตีพิมพ์โดย MIT Press มาตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1976 ออกปีละ 3 ฉบับเพื่อเผยแพร่บทความเก่ียวกับศิลปะการแสดงรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง

ดนตรีและทศันศิลป์ที่มีมิติทางการแสดงดว้ย [ด ู<http://www.mitpressjournals.org/loi/pajj>] 

• Theatre Journal ที่ ตีพิมพ์โดย  Johns Hopkins University Press มาตั้งแต่ ปี 

ค.ศ.1949 และมีสมาพันธเ์พื่อการละครในระดบัอุดมศึกษา (Association for Theatre in Higher 

Education) เป็นเจ้าของ ออกปีละ 4 ฉบับ  [ดู <http://www.press.jhu.edu/journals/theatre_ 

journal/>] 

• Dance Research Journal ตีพิมพโ์ดย University of Illinois Press มาตัง้แต่ช่วง

คริสตท์ศวรรษ 1906 เป็นขององคก์ร Congress on Research in Dance ออกปีละ 2 ฉบับ เพื่อ

เผยแพร่บทความเก่ียวกับการศึกษานาฏศิลป์ร่วมสมัยต่าง ๆ [ดู <http://www.cordance.org/ 

danceresearchjournal>]  

• Asian Theatre Journal ตีพิมพโ์ดย University of Hawaii University Press มา

ตัง้แต่ปี ค.ศ.1984 ก่อตัง้โดยJames R. Brandon นกัวิชาการที่บุกเบิกละครเอเชียศกึษาคนส าคญั 

ออกปีละ 2 ฉบับเพื่อใหเ้ป็นวารสารรองรับสมาพันธ์เพื่อศิลปะการแสดงเอเชีย (Association for 

Asian Performance) ที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์เพื่อการละครในระดับอุดมศึกษา [ด ู

<http://www.uhpress.hawaii.edu/t-asian-theatre-journal.aspx>] 

ซึ่งทั้ง 5 ฉบับถือได้ว่าเป็นเสาหลักของแวดวงวิชาการศิลปะการแสดงศึกษาในระดับ

นานาชาติ โดยที่ทา้ยเลม่ของทัง้สามฉบบัก็จะปรากฏบทวิจารณก์ารแสดงที่ส  าคญั ๆ ไวด้ว้ย แต่ไม่

ปรากฏว่ามีบทวิจารณ์การแสดงใด ๆ จากนักวิชาการไทย (นอกเหนือไปจากบทความจาก

นกัวิชาการต่างประเทศที่เขียนถึงผลงานของศิลปินไทยที่กล่าวไปขา้งตน้แลว้) มีเพียงแต่บทความ

ทั่วไปเพียงสองบทความในวารสาร  Asian Theatre Journal จาก สุรพล วิรุฬหรักษ์ (บทความ



27/06/55 36 สาขาศิลปะการละคร 
 

Theatre in Thailand Today ในฉบับ  Spring ปี  ค .ศ .1990) และปาริชาติ  จึ งวิวัฒ นาภรณ ์

(บทความ In Contact with the Dead: Nora Rong Khru Chao Ban Ritual of Thailand ในฉบับ 

Fall ปี ค.ศ.2006) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานจาก

นกัวชิาการจากประเทศอ่ืนในภมูิภาคเอเชียดว้ยกนั    

นอกจากนี ้ยงัมีวารสารTheatre Magazine ของ Yale School of Drama อีกฉบบัที่ส  าคญั 

ซึ่งมีบทความจากฉบบัตีพิมพใ์หอ่้านฟรีในเว็บเพียงบางบทความเท่านั้น หากตอ้งการอ่านฉบบัเต็ม

ตอ้งอ่านผ่านเครือข่ายระบบฐานขอ้มูลของ Duke University Press ที่เป็นผูพ้ิมพตี์พิมพว์ารสาร

ฉบบันีม้าตัง้แต่ปี ค.ศ.1968 [ด ู<http://theatermagazine.yale.edu/>]  

สิ่งที่น่าสนใจเก่ียวกับวารสารวิชาการดา้นการละครและศิลปะการแสดงเหล่านี ้  ก็คือ มี

บางฉบับที่ใช้ระบบตัวบรรณาธิการเป็นหลักในการพิจารณาบทความอยู่ อาจจะมีระบบการ

หมนุเวียนสบัเปลี่ยนใหอ้ยู่ในกลุ่มคณะอยู่บา้งเพื่อใหเ้กิดความหลากหลายของหวัขอ้ แต่ก็ไม่ไดใ้ช้

ระบบ  peer review ที่ ให้คณะผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคนตรวจสอบคุณภาพของบทความตาม

มาตรฐานวารสารวิชาการโดยทั่วไป วารสารวิชาการเหล่านีล้ว้นมีฉบับ on-line ใหส้ืบคน้ได ้แต่

ตอ้งสมัครเป็นสมาชิกของระบบฐานขอ้มูลที่แต่ละฉบบัเก็บอยู่เสียก่อน ซึ่งมหาวิทยาลยับางแห่ง

ของไทยก็ไดเ้ป็นสมาชิกประจ าอยู่แลว้เพื่อสง่เสรมิการวิจยัคน้ควา้  

อนึ่ง วารสารที่ยกมาทัง้หมดขา้งตน้ล้วนมาจากฝ่ังสหรฐัอเมริกา เหตผุลประการหนึ่งเป็น

เพราะอายุที่ยาวนานและการยอมรับในแวดวงวิชาการการศึกษาสายศิลปะการละคระดับ

นานาชาติของวารสารเหล่านี ้ และสามารถสืบค้นได้สะดวกหากเป็นสมาชิกของระบบสืบค้น

ดงักลา่ว แมว้่าจะมีวารสารวิชาการสาขาการละครและศิลปะการแสดงจากฝ่ังองักฤษอยู่บา้ง แต่ก็

มีอายุวารสารที่ยังไม่ยาวนานเท่า และจ ากัดการเขา้ถึงการสืบคน้ ท าใหส้ิน้เปลืองค่า  download 

ค่าเอกสารมาศึกษามากกว่า แต่ก็เป็นพืน้ที่การวิจยัที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสาขาทางดา้นการละคร

เพื่อการศึกษาและการพฒันา และสาขานาฏศิลป์ร่วมสมยั รวมถึงวารสารใหม่ ๆ ที่ทางส านกัพิมพ ์

Routledge และส านักพิมพ์Intellectซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจสิ่งพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษ

ทางดา้นศิลปะการแสดงในระดบัโลกไดส้ง่เสรมิการจดัจ าหน่ายในช่วงระยะกว่าสิบปีที่ผ่านมา  

2.3.5 ขอ้คน้พบที่ได ้ 



27/06/55 37 สาขาศิลปะการละคร 
 

• การด ารงอยู่ของบทความและบทวิจารณใ์นสื่อสิ่งพิมพข์องต่างประเทศเป็นผลมา

จากการมีรากฐานทางวัฒนธรรมการละคร และวัฒนธรรมการวิจารณ์ผ่านสื่อลายลักษณ์ที่ถูก

ปลูกฝังมาเป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม สื่อเหล่านี ้ได้มีการปรับตัวโดยเปลี่ยนเป็น

รูปลกัษณ์ในฉบบั on-line ทัง้หมด เพื่อสูก้ับสื่อใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้เป็นจ านวนมากในโลกเสมือนจริง 

แต่ก่อนการเขา้อ่านสื่อสิ่งพิมพเ์หล่านีใ้นฉบบั on-line ส่วนใหญ่ตอ้งสมัครสมาชิก แต่ในปัจจุบัน

แทบทุกฉบบัเปิดใหอ่้านฟรีเกือบทุกคอลมันแ์ละเกือบทุกบทความ นอกจากนี ้การที่เปิดใหค้นอ่าน

มีสว่นรว่มในการสรา้งเนือ้หา ถือไดว้่าเป็นกลยุทธท์างการตลาดและการบรหิารงบประมาณอีกทาง

หนึ่ง ที่สามารถเพิ่มเนือ้หาไดต้อ้งไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย   

• ผูว้ิจัยพบว่าในฉบับ on-line การแสดงความคิดเห็นตอบกลับ หรือการเขียนบท

วิจารณค์ู่ขนานไปกบับทความที่ไดร้บัการตีพิมพน์ัน้ ส่วนใหญ่จะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกเสียก่อน ซึ่ง

มักจะใชน้ามแฝงในการเขียน และจ ากัดสถานะของตนเป็นเพียงนักเขียนมือสมัครเล่นจากทาง

บา้น  

• วารสารวิชาการและวารสารจากกลุ่มวิชาชีพของต่างประเทศ สามารถใชเ้ป็น

กรณีศึกษาได ้แต่อาจจะตอ้งมีการกลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ในการด าเนินการ แมย้ังไม่ปรากฏว่ามีวารสารวิชาการเฉพาะสาขาการละคร แต่วงการละครเวที

ไทยนัน้เคยมีวารสารจากกลุ่มวิชาชีพมาแลว้ คือ จุลสารของกลุ่มละคร Dass Entertainment และ

กลุ่มละครมรดกใหม่ แต่ไดปิ้ดตัวลงไป นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2553 ทางกลุ่มของปวิตร มหาสาริ

นันทน์ก็เคยท าจุลสารออกเฉพาะกิจเก่ียวกับละครเวทีออกมาแต่ก็ไดปิ้ดตัวลงไปเนื่องจากขาด

ผูส้นับสนุน ในปัจจุบันทางโรงละครเมืองไทยรชัดาลัย เธียเตอรไ์ด้ตีพิมพ์จุลสาร Ratchadalai  

Magazineอ อกมาทุกเดือน แต่ก็มีเนือ้หาไปในทางประชาสัมพันธ์ผลงานละครในเครือเป็นหลัก 

[สามารถสืบคน้ไดท้ี่ <http://www.rachadalai.com/magazine.html>]  

 

2.4  การรวบรวมขอ้มลูงานเขียนในพืน้ท่ีส่ือเสมือนจริงของตา่งประเทศ  

• ผู้วิจัยจากทั้งสามระยะสามารถค้นได้ข้อมูลได้รวมทั้งสิน้ 59 รายการ โดยใน

จ านวนนีร้วมถึงเว็บที่เป็นฉบบั on-line ของสื่อสิ่งพิมพล์ายลกัษณ์ที่ไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ 1.3 ดว้ย 

ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเว็บที่คัดสรรที่เหลือออกมาไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกั ดังนี ้(รายละเอียดเก่ียวกับเว็บ
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ต่าง ๆ เหล่านี ้ดูภาคผนวกที่4 และมีอยู่ 1 เว็บที่ไม่เขา้พวก คือเว็บขอสมาคมนักวิจารณ์ละคร

นานาชาติ <http://www.aict-iatc.org/index.html>) 

2.4.1 เว็บที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการละครในเมืองนิวยอรก์และลอนดอน 

มีจ านวนทัง้สิน้ 28 รายการ เหตุที่จัดกลุ่มนีข้ึน้มาเนื่องจากทัง้สองเมืองไดช้ื่อว่าเป็นจุด

ศนูยก์ลางการละครเวทีเชิงพาณิชยข์องโลกในปัจจบุนั ขอ้สงัเกตที่ได ้คือ     

• เว็บของกลุ่มนี ้จัดได้ว่ามีจ านวนมากกว่ากลุ่มอ่ืน สะท้อนปริมาณและความ

หลากหลายของกิจกรรมการละครที่เกิดขึน้ทั้งสองเมือง เว็บเหล่านีม้ีการด าเนินการทั้งที่อยู่ใน

รูปแบบของเนน้การแสวงหาผลก าไร และเว็บที่เนน้การเผยแพร่ขอ้มลูโดยไม่แสวงหาผลก าไร (เช่น 

<www.nytheatre.com>)  

• รายได้และแหล่งทุนสนับสนุนของเว็บเหล่านี ้มีทั้งจากโฆษณา และ/หรือการ

สนบัสนุนจากองคก์รภาครฐัและเอกชน รวมถึงการท าธุรกิจเสริมประกอบซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นการ

ขายตั๋วละครระบบ on-line (โดยมีการจูงใจว่าเป็นราคาที่ลดลงจากหนา้ตั๋ว)  มีบา้งบางเว็บที่มีการ

ขายเป็นลักษณะโปรแกรมการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบรวมที่พัก  (tour package) โดยบรรจุการชม

ละครเป็นรายการหลกั (ไดแ้ก่ <www.show-and-stay.co.uk/magazine/category/reviews/>)  

• หน้าที่พื ้นฐานของเว็บเหล่านี ้ คือ  การให้ข้อมูลเบื ้องต้น ว่าละครเล่นที่ ไหน 

เมื่อไหร่ มีศิลปินอะไรบา้ง เรื่องย่อ และกระแสตอบรบั โดยที่เนน้หนา้ที่เหมือนเป็นคู่มือผูบ้ริโภค มี

อยู่บางเว็บที่ท าหนา้ที่รวบรวมบทวิจารณจ์ากแหล่งต่าง ๆ (เช่น <www.didhelikeit.com>) และมี

อยู่หลายเว็บที่ ใช้วิ ธีสื่อสารถึงคุณภาพของละครด้วยระบบการให้คะแนนเป็นดาว (เช่น 

<www.westendtheatre.com>) หรือเป็นเกรดเป็นหลัก (เช่น <www.stagegrade.com>) ซึ่งใช้

เป็นจุดดึงดดูหลกัของหนา้เว็บก่อนที่จะดึงใหผู้เ้ปิดอ่านเขา้ไปดูเนือ้หาขา้งใน รวมถึงมีบางเว็บที่มี

บรกิารระบบwebboard (เช่น <www.dresscircle.co.uk/forum/category-view.asp>) 

• รูปร่างหนา้ตาของเว็บที่มีลักษณะเชิงพาณิชยม์ักจะมีภาพประกอบเป็นจ านวน

มาก ส่วนใหญ่จะเป็นภาพโปสเตอร ์ภาพนิ่ง และตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว  (trailer) ที่มาจากการ

แสดงของละครเรื่องดัง เพื่อสรา้งแรงดึงดูดผูอ่้าน รวมถึงมีลูกเล่นต่าง ๆ เช่น มีการเชื่อมต่อไปยัง
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ระบบ social media อ่ืน ๆ อย่าง facebook tweeter และ lindkle ท าใหรู้ปลกัษณข์องเว็บกลุ่มนีม้ี

หนา้ตาแทบไม่ต่างไปจากเว็บที่เป็นที่นิยมของทางสาขาภาพยนตร ์

• ในกลุ่มนี ้มีบางเว็บที่มาจากการจัดการรายบุคคล เช่น จากนักวิจารณ์ (เช่น

<westendwhingers.wordpress.com/> ของสองนักวิจารณ์อังกฤษอิสระที่ใช้นามแฝงว่า Phil 

และ Andrew) และผู้อ  านวยการสร้าง (ได้แก่  <www.theproducersperspective.com/my_ 

weblog> ของ Ken Davenport ผู้อ  านวยการสร้างละคร Broadway) รวมถึงจากกลุ่มคนที่มี

รสนิยมละครเฉพาะกลุ่ม (เช่น<blog.indietheaternow.com> ของกลุ่มที่ติดตามละครอิสระใน

สหรฐัอเมรกิา)   

• นอกจากเว็บที่ เชื่อมโยงมาจากกลุ่มหนังสือพิมพ์กระแสหลักแล้ว เว็บอ่ืน  ๆ 

โดยทั่วไปมกัจะเขียนบทวิจารณด์ว้ยภาษาที่ไม่ซบัซอ้น และเขียนดว้ยขอ้ความสัน้ ๆ    

2.4.2 เว็บที่เก่ียวขอ้งกับการวิจารณแ์ละกิจกรรมการละครทั่วไปในสหรฐัอเมริกา อังกฤษ 

และสหภาพยโุรป  

มีจ านวนทัง้สิน้ 14 รายการ ผูว้ิจยัจดักลุ่มนีข้ึน้มาเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของการละครใน

ระดับประเทศของประเทศตะวันตกที่มีรากฐานของวัฒนธรรมละครเวที ข้อสังเกตที่ได้ คือ  มี

รูปลักษณ์ที่ไม่มีสีสันมากเท่าของเว็บกลุ่มแรกและช่วยสรา้งสมดุลกับวงการละครในเมืองใหญ่

อย่างนิวยอรก์และลอนดอน ตัวอย่างของเว็บกลุ่มนี ้  ได้แก่ <www.uktheatre.net/magazine. 

html> กับ  < www.reviewsgate.com/> ของอังกฤษ  และ <www.talkinbroadway.com> กับ 

<www.americantheatrecritics.org> ของอเมรกิา 

เว็บที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มนี ้ คือ <http://www.curtainup.com/johnsimonbook.html> 

ซึ่งนิยามตัวเองว่าเป็นนิตยสารทางอินเทอรเ์น็ต ที่เป็นแหล่งรวบรวมบทความ บทวิจารณ์ และ

ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัละครเวทีในสหรฐัอเมริกา ยุโรป โดยเฉพาะในองักฤษ นบัตัง้แต่ พ.ศ.2539 

โดยเป็นเว็บไซตท์ี่รวบรวมบทความของนักวิจารณ์จากเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก และแบ่งสัดส่วนเมนู

ของหน้าการวิจารณ์ ให้ประกอบไปด้วย บทวิจารณ์จาก London, Berkshires, Connecticut, 

Philadelphia, California, Washington DC, New Jersey, สถ านที่ ที่ มี ก า รจั ด แส ด งล ะค ร 

Broadway เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังรวบรวมรายการภาพยนตรแ์ละโทรทัศนท์ี่เก่ียวขอ้งกับศาสตร์

หรือศิลปินละครเวที  

http://westendwhingers.wordpress.com/
http://www.americantheatrecritics.org/
http://www.curtainup.com/johnsimonbook.html
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2.4.3 เว็บของประเทศในกลุม่อาเซียนและประเทศในภมูิภาคใกลเ้คียง  

 มีจ านวนทั้งสิน้ 16 รายการ ประเทศดังกล่าว ได้แก่ สิงคโปร ์ฮ่องกง มาเลเซีย และ

ฟิลิปปินส ์รวมถึงอีกหนึ่งเว็บที่พยายามจะน าเสนอข่าวสารการละครเอเชีย  ที่จัดกลุ่มนีข้ึน้มา

เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของการวิจารณ์และการใหข้อ้มูลข่าวสารของกิจกรรมละครเวทีของประเทศ

เพื่อนบา้นและใกลเ้คียงที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นประโยชนใ์นการมองกลบัมายังบริบทของ

ประเทศไทย ขอ้สงัเกตที่ผูว้ิจยัไดจ้ากเว็บกลุม่นี ้คือ   

• เว็บเหล่านีส้ะทอ้นภาพรวมของกิจกรรมละครในประเทศนัน้ ๆ เว็บจากสิงคโปร์

และฮ่องกงดจูะมีความหลากหลายและใชลู้กเล่นทางสื่อเสมือนจริงไดอ้ย่างเต็มรูปแบบมากที่สุด 

เป็นผลจากการที่มีกิจกรรมทางการละครมากในเมืองใหญ่ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคล้ายโลก

ตะวันตกทัง้สองเมือง นอกเหนือไปจาก นสพ.ภาษาองักฤษหัวหลกัของทัง้สองประเทศอย่าง The 

Straits Times และ South China Morning Post แลว้ ยังมีนิตยสาร Time Out ที่ไดร้บัอิทธิพลมา

จากโลกตะวนัตกที่เป็นแหล่งรวมบทความและบทวิจารณ ์โดยที่ฉบบั on-line ของนิตยสารทัง้สอง

ก็มีหมวดหมู่เฉพาะใหก้ับศิลปะการแสดงทางละครเวทีและการแสดงรูปแบบต่าง  ๆ (ดู <www. 

timeoutsingapore.com/performance> และ <http://www.timeout.com.hk/stage/>) 

• วฒันธรรมการวิจารณล์ะครเวทีมาเลเซียก าลงัด าเนินรอยตามสิงคโปรแ์ละฮ่องกง

ดว้ยความที่มีบรบิทและความเจรญิของสงัคมที่ใกลเ้คียงกนั จากการสงัเกตข่าวสารและบทวิจารณ์

ที่ ล ง ใน  น ส พ .New Strait Times ข อ ง ม า เล เซี ย  (ดู  <http://www.nst.com.my/life-times/ 

showbiz>) สิ่งพิมพท์ี่ส  าคญัอีกฉบบั คือ วารสาร Living Arts Malaysia ที่จดัพิมพโ์ดยองคก์ร The 

Actors Studio ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ The Kuala Lumpur Performing Arts Centre วารสารแจกฟรี

ฉบบันีม้ีให ้download ฟรีทาง internet เนน้การใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความเคลื่อนไหวของวงการละคร

เวที แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีบทวิจารณ์มาตรฐาน (ดู <http://www.theactorsstudio. com.my/? 

page_id=53>)  ในขณะที่ฟิลิปปินสก์็จะเนน้หนกัละครเพลงตามแนว Broadway และสะทอ้นให้

เห็นถึงรากฐานของวฒันธรรมละครพดูแบบตะวนัตกที่ถูกปลกูฝังมาตัง้แต่สมยัเป็นประเทศอาณา

นิยมจกัรวรรดิตะวนัตก (ด ู<philippines.broadwayworld.com/>) 

อนึ่ง การจดัประเภทกลุม่ของขอ้มลูเป็น 3 กลุม่ดงักลา่วยึดตามสถานที่ทางภมูิศาสตรข์อง

ขอ้มูลเป็นหลกั โดยที่ผูว้ิจยัไดพ้ยายามรวบรวมมาอย่างมากที่สุดเท่าที่เป็นไปไดผ้่านระบบสืบคน้ 
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google แต่ยังขาดการสอบถามข้อมูล เพิ่ ม เติมจากบุคคลที่ อยู่ ในแวงวงของละครและ

ศิลปะการแสดงของประเทศเหล่านีจ้ึงอาจจะท าใหข้อ้มูลที่ไดย้งัขาดความรอบดา้น อย่างไรก็ตาม 

จากรายชื่อ website และ weblog ที่รวบรวมมา มีกรณีศกึษาที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ดงันี ้  

• <http://www.didhelikeit.com> : เป็นเว็บรวบรวมผลงานบทความที่ย่อยบท

วิจารณ์ละครเวทีในนครนิวยอรก์จากสิ่งพิมพท์ี่มีชื่อต่าง ๆ เช่นThe New York Post, USA Today 

และ Variety โดยเน้นหนักที่งานเขียนของ  Ben Brantley นักวิจารณ์ดังของ นสพ.New York 

Times ที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในแวดวงละคร Broadway และ Off-Broadway จุดเด่นของเว็บนี ้คือ 

การอา้งว่าสามารถย่อยบทความดัง้เดิมที่อ่านยากซึ่งเต็มไปดว้ยส านวนค าใหอ่้านไดส้ัน้ ๆ เขา้ใจ

ง่าย ๆ โดยใหเ้หตผุลว่าคนทั่วไปตอ้งการอ่านบทวิจารณล์ะครเพียงเพื่อประกอบการตดัสินใจว่าจะ

ซือ้ตั๋วชมละครดีหรือไม่เท่านัน้ ไม่ไดต้อ้งการเสพอรรถรสทางภาษาจากบทความใด ๆ จากจุดยืนนี ้

ทางเว็บถึงกับพาดหัวเว็บนี ้เป็น  Your Simple Guide to the Most Powerful Reviewer on the 

Planet อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมี link เชื่อมไปยงับทความดัง้เดิมใหด้ว้ย 

 

[ตวัอย่างภาพจากหนา้เว็บของ <http://www.didhelikeit.com>] 
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• <http://www.scene4.com/> : เว็บที่ มี ฐานการผลิตในอเมริกานี ้รวบรวม

บทความและบทวิจารณด์า้นศิลปะการแสดงและ media art ต่าง ๆ ซึ่งฐานขอ้มูลยอ้นหลงัสืบคน้

ไดไ้ปจนถึงฉบบัปีแรกที่เผยแพรใ่นปี ค.ศ.2000 มีการขยายกิจกรรมไปสู่การเป็นส านกัพิมพห์นงัสือ

ทางดา้นศิลปะการแสดง เป็นตวัแทนธุรกิจ และเป็นเว็บ portal site ที่เป็นแหลง่รวบรวม links ของ

ขอ้มูลเก่ียวกับการละคร on-line แมว้่าการออกแบบเว็บและคุณภาพบทความอาจจะจดัได้ว่ายัง

ไม่ไดม้าตรฐานในระดับสูงแต่ก็แสดงถึงความพยายามในการเป็นฐานกลางของการแลกเปลี่ยน

ขอ้มูลทางดา้นศิลปะไดดี้ ที่น่าสนใจ คือ มี จานีน ยโสวันต ์(Janine Yasovant) เป็นนักเขียนคน

ไทยที่เขียนบทวิจารณป์ระจ าอยู่ที่เชียงใหม่และมีส  านวนภาษาไทยประกอบบทความภาษาองักฤษ

ที่เธอเขียนใหอ่้านอีกดว้ย 

 

[ตวัอย่างภาพจากหนา้เว็บของ <http://www.scene4.com/>] 

 

• <http://www.inkpotreviews.com/> : เว็บของสิงคโปรท์ี่มีอายุมาได้กว่า 15 ปี

และเผยแพร่บทวิจารณก์ว่า 800 ผ่านสื่อเสมือนจริงแห่งนีเ้ป็นแหล่งที่รวบรวมบทวิจารณง์านดา้น

ละครเวทีและนาฏศิลป์รว่มสมยั โดยนกัวิจารณรุ์น่ใหม่มกัจะมาจากสายเครือข่ายกลุม่ Substation 

ที่บุกเบิกการละครและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสิงคโปร ์มีการใหด้าวดว้ยระบบคะแนนเต็มหา้ 



27/06/55 43 สาขาศิลปะการละคร 
 

นักเขียนจากเว็บนี ้บางคนได้รบัการทาบทามเชิญไปเขียนต่อให้กับ The Straits Times ซึ่งเป็น

หนงัสือพิมพห์ลกัของสิงคโปร ์จวบจนปัจจุบนัเว็บนีย้งัคงนโยบายที่จะเป็นแหลง่สนบัสนุนนกัเขียน

บทวิจารณรุ์่นใหม่ แต่ก็ตอ้งปฏิบติัตามกติกาที่ตัง้ไว ้เช่น เขียนไม่นอ้ยกว่า 500 ค า และหา้มมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัละครที่ก าลงัเขียนถึง โดยที่หลงัจากผ่านการเขียนทดลองสง่ใหพ้ิจารณามาแลว้  3 ชิน้

ก็มีสิทธิที่จะไดร้บัพิจารณาเป็นนกัเขียนประจ าได ้

 

[ตวัอย่างภาพจากหนา้เว็บของ <http://www.inkpotreviews.com/>] 

 

• <http://adventuresofalionheart.blogspot.com/> : เ ป็ น weblogส่ ว น ตั ว ที่

รวบรวมบทความเบ็ดเตล็ดจากนกัวิจารณก์ารละครที่ใชน้ามว่า Mc Richard Paglicawan ซึ่งมีบท

วิจารณผ์ลงานละครเวทีของฟิลิปปินสข์องเขาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจาก blog นีแ้ลว้เขายงัมี 

blog อ่ืน ๆ อีก นับเป็นตัวอย่างของปัจเจกบุคคลที่พยายามสรา้งพืน้ที่ในโลกของสื่อเสมือนจริง

อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  
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[ตวัอย่างภาพจากหนา้เว็บของ <http://adventuresofalionheart.blogspot.com/>] 

 

• <http://www.theatrex.asia/?cat=8> : เป็นเว็บสองภาษา (อังกฤษและจีน) ที่

พยายามรวบรวมขอ้มลูและบทวิจารณข์องละครร่วมสมยัในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ

ประเทศที่มีการใชภ้าษาจีน นอกเหนือไปจากขอ้มลูที่เนน้ไปทางสิงคโปรท์ี่เป็นประเทศของฐานการ

ท าเว็บแลว้ มีขอ้มูลจากมาเลเซียและไต้หวัน  แม้ว่าบทความเกือบทั้งหมดจะมาจาก Richard 

Chua นกัการละครชาวสิงคโปรก์็ตาม แต่ถือไดว้่าเป็นความพยายามที่น่าสนใจที่จะสรา้งเครือข่าย

ของแวดวงละครในระดบัภมูิภาคขึน้มา 
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[ตวัอย่างภาพจากหนา้เว็บของ <http://www.theatrex.asia/?cat=8>] 

 

2.4.4 ขอ้คน้พบที่ได ้ 

จากการศึกษาเว็บของต่างประเทศที่ได้รวบรวมมาทั้งหมด ข้อสังเกตที่ผู ้วิจัยคัด

ออกมาจากการส ารวจเว็บของต่างประเทศต่าง ๆ เหลา่นี ้ไดแ้ก่  

• ในเมืองใหญ่อย่างนิวยอรก์และลอนดอนจะมีเว็บรูปแบบเชิงพาณิชยท์ี่แฝงมา

ดว้ยกันกับระบบธุรกิจขายตั๋ว มีทางที่เว็บขายตั๋ว on-line ของไทยอย่าง Thaiticket  Major และ 

Banana Booking อาจจะพัฒนาไปสู่รูปแบบนีไ้ด้หรือไม่ เท่าที่ปรากฏอยู่นี ้เว็บของ Thaiticket 

Major ก็มีความพยายามปรบัปรุงการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัละครและการแสดงอ่ืน ๆ ที่จดัจ าหน่ายอยู่ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจยัที่ท าใหม้ีปริมาณและความหลากหลายของเว็บวิจารณล์ะครที่แฝงธุรกิจขาย

ตั๋วมาดว้ยดงักล่าวอาจเป็นผลมาจากระบบการมีค่านายหนา้ในการขายตั๋วที่มีมาอย่างยาวนานใน

ธุรกิจละครเวทีของเมืองทัง้สอง  

• ในปัจจุบันการปรับตัวของเว็บที่มีพื ้นฐานมาจากสื่อสิ่ งพิมพ์เจ้าใหญ่ของ

ต่างประเทศที่เปิดใหอ่้านไดฟ้รีหมด หลงัจากยุคหนึ่งบางเว็บตอ้งสมัครเป็นสมาชิก โดยเฉพาะใน
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กรณีของ นสพ.New York Timesที่มีพฒันาการถึง           ขัน้มีช่องทางใหผู้อ่้านไดว้ิจารณไ์ปพรอ้ม 

ๆ กับนักวิจารณ์ประจ า (ดู <http://www.nytimes.com/pages/theater/index.html>) จึงอาจจะ

เป็นอุปสรรคส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการท าเว็บวิจารณ์ละครแบบอิสระได ้เนื่องจากไม่มีทุนพอที่จะสรา้ง

สีสนัและลกูเลน่ใหเ้ท่ากบัเว็บที่มาจากสื่อสิ่งพิมพไ์ด ้   

 

[ตวัอย่างภาพจากหนา้เว็บของ 

<http://www.nytimes.com/pages/theater/index.html>] 

 

• จากการสืบคน้ขอ้มูลภาษาอังกฤษของประเทศเพื่อนบา้นและใกลเ้คียง สิงคโปร์

เป็นประเทศที่มีรูปแบบวัฒนธรรมของการใช้สื่อเสมือนจริงเพื่อกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่

คลา้ยคลึงกบัโลกตะวันตกมากที่สดุ รองลงมา คือ ฮ่องกงและมาเลเซีย ดชันีตวัหนึ่งที่ชีว้ดัไดดี้คือ

การมีนิตยสาร Time Out ที่ เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมรายการกิจกรรมกินเที่ยว รวมถึงบทนิทัศน์

ทางด้านศิลปะ รวมถึงการมีฉบับ  on-line ด้วย ที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก ก็คือ เว็บที่มี

ลกัษณะเป็นแหลง่ที่นกัวิจารณม์ารวมตวักนั(ในรูปแบบ critic consortium) อย่างกรณี inkpot ของ

สิงคโปร ์ซึ่งอาจจะใชเ้ป็นกรณีศกึษาในการพฒันาเว็บลกัษณะเดียวกนัของไทยไดบ้า้ง    
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3. การรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณแ์ละกิจกรรมตา่ง ๆ  

3.1 การสมัภาษณ ์  

ในระยะที่สองของโครงการ ไดม้ีการสมัภาษณบ์คุคลดงัต่อไปนี ้  

• พงศพ์นัธ ์ ประภาศิรลิกัษณ ์(สมัภาษณ.์ 16 พฤศจิกายน 2554)   

• ศรชยั ฉตัรวิรยิะชยั (สมัภาษณ,์ 17 พฤศจิกายน 2554)  

• สินีนาฏ เกษประไพ (สมัภาษณ,์ 17 พฤศจิกายน 2554)  

• อมิธา อมัระนนัทน ์(สมัภาษณ,์ 17 พฤศจิกายน 2554) 

การสัมภาษณ์บุคคลเหล่านีไ้ด้ด าเนินการในช่วงระยะที่2ของการวิจัย ซึ่งสามารถสรุป

ประเด็นที่ไดด้งันี ้ 

• ทั้งพงศ์พันธ์และศรชัยตั้งขอ้สงสัยถึงความคิดเห็นหรือขอ้วิจารณ์ต่างๆที่ปรากฏในเว็บ

pantip.comว่าเป็นเสียงบริสุทธิ์หรือไม่ และพวกเขารูส้ึกว่าสื่อfacebookสามารถตอบ

โจทย์ประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้อ่านได้ดีกว่าเนื่องจากรูว้่าผู้อ่านเป็นใคร และ

สามารถสรา้งความสมัพันธจ์ากปฏิกิริยาโตต้อบกนัไดอ้ย่างต่อเนื่อง พงศพ์ันธน์ัน้ยงัเขียน

ลงเว็บpantip.comบา้งเป็นครัง้คราว แต่ศรชยันัน้ปฏิเสธที่จะไม่เขียน 

• สินีนาฏบอกเล่าถึงการคณะละครพระจันทรเ์สีย้วที่เธอเป็นหัวหน้ากลุ่มไวว้่า ที่ทางกลุ่ม

ยังคงให้ความส าคัญกับช่องทางweblog (http://crescentmoontheatre.blogspot.com 

และhttp://crescentmoonspace.blogspot.com) โดยที่น าเอาบทวิจารณจ์ากแหล่งต่างๆที่

เขียนถึงผลงานของคณะเธอ และที่มาจัดแสดงที่โรงละครเล็ก Crescent Moon Space

ของคณะเธอไวว้่า   

...เราเห็นว่ามนัส าคญับทวิจารณเ์ป็นเสียงสะทอ้นเก่ียวกับงานที่เราท าออกไปเราได้

เสียงสะทอ้นจากบทวิจารณ์ไม่ว่าจะดา้นบวกหรือดา้นลบและเป็นอีกส่ือหนึ่งที่เป็น

กระบอกเสียงใหค้นทั่วไปรูจ้กัเรามากขึน้และยังช่วยใหค้นอ่านหรือคนดูทั่วไปไดเ้ห็น

แง่มมุของผลงานเรามากขึน้ อีกอย่างบทวิจารณเ์ป็นส่ิงแสดงตวัหรือการยืนยนัว่าเรา

ไดส้รา้งท างานนัน้ออกไปจริงเหมือนเป็นเครื่องบนัทึกและอยู่นานกว่าตวัผลงานที่เรา

ไดแ้สดงออกไป… 
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3.2  การเขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ 

ตลอดระยะการวิจยัทัง้สามช่วง มีการเขา้รว่มกิจกรรมดงั ต่อไปนี ้ 

3.2.1 การเขา้รว่มกิจกรรมเฉพาะสาขาการละคร:   

o “การเสวนาการวิจารณ์ละครเวทีเรื่อง “แมคเบธ” ในวนัเสารท์ี่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 

2554  เวลา 17.15 -18.15 น.  ณ  ศูนยศิ์ลปะการละคร สดใส  พันธุมโกมล เขา้ร่วมโดย ปาริชาติ 

จึงวิวฒันาภรณ ์หวัหนา้โครงการ ในฐานะผูร้ว่มเสวนา  

o การเสวนา “ขึน้เขียง” ที่ทางเครือข่ายละครกรุงเทพจัดเป็นประจ าทุกเดือนในวัน

เสารใ์ดวนัเสารห์นึ่ง เวลา 15.00-17.00 น. ตัง้แต่เดือนมิถุนายนถึงตลุาคม พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 

9 ครัง้ จัด ณ หอ้ง 501 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมโดย อภิรกัษ์  ชัยปัญหา 

ผูว้ิจยัสาขาการละครระยะที่สอง    

o การเสวนา “มุมมองนักวิชาการละคร   กับ 10 ปี เทศกาลละครกรุงเทพ”  วัน

อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เวลา 15.00-17.00 น. จัด ณ ลานต้นโพธิ์  สวนสันติชัย

ปราการ กรุงเทพฯ เขา้รว่มโดย ปารชิาติ จึงวิวฒันาภรณ ์หวัหนา้โครงการ ในฐานะผูร้ว่มเสวนา  

3.2.2 การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างสาขา : การเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ   ใน

หวัขอ้ “ปลุกผี…การวิจารณ์: ท าไม อย่างไร”  วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 9.00-12.00 น.  ณ 

The Jim Thompson Art Center เขา้รว่มโดย  ธัญญานนัท ์คอูนพุงศ ์ผูช้่วยผูว้ิจยัสาขาการละคร 

3.3 การจดักิจกรรมในสาขา  

      มีทัง้หมดสามกิจกรรม รวมหา้ครัง้ ไดแ้ก่  

3.3.1 กิจกรรมการประชุมระดมสมอง – ผูว้ิจัยสาขาการละครระยะที่หนึ่งได้

ร่วมประชุมระดมสมองขึน้ในวันเสารท์ี่ 12 มี.ค. พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยมี

ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 22 ท่าน  

3.3.2 กิจกรรมเสพศิลป์เสวนา – คณะผูว้ิจยัระยะที่สองไดเ้ชิญนักวิจารณ์8คน

ทัง้จากสื่อลายลกัษณแ์ละสื่อเสมือนจริงมาร่วมชมละคร Flu-Fool ของกลุ่มละคร B-Floor บีฟลอร ์

ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 รอบ 20.00 น. และมีการเสวนาหลังการแสดง และให้นัก

วิจารณ์ที่เขา้ร่วมกิจกรรม มีเวลาในการเขียนบทวิจารณ์เผยแพร่ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งณัฐพัชญ ์ 
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วงษ์เหรียญทอง และอมิธา อัมระนันทน์ไดเ้ขียนบทวิจารณ์ในพืน้ที่สื่อสิ่งพิมพป์ระจ าของตนเอง 

และมีพงศพ์นัธ ์ ประภาศิรลิกัษณเ์ขียนบทวิจารณใ์นพืน้ที่เสมือนจรงิประจ าของตนเอง โดยมีผูร้ว่ม

ฟังการเสวนา 1 คน คือ Teranit Jiarapatanakom Num เขียนบทวิจารณ์ขึน้ตามค าเชิญชวนของ

คณะผู้วิจัย  และได้เผยแพร่ใน เว็บ  fanpage ของโครงการ  (รายละเอียดดูรายงานส รุป

ความกา้วหนา้รอบ 6 เดือนที่ 2 ของสาขาศิลปะการละคร) 

3.3.3 กิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย – จัดขึน้โดยคณะผูว้ิจัยระยะที่สาม จ านวน 3 

ครัง้ โดยจัดกิจกรรมการเสวนากลุ่มย่อยในลักษณะที่เรียกตามศัพทก์ารวิจัยเชิงคุณภาพว่าเป็น 

focus group ขึน้มาทัง้หมดสามครัง้ในช่วงระยะเวลาที่สามของการวิจยั โดยก าหนดคณะวิทยากร

ใหอ้ยู่ในกลุ่มเดียวกนัในแต่ละครัง้ เพื่อสะดวกต่อการตัง้ค าถามและเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศของการ

อภิปรายและการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ กิจกรรมทั้งสามครั้งสามารถ เชิญ

ผู้เชี่ยวชาญมาเกือบครบทุกคนตามที่ ได้ตั้งโจทย์ไว้ ยกเว้นบางท่านที่อยู่ ต่างประเทศ  ซึ่งมี

รายละเอียดโดยคร่าวดังต่อไปนี ้(รายละเอียดทั้งหมดดูได้ในรายงานสรุปความก้าวหน้ารอบ 6 

เดือนที่ 3 ของสาขาศิลปะการละคร 

 

 

[ภาพจากการจดักิจกรรมเสวนากลุม่ย่อยครัง้ที่ 3  
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หวัขอ้ “งานวิจารณบ์นโลกไซเบอร:์ พืน้ที่ทางเลือกแห่งการวิจารณล์ะคร”] 

 

ครัง้ท่ี1: รอบนกัวิชาการสาขาการละครและนาฏศิลป์  

(จัดที่ ร ้านกาแฟ True Coffee สาขาอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ช่วงบ่ายวนัเสารท์ี่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยคณะผูว้ิจยัระยะที่สามทัง้สามคนเป็น

ผูร้ว่มน าเสวนา) [ดเูนือ้หาการเสวนาที่ภาคผนวก 5] 

รอบการเสวนานีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อรวบรวมความรูแ้ละขอ้คิดเห็นจากกลุ่มนกัวิชาการรุ่น

ใหม่จากสาขาการละคร สื่อสารมวลชน และนาฏศิลป์ โดยทัง้หมดมีอายุนอ้ยกว่า  40 ปี เป็นผูท้ี่มี

ประสบการณ์และความรูใ้นการใชส้ื่อเสมือนจริงในระดับดี และลว้นมีประสบการณ์ในฐานะเป็น

ศิลปินผลิตงานแสดง   

ผูร้ว่มเสวนาประกอบไปดว้ย   

• ปวิตร มหาสารินนัทน ์– อาจารยภ์าควิชาศิลปะการละคร คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นนักวิจารณ์ประจ าที่ นสพ. The Nation ดังที่ไดก้ล่าวไปแลว้ในหัวขอ้ขา้งตน้ 

(ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้ว่มเสวนาแสดงแลว้ในหวัขอ้ที่ 1.1.1 ) 

• ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธ์ – อาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศ

ศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ผูท้ี่เชี่ยวชาญทัง้ทางดา้นการละครและสื่อสารมวลชน 

• ธรรมจักร พรหมพ้วย – อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร ์ม.รามค าแหง อาจารย์สาขา

นาฏศิลป์ไทยที่เชี่ยวชาญในการใชส้ื่อเสมือนจริงในการเผยแพร่ขอ้มูลทางดา้นงานการแสดง งาน

เขียน และเอกสารต่าง ๆ ทัง้ของตวัเองและของผูอ่ื้น รวมถึงจากผลงานและเอกสารเก่าหาดยูาก ซึ่ง

เ ป็ น ที่ ติ ด ต า ม กั น อ ย่ า งม าก ใน ก ลุ่ ม ค น น าฏ ศิ ล ป์ ไท ย ร่ ว ม ส มั ย  เจ้ า ข อ ง weblog 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=somdej&date=27-08-2007&group=6& 

gblog=1  และfacebook <http://www.facebook.com/thummachuk>   

ประเด็นที่เสวนา 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=somdej&date=27-08-2007&group=6&%20gblog=1
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=somdej&date=27-08-2007&group=6&%20gblog=1
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• สภาพการของการวิจารณ์ละครเวที: ซึ่งได้บทสรุปว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะถูกลดบทบาทลง 

โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่  ซึ่งส่งผลกับวัฒนธรรมการเขียนบทวิจารณ์ ทัง้นีเ้ป็นไปตามปัจจัย

ทางอุปสงคท์ี่มีมวลชนคนตอ้งการอ่านบทวิจารณ์ทางดา้นละครเวทีนอ้ย มีแนวโนม้ว่าจะมีคนรุ่น

ใหม่สนใจเขียนบทวิจารณม์ากขึน้ตามปรมิาณงานละครเวทีที่เพิ่มมากขึน้ แต่จะหนัไปใชส้ื่อเสมือน

จรงิที่ตน้ทนุถกูกว่าแทน  

• ลกัษณะเฉพาะและจุดอ่อนจุดแข็งของบทวิจารณใ์นพืน้ที่สื่อเสมือนจริงt : ผูร้่วมเสวนาทัง้

สามท่านใหข้้อสังเกตว่าขอ้เขียนในสื่อเสมือนจริงอาจจะตอ้งการเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่

แตกต่างไปจากสื่อลายลกัษณต์ามขนบเดิม เนื่องจากการสื่อสารในสื่อเสมือนจรงิมีลกัษณะเฉพาะ 

เช่น เนน้การแสดงความคิดเห็นขนาดสัน้บา้ง เป็นการโตต้อบระหว่างกนับา้ง เป็นการแสดงออกใน

เชิงจิตพิสยัเพียงแค่บอกว่าชอบหรือไม่ชอบบา้ง แต่ทัง้สามคนก็ยอมรบับทวิจารณท์ี่เขียนตามขนบ

เดิมยังคงความส าคัญอยู่ เพียงแต่วัฒนธรรมการวิจารณ์ในสื่อเสมือนจริงก็มีจุดเด่นที่สามารถ

กระตุน้ใหเ้กิดภาวะการมีความคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ ์(critical thinking)  

• ขอ้ดีของสื่อเสมือนจริงต่อการวิจารณศิ์ลปะ: ไดแ้ก่ 1) การเปิดโอกาสใหค้นทั่วไปเขา้ถึงได้

ง่ายและสะดวกกว่าสื่อสิ่งพิมพ ์2) การเปิดโอกาสใหโ้ตต้อบระหว่างผูเ้ขียนบทวิจารณแ์ละผูอ่้าน 3) 

ระบบinternetยังเอือ้ต่อการสืบคน้และการเขา้ถึงไดง้่ายกว่าสื่อสิ่งพิมพ  ์และ 4) สื่อ internet เป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระตุน้ใหค้นที่ไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็นแสดงออกไดม้ากขึน้ 

ซึ่งจะเป็นการดียิ่งขึน้ไปอีกถา้สามารถส่งเสริมใหพ้วกเขาสามารถรบัฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนได้

ดว้ย ซึ่งเป็นการช่วยสรา้งรากฐานของการเป็นสงัคมประชาธิปไตย 

 

ครัง้ท่ี 2: รอบนกัวิจารณภ์าพยนตรท่ี์หนัมาสนใจเขียนวิจารณล์ะครเวที   

(จดัที่รา้นกาแฟ หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพ ปทุมวนั ช่วงสายวนัเสารท์ี่ 4 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 

2555 โดยมีธัญญานันท ์    คูอนุพงศผ์ูช้่วยวิจยัระยะที่สามเป็นผูน้  าเสวนา) [ดเูนือ้หาการเสวนาที่

ภาคผนวก6] 

ผูร้่วมเสวนาประกอบไปดว้ย คนัฉัตร รงัษีกาญจนส์อ่ง ชญานิน เที่ยงพิทยากรณ ์และจิตร โพธิ์แกว้ 

(ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้ว่มเสวนาแสดงแลว้ในหวัขอ้ที่ 1.2.2 ) 
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ประเด็นที่เสวนา  

• แนวทางการเขียนงานวิจารณ์: ทัง้สามคนยอมรบัว่าใชฐ้านรสนิยมของตนเองเป็นหลกัใน

การประเมินคณุค่าทัง้งานภาพยนตรแ์ละละครเวที โดยอา้งว่าไม่ว่าจะเอาทฤษฎีอะไรมาเป็นตวัตัง้

ตน้ แต่จุดเริ่มต้นในการประเมินคุณค่าก็มาจากมุมมองเชิงจิตวิสัย ในส่วนของกลวิธีการเขียน

วิจารณ์ ไดม้ีการแบ่งรูปแบบการเขียนของพวกเขาออกเป็นสองแบบคือ ‘การเขียนแบบทางการ’ 

กบั ‘การเขียนแบบความคิดเห็นส่วนตัว’ ซึ่งปัจจัยที่ก าหนดว่าจะใชรู้ปแบบไหนขึน้อยู่กับลกัษณะ

ของตวัผลงานและความรูส้กึของตวัผูเ้ขียนเองที่มีต่อผลงานชิน้นัน้  

• แนวทางการใชส้ื่อเสมือนจรงิ: ในตอนแรกทัง้สามคนใช ้weblog เป็นหลกั และหนัมาใชส้ื่อ 

social media อย่างfacebook ที่ไดร้บัความนิยมมากกว่าแทน แต่ทั้งสามก็ยังคงปรบัปรุงขอ้มูล

ของ weblog ของตวัเองอยู่ ซึ่งแต่ละคนจะมีแนวทางการปรบัแต่งขอ้ความที่เขียนวิจารณใ์หเ้หมาะ

กบัธรรมชาติของช่องทางสื่อ เช่น บทความฉบบัเต็มจะลงไวใ้น facebook ในขณะที่ขอ้ความที่ลง

ใน weblog จะสั้นกว่า และเขียนเพื่อสรา้งความสนใจให้กับคนโดยทั่วไป และวาง  link ของ 

facebook มาส าหรบัคนที่อยากอ่านส านวนเต็ม ทัง้นีท้ัง้สามคนเปิดโอกาสใหค้นทั่วไปสามารถเขา้

ไปอ่าน facebook ของตนเองได ้โดยไม่มีการจ ากดัคนอ่าน  

• ขอ้ดีของการเขียนบทวิจารณล์งบนพืน้ที่ เสมือนจริง: ไดแ้ก่ 1) สื่อเสมือนจริงสามารถเก็บ

บนัทึกขอ้มูลมหาศาลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และการที่สามารถสืบคน้กลับไปกลบัมาไดง้่าย 2) 

สื่อเสมือนจรงิสามารถน าการแสดงความคิดเห็นแบบมขุปาฐะมาบนัทกึไวไ้ดเ้พื่อไม่ใหเ้ลือนหายไป

ตามกาลเวลา แมว้่าสื่อสิ่งพิมพแ์บบเดิมสามารถบนัทกึได ้แต่ก็ไม่มีคณุลกัษณะอย่างที่ internet ม ี

คือ การสามารถแกไ้ขไดใ้นภายหลงั 3) สื่อเสมือนจรงิสามารถเขา้ถึงผูร้บัสารไดเ้ร็วกว่า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกับการเขียนบทวิจารณล์ะครเวทีในไทยที่มีรอบการแสดงจ ากัด ซึ่งถา้รอบทวิจารณ์ลงสื่อ

สิ่งพิมพ์บางประเภทอย่างนิตยสาร กว่าจะไดร้บัการตีพิมพ์ละครก็เล่นเสร็จไปแลว้  และ 4) สื่อ

เสมือนจริงช่วยใหน้กัเขียนสามารถเผยแพรผ่ลงานการเขียนของตวัเองไดอ้ย่างมีอิสระเต็มที่ อย่าง

ในกรณีของ weblog และfacebook ที่ผูเ้ขียนสามารถเป็นเจา้ของพืน้ที่ไดเ้องรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ซึ่ง

ช่วยลดขอ้จ ากัดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซ็นเซอรจ์ากตัวบรรณาธิการหรือจากนโยบายของ

เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม  ทั้งสามคนก็ยังมองเห็นว่าระบบบรรณาธิการก็ยังมี

ความส าคญัอยู่ส  าหรบัการเขียนอย่างเป็นทางการในสื่อสิ่งพิมพ ์ 
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• มุมมองต่อวัฒนธรรมการวิจารณ์ในโลกเสมือนจริง: ทั้งสามคนมองว่าคนไทยยังมี

พฤติกรรมการใช ้internet อย่างเป็นกิจกรรมงานอดิเรกและเป็นมิติของการเล่นอยู่กับสิ่งที่เป็นผล

พวงของนวตักรรมเทคโนโลยีอยู่ ซึ่งพฤติกรรมแบบนีม้ีผลกระทบต่อคณุภาพในการอ่านบทวิจารณ์

ในสื่อเสมือนจรงิ โดยที่ชญานินใหค้วามเห็นว่าสงัคมไทยยงัไม่ไดม้องสื่อเสมือนจริงในฐานะที่เป็น

สื่อแหล่งรวมขอ้มลูเชิงลายลกัษณอ์กัษรในรูปแบบใหม่ แต่เป็นเพียงแค่การอ่านขอ้เขียนที่ปะปนไป

ดว้ยขอ้คิดเห็นประหนึ่งการพูดคุยกัน สงัคมไทยเลยไม่คิดว่าจะตอ้งอ่านขอ้ความที่ปรากฏในสื่อ

เสมือนจริงอย่างเอาจริงเอาจงั ท าใหค้นไทยส่วนใหญ่ยงัติดภาพอยู่ว่าการอ่านขอ้เขียนอะไรก็ตาม

ในสื่อเสมือนจรงิเหมือนกนักบัการอ่านความคิดเห็นสัน้ ๆ ใน webboard แมก้บัตวัเขาเองที่เป็นนกั

วิจารณ์ที่ใชช้ีวิตกับสื่อเสมือนจริงอยู่ไม่นอ้ยในแต่ละวันถึงกับรูส้ึกว่าบางครัง้เขาอุตส่าหเ์ขียนบท

วิจารณข์องเขาที่ลงในสื่อเสมือนจรงิอย่างจรงิจงั แต่คนอ่านกลบัไม่ไดอ่้านอย่างจรงิจงัตามไปดว้ย   

• ความแตกต่างระหว่างสื่อภาพยนตรก์ับสื่อละครเวที : ทั้งสามคนยอมรับว่าการที่เสพ

ภาพยนตรเ์ป็นสื่อหลกัมีผลต่อการมองผลงานละครเวทีของพวกเขา  และยอมรบัว่าเนื่องจากการที่

ไม่ไดเ้รียนละครเวทีมาโดยตรง ทั้งสามจึงไม่ได้แตะบางประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับศาสตรแ์ละศิลป์

เฉพาะของละครเวที และอาจไม่สามารถน าเสนอความคิดเห็นถึงละครเวทีในแบบที่นักวิจารณ์ที่

เรียนละครเวทีมาสายตรงเขียนได้ อย่างเช่น ประเด็นเรื่องการจัดแสง การวางblocking ของ

นักแสดง และเทคนิคการแสดงต่าง ๆ คันฉัตรและชญานินกล่าวว่าบทวิจารณ์ละครเวทีของพวก

มักจะเน้น ‘สาร’ ที่ละครต้องการสื่อมากกว่า เป็นการวิจารณ์แบบดูบริบททางสังคม  (social 

context) มากกว่าที่จะมองวิเคราะหด์า้นตัวบทเป็นหลัก (textual analysis) อย่างไรก็ดี แมว้่าทั้ง

สามคนยอมรบัว่าตวัเองไม่ใช่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นละครเวที แต่ก็กล่าวว่าการเป็นนกัวิจารณส์ายหนงัที่

ไม่ได้เรียนละครมาโดยตรงอาจจะท าให้วิจารณ์ได้อย่างมีอิสระมากขึน้เพราะไม่ได้ยึดติดเรื่อง

รูปแบบ (form)  

 

ครัง้ท่ี 3: รอบนกัวิจารณท่ี์เนน้หนกังานละครและใช้พืน้ท่ีในส่ือเสมือนจริงในการเผยแพรผ่ลงาน  

(จดัที่โรงละครสมมติุ เพลยเ์ฮาส ์ชัน้สองของรา้นอาหารสงัคมนิยม ถ.พระอาทิตย ์ช่วงบ่าย

วนัเสารท์ี่ 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 ซึ่งร่วมมือกนัจดักบัคณะผูจ้ดัเทศกาลละครกรุงเทพ ครัง้ที่  10 

ถือเป็นกิจกรรมเสวนารายการหนึ่งของเทศกาล โดยใชช้ื่อหวัขอ้ “งานวิจารณบ์นโลกไซเบอร:์ พืน้ที่
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ทางเลือกแห่งการวิจารณล์ะคร” โดยมี อ.วชิรกรณ ์อาจคุม้วงษ์ ผูช้่วยวิจยัระยะที่สามเป็นผูด้  าเนิน

รายการ) [ดเูนือ้หาการเสวนาที่ภาคผนวก7] 

รอบการเสวนานีเ้ชิญนกัเขียนสามท่านที่ถือไดว้่ามีงานเขียนเก่ียวกบัหัวขอ้ทางการละคร

เผยแพร่ทางสื่อเสมือนจริงอยู่อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบงานวิจารณ์และงาน

รูปแบบอ่ืน ๆ โดยที่ทัง้หมดมีประสบการณใ์นฐานะเป็นนักปฏิบติัและแวะเวียนอยู่ ในวงการละคร

เวทีของไทยมาเป็นเวลาอย่างนอ้ยประมาณสิบปี  

ผูร้่วมเสวนา ประกอบไปดว้ย ณัฐพชัญ์ วงศเ์หรียญทอง พงศพ์นัธ ์ประภาศิริลกัษณ ์และ

ศรชยั ฉตัรวิรยิะชยั (ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้ว่มเสวนาแสดงแลว้ในหวัขอ้ที่ 1.2.2 ) 

ประเด็นที่เสวนา  

• ขอ้ดีขอ้เสียจากการที่สื่อเสมือนจริงสามารถเปิดพืน้ที่การเผยแพร่งานวิจารณ์เพิ่มและ

หลากหลายมากขึน้: จากการที่มีปริมาณงานแสดงละครเวทีเพิ่มมากขึน้กว่าแต่ก่อน สื่อเสมือนจริง

ได้เข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการในการสรา้งพื ้นที่เผยแพร่งานวิจารณ์ให้เป็นไปอย่างถูก 

สะดวก และรวดเร็วมากขึน้ แต่ไดม้ีการตัง้ค าถามว่าไดม้ีคนรบัฟังหรือพยายามใหค้วามส าคัญกับ

งานเหลา่นีม้ากขึน้ตามไปดว้ยหรือไม่   

• ความแตกต่างระหว่างสื่อเสมือนจริงกับสื่อสิ่งพิมพ์:  โดยเบื ้องต้นทั้งสองสื่อมีความ

แตกต่างกนัอย่างมาก ทัง้ในดา้นพฤติกรรมการอ่านและประสบการณท์างสนุทรียะที่ไดร้บั ซึ่งผูร้ว่ม

