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ค าน า 

 

การวิจารณ์วรรณศิลป์: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 2)  เล่มนี้  เป็น
ส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรวิจัยในโครงกำร “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อ
อินเทอร์เน็ต”  โดยมีอัญชลี  ชัยวรพร เป็นหัวหน้ำโครงกำร  โครงกำรวิจัยน้ีนับเป็นกำรท ำวิจัยระยะที่ 2 ต่อเนื่อง
จำกระยะแรก คือ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือน
จริง”   โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร  ซึ่งได้จัดท ำผลกำรวิจัยของ
โครงกำรในรูปของหนังสือเพื่อเผยแพร่  จ ำนวน 6 เล่ม  ดังนี้ 

1. กำรวิจำรณ์ศิลป์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต [บทสังเครำะห์งำนวิจัย] 
(เล่ม 1) 

2.  การวิจารณ์วรรณศิลป์: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 2) 
3.  กำรวิจำรณ์ทัศนศิลป์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 3) 
4.  กำรวิจำรณ์ละครเวที: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 4) 
5.  กำรวิจำรณ์ภำยนตร์: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  (เล่ม 5) 
6.  กำรวิจำรณ์ดนตรีไทย: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 6) 

 
หนังสือเล่มท่ี 2 นี้ เป็นผลกำรวิจัยของสำขำวรรณศิลป์  ซึ่งศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้ง

ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้งสองประเภท ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยูร่ว่มกนั
และสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพยำยำมตอบค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร   
 
 
 
 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับโครงการวิจัยการวิจารณ์ 

โครงกำรวิจัยกำรวิจำรณ์นี้ได้รับทุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ 
โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย” ภำค 1 และภำค 2  ที่มุ่งแสวงหำพลังทำง
ปัญญำจำกกำรวิจำรณ์ศิลปะ ในขณะเดียวกันก็ช้ีให้เห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของวัฒนธรรมลำยลักษณ์ในกรอบ
ของสังคมปัจจุบัน และโครงกำรต่อมำคือ “กำรวิจำรณ์ในฐำนะปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนำควำมรู้ด้ำน
สังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์” ได้พยำยำมแสวงหำกำรเช่ือมโยงของกำรวิจำรณ์ศิลปะกับสังคมในฐำนะกิจสำธำรณะ   
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การวิจารณ์ศิลปะกับสังคมไทยร่วมสมัย 
ในกำรวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐำนเบื้องต้นว่ำ  ตำมที่เข้ำใจกันแต่เดิมว่ำกำรส่งผ่ำนวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ด ำเนิน

ไปตำมกระแสของเวลำ คือ จำกวัฒนธรรมมุขปำฐะ  ไปสู่ลำยลักษณ์ และล่ำสุดไปสู่อินเทอร์เน็ต  ภำพดังกล่ำว
อำจจะไม่ตรงควำมเป็นจริงทั้งหมด  เนื่องจำกในปัจจุบันกิจกรรมกำรวิจำรณ์ยังคงมีกำรส่งต่อ  แลกเปลี่ยน  และ
เช่ือมโยงกันอยู่ตลอดเวลำ  โดยไม่อำจแยกได้ว่ำวัฒนธรรมสิ่งพิมพ์เป็นโลกของอดีต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต
เป็นโลกของปัจจุบันและอนำคต   ด้วยเหตุน้ี  โครงกำรวิจัยจึงมุ่งที่จะวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งควำมเช่ือมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้งสองประเภท ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำร
ด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน  ในขณะเดียวกันก็พยำยำมตอบค ำถำมที่ว่ำ  ปัจจัยอันใดเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่อใหม่นี้เป็นอย่ำงไร    

 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพมิพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
2. ศึกษำลักษณะเชิงสร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 
3. ศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนือ่งกบัศิลปะซึง่กระตุ้นใหเ้กิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอรเ์น็ต 

 
วิธีวิจัย 

1. วิเครำะห์ข้อมูลทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ได้ส ำรวจไว้แล้ว  รวมทั้งแสวงหำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
2. สัมภำษณ์ผู้รู้ ทั้งผู้ที่มีผลงำนวิจำรณ์อยู่แล้ว และผู้ทรงควำมรู้ที่มิได้เขียนงำนวิจำรณ์ 
3. ส ำรวจตัวงำนและแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ในแต่ละสำขำ  ที่เอื้อให้เกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และจุดประเด็น

ให้เกิดกำรแสดงทัศนะวิจำรณ์ 
4. สร้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรวิจำรณ์ศิลปะ เช่น กำรจัดเสวนำ  คลินิกกำรวิจำรณ์ ฯลฯ 

 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี  แบ่งเป็น 2 โครงกำรและ 2 ระยะ คือ  
1.  ระยะแรก 18 เดือน  คือ  โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์

กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” (1 ตุลำคม 2553 ถึง 31 กรกฎำคม 2555) ซึ่งมีผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .  
ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์ เป็นหัวหน้ำโครงกำร 

2. ระยะสอง 18  เดือน คือ  โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับ
สื่ออินเทอร์เน็ต" (15 กันยำยน 2555 ถึง 14 มีนำคม 2557)  หัวหน้ำโครงกำร คือ  อัญชลี   ชัยวรพร  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ข้อมูลเพิ่มเตมิจำก 18 เดือนที่ 1 และบทวิเครำะห์งำนวิจำรณ์ในสื่อทั้งสองประเภท 
2. ข้อมูลและข้อสรุปเบื้องต้นว่ำด้วยลักษณะสร้ำงสรรค์ของงำนวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต  
3. ข้อสรปุว่ำด้วยควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ในสื่อทั้งสองประเภท 
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4. ข้อสรปุว่ำด้วยปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกบัศิลปะซึง่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
5. เครือข่ำยของผู้รู้และผู้สนใจกำรวิจำรณ์ 
6. หนังสือเกีย่วกับกำรวิจำรณ์ศิลปะในแตล่ะสำขำ และหนังสือรวมบทควำมวิชำกำรของที่ปรึกษำอำวุโส 
7. บทควำมทำงวิชำกำรของผู้วิจัยและผู้ร่วมกิจกรรมของโครงกำรวิจัยฯ ที่จะลงพิมพ์ในวำรสำรต่ำงๆ 
8. ข้อสรปุของกำรวิจัยทีส่่งผลต่อ   

 
สรุปผลการวิจัย 

กำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์พบว่ำสื่อกระแสหลักลดควำมส ำคัญลง  ทั้งในกำรลดขนำดพื้นที่และ
ปรับลดขนำดคอลัมน์ให้สั้นลง  ท ำให้เกิดสื่อทำงเลือกอื่นๆ ข้ึนมำทดแทน ไม่ว่ำจะเป็นวำรสำรและนิตยสำรเฉพำะ
ทำงวรรณกรรม  วำรสำรวิชำกำรที่เน้นทำงด้ำนภำษำและวรรณกรรม  รวมไปถึงกำรพิมพ์หนังสือวิชำกำรทำงด้ำน
กำรวิจำรณ์วรรณกรรมและรวมบทวิจำรณ์กว่ำ 20 เล่มในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ  แม้ว่ำสื่อทำงเลือกดังกล่ำวจะให้
สร้ำงควำมคึกคักและควำมส ำคัญกับกำรวิจำรณ์  แต่ยังมีข้อด้อยกล่ำวคือสื่อสิ่งพิมพ์เหล่ำนี้เผยแพร่กับคนเฉพำะ
กลุ่มในวงที่แคบกว่ำสื่อกระแสหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่หลักดั้งเดิมของกำรวิจำรณ์วรรณกรรม  เมื่อพื้นที่ในสื่อกระแสหลัก
ลดลง  จึงเกิดผลกระทบส ำคัญต่อนักวิจำรณ์คือ ต้องปรับวิธีกำรเขียนให้กระชับมำกข้ึน   นักวิจำรณ์วรรณกรรม
หลำยคนก็เลิกเขียนวิจำรณ์ไป และขำดนักวิจำรณ์รุ่นใหม่  จึงท ำให้นักเขียนต้องท ำงำนวิจำรณ์เองมำกขึ้น 

ขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ตกลำยเป็นพื้นที่ส ำคัญในกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์วรรณกรรมเพิ่มมำกขึ้น  เพรำะไม่มี
ข้อจ ำกัดในเรื่องขนำดพื้นที่  กำรเขียน  กำรเผยแพร่ กำรเสพและกำรรับบทวิจำรณ์  แต่บทวิจำรณ์เหล่ำน้ีเผยแพร่
และเป็นที่รับรู้เฉพำะกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเท่ำนั้น  และผู้วิจำรณ์และบทวิจำรณ์ที่ปรำกฏในสื่ออินเทอร์เน็ตยัง
ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกคนในแวดวงวรรณกรรมและสื่อกระแสหลัก   จึงท ำให้ผู้วิจำรณ์หน้ำใหม่ที่มี “แวว” ยัง
ไม่ได้รับโอกำสและขำดกำรพัฒนำให้เป็นนักวิจำรณ์อำชีพ  ซึ่งต่ำงจำกนักวิจำรณ์วรรณกรรมในต่ำงประเทศ และ
นักวิจำรณ์ในสำขำอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ 

กำรวิจำรณ์วรรณกรรมในประเทศไทยขำดกำรถ่ำยทอด  ส่งต่อองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่มั่งค่ังและ
ยำวนำนในสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่ออินเทอร์เน็ต  ท ำให้กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเหมือนต้องเริ่มใหม่จำกจุดศูนย์
องศำ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงรูปแบบกำรวิจำรณ์เฉพำะข้ึน  อำทิ  กำรเขียนควำมคิดเห็นสั้นๆ  กำรตั้งกระทู้  และ 
กำรเขียนบันทึกส่วนตัวแสดงควำมรู้สึกที่มีหนังสือเล่มหนึ่งๆ  ขณะเดียวกันกำรที่สื่ออินเทอร์เน็ตขำดบรรณำธิกำร
จึงท ำให้มีงำนวิจำรณ์จ ำนวนมำกขำดทักษะในกำรเขียน ใช้ภำษำไม่สุภำพ  และ ขำดมุมมองที่หลำกหลำยในกำร
วิจำรณ์   จึงต่ำงจำกสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีกำรเสนอแนวทำงและมุมมองกำรวิจำรณ์วรรณกรรมใหม่ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  
บทวิจำรณ์ของนักเขียนอำชีพ   

แต่ยังมีนักวิจำรณ์และบุคคลในแวดวงวรรณกรรมบำงส่วนที่พยำยำมจะน ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์
กำรวิจำรณ์ในสื่อลำยลักษณ์ไปยังสื่อออนไลน์  ในรูปแบบของ “คลีนิกวิจำรณ์วรรณกรรม”  ซึ่งบทวิจำรณ์ท ำหน้ำที่
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เหมือนครูหรือหมอที่ช่วยแก้ปัญหำให้กับนักเขียนหน้ำใหม่ในกำรเขียนวิจำรณ์   คลีนิกดังกล่ำวมีทั้งงำนของนั ก
วิจำรณ์สมัครเล่น เช่น ในเว็บไซต์เด็กดี  นักวิจำรณ์อำชีพ เช่น เว็บไซต์ thaiwritier.net, thaipoetsociety.com 
และนักเขียนอำชีพ เช่น เว็บไซต์ส่วนตัวของคุณประภัสสร  เสวิกุล 

ขณะเดียวกัน  สำขำวรรณศิลป์ได้สร้ำงกิจกรรมเชิงทดลอง 2 กิจกรรมเพื่อเช่ือมต่อองค์ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่ออินเทอร์เน็ตด้วย  กิจกรรมแรก คือ เปิด “คลินิกวิจำรณ์วรรณกรรม” ใน
เว็บไซต์เด็กดี ซึ่งผลกำรวิจัยช้ีให้เห็นว่ำ  บทวิจำรณ์ดังกล่ำวช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำกำรเขียนของนักเขียนหน้ำ
ใหม่ได้จริง  หำกนักเขียนคนน้ันต้ังใจที่จะพัฒนำตนเองตำมข้อวิจำรณ์ที่เสนอ  และ กิจกรรมที่สอง คือ กำรเปิด
พื้นที่วิจำรณ์ในเว็บไซต์บล็อกแก็ง  โดยกำรเผยแพร่กำรวิจำรณ์วรรณกรรมขนำดยำว  ซึ่งเป็นรูปแบบในขนบและ
ควำมนิยมของสื่อสิ่งพิมพ์ ขณะเดียวกันยังน ำเสนอบทควำมสรุปข่ำวสำรในแวดวงวรรณกรรม ซึ่งพบว่ำมีผู้สนใจเข้ำ
ชมเป็นจ ำนวนมำก 

กำรต่อสู้แข่งขันกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งกำรตลำดที่ดุเดือดและทวีควำมรุนแรงมำกในธุรกิจหนังสือ  โดยต่ำง
ฝ่ำยพยำยำมที่จะใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดมำสร้ำงส่วนแบ่งและก ำหนดทิศทำงของหนังสือมำกข้ึน และจำกปริมำณ
หนังสือที่ออกมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 30  เล่มต่อวัน  ท ำให้ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ แสวงหำพื้นที่ในกำรประชำสัมพันธ์ให้
ผู้อ่ำนรับทรำบว่ำมีหนังสือเล่มใดวำงตลำดบ้ำง  พื้นที่กำรวิจำรณ์และกำรแนะน ำหนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์จึงกลำยเป็น
ช่องทำงและพื้นที่ประชำสัมพันธ์หนังสือที่ส ำคัญทั้งทำงตรงและทำงอ้อม     ดังจะเห็นได้ว่ำมีจ ำนวนหนังสือที่
แนะน ำเพิ่มข้ึนในสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันอย่ำงมีนัยส ำคัญ   กำรแข่งทำงกำรตลำดเช่นนี้ยังส่งผลกระทบส ำคัญต่อ
อ ำนำจในกำรเลือกอ่ำนหนังสือในปัจจุบันด้วย   เพรำะอ ำนำจไม่ได้อยู่ที่ผู้อ่ำน  แต่ตกไปอยู่ที่ผู้ผลิตหนังสือแทน   

 จำกกำรท ำกิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์สำขำวรรณศิลป์” พบว่ำ  กำรสร้ำงนักวิจำรณ์วรรณกรรม และบท
วิจำรณ์ลำยลักษณ์ที่ดีและน่ำสนใจสำมำรถกระท ำได้   ด้วยกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่ต้องกำรจะเป็นนักวิจำรณ์หรือ
สนใจงำนวิจำรณ์วรรณกรรม  ได้เขียนงำนวิจำรณ์ด้วยตนเอง  หลังจำกที่เรียนรู้ประสบกำรณ์กำรวิจำรณ์จำกผู้รู้ทั้ง
ในและนอกสำขำ  พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรวิจำรณ์วรรณกรรมเรื่องเดียวกันไปพร้อมๆ กับนักเขียน  
นักวิจำรณ์ ผู้รู้ และผู้สนใจวรรณกรรมท่ำมกลำงบรรยำกำศกำรวิจำรณ์ที่คึกคักและเป็นมิตร  ซึ่งเป็นบรรยำกำศ
กำรวิจำรณ์ แบบ “มนุษย์สัมพันธ์มนุษย์” เช่นน้ีขำดหำยไปในสังคมปัจจุบัน   และผลพลอยได้จำกกำรจัดกิจกรรม
ค่ำย คือ  กำรเกิดเครือข่ำยกำรวิจำรณ์วรรณกรรม และจุดประกำยควำมสนใจกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำ   

แม้ว่ำวงกำรวรรณกรรมศึกษำในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ   และองค์กรอื่นๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน  ไม่ว่ำจะ
เป็น ส ำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  
สมำคมภำษำและหนังสือแห่งประเทศไทย มูลนิธิเอสซีจี (เครือซีเมนต์ไทย)  และ ซีพีออล์ จะตื่นตัวและให้
ควำมส ำคัญกับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมเพิ่มมำกขึ้น  ด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร  เสวนำ  และสัมมนำ
ทำงวรรณกรรมและกำรวิจำรณ์วรรณกรรมอย่ำงคึกคักและต่อเนื่อง   แต่กำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรวิจำรณ์
วรรณกรรมที่เข้มแข็งยังมิอำจขยำยไปยังมหำชนในวงกว้ำงได้    หำกสังคมกำรอ่ำนของไทยยังขำดควำมเข้มแข็ง
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บทคัดย่อ 
 
 

 

โครงกำรวิจัย "กำรวิจำรณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์ระหว่ำงสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  ลักษณะเชิง
สร้ำงสรรค์ของกำรวิจำรณ์  รวมทั้งปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะซึ่งกระตุ้นหรือบั่นทอนกำรวิจำรณ์ในศิลปะ 5 
สำขำ อันได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร วรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และภำพยนตร์  โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  ทั้งในและต่ำงประเทศ  กำรสัมภำษณ์ผู้รู้  กำรสร้ำงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและที่
กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์  รวมทั้งกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภำยนอก 

 ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ กำรเช่ือมโยงกิจกรรมกำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตมีควำมแตกต่ำง
กัน  ข้ึนอยู่กับกำรเคลื่อนไหวในกำรวิจำรณ์ของศิลปะแต่ละสำขำ  ในสำขำวรรณศิลป์และสังคีตศิลป์แทบไม่มีกำร
เช่ือมโยงกันเลย  ในขณะที่สำขำทัศนศิลป์และศิลปะกำรละคร  กำรเช่ือมต่อมักจะปรำกฏในทำงเดียว  โดยที่นัก
วิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นที่เก็บงำนวิจำรณ์ของตนในลักษณะของจดหมำยเหตุ (archive)  
ในขณะที่สำขำภำพยนตร์นั้นมีกำรเช่ือมโยงกันมำกที่สุด  คือเป็นไปทั้งสองทำง 

ส ำหรับกำรเขียนวิจำรณ์ที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์นั้น  มักจะปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำสื่ออินเทอร์เน็ต  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในด้ำนของรูปแบบกำรแสดงออกมำกกว่ำเนื้อหำนอกจำกนี้ปรำกฏกำรณ์
ทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคมล้วนส่งผลต่อกำรเขียนกำรวิจำรณ์ค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะในสื่ออินเทอร์เน็ต 

 

ค าส าคัญ: กำรวิจำรณ์บนสื่อสิ่งพิมพ์  กำรวิจำรณ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร วรรณศิลป์ สังคีต
ศิลป์ ภำพยนตร์    
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Abstract 

 

This research project, “Criticism: An Encounter between Print Culture and Internet 
Culture”, explores the relationship and connectivity between print and internet criticism in five 
areas, namely visual arts, theatre, literature, Thai classical music and cinema. It also tries to 
identify the creative characteristics of both media of criticism, as well as various factors that 
impact on criticism in those five areas. The methodologies include content analysis from both 
local and international sources, interviews, and the conduct of, and participation in, related 
activities. 

The result of the study shows that print and internet criticisms in the five areas are 
connected in very different ways, depending on the nature and development in those 
individual areas. There is minimal connection in the fields of literature and Thai classical music. 
In theatre and visual arts, the connection is mainly one-sided, whereby critics in print media 
occasionally cross over to the internet or use its space as an archive for their writings. Film 
critics, on the other hand, invariably publish in both print and internet. However, greater 
creative ideas are found more in print than in online criticism. In many cases, innovative modes 
of expression often take precedence over content. Last but not least, contemporary criticism is 
inspired by the dynamism in the political, economic and social arenas, and this phenomenon is 
especially discernible in internet criticism. 

 

Keyword: print criticism, internet criticism, visual arts, theatre, literature, Thai classical music, 
cinema 
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บทวิเคราะหส์าขาวรรณศิลป ์

โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรม 

สื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” 

 

อรพินท์  ค าสอน (ผู้วิจัย) 

กรรณิการ์  ถนอมปัญญารักษ์ (ผู้ช่วยวิจัย) 

 

 

 

โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” ซึ่งมีระยะใน
กำรวิจัยในช่วง 18 เดือนที่สอง (15 กันยำยน 2555 – 14 มีนำคม 2557)  ได้ด ำเนินงำนเสร็จสิ้นลงแล้ว  ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัยสำขำวรรณศิลป์ขอรำยงำนผลกำรวิจัย  ซึ่งในกำรรำยงำนครั้งนี้น ำผลกำรวิจำรณ์ที่ ได้ด ำเนินกำรไป
แล้วในช่วง 18 เดือนแรก  (1 ตุลำคม  2553 - 31 กรกฎำคม  2555) มำรวมไว้ด้วย  ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 

1. รายงานย่อยกิจกรรม 
สำขำวรรณศิลป์แบ่งกิจกรรมที่ได้ท ำเป็น 3 ลักษณะ คือ  

1.1  การวิจัย (Research) 
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   กำรส ำรวจและศึกษำบทวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
   กำรส ำรวจบทวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตในทั้งประเทศและต่ำงประเทศ  
   กำรสัมภำษณ์   
   กำรร่วมกิจกรรมกำรวิจำรณ์  

1.2   การจัดกิจกรรมเชิงพัฒนา (Development) 

 “ค่ำยกำรวิจำรณ์วรรณศิลป์”  เพื่อพัฒนำนักวิจำรณ์   
   “คลินิกกำรวิจำรณ์” เพื่อพัฒนำนักเขียนหน้ำใหม่  
    กำรเปิดพื้นที่วิจำรณ์ใน www. bloggang.com เพื่อพัฒนำนักอ่ำนหรือผู้รับ  

1.3  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

    กำรเสนอบทควำมวิชำกำรในกำรประชุมเสนอผลงำนวิชำกำรและกำรวิจัย   
   กำรเสนอผลกำรวิจัยในรูปบทควำมและบทควำมวิชำกำร   
   กำรได้รับเชิญจำกองค์กรภำยนอก 

 

1.1 การวิจัย (Research) 
1.1.1 การส ารวจและศึกษาบทวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือโลกลายลักษณ์ 
สำขำวรรณศิลป์ได้เก็บข้อมูลทั้ง หนังสือ บทควำม  บทวิจำรณ์  จำกแหล่งข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆที่

ตีพิมพ์ในช่วงระหว่ำง พ.ศ. 2540 - ธันวำคม 2556 (ต่อจำกที่โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำ
ของสังคมร่วมสมัย” สำขำวรรณศิลป์เคยรวบรวมไว้) และได้จัดท ำบรรณำนุกรม บทวิจำรณ์/บทควำม/บทรำยงำน 
รวม 1,395 รำยกำร  และหนังสือ/ต ำรำ รวม 27 รำยกำร ซึ่งมีประเด็นที่น่ำสนใจดังนี้ 

 

 

 

พ้ืนท่ี  แบ่งได้เป็น 4 พื้นที่ใหญ่ๆ คือ 

ก. หนังสือพิมพ์  วารสาร และ นิตยสาร ทั่วไป  จำกหนังสือ  9  เล่ม คือ กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกำย
วรรณกรรม) (2540-2556) ขวัญเรือน (2546-2548) เนช่ันสุดสัปดำห์  (2540-2555)  มติชนสุดสัปดำห์(2540-
2553) สกุลไทย (2543) สยำมรัฐสัปดำหวิจำรณ์  (2540-2556)  ออล  แม็กกำซีน/all magazine (2540-มกรำคม 
2557) Hi-Class (2540) และ The Nation (2013-2014) จ ำนวน 863  รำยกำร (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน
ภำคผนวกที่ 1) 
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ข. วำรสำรและนิตยสำรเฉพำะทำงวรรณกรรม  จ ำนวน 4 เล่ม คือ Writer (2554–2556)  หนังสือใต้
ดิน/Underground (2548-2551)  อ่ำน (2551-2554) และ วำรสำรวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ปรำกฏ (2557) 
จ ำนวน 447 รำยกำร  (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในภำคผนวกที่ 1) 

ค. วารสารวิชาการ  จำกกำรเก็บข้อมูลวำรสำรวิชำกำร  ที่เน้นทำงด้ำนภำษำและวรรณกรรมจำก
สถำบันอุดมศึกษำ 5 แห่ง คือ  ไทยคดีศึกษำ (สถำบันไทยคดีศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์)  ไทยศึกษำ 
(สถำบันไทยศึกษำ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย )  มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  มนุษยศำสตร์สำร (คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่)  และ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ (คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น)  รวมบทควำมทั้งสิ้น  85 บทควำม  (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมในภำคผนวกที่ 1) 

ง. หนังสือ  ต ารา  งานวิจารณ์ ที่เกี่ยวกับแนวทำงกำรวิจำรณ์  พัฒนำกำรกำรวิจำรณ์  รวมบทวิจำรณ์ 
และรวมบทควำมทำงวรรณคดีศึกษำ  จ ำนวน  27  เล่ม (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในภำคผนวกที่ 1) 

 
 

ภาพรวมเนื้อหาบทวิจารณ์วรรณกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

ประเภท ขื่อหนังสือ เนื้อหา 

 

หนังสือพิมพ์และ
นิตยสำรทั่วไป 

 เนชั่นสุดสัปดำห์   
 มติชนสุดสัปดำห์   
 สยำมรัฐสัปดำห 

วิจำรณ์   
 กรุงเทพธุรกิจ  
 The Nation   
 ขวัญเรือน 
 สกุลไทย 
 ออล แม็กกำซีน 
 Hi-Class 
 

- คอลัมน์วิจำรณ์วรรณกรรมยังคงอยู่  เช่น “บันทึกระหว่ำงบรรทัด” ใน 
กรุงเทพธุรกิจ  (ทุกวันอำทิตย์) “ปำกกำขนนก” ใน สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์ และ  The Nation (ทุกวันจันทร์)   

- หนังสือพิมพ์และนิตยสำรทั่วไปของไทย มักจะวิจำรณ์ทั้งวรรณกรรมทั้ง
ไทยและต่ำงประเทศ  โดยมีแนวเรื่องหลำกหลำย  ขณะที่ The Nation จะ
วิจำรณ์หนังสือทั่วไปมำกกว่ำงำนวรรณกรรม 

- ปรับลดขนำดคอลัมน์ลง เช่น กรุงเทพธุรกิจ เดิมให้พื้นที่เต็มหน่ึง
หน้ำกระดำษหนังสือพิมพ์  ปัจจุบันเหลือครึ่งหน้ำเท่ำน้ัน 

- เปลี่ยนจำกกำรวิจำรณ์เป็นกำรน ำเสนอเป็นรำยงำนพิเศษ กำร
สัมภำษณ์  หรือ กำรวิจำรณ์และแนะน ำหนังสือขนำดสั้นเพิ่มมำกขึ้น  เพื่อ
ตอบสนองผู้อ่ำนในวงกว้ำงขึ้น  โดยเฉพำะกำรรำยงำนประกำศผลกำรตัดสิน
รำงวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอำเซียนหรือซีไรต์ในแต่ละปี  เช่น เนชั่นสุด
สัปดาห์ และ มติชนสุดสัปดาห์ 

- ปิดคอลัมน์วิจำรณ์วรรณกรรมที่เคยเผยแพร่อย่ำงต่อเน่ืองนำนนับสิบปี
ลง  เช่น  เนชั่นสุดสัปดาห์  มติชนสุดสัปดาห์  ขวัญเรือน  สกุลไทย และ Hi-
Class  

- ถ้ำมีบทวิจำรณ์วรรณกรรมที่น่ำสนใจ  หรืองำนวรรณกรรมที่ได้รับควำม
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นิยมเป็นที่สนใจในวงกว้ำง  ก็พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้เผยแพร่บทวิจำรณ์
เหล่ำน้ันเป็นกรณีๆ ไป   

- เปิดนิตยสำรฉบับใหม่ คือ ออล แม็กกาซีน (all magazine: ฉบับแรก 
พ.ค. 49) มีคอลัมน์เก่ียวกับงำนวรรณกรรมและบทวิจำรณ์วรรณกรรมจ ำนวน
มำก  เช่น กำรแนะน ำและวิจำรณ์หนังสือทั้งไทยและต่ำงประเทศ  สมัภำษณ์
นักเขียน  น ำเสนอเรื่องรำวของธุรกิจหนังสือ  วิเครำะห์กระแสและทิศทำงของ
งำนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  รวมทั้งกำรน ำงำนวรรณกรรม
ไปแปรรูปเป็นสื่ออ่ืน   

นิตยสำรและวำรสำร
เฉพำะทำงวรรณกรรม 

 หนังสือใต้ดิน   
 อ่ำน  
 Writer  
 วำรสำรวรรณกรรม

ไทยร่วมสมัย  ปรำกฏ  
 

- เปิดพื้นที่ส ำหรับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมทั้งของไทยและต่ำงประเทศ  
ในปริมำณที่มำกกว่ำและจริงจังกว่ำในสื่อสิ่งพิมพ์และในนิตยสำรทั่วไป เช่น  

 อ่าน  เป็นวำรสำรที่เปิดพื้นที่ให้กับกำรวิจำรณ์ทั้งฉบับ  ซ่ึงมี
กำรวิจำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ วรรณกรรม  ภำพยนตร์  ศิลปะ  สังคม  และ 
กำรเมือง  แต่บทวิจำรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นบทวิจำรณ์วรรณกรรม ที่มีทั้งคอลัมน์
ของนักวิจำรณ์วรรณกรรมประจ ำ และ คอลัมน์ที่เปิดรับบทวิจำรณ์จำกผู้สนใจ
ทั่วไป 

 Writer  เปดิพื้นที่ส ำหรับคอลัมน์วิจำรณ์มำกถึง 7 คอลัมน์  
คือ  “น่าอ่าน”   “บทวิจารณ์ : โตมร  ศุขปรีชา”  “น่าอ่านมาก”  “จักรวาล
ในหน่ึงย่อหน้า: อุทิศ  เหมะมูล” “เขาเริ่มต้น   “การอ่านแบบแกะตะเข็บ: 
ชำติ  กอบจิตติ” และ “บทความพิเศษ: เสียง-เสนาะ”   แต่พบว่ำบำงคอลัมน์
ปิดไปแล้ว  เช่น “บทวิจารณ์ : โตมร  ศุขปรีชา” กับ  “จักรวาลในหน่ึงย่อ
หน้า: อุทิศ  เหมะมูล” 

 นิตยสารใต้ดิน เปิดพื้นที่ส ำหรับบทวิจำรณ์ไว้อย่ำงชัดเจนใน
ส่วน “สีสันกำรอ่ำน”  ช่วงท้ำยเล่ม ประมำณ 10-15 บทต่อฉบับ  โดยวิจำรณ์
หนังสือทั้งของไทยและต่ำงประเทศ หลำกหลำยแนว มีขนำดควำมยำวตั้งแต่ 
1-4 หน้ำ  ซ่ึงผู้รับผิดชอบเขียนวิจำรณ์ในส่วนน้ีมีหลำยคน  แต่ผู้วิจำรณ์หลักมี 
2 คน คือ เอกชำติ  ใจเพชร และหนุมำน  กรรมฐำน   

 วารสารวรรณกรรมไทยร่วมสมัย  ปรากฏ มีคอลัมน์วิจำรณ์
หนังสือ 2 คอลัมน์ คือ พระจันทร์ดวงเดียวบนฟ้ำไร้เส้น ของ  
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย และ ข้ำงหลังภำพ ของ ลำยจุดกับลำยดอก ของ 
อรรถ  บุนนำค    

-   เน้ือหำภำยในเล่มไม่เพียงแต่มีคอลัมน์วิจำรณ์วรรณกรรมโดยตรง
เท่ำน้ัน   แต่ยังมีคอลัมน์อ่ืนที่แสดงทัศนะวิจำรณ์ที่ครอบคลุมเน้ือหำของวง
วรรณกรรมในด้ำนต่ำงๆ ด้วย  อำทิ นักเขียน นักอ่ำน นักวิจำรณ์ 
บรรณำธิกำร ส ำนักพิมพ์  และ บรรณำรักษ์ เช่น  หนังสือใต้ดิน  
 Writer และ วารสารวรรณกรรมไทยร่วมสมัย  ปรากฏ   

- นิตยสำรและวำรสำรเฉพำะทำงวรรณกรรมหลำยเล่ม  เปิดพื้นที่
แนะน ำหนังสือไว้เป็นจ ำนวนมำก ประมำณ 10-25 เล่มต่อฉบับ ทั้งในส่วนที่
คอลัมนิสต์ของนิตยสำรเลือกหนังสือที่จะแนะน ำเอง และยังมีส่วนที่
ส ำนักพิมพ์เขียนแนะน ำหนังสือของตน หรือ ส ำนักพิมพ์คัดเลือกหนังสือส่งให้
คอลัมนิสต์วิจำรณ์ เช่น  หนังสือใต้ดิน ฉบับที่ 10  11 และ 12 เปิดสว่นที่
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เรียกว่ำ “สำมัญชนแนะน ำหนังสือ”  และฉบับที่ 13-14  เปิด “เคล็ดไทย
ปริทรรศน์” ของส ำนักพิมพ์เคล็ดไทย   

วำรสำรวิชำกำรเฉพำะ
ทำงวรรณกรรม 

 ไทยคดีศึกษำ  
 ไทยศึกษำ 
 มนุษยศำสตร์

ปริทรรศน์ 
 มนุษยศำสตร์สำร  
 มนุษยศำสตร์ 

สังคมศำสตร์  

- วำรสำรบำงเล่มเพิ่มเปิดขึ้นใหม่  เช่น วารสารไทยศึกษา ของสถาบัน
ไทยคดี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  เน่ืองจำกในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2548-
2550  ผลงำนเกือบทั้งหมดเป็นบทควำมที่มำจำกวิทยำนิพนธ์ของนิสิตทั้ง
ปริญญำโทและเอก  ของภำควิชำภำษำไทย และภำควิชำวรรณคดี
เปรียบเทียบ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   เพื่อสนองนโยบำยกำรประเมิน
คุณภำพ  กล่ำวคือ ทั้งอำจำรย์และนิสิตนักศึกษำต่ำงต้องมีข้อผูกพันให้
จ ำเป็นต้องเผยแพร่ผลงำนของตน  ไม่เช่นน้ันนักศึกษำก็จะไม่มีสิทธิรับ
ปริญญำ  ขณะที่มีผลต่อกำรประเมินคุณภำพอำจำรย์ (TQF)   

- เน้ือหำแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
1.  บทความวิชาการ 

 วิเครำะห์วิจำรณ์งำนวรรณกรรมทั้งไทยและต่ำงประเทศ  
บำงครั้งเป็นกำรวิเครำะห์วิจำรณ์เปรียบเทียบข้ำมชำติและข้ำมศำสตร์ด้วย 

 แนวกำรศึกษำมีทั้งกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ผลงำนเล่มใดเล่มหน่ึง  
หรือกลุ่มงำนวรรณกรรมจ ำนวนหน่ึง  โดยตั้งประเด็นศึกษำร่วมกัน  เช่น 
“เรื่องสั้นคตินิยมสมัยใหม่กับกำรเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง” ของ สรณัฐ  ไตลัง
คะ  หรือกำรศึกษำงำนวรรณกรรมในประเด็นพัฒนำกำร เช่น  “ภำพสะท้อน
ชำยรักร่วมเพศในนวนิยำยในรอบสำมทศวรรษ (พ.ศ. 2513-2543) กำรศึกษำ
ศักยภำพ ข้อจ ำกัด และทำงออกของนักเขียน”  ของ สมเกียรติ คู่ทวีกุล   

 กำรวิเครำะห์เรื่องสั้นภำษำต่ำงประเทศ ในวำรสำร
มนุษยศำสตร์สำร ของ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ผู้เขียนจะ
แปลเรื่องสั้นฉบับดังกล่ำวไว้ในตอนต้น  ก่อนที่จะวิเครำะห์ผลงำนเรื่องสั้น
ดังกล่ำวด้วย  ซ่ึงกำรท ำเช่นน้ีช่วยให้ผู้อ่ำนได้อ่ำนเรื่องสั้นและบทวิเครำะห์ไป
พร้อมกัน  จึงช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนมำกกว่ำที่อ่ำนบทวิเครำะห์เพียง
อย่ำงเดียว   

2. บทวิจารณ์ 
          วำรสำรวิชำกำรหลำยฉบับเปิดพื้นที่เฉพำะส ำหรับกำรวิจำรณ์หนังสือ  
บทวิจำรณ์ส่วนใหญ่จะมีขนำดยำว  โดยสรุปเน้ือหำของหนังสือไว้อย่ำงคร่ำวๆ 
เพื่อให้ภำพรวมแก่ผู้อ่ำน  จำกน้ันจะชี้ให้เห็นข้อดีและข้อด้อยของหนังสือไว้
อย่ำงชัดเจน  แต่มีบทวิจำรณ์บำงชิ้นที่สรุปด้วยกำรตั้งข้อสังเกตบำงประกำร
เก่ียวกับหนังสือที่วิจำรณ์   ส ำหรับหนังสือที่น ำมำวิจำรณ์ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
วิชำกำร  สำรคดี  และหนังสือควำมรู้ทั่วไป  

3. แนะน าหนังสือ 
           วำรสำรวิชำกำรบำงเล่มเปิดพื้นที่เฉพำะส ำหรับบทแนะน ำหนังสือ  
บทแนะน ำหนังสือส่วนใหญ่จะมีขนำดสั้น  ควำมยำวประมำณ 1- 3 หน้ำ  จะ
เปิดบทแนะน ำด้วยกำรสรุปเน้ือหำของหนังสือ  จำกน้ันจะชี้ให้เห็นประโยชน์
ของหนังสือเล่มน้ี    หนังสือที่น ำมำแนะน ำส่วนหน่ึงเป็นหนังสือคู่มือกำรสอน  
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โดยเฉพำะกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ  และ หนังสืออ่ืนๆ ทั่วไป 

หนังสือรวมบทวิจำรณ์
และรวมบทควำม
ทำงด้ำนวรรณกรรม 

(ดูรำยชื่อหนังสือ ใน
ภำคผนวกที่ 1) 

- ในช่วง พ.ศ. 2545 เป็นต้นมำ  พบว่ำมีแนวโน้มกำรพิมพ์รวมเล่ม
หนังสือรวมบทวิจำรณ์ และหนังสือรวมบทควำมทำงวรรณกรรมและ
วรรณกรรมศึกษำ  นับว่ำมีปริมำณมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ซ่ึงอำจเป็นกำร
ทดแทนพื้นที่กำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่ขำดหำยไปในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยเปิดพื้นที่
ให้กับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมอย่ำงเข้มข้นและต่อเน่ือง 

- กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่เก่ียวกับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่ได้ทุน
สนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  จ ำนวน  12  เล่ม 
โดยเริ่มทยอยพิมพ์เผยแพร่มำตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนกระทั่งปี 2556 

- เน้ือหำของหนังสือเหล่ำน้ี แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังน้ี  
 หนังสือรวมบทวิจำรณ์ที่มีประเด็นเฉพำะร่วมกัน  อำทิ กำร

วิจำรณ์และบทคัดสรรผลงำนของศิลปินแห่งชำติทำงด้ำนนวนิยำย เช่น นว
นิยาย: บทวิจารณ์นวนิยายสิบสามเรื่องของศิลปินแห่งชาติ หรือ กำรรวมบท
วิจำรณ์วรรณกรรมและภำพยนตร์ของนักวิจำรณ์ที่ได้รำงวัลนักวิจำรณ์จำก
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  คือ เรียงร้อยถ้อยวิจารณ์: รวม
บทวิจารณ์คัดสรรสาขาวรรณกรรมและภาพยนตร์  หรือ  

 กำรศึกษำผลงำนของศิลปินเฉพำะบุคคล เช่น ๒๕ ปี การ
วิจารณ์ “ค าพิพากษา”  ๘๐ ปี อังคาร  กัลยาณพงศ์  และ จากวินทร์ถึงปราบ
ดา: ปรากฏการณ์ของการวิจารณ์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย  

 กำรรวมบทวิจำรณ์ของนักวิจำรณ์  เช่น ระหว่างบรรทัด On 
literature: คนช ารุดหรือมนุษย์โรแมนติก  และ  นิยมนิยาย  ความเรียงสืบ
หาพลานุภาพของวรรณกรรม   

 กำรรวมบทวิจำรณ์และบทควำมของนักวิชำกำรทำง
วรรณกรรมต่ำงๆ เช่น  อ่าน(ไม่)เอาเรื่อง  วาทกรรมวรรณกรรม   โดยนัยน้ี  
อีกนัยหน่ึง: นัยอันหลากหลายในตัวบททางวัฒนธรรม   ยอกอักษร  ย้อน
ความคิด เล่ม 1 ว่าด้วยวรรณกรรม   และ กบฏวรรณกรรม  บทวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม  

 หนังสือรวมบทควำมวิชำกำรทำงด้ำนวรรณกรรมศึกษำและกำร
วิจำรณ์  เช่น  วิจารณ์รื้อวิจารณ์  ต านานวรรณคดีวิจารณ์แนวรื้อสร้างและสืบ
สาน  

 กำรรวมบทควำมที่เก่ียวกับวรรณกรรมศึกษำทั้งไทยและ
ต่ำงประเทศ  อำทิ ศิลป์ส่องทาง:  รวมบทความวิชาการ   กวีนิพนธ์นานาชาติ: 
การศึกษาเชิงวิจารณ์   วิถีแห่งการวิจารณ์: ประสบการณ์จากสามทศวรรษ   
ทางสายกลางแห่งการวิจารณ์  และ  การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา  

 

วิธีการวิจารณ์ 
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 กำรวิจำรณ์และกำรวิเครำะห์เนื้อหำที่ปรำกฏในงำนวรรณกรรมตำมแนวทำงวรรณศิลป์ เช่น  กำรใช้
ภำษำ  องค์ประกอบของเรื่อง  หลักสุนทรีย์ศำสตร์  ซึ่งมักจะช้ีให้เห็นข้อดีและข้อด้อยของผลงำนช้ินนั้นๆ  เป็น
วิธีกำรวิจำรณ์ที่ได้รับควำมนิยมมำกส ำหรับบทวิจำรณ์ที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์  นิตยสำรทั่วไป  และนิตยสำร
เฉพำะทำงวรรณกรรมอื่นๆ   เนื่องจำกสำมำรถสื่อควำมกับผู้อ่ำนทั่วไปได้มำกกว่ำ 

 กำรวิจำรณ์โดยใช้มโนทัศน์  และทฤษฎีตะวันตกในกำรวิจำรณ์   
o  บทวิจำรณ์ลักษณะนี้จะพบมำกในวำรสำรเฉพำะทำง เช่น   วำรสำรวิชำกำรทำงด้ำน

วรรณกรรม และ  วำรสำรอ่ำน  ผู้เขียนมักจะเป็นอำจำรย์  นิสิตนักศึกษำ และผู้รู้ทำงด้ำนวรรณกรรมศึกษำและ
ทฤษฎีวรรณคดีต่ำงๆ ซึ่งจะเขียนเป็นบทวิจำรณ์ขนำดยำว  และวิจำรณ์หนังสือไทยและต่ำงประเทศ  หรือทบทวน
และถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในกำรวิจำรณ์ต่ำงๆ   บทวิจำรณ์ในลักษณะนี้จะสื่อควำม
เฉพำะ  และมักจะอ่ำนยำกส ำหรับผู้อ่ำนที่ไม่มีพื้นควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวิจำรณ์เหล่ำน้ี    ในปัจจบันมีกำรน ำทฤษฎี
ต่ำงๆ มำวิเครำะห์วรรณกรรมมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน   สำมำรถจ ำแนกบทวิจำรณ์เหล่ำน้ีได้ 3 กลุ่มกว้ำงๆ คือ  

   1)  กำรน ำทฤษฎีใดทฤษฏีหนึ่งมำวิเครำะห์วรรณกรรมได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ  ซึ่งช่วยสร้ำงมุมมองใหม่และเปิดมิติใหม่ๆ ในกำรวิเครำะห์งำน  แต่พบว่ำบทควำมวิชำกำรใน
ลักษณะนี้ยังมีปริมำณน้อย  เช่น  งำนของชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์  นพพร  ประชำกุล  สำยัณห์  แดงกลม  ชุติมำ  
ประกำศวุฒิสำร     

   2)  กำรยกแนวคิด ทฤษฎี หรือยกค ำพูดของนักทฤษฎีต่ำงๆ มำกล่ำวอ้ำงไว้ในบทควำม  แต่
ในส่วนกำรวิเครำะห์งำนวรรณกรรมนั้น  ไม่ได้น ำแนวคิดหรือทฤษฎีที่กล่ำวไว้มำใช้วิเครำะห์งำนให้เห็นอย่ำงเป็น
รูปธรรม    

   3)  กำรเลือกทฤษฎีไม่เหมำะกับตัวงำนที่ศึกษำ  จึงท ำผู้อ่ำนเกิดค ำถำมและข้อสงสัยขณะ
อ่ำน  หรือบำงครั้งก็ดูรำวกับว่ำผู้เขียนตั้งต้นด้วยทฤษฎี  แล้วพยำยำมหำตัวอย่ำงในงำนวรรณกรรมไปเสริมแนวคิด
ทฤษฎีดังกล่ำวมำกกว่ำที่จะใช้ตัวงำนเป็นตัวตั้ง    กำรวิเครำะห์ในลักษณะดังกล่ำว  บ่อยครั้งที่เหตุผลที่ยกมำ
อธิบำย  มักขัดกับแนวคิดหลักที่ตัวงำนวรรณกรรมน ำเสนอ  เช่น  กำรใช้แนวคิดหลังอำณำนิคม มำวิเครำะห์นว
นิยำยเรื่อง บ้านทรายทอง  ทั้งนี้จะพบว่ำทฤษฎีตะวันตกที่มีผู้นิยมใช้  แต่บ่อยครั้งที่ไม่เหมำะกับตัวบทที่น ำมำ
ศึกษำ  จึงมักจะก่อให้เกิดค ำถำมและข้อสงสัยบ่อยครั้ง  เช่น แนวคิดหลังอำณำนิคม (post colonial) แนวคิดเรื่อง
ควำมเป็นอื่น  (otherness) แนวคิดเรื่องภำพแทน (representation)และ แนวคิดเรื่องวำทกรรม (discourse) 

 

 

 

ประเด็นการวิจารณ์ 
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 การวิจารณ์วรรณกรรมเฉพาะเรื่อง   จะพบว่ำบทวิจำรณ์ที่ส ำรวจส่วนใหญ่จะวิจำรณ์หนังสือเฉพำะ
เล่มของนักเขียนไทย ซึ่งมีทั้งนักเขียนรุ่นเก่ำ และนักเขียนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมีผลงำนเรื่องแรก นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจำรณ์
งำนวรรณกรรมต่ำงประเทศ โดยช้ีภำพรวมของผลงำน  ข้อดีและข้อด้อยของงำนวรรณกรรมช้ินน้ันๆ  รวมถึงควำม
น่ำสนใจและควำมประทับใจที่ผู้เขียนมีต่อผลงำนแต่ละเรื่อง  ซึ่งผลงำนที่น ำมำวิจำรณ์นั้นมีหลำกหลำยประเภท 
ทั้งนวนิยำย เรื่องสั้น  บทกวี  นิทำน วรรณกรรมเยำวชน สำรคดี สำรนิยำย  ขณะเดียวกันผลงำนวรรณกรรมที่
น ำมำวิจำรณ์นั้นก็มีหลำกหลำยแนว ทั้งนิยำยรักโรแมนติก รหัสนิยำย  นิยำยสยองขวัญ  นิยำยบู๊  เพื่อชีวิต ธรรมะ 
หรือ ชีวประวัติ 

 การวิจารณ์ภาพรวมของวงการวรรณกรรม ทั้งแนวโน้ม  ทิศทำง และรูปแบบของงำนวรรณกรรม
ประเภทต่ำงๆ  เช่น กำรวิจำรณ์วรรณกรรมในภำพรวม  ไม่ว่ำจะเป็นกำรช้ีให้เห็นทิศทำงกำรเขียนเรื่องสั้นของไทย
ว่ำแบ่งออกเป็น 2 แนว คือแนวกำรเขียนเรื่องสั้นแบบเก่ำ และแบบใหม่ที่แสวงหำและทดลองรูปแบบใหม่ๆ อยู่
เสมอ   กำรวิจำรณ์ที่ช้ีให้เห็นเสน่ห์และจุดเด่นของนวนิยำยอมตะที่สำมำรถข้ำมยุคสมัยและกำลเวลำ  จนสำมำรถ
สื่อควำมกับนักอ่ำนยุคปัจจุบันได้  หรือกำรช้ีให้เห็นประวัติและพัฒนำกำรของวรรณกรรมประเภทหนึ่งประเภทใด
โดยเฉพำะ เช่น  นิยำยพำฝัน (หรือ “นิยำยหลีกหนี”)   นิยำยบู๊รักชำติ  นิยำยแนวสืบสวนสอบสวน  นิยำยบู๊  
อำชญนิยำย   และ นิยำยจีนก ำลังภำยใน 

 การวิจารณ์งานวรรณกรรมท่ีได้รับรางวัล  เมื่อพิจำรณำบทวิจำรณ์ทั้งหมดแล้วพบว่ำหนังสือที่ได้รับ
รำงวัลวรรณกรรม  โดยเฉพำะหนังสือที่ได้รับรำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอำเซียน หรือรำงวัลซีไรต์
มักจะได้รับเลือกควำมสนใจจำกนักวิจำรณ์อย่ำงมำก และนักวิจำรณ์บำงคนก็เขียนบทวิจำรณ์งำนดังกล่ำวมำกกว่ำ 
1 บท เช่น วำณิช  จรุงกิจอนันต์  และ  สัจจำ  ประกำศชัย  ต่ำงก็วิจำรณ์  อมตะ  ยำวต่อเนื่องกัน  5 บท ทั้งนี้
วรรณกรรมที่เข้ำรอบซีไรต์เรื่องอื่นๆ ต่ำงก็ได้รับควำมนิยมจำกนักวิจำรณ์ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้  ข้อดีประกำรหนึ่งของ
บทวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนเหล่ำนี้คือ ช่วยให้ผู้อ่ำนได้เห็นมุมมองกำรวิจำรณ์ต่องำนวรรณกรรมเล่มหนึ่งในแง่มุมที่
หลำกหลำยและรอบด้ำนมำกข้ึน   

นอกจำกรำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอำเซียนแล้ว  ยังมีกำรประกวดรำงวัล
วรรณกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น รำงวัลพำนแว่นฟ้ำ  รำงวัล “New Star the Writer” ของส ำนักพิมพ์พิมพ์ค ำ  รำงวัล
เซเว่น บุ๊ก อวอร์ด    ซึ่งนักวิจำรณ์บำงคนไม่เพียงแต่วิจำรณ์งำนวรรณกรรมที่ได้รับรำงวัลวรรณกรรมจำกสถำบัน
หรือองค์กรอื่นๆ บำงเล่มเท่ำนั้น  แต่ยังมีบทวิจำรณ์บำงบทที่ช้ีให้เห็นข้อดี ข้อเสีย  อุปสรรค  และปัญหำต่ำงๆ ของ
รำงวัลวรรณกรรมเหล่ำน้ีด้วย  ซึ่งช่วยให้ผู้อ่ำนเห็นว่ำยังมีเวทีประกวดผลงำนวรรณกรร มอื่นๆ อีกนอกเหนือจำก
รำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์แห่งอำเซียน และบำงเวทีก็เป็นกำรประกวดงำนวรรณกรรมเฉพำะประเภท (genre) 
ประเด็นบริบทและแวดวงวรรณกรรมที่น่ำสนใจอื่นๆ ด้วย 

 การวิจารณ์วรรณกรรมท่ีน าไปสร้างเป็นสื่ออ่ืน  พบเพียงคอลัมน์เดียว คือ “จับนิยำยใส่จอ” ของ 
ล ำเพำ เพ่งวรรณ  มักจะน ำวิจำรณ์เฉพำะนวนิยำยที่น ำไปสร้ำงเป็นละครโทรทัศน์  ทั้งที่ออกอำกำศช่วงก่อนข่ำว
และหลังข่ำวภำคค่ ำ ซึ่งบทวิจำรณ์จะช้ีให้เห็นข้อดีและข้อด้อยของนวนิยำยแต่ละเรื่อง ขณะเดียวกันก็ยังน ำเสนอ
มิติทำงสังคมสอดแทรกอยู่ในนวนิยำยด้วย  และบำงบทก็แสดงให้เห็นถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรน ำเสนอจำกวรรณศิลป์
ไปเป็นสื่ออื่น  ในที่นี้คือ ละครโทรทัศน์  ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยน หรือเน้นกำรน ำเสนอในบำงประเด็น
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เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน หรือปรับให้ต้องกับรสนิยำยของผู้รับในปัจจุบัน  แต่บำงบทก็ตั้งข้อสังเกต
ว่ำละครโทรทัศน์จะสื่อควำมหมำยหรือมิติที่ลุ่มลึกได้เท่ำกับที่ผู้แต่งสื่อควำมในนวนิยำยของตนหรือไม่ นอกจำกนี้  
ผู้เขียนมักจะตั้งควำมหวัง ข้อสังเกตหรือค ำถำมทิ้งท้ำยบทวิจำรณ์เสมอในประเด็นที่ว่ำข้อคิดหรือมุมมองทำงสังคม
ที่ปรำกฏไม่ว่ำจะสื่อในรูปแบบของนวนิยำยหรือละครโทรทัศน์  ก็น่ำจะเป็นบทเรียนหรือกระตุ้นเตือนให้ผู้อ่ำนและ
ผู้ชมตระหนักถึงประเด็นปัญหำร่วมสมัยบำงประกำรที่สะท้อนอยู่ในงำนวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ บ้ำง  

 การวิจารณ์รางวัลวรรณกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ  พบว่ำบทวิจำรณ์บำงบทช้ีให้เห็น
ผลกระทบของรำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์แห่งอำเซียนต่อทิศทำงและกำรพิมพ์หนังสือในประเทศไทย  มี
ข้อสังเกตว่ำ ปริมำณหนังสือในแต่ละประเภทที่พิมพ์ในแต่ละปีจะอิงอยู่กับประเภทของงำนวรรณกรรมที่ประกวด
ในปีนั้นๆ เช่น ปีที่ประกวดเรื่องสั้นก็จะพบว่ำมีกำรพิมพ์เรื่องสั้นเป็นจ ำนวนมำก  ขณะเดียวกันก็ช้ีให้เห็นว่ำหนังสือ
ที่ส่งประกวดรำงวัลซีไรต์บำงเล่มไม่สำมำรถหำได้ตำมร้ำนหนังสือทั่วไป  เพรำะหนังสือบำงเล่มที่คำดว่ำจะได้รับ
รำงวัลก็จะพิมพ์ในจ ำนวนจ ำกัดเพื่อส่งประกวดเท่ำนั้น  และรอพิมพ์จ ำนวนมำกอีกครั้งเมื่อหนังสือเล่มดังกล่ำว
ได้รับรำงวัลแล้ว  นอกจำกนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งเป็นหนังสือท ำมือที่ท ำต้นฉบับเฉพำะส่งประกวดเท่ำนั้น  จึงมีกำรตั้ง
ข้อสังเกตว่ำ  ส่วนที่ส่งประกวดเป็นต้นฉบับหรือหนังสือท ำมือนั้น  น่ำจะแยกประกวดเป็นอีกประเภทต่ำงหำก เช่น 
จัดประกวดหนังสือต้นฉบับ หรือหนังสือท ำมือ    
 ขณะเดียวกัน   นักวิจำรณ์บำงคนยังได้เขียนถึงกำรประกวดรำงวัลวรรณกรรมต่ำงๆ ใน
ต่ำงประเทศ  ทั้งในระดับภูมิภำค เช่น The Man Asian Literary Prize และระดับโลก เช่นรำงวัลโนเบล สำขำ
วรรณกรรม  หรือ Man Booker International Prize เพื่อกระตุ้นให้นักเขียนไทยพัฒนำงำนเพื่อส่งประกวดงำน
วรรณกรรมเหล่ำน้ันบ้ำง 

 การวิจารณ์วรรณกรรมท่ีชี้ให้เห็นวาระแฝงเร้นต่างๆ   นับเป็นทิศทำงกำรวิจำรณ์ในลักษณะใหม่   
ที่อำจเกิดข้ึนจำกควำมตื่นตัวในทำงกำรเมืองในสังคมไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำน  ซึ่งเกิดข้ึนพร้อมๆ กับกระแสกำรศึกษำ
จำกตะวันตกที่เข้ำมำในสังคมไทย  โดยเฉพำะแนวคิดหลังอำณำนิคม (Post-colonial) ซึ่ง เจตนำ นำควัชระ ได้
เคยอธิบำยประเด็นนี้ไว้ว่ำ 

 
งำนวรรณกรรมยุคใหม่อันเป็นยุคหลังอำณำนิคม (post-colonial) ขึ้นมำ  ที่สำมำรถเตือนสติผู้อ่ำนในระดับ
นำนำชำติ ให้ส ำนึกถึงผลกระทบของลัทธิล่ำอำณำนิคมได้  เท่ำกับเป็นกำรปลุ กกระแสแนวคิดเชิง
วิพำกษ์วิจำรณ์ที่อำจท ำให้เกิดกโลบำยต่อกำรล่ำอำณำนิคมในรูปแบบที่แอบแฝงต่ำงๆ ของยุคปัจจุบันได้  
วรรณกรรมวิจำรณ์เป็นตัวน ำในกำรปลุกกระแสเชิงวิพำกษ์ที่ว่ำน้ี กำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่ชี้ให้เห็นวำระแฝง
เร้นต่ำงๆ ที่แทรกตัวอยู่ในวิทยำกำรของตะวันตกเอง ...   กำรวิจำรณ์จึงไม่ใช่เป็นเพียงกำรแสดงควำมคิดเห็นที่
เก่ียวกับตัวงำนอีกต่อไป  บริบทมีควำมจ ำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำตัวงำน  และยิ่งไปกว่ำน้ัน  ควำมสำมำรถของ
กำรวิจำรณ์ที่จะชี้ให้เห็นวำระแฝงต่ำงๆ ได้ ก็เท่ำกับเป็นกำรกรุยทำงให้กับกระแสทำงสังคมและกำรเมืองพร้อม
กันไปด้วย  ซ่ึงรู้จักกันในนำมของ “ควำมถูกต้องทำงกำรเมือง” (political correctness) ... ปัญหำที่นัก
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วิจำรณ์รุ่นใหม่ยังแก้ไม่ตกก็คือ  ถ้ำจะให้เลือกระหว่ำงควำมถูกต้องทำงกำรเมืองกับคุณค่ำทำงศิลปะ  พวกเขำ
จะเลือกทำงไหน1 
 

กำรวิจำรณ์ดังกล่ำวที่พบมำกใน อ่าน  ซึ่งบทวิจำรณ์ที่เผยแพร่มักเน้นในประเด็นกำรเมือง  ชนช้ัน และ
อ ำนำจ  ทั้งกำรวิจำรณ์งำนวรรณกรรมไทยและต่ำงประเทศ  ทั้งกำรทบทวนโดยกำรวิจำรณ์งำนวรรณกรรมยุคเก่ำ
และงำนวรรณกรรมยุคปัจจุบัน  เช่น บทวิจำรณ์ “ชุมชนกับชำติ  อ ำนำจกับควำมรัก  ในทุ่งมหำรำช”.   
“ ‘เศรษฐศำสตร์กลำงทะเลลึก’ ศึกแห่งชนช้ันที่เดิมพันด้วยชีวิต”.  หรือ“ ‘ปีศำจ’ กับอำกำรผีเข้ำผีออกของ
ปัญญำชนไทย”.ของ ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์  “(ส ำเหนียกให้จงดี) แผ่นดินน้ีใครครอง”.  ของ  ไชยันต์  รัชชกูล 

 

ข้อสังเกตท่ีเกี่ยวเนื่องกับวงวรรณกรรมในด้านอ่ืนๆ 

 แนวโน้มและทิศทางของหนังสือและส านักพิมพ์ปัจจุบัน   
o กำรขยำยตัวทำงกำรตลำดของธุรกิจหนังสือในประเทศขยำยไปในหมวดวรรณกรรมเยำวชน  

นับตั้งแต่ Harry Potter เล่ม 1 (ฉบับแปล) สร้ำงปรำกฏกำรณ์ขำยได้ถึง  450,000 เล่ม  จึงกระตุ้นให้เกิดกำรผลิต
หนังสือหมวดอื่นๆ คึกคักและเติบโตข้ึน  ส่งผลให้ปริมำณกำรออกใหม่ต่อวันเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด  จำก 23 เล่ม
ต่อวัน ในปี 2543 เป็น 28 เล่ม ต่อวันในปี 2544 และ 31 เล่มต่อวันในปี 2548  กำรขยำยอย่ำงก้ำวกระโดดของ
จ ำนวนหนังสือที่ออกใหม่ในแต่ละวันเช่นน้ี  ท ำให้ส ำนักพิมพ์จ ำเป็นต้องแสวงหำทิศทำงเฉพำะของตนเพื่อควำมอยู่
รอดในเชิงธุรกิจในปัจจุบัน เช่น  ส ำนักพิมพ์ Devilbooks เน้นกำรพิมพ์เรื่องผีและเรื่องสยองขวัญ  หรือ 
ส ำนักพิมพ์รหัสคดี พิมพ์เรื่องแนวสืบสวนสอบสวน 

o ปัญหำในวงกำรส ำนักพิมพ์และส่วนแบ่งกำรตลำด  กล่ำวคือ  กำรที่มีผู้น ำตลำดและส ำนักพิมพ์
ใหญ่จ ำนวน 30 ส ำนักพิมพ์  แต่มีส่วนแบ่งตลำดมำกกว่ำ 60%  หรือคิดอย่ำงง่ำยๆ ว่ำหนังสือจ ำนวน 6 ใน 10 
เล่มเป็นของส ำนักพิมพ์เหล่ำนี้  ในขณะที่มีส ำนักพิมพ์ขนำดกลำงและเล็กกว่ำ 400 ส ำนักพิมพ์ได้รับผลกระทบ
ควำมไม่เท่ำเทียมกับส ำนักพิมพ์เหล่ำน้ันในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรไม่ได้บูทขำยหนังสือในงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ 
และงำนมหกรรมหนังสือระดับชำติ  กำรจับสลำกได้ท ำเลไม่ดี  ขณะที่ส ำนักพิมพ์ขนำดใหญ่ได้ขำยที่เดิมตลอดเวลำ  
หรือ ขำดสิทธิในกำรรับทรำบข่ำวสำรขององค์กรภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประมูล หรือกำรซื้อหนังสือเข้ำห้องสมุด
ต่ำงๆ  

o ทิศทำงของวงกำรวรรณกรรมในประเทศตกอยู่ภำยใต้ธุรกิจหนังสือที่ค ำนึงถึงคุณค่ำทำงพำณิชย์
เป็นหลัก  และธุรกิจหนังสือในประเทศไทยก็ตกอยู่ในมือของกลุ่มทุน  ส ำนักพิมพ์ขนำดใหญ่ และร้ำนหนังสือขนำด
ใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่มีอ ำนำจครอบง ำโครงกำรสร้ำงธุรกิจหนังสืออยู่ในขณะนี้   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง   ซีเอ็ด และ 
นำยอินทร์ ที่เป็น chain store รำยใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  กำรเติบโตของตลำดหนังสือเช่นน้ีส่งผลต่อโครงกำร

                                                             
1 เจตนำ  นำควัชระ. วิถีแห่งการวิจารณ์: ประสบการณ์จากสามทศวรรษ. กรุงเทพฯ: ชมนำด, 2549, 17.  
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ของธุรกิจหนังสือในประเทศโดยรวม2  ซึ่งมีส่วนส ำคัญ 3 ส่วน คือ ส ำนักพิมพ์  สำยส่ง และ ร้ำนหนังสือ  เพรำะแต่
เดิมระบบกำรจัดจ ำหน่ำยพึ่งพำระบบสำยส่ง และร้ำนหนังสือเป็นแบบ stand alone  แต่เมื่อส ำนักพิมพ์โตเร็วกว่ำ
ร้ำนหนังสือ  ด้วยสภำวกำรณ์เช่นนี้ท ำให้ส ำนักพิมพ์แก้ปัญหำนี้ด้วยกำรเป็นทั้งสำยส่งและเปิดร้ำนหนังสือของ
ตนเอง  เช่น นำยอินทร์ และ ซีเอ็ด  จึงท ำให้เกิดระบบ chain store ที่เป็นทั้ง ส ำนักพิมพ์  สำยส่ง (จัดจ ำหน่ำย) 
และ ร้ำนหนังสือ  ซึ่งจัดล ำดับกำรวำงจ ำหน่ำยโดยให้ควำมส ำคัญกับหนังสือของตัวเองเป็นล ำดับแรก  รองลงไปคือ  
หนังสือที่ตัวเองส่ง และหนังสือของคนอื่นเป็นอันดับสุดท้ำย  ซึ่งกลยุทธ์ของ Chain store เป็นอุปสรรคต่อวงกำร
หนังสือในภำพรวม  อันได้แก่  1) หำกมีหนังสือขำยดีหรือหนังสือในกระแส  chain store จะเก็บไว้ขำยเอง  ไม่ส่ง
ให้ร้ำนหนังสืออื่นๆ   2) กำรสกัดกั้นหนังสือที่จะเข้ำมำเป็นคู่แข่งกับหนังสือของตนเอง   3)  กำรครอบครองข้อมูล
ทำงกำรตลำดมำกกว่ำผู้อื่น  ท ำให้สำมำรถลอกเลียน  หรือผลิตตำมหนังสือที่ตนรู้ว่ำจะขำยดี  เพรำะรู้ทั้งแบบปก 
และรูปเล่มของหนังสือพิมพ์อื่นก่อนวำงขำย  4)  กำรบังคับให้ร้ำนหนังสือทั่วประเทศวำงหนังสือตำมควำมพอใจ
ของตน  และ 5) chain store ไม่ต้องพึ่งร้ำนหนังสือ  เพรำะมีร้ำนหนังสือของตน 

o กำรเติบโตของส ำนักพิมพ์ที่รวดเร็วกว่ำร้ำนหนังสือ  เป็นกำรบังคับส ำนักพิมพ์ต้องท ำร้ำนหนังสือ
ของตน  และส่งผลให้ร้ำนหนังสือที่เป็น stand alone แบบเดิมอยู่ไม่ได้  เพรำะถ้ำ chaine store ไม่ส่งหนังสือให้
ก็ขำยไม่ได้      

o กำรขำดร้ำนหนังสือแท้ๆ ในประเทศไทย ซึ่งต่ำงจำกต่ำงประเทศที่มีร้ำนหนังสือแท้ๆ เช่น   เช่น 
Barnes & Nobel ของอเมริกำ  และ The Border ของ ไต้หวัน  หรือถ้ำส ำนักพิมพ์ในต่ำงประเทศจะเปิดร้ำน
หนังสือก็จะมีแค่ show room เพื่อวำงหนังสือและจะไม่ขยำยสำขำมำกเหมือนกับระบบร้ำนหนังสือที่เป็น chain 
store  เช่นในประเทศไทย  

o กองบรรณำธิกำรวำรสำรใต้ดินน ำเสนอปัญหำของวงวรรณกรรมที่รับผลกระทบจำกระบบ chain 
store  ว่ำมีในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้   

1) หนังสือที่ประสบปัญหำในกำรวำงตลำดในร้ำนหนังสือ  แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มแรก คือ 
หนังสือ Midlist หรือ หนังสือที่คำดกำรณ์ได้ว่ำจะไม่ใช่หนังสือขำยดี นับเป็นหนังสือกลุ่มใหญ่สุด  กลุ่มที่สอง คือ 
หนังสือ Backlist  หรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิสูจน์คุณค่ำด้วยเวลำมำแล้ว  เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ้ ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมไป
ถึงหนังสืออ้ำงอิงที่ต้องมีประจ ำตำมร้ำนหนังสือ  และ กลุ่มที่สำม คือ หนังสือหำยำก  นับเป็นกลุ่มที่ประสบภำวะ
วิกฤตมำกที่สุด เพรำะมีคนอ่ำนในปริมำณที่น้อยถึงน้อยมำก   ท ำให้ผู้อ่ำนไม่สำมำรถหำหนังสือที่ต้องกำรเหล่ำน้ีได้
จำกร้ำนหนังสือในประเทศไทย  

2) หนังสือ Frontlist หรือ หนังสือขำยดี  งำนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักได้รับกำรประเมินว่ำเป็น
หนังสือที่ไร้คุณค่ำหรือไร้สำระ  หนังสือส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ผลิตด้วยควำมเร่งรีบ  เพื่อต้องกำรให้ทันกับควำมต้องกำร
ของกระแสสังคมในขณะนั้น  เช่น  หนังสือดำรำต่ำงๆ ทั้งที่ดำรำเขียนเอง และให้สัมภำษณ์ โดยเน้นกำรตกแต่ง
รูปเล่ม ปก และกำรประชำสัมพันธ์  ซึ่งหนังสือเหล่ำน้ีจะครองพื้นที่ในร้ำนหนังสือเป็นจ ำนวนมำก    

                                                             
2อ่ำนเพิ่มเติมใน กองบรรณำธิกำร, “สงครำมหนังสือ”, วารสารหนังสือใต้ดิน (ฉบับที่ 5 ประจ ำเดือนกรกฎำคม-กันยำยน 2548), 
82-121.   และ กองบรรณำธิกำร, “จิตวิญญำณ + ภูมิปัญญำ สองกระบวนท่ำจะส ำนักท่ำพระจันทร์”, วารสารหนังสือใต้ดิน 
(ฉบับที่ 6 ประจ ำเดือนตุลำคม-ธันวำคม 2548), 74-123.    
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3) ร้ำนขำยหนังสือระบบ stand alone หำหนังสือวำงจ ำหน่ำยในร้ำนไม่ได้  โดยเฉพำะหนังสือ
ขำยดี  เพรำะ chain store มักกันหนังสือขำยดีที่ตนพิมพ์ หรือที่ตนเป็นสำยส่งไว้ขำยในร้ำนหนังสือของตน   
ก่อนที่จะส่งให้ร้ำนหนังสืออื่นต่อไป   

4) ประสิทธิภำพในกำรจัดจ ำหน่ำยยังด้อยอยู่  เนื่องจำกหนังสือบำงเล่มจะไปอยู่ในร้ำนหนังสือ
บำงแห่ง  แต่บำงแห่งก็ไม่มีหนังสือเล่มเดียวกันขำย 

5) ระบบ chain store ที่ครบวงกำรก่อให้เกิดปัญหำที่ส ำนักพิมพ์ ร้ำนหนังสือ และสำยส่งต้อง
ปรับตัว  ขณะเดียวกัน  ระบบนี้ก่อให้เกิดกำรผูกขำด  ซึ่งจะส่งผลต่อส ำนักพิมพ์ขนำดเล็กและร้ำนค้ำย่อยต้องปิด
กิจกำรไป  ธุรกิจที่แข่งขันกันสูงเช่นน้ี  จึงปิดโอกำสที่จะเกิดพื้นที่ของคนตัวเล็กๆ  

o สภำพของสังคมวรรณกรรมและสังคมกำรอ่ำนโดยรวมของไทยยังคงมีปัญหำ  เพรำะกลุ่มทุน
ขนำดใหญ่ทั้งที่เป็นร้ำนหนังสือและส ำนักพิมพ์ต่ำงสนับสนุนแต่หนังสือที่ขำยเร็วและขำยดี  เช่นเดียวกับภำพยนตร์
ไทย  หำกภำพยนตร์เรื่องใดเข้ำฉำย 3 วันแล้วขำยไม่ได้หรือมีบรรยำกำศว่ำจะท ำรำยได้ไม่ดี  ก็จะถูกให้ออกจำก
โรงภำพยนตร์ไปในระยะเวลำอันสั้น  นับเป็นกำรสนับสนุนหนังสือในเชิงบันเทิง หรือหนังสือในกระแส  มำกกว่ำ
หนังสือนอกกระแส  ที่เน้นปัญญำอย่ำงงำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์   จึงส่งผลให้วรรณกรรมสร้ำงสรรค์ที่ยังคงอยู่ใน
ร้ำนหนังสือได้มีแต่เฉพำะงำนที่ได้รำงวัลเท่ำนั้น    วรรณกรรมสร้ำงสรรค์เล่มอื่นๆ   แทบจะถูกขับออกจำกร้ำน
หนังสือโดยปริยำย  หรือไม่มีพื้นที่อยู่ที่หน้ำร้ำนขำยหนังสืออีกต่อไป  เช่นเดียวกับหนังสือบำงประเภทที่เป็นกลุ่ม
เฉพำะ (niche market) อื่นๆ เช่น  สำรคดี  และหนังสืออ้ำงอิงสำขำต่ำงๆ  อำจจะมีวำงขำยได้แต่เฉพำะในร้ำน
หนังสือทำงเลือก  หรือผู้อ่ำนต้องรอซื้อในงำนสัปดำห์หนังสือ และมหกรรมหนังสือระดับชำติเท่ำนั้น   

o  ด้วยวิธีคิดของส ำนักพิมพ์และร้ำนหนังสือที่เน้นกำรขำยเป็นส ำคัญ  จึงเริ่มมีกำรเข้ำไปก ำหนดวิธี
คิดของนักเขียน  โดยไม่ปล่อยให้นักเขียนมีอิสรเสรีภำพในกำรสร้ำงงำนอย่ำงแท้จริง   แต่ต้องกำรมุ่งตอบโจทย์ทำง
กำรตลำดเป็นส ำคัญ   

 
 มหกรรมหนังสือของไทยและต่างประเทศ   
o กำรวิจำรณ์เปรียบเทียบงำนขำยหนังสือของไทยและต่ำงประเทศไว้อย่ำงน่ำสนใจ  เช่น  งำน “ปักกิ่ง 

บุ๊คแฟร์”  เปิดพื้นที่ให้ส ำนักพิมพ์ทั้งในและต่ำงประเทศน ำหนังสือมำจัดแสดงและเปิดให้ประชำชนผู้สนใจเข้ำชม 
ขณะเดียวกันก็มีกำรเปิดโต๊ะเจรจำซื้อลิขสิทธ์ิ  โดยไม่มีกำรจ ำหน่ำยหนังสือ  ผู้สนใจสำมำรถหำซื้อหนังสือดังกล่ำว
ได้ตำมร้ำนหนังสือทั่วไป  จึงแตกต่ำงจำกงำน “บำงกอกบุ๊คแฟร์” ที่เป็นงำนขำยหนังสือ  ซึ่งผู้คนจ ำนวนมำกรอซื้อ
หนังสือในงำนกันมำกกว่ำที่จะไปซื้อตำมร้ำนหนังสือ  เพรำะมีรำคำถูกกว่ำ  จึงส่งผลให้ธุรกิจร้ำนหนังสือขนำดเล็ก
ต้องปิดตัวลง   

o กำรเปรียบเทียบกรณีกำรผลักดันของกรุงเทมหำนครที่จะท ำ “กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก” ในปี 
2556  กับมหกรรมกำรอ่ำนในต่ำงประเทศ  โดยช้ีให้เห็นว่ำมหกรรมกำรอ่ำนในประเทศต่ำงๆ  เน้นกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรอ่ำน และสังคมแห่งกำรอ่ ำนข้ึน  เช่น งำน “A vous de lire 
2001!”ของประเทศฝรั่งเศส    หรือ “เทศกำลนักเขียนและนักอ่ำนอุบุด” ของประเทศอินโดนีเซีย อันส่งผลให้เกิด
กำรสร้ำงสังคมกำรอ่ำนอย่ำงเป็นรูปธรรมขึ้นในประเทศต่ำงๆ ของโลก   
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 ปัญหาและอุปสรรคสกัดกั้นการพัฒนาวรรณกรรมไทย  
o สำเหตุที่วรรณกรรมไทยยังไม่มีผลงำนออกไปสู่สำกล เช่น  กำรขำดกำรสนับสนุนและผลักดันที่มำก

พอ โดยเฉพำะจำกภำครัฐ   นักแปลของไทยยังมีปริมำณน้อย  และรสนิยมของนักเขียนและนักแปลไม่ตรงกัน    
o กำรเรียกร้องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในวงวรรณกรรมของไทย  เพื่อผลกัดนัและสนบัสนนุให้วรรณกรรม 

ของไทยไปสู่สำกล ในประเด็นต่ำงๆ  
 นักเขียนไทยต้องเขียนงำนที่สร้ำงสรรค์และดีเยี่ยม   
 นักอ่ำนต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญของวรรณกรรมที่ช่วยในกำรสร้ำงวุฒิภำวะทำงสติปัญญำ 

อำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิด  รวมทั้งช่วยสร้ำงให้เกิดกำรถกเถียงและวิพำกษ์วิจำรณ์   
 ส ำนักพิมพ์ต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งด้วยกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยในงำนที่พิมพ์   
 งำนวิจำรณ์นับเป็นพลวัตที่ช่วยให้งำนวรรณกรรมเติบโตข้ึนอย่ำงผ่ำเผยและมีศักดิ์ศรี 
 

 E-book   
o แนวโน้มและกำรเตรียมตัวของประเทศต่ำงๆ ที่เตรียมรับปริมำณของ e-book และผู้อ่ำ  e-book ที่มี

แนวโน้มว่ำจะเพิ่มข้ึนในอนำคต   
o ในสังคมไทยยังไม่ได้พัฒนำและเตรียมพร้อมให้คนทั่วไปรู้จักและเข้ำใจ e-book อย่ำงถูกต้อง  

เนื่องจำกคนส่วนใหญ่ยังเข้ำใจว่ำสิ่งที่มำจำกอินเทอร์เน็ตต้องฟรี และพฤติกรรมกำรอ่ำนของคนไทยยังไมคุ้่นกบักำร
ดำวน์โหลด   เยำวชนไทยไม่ได้รักกำรอ่ำน และไม่ได้รับกำรปลูกฝังในเรื่องนี้มำตั้งแต่เป็นเยำวชนและในโรงเรียน  
ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ที่สอนให้เยำวชนรู้จักแต่กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต  แต่ไม่ได้สอนว่ำมีสิ่งใดที่มีประโยชน์ และสิ่งใด
ที่ไม่มีประโยชน์  ดังนั้น  เยำวชนจึงรู้เพียงแค่ว่ำในอินเทอร์เน็ตมีเกม หรือมีกำรแช้ต  โดยไม่สอนเป้ำหมำยในกำร
เรียนหนังสือให้ว่ำ  ควำมรู้คือสิ่งที่ต้องแสวงหำ  และเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทำงสู่กำรค้นหำควำมรู้
อย่ำงไร้พรมแดน  หำกสำมำรถปลูกฝังวัฒนธรรมกำรอ่ำนให้กับเยำวชนได้  เขำก็จะติดกำรอ่ำน e-book ไปเอง  
ขณะเดียวกันก็จะทรำบว่ำมีอะไรและมีอะไรอีกหลำยอย่ำงที่ให้เขำแสวงหำเองได้ 

o ในแง่นักเขียน  เช่น ปรำบดำ  หยุ่น เห็นว่ำ  หำกไม่ยึดติดกับรูปแบบของหนังสือมำกเกินไป   กำรท ำ 
e-book  น่ำจะเปิดโอกำสให้นักเขียนทดลองกำรสร้ำงงำนได้มำกข้ึนและบ่อยครั้งข้ึน  โดยไม่ต้องถูกจ ำกัดในด้ำน
ต้นทุนต่ำงๆ ที่มำพร้อมกับกำรพิมพ์หนังสือเล่ม  ทั้งนี้  กำรท ำเป็นมัลติมีเดีย  ที่มีภำพเคลื่อนไหว ดนตรี และ
ลูกเล่นต่ำงๆ อำจท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำนรูปแบบใหม่ๆ ที่ผสำนระหว่ำงองค์ประกอบเหล่ำนี้เข้ำด้วยกัน  นับเป็น
เรื่องสนุกส ำหรับผู้ที่ท ำงำนสร้ำงสรรค์3 

 
 

                                                             
3 กองบรรณำธิกำร. “e-book สู่โลกใหม่แห่งกำรเล่ำเรื่อง”. Writer ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 (กุมภำพันธ์ 2555), 35. 
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 ระบบบรรณาธิการในปัจจุบัน 
o ระบบบรรณำธิกำรในปัจจุบันด้อยคุณภำพลง ทั้งในส ำนักพิมพ์ขนำดใหญ่  และ ส ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก  

เนื่องด้วยธุรกิจหนังสือที่เน้นกำรแข่งขันเป็นหลัก  สนใจแต่จะผลิตหนังสือให้ออกขำยได้เร็ว    บรรณำธิกำรส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันจึงขำดควำมใส่ใจต้นฉบับ และหน้ำที่ของบรรณำธิกำรกิจเท่ำที่ควร  ท ำหน้ำที่เพียงเขียนค ำน ำใน
หนังสือ  ซึ่งบำงครั้งพบว่ำ บรรณำธิกำรอ่ำนงำนรอบเดียวและส่งเรื่องไปเรียงพิมพ์  จัดหน้ำ ตรวจปรู๊ฟเลย  ขณะที่
หนังสือขำยได้ก็อำศัยเพียงกำรออกแบบหน้ำปก  หรือออกแบบกำรจัดรูปเล่มและรูปปกเพื่อดึงดูดควำมสนใจผูอ้ำ่น   

o บรรณำธิกำรรุ่นใหม่บำงคนที่ยังใส่ใจกำรท ำบรรณำธิกำรกิจยังคงมีอยู่  แต่มีไม่มำกนัก 
 

 สภาพการณ์ของนิตยสารและหนังสือเล่มในประเทศไทย 
o ตลำดนิตยสำรในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมำก  เพรำะในปัจจุบัน  ผู้ที่เคยนิยมอ่ำนหนังสือเล่มได้

เปลี่ยนควำมนิยมไปอ่ำนนิตยสำรเพิ่มมำกขึ้น  ซึ่งต่ำงจำกในอดีตที่มีผู้อ่ำนนิตยสำรน้อยกว่ำน้ี  คือประมำณหนึ่งใน
สี่ของผู้อ่ำนนิตยสำรในปัจจุบัน   เพรำะปัจจุบันมีปริมำณนิตยสำรจ ำนวนมำกและหลำกหลำยนับร้อยๆ หัวให้เลือก  
ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นนิตยสำรหัวนอกที่มีผู้ไปซื้อลิขสิทธ์ิมำ  

o ภำพรวมหนังสือเล่มพบว่ำ  แต่เดิมยังไม่มีหนังสือดำรำ  หำกมีก็เป็นในลักษณะของกรณีศึกษำ หรือ
ประสบกำรณ์ชีวิตของดำรำคนหนึ่งคน  โดยไม่ได้ขำยควำมเด่นดังของดำรำ  ซึ่งต่ำงจำกในปัจจุบันที่หนังสือเล่มมัก
เน้นที่ควำมเด่นดังของดำรำ  โดยไม่ให้ควำมส ำคัญคุณค่ำหรือเนื้อหำสำระที่อยู่ในเล่ม   
 

นักวิจารณ์ 

นักวิจำรณ์ที่ท ำงำนวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์มีควำมหลำกหลำย ทั้งที่เป็นนักวิจำรณ์อำชีพ นัก
วิจำรณ์สมัครเล่น และนักวิจำรณ์เฉพำะกิจ  ซึ่งสำมำรถแบ่งประเภทของนักวิจำรณ์ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
1)  นักวิจำรณ์อำชีพ   2)  นักวิชำกำรทำงวรรณกรรม  3)  คอลัมนิสต์ และ 4)  นักเขียน 

1) นักวิจารณ์อาชีพ 
 นักวิจำรณ์อำชีพ  มักเป็นนักวิจำรณ์ที่ท ำงำนต่อเนื่องมำอย่ำงยำวนำน  ส่วนใหญ่จะไม่ต่ ำกว่ำ 

10 ปี   ซึ่ งนักวิจำรณ์เหล่ำนี้มีทั้ งที่ เป็นนัก เ ขียน เ ช่น  “ดอกไม้ด ำ”  ไพลิน  รุ้ งรัตน์  (หรือ ชมัยภร   
แสงกระจ่ำง) สุภำพ  พิมพ์ชน  นักวิชำกำร รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ  สกุล  บุณยทัต  ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์  นฤมิตร  
สอดศุข  ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์  นพพร  ประชำกุล  และ  นักอ่ำนที่พัฒนำเป็นนักวิจำรณ์  เช่น จรูญพร  ปรปักษ์
ประลัย  และ ล ำเพำ  เพ่งวรรณ 

 นักวิจำรณ์อำชีพในปัจจุบันที่ยังมีคอลัมน์วิจำรณ์วรรณกรรมเป็นของตนเอง  ส่วนใหญ่จะเป็นนัก
วิจำรณ์ที่ท ำงำนต่อเนื่องมำนำนกว่ำ 10 ปี  เช่น ล ำเพำ  เพ่งวรรณ จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ 
และ สกุล บุณยทัต 

 นักวิจำรณ์อำชีพมีผลงำนในหนังสือพิมพ์  และนิตยสำรมำกกว่ำ 1 ฉบับ  ไม่ว่ำจะเป็น  จรูญพร  
ปรปักษ์ประลัย (กรุ ง เทพธุรกิจ  กับ  สยามรัฐสัปดาหวิจาร ณ์ )  สุภำพ  พิมพ์ชน (สยามรัฐสัปดาห 
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วิจารณ์ และ มติชนสุดสัปดาห์) สกุล  บุณยทัต  (สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ กับ  กรุงเทพธุรกิจ) และ ดอกไม้ด ำ 
(สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ กับ  กรุงเทพธุรกิจ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำนักวิจำรณ์อำชีพจ ำนวนไม่มำกนัก   

 จ ำนวนนักวิจำรณ์อำชีพที่เคยเขียนงำนวิจำรณ์วรรณกรรมเป็นประจ ำเริ่มมีจ ำนวนลดลง  และ
พบว่ำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำนักวิจำรณ์บำงคนแทบจะไม่ได้เขียนงำนวิจำรณ์วรรณกรรมเผยแพร่เลย เช่น  ดวงมน  
จิตร์จ ำนงค์ และ  นฤมิตร  สอดศุข   

 ขำดนักวิจำรณ์อำชีพหน้ำใหม่ที่ได้รับกำรยอมรับ  ทั้งนี้อำจจะเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรลด
ปริมำณพื้นที่วิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ลง   

 
 

2) นักวิชาการด้านวรรณกรรม   
 มีบทบำทในกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์มำกที่สุด  และเผยแพร่ผลงำนอยู่ในทุกเวที  ทั้ง

หนังสือพิมพ์และนิตยสำรทั่วไป  เช่น  รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ  สกุล  บุณยทัต  นิตยสำรเฉพำะทำงวรรณกรรม  เช่น  
ชูศักดิ์  ภัทรกุลวำณิช  ชุติมำ  ประกำศวุฒิสำร ธัญญำ  สังขพันธำนนท์  พิริยะดิศ  มำนิตย์  อิสระ  ชูศรี  และ 
สรณัฐ (อิรำวด)ี ไตลังคะ  และ  วำรสำรวิชำกำรทำงด้ำนวรรณกรรม 

 วำรสำรวิชำกำรทำงวรรณกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเสมือนกำรเปิดพื้นที่ส ำหรับอำจำรย์  และนิสิต
นักศึกษำระดับปริญญำโทและเอก  เผยแพร่ผลงำนของตน  ซึ่งโดยปกติมักจะเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรของ
สถำบันต้นสังกัดตนเป็นส่วนใหญ่  แต่วำรสำรวิชำกำรเหล่ำน้ีก็เปิดรับบทควำม  บทวิจำรณ์ และ บทแนะน ำหนังสือ
จำกบุคคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัยของตนด้วย   เช่น อำจำรย์  นิสิตนักศึกษำ  และนักวิชำกำรอิสระจำกที่อื่น  
แต่ก็อยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่ำมำก   

 
3) คอลัมนิสต์ 

 คอลัมนิสต์ที่ เ ขียนวิจำรณ์วรรณกรรมในหนังสือพิมพ์  นิตยสำร และนิตยสำรเฉพำะทำง
วรรณกรรมส่วนใหญ่มักเป็นบุคลำกรในกองบรรณำธิกำร  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลำยคน และช่วยกับรับผิดชอบเขียน
คอลัมน์วิจำรณ์วรรณกรรม  ซึ่งเป็นว่ำจะมีกำรเขียนสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ ตำมควำมถนัดของแต่ละคน   ยังไม่
ค่อยมีคอลัมนิสต์คนใดที่มีคอลัมน์วิจำรณ์ของตนเองโดยเฉพำะ 

 คอลัมนิสต์เหล่ำน้ียังไม่สำมำรถพัฒนำตนเป็นนักวิจำรณ์อำชีพได้  เนื่องจำกพื้นที่ ส่วนใหญ่มิใช่
พื้นที่กำรสร้ำงงำนวิจำรณ์วรรณกรรมอย่ำงเต็มรูปเหมือนแต่ก่อน  แต่เป็นกำรวิจำรณ์วรรณกรรมขนำดสั้น  กำร
แนะน ำหนังสือ  และรำยงำนพิเศษทำงด้ำนวรรณกรรมหรือวงวรรณกรรม   
 

4) นักเขียน   
 สภำวะกำรขำดนักวิจำรณ์รุ่นใหม่  ท ำให้นักเขียนรุ่นใหม่หลำยคนต้องหันมำรับบทบำทเป็นนัก

วิจำรณ์ด้วย  เช่น อุทิศ  เหมะมูล  ภำณุ  ตรัยเวช  และ วำด รวี   
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 นักวิจำรณ์ที่เป็นนักเขียนบำงคนกลำยเป็นนักวิจำรณ์ที่เอำจริงเอำจังและมีคอลัมน์วิจำรณ์ประจ ำ
ในนิตยสำรเฉพำะทำงวรรณกรรม คือ นิตยสารWriter  เช่น  “จักรวาลในหนึ่งย่อหน้า: อุทิศ  เหมะมูล” และ 
“การอ่านแบบแกะตะเข็บ: ชำติ  กอบจิตติ” 

 มุมมองของนักวิจำรณ์ที่เป็นนักเขียนจะต่ำงจำกนักวิจำรณ์ในกลุ่มอื่น เพรำะนักเขียนวิจำรณ์ด้วย
มุมมองของนักเขียน  จึงต่ำงจำกมุมมองของนักวิจำรณ์กลุ่มอื่นที่มองจำกมุมของนักอ่ำน   ด้วยเหตุนี้จึงมีกำร
น ำเสนอมุมมองใหม่ในกำรวิจำรณ์  เช่น บทวิจำรณ์ทั้ง 12 บทของอุทิศ  เหมำะมูล ใน  “จักรวาลในหนึ่งย่อหน้า” 
เป็นกำรวิจำรณ์โดยเน้นที่ย่อหน้ำแรกของหนังสือ เพรำะเห็นว่ำย่อหน้ำแรกเป็นส่วนที่นักเขียนท ำงำนหนักที่สุดและ
พิถีพิถันที่สุด   อุทิศเช่ือว่ำย่อหน้ำแรกต้องกระตุ้นเร้ำควำมสนใจผู้อ่ำนให้อ่ำนจนจบเรื่อง และต้องบอกนัย ส่ง
สัญญำณ ถึงสิ่งที่จะเกิดในเรื่องทั้งหมด  อุทิศได้น ำย่อหน้ำแรกของงำนวรรณกรรมระดับโลกหลำยๆ เรื่องของ
นักเขียนหลำยประเทศมำวิเครำะห์เพื่อสนับสนุนควำมคิดข้ำงต้น   ขณะที่ คอลัมน์ “การอ่านแบบแกะตะเข็บ” 
ของ  ชำติ กอบจิตติ  ช้ีให้เห็นว่ำ “เรำอ่ำนหนังสือเหมือนแกะตะเข็บกำงเกง”   และกำรอ่ำนระหว่ำงนักอ่ำนและ
นักเขียนก็ต่ำงกันด้วย กล่ำวคือ คนทั่วไปจะอ่ำนหนังสือก็จะรู้แค่ว่ำตัวละครช่ืออะไร  เรื่องแบบนี้สนุกหรือไม่  เรื่อง
นี้บอกนัยอะไร ผู้เขียนซ่อนอะไรไว้ และต้องกำรสื่ออะไร  แต่สิ่งเหล่ำน้ีไม่เพียงพอส ำหรับนักเขียน  เพรำะนักเขียน
ต้องทรำบว่ำ เขำเขียนอย่ำงไร  เหตุใดต้องใช้ประโยคนี้ เขำท ำให้เรำติดตำมอย่ำงไร  เมื่อนักเขียนอ่ำนจึงต้องแกะ
ให้หมด ต้องอ่ำนหนังสือสำมช้ัน  ด้วยเหตุน้ี  ในคอลัมน์นี้  ชำติจึงจะกล่ำวถึงเทคนิคในกำรเขียนเพียงอย่ำงเดียว 
โดยไม่กล่ำวถึงตัวงำนวรรณกรรมว่ำเด่นหรือด้อยอย่ำงไร  และ จะยึดจำกประสบกำรณ์ส่วนตัวมำกกว่ำหลัก
วิชำกำรต่ำงๆ    

 นักวิจำรณ์ที่เป็นนักเขียนมักวิจำรณ์งำนวรรณกรรมต่ำงประเทศทั้งหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงำน
ที่ได้รับยกย่องว่ำแต่งดี หรือเป็นงำนคลำสสิกที่ได้รับควำมนิยมยกย่อง แม้ว่ำจะผ่ำนกำลเวลำมำนำนแล้วก็ตำม เช่น 
ผลงำนวิจำรณ์ทั้งหมดของอุทิศ  เหมำะมูล  ทั้งที่เผยแพร่ใน หนังสือใต้ดิน  นิตยสารWriter หรือ หนังสือรวมบท
วิจำรณ์ 2 เล่ม คือ On literature: คนช ารุดหรือมนุษย์โรแมนติก (2552) และ  นิยมนิยาย  ความเรียงสืบหาพลา
นุภาพของวรรณกรรม (2556) เป็นงำนวรรณกรรมต่ำงประเทศทั้งสิ้น เช่นเดียวกับคอลัมน์ “การอ่านแบบแกะ
ตะเข็บ” ของ  ชำติ กอบจิตติ จะวิจำรณ์เฉพำะหนังสือแปลจำกต่ำงประเทศเท่ำนั้น  หนังสือที่น ำมำวิเครำะห์ เช่น 
“ก่อนโลกจะขำนรับ” (The Moon and Sixpence / William Somerset Maugham)  “เซียนโกะ” (The 
Master of Ko / ยำสุนำริ คำวำบำตะ)    
 

ปัญหาและอุปสรรคในการวิจารณ์วรรณกรรมในปัจจุบัน 

 วงวรรณกรรมของไทยในปัจจุบันไม่มีบรรยำกำศของกำรวิจำรณ์ที่กระตุ้นให้คนมำร่วมถกเถียงเกีย่วกบังำน
วรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือวรรณกรรมโดยภำพรวม  นับว่ำเป็นควำมอ่อนด้อยและถดถอยลงเมื่อเทียบกับ
บรรยำกำศกำรวิจำรณ์ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่ำนมำ ในยุค โลกหนังสือ  ที่ใส่ใจกับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมอย่ำงจริงจัง  
และกระตุ้นให้เกิดกำรตรวจสอบว่ำ  กำรที่นักวิจำรณ์คิดเช่นน้ันจริงหรือไม่อย่ำงไร และน ำมำถกเถียงกัน  ในขณะที่
บรรยำกำศ ถนนหนังสือ จะไม่เน้นกำรวิจำรณ์หนังสือหรืองำนวรรณกรรมเล่มใดเล่มหนึ่ง  แต่ให้ควำมส ำคัญที่
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นักเขียน  ท ำให้ผู้อ่ำนสนใจติดตำมงำนของนักเขียนคนน้ันต่อเนื่อง ซึ่งนักเขียนที่ได้ข้ึนปกของ ถนนหนังสือ ในยุค
แรกๆ ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นนักเขียนคุณภำพ   

 ในทัศนะของ วัชระ  บัวสนธ์ บรรณำธิกำรสำมัญ ของส ำนักพิมพ์สำมัญชน4  ผู้ที่อยู่ในวงกำรวรรณกรรม
ไทยมำกว่ำ 30 ปี เห็นว่ำ  งำนวิจำรณ์วรรณกรรมไทยในปัจจุบันที่ไม่เข้มแข็ง  เกิดจำกสำเหตุส ำคัญหลำยประกำร 
อำทิ  

o ขำดพื้นที่กำรวิจำรณ์   
o ขำดแคลนบุคลำกร     แม้ว่ำก็ยังมีผู้สนใจเขียนวิจำรณ์อยู่บ้ำง  
o ลักษณะกำรเขียนวิจำรณ์ที่ขำดกำรสื่อสำร  เพรำะเริ่มยึดติดกับทฤษฎีบำงอย่ำงที่น ำมำเพื่อช่วย

มองงำนวรรณกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องใด  จึงท ำให้งำนวิจำรณ์ที่เขียนออกมำสื่อสำรได้ยำก   งำนวิจำรณ์หนังสือจึง
กลำยเป็นกำรแสดงปัญญำของนักวิจำรณ์  มำกกว่ำกำรให้ค่ำกับตัวงำนวรรณกรรม  จึงกลำยเป็นงำนเขียนของผู้
วิจำรณ์   ซึ่งถือว่ำเป็นงำนอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ใช่งำนวิจำรณ์   

o งำนวิจำรณ์กลำยเป็นงำนเขียนที่ไม่มีเสน่ห์  ขำดควำมมีชีวิตชีวำ และไม่สำมำรถสื่อสำรกับผู้อ่ำน
ได้     

o นักวิจำรณ์ของไทยไม่มี วุฒิภำวะเพียงพอ ควำมคิดนี้พ้องกับนักเขียนคนหนึ่ ง คือ พิสิฐ   
ภูศรี   เห็นว่ำนักวิจำรณ์ที่ดีควรที่จะต้องท ำงำนหนักกว่ำหรืออย่ำงน้อยก็เท่ำกับนักเขียน  แต่บทวิจำรณ์ส่วนใหญ่
มักจะเขียนจำกควำมรู้สึก   ซึ่งต่ำงจำกบทวิจำรณ์ของนักวิจำรณ์ต่ำงประเทศ  ที่วิเครำะห์โครงสร้ำงของงำนเขียน
ได้  แม้ว่ำจะวิจำรณ์ด้วยภำษำที่รุนแรงก็ตำม5 ควำมคิดน้ีตรงกับข้อสรุปในหนังสือ การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดี
ศึกษา ของ ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์ และคณะ  ที่กล่ำวว่ำ “ผู้สร้ำงงำนประพันธ์ดูจะเป็นกลุ่มเดียวที่ยังเอำจริงเอำจัง  
แต่ก็ด ำรงอยู่อย่ำงโดดเดี่ยว”6 และ “กวีและนักเขียนเป็นคนที่มักฝึกฝนให้ครุ่นคิด  เพื่อหำค ำตอบดังกล่ำว  และ
เพื่อเสนอค ำตอบที่ได้คิดต่อสำธำรณชนได้ร่วมกันคิดพิจำรณำ ... แต่ทว่ำ ‘ผู้เสพ’ และ ‘ผู้สืบทอด’ กลับดูเหมือน
อ่อนด้อยถอยลงทั้งในเรื่องค่ำนิยม  รสนิยม และวิสัยทัศน์”7   

o ข้อวิจำรณ์ประกำรหนึ่งของ หนุมำน  กรรมฐำน นักวิจำรณ์ในวำรสำรหนังสือใต้ดิน กล่ำวถึง
สภำพกำรณ์วิจำรณ์ไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ  

 
“ในสังคมวรรณกรรมของเรำมีผู้เชี่ยวชำญวรรณกรรมต่ำงประเทศไม่น้อย  มีแม้แต่ระดับหัวกะทิที่ต่ำงประเทศ
ให้กำรยอมรับ  เรำมีกำรตีพิมพ์วรรณกรรมต่ำงประเทศไม่น้อย มีกระทั่งคนคอยรีวิวงำนต่ำงประเทศที่ยังไม่ได้
แปล  คนจ ำนวนหน่ึงทุ่มเทเผยแพร่งำนวรรณกรรมต่ำงประเทศ  และน ำเข้ำองค์ควำมรู้เหล่ำน้ีคงจะเป็น
ประโยชน์ไม่น้อย  หำกคนเหล่ำน้ันเป็นคนที่รู้จักสังคมของตนเอง  แต่สิ่งที่น่ำเสียดำยก็คือ  คนที่ทุ่มเทควำม
สนใจให้กับงำนวรรณกรรมต่ำงประเทศ   คนเหล่ำน้ันมักเหินห่ำงวรรณกรรมของไทยเหมือนคนแปลกหน้ำ  คน
เหล่ำน้ันส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงประวัติศำสตร์  ควำมเป็นมำ  พัฒนำกำร  สิ่งที่เ กิดขึ้นใน

                                                             
4หนุมำน  กรรมฐำน, “วรรณกรรมหำยไปไหน (ในร้ำนหนังสือ) สัมภำษณ์บรรณำธิกำรสำมัญ  ส ำนักพิมพ์สำมัญชน”, วารสาร
หนังสือใต้ดิน (ฉบับที่ 5 ประจ ำเดือนกรกฎำคม-กันยำยน 2548), 122-151.    
5เอกชำติ  ใจเพชร, “ซุปเปอร์แมนบนดำวอังคำร”, วารสารหนังสือใต้ดิน (ฉบับที่ 6 ประจ ำเดือนตุลำคม-ธันวำคม  2548), 202.    
6ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์และคณะ. การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา.มหำสำรคำม: อนิทนิล, 2555,  17. 
7เรื่องเดียวกัน, 28 และ 41 
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วรรณกรรมไทย  คนเหล่ำน้ันอย่ำงมำกก็ดมดูเพียงเปลือกผิว  องค์ควำมรู้ที่คนเหล่ำน้ันน ำเข้ำมำจึงเหมือนก้อน
หิน  โยนเข้ำมำ  โยนเข้ำมำตำมใจฉัน  เพรำะฉันคิดว่ำมันดี  มันก้ำวหน้ำ และน่ำสนใจกว่ำ  หินเหล่ำน้ันจึงกอง
เกลื่อน  และบำงครั้งก็อำจจะลอยไปโดนหัวใครสักคน 

กำรน ำเข้ำองค์ควำมรู้จำกต่ำงประเทศบำงครั้งจึงมิได้เป็นอะไรมำกไปกว่ำ  กำรสะสมตัวตนของบำง
คน  กำรอวดวัดระดับทำงรสนิยม  บนจักรวำลอ่ืนที่ตนยกมำกดทับบังคับควำมเป็นไปที่เกิดขึ้น”8 

 

 

สรุป  

กำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์กระแสหลักลดควำมส ำคัญลง ทั้งลดขนำดพื้นที่และปรับลดขนำด
คอลัมน์ให้สั้นลง เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้อ่ำนส่วนใหญ่ที่นิยมอ่ำนบทควำมหรือคอลัมน์ขนำดสั้น เน้นรูป
มำกกว่ำข้อเขียน และเนื้อหำที่สื่อควำมไม่ยำกเกินไป   จึงพบว่ำในปัจจุบันมีคอลัมน์แนะน ำหนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์
กระแสหลักเพิ่มมำกขึ้น  ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรลดพื้นที่และบทบำทของบทวิจำรณ์ในสื่อเหล่ำนี้ลง
ด้วย 

ขณะเดียวกันเกิดสื่อทำงเลือกอื่นๆ ข้ึนมำทดแทน เช่น วำรสำรและนิตยสำรเฉพำะทำงวรรณกรรม  
วำรสำรวิชำกำรที่เน้นทำงด้ำนภำษำและวรรณกรรม  และ กำรพิมพ์หนังสือวิชำกำรทำงด้ำนกำรวิจำรณ์
วรรณกรรมและรวมบทวิจำรณ์กว่ำ 20 เล่มในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ  ถึงแม้ว่ำสื่อทำงเลือกดังกล่ำวจะได้สร้ำงควำม
คึกคักและให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจำรณ์  แต่สื่อทำงเลือกเหล่ำน้ียังมีข้อด้อย  คือ   เผยแพร่กับคนเฉพำะกลุ่มในวง
ที่แคบกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์กระแสหลัก  

เมื่อพื้นที่ในสื่อกระแสหลักลดลง  จึงส่งผลต่อนักวิจำรณ์ในหลำกหลำยลักษณะ เช่น  กำรปรับวิธีกำรเขียน
ให้กระชับมำกขึ้น   นักวิจำรณ์หลำยคนก็เลิกเขียนวิจำรณ์ไป  ขณะเดียวกันเกิดปัญหำกำรขำดนักวิจำรณ์รุ่นใหม่   
ท ำให้นักเขียนต้องท ำงำนวิจำรณ์เองมำกขึ้น 

 

1.1.2 การส ารวจบทวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
บุ๊กบล็อกในบล็อกแก๊ง  

                                                             
8หนุมำน  กรรมฐำน, “จิตร  ภูมิสักดิ์  ฉบับกำร์ตูน”, วารสารหนังสือใต้ดิน (ฉบับที่ 5 ประจ ำเดือนกรกฎำคม-กันยำยน 2548), 
253-254.    
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 กำรพัฒนำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วจำกยุคเริ่มตน้ของกำร
ก ำเนิด www (world wild web)  ที่เรียกว่ำ web 1.0 (ค.ศ.1993) จนเข้ำสู่ web 2.0 (ค.ศ.1999) ที่ท ำให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถที่จะเข้ำไปสร้ำงเนื้อหำ ข้อมูลต่ำงๆ ได้ด้วยตัวเอง และยังเปิดให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถที่จะติดต่อ
กับผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรด้วยกันโดยเป็นกำรติดต่อแบบที่สำมำรถโต้ตอบกันทันที (interactive) นับเป็นกำร
หลั่งไหลของข้อมูลจ ำนวนมหำศำลเข้ำไปอยู่ในโลกออนไลน์   เว็บล็อกหรือบล็อก (weblog, blog) เว็บบอร์ด 
(webboard) หรือเว็บไซต์ (website) จึงเป็นพื้นที่ให้สร้ำงเนื้อหำที่เป็นข้อมูลส่วนตัว ควำมรู้ เรื่องรำวต่ำงๆ ทั้งที่
เป็นรูปแบบตัวหนังสือ รวมถึงสื่ออื่นๆ ภำพ เสียง คลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ออกสู่สำธำรณะ  และยังสำมำรถที่จะ
สนทนำ และแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นบนโลกออนไลน์ได้อย่ำงอิสระเสรีโดยที่ไม่มีขอบเขตของพื้นที่ เพศ อำยุ 
ควำมรู้ ประสบกำรณ์  แม้ว่ำบล็อกจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่บล็อกเกอร์ใช้ในกำรบันทึกเรื่องส่วนตัว กิจกรรม สิ่งที่
เจ้ำของบล็อกเกอร์สนใจ กำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ ที่ตนเองสนใจหรือเรื่องรำวที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน  
แม้บล็อกจะเป็นพื้นที่ส่วนตัว  แต่ก็เผยแพร่ไปสู่สำธำรณะในเวลำเดียวกันด้วย   

 ส ำหรับผู้ที่รักกำรอ่ำนหนังสือ เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปิดโอกำสให้ผู้รักกำรอ่ำนหนังสือสำมำรถที่จะ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวหนังสือเผยแพร่ไปสู่สำธำรณะโดยที่ไม่ต้องเป็นเป็นมืออำชีพ โดยกำรใช้ “บล็อก” (blog) 
เป็นพื้นที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เรียกบล็อกของผู้ที่สนใจกำรอ่ำนหนังสือว่ำ “บุ๊กบล๊อก” (book 
blogs) หรือ “litblogs (literature blogs)”   ในต่ำงประเทศมีปรำกฏกำรณ์กำรผู้สร้ำงบุ๊กบล็อกสำมำรถ
พัฒนำข้ึนมำเป็นนักวิจำรณ์อำชีพที่ได้รับกำรยอมรับทั้ งในพื้นที่ออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Book slut ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ Ready Steady Blog ในสหรำชอำณำจักร9 ในประเทศไทยมีบุ๊กบล็อกที่วิจำรณ์ หรือ แสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ ทั้งในเว็บบล็อกที่มีผู้ให้บริกำรเป็นคนไทย บล็อกแก๊ง (BlogGang) ไดอำรี่ (diary) 
เด็กดี (Dek-D) โอเคเนช่ัน (OK. Nation) โกทูโนว์ (Gotoknow) ประมูล (pramool) หรือผู้ให้บริกำรบล็อก
ต่ำงประเทศ บล็อกเกอร์ (blogger) เวิร์ดเพรส (wordpress) 

                                                             
9 Ann Striner. “Personal Readings and Public Texts: Book Blogs and Online Writing about Literature”. Culture 
Unbound. Vol. 2, 2010: 471-494, 477. 
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ภาพเว็บไซต์บล็อกแก๊ง 

 

 กำรศึกษำบุ๊กบล็อกในประเทศไทย ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลบุ๊กบล็อกจำก “บล็อกแก๊ง” (BlogGang) เนื่องจำก
เป็นบล็อกของคนไทยให้เปิดให้บริกำรเป็นรำยแรกๆ ในประเทศไทย โดยที่ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยและมีสมำชิกบล็อกมำก
ที่สุดในประเทศไทย บล็อกแก๊งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม (pantip.com) เปิดให้บริกำรวันที่ 23 
ธันวำคม 2547 เพื่อให้สมำชิกของพันทิปได้สร้ำงเนื้อหำ ข้อมูลที่ตนเองสนใจเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์ รวมถึง
กำรสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของสมำชิก กำรเก็บข้อมูลแบ่งออก เป็นสองช่วง ช่วงแรกระหว่ำงวันที่ 1 
ธันวำคม 2555 – 31 มกรำคม 255610 และช่วงที่สองระหว่ำงวันที่ 1 – 30 ธันวำคม 255611 บล็อกที่เก็บข้อมูลใน
กำรศึกษำเป็นกลุ่มที่เขียนบทวิจำรณ์หนังสือมำกกว่ำ 10 บท ซึ่งมีทั้งหมด 108 บล็อก โดยแบ่งเป็นกำรส ำรวจครั้ง
แรก 74 บล็อก และครั้งที่สอง 34 บล็อก บุ๊กบล็อกเกอร์ในบล็อกแก๊งมีควำมหลำกหลำยอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ ที่
อำศัย ควำมสนใจ จำกกำรส ำรวจบล็อกเกอร์ในช่วงเวลำที่ห่ำงกันหนึ่งปี พบว่ำจ ำนวนของบล็อกที่เขียนบทวิจำรณ์
หนังสือมำกกว่ำ 10 บท ในช่วงแรกที่ส ำรวจหยุดเขียนบทวิจำรณ์หนังสือไปถึง  35 บล็อก  ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็น
บล็อกเกอร์ที่มีบทวิจำรณ์จ ำนวนไม่มำก  ในขณะเดียวกันมีบล็อกเกอร์หน้ำใหม่และผู้ที่กลับมำเขียนวิจำรณ์เพิ่ม 34 
บล็อก และบล็อกเกอร์ที่ยังท ำงำนวิจำรณ์หนังสืออย่ำงต่อเนื่อง 39 บล็อก ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ที่เขียนงำนวิจำรณ์มำ
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นกลุ่มที่มีงำนวิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำก จำกกำรสัมภำษณ์บล็อกเกอร์ “แม่ไก่”  “สำมปอยหลวง” 
“ฟิลิเซียนำ” และ “หวำนเย็นผสมโซดำ” กล่ำวตรงกันว่ำกำรเขียนวิจำรณ์หนังสือท ำด้วยควำมรักและควำมสมัคร
                                                             
10ดูรำยละเอียดจำกรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยในรอบ 6 เดือนที่ 1 (15 กันยำยน 2555 - 14 มีนำคม 2556) 
11ดูรำยละเอียดจำกรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยในรอบ 6 เดือนที่ 3 (15 กันยำยน 2556- 14 มีนำคม 2557) 
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ใจ ซึ่งท ำแล้วมีควำมสุขที่ได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมคิดเรื่องหนังสือกับผู้อื่น หำกมีเวลำก็จะยังคงเขียนวิจำรณ์
หนังสือในบล็อกต่อไปเรื่อยๆ  จ ำนวนของผู้ที่หยุดวิจำรณ์หนังสือกับผู้วิจำรณ์หน้ำใหม่ มีจ ำนวนที่ใกล้เคียงกัน จึง
ท ำให้ในส่วนบุ๊กบล็อกยังคงมีควำมคึกคักทั้งจำกผู้วิจำรณ์เก่ำและใหม่ 

 จำกกำรวิเครำะห์กำรเขียนวิจำรณ์หนังสือในบล็อกแก๊งพบว่ำมีลักษณะ รูปแบบ หนังสือ ภำษำ 
พัฒนำกำร และควำมเป็นอำชีพในกำรเขียนบทวิจำรณ์หนังสือ 

 

ลักษณะบทวิจารณ์  แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

1) บทวิจารณ์เต็มรูปแบบ กำรวิจำรณ์เป็นกำรช้ีให้เห็นถึงข้อดีและข้อด้อยของหนังสือในเชิงลึกทั้งกลวิธี
ในกำรเขียน กำรซ่อนนัยของผู้เขียน หรือ กำรตีควำมสิ่งที่ผู้เขียนได้ซ่อนไว้  บล็อกที่เขียนวิจำรณ์เชิงลึกมีจ ำนวน
น้อย ซึ่งจะเป็นกลุ่มนักเขียนนิยำยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 

2) บทวิจารณ์ทั่วไป เป็นรูปแบบกำรเขียนวิจำรณ์ที่ได้รับควำมนิยมของบล็อกเกอร์ในบล็อกแก๊ง ซึ่งมีทั้ง
ขนำดสั้นและยำว กำรเขียนเป็นกำรแสดงควำมเห็นส่วนตัวที่มีต่อหนังสือว่ำชอบ หรือ ไม่ชอบ กำรเขียนบรรยำย 
วิจำรณ์ ตัวละคร พล็อตเรื่องหรือเหตุกำรณ์ที่ผู้อ่ำนประทับใจหรือไม่ชอบ ซึ่งในกำรเขียนลักษณะนี้มีกำร
ยกตัวอย่ำงบำงช่วงของนิยำยมำน ำเสนอ และกำรเล่ำกำรด ำเนินเรื่องของนิยำยมีทั้งที่เป็นบำงส่วนและที่เล่ำเรื่อง
ย่อทั้งเรื่อง หรือตอนที่ส ำคัญเป็นหัวใจของนิยำยเรื่องนั้นๆ โดยมีศัพท์ที่ในเว็บไซต์เรียกกันว่ำกำร “สปอยล์”  

3) ทัศนวิจารณ์และการแนะน าหนังสือ (รีวิว)ลักษณะกำรเขียนเป็นกำรน ำหน้ำปกหนังสือและค ำโปรยปก
นิยำย หรือ ค ำน ำจำกส ำนักพิมพ์ ข้อมูลของหนังสือมำเสนอ กำรแสดงควำมคิดเห็นว่ำชอบหรือไม่ชอบ 

 

รูปแบบการเขียนบทวิจารณ์ 

 การใช้ค าโปรยปกหนังสือ ค าน าส านักพิมพ์  บล็อกเกอร์นิยมที่จะน ำค ำโปรยปกหนังสือหรือค ำน ำ
ส ำนักพิมพ์มำใช้เป็นกำรเปิดบทวิจำรณ์ และในปัจจุบันส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ มีกำรน ำภำพปกหนังสือ ค ำโปรยปก
หนังสือและค ำน ำส ำนักพิมพ์ เผยแพร่ทำงออนไลน์ และให้ผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปเผยแพร่ได้   กำรที่  
บล็อกเกอร์น ำภำพปกหนังสือ ค ำโปรยปกหนังสือ และค ำน ำส ำนักพิมพ์มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรเขียนบทวิจำรณ์จึง
เป็นกำรประชำสัมพันธ์หนังสือในอีกช่องทำงหนึ่งให้ส ำนักพิมพ์ 
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 การเล่าเรื่องย่อหรือสปอยล์  หนังสือได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรเขียนวิจำรณ์หนังสือของบุ๊กบล็อกใน
บล็อกแก๊งกำร “สปอยล์” เป็นเล่ำเรื่องย่อหรือกำรเฉลยประเด็นปมปัญหำส ำคัญของหนังสือตัวละคร เหตุกำรณ์ที่
เกิดข้ึน  

การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือ ส่วนสุดท้ำยของบทวิจำรณ์จะเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อหนังสือ
โดยที่บล็อกเกอร์จะใช้ค ำว่ำ “หลังอ่ำน” “ควำมรู้สึกหลังอ่ำน” “บันทึกหลังอ่ำน” ส่วนนี่จะเป็นกำรแสดงควำม
คิดเห็น วิจำรณ์หนังสือ  และอำจจะให้คะแนนหรือแนะน ำให้อ่ำนหนังสือเล่มที่วิจำรณ์ในตอนท้ำยของส่วนน้ี 

 

 

              

การวิจารณ์โดยใช้ค าโปรยปก

หนั ง สื อ  ค าน าส านั กพิมพ ์ 

ปกหนังสือ  
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การวิจารณ์โดยการเล่าเรื่องย่อ (สปอยล์) 

การวิจารณ์โดยการแสดงความรู้สึกที่มีต่อหนังสือ 
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 ลักษณะและรูปแบบกำรเขียนวิจำรณ์หนังสือที่พบในบล็อกแก๊ง กำรเขียนวิจำรณ์มีลักษณะเป็นบทวิจำรณ์
ทั่วไปขนำดสั้นและมีรูปแบบที่เหมือนกันน้ัน คุณจิตกร บุษบำ ผู้วิจำรณ์อำชีพในสื่อสิ่งพิมพ์ได้ให้ข้อสังเกตว่ำ เกิด
จำกกำรที่พื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ได้ลดพื้นที่กำรวิจำรณ์เต็มรูปแบบเหลือเพียงกำรวิจำรณ์ขนำดสั้นและกำรแนะน ำหนังสือ 
จึงได้กลำยเป็นตัวอย่ำงให้กับผู้ที่เขียนวิจำรณ์หนังสือในสื่ออินเทอร์เน็ต และจำกกำรสัมภำษณ์บล็อกเกอร์พบว่ำ 
บล็อกเกอร์ที่เขียนวิจำรณ์หนังสือส่วนใหญ่จะเข้ำมำอ่ำนและติดตำมบทวิจำรณ์หนังสือของบล็อกผู้อืน่เปน็เวลำนำน 
ก่อนที่จะเขียนบทวิจำรณ์หนังสือของตัวเอง และยังได้ศึกษำหำควำมรู้กำรเขียนวิจำรณ์หนังสือจำกสื่ออินเทอร์เน็ต
เป็นหลัก ทั้งจำกเว็บไซต์ส ำนักพิมพ์ รวมถึงบล็อกที่ได้รับควำมนิยม รูปแบบกำรวิจำรณ์ที่พบในสื่ออินเทอร์เน็ตทั้ง
ในบล็อกแก๊ง เว็บไซต์ส ำนักพิมพ์  หรือเว็บไซตที่เกี่ยวกับหนังสือ จึงท ำให้ได้รับรูปแบบและลักษณะกำรเขียน
วิจำรณ์หนังสือที่คล้ำยคลึงกัน จะแตกต่ำงกันในลีลำกำรเขียนของบล็อกเกอร์แต่ละคน12 

 

หนังสือท่ีวิจารณ์ 

 บุ๊กบล็อกในบล็อกแก๊งเป็นแหล่งรวมงำนวิจำรณ์หนังสือทุกประเภท นิยำยไทย นิยำยแปลต่ำงประเทศ 
หนังสือเยำวชน หนังสือแปล สำรคดี ธรรมะ ชีวประวัติ บทกวี วรรณกรรมนิยำยไทยยอดนิยมทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันเป็นหนังสือที่ได้รับควำมนิยมในกำรวิจำรณ์มำกที่สุด  

 

การใช้ภาษา 

 ภาษาสุภาพ  และเป็นกันเอง/ใกล้ชิดกับผู้อ่าน ทั้งกำรเขียนบทวิจำรณ์และกำรแสดงควำมคิดเห็นกำร
เขียนวิจำรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นกลำงไม่รุนแรง และแม้ว่ำจะไม่เห็นด้วยกับผู้เขียน แต่ผู้เขียนวิจำรณ์จะแสดงเหตุผล
และควำมเห็นอย่ำงสุภำพ นอกจำกนี้  ภำษำยังแสดงควำมเป็นกันเอง เสมือนเป็นกำรเขียนให้ผู้ที่รู้จักกันอ่ำน ท ำให้
มีผู้เข้ำมำอ่ำน แสดงควำมคิดเห็น เข้ำมำทักทำย และสนทนำกับเจ้ำของบล็อกเป็นจ ำนวนมำก กำรใช้ภำษำสุภำพ 
เป็นกันเอง และใกล้ชิดกับผู้อ่ำน  

 จำกกำรสัมภำษณ์บล็อกเกอร์ในบล็อกแก๊งมีควำมเห็นไปในลักษณะเดียวกันว่ำ  ไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ใช้ภำษำที่หยำบคำยเสียดสี หำกต้องกำรที่จะกล่ำวถึงข้อเสียของหนังสือควรที่จะอธิบำยด้วยเหตุผลว่ำเป็นอย่ำงไร 
บล็อกเกอร์ “หวำนเย็นผสมโซดำ” “อุ้มสม” “แม่ไก่” และ “ฟิลิเซียนำ” ให้ควำมเห็นว่ำเป็นกำรให้เกียรติกับ
ผู้เขียน  เป็นกำรช้ีและอธิบำยให้เห็นจุดด้อยของหนังสือ เพื่อที่ผู้เขียนจะได้น ำไปปรับปรุงในงำนเขียนต่อไป   
“ฟิลิเซียนำ” ให้ควำมเห็นว่ำกำรเขียนวิจำรณ์หนังสือของตนเอง   แม้ว่ำช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงำน แต่ใน

                                                             
12ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณจิตกร  บุษบำ  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 
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ขณะเดียวกันก็เป็นกำรให้ก ำลังใจกับผู้เขียน เพื่อที่จะได้น ำไปปรับปรุงในกำรเขียนงำนใหม่  หำกใช้ภำษำไม่สุภำพ
หรือไปในทำงเสียดสีก็จะเป็นกำรหำเรื่องนักเขียนมำกกว่ำที่จะเป็นกำรให้ข้อเสนอแนะ จึงไม่เกิดประโยชน์ที่จะใช้
ภำษำไม่สุภำพและรุนแรง ในขณะเดียวกันผู้ที่เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นต่อบทวิจำรณ์ใช้ภำษำเป็นกันเองและสุภำพ
ด้วยเช่นเดียวกัน 

 

พัฒนาการเขียนวิจารณ์ 

 จำกกำรศึกษำกำรเขียนวิจำรณ์หนังสือในบล็อกแก๊ง พบว่ำกลุ่มบล็อกเกอร์ที่ท ำงำนวิจำรณ์หนังสืออย่ำง
ต่อเนื่องกันเป็นเวลำนำนมีพัฒนำกำรของกำรเขียนวิจำรณ์ที่ดีข้ึนจำกกำรเขียนในช่วงแรก โดยที่บทวิจำรณ์ของ
บล็อกเกอร์เหล่ำน้ีจะได้รับควำมสนใจ และมีผู้อ่ำนและเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นทักทำยเป็นจ ำนวนมำกเช่น “แม่
ไก่” “ฟิลิเซียนำ” “พุดน้ ำบุศย์” “phoneab” “หวำนเย็นผสมโซดำ” ตัวอย่ำงบุ๊กบล็อกเกอร์ที่น่ำสนใจ อำทิ “อุ้ม
สม”13เป็นบุ๊กบล็อกเกอร์หน้ำใหม่ที่เริ่มเขียนวิจำรณ์หนังสือในปลำยปี พ.ศ. 2555 แต่เขียนวิจำรณ์วรรณกรรมทั้ง
เก่ำและใหม่อย่ำงต่อเนื่องและเป็นจ ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นวรรณกรรมคลำสสิกของนักเขียนช้ันครู และแนวรัก
หวำนแหววของนักเขียนหน้ำใหม่ จึงท ำให้เห็นพัฒนำกำรของกำรเขียนงำนวิจำรณ์ได้อย่ำงชัดเจน “อุ้มสม” เริ่ม
กำรเขียนวิจำรณ์เป็นกำรเล่ำเรื่องนวนิยำยที่ได้อ่ำนมำและแสดงควำมรู้สึกของตนเองที่มีต่อตัวละคร เนือ้เรือ่ง ตอ่มำ
พัฒนำที่จะวิเครำะห์ตัวละคร เนื้อเรื่อง กำรด ำเนินเรื่อง จึงท ำให้มีผู้ติดตำมอ่ำนบทวิจำรณ์และเข้ำมำแสดงควำม
คิดเห็นต่อบทวิจำรณ์ของ “อุ้มสม” เป็นจ ำนวนมำก  

 

ความเป็นอาชีพ 

  กำรเขียนวิจำรณ์หนังสือในบล็อกแก๊งเป็นกำรเขียนวิจำรณ์ในแบบทัศนะวิจำรณ์แสดงควำม
คิดเห็นควำมรู้สึกที่มีต่อหนังสือด้วยภำษำที่เป็นกันเอง  เสมือนเป็นกำรเล่ำเรื่องให้กับคนที่รู้จักใกล้ชิด   และบล็อก
เกอร์ในบล็อกแก๊งมีเป็นส่วนตัวค่อนข้ำงสูง จำกแสดงประวัติข้อมูลของบุ๊กบล็อกเกอร์ที่ไม่เป็นกำรน ำเสนอตัวเอง
สักเท่ำใดนัก และจำกกำรเก็บข้อมูลพบว่ำกลุ่มบุ๊กบล็อกเกอร์ในบล็อกแก๊งไม่แสดงกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ตนเองในบล็อกของตนเองทั้ง เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตรำแกรม หรือเว็บไซต์ ทั้งที่ระบบของบล็อกแก๊งสำมำรถที่
จะน ำข้อมูลจำกสื่อสังคมอื่นๆ ของบล็อกเกอร์มำแสดงในบล็อกได้  ซึ่งต่ำงจำกกลุ่มบล็อกที่เป็นนักเขียนที่มีกำรน ำ
สื่อสังคมต่ำงๆ มำแสดงไว้ที่หน้ำบล็อกของตนเอง  เพื่อที่จะให้ผู้เข้ำชมบล็อกได้รับทรำบควำมเคลื่อนไหวของ

                                                             
13ดูรำยละเอียดจำกรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยในรอบ 6 เดือนที่ 3 (15 กันยำยน- 14 มีนำคม 2556) 
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เจ้ำของบล็อก จำกกำรสัมภำษณ์  บล็อกเกอร์เองก็ยอมรับว่ำกำรท ำงำนวิจำรณ์และรีวิวหนังสือท ำด้วยควำมสมัคร
ใจ และต้องกำรที่จะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่มีต่อหนังสือ ไม่ได้ต้องกำรที่จะสร้ำงช่ือเสียงให้กับตนเอง  

  แม้ว่ำจะมีบล็อกเกอร์ที่เป็นที่นิยมและมีพัฒนำกำรกำรเขียนวิจำรณ์หนังสือที่ดี  หำกแต่เป็นทีรู่จ้กั
และรับรู้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ที่เป็นสมำชิกบล็อกแก๊งหรือผู้ที่สืบค้นจำกอินเทอร์เน็ตเท่ำนั้น ยังไม่สำมำรถขยำยฐำน
กลุ่มผู้ติดตำมไปยังสื่ออื่นได้  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และ โทรทัศน์  นอกจำกนี้  กำรที่บล็อกเกอร์เองไม่ได้ต้องกำรจะ
ที่จะน ำเสนอตัวเองมำกนักแล้ว   บทวิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ยอมรับทั้งจำกสื่ออื่นและนักวิจำรณ์อำชีพด้วย  
ดังเช่น คุณจิตกร บุษบำ  นักวิจำรณ์อำชีพ แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรวิจำรณ์หนังสือในสื่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่
เป็นกำรแสดงควำมรู้สึกชอบ ไม่ชอบที่มีต่อหนังสือที่ได้อ่ำน  ขำดกระบวนกำรวิเครำะห์วิจำรณ์หนังสือว่ำมีควำมดี
และคุณค่ำอย่ำงไร  และยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำตรวจสอบจำกระบบบรรณำธิกำร   ประกอบกับฐำน
กำรอ่ำนหนังสือของประเทศไทยที่ยังไม่แข็งแรง จึงท ำให้ไม่มีกำรเรียกร้องกำรวิจำรณ์หนังสือ  และพื้นที่กำร
วิจำรณ์หนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดน้อยลงจนแทบจะไม่มีพื้นที่ให้แล้วนั้น   ท ำ ให้ไม่สำมำรถที่จะเกิดนักวิจำรณ์
หนังสือที่ด ำรงชีวิตได้โดยกำรวิจำรณ์หนังสือเพียงอย่ำงเดียว จึงเป็นกำรยำกที่ผู้วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตจะ
สำมำรถแทรกเข้ำมำในสื่อหลักได้14  ซึ่งพ้องกับควำมเห็นของคุณอุทิศ  เหมะมูล นักเขียนและนักวิจำรณ์อำชีพว่ำ 
หำกบทวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตมีคุณภำพ   ก็สำมำรถที่จะยอมรับได้เช่นเดียวกับบทวิจำรณ์หนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วย  แต่กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำกนี้   เป็นงำนที่มีไม่คุณภำพ  เป็นเพียงแค่กำรแสดง
ควำมคิดเห็นส่วนตัวว่ำชอบหรือไม่ชอบเท่ำนั้น  ในปัจจุบันยังไม่เกิดบทวิจำรณ์ที่มีคุณภำพในสื่ออินเทอร์เน็ต  ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ส ำคัญที่ควรจะร่วมกันพิจำรณำว่ำจะพัฒนำกำรเขียนวิจำรณ์หนังสือในสื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่ำงไร  
มำกกว่ำแค่กำรยอมรับกำรวิจำรณ์หนังสือในสื่ออินเทอร์เน็ตเท่ำนั้น15 

  คุณอัญชลี ชัยวรพร หัวหน้ำโครงกำรฯ และผู้วิจัยสำขำภำพยนตร์เปรียบเทียบประเด็นนี้กับสำขำ
ภำพยนตร์ที่มีลักษณะตรงข้ำมกันว่ำ   สื่อสิ่งพิมพ์หลำยแห่งเปิดพื้นที่ให้กับผู้วิจำรณ์ภำพยนตร์ที่มีช่ือเสียงในสื่อ
อินเทอร์เน็ตและมีผู้ติดตำมเป็นจ ำนวนมำกได้เผยแพร่งำนวิจำรณ์ของตนในสื่อสิ่งพิมพ์ได้     จนพัฒนำตนข้ึนมำ
เป็นนักวิจำรณ์อำชีพได้   สำเหตุประกำรส ำคัญอำจเป็นเพรำะว่ำผู้ที่อยู่ในวงกำรภำพยนตร์ ทั้งผู้ก ำกับ 
บรรณำธิกำรหนังสือภำพยนตร์ และผู้ชมให้ควำมสนใจและติดตำมสื่ออินเทอร์เน็ต   แต่ผู้ที่อยู่ในวงกำรสื่อสิ่งพิมพ์
ของสำขำวรรณศิลป์ยังขำดควำมสนใจและติดตำมกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต  จึงส่งผลให้ขำดพื้นที่ในสื่อ
สิ่งพิมพ์ให้นักวิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ตได้เผยแพร่งำนวิจำรณ์  

 

การศึกษาเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย 
                                                             
14 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณจิตกร  บุษบำ  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 
15 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ  เหมะมูล เม่ือวันที่ 5 มิถุนำยน 2556 
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 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ที่มีคอลัมน์เกี่ยวข้องกับหนังสือพบเพียงเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” 
และ “คมชัดลึก” เท่ำนั้น 

  1. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ปัจจุบันมีคอลัมน์กำรแนะน ำหนังสือ 1 คอลัมน์คือ  
“Read and Write” เป็นคอลัมน์ที่เขียนข้ึนใหม่ส ำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ แต่เป็นเพียงบทวิจำรณ์แนะน ำหนังสือ
ขนำดสั้น  เมื่อเปรียบเทียบกับบทวิจำรณ์ในคอลัมน์ “วรรณกรรม” ในส่วนจุดประกำย   และแทบจะไม่เคยน ำบท
วิจำรณ์ใน “จุดประกำย” ไปเผยแพร่ซ้ ำในอินเทอร์เน็ต 

  2.  เว็บไซต์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก น ำคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ในหน้ำวรรณกรรมสุดสัปดำห์มำเผยแพร่ซ้ ำ
อีกครั้งในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์  

  สื่อหนังสือพิมพ์ได้ลดพื้นที่ในกำรวิจำรณ์หนังสือลง แต่เมื่อมีกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทำงใน
กำรเผยแพร่ข้อมูลก็ยังคงไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรวิจำรณ์หนังสือ ทั้งนี้จะเห็นว่ำมีเพียงเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ 2 
แห่งที่มีคอลัมน์ประจ ำที่เกี่ยวหนังสือ แม้ว่ำพื้นที่สื่ออินเทอร์เน็ตจะเปิดพื้นกำรวิจำรณ์หนังสือมำกกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์ 
แต่ยังไม่มีกำรใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์เท่ำใดนัก 

 

การศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศ 

กำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือมีอย่ำงกว้ำงขวำงในต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะประเทศที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรด้วยอินเทอร์เน็ตในระดับสูง  จำกกำรส ำรวจในกำรวิจัยของ
โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” พบว่ำใน
ต่ำงประเทศมี “บุ๊กบล็อก” ทั้งที่เป็นเว็บไซต์และบล็อกจ ำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำย16  ในกำรศึกษำครั้งนี้จึง
ได้ด ำเนินกำรศึกษำบุ๊กบล็อกต่ำงประเทศ จำกหนังสือและบทควำมต่ำงประเทศที่ศึกษำเรื่องบุ๊กบล็อก   ดังนี้ 

1. “Personal Readings and Public Texts: Book Blogs and Online Writing about Literature”17 
ของ Ann Striner 

2. “Social Media and the Review”18จำกวำรสำร American Book Review 

                                                             
16ผลกำรวิจัย เล่ม 2สำขำวรรณศิลป์โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือน
จริง”(1  ตุลำคม 2553 – 31 กรกฎำคม 2555) 

17Ann Striner. “Personal Readings and Public Texts: Book Blogs and Online Writing about Literature”. Culture 
Unbound. vol 2, 2010, 471-494. 
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3. Fain Praise: the Plight of Book Reviewing in America19ของ Gail Pool  
4. The Essential Book Blog: The Complete Bibliophiles’s Toolkit For Building, Growing 

and Monetizing Your On-line Book-Lover’s Community.20ของ Ken J. Howe 

  จำกกำรศึกษำบุ๊กบล็อกในประเทศสวีเดนของ Ann Striner ไดช้ี้ให้เห็นว่ำอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่
ทำงเลือกที่เปิดให้ทั้งนักวิจำรณ์อำชีพและสมัครเล่นได้น ำเสนอเผยแพร่บทวิจำรณ์หนังสือของตน บุ๊กบล็อกใน
ประเทศสวีเดนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1) บุ๊กบล็อกของนักวิจำรณ์อำชีพ (professional commercial book blog)  
2) บุ๊กบล็อกของนักวิจำรณ์อำชีพที่ไม่แสวงหำก ำไร (Professional non-profit book blog)  3) บุ๊กบล็อกส่วนตัว
ของนักวิจำรณ์สมัครเล่น (non-professional individual book blog)  4)  บุ๊กบล็อกของกลุ่มนักวิจำรณ์
สมัครเล่น  (Non-professional group book blog)  ทั้งนี้  บุ๊กบล็อกที่มีเป็นจ ำนวนมำกคือกลุ่มที่ 3 และ 4 ซึ่ง
เป็นบุ๊กบล็อกเฉพำะบุคคลและกลุ่มที่ไม่ได้แสวงหำก ำไร ซึ่งยกตัวอย่ำง  บุ๊กบล็อกที่ ช่ือ “Bokhora” ซึ่งเป็น 
บุ๊กบล็อกที่ได้รับควำมนิยมมีผู้ติดตำมเป็นจ ำนวนมำก ผู้ก่อตั้งบุ๊กบล็อก “Bokhora” กลุ่มผู้หญิง 5 คน ที่มีควำม
สนใจในด้ำนวรรณกรรมและศึกษำทำงด้ำนวรรณกรรมโดยตรงมำรวมตัวกันเพื่อเผยแพร่บทวิจำรณ์งำนวรรณกรรม
ใหม่ เก่ำ หลำกหลำยรูปแบบ  แม้ว่ำบุ๊กบล็อกเกอร์ กลุ่มนี้จะแสดงตนเองว่ำเป็นนักวิจำรณ์สมัครเล่น  แต่เป็นนัก
อ่ำนหนังสือที่มีควำมรู้ทำงด้ำนวรรณกรรม เป็นคนทันสมัย เป็นตัวแทนของชนช้ันกลำงซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ใน
ประเทศสวีเดน โดยกำรเลือกใช้ภำษำที่เป็นกันเองแทนกำรใช้ภำษำที่เป็นทำงกำรหรือภำษำวิชำกำร ทั้งนี้เพื่อที่จะ
แสดงถึงควำมเป็นเพื่อน มีควำมใกล้ชิดและสำมำรถเข้ำถึงผู้อ่ำนได้ในทุกกลุ่มทั้งอำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพได้ง่ำย
และเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ ท ำให้บุ๊กบล็อกเกอร์กลุ่มนี้เป็นที่น่ำสนใจ และได้รับควำมนิยมและมีผู้ติดตำมอ่ำนเป็น
จ ำนวนมำก จนกระทั่งผู้ก่อตั้งบุ๊กบล็อก “Bokhora” ได้รับกำรยอมรับจำกสื่อกระแสหลัก เช่นหนังสือพิมพ์ 
นิตยสำร ที่แนะน ำบุ๊กบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ว่ำเป็นกลุ่มนักวิจำรณ์หนังสือที่น่ำสนใจ และยังได้รับเชิญให้ออกรำยกำร
โทรทัศน์ วิทยุ กำรได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกรในงำนหนังสือระดับชำติของประเทศสวีเดนในฐำนะนักวิจำรณ์ จึงท ำ
ให้บุ๊กบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ได้รับกำรยอมรับโดยทั่วไปว่ำเป็นนักวิจำรณ์อำชีพ  