เสวนาได้ยกไว้สองประเด็นว่า 1) ความยาวของข้อความ ซึ่งในสื่อเสมือนจริงส่วนใหญ่มักไม่

สามารถเขียนอะไรยาว ๆ ไดม้ากนกัเหมือนกบัสื่อสิ่งพิมพ ์และ 2) เสรีภาพในการเขียน ซึ่งในขณะ

ที่สื่อสิ่งพิมพ์จะมีความยาวของหน้ากระดาษที่ได้รับ และบรรณาธิการที่คอยปรบัแต่ง รวมถึง

เซ็นเซอรข์อ้ความต่าง ๆ แต่บนสื่อเสมือนจริงผูเ้ขียนสามารถเขียนอะไรก็ได ้รวมไปถึงการจดัแต่ง

รูปรา่งหนา้ตาบทความโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วย แต่อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะเขียนบนสื่อเสมือน

จรงิเหมือนกนั แต่หากเป็นการเขียนบนคนละช่องทาง ก็ยงัตอ้งมีวิธีการปรบัแต่งเนือ้หาและภาษา

ส านวนใหเ้หมาะสมกบัแต่ละพืน้ที่อีกดว้ย เช่น บนพืน้ที่สาธารณะอย่าง pantip.com ผูเ้ขียนก็ตอ้ง

เลือกประเด็นและค าที่จ  ากดับา้ง ในขณะที่สามารถเขียนไดอ้ย่างที่ใจตอ้งการมากกว่าบนพืน้ที่ที่มี
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ความเป็นส่วนตัวบา้งอย่าง facebook ซึ่งพงศพ์ันธ์ใชค้  าอธิบายสิ่งนีว้่า “เป็นบรรณาธิการใหก้ับ

ตวัเอง”  

• ผลกระทบที่เกิดขึน้จากพฤติกรรมการเขียน-อ่านบทวิจารณ์ทางสื่อเสมือนจริง: ณัฐพัชญ์

แสดงความกังวลสองประการ คือ 1) เขามองว่าสื่อเสมือนจริงก าลงักลายเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริม

ความรุนแรงที่สั่งสมขึน้ในสังคมยุคปัจจุบนั เนื่องจากผูท้ี่เขา้มาเขียนสามารถด ารงสถานะความ

เป็นนิรนามได้ จึงกล้าที่ จะแสดงความคิดเห็นในเชิงลบด้วยถ้อยค าที่ รุนแรงได้ และเกิด

ปรากฏการณ์ที่ว่ามีคนอ่ืนเขา้มาร่วมวงตามกันเป็นกลุ่มใหญ่โดยไม่ไดใ้ช้เหตุผลในการอภิปราย 

แมว้่าในวัฒนธรรมการใชส้ื่อเสมือนจริงของต่างประเทศก็มีพฤติกรรมเหล่านีด้ว้ยเหมือนกัน แต่ก็

อยู่ในระดับจ ากดั และมีการกลั่นกรองมากกว่า และ 2) การแสดงความคิดเห็นทางสื่อเสมือนจริง

ไดส้ญูเสียขอ้ดีท่ีเป็นช่องทางในการแสดงพลงับรสิทุธิ์ของผูบ้ริโภคไป เน่ืองจากทางผูป้ระกอบการ

ทางธุรกิจก าลงัพยายามเจาะช่องทางนีใ้หเ้ป็นยุทธศาสตรท์างการตลาดแฝง โดยมีการทาบทาม

จา้งให้นักวิจารณ์ on-line ที่มีชื่อเสียงเขียนสนับสนุนภาพยนตรบ์างเรื่องผ่านwebsite ทั้งที่เป็น

พืน้ที่ส่วนตวัและที่เป็นพืน้ที่สาธารณะ ซึ่งตวัณัฐพชัญ์เองเคยมีประสบการณก์บักรณีดงักล่าวดว้ย

ตัวเอง ประเด็นทั้งสองท าให้ณัฐพัชญ์ถึงกับตั้งค าถามว่าสังคมไทยมีวุฒิภาวะแค่ไหนและมี

มาตรการอะไรบา้งในการควบคุมดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อเสมือนจริงของคนไทยดว้ยกันเอง แต่

อย่างไรก็ตาม พงศพ์ันธ์ไดย้กตัวอย่างในแง่บวกมาสรา้งความสมดุล โดยเล่าว่าเขาเคยมีคนอ่าน

บทวิจารณล์ะครเวทีของเขาทางสื่อเสมือนจริง แลว้เขา้มาพดูคุยกนัต่อ และพฒันากลายเป็นกลุ่ม

รว่มกนัพบปะท ากิจกรรมอ่ืนต่อไปในภายหลงั  

• อนาคตการเขียนงานวิจารณ์: ทัง้สามท่านต่างใหข้อ้คิดว่าตัวผูเ้ขียน ตัวศิลปิน รวมถึงตัว

ผูบ้รโิภค ต่างก็ตอ้งเรียนรู ้วิธีที่จะใชส้อยและบรโิภคงานวิจารณใ์นยุคใหม่นีด้ว้ย ท่ามกลางปรมิาณ

งานวิจารณ์ละครเวทีและศิลปะการแสดงอ่ืน ๆ ที่มีมากขึน้ และรูปแบบสื่อที่มีความหลากหลาย

มากขึน้ และแฝงดว้ยความซบัซอ้นที่มากขึน้ โดยที่ณัฐพัชญ์ไดใ้หค้  าแนะน าไวว้่าสื่อเสมือนจริงก็

เหมือนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เป็นเพียงแค่พาหนะ จะขบัไปส่งที่ไหน ดีปลอดภัยหรือไม่อย่างไรขึน้อยู่

กบัผูข้บั ในขณะที่พงศพ์นัธม์องว่าสื่องานวิจารณใ์นยคุใหม่มีส่วนที่ท าใหผู้อ่้านรูจ้กัตวัตนผูเ้ขียนได้

ง่ายขึน้ ในทางกลบักนัตวังานก็จะฟ้องตวัตนของผูเ้ขียนเองไดง้่ายขึน้อีกเช่นกนั ใครที่ไม่ตั้งใจเขียน

หรือไม่มีความจรงิใจในการเขียนก็จะไม่ไดร้บัความน่าเชื่อถืออย่างรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
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3.4 การเผยแพรบ่ทวิจารณใ์นสาขา   

 สาขาศิลปะการละครไดท้ าการคดัสรรบทวิจารณท์ัง้ที่เคยตีพิมพม์าก่อนในสื่อสิ่งพิมพแ์ละ

ที่ไม่เคย โดยน ามาเผยแพรใ่นเว็บ thaicritic.com ของทางโครงการ โดยมีรายการดงันี ้ 

• “ถึงอย่างไรๆ ก็ไม่เหมือนเดิม : หนึ่งในดวงใจ สนุทราภรณ ์เดอะมิวสิคลั” โดย เจตนา นาค
วชัระ   

• “สรา้งแลว้จึงรือ้ : รามเกียรติ์ไทยในมหกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ” โดย 
เจตนา นาควชัระ (ตีพิมพค์รัง้แรกในหนา้จุดประกาย นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวนัที่ 2 กมุ
ถาพนัธ.์ พ.ศ. 2555) 

•  “เกิด-ดบั: เมื่ออภิปรชัญาสื่อไดด้ว้ยละคร” โดย เจตนา นาควชัระ (ตีพิมพค์รัง้แรกในฉบบั
ย่อยกรุงเทพธุรกิจ เมื่อวนัที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555)  

• พบรกั : บางช่วงเวลา..เราก็ “หิว” ความไหวหวั่น” โดย อภิรกัษ ์ชยัปัญหา (ตีพิมพค์รัง้แรก
ในคอลมัน ์Reporter Theatre นิตยสาร Madame Figaor ฉบบัเดือนตลุาคม พ.ศ.2554) 

• “Betrayal : หรือมีอะไรอยู่เบือ้งหลงัการทรยศ” โดย โดย อภิรกัษ ์ชยัปัญหา (ตีพิมพค์รัง้
แรกในคอลมัน ์Reporter Theatre นิตยสาร Madame Figaor ฉบบัเดือนกนัยายน พ.ศ.
2554) 

• “สูฝั่นอนัยิ่งใหญ่ : บทวิจารณโ์ดย เจตนา นาควชัระ และ ค าอธิบายตอบกลบัโดยผูก้  ากบั 
ยทุธนา มกุดาสนิท”  

• “I Sea : เวลา-ผูห้ญิง-การมอง-ทะเล” โดย อภิรกัษ ์ชยัปัญหา (ตีพิมพค์รัง้แรกในคอลมัน ์
Reporter Theatre นิตยสาร Madame Figaor ฉบบัเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554) 

• “The Return of Wanthong : เมื่อวนัทองตาย..ท าไมตอ้งกลายเป็นเปรต” อภิรกัษ ์ชยั
ปัญหา (ตีพิมพค์รัง้แรกในคอลมัน ์Reporter Theatre นิตยสาร Madame Figaor ฉบบั
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554) 

• “แมคเบธ ครัง้เดียวในรอบสี่สิบปี” โดย กิตติศกัดิ ์สวุรรณโภคิณ  

• “fin : ความยอ้นแยง้ของศิลปินแนวทดลอง” โดย อภิรกัษ์ ชยัปัญหา (ตีพิมพค์รัง้แรกใน
คอลมัน ์Reporter Theatre นิตยสาร Madame Figaor ฉบบัเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554) 

• “ทนึทกึ 3...มากกว่าแค่ “ข าๆ” โดย อภิรกัษ ์ชยัปัญหา (ตีพิมพค์รัง้แรกในคอลมัน ์
Reporter Theatre นิตยสาร Madame Figaor ฉบบัเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554)  

http://www.thaicritic.com/?p=454
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• “สนุทราภรณ ์เดอะมิวสิคลั : ความปรารถนาดีของคนขาดรากและรากขาด” โดย เจตนา  
นาควชัระ  

• “i SO late ละครที่ผมไดช้มในเทศกาลละครกรุงเทพ” โดย จกัรนาท นาคทอง  

• “Flu-Fool คือความเจ็บ ที่พดูไม่ได”้ โดย วศินี เตชะพานนท ์นกัศกึษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

• “วิจารณล์ะครเวที : Flu-Fool” โดย พสัตราภรณ ์บญุชู นกัศกึษาคณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

• “วิจารณล์ะครเวทีเรื่อง Flu-Fool” โดย รญิรภสัร ์อรยิกรวิจิตร ์นกัศกึษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

3.5 ขอ้คน้พบร่วมท่ีไดจ้ากการเขา้รว่มและการจดักิจกรรมตา่งๆ   

เนื่องจากมีการเขา้ร่วมกิจกรรมขา้งนอกและกิจกรรมต่างสาขาเป็นจ านวนน้อยครั้ง ขอ้

คน้พบที่ไดเ้กือบทั้งหมดจะมีจากการจัดกิจกรรมภายในสาขา ซึ่งมีขอ้คน้พบร่วมที่พบบ่อยจาก

กิจกรรมที่จดัขึน้มากกว่าหนึ่งครัง้ ดงัต่อไปนี ้  

• ธรรมชาติขอ้หนึ่งของสื่อเสมือนจริง ก็คือ มักจะเป็นการสื่อสารผ่านขอ้ความที่ไม่

ยาวมากนกั ไม่เช่นนัน้อาจจะไม่สามารถดึงดดูความสนใจของผูอ่้านได ้ซึ่งธรรมชาติขอ้นีอ้าจจะติด

มาจากที่ว่าคนไทยยงัมองว่าการใชส้ื่อเสมือนจรงิเป็นเรื่องของการประกอบกิจกรรมงานอดิเรกเพื่อ

การพกัผ่อน ไม่ใช่เรื่องของการมาแสวงหาสาระเป็นส าคญั โดยเฉพาะกบัสิ่งที่ซบัซอ้นทางความคิด

อย่างการวิจารณศิ์ลปะ แต่อย่างไรก็ตาม ก็สามารถใชค้ณุลกัษณะขอ้นีม้าเป็นตวัดึงดดูคนรุน่ใหม่

ใหห้นัมาสนใจสิ่งที่ยาก (อย่างการวิจารณง์านศิลปะ) ก่อนได ้แลว้ค่อยโยงไปสูก่ิจกรรมการวิจารณ์

ภายหลงัได ้(เช่น อาจจะเขียนขอ้ความสัน้ ๆ ง่าย ๆ แต่ดึงดูดความสนใจก่อน แลว้ค่อยวาง l inks 

เชื่อมโยงไปยงับทวิจารณฉ์บบัสมบรูณอี์กที) 

• จุดเด่นของสื่อเสมือนจริงที่สื่อแบบเก่าไม่มี ก็คือ การเปิดโอกาสใหม้ีการโตต้อบ

กันระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน และระหว่างผูอ่้านดว้ยกัน อย่างรวดเร็วทันทีทันใด และมีลักษณะ

เหมือนกับเป็นเครื่องมือบนัทึกการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของมุขปาฐะใหม้าอยู่ในรูปแบบ

ของลายลกัษณไ์ด ้ 

• กลุ่มเสวนากลุ่มย่อยทัง้สามกลุ่มมองสื่อเสมือนจริงว่าเป็นนวตักรรมของยุคสมัย 

ซึ่งมีทัง้ขอ้ดีขอ้เสีย  

http://www.thaicritic.com/?p=43
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o ขอ้ดี ไดแ้ก่ รวดเร็ว เขา้ถึงไดง้่าย เปิดโอกาสใหผู้อ่้านสามารถมีปฏิสมัพนัธไ์ด ้เปิด

พื ้นที่ใหม่ให้กับนักเขียนหน้าใหม่ ให้อิสระกับนักเขียนโดยที่ไม่ ต้องถูกระบบบรรณาธิการมา

เซ็นเซอร ์สามารถกลับไปปรบัปรุงขอ้มูล ตน้ทุนต ่า เก็บไวไ้ดน้านและสืบคน้ภายหลังไดส้ะดวก 

กระตุน้ใหค้นที่อายมากกลา้แสดงความคิดเห็นได ้และสามารถใชเ้ป็นตวัช่วยในสรา้งกิจกรรมเสริม

ต่อเนื่อง 

o ขอ้เสีย ไดแ้ก่ อาจจะมีการใชเ้สรีภาพเกินขอบเขต และอาจถูกแทรกแซงจากผูท้ี่

หวงัประโยชนท์างธุรกิจได ้  

• แมว้่าขอ้เขียนที่มีมิติของการวิจารณท์ี่อยู่ตามสื่อเสมือนจริงต่าง ๆ อาจจะยงัมีขอ้

โตเ้ถียงในดา้นคุณภาพและมาตรฐาน แต่สื่อใหม่ประเภทนีก้็มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการที่จะ

ช่วยกระตุ้นให้คนอ่านขอ้เขียนเขา้สู่บันไดขั้นแรกของภาวะการมีความคิดความอ่านอย่างพินิจ

พิเคราะห ์ซึ่งแมว้่าอาจจะไม่น าไปสูรู่ปของงานเขียนหรือการฝังตวัอ่านบทวิจารณท์ี่มีความลกึซึง้ได้

ในทา้ยที่สุด แต่ก็เป็นประโยชนใ์นการเสริมสรา้งทักษะวิพากษ์วิจารณ์ในกระบวนการคิดไดเ้ป็น

อย่างดี ซึ่งนั่นเป็นเปา้หมายของบทวิจารณท์ี่ดีที่ควรจะพงึเป็น  

• ผูร้่วมเสวนาที่เป็นนักวิจารณ์ที่ร่วมเสวนาเกือบทุกคนเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจ

ในการเสพยแ์ละการใชส้ื่อเสมือนจริงเป็นอย่างดี และทั้งหมดยอมรบัว่าบางทีมีการปรบัรูปร่าง

หนา้ตาของขอ้เขียนวิจารณใ์หเ้หมาะกบัธรรมชาติของช่องทางของสื่อแต่ละประเภท เช่น ถา้เขียน

ลงสื่อสิ่งพิมพห์รือเว็บที่มีคนอ่านจ านวนมากก็จะใชส้  านวนภาษาอย่างเป็นทางการ และอาจจะมี

ความยาวพอสมควรได ้และถ้าจะเอาขอ้เขียนนั้นมาลงในสื่อเสมือนจริงก็อาจจะตอ้งมีการปรบั

ส านวนภาษาและเนือ้หาบางจุด  และมองว่าแมว้่าขอ้ดีของสื่อเสมือนจริงคือเสรีภาพในการเขียน 

แต่บางครัง้บางสถานการณ ์การมีการกลั่นกรองก็เป็นเรื่องดี   

• อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสังเกตได้ว่าผู้เข้าร่วมเสวนาเองก็ยังมีพฤติกรรมและมี

ขอบเขตการใชส้ื่อเสมือนจริงที่แตกต่างกนั บางคนยินดีที่จะใชเ้ป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลูใหค้นทั่วไป

เขา้มาอ่านและแสวงหาประโยชนไ์ดอ้ย่างเต็มที่ถึงแมว้่าตวัเขาจะมีภาระในการลงทุนคน้ควา้ขอ้มลู 

และยินดีเปิดรบัการเขา้มาของผูอ่้านหนา้ใหม่ ๆ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดว้ย (กรณี

ของธรรมจักร) ในขณะที่บางคนจะจ ากัดขอบเขตที่จะสื่อสารกับผูอ่้าน รวมถึงจ ากัดลกัษณะของ

บทความที่จะลงดว้ย (กรณีของปวิตร)  
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4. ขอ้สงัเกตท่ีไดจ้ากการวิจยั  

สามารถแยกเป็นขอ้ๆไดด้งันี ้ 

4.1 ผูว้ิจยัยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปเก่ียวกบัความส าคญัและบทบาทหนา้ที่ของนกัวิจารณล์ะคร

เวทีได ้แต่ขอ้สงัเกตประการหนึ่งที่ไดคื้อศิลปินละครไทยรว่มสมยัของไทยยงัมีธรรมชาติที่คลา้ยกนั

กับศิลปินสายนาฏศิลป์ คือการใหค้วามส าคัญกับค าวิจารณ์จากผูรู้อ้าวุโส แมใ้นกิจกรรมเสวนา

หลงัละครเลิกที่เริ่มกลบัมาจดับ่อยครัง้ขึน้ในช่วงระยะเวลาของการวิจัย ก็มักจะเชิญนักการละคร 

นักวิจารณ์ หรือนักวิชาการอาวุโส  อย่างไรก็ตามได้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ

หลากหลายมากขึน้ โดยเริ่มมีการเชิญผูร้่วมเสวนาที่เป็นนกัวิชาการหรือคนรุน่ใหม่มาจากสาขาอ่ืน 

ร่วมถึงคนในวงการละครเวทีในรุ่นเดียวดว้ยกันเอง ซึ่งเนือ้หาของกิจกรรมเสวนาเหล่านีม้ีหัวขอ้ที่

เปิดโอกาสในเกิดการวิพากษว์ิจารณอ์งคป์ระกอบการน าเสนอของผลงานละครเวทีดว้ยมมุมองเชิง

สนุทรียะโดยตรง แต่เนื่องจากเป็นกิจกรรมในที่สาธารณะ ท าใหเ้กิดบรรยากาศความเกรงใจผูจ้ัด 

สง่ผลใหข้าดการอภิปรายในเชิงลกึ นอกเสียจากถา้เนือ้หาของละครเรื่องนัน้ ๆ เก่ียวขอ้งกบัปัญหา

ที่สังคมร่วมสมัยเผชิญ บรรยากาศของการอภิปรายจะมี มิติของการวิพากษ์วิจารณ์สูงขึ ้น 

ท่ามกลางกิจกรรมเสวนาเหล่านี ้ กิจกรรม”ขึน้เขียง”ของกลุ่มเครือข่ายละครกรุงเทพนับเป็นอีก

กิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะมีการจดัการใหน้กัวิจารณม์ารว่มเวทีเสวนาเดียวกนักบัศิลปิน  

4.2 ลกัษณะเฉพาะของคนในสาขาศิลปะการละครประการหนึ่ง ที่อาจจะแตกต่างจากศิลปะ

แขนงอื่น เวน้สาขาดนตรีและภาพยนตร ์คือมีวฒันธรรมของการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่คณะ ท าให้

มีบรรยากาศของการวิพากษ์วิจารณแ์ฝงอยู่ในกระบวนการผลิตงาน รวมถึงกระบวนการฝึกฝนและ

การเรียนการสอนดว้ย ขนบของการรบัฟังค าชีแ้นะจากครูผูอ้บรมจึงยงัมีรากอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จากยุคสมัยที่ละครเวทีเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวในสถาบันการศึกษาในยุคทศวรรษพ.ศ.2510 ถึงพ.ศ.

2520 แต่ในปัจจุบนัเริ่มมีกรณีที่แตกต่าง โดยเริ่มมีคณะละครนอกกระแสหลายกลุ่มที่เกิดจากการ

ท างานร่วมกันของคนในรุ่นเดียวกัน ท าให้เกิดบรรยากาศของการสื่อสารหลายทิศทาง มีการ

สลบักนัเป็นผูก้  ากบัหรือผูด้แูลคณะ ซึ่งบรรยากาศแบบนีเ้ริ่มสะทอ้นออกมาในโลกเสมือนจริงของ

การสื่อสารของกลุ่มภายในfacebookของคนละครกลุ่มต่างๆ โดยเริ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค์ในกลุ่มคนในสาขาด้วยกัน แต่ทั้งนี ้พฤติกรรมการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นยงัอยู่บนฐานของการสื่อสารแบบมขุปาฐะ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการ



27/06/55 60 สาขาศิลปะการละคร 
 

ผลกัดนัใหบุ้คคลากรในวงการละครเวทีหนัมาสนใจในวฒันธรรมลายลกัษณม์ากขึน้ ตวัอย่างที่โดด

เด่น ณ ปัจจุบนันี ้คือ พิเชษฐ กลั่นชื่น ที่ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทยรว่มสมยัที่น่าสนใจ

ในเว็บของคณะละครของเขา [ด ู<http://www.pklifework.com/articles.html >]    

4.3 สภาวการณข์องวงการละครเวทีร่วมสมัยของไทยตอนนีเ้กิดกระแสแตกออกเป็นสองสาย 

คือสายกลุ่มละครเชิงพาณิชย์ กับสายกลุ่มละครขนาดเล็กอิสระ(ที่เรียกกันมาก่อนหนา้นีว้่าเป็น

กลุม่ละครผอม) ซึ่งทัง้สองกลุม่ต่างมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกนั ส าหรบักลุ่มแรกจะเนน้การเสพย์

เพื่อความบนัเทิง องคป์ระกอบทางดา้นความตระการตาและความสามารถในการเขา้ถึงอารมณ ์

ของการน าเสนอ ซึ่งมีอยู่สองคณะหลักที่เน้นการผลิตงานละครแบบนีอ้อกมา ไดแ้ก่กลุ่มบริษัท 

Exact&Scenario กับกลุ่มDreambox ในช่วงหนึ่งมีการวิจารณ์ถึงผลงานเหล่านี ้โดยเฉพาะกับ

คณะแรก ซึ่งมีการวิจารณ์ซอ้นวิจารณ์กันในระหว่างกลุ่มคนดูที่สนับสนุนผลงานของคณะนีเ้ป็น

ประจ ากบักลุ่มนักวิจารณ์ทางพืน้ที่ในโลกเสมือนจริง ซึ่งแมใ้นกรณีละครสี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคลั ก็

ยังปรากฏความขัดแย้งนีอ้ยู่  (ดูรายงานสรุปความก้าวหน้ารอบ6เดือนที่3 ของสาขาศิลปะการ

ละคร) จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าในวัฒนธรรมเสมือนจริงของสาขาศิลปะการละครไดเ้กิดการ

วิจารณก์ันเองในกลุ่มนักวิจารณแ์ละผูช้มทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึน้ไดบ้่อยครัง้นกัในสื่อ

สิ่งพิมพ ์  

4.4 จากกรณีศึกษาละครเพลง “สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” และจากขอ้มูลอ่ืนๆ ผู้วิจัยพบว่า

ศิลปินและผูจ้ดัละครเวทีเริ่มมีการใชช้่องทางของสื่อใหม่ที่มีลกัษณะการน าเสนอขอ้มลูทัง้ภาพและ

เสียงอย่าง youtube บางแลว้ แมว้่าอาจจะไม่หลากหลายเท่ากบั ทศันศิลป์ ดนตรี และ ภาพยนตร ์

และส่วนใหญ่เป็นไปในทางประชาสัมพันธ์ผลงานและคณะละคร ยังไม่เกิดบรรยากาศของการ

วิพากษ์วิจารณม์ากเท่ากรณีของต่างประเทศที่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจต่อทา้ยคลิป

ภาพและเสียงของการแสดงต่างๆ แต่ก็นับว่าเป็นช่องทางที่จะใช้ช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และกระตุ้นพฤติกรรมการวิจารณ์ได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ส าหรับ

โครงการวิจัยนี ้ยกเวน้สาขาวรรณศิลป์แลว้ ทุกสาขาต่างก็รบัรูร้่วมกันว่า การชมผลงานศิลปะใน

โลกเสมือนจริงนัน้ไม่อาจทดแทนการชมผลงานที่เป็นของจริงได ้ดังนัน้การวิจารณ์ก็ยังควรคงท า

หนา้ที่สนบัสนนุใหผู้ค้นสมัผสักบังานตน้แบบ 

4.5 ขอ้ดีประการหนึ่งของสื่อเสมือนจริงคือการเปิดพืน้ที่ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้เขียนวิจารณ์ได้

จากทั่วโลก และยงัสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงตอบโตก้ับนักวิจารณ์ไดด้ว้ย แมว้่าจะมีขอ้
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คน้พบจากการเก็บขอ้มูลถึงจุดอ่อนของการเขียนวิจารณ์ในสื่อเสมือนจริงในสังคมไทยที่อาจจะ

ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที่ตัง้อยู่บนฐานของอารมณแ์ละขาดการใชเ้หตผุล โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งจากการเขียนโดยไม่แสดงตวัตน  แต่ผูว้ิจยัตัง้ขอ้สงัเกตว่าหากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูอ่้านงานและ

ผูเ้ขียนงานเป็นไปอย่างมีคณุภาพ ย่อมสามารถขดัเกลาคณุภาพของงานวิจารณไ์ด้ และสื่อเสมือน

จรงิน่าจะกลายเป็นลูท่างใหม่ของการสรา้งสรรคท์ัง้ผลงานตน้แบบและผลงานวิจารณ ์ 

4.6 ในประเด็นเรื่องการเข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมการวิจารณ์ของคนจากวงการอ่ืน โดย

ธรรมชาติ ศิลปะการละครมีลักษณะของการเป็นศิลปะร่วม เป็นที่อยู่ของศิลปะหลายๆแขนง 

คลา้ยกันกับภาพยนตร ์จึงน่าจะมีโอกาสในการพัฒนาใหน้ักวิจารณ์ศิลปะจากสาขาอ่ืน รวมถึง

แนวโนม้ที่เกิดการผลิตผลงานที่ไม่ไดม้าจากวรรณกรรมต่างประเทศเหมือนในอดีต และหนัมาจับ

ประเด็นร่วมสมยัของสงัคมมากขึน้ จึงน่าจะมีโอกาสที่คนจากศาสตรส์าขาอ่ืนๆเขา้มาร่วมกิจกรรม

การวิจารณไ์ดง้่ายขึน้ คลา้ยกนักบัปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้กบัสาขาทศันศิลป์ การก่อตวัของกลุ่มนกั

วิจารณ์ 3 คน (คันฉัตร ชญานิน และจิตร) ที่มาจากสายภาพยนตร ์และหันมาเขียนวิจารณล์ะคร

เวทีอย่างสม ่าเสมอ นบัเป็นกรณีที่น่าสนใจ  

4.7 สื่อเสมือนจริงและละครเวทีไดม้ีลกัษณะร่วมประการหนึ่ง คือเป็นสื่อของคนเมืองรุ่นใหม่ 

ในขณะที่กลุ่มคนเหล่านีร้บัสารทั่วไปในชีวิตประจ าวนัผ่านสื่อเสมือนจริงมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ ์ละคร

เวทีก็ก าลังกลายเป็นที่สนใจของคนกลุ่มนีจ้  านวนหนึ่งในฐานะที่เป็นวฒันธรรมกลุ่มย่อย (niche 

urban culture) ที่มีความแปลกใหม่น่าสนใจ แมว้่าปริมาณการบริโภคงานแสดงละครเวทีจะยงัไม่

มากเท่าศิลปะสาขาอ่ืนอย่างวรรณศิลป์และภาพยนตร ์แต่จ านวนการแสดงที่เพิ่มมากขึน้จนท าให้

คณะละครเวทีหลายคณะสามารถจดักิจกรรมการแสดงอย่างต่อเนื่องและมีความอยู่รอดทางธุรกิจ

ได ้ทัง้ในระดบัละครเชิงพาณิชยแ์ละในระดบัละครอิสระกลุม่ย่อยนอกกระแส   

4.8 จากการส ารวจพบว่าแมว้่าจะมีเว็บที่เก่ียวกบัละครเวทีในประเทศจ านวนมากเกิดขึน้ หาก

ไม่นับเว็บที่มาจากคณะละครเวทีเชิงพาณิชยข์นาดใหญ่อย่างของบริษัท  Exact&Scenario และ

ของกลุ่ม Dreambox แลว้ แทบทั้งหมดมาจากการจัดการโดยส่วนตัวของบุคคลแต่ละคน มีแต่

เพียงเว็บของกลุ่มเครือข่ายละครกรุงเทพ <http://www.bangkoktheatrenetwork.com/site/> 

เท่านัน้ที่มีลกัษณะการจดัการในลกัษณะของกลุ่มวิชาชีพ แต่ก็มีการปรบัปรุงขอ้มูลค่อนขา้งนอ้ย 

เวน้แต่ในช่วงของเทศกาลละครกรุงเทพเท่านัน้ ชีใ้หเ้ห็นว่ายงัขาดเว็บที่มีลกัษณะเป็นจุดศนูยก์ลาง

ของขอ้มลูข่าวสาร และการวิจารณท์างละครเวทีอย่างแทจ้รงิ  
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4.9 จากการศึกษาเว็บต่าง ๆ จากต่างประเทศ ผู้วิจัยสังเกตเห็นถึงการยอมจ านนของสื่อ

สิ่งพิมพล์ายลกัษณ์ต่อเทคโนโลยีของสื่อใหม่ เห็นไดจ้ากการที่เว็บของหนังสือพิมพแ์ละนิตยสาร

ฉบบัส าคญัแทบทัง้หมดยอมใหผู้อ่้านสามารถอ่านและคน้ควา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะเจา้ของสื่อใหญ่เหล่านีส้ามารถพัฒนาระบบธุรกิจใหแ้สวงหาก าไรจากการน าเสนอใน

รูปแบบนีไ้ด ้ซึ่งเห็นไดว้่าหลายสื่อสามารถพัฒนาไดไ้ปจนถึงระดับที่สรา้งรายไดต่้อยอดดว้ยการ

ขายตั๋วละครเวที จากการมีกรอบโฆษณาการแสดงอยู่ขา้ง ๆ บทวิจารณ ์นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัสงัเกต

ถึงการพฒันารูปแบบธุรกิจที่หลากหลายอ่ืน ๆ จากเว็บที่รวบรวมวิจารณท์ี่ไม่ไดเ้ชื่อมโยงมาจากสื่อ

สิ่งพิมพด์ว้ย เช่นการขายรายการเที่ยวพกัผ่อนพรอ้มดลูะครเวที เหล่านีล้ว้นชีใ้หเ้ห็นว่า ในสงัคมที่

การละครพฒันาจนถึงขีดสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหานครอย่างนิวยอรก์และลอนดอน สามารถ

เกิดการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาพืน้ที่การวิจารณล์ะครในโลกเสมือนจริงไดไ้ปพรอ้มกบัความอยู่รอด

ทางธุรกิจ ส าหรบัการปรบัใชก้บักรณีของประเทศไทยนัน้ ผูว้ิจยัพบว่ากรณีศกึษาของประเทศเพื่อน

บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสิงคโปรแ์ละมาเลเซียดูจะเป็นกรณีศึกษาเทียบเคียงที่เหมาะสม 

เนื่องจากมีบรบิททางวฒันธรรม และสภาพสงัคมเศรษฐกิจที่ใกลเ้คียงกนั     

--------------------------- 
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30145497.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Double the fun.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Double-the-fun-30166168.html. (วนัที่คน้

ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Drama’s other flavours.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Dramas-other-flavours-30151190.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Drink deep from ‘Melody Cup’ . [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia. com/ lifestyle/Drink-deep-from-Melody-Cup--

30141969.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Enchantment on the Wild.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Enchantment-on-the-Wind-

30161918.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Even walking, Brazilians dance. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia. com/lifestyle/Even-walking-Brazilians-dance-

30139638.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  ‘Fame’& fortune.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Fame-&-fortune-30165269.html. (วนัที่คน้

ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  ‘Fantastical’ In Chiang Mai.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/FANTASTICAL-IN-CHIANG-MAI-

30151442.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Festival has a flight of fancy.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Festival-has-a-flight-of-fancy-

30166907.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 . Finally, FIAO.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Finally-FIAO-30176526.html. (วนัที่คน้

ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  First In Our Hearts.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/FIRST-IN-OUR-HEARTS-30155489.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Flamenco’s new blood. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/Flamenco-s-new-blood-

30138594.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Flipping through a dance legacy.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia. com/life/Flipping-through-a-dance-legacy-

30157715.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Floating through life.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Floating-through-life-30177321.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Fools Suffered Gladly.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/FOOLS-SUFFERED-GLADLY-

30162263.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Footlights and spotlights.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Footlights-and-spotlights-30148380.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  ‘Four Reigns’ falls hard.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Four-Reigns-falls-hard-30171197.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Fringe fest gets ‘Dizzy’.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/Fringe-fest-gets-Dizzy-

30148850.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Funny Habits.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/FUNNY-HABITS-30176076.html. (วนัที่คน้

ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Genies and demons. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Genies-and-demons-30178289.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Good Laughs in London.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Good-laughs-in-London-30160215.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Gotta sing, gotta dance.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Gotta-sing-gotta-dance!-30178638.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Grab holb of ‘Myself’.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Grab-hold-of-Myself-30176085.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Great viewing from Japan. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Great-viewing-from-Japan-

30141092.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Having faith and more.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Having-faith-and-more-30165850.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Hide Your High Heels.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/HIDE-YOUR-HIGH-HEELS-

30151981.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Hit that ‘Like’ button.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Hit-that-Like-button-30161311.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Home is where the art is.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Home-is-where-the-art-is-30153549.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Hopping Pichet gets plugged in.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Hopping-Pichet-gets-plugged-in-

30161980.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  How we bend the rivers.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/How-we-bend-the-rivers-30171885.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  In a Giddy State of Mime.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/In-a-Giddy-State-of-Mime-30150530.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  In lust and war. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/In-lust-and-war-30142285.html. (วนัที่คน้

ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Inspired by Huayi.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Inspired-by-Huayi-30174345.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Is Bangkok on the contemporary performing arts map yet?. [ออนไลน]์.  เขา้ถึง

ไดจ้าก : http://www.nationmultimedia.com/opinion/Is-Bangkok-on-the-

contemporary-performing-arts-map-30142572.html.  (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 

2555). 

 .  It’s dry on the Fringe.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Its-dry-on-the-Fringe-30169587.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Floating through life.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Floating-through-life-30177321.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Kahlo catches a cold.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Kahlo-catches-a-cold-30165889.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  La Fete A grand (and predictable) finale .  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/LA-FETE-A-grand-(and-predictable)-

finale-30152651.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  La Fete a perfect fit.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/La-Fete-a-perfect-fit-30173859.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  La Fete in fine form.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/lifestyle/La-Fete-in-fine-form-30146872.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  La Fete teases, thrills, satisfies.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/La-Fete-teases-thrills-satisfies-

30149993.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Latin Spirit Hits ‘The Festival’.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/LATIN-SPIRIT-HITS-THE-FESTIVAL-

30165091.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Letf standing at the ‘Crossroads’.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก :  

http://www.nationmultimedia. com/lifestyle/Left-standing-at-the-Crossroads-

30143201.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Let’s get together on this.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Lets-get-together-on-this-30164553.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Life after the deluge – and beyond.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Life-after-the-deluge--and-beyond-

30171692.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Life’s frozen moments.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Lifes-frozen-moments-30149176.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Life’s not that simple.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/Lifes-not-that-simple-30145140.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Love In Simpler Times.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/LOVE-IN-SIMPLER-TIMES-

30162828.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Macbeth’s forgotten cousin.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Macbeths-forgotten-cousin-

30157906.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Macbeth’s ghost lively as ever.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Macbeths-ghost-lively-as-ever-

30153630.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Magic In The Mundane.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/MAGIC-IN-THE-MUNDANE-

30174991.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Magnetic Mariinsky.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Magnetic-Mariinsky-30166044.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Making the world go round. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Making-the-world-go-round-

30141299.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  May we have the next da:ns.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/May-we-have-the-next-dans-

30170680.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Memorable Mariinsky.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Memorable-Mariinsky-30166358.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  ‘Millimetre accuracy’. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/-Millimetre-accuracy--30140567.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  More gags than Gore.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/More-gags-than-Gore-30152271.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  More than just a Dragon dance.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/More-than-just-a-Dragon-dance-

30174793.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  More than thrills.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/More-than-thrills-30175314.html. (วนัที่คน้

ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  More ‘Tuen Tuek’ Tales.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/More-Tuen-Tuek-tales-30150598.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Mouthwatering Theatre.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/Mouthwatering-theatre-

30150282.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Music and painting as happy couple.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia. com/life/Music-and-painting-as-happy-couple-

30176792.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Music in every uh and um.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Music-in-every-uh-and-um-

30163036.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  ‘Nijinsky Siam’ is home at last.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Nijinsky-Siam-is-home-at-last-

30163624.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Ninart’s weekend parables.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Ninarts-weekend-parables-

30171440.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  No one closer than a stranger.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/No-one-closer-than-a-stranger-

30172426.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  No Time to be battling Mum.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/No-time-to-be-battling-Mum-

30162572.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Off to an amusing start.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Off-to-an-amusing-start-30147888.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Off to see the Wild Boar.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Off-to-see-the-Wild-Boar-30173695.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Once the applause is over.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Once-the-applause-is-over-

30168073.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Onstage with Sylvie Guillem.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Onstage-with-Sylvie-Guillem-

30170811.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Parts that make the whole.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Parts-that-make-the-whole-

30147879.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Phantom of the Paragon.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Phantom-of-The-Paragon-30170130.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  ‘Political Mother’ Rocks.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Political-Mother-Rocks-30167298.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Precision mingling of movement.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Precision-mingling-of-movement-

30156826.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Predicting The Unpredictable .  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/PREDICTING-THE-UNPREDICTABLE-

30172192.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Primetime Mime Time.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/PRIMETIME-MIME-TIME-

30149761.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Ravenous for change. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Ravenous-for-change-30139383.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Roast suckling Pygmalion.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Roast-suckling-Pygmalion-

30164734.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Sands across borders.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Sands-across-borders-30173563.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  See the fragments dance.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/See-the-fragments-dance-

30154605.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Seven weekends in the country. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia. com/lifestyle/Seven-weekends-in-the-country-

30143029.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Sex And How You Dig It.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/SEX-AND-HOW-YOU-DIG-IT-

30171935.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Sharing The Angst.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Sharing-The-Angst-30173130.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Sheer jolts of youth power.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Sheer-jolts-of-youth-power-

30173189.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Showtime for students.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Showtime-for-students-30146873.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Singapore does that da:ns.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Singapore-does-that-dans-

30168937.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Singapore scores twice over.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Singapore-scores-twice-over-

30166491.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Smart staging in the SAR.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Smart-staging-in-the-SAR-

30152720.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Some delightful deja vu.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Some-delightful-deja-vu-30164250.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Speed Travelling Is Hilarious.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/SPEED-TRAVELLING-IS-HILARIOUS-

30176473.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Sympathy for Wanthong.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Sympathy-for-Wanthong-30156903.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Taipei taps top talent.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/Taipei-taps-top-talent-

30149512.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Take a ride with ‘Starman’. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/Take-a-ride-with-Starman--

30140382.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Taking calculated risks.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Taking-calculated-risks-30145007.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Tax money wasted on grandiose but useless infrastructure.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึง

ไดจ้าก : http://www.nationmultimedia.com/opinion/Tax-money-wasted-on-

grandiose-but-useless-infrastr-30146833.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The Balance sheet of emotions.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com /life/The-Balance-sheet-of-emotions-

30146769.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The best of East and West.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/The-best-of-East-and-West-

30149175.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The case simply stated. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/The-case-simply-stated-30140129.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The child and the clothes hanger. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia. com/ lifestyle/The-child-and-the-clothes-hanger-

30142097.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The Curtain Rises At Last.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/THE-CURTAIN-RISES-AT-LAST-

30175963.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The ever-changing ‘Chui Chai’.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/The-ever-changing-Chui-Chai-

30150082.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  The fire’s lit for Bangkok.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/The-fires-lit-for-Bangkok-30167749.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The flood of emotions. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/The-flood-of-emotions-30140566.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The fool gets the flu.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/The-fool-gets-the-flu-30159433.html. (วนัที่

คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The Gentle Ways Of Love.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/THE-GENTLE-WAYS-OF-LOVE-

30163381.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The Return of Mariinsky.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/The-Return-of-Mariinsky-

30159018.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The robot in its sadness.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/  life/The-robot-in-its-sadness-30177783.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The machine in us all.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/The-machine-in-us-all-30158013.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The mobile fun of Fringe.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/The-mobile-fun-of-Fringe-30147398.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  The present feeds on the past; why fear the death of tradition?. [ออนไลน]์.  

เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.nationmultimedia.com/opinion/The-present-feeds-on-

the-past;-why-fear-the-death--30140215.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The smoke hangs in the air. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก :  

http://www.nationmultimedia.com/ life/The-smoke-hangs-in-the-air-

30139006.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The things we do for Mum.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/The-things-we-do-for-Mum-

30163168.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  The woman in the bedroom.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/The-woman-in-the-bedroom-

30159657.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 . The women in your Life.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/The-women-in-your-life-30161386.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Theatre to thaw the mind.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Theatre-to-thaw-the-mind-30148462.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  “Therapy’ we all need. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : http 

http://www.nationmultimedia.com/life/Therapy-we-all-need-30174146.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  These thieves of power.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/These-thieves-of-power-30148461.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  This human condition. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/This-human-condition-30142628.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  There is much life yet to live. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/There-is-much-life-yet-to-live-

30139884.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  This place we call ‘Home’.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/This-place-we-call-Home-30177780.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Tokyo proves the possible.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Tokyo-proves-the-possible-

30146368.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Toward A ‘Resurrection’.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/TOWARD-A-RESURRECTION-

30175517.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Travels of the puppet king.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Travels-of-the-puppet-king-

30158872.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Treading the boards in Bang Lamphu. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nation- multimedia. com/life/Treading-the-boards-in-Bang-Lamphu-

30141588.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Try a new way to make use of arts ‘imports’.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/opinion/Try-a-new-way-to-make-use-of-arts-

imports-30149551.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  Two Shows, non-stop laughing.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/Two-shows-non-stop-laughing-

30151835.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Under the Ramayana’s spell.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Under-the-Ramayanas-spell-

30171517.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Views From The Shoreline.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia. com/lifestyle/VIEWS-FROM-THE-SHORELINE-

30158260.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Waves of womanhood.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/Waves-of-womanhood-

30159148.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Welcome Greeks bearing comedy. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Welcome-Greeks-bearing-comedy-

30142910.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  What haunted Macbeth.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/What-haunted-Macbeth-30156567.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  What’s next for Bangkok Theatre Fest ?.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/lifestyle/Whats-next-for-Bangkok-Theatre-

Fest-30143204.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  When good begets evil.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/When-good-begets-evil-30143862.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 
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 .  When politics seizes the stage.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ lifestyle/When-politics-seizes-the-stage-

30154114.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Where dance has no limits.  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Where-dance-has-no-limits-

30163712.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Who’ll blink first in Avignon? .  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/ life/Who-ll-blink-first-in-Avignon--

30162471.html. (วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

 .  Why ‘the woman’ weeps. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.nationmultimedia.com/life/-Why-the-woman-weeps-30139644.html. 

(วนัที่คน้ขอ้มลู: 15 มีนาคม 2555). 

--------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 2 
ตารางวารสารวิชาการไทยสาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท่ี์มีแนวโนม้ว่าจะเป็นพืน้ท่ีของบท

วิจารณแ์ละบทความวิชาการเชิงวิจารณส์าขาการละครได ้ 

อา้งอิงฐานขอ้มลูจากศนูยก์ารอา้งอิงดชันีวารสารไทย(TCI) 
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รายช่ือวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรจ์ากฐานข้อมลูของดชันีวารสารไทย(ICT) 
ตดั วารสารสาขาสงัคมศาสตร ์ศึกษาศาสตร ์บณัฑิตวิทยาลยั ประจ ามหาวิทยาลยั และท่ีไม่เก่ียวข้องออก 

 
 

ล ำดบั 
issn ช่ือไทย ช่ือองักฤษ เจ้าของ 

อยู่ใน
ฐานข้อ 
มูล 

หมายเหตุ 

1 
1905-856x  

Asian Journal of Literature, 
Culture and Society  

Asian Journal of Literature, 
Culture and Society  

Assumption University, Graduate 
School of English  

    

2 
1905-906X  

Chiang Mai University Journal of 
Social Sciences and 
Humanities  

Chiang Mai University Journal 
of Social Sciences and 
Humanities  

Chiang Mai University      

3 
0859-9920  

MANUSYA, Journal of 
Humanities  

MANUSYA, Journal of 
Humanities  

Chulalongkorn University      

4 
1686-7831  

The Journal : Journal of the 
Faculty of Arts  

The Journal : Journal of the 
Faculty of Arts  

Faculty of Arts, Mahidol University      

5 
0857-7099  

The Journal of the Siam 
Society  

The Journal of the Siam 
Society  

Council of the Siam Society      

6 
1513-1025  Thoughts  Thoughts  

Department of English, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn University  
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7 1513-4458  กระแสวฒันธรรม  Cultural Approach  คณะศลิปศำสตร ์มหำวทิยำลยัสยำม      

8 0858-6160  นิเทศศำสตรป์รทิศัน์  -  คณะนิเทศศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสติ      

9 
0125-5061  มนุษยศำสตร ์สงัคมศำสตร ์ 

Humanities and Social 
Sciences  

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัขอนแก่น  

    

10 
1513-461X  มนุษยศำสตรส์ำร  Journal of Human Sciences  

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่  

    

11 
1686-0101  รมยสำร  Rommayasan  

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัรำชภฏับุรรีมัย์  

    

12 
0125-135X  รฐัศำสตรส์ำร  Journal of Political Science  

คณะรฐัศำสตร ์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

    

13 
1513-9956  วรรณวทิศัน์  วรรณวทิศัน์  

ภำควชิำภำษำไทย คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

    

14 

1906-2591  วำรสำรกำรสื่อสำรมวลชน  
Journal of Mass 
Communication  

คณะกำรสื่อสำรมวลชน 
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่  

  
หยุดพมิพว์ำรสำร (ออกตัง้แต่ปีที ่
1, ฉบบัที ่1(ก.ค.-ธ.ค.2550) -ปี
ที ่1, ฉบบัที ่2(ก.ค.-ม.ิย.2551)  
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15 

0125-8095  
วำรสำรควำมหลำกหลำยทำง
วฒันธรรม  

Journal of Isan Studies  
คณะวฒันธรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยั
มหำสำรคำม  

  

เดมิชื่อวำรสำรอสีำนศกึษำควำม
หลำกหลำยทำงวฒันธรรม ( 
Journal of isan Studies 
Cultural Diversity) แกไ้ข ณ 
วนัที ่25 ก.ค. 2554  

16 
1513-5462  วำรสำรช่อพะยอม  Chophayom Journal  

คณะมนุษยศ์ำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม  

    

17 1905-2707  วำรสำรดนตรรีงัสติ  Rangsit music journal  วทิยำลยัดนตร ีมหำวทิยำลยัรงัสติ      

18 
1686-0667  วำรสำรไทยคดศีกึษำ  วำรสำรไทยคดศีกึษำ  

สถำบนัไทยคดศีกึษำ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

    

19 
0859-085X  วำรสำรนิเทศศำสตร ์ 

Journal of Communication 
Arts  

คณะนิเทศศำสตร ์จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั  

    

20 
1685-5477  

วำรสำรนิเทศศำสตรธ์ุรกจิ
บณัฑติย ์ 

Dhurakij Pundit 
Communication Arts Journal  

คณะนิเทศศำสตร ์มหำวทิยำลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์ 

    

21 
1513-2226  วำรสำรนิเทศสยำมปรทิศัน์  Siam Communication Review  คณะนิเทศศำสตร ์มหำวทิยำลยัสยำม      

22 

1906-0769  
วำรสำรบณัฑติศกึษำมนุษยศำสตร์
สงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัขอนแก่น  

Journal of Graduate Study in 
Humanities and Social 
Sciences  

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัขอนแก่น  
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23 
0125-6424  วำรสำรภำษำและวฒันธรรม  

Journal of Language and 
Culture  

สถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรมเอเชยี 
มหำวทิยำลยัมหดิล  

    

24 
1686-445X  

วำรสำรมนุษยศำสตร ์มหำวทิยำลยั
นเรศวร  

Journal of Humanities 
Naresuan University  

คณะมนุษยศำสตร ์มหำวทิยำลยั
นเรศวร  

    

25 
0859-3485  วำรสำรมนุษยศำสตร ์ Humanities Journal  

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 

    

26 
0125-2690  วำรสำรมนุษยศำสตรป์รทิรรศน์  

Manutsat Paritat : Journal of 
Humanities  

คณะมนุษยศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ  

    

27 

0859-5992  
วำรสำรมนุษยศำสตรแ์ละ
สงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยั
มหำสำรคำม  

Journal of Humanities and 
Social Sciences 
Mahasarakham University  

มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม      

28 
1513-4563  

วำรสำรมนุษยศำสตรแ์ละ
สงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสติ  

วำรสำรมนุษยศำสตรแ์ละ
สงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยั
รงัสติ  

คณะศลิปศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสติ      

29 

0858-7396  
วำรสำรมนุษยศำสตรแ์ละ
สงัคมศำสตรม์หำวทิยำลยันเรศวร  

Journal of Humanity and 
Social Sciences Naresuan 
University  

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยันเรศวร  

  หยุดตพีมิพ ์ 
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30 

1905-3959  
วำรสำรมนุษยศำสตรส์งัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัทกัษณิ  

วำรสำรมนุษยศำสตร์
สงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยั
ทกัษณิ  

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัทกัษณิ  

    

31 
0125-300X  

วำรสำรรำมค ำแหง ฉบบั
มนุษยศำสตร ์ 

Ramkhamhaeng University 
Journal  

คณะมนุษยศำสตร ์มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง  

    

32 

1905-2847  
วำรสำรวจิยั มสด. สำขำ
สงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์  

SDU Research Journal Social 
Science and Humanities  

มหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนดุสติ    
ชื่อเดมิคอื: วำรสำรวจิยั มสด. 
(SDU Research Journal ), 
ระหว่ำงปี พ.ศ.2548-2550  

33 

1906-1730  
วำรสำรวจิยัรำมค ำแหง ฉบบั
มนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  

Ramkhamhaeng Research 
Journal of Humanities amd 
Social Sciences  

สถำบนัวจิยัและพฒันำ มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง  

    

34 

1905-1212  
วำรสำรวชิำกำรคณะมนุษยศำสตร์
และสงัคมศำสตร ์ 

Journal of Humanities and 
Social Sciences  

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์วทิยำ
เขตปัตตำนี  

    

35 
0858-4540  

วำรสำรวชิำกำรมนุษยศำสตรแ์ละ
สงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยับูรพำ  

วำรสำรวชิำกำรมนุษยศำสตร์
และสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยั
บูรพำ  

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
มหำวทิยำลยับูรพำ  
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36 
1513-7287  

วำรสำรศรปีทุมปรทิศัน์ ฉบบั
มนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  

Sripatum Review of 
humanities and social 
sciences  

มหำวทิยำลยัศรปีทมุ      

37 
0125-8192  วำรสำรศำสตร ์ วำรสำรศำสตร ์ 

คณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

    

38 
0859-9866  

วำรสำรศลิปกรรมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

Fine Arts Journal : 
Srinakharinwirot University  

คณะศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ  

    

39 
1906-7208  

วำรสำรศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์
วทิยำเขตหำดใหญ่  

Journal of Liberal Arts Prince 
of Songkla University Hat Yat 
Campus  

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์ 

    

40 

1686-5596  
วำรสำรศลิปศำสตร ์มหำวทิยำลยั
อุบลรำชธำน ี 

Journal of Liberal Arts Ubon 
Ratchathani University  

คณะศลิปศำสตร ์มหำวทิยำลยั
อุบลรำชธำน ี 

    

41 
1513-9131  วำรสำรศลิปศำสตร ์ Journal of Liberal Atrs  

คณะศลิปศำสตร ์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

    

42 
0859-1113  

วำรสำรสงขลำนครนิทร ์ฉบบั
สงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์  

Songklanakarin Journal of 
Social Sciences and 
Humanities  

มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์วทิยำ
เขตปัตตำนี  

    

43 
1906-2044  

วำรสำรสถำบนัวฒันธรรมและ
ศลิปะ  

Institute of Culture and Arts 
Journal  

สถำบนัวฒันธรรมและศลิปะ 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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44 
1513-8429  วำรสำรสหศำสตร ์ Journal of Sahasat  

คณะสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร ์
มหำวทิยำลยัมหดิล  

    

45 
0125-7356  วำรสำรสงัคมวทิยำมำนุษยวทิยำ  

วำรสำรสงัคมวทิยำ
มำนุษยวทิยำ  

คณะสงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

    

46 

0857-2038  
วำรสำรอกัษรศำสตร ์มหำวทิยำลยั
ศลิปำกร  

วำรสำรอกัษรศำสตร ์
มหำวทิยำลยัศลิปำกร  

คณะอกัษรศำสตร ์มหำวทิยำลยั
ศลิปำกร วทิยำเขตพระรำชวงัสนำม
จนัทร ์ 

    

47 

0125-4820  วำรสำรอกัษรศำสตร ์ 
Bulletin of the Faculty of Arts 
Chulalongkorn University  

คณะอกัษรศำสตร ์จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั  

    

48 
1686-5189  ศลิปกรรมสำร  

The Fine and Applied Arts 
Journal  

คณะศลิปกรรมศำสตร ์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

    

49 0125-3654  ศลิปวฒันธรรม  Art and Culture Magazine  บรษิทัมตชิน จ ำกดั (มหำชน)      

50 
1905-2863  ศลิปศำสตรป์รทิศัน์  Liberal Arts Review  

คณะศลิปศำสตร ์มหำวทิยำลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ 

    

51 
0125-0531  ศลิปำกร  Silpakorn Journal  

กลุ่มเผยแพรแ่ละประชำสมัพนัธ ์
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรม
ศลิปำกร  

    

52 0857-1538  สำรคด ี Sarakadee Magazine  บรษิทัวริยิะธุรกจิ จ ำกดั      
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1. นัก
วิจารณ์
อาชีพ 

                  

1 2012 อมิธา อมัระนันทน์  http://theatreofthestree
ts.wordpress.com/ 

2012 2012  /  /   /   /   นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีเ่ขยีนลงสื่อ
สิง่พมิพ ์

ปกตเิขยีนเป็น
ภำษำองักฤษลง 
Bangkok Post  
แต่ในบลอ็กจะเขยีน
เป็นแบบกึง่ทำงกำร 
ดว้ยภำษำไทย 
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 2012  http://www.bangkokpo
st.com/search/ 
news-and-
article/?xPage=1&xAut
hor=67&xAdvanceSea
rch=true 

x 2012 /   /    / /    นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีเ่ขยีนลงสื่อ
สิง่พมิพ ์

รวมบทวจิำรณ์ของอ
มธิำ อมัระนันท ์ 
ทีเ่ขยีนลง Bangkok 
Post ในปีนี้ 

2 2004 คนัฉตัร รงัษกีำญจน์
ส่อง 

http://merveillesxx.blog
gang.com 

2008 2012  /    / /   /   นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีม่ำจำกสำย
ภำพยนตร ์

เป็นอำจำรยด์ำ้น
ภำพยนตรท์ีม่.ธุรกจิ
บณัฑติ เริม่วจิำรณ์
ละครเวทอีย่ำงจรงิจงั
ตัง้แต่ปี 2009 เป็นตน้
มำ 

 2009  http://facebook.com/m
erveillesxx 
http://www.facebook.c
om/merpage  
 

2009 2012   / / / / /     / facebook ของ 
 merveilesxx 
มบีทวจิำรณ์ลง 
เช่นกนั อนัทีเ่ป็น  
merpage จะคดั 
เฉพำะอนัทีเ่ป็น 
ภำษำทำงกำร 

 

 

 

 

3 2007 ปวติร มหำสำรนีันท ์ http://blog.nationmulti
media.com/danceandt
heatre 

2007 2011    /    / /    นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีเ่ขยีนลงสื่อ
สิง่พมิพ ์

นักวจิำรณ์ละครจำก
หนังสอืพมิพ ์The 
Nation  
เป็นบลอ็กทีเ่ป็น 
archive เกบ็ผลงำนที่
เคยตพีมิพแ์ลว้ 
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4 2009 ชำ้งกระทบืโรง chor-chang-
review.blogspot.com/ 

2009 2012  /  /   /   /   นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีเ่ขยีนลงสื่อ
สิง่พมิพ ์

เอำงำนวจิำรณ์เชงิลำย
ลกัษณ์ชองตวัเองมำลง  
ไม่ไดอ้ปัเดตกำรเอำลง
ใหเ้ป็นไปตำมปัจจุบนั 

5 2007 วรญัญ ูอนิทรก ำแหง http://varanyoob.multip
ly.com 

2007 2009  /   /  /   /   นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีเ่ขยีนลงสื่อ
สิง่พมิพ,์  
คนในวงกำรละคร
เวท ี