  ประเทศอเมริกำมีกำรสร้ำงบุ๊กบล็อกเป็นจ ำนวนมำก และบุ๊กบล็อกมีหลำกหลำยทั้งของผู้ที่สร้ำง
บุ๊กบล็อกเองและเพื่อที่จะรองรับควำมสนใจของผู้อ่ำนในแต่ละกลุ่ม จำกหนังสือและบทควำมที่ศึกษำบุ๊กบล็อกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำแบ่งลักษณะบุ๊กบล็อกได้ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                                    
18 Jeffrey R. Di Leo,editor. “Social Media and the Review”. American Book Review vol.33 No.5 July-August 
2012 
19 Gail Pool, Faint Praise: The Plight of Book Reviewing in America. Missouri: University of Missouri Press, 
2007. 
20 Ken J. Howe. The Essential Book Blog: The Complete Bibliophiles’s Toolkit For Building, Growing and 
Monetizing Your On-line Book-Lover’s Community. California: Brinestone Press, 2012. 
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1) เว็บไซต์หนังสือพิมพ์  เช่น New York Time, Boston Globe, Washington Post 
หรือนิตยสำรกำรวิจำรณ์หนังสือเช่น The New York Review of Books,  American Book Review เป็นแหล่ง
รวบรวมบทวิจำรณ์หนังสือทั้งในสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์  แม้ว่ำพื้นที่กำรวิจำรณ์หนังสือบนสื่อสิ่งพิมพ์จะ
ลดลง  แต่กำรใช้พื้นที่เผยแพร่บทวิจำรณ์ในเว็บไซต์ยังคงอยู่  ซึ่งเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ยังคงมีคอลัมน์กำรวิจำรณ์
หนังสือไว้  ทั้งจำกนักวิจำรณ์อำชีพและจำกผู้อ่ำนทั่วไป 

  

 

ตัวอย่างเว็บไซต์หนังสือพิมพ์:  The New York Times 

 

2) บุ๊กบล็อกเพื่อกำรค้ำ เช่น Goodreading  เว็บไซต์ส ำนักพิมพ์ ร้ำนขำยหนังสือออนไลน์ 
Amazon ร้ำนหนังสือ Barnes and Noble เว็บไซต์เหล่ำน้ีเปิดให้มีกำรแนะน ำและวิจำรณ์หนังสือจำกผู้อ่ำนทั่วไป 
ซึ่งผู้เข้ำมำแนะน ำและวิจำรณ์หนังสือเป็นจ ำนวนมำก   แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรแสดงควำมเห็นส่วนตัวของผู้อ่ำนที่มี
ต่อหนังสือ 
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ตัวอย่างเว็บไซต์ร้านหนังสือออนไลน์:  Amazon.com 

 

3) บุ๊กบล็อกส่วนตัวและกลุ่มที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อกำรวิจำรณ์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับหนังสือซึ่ง
มีควำมหลำกหลำยและมีควำมโดดเด่นตำมลักษณะของผู้สร้ำงและผู้ที่ติดตำมอ่ำน 

 

ตัวอย่างบุ๊กบล็อก : Bookslut 

  บทควำม “Social Media and the Review” ในวำรสำร  American Book Review ช้ีให้เห็น
ว่ำบุ๊กบล็อกในอเมริกำได้เข้ำมำครอบคลุมและเข้ำมำทดแทนในโลกของหนังสือไว้ทุกๆด้ำน โดยเน้นศึกษำ  
บุ๊กบล็อกส่วนตัวและบุ๊กบล็อกกลุ่มในอเมริกำที่สร้ำงขึ้นเพื่อวิจำรณ์หนังสือและให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับวรรณกรรมใน
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มุมต่ำงๆ  เนื่องจำกบุ๊กบล็อกในอเมริกำมีเป็นจ ำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำย ซึ่งในกำรศึกษำได้เลือกบุ๊กบล็อก
ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพำะเพื่อที่จะแสดงเป็นตัวอย่ำง 9 บุ๊กบล็อก21 ซึ่งแต่ละบล็อกมีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงกัน
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ รูปแบบ ที่เกิดจำกควำมตั้งใจของผู้ก่อตั้ง  ควำมสนใจของกลุ่มผู้ อ่ำน และได้รับควำมนิยมมี
ผู้ติดตำมเป็นจ ำนวนมำก  ทั้งนี้  ควำมหลำกหลำยของบุ๊กบล็อกในประเทศอเมริกำ  ท ำให้ผู้ที่สนใจสำมำรถที่จะ
เลือกอ่ำนบทวิจำรณ์ที่ตรงกับควำมชอบ  รสนิยมส่วนตัว  ไม่ว่ำจะเป็นแนววิชำกำร  แนวที่ไม่เป็นทำงกำร  แนว
ทำงเลือก  หรือจะเป็นแบบควำมสนใจเฉพำะกลุ่ม  ซึ่งบุ๊กบล็อกได้สร้ำงชุมชนของผู้ที่มีควำมสนใจในวรรณกรรมทั้ง
ในแบบทั่วไปและเฉพำะกลุ่มขึ้นมำ  บทวิจำรณ์ในแต่ละบุ๊กบล็อกต่ำงมีลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไปด้วย  นับว่ำบุ๊
กบล็อกเป็นแหล่งรวบรวมบทวิจำรณ์หนังสือที่ส ำคัญ  ดังที่ผู้ ศึกษำได้ เรียกบทวิจำรณ์ในบุ๊กบล็ อกว่ำ 
“wikireview”22  

  จำกกำรส ำรวจเพิ่มเติมของผู้วิจัยพบว่ำ บทวิจำรณ์ที่เผยแพร่ในบุ๊กบล็อกที่ศึกษำมีทั้งส่วนที่เป็น
บทวิจำรณ์ของผู้ที่ก่อตั้งบุ๊กบล็อกเขียนบทวิจำรณ์เป็นประจ ำ และอีกส่วนหนึ่งเป็นบทวิจำรณ์ที่ผู้ติดตำมบุ๊กบล็อก
ส่งเข้ำมำเผยแพร่  ในส่วนของผู้ที่ส่งบทวิจำรณ์มำเผยแพร่จะต้องส่งผ่ำนผู้ดูแลบุ๊กบล็อกก่อน   ยังไม่สำมำรถ
โพสต์บทวิจำรณ์ได้เองอย่ำงในเว็บไซต์ร้ำนหนังสือเช่นใน GoodReading, Amazon และ  Barnes and Noble   
เมื่อบุ๊กบล็อกเหล่ำน้ีได้รับควำมนิยม  มีผู้ติดตำมจ ำนวนมำก  สิ่งที่เป็นผลตำมมำคือ กำรมีพื้นที่โฆษณำ ซึ่งโฆษณำ
ที่พบเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับหนังสือ โดยเฉพำะกำรเช่ือมต่อโดยตรงกับเว็บไซต์ Amazon ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซื้อขำย
หนังสือที่ใหญ่และได้รับควำมนิยมที่สุดในโลก  

  แม้ว่ำกำรวิจำรณ์หนังสือในสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศอเมริกำจะได้รับกำรยอมรับและนิยมอย่ำง
กว้ำงขวำง   หำกยังมีข้อเรียกร้องจำกนักวิจำรณ์อำชีพ กล่ำวคือ  Gail Pool ผู้เขียนวิจำรณ์อำชีพในสื่อสิ่งพิมพ์
ระดับชำติและท้องถ่ินกว่ำ 30 ปี ได้ตั้งข้อสังเกตบทวิจำรณ์หนังสือในสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเขียนหนังสือช่ือ Fain 
Praise: the Plight of Book Reviewing in America23 Gail Pool ยอมรับจำกประสบกำรณ์กำรเขียนวิจำรณ์
หนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์มำกว่ำ 30 ปี ว่ำพื้นที่กำรวิจำรณ์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสำรที่ลดลงและมีผลประโยชน์ทำงด้ำน
ธุรกิจหนังสือเข้ำมำแทรกแซง จึงท ำให้ผู้วิจำรณ์รวมถึงบรรณำธิกำรในสื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวให้เข้ำกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน   แม้ว่ำสื่ออินเทอร์เน็ตจะสำมำรถเผยแพร่บทวิจำรณ์ไปได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็วอย่ำง
ที่ไม่เคยมีมำก่อน แต่หำกบทวิจำรณ์ที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต  โดยเฉพำะเว็บไซต์ร้ำนหนังสืออย่ำง Amazon 
Barnes and Noble หรือจะเป็น GoodRead ไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบจำกระบบบรรณำธิกำร กำร
คัดเลือกหนังสือที่จะวิจำรณ์ ผู้วิจำรณ์ที่มีควำมเหมำะสม รวมถึงกำรพิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสมของบทวิจำรณ์    

                                                             
21ดูรำยละเอียดจำกรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยในรอบ 6 เดือนที่ 3 (15 กันยำยน 2556- 14 มีนำคม 2557) 
22 ผู้เขียนบทควำม “Social Media and the Review”  บัญญัติศัพท์ “wikireview” มำจำกกำรวมค ำว่ำ Wikipedia + review  
ซ่ึงหมำยถึง  แหล่งรวมรวมบทแนะน ำและวิจำรณ์หนังสือ 
23ดูรำยละเอียดจำกรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยในรอบ 6 เดือนที่ 2 (15 มีนำคม 2555- 14 กันยำยน 2556) 
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บทวิจำรณ์ที่เผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตสำมำรถเช่ือถือได้มำกเพียงใด  มีกำรกล่ำวยกย่องหรือต ำหนิเกินควำมเป็น
จริงหรือไม่ และมีผลประโยชน์ทำงธุรกิจหนังสือแอบแฝงในกำรวิจำรณ์อยู่หรือไม่  ด้วยเหตุน้ี  กำรพัฒนำผู้วิจำรณ์
ในสื่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่ต้องติดตำมต่อไป 

  ในขณะที่นักวิจำรณ์อำชีพในสื่อสิ่งพิมพ์เห็นว่ำกำรวิจำรณ์หนังสือในอินเทอร์เน็ตมีปัญหำทั้ง
คุณภำพของบทวิจำรณ์และกำรถูกแทรกแซงจำกผลประโยชน์ทำงธุรกิจ Ken J. Howe ผู้เขียนหนังสือ The 
Essential Book Blog: The Complete Bibliophiles’s Toolkit For Building, Growing and Monetizing 
Your On-line Book-Lover’s Community24 ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับบุ๊กบล็อกที่น่ำสนใจว่ำ บุ๊กบล็อกเป็นโอกำส
ให้กับผู้ที่มีควำมสนใจและรักในหนังสือได้แสดงควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และเป็นกำรสร้ำงชุมชนของ
ผู้ที่มีควำมสนใจหนังสือเหมือนกัน บุ๊กบล็อกเกอร์บำงคนมีควำมสำมำรถในกำรเขียนวิจำรณ์หนังสือ  จนกลำยเป็น
ที่นิยมและยอมรับในวงกว้ำงจนมีผู้ติดตำมเป็นจ ำนวนมำก ย่อมที่จะสร้ำงช่ือเสียงให้กับบุ๊กบล็อกเกอร์ผู้ก่อตั้ง และ
ยังสำมำรถสร้ำงรำยได้อีกด้วย  

  ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ำ หนังสือเล่มนี้แม้ว่ำจะเป็นหนังสือ How to ในกำรสร้ำงบุ๊กบล็อก แต่ได้
สะท้อนว่ำ กำรวิจำรณ์หนังสือในอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกำเป็นที่นิยมอย่ำงแพร่หลำย ทั้งจำกควำมก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงช่องทำงในกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีเป็นจ ำนวนมำก ท ำ
ให้ผู้ที่สนใจสำมำรถรับรู้ข้อมูล ข่ำวสำร บทวิจำรณ์หนังสือได้อย่ำงรวดเร็ว โดยไม่มีข้อจ ำกัดของเวลำและสถำนที่  
บุ๊กบล็อกจึงเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญต่อผู้อ่ำน  ในกำรเป็นแหล่งข้อมูลหนังสือ บทวิจำรณ์หนังสือในบุ๊กบล็อกเป็น
ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อ่ำนตัดสินใจเลือกที่จะอ่ำนหรือซื้อหนังสือ นอกจำกนี้ยังเป็นที่แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
หนังสือได้  โดยที่ไม่ต้องเป็นผู้เช่ียวชำญ 

  ปรำกฏกำรณ์กำรวิจำรณ์หนังสือในสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกิดข้ึนในต่ำงประเทศมีควำมซับซ้อน
มำกกว่ำที่เกิดข้ึนในประเทศไทย  เนื่องจำกพื้นที่สื่ออินเทอร์เน็ตเปิดกว้ำงให้ผู้ที่มีควำมสนใจงำนวรรณกรรมใน
รูปแบบทั่วไปหรือเฉพำะกลุ่มได้ร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยชุมชนด้ำนวรรณกรรม  แต่เดิมชุมชนเครือข่ำยวรรณกรรม
เป็นของผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนวรรณกรรมที่ศึกษำมำโดยตรงเท่ำนั้น  แต่โลกอินเทอร์เน็ตสำมำรถช่วยให้นักอ่ำน
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงกว้ำงขวำง ในบทควำม “Social Media and the Review” กล่ำวว่ำกำร
วิจำรณ์แสดงควำมคิดเห็นในโลกออนไลน์เป็นของ “นักอ่ำนตัวยง” (expert readers) บทวิจำรณ์หนังสือในบุ๊ก 
บล็อกจึงเปรียบเสมือนคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับหนังสือ หรืออำจเรียกว่ำเป็น “wikireview”  ที่ผู้สนใจสำมำรถค้นหำ
ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว   สื่ออินเทอร์เน็ตสร้ำงบล็อกเกอร์ให้เป็นผู้ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงได้จริง  

                                                             
24ดูรำยละเอียดจำกรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยในรอบ 6 เดือนที่ 2 (15 มีนำคม 2555- 14 กันยำยน 2556) 
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จำกบทควำมเรื่อง “Private becomes public and public becomes personalise: Aslib Proceeding”25

ช้ีให้เห็นว่ำบล็อกเกอร์เริ่มต้นจำกควำมเป็นส่วนตัว (private) กำรเขียนบันทึกควำมคิดเห็นส่วนตัวที่มีต่อหนังสือที่
อ่ำนในสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ (public)  ในเวลำเดียวกัน ควำมเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่สู่
สำธำรณะด้วยสื่ออินเทอร์เน็ต  ท ำให้ตัวตนของผู้ส่งได้รับกำรเผยแพร่ออกไปด้วย  และกำรสร้ำงตัวตน 
(personality) ซึ่งแสดงออกในสื่ออินเทอร์เน็ตสำมำรถจะหำผลประโยชน์ได้ 

 

สรุปการศึกษาเปรียบเทียบการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตของไทยกับต่างประเทศ   แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้ 

ไทย ต่างประเทศ 

 

1. กำรใช้ศักยภำพสื่ออินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
• สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์สื่ออินเทอร์เน็ตเลย  
• เว็บไซต์ เว็บบล็อกสามารถท่ีจะสร้างชื่อเสียงให้

เป็นท่ีรู้จักได ้ 

• สื่อสิง่พิมพ์ใช้ศักยภำพสื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงเต็มที่ 
• บุ๊กบล็อก เป็นทีรู่้จกัและยอมรบัทัง้ในสื่ออินเทอร์เน็ต 

และสื่อหลักอื่นๆ  
 

ไทย ต่างประเทศ 

 

2. ควำมหลำกหลำยของผูส้ร้ำง (bookbloger)  ผู้ติดตำม บุ๊กบล็อก (bookblog) ประเภทหนงัสือ 
• ผู้สร้างบุ๊กบล็อกเป็นผู้ท่ีรักสมัครเล่น  
• ไม่มีการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกท่ีเกี่ยวข้อง

กับหนังสือโดยเฉพาะ  
 

• ผู้สร้ำงบุ๊กบล็อกมีควำมหลำกหลำย ทั้งนกัวิจำรณ์
สมัครเล่น  นักวิจำรณ์อำชีพ ผู้อ่ำนทั่วไป และ
ผู้เช่ียวชำญทำงวรรณกรรม 

• บุ๊กบล็อกมีควำมหลำกลำยและโดดเด่น ทั้งในแง่
รูปแบบ เนื้อหำ และ หนังสือที่น ำมำวิจำรณ์ 

 

3. กำรยอมรับผู้วิจำรณ์และบทวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
• ผู้วิจารณ์และบทวิจารณ์ไม่ได้รับการยอมรับในสื่อ

สิ่งพิมพ์  ขณะเดียวกันยังมีคนเป็นจ านวนมากไม่
• ผู้วิจำรณ์และบทวิจำรณ์ได้รบักำรยอมรับทัง้ในสื่อ

อินเทอร์เน็ตและสือ่หลักอื่นๆ เช่น โทรทัศน์  

                                                             
25Barrie Gunter, Blogging - private becomes public and public becomes personalise: Aslib Proceeding: New 
Information Perspective, vol.61 No.2,2009,pp120-126 
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ทราบว่ามีเว็บไซต์ เว็บบล็อกท่ีเกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมหรือการวิจารณ์หนังสือในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  

 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ   
 

 
 

1.1.3  การสัมภาษณ์   
สำขำวรรณศิลป์ได้สัมภำษณ์ผู้ที่อยู่ในแวดวงกำรวิจำรณ์วรรณกรรม ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ

อินเทอร์เน็ต  รวมทั้งสิ้น  11  คน  (อ่ำนรำยละเอียดในภำคผนวกที่ 3)  ตำมตำรำงดังนี้ 
 

ท่ี รายชื่อ สถานภาพ วันท่ี 

1. จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย นักวิจำรณ์ 14 กรกฎำคม 2554 

2. วโรรส  โรจนะ เว็บมำสเตอร์ (เว็บไซต์เด็กดี) 20 กุมภำพันธ์ 2555 

ท่ี รายชื่อ สถานภาพ วันท่ี 

3. พิมพ์ฉัตร  พิมพ์สกุล นักวิจำรณ์ (เว็บเด็กดี) 22 กุมภำพันธ์ 2555 

4. จิตกร  บุษบำ นักวิจำรณ์ 26 พฤศจิกำยน 2555 

5. อุทิศ  เหมะมูล นักเขียน / นักวิจำรณ์ 5 มิถุนำยน 2556 

6. “สำมปอยหลวง” บุ๊กบล็อกเกอร์ ของบล็อกแก๊ง กำรสัมภำษณ์บุ๊กบล็อก
เกอร์เป็นกำรสัมภำษณ์โดย
ส่งค ำถำมและตอบทำง
กล่องข้อควำม 

7. “แม่ไก่” บุ๊กบล็อกเกอร์ ของบล็อกแก๊ง 
8. “อุ้มสม” บุ๊กบล็อกเกอร์ ของบล็อกแก๊ง 
9. “ฟิลิเซียน่ำ” บุ๊กบล็อกเกอร์ ของบล็อกแก๊ง 
10. “หวำนเย็นผสมโซดำ” บุ๊กบล็อกเกอร์ ของบล็อกแก๊ง 
11. “กล้ำยำงสีขำว” บุ๊กบล็อกเกอร์ ของบล็อกแก๊ง 

 
 

1.1.4 การร่วมกิจกรรมการวิจารณ์ 
กำรร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  

1. กิจกรรมการวิจารณ์ในสาขา 
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สำขำวรรณศิลป์ได้ร่วมกิจกรรมในสำขำรวม  8 ครั้ง  (อ่ำนสรุปรำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ เพิ่มเติมใน
ภำคผนวกที่ 4) ดังนี้ 

1. โครงกำรอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop II ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์ 
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้จัดกิจกรรม  “Bangkok Creative Writing 
Workshop II”   หรือ “งำนเขียนสร้ำงสรรค์กรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 2”  ระหว่ำงวันที่ 4 พฤษภำคมถึงวันเสำร์ที่ 
15 มิถุนำยน 2556 (ทุกวันเสำร์)  ซึ่งจะแบ่งกำรอบรมเป็น 2 ช่วง  ช่วงเช้ำ 10.00-12.00 น. จะมีกำรเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมำอภิปรำยประเด็นเกี่ยวกับงำนวรรณกรรมต่ำงๆ และเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ำฟังได้  และช่วยบ่ำย 
ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. จะ เป็นกำรฝึกอบรมกำรเขียนเฉพำะผู้ที่ได้คัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหำนคร 

สำขำวรรณศิลป์เข้ำร่วมไปสังเกตกำรณ์กิจกรรมในครั้งนี้รวม  4  หัวข้อ คือ  
1. “วรรณกรรมไทยมาจากไหน”  โดย สุจิตต์  วงษ์เทศ  วันเสำร์ที่ 4 พฤษภำคม 2556 เวลำ 

13.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์  ช้ัน 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 
2. “ลับคมปาก(กา) วรรณกรรมวิจารณ์”  โดย คุณจรูญพร  ปรปักษ์ประลัย วันเสำร์ที่ 18 

พฤษภำคม 2556 เวลำ 10.30-13.00 น. ณ ช้ัน 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร   คุณจรูญพร  ปรปักษ์
ประลัย  น ำเสนอใน 2 ประเด็นคือ หลักกำรวิจำรณ์ และ กำรวิจำรณ์ในสมัยปัจจุบัน 

3. “การเขียนเรื่องเล่าการเดินทาง”  โดย ภำณุ  มณีวัฒนกุล วันเสำร์ที่ 25  พฤษภำคม 2556  
เวลำ 10.30 – 13.00 น. ณ ช้ัน 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

4. “วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น”  โดย วันรัก  สุวรรณวัฒนำ  วันเสำร์ที่ 8 มิถุนำยน  2556  
เวลำ 10.30 -13.00 น. ณ ช้ัน 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร   อำจำรย์วันรัก  สุวรรณวัฒนำ  
น ำเสนอใน 3 ประเด็น  1) ภูมิหลังส่วนตัวที่เกี่ยวกับ “วรรณกรรมวิจำรณ์”  2) วรรณกรรมฝรั่งเศสโดยสังเขป  
และ 3) “เปิดควำมเป็นไปได้ของกำรเขียนของ มำร์เกอริต  ดูรำส” วิจำรณ์เรื่องสั้น “โลกแห่งควำมตำย”  ของ 
มำร์เกอริต  ดูรำส 

 
2. โครงการ “วรรณกรรมวิจารณ์” โดยมูลนิธิเอสซีจี 

มูลนิธิเอสซีจีกิจกรรม  “โครงกำรวรรณกรรมวิจำรณ์”  ติดต่อกันมำเป็นปีที่ 3  แล้ว  ซึ่งในปี
นี้สำขำวรรณศิลป์ได้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว  รวม 2 ครั้ง  คือ  

1.  มูลนิธิเอสซีจีจัดกำรเสวนำและวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง “ลักษณ์อำลัย” ของ อุทิศ  เหมะมูลซึ่ง
เป็น 1 ใน 7 เล่มเข้ำรอบซีไรต์และร่วมเสวนำกับนักเขียน วันเสำร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2555 เวลำ 13.00-16.00 น. 
ศูนย์หนังสือจุฬำฯ  อำคำรจำมจุรี สแควร์    



ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                              ห น้ า  | 47 

 

 

2.  มูลนิธิเอสซีจีจัดกำรเสวนำและวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง คดีดาบลาวยาวแดง ของ ภำณุ ตรัยเวช   
โดย ชมัยภร  แสงกระจ่ำง และร่วมเสวนำกับนักเขียน วันพุธที่ 10 กรกฎำคม 2556 เวลำ 13.30-16.00 น. ณ ช้ัน 
2 ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

 

 

 

3. การเสวนา “๕๐ ปีลูกทาส-บนเวทีวรรณกรรมและละครโทรทัศน์”  
สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกำรเสวนำ “๕๐ ปีลูกทำส-บนเวทีวรรณกรรมและละคร

โทรทัศน์”  มีวิทยำกรร่วมเสวนำ คือ จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  อำรีย์   นักดนตรี และ รัชนู  บุญชูดวง  ในวัน
อำทิตย์ที่ 14 กรกฎำคม 2556 ระหว่ำงเวลำ 14.30-17.00 น. ณ สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

 

4. การสัมมนา ในหัวข้อ “อ่าน อ่าน อ่าน”  
ภำควิชำภำษำและวรรณคดีอังกฤษ  คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต 

จัดกำรสัมมนำ ในหัวข้อ “อ่ำน อ่ำน อ่ำน”  โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ เป็นวิทยำกร  ในวัน
จันทร์ที่ 19 สิงหำคม 2556  เวลำ 13.00-16.00 น. ณ ศศ 240 ตึกคณะคณะศิลปะศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
รังสิต 

จำกกำรวิจัยในช่วง 18 เดือนที่ผ่ำนมำพบว่ำ  มีกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์และงำน
วรรณกรรมเป็นจ ำนวนมำกข้ึน  ผู้จัดมีทั้งสถำบันกำรศึกษำ และ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่ำงจังหวัด   เนื้อหำที่นิยมกำรจัดประชุมในสถำบันอุดมศึกษำส่วนใหญ่จะให้ควำมส ำคัญที่มิติของอำเซียน  ทั้งใน
ด้ำนประวัติศำสตร์  กำรเมือง เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงวรรณกรรมอำเซียนด้วย  ในขณะที่หน่วยงำน
อื่นๆ จะจัดกำรประชุม / สัมมนำ / เสวนำ ในประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกอำเซียน  ทั้งในด้ำนภำพรวมของงำน
วรรณกรรม และ/หรือ กำรวิจำรณ์ในประเทศไทย และต่ำงประเทศ  รวมไปถึงกำรจัดกิจกรรมกำรวิจำรณ์งำน
วรรณกรรมเฉพำะเรื่องต่ำงๆ 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์และงำนวรรณกรรมรวม 8 ครั้ง สำขำวรรณศิลป์
ได้รับประโยชน์ในแง่ต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วยให้เห็นภำพรวมของในวงวรรณกรรมไทยในช่วงที่ผ่ำนมำว่ำมีควำม
ตื่นตัวในกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์และงำนวรรณกรรมเพิ่มมำกข้ึนกว่ำปีที่ผ่ำนๆ มำ  ซึ่งผู้จัดมีทั้ง
สถำบันกำรศึกษำ และ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน   เนื้อหำที่นิยมกำรจัดประชุมในสถำบันอุดมศึกษำส่วนใหญ่
จะให้ควำมส ำคัญที่มิติของอำเซียน  ทั้งในด้ำนประวัติศำสตร์  กำรเมือง เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึง
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วรรณกรรมอำเซียนด้วย  ในขณะที่หน่วยงำนอื่นๆ จะจัดกำรประชุม / สัมมนำ / เสวนำ ในประเด็นอื่นๆ ที่
นอกเหนือจำกอำเซียน  ทั้งในด้ำนภำพรวมของงำนวรรณกรรม และ/หรือ กำรวิจำรณ์ในประเทศไทย และ
ต่ำงประเทศ  รวมไปถึงกำรจัดกิจกรรมกำรวิจำรณ์งำนวรรณกรรมเฉพำะเรื่องต่ำงๆ 

ในส่วนประโยชน์ที่เกี่ยวกับกำรวิจัยของสำขำวรรณศิลป์พบว่ำ   มีบำงประเด็นที่พ้องกับ
ผลกำรวิจัยในสำขำวรรณศิลป์ ซึ่งช่วยยืนยันผลกำรวิจัยให้หนักแน่นข้ึน  เช่น  ในสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบันมีกำรวิจำรณ์
วรรณกรรมและกำรเปิดพื้นที่กำรวิจำรณ์น้อยลง  ขณะเดียวกันคอลัมน์แนะน ำหนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบันถูกใช้
เป็นพื้นที่โฆษณำและประชำสัมพันธ์แฝงของส ำนักพิมพ์ไปแล้ว  รวมทั้งในปัจจุบันมีกำรใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมอื
ในกำรกล่ำวถึงทฤษฎีหรือประเด็นที่ผู้วิจำรณ์ต้องกำรกล่ำวถึง  มำกกว่ำที่จะให้ควำมส ำคัญที่ตัวงำนวรรณกรรม 

กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตก็มีประเด็นที่พ้องกับผลกำรวิจัยของสำขำวรรณศิลป์เช่นกัน  
โดยเฉพำะในแง่ที่ว่ำ  “สื่อสังคม” เปิดพื้นที่และเปิดโอกำสให้คนทั่วไปมีอ ำนำจและมีพื้นที่ในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์
มำกข้ึน   รวมทั้งกำรเขียนบทวิจำรณ์ กำรวิจำรณ์จึงเกิดข้ึนได้ง่ำย รวดเร็ว ทันที และเกิดกำรโต้ตอบกันอย่ำง
รวดเร็ว   มีกำรแสดงควำมคิดเห็นในเชิงวิจำรณ์ทั้งขนำดสั้นและยำว  และมีช่องทำงที่จะวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์มำก
ข้ึน จึงส่งผลให้กำรประเมินคุณค่ำงำนวรรณกรรมต่ำงไปจำกเดิม 

นอกจำกนี้ยังพบข้อสังเกตใหม่บำงประกำรที่น่ำสนใจ  เช่น  นักวิจำรณ์วรรณกรรมในยุคนี้ยัง
ขำดควำมกล้ำที่จะวิจำรณ์ หรือกล้ำที่จะช้ีน ำหรือว่ำกล่ำวสังคม  จึงไม่ค่อยมีบทวิจำรณ์ที่กล้ำแสดงควำมเห็นในเชิง
ลบมำกนัก   หรือ  มุมมองเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ในประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งสำมำรถน ำมำเป็นข้อมูลในกำรเปรียบเทียบ
กับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในประเทศไทยได้     โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยส่งเสริมส ำคัญที่ท ำให้สังคมฝรั่งเศสมีกำร
วิจำรณ์วรรณกรรมที่เข้มแข็ง    เนื่องจำกพบว่ำกำรเรียนและกำรวิเครำะห์วรรณกรรมเป็นหนึ่งในหลักสูตร
กำรศึกษำที่มีมำตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ  โดยศึกษำทั้งในเรื่อง ตัวละคร  เสียงเล่ำ  มุมมอง จนเกิด approach 
กำรเข้ำถึงงำนวรรณกรรมและกำรอ่ำนวรรณกรรม   และสังคมกำรอ่ำนของฝรั่งเศส   คนฝรั่งเศสมิได้อ่ำนงำน
วรรณกรรมเฉพำะชำติตน  แต่อ่ำนงำนวรรณกรรมของชำติอื่นๆ ด้วย เช่น จีน  ญี่ปุ่น ทั้งยังมีวรรณกรรมให้เลือก
อ่ำนหลำกหลำยแนว  มีงำนเขียนหลำกหลำยกลุ่ม  ทั้งนักเขียนสตรี  งำนของชนกลุ่มน้อยอื่นๆ  และยังมีงำน
ฝรั่งเศสที่เขียนในพื้นที่อื่นๆ ที่เขียนด้วยภำษำฝรั่งเศส  ซึ่งผู้ที่อ่ำนวรรณกรรมฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสไม่ใช่เฉพำะ
คนในวงวรรณกรรมเท่ำนั้น  แต่เป็นคนอ่ำนทั่วไปในหลำกหลำยอำชีพ  ยิ่งไปกว่ำนั้น   สื่อโทรทัศน์ยังให้
ควำมส ำคัญกับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมด้วย   เพรำะมีรำยกำรกำรวิจำรณ์วรรณกรรมทำงโทรทัศน์ 

 
 
 
 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมนอกสาขา 
สำขำวรรณศิลป์ได้ร่วมกิจกรรมกำรวิจำรณ์นอกสำขำรวม  5 ครั้ง ดังนี้ 
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1. กำรปำฐกถำนิทรรศกำร “รำช เลอสรวง กับ เด็กชำยสมบูรณ์หอมเทียนทอง” โดย ศ.ดร.เจตนำ 
นำควัชระ เสำร์ที่ 9 มีนำคม 2556  เวลำ 14.00 – 16.00 น.   ณ ห้องนิทรรศกำรช้ัน 9  หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร 

2. การประชุมหัวข้อ “Conference MontienBoonma: Other Dimensions, life and Work” 
วันที่ 9 พฤษภำคม 2556  เวลำ 14.00-18.00 น. ณ  พิพิธภัณฑ์บ้ำนจิม  ทอมป์สัน 

3. การเสวนาหัวข้อ “ที่ทางของละครร่วมสมัยไทย  โรงละครขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร”  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนครจัดกำรเสวนำในหัวข้อ “ที่ทำงของละครร่วมสมัยไทย  โรงละครขนำดเล็ก
ในกรุงเทพมหำนคร  ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎำคม 2556  เวลำ 18.00-21.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม  ช้ัน 5 หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

4. การเสวนาหัวข้อ “จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการด ารงอยู่ของการวิจารณ์”   
โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์”  จัดกำรเสวนำในหัวข้อ 
“จำกห้องเรียนศิลปะเก่ำสู่ห้องเรียนออนไลน์กับกำรด ำรงอยู่ของกำรวิจำรณ์”วันเสำร์ที่ 10 สิงหำคม 2556 เวลำ 
18.00-20.30 น.ณ The Reading Room สีลม 19 กรุงเทพฯ โดยมีวิทยำกรร่วมอภิปรำย  3 คน คือ ผศ.ดร. เถกิง  
พัฒโนภำษ  ภำควิชำออกแบบอุตสำหกรรม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ผศ.ดร. ชัยยศ  
อิษฎ์วรพันธ์  คณะจิตรกรรม ประติมำกรรม และภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  และอำจำรย์นิพันธ์  โอฬำร
นิเวศน์   ภำควิชำทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ และด ำเนินรำยกำรโดย อำจำรย์
วันทนีย์  ศิริพัฒนำนันทกูร  คณะจิตรกรรม ประติมำกรรม และภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

5. การเสวนาเรื่อง“การประกวดดนตรีไทย : ภูธร ภูมิภาค การโหยหาค าวิจารณ์”โครงกำรวิจัย “กำร
วิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต”  ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยทักษิณจังหวัดสงขลำ  จัดกำรเสวนำเรื่อง  “กำรประกวดดนตรีไทย : ภูธร ภูมิภำค กำรโหยหำค ำ
วิจำรณ์”  ในวันเสำร์ที่ 19 สิงหำคม 2556 เวลำ 13.00-16.00 น. ณ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
สงขลำ  โดยมีวิทยำกรร่วมเสวนำ  5 คน คือ ศำสตรำจำรย์ ดร. เจตนำ นำควัชระ ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัยฯ  
อำจำรย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธ์ิ  คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่  อำจำรย์รัชวิช  
มุสิกำรุณ  คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ  อำจำรย์ศรัทธำ จันทมณีโชติ คณะศิลปกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ  และ อำจำรย์พัฒน์พงษ์ ขุนสุยหนู  โรงเรียนมหำวชิรำวุธ จังหวัดสงขลำ 
 

2.2 การจัดกิจกรรมของสาขาวรรณศิลป์    กำรจัดกิจกรรมของสำขำวรรณศิลป์กระท ำข้ึนเพื่อตอบ
โจทย์ที่สำขำต้ังไว้ใน 2 ลักษณะคือ ประกำรแรก เป็นกำรวิจัยเชิงพัฒนำควำมเข้มแข็งของกำรวิจำรณ์และวงกำร
วรรณกรรมในภำคส่วนต่ำงๆ  ประกำรที่สอง คือ กิจกรรมทั้งสำมที่จัดข้ึนต่ำงมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเช่ือมและเสริมควำม
แข็งแกร่งให้เกิดข้ึนระว่ำงสองโลก  นั่นคือโลกของสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  เนื่องจำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็น
ว่ำกำรวิจำรณ์สำขำวรรณศิลป์ยังมีควำมอ่อนด้อยในด้ำนนี้อยู่    จึงมีกำรสร้ำงกิจกรรมข้ึนใน 3 ลักษณะ คือ 1)  
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“ค่ำยกำรวิจำรณ์วรรณศิลป์” เพื่อพัฒนำนักวิจำรณ์  2)  “คลินิกกำรวิจำรณ์” เพื่อพัฒนำนักเขียนหน้ำใหม่ และ 3) 
กำรเปิดพื้นที่วิจำรณ์ใน www. Blogging.com เพื่อพัฒนำนักอ่ำนหรือผู้รับ  ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

2.2.1   การจัดกิจกรรมค่ายการวิจารณ์สาขาวรรณศิลป์  :  พัฒนานักวิจารณ์  

 กิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” เป็นกำรจัดกิจกรรมร่วมกับสำขำอีก 4 สำขำ คือ ทัศนศิลป์  
ศิลปะกำรละคร  ภำพยนตร์ และสังคีตศิลป์ ซึ่งจัดข้ึนในวันเสำร์ที่ 2 และวันอำทิตย์ที่ 3 พฤศจิกำยน 2556 ณ อิง
ธำร รีสอร์ท จ. นครนำยกกิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ”  ในครั้งนี้  โครงกำรฯ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของกำรจัด
กิจกรรมไว้ 4 ประกำร คือ 1) เพื่อเผยแพร่ควำมรู้กำรวิจำรณ์ในสำขำต่ำงๆ แก่ผู้สนใจกำรวิจำรณ์รุ่นใหม่ที่เน้นใช้
พื้นที่อินเทอร์เน็ตในกำรสร้ำงงำน  2)  เพื่อปูพื้นฐำนแนวควำมคิดและกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำ 3)  ส่งเสริมกำร
วิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์บนพื้นที่อินเทอร์เน็ต  และ 4) แบ่งปันควำมรู้และวิธีแก้ปัญหำในกำรเขียนวิจำรณ์บนพื้นที่
อินเทอร์เน็ตที่นักวิจำรณ์รุ่นใหม่ประสบ  “กิจกรรมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” ที่จัดข้ึนจึงไม่เพียงเป็นกำรอบรมเพื่อให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์เท่ำนั้น  ขณะเดียวกันยังเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรวิจำรณ์ ทั้งเฉพำะสำขำและข้ำมสำขำ เพื่อสร้ำงพลังกำรวิจำรณ์มิติใหม่ในสังคมโดยเฉพำะกลุ่ม
ผู้สร้ำงงำนบนสื่ออินเทอร์เน็ต   จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจกำรวิจำรณ์ศิลปะใน 5 สำขำ อำยุระหว่ำง 18-40  ปี โดยให้
ส่งใบสมัครพร้อมบทวิจำรณ์ทั้งที่เคยเผยแพร่และเขียนข้ึนใหม่มำเข้ำร่วมพิจำรณำคัดเลือกเพื่อเป็นหนึ่งในผู้เข้ำรว่ม
กิจกรรม   ซึ่งมีผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมส่งบทวิจำรณ์วรรณกรรมเข้ำร่วมรวม  16 คน ประกอบด้วย อำจำรย์ระดับ
มหำวิทยำลัย 1 คน  นักศึกษำระดับปริญญำตรี  5  คน  นักศึกษำระดับปริญญำโท 2 คน นักศึกษำระดับปริญญำ
เอก 1 คน พนักงำนทั่วไป  5 คน และ นักเขียน 2 คน  

สำขำวรรณศิลป์ คัดเ ลือกผู้ เ ข้ำร่ วมที่ มีพื้ นฐำนควำมรู้หลำกหลำย ทั้ งอักษรศำสตร์  
นิเทศศำสตร์  ประวัติศำสตร์  วิทยำศำสตร์ สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ และมีอำยุเฉลี่ยระหว่ำง 20-25 ปี   ตำม
เกณฑ์ที่คุณอุทิศ  เหมะมูล ในฐำนะวิทยำกรประจ ำกลุ่ม  ใช้กำรพิจำรณำคัดเลือกจำกควำมน่ำสนใจของมุมมอง
และข้อเสนอในบทวิจำรณ์   ซึ่งมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 10 คน  ดังนี้ 

ที่ ชื่อ-สกุล ประวัติ บทวิจารณ์ที่ส่ง 

1. ฉัตรียำ  เลิศวิชำ วิทยำศำสตร์บัณฑิต 
University of Hong Kong 

1.  โลกประหลำดในประวัติศำสตร์ควำมเศร้ำ 
2. วันที่ถอดหมวก 

2. ธิดำรัตน์ สีหะเกรียงไกร นักศึกษำปริญญำตรี  คณะ
มนุษยศำสตร์ละสังคมศำสตร์ 
(ภำษำไทย) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1.  บทวิจำรณ์วรรณกรรม ยำมเม่ือลมพัดหวน 
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3.  นิชฌำรนัณท์  พิพัฒนำมงคล นิเทศศิลป์  มหำวิทยำลัย 
อัสสัมชัญ 

1.  เจ้ำชำยน้อย: ตัวฉันเล็ก..ก็แค่น้ันเอง 

4. พิชญ์พงศ์  เพ็งสกุล นักศึกษำปริญญำโท  คณะ
สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

1. The Joke ของ มิลำน  
คุนเดอรำ: เม่ือมุกตลกน่ำขันคือเรื่องน่ำสมเพช
อย่ำงที่สุดของคนเล่น 

5. ภำณุพงศ์  เชยชื่น นักเขียน และท ำงำนส ำนักพิมพ์ 
และตรวจปรู๊ฟบ้ำง 

1. ผู้เล่ำ  กำรเล่ำเรื่อง เรื่องเล่ำ 
2. รักพยำบำท (ภำพยนตร์) 

6. ภำณุพันธ์  วีรวภูษิต วำรสำรสนเทศ คณะนิเทศ
ศำสตร์  จุฬำลงกรณ์ 
มหำวิทยำลัย 

1. “กอดผมเอำไว้นะ”  ค ำขอร้องที่เอ้ือนเอ่ยจำก
วัยรุ่นร่วมสมัย 
 

7. วรทรรศน์ อินทะสี นักศึกษำปริญญำตรี  คณะ
มนุษยศำสตร์ (ภำษำไทยและ
ประวัติศำสตร์) มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 

1. ควำมรักของวัลยำ : ควำมรักคืออะไร? 

ที่ ชื่อ-สกุล ประวัติ บทวิจารณ์ที่ส่ง 

8. สิตำงค์ จิตรหลัง ครูสอนพิเศษ  ส ำเร็จกำรศึกษำ 
คณะศิลปศำสตร์ (ภำษำจีน) 
มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์   

1. ควำมสุขของกะทิ: รสควำมโศกในควำมสุข 
 

9. อรจิรำ   อัจฉริยไพบูลย์ 
 

อำจำรย์ประจ ำภำควิชำ
ภำษำไทย  คณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

1. ก่ีเพ้ำ: ภำพสะท้อนวิถีชีวิตชำวจีนใน
วรรณกรรมร่วมสมัย 

10. อุมมีสำลำม  อุมำร นักศึกษำปริญญำตรี  คณะ
ศึกษำศำสตร์ ภำควิชำ
ภำษำไทย มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์ 

1.วัฒนธรรม ศำสนำ ประวัติศำสตร์ และควำม
คำดหวัง: ปัญหำชำยแดนใต้ในนวนิยำยเรื่อง ปุ
ลำกง, ซือโก๊ะ แซกอ และ พรมแดน 

 

กิจกรรมของกลุ่มวรรณศิลป์เริ่มมำต้ังแต่วันที่ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกทั้ง 10 คนซึ่ง
ได้รับกำรบ้ำนให้อ่ำนและเขียนวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง ค ายืนยันของเปเรย์รา  ผลงำนของ  อันตอนิโอ   
ตำบุคคี  นักเขียนชำวอิตำลี   ซึ่งก ำหนดให้ส่งบทวิจำรณ์ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยฯ หนึ่งสัปดำห์   ทั้งนี้วิทยำกร
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และผู้วิจัยร่วมเขียนบทวิจำรณ์ด้วย นวนิยำยที่ใช้เป็นตัวงำนในกำรวิจำรณ์ แม้มีควำมยำวประมำณ 200 หน้ำ แต่มี
ควำมรุ่มรวยของตัวบทที่จะให้ผู้อ่ำนเลือกใช้เป็นประเด็นวิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำก   นวนิยำยเรื่องนี้น ำเสนอเรื่องรำว
ของด็อกเตอร์เปเรย์รำ อดีตนักหนังสือพิมพ์สำยอำชญำกรรมของโปรตุเกส  ที่ผันตัวมำเป็นบรรณำธิกำรหน้ำ
วัฒนธรรมของหนังสือพิมพ์ “ลีชโบอำ”  ในช่วงเวลำที่ประเทศโปรตุเกส เยอรมัน สเปน อิตำลี ตกอยู่ใต้กำร
ครอบง ำของอ ำนำจผู้น ำเผด็จกำร  และชีวิตของเขำเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับ ฟรันเซสคู  มอนเตย์โร  โรสซี    

กิจกรรมกลุ่มวรรณศิลป์ในช่วงแรกเปิดโอกำสให้สมำชิกทุกคนเสนอทัศนะวิจำรณ์จำกมมุมอง
ของแต่ละคน  ซึ่งมีกำรแสดงควำมเห็นและหยิบยกประเด็นมำแลกเปลี่ยนกันอย่ำงกว้ำงขวำง อันก่อให้เกิดกำร
วิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มตลอดระยะเวลำ  5 ช่ัวโมง  ประเด็นกำรวิจำรณ์ที่น่ำสนใจที่จะน ำมำ
กล่ำวถึงไว้ในที่นี้   นับตั้งแต่ประเด็นควำมหลำยนัยของควำมหมำยที่เป็นควำมจงใจของทั้งนักเขียนและผู้แปลช่วย
กระตุ้นให้เกิดกำรตีควำม โดยเฉพำะค าว่า “เปเรย์รายืนยัน”  สมำชิกส่วนใหญ่ติดใจและอภิปรำยควำมหมำยของ
วลีนี้   ซึ่งได้ข้อสรุปที่หลำกหลำย   เช่น  เป็นค ำประกำศ  เป็นค ำสำรภำพ  ค ำให้กำร (กับต ำรวจ) ค ำบอกเล่ำ 
(ขณะลี้ภัย)  และถ้อยแถลง  

บุคลิกภาพและพัฒนาการของตัวละครเอก   มีหลำยแง่ที่ชวนให้เกิดกำรตั้งถำม  ทั้ง
บุคลิกภำพของเปเรย์รำที่สิ้นหวัง แก่  ป่วย และอ้วน  เป็นควำมตั้งใจที่ผู้เขียนต้องกำรสื่อสำมำรถสะท้อนถึงสภำพ
ควำมเสื่อมโทรมของสังคมโปรตุเกสและยุโรปในยุคนั้นใช่หรือไม่   กำรที่เปเรย์รำให้ควำมส ำคัญตัวเองมำกกว่ำ
อุดมกำรณ์ทำงเมือง  แสดงว่ำตัวตนเขำใหญ่กว่ำอุดมกำรณ์ใช่หรือไม่  เหตุปัจจัยประกำรส ำคัญที่ท ำให้เปเรย์รำ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองในตอนท้ำยเรื่องคืออะไร  และ คุณธรรมควำมถูกต้องเหมำะสม หรือ คุณค่ำ ควำมดี
งำมมีผลในกำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือไม่  อย่ำงไร  

ความผูกพันระหว่างเปเรย์รากับโรสซี  นับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตีควำมได้หลำยนัย อำทิ โรส
ซีคือภำพสะท้อนในวัยหนุ่มของเปเรย์รำ  โรสซีเป็นเสมือนลูกที่ยังไม่ได้เกิดของเปเรย์รำกับภรรยำ  โรสซีคือผู้ที่
เปเรย์รำเอ็นดูเหมือนลูก  หรือ โรสซีอำจมีควำมหมำยที่กว้ำงข้ึนในฐำนะ “ลูกของประเทศ” ในแง่ของกำรส่งต่อ
ควำมคิดและอุดมกำรณ์   

ลีลาและกลวิธีการเขียน สร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับนวนิยำยเรื่องนี้  นับตั้งแต่นักเขียนมิได้
บอกควำมโดยตรง แต่จะค่อยๆ เผยแสดงออกมำ  หรือ ควำมขัดแย้งจ ำนวนมำกที่ปรำกฏในเรื่อง นับเป็นลูกเล่น
และกลวิธีที่นักเขียนใช้ในกำรสร้ำงอำรมณ์ขัน   ขณะเดียวกันยังมีสร้ำงบุคลำธิษฐำนหรือสัญลักษณ์ซ้ ำๆ บำงอย่ำง  
เช่น กำรที่เปเรย์รำกินไข่เจียวสมุนไพรกับน้ ำมะนำวที่ใส่น้ ำตำลครึ่งแก้ว  เพื่อสร้ำงควำมทรงจ ำให้กับผู้อ่ำน  หรือ  
กำรไม่ใส่เครื่องหมำยอัญประกำศเพื่อแยกบทสนทนำออกจำกบทบรรยำย สร้ำงควำมไม่คุ้นชินให้กับผู้อ่ำน  
ขณะเดียวกันยังท้ำทำยผู้อ่ำนให้ต้องแยกแยะระหว่ำงบทบรรยำยและบทสนทนำ  นับเป็นกำรสร้ำงอรรถรสในกำร
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อ่ำนอีกแบบหนึ่งขึ้นด้วย   อีกทั้งกำรเขียนในลักษณะนี้ยังก่อให้เกิดควำมรู้สึกว่ำ  ถ้อยค ำก ำลังพรั่งพรูออกจำกปำก
ผู้เล่ำ  ซึ่งผู้อ่ำนต้องตัดสินใจเองว่ำข้อควำมใดส ำคัญ  ข้อควำมนี้เช่ือมกับข้อควำมใด  นับเป็นกำรกลวิธีกำรเล่ำเรื่อง
ที่ซับซ้อนและลื่นไหล 

บรรยากาศของเรื่อง  สร้ำงควำมอึดอัดด้วยกำรกระท ำซ้ ำๆ ของตัวละคร  หรือกำรวำง
สัญลักษณ์บำงอย่ำงซ้ ำ  ซึ่งบรรยำกำศเช่นน้ีกระตุ้นให้สมำชิกในกลุ่มบำงคนเริ่มตั้งค ำถำมกับตัวเอง และย้อนกลับ
มำมองสภำพสังคมไทยในปัจจุบันว่ำไม่ต่ำงกับสังคมของเปเรย์รำในยุคนั้น  โดยเฉพำะประเด็นที่สื่อยังถูกครอบง ำ
ด้วยอ ำนำจบำงอย่ำง 

ประเด็นทางการเมือง  แสดงให้เห็นถึงพิษภัยของสงครำมและอ ำนำจเผด็จกำร และควำม
ตำยของคนหนุ่มสำว  ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิดควำมเช่ือใหม่ของปรัชญำสมัยใหม่   รวมไปถึงกำรปิดกั้น
อิสรภำพของสื่อที่จะน ำเสนอภำพควำมจริงของสังคมในยุคเผด็จกำรครองอ ำนำจ 

กำรวิจำรณ์ในรูปของกำรอภิปรำยของสมำชิกกลุ่มวรรณศิลป์เป็นกำรวิจำรณ์แบบปลำยเปิด 
ไม่มีค ำตอบเบ็ดเสร็จตำยตัว  จึงสำมำรถที่จะสร้ำงประเด็นถกเถียง  ขยำยควำม  ต่อยอดควำมคิด  ตรวจสอบ และ
ขยำยมุมมองต่อกำรวิจำรณ์นวนิยำยเรื่องนี้ได้อย่ำงหลำกหลำยและรอบด้ำนมำกข้ึนต่อไปได้เรื่อยๆ  ขณะเดียวกัน
ยังเสริมวัฒนธรรมแห่งกำรวิจำรณ์ให้เกิดข้ึนด้วย  เพรำะทุกคนต่ำงยอมรับควำมเห็นที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกับ
ตนในบรรยำกำศที่เป็นมิตร 

กิจกรรมค่ำยในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงแต่กำรวิจำรณ์งำนวรรณกรรมในรูปของกำรอภิปรำย
เท่ำนั้น  ยังมีกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์บทวิจำรณ์ของสมำชิกกลุ่มไปพร้อมกันด้วย  แต่ด้วยข้อจ ำกัดของเวลำท ำให้
สมำชิกอ่ำนบทวิจำรณ์ของเพื่อนสมำชิกในกลุ่มไม่ครบทุกคน คุณอุทิศจึงแสดงทัศนะวิจำรณ์ซ้อนบทวิจำรณ์เป็น
ตัวอย่ำง  ในฐำนะที่ได้อ่ำนบทวิจำรณ์ครบทุกช้ินโดยรวมว่ำ  ประเด็นที่น ำเสนอในบทวิจำรณ์ทั้งหมดมีควำม
น่ำสนใจ  มีมุมมองที่เลือกหยิบและน ำเสนอของแต่ละคนผ่ำนเกณฑ์   หำกยังพบปัญหำร่วมด้วยว่ำ  บทวิจำรณ์
ทั้งหมดยังขำดกำรโน้มน ำประเด็น  ล ำดับควำม และเรียบเรียงควำมคิดให้เป็นผลงำนที่สมบูรณ์  ทั้งยังขำดควำม
ต่อเนื่องและยังไม่สำมำรถเช่ือมโยงให้เป็นประเด็นเดียวกันได้อย่ำงเป็นเอกภำพ   ขณะเดียวกันยังพบว่ำภูมิหลัง
ของผู้เขียนบทวิจำรณ์มีผลต่อกำรเลือกประเด็นวิจำรณ์ด้วย   นอกจำกนี้  เมื่ออ่ำนบทวิจำรณ์ของผู้เขียนมำกกว่ำ 1 
ช้ินท ำให้เริ่มจับน้ ำเสียง  ทัศนคติ และนิสัยใจคอของผู้วิจำรณ์ผ่ำนบทวิจำรณ์ของแต่ละคนได้ชัดเจนข้ึน   เนื่องจำก
กำรวิจำรณ์เป็นจริตของแต่ละคน  ที่จะสำมำรถสะท้อนบุคลิกภำพและลักษณะนิสัยของผู้วิจำรณ์ผ่ำนบทวิจำรณ์ได้  
ทั้งนี้  คุณอุทิศแนะวิธีกำรแก้ปัญหำไว้ด้วยว่ำ  ผู้วิจำรณ์ต้องให้เวลำกับกำรล ำดับควำมและเรียบเรียงควำมคิดเพื่อ
ถ่ำยทอดทัศนะของตนต่อผู้อ่ำน   รวมถึงกำรศึกษำหำข้อมูลเพิ่มข้ึนด้วย   ขณะเดียวกันจ ำเป็นต้องอ่ำนงำน
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วรรณกรรมและงำนวิจำรณ์เพิ่มข้ึน  เพื่อช่วยขยำยฐำนควำมคิด  โลกทัศน์   คลังค ำ  และเรียนรู้วิธีกำรล ำดับควำม
ในเรื่องเล่ำก็จะช่วยพัฒนำกำรเขียนและกำรเล่ำเรื่องของตนให้สมบูรณ์ข้ึนได้  

สมำชิกในกลุ่มยังได้อภิปรำยภำพรวมของกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในหลำยประเด็น เช่น  
ข้อสรุปหน้าที่และบทบาทของการวิจารณ์   คือ เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นของแต่ละคนต่อหนังสือเล่มหนึ่ง  และ
กำรวิจำรณ์จะก่อรูปชัดเจนข้ึนหลังจำกที่ได้สนทนำ  แลกเปลี่ยนควำมคิด และถกเถียงร่วมกับผู้อื่นเกี่ยวกับงำน
วรรณกรรมเรื่องเดียวกัน  ซึ่งจะท ำให้เห็นงำนวรรณกรรมเรื่องหนึ่งอย่ำงรอบด้ำนมำกข้ึน  และบทวิจำรณ์ไม่
จ ำเป็นต้องเฉลยในทุกประเด็นที่ปรำกฏในงำนวรรณกรรมเสมอไป  อำจเลือกน ำเสนอเพียงบำงประเด็นก็ได้   

วิธีการเขียนบทวิจารณ์   ไม่มีรูปแบบที่ตำยตัว   ข้ีนอยู่กับผู้วิจำรณ์ว่ำจะเลือกกลวิธี  รูปแบบ 
และสไตล์กำรเขียนที่เหมำะสมในกำรสื่อควำม   ส ำหรับกำรเลือกน ำเสนอประเด็นและมุมมองให้เลือกที่ส ำคัญที่สดุ
หรือจับใจที่สุด  เพื่อถ่ำยทอดควำมคิดของตนมำยังผู้อ่ำนงำนวิจำรณ์ช้ินนั้นให้ได้    บทวิจำรณ์ที่ดีควรมีกำรเสนอ
ควำมคิด  แสดงเหตุผลอย่ำงชัดเจนและมีเอกภำพ  ทั้งนี้  บทวิจำรณ์ไม่จ ำเป็นต้องใช้รูปแบบทำงวิชำกำรเพื่อ
รองรับหรือเสนอแนวคิดเสมอไป  เพรำะทฤษฎีหรือศำสตร์อื่นที่น ำมำใช้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นมุมองที่ต่ำง
ออกไปหรือแง่มุมใหม่ๆ ในงำนวรรณกรรมเท่ำนั้น     อย่ำงไรก็ดีพบว่ำยังมีบทวิจำรณ์บำงบทก็มุ่งเน้นกำรเสนอ
ทฤษฎีโดยละเลยกำรวิเครำะห์ตัวบทวรรณกรรม   ส ำหรับควำมยำวของบทวิจำรณ์จะข้ึนอยู่กับขนำดพื้นที่ด้วย  
หำกมีพื้นที่จ ำกัด  ผู้วิจำรณ์จ ำเป็นต้องเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้น  กระชับ และอำจจะเสนอทัศนะวิจำรณ์ได้เพียง
หนึ่งหรือสองประเด็น   ถ้ำไม่จ ำกัดพื้นที่ก็สำมำรถเขียนบทวิจำรณ์ขนำดยำว และน ำเสนอประเด็นได้อย่ำง
หลำกหลำยมำกข้ึน    อย่ำงไรก็ดี  คุณอุทิศเน้นว่ำควำมน่ำสนใจและหน้ำที่ส ำคัญที่สุดของบทวิจำรณ์คือ  บท
วิจำรณ์ที่มีควำมสมบูรณ์ในตัวเอง  มีพลังทำงภำษำ มุมมอง ทัศนคติที่แหลมคมและน่ำสนใจ จนผู้อ่ำนบทวิจำรณ์
ไม่จ ำเป็นต้องกลับไปอ่ำนงำนต้นแบบก็ได้   ควำมคิดน้ีพ้องกับควำมคิดของศำสตรำจำรย์ ดร. เจตนำ นำควัชระ ที่
เคยอธิบำยควำมหมำยของ  “บทวิจำรณ์ในฐำนะวำทกรรมอิสระ”  ไว้ว่ำ “บทวิจารณ์มีความเป็นอิสระต่อสภาวะ
ต้นก าเนิด  สามารถด ารงอยู่ได้ในรูปของข้อความหรือความเรียงที่สื่อความมายังกลุ่มผู้อ่านที่ห่างไกลจากจุดก าเนิด
ได้  เป็นงานวิจารณ์ที่มีลักษณะเป็นสากลในระดับหนึ่ง  อาจจะสื่อสารข้ามกาลเวลาและถ่ินที่ได้”26 

ในช่วงท้ำย  ผู้วิจัยสอบถำมควำมเห็นและควำมรู้สึกของสมำชิกสำขำวรรณศิลป์  ซึ่งสรุปได้
ว่ำ    กำรได้เข้ำร่วมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะท ำให้ได้ฟังควำมคิดเห็นในหลำกหลำยด้ำน  จึงมิได้เป็นกำรวิจำรณ์ของ
ตนเองโดยล ำพัง  หรือด้ำนเดียวอีกต่อไป  ได้เห็นกระบวนกำรคิดจำกหลำกหลำยมุมมอง  เป็นกำรเปิดโลกของกำร
วิจำรณ์และโลกทัศน์ของตนเพิ่มมำกขึ้น  ท ำให้ไม่คิดว่ำข้อวิจำรณ์ของตนเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและยอมรับควำมเหน็
ของผู้อื่นมำกข้ึน  กำรได้เรียนรู้จำกผู้อื่น  และมุมมองของสมำชิกบำงคนช่วยช้ีให้ เห็นสิ่งใหม่ๆ มำกข้ึน  
                                                             
26 เจตนำ  นำควัชระ (หัวหน้ำโครงกำร). จากศิลปะสู่การวิจารณ์: รายงานผลการวิจัย โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลัง
ทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย ภำค 2”. กรุงเทพฯ: ชมนำด, 2549, 86-87. 
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ขณะเดียวกันกำรวิจำรณ์ร่วมกับผู้อื่น  ท ำให้ได้ตรวจสอบและสอบทำนควำมคิดของตนไปพร้อมกันด้วย  กิจกรรมนี้
ท ำให้เห็นว่ำกำรวิจำรณ์ไม่มีกรอบตำยตัว  ผู้ซึ่งเคยติดกรอบกำรวิจำรณ์แบบเดิมๆ สำมำรถที่จะหลุดจำกกรอบอัน
ตำยตัวของตนไปสู่กำรวิจำรณ์ตำมที่ตนคิดได้   ยิ่งไปกว่ำกัน  กิจกรรมกำรวิจำรณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้ ำง
ก ำลังใจในกำรวิจำรณ์เท่ำนั้น  ยังช่วยย้ ำให้ตระหนักว่ำต้องอ่ำนงำนวรรณกรรมอย่ำงละเอียดข้ึน  และช่วยยกระดับ
กำรอ่ำนของตนต่อไปด้วย  นอกจำกนี้ กำรเรียนรู้ข้ำมสำขำจำกกำรชมภำพยนตร์เรื่อง “โหมโรง”  ท ำให้เข้ำใจ
ภำพยนตร์เรื่องนี้เพิ่มข้ึน  ช่วยให้ตระหนักว่ำศิลปะมีรำยละเอียดมำก  และยังเข้ำใจในประเด็นที่ไม่เคยทรำบมำ
ก่อนด้วย  มุมมองจำกกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำช่วยให้เห็นว่ำ  บำงครั้งผู้เสพงำนศิลปะเห็นในสิ่งที่ผู้สร้ำงไม่ตั้งใจ
น ำเสนอ  และท ำให้ระลึกว่ำ  หำกจะวิจำรณ์หรือชมงำนศิลปะในครั้งต่อไป  จะต้องให้ควำมสนใจและสังเกต
รำยละเอียดต่ำงๆ ที่ปรำกฏในผลงำนเพิ่มมำกขึ้นด้วย    

แม้ว่ำค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะจะจบลงแล้ว แต่กิจกรรมกำรวิจำรณ์วรรณศิลป์ยังด ำเนินต่อเนื่อง
ไป  โดยเปิดโอกำสให้สมำชิกยังคงร่วมแบ่งปันควำมรู้และวิธีแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ผ่ำนกลุ่มวิจำรณ์
วรรณศิลป์ที่ตั้งข้ึนในเฟซบุ๊กโครงกำร “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ  กลุ่มวรรณศิลป์”  ขณะเดียวกัน  สำขำวรรณศิลป์มี
มติร่วมกันที่จะจัดกิจกรรม post-workshop  เพื่อฝึกปฏิบัติกำรวิจำรณ์ทั้งกำรเขียนบทวิจำรณ์ลำยลักษณ์และกำร
วิจำรณ์แบบมุขปำฐะ  จึงนัดพบกันระหว่ำงสมำชิกในวันที่ 21 ธันวำคม 2556  ณ  อำคำรจำมจุรี 3 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

ก่อนที่จะเข้ำร่วมกำรกิจกรรม post-workshop ในครั้งนี้  ผู้เข้ำร่วมสำขำวรรณศิลป์จะต้องส่ง
บทวิจำรณ์ 1 ช้ิน ภำยในวันที่ 10 ธันวำคม 2556  โดยให้เลือกระหว่ำง คือ 1)  กำรวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง “ลักษณ์
อำลัย” ของคุณอุทิศ  เหมะมูล  โดยจะวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ผลงำนของเพื่อนต่อหน้ำนักเขียน ซึ่งมีผู้เลือกเขียนบท
วิจำรณ์นวนิยำยเรื่องนี้ 5 คน  คือ  ฉัตรียำ  เลิศวิชำ  ธิดำรัตน์ สีหะเกรียงไกร  นิชฌำรนัณท์  พิพัฒนำมงคล ภำณุ
พันธ์  วีรวภูษิต และ  สิตำงค์ จิตรหลัง และ   2)  กำรเลือกงำนวรรณกรรมด้วยตนเอง  และจับคู่กับเพื่อนเพื่อ
วิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์บทวิจำรณ์ของกันและกัน  ซึ่งมีผู้เลือก 2 คน  คือ วรทรรศน์ อินทะสี เลือกวิจำรณ์  นวนิยำย
ขนำดสั้น เรื่อง “ตัวตน” (L'identité) ผลงำนของ Milan Kundera  และ  อุมมีสำลำม  อุมำร เลือกวิจำรณ์ 
นวนิยำยเรื่อง “โปรดจงโอบกอดฉันเอำไว้” ของ ปรีดี หงษ์สต้น  ทั้งนี้  สำขำวรรณศิลป์ได้ส่งบทวิจำรณ์ทุกช้ินที่ส่ง
มำไปให้วิทยำกรประจ ำกลุ่มและสมำชิกในกลุ่ม  ส ำหรับเตรียมวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ 

กิจกรรม post-workshop  

ในวันที่ 21 ธันวำคม 2556  มีผู้เข้ำร่วมประชุมที่อำคำรจำมจุรี 3  รวม  6 คน (เข้ำร่วมโดยผ่ำนระบบกำร
ประชุมทำงไกล 2 คน)  กิจกรรมเริ่มด้วยกำรวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง  “ลักษณ์อำลัย”  ซึ่งเปิดโอกำสให้สมำชิกแต่ละ
คนวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์บทวิจำรณ์ที่ตนเลือก  โดยคุณอุทิศ  เหมะมูล  เจ้ำของผลงำนและวิทยำกร  คุณสุนิสำ  
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เจริญนำ  นักวิจำรณ์อิสระ ผู้วิจัย  ผู้ช่วยวิจัย และมีสมำชิกคนอื่นๆ  ร่วมวิจำรณ์และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น   ซึ่ง
ช่วยให้สมำชิกที่เลือกวิจำรณ์นวนิยำยเรื่องนี้ต่ำงเห็นข้อเด่นในงำนของเพื่อน และข้อบกพร่องในงำนของตน  
รวมทั้งได้ไขข้อข้องใจต่ำงๆ เกี่ยวกับผลงำนเรื่องนี้  

ภำพรวมของบทวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง “ลักษณ์อำลัย”  ทั้ง 5 ช้ิน พบว่ำ  ผู้วิจำรณ์ส่วนใหญ่
เข้ำใจเรื่องรำวและประเด็นที่น ำเสนอไว้ในนวนิยำย  และสำมำรถหยิบประเด็นที่ตนสนใจมำเขียนไว้ในบทวิจำรณ์
ได้  แต่บทวิจำรณ์บำงบทอำจจะมีควำมเข้ำใจผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งในกำรร่วมวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์และได้มีโอกำส
สอบถำมจำก คุณอุทิศ ผู้เขียน  ท ำให้สมำชิกทุกคนเข้ำใจในประเด็นต่ำงๆ ชัดเจนข้ึน   แต่ปัญหำที่พบจะเป็น
ปัญหำในกำรเขียนมำกกว่ำ กล่ำวคือ ยังไม่กระชับ ขำดควำมชัดเจน  มีลักษณะวกวน  หรือผู้เขียนยังมีคลังค ำน้อย 
และขำดทักษะกำรเขียน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอำศัยเวลำในกำรฝึกฝนต่อไป 

จำกนั้นได้เปิดโอกำสให้สมำชิกอีก 2 คนที่เลือกเขียนบทวิจำรณ์ นวนิยำยขนำดสั้น เรื่อง
“ตัวตน” และ นวนิยำยเรื่อง “โปรดจงโอบกอดฉันเอำไว้”  วิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์กัน  ผู้วิจัยพบว่ำบทวิจำรณ์ทั้งสอง
ช้ินมีปัญหำมำกกว่ำบทวิจำรณ์ 5 ช้ินข้ำงต้น  เนื่องจำกนวนิยำยต้นแบบมีควำมซับซ้อนทั้งประเด็นที่น ำเสนอ และ
กลวิธีกำรเขียน  จึงพบว่ำผู้วิจำรณ์ยังหลงประเด็น  ขำดควำมเข้ำใจทั้งตัวบทและประเด็นที่ผู้แต่งน ำเสนอ   เมื่อผู้
วิจำรณ์ทั้งสองได้รับค ำวิจำรณ์และข้อแนะน ำเพิ่มเติมทั้งจำก วิทยำกร  ผู้วิจัย  ผู้ช่วยวิจัย และคุณสุนิสำ  ก็ช่วยให้
เข้ำใจเรื่องรำว  ประเด็น  และกลวิธีในกำรเขียนของนวนิยำยทั้งสองเรื่องชัดเจนข้ึน  

ในช่วงท้ำย  สำขำวรรณศิลป์เปิดให้สมำชิกส่งบทวิจำรณ์ที่ดีที่สุดเข้ำร่วมกำรคัดเลือกบท
วิจำรณ์ร่วมกับสำขำอื่นเพื่อตีพิมพ์รวมเล่มบทวิจำรณ์จำก “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ”  ภำยในวันที่ 10 มกรำคม 
2557  และส่งให้คุณอุทิศพิจำรณำคัดเลือก บทวิจำรณ์ฉบับแก้ไขที่สมำชิกทุกคนส่งหลังจำกน ำข้อเสนอแนะจำก
กำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ร่วมกันน้ันปรำกฏว่ำ  บทวิจำรณ์ฉบับแก้ไขมีควำมถูกต้องและสมบูรณ์มำกข้ึน  ทั้งในเชิง
ประเด็นวิจำรณ์  เนื้อหำในกำรวิจำรณ์  และภำษำเขียนในบทวิจำรณ์  จึงเห็นได้ว่ำ  กำรที่สมำชิกได้มีโอกำสพบปะ
เพื่อร่วมและเปลี่ยนควำมเป็นในรูปของวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์  นับป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนำกำรวิจำรณ์ได้อย่ำง
ชัดเจน และเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม   ทั้งนี้  คุณอุทิศคัดเลือกบทวิจำรณ์ 4 ช้ินจำกที่ส่งจ ำนวน 6 ช้ิน พร้อมเขียน
ค ำน ำในส่วนต้นฉบับบทวิจำรณ์คัดสรรของสำขำวรรณศิลป์เรียบร้อยแล้ว และจะรวมเล่มพร้อมสำขำอื่นต่อไป   

สรุป     

จำกกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น  สำขำวรรณศิลป์พบว่ำ กำรสร้ำงนักวิจำรณ์วรรณกรรม และบทวิจำรณ์ลำย
ลักษณ์ที่ดีและน่ำสนใจสำมำรถกระท ำได้  โดยกำรสร้ำงรูปแบบกิจกรรมให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะต่ำงๆ 
ดังนี้ 
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   กำรเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรวิจำรณ์จำกผู้รู้ทั้งในและนอกสำขำ  
    กำรเปิดโอกำสให้เขียนงำนวิจำรณ์ด้วยตนเอง   
    กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรวิจำรณ์ที่คึกคักและเป็นมิตร ซึ่งบรรยำกำศกำรวิจำรณ์แบบ “มนุษย์สัมผัส

มนุษย”์ เช่นน้ีขำดหำยไปในสังคมปัจจุบัน  
    กำรร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรวิจำรณ์วรรณกรรมเรื่องเดียวกันไปพร้อมๆ กับนักเขียน นักวิจำรณ์ 

ผู้รู้ และผู้สนใจวรรณกรรมท่ำมกลำงบรรยำกำศที่เป็นมิตร  
   กำรเปิดโอกำสให้แก้ไขบทวิจำรณ์ หลังกำรร่วมกิจกรรมกำรวิจำรณ์แล้ว พบว่ำบทวิจำรณ์ฉบบัแกไ้ขมี

ควำมถูกต้องและสมบูรณ์มำกขึ้น  ทั้งในเชิงประเด็นวิจำรณ์  เนื้อหำในกำรวิจำรณ์  และภำษำเขียนในบทวิจำรณ์  
   ผลพลอยได้จำกกำรจัดกิจกรรมค่ำย คือ  กำรเกิดเครือข่ำยกำรวิจำรณ์วรรณกรรม และจุด

ประกำยควำมสนใจกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำ   

 

1.2.2 การท า “คลินิกการวิจารณ์วรรณกรรม” :  พัฒนานักเขียนหน้าใหม่  
จำกผลกำรวิจัยในโครงกำรที่ผ่ำนมำท ำให้ผู้วิจัยสำขำวรรณศิลป์เห็นว่ำนักเขียนหน้ำใหม่ในสื่อ

อินเทอร์เน็ต  โดยเฉพำะในเว็บไซต์เด็กดีที่ถือว่ำเป็นพื้นที่เผยแพร่นวนิยำยออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย   
นักเขียนหน้ำใหม่เหล่ำน้ีส่วนใหญ่ประสบปัญหำในกำรเขียน และต้องกำรควำมช่วยเหลือและกำรพัฒนำ   จำกผู้รู้  
ผู้เช่ียวชำญในสำขำทั้งจำกนักเขียนและนักวิจำรณ์อำชีพ  แต่ผู้รู้เหล่ำน้ีแทบจะไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่เว็บไซต์เด็กดีมำก
เท่ำใดนัก  ด้วยเหตุนี้  สำขำวรรณศิลป์จึงสร้ำงกิจกรรม  เสริมควำมเช่ือมต่อระหว่ำงวัฒนธรรมทั้งสองสื่อ  
ขณะเดียวกันจึงสร้ำงกิจกรรมเสริมยังคงท ำ “คลินิกวิจำรณ์วรรณกรรม” ในเว็บไซต์เด็กดี โดยใช้ช่ือในกำรวิจำรณ์
ร่วมกันว่ำ bluewhale  ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องมำจำกกำรวิจัยภำคแรก  ในช่วงที่ผ่ำนมำได้เขียนบทวิจำรณ์
เพิ่มจ ำนวน  39  ช้ิน (ดูเพิ่มในภำคผนวกที่ 5) รวมวิจำรณ์ผลงำนนวนิยำยและเรื่องสั้นรวม  39 เรื่อง   (หำกนับ
รวมบทวิจำรณ์ที่ท ำมำต้ังแต่เปิด “คลินิกวิจำรณ์วรรณกรรม” รวมบทวิจำรณ์ 108 ช้ิน  ซึ่งวิจำรณ์ผลงำนนวนิยำย
และเรื่องสั้นรวม  120 เรื่อง   และยังมีผลงำนที่รอกำรวิจำรณ์อีกประมำณ 50 เรื่อง)   

นอกจำกนี้  ในกำรวิจัยโครงกำรฯ นี้ยังพบว่ำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงโลกสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อ
อินเทอร์เน็ตยังคงมีอยู่น้อย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเขียนบทวิจำรณ์ตำมขนบและควำมนิยมของสื่อสิ่งพิมพ์ในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ด้วยเหตุน้ี   สำขำวรรณศิลป์จึงใช้พื้นที่ “คลินิกำรวิจำรณ์วรรณกรรม” ที่สร้ำงข้ึนเป็นพื้นที่เช่ือมต่อ
กำรวิจำรณ์วรรณกรรมเต็มรูปตำมขนบของสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่ออินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์เด็กดี  ดังจะเห็นได้ว่ำบท
วิจำรณ์ที่เผยแพร่ใน “คลินิกกำรวิจำรณ์วรรณกรรม” แห่งนีต้่ำงจำกบทวิจำรณ์ส่วนใหญ่ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เด็กดี  
เพรำะบทวิจำรณ์ส่วนใหญ่ในเว็บไซต์เด็กดีจะวิจำรณ์โดยแบ่งตำมองค์ประกอบของวรรณกรรม  เช่น  ช่ือเรื่อง  กำร
ใช้ภำษำ  ฉำก  ตัวละคร  ควำมสมจริง  กำรเปิดและปิดเรื่อง  ซึ่งนักวิจำรณ์ส่วนใหญ่มักจะนิยมให้คะแนนหรือให้
เกรดผลงำนวรรณกรรมที่วิจำรณ์  อีกทั้งบทวิจำรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นบทวิจำรณ์ขนำดสั้น  แต่บทวิจำรณ์ของผู้วิจัย
จะเป็นบทวิจำรณ์เต็มรูปขนำดยำว  (โดยเฉลี่ยประมำณ 2-3 หน้ำ A4)  ที่ช้ีให้เห็นข้อดีและข้อบกพร่องของงำน



58 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

วรรณกรรมช้ินนั้นๆ  โดยละเอียด  ในกำรวิจำรณ์  ผู้วิจัยจะอ่ำนงำนวรรณกรรมทุกเรื่องที่ส่งมำวิจำรณ์ทุ กตอน 
(เท่ำที่โพสต์ไว้ในขณะนั้น)  ไม่ใช่อ่ำนเฉพำะตอนแรกหรือเพียง 5 ตอนแรก ดังที่กลุ่มรับวิจำรณ์นิยำยส่วนใหญ่ใน
เว็บไซต์เด็กดีนิยมปฏิบัติกัน  ด้วยเหตุน้ีจึงท ำให้ต้องใช้เวลำอ่ำนแต่ละเรื่องนำน  ก่อนที่จะเขียนวิจำรณ์ผลงำนแต่
ละเรื่อง  เนื่องจำกบำงเรื่องมีควำมยำวมำกกว่ำ 70 ตอน หรือบำงเรื่องมี 4 ภำค 

จำกกำรเปิดพื้นที่รับวิจำรณ์งำนเขียนของนักเขียนมือใหม่ในเว็บไซต์แห่งนี้พบว่ำ  “คลินิกกำร
วิจำรณ์” ที่ตั้งข้ึน  นับว่ำได้รับกำรตอบรับจำกกลุ่มนักเขียนในระดับหนึ่ง  เนื่องจำกในปัจจุบันมีนักเขียนน ำเรื่องมำ
โพสต์ให้วิจำรณ์ทั้งหมดประมำณ 120-200 เรื่อง  มีผู้เข้ำมำอ่ำนบทวิจำรณ์ 7,787 ครั้ง  มีผู้เห็นด้วยกับบทวิจำรณ์  
683 เสียง  และมีผู้มำขอเป็นเพื่อน 53 คน  (ข้อมูลวันที่ 2 ก.พ. 57)  และเว็บไซต์แห่งนี้ได้รับกำรติดป้ำยจำก
เว็บไซต์เด็กดีให้เป็น “นักวิจำรณ์มืออำชีพ”  ในขณะนี้นอกจำกนักเขียนที่มีผลงำนเผยแพร่ในเว็บไซต์เด็กดีแล้ว  ยัง
มีนักเขียนที่เผยแพร่งำนที่เว็บไซต์อื่นมำติดต่อให้วิจำรณ์ผลงำนให้ด้วย 1 คน คือ ohseungor  จำก exteen 

กำรท ำ “คลินิกวิจำรณ์” ในตลอดระยะเวลำ 5 ปี   ซึ่งอำจนับว่ำเป็นกลุ่มวิจำรณ์ที่ท ำงำน
ต่อเนื่องยำวนำนที่สุดในเว็บไซต์เด็กดีก็คงไม่ผิดนัก  เพรำะโดยปกติกลุ่มวิจำรณ์ที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำกมักจะปิดตัว
ลงหลังจำกเปิดไม่เกิน 1-2 ปี   นอกจำกนี้  ผู้วิจัยยังเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงช่วงที่เปิดคลินิกวิจำรณ์ในช่วงต้นนั้น  
นักเขียนที่ส่งมำให้วิจำรณ์ในช่วงแรกจะเป็นกลุ่มที่ทดลองส่งให้กลุ่มนักวิจำรณ์ที่รับวิจำรณ์งำนในช่วงนั้น  มำกกว่ำ
ที่จะตั้งใจจะส่งให้วิจำรณ์จริงๆ เหมือนในช่วงหลัง  เพรำะนักเขียนในกลุ่มหลังมักจะได้อ่ำนตัวอย่ำงบทวิจำรณ์ที่
เขียนไว้จ ำนวนหนึ่งแล้ว  จึงตัดสินใจส่งงำนมำให้วิจำรณ์  จึงมีควำมพิถีพิถันในกำรเลือกส่งงำนมำกขึ้น 

หลังจำกเปิดพื้นที่รับงำนมำนำนพอสมควรแล้ว  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบผลตอบรับของกำรวิจำรณ์  
จึงได้ท ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเขียนต่อบทวิจำรณ์ของผู้วิจัยส่งไปยังนักเขียนที่เคยเขียนวิจำรณ์ให้ (ส่ง
ประมำณปลำยเดือนมกรำคม 2557) เพรำะอยำกจะทรำบว่ำทิศทำงและรูปแบบกำรวิจำรณ์แบบเต็มรูป (ซึ่งต่ำง
จำกบทวิจำรณ์ส่วนใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้ ) เช่นนี้จะยังสื่อควำมกับนักเขียนหน้ำใหม่ในโลกออนไลน์ได้จริงหรือไม่  
อย่ำงไร  และข้อวิจำรณ์สำมำรถช่วยแก้ปัญหำให้ผู้สร้ำงงำนได้หรือไม่ อย่ำงไร   ค ำถำมที่ส่งไปมีทั้งหมด 4 ข้อ คือ 
1)  ประเด็นและข้อวิจำรณ์เหมำะสมหรือไม่  2) บทวิจำรณ์สำมำรถช้ีข้อดีและข้อบกพร่องของงำนได้มำกน้อย
เพียงใด  3) กำรวิจำรณ์มีข้อบกพร่องบ้ำงหรือไม่ และ 4)  ต้องกำรให้เน้นข้อวิจำรณ์ด้ำนใดเป็นพิเศษ  มีผู้ตอบ
แบบสอบถำม 6 คน (ณ วันที่ 2 ก.พ. 57)  ซึ่งควำมคิดเห็นเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  กล่ำวคือ  บทวิจำรณ์ที่เขียน
ช้ีให้เห็นข้อดีและข้อด้อยอย่ำงชัดเจน  ซึ่งช่วยให้นักเขียนเห็นข้อบกพร่องของตน  พร้อมทั้งข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำร
ปรับแก้ ก็ช่วยให้น ำไปแก้ไขงำนของตนต่อไปได้  และมีนักเขียนคนหนึ่ง คือ คุณ SHIEN ทิ้งท้ำยให้แบบสอบถำมว่ำ 
“ให้รักษาแนวทางการวิจารณ์ของท่านไว้ครับ ท าความเข้าใจและใส่ใจในนิยายที่ท่านอ่านเหมือนกับที่อ่านให้กับผม  
ผมคิดว่าผู้ที่ต้องการ "ค าวิจารณ์" จริงๆ จะต้องประทับใจกับการวิจารณ์ของท่านอย่างที่ผมได้รับแน่นอนครับ”   
ทั้งนี้ขอยกมำเป็นตัวอย่ำง  2 ควำมคิดเห็นของผู้เขียนที่ตอบแบบสอบถำม  ดังนี้  
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จำกข้อมูลข้ำงต้นช่วยยืนยันให้เห็นว่ำ  ผู้เขียนส่วนหนึ่งเห็นว่ำบทวิจำรณ์สำมำรถช่วยพัฒนำ
ผลงำนของพวกเขำได้จริงๆ  ด้วยเหตุน้ีจึงสอดคล้องกับงำนเขียนที่ส่งมำให้วิจำรณ์ในช่วงหลังมักจะเป็นงำนเขียนที่
มีคุณภำพมำกข้ึน  มีควำมพิถีพิถันในกำรเขียนและกำรตรวจกำรสะกดค ำและควำมถูกต้องในกำรใช้ภำษำมำระดับ
หนึ่งแล้ว     

ค ำตอบจำกแบบสอบถำมช่วยยืนยันให้เห็นว่ำ  กำรท ำ “คลินิกวิจำรณ์วรรณกรรม” ครั้งนี้  บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ  ช่วยช้ีให้ผู้เขียนเห็นข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่พบในงำนเขียน  ซึ่งน ำไปพัฒนำและปรับปรุงงำน
เขียนของตนในดีข้ึน  ในที่นี้มีกรณีศึกษำของนักเขียนคนหนึ่ง  ถือได้ว่ำเป็นตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ำมีนักเขียนยอมรับว่ำข้อวิจำรณ์ต่ำงๆ ที่เสนอไปนั้นได้ช่วยปรับปรุงและพัฒนำกำรเขียนของตนจริงๆ    
ในช่วงที่ผ่ำนมำกมีนักเขียนคนหนึ่ง คือ  “เด็กชำยโยชูวำ”  ได้น ำนิยำยที่เคยส่งมำให้วิจำรณ์  และน ำข้อวิจำรณ์
ต่ำงๆ ที่เคยเสนอไว้ไปแก้ไขอย่ำงจริงจัง  ซึ่งใช้เวลำแก้ไขนำน 2 ปี  และได้น ำผลงำนที่แก้ไขส่งมำให้วิจำรณ์อีกครั้ง  
จึงได้น ำข้อควำมที่ “เด็กชำยโยชูวำ” ฝำกให้วิจำรณ์ผลงำนของตนเป็นครั้งที่ 2 มำเป็นตัวอย่ำงด้วย คือ 

 

         

 

ผลงำนที่ส่งมำให้วิจำรณ์ครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่ำ “เด็กชำยโยชูวำ” มีพัฒนำกำรในกำรเขียนอย่ำง
เห็นได้ชัดเจน  กล่ำวคือ  นวนิยำยเรื่องแรกที่ส่งมำให้วิจำรณ์คือ The Lyra   อภินิหารแห่งโพ้นทะเล  ของ 
Yochuwa   ซึ่งเป็นนวนิยำยเรื่องแรกที่เขียน  ในบทวิจำรณ์ของผู้วิจัยจึงช้ีข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่พบ  5 ประเด็น
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หลักๆ คือ  1) การตั้งช่ือเรื่อง ไม่พ้องหรือไม่สนับสนุนเนื้อหำที่ด ำเนินอยู่จริง 2) กำรก ำหนดโครงเรื่องไว้ใหญ่เกินไป 
จนท ำให้จุดเน้นหรือจุดโฟกัสของเรื่องเคลื่อนไปเรื่อยๆ  3)  กำรไม่เปิดเผยปมปริศนำที่กำรไม่เปิดเผยปมปริศนำ
เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ คำเลบ  เบนสัน ซึ่งเป็นชนวนอันก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวำยต่ำงๆ เหล่ำน้ี  แม้ว่ำเรื่องจะด ำเนิน
มำจนจบตอนแรกแล้ว  4)  บำงเหตุกำรณ์ขำดควำมสมจริง  และ  5) ค ำผิดเป็นจ ำนวนมำก  แต่นวนิยำยเรื่องนี้มี
จุดเด่นที่น่ำสนใจด้วยน่ันคือ 1) กำรสร้ำงตัวละครแต่ละตัวได้อย่ำงมีชีวิต และมีสีสันที่น่ำสนใจ  รวมทั้งผูกประเด็น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวละครแต่ละตัวได้เป็นอย่ำงดี   2) บทบรรยำยและบทสนทนำแต่งได้อย่ำงลื่นไหลเป็น
ธรรมชำติ  3)  กำรสร้ำงด้วยกำรพยำยำมที่จะผสำนควำมเช่ือเกี่ยวกับพระเจ้ำตำมค ำสอนของคริสต์ศำสนำเข้ำกับ
พลังวิเศษของนิยำยแฟนตำซี   แต่เมื่อผู้เขียนน ำข้อวิจำรณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงงำนเป็นเวลำ 2 ปี และส่งมำให้
วิจำรณ์ใหม่  ผู้วิจัยพบว่ำ  ข้อบกพร่องที่เคยต ำหนิไปก็ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในเรื่อง
ของค ำผิด  ซึ่งแทบจะไม่มีค ำผิดให้เห็นนัก  ขณะเดียวกันจุดเด่นที่ช้ีให้เห็นก็ได้รับกำรพัฒนำให้ดีเพิ่มข้ึนและชัดเจน
ข้ึน ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงตัวละครได้อย่ำงมีชีวิตชีวำ   มีบุคลิกภำพที่เด่นชัด และมีสีสันจนเป็นที่น่ำสนใจ   กำร
สร้ำงสถำนกำรณ์ให้ตัวละครต้องเผชิญกับอุปสรรค ปัญหำ และกำรผจญภัยหลำกหลำยรูปแบบได้อย่ำงน่ำ
ตื่นเต้น  มีชีวิตชีวำ  และสำมำรถกระตุ้นให้ผู้อ่ำนร่วมลุ้นระทึกไปพร้อมๆ กับตัวละครอยู่เสมอ  และกำรสร้ำงบท
บรรยำยและบทสนทนำที่ท ำได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ  ลื่นไหลต่อเนื่องกันไปอย่ำงไม่ขำดตอน  

เมื่อผู้วิจำรณ์เขียนวิจำรณ์ให้อีกครั้ง  “เด็กชำยโยชูวำ” ได้มำแสดงควำมคิดเห็นเมื่อได้รับข้อ
วิจำรณ์ว่ำ  พร้อมกับแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อวิจำรณ์ที่ได้รับด้วย คือ 
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ควำมคิดเห็นของ “เด็กชำยโยชูวำ” ข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมใส่ใจของนักเขียนต่อกำรพัฒนำ

งำน และยอมรับว่ำนักวิจำรณ์และทัศนะวิจำรณ์ต่ำงๆ ช่วยในกำรพัฒนำงำนของตนด้วย  ในที่นี้ “เด็กชำยโยชูวำ” 
ยอมรับกำรวิจำรณ์ของ Bluewhale ว่ำ “นักวิจารณ์คนนี้มีคุณภาพมากเพียงไร  ในการช่วยปรับปรุงและพัฒนา
นิยายของพวกเขา  จะเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับนิยายของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะ” 

อีกทั้ง  ผู้วิจัยยังพบว่ำ  ผู้ที่น ำผลงำนมำฝำกให้วิจำรณ์มีเหตุผลหลำยข้อ นับตั้งแต่เป็นงำนเขียน
ช้ินแรกจึงอยำกทรำบว่ำมีข้อบกพร่องที่ใดบ้ำง  อยำกให้ช่วยดูบำงประเด็นที่คิดว่ำงำนยังบกพร่องเป็นพิเศษ   
ต้องกำรให้วิจำรณ์ว่ำมีข้อผิดพลำดที่ใดเพื่อที่จะน ำไปรีไรท์ก่อนที่จะส่งให้ส ำนักพิมพ์พิจำรณำ เช่นเรื่อง “กับดับรัก
สองโลก” “A.I. Only” หรือก่อนที่จะส่งประกวด เช่น “The Confinement of God พันธนำกำรแห่งพระเจ้ำ”  
นอกจำกนี้ยังมีบำงคนที่ได้อ่ำนบทวิจำรณ์เรื่องอื่นๆ ที่เคยวิจำรณ์ไว้ และสนใจอยำกให้วิจำรณ์ผลงำนของตนด้วย 
เช่น “TNE Santa Clause ล ำน ำพันธะซำตำน = ควำมสุขที่น ำมำโดยซำตำน (?)”  และพบว่ำ มีนักเขียนมำกกว่ำ 
10 คนที่ส่งงำนเรื่องอื่นมำให้วิจำรณ์อีก หลังจำกที่เคยได้รับค ำวิจำรณ์ไปแล้ว  ซึ่งมีนักเขียนหลำยคนที่ส่งงำนมำให้
วิจำรณ์ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ  “นำนแค่ไหนก็จะรอ”  
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อย่ำงไรก็ดี  ผู้วิจัยเห็นว่ำงำนส่วนใหญ่ที่ส่งมำให้วิจำรณ์มักจะเป็นงำนเขียนเรื่องแรก หรืออำจจะ

เป็นกำรเปลี่ยนแนวเขียนจำกแนวที่ถนัดไปยังแนวเขียนใหม่ๆ  งำนเขียนเหล่ำน้ีส่วนใหญ่มักจะมีข้อผิดพลำด  ซึ่งมี
สำเหตุมำจำกกำรที่นักเขียนหน้ำใหม่มักจะมีเฉพำะควำมมุ่งมั่น  ตั้งใจ และปรำรถนำที่จะเขียนผลงำนช้ินนั้นๆ แต่
ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะเฉพำะของงำนที่ตนจะเขียนมำก่อนอย่ำงจริงจัง   ท ำให้ไม่
ทรำบลักษณะเฉพำะของแนวเรื่องบำงชนิด  เช่น  ในงำนวรรณกรรมแนวฆำตกรรมระทึกขวัญ   ผู้เขียนจ ำนวนหนึ่ง
มักเขียนโดยเน้นฉำกกำรฆำตกรรมให้มีรุนแรงเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ  เพื่อสร้ำงสีสันและควำมน่ำสนใจให้กับเรื่อง โดย
ไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับเหตุผลเบื้องหลังที่ผลักดันให้คนธรรมดำคนหนึ่งกลำยเป็นฆำตกร  ซึ่งเหตุผลเบื้องหลัง
เหล่ำน้ันคือจุดเน้นของเรื่อง 

งำนเขียนที่ส่งมำให้วิจำรณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่ำ  นักเขียนรุ่นใหม่มีจินตนำกำรแปลกใหม่ใน
กำรเขียน   สำมำรถสร้ำงงำนที่มีเนื้อหำน่ำสนใจ งำนวรรณกรรมที่ส่งมำให้วิจำรณ์นั้น  ไม่เพียงแต่มีควำมแปลก
ใหม่เกี่ยวกับจินตนำกำรในกำรสร้ำงเรื่องเท่ำนั้น  นักเขียนหน้ำใหม่เหล่ำนี้ยังพยำยำมที่จะใช้กลวิธีกำรเขียนที่
ซับซ้อนหรือรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้ำงมิติและควำมน่ำสนใจให้กับเรื่องของตน  นอกจำกนี้ยังมีงำนเขียนในแนวใหม่ๆ 
เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  ในช่วงแรกที่เปิดรับวิจำรณ์  งำนส่วนใหญ่ที่ส่งมำให้วิจำรณ์จะเป็นงำนแนวรักหวำนแหวว 
(ตำมแบบซีรีส์เกำหลี และกำร์ตูนญี่ปุ่น)  และแฟนตำซี แนวโรงเรียนเวทมนตร์  แต่ต่อมำแนวเรื่องที่ส่งมำให้ก็
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หลำกหลำยมำกขึ้น มีทั้งฆำตกรรมระทึกขวัญ  สืบสวนสอบสวน  เรื่องสั้นหักมุม  Yaoi แฟนฟิค และ ก ำลังภำยใน  
แต่สิ่งที่นักเขียนหน้ำใหม่เหล่ำน้ียังขำดอยู่ คือ ขำดควำมจัดเจนในกำรเขียน  ซึ่งต้องอำศัยเวลำในกำรฝึกฝนและสั่ง
สมประสบกำรณ์ต่อไป   

ผู้วิจัยพบว่ำงำนวรรณกรรมออนไลน์ที่ส่งมำให้วิจำรณ์  ไม่ได้มีเฉพำะผลงำนที่ เต็มไปด้วย
ข้อบกพร่องเท่ำนั้น   แต่ยังมีงำนวรรณกรรมบำงเรื่องที่มีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และมีเนื้อหำที่น่ำสนใจ  ซึ่ง
หำกแก้ไขข้อบกพร่องที่พบก็พร้อมที่จะตีพิมพ์ได้  อำทิ  “Stigma ตรำประทับอันตรำย”  “หลงเงำกิเลนจันทร์”  
และ “Dizzy Story”   

จำกประสบกำรณ์ที่ได้ท ำ “คลินิกวิจำรณ์วรรณกรรม” ตลอด 5 ปีที่ผ่ำนมำ  ผู้วิจัยพบว่ำนักเขียน
หน้ำใหม่เหล่ำน้ียังคงประสบปัญหำคล้ำยๆ กัน  ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

 

1. สัดส่วนบทสนทนาต่อบทบรรยาย 
  นิยำยที่เน้นเรื่องรำวควำมรัก ไม่ว่ำจะเป็นแนวหวำนแหวว นิยำยแนว Y หรือแม้แต่แนวแฟนฟิค 
หรือ Fic จ ำนวนมำกยังน ำเสนองำนด้วยบทสนทนำมำกกว่ำบทบรรยำยหรือบทพรรณนำ  บำงครั้งสัดส่วนของบท
สนทนำมีมำกถึง 9 ใน 10 ซึ่งงำนที่มีปริมำณบทสนทนำจ ำนวนมำกกว่ำครึ่งหรือเกือบครึ่งเช่นน้ี  ไม่สำมำรถเรียกว่ำ
เป็นนิยำยได้  แต่จัดอยู่ในประเภทของบทละครมำกกว่ำจึงต่ำงจำกนิยำยแฟนตำซี ที่จะเน้นบทพรรณนำหรือบท
บรรยำยมำกกว่ำบทสนทนำ  ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะลักษณะของเนื้อหำที่ก ำกับวิธีกำรเขียน จะเห็นได้ว่ำนิยำยแฟนตำ
ซีมักจะเน้นเรื่องรำวเหนือจริง โลกอนำคต  โลกต่ำงมิติ  โลกของเวทมนตร์ หรือโลกล้ ำสมัยต่ำงๆ ซึ่งผู้เขียนต้อง
น ำเสนอทั้งฉำก ตัวละคร อำวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้  ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงในโลกปัจจุบัน  ผู้เขียน
จ ำเป็นต้องจินตนำกำรข้ึนมำเอง   และเพื่อถ่ำยทอดภำพในจินตนำกำรของตนให้ผู้อ่ำน  ก็จ ำเป็นต้องอำศัยกำร
บรรยำยเป็นสื่อกลำงในกำรถ่ำยทอด 

 

2.  ละเลยท่ีจะบรรยายรูปร่างหน้าตาของตัวละคร 

  นิยำยออนไลน์รุ่นหลังๆ จ ำนวนมำกมักจะไม่มีกำรบรรยำยรูปร่ำงหน้ำตำของตัวละครแล้ว  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  นิยำยที่มีกำรลงรูปของ Image ตัวละครต่ำงๆ ไว้  กำรน ำเสนอด้วยวิธีกำรดังกล่ำว  แม้ว่ำจะ
ช่วยให้ผู้อ่ำนจินตนำกำรตัวละครได้ง่ำยข้ึน และสำมำรถเห็นภำพเดียวกับที่ผู้เขียนต้อ งกำร  แต่วิธีกำรดังกล่ำว
นับเป็นกำรลดทอนเสน่ห์ดั้งเดิมของงำนประเภทนี้ไปอย่ำงน่ำเสียดำย  เพรำะแต่เดิมผู้เขียนมักจะบรรยำยรูปร่ำง 
หน้ำตำ ของตัวละคร  โดยบรรยำยไปทีละส่วนอย่ำงละเอียด  ผู้อ่ำนจะสร้ำงรูปร่ำงหน้ำตำของตัวละครที่ผู้เขียน
บรรยำยในจินตนำกำรของตน   ซึ่งรูปร่ำงหน้ำตำที่ผู้อ่ำนคนหนึ่งสร้ำงไว้อำจจะเหมือนและต่ำงจำกที่ผู้อ่ำนคนอื่น
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สร้ำงก็ได้ หรือ ผู้อ่ำนคนเดียวกันอำจจะสร้ำงตัวละครในจินตนำกำรแตกต่ำงออกไปตำมช่วงวัยที่อ่ำนก็เป็นได้  ซึ่ง
นับเป็นเสน่ห์ประกำรหนึ่งของงำนวรรณกรรม 

 

3.  ค าผิด 

  ผู้เขียนนิยำยออนไลน์จ ำนวนมำกยังคงไม่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรสะกดค ำมำกนัก   เพรำะ
ยังพบงำนจ ำนวนไม่น้อยที่ยังมีค ำผิดให้เห็นเป็นจ ำนวนมำก  ซึ่งค ำผิดที่ปรำกฏในนิยำยออนไลน์มักเกิดจำกหลำย
สำเหตุ  นับตั้งแต่รีบเขียนจึงกดแป้มพิมพ์พลำด  กำรเขียนค ำสลับที่  กำรเลือกใช้ค ำพ้องเสียงผิด เช่น  พึ่ง / เพิ่ง  
หรือ ช่ำง / ช่ัง  หรือ ทลำย / ทะลำย  กำรเลือกใช้ในค ำบำงบริบทผิด  เช่น  เสียงดังจ้อกแจ้ก  ใช้ว่ำ เสียงดังจอแจ   
และไม่ทรำบว่ำค ำที่ถูกต้องเขียนอย่ำงไร  นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีค ำจ ำนวนหนึ่งที่นักเขียนส่วนใหญ่มักจะเขียนผิด  
เช่น  กะพริบตำ  เวทมนตร์ ภูต  แป๊บ เหรอ  ทั้งยังพบว่ำนักเขียนส่วนใหญ่จะเขียนค ำที่มีรูปวรรณยุกต์ตรีและ
จัตวำผิด  โดยเฉพำะเมื่อใช้กับ sound effect เช่น  มั้ง  เขียนเป็น  มั๊ง  ว้ำก เขียน เป็น ว๊ำก  หำ หรือ ฮะ เขียน
เป็น ห๊ะ  และบ่อยครั้งที่มักเขียนค ำที่สะกดด้วยไม้ไต่คู้สลับกับไม้ตรี  ทั้งนี้พบว่ำนักเขียนส่วนหนึ่งจะไม่ทรำบหลัก
ภำษำไทยเกี่ยวกับกำรใช้วรรณยุกต์ตรีและจัตวำ  เพรำะมีนักเขียนหลำยคนเขียนมำขอบคุณผู้วิจัยที่บอกหลักของ
กำรใช้วรรณยุกต์เหล่ำน้ันให้ 

4.   การขาดความสมจริง 

ควำมสมจริงในนิยำยโดยเฉพำะในนิยำยก ำลังภำยในและนิยำยที่กล่ำวถึงช่วงเวลำจริงในประวัติศำสตร์  
ส่วนใหญ่ที่พบคือ  ข้อมูลที่น าเสนอผิดบริบททางประวัติศาสตร์  เนื่องจำกมุ่งให้ควำมส ำคัญกับจินตนำกำร จึง
ละเลยกำรค้นข้อมูลและควำมถูกต้องของข้อมูลประวัติศำสตร์และบริบทของประวัติศำสตร์ ณ ช่วงเวลำที่น ำเสนอ  
เช่นเดียวกับในงำนแนวแฟนตำซีมักพบข้อผิดพลำดหรือควำมไม่สมจริงต่ำงๆ  ซึ่งมักพบบ่อยครั้ง เนื่องจำกผู้เขียน
ส่วนหนึ่งเข้ำใจผิดว่ำ  หำกเขียนงำนแนวนี้ที่เป็นเรื่องเหนือจริงอยู่แล้ว  จึงไม่จ ำเป็นต้องสมเหตุผลก็ได้ 

ในกำรท ำคลินิกกำรวิจำรณ์ในครั้งนี้   ผู้วิจัยไม่ได้เขียนบทวิจำรณ์ที่มุ่งจะสื่อควำมเฉพำะกับ
นักเขียนที่น ำงำนมำให้วิจำรณ์ให้เท่ำนั้น  แต่เขียนเพื่อที่จะสื่อสำรกับนักเขียนคนอื่นและนักอ่ำนทั่วไปด้วย  โดย
หวังว่ำข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ในบทวิจำรณ์เหล่ำน้ันจะเป็นประโยชน์ทั้งส ำหรับนักเขียนและนักอ่ำนในกำรเขียนและ
อ่ำนงำนวรรณกรรมต่อไป  หำกพิจำรณำจำกควำมเห็นหรือคอมเมนท์ต่ำงๆ ที่มีผู้เ ขียนแสดงควำมคิดเห็น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  บทวิจำรณ์ที่มีผู้มำเขียนไว้ท้ำยหน้ำรวมผลงำนบทวิจำรณ์ทั้งหมดที่ท ำมำ  จ ำนวน 2 บท  ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ำกำรท ำคลินิกวิจำรณ์ของผู้วิจัยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   เพรำะบทวิจำรณ์ทั้งสองบทเป็นของ
ผู้ที่สนใจเข้ำมำอ่ำนบทวิจำรณ์อย่ำงแท้จริง  มิใช่เป็นบทวิจำรณ์ของนักเขียนที่เคยส่งงำนมำให้วิจำรณ์   
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สรุป 

ผลกำรวิจัยช้ีให้เห็นว่ำ  กำรท ำ “คลินิกวิจำรณ์วรรณกรรม” ครั้งนี้ ช่วยช้ีให้ผู้เขียนเห็นข้อบกพร่องต่ำงๆ 
ที่พบในงำนเขียน  และน ำไปพัฒนำและปรับปรุงงำนเขียนของตนในดีข้ึนได้จริง  ขณะเดียวกันยังช่วยสร้ำง
เครือข่ำยของนักเขียนหน้ำใหม่ที่เห็นควำมส ำคัญของกำรวิจำรณ์ในกำรพัฒนำงำนเขียนของตนไปพร้อมกันด้วย 

 

1.2.3 การเปิดพ้ืนท่ีวิจารณ์ใน www.bloggang.com : พัฒนานักอ่านหรือผู้รับ  

สำขำวรรณศิลป์ได้เปิดพื้นที่ท ำกิจกรรมกำรวิจำรณ์ใน www.bloggang.comโดยใช้ช่ือว่ำ  
“เสี้ยวป่ำ”  เปิดบล็อกครั้งแรกในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555     ผู้วิจัยพบว่ำผู้ที่อยู่ในพื้นที่ www.bloggang.com  
สนใจอ่ำนบทวิจำรณ์วรรณกรรมมำกกว่ำเมื่อเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำชมบทวิจำรณ์เดียวกันที่ผู้วิจัยเคยทดลองลง
เผยแพร่ใน www.dek-d.com และ  www.niyay.com มำก่อนหน้ำนี้แล้ว  ซึ่งเว็บไซต์ทั้งสองนี้เป็นพื้นที่ของ
นักเขียนในกำรสร้ำงและเผยแพร่งำนเขียนมำกกว่ำที่จะเป็นพื้นที่ของนักอ่ำนที่สนใจอ่ำนบทวิจำรณ์วรรณกรรม
ทั่วไป อีกทั้งอำยุเฉลี่ยของสมำชิกในเว็บไซต์ทั้งสองกลุ่มก็ต่ำงกัน  กล่ำวคือ สมำชิกใน www.dek-d.com และ 

http://www.bloggang.com/
http://www.niyay.com/
http://www.dek-d.com/
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www.niyay.com จะมีอำยุเฉลี่ยน้อยกว่ำใน www.bloggang.com ซึ่งกิจกรรมในบล็อกที่เปิดข้ึนมำน้ีแบ่งเนื้อหำ
เป็น 2 ส่วน คือ บทวิจำรณ์วรรณกรรม และ เปิดเสี้ยวมุมวรรณกรรม 

o บทวิจารณ์งานวรรณกรรม  ซึ่งวิจำรณ์ทั้งวรรณกรรมไทยและต่ำงประเทศ รวม  19  บท (ข้อมูล 
ณ วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2557)  

 
 

ที่ ชื่อบทวิจารณ์ วันที่โพสต ์ จ านวนผู้เข้าชม 

(ครั้ง) 

จ านวนคอมเม้นท ์

(ครั้ง) 

1. ทุกสิ่งอันที่เรำมิเคยเอ้ือนเอ่ยต่อกัน 
(Toutesces choses qu’on ne’s est 
pas dites) 

5 พฤศจิกำยน 2555 487 3 

2. The Neverending Story: จุดเริ่มต้น
แห่งกำรแสวงหำต ำนำนไม่รู้จบ 

13 พฤศจิกำยน 2555 843 2 

3. ชั่วฟ้ำดินสลำย  ย้อนพินิจงำนวรรณศิลป์
ชั้นครู 

20 พฤศจิกำยน 2555 791 2 

4. ใบไม้ร่วง ... สู่รำก: นวนิยำยแห่งกำร
แสวงหำกำรยอมรับของผู้หญิงคนหน่ึง  

4 ธันวำคม 2555 410 3 

5. ลักษณ์อำลัย: กำรวิพำกษ์สังคมไทยร่วม
สมัยในแง่มุมต่ำงๆ  

11 ธันวำคม 2555 888 1 

6. สำวนักช็อปฯ ตลุยนิวยอร์ก: เม่ือสำว
นักช็อปต้องเปลี่ยนตัวเอง   

21 ธันวำคม 2555 474 1 

ที่ ชื่อบทวิจารณ์ วันที่โพสต ์ จ านวนผู้เข้าชม 

(ครั้ง) 

จ านวนคอมเม้นท ์

(ครั้ง) 

7. เสน่ห์นิยำยชุดของ ‘ก่ิงฉัตร’ ในมำยำ
ตะวัน – มนต์จันทรำ และ ฟ้ำกระจ่ำง
ดำว 

2 ธันวำคม 2556 5,545 8 

8. กลองสังกะสี (Tin Drum) เครื่องมือใน 7 มกรำคม 2556 316 1 

http://www.niyay.com/
http://www.bloggang.com/


68 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

กำรประท้วงและเยียวยำสังคมของ กึน
เทอร์ กรำสส์ 

9. ลิตเติ้ลทรี: กำรสร้ำงจิตส ำนึกอันดีงำม
ให้แก่มนุษย์ในกำรเข้ำใจโลกและ
ธรรมชำติ 

23 มกรำคม 2556 378 - 

10. มงกุฎกุหลำบ  นวนิยำยเรื่องล่ำสุดของโร
สลำเรน 

6 กุมภำพันธ์ 2556 1,818 4 

11. ควำมเรียบเรื่อย และแปลกแยก: เสน่ห์
ของ "แกะรอยแกะดำว" 

27 ก.พ. 56 301 1 

12. เม่ือสวรรค์ให้รางวัลผม: อีกหนึ่งบทเรียน
ชีวิตที่ควรศึกษา 

12 มี.ค.56 478 2 

13. คุณชำยธนำธร โดย ณำรำ 27 มี.ค. 56 1,033 6 

14. คุณชำยปวรรุจ 25  เม.ย. 56 875 4 

15. คุณชำยพุฒิภัทร: ควำมรักต่ำงชนชั้นของ
คุณชำยหมอแห่งรำชสกุลจุฑำเทพ 

21 พ.ค. 56 782 3 

16. คุณชำยรัชชำนนท์ 3 มิ.ย. 56 829 1 

17. คุณชำยรณพีร์ 7 มิ.ย. 56 556 2 

ที่ ชื่อบทวิจารณ์ วันที่โพสต ์ จ านวนผู้เข้าชม 

(ครั้ง) 

จ านวนคอมเม้นท ์

(ครั้ง) 

18. บทสรุปของนวนิยำยสุภำพบุรุษจุฑำเทพ 5 ก.ค. 56 946 5 

19. Cassette ท่วงท ำนองในรอยรัก 27 ก.ย. 56 538 4 

 

ส่วนท่ีหน่ึง  คือ  บทวิจารณ์งานวรรณกรรม  จำกจ ำนวนบทวิจำรณ์ที่โพสต์จ ำนวน 19 บท  
แบ่งเป็นกำรวิจำรณ์งำนวรรณกรรมไทย  11 ช้ิน  และงำนวรรณกรรมต่ำงประเทศ  จ ำนวน  8 ช้ิน    ผู้วิจัยพบว่ำ
มีผู้เข้ำชมทั้งสิ้น  18,288 ครั้ง  แสดงให้เห็นว่ำสมำชิกใน bloggang  สนใจอ่ำนงำนวิจำรณ์  หำกคิดเฉลี่ยจ ำนวน
ครั้งที่เข้ำชมเทียบกับจ ำนวนบทวิจำรณ์ที่โพสต์  เท่ำกับ 962.526 ครั้งต่อบท  แต่ในควำมเป็นจริงพบว่ำ บท
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วิจำรณ์วรรณกรรมไทยจะได้รับควำมนิยมเข้ำชมมำกกว่ำงำนวรรณกรรมต่ำงประเทศ   เนื่องจำกบทวิจำรณ์
วรรณกรรมต่ำงประเทศจะมีผู้เข้ำชมโดยเฉลี่ยประมำณ 300-400 ครั้ง  จะมีบทวิจำรณ์วรรณกรรมต่ำงประเทศ
เพียงช้ินเดียวที่มีผู้เข้ำชมถึง 843 ครั้ง (วิจำรณ์งำนวรรณกรรมเรื่อง Neverending Story) เนื่องจำกวรรณกรรม
เรื่องนี้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยอยู่แล้ว  แต่ก็ยังถือว่ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ขณะที่ผู้เข้ำชมบทวิจำรณ์วรรณกรรมไทย
โดยประมำณ 800 ครั้งต่อช้ิน  ซึ่งมีบทวิจำรณ์ที่มีผู้เข้ำชมสูงสุดถึง 5,545 ครั้ง (วิจำรณ์นวนิยำยชุด 3 เรื่อง ของกิ่ง
ฉัตร คือ มำยำตะวัน  มนต์จันทรำ และ ฟ้ำกระจ่ำงดำว) นับว่ำมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยถึง 5.7 เท่ำ และมีบทวิจำรณ์งำน
วรรณกรรมไทยอีก 2 ช้ินที่มีผู้เข้ำชมมำกกว่ำ 1,000 ครั้ง คือ บทวิจำรณ์มงกุฎกุหลำบ  นวนิยำยเรื่องล่ำสุดของโร
สลำเรน หรือ ทมยันตี  (1,818 ครั้ง) และ คุณชำยธนำธร ของ ณำรำ (1,033 ครั้ง) 

ผู้วิจัยเห็นว่ำ ช่ือนักเขียนและช่ือผลงำนวรรณกรรม  นับว่ำเป็นสิ่งดึงดูดใจให้เลือกอ่ำนงำนวิจำรณ์
ด้วย  ดังเช่นในกรณีบทวิจำรณ์งำนวรรณกรรมของ กิ่งฉัตร โรสลำเรน (หรือทมยันตี)   และ ณำรำ  ได้รับควำม
สนใจเข้ำชมเป็นจ ำนวนมำกเป็นอันดับหนึ่งถึงสำมเมื่อเทียบกับผลงำนช้ินอื่น เนื่องจำกนักเขียนทั้งสำมคนเป็น
นักเขียนยอดนิยมที่มีกลุ่มแฟนคลับติดตำมผลงำนเป็นจ ำนวนมำกอยู่แล้ว  ขณะเดียวกันที่ว่ำ  นักเขียนทั้งสำมคนนี้
ยังเป็นที่นิยมของสมำชิกในบล็อกแห่งนี้ด้วย  เช่นในกรณีของ “กิ่งฉัตร”  ที่มักมีผู้นิยมน ำงำนของเธอมำวิจำรณ์ใน
บล็อกวิจำรณ์หนังสือใน www.bloggang.com อยู่เสมอ นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่ท ำให้บทวิจำรณ์งำนวรรณกรรม
บำงช้ินได้รับควำมสนใจมำกยิ่งข้ึน  เนื่องจำกงำนวรรณกรรมที่น ำมำวิจำรณ์อยู่ในกระแสควำมสนใจของคนส่วน
ใหญ่ในสังคม เช่น ในกรณีของบทวิจำรณ์นิยำย 3 เรื่องของ กิ่งฉัตร คือ มายาตะวัน  มนต์จันทรา และ ฟ้ากระจ่าง
ดาว เช่นเดียวกับบทวิจำรณ์นวนิยำย 5 เรื่องในชุดสุภำพบุรุษจุฑำเทพได้รับควำมสนเป็นพิเศษ  เพรำะ
สถำนีโทรทัศน์สีช่อง 3 น ำนวนิยำยเหล่ำนี้มำสร้ำงเป็นละครโทรทัศน์ในช่วงเวลำเดียวที่กำรเผยแพร่บทวิจำรณ์  
ขณะเดียวกัน  มงกุฎกุหลาบ เป็นผลงำนเรื่องล่ำสุดของโรสลำเรน ที่ยังไม่ค่อยมีผู้ใดวิจำรณ์หรือกล่ำวถึงมำกนัก 

แต่เมื่อพิจำรณำควำมคิดเห็นที่มีต่อบทวิจำรณ์ที่น ำเสนอพบว่ำ มีปริมำณน้อยมำก คือมีเพียง 56 
ควำมคิดเห็นเมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำชมทั้งหมด 5,545 ครั้ง ซึ่งเท่ำกับ 1.0099% ซึ่งควำมคิดเห็นและ
ทัศนะวิจำรณ์ส่วนใหญ่จะกล่ำวเพียงแค่ว่ำ เคยอ่ำน ไม่เคยอ่ำน หรือ อยำกอ่ำนงำนวรรณกรรมที่กล่ำวถึงในบท
วิจำรณ์  ในจ ำนวนน้ีมีเพียง 8 ควำมคิดเห็นเท่ำนั้นที่มีต่อบทวิจำรณ์จริงๆ ที่กล่ำวว่ำ “รีวิวได้เยี่ยมมาก  อ่านนิยาย
เล่มนี้มานานแล้ว  ได้เข้าใจประเด็นหลายอย่างของเรื่อง” (จำกบทวิจำรณ์กลองสังกะสี) และ “ขอบคุณ  บทความ
ดีๆ เช่นน้ีค่ะ” (จำกบทวิจำรณ์เสน่ห์นิยำยชุดของ “กิ่งฉัตร”...)  “วิจารณ์ดีจังเลยค่ะ  เห็นด้วยที่พลอตมันซ้ ากัน
จริงๆ และประเด็นเนื้อหาก็คือ เกี่ยวกับความต่ าและสูงของศักดินาทั้งหมด...”  หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” (จำกบท
วิจำรณ์บทสรุปของนวนิยำยสุภำพบุรุษจุฑำเทพ)  
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o เปิดเสี้ยวมุมวรรณกรรม  เป็นกำรน ำข่ำวสำรและข้อสรุปที่น่ำสนใจที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมฟังกำร
เสวนำ / สัมมนำ ทำงวรรณกรรมต่ำงๆ มำสรุปและเสนอในรูปของบทควำมสั้นๆ รวม 5 ช้ิน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 
กุมภำพันธ์ 2557)  

 
 

ที่ ชื่อบทความ วันที่โพสต ์ จ านวนผู้เข้าชม 
(ครั้ง) 

จ านวนคอมเม้นท ์

(ครั้ง) 

1. อ่ำนหนังสือคือควำมรื่นรมย์ 6 พฤศจิกำยน 2555 539 - 

2. ควำมเป็นอำเซียนในงำนเขียนไทย 
(อินเทรนด์สุดๆ ) ลง  

22 พฤศจิกำยน 2555 959 - 

ที่ ชื่อบทความ วันที่โพสต ์ จ านวนผู้เข้าชม 
(ครั้ง) 

จ านวนคอมเม้นท ์

(ครั้ง) 

3. ลักษณะของเรื่องสั้นที่ดี   26 พฤศจิกำยน 2555 1,390 2 

4. ทัศนะกำรวิจำรณ์ของจรูญพร  
ปรปักษ์ประลัย 

26 ส.ค. 56 283 - 

5. ค่ำยกำรวิจำรณ์ 30  ส.ค. 56 423 - 

 

ส่วนท่ีสอง คือ เปิดเสี้ยวมุมวรรณกรรม  ผู้วิจัยพบว่ำจ ำนวนผู้เข้ำชมข่ำวสำรวรรณกรรม และ
ข้อสรุปเกี่ยวกับแวดวงวรรณกรรมที่น่ำสนใจมีเป็นจ ำนวนมำก คือ 3,594 ครั้ง จำกจ ำนวนบทควำม 5 ช้ิน  เฉลี่ย 
718 ครั้งต่อช้ิน  ซึ่งคนส่วนใหญ่จะสนใจบทควำมที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวรรณกรรม  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
“ลักษณะเรื่องสั้นที่ดี” มีผู้สนใจเข้ำชมจ ำนวน 1,390 ครั้ง และ “ควำมเป็นอำเซียนในงำนวรรณกรรมไทย” ผู้เข้ำ
ชมจ ำนวน 959 ครั้ง  แต่กลับพบว่ำมีผู้แสดงควำมคิดเห็นแค่ 2 ควำมคิดเห็น หรือเท่ำกับ 0.0556% เท่ำนั้น  
บทควำมที่มีผู้แสดงควำมเห็นมำกที่สุดมีเพียงบทควำมเดียว และเป็นบทควำมที่ มีผู้เข้ำชมมำกที่สุด นั่นคือ 
“ลักษณะเรื่องสั้นที่ดี”  แม้ว่ำควำมคิดเห็นทั้งสองจะกล่ำวถึงบทควำมเดียวกันคือ  “ลักษณะของเรื่องสั้นที่ดี”  แต่
มีควำมคิดเห็นที่ต่ำงกันอย่ำงชัดเจน  คนหนึ่งกล่ำวช่ืนชมว่ำ “ได้อ่านทบทวนอีกครั้ง ดีมากๆ เลยครับ”  ขณะที่อีก
คนให้ควำมเห็นในเชิงต ำหนิว่ำ“กากวะ” (หมำยถึงไม่มีประโยชน์ อย่ำงนั้นๆ)   
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จึงอำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  ผู้อ่ำนในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่แม้ว่ำจะให้ควำมสนใจทั้งข่ำวสำร สำระ และ
บทวิจำรณ์วรรณกรรม มำกกว่ำอีก 2 พื้นที่ที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น  แต่ก็ยังมีกำรแสดงทัศนะวิจำรณ์ที่จ ำกัดอยู่มำก   
ทั้งนี้พบว่ำไม่ว่ำเนื้อหำที่น ำเสนอจะต่ำงกัน   แต่ปริมำณผู้ที่แสดงควำมคิดเห็นก็ไม่ต่ำงกันมำกนัก คือ มีเพียง
ประมำณ 1% ของผู้เข้ำชมทั้งหมด  

 
 
 
สรุป  

ผลกำรวิจัยช้ีให้เห็นว่ำ กำรเปิดพื้นที่วิจำรณ์ใน www. bloggang.com ครั้งนี้  กระตุ้นให้เกิดกำรอ่ำนใน
จ ำนวนที่น่ำพอใจ  แต่ยังไม่สำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์และกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ได้  ขณะเดียวกันยังช่วย
สร้ำงเครือข่ำยของนักอ่ำน  ที่สนใจอ่ำนบทวิจำรณ์และงำนวรรณกรรมไปพร้อมกันด้วย 

 
1.3 การเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สาธารณะ 

สำขำวรรณศิลป์เผยแพร่ผลกำรวิจัยของสำขำใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
1.3.1 การเสนอบทความวิชาการในการประชุมเสนอผลงานวิชาการและการวิจัย  รวม 2 ครั้ง 

ดังนี้ 
o กำรเสนอบทควำม  หัวข้อ “วรรณกรรมออนไลน์ของไทย: โลกวรรณกรรมที่โหยหำกำร

วิจำรณ์”  ในกำรประชุมเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและวิจัย  สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ครั้งที่ 7  ในวันพุธ
ที่ 11 กันยำยน 2556  เวลำ 11.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพดด้วง  ช้ัน 3 อำคำร 1  คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  หัวหมำก กรุงเทพฯ   

o กำรเสนอบทควำม “วรรณกรรมออนไลน์ :  สุนทรียศำสตร์ทำงวรรณศิลป์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” ในกำรประชุมวิชำกำร 9th International Conference on Humanities and 
Social Science 2013” ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 11.00-12.30 น. ณ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น   

 
1.3.2 การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความและบทความวิชาการ  จ ำนวน 3 บทควำม  ดังนี้ 

o บทควำม “วรรณกรรมออนไลน์ :  สุนทรียศำสตร์ทำงวรรณศิลป์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบท
สังคมไทยร่วมสมัย”เผยแพร่บทคัดย่อบทควำมที่น ำเสนอรวมไว้ในเอกสำรแจก  ส่วนบทควำมฉบับเต็มนั้นเผยแพร่
ในรูปของซีดีท้ำยเอกสำรแจกในกำรประชุมวิชำกำร 9th International Conference on Humanities and 
Social Science 2013” ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 11.00-12.30 น. ณ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (หน้ำ 276-298  อ่ำนเพิ่มเติมในภำคผนวกที่ 6) 
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o กำรเผยแพร่บทควำม “วรรณกรรมออนไลน์ของไทย: โลกวรรณกรรมที่โหยหำกำรวิจำรณ์”
(Thai Online Literature: A Yearning for Criticism in a Literary Community)  ใน วารสาร 
รามค าแห่ง ฉบับมนุษยศาสตร์  ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 หน้ำ 107-124 (อ่ำนเพิ่มเติมในภำคผนวกที่ 7) 

o กำรเผยแพร่บทควำม “กำรวิจำรณ์ ‘วรรณศิลป์’ ใน ‘ค่ำยวิจำรณ์ศิลปะ’ ” ใน วารสาร
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ปรากฏ ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2557 หน้ำ 170-177. (อ่ำนเพิ่มเติมใน
ภำคผนวกที่ 8) 
 

1.3.3 การได้รับเชิญจากองค์กรภายนอก 
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสำขำวรรณศิลป์ได้รับเชิญไปเข้ำร่วมกิจกรรมจำกองค์กรภำยนอก  รวม 2 

ครั้ง ดังนี ้
o ผู้วิจัยสำขำวรรณศิลป์ได้รับเชิญเป็นกรรมกำรคัดสรรเลือกนวนิยำย รำงวัลนำยอินทร์อวอร์ด  

ครั้งที่ 15 ประจ ำปี 2556 
o ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสำขำวรรณศิลป์ได้รับเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ  TK Forum 2013 

“อ่ำน 3 มิติ: อ่ำนวิเครำะห์  อ่ำนวิจำรณ์  อ่ำนตีควำม” ข้ึน ในวันอังคำรที่ 24 กันยำยน 2556 เวลำ 13.00 – 
17.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 1-2 อุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบและบริกำร ช้ัน 8 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เวิลด์  
 

2. ข้อค้นพบจากการวิจัย 

2.1   สถานภาพการวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 

2.1.1  พ้ืนท่ีสื่อสิ่งพิมพ์กับการวิจารณ์ 
1. กำรลดพื้นที่กำรวิจำรณ์หนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์หลัก แม้แต่นิตยสำรหรือหนังสือพิมพ์ที่เคยเป็นพื้นที่

ส ำคัญในกำรเผยแพร่วิจำรณ์ก็ไม่ได้ยืนหยัดเพื่อกำรวิจำรณ์หนังสือดังเช่นในอดีต เนื่องจำกกำรวิจำรณ์หนังสือสง่ผล
ในวงแคบเพียงนักเขียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเท่ำนั้น กำรลดพื้นที่กำรวิจำรณ์จึงส่งผลให้ผู้วิจำรณ์
ไม่สำมำรถที่จะวิจำรณ์วรรณกรรมได้เต็มรูปแบบ  ในปัจจุบันจึงพบว่ำมีคอลัมน์กำรแนะน ำหรือรีวิวหนังสือมำกกว่ำ
คอลัมน์วิจำรณ์    จึงท ำให้ผู้อ่ำนปัจจุบันมักเข้ำใจว่ำกำรวิจำรณ์หนังสือและกำรแนะน ำหนังสือเป็นสิ่งเดียวกัน 

2. พื้นที่ในกำรวิจำรณ์และแนะน ำหนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนเป็นพื้นที่ในกำรโฆษณำหนังสือของ
ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ มำกขึ้น  ส ำนักพิมพ์ใช้คอลัมน์กำรวิจำรณ์และแนะน ำหนังสือเป็นช่องทำงโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
เพื่อเพิ่มยอดขำยหนังสือ ส ำนักพิมพ์มักจะส่งเพียงค ำน ำที่ส ำนักพิมพ์ต้องกำรประชำสัมพันธ์เพื่อมำให้เผยแพร่ใน
คอลัมน์แนะน ำหนังสือเท่ำนั้น  โดยที่เจ้ำของนิตยสำรที่เปิดพื้นที่คอลัมน์แนะน ำหนังสือแทบจะไม่ได้มีส่วนส ำคัญใน
กำรแนะน ำหนังสือเลย จึงท ำให้หนังสือดีมีคุณภำพที่ควรจะได้รับกำรแนะน ำขำดพื้นที่ในกำรประชำสัมพันธ์   

3. กำรวิจำรณ์วรรณกรรมเต็มรูปแบบมีพื้นที่เพิ่มข้ึน แต่ไม่ใช่พื้นที่ที่ผู้อ่ำนทั่วไปจะเข้ำถึงในกำรอ่ำน
ได้สะดวก เนื่องจำกอยู่ในรูปของนิตยสำรหรือวำรสำรเฉพำะกลุ่ม เช่น นิตยสำร อ่าน Writer หนังสือใต้ดิน  และ
วำรสำรทำงวิชำกำรของสถำบันกำรศึกษำ แม้ว่ำจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ช่วยสร้ำงควำมคึกคักของกำรวิจำรณ์ได้
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แต่ในวงที่แคบ  เนื่องจำกวำรสำรวิชำกำรเหล่ำน้ีมักเผยแพร่ในวงจ ำกัด  ไม่เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยในสังคมผู้อ่ำน
ทั่วไป 

 2.1.2  การวิจารณ์และบทวิจารณ์ 

1. มุมมองกำรวิจำรณ์ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น  
 คุณจรูญพร  ปรปักษ์ประลัย ตั้งข้อสังเกตว่ำ แนวคิดหลังสมัยใหม่ (postmodern) ที่

เป็นที่นิยมในปัจจุบันก่อให้เกิดควำมเช่ือว่ำไม่มีค ำตอบเบ็ดเสร็จ ไม่มีควำมจริงหนึ่งเดียว  ควำมจริงข้ึนอยู่กับว่ำผู้ใด
เป็นผู้มองควำมจริงนั้นๆ  หรืออำจจะไม่มีควำมจริงที่แท้  ไม่มีควำมคิดที่ล้ ำเลิศหนึ่งเดียว  ไม่มีควำมงำมสมบู รณ์   
ควำมจริง-ควำมด-ีควำมงำม ที่เคยได้รับกำรยกย่องถูกตั้งค ำถำม  หรือผลงำนที่ได้รับกำรยกย่องว่ำดีถูกน ำกลับมำ
พิจำรณำใหม่   เพรำะมีค ำถำมที่ส ำคัญมำกเกิดข้ึนคือ ใครเป็นผู้บอกว่ำดี  จึงท ำให้สถำนะของผู้รู้  นักเขียน  
(เพรำะนักเขียนถูกมองว่ำไม่ได้สร้ำงสรรค์อะไรใหม่ เป็นเพียงนักประกอบสร้ำงเท่ำนั้น) และนักวิจำรณ์ถูก
สั่นคลอน27 

 แนวคิดและมุมมองในกำรวิจำรณ์วรรณกรรมข้ึนอยู่กับกำรตั้งค ำถำมของนักวิจำรณ์ต่อ
ตัวบทวรรณกรรมขณะที่อ่ำน  เช่น กำรอ่ำนจะเป็นกำรเติมเต็มหรือค้นหำสิ่งที่เข้ำกับชุดควำมคิดหรือควำมเช่ือที่มี
อยู่เดิมของผู้อ่ำนก็ได้   กำรอ่ำนจะเป็นทั้งกำรตอบและกำรถำมค ำถำม  เนื่องจำกตัวบทมีหลำยค ำตอบ  ต้องขึ้นอยู่
กับว่ำผู้อ่ำนต้องกำรถำมหำอะไรจำกตัวบท  และบำงค ำตอบอำจจะไม่เคยมีผู้ใดคิดถึงมำก่อน   กำรอ่ำนเป็นกำร
เขียนงำนชนิดหนึ่งก็ได้  เพรำะกำรอ่ำนแสดงนัยบำงอย่ำงที่เกินเลยกว่ำตัวบท  หรือบำงครั้งกำรอ่ำนยังเป็นกำรเติม
เต็มช่องว่ำง (file the gap)  ของตัวบทไปพร้อมกันด้วย นอกจำกนี้  กำรอ่ำนยังเป็นกำรอ่ำนสื่อหรืออ่ำนสำร 
(medium or message)   เพรำะทฤษฎีกำรสื่อสำรกล่ำวว่ำ “สื่อหรือตัวสำร” (The medium is the message.)   
หรือกำรอ่ำนเป็นกำรอ่ำนควำมหมำยหรืออ่ำนควำมคิดก็ได้   

 กำรน ำทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์หรือมุมองกำรวิจำรณ์ต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ได้ในกำร
วิจำรณ์หรือกำรอ่ำนงำนวรรณกรรมในหลำกหลำยลักษณะ เช่น  กำรวิจำรณ์โดยพิจำรณำจำกกลวิธีทำงวรรณศิลป์  
อำทิ กำรใช้บุคลำธิษฐำน  กำรเปรียบเทียบข้ำมผัสสะของประสำทสัมผัส โดยกำรสลับข้ัวผัสสะ  กำรใช้ paradox/ 
hyperbole  กำรใช้พหุโฆษะ (polyphony / heteroglossia) หรือ มุมมองกำรใช้ “ควำมจริง” มองเห็น 2 มิติ 
กับ จินตนำกำร ที่มองเห็น 3 มิติ  และ กำรใช้ “สี่เหลี่ยมสัญศำสตร์”  ในกำรวิเครำะห์งำนวรรณกรรม  รวมทั้ง
กำรใช้ทฤษฎี “รื้อสร้ำง” (Deconstruction) แต่กำรใช้ทฤษฎีในกำรวิจำรณ์จะสัมฤทธ์ิผลได้เมื่อผู้วิจำรณ์เลือกใช้
ทฤษฎีที่เหมำะกับตัวบท     

ขณะเดียวกันกำรวิจำรณ์หนังสือไม่ควรวิจำรณ์ด้วยทฤษฎีมำกเกินไป  ดังเช่นคุณจิตกร  
บุษบำ  นักวิจำรณ์วรรณกรรมอำชีพคนหนึ่งให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรใช้ทฤษฎีในกำรวิจำรณ์ว่ำ     

“หำกงำนวรรณกรรมเรื่องใดที่เข้ำกรอบทฤษฎีใดก็จะให้ควำมรู้ที่เก่ียวกับทฤษฎีน้ันไปด้วย  แต่ไม่ได้น ำ
ทฤษฎีเป็นไม้บรรทัดมำวัดหนังสือ  เน่ืองจำกว่ำนักเขียนมิได้ใช้ทฤษฎีในกำรเขียน  แต่หำกหนังสือเล่มน้ัน
สำมำรถน ำทฤษฎีมำเสนอให้ได้เห็น นับเป็นกำรเพิ่มพูนและยกวิธีกำรอ่ำนหนังสือให้กับผู้อ่ำนและช่วย

                                                             
27ข้อมูลจำกกำรเสวนำ “ลับคมปำก(กำ) วรรณกรรรมวิจำรณ์” โดย จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย วันเสำร์ที่ 18 พฤษภำคม 2556 เวลำ 
10.30 – 13.00 น. ณ ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 
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ยกระดับกำรอ่ำนให้มีควำมลึกซ้ึงขึ้นได้  และยังชี้ให้เห็นว่ำบทวิจำรณ์ที่ดีต้องเป็นงำนที่ใช้ภำษำที่สื่อควำม
ได้ง่ำย กำรวิจำรณ์ต้องเป็นไปตำมล ำดับให้ผู้อ่ำนเห็นโครงสร้ำง เปลือกนอกและเน้ือหำสำระข้ำงใน ผู้
วิจำรณ์ต้องแจกแจงให้ทั้งผู้เขียนและผู้อ่ำนเห็นข้อคิดและควำมงำมของงำนวรรณกรรมเรื่องน้ันๆ ควรยึด
หนังสือเป็นสรณะในกำรวิจำรณ์ ไม่ใช่ให้ควำมส ำคัญที่ตนเอง  ที่ต้องกำรเขียนบทวิจำรณ์เพื่อแสดงภูมิรู้
ของตนเอง ประดิษฐ์ส ำนวนซ้อนในบทวิจำรณ์ ที่ยำกต่อควำมเข้ำใจของผู้อ่ ำนบทวิจำรณ์ เช่นวิธีกำร
วิจำรณ์ของกอบกุล อิงคุทำนนท์ กับ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิช เพรำะว่ำทั้งสองคนอ่ำนหนังสืออย่ำงที่หนังสือ
เป็น ไม่ได้อ่ำนหนังสือด้วยทฤษฎี”28   