นักแสดงละครเวทขีอง 
b-floor  

6 2007 ชญำนิน เตยีงพทิยำ
กร 

http://facebook.com/na
noguy0612 

2011 2012   /  /  /     / นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีม่ำจำกสำย
ภำพยนตร ์

นักวจิำรณ์ภำพยนตร์
จำกนิตยสำรสตำรพ์คิส ์ 
เขยีนวจิำรณ์ละครเวที
ลง facebook ตวัเอง 
ตัง้แต่ปีทีผ่่ำนมำ มกัจะ
ดูงำนแลว้เชื่อมโยงกบั
บรบิทดำ้นกำรเมอืง 

7 2009 Don Saron http://facebook.com/do
nnyhwd 

2011 2011   /  /  /     / นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีม่ำจำกสำย
ภำพยนตร ์

เป็นคอมลมันิสต์ภำพ
ยนตรข์อง FILMAX  
มวีจิำรณ์ละครเวท ี2 
ชิน้ 

8 2007 ศรชยั ฉตัรวริยิะชยั http://facebook.com/ 
sonny.chatwiriyachai 

2012   /  /  /     / คนในวงกำรละคร
เวท ี

facebook  
ของศรชยั ฉตัรวริยิะชยั 

 2008  http://sornchai.exteen.
com 
http://truehome.multipl
y.com/journal 

2008 2009  /  /   /   /   บลอ็กของสรชยั 
 นักกำรละคร  
ปัจจุบนัเขำใช้ 
 facebook แทน 

 

http://facebook.com/
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9 2009 Yokee Apirak 
อภริกัษ์ ไชยปัญหำ 

http://www.facebook.c
om/ 
profile.php?id=684644
542 

2011 2011 /   /   /    /  นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีเ่ขยีนลงสื่อ
สิง่พมิพ,์  
คนในวงกำรละคร
เวท ี

facebook ของอภริกัษ์ 
ชยัปัญหำ นักกำรละคร
จำกคณะ 8x8 

10 2009 เจตนำ นำควชัระ http://www.facebook.com/profil
e.php?id=539395682 

2012   / /         นักวชิำกำร  

11 2009 ณฐัพชัญ์ วงศเ์หรยีญ
ทอง 

http://www.barkandbite
.net 

2009 2012  /  /   /   /   นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีเ่ขยีนลงสื่อ
สิง่พมิพ ์

มบีทวจิำรณ์จ ำนวน
มำก และอปัเดตตวัเอง
ตลอดเวลำ  
ในช่วง 1 ปีทีผ่่ำนมำ
เริม่มกีำรใหเ้กรด รวม
ถงึณฐัพชัญ์เองกม็ี
ผลงำนวจิำรณ์ลงใน 
pantip.com อย่ำงต่อ
งเนื่องในนำม survivox 
 

นักวิจารณ์จากทางบ้านท่ีผลงาน
อย่างต่อเน่ือง 

                 

12 2008 King Lear http://kinglear.bloggan
g.com 

2008 2012  /  / / / /      นักวจิำรณ์ละคร
เวทใีนโลกไซ
เบอร ์

มกีำรวจิำรณ์ละครเวที
อย่ำงต่อเนื่อง ลงบ่อย
มำกใน pantip ดูละคร
บ่อยมำกทัง้ทีไ่ทยและ
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ทีต่่ำงประเทศดว้ย 

 2010  http://www.facebook.c
om/ 
profile.php?id=106598
4894 

2010 2012   / /        / นักวจิำรณ์ละคร
เวทใีนโลกไซ
เบอร ์

facebook ของนัก
วจิำรณ์นำมปำกกำว่ำ 
King Lear  
ซึง่มผีลงำนวจิำรณ์
ละครเวทตี่อเนื่องทำง 
pantip 

13 2004 จติร โพธิแ์กว้ http://celinejulie.blogsp
ot.com/ 

2007 2012  /    /  /  /   นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีม่ำจำกสำย
ภำพยนตร ์

ชื่อจรงิคอืจติร โพธิแ์กว้ 
เป็นนักวจิำรณ์หนังทีม่ี
ผลงำนในโลกไซเบอร์
ดว้กำรเขยีนบลอ็กทีม่ี
คนตดิตำมจ ำนวนมำก 
ทัง้คนไทยและต่ำงชำต ิ
เริม่เขยีนวจิำรณ์ละคร
ตัง้แต่ปี 2007 

 2008  http://facebook.com/jit.
phokaew 

2008 2012             นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีม่ำจำกสำย
ภำพยนตร ์
 

facebook ของผูท้ ำ 
 blog limitless cinema 

2. เวบ็ไซต์ของสถานศึกษาด้านการละครหรือกลุ่มละคร                
 

 

14 2009 ศลิปะกำรแสดง  
คณะศลิปกรรม
ศำสตร ์ 

http://theatrearts.multipl
y.com/ 
journal?&show_interstit

2008 2008  /   /  /   /   เวบ็ไซต์ของ
สถำบนักำรศกึษำ
ดำ้นละคร 

รวมบทวจิำรณ์ของ
ละครเวทเีรือ่ง " 
เกมสมมุต ิมเีรำ...มเีข
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มหำวทิยำลยัรำชภฏั
สวนสนุันทำ 

ial=1&u=%2Fjournal [ล]ำ" 

                    

15 2009 cresent moon 
theatre 

http://www.oknation.net
/blog/ 
crescentmoontheatre 

2009 2012  /     /   /   เวบ็ไซต์ของคณะ
ละคร 

รวมบทวจิำรณ์ละคร
ของพระจนัทรเ์สีย้ว,  
b-floor 

 2008  http://crescentmoonspa
ce.blogspot.com 

2009 2009  /  /   /   /   เวบ็ไซต์ของคณะ
ละคร 

รวมบทวจิำรณ์งำน 
เกีย่วกบัพระจนัทร์
เสีย้ว 

16 2009 เครอืขำ่ยหน้ำกำก
เปลอืย 

http://nakedmasksnetw
ork.blogspot.com 

2009 2012  /  /   /   /   เวบ็ไซต์ของคณะ
ละคร 

เวบ็ของคณะละคร
เครอืขำ่ยหน้ำกำก
เปลอืย 

17 x 8x8 http://theater8x8.com/ x 2012 / /     /     / เวบ็ไซต์ของคณะ
ละคร 

เวบ็ของคณะละคร8x8 

18 x B-Floor  http://bfloortheatre.com
/ 

x 2012 /       /   / / เวบ็ไซต์ของคณะ
ละคร 
 

เวบ็ของคณะละครฺB-
Floor 

3. Web log 
(blog) 

                  

19 2007 Dekthep  http://www.oknation.ne
t/blog/dekthep 

2011 2012  /    / /      บุคคลทัว่ไป เป็น blog ของคนที่
ปกตเิขยีนดำ้น
กำรเมอืง เขยีนวจิำรณ์
ละคร entry เดยีวคอื
เรื่อง "สีแ่ผ่นดนิ" 
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20 2008 Athenaz http://mblog.manager.c
o.th/Athenaz/ 

2012 2012  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป เป็น blog ของคนทีเ่ล่น
เวบ็ manager ปกติ
เขยีนดำ้นกำรเมอืง 
เขยีนวจิำรณ์ละคร 
entry เดยีวคอืเรื่อง "สี่
แผ่นดนิ" 

21 2010 Tamabe Blog by 
เองิ 

 
 
http://tamabea.blogspot
.com/ 

2011 2011  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป เป็นผูห้ญงิทีแ่ต่งงำน
กบัชำอติำเลยีน จะพดู
เรื่องกำรไปเทีย่วอำล ี
และแฟชัน่จำกมลิำน
เป็นหลกั มพีดูถงึละคร
เวท ีentry เดยีว เป็น
ละครอติำลทีีเ่ล่นใน
เมอืงไทย 

22  นิวตั ิพุทธประสำท http://niwatblog.com/ta
g/ละครเวท ี

2010 2010  /     /  /    บุคคลทัว่ไป 
(นักเขยีน) 

เป็นนักเขยีนมบีท
วจิำรณ์ชิน้เดยีวคอื  
ละครเวททีีส่รำ้งำก
นิยำยของเขำเรื่อง 
"ใบหน้ำอื่น" 
 

23 2007 ทรำยหวำน http://www.bloggang.co
m/viewdiary. 
php?id=sweety-
sand&group=2 

2012 2912  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป 
(นักศกึษำ)  

ม ีentry เดยีวคอืบอก
เล่ำประสบกำรณ์กำร
ชมละครสีแ่ผ่นดนิ 
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24 2008  FuKDuK Blog http://fukduk.com/blog/
เกมรกันักเศรษฐศำสตร ์

2011 2011  /    / /  /    บุคคลจำกวงกำร
โทรทศัน์ 

มเีขยีนเกีย่วกบัละคร
เวท ีebtry เดยีว -- เป็น 
blog จำกบรษิทัผลติ
รำยกำรโทรทศัน์ของ
มรว. เฉลมิชำตร ียุคล 
นักขำ่วของสถำนีไดม้ำ
ดูละคร เลยขยีนวจิำรณ์
เชงิแนะน ำลงในบลอ็ก
ของบรษิทั 

25 2008 pijika http://mblog.manager.c
o.th/pijika 

2009 2009  /    / /   /   บุคคลจำกวงกำร
โทรทศัน์ 

พธิกีรของชอ่ง ASTV 
เขยีนวจิำรณ์อยู่ entry 
เดยีวคอืเรื่อง  
"สีแ่ผ่นดนิ" 

26 2010 lengyi BLOG http://www.lengyi.in.th 2010 2010  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป 
(นักศกึษำ)  

เป็นนิสติม.เกษตร 
เขยีนบทวจิำรณ์ชิน้
เดยีวคอื 
 "เคลลีก่บัก๊วนขีเ้ล่น" 

27 2010 สำวติร ีแสงแกว้ http://sangkaew55.mult
iply.com 

2010 2010  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป 
(นักศกึษำ)  

นักศกึษำคณะ
ศกึษำศำสตร ์ดำ้น
มลัตมิเีดยี  
มบีทวจิำรณ์เพยีงชิน้
เดยีวคอืเรื่อง "เพื่อน
ยำก" 
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28 2007 นำงฟ้ำปำกกวำ้ง http://yingkwang.blogg
ang.com 

2011 2011  /    / /   /   บุคคลทัว่ไปทีเ่คย
ท ำละคร 

บลอ็กของสชุญัญำ 
โพธิร์ชัตำงกูร   
อดตีนักแสดงของ
หน้ำกำกเปลอืย เขยีน
บอกเล่ำประสบกำรณ์
ไปดูละครของตวัเอง 
ปัจจุบนัไม่ไดเ้ขยีนแลว้ 

29 2008 Athenaz http://mblog.manager.c
o.th/Athenaz/ 

2012 2012  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป เป็น blog ของคนทีเ่ล่น
เวบ็ manager ปกติ
เขยีนดำ้นกำรเมอืง 
เขยีนวจิำรณ์ละคร 
entry เดยีวคอืเรื่อง "สี่
แผ่นดนิ" 

30 2006 Khajochi Blog http://www.khajochi.co
m 

2010 2010  /    /    /   บุคคลทัว่ไป ท ำงำนดำ้น
คอมพวิเตอร ์(แขง่แฟน
พนัธุส์ตฟี จอบส์
มำแลว้) ในบลอ็กเขยีน
ว่ำชอบดูกำรแสดงมำก  
แต่เขยีนรวีวิกลบัมแีค่ 
ชิน้เดยีวเท่ำนัน้เองคอื
เรื่อง "เนื้อคู่ 11 ฉำก" 
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31 2011 ศริตะวนั ทหำรแกลว้ http://siratawan42.word
press.com  

2011 2011  /   /  /  /    บุคคลทัว่ไป 
(นักเรยีน
นักศกึษำ) 

นักศกึษำ คณะ
มนุษยศำสตร ์ม.
หอกำรคำ้  
มกีำรใชภ้ำษำและอำ้ง
เหตุผลในกำรวเิครำะห์
ไดด้ ีแต่รวีวิน้อยแค่ 3 
เรื่อง และไม่ไดอ้ปัเดต
แลว้ 

32 2009 Onlineza http://onlineza.bloggan
g.com 

2009 2011  /    / /   /   นักวจิำรณ์ละคร
เวททีีม่ำจำกสำย
ภำพยนตร ์

ท ำเพจวจิำรณ์หนัง ม ี
follower พอสมควร  
เขยีนจ ำนวนไม่มำก 
ส่วนใหญ่เป็นละคร
เพลงของรชัดำลยั 
ปัจจุบนัไม่ไดอ้ปับลอ็ก
แลว้ ไปอปัเดตเพจใน 
facebook แทน 

33 2011 Bookmark S  http://my.dek-
d.com/23458888 

2011 2011  /     /   /   บุคคลทัว่ไป 
(นักเรยีน
นักศกึษำ) 

นักเรยีนมธัยมปลำยมี
บทวจิำรณ์ชิน้เดยีวคอื  
"สีร่กั" (ละครเยำวชนร
ร.สวนกหุลำบ) 
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34 2007 อะหนึ่ง http://www.oknation.net
/blog/mindhand 

2011 2011  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป น่ำจะท ำงำนประมำณ 
social activist  
มเีขยีนวจิำรณ์ละคร 
entry เดยีวคอืเรื่อง 
Macbeth 

35 2010 iSanook - พพิฒัน์  http://www.oknation.net/blog/n
ookkill 

2012          /   นักศกึษำดำ้นกำร
แสดง 

เป็นนักศกึำดำ้นกำร
แสดงทีม่.บูรพำ  
เขยีนเป็นภำษำกึง่
ทำงกำร มกีำรให้
เหตุผลทีด่ ี

36 2008 สนิธุส์วสัดิ ์ยอดบำง
เตย 

 
http://www.oknation.net
/blog/sinsawade 

2009 2009  /   /  /   /   บุคคลทัว่ไป ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนั
ปรดีพีนมยงค ์มบีท
วจิำรณ์ละคร 
เพยีง entry เดยีวคอื
เรื่อง "แสงศรทัธำเหนือ
ล ำน ้ำเจำ้พระยำ" ถงึแม้
จะเขยีนลงบลอ็กแต่ใช้
ภำษำทำงกำรสำมำรถ
เอำไปตพีมิพไ์ดเ้ลย 

37 2007 Pete http://hatepink.exteen.c
om 

2008 2008  /   /  /   /   บุคคลทัว่ไป 
(นักเรยีน
นักศกึษำ) 

นิสติอกัษรจุฬำ มบีท
วจิำรณ์เพยีงชิน้เดยีว
คอื "เจำ้หญงิซมึเซำกบั
เจำ้คำงคก" เขยีบนัทกึ
ประสบกำรณ์สัน้ๆ 
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38 2010 วจิำรณ์ตำมจรงิ http://wijarntamjing.blo
gspot.com/ 
http://wijarntamjing.ext
een.com/ 

2011 2011  /   /  /   /   บุคคลทัว่ไป(?) น่ำสนใจแต่ใน blog 
ทัง้หมดม ีentry เดยีว
คอืเรื่อง "ร่ำงก(ล)ำยด"ี 
แต่มเีขยีนอย่ำงตอ่เนื่อง
ใน pantip ในบท
วจิำรณ์ทีเ่ขยีนมกีำรให้
เหตุผลและใชภ้ำษำได้
ดมีำก สำมำรถน ำไป
ตพีมิพไ์ดเ้ลย 

39 2004 Trufa http://ole.bloggang.com 2007 2007  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป บอกเล่ำประสบกำรณ์
กำรดูละครเวท ีแลว้
น ำมำเปรยีบเทยีบกบั
ชวีติของตวัเองไดด้ ีน่ำ
เสยีดำยทีม่แีค่ entry 
เดยีว 

40 2007 taiyonae http://taiyonae.multiply.
com 

2007 2008  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป บอกเล่ำประสบกำรณ์
ชวีติทีไ่ดดู้ละครเวท ีม ั
2 entry 

41 2007 เหยีย่วไฟ2550 http://firehawk2550.blo
ggang.com 

2010 2010  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป วจิำรณ์ละครเพลงทีร่ชั
ดำลยั 3 เรื่อง วจิำรณ์
ไดอ้ย่ำงลกึซึ้ง  
ถงึแมจ้ะใชภ้ำษำกึง่
ทำงกำรกต็ำม 

42 2009 ขรวัเตะ๊ http://maenaak-db-
review.blogspot.com 

2009 2010  /   /  /   /   บุคคลทัว่ไป เอำแนวคดิทำง
กำรเมอืงมำวคิรำะห์
ละครไดน่้ำสนใจ รวีวิ
น้อย 
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เป็นละครของ 
dreambox 2 เรื่อง 

43 2009 The Anis http://the-
anis.bloggang.com 

2009 2010  /    /       บุคคลทัว่ไป คนเขยีนท ำงำนอยู่ที่
เมลเบริน์ วจิำรณ์ละคร
เวททีนีัน่ โดยมำกเป็น 
musical เขยีนไดน่้ำ
อ่ำนด ี

44 2010 littledolly http://littledolly.multiply.
com/journal/item/29 

2010 2010  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป มบีทวจิำรณ์เพยีงชิน้
เดยีว บอกควำม
คดิเหน็สัน้ๆ  
ตอนดูเทศกำลละครสัน้
หน้ำกำกเปลอืยครัง้ที ่2  

45 2008 วรำ http://wara.bloggang.co
m 

2008 2010  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป มงีำนวจิำรณ์ 5 ชิน้ 
เน้นบอกเล่ำ
ประสบกำรณ์กำรดู
ละคร  
และมวีจิำรณ์อย่ำงสัน้ๆ 
ตอนนี้ไม่ไดอ้ปัเดตบล็
อกแลว้ 

46 2008 My Little Voice http://mylittlevoice.word
press.com 

2008 2008  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป เขยีนบอกเล่ำ
ประสบกำรณ์กำรดู
ละคร  
man of lamancha ได้
ด ีเสยีดำยมแีค่ entry 
เดยีว 
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47 2008 micro-wave http://micro-
wave.exteen.com/ 

2008 2008  /   /  /   /    รวมบทวจิำรณ์ละคร
เวทเีรื่องดอกไมใ้น
แสงแดด 

48 2009 Warong http://www.jongblog.co
m/ 

2012 2012   /  /  /   /   บุคคลทัว่ไป ใชมุ้มมองดำ้นสงัคมมำ
มองละครไดน่้ำสนใจ  
ผูเ้ขยีนน่ำจะท ำงำน
ประมำณ activist มำ
บำ้ง  
ในบลอ็กเขยีนวจิำรณ์
งำนศลิปะไวห้ลำย
แขนง  
แต่เพิง่มลีะครเวทแีค่
ชิน้เดยีวคอืเรื่อง "สหำย
พำยุ" 

49 2007 มสิเตอรฮ์อง http://misterhong.blogg
ang.com 

2007 2009  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป รวีวิสัน้เน้นกำรบอกเล่ำ
ประสบกำรณ์กำรดู 
musical 

50 2009 น ้ำคำ้งยำมเชำ้ http://namkangyamsha
o.bloggang.com 

2009 2009  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป ค่อนขำ้งมมีำตรฐำนสงู
กบักำรวจิำรณ์ ท ำให้
เหมอืนบทรวมค ำต ิ
แต่เขยีนมเีหตุผลให้
ชวนคลอ้บยตำมไดด้ ี
 

51 2008 Guzzie http://guzzie.bloggang.
com 

2008 2008  /    / /   /   บุคคลทัว่ไป เชฟ อยู่ทีเ่ชยีงใหม่ 
ชอบดูละครเพลง ใน
บลอ็กส่วนมำกเป็นกำร
แนะน ำสตูรท ำขนม 
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4. จากเวบ็pantip.com                  

52 2012  ระเบดิธำตุทัง้ 7 http://www.pantip.com/
cafe/chalermkrung 
/topic/C11730025/C11
730025.html 

2012 2012 /            คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

รวีวิสัน้ๆ เกีย่วกบักำร
ชมละครเวท ีwest end 
ทีอ่งักฤษ เขยีนเหมอืน 
guidebook น ำทวัร ์

53 2009 verfremdungs http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/07/C80
66733/C8066733.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

คนเขยีนมคีวำมรูเ้รื่อง
ละครเวทดี ีสำมำรถ
วเิครำะหง์ำนแบบ  
textal ได ้

54 2009 artemasia http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/07/C80
83018/C8083018.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

รวีวิสัน้ๆ เน้นกำร
แนะน ำจุดด ี

55 2012 คนบ่น http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2012/01/C11
613569/C11613569.ht
ml 

2012 2012 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

ไปดูละครโนหถ์งึญี่ปุ่ น 
แลว้มำเล่ำใหฟั้ง เป็น
เหมอืน guidebook 
กำรเดนิทำง 
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56 2012 tatawife http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2012/02/C11
681118/C11681118.ht
ml 

2012 2012 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เขยีนชมแบบมเีหตุผล 
เขยีนละเอยีดมำก 

57 2012  chotiwat http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2012/01/C11
606524/C11606524.ht
ml 

2012 2012 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เขยีนแบบมเีหตุผล  
เนื้อหำค่อนขำ้งยำว 

58 2012 กมณัฑลุ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2012/02/C11
708976/C11708976.ht
ml 

2012 2012 /     /    /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เขยีนรวีวิไดอ้่ำนง่ำย มี
กำรใชเ้หตุผลทีด่ ี

59 2011  LOOKMOO http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2011/12/C11
432719/C11432719.ht
ml 

2011 2011 /     /    /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นกึง่รวีวิกึง่แนะน ำ
ดว้ยกำรเล่ำเรื่องย่อ 
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60 2011 กงัซ ี http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2011/12/C11
445996/C11445996.ht
ml 

2011 2011 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

น่ำสนใจทีเ่อำ
ขอ้เทจ็จรงิ ทำง
ประวตัศิำสตรม์ำ
วจิำรณ์ละครสีแ่ผ่นดนิ 

61 2011  sawising http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2011/11/C11
395451/C11395451.ht
ml 

2011 2011 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

บอกเล่ำประสบกำรณ์ 
กำรดูละครเวทคีรัง้แรก 

62 2011  สรวลเสเรรวล http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2011/11/C11
363348/C11363348.ht
ml 

2011 2011 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

มกีำรใชเ้หตุผลในกำร
วจิำรณ์ไดน่้ำสนใจ 

63 2011 saynapuy  http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2011/08/C10
989709/C10989709.ht
ml 

2011 2011 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นคนดูละครเวทหีน้ำ 
ใหม่ทีอ่ยำกแลกเปลีย่น
เน้นกำรวเิครำะหเ์รือ่ง 
"ธมี" ของละคร 

64 2011 buenos http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2010/09/C96
58262/C9658262.html 

2011 2011 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นภำษำพดูไม่
ทำงกำร แต่มเีหตุผล
ชดัเจน 
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65 2011  ชวีำรมย ์ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/12/C86
25817/C8625817.html 

2011 2011 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

วจิำรณ์งำนของ 
DreamBox  เป็นหลกั 
มกีำรวเิครำะหแ์ละกำร
ใหเ้หตุผลทีด่ ี

66 2011 babelian http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/10/C84
29761/C8429761.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

มกีำรเหตุผลในกำร
วจิำรณ์ 
ไดอ้ย่ำงน่ำสนใจ 

67 2011 Akrat http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/10/C84
21411/C8421411.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

มกีำรวเิครำะหม์ุมมอง 
ทำงปรชัญำไดน่้ำสนใจ 

68 2009 paiforme  http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/10/C83
92825/C8392825.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

กึง่รวีวิ กึง่แนะน ำ 

69 2009 ฉนัจะมำเมื่อเธอจุด
ธูป 

http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/10/C84
73513/C8473513.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

ค่อนขำ้งสัน้ เน้นไปทำง
แนะน ำ 
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70 2009 หน ำเลีย๊บสชีมพ ู http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/10/C84
21184/C8421184.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

หนักไปทำงแนะน ำ
มำกกว่ำ 

71 2009 แม่นำยหวั http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/10/C83
90899/C8390899.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

ค่อนไปทำงชมและ
แนะน ำ 

72 2009 rukchartyingcheeb http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/10/C83
90704/C8390704.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

มกีำรตคีวำมสำรของ
ละครไดน่้ำสนใจ 

73 2009 เยน็สทิธิ ์ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/07/C80
78615/C8078615.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นคนทีดู่ละครของ 
Dreambox หลำยเรื่อง 

74 2009 มองฟ้ำ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/07/C80
71967/C8071967.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

รวีวิละเอยีด มแีง่มุม
น่ำสนใจแต่เขยีน
ค่อนขำ้งน้อย 
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75 2009  spry_dragon http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/07/C80
71018/C8071018.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

ค่อนไปทำงไกดน์ ำ
เทีย่ว M theatre แลว้ก็
แนะน ำละครในนัน้ 

76 2009  สมโีกล....คนด ี http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/07/C80
52859/C8052859.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เชงิแนะน ำ แต่เน้นที่
ควำมประทบัใจใน
ศลิปะของละครทีไ่ดด้ ู

77 2009 Mie mien http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/topi
cstock/2009/07/C8069
168/C8069168.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เชงิแนะน ำ มเีสรมิเรื่อง
บรรยำกำศของคนด ู

78 2009 mc cannon http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/07/C80
46938/C8046938.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เน้นกำรชื่นชม
องคป์ระกอบศลิป์ของ
ตวังำน 

79 2009 doo_wop_boy http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/06/C79
95832/C7995832.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

คนวจิำรณ์ใชภ้ำษำพดู
เป็นหลกั มคีวำมรูด้ำ้น
กำรใชเ้สยีง  
วจิำรณ์ถงึในระดบั
เทคนิคกำรรอ้ง 

80 2009 Focus http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/topi
cstock/2009/06/C7952
659/C7952659.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

มมีุมมองน่ำสนใจ แต่
คนเขยีนมทีศันคต ิ 
personal attack คน
เกน็ต่ำง 
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81 2009  มำรกระบีว่ำยุจีเ้ชีย่ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2009/05/C79
21255/C7921255.html 

2009 2009 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เล่ำบรรยำกำศกำรดู 
แต่สัน้ไปนิด 

82 2008  hereisme+  http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/08/C69
07065/C6907065.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

มแีง่มุมน่ำสนใจ แสดง
ใหเ้หน็ว่ำตดิตำม 
musical มำพอสมควร 

83 2008  Laluna http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/09/C69
49248/C6949248.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

มแีง่มุมมน่ำสนใจ เน้น
ไปทำงวจิำรณ์กำร
แสดง 

84 2008 baby http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/08/C68
79491/C6879491.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

วจิำรณ์ดว้ยภำษำพดู
เป็นหลกั มุมมองของ
แฟนคลบั 

85 2008  กรีณะ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/08/C68
76112/C6876112.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

ใชภ้ำษำพดู เน้นแสดง
ควำมรูส้กึส่วนตวั 
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86 2008  Federico Fellini  http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
32145/C6732145.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เน้นไปทีก่ำรแสดง
ควำมประทบัใจต่อสำร
ของละครหลงักำรชม 

87 2008  pkabuto http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
28343/C6728343.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เน้นไปทีก่ำรแสดง
ควำมประทบัใจต่อ
ควำมสำมำรถของ
นักแสดง 

88 2008  แก่นแกว้กำยกรรม  http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
10653/C6710653.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เน้นควำมประทบัใจทีม่ี
ต่อ the man of 
lamancha  
มกีำรเปรยีบเทยีบกนั
ระหว่ำงเวอรช์ัน่
ของศรญัญแูละจรลั 
มโนรเพชรดว้ย 

89 2008 ม่วนหลำย http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
21776/C6721776.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นภำษำพดู แสดง
ทศันคตติ่อคนอื่นทีค่่อน
ไปทำงอตัวสิยั 

90 2008 ‘•[I]dentity•’ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
05866/C6705866.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นมุมมองของคนที่
เป็นช่ำงแต่งหน้ำทีม่อง
อยู่ขำ้งเวท ี
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91 2008 chaosy http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
03481/C6703481.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

กระทูแ้นะน ำ มกีำร
บอกเล่ำควำมประทบัใจ
ตัง้แต่กำรดู  
the man of lamancha 
ตัง้แต่เวอรช์ัน่แรก 

92 2008  bud http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
00709/C6700709.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

บอกควำมประทบัใจ
จำกคนเคยเรยีนกำร
แสดง  
และเคยเล่น showcase 
เรื่อง the man of 
lamancha มำก่อน 

93 2008 ลวะปุระ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
00445/C6700445.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

น ำเสนอบทวจิำรณ์ของ
คนอื่นทีต่รงกบั
ควำมคดิตวัเอง 

94 2008  ฉนัจะไป (ฉนัจะไป) http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/01/C62
77085/C6277085.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นคนทีม่คีวำมรูเ้รื่อง
ละครและตดิตำมละคร
เป็นอย่ำงด ี 
สำมำรถวจิำรณ์ละคร
ดว้ยขอ้มลู ทีม่ำกกว่ำ
ควำมรูส้กึ 

95 2008  อ.ทร http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
15137/C6715137.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นคนทีรู่จ้กักบั
นักแสดงในเรื่อง The 
Man of Lamancha  
เขยีนวจิำรณ์โดยองิกบั
ประสบกำรณ์ส่วนตวั 
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96 2008 นำงสำวแกม้แดง ณ 
เขำยอ้ย 

http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/01/C62
77085/C6277085.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นคนทีดู่ละครเวที
ดว้ยกำรแสดงที่
น่ำสนใจ  
ถงึจะเขยีนดว้ยภำษำ
พดู และเป็นอตัวสิยั 

97 2008 ออกหน้ำออกตำ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/01/C62
77085/C6277085.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

มแีง่มุมเกีย่วกบักำร
แสดงทีน่่ำสนใจ 

98 2007 คดิ http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/topi
cstock/2007/04/C5301
782/C5301782.html 

2007 2007 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

บอกเล่ำประสบกำรณ์
กำรดูละคร ทีต่วัเอง
ประทบัใจ 

99 2008 GUZZIE http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2008/06/C67
02350/C6702350.html 

2008 2008 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

บอกเล่ำประสบกำรณ์
กำรดู Man of 
Lamancha ทัง้สอง
เวอรช์ัน่ 

100 2007 แบงคค์ุง http://topicstock.pantip.
com/chalermkrung/ 
topicstock/2007/03/C52
78317/C5278317.html 

2007 2007 /     / /   /   คนเล่นบอรด์ 
pantip.com 

เป็นกำรวจิำรณ์ตำมจรงิ 
แต่จบลงดว้ยกำรชมอยู่
ด ี
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5. 
Facebook 

                  

101 2009 ฮวงซีเ่นี้ย ไปมำดุจ
ลมพดั 

http://facebook.com/VT
ITITV 

2012 2012   /  /  /     / บุคคลทัว่ไป 
(นักศกึษำ)  

นักศกึษษคณะ
รฐัศำสตร ์จุฬำฯ มบีท
วจิำรณ์ละครเวทชีิน้
เดยีว  
จำรณ์เรื่อง "สหำยพำยุ
ฯ" ใชมุ้มมองทำง
กำรเมอืงเขำ้มำจบั 

102 2009 Khwan Peera http://facebook.com/kpeerapak
orn 
http://www.facebook.com/kwan
rapee 
(fanpage) 

2012   /   / /     / คนในวงกำรละคร
เวท ี

facebook ของนักกำร
ละครชุมชน  
และนักแสดงลเิกจำก
มะขำมป้อม+S69 

103 2009 วรีวฒัน์ เตชะ
กจิจำทร 

http://facebook.com/we
erawatt 

2012 2012   /   / /     / คนในวงกำรละคร
เวท ี

นักแสดงของหน้ำกำก
เปลอืย เป็นบก.ของ
ส ำนักพมิพ ์ 
Mars Space 
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104 2009 Hoong Nuttanunt  http://facebook.com/Ho
ongPlutogirl 
 

2012 2012   /          คนในวงกำรละคร
เวท ี

facebook นักแสงละคร
เวทอีสิระ  
บอกเล่ำประสบกำรณ์
กำรชมกำรแสดงในงำน 
le fete 

105 2009 รงัสมินัต์ กจิชยัเจรญิ http://facebook.com/Xc
orZiZ 

2012 2012   /  /  /     / นักศกึษำดำ้นกำร
แสดง 

นิสติคณะนิเทศศำสตร ์
สำขำกำรแสดง จุฬำ 
เขยีนกึง่ทำงกำร มกีำร
ใหค้ะแนนเตม็สบิ 
 

6. Twitter                   

106 2010 อธศิ ธรรมรุจำ twiitter - @aomtimator 2011 2011 /     / /    /  คนในวงกำรละคร
เวท ี

นักแสดงจำกหน้ำกำก
เปลอืย มงีำนเขยีนไม่
มำกนัก  
ส่วนใหญ่ทวตีเรื่อง
ส่วนตวั 
 

7. General Webboard/Website                  

107 2008 วนัรกั สวุรรณวฒันำ http://www.matichon.co
.th/news_detail.php?ne
wsid=1301742766&grp
id=no&catid=08 

2008 2008 /   /   /  /    บุคคลทัว่ไป 
(อำจำรยด์ำ้น
มนุษยศำสตร)์ 

เขยีนบทวจิำรณ์โดยใช้
ทฤษฎทีำงสงัคมเขำ้มำ
ช่วย  

108 2011 ปรดี ีหงสตน้ http://prachatai.com/jou
rnal/2011/08/36529 

2011 2011 /   /   /  /    บุคคลทัว่ไป 
(นักวชิำกำร
อสิระ) 

เขยีนบทวจิำรณ์โดยใช้
มุมมองทำงสงัคมเขำ้
มำช่วย  
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109 2011  สุนนท ์วชริวรำกำร  http://thaiacting.com/m
odules. 
php?name=article&file
=article&asid=743 

2011 2011 /      /   /   คนในวงกำรละคร
เวท ี

นักแสดงจำก พเิชษฐ ์
กลัน่ชื่น Dance 
Company  
เคยเขยีนบทควำมส่ง
ใหเ้วบ็ Thaiacting  
เรื่องไปดูละครของ
มรดกใหม่ไปเล่นที่
อนิเดยี 
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ภาคผนวก 4                                 
ตารางขอ้มลูสื่อเสมือนจรงิตา่งประเทศ  
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ข้อมลูส่ือเสมือนจริงท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจารณ์ละครเวทีต่างประเทศ (รวม 59 รายการ) 

ล าดบั ปีท่ีตัง้ ช่ือ URL ปีของการวิจารณ์ ประเภท ลกัษณะ ภาษา สนับสนุนการแสดง
ความคิดเหน็ 

หมายเหตุ 

    

เก
่ำท
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we
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ำร
ณ์
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นิท
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คดิ

เห
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ไป

 
ไท

ย 

องั
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ษ 

ไม
่ม ี

มี  

               

for
um

 

Tw
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r 

fac
eb

oo
k 

 

 นานาชา
ติ  

                 

1  International 
Association  
of Theatre Critics 

www.aict-iatc.org/  และ 
http://www. 
criticalstages.org/ 

2007 2009 /     /  /   / / สมำพนัธน์ักวจิำรณ์ 
ละครเวทนีำนำชำต ิ

 New  
York 
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2   theater.nytimes.com/pa
ges/theater/index.html 

2007 2012 /     /  /  / / /  

3   http://blogcritics.org/cult
ure/ 

2005 2008  /    /  /  / / /  

4   http://nymag.com/arts/t
heater/ 

 2012 /     /  /  / / /  

5   http://www.curtainup.co
m/johnsimonbook.html 

1996 2012 /     /  / /     

6   http://showshowdown.bl
ogspot.com/> 

2007 2012  /    /  /  / / /  

7  New York  
Drama Critics'  
Circle  

www.dramacritics.org 1935 2012 /    / /  / /    webทำงกำรของ 
สมำคมนักวจิำรณ์ละคร 
นิวยอรค์ (New York 
Drama Critics' Circle) 
(ไม่แน่ใจเรื่องลกัษณะ ) 
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8  StageGrade 
(non-profit) 
LLC 

www.stagegrade.com 
 

 2012 /   / / /  /  / / / รวบรวมบทวจิำรณ์ 
ละครพดู/ละครเพลง 
ในNY โดยแสดงคะแนน 
และแทรกธุรกจิขำยตัว๋      มใีหค้ะแนน 
เป็นระดบั ABC 

9  The New York  
Theatre  
Experience, Inc.  
(non-profit) 

nytheatre.com 1997 2012 /    /   /   / / webแรกๆทีร่วบรวมบทวจิำรณ์ 
ละครพดู/ละครเพลง 
ในNY โดยแทรกธุรกจิขำยตัว๋ และstaff
ท ำwebblogย่อยอกี3อนั  

10  Did He Lke It  www.didhelikeit.com  2012 /    / /  /  / / / รวบรวมผลงำนของ  
นักเขยีนวจิำรณ์ประจ ำ  
ของNY Timesชือ่ดงั        มใีห ้Rating 

11  Time Out New 
York 
Time Out  
magazine  

newyork.timeout.com/ 
arts-culture/theatre 

 

 

2012 /     /  /  / / / webของหน้ำTheatre  
ของนิตยสำร NY Time Out มใีห ้
Rating 

12   www.theproducerpersp
ective.com/  
my_weblog 

2000 2012  /   / /  /  / / / blogส่วนตวัของ 
producerชื่อดงั 
ของฺBroadway 

13  Village Voice 
weekly bulletin 

www.villagevoice.com/t
heater/ 

2012 2012 /     /  /  / / / หน้ำละครของ  
วำรสำรแจกฟร ี 
เก่ำแก่ของNY 

14  NY Theatre nytheatre.com/Reviews  2012 /     /  / /    webเชงิธุรกจิ  
ขำยตัว๋ละคร 
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15  Backstage.com www.backstage.com/bs
o/  
reviews/ny-theatre-
reviews/ 
off-broadway/index.jsp 

2012 2012 /     /  /   / / webรวมขอ้มลูกำรauditionนักแสดง 
ของOff-Broadway 
ในNY มrีeviewsดว้ย 

16  Best of Off 
Broadway 

www.bestofoffbroadway
.com/ 

2008 2012 /     /  / /    webเชงิธุรกจิขำยตัว๋ ละครOff-
Broadway มrีeviewดว้ย 

17  Off Off Online offoffonline.com 2004 2011 /     /  / /    รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั  
ละครOff-off-Broadway 
 
 

 USA                  

18  American 
Theatre Critics 
Association 

www.americantheatrecr
itics.org 

2012 2012 /    / /  /   / / สมำพนัธน์ักวจิำรณ์ 
แห่งสหรฐั มlีinksรวมblog 
ของสมำชกิมำกมำย 

19   blog.indietheaternow.co
m 

2011 2012  /    /  /  / / / blogเกีย่วกบัละครอสิระ  
มrีeviews 
ทัว่สหรฐัฯ   มใีหด้ำว 

20   www.bluegobo.com 1976 2012 /     /  /   / / webรวบรวมclipsกำรแสดงเด่นๆ 
ของUSA มrีeviews 

21  Theatre Mania www.theatermania.com 2012 2012 /     /  /  / / / webรวบรวมขอ้มลู เชงิธุรกจิละครเวท ี 
ทัว่USA มrีeviews  
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22  Takin Broadway www.talkinbroadway.co
m 

1999 2012 /     /  / /    webรวบรวมทัว่ไป  
เกีย่วกบัละครเวท ี 
ทัว่USA 

 London                  

23  Daily  
Telegraph  
newspaper  

www.telegraph.co.uk/cu
lture/ 

2011 2012 /    / /  /  / / / รวมขำ่วสำรและบท  
วจิำรณ์หน้ำละครเวท ีนสพDaily 
Telegraph          มใีห ้Rating ใหด้ำว 

24  Independent 
newspaper  

www.independent.co.uk
/  
arts-
entertainment/theatre-
dance/ 
reviews/ 

2011 2012 /    / /  /  / / / รวมขำ่วสำรและบท  
วจิำรณ์หน้ำละครเวท ีนสพThe 
Independent 

25  Guardian  
newspaper  

www.guardian.co.uk/sta
ge/  
theatre+tone/reviews 

2011 2012 /    / /  /  / / / รวมขำ่วสำรและบท  
วจิำรณ์หน้ำละครเวท ีนสพThe 
Guardian             มใีห ้Rating ให้
ดำว 

26  The Times 
newspaper 

www.thetimes.co.uk   2012 /            หนังสอืพมิพT์he Timesขององักฤษ  ( 
ไม่สำมำรถเขำ้ไดจ้ ำเป็นจะตอ้งเป็น
สมำชกิก่อน ) 

27  Time Out 
London 
 

www.timeout.com/londo
n/theatre/ 

 2012 /    / /  /  / / / รวมขำ่วสำรและบท  
วจิำรณ์หน้ำละครเวท ีนติยสำรLondon 
Timeout   มใีห ้Rating ใหด้ำว 
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28  Theatre Guide 
London 

www.theatreguidelondo
n.co.uk/ 

2000 2011 /     /  / /    แหล่งรวมนักวจิำรณ์ 
องักฤษ 

29  What's On Stage www.whatsonstage.co
m/ 

2012 2012 /    / /  /  / / / อำ้งว่ำเป็นwebละคร 
อนัดบัหนึ่งขององักฤษ 

30  West End 
Theatre 

www.westendtheatre.co
m 

2009 2012 /    / /  /  / / / ขอ้มลูละคร 
Westend แผงธุรกจิตัว๋         มใีหด้ำว 

31  Official London 
Theatre 

www.officiallondontheat
re.co.uk/ 

 2012 /     /  / /    แหล่งรวมขอ้มลู เกีย่วกบัละครใน
Londonแผงธุรกจิเกีย่วขอ้ง                             
( มภีำษำเยอรมนั ฝรัง่เศส ญี่ปุ่ น ) 

32  West End 
Whingers 

westendwhingers.word
press.com/ 

2012 2012  /    /  /  / / / blogของนักวจิำรณ์ 
ทีม่ชีื่อเสยีง2คน                    มใีห ้
Rating 

33   www.londontheatre.co.
uk/  
londontheatre/reviews/i
ndex.htm 

1998 2012 /    /   / /    webพำณิชยข์ำยตัว๋  
ละครLondon แต่มrีeview     มใีห ้
Rating  
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34  Show and Stay www.show-and-
stay.co.uk/  
magazine/category/revi
ews/ 

2012 2012 /     /  /  / /  webพำณิชยข์ำย 
packageดู  
ละครLondon แต่มrีeview  

 UK                  

35  Dress Circle  www.dresscircle.co.uk/  
forum/category-
view.asp 

2011 2012 /    / /  /  /   webboardพดูคยุเรื่อง  
ทัว้ไปเกี่ยวกบัละครUK         มีให ้
Rating  

36  UK Theatre  www.uktheatre.net/mag
azine.html 

2011 2012  /    /  /  / / / blogรวบรวมreview 
ละครทั่วUK 

37  Reviews Gate www.reviewsgate.com/ 2010 2012 /     /  / /    น าเสนอข่าวสารของ 
แวดวงละครUK 
มีreview 

 Europe                  
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38  Arte TV www.arte.tv/de, 
www.arte.tv/fr 

 2012 /     /  *  / / / webของบ.รว่มทนุ 
ฝรั่งเศส-เยอรมนั  
ดา้นจ าหน่ายDVD 
การแสดง มีreviewบา้ง       ( ภาษา
ฝรั่งเศษ ) 

39  Le Figaro www.lefigaro.fr/theatre/ 2012 2012 /     /  *  / / / หนงัสือพิมพช์ัน้น าของฝรั่งเศส 

40  Le Monde  www.lemonde.fr/scenes
/ 

2012 2012 /    / /  *  / / / หนงัสือพิมพช์ัน้น าของฝรั่งเศส                                
( ภาษาฝรั่งเศษ ) 

41  L'Humanite www.humanite.fr/cultur
e 

 2012 /    / /  *  /   หนงัสือพิมพช์ัน้น าของฝรั่งเศส                                
( ภาษาฝรั่งเศษ ) 

42  Frankfurter 
Allgemeine 
Zeitung  

www.faz.net/aktuell/feui
lleton/buehne-und-
konzert/ และ
www.faz.net/aktuell/rhei
n-main/kultur/  

2011 2012 /     /  *  / / / หนงัสือพิมพช์ัน้น าของเยอรมนั  ( 
ภาษาเยอรมนั ) 

43  Die Zeit  www.zeit.de/kultur/inde
x 

 2012 /    / /  *  /   หนงัสือพิมพช์ัน้น าของเยอรมนั ( 
ภาษาเยอรมนั ) 
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 Asia                   

44   www.theatrex.asia/?cat
=8 

2006 2012 /     /  *  / / / รวมขอ้มลูของละคร 
สมยัใหม่เอเซีย  
ภาษาองักฤษ/จีน 
ฐานที่สิงคโปร ์

 Singapor
e 

                 

45  The Straits Times  http://www.straitstimes.
com 

 2012 /     /  /  / / /  

46  Inkpot Reviews www.inkpotreviews.com
/aboutUs.html 

2006 2012 /     /  / /    แหล่งบทวิจารณศ์ิลปะ 
onlineส าคญัของ 
สิงคโปร ์

47  Artzine artzine.wordpress.com/
about/ 

2009 2009 /     /  /  /   online art magazine 
ก าลงัยา้ยไปartzinesg.com 
รวมสาขาการแสดง 

48  Reading 
Singpaore 
Theatre 

readingsingaporetheatr
e.blogspot.com/ 

2010 2010  /   / /  /  /   blogของ2บรรณาธิกร 
จากกลุ่มInkpot 
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49  Time Out 
Singapore 

www.timeoutsingapore 
.com/performance 

 

 

2012 /     /  /  / / /  
นิตยสาร Singapore Timeout  
หนา้ศิลปะการแสดง 

50  Find It. Find Out. www.fifo.sg/post/list 2007 2012 /     /  / /    แนะน ากิจกรรม 
กิน-เที่ยว  
รวมการแสดง มีreview 

51   www.kenlyen.com/ 1994 2009 /     /  / /    น าเสนอขอ้มลูแวดวง 
ละครเพลงในสิงคโปร ์

52 2009 Just Watch Lah www.justwatchlah.com/ 2008 2012 /    / /  /  /   พืน้ที่วิจารณส์ าหรบั 
มือสมคัรเล่น 

 Malaysia                  

53  Time Out 
Magazine Kuala 
Lumpure 

http://www.timeoutkl.co
m/performance 

2012 2012 /    / /  /  / / /  

http://www.timeoutsingapore/
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54  The New Straits 
Times 

http://www.nst.com.my/l
ife-times/live 

2012 2012 /     /  /  / / /  

55  The Living Arts 
Magazine  

http://www.theactorsstu
dio.com.my/?page_id=5
3 

2010 2012 /    / /  /   / /  

 The 
Philippine
s 

                 

56  Phillipines 
Broadway World 

philippines.broadwaywo
rld.com/ 

2011 2012 /     /  /  / / / คอละครเพลงแนว 
Broadwayในฟิลิปปินส ์       มีการให้
คะแนน 

57   http://adventuresofalion
heart.blogspot.com/ 

2007 2012 /    / /  *  /  / รวมบทวิจารณล์ะคร 
ในฟิลิปปินส ์                       (ภาษา
ฟิลิปปินส ์ ) 

 Hong 
Kong  

                 

58  Tine Out Hong 
Kong  

http://www.timeout.com.
hk/stage/ 

 2012 /     /  /  / / / นิตยสารTime Out ฉบบัHong Kong 
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59  South China 
Morning Post 

http://www.scmp.com/  2012 /    / /  / /    หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษที่มีชื่อเสียง
ของฮ่องกง อยู่หนา้Art 
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เนือ้หากิจกรรมการเสวนากลุม่ย่อยครัง้ที่ 1 
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การเสวนากลุม่ย่อยครัง้ท่ี1 “การวิจารณด์า้นการละครในโลกไซเบอร”์  

(กลุม่นกัวิชาการสายศลิปะการแสดง) 

วนั :  เสาร ์21 มกราคม 2555  

เวลา :  13.00 น. – 15.00 น. 

สถานที่ : รา้นกาแฟ True Coffee อาคารมหาจกัรีสิรนิธร คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั   

ผูด้  าเนินรายการ : ภทัร ด่านอตุรา, วชิรกรณ ์อาจคุม้วงษ์ และ ธัญญานนัต ์คอูนพุงศ ์

วิทยากรผูร้ว่มการเสวนา : 

• ปวิตร มหาสารนินัทน ์– อาจารยภ์าควิชาศิลปะการละคร คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

ฯ ซึ่งเป็นนกัวิจารณป์ระจ านสพ. The Nation  

• ดร. จิรยทุธ ์สินธุพนัธ ์– อาจารยภ์าควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศ

ศาสตร ์จฬุาลงกรณฯ์ ผูท้ี่เชี่ยวชาญทัง้ทางดา้นการละครและทางดา้นสื่อสารมวลชน  

• ธรรมจกัร พรหมพว้ย – อาจารยค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์ม.รามค าแหง อาจารยส์าขา

นาฏศิลป์ไทยที่เชี่ยวชาญในการใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ตในการเผยแพรข่อ้มลูทางดา้นงานการ

แสดง งานเขียน และเอกสารต่างๆ ทัง้ของตวัเอง ของผูอ่ื้น รวมถึงจากผลงานและเอกสาร

เก่าหาดยูาก ซึ่งเป็นที่ติดตามกนัอย่างมากในกลุ่มคนนาฏศิลป์ไทยรว่มสมยั เจา้ของ

weblog <http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=somdej&date=27-08-

2007&group=6&gblog=1>และfacebook 

<http://www.facebook.com/thummachuk> 

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

ภทัร :  โครงการวิจยัการวิจารณศิ์ลปะฯ ไดเ้ชิญอาจารยจ์ากสถาบนั

ระดบัอดุมศกึษาสามท่านมารว่มในการเสวนาซึ่งหวัขอ้ที่น ามาพดูคยุกนัในวนันีคื้อการเปรียบเทียบ

ระหว่างการวิจารณใ์นโลกของสื่อสิ่งพิมพ ์ซึ่งก็คือลายลกัษณอ์กัษร และการวิจารณใ์นโลกของ
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อินเตอรเ์น็ต ซึ่งจะเนน้ไปที่เรื่องของพืน้ที่ในโลกอินเตอรเ์น็ตในทกุๆ รูปแบบ โดยมองความ

เคลื่อนไหวที่ผ่านมายอ้นหลงัไปสกั 10  ปี ว่าเป็นอย่างไรบา้ง 

ปวิตร  :  ขณะที่ความเคลื่อนไหวในโลกอินเตอรเ์น็ตมีเพิ่มมากขึน้ แต่ความ

เคลื่อนไหวของสื่อสิ่งพิมพม์ีเท่าเดิม จ านวนของสื่อสิ่งพิมพท์ี่มีบทวิจารณก์ารแสดงละครบนเวทีนัน้

มีปรมิาณเท่าเดิม ซึ่งจ านวนไม่ไดข้ยบัขึน้มาเกือบ 10 ปีแลว้ ทัง้นีอ้าจจะมีสาเหตมุาจากช่องทาง

และความสนใจของสื่อมวลชนที่ใหค้วามสนใจเพียงเรื่องที่มวลชนสนใจเท่านัน้ ดงัจะเห็นไดว้่า บท

วิจารณภ์าพยนตรจ์ะมีอยู่ทุกสื่อสิ่งพิมพ ์แต่บทวิจารณล์ะครเวทีที่มีอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพน์ัน้มี

จ านวนนอ้ยมาก ไม่ค่อยไดร้บัความสนใจจากผูค้นมากเท่าไหร ่ละครเวทีเรื่องใหญ่ๆบางเรื่อง

อาจจะถกูน ามาวิพากษว์ิจารณ ์ซึ่งในความเป็นจรงิแลว้การละครเวทีเรื่องใหญ่ๆในประเทศก็มีไม่ก่ี

เรื่อง เมื่อเทียบกบัละครเรื่องเล็กๆที่มีแทบทกุสปัดาห ์จนอาจจะกลา่วไดว้่าสื่อสิ่งพิมพน์ัน้เป็นสื่อที่

ก าลงัจะตาย   

ตวัอย่างที่เห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือ ในต่างประเทศอย่าง องักฤษ ฝรั่งเศส หรือญ่ีปุ่ น  

ประชากรยงัคงนิยมการอ่านหนงัสือพิมพใ์นรถไฟฟ้า ในรถไฟ แต่ส าหรบัประเทศไทยแลว้ อาจจะ

พบเห็นภาพเหลา่นีน้อ้ยมาก หรืออาจจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย ถึงแมว้่าจะมีการแจกหนงัสือพิมพฟ์รีหรือ

นิตยสารฟรีตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ แต่ก็มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากที่ผูค้นจะลกุขึน้มาใหค้วาม

สนใจกบัสื่อสิ่งพิมพอ์ย่างจรงิจงั แมแ้ต่ในปัจจุบนันีส้ื่อสิ่งพิมพก์็ประสบปัญหากบัการขาดทนุจึงหนั

มาลงทนุในอินเตอรเ์น็ต ซึ่งมีค่าใชจ้่ายนอ้ยกว่า จึงอาจกล่าวไดว้่าสื่ออินเตอรเ์น็ตนัน้เป็นสื่อของ

ปัจจบุนัและอนาคต 

ภทัร :  ถามคณุปวิตรถึงประสบการณเ์ก่ียวกบัการท าสื่อสิ่งพิมพแ์จก ที่ให้

ความรูท้างดา้นการละคร ผลเป็นอย่างไร 

ปวิตร :  ไม่ส  าเรจ็ครบัท าออกมาไดเ้พียงเลม่เดียว เนื่องจากไม่มีผูส้นบัสนนุ 

เพราะสื่อสิ่งพิมพถื์อเป็นสื่อที่จ  าเป็นตอ้งใชก้ารลงทุน แมปั้จจบุนัจะมีการผลิตfree magazine แต่ก็

ไม่ส  าเรจ็ เพราะทกุอย่างจ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใชจ้่ายในดา้นของนกัเขียน

และค่าพิมพ ์ ส าหรบัmagazineฟรีที่เห็นแจกกนัอยู่ทั่วไปนัน้ สว่นใหญ่ก็จะมีผูส้นบัสนุนอย่าง
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จรงิจงั บางเลม่มีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่เป็นผูส้นบัสนนุ ซึ่งอ่านแลว้ก็รูไ้ดท้นัทีเลยว่าใครคือ

ผูส้นบัสนนุ 

ภทัร      :  ถามว่ามคีวามสนใจที่จะหาผูส้นบัสนนุในเชิงองคก์รหรือภาครฐั อาทิเช่น 

สศร. (ส านกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม) 

ปวิตร :   ทาง สศร. ก็มีหนงัสืออยู่แลว้คือ Art Square ซึ่งจะจดัพิมพอ์อกมาปีละ 4 

เลม่ ซึ่งก็สรา้งปรากฏการณใ์นระดบัหนึ่ง ปัจจุบนัทกุคนจะเห็นแลว้ว่าสื่อสิ่งพิมพเ์หลา่นีไ้ม่ค่อย

ไดร้บัความนิยม แต่สื่อที่ดีที่สดุในปัจจุบนัก็คือ facebookซึ่งนบัว่าเป็นสื่อที่รวมคนที่มีความสนใจ

เดียวกนัใหม้าอยู่กลุม่เพื่อนเดียวกนั เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนกนั แต่ในทางกลบักนั โดยสว่นตวัแลว้

มองว่ามีคนหนัมาใหส้นใจเก่ียวกบัการวิพากษว์ิจารณล์ะครเวทีกนัมากขึน้ เพียงแต่ในการ

วิพากษว์ิจารณล์ะครเวทีผ่านสื่อสิ่งพิมพน์ัน้อาจจะไม่ไดร้บัความนิยมมากเท่าที่ควร 

ภทัร :  ถามว่ามีความเป็นไปไดไ้หมที่สื่อสิ่งพิมพจ์ะสามารถน ามาใชใ้นกิจกรรม

อ่ืนๆ ซึ่งไม่จ าเป็นที่จะตอ้งอยู่ในลกัษณะของการวิจารณล์ะครเวทีเพียงอย่างเดียว 

ปวิตร :     ประเด็นส าคญัคือคนไม่อยากถือสื่อสิ่งพิมพ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค

ปัจจบุนัที่มีsmart phoneและi-phoneดว้ยแลว้ สมมติใหม้ีการผลิตสื่อสิ่งพิมพข์ึน้มาสกัชิน้หนึ่ง สื่อ

สิ่งพิมพน์ัน้ก็จะถกูแปลงใหอ้ยู่ในรูปของandroid application หรือi-phone application ซึ่งช่วยให้

คนสามารถเปิดอ่านไดต้ลอดเวลาและสามารถอพัเดทไดต้ลอดเวลาเช่นเดียวกนั แบบreal time 

จิรยทุธ ์ : ตอ้งยอมรบัว่าสื่อสิ่งพิมพก์ าลงัจะตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพท์ี่มีลกัษณะ

ในเชิงวิเคราะห ์ที่จ  าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาในการอ่าน แมก้ระทั่งหนงัสือพิมพข์่าวที่มีลกัษณะเป็นคลิป

หรือข่าวที่ออกวนัต่อวนั แต่ข่าวหรือเนือ้หาที่สามารถจะเรียกมาดใูนเชิงวิเคราะหไ์ดซ้ึ่งก็อยู่ในรูป

ของอินเตอรเ์น็ต หรือจ าพวกสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นส่วนใหญ่ 

ภทัร    :  แต่ครัง้หนึ่งคณุปวิตรก็เคยท าไปแจก คณะมรดกใหม่หรือทางDass 

Entertainmentเองก็ท าเป็นbulletinแจกคิดว่าไม่มีวนัจะกลบัไปอย่างนีแ้ลว้ใช่ไหม 
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จิรยทุธ ์  : ใชท้นุสงูอีกทัง้การเขา้ถึงกลุ่มเปา้หมายไดน้ัน้ ท าไดค่้อนขา้งจ าเป็นจะตอ้งใช้