2. บทวิจำรณ์ถูกลดคุณค่ำและควำมส ำคัญ เนื่องจำกส ำนักพิมพ์ส่วนใหญ่มุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรตลำด
และยอดขำย  จึงมุ่งสนใจที่จะพิมพ์เฉพำะงำนวรรณกรรมที่สนองตอบควำมต้องกำรของตลำดเท่ำนั้น  โดยหันไป
สนใจพิมพ์งำนวรรณกรรมออนไลน์แทน อำทิ  นิยำยรักหวำนแหวว ซึ่งงำนวรรณกรรมเหล่ำนั้นส่วนใหญ่เป็นงำน
วรรณกรรมที่ไม่ได้กระตุ้นให้เกิด ค ำถำม วิพำกษ์วิจำรณ์ โต้เถียง ใดๆ  จึงไม่ต้องกำรกำรวิจำรณ์ที่ท ำหน้ำที่เป็น
สะพำนเช่ือมระหว่ำงงำนวรรณกรรมกับนักอ่ำนอีกต่อไป  

2.1.3  นักวิจารณ์ 

 นักวิจำรณ์วรรณกรรมในปัจจุบันยังขำดควำมกล้ำที่จะวิจำรณ์ หรือกล้ำที่จะช้ีน ำหรือว่ำ
กล่ำวสังคม   นักเขียน หรือผู้อ่ำน และยังเกร็งที่จะวิจำรณ์ในแง่ที่ไม่ดี  เพรำะเกรงที่จะถูกโต้ตอบจำกนักเขียน หรือ
เกิดจำกกำรที่นักวิจำรณ์ตำมควำมคิดของนักเขียนไม่ทัน 

 นักวิจำรณ์บำงคนมีควำมเช่ือมั่นหรือมีแนวคิดที่ชัดเจน  และมักจะบีบวรรณกรรมให้เข้ำ
ไปสู่ทฤษฎีที่ตนต้องกำรจะกล่ำวถึง เช่น ทฤษฎีชนช้ัน  สตรีนิยม หลังสตรีนิยม  หรือบีบไปสู่ค ำตอบที่ตนเองอยำก
ได้   จนท ำให้วรรณกรรมกลำยเป็นเครื่องมือในกำรกล่ำวถึงในสิ่งที่อยำกกล่ำวถึง  และไม่ให้ควำมส ำคัญต่อตัวงำน
วรรณกรรม  

 กำรขำดแคลนนักวิจำรณ์อำชีพ โดยเฉพำะรุ่นต่ออำจำรย์ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิช และ คุณ 
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย   

 จำกกำรที่ขำดนักวิจำรณ์อำชีพ  ท ำให้นักเขียนมำท ำหน้ำที่นักวิจำรณ์ไปพร้อมกันด้วย 
เช่น วำด ระวี ปรำบดำ หยุ่น กิตติพล สรัคคำนนท์ อนุสรณ์ ติปยำนนท์  ภำณุ  ตรัยเวช  อุทิศ เหมะมูล  หรือ
แม้แต่ชำติ  กอบจิตติ ยังมีคอลัมน์วิจำรณ์หนังสือแปลในนิตยสำรWriter  ทั้งนี้ จำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ เหมะมูล  
ได้ให้ควำมเห็นกำรที่นักเขียนมำเป็นนักวิจำรณ์ว่ำ  “นี่เป็นเรื่องปกติของนักเขียนอยู่แล้ว เนื่องด้วยนักเขียนมีความ
เป็นนักวิจารณ์อยู่ในตัว เพราะในการเขียนงานของนักเขียนนั้นก็ต้องมีการวิจารณ์ไปพร้อมกันด้วย แต่กลุ่มนักเขียน
ที่ท างานวิจารณ์ด้วยเลือกที่จะเป็นนักเขียนมากกว่าจะเป็นนักวิจารณ์  จึงท าให้นักวิจารณ์และงานวิจารณ์
หายไป”29 

                                                             
28ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณจิตกร  บุษบำ  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 
  
29ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ  เหมะมูล เม่ือวันที่ 5 มิถุนำยน 2556  
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2.2   สถานภาพการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 

 2.2.1  พ้ืนท่ีการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 

1. สื่ออินเทอร์เน็ตเปิดกว้ำงเพื่อกำรวิจำรณ์โดยไม่มีข้อจ ำกัดพื้นที่ ทั้งพื้นที่ของกำรเขียนบทวิจำรณ์ 
กำรเผยแพร่ กำรเสพกำรรับบทวิจำรณ์ แต่ต้องข้ึนอยู่กับว่ำสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตและมีเครื่องมือ คอมพิวเตอร์ 
สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต เพื่อที่จะเข้ำถึงเว็บไซต์ต่ำงๆ ในกำรศึกษำพื้นที่กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่  
อย่ำงไร  

 เว็บไซต์เด็กดี  เป็นเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่และเปิดโอกำสให้เกิดกลุ่มวิจำรณ์  บทวิจำรณ์ 
และนักวิจำรณ์หน้ำใหม่ขึ้นเป็นจ ำนวนมำก  ส่วนใหญ่กำรวิจำรณ์ในเว็บไซต์เด็กดีเป็นกำรวิจำรณ์นิยำยออนไลน์ที่
เผยแพร่ในเว็บไซต์เด็กดี โดยเปิดพื้นที่ให้วิจำรณ์ท้ำยผลงำนวรรณกรรมที่โพสต์เผยแพร่ทุกเรื่อง   

 เว็บไซต์บล็อกแก๊งเป็นกำรวิจำรณ์งำนวรรณกรรมที่ได้มีกำรตีพิมพ์แล้ว ในส่วนนี้มีควำม
คึกคักทั้งด้ำนบทวิจำรณ์และกำรสร้ำงชุมชนเครือข่ำยวรรณกรรมที่ส ำคัญบนโลกออนไลน์ ที่เปิดโอกำสให้ผู้ที่มี
ควำมสนใจด้ำนวรรณกรรมได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อหนังสือ  

 
2. กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ำมำทดแทนกำรวิจำรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลงได้ แต่ก็สำมำรถเข้ำถึง

ได้เพียงเฉพำะกลุ่มผู้ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเท่ำนั้น กำรวิจำรณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้อ่ำนหนังสือ
ทั้งหมด ทั้งนี้ยังมีกลุ่มคนที่มีนิสัยรักกำรอ่ำนและเคยชินที่จะอ่ำนหนังสือเล่มมำกกว่ำที่จะอ่ำนหนังสือบนหน้ำจอ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ จึงท ำให้ไม่ได้รับรู้กำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนบนโลกออนไลน์ กำรวิจำรณ์ออนไลน์
จึงอำจเป็นกำรสื่อสำรได้ไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเท่ำกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
2.2.2  การวิจารณ์และบทวิจารณ์ 
1. มุมมองในกำรวิจำรณ์ที่ไม่หลำกหลำย โดยเฉพำะกำรวิจำรณ์นิยำยออนไลน์ในเว็บไซต์เด็กดี 

เพรำะผู้วิจำรณ์มีวัยและประสบกำรณ์กำรที่คล้ำยคลึงกับนักเขียน และยังพบว่ำผู้วิจำรณ์ในเว็บไซต์เด็กดีจ ำนวน
หนึ่งมีผู้ส่งนิยำยมำให้วิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำก นักวิจำรณ์จึงแก้ปัญหำน้ีด้วยกำรเลือกอ่ำนงำนวรรณกรรมที่ส่งมำให้
เพียงคร่ำวๆ  อ่ำนเฉพำะตอนแรก  หรืออ่ำนไม่เกิน 5 ตอน  กำรวิจำรณ์ในลักษณะนี้นับว่ำเป็นอันตรำย เพรำะท ำ
ให้ไม่สำมำรถที่จะมองเห็นภำพรวมหรือทิศทำงของงำนวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ได้  

2.  เว็บไซต์เด็กดีก่อให้เกิดขนบใหม่ของกำรวิจำรณ์ในอินเทอร์เน็ต คือกำรเขียนวิจำรณ์นิยำยที่ยัง
เขียนไม่จบ และนักวิจำรณ์จะวิจำรณ์นิยำยออนไลน์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เด็กดีก็ต่อเมื่อเจ้ำของนิยำยขอให้วิจำรณ์
เท่ำนั้น นักเขียนก็สำมำรถเลือกหรือระบุนักวิจำรณ์ที่จะให้วิจำรณ์  ทั้งยังสำมำรถเลือกระดับหรือควำมเข้มข้นของ
กำรวิจำรณ์ได้ด้วยตนเองว่ำอยำกให้วิจำรณ์งำนของตนในระดับใด  ในแง่นี้จึงเห็นว่ำ กำรวิจำรณ์ไม่ได้เป็นกิจกรรม
ทำงปัญญำที่เป็นอิสระ  แต่เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่ให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ (practical use) เท่ำนั้น 

3. ลักษณะของบทวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีควำมคล้ำยคลึงกันคือ เป็นบทวิจำรณ์ทั่วไป
ขนำดสั้น รูปแบบกำรเขียนวิจำรณ์ที่คล้ำยกัน เช่น  กำรวิจำรณ์โดยแบ่งตำมองค์ประกอบของงำนวรรณกรรม เช่น 
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โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉำก บทบบรรยำย บทสนทนนำ  เปิดเรื่อง และ ปิดเรื่อง  รวมทั้งกำรใช้ภำษำไม่เป็น
ทำงกำรที่มีควำมเป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้อ่ำน นอกจำกนี้ยังมีบทวิจำรณ์ซึ่งแสดงควำมรู้สึกส่วนตัวของผู้อ่ำนที่มีต่อ
หนังสือ  โดยที่ไม่ได้มีกำรวิเครำะห์ข้อดีข้อเสียของหนังสือไว้   อำจกล่ำวได้ว่ำลักษณะต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นรูปเฉพำะ
ของกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 

2.2.3  ผู้วิจารณ์ 
1. ผู้วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นผู้รักสมัครเล่น  เนื่องจำกสื่ออินเทอร์เน็ตเปิดพื้นที่วิจำรณ์ให้กับให้

บุคคลทั่วไป  โดยไม่จ ำกัดว่ำจะต้องเป็นผู้รู้ หรือผู้ที่มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนวรรณกรรมเท่ำนั้น   แต่กำรวิจำรณ์ใน
พื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นกำรแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อหนังสือ  ทั้งยังช่วยสร้ำงชุมชนของผู้ที่รักหนังสือ
ร่วมกัน 

2. ข้อจ ำกัดเรื่องเวลำในกำรวิจำรณ์  เนื่องจำกผู้วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นผู้รักสมัครเข้ำมำ
วิจำรณ์  ผู้วิจำรณ์ส่วนใหญ่จึงท ำงำนวิจำรณ์ในเวลำว่ำง  บทวิจำรณ์ที่เผยแพร่ส่วนใหญ่จึงขำดควำมต่อเนื่องดังจะ
เห็นว่ำกลุ่มวิจำรณ์หรือบล็อกวิจำรณ์ทั้งในเว็บไซต์เด็กดีและบล็อกแก๊งมักปิดตัวลงเมื่อเปิดได้ประมำณ 1-2 ปี  

3. ผู้วิจำรณ์และบทวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้รับกำรยอมรับจำกนักวิจำรณ์อำชีพ และสื่ออื่น 
สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และผู้วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตมีควำมเป็นส่วนตัวสูงมำก จึงท ำให้บทวิจำรณ์ในสื่อ
อินเทอร์เน็ตมีควำมจ ำกัดในกำรรับรู้เพียงในโลกออนไลน์เท่ำนั้น ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง   เมื่อรวมกับ
ลักษณะนิสัยของผู้ที่รักกำรอ่ำนหนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่จะชอบอยู่กับหนังสือล ำพัง จึงท ำให้ไม่ต้องกำรที่จะแสดงตัว 
และมีควำมพอใจที่จะได้แลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนตัวอักษรเท่ำนั้น  

4. กำรพัฒนำให้เป็นอำชีพของผู้วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ยำก เนื่องไม่ได้รับกำรยอมรับ
จำกผู้ที่อยู่ในแวดวงวรรณกรรมและสื่อกระแสหลัก ท ำให้ขำดโอกำสในกำรพัฒนำกำรเขียนวิจำรณ์และกำรเผยแพร่
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง 

2.3 การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์งานวิจารณ์ไม่เต็มท่ี 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์เพื่อกำรวิจำรณ์อย่ำงสูงสุด  แม้ว่ำหนังสือพิมพ์จะ
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ในกำรเผยแพร่อีกช่องทำงหนึ่ง แต่กำรวิจำรณ์หนังสือไม่ได้รับประโยชน์จำกช่องทำงนี้  
มีเพียงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และคมชัดลึกเท่ำนั้นที่มีคอลัมน์กำรวิจำรณ์หนังสือ แต่เป็นเพียงบท
วิจำรณ์ทั่วไปขนำดสั้นและกำรรีวิวแนะน ำหนังสือเท่ำนั้น 

2. แม้ว่ำสื่ออินเทอร์เน็ตจะเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้โดยปรำศจำกข้อจ ำกดัดำ้น 
อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ เวลำ สถำนที่ แต่หำกไม่มีกำรรวมตัวกันอย่ำงหลำกหลำยเพื่อสร้ำงชุมชนทำงวรรณกรรมที่มี
ทั้งผู้วิจำรณ์อำชีพ หรือ กึ่งอำชีพ หรือผู้เช่ียวชำญด้ำนวรรณกรรมเข้ำร่วม เพื่อที่มำร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดและ
ให้ควำมรู้ซึ่งกันและกัน กำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นกำรวิจำรณโดยล ำพังของผู้วิจำรณ์สมัครเล่น
เท่ำนั้น  จึงขำดโอกำสที่จะพัฒนำตน และไม่เกิดควำมรุ่มรวยทำงควำมคิดในกำรวิจำรณ์อย่ำงหลำกหลำย  ทั้งคิด
ต่อยอด คิดแย้ง และกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์  แต่ในอีกด้ำนหนึ่งยังมีกำรสร้ำงกลุ่มปิดเพื่อสร้ำงกลุ่มวิจำรณ์อย่ำง
เข้มข้น นับเป็นตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็นภำวะอันย้อนแย้งของกำรใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ต   

3. ในแง่ที่สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ บล็อก หรือสื่อสังคมต่ำงๆ ที่เปิดกว้ำงและกระตุ้นให้เกิดกำร
แสดงควำมคิดเห็นหรือกำรแสดงทัศนะวิจำรณ์  แต่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมีผู้แสดงควำมเห็นหรือทัศนะ
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วิจำรณ์ในจ ำนวนน้อย  และรูปแบบกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นที่นิยมคือกำรกด ไลค์ หรือ แชร์ ในเฟซบุ๊ค หรือ 
กำรกดปุ่มเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย ซึ่งรูปแบบกำรแสดงควำมคิดเห็นน้ีไม่ได้บ่งบอกทัศนะควำมคิดในกำรวิจำรณ์  แต่
เป็นเพียงกำรเก็บสถิติเท่ำนั้น ซึ่งปัญหำน้ีนับเป็นปัญหำร่วมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 
 

2.4   วงการวรรณกรรมไทย 

 วรรณกรรมไทยแบ่งเป็นสองกลุ่มที่ชัดเจนคือวรณกรรมสร้ำงสรรค์และเพื่อชีวิตกับวรรณกรรม
ยอดนิยม  

 วรรณกรรมสร้ำงสรรค์และเพื่อชีวิต กลุ่มผู้รับวรรณกรรมประเภทนี้ไม่เพิ่มข้ึนและยังมี
แนวโน้มที่จะลดลง จึงส่งผลให้สัดส่วนกำรตลำดน้อยเมื่อเทียบกับวรรณกรรมยอดนิยม ท ำให้นักเขียนกลุ่มนี้จะต้อง
สร้ำงกลุ่มผู้อ่ำนเฉพำะหรือแฟนคลับจ ำนวนหนึ่ง ที่จะรองรับกำรพิมพ์หนังสือแต่ละครั้งให้มีควำมคุ้มทุนที่จัดพิมพ์ 
หรือกำรใช้ระบบกำรพิมพ์ตำมปริมำณ (print on demand) ทั้งนี้ยังมีข้อสังเกตว่ำควำมคึกคักของประเภทงำน
วรรณกรรมสร้ำงสรรค์ในแต่ละปี จะข้ึนอยู่กับกำรตัดสินรำงวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอำเซียนหรือรำงวัลซีไรต์  

 วรรณกรรมยอดนิยมยังคงได้รับควำมนิยมจำกผู้อ่ำนทั่วไป โดยนักเขียนอำชีพยังคงผลิต
งำนวรรณกรรมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ แต่ช่วงห่ำงระหว่ำงกำรออกหนังสือแต่ละเล่มของนักเขียนอำชีพใช้ระยะ
เวลำนำน จึงท ำให้มีวรรณกรรมของนักเขียนหน้ำใหม่จ ำนวนมำกเข้ำมำเติมช่องว่ำงในช่วงเวลำที่ผู้อ่ำนรองำน
วรรณกรรมของนักเขียนอำชีพ แต่งำนของนักเขียนหน้ำใหม่เหล่ำนี้ได้รับควำมนิยมและตอบรับเป็นอย่ำงดีจำก
ผู้อ่ำนรุ่นใหม่  จนท ำให้งำนวรรณกรรมของนักเขียนหน้ำใหม่เหล่ำน้ี  ซึ่งส่วนใหญ่ถือก ำเนิดมำจำกโลกออนไลน์
ได้กลำยมำเป็นวรรณกรรมกระแสหลักในปัจจุบัน  

 วรรณกรรมออนไลน์ คือ กำรเขียนงำนวรรณกรรมที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในเว็บไซต์พันทิปและเด็กดี ซึ่งมีทั้งแนววรรณกรรมยอดนิยม แฟนตำซี งำนรักวัยรุ่น  เมื่อวรรณกรรม
ประเภทนี้เกิดกระแสตอบรับจำกผู้อ่ำนในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นจ ำนวนมำก จนกระทั่งมีส ำนักพิมพ์น ำงำนที่เผยแพร่
ในออนไลน์มำจัดพิมพ์เป็นเล่ม และได้รับควำมนิยมอย่ำงล้นหลำมในหมู่ผู้อ่ำนที่เป็นเยำวชนรุ่นใหม่ และขยำยฐำน
ผู้อ่ำนไปยังคนกลุ่มอื่นมำกข้ึน  จนงำนวรรณกรรมออนไลน์กลำยเป็นงำนวรรณกรรมกระแสหลักแทนวรรณกรรม
สร้ำงสรรค์ที่ครองตลำดผู้อ่ำนในสังคมไทยมำมำกว่ำ 50 ปีไปได้ ควำมนิยมวรรณกรรมออนไลน์ท ำให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์ที่น่ำสนใจในวงวรรณกรรมไทย  อำทิ กำรเกิดประเภทงำนวรรณกรรมใหม่ๆ ข้ึน เช่น แนวรักหวำน
แหวน  แนวแฟนตำซี  แนว Y และ แฟนฟิค เป็นต้น  

 ส ำนักพิมพ์ใหม่ที่เกิดข้ึนเพื่อกำรจัดพิมพ์วรรณกรรมออนไลน์โดยเฉพำะ เช่น แจ่มใส 
สถำพรบุ๊ก ส ำนักพิมพ์เหล่ำน้ีในช่วงเริ่มตั้งส ำนักพิมพ์จะคัดเลือกวรรณกรรมออนไลน์จำกเว็บไซต์ต่ำงๆ มำจัดพิมพ์
เป็นหลัก และแม้ว่ำปัจจุบันจะมีกำรพัฒนำสร้ำงนักเขียนของส ำนักพิมพ์ตนเองเพิ่มข้ึน  แต่แนวของนิยำยยังคงเป็น
แบบที่นิยมในสื่อออนไลน์ 



78 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

 ส ำนักพิมพ์หลักที่จัดพิมพ์งำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์และเพื่อชีวิต รวมถึงวรรณกรรมยอด
นิยมลดควำมส ำคัญกำรจัดพิมพ์วรรณกรรมสร้ำงสรรค์ และหันมำให้ควำมสนใจจัดพิมพ์วรรณกรรมออนไลน์เพิ่ม
มำกขึ้น  เพรำะสัดส่วนทำงกำรตลำดของงำนวรรณกรรมกลุ่มนี้เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  จนบำงส ำนักพิมพ์เปิด
ส ำนักพิมพ์ย่อยเพื่อจัดพิมพ์วรรณกรรมออนไลน์โดยเฉพำะ ท ำให้นักเขียนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์และเพื่อชีวิตส่วน
หนึ่งหันไปเปิดส ำนักพิมพ์เพื่อพิมพ์งำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์และเพื่อชีวิตโดยเฉพำะมำกขึ้น 

 รูปแบบวรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่มักมีปัญหำร่วมกัน คือ  พล็อตเรื่องหลวม โครง
เรื่องซ้ ำ ผูกปมหลวม  ปมยังไม่คลี่คลำย  เรื่องยำวไป ใช้ภำษำเยิ่นเย้อ ใช้ค ำผิดจ ำนวนมำก เขียนโดยน ำบทสนทนำ
มำเรียงกันเป็นเหมือนบทละคร  

 บทบำทของบรรณำธิกำรที่เปลี่ยนไป บรรณำธิกำรวรรณกรรมออนไลน์มีหน้ำที่เพียงเป็น
ธุรกำรที่มองหำและคัดเลือกงำนวรรณกรรมออนไลน์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ว่ำเรื่องใดจะขำยได้ หรือมีพล็อตสนุก
เท่ำนั้น   เมื่อน ำไปจัดพิมพ์โดยผ่ำนเพียงแค่กระบวนกำรพิสูจน์อักษรเท่ำนั้น ซึ่งแตกต่ำงจำกบรรณธิกำรหนังสือ
เล่มในอดีตที่มีหน้ำที่คัดกรองและตรวจแก้ต้นฉบับงำนวรรณกรรมอย่ำงเอำจริงเอำจังก่อนเผยแพร่ 

 

 2.5  การตลาดกับหนังสือ 

 แนวคิดทำงกำรตลำดและผลประโชน์ทำงธุรกิจที่ให้ควำมส ำคัญกับหนังสือที่ “ขำยดี”  
มำกกว่ำหนังสือ “ดี”  

 ระบบกำรขำยหนังสือ   chain store  ในปัจจุบัน  ที่เป็นทั้ง ส ำนักพิมพ์ สำยส่ง และ
ร้ำนหนังสือ  ท ำให้เน้นกำรขำยหนังสือส ำนักพิมพ์ตนเองก่อนหนังสือของส ำนักพิมพ์อื่น  ท ำให้นักเขียนงำน
วรรณกรรมสร้ำงสรรค์ส่วนใหญ่ที่มักจะพิมพ์งำนเอง หรือพิมพ์กับส ำนักพิมพ์ขนำดเล็กไม่มีอ ำนำจในต่อรองในกำร
วำงแผงในร้ำนหนังสือ 

 กำรใช้กลยุทธ์ทำงตลำดและผลประโยชน์น ำในธุรกิจหนังสือ  ท ำผู้อ่ำนหนังสือไม่ได้เปน็ผู้
ที่เลือกหนังสือที่ต้องกำรจะอ่ำนอย่ำงแท้จริง  แต่อ ำนำจดังกล่ำวตกอยู่ที่ผู้ผลิตหนังสือว่ำจะผลิตหนังสือประเภทใด
ออกมำขำยและจะสร้ำงโลกกำรอ่ำนให้เป็นไปในทิศทำงใด   เนื่องจำกผู้อ่ำนส่วนใหญ่เลือกอ่ำนหนังสือเท่ำที่มีขำย
ในร้ำนหนังสือ  

 

2.6   การศึกษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับการวิจารณ์  

 กำรศึกษำกับกำรวิจำรณ์สำมำรถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ  กำรศึกษำที่เป็นทำงกำร และกำรศึกษำที่ไม่เป็น
ทำงกำร  

2.6.1  การศึกษาท่ีเป็นทางการ  
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ข้อเด่นของการศึกษาท่ีเป็นทางการ 

   บทบำทของสถำบันกำรศึกษำต่อกำรพัฒนำกำรวิจำรณ์มีแนวโน้มที่ดี ข้ึน  เนื่องจำก
สถำบันกำรศึกษำไม่เพียงแต่ท ำหน้ำที่ให้ควำมรู้พื้นฐำนในกำรวิจำรณ์วรรณกรรมทั้งในกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำและอุดมศึกษำเท่ำนั้น  แต่สถำบันกำรศึกษำโดยเฉพำะคณะวิชำที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมใน
สถำบันอุดมศึกษำยังจัดกำรประชุมวิชำกำร  กำรเสวนำ  กำรสัมมนำ หรือกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อให้ควำมรู้
เกี่ยวกับนักเขียน   งำนวรรณกรรมเฉพำะเล่มหรือเฉพำะแนว หรือวรรณกรรมวิจำรณ์  อย่ำงเข้มแข็งและบ่อยครั้ง
มำกขึ้น  ซึ่งช่วยสร้ำงควำมคึกคักและกระตุ้นให้เกิดควำมตื่นตัวในวงกำรศึกษำด้ำนวรรณคดีศึกษำเพิ่มข้ึน   

   อำจำรย์  ผู้รู้  ผู้เช่ียวชำญในด้ำนวรรณกรรมศึกษำ และวรรณกรรมวิจำรณ์ก็ยังคงมีบทบำทต่อ
กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวิจำรณ์และวงวรรณกรรมในทำงตรง  กล่ำวคือ  กำรสอนในรำยวิชำที่นับผิดชอบ  กำร
เสนอผลงำนทั้งในรูปของบทควำมวิชำกำรทำงวรรณกรรม และบทวิจำรณ์ ในวำรสำรวิชำกำร และในกำรประชุม
และสัมมนำทำงวิชำกำรต่ำงๆ   

   วงกำรศึกษำช่วยสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับกำรวิจำรณ์วรรณกรรม  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่อง
ของทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์  เนื่องจำกในปัจจุบัน ผู้สอน เรียน และผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรวรรณกรรมวิจำรณ์ได้น ำ
ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์หรือมุมองกำรวิจำรณ์ต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ได้ในกำรวิจำรณ์หรือกำรอ่ำนงำนวรรณกรรมใน
หลำกหลำยลักษณะ เช่น  กำรวิจำรณ์โดยพิจำรณำจำกกลวิธีทำงวรรณศิลป์  อำทิ กำรใช้บุคลำธิษฐำน  กำร
เปรียบเทียบข้ำมผัสสะของประสำทสัมผัส โดยกำรสลับข้ัวผัสสะ   กำรใช้ paradox / hyperbole  กำรใช้พหุ
โฆษะ (polyphony / heteroglossia)หรือ มุมมองกำรใช้ “ควำมจริง” มองเห็น 2 มิติ กับ จินตนำกำร ที่มองเห็น 
3 มิติ  และ กำรใช้ “สี่เหลี่ยมสัญศำสตร์”  ในกำรวิเครำะห์งำนวรรณกรรม  รวมทั้งกำรใช้ทฤษฎี “รื้อสร้ำง” 
(Deconstruction) ซึ่งกำรใช้ทฤษฎีในกำรวิจำรณ์จะสัมฤทธ์ิผลได้เมื่อผู้วิจำรณ์เลือกใช้ทฤษฎีที่เหมำะกับตัวบท   

  กำรใช้มโนทัศน์  ทฤษฎี และกระบวนทัศน์ใหม่ที่ได้จำกกำรศึกษำในกำรวิจำรณ์  ช่วยเปิด
มุมมองใหม่ในกำรวิจำรณ์  ซึ่งบำงครั้งมุมมองใหม่เหล่ำน้ันอำจต่ำงจำกนักเขียนคิด หรือน ำเสนอสิ่งที่นักเขียนมอง
ไม่เห็น  ซึ่งก่อให้เกิดกำรต่อยอดทำงควำมคิด และสร้ำงควำมสนุกที่ได้อ่ำนควำมข้ึนคิดที่หลำกหลำย  แต่ถ้ำบท
วิจำรณ์นั้นวิจำรณ์ผิดก็จะมีผู้อื่นที่ไม่เห็นด้วยเสนอกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ได้   ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมงอกเงยทำง
ควำมคิดและท ำให้กำรแสดงทัศนะวิจำรณ์สนุกข้ึนด้วย   

   จ ำนวนกำรพิมพ์หนังสือรวมบทวิจำรณ์และบทควำมทำงวรรณกรรมและวรรณคดีศึกษำ 
มำกกว่ำ 25 เล่ม ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ   

o เป็นข้อบ่งช้ีส ำคัญที่ท ำให้เห็นว่ำ  กำรวิจำรณ์เป็นองค์ประกอบประกำรส ำคัญใน
กระบวนกำรสร้ำงและกำรเสพวรรณกรรม  เพรำะกำรวิจำรณ์มีควำมหมำยมำกกว่ำกำรแสดงควำมเห็นต่อหนังสือ
เล่มใดเล่มหนึ่ง  แต่กำรวิจำรณ์นับเป็นกิจกรรมทำงปัญญำที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมกำรอ่ำนที่เข้มแข็งมั่นคง
ของสังคมด้วย และยังยืนยันด้วยว่ำกำรวิจำรณ์มีส่วนส ำคัญในวงวรรณคดีศึกษำ  กล่ำวคือ หำกกำรวิจำรณ์เข้มแข็ง  
วรรณคดีศึกษำก็จะเข้มแข็งตำมไปด้วย แต่จำกผลกำรวิจัย การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา  ยืนยันว่ำ  
จุดอ่อนของกำรศึกษำวรรณคดีไทย คือ กำรละเลยกำรวิจำรณ์ตัวบทประพันธ์และสิ่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งในข้ันตอนกำร
ตีควำมและกำรประเมินคุณค่ำ   
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o นับเป็นตัวอย่ำงส ำคัญที่ช้ีให้ถึงทิศทำงและกำรพัฒนำกำรวิจำรณ์ที่สำมำรถขยำย
ขอบเขตและเติบโตข้ึนจำกทิศทำงของนักวิชำกำรรุ่นบุกเบิกไปสู่ทิศทำงอื่นๆ ได้  หำกนักวิชำกำรรุ่นใหม่สำมำรถ
เปิดมุมมองกระบวนทัศน์  มุมมอง และทฤษฎีกำรวิจำรณ์วรรณกรรมใหม่ๆ ในกำรศึกษำวรรณกรรมอันหลำกหลำย  
ก็สำมำรถสร้ำงควำมหมำย  เสนอข้อถกเถียง โต้แย้ง  รื้อสร้ำง แนวคิด และวิธีกำรศึกษำวรรณกรรมใหม่ๆ ข้ึนได้ 

o กำรเผยแพร่ผลงำนรวมเล่มจ ำนวนมำกเช่นน้ี  นับว่ำแหล่งข้อมูลและแหล่งอ้ำงอิงส ำคัญ  
ส ำหรับผู้ศึกษำทำงวรรณคดีศึกษำและวรรณกรรมวิจำรณ์ รวมถึงผู้สนใจด้ำนกำรวิจำรณ์ทั่วไป   

 

ข้อด้อยของการศึกษาท่ีเป็นทางการ 

 ควำมอ่อนด้อยในกำรพัฒนำกำรอ่ำนในกำรศึกษำที่เป็นทำงกำร   ส่งผลต่อควำมอ่อนด้อยใน
กำรวิจำรณ์ด้วย  ซึ่งควำมอ่อนด้อยนี้เกิดในกำรศึกษำทุกระดับ  จำกกำรสัมภำษณ์คุณจิตกร  บุษบำ  ได้รับกำร
ยืนยันว่ำ  “จากการจัดกิจกรรมร่วมกับส านักพิมพ์สถาพร บุ๊กส์ ซึ่งได้เป็นวิทยากรในโรงเรียนต่างๆ  เกี่ยวกับ ‘ท า
อย่างไรให้มีนิสัยรักการอ่าน’ และ ‘อ่านอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ’ มานานกว่า 3 ปี  พบว่าเด็กนักเรียนไม่อ่าน
หนังสือ และครูก็ไม่อ่านหนังสือ ขณะเดียวกัน  ครูไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะให้ความรู้ได้  และหลักสูตรการเรียน
ของครูไม่ได้มีการสอนเพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางเรื่องนี้” 30  ซึ่งพ้องกับผลกำรวิจัย “สถำนะและบทบำทกำร
วิจำรณ์ในกำรศึกษำวรรณคดีไทย” ของดวงมน  จิตร์จ ำนงค์ และคณะ  ที่ยืนยันว่ำ “สิ่งที่น่าวิตกก็คือผู้รับสาร
โดยทั่วไปดูจะหย่อนความเอาจริงเอาจังในการพินิจพิจารณา  นอกจากที่จ านวนผู้อ่านก็ดูจะลดน้อยถอยลง ... เมื่อ
ขาดการปูพื้นด้วยการศึกษาอย่างเป็นทางการ  เยาวชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีความสุขด้วยการอ่านในระดับต้น  ก็มี
แนวโน้มอย่างมากที่จะเติบโตข้ึนโดยหย่อนความสามารถที่จะรับสารจากงานที่ต้องอาศัยทักษะการอ่าน  สิ่งที่เป็น
ทั้งเหตุและผลตามมาก็คือปฏิกิริยาเชิงวิจารณ์ต่องานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์  มักจ ากัดอยู่ในวงแคบและ
กลายเป็นกิจกรรมของผู้รู้หรือนักวิชาการ  หรือผู้สร้างงานด้วยกันเองเท่านั้น”31 

 กำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรโดยเน้นปริมำณมำกกว่ำคุณภำพ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  กำรจัด
กิจกรรมทำงวิชำกำรในปัจจุบันเปิดรับจ ำนวนบทควำมที่จะน ำเสนอในปริมำณที่มำก  คือประมำณ 60-200 ฉบับ
ต่อกำรจัดสัมมนำ 2  วัน  โดยแบ่งกำรเสนอผลเป็นกลุ่มย่อยหลำยๆ กลุ่มในเวลำเดียวกัน   ซึ่งบำงครั้งผู้เข้ำร่วมก็
สนใจฟังหลำยๆ หัวข้อที่จัดในเวลำเดียวกัน  ก็ต้องเลือกฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแทน   อีกทั้ง กำร
จัดกำรเสนอผลงำนในปริมำณมำก และในเวลำอันจ ำกัดเช่นนี้  ท ำให้ผู้เสนอผลงำนมีเวลำเสนองำนเพียง 10-15 
นำทีเท่ำนั้น  ซึ่งนับว่ำเป็นเวลำที่น้อยเกินกว่ำจะน ำเสนอประเด็นศึกษำได้อย่ำงครบถ้วนและรอบด้ำน  
ขณะเดียวกัน  บทควำมวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมจ ำนวนมำกที่น ำเสนอให้กิจกรรมวิชำกำรที่จัดข้ึน
โดยมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในวงจ ำกัด และไม่ได้เผยแพร่ในรูปเอกสำรตีพิมพ์  แต่
เผยแพร่ในรูปของซีดีแนบท้ำยแทน  ผู้ที่ได้อ่ำนเอกสำรหรือได้รับทรำบข้อมูลเหล่ำน้ีมักจะเป็นผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงวิชำกำรนั้นๆ   จึงเป็นที่น่ำเสียดำยข้อมูลจ ำนวนมหำศำลเหล่ำน้ี  ทั้งนี้  ผู้วิจัยอยำกเสนอให้มีหน่วยงำนกลำงที่

                                                             
30ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณจิตกร  บุษบำ  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 
31ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์ และคณะ. การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา. มหำสำรคำม: อนิทนิล, 2555, 16. 
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รวบรวมและเผยแพร่บทควำมวิชำกำรที่เสนอในกิจกรรมวิชำกำรตำมมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ ได้จัดข้ึน  ก็
จะเป็นคุณูปกำรต่อวงกำรวรรณคดีศึกษำของไทยต่อไป 

 กำรที่ทุกมหำวิทยำลัยที่สอนทำงด้ำนวรรณคดีศึกษำพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร
เช่นน้ี  บ่อยครั้งที่พบมีหลำยมหำวิทยำลัยจัดงำนตรงกัน  หรือในช่วงเวลำที่ใกล้เคียงกัน  จึงท ำให้ผู้สนใจต้องเลือก
ว่ำจะไปเข้ำร่วมกิจกรรมที่ใด  จึงพลำดที่จะเข้ำร่วมงำนอีกที่ไปอย่ำงน่ำเสียดำย  จึงน่ำจะมีกำรหำรือร่วมกันเพื่อจัด
งำนตำรำงงำนไม่ให้ซ้อนกัน  เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้สนใจสำมำรถเข้ำฟังได้ทุกรำยกำรโดยไม่ต้องเลือก 

 กำรใช้ทฤษฎีในกำรวิจำรณ์จะกลำยเป็นข้อด้อยในหลำยลักษณะ  อำทิ   
o หำกนักวิจำรณ์เริ่มต้นกำรวิจำรณ์ด้วยกำรตั้งทฤษฎีไว้ในใจ  และน ำตัวบทมำเป็น

ตัวอย่ำงเพื่อสนับสนุนทฤษฎีที่ตั้งไว้  ท ำให้ทิศทำงกำรวิจำรณ์ดังกล่ำว มุ่งเน้นที่กำรพิสูจน์ทฤษฎีมำกกว่ำอธิบำยตัว
บทวรรณกรรม    

o ในปัจจุบันพบว่ำมีบทวิจำรณ์จ ำนวนหนึ่งที่ผู้วิจำรณ์ไม่ได้มุ่งวิจำรณ์หนังสือ  แต่
กลับมำแอบอิงและยึดโยงเข้ำกับหนังสือเพื่อใช้ทฤษฎีและมุมมองของตนวิพำกษ์สังคมและบริบทต่ำงๆ โดยเนน้กำร
เสนอหลักคิดของผู้วิจำรณ์เป็นส ำคัญ  โดยละเลยตัวบทวรรณกรรมที่เลือกมำวิจำรณ์ 
 

2.6.2 การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ (informal education)   
ข้อเด่นของการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ 

 กำรศึกษำกำรวิจำรณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำรเปิดโอกำสผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงกำรหรือไม่ได้ศึกษำ
ทำงด้ำนวรรณคดีศึกษำและวรรณคดีวิจำรณ์โดยตรง  แต่มีควำมสนใจในกำรวิจำรณ์สำมำรถเรียนรู้และเติมเต็ม
ควำมรู้ในกำรวิจำรณ์และกำรฝึกเขียนวิจำรณ์   ซึ่งผู้รักสมัครเล่นเหล่ำน้ีหำกต้ังใจจริง  อำจมีโอกำสพัฒนำจนเป็น
นักวิจำรณ์วรรณกรรมได้ในอนำคต   

 ในปัจจุบันมีองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  ทั้งในและนอกวงวรรณกรรมต่ำงสนใจเข้ำมำมี
ส่วนทั้งกำรในอบรมเพื่อสร้ำงและพัฒนำนักเขียน  นักอ่ำน และนักวิจำรณ์  ซึ่งนับเป็นกำรศึกษำอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร (informal  education) ในลักษณะหนึ่ง  องค์กรที่มีบทบำทอย่ำงต่อเนื่องและชัดเจนหลำยองค์กรที่
น่ำสนใจ เช่น   

o สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีในกำรสร้ำงควำมรูใ้หท้ัง้กบั
นักเขียน  นักวิจำรณ์  และนักอ่ำนทั่วไป  น ำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวกับวรรณกรรมทั้งไทยและต่ำงประเทศอย่ำง
อย่ำงต่อเนื่อง  ไม่ว่ำจะเป็นกำรอบรม  กำรประชุม   กำรเสวนำ  กำรสัมมนำ  กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติ   หรือ
กิจกรรมนักเขียนสัญจร   

o มูลนิธิเอสซีจีที่จัดกิจกรรม “โครงกำรวรรณกรรมวิจำรณ์”  ติดต่อกันมำเป็นปีที่ 3  
(2556)  ซึ่งใน 2 ปีแรกเป็นกำรจัดกิจกรรมโดยเชิญนักวิจำรณ์และนักเขียนมำกล่ำวถึงงำนวรรณกรรมเรื่องหนึ่ง  
และเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ำร่วมฟังและร่วมวิจำรณ์ด้วย  ในปีที่ 3  รูปแบบของกำรจัดกิจกรรมยังเป็นเช่นเดิม  แต่
เปลี่ยนพื้นที่กำรจัดกิจกรรม  โดยรุกเข้ำไปยังสถำบันกำรศึกษำเพิ่มขึ้น  เพื่อกระตุ้นและสร้ำงควำมสนใจให้กับนิสิต
นักศึกษำ  โดยจัดไปแล้วที่ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  พระรำชวังสนำมจันทร์   
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o หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ร่วมกับบุ๊คโมบี้  จัดกิจกรรม “Bangkok 
Creative Writing Workshop” เป็นปีที่ 2 (2556)  แม้กิจกรรมในครั้งนี้จะมุ่งสร้ำงนักเขียน  แต่ผู้จัดให้
ควำมส ำคัญกับกำรวิจำรณ์ด้วย  กิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงกำรจึงเน้นกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรวิจำรณ์  โดยเปิด
โอกำสให้ทั้งผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและผู้สนใจทั่วไปเข้ำร่วมฟังและแลกเปลี่ยนควำมเห็นได้ 

o The Reading Room  จัดกิจกรรมกำรวิจำรณ์หนังสือต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้ง  
เริ่มจัดมำตั้งแต่เดือนกันยำยน 2556 ช่ือว่ำ “Strawberry Sunday Book Club อ่ำนหนังสือป๊อปกับอรรถ  
บุนนำค”  โดยมีคุณอรรถ  บุนนำค เป็นวิทยำกร  ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองวิจำรณ์กับผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งกิจกรรมจัดที่ 
The  Reading Room (สีลม) 

o ส ำนักพิมพ์สถำพร บุ๊กส์  เชิญคุณจิตกร  บุษบำ เป็นวิทยำกรในโครงกำร  “ทูต
สถำพร”  เพรำะเห็นว่ำสังคมกำรอ่ำนไม่ได้เตรียมไว้ส ำหรับเยำวชน   ขณะเดียวกันก็ยังต้องไม่สนับสนุนให้เยำวชน
พัฒนำกำรกำรอ่ำนตำมวัย  ซึ่งจะช่วยให้เยำวชนสัมผัสได้ถึงควำมแตกต่ำง ควำมแน่นของเรื่อง พล็อตเรื่อง ควำม
สละสลวยของภำษำ ควำมงดงำม ควำมหน้ำติดตำมของภำษำ  และสิ่งที่ส ำคัญคือกำรเตรียมในกำรเลือกอ่ำน
หนังสือ   

 กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ที่ดีได้ต้องเริ่มจำกเยำวชน  ซึ่งกิจกรรมที่จัดน้ันมักจะอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพเป็นหลัก แต่ยังมีกิจกรรมที่จัดในต่ำงจัดหวัดด้วย  กิจกรรมดังกล่ำวต้องกระท ำหลำยอย่ำงไปพรอ้มกนั 
อำทิ  

o กำรจะเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรสอนวิชำกำรวิจำรณ์ในโรงเรียนได้  จ ำเป็นต้องแยก
กำรวิจำรณ์ออกมำเป็นวิชำเรียนโดยเฉพำะ เพื่อจะได้เห็นว่ำกำรกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์  เป็นเรื่องส ำคัญ  มิใช่เป็น
เพียงตัวประกอบที่เรียนเฉพำะนักเรียนช้ัน ม. 6 เท่ำนั้น    

o กำรจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ควรจะเริ่มจำกเสวนำในห้องเรียน  ซึ่ง
จ ำเป็นต้องมีช่ัวโมงกำรเรียนวิจำรณ์ที่ถี่มำกข้ึน  

o กำรเลิกบังคับให้นักเรียนอ่ำนหนังสือที่ได้รับรำงวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอำเซียน 
(รำงวัลซีไรต์) เพื่อเปิดโอกำสนักเรียนเลือกหนังสือที่สนใจมำวิเครำะห์และเสวนำในช้ันเรียนหลำกหลำยมำกขึ้น   

o กำรวิจำรณ์ต้องท ำทุกทักษะและเช่ือมโยงของทักษะที่ส ำคัญทั้ง อ่ำน คิด เขียน และพูด  
o กำรสนับสนุนให้พัฒนำกำรอ่ำนตำมวัย  เพื่อให้เยำวชนได้สัมผัสควำมแตกต่ำง ควำม

หนังสือที่มีควำมยำกและซับซ้อนข้ึน  ทั้งในแง่ของพล็อตเรื่อง ควำมสละสลวย  ควำมงดงำม และควำมน่ำติดตำม
ของภำษำ    นับเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกับกำรเลือกอ่ำนหนังสือของเขำต่อไปในอนำคต   

 ในสื่ออินเทอร์เน็ตมีจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมกำรวิจำรณ์ที่ไม่เป็นทำงกำรข้ึนด้วย  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  เว็บไซต์เด็กดี  มีกิจกรรมส่งเสริมในหลำยลักษณะ  ซึ่งกิจกรรมที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่จะใช้กิจกรรม
กำรวิจำรณ์เพื่อช่วยพัฒนำนักเขียนหน้ำใหม่ให้เขียนงำนได้อย่ำงมีคุณภำพมำกข้ึน  อำทิ 

o กำรเปิดช่องทำงในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของนักเขียน  โดยกำรลง
บทควำมที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรเขียนนิยำยในคอลัมน์ที่ช่ือว่ำ “เคล็ดลับนักเขียน” ซึ่งจะมีกำรลงบทควำมสัปดำห์
ละหนึ่งบทควำม ในบำงสัปดำห์จะน ำบทควำมจำกกระทู้ที่ลงในเว็บไซต์เด็กดีที่ทีมงำนเห็นว่ำมีประโยชน์มำลง   
คอลัมนิสต์ประจ ำบทควำมเหล่ำน้ีจะผู้เขียน  ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของเว็บไซต์เด็กมักจะศึกษำมำกจำกปัญหำของกำร
เขียนนิยำยในเด็กดีเป็นส่วนใหญ่     
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o กำรอ่ำนหนังสือที่เกี่ยวกับกำรเขียนนิยำย รวมกับประสบกำรณ์ของผู้เขียนมำ
แบ่งปันให้กับนักเขียนนิยำยในเด็กดี หรือให้มุมมองวิธีกำรจัดกำรปัญหำในกำรเขียนนิยำยของผู้เขียนบทควำม 
เพรำะทำงเว็บไซต์เด็กดีมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำงำนเขียนนิยำยในเด็กดีให้ดีข้ึน และให้เปิดโอกำสให้กับนิยำยที่ดีได้
เผยแพร่  

o เด็กดียังจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนำนักเขียนร่วมกับส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ อำทิ 
แจ่มใส และ ส ำนักพิมพ์แน๊ตตี้  

o กำรเปิดพื้นที่วิจำรณ์ในเว็บไซต์เด็กดี  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดพื้นที่วิจำรณ์ไว้ท้ำย
วรรณกรรมออนไลน์ทุกเรื่อง  และกำรเปิดพื้นที่ในกำรสร้ำงกลุ่มวิจำรณ์เพื่อรับวิจำรณ์งำนของนักเขียนหน้ำใหม่ที่
ส่งผลงำนมำให้วิจำรณ์ไม่เพียงแต่จะเป็น “คลินิกวรรณกรรม” ที่ข้อแนะน ำของนักวิจำรณ์เหล่ำนี้มีส่วนกำรช่วย
พัฒนำนักเขียนด้ำนหนึ่ง   ขณะเดียวกันก็ถือว่ำเป็นกำรศึกษำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรด้วย  เพรำะในบำงครั้งนักเขียน
และนักวิจำรณ์เหล่ำน้ันก็ติดต่อเพื่อสอบถำมกันหรือส่งงำนให้วิจำรณ์เป็นกำรส่วนตัว  จึงไม่แตกต่ำงกำรที่ครแูกง้ำน
ศิษย์เป็นระยะๆ    

o เด็กดียังมีกำรแนวทำงในกำรด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต เช่น กำรจัดกิจกรรมกำร
อบรมเกี่ยวกับ “creative writing  ซึ่งนับว่ำเป็น “คลินิกวรรณกรรม” ในลักษณะหนึ่งด้วย 

 เว็บไซต์บำงแห่งที่เปิดพื้นที่ “คลินิกวรรณกรรม” ด้วย เช่น เว็บไซต์ส่วนตัวของประภัสสร  
เสวิกุล  เว็บไซต์ thaiwriter.net และ เว็บไซต์ Thai Poet Society ซึ่งค ำแนะน ำนักเขียนในคลินิกวรรณกรรมที่
สร้ำงบทเว็บไซต์ส่วนตัวเหล่ำน้ี  จะมีควำมเข้มข้นและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนักเขียนได้มำกกว่ำกลุ่มวิจำรณ์
บำงกลุ่มในเว็บไซต์เด็กดี  เนื่องจำกนักวิจำรณ์ในเว็บไซต์ส่วนตัวเหล่ำน้ีส่วนหนึ่งเป็นนักเขียนอำชีพและนักอ่ำนที่มี
ประสบกำรณ์กำรเขียนและกำรอ่ำนมำอย่ำงยำวนำนและต่อเนื่อง  มิใช่เป็นเพียงนักเขียนหน้ำใหม่ที่เพิ่งเริ่มมี
ประสบกำรณ์ในกำรเขียน  ดังจะเห็นได้จำกบทวิจำรณ์ที่ปรำกฏมักจะเป็นวิจำรณ์ที่ช้ีให้เห็นข้อบกพร่องในกำร
เขียนอย่ำงชัดเจน  ขณะเดียวกันบทวิจำรณ์ส่วนใหญ่ยังแนะน ำวิธีกำรแก้ไขและพัฒนำงำนเขียนให้ดีข้ึน 

 กำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรวิจำรณ์ทำงอ้อม  อำทิ  
o อำจำรย์  ผู้รู้  ผู้เช่ียวชำญในด้ำนวรรณกรรมศึกษำได้ถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรวิจำรณ์

สู่ผู้สนใจทั่วไปที่อยู่นอกแวดวงกำรศึกษำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  กำรได้รับเชิญจำกองค์กรภำยนอก  เพื่อเป็นวิทยำกร
ผู้ให้ควำมรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรวิจำรณ์ต่ำงๆ  

o กำรที่ผู้รู้ ครู และผู้เช่ียวชำญทำงวรรณกรรมศึกษำและวรรณกรรมวิจำรณ์ได้เป็นนัก
วิจำรณ์ประจ ำในคอลัมน์วิจำรณ์วรรณกรรมในหนังสือพิมพ์  นิตยสำร และวำรสำรต่ำงๆ อำทิ  รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ 
ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์  และ สรณัฐ  ไตลังคะ  เป็นต้น ก็นับเป็นกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงกำร
วิจำรณ์ไปยังมหำชนในวงกว้ำงอีกทำงหนึ่งด้วย   
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ข้อด้อย 

 กำรขำดสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกึ่งวิชำกำร (ทำงวรรณกรรม) เพรำะแต่เดิมสื่อในลักษณะนี้ที่
ส ำคัญหลำยเล่ม ไม่ว่ำจะเป็น สังคมศาสตร์ปริทัศน์  และ วารสารธรรมศาสตร์  ท ำให้ขำดช่องทำงกำรส่งต่อองค์
ควำมรู้ทำงกำรวิจำรณ์ไปยังมหำชนผู้สนใจในวงกว้ำง 

 กำรให้ควำมสนใจขององค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  ทั้งในและนอกวงวรรณกรรม  อำจ
เป็นควำมสนใจแค่ช่ัวครำว  ซึ่งท ำให้ขำดกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง  หรือมีเวลำในกำรจัดกิจกรรม
ระยะสั้นมำก  จึงไม่อำจสร้ำงให้ไม่เกิดกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรวิจำรณ์  บทวิจำรณ์ และนักวิจำรณ์ได้อย่ำง
แท้จริง  

 

2.7  การเปรียบเทียบการวิจารณ์วรรณกรรมในต่างประเทศกับในประเทศไทย   

จำกกำรศึกษำจะเน้นที่สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นส ำคัญ เนื่องจำกพบกำรวิจัยของต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำร
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรวิจำรณ์หนังสือเพียงพอที่จะเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้  

1.  พื้นที่กำรวิจำรณ์วรรณกรรมของสื่อสิ่งพิมพ์ในต่ำงประเทศลดลงเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งท ำ
ให้นักวิจำรณ์หนังสือต้องเปลี่ยนวิธีกำรเขียนวิจำรณ์หรือแนะน ำหนังสือให้เข้ำกับพื้นที่ที่ลดลงนี้ 

2. กำรใช้ศักยภำพของสื่ออินเทอร์เน็ต ในต่ำงประเทศมีกำรใช้ศักยภำพของสื่ออินเทอร์เน็ตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร รวมถึงตัวผู้วิจำรณ์นักวิชำกำรและผู้เช่ียวชำญ
ทำงด้ำนวรรณกรรม ในกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจำรณ์ จึงท ำให้กำรส่งผ่ำน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรวิจำรณ์จำกสื่อสิ่งพิมพ์มำยังสื่ออินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งในประเทศ
ไทยยังไม่ได้ใช้ศักยภำพของอินเทอร์เน็ตในกำรเช่ือมต่อน้ี  

3. ควำมหลำกหลำยของกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ต แม้ว่ำในประเทศไทยจะมีกำรใช้
สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรวิจำรณ์วรรณกรรม แต่หำกยังจ ำกัดอยู่ในกลุ่มผู้วิจำรณ์สมัครเล่นในเว็บไซต์เพียงไม่กี่เว็บไซต์ 
และเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมในกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์วรรณกรรมทั้งบล็อกแก๊งและเด็กดีไม่ใช่เว็บไซต์ทำงด้ำนวรรม
โดยเฉพำะ ซึ่งในต่ำงประเทศมีกำรสร้ำงชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ หรือที่เรียกว่ำบุ๊กบล็อกที่มีควำมหลำกหลำย
ดังนี้ 

 ควำมหลำกลำยของของผู้ร่วมในชุมชนวรรณกรรม ทั้งผู้ที่ก่อตั้งและผู้ติดตำมที่เป็นทั้งนัก
วิจำรณ์อำชีพ กึ่งอำชีพ สมัครเล่น รวมถึงนักวิชำกำรผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนวรรณกรรม ผู้ที่รักหนังสือหรือช่ืนชอบใน
งำนวรรณกรรม  

 บุ๊กบล็อกที่มีควำมหลำกหลำย  ซึ่งเกิดจำกควำมสนใจของผู้เป็นเจ้ำของหรือร่วมกับ
สมำชิกในบุ๊กบล็อกนั้น   จึงท ำให้ผู้ที่สนใจได้เลือกอ่ำนบุ๊กบล็อกและบทวิจำรณ์ได้ตรงกับควำมต้องกำร 
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 ลักษณะบทวิจำรณ์ที่หลำกหลำย บทควำมทำงวิชำกำร บทวิจำรณ์ บทแนะน ำหนังสือทั้ง
ในแบบที่เป็นทำงกำรและเป็นกันเอง และยังไม่จ ำกัดรูปแบบพื้นที่กำรเขียนวิจำรณ์ ซึ่งเป็นไปลีลำกำรเขียนที่แสดง
ลักำระเฉพำะและตัวตนของผู้วิจำรณ์ 

4. กำรยอมรับและควำมเป็นอำชีพในกำรวิจำรณ์วรรณกรรม แม้ว่ำทั้งในไทยและต่ำงประเทศจะ
ยังคงมีข้อสงสัยถึงคุณภำพของบทวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ต  แต่ในต่ำงประเทศ ผู้วิจำรณ์ในสื่อ
อินเทอร์เน็ตได้รับกำรยอมรับจำกสื่อหลัก เช่น ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่บทวิจำรณ์หนังสือ จะเปิดโอกำส
ให้ผู้อ่ำนทั่วไปสำมำรถส่งบทวิจำรณ์หนังสือมำเผยแพร่ส่วนของเว็บไซต์ได้ นอกจำกนี้ ผู้วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตที่
มีควำมสำมำรถยังได้รับกำรยอมรับให้เป็นผู้วิจำรณ์อำชีพหรือเป็นผู้มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรวิจำรณ์ และยัง
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกรบรรยำยในสถำนศึกษำหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ และหำกสำมำรถสร้ำงตัวตนใน
กำรวิจำรณ์วรรณกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยได้แล้ว  ก็ไม่เพียงแต่จะได้รับกำรยอมรับเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถ
ที่จะสร้ำงรำยได้จำกกำรโฆษณำในเว็บไซต์หรือบล็อกส่วนตัวอีกด้วย 

5. พื้นที่กำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมีศักยภำพในกำร
สร้ำงเครือข่ำยและประชำคมวรรณกรรม  ซึ่งมีทั้งกำรสร้ำงกลุ่มของผู้ที่ช่ืนชอบวรรณกรรมแนวเดียวกัน หรือเป็น
กำรรวมกลุ่มของผู้ที่ช่ืนชอบวรรณกรรมทั่วไป  ลักษณะของกำรรวมชุมชนเป็นกำรบอกรับสมำชิกแบบทั่วไปที่
ต้องกำรรับข่ำวสำรและมีกำรแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นทั่วไป  และกำรรวมตัวเป็น “แฟนคลับ” นอกจำกนี้ยัง
เช่ือมโยงไปสู่สื่อสังคม (social  network)  ต่ำงๆ  โดยกำรใช้ facebook, twitter และ    e-mail เป็นช่องทำงใน
กำรติดต่อ และส่งต่อควำมรู้ที่น่ำสนใจ  กำรสร้ำงเครือข่ำยเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกจ ำกัดกรอบเฉพำะในประเทศอีกต่อไป  
แต่สำมำรถที่จะสร้ำงประชำคมผู้สนใจจำกทั่วโลกได้  หำกเลือกใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงกัน เช่น เว็บไซต์หนังสือ GoodReads ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ำมำใช้พื้นที่ในกำรวิจำรณ์ แนะน ำ รีวิว 
รวมถึงแสดงควำมคิดเห็น  แม้ว่ำในปัจจุบันจะให้ใช้ภำษำต่ำงๆ ในกำรเผยแพร่แล้ว แต่ภำษำอังกฤษยังเป็นภำษำ
หลักที่ใช้ในเว็บไซต์น้ี 
 
 
 

2.8  การเรียนรู้ข้ามสาขา 
 จำกกำรที่ได้ท ำกำรวิจัยและร่วมกิจกรรมกับสำขำอื่นอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ได้รับรู้ถึงสถำนภำพกำรวิจำรณ์
และวงกำรศิลปะในสำขำอื่น จึงท ำให้เกิดกำรเรียนรู้กำรข้ำมสำขำ ซึ่งมีทั้งในส่วนที่พ้องกันและแตกต่ำงกันดังนี้ 

2.8.1 ประเด็นท่ีพ้องกัน 

 กำรขำดนักวิจำรณ์ที่มีควำมกล้ำหำญ ซึ่งต่ำงจำกสมัยก่อนที่นักวิจำรณ์ที่กล้ำตั้งประเด็นวิจำรณ์
สังคมวงวรรณกรรมไม่เฉพำะในแง่ที่ช่ืนชมเท่ำนั้น แต่ยังกล้ำที่จะน ำงำนวรรณกรรมหลำยๆ ช้ินมำวิพำกษ์วิจำรณ์  
รวมถึงกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ด้วย  เช่น งำนของ “นำยผี”  งำนของ “ทวีปวร” และ รำยงำนผลงำนโครงกำรวิจัย  
“สถำนะและบทบำทของกำรวิจำรณ์ในกำรศึกษำวรรณคดีไทย” ของ รศ.ดร. ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์ และคณะ ไม่
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ลังเลที่จะวิพำกษ์วรรณคดีศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำอย่ำงเข้มข้นและตรงไปตรงมำ  ดังควำมที่ว่ำ “สถานะของ
การวิจารณ์ศิลปวรรณคดีในสังคมไทยและการศึกษาวรรณคดีในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ยังอยู่ในสภาพ 
‘ทรงกับทรุด’ ”32   และ “ปัญหาส าคัญอยู่ที่ความน่าวิตกว่าจุดอ่อนของอุดมศึกษาไทยในภาพรวมคือคุณภาพของ
อาจารย์ผู้สอน  ไม่ต้องสงสัยว่าความหย่อนคุณภาพของอาจารย์วิชาวรรณคดีก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ด้วย  จะ
เป็นด้วยเหตุใดก็ตาม  หากกล่าวเฉพาะด้านวรรณคดีศึกษา  แรงกระตุ้นอย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศการวิจารณ์ใน
สังคมนั่นเอง”33  และงำนวิจัยฉบับนี้ยังโดยเน้นว่ำ กำรวิจำรณ์เป็นปัจจัยที่จะท ำให้วรรณคดีศึกษำมีคุณภำพ  ดัง
ข้อควำมที่ว่ำ “คณะผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาสถานะของวรรณคดีวิจารณ์และการปรับใช้วรรณคดวิีจารณ์ในการศึกษา
วรรณคดีในระดับอุดมศึกษาเป็นภารกิจส าคัญ  โดยมีจุดมุ่งหมายและจะค้นพบความรู้และแนวทางที่จะแก้ไข
ปัญหาความอ่อนแอทางวิชาการในด้านี้ และหวังว่าจะมีส่วนสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการแก่วงการศึกษา
ต่อไป”34 

                ในยุคปัจจุบัน นักวิจำรณ์ไม่กล้ำแสดงควำมเห็นในเชิงลบมำกนัก  เพรำะมักจะถูกโต้ตอบเช่นเดียวกับ
กำรวิจำรณ์ในสำขำทัศนศิลป์มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ำ บทวิจำรณ์ศิลปะในสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบันทั้งในหนังสือพิมพ์และ
นิตยสำรต่ำงๆ กลับหลีกเลี่ยงกำรปะทะทำงควำมคิดกัน   ขณะที่ในสำขำสังคีตศิลป์ก็ยังขำดนักวิจำรณ์ที่จะกล้ำที่
แสดงควำมคิดเห็นที่เปี่ยมด้วยองค์ควำมรู้เช่นกัน 

 กำรวิจำรณ์ไม่ได้ขับเคลื่อนงำนศิลปะ  ดังที่คุณอุทิศ  เหมะมูล นักเขียนและนักวิจำรณ์ในสำขำ
วรรณศิลป์ กล่ำวว่ำในขณะที่สัมภำษณ์ไว้ว่ำ “ในวัฒนธรรมไทยการวิจารณ์ไม่เคยขับเคลื่อนงานวรรณกรรมมานาน
แล้ว”35   ซึ่งพ้องกับผลของโครกำรวิจัย  “สถำนะและบทบำทของกำรวิจำรณ์ในกำรศึกษำวรรณคดีไทย” ของ รศ.
ดร. ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์ และคณะ ที่ยืนยันปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำ “การถกเถียงกันเรื่องบทบาทหน้าที่ของวรรณคดี 
และหรืองานวรรณกรรม (งานวิจัยนี้ถือว่าวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นค าไวพจน์ หมายถึง งานสร้างสรรค์ทาง
วรรณศิลป์) ก็หายไปจากความสนใจของผู้คน  ผู้สร้างงานประพันธ์ดูจะเป็นกลุ่มเดียวที่เอาจริงเอาจัง  แต่ก็ด ารงอยู่
ค่อนข้างโดดเดี่ยว  วารสารทางวรรณกรรมที่เป็นสนามแห่งการวิจารณ์  ก็ล้มลุกคลุกคลานจนต้องปิดตัวลงหลาย
ฉบับ” 36  จึงเห็นได้ว่ำกำรวิจำรณ์มีผลเพียงในวงสังคมนักเขียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวรรณกรรม บ้ำง  
เช่นเดียวกับในวงกำรทัศนศิลป์เห็นว่ำผลงำนของศิลปินต่ำงประเทศที่ดีและมีพัฒนำกำรมีสำเหตุมำจำกกำรที่ถูก
วิจำรณ์อยู่ตลอดเวลำ  ซึ่งค ำวิจำรณ์นั้นไม่ได้มุ่งเพื่อสร้ำงควำมเจ็บปวด  แต่มุ่งสร้ำงสรรค์เป็นส ำคัญ    ด้วยเหตุนี้  
กำรวิจำรณ์จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่ท ำให้ศิลปินและสังคมทั่วไปรับรู้  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ต้องพัฒนำต่อไป  ดังจะเห็นได้
จำกกำรเสวนำ หัวข้อ “จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการด ารงอยู่ของการวิจารณ์”  ซึ่งวิทยำกำร

                                                             
32 ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์และคณะ. การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา, 16. 
33 เรื่องเดียวกัน, 17. 
34 เรื่องเดียวกัน, 19. 
35 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ  เหมะมูล เม่ือวันที่ 5 มิถุนำยน 2556. 
36 ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์และคณะ. การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา, 18. 
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หลำยคนเห็นพ้องกันว่ำ  กำรวิจำรณ์ศิลปะในประเทศไทยไม่ค่อยเจริญ  เพรำะไม่ค่อยวิจำรณ์กัน  เมื่อมีกำรวิจำรณ์
ศิลปะน้อยก็ส่งผลต่อกำรพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะด้วย   

 กำรขำด “ศัตรูในจิตนำกำร  จำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศเห็นว่ำ  “นักเขียนที่ไม่สามารถที่จะ
วิจารณ์งานเขียนที่เกิดข้ึนในอดีตได้ ซึ่งนับว่าเป็นศัตรูในจินตนาการที่จะท าให้นักเขียนได้พัฒนาสร้างสรรค์งานของ
ตนให้ต่างจากงานวรรณกรรมในอดีตได้”37 และจำกกำรเสวนำของสำขำทัศนศิลป์หัวข้อ “จากห้องเรียนศิลปะเกา่สู่
ห้องเรียนออนไลน์กับการด ารงอยู่ของการวิจารณ์” ผศ.ดร.ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธ์ อำจำรย์สำขำทัศนศิลป์เห็นว่ำ
วงกำรศิลปะของไทยยังขำดหรือไม่มี “ศัตรูในจินตนำกำร”  หำกจะมี “ศัตรู”  ก็มักจะเป็นศัตรูจริงๆ หรือศัตรูที่
เป็นรูปธรรมที่เป็นบุคคลหรือสถำบัน จึงท ำให้กำรวิจำรณ์เป็นกำรโจมตีที่บุคคลหรือสถำบันมำกกว่ำกำรวิจำรณ์
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 กำรไม่วิจำรณ์งำนศิลปะนับว่ำเป็นกำรลงโทษที่ร้ำยแรง กล่ำวคือ  กำรไม่กล่ำวถึงงำนวรรณกรรม
เรื่องนั้นหรืองำนศิลปะช้ินน้ันเลย ไม่ว่ำในแง่บวกหรือแง่ลบ นักเขียนและศิลปินเห็นว่ำวิจำรณ์ในเชิงลบก็ยังดีกว่ำ
กำรนิ่งเฉย  กำรนิ่งเฉยไม่กล่ำวถึงงำนจึงเป็นกำรดูแคลนงำนศิลปะอย่ำงหนึ่ง 

 วัฒนธรรมควำมเกรงใจผู้ใหญ่และบุคคลใกล้ชิด พบว่ำวงวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ สังคีตศิลป์ ยั งผูก
ติดกับระบบอุปถัมภ์ที่ต้องนอบน้อมถ่อมตนและเกรงต่อใจผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีควำมสนิทสนมใกล้ชิด จึงไมม่ผีูท้ีก่ลำ้กำร
วิจำรณ์งำนของบุคคลเหล่ำน้ี 

  กำรใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นคลังเก็บข้อมูล จำกกำรวิจัยศิลปะสำขำต่ำงๆ ต่ำงใช้พื้นที่
อินเทอร์เน็ตเป็นที่เก็บรวบรวมควำมรู้ทำงศิลปะไว้ในหลำยลักษณะ ไม่ว่ำจะเป็นบทควำม บทสัมภำษณ์  บท
วิจำรณ์  รวมทั้งผลงำนศิลปะต่ำงๆ  แม้ว่ำบำงครั้งอำจจะไม่ใช่ผลงำนศิลปะทั้งช้ิน แต่เป็นบำงส่วนก็ตำม  ซึ่ง
นับเป็นแหล่งข้อมูลส ำหรับสืบค้นขนำดใหญ่ และเปิดกว้ำงให้ผู้สนใจสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้  อำจมีบำงแหล่งที่เปิด
ให้เข้ำใช้ได้เฉพำะสมำชิกเท่ำนั้น 

 กำรวิจำรณ์ศิลปะสำขำต่ำงๆ ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตปัจจุบันมักจะเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยสังคม  
(social network)  ของกลุ่มผู้สนใจร่วมกัน  ซึ่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเหล่ำน้ีนับวันก็ยิ่งมีควำมคึกคักและ
เข้มแข็งเพิ่มขึ้น 

 กลุ่มนักเขียนงำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ อำจเทียบได้กับ กลุ่ม “ละครผอม”  เพรำะเป็นผู้ที่
ท ำงำนด้วยใจรัก  และมีบำงคนไม่อำจยึดอำชีพนักกำรละครหรือนักเขียนเลี้ยงชีพได้  ด้วยเหตุน้ี  ศิลปินเหล่ำน้ีต้อง
หำทำงรอดส ำหรับอำชีพของตน  ขณะเดียวกันก็ต้องบริหำรจัดกำรให้ขำยหนังสือหรือขำยบัตรได้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำจุดคุ้มทุนที่ค ำนวณไว้  ด้วยเหตุน้ี  นักเขียนสร้ำงสรรค์และกลุ่ม “ละครผอม”  จึงหำผู้รับเฉพำะกลุ่มหรือ
สร้ำงกลุ่ม “แฟนคลับ” ของตนข้ึน  ในกรณีนี้จะพบว่ำกลุ่มนักเขียนสร้ำงสรรค์มีโอกำสที่ดีกว่ำกลุ่มละคร  
เนื่องจำกหนังสือเป็นผลงำนที่สำมำรถขำยได้โดยไม่ก ำหนดระยะเวลำ  และในทุกๆ ปีก็มีงำนมหกรรมหนังสือ
แห่งชำติถึงสองครั้ง  ซึ่งนับเป็นช่องทำงกำรขำยที่ส ำคัญ  ในขณะที่ผลงำนของคณะละครขำยได้เฉพำะช่วงเวลำ
จ ำกัด  คือเฉพำะช่วงเวลำที่จัดแสดงเท่ำนั้น    แม้ว่ำจะมีเทศกำลละครกรุงเทพในทุกๆ ปี  แต่กำรจัดแสดงของ
กลุ่ม “ละครผอม” หำรำยได้ไม่ได้มำกนัก และบำงครั้งเป็นกำรเปิดกำรแสดงโดยไม่เสียค่ำเข้ำชม 

                                                             
37 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ  เหมะมูล เม่ือวันที่ 5 มิถุนำยน 2556. 
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 ปริมำณบทวิจำรณ์ทั้งในสื่อลำยลักษณ์และสื่อออนไลน์ของสำขำวรรณศิลป์อำจจะมีปริมำณมำก
พอๆ กับในสำขำภำพยนตร์  แต่ในด้ำนคุณภำพจะต้องพิจำรณำเป็นรำยพื้นที่ที่เผยแพร่   เช่น ในเว็บไซต์เด็กดี 
มักจะเป็นกำรวิจำรณ์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำ หรือระดับมหำวิทยำลัยจึงอำจมีคุณภำพไม่เท่ำกับบท
วิจำรณ์ในบล็อกแก๊ง หรือเว็บไซต์ของนักเขียนหรือนักวิจำรณ์อำชีพ  ที่มีประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนและกำรเขียนที่
มำกกว่ำและเข้มข้นกว่ำ  ด้วยเหตุน้ี  ในพื้นที่เว็บไซต์เด็กดี อำจจ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำง “คลินิกวิจำรณ์” เพื่อให้ผู้ที่
ยังไม่ทรำบวิธีกำรวิจำรณ์วรรณกรรมก็สำมำรถที่จะแสวงหำองค์ควำมรู้และตัวอย่ำงกำรวิจำรณ์วรรณกรรมได้ง่ำย
กว่ำสำขำอื่น  เพรำะองค์ควำมรู้ด้ำนวรรณคดีศึกษำและกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในประเทศไทยมีมำกว่ำ 50 ปีแล้ว38     
นอกจำกนี้  ผู้ที่อยู่ในวงวรรณศิลป์ไทยต่ำงเห็นควำมส ำคัญของกำรวิจำรณ์ว่ำจะช่วยพัฒนำทั้งนักเขียน  นักอ่ำน 
และกำรวิจำรณ์ไปพร้อมๆ กันด้วย  จึงเห็นได้ว่ำมีกำรสร้ำง “คลินิก” ในกำรพัฒนำนักเขียนข้ึนในหลำยๆ พื้นที่ 

  ในปัจจุบันพบว่ำสถำบันหรือองค์กรที่อยู่นอกสถำบันกำรศึกษำเป็นกลุ่มที่มีบทบำทเข้ำมำเติม
เต็มช่องว่ำงของควำมรู้   กำรแสวงหำค ำตอบของปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรวิจำรณ์ หรือในศำสตร์ของสำขำนั้นๆ  
สำขำวรรณศิลป์มีสมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   สมำคมภำษำและหนังสือ  กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ  
เทพยสุวรรณ  หรือแม้แต่เว็บไซต์เด็กดี   สำขำทัศนศิลป์ มีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์บ้ำนจิม  ทอมป์สัน  และ Reading 
Room  สำขำศิลปะกำรละครมีเครือข่ำยละครกรุงเทพและกลุ่มละครต่ำงๆ  สำขำสำขำภำพยนตร์มีหอภำพยนตร์
แห่งชำติ แต่บุคลำกรที่มำให้ควำมรู้หรือวิทยำกำรในกำรเสวนำ  สัมมนำ หรือสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรต่ำงๆ ที่จัดข้ึน  
ส่วนใหญ่มำจำกสถำบันกำรศึกษำ   

 

 2.8.2  ประเด็นท่ีมีความแตกต่าง 

 ทัศนคติที่มีต่อนิตยสำร อ่าน  จำกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ  เหมะมูล  เห็นว่ำ  “นักวิชาการ
และนักวิจารณ์รุ่นใหม่ๆ บางคนมีปัญหากับท่าทีในการใช้ทฤษฎีมากเกินไป และการที่นักวิจารณ์สนใจทฤษฎีมาก
เกินไป  จนไม่ได้สนใจตัวหนังสือ และการเขียนวิจารณ์ด้วยลีลาฉวัดเฉวียน  แต่ว่าไม่ได้มีเนื้อหาใดๆ”39  ขณะที่ 
อำจำรย์นิพันธ์  โอฬำรนิเวศ  อำจำรย์สำขำทัศนศิลป์และศิลปินเห็นต่ำงไปว่ำ “นิตยสารอ่าน  เป็นหมายเหตุ

                                                             
38 ในหนังสือ พลังการวิจารณ์: วรรณศิลป์  ซ่ึงเป็นรำยงำนผลกำรวิจัยสำขำวรรณศิลป์ ของโครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะพลัง
ทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย ภำคแรก” กล่ำวไว้ว่ำ “การวิจารณ์ตัวบทวรรณกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรน่าจะเริ่มจาก ‘เทียน
วรรณ’ นักปราชญ์สมัยรัชกาลที่ 5 วิจารณ์เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่” (หน้ำ  45-46)  และยังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนว่ำมีกำรสร้ำง
ต ำรำวรรณคดีวิจำรณ์ขึ้นครั้งแรกในรำว พ.ศ. 2480  ได้แก่ บทควำมทำงวรรณคดีวิพำกษ์  พระนิพนธ์กรมหม่ืนนรำธิปพงศ์
ประพันธ์ตีพิมพ์ในวรรณคดีสาร  ต่อมำได้รวมเล่มเป็นงำนพระรำชนิพนธ์ของท่ำน  นอกจำกน้ียังมีกำรแปลต ำรำกำรประพันธ์จำก
ภำษำต่ำงๆ เช่น สุโพธิลังกา  แปลจำกภำษำบำลี  หรือ อลังการศาสตร์  แปลจำกภำษำสันสกฤต  ขณะเดียวกันก็มีต ำรำที่ประพันธ์
โดยนักวิชำกำรชำวไทยในยุคต่ำง เช่น  การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ ของ พระยำอนุมำนรำชธน  วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ 
ของ ดร. วิทย์  ศิวะศิริยำนนท์  วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ของ ม.ล. บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  เป็นต้น  
39ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ  เหมะมูล เม่ือวันที่ 5 มิถุนำยน 2556 
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ประการส าคัญในทางทัศนศิลป์  เพราะมีบทวิจารณ์ที่เข้มข้นจริงจังอย่างมาก  และเห็นว่าสิ่งที่น่าจะรอดูต่อไปคือ  
“แฟน” ที่ติดตามและช่ืนชอบนิตยสารฉบับนี้จ านวนหนึ่ง  จะพัฒนาต่อไปอย่างไร”40   

 บทบำทของผู้เช่ียวชำญและมีควำมรู้กับเว็บไซต์ เว็บไซต์วรรณกรรมของไทยยังขำดผู้รู้  
ผู้เช่ียวชำญเข้ำไปให้ควำมรู้ เนื่องจำกทั้งนักวิจำร์อำชีพ ผู้เช่ียวชำญไม่ให้ควำมส ำคัญกับประชำคมที่เกิดข้ึนในสื่อ
อินเทอร์เน็ต  ทั้งๆ ที่ประชำคมที่อยู่ในพื้นที่เหล่ำนั้นต่ำงโหยหำควำมรู้และต้องกำรจะพัฒนำตนเอง  จึงต่ำงจำก
สังคมดนตรีไทย โดยเฉพำะในเว็บไซต์ ไทยคิดดอทคอม (thaikid.com) ที่มีผู้รู้และเช่ียวชำญในสำขำสังคีตศิลป์ ไม่
ว่ำจะเป็นอำจำรย์ชนก  สำคริก  และอำจำรย์อำนันท์  นำคคง  คอยควบคุมและดูแลกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
กำรวิจำรณ์ในเว็บไซต์ดังกล่ำว  หำกเกิดปัญหำก็จะเข้ำไปดูแลทันที และยังได้ส่งต่อควำมรู้และสร้ำงสังคมดนตรี
ไทยออนไลน์ที่มีคุณภำพไปยังกลุ่มคนที่ได้เข้ำร่วมเว็บไซต์ไทยคิดดอทคอมด้วย 

 พื้นที่กำรวิจำรณ์สื่ออินเทอร์เน็ตสำขำวรรณศิลป์เน้นพื้นที่เว็บไซต์ และเว็บล็อก  ซึ่งต่ำง
จำกสำขำทัศนศิลป์ ศิลปะกำรแสดง  สังคีตศิลป์และภำพยนตร์ที่มีกำรเสนอแนวคิดเชิงวิจำรณ์อย่ำงแพร่หลำยใน  
เฟซบุ๊ก(facebook)  ทวิตเตอร์ (twitter)  ยูทูป (youtube) อินสตรำแกรม  (Instragram) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ
พื้นที่เว็บไซต์ เว็บล็อกมีควำมเหมำะสมกับกำรวิจำรณ์หนังสือที่ต้องใช้พื้นที่ในกำรเขียนและจัดเก็บ ส่วนศิลปินใน
ศิลปะทั้ง  3 สำขำใช้ facebook    youtube  Instragram เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ผลงำนศิลปะด้วย  เมื่อมี
ผู้รับผลงำนก็ก่อให้เกิดกำรวิจำรณ์ผลงำนศิลปะดังกล่ำวในพื้นที่ที่เผยแพร่เหล่ำน้ันไปพร้อมกันด้วย    

 ธุรกิจกำรตลำดในกำรวิจำรณ์ศิลปะ ในสำขำวรรณศิลป์ยังไม่เป็นระบบมำกเท่ำกับที่พบ
ในสำขำละครและภำพยนตร์ แม้ว่ำจะมีผู้เขียนบำงคอลัมน์ของนิตยสำร all  magazine (ออล  แม็กกาซีน)  เลือก
ที่วิจำรณ์ผลงำนของส ำนักพิมพ์ใดส ำนักพิมพ์หนึ่งมำกเป็นกรณีพิเศษ   หรือในกรณีของกำรส่งผลงำนให้นักวิจำรณ์
ในเว็บไซต์เด็กดีพบว่ำมีนักเขียนบำงคนที่ส่งงำนของตนให้นักวิจำรณ์หลำย เพื่อที่เป็นกำรโฆษณำผลงำนของ
นักเขียน โดยมีควำมมุ่งหวังที่จะให้ส ำนักพิมพ์ทีจัดพิมพ์นิยำยออนไลน์เลือกผลงำนไปตีพิมพ์  ขณะที่สำขำ
ภำพยนตร์และศิลปะกำรละครพบว่ำมีกำรวิจำรณ์กลำยเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ในทำงกำรตลำด  ดังในกรณีของ
สำขำละครที่คุณณัฐพัชญ์   วงศ์เหรียญทอง ได้กล่ำวไว้ในกำรเสวนำ “กำรวิจำรณ์ละครในโลกไซเบอร์” ว่ำบำงครั้ง
กำรวิจำรณ์ละครและภำพยนตร์มีนัยทำงกำรตลำดแฝงอยู่ เช่น ในส่วนกำรตลำดของบริษัทที่ผลิตละครเวทีและ
ภำพยนตร์บำงแห่งมีกำรสมัครเพื่อเป็นสมำชิกของเว็บไซต์ที่เปิดให้แสดงควำมคิดเห็นหรือทัศนะวิจำรณ์เกี่ยวกับ
ละครเวทีและภำพยนตร์  เช่น เว็บไซต์พันทิป  ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีเลขสมำชิกมำกกว่ำหนึ่งหมำยเลข  บำงครั้งอำจ
มีหมำยเลขสมำชิกมำกถึง 30-40 หมำยเลขต่อหนึ่งบริษัท  ซึ่งกำรมีหมำยเลขสมำชิกจ ำนวนมำกเช่นน้ีก็เพื่อที่จะใช้
เป็นวิธีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผลงำนเรื่องต่ำงๆ ของบริษัท  โดยผ่ำนกำรแสดงทัศนะวิจำรณ์ต่อผลงำนในเชิง
บวกหรือเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่ำนอยำกชมผลงำนช้ินน้ัน   หรือกำรเฝ้ำติดตำมกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ในช่วงสำมวันแรก
ของบริษัทผลิตภำพยนต์ เพื่อไม่ให้มีกำรวิจำรณ์ด้ำนลบที่จะกระทบต่อยอดผู้ชมที่ลดลง   

 กำรยอมรับนักวิจำรณ์ที่มำจำกสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้วิจำรณ์อำชีพ รวมถึงผู้ที่อยู่ในแวดวง
วรรณกรรมพบว่ำ  บุคคลเหล่ำน้ีไม่ให้ควำมสนใจและยอมรับผู้วิจำรณ์ที่อยู่ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตนัก ซึ่งต่ำงจำกสำขำ

                                                             
40ข้อมูลจำกกำรเสวนำหัวข้อ “จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการด ารงอยู่ของการวิจารณ์”   วันเสำร์ที่ 10 
สิงหำคม 2556 เวลำ 18.00-20.30 น.ณ The Reading Room สีลม 19 กรุงเทพฯ   



90 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

ภำพยนตร์ที่ผู้วิจำรณ์จำกสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีช่ือเสียง จะได้รับโอกำสให้เผยแพร่ผลงำนในสื่อสิ่งพิมพ์และมีโอกำสที่
จะพัฒนำกำรเขียนวิจำรณ์เป็นอำชีพได้ 
 

2.9  ข้อสังเกตท่ีได้จากผลการวิจัย 

2.9.1 ความส าคัญของการวิจารณ์วรรณกรรม 
1. แนะน ำหนังสือให้กับผู้อ่ำน  จำกกำรสัมภำษณ์คุณจิตกร  บุษบำแสดงควำมเห็นไว้อย่ำง

น่ำสนใจว่ำ  การวิจารณ์เป็น “การน าหนังสือมาพบกับผู้อ่าน” นักวิจารณ์ต้องเริ่มจากการเป็นนักอ่านหนังสือ  เพื่อ
จะได้ทราบว่านักอ่านหนังสือต้องการค้นหาอะไร น่ารู้ น่าสนใจ และมีข้อบกพร่องที่ใด  นักวิจารณ์จึงต้องอธิบาย
หนังสือจากหนังสือ หน้าที่ของนักวิจารณ์ที่แท้จริง คือ การน าหนังสือและคนมาพบกัน  ซึ่งเป็นการพบกันอย่างมี
ความรู้ ช้ีประเด็นที่งดงาม มีคุณค่า และน่าอ่าน41   

2. กำรวิจำรณ์เพื่อพัฒนำนักเขียน ในมุมมองของนักเขียนและนักวิจำรณ์อย่ำงอุทิศ  เหมะ
มูล  เห็นว่ำ   

ในงำนวรรณกรรมมีข้อผิดพลำดให้เห็นอยู่ตลอดเวลำ    แต่ยังขำดนักวิจำรณ์ที่มีกล้ำหำญที่จะเข้ำมำชี้
ข้อผิดพลำดเหล่ำน้ี  ซ่ึงจะท ำให้เกิดควำมตื่นตัวและควำมคึกคักที่จะท ำให้นักเขียนได้ประเมินประมำณ
ตนเอง   ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นว่ำสังคมวรรณกรรมปัจจุบันขำดผู้ที่จะเตือนสติ  ขำดควำมเฉียบคมทำงปัญญำ  
ที่จะชี้ให้เห็นข้อผิดพลำดที่แฝงอยู่ในงำนวรรณกรรม และจำกข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์นักวิจำรณ์ คุณจิตร
ชี้ให้เห็นว่ำนักเขียนและนักวิจำรณ์ต่ำงให้ควำมเห็นที่พ้องกันว่ำ  นักเขียนไทยส่วนใหญ่ยอมรับกำรวิจำรณ์ 
ทั้ง ชำติ กอบจิตติ  ประกำย ปรัชญำ เดือนวำด พิมวนำ วัฒน์ วรรลยำงกูร จ ำลอง ฝั่งชลจิตร ประชำคม 
ลุนำชัย อัศศิริ ธรรมโชติ  เป็นนักเขียนที่ชอบให้มีกำรวิจำรณ์งำนเขียน จะฟัง และให้เกียรติผู้วิจำรณ์ 
นับเป็นมืออำชีพที่พร้อมรับค ำวิจำรณ์ สนุกที่จะได้ยินค ำวิจำรณ์ และไม่ตอบโต้ในทำงลบ แม้ว่ำกำรวิจำรณ์
จะถูก ผิด หรือไม่ตรงกับควำมคิดของเขำหรือไม่  ทั้งน้ี  นักเขียนจะรับฟังข้อวิจำรณ์ที่เห็นว่ำน่ำสนใจ  แต่
จะต่ำงจำกนักเขียนรุ่นใหม่บำงคนที่มีบุคลิกต่อต้ำนสังคม ขบถ ต่อต้ำนกรอบ มักจะมีปฏิกิริยำกับกำร
วิจำรณ์บ้ำง เพรำะว่ำนักเขียนเหล่ำน้ีมักจะเติบโตมำในสังคมสมัยใหม่ หรือเติบโตมำจำกต่ำงประเทศ หรือ
อยู่กับทฤษฎีสมัยใหม่ ท ำให้คิดว่ำตนเองเก่งในทำงสมัยใหม่แล้ว เม่ือมำถูกวิจำรณ์รูปแบบไทยๆ จึงต่อต้ำน  
แต่นักเขียนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็ยอมรับกำรวิจำรณ์ได้ในระดับที่น่ำพอใจ เพรำะผู้สร้ำงงำนมีควำมตื่นตัวที่จะ
ฟังหรืออ่ำนงำนวิจำรณ์   ผู้สร้ำงงำนอยำกจะเห็นกำรวิจำรณ์งำนของตัวเองทั้งแง่บวกและแง่ลบ  แม้ว่ำจะ
วิจำรณ์อย่ำงรุนแรงก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ รวมถึงกำรวิจำรณ์ในแง่ของกำรน ำทฤษฎี มุมมองอ่ืนๆ  มำ
วิจำรณ์42 

3. กำรวิจำรณ์ช่วยในกำรประสัมพันธ์หนังสือ จำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ เหมะมูล แสดง
ควำมเห็นในกำรเลือกวิจำรณ์หนังสือว่ำ “จะวิจารณ์หนังสือดีที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก ซึ่งเป็นการช่วย

                                                             
41ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณจิตกร  บุษบำ  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 
42 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณจิตกร  บุษบำ  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 
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ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือให้เป็นที่รู้จัก และยังเป็นการให้ก าลังใจกับผู้เขียนที่จะได้สร้างงานดีๆ ต่อไป”43 
ข้อคิดเห็นน้ีพ้องต้องกันทั้งในกำรวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจำรณ์ต้องกำรที่จะให้ก ำลังใจกับ
ผู้เขียน โดยที่มีข้อคิดเห็นของนักวิจำรณ์อำชีพในสื่อสิ่งพิมพ์  คือ คุณจิตกร บุษบำกับนักวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 
คือ บล็อกเกอร์ “แม่ไก่” แสดงควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ “การวิจารณ์หนังสือเป็นการให้ก าลังกับผู้เขียนทางหนึ่ง แต่
หากงานเขียนนั้นมีข้อบกพร่องเป็นจ านวนมากก็ไม่ควรที่จะเลือกน ามาวิจารณ์เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
และท าให้ผู้เขียนหมดก าลังใจ”44 

นอกจำกนี้  กำรวิจำรณ์หนังสือยังเป็นช่องทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กำรตลำดของส ำนักพิมพ์  
โดยเฉพำะส ำนักพิมพ์ที่ซื้อพื้นที่ของกำรวิจำรณ์แนะน ำหนังสือ เพื่อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์หนังสือของตนเอง 
จึงท ำให้พื้นกำรส ำหรับกำรวิจำรณ์และประชำสัมพันธ์เผยแพร่งำนวรรณกรรมที่มีคุณภำพลดลง 

2.9.2  การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านท่ีเข้มแข็ง 

นักวิจำรณ์และนักเขียนหลำยๆ คนมีควำมเห็นตรงกันว่ำ  กำรวิจำรณ์จะเฟื่องฟูและเข้มแข็งได้ก็
ต่อเมื่อสังคมไทยสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำนที่เข้มแข็งก่อน  ซึ่งกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำนต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคม  โดยเริ่มตั้งแต่กำรปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนจำกครอบครัว  ก่อนที่จะต่อยอดในเรื่อง
กำรวิจำรณ์จำกโรงเรียนขณะเดียวกันสังคมก็ต้องสร้ำงบรรยำกำศในกำรอ่ำนด้วย  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มปริมำณรำ้น
หนังสือ ห้องสมุด กำรจัดกิจกรรมกำรเสวนำและกำรวิจำรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรพิมพ์งำนวรรณกรรม
สร้ำงสรรค์ที่ทรงคุณค่ำในปริมำณที่เพิ่มข้ึน  เพื่อให้คนในสังคมมีโอกำสเลือกและเข้ำถึงหนังสือดีๆ ได้มำกข้ึน และ
ในส่วนของผู้วิจำรณ์นั้น  คุณอุทิศ เหมะมูล เช่ือว่ำ  

ผู้ที่เป็นนักวิจำรณ์ได้ต้องมีหัวใจของกำรเป็นนักวิจำรณ์ เน่ืองจำกกำรวิจำรณ์ไม่สำมำรถที่จะกล่ำวอ้ำงโดย
ที่ไม่มีหลักฐำนได้ แต่กำรพิสูจน์ว่ำนักวิจำรณ์คนน้ันมีควำมน่ำเชื่อถือหรือภูมิควำมรู้เพียงพอที่จะกล่ำวถึง
หนังสือเล่มน้ันหรือไม่ สิ่งเหล่ำน้ีจะสะท้อนออกมำในงำนเขียนของผู้วิจำรณ์คนน้ันว่ำ  งำนวิจำรณ์มีคุณค่ำ
หรืออ่อนด้อยด้วยวุฒิภำวะ สิ่งน้ีจะเป็นตัวชี้วัดว่ำผู้เขียนบทวิจำรณ์มีโลกทัศน์ทำงกำรอ่ำนและสิ่งที่วิจำรณ์
มำกน้อยเพียงใด ด้วยเหตุน้ี  สิ่งแรกที่นักวิจำรณ์รุ่นใหม่ควรตระหนักคือ กำรวิจำรณ์ไม่ใช่เป็นเพียงกำร
ระบำยอำรมณ์ในสิ่งที่ ได้อ่ำนแล้วไม่สนุก  โดยยกเหตุผลมำกล่ำวว่ำไม่สนุกอย่ำงไรเท่ำน้ัน  ซ่ึงน่ันไม่
เพียงพอส ำหรับกำรวิจำรณ์  แต่นักวิจำรณ์ต้องมีวุฒิภำวะที่จะสะท้อนอุดมคติ ทัศนคติ ควำมรู้ของตนว่ำมี
มำกน้อยเพียงใดผ่ำนบทวิจำรณ์ด้วย45 

 

 

                                                             
43 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ  เหมะมูล เม่ือวันที่ 5 มิถุนำยน 2556 
44 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บล็อกเกอร์ “แม่ไก่” ในบล็อกแก๊ง 
45 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณอุทิศ  เหมะมูล เม่ือวันที่ 5 มิถุนำยน 2556 
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3.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

 โครงกำรวิจัยฯ ได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้  3  ข้อ  และได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่ม
กำรวิจัยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  เมื่อเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
สำมำรถประเมินผลได้ดังนี้  

3.1 ศึกษาความสัมพันธ์และความเชื่อมต่อของการวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
 จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์วรรณกรรมจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตแทบจะไม่
เกิดข้ึน แม้ว่ำสภำพกำรววิจำรณ์วรรณกรรมในหนังสือพิมพ์และนิตยสำรทั่วไปในประเทศไทยลดลงเรื่อยๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง  ทั้งกำรปิดคอลัมน์วิจำรณ์ และกำรลดขนำดคอลัมน์ลง  ในขณะที่กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนใน
รูปแบบซึ่งเป็นรูปแบบเฉพำะกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งท ำให้เกิดกำรแยกกำรวิจำรณ์ในสื่อ
สิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตอย่ำงชัดเจนดังนี้ 

 การวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 

 บทวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงงำนทุกประเภทที่น ำเสนอในสังคมปัจจุบัน  
เพรำะนักวิจำรณ์ส่วนใหญ่ยังจ ำกัดควำมสนใจวิจำรณ์งำนในบำงลักษณะเท่ำนั้น  เช่น งำนวรรณกรรมที่ได้รับกำร
ยอมรับแล้ว  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนที่ได้รับรำงวัลวรรณกรรมต่ำงๆ หรือผลงำนของนักเขียนบำงคน เช่น วินทร์  
เลียววำริณ  ปรำบดำ  หยุ่น ด้วยเหตุน้ีจึงมีหนังสือบำงประเภทหรือบำงเล่มที่ไม่ได้รับควำมสนใจจำกนักวิจำรณ์เลย  
แม้ว่ำงำนวรรณกรรมเหล่ำนั้นจะได้รับควำมสนใจจำกผู้อ่ำนในวงกว้ำงก็ตำม  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนที่มำจำก
วรรณกรรมออนไลน์    บทวิจำรณ์ในสื่อออนไลน์ก็เช่นกัน  ที่ไม่ได้ครอบคลุมงำนทุกประเภท  ส่วนใหญ่นิยม
วิจำรณ์นวนิยำยไทยยอดนิยมทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 สื่อสิ่งพิมพ์ลดพื้นที่กำรวิจำรณ์วรรณกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในระดับนำนำชำติด้วยเช่นกัน นัก
วิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวเพื่อเขียนบทวิจำรณ์ เพื่อตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน บทวิจำรณ์สั้นลง  
หำกแต่ยังคงต้องกระชับได้ใจควำม นับว่ำเป็นควำมท้ำทำยของนักวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
การวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต 

 รูปแบบกำรวิจำรณ์เฉพำะในสื่ออินเทอร์เน็ต จำกกำรที่ขำดกำรเช่ือมต่อกำรวิจำรณ์วรรณกรรม
จำกสื่อสิ่งพิมพ์มำสู่สื่ออินเทอร์เน็ต ท ำให้กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเกิดรูปแบบกำรวิจำรณ์เฉพำะข้ึน 2 ลกัษณะ  
คือ  

- กำรวิจำรณ์ขนำดสั้นที่มีกำรแสดงภำพปกหนังสือ ใช้ค ำโปรยปกหนังสือหรือของ
ส ำนักพิมพ์ กำรเขียนเล่ำเรื่อง กำรใช้ภำษำที่เป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้อ่ำน กำรแสดงควำมรู้สึกของผู้วิจำรณ์ที่มีต่อ
หนังสือ ซึ่งเป็นกำรเขียนวิจำรณ์วรรณกรรมที่พบในสื่ออินเทอร์เน็ต บล็อกแก๊ง เว็บไซต์ของส ำนักพิมพ์หรือเว็บไซต์
หนังสือของไทยเป็นส่วนใหญ่    
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- กำรวิจำรณ์นิยำยที่เขียนออนไลน์ในเว็บไซต์เด็กดี  ซึ่งเป็นกำรวิจำรณ์นิยำยทั้งที่เขียนจบ
แล้วและที่ยังเขียนไม่จบ กำรวิจำรณ์ส่วนใหญ่เป็นกำรวิจำรณ์องค์ประกอบทำงวรรณศิลป์ของวรรณกรรมออนไลน์ 
อำทิ  ตัวละคร ฉำก กำรด ำเนินเรื่อง หน้ำปก ภำพตัวละคร รวมไปถึงป้ำยช่ือนิยำย (Banner) 

 แม้ว่ำควำมเช่ือมต่อของกำรวิจำรณ์วรรณกรรมจำกสื่อสิ่งพิมพ์มำยังสื่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นเพียง
สำยใยบำงๆ เท่ำนั้น หำกท่ำทีกำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่เกิดข้ึนในสื่ออินเทอร์เน็ตกลับส่งไปยังสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงเป้น
รูปธรรมมำกกว่ำ โดยเฉพำะกำรวิจำรณ์ขนำดสั้นที่ใช้ภำษำเป็นกันเองให้ควำมใกล้ชิดกับผู้อ่ำน ซึ่งสำมำรถที่จะ
เข้ำถึงผู้อ่ำนวิจำรณ์ส่วนมำกได้ดีกว่ำกำรวิจำรณ์ที่มีควำมเคร่งขรึมจริงจัง จึงท ำให้ผู้เขียนวิจำรณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เลือก
ที่จะน ำรูปแบบนี้ไปใช้ในกำรเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์ อีกทั้งยังมีควำมเหมำะสมกับพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอย่ำงจ ำกัดใน
สมัยปัจจบัน 

 
3.2  ศึกษาลักษณะเชิงสร้างสรรค์ของการวิจารณ์ 
จำกกำรวิจัยทั้งจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต พบกำรวิจำรณ์ทั้งที่สร้ำงสรรค์และไม่สร้ำงสรรค์ ซึ่ง

ประเด็นเหล่ำน้ีมีนัยที่จะควรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ดังนี้ 

 

 

ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 

 มุมมองและแนวคิดของนักเขียนที่น ามาใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม    กำรวิจำรณ์ในสื่อ
สิ่งพิมพ์โดยเฉพำะนิยตสำรและหนังสือเฉพำะด้ำนวรรณกรรม พบกำรเขียนวิจำรณ์สร้ำงสรรค์ ในแง่ของมุมมอง
และแนวคิดของนักเขียนสองคนที่น ำมำใช้วิเครำะห์วิจำรณ์วรรณกรรมของคอลัมน์วิจำรณ์ ในนิตยสำรไรเทอร์   นั่น
คือ   กรณีอุทิศ เหมะมูล   วิจำรณ์โดยเน้นที่ย่อหน้ำแรกของหนังสือ เพรำะเห็นว่ำย่อหน้ำแรกเป็นส่วนหน้ำที่
นักเขียนท ำงำนหนักที่สุดและพิถีพิถันที่สุด   อุทิศเช่ือว่ำย่อหน้ำแรกต้องกระตุ้นเร้ำควำมสนใจผู้อ่ำนให้อ่ำนจนจบ
เรื่อง และต้องบอกนัย ส่งสัญญำณ ถึงสิ่งที่จะเกิดในเรื่องทั้งหมด  อุทิศได้น ำย่อหน้ำแรกของงำนวรรณกรรมระดับ
โลกหลำยเรื่อง มำวิเครำะห์เพื่อสนับสนุนควำมคิดของเขำ  นับเป็นอีกแนวกำรวิจำรณ์หนึ่งที่น่ำสนใจ    และใน
กรณีของ ชำติ  ชำติ  กอบจิตติ  ใช้แนวทำงในกำรวิจำรณ์ด้วยแนวคิดที่ว่ำ  “เรำอ่ำนหนังสือเหมือนแกะตะเข็บ
กำงเกง”   และกำรอ่ำนระหว่ำงนักอ่ำนและนักเขียนก็ต่ำงกันด้วย กล่ำวคือ คนทั่วไปจะอ่ำนหนังสือก็จะรู้แค่ว่ำตัว
ละครช่ืออะไร  เรื่องแบบนี้สนุกหรือไม่  เรื่องนี้บอกนัยอะไร ผู้เขียนซ่อนอะไรไว้ และต้องกำรสื่ออะไร  แต่สิ่ง
เหล่ำน้ีไม่เพียงพอส ำหรับนักเขียน  เพรำะนักเขียนต้องทรำบว่ำ เขำเขียนอย่ำงไร  เหตุใดต้องใช้ประโยคนี้ เขำท ำ
ให้เรำติดตำมอย่ำงไร  เมื่อนักเขียนอ่ำนจึงต้องแกะให้หมด ต้องอ่ำนหนังสือสำมช้ัน  ด้วยเหตุน้ี  ในคอลัมน์นี้  ชำติ
จึงจะกล่ำวถึงเทคนิคในกำรเขียนเพียงอย่ำงเดียว โดยไม่กล่ำวถึงตัวงำนวรรณกรรมว่ำเด่นหรือด้อยอย่ำงไร  และจะ
วิจำรณ์เฉพำะหนังสือแปลจำกต่ำงประเทศเท่ำนั้น  โดยจะยึดจำกประสบกำรณ์ส่วนตัวมำกกว่ำหลักวิชำกำรต่ำงๆ 

 การน าทฤษฎีทั้งทางด้านวรรณกรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา มาใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์งาน
วรรณกรรม ซึ่งได้สร้ำงมุมมองทำงด้ำนกำรวิจำรณ์วรรณกรรมให้มีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกข้ึน และขยำยแวดวง
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งำนวรรณกรรมให้กว้ำงออกไป แต่หำกผู้ วิจำรณ์วรรณกรรมไม่สำมำรถเลือกทฤษฎีมำใช้ให้เหมำะกับงำน
วรรณกรรมที่จะวิจำรณ์ หรือกำรน ำวรรณกรรมมำใช้เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนทฤษฎีเท่ำนั้น ไม่ได้เน้นให้
ควำมส ำคัญกับตัวงำนวรรณกรรม จึงท ำให้บทวิจำรณ์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของวรรณกรรมเท่ำใดนัก 

 ข้อจ ากัดของพื้นที่ นับเป็นความท้าทายส าหรับผู้เขียนวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องปรับวิธีการเขียน
บทวิจารณ์  ในต่ำงประเทศมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเขียนวิจำรณ์ในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำ
กับพื้นที่และควำมนิยมในกำรอ่ำนบทวิจำรณ์ที่เปลี่ยนไป หำกมองในด้ำนหนึ่งเป็นกำรบั่นทอนกำรวิจำรณ์ แต่ในอีก
ด้ำนหนึ่งก็เป็นกำรท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้วิจำรณ์ว่ำจะเขียนวิจำรณ์ในพื้นที่อันจ ำกัดและควำมเปลี่ยนแปลง
ควำมสนใจที่มีต่อบทวิจำรณ์ เพื่อให้บทวิจำรณ์ช้ินน้ันให้ได้รับควำมสนใจได้ 

 การสร้างรูปแบบการวิจารณ์เฉพาะที่เกิดข้ึนในเว็บไซต์ บล็อก  ที่เป็นกำรเขียนวิจำรณ์ขนำดสั้น 
ใช้ภำพปกหนังสือ ค ำโปรยปกหนังสือหรือค ำโปรยของส ำนักพิมพ์ ภำษำที่เป็นกันเองมีควำมใกล้ชิดกับผู้อ่ำน กำร
วิจำรณ์เป็นกำรแสดงควำมรู้สึกที่มีต่อหนังสือที่อ่ำน ซึ่งรูปแบบนี้พบแพร่หลำยในทุกเว็บไซต์ บล็อกที่เปิดให้มีกำร
วิจำรณ์หนังสือ แม้ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงรูปแบบกำรวิจำรณ์แบบใหม่ในอินเทอร์เน็ต แต่หำกมีกำรน ำไปใช้ซ้ ำๆ ต่อๆ 
กัน จนท ำให้กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตมีเพียงรูปแบบเดียว และขำดควำมน่ำสนใจ 

 ท่าทีการวิจารณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตสามารถที่จะเข้ากับมหาชนได้มากกว่า   โดยเฉพำะกำร
วิจำรณ์แบบวัยรุ่น  จึงเห็นได้ว่ำนักวิจำรณ์ที่มีกรอบหรือติดกรอบกำรวิจำรณ์แบบเดิมได้ปรับตัวโดยต้องหำมุมมอง
ในแบบที่วัยรุ่นมองเพิ่มในบทวิจำรณ์ของตน ซึ่งส่งผลให้กำรวิจำรณ์ตำมกรอบรูปแบบเก่ำเริ่มหำยไป เสื่อมไป 
ขณะเดียวกันก็เปิดทำงให้กับมุมมองและรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มข้ึน   

 การใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ มีความเป็นกันเองกับผู้อ่าน ซึ่งเป็นกำรลดช่องว่ำงระหว่ำงผู้วิจำรณ์
และผู้อ่ำนให้มีควำมใกล้ชิดกันมำกข้ึน   และยังท ำให้บทวิจำรณ์ลดควำมหนักหน่วงของกำรเป็นวิชำกำรลง ซึ่งท่ำที
กำรใช้ภำษำที่ไม่เป็นทำงกำรได้สร้ำงควำมใกล้ชิดสนิทสนมที่ท ำให้มีผู้ตำมอ่ำนบทวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นจ ำนวนมำก และยังได้สร้ำงชุมชนของผู้ที่รักหนังสือให้เข้ำมำมนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้ดี
ในระดับหนึ่ง 

 
ลักษณะไม่สร้างสรรค์   

 ขาดความหลากหลายในมุมมองการวิจารณ์   อันเกิดจำกหมำยสำเหตุ  เช่น 
o การท างานโดยผู้วิจารณ์ล าพัง โดยปราศจากการคัดกรองและให้ค าแนะน าจากบรรณาธิการ  

หรือผู้มีควำมรู้ผู้เช่ียวชำญ จึงท ำให้กำรวิจำรณ์ที่พบในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นกำรแสดงควำมรู้สึกที่มีต่อหนังสือที่อ่ำน 
มำกกว่ำกำรน ำเสนอข้อดี ข้อด้อย คุณค่ำและกำรประเมินคุณค่ำของหนังสือเล่มนั้น 

o การวิจารณ์นิยายโดยที่ยังอ่านนิยายไม่จบทั้งเรื่อง หรือกำรวิจำรณ์นิยำยที่ยังเขียนไม่จบ ซึ่ง
เกิดข้ึนในกำรวิจำรณ์นิยำยออนไลน์ในเว็บไซต์เด็กดี กำรวิจำรณ์ในลักษณะนี้ ไม่สำมำรถที่จะมองเห็นภำพรวมหรือ
ทิศทำงของงำนวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ได้  และทัศนะวิจำรณ์ที่ เสนอบท วิจำรณ์อำจจะเกิดควำมผิดพลำด
คลำดเคลื่อนได้   

o กลุ่มสมาชิกที่มีอายุ  และประสบการณ์ใกล้เคียงกัน  ทั้งยังขาดมุมมองของผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญมา
เสริมทักษะ และความรู้  โดยเฉพำะพื้นที่ออนไลน์เช่นเว็บไซต์เด็กดีที่กลุ่มสมำชิกที่มีอำยุ  และประสบกำรณ์
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ใกล้เคียงกัน ที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษำจนถึงระดับมหำวิทยำลัย  จึงท ำให้มีมุมมองทำงด้ำน
วรรณกรรม กำรวิจำรณ์ที่ใกล้เคียงกันทั้งผู้วิจำรณ์และผู้ที่ถูกวิจำรณ์ มุมมองที่เกิดข้ึนในชุมชนแห่งนี้มีเพียงด้ำนของ
เด็กที่ส่วนที่เป็นนักเรียนนักศึกษำ แต่ยังขำดมุมมองของผู้ที่มีควำมรู้เช่ียวชำญทำงด้ำนวรรณกรรมหรือนักวิจำรณ์
อำชีพที่จะมำเสริมควำมรู้ ทักษะให้กับเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นที่น่ำเสียดำยที่แม้ว่ำศักยภำพของชุมชนแห่งนี้สำมำรถใช้
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและส่งถ่ำยควำมรู้ทำงด้ำนวรรณกรรมที่ส ำคัญ  แต่กลับไม่ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด 

o การใช้ภาษาไม่สุภาพและขาดมารยาท  กำรที่สื่ออินเทอร์เน็ตเปิดกว้ำงในกำรแสดงควำม
คิดเห็นโดยไม่มีข้อจ ำกัด จึงท ำให้มีผู้วิจำรณ์ใช้ภำษำที่ไม่สุภำพในกำรวิจำรณ์ และมีกำรวิจำรณ์ที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงผู้
ที่ใช้ค ำที่ไม่สุภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือเข้ำมำก่อกวนสร้ำงควำมวุ่นวำยในหน้ำบล็อกหรือกระทู้แสดงควำม
คิดเห็น หรือที่เรียกในภำษำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำ “เกรียน” ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึนในกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ต  
แม้ว่ำในปัจจุบันทำงด้ำนวรรณกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยพบกำรใช้ภำษำที่หยำบคำยหรือกำรเข้ำมำก่อกวน
ในหน้ำบล็อกหรือกระทู้มำกนักเหมือนในสำขำอื่น แต่ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 
 

3.3   ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับศิลปะซึ่งกระตุ้น/สกัดกั้น การวิจารณ์ 
สำขำวรรณศิลป์ไม่พบว่ำมีปรำกฏกำรณ์ด้ำนศิลปะที่จะกระตุ้นให้เกิดกำรวิจำรณ์ในวงกว้ำง แต่หำกมี

กระบวนกำรกำรแทรกตัวของธุรกิจกำรตลำด กำรโฆษณำหนังสือที่กระทบต่อกำรในกำรวิจำรณ์  ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
ส่วนกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตพบว่ำไม่เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงนัก 

 การตลาดของธุรกิจหนังสือเข้ามาแย่งชิงพื้นที่การวิจารณ์หนังสือ  เพื่อใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์
หนังสือของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน   จำกกำรที่ปัจจุบันมีหนังสือที่พิมพ์ออกจ ำหน่ำยในแต่ละวันเป็น
จ ำนวนมำก หนังสือเหล่ำน้ีต้องกำรพื้นที่ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง ส ำนักพิมพ์ เจ้ำของ
หนังสือจึงหันมำให้ควำมสนใจพื้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์ในกำรส่งค ำประชำสัมพันธ์หนังสือสั้นๆ หรือค ำโปรยปกหนังสือ 
รวมถึงหน้ำปกหนังสือ ไปยังสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสำร เพื่อช่วยลงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้  โดยเฉพำะ
คอลัมน์แนะน ำหนังสือ  ดังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ำ นิตยสำรไม่ได้มีส่วนส ำคัญในกำรแนะน ำหนังสือ เพรำะส่วนใหญ่เป็น
เพียงกำรน ำค ำน ำที่ส ำนักพิมพ์ต้องกำรประชำสัมพันธ์ส่งมำให้เผยแพร่เท่ำนั้น เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์ 
นิตยสำรให้พื้นที่กำรวิจำรณ์แนะน ำหนังสือในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์หนังสือแล้ว หนังสือที่เป็นงำนวรรณกรรม
สร้ำงสรรค์และหนังสือดีมีคุณภำพที่ไม่ได้จัดพิมพ์ในส ำนักพิมพ์ขนำดใหญ่จึงขำดพื้นที่ในกำรประชำสัมพันธ์  จงึเหน็
ว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ในกำรวิจำรณ์งำนศิลปะ เนื่องจำกกำรสร้ำงงำนศิลปะแล้ว  หำกขำดมีกำรกล่ำวถึง 
งำนนั้นจะจมหำยไป  และส่งผลให้วงกำรศิลปะขำดควำมน่ำสนใจและควำมคึกคัก  

 ทิศทางการขายหนังสือในร้านหนังสือในปัจจุบัน เน้น “หนังสือขำยดี”  เช่น กำรขำยหนังสือ
วรรณกรรมแนวออนไลน์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมยอดนิยมในปัจจุบัน มำกกว่ำ “หนังสือดี” ท ำให้หนังสือเฉพำะกลุ่ม 
(niche market) เช่น วรรณกรรมสร้ำงสรรค์  สำรคดี  หนังสืออ้ำงอิงสำขำต่ำงๆ  ถูกขับออกจำกหน้ำร้ำนหนังสือ
โดยปริยำย โดยมีพื้นที่และเวลำในกำรวำงหน้ำร้ำนเพียงไม่กี่วัน ก่อนที่จะถูกจัดเก็บไว้ในช้ันหนังสือเห็นเพียงสันปก 
กำรสนับสนุนหนังสือที่ขำยเร็วและขำยดีของกลุ่มทุนขนำดใหญ่   ทั้งที่เป็นร้ำนหนังสือและส ำนักพิมพ์   อำจท ำให้
สภำพของสังคมวรรณกรรมและสังคมกำรอ่ำนโดยรวมของไทยที่อำจจะมีปัญหำในอนำคต  เพรำะหนังสือที่ผลิต
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ออกมำจะขำดควำมหลำกหลำย  เพรำะส ำนักพิมพ์ต่ำงมุ่งเน้นงำนประเภทเน้นควำมบันเทิงและหนังสือกระแส 
หนังสือเหล่ำน้ีไม่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรกำรวิจำรณ์ จึงท ำให้บทวิจำรณ์และนักวิจำรณ์ลดบทบำทควำมส ำคัญไปโดย
ปริยำย 

 สภาพของสังคมวรรณกรรมและสังคมการอ่านโดยรวมของไทย  อำจประสบปัญหำในอนำคต  
เพรำะหนังสือที่ผลิตออกมำจะขำดควำมหลำกหลำย  และหนังสือเหล่ำน้ีส่วนใหญ่เน้นควำมบันเทิงมำกกว่ำปัญญำ  
ซึ่งท ำให้บทวิจำรณ์และนักวิจำรณ์ลดบทบำทควำมส ำคัญไปโดยปริยำย 

 การตลาดเริ่มเข้าไปก ากับการสร้างสรรค์ของนักเขียนมากขึ้น โดยกำรก ำหนดวิธีคิดของนักเขียน 
แนวเรื่อง ท ำให้นักเขียนไม่มีอิสระและเสรีภำพในกำรสร้ำงงำนอย่ำงแท้จริง  แต่ต้องกำรให้นักเขียนเขียนงำนที่มุ่ง
ตอบโจทย์ทำงกำรตลำดของตลำดหนังสือ  และขยำยไปสู่กำรกระแสของกำรน ำบทประพันธ์ไปน ำเสนอเป็นสื่ออื่น  
ทั้ง ละครโทรทัศน์  และ ภำพยนตร์ ซึ่งเป็นกำรสกัดกั้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้สร้ำงงำน และย่อมที่จะส่งผลต่อ
กำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่ไม่มีผู้วิจำรณ์วรรณกรรมเหล่ำน้ี  

 การพัฒนาผู้วิจารณ์วรรณกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นอาชีพ จำกกำรที่กำรวิจำรณ์วรรณกรรม
ที่เกิดข้ึนในสื่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้รับกำรยอมรับทั้งจำกนักวิจำรณ์อำชีพ ผู้คนในวงวรรณกรรม และสื่อกระแสหลัก 
สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ จึงท ำให้บทวิจำรณ์และผู้วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นที่รับรู้ในวงจ ำกัด  จึงเป็นกำรตัด
โอกำสของผู้วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตที่จะได้เผยแพร่บทวิจำรณ์ออกไปในวงกว้ำงขึ้น  และยังเป็นกำรตัดโอกำสใน
กำรหำประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำกำรท ำงำนด้ำนกำรวิจำรณ์ให้มีควำมเป็นอำชีพมำกข้ึน  โดยเฉพำะกำรขำดกำร
ยอมรับจำกสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจำกนี้ยังตัดโอกำสของผู้รับงำนวิจำรณ์วรรณกรรมที่ไม่ได้มีควำมเช่ียวชำญหรือไม่ได้ใช้
สื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่สำมำรถจะเข้ำถึงบทวิจำรณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมคิดห็นกับผู้ที่วิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต
ได้ จึงยังมีผู้ที่ยังไม่รับทรำบว่ำมีกำรวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนในสื่ออินเทอร์เน็ตจ ำนวนหนึ่ง   

 

สรุป 

จำกกำรวิจัยของสำขำวรรณศิลป์พบว่ำ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยเป็นพื้นที่กำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่แข็งเกร่งและ
ต่อเนื่องมำเป็นเวลำยำวนำนเริ่มลดบทบำทตัวเองลง โดยเฉพำะสื่อสิ่งพิมพ์กระแสหลัก เช่น กำรปิดคอลัมน์กำร
วิจำรณ์วรรณกรรม เนช่ันสุดสัปดาห์ มติชนสุดสัปดาห์ และกำรลดพื้นที่กำรวิจำรณ์ให้สั้นลงในกรุงเทพธุรกิจ 
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อนักวิจำรณ์ที่ส่วนหนึ่งต้องปรับวิธีกำรเขียนให้มีควำมกระชับมำกข้ึน นัก
วิจำรณ์อำชีพส่วนหนึ่งเลิกเขียนวิจำรณ์วรรณกรรม และขำดนักวิจำรณ์รุ่นใหม่จนท ำให้นักเขียนต้องเขียนวิจำร์ด้วย
ตนเองมำกขึ้น 

ช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ   สิ่งพิมพ์ทำงเลือกได้ขยำยตัวเพิ่มข้ึน   ไม่ว่ำจะเป็นกำรมีนิตยสำรเฉพำะทำง
วรรณกรรมเกิดใหม่ 4 ฉบับ เช่น หนังสือใต้ดิน  อ่าน Writer และ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ปรากฏ  ขณะเดียวกัน  
วำรสำรวิชำกำรทำงด้ำนภำษำและวรรณกรรมออกเผยแพร่เป็นจ ำนวนมำกและสม่ ำเสมอมำกขึ้น   ทั้งยังมีหนังสือ
วิชำกำรด้ำนวรรณกรรมศึกษำและรวมบทวิจำรณ์วรรณกรรมพิมพ์เผยแพร่เป็นจ ำนวนมำก แม้ว่ำสิ่งพิมพ์ทำงเลือก
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จะสร้ำงควำมคึกคักในแวดวงวรรณกรรมและวรรณกรรมวิจำรณ์ แต่มีข้อด้อยที่สิ่งพิมพ์ทำงเลือกเผยแพร่ใน
วงจ ำกัดกว่ำสิ่งพิมพ์กระแสหลัก  

ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรแสดงควำมคิดเห็นส่วนตัว (private)  ที่มีต่อหนังสือที่ได้
อ่ำนเผยแพร่ในเว็บบล็อกส่วนตัว ควำมเห็นส่วนตัวเหล่ำนี้ได้รับกำรเผยแพร่ออกไปสู่สำธำรณะ (public) ในเวลำ
เดียวกัน  กำรวิจำรณ์แสดงควำมคิดเห็นในสื่ออินเทอร์เน็ต  นอกจำกจะสร้ำงตัวตนให้กับผู้รักสมัครเล่นที่ก้ำวเข้ำมำ
เป็นผู้วิจำรณ์หนังสือแล้ว   ยังสร้ำงลักษณะเฉพำะของกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ต ข้ึนด้วย  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำงตัวตนให้เป็นที่สนใจ (personalised) และมีควำมเป็นกันเองเข้ำกับผู้อ่ำนในวงกว้ำงได้
มำก   แม้ว่ำกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่ออินเทอร์เน็ตจะยังไม่ได้รับกำรยอมรับในเรื่องของคุณภำพมำกนัก แต่กำร
วิจำรณ์ แนะน ำวรรณกรรมเหล่ำน้ีกลับแพร่หลำยออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง และเป็นที่นิยมเพิ่มมำกขึ้นในกลุ่มคนที่ใช้
สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก  ในอนำคต  หำกบล็อกเกอร์เหล่ำนี้ได้รับโอกำสที่จะเรียนรู้พัฒนำกำรเขียนวิจำรณ์ให้มี
คุณภำพมำกข้ึน  หรือได้เผยแพร่ผลงำนออกไปในวงกว้ำงกว่ำที่เผยแพร่เฉพำะในสื่ออินเทอร์เน็ต  ไปสื่อหลักอื่น 
อำทิ  สื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์  ก็จะช่วยพัฒนำกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในประเทศไทยให้คึกคักและเข้มแข็ง
เพิ่มข้ึน  

แม้ว่ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ของกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์จะมีอยู่อย่ำงมั่งค่ัง หำกเป็นที่
น่ำเสียดำยว่ำควำมมั่งมั่งค่ังเหล่ำน้ีไม่ได้ถูกส่งต่อมำยังสื่ออินเทอร์เน็ตเท่ำใดนัก เนื่องจำกยังขำดตัวอย่ำงบทวิจำรณ์
ทีมีคุณภำพสื่อสิ่งพิมพ์น ำมำเผยแพร่ซ้ ำในสื่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งนักวิจำรณ์อำชีพ ผู้รู้ผู้เช่ียวชำญทำงวรรณกรรม
ไม่ได้ใช้พื้นอินเทอร์เน็ตในกำรวิจำรณ์และเผยแพร่ควำมรู้มำกนัก จึงท ำให้กำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเหมือนเป็น
กำรตัดขำดควำมรู้และต้องเริ่มต้นใหม่  ด้วยกำรสร้ำงรูปแบบกำรวิจำรณ์วรรณกรรมเฉพำะข้ึน เ ช่น คอมเมนท์ 
กระทู้  บทวิจำรณ์ขนำดสั้นที่เน้นกำรแสดงควำมรู้สึกส่วนตัวต่อหนังสือที่ได้อ่ำน  อย่ำงไรก็ดี  รูปแบบกำรวิจำรณ์ที่
เกิดข้ึนในสื่ออินเทอร์เน็ตได้รับควำมนิยม และมีแนวโน้มว่ำรูปแบบดังกล่ำวจะกลำยเป็นรูปแบบใหม่ที่ได้รับควำม
นิยมในสื่อสิ่งพิมพ์  แทนที่กำรวิจำรณ์รูปแบบเดิม 

ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป 

กำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง  ควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรวิจำรณ์ และกำรสร้ำงวัฒนธรรม
แห่งกำรวิจำรณ์ให้เกิดข้ึนกับมหำชนในวงกว้ำงนั้น  จ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนของสังคม  ซึ่ง
เพียงกำรท ำวิจัยของโครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต”  
ที่มีข้อจ ำกัดทั้งทำงด้ำนก ำลังคน  งบประมำณ  และระยะเวลำในกำรวิจัย  จึงมิอำจสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้เห็น
อย่ำงเป็นรูปธรรมได้  แต่จำกกำรศึกษำข้อมูลและปรำกฏกำรณ์กำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่เกิดข้ึนจริงในสังคมไทย  มี
ข้อค้นพบว่ำปัญหำส ำคัญที่สกัดกั้นควำมแข็งแกร่งของกำรวิจำรณ์วรรณกรรม นั่นคือ ควำมอ่อนด้อยในกำรอ่ำนทุก
ระดับของสังคม  กำรศึกษำทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรวิจำรณ์
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ได้อย่ำงแท้จริง  ขณะเดียวกันก็ยังไม่อำจใช้ศักยภำพของพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้ำงควำมคึกคักและเข้มแข็งในกำร
วิจำรณ์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  อย่ำงไรก็ดียังพบว่ำมีองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนหลำยแห่งเล็งเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรวิจำรณ์และพยำยำมที่จะสร้ำงกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงบรรยำกำศและกระตุ้นให้เกิดควำมคึกคักในกำร
วิจำรณ์ในส่วนต่ำงๆ ของสังคม  แต่สังคมไทยยังกำรขำดศูนย์กลำงหรือผู้ที่ท ำหน้ำที่รวบรวมองค์ควำมรู้ที่กระจัด
กระจำยทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตไว้อย่ำงเป็นระบบหรือสร้ำงเป็นฐำนข้อมูลกลำง เพรำะข้อมูลบำงส่วน
ในสื่ออินเทอร์เน็ตยำกที่จะสืบค้น  แม้จะมีค ำช่วยค้นแล้วก็ตำม  ทั้งนี้ยังขำดกำรเช่ือมโยงพื้นที่ทั้งสองเข้ำด้วยกัน 
อันจะน ำมำสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันก็จะเป็นคุณูปกำรอันมหำศำลและจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสืบค้น
ของผู้สนใจต่อไป  เพรำะผู้ที่อยู่ในทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตต่ำงก็เห็นควำมส ำคัญของกำรวิจำรณ์อยู่แล้ว   

 ด้วยเหตุนี้  โครงกำรฯเห็นว่ำ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในอนำคตสำมำรถ
กระท ำได้โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนกำรวิจำรณ์ และสร้ำงควำมร่วมมือทั้งจำก นักเขียน  นักวิจำรณ์  นักอ่ำน  
องค์กรกำรศึกษำ และ องค์กรอื่นๆ  เพื่อเช่ือมโยงสื่อสิ่งพิมพ์เข้ำกับสื่ออินเทอร์เน็ต  และพยำยำมใช้ศักยภำพของ
สื่อทั้งสองในกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรวิจำรณ์อย่ำงเต็มที่ ก็จะช่วยสร้ำงควำมคึกคักและควำมแข็งแกร่งให้กับ
กำรวิจำรณ์วรรณกรรมอย่ำงกว้ำงขวำงและเป็นรูปธรรมมำกข้ึน  ซึ่งสำมำรถจัดกิจกรรมกำรพัฒนำกำรวิจำรณ์  ใน
หลำกหลำยรูปแบบ  อำทิ  

    กำรใช้ศักยภำพของสื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงเต็มที่   เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและสืบค้นบทวิจำรณ์
วรรณกรรมทั้งจำกสื่อสิ่งพิมพ์และที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต 

    กำรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยำกำศกำรวิจำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งในโลกจริง และใน
โลกอินเทอร์เน็ต 

     กำรจัดอบรมกำรเขียนบทวิจำรณ์  พร้อมทั้งกำรให้ควำมรู้ในเรื่องทฤษฎีกำรวิจำรณ์อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อน ำปรับไปใช้ในกำรวิจำรณ์วรรณกรรมได้อย่ำงถูกต้อง 
 

--------------------------------  
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ตุลำคม – 6 พฤศจิกำยน 2551. 

 .  “A Piece of Love ‘กำรเปิดเผยตัวตนอย่ำงเปิดเผยผ่ำนจุดบรรจบของควำมห่วงหำอำทร’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  56(10) : 65-66; 28 พฤศจิกำยน – 4 ธันวำคม 2551. 

 .  “หลงกลิ่นกัญชำ ‘ขบวนกำรล้มล้ำงศักดินำดอลลำร์’ (Hippies Movement)”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  56(7): 65-
66; 27 มีนำคม- 2 เมษำยน 2552. 
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 .  “ในยำมถูกเนรเทศ ‘รวมงำนวรรณกรรมแปลงของ... ศรีแห่งวรรณกรรมไทย ‘ศรีบูรพำ’ และ ผู้ยืนอยู่เคียงข้ำง  
‘จูเลียต’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  56(28) : 65-66; 3-9 เมษำยน 2552. 

 .  “เที่ยวเรือสุดท้ำย ‘แม้แต่สิ่งไร้ชีวิตอย่ำงเรือยังต้องกลับบ้ำน... คนเหน่ือยและปวดร้ำวมำนำนย่อมต้องกำรพักชีวิต’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  56(38) : 65-66; 12-18 มิถุนำยน 2552. 

 .  “รอยวสันต์ ‘รอยทรงจ ำแห่งสำยสัมพันธ์... ในฤดูกำลแห่งควำมเบิกบำนของชีวิต’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  
56(39) : 65-66; 19-25 มิถุนำยน 2552. 

 .  “ประเทศใต้ ‘ใต้ควำมเว้ิงว้ำงอันไร้ขอบเขตจ ำกัด...เรำต้องคิดถึงปัญหำที่สะสมในประเทศแห่งน้ี’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  56(42) : 65-66; 10-16 กรกฎำคม 2552. 

 .  “ลับแล, แก่งคอย ‘ในชั่วชีวิตหน่ึงของคนมีหลับแล้วตื่นตลอดชั่วอำยุขัย...เป็นอุปมำแห่งจริต’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  56(43) : 65-66; 17-23 กรกฎำคม 2552. 

 .  “โรงเรียนที่เงียบที่สุดในโลก ‘เกมสมมติภำยในห้องเรียนแห่งปมปริศนำของ...เอกภำพ’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  56(44) : 65-66; 24-30 กรกฎำคม 2552. 

 .  “ ‘เงำฝันของผีเสื้อ’ ‘ชีวิตในโลกมนุษย์เป็นเพียงควำมฝัน...เป็นเพียงเงำร่ำงแห่งมำยำของควำมไม่จีรัง’ ”. สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  56(46) : 73-74; 7-13 สิงหำคม 2552. 

 .  “ทะเลน้ ำนม ‘ทะเลน้ ำยมกับชีวิตมนุษย์มีแรงยึดเหน่ียวเป็นนิรันดร์....ซ่ึงกันและกัน’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  56(49) : 73-74; 18 สิงหำคม – 3 กันยำยน 2552. 

 .  “ดอกไม้ดอกสุดท้ำย ‘ตรำบสำยลมยังพัดโบก...เชื่อเถิดโลกเรำน้ียังมีหวัง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(2) : 73-
74; 2-8 ตุลำคม 2552. 

 .  “‘นกชีวิต’ ฉันจะเริ่มต้นชีวิตและกำรงำน...ในเช้ำวันน้ีด้วยควำมรัก”. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.  57(7) : 73-74; 6-12 
พฤศจิกำยน 2552. 

 .  “ ‘คนกับเสือ’ ควำมทรงจ ำแห่งโลกควำมหมำย...ของ ‘ผู้มีวิญญำณเดียวกัน...วิญญำณที่เป็นอิสระซ่ึงเปลี่ยวเหงำยิ่ง’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(18) : 73-74; 22-28 มกรำคม 2553. 

 .  “หม่ืนปีกนก ‘หลุดออกจำกพันธะรัดรึง...ละลิ่วไปดั่งนกซ่ึงว่ำยเว้ิงจักรวำล’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(20) : 73-
74; 5-11 กุมภำพันธ์ 2553. 

 .  “กรุณำแห่งรัก ‘คุกขังตัวเรำได้...แต่คุกขังมือและสมองของเรำไม่ได้’ ” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(23) : 73-74; 26 
กุมภำพันธ์ – 4 มีนำคม 2553. 

 .  “ลูกผู้ชำยไม่ตำยเปล่ำ ผู้ที่เปรียบชีวิตของเรำกับควำมฝันน้ันถูกต้องแล้ว...เรำตื่นขณะหลับและขณะตื่น”.สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  57(25) : 73-74; 12-18 มีนำคม 2553. 
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 .  “บทกวีของฉัน: จ่ำง แซ่ตั้ง ‘เรำต้องท ำใจให้กว้ำงเท่ำแผ่นดิน เท่ำท้องฟ้ำ...ถ้ำใจเรำแคบ...เรำจะอยู่ไม่ได้’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(30) : 73-74; 16-22 เมษำยน 2553. 

 .  “ในท้องปลำวำฬ ‘ฉัน, พลัดหลงมำ ถำมไม่เท้ำ หำแสงสว่ำง...คืบคลำนเหมือนทำก...ไล่กวดกำลเวลำ’ ”. สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  57(33) : 73-74; 7-13 พฤษภำคม 2553. 

 .  “ ‘ซอยเดียวกัน’ ร ำลึก ‘วำณิช จรุงกิจอนันต์’ ด้วยส ำนึกคิดแห่ง ‘ชีวิตและกำรจำกไป’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  57(35) : 73-74; 21-27 พฤษภำคม 2553. 

 .  “ฉันกับแมว ‘ฉันฝันว่ำกลำยเป็นแมว...ลอบติดตำมฝูงผีเสื้อสีขำวไปสุดขอบฟ้ำ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(41) : 
73-74; 2-8 กรกฎำคม 2553. 

 .  “ไม่มีหญิงสำวในบทกวี ‘ด้วยเธอเป็นเครื่องบัดพลี...สังเวย์ให้แก่โศกนำฏกรรม’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(42) : 
73-74; 9-15 กรกฎำคม 2553. 

 .  “ต ำนำนเสำไห้ ‘ต้นธำรแห่งแรงบันดำลใจ...ที่ถั่งท้นล้นหลำกด้วยพลังอันมหัศจรรย์’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  
57(43) : 73-74; 16-22 กรกฎำคม 2553. 

 .  “รูปฉำยลำยชีพ ‘ภำพจ ำลองของอำรมณ์ระงมเร้ำ...ยังจ้องเงำจ ำแลงที่แฝงจอ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(47) : 
73; 13-19 สิงหำคม 2553. 

 .  “ฉันอยำกร้องเพลงสักเพลง ‘บำงทีเรำควรต้องร้องเพลงสักเพลง...ขณะที่โลกก ำลังเมำมำยอยู่ในเมรัยของควำม
โศกเศร้ำ’ ”สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  57(48) : 73-74; 20-26 สิงหำคม 2553. 

 .  “ในควำมไหวน่ิงงัน ‘หัวใจน่ิงสงบและงดงำม...อยู่ท่ำมกลำงควำมเคลื่อนไหวที่เสแสร้ง’ ” สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  57(49) : 73-74; 27 สิงหำคม – 2 กันยำยน 2553. 

 .  “เมืองในแสงแดด ‘ฉำยฉำนโปร่งโล่งโมงยำม...เก่ียวแก่แง่งำม...ลำนโลกเอ้ือเฟื้อเชื้อฝัน’ ”สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  57(50) : 73-74; 3-9 กันยำยน 2553. 

 .  “หยำดน้ ำค้ำงคือน้ ำตำของเวลำ ‘ชีวิตมนุษย์แตกดับ...ประดุจหยำกน้ ำค้ำงแตกสลำย’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  57(51) : 73-74;10-16 กันยำยน 2553. 

 .  “พลิกฟ้ำคว่ ำแผ่นดิน ‘เสียงของประชำชนถึงจะไม่เปล่งออกมำที่ปำก...แต่ก็เปล่งออกมำที่ใจ’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  58(3) : 73-74; 8-14 ตุลำคม 2553. 

 .  “ผ่ำนพบไม่ผูกพัน ‘เกลียวคลื่นผ่ำนมำแล้วก็ผ่ำนไป...แต่เน้ือในของทะเลกว้ำงยังคงเดิม’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  58(4) : 73-74; 15-21 ตุลำคม 2553. 

 .  “นำฏกรรมเมืองหรรษำ ‘...รอยแยกกลำงหัวใจคน...ที่ยังคงทุเรศทุรังอยู่เสมอ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(7) : 
73-74; 5-11 พฤศจิกำยน 2553. 
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 .  “กำรเคลื่อนย้ำยของบำงสิ่ง ‘กระแสลมแห่งควำมเปลี่ยนแปลงบนโลกที่ผุพังใบน้ี...ช่ำงปรวนแปรรวดเร็วเหลือเกิน’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(13) : 73-74; 17-23 ธันวำคม 2553. 

 .  “ฉันคือเอรี่ ‘ชีวิตคือกำรด ำรงอยู่ที่ก้ำวพ้น...บนลมหำยใจของคนที่มีชีวิต’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(18) : 73-
74; 21-27 มกรำคม 2554. 

 .  “ทำงเส้นเก่ำ ‘ฤๅสหำยเคยรักนำมนักสู้...จะกลำยเป็นศัตรูในวันหน้ำ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(21) : 73-74; 
11-17 กุมภำพันธ์ 2554. 

 .  “โกมลคนหนุ่ม ‘คนหนุ่มสำมำรถที่จะท ำงำนตำมอุดมกำรณ์ได้...  ถ้ำผู้ใหญ่ให้โอกำสแก่คนหนุ่มบ้ำง’ ”. สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  58(22) : 73-74; 18-24 กุมภำพันธ์ 2554. 

 .  “จดหมำยถึงเพื่อน ‘ก็เม่ือ...แหละชีวิต...น่ีแหละมนุษย์  เรำจึงไม่มีทำงเลี่ยงที่จะเรียนรู้มัน’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  58(23) : 73-74;25 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2554. 

 . “ด้วยเกียรติแห่งเพศแม่... มุคตำร  มัยน์ ‘ในฐำนะที่เป็นมนุษย์คนหน่ึง... ฉันตระหนักถึงกำรมีตัวตนและเคำรพตัวเองใน
ฐำนที่เป็นผู้หญิง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(24) : 73-74; 4 – 10มีนำคม 2554. 

 .  “หมำยเหตุประเทศไทย  เรำต้องตระหนักร่วมกันว่ำ... ‘สังคมประชำธิปไตยน้ัน ... สำมำรถเห็นแตกต่ำงกันได้  โดยไม่
ต้องใช้ควำมรุนแรง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(25) : 73-74; 11 – 17 มีนำคม 2554. 

 .  “ควำมทรงจ ำอันส ำส่อน  ‘ในที่สุด, ชีวิตจรงิก็กลับมำ... ด้วยหัวใจทีป่ลอดภยั และคดัค้ำนกำรตำยด้วยควำมรัก’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(26) : 73-74; 18 – 24 มีนำคม 2554. 

 .  “หวังว่ำประชำชนคงเข้ำใจ  ‘คนบ้ำนเรำมันบ้ำกันไปใหญ่แล้ว... จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ!’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  58(27) : 73-74; 25 – 31 มีนำคม 2554. 

 .  “กะเทำะเปลือกนิวเคลียร์ ‘สิ่งที่ท ำให้พลังงำนนิวเคลียร์ต่ำงจำกพลังงำนอ่ืน ... คือควำมน่ำกลัวก็มองไม่เห็น...ไม่
รู้สึกตัว และแม้แต่จะไล่มันไป’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(28) : 73-74; 1 – 7 เมษำยน 2554. 

 .  “ที่อยู่ไม่อยำกเดินทำงไปรัสเซีย ‘กำรรับรู้ถึงกำรมีอยู่ของควำมรัก ... ไม่จ ำเป็นต้องใช้หัวใจที่เป็นก้อนเน้ือก็ได้ ... 
เพรำะควำมรักมักเกิดจำกใจที่เป็นนำมธรรม’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(29) : 73-74; 8 – 14 เมษำยน 2554. 

 .  “ครึ่งหน่ึงของกันและกัน ‘หญิงชำยเม่ือเป็นสำมีภรรยำกันแล้ว ... ย่อมอิงอำศัยกัน’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  
58(30) : 73-74; 15 – 21 เมษำยน 2554. 

 .  “ไพร่กวี  ‘ไพร่แปลกประหลำดที่พยำยำมศึกษำค้นคิด ... เพื่อพำตัวเองไปสู่แสงสว่ำงแห่งอำรยะ’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  58(31) : 73-74; 22 – 28 เมษำยน 2554. 

 .  “ผมกับผมอีกคน  ‘ถ้ำไม่จ ำเป็นจริงๆ ... อย่ำไปตอแยกับเขำเป็นอันขำด ... เพรำะเขำไม่ได้ปรำกฏตัวมำให้เรำเล่นหัว’ 
”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(32) : 73-74; 29 เมษำยน – 5 พฤษภำคม 2554. 
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 .  “ไม่สงบจึงประเสริฐ (Blessed Unrest) ‘ไม่มีใครสำมำรถวำดภำพอันหลำกหลำยของอนำคตได้ ... หำกไม่นิยำม
ปัญหำของปัจจุบันให้ชัดเจน’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(33) : 73-74;6 – 12 พฤษภำคม 2554. 

 .  “งำนของพระเจ้ำ ‘พระเจ้ำยินดีบริกำรลูกค้ำตลอด 24 ชั่มโมง ... เดินทำงไปทั่วทุกแห่งหน  เพื่อปัดเป่ำสิ่งเลวร้ำย ... 
ในรำคำย่อมเยำ’ ” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(34) : 73-74;13 – 19 พฤษภำคม 2554. 

 .  “จุดเล็กๆ บนคำบสมุทรมลำยู ‘เรำทุกคนล้วนมีส่วนร่วมกันทั้งสิ้น ... ในสถำนะแห่งชะตำกรรมของเพื่อนร่วมโลก
เดียวกัน’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(35) : 73-74;20 – 26 พฤษภำคม 2554. 

 .  “ต้นไม้ใต้ดวงอำทิตย์ ‘ถ้ำเรำมองว่ำต้นไม้มีค่ำมันก็จะมีค่ำ ... ถ้ำเรำมองว่ำต้นไม้มีชีวิตมันก็จะมีชีวิต’ ”. สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  58(36) : 73-74;27 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน2554. 

 .  “{ห้วงค ำหน่ึง}‘เรื่องทุกเรื่องเกิดขึ้นบนโลกน้ี ... ด้วยค ำค ำเดียวที่เรำต้องเรียนรู้และเข้ำใจ’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  58(37) : 73-74;3 – 9 มิถุนำยน 2554. 

 .  “สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ‘ควำมจริง ... เป็นสิ่งสังคมของเรำควรจะถกเถียงและสนทนำกัน’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  58(38) : 73-74;10 – 16 มิถุนำยน 2554. 

 .  “ไปยำลใหญ่ในปัจฉิมด ำริ ‘เรำเป็นชำติที่เกิดมำเป็นผู้ตำม, มิใช่โดยสำยเลือด ... หำกโดยวิธีคิด’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  58(39) : 73-74;17 – 23 มิถุนำยน 2554. 

 .  “แสงแห่งรัก ... เงำแห่งควำมเข้ำใจ (Light of Love … Shadow of Understanding) ‘หำกปรำศจำกแสงเงำของ
ควำมเข้ำใจ...ควำมรักก็คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(40) : 73-74;24 – 30 มิถุนำยน 2554. 

 .  “มหัศจรรย์ครั้งใหญ่ (The Greatest Magic) ‘เม่ือรอยเลื่อนของควำมศรัทธำขยับตั้ง ... รอบเลื่อนของชีวิตก็พลอยสั่น
สะทก’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(41) : 73-74;1 – 7กรกฎำคม 2554. 

 .  “แดดเช้ำร้อนเกินกว่ำจะน่ังจิบกำแฟ‘แสงตะวันเริ่มกล้ำแรง  เหมือนจะตอกย้ ำภำระของดวงตะวัน’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  58(42) : 73-74;8 – 14กรกฎำคม 2554. 

 .  “กระดูกของควำมลวง ‘พันธกิจทำงจิตวิญญำณ ... ที่ติดค้ำงอยู่ในรอยร่ำงของชีวิต’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  
58(43) : 73-74;15 – 21กรกฎำคม 2554. 

 .  “ในรูปเงำ ‘รูปเงำอ่ืนเงียบเหงำ...ที่เฝ้ำรอโอกำสอันก้องดังและงดงำมของชีวิต’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(44) : 
73-74;22 – 28กรกฎำคม 2554. 

 .  “นิมิตต์วิกำล ‘กำรกลืนกินเวลำ และเรือนร่ำงอันว่ำงเปล่ำที่แสนหิวโหย’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(45) : 73-
74;29 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม 2554. 

 .  “บันไดกระจก  ‘อิสระคือกำรรับรู้และเข้ำใจควำมไร้อิสระ... (ไม่ว่ำมือของมนุษย์จะบิดผันควำมจริงสักเพียงใด!!!)’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(46) : 73-74;5 – 11 สิงหำคม 2554. 
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 .  “เรื่องของเรื่อง ‘ถ้ำเหน่ือยที่สุดจนใจจะขำด...จงก้ำวต่อไปอีกก้ำวหน่ึง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(47) : 73-
74;12 – 18 สิงหำคม 2554. 

 .  “ภำพยนตร์ที่ถ่ำยท ำตลอดชีวิต ‘วัฒนธรรมแห่งชะตำกรรม...ที่ชีวิตควบคุมไม่ได้’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  58(48) 
: 73-74;19 – 25 สิงหำคม 2554. 

 .  “24 เรื่องสั้นของฟ้ำ ‘มองดูตัวเองในกระจก...พริบตำเดียวมัน...จิตใจฉันก็เริ่มถอดรหัส’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  58(49) : 73-74;26 สิงหำคม – 1 กันยำยน 2554. 

 .  “ณ ที่ซ่ึงแม่โพสพเคยสถิต ‘สถำนถมเถ้ำกระดูกทั่วทุกทิศ...เซ่นศักดิ์สิทธ์ิบูชำชำวนำเอย’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  58(50) : 73-74;2 - 8 กันยำยน 2554. 

 .  “วอลเดน (Walden) ‘บันทึกแห่งธรรมชำติและแรงบันดำลใจ ... ในจิตวิญญำณของผู้แสวงหำ’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  58(51) : 73-74;9 - 15 กันยำยน 2554. 

 .  “ทะลวงวัตถุนิยมทำงจิตวิญญำณ ‘เรำต่ำงเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่, เรำมีสิ่งต่ำงๆ มำกมำยในตัวเรำ ... เพียงแค่ต้องปล่อย
ให้ตัวเองได้เป็น’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(52) : 73-74;16 - 22 กันยำยน 2554. 

 .  “เสำหินแห่งกำลเวลำ ‘ตรำบชั่วชีวิตของควำมรื่นรมย์... สิ่งอันมีค่ำย่อมปรำกฏขึ้นมำในควำมเชื่อม่ันของหัวใจ’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(1) : 73-74;23 - 29กันยำยน 2554. 

 .  “ณ ที่ตะวันฉำยแสง  ‘ข้ำเหน่ือย ... หัวใจข้ำอ่อนล้ำและโศกเศร้ำ ... ข้ำจะไม่สู้รบอีกต่อไป’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  59(2) : 118;30 กันยำยน – 6 ตุลำคม 2554. 

 .  “หำยนะแห่งศรัทธำ ’38 แห่งภำพย้อนกลับของวรรณกรรมเพื่อสังคม ... ในควำมเงียบของควำมเลวร้ำยและเจ็บปวด’ 
”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(3) : 73-74; 7 – 13 ตุลำคม 2554. 

 .  “เพียงควำมเคลื่อนไหว  ‘พอปืนเปรี้ยงแปลบไปในมณฑล... ก็ไม่รู้ประชำชนจะชิงชัย’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  59(4) : 73-74; 14 – 21 ตุลำคม 2554. 

 .  “โทมัส ทรำนสโตรเมอร์ (Thomas Gösta Tranströmer) (นักเขียนรำงวัลโนเบลสำขำวรรณกรรมปี 2011) ‘กวี
เหยี่ยวผู้ไร้เสียง ... กับส ำเนียงสะท้อนที่ก้องดังของโลกแห่งจิตภำยใน’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(5) : 73-74; 21 
– 27ตุลำคม 2554. 

 .  “ ‘ขอเวลำให้กับควำมรักบ้ำง’ บทร ำลึกถึงชีวิตและกำรจำกไป ... ของ มูฮัมมัด  ส่ำเหล็ม”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  59(6) : 73-74; 4 – 10 พฤศจิกำยน 2554. 

 .  “ฝนตกขึ้นฟ้ำ ‘บำงทีโลกน้ีอำจดีขึ้น... หำกไม่มีมนุษย์’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(7) : 73-74; 11 – 17 
พฤศจิกำยน 2554. 
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 .  “เขว (SWAY)‘ผมมีอะไรจะบอกพวกคุณ ... คนเรำไม่ได้มีเหตุผลอะไรหนักหนำหรอก’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  59(9) : 73-74; 18 – 24 พฤศจิกำยน 2554. 

 .  “คนตำยยำก (To live)‘คนเรำควรจะอยู่อย่ำงธรรมดำดีกว่ำ... ดิ้นรนไปดิ้นรนมำสุดท้ำยก็ต้องเอำชีวิตเข้ำแลก’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(10) : 73-74; 25  พฤศจิกำยน – 1 ธันวำคม  2554. 

 .  “ทำงชีวิต ‘จงฝังอดีต ปิดอนำคต และอยู่กับปัจจุบันที่อยู่ในมือเรำให้ดีที่สุด’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(11) : 
73-74;  2 – 8 ธันวำคม  2554. 

 .  “จดหมำยถึงวำเนสสำ ‘กำรรู้สึกถึงควำมดีงำมอันปีติในตัวเรำ ... ท ำให้สำมำรถรู้สึกถึงควำมดีงำมในตัวผู้อ่ืนและ
จักรวำลอันไร้ขอบเขต’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(12) : 73-74;  9 – 15 ธันวำคม  2554. 

 .  “เฝ้ำต้นไม้  รอกระต่ำย ‘สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลง ... ก็คือทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  
59(15) : 73-74;30ธันวำคม 2554 – 5 มกรำคม2555. 

 .  “สิบค ำนิยำมจีน (CHINA IN TEN WORDS)ทวยเทพสร้ำงโศกนำฏกรรม  เพื่อให้คนรุ่นหลังมีเรื่องรำวขับขำน ‘เกิดยำม
วุ่นวำย...ตำยงำมสงบ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(18) : 73-74;  20 – 26 มกรำคม 2555. 

 .  “หัวใจห้องที่ห้ำ ‘โลกเปลี่ยนแปลงเรำมำกกว่ำ ... เรำเปลี่ยนแปลงโลก?’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(19) : 73-
74;  26 มกรำคม – 2 กุมภำพันธ์ 2555. 

 .  “เหมือนไม่สิ้นสุด ‘ควำมหมำยที่เปลี่ยนแปลงควำมหมำย ... ห่ำงไกลออกไปเหมือนเริ่มต้นที่เส้นของฟ้ำ’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(20) : 73-74;  3 – 9 กุมภำพันธ์ 2555. 

 .  “ควำมรักศักดิ์สิทธ์ิ  ด้วยควำมรัก โลกจึงเป็นสวรรค์ และเรำคือพระเจ้ำ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(21) : 73-74;  
10 – 16 กุมภำพันธ์ 2555. 

 .  “เชียนอย่ำงนักเขียนมืออำชีพ ‘นักเขียนย่อมคือผู้เดินตำมรอยฝันของใครคนหน่ึง ... ในนำมของชีวิต’ ”. สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  59(22) : 73-74;  17 – 23 กุมภำพันธ์ 2555. 

 .  “เปิดหัวใน (AN OPEN HEART)  ‘ตรำบที่อำกำศธำตุยังแผ่ไพศำล ... ตรำบที่สรรพสัตว์ยังเวียนว่ำย ... ข้ำจักด ำรงอยู่’ 
”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(23) : 73-74;  24 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2555. 

 .  “เก้ำอ้ีสำมขำ ‘เม่ือว่ำกระจกสองบำนหันหน้ำเข้ำหำกัน ... มันไม่อำจมองเห็นใบหน้ำของกันและกันได้’ ”.  
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(24) : 73-74;2 – 8มีนำคม 2555. 

 .  “คิดถึงคุณป๋วย ’96 ปีแห่งชำตกำล ... อ่ำนป๋วย ... ผ่ำนทัศนะว่ำด้วยกำรเมืองและจริยธรรม”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  59(25) : 73-74;  2 – 8 มีนำคม 2555. 

 .  “กระดูกอเมริกัน (American Bones) ‘ในควำมเป็นมนุษย์น้ัน ... จะมีอะไรที่ประเสริฐเลิศค่ำไปกว่ำควำมรู้สึกแห่ง
ควำมรัก’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(26) : 73-74;16 – 22มีนำคม 2555. 
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 .  “ครำบ ‘ภำยในตัวฉัน ... ฉันจะท่องเที่ยวไปทั่วแผ่นดินอันมหัศจรรย์อย่ำงเดียวดำย’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  59(27) : 73-74;  23 – 29 มีนำคม 2555. 

 .  “{สิ่งที่อยู่นอกใจ} ‘โลกจะเจ็บไหม ... เม่ือใบไม้หล่นใส่!!!’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(28) : 73-74;  30มีนำคม – 
5 เมษำยน 2555. 

 .  “คนในเงำ ‘เรำต่ำงคน ... ต่ำงก็ตำมหำคนในเงำของตัวเอง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(29) : 73-74;6 – 12
เมษำยน 2555. 

 .  “อ่ำนเถิดชำวไทย ‘เครื่องมือส ำคัญที่จะก่อให้เกิด ... สติ ... ปัญญำ และ ควำมพำกเพียรที่บริสุทธ์ิคือกำรอ่ำน’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(30) : 73-74; 13 – 19เมษำยน 2555. 

 .  “แมวผู้มองเห็นก ำแพงเป็นสะพำน ‘วันคืนที่ฉันน่ังหลั่งน้ ำตำ ... ก่อนได้ยินเสียงฟ้ำโหมพำยุ’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  59(31) : 73-74; 20 – 26 เมษำยน 2555. 

 .  “เดียวดำยใต้ฟ้ำคลั่ง ‘เรำต้องเคยเป็นสิ่งน้ัน ... เพื่อที่จะได้เรียนรู้และรับรู้ถึงควำมเป็นสัจจะอันลึกซ้ึงของสิ่งๆ น้ัน’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(32) : 73-74; 27 เมษำยน – 3 พฤษภำคม 2555. 

 .  “นักเขียนรำงวัลศรีบูรพำ ปี 2555 ‘ชัยวัฒน์  สถำอำนันท์’ ในโยงใยที่เก่ียวเน่ืองกับ ‘... หมู่บ้ำน...ไม่สงบ’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(33) : 73-74; 4 – 10 พฤษภำคม 2555. 

 .  “ ‘หลงรูปจูบนำม’ โลกจักเสื่อมทรำม ... ก็ด้วยชีวิตที่ไร้งำมของจริต”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(34) : 73-74;11 
– 17พฤษภำคม 2555. 

 .  “เรื่องเล่ำในโลกลวงตำ ‘หำกมนุษย์จะต้องจดจ ำสักสิ่งไว้ในดวงใจอันไม่จีรัง ... เขำควรจดจ ำควำมงำม’ ”. สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  59(35) : 73-74; 18 – 24 พฤษภำคม 2555. 

 .  “ในอ้อมกอดกำลี ‘เรื่องรำวเร้นลึกในห้วงเหวแห่งควำมจริงลวงที่ซ่อนเร้น’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(36) : 73-
74; 25 – 31 พฤษภำคม 2555. 

 .  “ปรัชญำแห่งควำมไร้เหตุผล ‘โลกที่ไร้เหตุผลได้รับควำมยิ่งใหญ่มำจำกก ำเนิดอันต่ ำต้อย’ ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  59(37) : 73-74; 1 – 7  มิถุนำยน 2555. 

 .  “คนแคระ ‘ควำมเข้ำใจ .. ที่จะต้องเข้ำใจในควำมไม่เข้ำใจ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(38) : 73-74;8 – 14 
มิถุนำยน 2555. 

 .  “เสือ ‘ก่อนฆ่ำเสือร้ำยจงฆ่ำเสือในตัวเองเสียก่อน’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(39) : 73-74; 15 – 21  มิถุนำยน 
2555. 

 .  “ชัมบำลำ ‘หนทำงอันศักดิ์สิทธ์ิของนักรบ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(40) : 73-74; 22 – 28  มิถุนำยน 2555. 



136 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

 .  “ปลูกรัก ‘เม่ือควำมรัก ... เป็นหน่ึงเดียวกับทุกสิ่ง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(42) : 73-74; 6 – 12  กรกฎำคม  
2555. 

 .  “ญำณทรรศน์แห่งควำมเป็นหญิงที่เปิดเปลือย ‘เงำย้อมแสง ... แห่งวรรณส ำนึกในควำมหยั่งลึกของควำมเป็นหญิง’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(43) : 73-74; 13 – 19  กรกฎำคม  2555. 

 .  “เธอคือโลก ‘ควำมส ำคัญของโลกคือชีวิต ... คือควำมเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเน่ือง’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  59(44) : 73-74; 20 – 26  กรกฎำคม  2555. 

 .  “งำนแห่งชีวิต ‘มนุษย์มิได้เป็นผู้สร้ำงสถำนกำรณ์ขึ้นมำ ... หำกแต่เป็นสถำนกำรณ์ต่ำงหำกที่สร้ำงมนุษย์ขึ้น’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(45) : 73-74; 27  กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2555. 

 .  “ธรรมดำและเรียบง่ำย ‘ทุกๆ ขั้นตอนกำรท ำงำนของคนคนหน่ึง ... ล้วนมีธรรมชำติของควำมเป็นกวีอยู่’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(46) : 73-74;3 – 9สิงหำคม 2555. 

 .  “เม่ือทุกอย่ำงพังทลำย (When THihgs Fall Apart) ‘กำรเปลือยตัวเองออกเป็นชั้นแล้วชั้นเล่ำจนหมดสิ้น ... คือ
หนทำงเดียวในกำรค้นพบสิ่งที่ไม่อำจถูกท ำลำยได้ในตนเอง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(47) : 73-74;10 – 16
สิงหำคม 2555. 

 .  “กำรงำนคือคุรุ (Master Successful Work) ‘ประหน่ึงแสงสว่ำงที่สำดส่องไปในห้วงอวกำศ  ดุงดั่งปฏิมำกรที่ปั้นรูป
ขึ้นมำจำกก้อนหิน’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(48) : 73-74; 17 – 23 สิงหำคม 2555. 

 .  “สันติภำพทุกย่ำงก้ำว (Reace in Every Step) ‘สันติภำพและควำมสุขเป็นสิ่งที่หำได้  หำกเรำเพียงแต่จัดกำรกับ
ควำมดีที่ซัดส่ำยให้เงียบลง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(49) : 73-74; 25 – 30 สิงหำคม 2555. 

 .  “แผนที่คนทุกข์ ‘ควำมสุขของมนุษย์ก็คือ กำรเลื่อนตนเองให้สูงขึ้นมำ ... เพื่อจะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้ำ’ ”.สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  59(50) : 73-74; 31 สิงหำคม – 6 กันยำยน 2555. 

 .  “แด่โลกคือชีวิต ‘โลกของวันน้ีคนเริ่มไม่ยอมรับควำมเป็นตัวของตัวเอง ... แต่กลับอยำกเป็นเงำของใครอีกคนแห่งชีวิต’ 
”. สยามรัฐสปัดาหวิจารณ์.  59(51) : 73-74; 7 – 13 กันยำยน2555. 

 .  “120 ปี ... ศิลป์  พีระศร ี‘ฉันนับถืองำนศิลปะ ... เผยแพร่สอนศิลปะ ... ศิลปินอดข้ำวเขำไม่ตำย  แต่ถ้ำห้ำมเขำไม่ให้
ท ำงำนศิลปะ  เขำต้องตำย’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  59(52) : 73-74;14 – 20กันยำยน2555. 

 .  “คนปลูกต้นไม้ ‘ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว ... ที่มีกำรด ำรงอยู่อย่ำงเก่ียวเน่ืองกับผืนแผ่นดิน’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  60(1) : 73-74; 21 – 27 กันยำยน 2555. 

 .  “เขื่อนก้ันแปซิฟิก ‘เขื่อนของฉันวิเศษ ... หำกพระเจ้ำมีจริง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  60(2) : 73-74; 28  
กันยำยน – 4 ตุลำคม 2555. 
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 .  “40 ปีแห่ง.‘ถนนไปสู่ก้อนเมฆ ...  เรำเหมือนต่ำงสยบยอม โดยไม่พยำยำมเงยหน้ำขึ้นแสวงหำค ำตอบ’ ”. สยามรัฐสัป
ดาหวิจารณ์.  60(3) : 73-74; 5 – 11ตุลำคม 2555. 

 .  “39 ปี 14 ตุลำ ... กับวิถีทรรศน์แห่งศรัทธำของ ‘ฉันจึงมำหำควำมหมำย’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  60(4) : 73-
74;12 – 18ตุลำคม 2555. 

 .  “โม่ เหยียน (Mo Yan) นักเขียนรำงวัลโนเบลสำขำวรรณกรรมประจ ำปี ค.ศ. 2012 ‘งำนของผมไม่ได้ล ำเอียงเจ้ำข้ำง
ใคร ...  ผมอยู่เหนือขีดจ ำกัดของชนชั้นและกำรเมือง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  60(5) : 73-74;19 – 25ตุลำคม 
2555. 

 .  “นำงแห่งเนินทรำย ‘จุดเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ในจิตส ำนึกของทุกคน’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  
60(6) : 73-74;26ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน 2555. 

 .  “เรียกฉันด้วยนำมที่แท้จริง เม่ือ ... ‘ดวงตะวันแห่งกำรรู้เท่ำจักได้ส่องสว่ำง’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  60(7) : 73-
74;2– 8 พฤศจิกำยน 2555. 

 .  “คนหมำยเลขศูนย์ ‘ภำยในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ... มีควำมลึกลับซ่อนอยู่เสมอ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  60(8) : 
73-74;9 – 15 พฤศจิกำยน 2555. 

 .  “เรื่องเล่ำจำกดำวดวงหน่ึง ‘จงเพำะปลูกควำมรักให้เติบโต’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  60(9) : 73-74;16 – 22 
พฤศจิกำยน 2555. 

 .  “บทร ำพึงก่อนนอนหลับฝัน  ‘ชีวิตของเรำมิใช่ส่ิงอ่ืนใด  นอกจำกเป็นกำรค้นหำประสบกำรณ์อันไร้สำระ’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  60(10) : 73-74; 23 – 29 พฤศจิกำยน 2555. 

 .  “มัทรีเม่ือผู้หวังเดินตำมรอย ‘ศรัทธำในวิถี  อันก่อกฤดำภินิหำรทำนบำรมี’ ถูกต ำรวจจับ”. สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์.  60(11) : 73-74;30พฤศจิกำยน – 6 ธันวำคม2555. 

 .  “ใบไม้ใบหน่ึง ‘ควำมหวังแห่งโลกอนำคตในกระแสธำรที่สวนกลับของ อ ำนำจ แห่งเทคโนโลยี’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  60(12) : 73-74;7– 13ธันวำคม 2555. 

 .  “พรำนล่ำหมำ ‘เลือด... หยำดเหงื่อ และรอยน้ ำตำ ... ควำมหมำยที่แท้จริงของผู้แสวงหำ’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  60(13) : 73-74;14 – 20ธันวำคม 2555. 

 .  “แด่ ... บ้ำนเมืองที่มืดมน ... ซ่ึงร่ำยด้วย  ‘พลังส ำนึกที่หำญกล้ำ’ ผ่ำนหนังสือแห่งชึวิต หลู่ซ่ิน”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  60(14) : 73-74;21– 27ธันวำคม 2555. 

 .  “สันติภำพนิรันดร์ ‘เส้นทำงควำมฝันแห่งอุดมคติที่ผกผันของมนุษย์โลก’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  60(16) : 73-
74;4 -10 มกรำคม 2556. 
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 .  “กวีนิพนธ์ ‘เรียวกัน ผ่ำนโลก ... ผ่ำนชีวิตแห่งตัวตน ... สู่ควำมระเกะระกะของมนุษย์วันน้ี’ ”. สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์.  60(17) : 73-74;11 – 17 มกรำคม 2556. 

สันต์พิจน์ ศรีสวัสดิ์.  “ ‘ครั้งหน่ึงในชีวิต” สุกัญญำ มิเกล’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  44(17) : 56-57; 28 กันยำยน – 4 
ตุลำคม 2540. 

 .  “ ‘ประชำธิปไตยบนเส้นขนำน มำตรำฐำนทำงวรรณกรรมที่ไม่ชัดเจน’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์. 44(20) : 56-57; 
9-25 ตุลำคม 2540. 

 .  “วิญญำณที่ถูกเนรเทศ ‘เม่ือภำวะแห่งองคำพยพของชีวิต...ถูกถอดรื้อด้วยอำรยธรรมที่หม่นไหม้ของฝันร้ำย’ ”. 
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  56(41) : 65-66; 3-9 กรกฎำคม 2552. 

สันติสุข รูปแก้ว.  “ควำมรักมีคม”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  55(20) : 61; 8-14 กุมภำพันธ์ 2551. 

สิเนรุ.  “กรุงเทพฯ ๒๕๕๐ ‘ทันสมัยแต่ไม่พัฒนำ’ ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  46(15) : 68-69; 12-18 กันยำยน 2542. 

 .  “ ‘เขี้ยว’ สัญลักษณ์แห่งกำรต่อสู้มิใช่ก่อศัตรู”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  46(18) : 66; 3-9 ตุลำคม 2542. 

สุภำพ พิมพ์ชน.  “ลูกสำวของแม่ดวงดำว”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  46(25) : 63-64; 21-27 พฤศจิกำยน 2542. 

 .  “เพียงกำรตีควำม”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(2) : 64-65; 11-17 มิถุนำยน 2543. 

 .  “ศิลปะแห่งกำรช ำเรำชีวิต”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(8) : 64-65; 23-19 กรกฎำคม 2543. 

 .  “นิทำนฟองสบู่”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(14) : 64-65; 3-9 กันยำยน 2543. 

 .  “ปัญหำเรื่องควำมชั่ว” .สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(17) : 64-65; 24-30 กันยำยน 2543. 

 .  “ปัญหำของประวัติศำสตร์เดือนตุลำคม”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(20) : 64-65; 15-21 ตุลำคม 2543. 

 .  “ปัญหำเรื่องยุทธศำสตร์กับยุทธวิธี”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(23) : 64-65;5-11 พฤศจิกำยน 2543. 

 .  “ศึกษำกำพยำยุทธ์ิ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(29) : 60-61; 17-23 ธันวำคม 2543. 

 .  “กำรกลับมำของพระเจ้ำในนวนิยำย”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(32) : 60-61; 5-11 มกรำคม 2544. 

 .  “อำณำจักรกวี”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(35) : 60-61; 26 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2544. 

 .  “ประชำชนของยุคสมัย”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(48) : 60-61; 27- เมษำยน – 3 พฤษภำคม 2544. 

 .  “ผ่ำนวันอันหว่ันไหว”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  47(51) : 60-61; 18-24 พฤษภำคม 2544. 

 .  “กำรสยำยที่ปลำยยอด”.สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(2) : 60-61; 8-14 มิถุนำยน 2544. 
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 .  “จักบำนเป็นดอกไม้”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(5) : 60-61; 29 มิถุนำยน – 5 กรกฎำคม 2544. 

 .  “เชิญเขียนสมัยใหม่”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(8) : 60-61; 20-26 กรกฎำคม 2544. 

 .  “โลกเป็นอย่ำงที่เรำคิด”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(12) : 60-61; 17-23 สิงหำคม 2544. 

 .  “ชีวิตน้ีของใคร”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(22) : 60-61; 26 ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน 2544. 

 .  “ต่ำงกลำยเป็นสูญ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(25) : 60-61; 16-22 พฤศจิกำยน 2544. 

 .  “อย่ำใช้แต่ตำมอง”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(36) : 60-61; 1-7 กุมภำพันธ์ 2545. 

 .  “บริบทของควำมน่ำสมเพช”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(42) : 60-61; 15-21 มีนำคม 2545. 

 .  “รับรู้แต่ไม่เข้ำใจ”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(45) : 60-61; 5-11 เมษำยน 2545. 

 .  “มหรสพกำรเมือง”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  48(51) : 60-61; 17-23 พฤษภำคม 2545. 

 .  “กำรเมืองภำคแมลงสำบ”. สยามรัฐสปัดาหวิจารณ์.  49(3) : 60-61; 14-20 มิถุนำยน 2545. 

 .  “ขณะหน่ึงอันยำวนำน”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  49(6) : 60-61; 5-11 กรกฎำคม 2545. 

 .  “มนต์ขลังแห่งกำรอ ำลำและจำกไกล”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  49(18) : 60-61; 27 กันยำยน – 3 ตุลำคม 2545. 

 .  “ทุกอย่ำงส ำเร็จได้ด้วยใจ?”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.  49(21) : 60-61; 18-24 ตุลำคม 2545. 
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Hi-Class (6 ชิ้น) 

ดวงมน จิตร์จ ำนงค์.  “ดิน น้ ำ ลม ไฟ ธำตุแห่งชีวิตและอิสรภำพ”.  Hi-Class.  14(157) :136-138; พฤษภำคม 2540. 

ดวงมน.  “ ‘คุกดอกไม้’ ในร่ำงแหวิหคของมำโนช พรหมสิงห์”.  Hi-Class.  14(161) :114-115; กันยำยน 2540. 

 .  “ฉำกและชีวิตอันรื่นรมย์และชวนให้ใจสะทก”. Hi-Class.  14(163) :75-76; พฤศจิกำยน 2540. 

ดอกไม้ด ำ.  “เรื่องรำวเล็กๆ ของคนเล็กๆ ในควำมหมำยที่น่ำสงสัย”.  Hi-Class.  13(153) :138-140; มกรำคม 2540. 

นฤมิตร สอดศุข.  “ฮักแพง...ฮักหลำยๆ ภำพสังคมพุทธเกษตรแบบรัฐกำรในเรื่องสั้นลำวยุค ‘จินตนำกำรใหม่’ ”.  Hi-Class.  
14(158) :111-114; มิถุนำยน 2540. 

 .  “ประชำธิปไตยบนเส้นขนำน : นวนิยำยกำรเมืองไทยในยุค Postmodern”.  Hi-Class.14(162) : 84-86; ตุลำคม 
2540. 

 

 

 

 

The Nation (35 ชิ้น) 

Agence France-Presse Hong Kong. “Dollars in the ‘Mists’. Malasian author Tan Twan Eng win’s top literary 
prize”. The Nation; 15B, 18 March 2013. 

Angus Mackinnon. (Agence France-Presse Paris). “An unlikely literary giant”. The Nation; 10B, 10 November 
2013. 

Bloomberg. “Five cuckoos and their 24-billion-dollar egg”. The Nation; 6B, 10 November 2013. 

Carlos Lozada. (The Washington Post) “Just in time for the people’s revolution?”. The Nation; 6B, 12 January 
2014. 

Devid Watkins (Agence France-Presse Hong Kong). “THE CONCUBINE who launched modern China”. The 
Nation; 6B, 10 November 2013. 

Foreign Affairs McClatchy-Tribune. “THE HORRORS AND HOPE OF 1945”. The Nation; 6B, 5 January 2014. 
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 . “Inside Russia’s BLOODY FORTRESS”.The Nation; 6B, 3October 2013. 

 .   “A precision hit on remote-control assassins”. The Nation; 6B, 1 November 2013. 

 . “After ignorance and fear comes faith”. The Nation; 6B, 3 November 2013. 

 .  “Love, lust and confusion in Chimerica”. The Nation; 6B, 17 November 2013. 

 .  “Flying high on Bird’s trail”. The Nation; 6B, 24 November 2013. 
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 .  “Memoties safe in a book. With the Alzheimer thief aprowl, Onchuma Yuthavong preserves the 
past”. The Nation; 16B, 14 January 2013. 
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Thais can readily appreciate”. The Nation; 16B, 1 April 2013. 

Phoowadon Duangmee. “Characters and culture. Leading bookstore Nan Mee showcases books and 
photopraphs of China in a new exhibition”. The Nation; 15B, 29 April 2013. 
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 .  “Poetry in motion”. The Nation; 16B, 15 October 2013. 

Samantha Critchell. (Associated Press New York) “Confessions of AN ‘IT’ Girl”. The Nation; 10B, 15 November 
2013. 

Slate. (New York)  “Uncorking the muse”. The Nation; 6B, 19 January 2014. 
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 .  “IF 6 WAS 9 and all that”. The Nation; 6B, 24 November 2013. 

 .  “How Jesus won the lottery”. The Nation; 6B, 17 November 2013. 

The Sunday Nation. “The DREAMWEAVER of Bangkok”. The Nation; 6B, 19 January 2014. 

The Washington Post. “HACKING the Wizard of OZ ”. The Nation; 6B, 5 January 2014. 

 .  “The schizophrenic SUPERPOWER”. The Nation; 6B, 15 December 2013. 

 .  “We don’t BELIEVE you, Bob”. The Nation; 6B, 8 December 2013. 

 

นิตยสาร / วารสารเฉพาะทางวรรณกรรม (447 ชิ้น ) 

 

Writer (126 ชิ้น) 

กตัญญู  สว่ำงศรี. “เพลงรัตติกำลในอินเดีย  เรื่องเล่ำของกำรหลงทำง”.  Writer. 1(12): 54-55; กุมภำพันธ์, 2556. 

กนกวรรณ  เปี่ยมสุวรรณศิริ. “ครุฑยุดนำค  หน่ึงในรำกควำมคิดของสังคมไทย”. Writer. 1(9): 64-65; สิงหำคม, 2555. 

 . “จะเล่ำให้คุณฟัง  เรื่องเล่ำขนำนดีส ำหรับนักหลงทำง”.  Writer. 1(10): 138-139; กันยำยน, 2555. 

 . “จำก ‘ยำโอย (Yaoi)ถึง ‘ยูริ’ (Yuri)โลกชำยขอบของนิยำยวัยรุ่น  ตอน น้องสำวฉันเป็น ‘ฟุโจชิ’ (Fijoshi)”.   
Writer. 1(11): 54-63; มกรำคม, 2556. 
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 . “ชำยหนุ่มผู้ถอนตัวจำกโลก  กำรปรำกฏตัวครั้งสุดท้ำยของคุณเยนเซน”.  Writer. 1(11): 76-77; มกรำคม, 2556. 

 . “วรรณกรรมไทย  ในสำยตำ Tokyo University of Foreign Study เม่ือวรรณกรรมแปลไทย – ญี่ปุ่นขำดแคลน”.  
Writer. 2(13): 20-30; เมษำยน, 2556. 

 . “รำชินีอิฐแดง นิยำยรักกัยกำรพลิกตัวของวำฬ”.Writer. 2(16): 76-77; สิงหำคม, 2556. 

 . “วิถีกวีหนุ่ม เรวัตร์  พันธ์ุพิพัฒน์  ซะกำรีย์ยำ  อมตยำ”.Writer. 2(16): 88-108; สิงหำคม, 2556. 

กองบรรณำธิกำร. “แม่พลอยร้อยปี”. Writer. 1(4): 19-22; กันยำยน, 2554 

 . “e-book  สู่โลกใหม่แห่งกำรเล่ำเรื่อง”. Writer. 1(6): 16-21;กุมภำพันธ์, 2555. 
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กำคำบฝำก. “เสี่ยงทำยวรรณกรรมไทยในกระแสเรื่องเล่ำของเอเชีย”.  Writer. 1(2): 25-35; สิงหำคม, 2554. 

คีตัสจรรย์. “เม่ือ ‘สหำยไฟ’ ได้ซีไรต์”. Writer. 1(7): 18-31; มีนำคม, 2555. 

 .  “สึนำมินิยำยรักวัยรุ่นกวำดกลืนอำเซียน”. Writer. 1(4): 14-16; กันยำยน, 2554. 

ชัยพร  สิทธิลำภโสภณ.“คนข้ำมฝัน”.Writer. 2(20): 138-139 ธันวำคม, 2556. 

ชำติ  กอบจิตติ. “กำรอ่ำนแบบแกะตะเข็บกำงเกง”.  Writer. 2(13): 78-80; เมษำยน, 2556. 

 . “เก็บหนังสือ(แปล)มำขึ้นหิ้ง”.  Writer. 2(14): 36-41; พฤษภำคม, 2556. 

 . “เก็บหนังสือ(แปล)มำขึ้นหิ้ง ‘ก่อนโลกจะขำนลับ’ ”.  Writer. 2(15): 56-63; กรกฎำคม, 2556. 
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 . “เก็บหนังสือ(แปล)มำขึ้นหิ้ง ‘เซียนโกะ’ ”. Writer. 2(17): 52-56;กันยำยน, 2556. 

 . “เก็บหนังสือ(แปล)มำขึ้นหิ้ง ‘คนปลูกต้นไม้’ ”. Writer. 2(18): 58-63;ตุลำคม, 2556. 

 . “เก็บหนังสือ(แปล)มำขึ้นหิ้ง (ว่ำด้วยเทคนิคล้วนๆ ไม่ปนมะขำมเปียก)”. Writer. 2(19): 68-72 พฤศจิกำยน, 2556. 
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 . “เก็บหนังสือ(แปล)มำขึ้นหิ้ง (ว่ำด้วยเทคนิคล้วนๆ ไม่ปนมะขำมเปียก)”.Writer. 2(20): 58-61 ธันวำคม, 2556. 

 . “เก็บหนังสือ(แปล)มำขึ้นหิ้ง (ว่ำด้วยเทคนิคล้วนๆ ไม่ปนมะขำมเปียก)”. Writer. 2(21): 32-35;มกรำคม, 2557. 
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อังคำร  จันทำทิตย์. “รังไหมแห่งควำมลับของ ‘บำลคบิอู’ ”.  อ่าน. 2(3): 224-226; มกรำคม – มีนำคม 2553. 

อำทิตย์  ศรีจันทร์.  “A Clockwork Orange: ควำมเป็นมนุษย์และกำรสูญสิ้นสภำพควำมเป็นมนุษย์”.อ่าน. 3(4): 46-84; ตุลำคม 
– ธันวำคม 2554. 
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อิสริยะ  ไพรีพ่ำยฤทธ์ิ.  “มหำกำพย์ภูผำมหำนที:  เส้นทำงสู่เจ้ำยุทธจักรของ ‘เฟิ่งเกอ’ ”.  อ่าน. 3(1): 232-233; ตุลำคม –
ธันวำคม 2553. 

อุทัยวรรณ  เจริญชัย. “Beyond chutzpah”. อ่าน. 1 (1): 134-141; เมษำยน – มิถุนำยน 2551. 
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วารสารวิชาการ (85 ชิ้น) 

 

ไทยคดีศึกษา (สถำบันไทยคดีศึกษำ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) (19 ชิ้น) 

(เก็บตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [ต.ค. 2546 – มี.ค. 2547] ถึง ปีที่ 9 ฉบบัที่ 1 [เม.ย. – ก.ย. 2555]) 

 

กำญจนำ  เหล่ำโชคชัยกุล. “เพรำะว่ำ...เป็นมำกกว่ำแค่ ‘นิยำย’ บททดลอง ‘อ่ำน’ และวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ควำมนิยมนิยำยรัก
วัยรุ่น (Teenage Love Fictions and Related Phenomena)”. วารสารไทยคดีศึกษา. 8(1): 182-222; ตุลำคม 
2553 – มีนำคม 2554. 

เทียวจิตร์  พ่วงสมจิตร์. “แนะน ำหนังสือ ‘ควำมหลำกหลำยของชีวิต  ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  
ธีรยุทธ  บุญมี (แต่ง)’ ”. วารสารไทยคดีศึกษา. 3(1): 291-296; ตุลำคม 2548 – มีนำคม 2549. 

 .  “วิจำรณ์หนังสือ รัฐฉำน (เมืองไต): พลวัตของชำติพันธ์ุในบริบทประวัติศำสตร์และสังคมกำรเมืองร่วมสมัย”. วารสาร
ไทยคดศีึกษา. 8(1): 249-274; ตุลำคม 2553 – มีนำคม 2554. 

ธิบดี บัวค ำศรี “บทวิจำรณ์หนังสือ เมืองสุพรรณบนเส่ำนทำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงประวัติศำสตร์  พุทธศตวรรษที่ ๘ ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕”. วารสารไทยคดีศึกษา. 1(2): 238-259; เมษำยน – กันยำยน 2547. 

นำริสำ  เดชสุภำ. “แนะน ำหนังสือ”. วารสารไทยคดีศึกษา. 6(2): 211-215; เมษำยน – กันยำยน 2552. 

บำหยัน  อ่ิมส ำรำญ. “วรรณกรรมคนพลัดถิ่น”. วารสารไทยคดีศึกษา. 5(1): 41-68; ตุลำคม 2550 – มีนำคม 2551. 

วำรุณี  โอสถำรมย์. “บทวิจำรณ์ หนังสือท่องทศชำติผ่ำนจิตรกรรม”. วารสารไทยคดีศึกษา. 1(1):260-281; ตุลำคม 2546 – 
มีนำคม 2547. 

 .  “วิจำรณ์หนังสือ Working in Women’sArchives Researching Women’s Private Literary and Archival 
Documents.”. วารสารไทยคดีศึกษา.6(1):286-301; ตุลำคม 2551 – มีนำคม 2552. 

วิไลลักษ์.  เมฆำรักษ์. “แนะน ำหนังสือ ‘คนไทย’ ไม่ใช่ ‘คนไทย’ แตเ่ป็นเครือญำติชำติภำษำ รวมควำมรู้ ‘ไทยศึกษำ’ ของ 
‘ศำสตรำจำรย์สองแผ่นดิน’ เจีย แยนจอง มหำวิทยำลัยยูนนำน”. วารสารไทยคดีศึกษา.  2(2): 275-278; เมษำยน – 
กันยำยน 2548. 

ศุภำรมย์  ประสำทแก้ว. “วิจำรณ์หนังสือ  พระรำชชำยำเจ้ำดำรำรัศมี”. วารสารไทยคดีศึกษา. 9(2): 188-197; เมษำยน – 
กันยำยน 2554. 

สหะโรจน์   กิตติมหำเจริญ. “ควำมคิดเรื่อง ‘ผู้ดี’ กับควำมเป็น “สุภำพบุรุษ” ในทัศนะของศรีบูรพำ  กำรวิพำกษ์และตอบโต้ของ
ปัญญำชนชนชั้นกลำงผ่ำนพื้นที่วรรณกรรม (The Concept of ‘Aristocracy’ and ‘Gentlemanliness’ 
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fromSriburapha’s Perspective and Criticism and Rebuttal of the Middle-Class Intellectual in the 
Literary Space)”. วารสารไทยคดีศึกษา.6(2): 108-140; เมษำยน – กันยำยน 2552. 

สิโรตม์  ภินันท์รัชต์ธร. “วิจำรณ์หนังสือ  ‘งำนช่ำงสมัยพระน่ังเกล้ำฯ’ รองศำสตรำจำรย์ ดร. ศักดิ์ชัย  สำยสิงห์”. วารสารไทยคดี
ศึกษา. 5(2): 197-205; เมษำยน  – กันยำยน 2551. 

สุรพงศ์  โสธนะเสถียร. “มุมมองกำรสื่อสำรในพระรำชนิพนธ์ ‘นำยอินทร์  ผู้ปิดทองหลังพระ’ ”. วารสารไทยคดีศึกษา. 5(1): 1-
40; ตุลำคม 2550 – มีนำคม 2551. 

 .  “หัวใจของพระรำชนิพนธ์...พระมหำชนก” (Essenceof the Story of Mahajanaka). วารสารไทยคดีศึกษา.7(2): 
1-34; เมษำยน – กันยำยน 2553. 

อำสำ  อ ำภำ. “แนะน ำหนังสือ ‘วำรสำรฟ้ำเดียวกัน – วิพำกษ์ กอส.’ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ เมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๔๙ ธนำพล  อ๋ิวส
กุล และคณะ (บรรณำธิกำร)”. วารสารไทยคดีศึกษา. 3(2): 250-259; เมษำยน – กันยำยน 2549. 

 .  “วิจำรณ์หนังสือ ‘คึกฤทธ์ิกับประดิษฐกรรม ‘ควำมเป็นไทย’ เล่ม ๒ ยุค จอมพล สฤษดิ์  ถึงทศวรรษ ๒๕๓๐”. 
วารสารไทยคดีศึกษา. 5(1): 178-221; ตุลำคม 2550 – มีนำคม 2551. 

 .  “วิจำรณ์หนังสือ ‘คนเมือง: ประวัติศำสตร์ล้ำนนำสมัยใหม่ พ.ศ. 2317-2552’ ”. วารสารไทยคดีศึกษา. 8(2): 178-
200; เมษำยน – กันยำยน 2554. 

อิสรำ  อุปถัมภ์. “วิจำรณ์หนังสือ  ประวัติ  แนวควำมคิด และวิธีค้นคว้ำวิชำประวัติศำสตร์ศิลปะไทย”. วารสารไทยคดีศึกษา. 
7(1): 197-205; ตุลำคม 2552 – มีนำคม 2553. 

Gamolporn Sonsri. “วิจำรณ์หนังสือ Between Fires”. วารสารไทยคดีศกึษา. 2(1):281-300; ตุลำคม 2547– มีนำคม 2548. 

 

 

ไทยศึกษา  (สถำบันไทยศึกษำ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) (15 ชิ้น) 

(เก็บตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [ก.พ. – ก.ค. 2548] ถึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 [ก.พ. – ก.ค. 2552]) 

 

กีรติ  ธนะไชย. “ ‘เสมออมฤตโสรจสรง’ ขนบวรรณศิลป์และศำสตร์แห่งสุนทรีย์ในวรรณคดีดุษฎีสังเวยกลุ่มช้ำง”. วารสารไทย
ศึกษา. 4(1): 97-141; กุมภำพันธ์ 2551 – กรกฎำคม 2551. 

นัยนำ  ครุฑเมือง. “บทบำทของผู้หญิงในมิติของชนชั้นและสถำนภำพทำงเพศในนวนิยำยอิงประวัติศำสตร์”. วารสารไทยศึกษา. 
1(2): 49-88; สิงหำคม 2548 – มกรำคม 2549. 
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บัวริน  วังคีรี. “นิทำนมุขตลกกับกระบวนกำรสร้ำง ‘ตัวตน’ ลำวหลวงพระบำง”. วารสารไทยศึกษา. 2(2): 17-52; สิงหำคม 2549 
– มกรำคม 2550. 

พรธำดำ  สุวัธนวนิช. “ควำมรุนแรงในครอบครัวที่ผู้หญิงเป็นฝ่ำยกระท ำ: ศึกษำจำกนวนิยำยไทยตั้งแต่พุทธศักรำช 2521-2545”. 
วารสารไทยศึกษา. 3(1): 89-110; กุมภำพันธ์ – กรกฎำคม 2550. 

 .  “ ‘แม่’ ที่หำยไปในนวนิยำยท้องถิ่นภำคเหนือ”. วารสารไทยศึกษา. 3(2): 91-101; สิงหำคม 2550 – มกรำคม 2551. 

รุ้งตะวัน  อ่วมอินทร์. “กำรเปลี่ยนแปลงของชนบทในวรรณกรรมของวัฒน์  วรรลยำงกูร”. วารสารไทยศึกษา. 1(2): 125-149; 
สิงหำคม 2548 – มกรำคม 2549. 

วิมลมำศ  ปฤชำกุล. “ผู้ชำยใต้เปลี่ยนไป”. วารสารไทยศึกษา. 2(2): 9-16; สิงหำคม 2549 – มกรำคม 2550. 

วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล. “มโนทัศน์เรื่องกรรมใน The light of Asiaของเซอร์  เอ็ดวิน  อำร์โนลด์”. วารสารไทยศึกษา. 1(2): 113-
124; สิงหำคม 2548 – มกรำคม 2549. 

สรณัฐ   ไตลังคะ. “เรื่องสั้นคตินิยมสมัยใหม่กับกำรเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง”. วารสารไทยศึกษา. 3(1): 9-42; กุมภำพันธ์ – 
กรกฎำคม 2550. 

สหะโรจน์  กิตติมหำเจริญ. “ ‘ควำมเป็นชำย’ ในวรรณคดีค ำสอนผู้ชำยและวรรณคดีเรื่องเอกของไทย”. วารสารไทยศึกษา. 2(2): 
81-126; สิงหำคม 2549 – มกรำคม 2550. 

สุปำณี พัดทอง. “ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยำตรำทั้งทำงสถลมำรคแลชลมำรค: ‘เสนอพระเกียรติกระษัตริย์สร้ำง  สืบฟ้ำดิน
เฉลอม’ ”. วารสารไทยศึกษา. 4(1): 143-177; กุมภำพันธ์ 2551 – กรกฎำคม 2551. 

เสำวณิต  จุลวงศ์. “วรรณกรรมล้อแนวคิดหลังสมัยใหม่ของไทย”. วารสารไทยศึกษา.  3(2): 9-89; สิงหำคม 2550 – มกรำคม 
2551. 

อภิลักษณ์  เกษมผลกูล. “ ‘สิ้นฟ้ำสิ้นดินโอฆสิ้นโศกศัลย์’‘ปุรุษำรถะ’ กับศิลปะกำรด ำเนินชีวิตของตัวละคร  ในงำนวรรณคดีนิทำน
ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์”. วารสารไทยศึกษา. 4(1): 155-199; กุมภำพันธ์ 2551 – กรกฎำคม 2551. 

อำรียำ  หุตินทะ.  “ภำพลักษณ์สังคมเมืองในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย  ระหว่ำง พ.ศ. 2534-2536”.  วารสารไทยศึกษา. 3(1): 43-76; 
กุมภำพันธ์ – กรกฎำคม 2550. 

อุมำรินทร์  ตุลำรักษ์.  “อัตลักษณ์แม่หญิงในวรรณกรรมลำวร่วมสมัยหลักกำรปฏิวัติชำติประชำธิปไตย ค.ศ. ๑๙๗๕”. วารสารไทย
ศึกษา. 2(2): 55-79; สิงหำคม 2549 – มกรำคม 2550. 

 

 

มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  (28 ชิ้น) 
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(เก็บตั้งแต่ ปีที่ 20 ฉบับประจ ำภำคเรียนที่ 1-2 [2541] – ปีที่ 35  ประจ ำภำคเรียนที่ 1[2556]) 

 

ตรีศิลป์  บุญขจร, ดร.  “บ้ำนเก่ำ ของโชคชัย  บัณฑิต: ส ำนึกกวีไทยในกระแสโลกำภิวัตน์”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 23 
(ประจ ำภำคเรียนที่หน่ึงและสอง): 33-38; 2544. 

ถนอมนวล  หิรัญเทพ.  “ฟรำนซ์  ฟำนง กับ กำรล้มล้ำงอ ำนำจอำณำนิคมทำงควำมคิด”.  มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 29 
(ประจ ำภำคเรียนที่ 1):77-87; 2550. 

ธีรมน  วงศำโรจน์.  “กลเกมของ โลลิต้ำ นวนิยำยที่ท้ำทำยกรอบและค ำนิยำม”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 30 (ประจ ำภำคเรียนที่ 
1): 67-72; 2551. 

นัทธนัย  ประสำนนำม. “ชีวิตแร้งแค้นอันแสนอ่ิมเอมของเด็กๆ แห่งหมุ่บ้ำนเควง-อีบุรี”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 31 
(ประจ ำภำคเรียนที่ 1): 111-116; 2552. 

พรธำดำ  สุวัธนวนิช.  “กระบวนทัศน์หลังอำณำนิคมกับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมไทย”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 26 (ประจ ำภำค
เรียนที่ 2): 53-63; 2547. 

ภัทรขวัญ  ทองเถำว์. “ภำพลักษณ์ของคนชำยขอบในวรรณกรรมเยำวชน Image of Marginal people in Young-Adult’s 
Liteerature”.มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์  33 (ประจ ำภำคเรียนที่ 2):91-104; 2554. 

ภัทรภรณ์  ค ำลือสำย, ดร. พรธำดำ  สุวัธนวนิช และ สุวดี  ภู่ประดิษฐ์. “กระบวนจินตภำพในเรื่องสั้นของบินหลำ  สันกำลำคีรี 
(The Imagery in Bin-la Sankalakiri’s Short Stories.)”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 33 (ประจ ำภำคเรียนที่ 2): 81-
90; 2554. 

รพินทร  คงสมบูรณ์.  “นำงนวลกับนวลแมวผู้สอนให้นกบิน  วรรณกรรมสเปนที่เหมำะกับผู้อ่ำนวัย 8-88 ปี”. มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน.์ 32 (ประจ ำภำคเรียนที่ 2): 93-98; 2553. 

วนิดำ  ข ำเขียว.  “บทวิพำกษ์...อันเน่ืองมำจำก ‘อมตะ’ ของวิมล  ไทรน่ิมนวล”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 22 (ประจ ำภำคเรียนที่
หน่ึงและสอง): 49-53; 2543. 

วัลลภำ  ไทยจินดำ, ดร. “Passages เรียนภำษำ  ด้วยวิธีกำรสอนเพื่อกำรสื่อสำร”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 30 (ประจ ำภำคเรียน
ที่ 1): 91-94; 2551. 

เวทิน  ชำติกุล, ดร.  “ ‘ปรัชญำทรรศน์: พุทธปรัชญำ ของศำสตรำจำรย์ วิทย์  วิศยเวทย์’ ”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 33 (ประจ ำ
ภำคเรียนที่ 2): 113-118; 2554. 

ศำนติ  ภักดีค ำ (ดร.). “กำรศึกษำเปรียบเทียบบทละครเรื่องอิเหนำไทย-เขมร The Comparative Study of ‘Inao’ In Thai and 
Khmer Versions”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 33 (ประจ ำภำคเรียนที่ 2): 81-96; 2554. 



ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                              ห น้ า  | 177 

 

 

 .  “ตุมเตียว: วรรณคดีเอกเขมร  ผลงำนออกญำสนธรโวหำร (มุก)  ที่พระปทุมเถระ (โสม) แก้ไขช ำระ. TUM TEAV; 
MAJOR KHMER LITERATURE COMPOSED BY SANTHOR MUK AND EDITED BY BOTUMTHERA SOM”. 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 34 (ประจ ำภำคเรียนที่ 1): 1-12; 2555 

สมเกียรติ คู่ทวีกุล.  “ภำพสะท้อนชำยรักร่วมเพศในนวนิยำยในรอบสำมทศวรรษ (พ.ศ. 2513-2543) กำรศึกษำศักยภำพ ข้อจ ำกัด 
และทำงออกของนักเขียน ”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 27 (ประจ ำภำคเรียนที่ 1): 136-145; 2548. 

สรรพร  เอ่ียมมงคลสกุล, ดร. “S’ APPROPRIER UNE LANGUE ÉTRANGÈRE DANS DER SITUATIONS ET DES DISPOSITIFS 
PLURIELS”.มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 34 (ประจ ำภำคเรียนที่ 2):103-106; 2555. 

สัญชัย  สุลักษณำนนท์.  “พจนำนุกรมฝรั่งเศส-ไทยฉบับพระเรี่ยมฯ”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 29(ประจ ำภำคเรียนที่ 2):73-77; 
2550. 

สุพัชชำ  เจนณะสมบัติ. “Fremdsprache Deutsch: Textkompatenz”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 31 (ประจ ำภำคเรียนที่ 
2):81-84; 2552. 

 .  “บทวิจำรณ์หนังสือ:Textsorten im Deutschalnd”.มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 35 (ประจ ำภำคเรียนที่ 1):73-78; 
2556. 

โสวัตรี  ณ  ถลำง, ดร.  “วิถีแห่งดุลยภำพ (Gesture of Balance)”.มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 30 (ประจ ำภำคเรียนที่ 1):85-90; 
2551. 

อภิชัย  อำรยะเจริญชัย.  “แนวรบด้ำนตะวันตก เหตุกำรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 32 (ประจ ำภำคเรียนที่ 1): 
103-116; 2553. 

อัครำ  บุญทิพย์.  “วิเครำะห์สุนทรภู่จำกนิรำศพระบำท”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 26 (ประจ ำภำคเรียนที่ 2): 21-34; 2547. 

อุษำวดี  เอกแสงศรี.  “นวนิยำยเชิงอภิปรัชญำของฝรั่งเศสในคริสต์สตวรรษที่ 20”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 26 (ประจ ำภำค
เรียนที่ 1): 39-43; 2547. 

 

Anchalee Jansem. “Teaching ESL/EFL speaking and Listening”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 33 (ประจ ำภำคเรียนที่ 
2):113-114; 2554. 

Prapaipan Aimchoo. “Literary Criticism and consciousness Raising”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 33 (ประจ ำภำคเรียนที่ 
2):43-60; 2554. 

Sutassi Smuthkochorn.  “Things Fall Apart”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 31 (ประจ ำภำคเรียนที่ 1):117-118; 2552. 



178 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

Supaporn Yimwilai, Dr. “IN SEARCH OF MOTHER;S GARDEN: THE PIONEERS OF ASIAN AMERICAN WRITERS  กำร
ค้นหำนักเขียนชำวอเมริกันที่มีเชื้อสำยเอเชียในยุคเริ่มต้น”.มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 34 (ประจ ำภำคเรียนที่ 2): 21-32; 
2555. 

Supattra Tongkalaya, Dr. “Language matters: A Guide to Everyday Questions about language”.มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน.์ 31 (ประจ ำภำคเรียนที่ 2):85-88; 2552. 

 .  “ABOUT LANGUAGE: TASKS FOR TEACHER OF ENGLISH”. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 34 (ประจ ำภำคเรียนที่ 
1):101-104; 2555. 

 

 

มนุษยศาสตร์สาร(วำรสำรคณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) (13 ชิ้น) 

(เก็บตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [กรกฎำคม – ธันวำคม 2543- ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 [กรกฎำคม – ธันวำคม 2553]) 

 

กรรณิกำร์  เล็กบุญญำสิน. “อ่ำนรัสเซียใน สงครามและสันติภาพ ของตอลสตอย”. มนุษยศาสตร์สาร.  2 (2): 65-79; กรกฎำคม 
– ธันวำคม 2544. 

ดวงพร  พงษ์โสภำวิจิตร. “ฟรำนซ์  คำฟกำ (Franz Kafka): นักประพันธ์ผู้อับโชค”. มนุษยศาสตร์สาร. 1 (2): 89-96; กรกฎำคม 
– ธันวำคม 2543. 

ปำจรีย์  สุทัศน์ ณ อยุธยำ. “ภำพรวมของต ำนวนกรีก-โรมันในวรรณคดีฝรั่งเศสช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20”. 
มนุษยศาสตร์สาร.  3 (2): 93-103; กรกฎำคม – ธันวำคม 2545. 

พูลสุข  อำภำวัชรุตม์  ตันพรหม. “พุทธธรรมในงำนวรรณกรรมเยำวชน ของ ฌอร์จ  ซองด์”. มนุษยศาสตร์สาร. 10 (2): 1-25; 
กรกฎำคม –ธันวำคม 2552. 

วรำงคณำ  ศิริวำนนท์. “แนวคิดเรื่องผู้หญิงในเรื่องสั้นสองเรื่องของโวล์ฟกัง  บอร์แชร์ต”. มนุษยศาสตร์สาร. 9 (1): 38-49; 
มกรำคม – มิถุนำยน 2551. 

วศินี  สุทธิวิภำกร. “วำทกรรมของมิเชล  ฟูโกต์ต่อสถำนภำพและบทบำทสตรีไทยตำมที่น ำเสนอในนวนิยำยของคุณหญิงวิมล  ศิริ
ไพบูลย์”. มนุษยศาสตร์สาร. 10 (1): 1-16; มกรำคม – มิถุนำยน 2552. 

สมพร  วรรธนะสำร – วำร์นำโด. “วรรณกรรมอิงต ำนำนและวัฒนธรรมท้องถิ่นของ มำลำ  ค ำจันทร์”. มนุษยศาสตร์สาร.  4 (2): 
20-36; กรกฎำคม – ธันวำคม 2546. 



ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                              ห น้ า  | 179 

 

 

สยำม ภัทรำนุประวัติ. “เวสสันดรปัญหำ:  กำรวิเครำะห์เชิงตรรกศำสตร์แนวพุทธ”. มนุษยศาสตร์สาร. 9 (2): 12-32; กรกฎำคม 
– ธันวำคม 2551. 

สุพรรณ  ทองคล้อย. “พระอัจฉริยภำพทำงด้ำนกวีนิพนธ์  ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี”. มนุษยศาสตร์
สาร.  4 (2): 1-19; กรกฎำคม – ธันวำคม 2546. 

หทัยวรรณ  ไชยะกุล.  “ลักษณะเด่นในกวีนิพนธ์ของไพฑูรย์  พรหมวิจิตร   Features of Paitoon Promvichit’s Poems”.
มนุษยศาสตร์สาร.10 (1): 31-51; มกรำคม – มิถุนำยน 2551. 

เหรียญ  หล่อวิมล. “ก ำแพง  เรื่องสั้นของ ฌอง ปอล ซำร์ตร์” . มนุษยศาสตร์สาร. 2 (1): 72-93; มกรำคม – มิถุนำยน 2544. 

 .  “เรื่องสั้นชื่อ ‘เด็กชำยผู้ไม่เคยเห็นทะเล’ ของนักเขียนรำงวัลโนเบลปี ค.ศ. 2008”. มนุษยศาสตร์สาร. 10 (2): 27-42; 
กรกฎำคม – ธันวำคม 2552. 

อุบลรัตน์  พันธุมินทร์.  “งะแล็ดโต่  งะโหญ่และสะก่ำต่ำวซ้ำ  ศรีธนญชัย (ฉบับพม่ำ)”. มนุษยศาสตร์สาร. 1 (2): 48-96; 
กรกฎำคม – ธันวำคม 2543. 

 

 

 

มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  (วำรสำรมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น)  (10 ชิ้น) 

(เก็บตั้งแต่ ปี 28 ฉบับที่ 1 [มกรำคม – เมษำยน 2554]– ปี 28 ฉบับที่ 3 [กันยำยน – ธันวำคม 2554]) 

 

จักรกฤษณ์  ดวงพัตรำ. “บทแนะน ำหนังสือ: เบ็งเฮ็ก  ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 28(3): 177-192; กันยำยน 
– ธันวำคม 2554. 

นันทกำ  สุธรรมประเสริฐ. “ว่ำด้วยอัตลักษณ์ของ ‘คุณเปรม’ จำกนวนิยำยเรื่อง ‘สี่แผ่นดิน’ ”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 28(3): 
1-16; กันยำยน – ธันวำคม 2554. 

พรธำดำ  สุวัธนวนิช. “นิทำนคึกฤทธ์ิ”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 28(3): 93-105; กันยำยน – ธันวำคม 2554. 

พรสวรรค์  สุวรรณธำดำ. “แม่พลอยกับเฟมินิสต์” มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 28(3): 51-72; กันยำยน – ธันวำคม 2554.. 

มำนะ นำค ำ. “บทวิจำรณ์หนังสือ  กำรเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 28(1): 124-127; มกรำคม – 
เมษำยน –2554. 



180 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

มำรศรี  สอทิพย์. “อำรมณ์สะเทือนใจในนวนิยำยเรื่องสี่แผ่นดิน”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 28(3): 73-91; กันยำยน – 
ธันวำคม 2554. 

สุภิญญำ  ยงศิริ. “ควำมผูกพัน จงรักภักดีไม่เคยจำงหำยจำกหัวใจชำวประชำ ในเรื่องสี่แผ่นดิน”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
28(3): 17-34; กันยำยน – ธันวำคม 2554. 

สุวิทย์ ธีรศำศวัต. “บทวิจำรณ์หนังสือ ล่มสลำย: ไขปริศนำควำมล่มสลำยของสังคมและอำรยธรรม.” มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
28(2): 208-214; พฤษภำคม – สิงหำคม 2554. 

อนงค์  รุ่งแจ้ง. “พลังฝีมือในสี่แผ่นดิน”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 28(3): 107-124; กันยำยน – ธันวำคม 2554. 

Orathai Piayara. “Si Phaendin and the Construction of the Female Gender Role”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
28(3): 35-50; กันยำยน – ธันวำคม 2554. 

 

 

  



ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                              ห น้ า  | 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 
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ตารางเก็บขอ้มูลบุก๊บล็อกจากเว็บไซตบ์ล็อกแก๊ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 31 มกราคม 2556 
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http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoneab&month=26-07-2012&group=8&gblog=33
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoneab&month=26-07-2012&group=8&gblog=33
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phoneab&month=26-07-2012&group=8&gblog=33
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rabbit-ping19&month=30-06-2012&group=9&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rabbit-ping19&month=30-06-2012&group=9&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rabbit-ping19&month=30-06-2012&group=9&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rabbit-ping19&month=30-06-2012&group=9&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rabbit-ping19&month=30-06-2012&group=9&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rabbit-ping19&month=30-06-2012&group=9&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rabbit-ping19&month=30-06-2012&group=9&gblog=13
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gipputu&group=9
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gipputu&group=9
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gipputu&group=9
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5 
~:พุดน้ ำ
บุศย์:~  

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=tankrub  ปทุมธำน ี 16/1/2555 24/12/2555   146   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x         x   

บล็อกวิจำรณ์
หนังสืออย่ำงเดียว 

6 a00152  

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=shkshk&month=17-
02-
2012&group=5&gblog
=23   29/11/2552 17/2/2555   20   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

7 
amy_de_
alamode  

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=shamrock&month=0
2-05-
2012&group=4&gblog
=23 

พระนครศรีอ
ยุธยำ 22/4/2550 2/5/2555   22   x   x     x x   x x           x   

8 Aneem 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=loveinamist&mont
h=09-
2012&date=09&group
=1&gblog=1 สระบรุ ี 19/8/2555 23/12/2555   11   x   x     x       x           x 

หนึ่งบทวิจำรณ์
ส่วนใหญม่ีกำร
วิจำรณ์หนังสือ
มำกกว่ำหนึ่งเล่ม 

9 bite25  

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=bite25&month=18-
01-
2011&group=29&gblo
g=9   4/1/2554 24/2/2554 

หยุด
วิจำรณ์
แล้ว 12   x   x     x x     x   x       x   

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tankrub
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tankrub
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tankrub
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shkshk&month=17-02-2012&group=5&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shkshk&month=17-02-2012&group=5&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shkshk&month=17-02-2012&group=5&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shkshk&month=17-02-2012&group=5&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shkshk&month=17-02-2012&group=5&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shkshk&month=17-02-2012&group=5&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shamrock&month=02-05-2012&group=4&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shamrock&month=02-05-2012&group=4&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shamrock&month=02-05-2012&group=4&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shamrock&month=02-05-2012&group=4&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shamrock&month=02-05-2012&group=4&gblog=23
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shamrock&month=02-05-2012&group=4&gblog=23
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=loveinamist&month=09-2012&date=09&group=1&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=loveinamist&month=09-2012&date=09&group=1&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=loveinamist&month=09-2012&date=09&group=1&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=loveinamist&month=09-2012&date=09&group=1&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=loveinamist&month=09-2012&date=09&group=1&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=loveinamist&month=09-2012&date=09&group=1&gblog=1
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bite25&month=18-01-2011&group=29&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bite25&month=18-01-2011&group=29&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bite25&month=18-01-2011&group=29&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bite25&month=18-01-2011&group=29&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bite25&month=18-01-2011&group=29&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bite25&month=18-01-2011&group=29&gblog=9
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10 
Burnbur
n  

http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id
=arsonist&date=03-
01-
2010&group=2&gblog
=3 กรุงเทพ 7/12/2552 25/8/2555   12 x x     x     x   x x           x 

หนังสือที่วิจำรณ์
ส่วนใหญเ่ป็น
หนังสือ
ภำษำอังกฤษ
ต้นฉบับ 

11 
Emotion-
P  

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=emotion-
p&month=14-03-
2012&group=9&gblog
=70 กรุงเทพ 22/10/2552 29/11/2555   156   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x 

แยกบล็อกนยิำย
ไทยกับนิยำยแปล 

12 fayfena 

http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id
=fayfena&group=2   2/4/2549 6/12/2555   50   x   x     x x x x x         x   

บล็อกวิจำรณ์
หนังสืออย่ำงเดียว 

13 Froggie 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=froggie&month=09-
2012&date=29&group
=2&gblog=182   19/421554 3/12/2555   39   x     x         x x   x       x 

วิจำรณ์เฉพำะ
นิยำยแนว 
โรมำนซ์
ภำษำอังกฤษ 

14 grappa 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=a-wild-sheep-
chase&month=12-09-
2012&group=1&gblog
=206 กรุงเทพ 12/9/2555 20/3/2548       x     x   x x   x x   x x     x 

รวมบทวิจำรณ์
หนังสือกับข่ำว
วรรณกรรมใน
หน้ำบล็อก
เดียวกัน 

15 
i.am.Vict
or 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=my-codename-v กรุงเทพ 14/12/2552 25/12/25555   25   x     x   x x   x x           x   

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=arsonist&date=03-01-2010&group=2&gblog=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=arsonist&date=03-01-2010&group=2&gblog=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=arsonist&date=03-01-2010&group=2&gblog=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=arsonist&date=03-01-2010&group=2&gblog=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=arsonist&date=03-01-2010&group=2&gblog=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=arsonist&date=03-01-2010&group=2&gblog=3
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emotion-p&month=14-03-2012&group=9&gblog=70
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emotion-p&month=14-03-2012&group=9&gblog=70
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emotion-p&month=14-03-2012&group=9&gblog=70
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emotion-p&month=14-03-2012&group=9&gblog=70
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emotion-p&month=14-03-2012&group=9&gblog=70
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emotion-p&month=14-03-2012&group=9&gblog=70
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=fayfena&group=2
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=fayfena&group=2
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=fayfena&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=froggie&month=09-2012&date=29&group=2&gblog=182
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=froggie&month=09-2012&date=29&group=2&gblog=182
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=froggie&month=09-2012&date=29&group=2&gblog=182
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=froggie&month=09-2012&date=29&group=2&gblog=182
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=froggie&month=09-2012&date=29&group=2&gblog=182
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=a-wild-sheep-chase&month=12-09-2012&group=1&gblog=206
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=a-wild-sheep-chase&month=12-09-2012&group=1&gblog=206
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=a-wild-sheep-chase&month=12-09-2012&group=1&gblog=206
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=a-wild-sheep-chase&month=12-09-2012&group=1&gblog=206
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=a-wild-sheep-chase&month=12-09-2012&group=1&gblog=206
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=a-wild-sheep-chase&month=12-09-2012&group=1&gblog=206
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=my-codename-v
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=my-codename-v
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=my-codename-v
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16 
jackfruit_
k  

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=jackfruit-k กรุงเทพ 21/5/2553 25/12/2555   164   x   x x   x x   x x           x 

บทวิจำรณ์ส่วน
หนึ่งเปน็กำร
วิจำรณ์หนังสือชุด
และแยกบล็อก
กำรวิจำรณ์เป็น
ประเภทของ
หนังสือ 

17 javee  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=javee&group=8 

สมุทรปรำกำ
ร 28/11/2553 28/2/2554 

หยุด
วิจำรณ์
แล้ว 16   x   x     x       x           x   

18 
Jinglebel
l R.  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=jinglebellrock&grou
p=3 กรุงเทพ 14/10/2554 23/12/2555   13   x   x     x x     x         x   

บล็อกกำรวิจำรณ์
หนังสืออย่ำงเดียว 

19 kikako  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=greenteasoda&gro
up=1 กรุงเทพ 7/1/2555 28/12/2555   28   x   x     x       x           x   

20 
Kitsuneg
ari  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=i-nazg&group=3 กรุงเทพ 5/8/2548 30/12/2554 

หยุดกำร
วิจำรณ์
แล้ว 27   x   x     x       x           x 

ปี 2555 เป็นกำร
น ำข้อมูลหนังสือ
มำเผยแพร ่

21 
m-e-e-n-
a 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=poopkapap&month
=12-08-
2012&group=13&gblo
g=15 ภูเก็ต 10/3/2555 13/12/2555   17   x   x     x x   x x           x   

22 
mydolph
in  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=mydolphin&group

  26/9/2554 2/1/2556   20   x   x     x       x           x 

วิจำรณ์หนังสือที่
สร้ำงเปน็ละคร
โทรทศัน ์

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jackfruit-k
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jackfruit-k
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jackfruit-k
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=javee&group=8
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=javee&group=8
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=javee&group=8
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jinglebellrock&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jinglebellrock&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jinglebellrock&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jinglebellrock&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=greenteasoda&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=greenteasoda&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=greenteasoda&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=greenteasoda&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=i-nazg&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=i-nazg&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=i-nazg&group=3
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopkapap&month=12-08-2012&group=13&gblog=15
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopkapap&month=12-08-2012&group=13&gblog=15
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopkapap&month=12-08-2012&group=13&gblog=15
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopkapap&month=12-08-2012&group=13&gblog=15
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopkapap&month=12-08-2012&group=13&gblog=15
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=poopkapap&month=12-08-2012&group=13&gblog=15
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mydolphin&group=4
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mydolphin&group=4
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mydolphin&group=4
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23 
narumol_
tama  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=narumoltama&gro
up=1 โซล เกำหล ี 2/5/1550 16/12/2555   79   x     x   x x     x   x       x 

วิจำรณ์หนังสือ
แปลเปน็ส่วนใหญ ่

24 nikanda  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=nikanda&group=9 จันทบุร ี 12/1/2551 13/11/2555   62   x     x 

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   

25 
nonnoiGi
wGiw  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=intooneweb&group
=5 กรุงเทพ 3/3/2551 8/8/2555   48   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

26 o_pinP  

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=aunty-
owl&group=3    2/2/2552 15/11/2555   53   x   x     x x     x           x 

เนน้วิจำรณน์ิยำย
แปลแนวโรมำนซ์ 

27 
papiyong
y  

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=papiyongy&month=
11-08-
2012&group=3&gblog
=25 

นครศรีธรรม
รำช 14/9/2551 14/9/2555   12   x   x     x x     x           x   

28 peiNing  

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=peining&month=11-
01-
2011&group=15&gblo
g=32 กรุงเทพ 24/3/2550 10/9/2555   37   x     x   x x     x           x   

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=narumoltama&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=narumoltama&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=narumoltama&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=narumoltama&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nikanda&group=9
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nikanda&group=9
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nikanda&group=9
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=intooneweb&group=5
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=intooneweb&group=5
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=intooneweb&group=5
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=intooneweb&group=5
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aunty-owl&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aunty-owl&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aunty-owl&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aunty-owl&group=3
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papiyongy&month=11-08-2012&group=3&gblog=25
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papiyongy&month=11-08-2012&group=3&gblog=25
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papiyongy&month=11-08-2012&group=3&gblog=25
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papiyongy&month=11-08-2012&group=3&gblog=25
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papiyongy&month=11-08-2012&group=3&gblog=25
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=papiyongy&month=11-08-2012&group=3&gblog=25
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=peining&month=11-01-2011&group=15&gblog=32
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=peining&month=11-01-2011&group=15&gblog=32
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=peining&month=11-01-2011&group=15&gblog=32
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=peining&month=11-01-2011&group=15&gblog=32
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=peining&month=11-01-2011&group=15&gblog=32
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=peining&month=11-01-2011&group=15&gblog=32
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29 
rainoflov
e  

bloggang.com/viewd
iary.php?id=rainoflo
ve&group=14 นครปฐม 2/5/2552 3/12/2554 

หยุดกำร
วิจำรณ์
แล้ว 34   x   x     x       x           x 

เนน้วิจำรณ์
หนังสือของดวง
ตะวัน 

30 rosebay 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=ashashi&month=05
-
2008&date=25&group
=3&gblog=16 นนทบรุ ี 11/6/2550 10/1/2555   25   x   x     x x   x x           x   

31 Serverlus 

 
http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=a-lot-of-
books&group=1   28/3/2555 30/12/2555   85   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   

32 
กล้ายางสี
ขาว 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=dreamanotherdrea
m&group=2 ขอนแก่น 12/6/2552 24/9/2555   86   x   x     x     x x           x   

33 คนขับช้า 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=amp-ato    15/8/2549 27/12/2555   187   x   x     x x   x x   x x     x 

วิจำรณ์นิยำยไม่
มำก 

34 
คุณหนู
สายรุ้ง 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=rainbow-
lover&group=2   1/12/2553 17/12/2555   16   x   x     x       x           x   

35 จิตหลอน 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=kamons&group=10 กรุงเทพ 3/3/2555 12/11/2555   23   x   x     x       x           x   

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ashashi&month=05-2008&date=25&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ashashi&month=05-2008&date=25&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ashashi&month=05-2008&date=25&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ashashi&month=05-2008&date=25&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ashashi&month=05-2008&date=25&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ashashi&month=05-2008&date=25&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dreamanotherdream&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dreamanotherdream&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dreamanotherdream&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dreamanotherdream&group=2
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amp-ato
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amp-ato
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amp-ato
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rainbow-lover&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rainbow-lover&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rainbow-lover&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rainbow-lover&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kamons&group=10
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kamons&group=10
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kamons&group=10
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36 เชษฐภัทร 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=chettapat&month=0
1-05-
2012&group=32&gblo
g=29   16/5/2551 1/11/2555   30   x     x   x x   x x           x   

37 
ถั่วฝักยำวสี
ขำว 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=whitebean&month=
30-09-
2012&group=15&gblo
g=9 กรุงเทพ 20/9/2552 6/1/2556   48     x x     x       x           x 

บทวิจำรณ์
แบ่งเป็นหนังสือที่
เจ้ำของบล็อกอ่ำน
ในแต่ละเดือน 

38 โทโมะจัง 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=goldfish-
p&month=14-12-
2010&group=10&gblo
g=7   4/12/2553 22/1/2554 

หยุด
วิจำรณ์
แล้ว 10   x   x     x x     x           x   

39 นัทธ ์

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=bookkii กรุงเทพ 26/12/2547 1/12/2556   170   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x   x x           x   

40 
ปลาทอง
แกม้ยุ้ย 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=seranie&group=13   4/8/2552 18/8/2555   18   x   x     x     x x           x   

41 
ผู้สาวเมอืง
ยศ 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=mybook&group=2   17/7/2548 11/1/2555   112   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chettapat&month=01-05-2012&group=32&gblog=29
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chettapat&month=01-05-2012&group=32&gblog=29
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chettapat&month=01-05-2012&group=32&gblog=29
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chettapat&month=01-05-2012&group=32&gblog=29
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chettapat&month=01-05-2012&group=32&gblog=29
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chettapat&month=01-05-2012&group=32&gblog=29
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitebean&month=30-09-2012&group=15&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitebean&month=30-09-2012&group=15&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitebean&month=30-09-2012&group=15&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitebean&month=30-09-2012&group=15&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitebean&month=30-09-2012&group=15&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitebean&month=30-09-2012&group=15&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=goldfish-p&month=14-12-2010&group=10&gblog=7
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=goldfish-p&month=14-12-2010&group=10&gblog=7
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=goldfish-p&month=14-12-2010&group=10&gblog=7
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=goldfish-p&month=14-12-2010&group=10&gblog=7
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=goldfish-p&month=14-12-2010&group=10&gblog=7
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=goldfish-p&month=14-12-2010&group=10&gblog=7
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bookkii
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bookkii
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bookkii
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=seranie&group=13
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=seranie&group=13
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=seranie&group=13
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mybook&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mybook&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mybook&group=2
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42 พายุสเีงิน 

 
http://www.bloggang
.com/mainblog.php?
id=akhira&month=0
9-07-
2012&group=6&gblo
g= กรุงเทพ 10/10/2550 9/7/2555   29   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   

43 แพรพัตรา 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=satinrose&month=1
0-04-
2012&group=5&gblog
=20   15/8/2552 10/4/2555   18 x x     x 

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   

44 ฟิลิเซียน่ำ 

 
http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=philiciana   13/2/2552 24/12/2555   389 x     x x 

เจ้ำของ
บล็อกเขียน
ค ำโปรย
นิยำยเอง x x     x   x     x     

45 ภูเพยีย 

 
http://www.bloggang
.com/viewdiary.php?
id=poopayear&grou
p=5   17/6/2550 3/1/2556   121 x     x     x x   x x           x   

46 เมฆชรา 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=itsarawut&group=1 นครราชสีมา 23/10/2549 2/1/2556   185   x     x   x x     x           x   

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satinrose&month=10-04-2012&group=5&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satinrose&month=10-04-2012&group=5&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satinrose&month=10-04-2012&group=5&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satinrose&month=10-04-2012&group=5&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satinrose&month=10-04-2012&group=5&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satinrose&month=10-04-2012&group=5&gblog=20
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=itsarawut&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=itsarawut&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=itsarawut&group=1


192 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

47 แมไ่ก ่

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=maekai&month=16-
10-
2012&group=18&gblo
g=11 ล ำปำง 17/9/2550 7/1/2556   283   x   x x   x x x x x           x   

48 
แมวนอ้ย
คอยหวัง 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=supachtra&month=3
0-06-
2012&group=3&gblog
=13   11/4/2553 30/6/2553   13     x x     x       x           x 

วิจำรณ์เฉพำะ
นิยำยของ 
ภำคินยั 

49 

แมว
เหมียว
ก้อย 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=kikukoy&month=14-
12-
2011&group=3&gblog
=16   28/9/2552 14/12/2554 

หยุดกำร
วิจำรณ์
แล้ว 16   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x   x       x   

50 ยาคูลท ์

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=yum-
cha&month=21-03-
2012&group=23&gblo
g=52   9/12/2548 18/11/2555   769   x   x   

เขียนค ำโป
รำยนยิำย
เอง x x   x x   x       x 

บทวิจำรณ์ส่วน
ใหญ่เขยีนในช่วงปี 
2549-2550  

51 รินบุญญา 

 
http://www.bloggang
.com/viewdiary.php?
id=rinboonya&grou
p=3 กรุงเทพ 5/6/2551 17/10/2555   47   x   x     x x   x x           x 

25 ตอนเป็นกำร
น ำเรื่องย่อนิทำน
เวตำล 25 เรื่องมำ
โพสต์ ในวันที ่
21/11/2553 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai&month=16-10-2012&group=18&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai&month=16-10-2012&group=18&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai&month=16-10-2012&group=18&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai&month=16-10-2012&group=18&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai&month=16-10-2012&group=18&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai&month=16-10-2012&group=18&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supachtra&month=30-06-2012&group=3&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supachtra&month=30-06-2012&group=3&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supachtra&month=30-06-2012&group=3&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supachtra&month=30-06-2012&group=3&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supachtra&month=30-06-2012&group=3&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=supachtra&month=30-06-2012&group=3&gblog=13
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kikukoy&month=14-12-2011&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kikukoy&month=14-12-2011&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kikukoy&month=14-12-2011&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kikukoy&month=14-12-2011&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kikukoy&month=14-12-2011&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kikukoy&month=14-12-2011&group=3&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yum-cha&month=21-03-2012&group=23&gblog=52
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yum-cha&month=21-03-2012&group=23&gblog=52
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yum-cha&month=21-03-2012&group=23&gblog=52
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yum-cha&month=21-03-2012&group=23&gblog=52
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yum-cha&month=21-03-2012&group=23&gblog=52
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yum-cha&month=21-03-2012&group=23&gblog=52
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52 ลิปกิาร ์

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=dektalae&group=2 ญี่ปุ่น 3/6/2548 2/4/2555   210   x   x   

ช่วงหลังมี
กำรใช้ค ำ
โปรย
หนังสือ x x   x x           x   

53 วิรตี 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=wirakarn&group=5 กรุงเทพ 8/6/2554 1/2/2555   12   x   x     x       x           x   

54 ศล 

http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id
=zol&group=3 กรุงเทพ 14/1/2550 3/12/2555   541 x     x     x x   x x           x   

55 ส้มแช่อิ่ม 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=somchaeeim&grou
p=37 กรุงเทพ 23/12/2550 8/4/2555   124   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x   x x           x   

56 
สายลมที่
พริ้วไหว 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=oddeyes&month=17
-07-
2012&group=2&gblog
=20 กรุงเทพ 5/4/2551 2/12/2555   22   x   x x 

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x     x x           x 

ผู้วิจำรณ์จะ
แนะน ำ
ข้อผิดพลำดจำ
กำรเขยีน
ให้กับนัเขียน 
หน้ำใหม ่

57 
สารพัด
ช่าง 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=multifarious-
maker&group=8 

สมุทรปรำกำ
ร 6/2/2554 19/9/2555   29   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

58 
สาวน้อย
ตามตะวัน 

http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id
=ploysupa&group=14 กรุงเทพ 14/8/2553 31/7/2555   10   x   x     x       x           x   

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dektalae&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dektalae&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dektalae&group=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wirakarn&group=5
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wirakarn&group=5
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wirakarn&group=5
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=zol&group=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=zol&group=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=zol&group=3
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=somchaeeim&group=37
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=somchaeeim&group=37
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=somchaeeim&group=37
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=somchaeeim&group=37
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oddeyes&month=17-07-2012&group=2&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oddeyes&month=17-07-2012&group=2&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oddeyes&month=17-07-2012&group=2&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oddeyes&month=17-07-2012&group=2&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oddeyes&month=17-07-2012&group=2&gblog=20
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oddeyes&month=17-07-2012&group=2&gblog=20
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=multifarious-maker&group=8
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=multifarious-maker&group=8
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=multifarious-maker&group=8
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=multifarious-maker&group=8
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=ploysupa&group=14
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=ploysupa&group=14
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=ploysupa&group=14
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59 
แสนดีคน
ในพื้นที ่

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=leodana&month=07
-06-
2012&group=6&gblog
=18 ภูเก็ต 2/6/2552 16/12/2555   19   x   x     x       x           x   

60 หวันยิหวา 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=wanyiwa&group=1
6 กรุงเทพ 25/12/2548 20/1/2556   148   x   x   

ผู้เขียนมี
พัฒนำกำร
ของกำร
เขียน
วิจำรณ ์ x x x x x         x   

บล็อกที่เก่ียวข้อง
กับหนังสือมีกำร
แบ่งประเภทของ
หนังสือที่แนะน ำ
แต่ส่วนใหญเ่ป็น
นิยำยไทยแนวรัก 
โรแมนติก 

61 
หวานเย็น
ผสมโซดา 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=sweet-
ice&group=12 นนทบรุ ี 1/11/2550 8/1/2556   380   x x x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x x   x   x       x   

62 
เหมือน
พระจันทร ์

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=moon-
toon&month=05-
2011&date=04&group
=13&gblog=22 นนทบรุ ี 27/5/2553 7/1/2556   97   x   x     x x   x x           x   

63 

อ้อมกอด
ของความ
เหงา 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=thai-
ain&month=10-
2012&date=16&group
=9&gblog=188   3/6/2553 16/10/2553 

หยุดกำร
วิจำรณ์
แล้ว 153   x   x       x     x   x       x 

ผู้เขียนจะมีกำร
ทำสีทึบในส่วนที่
เป็นกำร สปอ
ยเรื่องผู้ที่สนใจ
อ่ำนส่วนนี้
สำมำรถใช้
เคอร์เซอลำกเพื่อ

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=leodana&month=07-06-2012&group=6&gblog=18
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=leodana&month=07-06-2012&group=6&gblog=18
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=leodana&month=07-06-2012&group=6&gblog=18
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=leodana&month=07-06-2012&group=6&gblog=18
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=leodana&month=07-06-2012&group=6&gblog=18
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=leodana&month=07-06-2012&group=6&gblog=18
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wanyiwa&group=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wanyiwa&group=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wanyiwa&group=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wanyiwa&group=16
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sweet-ice&group=12
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sweet-ice&group=12
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sweet-ice&group=12
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sweet-ice&group=12
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moon-toon&month=05-2011&date=04&group=13&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moon-toon&month=05-2011&date=04&group=13&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moon-toon&month=05-2011&date=04&group=13&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moon-toon&month=05-2011&date=04&group=13&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moon-toon&month=05-2011&date=04&group=13&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=moon-toon&month=05-2011&date=04&group=13&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=thai-ain&month=10-2012&date=16&group=9&gblog=188
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=thai-ain&month=10-2012&date=16&group=9&gblog=188
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=thai-ain&month=10-2012&date=16&group=9&gblog=188
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=thai-ain&month=10-2012&date=16&group=9&gblog=188
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=thai-ain&month=10-2012&date=16&group=9&gblog=188
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=thai-ain&month=10-2012&date=16&group=9&gblog=188
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อ่ำนได้ 

64 JubJung 

http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id
=jubbland&date=18-
04-
2012&group=2&gblog
=27 นครปฐม 16/6/2553 18/4/2555   27     x x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

65 
normaliz
ation 

http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id
=inthetime&group=3 นนทบรุ ี 27/2/2554 6/9/2555   51 x     x     x x   x x         x     

66 
MagicApp
le 

http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id
=magicapple&date=2
0-04-
2007&group=11&gblo
g=8 สระบรุ ี 1/10/2549 15/4/2555   20     x x           x x           x   

67 lalabel 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=lalabel&month=05-
04-
2012&group=5&gblog
=45 กรุงเทพ 2/6/2550 5/4/2556   46   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jubbland&date=18-04-2012&group=2&gblog=27
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jubbland&date=18-04-2012&group=2&gblog=27
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jubbland&date=18-04-2012&group=2&gblog=27
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jubbland&date=18-04-2012&group=2&gblog=27
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jubbland&date=18-04-2012&group=2&gblog=27
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jubbland&date=18-04-2012&group=2&gblog=27
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=inthetime&group=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=inthetime&group=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=inthetime&group=3
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=magicapple&date=20-04-2007&group=11&gblog=8
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=magicapple&date=20-04-2007&group=11&gblog=8
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=magicapple&date=20-04-2007&group=11&gblog=8
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=magicapple&date=20-04-2007&group=11&gblog=8
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=magicapple&date=20-04-2007&group=11&gblog=8
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=magicapple&date=20-04-2007&group=11&gblog=8
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lalabel&month=05-04-2012&group=5&gblog=45
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lalabel&month=05-04-2012&group=5&gblog=45
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lalabel&month=05-04-2012&group=5&gblog=45
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lalabel&month=05-04-2012&group=5&gblog=45
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lalabel&month=05-04-2012&group=5&gblog=45
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lalabel&month=05-04-2012&group=5&gblog=45
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68 

prunelle 
la belle 
femme 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=prunelle&month=
06-
2011&date=30&group
=12&gblog=26 

เชียงรำย 
แพร่ ฝรั่งเศส 8/3/2553 25/2/2555   21   x x x     x x     x       x   x   

69 หมูย้อมส ี

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=piggie&month=08-
2009&date=17&group
=2&gblog=45 สุรำษฎร์ธำน ี 22/11/2548 9/6/2555   57   x   x     x x     x           x   

70 vnd_daly 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=vnd-
daly&month=27-02-
2012&group=1&gblog
=16   9/2/2553 27/2/2555   15   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   

71 
a murder 
suicide 

http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id
=miserableindigo&mo
nth=22-10-
2012&group=9&gblog
=5   28/9/2555 26/1/2556   18   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   

72 

โตขึ้นจะ
กลำยเป็น
ยุง 

http://www.bloggang.
com/viewdiary.php?i
d=wll-
beloved&month=10-
2012&date=27&group
=2&gblog=1   27/10/2555 20/1/2556   13   x   x     x x     x         x     

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=prunelle&month=06-2011&date=30&group=12&gblog=26
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=prunelle&month=06-2011&date=30&group=12&gblog=26
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=prunelle&month=06-2011&date=30&group=12&gblog=26
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=prunelle&month=06-2011&date=30&group=12&gblog=26
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=prunelle&month=06-2011&date=30&group=12&gblog=26
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=prunelle&month=06-2011&date=30&group=12&gblog=26
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=piggie&month=08-2009&date=17&group=2&gblog=45
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=piggie&month=08-2009&date=17&group=2&gblog=45
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=piggie&month=08-2009&date=17&group=2&gblog=45
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=piggie&month=08-2009&date=17&group=2&gblog=45
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=piggie&month=08-2009&date=17&group=2&gblog=45
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vnd-daly&month=27-02-2012&group=1&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vnd-daly&month=27-02-2012&group=1&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vnd-daly&month=27-02-2012&group=1&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vnd-daly&month=27-02-2012&group=1&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vnd-daly&month=27-02-2012&group=1&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vnd-daly&month=27-02-2012&group=1&gblog=16
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=miserableindigo&month=22-10-2012&group=9&gblog=5
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=miserableindigo&month=22-10-2012&group=9&gblog=5
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=miserableindigo&month=22-10-2012&group=9&gblog=5
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=miserableindigo&month=22-10-2012&group=9&gblog=5
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=miserableindigo&month=22-10-2012&group=9&gblog=5
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=miserableindigo&month=22-10-2012&group=9&gblog=5
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wll-beloved&month=10-2012&date=27&group=2&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wll-beloved&month=10-2012&date=27&group=2&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wll-beloved&month=10-2012&date=27&group=2&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wll-beloved&month=10-2012&date=27&group=2&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wll-beloved&month=10-2012&date=27&group=2&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wll-beloved&month=10-2012&date=27&group=2&gblog=1
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73 
เด็กน้อยข้ี
แย 

 
http://www.bloggang
.com/mainblog.php?
id=soulmate168&m
onth=27-01-
2012&group=4&gblo
g=106 กรุงเทพ 17/2/2550 27/1/2555   104     x x     x x     x           x   

74 Likar_nil 

http://www.bloggang.
com/viewblog.php?id
=likar&group=5   23/6/2555 22/7/2555   27   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x         x   

รีวิวเฉพำะนยิำย
ของ "ดวงตะวัน" 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงเกบ็ข้อมลูบุก๊บล็อกเกอร์หน้ำใหม่จำกบล็อกแกง็ (1 ธันวำคม 2556 – 30 ธันวำคม 2556) 

ล ำดบั ช่ือบล็อก URL  ที่อยู่ ช่วงเวลำที่วิจำรณ ์

จ ำ
นว

นง
ำน

วิจ
ำร

ณ ์

ลักษณะกำรวิจำรณ ์
ลักษณะงำน
วรรณกรรม สนั

บส
นุน

คว
ำม

คิด
เห

็น 

ใช้สื่ออื่น 
ลักษณะ
บล็อก หมำยเหต ุ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=likar&group=5
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=likar&group=5
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=likar&group=5
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        เริ่ม ถึง หมำยเหต ุ   

บท
วิจ

ำร
ณ ์

ทัศ
นวิ

จำ
รณ

 ์

รีวิ
ว 

สั้น
 

ยำ
ว 

หมำยเหต ุ

นิย
ำย

ไท
ย 

นิย
ำย

ต่ำ
งป

ระ
เท

ศ/
แป

ล 

วร
รณ

กร
รม

เย
ำว

ชน
 

อื่น
ๆ 

มี ไม่
มี 

เพ
ซบ

ุ๊ก 

ทวิ
สเ

ตอ
ร ์

เว็บ
ไซ

ต์แ
ละ

อื่น
ๆ 

bo
ok

 b
ol

g  

อืน
ๆ   

1 อุ้มสม 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=aumsom 

ชลบุ
รี 

11/11/255
6 26/11/2556   153   x   x x           x         x   

ช่วงแรกของกำร
เขียนวิจำรณ์เป็น
กำรแสดงควำม
คิดเห็นสั้นๆแต่
ช่วงหลังมีกำร
เขียนแสดงควำม
คิดเห็นที่ยำวข้ึน 

2 คอเล่ำ 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=peekmai   24/1/2556 19/11/2556   33     x x     x       x         x   

เป็นบล็อกเพื่อ
กำรรีวิวหนังสือ
อย่ำงเดียว 

3 นัทธ ์

http://www.blogga
ng.com/mainblog.

php?id=bookkii   15/4/2556 26/9/2556   13   x x x   
ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

4 ชบาหลอด 
http://chabalord.b
loggang.com    15/4/2556 26/10/2556   13   x   x     x       x         x     

5 Sab Zab' 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=myicy&mo
nth=20-05-
2013&group=12&g
blog=7   9/12/2555 15/11/2556   45   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x             

แยกกำรวิจำรณ์
หนังสอืของ
ผู้เขียนแต่ละคน 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bookkii
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bookkii
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bookkii
http://chabalord.bloggang.com/
http://chabalord.bloggang.com/
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6 
คุณหนูฤดู
ร้อน 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=colorfulda
y&month=03-
2013&date=29&gro
up=6&gblog=1   27/3/2556 19/11/2556   16   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   

7 
I_am_um
ami 

http://www.blogga
ng.com/viewprofil
e.php?id=iamuma
mi&action=viewpr
ofile 

กรุงเ
ทพ 30/6/2556 12/2/2556   22     x x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

8 kunaom 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=kunaom   10/2/2556 18/11/2556   19   x   x     x       x           x   

9 
ปีศาจ
ความฝัน 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=dream-
devil&group=22 

กรุงเ
ทพ 13/7/2552 11/11/2556 

 กลับมำ
วิจำรณ์
ใหม่ 22   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x             

หยุดวิจำรณ์
หนังสอืในช่วง 1 
กพ. 54 ภึง 17 
เม.ย. 56 

10 polyj 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=polyj 

อุตร
ดิตถ์ 21/7/2556 22/11/2556   49   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   

11 PoyRati 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=crazysome
thing&month=03-
2013&date=22&gro
up=2&gblog=1   22/3/2556 21/12/2556   15   x   x     x       x           x 

เป็นกำรเลำ่เรื่อง
ย่อนิยำยเป็น
ส่วนใหญ่แสดง
ควำมคิดเห็น
เพียงเล็กน้อย 
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12 

สมำชิก
หมำยเลข 
755059 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=leehua   22/3/2556 21/11/2556   22   x     x     x     x           x   

13 NaraNart 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=nara-nart 

รำชบุ
รี 

12/11/255
6 20/11/2556   13   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

14 Nat_NM 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=natnm&m
onth=11-
2013&date=20&gro
up=4&gblog=35 

กรุงเ
ทพ       34   x   x   

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x       x           x   

15 Pdจิงกุเบล 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=prophetdo
ll   27/5/2556 19/11/2556   21   x   x       x     x           x   

16 

สมำชิก
หมำยเลข 
755059 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=leehua&m
onth=18-11-
2013&group=8&gbl
og=15   22/3/2556 18/11/2556   16   x   x     x       x           x   

17 prysang 

http://www.blogga
ng.com/viewblog.p
hp?id=prysang&dat
e=08-11-
2013&group=6&gbl
og=73   27/2/2552 11/11/2556   43   x   x x 

ใช้ค ำโปรย
ปกหนังสือ x x     x           x   
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18 ยากินิคุจัง 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=yakiniku&
month=11-
2013&date=06&gro
up=1&gblog=10   

17/12/255
5 6/11/2556   18   x   x       x     x       x     

บล็อกของ
ส ำนักพิมพ์วี
เลิร์นและน้ ำพ ุ

19 ณ พิชำ 

http://www.blogga
ng.com/viewblog.p
hp?id=napicha&da
te=02-11-
2013&group=2&gbl
og=11   13/7/2556 2/11/2556   11   x   x     x x     x           x   

20 Lavinia 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=lavi3ia&mo
nth=10-
2013&date=17&gro
up=3&gblog=28 

กรุงเ
ทพ 

26/11/255
1 17/10/2556 

กลับมำ
วิจำรณ์อีก
ครั้ง 26   x   x     x x   x x           x 

หยุดวิจำรณ์ช่วง
เดือนพฤษภำคม 
2554 และเพิ่ง
จะกลับมำ
วิจำรณ ์

21 หมำปำ่เสร ี   
กรุงเ
ทพ 29/6/2555 13/10/2556   11   x   x     x       x           x   

22 Zhivago 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=zhivago&m
onth=17-09-
2013&group=6&gbl
og=51 

นคร
ศรีธร
รมรำ
ช 26/5/2549 17/9/2556   36   x   x                             
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23 กระปุกกลิ้ง 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=krapookkli
ng&month=08-
2013&date=16&gro
up=7&gblog=55 

กรุงเ
ทพ 29/6/2549 16/8/2556 

กลับมำ
วิจำรณ์อีก
ครั้ง 36   x   x     x x   x x           x   

24 ดำริกำมณี 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=arcturus&
month=09-
2013&date=29&gro
up=4&gblog=31   

26/10/254
8 29/9/2556   30   x   x     x       x           x   

25 
pichayar
atana 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=pichayarat
ana&month=13-
09-
2013&group=3&gbl
og=9  

นนท
บุร ี 9/9/2552 13/9/2556 

กลับมำ
วิจำรณ์อีก
ครั้ง 29   x   x     x       x             

มีส่วนที่วิจำรณ์
นวนิยำยของ
โสภำคสุวรรณ
(ส่วนน้ีหยุด
วิจำรณ์แล้ว)และ
ส่วนที่วิจำรณ์นว
นิยำยของ
นักเขียนผู้อื่นที่
กลับมำวิจำรณ์
ใหม่ 

26 

อยากเป็น
นางเอกใน
ชีวิตจริง 

http://www.blogga
ng.com/viewblog.p
hp?id=comebackt
omeagain&date=0
2-09-
2013&group=2&gbl
og=22    18/1/2556 2/9/2556   16   x   x     x x     x           x   

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pichayaratana&month=13-09-2013&group=3&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pichayaratana&month=13-09-2013&group=3&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pichayaratana&month=13-09-2013&group=3&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pichayaratana&month=13-09-2013&group=3&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pichayaratana&month=13-09-2013&group=3&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pichayaratana&month=13-09-2013&group=3&gblog=9
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pichayaratana&month=13-09-2013&group=3&gblog=9
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=comebacktomeagain&date=02-09-2013&group=2&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=comebacktomeagain&date=02-09-2013&group=2&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=comebacktomeagain&date=02-09-2013&group=2&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=comebacktomeagain&date=02-09-2013&group=2&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=comebacktomeagain&date=02-09-2013&group=2&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=comebacktomeagain&date=02-09-2013&group=2&gblog=22
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=comebacktomeagain&date=02-09-2013&group=2&gblog=22
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27 
Kitsuneg
ari 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=i-
nazg&month=22-
08-
2013&group=3&gbl
og=34    5/9/2548 22/8/2556 

กลับมำ
วิจำรณ์อีก
ครั้ง 29   x   x     x x     x           x   

28 lulla 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=lulla&mon
th=07-08-
2013&group=5&gbl
og=10    13/1/2554 23/8/2556   12     x x       x     x           x   

29 
มำช้ำยัง
ดีกว่ำไม่มำ 

http://www.blogga
ng.com/mainblog.
php?id=myluckyfri
day&month=21-
07-
2013&group=3&gbl
og=11    12/5/2556 21/7/2556   10   x   x                             

30 
หน่ึงดำว
วอนฟ้ำ 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=habebie20
10&group=15   22/4/2555 2/12/2556   13   x   x     x x     x           x   

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=i-nazg&month=22-08-2013&group=3&gblog=34
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=i-nazg&month=22-08-2013&group=3&gblog=34
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=i-nazg&month=22-08-2013&group=3&gblog=34
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=i-nazg&month=22-08-2013&group=3&gblog=34
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=i-nazg&month=22-08-2013&group=3&gblog=34
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=i-nazg&month=22-08-2013&group=3&gblog=34
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=i-nazg&month=22-08-2013&group=3&gblog=34
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lulla&month=07-08-2013&group=5&gblog=10
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lulla&month=07-08-2013&group=5&gblog=10
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lulla&month=07-08-2013&group=5&gblog=10
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lulla&month=07-08-2013&group=5&gblog=10
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lulla&month=07-08-2013&group=5&gblog=10
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lulla&month=07-08-2013&group=5&gblog=10
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myluckyfriday&month=21-07-2013&group=3&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myluckyfriday&month=21-07-2013&group=3&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myluckyfriday&month=21-07-2013&group=3&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myluckyfriday&month=21-07-2013&group=3&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myluckyfriday&month=21-07-2013&group=3&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myluckyfriday&month=21-07-2013&group=3&gblog=11
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myluckyfriday&month=21-07-2013&group=3&gblog=11
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31 
นั่งมอร์มา
ต่อเมล์ 

http://www.blogga
ng.com/viewblog.p
hp?id=mormail&da
te=08-06-
2013&group=9&gbl
og=10   4/4/2552 6/7/2556   12     x x       x   x x           x   

32 
nubamju
ng 

http://www.blogga
ng.com/viewdiary.
php?id=nubamjun
g&month=06-
2013&date=12&gro
up=1&gblog=15 

นนท
บรุ ี

15/11/255
5 12/6/2556   14   x   x     x x     x         x     

33 
หว่ันไหว
คล้ำยเงำ 

http://www.blogga
ng.com/viewblog.p
hp?id=tupp&date=
03-12-
2013&group=3&gbl
og=28   20/5/2552 28/5/2556   14   x   x     x x     x           x   

34 
MonkeyF
ellow 

http://www.blogga
ng.com/viewblog.p
hp?id=tamlink&dat
e=01-09-
2013&group=2&gbl
og=88   17/5/2552 1/9/2556   87     x x       x     x           x   
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ภาคผนวกที่ 3 
บทสัมภาษณ์นักวิจารณ์ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : วโรรส โรจนะ เว็บมำสเตอร์เด็กดี 

ผู้สัมภาษณ์ : กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ และ อรพินท์  ค ำสอน  วันที่สัมภาษณ์ : 20 กุมภำพันธ์ 2555   

สัมภาษณ์ที่ : บริษัทเด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ จ ำกัด 

ผู้ถอดเทป :   กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์   

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

 

ประวัติส่วนตัว 

คุณวโรรส โรจนะ จบกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย  

ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์ มหำวิทยำลัธรรมศำสตร์ 

พื้นฐานด้านการอ่าน  

ชอบอ่ำนนิยำย หนังสือทุกประเภท ซ่ึงหนังสือนิยำยที่ชอบอ่ำนเป็นแนวสืบสวนสอบสวน กำร์ตูนที่เก่ียวกับประวัติ
คนส ำคัญ โดยที่ทำงครอบครัวสนับสนุนให้อ่ำน และตนเองได้ขวนขวำยหำควำมรู้โดยเฉพำะช่วงมัธยมปลำยที่ตนเองอ่ำน
หนังสือที่เก่ียวกับกำรท ำเว็บเป็นหลัก ทั้งText ภำษำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกตนเองตั้งใจที่จะเรียนต่อทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์
คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว จึงคิดว่ำจะหำควำมรู้ก่อน ทดลองก่อนเพื่อที่เม่ือไปเรียนแล้วจะได้น ำไปต่อยอดด้วย โดยที่ควำมรู้ในกำร
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเด็กดีในช่วงที่ก่อนจะเข้ำมหำวิทยำลัยเป็นสิ่งที่ตนเองเรียนรู้เอง เพรำะทำงโรงเรียนยังไม่มีกำร
สอนทำงด้ำนน้ี  

 

 

การก่อต้ังเว็บไซต์เด็กดี   

ในกำรท ำเว็บไซต์เด็กดีตนเองได้เขียนโครงกำรในกระดำษและส่งให้เพื่อนที่เรียนในห้องที่สนใจ จนได้กลุ่มที่จะร่วม
ท ำสี่คน แต่ละคนก็แยกย้ำยไปอ่ำน Text ในห้องสมุดหรือเว็บไซต์ต่ำงประเทศ โดยที่อำศัยหนังสือกำรท ำเว็บไซต์จำกห้องสมุด
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โรงเรียนสวนกุหลำบที่มีอยู่ไม่มำกในขณะน้ัน โดยตนเองและเพื่อนๆ ได้ทดลองผิดถูกกันเองไม่มีผู้ที่ให้ค ำแนะน ำ โดยที่เว็บไซต์
ท ำเสร็จในวันที่ 31 ธันวำคม 1999 เพรำะว่ำเสร็จในวันน้ัน ซ่ึงตนเองและเพื่อนๆ อยำกให้เว็บไซต์เสร็จก่อนหน้ำน้ีหำกต้องใช้
เวลำลองผิดลองถูกและไม่อยำกให้เสร็จข้ำมปีและเม่ือท ำเว็บไซต์เสร็จในวันน้ันก็เปิดเลย  

มีแรงบัลดาลใจอะไรในการท าเว็บไซต์เด็กดี  

ตนเองไม่มีแรงบัลดำลใจในกำรท ำเว็บเด็กดี แต่ว่ำในช่วงน้ันขำดพื้นที่ของวัยรุ่นในโลกออนไลน์  เน่ืองจำกในช่วง
เวลำน้ันมีเว็บไซต์ไม่ก่ีแห่ง สนุก พันทิป หรรษำ ตนเองและเพื่อนจึงคิว่ำจะท ำเว็บที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่น ซ่ึงขณะน้ันยังไม่รู้จักผู้ ที่
ท ำเว็บไซต์ พันทิป สนุกหรรษำว่ำเป็นใครด้วยซ้ ำ และเว็บไซต์เห่ล่ำน้ีไม่มีพื้นที่ให้เด็กสนุกเป็นเว็บไซต์ที่เก่ียวกับข่ำว ส่วนพัน
ทิปเม่ือถำมเรื่องที่เก่ียวข้องกับเด็กไม่มีใครตอบได้ หรือตอบแบบที่ไม่เข้ำใจวัยรุ่น จึงคิดว่ำจะท ำเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่น  

ท าไมถึงเช่ือมั่นว่าเว็บไซต์เด็กดีจะประสบความส าเร็จ  

กำรประสบควำมส ำเร็จของเว็บไซต์เด็กดี เม่ือตอนที่ตนเองเขียนแผน ตนเองเชื่อว่ำเว็บไซต์จะประสบควำมส ำเร็จได้ 
เน่ืองจำกหน่ึง ไม่มีใครท ำในส่วนน้ี  และสองมีกำรโปรโมทบอกต่อเพื่อนๆ บอกต่อกัน  แต่ไม่ได้คำดหวังว่ำจะมำเป็นธุรกิจ
ใหญ่โตในขณะน้ี ในช่วงแรกวัยรุ่นรู้จักเว็บไซต์เด็กดีจำกกำรบอกต่อๆ กันกำรที่เว็บไซต์เด็กดีเป็นที่รู้จักในวัยรุ่นอย่ำงรวดเร็ว
เพรำะว่ำเว็บไซต์เด็กดีเป็นเว็บเดียวที่เก่ียวกับวัยรุ่น และไม่มีเว็บไซต์ใดที่จะเข้ำมำทดแทนได้ และยังเป็นพื้นที่ให้วัยรุ่นข้ำมำ
แสดงควำมคิดเห็นควำมสำมำรถ เม่ือวัยรุ่นเข้ำมำถูกใจจึงบอกเพื่อนต่อ เป็นกำรโฆษณำเว็บไซต์เด็กดีไปด้วย และทำงโรงเรียน
สวนกุหลำบวิทยำลัยให้กำรสนับสนุน เม่ือมีนิตยสำรหรือสื่อมำสัมภำษณ์นักเรียนคุณครูแนะแนวจะแนะน ำให้มำสัมภำษณ์
ตนเองเป็นกำรประชำสัมพันธ์ไปด้วย และโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยยังเปิ ดให้นักเรียนโทรเข้ำมำใช้อินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนได้  ซ่ึงถือว่ำเป็นโรงเรียนแห่งแรกๆ เปิดให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจำกที่บ้ำน 

ระบบการสื่อสารโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตท่ียังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันมีผลต่อการท างานของเว็บไซต์เด็กดีหรือไม่  

กำรที่ระบบสื่อสำร อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลำที่เว็บไซต์เด็กดีเปิดให้บริกำรยังไม่รวดเร็วและแพร่หลำยอย่ำงในปัจจุบัน 
ส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรของเว็บไซต์เด็กดีในช่วงแรกที่ท ำให้เด็กดีโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงผู้ที่ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีเป็น
นักเรียนจึงไม่มีภำระอ่ืนนอกจำกกำรเรียนและท ำเว็บไซต์ด้วย จึงสำมำรถค่อยๆ พัฒนำเว็บไซต์ 

 

 

การแบ่งหน้าท่ีของผู้ร่วมก่อต้ังเว็บไซต์เด็กดี  

 ในเริ่มต้นที่วำงแผนงำนตนเองมีหน้ำที่ดูแลเรื่องบทควำม เน้ือหำ มีเพื่อนสองคนที่เขียนโปรแกรมและอีกหน่ึงคน
ออกแบบ ส่วนตนเองออกแบบโปรแกรมWriter ปัจจุบันดูเรื่องกำรเขียนโปรแกรมของบริษัท 

ประวัติเว็บไซต์เด็กดี   

เว็บไซต์เด็กดีก่อตั้ง 31 ธันวำคม 2542 โดยมีผู้ก่อตั้งสี่คนซ่ึงรวมถึงตนเองด้วยซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนมัธยมศึกษำปี
ที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เริ่มท ำเว็บไซต์ชื่อว่ำเด็กดีดอทคอม โดยมีแนวคิดที่เก่ียวข้องกับทุกเรื่องของวัยรุ่น เรื่อง



ก า ร วิ จ า ร ณ์ ศิ ล ป ะ                                          ห น้ า  | 209 

 

 

กำรศึกษำ เว็บบอร์ดให้วัยรุ่นมำพูดคุย ปรึกษำปัญหำ และเป็นเวทีให้วัยรุ่นได้แสดงควำมคิดเห็น เดิมมีชื่อว่ำ story ควำมตั้งใจ
ในกำรเปิดส่วนน้ีเพื่อเป็นกำรแบ่งบันเรื่องรำว เรื่องสั้นของวัยรุ่น ไม่ได้คิดว่ำจะพัฒนำมำเป็นกำรเขียนนิยำยที่พิมพ์ออกขำย
เป็นเล่มเช่นในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ที่ส ำคัญคือให้วัยรุ่นได้แสดงออก โดยที่ตนเองเป็นคนเริ่มต้นให้มีกำรน ำเรื่องนิยำยมำโพสต์
ในเว็บไซต์ และตนเองเป็นคนออกแบบโปรแกรมหน้ำ Writerและดูแลหน้ำWriterเอง ในช่วงต้นที่ท ำ story ตนเองได้บอกต่อ
กับเพื่อนๆ ส่วนใหญ่เป็นกำรบอกต่อแบบปำกต่อปำกให้ส่งเรื่องมำลงที่เว็บไซต์เด็กดี โดยที่ช่วงแรกให้ส่งเรื่องมำที่อีเมลของ
ตนเอง และตนเองจะน ำเรื่องลงในเว็บไซต์ซ่ึงตนเองจะลงเรื่องทั้งหมดโดยที่ไม่ได้มีกำรรีไรท์ตัดออก แต่จะมีบำงเรื่องที่ไม่ได้ลง
เช่นเรื่องที่แต่งมำเพื่อใส่ร้ำย ว่ำกล่ำวผู้อ่ืน น ำเรื่องเพื่อนในห้องเรียนมำเปิดเผย ส่วนเรื่องแนวต่ำงๆ จะลงทั้งหมด เน่ืองจำกถือ
ว่ำเป็นแนวที่หลำกหลำย ซ่ึงแต่ละแนวเป็นแนวที่วัยรุ่นชื่นชอบแตกต่ำงกันออกไป เม่ือถำมว่ำคุณวโรรสท ำหน้ำที่เป็น
บรรณำธิกำรในกำรคัดเลือกเรื่องที่ลงหรือไม่ คุณวโรรสมองตนเองว่ำเป็นผู้กรอกข้อมูลในคอมพิวเตอร์มำกกว่ำ เน่ืองจำก
ตนเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องรำวเน้ือหำเลย ได้รับเรื่องมำอย่ำงไรก็น ำข้อมูลใส่ลงไปทั้งหมด จะคัดเรื่องที่ไม่เหมำะสมออก จำก
กำรลงนิยำยในหน้ำ story ในเว็บไซต์เรื่องแรกที่ลงมี 70 ตอน และได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อเรื่อง ผลที่ได้จำกกำรเปิดให้มีกำร
ลงนิยำยในหน้ำ story ของเด็กดีสองปี มีนิยำยที่ลงไปแล้วหลำยร้อยเรื่อง ยังมีส่วนที่ตนได้รับมำและเองยังไม่ได้ลงอีกเป็นร้อย
เรื่อง  

ท าไมเวลาเพียงสองปีมีผู้ส่งนิยายเข้ามาลงในเว็บไซต์เด็กดีเป็นจ านวนมากขนาดนี้   

เน่ืองจำกวัยรุ่นต้องกำรที่จะแสดงออก จำกกำรพูดคุยกันก็พบว่ำเด็กนักเรียนก็เขียนนิยำยใส่กระดำษส่งให้เพื่อนใน
ห้องเรียนอ่ำนอยู่แล้ว และเม่ือมีระบบน้ีแล้วแทนที่เพื่อนจะขอดูทีละคนก็มำอ่ำนในเว็บต์ได้พร้อมๆ กัน วัยรุ่นที่ต้องกำร
แสดงออกเม่ือน ำนิยำยมำลงที่เว็บไซต์เด็กดีมีคนเข้ำมำอ่ำนจริง ซ่ึงรู้ได้จำกกำรที่มีระบบกำรนับผู้เข้ำชม และระบบฟีตแบคคือ
กำรที่มีผู้เข้ำมำอ่ำนแล้วเขียนคอมเม้นต์กลับ นักเขียนเองมควำมภูมิใจที่งำนเขียนของตนเองมีคนอ่ำนและติชมเพื่อจะพัฒนำ
งำนเขียนของตนเอง  

จำกปัญหำที่ตนเองไม่สำมำรถลงนิยำยที่ส่งเข้ำมำลงในหน้ำ story ได้ทัน ตนจึงใช้เวลำในช่วงปิดเทอมระหว่ำงที่จะ
ขึ้นปีสองหน่ึงเดือนในกำรศึกษำโปรแกรมที่จะให้ผู้ที่เขียนนิยำยสำมำรถลงนิยำยได้เองโดยที่ไม่ต้องผ่ำนตนเอง และตนเองได้
สร้ำงโปรแกรมWriterเป็นโปรแกรมแรกของตนเองเขียนขึ้นมำในเด็กดี และตนเองได้เมล์ไปแจ้งผู้ที่ตนเองยังไม่ได้ ลงนิยำย
เพื่อที่จะบอกว่ำอีกหน่ึงเดือนจะมีระบบที่สำมำรถลงนิยำยได้ด้วยตนเองและเม่ือโปรแกรมเสร็จก็ส่งเมลแจ้งไปอีกครั้งหน่ึง และ
มีผู้ที่ทยอยลงนิยำยของตนเองในโปรแกรมใหม่น้ี ระบบกำรลงนิยำยในหน้ำWriterปัจจุบันน้ีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจำกที่เริ่ม
สร้ำง โดยที่หมวดหมู่ของวรรณกรรมที่แบ่งในหน้ำ Writer ของเด็กดีไม่ได้แบ่งตำมหลักวรรณกรรม  หำกแบ่งตำมที่นักเขียน
เขียนงำนเพื่อลงในเว็บไซต์ เช่นงำนเขียนวันรุ่นที่มีแนวควำมรักหลำยแบบ เรื่องเกมออนไลน์ ยึดแนวที่ผู้อ่ำนในเด็กดีและผู้ที่
เขียนนิยำยเด็กดีเป็นหลัก  

เน่ืองจำกคุณวโรรสดูแลในหน้ำWriterของเด็กดีมำโดยตลอดเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของนิยำยออนไลน์ที่ลงในเด็กดี
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงมองได้สองมิติ 1) ควำมนิยมแนวเรื่องนิยำยที่เป็นไปตำมสภำพของสังคม เช่น 
สมัยก่อนที่เด็กไทยนิยมอ่ำนกำร์ตูนตำหวำนญี่ปุ่นแนวนิยำยก็จะออกมำเป็นรูปแบบกำร์ตูนตำหวำนแต่เปลี่ยนจำกรูปภำพเป็น
ตัวอักษร เม่ือนิยำยแฮรี่พอตเตอร์เป็นที่นิยมแนวกำรเขียนแบบโรงเรียนเวทมนตร์ก็มีหลำกหลำยมำก ต่อมำเป็นแนวเกำหลี 
นักร้อง ซุปเปอร์สตำร์เกำหลีเป็นที่นิยมเป็นเรื่องที่เก่ียวกับกำรไปเรียนแลกเปลี่ยนที่เกำหลี และต่อมำเป็นแนวที่ ละครที่เข้ำมำ 
ซ่ึงเป็นแนวที่ตนเองไม่ชอบเท่ำไหร่ซ่ึงเป็นแนวน ำผู้หญิงไปกักขัง แก้แค้น แนวตบจูบ ซ่ึงสิ่งต่ำงๆ เหล่ำน้ีสะท้อนควำมสนใจ 
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และควำมนิยมของคนในสังคม 2) เรื่องที่เก่ียวกับธุรกิจด้ำนกำรพิมพ์หนังสือ เน่ืองจำกในช่วงแรกที่ส ำนักพิมพ์ยังรับพิมพ์นิยำย
ออนไลน์ไม่มำก แต่เม่ือมีกำรพิมพ์นิยำยออนไลน์ออกขำยและขำยดี เน่ืองจำกมีผู้อ่ำนออนไลน์ตำมไปซ้ือนิยำยอ่ำน จึงมี
ส ำนักพิมพ์กว่ำ 30 ส ำนักพิมพ์ที่เข้ำมำเลือกนิยำยออนไลน์ที่ลงในเด็กดีโดยเฉพำะ บำงเรื่องเม่ือลงในเด็กดีเพียงเพียงชั่วโมงจะ
มี บ.ก.เข้ำมำเลือกจองเพื่อตีพิมพ์ (ช่วงเวลำ 5 ปีที่แล้ว ช่วงเวลำเดียวกับที่ส ำนักพิมพ์แจ่มใสก ำลังเป็นที่นิยมมำก) แต่เม่ือมี
กำรตีพิมพ์นิยำยออนไลน์เป็นจ ำนวนมำก บำงส ำนักพิมพ์ที่ไม่ได้ใส่ใจในด้ำนคุณภำพของงำนมำกนักคือเม่ือน ำต้นฉบับออนไลน์
ที่ได้มำลงตีพิมพ์  โดยที่ไม่ได้มีกำรตรวจสอบงำนที่ออกมำไม่มีคุณภำพ ท ำให้แฟนที่ติดตำมไม่ซ้ืองำนของส ำนักพิมพ์เหล่ำน้ี 
และส ำนักพิมพ์เหล่ำน้ีก็ปิดตัวลงไปเรื่อยๆ เหลือส ำนักพิมพ์ที่เข้มแข็งเพียงไม่ก่ีแห่ง และนักเขียนหน้ำเก่ำของแต่ละส ำนักพิมพ์
มีจ ำนวนมำก  ท ำให้นักเขียนหน้ำใหม่ที่จะเขียนนิยำยออนไลน์เพื่อตีพิมพ์ได้ยำกขึ้น   

ทิศทำงของวรรณกรรมออนไลน์ วรรณกรรมออนไลน์เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงควำมนิยมของสังคมในช่วงน้ัน ปัจจุบัน
แนวนิยำยเปลี่ยนจำกที่เลียนแบบจำกละครมำเป็นแนวเกมออนไลน์ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมำจำกสื่อต่ำงๆ ตนเองไม่ได้มอง
ว่ำแนวใดจะเป็นที่นิยมในอนำคต เม่ือมีเรื่องใดที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นแนวที่น ำมำเขียนนิยำย 

กำรเขียนนิยำยออนไลน์ในเด็กดีจะหยุดเขียนเม่ือวัยรุ่นมีอำยุมำกขึ้น มีภำระกำรเรียนที่มำกขึ้น ตนเองคิดว่ำไม่ใช่
เด็กเพียงเท่ำน้ันที่เม่ือเขียนนิยำยออนไลน์ไประยะหน่ึงแล้วจะเลิก แม้แต่ผู้ใหญ่ที่เขียนมำระยะหน่ึงแล้วยังไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ หรือได้ท ำในสิ่งที่ตนเองต้องกำรท ำ เช่นกำรได้ตีพิมพ์เป็นที่รู้จักแล้วก็จะเลิกเขียน ซ่ึงเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่มี
เด็กที่เขียนนิยำยออนไลน์แก้ไขเป็นเวลำ 5 ปี แล้วได้ตีพิมพ์ก็มี ตนเองมองว่ำกำรเขียนนิยำยออนไลน์เป็นโอกำสของทุกคน 
และปัจจุบันแนวโน้มของทุกสิ่งจะมำทำงด้ำนดิจิตอล อินเทอร์เน็ตและสิ่งที่จะเข้ำมำมีบทบำทที่ส ำคัญคือโทรศัพท์มือถือซ่ึงจะ
เป็นสิ่งที่สนับสนุนกำรอ่ำนนิยำยออนไลน์ให้เป็นไปสะดวกยิ่งขึ้น กำรอ่ำนหนังสือจำกโทรศัพท์มือถือเป็นอีกช่องทำงหน่ึง 
นอกจำกอเมซอนหรือเครื่องอ่ำนหนังสือดิจิตอล ท ำให้มีกำรเข้ำมำอ่ำนนิยำยออนไลน์มำกขึ้น กำรที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่
ทันสมัยจะท ำให้นิยำยออนไลน์สำมำรถไปถึงผู้อ่ำนได้มำกขึ้นและผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำถึงนิยำยออนไลน์ ตนเองเห็นว่ำนิยำย
ออนไลน์จะเข้ำถึงคนมำกขึ้นและแต่ละคนจะใช้เวลำในกำรอ่ำนนิยำยออนไลน์บนอุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ เหล่ำ ตนเองม่ันใจว่ำ
จะมีผู้อ่ำนนิยำยออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น แต่แนวกำรเขียนนิยำยน้ันเป็นไปตำมยุคสมัย 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวรรณกรรมโลกลำยลักษณ์กับโลกเสมือน ตนเองคิดว่ำวรรณกรรมทั้งสองแบบน้ันไม่แตกต่ำง
กัน เพรำะวรรณกรรมที่อยู่ในออนไลน์ก็จะตีพิมพ์เป็นหนังสือด้วย และมองว่ำวรรณก รรมออนไลน์น้ันเปิดให้มีแนวที่
หลำกหลำยมำกขึ้น ในอดีตกำรที่นิยำยจะตีพิมพ์ออกมำหน่ึงเล่มน้ัน บ.ก. ต้องม่ันใจว่ำหนังสือต้องขำยได้ โดยใช้ประสบกำรณ์
ของตนเองในกำรพิจำรณำหรือแนวทำงของหนังสือที่เคยตีพิมพ์แล้วประสบควำมส ำเร็จ แนวของหนังสือที่พิมพ์ออกมำจึงเป็น
แบบเดิมๆ เพรำะหำกพิมพ์หนังสือแนวใหม่แล้วไม่ประสบควำมส ำเร็จก็จะขำดทุนเอง เม่ือเกิดนิยำยออนไลน์ แนวกำรเขียน
นิยำยมีมำกขึ้น เพรำะได้มีกำรกำรทดสอบบนโลกออนไลน์แล้วว่ำประสบควำมส ำเร็จ  เม่ือประสบควำมส ำเร็จบนออนไลน์ได้
น ำไปตีพิมพ์มักจะประสบควำมส ำเร็จเป็นวรรณกรรมลำยลักษณ์เช่นเดียวกัน และส ำนักพิมพ์ที่ไม่เคยน ำนิยำยออนไลน์มำ
ตีพิมพ์ ก็น ำแนวเรื่องที่นิยมในออนไลน์ออกตีพิมพ์เช่นเดียวกัน และเม่ือมีกำรอ่ำนนิยำยออนไลน์ท ำให้เด็กอ่ำนหนังสือเพิ่มขึ้น 
และเด็กซ้ือหนังสือเพิ่มขึ้น ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ ก็พิมพ์นิยำยแนวที่เด็กนิยมมำกขึ้น ตนเองไม่ได้มองว่ำเป็นวรรณกรรมที่อยู่ในแบบ
ออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่มองว่ำมีผู้บริโภคที่เพิ่มมำกขึ้นและแนวนิยำยน้ันมีหลำกหลำยขึ้น นิยำยจะอยู่บนโลกออนไลน์หรือ
ออฟไลน์ได้ทั้งน้ัน  
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นิยำยออนไลน์ในเด็กดีสร้ำงปรำกฏกำรณ์ต่อวงกำรหนังสืออย่ำงไร เว็บไซต์เด็กดีเป็นในส่วนWriterเป็นอันดับหน่ึง
ของประเทศ มีผู้เข้ำมำเปิดวันละประมำณสองล้ำนหน้ำต่อวัน โลกออนไลน์ส่งผลต่อกำรอ่ำนหนังสือที่เพิ่มขึ้นของเด็กอย่ำง
แน่นอน เพรำะเป็นกำรน ำมำให้อ่ำนในสื่อที่เด็กเสพอยู่ เด็กๆ จึงอ่ำนหนังสือเพิ่มขึ้นอย่ำงแน่นอน แนวนิยำยหลำกหลำยเพิ่ม
มำกขึ้น แนวนิยำยที่เม่ือก่อนไม่กล้ำตีพิมพ์ หรือแนวที่ตีพิมพ์แล้วไม่มีคนอ่ำนสำมำรถที่พิมพ์ได้ เพรำะจำกกำรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จบนโลกออนไลน์ และเด็กที่เม่ือก่อนไม่อ่ำนหนังสือ เม่ืออ่ำนงำนออนไลน์แล้วตำมไปซ้ือหนังสือน้ัน  

นอกจำกเด็กที่เข้ำมำอ่ำนนิยำยออนไลน์ในเว็บเด็กดีแล้ว  ผู้ใหญ่เข้ำมำอ่ำนหรือไม่ ในเว็บไซต์เด็กดีส่วนที่มีผู้ใหญ่เข้ำ
มำมำกที่สุดคือหน้ำ Writer เพรำะผู้ใหญ่เข้ำมำอ่ำนนิยำยในหน้ำ Writer ซ่ึงหน้ำ Writer ของเด็กดีมีแนวนิยำยที่หลำกหลำย 
และในเว็บไซต์เด็กดี(โดยรวม)มีผู้ใหญ่ที่เข้ำมำโพสต์เขียนกระทู้ต่ำงๆ ทั้งกำรสอนหนังสือวิชำต่ำงๆ หรือมำเล่ำประสบกำรณ์ใน
กำรเรียนคณะต่ำงๆ  ซ่ึงผู้ที่เข้ำมำส่วนใหญ่เป็น เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยที่เป็นสมำชิกของเด็กดีตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
เม่ือเรียนมหำวิทยำลัยเข้ำมำแบ่งบันประสบกำรณ์ของตนเองและควำมรู้ให้กับน้องๆ ในเด็กดี ส่วนในเรื่องกำรแฟชั่นกำร
แต่งตัวจะเป็นวัยรุ่นเข้ำมำมำก และส่วน Writer จะมีผู้ใหญ่เข้ำมำอ่ำนมำกเช่นกัน เพรำะนิยำยในเด็กดีมีนิยำยที่เป็นแนวละคร 
แนวผู้ใหญ่มำกขึ้น ข้อจ ำกัดของเด็กดีคือกำรแบนนิยำยที่ไม่เหมำะกับเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ท ำให้เกิดเว็บไซต์นิยำยออนไลน์
ที่ลงนิยำยที่ไม่เหมำะกับเด็กที่มีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปีขึ้นมำหลำยแห่ง แต่วัยรุ่นที่เขียนนิยำยออนไลน์จะลงนิยำยของตัวเองในเว็บ
เด็กดีเป็นส่วนใหญ่เพรำะเป็นเว็บที่มีคนเข้ำมำดูมำก  

เว็บไซต์เด็กดีเป็นเว็บไซต์ที่วัยรุ่นเข้ำมำใช้มำกที่สุด เว็บไซต์เด็กดีเป็นเว็บที่มีผู้เข้ำใช้มำกที่สุดเป็นอันดับสี่ ของ
ประเทศ ดังน้ันผู้ที่เข้ำมำอ่ำนนิยำยในเว็บไซต์เด็กดีย่อมที่จะมีจ ำนวนมำกกว่ำ นักเขียนจึงอยำกจะเขียนนิยำยมำโพสต์ไว้ที่
เว็บไซต์เด็กดีเพรำะมีผู้เข้ำมำอ่ำนเยอะ เว็บไซต์เด็กดีมีผู้เข้ำมำชมแบบที่ไม่ซ้ ำกันแปดล้ำนคนต่อเดือน  