ความพยายามและทนุจ านวนมาก แต่ในขณะที่ขอ้มลูที่อยู่ในรูปของvirtual platform คนจะ

สามารถเขา้ไปหาเองได ้และสามารถลิงคต่์อๆไปได ้

ภทัร      :  เราสามารถใหบ้ทเรียนของต่างประเทศไดไ้หม 

ปวิตร    :  ในปัจจบุนัมีสื่อตวัอย่างของต่างประเทศที่ดีมากคือเว็บ Real Time ของ

ออสเตรเลีย ซึ่งมีทัง้สิ่งพิมพท์ี่ออกเป็นรายเดือนและที่วางอยู่ตามโรงละครทั่วๆไป ตามหอศิลป์ 

และโรงภาพยนตรด์ว้ย ซึ่งภายในสิ่งพิมพก์็จะประกอบไปดว้ยเรื่องภาพยนตรก์ารแสดงต่างๆ รวม

ไปถึงละครเวที นอกจากversionที่ออกเป็นรายเดือนแลว้ ยงัมีversionที่ออกมาทกุสปัดาห ์ซึ่งก็คือ

เหมือนกบัว่า สื่ออินเตอรเ์น็ตนัน้มาช่วยเสรมิสื่อที่ออกเป็นรายเดือน (สื่อสิ่งพิมพ)์ เพราะฉะนัน้บาง

บทความก็จะปรากฏอยู่ทัง้สองอย่าง  (หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ ์และสื่ออินเตอรเ์น็ต) และบางบทความ

ก็จะเป็นอพัเดทรายอาทิตย ์พออยู่ในe-mail list ก็จะมีการอพัเดท และสง่ขอ้มลูมาเรื่อยๆ ท าให้

จ านวนคนอ่านมีเพิ่มขึน้จนกลายเป็นหนงัสือที่คนดลูะคร ดภูาพยนตรเ์ลือกอ่านกนัทัง้ออสเตรเลีย 

ภทัร   :  ถามคณุปวิตรถึงการเปรียบเทียบสื่อสิ่งพิมพก์บัสื่อประเภทอ่ืนๆ ในฐานะ

ที่เคยเป็นนกัวิจารณข์องหนงัสือพิมพ ์The Nation และสื่อสิ่งพิมพอ่ื์นๆ ว่ามีมมุมองเก่ียวกบั

บทบาทของนกัวิจารณใ์นโลกยคุเก่าอย่างไรบา้ง 

ปวิตร  :  ปัจจบุนัหนงัสือพิมพม์ี 2 เลม่ที่มีลงบทวิจารณป์ระจ า และเห็นเด่นชดั

ที่สดุคือ The Nation และ Bangkok Post ซึ่งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งหากเปรียบกบัสื่อไทยอ่ืนๆ 

ก็คงไม่มีสื่อไหนกระตือ้รือ้รนและสนใจเท่านี ้ที่นีB้angkok Postก็มีคนเขียนอยู่คนเดียว ก็คืออมิธา 

(อมัระนนัทน)์ ตอนที่เขาไปเรียน เมื่อ 2 ปีกว่าก็เงียบมาก พอเขากลบัมา ก็ไม่ไดก้ลบัมาเป็น

fulltime แลว้ คนอ่านเขาก็เดือดรอ้นนะ กบัการที่บทวิจารณห์ายไปจากหนงัสือพิมพ ์แต่ก็คิดว่าเป็น

เพราะว่าผูอ่้านที่เป็นคนต่างชาติ คนไทยที่สนใจเรื่องนี ้อาจจะเดือดรอ้นบา้ง แต่ทางนายทนุพวก

เขาก็เฉยๆ ยกตวัอย่างธุรกิจง่ายอย่าง จดุประกายวนัพธุที่มีวางหนา้ละครเวที แต่ก่อนมีบรรยาย

หนึ่งหนา้เต็ม แต่ปัจจบุนัส่วนดา้นหลงัก็หายเปลี่ยนเป็นโฆษณา ซึ่งทางเจา้ของเขาก็ไม่เดือดรอ้น 

ปวิตร  :  มีความเป็นไปไดไ้หมที่จ  านวนคนอ่านอาจจะไม่มีนยัยะส าคญัเมื่อ

เปรียบเทียบกบัสว่นอ่ืนๆ 
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จิรยทุธ ์ :  หนา้ที่ของสื่อมวลชนนอกจากจะตามกระแสมวลชนแลว้ ยงัสามารถชีน้  า

มวลชนได ้แต่ส าหรบัสื่อมวลชนไทยไม่เป็นเช่นนัน้ กลา่วคือสื่อมวลชนไม่ค่อยสง่เสรมิใหค้นดหูนั

มาใหค้วามสนใจเก่ียวกบัศิลปะทางเลือก โดยสนใจเร็ตติง้(rating)เป็นหลกั ว่ามนัจะตกหรือไม่ 

ภทัร  :  ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ เช่น เรื่องการลดพืน้ที่ หรือตอ้งการปรบัรูปแบบไหม 

ปวิตร  :  สว่นตวัแลว้ไม่มีปัญหาเพราะมีพืน้ที่ใหผ้มตลอดเวลา โดยมีพืน้ที่ใหผ้ม

วนัพฤหสั ศกุร ์ซึ่งสามารถพดูคยุ ถึงเรื่องที่จะเขียนได ้

ภทัร    :  เรื่องของความยาวมีปัญหาไหม มีการก าหนดจ านวนค าหรือไม่ 

ปวิตร    :  เรื่องแบบฟอรม์มนัเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ไม่ยาวมาก ประมาณ 600-700 

ค า 

ภทัร  :  ถามคณุจิรยทุธใ์นฐานะอาจารยน์ิเทศศาสตร ์สาขาการแสดงมีการคยุกนั

ในหมู่อาจารยเ์ก่ียวกบัมมุมองของสื่อสิ่งพิมพก์บัสื่ออ่ืนๆ โดยเฉพาะในสว่นของการแสดงความ

คิดเห็น(review) ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งเป็นการแสดงความเห็นหรือวิพากษว์ิจารณล์ะครเวทีเพียงอย่าง

เดียว   ถึงในอนาคตที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสื่อสิงพิมพไ์ทย โดยเฉพาะในสว่นของ

หนา้ศิลปวฒันธรรมอย่างไร 

จิรยทุธ ์ :  ปัญหาของนิเทศศาสตรใ์นเมืองไทย ก็คือ ทกุคนทิง้สื่อสิ่งพิมพห์มด 

แมก้ระทั่งภาควิชาการหนงัสือพิมพอ์ย่างนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ ์ฯ ก็เปลี่ยนชื่อเป็นInformation 

Technology และNew Media ประเด็นส าคญัคือคนไม่สนใจที่จะท าสื่อสิ่งพิมพ ์ซึ่งในบางสว่น

ที่contentมนัไวมาก เขาก็จะไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบัการที่จะมาแสดงความคิดเห็นกบัการท าข่าว

เชิงวิเคราะหแ์ลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลงัจากที่มีกลุม่เสือ้เหลือง เสือ้แดง สื่อมวลชนก็แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุม่โดยชดัเจนเลย ก็คือกลุ่มหนึ่งคือพวกชีน้  า อีกกลุม่หนึ่งก็เป็นกลุม่ที่กลวั จึงสื่อข่าว

ออกมาแบบจืดๆ หรือไม่น าเสนอไปเลย 

ภทัร  :  แลว้ในต่างประเทศละ่ เป็นยงัไง หรือว่าทิง้สื่อสิ่งพิมพไ์ปเลย  

จิรยทุธ ์  :  ก็ไม่เชิงครบั เพราะว่าอย่างสื่อสิ่งพิมพต่์างประเทศ ขนาดของธุรกิจนัน้

ใหญ่กว่า ในขณะที่ประเทศของเราเก่ียวกบัการผลิตสื่อสิ่งพิมพอ์อกมาแต่ละวนันัน้มีนอ้ย เมื่อ



27/06/55 147 สาขาศิลปะการละคร 
 

เทียบกบัองักฤษซึ่งมีทัง้หนงัสือพิมพท์อ้งถิ่น และหนงัสือพิมพร์ะดบัชาติ อย่างนสพ. Guardian 

หรือ นสพ. Independent ซึ่งจรงิๆคนอ่านก็คนละกลุม่ 

ภทัร    :  แต่ Department of Journalism ก็ยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนชื่อแบบเรา 

จิรยทุธ ์  :  มนัไม่ค่อยมีนะ Department of Journalism ที่องักฤษ เพราะเขาก็จะถือ

ว่าเป็นconcept ของอเมรกิา ที่องักฤษ ใครเรียนอะไรมาก็ไปเป็นjournalistได ้สมมติว่าคนเรียน

การละคร เรียนวรรณคดีมา ก็สามารถมาเป็น journalistได ้

ภทัร    ช่วยใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัสื่อสิ่งพิมพ ์กบัสื่อใหม่ สื่ออินเตอรเ์น็ตมนัมีขอ้

เปรียบเทียบแตกต่างกนัยงัไง โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการวิจารณ ์และศิลปวฒันธรรม 

จิรยทุธ ์  :  ยกตวัอย่าง นสพ.Guardian ขององักฤษ ซึ่งมีโดดเด่นในทาง

ศิลปวฒันธรรมมากท่ีสดุ เนือ้หาในตวัเว็บไซตข์องเขามนัจะเยอะกว่า ขนาดของสว่นฉบบัสื่อ

สิ่งพิมพ ์มีขนาดบางลง เล็กลง และก็มีตวัวิจารณศิ์ลปวฒันธรรมอยู่เพียงแค่หนา้หนึ่ง  ที่มีเยอะ

หน่อยคือฉบบัวนัเสาร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของบล็อกก็จะสามารถดงึดดูเรียกดไูด ้สมมติว่า

สว่นที่มนัเป็นสื่อสิ่งพิมพเ์รื่องหนึ่งก็จะมีวิจารณเ์พียงคนเดียว แต่พออยู่ใน Guardian online ละคร

เรื่องหนึ่งก็จะมีวิจารณอ์ยู่สี่หา้คน 

ปวิตร  :  เรื่องนีก้็เคยไดย้ินมาเหมือนกนัว่า เมื่อ 2-3 ปีก่อน นกัหนงัสือพิมพ์

เมืองไทย จะตอ้งมีบล็อก ตอนนีท้กุคนก็มีtwitter เหมือนกบั เหลา่บรรณาธิการสั่งเลยว่าคณุจะตอ้ง

tweetข่าวของตนเองตลอดเวลา ซึ่งรวมไปถึงนกัข่าวโทรทศันด์ว้ยซึ่งเวลามีเหตกุารณเ์กิดขึน้ก็จะ

ถ่ายคลิป ถ่ายอะไรอย่างนีล้งเว็บไซต ์

ภทัร :  สิ่งที่ปรากฏขึน้เหมือนเป็นอีกช่องทางที่มนัขนานกนัไปดว้ยไปกบัสื่อแบบ

เก่า 

จิรยทุธ ์ :   แต่tweeterกบับล็อกมนัต่างกนั เพราะtweeterมนัเก่ียวกบัขอ้มลูที่มี

เนือ้ความสั่นๆ ไม่ไดม้ีเนือ้หา สว่นบล็อกมนัมีเนือ้หาเชิงวิเคราะหอ์ะไรไดม้ากกว่า 

วชิรกรณ:์   สว่นใหญ่เท่าที่เห็น เขาก็จะโยนขอ้มลูจากtweeterเขา้บล็อกตวัเอง 

อย่างคณุแก่ ณฐัพชัญ ์(วงศเ์หรียญทอง – นกัวิจารณล์ะครเวทีและภาพยนตร)์ และคนที่มาจาก



27/06/55 148 สาขาศิลปะการละคร 
 

หน่วยงานอ่ืนๆ อย่างเช่นคณุสภุิญญา (กลา้ณรงค ์– นกัสิทธิสื่อ) แทบจะเอาข่าวสดtweetขึน้ทกุ

ชั่วโมง 

ภทัร  :  ถามอาจารยธ์รรมจกัร ท าไมถึงสนใจมาท าสื่อในโลกอินเตอรเ์น็ต เป็น

เรื่องเป็นราว  

ธรรมจกัร  :  สืบเนื่องมาจากงานเก่า ที่เคยเป็นเจา้หนา้ที่ประชาสมัพนัธท์ี่ศนูย์

วฒันธรรมฯ อีกทัง้ตวัเองก็อยู่สาขานาฏศิลป์ดว้ย ก็บงัเอิญเป็นสาขาที่ไม่มีเรื่องของการ

วิพากษว์ิจารณจ์รงิจงั สว่นใหญ่มนัเป็นสงัคมดัง้เดิม คือการวิพากษว์ิจารณด์ว้ยปาก มขุปาฐะ และ

ดว้ยเหตผุลว่าจะท างานวิจยัดา้นนาฏศิลป์ไดไ้หม สงัคมจะยอมรบัไดไ้หม กบัสองคือสงัคมใหม่ ซึ่ง

ตอนหลงัพอมาเริ่มท านาฏกรรมกรุงเทพ แลว้มนัมีนาฏศิลป์บางสว่นที่เขา้ไปปนกบังานเทศกาล

ละครกรุงเทพ ซึ่งไม่มีใครสนใจ เราก็รูว้่ามนัมีอยู่ในเทศกาลแต่ไม่มีใครคิดต่อว่ามนัดีหรือมนัไม่ดี 

หรือควรค่าแก่เทศกาลละครกรุงเทพ มนัก็ดูๆ ห่างๆขาดไป ท าไม่มีใครสนใจ เคยลองเขียนวารสาร

Thai Dance magazine ซึ่งออกมาได ้6 เลม่ก็เลิก แลว้ก็ไม่ไดเ้ขียนต่อเลย  

ต่อมาก็เริ่มมาเขียนในบล็อก ในบล็อกก็อาจจะมีเรื่องนั่นเรื่องนี ้ดโูผละคร นอ้งๆมาดมูา

อ่าน ก็มาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกนัดว้ยใครมีขอ้สงสยัเราก็ตอบๆไป บางทีก็รวมไปถึง

นาฏศิลป์ร่วมสมยั ซึ่งมนัเป็นของใหม่ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นเรื่องใหม่ส  าหรบั

วงการนาฏศิลป์ แลว้ก็หลงัๆมาก็มีsocial media ก็ลองมาท าด ูเราก็เลือกคลิปวิดีโอที่ดีแลว้ก็ยกขึน้

มาหนา้facebookเรา ลองใหค้นดวู่าเป็นแบบนี ้แลว้เอาไปเปรียบเทียบกบัปัจจบุนั หรือมีโปรดกัชั่น

ใหม่ๆส าหรบับา้นเมือง ว่าเกิดผลอย่างไรต่อวงการนาฏศิลป์ในบา้นเมืองในภาพรวมบา้ง มองภาพ

ที่มนัจะตอ้งต่อจากตวัโปรดกัชั่น มนัจะมีผลกระทบอะไรบา้งไหม ที่แน่ๆมนัมีผลต่อวิธีคิดยงัไงของ

เด็กในวนัขา้งหนา้ แต่ว่าพวกเขาเหลา่นัน้จะไม่มีความคิดในเชิงวิพากษว์ิจารณ ์ในฐานะเป็น

อาจารยเ์อาคลิปใหเ้ด็กด ูเด็กก็จะมีแนวคิดใหม่ๆ  

ภทัร  :  ก่อนหนา้นัน้ วฒันธรรมการวิจารณใ์นแวดวงนาฏศิลป์เป็นอย่างไร จ ากดั

อยู่แค่ครูกบัลกูศิษย ์หรืออยู่ในโลกเงียบ มีลกัษณะเป็นเชิงลายลกัษณอ์อกมาบา้งไหม 

ธรรมจกัร  :  สว่นใหญ่วฒันธรรมการวิจารณใ์นแวดวงนาฏศิลป์จะเป็นในลกัษณะ

ปากต่อปาก จึงมีนอ้ยมากที่ปรากฏออกมาในลกัษณะเชิงลายลกัษณอ์กัษร ผมก็ตามโครงการนีม้า
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ตัง้แต่แรก โดยเฉพาะเรื่องการวิจารณ ์อย่างเช่น ที่โครงการวิจยัการวิจารณเ์คยน าเสนอบทความ

วิจารณล์ะครดกึด าบรรพ(์ของ ม.ล. บญุเหลือ เทพยสวุรรณ) แต่ปัจจบุนัการวิจารณน์าฏศิลป์มนั

ห่างไป คนก็ไม่จบั บางคนพดูไม่รูเ้ลย แค่ท าใหค้นดใูหเ้ขา้ใจมนัก็ยากแลว้  นอกจากนัน้ ในขัน้ที่จะ

ไปถึงขัน้วิพากษ์วิจารณ ์ยิ่งไปไม่ไดเ้ลย  ไปไม่ถึง ไม่มีใครชวนไปดว้ยกนั ในขณะที่ละครไปถึงไหน

กนัแลว้  

วชิกรณ ์ : . .... คือมนัเป็นการติดความนอ้มของคนในวงการ แทนที่จะเป็นการพดู 

การวิจารณใ์นเชิงสรา้งสรรค ์มนักลายเป็นการแข่งขนักนัในวงการมากกว่าหรือเปลา่  

ธรรมจกัร    :  แลว้ในวงการนาฏศิลป์มนัจะมีเรื่องของผิดถกูดีงามมนัเป็นตวัตดัสิน

ประเมิน เช่นผิดกบัแบบเดิม มีมาตรฐานเดิมเป็นตวัก าหนด ไม่เหมือนกบังาน creation ใหม่ๆ 

นาฏศิลป์มนัมีเกณฑเ์หมือนขีดเสน้ตรงไวคื้อแม่แบบ ทกุคนก็จะวดัเทียบหรือประเมินกบัแม่แบบ 

ไมบ้รรทดัเดิม ซึ่งไมบ้รรทดัมนัก็มีหลายอนั ตามยุคสมยัประวติัศาสตรน์าฏศิลป์ ซึ่งบางทีเขาก็ลืม

ไปว่าไมบ้รรทดัมนัไม่ใช่อนัเดิม 

วชิรกรณ ์ : แลว้มนัอาจจะมีปัญหาว่าในเมื่อใชแ้ม่แบบเป็นมาตรฐานก าหนดทัง้หมด 

แลว้เวลาคนทั่วๆไปมาด ูเขาก็ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นขึน้อีกอย่างหนึ่งมนัอาจจะเป็นเรื่องความ

ซ า้ซาก จ าเจ ซึ่งดก่ีูครัง้ก็เหมือนเดิม 

ธรรมจกัร    :  ถา้ผ่านด่านความเขา้ใจอนัดบัตน้นีก้็นบัว่ายากแลว้ ซึ่งไม่เหมือนกบั

องักฤษ อย่างเช่นบลัเล่ต ์ซึ่งแต่ละคณะก็จะมีรูปแบบแตกต่างกนัไปเป็นเอกลกัษณข์องตน ส่วนใน

ประเทศเราไม่มีการแข่งขนัคณะนาฏศิลป์เพราะดว้ยการที่ถกูท าใหเ้ป็นรูปแบบเดียว 

แลว้พอตนเองมาท าในรูปแบบบล็อก ก็มีคนสนใจบา้งโดยเฉพาะในอินเตอรเ์น็ต ที่มีผล

ตอบรบัดีมาก เพราะมีนกัการละครเขา้มาแลกเปลี่ยน เขา้มาพดูคยุบ่อย จ านวนก ่ากึ่งระหว่างคน

นาฏศิลป์ดว้ยและนกัการละครดว้ย เช่น คณุตัว้ (ประดิษฐ์ ปราสาททอง (อดีตหวัคณะละคร

มะขามปอ้ม) พี่พิณทิพย ์สตัยเ์พรศิพราย (นกัการละครหญิงรว่มสมยั ) หรือคนในสายนาฏศิลป์ใน

เชิงอนรุกัษ ์แต่ในเชิงใหม่ เช่น คณุพีรมณฑ ์(ชมธวชั ศิลปินนาฏศิลป์ และนกัออกแบบพสัตราภรณ์

รว่มสมยั) ครูไก่ สรุตัน ์จงดาเปรียบเทียบกนัว่านีคื้องานในศาสตรเ์ดิมนีคื้อแนวคิดใหม่ 

ภทัร    :  เป็นสิ่งที่คาดไวก้่อนไหม ว่าจะมีคนมาแชร ์ร่วมแสดงความคิดเห็น 
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ธรรมจกัร:  ไม่ไดค้าดหวงัไวค้รบั แต่ก็รูส้ึกดีใจที่มาสนใจงานนาฏศิลป์เดิมๆของเรา 

ภทัร :   พอจะบอกไดไ้หม ว่าตอนแรก อาจจะมองสิ่งที่ตนเองท าในfacebook

เป็นเพียงแหลง่รวบรวมของเรา ข่าวสาร องคค์วามรู ้แต่พอเริ่มมีคนเขา้มารว่มแสดงความคิดเห็น 

และรว่มมีวิจารณอ์ย่างเช่นพวกการแสดงโขนรว่มสมยั อย่างของโขนภายใตพ้ระบรมราชินปูถมัภ์

ของสมเด็จพระนางเจา้ รูส้ึกอย่างไรเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

ธรรมจกัร:  ผมก็ว่าดีนะ หมายความว่ามนัช่วยเขย่าวงการนาฏศิลป์ ใหเ้ห็นว่ามีคน

กลา้พดูถึง ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ เพราะบางทีมนัรูส้ึกว่ามนัไม่น่าพดูไดเ้ลย ในขณะที่ใครๆก็

สรรเสรญิกนัทัง้ประเทศเลย แต่ก็มีคนที่เขา้มาวิพากษ์วิจารณ ์

ภทัร   :  มีการตอบกลบัไปอย่างไรบา้ง 

ธรรมจกัร :  ก็ไม่ค่อยมีการตอบกลบัเพราะค่อนขา้งใหเ้สรีภาพการการ

วิพากษว์ิจารณ ์

ภทัร :  มีโครงการที่จะกลบัมาเขียนเป็น บทความยาวๆอีกไหม 

ธรรมจกัร :  ก าลงัคิดจะเขียน แต่ก็อย่างที่บอกว่าถึงแมจ้ะเป็นอยู่ในรูปของสื่อในโลก

อินเตอรเ์น็ตแต่ว่าปัจจุบนัคนไม่อ่านอะไรยาวๆ เคยทดลองเขียนเป็นโนต้ในเว็บ เกิน 3 ย่อหนา้ คน

ก็จะไม่ค่อยใหค้วามสนใจไม่อ่านไม่กด like แน่นอน แต่ถา้เรา post แค่ประเด็น 3 บรรทดัที่มีนยัยะ

ส าคญัอะไรบา้งอย่าง การแสดงความคิดเห็นมนัก็จะยาว 

ภทัร   :  ค าถามต่อไปเก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่เชื่อมระหว่างโลกเก่ากบัโลกใหม่ 

สกัครู่อาจารยธ์รรมจกัรพดูถึงความสัน้ความยาวของบทความ มนัเป็นผลมาจากอะไร เป็น

ผลกระทบมาจากที่ว่าบทวิจารณก์ าลงัจะตาย หรือจะโยงไปสู่ อาจจะไม่เรียกว่าการวิจารณ ์แต่เป็น

อะไรก็ไม่รู ้ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นในโลกอินเตอรเ์น็ต มนัเกิดจากพฤติกรรมที่ว่าคนอ่านหรือ

คิดอะไรสัน้ลง  

ปวิตร :  ซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่า ติดใจกบัค าจ ากดัความของค าว่าวิจารณ์

ของโครงการนี ้ที่แยกการเขียนวิจารณเ์ป็น 3 ประเภท และจดัสิ่งที่พวกเราเขียนกนัโดยทั่วไป ไม่

เรียกว่าเป็นบทวิจารณ ์แต่จะเรียกว่าเป็นรายงานทางวฒันธรรม บทนิทศัน ์หรือการแสดงความ
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คิดเห็นโดยการเขียนกระทู ้ซึ่งการแบ่งในลกัษณะนีม้นัท าใหค้นมีความรูส้กึว่าไม่สามารถจะเขียน

วิจารณไ์ด ้ก็ไดแ้ต่เขียนบทนิทศันซ์ึ่งที่จรงิๆแลว้ค าว่าวิจารณ ์การวิจารณ ์มนัมีความหมายกวา้ง 

คือจะเอาแคบก็ไดแ้ต่ถา้จะสนบัสนนุการวิจารณม์นัควรจะใชค้วามหมายกวา้ง 

ภทัร   :  ซึ่งก็ ก็ไม่ควรผูกกบัความสัน้ความยาว 

ปวิตร :  จรงิๆ ส าหรบัฝรั่งแลว้ การแสดงความคิดเห็น (review) กบั การวิจารณ ์

(criticism) ทางวิชาการ สามารถใชแ้ทนกนัไดทุ้กกรณี แต่ส าหรบัคนไทยแยก แลว้ก็มาบอกว่าอนันี ้

ไม่ใช่บทวิจารณ ์อนันีเ้ป็นรายงานวฒันธรรม อนันีเ้ป็นบทนิทศันซ์ึ่งฝรั่งเขาก็เขียนแบบผม เขาก็เป็น

นกัวิจารณ ์

จิรยทุธ ์ :  จากเอกสารของทางโครงการวิจยัฯ อาจจะท าใหเ้ด็กอ่านแลว้ตอ้งนั่งคิด

แลว้คิดอีกว่าหมายถึงอะไร 

ภทัร :  ถา้เกิดว่ามองในแง่หนึ่ง นยัยะหนึ่งมนัอาจจะมองไดว้่าเป็นการจดักลุม่ 

รวมถึงจดัระดบัท าใหถ้กูมองว่ารายงานวฒันธรรมมีคณุค่าที่ดอ้ยกว่าสิ่งที่เรียกว่าวิจารณ ์แต่ถา้

มองในนยัยะหนึ่งว่าเราตดัประเด็นนัน้ออกไปมนัจะเป็นการจดัcatalog แต่อีกมมุหนึ่งอาจจะเป็น

ความหวงัดีของอาจารยรุ์น่หนึ่งซึ่งอยากใหม้ีการเขียน การอ่าน การคิดใหเ้หมือนเชิงมีเหตมุีผล  

ปวิตร :  ถา้คณุจะเขียนบทวิจารณแ์บบที่ว่า คณุก็จะไม่สามารถท าอาชีพนกั

วิจารณไ์ด ้จรงิๆถา้ใหผ้มเขียนบทวิจารณ ์ผมตอ้งใชเ้วลาเขียนประมาณ 7 วนั หนงัสือพิมพผ์มเป็น

หนงัสือพิมพร์ายวนั และถา้ใหผ้มเขียนบทความหนึ่ง 7 วนั เดือนหนึ่งผมเขียนได ้4 เล่ม และผมจะ

เอาเงินที่ไหนเติมน า้มนั  

จิรยทุธ ์ :  การเขียนบทวิจารณใ์หไ้ดม้าตรฐาน รวมทัง้การมีอาชีพเป็นนกัวิจารณ ์

มนัเป็นนยัยะสมัพทัธ ์มนัตอ้งดตูลาด บรรณาธิการ และดูพืน้ที่ที่ให ้เพราะไม่ไดถ้กูก าหนดดว้ย

นกัเขียน หรือเกณฑป์กติของนกัเขียนเพียงอย่างเดียว 

ปวิตร  :  งานเขียนใหไ้ดม้าตรฐานแบบนัน้ เป็นผลงานทางวิชาการ ถา้พดูถึง

วารสารวิชาการ academic journal เมืองไทย ผมก็คิดไม่ออกว่ามนัจะไปลงที่ไหน มนัก็ยงัดีที่มี

วารสารตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ซึ่งมนัก็มีประโยชน ์เป็นสิ่งที่ใชอ้า้งอิงได ้แต่ที่ผมท าแบบนัน้ก็ตอน
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ที่ผมจะไปประชมุสมัมนาต่างประเทศ ซึ่งมนัก็จะไม่ใช่ประเด็นเรื่องการวิจารณล์ะคร มนัก็จะเป็น

หวัขอ้อ่ืน อย่างเช่นเรื่องละครไทยในปัจจบุนั ไม่ไดเ้ป็นการรวบรวมการวิจารณข์ึน้มาสงัเคราะหเ์พิ่ม

หรืออะไรเพิ่ม คือผมท าเป็นอาชีพ คือผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถา้ผมไม่เขียน ผมก็ไม่มีเงิน ผมเขียน

ก็เพื่อไดเ้งินดว้ย 

ธรรมจกัร:  ผมว่าในสายงานผม ความถ่ีของปรมิาณงาน มนัไม่ตอบรบัแน่นอน พดู

ตามตรงเลยว่าเขียนไป เขียนในเชิงของนกัวิชาการของมหาวิทยาลยัไดเ้ท่านัน้ ผมว่ามนัยิ่งหนกั

กว่าอีกเลยนะ ไม่มีทางที่จะสรา้งผลตอบรบัไดเ้ลย 

ภทัร    :  เขียนในเชิงกึ่งวิชาการกึ่งวิจารณ ์อย่างเช่น การแสดงโขนเฉลิมพระ

เกียรติ 3-4 โปรดกัชั่น ที่ผ่านมา 

ธรรมจกัร:  ผมก็เขียนลงในวารสารของมหาวิทยาลยัอยู่เรื่อยๆ เรามีสื่อในมือเท่านัน้

นะครบั ตอนนีm้agazine ไม่ไดจ้บัแลว้ ก็มีเพียงของตนเองเท่านัน้ที่จะพดูจากบัคนแฟนคลบักว่า 

3000 คน  

วชิรกรณ ์ : ผมคิดว่า เรื่องประเด็นแยกประเภทนะครบั โดยเฉพาะบทนิทศัน ์ทาง

โครงการอาจจะอิงการใชโ้มเดลของพวกวงการวรรณกรรม ที่มีแบบอ่านหนงัสือแลว้ชอบ แลว้ก็

แนะน าใหค้นอ่ืน  

ปวิตร :   แต่ถา้เป็นแบบบทวิจารณแ์บบดีๆ แบบอนัใหญ่ๆ เขียนกนั 5-6 หนา้ ถาม

ว่าเอาไปลงที่ไหน และระหว่างที่ผมเขียน 5-6 หนา้ กบัผมเขียนสัน้ๆ คณุจะไม่ยอมรบัว่าเป็นบท

เขียนวิจารณห์รือเปลา่ 

วชิกรณ:์   คือในแง่ของการเขียนอย่างนัน้ ผมคิดว่ามนัเป็นวิชาการมากๆ และกลุม่

คนอ่านก็จะนอ้ยดว้ย ผมสงัเกตเห็นว่างานพวกนัน้ เมื่อมนัท าเป็นค่อนขา้งเป็นมหภาค มนัท าลึก

ไม่ได ้ท าเป็นเรื่องๆ มนัตอ้งจดัเป็นเรื่องๆ เช่น เขียนถึงโขนในหลายๆฉบบัส านวนไปพรอ้มๆกนั   

ปวิตร :  ถา้มีเวลา หรือมีคนสนบัสนนุเราก็ท าได ้ถา้ผมจะลาพกัเพิ่มพนูความรู้

ทางวิชาการ เพื่อรวบรวมสิ่งที่ผมเคยดมูาตลอดเวลา 10 ปีละครเวทีไทยเป็นอย่างไรบา้ง ผมก็ท าได ้ 
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ธัญญานนัต ์:  อีกอย่างมนัมีสิ่งพิมพ ์ที่เป็นโมเดลที่ผมสนใจมาก แต่ยงัไม่แน่ใจว่าเกิด

ในวงการละครเวทีบา้นเราหรือเมืองนอก อย่างในเมืองนอก ขายหนงั ก็มีหนงัสือเลม่หนึ่งที่เขียนว่า 

Student Filmmakers เป็นหนงัสือหนงัส าหรบัคนที่อยากท าหนงั หรืออย่างครัง้หนึ่งที่นิตยสาร

Bioscopeเคยออกหนงัสือส าหรบัคนที่อยากเป็นผูก้  ากบั ในมมุมองผมนะ ถา้หากเรารีวิวอย่าง

เดียวบางครัง้อาจจะไดเ้พียงกลุม่นอ้ย  เมื่อเทียบกบัการเขียนเพื่อใหค้นที่มีอดุมการณเ์หมือนกนั

และแชรก์นัได ้

ปวิตร  :  ส าหรบัภาพยนตรแ์ลว้มีกลุม่คนดกูวา้งกว่า เพราะฉะนัน้เขาก็สามารถที่

จะตีพิมพอ์อกมาได ้คนดกู็เยอะ คนสนใจก็เยอะ คนอยากเรียนก็เยอะ เมืองไทยก็ท าได ้แต่ท า

ออกมาเป็นออนไลน ์ค าถามส าหรบัผมก็คือ คนที่มีfacebook ชื่นชมมากที่เขาขยนัอพัโหลด ที่นี ้

การท าแบบนีม้นัใชเ้วลา มนักินเวลาของชีวิตเราไป สิ่งที่เรารกั ความจรงิเวลา อาจจะเอาไปท า

อย่างอื่น 

วชิรกรณ:์   ก็เป็นขอ้สงัเกตหนึ่งที่อ.ปวิตรก็พดูแลว้ ตวัคณุณฐัพชัญเ์ขาไดเ้ปิดเวที

สนทนาในโลกออนไ์ลนแ์ลว้ แต่ผมคิดว่าในวงการของคนที่มีคนอยากสนทนากว่าคืออาจารย ์ไม่

ทราบว่าอาจารยม์ีความสนใจอยากจะท าแบบนีบ้า้งรเึปล่า 

ปวิตร :    ผมมีบล็อกรวบรวมงานเขียนที่ลงในThe Nation ซึ่งบล๊อคก็เป็นบทความ

ที่เคยลงไปแลว้ โดยผมจะไม่เขียนอะไรลงบล็อก ผมไม่มีเวลา ผมมีงานเยอะมาก ถา้อยากคยุก็

อีเมลม์า ถา้มีคนที่เอาเขียนของผมไปโพสตล์งfacebook หรือลงพนัทิปแลว้มีคนมาวิจารณก์ลบั 

ผมจะไม่ตอบ เพราะผมคิดว่า ผมเขียนแลว้นีคื้อความเห็นผม ซึ่งผมก็ชอบที่คนคิดต่าง 

วชิรกรณ:์  แสดงว่าสิ่งที่พยายามท า คือพิสจูนใ์หเ้ห็นว่า การเขียนวิจารณเ์ป็นอาชีพ

ได ้ 

ปวิตร :    แต่ก็ไม่ใช่อาชีพประจ า จรงิๆ ผมก็เสียดายอยากจะเขียนวิจารณเ์ป็น

ภาษาไทยแต่มนัไม่มีพืน้ที่ใหผ้มลง   

ภทัร :     ขอกลบัมาประเด็นความสัน้ความยาวและคณุภาพของบทวิจารณ ์เพื่อ

จะโยงกบัเรื่องการเขียน วิจารณห์รือไม่วิจารณก์็แลว้แต่ในอินเตอรเ์น็ตเก่ียวกบัศิลปะการแสดง 
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ปวิตร  :  ถามอาจารยท์่านอ่ืนๆ ว่า สัน้ๆมีคณุภาพไดไ้หมอาจารยว์่า 

ธรรมจกัร:  มนัไดน้ะ แต่ถา้สัน้ๆมากๆมนัท าใหค้นอ่านมากกว่า ส าหรบัการ

ใชt้weeterนะ แต่มนัไม่ตอบโจทย ์มนัเหมือนเป็นสิ่งบนัทกึความคิด ณ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่นเรา

อยู่บนรถแลว้เราคิดได ้

ภทัร  :  อนันีโ้ยงมาถึงเรื่องการออกขอ้สอบเด็กเขียนตอบโจทย ์ตอนนีท้กุอย่าง

มนัเป็นเหมือน brief communication ออกโจทยใ์หเ้ด็กมานั่งเขียนตอบ 1 ขอ้ 3 ชั่วโมงคงไม่มใีคร

ท าแลว้หรือเปลา่ เป็นเพราะคนยุคนีเ้ป็นยคุที่ทกุอย่างสัน้ลง  

จิรยทุธ:์  อย่างเมื่อเชา้ตรวจงานเด็กงานเขียนเรื่องสัน้ แลว้ก็จะมีแบบว่าคนอายโุตขึน้โผล่

มาอยู่คนหน่ึงแลว้มนัเห็นงานต่างกนัชดัเจน คนที่เหลือก็จะเขียนเป็นความคิดสัน้ๆแลว้เอามาต่อ

กนั ในขณะคนที่มนัโตกว่า อาย ุ30 ปลายๆ จะเขียนเป็นอีกแนวหน่ึงมีการรอ้ยเรียง เชื่อมโยง

ความคิดได ้เรื่องของรุน่คนจรงิๆ  

วชิรกรณ:์ มีเรื่องจะแชร ์การเลน่tweet มี 2แบบ แบบแรก ท าอะไรไปแลว้มนัก็จะสัน้ๆ แลว้

ขอ้ความมนัก็จะเยอะแลว้ก็tweet longer ใหย้าวขึน้ คนส่วนใหญ่ที่tweetกนันี ้tweet ผ่านมือถือ

มากกว่าtweetผ่านคอมพิวเตอร ์แลว้มนัก็จะมีapplicationบางอย่างในมือถือที่สามารถท าใหพ้ดู

ประมาณแค่ 2-3 ประโยค ถา้มนัหมดโควตา ก็จะมีลิงคเ์ล็กๆไวใ้หอ่้านขอ้ความที่จะมาต่อ เป็นพวก

uber social   

ภทัร  :  อีกหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือมปีระโยชนข์องการเขียนวิจารณใ์นอินเตอรเ์น็ต

อย่างไร 

ปวิตร    :  ผมว่าท าใหค้นอินเตอรเ์น็ตมนัเป็นสื่อที่คนส่วนใหญ่ใช ้อย่างที่บอกว่าใน

เมื่อสื่อสิ่งพิมพม์นัก าลงัจะตายลงไปคนส่วนใหญ่ก็ไม่รบัแลว้ แต่สื่ออินเตอรเ์น็ต มนัเป็นสื่อที่คน

สว่นใหญ่ใชร้บัข่าว มนัก็ท าใหค้นรบัรูข้่าวสารมากขึน้ ท าใหส้นใจ มนัเป็นช่องทางที่น่าจะศกึษาว่า

เราจะใชป้ระโยชนจ์ากอินเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างไร ประเด็นส าหรบัโครงการวิจยันีท้ัง้หมดจะไม่บรรลุ

จดุประสงคเ์ลยถา้เกิดว่าเมื่อเสรจ็แลว้ ไม่ท าใหม้ีคนสนใจในการวิจารณม์ากขึน้ ผมไม่พดูถึงศิลปิน

นะ ผมพดูถึงคนด ูตอนนีผ้มคิดว่าประเทศเราผลิตแต่ศิลปิน แต่ยงัขาดการผลิตคนด ู
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ภทัร    :  ระยะต่อไปของโครงการคือจะเริ่มท าคลินิกการวิจารณ ์มีแนวคิดที่พอจะ

แนะน าไหมครบั ใหเ้กิดกิจกรรมการวิจารณม์ากขึน้ โดยใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ตเป็นตวัสนบัสนนุ 

ปวิตร   :  อย่างแรกผมว่าท าใหค้นกลวัใหน้อ้ยลง กลวัการแบ่งประเภท ว่าเป็นบท

นิทศัน ์หรือบทวิจารณ ์จรงิๆแลว้ดว้ยธรรมชาติของเด็กไทยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็น 

แต่ผมว่าอินเตอรเ์น็ตมนัเป็นช่องทางหนึ่งที่ท าใหพ้วกเขากลา้ที่จะแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น

facebook มนัเป็นจดุเชื่อม คนที่จะอ่านของเราได ้จ าเป็นตอ้งเป็นคนที่อยู่ในกลุม่ของเรา 

เพราะฉะนัน้เขาก็จะกลา้ กลา้คิดกลา้ท า แต่ที่นี่ก็เฉพาะในกลุม่นะ ถา้จะมาก าหนดว่าจะตอ้งยาว

เท่านัน้เท่านีถ้ึงจะเขา้มาตรฐาน เขาก็จะกลบัไปสู่โลกของกลุม่เพื่อนของเขาเหมือนเดิม 

 มีนะ คนที่เป็นนกัวิจารณท์ี่เขียนไม่เหมือนอย่างที่พดู ผมเจอมาเลย คยุหลงัดลูะคร ก็แบบ

ว่าใหเ้กรดพอๆกบัผม แต่เวลาที่เขียนไม่แรงเท่าที่พดู  ผมท าไม่ได ้แต่เขาพดูแรง แต่ผมไม่ค่อยพดู 

แต่ถา้เกิดเป็นโลกอินเตอรเ์น็ต มนัเป็นกลุม่เฉพาะ facebookระดบัหน่ึง แต่ถา้เป็นบล็อกมนัจะเป็น

ความคิดตวัเอง เป็นระดบัฟังสาธารณะ จะท ายงัไงใหเ้ยาวชนรุน่ใหม่กลา้ที่จะแสดงความคิดเห็น

และยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอ่ืน  อนันีม้นัประชาธิปไตยมาก คือตอนนีท้ี่มนัทะเลาะ

กนัอีกอย่างก็คือว่า มนัเหมือนกบั คนชอบคิด เราไปดลูะครเรื่องหนึ่ง แลว้คนหนึ่งชอบ คนหนึ่งไม่

ชอบ มนัเป็นเพื่อนกนัไม่ได ้อย่างเช่นเสือ้เหลือง เสือ้แดงที่เป็นเพื่อนกนัไม่ได ้ ซึ่งบา้นพวกราหลาย

คน ก็มีพ่อเป็นเหลือง แม่เป็นแดง ซึ่งการวิจารณม์นัแฝงอยู่ในนี ้คือแทนที่จะคิดเป็นทางวิชาการ 

หรือแนวทางที่วดัชดัเจน กลบัคิดเป็นศตัรูกนั แลว้สดุทา้ยนีม้นัโยงไปสูว่่าการท่ีเขารูส้กึชอบที่จะไป

ดลูะครเวที ท าใหค้นดมูากขึน้ ผมมีความรูส้ึกว่า คนที่ไม่ไดเ้รียนนาฏศิลป์มา ก็ดนูาฏศิลป์เป็น เรา

ตอ้งการคนเป็นนี ้

ธรรมจกัร:   ผมก็ว่ามนัโอเค เด็กๆ มาอ่านบล๊อค คนที่ไม่รูม้าวิจารณ ์ทกุคนชอบเราก็

ดยูอดแลว้รูเ้ลยว่า พอโพสตป์ุ๊ ปมีคนกด like เรา 40 like ก็แสดงว่าคนนีม้ีนยัยะแลว้  

จริยทุธ ์   :  ที่องักฤษทกุปีจะมีการจดัอบรมการวิจารณใ์หก้บัเด็กอายุ 7-13 ปี    มี

การอบรมแลว้ก็มีการใหก้ลบัเด็กไปเขียนในบทวิจารณแ์ลว้ก็ แลว้มีการประกวดกนัขึน้ โดยส่วนตวั

แลว้ผมมองว่า ดี ประการแรก คือพาเด็กมาดลูะคร และท าใหเ้ขาเขียนออกมาไดดี้ ดอูย่าง
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วิพากษว์ิจารณ ์เด็ก 7-8 ขวบก็ดอูย่างหน่ึง 11 ขวบก็ดอูย่างหน่ึง หลายครัง้ที่เราอ่านบทวิจารณ์

พวกนีก้็รูว้่าเก่งดี เก่งกว่าเด็กเราอีก 

ปวิตร :  ผมว่าเด็กพวกนีเ้ขายงัไม่มีกรอบ แต่พอโตๆขึน้มาเริ่มมีกรอบ ฉันเรียนมา

อย่างนัน้จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ เทศกาลละคร เขาก็จะยงัมีการประกวดบทวิจารณ ์

…..    หากเรามองกลบัมาที่สภาวะที่บา้นเรา ขอ้แตกต่างของสงัคมเรา ท าไม

เราถึงไม่ค่อยเอือ้เหมือนที่สงัคมองักฤษท ามองสงัคมไทย เราสามารถท าไดไ้หม ถา้จะถามว่าท าได้

ไหม มนัก็ท าได ้

ธรรมจกัร:   มีขอ้ก าจดัอะไร เรายอมรบัฟังกนัมากนอ้ยแค่ไหน อย่างที่อ.ปวิตรบอก 

เราผลิตศิลปินเยอะ ผลิตคนที่จะพดูก็เยอะ แต่เราไม่เคยผลิตคนที่จะฟังกนั ทกุคนก็อยากแสดง

ความคิดเห็น แต่เราไม่ถนดัที่จะฟังความคิดเห็น 

ปวิตร :   ผมคิดว่า เยาวชนไทยมกัจะเชื่อศิลปินรุน่พี่ เราก็ตอ้งบอกนะ ว่านีคื้อ

ความคิดของเขานะ เพราะเรื่องศิลปะบางทีมนัไม่มีถกูผิด มนัเป็นเรื่องของประสบการณข์องตนเอง 

ของสว่นตวั และตวัคณุคิดอย่างไร และในทางผูใ้หญ่ก็ตอ้งฟังเด็กดว้ย 

ภทัร  :  แลว้ถา้มองกลบั มีกลุม่เด็กที่สนกุกบัการแสดงความคิดเห็นของตนผ่าน

บล๊อคที่ตนสรา้งขึน้ แลว้มีคนติดตามกว่า 200คน และพอใจกบัการท่ีไดใ้ชพ้ืน้ที่เหลา่นีใ้นการสื่อ 

แสดงความคิดเห็นนี ้ซึ่งตอนนีก้็มีบางแลว้ ก็แสดงความคิดเห็นอย่างมมุมองตนเองโดยที่ไม่ได้

ตรวจสอบ แต่ก็สนกุ มนัก็ไม่ไดผ้ิดอะไร แต่ถา้บางทีมนัมีอะไรผิดขึน้มา อย่างเช่นกรณีนาฏศิลป์ 

แบบว่าใหข้อ้มลูผิด ภววิสยัผิดจรงิๆ 

ธรรมจกัร:  ส าหรบัผมสนบัสนนุใหม้ีนะ ยกตวัอย่างในบล๊อคของผมซึ่งจะมีกลุม่หนึ่ง 

กลุม่นกัประวติัศาสตรศิ์ลป์ เพราะนกัประวติัศาสตรศิ์ลป์จะมองนาฏศิลป์อีกแบบ เขาจะวิจารณ์

แยกเป็นอีกหนา้บล๊อคหนึ่งเลย เพียงที่จะพดูเรื่องนาฏศิลป์ที่ไม่ใช่คนนาฏศิลป์มอง ซึ่งอนันีต่้อ

ขยาย ซึ่งท าใหรู้ส้กึดีใจ และก็ท าใหเ้ราไดว้ิธีคิดใหม่ๆมาต่อขยายจากท่ีเราท าอนัแรกๆ ซึ่งดีมาก 
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ปวิตร    :  ซึ่งดีมาก สว่นใหญ่คนมกัจะคิดว่าจะวิจารณห์นงัจ าเป็นตอ้งท าหนงัเป็น

ไหม จะวิจารณล์ะครจ าเป็นตอ้งท าละครเป็นไหม ซึ่งไม่เคยเรียนละครมาก่อน มนัเป็นค าถามที่ผม

มองว่าไม่จ าเป็น เป็นเพียงกลุม่คนด ูดเูป็นละ่กนั 

จิรยทุธ ์  :  อย่างที่อ.ภทัรพดูไปก่อนหนา้นี ้อย่างเขาวิจารณล์ะครแลว้มีคนตามเขา

เยอะ จนวนัหนึ่ง เขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดมนัสามารถก าหนดทิศทางของความคิดของคนอ่ืนได ้แทท้ี่

จรงิแลว้สิ่งที่เขาคิดมนัเป็นเพียงแค่หน่ึงในหลายๆความคิด มนัไม่ใช่ความแทจ้รงิว่า การแสดงนี ้

จะตอ้งเป็นยงัไง  

ปวิตร   :  คือสดุทา้ยแลว้ การวิจารณม์นัก็คือการแสดงความคิดเห็นของคนๆเดียว 

ทกุคนที่อ่านก็ตอ้งเขา้ใจ แลว้คือผมไม่เชื่อว่า คนที่เขียนบทวิจารณไ์ม่ว่าจะที่ไหนก็ตามจะสามารถ

เปลี่ยนแปลงอะไรได ้จากหนา้มือเป็นหลงัมือ ไม่มีทาง 

จิรยทุธ ์ :  มาถึงตรงนีด้ว้ยนะครบั อย่างเราเขาวิจารณแ์ลว้คนตามเยอะ คนอาจจะ

เขา้ใจว่าเขาเป็นหนึ่งในผูเ้ชียวชาญดา้นนีจ้รงิ แลว้การไดช้ื่อเสียงอย่างนัน้มา และการที่เขาพดู

อะไรไปคนจะเชื่อหมด คราวนีอ้าจจะผิดก็ได ้

ปวิตร :  ผมเชื่อว่าถา้คนตามเยอะ คงไม่ผิดทัง้หมด ก็คงมีอะไรถกูบา้ง 

ธรรมจกัร:  เชื่อว่าคนเราไม่ไดโ้ง่ เพราถา้เราเห็นว่าพดูผิด เราก็จะมีวิจารณญาณเอง

ว่าอะไรที่มนัถูก มนัจรงิ มนัไม่ใช่แบบนะการเมืองที่จะโนม้นา้วคนทัง้ต าบลและหมู่บา้น ใหโ้หวต

เบอรเ์ด่ียวกนัไดห้มด สว่นตวัผมคิดว่า มนัอาจจะมีขอ้แตกต่างในสงัคมไทยอยู่ คือถา้ที่เวลาเราด ู

ปัญหาของกระแสบางอย่างที่มนัเกิดขึน้ เช่น ค าพยากรณข์องหลวงปู่ ฤาษีฯยงัดงัได ้ซึ่งมนัก็เป็น

ค าพดูที่มาจากใครไม่รู ้แลว้ดงัได ้แลว้มีคนมาตอบโตว้่าสิ่งที่ท า เอามาเขียน  สิ่งที่เขาท านายว่ามนั

มี มนัเคยเป็นบทกวีนิพนธข์องคนที่มีมาก่อนของคนนี ้คนนี ้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยท าresearch 

หรือในอีกกรณีก็คือ อย่างเช่นมีผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นวฒันธรรมอะไรบางอย่าง แลว้ก็มนัจะมีคน

บ่นๆ เป็นคนที่เชียวชาญเหมือนกนั ก็จะบอกว่าคนนีผ้ิด คิดต่างมาก พอเวลาพดูไปก็จะมีคนคิดว่า

เขาเชี่ยวชาญ แต่ว่าคนไทยโดยสว่นใหญ่ เขาก็จะเชื่อคนที่มีชื่อเสียง 

ภทัร  :  การท่ีใหเ้กิดการที่เขียนcommentโดยอิสรเสรี ไดส้ง่เสรมิความเป็น

ประชาธิปไตย แต่การเกิดนกัวิจารณต์ามสื่อonline มีแนวโนม้ว่าจะน าไปสูภ่าวะที่เกิดการเลือก
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เสพยข์อ้มลูตามรสนิยมเป็นกลุม่ย่อยๆ แบบว่าคือฉนัชอบนกัวิจารณค์นนี ้ฉนัก็เลือกเสพยแ์ต่การ

วิจารณข์องคนนี ้ซึ่งมีลกัษณะการตัง้ค าถามเดียวกนันีก้บัพฤติกรรมการใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ตอยู่แลว้

ว่า ในสมยัก่อนเป็นยุคสื่อสิ่งพิมพm์onopoly แลว้ก็มีสื่อไม่ก่ีฉบบั การสื่อสารก็เหมือนเป็นไป

ในทางเสน้เดียว แต่ในปัจจุบนัมีหลายช่องทาง หลายสื่อมาก มองประเด็นนีเ้ป็นยงัไงบา้ง 

จิรยทุธ:์    สื่อสิ่งพิมพเ์อง หนงัสือพิมพเ์อง คนแต่ละกลุม่ก็เลือกอ่านคนละฉบบัอยู่

แลว้ คนอ่านGuardian ก็อ่านGuardian ก็จะไม่อ่านTimes ซึ่งก็เป็นการอ่านเฉพาะกลุม่อยู่แลว้ 

reviewer อย่างละครเพลงWest Endก็จะไม่ค่อยมี review มนั แต่ในขณะที่ Times มนัก็จะ

มrีeviewเยอะหน่อย ก็จะเป็นคนดลูะครคนละประเภทอยู่แลว้  

ภทัร    :  กลบัมาถามเรื่องวฒันธรรมการรบัฟัง จะมีแนวโนม้ไปในเรื่องเลือกอ่าน 

เลือกเขา้บล๊อค เลือกเขา้facebookของคนนัน้เป็นประจ า แลว้การที่ไปอ่านอีกขัว้หนึ่งไม่บ่อยมาก 

มนัจะท าใหเ้กิดวฒันธรรมการรบัฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกนัอยู่ไหม 

ปวิตร    :  ถา้อย่างนัน้มนัน่าจะมีอะไรที่ผกูกนัเป็นสื่อกลางที่คอยรวบรวม คือมีลิงค์

ไปทัง้สองขัว้ ถา้จะดเูว็บไซตส์กัอนัหนึ่งที่บอกว่า ตอนเย็นวนันีม้ีละครเลน่ที่ไหนบา้ง ยงัไม่มีเลย 

น่าจะเขา้มาดสู  าหรบัคนที่อยากจะเขา้มาชม ถา้จะไปเริ่มที่facebookใคร ก็น่าจะมาเริ่มที่อนันี ้

ธรรมจกัร :  แสดงว่ามนัยงัไม่มีการเชื่อมโยง มนัมีอยู่ช่องหนึ่งที่facebookเกิดใหม่ๆ 

แลว้กม็ีคนเขียนเสรจ็ แลว้มนัไปเชื่อมต่อกบัพนัทิปใส่กระทู ้อนันีก้็ไดอ้ยู่ 2 มมุมอง ในขณะที่ที่เรา

เขียนกนัในfacebook อาจจะยงัไม่ตกตะกอนอยู่ แลว้ยกบางcommentขึน้ไปบนพนัทิปแลว้ ได้

กรองอนัใหม่มา แลว้พฒันาอีกต่อหน่ึง ก็คือ อาจจะมีคนเขียนจากพนัทิปไปสรุปเป็นบล๊อค เป็น

บทความดีๆสกัอนัหนึ่ง มนัเป็นขัน้ตอน 3 ขัน้ตอนที่มนัง่าย ดา้นหลงัพอมนักระจายมากๆ 

จิรยทุธ ์   :  มนัก็เลยกลบัไปเป็นปัญหาที่ว่ามนัเกิดการสนทนาขึน้ไม่ฟังกนัอ่า เราก็

อยากที่จะพดูมากกว่า ถา้พดูไม่ถกูใครก็ไม่สนใจ ทา้ยท่ีสดุก็ตัง้ส  านกัใหม่ 

ภทัร  :  ประเด็นสูว่าระต่อไปคือเรื่องของอนาคต มองอนาคตของการวิจารณส์ื่อ

สิ่งพิมพแ์ละสื่ออินเตอรเ์น็ตอย่างไรบา้ง หรือสื่ออ่ืนๆ คิดว่าปรมิาณมนัจะเพิ่ม หรืออะไรเป็น

อปุสรรคใหจ้ านวนมนัมีอยู่แค่นี ้อะไรเป็นปัจจยัส าหรบั เพราะละครมนัก็นอ้ย เมื่อเปรียบเทียบกบั
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จ านวนละครที่มีเยอะขึน้กบัสมยัก่อน แต่ปรมิาณวิจารณก์็ยงัอยู่ในปรมิาณใกลเ้คียงเท่าเดิมหรือไม่

เพิ่มจากเดิมมากนกั เป็นเพราะอะไร 

จริยทุธ ์ :  เพราะความคิดมนัเยอะ และทกุอย่างมนัไวไปหมด 

ภทัร    :  หรือไม่เชื่อว่ามีบทวิจารณท์ี่สามารถก าหนดทิศทางอะไรได ้อาจเป็น

เพราะฐานะของนกัวิจารณไ์ม่มีนยัยะส าคญัในประเทศนี ้

จริยทุธ ์ :  ถา้มนัมีสื่อสิ่งพิมพเ์ยอะๆ ถา้ในอมรกิามีหนงัสือพิมพท์ี่วิจยังานสกั 20 

เลม่ ผมก็คงเป็น1 ใน 20  ประเด็น คือสื่อสิ่งพิมพไ์ทยนะตาย เลยกลบัมาที่ว่าแลว้สื่อออนไลนล์ะ่ 

สื่อออนไลนจ์ะมีผลอะไรต่อหรือเปลา่ 

ภทัร  :  แลว้หนา้ตาของสื่อออนไลน ์การวิจารณใ์นสื่อออนไลนค์วรไปในมมุมอง

ไหน เพราะตอนนีก้็ยงัมีลกัษณะเป็นกระทูเ้ป็นcomment 

ธรรมจกัร  :  มองว่าเป็นกระจายนะ แต่อาจว่าจะตอ้งมีหน่วยกลาง ที่จะเป็นเวบ็ไซต์

หรืออะไรสกัอย่าง มนัอาจจะไม่ใช่ทางที่ใช่ เพราะมนัไม่มีใหเ้ลือกมากนะ แต่ถา้มีใครกลา้ท าสกั

หนึ่ง มนัจะมีคนตามมาสกั45คน ผมว่าส าหรบัโลกออนไลน ์แลว้ก็เป็นการประมวลใหค้วามคิดเห็น

มารวมกนั อาจจะมีกลุม่นกัวิชาการ นกัวิจารณอิ์สระ มาท างานดว้ยกนั แลว้มนัไดส้ว่นกลางสกัที 

เราท าไดง้่ายกว่าการมาท าสื่อสิ่งพิมพส์กัชิน้หนึ่ง 

ปวิตร  :  สื่ออินเตอรเ์น็ต ท าอย่างไรใหม้นัเป็นที่ยอมรบัในวงกวา้ง สามารถอา้งอิง

ได ้อาจารยจ์ิรยุทธอ์าจจะนึกถึงนสพ.The Guardianที่มีบล็อกเพิ่มเติม เพราะอนันีเ้ป็นแนวทาง

หนึ่ง ที่ควรน าเสนอแก่สื่อสิ่งพิมพท์ี่มีอยู่แลว้ ถา้จะสนบัสนนุออนไลนใ์หม้ากขึน้ก็ควรไปเพิ่มสว่น

นัน้ มนัก็เป็นไปได ้

ธรรมจกัร  :  ตอนที่ใครไปท าfanpage กดlikeรุน่แรกๆ เราจะไดข้อ้มลูจากตรงนัน้ 

ตอนนีก้ลบักลายเป็นนิ่งไปเลย กลบักลายเป็นไม่มีอะไรเลย 

ภทัร  :  ซึ่งตอนนีว้่าควรจะจา้งใหม้ีคนมาท าตรงนีเ้ลยดีไหมpost 

ธรรมจกัร :  แต่สื่อออนไลน ์มนัก็มีweb masterในการท า ก็ตอ้งใชเ้งินและเวลาอยู่ดี 
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ภทัร  :  พอเขา้ใจว่าเด็กตอ้งการหาขอ้มลูมาสง่การบา้น ก็ใชg้oogleไปมา เจอ

บทความเก่าๆอาจารย ์ก็เขียนสง่ เพราะบางทีมนัอยู่ในfacebook อะไรบางอย่างยงัเขา้ไม่ถึง แลว้

จะท าอย่างไรใหว้ฒันธรรมการวิจารณม์นัยั่งยืน อาจตอ้งมองกลบัไปว่าคนไทยตอ้งการดเูพื่อความ

บนัเทิงมากกว่า คนที่อยากดเูพื่อวิจารณ ์เพราะตอนนีม้นัแทบจะนอ้ย เพราะสงัเกตจากตอบ

แบบสอบถามยงัไม่อยากจะเขียนเลย 

จริยทุธ ์ :  มีปัจจยัอยู่ว่า ถา้ละครมนัไม่ยาวมาก และผมว่าคนมาดลูะครเวที มนัไม่

เหมือนการดภูาพยนตร ์ที่มีตอ้งตัง้ใจมากแลว้ระดบัหน่ึง แต่บางคนถนดัพดูมากกว่า เวลาเขียน

อาจจะเกรง็ๆ เขียนไม่ออก 

ภทัร  :  การวิพากษว์ิจารณม์นัมีมากว่าการตอบแบบสอบถาม การที่ว่าใหแ้ชร์

ออกมา 

ปวิตร   :  ถา้ไม่มีนกัวิจารณม์าอยู่ดว้ย มนัก็จะเหมือนกบัว่ามีศิลปินมาพดูว่าอยาก

ที่จะท าอะไร ซึ่งคนไทยเป็นมาก แต่ถา้เป็นฝรั่งนี่ เวลาคณุไปดงูานของเขาแลว้คณุตอ้งการท่ีจะรูว้่า

สื่ออะไร เขาจะถามกลบัมาว่าคณุเห็นอะไร 

ปวิตร    :  แทนที่จะเป็นคนดกูบัศิลปิน น่าจะเป็นคนดกูบันกัวิจารณ ์แลว้ใหศิ้ลปิน

มานั่งฟัง แลว้เขาคิดยงัไง ศิลปินก็ไดเ้รียนรูด้ว้ย คนดกู็ไดเ้รียนรูด้ว้ย 

จิรยทุธ ์ :  เด็กมกัจะมองหาค าตอบที่ถูก เขากลวัคิดแลว้ผิด 

ปวิตร  :  นีเ้ป็นปัญหาส าคญัมาก ซึ่งถา้เป็นศิลปินรุน่โตๆ เขาจะชอบมากเลยว่า

คนคิดไม่เหมือนเขา แต่ไม่ใช่ตรงกนัขา้ม แต่ที่แตกต่างไปนิดหน่อย 

ภทัร  :  ตอนนีม้ีใครใชc้ommentในอินเตอรเ์น็ตไปใชใ้นการเรียนการสอนบา้ง

ครบั 

ธรรมจกัร :     มีนิดหน่อยครบั แต่ในเชิงกระบวนการคิดก็ยงันะ สถาบนัยงัตอ้งการครูที่

เป็นผูป้้อนความรู ้และส าหรบัผมยงัมองในแง่ของการพฒันาคนดเูลยว่า ใหเ้รียนรูก้นัโดยรูปแบบ

การท าขา้มสาขา แบบภาพยนตรท์ี่ไปไกลมากและ ละครก าลงัเดินตาม แต่นาฏศิลป์อยู่ทา้ย แต่
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นาฏศิลป์ยงัไม่เคยเขา้ไปสมัผสัว่าคนท าหนงัท าอย่างนี ้การละครท าอย่างนี ้นาฏศิลป์มนัไม่มีเวที

นอกจากจะวิจารณก์นัเอง เพราะขาดการเรียนรูว้ิธีการวิจารณก์ลุม่สาขาอ่ืนๆ 

ภทัร   :  ถา้เกิดมีการเขียนวิจารณเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร แบบบทวิจารณท์ี่ไม่ใช่

บทนิทศัน ์อยากใหม้นัเป็นรูปรา่งหนา้ตาแบบไหน หรือบรบิทของมนัควรจะเป็นยงัไง  

ปวิตร   :  มนักต็อ้งกลบัมานั่งคิดว่าบทวิจารณม์นัจะใหป้ระโยชนอ์ะไรกบัผูช้ม ให้

ประโยชนอ์ะไรแก่ศิลปินหรือเปลา่ ถา้เขาอ่านไม่รูเ้รื่อง แลว้คณุจะเขียนอะไร ถา้เขาอ่านแลว้ เขาไป

ถามอีกทีว่านีคื้ออะไร หรือค าๆนีภ้าษาองักฤษมนัว่ายงัไง ทฤษฎีอะไรไม่เขา้ใจ ผมคิดว่าการสื่อสาร

กบัผูช้มเป็นสิ่งที่ส  าคญัมาก นกัวิจารณค์วรสื่อสารกบัทัง้สองอย่าง แต่ว่ามนัก็มีช่องทาง ผมไม่เชื่อ

ว่าหนงัสือทีมนัเป็นเลม่ๆที่ก าลงัจะตาย คือมีคนท าเป็นe-book และ e-bookนี่แหละที่ถึงคน

มากกว่า เก็บง่าย ยงัไงก็ไม่ได ้แต่เปลี่ยนรูป 

ภทัร :  ถา้ไม่ไดม้องว่าอยู่ในกระดาษ การเขียนที่เขาเรียกว่าบทวิจารณน์ี่ก็ยงัคิด

ว่ายงัมีประโยชนอ์ยู่หรือไม่ 

ปวิตร   :  มีประโยชน ์รวบรวมเป็นรายปีไหม เพราะพวกนีม้นัตอ้งใชเ้วลากลั่นกรอง

นาน ละครเรื่องหนึ่งมนัจบไปละ่ กลั่นกรองอะไรเสรจ็ก็อีกนานคนที่ดกู็ลืมไปละ่ คนที่อยากจะดกู็ไม่

มีโอกาสไดด้แูลว้ไง ถา้มนัอยู่เป็นรายปี เราก็รวบรวมทัง้หมดท าเหมือนเป็นแนวทางทิศทางของ

ละครเวที เป็นบทส ารวจ ท าใหเ้ห็นพฒันาการของละครเวทีอาจจะดีกว่า แต่ผมก็ไม่รูไ้ง ว่าเขาจะมี

ก าลงัดลูะครไดก่ี้เรื่องต่อปี  

ภทัร   ถา้ปรบัเป็นe-book ฐานการอ่านจะเพิ่มขึน้หรือเปลา่ 

ปวิตร   :  มีขอ้สงสยัอยู่อย่างหนึ่งคือ e-bookมนัจะน่าอ่านมากขึน้ แต่ตอ้งยอมรบั

ว่าคนไทยไม่อ่านภาษาองักฤษมากเท่าไหร ่คนที่แปลมกัจะแปลเป็นอย่างเดียว แต่อาจจะไม่เขา้ใจ

เนือ้หา คนอ่านก็เชื่อว่าเป็นอย่างเดียว ในขณะที่ละครมีหลากประเภท มนัแบ่งไม่ได ้หนงัมีหลาย

แนวแลว้แต่จะแบ่งตามทฤษฎีไหน ถา้คนอ่านสามารถอ่านขอ้มลูที่เป็นภาษาองักฤษได ้เขาอาจจะ

ไดร้บัความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากกว่า เพราะต าราเมืองไทยสว่นใหญ่สรุปเอาเอง 



27/06/55 162 สาขาศิลปะการละคร 
 

ภทัร  :  ตอนโครงการระยะแรก ไดอ้อกหนงัสือสรรนิพนธร์วมบทวิจารณอ์อกมา 

สมมติภายในปีหนา้ ทางโครงการจะออกหนงัสือแบบเดียวกนัอีก การเขียนวิจารณล์ะครใน

facebook ในblog คิดว่าน่าจะไดถ้กูรวบรวมไดไ้หมไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใหค้นรุน่หลงัไดด้ไูหม  

ปวิตร    :  โดยส่วนตวัแลว้ชอบการพิมพ ์และคิดว่าประหยดัค่าใชจ้่ายถา้พิมพ์

ออกมาสกั5,000เลม่ แต่ก็จะมีปัญหาเร่ืองลิขสิทธิ์ แต่ถา้เป็นอิเล็กทรอนิกส ์มนัlinkได ้สว่น

facebookเป็นพืน้ที่สว่นตวั ออกความเห็นไม่ได ้แต่สามารถเอาฉากส าคญัมาน าเสนอ เป็นภาพ

ตวัอย่างได ้

----------------------------- 
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เนือ้หากิจกรรมการเสวนากลุม่ย่อยครัง้ที่  2 
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การเสวนากลุม่ย่อยครัง้ท่ี2 “การวิจารณด์า้นการละครบนโลกไซเบอร”์  

(กลุม่นกัวิจารณท่ี์มีพืน้ฐานมาจากการวิจารณภ์าพยนตร)์ 

 

วนั :  เสาร ์4 กมุภาพนัธ ์2555  

เวลา :  10.00 น. – 12.00 น. 

สถานที่ : รา้นกาแฟ Coffee Book ชัน้3 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   

ผูด้  าเนินรายการ :ธัญญานนัต ์คอูนพุงศ ์และภทัร ด่านอตุรา 

วิทยากรผูร้ว่มการเสวนา : 

• คนัฉตัร รงัษีกาญจนส์อ่ง –  บล็อกเกอรว์ิจารณบ์นัเทิงเจา้ของนามปากกา 

merveillesxx และอาจารยพ์ิเศษสาขาภาพยนตร ์คณะนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต และนกัวิจารณป์ระจ านิตยสารBioscope 

• จิตร โพธิ์แกว้ – บล็อกเกอรว์ิจารณบ์นัเทิงเจา้ของบล็อก limitless cinema 

• ชญานิน เตียงพิทยากร – บล็อกเกอรว์ิจารณบ์นัเทิงเจา้ของนามปากกาnanoguy 

และนกัวิจารณป์ระจ านิตยสารStarpics 

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

ธญัญานนัต ์:  คณุจิตรและคณุตอ่แนะน าตวัก่อนเลยละกนัครบั 

คนัฉตัร :  ชื่อคนัฉัตร รงัสีกาญจนส์่อง หรือต่อ ปัจจบุนัเป็นนกัเขียนอยู่Bioscope (นิตยสาร

ภาพยนตร)์ ปกติก็เขียน เรื่องภาพยนตรเ์ป็นหลกั แต่ก็ดลูะครเวทีดว้ย และก็เขียน

ละครเวทีบา้ง แต่ก็ไม่ไดเ้ขียนเป็นอาชีพจรงิจงัอะไร  

จิตร :  ผมจิตร   โพธิ์แกว้ครบั ปัจจบุนัท างานแปลข่าว ชอบดลูะครเวที  

คนัฉตัร :   เหตผุลที่เขา้มาดลูะครเวทีก็เพราะพี่จิตรนั่นละ่ครบั แต่ก่อนก็ดแูต่ภาพยนตรน์อก

กระแส แต่เห็นพี่จิตรเขาด ูละครเลยตามไปดบูา้ง  
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ธญัญานนัต ์:  คณุตอ่ตอนแรกเป็นนกัวิจารณภ์าพยนตรม์าก่อน เทา่ท่ีทราบมาคือเขียนลงพนัทิป 

กบัbloggang 

คนัฉตัร :  ก็มีทัง้สื่อทางเว็บไซตแ์ละก็สื่อสิ่งพิมพ ์แต่จดุเริ่มตน้น่าจะเริ่มจากการเขียนลงใน

บล็อกพนัทิป 

 

ธญัญานนัต ์:   ท่ีเริ่มเขียนเก่ียวกบัละครเวทีเป็นครัง้แรกคือปีไหนนะครบั 

คนัฉตัร :  ผมเริ่มดลูะครเวทีตอนปี 2008 ตอนแรกก็ไม่ไดเ้ขียนวิจารณจ์รงิจงัมาก เพียง

อยากแนะน าในบล็อกว่ามีละครแนวนี ้และอยากเชิญชวนใหไ้ปดกูนั ตอนนัน้ก็

เป็นของ B-Floor คือผมก็ไม่เคยดลูะครเวทีมาก่อน ตอนนัน้เจอเรื่อง “หอ้งตก

กระแทกหมายเลขศนูย”์ ซึ่งตกใจมากเพราะว่าผมไม่เคยเจออะไรแบบนีม้าก่อน 

ตอนแรกก็แค่แนะน า แต่หลงัๆก็เริ่มจะมีวิจารณบ์า้ง 

 

ธญัญานนัต ์:  เรื่องแรกท่ีดคืูอ “หอ้งตกกระแทกฯ” เลยหรือเปลา่นะครบั 

คนัฉตัร :  จรงิๆแลว้เรื่องแรกที่ดคืูอเรื่อง “ตะลยุเมืองตุ๊กตา” แต่ในตอนนัน้โรงเรียนพาไปด ู

ซึ่งไม่นบัละกนันะ 

 

ธญัญานนัต ์:  เอาแบบเรื่องแรกท่ีตัง้ใจไปดคูรบั 

คนัฉตัร :   ส าหรบัละครเวทีเรื่องแรกที่ตัง้ใจไปดคืูอเรื่อง Mouth ของคณะแปดคณูแปด แต่

วนัเป็นรอบที่เล่นที่ metropolis ไม่ใช่รอบ ที่เลน่ที่สามย่าน ตอนนัน้มนัเป็นปี 

2007 ปีที่เรียนจบ และอยากหาอะไรแปลกๆใหม่ๆ ท าใหก้บัชีวิต หลงัเลิกเรียนก็

เลยไปดลูะครเรื่อง Mouth  

 

ธญัญานนัต ์:  แต ่review ท่ีเขียนเรื่องแรกคือ 

คนัฉตัร :  ผมไม่แน่ใจนะครบั แต่น่าจะเป็นช่วงปี 2008 พวก “หอ้งตกกระแทกฯ” หรือ 

เทศกาลละครสัน้ของ หนา้กากเปลือย 4 เรื่อง ที่มีเรื่อง “Control Alternate 

Delete” ในช่วงนัน้ 
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ธญัญานนัต ์: และอยา่งคณุจิตร คือตอนแรกก็ชอบดภูาพยนตรม์าก่อนหนา้นี ้

จิตร :  ใช่ครบั ผมชอบดหูนงัมาก่อน ถา้จะดลูะครเวทีเป็นครัง้แรกน่าจะปี 1995  อนันัน้

เหมือน ไม่ไดต้ัง้ใจดนูะ ซึ่งเรื่องที่ดคืูอ “ราโชมอน” ที่เป็นของคณะอกัษร นิเทศ 

สถาปัตย ์(ทัง้สามคณะมาจากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) ท ารว่มกนั ตอนนัน้ยงั

เรียนอยู่ที่อกัษรอยู่ แลว้ก็เห็นว่ามีการแสดง หลงัจากนัน้ก็ขาดช่วงไปเลย 

เหมือนกบัว่าไม่ไดส้นใจละครเวทีจรงิจงั เหมือนประมาณปี 2000 ถึง 2001 เพื่อน

ตวัเองที่อยู่อกัษร ที่ชื่อปาจารีย ์ดียวดยิ่ง ท าเรื่อง Agnes of God ก็เลยไปด ูแต่

หลงัจากนัน้ก็ขาดช่วงไปอีก แลว้หลงัจากนัน้ที่เริ่มดอีูกก็ “หมาตอน” ของหนา้กาก

เปลือยปี 2004 ตอนนัน้ที่ไดม้าด ู“หมาตอน” ก็รูส้ึกติดใจและคิดว่า ละครเวที

ท าไมมนัดีกว่าหนงัไทยมากเลย ซึ่งเมื่อเทียบกนัแลว้ หนงัไทยมนัจะ “กะหลั่ว 

กะหลั่ว” แต่ละครเวที ทกุคนจะตัง้ใจท ามาก พอในปี 2006 ก็เริ่มดอูย่างจรงิจงั 

 

ภทัร : แลว้เริ่มเขียนวิจารณภ์าพยนตรอ์ยา่งจรงิจงัเม่ือไหร ่ทัง้ท่ีเป็นสิ่งพิมพก์่อน ก่อนท่ี

จะใช ้อินเตอรเ์นต 

คนัฉตัร :  ผมน่าจะเริ่มจากการเขียนลงบล็อกก่อน คือผมเริ่มเขียนวิจารณท์ี่เป็น หนงัตอนปี 

2004 ตอนนัน้ผมก็เรียนอยู่ประมาณปีสอง ซึ่งเป็นคนชอบเลน่บอรด์พนัทิป จึงไป

โพสตโ์น่นโพสตน์ี่ ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นวิจารณจ์รงิจงั แต่ผมก็อยากจะแสดง

ความรูส้กึตวัเอง แต่ก็มีคนมาบอกว่า “เฮย้นี่ คณุวิจารณดี์จงั”  ผมก็ “อ๋อเหรอ นี่

คือวิจารณแ์ลว้หรือเปลา่”  หลงัจากนัน้ก็เขียนมาเรื่อยๆ   ผมชอบเขียน และชอบ

แสดงความรูส้กึตวัเอง ตอนนัน้เรียนที่มหาลยัก็เรียนวิชาดหูนงัก็เอาการบา้น

ตวัเองมาโพสตล์งอินเตอรเ์น็ตบา้ง สดุทา้ยประมาณปลายปี 2004 พนัทิปก็มี

บล็อก คือก่อนหนา้นัน้มนัจะเป็นไดอารี่ ออนไลน ์ซึ่งไม่ไดเ้ป็นบล็อกจรงิจงั แต่

อาจจะกลา่วไดว้่าเป็นช่วงที่ยคุบล็อกเฟ่ืองฟ ู พนัทิปก็จะมี bloggangก็เลยเอา

งานตวัเองไปลงใน bloggangจากนัน้พวกพี่ๆBioscopeเขาก็เห็น ก็เลยชวนไป

เขียน ก็เลยเริ่มไดเ้ขียน 

 

ภทัร :  เริ่มเขียนลงBioscopeปีอะไรเหรอครบั  



27/06/55 168 สาขาศิลปะการละคร 
 

คนัฉตัร :  เลม่แรกที่ลงน่าจะประมาณตน้ปี 2005 (ฉบบัเดือนมกราคม) จากนัน้ก็เขียนมา

เรื่อยๆ พอดีรูจ้กักบั คณุไกรวฒุิ จลุพงศธร ซึ่งตอนนัน้เขาเป็นหวัหนา้กองบก. 

เผอิญออฟฟิศBioscopeใกลบ้า้นดว้ย ซึ่งออฟฟิศBioscopeอยู่รชัดา และสว่น

บา้นของผมอยู่ลาดพรา้ว นั่งรถประมาณ 10 นาทีก็ถึง ก็เลยใชบ้รกิารกนัอยู่เรื่อยๆ  

จิตร :  ส าหรบัผมน่าจะมีลงเพียงครัง้เดียว ในกรุงเทพธุรกิจ ตอนนัน้เขียนถึง (ภาพยนตร์

เรื่อง)  American Beauty สว่นใหญ่ที่ลงในกรุงเทพธุรกิจที่เป็นชื่อผมจะเป็นงาน

แปลไม่ใช่งานวิจารณ ์ตอนนัน้ด ูAmerican Beauty ประมาณปี 2000 และรูส้กึ

ชอบมาก เขียนวิจารณไ์ปดว้ย จากนัน้กรุงเทพธุรกิจก็เอาไปลง แต่หลงัจากนัน้ผม

ก็ไม่ไดเ้ขียนวิจารณอ์ะไรอีก ก็มีแสดงความเห็นทางเว็บบอรด์พนัทิปบา้ง เว็บ

บอรด์Bioscopeบา้ง แต่ก็จะเป็นความเห็นเล็กๆ นอ้ยๆ ถา้มีงานเขียนที่ไดร้บัการ

ตีพิมพอี์กครัง้ ก็จะมีFilm Virus 3 เหมือนจะออกมาปี 2004  และหลงัจากนัน้ผม

ก็ไม่ไดเ้ขียนอะไรที่ไดร้บัการตีพิมพอี์กเลย ก็แค่แสดงความเห็นทางบล็อกของ

ตวัเองไปเรื่อยๆ  

คนัฉตัร :  แต่ตรงนีเ้ราขอเสรมิว่า การที่พี่จิตรแสดงความเห็นไปเรื่อยๆ ก็จะมีประโยชนต่์อ

คนดภูาพยนตร ์เพราะไม่ไดแ้สดงความเห็นเพียงแค่ว่า ชอบจงัเลยพระเอกหล่อ 

อนันัน้ก็จะมีเหมือนกนั แต่เขาก็จะมีเกรด็ความรูเ้ปรียบเทียบ คือพี่จิตรจะไม่ได้

เขียนในลกัษณะวิชาการมากเกินไป แต่จะเป็นการแสดงความรูส้กึอะไรออกมา 

แต่สิ่งที่เขาน าออกก็จะซ่อนเกรด็ความรู ้เช่น ดภูาพยนตรเ์รื่องนีแ้ลว้นึกถึงหนงั

เยอรมนัเรื่องนี ้มนัก็จะเป็นลิสตม์า สามารถเอามาเป็นขอ้มลูได ้เราก็จะตามอ่าน

งานพี่จิตรต่อไป  

 

ธญัญานนัต ์:  มีชว่งหนึ่งผมนั่งเช็คดเูลยวา่ผมไดด้อูะไรตามลิสตไ์ปบา้ง  

คนัฉตัร :  มนัจะมีความตลกคือ มีช่วงหน่ึงไม่ว่าเราจะเปิดgoogleภาพยนตรเ์รื่องอะไร มนั

จะไปโผลใ่น บล็อกพี่จิตรเสมอ 

 

ภทัร :   แปลวา่เขียนอพัเดตบอ่ยมาก แลว้กบัการเลน่facebook น่ีเริ่มกนัตอนไหนครบั 

จิตร :   ประมาณปี 2008 
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คนัฉตัร :  ของผมเริ่ม 2009 ซึ่งชา้กว่า  

 

ธญัญานนัต ์:  อยา่งงานวิจารณจ์ะมีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ แบบcomment แบบreview และแบบ

critic ส  าหรบัแบบ comment คือพดูความรูส้กึอยา่งเดียว อย่าง review คือ

ประเมินวา่ดีหรือไมดี่ดว้ย อีกแบบคือ critic ก็จะเป็นในลกัษณะของอยา่ง

ท่ีBioscopeเขียน อยา่งงานสว่นใหญ่จะเป็นแนวทางไหน 

คนัฉตัร :  ผมคิดว่ามนัขึน้อยู่กบัตวังานและชีวิตในช่วงนัน้ครบั คือจะมีช่วงที่ว่าจะพยายาม

วิเคราะหแ์ละศกึษาทกุสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี ้ก็คือช่วงที่เรียนหนงัสืออยู่ ไม่มี

อะไรท า ชีวิตไม่ตอ้งคิดอะไร ไม่ตอ้งคิดเรื่องท างาน ก็จะไฟแรงมาก พยายาม

วิเคราะหว์ิจารณท์กุสิ่งอย่าง ตัง้ค าถามกบัทกุอย่าง และชีวิตก็เริ่มจะไม่มีความสขุ 

แต่พอตอนนี ้ตอ้งท างาน มีสอนหนงัสือ ซึ่งงานแต่ละงานก็แลว้แต่ว่าตวัเองตอน

นัน้ว่างขนาดไหน สภาพจิตดีขนาดไหน ถา้มีแรงก็เขียน นั่นคือปัจจยัจากตวัเอง 

สว่นปัจจยัจากตวังาน ถา้งานมนัมีimpactกระแทกเรามาก มนัอะไรที่เราจบัตอ้ง

ไดเ้ยอะก็ตกลงเขียนไป  

จิตร :  ผมก็จะเป็นคอมเมนต ์คือจะแสดงความเห็นสว่นตวัไปเรื่อยๆ สว่นที่มีใหเ้กรด 

ไม่ได ้เป็นการตดัสินว่าดีไม่ดี เป็นแค่การบอกว่าชอบมากไม่ชอบมาก อะไรอย่าง

นี ้เรื่องไหนผูช้ายหลอ่ก็ให ้A+ (ทกุคนหวัเราะ) เป็นแค่การแสดงความคิดเห็น

สว่นตวัเท่านัน้เอง ไม่ไดต้ดัสินว่าดีไม่ดี 

 

ธญัญานนัต ์:  ในมมุมองวา่อยา่งส่ือท่ีเราเขียนวิจารณล์งในอินเตอรเ์น็ท อยา่งคณุจิตรกบัคณุตอ่

ก็เขียนลง facebookตลอดดว้ย คณุจิตรกบัคณุตอ่มองวา่facebook คือส่ือ

สาธารณะหรือวา่ส่วนตวัละ่ครบั 

คนัฉตัร :   อนันีก้็แลว้แต่ตวัเราเองว่าเราตัง้ค่ามนัไวอ้ย่างไร คืออย่างของผม แต่ก่อนผมก็มี

แต่profile  ยงัไม่มีpage คือยงัไม่มีหนา้fanpageของเรา ผมก็รูส้กึว่าโพสตไ์ปแลว้

ก็ public ใหท้กุคนเห็น แต่หลงัๆ ก็เริ่มมีภยัใกลต้วั มีความดราม่าบงัเกิดขึน้ มี

ถกเถียงเรื่องภาพยนตรห์นงัหรือต าหนิผลงาน อย่างในวงการนีก้็รู ้ๆ กนั ผมก็เลย

แยกว่า ถา้ในprofileนี่ เป็นเรื่องสว่นตวัของผม แต่ว่าผมก็ไปตัง้fanpage อนันีคื้อ 
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public คือfanpageนี่ผมก็ถือว่าเป็นpublic speaker ประมาณหน่ึง ก็ถือว่าอนันี ้

เป็นpublic ซึ่งอนันีม้นัก็เป็นปัญหา ซึ่งเราเคยคยุกบัตี ้(ชญานิน เตียงพิทยากร) 

ว่า การเขียนในfacebook และการเขียนในprofileของผมเองนี่ ผมตัง้พืน้ฐานว่า

ใหf้riends ของผมอ่าน ซึ่งการเขียนพวกนีม้นัก็ไม่มีรูปแบบทางการ(formal) มนัก็

จะมีการใชค้ าตลกๆอาจจะมีค าหยาบๆบา้ง แต่ก็เพื่อความสนกุสนานนะ ไม่ใช่ค า

หยาบที่แบบว่ามุ่งรา้ย ซึ่งมนัก็มีปัญหาเหมือนกนั 

 

ภทัร :   ปัญหานีพ้อยกตวัอย่างไดไ้หม  

คนัฉตัร :  ก็มีเหมือนคลา้ยๆgossip drama คือแบบว่า บางทีเราเขียนไป แลว้เราวิจารณใ์น

เชิงลบ เจา้ของผลงานก็พดูขอบคณุเรา แต่ว่าเราก็รูล้บัหลงัว่า เขาไม่พอใจที่เรา

เขียนในเชิงลบ ซึ่งจรงิๆ มนัก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาอะไรมาก แต่ก็รูส้กึว่าเราไม่อยากมี

ปัญหาอะไรอย่างนี ้วงการนีม้นัก็แคบ เจอหนา้กนัทกุวนั หลงัๆก็ ถา้ไม่ชอบก็

อาจจะไม่ค่อยเขียนเท่าไหร ่หรือว่าพยายามเขียนใหม้นัเบาลง ประมาณนัน้ 

 

ธญัญานนัต ์: แลว้อย่างใน(กรณีของ)บทความของคณุตอ่ คณุจิตรเคยเจอปัญหาแบบเดียวกนั

ไหมครบั 

จิตร :   ตอนนีย้งันึกไม่ออก เพราะส่วนใหญ่พี่จะเขียนถึงแต่ที่ตวัเองชอบมาก ละครเวทีพี่

เขียนถึงนอ้ยมากอยู่แลว้ เขียนถึงแต่ท่ีตวัเองชอบมากอยู่แลว้ดว้ย เลยไม่ค่อยเจอ

feedback ในทางลบอะไรกลบัมา 

 

ธญัญานนัต ์:  อยา่งงานของคณุจิตร จะมีการใหเ้กรดในตวังาน คิดว่าเกรดสามารถเป็นแหลง่

อา้งอิงของคนอ่ืนไดห้รือไม ่ 

จิตร :  พี่อนมุานว่าคนอ่ืนน่าจะเขา้ใจนะว่า เขาน่าจะรูว้่าตวัเองมีรสนิยมใกลเ้คียงกบัพี่

มากนอ้ยเพียงไหน ก็คิดว่า อา้งอิงไดก้บัเพื่อนที่มีรสนิยมใกลเ้คียงกนั ส าหรบัคน

ทั่วไปน่าจะอา้งอิงอะไรไม่ไดเ้ลย (หวัเราะ)  สว่นใหญ่รสนิยมของพี่ก็อาจจะตรง

ขา้มกบัคนสว่นใหญ่ดว้ยซ า้ไป แต่การใหเ้กรด มนัเกิดมาจาก การดภูาพยนตร์

แลว้ แลว้พบว่า หนงัที่ตวัเองชอบมาก คนอื่นมนัไม่ชอบกนัไง รูส้กึว่า “ผมตอ้ง
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ประกาศใหโ้ลกรูว้่า อย่างนอ้ยมีเราหนึ่งคน ที่ชอบหนงัเรื่องนีอ้ย่างสดุๆ หรือชอบ

ละครเวทีเรื่องนีอ้ย่างสดุๆ”  ก็เลยรูส้กึว่า เป็นการประกาศว่าเราชอบเรื่องนีม้ากๆ 

แต่คนอ่ืนทัง้โลกอาจจะไม่ชอบก็เป็นไดก้็รูส้กึว่าอาจไม่ใช่เกณฑอ์า้งอิงส าหรบัคน

อ่ืน  

คนัฉตัร :   แต่เรารูส้ึกว่าของพี่จิตรอา้งอิงไดป้ระมาณหน่ึง เพราะพี่จิตรเขาก็ดหูนงัดลูะคร

เยอะเหมือนกนั ก็คือมีความรูใ้นระดบัหน่ึง ก็เลยเชื่อไดป้ระมาณหน่ึง อนันีใ้น

ความรูส้กึเรานะ 

 

ธญัญานนัต ์:   อยา่งคณุตอ่ละครบั 

คนัฉตัร :  พี่ หมายถึงการใหเ้กรดของพี่ใช่ไหม 

 

ธญัญานนัต ์:  หรือวิธีการท่ีรีวิว  

คนัฉตัร :  หมายถึงวิธีการเขียนทัง้หมดเลยใช่ไหม ก็จรงิๆนะ มนัก็พดูยาก ความจรงิ บางที

เราเขียน ไป เขาเรียกเราว่านกัวิจารณ ์แต่จรงิๆ งานเราคนจะไม่เชื่อเราก็ได ้เราก็

แค่ติงๆมาว่า ไม่ว่าจะเขียนประมาณไหน มนัก็มีความเป็นsubjective อยู่ดี คือสิ่ง

ที่เราเขียน มนัก็คือความคิดเห็นสว่นตวัของเรา แมว้่ามนัจะพยายามอา้งทฤษฎี

อะไรก็ตาม แต่ว่าสดุทา้ยมนัก็มาจากตวัเรา  

 

ธญัญานนัต ์: ก็เห็นอยา่งบนัเทิงไทยรฐัอยา่งนี ้สองย่อหนา้ในบนัเทิงไทยรฐัน่ี มีคนบอกว่า

สามารถก าหนดทิศทางหนงัไดม้หาศาล 

คนัฉตัร :  ก็อาจจะเป็นกบับคุคลสว่นใหญ่ แต่ไม่ใช่ผม ถือว่า อนันัน้คงเป็นการสื่อสารกนัคน

ละแบบ นั่นเป็น mass media มนัก็ตอ้งแบบว่าชีน้  าชดัๆไปเลย  

 

ธญัญานนัต ์:  ตวัอยา่งในมมุมองคณุตอ่ ท่ีเขียนงานลงบล็อก ถือเป็นสาธารณะไหมครบั 

คนัฉตัร :  ถา้บล็อกก็เป็นสาธารณะ แต่ว่าบล็อกมนัก็กึ่งๆ นะ มนัก็ไม่ใช่แบบเว็บทางการ

อะไรมาก  คือบล็อกมนัก็มีความเป็นไดอารี่ เพราะฉะนัน้  contentบล็อกของเรา

บางช่วงupdateเรื่องชีวิตตวัเอง ซึ่งบางทีจรงิๆ เรา สมมติุ หวับล็อกเป็นการเขียน
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วิจารณห์นงั แต่ว่ามนัก็มีเพื่อนๆ หรือคนที่รูจ้กักนั พอมาอีกคอมเมนตห์น่ึง อาจจะ

เป็นการupdateชีวิต ช่วงนีเ้ป็นยงัไงบา้ง อะไรอย่างนี ้มนัก็จะเป็นแนวนัน้ ไม่ได้

เป็นลกัษณะที่เป็นทางการมากๆ แต่ว่า บล็อกนี่เราก็รูส้กึว่า ผลงานที่ลงในบล็อก

ตอ้งมีความเป็นทางการและแบบว่าตัง้ใจประมาณหนึ่ง พดูประสาชาวบา้น คือ

ผมว่าในfacebook  มนัมีความเป็นอิสระมากกว่า ส าหรบัตวัเรานะ บางคน 

บล็อกก็อาจจะอปันู่น อปันี่ไปเรื่อย แต่ว่า เราก็ยงัอปับล็อกอยู่ งานจากfacebook

ที่เอาไปลงบล็อกตอ้งเป็นงานที่แบบว่าความยาวประมาณหนึ่ง และก็มีการเขียน

ภาษาที่ทางการประมาณหนึ่ง เพราะบล็อกเป็นเหมือนการรวมผลงานของเรา 

 

ธญัญานนัต ์:   ตามปกติแลว้ ผลงานของคณุตอ่ท่ีอยู่ในบล็อก น่ีเวลาเอาไปตีพิมพ ์ก็จะเอาไป

ตีพิมพท์ัง้อยา่งนัน้เลย 

คนัฉตัร :  ที่เอาขอ้มลูจากบล็อกของพี่ไปตีพิมพ?์ 

 

ธญัญานนัต ์:  อยา่งงานของคมิ คี ดคุ ครบั 

คนัฉตัร :  อ๋อ 

 

ธญัญานนัต ์:  เห็นไมไ่ดแ้กอ้ะไรเลยน่ีนาเพราะเหมือนท่ีเขียนในบล็อกซึ่งก็ทางการอยูแ่ลว้ 

คนัฉตัร :  ถา้มนัเป็นการเขียนวิจารณห์นงั ก็ตอ้งเขียนเป็นทางการหน่อย แต่ว่าถา้เป็นบล็อก

update เก่ียวกบัไปคอนเสิรต์งานนัน้มา ซึ่งเรามนัก็มีหลายหมวด สมมติุว่าเราไป

คอนเสิรต์และเรามาเล่าทางการมากจนเกินไปก็จะไม่สนุก เราก็บอกว่าเจ๋งนี่ 

อย่างนี ้อย่างนูน้ อย่างนัน้ ก็แลว้แต่หมวด แต่ก็มีหนงับางเรื่องที่เราไม่ไดเ้ขียน

อย่างเป็นทางการ สมมติุอย่าง ภาพยนตรเ์รื่องATM เราจะไปซีเรียสกบัมนัท าไมก็

ไม่รู ้ในเนือ้หนงัมนัก็ nonsense ในตวัมนัเองอยู่แลว้ ก็เลยเขียนอะไรไปฮาๆ 

ดีกว่า 
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ธญัญานนัต ์:  อยา่งในบล็อกคณุจิตร จะมีการวิเคราะหง์านแบบAuterurมาก ในมมุมองของผู้

ก ากบัเป็นศนูยก์ลางของงานอะไรอย่างนี ้คณุจิตรเคยเอางานตรงนีไ้ปตีพิมพบ์า้ง

ไหม 

จิตร :  ไม่เคยครบั ไม่เคยเอางานเหลา่นีไ้ปตีพิมพ ์เพราะเหมือนกบัว่าไม่เคยจงใจเขียน

มาเพื่อสิ่งนัน้อยู่แลว้ เคยแค่เขียนว่าเพื่อระบายอารมณเ์ท่านัน้เอง  

 

ธญัญานนัต ์:  แตท่ี่เขียนวิเคราะหง์านของคณุนินาท (กลุม่ละครหนา้กากเปลือย) ก็วิเคราะห์

ละเอียดมาก  

จิตร :   แต่นั่นก็แค่ลิสตร์ายชื่อไม่ใช่เหรอ ไม่ไดว้ิเคราะห ์

 

ธญัญานนัต ์:  วิเคราะหอ์ย่างงานชิน้นี ้เช่ือมโยงกบังานชิน้ก่อนหนา้นี ้ซึ่งผมมองว่าเป็นวิธี

วิเคราะหล์ะครเวทีท่ีนา่สนใจมากเลยนะครบั ท่ีมองในมมุมองของAuteurของหนงั

มาใชก้บัผูก้  ากบัละครเวที 

 

ภทัร :  ถา้อยา่งนัน้ มีความเป็นทางการอยูไ่หมครบั ในส่ือท่ีใชอิ้นเตอรเ์น็ต หรือวา่จรงิๆ 

แลว้มนัเป็น peer to peer  

คนัฉตัร :  ผมคิดว่าขึน้อยู่กบัผูเ้ขียนนะ ว่าจะเขียนออกมาในทิศทางไหน หรืออารมณข์อง

ผูเ้ขียนอย่างไร คือผมว่า ในเน็ตมนัก็action–reaction สมมติุใหผ้มเขียนใน

ลกัษณะที่เป็นทางการมากๆ แต่ว่าสมมติุว่ามนัมีช่อง comment และมีคนมาตอบ

ว่า “คณุเขียนอะไรของคณุนี่” มนัก็ไม่ทางการแลว้ สมมติุว่าเราคิดว่าเขียน

ทางการไป เขาก็ไม่จ  าเป็นตอ้งตอบอะไรทางการหรือซีเรียส หรือเป็นวิชาการกบั

เรา 

 

ภทัร :  ในส่วนของ public/private ละ่ครบั การท่ีจะบอกว่าเป็นprivacy ไดด้ว้ยการกัน้

ไมใ่หค้นอ่ืนอ่าน น่ีคือเป็นprivate หรือเปลา่ แตถ่า้เราโพสตล์งwall น่ีถือวา่เป็น

public หรือเปลา่ 
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คนัฉตัร :  อนันัน้ก็แลว้แต่ ถา้มองจากAuthor คนเขียนอย่างนี ้เรารูส้ึกว่าชิน้นีเ้ราเขียนอย่าง

ทางการ เราอยากจะ publicใหค้นด ูสมมติุเราเขียนถึงหนงัจีทีเอช เรื่องATM ซึ่ง

เราก็เขียนแบบฮาๆ แบบว่าเขียนอาจจะมีค าหยาบคายบา้ง ซึ่งอนันีเ้ราก็รูส้กึว่าไม่

อยากpublicไป แต่ว่าอย่างของผมจะแกปั้ญหาดว้ยการ มีfacebook สองอนันี่

ครบั อนัprofile ก็จะเป็นสว่นตวั คยุอะไรฮาๆ ส าหรบัfanpageก็คือว่า อนั

นีp้ublic นะ ซึ่งเราpublicแลว้ เราก็ตอ้งยอมรบัสิ่งที่มนัเกิดขึน้ ว่าถา้จะมีคนมา

วิจารณห์รือต าหนิ ก็แลว้แต่ไปครบัผม  

 

ธญัญานนัต ์:  ถา้อยา่งนีข้อกลบัเขา้เรื่องเดมิอีกรอบนะครบั ในงานท่ีคณุจิตรใชท้ฤษฎีAuteurใน

การวเิคราะหง์าน คณุจิตรเคยคิดท่ีจะน าไปเผยแพรอ่ะไรอยา่งนีไ้หมครบั 

จิตร :   คงไม่คิดจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการหรอกครบั  เพราะเท่าที่ท าอยู่ตอนนีคื้อตัง้

ค่าทกุอย่างเป็นpublicอยู่แลว้ ก็คือใหค้นทั่วไปเขา้มาอ่านไดอ้ยู่แลว้ แต่ว่าไม่มี

ความคิดที่จะตัง้ใจเขียนอย่างจรงิๆจงัๆ อย่างแน่นอน นอกจากว่าจะเกษียณอายุ

ไปอยู่แลว้ เพราะไม่มีเวลา และจรงิๆ ตวัเองก็คงไม่มีความสามารถดว้ย เพราะ

ตวัเองไม่ไดเ้รียนดา้นละครเวทีมาเลย รูส้กึว่า ถา้จะท าจรงิๆ ก็จะตอ้งไปนั่งอ่าน

ต ารา หรือตัง้ใจศึกษาจรงิๆแลว้ค่อยเขียนออกมาจรงิๆ ซึ่งตวัเองก็ไม่มีไฟ ไม่มี

เวลา ไม่มีอะไรที่จะท าอย่างนีไ้ด ้แต่ก็อยากใหค้นอ่ืนท า ตวัเองคงไม่ท า  

 

ธญัญานนัต ์:  มาเรื่องนกัวิจารณล์ะครเวทีตอ่นะครบั อยา่งนกัวิจารณล์ะครเวทีของไทยกลุ่ม

หนึ่งท่ีเป็นนกัวิจารณล์ะครเวทีโดยตรง อย่างอ.ปวิตร ท่ีเขียนลง Nation อยา่งคณุ

ท่ีอมิตา ท่ีเขียนลง Bangkok Post และก็จะมีของนกัแสดงจาก B-Floor คณุ

วรญัญ ูท่ีเขียนลง Esquire และก็มีอ.อภิรกัษ ์ท่ีเขียนลงMadame Figaro และก็มี

คณุแก่ (ณฐัพชัญ)์ ท่ีเขียนลง a day กบั hamburger และก็ barkandbite ซึ่งกลุม่

นีด้เูหมือนจะเรียนดา้น production มาโดยตรง คือเรียนการท าละครเวทีมา

โดยตรง คือเอาความรูม้าวิเคราะหด์ว้ย แตอ่ยา่งของพวกพ่ีซึ่งเป็นอีกทางหนึ่ง ท่ี

เป็นมมุมองของคนด ูเลย คิดว่ามีขอ้ดีขอ้เสียตา่งกนัไหมครบั 
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คนัฉตัร :  เราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกนันะ เราเองก็ไม่เคยเรียนละครเวทีเป็นเรื่องเป็นเรื่องราว

เหมือนกนั สว่นใหญ่ที่เราเขียนละครเวที เราก็เขียนเท่าความรูท้ี่เรามีขอบเขตของ

เรา เราก็คงไม่สามารถ เราอาจสามารถพดูเรื่องการแสดงไดบ้า้ง แต่เราคงไม่

สามารถวิเคราะหท์ฤษฎีทางการแสดงอะไรเป็นจรงิเป็นจงัได ้สว่นใหญ่ที่เราเขียน

ละครเวที ดทูี่ “สาร” ของมนัมากกว่า ซึ่งแปลว่าละครเวทีเรื่องนัน้สารมนัอินกบัเรา 

หรือว่าเราดรููเ้รื่อง  เพราะว่าอย่างละครB-Floor บางอนัก็ดไูม่รูเ้รื่อง ก็ไม่รูจ้ะเขียน

ยงัไง อาจจะเขียนถึงฉากได ้หรือสไตลไ์ด ้น่าจะไดม้มุมองอีกแบบหน่ึง มีนกั

วิจารณบ์างคนก็เขียนเป็น ละคอ้น ละคร มากเลยไง ซึ่งก็ เขาก็มีทางของเขา  

จิตร :   ก็คิดว่างานเขียนจากนกัวิจารณม์ืออาชีพน่าจะดีกว่าของเราอย่างแน่นอน และเรา

ก็จะได ้ความรูอ้ะไรหลายๆ อย่างจากเขาดว้ย โดยเฉพาะเวลาที่พวกเขาเขียน

อะไรเก่ียวกบัละครที่ไม่มีเนือ้เรื่อง รูส้กึว่าละครหลายๆ เรื่องที่เราชอบมากๆแต่ไม่

สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูไดเ้ลย อย่างงานของคณุธนพล วิรุฬหกลุ  มนั

ไม่มีเนือ้เรื่องเลย เราถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูไดย้ากมาก ก็คิดว่างานเขียนของ

นกัวิจารณอ์าชีพเป็นสิ่งที่ดีกว่าเรา และมีประโยชนส์  าหรบัตวัเรามากๆ ดว้ย งาน

เขียนของเรา ของพี่ พี่คิดว่าคงเป็นแค่คนดคูนหนึ่งเท่านัน้เอง และเราก็รูว้่าคนท า

ละครไม่ไดท้ าละครเพื่อนกัวิจารณ ์เขาก็ท าเพื่อคนดธูรรมดาดว้ย อย่างเราก็เป็น

คนดธูรรมดาคนหนึ่ง ที่สะทอ้นออกไปใหโ้ลกรูว้่า มีคนดธูรรมดาอย่างนอ้ยหนึ่งคน

ละ่ ที่ชอบละครของคณุมากๆ   

 

ธญัญานนัต ์:  อยา่งคนท่ีวิจารณล์ะครเวทีลงสิ่งพิมพ ์กบัวิจารณล์งในเน็ต มนัมีขอ้หนึ่งท่ีตา่งกนั

แน่ๆ อยา่ง ในอินเตอรเ์น็ต เวลาคนอา่นมีอะไรจะสะทอ้นปุ๊ บ ก็จะสะทอ้นกลบัไป

ไดท้นัที แตอ่ยา่งในส่ือสิ่งพิมพ ์ก็จะสะทอ้นกนัในหมูเ่พ่ือนตวัเอง ซึ่งตรงนีค้ิดวา่

ตา่งกนัไหมครบั ระหว่าง feedback กลบัท่ีคนเขียนโดยตรง กบัอีกอยา่งหนึ่ง 

คนัฉตัร : อนันีม้นัทั่วๆไปอยู่แลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นการวิจารณห์รอก คือแสดงความคิดเห็น

ทั่วไปลง ในอินเตอรเ์น็ต มนัก็action–reaction ทนัที ซึ่งมนัก็ไม่ใช่เรื่องซบัซอ้น

สงูสง่อะไร มนัเป็นเรื่องสติสมัปชญัญะในการรบัมือ ถา้มนัมีอะไรnegativeมา เรา

จะรบัมือกบัมนัอย่างไร หรือว่าอะไรที่เราคิดว่าควร take serious กบัมนั อะไรที่
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คิดว่าโอเค ไม่ตอ้งไปสนใจมนัหรอก เพราะว่าถา้เรารบัมาทกุอย่าง จะเป็นบา้ คือ

ว่าเราก็เลน่อินเตอรเ์น็ต มาประมาณหนึ่ง พอสมควร เลน่พนัทิปมาตัง้แต่มธัยม

สาม ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ท าใหช้ีวิตดีขึน้เท่าไหรห่รอก แต่ว่าหมายความว่า ก็เจอ

อะไรประมาณนีม้าเยอะ แต่ทกุวนันีก้็ยงัหงุดหงิดนะ เวลาที่เจออะไรก็ไม่รู ้

ที่nonsense  

 

ธญัญานนัต ์:  อนันีด้จูะเป็นกรณีท่ีไมดี่นะ มีกรณีท่ีดีไหมแบบวา่ มีคนมาช่วยตอ่ยอดความคิด

อะไรอย่างนี ้

คนัฉตัร : ผมก็พดูแต่เรื่องไม่ดี ลืมพดูเรื่องดี ก็คือมนัก็มีสิ่งที่ดีคือ สมมติุอย่างละครเวที มนั

ก็feedback โดยตรงใกลต้วัมาก อย่างเราเมื่อก่อนไม่รูจ้กักลุ่มB-Floor เลย เราก็

ไปaddเขา แลว้เขาก็เห็น เออ มีคนชอบงานเขานะมนักf็eedbackถึงผูก้  ากบั

โดยตรง ถึงคนท าโดยตรง ซึ่งอนันีม้นัก็เป็นทัง้หนงั ทัง้ละครเวที หรือสื่อศิลปะใดๆ

ก็ตาม มนัก็ท าใหค้นดกูบั artist ใกลช้ิดกนัมากขึน้ ซึ่งมนัก็มีขอ้ดีขอ้เสียอีกนะจะ

ว่าไป 

 

ธญัญานนัต ์:  อยา่งน า้หนกัฝ่ังไหนคิดวา่มากกวา่กนัในมมุมองคณุตอ่   

คนัฉตัร : น า้หนกัฝ่ังไหนหมายถึงว่า  

 

ธญัญานนัต ์:  ดีหรือเสีย  

คนัฉตัร : พี่ก็ว่าพอๆ กนันั่นแหละ ขึน้อยู่กบัว่า เราเลือกที่จะจ าหรือใหน้ า้หนกัอะไรมากกว่า 

มนั ขึน้อยู่กบัตวัเรามากกว่า แต่คือมนัเป็นcommon sense ของมนษุยท์ี่ว่าอะไร

แย่ๆ เราจะจ าไดม้ากกว่า เป็นบาดแผลในใจ อะไรดีๆ เราก็แบบ นะ สมมติุว่าเรา

(วิจารณ)์ แลว้ ผูก้  ากบัมาบอกว่า “ขอบคณุมากเลยนะครบั” กบัมีคนมาต่อว่า 

“อะไรของคณุนี่” เราก็จ าอนัหลงัไดม้ากกว่า อนันีห้มายถึงว่าตวัเรานะ แต่ว่ามนัก็

มีขอ้ดีดว้ย คือว่ามนัถึงกนัโดยตรง และก็มีการแลกเปลี่ยนกนัไดท้นัที คือยุคนี ้สื่อ

สิ่งพิมพม์นัอาจจะเริ่มชา้แลว้ไงโดยเฉพาะละครเวที อินเตอรเ์น็ตจะดีมาก 

เพราะว่าละครมนัจะเลน่ 2 สปัดาห ์กว่าจะพิมพ ์กว่าจะอะไร เลน่จบไปแลว้ และ
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ละครเวทีมนัเป็นศิลปะ เราว่ามนัค่อนขา้งอาภพัพอควร คือโปรโมตอะไรไป คือ

กลุม่คนดมูนัเล็ก ไม่นบัพวกรชัดาลยัอะไรแบบนัน้นะ ในอินเตอรเ์น็ตเราว่าก็ช่วย

ไดเ้ยอะ 

 

ธญัญานนัต ์: แลว้อยา่งคณุจิตรละ่ คดิวา่มีขอ้ดีขอ้เสียตา่งกนัอยา่งไรระหวา่งส่ือสิ่งพมิพก์บั

อินเตอรเ์น็ต 

จิตร :  ถา้ส าหรบัพี่ก็เขียนแต่ในอินเตอรเ์น็ตอยู่แลว้ เพราะรูส้กึว่ามนัเป็นสิ่งที่ดีมากท่ี

ไดร้บั ปฏิกิรยิาตอบกลบัมา เหมือนกบัว่าไดเ้ห็นว่า … สว่นใหญ่พี่เขียนถึงละคร

เวทีนอ้ยนะ สว่นใหญ่จะเป็นถึงหนงัมากกว่า ผูก้  ากบัก็แบบว่าดีใจ ที่เราชื่นชม

ผลงานของเขา ปฏิกิรยิาในทางลบไม่เคยเจอ ยกเวน้แค่เขียนถึงหนงั อาจจะเจอ

แค่ครัง้เดียว ส าหรบัเราคิดว่ามนัมีขอ้ดีตรงที่ได…้ เรารูส้ึกมีก าลงัใจเพราะมีคน

อ่านเรา และก็ เหมือนกบัว่าผูก้  ากบัก็ไดรู้ว้่าเราชื่นชมเขา และก็การสง่สารว่า “เรา

ชื่นชมงานของคณุมากนะ” และเขาก็ไดร้บัสารนัน้  

คนัฉตัร : เราวา่นี่มนัชดั แต่อาจจะไม่ใช่ละครเวที เป็นพวกหนงัสัน้อะไรอย่างนี ้ในปีๆ หนึ่ง 

เดี๋ยวนีห้นงัสัน้มนัเยอะมาก 500–600 เรื่อง และหนงัสัน้มนัแบบพืน้ที่มนันอ้ยมาก 

ก็ถ่ายงานไวท้ี ป๊ับ จบ และอย่างนอ้ยก็มีกลุม่พวกเราที่ดหูนงัสัน้ก็ ผูก้  ากบัก็ไดรู้ว้่า

มีคนไดด้งูานของคณุนะ แต่จะชอบไม่ชอบยงัไงก็ว่าไป  

 

ธญัญานนัต ์:  แตอ่ยา่งมมุมองผม ผมว่าคณุจิตรupdateขอ้มลูเก่ียวกบัละครเวทีถ่ีมากนะครบั 

ถา้เทียบกบัคนอ่ืนๆ ขนาดพวกผมท าละครผมยงัไมไ่ดอ้ปัถ่ีขนาดนัน้เลย อยา่งใน

มมุมองคณุจิตร คณุจิตรมองว่า อยา่งละครเวทีท่ีมีการเขียนลงเน็ต และมี

ปฏิสมัพนัธก์นัท าไดดี้กวา่หนงัสือ สิ่งพิมพห์รือเปล่านะ 

จิตร :  อ๋อ ไม่ไดคิ้ดว่าดีกว่า แต่พอดีพี่ไม่มีประสบการณก์ารเขียนลงสื่อสิ่งพิมพ ์เลยไม่รู ้

ว่ามนัจะ เปรียบเทียบกนัยงัไง ก็เลยไม่รูว้่ามนัดีกว่าหรือไม่ดีกว่า แต่คิดว่าสื่อ

สิ่งพิมพม์นัก็คงจะ ถึงมือ ถึงตา ผูก้  ากบัก็คงรูล้ะ่นะ แต่ไม่รูว้่าผูก้  ากบัเขาจะreact

ตอบกลบัมาหรือเปลา่ 
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ธญัญานนัต ์:  และอยา่งเวลาคณุจิตรเขียนลงในบล็อก หรือลงในfacebook แลว้เคยมีคนมา

ชว่ยตอ่ยอดความคิดไหมครบั เชน่มนัตอ้งไมม่องอยา่งนัน้สิ ท าไมไมม่องอยา่งนี ้

ละ่ มีไหมครบั   

จิตร :   อ๋อ ไม่มี อย่างนัน้ไม่มี หมายถึงถา้ในละครเวทีละ่นะ ก็รูส้ึกว่ายงัไม่มี 

คนัฉตัร : ก็ยงัไม่มีเท่าไหรเ่พราะรูส้กึว่ากลุม่คนดมูนัแคบ คือละครเวทีที่เราเขียนสว่นใหญ่

มนัไม่ค่อย มีที่reaction แย่ๆ สว่นใหญ่จะเป็นหนงั เพราะหนงัมนัmassกว่า แต่ว่า

ละครเวทีก็มีถา้มนัpopularหน่อย อย่างเช่น ละครนกัศึกษา มีปีหนึ่งเราเขียนถึง

ละครเรื่อง“ดาลิต” ของคณะวารสารศาสตร ์เราก็ด่าของนิเทศจฬุา รุนแรง

พอสมควร และก็เกิดดราม่าขึน้มาในบล็อกเรา แต่อนันัน้คือเราตัง้ใจอยู่แลว้ว่าจะ

แรงพอควร เพราะอยากใหม้นัเกิดความสั่นสะเทือนอะไรอย่างนี ้อนันัน้เราก็ตอ้ง

ยอมรบัอยู่แลว้ไงว่ามนัตอ้งreact กลบัมาแรงๆ 

 

ธญัญานนัต ์:  ส าหรบัคณุจิตร ทั่วโลกเลยท่ีหนงัสือพิมพข์ายไดน้อ้ยลง เลยลดตน้ทนุดว้ยการตดั

หนงัศลิปะออกไป หรือหนา้วิจารณศ์ลิปะทกุแขนงออกไปอยา่งนีฮ้ะ และยิ่งอยา่ง

เมืองไทย ท่ีละครเวทีไม่คอ่ยmassอยูแ่ลว้ คณุจิตรมีมมุมองหรือเคยคิดไหมครบั

ว่า อยากใหง้านวิจารณไ์ดร้บัการตีพิมพล์งสิ่งพิมพเ์ยอะกว่านี ้

จิตร :  อยากใหง้านวิจารณข์องคนอ่ืนไดตี้พิมพ ์(หวัเราะ) ไม่ใช่ของตวัเอง คือตวัเองไม่

อยากเขียน งานวิจารณแ์ลว้ เพราะว่าไม่มีความสามารถ แต่ว่าอยากเห็นงาน

วิจารณเ์หลา่นีไ้ดร้บัการตีพิมพล์งBangkok Post, The Nation และพอลงสิ่งพิมพ์

แลว้ อยากใหเ้ขาเอามาลงเน็ตดว้ย เพราะตวัเองเวลาคน้ขอ้มลูจะไดง้่ายดว้ย  

 