เว็บไซต์เด็กดีหน้ำ Writer มีทีมงำนที่ท ำงำนด้ำนตรวจสอบและควบคุมกำรโพสต์ข้อควำมต่ำงๆ เว็บไซต์เด็กดีมี
ทีมงำนที่เรียกว่ำ web community ท ำหน้ำที่ในกำรดูแลกำรลงข้อควำม กำรลงนิยำย ซ่ึงทีมงำนน้ีจะเข้ำเวรดูแลกำรลง
ข้อควำม นิยำยที่ไม่เหมำะสม กำรดูแลในส่วนของ web community จะท ำงำนเจ็ดวันตั้งแต่หกโมงเช้ำจนถึงตีหน่ึง เว็บเด็กดี
จะลบข้อควำมที่ไม่เหมำะสมในกรณีเว็บบอร์ด  ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบได้ง่ำยและอยู่ในช่วงกำรท ำงำนหกโมงเช้ำถึงตีหน่ึงจะใช้
เวลำอย่ำงช้ำที่สุดไม่เกินครึ่งชั่วโมง โดยมีสถิติที่เจ้ำหน้ำเคยท ำได้ไม่เกินสิบนำที แต่ในส่วนที่เป็นนิยำยเป็นส่วนที่ ยำกมำก 
เน่ืองจำกนิยำยมีหลำยตอน กำรลงในตอนแรกๆ ไม่มีเน้ือเรื่องที่ไม่เหมำะสม แต่ในตอนที่สิบเกิดมีเน้ือเรื่องที่ไม่เหมำะสม ท ำให้
ทีมงำนตรวจไม่พบ หรือนักเขียนลงรอบแรกไม่มีสิ่งผิดปกติ แต่นักเขียนกลับมำเขียนเพิ่มในทีหลัง กระบวนกำรตรวจสอบ
ควำมไม่เหมำะสมของนิยำยเป็นสิ่งที่ยำกมำก ดังน้ัน  กระบวนกำรจึงต้องสร้ำงควำมเชื่อม่ันว่ำเด็กดีไม่สนับสนุนให้มีกำรเขียน
นิยำยแนวที่ไม่เหมำะสม รุนแรง เพื่อให้มีผู้เข้ำมำอ่ำนมำกๆ เพรำะหำกภำพลักษณ์ของเด็กดีไม่ดี ส่งผลต่อสปอนเซอร์ที่จะเข้ำ
มำลงโฆษณำ เน่ืองจำกภำพลักษณ์ของเด็กดีไม่ดี ทำงเด็กดีพยำยำมที่จะสื่อสำรไปยังสมำชิกผู้ใช้เด็กดีให้เชื่อในเรื่องน้ี เพรำะ
หำกผู้ที่เข้ำใช้เว็บไซต์เด็กดีเชื่อและแจ้งเข้ำมำ กำรท ำงำนของทีมงำนจะง่ำยขึ้น กำรตรวจสอบนิยำยที่ไม่เหมำะสมจึงไม่ใช่เป็น
เพียงตรวจสอบจำก monitor เท่ำน้ัน  แต่หำกกำรให้ควำมร่วมมือและควำมเชื่อม่ันของสมำชิกเว็บไซต์เด็กดีด้วย ในช่วงแรกที่
สมำชิกยังไม่ม่ันใจว่ำเว็บไซต์จะลบนิยำยที่ไม่เหมำะสมออก เพรำะคิดว่ำต้องกำรให้มีผู้เข้ำมำอ่ำนมำกๆ จึงไม่แจ้งลบ แต่ใน
ปัจจุบันเม่ือสมำชิกเข้ำใจ เพรำะเว็บไซต์มีกำรประกำศรณรงค์ว่ำเว็บไซต์ต่อต้ำนนิยำยที่ไม่เหมำะสมจึงให้ควำมร่วมมือมำกขึ้น 
กระบวนกำรในกำรตรวจสอบของเว็บไซต์เด็กดีเริ่มตั้งแต่เม่ือนักเขียนนิยำยส่งนิยำยมำลงในเว็บไซต์จะมีระบบให้คะแนนควำม
เสี่ยง เม่ือนิยำยเรื่องไหนถูกประเมินว่ำมีควำมเสี่ยงมำกจะถูกส่งเข้ำมำที่หน้ำจอของทีมงำนและทีมงำนจะเข้ำไปตรวจสอบ ซ่ึง
ค ำที่ก ำหนดว่ำเป็นค ำต้องห้ำมจะแสดงตัวใหญ่ขึ้นบนจอทีมงำน แต่ยังมีกำรหลีกเลี่ยงของนักเขียนในกำรเว้นวรรคค ำ แกล้ง
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สะกดผิด ท ำให้ระบบตรวจไม่พบ บทควำมที่มีผู้เข้ำไปชมมำกๆ จนผิดปกติ เจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่เข้ำไปดู และที่ห้ำมคือบทควำมที่
ไม่มีเน้ือหำแต่น ำลิ้งค์ที่อ่ืนมำโพสต์ไว้  เน่ืองจำกระบบไม่สำมำรถตรวจสอบได้ เด็กดีมีระบบดูแลตรวจสอบอยู่สำมทำงคือ กำร
ให้เจ้ำหน้ำที่ monitor  ระบบตรวจสอบ และให้สมำชิกแจ้งเข้ำมำ  

ส่วน Book of the month มีกระบวนการจัดการอย่างไร   

ในส่วนน้ีมีเจ้ำหน้ำที่ดูแล โดยที่บริษัทจะส่งจดหมำยไปยังทุกส ำนักพิมพ์ว่ำ ทำงเว็บไซต์มีส่วนที่แนะน ำหนังสือ และ
ในแต่ละเดือนจะมีส ำนักพิมพ์ส่งเรื่องมำให้ทีมงำนพิจำรณำ หลักในกำรพิจำรณำเลือกหนังสือของทีมงำนคือ หนังสือเล่มน้ัน
เคยลงโพสต์ออนไลน์ในเด็กดีมำก่อน แล้วพิจำรณำเลือกนักเขียนซ่ึงอำจเป็นนักเขียนหน้ำใหม่ และเปลี่ยนส ำนักพิมพ์ไปในแต่
ละเดือน  

การสัมภาษณ์นักเขียนออนไลน์    

ในปัจจุบันกำรสัมภำษณ์นักเขียนจะเป็นกำรสัมภำษณ์นักเขียนที่เว็บไซต์เลือกหนังสือมำเป็น Book of the month 
แต่หนังสือที่ไม่ได้ออนไลน์ในเด็กดีหรือหนังสืออ่ืนๆ จะมีช่องทำงในกำรแนะน ำในส่วนของแอบอ่ำนหนังสือ โดยที่เปิดให้อ่ำน
หนังสือได้หน่ึงตอน หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับกำรแนะน ำนักเขียน กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับหนังสือ  

ประเด็นการสัมภาษณ์นักเขียน    

ผู้สัมภำษณ์ท ำงำนด้ำนกำรสัมภำษณ์เป็นเวลำหลำยปี ประเด็นที่ส ำภำษณ์น้ันคงมีรูปแบบไม่ก่ีแบบ หรืออำจจะมี
ประเด็นที่แตกต่ำงไปจำกเดิมแล้วแต่ที่ผู้สัมภำษณ์และนักเขียนจะพูดคุยกัน โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้สัมภำษณ์ ในเว็บไซต์
เด็กดีมีกอง บ.ก. ที่ท ำหน้ำที่ดูแลเว็บไซต์เด็กดี ทุกส่วนของเว็บไซต์เด็กดียกเว้นกำรศึกษำมี บ .ก.ดูแลหน่ึงคน และในหน้ำ
กำรศึกษำมี บ.ก.ดูแลโดยตรงหน่ึงคน ซ่ึงในส่วนที่สัมภำษณ์นักเขียนไม่ได้มีกำรแก้ไขจำก บ.ก.ที่ท ำหน้ำที่ดูแลโดยรวม  

การเปิดให้มีการวิจารณ์นิยายเด็กดี   

แต่เดิมกำรวิจำรณ์เป็นเพียงคอมเม้นท์ที่ผู้อ่ำนโพสต์ไว้ท้ำยนิยำย แต่ทำงเว็บไซต์เห็นว่ำผู้เขียนควรได้รับกำรแนะน ำที่
ดี เพื่อที่จะน ำไปปรับปรุงงำนของตนเอง แต่เดิมจะมีผู้ที่เขียนคอมเม้นต์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแฟนอ่ำนนิยำยของผู้เขียนจึงมีไม่ก่ีคน
ที่เข้ำมำเขียนวิจำรณ์ ซ่ึงไม่มีประโยชน์มำกนัก เด็กดีจึงคิดระบบกำรวิจำรณ์นิยำยที่แต่ละคนเขียนได้ครั้งเดียวและให้คะแนน
ด้วย และระบบยังให้ผู้ที่เข้ำมำอ่ำนงำนวิจำรณ์สำมำรถให้คะแนนกำรวิจำรณ์ได้ หลักกำรของเว็บไซต์เด็กดีซ่ึงเป็นสังคมของ
นักเขียนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงนักเขียนกับนักอ่ำน กำรวิจำรณ์จะท ำให้นักเขียนในเด็กดีได้พัฒนำกำรเขียนนิยำยของ
ตนเอง  

การสนับสนุนการเขียนนิยายของเว็บไซต์เด็กดี    

เว็บไซต์เด็กดีมีบทควำมที่เก่ียวกับเทคนิควิธีกำรเขียนนิยำยในคอลัมน์ที่ชื่อว่ำ “เคล็ดลับนักเขียน” ซ่ึงจะมีกำรลง
บทควำมอำทิตย์ละหน่ึงบทควำม ในบำงอำทิตย์จะน ำบทควำมจำกกระทู้ที่ลงในเว็บไซต์เด็กดีที่ทีมงำนเห็นว่ำมีประโยชน์มำลง 
แต่ผู้เขียน บทควำมส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของเด็กดี  

การเขียนบทความในเคล็ดลับนักเขียน  ผู้เขียนได้เข้าไปศึกษาถึงปัญหาในการเขียนนิยายในเด็กดีหรือไม่   
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ในส่วนหน่ึงนักเขียนต้องเข้ำไปศึกษำปัญหำของกำรเขียนนิยำยในเด็กดี และกำรอ่ำนหนังสือที่เก่ียวกับกำรเขียน
นิยำย รวมกับประสบกำรณ์ของผู้เขียนมำแบ่งปันให้กับนักเขียนนิยำยในเด็กดี หรือให้มุมมองวิธีกำรจัดกำรปัญหำในกำรเขียน
นิยำยของผู้เขียนบทควำม โดยที่ทำงเว็บไซต์เด็กดีมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำงำนเขียนนิยำยในเด็กดีให้ดีขึ้น และให้เปิดโอกำส
ให้กับนิยำยที่ดีได้เผยแพร่ กำรสนับสนุนให้เกิดกำรเขียนงำนที่ดีมีคุณภำพ จะท ำให้เว็บไซต์เด็กดีมีเรื่องรำวเน้ือหำให้เข้ำมำอ่ำน
เพิ่มมำกขึ้น หำกทำงเว็บไซต์เด็กดีไม่สนับสนุนนิยำยที่มีคุณภำพจะท ำให้นิยำยที่ไม่เหมำะสมและเป็นที่นิยมได้ง่ำยมำเผยแพร่ 
จึงต้องก ำจัดเรื่องที่ไม่ดีออกไปจำกเว็บไซต์ของเด็กดีให้เร็วที่สุด 

การต้ังทีมงานท่ีดูแลเร่ืองการเขียนนิยายในเด็กดีเป็นความต้ังใจของเว็บไซต์เด็กดี  หรือเกิดจากการท่ีผู้เข้ามาเขียนนิยาย
ออนไลน์ในเด็กดีเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือในด้านนี้    

ตนเองคิดว่ำแยกกันไม่ออก เน่ืองจำกได้ยินสิ่งที่เด็กเรียกร้องมำและเป็นสิ่งที่เว็บไซต์เด็กดีต้องพัฒนำ ซ่ึงผู้ที่มีหน้ำที่
เขียนคอลัมน์เคล็ดลับนักเขียนเป็นคนละคนกับฝ่ำยที่ดูแลกำรแบนนิยำยที่ไม่เหมำะสม  

หลักเกณฑ์ในการแบนนิยายท่ีไม่เหมาะสมเป็นสิ่งท่ีเว็บไซต์ก าหนดหรือเป็นการขอความเห็นจากสมาชิกเด็กดี   

กำรแบนนิยำยน้ันต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัด จะใช้ดุลยพินิจของผู้ท ำงำนน้อยมำก เน่ืองจำกควำมคิดเห็นของคนที่
ท ำงำนตรงน้ีมีหลำยกลุ่มก็จะไม่เหมือนกัน ในบำงกรณีผู้เขียนนิยำยอำจคิดว่ำเว็บไซต์น่ำจะผ่อนปรนได้บ้ำง หรือใช้
วิจำรณญำณในกำรตัดสิน ซ่ึงทำงเว็บไซต์ใช้หลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดไว้ กระบวนกำรแบนนิยำยของเด็กดี คือนิยำยในหน่ึงเรื่อง
มีหลำยตอน  ถ้ำหำกเน้ือหำตอนใดไม่เหมำะสม  ตอนน้ันจะถูกแบนไม่สำมำรถเปิดอ่ำนได้ แต่จะไม่แบนหมดทั้งเรื่อง หำก
นักเขียนต้องกำรให้ตอนน้ันเปิดอ่ำนได้ต้องแก้ไขข้อควำมหรือเน้ือหำไม่เหมำะสม  และส่งค ำร้องมำที่ทีมงำน เม่ือทีมงำน
พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถเผยแพร่ได้ ก็จะเลิกแบนในตอนน้ันๆ กำรแบนนิยำยเป็นตอนๆ ที่มีเน้ือหำไม่เหมำะสม เน่ืองจำกเกิด
ปัญหำว่ำ แต่เดิมกำรแบนนิยำยเป็นกำรแบนทั้งเรื่อง แต่ผู้เขียนบำงเรื่องเขียนนิยำยหลำยสิบตอน  แต่เกิดปัญหำเพียงตอน
เดียวก็ถูกแบนทั้งเรื่อง  ท ำให้อ่ำนไม่ได้ทั้งหมด จึงเปลี่ยนมำเป็นแบนตอนที่มีเน้ือหำไม่เหมำะสม และเรื่องที่โดนแบนหน่ึงตอน
ไม่มีสิทธิติดท ำเนียบนิยำยสีขำว และติดอันดับนิยำยยอดนิยม นิยำยเรื่องใดที่โดนแบนสำมตอนจะถูกแบนไม่สำมำรถเข้ำชมได้
อีก ในส่วนของกำรรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกเด็กดีในกำรสร้ำงกฎเกณฑ์กำรแบนนิยำย ทีมงำนน ำคอมเม้นท์ประเด็นต่ำงๆ 
ที่ผู้ใช้เว็บไซต์เด็กดีมำหำมำตรฐำนที่สำมำรถปฏิบัติได้ร่วมกัน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรแบนนิยำยที่ไม่เหมำะสมของเด็กดีค่อย
พัฒนำขึ้นมำและไม่ได้เปลี่ยนแปลงมำสองปีแล้ว ในปีน้ีหำกเว็บไซต์ท ำได้ทันจะมีกำรพัฒนำระบบหน้ำWriterเด็กดีใหม่ ให้มี
ควำมทันสมัยมำกขึ้น เน่ืองจำกระบบที่ใช้ในหน้ำWriterไม่ได้เปลี่ยนแปลงมำนำน ระบบที่จะรองรับกำรใช้งำนของผู้ที่เข้ำมำใช้
งำนที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีกำรเปลี่ยนระบบในหน้ำWriterในเร็วน้ี  

การให้เป็นนักวิจารณ์มืออาชีพของหน้าWriterเด็กดี   

กำรให้เป็นนักวิจำรณ์มืออำชีพจะมีระบบกำรมีผู้เข้ำมำอ่ำนค ำวิจำรณ์แล้วเห็นด้วยจ ำนวนหน่ึงก็จะได้แต่งตั้งให้เป็น
นักวิจำรณ์มืออำชีพ  
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การพัฒนาหน้ าWriter ในส่วนของนักเขียน   

กำรพัฒนำนักเขียนของเด็กดี  นอกจำกกำรพัฒนำระบบเพื่อสนับสนุนแล้ว ทำงเด็กดียังจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อ
พัฒนำนักเขียนร่วมกับส ำนักพิมพ์แจ่มใสให้มีกำรเขียนนิยำยและมีกำรคอมเม้นท์จำกนักเขียน และแน๊ตตี้ก็มีกำรจัดกิจกรรม 
ส่วนแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในปีน้ีจะมีส่วนที่เด็กดีเป็นผู้จัดท ำ  เพื่อสนับสนุนนักเขียนพัฒนำคุณภำพมำกขึ้น 

การมองพัฒนาการของหนังสือท่ีเป็นสองแนวทางคือ การท าหนังสือท่ีเป็นลายลักษณ์โดยท่ีไม่เคยผ่านออนไลน์ กับหนังสือ
ท่ีอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมาเป็นลายลักษณ์อย่างไร    

มองว่ำไม่แตกต่ำงกัน  เพรำะในสมัยก่อนนักเขียนจะส่งผลงำนของตนเองไปยังส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ เพื่อให้ได้ตีพิมพ์  ใน
ปัจจุบันยังคงมีกระบวนกำรน้ีอยู่ แต่บำงคนเลือกที่จะออนไลน์แล้วผลงำนของตนเองประสบควำมส ำเร็จก็ได้รับตีพิมพ์ หรือ
เป็นกำรพิสูจน์ผลงำนของตนเองก่อนที่จะได้รับกำรตีพิมพ์   ผู้ที่ลงนิยำยออนไลน์มีโอกำสมำกกว่ำ ทั้งกำรเขียนแนวนิยำยใหม่
ที่ยังไม่มีใครเคยเขียนมำก่อนและได้ตีพิมพ์  เพรำะส ำนักพิมพ์เห็นว่ำจะประสบควำมส ำเร็จได้ 

อิทธิพลของหนังสือวรรณกรรมมีอิทธิพลต่องานเขียนบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันหรือไม่  

 ตนเองเห็นว่ำหนังสือเหล่ำน้ีไม่มีอิทธิพลต่อกำรเขียนงำนบนโลกออนไลน์เท่ำไหร่ เพรำะเด็กๆ ไม่อ่ำนหนังสือ
เหล่ำน้ันอยู่แล้ว สื่ออ่ืนๆ น่ำจะมีอิทธิพลต่อเด็กมำกกว่ำ เช่นเม่ือดูทีวี  หรือออนไลน์มำกก็จะได้รับอิทธิพลจำกตรงน้ันมำก 
และเม่ือถำมว่ำนิยำยออนไลน์ส่งผลต่อหนังสือที่ตีพิมพ์อย่ำงไร ตนเองว่ำควรถำมส ำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์นิยำยจะเหมำะสมกว่ำ  

คุณอรพินท์นักวิจัยโครงการอธิบายการท างานของโครงการว่า โครงการฯ เคยสัมภาษณ์คุณวโรรส เม่ือสองปีที่ผ่านมา 
เน่ืองจากโครงการเห็นประเด็นที่ส าคัญในเด็กดีว่า เปิดพื้นที่ให้มีการเผยแพร่นิยายของผู้เขียนโดยไม่จ ากัด แต่มีประเด็นที่
ถกเถียงว่านิยายในเด็กดีเป็นนิยายที่ไม่มีคุณภาพ ท าให้นิยายออนไลน์ในเด็กดีและนิยายในแบบเดิมน้ันแยกออกจากกันทั้งใน
ด้าน แนวเรื่อง วิธีคิด การอ่านหนังสือ ในการวิจัยจึงสนใจในประเด็นผู้ที่อยู่ตรงกลางทั้งสองส่วนน้ี เพื่อที่จะช่วยในด้านการ
เขียนของนักเขียนบนโลกออนไลน์ เม่ือนักเขียนเขียนนิยายไปในระยะเวลาหน่ึงแล้วจะเกิดปัญหาการสร้างเรื่อง วิธีเขียน และ
เม่ือเกิดปัญหาดังกล่าวท าไมไม่กลับไปศึกษางานเขียนเก่าที่เป็นงานที่มีคุณภาพ  ซ่ึงนักเขียนออนไลน์ต้องการความช่วยเหลือ
จากนักเขียนที่มีคุณภาพ นักวิจารณ์มืออาชีพ  แต่คนเหล่าน้ีไม่ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านน้ี  หากเราสามารถพัฒนานักเขียน
กลุ่มน้ีก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพงานเขียนนิยายออนไลน์ขึ้นมาทั้งระบบ เน่ืองจากงานออนไลน์เป็นงานที่มีคนเข้ามาอ่านเป็น
จ านวนมาก 

คุณวโรรส ทำงเด็กดีถือว่ำตรงน้ีเป็นพันธกิจที่จ ำเป็นต้องท ำ มีแนวทำงใดหรือต้องใช้งบประมำณมำกเท่ำใดทำงเด็กดี
พร้อมที่จะท ำในส่วนน้ี  การวิจารณ์ภายในหน้านักเขียนเด็กดีที่ยังไม่เป็นระบบ ทั้งในตัวผู้วิจารณ์ที่ไม่ได้ท างานในด้านการ
วิจารณ์ที่จริงจังและผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะรับฟังการวิจารณ์เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริง และปัญหาต่างๆ  เหล่าน้ี
ท าให้นักเขียนออนไลน์แม้ว่าจะมีชื่อเสียง งานเขียนได้รับการตีพิมพ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะสร้างงานที่เป็นมาสเตอร์พีส
ขึ้นมาได้ ซ่ึงอาจจะเกิดจากปัญหาความเร็วของการตีพิมพ์ บรรณาธิการที่ต้องท างานท่ามกลางความรวดเร็วและไม่เข้าใจงานที่
ตนเองท าอย่างแท้จริง และเป็นไปได้หรือไม่ว่านิยายออนไลน์เหล่าน้ีที่คนในรุ่นก่อนจะให้ความสนใจอ่านมากขึ้น 

คุณวโรรสเห็นว่ำ ปัญหำในด้ำนระบบและด้ำนทีมงำนที่ยังไม่สมบูรณ์ที่จะมำแก้ปัญหำต่ำงๆ เหล่ำน้ี กำรพัฒนำ
คุณภำพงำนเขียนออนไลน์เป็นสิ่งที่ส ำคัญ แต่จะให้เป็นที่ถูกใจคนรุ่นก่อนเป็นเรื่องยำก เน่ืองจำกแนวของนิยำยออนไลน์น้ัน
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ซ้ ำๆ ซ่ึงเป็นแบบที่ถูกใจวัยรุ่น เน่ืองจำกเป็นนิยำยที่เขียนโดยเด็กเพื่อที่เด็กอ่ำน แต่มีเด็กที่พัฒนำกำรเขียนขึ้นมำก็เป็นส่วน
หน่ึงด้วย แต่มีนิยำยส่วนหน่ึงที่เขียนโดยผู้ใหญ่ สิ่งที่เด็กดีเน้นคือกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กที่เขียนนิยำย สุดท้ำยแล้วเด็กจะ
เป็นผู้เลือกแนวทำงเอง เน่ืองจำกกำรเขียนนิยำยน้ันเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำยของส ำนักพิมพ์ กำรเขียนนิยำยจึงเน้นที่กำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็กด้วยกัน ซ่ึงอำจเป็นงำนที่ไม่มีคุณค่ำส ำหรับคนอีกกลุ่มหน่ึง  

วิจารณญาณในการอ่านของเด็กที่ต้องพัฒนาขึ้นและต้องการให้เด็กๆ ในเด็กดีพัฒนาการอ่านที่ที่อยู่นอกเด็กดี เพื่อที่จะให้
ผู้เขียนในเด็กดีได้เห็นงานเขียนที่เป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งน่าที่จะมีพื้นที่เพื่อให้ผู้เขียนในเด็กดีได้เรียนรู้จากตรงนี้ด้วย 

คุณวโรรสตอบว่ำน่ีเป็นนโยบำยของเด็กดีที่จะท ำ ซ่ึงต้องใช้บรรณำธิกำรหลำยคนในกำรดูแลตรงน้ีด้วย ในกำรช่วย
แนะน ำ หำแนวเรื่อง ซ่ึงเด็กดีเคยมีผู้ที่รับผิดชอบในส่วนน้ี แต่ไม่ได้ท ำอย่ำงต่อเน่ือง และมีบทควำมที่เก่ียวกับกำรเขียนนิยำย
รัก ซ่ึงที่กล่ำวมำทั้งหมดต้องมีกำรลงทุนมำกทั้งในด้ำนทุนและทีมงำน เด็กดีจะท ำกำรพัฒนำในปีน้ี หรือปีหน้ำ   นอกจำกน้ียั ง
จะจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อพัฒนำกำรเขียนของนักเขียนเด็กดี  หำกมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำงตนเองพร้อมที่จะร่วมงำนด้วย 

 

 

----------------------- 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : พิมพ์ฉัตร พิมพ์สกุล  

นามปากกา :  พอเพียง 

พื้นที่การท างานวิจารณ์ : หน้ำนักเขียน เว็บไซต์เด็กดี 

ผู้สัมภาษณ์ : กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ และ อรพินท์  ค ำสอน  วันที่สัมภาษณ์ : 22 กุมภำพันธ์ 2555   

สัมภาษณ์ที่ : ใต้ตึกอเนกประสงค์  โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ 

ผู้ถอดเทป :   กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์   

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

แนะน าตนเอง  

ชื่อพิมพ์ฉัตร พิมพ์สกุล ชื่อเล่น พอ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนภำษำจีน โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ก ำลังเรียน
จบในอีกสำม สี่วัน  

ท าไมเลือกเรียนภาษาจีน  

เพรำะตนเองชอบดำรำจีนคนหน่ึงชื่อไมค์ฮี ชอบมำก คลั่ง และใฝ่ฝันว่ำสักวันหน่ึงจะไปใต้หวันและหำเขำให้เจอ
เพื่อที่จะพูดกับเขำสักนิดหน่ึงให้รู้เรื่องให้ได้ จึงเรียนภำษำจีน 

ท่ีบ้านสนับสนุนให้เรียนภาษาจีนหรือไม่  

ที่บ้ำนสนับสนุนให้เรียนภำษำจีนมำกเพรำะว่ำตนเองมีเชื้อสำยจีน กำรเรียนภำษำจีนสนุกแต่เหล่ำซือ (ครู) ที่
โรงเรียนดุมำก  เหล่ำซือเป็นคนไทยที่เรียนภำษำจีนและไม่ใช่เป็นครูประจ ำที่โรงเรียน เป็นครูที่มำจำกภำยนอก 

ครอบครัว  

พ่อแม่หย่ำกัน ส่วนตนเองอยู่กับคุณแม่ คุณแม่รับรำชกำร ไม่มีพี่น้อง  

กิจกรรมท่ีท าประจ า  

ดูหนัง อ่ำนหนังสือ หนังที่ดูส่วนใหญ่เป็นซ่ีรี่เกำหลี ไต้หวัน โดยช่วงแรกพี่สำวและเพื่อนให้ยืมมำดู แต่ภำยหลังหำมำ
ดูเอง เริ่มดูมำตั้งแต่ ป4 ป5 ซ่ึงตอนน้ันยังไม่เป็นซีรี่เป็นแค่เรื่องละแผ่นสองแผ่น เริ่มดูซีรี่เป็นจริงจังตอนที่อยู่ ป6 
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การดูซีรี่ไต้หวันดูแบบเป็นซาวแทรก มีซับไตเต้ิลหรือเปล่า ในช่วงแรกฟังไม่ออก แต่หลังเริ่มฟังออกรู้สึกอย่างไรเม่ือเรียน
ภาษาจีนและดูซีรี่เข้าใจ  

รู้สึกดีใจมำกที่ตนเองฟังออก และค ำบำงเรื่องที่มีซับไทยและซับจีน เรำฟังไม่รู้เรื่องก็หยุดเอำไว้หำค ำศัพท์ และเริ่ม
ปะติดปะต่อกัน 

หนังสือท่ีชอบอ่าน  

ชอบอ่ำนนิยำย แต่หนังสือไม่เอำ นิยำยที่อ่ำนแนวของแจ่มใส แฟนตำซี แต่ถ้ำเป็นฆำตกรรมไม่ชอบเลย แนวสืบสวน
สอบสวนต้องดูนักเขียนด้วย  นิยำยต่ำงประเทศที่อ่ำนส่วนใหญ่เป็นนิยำยแปลแนวแฟนตำซี ส่วนนิยำยไทยที่อ่ำนส่วนใหญ่เป็น
แนวรักๆ หวำนแหวว  

ชอบหนังสือเรื่องไหนเป็นพิเศษ  

ชอบเป็นพิเศษไม่มี เป็นแล้วแต่บำงช่วงอำรมณ์บำงช่วงอ่ำนเรื่องไหนก็ชอบ อ่ำนเรื่องใหม่ก็ชอบอีก ไม่มีเรื่องไหนที่
ติดตลอด  

มีนิยายท่ีชื่นชอบในดวงใจ  

แนวแฟนตำซีชอบหัวขโมยแห่งบำรำมอส อ่ำนได้หลำยรอบกำรด ำเนินเรื่องดีชอบ 

หัวขโมยแห่งบารามอสเคยลงออนไลน์ในเด็กดีเคยได้อ่านไหม  

ไม่ได้อ่ำน อ่ำนเป็นเล่มแล้ว เพรำะตอนที่หัวขโมยแห่งบารามอสลงออนไลน์ยังเด็กอยู่แล้วยังเล่นเน็ตไม่เป็น เพิ่ง
เล่นเน็ตเป็นตอน ป6 เพื่อนแนะน ำให้อ่ำน สjวนนิยำยแปลชอบ Twilight เป็นนิยำยแปลที่อ่ำนจบ ชอบภำคสี่ และชอบที่ 
Jacob แสดงด้วย  

เคยอ่านหนังสือนิยายของนักเขียนรุ่นก่อนหรือไม่  

เคยอ่ำนงำนของทมยันตี เรื่องทวิภพชอบ อ่ำนแต่ทวิภพ อ่ำนตอน ม.5 อ่ำนก่อนที่จะมำท ำเป็นละคร พี่สำวฝำกซ้ือ
และบอกว่ำอ่ำนก่อนก็ได้นะ และเป็นช่วงว่ำงปิดเทอมเ]pอ่ำน ติดสนุกไม่ได้อ่ำนเรื่องอ่ืน  และงำนของหม่อมรำชวงศ์คึกฤทธ์ิ 
ปรำโมช เรื่องสี่แผ่นดิน ก่ิงฉัตรเคยได้ยิน  แต่ไม่เคยอ่ำน  

การอ่านนิยายของน้องอ่านส่วนท่ีเป็นเล่มก่อนหรือนิยายออนไลน์ก่อน  

อ่ำนที่เป็นเล่มก่อน อ่ำนนิยำยของแจ่มใสเริ่มตั้งแต่ ป.6 อ่ำนเล่มสแตมเบอรี่   ก่อนหน้ำน้ีจะอ่ำนเรื่อง ห้าสหาย 
ผจญภัย ที่เป็นปกกำร์ตูน  ไม่ใช่ปกขำวที่ชื่อว่ำ  ควำมรู้สึกดีๆ ที่เรียกว่ำรัก 

ได้หนังสือมาจากไหน  

ตอนแรกไม่คิดจะซ้ือหนังสืออย่ำงน้ีเลย เรื่อง ห้าสหายฯ น้องสำวเอำมำให้อ่ำนสนุกดีก็เลยอ่ำน ของแจ่มใส เพื่อนเล่ำ
ให้ฟังสนุกดี  ก็เลยลองอ่ำนและติดก็อ่ำนมำเรื่อย 
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นิยายออนไลน์เริ่มอ่านเม่ือไหร่  

ตั้งแต่เริ่มเล่นเด็กดีตอน ม.2 เข้ำมำแล้วไม่ได้ท ำอะไรเลยก็ทิ้ง ID ไปเพรำะจ ำไม่ได้ และสร้ำง ID ใหม่ตอน ม.3 ม.4   
ตอนที่เข้าไปเด็กดีครั้งแรกตอน ม.2 ไม่รู้ว่ำเด็กดีมีนิยำยออนไลน์  เข้ำไปดูเว็บโรงเรียนเพรำะเพื่อนบอกก็เข้ำไปดูเท่ำน้ัน 

รู้ได้อย่างไรว่าเด็กดีมีนิยายออนไลน์  

อ่ำนของพวกนักเขียนแจ่มใส แล้วเขำบอกว่ำเจอกันในเด็กดี และคิดว่ำในเด็กดีมีเหรอ จึงเริ่มเล่นแบบจริงจังเข้ำนู้น
เข้ำน่ีก็รู้ว่ำมี 

เพื่อนๆ ในห้องเรียนอ่านิยายออนไลน์ในเด็กดีหรือไม่  

ไม่ค่อยอ่ำนกัน ส่วนใหญ่อ่ำนิยำยที่เป็นเล่มๆ มำแล้ว หรือไม่ก็เข้ำไปอ่ำนในเว็บของแจ่มใสหรือส ำนักพิมพ์เลย 

นิยายออนไลน์เรื่องแรกท่ีอ่านในเด็กดี  

จ ำไม่ค่อยได้ชื่อว่ำก๊วนโฉดอะไรสักอย่ำงอ่ำนจบ เป็นนักเขียนของแจ่มใส  แต่ไม่ได้พิมพ์เล่ม  

ใช้เวลาเท่าไรในการอ่านนิยายออนไลน์ในเด็กดีในแต่ละวัน  

วันละไม่ถึงชั่วโมง ปวดตำ ใช้เวลำอยู่ในอินเทอร์เน็ตหลังเลิกเรียนวันละ 2-3 ช่ัวโมง โดยที่สลับกันระหว่ำงเด็กดีกับ 
เฟซบุ๊ก  

ประสบการณ์ในการอ่านนิยายออนไลน์ในเด็กดี  

แรกๆ เรำจะไม่อ่ำนนักเขียนที่เรำไม่รู้จัก โดยที่รู้จักนักเขียนมำจำกเว็บแจ่มใส เพรำะว่ำบ้ำนักเขียนของแจ่มใส ไม่
เคยเข้ำหน้ำหลักของกำรเขียนนิยำยของเด็กดี เวลำที่นักเขียนแจ่มใสเอำอะไรขึ้นก็จะตำมเข้ำไปอ่ำน เม่ืออ่ำนไปเรื่อยๆ น่ำจะมี
อะไรมำกกว่ำน้ี และเริ่มเบื่อเพรำะนิยำยไม่อัพบ้ำง ไม่มีเรื่องต่อให้อ่ำน รอจนเบื่อแล้ว เริ่มเข้ำอย่ำงอ่ืน อ่ำนงำนของคนอ่ืนบ้ำง  
เริ่มต้นใครเขียนงำนดีเรำก็อ่ำนต่อ ใครไม่ดีก็ไม่อ่ำน และหลังๆ เริ่มที่จะไม่เอำนักเขียนแล้ว หำนักเขียนที่ติดท็อปมำอ่ำนก็สนุก 
ก็เลยอ่ำนมำเรื่อยๆ  

การเขียนนิยายกับการเขียนวิจารณ์ท าสิ่งใดก่อน  

เขียนนิยำยก่อนนำนมำกแล้วจึงเขียนงำนวิจำรณ์ 

เริ่มเขียนนิยายเม่ือไหร่  

เริ่มเขียนนำนมำกตั้งแต่ ป.6 แต่เขียนแย่มำกและเขียนไม่จบ เขียนตำมสมุดโรงเรียนแล้วให้เพื่อนๆ อ่ำน   กำรที่เด็ก
ดีเปิดโอกำสให้เขียนนิยำยเผยแพร่ในเว็บไซต์ เห็นว่ำมีคนเขียนนิยำยแล้วมีแฟนคลับเข้ำมำอ่ำนมำก ตนเองอยำกมีแบบ
น้ันบ้ำง จึงคิดที่จะน ำนิยำยที่ตนเองเขียนมำลงในเด็กดีบ้ำง นิยำยที่ลงคือ Retrospective Love  

วิธีการเขียนนิยาย  
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มีทั้งที่เขียนเก็บไว้แล้วทยอยลงเป็นตอนๆ หรือบำงที่ก็แต่งแล้วลงไป เผลอลงไป ก็ต้องบอกกับคนอ่ำนว่ำค้ำงนะ รอ
ไปก่อน 

การเขียนนิยายในเด็กดีแล้วมีคนเข้ามาอ่านรู้สึกอย่างไร  

ปลื้ม ยิ่งมีคนเข้ำมำอ่ำนก็ดีใจ มีคนชอบเรำด้วยดีใจสุดๆ เลย ไปบอกแม่ด้วย 

เริ่มเขียนนิยายเรื่อง Retrospective Love เม่ือไหร่   

ม.3 เขียนแล้วเก็บไม่ก่ีเดือนก็ลงโพสต์ในเด็กดี เพรำะว่ำตัวเองเป็นคนใจร้อน  อยำกให้คนอ่ืนได้อ่ำนงำนของตนเอง 
สิ่งที่เรำคิดก็ลงเลย ซ่ึงตอนที่ลงครั้งแรกยังเขียนไม่เสร็จและไม่มีพล็อตเรื่องด้วย เรำอยำกเขียนอะไรก็เขียน 

ประสบการณ์ในการท างานวิจารณ์ในเด็กดี น้องมีความคิดอะไรจึงมาท างานวิจารณ์นิยายในเด็กดี   

เห็นว่ำมีคนรับวิจำรณ์นิยำย วิจำรณ์นู้นน่ี เห็นว่ำดี ก็อยำกจะท ำบ้ำง อยำกลอง 

เคยเข้าไปอ่านงานวิจารณ์ในเด็กดีหรือไม่   

เคยผ่ำนๆ ดูภำพโดยรวมว่ำเขำวิจำรณ์อย่ำงไร 

การท างานวิจัยของน้องเลือกวิธีการวิจารณ์มากจากไหน  

ลอกเข้ำมำ ดูว่ำเขำมีหัวข้ออะไรบ้ำงแล้วน ำมำปรับแต่งเป็นสไตล์ของเรำเอง โดยเคยอ่ำนงำนวิจำรณ์ของเด็กดีมำ
ก่อนว่ำว่ำเขำวิจำรณ์อย่ำงไรมีควำมคิดในเรื่องน้ันอย่ำงไร แล้วมำปรับแต่งเป็นงำนของเรำ 

เคยอ่านหนังสือท่ีมีงานวิจารณ์ท่ีไม่ใช่ในเด็กดีหรือไม่  

เคยแต่เป็นกำรหำจำกอินเทอร์เน็ต เป็นกำรหำเพื่อสอบนอกเวลำด้วย แล้วดูว่ำเขำคิดอย่ำงไร  

เคยอ่านงานวิจารณ์ในหนังสือ นิตยสารต่างๆไหม   

ไม่เคย 

รูจ้ักนักวิจารณ์ท่ีไม่ได้อยู่ในเด็กดีหรือไม่    

ไม่รู้จัก 

แนวการวิจารณ์ของน้องพอ  

ส่วนใหญ่ให้เป็นกันเอง เป็นภำษำสุภำพ เพรำะบำงที่เรำอ่ำนของคนอ่ืนเขียนว่ำ นะค่ะเรำวิจำรณ์ตำมตรงนะคะ เรำ
รู้สึกว่ำกดดัน แรงไปหรือเปล่ำ  เรำจึงเปลี่ยนจำกนะคะ เป็นนะจ๊ะที่ท ำให้ภำษำมันรู้สึกเป็นกันเอง  

การวิจารณ์ของน้องพอนอกจากได้รับอิทธิพล(ลอกแบบ) มากจากการวิจารณ์ในเด็กดีแล้ว การเรียนในห้องเรียนส่งผลต่อ
การท างานวิจารณ์ของน้องหรือไม่  
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มีครูที่สอนวรรณคดีจะเล่ำเรื่องวรรณคดีที่อ่ำนมำให้ฟัง แล้วแสดงควำมคิดเห็น บำงที่ก็ดูๆ ฟังๆ มำบ้ำง ว่ำเขำคิด
อย่ำงไรกับหนังสือเล่มน้ัน และข้อสอบที่มีเน้ือเรื่องให้อ่ำนและให้วิจำรณ์เอง คิดอย่ำงไร เป็นกำรฝึกท ำไปเรื่อยๆ  

การวิจารณ์ในเด็กดีกับข้อสอบท่ีท าในห้องเรียนเหมือนกันหรือไม่  

คล้ำยๆ กัน 

น าประสบการณ์จากห้องเรียนมาใช้ในเด็กดี หรือ น าประสบการณ์จากเด็กดีไปใช้ในห้องเรียน  

น ำประสบกำรณ์จำกเด็กดีไปใช้ในห้องเรียน อย่ำงในเด็กดีเรำคิดอะไรก็เขียนได้ ในห้องเรียนเรำต้องปรับค ำพูดให้
เป็นทำงกำรขึ้น เพรำะว่ำครูตรวจเป็นคะแนน กำรเขียนวิจำรณ์ในห้องเรียนต้องเขียนให้ถูกใจครู ส่วนกำรเขียนในเด็กดีเป็น
กำรเขียนตำมใจเรำ ในกำรเขียนส่งครูซ่ึงรู้จักกันก็ตอบอะไรที่ข ำได้ แต่ในเด็กดีที่มีกำรฝำกวิจำรณ์นิยำยเรำก็ไม่รู้จักเขำ เรำไม่รู้
ว่ำเขำจริงจังกับงำนที่ฝำกเรำวิจำรณ์เพียงใด ถ้ำเรำจะตำมใจเขำก็ไม่ใช่ตำมสไตล์เรำ 

การท่ีเรามีประสบการณ์ในการวิจารณ์ในเด็กดีท าให้เรามอง วิเคราะห์บทเรียนแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่ 

ไม่แตกต่ำงกันเท่ำไหร่ 

 

หลักในการวิจารณ์งานนิยายออนไลน์ในเด็กดี  

ควำมเห็นของเรำจริงๆ บำงทีเรื่องน่ำเบื่อสุดๆ เรำก็ไม่อยำกพูดให้เขำช้ ำใจ เพรำะว่ำคิดถึงตัวเรำเองว่ำใครมำวิจำรณ์
งำนเรำอย่ำงน้ีคงเสียใจน่ำดู เรำก็ใช้ว่ำตรงน้ีไม่ค่อยดีเท่ำไร  ลองเปลี่ยนเป็นอย่ำงน้ีดีกว่ำ  

ประสบการณ์ของตนเองท่ีใช้ในการวิจารณ์  

มำจำกกำรอ่ำนนิยำยที่เยอะ  

อุปสรรคในการเขียนงายวิจารณ์   

เรื่องอำรมณ์ เวลำเรียนกลับบ้ำนแล้วเครียดไม่มีอำรมณ์อ่ำน ต้องเรียนเป็นหลัก ไม่ค่อยมีเวลำเขียนงำนวิจำรณ์ 

การเปลี่ยนวิธีการวิจารณ์งานช่วงแรกเป็นการอ่านงานท้ังหมด มาเป็นการอ่านเพียง 5 ตอนแทน 

เพรำะบำงทีมีผู้ที่ส่งนิยำยเข้ำมำให้วิจำรณ์จ ำนวนมำก บำงที่เป็นสิบๆ รำย เรำท ำไม่ทัน เรียนก็ไม่ทัน เรำไม่อยำกให้
เขำรองำนเรำด้วย เรำก็อ่ำน 5 ตอนพอแล้ว ถึงตอนน้ันเรำก็อำจจะเดำโครงเรื่องได้แล้ว  

การเลือกรับนิยายท่ีจะวิจารณ์  

เป็นกำรเรียงล ำดับตำมเรื่องที่ส่งเข้ำมำ  

นิยายออนไลน์เรื่องไหนท่ีวิจารณ์แล้วประทับใจมาก  
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เรื่องสุสำนกุหลำบด ำ ตอนน้ันเหมือนกับว่ำเรำยังไม่มีประสบกำรณ์ อำจวิจำรณ์ได้นิดหน่อย  ไม่ได้ละเอียดมำก 
วิจำรณ์ในส่วนที่ดีๆ ของเขำ มีข้อเสียก็บอกไปนิดหน่ึง  

ในฐานะท่ีเป็นนักเขียนเคยส่งงานเขียนของตนเองไปให้คนอื่นวิจารณ์ไหม  

เคย ในช่วงแรกๆ  

รับผลการวิจารณ์ได้ไหม   

บำงส ำนักพูตรงมำก  จนเรำจะเลิกไปเลยว่ำงำนเรำแย่ขนำดน้ัน ท้อ เลิกเขียนแล้ว ไม่ไหวแล้ว บำงแห่งก็วิจำรณ์ว่ำก็
สนุกดีนะ แต่จุดน้ีไม่ค่อยดีเท่ำไหร่ อะไรอย่ำงน้ีก็รู้สึกดีนิดหน่ึง เรำก็เอำส่วนน้ีมำดู ในกำรท ำงำนวิจำรณ์ของคนเองก็จะน ำจุดน้ี
ไปใช้ว่ำ  ถ้ำเรำพูดตรงเกินไปคนอ่ืนจะรู้สึกอย่ำงไร  

 

เม่ือถูกวิจารณ์แล้วรับได้หรือไม่   

รับได้เป็นคนที่ไม่เครียด ชิวๆ  

เม่ือเราเขียนวิจารณ์คนอื่นเสียงท่ีเราได้รับกลับมาเป็นอย่างไร   

ส่วนใหญ่เขำจะบอกของเรำดีไม่แรงเกินไป ไม่ว่ำเขำมำกเกินไป ก็จะเอำของที่เรำพูดไปปรับปรุง  

เม่ือรับวิจารณ์งานได้ระยะหนึ่งมีงานเข้ามามากจึงมีการเปิดรับผู้วิจารณ์  

ใช่มีช่วงหน่ึงมีคนส่งงำนให้วิจำรณ์มำกก็ปิดออฟไปเลย ส่วนเพื่อนที่เข้ำมำช่วยวิจำรณ์เข้ำมำเม่ือปลำยปี 2554 เป็น
เพื่อนที่รู้จักกันในกำรแชทในเด็กดี รู้จักกันมำนำนแล้ว พี่แพทขอเข้ำมำช่วยท ำงำนวิจำรณ์เอง 

รู้จักได้อย่างไร  

รู้จักพี่แพทจำกกำรตอบเม้นต์  พี่แพทเคยฝำกงำนให้วิจำรณ์และเม่ือส่งงำนให้พี่เขำ พี่เขำมำขอบคุณ และเริ่มมีกำร
คุยกัน ส่วนนักวิจำรณ์อีกคนหน่ึงเป็นคนที่ตนเองรู้จักและชวนเข้ำมำท ำงำนวิจำรณ์ คนน้ีก็ฝำกให้วิจำรณ์งำนเช่นเดียวกัน แล้ว
ก็คุยกันถูกคอก็เลยชวนมำท ำงำนวิจำรณ์ พี่คนน้ีก็รู้จักพี่แพทด้วย  

เม่ือมีคนเข้ามาช่วยวิจารณ์งานแล้วแบ่งงานกันอย่างไร  

ตำมแบบฟอร์มที่ให้มีกำรเลือกผู้วิจำรณ์ว่ำจะเลือกนักวิจำรณ์คนไหน ถ้ำใครที่รู้สึกว่ำมีงำนเยอะเกินไปแล้วก็จะออฟ
ให้ แต่ถ้ำมีคนมำฝำกงำนของคนที่ออฟอยู่  เรำก็จะไปบอกคนที่มำฝำกงำนว่ำ  เขำออฟอยู่ เลือกคนอ่ืนแทนได้หรือไม่ 

มีรูปแบบการวิจารณ์งานให้นักวิจารณ์ท่ีมาร่วมด้วยหรือไม่   

ไม่มีรูปแบบให้ แต่นักวิจำรณ์สองคนก็ใช้แบบฟอร์มของตนเองในกำรวิจำรณ์  
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จากการอ่านงานวิจารณ์ของน้องพอในช่วงแรกท่ีการวิจารณ์เป็นการอ่านนิยายท้ังเรื่องกับในช่วงหลังท่ีอ่านเพียงห้าตอน
ท าให้คุณภาพของการวิจารณ์ต่างกันหรือไม่  

แย่นะที่เรำวิจำรณ์แค่น้ัน แต่บำงที่เรำงำนเยอะ กำรวิจำรณ์ในช่วงแรกเป็นงำนวิจำรณ์ที่ยำวมำก แยกออกเป็นตอนๆ 
(ผู้ถำม เน่ืองจำกในช่วงแรกที่น้องพอวิจำรณ์งำนโดยกำรอ่ำนทั้งเรื่อง  ท ำให้ผู้ที่ตำมอ่ำนงำนวิจำรณ์เข้ำใจเรื่องรำวของนิยำยได้
ดี แต่ในช่วงหลังที่อ่ำนเพียง 5 ตอนท ำให้ผู้อ่ำนงำนวิจำรณ์ไม่เข้ำใจในเรื่องที่วิจำรณ์ได้เหมือนในช่วงต้นที่ท ำงำนวิจำรณ์)  

น้องพอจะท างานวิจารณ์ต่อไปหรือไม่  

ตอนน้ีหยุดแล้ว เพรำะติดเรียนและหลังจำกวันจันทร์จะไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป เพรำะใกล้สอบแล้ว 

หากจัดการเรื่องการเรียนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วจะกลับมาท างานวิจารณ์อีกหรือไม่  

อันน้ีแล้วแต่อำรมณ์  ถ้ำเรำว่ำง เรำจะเปิดอีกรอบหน่ึง  แต่ถ้ำขี้เกียจเรำก็ปิดต่อ  

งานวิจารณ์ของน้องพอส่งผลต่องานนิยายและผู้เขียนหรือไม่ 

 ก็อำจจะมีบ้ำง เม่ือคิดถึงตนเองที่โดนวิจำรณ์มำ มีผู้วิจำรณ์งำนเขียนของตนเองว่ำ ส ำนวนเรื่องน้ีเพี้ยนจำกเม่ือก่อน
มำกให้ไปอ่ำนเรื่องน้ีดู ซ่ึงในตอนแรกก็คิดว่ำท ำไมต้องมำว่ำด้วย ท ำไม แรกๆ  ก็จะไม่ท ำ แต่หลังๆ มำคิดก็จริงอย่ำงที่เขำว่ำนะ 
เรำก็คิดว่ำคนอ่ืนก็อำจจะเป็นบ้ำง 

น้องพอเชื่อไหมว่าประสบการณ์ในการอ่านหนังสือมากส่งผลต่อการเขียนงานและวิจารณ์งาน  

ก็มี เพรำะเม่ือเรำไปอ่ำนงำนอ่ืนก็เห็นว่ำส ำนวนของตนเองเพี้ยนไปเลย  

การอ่านนิยายท่ีเป็นต้นแบบ หรือ ท่ีเรียกกันว่านิยายขึ้นห้ิงมีผลต่อการเขียนนิยาย การอ่าน การวิจารณ์หรือไม่  

มีมำก  สำมำรถพูดให้คนที่ฝำกงำนเรำได้มำก และน ำไปใช้ในงำนเขียนของเรำได้มำก เม่ือได้กลับไปอ่ำนเรื่อง 
สี่แผ่นดิน และกลับมำเขียนงำนของตนเองแล้วเป็นอย่ำงไร มีบำงคนบอกส ำนวนดีขึ้น จำกที่มีคนแนะน ำให้อ่ำน และถำมแม่
ว่ำเรื่องสี่แผ่นดิน เป็นอย่ำงไร 

วรรณกรรมท่ีดีตามความคิดของน้องพอ  

เป็นหนังสือที่อ่ำนง่ำย มีส่วนที่เป็นเรื่องจริงของผู้แต่งมำด้วย ท ำให้เห็นภำพชัดเจน รู้สึกประทับใจ 

การท่ีน้องพอเข้ามาอยู่ในโลกของเด็กดีช่วยในด้านใดบ้าง  

ท ำให้ตำมข่ำวกำรเรียนได้เยอะ เรื่องแอดมิชชั๋น เข้ำไปไหนก็มีหัวข้อที่เรำสนใจเยอะ 

เคยเข้าไปอ่านในคอลัมน์เคล็ดลับนักเขียนในเด็กดีหรือไม่  

เข้ำแต่ต้องดูว่ำกระทู้น่ำสนใจดึงดูดเรำหรือเปล่ำ  
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เรื่องใดท่ีน้องอยากรู้จากเคล็ดลับนักเขียน   

กำรสร้ำงตัวละคร เพรำะว่ำพอเป็นคนที่สร้ำงตัวละครไม่เก่ง ก็อยำกจะรู้ว่ำสร้ำงกันอย่ำงไร อำรมณ์ตัวละครที่จะ
สร้ำงท ำอย่ำงไร ส่วนประกอบตัวละคร 

 

คอลัมน์เคล็ดลับนักเขียนในเด็กดีตอบข้อสงสัยของน้องหรือไม่  

ตอบไม่หมด เรำอยำกรู้ให้ลึก แต่เขำยกตัวอย่ำงมำบ้ำง เช่นเรำอยำกรู้นำงร้ำย วิธีสร้ำงนำงร้ำย  เรำสร้ำงไม่เป็น เขำ
อธิบำยกำรสร้ำงนำงร้ำยไม่ใช่เป็นนำงร้ำยแบบตลำด เรำอยำกจะรู้ว่ำแล้วนำงร้ำยแบบตลำดเป็นอย่ำงไร 

เคยเขียนกระทู้ถามในเด็กดีหรือไม่  

ไม่เคย 

ถ้าเกิดปัญหาจะหาข้อมูลในการเขียนงานของเราหาจากท่ีไหน  

ไม่ได้หำจำกที่ไหนดูละคร หนัง และจ ำลักษณะตัวละครมำว่ำ  เขำท ำให้ตัวละครร้ำยลึกอย่ำงไร ท ำให้คนอ่ำนแล้ว
เกลียด และอ่ำนหนังสือของคนที่แต่งเก่งๆ  

ต้ังแต่เริ่มเข้ามาอ่านนิยายออนไลน์ในเด็กดีจนถึงปัจจุบันเห็นความแตกต่างหรือไม่    

ก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลง แต่สำมำรถที่จะเดำอำยุคนแต่งได้ว่ำเท่ำไหร่ ดูจำกส ำนวนกำรด ำเนินเรื่อง เพรำะว่ำพอเคย
แต่งอย่ำงน้ันมำก่อนจึงรู้  

นิยายแนวไหนในเด็กดีท่ีไม่อ่านเลย  

แนวผี แนววำยก็ไม่ค่อยอ่ำน  

จากการท างานวิจารณ์น้องได้ประสบการณ์ไปใช้ในการเขียนนิยายตัวเองหรือไม่  

ได้ บำงที่เรำเจอข้อบกพร่องของคนอ่ืนที่เรำไม่เคยเจอ เรำจ ำแล้วก็จดเอำไว้ว่ำ  ถ้ำเรำไม่เปลี่ยนแปลงนิยำยของเรำ 
เขำก็อำจจะคิดว่ำคนน้ีนิยำยของตนเองใช่ว่ำจะดีอะไร ไปเที่ยววิจำรณ์งำนคนอ่ืนได้อย่ำงไร เรำต้องพัฒนำตลอด รีไรท์ตลอด
ทั้งเรื่องเลย  

ถ้าให้เลือกอ่านงานนิยายออนไลน์กับนิยายท่ีเป็นเล่ม  

เลือกอ่ำนงำนที่เป็นเล่มเน่ืองจำกปวดตำ ไม่ชอบจ้องคอมพิวเตอร์นำน และบำงที่ผู้เขียนลงนิยำยไม่จบจะขัดใจ ขัด
อำรมณ์มำก 

การเลือกอ่านนิยายออนไลน์จะเลือกว่าจะอ่านิยายท่ีลงจบแล้วหรือไม่  
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อ่ำน แม้ว่ำจะยังลงไม่จบ 

 

เคยเขียนไปบอกนัดเขียนหรือไม่ว่าท าไมยังไม่ลงตอนใหม่   

ไม่เคย  เรื่องของเขำ จะไปยุ่งท ำไม แต่หำกเป็นนักเขียนที่รู้จัก ก็อำจจะเขียนแซวว่ำลงเร็วๆ สิ  

การท างานเป็นนักวิจารณ์ท าให้น้องรู้จักนักเขียนนิยายออนไลน์ในเด็กดีมาก  

ใช่ 

ในตอนท่ีเป็นนักอ่านไม่ได้ท างานการวิจารณ์มีการติดต่อกับนักเขียนหรือไม่  

ไม่ค่อยมีกำรติดต่อ 

การท างานวิจารณ์นิยายออนไลน์ในเด็กดี ได้รู้จักเพื่อนสองคนท่ีร่วมท างานวิจารณ์ด้วยกัน น้องคิดว่าการท างานวิจารณ์
ในเด็กดีช่วยน้องเปิดโลกด้านใดบ้าง  

ก่อนที่จะท ำงำนวิจำรณ์ก็จะเชิญชวนคนอ่ืนมำอ่ำนงำนนิยำยของตนเอง มีกำรโต้ตอบและมีกำรลงท้ำยในกำรโต้ตอบ
เชิญมำอ่ำนนิยำยของตนเอง แต่หำกไม่อ่ำนไม่เป็นอะไร มำเป็นเพื่อนกันก็ได้ บำงคนเข้ำมำทักเรำและเข้ำมำอ่ำนนิยำยของเรำ
จริงๆ นะ แต่บำงคนก็ผ่ำนๆไป 

จากการท างานวิจารณ์นิยายออนไลน์ในเด็กดี ได้รู้จักคนมากมายเคยได้พบกันจริงๆ หรือไม่  

ไม่เคย แต่รู้จักและสนิทกับพี่คนหน่ึง ชื่อพี่เปิ้ลเป็นนักเขียนนิยำยออนไลน์ มีงำนที่พิมพ์เป็นเล่ม เรื่องสัญญำณลิขิต
รักกับส ำนักพิมพ์มำยโรส มีกำรแลกเบอร์โทรศัพท์สนทนำปรึกษำเรื่องต่ำงๆ เช่น  เม่ือทีมวิจัยเรำขอสัมภำษณ์ตนเองก็ปรึกษำ
พี่เปิ้ลด้วย 

มีความคิดท่ีจะเป็นนักเขียนอาชีพหรือไม่   

เคยคิดว่ำถ้ำแต่งนิยำยจบจะส่งส ำนักพิมพ์ และส ำนักพิมพ์จะรับงำนของตนเองหรือไม่ ตนเองก็ปรึกษำเรื่องน้ีกับคุณ
แม่ แต่คุณแม่ว่ำเป็นเรื่องเพ้อฝัน ให้ตั้งใจเรียนจะดีกว่ำ 

จบ ม.6  แล้วต้ังใจจะเรียนต่อทางด้านใด  

จะไปศึกษำต่อด้ำนภำษำจีน คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทียนจิน ประเทศจีน เน่ืองจำกพี่สำวตนเองเรียนที่น้ัน 
โดยที่ตนเองมีควำมใฝ่ฝันที่จะได้พบกับไมค์ฮี และสนทนำให้ได้ 

ท าไมถึงไปเรียนท่ีประเทศจีน  

เพรำะไปเรียนที่น้ันมีเครดิตดีและคุณแม่สนับสนุนให้ไปเรียนอย่ำงมำก  
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มีความสุขในการเขียนนิยายออนไลน์และวิจารณ์นิยายออนไลน์หรือไม่  

มีควำมสุข เพรำะว่ำตัวเองเป็นคนชอบงำนอย่ำงน้ีด้วย  

 

------------------------------ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : จิตกร บุษบา 

พื้นที่การท างานวิจารณ์ : สื่อสิ่งพิมพ์ 

ผู้สัมภาษณ์ : กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ และ อรพินท์  ค ำสอน  วันที่สัมภาษณ์ : 26 พฤศจิกำยน 2555 (14.00-16.00 น.)   

สัมภาษณ์ที่ : ร้ำน UCC House ยูเน่ียนมอลล์ ลำดพร้ำว  

ผู้ถอดเทป :   กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์   

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

 

 

ประวัติ 

 คุณจิตกร บุษบำ นักวิจำรณ์หนังสือ ที่มีช่ือจำกคอลัมน์ “เส้นใต้บรรทัด” หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรรำยวัน คุณจิตกรเป็น
ชำวอ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มต้นเรียนหนังสือชันประถมศึกษำและมัธยมศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอทับสะแก 
คุณจิตกรมีควำมสนใจทำงด้ำนภำษำไทยตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เม่ือภำคภำษำไทยของโรงเรียนจัดกิจกรรมประกวด
แต่งกลอน ในครั้งแรกคุณจิตกรได้แต่งกลอนให้เพื่อนส่งเข้ำประกวดและได้รับรำงวัล หลังจำกน้ันจึงส่งกลอนเข้ำประกวดด้วย
ชื่อของตนเอง ในกำรส่งเข้ำประกวดคุณจิตกรจะคัดส ำสวนที่แต่งดีที่สุดของตนเองส่งเข้ำประกวด กลอนที่คุณจิตกรส่งเข้ำ
ประกวดได้รับรำงวัลชนะเลิศในกำรประกวดแต่งกลอนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2-6 คุณจิตกรชื่นชอบอ่ำนหนังสือ
ในห้องสมุดโรงเรียนเป็นประจ ำ เม่ือมีนิตยสำรที่เปิดโอกำสให้ผู้อ่ำนส่งกลอนไปลงในนิตยสำร และจำกกำรที่ครูบรรณำรักษ์
แนะน ำนิตยสำรที่เปิดหน้ำให้ผู้อ่ำนได้เขียนกลอนมำลง คุณจิตรเริ่มส่งกลอนยังนิตยสำร กุลสตรี ขวัญเรือน วัยหวาน น่ารัก 
นิวทัช เรื่องที่เขียนเป็นเรื่องเก่ียวกับชีวิตวัยรุ่นที่เรียกว่ำ สำยลม แสงแดด สำยน้ ำ ลงในนิตยสำรวัยรุ่น เม่ือโตขึ้นก็เริ่มแต่ง
กลอนแบบฉันทลักษณ์โดยมีคุณคมทวน คันธนูและคุณเนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์เป็นต้นแบบ งำนนิยำยชื่นชอบงำนของคุณวัฒน์ 
วรรลยำงกูร และคุณอัศศิริ ธรรมโชติ จินตวีร์ วิวัธน์ นอกจำกน้ียังอ่ำนงำนนักเขียนต่ำงประเทศ รพินทรนำถ ฐำกูร และนิยำย
ก ำลังภำยใน ในขณะเรียนคุณจิตกรและเพื่อนคุณวีรพันธ์ุแข่งอ่ำนหนังสือในห้องสมุด และครูบรรณรักษ์เป็นพยำน โดยตนเอง
และเพื่อนอ่ำนหนังสือจบแล้วต้องไปเล่ำเรื่องที่อ่ำนมำให้ครูฟัง กำรแข่งขันโดยเริ่มด้วยกำรอ่ำนหนังสือก ำลังภำยในซ่ึงเป็น
หนังสือที่ตนและเพื่อนมีควำมสนใจเหมือนกัน กำรแข่งขันน้ันไม่ได้เป็นกำรมุ่งผลแพ้ชนะ สิ่งที่ส ำคัญคือกำรที่ได้มำสนทนำเล่ำ
หนังสือที่อ่ำน โดยเฉพำะประโยคเด็ด คุณธรรมต่ำงๆ ซ่ึงเป็นเรื่องที่สนุกสนำน ในช่วงเรียนมัธยมศึกษำคุณจิตกรใช้ชีวิตใน
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ห้องสมุดจนครูบรรณำรักษ์ให้กุญแจห้องสมุดไว้ เพื่อให้คุณจิตกรสำมำรถที่จะเข้ำอ่ำนหนังสือได้ตลอดเวลำ แต่ต้องช่วยครูใน
กำรดูแลห้องสมุด  

 คุณจิตกรเป็นนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี เม่ือเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยจึงเลือกเรียนสำยวิทยำศำสตร์ – 
คณิตศำสตร์ บัญชี แต่เม่ือเรียนแล้วคุณจิตกรไม่มีควำมสุขในกำรเรียนโดยเฉพำะวิชำฟิสิกส์ บัญชี แม้ว่ำจะสนใจเรียนวิชำ
ชีววิทยำและเคมี   และเม่ือพิจำรณำว่ำตนเองมีควำมสนใจควำมถนัดในด้ำนหนังสือ ภำษำ กำรตีควำม กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์
ต่ำงๆ ดังน้ัน  เม่ือแน่ใจว่ำตนเองสนใจด้ำนภำษำและในขณะน้ัน  คิดว่ำตนเองจะมีอำชีพที่เก่ียวข้องกับหนังสือนักเขียนหรือนัก
พิสูจน์อักษร ดังน้ันในระดับมหำวิทยำลัยจึงเลือกเรียนคณะที่เก่ียวข้อง คือ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรในปี พ.ศ. 
2534  

การเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เม่ือเข้ำเรียนคณะอักษรศำสตร์  ควำมตั้งใจแรกคุณจิตกรจะเรียนวิชำเอกกำรละคร เน่ืองจำกกำรเรียนมหำวิทยำลัย
มีเวลำเพียง 4 ปีจึงต้องกำรเลือกเรียนวิชำกำรละครที่ตนเองไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนน้ี ส่วนวิชำภำษำไทยซ่ึงตนเองมีควำมถนัดและ
เรียนเก่งเลือกเรียนภำษำไทยเป็นวิชำโท เพรำะสำมำรถที่จะหำควำมรู้เพิ่มเติมเองได้ เม่ือเรียนแล้ว  คุณจิตกรไม่ได้มีควำมคิด
ที่จะท ำวิชำชีพทำงด้ำนกำรละคร แต่วิชำภำษำไทยเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ด้วยตลอดชีวิตควรที่จะเรียนให้ถึงที่สุด ดังน้ันจึงเลือก
เรียนภำษำไทยเป็นวิชำเอกและกำรละครเป็นวิชำโท  

ความสนใจพิเศษในการเรียนภาษาไทย 

คุณจิตกรมีควำมมีสนใจเป็นพิเศษด้ำนวรรณกรรม วรรณคดี คติชนวิทยำ เน่ืองจำกอยำกรู้ว่ำมนุษย์คิดอะไรผ่ำนกำร
ใช้ภำษำ สำรนิพนธ์ที่ท ำในปริญญำตรีเป็นเรื่องนิทำนตำม่องล่ำยส ำนวนต่ำงๆ นิทำนตำม่องล่ำยเป็นนิทำนที่แพร่กระจำยใน
บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และไปถึงระยอง ชลบุรี จึงมีประเด็นต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ และรัชกำลที่ 6 ทรงน ำนิทำน
เรื่องน้ีมำท ำเป็นละคร และมีกำรแสดงที่รำชบุรี ซ่ึงในตอนจบของนิทำนเรื่องน้ีรัชกำลที่ 6 ทรงเปลี่ยนตอนจบให้ไม่เหมือนเรื่อง
เดิมของพื้นบ้ำน ซ่ึงคนจ ำตอนจบที่รัชกำลที่ 6 ทรงเปลี่ยนแปลง 

การเร่ิมต้นการท างานวิจารณ์หนังสือ 

ในช่วงที่เรียนมหำวิทยำลัยคุณจิตกรแต่งกลอนและเป็นตัวแทนคณะไปแข่งกำรแต่งกลอน คุณจิตกรได้รำงวัลยุวกวี
จำกสมเด็จพระเทพพระรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ำคุณจิตกรเป็นนักศึกษำที่
สร้ำงชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย เม่ือได้รับกำรยกย่องจำกมหำวิทยำลัยท ำให้มีควำมกดดันว่ำ คุณจิตกรจึงเลิกแต่งกลอนและ
หันมำสนใจเรื่องกำรเขียนบทควำมและกำรท ำข่ำว และเม่ือเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นพี่เอกภำษำไทยแนะน ำว่ำควรจะไปฝึกงำนหำ
ประสบกำรณ์ในองค์กร  คุณจิตกรได้ฝึกงำนที่หนังสือพิมพ์ “โลกกีฬำ” ซ่ึงมีคอลัมน์ชื่อ “ชีวิตชีวำ” เป็นส่วนที่เป็นบันเทิง 
ศิลปะ สำรคดี คุณจิตกรฝึกงำนในส่วนของศิลปวัฒนธรรมและท ำข่ำวบันเทิง ซ่ึงเป็นส่วนงำนที่มีควำมสนใจเป็นส่วนตัวใน
กระบวนกำรท ำงำนทั้งหมด และได้ท ำงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์และหนังสือ หลังจำกฝึกงำนในช่วงปิดเทอม  คุณจิตกรกลับมำ
เรียนชั้นปีที่ 4 หนังสือพิมพ์ยังให้เขียนบทควำม เรื่องสั้น กวี และกำรวิจำรณ์ที่ส่วนใหญ่เป็นกำรวิจำรณ์บันเทิง  

เม่ือคุณจิตกรเรียนจบ  ทำงหนังสือพิมพ์เรียกตัวไปท ำงำน แต่เป็นกำรท ำงำนในหนังสือพิมพ์อีกฉบับคือ “วัฎจักร
รำยวัน” หนังสือพิมพ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ แต่มีส่วนคอลัมน์ที่ชื่อว่ำ “กระแสชีวิต” ที่ขำดคนท ำข่ำวด้ำนศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ 
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กำรบันเทิง คุณจิตกรเข้ำมำดูแลส่วนน้ัน ที่น่ีคุณจิตกรเริ่มท ำงำนวิจำรณ์หนังสือ และคุณวีระ ธีรภัทรให้คุณจิตกรท ำรำยกำร
วิทยุชื่อ “ระเบียงนักอ่ำน” เป็นรำยกำรแนะน ำหนังสือและมีกำรแทรกกำรวิจำรร์หนังสือ  

กำรท ำงำนวิจำรณ์หนังสือของคุณจิตกรเริ่มต้นเม่ือเข้ำมำท ำ “ผู้จัดกำรรำยวัน” ในคอลัมน์ “ตะวันทอดวง” ท ำงำน
ร่วมกับคุณบัญชำ กล่อมดี ที่ใช้ชื่อว่ำ “หน่ึงนกป่ำอุษำคเนย์” และคุณจักกริช ศิรินทร์ ท ำงำนด้ำนกำรสัมภำษณ์นักเขียน คุณ
จิตกรเป็นผู้เขียนข่ำว เม่ือคอลัมน์ “ตะวันทอดวง” ปิดตัว  คุณจิตกรได้เขียนข่ำวหน้ำในโต๊ะข่ำวไฮโซ คอลัมน์น้ีมีพื้นที่สอง
หน้ำกระดำษและได้เปิดส่วนที่เก่ียวกับกำรวิจำรณ์หนังสือชื่อคอลัมน์ “เส้นใต้บรรทัด” ซ่ึงมีทุกวันพฤหัสบดีและอำทิตย์ งำน
วิจำรณ์ของคุณจิตกรมีนักเขียนและบรรณำธิกำรติดตำมอ่ำน นักเขียนหลำยคนต้องกำรให้คุณจิตกรวิจำรณ์หนังสือของตนเอง  
กำรตั้งชื่อคอลัมน์ว่ำ “เส้นใต้บรรทัด” หมำยควำมถึงกำรเน้น และผู้ที่อ่ำนหนังสือต้องกำรให้เน้น กำรวิจำรณ์จึงเป็นกำรชี้
ประเด็นให้เห็นเด่นชัด ในกำรท ำงำนวิจำรณ์หนังสือมีทั้งนักเขียนและส ำนักพิมพ์ส่งหนังสือมำให้ เน่ืองจำกคำดหวังว่ำจะถูก
วิจำรณ์ ซ่ึงเป็นท่ำทีทีดี เน่ืองจำกนักเขียนคำดหวังว่ำจะได้อะไรจำกกำรวิจำรณ์ของตนเอง น่ันคือสิ่งที่จะน ำไปพัฒนำปรับปรุง
งำนเขียนของตัวเอง  

ประสบการณ์ด้านการวิจารณ์หนังสือ 

กำรวิจำรณ์หนังสือของคุณจิตกรไม่ได้เริ่มจำกกำรเป็นนักวิจำรณ์ แต่เริ่มจำกกำรเป็นนักอ่ำนหนังสือ และคิดว่ำนัก
อ่ำนหนังสือต้องกำรค้นหำอะไร หำกตั้งต้นว่ำจะเป็นนักวิจำรณ์หนังสือจะท ำให้มีท่ำทีต่อหนังสือที่ไม่เป็นมิตรและเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกับหนังสือ และไม่เป็นกำรน่ังคุยกับหนังสือด้วยน้ ำใสใจจริง แต่จะเป็นกำรตีควำมหนังสือจนบำงครั้งเป็นควำมหมำง
เมินกับหนังสือ หำกมองหนังสือแบบคนอ่ำนและเข้ำใจว่ำคนอ่ำนต้องกำรอะไรจำกหนังสือ กำรวิจำรณ์หนังสือในมุมมองน้ีจะ
ท ำรู้ว่ำหนังสือน้ันส่วนใดที่น่ำรู้ สนใจ รวมถึงข้อบกพร่อง กำรวิจำรณ์เป็นกำรคุยด้วยภำษำของกำรเป็นนักอ่ำนด้วยกัน คุณจิต
กรมองตัวเองว่ำเป็นนักอ่ำนที่มีคนให้มำวิจำรณ์หนังสือ 

คุณจิตกรไม่มีนักวิจำรณ์หนังสือในดวงใจ แต่เม่ือต้องมำท ำงำนวิจำรณ์ได้เรียนรู้กำรวิจำรณ์ และชื่นชอบวิธีกำร
วิจำรณ์ของอำจำรย์กอบกุล อิงคุทำนนท์ กับ อำจำรย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิช เพรำะว่ำสองท่ำนอ่ำนหนังสืออย่ำงที่หนังสือเป็น 
ไม่ได้อ่ำนหนังสือด้วยทฤษฎี กำรวิจำรณ์เป็นกำรวิจำรณ์หนังสือไม่ได้วิจำรณ์ด้วยทฤษฎีมำกเกินไป แต่ในบำงเรื่องที่เข้ำกรอบ
ทฤษฎีท่ำนก็ให้ควำมรู้ในทฤษฎีน้ันไปด้วย แต่ไม่ได้น ำทฤษฎีเป็นไม้บรรทัดวัดหนังสือ เพรำะว่ำคนเขียนหนังสือไม่ได้ใช้ทฤษฎี
ในกำรเขียน ดังน้ันต้องอธิบำยหนังสือจำกหนังสือ  และถ้ำหนังสือน้ันสำมำรถใช้กับทฤษฎีได้ จึงน ำมำเสนอเพื่อให้เป็นกำร
เพิ่มพูนและยกวิธีกำรอ่ำนหนังสือให้กับผู้อ่ำนได้ แต่อย่ำสนใจแต่ทฤษฎีแล้ววิจำรณ์ จงเป็นคนอ่ำนที่ดีเสียก่อน แล้วจะน ำ
ทฤษฎีมำช่วยยกระดับกำรอ่ำนให้มีควำมครึกครื้นและลึกซ้ึงได้  

ควำมรู้ในด้ำนกำรวิจำรณ์หนังสือคุณจิตกรได้จำกกำรเรียนวิชำภำษำไทย วิชำวิจำรณ์วรรณคดี กำรวิจำรณ์และกำร
วิเครำะห์วรรณกรรมซ่ึงหนังสือของคุณจิตกรไม่ติดทฤษฎี เน่ืองจำกทฤษฎีภำษำไทยที่ใช้ได้เฉพำะกับวรรณคดี แต่วรรณกรรม
โดยเฉพำะวรรณกรรมสมัยใหม่ที่ไม่หยุดอยู่กับที่ ประสบกำรณ์ของนักเขียนที่อ่ำนหนังสือต่ำงประเทศท ำให้ประสบกำรณ์น้ันไป
ไกลกว่ำทฤษฎีทำงภำษำไทย และหำกใช้ทฤษฎีภำษำไทยจะท ำให้อ่ำนวรรณกรรมไม่สนุก แต่ควรจะเริ่มต้นจำกกำรเป็นนัก
อ่ำนที่จะพบควำมสนุกและควำมไม่สนุกของหนังสือ และสำมำรถชี้ให้คนเขียนและคนอ่ำนได้เห็น กำรวิจำรณ์เช่นน้ีจึงมี
ควำมหมำยและเกิดประโยชน์ 

การท างานในปัจจบุัน 
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ปัจจุบันคุณจิตกรท ำงำนด้ำนกำรวิจำรณ์กำรเมืองเป็นหลัก วิจำรณ์สังคมเป็นงำนรอง ในกำรวิจำรณ์สังคมมีกำร
น ำเสนอเรื่องประสบกำรณ์อ่ำนหนังสือให้กับสังคม กำรเป็นวิทยำกรให้กับส ำนักพิมพ์ “สถำพรบุ๊ก” ที่ท ำกิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียน โดยกำรบรรยำยในหัวข้อ “ท ำอย่ำงไรให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน” ซ่ึงเป็นหัวข้อที่บรรยำยมำ 3 ปี ในปีน้ีมีกำรเปลี่ยนหัวข้อ
บรรยำยเป็นเรื่อง “อ่ำนอย่ำงไรให้ประสบควำมส ำเร็จ” ซ่ึงหมำยถึงกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรอ่ำนแล้วเข้ำใจหนังสือที่อ่ำน
และกำรประสบควำมส ำเร็จในชีวิตด้วยกำรอ่ำนหนังสือ  ในกำรบรรยำยไม่มีข้อผูกมัดจำกส ำนักพิมพ์สถำพรบุ๊กว่ำจะต้อง
ยกตัวอย่ำงหนังสือจำกส ำนักพิมพ์ อำจจะยกหนังสือสำรคดีของส ำนักพิมพ์เช่นหนังสือของ  ส.พลำยน้อย และอำจำรย์รื่นฤทัย 
สัจจพันธ์ุ  ที่มีกำรย่อยวรรณคดีไทยเรื่องต่ำงๆ มำเขียนไว้เป็นฉบับร้อยแก้ว  

จำกกำรเป็นวิทยำกรในโรงเรียนท ำให้คุณจิตกรรับรู้ว่ำนักเรียนไม่อ่ำนหนังสือ ครูรู้ว่ำคนต้องอ่ำนหนังสือ  แต่ครูไม่ได้
อ่ำนหนังสือ ครูไม่ได้เป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเห็นถึงควำมสุขจำกกำรอ่ำน ครูไม่มีหนังสือที่น ำทำงชีวิตให้เป็นตัวอย่ำงให้นักเรียน 
ปัจจุบันครูมีภำระมำก ท ำแผนกำรสอน ประเมินกำรสอน งำนธุรกำร งำนเอกสำร ครูภำษำไทยต้องเป็นครูห้องสมุด ครูต้อง
สอนนักเรียนจ ำนวนมำก ทั้งกำรสอน ตรวจงำน บรรยำกำศกำรอ่ำนหนังสือในโรงเรียนจึงล้มเหลว โครงกำร “ทูตสถำพรบุ๊ก” 
ใช้รำงวัลเป็นเครื่องกระตุ้นให้ครูและนักเรียนคิดโครงกำรเข้ำประกวดที่จะท ำให้ห้องสมุดมีบรรยำกำศครึกครื้นด้วยกำรอ่ำน 
โดยที่ทีมของสถำพรบุ๊กซ่ึงมีหลำยทีมจะเข้ำไปท ำกิจรรมในโรงเรียน ทีมงำนเรื่องควำมรู้รอบตัว ทีมงำนเรื่องกำรปลูกฝังให้เด็กรู้
ว่ำท ำไมต้องอ่ำนหนังสือ  ซ่ึงเป็นส่วนที่คุณจิตกรเป็นวิทยำกร กำรบรรยำยเป็นกำรน ำควำมส ำเร็จชีวิตอนำคตขึ้นมำเป็นเข็มทิศ
ให้นักเรียนเห็นว่ำ ถ้ำเรำเปลี่ยนในวันน้ีให้ดีวันข้ำงหน้ำจะดีกว่ำน้ี สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือกำรเรียนไม่ได้เรียนเพียงในห้องเรียน  แต่
ต้องเดินไปพบครูในห้องสมุดด้วย ครูที่กล่ำวถึงคือหนังสือ กำรอ่ำนจะท ำให้อยู่เหนือกว่ำคนอ่ืน กว้ำงกว่ำคนอ่ืน และลึกกว่ำคน
อ่ืน และชีวิตจะมีโอกำสไปได้ดีกว่ำคนอ่ืน กำรบรรยำยในช่วงหลังเปลี่ยนมำเป็นกำรอบรมครูที่จังหวัดนครปฐม  ศึกษำนิเทศก์
เชิญให้ไปอบรมครูในปีน้ีบรรยำยสองครั้งแล้ว โครงกำรทูตหนังสือของส ำนักพิมพ์สถำพรจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพเป็นหลัก 
แต่กิจกรรมที่จัดในต่ำงจัดหวัดน้ัน  เกิดจำกกำรที่ครูที่เคยเข้ำอบรมกับโครงกำรของส ำนักพิมพ์สถำพรเชิญคุณจิตกรไปบรรยำย
เช่นที่จังหวัดนครปฐม  

การวิจารณ์หนังสือในสื่ออื่น 

เม่ือคอลัมน์ที่คุณจิตกรเขียนวิจำรณ์หนังสือปิดตัว คุณจิตกรมีโครงกำรที่จะวิจำรณ์หนังสือที่ได้รับรำงวัลซีไรต์อย่ำง
เป็นระบบ โดยกำรวิจำรณ์หนังสือที่ได้เข้ำชิงรำงวัล และวิจำรณ์ระบบกำรตัดสิน ในกำรวิจำรณ์รำงวัลซีไรต์น้ันคุณจิตกรได้
ประกำศผลรำงวัลซีไรต์ในหนังสือ “สยำมรัฐสุดสัปดำห์” ซ่ึงวำงแผงในวันศุกร์ว่ำหนังสือ “ควำมน่ำจะเป็น”  ของปรำบดำ 
หยุ่นได้รับรำงวัลก่อนที่จะมีกำรประกำศผลจริงในวันจันทร์ คุณพินิจ นิจรัตน์ จึงตั้งค ำถำมกับกรรมกำรว่ำเกิดอะไรขึ้น แต่
ประเด็นที่น่ำสนใจกว่ำคือ กรรมกำรในชุดคัดสรรเกือบจะไม่ได้เลือกหนังสือ “ควำมน่ำจะเป็น” เข้ำรอบ เน่ืองจำกมีควำม
บกพร่องอยู่พอสมควร  แต่มีกรรมกำรบำงคนที่คิดอย่ำงประมำทว่ำหนังสือมีควำมบกพร่องอย่ำงชัดเจนกรรมกำรคัดเลือกใน
ชุดตัดสินก็จะไม่คัดเลือกเอง แต่หนังสือควำมน่ำจะเป็นมี “ควำมใหม่” ที่ซ่ึงเป็นสิ่งที่กรรมกำรรำงวัลซีไรต์ค่อนข้ำงชื่นชอบ
เรื่องนวัตกรรม โดยที่ไม่ได้พิจำรณำว่ำนวัตกรรมเหล่ำน้ันมีควำมลงตัวพอที่จะยกย่องให้ได้รำงวัลหรือไม่ ผู้เขียนยังอยู่ใน
ระหว่ำงกำรทดลองเขียนงำนเท่ำน้ัน เม่ือมีกรรมกำรส่วนหน่ึงตื่นเต้นกับนวัตกรรม  และเม่ือหนังสือได้รับเลือกให้เข้ำรอบมี
กระบวนกำรที่ท ำให้หนังสือ “ควำมน่ำจะเป็น” ได้รับรำงวัลซีไรต์ “ควำมน่ำจะเป็น” ไม่ได้เป็นหนังสือเลวมำก แต่ไม่ได้เป็น
หนังสือที่สมบูรณ์แบบที่สุดของปีน้ัน  

ความแตกต่างในการท างานวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุ 
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กำรท ำงำนในสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุส ำหรับคุณจิตกรน้ันไม่แตกต่ำงกัน เพรำะว่ำสื่อเป็นเครื่องมือที่จะส่งผ่ำนภำษำออก
ทำงหน้ำกระดำษ หรือ เสียงออกอำกำศ แต่วิธีที่บอกกับผู้รับเหมือนกันว่ำหนังสือเล่มน่ีเป็นอย่ำงไร ตั้งแต่เปลือกนอก แบบ 
ภำษำ โครงเรื่อง โครงสร้ำง แก่นเรื่องควำมคิดของเรื่อง ควำมลงตัวของกำรเป็นงำนศิลปะเป็นอย่ำงไร อ่ำนแล้วมีควำมสุข
หรือไม่ ใครมีควำมสุข หนังสือบำงเล่มไม่ใช่ผู้ที่อ่ำนทุกคนจะมีควำมสุข แต่ขึ้นอยู่กับกำรที่ใครอ่ำนแล้วจะมีควำมสุขและได้รับ
ประโยชน์ และคุณจิตกรวิจำรณ์หนังสือทุกประเภทเรื่องสั้น นวนิยำย สำรคดี วิจำรณ์กำรเมือง กำรที่วิจำรณ์หนังสือ
หลำกหลำยประเภทน้ัน  เพรำะในสังคมมีคนที่อ่ำนหนังสือหลำกหลำย และถ้ำต้องกำรให้คนเข้ำถึงหนังสือ ผู้วิจำรณ์ต้องเข้ำถึง
ธรรมชำติของผู้อ่ำนเหล่ำน้ัน ต้องเลือกหนังสือที่เข้ำกับธรรมชำติของผู้อ่ำน เพื่อที่จะเป็นกำรเชิญชวน โดยเป็นกำรบอกให้รู้ว่ำ
หนังสือเล่มน้ันดีและน่ำสนใจอย่ำงไร 

กำรเลือกหนังสือที่จะวิจำรณ์  กำรที่คุณจิตกรมักจะเลือกหนังสือที่ซ้ือมำอ่ำนเองเพรำะว่ำเป็นแรงบันดำลใจและเป็น
ควำมสนใจของตนเองในกำรที่จะวิจำรณ์หนังสือ  แต่มีส ำนักพิมพ์ส่งหนังสือมำให้วิจำรณ์เช่นกัน  กำรเลือกหนังสือที่วิจำรณ์
น้ัน  คุณจิตกรพยำยำมที่จะหมุนเวียนประเภทของหนังสือ เน่ืองจำกที่หนังสือมีจ ำนวนมำก และผู้อ่ำนงำนวิจำรณ์มี
หลำกหลำย จึงวิจำรณ์หนังสือหลำยประเภท วรรณกรรม เรื่องแปล สำรคดีรวมถึงหนังสือ How to ในกำรวิจำรณ์หนังสือของ
คุณจิตกรไม่มีแนวไหนที่ถนัดที่สุด  เพรำะว่ำอ่ำนหนังสือได้ทุกแนว แต่แนวที่ง่ำยที่สุดคือ กวีนิพนธ์เพรำะเป็นเรื่องที่คุณจิตกรมี
ถนัดที่สุด กำรวิจำรณ์กวีนิพนธ์จึงเหมือนเป็นกำรน่ังดูลมหำยใจของคนอีกคนหน่ึง  

ในกำรวิจำรณ์หนังสือของคุณจิตกรเคยสร้ำงควำมไม่พอใจให้กับนักเขียนคือคุณปรำบดำ หยุ่น ในกำรวิจำรณ์หนังสือ
เรื่อง “ควำมน่ำจะเป็น” แต่กำรยอมรับกำรวิจำรณ์ของนักเขียนไทยเป็นไปด้วยดี    คุณชำติ กอบจิตติเป็นนักเขียนที่ชอบให้มี
กำรวิจำรณ์งำนเขียนของตนเองและไม่ปฏิกิริยำในด้ำนลบเม่ือถูกวิจำรณ์ คุณชำติจะฟังและให้เกียรติผู้วิจำรณ์ คุณประกำย 
ปรัชญำ คุณเดือนวำด พิมพ์พนำ ทั้งคุณวัฒน์  วรรลยำงกูร จ ำลอง ฝั่งชลจิตร ประชำคม อัศศิริ และนักเขียนที่เป็นมืออำชีพ
พร้อมที่จะรับค ำวิจำรณ์ ทั้งยังสนุกที่จะได้ยินค ำวิจำรณ์และไม่ตอบโต้ในทำงลบ แม้ว่ำกำรวิจำรณ์จะไม่ตรงกับควำมคิด
นักเขียนเหล่ำน้ัน คุณจิตกรชื่นชอบปฏิกิริยำของนักเขียนเหล่ำน้ีเพรำะถือว่ำเป็นมืออำชีพ เน่ืองจำกหนังสือเม่ือพิมพ์ออกไป
แล้วก็ไม่รู้ว่ำใครจะเป็นผู้อ่ำน และคนอ่ำนจะรู้มำกกว่ำหรือน้อยกว่ำผู้เขียนก็ไม่สำมำรถที่จะรู้ได้ ดังน้ันต้องให้คนอ่ำนทุกตัว
และเป็นไปตำมสภำพของผู้อ่ำน คุณจิตกรยกตัวอย่ำงกำรวิจำรณ์นักเขียนที่ส่งหนังสือกวีนิพนธ์เข้ำชิงรำงวัลซีไรต์  คุณเพ็ญ ภัค
ตะ เน่ืองจำกเธอไม่ยอมรับในกรรมกำรที่จะตัดสินรำงวัลซีไรต์ โดยอ้ำงว่ำกรรมกำรเขียนกวีนิพนธ์เป็นหรือไม่ (เน่ืองจำกรำงวัล 
ซีไรต์ในปีน้ันเป็นกวีนิพนธ์) คุณจิตกรจึงตั้งค ำถำมว่ำเม่ือคุณเพ็ญเป็นนักเขียนไม่สำมำรถที่จะเลือกคนที่จะมำอ่ำนหนังสือของ
ตนเองได้ กำรเขียนหนังสือก็เพื่อที่จะให้ใครก็ได้เข้ำมำอ่ำน เม่ือไม่สำมมำรถที่จะเลือกคนอ่ำนได้ดังน้ันก็เลือกกรรมกำรไม่ได้ 
และถ้ำไม่พร้อมที่จะถูกตัดสินก็อย่ำส่งเข้ำประกวด นักเขียนรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกต่อต้ำนสังคม ขบถ ต่อต้ำนกรอบ จะมีปฏิกิริยำใน
กำรถูกวิจำรณ์บ้ำง เพรำะว่ำโตมำกับสมัยใหม่ โตมำที่เมืองนอก หรืออยู่กับทฤษฎีสมัยใหม่ ท ำให้คิดว่ำตนเองมีควำมเก่งในทำง
สมัยใหม่แล้ว เม่ือมำถูกวิจำรณ์รูปแบบไทยๆ จึงต่อต้ำน 

หากต้องไปวิจารณ์งานของนักเขียนที่กล่าวมาว่าเป็นมืออาชีพในช่วงที่เขาเหล่านั้นยังเป็นหนุ่มสาวอยู่นั้น นักเขียนเหล่านั้น
จะรับการวิจารณ์หรือไม่ 

ในกำรท ำงำนวิจำรณ์หนังสือของคุณจิตกรจะเลือกหนังสือที่เป็นงำนศิลปะมีคุณค่ำที่จะวิจำรณ์ เพื่อให้เป็นก ำลังใจ
แก่นักเขียนให้ท ำงำนที่ดีๆ ต่อไป นักเขียนต้องกำรได้ยินกำรที่มีคนพูดถึงหนังสือของตนเอง และถ้ำมีคนบอกว่ำหนังสือน้ันมี
ส่วนดีก็จะเป็นก ำลังใจให้เขียนต่อ แต่กำรวิจำรณ์หนังสือต้องชี้ถึงข้อด้อย  ซ่ึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ แต่เม่ือต้องเขียน
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วิจำรณ์แล้วหนังสือที่มีแต่ข้อด้อยก็จะไม่เขียนวิจำรณ์ แต่จะเลือกหนังสือที่ดีมำวิจำรณ์ ซ่ึงเป็นกำรคิดเช่นเดียวกับอำจำรย์กอบ
กุลว่ำจะไม่วิจำรณ์หนังสือที่ไม่มีคุณภำพ นักวิจำรณ์ไม่ควรมีพื้นที่และเสียเวลำให้กับหนังสือเหล่ำน้ัน  เพรำะเม่ือเขียนวิจำรณ์
แล้วมีแต่สิ่งที่ไม่ดีทุกบรรทัดเป็นกำรบั่นทอนก ำลังใจผู้เขียน และไม่ได้เป็นประโยชน์ส ำหรับผู้อ่ำนที่จะต้องอ่ำนหนังสือเล่มน้ัน 
กำรวิจำรณ์ต้องเป็นกำรที่จะไปถึงหนังสือที่ดีและให้หนังสือที่ดีไปสู่คน นักวิจำรณ์มีหน้ำที่น ำหนังสือและคนมำพบกัน เป็นกำร
พบกันอย่ำงมีควำมรู้ ชี้ประเด็นที่งดงำม มีคุณค่ำ น่ำอ่ำนให้เป็นที่รับรู้  

การที่สื่ออินเทอร์เนต็ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในปัจจุบนั รวมถึงด้านวรรณกรรมที่เปิดโอกาสให้มีการเขียนวรรณกรรม
ออนไลน์ และเปดิโอกาสให้คนจ านวนมากสามารถที่จะเขียนงานบนพื้นที่อนิเทอร์เนต็ และเผยแพร่งานออกไปสู่สาธารณะ  

กำรที่สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำทในด้ำนวรรณกรรมคุณจิตกรมีควำมเห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดี เน่ืองจำกแต่เดิมที่กำร
เขียนนิยำยหรือเรื่องสั้น  เม่ือส่งส ำนักพิมพ์แล้วไม่ได้รับกำรพิจำรณำก็จะหำยไปในตะกร้ำ งำนไม่ว่ำจะดีหรือไม่ดีก็ถูกตัดสิน
โดยคนไม่ก่ีคนและโลกไม่ได้รับรู้อะไรเลย แต่ในปัจจุบันเม่ือเขียนงำนแล้วน ำเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต หำกเขียนดีก็มีคนชม 
เขียนไม่ดีก็มีคนต ำหนิ และหำกผู้เขียนใจกว้ำงก็แก้ไขตำมที่มีกำรวิจำรณ์หรือจะยังคงกำรเขียนในแบบเดิม ดังน้ัน  
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ดีที่เข้ำถึงได้ง่ำยและท ำให้มีผู้ที่กล้ำเขียนมำกขึ้น แต่ว่ำเขียนแล้วเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตทันทีโดยที่
ไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองเหมือนหนังสือเล่มที่มีกำรพิสูจน์อักษร กำรสะกดที่ถูกต้อง กำรเว้นวรรค เรื่องส ำนวนภำษำ 
เน้ือหำ ควำมงดงำมของเรื่องที่บรรณำธิกำรจะช่วยดูในเรื่องเหล่ำน้ี ในระบบกำรท ำหนังสือในปัจจุบัน  บรรณำธิกำรมีหน้ำที่
เป็นเพียงธุรกำรท ำหนังสือให้เสร็จเท่ำน้ัน ไม่ได้มีส่วนเข้ำไปแก้ไขก ำกับตัวเรื่อง อย่ำงที่บรรณำธิกำรในสมัยก่อนต้องเป็นผู้ที่
อ่ำนหนังสือแตก สำมำรถที่จะคัดหนังสือเพื่อจัดพิมพ์ได้ บรรณำธิกำรที่ยังท ำงำนด้ำนบรรณำธิกำรมีเพียงคุณจำตุรงค์ บุญพลับ 
ของแพรวส ำนักพิมพ์ ซ่ึงเลื่อนไปอยู่ในต ำแหน่งผู้บริหำร ไม่ได้เข้ำมำดูแลต้นฉบับเหมือนตอนที่ท ำหนังสือให้คุณวัฒน์ วรรลยำง
กูร คุณจ ำลอง ฝั่งชลจิตร ดังน้ัน  นักเขียนหลำยคนจึงเป็นบรรณำธิกำรให้กับตัวเอง เช่น  คุณชำติ กอบจิตติ ในปัจจุบันจึงไม่มี
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงหนังสือเล่มกับหนังสือออนไลน์ เพียงมีควำมแตกต่ำงเพียงหนังสือเล่มมีผู้พิสูจน์อักษรเท่ำน้ัน  

กำรที่ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ มีผู้ที่ท ำหน้ำที่คัดเลือกนิยำยในเว็บไซต์ต่ำงๆ เพื่อน ำมำจัดพิมพ์เป็นหนังสือน้ัน ผู้ที่ท ำหน้ำที่น้ี
ก็ท ำงำนธุรกำรเช่นเดียวกัน คือจัดหำต้นฉบับเพื่อตอบสนองส ำนักพิมพ์ให้มีต้นฉบับในกำรจัดพิมพ์เท่ำน้ัน กลุ่มคนเหล่ำน้ีไม่ได้
ท ำหน้ำที่บรรณำธิกำรจริงๆ ทั้งกำรตรวจทำนแก้ไขเน้ือหำทั้งหมดเพื่อให้ดีที่สุดเท่ำที่จะดีได้ เพียงแต่เข้ำมำเลือกนิยำยในบล็อก
แล้วคิดว่ำเรื่องน้ีจะขำยได้  เรื่องน้ีพล็อตสนุก แต่ไม่ได้ท ำให้นิยำยเรื่องน้ันเป็นหนังสือที่ดีเท่ำที่ดีขึ้นมำได้  

งานนิยายออนไลน์สามารถที่จะพัฒนาได้หรือไม่ 

คุณจิตกรกล่ำวว่ำงำนเขียนออนไลน์สำมำรถที่จะพัฒนำได้ โดยกำรมีบรรณำธิกำรที่จะบอกว่ำพล็อตเรื่องน้ันหลวมไป 
ซ้ ำ ผูกปมหลวมไป กำรคลำยปมยังไม่คลี่ทั้งหมด ยำวไป ภำษำเยิ่นเย้อ ภำษำผิด สิ่งต่ำงๆ เหล่ำต้องมีผู้ที่บอก เน่ืองจำกกำร
เขียนของเด็กสมัยใหม่เป็นกำรเขียนโดยกำรใช้บทสนทนำเป็นกำรด ำเนินเรื่องเหมือนบทละคร จึงต้องมีบรรณำธิกำรเข้ำมำ
จัดกำรให้เป็นวรรณกรรม ไม่ใช่เป็นเพียงตัวหนังสือที่เขียนออกมำโดยยังไม่ได้เรียบเรียง แต่เน่ืองจำกระบบออนไลน์ไม่ได้
ออกแบบมำให้มีบรรณำธิกำร ต้องแก้ที่ตัวระบบออนไลน์ให้มีบรรณำธิกำร โดยที่เว็บไซต์ต่ำงๆ ที่เปิดให้มีกำรเผยแพร่นิยำย
ออนไลน์ต้องมีบรรณำธิกำรก่อนที่จะให้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นระบบเดียวกับนิตยสำรมีระบบบรรณำธิกำรคัดเลือกเรื่อง
ลงตีพิมพ์ แต่ระบบออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมำเพื่อเอ้ือต่อระบบบรรณำธิกำร  
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นิยายออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการเขียนได้เผยแพร่งานของตนเองอย่างอิสระ และให้ผู้อ่านเลือกที่จะ
อ่านงาตามความต้องการ และส านักพิมพ์สามารถเข้ามาเลือกนิยายไปจัดพิมพ์ได้ 

คุณจิตกรยืนยันว่ำระบบกำรเขียนนิยำยออนไลน์ไม่ได้สร้ำงมำเพื่อกำรมีบรรณำธิกำร กำรที่จะให้คนอ่ำนเป็นคน
ตัดสินที่จะอ่ำนนิยำยออนไลน์หรือไม่น้ัน คุณจิตกรยังมีข้อสงสัยถึงประเด็นที่ว่ำด้วยประสบกำรณ์ผู้อ่ำนน้ันมีมำกน้อยเท่ำใด 
แม้ว่ำของอินเทอร์เน็ตจะมีด้ำนที่ดีคือกำรเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่อยำกเขียนเข้ำมำเขียน และให้ผู้ที่ชอบอ่ำนเข้ำมำอ่ำนและประหยัดที่
ไม่ต้องซ้ือหนังสือ ทั้งสำมำรถที่จะเข้ำถึงได้ง่ำย แต่ผู้อ่ำนต้องเลือกเรื่องที่จะอ่ำนเอง เน่ืองจำกไม่มีกำรคัดเลือกมำให้ก่อน พื้นที่
ออนไลน์ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรเขียน แต่งำนนิยำยในโลกออนไลน์ ยังไม่มีกระบวนกำรขัดเกลำยกระดับกำรเขียนสิ่งน้ี
จะสูญเปล่ำและท ำให้เกิดกำรเข้ำใจจอมปลอมว่ำผู้ที่เขียนออนไลน์น้ันเป็นนักเขียนแล้ว แม้ว่ำงำนของนักเขียนออนไลน์จะ
ได้รับกำรตีพิมพ์เป็นเล่ม แต่เป็นเพียงกำรที่ส ำนักพิมพ์มีควำมต้องกำรที่จะขำยหนังสือเท่ำน้ัน ไม่ได้เป็นกำรสร้ำงวรรณกรรม
ชั้นดี กำรที่งำนต้นฉบับของนิยำยออนไลน์ที่ได้พิมพ์เป็นเล่มจึงเป็นเพียงสินค้ำสร้ำงผลก ำไรให้ส ำนักพิมพ์ 

ประสบการณ์การอ่านนิยายออนไลน ์

จำกกำรที่จิตกรร่วมงำนกับส ำนักพิมพ์สถำพร โดยที่ส ำนักพิมพ์มีนโยบำยที่ว่ำจะท ำอย่ำงไรให้สังคมเข้ำใจ
วรรณกรรมออนไลน์ ซ่ึงไม่จ ำเป็นต้องเห็นคุณค่ำ  แต่ให้เปิดใจรับ ส ำนักพิมพ์ไปท ำกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษำ โดยกำร
อธิบำยให้ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำเข้ำใจว่ำกำรอ่ำนน้ันมีอยู่สองอย่ำงคือ กำรอ่ำนเพื่อที่จะให้ผู้อ่ำนมีควำมสุข และสองกำรอ่ำน
ให้ผู้อ่ำนมีควำมรู้ เด็กนักเรียนเรียนหนังสือในห้องเรียนวันละ 8 ชั่วโมง ดังน้ันควรที่จะให้โอกำสนักเรียนอ่ำนหนังสือที่ตนเอง
ชอบ แม้ว่ำหนังสือน้ันจะไม่ใช่สำระที่เก่ียวข้องกับวิชำกำร ซ่ึงต้องบอกกับสังคมว่ำมีหนังสือที่จะให้ควำมสุขกับผู้อ่ำน  เม่ือ
ผู้อ่ำนมีควำมสุขจะมีพลังที่จะท ำอะไรต่อไปอีก นักเรียนในช่วงพักเที่ยงได้อ่ำนนิยำยพำฝันท ำให้เกิดควำมกระชุ่มกระชวยที่จะ
เรียนหนังสือในช่วงบ่ำย แต่เน้ือหำของหนังสือน้ันจะต้องไม่ท ำลำยศีลธรรมอันดี  ซ่ึงเป็นสิ่งที่ส ำนักพิมพ์สถำพรด ำเนินกำร 
แม้ว่ำหนังสือที่มำจำกนิยำยออนไลน์ในด้ำนของภำษำจะยังไม่สวยงำมนัก แต่ส ำนักพิมพ์มีบรรณำธิกำรที่ช่วยแก้ไข เรียบเรียง
ใหม่ ในกำรพิมพ์หนังสือนิยำยที่มีต้นฉบับจำกออนไลน์มีบรรณำธิกำร 3-4 คนในกำรแก้ ส ำนักพิมพ์ไม่ได้ใช้ต้นฉบับที่มำจำก
บล็อกในกำรจัดพิมพ์ แต่จะเลือกเรื่องที่มีพล็อตเรื่องสนุก ซ่ึงเป็นสิ่งส ำคัญของนิยำย  ทั้งยังมีบำงส ำนักพิมพ์ที่เลือกงำนเขียน
และนักเขียนจำกนิยำยออนไลน์และมีกำรฝึกให้นักเขียนลอกแนวเรื่องมำจำกซีรี่เกำหลี เน่ืองจำกส ำนักพิมพ์ต้องผลิตงำนได้ทัน
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรที่จะให้นักเขียนเขียนงำนตำมจินตนำกำรเป็นกระบวนกำรช้ำ ส ำนักพิมพ์สถำพรมีกำรแบ่ง
นักเขียนออกเป็นสำมระดับ ส ำนักพิมพ์พริ้นเซสเขียนนิยำยเรื่องที่เด็กนิยมอ่ำน ส ำนักพิมพ์เลือกนักเขียนมำจำกบล็อกและมี
บรรณำธิกำรจัดกำรพิมพ์ และเม่ือนักเขียนเขียนมีพัฒนำกำรเขียนที่ดีมีพล็อตเรื่องดี ส ำนักพิมพ์เรียกนักเขียนเหล่ำน้ีว่ำ “นิวส
ตำร์” นักเขียนกลุ่มน้ีจะมำเข้ำค่ำยพบนักเขียนรุ่นพี่ของส ำนักพิมพ์สถำพร และนักเขียนที่มีชื่อเสียง อำจำรย์รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ  
และจิตกร เพื่อที่จะยกระดับให้เป็นนักเขียนมืออำชีพและจะพิมพ์หนังสือกับส ำน ำพิมพ์พิมพ์ค ำ นักเขียนเหล่ำน้ีส ำนักพิมพ์
รับประกันประสบกำรณ์กำรเขียนและเรื่องที่เขียน ส ำนักพิมพ์สร้ำงนักเขียนเหล่ำน้ีให้มีมำตรฐำนที่จะเป็นนักเขียนอำชีพไป
ตลอด  

ในปัจจุบันนิยายออนไลน์เปน็นวนิยายกระแสหลักที่เดก็รุ่นใหม่รับและเสพ ส่ิงนี้จะส่งผลต่อการอ่านของเด็กอย่างไร 

คุณจิตกรมีควำมเห็นว่ำคนต้องโตตำมวัย เด็กที่อยู่ในวัยรุ่นก็จะอ่ำนหนังสือในวัยของตัวเองหนังสือแนวรักหวำน
แหวว ภำษำไม่ได้สวยงำมมำกนัก แต่เม่ือโตขึ้นก็จะเบื่อ และเม่ือได้ไปอ่ำนหนังสือที่ภำษำที่ดีกว่ำก็จะสัมผัสได้ถึงควำมแตกต่ำง 
ควำมแน่นของเรื่อง พล็อตเรื่อง ควำมสละสลวยของภำษำ ควำมงดงำม ควำมน่ำติดตำม สิ่งเหล่ำน้ีเป็นขั้นตอนกำรอ่ำนหนังสือ
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ตำมวัย ซ่ึงอย่ำงน้อยเด็กๆ ยังอ่ำนหนังสือ สิ่งที่ส ำคัญคือกำรเตรียมหนังสือให้พร้อมที่จะพัฒนำกำรอ่ำนในแต่ละช่วงวัย กำรที่
จะให้เด็กอ่ำน วรรณกรรมคลำสสิกเป็นสิ่งที่ยำกส ำหรับเด็ก ดั้งน้ันต้องให้เขำเต็มกับสื่อตำมวัยของเขำก่อน แล้วเด็กจะโตขึ้นทั้ง
ภำษำที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เม่ืออยู่ที่โรงเรียนก็คุยกับเพื่อนภำษำหน่ึง ออกมำท ำงำนก็ต้องคุยอีกภำษำหน่ึง และเม่ืออ่ำน
หนังสือเจอภำษำที่ยำกขึ้นก็จะเข้ำใจและคุ้นเคย ไม่ควรที่จะไปบอกว่ำวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ดีที่สุด  เพรำะว่ำสิ่งที่ดีที่สุดของ
คนกลุ่มหน่ึง  ไม่ใช่คนทั้งหมด สิ่งที่ส ำคัญคือกำรเตรียมให้มีตัวเลือกในกำรอ่ำนหนังสือ 

 สิ่งที่สร้ำงควำมเสียหำยในปัจจุบันคือ เม่ือตลำดหนังสือออนไลน์เติบโต ส ำนักพิมพ์เข้ำไปแย่งชิงผลประโยชน์จำก
นิยำยออนไลน์ และท ำให้ส่วนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ วรรณกรรมดีๆ ก็ลดลง ท ำให้นักเขียนไม่มีแรงบัลดำลใจในกำรเขียนงำน 
เพรำะเขียนแล้วไม่ได้รับกำรตีพิมพ์ ระบบตลำดเช่นน้ีท ำให้คุณค่ำวรรณกรรมดีๆ ลดลง จำกกำรลดพื้นที่ ลดควำมถี่กำรพิมพ์ 
ตัวอย่ำงส ำนักพิมพ์ แพรววรรณกรรม ที่กำรจัดพิมพ์วรรณกรรมเพื่อชีวิตที่น้อยมำกจนแทบจะหำยไปแล้ว เช่นเดียวกับมติชน 

โรงเรียนมีบทบาทที่จะใหค้วามรู้เร่ืองการวิจารณ์มากน้อยแค่ไหน 

โรงเรียนมีโอกำสที่จะให้ควำมรู้  แต่ครูมีงำนมำกและครูไม่มีควำมรู้เพียงพอที่จะสอนนักเรียน เน่ืองจำกหลักสูตร
วิชำชีพครูไม่ได้มีกำรสอนเพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงกำรวิจำรณ์ กำรเรียนกำรสอนภำษำไทยของประเทศไทยยังสอนให้ยึดติด
ในสิ่งเดิมๆ และไม่ให้มีกำรคิดต่ำงไปจำกเดิม ท ำให้บรรยำกำศไม่ชักชวนให้เกิดกำรวิจำรณ์ ในห้องเรียนจะมีกำรสอนกำร
วิจำรณ์ก็เป็นเพียงเวลำเล็กน้อย และไม่ได้มีกำรฝึกฝน ในสังคมที่ไม่ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ที่ดี เด็กจึงต้องบริโภคสิ่งที่อยู่
รอบๆ ตัว สิ่งน้ีไม่ใช่ควำมผิดของเด็ก แต่เป็นสิ่งที่สังคมไม่ได้เตรียมไว้ส ำหรับเด็ก หำกต้องกำรให้โรงเรียนสอนวิชำกำรวิจำรณ์
อย่ำงมีประสอทธิภำพจะต้องแยกออกมำเป็นวิชำเรียนโดยเฉพำะ หรือ ม. 6 ที่ให้นักเรียนเรียนเรื่องกำรวิเครำะห์วิจำรณ์
เพื่อที่จะได้เห็นควำมส ำคัญ ในปัจจุบันกำรเรียนกำรวิจำรณ์เป็นเพียงตัวประกอบ ไม่มีควำมส ำคัญ 

ความแตกต่างวรรณกรรมในสิ่งพิมพ์กับออนไลน์ 

คุณจิตกรแสดงควำมเห็นว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงในวรรณกรรมในสื่อสิงพิมพ์ ทั้งในหนังสือพิมพ์รำยวัน รำยสัปดำห์ ไม่
มีเรื่องที่เก่ียวกับวรรณกรรม บทกวี แต่มีเรื่องย่อละครโทรทัศน์เข้ำมำแทนที่ ซ่ึงเป็นกำรกระจำยรสนิยมที่แย่ออกไปสู่สังคม ใน
อดีตนิตยสำรทุกฉบับจะต้องแข่งกันมีหน้ำเรื่องสั้น บทกวี นิยำยหรือกำรวิจำรณ์วรรณกรรม ในปัจจุบันแทบจะไม่มีหนังสือที่
วิจำรณ์วรรณกรรม และกำรวิจำรณ์วรรณกรรมถูกลดพื้นที่ลงท ำให้ไม่สำมำรถที่จะวิจำรณ์วรรณกรรมได้ พื้นที่กำรวิจำรณ์ใน
สิ่งพิมพ์ไม่มีแล้ว แม้ว่ำจะมีหนังสือที่ยังมีพื้นที่ของกำรวิจำรณ์วรรณกรรมแต่ไม่ใช่พื้นที่ที่คนทั่วไปจะอ่ำน องค์กรสื่อ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสำรหลักๆ ไม่ได้ยืนหยัดเพื่อกำรวิจำรณ์หนังสือ แต่น ำพื้นที่ไปใช้ในกำรตลำด โฆษณำ แม้ว่ำจะไม่มีผู้สนใจ
กำรวิจำรณ์หนังสือ แต่สื่อไม่ต้องสนใจว่ำจะมีผู้อ่ำนหรือไม่ สื่อต้องมีพื้นที่เพื่อกำรวิจำรณ์วรรณกรรม เพื่อเป็นทำงเลือกที่เป็น
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ำน เรียกว่ำน้ ำซึมบ่อทรำย สื่อต้องมีพื้นที่และยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ดีไว้  

ก 

การวิจารณ์หนังสือที่ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์ บล็อก เว็บไซต์ เปน็อย่างไร 

คุณจิตกรเห็นว่ำในปัจจุบันกำรวิจำรณ์หนังสือและกำรแนะน ำหนังสือไม่สำมำรถที่จะแยกออกจำกกันได้ สิ่งที่พบน้ัน
คือไม่มีกำรวิจำรณ์ กำรเขียนงำนวิจำรณ์เป็นกำรใช้ตัวผู้เขียนเป็นหลักว่ำชอบหรือไม่ชอบ เป็นกำรกล่ำวถึงรสนิยมที่มีต่อ
หนังสือเล่มหน่ึง หรือเป็นกำรเขียนแนะน ำหนังสือ ซ่ึงท ำให้ผู้อ่ำนในปัจจุบันเข้ำใจกำรวิจำรณ์ว่ำเป็นไปในสภำพแบบที่ เป็นอยู่
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ปัจจุบัน จึงต้องแยกให้เห็นชัดเจนว่ำอะไรเป็นกำรวิจำรณ์หนังสือ กำรรีวิวแนะน ำหนังสือ  ปัจจุบันกำรรีวิวหนังสือเป็นกำรที่
ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ พยำยำมที่จะให้หนังสือของตนเองเป็นที่รู้จัก และต้องกำรให้มีผู้ที่เขียนถึงหนังสือของตนเอง  แต่กำรรีวิว
หนังสือแบบน้ันไม่ได้จรรโลงส่ิงที่ดี  

การวิจารณ์นั้นส่งผลต่อการตลาดของหนังสือ 

คุณจิตกรกล่ำวว่ำนักวิจำรณ์ต้องไม่คิดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรวิจำรณ์หนังสือ กำรวิจำรณ์เพื่อให้ผู้อ่ำน
เห็นโครงสร้ำงของงำนศิลปะว่ำมีส่วนที่แข็งแรงดีงำมที่ใด ให้จับต้องในรสนิยมที่มีควำมรู้พื้นฐำนที่จะไปอ่ำนหนังสือเล่มต่อไป
อย่ำงลึกซ้ึงและเป็นประโยชน์ แต่กำรวิจำรณ์น้ันจะไปมีผลทำงกำรตลำดหรือไม่น้ันไม่ใช่หน้ำที่ของนักวิจำรณ์ นักวิจำรณ์ไม่
ต้องเกรงใจว่ำเม่ือวิจำรณ์แล้วจะท ำให้หนังสือขำยไม่ได้หรือขำยดี นักวิจำรณ์ต้องไม่กลัวคนเกลียด อย่ำหลงตัวเอง ยึดหนังสือ
เป็นสรณะไม่ใช่ตนเอง คุณจิตกรยกตัวอย่ำงบทวิจำรณ์ที่ผู้วิจำรณ์แสดงภูมิรู้ของตนเอง ประดิษฐ์ส ำนวนซ้อนในบทวิจำรณ์ เม่ือ
อ่ำนแล้วไม่มีควำมรู้เรื่องเก่ียวกับหนังสือที่วิจำรณ์เพิ่มขึ้น บทวิจำรณ์ที่ดีน้ันคนอ่ำนไม่ต้องวิเครำะห์อะไรอีกแล้ว ภำษำต้องง่ำย 
ล ำดับกำรวิจำรณ์ต้องเป็นไปตำมล ำดับให้ผู้อ่ำนเห็นโครงสร้ำงเปลือกนอกที่เป็นของหนังสือเล่มน้ัน และเน้ือในคือสำระ ข้อคิด
ควำมงำม ที่ผู้วิจำรณ์ต้องแจกแจงออกมำให้เห็นทั้งคนเขียนและคนอ่ำน สิ่งน้ันถึงจะเรียกว่ำบทวิจำรณ์ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแสดง
ว่ำเป็นผู้วิจำรณ์  

การที่มีคนข้าใจว่าการวิจารณ์คือการเล่าเรื่องย่อ 

คุณจิตกรปรำกฏกำรณ์น้ีเกิดจำกกำรไม่มีพื้นที่จะแสดงให้วิจำรณ์หนังสือเช่นในอดีตที่มีผู้วิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำก เช่น 
ในคอลัมน์ “ปำกกำขนนก” มี กอบกุล อิงคุทำนนท์ กุสุมำ รักษมณี สกุล บุณยทัต ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิช ที่วิจำรณ์หนังสือของ
นักวิจำรณ์เหล่ำน้ี  ท ำให้ผู้อ่ำนหนังสือเล่มแล้วมำอ่ำนบทวิจำรณ์ต้องกลับไปอ่ำนหนังสืออีกครั้งเพื่อที่จะท ำควำมเข้ำใจ ค้ำน 
แย้ง เห็นด้วยกับบทวิจำรณ์ แล้วเกิดควำมงอกงำม  

ใช้พื้นทีใ่นอนิเทอร์เน็ตในการท างานวิจารณ์หนังสือหรือไม่ 

คุณจิตกรไม่ได้ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในกำรวิจำรณ์หนังสือ คิดแต่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในกำรติดตำมข่ำวสำร ใน
ปัจจุบันกำรวิจำรณ์หนังสือจะแทรกอยู่ในกำรจัดรำยกำรวิทยุก็จะพูดถึงเรื่องวรรณคดีมำย่อและย่อยอธิบำยให้ผู้ฟังและถือ
โอกำสในกำรแนะน ำหนังสือด้วย ในปัจจุบันกำรที่จะวิจำรณ์จริงๆ ต้องแสดงในกลุ่มที่ต้องกำรรับรู้กำรวิจำรณ์จริงๆ เป็นกำรที่
นักเขียนและนักวิจำรณ์มำพบกันจริงๆ จึงจะเกิดพลังของกำรวิจำรณ์ได้ กำรวิจำรณ์ในสังคมบริโภคนิยมเป็นสิ่งที่ผิวเผินแล้ว
หำยไป และยังยืนยันว่ำกำรวิจำรณ์ในหน้ำนิตยสำรจะต้องยืนหยัด เน่ืองจำกเม่ือเวลำผ่ำนไปแล้วกำรวิจำรณ์ยังคงอยู่  แต่กำร
ท ำในรำยกำรวิทยุโทรทัศน์น้ันหำยไป กำรวิจำรณ์หนังสือบนสื่ออย่ำงโทรทัศน์น้ันไม่ประสบควำมส ำเร็จ เช่น ในกรณีสถำนีไทย
พีเอสก็พยำยำมจะท ำ  แต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ เพรำะว่ำหนังสือเป็นกำรดื่มด่ ำกับโลกตัวหนังสืออยู่อย่ำงเงียบๆ แต่ทีวีน้ัน
ต้องกำรภำพ เม่ือมีกำรวิจำรณ์หนังสือบนทีวีจึงไม่มีภำพ ผู้ชมเห็นภำพของหนังสือซ้ ำๆ ไม่ดึงดูดใจให้ชม สื่อที่ดีที่สุดที่วิจำรณ์
หนังสือคือสิ่งพิมพ์ ที่จะท ำให้เกิดพลังในกำรวิจำรณ์ เม่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ได้ระดับหน่ึงแล้ว  ค่อยสร้ำงกิจกรรมกำร
วิจำรณ์แบบกำรพบกันจะสร้ำงควำมครึกครื้นขึ้น ในโลกออนไลน์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นกันเพียง  แต่คนที่ใช้เป็นคนรุ่นใหม่
มำกกว่ำ 

การที่คนสมัยก่อนกับคนสมัยใหม่ใช่ส่ือแตกต่างกันแล้วจะมีอะไรทีเ่ป็นตัวเชื่อมเข้าหากัน 



236 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

จิตกรแสดงควำมเห็นว่ำยังไม่มีสิ่งที่จะเชื่อมเข้ำหำกัน เน่ืองจำกใช้เครื่องมือคนละแบบ ถ้ำจะให้สองกลุ่มเชื่อมเข้ำหำ
กันน้ันจะต้องสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนก่อน และสื่อออนไลน์เป็นตัวช่วยที่จะท ำให้อ่ำนที่ใดก็ได้ และประหยัด  

ปรากฏการณ์ในต่างประเทศทีน่ิตยสาร หนังสือพิมพ์ปิดตัวลงและสร้างแอปพลิเคชั่นเผยแพร่ข่าวสารบนโลกออนไลน์  

คุณจิตกรคิดว่ำสิ่งน้ียังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพรำะว่ำในต่ำงประเทศที่พฤติกรรมกำรอ่ำนแข็งแรงแล้ว สื่อจึงเป็น
เครื่องมือในกำรอ่ำนและเป็นกำรเลือกประเภทของสื่อให้ตอบรับกับวิถีชีวิต แต่ถ้ำพฤติกรรมกำรอ่ำนที่ไม่แข็งแรงเครื่องมือจะดี
อย่ำงไรก็ไม่สำมำรถที่จะด ำรงคอยู่ได้ ในประเทศไทยไม่ต้องกลัวว่ำสิ่งพิมพ์จะตำย  แต่สื่อออนไลน์จะประสบควำมล้มเหลวได้ 
เน่ืองจำกพื้นฐำนของคนไทยที่ไม่อ่ำนหนังสือ จะเข้ำไปใช้โปรแกรมที่ยุ่งยำกเพื่อที่จะอ่ำนหนังสือท ำไม ดังน้ันจึงต้องต้องสร้ำง
พฤติกรรมกำรอ่ำนที่แข็งแรงก่อนและเครื่องมือจะเป็นสิ่งที่เข้ำมำส่งเสริม 

นักเขียนนิยายออนไลน์ในเด็กดตี้องการให้ผู้ที่มีความรู้มาแนะน า แต่ไม่มีผู้รู้ที่จะเข้าไปให้ความรู้เด็ก 

คุณจิตกรกล่ำวว่ำเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้จัดหำบรรณำธิกำร เริ่มจำกกำรสร้ำงระบบที่ต้องมีบรรณำธิกำรคัดกรอง
ต้นฉบับ กำรที่ให้ผู้อ่ำนผู้เขียนเป็นผู้คัดเลือกเองน้ัน  ท ำให้ไม่เกิดกำรเรียนรู้พัฒนำ เน่ืองจำกทั้งผู้เขียนและผู้อ่ำนมี
ประสบกำรณ์ที่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจำรณ์หรือผู้ที่มีควำมรู้จึงไม่ต้องกำรที่จะเสียเวลำในกำรอ่ำน ดังน้ัน  เว็บไซต์จะต้องลงทุนโดย
กำรจ้ำงบรรณำธิกำรอ่ำนนิยำยที่จะลงในเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กำรที่นักวิจำรณ์อำชีพไม่วิจำรณ์งำนเขียน
ออนไลน์ เน่ืองจำกไม่มีคุณค่ำพอต่อกำรวิจำรณ์ นักเขียนจะต้องพัฒนำเรียนรู้ด้วยตนเองมำกกว่ำที่จะรอให้มีผู้มำวิจำรณ์ 
ระบบโรงเรียนไม่ได้สนับสนุนให้นักเรียนเป็นนักเขียนที่ดีและนักอ่ำนที่ดี จึงท ำให้ไม่สำมำรถที่จะพัฒนำให้เกิดส่วนน้ีได้  

ความเห็นเรื่องโครงการกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 

คุณจิตกรเน้นว่ำวัฒนธรรมกำรอ่ำนหนังสือที่ยังป่วยอยู่ กำรที่จะสร้ำงให้กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหนังสือโลกเป็นสิ่ง
ที่เป็นจริงไปได้ยำก กรุงเทพมหำนครมีร้ำนหนังสือ ห้องสมุดต่อจ ำนวนประชำกรเท่ำใด สถิติกำรใช้ห้องสมุด สิ่งเหล่ำน้ีแสดงให้
เห็นว่ำกรุงเทพจะเป็นเมืองหนังสือโลกได้หรือไม่ ควรที่จะตั้งเป้ำหมำยให้กรุงเทพเป็นเมืองหนังสือก่อน  จำกน้ันก็เป็นเมือง
หลวงหนังสือของประเทศไทยเป็นเมืองหนังสือของอำเซียน เอเชีย และโลก ต้องท ำให้คนไทยสนใจหนังสือเท่ำกับกำรเดินซ้ือ
ของในห้ำงสรรพสินค้ำ  แล้วจึงจะท ำให้ประเทศไทยเป็นเมืองหนังสือโลก กำรทุ่มงบประมำณจ ำนวนมำกเพื่อโครงกำรน้ีไม่เกิด
ประโยชน์ ควรน ำเงินที่ใช้ในโครงกำรไปปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนให้เป็นนักอ่ำน กำรเรียนรู้ด้วยกำรอ่ำน  

การจัดกิจกรรมที่กระตุน้ให้เกิดการวิจารณ์ควรจะเริ่มจากกิจกรรมใด 

คุณจิตกรคิดว่ำกำรน ำผู้ที่สนใจมำสนทนำกันอย่ำง เช่น กิจกรรมกำรวิจำรณ์หนังสือที่ SCG จัดขึ้น และในห้องเรียน
ต้องมีชั่วโมงกำรเรียนวิจำรณ์ที่ถี่ขึ้น หยุดบังคับให้เด็กอ่ำนหนังสือซีไรต์ ให้เด็กเลือกหนังสือของตัวเองแล้วมำวิเครำะห์และพูด
วิเครำะห์ในชั้นเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติทุกทักษะ อ่ำนแล้วเขียนได้ อ่ำนแล้วพูดต่อได้ แล้วจะเกิดกำรเชื่อมโยงของทักษะที่
ส ำคัญคือ อ่ำน คิด เขียน พูด และจะท ำให้คนเป็นนักปรำชญ์ และเม่ือมีกำรท ำซ้ ำๆ เม่ือได้อ่ำนข้อควำมอะไรอดที่จะสำมำรถ
คิดและวิเครำะห์ได้ เพรำะในปัจจุบันในกำรเรียนเป็นกำรรอครูว่ำจะบอกอะไร เพรำะว่ำถ้ำคิดไม่ตรงกับครูก็ไม่ได้คะแนน  

การวิจารณ์ในสาขาอื่นเป็นอย่างไร 
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คุณจิตกรมองว่ำกำรวิจำรณ์ศิลปะ เช่น จิตรกรรมมีควำมคึกคัก  แต่อยู่ในกลุ่มเล็กๆ กำรวิจำรณ์ดังกล่ำวไม่ได้ส่งผล
ต่อสังคมมำกนัก กำรวิจำรณ์เพลงเช่นเดียวกันเป็นเรื่องสุนทรียะ  แต่ไม่ได้มีผลต่อชีวิตของมนุษย์ แต่กำรอ่ำนมีผลต่อชีวิตของ
มนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงคนได้ กำรอ่ำนมีควำมส ำคัญที่เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงคนเปลี่ยนคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ 
ดังน้ันจึงต้องทุ่มเทในเรื่องของกำรอ่ำน ครึ่งคนแรกของคนต้องเป็นคนที่อ่ำนหนังสือ แล้วหนังสือจะขัดเกลำผู้ที่อ่ำนได้ กำรอ่ำน
ต้องกำรกำรวิจำรณ์มำกที่สุด 

อนาคตของการวิจารณ์หนังสือ 

คุณจิตกรมองว่ำยังคงไม่พัฒนำมำก เพรำะว่ำกำรวิจำรณ์เป็นส่วนยอด ส่วนฐำนคือกำรอ่ำนต้องแข็งแรงจนกลำยเป็น
วัฒนธรรมกำรอ่ำน สิ่งน้ียังไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย  เน่ืองจำกสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมกำรพูดและกำรนินทำ กำรที่จะพูดถึง
อนำคตกำรวิจำรณ์ได้น้ันต้องสร้ำงฐำนที่ท ำให้คนเข้ำใจ ตระหนักเห็นถึงคุณค่ำของกำรอ่ำน และเม่ือตระหนักถึงคุณค่ำกำรอ่ำน
ก็จะเรียกหำนักวิจำรณ์โดยอัตโนมัติ เน่ืองจำกต้องกำรที่จะอ่ำนหนังสืออย่ำงมีจุดหมำย 

คุณจิตกรมองกำรวิจำรณ์ออนไลน์ยังเข้ำไม่ถึงคนส่วนใหญ่ โดยเฉพำะผู้ที่มีนิสัยรักกำรอ่ำนหนังสือเล่มที่จะหนังสือ
มำกกว่ำออนไลน์ และคนเหล่ำน้ีมีควำมสันโดษไม่ติดตำมอินเทอร์เน็ตตลอดเวลำหรือน ำคอมพิวเตอร์ติดตำมตัวไปตลอด กำร
วิจำรณ์ออนไลน์จึงเป็นกำรสื่อสำรกับคนอีกกลุ่มหน่ึงที่ไม่ได้มีนิสัยใคร่อยำกรู้เรื่องกำรวิจำรณ์ และจะเกิดวิวำทะเม่ือมีผู้ที่มี
ควำมหลงตัวเอง  เม่ืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องแสดงตัวตนที่แท้จริง 

 

 

อาชีพการเป็นนักวิจารณ์หนังสือยังเกิดขึ้นไหม 

คุณจิตกรเน้นย้ ำว่ำถ้ำฐำนกำรอ่ำนยังไม่แข็งแรง ยังจะไม่มีนักวิจำรณ์ที่จะด ำรงชีวิตด้วยกำรเป็นนักวิจำรณ์เพียงอย่ำง
เดียวเกิดขึ้นในประเทศ ต้องท ำให้คนในสังคมต้องกำรที่จะอ่ำน เม่ือต้องกำรที่จะอ่ำนแล้วจะเรียกหำครู นักวิจำรณ์เพื่อที่จะ
เป็นคนอ่ำนที่ดีที่สุด  

ประสบการณ์การวิจารณ์ในต่างประเทศกับประเทศไทย 

จำกประสบกำรณ์คุณจิตกรกล่ำวว่ำในหลำยๆ ประเทศ กำรอ่ำนเพื่อที่จะเข้ำถึงหนังสือได้มำกที่สุด ฟังดนตรี  ดู
ภำพเขียนก็ต้องกำรที่จะเข้ำถึงสิ่งน้ันลึกที่สุด พม่ำมีกำรตื่นตัวกับภำพเขียนมำก ในทุกโรงแรมมีกำรจัดแกลเลอรี่หมุนเวียน แต่
เรื่องกำรอ่ำนยังไม่ตื่นตัว เพรำะยังมีปัญหำควำมยำกจน  หนังสือจึงเป็นเรื่องงสุดท้ำยที่จะพูดถึง ลำวสนใจกำรอ่ำนพอสมควร 
แต่อุตสำหกรรมกำรผลิตหนังสือยังมีน้อยต้องใช้หนังสือของประเทศไทยส่วนหน่ึง แม้ว่ำประเทศไทยจะมีสถำนภำพกำรอ่ำนที่
ดีกว่ำ แต่ไม่ใส่ใจให้ควำมส ำคัญ เน่ืองจำกปรัชญำสังคมไทยผิดที่ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรไปสู่ควำมส ำเร็จที่ไม่รู้ว่ำคืออะไร เม่ือ
เทียบกับประเทศที่พัฒนำแล้วอย่ำงยุโรป  เห็นว่ำกำรอ่ำนเป็นไปเพื่อที่จะหำควำมหมำย ไม่ใช่กำรปลอบประโลม พักผ่อน
หย่อนคลำย และน ำไปใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกับญี่ปุ่นและเกำหลี ที่ร้ำหนังสือมีขนำดใหญ่และมีคนแน่น กำรออกแบบร้ำน
หนังสือสวยมำกเพรำะว่ำคนใช้เวลำในร้ำนหนังสือมำก ประเทศไทยร้ำนหนังสือแข่งกันที่พื้นที่หน้ำร้ำนในกำรจัดจ ำหน่ำย
หนังสือ 
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จากการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ที่ท าให้คนไทยเขียน อ่าน ด้วยข้อความที่สั้นลง การแสดงความคิดเห็นบนสื่อ
ออนไลน์ที่ส่วนใหญ่เปน็ข้อความสั้นๆ 

คุณจิตกรเห็นด้วยว่ำข้อควำมที่ใช้ในกำรสื่อสำรสั้นและมีควำมหยำบคำยมำก เน่ืองจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นในสื่อ
ออนไลน์ไม่ต้องแสดงตัวตน จึงมีกำรใช้ถ้อยค ำ กำรแสดงอำรมณ์ในด้ำนมืดของมนุษย์ ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรที่มำน่ังล้อมวงเพื่อ
กำรวิจำรณ์  มนุษย์จะถูกขัดเกลำด้วยกระบวนกำรทำงสังคม และแม้ว่ำในออนไลน์จะมีกำรจัดระเบียบผู้ที่เข้ำมำรบกวนกำร
แสดงควำมคิดเห็น “เกรียน” เน่ืองจำกพวกเกรียนสำมำรถที่จะเปลี่ยนชื่อหรือไปสร้ำงควำมไม่สงบให้กับที่อ่ืนได้ และพวก
เกรียนมีควำมรู้สึกสนุกที่ถูกไล่จับ 

โลกออนไลน์ปิดพืน้ทีใ่ห้มีการแสดงความคิดเหน็อย่างกว้างขวางและเสรี แต่ในขณะหนึ่งก็ลดคณุค่าบางสิ่งไปหรือไม่ 

คุณจิตกรมองว่ำออนไลน์เป็นเครื่องมือส ำรอง ไม่ใช่เครื่องมือหลัก เครื่องมือหลักคือกำรที่มนุษย์เจอกับมนุษย์ แต่
จำกกำรที่สังคมให้ควำมสนใจสื่อออนไลน์และท ำให้เข้ำใจว่ำโลกก ำลังที่จะเดินมำในทำงน้ี คุณจิตกรเห็นว่ำโลกต้องรักษำควำม
เป็นมนุษย์ไว้ด้วยกำรให้มนุษย์มำเจอกับมนุษย์ และใช้เครื่องมือที่จะเชื่อมควำมเป็นมนุษย์แบบมนุษย์ สื่อสิ่งพิมพ์เชื่อมมนุษย์
กับมนุษย์ด้วยภำษำมนุษย์  

 

การติดตามข้อมูลจากออนไลน์ในปจัจุบนั 

คุณจิตกรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร ค้นข้อมูลจำกสื่อออนไลน์เพรำะว่ำเป็นสื่อมวลชน แต่ข้อมูลต่ำงๆ ต้องผ่ำนกำรคิด
พิจำรณำก่อน สิ่งที่ส ำคัญจึงต้องเตรียมมนุษย์ไว้ เครื่องมือเป็นสิ่งที่จะท ำให้ก้ำวกระโดดไปได้อย่ำงรวดเร็ว เพรำะเม่ือเตรียม
ควำมเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วมีเครื่องมือที่ดีก็จะส่งเสริมกัน เครื่องมืออย่ำงออนไลน์เป็นตัวช่วย แต่เครื่องมือหลักคือร่ำงกำยของ
มนุษย์ที่จะพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ 

ปัจจุบันยังท างานวิจารณ์หนังสือในสื่อสิ่งพิมพ์หรือไม่ 

ในปัจจุบันคุณจิตกรไม่ได้ท ำงำนด้ำนกำรวิจำรณ์หนังสือแล้ว จะได้รับเชิญเป็นวิทยำกรวิจำรณ์หนังสือจำก SCG ปีละ
หน่ึงครั้ง แต่ยังมีกำรแนะน ำหนังสือในรำยกำรวิทยุบ้ำง ทั้งน้ีพื้นที่กำรวิจำรณ์หนังสือที่ลดลง คุณจิตกรยังต้องกำรที่จะท ำงำน
วิจำรณ์หนังสือ  แต่ต้องมีพื้นที่เพียงพอที่จะวิจำรณ์ที่เต็มรูปแบบด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงการวิจารณ์หนังสือจากอดีตและปัจจุบนั 

คุณจิตกรมองกำรวิจำรณ์หนังสือในอดีตมีควำมคึกคัก โดยเฉพำะในช่วงที่ส ำนักพิมพ์ยังผลิตหนังสือวรรณกรรมที่ดี 
ส่วนวรรณกรรมออนไลน์เม่ือก่อนจะไม่พิมพ์กัน เพรำะว่ำยังไม่ถึงระดับที่จะน ำเสนอ และมองว่ำเม่ือมีวรรณกรรมดีๆ จึงท ำให้
เกิดกำรคิด ถำม โต้เถียง กำรวิจำรณ์จึงเข้ำมำได้ ในปัจจุบันวรรณกรรมไม่มีอะไรนอกจำกเป็นเพียงกำรอ่ำนให้จบแล้วมำเล่ำว่ำ
เรื่องเป็นอย่ำงไร จึงไม่ต้องกำรนักวิจำรณ์ เม่ือวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ลดจ ำนวนลงและมีวรรณกรรมขยะเพิ่มมำกขึ้น พื้นที่ของ
กำรวิจำรณ์จึงลดน้อยลง เพรำะว่ำวรรณกรรมขยะไม่มีค ำถำม ไม่มีอะไรที่จะให้วิจำรณ์ คุณจิตกรยังอ่ำนและสนใจหนังสือ แต่
ว่ำโลกของหนังสือเปลี่ยนไป นิยำยที่มีคุณภำพที่จัดพิมพ์ในแต่ละปีมีน้อยมำก ทั้งน้ีจำกควำมเห็นแก่ตัวของวงกำรหนังสือ 
ส ำนักพิมพ์มีกำรยัดเยียดหนังสือที่ไม่มีคุณค่ำให้ผู้อ่ำนเป็นจ ำนวนมำก และไม่จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือดีมีคุณภำพ 
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อ านาจการเลือกอ่านหนังสือไม่ได้อยู่ที่ผู้อ่านแต่อยู่ที่ผู้ผลิตหนังสือ  

คุณจิตกรกล่ำวว่ำอ ำนำจอยู่ที่ส ำนักพิมพ์ เพรำะผู้อ่ำนไม่สำมำรถที่จะเลือกอ่ำนหนังสือที่ร้ำนไม่มีจ ำหน่ำย และกำรที่
หนังสือจะมีจ ำหน่ำยได้เพรำะส ำนักพิมพ์เป็นผู้ผลิต กำรสร้ำงโลกกำรอ่ำนให้เป็นอย่ำงไรน้ันอยู่ที่ส ำนักพิมพ์และรัฐบำล หำก
ส ำนักพิมพ์ใดประกำศตัวที่จะพิมพ์งำนที่สร้ำงสรรค์เท่ำน้ัน รัฐควรมีนโยบำยที่จะสนับสนุนลดภำษีให้ ควำมโลภของส ำนักพิมพ์
น้ันท ำลำยควำมเป็นมนุษย์ และส ำนักพิมพ์ซ่ึงมีก ำไรจำกกำรผลิตหนังสือจะต้องคืนประโยชน์ให้กับสังคม  

 

 

--------------------------  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : อุทิศ เหมะมูล 

พื้นที่การท างานวิจารณ์ : สื่อสิ่งพิมพ์ 

ผู้สัมภาษณ์ : กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ และ อรพินท์  ค ำสอน  วันที่สัมภาษณ์ : 5 มิถุนำยน 2556 (13.00-15.30 น.)   

สัมภาษณ์ที่ : ร้ำนอำหำร  Niche Café เดอะไนท์  พระรำม 9 

ผู้ถอดเทป :   กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์   

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

 

 

ความสนใจในการอ่านหนังสือ การเขียนและการวิจารณ์หนังสือ 

คุณอุทิศสนใจในกำรอ่ำนหนังสือทั้งงำนวรรณกรรม งำนเปรียบเทียบทำงด้ำนศำสนำ บทควำมที่เก่ียวกับกำรวิจำรณ์
มำตั้งแต่อำยุ 15 ปี และจำกกำรที่มีลักษณะนิสัยชอบกำรวิจำรณ์ เม่ือพบเห็นสิ่งที่ถูกน ำเสนอในสังคมที่ท ำให้ไม่พอใจหรือมี
ทัศนะที่แตกต่ำงออกไปก็จะจะวิพำกษ์วิจำรณ์สิ่งที่เกิดขึ้น  โดยเริ่มต้นจำกกำรสนทนำวิพำกษ์วิจำรณ์ โฆษณำในโทรทัศน์ที่เห็น
ว่ำไม่ได้เกิดประโยชน์และจะประเด็นมำสนทนำวิจำรณ์ และคุณอุทิศ เป็นผู้ที่ท ำงำนแหวกขนบมำตั้งแต่เรียนในระดับ
มหำวิทยำลัยแล้ว เม่ือครั้งที่เรียนศิลปะในระดับมหำวิทยำลัยได้รวมกลุ่มกับเพื่อน เพื่อจัดกำรแสดงศิลปะนอกมหำวิทยำลัย
ตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 2 ซ่ึงในเวลำน้ันคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรมีล ำดับที่ชั ดเจนว่ำ 
นักศึกษำจะแสดงงำนศิลปะได้ต่อเม่ือเรียนในชั้นปี 4 แล้ว เน่ืองจำกนักศึกษำชั้นปีที่ 4 เริ่มที่จะท ำงำนศิลปะที่เก่ียวข้องกับ
ควำมคิด ส่วนนักศึกษำชั้นปีที่ 1-3 ยังเรียนทำงกำรพัฒนำทักษะกำรวำดภำพ และยังไม่มีควำมคิดที่จะไปแสดงต่อสำธำรณะ  

ในช่วงเวลำปี พ.ศ. 2544 2545 คุณอุทิศกล่ำวว่ำสังคมไทยมีปรำกฏกำรณ์ที่มีควำมโดดเด่น เช่นเรื่องสื่อสำรมวลชน
มีงำนโฆษณำที่หลำกหลำย โดยเฉพำะของโฆษณำโทรศัพท์มือของค่ำยต่ำงๆ หรือประเด็น “ควำมขำว” ที่กำรโฆษณำพยำยำม
ที่จะน ำเสนอ แต่คุณอุทิศเห็นต่ำงจำกที่ครีเอทีฟโฆษณำพยำยำมน ำเสนอในขณะน้ัน และเม่ือเรียนจบคุณอุทิศร่วมกับเพื่อนซ่ึง
เป็นกลุ่มนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกรที่ร่วมตัวกันแสดงงำนศิลปะได้เขียนบทควำมและน ำไปเสนอที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ซ่ึงในขณะน้ันคุณอติคม คุณำวุฒิ เป็นบรรณำธิกำรคอลัมน์ “เสำร์สวัสดี” คุณอติคมเห็นว่ำงำนของกลุ่มน่ำสนใจเป็นกำร
ท ำงำนด้ำนควำมคิด และให้เขียนบทควำมลงในคอลัมน์ชื่อ “บริโภคนิยมเบ็จเสร็จ” โดยใช้ชื่อย่อว่ำ “บบส.”  คอลัมน์น้ีได้รับ
กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดีใน “เสำร์สวัสดี” กลุ่มของตนเองได้ผลัดเปลี่ยนกันเขียนบทควำมวิพำกษ์ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่
เกิดขึ้นในขณะน้ัน 

สนใจการวิจารณ์ได้และเขียนวิจารณ์หนังสือเม่ือใด 
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คุณอุทิศกล่ำวว่ำตนเองมีจิตส ำนึกทำงกำรวิจำรณ์ก่อนที่จะเขียนหนังสือ เม่ืออ่ำนหนังสือแล้วมีควำมคิดต่ำง แย้ง 
คล้อยตำม หรือมีควำมคิดต่อจำกหนังสือที่ได้ อ่ำน และเม่ืออ่ำนหนังสือมำกขึ้นและมีควำมกล้ำแข็งทำงควำมคิด มี
ประสบกำรณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งจำกกำรท ำงำนด้ำนศิลปะและได้กำรได้พบปะสนทนำกับผู้ใหญ่ในแวดวงศิลปะ จึงเริ่มที่จะแสดง
ทัศนะวิจำรณ์เพิ่มมำกขึ้น คุณอุทิศเริ่มต้นท ำงำนวิจำรณ์อย่ำงจริงจังทำงด้ำนภำพยนตร์หลังจำกที่จบกำรศึกษำ โดยนอกจำก
เขียนวิจำรณ์ในคอลัมน์ “เสำร์สวัสดี” แล้วยังเขียนวิจำรณ์ภำพยนตร์ประจ ำในนิตยสำร “Movie Time” และเขียนบทควำม
พิเศษวิจำรณ์ภำพยนตร์ในนิตยสำร "Cinemax” คุณอุทิศไม่ได้มีพื้นฐำนกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ แต่จำกกำรที่ได้รู้จักกับคุณ
สนธยำ ทรัพย์เย็น ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสำร “ฟิมล์ไวรัส” นอกจำกน้ี  คุณอุทิศยังรวมกลุ่มกับผู้ที่ชื่นชอบกำรชมภำพยนตร์ที่
ไม่ใช่แนวที่เป็นที่นิยมของตลำด เพื่อแสดงควำมคิดเห็นควำมรู้สึกที่มีต่อภำพยนตร์ที่ร้ำนดวงกมล ซีคอนสแควร์เป็นประจ ำ 
และยังมีผู้ที่สนใจเข้ำมำร่วมสนทนำเช่น คุณไพสิฐ พันธ์ุพฤษำชำติ คุณอภิชำติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซ่ึงจำกกำรชมภำพยนตร์
และกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์เป็นประจ ำท ำให้คุณอุทิศได้เรียนรู้ว่ำโลกภำพยนตร์เริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เริ่มตั้งแต่หนังเงียบ 
ขำวด ำ German Expressionism Italian Neo Realism และท ำให้เห็นโครงข่ำยวิวัฒนำกำรของประวัติศำตสร์ของศิลปะ
ด้ำนอ่ืน ถึงแม้ว่ำจะเรียนศิลปะทำงด้ำนทัศนศิลป์ 5 ปี แต่ไม่ได้สนใจในเรื่องประวัติศำสตร์ศิลปะ เน่ืองจำกไม่สนุกที่จะเรียน
เรื่องทฤษฎี แต่ด้ำนภำพยนตร์ท ำให้รู้สึกชอบและสนุกในแง่ของประวัติศำสตร์และรู้จักประเภทของภำพยนตร์ต่ำงๆ  (gene) 
จำกกำรที่คุณอุทิศได้ชมภำพยนตร์ อ่ำนหนังสือ ชมงำนศิลปะเป็นจ ำนวนมำก และได้รู้ จักกับผู้คนในแวดวงภำพยนตร์ที่ได้
แนะน ำให้เขียนบทควำมเก่ียวกับภำพยนตร์อย่ำงจริงจัง กำรเขียนคอลัมน์วิจำรณ์ภำพยนตร์ประจ ำในหนังสือ “Movie Time” 
ซ่ึงในช่วงน้ันออกเป็นรำยสัปดำห์ท ำให้คุณอุทิศต้องชมภำพยนตร์อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อที่จะเขียนวิจำรณ์ น่ีเป็นเวทีในกำรฝึกฝน
เพื่อที่จะรวบรวมควำมคิดในสิ่งที่ตนเองได้รู้ได้เห็น และเป็นพื้นฐำนที่ท ำให้น ำมำเขียนนวนิยำยของคุณอุทิศเองด้วย  

การท างานด้านการวิจารณ์หนังสือ 

ผลงำนหนังสือเล่มแรกของคุณอุทิศที่ตีพิมพ์เป็นงำนรวมบทวิจำรณ์ ซ่ึงพิมพ์เผยแพร่ก่อนหนังสือรวมเรื่องสั้น  คุณ
อุทิศเห็นว่ำนักเขียนรุ่นใหม่ที่เริ่มท ำงำนเขียนในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 น้ัน นักเขียนจะเขียนหนังสือเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ 
เพรำะนักเขียนถูกก ำหนดให้เขียนด้วยบำงอย่ำง ซ่ึงท ำให้นักเขียนต้องท ำงำนที่หนักขึ้น นอกจำกกำรเป็นนักเขียนแล้วต้องเป็น
นักวิจำรณ์ได้ด้วย ดังน้ันนักเขียนจะต้องมีฐำนควำมรู้ที่รอบด้ำน  

กำรที่คุณอุทิศสนใจกำรวิจำรณ์หนังสือ เน่ืองจำกกำรเกิดแนวทำงใหม่ในกำรวิจำรณ์หนังสือคือ “กำรรื้อสร้ำง”  
(deconstructionism)  ท ำให้ในช่วงเวลำมีหนังสือทำงวิชำกำร  และนักวิชำ กำรที่แปลหนังสือทำงด้ำนภำษำศำสตร์
เผยแพร่อย่ำงคึกคัก กำรวิจำรณ์ที่มีลักษณะต้นทำงของแนวคิด Post Modern กำรแปลบำงส่วนของหนังสือ “Anthology”  
ของ Roland Barthes และงำนแปลของอำจำรย์ นพพร ประชำกุลท ำให้คุณอุทิศตื่นเต้นกับกำรวิจำรณ์ในแนวทำงใหม่ ที่มี
หลักเกณฑ์และมุมมองกำรวิจำรณ์ใหม่ๆ กำรที่วรรณกรรมไม่ได้ผูกติดอยู่กับผู้ประพันธ์ ซ่ึงเป็นมุมมองที่คุณอุทิศสนใจ และท ำ
ให้สนุกกับกำรงำนวิจำรณ์หนังสือและมีควำมตื่นตัวและกล้ำจะมองกำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่แตกต่ำงออกไปจำกหลักทฤษฎี
แบบเดิมที่ใช้ในกำรวิจำรณ์ 

กำรที่อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยแปลงำนที่ท ำให้สังคมวรรณกรรมเปลี่ยนไปมีควำมน่ำตื่นเต้นและนักเขียนไม่ใช่ผู้ที่รู้อีก
ต่อไป บทบำทของนักเขียนลดลงและไม่ใช่ผู้ที่ชี้แนะสังคมให้เป็นไปในทิศทำงใด แต่เป็นนักวิจำรณ์และนักวิชำกำรทำงด้ำน
วรรณกรรมที่ได้รับควำมสนใจและเข้ำมำมีบทบำทในแวดวงวรรณกรรม นอกจำกน้ีงำนวิชำกำรทำงด้ำนมนุ ษยศำสตร์ 
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สังคมศำสตร์ ทำงด้ำนวรรณกรรม ภำษำมีควำมตื่นตัวและส่งผลมำจนถึงปัจจุบัน  นักวิชำกำรได้เข้ำมำมีอิทธิพลต่อผู้อ่ำนโดยมี
ข้อเขียนทำงวิชำกำร บทวิจำรณ์ที่เป็นรวมเล่มเป็นหนังสือ  

ลักษณะของการท างานวิจารณ์หนังสือในช่วงแรก 

จำกกำรที่คุณอุทิศมีนิสัยส่วนตัวที่ชอบกำรประชดประชัน และในช่วงที่เริ่มวิจำรณ์หนังสือยังอำยุน้อยจึงต้องกำร
แสดงควำมรู้สึกของตนเอง บทวิจำรณ์จึงเป็นกำรกระทบกระทั่งกระแทก“จิกกัด” แต่กำรเขียนวิจำรณ์ในลักษณะดังกล่ำว
จะต้องมีหลักกำรที่สมเหตุสมผลมำรองรับควำมคิดด้วย และน่ีเป็นเหตุผลที่ส ำคัญที่จะแสดงควำมคิดเห็นเสียดสีได้ก็ต่อเม่ือมี
เหตุผลที่เพียงพอจะพูดถึงสิ่งน้ัน 

เหตุผลที่นี้หมายถึงทฤษฎีหรือไม่และแนวคิดใดที่น ามาใช้ในการวิจารณ์หนังสือ 

เหตุผลในกำรเขียนงำนวิจำรณ์ไม่ได้เป็นทฤษฎีเพียงอย่ำงเดียว เน่ืองจำกคุณอุทิศไม่ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องทฤษฎี
มำกนัก แม้ว่ำจะอ่ำนและศึกษำทฤษฎี  แต่ก็เพื่อที่จะทรำบว่ำมีปรำกฏกำรณ์ต่ำงที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงเวลำต่ำงๆ โดย
ส่วนตัวคุณอุทิศชอบบุคคลิกกำรวิจำรณ์ของ “Roland Barthes” ซ่ึงมีอิทธิพลต่อมุมมองของกำรวิจำรณ์ เช่น กำรดึงประเด็น
ที่ซ่อนซ่ึงอยู่นอกเหนือจำกที่เน้ือหำวรรณกรรมบอกกับผู้อ่ำนโดยตรง และท ำให้คุณอุทิศสนุกที่จะค้นหำสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจ
จะให้เกิดในงำนเขียน แต่ว่ำสิ่งเหล่ำน้ันได้แสดงออกมำ แนวคิดของ “Roland Barthes” ท ำให้ได้รู้จักอำจำรย์นพพร ประชำ
กุล อำจำรย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวำณิช อำจำรย์ทั้งสองท่ำนมีลีลำกำรวิจำรณ์แบบเดียวกันเน่ืองมำจำกส ำนักเดียวกัน  

กำรวิจำรณ์หนังสือในช่วงแรกคุณอุทิศไม่ได้มีคอลัมน์ประจ ำ จึงเป็นกำรเขียนตำมวำระเช่น ข้อเขียนวิจำรณ์แรกคือ 
“ควำมเบำหวิวของชีวิต”  ของ มิลำน กุนเดอล่ำ พิมพ์โดยส ำนักพิมพ์บุ๊กไวรัส ซ่ึงแม้จะไม่ใช่บทวิจำรณ์หนังสือที่ดีของคุณอุทิศ 
แต่ได้มีควำมพยำยำมที่จะจับปรำกฏกำรณ์ที่น่ำสนใจ ควำมแหลมคมทำงควำมคิดในงำนของกุนเดอล่ำ โดยเฉพำะเรื่อง 
“รสนิยมสำธำรณะ” มำจับกับภำพของสังคมไทยในช่วงน้ัน กำรเกิดขึ้นของนิตยสำร a day ควำมคิดของกำรโฆษณำที่
เก่ียวกับส ำนึกรักบ้ำนเกิด ย้อนกลับไปในควำมสวยงำมของอดีต ซ่ึงสิ่งต่ำงๆ เหล่ำน้ีเข้ำมำปะทะกัน และท ำให้เกิดควำมคิดใหม่
ในช่วงเวลำน้ัน  

การวิจารณ์หนังสือส่งผลกระทบให้ผู้อ่านมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิมเม่ืออ่านงานวิจารณ์หรือไม่ 

คุณอุทิศกล่ำวว่ำกำรวิจำรณ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ำนเท่ำใดนัก แต่ส่งผลกระทบต่อผู้เขียนมำกกว่ำ และไม่แน่ใจว่ำ
จะมีผู้อ่ำนงำนวิจำรณ์ของตนเองมำกน้อยเพียงใด กำรวิจำรณ์ของคุณอุทิศไม่ได้เป็นกำรชี้ขำดหนังสือว่ำดี ไม่ดี แต่เป็นกำร
วิจำรณ์โดยกำรหยิบประเด็นหรือกำรเสนอมุมมองที่แตกต่ำงออกไป ซ่ึงยังไม่ได้มีกำรวิจำรณ์หรือมีกำรกล่ำวถึงในวงกว้ำงมำก
นัก จำกอิทธิพลกำรวิจำรณ์ของนักวิชำกำรตั้งปี 2545 เช่นอำจำรย์นพพร ประชำกุล อำจำรย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวำณิช และ
นักวิชำกำรท่ำนอ่ืนๆ ที่ท ำให้บทวิจำรณ์มีควำมเป็นวรรณศิลป์มำกกว่ำตัวงำนวรรณกรรม ด้วยภำษำที่หวือหวำได้สร้ำงควำม
ตื่นเต้นให้กับกำรวิจำรณ์และแวดวงวรรณกรรม ในปัจจุบันยังมีคงใช้ภำษำที่สร้ำงขึ้นในช่วงเวลำน้ันเช่น ย้อนแย้ง แย้งขัด จำก
กำรที่งำนวิจำรณ์ด้ำนวิชำกำรกำรในช่วงน้ันมีกำรเคลื่อนไหวคึกคักเป็นอย่ำงมำกและมีควำมเป็นวรรณกรรมที่ท ำให้อ่ำนได้
อย่ำงเพลิดเพลิน และคุณอุทิศยังคงติดใช้ค ำภำษำที่นักวิชำกำรสร้ำงขึ้นในเวลำน้ัน ในขณะเดียวกันกำรเขี ยนงำนวรรณกรรม
ของคุณอุทิศจึงเป็นกำรเขียนงำนเพื่อที่จะให้วิจำรณ์นักวิชำกำรอ่ำนด้วย โดยกำรซ่อนประเด็นไว้ในงำนเขียนเพื่อที่ต้องกำรจะ
สื่อควำมหมำยไปยังนักวิจำรณ์นักวิชำกำรเหล่ำน้ันได้ค้นหำสิ่งที่ซ่อนควำมหมำยไว้  
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งานเขียนของคุณอุทิศเป็นงานที่แฝงความหมายซับซ้อนเกินไปส าหรับผู้อ่านทั่วไปหรือไม่ 

คุณอุทิศคิดว่ำงำนเขียนน้ันเป็นพลังของจินตภำพของค ำ ผู้อ่ำนสำมำรถที่จะเข้ำใจควำมหมำยของค ำในวันน้ีระดับ
หน่ึง และเม่ืออ่ำนในอนำคตจะเข้ำใจในอีกควำมหมำยหน่ึง ควำมหมำยของค ำมีหลำยระดับ ต่ำงเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใน
กำรน ำเสนอ กำรอ่ำนงำนวิจำรณ์  ท ำให้คุณอุทิศสนุกกับกำรใช้ค ำมำกขึ้น และเม่ือโตขึ้นท ำให้ตนเองมีควำมระมัดระวังขึ้นใน
กำรใช้ค ำที่สะอำดเกลี้ยงเกลำมำกขึ้นและไม่ใช้ลูกเล่นทำงภำษำมำกเกินไป  

มุมมองการวิจารณ์ของคุณอุทิศเป็นมุมมองของผู้อ่านหรือนักเขียน  และงานวิจารณ์ส่งผลต่อการเขียนงานของคุณอุทิศ 

จำกกำรที่คุณอุทิศเป็นทั้งผู้เขียนและผู้วิจำรณ์ในเวลำเดียวกัน  ท ำให้มุมมองของกำรวิจำรณ์เป็นเป็นกำรผสมกันของ
ผู้เขียนและผู้วิจำรณ์ และที่ส ำคัญกำรวิจำรณ์ได้ส่งผลต่องำนเขียนของคุณอุทิศมำกพอสมควร เพรำะคุณอุทิศจะวิจำรณ์งำน
เขียนของตนเองในขณะที่เขียนงำนไปพร้อมกัน ซ่ึงเห็นว่ำเป็นเรื่องปกติธรรมดำของนักเขียน  เพรำะนักเขียนในปัจจุบันมีควำม
เป็นนักวิจำรณ์อยู่ในตัว กำรเกิดของนักเขียนในยุคปัจจุบันเป็นกำรวิจำรณ์งำนเขียนยุคเก่ำเสมอ เพื่อที่จะหำพื้นที่ในทำง
วรรณกกรม หำกนักเขียนไม่สำมำรถที่จะวิจำรณ์งำนเขียนที่เกิดขึ้นในอดีตได้ นักเขียนผู้น้ันไม่สำมำรถที่จะหำพื้นที่ในเวที
วรรณกรรมของตนเองได้ คุณอุทิศเขียนงำนขึ้นมำเน่ืองจำกไม่พอใจงำนวรรณกรรมยุคก่อน วรรณกรรมจึงไม่ใช่เป็นเพียงกำร
บอกเล่ำเรื่องรำวของผู้เขียนเท่ำน้ัน งำนวรรณกรรมในควำมนึกคิดของคุณอุทิศต้องใช้ศิลปะในกำรประพันธ์ ต้องใช้
ประวัติศำสตร์ของวรรณกรรมในกำรสร้ำงงำน กำรเขียนหนังสือในแต่ละย่อหน้ำ แต่ละประโยคเป็นกำรแบกรับประวัติศำสตร์
ของวรรณกรรม คุณอุทิศเชื่อว่ำงำนเขียนไม่ได้เป็นกำรบอกเล่ำเรื่องของผู้เขียนเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นส่วนหน่ึงของ
ประวัติศำสตร์กำรวิวัฒน์ของวรรณกรรม 

 

การเลือกหนังสือที่วิจารณ์ 

  คุณอุทิศจะเลือกหนังสือที่ดีและได้รับกำรยอมรับซ่ึงไม่ค่อยได้รับควำมสนใจอย่ำงกว้ำงขวำงนัก จึงท ำให้เวทีกำรกำร
เสนองำนวิจำรณ์น้อยลง เช่น งำนแปลของที่คุณดลสิทธ์ บำงคมบำงที่แปลงำน   ของ บลูโน ชูลซ์ “ถนนจระเข้”  “เรือนไข้ใต้
รำศีนำฬิกำทรำย” ซ่ึงเป็นผลงำนที่โดดเด่นของบลูโน ชูลซ์ และในต่ำงประเทศให้กำรยอมรับในงำนเขียนของนักเขียนผู้น้ี คุณ
อุทิศเห็นว่ำงำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์  (serious literature) ไม่ค่อยได้รับกำรกล่ำวถึงในประเทศไทยมำกเท่ำใด เม่ือมีกำร
จัดพิมพ์หนังสือ  แต่ไม่ได้รับกำรกล่ำวถึงงำนเหล่ำน้ีจะจมหำยไป ในปัจจุบันที่นิตยสำรไม่ได้มีส่วนส ำคัญในกำรท ำหน้ำที่
แนะน ำหนังสือ ท ำหน้ำที่เพียงกำรน ำค ำน ำที่ส ำนักพิมพ์ต้องกำรประชำสัมพันธ์ส่งมำให้เผยแพร่เท่ำน้ัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
ที่ขำยในท้องตลำดทั่วไป ส่วนหนังสือที่ เป็นงำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์  อย่ำงงำนของบลูโน ชูลซ์น้ันไม่มีพื้นที่ในกำร
ประชำสัมพันธ์ คุณอุทิศเห็นว่ำตนเองสำมำรถที่จะเผยแพร่งำนเหล่ำน้ีได้และมีโอกำสที่จะกล่ำวถึงที่ชื่นชอบในมุมมองในมิติ
ต่ำงๆ  สิ่งน้ีจะเป็นบทบำทของนักวิจำรณ์หนังสือหรือไม่น้ัน  ตอบไม่ได้ แต่เม่ือหนังสือที่ดีไม่ได้รับกำรสนใจ จึงต้องมีกำรบอก
และส่งเสียงให้ผู้แปลรู้ว่ำมีผู้ที่ยังอ่ำนและสนับสนุนในสิ่งที่ผู้แปล ผู้ท ำงำน ให้ได้รับรู้  

การวิจารณ์หนังสือท าให้หนังสือเล่มนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นหรือไม่  
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แม้คุณอุทิศจะท ำงำนด้ำนกำรวิจำรณ์วรรณกรรมไม่สำมำรถที่จะตอบได้ กำรที่หนังสือจะเป็นที่รู้จักอย่ำงน้ันขึ้นอยู่ที่
ผู้วิจำรณ์มีชื่อเสียงมำกน้อยเพียงใด อย่ำงไรก็ตำม กำรวิจำรณ์เป็นกำรส่งเสียงและช่วยให้หนังสือเป็นที่รู้จักอย่ำงน้อยก็ในพื้นที่
แวดวงคนวรรณกรรมที่กำรกระตุ้นให้รู้มีงำนวรรณกรรมดีๆ เกิดขึ้น   

การวิจารณ์หนังสือภาพรวมในปัจจุบันอย่างไร 

คุณอุทิศกล่ำวว่ำกำรวิจำรณ์หนังสือในปัจจุบันมีน้อยมำก  เพรำะว่ำไม่มีพื้นที่ให้วิจำรณ์ ซ่ึงในอดีตมีพื้นที่กำรวิจำรณ์
มีมำกกว่ำในปัจจุบัน เช่น ภำพยนตร์มีนิตยสำรที่เก่ียวกับภำพยนตร์เป็นจ ำนวนมำก ทั้งเอ็นเตอร์เทน สตำร์พิค หนังและวิดีโด 
ซีนีแม็ก มูว่ีไทม์ ส่วนกำรวิจำรณ์หนังสือในอดีตมีไม่มำกนัก  เม่ือเทียบกับกำรวิจำรณ์ศิลปะในด้ำนอ่ืนๆ แต่มีพื้นที่กำรวิจำรณ์
อยู่ในระดับหน่ึง  ซ่ึงมีมำกกว่ำในปัจจุบัน และมีควำมสนุกสนำนในกำรวิจำรณ์ มีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนของตัวงำนกับงำน
วิจำรณ์ 

คุณอุทิศติดตามการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตบ้างหรือไม่ 

  คุณอุทิศติดตำมกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตบ้ำง แต่ไม่มำก แม้ว่ำผู้ที่วิจำรณ์ในอินทอร์เน็ตบำงคนจะท ำงำนวิจำรณ์
ที่มีคุณภำพและมีแง่มุมที่น่ำสนใจ แต่ผู้เขียนงำนวิจำรณ์ในบล็อกหรือในสื่ออินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ พอใจในสิ่งที่ได้เห็น ได้อ่ำน ได้ดู 
ทั้งภำพยนตร์ เพลง แต่คนเหล่ำน้ีไม่เรียกตัวเองว่ำนักวิจำรณ์คงเป็นเพรำะว่ำเกรงกับค ำว่ำ “นักวิจำรณ์” ซ่ึงอำจจมีบุคคลที่
คอยก ำกับบังคับไว้ที่ไม่เรียกงำนของเขำเหล่ำน้ันว่ำเป็นกำรวิจำรณ์ เช่นเดียวกันคุณอุทิศที่ไม่เรียกตนเองว่ำเป็นนักวิจำรณ์ 
ดังน้ัน กำรเขียนงำนที่เขียนเก่ียวกับภำพยนตร์ที่ตีพิมพ์จึงเรียกว่ำบทควำม เพรำะคิดว่ำตนเองไม่ได้มีศักยภำพเพียงพอที่จะ
เป็นนักวิจำรณ์ และคุณอุทิศเห็นว่ำเป็นธรรมเนียม กรอบ กฎเกณฑ์ที่ครอบอยู่ โดยมีเกณฑ์ หน่ึง สอง สำม สี่ ซ่ึงหำกแตกต่ำง
จำกน้ีไม่ถือว่ำเป็นกำรวิจำรณ์ เป็นกำรเล่ำสู่กันฟัง เป็นกำรระบำยอำรมณ์ แสดงควำมรู้สึกนึกคิด ดังน้ัน เด็กรุ่นใหม่จึงไม่แสดง
ตนเองว่ำเป็นนักวิจำรณ์ แต่เป็นผู้ที่แสดงควำมเห็นเท่ำน้ัน 

คุณอุทิศมีรูปแบบการของการเขียนงานวิจารณ์หรือไม่  

ในช่วงแรกน้ันคุณอุทิศคิดว่ำกำรวิจำรณ์คงมีกรอบ หลักเกณฑ์ ที่ต้องเป็นผู้รู้ มีหลักกำร หลักเกณฑ์ควำมรู้ ทำง
ประวัติศำสตร์พอสมควรเพื่อที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน แต่เม่ือโตขึ้นจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่ำกำรวิจำรณ์แบบวัยรุ่นที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันจะเป็นท่ำทีที่สำมำรถที่จะเข้ำกับมวลชนได้มำกกว่ำ และนักวิจำรณ์ที่มีกรอบจะต้องลงมำหำมุมมองในแบบที่
วัยรุ่นมอง กำรวิจำรณ์ตำมกรอบรูปแบบเก่ำที่เริ่มตำยไปเสื่อมไป เปิดทำงให้กับมุมมองและรูปแบบใหม่ 

การบทวิจารณ์ขนาดสั้นหนังสือที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ไม่เป็นทางการและมีความเป็นกันเองสามารถที่จะสื่อสารกับคนได้
กว้างมากขึ้น เราจะเรียกงานลักษณะนี้ว่าเป็นงานวิจารณ์ได้หรือไม่ 

คุณอุทิศเห็นว่ำจะเรียกกำรเขียนในลักษณะน้ีว่ำเป็นกำรวิจำรณ์ก็สำมำรถเรียกได้ ปัจจุบันด้ำนวรรณกรรมมีวิวัฒน
กำรของตัวเอง กำรเขียนวรรณกรรมไม่ได้ยึดติดว่ำเป็นแนวโรแมนติก วิตอเรียน เรียวลิสซ่ึม ซ่ึงมีงำนแนวใหม่เกิดขึ้นมำตลอด 
และก็นับว่ำงำนเหล่ำน้ันเป็นวรรณกรรม หลักของกำรวิจำรณ์เช่นกันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบหรือโครงกำรสร้ำง  แต่อยู่ที่เจตนำ 
เน้ือหำ สำระ ของสิ่งที่น ำเสนอว่ำน่ำสนใจพอที่จะจุดประกำยจุดประเด็นให้กับผู้อ่ำนมำกน้อยแค่ไหน 
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รูปแบบการวิจารณ์ที่เปลี่ยนไปเกิดจากการที่ผู้เขียนเหล่านี้ไม่เคยเห็นหรือได้สัมผัสกับงานวิจารณ์เต็มรู ปแบบของผู้
วิจารณ์อาชีพหรือไม่ 

คุณอุทิศเชื่อว่ำผู้ที่เป็นนักวิจำรณ์ได้ต้องมีหัวใจของกำรเป็นนักวิจำรณ์ เน่ืองจำกกำรวิจำรณ์ไม่สำมำรถที่จะกล่ำวอ้ำง
โดยที่ไม่มีหลักฐำนได้ ผู้วิจำรณ์มีควำมน่ำเชื่อถือหรือภูมิควำมรู้เพียงพอหรือไม่ที่จะพูดถึงหนังสือเล่มน้ัน  ซ่ึงสิ่ งเหล่ำน้ีจะ
สะท้อนออกมำในงำนเขียนของผู้วิจำรณ์คนน้ันว่ำงำนวิจำรณ์คุณค่ำหรืออ่อนด้อยด้วยวุฒิภำวะ สิ่งน้ีจะเป็นตัวชี้วัดว่ำผู้เขียน
บทวิจำรณ์มีโลกทัศน์ทำงกำรอ่ำนและสิ่งที่วิจำรณ์ในกำรอ่ำนมำกน้อยเพียงใด ทั้งน้ี คุณอุทิศเห็นว่ำสิ่งแรกที่นักวิจำรณ์รุ่นใหม่
ควรตระหนักคือ กำรวิจำรณ์ไม่ใช่เป็นเพียงกำรระบำยอำรมณ์ในสิ่งที่ได้อ่ำนแล้วไม่สนุกโดยยกเหตุผลมำกล่ำวว่ำ ไม่สนุก
อย่ำงไร  ซ่ึงยังเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอในกำรวิจำรณ์ แต่ต้องมีวุฒิภำวะซ่ึงจะเป็นกำรสะท้อนอุดมคติ ทัศนคติ ควำมรู้ของตัวผู้
วิจำรณ์ว่ำมีมำกน้อยเพียงไร  

จากประสบการณ์ นักเขียนยอมรับการวิจารณ์มากน้อยเพียงไร  

คุณอุทิศในฐำนะนักเขียนยอมรับกำรวิจำรณ์ได้ ในส่วนของนักเขียนรุ่นใหม่ก็ยอมรับกำรวิจำรณ์ได้ในระดับที่น่ำพอใจ 
แต่สิ่งที่เป็นปัญหำคือไม่มีนักวิจำรณ์ที่ออกมำวิจำรณ์ จึงท ำให้นักเขียนจะต้องมำเป็นนักวิจำรณ์เองด้วย ในด้ ำนกำรวิจำรณ์ที่
รุนแรงน้ันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ รวมถึงกำรวิจำรณ์ในแง่ของกำรน ำทฤษฎี มุมมอง ในสภำวะแบบหน่ึงมำใช้วิจำรณ์งำนเขียนใน
อีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกัน แต่ว่ำงำนเขียนน้ันสอดคล้องกับทฤษฎีและมุมมองที่ผู้วิจำรณ์น ำเสนอ โดยที่ผู้วิจำรณ์ไม่ได้
วิจำรณ์ถึงหนังสือ แต่เป็นกำรพูดถึงสภำพสังคม บริบทต่ำงๆ ที่มำยึดโยงเข้ำกับหนังสือ เพื่อที่จะเสนอหลักคิดของผู้วิจำรณ์เอง 

การเขียนนิยายออนไลน์และได้รับการพิมพ์เป็นหนังสือได้เป็นส่วนแบ่งการตลาดหนังสือที่ส าคัญ จนแย่งพื้นที่หนังสือ
คุณภาพที่ควรได้รับการจัดพิมพ์ 

คุณอุทิศเห็นว่ำออนไลน์เป็นพื้นที่ของผู้เขียนในอีกกลุ่มหน่ึง และเป็นแนวทำงกำรสร้ำงพื้นที่ของนักเขียนรูปแบบหน่ึง 
แนวทำงน้ีถูกสร้ำงขึ้นมำส ำหรับเป็นพื้นที่ของวรรณกรรมยอดนิยม แฟนตำซี งำนรักวัยรุ่น ซ่ึงเห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดี แต่กำรที่นิยำย
ออนไลน์ได้เข้ำมำแย่งพื้นที่กำรตลำดของหนังสือน้ันขึ้นอยู่กับกำรดุลยพินิจกำรตัดสินใจของบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์ และเห็น
ว่ำผู้ที่อ่ำนหนังสือวรรณกรรมยอดนิยมกับงำนสร้ำงสรรค์น้ันเป็นคนละกลุ่มกัน ในช่วงเด็กวัยรุ่นก็อ่ำนวรรณกรรมแฟนตำซี รัก
หวำนแหวว เน่ืองจำกเด็กมีโลกทัศน์ที่เป็นเช่นน้ัน แต่จำกกำรที่สังคมกำรอ่ำนของประเทศไทยไม่สำมำรถที่จะดึงเด็กกลุ่มน้ีให้
มำอ่ำนงำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ได้ ดังน้ัน  คนกลุ่มน้ีจึงไม่ใช่ส่วนแบ่งของงำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์อยู่แล้ว จึงต้องหวังให้
เด็กกลุ่มที่อ่ำนหนังสือกลุ่มน้ีโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงมำอ่ำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์  

การที่ส านักพิมพ์มีความพยายามที่จะจับนักอ่านกลุ่มนี้ โดยการสร้างงานวรรณกรรมเพื่อรองรับในช่วงอายุที่เปลี่ยนไป
ของผู้อ่าน ท าให้นักอ่านกลุ่มนี้ไม่ขยับออกไปหางานวรรณกรรมสร้าง สรรค์  

คุณอุทิศมองว่ำส ำนักพิมพ์มีลักษณะเป็นอำคเดมีที่มีกำรสร้ำงหลักสูตร ถ้อยค ำ ภำษำ กำรด ำเนินชีวิต ทัศนคติขึ้นมำ
ในอีกโลกหน่ึง และคนเหล่ำน้ีจะไม่เข้ำใจสิ่งที่ต่ำงจำกโลกที่เคยได้อ่ำนมำ สิ่งน้ีต้องคำดหวังว่ำนักอ่ำนเหล่ำน้ันจะโตขึ้นและอ่ำน
ที่หลำกหลำยมำกขึ้น  

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการของส านักพิมพ์ที่จะแบ่งสัดส่วนการพิมพ์หนังสืออย่างไร 
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สัดส่วนกำรจัดพิมพ์วรรณกรรมสร้ำงสรรค์เป็นส่วนน้อยมำตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงเม่ือที่ผู้ที่มีควำมคิดเห็นที่ต่ำงหรือมีข้อ
ข้องใจแล้วเขียนหนังสือเพื่อเป็นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ ท ำงำนที่สร้ำงสรรค์ แตกต่ำงจำกที่คนในสังคมมองเห็น และจำกระบบ
กำรตลำดของหนังสือเองที่ท ำให้พื้นที่ของวรรณกรรมสร้ำงสรรค์เป็นส่วนน้อย ซ่ึงสัดส่วนก็จะเป็นอย่ำงน้ีไปเรื่อยๆ แต่อำจจะมี
บำงครั้งที่วรรณกรรมสร้ำงสรรค์จะดึงควำมสนใจได้ แต่เป็นเฉพำะบำงคนและบำงสถำนกำรณ์เท่ำน้ัน คุณอุทิศไม่คิดที่จะ
เรียกร้องให้คนส่วนใหญ่มำอ่ำนงำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ แต่ต้องกำรให้งำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์สำมำรถที่จะอยู่ได้ ซ่ึงต้องมี
สื่อกลำงท ำควำมเข้ำใจกับสังคมที่จะชี้ให้เห็นว่ำมีกำรยกระดับทำงปัญญำ อำรมณ์ สติควำมรู้คิดในกำรอ่ำนจะต้องยกระดับ
เพิ่มมำกขึ้น  

จากการที่พื้นที่การวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดน้อยลง ส่ือออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทแทนที่สิ่งพิมพ์ได้หรือไม่ 

คุณอุทิศเห็นว่ำอำจจะแทนกันได้ในอนำคต เน่ืองจำกสื่อมีกำรปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ กำรวิจำรณ์หนังสือไม่ได้พึ่งสื่อสิง
พิมพ์ (นิตยสำร) มำเป็นเวลำนำนแล้ว งำนวิจำรณ์หนังสือเกิดขึ้นในหนังสือเฉพำะด้ำนที่เก่ียวกับวรรณกรรมเช่น “writer” 
“อ่ำน” วำรสำรมหำวิทยลัย หรือหนังสือที่หน่วยงำนที่ศึกษำวิจัยเก่ียวกับกำรวิจำรณ์โดยเฉพำะที่จัดพิมพ์ขึ้นมำ ดังน้ัน 
นิตยสำรไม่ใช่ที่เผยแพร่งำนวิจำรณ์ที่มีคุณภำพ แต่เป็นหนังสือเล่ม วำรสำรมหำวิทยำลัย หน่วยงำนที่ท ำกำรวิจัย ซ่ึงยังพื้นที่
แข็งแรงของงำนวิจำรณ์ นอกจำกน้ียังมีสื่ออ่ืนๆ ที่ตื่นตัวมำกขึ้น กำรเกิดโทรทัศน์ดิจิตอลที่จะมีช่องเพื่อกำรศึกษำที่ไม่ได้
ผูกขำดรำยกำรที่เป็นอย่ำงปัจจุบัน  จึงท ำให้มีทำงเลือกและมีพื้นที่มำกขึ้น และจำกกำรที่ปัจจุบันควำมเห็นของนักเขียนลด
ควำมส ำคัญไป และควำมเห็นของอำจำรย์มหำวิทยำลัยยังคงมีควำมส ำคัญอยู่ เห็นได้จำกเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองที่แหลมคมที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังมีอำจำรย์มหำวิทยำลัยได้ออกมำแสดงควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันในรำยกำรโทรทัศน์ โดยเฉพำะใน
โทรทัศน์สำธำรณะซ่ึงเป็นเวทีและเปิดพื้นที่มำกขึ้นที่จะเปิดพูดถึงเรื่องที่ขบคิดลับคมทำงปัญญำ คุณอุทิศเห็นว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยซ่ึงมีเป็นเวลำนำนแล้วคือ กำรที่คนไทยไม่สำมำรถที่จะอ่ำนหนังสือ ชมภำพยนตร์ ชมศิลปะที่ซีเรียสได้ก็เพรำะว่ำมี
ควำมเครียดในกำรด ำเนินชีวิตในปัจจุบันมำกแล้ว คุณอุทิศจึงตั้งค ำถำมว่ำชีวิตในปัจจุบันของคนไทยมีเครียดมำกน้อยเพียงไร 
เม่ือโฆษณำก็ให้ผู้ชมได้รับแต่สิ่งที่สบำยๆ และชีวิตประจ ำวันไม่ได้ถูกสร้ำงมำให้เครียด ซ่ึงจะมีเพียงงำนที่ท ำให้น่ำเบื่อเท่ำน้ัน 
คนไทยเคยชินที่ท ำให้รู้สึกเปรำะบำงที่จะเผชิญกับควำมเครียด เม่ือเทียบกับประชำกรในประเทศอ่ืนที่มีควำมยำกล ำบำกกว่ำมี
ต้นทุนควำมเครียดจริงๆ  

จากประสบการณ์ทางด้านศิลปะหลายด้านของคุณอุทิศ ผู้คนในวงการศิลปะยอมรับการวิจารณ์มากน้อยอย่างไร  

ด้ำนผู้สร้ำงงำนมีควำมตื่นตัวที่จะฟังหรืออ่ำนกำรวิจำรณ์ แต่เน่ืองจำกงำนวิจำรณ์มีน้อยทั้งในส่วนผู้ที่วิจำรณ์และ
พื้นที่ในกำรเผยแพร่ ผู้สร้ำงงำนอยำกจะเห็นกำรวิจำรณ์งำนของตัวเองทั้งแง่บวกและแง่ลบ กำรต ำหนิ ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นต้องมี
พื้นที่ในกำรวิจำรณ์งำนศิลปะ เน่ืองจำกกำรสร้ำงงำนศิลปะแล้วไม่มีกำรกล่ำวถึงงำนจะจมหำยไป หรือขำดควำมคึกคักน่ำสนใจ
ในวงกำรศิลปะ  

การเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเป็นโพสต์โมเดิล (post-modern) ที่มีการน าทฤษฎีเข้ามาใช้ ท าให้มีผู้อ่านกลุ่มหนึ่งที่ไม่
เข้าใจงานเขียนในรูปแบบใหม่ และงานวิจารณ์ที่เป็นการน าทฤษฎีเข้ามาใช้จนละเลยในตัวงานวรรณกรรม ซึ่งท าให้
ผู้อ่านทั่วไปไม่เข้าใจงานวิจารณ์สมัยใหม่ และจากการที่นักเขียนที่เขียนงานอิงทฤษฎีหรือรูปแบบใหม่ท าให้นักวิจารณ์ไม่
กล้าที่จะวิจารณ์เพราะว่ากลัวว่ารู้ไม่เท่าทันนักเขียน 
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คุณอุทิศกล่ำวว่ำกำรที่นักเขียนใช้รูปแบบต่ำงๆ ในกำรเขียนงำน  นักเขียนต้องมีกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ซ่ึงจะสะท้อน
กลับออกมำที่งำนเขียน เช่น หนังสือบำงเล่มเป็นกำรเสนอเพียงรูปแบบ  แต่ลึกลงไปแล้วไม่มีเน้ือหำ น่ีเป็นสิ่งที่นักวิจ ำรณ์
จะต้องมองเห็นว่ำงำนเขียนเหล่ำน่ีว่ำมีอะไรบ้ำง หำกนักวิจำรณ์สำมำรถชี้ประเด็นเหล่ำน้ีออกมำให้เห็นได้จะท ำให้แวดวง
วรรณกรรมมีควำมคึกคักและสนุกขึ้น เพรำะว่ำในแวดวงวรรณกรรมมีนักเขียนที่มีเพียงลีลำในกำรเขียน แต่ขำดเน้ือหำมำก 
และต้องกำรนักวิจำรณ์ที่จะมำเปิดเผยชี้ประเด็นและเป็นกำรป้องปรำมนักเขียน ปัญหำที่เกิดขึ้นของกำรวิจำรณ์หนังสือคือนัก
วิจำรณ์รุ่นต่ออำจำรย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิช คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย เป็นนักวิจำรณ์ที่เป็นนักเขียนด้วย และภำพของกำรเป็น
นักเขียนเด่นชัดกว่ำทั้ง วำด ระวี, ปรำบดำ หยุ่น, กิตติพล สรรคคำนนท์ หรือ อนุสรณ์ ติปยำนนท์  ซ่ึงรวมถึงคุณอุทิศด้วย โดย
ที่คนกลุ่มน้ีเลือกที่จะเป็นนักเขียนมำกกว่ำจึงท ำให้งำนวิจำรณ์หำยไป จึงเห็นภำพของนักเขียนที่มีชื่อเสียงขึ้นมำพร้อมกับกำร
เป็นนักวิจำรณ์ด้วย แม้จะมีอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยที่ออกมำวิจำรณ์เรื่องวรรณกรรม แต่พื้นที่วิจำรณ์ในห้องเรียนและอยู่ใน
วำรสำรมหำวิทยำลัย  

งานวิจารณ์ที่ดีและงานวิจารณ์ที่ประทับใจ 

งำนวิจำรณ์ที่ดีเป็นกำรเปิดมุมมองใหม่ที่จะบอกว่ำงำนเขียนที่น่ำอ่ำนน้ันมีลีลำ ทัศนคติ ท่ำทำงอย่ำงไร งำนวิจำรณ์ที่
ประทับใจเป็นงำนของอำจำรย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชในช่วงที่รวมเป็น “อ่ำนไม่เอำเรื่อง” ในปัจจุบันยังคงอ่ำนงำนของอำจำรย์ 
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวำณิช อำจำรย์นพพร ประชำกุล แต่ส ำหรับงำนของนักวิชำกำรนักวิจำรณ์ใหม่ๆ คุณอุทิศค่อนข้ำงที่จะมีปัญหำ
กับท่ำทีในกำรใช้ทฤษฎีมำกเกินไป กำรที่นักวิจำรณ์สนใจทฤษฎีมำกเกินไป  ไม่ได้สนใจตัวหนังสื อ แต่เป็นกำรวิจำรณ์ที่เอำ
กระจกส่องตัวผู้วิจำรณ์เพื่อที่จะดูลีลำตัวเอง ซ่ึงเป็นกำรวิจำรณ์ของนักวิจำรณ์ใหม่ที่สนใจทฤษฎีมำกจนเกินไป หรือกำรเขียน
ด้วยลีลำฉวัดเฉวียน  แต่ว่ำไม่ได้มีเน้ือหำ  

คุณอุทิศใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่งานหรือการมีการติดต่อกับผู้อ่านหรือไม่  และสื่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางที่
ส าคัญในการเผยแพร่บทวิจารณ์ด้านศิลปะไปได้กว้างย่ิงขึ้นหรือไม่ 

คุณอุทิศเคยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรเผยแพร่งำนบ้ำงแต่นำนมำแล้ว แต่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรแล้ว จะมีบ้ำงในกำรอ่ำนกำรวิจำรณ์งำนเขียนของตนเอง และเห็นว่ำสื่ออินเทอร์เน็ตมี
ควำมเป็นเฉพำะกลุ่มเฉพำะแบบ คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในแวดวงออนไลน์ก็จะติดตำมข้อมูลจำกออนไลน์มำกกว่ำ แต่ก็ไม่ได้เป็น
กำรปิดก้ันที่จะรับรู้จำกโลกออนไลน์เพียงด้ำนเดียวแล้วไม่ได้รับข่ำวสำรจำกสื่ออ่ืนเลย ในส่วนตัวคุณอุทิศเป็นพวกข้ำมกลุ่ม
เน่ืองจำกไม่ได้มีส่วนที่เก่ียวข้องกับโลกโซเชียลมีเดีย ออนไลน์มำกนัก แต่ยังเข้ำไปสืบค้นข้อมูลของหนังสือโดยผ่ำนเสิร์ท  
อินจ้ินซ่ึงจะพบข้อมูลของหนังสือว่ำมีใครวิจำรณ์ กล่ำวถึงหนังสือเล่มน้ันอย่ำงไรบ้ำง ส่วนข้อมูลที่ได้รับจะถูกหรือผิดเป็นอีก
ประเด็นหน่ึง กำรที่สื่อออนไลน์จะเป็นส่วนหน่ึงในกำรเผยแพร่บทวิจำรณ์ศิลปะมองว่ำพื้นที่ออนไลน์มีศักยภำพ แต่สิ่งที่ส ำคัญ
คือกำรที่มีคนที่มีคุณภำพศักยภำพเข้ำไปท ำงำนในส่วนน้ี 

ในด้านวรรณกรรมนักวิจารณ์อาชีพมองการวิจารณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ฉาบฉวย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงไม่ยอมรับการวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต 

กำรยอมรับกำรวิจำรณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่ที่คุณภำพของบทวิจำรณ์ นักเขียนยอมรับบทวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออินเทอร์เน็ต แต่สิ่งที่ส ำคัญบทวิจำรณ์มีควำมน่ำสนใจมำกน้อยแค่ไหน แม้ว่ ำจะมีผู้ที่ท ำงำนวิจำรณ์หนังสือในสื่อ
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อินเทอร์เน็ตมีเป็นจ ำนวนมำก แต่คนเหล่ำน้ีไม่ได้เรียกตนเองว่ำเป็นผู้วิจำรณ์ เป็นเพียงกำรเขียนแสดงควำมรู้สึกในสิ่งที่อ่ำน
มำแล้วเล่ำโดยมองผ่ำนจำกประสบกำรณ์ของผู้เขียนวิจำรณ์  

เม่ือครั้งที่หนังสือของคุณอุทิศได้รับรำงวัลซีไรต์มีบล็อกเกอร์เขียนเก่ียวกับหนังสือในมุมมองที่แตกต่ำงหลำกหลำย 
แต่ก็ไม่สำมำรถที่จะจริงจังกับกำรวิจำรณ์เหล่ำน้ีได้ ดังน้ัน  หำกกำรวิจำรณ์น่ำสนใจก็รับฟัง แต่มีประเด็นที่ผู้วิจำรณ์ไม่เข้ำใจ
หรือตีควำมหมำยผิดไป ตนเองในฐำนะนักเขียนต้องยอมรับในสิ่งน้ีเช่นกัน แต่ไม่ได้มีกำรเขียนโพสต์เพื่อเป็นกำรอธิบำยงำน
วิจำรณ์เหล่ำน้ัน เน่ืองจำกกำรวิจำรณ์เหล่ำน้ีไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นที่ของกำรเป็นนักวิจำรณ์ แต่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นกำรแสดง
ควำมคิดเห็นส่วนตัวต่อกำรอ่ำนหนังสือ 

การที่นักวิจารณ์สาขาอื่นที่อยู่ในบล็อกสามารถที่จะก้าวออกมาเป็นนักวิจารณ์อาชีพได้แต่ในสาขาวรรณศิลป์ไม่เกิดสิ่งนี้ 

เน่ืองจำกในทำงวรรณศิลป์ไม่มีผู้ที่สำมำรถสร้ำงชื่อเสียงในโลกออนไลน์ และสิ่งที่เกิดขึ้นในสำขำวรรณศิลป์คือกำรที่
ไม่มีนักวิจำรณ์หรือบุคคลำกรด้ำนกำรวิจำรณ์วรรณกรรม แต่นักวิจำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นนักมนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์ที่น ำวรรณกรรม 
ไปรับใช้ ดังเช่นที่พบในนิตยสำรเฉพำะทำงวรรณกรรมที่น ำวรรณกรรมไปเชื่อมโยงหรือเชื่อมใช้ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่
เกิดขึ้น กำรวิจำรณ์ที่งำนวรรณกรรมไม่เกิดขึ้นมำนำนแล้ว ส่วนกำรวิจำรณ์วรรณกรรมเกิดขึ้นจำกคนรุ่นใหม่ที่เป็นที่นักเขียน
และนักวิจำรณ์ด้วย ซ่ึงผู้ที่เขียนวิจำณ์เหล่ำน้ีเลือกที่จะเป็นนักเขียนมำกกว่ำ 

 คุณอุทิศตั้งข้อสังเกตว่ำในด้ำนวรรณกรรมมีข้อผิดพลำดที่สำมำรถที่จะหนุนและเติมได้อยู่ตลอดเวลำ แต่ขำดนัก
วิจำรณ์ที่มีกล้ำหำญที่จะเข้ำมำชี้ข้อผิดพลำดเหล่ำน้ี ซ่ึงจะท ำให้เกิดควำมตื่นตัวและควำมคึกคักที่จะท ำให้นักเขียนได้ประเมิน
ประมำณตนเอง สังคมวรรณกรรมขำดผู้ที่จะเตือนสติ ซ่ึงดูเหมือนเป็นกำรล้ำหลังผูกติดในระบบเดิมที่เป็นระบบที่อยู่กับผู้ใหญ่
อุปถัมภ์ที่ต้องนอบน้อมถ่อมตน ค่อยเป็นค่อยไปจนในปัจจุบันขำดควำมเฉียบคมทำงปัญญำที่จะท ำให้มีผู้ที่ชีให้เห็นมำบอก
กระตุ้นกระตุกให้เห็น  

งานวรรณกรรมที่มีเป็นจ านวนมากที่ออกมาในปัจจุบันซึ่งรวมทั้งงานวรรณกรรมยอดนิยมและงานสร้างสรรค์ไม่ได้กระตุ้น
ให้เกิดความเคลื่อนไหว  

คุณอุทิศมองไปที่งำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์เป็นส ำคัญ เน่ืองจำกวรรณกรรมยอดนิยมทั่วไปเป็นกำรผลิตซ้ ำใน
โครงสร้ำงเดิม ซ่ึงคุณอุทิศได้วิจำรณ์ประเด็นน้ีในนิยำยเรื่อง “ลักษณ์อำลัย” ว่ำในปัจจุบันแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร  
แต่นิยำยเหล่ำน้ียังคงรับใช้ขนบเดิมสังคมในรูปแบบเดิม จึงไม่เห็นพัฒนำกำรที่จะสร้ำงควำมตื่นเต้นให้กับแวดวงวรรณกรรม 
จำกประสบกำรณ์กำรเป็นวิทยำกรค่ำยนักเขียน คุณอุทิศพบว่ำนักเขียนรุ่นใหม่ที่เข้ำอบรมติดกรอบกำรเขียนมีลักษณะเป็น
แนวโรงเรียนเวทมนตร์ สถำนกำรณ์เปลี่ยนชีวิต นักเขียนโดยเฉพำะเด็กๆ ขำดทักษะกำรรบรรยำย เขียนบรรยำยไม่เป็น ซ่ึง
เกิดจำกโครงข่ำยที่นิยำยออนไลน์สร้ำงขึ้นมำ และมีกำรยอมรับรูปแบบน้ีกันอย่ำงง่ำยๆ  นักเขียนรุ่นใหม่มีควำมคิดดี  แต่
สุดท้ำยก็จะวนกลับมำที่จุดเดิม ยกตัวอย่ำงด้ำนภำพยนตร์  ในกำรท ำทีเซอร์ภำพยนตร์ทั้งในประเทศและจำกฮอลลีวูด ทีเซอร์
เป็นกำรน ำส่วนที่ส ำคัญและสนุกของทั้งเรื่องมำรวมไว้กำรชมภำพยนตร์  จึงเป็นส่วนขำยของทีเซอร์ สิ่งที่ส ำคัญของกำรเขียน
งำนที่คุณอุทิศบอกกับนักเขียนที่เข้ำค่ำยอบรมคือ ควำมสมเหตุสมผลของตัวละครเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่สำมำรถจะอธิบำยให้
ผู้อ่ำนเข้ำใจได้ 

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะบรรณาธิการไม่ท าหน้าที่หรือไม่  
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คุณอุทิศกล่ำวว่ำบรรณำธิกำรท ำงำนเหมือนเดิม คือท ำงำนในด้ำนกำรส่งเสริมนิยำยยอดนิยม โดยที่มี หลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่สร้ำงขึ้นมำ 

ระบบการศึกษาของไทยมีส่วนในการท าให้เกิดสิ่งนี้ 

คุณอุทิศได้เขียนเรื่องสั้นที่เก่ียวกับระบบกำรศึกษำ(ยังไม่ได้เผยแพร่) ว่ำระบบกำรศึกษำที่ครูอำจำรย์ในโรงเรียนมี
แบบฟอร์มเดียวกันในกำรสอนนักเรียน ยกตัวอย่ำงกำรสัมภำษณ์นักเขียนแต่ใช้แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เป็นคน
พิเศษในสังคม ซ่ึงต้องใช้รูปแบบที่แตกต่ำงกันในกำรสัมภำษณ์ ในวงกำรนักเขียนเช่นเดียวกันก็ยังมีรูปแบบเดิมซ่ึงเป็นอิทธิพล
ที่ได้รับมำจำกโทรทัศน์ ในกำรค้นคว้ำข้อมูลกำรท ำรำยงำนของนักเรียนใช้กำรค้นหำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต โดยใช้ วิธีกำรตัด
ข้อมูลมำแปะ โดยใช้ค ำน ำหลังปกมำใส่ น ำค ำวิจำรณ์คนอ่ืนมำใช้และตั้งค ำถำมสุดท้ำย เน่ืองจำกนักเรียนไม่ได้อ่ำนหนังสือ 
เช่นเดียวกับโครงสร้ำงกำรศึกษำที่ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดกำรอ่ำน แต่มีกำรสร้ำงแบบฟอร์มทำงกำรศึกษำเพื่อที่จะให้ท ำตำม 
เช่นเดียวกับครูผู้สอนไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดศักยภำพ แต่เป็นกำรให้คนที่มีศักยภำพเข้ำไปสู่รูปแบบ ซ่ึงเป็นเรื่องเดียวกัน 
กำรศึกษำสังคมไทยเป็นกำรติดแบบติดที่เปลือกซ่ึงเป็นมำนำนแล้ว  

อยากเห็นการวิจารณ์หนังสือเป็นอย่างไร 

คุณอุทิศอยำกเห็นควำมคิดนักวิจำรณ์ อยำกให้เกิดนักวิจำรณ์รุ่นใหม่ที่จะวิจำรณ์งำนวรรณกรรมอย่ำงจริงจัง แม้ว่ำ
จะมีกำรวิจำรณ์วรรณกรรมที่ตัวงำนอยู่บ้ำง แต่ไม่ได้มีควำมคึกคัก จึงอยำกเห็นควำมตื่นตัว สนุกของกำรวิจำรณ์ ในส่วนของ
งำนวรรณกรรมยังคงมีประเด็นที่เป็นข้อผิดพลำดของนักเขียน แต่ยังไม่มีผู้วิจำรณ์ชี้ประเด็นและเข้ำมำเตือนสติผู้ สร้ำงงำน
วรรณกรรม  

งานวิจารณ์เป็นตัวขับเคลื่อนงานวรรณกรรมมากน้อยอย่างไร 

ในวัฒนธรรมไทยกำรวิจำรณ์ไม่เคยขับเคลื่อนงำนวรรณกรรมมำนำนแล้ว กำรวิจำรณ์มีผลเพียงในวงสังคมนักเขียน 
และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับวรรณกรรมบ้ำง 

การที่การวิจารณ์ไม่คึกคักเกิดจากการที่การท างานวิจารณ์ไม่สามารถเป็นอาชีพหาเล้ียงตัวเองได้ 

ปัจจุบันคุณอุทิศไม่ได้เรียกร้องให้ตนเองเป็นนักเขียนอำชีพ แต่ท ำงำนเขียนหนังสือทุกวัน อ่ำนหนังสือและเขียน
หนังสือ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ทุ่มเทและรักที่จะท ำ สิ่งน้ีก็เพียงพอที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่รัก ท ำอย่ำงจริงจังแต่ไม่จ ำเป็นต้องเป็นอำชีพ  

เขียนงานวิจารณ์หนังสือในคอลัมน์ที่ใดบ้าง  

คุณอุทิศไม่ได้เขียนวิจำรณ์ประจ ำ และได้ปิดคอลัมน์ในหนังสือWriterแล้ว แต่มีโครงกำรที่จะรวมเล่มงำนเขียน
วิจำรณ์หนังสือ เพรำะมองว่ำงำนเขียนน้ันมีคุณค่ำมีข้อคิดที่น่ำสนใจที่จะเสนอกับผู้อ่ำน โดยเฉพำะในประเด็นเรื่อง “จักรวำล
ในหน่ึงย่อหน้ำ” เป็นประเด็นที่ดีน่ำสนใจที่จะรวมเล่ม  กำรวิจำรณ์ย่อหน้ำแรกของงำนเขียนน้ันเกิดจำกกำรที่ตนเองสนใจย่อ
หน้ำแรกของกำรเขียนหนังสือ แต่ต้องอ่ำนหนังสือทั้งเล่มแล้วจะมองเห็นควำมส ำคัญของย่อหน้ำแรก ซ่ึงในฐำนะที้เป็นนักเขียน
และรู้สึกว่ำนักเขียนทุกคนใส่ใจกับกำรเริ่มต้นย่อหน้ำแรกที่มีกำรปรับแก้หลำยครั้ง และเม่ืออ่ำนย่อหน้ำแรกจะพบว่ำรหัส
หรือสัญญะที่จะกระจำยออกไปในส่วนอ่ืนๆ ตนเองเห็นสิ่งน้ีและอยำกที่จะท ำเป็นจริงเป็นจัง ซ่ึงมีควำมขัดแย้งกันว่ำ “จักรวำล



250 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

ในหน่ึงย่อหน้ำ” ในควำมเป็นจริงไม่สำมำรถที่จะรู้เรื่องหนังสือได้จำกกำรอ่ำนหน่ึงย่อหน้ำ แต่จะต้องอ่ำนทั้งเล่ม เพื่อที่จะมำ
อธิบำยย่อหน้ำแรก สิ่งน้ีเป็นมิติที่น่ำสนใจ ที่แสดงให้เห็นว่ำนักเขียนใส่ใจที่จะขยำยหรือส่วนต่อของงำนเป็นอย่ำงไร  
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สรุปข้อมูลเบื้องต้นในการสัมภาษณ์บุ๊กบลอ็กในบล็อกแก็ง 

 

ชื่อ   “สำมปอยหลวง”  (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sampoiluang) 

ลักษณะบล็อก “สำมปอยหลวง” เริ่มเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือ พฤศจิกำยน 2552 หนังสือที่บทวิจำรณ์ขนำดสั้น
เป็นนวนิยำยยอดนิยมของนักเขียนชั้นครู เพื่อให้ผู้อ่ำนหนังสือรุ่นใหม่ได้รู้จักงำนวรรณกรรมของนักเขียนชั้นครู ที่มีช้ันเชิง ลีลำ 
ภำษำในกำรเขียนที่แตกต่ำงไปจำกนวนิยำยยอดนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพำะงำนเขียนของ “จินตนำ ปิ่นเฉลียว” ซ่ึงเป็น
นักเขียนที่คนโปรดของเจ้ำของบล็อก นอกจำกน้ี “สำมปอยหลวง” ยังน ำภำพปกของนวนิยำยซ่ึงส่วนใหญ่จัดพิมพ์เป็นครั้ง
แรกๆ รวมถึงข้อมูลทั้งของหนังสือและนักเขียนมำน ำเสนอด้วย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ “สำมปอยหลวง” เป็นผู้ที่สนใจและติดตำม
วงกำรวรรณกรรมไทยพอสมควร ในขณะเดียวกัน “สำมปอยหลวง” ยังเขียนนิยำยออนไลน์ด้วย ซ่ึงส่วนใหญ่ได้รีบอิทธิพลกำร
เขียนมำจำกงำนเขียนของ จินตนำ ปิ่นเฉลียว  

อำยุ  ไม่เกิน 35 ปี 

ที่อยู่  จังหวัดชลบุรี 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี เทคนิคกำรแพทย์ ปริญญำโท สำธำรณสุข 

อำชีพ  อำจำรย์ 

ประสบกำรณ์กำรอ่ำนหนังสือ  อ่ำนหนังสือทุกประเภทมำตั้งแต่เด็ก 

 

ช่ือ “แม่ไก่”  (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai) 

ลักษณะบล็อก “แม่ไก่” เริ่มบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือ เดือนกันยำยน 2550  แต่ก่อนหน้ำน้ีอ่ำนบทวิจำรณ์ขนำดสั้น
และกระทู้ใน “ห้องสมุด” เป็นประจ ำ จึงมีควำมคิดที่จะเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือ เม่ือมีเวลำจึงเริ่มเขียนบล็อกบท
วิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือในปลำยปี 2550 หนังสือที่ “แม่ไก่” บทวิจำรณ์ขนำดสั้นมีหลำกหลำย นวนิยำยไทย ต่ำงประเทศ 
หนังสือแปล วรรณกรรมเยำวชน ธรรมะ เน่ืองจำก ลักษณะเด่นกำรบทวิจำรณ์ขนำดสั้นของ “แม่ไก่” แม้ว่ำจะเป็นกำรแสดง
ควำมรู้สึกที่มีต่อหนังสือที่อ่ำน แต่มีกำรแยกเป็นโครงสร้ำงของกำรเขียนหนังสือ ตัวละคร โครงเรื่อง พล็อตเรื่อง กำรด ำเนิน
เรื่อง เน่ืองจำก “แม่ไก่” เรียนมำทำงด้ำนภำษำและวรรณกรรม จึงมีควำมรู้ทำงด้ำนวรรณกรรมพอสมควร  กำรเขียนบท
วิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือของ “แม่ไก่” ส่วนหน่ึงมำจำกส่วนตัวที่รักกำรอ่ำนหนังสือ เม่ือเห็นข้อดีหรือข้อด้อยของหนังสือ จึง
ต้องกำรที่จะน ำเสนอต่อผู้อ่ำน ทั้งน้ียังเป็นกำรให้ก ำลังใจและชี้ข้อบกพร่องให้กับผู้เขียนอีกด้วย 

อำยุ  เกิน 40-45 ปี 

ที่อยู่  ล ำปำง 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sampoiluang
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maekai
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กำรศึกษำ  ปริญำตรี  วรรณคดีอเมริกำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

อำชีพ  อิสระ 

ประสบกำรณ์กำรอ่ำนหนังสือ ครอบครัว “แม่ไก่” เป็นครอบครัวนักอ่ำน ทั้งคุณพ่อ พี่สำว เริ่มอ่ำนหนังสือที่คุณพ่อและพี่สำว
อ่ำน นิตยสำร บางกอก ทานตะวัน สกุลไทย สตรีสาร ขวัญเรือน กุลสตรี และนวนิยำยเล่มต่อมำ เม่ือเข้ำสู่วัยรุ่นอ่ำนนิตยสำร
วัยรุ่นในช่วงเวลำน้ัน ดิฉัน แพรว ลลนา เปรียว และนวนิยำยผจญภัย เม่ือเรียนมหำวิทยำลัยสำขำวรรณคดีอเมริกำเริ่มอ่ำน
งำนแปล วรรณกรรมเยำวชน และวรรณกรรมอเมริกำที่เลือกเรียน “แม่ไก่” มีควำมสนใจด้ำนกำรเขียนด้วย ในขณะที่เรียน
มหำวิทยำลัยปีสองได้ส่งเขียนเรื่องสั้นส่งให้นิตยสำรแพรวและได้รับกำรตีพิมพ์ 2 เรื่อง 

 

ช่ือ “อุ้มสม” (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aumsom) 

ลักษณะบล็อก “อุ้มสม” เริ่มบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือ เดือนมกรำคม 2556 ซ่ึงก่อนหน้ำที่จะบทวิจำรณ์ขนำดสั้น
หนังสือ “อุ้มสม” เข้ำมำอ่ำนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือในบล็อกแก๊งเป็นประจ ำตั้งแต่ปี 2554 หนังสือที่ “อุ้มสม” บทวิจำรณ์
ขนำดสั้นเป็นนวนิยำยของนักเขียนหน้ำใหม่ จะมีนวนิยำยของนักเขียนชั้นครูบ้ำง กำรเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นเป็นกำรแสดง
ควำมรู้สึกชอบไม่ชอบโดยกำรเล่ำเรื่องนวนิยำยที่อ่ำนเป็นส่วนใหญ่ (หรือกำรสปอยด์เรื่อง) แม้ว่ำบล็อก “อุ้มสม” จะเพิ่งเริ่ม
เขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นเม่ือต้นปี แต่มีหนังสือที่บทวิจำรณ์ขนำดสั้นจนถึงปัจจุบัน (4 สิหำคม 2556) 123 เรื่อง และ “อุ้ม
สม” มีอำยุเพียง 15 ปี 

อำยุ  15 ปี 

ที่อยู่  ชลบุรี 

กำรศึกษำ ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนเทศบำลอินทปัญญำ วัดใหญ่อินทำรำม จังหวัดชลบุรี 

ประสบกำรณ์กำรอ่ำนหนังสือ ได้รับกำรปลูกฝังกำรอ่ำนหนังสือจำกคุณแม่ โดยเริ่มอ่ำนนิทำนภำพ กำร์ตูน และเริ่มอ่ำนนว
นิยำยเม่ือเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรื่องแรกคือ “มำลัยสำมชำย” ของ ว.วินิจฉัยกุล 

 

 

ช่ือ “ฟิลิเซียน่ำ” (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=philiciana) 

ลักษณะบล็อก “ฟิลิเซียน่ำ” เริ่มเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือในบล็อกแก๊ง กุมภำพันธ์ 2552  “ฟิลิเซียน่ำ” บท
วิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือเป็นจ ำนวนมำก หนังสือที่บทวิจำรณ์ขนำดสั้นเป็นนวนิยำยยอดนิยมของนักเขียนหน้ำใหม่ และ มีกำร
บทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือท ำมือ (หนังสือที่ผู้เขียนจัดท ำขึ้นเพื่อจ ำหน่ำเอง) ลักษณะกำรเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นที่โดดเด่น 
“ฟิลิเซียน่ำ” คือ กำรเขียนค ำโปรยนวนิยำยเอง กำรบทวิจำรณ์ขนำดสั้นส่วนใหญ่เป็นกำรแสดงควำมรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ต่อตัว
ละคร กำรด ำเนินเรื่อง เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่ค่อนข้ำงจะละเอียดจนเป็นกำรเล่ำเรื่อง (สปอยด์) ก่อนที่ “ฟลิิเซียน่ำ” จะเขียนบท

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aumsom
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=philiciana
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วิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือในบล็อกแก๊งเคยเขียนแสดงควำมคิดในบอร์ดนักเขียน “ก่ิงฉัตร” มำก่อน เม่ือบอร์ดของ “ก่ิงฉัตร” 
ปิด จึงหันเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือในบล็อกแก๊งเป็นหลัก และใช้เฟซบุ๊กด้วย 

อำยุ  ไม่เกิน 35-40 ปี 

อำชีพ  พนักงำน 

ที่อยู่  กรุงเทพมหำนคร 

กำรศึกษำ ปริญำตรี (ไม่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมและภำษำ) 

ประสบกำรณ์กำรอ่ำนหนังสือ รักกำรอ่ำนหนังสือมำตั้งแต่เด็กอ่ำนวรรณกรรมเยำวชน นิตยสำร หนังสือพิมพ์ นวนิยำย โดยที่
ชื่นชอบอ่ำนนวนิยำยและประวัติศำสตร์ 

 

ช่ือ “หวำนเย็นผสมโซดำ” (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sweet-ice) 

ลักษณะบล็อก “หวำนเย็นผสมโซดำ” เริ่มเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือ เดือนพฤศจิกำยน 2550 แต่ได้อ่ำนบทวิจำรณ์
ขนำดสั้นหนังสือของบล็อกเกอร์คนอ่ืนตั้งแต่ปี 2549 หนังสือที่บทวิจำรณ์ขนำดสั้นส่วนใหญ่เป็นนวนิยำยยอดนิยมของนักเขียน
หน้ำใหม่  บทวิจำรณ์ขนำดสั้นเป็นกำรแสดงควำมรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ที่มีต่อหนังสือ และมีกำรยกตัวอย่ำง ประโยค บำงช่วง
ของนวนิยำยในกำรเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นด้วย “หวำนเย็นผสมโซดำ” นอกจำกบล็อกแก๊ง “หวำนเย็นผสมโซดำ” มักจะเข้ำ
ไปอ่ำนและแสดงควำมคิดเห็นในบอร์ดของนักเขียน และส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ อีกดวย 

อำยุ  ไม่เกิน 27-30 ปี 

ที่อยู่  นนทบุรี 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี สำรสนเทศ (ศึกษำในระดับปริญญำโท) 

อำชีพ  พนักงำน 

ประสบกำรณ์กำรอ่ำนหนังสือ เริ่มอ่ำนหนังสือมำตั้งแต่เด็ก  เริ่มอ่ำนนิทำน กำร์ตูน นวนิยำย เรื่องสั้นเป็นล ำดับ 

 

ช่ือ “กล้ำยำงขำว” (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dreamanotherdream) 

ลักษณะบล็อก “กล้ำยำงสีขำว” เริ่มเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้นหนังสือ มิถุนำยน 2552 หนังสือที่บทวิจำรณ์ขนำดสั้นมี
หลำยประเภท แต่จะเป็นนวนิยำยเป็นหลัก กำรบทวิจำรณ์ขนำดสั้นที่เป็นกำรแสดงควำมเห็นว่ำชอบหรือไม่ชอบโดยภำพรวม
ของหนังสือทั้งตัวละคร กำรด ำเนินเรื่อง  

อำยุ  ไม่เกิน 35-40 ปี 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sweet-ice
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dreamanotherdream
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ที่อยู่  กรุงเทพมหำนคร 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี บริหำรกำรเงิน 

อำชีพ  อิสระ 

ประสบกำรณ์กำรอ่ำนหนังสือ เริ่มอ่ำนหนังสืออย่ำงจริงจังตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โดยเริม่จำกกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์ 
กำร์ตูน ในช่วงวัยรุ่นอ่ำนนิตยสำร หนังสือพิมพ์ที่เก่ียวกับกีฬำ ภำพยนตร์ และนิตยสำรวัยรุ่น และที่บ้ำนรับนิตยสำร บางกอก 
ทานตะวัน จึงสนใจอ่ำนนวนิยำยด้วย 

 

----------------------------------  
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ภาคผนวกที่ 4 
รายงานการเสวนา / สัมมนา และ 

การประชุม สาขาวรรณศิลป์ 
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สรุปการเสวนาในหัวข้อ “วรรณกรรมไทยมาจากไหน”   โดย สุจิตต์  วงษ์เทศ 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop II ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี 2 

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

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้จัดกิจกรรม  “Bangkok Creative Writing 
Workshop II”   หรือ “งำนเขียนสร้ำงสรรค์กรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 2”  ระหว่ำงวันที่ 4 พฤษภำคมถึงวันเสำร์ที่ 15 มิถุนำยน
2556 (ทุกวันเสำร์)  ซ่ึงจะแบ่งกำรอบรมเป็น 2 ช่วง  ช่วงเช้ำ 10.00-12.00 น. จะมีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำอภิปรำยประเด็น
เก่ียวกับงำนวรรณกรรมต่ำงๆ และเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ำฟังได้  และช่วยบ่ำย ตั้งแต่ 13.00-16.00 น.  เป็นกำรฝึกอบรมกำร
เขียนเฉพำะผู้ที่ได้คัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  กำรเสวนำในครั้งน้ีเป็นกำรเสวนำเปิด
กิจกรรมในครั้งน้ี และสำขำวรรณศิลป์เข้ำร่วมไปสังเกตกำรณ์กิจกรรมครั้งน้ี  ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมเสวนำประมำณ 80-90 คน  และมี
ประเด็นน่ำสนใจดังน้ี  

 กล่ำวถึงพัฒนำกำรของวรรณกรรมไทย  แบ่งเป็น 2 กว้ำงๆ คือ 1)  นิทำนและต ำนำนต่ำงๆ ก่อนมีตัวอักษร  
โดยเล่ำย้อนไปถึงแนวคิดเรื่องก ำเนิดมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2)  สมัยที่มีตัวอักษร 

 กำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ของไทย  เป็นตัวปิดก้ันจินตนำกำร (creative ideas) ในกำรสร้ำงสรรค์ของคน
ปัจจุบัน  เพรำะประวัติศำสตร์ไทยถูกจ ำกัดอำณำเขตตำมเส้นก้ันอำณำเขตของประเทศไทยปัจจุบัน  ซ่ึงเป็นสิ่งที่เพิ่งเ กิดขึ้น
ในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เท่ำน้ันเอง  เน่ืองจำกแนวคิดแบบตะวันตกคิดเฉพำะเรื่องอำณำจักร เมือง โดยผูกพันกับอำณำ
เขต  จึงไม่เข้ำใจแนวคิด City state ที่เป็นพื้นฐำนของกำรเกิดรัฐในดินแดนสุวรรณภูมิโบรำณ  และประวัติศำสตร์ไทยเขียน
ตำมวิธีคิดของเจ้ำอำณำนิคมตะวันตก  จนอำจกล่ำวได้ว่ำเป็น “ประวัติศำสตร์เมืองขึ้นอำณำนิคม”  นอกจำกน้ี  กำรเรียน
ประวัติศำสตร์ไทยสอนแค่เรื่องของชนชำติไทย  โดยไม่สนใจชนชำติอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ว่ำมีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่ำงไร  ทั้งน้ี ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์จริงๆ ต้องศึกษำทั้งในแง่ของดินแดน 
และผู้คนที่อยู่ในดินแดนน้ันๆ ควบคู่กันไปด้วย  ด้วยเหตุน้ี  ประวัติศำสตร์ของไทยจึงมีแต่ประวัติศำสตร์กำรเมืองและสงครำม  
ขำดประวัติศำสตร์ของสังคมและผู้คน 

 คุณสุจิตต์เห็นว่ำควรศึกษำประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ด้วย   เพรำะเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ มี
วัฒนธรรมร่วมกัน  และประวัติศำสตร์ของผู้คนในภูมิภำคน้ีมีควำมสัมพันธ์กันทั้งทำงบกและทำงทะเล ที่เชื่อมโยงกับเส้นทำง
กำรค้ำโลก  โดยภำษำส ำคัญในกลุ่มอำณำจักรในภำคพื้นแผ่นดินคือ ภำษำไท-ลำว  เพรำะเป็นภำษำทำงกำรค้ำ  ซ่ึงเป็นกำรค้ำ
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ภำยในจำกลุ่มแม่น้ ำโขงถึงลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ขณะที่ภำษำของกลุ่มรัฐในคำบสมุทรและกลุ่มเกำะ คือ ภำษำมลำยู เป็นภำษำ
กำรค้ำร่วมของรัฐเหล่ำน้ี   

  ประวัติศำสตร์และวรรณกรรมมีแนวคิดบำงอย่ำงร่วมกันอยู่ และอำจนับว่ำประวัติศำสตร์เป็นวรรณกรรมชนิด
หน่ึงได้ด้วย แต่ครูวรรณกรรมไม่อ่ำนประวัติศำสตร์  ขณะเดียวกัน ครูประวัติศำสตร์ก็ไม่อำนวรรณกรรม  

 ควำมรู้ เก่ียวกับประวัติศำสตร์และวรรณกรรมของไทยถูกครอบง ำโดยรำชส ำนัก  ท ำให้ควำมรู้ ในเชิง
ประวัติศำสตร์และวรรณกรรมของไทยคับแคบ  เพรำะไม่อนุญำตให้คิดต่ำง 

 วรรณกรรมสร้ำงสรรค์ของไทยเป็นไปตำมแนวตะวันตก 

 จุดอ่อนของนักเขียนรุ่นใหม่ คือ ไม่อ่ำนหนังสือ  เพรำะคิดว่ำตนเก่งกว่ำคนอ่ืน  และไม่อ่ำนงำนวิชำกำร  หำก
ไม่อ่ำนงำนวิชำกำรก็ไม่ทรำบว่ำจะเน้ือหำและแนวคิดมำจำกที่ใด 

 นักเขียนต้อง “เดินด้วยตีน”   คือเดินทำง ซ่ึงกำรเดินทำงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับนักเขียน  เพรำะจะช่วยสร้ำง
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ส ำหรับงำนสร้ำงสรรค์  และ “เดินด้วยตำ” คือ กำรอ่ำน 

 

นางสาวอรพินท์  ค าสอน 

ผู้สรุปประเด็นการเสวนา 

 

-------------------------- 
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การเสวนาหัวข้อ “ลับคมปาก(กา)วรรณกรรมวิจารณ์” โดย คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย 

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30-12.30 น. 

ณ ห้องอบรม 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

โครงการ Bangkok Creative Writing Workshop II 

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

 โครงกำร Bangkok Creative Writing Workshop II  ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร จัดกำร

เสวนำในหัวข้อ “ลับคมปำก(กำ)วรรณกรรมวิจำรณ์”  โดยคุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย และด ำเนินรำยกำรโดย คุณปรำบดำ  

หยุ่น  ซ่ึงมีผู้สนใจเข้ำร่วมฟังกำรเสวนำกว่ำ 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 2 

ประมำณ 20 คน และผู้สนใจทั่วไปประมำณ 20 คน  กำรเสวนำในครั้งน้ีมีหัวข้อที่น่ำสนใจดังน้ี 

1.  “หลักการวิจารณ์” 

คุณจรูญพรเริ่มด้วยกำรปูควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับกำรวิจำรณ์ว่ำ  กำรวิจำรณ์เป็นธรรมชำติของมนุษย์อยู่แล้ว  แต่กำร

วิจำรณ์มีหลักกำรส ำคัญอย่ำงหน่ึงคือ  จะต้องมีเหตุผล  โดยอ้ำงอิงด้วยหลักคิดต่ำงๆ  ในเบื้องต้น  โดยชี้ให้เห็นว่ำ  กำรเขียน 

คือ กำรอ่ำนควำมคิดตัวเอง  กำรอ่ำน คือ กำรอ่ำนควำมคิดคนอ่ืน  ทั้งน้ี  คุณจรูญพรกล่ำวถึงหลักกำรวิจำรณ์ในประเด็นต่ำงๆ 

ดังน้ี 

1.1 การวิจารณ์ 

กำรวิจำรณ์คือกำรแสดงควำมคิดเห็น  แต่กำรคิดเห็นเหล่ำน้ันต้องอธิบำยด้วยเหตุผล  ซ่ึงหลักกำรวิจำรณ์

อย่ำงง่ำยๆ คือ ต้องตีควำมให้แตก ค้นหำประเด็น  เพรำะกำรวิจำรณ์หนังสือเล่มหน่ึงไม่จ ำเป็นต้องวิจำรณ์ทุกประเด็นที่

ปรำกฏในเรื่อง  แต่เลือกวิจำรณ์เฉพำะบำงประเด็นที่สนใจได้   โดยเน้นหำเครื่องมือ  ซ่ึงแต่ละยุคเครื่องมือในกำรวิจำรณ์

ต่ำงกันออกไป  ในยุคหน่ึงเครื่องมือของกำรวิจำรณ์ คือกำรยึดขนบฉันทลักษณ์ ควำมไพเรำะ  และควำมจับใจในเชิงกลอน  

โดยเฉพำะในกำรวิจำรณ์งำนร้อยกรองก่อนยุครัตนโกสินทร์  ขณะที่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น  สมัยรัชกำลที่หน่ึง  ทรง

ประพันธ์เรื่องรำมเกียรติ์ก็ไม่เน้นในเชิงควำมคิด  แต่ในตอนท้ำยก็บอกไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ “อย่ำไปถือสำอะไรก็เรื่องน้ีเพรำะเป็น

เพียงเรื่องอ่ำนเล่นเพื่อควำมบันเทิงเริงใจเท่ำน้ันเอง”  ขณะน้ีในอีกยุคเน้นสัจนิยม  ควำมจริง  ควำมลวง หรือกำรสะท้อน

สังคม และน ำควำมคิดเหล่ำน้ันมำเป็นมำตรฐำนว่ำ วรรณกรรมที่ไม่สะท้อนสังคมเป็นวรรณกรรมที่ไม่ดี  และวรรณกร รมที่

สะท้อนสังคมเป็นวรรณกรรมที่ดี  หรือในยุคคุณสุชำติ  สวัสดิ์ศรี เป็นบรรณำธิกำร โลกหนังสือ มีหลำยคนจำกหลำยสำขำ

เขียนบทวิจำรณ์วรรณกรรม  โดยน ำควำมรู้ในศำสตร์ของตนมำใช้  ซ่ึงก่อให้เกิดกำรวิจำรณ์ที่งอกเงยออกไป ทั้งในเชิง

ประวัติศำสตร์  จิตวิทยำ  หรือกำรตลำดก็น ำมำวิจำรณ์วรรณกรรมได้  โดยชี้ให้เห็นว่ำมีจุดขำยอยู่ที่ใดที่ท ำให้คนนิยมอ่ำน  

ดังน้ัน  เครื่องมือในกำรวิจำรณ์ที่น ำมำใช้ต้องตรงกับแง่มุมที่จะวิจำรณ์ว่ำจะวิจำรณ์ในประเด็นใด   อย่ำงไรก็ดี  กำรวิจำรณ์

ต้องมีกำรถ่ำยทอดอย่ำงมีศิลปะ  ซ่ึงในแง่น้ีเป็นเรื่องของทักษะ  แต่ทักษะกำรวิจำรณ์ดังกล่ำวเป็นเรื่องที่สำมำรถฝึกฝนได้โดย
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ส่วนตัว  คุณจรูญพรได้แบ่งสัดส่วนของกำรวิจำรณ์เป็นกำรอ่ำน 25 เปอร์เซ็นต์  กำรคิด 50 เปอร์เซ็นต์ และ กำรเขียนอีก 25  

เปอร์เซ็นต์ 

คุณจรูญพรเห็นว่ำกำรวิจำรณ์มีหลำยระดับ ตั้งแต่ระดับแนะน ำหนังสือ  ระดับวิจำรณ์ และระดับงำนวิจัย  ซ่ึงต้อง

อ้ำงอิงข้อมูล ในยุคหน่ึงเชื่อว่ำกำรอ้ำงอิงจะท ำให้งำนวิจำรณ์ และงำนวิจัย น่ำเชื่อถือ  แต่ในยุคต่อมำ  เริ่มมีกำรสอบทำนและ

ตั้งค ำถำมกับกำรอ้ำงอิงกันไปอ้ำงอิงกันมำ  เพรำะเชื่อว่ำสิ่งที่อ้ำงอิงกันน้ันคือ ควำมจริงแท้ หรือควำมรู้ที่เป็นศำสตร์ที่แท้จริง  

ซ่ึงในควำมเป็นจริงแล้ว  ควำมคิดเหล่ำน้ีถูกต้องหรือไม่ หรือว่ำเรำอ้ำงอิงกันมำก็อ้ำงกันผิดกันต่อไปเรื่อยๆ    นอกจำกน้ี  กำร

วิจำรณ์ยังรวมถึงงำนเขียนเป็นชุด  เจำะเฉพำะเล่ม  ซ่ึงกำรวิจำรณ์ในประเทศไทยนิยมวิจำรณ์งำนเฉพำะเล่ม  แต่บำงครั้งก็

สำมำรถที่จะวิจำรณ์เจำะบำงส่วนได้ เช่น “ควำมหมำยของบทกวี ในงำน ไม่มีผู้หญิงในบทกวี”  หรือ “สัญลักษณ์ดอกไม้ใน

งำนข้างหลังภาพ” หรือ ครั้งหน่ึงคุณจรูญพรเคยเขียนวิจำรณ์เฉพำะค ำน ำของผลงำน 3 ชิ้นแรกของปรำบดำ  หยุ่น  เพรำะมี

ลักษณะพิเศษบำงอย่ำง อำทิ  กำรใช้ค ำ และกำรเล่นกับค ำหรือสัญญะบำงอย่ำง หรือกำรวิจำรณ์ของกลุ่มเรื่อง เช่น วิจำรณ์

เรื่องผี ซ่ึงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม  เป็นรำกเหง้ำ  มิใช่เป็นเรื่องควำมเชื่อที่งมงำย และถูกเปลี่ยนในยุคหน่ึง เช่น  ในกรณีของ

ประเทศจีนห้ำมฉำยภำพยนตร์ที่เก่ียวกับผี  เพรำะถือว่ำเป็นกำรมอมเมำประชำชนด้วยเรื่องที่ไม่มีสำระ ขณะที่วิทยำศำสตร์มี

สำระ  ในภำพยนตร์เรื่องสตาร์เท็กซ์ เรำจะเชื่อได้อย่ำงไรที่คนๆ หน่ึงละลำยหำยไปจำกยำนอวกำศแล้วไปปรำกฏตัวที่ดวงดำว

ดวงหน่ึง ว่ำเป็นเรื่องจริง  ขณะที่กล่ำวว่ำผีคือเรื่องโกหก หรือเรื่องซุปเปอร์ฮีโร่  นับเป็นประเด็นที่น่ำวิจำรณ์มำกในยุคปัจจุบัน

ว่ำ  เหตุใดซุปเปอร์ฮีโร่ถึงได้ครองโลก และเหตุใดต้องเห็นกำรท ำลำยล้ำงโลกครั้งแล้วครั้งเล่ำ ซ่ึงต้องรอให้วีรบุรุษมำช่วย  หรือ

เหตุใดวีรบุรุษต้องเป็นเทพ เรำพึ่งพำมนุษย์ปกติไม่ได้แล้วหรือ  สิ่งเหล่ำน้ีเป็นประเด็นที่ผู้ทีท ำงำนวิจำรณ์จะต้องตั้ งค ำถำม 

หรือตั้งข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลำ  ซ่ึงท ำให้เกิดกำรงอกเงยของควำมคิด ที่ท ำให้เห็นมำกกว่ำสิ่งที่ปรำกฏอยู่   นอกจำกน้ี กำร

วิจำรณ์ยังรวมถึงกำรเขียนถึงผลงำนของนักเขียนคนเดียวกัน  ซ่ึงเป็นกำรพิจำรณำถึงพัฒนำกำร  กำรเติบโต และกำร

เปลี่ยนแปลงของนักเขียนคนน้ัน   

1.2 คุณสมบัติของนักวิจารณ์ 

คุณจรูญพรตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับคุณสมบัติของนักวิจำรณ์ที่ดีว่ำ  จะต้องรู้จริงในเรื่องที่จะวิจำรณ์   เพรำะ

บำงครั้งเรำคิดแค่ว่ำเรำรู้  แต่ในควำมเป็นจริงกลับไม่รู้จริง  ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีปรำกฏให้เห็นบ่อยครั้งมำกในยุคปัจจุบัน  

คุณสมบัติประกำรต่อไปคือ ต้องเป็นคนช่ำงสังเกต  น่ีคือคุณสมบัติของนักเขียนด้วย  และควำมช่ำงสังเกตน้ันมำพร้อมๆ กับ

กำรศึกษำทุกแขนงในโลกน้ี  ไม่ว่ำจะเป็นนักปรัชญำ นักวิทยำศำสตร์  ศิลปิน ก็ต้องช่ำงสังเกต  ทั้งยังต้องเป็นคนช่ำงสงสัย  

โดยตั้งค ำถำมกับสิ่งต่ำงๆ   ขณะเดียวกันต้องเป็นคนกล้ำคิด  กล้ำแย้ง ในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย แต่ต้องไม่ก้ำวร้ำว  และต้องมีเหตุผล

เป็นเครื่องก ำกับ  และจำกประสบกำรณ์กำรอ่ำนเฟซบุ๊ก  ท ำให้คุณจรูญพรได้ข้อสรุปประกำรหน่ึงว่ำ “เรำต่ำงมีเหตุผลของ

ตัวเอง หรือเหตุผลที่ตัวเองเชื่อว่ำเป็นอย่ำงน้ัน”  ประกำรสุดท้ำย ต้องเป็นคนมีฝีมือ  ซ่ึงฝีมือเป็นเรื่องของทักษะที่สำมำรถ

ฝึกฝนได้  และเป็นสิ่งที่เรียนรู้และฝึกฝนอย่ำงไม่จบสิ้น  ทั้งน้ี คุณจรูญพรเห็นว่ำตนเองโชคดีกว่ำผู้อ่ืน  เพรำะมีพื้นที่จึงได้เขียน

งำนวิจำรณ์ 
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1.3 การวิจารณ์อะไรต้องแตกฉานในเรื่องน้ัน 

ในแง่น้ีส ำหรับนักวิจำรณ์วรรณกรรมต้องแตกฉำนในเรื่องของงำนวรรณกรรมและมนุษย์  ซ่ึงเป็นสองประเด็น

ที่ส ำคัญที่สุด   ขณะเดียวกันก็ต้องอ่ำนหนังสืออย่ำงบ้ำคลั่ง  จริงจัง และหลำกหลำย  โดยต้องเข้ำใจลักษณะของงำนแต่ละ

ประเภท เช่น นวนิยำย  เรื่องสั้น  บทกวี  กลอนเปล่ำ  บทละคร สำรคดี บทควำม  ควำมเรียง ต ำรำ ว่ำมีลักษณะที่แตกต่ำง

กันอย่ำงไร    อีกทั้งต้องเข้ำใจเรื่องในแต่ละแนว  เช่น เรื่องส ำหรับเด็ก เรื่องรัก บู้ ผี วิทยำศำสตร์ แฟนตำซี  เพรำะกำร

วิจำรณ์เรื่องต่ำงๆ หำกเรำน ำสำยตำเดียวไปจับหรือไปวิจำรณ์  นับว่ำไม่เป็นธรรมกับงำนชิ้นน้ัน   คุณสมบัติประกำรสุดท้ำยคือ 

ต้องเข้ำใจมนุษย์เพื่อที่จะเข้ำใจตัวละครและเข้ำใจผู้เขียน  ซ่ึงแนวคิดที่กล่ำวไปทั้งหมดน้ี  อำจจะไม่ตรงกับที่บำงคนใช้ในกำร

วิจำรณ์  เช่น บำงคนเชื่อว่ำกำรวิจำรณ์งำนวรรณกรรม ไม่ต้องสนใจผู้เขียนเลย  สนใจเฉพำะตัวงำนเท่ำน้ัน   

1.4 องค์ประกอบของการวิจารณ์ที่ดี 

สิ่งน้ีเป็นควำมเห็นส่วนตัวของคุณจรูญพรเก่ียวกับองค์ประกอบของกำรวิจำรณ์ที่ดี คือ จะต้องมีสัดส่วนที่ดี  

ที่พอเหมำะ  ต้องมีวรรณศิลป์  หำกมีโอกำสได้อ่ำนงำนวิจำรณ์มำพอสมควรจะเห็นว่ำ  นักวิจำรณ์ที่ได้รับกำรยอมรับ  เช่น 

อำจำรย์ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ หรือ อำจำรย์นพพร  ประชำกุล  มีวรรณศิลป์ที่ดี  อ่ำนและเพลิดเพลิน โดยไม่รู้สึกว่ำเป็น

วิชำกำร  หรือบทวิจำรณ์ของอำจำรย์สกุล  บุณยทัต ที่วรรณศิลป์มีมำกกว่ำตัวงำนที่น ำมำวิจำรณ์   แต่อย่ำงไรก็ดี  งำน

วิจำรณ์ต้องหนักแน่นด้วยเหตุผล 

1.5 กระบวนการวิจารณ์ 

คุณจรูญพรอธิบำยถึงกระบวนกำรวิจำรณ์ว่ำ  ประกำรแรกต้องอ่ำนอย่ำงละเอียดลออทุกตัวอักษร  แม้แต่

ที่ว่ำงบนกระดำษ  เน่ืองจำกระบบกำรพิมพ์ในปัจจุบันเปิดโอกำสให้นักเขียนท ำอะไรได้มำกกว่ำกำรน ำเสนอเรื่องเพียงแค่กำร

ปรำกฏของตัวหนังสือ  โดยเฉพำะผู้ที่ท ำงำนด้ำนกรำฟฟิกจะเข้ำใจว่ำทุกสิ่งที่ปรำกฏในหน้ำหนังสือมีควำมหมำยทั้งหมด โดย

ยกตัวอย่ำงงำนของคุณจิระ ประเสริฐ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เสียง”  เม่ือเปิดหนังสือจะเห็นเป็นหน้ำว่ำงๆ  ซ่ึงเป็นควำมตั้งใจของ

นักเขียนที่ต้องกำรสื่อถึงควำมเงียบ   นอกจำกน้ียังต้องอ่ำนโดยละเอียดและพิจำรณำตั้งแต่ประเภทของงำนเขียน แนวของ

เรื่อง  ชื่อเรื่อง ชื่อบท  ชื่อตัวละคร  ชื่อสถำนที่ โครงเรื่อง เน้ือเรื่อง รำยละเอียดในแต่ละฉำก  บุคลิกของตัวละคร  บทสนทนำ  

บทที่ไม่สนทนำ หรือภำษำกำย  อวัจนภำษำต่ำงๆ ปัญหำและอุปสรรคที่ตัวละครต้องฝ่ำฟัน  เวลำและสถำนที่ที่ปรำกฏในเรื่อง  

ลีลำกำรเขียน  กำรใช้ภำษำ กำรใช้สัญลักษณ์ มุมมองและน้ ำเสียง  แก่นเรื่อง  และประเด็นที่น ำเสนอ   ต้องอ่ำนระหว่ำง

บรรทัด เพรำะเป็นสิ่งที่กล่ำวถึงกันบ่อยเพื่อพิจำรณำว่ำมีสิ่งใดซ่อนอยู่บ้ำง  ซ่ึงสิ่งที่ซ่อนอยู่มีทั้งกำรซ่อนแบบตั้งใจและไม่ตั้ งใจ  

แต่มำจำกจิตใต้ส ำนึกของผู้เขียน  ซ่ึงปัจจุบันมีให้เห็นบ่อยมำ  เน่ืองจำกกระแสกำรเมืองที่ท ำให้ควำมเชื่อที่อยู่ในเบื้องลึกใน

จิตใจของผู้เขียนปรำกฏออกมำอย่ำงไม่ตั้งใจ  รวมทั้งยังมีกำรจับประเด็นด้วย   

ประกำรต่อมำคือ  นักวิจำรณ์ต้องมีจุดยืนของตัวเอง  เชื่อม่ันในควำมคิดของตัวเอง  ทั้งยังต้องหำค ำอธิบำยที่

เป็นเหตุผล  ตำมหลักของตรรกะ และทฤษฎีต่ำงๆ  ทั้งทฤษฎีวรรณกรรมและทฤษฎีอ่ืนๆ  เช่น ทฤษฎีทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 

หรือทำงด้ำนสุนทรียศำสตร์  ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือจิตวิทยำ  ประกำรสุดท้ำยที่ส ำคัญที่สุดคือ กำรเขียนให้
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ผู้อ่ืนอ่ำนรู้เรื่อง  นับว่ำเป็นพื้นฐำนที่สุด  ทว่ำงำนวิจำรณ์มักจะถูกพิจำรณำในฐำนะที่เป็นงำนที่ให้ควำมรู้หรืองำนในเชิง

วิชำกำร  บำงครั้งในบทวิจำรณ์จะมีค ำในเชิงวิชำกำรต่ำงๆ ซ่ึงบ่อยครั้งก็ยำกเกินไปส ำหรับผู้อ่ำนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชำกำร 

1.6 แนวทางการวิจารณ์ 

กำรวิจำรณ์มีหลำยแนวทำง   ทั้งกำรวิจำรณ์แบบตรงไปตรงมำ  นับเป็นลักษณะกำรวิจำรณ์ที่พบบ่อยที่สุด  

หรือกำรวิจำรณ์ในเชิงค้นหำส่วนที่ซ่อนอยู่  ในรูปแบบของสัญลักษณ์ ปริศนำค ำ รูปแบบ หรือน้ ำเสียง  รวมทั้งกำรวิจำรณ์ตำม

แนวทำงของเรื่อง เช่น กำรวิจำรณ์เรื่องแนวนักสืบ  ทั้งน้ี คุณจรูญพรยกตัวอย่ำงว่ำตนเอง เพิ่งจะวิจำรณ์หนังสือ “ชุดนักสืบ

เสี่ยว” ที่ออกมำใหม่  ของคุณวินทร์  เลียววำริณ โดยวิจำรณ์เชื่อมโยงกับละครชุด “Elementary”  ซ่ึงว่ำด้วยนักสืบเชอร์

ล็อก โฮมล์  ที่มิใช่เชอร์ล็อก โฮมล์   คนเดิม แต่มีพฤติกรรมและมีวิธีกำรเหมือนกัน  น่ันคือกำรสืบที่ไม่ได้ใช้เครื่ องมือเหมือน 

CSI  แต่เป็นกำรสืบโดยสมอง  สืบโดยควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่มีอยู่ในโลก  ประเด็นที่เขียนถำมไว้ในงำนชิ้นน้ัน

คือ “ท ำไมควำมสำมำรถที่เป็นเอกของมนุษย์ถูกเรียกร้องกลับมำในยุคน้ีที่เทคโนโลยีก้ำวหน้ำไปมำก  ในงำนแบบ “เสี่ยว” 

หรือ ‘Elementary’”  หรือเพรำะว่ำในทุกวันน้ีเทคโนโลยีก้ำวหน้ำไปไกล  จนควำมเป็นมนุษย์หำยไป  ควำมภำคภูมิใจใน

ควำมสำมำรถของมนุษย์หำยไป  และถูกเรียกกลับมำด้วยงำนนักสืบแบบน้ัน 

1.7 การสื่อสารผ่านงานวิจารณ์ 

คุณจรูญพรเห็นว่ำกำรสื่อสำรผ่ำนงำนวิจำรณ์คือ  อย่ำให้งำนวิจำรณ์เป็นงำนวิชำกำร  โดยส่วนตัวจะพยำยำม

หลีกเลี่ยงศัพท์วิชำกำร  และใช้ค ำที่เข้ำใจง่ำย  อย่ำงไรก็ดี กำรวิจำรณ์ต้องค ำนึงถึงกลุ่มเป้ำหมำยว่ำเป็นใคร  เพรำะโดย

หลักกำรเขียนน้ัน  นิตยสำรแต่ละเล่มต่ำงมีบุคลิกที่ต่ำงกัน   ในกำรเขียนจะไม่แสดงให้ผู้อ่ำนรู้สึกว่ำผู้วิจำรณ์เหนือกว่ำเขำ   

ขณะเดียวกันต้องไม่อ้อมค้อมจนผู้อ่ำนไม่ทรำบผู้วิจำรณ์จะสื่อควำมอะไร  แต่ก็ต้องมีลีลำภำษำที่น่ำอ่ำน  และต้องไล่

เรียงควำมคิดตำมล ำดับ  ไม่สับสนและน่ำติดตำม 

1.8 กุญแจในการวิจารณ์ 

กุญแจในกำรวิจำรณ์ คือ วิจำรณ์อะไร   ใครเป็นผู้สร้ำงงำน  สร้ำงที่ใด  เช่น เขียนในประเทศไทยหรือไม่ สร้ำง

เม่ือใด  และเขียนอย่ำงไร  นับว่ำเป็นค ำถำมพื้นฐำนมำก  

 ส ำหรับข้อสรุปง่ำยๆ ของกำรวิจำรณ์คือ  สื่อให้ชัดเจน  มีประเด็นที่แปลกใหม่  ใส่ใจกับเหตุผล  พยำยำมค้น

ข้อมูล  (ซ่ึงข้อน้ีเป็นสิ่งที่คนในยุคน้ีมักจะมองข้ำมไป) มีต้นทุนภำษำ และมีลีลำกำรเขียน  

 

2.  “การวิจารณ์ในบริบทสังคมปัจจุบัน” 

คุณจรูญพรเห็นว่ำประเด็นที่น่ำสนใจ และมีผู้น ำเสนอมำหลำยคนแล้ว  แต่ก็ยังมีประเด็นที่น่ำน ำเสนออยู่  และน่ำ

ถกเถียง  ซ่ึงค ำถำมแรกคือ “เรำ (หลง) อยู่ในยุคใดกันหรือ?” เน่ืองจำกกำรท ำงำนวิจำรณ์ขึ้นอยู่กับยุคสมัยด้วยเช่นกัน  และ

หลักแห่งควำมงำมเปลี่ยนไปตำมยุคสมัยด้วย  เช่น ในยุคหน่ึงเห็นว่ำผู้หญิงต้องสมบูรณ์ เพรำะมีควำมเป็นแม่อยู่  ในอีกยุคหน่ึง
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เห็นว่ำผู้หญิงต้องผอมสะโอดสะอง  ผู้หญิงต้องขำว  เหล่ำน้ีคือนิยำมที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อมำใช้ในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์  หำกจะ

ตอบค ำถำมข้ำงต้น คงตอบได้ 2 ค ำตอบคือ เรำอยู่ในยุคสมัยใหม่ (Modern) แน่นอน  แต่เรำอยู่ในยุคหลังสมัยใหม่ 

(Postmodern) ด้วยหรือเปล่ำ  หำกเรำพิจำรณำบริบทของยุคหลังสมัยใหม่อย่ำงจริงจังแล้ว  เรำต้องอยู่ในยุคยุคหลังสมัยใหม่

ด้วย เพรำะว่ำโดยภำวะควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ยืนยันอย่ำงแน่นอนว่ำเรำอยู่ ในยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่  ทั้งน้ี 

อำจำรย์ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ กล่ำวถึงประเด็นน้ีไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ  สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ไม่ได้แยกขำดจำกกัน  และคุณ

จรูญพรเห็นด้วยว่ำทั้งสองควำมสัมพันธ์กันอย่ำงพี่น้อง  คือเม่ือน้องเกิด  พี่ไม่จ ำเป็นต้องตำย  แต่เป็นกำรเกิดไล่ๆ กันมำ และ

เติบโตไปพร้อมๆ กัน   

นอกจำกน้ี  ในยุคปัจจุบันยังมีกำรกล่ำวถึงวิธีกำร (approach) ต่ำงๆ เช่น “มนุษย์กับสังคม”  โดยเฉพำะในงำน

วรรณกรรมที่ได้รับรำงวัลมักจะกล่ำวถึงมนุษย์กับสังคมอยู่เสมอ  แม้ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนวิธีกำรเขียน  เช่น งำนวรรณกรรมเรื่อง 

“คนแคระ” ของ วิภำส ศรีทอง ก็กล่ำวถึงมนุษย์กับสังคม  ซ่ึงมีผู้กล่ำวถึงมำเป็นร้อยๆ ปีมำแล้ว  หรือในมุมมองของนักสัจ

นิยมที่กล่ำวถึง “ควำมจริง-ควำมลวง”  ซ่ึงกล่ำวถึงบ่อยมำก  โดยเฉพำะงำนยุคหลังๆ ที่มีลักษณะเป็นเรื่องซ้อนเรื่อง  ซ่ึงเห็น

กระบวนกำรสร้ำงงำนของนักเขียนคนหน่ึงที่ปรำกฏตัวนักเขียนในงำนชิ้นน้ันด้วย  จึงไม่ทรำบว่ำอะไรคือควำมจริง อะไรคือ

ควำมลวง  หรือว่ำทั้งหมดคือควำมลวงทั้งหมด  หำกกล่ำวอย่ำงนักสังคมนิยมจะพิจำรณำว่ำ “ใครคือผู้กระท ำ และใครคือ

ผู้ถูกกระท ำ  ใครเป็นผู้ได้เปรียบ  ใครเป็นผู้เสียเปรียบ”  หรือกล่ำวอย่ำงนักจิตวิทยำจะพิจำรณำว่ำ “ภำยนอกคืออะไร  

ภำยในคืออะไร” เป็นประเด็นที่กล่ำวถึงบ่อยมำก  จำกกำรพิจำรณำจำกตัวละครในงำนหลำยๆ เรื่อง เช่น  อังศุมำลินใน

ภำพยนตร์เรื่องล่ำสุด กับอังศุมำลินในละครโทรทัศน์ที่แสดงโดยหน่ึงธิดำ  โสภณ (หนูนำ) เหมือนกันหรือไม่  หรืออังศุมำลินใน

ภำพยนตร์เรื่องล่ำสุด กับอังศุมำลินของ “ทมยันตี” เป็นอังศุมำลินคนเดียวกันหรือไม่   หรือกำรกล่ำวถึงในเชิงกำรตลำดจะ

พิจำรณำว่ำ “ใครได้ประโยชน์-ใครเสียประโยชน์”  สิ่งเหล่ำน้ียังได้รับกำรกล่ำวถึงอยู่  แต่สิ่งที่ต่ำงไปในยุคปัจจุบันก็สำมำรถ

กล่ำวถึงสิ่งเหล่ำน้ีได้ 

ในภำวะหลังสมัยใหม่เปลี่ยนให้คนทั่วไปมีอ ำนำจในกำรพูดและกำรแสดงควำมคิดเห็นในเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์มำกขึ้น  

จึงต่ำงจำกยุคเดิม  ซ่ึงผู้ที่จะวิพำกษ์วิจำรณ์ได้ต้องเป็นครูอำจำรย์เท่ำน้ัน  และครูวิจำรณ์ศิษย์ถือเป็นกำรวิจำรณ์ดั้งเดิมที่สุด  

หรืออย่ำงน้อยที่สุดก็เป็นกำรวิจำรณ์ในหมู่ศิลปิน  คือคนที่อยู่ในระดับชั้นควำมสำมำรถเดียวกันถึงจะวิจำรณ์กันได้  แต่ในยุค

หลังสมัยใหม่อ ำนำจได้กระจำยไปมำก  ท ำให้ทุกคนสำมำรถกล่ำวแสดงควำมคิดเห็นและวิพำกษ์วิจำรณ์ได้ทั่วไป  ซ่ึงอ ำนำจ

เหล่ำน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุดในยุค “สื่อสังคม” (Social network)  ที่ท ำให้กำรวิจำรณ์เกิดขึ้นได้ง่ำย รวดเร็ว ทันที และ

เกิดกำรโต้ตอบกันอย่ำงรวดเร็ว  ซ่ึงมีช่องทำงที่จะวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ และกำรแสดงควำมคิดเห็นในเชิงวิจำรณ์ทั้งขนำดสั้น

และยำว  ทั้งน้ีเพรำะสภำวะหลังสมัยใหม่เห็นว่ำ  กำรวิจำรณ์มิใช่สิทธิพิเศษอีกต่อไป  ทว่ำในยุคหน่ึงกำรวิจำรณ์เป็นสิทธิพิเศษ  

เพรำะผู้ที่วิจำรณ์ได้จะต้องเป็นนักอักษรศำสตร์  ผู้รู้  ผู้ที่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคมเท่ำน้ันที่วิพำกษ์วิจำรณ์แล้วมีคนฟังหรือมี

คนสนใจว่ำ เป็นงำนวิจำรณ์ที่ดีและน่ำเชื่อถือในสังคม  ในยุคหลังสมัยใหม่  คุณจรูญพรเห็นว่ำ  นักวิชำกำร  ผู้เชี่ยวชำญ ผู้รู้ 

ไม่ได้เหนือกว่ำเด็กน้อยที่เพิ่งอ่ำนหนังสือเล่มเดียวแรกอีกต่อไป  เพรำะทัศนะต่ำงๆ ที่เสนอผ่ำนใครก็ตำมหรืออยู่ที่ใดก็ตำม จะ

มีคนเข้ำมำอ่ำนด้วยท่ำทีทั้งชอบและไม่ชอบที่หลำกหลำยออกไป แต่ที่ส ำคัญคือมีกำรเปลี่ยนกระบวนกำรของผู้ที่มีอ ำนำจใน
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กำรวิจำรณ์ไป  เน่ืองจำกสื่อที่เปิดกว้ำงมำกขึ้น  และสร้ำงอ ำนำจที่ท ำให้ผู้ใดก็ได้สำมำรถวิจำรณ์ได้  เพรำะในโลกของสื่อสังคม 

(social network) ไม่รู้จริงๆ ว่ำ ใครเป็นใคร  เช่น “เนยรักโลก”  ที่เรำแทบจะไม่ทรำบว่ำเขำคือใคร  หรืออำจจะเป็นหลำยๆ 

ก็ได้ หรือมีตัวจริงหรือไม่  ซ่ึงวิพำกษ์วิจำรณ์สังคม  เสียดสีสังคม ด้วยน้ ำเสียงของเขำ  แต่มีคนหลำกหลำยคนชื่นชอบ และคน

จ ำนวนมำกที่ชอบในสิ่งที่เขำพูด  ในขณะที่อำจำรย์บำงคนจบปริญญำเอกหรือเป็นศำสตรำจำรย์  แต่เม่ือเขียนบทควำมอำจจะ

มีคนอ่ำนแค่ 10 คน  ขณะที่ “เนยรักโลก” มีคนกดไลค์เป็นหม่ืนเป็นแสนในแต่ละครั้ง   ซ่ึงคุณจรูญพรก็ไม่แน่ใจว่ำกำร

ประเมินค่ำน้ันจะเทียบกันได้หรือไม่  แต่ในท้ำยที่สุดก็มีอ ำนำจและมีพื้นที่ในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์มำกขึ้น   โดยที่กำรประเมิน

คุณค่ำต่ำงไปจำกเดิมอย่ำงสิ้นเชิง  เน่ืองจำกว่ำกำรประเมินค่ำดั้ งเดิมถูกวำงกรอบด้วยทฤษฎีต่ำงๆ ที่กลุ่มผู้รู้ได้สร้ำงขึ้นมำ  

เช่น ทฤษฎีทำงด้ำนวรรณกรรม  ทฤษฎีทำงด้ำนรสต่ำงๆ ที่มำจำกอินเดีย  ทฤษฎีทำงด้ำนควำมสมใจ   แต่ทุกวันน้ีจะเห็นได้

ว่ำกำรประเมินค่ำได้เปลี่ยนไป  โดยกล่ำวว่ำสิ่งเหล่ำน้ันไม่ใช่เครื่องวัดที่จริงจังหรือถู กต้องอีกต่อไปใช่หรือไม่  ด้วยเหตุน้ี  

ภำพยนตร์ยอดมนุษย์จึงถูกประเมินคุณค่ำว่ำไม่ต่ำงจำกวรรณกรรมชั้นสูง   จึงต่ำงจำกที่ในยุคหน่ึงมีเส้นแบ่งระหว่ำงกันอย่ำง

ชัดเจนว่ำ วรรณกรรมที่เป็นกำร์ตูน (comic) ซ่ึงญี่ปุ่นเรียกว่ำมังงะ (manga) กับงำนวรรณกรรม แต่ปัจจุบันไม่ได้มีเส้นแบ่ง

ระหว่ำงกันที่ชัดเจนอีกแล้ว ซ่ึงได้รับกำรยอมรับ และสำมำรถวิพำกษ์วิจำรณ์ได้ทั้งจำกผู้รู้และจำกผู้สนใจทั่วไป 

อีกทั้ง  ควำมจริง-ควำมดี-ควำมงำม ที่เคยได้รับกำรยกย่องถูกตั้งค ำถำม  หรือผลงำนที่ได้รับกำรยกย่องว่ำดีถูกน ำ

กลับมำพิจำรณำใหม่  ซ่ึงมีค ำถำมที่ส ำคัญมำกคือ ใครเป็นผู้บอกว่ำดี  หรือว่ำในยุควรรณคดีสโมสรที่มีกำรประกำศว่ำ

วรรณกรรมที่ดีของชำติในด้ำนต่ำงๆ เหล่ำน้ีดีจริงหรือ  ผู้ใดเป็นผู้บอกว่ำดี  หรือกำรกล่ำวถึงกรรมกำรตัดสินรำงวัลต่ำงๆ ที่

เป็นผู้พิจำรณำรำงวัล  เช่น กรณีของ “รำงวัลพำนแว่นฟ้ำ” ก็เป็นกำรตั้งค ำถำมว่ำ ใน 11 ปีที่ผ่ำนมำของ “รำงวัลพำนแว่น

ฟ้ำ”  น่ันคือวรรณกรรมกำรเมืองที่ดี และวรรณกรรมเหล่ำน้ันน่ำเชื่อถือจริงหรือไม่  ซ่ึงอำจจะน่ำเชื่อถือหรือไม่ก็ได้  เพรำะมี

กำรตั้งค ำถำมจำกคณะกรรมกำรกลุ่มใหม่ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำไป  นับเป็นประเด็นที่น่ำสนใจ  เพรำะเป็นกำรตั้งค ำถำมกับ

เกณฑ์วัด  ในขณะที่บอกกันมำตลอดว่ำเกณฑ์วัดเป็นสิ่งที่แน่นอนตำยตัว  แต่ในภำวะหลังสมัยใหม่  เกณฑ์วัดที่แน่นอนตำยตัว

ยังมีจริงอยู่หรือไม่  วรรณกรรมที่ดี กำรเมืองที่ดี  หรือวรรณกรรมกำรเมืองที่ดีมีจริงหรือไม่  หรือมีสิ่งใดบ้ำงที่ไม่เรียกว่ำเ ป็น

วรรณกรรมกำรเมืองบ้ำง  จริงๆ แล้วสิ่งที่เห็นในโลกอำจจะเป็นวรรณกรรมกำรเมืองทั้งหมดก็ได้  เพรำะมีกำรซ่อนนัยทำง

กำรเมืองบำงอย่ำง หรือว่ำซ่อนควำมเชื่อทำงกำรเมืองอยู่เสมอ  ทั้งน้ียังรวมไปถึงกำรนิยำมว่ำวรรณกรรมกำรเมืองคืออะไรด้วย  

เช่น วรรณกรรมกำรเมืองต้องกล่ำวถึงกำรเมือง หรือกำรปกครอง  หรือต้องกล่ำวถึงชนชั้นหรือไม่  ซ่ึงกำรก ำหนดกรอบอะไร

บำงอย่ำงน่ำสนใจมำก 

นอกจำกน้ี  ในภำวะหลังสมัยใหม่ สถำนภำพของนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ถูกคลอนแคลนว่ำเป็นเพียงแค่นักประกอบสร้ำง

เท่ำน้ัน  ในขณะที่แต่เดิมนักเขียนได้รับกำรยกย่องอย่ำงมำก   อำจำรย์นพพร  ประชำกุล ได้เขียนบทควำมไว้ชิ้นหน่ึงที่คุณ

จรูญพรชอบมำก  ซ่ึงน ำเสนอในประเด็นที่ว่ำในยุคหน่ึงนักเขียนได้รับกำรเทียบว่ำมีสถำนะดุจเดียวกันเทพเจ้ำ  หนังสือ

เปรียบเสมือนกับคัมภีร์ที่เทพเจ้ำประทำนมำให้กับโลกน้ี   ส่วนนักวรรณกรรมศึกษำหรือนักวิจำรณ์เป็นเส มือนผู้เผยแพร่  ที่

ต้องถอดสำรที่ได้รับจำกพระเจ้ำอย่ำงถูกต้องและน ำมำเผยแพร่กับผู้อ่ืน  ถ้ำนักวิจำรณ์ไม่สำมำรถจะถอดสำรจำกพระเจ้ำได้

อย่ำงถูกต้องก็จะถูกวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ว่ำมองผิด  ไม่ถูกต้อง  นักเขียนไม่ได้คิดอย่ำงน้ี  แต่ในยุคต่อมำที่มีแนวคิดแบบหลัง
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สมัยใหม่ ควำมเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ถูกมองใหม่  ถูกมองว่ำนักเขียนไม่ได้สร้ำงสรรค์อะไรใหม่  นักเขียนก็หยิบจับสิ่งที่เคยเห็น 

เคยอ่ำน มำประกอบสร้ำง  รวมไปถึงทัศนคติทำงสังคมที่ถูกปลูกฝังและบ่มเพำะ  ซ่ึงนักเขียนไม่ได้คิดเอง  แต่ถูกบ่มเพำะมำทั้ง

จำกรัฐบำล ครอบครัว หรือจำกนักเขียนอ่ืนที่บ่มเพำะมำอย่ำงต่อเน่ือง  หรือแม้แต่กำรยกย่องวรรณกรรมบำงชิ้น  บำงเรื่อง ซ่ึง

ผู้เขียนผู้น้ันได้อ่ำนและชื่นชม   สิ่งเหล่ำน้ีส่งผลให้เกิดกำรประกอบสร้ำงต่อเน่ืองต่อมำ  ทั้งน้ี นักศึกษำวรรณกรรมในยุคน้ีกลุ่ม

หน่ึงจึงเชื่อว่ำควำมยิ่งใหญ่ของนักเขียนไม่มี  เพรำะนักเขียนไม่ได้สร้ำงอะไร  แต่เป็นกำรประกอบสร้ำงหรือกำรเลือกอะไร

บำงอย่ำงเท่ำน้ัน   

ยิ่งไปกว่ำน้ัน  ในภำวะหลังสมัยใหม่ไม่มีค ำตอบตำยตัวอีกต่อไป  โดยเฉพำะค ำตอบที่ว่ำวรรณกรรมที่ดีคืออะไร  เริ่ม

เลือนลงไปเรื่อยๆ  เริ่มจำงลงไปเรื่อยๆ และเริ่มจะเสวนำกันยำกมำกขึ้นว่ำ อะไรคือดี  อะไรคือไม่ดี ขยะอำจเปลี่ยนสถำนะ

เป็นงำนศิลปะได้ เม่ือเร็วๆ น้ีมีงำนที่จัดนิทรรศกำรที่เก่ียวกับกรำฟฟิตี้   ที่หอศิลป์  ซ่ึงมีค ำถำมเป็นจ ำนวนมำกว่ำ  กรำฟฟิตี้

เลอะเทอะหรือสวยงำม  คุณจรูญพรเห็นว่ำเป็นค ำตอบที่ถูกทั้งคู่  คือเลอะเทอะก็ได้ หำกใครมองว่ำเลอะเทอะ  และสวยงำมก็

ได้  หำกใครมองว่ำสวยงำม  ซ่ึงคนที่คิดเช่นน้ีก็ถูกกล่ำวว่ำว่ำไม่มีจุดยืนด้วยเหมือนกัน  แต่คนที่คิดแบบหลังสมัยใหม่ก็มักเป็น

เช่นน้ัน คือไม่ค่อยมีจุดยืน   อีกทั้ง ในยุคหน่ึงยังมีกำรกล่ำวถึง “ขยะวรรณกรรม” และ “วรรณกรรมขยะ”  หำกมองจำกหลัง

สมัยใหม่พบว่ำกำรกล่ำวถึง “ขยะวรรณกรรม” และ “วรรณกรรมขยะ”  อำจจะกลำยเป็นเรื่องเหลวไหลไปแล้ว  เพรำะว่ำใน

ควำมเป็นจริงแล้วค่ำของทั้งสองสิ่งน้ีอำจเท่ำกันก็ได้ หรืออำจไม่ต่ำงกันเลย   เน่ืองจำกว่ำวรรณกรรมไม่ใช่สิ่งที่สูงส่งอีกต่อไป  

ซ่ึงนักเขียนหลำยๆ คนก็รับรู้และยอมรับในภำวะน้ี   และเขียนงำนที่ต่อต้ำนควำมยิ่งใหญ่และสูงส่งของวรรณกรรมออกมำใน

งำนของตนเอง    ถ้ำผู้อ่ำนเข้ำใจว่ำผู้เขียนก ำลังจะมองภำวะของหลังสมัยใหม่อยู่   ก็จะไม่เข้ำใจว่ำเขำก ำลังท ำอะไรอยู่  จึง

เขียนงำนเช่นน้ีออกมำ  จริงๆ อำจเป็นงำนเขียนเพื่อต่อต้ำนควำมสูงส่งที่เคยได้รับกำรยกย่องในงำนวรรณกรรม ผู้สร้ำงสรรค์

วรรณกรรมจึงไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไป  อีกทั้ง กำรจัดล ำดับวรรณกรรมตำมกำรประเมินค่ำอำจไม่ได้รับควำมเชื่อถืออีกต่อไป

แล้ว  ซ่ึงจะเห็นได้ขณะที่มีกำรประกวดวรรณกรรมว่ำ วรรณกรรมเล่มน้ีเข้ำรอบแรก  เล่มน้ีเข้ำรอบห้ำสิบเล่ม  เล่มน้ีเข้ำรอบ

สุดท้ำย เล่มน้ีชนะเลิศ  ซ่ึงเป็นกำรแบ่งงำนเป็นชั้นๆ อยู่ และในกำรแบ่งงำนเป็นชั้นๆ เช่นน้ีท ำได้จริงหรือ อย่ำงไรก็ดี กำร

ตัดสินเป็นเรื่องของมติ   ในฐำนะที่เคยเป็นกรรมกำรตัดสิน  คุณจรูญพรมักตั้งค ำถำมว่ำที่หน่ึงกับที่สองแบ่งกันได้ จริงหรือ  

หรืองำนที่ได้ที่หน่ึงดีกว่ำที่สองจริงหรือ  วัดได้จริงหรือ  และงำนที่ตกรอบและไปได้รำงวัลอ่ืน  เหตุใดรำงวัลอ่ืนจึงเห็นว่ำงำน

ชิ้นน้ีดี  เช่น  ตกรอบกำรประกวดรำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์แห่งอำเซียนหรือรำงวัลซีไรต์  แต่กลับได้รำงวัลเซเว่นบุ๊กส์   

หรือว่ำกลับไปได้รำงวัลอ่ืนๆ  แสดงว่ำกำรประเมินค่ำเป็นชั้นๆ ยังมีสิ่งที่เป็นปัญหำอยู่ว่ำอะไรดีกว่ำอะไร ซ่ึงอำจจะเป็นปัญหำ

ที่ตัวผู้พิจำรณำจริงๆ หรือเป็นปัญหำที่เกณฑ์ที่สร้ำงขึ้นมำ หรือว่ำเป็นปัญหำที่หลักกำรที่ใช้สืบต่อกันมำเรื่อยๆ ในสำยธำรของ

วรรณกรรม  เช่น กำรบอกต่อๆ กันมำว่ำงำนวรรณกรรมที่ดีเป็นอย่ำงไร   แต่ในภำวะหลังสมัยใหม่มีผู้กล่ำวว่ำเปลือกได้รับกำร

ยึดถือ  เพรำะว่ำคนในยุคหลังสมัยใหม่มองว่ำเปลือกก็ส ำคัญไม่น้อยกว่ำแก่น  บำงครั้งกำรเขียนค ำประกำศรำงวัลต่ำงๆ  คุณ

จรูญพรก็ไม่แน่ใจว่ำที่ประกำศน้ัน  นับว่ำเป็นเปลือกที่มำคลุมงำนให้ดูดี  หรือว่ำเป็นแก่นที่แท้จริงของงำนกันแน่  เพรำะเป็น

กำรประกำศยกย่องจนดูเกินเลย  ดังน้ัน  ในภำวะหลังสมัยใหม่จึงมีกำรตั้งค ำถำมกับเปลือก 
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นอกจำกน้ี  ในยุคหลังสมัยใหม่ทุนนิยมมำอย่ำงเต็มรูป  และทุนนิยมจึงกล่อมเกลำคนและพยำยำมท ำให้เชื่อว่ำ 

“อะไรคือดี  อะไรคือไม่ดี แบบน้ีคือดี  แบบน้ีคือไม่ดี” ผ่ำนสื่อต่ำงๆ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  เรื่องของแฟชั่น  ควำมสวยควำมงำม 

เรื่องของกำรมีคุณค่ำ  ต่อมำในเรื่องของกำรใช้ภำษำ  พบว่ำภำษำที่วิจิตรไม่ได้เลิศเลอไปกว่ำภำษำสบถ หยำบคำย  เช่น เฟ

ซบุ๊กของคุณอินทิรำ (ทรำย)  เจริญปุระ เต็มไปด้วยภำษำหยำบคำย  แต่ก็มีผู้ชื่นชอบ  ยกย่อง และถือว่ำเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญำ

และน่ำศรัทธำในควำมหยำบน้ัน  น่ีคือยุคของเขำ ซ่ึงในอดีตไม่สำมำรถท ำเช่นน้ีได้  เพรำะว่ำแต่ละคนต่ำงก็มีเหตุผลของ

ตนเอง 

 ด้วยเหตุน้ี  ในยุคหลังสมัยใหม่จึงเป็นยุคที่ไม่มีค ำตอบเบ็ดเสร็จ ไม่มีควำมจริงหน่ึงเดียว  ควำมจริงขึ้นอยู่กับว่ำผู้ใด

เป็นผู้มองควำมจริงน้ันๆ  หรืออำจจะไม่มีควำมจริงที่แท้เลยก็ได  ไม่มีควำมคิดที่ล้ ำเลิศหน่ึงเดียว  ไม่มีควำมงำมสมบูรณ์   จึง

ท ำให้สถำนะของผู้รู้  นักเขียน  นักวิจำรณ์ถูกสั่นคลอน  ในแง่น้ี  คุณจรูญพรยอมรับว่ำทุ กครั้งที่เขียนงำนวิจำรณ์มักจะตั้ง

ค ำถำมกับตนเองเสมอว่ำ “จะได้จริงหรือไม่”  และเชื่อว่ำอำจำรย์มหำวิทยำลัยหลำยคนที่หยุดเขียนบทวิจำรณ์ก็เน่ืองมำจำก

ภำวะเช่นน้ี คือควำมไม่ม่ันใจว่ำสิ่งที่เขียนไปจะได้รับกำรยอมรับจริงๆ   เน่ืองจำกศำสตร์ต่ำงๆ หลักคิดต่ำงๆ และทฤษฎี

ทำงด้ำนวรรณกรรมต่ำงๆ ถูกตั้งค ำถำมทั้งสิ้นว่ำยังใช้ได้หรือไม่   ทุกวันน้ีจึงดูประหน่ึงว่ำ ใครก็เป็นผู้รู้ได้  ใครก็เป็นนักเขียนได้  

ใครก็เป็นนักวิจำรณ์ได้  ขณะเดียวกันนักเขียนก็ไม่ม่ันใจในสิ่งที่เขียน คิด พูด ท ำ  เพรำะว่ำสิ่งที่เขียนคิด พูด และท ำ จะบรรลุ

เป้ำหมำยจริงหรือไม่ในปัจจุบัน  

ภำวะหลังสมัยใหม่จึงสร้ำงปัญหำอย่ำงยิ่งต่อสังคมที่ไม่ได้ปรับตัวตำมสภำวะที่เปลี่ยนไปแล้วอย่ำงสิ้นเชิง  ในที่น้ี

หมำยถึง สังคมไทย  เพรำะว่ำปัญหำของสังคมไทยหลำยอย่ำงเกิดจำกสภำวะของเรำเปลี่ยนเป็นหลังสมัยใหม่แล้ว  แต่หลำย

อย่ำงก็ไม่ได้เปลี่ยนตำม  ซ่ึงกำรไม่เปลี่ยนตำมน้ีมีให้เห็นทั้งในตัวของนักเขียน กวีหลำยคน  เน่ืองจำกหลำยคนยังมองว่ำตนเอง

เป็นผู้ยิ่งใหญ่  สูงส่ง ล้ ำเลิศ และยังลึกซ้ึง  และบำงคนก็ยังเรียกร้องกำรยกย่องสรรเสริญและได้รับสถำนะพิเศษจำกสังคม  ซ่ึง

ในควำมเป็นจริงได้พ้นยุคไปแล้วว่ำ  นักเขียนจะมีสถำนะต่ำงๆ และที่พ้นยุคเพรำะทุกคนคิดว่ำตนเองก็เป็นนักคิด นักเขียนได้

เหมือนๆ กัน  ขณะที่ผู้ที่ได้รับกำรยกย่องคือผู้ที่เขำไม่สำมำรถที่จะเป็นแบบอย่ำงได้ต่ำงหำก  เช่น ศิลปินนักร้อง  เขำจึงไปยก

ย่องคนเหล่ำน้ันให้เป็นเทพ  ในขณะที่กำรเป็นนักคิดหรือนักเขียนเป็นสิ่งที่เขำเป็นได้  เพรำะว่ำเขำก็คิดเป็น  เขียนได้  และ

วิจำรณ์ได้  เหตุใดจึงต้องไปยกย่องนักคิด  นักเขียน และนักวิจำรณ์  ในเม่ือเขำก็เป็นแบบน้ันได้  ซ่ึงต่ำงจำกดำรำที่ได้รับกำร

ยกย่องในระดับสูง เขำไม่สำมำรถที่จะเป็นได้  คนเหล่ำน้ีจึงได้รับกำรยกย่องให้ เป็นเทพในสำยตำของเขำ  เพรำะว่ำอยู่

เหนือกว่ำตัวเขำมำก  นอกจำกผู้สร้ำงงำนแล้ว ผู้รู้  นักวิชำกำร  และนักวิจำรณ์เองก็เกิดปัญหำ  เพรำะตรำบใดที่ยังคิดว่ำเสียง

ของตนเองดังที่สุด  มีอ ำนำจที่สุด และน่ำเชื่อถือที่สุดจะเกิดปัญหำ  เน่ืองจำกคนเหล่ำน้ียังอยู่ที่เดิม  ทั้ งๆ ที่สภำวะสังคม

เปลี่ยนไปแล้ว  และพวกเขำเหล่ำน้ีไม่ได้อยู่บนยอดและคอยตัดสินสิ่งต่ำงๆ ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว    

ปัญหำอีกประกำรหน่ึงคือ หำกนักเขียน  นักวิชำกำร และนักวิจำรณ์ที่ยังเชื่อในเรื่องของภูมิปัญญำว่ำสำมำรถ

แบ่งเป็นชั้นๆ ได้  จริงๆ แล้วในแง่น้ีเป็นเรื่องของอัตตำ หรือตัวตน ซ่ึงผู้ที่เป็นนักเขียน  นักวิชำกำร และนักวิจำรณ์หลำยคนยัง

มีอัตตำสูงมำก  แต่สังคมหลังสมัยใหม่ไม่ยินยอมให้คนเป็นเช่นน้ัน  ไม่ยอมให้มีฮีโร่เช่นน้ันอีกแล้ว เพรำะฮีโร่ในยุคน้ีคือผู้ที่เขำ

ไม่สำมำรถเป็นได้ 
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ด้วยเหตุน้ี  ปัญหำที่เกิดขึ้นจ ำนวนมำกในยุคน้ีมีเหตุผลมำจำกคนส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับตัวตำมสภำวะหลังสมัยใหม่  แต่

ยังเชื่อว่ำค ำตอบของสังคมมีหน่ึงเดียว และไม่ยอมรับว่ำมีควำมแตกต่ำง  เช่น ถ้ำเชื่อว่ำแดงถูกเหลืองต้องผิด  หรือถ้ำเชื่อว่ำ

เหลืองถูกแดงต้องผิด  หรือว่ำแม้แต่ผู้ที่คิดแบบหลังสมัยเองก็มีปัญหำ  เน่ืองจำกถูกกล่ำวหำว่ำไม่ชัดเจนในจุดยืน เป็นพวก 

“สล่ิม”  ทั้งๆ ที่ คุณจรูญพรเชื่อว่ำผู้ที่มีวิธีคิดแบบหลังสมัยใหม่จะเป็นผู้ที่ยอมรับควำมแตกต่ำงที่มีอยู่ในโลก  เพรำะเชื่อว่ำโลก

ไม่ได้มีค ำตอบเดียว  แต่สภำวะหลังสมัยใหม่ที่กล่ำวถึงน้ีไม่ได้ให้ทำงเลือกกับเรำมำกนัก  คุณจรูญพรเชื่อว่ำยุคปัจจุบันนับเป็น

หลังยุคตกค้ำงทำงควำมคิด  และมนุษย์ยุคต่อไปจะต้องเป็น “สลิ่ม” ที่หลำกหลำยขึ้น  ทั้งในแง่ควำมคิดเห็นทำงสังคม กำร