ธญัญานนัต ์:  คิดวา่เน็ตมนัดีตรง archive ดว้ยใชไ่หมครบั 

จิตร :   ใช่ เน็ตดีตรงarchiveได ้

คนัฉตัร : แต่เมื่อกีน้ีเ้ราจะเสรมิว่า เน็ตมีดีตรงarchive แต่ว่าในfacebook บางทีเวลา 

search มนัจะ ไม่ขึน้ใน googleอะไรอย่างนี ้แลว้ facebookมนัหายเรว็ มนัก็

ไหลๆ ลงไป หรือหาไม่เจอ คือว่ามนัไม่ไดม้ีการเก็บเป็นระบบอะไรเป็นเรื่องราว

มากอย่างนี ้เราเลยตอ้งตัง้เป็น album ละครเวทีนะ หนงันะ อะไรอย่างนี ้
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ธญัญานนัต ์:  และคณุตอ่คดิไหมว่าอยากใหบ้ทวิจารณล์ะครเวทีไดตี้พิมพ ์

คนัฉตัร : อ๋อ นี่มนัเป็นทุกบทวิจารณแ์หละ ไม่ใช่ละครเวทีเพียงอย่างเดียว ละครเวทีมนัเป็น

ปัญหา ว่ามนันอ้ยใช่ไหมแต่ตอนนีจ้รงิๆ มนัก็เป็นปัญหาไปหมด แม็กกาซีนลอง

ไปเปิดดสูิ บทวิจารณท์ี่เป็นบทวิจารณจ์รงิๆ มนันอ้ยมาก สว่นใหญ่ก็เป็น รีวิว

อะไร เป็นพรีวิว หรือเป็นอะไรแบบ… สมมติุวิจารณห์นงั เป็นเรื่องย่อซะ 3 ใน 4 

และก็มีอะไร (หมายถึงบทวิจารณ)์ อีกนิดหนึ่ง ซึ่งมนัเป็นปัญหาอยู่ อย่างที่เรา

เห็นว่าละครเวทีมนัก็นอ้ยมาก เพราะว่า ก็คือ 1. กลุม่คนดมูนัก็นอ้ย คือกลุม่มนัก็

แคบ ก็พดูกนัตรงๆไปดลูะครเวที ก็เห็นคณะนี ้คณะนัน้ “พี่หวดัดีครบั พี่หวดัดี

ครบั” อะไรท านองนี ้แต่เรานะ ในช่วงตน้ที่เริ่มดลูะครเวที เราก็จะมีความรูส้ึก

ประมาณว่า อยากเปิดเผยแพรค่วามรู ้อยากใหค้นแบบมาด ูแมแ้ต่ว่ามนัจะคนดู

เพิ่มแค่คน สองคน อะไรอย่างนี ้ 

คือแต่ก่อนจะมีความรูส้กึว่า… สมมติุว่าเราเขียนเชียรแ์ลว้คนไปดแูลว้เราก็จะดีใจ

ใช่ไหม แต่วา่พอหลงัๆ ซกัพกั แบบว่า.. คนไปด ูแลว้ก็ดไูม่รูเ้รื่อง แลว้ก็มาต่อว่า

เราว่า “แนะน าอะไรชัน้นี่” หลงัๆ ก็เลยเริ่มแบบ… เริ่มปลง เออ แต่ก็ยงัคงเขียน

ต่อไป แมว้่าอาจไม่มีใครสนใจ หรือว่าดแูลว้ด่ากนัไป  

 

ธญัญานนัต ์:  และอยา่งในแง่ของการใหล้งตีพิมพอ์ย่างนี ้คณุจิตรคดิวา่มีวิธีไหนไหม ท่ีจะ

ผลกัดนัใหมี้งาน วิจารณ ์ไดล้งตีพิมพม์ากขึน้ ในฐานะนกัวิจารณอี์กคนหนึ่ง   

คนัฉตัร : ท าใหเ้กิดในสิ่งพิมพ?์ 

 

ธญัญานนัต ์: หมายถึงเอาใหเ้รื่องละครเวทีใหมี้มากขึน้ 

จิตร :   คิดไม่ออก 

คนัฉตัร :  อนันีไ้ม่อยู่ในอ านาจของเรา 

จิตร :   ถา้เรามีอ านาจ 

คนัฉตัร :  มีเงิน 

จิตร :   ถา้เราคิดวิธีออก เราคงจะท าไปแลว้  
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คนัฉตัร :  แต่ก็เขา้ใจไดไ้งว่า สื่อสิ่งพิมพต์อนนีม้นัก็ล  าบากมาก ย่ิงแบบพวกบางเลม่ที่ไม่

ม…ี อย่างเช่นเราท าBioscopeนี่ โฆษณาก็ไม่ค่อยมี ยอดขายก็ไม่ค่อยมี 

(หวัเราะ) มนัก็ล  าบากอะไรอย่างนี ้

 

ภทัร :   แลว้อย่างชญานินมีความคิดอะไรไหมครบั 

ชญานิน:  ตอ้งมีเงิน แลว้ก็พิมพเ์อาเอง 

คนัฉตัร :  ตอ้งขึน้กบันายทนุ และ vision นายทนุ  

 

 

ธญัญานนัต ์:  คืออยา่งคณุชญานินท่ีเขียนวิจารณห์นงัท่ีมี publish ลงStarpicsอยูแ่ลว้ทกุ

อาทิตย ์ทกุเดือนอยูแ่ลว้ อยา่งละครเวที คณุชญานินเคยมีผลงานตีพิมพไ์หม 

จิตร :   Siam Intellegence 

ชญานิน:  นบัไหม ขึน้เว็บไซตน์ี่นบัไหม 

 

ธญัญานนัต ์:  ถา้ตีพิมพท่ี์เป็นสิ่งพิมพ ์

ชญานิน: เหมือนจะยงัไม่มี 

ธัญญานนัต ์:  ไม่มีละครเวที 

คนัฉตัร :   จรงิๆ เราก็ไม่เคยมี… มีเปลา่อ๋อมี งานของนายท่าน (ฐานชน จนัทรเ์รือง) ละคร

ยามเชา้ แต่อนันัน้เรา เขียนหนงั ไม่ใช่ละครเวที  

ชญานิน:   ซึ่งจรงิๆ สมมติุว่าเราคยุกบัคนท าหนงัสือ (Starpics) มนัก็คงอาจจะพอไดล้ะ่ แต่

ว่า บงัเอิญมนัก็จะเป็นคนละ target กนั 

คนัฉตัร :  ใช่ 

ชญานิน:  เพราะถา้เป็นหนงัสือ-ภาพยนตรก์บัละครเวที มนัจะใกลก้นัๆ สมมติุถา้มนัมีละคร

เวทีแหลมลงไป อนัหรือสองอนั คนอ่านคนอื่นก็จะรูส้กึแบบ 

คนัฉตัร :  อะไรของคณุ 

ชญานิน: มายงัไง อะไรยงังีล้ะ่ เออ 
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จิตร :   ถา้เมื่อ 20 ปีก่อน Starpicsก็จะมีวิจารณล์ะครเวทีนะ แต่ปัจจบุนัไม่รูว้่าหายไป

แลว้ใช่ปะ  

ชญานิน:  เออ ปัจจบุนัไม่ค่อยมี 

 

ธญัญานนัต ์:  ตอนนัน้ ใครเขียน พอจ าไดไ้หมครบั 

จิตร :   จ าไม่ไดแ้ลว้ แต่น่าจะเป็นพวก… ไม่แน่ใจเหมือนกนั 

ชญานิน:  อาจารยแ์ดง (กิตติศกัดิ์ สวุรรณคิณ) เหรอ  

 

อ. ภทัร :  เขาก็เลยเปิดพืน้ท่ีใหส้  าหรบัอะไรแปลกๆ นอกเหนือจากหนงัหรือเปลา่ 

ชญานิน:  ก็ถือว่าค่อนขา้งเปิด แต่รูส้ึกว่าตอนนีเ้หมือนจะเหลือแค่ว่าคอลมันท์ี่ใหค้นทาง

บา้นสง่อะไร เขา้ไป ซึ่งบางทีเขาก็จะเขียนเรื่องอื่นที่ไม่ใช่หนงั  

 

อ. ภทัร :  แลว้ยงัไงเหรอครบั 

คนัฉตัร :  เช่นมีอะไรแปลกๆ เพลงอย่างนัน้เหรอ 

ชญานิน:  ก็บางทีจะมีบทความแบบemotional มาเลยก็มี  

คนัฉตัร :  ไม่ใช่เรื่องหนงัเลย 

ชญานิน:  ไม่ใช่เรื่องหนงั  

คนัฉตัร : เขียนบรรยายความรูส้ึกตวัเอง 

ชญานิน:  หรืออย่างตอนนีก้็จะมีคอลมันข์องอาจารยก์ฤษฎา (เกิดดี)  

คนัฉตัร :  แสดงทรรศนะ 

ชญานิน:  ใช่ เป็นเรื่องหนงัเป็นหลกั แต่บางทีเขาก็จะเขียนอย่างอื่น บางทีเขาก็เขียนเรื่อง

บอลไทย พรีเมียรล์ีก ถา้เบ็ดเตล็ดในStarpicsตอนนี ้ก็เหมือนจะพอมีแหละ 

 

ธญัญานนัต ์:  ก็เห็นคนเคยเขียนวิจารณล์ะครวารสารกบัละครนิเทศลงในStarpicsน่ีท่ีเป็นคน

ทางบา้นสง่มา 

ชญานิน:  ใช่ๆ ก็จะมีบา้ง นิดหน่อย 
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คนัฉตัร :  ของไบโอฯ ก็มีนานๆ ทีเคยทีคนมองหนงั (ชื่อคอลมัน)์ เขียนถึง “คือผูอ้ภิวฒัน”์ 

แสดง ทรรศนะในเรื่องเก่ียวกบัปรีดี แต่นั่นก็เป็นเหมือนเฉพาะกิจ คือเราจะไป

เสนอคอลมันล์ะครเวทีลงในBioscopeก็คงไม่ใช่เท่าไหร ่

 

ภทัร :  เนือ้ท่ีกระดาษเขาก็มีคา่ 

คนัฉตัร : ยิ่งตอนนีข้ึน้เป็น 80 บาทแลว้  

 

ธญัญานนัต ์:  คือคณุชญานิน เราเห็นเวลาคณุวิจารณ ์คณุจะมีวีธีวิจารณป์ระมาณสองลกัษณะ 

อยา่งในอินเตอรเ์น็ต มนัจะมีอนัท่ีแบบภาษาทางการมาก สามารถคดัลอกไป

ตีพิมพไ์ดเ้ลย กบัอีกแบบหนึ่งคือ 

ชญานิน:  บทหยาบคาย (ทกุคนหวัเราะ) 

คนัฉตัร :  หมวดรุนแรง 

 

ธญัญานนัต ์:  อยา่งงานนี ้เขียนแบบนี ้อีกงานหนึ่ง เขียนแบบหนึ่ง คณุชญานินมีหลกัเกณฑ์

อะไรไหม อย่างละครเวที ก็มีหมวดนี ้

ชญานิน:  อารมณ ์คือถา้เกิดแบบอนัไหนเราคิดแบบที่ตีพิมพไ์ดเ้ลยเราก็เขียนแบบนัน้แหละ 

ถา้อนัไหนมนัออกมาเป็นอารมณ ์ความรูส้ึกemotional อย่างเดียว ถา้เกิดมีใคร

จะเอาไปพิมพต์อ้งไปปรบั ไปเพิ่มนิดนึง ใหม้นัเป็นภาษาเขา้รูปเขา้รอย 

คนัฉตัร :  ใหม้นัเป็นภาษาพิมพ ์

 

ธญัญานนัต ์:  แตค่ณุชญานินเคยrewriteงานตวัเอง จากemotional ใหเ้ป็นlogicหรือเปลา่  

ชญานิน:  มีๆ นเรศวรไง (ทกุคนหวัเราะ) นี่ เดี๋ยวก็ตอ้งไปrewriteสี่แผ่นดิน 

 

ธญัญานนัต ์:  แลว้อนันัน้จะเขียนลงอะไรละ่ 

ชญานิน:  ลงเว็บ 

คนัฉตัร :  Siam Intelligence เขียนเสรจ็รยึงั 

ชญานิน:  ยงัไม่ไดเ้ขียนเลย 
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ธญัญานนัต ์:  ขอถามคณุชญานินยอ้นหลงั คืออย่างในสายละครเวที จะมีครูปอ้ม (อ.ปวิตร) ครู

แดง (อ.กิตตศิกัดิ)์ ท่ีศกึษาดา้นนีม้า แตอ่ยา่งเราท่ีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคน

วิจารณล์ะครเวที ท่ีวา่ไมไ่ดเ้รียนละครมาโดยตรง คิดว่ากรณีนีมี้ขอ้ดีขอ้เสีย

ตา่งกนัอย่างไร 

คนัฉตัร :  ตอบกนัหมดแลว้ 

ชญานิน:  คือผมเอง ผมก็ไม่ไดเ้รียนภาพยนตร ์คือมนัก็จะไดม้มุมองอีกแบบหน่ึง มมุมองมนั

ก็อาจจะต่างกบัคนที่เรียนหนงั หรือเรียนดา้นวิจารณห์นงัมาโดยตรง กบัละครเวที

ก็เหมือนกนัคือพอเราไม่ไดเ้รียนละครโดยตรง เราก็จะไดม้มุอีกแบบหนึ่ง เราอาจ

ไม่ไดติ้ดกบัเรื่องฟอรม์ เรื่องวิธีการเล่น ซึ่งละครเวทีก็จะมีลกัษณะเฉพาะที่

ค่อนขา้งเยอะกว่าหนงัดว้ย ว่าแบบมนัท าอย่างนี ้มนัท าเพราะอะไร เพราะมนั

ไม่ใช่แค่เรื่องสตูรหรืออะไร มนัจะเป็นเรื่องศาสตรข์องการเป็นละครดว้ย ซึ่งเราไม่

ติดตรงนี ้เราอาจจะมองมมุอ่ืนไดม้ากขึน้ แต่ว่าขอ้เสียก็คือว่าบางทีเราอาจจะไม่

เขา้ใจ พวกความเป็นละครหรือว่าวิธีการใชก้ารแสดง วิธีการใชฉ้าก ใชไ้ฟอะไร

ของเขาที่มนัจะมีลกัษณะค่อนขา้งเฉพาะ เราก็จะขาดตรงนีไ้ป 

 

ธญัญานนัต ์:  และอยา่งคณุชญานินท่ีเขียนวิจารณล์ะครทางอินเตอรเ์น็ต ซึ่งก็จะมี feedback

ทนัที ซึ่งตา่งจากสิ่งพิมพ ์ซึ่งคิดวา่ตรงนีมี้ขอ้ดีขอ้เสียตา่งกนัอยา่งไร 

ชญานิน:  ยงัไม่ค่อยเห็นขอ้ดีขอ้เสีย เพราะว่าfeedbackกบัสว่นที่เป็นตวัละครเวทีจรงิๆ 

ค่อนขา้งไม่เยอะ  

คนัฉตัร :  เหรอ (หวัเราะ) 

ชญานิน:  คือถา้feedbackที่มาถึงตวัเราจรงิๆ  

คนัฉตัร :  feedbackแบบofficial ใช่ไหม 

ชญานิน:  จะค่อนขา้งไม่เยอะ 

 

ธญัญานนัต ์:  คณุจิตร อยา่งนกัวิจารณแ์ตล่ะคน ท่ีผมมองแลว้ อย่างในสีสนัท่ีครูแดงเขียน ครู

แดงเขาเหมือนจะมีเปา้บางอย่าง อยากสนบัสนนุคนท าละครหนา้ใหม ่อยาก
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สนบัสนนุเดก็ท าละครมากขึน้ อย่างครูปอ้มก็ชดัเจนมากว่าวิจารณโ์รงใหญ่ และ

ก็pushโรงเล็กใหมี้คนดมูากขึน้ และก็โรงใหญ่ท่ีใชร้ะบบทนุนิยมก็… 

คนัฉตัร :  รชัดาลยัก็โดนต่อว่าไปเรื่อยๆ  

 

ธญัญานนัต ์: โดนดา่คอ่นขา้งจรงิจงัอะไรอย่างงีอ้ยา่งในบทความของคณุจิตร คณุจิตรมี 

propose ในการผลกัดนัระดบัมหภาคไหมครบัจดุประสงคน์อกจากบรรยาย

ความรูส้ึกแลว้ มีวตัถปุระสงคเ์ปา้อ่ืนอีกไหมครบั 

จิตร :  ก็แค่อยากใหก้ าลงัใจคนท า เพราะว่าสว่นใหญ่ก็คนดกู็นอ้ย และถา้มนัทนัเวลาก็

อยากกระตุน้ใหค้นอ่ืนไปดดูว้ยเหมือนกนัในละครที่ตวัเองชอบ อย่างในปีที่แลว้

เหมือนว่าเราเขียนไปแค่ 6 เรื่อง แลว้สว่นใหญ่ที่เขียน เพราะว่ามีคนบอกว่าช่วย

เขียนถึงอนันีใ้หห้น่อยนะ เราถึงตัง้ใจเขียนไป เพราะส่วนใหญ่เรื่องที่ชอบมากๆ 

อย่าง Never Let Me Go เราก็ไม่ไดเ้ขียนถึงมนัเลย เราชอบมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ แต่

เรากลบัไปเขียนถึงบางเรื่อง เพราะมีคนบอกว่า “ผูก้  ากบัเขาdown มาก ช่วยเขียน

ถึงเรื่องนีใ้หห้น่อยสิ” เพราะเขารูว้่าเราชอบเรื่องนัน้  

คนัฉตัร :  ก็คลา้ยๆ กนัแหละ ก็ทุกวนันีท้ี่ท  างานวิจารณไ์ป ก็ตกลงผมท าแลว้มีประโยชน์

อะไรกบัมนษุยชาติหรือเปลา่ แต่ว่า อย่างนอ้ยก็นอกจากว่า เห็นว่ามีคนชอบ 

อยากใหค้นไปด ูก็คือ บนัทึกไวว้่าครัง้หนึ่งเคยมีสิ่งนีเ้กิดขึน้ คือบางทีมนัก็ดีนะ

แบบว่า สมมติุว่ามนัอยู่ในอินเตอรเ์น็ตอย่างนี ้เปิดมาก็ โอเค มนัเคยมีละครเรื่องนี ้

เกิดขึน้ เป็นบทบนัทกึไวว้่าเกิดอะไรขึน้ในตอนนัน้ปีนัน้ๆ  

 

ธญัญานนัต ์:  และเปา้หมาย มีเปา้หมายสว่นตวั… 

คนัฉตัร :  คือเราก็ ไม่ไดม้ีอะไรเท่าไหร่ พดูจรงิๆ เราก็แบบว่า “โห ภารกิจนกัวิจารณ ์คือนู่นนี่ 

เพื่อมนษุยชาติ” เราอาจไม่ถึงขนาดนัน้อะไรอย่างนี ้เพราะว่าอนันีม้นัก็คือเรื่อง

ชีวิตดว้ยว่า เราไม่สามารถอยู่ดว้ยการวิจารณอ์ย่างเดียว เราตอ้งสอนหนงัสือ เรา

ตอ้งรบัจ็อบขายวิญญาณ (หวัเราะ) อะไรอย่างนี ้แต่ว่า ในการวิจารณ ์เราก็ตัง้ไว้

ประมาณว่า มีการตัง้กฎใหต้วัเอง มาตรฐานงานเราตอ้งประมาณนี ้ประมาณนี ้

นะ  
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ธญัญานนัต ์:  และอยา่งคณุชญานินละ่ 

คนัฉตัร :  มีอดุมการณ ์  

ชญานิน:  ก็คือ อย่างละครเวที ถา้เกิดเลือกที่จะเขียนถึงเรื่องไหนจริงจงั เรื่องนัน้มนัจะเป็น

ที่ว่า มีมมุอะไรบางอย่างที่กระทบกบัเรามากกว่า เช่นที่เขียนถึงเรื่อง “แคน้” กบั

เรื่อง “อิสลาม” คู่กนั ลงเว็บไซต ์ก็เพราะว่า เรารูส้ึกว่ามนัคลา้ยๆ กนั และเรารูส้กึ

ว่ามีอะไรที่แบบเออมนัน่าพดูถึง ก็คือเรื่องความประนีประนอมบางอย่าง ท าให้

เรารูส้กึว่ามนัน่าพดูถึงนะ หรือว่าอย่าง“สี่แผ่นดิน” ที่มนัน่าพดูถึงเพราะว่า มนัควร

โดนด่าบา้ง มนัควรโดนตีแผ่มมุที่ซ่อนอยู่ตรงนัน้ออกมา ตีเขา้ไปอะไรแบบนัน้

มากกว่า เพราะรูส้กึว่าเราไม่มีพลงัไปท าใหเ้กิดความรูส้ึกอย่างที่แบบพดูถึง

อาจารยป์อ้มเมื่อกีไ้ด ้ 

 

ธญัญานนัต ์:  ในมมุมองเราอยา่งนี ้ท่ีคณุชญานินอยากใหค้นรบัรูใ้นอีกมมุหนึ่ง ท่ีเขียนลงใน

พืน้ท่ีfacebook ซึ่งคอ่นขา้งเป็นพืน้ท่ีสว่นตวั แตส่าธารณะอาจไมไ่ดร้บัรูห้รือเปลา่  

ชญานิน:  ก็ใช่ๆ ในfacebookเป็นการสื่อสารระหว่าง มนัเหมือนเป็นshort note ของเรา

มากกว่า เพราะฉะนัน้ถา้มีใครมาบอกว่าที่อยู่ในfacebook เรียกว่าบทวิจารณ ์

อย่างงี ้เราก็จะรูส้กึแปลกๆ เพราะเรารูส้กึว่าบางอนัมนัก็แบบ… มนัก็ไม่ใช่นะ 

เพราะว่าบางอนัมนัก็คือแบบ เหมือนเราโนต้สัน้ๆ ไวว้่าเราดแูลว้เรารูส้ึกอย่างนัน้

อย่างนี ้แลว้เราค่อยมานั่งคิดละเอียดๆ กบัมนั  

 

ธญัญานนัต ์:  คณุชญานินคิดวา่อย่างบทวิจารณใ์นfacebookของคณุ ถือว่าเป็นprivate หรือ

public  

ชญานิน:  เราเปิดไวเ้ป็นpublic แต่ว่า ไม่ไดไ้ปบอกคนอ่ืนว่า “เขียนนะ”  

คนัฉตัร :  แบบในโพสตพ์นัทิป… คือสดุทา้ยไม่ว่าจะเปิดpublic ยงัไง มนัก็ยงัมีความเป็น

private อยู่ดี ถือว่าจ ากดัวงอะไรอย่างนี ้

 

ธญัญานนัต ์:  แตอ่ยา่งคณุชญานินไดอ้ปัพวกนีล้งblog ท่ีใชช่ื้อวา่nanoguy หรือเปลา่ 
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ชญานิน:  ไม่ไดอ้ปั 

คนัฉตัร :  เดี๋ยวนีบ้ล็อกตายแลว้ แต่เรายงัอปับล็อกอยู่ ถึงแมว้่าไม่มีคนเขา้เท่าไหร่ 

ชญานิน:  ก็ยงัมีอยู่ แต่ว่านอ้ยมาก 

คนัฉตัร :  ก็ไปเช็คด ูก็พบว่าบล็อกเรามีคนเขา้เป็นรอ้ย แต่ก็ไม่มีการคอมเมนต ์การ

เคลื่อนไหว แต่เราก็คงอปัต่อไป เพราะรูส้กึว่ามนัก็มีลกัษณะpermanent มากกว่า 

เพราะfacebook อปัแลว้ ก็ไหลๆ หายๆ ไป ทุกวนันีก้็ยงัอปับล็อกอยู่ 

 

ภทัร : ติดนิดหนึ่งวา่ ท่ีบอกว่าfacebook ไมว่า่เราจะopen wall ใหเ้ป็นpublic แตโ่ดย

เนือ้ธรรมชาตยิงัเป็น private อยูนี่ ้ 

คนัฉตัร :  อาจจะใชค้ าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่มนัก็ยงัมีความเป็นวงแคบอยู่  

ชญานิน:  คือมนัขึน้กบัว่าคนเขียนเป็นใครดว้ยนะ  

คนัฉตัร :  social work ขนาดไหน 

ชญานิน:  สมมติุว่าคนเขียนดงัอย่างปราย พนัแสง แมว้่ามนัจะไม่ public (เขา้ใจว่า

คณุชญานินพดูผิดน่าจะหมายถึงน่าจะไม่private มากกว่า) 

 

ภทัร : อาจจะไมแ่นเ่หมือนกนั อาจจะมีfriends หรือfollower แค8่0 คน แตอ่าจจะมีคน

คลิกไปหาเราเป็น 10,000 คนก็ได ้ 

ชญานิน:  เรารูส้กึว่าสถานะทางfacebookมนัจะไม่เป็นประมาณนัน้ครบั มนัจะไม่ห่างกนั

ขนาดนัน้ เพราะผมรูส้กึว่าfacebookมนักระตุน้ว่า ถา้เกิดมีคนมาอ่าน คนที่อ่าน

ตอ้งมาท าอะไรบางอย่างเพื่อทิง้เชือ้ไวว้่ามาอ่านนะ  

 

ภทัร :   จะไมเ่ป็น secret admirer 

ชญานิน:  จะนอ้ยมาก นะผมว่า อารมณต์รงนัน้จะค่อนขา้งนอ้ย  

คนัฉตัร :  จะเป็นพวก celeb มากกวา่ ที่เดี๋ยวนีม้นัมีระบบ subscribe ซึ่งอนันัน้มนัเป็น

เฉพาะคนที่ดงัมากๆ  

วรรณสิงห ์หรือ Andrew Marshall อะไรอย่างนัน้ แต่พวกเราไม่ได ้คนsubscribe 

เรานิดเดียว statusเราสว่นใหญ่ไม่publicดว้ยซ า้ไป เพราะว่าเราบอกแลว้ว่าเรา
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มfีanpageแลว้ไง ซึ่งfanpage เราทกุวนันีค้นก็กดกนัแค่600 คน ผมอยู่ขา้งหลงั

คณุมี30,000 คนละแบบกนั คืออนันัน้ก็เขาไม่ไดเ้ขียนหนงัอินดีอ้ย่างเดียวไง เขา

เขียนหนงัmass ดว้ย คนละแบบกนั  

 

ภทัร :   ถา้เกิดคนท่ีท าfacebook และสามารถมีfollower ไดเ้กินหม่ืนอยา่ง Andrew 

Marshall  

คนัฉตัร :  อนันัน้มนัก็สรา้งimpact อย่างAndrew Marshall โพสตว์่า“ผมไม่กลวัคณุ” อะไร

อย่างนี ้จะเกิดความรุนแรงประมาณหน่ึง แต่อย่างพวกเราไม่ไดเ้ป็นcelebขนาด

นัน้  

ชญานิน:  ซึ่งก็จะมีเหมือนกนัที่ คนที่แบบชีวิตจรงิเขาไม่ไดเ้ป็นceleb แต่ว่าในfacebookเขา

เป็นceleb เป็นลกัษณะนัน้  

 

ภทัร :   เมืองไทยมีไหมครบั  

ชญานิน:  หมายถึงอย่างในfacebook 

คนัฉตัร :  หมายถึงตวัจรงิไม่ไดเ้ป็นceleb แต่ในfacebookเป็นceleb แทน 

ชญานิน:  ก็มี 

ธัญญานนัต ์:  นอ้งเนย  

ชญานิน:  พฒุ เดชอดุม  

คนัฉตัร :  นั่นก็คลา้ยๆ นะ 

 

ธญัญานนัต ์:  อยา่งนอ้งเนย? 

คนัฉตัร :  นอ้งเนย ประมาณนัน้แหละ  

ชญานิน:  อย่างพวกสายการเมืองก็จะมีทัง้พวกเหลืองและแดง  

คนัฉตัร :  สว่นใหญ่สิ่งที่แชรก์นั และเป็นvirus stream อย่างงี ้ที่แบบตูม้ ระเบิดอย่างงี ้มนั

จะไม่ค่อยใช่การวิจารณเ์ท่าไหรไ่ง จะเป็นการต่อว่า หรือประชดประชนักนั

มากกว่า  

ชญานิน:  แฉ ประจาน ลา่แม่มด 
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คนัฉตัร :  เออ ล่าแม่มด ด่านิติราษฎรอ์ะไรก็ว่าไป คงไม่มีใคร เขียนวิจารณล์ะครเวทีแลว้ มี

คนแชรก์นัสามพนัคน คงเกิดขึน้ไดน้อ้ย แชรส์ามคนก็บญุแลว้ เพราะสว่นใหญ่ 

คนเดี๋ยวนีก้็ไม่ไดส้นใจบทวิจารณม์ากเท่าไหร่ เขียนไปก็ไม่มีใครอ่าน (หวัเราะ)  

ชญานิน:  คือ เพราะว่าบทวิจารณแ์บบที่คนจะสนใจจรงิๆ คือบทวิจารณท์ี่ค่อนขา้งมี 

agenda ผมว่าพวกนีค้นค่อนขา้งสนใจ เขียนถึง “สี่แผ่นดิน” เขียนถึง “นเรศวร” 

เขียนถึงหนงัจีทีเอช แบบนี ้คนจะสนใจ เพราะคนจะ get ก่อนไดว้่ามนัมี agenda  

 

ภทัร :   ซึ่งสว่นมากมกัเป็นการโพสตล์ง 

ชญานิน:  ใช่ๆ ดว้ย 

 

ภทัร :   อิงกระแสดว้ยหรือเปลา่ครบั  

ชญานิน:  ดว้ยครบั ถา้เกิดเป็นวิจารณเ์พียงอย่างเดียว สว่นใหญ่มนัก็จะไม่กระตุน้ใหค้นมา

อ่าน ซึ่งถา้เอาจรงิๆ ก็จะตอ้งมานั่งคยุกนัอีกว่าแบบ และตอนนี ้“การวิจารณคื์อ

อะไร” เพราะว่าเหมือนกบัว่า ตอนนีเ้ราไม่มีพืน้ที่ส  าหรบั บทวิจารณท์ัง้หนงั ละคร

ทีวี ละครเวที ที่เขียนถึงว่า มนัดีไม่ดียงัไง มนัตอ้งปรบัปรุงตรงไหน ในแง่ที่เป็น

ศิลปะ  

คนัฉตัร :  หมายถึงสื่ออะไร สื่อสิ่งพิมพ ์หรือ อินเตอรเ์น็ต  

ชญานิน:  ทัง้หมดๆ เพราะถา้เอาจรงิๆ แบบ เราเองและหลายๆ คนรอบๆตวัเรา ก็ไม่ไดม้ี

ความรูส้กึต่อการเขียนวิจารณว์่าเราจะเขียนแบบนัน้ ว่าเรื่องนีเ้มอรีล สตรีพ เลน่

ไม่ดเีลย การล าดบัภาพก็แย่ มนัจะไม่มแีบบนีเ้หมือนพวกฝรั่ง ที่มนัจะเขียนแบบนี ้

และโดนquoteมาแปะไวบ้นโปสเตอรห์นงั หรือโปสเตอรล์ะคร  

คนัฉตัร :  แต่ก็จะมีคนเขียนสายนัน้นะ แต่ไม่ค่อยpopular เท่าไหร่ 

ชญานิน:  เพราะว่ามนัจะดเูหมือนกนัไปหมด   

คนัฉตัร :  นั่นก็คือtextual มากๆ ซึ่งก็ไม่ไดผ้ิดนะ มนัก็ควรจะมีอย่างนัน้เหมือนกนั  

 

ธญัญานนัต ์:  textual มนัคืออะไร 

คนัฉตัร :  คือวิเคราะหส์ิ่งที่อยู่ในละคร 
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ชญานิน:  ในแง่ที่เป็นศิลปะ  

คนัฉตัร :  คืออย่างละครที่เราเขียน สว่นใหญ่เราจะเขียนละครที่มีบรบิท เป็น contextual ได้

อย่างพวก b-floor พวก b-floor เขาชดัไงว่าเขาตอ้งการท าประเด็นทางสงัคม 

อะไรยงันี ้ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี แต่ว่ามนัเชื่อมโยง กบัเราไดง้่าย เพราะว่าอย่างที่

บอก เราไม่ไดเ้ป็นสายละครมากๆ อย่างสมมติุวนันัน้เจอ Oak Tree เขา้ไปอย่างงี ้

มนัก็เขียนได ้

ชญานิน:  แต่อย่างละครOak Tree (แสดงที่คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ) มนัก็เป็นอะไรที่แบบ 

คนัฉตัร :  มนัก็เป็นละครอย่างแทจ้รงิ 

ชญานิน:  ปรชัญาทฤษฎีละคร 

คนัฉตัร :  คือก็เอาทฤษฎีละครมาจบัพวกขนบ สว่นใหญ่เราก็วิเคราะหใ์นเชิงเนือ้เรื่อง เชิง

สารของมนัได ้การสะกดจิต การลืม การเบลอรโ์ลก อะไรอย่างนีใ้ช่ไหม แต่จะให้

เราไปเขียนแบบว่า ทฤษฎีการแสดงหรือ ทฤษฎีการใชm้ethod  

ชญานิน:  คือเราก็ยงัไม่ค่อยเขา้ใจมนัเท่าไหร ่   

 

ธญัญานนัต ์:  และอยา่งคณุชญานิน อยากเอาบทวิจารณล์ะครเวทีของตวัเองลงตีพิมพ์

อยา่งเชน่คนอ่ืนๆ  

ชญานิน:  ก็อยาก แต่ว่าก็ตอ้งดกูนัไป  

 

ภทัร :   พดูถึงเรื่อง texualกบั contextual การเขียนถึงหนงัมนัง่ายกวา่ คืออนันีผ้มสรุป

เอาเอง 

  นะ เพราะวา่หนงัมนัมีบริบททางcontextual เยอะ เพราะว่ามนัเป็นส่ือmass กวา่

ละครเวที 

คนัฉตัร :  ผมว่ามนัแลว้แต่เรื่องฮะ ไม่ว่าจะเป็นหนงั ละคร หรือว่าศิลปะใดๆก็จะมีทางเขา้

หาไดค้นละแบบกนั เพราะว่าอย่างหนงับางเรื่องก็ไม่รูว้่าจะไปcontextualกบัมนั

ท าไม อย่างหนงัเรื่องATM ก็พอมีได ้แต่โดย senseของมนัไม่ใช่ คือแต่ว่าหนงับาง

เรื่องก็เหมาะแก่การเขา้ทางcontextual ผมว่าขึน้อยู่กบัตวัของมนั แลว้เราจะเลือก
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วิธีอะไร หรือว่าหนงับางเรื่องมนัโคตรSemiotic สญัลกัษณม์าก ก็ว่ากนัไป อย่าง 

ATM ก็ไม่ควรไปSemioticกบัมนั  

ชญานิน:  Semiotic ไม่มี แต่ว่ามนัมีContextualไดไ้ง  

คนัฉตัร : ก็มีเรื่องพวก ต่างจงัหวดั 

ชญานิน:  ก็เป็นอะไรแบบนัน้ ซึ่งมนัก็แลว้แต่เรื่องว่า เรื่องไหนโดดออกมาเป็นเรื่องเด่น ที่เรา

จะเอามาเป็นแกนกลาง หรือว่าเราจะแค่หยิบมนัมาประดบัไว ้ใหม้ีแง่มมุอื่นๆ 

บา้ง 

คนัฉตัร :  แต่เรื่องATM มนัเป็นcontextual โดยที่เราวิเคราะหม์นั แต่เขาไม่ตอ้งการน าเสนอ 

ซึ่งบางทีเราวิเคราะห ์contextual ในATMนี่ จะมีสิทธิสงูมากท่ีเราจะเจ็บตวั 

เพราะคนจะอาจจะต่อว่าว่า “คิดมากไปหรือเปลา่” แต่นี่ก็เป็นปัญหาการวิจารณ์

โดยทั่วไปอยู่แลว้  

 

ธญัญานนัต ์:  เคยเจอปัญหาแบบเดียวกนัในละครหรือเปล่า แบบวิจารณล์ะครแลว้โดนคนพดู 

“คดิมากไปหรือเปลา่” 

คนัฉตัร :  สว่นใหญ่ไม่ค่อยเพราะ อย่างที่บอกว่าละครเวทีไม่ค่อยมีใครมาfeedback ดว้ย 

คือในวงการของเราสว่นใหญ่ก็ยงัเป็นวงการหนงั  

ชญานิน:  ใช่ๆ แต่ว่าอีกอนัหนึ่ง คือเรารูส้กึว่า “คิดมากไปหรือเปลา่” ของละครเวที จะไม่

ค่อยมี เพราะว่าโดยความเห็นสว่นตวัมองนะ คนท าละครสว่นใหญ่ในบา้นเรา

ค่อนขา้งรูส้กึว่าพวกเขา “คิดมาก” อยู่แลว้ (คนัฉัตรหวัเราะ) เพราะฉะนัน้เวลาเรา

คิดอะไรเยอะ กบัละครนี่ เขาจะไม่ค่อยรูส้กึว่า “ท าไมตอ้งมาท าใหล้ะครของฉนัไม่

เป็นเหมือนที่ฉนับอก”  

คนัฉตัร :  ละครที่เราด ูหรือที่เราเขียน คือแบบจะเรียก “อินดี”้ ไดห้รือเปลา่นะ 

ไม่ใช่mainstream มนัจะมีความ intellectual ประมาณหน่ึง ใช่ไหม แต่สมมติุถา้

เป็นแบบรชัดาลยัก็เขียนไดน้ะ  

ชญานิน:  ได้ๆ  แต่คือ เมื่อกีท้ี่พดูเรื่องIntellectual เราว่าใช่ เรารูส้กึว่า ถา้ไม่ใช่ละครเวทีโรง

ใหญ่ กลุม่คนท าละครเวทีโรงเล็กค่อนขา้งมีความเป็นIntellectual ค่อนขา้งสงู 
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คนัฉตัร :  ใช่ เอาง่ายๆเลย สมมติุ เจอกบัเพื่อนที่สยาม เพื่อนถาม “ มาท าอะไร” สมมติุเรา

บอกไปดหูนงั คนจะแบบ “อืม ก็ดหูนงั” แต่สมมติุถา้บอก “เด๋ียวจะไปดลูะครเวที” 

คนจะแบบ “โอโ้ห มนัดยูิ่งใหญ่มาก” อะไรอย่างนี ้ มนัเป็นการรบัรูข้องสื่ออีก

เหมือนกนั 

 

ธญัญานนัต ์:  อยา่งเรื่องformในการเขียน ในสิ่งพิมพท่ี์เราตีพิมพใ์นพืน้ท่ีเฉพาะตวั อยา่งเขียน

ในบล็อก หรือ ในเว็บเราอยา่งนี ้คิดวา่การเขียนในพืน้ท่ีบล็อก หรือเว็บ ท่ีไมมี่

กองบ.ก.มาตรวจ น่ี อิสระกวา่ขนาดไหน หรือว่าเราสามารถส่ือในสิ่งท่ีตอ้งการส่ือ

ไดช้ดักวา่การมีการกลั่นกรองโดยบ.ก.หรือเปลา่  

คนัฉตัร :  ก็มีขอ้ดีขอ้เสียส าหรบัเรานะคือว่า อย่างบล็อกก็จะเขียนยาวขนาดไหนก็ได ้หรือ

ว่าจะแรง จะด่า หรือว่าเขียนแบบวิจารณห์นกัขอ้ อะไรอย่างนีก้็ได ้ใน

ขณะเดียวกนัการเขียนลงสื่อสิ่งพิมพ ์บางทีมนัอาจเป็นขอ้จ ากดั แต่ว่า สมมติุ

ถา้บ.ก.ดี  บ.ก.มีวิจารณญาณอะไรที่ดีก็จะเป็นการฝึกฝนเราไปดว้ย เช่นการที่เรา

ตอ้งพยายามบีบใหเ้หลือแค่สองหนา้ ซึ่งมนัก็ไม่ใช่ขอ้จ ากดัที่เลวรา้ยอะไร เพราะ

คนเราปกติก็ไม่อยากอ่านอะไรเกินสองหนา้ใช่มะ เราเองก็เหมือนกนั ไม่มีใคร

อยากอ่านหนงัสือ “อ่าน” ตลอดเวลาหรอก ที่บทความหนึ่งจะมีสามสิบหนา้ 

 

ธญัญานนัต ์:  คือท่ีผมจะถามคือ สมมตุวิา่คณุตอ่ดงูาน แลว้คณุตอ่รูส้กึมากๆ แลว้การเขียนท่ีมี

คนกลั่นกรองหนึ่งชัน้ก่อน กบัการท่ีเขียนลงบล็อกเลย คดิวา่อยา่งไหนสามารถส่ือ

สิ่งท่ีตอ้งการไดม้ากกว่ากนั  

คนัฉตัร : คือเราไม่ค่อยเจอ บ.ก.ที่เซนเซอรง์านเรา คือเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร ่ 

 

ธญัญานนัต ์:  คือถา้ตอ่ใหไ้มมี่เซ็นเซอร ์ระหวา่งส่ือสิ่งพิมพก์บับล็อก หรือวา่อินเตอรเ์น็ต อนั

ไหนคือส่ือท่ีสามารถส่ือสิ่งท่ีอยูใ่นใจไดม้ากกวา่กนั  

คนัฉตัร :  ก็คงเป็นอินเตอรเ์น็ต เพราะอินเตอรเ์น็ต เราเป็นเจา้ของพืน้ที่  

ชญานิน:  ถา้อย่างเป็นอินเตอรเ์น็ต ถา้เรารูส้กึมากมนัก็จะ “ผลกั” ไปไดไ้ง 

คนัฉตัร :  สื่อสิง่พิมพก์ว่าจะนั่งตีพิมพ ์พิสจูนอ์กัษรหนงัสืออกไป เดือนหนึ่งผ่านไปแลว้  
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ธญัญานนัต ์:  อยา่งคณุจิตรละ่ครบั 

จิตร :  คิดว่าตวัเองชอบการเขียนบล็อกหรือfacebookมาก เพราะไม่ชอบใหใ้ครมาแกไ้ข

หรือตรวจทานอะไร ขนาดแบบว่าลงอินเตอรเ์น็ต สมยัที่เขียนวิจารณห์นงัเมื่อ 10 

ปีก่อน ลงimdbนะ เขายงัตดับางประโยคทิง้ไปยงัรูส้กึเลวรา้ยเลย เพราะรูส้ึก คือ

ตอนแรก เราเขียนบอกว่า “เราหวงัว่าชีวิตของตวัละครตวันีค้งจะมีความสขุนะ” 

และเขาก็ตดัประโยคนัน้ทิง้ไป  

ชญานิน:  นั่นเพราะว่ามนัสปอยล ์

จิตร :  มนัไม่ใช่สปอยลไ์ง คือเราเขียนแลว้ว่า spoiler alert เขาคงเห็นว่า “คณุนึกว่าตวั

ละครตวันีม้ีชีวิตจรงิเหรอ” แต่ว่าวนัหลงั เราอ่านนิตยสาร Film Comment ทาง 

Amy Thorpinเขาก็เขียนท านองนี ้เขาบอกว่าอยากใหช้ีวิตตวัละครตวันีม้นัเป็น

ยงัไงต่อไป เราก็ “เอ๊ะ ท าไม Amy Thorpinนกัวิจารณช์ื่อดงัเขียนลงFilm 

Commentไดแ้ต่ผมเขียนลง imdb แลว้ imdbตดั”  

คนัฉตัร :  อ๋อ เราเพิ่งรูว้่าimdbมีอย่างนีด้ว้ย 

จิตร :  มนัมีeditorดว้ย เรานึกว่าeditorแค่ตรวจค าผิดนะ แต่ตรวจค าผิดยงัไงถึงเป็นการ

ตดัประโยคที่เราบรรยายความรูส้กึต่อตวัละครที่เราชอบทิง้ไป เราเลยรูส้กึว่า 

ต่อไปนีเ้ราเขียนลงบล็อกตวัเองจะสบายใจที่สุด หรือเขียนลงfacebookตวัเอง

สบายใจที่สดุ  

 

ภทัร :  ในทางกลบักนั ไม่คดิวา่แบบว่า คือพอดีผมเคยท างานกบัสิ่งพิมพม์าก่อน ก็เคย

คิดแบบนี ้แตเ่หมือนกบัเวลาผา่นไป บางทีเราก็รูส้กึวา่อยากใหใ้ครมากลั่นกรอง

งานเรา อนันีไ้มไ่ดว้่าผิดหรือถกูนะ 

ชญานิน:  ถา้เกิดจะใหง้านเป็นpublicมากๆ จรงิๆ หรือตีพิมพเ์ป็นpublicอย่างเป็นทางการ 

การมีการกลั่นกรองกนัสกัชิน้หนึ่งมนัก็ดี เพียงแต่มนัตอ้งคยุกนัใหรู้เ้รื่องก่อนว่า

แบบกลั่นกรองนีคื้อท าอะไรบา้ง  

คนัฉตัร :  กลั่นกรองคือเซนเซอรห์รือเปลา่ คือเราว่ามนัก็ดี อนันีม้นัขึน้อยู่กบัตวับ.ก. คนที่ท า

กบัเราว่า เขาwork ทศันคติดีไหม และว่าเชื่อมโยงกบัเราไดป้ระมาณไหน 
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เพราะว่า เหมือนว่าเราเขียนบล็อกไปเรื่อยๆ บางทีเราก็เพอ้เจอ้ไปเรื่อยๆ อยู่ใน

โลกของตวัเอง  สมมติุว่าเราท าBioscopeอย่างงี ้ซึ่งพี่ธิดา (ผลิตผลการพิมพ)์ ก็ชี ้

จดุว่าสิ่งที่ดีมากคือตอนที่เราเขียนกบัพี่เต ้(ไกรวฒุิ จลุพงศธร – อดีตหวัหนา้กอง

บรรณาธิการของBioscope) พี่เตเ้ขาก็จะชีว้่า “เขา้ประเด็นไดเ้ร็วกว่านีน้ะ” หรือ

ว่าอะไรอย่างนี ้คือว่าสื่อสิ่งพิมพม์นัมีก าหนดในพืน้ที่space ไง มนัก็ท าใหเ้ราเห็น

ว่า “เกริ่นอะไรตัง้นาน เขา้ประเด็นไดแ้ลว้อะไรอย่างนี ้นี่มนัเป็นเรื่องศิลปะการ

เขียนมากกว่า  

 

ธญัญานนัต ์:  ซึ่งในมมุมองผม ซึ่งประหลาดมาก ถา้เราอยูก่บังานเขียน มนัจะมีการการ

ไตรต่รองหนึ่งชัน้ก่อนเผยแพร ่

คนัฉตัร :  หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ?์  

 

ธญัญานนัต ์:  หมายถึงงานเขียนทกุสิ่ง ท่ีจะมีการกลั่นกรองในสมองหนึ่งชัน้ก่อนคอ่ยเขียน 

เพราะเผอิญการเขียนมนักลบัมาตรวจทานอีกรอบไดด้ว้ยนะ แตอ่ยา่งพวกพ่ีๆ 

แบบว่าการเขียนลงบล็อกดีกว่าการเขียนท่ีมีคนกลั่นกรองให ้เพราะวา่มนัสดกวา่

อะไรอย่างนี ้ซึ่งบางทีจดุแข็งของงานเขียนคือการไมส่ด คือการมีคนกรองไงครบั  

คนัฉตัร :  มนัแลว้แต่สถานการณไ์ง เพราะอย่างการเขียนบล็อกมนัคือexpress ทนัที แต่ว่า

แลว้แต่ชิน้นะ เพราะว่าอย่างบล็อก ชิน้ที่เราบอกว่าเป็นformal เป็นofficial จะ

เขียนอะไรเป็นทางการ เราก็ใชเ้วลานาน แต่ว่าอย่างfacebook มนัก็จะมีความ

ลกัษณะเป็นอิสระในการเขียนมากกว่า แต่บางทีก็ แลว้แต่เราคิดว่าเราอยากให้

งานเรามีการQCขนาดไหน บางทีเราเขียนอะไรยาวๆ ก็ร่างในnoteก่อน รา่งใน

wordก่อน ตีพิมพไ์ป ไม่ค่อยแบบว่าpostและก็พิมพเ์ลย  

จิตร :  หมายถึงว่าการมีคนกลั่นกรองก่อนมนัก็มีขอ้ดีของมนันะ ไม่ใช่ไม่ดี อย่างสมมติุ 

ซกัสมยัก่อน อย่างเมื่อสิบปีก่อน เคยเขียนแบบว่าเรื่องในมมุมองต่อศาสนาอะไร

อย่างนี ้อนันัน้เราเขียนลงพนัทิป และตอนหลงัเราก็ลบทิง้ได ้เพราะเราไดข้อให้

เขาลบของเราทิง้ไป เพราะไดร้บัการตอบกลบัมาอย่างรุนแรงมาก คืออนันัน้มนั

รูส้กึดีมากที่ไม่ไดร้บัการตีพิมพอ์อกไปเป็นสื่อสิ่งพิมพไ์ง ดีที่ลงในอินเตอรเ์น็ตและ
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เราสามารถขอใหเ้ขาลบทิง้ได ้ก็คิดว่าการมีคนกลั่นกรองก็เป็นสิ่งดีเหมือนกนั 

และสมมติุว่าตวัเองตอ้งเขียนอะไรที่ผ่านบ.ก.ก่อน ตวัเองก็จะตอ้งระมดัระวงั งาน

เขียนตวันัน้ก็จะออกมาดีขึน้ดว้ย แต่ถา้หากตวัเองเลือกได ้ก็คงจะเขียนแบบไม่

ตอ้งกลั่นกรองแหละ แต่ถา้ตวัเขียนแบบกลั่นกรองมนัก็จะดี งานเขียนก็จะมี

คณุภาพขึน้ และก็มีขอ้ดีและก็ปลอดภยัขึน้  

 

อ. ภทัร :  ถา้อยา่งเกิดวา่จะมีใครท่ีอยากเขา้มาเขียนบทวิจารณล์ะครเวที มีขอ้แนะน า… 

คนัฉตัร :  (หวัเราะ) ไม่รูจ้ะเอาอะไรมาเป็นขอ้แนะน า  

 

อ. ภทัร :  หรืออยากแชรอ์ะไรพวกนี ้

คนัฉตัร :  คืออาจพดูโดยรวมๆนะ แต่เด๋ียวนีย้งัมีคนอยากเป็นนกัวิจารณอ์ยู่หรือเปลา่ (ทุก

คนหวัเราะ) คืออย่างเหมือนผมสอนหนงัสืออะไรอย่างนี ้ก็นอ้ยครบั คือเด็กที่

อยากเป็น ไม่เจอเลย สว่นใหญ่ก็อยากท า production แต่อาจจะมีอยู่บา้ง คือเรา

ว่ามนัเป็นลกัษณะโดยรวมของนกัวิจารณม์ากกว่าคือตอ้งช่างสงัเกต ช่างไขว่ควา้

หาประสบการณด์เูยอะๆ  

 

 

ภทัร :   และก็ตอ้งอย่ากลวัคนเกลียด (ทกุคนหวัเราะ) 

ชญานิน:  ไม่ อนันีจ้รงิๆ เลยนะ เพราะว่าทัง้หนงัทัง้ละคร ปัญหาใหญ่ของมนัก็คือกลวัคนท า

เกลียด ซึ่งบางทีมนัเลยกลายเป็นเราไม่ซื่อสตัยต่์อการวิจารณข์องเรา แต่ว่า ถา้

เกิดเราต าหนิแบบไม่มีเหตไุม่มีผลอะไร อนันัน้ก็ควรโดนเกลียด 

จิตร :  ของเราสิ่งที่อยากเห็น ทัง้ในการวิจารณห์นงัหรือละครเวทีคือ คณุอย่านึกว่า สิ่งที่

ไม่ดีกบัคณุมนัไม่ดีกบัคนอ่ืน หรือ สิ่งที่ดีกบัคณุมนัดีกับคนอื่น ทัง้หมดนีม้นัแค่

เลวรา้ยส าหรบัเราแค่นัน้เอง เราจะรบังานประเภทที่แบบว่า “อนันี ้นี่เลวมาก ดู

แลว้ไม่มีอารมณร์ว่มเลย เพราะฉะนัน้มนัเลว” เรารูดี้ว่านั่นเป็นแค่ตวัเราคนเดียว

ไง เราก็เลยเขียนไปแบบนัน้ แต่เราจะไม่อนมุานเอาเองว่า คนอ่ืนตอ้งมีปฏิกิริยา

แบบเดียวกบัเราดว้ย เราจะเกลียดมากงานวิจารณป์ระเภทที่ หรืองานเขียน
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ประเภทที่อนมุานเอาเองว่า “คนอ่ืนจะตอ้งคิดเหมือนฉนั ถา้ไม่คิดเหมือนฉนัผิด” 

อะไรอย่างนี ้ดงันัน้เวลาเราระบายอารมณห์รือเขียนอะไร เราจะตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ที่ว่า นี่คือความรูส้กึของเราจรงิๆ แต่ถา้คณุไม่เห็นดว้ย หรือว่าคณุมีปฏิกิริยาต่อ

สิ่งนีต้รงขา้มกบัเรา ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะมนุษยท์กุคนแตกต่างกนั งาน

วิจารณท์ี่เราตอ้งการคืองานวิจารณท์ี่คนเขียน ที่แบบว่ามนษุยท์กุคนแตกต่างกนั

และจะตอ้งมีรสนิยมปฏิกิรยิาต่อทกุสิ่งทกุอย่างแตกต่างกนั  

 

ภทัร :  อยากใหง้านเขียน หรือกิจกรรมการวิจารณ ์เป็นไปในเชิงมีคนเคารพความคิดเห็น

ซึ่งกนัและกนั ใหมี้การฟังความคดิเห็นซึ่งกนัและกนัอนันีคื้อน่าจะเป็นสิ่งท่ีcritic

ใหก้บัสงัคมได…้ ทีนีห้ลงัจากท่ีไดม้าลองภาคละครเวที คือวา่เห็นส่ือสองส่ือนี ้

ตา่งกนัไหมครบัคือวา่อาจจะพดูในหลายๆ ประเด็นก็ได ้ 

คนัฉตัร :  หมายถึงหนงักบัละคร 

 

ภทัร :   ทัง้ในแง่ตวัcontent ตวัtext ตวัcontext หรือบรบิทคนท า 

คนัฉตัร :  สิ่งที่เราคิดก็คือว่า แต่อนันีม้นัอาจเป็นแค่คณะเดียวนะ คือเราจะชอบงานของB-

Floorมาก เพราะว่า ประเด็นทางสงัคม B-Floorไวมาก หมายความว่า คนอ่ืนยงั

ไม่กลา้พดูกนั เขาท าไปแลว้ แต่อาจจะดยูาก ในขณะที่หนงัสัน้ท าไม่ได ้ไม่

สามารถท าเรื่องพระ เหมือนอย่างตอนที่เราชอบที่B-Floorท า ยิ่งหนงัmassไม่ตอ้ง

พดูถึง censorshipมนัสงูมาก 

ชญานิน:  เรื่อง “ภิกษุสนัดานกา” 

คนัฉตัร :  เรารูส้กึว่า react ไวมาก อาจเป็นเพราะละครเวทีมนัอาจเลน่ในที่เฉพาะ ค่อนขา้ง

exclusive หน่อย เช่นที่ Democrazy Theatre คนทั่วไปไม่รูจ้กัหรอก แต่ว่ามนัจะ

สรา้งความสั่นสะเทือนไดแ้ค่ไหนนี่ คืออีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่า หรือหนงัสัน้ หลงัๆ เรา

ไม่ไดด้หูนงัสัน้แลว้นะ ปีที่ผ่านๆ มาไม่ค่อยไดด้ ูแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพดูอะไรอย่างนี ้

เท่าไหร ่แต่ว่าเพราะว่าหนงัมีการถกูบนัทึกเก็บไว ้ลงyoutubeเผยแพรไ่ดง้่าย แต่

อาจจะมีการเซนเซอรต์วัเองอยู่แลว้ อนันีคื้อสิ่งที่เราชอบในละครเวที  

ชญานิน:  แต่ถา้ถามว่า reactเรว็ชา้ เราว่ามนัก็มีทัง้คู่นะ ก็คือหนงัสัน้ที่มนัreactเรว็  
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คนัฉตัร :  เออ หลงัๆ หนงัสัน้มนัreactเรว็ เพราะว่าดว้ยปัจจยัทางการเมืองดว้ย 

ชญานิน:  ใช่ๆ 

คนัฉตัร :  การเมืองรอ้นแรงแต่ว่าปีที่แลว้พอดีเราไม่ไดด้หูนงัสัน้เลยไง เลยไม่รูว้่าไปถึงไหน

แลว้ 

ชญานิน:  แต่ทีนีม้นัก็อาจจะขึน้กบัเราก็ไดน้ะ ว่าเราสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษ จรงิๆ แลว้เขา

อาจจะreactเรว็ แต่กลายเป็นแบบreactเรื่องที่เราไม่สนใจมนัก็มี หรืออย่างตอนนี ้

เรื่องน า้ท่วม มนัก็มีเหมือนกนั เพราะว่าเพิ่งด ู“ปัญญา เรณ ู2” มา หนงัมนัเพิ่ง

ถ่ายเอง มนัก็มีพดูถึงบา้ง  

คนัฉตัร :  แต่นอกจากเรื่องreactแลว้ เราว่าความradical หรือว่าความกลา้ แต่ว่าอัน้นีม้นัก็

แค่B-Floor 

ชญานิน:  แต่ว่าเรื่องradical มนัก็เป็นส่วนนอ้ยของทกุวงการอยู่แลว้ ใครที่จะท าอะไรที่

รุนแรง ซึ่งจรงิๆ ถามว่าB-Floor นัน้ radicalแบบสดุโต่ง จรงิๆแลว้มนัก็ไม่ไง แต่ว่า

เมื่อเทียบกบัละครเวทีกลุม่อ่ืนๆ ดว้ยกนั เขาก็เลยกลายเป็นradical ไป  

จิตร :  เท่าที่สงัเกตมาเหมือนละครเวทีจะreact ไดเ้รว็กว่าหนงัสัน้ที่ไดด้ ูเราจะไดด้หูนงั