สร้ำงและเสพงำนศิลปะ  เรำอำจจะเปิดกว้ำงมำกขึ้น  ยอมรับงำนวรรณกรรมได้มำกขึ้น มองสิ่งต่ำงๆ อย่ำงเห็นคุณค่ ำมำกขึ้น 

และยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงในสังคมได้มำกขึ้น  ปัญหำที่เผชิญอยู่ตอนน้ีจะเปลี่ยนเรำไปเองผลักดันให้เรำต้องปรับตัว 

เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนวิธีคิด  และเปลี่ยนสิ่งที่เชื่อ  โดยจะเปิดกว้ำงขึ้น ยอมรับควำมแตกต่ำงได้มำกขึ้น  ไม่เช่นน้ันสังคมน้ีจะ

อยู่ไม่ได้  ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ว่ำเรำจะต้องขบคิดอะไรบำงอย่ำงเหมือนกันว่ำ  เวลำที่เรำสร้ำงสรรค์งำนวรรณกรรม

เรำอยู่ตรงจุดใด  หรือว่ำเรำก ำลังเขียนเรื่องในสภำวะแบบใด เช่น เรำก ำลังเขียนเรื่องสั้นแบบเดิมอยู่หรือไม่  ซ่ึงกำรเขียนเรื่อง

สั้นแบบเดิมไม่ผิด  เพรำะสภำวะหลังสมัยใหม่เปิดรับงำนแทบทุกอย่ำง  จึงเขียนงำนแบบใดก็ได้  เช่น เขียนงำนแบบ “เรียม

เอง”  ในยุคน้ี  

 

3.  อภิปรายทั่วไป 

คุณปรำบดำ  หยุ่น ถำมว่ำสภำวะสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่เป็นกำรแบ่งที่ทุกคนในโลกได้รับรู้และรู้สึกพร้อมกัน

หรือไม่  เพรำะบำงครั้งรู้สึกว่ำค ำเหล่ำน้ีเป็นนิยมที่คนกลุ่มหน่ึงสร้ำงขึ้น อำจจะเป็นนักวิชำกำร หรือผู้มีอิทธิพลทำงควำมคิด

สร้ำงขึ้นมำ และควำมคิดน้ีก็กระจำยไปยังคนกลุ่มอ่ืนๆ  หรือคนกลุ่มอ่ืนในสังคมถูกครอบง ำทำงควำมคิดว่ำเรำอยู่ในสมัยใด  

โดยที่พวกเขำอำจไม่รู้ตัว หรืออำจไม่คิดว่ำสภำวะดังกล่ำวมีควำมส ำคัญกับชีวิต  อีกค ำถำมหน่ึงคือ ค ำว่ำ “เม่ือก่อน” ในควำม

เป็นจริงก็เป็น “เม่ือก่อน” ของ “เม่ือก่อน” อีกทีหน่ึง และเม่ือไม่นำนมำน้ีได้อ่ำนบทควำมของนักประวัติศำสตร์คนหน่ึงที่

เสียชีวิตไปแล้ว กล่ำวถึง “ควำมส ำคัญและควำมสูงส่งของเชกสเปียร์ที่เรำยกย่องกันในปัจจุบันน้ีเป็นสิ่งที่ถูกสร้ำงขึ้นจำกยุคโร

แมนติก เพื่อที่จะมำล้มล้ำงควำมนิยมของยุค “แสงสว่ำงแห่งปัญญำ” (Enlightenment) ซ่ึงยุคหน่ึงบทประพันธ์ของวอลแตร์

จะได้รับควำมนิยม  จนมำถึงอีกยุคหน่ึงเม่ือเสื่อมควำมนิยมลงและมีกลุ่มคนใหม่  คือกลุ่มโรแมนติก น ำบทละครของเชกส

เปียร์ ซ่ึงในยุคก่อนได้รับกำรดูถูกเหยียดหยำมว่ำเขียนโดยผู้ที่ไม่ค่อยมีควำมรู้ และใช้ภำษำที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สวยงำม ”     

เชกสเปียร์จึงถูกสร้ำงขึ้นมำจำกคนกลุ่มหน่ึง  ที่อำจจะเรียกว่ำอยู่ในยุคสมัยใหม่  ฉะน้ัน สิ่งที่เสวนำกันว่ำเคยเป็นอย่ำงไรและ

วันน้ีเปลี่ยนไปแล้ว  ต่อไปสิ่งที่จะเปลี่ยนก็อำจจะเกิดควำมเบื่อหน่ำยหรือล่มสลำยของยุคของเรำท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง

อีก    

คุณจรูญพรเห็นว่ำควำมคิดส่วนใหญ่ที่ปรำกฏมักเป็นกำรตั้งค ำถำมกับที่คนรุ่นก่อนเคยท ำ  โดยส่วนตัวเห็นว่ำทฤษฎี

ทำงสังคมหรือทฤษฎีกำรวิจำรณ์  ในยุคหน่ึงที่เข้ำสู่สภำวะสมัยใหม่  ยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี  ระบบ

กำรศึกษำที่มีกำรประมวลศำสตร์ต่ำงๆ เข้ำมำ  ซ่ึงมีองค์ควำมรู้ที่ชัดเจน  แน่นอน ที่ทุกคนต้องให้กำรยอมรับ  แต่ยุคน้ัน
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ชัดเจนว่ำเป็นยุคสมัยใหม่ที่องค์ควำมรู้ถูกแบ่งอย่ำงชัดเจนว่ำ  น่ีคือควำมรู้ที่ดี และมีกำรแบ่ง ควำมรู้เป็นชั้นๆ ลงมำ  และ

ควำมรู้ก็มีหน่ึงเดียว โดยไม่มีกำรกล่ำวถึงมุมอ่ืนๆ ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น  ประวัติศำสตร์ก็มีหน่ึงเดียว ไม่มีประวัติศำสตร์

ทำงเลือกที่กล่ำวถึงมุมอ่ืนๆ ที่แตกต่ำงกันออกไป  ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นน่ำจะเกิดเม่ือใช้สิ่งต่ำงๆ เหล่ำน้ันไปเป็น เวลำนำน และ

ไม่ได้ให้ค ำตอบที่ชัดเจน  เพรำะยุคที่เกิดควำมคิดหลังสมัยใหม่น้ันมำพร้อมกับภำวะควำมล่มสลำยของมนุษย์อยู่ด้วยเช่นกัน  

ซ่ึงเกิดขึ้นหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 จึงท ำให้คนเริ่มไม่เชื่อองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในโลกว่ำ ท ำให้มนุษย์สูงส่งจริงๆ  ทั้งกำร

เรียนรู้เรื่องปรัชญำ และวรรณกรรม ที่ท ำให้มนุษย์มีสภำวะที่สูงส่ง  เพรำะวรรณกรรมถูกจัดตั้งให้กลำยเป็นสิ่งสูงส่ง  เช่น ใน

กรณีของเชกสเปียร์ที่คุณปรำบดำกล่ำวถึงก่อนหน้ำน้ีแล้ว  วรรณกรรมกลำยเป็นสิ่งที่ต้องศึกษำ และเกิดคณะอักษรศำสตร์

ศึกษำวรรณกรรมชิ้นหน่ึงอย่ำงละเอียดว่ำ สะท้อนอะไรต่อสังคม  ให้แนวคิดที่มีคุณค่ำอย่ำงไรต่อสังคม  ในกรณีน้ีอำจำรย์นพ

พร  ประชำกุลเคยกล่ำวไว้ว่ำ “วรรณกรรมกลำยเป็นคัมภีร์ที่ต้องอ่ำน  ไม่ต่ำงจำกคัมภีร์ทำงศำสนำ  เพรำะต้องกล่ำวถึงว่ำ

วรรณกรรมชิ้นน้ีดีเด่นสูงส่งที่ใด และให้คุณค่ำต่อมนุษย์อย่ำงไร”   ทั้งๆ ที่ในยุคหน่ึงคัมภีร์และวรรณกรรมอยู่ในสถำนะ

เดียวกันว่ำเป็นสิ่งสูงส่ง แต่วันหน่ึงสิ่งเหล่ำน้ีถูกตั้งค ำถำมโดยควำมล่มสลำยของสังคม  เน่ืองจำกว่ำหลำยคนตั้งค ำถำมว่ำ  เม่ือ

คัมภีร์ต่ำงๆ เป็นสิ่งที่ดีสูงส่ง และศำสดำต่ำงๆ สอนดี  แต่เหตุใดผู้ศรัทธำในศำสนำน้ันๆ ถึงได้น ำพำโลกน้ีไปในจุดที่เป็นหำยนะ  

ดังน้ันจึงอำจเป็นช่วงเวลำหน่ึงที่ว่ำ  เม่ือถึงจุดหน่ึง  คนก็จะตั้งค ำถำมต่อสิ่งเหล่ำน้ี 

คุณปรำบดำเสริมต่อว่ำสิ่งเหล่ำน้ีท ำให้ตนเองตั้งค ำถำมต่อไปว่ำ  ถ้ำกำรแบ่งยุคสมัยเกิดขึ้นในสภำวะที่กล่ำวมำน้ี  ใน

ฐำนะนักวิจำรณ์ก็ย่อมหมำยควำมว่ำ  เรำก็อยู่ในกรอบของยุคสมัยเช่นกัน  ซ่ึงคงเป็นไปไม่ได้ใช่หรือไม่ที่นักวิจำรณ์จะหลุด

ออกไปจำกกรอบบังคับของยุคสมัย  เช่น สมมุติว่ำเรำเชื่อว่ำงำนชิ้นหน่ึงมีคุณค่ำในตัวเอง  โดยปรำศจำกกรอบต่ำงๆ ซ่ึงมองว่ำ

น่ีคืองำนชิ้นหน่ึงก็ไม่น่ำจะเป็นไปได้  ในเม่ือเรำเองก็เป็นคนๆ หน่ึงที่อยู่ในยุคสมัย  ซ่ึงมีแนวคิดบำงอย่ำงบังคับอยู่  หรือ ถ้ำ

สมมุติว่ำตนเองเป็นนักวิจำรณ์ที่ล้ ำสมัยมำก  สำมำรถมองเห็นว่ำอีก 50 ปีข้ำงหน้ำ นวนิยำยแจ่มใสจะเป็นที่ยกย่องมำก   จึง

วิจำรณ์ในขณะน้ีเลยว่ำ  นวนิยำยเหล่ำน้ีมีข้อดีอย่ำงไร  แต่คนในยุคน้ีก็จะไม่มีวันยอมรับ   

คุณจรูญพรเห็นด้วยว่ำทิศทำงน่ำจะเป็นไปในแนวน้ัน  แต่ว่ำสภำวะหลังสมัยใหม่เปิดโอกำสให้นวนิยำยแจ่มใสได้รับ

กำรยกย่องอย่ำงน้ันจริงๆ ก็ได้  ขอให้มีคนอ่ำนแค่คนเดียว และรู้สึกประทับใจจริงๆ หรือรู้สึกว่ำสิ่งเหล่ำน้ีมำเปลี่ยนชีวิตเขำ  

คุณปรำบดำเห็นว่ำ สิ่งที่จะท ำให้วรรณกรรมเหล่ำน้ีเป็นที่นิยมส ำหรับสมัยน้ี อำจจะเป็นที่ยอมรับก็ได้ แต่ต้องอ้ำง เช่น กำร

วิจำรณ์นวนิยำยแจ่มใสโดยใช้แนวคิดของ ฌำร์ค แดริดำร์  นับเป็นกำรวิจำรณ์ที่ต้องอ้ำงนักคิดที่ได้รับควำมนับถือในยุคน้ันมำ

อ้ำงอยู่ดี  โดยไม่สำมำรถที่จะใช้แค่ว่ำ “ยำยผมบอกว่ำ...” ได้  คุณจรูญพรอธิบำยว่ำอำจำรย์ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ กล่ำวไว้

เสนอควำมเห็นไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ  “หลังสมัยใหม่ไม่ได้มำเม่ือสมัยใหม่จบสิ้น  แต่ยังด ำเนินคู่กันไปตลอดเวลำ”  ซ่ึงเวลำที่นัก

วิจำรณ์ท ำงำนจริงๆ แม้แต่ผู้วิจำรณ์ที่มีควำมคิดล้ ำสมัยในสังคมไทย เช่น อำจำรย์ชูศักดิ์ อำจำรย์นพพร  ก็ใช้วิธีแบบสมัยใหม่  

คือเขียนวิจำรณ์โดยยกเหตุผลมำอ้ำงอิง  และยังคงอ้ำงอิงผู้รู้หรืออ้ำงอิงองค์ควำมรู้ที่เลือกแล้วว่ำน่ีคือองค์ควำมรู้ที่ใช้ได้  

น่ำเชื่อถือ  โดยส่วนตัว  คุณจรูญพรมองว่ำ วิธีกำรโดยเฉพำะเจำะจงของกำรวิจำรณ์แบบหลังสมัยใหม่ ไม่ได้เป็นอะไรที่

สำมำรถระบุได้มำกนัก  เพียงแต่ว่ำสภำวะหลังสมัยใหม่เปิดโอกำสให้มีชุดตัดสินอ่ืนๆ โดยที่ไม่ต้องมีกำรบอกว่ำต้องแบนน้ัน  

แบบน้ีเท่ำน้ัน  มีแบบอ่ืนได้  
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คุณปรำบดำถำมต่อไปว่ำ  ค ำว่ำ “สมัยใหม่” กับ “หลังสมัยใหม่” เป็นสิ่งที่อยู่เฉพำะในแวดวงหรือไม่  เช่น ขณะที่

เสวนำกันเรื่องศำสนำ  เรำอำจจะเชื่อว่ำน่ีเป็นโลกสมัยใหม่แล้ว  วิทยำศำสตร์ก้ำวหน้ำ  เทคโนโลยีก้ำวล้ ำ  ท ำให้เรำรู้สึกว่ำ

ควำมเชื่อบำงอย่ำงเป็นสิ่งที่ไม่จริง  แต่ในควำมเป็นจริง  จ ำนวนผู้นับถือศำสนำก็จะมีมำกขึ้น หรือผู้ที่นับถืออย่ำงหัวรุนแรงก็มี

มำกขึ้น  จนท ำให้มีเกิดควำมขัดแย้ง  เม่ือเป็นเช่นน้ีแสดงว่ำ  ในโลกข้ำงนอกที่ไม่ได้เสวนำกันในเชิงวิชำกำรหรือในเชิงเฉพำะ

ศำสตร์บำงอย่ำง  ดูเหมือนว่ำจะเป็นสิ่งตรงข้ำมกัน  คุณจรูญพรเห็นด้วยและเสริมว่ำน่ีอำจจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง

กันในสังคมไทย  เพรำะต้องยอมรับว่ำสภำวะสังคมเปลี่ยนไปจริงๆ  ที่กำรยอมรับนับถือที่มีต่อผู้รู้น้อยลงจริงๆ ไม่เหมือนในยุค

อดีตที่ผ่ำนมำ  หรือกำรพบปะนักเขียนปัจจุบันก็ไม่ได้น่ำตื่นเต้น   ยกเว้นในกรณีของนักเขียนที่ได้รับควำมนิยมมำกจริงๆ 

อย่ำง “น้ิวกลม” ก็เป็นกรณีเฉพำะว่ำเป็นนักเขียนผู้สูงส่ง หรือนักเขียนยอดนิยม 

คุณปรำบดำเห็นว่ำบำงครั้งมีกำรสร้ำงภำพแทน  เช่น คุณ “น้ิวกลม” อำจจะเป็นภำพแทนของยุคสมัย  ถ้ำเรำใช้ค ำ

ว่ำหลังสมัยใหม่ “น้ิวกลม” ก็อำจเป็นตัวแทนของคนทั่วๆ ไปที่สำมำรถก้ำวไปถึงจุดที่เป็นนักคิด  นักเขียน ที่ได้รับกำรยอมรับ

ก็อำจเป็นไปได้  เพรำะว่ำได้รับกำรยอมรับของ “น้ิวกลม”  อำจจะเกิดมำจำกกำรแนวคิดน้ันก็ได้  กล่ำวคือ ไม่ได้ดูสูงส่งเกินไป

ที่คนทั่วไปจะเข้ำถึง  คุณจรูญพรเสริมว่ำ ในกรณีน้ีก็เหมือนกับ ว.วัชรเมธี ที่ไม่ได้ดูสูงส่งเกินไป  ไม่ได้เป็นเกจิอำจำรย์ที่ยิ่งใหญ่  

แต่ในวิธีกำรน ำเสนอหรือกำรเทศน์ดูว่ำน่ำจะเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดกันได้ 

คุณปรำบดำถำมต่ออีกว่ำ  มีควำมเป็นไปได้หรือไม่ที่เม่ือสังคมอยู่ในสภำวะน้ีจริงๆ และทุกคนก็เป็นนักวิจำรณ์ได้  

ในที่สุดก็จะไปในจุดที่ว่ำ นักวิจำรณ์ที่ดูน่ำเชื่อถือว่ำคนอ่ืนๆ ก็จะกลับมำอีกครั้งหน่ึง  เพรำะไม่ทรำบว่ำจะเชื่อใครแล้ว  วันหน่ึง

ก็ต้องกลับไปเชื่ออีกครั้ง  เหมือนกลับว่ำวัฏจักรจะหมุนกลับมำและกลับไปสู่ในยุคเดิมที่มีนักวิจำรณ์ที่สูงส่งหรือมีเหตุผลในกำร

วิจำรณ์ที่ลึกซ้ึง  หำกเรำอยู่ในสภำวะน้ีจริงๆ กำรท ำหน้ำที่นักวิจำรณ์ดูจะเป็นเรื่องยำก  จึงอยำกทรำบว่ำคุณจรูญพรรู้สึกว่ำมี

เส้นแบ่งใดที่ท ำให้ยังสำมำรถเป็นนักวิจำรณ์อยู่ได้   คุณจรูญพรเห็นว่ำเส้นแบ่งที่คิดว่ำมีคือหลักกำรวิจำรณ์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวถึง

แล้วในช่วงแรก  เพรำะโดยส่วนตัวเชื่อในควำมหลำกหลำย และจะอ่ำนงำนวิจำรณ์ของคนอ่ืนๆ อยู่เสมอ ทั้งที่อยู่ในเฟซบุ๊กด้วย  

ที่อ่ำนก็เพรำะอยำกทรำบว่ำเขำมีควำมคิดอย่ำงไร  ซ่ึงควำมคิดเห็นเหล่ำน้ันก็เป็นจริงในแบบของเขำ   ขณะเดียวกันก็อ่ำนบท

วิจำรณ์ของอำจำรย์ชูศักดิ์ที่เขียนใน อ่าน ก็น่าสนใจ  ซ่ึงสภำวะเช่นน้ีมีข้อดีคือ ท ำให้เรำกว้ำงขึ้น  เปิดกว้ำงขึ้น และกรอบคิด

ต่ำงๆ อำจจะมีหลำยกรอบมำกขึ้น  และสิ่งที่เกิดขึ้นน้ีไม่ใช่กำรล้มล้ำงวิธีคิดแบบเดิม  วิธีคิดแบบเดิมยังถูกอยู่  และยังอธิบำย

ได้ด้วยแนวคิดแบบเดิมอยู่   ขณะที่กำรวิจำรณ์สมัยใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิจำรณ์แบบโครงสร้ำงนิยม  กำรวิจำรณ์ในเชิงสัจนิยม  

กำรวิจำรณ์ในเชิงกำร “ต”ี ประเด็น หรือหำแก่นของเรื่อง ซ่ึงเป็นที่นิยมในสังคมไทย  ยังสำมำรถใช้ได้อยู่  ทั้งน้ี  คุณจรูญพร

เห็นว่ำข้อดีของสภำวะหลังสมัยใหม่นับเป็นกำรให้โอกำส  ให้พื้นที่ และให้อ ำนำจกำรวิจำรณ์ให้คนหลำกหลำยมำกขึ้น  ไม่ใช่

อ ำนำจกำรวิจำรณ์ไปรวมอยู่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่อยู่ในสถำนะผู้รู้  และมีเพียงพวกเขำเท่ำน้ันที่สำมำรถวิพำกษ์วิจำรณ์ได้  

แต่ที่กล่ำวมำทั้งหมดน้ีมิได้กล่ำวถึงกำรวิจำรณ์แบบหลังสมัยใหม่  เพรำะโดยส่วนตัวก็ไม่ทรำบว่ำเป็นอย่ำงไร    จึงกล่ำวถึง

เพียงสภำวะหลังสมัยใหม่ที่สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง  และกำรที่จะอยู่กับสภำวะที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ ไม่ว่ำเรำจะเลือกหรือไม่

ก็ตำม  แต่ก็เหมือนจ ำต้องยอมรับว่ำเปลี่ยนไปแล้ว  เช่น ต้องยอมรับว่ำวรรณกรรมไม่ใช่สิ่งศักดิ์ส ำหรับทุกคนอีกต่อไปแล้ว  
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แต่ถ้ำใครบำงคนยังมองว่ำวรรณกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิอยู่ก็ไม่ผิด   เพรำะสภำวะหลังสมัยใหม่เป็นสิ่งที่กล่ำวถึงได้ยำกมำกว่ำ 

อะไรคือดี  อะไรคือไม่ดี   ทว่ำ กำรที่จะกล่ำวว่ำสิ่งใดดี และสิ่งใดไม่ดี จ ำเป็นต้องมีค ำอธิบำยด้วยหลักคิดของตน 

คุณปรำบดำเห็นว่ำตัวอย่ำงหน่ึงที่เห็นได้ชัดคือกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์  เพรำะในยุคหน่ึงนักวิจำรณ์ภำพยนตร์จะมี

อิทธิพลมำก  และบำงคนเป็นนักวิจำรณ์มีชื่อเสียง โดยเฉพำะในต่ำงประเทศ หำกวิจำรณ์ว่ำภำพยนตร์เรื่องใดดี  จะมีคนไปชม

ภำพยนตร์  ถ้ำสังเกตแผ่นประชำสัมพันธ์ภำพยนตร์จะพบว่ำ จะมีกำรน ำควำมคิดเห็นหรือกำรให้คะแนนของนักวิจำรณ์มำเป็น

ส่วนหน่ึงของค ำโฆษณำด้วย เช่น นักวิจำรณ์ให้สองน้ิว  สี่ดำว หรือห้ำดำว   แต่ในปัจจุบันควำมคิดเห็นของนักวิจำรณ์ไม่ค่อยมี

ผลต่อกำรชมภำพยนตร์มำกนัก  เน่ืองจำกว่ำมีภำพยนตร์หลำยเรื่องที่นักวิจำรณ์วิจำรณ์ว่ำไม่ดี  แต่ก็สร้ำงรำยได้อย่ำงมหำศำล  

ปรำกฏกำรณ์น้ีเหมือนกับในประเทศไทยที่ครั้งหน่ึงนักวิจำรณ์ภำพยนตร์มีอิทธิพลพอสมควร แค่เอ่ยชื่อก็ทรำบว่ำเป็นนัก

วิจำรณ์ภำพยนตร์  แต่ขณะน้ีเริ่มจะน้อยลง  จึงเห็นได้ว่ำมีหลำยสิ่งที่สำมำรถด ำรงชีวิตได้เองโดยไม่ต้องอำศัยนักวิจำรณ์ก็ได้   

คุณจรูญพรเสริมว่ำ  ข้อดีของนักวิจำรณ์ คือท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนทัศนะ และกำรให้มุมมองบำงอย่ำงในงำนวรรณกรรม  

เม่ือนักวิจำรณ์มองเห็นและหยิบประเด็นเหล่ำน้ันมำกล่ำวถึง  ก็ท ำให้เกิดควำมหมำยบำงอย่ำง  ซ่ึงในยุคหน่ึงกำรวิจำรณ์คือ

กำรสร้ำงคุณค่ำให้ตัวงำนชิ้นน้ันๆ เช่น ภำพยนตร์หรือหนังสือ เม่ือนักวิจำรณ์กล่ำวถึงก็มีแรงดึงดูดให้คนไปชมหรือซ้ือหนังสือ

มำอ่ำน  ในทุกวันน้ี คุณจรูญพรยังเชื่อว่ำกำรวิจำรณ์คือกำรเพิ่มคุณค่ำให้กับงำนชิ้นน้ันอยู่  ไม่ว่ำจะวิจำรณ์ในลักษณะใดก็ตำม  

และเชื่อว่ำงำนที่ไม่ได้รับกำรวิจำรณ์เลย  น่ันอำจจะเป็นงำนที่ได้รับกำรวิจำรณ์ที่รุนแรงมำกกว่ำงำนที่ถูกวิจำรณ์ในแง่ลบหรือ

บวกเสียอีก  เพรำะงำนที่ถูกวิจำรณ์ในแง่ลบ อำจกล่ำวได้ว่ำยังมีผู้มองหรือยังมีผู้สนใจอยู่  และกำรวิจำรณ์งำนชิ้นหน่ึงไม่ว่ำ

ด้ำนลบหรือบวก  ก็ยังถือว่ำเป็นกำรมองงำนชิ้นน้ันในฐำนะที่เป็นตัวแทนของควำมคิด หรือประสบกำรณ์บำงอย่ำงที่เกิดขึ้นใน

สังคม  ไม่ว่ำผู้วิจำรณ์จะชอบหรือไม่ชอบประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นก็ตำม  แต่ท้ำยที่สุดก็ปรำกฏผลออกมำในรูปของหนังสือ 

คุณปรำบดำเสริมว่ำในประเด็นน้ีอำจจะต้องพิจำรณำผลกระทบต่อสังคมด้วย  เพรำะว่ำในสังคมไทยกำรวิจำรณ์

วรรณกรรมไทยมีน้อยมำก  ขณะเดียวกันพื้นที่กำรวิจำรณ์ก็น้อย  และผู้ที่จะทรำบว่ำสัปดำห์น้ีมีหนังสืออะไรอกใหม่บ้ำงก็น้อย   

เพรำะไม่ได้ติดตำม  กำรวิจำรณ์ก็อำจจะมีประโยชน์ในแง่น้ันอยู่บ้ำงในสังคมไทย ไม่ว่ำจะวิจำรณ์สั้นหรือยำว  วิจำรณ์อย่ำง

ลึกซ้ึงหรือไม่ลึกซ้ึง  แต่ก็ยังดีกว่ำจะไม่มี  

นอกจำกน้ี  คุณจรูญพรยังกล่ำวถึงข้อดีของกำรวิจำรณ์ต่อไปว่ำ  ส ำหรับนักวิจำรณ์  กำรวิจำรณ์ท ำให้กำรอ่ำน

ละเอียดขึ้น ได้พิจำรณำอะไรละเอียดมำกขึ้น  ได้คิดและพิจำรณำก็สิ่งต่ำงๆ ที่มีผู้เขียนขึ้นมำ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบใด หรือใน

งำนสร้ำงสรรค์ประเภทใดก็ตำม  นับเป็นกำรก่อให้เกิดปัญญำส ำหรับนักวิจำรณ์เอง  ซ่ึงเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่บท

วิจำรณ์ยังไปไม่ถึงผู้อ่ำน  ถ้ำจะมีประโยชน์มำกขึ้น  เม่ือบทวิจำรณ์ส่งต่อไปยังผู้อ่ืนให้ได้ทรำบและได้พิจำรณำว่ำมีอะไรเกิดขึ้น  

หรือว่ำเขำเห็นอะไรในเชิงควำมรู้  ควำมคิด หรือปรำกฏกำรณ์สังคมในงำนชิ้นน้ัน 

คุณปรำบดำถำมว่ำคุณจรูญพรว่ำ คิดว่ำตนเองเป็นนักวิจำรณ์ที่ “เชียร์งำนวรรณกรรมหรือไม่”  กล่ำวคือ ไม่ว่ำจะ

อ่ำนงำนชิ้นใด  ก็อยำกให้คนอ่ืนอ่ำน  เช่น  ถ้ำอ่ำนงำนเล่มหน่ึงแล้วรู้สึกว่ำไม่ชอบ  แต่อย่ำงไรก็ดีก็ต้องมีบำงส่วนที่ชอบใช่

หรือไม่  หรือว่ำชอบเพรำะว่ำได้อ่ำนหนังสือเล่มน้ัน  คุณจรูญพรตอบว่ำส่วนใหญ่ถ้ำอ่ำนจบก็ต้องมีควำมชอบบ้ำง  ไม่อย่ำงน้ัน

จะอ่ำนไม่จบ  ขณะเดียวกันก็มีวรรณกรรมบำงเล่มที่อ่ำนแล้วไม่ชอบ  ก็เลือกที่จะไม่วิจำรณ์    ซ่ึงงำนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบมักจะ
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มำจำกสำรที่สื่อ  เช่น เคยอ่ำนนิยำยเรื่องหน่ึงของนำยต ำรวจคนหน่ึงที่กล่ำวถึงเก่ียวกับคอมมิวนิสต์  ซ่ึงรู้สึกว่ำนักเขียนผู้น้ีมอง

คอมมิวนิสต์ไม่ใช่คน  จึงเกิดกำรต่อต้ำนขึ้นมำทันที  ไม่อ่ำนและไม่กล่ำวถึงนักเขียนคนน้ีอีกต่อไป  เพรำะรู้สึกว่ำมีอคติกับ

นักเขียนคนน้ีแล้ว  จึงเลือกที่จะไม่วิจำรณ์  เพรำะควำมเป็นธรรมต่อตัวนักเขียนเสียไปแล้ว   หรืออีกกรณีหน่ึงคือ นักเขียนที่

ประกำศชัดเจนว่ำไม่ต้องกำรให้วิพำกษ์วิจำรณ์  ซ่ึงเคยพบนักเขียนบำงคนเขียนไว้ในค ำน ำหรือปกหลัง  จึงเลือกที่จะไม่วิจำรณ์ 

ซ่ึงคิดว่ำนักเขียนคนน้ันน่ำจะมีอคติต่อนักวิจำรณ์ หรือนักวิจำรณ์ท ำให้งำนที่มีคุณค่ำของเขำเสียหำย  แต่มีหนังสืออีกเป็น

จ ำนวนมำกที่นักเขียนไม่ได้หวงห้ำมไม่ให้วิพำกษ์วิจำรณ์ 

คุณปรำบดำเห็นว่ำจะมีค ำถำมหน่ึงเกิดขึ้นเสมอขณะที่อ่ำนงำนวิจำรณ์ คือ กำรที่นักวิจำรณ์น ำอุดมคติ หรือ ทัศนคติ

เฉพำะทำงของตนเข้ำไปก ำหนดทิศทำงงำน  โดยที่นักเขียนหรือตัวบทน้ันไม่ได้มีควำมตั้งใจหรือว่ำรู้ตัวว่ำก ำลังเสนองำนใน

ลักษณะน้ัน เช่น  กำรใช้ทฤษฎีมำร์กซิสม์ในกำรวิจำรณ์วรรณกรรม  ซ่ึงถือว่ำอำจจะไม่เป็นธรรมกับนักเขียนได้หรือไม่  ที่ไม่ได้

ต้องกำรที่จะเสนอประเด็นอย่ำงน้ัน ไม่ว่ำจะเป็นประเด็นทำงชนชั้นหรือประเด็นอะไรก็ตำม  คุณจรูญพรเห็นว่ำเป็นสิทธิของ

นักวิจำรณ์ที่จะใช้เครื่องมือต่ำงๆ ได้   แต่กลับเป็นเรื่องดีเสียอีกที่มีผู้วิจำรณ์ในแง่มุมอ่ืนที่แม้แต่นักเขียนก็ไม่คิดที่จะเขียน  แต่

นักวิจำรณ์เห็นจำกที่ใดว่ำมีเรื่องชนชั้นซ่อนอยู่ว่ำมีกำรต่อสู้ของคนระดับล่ำงสู้กับคนระดับบน  โดยส่วนตัวถ้ำมีโอกำสได้อ่ำน

งำนลักษณะน้ีจะชอบ  เพรำะว่ำชี้ให้เห็นว่ำคิดแบบน้ีก็ได้เหมือนกัน   คุณปรำบดำเห็นว่ำเม่ือเป็นเช่นน้ี  กำรวิจำรณ์ก็ไม่จ ำเป็น

ว่ำจะต้องพยำยำมตีควำมว่ำนักเขียนต้องกำรจะสื่ออะไร  แต่เป็นกำรวิจำรณ์เฉพำะตัวงำนในฐำนะงำนชิ้นหน่ึง  คุณจรูญพร

เห็นด้วยและเสริมว่ำ กำรวิจำรณ์ที่พยำยำมชี้ให้เห็นว่ำนักเขียนผู้น้ันก ำลังสื่ออะไรเป็นกำรวิจำรณ์รูปแบบหน่ึง  แต่ไม่ใช่กำร

วิจำรณ์ทั้งหมด  เน่ืองจำกกำรวิจำรณ์ยังมีแบบอ่ืนๆ ด้วย เช่น กำรวิจำรณ์ในแบบที่ไม่เหมือนกับที่นักเขียนคิด  โดยเฉพำะใน

ยุคที่กำรวิจำรณ์ไม่ได้มีกรอบเหมือนเดิม   ซ่ึงกำรวิจำรณ์สิ่งที่นักเขียนไม่ได้ตั้งใจน่ำสนใจมำกกว่ำ  เพรำะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ ซ่ึงมี

นัยทำงสังคม  นัยทำงกำรเมือง ก็มีอยู่โดยที่ผู้เขียนอำจจะยังไม่ได้คิด  แต่มีแฝงในงำนโดยอัตโนมัติ  สิ่งที่ผู้เขียนมองไม่เห็น  

แต่ผู้อ่ำนจะมองเห็นก็เป็นไปได้  ในแง่น้ีนับเป็นควำมสนุกที่ได้อ่ำนควำมคิดที่หลำกหลำย  และถ้ำบทวิจำรณ์น้ันผิดก็สำมำรถที่

จะท ำวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ได้   ซ่ึงจะงอกเงยและสนุกขึ้นไปอีก  

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงถำมว่ำ  นักวิจำรณ์วรรณกรรมมักวิจำรณ์สิ่งที่ตนเองชอบ  แต่จะไม่วิจำรณ์สิ่งที่ตนไม่ชอบ  

จึงอยำกทรำบว่ำจ ำเป็นหรือไม่ว่ำจะต้องวิจำรณ์เฉพำะงำนที่ตนชอบและจะต้องรู้จริงในเรื่องน้ันหรือไม่  คุณจรูญพรเห็นว่ำกำร

รู้จริงเป็นสิ่งส ำคัญ   ถ้ำจะวิจำรณ์ต้องรู้จริง  แต่มีนักวิจำรณ์บำงคนเลือกที่จะวิจำรณ์เฉพำะเรื่องที่ตนชอบเท่ำน้ัน  และ

ปลอดภัยกว่ำ  ซ่ึงต่ำงจำกยุคเก่ำที่มีกำรวิพำกษ์ในบทควำมอย่ำงกล้ำหำญ  กล้ำที่จะวิพำกษ์  เช่น งำนของ “นำยผี”  งำนของ 

“ทวีปวร” หรืองำนในยุคก่อนหน้ำน้ีไม่นำน เช่น งำนของอำจำรย์ดวงมน  จิตร์จ ำนงค์  ก็กล้ำที่จะหยิบงำนหลำยๆ ชิ้นมำ

วิพำกษ์วิจำรณ์  รวมถึงกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ชิ้นงำนวิจำรณ์ด้วย  ซ่ึงมีงำนในลักษณะน้ันอยู่มำก  และเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น

ไม่เฉพำะในแง่ที่ชื่นชม   แต่ในยุคปัจจุบัน  นักวิจำรณ์เกร็งเหมือนกันที่จะวิจำรณ์ในแง่ที่ไม่ดีก็มักจะถูกโต้ตอบ  เม่ือไม่นำนมำ

น้ีคุณจรูญพรเล่ำว่ำเพิ่งจะถูกโต้ตอบเช่นกัน ในกำรวิจำรณ์งำนของ “กุดจ่ี” ชุดสนำมเด็กเล่น เพรำะวิจำรณ์ว่ำงำนชิ้นน้ีมีท่ำที

เลือกข้ำงอย่ำงชัดเจน  ซ่ึงพรชัย  แสนยะมูล (หรือ “กุดจ่ี”) อ่ำนก็ไม่ค่อยพอใจและตอบโต้ว่ำ “ไม่ได้เลือกข้ำง แต่เป็นกลำง

ที่สุด” และกุดจ่ีแจ้งว่ำจะเขียนวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ในประเด็นน้ีและส่งไปลงจุดประกำยวรรณกรรม  โดยส่วนตัวไม่รู้สึกแย่  
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กลับรู้สึกชอบมำกกว่ำ และสนับสนุนให้ส่งไปลง  เพรำะจะแสดงให้เห็นว่ำมีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้  จำก

ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ  คุณจรูญพรยอมรับว่ำถูกนักเขียนหลำยคนโต้ตอบ และครั้งหน่ึงคุณวำณิช  จรุงกิจอนันต์ โต้ตอบแรง

มำก  แต่น่ันก็เป็นปฏิกิริยำของนักเขียน หรือคุณสุชำติ  สวัสดิ์ศรี เคยกล่ำวว่ำ คุณจรูญพรวิจำรณ์ผิด หรือคุณวำด ระวี เห็นว่ำ 

คุณจรูญพรอ่ำน  ประวัติศาสตร์ของความเงียบ ของคุณอติภพ  ภัทรเดชไพศำล ไม่เป็น และคุณวำด ระวีเขียนบทวิจำรณ์ชิ้นน้ี

ลงพิมพ์ใน วำรสำรใต้ดิน  หรืออำจำรย์ชูศักดิ์เคยเขียนวิจำรณ์ว่ำ  คุณจรูญพรเรียกร้องจำกนักเขียนมำกเกินไป  และนักเขียน

ไม่ต้องชี้ทำงออกให้สังคมก็ได้  ขณะที่วิจำรณ์งำนของ “ศรีดำวเรือง”  ข้อวิจำรณ์เหล่ำน้ีเป็นสิ่งที่ดีที่มีผู้มำชี้ให้เห็นข้อด้อย

ต่ำงๆ ให้ได้รับฟัง   จึงเห็นได้ว่ำพัฒนำกำรของกำรวิจำรณ์ต้องเปิดกว้ำงพอสมควร เม่ือเรำพร้อมที่จะวิจำรณ์คนอ่ืน  เรำก็ต้อง

พร้อมที่จะรับฟังเสียงที่สะท้อนกลับว่ำ เม่ือเรำวิจำรณ์ไปแล้ว เขำคิดเห็นอย่ำงไร  

คุณปรำบดำถำมว่ำเคยมีงำนที่วิจำรณ์ไปแล้ว  เม่ือเวลำผ่ำนไปกลับไปคิดและคิดว่ำถ้ำให้วิจำรณ์ขณะน้ีจะวิจำรณ์ต่ำง

ไป  หรือว่ำคิดไม่เหมือนเดิมแล้ว หรือว่ำที่เคยชอบกลับไม่ชอบแล้ว และที่ไม่ชอบกลับชอบ  คุณจรูญพรตอบว่ำ ส่วนใหญ่จะ

เป็นที่เคยไม่ชอบแล้วกลับมำชอบมำกกว่ำ  เพรำะเหมือนกับโตขึ้นและเข้ำใจงำนบำงชิ้นมำกขึ้น  แต่ส่วนใหญ่จะไม่กลับไปแก้

งำนที่ผ่ำนมำแล้ว  เน่ืองจำกเป็นควำมคิดที่เชื่อในเวลำน้ันว่ำเชื่อแบบน้ี  อำจคล้ำยกับนักเขียนส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยกลับไปแก้งำน

เรื่องสัน้หรือบทกวี  แต่มีนักเขียนบำงคนที่จะแก้งำนของตน เช่น คุณอังคำร  กัลยำณพงศ์ ที่แก้งำนตลอดเวลำ และจะแก้เม่ือ

พิมพ์ใหม่ทุกครั้ง  ซ่ึงมีบำงคนเห็นว่ำงำนเก่ำดีกว่ำของใหม่  คุณปรำบดำเห็นว่ำในสมัยก่อนจะมีลักษณะน้ีบ่อยกว่ำ เน่ืองจำก

ขณะที่ส่งงำนไปพิมพ์จะมีควำมผิดพลำดมำกในระบบเรียงพิมพ์  จึงท ำให้ในกำรพิมพ์ใหม่ทุกครั้งจะต้องแก้อยู่เสมอ  คุณ 

จรูญพรเห็นว่ำ โดยส่วนตัวสนับสนุนกำรไม่แก้  เพรำะว่ำงำนดีด้วยควำมไม่สมบูรณ์อย่ำงน้ัน  แม้ว่ำนักเขียนส่วนใหญ่ที่กลับไป

แก้เพรำะเห็นว่ำงำนในยุคน้ันขำดควำมสมบูรณ์อะไรบำงอย่ำง  โดยส่วนตัวกลับมองต่ำงจำกนักเขียนว่ำ  ควำมไม่สมบูรณ์  

ควำมซ่ือ  ควำมโง่ที่ปล่อยไก่ออกไป ณ เวลำน้ัน  บำงทีก็คือเสน่ห์  โดยงำนไม่จ ำเป็นจะต้องทรงภูมิทั้งหมด  น่ันเป็นกำรมอง

ควำมเป็นเลิศของงำนวรรณกรรมมำกเกินไป   

ผู้เข้ำร่วมสัมมนำคนหน่ึงถำมคุณปรำบดำว่ำเคยอ่ำนงำนวิจำรณ์ที่วิจำรณ์งำนตนบ้ำงหรือไม่  หำกอ่ำนจะรู้สึกอย่ำงไร

ถ้ำนักวิจำรณ์วิจำรณ์ไม่ตรงกับที่ผู้ เขียนคิด  และได้น ำค ำ วิจำรณ์มำใช้ ในกำรเขียนงำนชิ้นต่อไปหรือไม่   คุณ  

ปรำบดำตอบว่ำถ้ำบทวิจำรณ์ไม่ตรงกับที่คนคิด แต่ถ้ำดีก็ชอบ  แต่ระยะหลังไม่ค่อยมีคนเขียนวิจำรณ์งำนของตนเท่ำใดนัก  จะ

มีก็แต่คุณจรูญพรที่เขียนวิจำรณ์งำนชิ้นใหม่ๆ บ้ำง  แต่ในช่วงที่ได้รำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์แห่งอำเซียนหรือรำงวัล  

ซีไรต์จะมีผู้เขียนบทวิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำก  เพรำะว่ำมีปฏิกิริยำกับกำรที่ได้รำงวัล  ถ้ำเป็นกำรวิจำรณ์ในแง่ตีควำมและท ำให้

ได้รู้อะไรใหม่ๆ  เช่น มีกำรอ้ำงอิงถึงวรรณกรรมอ่ืนๆ หรือประวัติศำสตร์ก็จะชอบ  เพรำะรู้สึกว่ำได้ควำมรู้ และได้อะไรเพิ่ม

มำกขึ้น  แต่สิ่งที่วิจำรณ์แล้วไม่ตรงก็ต้องให้อภัย  เพรำะว่ำเขำไม่สำมำรถจะมำรู้เท่ำเรำได้ว่ำ ตอนที่เรำเขียน  เรำคิดอะไรอยู่  

แต่ถ้ำตีควำมผิดไปเลยแล้วท ำให้เรำเสียหำยก็จะรู้สึกไม่ดี  แต่จะไม่ตอบโต้  เพรำะโดยส่วนตัวไม่ชอบตอบโต้กับใคร  

นอกจำกน้ียังเป็นคนที่ชอบ “เล่น” ค ำ ก็เคยถูกวิจำรณ์ว่ำ “เล่นค ำ” แบบไม่มีควำมหมำย  คือสักแต่ว่ำเล่นไปอย่ำงน้ันโดยไม่

ทรำบว่ำค ำน้ีมีที่มำอย่ำงไร  และกำรไปพลิกอย่ำงน้ันจะท ำให้เกิดอะไรขึ้น  คุณปรำบดำยอมรับว่ำเม่ือแรกที่อ่ำนค ำวิจำรณ์น้ีก็

รู้สึกโกรธนิดหน่ึง  เพรำะรู้สึกว่ำน่ีเป็นสิทธิของเรำที่จะเล่นกับค ำได้  เพรำะว่ำค ำเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมำจะ “เล่น” ก็ไม่เสียหำย
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แต่อย่ำงไร  ทว่ำเม่ือเวลำผ่ำนไปและคิดไปสักพักก็เริ่มจะเห็นด้วยกับค ำวิจำรณ์น้ันว่ำ  กำรเล่ นค ำอย่ำงของคุณ ’รงค์ วงษ์

สวรรค์ จะมีเหตุผลและมีควำมรู้ที่รองรับกำรเล่นค ำเหล่ำน้ีอยู่  บำงค ำอำจจะเป็นกำรแปลมำจำกภำษำอังกฤษ  บำงค ำอำจจะ

เป็นกำรเล่นกับค ำไทยในสมัยก่อน  ซ่ึงไม่ได้ใช้แล้ว  แต่ควำมที่รู้ไม่เท่ำเขำ  จึงคิดว่ำเขำ “เล่น” ไปอย่ำงน้ัน    เล่นเอำสนุก 

เล่นเอำเสียง  เล่นเอำส ำนวน แต่พอเรำทรำบว่ำมันมีควำมหมำยมำกกว่ำน่ันก็รู้สึกว่ำน่ำทึ่ง และในงำนเขียนของเรำเองก็น่ำจะ

เรียนรู้มำกกว่ำที่ตัวเองรู้  จึงกลำยเป็นค ำวิจำรณ์ที่บอกตัวเองต่อมำเสมอในทุกครั้งที่จะเล่นค ำ  แม้ว่ำบำงครั้งจะเล่นแค่ค ำผวน 

ซ่ึงใครก็เล่นอยู่แล้ว  ก็ท ำให้ชะงักนิดหน่ึงและคิดว่ำตรงน้ีไม่ต้องผวนก็ได้   

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงถำมว่ำ  เวลำที่วิจำรณ์งำนที่มีกรอบคิด เช่น กรอบคิดแบบมำร์กซิสต์ และไปอ่ำนงำน

เก่ียวกับมำร์กซิสต์จ ำนวนมำก   หรือว่ำเคยมีเพื่อนที่ใช้กรอบคิดแบบมำร์กซิสต์ หรือเฟมินิสต์  ก็ไม่ได้ควำมรู้ใหม่เพิ่มจำกกำร

อ่ำนงำนเป็นร้อยๆ เล่มของเขำ  จึงสงสัยว่ำกำรอ่ำนงำนในลักษณะน้ีจะเป็นปัญหำในด้ำนกำรพัฒนำกำรวิจำรณ์หรือไม่ หำก

เรำมีกรอบคิดและวิธีกำรวิจำรณ์เช่นน้ี  คุณจรูญพรยอมรับว่ำค ำถำมน้ีตอบยำก  เพรำะว่ำไม่มีโอกำสได้อ่ำนงำนของเพื่อนผู้

ถำม จึงไม่ทรำบว่ำงำนชิ้นน้ันมีปัญหำที่ใด  แต่โดยกรอบทฤษฎีของมำร์กซิสต์ถือเป็นกรอบที่ชัดเจน  ถ้ำจะถำมว่ำยังใช้ได้อยู่

หรือไม่  ก็ต้องตอบว่ำยังใช้ได้อยู่ในบำงประเด็น  จึงต้องเลือกใช้พอสมควร  แต่ถ้ำทุกเรื่องน ำไปใช้กับมำร์กซิสต์เหมือนกันหมด 

จะกลำยเป็นกำรพยำยำมที่จะบีบไปสู่ทฤษฎี   ซ่ึงหลำยครั้งจะเห็นว่ำนักวิจำรณ์ที่เชื่อม่ันหรือมีแนวคิดที่ชัดเจนมักจะบีบทุก

อย่ำงเข้ำไปสู่ทฤษฎีที่ตนต้องกำรจะกล่ำวถึง เช่น ทฤษฎีชนชั้น  สตรีนิยม หลังสตรีนิยม  หรือบีบไปสู่ค ำตอบที่ตนเองอยำกได้  

โดยใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือในกำรกล่ำวถึงในสิ่งที่อยำกกล่ำวถึง    ขณะน้ีเหมือนก ำลังท ำหน้ำที่วิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์อยู่ด้วย  

แต่เท่ำที่มีกำรตั้งค ำถำมในเชิงวรรณกรรมและวรรณกรรมวิจำรณ์มำน้ัน  มีประเด็นหน่ึงที่อำจำรย์นพพรเขียนไว้อย่ำงดีโดยกำร

ตั้งค ำถำมว่ำ “เหตุใดวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่อยู่มำยำวนำนถึงไม่ได้ช่วยสังคมให้ดีขึ้น”  ค ำตอบก็คือว่ำ เรำไปคำดหวังกับ

วรรณกรรมมำกเกินไป  เรำไปมอบหน้ำที่ให้วรรณกรรมมำกเกินไป  ทั้งๆ ที่วรรณกรรมไม่ได้มีหน้ำที่น้ัน     

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงถำมว่ำ  นักวิจำรณ์เหมือนจะเปิดพื้นที่ให้กับงำนที่ไม่เคยกล่ำวถึงก็ได้ใช่หรือไม่ และนักเขียน

ที่ยังไม่มีชื่อเสียงสร้ำงงำนเพื่อเอำใจนักวิจำรณ์หรือไม่  คุณจรูญพรตอบว่ำมีกำรเปิดพื้นที่ให้  และโดยส่วนตัวจะพยำยำมหยิบ

งำนที่หลำกหลำยมำวิจำรณ์  งำนของนักเขียนที่มีช่ือเสียงแล้วก็ไม่ได้ทิ้ง  เพรำะว่ำกว่ำจะเป็นนักเขียนอำชีพได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย  

โดยเฉพำะนักเขียนในเชิงวรรณกรรมสร้ำงสรรค์  คือกว่ำจะสร้ำงงำนก็ยำกและยังแทบไม่มีที่ยืนในสังคม  เม่ือสร้ำงงำนขึ้นมำ

ชิ้นหน่ึงก็ต้องให้ควำมส ำคัญ  ขณะที่นักเขียนที่เพิ่งมีผลงำนชิ้นแรก  บำงทีก็เป็นงำนที่น่ำสนใจก็ต้องน ำมำกล่ำวถึงด้วย

เหมือนกัน   ส ำหรับประเด็นต่อไปเห็นว่ำนักเขียนไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงงำนเพื่อเอำใจนักวิจำรณ์  แต่หำกเป็นกำรเขียนเพื่อเอำใจ

ตลำด หรือเอำในรสนิยมของผู้อ่ำนก็มี   คุณจรูญพรยอมรับว่ำตนเองไม่มีแนวที่ชอบเป็นหลัก  ชอบงำนของคุณปรำบดำ  ชอบ

งำนบำงเรื่องของคุณวินทร์   และชอบงำนของคุณประชำคม  ลุนำชัย ซ่ึงงำนทั้งสำมชิ้นคนละแนวกัน  และจะเขียนวิจำรณ์ใน

สิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เขียนเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่สุดแล้ว  ซ่ึงมีควำมหมำยอะไรบำงอย่ำง  อย่ำงน้อยที่สุดก็มีควำมหมำยส ำหรับผู้ที่เขียน 

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงถำมว่ำ  ในมุมมองของนักวิจำรณ์อยำกทรำบว่ำมีเวทีใหม่ๆ นักวิจำรณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมำได้

หรือไม่  คุณจรูญพรตอบว่ำถ้ำเป็นพื้นที่ในลักษณะเดิมคือสื่อสิ่งพิมพ์จะค่อนข้ำงน้อย  แต่ว่ำหนังสือบำงเล่มก็เปิดพื้นที่รับบท

วิจำรณ์  แต่บำงครั้งเรำก็ไม่ทรำบ  เช่น มติชน  หำกบทวิจำรณ์ที่ส่งไปแล้วได้รับกำรพิจำรณำว่ำดีก็จะลงพิมพ์ให้  จำก
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ประสบกำรณ์ที่เขียนวิจำรณ์ครั้งแรก  คุณจรูญพรยอมรับว่ำไม่ทรำบว่ำจะท ำอย่ำงไรเช่นกัน  เพรำะครั้งแรกเขียนบทวิจำรณ์

ด้วยควำมรู้สึกล ำพอง  เม่ืออ่ำนงำนของคนอ่ืนก็รู้สึกว่ำเขียนอย่ำงน้ีก็สำมำรถท ำได้  จึงเขียนและส่งไปเท่ำน้ันเอง  แต่ทุกวันน้ี 

“สื่อสังคม” เปิดพื้นที่และเปิดโอกำสให้  ซ่ึงอย่ำงน้อยที่สุดเม่ือเขียนไปสักพักหน่ึง เม่ือคนเห็นควำมต่อเน่ือง  เขำก็จะอ่ำนอยู่

เรื่อยๆ  ตอนน้ีก็มีนักวิจำรณ์หลำยคนใน “สื่อสังคม” ที่คุณจรูญพรชอบและติดตำมอ่ำน เช่น “เกรียนหนัง”  ก็จะเขียนเล่ำให้

ฟังว่ำไปชมภำพยนตร์เรื่องน้ีมำชอบหรือไม่ชอบ  ชอบเพรำะอย่ำงไร  ไม่เพียงแต่บทวิจำรณ์เท่ำน้ัน  แต่พื้นที่เรื่องสั้น บทกวี ใน

สื่อสิ่งพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีเช่นกัน  หรือมีก็น้อยมำก 

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงอยำกทรำบว่ำคิดอย่ำงไรกับงำนวิจำรณ์ที่ให้คุณค่ำงำนมำกกว่ำที่นักเขียนตั้งใจไว้   ในขณะ

ที่นักอ่ำนคนอ่ืนไม่รู้สึกเช่นน้ัน จึงอยำกทรำบว่ำจริงๆ แล้วงำนชิ้นน้ันดีด้วยตัวงำนเอง หรือว่ำดีด้วยค ำวิจำรณ์   คุณจรูญพร

เห็นว่ำต้องพิจำรณำว่ำผู้ใดเป็นผู้เขียน  เพรำะท่ำทีของนักวิจำรณ์มีส่วนส ำคัญด้วยเช่นกัน  จะเห็นได้ว่ำบำงคนเขียนวิจำรณ์

ด้วยท่ำทีที่เป็นอำจำรย์ผู้เมตตำ ก็จะเขียนวิจำรณ์ในแง่ชม ให้ก ำลังใจ และวิจำรณ์ในแง่ดี    แต่โดยส่วนตัวมักเขียนงำนวิจำรณ์

ในลักษณะเหมือนกำรสนทนำกับเพื่อนและมีควำมเป็นวิชำกำรเล็กน้อย  ซ่ึงท่ำทีของนักวิจำรณ์ก็มีผล  ทว่ำกำรที่เรำไม่เห็น

ด้วยกับบทวิจำรณ์ไม่นับว่ำเป็นปัญหำต่อทั้งตัววรรณกรรม หรือต่อบทวิจำรณ์ชิ้นน้ัน  แต่จะดีมำกหำกผู้ที่ไม่ เห็นด้วยเขียน

วิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์  เพรำะจะท ำให้ผู้ที่เขียนบทวิจำรณ์ที่คิดว่ำเขียน “เชียร์” กันเกินไปหรือเปล่ำได้ระมัดระวังมำกขึ้นในกำร

เขียนวิจำรณ์ครั้งต่อไป   ผู้เข้ำร่วมสัมมนำอธิบำยประเด็นค ำถำมเพิ่มเติมว่ำ  ในตอนแรกที่อ่ำนงำนวรรณกรรมเรำอำจจะไม่

เห็นอย่ำงเดียวกับบทวิจำรณ์  แต่เม่ืออ่ำนบทวิจำรณ์ต่อไปเรำรู้สึกคล้อยตำม  จึงอยำกทรำบว่ำท้ำยที่สุดแล้วงำนดีด้วยตัวงำน

เอง หรือว่ำดีด้วยบทวิจำรณ์  คุณจรูญพรเห็นว่ำในกรณีน้ีงำนวิจำรณ์เป็นตัวเสริมตัวผลงำน  เพรำะงำนวรรณกรรมหลำยๆ ชิ้น 

บำงทีก็มีควำมยำกในตัว  ซ่ึงท ำให้ผู้อ่ำนมองไม่เห็น  ในที่น้ีไม่ได้หมำยควำมว่ำนักวิจำรณ์ฉลำดกว่ำ  แต่อำจมีนักวิจำรณ์ที่ให้

เวลำกับตัวงำนมำกกว่ำ  พิจำรณำละเอียดลออมำกกว่ำ   หรือคิดกับตัวงำนมำกกว่ำ  อำจจะเห็นบำงจุดที่เป็นข้อดี  ข้อเด่น

ของงำนชิ้นน้ัน   นับว่ำเป็นประโยชน์ประกำรหน่ึงของกำรวิจำรณ์ที่ท ำให้งำนที่ดีฉำยแสงออกมำ     

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงถำมว่ำมีวิธีเลือกอ่ำนงำนหรือเลือกหยิบงำนอย่ำงไร  คุณจรูญพรตอบว่ำเวลำที่เลือกอ่ำนจะ

ใช้วิธี “ชิม” ก่อน  แต่นักเขียนบำงคนก็เหมือนกับร้ำนอำหำรบำงร้ำนที่คุ้นเคยหรือเคยได้ลองกินมำก่อนแล้ว ก็จะทรำบรสชำติ

แล้วประมำณหน่ึง และพอจะเชื่อถือได้ว่ำท ำอำหำรจำนใหม่มำน่ำจะอร่อยพอสมควร  หรืออำจจะไม่อร่อยก็ได้  ก็จะไปเปิดๆ 

พลิกๆ หรืออ่ำนสักเล็กน้อย  เช่น งำนของคุณรงค์ ‘วงษ์สวรรค์ งำนคุณอำจินต์  ปัญจพรรค์  หรืองำนคุณปรำบดำ หยุ่น  ซ่ึง

เป็นเรื่องปกติส ำหรับคนที่อ่ำนหนังสือ  ซ้ือหนังสือ  ส ำหรับงำนของนักเขียนใหม่ๆ ก็อ่ำนเพรำะอยำกจะเห็นกำรเกิดขึ้นใหม่ๆ  

ว่ำคนใหม่เหล่ำน้ีคิดอะไรอยู่  เรียกได้ว่ำเป็นควำมสนใจที่อยำกจะเห็นมำกกว่ำที่จะ “เชียร์”  สนใจที่ได้เห็นและอยำกทรำบว่ำ

เขำเขียนอะไรที่แตกต่ำงออกไป  ที่ไม่เหมือนเดิม  หรือไม่เหมือนคนอ่ืนๆ ที่เคยอ่ำนมำแล้ว  หรือว่ำที่เคยรู้จักมำแล้ว  นับเป็น

ควำมแปลกใหม่  ซ่ึงคล้ำยๆ กับกำรเสพงำนศิลปะประเภทอ่ืน  เวลำที่มีผู้สร้ำงงำนใหม่ๆ ออกมำ  ก็อยำกเห็น  ถ้ำงำนชิ้นน้ัน

ไม่ต่ำงจำกงำนที่เคยท ำมำก็รู้สึกเฉยๆ รู้สึกไม่ตื่นเต้นและอยำกจะเขียนถึง  โดยส่วนตัวชอบอยู่แล้วที่จะเห็นงำนใหม่ๆ   ในที่น้ี

ไม่ได้แสวงหำควำมสมบูรณ์แบบในงำนวรรณกรรม  แต่หำเสียงใหม่ๆ หรือเรื่องรำวที่อำจจะมีผู้กล่ำวถึงแล้วก็ได้ แต่มีมุมอ่ืนๆ 

หรือมีวิธีกำรเขียนแบบอ่ืนๆ  



274 | ห น้ า                                                 ว ร ร ณ ศิ ล ป์  
 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนเดิมถำมว่ำ  ล ำดับกำรอ่ำนหนังสือมีผลกับตัวเองหรือไม่  คุณจรูญพรยอมรับว่ำล ำดับกำรอ่ำน

เรื่องมีผลมำก  แต่โดยส่วนตัวมักจะตำมใจตนเอง   บำงครั้งก็อยำกอ่ำนงำนวิชำกำร  หรือบำงช่วงก็อ่ำนนิยำยก็จะอ่ำน

ยำวนำน หรือว่ำอยำกอ่ำนเรื่องสั้นก็จะอ่ำนเรื่องสั้น        ไม่อย่ำงน้ันจะฝืนมำก  เน่ืองจำกว่ำเรำไม่ต้องอ่ำนงำนแบบต้องถูก

บังคับว่ำต้องอ่ำน แต่มีนักวิจำรณ์บำงคนถูกบังคับให้อ่ำนก็มีนะ  ที่ต้องอ่ำนและต้องเขียน  พวกเหล่ำน้ีก็จะถูกบังคับ  ทุกครั้งที่

อ่ำนยังรู้สึกว่ำได้พบอะไรใหม่ๆ อยู่ เจองำนได้เรื่อยๆ  แม้แต่ในควำมคิดที่ว่ำเป็นงำนเดิมๆ แต่ก็ยังให้ควำมใหม่บำงอย่ำงหรือ

อยู่จุดอยู่     

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงถำมว่ำ  คุณจรูญพรเคยไม่ชอบงำนวิจำรณ์ของตนเองบ้ำงหรือไม่  คุณจรูญพรยอมรับว่ำบำง

ช่วงก็ไม่ชอบงำนของตนเอง  เพรำะรู้สึกว่ำคิดได้แค่น้ีเองหรือ  แต่ขณะน้ันก็คิดไปไกลกว่ำน้ีไม่ได้จริงๆ  แต่บำงชิ้นก็แปลกใจ

และรู้สึกว่ำคิดได้อย่ำงไร  ซ่ึงคงไม่ต่ำงจำกนักเขียนเท่ำใดนัก  แต่งำนที่ไม่ชอบบำงชิ้น  นักเขียนก็ยังไม่น ำเสนอได้  จึงต่ำงกับ

คุณจรูญพรที่มีคอลัมน์ประจ ำต้องรับผิดชอบ  แม้ว่ำยังไม่พอใจก็ต้องยอมส่งเมื่อถึงเวลำที่จะต้องส่งต้นฉบับ   แม้จะไม่ชอบ แต่

เม่ือส่งไปแล้วก็จะไม่แก้แล้ว  นอกจำกน้ียังมีบำงครั้งที่รู้สึกหงุดหงิด   เม่ือบรรณำธิกำรไปตัดงำนบำงส่วนออกไปโดยไม่แจ้ง 

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงถำมว่ำนักวิจำรณ์รู้สึกอย่ำงไรกับค ำว่ำ “วรรณกรรมสร้ำงสรรค์”  คุณจรูญพรเห็นว่ำ ค ำว่ำ 

“วรรณกรรมสร้ำงสรรค์” เป็นค ำๆ หน่ึง  ในแง่หน่ึงกำรใช้ค ำน้ีก็เหมือนกับเป็นกำรแบ่งชั้นวรรณะเหมือนกันว่ำ งำนชิ้นน้ี 

“สร้ำงสรรค์”  ชิ้นน้ัน “ไม่สร้ำงสรรค์”  จริงๆ แล้วกำรใช้ค ำน้ีก็เป็นเหมือนกับกำรประเมินค่ำ   ซ่ึงมำถึงช่วงเวลำหน่ึงกำร

ประเมินค่ำว่ำ “งำนชิ้นหน่ึงสร้ำงสรรค์  งำนอีกชิ้นหน่ึงไม่สร้ำงสรรค์” ก็ถูกตั้งค ำถำมว่ำ “สร้ำงสรรค์จริงหรือ”  หรืออย่ำงที่

กล่ำวว่ำสร้ำงสรรค์น้ันดีจริงหรือไม่  เพรำะเท่ำที่อ่ำนก็รู้สึกว่ำไม่เห็นจะดีเลย ทั้งๆ ที่วิจำรณ์ว่ำดี  ทั้งน้ีจะพบว่ำในหลำยๆ กรณี

ในกำรตัดสินรำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ เช่น วรรณกรรมสร้ำงสรรค์แห่งอำเซียนหรือวรรณกรรมซีไรต์  หำกลองไปอ่ำนค ำ

ประกำศรำงวัลจะพบว่ำมีค ำประกำศรำงวัลที่จะเลิศหรูเสมอ  ซ่ึงเป็นเหมือนกำรให้ค ำอธิบำยงำนวรรณกรรมประเภทน่ันว่ำ  น่ี

คืองำนวรรณกรรมสร้ำงสรรค์  ถ้ำไม่สะท้อนสังคม  ไม่แสดงด้ำนลึกของมนุษย์ ก็ไม่เป็นวรรณกรรมสร้ำงสรรค์  สิ่งเหล่ำน้ีคือ

ชื่อเรียกสิ่งที่อยู่ในกรอบที่เขำสร้ำงขึ้นมำว่ำ “วรรณกรรมสร้ำงสรรค์” ถ้ำจะพิจำรณำให้ลึกลงไป  งำนวรรณกรรมประเภทน้ี

เหมือนจะต่อยอดมำจำกงำนวรรณกรรมเพื่อชีวิต  แต่ในต่ำงประเทศไม่มีประเภทงำน ”วรรณกรรมสร้ำงสรรค์”  แต่จะมีกำร

เขียนงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ผู้เข้ำร่วมประชุมคนหน่ึงถำมว่ำ  กำรที่คุณจรูญพรเห็นว่ำนักวิจำรณ์ต้องเป็นผู้ที่รู้จริง  เช่นน้ันนักวิจำรณ์ต้องเริ่มจำก

กำรเป็นนักอ่ำนก่อนใช่หรือไม่  จึงอยำกทรำบว่ำเคยมีหนังสือที่จะต้องวิจำรณ์แล้วไม่ทรำบว่ำหนังสือเล่มน้ีจะสื่อว่ำอะไร  

เน่ืองจำกงำนวรรณกรรมในปัจจุบันมีกำรเขียนที่ซับซ้อน  และไม่สื่อควำมโดยตรง  อยำกทรำบว่ำคุณจรูญพรมีวิ ธีที่จะวิจำรณ์

งำนที่ไม่เข้ำใจอย่ำงไร  หรือว่ำเลือกกล่ำวถึงเฉพำะประเด็นที่เข้ำใจเท่ำน้ัน  หรือมีวิธีท ำกำรบ้ำนอย่ำงไร   คุณจรูญพรตอบถ้ำ

เล่มใดไม่เข้ำใจเลย  จะเลือกที่จะไม่เขียนถึง   แต่โดยพื้นฐำนต้องยอมรับว่ำกำรอ่ำนเป็นทักษะ  สำมำรถฝึกฝนได้  ถ้ำอ่ำนมำก

ก็ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจงำนวรรณกรรมที่แตกต่ำงออกไป  ประเภทใดก็ตำมจะเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำกำรที่เรำไม่ได้ฝึกอ่ำนเลย และ

มำวิจำรณ์  โดยส่วนตัวก็เคยได้ยินอยู่หลำยครั้งเวลำที่มีผู้กล่ำวถึงงำนของ คุณรงค์ ‘วงษ์สวรรค์ หรืองำนของคุณปรำบดำ  

หยุ่น ว่ำ  “อ่ำนไม่รู้เรื่อง”  โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยว่ำงำนเหล่ำน้ันจะอ่ำนไม่รู้เรื่องที่ใด  แต่ปัญหำของกำรอ่ำนไม่รู้เรื่องมี
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พื้นฐำนส ำคัญจำกวิชำ “อ่ำนเอำเรื่อง” คือ เรำพยำยำมที่จะคำดคั้นเอำเรื่องกับงำนชิ้นน้ันจริงๆ ให้ได้  แต่งำนบำงชิ้นก็ไม่มี

เรื่องที่เรำอยำกจะเห็นจริงๆ  หรือบำงครั้งนักเขียนก็ไม่ได้ต้องกำรเสนอเรื่อง  โดยเฉพำะนักเขียนที่พยำยำมแหวกออกจำก

กรอบของเรื่องเล่ำแบบเดิม  บำงทีควำม “เป็นเรื่อง” ก็ไม่ได้เป็นเช่นน้ัน  วิธีที่จะช่วยได้คือต้องอ่ำนมำกๆ  ส่วนในประเด็นที่ว่ำ

รู้จริงน้ัน  หมำยถึงกำรวิจำรณ์งำนที่ประกอบไปด้วยเรื่องอ่ืนๆ  เช่น งำนในเชิงประวัติศำสตร์  อำทิ ประชาธิปไตยบนเส้น

ขนาน  ซ่ึงผู้วิจำรณ์จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ประวัติศำสตร์พอสมควร  แต่ไม่ถึงขนำดที่ต้องไปเปิดปฏิทินร้อยปี  เพรำะมีผู้เปิด

ปฏิทินร้อยปีและวิจำรณ์งำนเรื่องน้ีว่ำเขียนผิดในเรื่องข้ำงขึ้นข้ำงแรม  โดยส่วนตัวคิดว่ำเป็นเรื่องที่หยุมหยิมเกินไป  แต่ส ำหรับ

ผู้ที่ต้องกำรควำมจริงอย่ำงมำกในงำนวรรณกรรม ก็จะให้ควำมส ำคัญในประเด็นน้ีมำก และส ำหรับนักเขียนอย่ำง คุณวินทร์ก็

ยอมแก้ตำม  เพรำะถือว่ำมีคนช่วยท ำงำน  น่ีคือข้อดีของกำรวิจำรณ์ซ่ึงมีในหลำยๆ ระดับ และยิ่งผู้เขียนรู้จริงในเรื่องน้ันๆ ก็

จะยิ่งวิจำรณ์งำนชิ้นน้ันได้อย่ำงเป็นธรรมมำกขึ้น 

 

นางสาวอรพินท์  ค าสอน 

ผู้สรุปรายงานการเสวนา 

----------------------------- 
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สรุปการเสวนา หัวข้อ “การเขียนเรื่องเล่าการเดินทาง”  โดย ภาณุ  มณีวัฒนกุล 

วันเสาร์ที่ 25  พฤษภาคม 2556  เวลา 10.30 – 13.00 น. 

ณ ช้ัน 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

โครงการ Bangkok Creative Writing Workshop II 

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

 

โครงกำร Bangkok Creative Writing Workshop II  ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร จัดกำร
เสวนำในหัวข้อ “การเขียนเรื่องเล่าการเดินทาง”  โดย ภำณุ  มณีวัฒนกุล  ซ่ึงมีผู้สนใจเข้ำร่วมฟังกำรเสวนำกว่ำ 60 คน กำร
เสวนำในครั้งน้ีมีหัวข้อที่น่ำสนใจดังน้ี 

คุณภำณุนักเขียนสำรคดีเรื่องกำรเดินทำงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเล่ำเรื่องกำรเขียนสำรคดีกำรท่องเที่ยว ในช่วง
เริ่มต้นกำรเขียนสำรคดีกำรท่องเที่ยวเม่ือ 30 ปีน้ันเป็นเรื่องที่ยำกมำก แม้ว่ำจะเคยเปิดนิตยสำรชื่อ วันน้ี  แต่ต้องเลิกไป
เน่ืองจำกไม่มีโฆษณำ จึงไปท ำงำนเขียนอิสระแทน งำนเขียนสำรคดีกำรท่องเที่ยวชิ้นแรกเป็นกำรเดินทำงไปเมือง เลยดัก ปร
เทศอินเดีย เม่ือน ำมำเสนบรรณำธิกำรนิตยสำรไม่รับเรื่อง เน่ืองจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย แต่ไม่ได้ท ำให้
หมดก ำลังใจในกำรท ำงำนและยังคงท ำงำนเขียนเรื่องกำรท่องเที่ยวต่อไป โดยดูตัวอย่ำงจำกนิตยสำรต่ำงประเทศที่มีกำรยก
กองบรรณำธิกำรไปท ำสำรคดีท่องเที่ยว และหวังว่ำในอนำคตกำรท ำสำรคดีท่องเที่ยวไทยจะเป็นเช่นน้ีบ้ำง กำรเขียนเรื่องกำร
ท่องเที่ยวที่ประทับใจของไทยคืองำนเขียนของ อ๋ิง สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ในนิตยสำรลลนา “ข้ำงหลังโปสกำร์ด" เป็นกำร
เขียนเรื่องกำรท่องเที่ยวและวิพำกษ์วิจำรณ์สังคม ตนเองเห็นว่ำงำนเขียนนน้ีแตกต่ำงจำกกำรเขียนงำนท่องเที่ยวอนุสำร อสท. 
ซ่ึงมีรูปแบบกำรเขียนตำยตัว ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกับกำรเขียนงำนสำรคดีของ National Geographic กำรเขียนสำรคดีท่องเที่ยว
จึงเป็นกำรบอกเวลำสถำนที่และมีภำพที่สร้ำงควำมควำมอลังกำร แต่งำนเขียนและภำพหยุดน่ิงไม่ได้สร้ำงจิตนำกำรกำร
เดินทำง สถำนที่ ผู้คน ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่แท้จริง  

 

ประเด็นที่น่ำสนใจมีดังน้ี 

1. กำรเขียนเรื่องกำรเดินทำงของไทยมีตั้งแต่ในอดีตโดยนักเขียนรุ่นเก่ำอย่ำงวิลำศ มณีวัตร  “น้ ำกับฟ้ำ”  คุณวิทย์ 
สุทธิเสถียร “ค่ ำคืนในปำรีส” โดยเป็นงำนสำรคดีท่องเที่ยวในสมัยน้ันเขียนออกมำในรูปนิยำยที่มีตัวละครในกำรบอกเรื่องรำว
กำรเดินทำง ซ่ึงเป็นกลวิธีในกำรเขียนกำรท่องในอีกรูปแบบหน่ึง  

หนังสือที่เขียนเก่ียกับกำรท่องเที่ยวเล่มแรกคือ “ถนนไปสู่ก้อนเมฆ”  ของคุณธัญญำ ผลอนันต์ เป็นคู่มือกำรเดิน
ท่องเที่ยวต่ำงประเทศคนเดียว เป็นงำนร่วมสมัยที่โรแมนติกที่มีกำรตั้งค ำถำมกับตนเองในกำรเดินทำงจำกที่ต่ำงๆ เป็นงำน
เขียนที่ก้ำวหน้ำในสมัยน้ัน เม่ืองำนเขียนสำรคดีท่องเที่ยวเฟื่องฟูเป็นอย่ำงมำกในประเทศไทย จนงำนสำรคดีที่เกิดขี้นใน
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ประเทศไทยเป็นงำนที่เก่ียวกับท่องเที่ยวทั้งหมด โดยเฉพำะเม่ือ Lonely Planet หนังสือท่องเที่ยวที่ต้องกำรให้คนเดินทำงไป
สัมผัสกับสิ่งที่ผู้เขียนได้  ไม่ว่ำจะเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร ร้ำนช็อปปิ้ง และท ำให้เกิดหนังสือท่องที่ยวในลักษณะน้ีเป็น
จ ำนวนมำก หนังสือท่องเที่ยวในลักษณะน้ีเหมะส ำหรับคนทั่วไปที่ท ำงำนประจ ำไม่ได้มีเวลำมำกที่เดินทำงท่องเที่ยวจึงเป็น
ข้อมูลกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญในเวลำอันจ ำกัด  จะเห็นได้ว่ำลักษณะกำรเขียนงำนท่องเที่ยวแม้ว่ำจะเป็นกำรเขียนในแบบสำรคดี 
แต่ไม่จ ำเป็นต้องมีรูปแบบที่ตำยตัว ยกตัวอย่ำงกรณี อสท. National Geographic แต่งำนเขียนสำรคดีกำรท่องเที่ยวสำมำรถ
ที่จะท ำให้เป็นนวนิยำยโดนมีตัวละครเป็นตัวด ำเนินเรื่อง ที่ท ำเห็นถึงคน สถำนที่ ธรรมชำติวัฒนธรรม วิถีชีวิต จะท ำให้งำนที่มี
ชีวิตชีวำน่ำอ่ำนมำกขึ้น 

 

2. กำรเขียนงำนท่องเที่ยวของไทยช่วงหน่ึงเป็นไปในลักษณะกำรเดินทำงท่องเที่ยวคนเดียวและน ำเรื่องรำวต่ำงๆ มำ
เขียน ข้อดีของกำรท่องเที่ยวคนเดียวจะท ำให้เห็นในสิ่งต่ำงๆ มำกกว่ำกำรเที่ยวเป็นกลุ่ม และสำมำรถเลือกที่จะเดินทำงหรือไม่
เดินทำงในเวลำใดก็ได้  แต่ผู้เขียนต้องข้ำมอัตตำของตนเอง ควำมเคยชินที่เป็นอยู่ในชีวิตประจ ำวัน กำรเปิดรับสิ่งใหม่ที่ตนเอง
ได้เดินทำงไปพบเห็น และน ำมำเขียนเพื่อบอกเล่ำให้ผู้ที่ไม่ได้เดินทำงไปได้รับรู้ หำกท ำไม่ได้ถือว่ำเป็นกำรเห็น แก่ตัวที่ไป
ท่องเที่ยวเพียงคนเดียว  ในแง่น้ี ผู้เขียนสำรคดีกำรท่องเที่ยวจะต้องคงควำมเป็นตัวตนของตนเอง เพื่อที่จะเข้ำใจสถำนที่ ผู้คน 
วัฒนธรรม ที่ได้พบเห็นมำกที่สุด 

3. กำรเขียนสำรคดีท่องเที่ยวเป็นงำนศิลปะอย่ำงหน่ึง มีกำรรวมไว้ซ่ึงศำสตร์ต่ำงๆ นอกจำกควำมรู้ที่เรียนในห้องเรียน 
แต่ต้องเรียนรู้และรู้สึกถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเองได้มำกกว่ำ ไม่มองเพียงด้ำนของตนเองเพียงด้ำนเดียว แต่ต้องรู้เรื่องรำวของ
สถำนที่และผู้คนที่เขียนถึงด้วย  กำรออกไปพบและสนทนำกับผู้คนในสถำนที่ที่เดินทำง ต้องเรียนรู้ทดลองทุกอย่ำงที่ได้เห็น
จำกกำรเดินทำง นอกจำกน้ีกำรควำสนใจในศำสตร์อ่ืนจะท ำให้เปิดมุมมองกำรเขียนสำรคดีกำรท่องเที่ยวได้  กำรเขียนสำรคดี
ท่องเที่ยวจึงเป็นกำรเขียนเรื่องของคนที่มีตัวจริงที่ได้พบมำ และเป็นกำรเขียนถึงคนที่พบมำอย่ำแท้จริง กำรมองเห็นตัวเรำเอง
จำกผู้คนที่เรำพบเห็น เช่นกำรเขียนเรื่อง ไก่สีขาวในเกาะบาหลี เป็นกำรเขียนบรรยำยในสิ่งที่เห็นโดยไม่มีกำรเว้นวรรค ที่
ต้องกำรแสดงให้เห็นว่ำเหตุกำรณ์ที่เขียนบรรยำยน้ัน เกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองไม่มีกำรหยุด อย่ำงเช่น Irene เป็นงำนเขียนที่มี
ชีวิตชีวำ เน่ืองจำกน ำเรื่องจริงมำเขียน แต่ท ำให้ผู้อ่ำนเชื่อว่ำเป็นกำรสร้ำงตัวละครขึ้นมำ กำรเขียนสำรคดีท่องเที่ยวมีกำร
ถ่ำยภำพเพื่อให้รู้ว่ำเป็นเรื่องจริง ซ่ึงปัจจุบันกำรเขียนงำนท่องเที่ยวเป็นกำรมองผ่ำนที่ตัวคนไป   จะเห็นได้ว่ำกำรเขียนเรื่อง
ท่องเที่ยวไม่จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นไปสถำนที่ท่องเที่ยวว่ำมีควำมสวยงำมเท่ำน้ัน แต่กำรน ำควำมรู้ด้ำนอ่ืนๆ มำใช้ในกำรเขียนงำน
สำรคดีท่องเที่ยวจะท ำให้เปิดมุมมองสำรคดีกำรท่องเที่ยว เช่น กำรสนใจเรื่องอำหำร ต้นไม้ สัตว์ สำมำรถที่จะเขียนสำรคดี
ท่องเที่ยวที่สนุกได้ ศำสตร์ควำมรู้ด้ำนอ่ืนๆ มีควำมส ำคัญ  

4. กำรจดบันทึกเป็นสิ่งที่ส ำคัญของนักเขียนเรื่องท่องเที่ยว ซ่ึงรวมทั้งนักเขียนงำนประเภทอ่ืนด้วย แต่ไม่ใช่เป็นกำรน ำ
บันทึกมำพิมพ์ต้องมีกำรขัดเกลำจำกผู้เขียนและบรรณำธิกำร งำนเขียนสำรคดีกำรท่องเที่ยวมีประเด็นที่น่ำสนใจเรื่องรูปภำพที่
ใช้ประกอบที่กองบรรณำธิกำรและฝ่ำยศิลป์ของนิตยสำรมีอิทธิพลในกำรที่จะเลือกรูปในกำรจัดพิมพ์ โดยไม่ได้รับฟังค ำอธิบำย
ของช่ำงภำพที่ถ่ำยภำพ ซ่ึงในกำรถ่ำยรูปของช่ำงภำพท่องเที่ยวมีเรื่องที่ซ่อนอยู่ในกำรถ่ำยภำพแต่ละครั้ง ควำมคิดเห็นของ
ช่ำงภำพจึงมีควำมส ำคัญ ดังน้ัน  ในช่วงหลังงำนของตนเองจะมีกำรอธิบำยภำพที่ถ่ำย  ด้วยเหตุน้ี  กำรเขียนสำรคดีท่องเที่ยว
จะต้องมีกำรจดบันทึกเป็นสิ่งส ำคัญ และสิ่งที่ส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกันคือกำรตรวจสอบจำกตัวผู้เขียนและบรรณำธิกำรด้วย 

5. แม้ว่ำปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ผู้เดินทำงได้รู้ข้อมูลสถำนที่กำรเดินทำง และสำมำรถที่จะสอบถำมได้
อย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงต่ำงจำกในอดีตที่ต้องเดินทำงไปสอบถำมนักท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยว แต่ข้อมูลที่ได้ทั้งในอดีตกับปัจจุบัน
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ต้องมีกำรคัดกรองและตรวจสอบจำกผู้ที่เชื่อถือได้เหมือนกัน และกำรท่องเที่ยวยังคงมีควำมน่ำตื่นเต้นอยู่ แม้ว่ำสำมำรถที่จะ
เห็น รับรู้เรื่องรำวของสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ได้อย่ำงละเอียด แต่เน่ืองจำกที่ชีวิตประจ ำวันยังคงถูกพันธนำกำรด้วยสิ่งต่ำงๆ 
จ ำนวนมำก กำรท่องเที่ยวเดินทำงจึงเป็นกำรปลดปล่อยไปสู่อิสรภำพ และเชื่อว่ำควำมรู้ทั้งหมดในโลกไม่ได้อยู่ที่หนังสือ กำร
อ่ำนหนังสืออย่ำงเดียวไม่เพียงพอ แต่กำรที่ได้ออกเดินทำงไปท่องเที่ยว พบเห็นประสบกำรณ์ควำมรู้จำกกำรอ่ำนท้องฟ้ำ ลม 
ผู้คน ซ่ึงเป็นควำมรู้ที่ส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกำรอ่ำนหนังสือ และสิ่งที่ส ำคัญคือกำรเคำรพผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ัน  จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ  
กำรท่องเที่ยวเป็นกำรแสวงหำควำมรู้ที่ไม่มีในหนังสือหรือในห้องเรียน 

6. กำรเขียนเรื่องกำรท่องเที่ยวโดยกำรเดินทำงไปสถำนที่น้ันเพียงไม่ก่ีวันแล้วน ำมำเขียนเป็นหนังสือกำรเดินทำงน้ันเห็น
ว่ำจำกประสบกำรณ์กำรเขียนสำรคดีท่องเที่ยว สิ่งน้ีขึ้นอยู่กับมำตรฐำนกำรเขียนงำนของผู้เขียน ยังคงเชื่อว่ำเวลำเป็นสิ่งส ำคัญ
ที่จะท ำให้งำนเขียนน้ันออกมำดีมำกน้อยเพียงใด เช่น เม่ือเดินทำงไปที่แห่งหน่ึงมีควำมประทับใจเป็นส่วนตัวต่อสถำนที่น้ัน แต่
เม่ือเขียนถึงเรื่องกำรท่องเทียวน้ันเขียนออกมำเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม  ชีวิตผู้คน แต่กำรเขียนงำนท่องเที่ยว
สมัยใหม่เป็นกำรเขียนเรื่องที่ได้พบมำแล้วน ำมำเล่ำ แต่ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เห็นมำน้ันมำกน้อยแค่ไหน เข้ำใจวัฒนธรรม 
ควำมคิดของคนที่เขียนหรือไม่ กำรเดินทำงไปสถำนที่ต่ำงๆ แล้วกลับมำเขียนหนังสือจึงเป็นกำรจดบันทึกในสิ่งที่เห็นเท่ำน้ัน สิ่ง
น้ีเกิดขึ้นในกำรเขียนหนังสือกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ ซ่ึงผู้เขียนเป็นนักเขียนนวนิยำยอำชีพ ที่เขียนเรื่องกำรท่องเที่ยวโดย
กำรบรรยำยใช้อำรมณ์ชวนให้ประทับใจ แต่ว่ำไม่ได้ออกไปสัมผัสกับบุคคลและสถำนที่จริง จึงเป็นข้อควรระวังเช่นกัน  ดังน้ัน 
กำรเขียนสำรคดีกำรเดินทำงน้ัน  ผู้เขียนจะต้องมีควำมรู้เรื่องที่เขียนเป็นอย่ำงดี กำรจะเขียนถึง ผู้คน สถำนที่ เหตุกำรณ์ 
ประเพณีที่เกิดขึ้นจะต้องเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึง ไม่ใช่เขียนในสิ่งที่ตนเองพบเห็นโดยที่ไม่ได้มีกำรสอบถำมรำยละเอียดควำมเป็นจริง 
จะใช้เพียงจินตนำกำรเขียนต่อจำกสิ่งที่เห็นเป็นเพื่อสร้ำงผลกระทบต่อผู้อ่ำนเท่ำน้ัน ไม่ได้น ำเสนอควำมจริง 
 

นางสาวกรรณิการ์  ถนมอปัญญารักษ์ 

ผู้สรุปประเด็นการเสวนา 
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สรุปการเสวนา หัวข้อ  “วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น”  

โดย อาจารย์วันรัก  สุวรรณวัฒนา 

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2556  เวลา 10.00 -12.30 น. 

ณ ช้ัน 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop II ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์ 
กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2 
------------------------------  

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้จัดกิจกรรม  “Bangkok Creative Writing 

Workshop II”   หรือ “งำนเขียนสร้ำงสรรค์กรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 2”  ระหว่ำงวันที่ 4 พฤษภำคมถึงวันเสำร์ที่ 15 มิถุนำยน
2556 (ทุกวันเสำร์)  ซ่ึงจะแบ่งกำรอบรมเป็น 2 ช่วง  ช่วงเช้ำ 10.00-12.00 น. จะมีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำอภิปรำยประเด็น
เก่ียวกับงำนวรรณกรรมต่ำงๆ และเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ำฟังได้  และช่วยบ่ำย ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. เป็นกำรฝึกอบรมกำร
เขียนเฉพำะผู้ที่ได้คัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  กำรเสวนำในครั้งน้ีเป็นหน่ึงใน
กิจกรรมดังกล่ำว และสำขำวรรณศิลป์เข้ำร่วมไปสังเกตกำรณ์กิจกรรมดังกล่ำว  ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมเสวนำประมำณ 50 คน  และมี
ประเด็นน่ำสนใจ 3 ประเด็นดังน้ี  

 

1) ภูมิหลังส่วนตัวที่เก่ียวกับ “วรรณกรรมวิจำรณ์  ”  
 วงกำรวรรณกรรมฝรั่งเศสใหญ่ และมีอิทธิพลทั้งในเรื่องจ ำนวนหนังสือ  นักเขียน  และอำจำรย์ 
 กำรเรียนวรรณคดีวิจำรณ์ในฝรั่งเศส ต้องเรียนวรรณกรรมเอกของโลก  ประวัติวรรณคดี  กำรวิจำรณ์

วรรณคดีในสมัยต่ำงๆ  
 กำรเรียนวรรณกรรมวิจำรณ์ของอำจำรย์วันรัก  เน้นทฤษฎีภำษำศำสตร์ (linguistic) และเรียนวรรณคดี

เปรียบเทียบ  ขณะที่ศึกษำต่อวรรณกรรมวิจำรณ์ที่มหำวิทยำลัย Sorbonne ต้องเรียนวรรณกรรมคลำสสิก  ปรัชญำ  
วรรณกรรมร่วมสมัย ซ่ึงมีโอกำสได้พบนักเขียนทุกชั่วโมง  ท ำให้ทรำบว่ำนักเขียนใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลำ  และเป็นผู้ที่อ่ำน
มำก  ทั้งอ่ำนปรัชญำ และเรื่องรำวเก่ียวกับศิลปะต่ำงๆ ซ่ึงช่วงสร้ำงควำมรุ่มรวยให้กับงำนเขียนของตน  และมีส ำ นึกในเรื่อง
กำรเขียนงำนในระดับที่สูงมำก  ซ่ึงนักเขียนจะค้นหำตัวเอง และถ่ำยทอดควำมคิดของตน  ในที่น้ี  นักเขียนไม่ได้คิดคนเดียว  
แต่เสวนำกับผู้อ่ืนๆ  เพรำะบรรยำกำศของสังคมรอบตัวสนับสนุนด้วย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  ควำมคิดเรื่อง linguistic turn 
ในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2  ท ำให้เกิดควำมคิดในกำรเล่นกับภำษำ  และ ภำษำกลำยเป็นหัวใจของกำรเขียน  ซ่ึงต่ำงจำก
ในอดีตที่ผ่ำนมำ   ในช่วงเวลำน้ันเกิดงำนแนว parody และ irony จ ำนวนมำก  ซ่ึงมักส่งสำรเชิงอภิปรัชญำ ปรัชญำ ด้วย  อีก
ทั้ง  ในสังคมฝรั่งเศสยังมีรำยกำรกำรวิจำรณ์วรรณกรรม และรำยกำรวำไรตี้ ที่เชิญนักเขียนมำร่วมด้วยเสมอ 

2) วรรณกรรมฝรั่งเศสโดยสังเขป   
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       เริ่มกล่ำวถึงประวัติวรรณกรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลำง  จนถึงยุคปัจจุบัน  ที่ช่วยให้เห็นควำมส ำคัญของ
วรรณกรรมฝรั่งเศสในแต่ละยุค และประวัติพัฒนำของงำนวรรณกรรมฝรั่งเศส 

3)  กำรวิจำรณ์ “เปิดควำมเป็นไปได้ในกำรเขียนของ มำร์เกอริต  ดูรำส”  ในเรื่องสั้น “โลกแห่งควำมตำย” ของ 
มำร์เกอริค  ดูรำส 
  ในโลกตะวันตก  Voice of Narrator จะไม่ใช่นักเขียน  ซ่ึงต่ำงจำก ดูรำส  ที่ Voice of Narrator จะ

เป็นเสียงของดูรำสเอง  เพรำะเธอมักจะชอบใส่ควำมคิดของเธอลงไป  เพรำะเธอก ำลังท้ำทำยควำมคิดที่ว่ำ ตัวบทกับนักเขียน
ไม่เก่ียวกัน  ซ่ึงเป็นแนวคิดที่นิยมในช่วง ค.ศ. 1940   เธอได้พลิกกลับแนวคิดน้ี  จนท ำให้คนอ่ำนรู้สึกว่ำเสียงในเรื่องเป็นเสียง
ของดูรำส  งำนของเธอส่วนใหญ่ถูกน ำมำเขียนใหม่  งำนชิ้นน้ีก็เหมือนกัน  โดยน ำมำเขียนใหม่เป็นเรื่องยำว 

 ทะล  ภูเขำ  เมืองตำกอำกำศ  ตัวละครอยู่ในที่แคบ  เป็นตัวละครที่มักพบในงำนของดูรำส 
 ดูรำวใช้ภำษำที่ยำก  เข้ำถึงได้ยำก  จึงท ำให้มีกำรวิจำรณ์และวิเครำะห์กันมำก 
 ดูรำสเขียนโดยก ำหนดบทบำท ให้ผู้หญิง และผู้ชำย (เป็นคนอ่ำน)  
 จบเรื่องด้วยกำรพูดถึงเรื่องเล่ำ  ซ่ึงแสดงถึงควำมต่อเน่ือง (continue) 
 วิเครำะห์กำรเขียนตัวบทในมุมมองต่ำงๆ  

o วิเครำะห์กำรใช้ค ำกิริยำ  แสดงถึงควำมไม่แน่นอนของเวลำ จึงต่ำงจำกวรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ ที่ 
ผู้อ่ำนมักถูกดึงให้เข้ำไปอยู่ในฉำกของตัวงำนวรรณกรรม 

o เปิดฉำก  เรื่องเล่ำ  โดยให้ผู้อ่ำนเข้ำไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวละคร  แสดงถึงอ ำนำจของเสียง
เล่ำ  รวมถึงกำรให้ชื่อของตัวละคร  

o กำรแสดง characteristic ของตัวละคร โดยใช้เทคนิคภำพยนตร์ ในเรื่อง school of gaze   
โดยกำรแสดงให้เห็นว่ำ  ผู้หญิงเป็นวัตถุของกำรจ้องมองและสอดใส่  โดยเล่ำผ่ำนเส้นเว้ำและเส้นโค้ง  กล่ำวถึงอ ำนำจในกำร 
name เป็นกำรท ำลำยอ ำนำจของ God  แต่เพิ่มอ ำนำจของกำร name (แสดงถึงอ ำนำจผู้เล่ำเรื่อง  ตรงข้ำมกับ  อ ำนำจของ
ตัวละคร  แต่อ ำนำจผู้เล่ำเรื่องเข้ำไปในตัวละครไม่ได้  เพรำะมีกำรใช้ “อำจ” เสมอ) 

o คนอ่ำนถูกท ำให้เป็นคนอ่ำนที่ active มำกๆ เพื่อหำค ำอธิบำยในเรื่อง  เพรำะถูกตัวบทกระตุ้น
เร้ำ  โดยใช้ค ำว่ำ “อำจจะ” “ไม่รู้”   

o ควำมสัมพันธ์ของตัวละคร คือ ไม่รู้ ไม่เห็น 
 กลวิธีกำรประพันธ์  เน้นกำร ซ้ ำ  ลดละ และ ตัดทอน  

o กำรซ้ ำจะแสดง progression ด้วยกำรผูกปม และ กำรคลี่คลำย 
o Rhythm เป็นคู่  เป็นสำม  มีกำรซ้ ำค ำเดิม หรือวลีเดิม  เพื่อแสดง progress ของเรื่องที่ด ำเนิน

ไปข้ำงหน้ำ  
o มีควำมเป็นกวีนิพนธ์อยู่สูงมำก และเหมือนเป็นเพลงสวดที่ไหลลื่นอย่ำงเอ่ือยๆ  ค ำแสดงจินต

ภำพ โดยเฉพำะภำพของเพศหญิงเทียบกับทะเล ที่แพร่ขยำย และเป็นเส้นโค้งเว้ำของเรือนร่ำงเหมือนคลื่นในทะเล 
ขณะเดียวกันยังเทียบเท่ำกับควำมตำย ที่ค่อยๆ เคลื่อนไปสู่จุดหมำยที่รุนแรง   

o ควำมไม่รู้เปิดพื้นที่ควำมเป็นไปได้ของงำนเขียน และเปิดพื้นที่ควำมเป็นไปได้ของกำรอ่ำน  ตัว
บทจะถูกสร้ำงไปพร้อมๆ กับกำรอ่ำน  กำรอ่ำนเป็น active ที่ค่อยๆ คลี่ตัวบท หรือขณะเดียวกันก็ค่อยๆ ปิดบังตัวบทด้วย  
หรือผู้อ่ำนจะท ำหน้ำที่เติมเต็มควำมหมำย  เติมเต็มตัวบท  เพรำะควำมหมำยของเรื่องไม่ได้อยู่ที่ตัวบท  แต่ควำมหมำยของ
เรื่องจะหลุดลอยไปเรื่อยๆ เพรำะมีเรื่องของกำรใช้ tense เพื่อสร้ำงให้เกิดกำรหลุดลอย  

 Poetic prose ในควำมผ่ำยผอม 
o กำรใช้ space ในกำรย่อหน้ำ ของบทกวี ได้รับอิทธิพลมำจำก Mallarmé 
o กำรใช้ paradoxically กำรใช้ช่องว่ำง (ระหว่ำงบรรทัด) / ควำมเงียบ (จำกเสียงเล่ำ)  ท ำให้

เกิดควำมหมำย  ควำมส ำคัญของบรรยำยกำศที่บีบคั้น  ตื่นเต้น (suspense) และ thriller นิดๆ  
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o กำรใช้ ellipsis  กำรละสิ่งที่พูดในฐำนที่เข้ำใจ  เป็นกำรกล่ำวค ำน้อยแต่กินควำมมำก  
ลักษณะของกำรเขียนของดูรำส  ผู้อ่ำนตำมไม่ทัน  ขณะที่ตัวบทพุ่งไปข้ำงหน้ำ  ขณะที่ตัวบทละทิ้ง  ตัดทอน โดยผู้อ่ำนต้อง
ตำมเก็บและเติมตัวบทให้เต็ม  

o ตัวบท  ท ำให้เข้ำใจข้อเท็จจริง  ควำมหมำยของค ำที่ปรำกฏ  แต่ไม่เข้ำใจควำมหมำยที่ผู้เขียน
ต้องกำรสื่อ  สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น enigma   

o ตัวบทมีกำรผูกปม  คลำยปม  เปิดเผย  แต่ไม่ใช่ส่ิงส ำคัญ   เพรำะสิ่งส ำคัญอยู่ที่อ่ืน  ในเรื่อง
ต้องกำรสื่อว่ำ  ผู้ชำยที่ไม่มีควำมรัก เท่ำกับ กำรเป็นโรคของควำมตำย 

o ตัวงำนมี  paradox คือควำมย้อนแย้ง  กำรที่ตัวละครชำยเข้ำไม่ถึงตัวละครหญิงทั้งๆ ที่สอด
ใส่เธอ   เหมือนกับที่ผู้อ่ำนเข้ำใจค ำในตัวบท  แต่ไม่เข้ำใจควำมหมำยที่ผู้เขียนก ำลังสื่อ  ดังน้ัน ผู้อ่ำนต้องประกอบติด
ควำมหมำยเพื่อให้เข้ำใจตัวบท 

o มีลักษณะของคู่ตรงข้ำม ในเรื่อง ต้องตีควำม เปิด/ปิด  ค ำ/ควำมหมำย  
o เน้นในกำรของกำรปฏิเสธ  ทั้งปฏิเสธตัวตน  ปฏิเสธตัวบท  และ ปฏิเสธกำรเขียน  
o ตัวบทชี้ให้เห็นศักยภำพของตัวบท  ในเรื่องของควำมเป็นไปได้ของควำมหมำย  

นอกเหนือไปจำกกำรให้ควำมหมำย  นอกเหนือไปจำกสิ่งที่เขียน  เพรำะตัวบทมีควำมหลำกหลำยในกำรตีควำม  
o Progression ของตัวบทเกิดจำก  ช่วงเปิด  ช่วงสนทนำ และหลังกำรจำกไป  ผู้อ่ำนต้องท ำ

หน้ำที่ปะติดปะต่อควำมหมำย 
o ควำมเป็นไปไม่ได้ที่จะ “เล่ำ” เชื่อมโยงควำมเป็นไปไม่ได้ที่จะ “จ ำ”  เช่นเดียวกับในเรื่องคน

จะจ ำได้แค่เพียงค ำบำงค ำ จนท ำให้จ ำเรื่องไม่ได้  
o ตอนจบจะเปิดเผยกำรเขียน  ทั้งเรื่องควำมหมำยของตัวบท และกำรจดจ ำตัวบท 

 ลักษณะหลังสมัยใหม่ในงำนของดูรำส 
o กำรเขียนเป็น motive ทั้งค ำ ตัวบท และ ย่อหน้ำ 
o ตัวบทที่ขำดว่ิน (ellipsis) บอกไม่หมด ตัด ทอน ละ ตัวบทจะกัดเซำะตัวเอง   
o กำรตีควำม  กำรอ่ำนต้องมีพื้นฐำนในเรื่องควำมเป็นไปไม่ได้ของกำรอ่ำน   
o Re-flexion เก่ียวกับ กำรเล่ำ  ถ้อยค ำ 
o สถำนที่ไม่สำมำรถจับให้ม่ันได้ 
o “ควำมหมำย” พร้อมที่จะหลุดลอยได้เสมอ 
o Subvert ทั้งกำรเล่ำเรื่อง ควำมสัมพันธ์ของตัวบท  เพรำะตัวบทบ่อนเซำะตัวเอง   

 กำรท ำงำนกับภำษำในทุกมิติ 
o ไม่เยอะ ไม่มำก ไม่รุ่มรวย 
o ปลดเปลื้อง  ลัดลดให้เหลือเพียงไขกระดูก (ตำมแนวคิด Beckett)  
o โอบรวมควำมหมำยอันหลำกหลำยของค ำแต่ละค ำให้อยู่ในพื้นที่ของตัวบท  ในที่น้ีใช้ “ค ำ” ที่

เขียนโดย “ผู้หญิง” เช่น  ปลดปลื้อง 
o บทบำทที่เหน่ือยของผู้อ่ำน ในกำรพยำยำมจับต้องควำมหมำยของถ้อยค ำไม่หยุด  ไม่น่ิง  ไม่

ชัดเจน 
 ดูรำสมักอธิบำยงำนของตนเองตลอดเวลำ  แต่งำนชิ้นน้ีมิใช่งำนชิ้นเอกของเธอ  และเธอตอนที่เธอติด

เหล้ำมำก  และตัวบทน้ีก็ไม่ได้เขียนเอง แต่เธออ่ำนออกเสียงให้แฟนตัวเองเขียน และแฟนของเธอเป็นเกย์  ผู้ชำยในเรื่องก็เป็น
เกย์ด้วย 

 กำร name ตัวละคร ในฐำนะกลวิธีกำรเขียนเฉพำะของดูรำส หรือเป็นกลวิธีกำรเขียนทั่วไป    
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o ในวรรณกรรมแนว Nouveau Roman ใช้ vous มำก  แต่ท ำให้เกิดระยะห่ำง (distance)  และ
เป็นกำรตั้งค ำถำมกับจำรีตของกำรประพันธ์ เช่นเดียวกับงำนของดูรำส ที่ใช้ vous เพื่อท ำให้เกิดระยะห่ำง (distance) และ
กำรตั้งค ำถำมกับจำรีต  ขณะเดียวกันยังเป็นกำรเล่ำเรื่องแบบใหม่  เพื่อสร้ำงเรื่องแบบใหม่  

 แนวโน้มของวรรณกรรมฝรั่งเศส 
o มีหลำกหลำยแนว  มิได้เป็นเทรนเดียวเสมอ และมีทุกรูปแบบ ไม่มี movement ใดๆ แน่นอน  มีงำน

เขียนของนักเขียนหญิง  งำนของชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ  งำนฝรั่งเศสที่เขียนในพื้นที่อ่ืนๆ ที่เขียนด้วยภำษำฝรั่งเศส  เพรำะภำษำ
ฝรั่งเศสใช้ในประเทศอำณำนิคม  มีลักษณะเป็นลูกผสม ระหว่ำงภำษำฝรั่งเศสกับภำษำถิ่น 

o คนฝรั่งเศสเสพงำนวรรณกรรมของชำติอ่ืนๆ ด้วย เช่น จีน  ญี่ปุ่น 
o คนที่อ่ำนวรรณกรรมฝรั่งเศสในฝรั่งเศสไม่ใช่เฉพำะคนในวงวรรณกรรมเท่ำน้ัน  แต่เป็นคนอ่ำนทั่วไปใน

หลำกหลำยอำชีพด้วย  เพรำะกำรอ่ำนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมในชีวิต 
o กำรเรียนและกำรวิเครำะห์วรรณกรรมเป็นหน่ึงในหลักสูตรกำรศึกษำที่มีมำตั้งแต่เด็ก  โดยศึกษำทั้งใน

เรื่อง ตัวละคร  เสียงเล่ำ  มุมมอง ท ำให้เกิด approach ในกำรเข้ำถึงงำนวรรณกรรมและกำรอ่ำนวรรณกรรม  ซ่ึงต่ำงจำกกำร
เรียนในไทย 

 การเปรียบเทียบระหว่างวรรณกรรมวิจารณ์ฝรั่งเศสและไทย 
o วัฒนธรรมกำรวิจำรณ์ในฝรั่งเศสแข็งแกร่งมำก  และมีกำรน ำสิ่งที่มได้รับกำรสนใจมำกล่ำวถึง  ท ำ

ให้เกิดควำมต่อเน่ือง  และน ำสิ่งที่อยู่ในประวัติศำสตร์มำกล่ำวถึงเพิ่มขึ้น  ท ำให้ดูดี ต่ำงกับของไทยที่ไม่ค่อยมีกำรกล่ำวถึงตัว
บทเก่ำที่น ำกลับมำนิยมใหม่ 

o กำรผลิตนักเขียนของไทยไม่มำกพอ  ต้องมีพื้นที่อ่ืนๆ มำสนับสนุน และขยำยและเปิดพื้นที่กำร
วิจำรณ์ 

o นักเขียนไทยยังไม่กล้ำปล่อยให้ตัวละครลอยออกไปจำกตัวเอง  จึงต้องกำรอธิบำยเพิ่มและบรรยำย
เพิ่ม  เพรำะกลัวว่ำคนอ่ำนจะไม่เข้ำใจ  จึงพยำยำมอธิบำยเพิ่ม  เพื่อไม่ให้เกิดพื้นที่ (space) กับผู้อ่ำน  เพื่อสร้ำงควำมหมำย
ให้กับตัวบทเอง  เป็นกำรดึงคนอ่ำนเข้ำไป  บังคับให้ผู้อ่ำนเดินตำมทิศทำงของตัวบท 

 

นางสาวอรพินท์  ค าสอน 
ผู้สรุปประเด็นการเสวนา 

 
-------------------------- 
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สรุปการเสวนาและวิจารณ์นวนิยายเรื่อง คดีดาบลาวยาวแดง ของ ภาณุ ตรัยเวช 

โดย ชมัยภร  แสงกระจ่าง 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น.  

ณ ช้ัน 2 ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

โครงการ “วรรณกรรมวิจารณ์” โดยมูลนิธิเอสซีจี 

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

 

มูลนิธิเอสซีจีจัดกำรเสวนำและวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง คดีดาบลาวยาวแดง ของ ภำณุ ตรับเวช   โดย ชมัยภร  แสง
กระจ่ำง และร่วมเสวนำกับนักเขียน  กำรจัดกำรเสวนำในครั้งน้ีจัดร่วมกับคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสำนมิตร  โดยจัดกำรเสวนำในวันพุธที่ 13 กรกฎำคม 2556 เวลำ 13.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 2 ส ำนักหอสมุดกลำง  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสำนมิตร   ซ่ึงมีผู้สนใจเข้ำร่วมกำรเสวนำในครั้งน้ีเป็นนักศึกษำมีประมำณ 300 คน  และ
มีประเด็นที่น่ำสนใจดังน้ี 

 กำรวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง คดีดาบลาวยาวแดง ของ ภำณุ ตรับเวช  โดยผ่ำนทั้งมุมมองของนักเขียนและนัก
วิจำรณ์ 

มุมมองของนักเขียน คือ คุณ  ภำณุ  ตรัยเวช   เป็นกำรเขียนนวนิยำยแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องแรก  ซ่ึงผสำนสิ่งที่
ชอบทั้ง 3 ไว้ด้วยกัน  จนเกิดเป็นนวนิยำยแนวย้อนยุคในปี พ.ศ. 2500  น่ันคือ 

1. ลีลำศ 

2. นิยำยสืบสวน  โดยเฉพำะงำนของ อกำธำ  คริสตี้ และ The Name of The Rose ของ Umberto  Eco 

3. กรุงเทพมหำนคร  (หำข้อมูลโดยกำรอ่ำนและกำรเดินและสร้ำงจินตนำกำร  ทั้งน้ีเห็นว่ำหนังสือคือประตูที่
เปิดไปสู่กำรย่อนกลับไปยังอดีต เป็นพื้นฐำนกำรสร้ำงฉำกในอดีต) 

นอกจำกน้ี  คุณภำณุยังกล่ำวถึงนิยำยเรื่องน้ีว่ำเป็น “นิยำยซ้อนนิยำย” (Metafiction)  และในเรื่องมี
ประวัติศำสตร์ที่สร้ำงขึ้นมำจ ำนวนมำก  เพรำะสนใจที่จะเล่นระหว่ำง ควำมทรงจ ำกับประวัติศำสตร์  และยังเชื่อว่ำ 
ประวัติศำสตร์ไม่มีใครเป็นเจ้ำของคนเดียว  แต่มำจำกหลำยๆ คนที่ประกอบสร้ำงเป็นสังคมได้  ทั้งน้ี  ในกำรเขียนนวนิยำย
แนวสืบสวนพุ่งควำมสนใจที่ กำรสร้ำงควำมตื่นเต้น  ปริศนำ และ กำรเล่นกับมุมมอง  อีกทั้งกำรสร้ำงตัวละครเพียงออขึ้นมำ  
เพื่อเป็นตัวแทนของยุคสมัย (เพียงออ  คือ ชำติตะวันตกที่เข้ำมำในประเทศไทย  หรือเป็นประเทศเพื่อนบ้ำนที่ประกำศ
อิสรภำพ  มีพลวัตที่สัมพันธ์กับพลัง และ เคเคที่เปรำะบำง)   
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 มุมมองของนักวิจารณ์ คือ  คุณชมัยภร  แสงกระจ่ำง  ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อบกพร่องต่ำงๆของนวนิยำยเรื่องน้ี 
คือ 

o เป็นงำนเขียนที่ยำกที่จะผสำนระหว่ำงเรื่องอดีตกับเรื่องสืบสวนสอบสวน เพรำะประวัติศำสตร์ไทยมี
ข้อมูลที่ขัดกันเสมอ  ขณะเดียวกันยังผสำนในหลำยแนวเรื่อง  ทั้งสืบสวนสอบสวน  โรแมนติก และประวัติศำสตร์  จึ งท ำให้
รำยละเอียดของเรื่องสืบสวนสอบสวนลดลง 

o มีมิติที่มำกกว่ำนวนิยำยสืบสวนทั่วไป เพรำะอ่ำนเอำเรื่องเก่ียวกับ กทม.  กำรบรรยำยกำรเต้นลีลำศก็
สุดยอด  กำรน ำเพลงสุนทรำภรณ์เข้ำไปสอดอยู่ในจังหวะและลีลำของเรื่องได้เหมำะเจำะ  มิติตัวละครแต่ละตัว  มีเบื้องหลัง
ของตัวละครที่น่ำสนใจ และมีควำมลึกของตัวละคร 

o เรื่องไม่จ ำเป็นต้องสืบสวนก็ได้  แต่ท ำเป็นนวนิยำยชีวิตของนำงลีลำศก็ได้  ซ่ึงถ้ำไม่เป็นนักสืบจะ
สอดคล้องกับเรื่องมำกกว่ำ  ให้เป็นกำรสืบเพรำะควำมอยำกรู้  

o ในเรื่องที่ข้อมูลประวัติศำสตร์เพียงเล็กน้อย  จึงไม่ใช่นวนิยำยประวัติศำสตร์  ที่จะน ำข้อเท็จจริงทำง
ประวัติจริงๆ มำใส่ไว้ได้ 

o มีควำมลักลั่นกันในแง่ของประวัติศำสตร์และควำมจริง  ซ่ึงท ำให้ผู้อ่ำนลดเชื่อว่ำเป็นเรื่องจริงลง 

o ในเรื่องสอดแทรกเรื่องโรแมนติกไว้  โดยเฉพำะในตัวละครชื่อเคเค  ที่จับสัมผัสเสียงได้ 

o ชี้ข้อบกพร่องที่พบในกำรเขียนนวนิยำยเรื่องน้ี  ดังน้ี 

 กำรสร้ำงตัวละครบำงตัวไม่สมจริง  เช่น กำรให้พ่อของพลิ้วเป็นเพชฌฆำตมำก่อน ท ำให้เรื่องดู
ล้นๆ แปลกๆ 

 กำรให้ชื่อตัวละครไม่เหมำะสม  คือ “หลวงประดิษฐ”  เพรำะชื่อน้ีท ำให้ผู้อ่ำนนึกไปถึงคุณปรีดี  
พนมยงค์ 

 รำยละเอียดหลำยเรื่องเป็นตะวันตกมำกเกินไป   

 กำรใช้ค ำที่ผิดช่วงเวลำ  เช่น พื้นเสีย  อภิเชษฐ์ 

 กำรแสดงพฤติกรรมของตัวละครไม่เหมำะสมกับยุคสมัย  เช่น ตัวละครชำยหนีบแก้มตัวละคร
หญิง 

 กำรกล่ำวถึงดอกไม้บำงอย่ำงที่ผิดบริบทในสังคมไทย  เช่น  ผู้ชำยให้ดอกหน้ำวัวผู้หญิง,  กำรให้
ช่อดอกชงโค 

 เหตุกำรณ์บำงอย่ำงในนวนิยำยไม่สอดคล้องกับควำมจริงในประวัติศำสตร์  เช่น  เรื่องระบุว่ำ
เกิดในช่วง 2490-2500  แต่มีข้อมูลในเรื่องกล่ำวถึงยุค 5 ย  ซ่ึงเป็นยุคหลังช่วงบุปผำชน  ซ่ึงเกิดหลังช่วง 14 ตุลำคม 2516 
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และ สุนทรภรณ์เกิดในยุคจอมพบ ป. พิลูย์สงครำม หรือขัดกับข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์  เช่น เรียกคุณปรีดีว่ำ 
คอมมิวนิสต์   

 ไม่ควรน ำภำพจริงๆ ใส่ลงไปในนวนิยำย  เพรำะจะท ำให้จินตนำกำรของผู้อ่ำนถูกจ ำกัด 

 ไม่ควรแปลงงำนของผู้อ่ืนลงในงำนของตน คือ สีฟ้ำลมกรด 

 มุมมองของผูอ่้ำน 

o ตัวละครเป็นตะวันตก  เรื่องยังย้อนยุคไม่สุด และนักเขียนรู้มำกเกินไปท ำให้ตัวละครหลงทำง 

o งำนของนักเขียนมีควำมเป็นตะวันตกมำก  และนวนิยำยเรื่องน้ีมิใช่งำนสืบสวนสอบสวน  แต่เพลินไป
กับลีลำศ และกำรชมกรุงเทพฯ  มำกกว่ำ 

 

นางสาวอรพินท์  ค าสอน 

ผู้สรุปประเด็นการเสวนา 

 

--------------------------  
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สรุปการเสวนา “๐๕ ปีลูกทาส- บนเวทีวรรณกรรมและละครโทรทัศน์” 

โดยจรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  อารีย์   นักดนตรี และ รัชนู  บุญชดูวง 

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30-17.00 น. ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  

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

  สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกำรเสวนำ “๕๐ ปีลูกทำส-บนเวทีวรรณกรรมและละครโทรทัศน์”  มีวิทยำกร
ร่วมเสวนำ คือ จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  อำรีย์   นักดนตรี และ รัชนู  บุญชูดวง  ในวันอำทิตย์ที่ 14 กรกฎำคม 2556 
ระหว่ำงเวลำ 14.30-17.00 น. ณ สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  มีผู้เข้ำร่วมเสวนำประมำณ 15 คน  มีประเด็นน่ำสนใจ
ดังน้ี 

 กำรวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง “ลูกทำส” ของ รพีพร ในมุมมองของนักวิจำรณ์  นักแสดง และ ทีมผู้สร้ำงละคร
โทรทัศน์ 

 มุมมองของนักวิจำรณ์  คือ คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย  ชี้ให้เห็นประเด็นที่น่ำสนใจของนวนิยำยเรื่องน้ี ดังน้ี 
o เป็นนวนิยำยที่กล่ำวถึงอิสรภำพอยู่เสมอ 
o แนวเปรียบเทียบนิยำยเรื่องน้ีกับ ขุนช้ำง ขุนแผน  
 เป็นขุนช้ำง  ขุนแผน เวอร์ชั่นทำส 
 ชื่อตัวละครเหมือนกัน  แก้ว = ขุนแผน 
 รักสำมเส้ำของ ขุนแผน  ขุนช้ำง และนำงพิม  ขณะที่ลูกทำสเป็นควำมรักสำมเส้ำระหว่ำง แก้ว  

มำโนช และ น้ ำทิพย์ 
 กำรด ำเนินเรื่องแทบจะไม่แตกต่ำงจำกวรรณคดี คือต่อไปเรื่อยๆ ไม่ด ำเนินเรื่องตำมแบบ

โครงสร้ำงของนวนิยำยตำมแบบตะวันตก 
 เป็นโครงเรื่องของชำยชำตีของไทยโบรำณ  คือ บวชเรียน   ฝึกรบ (มีของวิเศษ 3 อย่ำงเหมือน

ขุนแผน ที่มี ดำบฟ้ำฟื้น [ดำบวิเศษ]  ม้ำสีหมอก  และ กุมำรทอง  แต่ขุนแผนมีไว้เพื่อต่อสู้  ในขณะที่แก้วมี พระเครื่อง [พระ
พุทธโฆษำจำรย์รุ่นแรก]  ตะกรุดสำริกำ และ ยันต์มหำอุด)  มีไว้ในเชิงพุทธคุณ  และ สู้เพื่อรัก  

 เหมือนขุนช้ำงขุนแผนที่บอกรักผ่ำนรสหมำก 
 รพีพรไม่ได้เดินตำมขุนช้ำงขุนแผน  เพรำะชะตำกรรมของแก้วต่ำงจำกขุนแผน  หรืออำจจะเป็น

กำรแก้ล ำที่ขุนแผนเคยท ำผิดแต่ในอดีต 
 แก้ว เป็นทำสโดยกฎหมำย แต่ใจเป็นไทย  แต่ ขุนแผน เป็นทำสโดยอำรมณ์ตัวเอง  คือ รัก  

โกรธ ยับยั้งอำรมณ์ตัวเองไม่ได้  ท ำให้ขำดอิสรภำพทำงกำย 
 ลูกทำส  จบแบบมีควำมสุข  ท ำให้เขำได้ครองคู่กับน้ ำทิพย์อย่ำงสมหวังและตั้งใจไว้แต่แรก  

แก้วได้รับอิสรภำพอย่ำงแท้จริง  ต่ำงจำกขุนช้ำงขุนแผน 
o กำรเขียนมีรสค ำมำก  เป็นแบบขนบของวรรณคดี  รพีพรให้ภำพและเสียง  ด ำเนินเรื่องแบบค่อยเป็น

ค่อยไป  เรื่องค่อยๆ ด ำเนินมำเรื่อยๆ ต่ำงจำกนวนิยำยตะวันตกที่สร้ำงเรื่องแบบแน่นมำก 
o มีควำมเป็น erotic ที่ต่ำงจำก จันดำรำ 
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o งำนวรรณกรรมที่เต็มไปด้วย เรื่องเล่ำ  ตัวละคร และ ควำมหมำยที่ซ่อนอยู่  คือ  เป็นลูกทำสแล้ว
จ ำเป็นต้องเป็นทำสหรือไม่  ปัจจุบันคนเป็นทำสมำกกว่ำอีก   

o ถ้ำละครท ำได้จะช่วยกระตุกคนได้  แสดงให้เห็นว่ำคนไม่มีเสรีภำพอย่ำงแท้จริง  ในทุกยุคทุกสมัย คนยัง
เป็นทำสเสมอ  คือ เป็นทั้งทำสใจตัวเอง และ เป็นทำสของกิเลส  และตัวละครหลำยตัวไปถึงหำยนะ  แต่แก้วพ้นจำกจุดน้ันไป
ได้ 

 มุมมองของนักแสดง คือ คุณอำรีย์  นักดนตรี และคุณรัชนู  บุญชูดวง 
o ภำษำไพเรำะและล้ ำลึกมำก จะใช้อุปมำอุปไมยที่ช่วยให้ผู้อ่ำนและนักแสดง in กับตัวละครได้ง่ำย และ

เป็นตัวละครตัวน้ันจริงๆ  เป็นกำรใช้วำทศิลป์ที่งดงำมมำก  (อำรีย์)   
o บทของรพีพร ใครๆ ก็อยำกเล่น  และนักแสดงอยำกเล่น  คนดูก็ชื่นชม  หำคนเขียนบทอย่ำงคุณรพีพร

ได้ยำกมำก  เพรำะบอกว่ำฉำกน้ันมีใครบ้ำง  แต่งตัวอย่ำงไร  และฉำกเป็นอย่ำงไร  ซ่ึงช่วยนักแสดงได้มำก  (อำรีย์)   
o นำงเอกของคุณรพีพรไม่ต้องสวย แต่พอเดินออกมำแล้วต้องมีลักษณะเด่นกว่ำคนสวยอ่ืนๆ (อำรีย์)   
o สิ่งที่ขอส ำหรับผู้ที่จะน ำนวนิยำยเรื่องน้ีไปสร้ำงเป็นละครโทรทัศน์ว่ำ  เรื่องเขียนไว้แค่ไหน  ให้ปฏิบัติแค่

น้ัน  ขอให้ยังคงรักษำขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทยไว้ (อำรีย์)   
o ตั้งข้อสังเกตว่ำ “เหตุใดจึงยอมให้ตลำดเป็นตัวก ำกับแนวทำงในกำรแสดงละครของเรำ” 
o ผู้ก ำกับแต่เดิมจะไม่ยอมให้นักแสดงบอกว่ำ “แสดงไม่ได้”  แต่บอกว่ำ “ต้องได้” เท่ำน้ัน  (รัชนู) 
o บทละครเรื่องลูกทำส ละเอียดอ่อนและงดงำมจนวำงไม่ลง (รัชนู) 
o เม่ือทรำบว่ำจะได้แสดง  สิ่งแรกที่ท ำคือต้องหำหนังสือเรื่องน้ันมำอ่ำน (รัชนู) 
o กำรแสดงจะเล่นให้ผู้ก ำกับดูก่อน  แต่กำรแสดงในยุคปัจจุบันไม่มีลีลำ  เน้นแต่พระเอกและนำงเอก  

และไม่เน้นควำมละเมียดละไมเหมือนกำรแสดงในยุคก่อน  เพรำะไม่ได้ศึกษำงำนอย่ำงชัดเจน  (รัชนู) 
o ผู้ชมไม่ได้ชมบท  แต่ดูควำมหล่อ  ควำมสวยของตัวละครพระเอก  นำงเอก เท่ำน้ัน  (รัชนู) 
o ลูกทำส เป็นละครที่โรแมนติกมำก  นุ่มนวล  น่ำรัก ไม่โฉ่งฉ่ำง  บรรยำยตัวละครจนเห็นภำพ  (รัชนู) 
 มุมมองของทีมผู้สร้ำงละครโทรทัศน์  คือตัวแทนจำกบริษัททีวีซีน 
o สมัยก่อนละครโทรทัศน์เป็นศิลปะ  แต่ตอนน้ีเป็นพำณิชย์มำเก่ียวข้องเป็นพำณิชย์ศิลป์  ท ำให้กำรท ำ

ละครมีข้อจ ำกัด  เช่น  บำงครั้งไม่พบสถำนที่ที่กล่ำวถึงในนวนิยำย  ต้องจัดท ำขึ้นในที่ใหม่  ซ่ึงอำจจะแปลกไปจำกเดิม  แต่
ส่วนใหญ่จะเคำรพบทประพันธ์  ถ้ำจะปรับแก้จะแจ้งให้เจ้ำของบทประพันธ์ทรำบ และปรึกษำเจ้ำของบทประพันธ์ก่อน 

 

นางสาวอรพินท์  ค าสอน 

ผู้สรุปประเด็นการเสวนา 
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สรุปการสัมมนา ในหัวข้อ  “อ่าน อ่าน อ่าน ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ 

ในวนัจนัทร์ที่ 13  สิงหาคม 2556  เวลา 16.00-16.00 น. 

ณ ศศ 240 ตึกคณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จัดโดยภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

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

ภำควิชำภำษำและวรรณคดีอังกฤษ  คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต จัดกำรสัมมนำ ในหัวข้อ 
“อ่ำน อ่ำน อ่ำน”  โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ เป็นวิทยำกร  ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหำคม 2556  เวลำ 
13.00-16.00 น. ณ ศศ 240 ตึกคณะคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต  ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำประมำณ 130 
คน   กำรสัมมนำครั้งน้ีมีประเด็นน่ำสนใจดังน้ี 

 เน้นกำรน ำทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์มำประยุกต์ใช้  
 ชี้ให้เห็นว่ำ  หำกตัวบทกล่ำวถึงสิ่งใดมำกกว่ำ 3 ครั้ง  ให้พึงระลึกว่ำน่ำจะเป็นสัญลักษณ์หรือนัยส ำคัญบำง

ประกำรที่ตัวบทต้องกำรเสนอ 
 กล่ำวถึงประวัติศำสตร์ของกำรอ่ำนว่ำ แต่เดิมกำรอ่ำนเป็นพิธีกรรม  แต่ปัจจุบันเป็นกำรอ่ำนในใจของ

ปัจเจกบุคคล หรือเป็นกิจกรรมทำงสังคม 
 หนังสือลบควำมทรงจ ำบำงอย่ำง  เพรำะไว้แล้วว่ำอะไรคือควำมรู้  อะไรไม่ใช่ควำมรู้ และก ำหนดกำรรับรู้

ไว้แล้วว่ำจะรับรู้ด้วยภำษำใด  เช่น ในสังคมไทยก ำหนดกำรรับรู้ไว้กับภำษำไทยภำคกลำง  จึงท ำให้ตัวธรรม และภำษำไทย
อีสำนหำยไป  

 ข้อสังเกตเก่ียวกับกำรอ่ำนในประเด็นต่ำงๆ 
o กำรอ่ำนเป็นทั้งกำรตอบค ำถำมและกำรถำมค ำถำม  เน่ืองจำกตัวบทมีหลำยค ำตอบ  ต้องขึ้นอยู่

กับว่ำผู้อ่ำนต้องกำรถำมหำอะไรจำกตัวบท  และบำงครั้งค ำตอบที่ได้อำจเป็นค ำตอบที่ไม่เคยมีผู้ใดคิดถึงในประเด็นน้ีมำก่อน  
แต่ในสังคมไทย  มักตั้งค ำถำมเพื่อสนับสนุนค ำตอบ  มิใช่กำรตั้งค ำถำมเพื่อค้นหำค ำตอบ  จึงท ำให้ไม่เกิดควำมรู้ใหม่ 

o ก่อนที่จะอ่ำน  ผู้อ่ำนมักจะมีชุดควำมคิด ควำมเชื่อติดตัวมำก่อนแล้ว  เม่ืออ่ำนจะเป็นกำรเติม
เต็มหรือค้นหำสิ่งที่เข้ำกับชุดควำมคิดหรือควำมเชื่อที่ มีอยู่เดิมของผู้อ่ำน  จนบำงครั้งมีกำรอ่ำนผิด ซ่ึงมักจะเกิดจำก
ควำมคุ้นเคย  โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพำะกำรแปลที่ผู้แปลมักแปลเกินตัวบทต้นฉบับ เน่ืองจำกผู้แปลหรือผู้อ่ำนมักจะมีชุดควำมคิด 
ควำมรู้ ในตัวอยู่ก่อนที่จะไปปะทะกับตัวบท  จึงท ำให้เกิดกำรแปลหรือกำรตีควำมบำงอย่ำง  ซ่ึงอยู่นอกเหนือจำกตัวบท 

o กำรอ่ำนมีทั้งกำรอ่ำนเพื่อเปิดหูเปิดตำ คือ อ่ำนเพื่อเปิดรับตัวบท  และกำรอ่ำนเพื่อปิดหูปิดตำ 
คือ อ่ำนเพื่อยืนยันควำมเชื่อ 

o กำรอ่ำนเป็นกำรเขียนงำนชนิดหน่ึง  เพรำะกำรอ่ำนแสดงนัยบำงอย่ำงที่เกินเลยกว่ำตัวบท 
o กำรอ่ำนเป็นกำรเติมเต็มช่องว่ำง (file the gap)  เพรำะตัวบทไม่ได้บอกทั้งหมด  จะบอกเพียง

บำงส่วนเท่ำน้ัน  คนที่อยู่ต่ำงวัฒนธรรมและต่ำงสมัยมักจะเกิดช่องว่ำง (gap) อยู่เสมอ จึงพบว่ำเรำเบื่องำนบำงชนิด และไม่มี
ช่องว่ำงในเรำเติมเต็ม  หรือบำงเรื่องก็อ่ำนไม่รู้เรื่องเพรำะมีช่องว่ำง (gap) มำกเกินไป  ดังน้ัน กำรอ่ำนจึงเป็นทั้งอ่ำนสิ่งที่
ปรำกฏในตัวบท และอ่ำนสิ่งที่ไม่ปรำกฏในตัวบท  หรือ กำรอ่ำนระหว่ำงบรรทัด เพรำะบำงครั้งตัวบทก็กดควำมหมำย
บำงอย่ำงไว้  

o กำรอ่ำนมีทั้งกำรอ่ำนตัวบท และ/ หรือ กำรอ่ำนบริบท  บำงครั้งจึงเกิดค ำถำมว่ำกำรอ่ำนแค่ตัว
บทเพียงพอหรือไม่  หรือต้องน ำบริบทของสังคมในสมัยน้ันมำพิจำรณำด้วย 
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o กำรอ่ำนเป็นกำรอ่ำนสื่อหรืออ่ำนสำร (medium or message)   เพรำะทฤษฎีกำรสื่อสำรกล่ำว
ว่ำ “สื่อหรือตัวสำร” (The medium id the message.)   

o กำรอ่ำนเป็นกำรอ่ำนควำมหมำยหรืออ่ำนควำมคิด  เพรำะในตัวเรื่องไม่ได้มีเพียงแต่ควำมหมำย  
แต่มีควำมคิดและชุดควำมคิดก ำกับควำมหมำยอยู่ด้วย 

o อ่ำนสิ่งที่ไม่ได้เขียน  เพรำะขณะที่มองสิ่งที่เขียน  จะมีสิ่งที่ไม่ได้เขียนติดมำด้วย  ขึ้นอยู่กับว่ำ
เรำจะมองเห็นหรือไม่  แต่สิ่งเหล่ำน้ีไม่ใช่หำง่ำย  แต่ต้องอำศัยกำรฝึกฝนและอ่ำนเพื่อค้นหำแล้ว  ยังเชื่อว่ำเม่ือเรำพูดจะไปกด
ทับบำงอย่ำง  ขึ้นอยู่กับว่ำสิ่งที่เรำพูดน้ันจะหำร่องรอยของสิ่งที่กดทับเดิมหรือไม่  ถ้ำพบก็น ำสิ่งเหล่ำน้ันมำวิจำรณ์ภำษำ และ
เรื่องให้ที่สร้ำงขึ้นมำ 

o กำรอ่ำนยังเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มอ ำนำจและลดทอนอ ำนำจ 
 มุมมองและกำรใช้ทฤษฎีวรรณกรรมในกำรอ่ำนวรรณกรรม 

o กำรวิจำรณ์โดยพิจำรณำจำกกลวิธีทำงวรรณศิลป์  เพรำะมีควำมหมำยต่อภำษำมำกกว่ำเป็นแค่
กำรท ำให้กวีนิพนธ์ต่ำงจำกภำษำพูด  อำทิ กำรใช้บุคลำธิษฐำน  กำรเปรียบเทียบข้ำมผัสสะของประสำทสัมผัส โดยกำรสลับ
ขั้วผัสสะ   กำรใช้ paradox / hyperbole  กำรใช้พหุโฆษะ (polyphony / heteroglossia) [โดยเฉพำะกำรศึกษำนวนิยำย 
เพรำะเชื่อว่ำนวนิยำยเอ้ือต่อกำรปะทะกันของภำษำและเสียงหลำยหลำยเสียงในเรื่องเดียวกัน หรือรวมหลำยๆ เสียงหรือ
หลำยๆ ภำษำไว้ด้วยกัน] 

o มุมมองกำรใช้ “ควำมจริง” มองเห็น 2 มิติ กับ จินตนำกำร ที่มองเห็น 3 มิติ  
o กำรใช้ “สี่เหลี่ยมสัญศำสตร์”  ในกำรวิเครำะห์งำนวรรณกรรม 
o กำรใช้ทฤษฎี “รื้อสร้ำง” (Deconstruction) ในกำรวิจำรณ์วรรณกรรม  

 

นางสาวอรพินท์  ค าสอน 

ผู้สรุปประเด็นการสัมมนา 
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ภาคผนวกที่ 5 
คลินิกการวิจารณ์วรรณกรรม   

ในเว็บไซต์เด็กด ี
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รายชื่อบทวิจารณ์ของ “คลินิกการวิจารณ์วรรณกรรม” ในเว็บไซต์เด็กดี 

 

ที่ ผู้วิจารณ์ ชื่อเรื่อง แนวเรื่อง โพสต์เม่ือวันที ่

 

1. จักรนำท นำคทอง  Kaman Rider: Evolution H to K แฟนตำซี 9 ส.ค. 55 

2. จักรนำท นำคทอง  SSS สงครำมวัตถุวิญญำณ แฟนตำซี 9 ส.ค. 55 

3. จักรนำท นำคทอง  The TACHER: พันธกิจเลือด แฟนตำซี 9 ส.ค. 55 

4. อรพินท์  ค ำสอน Anima of Fantasia แฟนตำซี 9 ส.ค. 55 

5. อรพินท์  ค ำสอน Demon Lord สงครำมเทพอสูร แฟนตำซี 9 ส.ค. 55 

6. อรพินท์  ค ำสอน ปริศนำรักแชงกรีล่ำ อดีต-ปัจจุบัน-อนำคต 9 ส.ค. 55 

7. จักรนำท นำคทอง  Rotkappchen: นิทำนขอสำวน้อย
หมวกแดง 

แฟนตำซี 9 ส.ค. 55 

8. กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ ใต้เงำซำกุระ ซ้ึงกินใจ 9 ส.ค. 55 

9. จักรนำท นำคทอง  A.I. Only แฟนตำซี 30 ส.ค. 55  

10. กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ The Quinterra’s Tale บันทึกลับ ... 

 ควินเทอร่ำ 

ฟรีสไตล์/ อ่ืนๆ  10 ก.ย. 55 

11. อรพินท์  ค ำสอน พิสูจน์รักพิกัดหัวใจนำยตัวร้ำย รักหวำนแหวว 10 ก.ย. 55 

12. อรพินท์  ค ำสอน Katapa: Katara; ผู้ต้องสำปแห่งจิต
วิญญำณ 

แฟนตำซี 13 ก.ย. 55 

ที่ ผู้วิจารณ์ ชื่อเรื่อง แนวเรื่อง โพสต์เม่ือวันที ่

 

13. กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ TNE Santa Clause ล ำน ำพันธะ แฟนตำซี 27 ก.ย. 55 
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ซำตำน = ควำมสุขที่น ำมำโดยซำตำน 
(?) 

14. จักรนำท นำคทอง  The Seventh Son of Satan 
(บุตรชำยคนที่ 7 ของซำตำน) 

แฟนตำซี 29 ก.ย. 55 

15. จักรนำท นำคทอง  พำรำเรล ออนไลน์ (online) วรรณกรรมเยำวชน 4 ต.ค. 55 

16. อรพินท์  ค ำสอน The Chronicles of Lyra: กำรผจญ
ภัยกู้วิกฤต  มหำนครแห่งโพ้นทะเล 

แฟนตำซี 19 พ.ย. 55 

17. จักรนำท  นำคทอง Dark Throne แฟนตำซี 20 พ.ย. 55 

18. อรพินท์  ค ำสอน Puzzle หลีกทำงหน่อย  นักสืบที่รอ
คอยมำแล้ว 

รักหวำนแหววผสำนกำร
สืบสวน 

26 พ.ย. 55 

19. อรพินท์  ค ำสอน Couple Planning Love วำงแผน
หัวใจยัยจอมแสบ 

รักหวำนแหวว 30 พ.ย. 55 

20. อรพินท์  ค ำสอน พระของพ่อ เรื่องสั้น 17 ธ.ค. 55 

21. กรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ Garuda III The Immaterial Hero 
มหำสงครำมไร้บุรุษ 

สงครำมแฟนตำซี 5 ม.ค. 56 

22. อรพินท์  ค ำสอน แสนดีที่รัก ซ้ึงกินใจ 10 ม.ค. 56 

23. อรพินท์  ค ำสอน กับดักรักสองโลก ซ้ึงกินใจ 19 ม.ค. 56 

24. อรพินท์  ค ำสอน TomBoy ห้ำมใจไม่ให้เผลอรัก รักหวำนแหวว 19 ม.ค. 56 

25. อรพินท์  ค ำสอน Bloody Day หวำนแหวว 4 มี.ค. 56 

ที่ ผู้วิจารณ์ ชื่อเรื่อง แนวเรื่อง โพสต์เม่ือวันที ่

26. อรพินท์  ค ำสอน จอมใจซำตำน (Satan’s Princess) ซ้ึงกินใจ 4 มี.ค. 56 

27. อรพินท์  ค ำสอน Knight Taylor and Atlantis อัศวิน 

เทเลอร์กับอำณำจักรแอตแลนติส 

หวำนแหวว 4 มี.ค. 56 

28. อรพินท์  ค ำสอน Demon Prince ผมน่ีแหละจะเป็น
รำชำปีศำจ 

หวำนแหวว 12 มี.ค. 56 
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29. อรพินท์  ค ำสอน Probably Out of Luck … รักอุตลุด ซ้ึงกินใจ 12 มี.ค. 56 

30. จักรนำท  นำคทอง Evil Demon Café พนังงำนร้ำนน้ีมี
แต่ปีศำจ 

แฟนตำซี 19 มี.ค. 56 

31. จักรนำท  นำคทอง มนตรำไซเบอร์ แฟนตำซี +ลึกลับ 26 มี.ค. 56 

32. จักรนำท  นำคทอง P.R.I.N.C.E เจ้ำชำยสำยพันธ์ุแรก 
P.I.R.A.TE. ระวัง. ทะเล. คลั่ง!! 