สัน้ก็จะประมาณเดือนมิถุนา ซึ่งเป็นเทศกาลของทกุปี แต่ว่าละครเวที สมมติุมี

ข่าวอะไรปุ๊ บ หนึ่งสปัดาหต่์อมา ละครเวทีก็อยู่ดีๆ แทรกประโยค 

ชญานิน:  บางทีก็แทรกเรื่องอะไรเขา้มาได ้

จิตร :  เขียนบทใหม่เขา้มาไดเ้ลย หรือ react กะทนัหนัไดเ้ลย ตอนนัน้ฉนัไปดอูะไรนะ 

หรือแค่แบบมีรถบรรทกุแล่นผ่านเสียงดงั วรรณศกัดิ ์ศิรหิลา้ ก็เอาเสียงรถบรรทกุ

นัน้เขา้มาอยู่ในละคร สดๆ เขา้มาไดเ้ลย หรืออีกอย่างที่ชอบในละครเวที 

เหมือนกบัว่าบางคนจะมีการดน้สดดว้ยซ า้ เป็นเสน่หข์องละครที่จะไม่เจอในหนงั 

แต่ว่าการดน้สดก็มีทัง้ขอ้ดีขอ้เสียเหมือนกนั เพราะว่าเราเป็นคนขีอ้าย ถา้เป็นการ

แสดงละครเวที  

คนัฉตัร :  อย่างที่ตอ้งมีparticipation  

จิตร :  หรือinteractive หรือบางอย่างของBabymime (คณะละครใบ)้ เราจะไม่ไปดเูลย 

ก็กลวัว่ามนัจะมาเลน่กบัเรา แต่ถา้เป็นละครเวทีอนัอ่ืนๆ ที่เรารูว้่าเขาจะไม่มาท า
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ใหเ้ราเกิดความอบัอายอะไรมาก มีแค่interactive เล็กๆ นอ้ยๆ เราจะกลา้ไปด ูถา้

เป็นBabymime เราจะไม่กลา้ไปด ู 

 

ธญัญานนัต ์: อยา่งทัง้สามคน มีทกัษะพืน้ฐานในการวิจารณห์นงัมาก่อน คิดวา่อิทธิพลของ

หนงัมีผลตอ่การมองละครเวทีของเราไหม 

คนัฉตัร :  คิดว่ามีนะ 

ชญานิน:  เพราะว่าบางทีเราติดกบัการวิจารณห์นงั บางทีเราเขียนๆไปถึงละคร เรายงัเขียน

ว่า “ในหนงัเรื่องนี”้ มนัก็ยงัมีอยู่เลย วิธีการมองหรืออะไร เพราะเรายงัไม่รูส้กึว่า 

การมองหนงัหรือละครเวทีจะใชก้รอบที่ต่างกนัมาก ยกเวน้แต่ว่าเรามาเจอบาง

เรื่องของละคร ทางดา้นศาสตรข์องมนัค่อนขา้งเยอะ อนันัน้ตอ้งเปลี่ยนวิธีมอง  

คนัฉตัร :  คือเราก็ยงัติดวิธีการมอง คืออย่างตวัเรายงัติดกบัการมองเป็นภาพ คือเราอาจ

ไม่ไดs้enseของการแสดง หรือมิติของการแสดง คือเรามองเป็นภาพ แต่โดย

หลกัๆ แลว้ทกุอย่างเรามองเรื่องสาร เรามองเรื่องtheme เรื่องmessageของมนั นี่

คือหลกัๆ ของเรา  

จิตร :  ของเราก็จะติดมาก ก็คือเหมือนกบัว่า อย่างเรื่องblocking ที่เราไม่สามารถไป

วิจารณเ์รื่องของblocking นกัแสดงละครเวที หรืออย่างเรื่องการจดัแสงอะไรได้

ถนดัเลยไง เหมือนกบัว่าเรายงัมองมนัเป็นหนงัอยู่ แต่ว่าทัง้หนงัและละครเวทีของ

เรา เราไม่ไดใ้ชห้ลกัการอะไร คือถึงเราจะวิจารณห์นงัมาก่อน แต่เราก็วิจารณห์นงั

ในแง่อารมณค์วามรูส้ึกสว่นตวัของตวัเองเป็นหลกัอยู่แลว้ เราก็จะtreatละครเวที 

หรือว่างานศิลปะในแบบเดียวกนั คือว่ามองจากอารมณค์วามรูส้กึตวัเองเป็นหลกั 

โดยไม่ไปมองว่ามนัจะดีหรือไม่ดีอะไรยงัไง  

ชญานิน:  ซึ่งมนัน่าสนใจนะ เพราะว่าพอพวกเรามาจากสายหนงักนัหมด ดหูนงักนัเป็นหลกั

มากกว่า มนัจะมีขอ้สงัเกตว่าแบบ คนที่ดหูนังเยอะหรือว่าชอบหนงัอะไรอย่างนี ้

จะค่อนขา้งมีความรูส้ึกทางบวกกบัละครของหนา้กากเปลือย เพราะว่าละครของ

หนา้กากเปลือยมนัจะคลา้ยหนงั (คณุคนัฉัตรกบัคณุจิตรบอกว่า ใช่ๆ”) ซึ่งถา้เกิด

ไปคยุกบัคนในสายละครเวที ที่แบบละครเวทีจดัๆ เขาจะรูส้กึกบัละครของ



27/06/55 198 สาขาศิลปะการละคร 
 

หนา้กากเปลือยไปอีกแบบ เพราะว่ามนัดมูีศาสตรล์ะครค่อนขา้งนอ้ย ซึ่งเราว่า

ตรงนี ้อนันีจ้ะค่อนขา้งชดั  

คนัฉตัร :  หรือว่าในเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของการแสดง คือเวลาเจอ แต่เดี๋ยวนีอ้าจจะดีแลว้ 

สมยัแรกๆ ที่ดลูะครเวทีแลว้เจอเรื่องที่เลน่แบบละคร แบบโปรเจกตเ์สียง 

ชญานิน:  อย่างยิ่งใหญ่ 

คนัฉตัร :  เราก็จะแบบ “เฮย้ อะไรเนี่ย” บางทีโรงละครก็โรงเล็ก แบบ “รูแ้ลว้” แต่หลงัๆ ก็

โอเค  

ชญานิน:  หลงัๆ ก็จะเริ่มเขา้ใจบา้ง 

คนัฉตัร :  อย่างลา่สดุก็เป็นอย่างไปด ู“เสน้ดา้ยความมืด” มนัก็จะเล่นละครมากไง และเราก็

นั่งแบบแถวหนา้อะไรอย่างนี ้ก็แบบ… แต่พอดเูป็นละครแลว้กโ็อเค ก็จนูๆ ไป 

 

ภทัร :   ไมท่ราบวา่เคยมีใคร หรืออยา่งพวกB-Floor ชวนคยุหลงัละคร พวกPlay Talk 

คนัฉตัร :  ก็เคยชวน แต่ไม่ว่าง เลยไม่ไดค้ยุกนั  

 

ภทัร :   น่ีก็เลยเป็นครัง้แรกท่ีไดม้าคยุเรื่องละเอียดอย่างนัน้ 

คนัฉตัร :  ก็ใช่ครบั น่าจะอย่างนัน้ แต่ว่าก่อนหนา้นี ้คือช่วงปีสองปีมานี่ ก็จะมีคนมา

สมัภาษณเ์รื่องการวิจารณอ์ยู่เรื่อย 

จิตร :   ที่คณุภาสกร อินทมุาร   

คนัฉตัร :  อ๋อๆ ใช่ๆ อนันัน้เขาท าของเขาเอง คือในนีม้นัมีสายของภาพยนตรใ์ช่ไหมของพี่ขนั 

(อญัชลี ชยัวรพร) อนันัน้เขาก็มาสมัภาษณเ์รา แต่อนันัน้ก็เป็นสายภาพยนตรไ์ง  

 

ภทัร :  สมัภาษณไ์ปแลว้ 

คนัฉตัร :  ตัง้แต่ปีที่แลว้แลว้ ก็มีพวกนกัศกึษาท า หรือล่าสดุที่ (นิตยสาร) Happening ก็

สมัภาษณเ์รากบัอาจารยป์ระวิทย ์แต่งอกัษร เรื่องการวิจารณ ์เหมือนช่วงนีโ้ดน

สมัภาษณเ์ยอะ แต่ว่าบางทีก็ตอบคลา้ยๆ เดิมละ่ครบั ค าถามมนัก็ไม่ได…้ อย่าง

วนันีม้นัอาจมีค าถามที่เป็นเชิงลกึหน่อย ทั่วๆไปหรือเด็กท ารายงาน ก็จะค าถาม

แบบ… 
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ภทัร :   แลว้อย่างมีคนมาถามเรื่องประเดน็เรื่องอินเตอรเ์น็ต  

คนัฉตัร :  สว่นใหญ่จะเป็นประเด็นนัน้ คือชูประเด็นนัน้เป็นหลกั ว่าการวิจารณใ์นยุค

อินเตอรเ์น็ต ยุคใหม่ 

ชญานิน:  เพราะว่า “ผมอยู่ขา้งหลงัคณุ” อยู่ระยองไง (คนัฉัตรหวัเราะ) เขาก็เลยไปตาม

สมัภาษณย์าก ก็เลยมาหาคณุแทน  

คนัฉตัร :  ไม่ หลกัๆ ผมกลายเป็นpublic figureทางการศกึษาไปแลว้ไง อะไรอย่างนี ้

 

ภทัร :  ทีนี ้คือว่า อาจารยเ์จตนา (นาควชัระ) ไดส้รา้งค าขึน้มาวา่ “แดนกลาง” คือ

เหมือนวา่อินเตอรเ์น็ตน่ีมนัสามารถเป็นส่ือระหวา่งอะไรท่ีเป็นเหมือนกบัtext ท่ีมา

จากโลกเก่าคือprint media และอยา่งโลกใหม ่ก็คืออินเตอรเ์น็ต หรือมขุปาฐะ คือ

คนไทยคือคนท่ีชอบพดูบางที… 

ชญานิน:  ไม่มีการบนัทกึ  

 

ภทัร : เหมือนกบัการพดูหลงัละครเลิก หลงัหนงัเลิก มองวา่ส่ืออินเตอรเ์น็ตมีความเป็น

ส่ือท่ีเป็น “แดนกลาง” ท่ีว่าอยู่หรือเปลา่ 

คนัฉตัร : เออ เราว่ามนัก็จรงินะ มนัก็ เทกนัไป เทกนัมา อะไรที่เขียนในเน็ตก็ลงแม็กกาซีน

ได ้อะไรที่แม็กกาซีนก็เอามาลงเน็ตอะไรอย่างงี ้หรือว่าตอนนีป้ระเด็นคืออย่าง

วนันีท้ี่คยุกบัHappening ก็คยุเรื่องสื่อสิ่งพิมพว์่าจะอยู่กนัซกัก่ีปี มนัก็มีความ

น่าสนใจตรงนี ้ในแดนกลางตรงนีน้ี่สดุทา้ยมนั คือสมมติุว่าสื่อสิ่งพิมพต์ายกนั

หมด กลายเป็นอ่านในKindle, iPadกนัหมด เป็นยงัไง  

ชญานิน:  แต่อนัเมื่อกีพ้ดูเรื่องแดนกลางผมก็ว่าน่าสนใจนะ เพราะว่าอินเตอรเ์น็ตบนัทกึสิ่งที่

เป็นมขุปาฐะเอาไว ้ 

คือบนัทกึไอท้ี่ปกติแลว้ไอท้ี่ไม่มีเน็ต มนัจะลอยๆ แลว้ก็หายไป มนัมาถกูบนัทกึไว้

ในอินเตอรเ์น็ตได ้แมว้่ามนัจะอยู่ในลกัษณะที่ไม่ทางการ  
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ชญานิน:  ถา้มีคนอดัไว ้สดุทา้ยมนัจะขึน้ไปอยู่ในyoutubeได ้หรือว่ามีคนถอดบนัทึกของ

อะไรออกมา ก็อยู่บนอินเตอรเ์น็ตได ้ถา้เกิดset ไวเ้ป็นpublic ก็จะมีคนเขา้ไป

search ได ้ซึ่งอินเตอรเ์น็ตมีโทษ 

คนัฉตัร :  (หวัเราะ) มีโทษต่อเรา 

 

ภทัร :   ส าหรบันกัวิจารณเ์องหรือสงัคมโดยทั่วๆไป 

ชญานิน: พฤติกรรมการวิจารณ ์ก็คืออินเตอรเ์น็ต มนัดไูม่มีความซีเรียส ถา้เอาใน

แง่character ของมนั อินเตอรเ์น็ตไม่มีความซีเรียส ก็สมมติุ เราเขียนอะไรที่มนั

ซีเรียสมากเลย  

คนัฉตัร :  อย่างที่พดูไป ก็จะมีคนมาตอบ “อะไรของคณุ”  

ชญานิน:  อะไรที่ซีเรียสมากๆ เลย จรงิจงัมากๆ เลย แต่ว่าคนจะtreatไม่ค่อยจรงิจงั 

เพราะว่าเรารูส้กึว่าส าหรบัคนไทยเอง คนไทยจะtreatอินเตอรเ์น็ตทัง้หมดนี่ ใน

ลกัษณะที่ว่าทกุอย่างบนนัน้เป็นเว็บบอรด์ facebookเขาจะไม่มีreaction ที่

ค่อนขา้งซีเรียสกบัอะไรที่เขาอ่าน ซึ่งสว่นใหญ่จะค่อนขา้งนอ้ย คนที่อ่านสิ่งที่อยู่

บนอินเตอรเ์น็ตอย่างซีเรียส อะไรอย่างนี ้เหมือนอย่างเวลาเราพดูถึงเรื่องการอ่าน 

ทกุวนันีเ้รายงัไม่นบักนัเลยว่าการอ่านบนอินเตอรเ์น็ตนบัเป็นการอ่าน เรายงันบั

การอ่านจากหนา้กระดาษหนงัสือ แม็กกาซีน หนงัสือพิมพ ์อะไรอย่างงีอ้ยู่ ซึ่งตรง

นีม้นัเป็นเรื่องของทศันคติเก่ียวกบัการอ่าน เก่ียวกบัการรบัรูส้ารmessage ต่างๆ 

ผ่านทางสื่อ ซึ่งอินเตอรเ์น็ตมนัก็ยงัค่อนขา้งใหม่ และมนัก็ยงัถกูtreat ว่ามนัเป็น

ของใหม่  

 

ภทัร :  มีใครเจอไหมครบัวา่บางทีเราตัง้ใจอยากให ้อตุส่าหบ์รรจงเขียนขึน้มา แตพ่อมนั

อยูใ่นส่ือเน็ต feedbackท่ีกลบัมามนักลาย เป็นเลน่ๆไป  

ชญานิน:  สว่นใหญ่คนไม่นึกหรอกว่าเราเขียนเลน่ๆ แต่บางทีเรารูส้ึกเหมือนจะว่าแบบ “คณุ

น่ะอ่านเลน่ๆ” คือเขารูว้่าเราไม่ไดเ้ขียนเลน่ๆ แต่กลายเป็นว่าคนอ่าน อ่านเลน่ๆ 

และบางทีอาจไม่ไดเ้ขา้ใจ สิ่งที่เราเขียนจรงิๆ  
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คนัฉตัร :  ไม่หรอก เราว่า คนสว่นใหญ่อาจจะมองว่า แค่การเลน่อินเตอรเ์น็ต มนัคืองาน

อดิเรก คืออย่างเวลาช่วง hobby ก็จะเขียนsurfing internet คงจะมีนอ้ยคนที่ 

เขา้เน็ตมา เขา้บอรด์ประชาไทก่อนเลย เพราะว่าเราเลน่เน็ตก็มีทัง้take serious 

และโหมดผ่อนคลาย เราก็ดคูลิป ดรูายการท่องเที่ยวไทย อะไรไปอย่างงี ้สกัพกันึง

แลว้ค่อย…  

 

ภทัร :   เหมือนดทีูวีกบัดหูนงั เหมือนกบัวา่ดหูนงัเราโฟกสัมากกวา่  

คนัฉตัร :  ใช่ อนันัน้มนัเป็นอาชีพ เป็นงานของเราดว้ยไง ก็จะอีกแบบนึง  

 

ภทัร :  และคดิวา่ในอนาคต คดิวา่พวกส่ือสิ่งพิมพต์อนนี ้ไมว่่ามนัอยูใ่น kindle หรือวา่

อะไรก็ตามการเขียนจ าเป็นไหมครบั ท่ีอาจมีความยาวสกันิด มี formality ในการ

เขียน 

ชญานิน:  ผมว่าเรื่องformality อย่างนอ้ยก็ยงัจ าเป็นอยู่ สดุทา้ยคือเรายงัตอ้งการอะไรแบบ

นีอ้ยู่ เพียงแต่วาถา้ต่อไปมนัจะหายไป หรืออะไรประมาณนี ้ก็เป็นเพราะว่า เมื่อ

สดุทา้ยแลว้เราไม่สามารถเสพอะไรยาวๆ ได ้ 

คนัฉตัร :  คือเรารูส้กึว่า การเขียน การตีพิมพ ์การ publish อะไรมนัยงัอยู่ แต่เราว่ารูปแบบ

มนัจะเปลี่ยนไป อย่างวนันัน้ที่เราคยุกบัอาจารยป์ระวิทย ์เราก็คิดคลา้ยๆ กนัว่า 

ต่อไปนกัวิจารณอ์าจตอ้งท างานหนกัขึน้ เพราะว่าหมายถึงว่า ในเมื่อสื่อสิ่งพิมพ์

รายเดือนไม่มีแลว้ มนัเป็นรายเว็บอะไรอย่างงี ้เราจะตอ้ง react ใหไ้วขึน้ ดหูนงั

รอบสื่อมวลชนปุ๊ บ เขียนเลย แต่ความยาวเราว่ามนัจะนอ้ยลง เพราะเดี๋ยวนี ้

Happeningเขาก็ท า อย่างในเว็บของHappening อะไรซกัอย่าง เขาจะก็เขียน

แบบ อปัเลย อปัเลย แต่ก็จะเขียนแบบหนา้หนึ่ง หกบรรทดัอะไรอย่างนี ้ 

 

ภทัร :   คลา้ยๆ twitter 

คนัฉตัร :  คือยุค… มนัเป็นโดยรวม เราว่ามนัเป็น… 
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ชญานิน:  ซึ่งอย่างอยู่ในเน็ต ความประเภทหนา้ครึง่ ซึ่งหนา้ครึง่มนัอาจจะสัน้มาก ถา้เกิด

เอาไปตีพิมพใ์นหนงัสือ มนัไม่ถึงหนึ่งหนา้กระดาษของหนงัสือดว้ยซ า้ แต่พออยู่

ในเน็ต 

คนัฉตัร :  มนัจะดยูาว 

ชญานิน:  ไม่รูส้กึยาว มนัจะรูว้่าแบบ เออ ก าลงัพอดี เหมือนบางทีที่อ่านบทความที่เขียน

เรื่องหนกัๆ อย่างบางทีเขียนแค่หกย่อหนา้ หกย่อหนา้สัน้ๆ จะอยู่ในสดัสว่น

ประมาณนัน้  

 

ธญัญานนัต ์:  ถา้แบบท่ีตอ้งscroll เมาสเ์ยอะมนัจะดยูาวหรือเปลา่นะ มนัตอ้งเป็นอะไรท่ีแบบดู

ไมต่อ้ง scrollเมาสเ์ยอะๆ 

คนัฉตัร :  ก็เป็นลกัษณะการเลน่อินเตอรเ์น็ต มนัเหนื่อยนะ หรือว่าการเลน่ facebookมนัก็มี

ภาพdelusion คือว่าเขียนอะไรแค่ครึง่หนา้ พออยู่ในfacebookดยูาวมาก และ

facebookเองมนัก็จ ากดัอยู่แลว้ว่าพอเขียนอะไรยาวเกินแลว้มนัจะโพสตไ์ม่ติด 

ตอ้งไปต่อช่องcomment หรือว่าเลน่twitter ก็มี… 

 

ธญัญานนัต ์:  140 ค า 

คนัฉตัร :  เออ ท าใหไ้ม่สามารถเขียนอะไรยาวๆได ้ 

 

ภทัร :   คณุจิตรมีประเดน็อะไร… 

จิตร :  ส าหรบัเรารูส้กึว่า (อินเตอรเ์น็ต) มนัเป็นสิ่งจ าเป็น อย่างงานเขียนของคณุอมิธา 

หรือของอาจารยป์วิตร อย่างเมื่อวานเลย นั่งท าลิสต ์ละครเวทีที่เราชอบ อย่าง 

Bangkok Molecule ดสูมดุบนัทกึแลว้ (เราให)้ A+++++++++++ แต่เราจ า

อะไรไม่ไดเ้ลย เราก็ตอ้งไปคน้ในเน็ต ก็ลิงคไ์ปที่ว่า มีบทความสมัภาษณล์ง 

Bangkok Post หรือว่า The Nation ไวว้่าอย่างไรบา้ง คือรูส้กึว่าบทความวิจารณ์

เหลา่นี ้เป็นสิ่งที่ส  าคญัและจ าเป็นมากส าหรบัเรา และเราก็อยากใหม้นัอยู่

ตลอดไป แต่ว่าถา้ในอนาคตเราก็ไม่รูว้่ามนัเป็นอย่างไร ใหเ้ป็นเหมือนกบัว่า… 

อย่างบทวิจารณห์นงัอย่างนี ้บทวิจารณท์ี่เป็นประโยชนก์บัเรามากๆ ไม่ใช่บท
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วิจารณท์ี่อยู่ใน New York Times หรือว่า Village Voice อีกแลว้ แต่ว่ามนัจะเป็น

บทความของเว็บไซตท์ี่ท าขึน้มาจากแฟนหนงั อย่างเว็บSenses of Cinema หรือ

เว็บExperimental Conversations หรือเว็บLumiere Reader มนัจะเป็น

บทความที่คนรกัหนงัท าขึน้มา และก็จะสิบหนา้ สิบหนา้ แต่ละบทความ บางคนก็

เป็นเงินทนุสว่นตวั แต่บางคนก็เปิดรบับรจิาคใหค้นที่ชอบdonate เขา้ไป ไม่รู ้

ละครเวทีจะท าอย่างนัน้ไดร้เึปลา่ แต่เรารูส้ึกว่า นี่แหละคือสิ่งที่… แต่ถา้อย่างใน

วงการหนงั เรารกัเว็บไซตท์ี่มีบทความยาวสิบหนา้นี่ เราก็จะอ่านมนั และถา้ละคร

เวทีท าแบบนัน้ไดก้็จะดี แต่ว่าอาจจะไม่สามารถพึ่งเงินจาก commercial ไดอี้ก

ต่อไปหรือเปลา่  

 

ภทัร :  ก็จะถามเหมือนกนัวา่ อนาคตของการใชn้et criticism มนัจะไปถึงไหน ไปถึงขัน้

ฝรั่งเลยหรือเปลา่ฮะ อย่างเขาก็มีบรจิาค เทา่ท่ีรูคื้อมีนกัขา่วstringer บางคนท่ี

แบบเขาอยูใ่นอาหรบั ท่ีแบบว่าไมส่งักดัส านกัขา่วใด แตก็่ใหค้นบรจิาคเอา และก็

มีคนติดตามเขาพอสมควร ไดเ้อกสิทธิ ไดf้reedomอะไรบางอยา่ง 

คนัฉตัร :  คือว่าของเรายากเหมือนกนันะ บา้นเราใช่ว่าไม่มีเว็บไซตก์ารวิจารณ ์มนัก็มีบา้ง 

อาจจะไม่ใช่เว็บทางการ อาจจะเป็นเว็บรวมคนรกัหนงั สดุทา้ยก็จะสลายกนัไป 

ชญานิน:  คือบา้นเราไม่มีมมุมองต่อการรบัศิลปะที่เป็นซีเรียสจรงิจงั ปัญหาตรงนีท้ี่ท  าใหส้ิ่ง

นีม้นัเกิดขึน้ไม่ได ้ 

คนัฉตัร :  เพราะเหมือนกบัว่าเป็นปัญหาขัน้มลูฐาน 

ชญานิน:  อนันีจ้ะยาวไปอีกสามชั่วโมง (หวัเราะ)มนัดไูม่มีความซีเรียสจรงิจงัในการรบัรู ้

หรือว่าการเขา้หาศิลปะ เหมือนอย่างที่พี่ต่อพดูเรื่องเว็บคนรกัหนงัที่แบบสดุทา้ย

มนัก็ตอ้งลม่ เพราะสดุทา้ยแลว้นี่ พอเป็นแบบนัน้ปุ๊ บ ก็จะกลายเป็นว่า มนัก็จะ

พดูถึงหนงัmass หรือหนงัที่ไม่ไดล้บัแลมากอะไรมาก และสดุทา้ยcontent ก็จะ

ไม่ไดแ้ตกต่างอะไรมาก และก็ตอ้งยอมรบัดว้ยว่าในกลุม่คนที่เป็นcinephile หรือ

ที่เป็นคนดลูะครเวทีหนกัๆ เลยอย่างนี ้เขาก็ไม่มีเวลาหรือองคค์วามรูพ้อที่จะท า

อะไรอย่างงี ้เราเองก็ตอ้งยอมรบัว่าความรูไ้ม่พอที่จะท าอะไรที่จรงิจงัซีเรียสแบบ

นัน้ได ้ 
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คนัฉตัร : เราว่ามนัตลกอย่างนึง คือแบบว่า ช่วงนีม้นัจะมีfanpageเก่ียวกบัหนงัเยอะ เช่น

popfilm หรือmoviepediaหรือfilmsicksickfilm แต่มนัก็ฮา อย่างเช่นmoviepedia

เป็นเพจfacebook ที่สรา้งมาเพื่อคยุเรื่องหนงั แต่ข่าวที่มนัเอาไปลงก็แชรม์าจาก

เพจBioscope ก็เลยแบบว่า แลว้มนัจะตัง้ขึน้มาท าไม ในเมื่อมนัก็ไม่ไดส้รา้ง 

contentอะไรขึน้มาใหม่  

 

ภทัร :   ปัญหาหลกัๆ ก็คือขาดcontent maker  

คนัฉตัร :  ใช่ๆ มนัก็เหมือนกบัเขาก็แชร์ๆ  ข่าวก็จะวนๆกนัในนัน้ แชรก์นัไป ใหเ้ครดิตบา้ง

ไม่ใหเ้ครดิตบา้งก็ว่าไป อนันีผ้มอาจจะเห็นแต่หนงั เพราะว่าอนัที่เป็นละครเวทีไม่

ค่อยเห็น ที่เป็นเพจ หนงัก็จะเป็นแบบ contentก็จะวนไปวนมา สว่นใหญ่ก็จะเป็น

หนงัmass  

 

ภทัร :   สมมตุฐิานท่ีวา่fanpageนัน้ท าใหป้รมิาณการวิจารณเ์ยอะขึน้ ก็ไมไ่ดจ้รงิเสมอไป 

ชญานิน:  มนัขึน้อยู่กบัว่าเราจะมองการวิจารณคื์ออะไรดว้ย ก็คือบอกว่า ถา้เกิดแค่แบบใน

พนัทิป ถา้เกิดเขียนยาวหน่อยก็นบัแลว้ มนัก็อาจจะเยอะขึน้จรงิๆ แต่ถา้จะมาดู

เรื่องคณุภาพอย่างละเอียดๆ มนัก็ตอ้งดกูนัอีกยาวว่าสรุปแลว้มนัเยอะขึน้ไหม 

และมนัท าใหเ้กิดcontent กวา้งขวางขึน้หรือเปลา่ 

 

ภทัร :  อนันีค้  าถามรองสดุทา้ย ซึ่งความยาวนี ้ตอนท่ีเราสมัภาษณพ์วกกลุม่อาจารย์

ปวติร เขาก็มองว่า comment สัน้ๆ ท่ีมีการคดัเลือกใชค้  า ท่ีมีการขดัเกลาเนือ้หา 

สามารถถือเป็นการวิจารณไ์ดใ้นระดบัหนึ่ง เรามีมมุมองเก่ียวกับความสัน้ ความ

ยาวของรูปแบบหรือformalityของการเขียนยงัไง จ  าเป็นไหมว่าสิ่งท่ีอยูใ่นเน็ต

จ าเป็นตอ้งมีรูปลกัษณบ์รรจงเขียน ถึงจะมีpower  มีคณุภาพ 

ชญานิน:  ผมว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม ถา้เกิดมนัมีการบรรจงเขียน บรรจงคิด มนัสามารถเกิด

impactไดท้ัง้นัน้แหละ ไม่ว่าคณุจะเขียนอยู่ที่ไหน  

 

ภทัร :   ดว้ยความยาวหรือรูปลกัษณ ์



27/06/55 205 สาขาศิลปะการละคร 
 

ชญานิน:  จะยาวไม่ยาวอะไรอย่างนี ้สมมติุเขียนตีพิมพล์งแม็กกาซีน ยาวเฟ้ือยเลย 3-4 

หนา้ แต่ว่าไม่มีอะไรเลย สดุทา้ยมนัก็จะไม่มีimpact อยู่ดี หรือว่า คณุเป็นใครก็ไม่

รู ้มนัก็จะไม่มีimpact 

 

ภทัร :  ค าถามสดุทา้ย ก็มีถือเป็นขอ้กงัวลอะไรอยา่งนี ้อาจจะฝากใหอ้ภิปรายหนอ่ย 

อยา่งในส่ือเน็ตก็จะท าใหเ้กิดการflooding of criticism ซึ่งบางทีมนัก็จะไมมี่การ

กลั่นกรองตวัเอง หรือบางทีมนัก็อาจจะเป็นอะไรท่ีเซนเซอร ์เชิงอารมณห์รือเชิง

สว่นตวั  

คนัฉตัร :  ผมว่ามนัก็ขึน้อยู่กบัวิจารณญาณของแต่ละคนนะ มนัก็ไม่ควรท่ีจะไปเซนเซอร์

หรือไปอะไร ไม่ควรจะเป็น simsimiที่อยู่ดีๆ จะไปแบนมนัอะไรอย่างนี ้ก็คือแบบ

ปลอ่ยมนัไปตามอิสระ แต่ว่า มนัก็ขึน้อยู่กบัคนรบัสื่อแลว้ไงว่าจะเลือกรบัอะไร 

ยงัไง 

ชญานิน: มนัก็ตอ้งมีการเรียนรู ้ทัง้คนเขียน คนอ่านดว้ย สมยัก่อน ก่อนที่เราจะมาเขียนลง

หนงัสือ เมื่อก่อนเราก็เป็นคนเขียนธรรมดา แบบบางอนัก็ไม่มี filter อะไรเลย 

เขียนออกมามนัก็แบบ… พอยอ้นกลบัไปอ่านตอนนี ้ก็คงจะแบบ “อะไรวะ” อะไร

อย่างนี ้แต่ว่าจะมีขอ้หนึ่งที่เราค่อนขา้งติด สมมติุว่าแบบมีคนบอกว่าการเขียน

วิจารณไ์ม่ควรจะเป็นอารมณ ์ไม่ควรจะเป็นส่วนตวันะ เรารูส้กึว่า “ท าไมละ่” เออ

เรารูส้กึว่า ต่อใหค้ณุเขียนโดยที่ยกทฤษฎี ยกศาสตร ์สดุทา้ยมนัก็เป็นมมุมอง

สว่นตวัของคณุอยู่ดีแหละ แลว้คณุจะเอาอะไรมาแบ่งว่าแบบ “เขียนแบบนีคื้อไม่

สว่นตวันะ เขียนแบบนีคื้อดีนะ เขียนแบบนีไ้ม่ดีนะเพราะว่าเอาแว่นตาคนอ่ืนมา

มองนะ” ซึ่งเรารูส้กึ ไม่ว่าจะเป็นมมุไหนก็ตาม จะเป็นแบบเหมือนเกรียนๆอยู่ใน

เว็บบอรด์ หรือว่าจะเขียนดีๆ สดุทา้ยมนัก็เป็นมมุมองของคนเขียนทัง้นัน้ เรารูส้ึก

ว่าตรงนีไ้ม่ควรเป็นประเด็นหลกัที่จะมาบอกว่าที่ควรจะมาเป็นตวักรองว่า งานชิน้

ไหนจะดีหรือไม่ดี  
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ภทัร :  เน่ืองจากตอนนีโ้ครงการนีก้ าลงัเขา้สูช่่วงสดุทา้ยของครึง่โครงการแรก ซึ่งโครงการ

ถดัไปจะเริ่มกลางปี และก็แบบมีกิจกรรมในอยูใ่นเชิงทดลอง เป็นคลินิก เป็น

workshopมากขึน้ ไมท่ราบวา่มีขอ้เสนอแนะอะไรตอ่ทางโครงการ  

คนัฉตัร :  เก่ียวกบัการวิจารณ?์ 

 

ภทัร :   ท่ีจะฝากถึงสายดนตรี หนงั ทศันศลิป์ หรือวรรณกรรมดว้ยก็ได ้มีถึง5สาขา

ดว้ยกนั   

ชญานิน:  คือเราก็จะตอ้งไม่ท าใหฟ้อรม์ของการวิจารณแ์ช่แข็งดว้ย คือมนัจะตอ้งไม่มีฟอรม์

ใหญ่มาว่า ตอ้งวิจารณใ์นลกัษณะนี ้หรือวิจารณโ์ดยใชแ้นวคิด ประมาณๆนี ้ถึง

จะเรียกว่าการวิจารณท์ี่ถกูตอ้ง คือเรารูส้ึกว่าแบบ การวิจารณไ์ม่มีถกู ไม่มีผิด

หรอก สดุทา้ยมนัก็เป็นมมุมองของผูว้ิจารณแ์ต่ละคน เพราะว่ามนัอาจไม่ใช่แค่

เรามองตวังานไม่เหมือนกนั แต่ว่าเราอาจมองทฤษฎีที่ใชไ้ม่เหมือนกนัดว้ยซ า้ คน

หนึ่งมองละครเวทีอีกแบบหนึ่ง อีกคนมองละครเวทีอีกแบบหนึ่ง แต่ละคนมีภาพ

ของละครเวทีที่ดีคนละแบบกนั ใชม้มุมองของนกัคิดคนละแบบกนั หรือบางทีใช้

มมุมองของนกัคิด นกัการละครที่เป็นคนเดียวกนัดว้ยซ า้ เพียงแต่ว่ามองจากคน

ละดา้น มนัก็เป็นคนละแบบแลว้  

 

ภทัร :   คณุจิตรมีอะไรไหมครบั อยากใหจ้ดัอะไร… 

จิตร :  สิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากอ่านงานวิจารณล์ะครเวทีเยอะๆ แหละ คือถา้จดัแลว้มี

คนเขา้ร่วม แลว้มีคนผลิตงานวิจารณล์ะครเวทีออกมาใหเ้ราอ่านเยอะขึน้ ก็คงเป็น

สิ่งที่ดี แต่ที่แน่ๆ คือตวัเองคงไม่เขา้รว่ม (ทกุคนหวัเราะ) ชอบอ่านอย่างเดียว 

คนัฉตัร :  ตอ้งมีการคิดเรื่องพืน้ที่ บางทีมนัมีการอบรมโน่นนี่ สดุทา้ยก็ไม่มีพืน้ที่ใหเ้ขา พอมี

เป็นองคก์รมีอ านาจท าเว็บเป็นเรื่องเป็นราว  

จิตร :   ใช่ๆ สมมติุท าเว็บขึน้มาแลว้ใหเ้ราเขา้ไปอ่าน 

 

ภทัร :   มารว่มดว้ยไหมครบั หรือวา่จะเลน่facebookตอ่ไปอีก 

จิตร :   เลน่ facebook ต่อไป (หวัเราะ) 
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-------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 7 

เนือ้หากิจกรรมการเสวนากลุม่ย่อยครัง้ที่ 3 
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การเสวนากลุม่ย่อยครัง้ท่ี3 “การวิจารณด์า้นการละครบนโลกไซเบอร”์  

(กลุม่นกัวิจารณท่ี์เนน้หนกังานดา้นละครเวที) 

 

วนั  : เสาร ์25 กมุภาพนัธ ์2555  

เวลา  : 13.00 น. – 15.00 น. 

สถานที่ : โรงละครสมมติ ชัน้2 รา้นสงัคมนิยม ถ.พระอาทิตย ์  

ผูด้  าเนินรายการ :วชิรกรณ ์อาจคุม้วงษ์ 

วิทยากรผูร้ว่มการเสวนา :  

• ศรชยั ฉัตรวิริยะชยั – นกัการละคร และเขียนเก่ียวกบัละครและกิจกรรมต่างๆในfacebook 

โดยใชช้ื่อ sonny.chatwiriyachai 

• ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง – เจา้ของนามแฝงว่า surviorx ในpantip.com เจา้ของเว็บ

วิจารณภ์าพยนตร/์ละครเวที www.barkandbite.net 

• พงศพ์นัธ ์ประภาศิรลิกัษณ ์ - เจา้ของนามแฝงว่า  King Lear ในpantip.com  

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

วชิรกรณ:์  โครงการวิจยัการวิจารณฯ์ ไดเ้ชิญนกัวิจารณก์ารละครบนโลกไซเบอร์

สามท่านมารว่มในการเสวนาในวนันี ้ซึ่งทัง้สามท่านที่เชิญมารว่มในวนันีม้าสถานภาพทัง้สองดา้น

คือหนึ่งเป็นนกัวิจารณแ์ละเป็นผูท้ี่อยู่ในดา้นการละครดว้ย และใหว้ิทยากรแนะน าตวัเอง 

ศรชยั :  ตนเองเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั แต่สนใจ

ดา้นการละครจึงลงเรียนดา้นการละครที่คณะอกัษรศาสตร ์เนื่องจากตนเองสนใจดา้นละครจึงดู

ละครมาก และเมื่อดลูะครมากจึงอยากคยุเรื่องละครกบัคนอ่ืน เนื่องจากตนเองไม่ไดจ้บทางดา้น

ละครจึงไม่สามารถที่จะคยุเรื่องละครกบัคนรอบขา้งได ้เนื่องจากคนรอบขา้งไม่สนใจเรื่องละคร

เหมือนตนเอง ตนเองจึงใชว้ิธีการเขียนบนัทึกเรื่องละครที่ไดด้ใูนบล็อกexteen.com และใน
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facebook เจตนาเริ่มแรกเป็นการเขียนสิ่งที่ตนเองอยากเขียน แต่ภายหลงัการเขียนนัน้เพื่อให้

ความรู ้เนื่องจากเมื่อครัง้ที่ตนเองเรียนนัน้ไม่เคยอ่านบทรีวิว หรือบทวิจารณ ์เนื่องจากไม่มีสื่อใด

เขียนในเรื่องนี ้ แค่มีละครใหด้กู็นบัว่าดีแลว้ การเขียนงานวิจารณข์องตนเองนัน้อย่างนอ้ยท าใหผู้ท้ี่

ไดอ่้านสนใจที่จะไปชมละครเรื่องนัน้ๆ และใหน้กัศกึษาที่ศกึษาดา้นละครใชใ้นการศกึษามมุมอง

ในการชมละครอีกมมุหนึ่ง  

พงศพ์นัธ ์  ตนเองไม่ไดเ้รียนดา้นละครมาโดยตรง เพราะจบนิเทศศาตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั แต่ทางบา้นสนบัสนนุใหช้มภาพยนตร ์ตนเองชมภาพยนตรม์ากจนเมื่อเรียนคณะ

นิเทศไดเ้รียนวิชาภาพยนตร ์และไดช้มภาพยนตรจ์ากสถาบนัต่าง เช่น Goethe(สถาบนัวฒันธรรม

ไทย-เยอรมนั) Alliance(สมาคมฝรั่งเศส)  หอภาพยนตรแ์ห่งชาติ บ่อยจนไดรู้จ้กักบัเซียนชม

ภาพยนตรเ์ช่นพี่มโนธรรม ที่ปัจจบุนัเขียนใหน้ิตยสารBioscope และจากกลุม่นิตยสารStarpics 

ตนเองจึงไดฝึ้กฝนการวิจารณภ์าพยนตรม์าจากคนกลุม่นี ้สว่นในดา้นการสนใจเรื่องเขียนบท

วิจารณม์ีช่วงหนึ่งdropเรียน เพราะคิดว่าสิ่งที่เรียนในมหาวิทยาลยัยงัไม่พอ และเมื่อไดค้ยุกบัคน

รอบขา้งแลว้ ก็คิดว่าตนเองdropเรียนเพื่อเขา้กลุม่ละครมายา เพราะบงัเอิญไดช้มละครของกลุ่มนี ้

ซึ่งไดเ้ปิดโลกทศันข์องตนเองอีกมมุหนึ่ง ตนเองอยู่กบักลุม่ละครมายาหนึ่งปี และบอกกบัพี่ในกลุม่

นีว้่าตนเองสนใจการวิจารณล์ะคร เนื่องจาก การวิจารณล์ะครในเวลานัน้ตอ้งใหแ้ตกต่างจากสาย

หนงั ดงันัน้ตนเองยงัไดเ้ขา้กระบวนการเรียนรู ้มองละครเป็นสื่อที่คลา้ยภาพยนตร ์เพียงแต่

กระบวนการแตกต่างกนัเท่านัน้เอง จึงลองท าละครกบักลุ่มพี่ๆ และพี่ไดแ้นะน าหนงัสือการวิจารณ์

ที่ดีเลม่หนึ่งของ อ.เจตนา (นาควชัระ) เป็นเรื่องทฤษฎีการละครการวิจารณ ์และหนงัสือของ อ.บญุ

รตัน ์(บญุญะเขตมาลา) ท าใหต้นเองสนใจการวิจารณแ์ละดลูะครเวทีสลบักบัภาพยนตรข์า้มไป

ขา้มมา  

ในตอนนัน้ตนเองยงัไม่ไดเ้ขียนบทวิจารณ ์แต่เขา้ไปท าละครเช่นการเขียนบทละคร ท า

ละคร ก ากบับา้ง จนกระทั่งตนเองไปอยู่ออสเตรเลียสองปี ซึ่งในขณะนัน้ อินเตอรเ์น็ตยงัไม่เป็นที่

นิยมเช่นในปัจจุบนั แต่เมื่อกลบัมาประเทศไทยปี 2002 เริ่มเป็นที่นิยมมาก อย่างสื่อทัง้หอ้งคาเฟ่

เฉลิมไทย เฉลิมกรุง ของเว็บpantip.com ตนเองจึงเริ่มเขียนเขา้ไป ช่วงนัน้มีบทวิจารณล์งอย่าง

ต่อเนื่องในพนัทิป แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นนกัวิจารณอ์าชีพ เขียนในสิ่งที่ตนเองรูส้ึก สว่นการวิจารณใ์น
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สิ่งพิมพต์นเองไม่ไดท้ า เนื่องจากตอ้งท างานดา้นทีวีและไม่มีเวลาที่จะเขียนงานตน้ฉบบัสง่เป็นราย

เดือนได ้  

ณฐัพชัญ ์  ตนเองเรียนทางดา้นการละครมาโดยตรงเพราะว่าชอบและสนใจดว้ย 

เพราะชมละครและชอบจึงเรียนดา้นละคร สิ่งที่ตนเองสนใจไม่ใช่การวิจารณแ์ต่เป็นการเขียนบท 

ซึ่งก็มีเรื่องที่เก่ียวกบัการวิจารณว์รรณกรรม จนกระทั่งปีสี่เรียนวิชาบงัคบัการวิจารณล์ะครและ

ภาพยนตร ์และอาจารยท์ี่สอนทกัว่าตนเองมีความสามารถในการเขียน ซึ่งตนเองก็เป็นคนเขียน

งานดีอยู่แลว้ เมื่อตนเองท างานไดห้นึ่งปีนิตยสาร a day นกัวิจารณค์นเก่าเลิกเขียนวิจารณ ์เพื่อน

ที่ท างานที่ a day โทรมาชวนตนเองว่าสนใจที่จะเขียนงานวิจารณห์รือไม่ ตนเองจึงรบัเขียนบท

วิจารณใ์น a day ซึ่งก่อนหนา้นีส้มยัที่เรียนตนเองเขียนบทวิจารณห์นงัสง่ไปที่นิตยสารBioscope 

จึงมีประสบการณก์ารวิจารณห์นงัสง่ไปตามนิตยสารต่างๆ ตนเองเขียนวิจารณใ์นนิตยสาร a day  

มาเรื่อยๆ จนเมื่อ อินเตอรเ์น็ตเริ่มมีบทบาทตนเองไดเ้ขียนวิจารณเ์ป็นชื่อของคนcommentหน่ึงใน

พนัทิปซึ่งเป็นวิจารณแ์บบย่อ เมื่อเทียบกบังานวิจารณท์ี่ตนเองท ามาในนิตยสาร  

ต่อมา เนื่องตนเองสนใจดา้นเทคโนโลยีและสนใจดา้นคอมพิวเตอร ์จึงหาญกลา้ในการ

เปิดเว็บไซดข์องตนเอง ท าบล็อกเอง และตนเองรูส้กึว่าท าไมตอ้งรอตน้ฉบบัหนงัสือออกทกุเดือน 

เพราะละครบางเรื่องควรจะมีบทวิจารณใ์นขณะนัน้ ซึ่งหากรอนิตยสาร a day ออก ละครเรื่องนัน้ก็

จบไปแลว้ ตนเองจึงเปิดเว็บไซดเ์พื่อลงบทวิจารณ ์ต่อจากนัน้ก็มีการต่อยอดดา้นบล็อก และ

fanpage facebook  

วชิรกรณ ์  สว่นใหญ่วิทยากรที่เขียนบทวิจารณเ์ป็นการเขียนแบบเพราะรกัจึงมา

สมคัรเลน่ มีเพียงคณุณฐัพชัญท์ี่เขียนเป็นอาชีพประจ าในนิตยสาร a day ซึ่งสว่นใหญ่นกัวิจารณ์

นัน้เขียนเพราะว่าชื่นชอบ แมค้ณุณฐัพชัญจ์ะเขียนบทวิจารณล์งในนิตยสาร a day ไดร้บัเงิน แต่ก็

เขียนบทวิจารณท์างอินเตอรเ์น็ตท่ีมีชิน้งานมากว่าในนิตยสาร a day  และถามว่าสถานการณข์อง

การละครจากอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นอย่างไร 

ศรชยั   ตอ้งขอแสดงความชดัเจนว่า แต่ก่อนตนเองไม่ไดเ้ขียนวิจารณ ์ซึ่งก็ไม่มี

ใครเขียนวิจารณเ์ลย เพิ่งจะมีการเขียนวิจารณเ์มื่อไม่นานมานี ้สถานการณจ์ากอดีตจนถึงปัจจบุนั

ในตวันกัวิจารณต์นเองยงัไม่แน่ใจว่ามืออาชีพหรือเปลา่ เพราะตนเองเขียนวิจารณล์ะครเพราะรูส้กึ
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อย่างไรก็เขียนอย่างนัน้เขียนสิ่งที่เรารกั เขียนถึงเพื่อนหรือคนที่เรารูจ้กั ในปัจจบุนัสื่ออินเตอรเ์น็ต

ถึงกนัไดม้าก เราไม่ตอ้งรอใหตี้พิมพส์ามารถอ่านไดท้นัที อนันีเ้ป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ท าใหค้น

เขียนสิ่งที่ตนเองคิดมากขึน้เมื่อเปรียบเทียบแต่เก่าท่ีละครเลิกก็ไปคยุกนัเก่ียวกบัเรื่องละครในกลุม่

ของตนเอง ในปัจจุบนับรรยากาศคกึคกัเพิ่มมากขึน้  

พงศพ์นัธ ์  ช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั ตนเองเก็บรวบรวมขอ้มลูละครท าวิจยัเมื่อสิบปี สิบ

หา้ปีก่อน ละครแต่ละเรื่องหาชมไดย้ากมาก เรื่องราวที่เก่ียวกบัละครเป็นบทรีวิวแนะน านอ้ยมาก 

จะมีงานของ อ.เจตนาที่จะบอกประปรายไม่มาก เรียกว่าเป็นเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายก็ว่า

ได ้ในปัจจุบนัมนัค่อนขา้งเยอะรวมถึงตวังานละครที่มีมากกว่า ซึ่งเด็กปัจจุบนัไดร้บัมากกว่าสมยั

ตวัเอง เช่น การเล่นละละครในแต่ละเรื่องจะไดร้บัค่าตวัซึ่งเป็นการเขา้ถึงที่ดี ซึ่งในสมยัของตนเอง

การเลน่ละครเป็นแบบเขา้เนือ้  

วชิรกรณ ์  สิ่งนีเ้ป็นขอ้จ ากดัในการท าวิจยัเก็บขอ้มลูหรือไม่ในเรื่องจ านวนละคร 

พงศพ์นัธ ์  ไม่ไดเ้ป็นอปุสรรค เพราะการท าละครปีหนึ่งมีเพียงเรื่องสองเรื่อง และ

เก่ียวเนื่องกบัสถาบนัการศกึษา ผลิตนกัศกึษาท าละคร ส่วนในคณะนิเทศฯ สถาปัตยฯ์ ที่ท าละคร

นัน้คณุค่าในการท าละครก็ดอ้ยไปดว้ยไม่อยู่ในข่ายที่จะเก็บขอ้มลูวิจยั  

ณฐัพชัญ ์  เมื่อเปรียบเทียบกบัการเขียนบทวิจารณค์รัง้แรกเมื่อ 8 ปีที่แลว้ ปรมิาณ

ละครนอ้ย การเขียนวิจารณล์ะครนอ้ยดว้ย ซึ่งตนเองเขียนวิจารณล์งนิตยสารเป็นรายเดือน บาง

เดือนไม่มีละครใหด้ตูอ้งลุน้ว่าจะมีเรื่องสง่ตน้ฉบบัหรือเปลา่ เมื่อเป็นเช่นนีน้ิตยสารรายสปัดาห ์ราย

ปักษ ์ตอ้งคิดหนกัที่จะใหพ้ืน้ที่ในการวิจารณ ์เมื่อสื่อสิ่งพิมพท์ี่สามารถเขา้ถึงไดข้ณะนั้นไม่มีพืน้ที่

ในการวิจารณล์ะคร การหาอ่านบทวิจารณ ์จึงไม่มี สว่นสื่อทีวีไม่ท าในเรื่องนีอ้ยู่แลว้ ดงันัน้ทัง้ละคร

ที่มีนอ้ย การวิจารณท์ี่มีนอ้ยดว้ย นอกจากการวิจารณด์ว้ยมขุปาฐะคือการดแูลว้พดูคยุกนั 

จนกระทั่ง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่กลุม่ละครมีงานเพิ่มมากขึน้ จึงเริ่มมีการพดูถึงในพืน้ที่สื่อใหม่ๆ กลุม่

ละครเป็นผูท้ี่เขา้ไปเมา้ทแ์ตก ตัง้กระทูเ้องในพนัทิป แลว้คนดกู็จะมาพดูต่อในกระทูจ้ากเดิมเป็น

หอ้งเฉลิมไทยแลว้มาที่หอ้งเฉลิมกรุง มีการเขียนไดอารี่ออนไลนด์ว้ย นบัว่าในยคุปัจจุบนัคึกครืน้

มาก เพราะคนสามารถที่จะครอบครองสื่อของตนเองได ้การท่ีคนรอบขา้งเราเริ่มออกมาวิจารณ์

เพิ่มมากขึน้ อยากพดูตามเพิ่มมากขึน้ ในสมยัก่อนการเขียนบทวิจารณเ์ดือนหนึ่งไดห้นึ่งบทก็จบ 
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แต่ในปัจจุบนัเมื่อละครเรื่องหนึ่งจบมีคนพดูถึงยี่สิบกว่าคน เราก็อยากที่จะรว่มพดูคยุดว้ย เด๋ียวนี ้

หนงัเรื่องหนึ่งฉายมีคนพดูถึงในfacebookพรบึเรารูส้กึว่าอยากแลกเปลี่ยนกบัเขา ความง่ายและ

ความเรว็ของเทคโนโลยีท าใหเ้ราอยากพดู และงานวิจารณก์็เห็นเพิ่มมากขึน้ 

พงศพ์นัธ ์  บรรยากาศของละครสมยัก่อนเมื่อเลน่รอบบ่ายจบแลว้ ก็จะมีประเพณี

การเชิญนกัวิจารณม์านั่งคยุกนัเป็นประจ าเช่นของกลุม่มะขามปอ้มและกลุม่มายาก็ท า ในบางรอบ

คนไม่ไดม้าดลูะคร แต่มาด ูอาจารย ์ศ..ศิวลกัษณม์าพดูวิจารรณ ์

ศรชยั   การพดูวิจารณน์ัน้มีจรงิแต่การที่แลกเปลี่ยนนัน้ตนเองยงัไม่แน่ใจ เมื่อ

เปรียบเทียบกบัสมยัก่อนละครเป็นสิ่งที่ท าแลว้ไดใ้จอ่ิม และคนที่อยู่ใกลเ้คียงจะพดูถึงก็เป็นคน

คุน้เคยกนั รูจ้กัหนา้ ตามไปถึงบา้นได ้ดงันัน้การจะพดูอะไร คนในวงการนัน้แคบจึงไม่มีการ

วิจารณเ์ป็นเรื่องเป็นราวมาก หรือลายลกัษณอ์กัษร การพดูนัน้มีแต่การสานต่อการสนทนาเพื่อต่อ

ยอดออกไปนัน้ยงัไม่แน่ใจว่ามี ทกุคนพดูแต่จะมีการถกัทอต่อหรือไม่นัน้ยงัไม่รู ้ 

วชิรกรณ ์  จากวฒันธรรมของคนท าละครไทยการวิจารณน์ัน้หนนุเนื่องคนท าละคร

หรือไม่  

ณฐัพชัญ ์  ไม่ใช่เพียงการวิจารณล์ะคร แต่การวิจารณแ์บบcriticism นัน้ เป็น

กระบวนการการขดัเกลาทางความคิด ประการแรกการท่ีเราจะมาประเมินค่า ประเมินความคิดว่า

ถกูตอ้งหรือไม่ สองการยอมรบัค าวิจารณ ์คนถูกวิจารณร์บัไปและขดัเกลาตวัเองแค่ไหน และสาม

คนวงนอกอีกวงหนึ่งเห็นการวิจารณแ์ละรบัว่าการวิจารณม์ีอยู่ คนวิจารณล์ะครคือคนดทูี่เกือ้หนนุ

คนท าละคร สองการแชรค์วามคิดเพื่อใหค้นท าละครไดน้ ากลบัไปขัดเกลางานของตนเองมากนอ้ย

แค่ไหน เนื่องจากคนท าละครบางคนเมื่อท างานเสรจ็ก็ถือว่าตนส าเรจ็แลว้ และคนที่อ่านงาน

วิจารณไ์ดรู้ว้่ามีสิ่งนัน้เกิดขึน้งานศิลปะนัน้เกิดขึน้ นัน้คือการเกือ้หนนุซึ่งกนัและกนั จาก

ประสบการณส์ว่นตวั มีนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตเขา้มาบอกว่าตนเองมาเรียนละคร

เพราะอ่านงานวิจารณข์องตนเอง งานวิจารณข์องตนเองเปิดโลกดา้นละคร เมื่อฟังแลว้ตนเองอึง้

เพราะไม่คิดว่าจะมีคนมาพดูอย่างนีก้บัตนเอง เพราะว่าตนเองเรียนละครเพราะดลูะคร แต่เด็กคน

นีเ้รียนละครเพราะอ่านงานวิจารณ ์จึงกลบัมาคิดถึงประเด็นที่สามว่าการวิจารณไ์ม่ไดอ้ยู่ที่ผู ้

วิจารณแ์ละผูถ้กูวิจารณเ์ท่านัน้ แต่ผูท้ี่อ่านงานวิจารณเ์ขาเกิดมีปฏิสมัพนัธว์่ามีละครเรื่องนี ้การ
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วิจารณท์ าใหล้ะครเรื่องนีม้ีอยู่ เป็นเรื่องของอีกชัน้หนึ่งที่เกิดขึน้มา ทัง้หมดเป็นการขบัเคลื่อนของ

ทกุวงการ ไม่ใช่เป็นเพียงศิลปะการละครเท่านัน้ ในทุกวงการหนงั รถยนต ์เพลงมีทัง้หมด เพราะว่า

ทกุคนเห็นวิจารณว์่าหนงัเรื่องนีส้นกุ ไม่สนกุ คนที่อ่านงานวิจารณไ์ดเ้รียนรูไ้ปดว้ย และไดเ้ขา้ใจ

กระบวนการประเมินค่าดว้ย อนันีเ้ป็นความคิดสว่นตวั  

พงศพ์นัธ ์  การวิจารณใ์นสงัคมไทยเป็นของใหม่ในมมุมองตนเอง แต่ในสมยัใหม่นัน้

ตนเองไม่แน่ใจว่าเด็กมองการวิจารณว์่าอย่างไร ต าแหน่งตรงนีค่้อนขา้งใหม่ และศิลปินก็โตขึน้มา

ในแนวคิดเดิมมนัไม่ตอ้งวิจารณก์็ได ้มีคนกลุม่หนึ่งที่ท างานละครโดยไม่ตอ้งฟังค าวิจารณก์็ได ้

สว่นตวัเองการเขียนก็เพราะจ่ายเงินไปดชูอบไม่ชอบก็ฟันเลย และตวัเองเขียนเพื่อบนัทกึความทรง

จ าของตนเองดว้ย เมื่อผ่านไปแลว้เราคิดอย่างนีไ้ดอ้ย่างไร และสว่นตวังานวิจารณส์ง่ผลต่อศิลปิน

อย่างไร จากประสบการณข์องตนเองที่ไดด้ลูะครของคณะB-Floor เรื่อง Flu – Fool เมื่อเขียนค า

วิจารณแ์ลว้ การจดัproductionต่อไปดีขึน้ จากการท่ีคยุกนัเกิดความคลี่คลายในงาน จะเห็นว่ามี

ปรากฏการณบ์างอย่างที่คลี่คลายได ้ 

ศรชยั   ตนเองมองว่าเป็นปัจจยัซึ่งกนัและกนัมากกว่า ตนเองเชื่อว่าเรา

เปลี่ยนแปลงใครไม่ได ้แต่เป็นปัจจยัใหเ้ขาได ้การวิจารณใ์นสงัคมไทยแต่ก่อนไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ไม่ใช่

ในรูปแบบนี ้วิธีการที่วิจารณไ์ม่ไดแ้สดงออกมาโดยตรง เช่นการวิจารณก์ารเมืองที่ปรากฎในปนูป้ัน

ในวดัที่จงัหวดัเพชรบรุี หรีอโบราณที่รอ้งเพลงอีแซวกนั คลา้ยๆ เช็กสเปียรท์ี่วิจารณก์ารเมืองสมยั

นัน้ เขามีความรุม่รวยของภาษาที่ท าใหข้ า หรือผูด้ไูม่คิดว่าว่าตนเองแต่สะอกึไดเ้หมือนกนัว่า การ

วิจารณเ์ป็นการแสดงความคิด แลว้คนไทยรบัการวิจารณอ์ย่างไร ซึ่งแตกต่างจากสมยัก่อน และ

สมยัใหม่มีfacebook มีอินเตอรเ์น็ต คนไทยกลุม่หนึ่งไม่ใช่ทัง้หมดที่เคยชินกบัการนั่งรถเมลแ์ลว้คยุ

ต่อกนั แสดงความคิดเห็นแมว้่าจะเป็นเรื่องเล็กนอ้ย ถา้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ท าใหค้นสามารถ

พดูคยุกนัไดง้่ายยิ่งขึน้ แต่การรยัฟังกนัยงัไม่รู ้ 

วชิรกรณ ์  การเปลี่ยนผ่านจากสิ่งพิมพเ์ป็นอินเตอรเ์น็ต 

ณฐัพชัญ ์  ตนเองเห็นว่ามีความต่างโดยเฉพาะทางสื่อ และตนเองสนใจในการท า

เว็บดีไซนจ์ึงตอ้งใหค้วามสนใจว่าการอ่านหนงัสือนัน้แตกต่างจากการอ่านจากบนหนา้จอ ซึ่งการ

อ่านบนหนา้จอคอมพิวเตอรเ์ปลี่ยนวิถีการอ่านไปทัง้ความสว่าง สี ขนาดตวัหนงัสือ หรือการอ่าน
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มากๆ แลว้ตาเบลอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านแลว้จะพบว่าการเขียนบทความขนาดยาวลงใน

อินเตอรเ์น็ตไม่ค่อยมีคนอ่าน เนื่องจากมีนอ้ยคนที่จะมีสมาธิอ่านบนหนา้จอคอมพิวเตอรห์รือหนา้

สกรีน และบนจอคอมพิวเตอรม์ีสิ่งดงึดดูความสนใจผูอ่้านตลอดเวลา การเขียนบทความบน

อินเตอรเ์น็ตเพียงหนึ่งหนา้กระดาษ A4 ก็มากแลว้ส าหรบัคนทั่วไป แต่ยกเวน้การอ่านทางดา้น

วิชาการ ขอ้ดีของอินเตอรเ์น็ตเราสามารถที่จะออกแบบบทความของเราเองได ้ถา้อยากเนน้

ตรงไหนกเ็นน้เป็นตวัโตหรือใสส่ีตามที่เราจินตนากร visualize ซึ่งกา้วขา้มจากเดิมที่ผูเ้ขียนงาน

วิจารณเ์ขียนเพียงตวับทเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนัสามารถจินตนาการได ้ในพนัทิปที่หนา้comment ที่

ใหเ้ลือกสีกล่องขอ้ความและสีของตวัอกัษรได ้ลกูเลน่นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการเปลี่ยนผ่าน เนื่องจาก

ช่วงแรกของการเขียนบล็อกเป็นการน าบทความที่มีอยู่แลว้มาลงในบล็อก แต่ในช่วงสองสามปีที่

ผ่านมามีการสรา้งงานวิจารณ ์original บนบล็อก แต่ยงัมีวฒันธรรมบางอย่างที่แตกต่างออกไปใน

เรื่องการใชภ้าษา ถา้เป็นการสง่พิมพจ์ะใชโ้ปรแกรมเวิรด์ในการพิมพแ์ละสง่โรงพิมพ ์หรือหากลงล็

อกมีความอิสระสามารถใชภ้าษาที่กวนๆ ได ้และกลา้ที่ใชภ้าษาที่ไม่อยู่ในกรอบกฎเกณฑ ์ซึ่งต่าง

การการพิมพท์ี่ตอ้งผ่านบรรณาธิการเพื่อพิจารณาหนึ่งคนก่อนที่จะตีพิมพ ์แต่ในบล็อกของตนเอง

สามารถที่จะเขียนอะไรก็ไดเ้ขียนยาวสัน้เท่าไหรก่็ไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งสนใจผูอ่้านว่าจะอ่านงานของเรา

หรือไม่เพราะว่าเป็นการอ่านฟรี  

พงศพ์นัธ ์  ของตนเองมีfacebook ซึ่งตนเองจะเลือกรบัผูท้ี่มาเป็นเพื่อน และใน

facebookมีบนัทกึ ซึ่งตนเองใชต้รงนีใ้นการเขียนเต็มที่ และบนัทกึที่ตนเองน าไปลงในเว็บพนัทิป 

ซึ่งผูอ่้านไม่ใช่เพื่อนของตนเองตอ้งปรบัเปลี่ยนภาษาในระดบัหน่ึง เราตอ้งเป็นบรรณาธิการงาน

ของเราเอง เป็นการรบัผิดชอบในสิ่งที่เราเขียน ตนเองจะระรกึอยู่เสมอว่าค าพดูก่อนพดูเราเป็นนาย

มนัแต่หากพดูออกไปแลว้ค าพดูเป็นนายเรา  

ศรชยั   เมื่อเปรียบเทียบกบัเมื่อก่อนสิ่งที่เห็นไดช้ดัในการวิจารณห์นงัหรือละคร 

คือความเป็นกนัเองไม่มี การวิจารณข์องสื่อสิ่งพิมพเ์มื่อก่อนไม่มี เนื่องจากเป็นสื่อสาธารณะ ในปัจ

จบุบนัภาษาที่ใชบ้างครัง้เป็นภาษาที่ใชพ้ดูเลน่ๆ กนั ซึ่งตนเองไม่ไดถื้อในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนี ้

หากเป็นตนเองที่เขียนบล็อกเราจะปรบัตวั อย่างที่คณุพงศพ์นัธบ์อกว่าเราจะเป็น บก. งานของเรา

เอง เพราะการเขียนบล็อกที่จะมีคนเขา้มาcommentและมกีารเขียนตอบเรื่อยๆ จะขดัเกลาการ

เขียนไปเอง จากที่ตนเองไดอ่้านงานวิจารณข์องตนเองนัน้ จะถกูขดัเกลาว่าเป็นการเขียนเพื่อใคร
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อ่านบา้ง แมว้่าจะเป็นการสื่อผ่านทางอินเตอรเ์น็ต ตนเองจะมีกลุม่เปา้หมายว่าเขียนงานเพื่อให้

ใครอ่านซึ่งหากเป็นกลุม่อ่ืนที่ไม่ใช่เปา้หมายก็อ่านงานของตนเองไม่รูเ้รื่อง เช่นการอา้งอิงถึงบคุคล

ในวงการละครซึ่งอาจจะใชช้ื่อที่เป็นรูจ้กัในวงการละคร แต่ผูท้ี่อ่านที่ไม่ไดอ้ยู่ในวงการละครอาจไม่

รูจ้กั ก็อาจจะมีบอกว่าเป็นใครเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจบา้ง แต่ในบางครัง้ก็ไม่ใสเ่พราะเป็นการเขียนเพื่อ

กลุม่เปา้หมายที่ตนเองตัง้ไวแ้ลว้ ตนเองไม่ไดเ้ขียนในพนัทิป เพราะคนที่อ่านในพนัทิปเป็นกลุม่คน

อ่านละครกลุม่หนึ่งที่ไม่รูว้่าเป็นกลุม่คนที่ดลูะครจรงิหรือไม่ ตนเองจึงเขียนในfacebookเพื่อให้

กลุม่เพื่อนตนเองอ่าน เนื่องจากรูจ้กัว่าเป็นผูท้ี่ดลูะครจรงิๆ  

 การเขียนวิจารณข์องตนเองมีวตัถุประสงคเ์พื่อบนัทกึสิ่งที่ตนเองคิด และแบ่งบนัใหก้บั

ผูอ่ื้น ซึ่งในสว่นของคนท าละครนัน้สว่นใหญ่เมื่อท างานจบแลว้ก็จะไม่มาพดูในเรื่องที่จบไปแลว้ คน

อ่ืนก็ไม่คยุเหมือนกนั เช่นการเขียนcommentในfacebookไม่ค่อยมีคนเขา้มาตอบสกัเท่าไหร ่ซึ่ง

แตกต่างจากเว็บพนัทิปที่มีการโตต้อบกนัอย่างดเุดือด ตนเองไม่อยากที่จะเขา้ไปรว่มในสมรภมูินี  ้

วชิรกรณ ์  ความเห็นในการใชโ้ลกไซเบอรใ์นการเขียนวิจารณแ์ละการมีปฏิกิรยิา

ตอบโตจ้ากการเขียนวิจารณ ์

พงศพ์นัธ ์  ตนเองรูส้กึไปเองว่าในช่วงหลงัคนที่คยุในเว็บพนัทิปที่คยุกนัรูเ้รื่องหายไป 

แต่ตนเองยงัคงเขา้ไปในพนัทิปบา้งเพื่อลงเรื่องที่น่าสนใจ เช่นในละครบางเรื่องเลน่อาทิตยแ์รกและ

ยงัเลน่ต่ออีกอาทิตยห์รือสองอาทิตย ์ตนจะเขา้ไปเขียนเพื่อเป็นการโฆษณาละครเรื่องนัน้ใหด้ว้ย 

แต่มีfeedbackกลบัมาเช่น ตอนที่ละครเรื่องPhantom of the Opera ที่เป็นฉบบัคอนเสิรต์มาแสดง

ในรูปแบบภาพยนตร ์ตนเองเขียนบทความประสบการณท์ี่ไดช้ม มีคนที่เขา้มาอ่านและชอบ และ

คนกลุม่นีม้ีการติดต่อพดูคยุกนัและตัง้กลุม่ในfacebookเพื่อที่จะคยุในเรื่องนีล้งไปรายละเอียดที่

ลกึ และมีการแลกเปลี่ยนCD ปารตี์ ้พบปะกนัเป็นกิจกรรมกลุม่Phantom การเขา้ไปเขียนและ

มfีeedbackที่ไม่ดีเราตอ้งรบัผิดชอบดว้ย เราตอ้งเขา้ใจfeedbackเหลา่นัน้ว่ามาจากไหนและเกิด

จากอะไร เมื่อเราอ่านตวัอกัษรที่postมา เราตอ้งอ่านว่าเบือ้งหลงัของตวัอกัษรเป็นใครpostมา มี

วตัถุประสงคอ์ะไร พืน้หลงั เราตอ้งรูเ้ท่าทนัตรงนัน้ 

ณฐัพชัญ ์  พืน้ที่อินเตอรเ์น็ตเป็นพืน้ที่อิสระที่ทกุคนสามารถเขา้มาใชไ้ดโ้ดยเป็นใคร

ก็ได(้anonymous) ตนเองเขียนในพนัทิปและบล็อกของตนเองและถกูด่ามากที่สดุ อย่างเช่น ถือดี
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อย่างไรมาเป็นนกัวิจารณ ์พวกวิจารณดี์แต่ปาก พวกท าตวัเป็นนกัวิจารณ(์ตนเองเป็นนกัวิจารณ)์ 

พวกท่ีจา้งมาจบัผิด พวกท าลายก าลงัใจของคนท าละคร ตนเองมีปัญหากบัค่ายหนึ่งโดยเฉพาะ แต่

ตนเองเขา้ใจว่าเกิดจากปัจจยัอะไร ในช่วงหลงัตนเองไม่ไดโ้พสตค์ าวิจารณเ์พราะไดพ้บความจรงิ

บางอย่าง เนื่องจากตนเองเป็นคนที่อ่านทุกcomment ตนเองจะน ามาพิจารณาว่าใครเป็น

ผูc้ommentและการพิจารณาที่จะยอมรบัcommentต่างๆ เหลา่นี ้เนื่องจากบางอนั เป็นcomment

ที่ดี แต่บางอนัเป็นการเถียงกนัในดา้นรสนิยม ว่าคณุเลวแต่ไม่บอกว่าเลวอย่างไร ตนเองตอ้งคดั

กรองความคิดในแนวนีอ้อกไป และการวิจารณจ์ะตอ้งมีคนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ตนเองเจอมา

ทัง้การวิจารณห์นงัในบล็อกของตนเอง ที่มีคนตามมาว่าตนเอง และในสว่นละครเวทีที่มีคนตาม

มาดราม่ามากพอสมควร สิ่งที่น่าสนใจและตนเองเขียนบทความไวว้่า คนบนโลกcyberสว่นหนึ่ง 

แสดงความคิดเห็นในเชิงประหตัประหารผูว้ิจารณเ์พื่อใหผู้ว้ิจารณเ์ลิกเขียนงานวิจารณไ์ปเลย และ

ผูท้ี่แสดงความคิดเห็นก็ไม่รูส้กึว่าตนเองผิด และเมื่อมีผูจุ้ดประเด็นการวิจารณห์นึ่งคนจะมีคนที่

สองสามตามมาดว้ยค าพดูที่เหมือนกนั และทกุคนไม่พิจารณาว่าค าพดูของตนเองน ามาซึ่งความ

รุนแรง และถา้ใครคิดไม่เหมือนตนเองคือตาย คณุเลว กลายเป็นขอ้สงสยัว่าอิสรเสรีภาพของ

อินเตอรเ์น็ตมีการเตรียมพรอ้มส าหรบัผูใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ตในประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งตนเองไม่ได้

หมายความว่าในต่างประเทศไม่มี ในต่างประเทศมีการโตต้อบทีรุนแรง แต่การเตรียมความพรอ้ม

การขดัเกลาเพื่อสรา้งวฒุิภาวะของเขานัน้มีมากกว่าประเทศไทยหรือไม่ เพราะทกุวนันี่การแสดง

ความคิดเห็นบนโลกอินเตอรเ์น็ตมีการแสดงความรุนแรงและความกา้วรา้วมาก การแสดงความ

คิดเห็นในเฟซบุ๊กค่อนขา้งง่าย เพราะคนที่จะแสดงความคิดเห็นไดน้ัน้ตอ้งรูจ้กักนัถึงจะรบัaddเป็น

เพื่อนกนั แต่เมื่อเป็นพืน้ที่สาธารณะที่ไม่มีพรมแดน ใครๆ ก็สามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็นได ้

ตนเองจะเลา่ว่าเรื่องการจา้งการวิจารณแ์ละจา้งการcommentซึ่งเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด การ

มองcommentตอ้งมองใหท้ะลวุ่าcommentนัน้เป็นมา้หรือไม่ บางคนไม่เคยดลูะครเรื่องที่วิจารณ์

หรืออ่านบทวิจารณเ์ลยแต่ตามมาอ่านเพราะเห็นว่าคนอ่ืนด่าอยู่ เราตอ้งตดัเหลา่นีอ้อกไป 

ศรชยั   เนื่องจากตนเองไม่ไดเ้ขา้ไปในพืน้ที่พนัทิป แต่ใชf้acebookซึ่งเป็นคนที่

รูจ้กักนั การสนทนาในอินเตอรเ์น็ตที่เสรีในปัจจุบนันัน้ตนเองก็คิดว่าเหมาะสมกบัวฒุิภาวะของคน

ไทยหรือไม่ แมว้่าความอิสระของเทคโนโลยีคือการกดปุ่ ม แต่อิสระภายในของเรานัน้ถูกรัง้ไวด้ว้ย

อะไร เราแยกแยะสิ่งที่เราเห็น ซึ่งสิ่งที่เราเห็นนัน้มีแต่ตวัอกัษร แต่สิ่งที่อยู่เบือ้งหลงัตวัอกัษรสิ่งนัน้



27/06/55 219 สาขาศิลปะการละคร 
 

สื่อกนัไม่ถึง คนเรามีสองอย่างคือชอบใจและไม่ชอบใจ เมื่อไม่ชอบใจก็เขียนโดยไปยกสิ่งใดมา โดย

ที่ไม่ไดแ้ยกแยะว่ามาจากความไม่ชอบใจ แต่ไปยกเหตผุลมาหกัลา้งความไม่ชอบใจของตนเอง เรา

จะหกัลา้งไปท าไมเมื่อเป็นความรูส้กึ เราไม่พดูถึงเรื่องความรูส้กึกัน เราจะยกเหตผุลต่างๆมา

เพื่อที่จะบอกว่าคนคนนัน้เลว เป็นวฒันธรรมที่แบ่งแยก และแยกที่จะก าจดัคนนัน้ออไป ตนเองคิด

ว่าสิ่งนีเ้ป็นมานานแลว้ในสงัคมไทย ดงันัน้การปลกุม็อบในสงัคมไทยจึงเป็นไปไดง้่าย เพราะเรา

ปลกุม็อบดว้ยความรูส้กึ แต่เหตผุลที่พดูมาไม่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้เราควรที่จะฝึก

การตอบโตก้นัดว้ยเหตผุล ซึ่งทกุอย่างไม่ไดส้วยงามอย่างที่คิด แต่หากมีการฝึกการใชเ้หตผุลก็จะ

ท าใหโ้ตขึน้ เหมือนในกรณีที่ฝรั่งเห็นการวิจารณเ์ป็นเรื่องปกติ  

วชิรกรณ ์  ในปัจจบุนัที่มีการน าเรื่องการวิจารณม์าเป็นสว่นหนึ่งของการ

ประชาสมัพนัธง์านและการตลาด 

ณฐัพชัญ ์  เป็นเรื่องจรงิ การเกิดสื่อnew media รวมทัง้digitalทัง้หมด ท าใหเ้กิด

พืน้ที่การโฆษณาใหม่ เมื่อกลา่วถึงเรื่องนีต้อ้งกล่าวถึงชดุความคิดหลายๆ อย่าง เนื่องจากคนใน

สมยัก่อนเราถกูสารสง่มาทางเดียวคือมีละครหนงัเรื่องนีท้ี่ไหน เราอยู่เฉยและเป็นเพียงผูร้บัสาร

เท่านัน้ แต่เมื่อเกิดnew media ท าใหค้นสรา้งพืน้ที่ของตนเองและเลือกที่จะเสพสื่อไดม้ากขึน้ มีเว็บ

บอรด์ เว็บไซดต่์างๆ ที่จะใหเ้ราเสพสื่อไดม้ากยิ่งขึน้กว่าเก่า นกัการตลาดใชโ้อกาสนีท้ี่คนไม่ดทูีวี 

แต่หนัมาหาเลือกที่จะเชื่อคนทั่วไปมากขึน้ เขาจึงจา้งคนทั่วไปพดู คนทั่วไปสามารถเปลี่ยนแปลง

ตนเองเป็นนกัวิจารณไ์ด ้เพราะตนเองเขียนบล็อกและมีคนเขา้มาอ่าน นกัการตลาดจึงจา้งบคุคล

เหลา่นีเ้พื่อมาพดูถึงผลิตภณัฑข์องตนเอง วิธีการที่เกิดขึน้จรงิคือมีคนเขา้มาจา้งตนเองเพื่อเขียน

วิจารณว์ิจารณช์มหนงัในบอรด์ นกัการตลาดจา้งในฐานะที่ตนเองเป็นบล็อกเกอร ์ซึ่งตนเองปฏิเสธ

เนื่องจากผิดกฎของการเป็นนกัวิจารณ ์นี่เป็นการจา้งคนที่ท างานวิจารณใ์นไซเบอรม์าท างาน

วิจารณ ์ 

 และอีกวิธีคือการสรา้งตวัตนขึน้มา เมื่อไม่สามารถจา้งคนได ้ก็สรา้งคนขึน้มา เนื่องจาก

อินเตอรเ์น็ตเป็นพืน้ที่ของanonymous แมว้่าจะมีการพยายามในการชีต้วัตน เช่นในพนัทิปที่มีการ

บอกเลขที่บตัรประชาชน แต่เลขที่บตัรประชาชนสามารถหาซือ้ได ้หรือหามาจากที่ไหนก็ได ้นกัการ

ตลาดบางบรษิัทมีบญัชีaccount ของเว็บพนัทิป 30-40 account เรียกการตลาดเช่นนีว้่า seeding 

เช่นการลงว่าวนันีไ้ดไ้ปดหูนงัเรื่องนีม้าชอบจงัเลย เป็นการตัง้ของทีมงาน และมีทีมงานเขา้มาตอบ
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ว่าชอบดว้ยเช่นเดียวกนั โดยการเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และคนท่ีสามเขา้มาตอบว่าชอบ

เช่นเดียวกนั ชอบฉากนี ้ๆ  ท าอย่างนีเ้พื่อใหม้ีการพดูถึงรีวิวงานศิลปะนัน้ใหม้ีพืน้ที่บนอินเตอรเ์น็ต 

และมีคนกลา่วถึงไปเรื่อยๆ เช่นหนงัเรื่อง”เอทีเอ็มเออรกัเออเร่อ” ตอนที่หนงัเขา้โรงไม่ค่อยมีคนรูจ้กั 

แลว้ตนเองไม่ไดเ้ขา้ไปดหูนงัในช่วงนัน้จึงไม่รู ้แต่เมื่อเลน่facebookแลว้วนันัน้มีการแชรt์easerหนงั

เรื่องนีม้าก เราก็ไดรู้ว้่ามีหนงัเรื่องนีก้  าลงัฉายอยู่ ซึ่งบา้งครัง้เราก็โดนหลอกเนื่องจากมีการจา้งคน

มาแชร ์ซึ่งเป็นเรื่องจรงิที่เกิดขึน้ หรือในบางกรณีเช่นในทวิสเตอรท์ี่มีคนตามจ านวนมาก จึงแจกตั๋ว

หนงัใหแ้ละใหช้่วยเขียนถึงหนงัเรื่องนัน้ดว้ย จรงิๆ แลว้นกัวิจารณท์ างานดา้นวิจารณข์องตนเอง แต่

มีกระบวนการทางการตลาดสรา้งกระแสปลกุกระแส ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ในโลกไซเบอร ์

ตวัอย่างศิลปินที่ไม่มีผลงานและเงียบไป ก็จา้งคนไปpostในพนัทิป เว็บบอรด์ ท าใหค้นไดรู้ว้่า

ศิลปินคนนัน้ยงัอยู่ ซึ่งเป็นกระบวนที่รูก้นัทั่วไปในวงการการตลาด จึงมีผูถ้ามว่าคนทั่วไปก็น่าจะรู ้

เช่นเดียวกนั แต่คนที่รูเ้รื่องนีจ้รงิๆ เป็นคนกลุม่นอ้ยบนโลกcyber คนที่ไม่รูเ้ยอะมากและตกเป็น

เครื่องมือของคนพวกนีโ้ดยไม่รูต้วั ความที่เป็นพืน้ที่เสรีท าใหม้ีความเสี่ยงที่จะน าไปสู่บางอย่างที่ยงั

ตอบไม่ไดว้่าดีหรือไม่ดี ซึ่งนบัว่าเป็นการจา้งรีวิว ในขณะเดียวกนันกัวิจารณก์็โดนจา้งรีวิว แต่เป็น

การจา้งเพื่อใหเ้ขียนบทความลงในนิตยสาร  

พงศพ์นัธ ์  ตนเองคิดว่างานจะฟ้องในสิ่งที่ตนเองท า โดยที่จะมีชะงกัติดหลงัตวัเอง 

การน าการวิจารณไ์ปท าเป็นการตลาดในการละครเริ่มมี เช่นที่รชัดาลยั เมื่อละครเลน่ไปสกัระยะ

เริ่มที่จะมีการท าประชาสมัพนัธt์easerในการสมัภาษณน์กัวิจารณ ์นกัเขียน บุคคลต่างๆ ที่เก่ียวกบั

ละครเรื่องนี ้ซึ่งสิ่งที่ปรากฏออกมาจากที่เซอรอ์าจจะไม่ใช่ทัง้หมด เช่นทัง้คอลมันอ์าจจะด่าทัง้หมด 

แต่มี่ชมเพียงประโยคเดียวก็น ามาquoteไว ้ซึ่งตรงนีต้นเองคิดว่าผูท้ี่ถกูน าขอ้ความมาpostสุม่เสี่ยง

ที่จะเสียเครดิต และเป็นหอกขา้งแครใ่นการท าการตลาด ในฐานะที่เราเป็นคนด ูการท่ีหนงัเรื่อง

หนึ่งมีผูเ้ขา้ไปตัง้กระทูแ้ละcommentอย่างนัน้อย่างนี ้เราอ่านรูว้่าการวิจารณไ์หนเกิดจาก

การตลาด หรือการวิจารณไ์หนเกิดจากผูท้ี่ดหูนงัจรงิ จากประสบการณข์องตนเองคิดว่าแยกออก 

เรื่องนีต้อ้งอาศยัวิจารณญาณของผูช้ม เช่นเมื่อสิบกว่าปีที่แลว้มีการสมัมนาอินเตอรเ์น็ตว่า โลกาภิ

วตันจ์ะเปลี่ยนไปอย่างไร โดยที่อ.เจตนากลา่วว่าพวกเราตอ้งช่วยตวัเราเองในโลกที่ข่าวสารขอ้มลูที่

เป็นอิสสระเสรี  
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ศรชยั   ขอยกค าของพระพทุธเจา้ว่า ปัญญารบัรูไ้ดด้ว้ยการสนทนา เมื่อเราอ่าน

แลว้ปัญญาแค่ไหนก็รบัรูแ้ค่นัน้ ถา้เราอ่านแลว้หเูบาปัญญาแค่นัน้ก็ไดแ้ค่นัน้ หรือเรียกว่าโง่ก็ถกู

ลากไป และเมื่อถามว่าจะเปลี่ยนแปลงเขาเหล่านัน้ไดอ้ย่างไร ตนเองเห็นว่าคนเหลา่นัน้ตอ้ง

เปลี่ยนแปลงตวัเอง ซึ่งวิจารณญาณนัน้ไดม้าจากการเรียนหนงัสือสงูๆ หรือไม่ ก็มีคนโง่ระดบั

ดอกเตอร ์การศึกษาปรญิญาไม่เก่ียวกบัวิจารณญาณ ท าอย่างไรใหส้งัคมเปลี่ยน เรานัน้เป็นใครที่

จะเปลี่ยนสงัคม แมแ้ต่พระพทุธเจา้ยงัไม่สามารถเปลี่ยนได ้ตนเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไรปัจจบุนั

ก็เป็นอย่างนัน้ ซึ่งอาจจะแย่กว่าเมื่อก่อนดว้ย แต่เราจะดึงขึน้ไปอย่างไร การวิจารณเ์ป็นปัจจยัที่จะ

ช่วยดงึขึน้ไป 

 

วชิรกรณ ์  อนาคตการวิจารณข์องประเทศไทยมีแนวโนม้เป็นอย่างไร  

พงศพ์นัธ ์  ตนเองคิดว่าจะเป็นแบบค่อยๆเป็นไป สิบหา้ปีที่แลว้จนถึงปัจจบุนัตนเอง

คิดว่ามาไกล สว่นในอนาคตนัน้รูปแบบอาจเปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่นการจดั

สมัมนาโดยที่เราไม่ตอ้งมาเจอกนัจรงิๆ เราอยู่ที่บา้นแลว้พดูกนัไดเ้ลย หรือเมื่อเราดลูะครจบกลบั

บา้นแลว้แชทคยุกนักบัเพื่อน  

ณฐัพชัญ ์  เทคโนโลยีท่ีเป็นพาหนะที่ดีขึน้ แน่นอนว่ามนัท าใหอ้ะไรหลายอย่างดีขึน้ 

แต่สิ่งที่ยงัเป็นปัญหาของตนเองคือคนขบั แมว้่าพาหนะจะดีขึน้แต่คนขบัแย่ลงก็ไม่สามารถตอบได้

จรงิๆ เพราะว่าเมื่อไดอ่้านหนงัสือเลม่หนึ่งชื่อ Virtually Yours: The Dangerous Power of the E-

Personality ผูเ้ขียนเป็นจิตแพทยช์าวอเมริกา เขาเขียนว่าผูท้ี่ป่วยออนไลนโ์ดยที่ไม่รูต้วั เมื่ออ่าน

แลว้ก็ตกใจว่าเทคโนโลยีที่เราเชิดชกูนันัน้ ก าลงักดักรอ่นจิตใจผูค้นอย่างน่ากลวั โดยที่ตวัเองก็ไม่

รูต้วั เช่นการท่ีคนใชภ้าษาหยาบคายบนออนไลน ์และเริ่มน าไปสูช่ีวิตจรงิ สมยัก่อนเราแสดงความ

คิดเห็นโดยการมีปฏิสมัพนัธก์นัจรงิๆ เราจะเห็นว่าคนที่เราคยุดว้ยรูส้กึอย่างไร เมื่อคุยออนไลนเ์รา

ไม่ตอ้งเจอเจา้ของผลงานมาชีห้นา้เรา จิตใจของคนเราท าลายระบบคณุธรรมบางอย่าง เพื่อที่จะ

แสดงความคิดเห็นออกไป จึงเกิดค าพดูเก๋ๆ ว่าเสรีนิยม สิ่งที่น่ากลวัคือไม่มีสิ่งใดที่จะมาคาน

อ านาจจึงปล่อยออกไปเต็มก าลงั ท าใหค้นเริ่มเชื่อว่าโลกออนไลนคื์อชีวิตจรงิ คนเชื่อค าวิจารณบ์น

โลกออนไลนเ์ป็นค าวิจารณท์ี่ดีกว่าโลกจรงิ การวิจารณบ์นโลกออนไลนเ์ป็นการวิจารณท์ี่มาจาก
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real เป็นการวิจารณท่ี์มาจากแก่นแทค้วามตอ้งการจรงิๆ บรสิทุธิ์ pure comment  เป็นมมุมองที่ใช้

ไปในทางที่ดีก็ดี แต่หากใชไ้ปในทางไม่ดีก็เสียหาย อย่างที่ตนเองบอกไวว้่าพาหะดีก็ดี และเมื่อถาม

ว่าเชื่อไหมว่าจะดีขึน้ ตนเองยงักึ่งๆ ตอบไม่ได ้แต่โอกาสจากที่สงัเกตนัน้เป็นไปทางแย่ลง รูส้กึว่า

เราใชพ้ืน้ที่สื่อออนไลนใ์นการสรา้งการวิจารณท์ี่ขดัแยง้ไม่ใช่ทางศิลปะเท่านัน้ แต่ดา้นอ่ืนๆ ดว้ย 

เราใชค้วามเป็นเอกของสื่อในทางที่ผิด เป็นพืน้ที่แสดงความรุนแรง ความกา้วรา้ว และคนเชื่อว่า

เป็นสิ่งที่ถกูตอ้งเพราะทกุคนมีเสรีภาพ ปัจจบุนัเด็กๆ รุ่นใหม่มีค าพดูติดปากว่านี่เป็นพืน้ที่เสรีจะพดู

อะไรก็ได ้tweetอะไรก็ได ้จะพดูด่าใครก็ไดไ้ม่สนใจ ค าถามคือสิ่งนีถู้กตอ้งหรือ หรือใน

กรณีfacebookที่ถือว่าเป็นพืน้ที่สว่นตวั จะเขียนว่าเมื่อคืนไปนอนกบัใครมาเพราะเป็นสิทธิของหน ู

เป็นพืน้ที่ของหน ูสิ่งนีถ้กูตอ้งหรือไม่ จะเห็นว่าพาหนะนัน้เยี่ยมยอดมากแต่ค าถามคือคนขบัพรอ้ม

ที่จะขบัไปจรงิหรือเปลา่อนันีเ้ป็นประเด็นที่น่ากลวั และยงัไม่มีหน่วยงานไหนในประเทศไทยมาพดู

เรื่องนีอ้ย่างจรงิจงั และจะดเูรื่องนีอ้ย่างไร ยงัเป็นสิ่งที่ตนเองตัง้ค าถาม เพราะสิ่งนีต้นเองไดป้ระสบ

มา เพื่อนตนเองจากวนัแรกที่ใชอิ้นเตอรเ์น็ตจนมีชื่อเสียง เริ่มมีคนอ่านบล็อกมากขึน้จนเปลี่ยนไป

เป็นคนละคน  

ศรชยั   ตนเองคิดถึงหนงัเรื่อง My Fair Lady ที่ผูห้ญิงคนหนึ่งหนัมาอ่านหนงัสือ 

และเริ่มที่จะเถียงกบัผูช้าย และมีค าถามว่าผูห้ญิงคนนีดี้ไหม ควรจะพดูอย่างนีห้รือไม่ ซึ่งตนเอง

มองว่าการที่เด็กรุน่ใหม่แสดงออกในความคิดของตนเองก็โอเค ตนเองไม่ไดเ้ป็นผูท้ี่อยู่ในกระทรวง

วฒันธรรมที่จะไปควบคมุ แต่ใครท าอะไรก็จะไดร้บัอย่างนัน้ จะเขียนว่าจะไปนอนกบัใครก็เขียนแต่

พรุง่นีก้็จะไดร้บัผล ผลจะเป็นอย่างไรก็รบัไป ตนคิดว่าจะพดูอะไรก็พดูไป เพราะว่าไม่มีที่จะใหอ้อก

ทางไหน เมื่อมนับึม้ขึน้มาก็ไม่รูว้่าจะเป็นอย่างไร เช่นฝรั่งที่เอาปืนกลเขา้ไปยิงในโรงเรียนมธัยม แต่

ของเรายงัไม่ไปถึงจดุนัน้ ซึ่งแสดงว่าสงัคมเรามีวฒันธรรมบางอย่างที่จะท าใหไ้ม่ไปถึงจดุนัน้ แต่

ต่อไปยงัไม่รู ้ซึ่งเป็นปกติของโลก ซึ่งจะน าไปสู่ความพินาศ มนัจะพินาศไปเรื่อยความเจรญิก็จะมี

สืบไปขา้งหนา้ มนัเป็นเรื่องปกติ ตราบใดที่เราไม่ฝึกตนเรียนรูข้ึน้มา หรือว่าเราจะหาอะไรเป็นที่ยึด

เหนี่ยว ซึ่งหากไม่มีอะไรเป็นที่ยดึเหนี่ยวก็เป็นสงัคมไม่ได ้ผมว่าพดูไดจ้ะยึดติดกบัอะไร ถกูผิดของ

พ่อแม่ตอ้งเป็นอย่างนี ้แต่ในสมยันีไ้ม่ใช่ ซึ่งตนเองเห็นว่าใหพ้ดูคยุไปได ้แต่เราเป็นปัจจยั แต่การ

หา้มบล็อกเว็บไซดเ์หมือนกบัการจ ากดั เราใชม้าตรการท่ีมากไปในเรื่องที่ละเอียดอ่อน ประณีต 

เป็นการปิดปลายทาง สิ่งที่ตนเองอยากเห็นจากการวิจารณคื์อการท่ีคนพดูมากขึน้ แสดงความ
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คิดเห็นเพิ่มมากขึน้ อย่าเพิ่งไปตัง้มาตรฐาน 10 ขอ้ในการวิจารณล์ะครไทย ในประเทศไทยยงัเรว็

เกินไปหรือเปลา่ อย่างที่บอกว่าปัญญาเกิดจากการสนทนา ปัญญามากขึน้ก็จะเขา้ใจมากขึน้ การ

อ่านและช่วยอพัตรงนีข้ึน้ไปจะรูม้ากขึน้ แต่ถา้ไม่รูก้็อ่านมากขึน้จะไดรู้ม้ากขึน้  

 ความคิดของตนมองการการวิจารณม์ีเพิ่มมากขึน้ แต่หากยงัมีนอ้ยอยู่ก็ฝึกเรื่อยๆ หาก

มองในแง่จรยิธรรมความเหมาะสมในการเขียนวิจารณต์นเองคิดว่าอย่าหา้มในตรงนี ้ถา้หากสงัคม

มีแต่ขอ้หา้มก็จะไม่พฒันา เช่นศีลที่ไม่ไดห้มายถึงขอ้หา้มแต่เป็นสิ่งที่เราตัง้ใจจะท านัน้เอง แมว้่า

เรารูว้่าเราท าผิดศีลแต่เรารูว้่าเราท าอะไรนัน้ตามความเหมาะสมของตนเองและของสถานที่นัน้

ดว้ย 

วชิรกรณ ์  แนวทางการสรา้งวฒันธรรมการวิจารณท์ี่ดี 

ณฐัพชัญ ์  การสรา้งวฒันธรรมการวิจารณน์ัน้ตอ้งมีเรื่องประสบการณ ์

ประสบการณใ์นการสรา้งงานวิจารณท์ี่ตนเองไม่ขอใชค้ าว่าสรา้งสรรคเ์พราะ ประสบการณจ์ะเป็น

สิ่งที่ส  าคญัคนเราตอ้งเริ่มเขา้ไปท างานวิจารณ ์เริ่มเขา้ไปอ่านงานวิจารณก์่อน และยงัมีปัจจยัที่

เก่ียวกบัการเขียนงานวิจารณว์่าครูอาจารยไ์ดส้อนใหน้กัเรียนเขียนงานวิจารณห์รือไม่ แค่ใน

มมุมองของคนทั่วไปเราอาจจะเป็นปัจจยัที่ท าใหเ้ห็นว่างานทีดี เราตอ้งยอ้นกลบัมาที่เรื่องว่าถา้

แมว้่าจะยงัท าไม่ไดก้็ยงัตอ้งท าต่อไปเพื่อพฒันางานของตนเอง และคนที่รูว้่าสิ่งนัน้เป็นสิ่งไม่ดีก็ไม่

ควรสนบัสนนุ  เช่นเว็บไซดใ์ดเป็นเว็บไซดจ์ดัตัง้ก็ไม่ควรใหก้ารสนบัสนนุ ส่วนงานเขียนวิจารณท์ี่ดีก็

ควรจะสนบัสนนุพดูถึง นี่คือหนา้ที่ง่ายๆ ที่ใหค้นขา้งๆเรารูว้่าเกิดอะไรขึน้ ตนเชื่อว่าการเกิด

ประสบการณก์ารวิจารณท์ัง้เขียนเองหรือผูอ่้านจะท าใหเ้กิดการสรา้งความคิดดา้นการวิจารณ์

ใหก้บับคุคลผูน้ัน้ ยกตวัอย่างตวัเองเขียนงานวิจารณข์ึน้ไดอ้ย่างไร และตรวจสอบงานวิจารณข์อง

ตนเองโดยการอ่านมากนัน้เอง อ่านงานคนอ่ืนดว้ยว่าเขาเขียนอย่างไร ทกัษะแรกคือการ

ลอกเลียนแบบ และตดัตามสภาพของตนเองโดยในประเด็นแรกเมื่ออ่านงานของคนอ่ืนและรบัรูว้่า

คนอ่ืนคิดอย่างไร เขียนอย่างนีดี้ และหล่อหลอมเพื่อเป็นทางของตนเองซึ่งตนเองคิดว่าดี แต่เมื่อเรา

เรียนรูจ้ากภายนอก แต่หากภายนอกมีแต่สิ่งที่เลวมนัจึงมีความเป็นไปไดว้่าจะไดร้บัในสิ่งที่เลว ตน

คิดว่าจะตอ้งมีสิ่งที่ดีและเลวผสมกนัไปเพื่อใหเ้กิดการแยกแยะเปรียบเทียบสิ่งที่ดีและเลว ทา้ยที่สดุ

อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป เมื่อครัง้ที่ตนเองเขา้สมัมนาอินเตอรเ์น็ต เด็กสมยัใหม่เขา้ใจว่าการวิจารณ์

คือการด่า ย่ิงด่าแรงเท่าไหร่ยิ่งเป็นนกัวิจารณท์ี่ดี เมื่อถามว่าผิดหรือไม่ก็ไม่ผิดเพราะเขาเสพสื่อที่
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เขาเห็นเยอะมาก จึงคิดว่าสิ่งนัน้เป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อเขาไดเ้ห็นสิ่งที่ดีก็จะเขา้ใจว่าสิ่งนัน้ดี เรารูจ้กั

ละครน า้เน่าเพราะเรารูว้่าอะไรคือละครน า้ดี  

พงศพ์นัธ ์  เท่าที่ตนเองอ่านและตามงานของนกัวิจารณม์ืออาชีพ งานของคณุณฐั

พชัญ ์นกัวิจารณจ์ะตอ้งทนต่อแรงได ้เนื่องจากนกัวิจารณต์อ้งอยู่ระหว่างคนสรา้งงานและคนดู

ดว้ย อยู่ตรงกลางบางที่เป็นหมาหวัเน่า เพราะคนท างานก็เกลียดคนอ่านก็เกลียด นกัวิจารณต์อ้ง

เป็นผูท้ี่มีวฒุิภาวะ เนื่องจากงานวิจารณเ์ป็นงานที่ยากอาชีพหนึ่ง  

ถาม   มีการเขียนงานวิจารณท์ี่ดีออกมาชิน้หนึ่งแลว้โดนถลม่จนตอ้งเลิกเขียน

ไปเลย  

พงศพ์นัธ ์  ตนเองไม่แน่ใจแต่คิดว่าคงมี เพราะปัจจยัภายนอกและภายใน ซึ่งตนเอง

คิดว่าตอ้งใชว้ฒุิภาวะค่อนขา้งเยอะ นกัวิจารณโ์ดยเฉพาะตนเองจะเขียนวิจารณเ์ฉพาะเรื่องที่

ตนเองรูจ้รงิ ส่วนเรื่องที่ไม่รูจ้ะไม่เขียน หรือบางเรื่องที่ขอ้มลูไม่ชดัเจนตอ้งศกึษาเพื่อความพรอ้ม

ของขอ้มลูดว้ย ซึ่งถา้เป็นนกัวิจารณม์ืออาชีพมีสว่นที่พลาดอยู่เพราะความเร็วในการเขียนตน้ฉบบั

เพื่อการพิมพ ์นกัวิจารณต์อ้งยอมรบัการโดนวิจารณใ์นงานของของตนเอง ตอ้งเปิดใจรบัตรงนีด้ว้ย 

โดยทั่วไปสถานการณเ์ราก าลงัไป แต่ไปแต่ไปอย่างไรตอ้งอยู่ในเงื่อนไข 

ศรชยั   ตนเองไม่เชื่อในเรื่องอนาคตอยู่แลว้ การเขียนวิจารณใ์นวนันีเ้ขียนเพราะ

อยากเขียน ถา้ไม่อยากเขียนก็หยดุเขียน ต่อใหไ้ดเ้งินแต่ไม่อยากเขียนก็ไม่เขียน การวิจารณน์ัน้

ด าเนินไป แต่จะไปในทางไหนตนเอง ก็แลว้แต่จะด าเนินไป ใชปั้จจยัที่มีอยู่ในการเขียนงาน ซึ่งถา้

ปัจจยัยงัมีอยู่ก็เขียนงานได ้หากไม่มีปัจจยัก็ช่วยไม่ได ้ถา้อยากใหก้ารวิจารณด์ าเนินต่อไปเราตอ้ง

พดูคยุว่าคนรุน่ใหม่สนใจไหม จดัworkshop เพราะวงการศกึษามหาวิทยาลยันัน้เขา้ถึงยาก เพื่อ

คนที่สนใจ อาจจะเป็นworkshopเล็กๆ ไม่ตอ้งมืออาชีพ เพราะตนเองไม่เชื่อว่างานวิจารณม์ีสตูร

ส าเรจ็ 1 2 3 4... เชื่อว่างานละครเป็นศิลปะคนเรียนรูล้ะครจากศิลปะ คนมีประสาทสมัผสักบัละคร

อย่างไร ดลูะครแลว้ขนลกุอย่างนีต้อ้งมี ไม่ใช่มีแต่ความคิด คนละครตอ้งมีอยู่ในตวั เราน าตรงนีไ้ป

จบัไวแ้ลว้ออกแบบการคิดวิเคราะห ์จบัตรงนีใ้นสว่นที่เราคิดและรูส้ึก มนัไม่ใช่สิ่งผิดเพราะเรารูส้กึ

อย่างนี ้อาจมีสว่นเพิ่มต่อไปว่าเราเขียนได ้ซึ่งแลว้แต่การสั่งสมของแต่ละคน 
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วชิรกรณ ์  มองการวิจารณต่์างประเทศเปรียบเทียบกบัการวิจารณไ์ทยที่จะน าไป

พฒันาอย่างต่อเนื่อง 

ณฐัพชัญ ์  สว่นดีของเมืองนอกคือการมีบทวิจารณท์ี่เยอะซึ่งผสมกนัทัง้สิ่งที่ดีและไม่

ดี ท าใหค้นมีตวัเลือกมาก การที่เราจะไปถึงจดุตรงนัน้ไดเ้ราตอ้งมีงานวิจารณดี์ๆ  การสรา้งนกั

วิจารณบ์นโลกcyberหรือบนสื่อสิ่งพิมพท์ั่วไป จะตอ้งมีปริมาณที่มากพอ เมื่อถามจ านวนนกั

วิจารณศิ์ลปะการแสดงของประเทศไทยมีก่ีคน มีอยู่สิบคนและเขียนอยู่บนสี่สื่อ การอ่านบท

วิจารณล์ะครเวทีในเมืองไทยถึงจะมากก็ตาม แต่ไม่มากเหมือนต่างประเทศเมื่อคน้ค าว่า theater 

critic มีค าคน้ใหอ่้านมากอ่านหนึ่งวนัก็ไม่หมด เมื่อมีตวัเลือกมากท าใหม้ีทางเลือกในการเรียน 

ความคิดสงู สิ่งที่คนไทยตอ้งการคือตวัเลือกทางเลือกที่มากขึน้  

ถาม   เมื่อนกัวิจารณรุ์น่ใหม่เห็นงานเขียนวิจารณรุ์น่เก่าๆ ของรุ่นพี่แลว้เกิด

อาการกลวัขึน้มา 

ณฐัพชัญ ์  จรงิแลว้ตน้เห็นว่าเป็นเรื่องของการตัง้ community ซึ่งเป็นขอ้ดีของโลกไซ

เบอร ์ที่มียานพาหนะที่ดี ท าใหเ้กิดการตัง้กลุม่ของคนที่ชอบอะไรบางอย่างเหมือนกนัขึน้มาได ้มี

การตัง้facebook หนา้เพจของตนเองขึน้มาไดแ้ละทุกคนสามารถที่จะเขียนวิจารณ ์ขึน้มารว่มกนั 

ตนเองในตอนแรกๆ หากอ่านงานวิจารณ ์อ.เจตนาผมคงเลิกเขียนวิจารณไ์ปแลว้ เพราะคงเขียน

ไม่ไดอ้ย่างนี ้และตนเองบอกกบัเด็กรุน่ใหม่ว่าอย่าเอาคนอ่ืนเป็นแบบอย่างคือ เอาคนอ่ืนเป็น

บรรทดัฐานได ้แต่จะเอามาเพื่อเลียนแบบไม่ไดเ้ช่นน างานShakespeareมาเป็นบรรทดัฐาน แลว้

ตนเองก็ไม่เขียนงานแลว้เพราะท าไดไ้ม่เหมือนตน้แบบ ใหน้ ามาเป็นแรงบนัดาลใจ แรงบลัดาลใจ

กบัขีดจ ากดัเป็นคนละเรื่องกนั การที่ไดเ้ห็นบทวิจารณท์ีดี บรรดาผูท้ี่เป็นหวัโขนอยู่ในทุกวนันีค้วรที่

จะสนบัสนนุเป็นเรื่องที่serious เพราะคนที่เขียนงานวิจารณอ์ยู่แลว้ควรสนบัสนุนใหผู้ท้ี่สนใจได้

เขียน ไม่ใช่กดเขา การไปตดัสินว่างานเขาไม่มีคณุค่า นัน้ท าไดใ้นการวิจารณเ์พื่อกระบวนการขดั

เกลาพฒันาไม่ใช่เป็นการวิจารณไ์ม่ใหค้นนีไ้ดเ้กิดในวงการ แสดงว่าเราเห็นแก่ตวัที่ปกปอ้งตนเอง

โดยไม่ใหค้นอ่ืนขึน้มาเป็นนกัวิจารณ ์อนันีผ้ิด แมว้่าจะไม่เกิดขึน้ในวงการนี ้แต่วงการอ่ืนมีที่กดคน

อ่ืนไม่ใหข้ึน้เพราะว่ากลวัตนเองจะไม่ไดง้าน ซึ่งการท าอย่างนีเ้ป็นการท าลายสงัคม หากตนเอง

ตายงานก็จบไม่มีใครขึน้มาแทน ตนเองเห็นว่าเรื่องนีเ้ป็นสิ่งที่ส  าคญั  
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ศรชยั   ตนเองคิดว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ วงการละครเราเป็นเด็กมาก 

วงการละครไทย ในดา้นการศิลปะของประเทศไทยเล็กมาก มพีืน้ที่นิดเดียวเท่านัน้ จริงแลว้ก็

ตอ้งการการสนบัสนนุจากรฐับาล เพราะยงัตอ้งการหาเลีย้งชีพตนอยู่  ถา้เราเห็นว่าละครมีมาก

กว่าเดิมเยอะแลว้ซึ่งแต่เดิมที่มีไม่ก่ีเรื่อง คนละครสามารถตามเก็บละครไดท้กุเรื่อง ปัจจบุนัมีละคร

มากขึน้จนตอ้งสละที่จะไม่ดบูางเรื่องเนื่องจากจะกระทบต่อหนา้ที่ของตนเองจากเงินถึง สื่อถึง การ

วิจารณเ์พิ่มมากขึน้การละครยงัไปไดอี้กเยอะแมว้่าละครเวทีจะยงัอยู่ดว้ยตวัเองไม่ไดแ้ต่ก็ยงัดีขึน้

กว่าเดิม ซึ่งการท าใหล้ะครอยู่ไดจ้ะเกิดสิ่งที่ต่อเนื่องกนัมาอีก ละครในมหาวิทยาลยัที่เพิ่มมากขึน้ 

ท าใหค้นไดเ้ห็นเพิ่มมากขึน้และอยากมาอยากด ูเป็นประโยชนห์นนุขึน้ไปมากขึน้ 

พงศพ์นัธ ์  แยกเป็นส่วนในอินเตอรเ์น็ตการวิจารณล์ะครในเมืองนอกเขาด่ากนั

มากกว่าในกระทูพ้นัทิปที่เราเห็นกนั ด่ากนัไม่เผาผี วิธีการที่เขาด่ากนัเขามีเหตผุลที่มารองรบั แต่ก็

มีที่มาด่าป่วนๆ กนั  อีกส่วนหนึ่งรีวิวมาก วิจารณแ์บบวิชาการก็เยอะ เมื่อมาเทียบกบัเมืองไทย 

อตัราสว่นนอ้ยลง ผมมองว่าจะใหเ้ราเรียนรูอ้ะไรจากต่างประเทศ สิ่งที่เราควรเรียนรูคื้อ

กระบวนการวิจารณซ์ึ่งตนเองเห็นว่าคนไทยจะตามฝรั่งแปะๆ ไม่ไดเ้รามีรากของเรา จะไปเทียบกบั

วฒันธรรมฝรั่งไม่ได ้เราดอูย่างได ้แต่ตอ้งประยกุตใ์ช ้

ณฐัพชัญ ์  ตนคิดว่าคนบางคนไม่เคยอ่านบทวิจารณเ์มืองนอก ผมเคยอ่านงานของ

Roger Ebert ซึ่งไดร้างวลันกัวิจารณ ์Pulitzer Prize เขาวิจารณห์นงั Battlefield Los Angeles เขา

วิจารณว์่าหนงัเรื่องนีห้ากจะพาเพื่อนมาดใูหพ้ิจารณาความสมัพนัธก์บัคนคนนีอี้กครัง้  คนที่ท า

หนงัเห็นค าวิจารณน์ีค้งฆ่าตวัตาย แต่เขาเขียนค าถามนีบ้นเคร่ืองหมายค าพดู เขาว่ากนัรุนแรงแบบ

ไม่เผาผี แต่คนไทยยงัท าอย่างนัน้ไม่ได ้เพราะคนไทยยงัมีความคิดที่ว่า คณุวิจารณอ์ย่างนีไ้ม่ได้

เพราะเขาตอ้งการก าลงัใจ ยงัมีความรูส้กึเรื่องนี ้เพราะว่ากว่าจะท างานงานออกมาตอ้งทุ่มเท

เท่าไหร ่คณุไม่มีสิทธิต าหนิเขาคณุตอ้งใหก้ าลงัใจเขา ทศันคตินีเ้ป็นสิ่งที่ปิดกัน้ตวัเราเอง เพราะเรา

ไม่กลา้พดูในสิ่งที่ไม่ดี  แต่เป็นนิสยัคนไทยที่ตอ้งการใหก้ าลงัใจกนั เมื่อเป็นเช่นนีท้  าใหค้นไม่ได้

เรียนรูข้อ้ที่ไม่ดี เราไม่เรียนรูข้อ้เสียที่ตอ้งแก ้รูแ้ต่ว่าดีแลว้ ดีแลว้ ไม่ตอ้งแกเ้ลยก็ได้ มนัเป็นสิ่งที่เรา

ตอ้งพฒันาอีกมาก 

วชิรกรณ ์  ในแง่ประสบการณต่์างประเทศกบัไทยเป็นสิ่งที่ตอ้งพฒันาให้

หลากหลายทัง้ตวับท 
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ผูเ้ขา้รว่มเสวนา   นอกจากความกลมกลืนของความคิดของเหตผุล สนุทรียะในการมอง

งาน และจากการดแูละวิจารณง์านละครเวทียงัอยากเห็นอะไรอีก 

ศรชยั   ถามถงึความความสมดลุ ตนเองไม่ค่อยไดอ่้านงานวิจารณข์องคนอ่ืน

มาก ความรูส้กึในการเขียนงานของเราที่พดูถึงเพื่อนเราที่อาจไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่เขารูจ้กัเราก็ได ้ก็

จะเลือกค าที่จะพดู เมื่อพดูเรื่องไม่ดีจะใชค้ าอปุมาอปุมยัเปรียบเทียบในสิ่งที่ไม่ดี จะช่วยเป็นติว

เตอรเ์พราะคนไทยไม่ชอบอะไรที่ตรง  

พงศพ์นัธ ์  เริ่มมาจากงานเขียนของตนเองที่น าไปเผยแพร่ และเป็นแรงบลัดาลใจให้

เขียน เมื่อเกิดความอยากกระบวนการวิเคราะหก์ารเขียนจะเริ่มขึน้มาเอง และจะมีเปา้ว่าย่ิงงาน

กระทบใจเรามีจุดอะไรที่เราน าประสบการณส์ว่นตวัมารวมมาปะทะ ตรงนัน้จะไดข้อ้มลูออกมา ใน

สว่นที่เราไม่รูต้อ้งไปคน้หาเพิ่มเติม 

ณฐัพชัญ ์  ยกบทเรียนวิชาวิจารณว์่าความจรงิในโลกมีสองอย่าง ความจรงิที่เป็น 

Subjective กบั Objective ความจรงิที่เป็นอย่างนัน้ ซึ่งเป็นไปตามเหตผุล งานวิจารณซ์ึ่งเป็นงาน

มขุปาฐะ หรืองานเขียนมีความจรงิทัง้สว่นที่รวมกนั เมื่อถามว่าผูค้นใชส้ว่นเดียวกนัหรือไม่บางคน

เขียน Objective 90 เปอรเ์ซ็นต ์Subjective 10 เปอรเ์ซ็นต ์แลว้สรุป บางคนเขียน รอ้ยเปอรเ์ซนต์

ไม่มีเหตผุลแลว้สรุปเหมือนกนั เพราะฉะนัน้ตนชื่อว่าเป็นชัน้เชิง และวิธีการเขียนงานศิลปะที่ทุกคน

จะรงัสรรคง์านเขียนของตนเองขึน้มา โดยส่วนตวัตัง้ค าถามกบัตนเองก่อนว่าชอบไม่ชอบคือ 

Subjective และตนเองจะถามต่อไปว่า Subjective ของตนเองจะน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะมีคน

บอกว่าเป็นการคิดเอง เราตอ้งหาวิธีการอธิบายซึ่งเป็นชัน้เชิงว่าเป็นเพราะอะไร มนัเป็นการสลบักนั

ของทัง้สองสว่น Subjective และ Objective แต่ขึน้อยู่กบัชัน้เชิงวิธีการเขียน เช่นการบอกว่าผมคิด

ว่า เป็น Subjective แต่หากเขียนว่า ในความเป็นจรงิ กลายเป็น Objective มนักลายเป็นเรื่องของ

เทคนิคการเขียนของนกัเขียนแต่ละคนว่าจะมองทะลวุ่าการเลือกเขียนอย่างนีน้  าไปสู่อะไร ยอมรบั

ว่าการเขียนงานวิจารณข์องตนเองเลือกค าพดูนีเ้พราะเหตผุลนี ้เลือกค าพดูสรรพนามเพราะเหตผุล

นี ้เราตอ้งการพดูถึงมมุมองเรา มมุมองทฤษฎี ซึ่งตรงนีต้อบค าถามได ้สิ่งที่อยากเห็นของวงการ

ละครคือความคึกคกัที่มากกว่านี ้

พงศพ์นัธ ์  อยากเห็นความหลากหลายที่มากกว่านี ้
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ศรชยั     อยากเห็นละครเกิดมากขึน้ และอยู่ได ้เป็นตวัของตวัเองไมต้อ้งเลียนแบบ

ใครและเป็นงานที่ผูอ่ื้นเห็นแลว้สนใจ ใหฝ้รั่งเขา้มาเห็นแลว้ว่าพวกคณุท าอะไรกนั 

------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 8 
บทความและขอ้เขียนท่ีปรากฏใน 

สื่อลายลกัษณแ์ละสื่อ internet ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ละครเพลง ”สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคลั” 

 