แฟนตำซี 26 เม.ย. 56 

33. อรพินท์  ค ำสอน รำกเหง้ำ อดีต  ปัจจุบัน อนำคต 18 มิ.ย. 56 

34. อรพินท์  ค ำสอน The Tale of Pangerrics ต ำนำน
คัมภีร์มหัศจรรย์ 

แฟนตำซี 15 ก.ค. 56 

35. อรพินท์  ค ำสอน หลงม่ำนฟ้ำ  อดีตปัจจุบัน  อนำคต 16 ต.ค. 56 

36. อรพินท์  ค ำสอน AelZen ปริศนำ มำยำภูติ  แฟนตำซี 21  พ.ย. 56 

37. อรพินท์  ค ำสอน My gentle love ปิ๊งรัก คุณพ่อลูกติด Yaoi 21  พ.ย. 56 

38. อรพินท์  ค ำสอน Undecryption รหัสลับ  โจรกรรม
สะท้ำนโลก 

ผจญภัย 9 ธ.ค. 56 

39. อรพินท์  ค ำสอน The Woman in Black ชุดด ำสยอง 
จ้องสิงร่ำง 

ระทึกขวัญ 9 ธ.ค. 56 
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ภาคผนวกที่ 6 
บทความ  

“วรรณกรรมออนไลนข์องไทย:  

โลกวรรณกรรมที่โหยหาการวิจารณ์” 
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วรรณกรรมออนไลน์ของไทย: โลกวรรณกรรมท่ีโหยหาการวิจารณ์46 

Thai Online Literature: A Yearning for Criticism in a Literary Community  

อรพินท์  ค าสอน47 

บทคัดย่อ 

วรรณกรรมออนไลน์นับเป็นวรรณกรรมรูปแบบใหม่ที่ปรำกฏข้ึนในสังคมไทย  โดยใช้พื้นที่ใหม่คือ
อินเทอร์เน็ตในกำรสร้ำงและเผยแพร่ผลงำน  พื้นที่อินเทอร์เน็ตนี้เปิดทั้งโอกำสและเป็นเวทีให้นักเขียนหน้ำ
ใหม่เสนอผลงำนของตนได้อย่ำงอิสระทั้งในด้ำนรูปแบบและเนื้อหำ  จำกกำรศึกษำพบว่ำแม้ในปัจจุบันงำน
วรรณกรรมออนไลน์จะพัฒนำมำนำนเกือบสองทศวรรษ  จนมีผลงำนเผยแพร่ผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตจ ำนวน
หลำยแสนเรื่อง  และผู้อ่ำนในสังคมให้กำรยอมรับระดับหนึ่ง  แต่นักเขียนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหำในกำร
เขียนและแสวงหำวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ  ซึ่งหนทำงหนึ่งที่นิยมคือพึ่งพำกำรวิจำรณ์  เพรำะนักเขียน
วรรณกรรมเหล่ำน้ีต่ำงยอมรับและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวิจำรณ์และนักวิจำรณ์ว่ำเป็นองค์ประกอบ
ส ำคัญต่อกำรสร้ำง  กำรแก้ไขและกำรพัฒนำผลงำนของตนให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ:  วรรณกรรมออนไลน์  นักเขียนหน้ำใหม่  กำรวิจำรณ์  พื้นที่อินเทอร์เน็ต 

 

Abstract 

 The Online literaturewas emerged in Thai society as a new genre of literature. 
Internet (cyberspace) has become a new space for the several new writers to publish their 
alternative writing. This study found that Thai online literature had been developed almost 

                                                             
46บทควำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรวิจัย “กลุ่มกรณีศึกษำกำรสร้ำงและกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในพื้นที่อินเทอร์เน็ต” ผู้วิจัย
คือ นำงสำวอรพินท์  ค ำสอน อำจำรย์สุชำติ  ทองสิมำ  และผู้ร่วมวิจัย คือ นำยจักรนำท  นำคทอง  ของโครงกำรวิจัย “กำร
วิจำรณ์ในฐำนะปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนำควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์ ภำค 2” (1 เมษำยน 2551 – 30 
กันยำยน 2552) โดยกำรสนับสนุนของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรวิจัยสำขำ
วรรณศิลป์ ผู้วิจัยคือ นำงสำวอรพินท์ ค ำสอน และผู้ช่วยวิจัยคือ นำงสำวกรรณิกำร์  ถนอมปัญญำรักษ์ ของโครงกำรวิจัย 
“กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อลำยลักษณ์และสื่อเสมือนจริง”  (1 ตุลำคม 2553 - 31 มีนำคม 2555)  โดย
กำรสนับสนุนของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
47นักวิจัยสำขำวรรณศิลป์ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” (15 
กันยำยน 2555 -14 มีนำคม 2557) โดยกำรสนับสนุนของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
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for two decades; more than 100,000 stories were created in cyberspace and accepted by 
the several readers. Many writers, however, knew that their writing still had variety of 
problems and realized how significant of criticism in improving their writing.  

Key words: Online literature, new writers, criticism, internet or cyberspace  

 

บทน า 

พัฒนำกำรของอินเทอร์เน็ตยุค 2.0  เริ่มเปิดโอกำสให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (user)สำมำรถสร้ำงเนื้อหำทั้ง
ที่ เป็นตัวหนังสือและสื่อมัลติมีเดียบนพื้นที่อินเทอร์ เน็ตได้ด้วยตนเอง   โ ดยไม่ต้องผ่ำนผู้ ให้บริกำร 
(provider)มำตั้งแต่ประมำณต้น ค.ศ. 2000 จึงท ำให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีบทบำทและควำมส ำคัญ
เพิ่มมำกขึ้น      เมื่อมุ่งมองเฉพำะในแวดวงวรรณกรรม อินเทอร์เน็ตกลำยเป็นพื้นที่ใหม่ในกำรสร้ำงนักเขียน  
นักอ่ำน ผลงำนวรรณกรรม นักวิจำรณ์รุ่นใหม่   และส ำนักพิมพ์ใหม่ๆ เป็นจ ำนวนมำก  จึงนับเป็น
ปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยที่ไม่อำจที่จะละเลยหรือเลี่ยงที่จะไม่ศึกษำได้  เนื่องจำกพื้นที่แห่งนี้สร้ำงช่องทำงพบปะ 
แลกเปลี่ยน และพูดคุยกันอย่ำงเสรีในพื้นที่อินเทอร์เน็ตและเอื้อให้ผู้ที่ไม่เคยพบหรือรู้จักกันในโลกแห่งควำม
จริงสำมำรถท ำควำมรู้จัก  ทักทำยและเป็นมิตรกันได้  อิสระของโลกอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดนน้ีได้เช่ือมต่อคน
จำกหลำกหลำยพื้นที่ทั่วทุกมุมโลกที่ชอบและสนใจในสิ่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเข้ำหำกัน  จนก่อให้เกิด
ประชำคมหรือชุมชน ตลอดจนกลุ่มต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก  ซึ่ งประชำคมวรรณกรรมออนไลน์ก็ได้เกิดข้ึนใน
พื้นที่อินเทอร์เน็ตแห่งนี้ด้วย ประชำคมแห่งนี้มีบริบทของวรรณกรรมอย่ำงครบถ้วน  ทั้งนักเขียน นักอ่ำน นัก
วิจำรณ์  บรรณำธิกำร ส ำนักพิมพ์ และกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์  จึงอำจเรียกได้ว่ำเกิดกระบวนกำรสร้ำง 
เสพ และแพร่กระจำยงำนอย่ำงครบวงจร 

พื้นที่อินเทอร์เน็ตมิได้มีควำมโดดเด่นเฉพำะกำรสร้ำงประชำคมวรรณกรรมเท่ำนั้น  แต่ยังเป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ด้วย   จะเห็นได้ว่ำกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในประชำคมแห่งนี้มีควำมสนใจที่จะเรียนรู้ และพัฒนำ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักเขียน    จำกกำรศึกษำพบว่ำนักเขียนหน้ำใหม่จ ำนวนมำกต้องกำร
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเขียนและกำรพัฒนำกำรเขียนอย่ำงมำก ขณะเดียวกันก็มีนักเขียนจ ำนวนหนึ่งที่มี
ประสบกำรณ์มำกกว่ำก็พร้อมที่จะน ำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อันเป็นประโยชน์ต่อนักเขียนรุ่นหลัง  
จึงนับเป็นชุมชนกำรเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งในแง่กำรสอนวิธีกำรเขียน กำรน ำเสนองำนต่อส ำนักพิมพ์ รวมไปถึงกำร
วิจำรณ์ด้วย  ผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำในชุมชนแห่งนี้ต่ำงร่วมกันท ำหน้ำที่เสมือนพี่เลี้ยงคอยให้ค ำแนะน ำ 
เป็นที่ปรึกษำ เป็นก ำลังใจ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ให้กันและกัน  ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ที่เป็นประชำคมเฉพำะ
ของนักเขียนวัยเยำว์  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  “บอร์ดนักเขียน” ในเว็บไซต์เด็กดี  ซึ่งเป็นชุมชนของเยำวชนในโลก
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อินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  จึงท ำให้ควำมรู้ของคนส่วนใหญ่ในประชำคมแห่งนี้ใกล้เคียงกัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นกำรเรียนรู้ในแนวนอน  กล่ำวคือกำรส่งทอดควำมรู้ในคนกลุ่มเดียวกัน
ที่มีรุ่นอำยุและมีประสบกำรณ์ที่ใกล้เคียงกัน  ควำมเข้มข้นในด้ำนควำมรู้จึงน้อยกว่ำ   ซึ่งต่ำงจำกเว็บไซต์ 
www.thaiwriter.net48และเว็บไซต์Thai Poet Society (www.thaipoetsociety)  ซึ่งมีผู้ที่มีควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ และควำมเช่ียวชำญทำงวรรณศิลป์ที่สนใจเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของประชำคมแห่งนี้  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
นักเขียนและนักวิจำรณ์อำชีพที่ร่วมถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับชุมชนที่แสวงหำและตอ้งกำรองค์
ควำมรู้เช่นน้ี   

 

วรรณกรรมออนไลน์: ลานสานฝันของนักเขียนหน้าใหม่ 

วรรณกรรมออนไลน์สร้ำงควำมฝันและควำมหวังให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ที่อยำกจะเสนอผลงำนทีต่นเอง
แต่งออกสู่สำยตำนักอ่ำนทั่วไปอย่ำงเสรี   นับเป็นหนทำงแรกของกำรก้ำวสู่เวทีนักเขียน  เพรำะเป็นกำรสร้ำง
โอกำสที่จะเผยแพร่ผลงำนของตนเอง  โดยไม่ต้องน ำเรื่องไปเสนอส ำนักพิมพ์ และรอให้ส ำนักพิมพ์พิจำรณำ
จัดพิมพ์   เนื่องจำกพื้นที่อินเทอร์เน็ตนับเป็นช่องทำงที่เปิดกว้ำงให้นักเขียนหน้ำใหม่สำมำรถที่จะเสนอผลงำน
ของตนได้ตลอดเวลำ และสำมำรถเสนองำนได้อย่ำงอิสระทั้งด้ำนรูปแบบและเนื้อหำ  ขณะเดียวกันยังมี
เว็บไซต์จ ำนวนมำกที่เปิดรับและเผยแพร่งำนวรรณกรรมออนไลน์  ทั้งเว็บไซต์ทั่วไปที่เปิดพื้นที่น ำเสนอ
วรรณกรรมออนไลน์ เช่น www.dek-d.com/writer, www.pantip.com/forum/writer เว็บไซต์เฉพำะทำง
วรรณกรรมออนไลน์ เช่น  www.story.niyay.com,www.thaiwriter.net,www.thaipoetsociety.com หรอื
http://www.tunwalai.com/ เว็บไซต์ส ำนักพิมพ์ เช่น   www.satapornbooks.co.th/Myth/Myth.aspx 
และ www.praphansarn.com/forum_ new/index ทั้งยังรวมถึงเว็บไซต์หรือบล็อกส่วนตัวของนักเขียน  
ซึ่งพื้นที่เหล่ำน้ีถือเป็นแหล่งต้นฉบับแหล่งใหญ่ให้ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ มำคัดสรรและจับจอง   

จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำนักเขียนหลำยคนยอมรับว่ำอินเทอร์เน็ตนับเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดกว้ำงให้คนที่มีฝัน
แต่ไม่กล้ำแสดงออกในโลกแห่งควำมจริงได้ใช้พื้นที่ตรงนี้สร้ำงสรรค์สิ่งที่ตนฝันให้เป็นจริ งข้ึนมำ  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งจำกบทสัมภำษณ์ของคุณวโรรส  โรจนะ(กำรสัมภำษณ์ส่วนบุคคล,  20 กุมภำพันธ์  2555) เว็บ
มำสเตอร์ของเว็บไซต์เด็กดี  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมวรรณกรรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย   ช้ีให้เห็น
ข้อดีของกำรมีนิยำยออนไลน์มำลงบนหน้ำเว็บไซต์ว่ำเป็นสื่อกลำงให้กับส ำนักพิมพ์ในกำรหำต้นฉบับนวนิยำย
ได้อีกทำงหนึ่ง  หำกนิยำยเรื่องใดได้รับควำมนิยมสูงจำกนักอ่ำน  และมีส ำนักพิมพ์ใดสนใจจะน ำไปจัดพิมพ์ก็
สำมำรถติดต่อกับเจ้ำของผลงำนได้โดยตรง   นอกจำกนี้   ส ำนักพิมพ์แต่ละแห่งยังมีกำรเปิดให้บริกำรเว็บ

                                                             
48เว็บไซต์ www.thaiwriter.netปิดไปแล้วตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.  2556 

http://www.thaiwriter.net/
http://www.thaipoetsociety/
http://www.dek-d.com/writer
http://pantip.com/forum/writer
http://www.story.niyay.com/
http://www.tunwalai.com/
http://www.satapornbooks.co.th/Myth/Myth.aspx
http://www.praphansarn.com/forum_%20new/index
http://www.thaiwriter.net/
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บอร์ดนิยำยออนไลน์  นับเป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งเสริมกำรเขียนให้กับนักเขียนด้วย  ยิ่งไปกว่ำน้ัน  อีกประกำร
หนึ่งของนิยำยที่เคยลงเว็บมำก่อนมีควำมได้เปรียบ เนื่องจำกเป็นงำนที่มีผู้อ่ำนในเว็บไซต์  หรือติดตำมอ่ำนมำ
โดยตลอด  กำรน ำวรรณกรรมออนไลน์มำตีพิมพ์เป็นเล่ม  จึงมีกลุ่มคนรู้จัก อยู่แล้ว   จึงเป็นเหมือนกำร
ประชำสัมพันธ์หนังสือดังกล่ำวกับส ำนักพิมพ์ไปในตัว ขณะเดียวกันเว็บเด็กดีก็ยังช่วยประชำสัมพันธ์ให้กับ
สมำชิกกว่ำหกแสนคนของตนด้วยไปพร้อมกัน(สสิลทิพย์  เลิศพงศ์ภำกรณ์, 2550) 

เมื่อพื้นที่อินเทอร์เน็ตเปิดกว้ำงอย่ำงเสรีและสำมำรถรองรับผู้ที่ปรำรถนำจะเป็นนักเขียนได้อย่ำงไม่
จ ำกัด  และขณะเดียวกันผู้ที่ปรำรถนำอยำกเป็นนักเขียนก็ไม่ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกบรรณำธิกำรก่อนที่จะ
ได้รับกำรอนุญำตให้ตีพิมพ์เผยแพร่อีกต่อไป  เพียงแค่น ำสิ่งที่เขียนโพสต์ในอินเทอร์เน็ตก็ได้เผยแพร่งำนและ
ท ำให้เป็นนักเขียนแล้ว   จึงไม่น่ำแปลกใจที่จะพบว่ำปริมำณของนักเขียนหน้ำใหม่  โดยเฉพำะนักเขียน
ออนไลน์เพิ่มมำกขึ้นเป็นทวีคูณและมีแนวโน้มว่ำจะมีปริมำณเพิ่มมำกข้ึนเรื่อยๆ นักเขียนกลุ่มนี้ประกอบด้วย
คนหลำกหลำยอำชีพ อยู่ในหลำยพื้นที่ เกือบทั้งหมดมีงำนประจ ำ และเป็นนิสิตนักศึกษำก็มีอยู่ไม่น้อย บำงคน
เคยมีงำนประจ ำและลำออกเพื่อมำเขียนนิยำยออนไลน์โดยเฉพำะ กำรศึกษำของนักเขียนมีตั้งแต่ระดับมัธยม
ศึกตอนต้นเรื่อยไปจนถึงระดับปริญญำเอกและวุฒิกำรศึกษำของนักเขียนมีควำมหลำกหลำยมำก มีทั้งอักษร
ศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ศิลปศำสตร์ นิเทศศำสตร์ มัณฑนศิลป์ โบรำณคดี สถำปัตยกรรม วิทยำศำสตร์ บริหำร 
ฯลฯ(อรพินท์  ค ำสอน,  สุชำติ  ทองสิมำ และจักรนำท  นำคทอง, 2552: 161)   

กำรศึกษำจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมออนไลน์พบว่ำ เกิด “แดนกลำง” ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่ำง
วัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต  “แดนกลำง”ในที่นี้มี 2 ส่วน คือ พื้นที่ กับคน  ส ำหรับพื้นที่ของแดน
กลำงนั้นจะอยู่บนพื้นที่อินเทอร์เน็ตที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสร้ำงเนื้อหำด้วยตนเอง ส่วนแดนกลำงที่เป็น
คน หมำยถึง  ผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรอ่ำน  กำรเขียนและกำรวิจำรณ์มำจำกวัฒนธรรมลำยลักษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์  
อำทิ หนังสือ นิตยสำร หนังสือพิมพ์ รวมทั้งกำรเรียนกำรสอนกำรเขียน กำรอ่ำน และกำรวิจำรณ์วรรณกรรม
ในห้องเรียน  ที่มีโอกำสเผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวในสื่ออินเทอร์เน็ต  ในฐำนะนักเขียนและนักวิจำรณ์ในสื่อ
อินเทอร์เน็ต จนอำจกล่ำวได้ว่ำ กลุ่มคนแดนกลำงเหล่ำน้ีได้น ำสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก (the best of both 
worlds) มำประสำนเข้ำด้วยกัน  นั่นคือ  วัฒนธรรมลำยลักษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์กับควำมจัดเจนในกำรใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็นเครื่องมือในกำร
เผยแพร่ผลงำน  

หำกย้อนกลับไปพิจำรณำเส้นทำงของกำรก ำเนิดนักเขียนงำนวรรณกรรมออนไลน์ในยุคแรกๆ นับว่ำ
เป็นรอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตที่น่ำสนใจในกำรศึกษำครั้งนี้ ดังจะเห็นว่ำในยุค
แรกมีเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนหน้ำใหม่ลงเรื่องของตนเอง 2 แห่ง คือ เจเจบุ๊ค  และเว็บพันทิป  นักเขียน
ในยุคนั้นส่วนใหญ่เติบโตยังคงมำจำกวัฒนธรรมลำยลักษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์  ซึ่งเป็นผู้ที่รักกำรอ่ำนทั้งงำน
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วรรณกรรมและงำนแนวอื่นๆทั้งของไทยและต่ำงประเทศ  รวมไปถึงกำรอ่ำนกำร์ตูนญี่ปุ่นด้วยงำนเขียนของ
นักเขียนกลุ่มนี้ยังคงสร้ำงงำนตำมวรรณกรรมยอดนิยมที่ยั งคงเขียนตำมขนบวรรณศิลป์แบบเก่ำ  ซึ่งให้
ควำมส ำคัญกับควำมถูกต้องของภำษำไทย และงำนเขียนด้วยภำษำบรรยำยมำกกว่ำภำษำสนทนำ 

แต่ต่อมำเมื่อวรรณกรรมออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมกว้ำงขวำงขึ้น และผลงำนบำงเรื่องของนักเขียนวัยรุ่น
หน้ำใหม่ได้รับกำรจัดพิมพ์เผยแพร่   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไวด์โรด์ ของ ดร. ป๊อบ ก่อให้เกิดกระแสควำมตื่นตัว
ในกลุ่มวัยรุ่น  กรณีของ ดร. ป๊อป ช่วยจุดประกำยและเป็นแรงบันดำลใจให้เด็กวัยรุ่นที่มีควำมฝันอยำกเป็น
นักเขียนกล้ำที่จะก้ำวเข้ำมำเป็นนักเขียนหน้ำใหม่ ขณะเดียวกันกระแสกำรตอบรับงำนวรรณกรรมออนไลน์
มำกขึ้น  ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ส ำนักพิมพ์แจ่มใส  ซึ่งเป็นส ำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์วรรณกรรมออนไลน์สำมำรถ
สร้ำงส่วนแบ่งกำรตลำดที่สูงมำกจำกงำนวรรณกรรมยอดนิยมที่ครองตลำดอยู่ในขณะนั้น  จึงท ำให้มี
ส ำนักพิมพ์เดิม  และส ำนักพิมพ์เกิดใหม่จ ำนวนมำหันมำสนใจน ำงำนออนไลน์ไปตีพิมพ์มำกข้ึน   ปัจจัยทั้งสอง
จึงกลำยเป็นกำรดึงดูดให้วัยรุ่นจ ำนวนไม่น้อยหันมำเขียนงำนวรรณกรรมออนไลน์  เพรำะเห็นช่องทำงที่จะ
สร้ำงช่ือเสียง และได้เงินค่ำเรื่องไปพร้อมกันด้วย  จำกเหตุผลข้ำงต้นพบว่ำได้ส่งผลให้ค่ำนิยมของกำรเป็น
นักเขียนต่ำงออกไป  จำกเดิมที่เขียนเพรำะอยำกเขียน  กลำยเป็นเขียนเพรำะอยำกตีพิมพ์   และผู้ที่เขียน
วรรณกรรมเป็นงำนอดิเรกก็เขียนเป็นอำชีพไป   

จำกเหตุผลข้ำงต้นจึงส่งผลให้มีนักเขียนวัยรุ่นเพิ่มข้ึน   และปัจจุบันอำยุเฉลี่ยของนักเขียนสมัครเล่น
หน้ำใหม่ในเว็บไซต์เด็กดีมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  คือจะอยู่ในช่วงอำยุประมำณ 8-35ปี  โดยที่นักเขียนส่วนใหญ่
ยังมีประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนและกำรเขียนที่จ ำกัด  จึงส่งผลให้เกิดปัญหำขณะที่เขียนงำนอยู่บ่อยครั้ง  ปัญหำ
ร่วมของนักเขียนหน้ำใหม่ที่พบบ่อยครั้งมำกคือ  กำรวำงแผนในกำรเขียนผิดพลำดหรือไม่มีกำรวำงแผนในกำร
เขียนไว้ล่วงหน้ำจึงพบว่ำเมื่อแต่งไปได้ระยะหนึ่งไม่สำมำรถแต่งเรื่องต่อได้  ขณะเดียวกัน ปัญหำที่เกิดข้ึนส่วน
ใหญ่มักจะเป็นงำนเขียนเรื่องแรก หรืออำจจะเป็นกำรเปลี่ยนแนวเขียนจำกแนวที่ถนัดไปยังแนวเขียนใหม่ๆ 
กำรที่นักเขียนหน้ำใหม่มีเพียงควำมมุ่งมั่น  ตั้งใจ และปรำรถนำที่จะเขียนผลงำนช้ินนั้นๆ แต่ไม่ ได้ศึกษำ
เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะเฉพำะของงำนที่ตนจะเขียนมำก่อนอย่ำงจริงจัง  จึงท ำให้เกิดข้อผิดพลำดหรือ
ควำมไม่สมจริงต่ำงๆ  ซึ่งจะเห็นว่ำมีงำนวรรณกรรมออนไลน์เป็นจ ำนวนมำกที่เขียนไม่จบ  เพรำะนักเขียน
ประสบปัญหำ ในระหว่ำงกำรเขียน 

อนึ่ง  นักเขียนหน้ำใหม่จ ำนวนไม่น้อยต่ำงมองเห็นข้อบกพร่องของตน  และต้องกำรข้อวิจำรณ์ 
ข้อคิดเห็นที่และควำมรู้  ที่ช่วยช้ีข้อบกพร่องและแนะน ำวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนเหล่ำน้ี และบำงครั้งได้
ขอควำมช่วยเหลือและควำมรู้ เพื่อพัฒนำกำรเขียนของตนให้ดีข้ึน  โดยกำรตั้งกระทู้และกำรส่งผลงำนให้ผู้อื่น
วิจำรณ์โดยตรงจำกนักวิจำรณ์ และนักเขียนจ ำนวนหนึ่งซึ่งมีประสบกำรณ์มำกกว่ำก็พร้อมที่จะน ำเสนอและ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อันเป็นประโยชน์ต่อนักเขียนหน้ำใหม่ ขณะเดียวกัน  พื้นที่อินเทอร์เน็ตยังเอื้อให้เกิด
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กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน “บอร์ดนักเขียน” ใน
เว็บไซต์เด็กดี  นับเป็นชุมชนกำรเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งในแง่กำรสอนกำรเขียน กำรน ำเสนองำนต่อส ำนักพิมพ์ 
และรวมไปถึงกำรวิจำรณ์ด้วย  ผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำในชุมชนแห่งนี้ต่ำงร่วมกันท ำหน้ำที่เสมือนพี่เลี้ยง
คอยให้ค ำแนะน ำ เป็นที่ปรึกษำ เป็นก ำลังใจ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ให้กันและกัน  แต่เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำ
เว็บไซต์เด็กดีถูกมองว่ำเป็นพื้นที่เฉพำะของวัยรุ่น  จึงอำจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ผู้รู้ ผู้เช่ียวชำญทำง
วรรณศิลป์ หรือแม้แต่นักวิจำรณ์อำชีพไม่สนใจที่จะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของประชำคมแห่งนี้  ด้วยเหตุนี้  
ควำมรู้ของคนส่วนใหญ่ในประชำคมแห่งนี้จึงใกล้เคียงกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นกำร
เรียนรู้ในแนวนอน  กล่ำวคือเป็นกำรส่งทอดควำมรู้ในคนกลุ่มเดียวกันที่มีรุ่นอำยุและมีประสบกำรณ์ที่ใกลเ้คียง
กัน  ควำมเข้มข้นในด้ำนควำมรู้จึงน้อยกว่ำ  ประกอบกับควำมถูกต้องของกำรส่งทอดควำมรู้ในอินเทอร์เน็ตยัง
เป็นควำมรู้ที่ยังไม่ได้รับกำรยืนยันว่ำถูกต้อง จึงต่ำงจำกในเว็บไซต์  www.thaiwriter.netและ  www. 
thaipoetsociety.com  ที่ในประชำคมแห่งนั้นมีทั้งนักเขียนหน้ำใหม่ และผู้ที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และ
ควำมเช่ียวชำญทำงวรรณกรรม  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีนักเขียนอำชีพ  กำรถ่ำยทอดควำมรู้ร่วมที่เกิดข้ึนใน
เว็บไซต์ทั้งสองนี้จึงมีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง  ทั้งระหว่ำงผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ใกล้เคียงกันใน
กลุ่มนักเขียนหน้ำใหม่  ขณะเดียวกันก็มีผู้เช่ียวชำญและผู้รู้ที่ มำกประสบกำรณ์มำให้เข้ำมำร่วมให้ควำมรู้ 
พร้อมช้ีข้อบกพร่อง และแนะน ำวิธีกำรแก้ไข อันก่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรเขียนไปพร้อมกัน  

 

วรรณกรรมออนไลน์: โลกวรรณกรรมท่ีโหยหาการวิจารณ์ 

นักเขียนวรรณกรรมออนไลน์หน้ำใหม่จ ำนวนมำกโหยหำกำรวิจำรณ์  เพรำะต่ำงเห็นว่ำกำรวิจำรณ์มี
ควำมส ำคัญที่จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนำงำนเขียนของตนได้  ดังจะเห็นได้ว่ำนักเขียนหน้ำใหม่เหล่ำนี้
มักจะรีไรท์ หรือปรับแก้ผลงำนของตนอยู่เสมอ  โดยประมวลมำจำกข้อวิจำรณ์ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆ  หำกจะถำมว่ำผู้น ำเสนอข้อวิจำรณ์เหล่ำน้ีคือใครและน่ำเช่ือถือได้เพียงใด  จำกกำรศึกษำพบว่ำผู้ที่เสนอ
ทัศนะวิจำรณ์เหล่ำน้ีส่วนใหญ่จะเป็นสมำชิกหรือผู้ที่อยู่ในประชำคมของเว็บไซต์ที่น ำเสนอวรรณกรรมออนไลน์
เรื่องนั้นๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รักสมัครเล่น ทั้งนักอ่ำนทั่วไป  นักเขียนสมัครเล่น และ นักวิจำรณ์สมัครเล่นที่ทั้ง
เดี่ยวและกลุ่ม  นอกจำกนี้ยังมีนักเขียนอำชีพและผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนวรรณศิลป์  แต่เป็นคนกลุ่มน้อยและ
มักจะให้ทัศนะวิจำรณ์เฉพำะในพื้นที่เฉพำะบำงแห่ง  เช่น  เว็บไซต์ของกลุ่มนักเขียนและกวีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
เว็บไซต์ Thai Poet Society(http://www.thaipoetsociety.com/)ที่เปิดหน้ำThe Communityถก/วิวา
ทะ/ทัศนะ/วิจารณ์วรรณกรรมเป็นพื้นที่ส ำหรับกำรเสนอทัศนะวิจำรณ์ และบทวิจำรณ์เพื่อช่วยพัฒนำกำร
เขียนบทกวี  และ ซึ่งเปิดหน้ำ“บทกวี” และ “สนำมแสดงผลงำน” ทั้งเรื่องสั้น เรื่องแปล นิยำย บทควำม 
ควำมเรียงสำรคดี นอกจำกนี้ยังมีพื้นที่ “วิจำรณ์วรรณกรรม” ในเว็บไซต์Thaiwriter.net (http://www. 

http://www/
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thaiwriter.net )  ที่เปิดโอกำสให้นักเขียนน ำผลงำนของตนมำลงเพื่อขอควำมเห็นจำกสมำชิกและผู้อ่ำนทั่วไป  
ซึ่งจะเป็นกำรวิจำรณ์เฉพำะเรื่องสั้น และบทกวี  มีผู้มำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลงำนเหล่ำน้ันอยู่เสมอ  ซึ่ง
มีทั้งบทวิจำรณ์เต็มรูป และกำรแสดงควำมคิดเห็นสั้นๆ   อีกทั้งยังมีนักเขียนอำชีพบำงคน เช่น คุณประภัสสร 
เสวิกุลเปิดหน้ำ “คลีนิกเรื่องสั้น” ในเว็บไซต์ส่วนตัวของตน(http://www.psevikul. com/)  เพื่อเปิดให้
นักเขียนหน้ำใหม่ส่งเรื่องสั้นที่ตนเองเขียนมำให้วิจำรณ์ และเมื่อคุณประภัสสรวิจำรณ์ นักเขียนเหล่ำนั้นจะน ำ
ข้อวิจำรณ์ต่ำงๆ ไปแก้ไขปรับปรุงผลงำนของตนอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเรื่องสั้นฉบับแก้ไขมำให้คุณประภัสสร
วิจำรณ์งำนอีกครั้ง  โดยจะเก็บเรื่องสั้นแก้ไขดังกล่ำวไว้ในหน้ำ “ห้องพักฟื้นเรื่องสั้น”  จะเห็นได้ว่ำในกรณีนี้  
คุณประภัสสรท ำทั้งในส่วนนักวิจำรณ์และบรรณำธิกำรที่ช่วยดูแลและปรับปรุงแก้ไขงำนเขียนเรื่องสั้นไปพร้อม
กันด้วย  

นอกจำกนักเขียนหน้ำใหม่จะให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจำรณ์แล้ว  ในกำรศึกษำยังช้ีให้เห็นอีกว่ำเว็บไซต์
ต่ำงๆ เปิดพื้นที่ให้กับวรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ให้แสดงควำมคิดเห็นหรือคอมเม้นท์ท้ำยตอนหรือ
ท้ำยเรื่องซึ่งจะเป็นกำรเสนอทัศนะวิจำรณ์ทั้งขนำดสั้นและยำว  แต่มีเว็บไซต์เพียงไม่กี่แห่งที่เปิดพื้นที่ให้
น ำเสนอบทวิจำรณ์อย่ำงเป็นรูปธรรม  ตัวอย่ำงหนึ่งที่เห็นอย่ำงชัดเจนคือ พื้นที่วิจำรณ์ในเว็บไซต์เด็กดี  ซึ่งจำก
กำรสัมภำษณ์คุณวโรรสโรจนะ (กำรสัมภำษณ์ส่วนบุคคล,  20 กุมภำพันธ์  2555) เว็บมำสเตอร์เว็บไซต์เด็กดี
ได้รับกำรอธิบำยว่ำแต่เดิมกำรวิจำรณ์เป็นเพียงคอมเม้นท์ที่ผู้อ่ำนโพสต์ไว้ท้ำยนิยำย ผู้ที่เขียนคอมเม้นท์ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแฟนอ่ำนนิยำยของผู้เขียนจึงมีไม่กี่คนที่เข้ำมำเขียนวิจำรณ์ ซึ่งไม่มีประโยชน์มำกนัก แต่ทำงเว็บไซต์
เห็นว่ำผู้เขียนควรได้รับกำรแนะน ำที่ดี เพื่อที่จะน ำไปปรับปรุงงำนของตนเอง  เว็บไซต์เด็กดีจึงคิดระบบกำร
วิจำรณ์นิยำยที่แยกจำกกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นหรือคอมเม้นท์ทั่วไปที่แต่ละคนเขียนวิจำรณ์ได้ครั้งเดียว
และให้คะแนนได้ด้วย และระบบดังกล่ำวยังให้ผู้ที่เข้ำมำอ่ำนงำนวิจำรณ์สำมำรถให้คะแนนกำรวิจำรณ์ได้  
เพรำะเช่ือว่ำกำรวิจำรณ์จะท ำให้นักเขียนในเด็กดีได้พัฒนำกำรเขียนนิยำยของตนเอง    

ส ำหรับรูปแบบของกำรวิจำรณ์ที่ปรำกฏมีในหลำยลักษณะ  ลักษณะแรกคือ การให้ความเห็นหรือ 
คอมเม้นท์ท้ายเรื่องหรือท้ายตอน  ซึ่งเป็นรูปแบบกำรวิจำรณ์ที่พบมำกที่สุด  โดยส่วนใหญ่จะเป็นควำมเห็น
ของผู้อ่ำน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกำรควำมรู้สึกว่ำชอบ ไม่ชอบ แต่น้อยคนที่จะให้เหตุผลว่ำชอบหรือไม่ชอบเพรำะ 
เหตุใด  และบ่อยครั้งจะเป็นกำรแก้ค ำผิดหรือข้อผิดพลำดในเรื่องให้นักเขียนด้วย  แต่รูปแบบกำรวิจำรณ์
ลักษณะนี้ถือว่ำมีอิทธิพลต่อกำรเขียนของนักเขียนหน้ำใหม่เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นทัศนะที่มำจำกผู้อ่ำน  
ซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญของนักเขียน   เพรำะผู้อ่ำนเหล่ำนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ก ำหนด และสร้ำง
กระแส  แนว และรูปแบบของงำนวรรณกรรมออนไลน์แบบต่ำงๆ เท่ำนั้น แต่บ่อยครั้งพลังของผู้อ่ำน (กลุ่ม
แฟนคลับ) ยังสร้ำงอ ำนำจต่อรองกับส ำนักพิมพ์ให้นักเขียนด้วย  จึงอำจกล่ำวได้ว่ำข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้อ่ำนนี้
เป็นรูปแบบที่นักเขียนให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด  และนักเขียนจ ำนวนมำกมุ่งสร้ำงงำนเพื่อสนองควำมต้องกำร
ของผู้อ่ำนเป็นส ำคัญ   

http://www.psevikul/
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ลักษณะที่สองคือ การตั้งกระทู้เพื่อแสดงทัศนะวิจารณ์ทั้งขนาดสั้นและยาว  ในเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่
เผยแพร่วรรณกรรมออนไลน์บำงแห่ง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เว็บไซต์เด็กดี  เว็บไซต์ thaiwriter.net และ 
thaipoetsocietyเปิดพื้นที่ให้สมำชิกตั้งกระทู ้เพื ่อแสดงทัศนะวิจำรณ์เกี่ยวกับวรรณกรรมออนไลน์ใน
ประเด็นต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระ ซึ่งมีทั้งทัศนะวิจำรณ์ขนำดสั้นและขนำดยำว  และจะมีสมำชิกคนอื่นๆ มำตอบ
กระทู้ดังกล่ำวด้วย ซึ่งบ่อยครั้งทัศนะวิจำรณ์ที่ปรำกฏในกระทู้เหล่ำนี้มีลักษณะคล้ำยกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์  
จำกกำรศึกษำกระทู้ในบอร์ดนักเขียน ของเว็บไซต์เด็กดี  ซึ่งถือว่ำเป็นพื้นที่และมีควำมเคลื่อนไหวในกำรแสดง
ทัศนะวิจำรณ์ผ่ำนกระทู้คึกคักมำกที่สุด  พบว่ำสำมำรถแบ่งเนื้อหำของทัศนะวิจำรณ์ในกระทู้ได้เป็น 3 
ลักษณะดังนี้ (1)  การแนะน าการแต่งนิยายออนไลน์  ซึ่งมีทั้งกำรตั้งกระทู้ในลักษณะของนักเขียนผู้มี
ประสบกำรณ์มำกกว่ำมำร่วมถ่ำยทอดประสบกำรณ์อันเป็นประโยชน์ของตนให้แก่นักเขียนรุ่นต่อมำ  และกำร
ตั้งประเด็นเพื่อร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน  จนช่วยให้มองเห็นข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเขียน กำรปรับปรุง และพัฒนำงำนเขียนของนักเขียนหน้ำใหม่ต่อไป เช่น  กำรช้ีให้เห็น
ข้อบกพร่องในกำรเขียนต่ำงๆ   ทั้งในเรื่องกำรสร้ำงพล็อตเรื่องที่ซ้ ำๆ  ปัญหำกำรสร้ำงตัวละครมิติเดียว หรือ
ตัวละครแบน  วิธีกำรก ำจัดตัวละครที่มำกเกินไป   หรือช้ีให้เห็นปัญหำของนักเขียนจ ำนวนมำกที่ไม่สำมำรถ
เขียนเรื่องต่อจนจบว่ำ  ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรไม่วำงโครงเรื่องไว้ล่วงหน้ำ  แต่เป็นกำรเขียนเรื่องไปเรื่อยๆ อย่ำง
ไม่มีทิศทำง   นอกจำกนี้ยังมีกำรเสนอแนะแนวทำงและวิธีกำรที่เป็นประโยชน์ในกำรเขียนและกำรเสนองำน  
ทั้งในเรื่องกำรเขียนค ำโปรย  เพื่อโฆษณำนิยำยและสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับนิยำยของตนจนสำมำรถดึงดูด
ควำมสนใจจำกผู้อ่ำนได้  หรือ  กำรแนะน ำกำรเขียนเรื่องย่อเพื่อส่งให้ส ำนักพิมพ์พิจำรณำเลือกนิยำยของตน
ไปตีพิมพ์อีกด้วย  (2) การน าเสนอจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของงานวรรณกรรมออนไลน์แนวต่างๆเช่น ควำม
ซ้ ำซำกและน่ำเบื่อของนิยำยแนวหวำนแหวว แนวแฟนตำซี และแนว Y49มีปัจจัยส ำคัญจำกกำรน ำเสนอพล็อต
เรื่องเดิมๆ  กำรสร้ำงตัวละครซ้ ำๆ จนกลำยเป็นสูตรส ำเร็จ และ ควำมไร้เหตุผลของกำรด ำเนินเรื่องและกำร
ตัดสินใจของตัวละคร  กำรน ำเสนอในที่นี้เพื่อทรำบถึงข้อด้อยในผลงำน  และผลักดันให้พัฒนำแนวกำรเขียน 
พล็อตเรื่อง และกำรสร้ำงตัวละครใหม่ๆ ให้หลุดพ้นจำกสูตรส ำเร็จอันน่ำเบื่อเหล่ำน้ี   เนื้อหำของทัศนะวิจำรณ์
ที่ปรำกฏของกระทู้เหล่ำน้ีอำจถือว่ำเป็นกลไกกำรตรวจสอบคุณภำพของงำนวรรณกรรมออนไลน์ในประชำคม
ของนักเขียนในลักษณะหนึ่ง  กล่ำวคือเมื่อมีกระแสที่มุ่งตีแผ่และน ำเสนอข้อบกพร่องของกำรเขียนงำนแนว
ต่ำงๆ ก็ช่วยเตือนให้นักเขียนจ ำนวนหนึ่งเริ่มหันกลับไปพิจำรณำงำนของตนอีกครั้งว่ำเป็นไปตำมสิ่งที่เสนอไว้
ในกระทู้เหล่ำน้ีบ้ำงหรือไม่  ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดกำรแก้ไข  เปลี่ยนแปลง และ พัฒนำงำนเขียนให้หลุดพ้น
จำกกำรยึดสูตรส ำเร็จอันเป็นข้อบกพร่องที่มีอยู่ไปพร้อมๆ กันด้วย  หำกกลไกดังกล่ำวมีประสิทธิภำพมำกพอก็
จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำกำรเขียนวรรณกรรมออนไลน์ได้อย่ำงมีระบบและเป็นรูปธรรมมำกข้ึน    (3)  

                                                             
49วรรณกรรมแนวรักร่วมเพศ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Yaoiหรือ ยำโอย (ชำยรักชำย) และ Yuri หรือ ยูริ  (หญิงรักหญิง) 
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การแนะน าการเขียนวิจารณ์  เนื้อหำในกระทู้ส่วนใหญ่ช้ีให้เห็นหลักกำรวิจำรณ์ และวิธีกำรเขียนวิจำรณ์ใน
รูปแบบและวิธีกำรต่ำงๆ    (อรพินท์  ค ำสอน,  สุชำติ  ทองสิมำ และจักรนำท  นำคทอง, 2552:  167-170)  

จำกกำรส ำรวจเนื้อหำในกระทู้วิจำรณ์แสดงให้เห็นว่ำประชำคมแห่งนี้มีควำมต้องกำรทัศนะวิจำรณ์ 
และบทวิจำรณ์อย่ำงมำกโดยเฉพำะในกลุ่มนักเขียนหน้ำใหม่  เพรำะนักเขียนเหล่ำนี้เช่ือว่ำกำรวิจำรณ์จะช่วย
ให้มองเห็นจุดเด่น จุดด้อย ในงำนของตนซึ่งจะช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆที่พบในกำรเขียน  อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ผลงำนของตนให้ดีข้ึน  และนักเขียนบำงคนยังเช่ือยิ่งไปกว่ำนั้นว่ำ  ถ้ำเขียนวิจำรณ์ก็จะช่วยให้เขียนงำน
วรรณกรรมได้ดีข้ึน  เพรำะจะเข้ำใจและมองเห็นข้อบกพร่องและข้อผิดพลำดต่ำงๆ ในงำนเขียนชัดเจนข้ึน    

ลักษณะสุดท้ำย คือ บทวิจารณ์  ซึ่งมีทั้งบทวิจำรณ์ขนำดสั้น และบทวิจำรณ์ขนำดยำว  เว็บไซต์ที่เปิด
พื้นที่เผยแพร่งำนวรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเปิดพื้นที่เฉพำะด้ำนกำรวิจำรณ์วรรณกรรมออนไลน์
ไปพร้อมกันด้วย เท่ำที่ส ำรวจพบว่ำมีเว็บไซต์เพียงบำงแห่งเท่ำนั้นที่เปิดพื้นที่วิจำรณ์อย่ำงเป็นกิจจะลักษณะ 
และมีนักเขียนหน้ำใหม่ส่งผลงำนของตนมำให้วิจำรณ์อย่ำงจริงจัง อำทิ  “คลีนิกเรื่องสั้น” ในเว็บไซต์ส่วนตัว
ของคุณประภัสสร  เสวิกุล  หน้ำไรท์เตอร์ ของ เว็บไซต์เด็กดี   หน้ำThe Community ถก/วิวาทะ/ทัศนะ/
วิจารณ์วรรณกรรม ในเว็บไซต์ Thai Poet Society และ ในเว็บไซต์เด็กดี 

เมื่อพิจำรณำจำกข้อวิจำรณ์หรือประเด็นกำรวิจำรณ์ส่วนใหญ่ที่พบจะมีเนื้อหำคล้ำยๆ หรือซ้ ำๆ กัน  
โดยจะช้ีให้เห็นในประเด็นส ำคัญๆ   ไม่ว่ำจะเป็นการช้ีจุดเด่นและด้อยในเรื่อง โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ
ของเรื่องเป็นส ำคัญ อำทิ กำรด ำเนินเรื่อง  ตัวละคร  แก่นเรื่อง  โครงเรื่อง พล็อตเรื่อง   การตรวจแก้ความ
ถูกต้องของภาษา ซึ่งพบว่ำนักเขียนหน้ำใหม่จ ำนวนมำกยังคงไม่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรสะกดค ำมำกนัก   
ค ำผิดที่ปรำกฏในวรรณกรรมออนไลน์มักเกิดจำกหลำยสำเหตุ  นับตั้งแต่รีบเขียนจึงกดแป้นพิมพ์พลำด  กำร
เขียนค ำสลับที่  กำรเลือกใช้ค ำพ้องเสียงผิด กำรเลือกใช้ในค ำผิดบริบท  และไม่ทรำบว่ำค ำที่ถูกต้องเขียน
อย่ำงไร  ซึ่งพบว่ำมีค ำจ ำนวนหนึ่งที่นักเขียนส่วนใหญ่มักจะเขียนผิด  เช่น  กะพริบตำ  เวทมนตร์ ภูต  แป๊บ 
เหรอ  กำรเขียนค ำที่มีรูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวำผิด  โดยเฉพำะเมื่อใช้กับ sound effect ต่ำงๆ และมักเขียน
ค ำที่สะกดด้วยไม้ไต่คู้สลับกับไม้ตรี  การตรวจแก้ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูล  และตรวจแก้ความ
สมจริงของเนื้อหา  ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรข้อบกพร่องของผู้วิจำรณ์เหล่ำน้ี ท ำหน้ำที่คล้ำยๆ กำรท ำบรรณำธิกำร
กิจของบรรณำธิกำรในสื่อสิ่งพิมพ์เช่นกัน 

นอกจำกนี้ยังมีปรำกฏกำรณ์แปลกใหม่และน่ำสนใจเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์วรรณกรรมออนไลน์  นั่นคือ
ในเว็บไซต์เด็กดีได้เปิดพื้นที่ให้สมำชิกเว็บไซต์เด็กดีผู้ที่สนใจท ำงำนวิจำรณ์สำมำรถเปิดหน้ำของตนเองเพื่อรับ
วิจำรณ์นิยำยได้เอง ซึ่งเริ่มปรำกฏข้ึนประมำณ พ.ศ. 2550  นับเป็นเป็นตัวอย่ำงที่น่ำสนใจในกำรน ำมำเป็น
กรณีศึกษำ เนื่องจำกว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวนับเป็นพื้นที่กำรวิจำรณ์วรรณกรรมออนไลน์ขนำดใหญ่ที่แพร่หลำย
และเป็นรูปธรรมที่สุดแห่งหนึ่ง   ซึ่งมีจ ำนวนผู้วิจำรณ์และบทวิจำรณ์ปรำกฏข้ึนเป็นจ ำนวนมำก จำกกำร
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ส ำรวจล่ำสุดเมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2556) พบว่ำมีกลุ่มวิจำรณ์วรรณกรรมออนไลน์เกิดข้ึนในเว็บเด็กดีเกือบ 
100 (แต่กลุ่มวิจำรณ์เหล่ำน้ีจะเกิดข้ึนและปิดตัวลงอยู่ตลอดเวลำ  และระยะเวลำเฉลี่ยของกำรเปิดกลุ่มเพื่อรับ
บทวิจำรณ์ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมำณ 3-6 เดือน  มีเพียงกลุ่มวิจำรณ์จ ำนวนน้อยที่จะท ำงำนวิจำรณ์ต่อเนื่องนำน
กว่ำหนึ่งปี) ปรำกฏกำรณ์ของกำรเกิดกลุ่มและนักวิจำรณ์จ ำนวนมำกในเว็บไซต์เด็กดีนี้แสดงให้เห็นถึงควำม
ต้องกำรนักวิจำรณ์ของนักเขียนนิยำยหน้ำใหม่  และมีแนวโน้มว่ำกำรวิจำรณ์ในลักษณะนี้จะเพิ่มมำกข้ึนใน
อนำคต  ขณะเดียวกันก็จะมีปริมำณกลุ่มนักวิจำรณ์เพิ่มข้ึนด้วย  แนวโน้มดังกล่ำวอำจจะเกิดจำกกำรท ำตำม
กระแสที่มีนักเขียนและนักอ่ำนเริ่มหันมำเขียนวิจำรณ์หรือเริ่มเป็นนักวิจำรณ์เพิ่มมำกขึ้น  อีกทั้งเว็บไซต์แห่งนี้
ยังสร้ำงพื้นที่เฉพำะเพื่อให้ผู้สนใจมำลงบทวิจำรณ์ของตนได้เองในตอนท้ำยบทของงำนวรรณกรรมออนไลน์แต่
ละเรื่องที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เด็กดี 

ลักษณะเด่นที่น่ำสนใจของผู้วิจำรณ์และกลุ่มวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนในเว็บไซต์เด็กดีมีในหลำยลักษณะ
นับตั้งแต่ผู้วิจารณ์  ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้ที่สนใจในกำรท ำงำนวิจำรณ์นิยำย หรือผู้ที่อ่ำนนิยำยออนไลน์ในเด็กดี
แล้วอยำกจะวิจำรณ์งำนเข้ำมำใช้พื้นที่ตรงนี้ในกำรท ำงำนวิจำรณ์ได้ จำกกำรที่นักวิจำรณ์สำมำรถเข้ำมำท ำงำน
วิจำรณ์โดยไม่มีข้อก ำหนด  โดยไม่มีกำรจ ำกัดคุณสมบัติของผู้วิจำรณ์ว่ำมีอำยุเท่ำใด หรือมีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนวิจำรณ์มำก่อนหรือไม่ แต่นักเขียนหน้ำใหม่จะเป็นผู้เลือกผู้วิจำรณ์งำนเขียนของตนเอง โดยพิจำรณำ
จำกประวัติกำรท ำงำนของผู้วิจำรณ์ ระดับกำรวิจำรณ์ เงื่อนไขกำรรับงำนวิจำรณ์ ข้ึนอยู่กับควำมสมัครใจของ
ผู้เขียนเองว่ำจะเลือกให้นักวิจำรณ์คนใด หรือ กลุ่มใดวิจำรณ์งำนของตนเอง ทั้งนี้ ผู้วิจำรณ์สำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ท ำงำนเป็นส่วนบุคคล กับท ำงำนเป็นกลุ่ม ซึ่งกำรท ำเป็นกลุ่มแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
กลุ่มที่ก่อตั้งมำเพื่อรับท ำงำนวิจำรณ์งำน ลักษณะกลุ่มนี้จะมีกำรรวมตัวของผู้ที่สนใจกำรวิจำรณ์เพื่อเปิดรับ
วิจำรณ์นิยำยโดยที่ใช้ ID ของผู้เป็นหัวหน้ำทีมเป็นพื้นที่ในกำรรับงำนวิจำรณ์ กับ กลุ่มที่เริ่มต้นกำรท ำงำน
วิจำรณ์ในลักษณะส่วนบุคคลแล้วจึงมีขยำยออกเป็นกลุ่ม  โดยเปิดรับสมัครนักวิจำรณ์เข้ำมำร่วมกลุ่มวิจำรณ์
ของตน 

การสร้างแบบฟอร์มในการรับงานหรือใบรับงาน  ซึ่งจะให้นักเขียนที่จะน ำผลงำนเขียนของตนเองมำ
ฝำกวิจำรณ์กรอกเพื่อส่งให้กับนักวิจำรณ์  ในใบรับงำนมีประเด็นส ำคัญที่ผู้ วิจำรณ์ต้องกรอกคือ ระดับ 
กำรวิจำรณ์ ซึ่งแล้วแต่ที่นักวิจำรณ์จะตั้งระดับกำรวิจำรณ์งำนว่ำเป็นอย่ำงไร โดยส่วนมำกแบ่งออกเป็นสำม
ระดับ น้อย ปำนกลำง และมำก ซึ่งผู้วิจำรณ์จะวิจำรณ์ตำมระดับที่นักเขียนเลือก   นับเป็นรูปแบบใหม่ที่พบใน
กำรวิจำรณ์  เหตุผลส ำคัญที่ต้องสร้ ำงใบงำนนี้ ข้ึน เนื่องจำกว่ำเคยมีกรณีที่ผู้วิจำรณ์เขียนวิจำรณ์งำน
วรรณกรรมออนไลน์เรื่องหนึ่ง และถูกกลุ่มแฟนคลับที่ช่ืนชอบผลงำนเรื่องนั้น “โจมตี” และกล่ำวหำว่ำไม่ได้
ขอให้วิจำรณ์ หำกไม่ชอบก็ไม่ต้องอ่ำน หลังจำกนั้นนักวิจำรณ์ส่วนใหญ่จึงวิจำรณ์เฉพำะผลงำนที่นักเขียนส่งมำ
ให้วิจำรณ์โดยตรงเท่ำนั้น  เพื่อลดกำรพิพำทระหว่ำงกัน 
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ลักษณะและประเด็นของบทวิจารณ์  มีลักษณะที่หลำกหลำยตำมควำมพอใจของผู้วิจำรณ์แต่ 
กำรวิจำรณ์ส่วนใหญจ่ะแบง่กำรวิจำรณ์ตำมองค์ประกอบของเรือ่ง  เช่น ตัวละคร กำรบรรยำยตัวละคร 
สถำนที่ บทสนทนำ และพล็อตเรือ่ง นอกจำกนี้ยังพบกำรวิจำรณ์องค์ประกอบเฉพำะของวรรณกรรมออนไลน์
เพิ่มเข้ำมำด้วย  เช่น กำรวิจำรณ์แบนเนอร์วรรณกรรมออนไลน์ รูปภำพตัวละคร หน้ำปกและส่วนแนะน ำ  ค ำ
โปรย หรือกำรโปรโมทเรื่อง ยิ่งไปกว่ำน้ันยังมีกำรวิจำรณ์ภำพรวมของนิยำยหรือหยิบยกประเด็นหนึ่งประเด็น
ใดในเรื่องมำกล่ำวถึง ซึง่มีบทวิจำรณ์จ ำนวนน้อยที่วิจำรณ์ภำพรวมอีกทัง้ในกำรวิจำรณ์ยังนิยมใช้ระบบกำรให้
คะแนน หรือแบง่ระดบันิยำยเป็นระดบัต่ำงๆ ด้วย 

การวิจารณ์ขณะที่งานวรรณกรรมยังไม่จบเรื่อง  เป็นสิ่งที่แตกต่ำงจำกกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในรูป
แบบเดิมที่คุ้นเคยกัน  กล่ำวคือนักวิจำรณ์จะวิจำรณ์เมื่องำนเผยแพร่เป็นเล่มอย่ำงสมบูรณ์แล้ว  แต่กำรวิจำรณ์
วรรณกรรมออนไลน์สร้ำงรูปแบบใหม่ของกำรวิจำรณ์ข้ึน นั่นคือ กำรวิจำรณ์เฉพำะตอนที่โพสต์ออนไลน์ 
วิจำรณ์นิยำยตอนต่อตอน โดยเฉพำะกำรวิจำรณ์วรรณกรรมออนไลน์เรื่องยำวจ ำนวนมำก  ผู้วิจำรณ์จะเลือก
วิจำรณ์เพียงตอนแรก หรือ 5 ตอนแรกเท่ำนั้น  จึงอำจกล่ำวได้ว่ำงำนวิจำรณ์ในลักษณะนี้จะไม่ให้ภำพรวมของ
เรื่อง  แต่มุ่งวิจำรณ์ในลักษณะตอบโจทย์หรือตอบประเด็นที่ตั้งไว้เท่ำนั้น  ซึ่งงำนวิจำรณ์เช่นนี้ไม่สำมำรถ
สื่อสำรหรือเป็นประโยชน์กับผู้อ่ำนทั่วไป หรือนักเขียนคนอื่นๆได้  เพรำะไม่ได้แสดงควำมเห็นอันแจ่มชัดหรือ
แสดงตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมจนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กำรเขียนหรือกำรอ่ำนนิยำยเรื่องอื่นในแนวนั้นต่อไป
ได้   แต่บทวิจำรณ์มุ่งที่จะสื่อควำมกับนักเขียนมำกกว่ำนักอ่ำน  

แม้ว่ำจะมีกลุ่มและผู้วิจำรณ์ที่เปิดหน้ำวิจำรณ์ในเว็บไซต์เด็กดีเป็นจ ำนวนมำก  แต่ก็ยังไม่สำมำรถช่วย
แก้ไขและพัฒนำกำรเขียนงำนวรรณกรรมออนไลน์ของนักเขียนหน้ำใหม่ได้อย่ำงเป็นระบบอย่ำงจรงิจงัและเปน็
รูปธรรมมำกนัก  เพรำะมีข้อจ ำกัดและอุปสรรคสกัดกั้นในหลำยปัจจัย  นับตั้งแต่ (1) ข้อจ ากัดทางด้าน
ประสบการณ์ กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำมำใช้เว็บไซต์เด็กดีส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษำ ผู้ที่เข้ำมำเป็นนักเขียน
และผู้วิจำรณ์จึงเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษำเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่ำจะมีควำมสนใจในกำรท ำงำนวิจำรณ์ แต่ยังขำด
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนวิจำรณ์  จึงท ำให้กำรวิจำรณ์ส่วนใหญ่จึงเป็นในลักษณะแนวรำบ คือเป็นกำ ร
วิจำรณ์ของคนที่อยู่ในวัยเดียวกัน มีประสบกำรณ์ที่คล้ำยคลึงกัน ท ำให้กำรวิจำรณ์มีมุมมองที่ไม่หลำกหลำย  
(2)  ข้อจ ากัดในเรื่องเวลาในการท างานของผู้วิจารณ์  เนื่องจำกกลุ่มผู้เข้ำใช้เป็นนักเรียน นักศึกษำเป็นส่วน
ใหญ่ ท ำให้ระยะเวลำในกำรเขียนงำนวิจำรณ์ของแต่ละคนน้ันไม่นำนนัก ซึ่งระยะกำรท ำงำนของหน้ำวิจำรณ์
ส่วนใหญ่จะมีอำยุโดยประมำณอยู่ที่ 3-4 เดือน ซึ่งเหตุผลที่ผู้ท ำงำนวิจำรณ์ปิดหน้ำวิจำรณ์ หรือหยุดรับงำน
วิจำรณ์ช่ัวครำวเนื่องมำจำกติดปัญหำเรื่องเรียนและสอบ จึงท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำนวิจำรณ์ได้  ปัญหำเรื่อง
เวลำอีกแง่หนึ่งคือ ผู้วิจำรณ์จ ำนวนมำกไม่มีเวลำมำกพอที่จะอ่ำนงำนวรรณกรรมทั้งเรื่อง  จึงแก้ปัญหำเหล่ำนี้
ด้วยกำรก ำหนดรูปแบบกำรท ำงำนของตนเองว่ำจะอ่ำนนิยำยที่ผู้เขียนส่งมำให้วิจำรณ์ในจ ำนวนที่จ ำกัด เช่น 
อ่ำนเฉพำะบทน ำ  หรืออ่ำนแค่ 5 ตอนแรกเท่ำนั้น (3) จ านวนนิยายที่นักเขียนหน้าใหม่ส่งมาให้วิจารณ์    
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ผลงำนที่ผู้วิจำรณ์แต่ละคนหรือกลุ่มวิจำรณ์แต่ละกลุ่มได้รับนับเป็นจ ำนวนมำกเกินกว่ำจะสำมำรถวิจำรณ์ได้
ทัน  เพรำะผู้เขียนหน้ำใหม่มักที่จะส่งนิยำยของตนเองหนึ่งเรื่องให้กับผู้วิจำรณ์หลำยๆ คน เพื่อที่จะได้รับรู้ถึง
ควำมคิดเห็นในหลำยๆ ด้ำน หรือในบำงครั้งก็เป็นกำรโฆษณำนิยำยของตนเองไปด้วย ท ำให้ผู้วิจำรณ์ได้รับ
นิยำยเพื่อวิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำกบำงคนปิดหน้ำวิจำรณ์ของตนเอง เนื่องจำกไม่สำมำรถวิจำรณ์นิยำยที่สง่มำให้
วิจำรณ์ได้ทัน หรือบำงคนต้องลดคุณภำพกำรวิจำรณ์ของตนเองโดยกำรอ่ำนนิยำยเพียงตอนแรก หรืออ่ำนไม่กี่
ตอนก็เขียนวิจำรณ์งำนด้วยเหตุน้ี  คุณภำพงำนวิจำรณ์และนักวิจำรณ์นับเป็นประเด็นที่น่ำห่วงและต้องติดตำม
ศึกษำต่อไป เพรำะหำกนักวิจำรณ์หรือกลุ่มวิจำรณ์ที่เกิดข้ึนยังคงเขียนงำนวิจำรณ์ตำมแบบงำนวิจำรณ์ส่วน
ใหญ่ที่ปรำกฏ (ประมำณร้อยละ 95)ก็อำจจะไม่เกิดประโยชน์ในทำงสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำคุณภำพของงำน
วรรณกรรมออนไลน์ได้มำกเท่ำงำนเขียนของกลุ่มนักวิจำรณ์จ ำนวนน้อย (ประมำณร้อยละ 5) ได้ เพรำะกำร
วิจำรณ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นกำรเสนอทัศนะวิจำรณ์ที่เป็นอัตวิสัย กล่ำวถึงควำมชอบ ไม่ชอบ เท่ำนั้น  โดยยัง
ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบกำรวิจำรณ์เพื่อช้ีให้เห็นข้อดี และข้อด้อยของงำน  จะมีนักวิจำรณ์จ ำนวนน้อยมำก
ที่สำมำรถแสดงเหตุผลอย่ำงเป็นรูปธรรมได้  เช่น B1 และ B2 ในกลุ่ม “กล้วยหอมจอมสับ (รับวิจำรณ์นิยำย)” 
บทวิจำรณ์ของ Spock  งำนวิจำรณ์ของกลุ่ม Buffy และ กลุ่ม LPF นอกจำกนี้ยังมีนักวิจำรณ์บำงคนที่แสดง
ทัศนะวิจำรณ์สั้นมำกจนไม่อำจจะเรียกว่ำเป็นบทวิจำรณ์ได้  สมควรจะเป็นแค่ควำมคิดเห็นหรือคอมเม้นท์
เท่ำนั้น  (อรพินท์  ค ำสอน,  สุชำติ  ทองสิมำ และจักรนำท  นำคทอง, 2552: 173-174)  

 

สรุป 

พื้นที่วรรณกรรมออนไลน์นับเป็นกำรสร้ำงพื้นที่ใหม่และโอกำสใหม่ให้ทั้ง  นักเขียน  ผู้อ่ำน  และ
ตัวกลำง  ไม่ว่ำจะเป็นบรรณำธิกำร  ส ำนักพิมพ์  และกลไกกำรตลำด จะเห็นได้ว่ำพื้นที่แห่งนี้สร้ำงนักเขียน
หน้ำใหม่ วรรณกรรมรูปแบบใหม่  นักอ่ำนรุ่นใหม่ และส ำนักพิมพ์ใหม่ๆ ข้ึนเป็นจ ำนวนมำก   และกลุ่มคนที่
รวมตัวอยู่พื้นที่ใหม่แห่งนี้ต่ำงมีโอกำสได้พบปะ แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ และติดต่อซึ่งกันและกันจนก่อให้เกิดกำร
สร้ำงประชำคมใหม่ของโลกวรรณกรรมในพื้นที่อินเทอร์เน็ตข้ึนมำ  ผู้เขียนเห็นว่ำปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนใน
ประชำคมแห่งนี้อำศัยกำรวิจำรณ์เป็นตัวเช่ือมส ำคัญ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิจำรณ์ที่เป็นเพียงควำมเห็นสั้นๆ ท้ำย
งำนวรรณกรรมออนไลน์ หรือท้ำยกระทู้  กำรวิจำรณ์ในรูปแบบของกระทู้  และบทวิจำรณ์  โดยเฉพำะในกรณี
ของบทวิจำรณ์นั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกลุ่มนักเขียน   ซึ่งเรียกร้องให้มีผู้วิจำรณ์ผลงำนของตน  เพื่อจะน ำ
ทัศนะวิจำรณ์เหล่ำน้ันไปปรับปรุงผลงำนต่อไป   ด้วยเหตุน้ีจึงอำจกล่ำวได้ว่ำนักวิจำรณ์เหล่ำน้ีเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยพัฒนำคุณภำพกำรเขียนงำนของนักเขียนหน้ำใหม่ด้วย  แต่กำรจะพัฒนำคุณภำพของงำนเขียนเหล่ำน้ันจะ
ประสบควำมส ำเร็จได้ต้องข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัยที่เอื้อต่อกัน  ทั้งคุณภำพของนักวิจำรณ์  ทัศนะวิจำรณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงงำน  และนักเขียนที่น ำทัศนะวิจำรณ์ที่เป็นประโยชน์เหล่ำนี้มำปรับแก้เพื่อพัฒนำ
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ผลงำนของตนอย่ำงจริงจัง  และพื้นที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ของงำนวรรณกรรมออนไลน์เท่ำนั้น  แต่ยังเป็น
พื้นที่ของกำรวิจำรณ์ไปพร้อมกันด้วย50  
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50ที่มำ: อรพินท์  ค ำสอน “วรรณกรรมออนไลน์ของไทย: โลกวรรณกรรมที่โหยหำกำรวิจำรณ์”(Thai Online Literature: A 
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วรรณกรรมออนไลน์ :  สุนทรียศาสตร์ทาง
วรรณศิลป์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน 

บริบทสังคมไทยร่วมสมัย 
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วรรณกรรมออนไลน์ :  สุนทรียศาสตร์ทางวรรณศิลป์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในบรบิทสังคมไทยร่วมสมัย51 

 

Online Literature: Literary Aesthetics Change in the Contemporary Thai Society 

 

อรพินท์  ค าสอน52 

สุชาติ  ทองสิมา 

จักรนาท  นาคทอง 

บทคัดย่อ 

 วรรณกรรมออนไลน์นับเป็นวรรณกรรมรูปแบบใหม่ที่ปรำกฏข้ึนในสังคมไทยในช่วงประมำณกว่ำ
ทศวรรษที่ผ่ำนมำ  แม้ว่ำงำนวรรณกรรมแนวนี้ลดคุณค่ำและควำมส ำคัญของสุนทรียศำสตร์ในงำนวรรณกรรม
แบบดั้งเดิมลง  แต่กลับสร้ำงสุนทรียะแบบใหม่ที่มุ่งควำมสนใจไปที่กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้สร้ำงกับผู้รับโดยตรง  
ขณะเดียวกันยังสร้ำงแนวเรื่องย่อยใหม่ๆ ข้ึนด้วย เช่น แฟนตำซี หวำนแหวว  แนว Y และแฟนฟิคทั้งยังสร้ำง
รูปแบบกำรเขียนที่แตกต่ำงจำกงำนวรรณกรรมแนวขนบเดิมด้วย 

 

ค าส าคัญ:วรรณกรรมออนไลน์, สุนทรียศำสตร์, แนวเรื่อง 

 

Abstract 

                                                             
51บทควำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรวิจัย “กลุ่มกรณีศึกษำกำรสร้ำงและกำรวิจำรณ์วรรณกรรมในพื้นที่อินเทอร์เน็ต” ของ
โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนำควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์ ภำค 2”  ผู้วิจัยคือ 
นำงสำวอรพินท์  ค ำสอน อำจำรย์สุชำติ  ทองสิมำ  และผู้ร่วมวิจัย คือ คุณจักรนำท  นำคทอง  โครงกำรน้ีได้รับทุนสนับสนุน
จำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  
52นักวิจัยสำขำวรรณศิลป์ โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต”  โดย
กำรสนับสนุนของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
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 “Online literature”, the new Thai literary genre, was emerged in Thai society more 
than one decade ago.  Although it probably devalued the aesthetics of Thai traditional 
literature, it created a new kind of aesthetics which focusing on interaction and 
communication between the writer and the reader.  At the same time, it created new sub-
genres such as Fantasy, “Wan-Waew” (love), Y and Fan Fiction including new writing style. 

 

Keywords: Online literature, Aesthetics, Sub-genre 

 

เกริ่นน า  

 “งำนวรรณกรรมออนไลน์”อำจจะเคยเป็นค ำใหม่ส ำหรับใครหลำยคน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่ไม่คุ้น
กับวัฒนธรรมไซเบอร์หรือวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต  เนื่องจำกงำนวรรณกรรมดังกล่ำวเป็นงำนวรรณกรรมที่
เผยแพร่อยู่แต่เฉพำะในอินเทอร์เน็ต  ไม่ว่ำจะในเว็บไซต์ และในบล็อก  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่จะเขียนหรืออ่ำนงำน
วรรณกรรมดังกล่ำวก็จ ำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบล็อกนั้นๆโดยปริยำย จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ 
“วรรณกรรมออนไลน์” หมำยถึงวรรณกรรมที่มีต้นก ำเนิดมำจำกกำรเผยแพร่ตำมเว็บไซต์ต่ำงๆในพื้นที่
อินเทอร์เน็ตนั่นเอง 

พัฒนำกำรของวรรณกรรมออนไลน์เริ่มต้นข้ึนรำว 10 กว่ำปีก่อน พร้อมกับกำรเกิดข้ึนของ
อินเทอร์เน็ต  หำกมองย้อนกลับไปยังจุดก ำเนิดและพัฒนำกำรของงำนวรรณกรรมออนไลน์ก็จะพบว่ำนักเขียน
วรรณกรรมออนไลน์เริ่มแรกเกิดจำกเว็บไซต์ 2 แห่งที่เปิดพื้นที่ในลงเรื่องของนักเขียนหน้ำใหม่  แห่งหนึ่ง คือ 
เจเจบุ๊ค ซึ่งเกิดจำกกำรผู้ที่ก่อตั้งชอบอ่ำนนิยำยก ำลังภำยใน ต่อมำได้น ำเรื่องที่ตนเองเขียนไปโพสต์ไว้  
หลังจำกนั้นก็มีผู้สนใจเข้ำมำอ่ำนเรื่องที่เขียนเป็นตอนๆ  เจ้ำของพื้นที่จึงเริ่มเปิดเว็บบอร์ดให้สนทนำกัน  
ต่อมำขยำยเป็นพื้นที่เปิดให้ผู้อ่ำนน ำงำนเขียนมำลงได้  อีกแห่งคือ เว็บพันทิป  ในช่วงต้นยังไม่ได้เปิดในส่วน
ของ “ถนนนักเขียน” แต่เริ่มที่ส่วน “ห้องสมุด” ก่อน  ช่วงแรกๆ จะมีงำนอยู่ 2 แนว คือ แฟนตำซี กับ Sci-
fi53ต่อมำจึงเริ่มเปิดรับงำนแนวอื่นๆ  โดยเฉพำะเรื่องสั้นที่ “ถนนนักเขียน”   เว็บวรรณกรรมออนไลน์ในช่วง
ต้นที่รู้จักกันดีในสังคมออนไลน์คือ เว็บเด็กดี และ “ถนนนักเขียน” ของเว็บพันทิป  แต่ในปัจจุบันมีเว็บและ

                                                             
53Sci-fi หรือ Science fiction หมำยถึง  บันเทิงคดีแนววิทยำศำสตร์ เป็นเรื่องที่เสนอมุมมองเก่ียวกับผลกระทบของ
วิทยำศำสตร์หรือเทคโนโลยีต่อบุคลหรือสังคม ประกอบด้วย 2 แนวหลัก ๆคือ บันเทิงคดีแนววิทยำศำสตร์ และ จินตนิยำย 
หรือ Speculative Fiction  
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บล็อกเป็นจ ำนวนมำกที่เปิดพื้นที่ส ำหรับวรรณกรรมออนไลน์  ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์ของส ำนักพิมพ์ เว็บไซต์ของ
กลุ่มนักเขียน หรือบล็อกส่วนตัวของนักเขียน 

ด้วยเนื้อหำและภำษำที่แตกต่ำงจำกวรรณกรรมส ำหรับผู้ใหญ่และวรรณกรรมตีพิมพ์ในขนบเดิมท ำให้
กระแสของวรรณกรรมออนไลน์ได้รับควำมนิยมมำกข้ึนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเด็กและเยำวชน ในแง่ของ
กำรสร้ำงสรรค์และกำรรับงำนวรรณกรรมออนไลน์  กิจกรรมต่ำงๆเป็นไปค่อนข้ำงง่ำยและอิสระ  นักเขียน
เพียงแต่มีทักษะด้ำนกำรพิมพ์คีย์บอร์ดและใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้ำงก็สำมำรถสร้ำงและเผยแพร่วรรณกรรม
ประเภทนี้ได้แล้ว ท ำให้มีผู้เข้ำสู่วงกำรนี้เป็นจ ำนวนมำก เพรำะกำรด ำเนินกำรทุกอย่ำงไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำง
หรือกำรรับงำนแทบไม่มีค่ำใช้จ่ำยและไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองใดๆ ก่อนกำรเผยแพร่ ดังที่เคยเป็น
ข้อจ ำกัดของกำรเผยแพร่วรรณกรรมตีพิมพ์แบบเดิมจึงยิ่งส่งผลต่อกำรขยำยตัวของกำรสร้ำงและกำรรับงำน
วรรณกรรมออนไลน์ให้เพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

พื้นที่อินเทอร์เน็ตเอื้อต่อกำรสร้ำงโอกำสให้นักเขียนหลำยๆ คนแจ้งเกิดได้อย่ำงไม่จ ำกัด เพศ วัย 
กำรศึกษำ อำชีพและพื้นที่ ตัวอย่ำงเช่น เด็กประถมหรือมัธยมอำจกลำยเป็นนักเขียนได้ทันที หำกงำนเขียนช้ิน
แรกในชีวิตได้รับควำมนิยมจำกผู้อ่ำนในเว็บไซต์และส ำนักพิมพ์ได้อ่ำนและคัดเลือกมำตีพิมพ์ทั้งนี้ผลงำนที่
ได้รับกำรตีพิมพ์ส่วนใหญ่อำศัยเกณฑ์เพียงว่ำวรรณกรรมเรื่องนั้นได้รับควำมนิยมจำกมหำชนและมีแฟนประจ ำ
จ ำนวนหนึ่งเพรำะเมื่อมีแฟนประจ ำและผู้อ่ำนจ ำนวนหนึ่งก็ถือเป็นฐำนส ำคัญที่รับรองยอดขำยในระดับหนึ่ง
เช่นเดียวกับผู้ที่ท ำงำนประจ ำหลำกหลำยอำชีพ  ในยำมว่ำงอำจเขียนวรรณกรรมออนไลน์เป็นงำนอดิเรก  
หำกส ำนักพิมพ์คัดเลือกไปตีพิมพ์ก็อำจท ำให้มีอำชีพนักเขียนเพิ่มข้ึนมำอีกหนึ่งอำชีพได้  ในส่วนของนักอ่ำน
พื้นที่ออนไลน์ก็เปิดโอกำสเลือกรับงำนที่หลำกหลำยรูปแบบโดยแทบจะไม่มีค่ำใช้จ่ำยด้วยเช่นกัน   

งำนวรรณกรรมออนไลน์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้ำงขึ้นเมื่อมีบรรณำธิกำรและส ำนักพิมพ์บำงแห่งเริ่มน ำ
งำนวรรณกรรมออนไลน์บำงเรื่องไปตีพิมพ์เผยแพร่  จนท ำให้วรรณกรรมดังกล่ำวได้ก้ำวออกจำกพื้นที่เฉพำะ
ของกลุ่มผู้รับในอินเทอร์เน็ตให้ขยำยออกไปสู่สังคมอันกว้ำงใหญ่นอกโลกไซเบอร์ส ำนักพิมพ์แรกที่เข้ำมำเปิด
ตลำดก็คือ ส ำนักพิมพ์แจ่มใส  กับกำรตีพิมพ์งำนในชุดที่เรียกว่ำ “ควำมรู้สึกดี...ที่เรียกว่ำรัก” โดยคัดเลือก
เรื่องสั้นจำก “ถนนหนังสือ” ในเว็บพันทิปมำตีพิมพ์   

ช่วงเวลำที่วรรณกรรมออนไลน์สร้ำงกระแสที่มีผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อวงวรรณกรรมไทยก็คือ  เมื่อ
ผลงำนเรื่อง ไวท์โรด ของ ดร. ป๊อบ ได้รับกำรตีพิมพ์  ซึ่งก่อให้เกิดกระแสควำมตื่นตัวในกลุ่มวัยรุ่น  กรณีของ  
ดร.ป๊อป ช่วยจุดประกำยและเป็นแรงบันดำลใจให้เด็กวัยรุ่นจ ำนวนไม่น้อยที่มีควำมฝันอยำกเป็นนักเขียน  
กล้ำที่จะก้ำวเข้ำมำเป็นนักเขียนหน้ำใหม่เพื่อน ำเสนอเรื่องตำมจินตนำกำรของตนมำกข้ึน หลังจำกนั้นก็มีงำน
วรรณกรรมออนไลน์แนวแฟนตำซีที่ได้รับควำมนิยมสูงมำกตำมมำอีกหลำยเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็น หัวขโมยแห่งบา
รามอส ของ “Rabbit” และ เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา ของกัลฐิดำ ขณะเดียวกันกระแสกำรตอบรับงำน
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วรรณกรรมออนไลน์ของส ำนักพิมพ์แจ่มใสสำมำรถสร้ำงส่วนแบ่งกำรตลำดที่สูงมำกจำกงำนวรรณกรรมยอด
นิยมที่ครองตลำดอยู่ในขณะนั้น  ท ำให้มีส ำนักพิมพ์เดิม  และส ำนักพิมพ์เกิดใหม่จ ำนวนมำกหันมำสนใจน ำ
งำนออนไลน์ไปตีพิมพ์เพิ่มข้ึนอำจกล่ำวได้ว่ำส ำนักพิมพ์เหล่ำน้ีนับเป็นตัวกลำงส ำคัญที่สร้ำงกระแสวรรณกรรม
ออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและนิยมอย่ำงแพร่หลำยในโลกกำรอ่ำน  กระแสควำมนิยมวรรณกรรมออนไลน์
แพร่หลำยมำกขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดส ำนักพิมพ์ใหม่ๆ เป็นจ ำนวนมำกเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรวรรณกรรม
ออนไลน์ของผู้อ่ำนที่เพิ่มสูงข้ึน  ขณะเดียวกันงำนวรรณกรรมออนไลน์ของนักเขียนหน้ำใหม่ก็ได้รับโอกำสได้
ตีพิมพ์มำกข้ึนด้วย 

เมื่อวรรณกรรมออนไลน์ไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่เฉพำะในกรอบของพื้นที่อินเทอร์เน็ตอีกต่อไป   และได้รับ
กำรตอบรับจำกผู้อ่ำนเป็นจ ำนวนมำก   จนกระแสงำนวรรณกรรมออนไลน์สำมำรถเบียดขับวรรณกรรม
กระแสหลักของไทยได้  ดังตัวอย่ำงที่เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมที่สุดคือ วรรณกรรมกระแสหลักแต่เดิมถูกผลักออก
จำกช้ันหนังสือแนะน ำในร้ำนขำยหนังสือ  เนื่องจำกในปัจจุบันนโยบำยของร้ำนหนังสือส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญ
กับยอดขำยเป็นหลัก  ซึ่งเป็นกำรเน้นขำยหนังสือที่ “ขำยด”ี มำกกว่ำ “ขำยหนังสือดี” ดังจะสังเกตได้ว่ำพื้นที่
วรรณกรรมขำยดีตำมแผงและร้ำนหนังสือทั่วไปมีจ ำนวนมำกข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัด  อีกทั้งยังพบปรำกฏกำรณ์
ส ำคัญอีกลักษณะหนึ่งที่เกิดข้ึนพร้อมๆกันคือ  จ ำนวนกลุ่มผู้อ่ำนที่เป็นเด็กและเยำวชนให้ควำมสนใจงำน
วรรณกรรมประเภทนี้เพิ่มข้ึน  ทั้งๆที่ก่อนหน้ำจะเกิดงำนในแนววรรณกรรมออนไลน์ผู้ที่อยู่ในวงวรรณกรรม
ต่ำงแสดงควำมห่วงว่ำจ ำนวนกลุ่มผู้อ่ำนวรรณกรรมที่เป็นเด็กและเยำวชนจะลดลงเรื่อยๆ แต่ปรำกฏกำรณ์
วรรณกรรมออนไลน์กลับสำมำรถช่วยเพิ่มปริมำณของกลุ่มผู้อ่ำนที่เป็นเด็กและเยำวชนได้เป็นจ ำนวนมำก54 

น่ำเสียดำยว่ำมีผู้อ่ำนจ ำนวนมำกที่ปฏิเสธงำนวรรณกรรมออนไลน์อย่ำงสิ้นเชิง  ทั้งๆที่ยังไม่เคยได้
สัมผัส  แต่ประเมินค่ำในเชิงเหมำรวมว่ำงำนดังกล่ำวไม่มีคุณค่ำ  เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันของนักเขียนรุ่นใหม่และ
นักเขียนหน้ำใหม่เท่ำนั้น  เป็นค่ำนิยมของวัยรุ่นเพียงช่ัวครำว  อีกไม่นำนก็จะเสื่อมควำมนิยมไป   แต่ในควำม
เป็นจริงงำนวรรณกรรมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงรสนิยมและสุนทรียศำสตร์ทำงวรรณศิลป์ที่เปลี่ยนไปในสำยตำ
ของทั้งนักเขียนและนักอ่ำนรุ่นใหม่  เนื่องจำกเยำวชนเหล่ำน้ีต่ำงรู้สึกร่วมกันว่ำงำนวรรณกรรมที่มีอยู่แต่เดิมไม่
สำมำรถสื่อควำมกับพวกเขำได้  จึงเกิดกำรสร้ำงงำนแบบใหม่ขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตน  ด้วยเหตุ
นี้  งำนวรรณกรรมออนไลน์จึงมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหำว่ำรสนิยมและสุนทรียศำสตร์ทำงวรรณศิลป์ที่เปลี่ยนไปใน
สำยตำของทั้งนักเขียนและนักอ่ำนรุ่นใหม่คืออะไร  มำกกว่ำที่ปฏิเสธและเพิกเฉยต่อปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยที่
น่ำสนใจนี้     

                                                             
54ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คุณศศกร  วัฒนำสุทธิวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนธุรกิจของส ำนักพิมพ์แจ่มใสยืนยันว่ำยอดขำย
หนังสือส่วนใหญ่ของส ำนักพิมพ์มำจำกกลุ่มลูกค้ำที่เป็นเด็กและเยำวชน 
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จาก “ความงาม” สู่การ “สื่อสาร”: การเปลี่ยนผ่านจากวรรณกรรมแนวขนบสู่วรรณกรรมออนไลน์ 

ในวงกำรวรรณกรรมออนไลน์พบว่ำผลงำนส่วนใหญ่ได้ลดคุณค่ำและควำมส ำคัญของสุนทรียศำสตรใ์น
งำนวรรณกรรมแบบดั้งเดิมลง   เพรำะงำนวรรณกรรมออนไลน์ไม่สนใจควำมประณีตงดงำม และควำมถูกต้อง
ตำมขนบวรรณศิลป์อีกต่อไป  แต่คุณค่ำของงำนวรรณกรรมดังกล่ำวอยู่ที่ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและดึงดูด
ควำมสนใจกลุ่มผู้อ่ำน  ด้วยเหตุน้ี  สุนทรียะแบบใหม่จึงพุ่งควำมสนใจไปที่กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้สร้ำงกับผู้รับ
โดยตรงเท่ำนั้น  หำกจะพิจำรณำปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวนั้นเห็นได้ว่ำน่ำจะอยู่ที่ควำม
ผูกพันอย่ำงแนบแน่นกับพื้นที่ก่อก ำเนิด  กล่ำวคือพื้นที่ต้นก ำเนิดของงำนวรรณกรรมออนไลน์อยู่ในพื้นที่
อินเทอร์เน็ต  ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่ำงกลุ่มประชำคมอยู่
แล้ว  กลุ่มประชำคมของวรรณกรรมออนไลน์คือ นักเขียน  นักอ่ำน และนักวิจำรณ์ จึงมิอำจที่จะเลี่ยง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันโดยมี “กำรสื่อสำร” ซึ่งในที่นี้หมำยถึงตัวงำนวรรณกรรม เป็นสื่อกลำง   

ปัจจัยข้ำงต้นนับเป็นพื้นฐำนส ำคัญที่ก่อให้เกิดพื้นที่ประชำคมออนไลน์และนักเขียนหน้ำใหม่ในพื้นที่
อินเทอร์เน็ตอย่ำงคึกคัก  เพรำะอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่เปิดกว้ำงส ำหรับนักเขียนสมัครเ ล่นอย่ำงแท้จริง 
ประชำคมแห่งนี้มิได้เกิดเฉพำะในกลุ่มนักเขียนเท่ำนั้น  เพรำะพื้นที่ของนักเขียนได้เช่ือมโยงกับพื้นที่ของผู้อ่ำน
ไปด้วยโดยปริยำย   เมื่อนักเขียนน ำเสนอผลงำนของตนไว้   นักอ่ำนก็สำมำรถที่เข้ำมำเลือกอ่ำนผลงำนในแนว
หรือเรื่องที่ตนช่ืนชอบอย่ำงเสรี  กำรอ่ำนในครั้งนี้มีข้อดีคือ ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  และมีเรื่องให้เลือกอ่ำน
หลำกหลำยประเภท   ขณะเดียวกัน  ผู้อ่ำนยังสำมำรถติดต่อ  พูดคุยและแสดงควำมคิดเห็นกับนักเขียนได้
โดยตรง ทั้งกำรเสนอควำมคิดเห็น  ติ ชม หรือเสวนำและเปลี่ยนควำมเห็นกับนักเขียนได้เป็นประจ ำผ่ำนพื้นที่
แสดงควำมเห็นในตอนท้ำยของนิยำยแต่ละตอนบำงครั้งข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นจำกคนอ่ำนก็เป็นก ำลังใจ
ให้นักเขียนพัฒนำ และปรับปรุงผลงำนของตนต่อไป นักเขียนบำงคนถือว่ำนักอ่ำนเหล่ำนี้ท ำหน้ำที่เหมือนกับ
เป็น “บรรณำธิกำรอำสำ” มำช่วยอ่ำนและขัดเกลำผลงำนในข้ันหนึ่ง55 

หำกพิจำรณำในอีกมุมหนึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเหตุผลส ำคัญที่ผู้อ่ำนช่ืนชอบงำนวรรณกรรมออนไลน์   
เนื่องจำกผู้อ่ำนต่ำงรู้สึกว่ำตนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงงำนด้วย ปัจจุบันกำรมีส่วนร่วมของผู้อ่ำนกับงำน
วรรณกรรมออนไลน์พัฒนำไปถึงข้ันที่นักเขียนออกประกำศรับสมัครตัวละคร  เปิดโอกำสให้ผู้อ่ำนมีสิทธิสมัคร
เป็นตัวละครของเรื่องที่จะแต่งได้  โดยให้ผู้อ่ำนบอกลักษณะของตัวละครนั้นๆ เช่น ช่ือ รูปร่ำงหน้ำตำ 
บุคลิกลักษณะ  ท่ำทำง และภูมิหลังต่ำงๆ  นอกจำกนี้  ในกรณีที่ผู้อ่ำนไม่ต้องกำรเพียงเสนอควำมเห็นสั้นๆ ก็มี
กำรเปิดพื้นที่ส ำหรับเขียนวิจำรณ์โดยตรงทั้งในรูปของบทวิจำรณ์ และกระทู้เพื่อเสนอทัศนะวิจำรณ์เกี่ยวกับ
                                                             
55ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ Clear Ice ใน “‘ถนนนักเขียน’ นักเขียนออนไลน์ http://book. askmedia.co.th/webboard_ 
reply.php?id=27526  
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วรรณกรรมออนไลน์ในประเด็นต่ำงๆ ไว้ด้วย  จนก่อให้เกิดกำรเขียนใหม่ หรือ แก้ไข(รีไรท์)งำนของนักเขียนอยู่
เสมอ   เมื่อนักเขียนปรับแก้ไขนิยำยของตนใหม่ ก็จะแจ้งให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำตนได้รีไรท์ตอนน้ีแล้ว  จึงอำจกล่ำว
ได้ว่ำวรรณกรรมออนไลน์ไม่ได้เป็นงำนที่สร้ำงจำกเสียงของนักเขียนเพียงอย่ำงเดียว  แต่เป็นสรรพส ำเนียงที่
ผสำนมำจำกทั้งเสียงของนักอ่ำนและเสียงของนักวิจำรณ์   

ในแง่นี้จะเห็นว่ำนักเขียนจ ำนวนมำกมุ่งสร้ำงงำนเพื่อสนองควำมต้องกำรของนักอ่ำน อำจมีเพียง
นักเขียนบำงคนเท่ำนั้นที่กล้ำสร้ำงงำนโดยไม่สนใจที่จะสนองควำมต้องกำรของผู้อ่ำน แต่มุ่งสนองควำม
ต้องกำรของตนเป็นส ำคัญ  ขณะเดียวกันงำนวรรณกรรมออนไลน์ยังเอื้อต่อกำรผสำนรูปแบบวรรณกรรมเข้ำ
กับสื่ออื่นๆ เพื่อสร้ำงควำมสนุกและกระตุ้นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักเขียนกับนักอ่ำนให้มำกข้ึน  เช่น  
กำรใส่เพลงไว้ในงำนวรรณกรรม  กำรเล่นเกมชิงรำงวัล กำรตอบค ำถำมหรือกำรไขข้อข้องใจต่ำงๆระหว่ำง
นักเขียนกับนักอ่ำน หรือกำรโพสต์รูปตัวละครต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้อ่ำนที่ไม่จ ำเป็นต้องใช้
จินตนำกำรก็สำมำรถเห็นภำพตัวละครได้อย่ำงชัดเจน และตรงกันเป็นภำพเดียว   

ด้วยปริมำณงำนวรรณกรรมออนไลน์อันหลำกหลำยแนวนับแสนเรื่อง56 จึงเอื้อให้ผู้อ่ำนมีโอกำสเลือก
มำกขึ้น  ขณะเดียวกันก็สร้ำงกำรแข่งขันระหว่ำงนักเขียนอย่ำงมิอำจเลี่ยงได้   เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำกำรแข่งขัน
ในครั้งนี้มิได้มีมำตรฐำนหรือเกณฑ์กำรตัดสินอยู่ที่ฝีมือ และควำมลุ่มลึกของกำรสร้ำงจินตนำกำร และ 
ควำมคิดอีกต่อไป  หำกแต่เน้นไปที่กำรสร้ำงควำมตื่นเต้นในวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อกระตุ้นควำมสนใจของผู้รับ  หำก
พิจำรณำจำกงำนวรรณกรรมยอดนิยมสิบอันดับแรกที่ได้รับกำรโหวตจำกนักอ่ำนของเว็บเด็กดีก็พบว่ำ วิธีกำรที่
นักเขียนกลุ่มนี้ใช้เพื่อสร้ำงควำมตื่นเต้นให้แก่ผู้อ่ำนจนได้รับควำมนิยมคือ กำรเน้นควำมรุนแรงในเชิงอำรมณ์
ของตัวละคร โดยเฉพำะในฉำกตบ และ ฉำกจูบ  ควำมรุนแรงของกำรใช้ถ้อยค ำ  ในนิยำยเหล่ำนี้จะพบค ำ
บริภำษและผรุสวำทเป็นจ ำนวนมำก  นอกจำกนี้ยังมีกำรเน้นฉำกอีโรติกที่มีปรำกฏโดยตลอดเรื่อง 

 ยิ่งไปกว่ำน้ัน  กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ทั้งในแง่ผลงำนและตัวของนักเขียนก็นับเป็นกลไกส ำคัญที่
ช่วยสร้ำงสุนทรียศำสตร์แบบใหม่ด้วยเช่นกัน  เพรำะถือว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้อ่ำนสนใจ
และเลือกอ่ำนงำนของตน   จึงจะพบว่ำนักเขียนให้ควำมส ำคัญกับกำรโฆษณำทั้งทำงตรง คือ กำรเขียนค ำ

                                                             
56หำกพิจำรณำเฉพำะข้อมูลของเว็บเด็กดีจะพบว่ำมีบทควำมหมวดฟรีสไตล์ทั้งหมด 359,216บทควำม จัดแบ่งเป็นบทควำม
แบ่งเป็นรักหวำนแหวว 70,728เรื่อง ซ้ึงกินใจ 21,432เรื่อง รักเศร้ำๆ 23,179เรื่อง แฟนตำซี 34,811เรื่อง ผจญภัย 5,848เรื่อง 
นิทำน 2,437 เรื่อง สืบสวน 2,437เรื่องระทึกขวัญ 5,602เรื่อง สงครำม 1,832เรื่อง หักมุม 2,255 เรื่องก ำลังภำยใน 1,167
เรื่อง วิทยำศำสตร์ 940เรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนำคต5,806เรื่อง จิตวิทยำ 1,995เรื่อง สังคม 1,789เรื่อง สบำยๆ คลำยเครียด 
40,323เรื่อง แฟนฟิค 37,049เรื่อง ตลกขบขัน 6,357เรื่อง วรรณกรรมเยำวชน 1,577เรื่อง กลอน 5,642 เรื่อง อ่ืนๆ 325,323
เรื่องจ ำนวนสมำชิก 1,464,669คน (สถิติวันที่ 9กันยำยน พ.ศ. 2556จัดท ำโดยเว็บเด็กดี) 
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โฆษณำนิยำยเพื่อจูงใจให้ผู้อ่ำนคลิกเข้ำมำอ่ำน  และทำงอ้อม  คือ  ควำมพยำยำมที่จะโฆษณำผลงำนของตน
ทุกครั้งที่มีโอกำส  

ด้วยเหตุผลข้ำงต้นจึงอำจสรุปได้ว่ำประชำคมแห่งนี้ไม่ให้ควำมสนใจกับสุนทรียศำสตร์  ดังเช่นงำน
วรรณกรรมรุ่นก่อนอีกต่อไป  แต่กลับมุ่งเน้นเฉพำะ  “กำรสื่อสำร” เป็นส ำคัญ   กำรสื่อสำรในที่นี้มีหลักส ำคัญ
เพียงขอให้มีกำรแสดงออก  มีกำรรับสำร และสนใจเฉพำะกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สร้ำงและผู้รับเท่ำนั้น  
โดยไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับองค์ประกอบ “ตัวสำร” หรือสำรัตถะที่ต้องกำรสื่อ กับ “ตัวสื่อ” หรือวิธีกำรในกำร
สื่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน   เพรำะสนใจ “ตัวสื่อ” มำกกว่ำ “ตัวสำร”  ในแง่นี้  ผู้เขียนเห็นว่ำอำจนับว่ำเป็นมุม
กลับของกำรสร้ำงงำนวรรณกรรมแบบเดิม  กล่ำวคือ  แทนที่จะสนใจน ำเสนอแก่นควำมคิดผ่ำนงำน
วรรณกรรม  กลับเป็นกำรให้ควำมส ำคัญกับกระพี้ในส่วนของกำรน ำเสนอมำกกว่ำ  ดังจะเห็นว่ำมีนักเขียน  
นักอ่ำน หรือแม้แต่บรรณำธิกำร / ส ำนักพิมพ์จ ำนวนไม่น้อยที่ให้ควำมส ำคัญกับงำนวรรณกรรมที่สร้ำงกระแส
กำรตอบรับจำกผู้อ่ำนมำกกว่ำจะสนใจพิจำรณำสำระที่งำนวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ สื่ออย่ำงแท้จริง  จนเกิด
ค่ำนิยมให้นักเขียนส่วนใหญ่พยำยำมหำวิธีที่จะท ำให้ผลงำนของตนสำมำรถดึงดูดควำมสนใจผู้อ่ำนในวงกว้ำง
ได ้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้วิธีโฆษณำผลงำน กำรเขียนค ำโปรยให้น่ำสนใจ  หรือกำรใช้ฉำกอีโรติก หรือ เน้นฉำกที่
แสดงปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่รุนแรงของตัวละคร หรือ กำรใช้อีโมติคอน มำกกว่ำมุ่งที่จะพัฒนำคุณภำพของ
ผลงำน 

 

แฟนตาซี  หวานแหวว  แนว Y  และแฟนฟิค : เนื้อหาแนวใหม่ของงานวรรณกรรมออนไลน์  

ในช่วงต้นของกำรเกิดวรรณกรรมออนไลน์ของไทยพบว่ำนักเขียนที่เริ่มเขียนงำนส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำต่อในต่ำงประเทศ  นักเขียนกลุ่มนี้ยังคงเป็นผู้ที่เติบโตมำในวัฒนธรรมกำรอ่ำนแบบ
ดั้งเดิม  ยังคงเสพรับและช่ืนชมงำนวรรณกรรมที่มีควำมงดงำมทำงวรรณศิลป์  จึงส่งผลให้งำนวรรณกรรมของ
นักเขียนเหล่ำน้ียังคงยึดติดกับขนบวรรณศิลป์แบบเก่ำ  ตัวอย่ำงที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนในกรณีนี้คือ ผลงำนของ
นักเขียนวรรณกรรมออนไลน์กลุ่มแรกๆ ที่ส ำนักพิมพ์แจ่มใสน ำไปตีพิมพ์รวมเล่มในงำนชุด “ควำมรู้สึกดี...ที่
เรียกว่ำรัก” ชุดแรกๆ 

ต่อมำจึงเริ่มมีงำนวรรณกรรมออนไลน์ที่มีลักษณะแปลกใหม่และแตกต่ำงจำกขนบวรรณศิลป์แบบ
ดั้งเดิม  เริ่มต้นจำกกลุ่มนักเขียนรุ่นเยำว์ที่รู้สึกว่ำงำนวรรณกรรมของนักเขียนรุ่นผู้ใหญ่ที่แพร่หลำยอยู่ใน
ช่วงเวลำน้ันไม่สำมำรถที่จะสื่อควำมกับพวกเขำได้  ทั้งในด้ำนรูปแบบและเนื้อหำ  ต่ำงจำกวรรณกรรมแฟนตำ
ซีของต่ำงประเทศที่ก ำลังนิยมกันในขณะนั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวรรณกรรมเรื่อง Harry Potter ของ J.K. 
Rolling ที่ก่อให้เกิดกระแสควำมนิยมจำกเยำวชนทั่วโลก หลังจำกที่ Harry Potter ได้รับควำมนิยมก็
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ก่อให้เกิดงำนวรรณกรรมแฟนตำซีตำมข้ึนมำอีกเป็นจ ำนวนมำก  ขณะเดียวกันส ำนักพิมพ์หลำยแห่งของไทยก็
ขำนรับกระแสดังกล่ำวด้วยกำรแปลงำนวรรณกรรมเหล่ำน้ันเป็นภำษำไทยเป็นจ ำนวนมำกเช่นกัน  ซึ่งก็ได้รับ
ควำมนิยมจำกนักอ่ำนรุ่นเยำว์จ ำนวนไม่น้อย 

ช่วงเวลำดังกล่ำวมีนักเขียนรุ่นเยำว์หลำยคนที่ได้รับอิทธิพลในด้ำนเนื้อหำจำกงำนแฟนตำซียอดนิยม
เหล่ำน้ีเริ่มสร้ำงงำนของตน  ในช่วงนั้นงำนแฟนตำซีแนวที่ได้รับควำมนิยม  นอกจำกจะมีเรื่องรำวเกี่ยวกับ
โรงเรียนเวทมนตร์แบบเรื่อง Harry Potter แล้ว  ก็ยังมีเรื่องรำวสงครำมระหว่ำงมนุษย์ เอลฟ์ คนแคระ อสูร 
ยักษ์ ฯลฯ ที่เน้นควำมยิ่งใหญ่  อลังกำร โดยเฉพำะงำนวรรณกรรมและภำพยนตร์เรื่อง The Lord of The 
Ring ของ เจ. อำร์. อำร์. โทลคีน (J.R.R. Tolkien) ศำสตรำจำรย์ชำวอังกฤษ  เป็นต้นแบบ  นอกจำกนี้ยังมี
งำนแฟนตำซีที่ผสำนกับเกมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับอิทธิพลมำจำกวรรณกรรมแปลจำกไต้หวันเรื่อง ราชาแห่ง
ราชัน  ของ จำงอว๋ิน งำนวรรณกรรมแฟนตำซีออนไลน์แนวใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมำจำกทั้งงำนวรรณกรรม  
ภำพยนตร์ เกมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆเหล่ำน้ี ก่อให้เกิดกระแสต่อวงวรรณกรรมไทยอย่ำงชัดเจนเมื่อผลงำนเรื่อง  
ไวท์โรด  ของ ดร. ป๊อป นักเขียนช้ันมัธยมปลำยวัย 17 ปี ได้รับกำรตอบรับจำกส ำนักพิมพ์สยำมอินเตอร์ บุ๊คส์ 
ที่น ำงำนวรรณกรรมออนไลน์แนวไซไฟ-แฟนตำซี ที่เป็นกำรผสำนควำมเป็นแฟนตำซีเข้ำกับเกมคอมพิวเตอร์
ของเขำ  มำตีพิมพ์เป็นครั้งแรก ในปี 2545  จะเห็นได้ว่ำปรำกฏกำรณ์ของ ดร. ป๊อป  สร้ำงควำมตื่นตัวให้กับ
นักเขียนรุ่นใหม่มำกข้ึน และกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงงำนแนวนี้มำกข้ึน   ขณะเดียวกันก็มีกระแสตอบรับจำกนัก
อ่ำนวัยเยำว์ต่องำนแนวใหม่นี้เป็นอย่ำงมำก  ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกนักเขียนและนักอ่ำนงำนแนวนี้ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน  มีประสบกำรณ์ที่คล้ำยกัน  รวมทั้งสนใจและช่ืนชอบที่ใกล้เคียงกัน  งำนดังกล่ำวจึง
ช่วยเติมช่องว่ำงทำงวรรณกรรมที่ขำดหำยได้เป็นอย่ำงดี  เพรำะเป็นผลงำนที่สื่อควำมกับนักอ่ำนวัยเยำว์ได้ อีก
ทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรอ่ำนได้อย่ำงแท้จริง  จึงท ำให้งำนแนวใหม่นี้กลำยเป็นที่นิยมในหมู่
นักอ่ำนวัยเยำว์ในเวลำอันรวดเร็ว 

งานวรรณกรรมแฟนตาซีของนักเขียนรุ่นใหม่ชำวไทย  นอกจำกงำนของ ดร ป๊อป แล้ว  ยังมีงำนที่
เป็นที่นิยมจำกผู้อ่ำน  จนสำมำรถส่งอิทธิพลต่อนักเขียนหน้ำใหม่รุ่นต่อมำจ ำนวนมำก  ไม่ว่ำจะเป็น  หัวขโมย
แห่งบารามอส ของ “Rabbit” และ เซวีน่า  มหานครแห่งมนตรา ของ กัลฐิดำ เมื่องำนแนวนี้กลำยเป็นที่นิยม
ทั้งจำกนักเขียนและนักอ่ำนก็ก่อให้เกิดลักษณะเฉพำะในกำรสร้ำงตัวละคร โดยเฉพำะพระเอกหรือนำงเอกนั้น 
คนใดคนหนึ่งต้องดีพร้อม หรืออำจเป็นเจ้ำหญิง เจ้ำชำย  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเวทมนตร์  โรงเรียน  สถำบัน  
หรือองค์กรต่ำงๆ ที่มีตัวเด่นของเรื่องประมำณ 4-5 คนที่จะเป็นยอดมนุษย์หรือคนที่มีควำมสำมำรถพิเศษกว่ำ
มนุษย์ทั่วไป  แนวเรื่องของนิยำยแฟนตำซีสำมำรถแยกเป็นแนวเรื่องได้อีกหลำยแนว ไม่ว่ำจะเป็นแฟนตำซี
แนวโรงเรียนเวทมนตร์ แฟนตำซีรัก แฟนตำซีแนวเกมคอมพิวเตอร์  แนวแฟนตำซีผสมก ำลังภำยใน เช่น เรื่อง 
ศาสตราคู่กู้แผ่นดินของ มือเดียวค้ ำฟ้ำ  และแนวล่ำสุดคือ ดำร์ค แฟนตำซี 
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นอกจำกงำนแนวแฟนตำซีแล้ว  ยังมีงำนวรรณกรรมออนไลน์แนวใหม่ที่ได้รับควำมนิยมไม่แพ้กัน  นั่น
คือ วรรณกรรมแนวหวานแหวว  วรรณกรรมแนวนี้ในช่วงเริ่มแรกได้รับอิทธิพลมำจำกซีรี่เกำหลีที่เป็นที่นิยม
ในช่วงนั้น  และต่อมำเมื่อส ำนักพิมพ์แจ่มใสตีพิมพ์เรื่องรำวของซีรี่เกำหลียอดนิยมเหล่ำนี้เป็นหนังสือในชุดที่
เรียกว่ำ “Asian Series” ก็ได้รับควำมนิยมจำกนักอ่ำนเป็นจ ำนวนมำก  ต่อมำจึงมีนักเขียนหน้ำใหม่จ ำนวน
หนึ่งแต่งวรรณกรรมเลียนแบบงำนแนวนี้ และได้รับควำมนิยมจนได้รับกำรติดต่อเพื่อน ำต้นฉบับไปตีพิมพ์  จึง
ท ำให้กำรเขียนงำนแนวนี้ได้รับควำมนิยมมำกข้ึน   นอกจำกอิทธิพลจำกซีรี่ส์เกำหลีแล้ว  กำร์ตูนญี่ปุ่นก็มี
อิทธิพลต่อกำรเขียนงำนแนวนี้จ ำนวนไม่น้อย  โดยเฉพำะกำร์ตูนที่เรียกกันว่ำ กำร์ตูน “ตำหวำน” หรือ 
“กำร์ตูนตำโต”  หำกพิจำรณำวัฒนธรรมกำรอ่ำนของนักอ่ำนวัยเยำว์จะพบว่ำ  วัฒนธรรมกำรอ่ำนกำร์ตูน
ญี่ปุ่นในสังคมไทยเป็นที่นิยมมำนำนกว่ำ 30 ปี  เมื่อมีนักเขียนหน้ำใหม่บำงคนน ำเรื่องรำวในกำร์ตูนญี่ปุ่นมำ
ดัดแปลงเป็นเรื่องแต่งก็ได้รับควำมนิยมเช่นกัน  เพรำะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยและนิยมอ่ำนกันอยู่แล้วในกลุ่มนัก
อ่ำนรุ่นใหม่     

งำนแนวนี้สำมำรถแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  ตำมแนวเรื่องและกลุ่มอ่ำน กล่ำวคือ กลุ่มแรก เป็น
เรื่องรำวของตัวละครวัยนักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมถึงมัธยม ที่เน้นเรื่องรำวควำมรักในวัยเรียน  ตัวละครจะมีทั้ง
ที่เป็นคนไทย ญี่ปุ่น เกำหลี หรือบำงครั้งก็เป็นชำวตะวันตก  หำกเรื่องเหล่ำนี้ได้รับกำรตีพิมพ์ก็จะมีหน้ำปก
เป็นรูปกำร์ตูน  ผู้อ่ำนเป็นเด็กนักเรียนช้ันประถมและมัธยม  กลุ่มที่สอง คือ เรื่องรำวของตัวละครวัยเรียนใน
ระดับอุดมศึกษำไปจนถึงวัยท ำงำน  ซึ่งจะมีเนื้อหำที่หลำกหลำยและซับซ้อนกว่ำงำนในกลุ่มแรก  แต่ยังคงเน้น
เรื่องรำวควำมรัก  มีทั้งรักที่สมหวัง และผิดหวังคละเคล้ำกันไป   

แม้จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมหวำนแหววนี้จะไม่ได้มำจำกขนบทำงวรรณศิลป์ดั้งเดิมของไทย  แต่เมื่อ
งำนกลุ่มนี้เริ่มต้นและพัฒนำมำนำนกว่ำ 10 ปีก็พบว่ำ  บำงส่วนของวรรณกรรมแนวนี้ได้หลอมรวมกับขนบวร
รณกรรมดั้งเดิมบ้ำงแล้ว  ขณะเดียวกันกำรน ำเสนอเรื่องได้ขยำยกรอบจำกกำรน ำเสนอเรื่องรำวของตัวละครที่
เป็นเฉพำะเกำหลี  และญี่ปุ่น  มำเป็นตัวละครไทย  และตัวละครชำติอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น อำหรับ  อียิปต์ 
(ในช่วงหนึ่งเกิดนิยำยออนไลน์ที่เป็นงำนแนวทะเลทรำยเป็นจ ำนวนมำก) และจีน (นิยำยรักก ำลังภำยใน) แต่
เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำกำรผสำนระหว่ำงวรรณกรรมออนไลน์กับวรรณกรรมยอดนิยมของนักเขียนคุณภำพนั้น  
มิได้เกิดจำกที่นักเขียนรุ่นใหม่ศึกษำและอ่ำนงำนของนักเขียนคุณภำพอย่ำงจริงจัง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกำรรับ
วรรณกรรมเหล่ำน้ีผ่ำนทำงกำรแปลงรูปเป็นละครโทรทัศน์  จึงเห็นว่ำนิยำยออนไลน์ในปัจจุบันมีแนวเรื่อง และ
วิธีกำรด ำเนินเรื่องคล้ำยกับละครโทรทัศน์เป็นอย่ำงมำก  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเสนอควำมรุนแรงในเชิง
อำรมณ์  กำรเน้นฉำก  “ตบ-จูบ” และฉำกกำรร่วมรัก  
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นอกจำกนี้  งานวรรณกรรมออนไลน์แนว Y หรือนิยำยรักร่วมเพศในไทย ก็เป็นงำนในรูปแบบใหม่ที่
ต่ำงจำกงำนวรรณกรรมแนวขนบของไทยด้วยเช่นกัน  งำนแนวนี้มี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ Yaoi57คือนิยำยชำย
รักชำย และ Yuri58คือนิยำยหญิงรักหญิง หำกย้อนกลับไปพิจำรณำเส้นทำงกำรก ำเนิด งำนแนว Y ใน
วรรณกรรมออนไลน์ของไทยเริ่มปรำกฏครั้งแรกเมื่อประมำณสิบกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เป็นนักเขียนกลุ่มเล็กๆ ที่สว่น
ใหญ่เขียนประสบกำรณ์จริงของชำยรักร่วมเพศ  ในช่วงแรกผู้ที่เขียนนิยำยแนวนี้จะเขียนด้วยใจรัก  งำนเขียน
จึงออกมำดีและมีปริมำณน้อยจนกระทั่งมีงำนเรื่อง เก(ย์)ไดอารี่   ซึ่งได้รับควำมนิยมจำกผู้อ่ำนอย่ำงมำก  
เนื่องจำกเรื่องรำวน ำเสนอผ่ำนมุมมองของบุรุษที่ 1 ที่เขียนได้ลื่นไหล  หลังจำกนั้นก็ส่งผลให้งำนเขียนแนวนี้
ได้รับควำมนิยมมำกข้ึน  มีนักเขียนหน้ำใหม่เขียนงำนตำมกระแสเพิ่มข้ึน   ในภำพรวม เมื่อน ำงำนที่เขียนตำม
กระแสมำเปรียบเทียบกับงำนเขียนที่มีคุณภำพจะพบว่ำว่ำนิยำย Y มีปริมำณลดลง  เพรำะนักเขียนคุณภำพที่
มีน้อยอยู่แล้วไม่ได้เพิ่มจ ำนวนข้ึน   และนักเขียนเหล่ำน้ียอมรับว่ำกำรเขียนงำนได้แต่ละเรื่องต้องค่อยเป็นค่อย
ไปจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และใจรักเป็นส ำคัญ   

                                                             
57YAOI หรือ Boy’s love เป็นค ำที่เรียกสื่อที่เสนอเน้ือหำควำมสัมพันธ์ชำยรักชำยที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น   ในช่วงปลำย
ทศวรรษที่ 1970 ซำคำตะ  ยำซุโกะ กับ ฮัตสุ  รินโกะ ประดิษฐ์ค ำว่ำ “YAOI” ซ่ึงเป็นอักษรย่อของ Yama nasi, Ochi 
nashi, Iminashiหรือ No climax, No point, No meaning แปลว่ำเรื่องที่ไม่มีแก่นสำรหรือไร้สำระขึ้น  เพื่อใช้เรียกงำนที่
พวกเขำสร้ำงขึ้น ซ่ึงตรงกับสแลงในภำษำญี่ปุ่นจำกประโยคว่ำ “Yametekudasai, Oshirigaitaiyo” (Stop it, my butt 
hurts) ซ่ึงส่อนัยถึงกำรร่วมเพศทำงทวำรหนักของชำยรักชำย  ต่อมำในรำวทศวรรษที่ 1980 ค ำน้ีถูกน ำมำใช้เรียกกำร์ตูนล้อที่
มีผู้ชำย 2 คนเป็นตัวเอกและเน้นควำมสัมพันธ์ทำงเพศเป็นเน้ือหำหลัก  จนกลำยเป็นควำมหมำยที่ได้รับควำมนิยม  ปัจจุบัน
สื่อยำโอยขยำยตัวจนมีควำมหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งหนังสือกำร์ตูน (manga) กำร์ตูนล้อ (Dojinshi)นวนิยำย (Novel)นิยำยล้อ
(Fan fiction) ภำพยนตร์กำร์ตูน (anime) เสียงบันทึก (Drama CD)และ วีดิโอเกม (Otome games) 

งำนแนวน้ีแพร่เข้ำมำในประเทศไทยเป็นเวลำมำกกว่ำ 10 ปีแล้ว  คนไทยนิยมเรียกงำนแนวน้ีว่ำ “ยำโอย” โดยมี
ผู้ผลิตและผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คนทั่วไปนิยมเรียกเธอว่ำ “สำววำย” (มำจำกอักษรตัวแรกของ YAOI) หรือเรียกว่ำ 
“ฟุโจชิ” (Fujoshi)หรือ rotten-girl เป็นค ำเย้ยหยันตัวเองของผู้หญิงญี่ปุ่นที่ผลิตงำนแนวยำโอย ซ่ึงต่ำงจำกค ำเรียกผู้ชำยแท้
ว่ำ ฟุเค (Fukei)ส่วนกลุ่มผู้อ่ำนทีมีควำมหลำกหลำยทำงเพศไม่มีชื่อเรียก  

ในควมจริงมีกำรจัดเรทสิ่งพิมพ์งำนแนวชำยรักชำยไว้กว้ำงๆ 3 แบบ คือ โชเน็น-ไอ (Shonen-ai)ตำมศัพท์
หมำยควำมว่ำควำมรักของเด็กผู้ชำย  เน้ือเรื่องน ำเสนอควำมสัมพันธ์ของทุกเพศ  ทุกรูปแบบ  แบบที่สอง คือ บิ -โชเน็น (Bi-
shonen, Beautiful boys)เน้ือหำเสนอควำมสัมพันธ์ทุกแบบ แต่ตัวละครจะเป็นชำยหนุ่มอำยุน้อย (young man)ที่มีหน้ำตำ
และลักษณะงดงำมคล้ำยผู้หญิง  แบบสุดท้ำยคือ ยำโอย (YAOI)น ำเสนอควำมสัมพันธ์แบบชำยรักชำย โดยมีกำรมีเพศสัมพันธ์
เป็นองคืประกอบของเรื่อง (ข้อมูลจำก กนกวรรณ  เปี่ยมสุวรรณศิริ. (2556)จำก ‘ยำโอย’ (Yaoi) ถึง ‘ยูริ’ (Yuri)โลกชำยขอบ
ของนิยำยวัยรุ่น ตอนน้องสำวฉันเป็น ‘ฟุโจชิ’ (Fujoshi)”Writer. 1(ฉบับที่ 11), 54-55) 
58 Yuri เป็นงำนประเภทหน่ึง (genre) ที่เริ่มต้นมำจำกประเทศญี่ปุ่น   งำนแนวน้ีเน้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหญิงกับหญิงแบบ 
Girls’ Love  ที่แก่นเรื่องหลักของงำนแนวน้ีมำจำกวรรณกรรมเลสเบียนของญี่ปุ่นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20  จนกระทั่งถึง
ทศวรรษที่ 1970 ที่มีแก่นเรื่องของเลสเบียนเริ่มปรำกฏในหนังสือกำร์ตูน และในช่วงทศวรรษที่ 1990 ได้น ำไปสู่งำน Yuri แนว
ใหม่ในรูปแบบของหนังสือกำร์ตูน ภำพยนตร์กำร์ตูน และ ในงำน dōjinshi ซ่ึงได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้น  กำร์ตูนยอดนิยมที่
ถูกน ำไปล้อเลียนในแนวน้ีเรื่องแรกคือ Sailor Moon ถึงแม้ว่ำ Yuri จะมีก ำเนิดมำจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้รับผู้หญิง (shōjo, 
josei)แต่ปัจจุบันน้ีก็มีกลุ่มผู้รับที่เป็นผู้ชำยด้วย (shōnen, sienen) 
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ในช่วงหลังต่อมำเมื่อมีนักเขียนจ ำนวนมำกนิยมแต่งงำนแนวนี้ตำมกระแส  ซึ่งจะแต่งโดยนักเขียน
หญิง และนักอ่ำนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วยเช่นกัน  นับเป็นผลงำนของนักเขียนวัยรุ่นที่เขียนเพื่อนักอ่ำนวัยรุ่น  
ตัวละครในเรื่องส่วนใหญ่มักจะมีรำกฐำนมำจำกตัวละครที่มีช่ือเสียงและมีวัยไล่เลี่ยกับนักเขียนและนักอ่ำนคือ
อำยุประมำณสิบกว่ำหรือยี่สิบกว่ำปี  และตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนหรือเป็นยำกูซ่ำ  บำงครั้งก็
น ำเสนอในสถำนกำรณ์ของควำมสัมพันธ์ทำงเพศระหว่ำงกลุ่มเดียวกัน ซึ่งในงำนวรรณกรรมแนว Yaoi ช่วง
หลัง  ผู้เขียนพบว่ำนักเขียนวัยรุ่นส่วนใหญ่น ำมำเฉพำะกำรเสนอเรื่องรำวที่เน้นเรื่องฉำกรวมรัก  และบำงครั้งก็
น ำเสนอฉำกกำรข่มขืนด้วย   

ด้วยเหตุน้ีจึงมีนักอ่ำนและนักแต่งที่เป็นกลุ่มชำยรักร่วมเพศแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับงำน Yaoiในยุค
หลังว่ำส่งผลให้งำนแนวนี้คุณภำพมีต่ ำลง  เพรำะถูกกลบด้วยนิยำยที่เขียนอย่ำงมักง่ำย  ภำษำที่ไม่ดี  ขำด
ควำมลื่นไหลในกำรบรรยำย  รวมทั้งภำษำที่ผิดหลักไวยำกรณ์ด้วย  และยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท ำให้นิยำย  y 
ในยุคเริ่มแรกจ ำนวนมำกกลำยเป็นงำนเผยแพร่เฉพำะกลุ่ม (เก็บไว้ใต้ดิน)  หรือไม่สำมำรถหำอ่ำนได้ในวงกว้ำง  
เนื่องจำกมีผู้แสดงควำมเห็นว่ำเรื่องรำวของงำนลักษณะนี้เป็นวรรณกรรมเฉพำะกลุ่ม ไม่สำมำรถน ำมำเสนอให้
อ่ำนในวงกว้ำงได้  เพรำะสังคมไทยยังไม่เปิดกว้ำงเรื่องรักร่วมเพศจึงมีควำมเสี่ยงมำกที่งำนจะถูกห้ำม  
ขณะเดียวกันส ำนักพิมพ์ก็เห็นว่ำเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะตีพิมพ์งำนในลักษณะนี้  ส่วนส ำนักพิมพ์ที่มีอยู่ก็ไม่ค่อย
พิจำรณำคุณภำพของงำนนัก    

ส ำหรับงำนวรรณกรรมออนไลน์ของไทยแนว Yuri นั้น อำจจะมีจ ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับงำนแนว 
Yaoiเนื้อหำของงำนแนว Yuri ที่ปรำกฏมีทั้งกำรบรรยำยภำพควำมรัก  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่รักที่เป็นเล
สเบียน  และกำรน ำรูปแบบเนื้อหำของงำนแนว Yaoi มำปรับ  โดยเปลี่ยนจำกตัวละครชำยให้เป็นตัวละคร
ผู้หญิงแทนก็มีจ ำนวนไม่น้อยเช่นกัน   

ในปัจจุบัน งำนแนว Y ส่วนใหญ่ นักเขียนจ ำนวนมำกจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่น ำเสนอเรื่องรำวที่มีพล็อต
เรื่องใกล้เคียงกัน  คือเรื่องควำมรักในวัยเรียนที่ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นฉำกในโรงเรียน และตัวละครเป็นนักเรียน
มัธยม  นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำเสนอเรื่องรำวควำมรักระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน ตัวละครส่วนใหญ่ที่ได้รับควำมนิยม
น ำมำด ำเนินเรื่องรำวควำมรักระหว่ำงเพื่อนร่วมงำนเหล่ำน้ี คือ ดำรำ นักร้อง จำกประเทศเกำหลี และญี่ปุ่น ที่
ถูกน ำมำเป็นตัวละครในงำนวรรณกรรมแนวนี้เป็นจ ำนวนมำก  ซึ่งเรื่องส่วนใหญ่จะเน้นฉำกอีโรติกเป็นส ำคัญ   

นอกจำกงำนแนวแฟนตำซี  หวำนแหวว และงำนแนว Y  ซึ่งเป็นงำนแนวใหม่ข้ำงต้นแล้ว ยังมีงำนอีก
ประเภทหนึ่งที่ไม่ได้รับอิทธิพลมำจำกงำนวรรณศิลป์รูปแบบดั้งเดิมของไทยคือ   แฟนฟิค (fanfic) มำจำกค ำ
ภำษำอังกฤษว่ำ fan fiction ซึ่งบำงครั้งก็อำจจะเรียกว่ำ แฟนฟิคช่ัน  แฟนฟิค FF หรือ ฟิคก็ได้ ควำมหมำย
กว้ำงๆของค ำนี้คือ  ควำมตั้งใจของกลุ่มแฟนๆที่เขียนเรื่องรำวที่เกี่ยวกับตัวละคร หรือฉำกที่ได้มำจำกงำน
ต้นแบบ หรือ เขียนเรื่องต่อเนื่องจำกงำนต้นแบบ   ผลงำนของพวกแฟนๆเหล่ำนี้ไม่เคยได้รับกำรตีพิมพ์  
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เพรำะผลงำนที่เป็นแฟนฟิคส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้รับกำรยอมรับ หรือได้รับกำรอนุญำตจำกเจ้ำของผลงำน 
หรือจำกส ำนักพิมพ์  แต่นักเขียนแฟนฟิคก็มักจะทึกทักว่ำงำนของพวกเขำเป็นกำรอ่ำนหรือเผยแพร่กันเฉพำะ
ในกลุ่มแฟนๆเท่ำนั้น  อำจกล่ำวได้ว่ำงำนของกลุ่มแฟนฟิคนั้นมำจำกควำมช่ืนชอบงำนต้นแบบของกลุ่มแฟน  
จนน ำมำแต่งต่อ   ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเรื่องรำวในงำนต้นฉบับมำแต่งต่อ  หรือ น ำตัวละครบำงตัว หรือ ฉำก
บำงฉำกในเรื่องมำแต่งต่อตำมจินตนำกำรของตน   งำนต้นแบบเรื่องหนึ่งอำจส่งผลให้เกิดงำนแฟนฟิคจ ำนวน
มำกก็ได้   

ในงำนแนวแฟนฟิคของไทยนั้น  ผู้เขียนเห็นว่ำอำจได้รับอิทธิพลบำงส่วนมำจำกแนวคิด Yaoidōjinshi   
ของญี่ปุ่นในช่วงหลังที่ขยำยพื้นฐำนจำกกำรน ำตัวละครมำจำกหนังสือกำร์ตูนและภำพยนตร์กำร์ตูนไปยังตัว
ละครที่อยู่นอกเหนือวัฒนธรรมกำร์ตูน ไม่ว่ำจะเป็นจำกภำพยนตร์  Harry Potter และ The Lord of the 
Ringและตัวละครจำกวิดีโอเกม เช่น Kingdom Hearts และ Final Fantasy ขณะเดียวกัน Yaoidōjinshi   
ก็เป็นผลงำนของนักเขียนวัยรุ่นที่เขียนเพื่อนักอ่ำนวัยรุ่น  ตัวละครในเรื่องส่วนใหญ่มักจะมีรำกฐำนมำจำกตัว
ละครที่มีช่ือเสียงและมีวัยไล่เลี่ยกับนักเขียนและนักอ่ำน  คืออำยุประมำณสิบกว่ำหรือยี่สิบกว่ำปี  และตัว
ละครส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนหรือเป็นยำกูซ่ำแต่งำน Yaoidōjinshi   จะน ำเสนอในลักษณะของกำร์ตูน  
ในขณะที่แฟนฟิคเป็นกำรเสนอผ่ำนเรื่องเล่ำในลักษณะงำนวรรณกรรม  แฟนฟิคของไทยมีทั้งที่น ำตัวละครและ
เรื่องรำวจำกงำนต้นแบบทำงวรรณกรรมมำแต่งต่อ  เช่น Harry Potter หัวขโมยแห่งบารามอส  เซวีน่า มหา
นครแห่งมนตรา หรือ กำร์ตูนเรื่องนารูโตะ  นอกจำกนี้มีกำรสร้ำงงำนแฟนฟิคในอีกลักษณะหนึ่งคือ  น ำ
เรื่องรำวของศิลปิน ดำรำ  นักร้อง คนโปรดมำแต่งให้เป็นเรื่องรำวตำมจินตนำกำรของตน  ในกรณีนี้จะพบว่ำ
กลุ่มแฟนคลับมักจะเขียนแฟนฟิคเรื่องรำวของนักร้องเกำหลีออกมำเป็นจ ำนวนมำก  โดยเฉพำะเรื่องรำวของ
วง Super Junior,  Dong Bang Shin Ki,SHINee, Big Bang, Girl Generation และ Wonder Girl เป็นต้น 

 

วรรณกรรมออนไลน์กับการสร้างความแปลกใหม่ของรูปแบบทางวรรณศิลป์ 

นอกจำกวรรณกรรมออนไลน์ที่มีแนวเรื่องแบบใหม่ที่ไม่อิงขนบ หรือไม่มีรำกฐำนมำจำกวรรณกรรม
ดั้งเดิมดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นแล้ว  จะพบว่ำงำนวรรณกรรมออนไลน์ยังสร้ำงรูปแบบกำรเขียนที่แตกต่ำงจำก
งำนวรรณกรรมแนวขนบเดิมด้วย  เช่น กำรเขียนที่เน้นบทสนทนำมำกกว่ำบทบรรยำยเนื่องจำกนักเขียนหน้ำ
ใหม่เหล่ำน้ีขำดควำมจัดเจนในกำรเขียนบรรยำย  จึงต้องอำศัยตัวช่วยอื่นๆ มำทดแทน เช่น ใช้บทสนทนำเป็น
วิธีกำรสื่อสำรหลักของเรื่อง  นิยำยออนไลน์ในช่วงแรกๆ จ ำนวนมำกน ำเสนอด้วยบทสนทนำจนดูประหนึ่งว่ำ
จะเป็นบทละครมำกกว่ำนิยำย นอกจำกนี้ยังมีวิธีกำรอื่นที่นักเขียนหน้ำใหม่ใช้เพื่อแก้ปัญหำควำมอ่อนด้อยใน
กำรบรรยำย เป็นต้นว่ำกำรใช้เนื้อเพลง หรือ บทกวีที่คัดมำแทนกำรบรรยำยด้วย แต่ปัจจุบันวิธีกำรนี้ลด
น้อยลงเพรำะติดปัญหำลิขสิทธ์ิ ในปัจจุบันวิธีกำรที่แพร่หลำยและได้รับควำมนิยมมำกคือ กำรน ำภำพของดำรำ 
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หรือ ภำพวำดมำโพสต์ไว้เพื่อให้ผู้อ่ำนเห็นภำพของตัวละครในเรื่องแทนกำรบรรยำย   วิธีกำรเช่นนี้ช่วยให้
ผู้อ่ำนเห็นตัวละครได้อย่ำงชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนไปจำกที่นักเขียนต้องกำร   ดังนั้น  ในนิยำยของนักเขียนที่น ำ
วิธีกำรนี้มำใช้ก็แทบจะไม่มีบทบรรยำยรูปร่ำงหน้ำตำของตัวละครอีกต่อไป 

ประเด็นน่ำสนใจอีกประเด็นก็คือ  กำรสร้ำงภำษำเฉพำะข้ึนใหม่เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงนักเขียน
กับนักอ่ำน  ส่วนใหญ่ภำษำเหล่ำน้ีจะเป็นภำษำเฉพำะที่ใช้สื่อสำรกันในหมู่วัยรุ่นและน ำมำเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรสื่อภำษำในกำรเขียนนิยำยด้วย  โดยเฉพำะกำรใช้“อีโมติคอน”59  ซึ่งแต่เดิมใช้ส ำหรับส่ง SMS ทำง
โทรศัพท์มือถือ และ MSN ทำงอินเทอร์เน็ต เพรำะผู้ส่งสำรเห็นว่ำ “อีโมติคอน” สำมำรถสื่อได้ทั้งภำพและ
ควำมรู้สึกพร้อมกัน กำรใช้ “อีโมติคอน”มีปรำกฏให้เห็นเพิ่มมำกข้ึนในงำนเขียนประเภทรักหวำนแหวว โดย
เฉพำะงำนของนักเขียนที่อยู่ช้ันประถมปลำย ถึงมัธยมศึกษำ  เนื่องจำกนักเขียนบำงคนเห็นว่ำกำรใช้สัญลักษณ์
“อีโมติคอน”บำงตัวสำมำรถที่จะถ่ำยทอดภำพจินตนำกำรได้อย่ำงครบถ้วน ชัดเจนมำกกว่ำกำรเขียนบรรยำย  
กำรใช้”อีโมติคอน”นับว่ำเป็นค่ำนิยมเฉพำะวัย   รวมทั้งยังมีผู้ให้เหตุผลว่ำถ้ำนิยำยไม่มีอีโอติคอนแล้วจะให้
ควำมรู้สึกว่ำ "แก่" "เก่ำ" "คร่ ำครึ" เหมือนเป็นกำรเขียนของนักเขียนรุ่นใหญ่  หรือบำงครั้งอำจเป็นเพรำะอ่ำน
นิยำยหวำนแหววที่มีแต่สัญลักษณ์พวกนี้  จึงติดและน ำมำใช้จนกลำยเป็นค่ำนิยมของนักเขียนวัยรุ่นไป  กำร
เขียนงำนในลักษณะนี้มีผู้รับทั้งที่เป็นกลุ่มผู้สนับสนุน ซึ่งให้เหตุผลว่ำกำรเขียนโดยใช้“อีโมติคอน”จะช่วยกำร
แสดงอำรมณ์ทำงสีหน้ำได้เป็นอย่ำงเป็นรูปธรรมดี และท ำให้ดูไม่เครียด   และกลุ่มผู้ต่อต้ำนที่ให้ควำมเห็นว่ำ
ควรใช้กำรบรรยำยมำกกว่ำ   เพรำะมองว่ำนักเขียนที่ใช้“อีโมติคอน”มักจะไม่ให้ควำมส ำคัญกับศิลปะทำงกำร
ประพันธ์  เป็นกำรแต่งเพื่อเอำสนุก เน้นผู้อ่ำนเป็นหลัก ไม่ให้ควำมส ำคัญในด้ำนฝีมือกำรประพันธ์มำกนัก แต่
คนที่อยำกเป็นนักเขียนอย่ำงแท้จริง  เมื่อวัยเปลี่ยนไปก็คงจะเปลี่ยนแนวเขียนไปด้วย  จะเห็นได้ว่ำในช่วงหลัง   
ควำมนิยมใช้“อีโมติคอน”ลดลง  เนื่องจำกได้รับกระแสต่อต้ำนทั้งจำกนักเขียน   บรรณำธิกำรและส ำนักพิมพ์   
เริ่มมีควำมเคร่งครัดในเรื่องนี้มำกข้ึน  และเริ่มให้ควำมส ำคัญกับกำรบรรยำยเพื่อสื่ออำรมณ์และควำมรู้สึกมำก
ข้ึน  

 ในกรณีของกำรใช้ภำษำที่ผิดหลักไวยำกรณ์ (หรือภำษำวิบัติ) นั้น  น่ำจะมำจำกภำษำที่ใช้ส ำหรับ
สนทนำกันทำงอินเทอร์เน็ต (chat)  ผู้เขียนเห็นว่ำภำษำที่ผิดหลักไวยำกรณ์ เกิดมำจำกปัจจัยหลักๆ 3 
ประกำร  คือ 1) กำรสร้ำงค ำใหม่  โดยเฉพำะค ำที่ใช้แทนเสียงเพื่อแสดงอำรมณ์ต่ำงๆ (sound effect) 
มำกกว่ำร้อยละ 80 จะสะกดผิดหลักกำรเขียนภำษำไทย เช่น ม๊ำกกกกกก !  ร๊ำกกกกกก!  2) ควำมจงใจของ
นักเขียนที่เกิดจำกควำมรักสบำย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ตัวกำรันต์ต่ำงๆ นักเขียนจ ำนวนหนึ่งจะใส่ไม้ทัณฑ
ฆำตผิดที่  ส่วนค ำที่มีตัวสะกดที่หำจำกแป้นพิมพ์ยำกๆ เช่น ฐ  ณ และ  ฌ  บำงครั้งก็จะตัดทิ้ง  บำงครั้ง
                                                             
59อีโมติคอน (emoticon) มำจำกค ำว่ำ emotion + icon  หมำยถึงกำรใช้ภำพสัญลักษณ์แสดงอำรมณ์  เช่น TTTT  
หมำยถึงร้องไห้  หรือ >/ / /<หมำยถึง  เขินหรืออำยหน้ำแดง หรือ Oหมำยถึงยิ้ม 
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ตัวสะกดแม่กดที่สะกดด้วยตัวอื่นนอกจำก ด ก็ใช้เป็น ด สะกดหมด  นอกจำกนี้ยังมีบำงคนที่รักสบำยมำกข้ึน 
ไม่อยำกพิมพ์เต็มค ำเพรำะยำว จึงพิมพ์ย่อๆ เช่น ค ำว่ำ สวัสดี ก็พิมพ์เป็น ดีงับ เพรำะง่ำยกว่ำและบำงครั้งก็หำ
ค ำมำใช้แทนโดยออกเสียงให้คล้ำยกัน ซึ่งสำมำรถเข้ำใจกันได้  เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งเริ่มน ำภำษำดังกล่ำวมำใช้ใน
วรรณกรรมแนวใหม่ท ำให้เกิดกระแสนิยมทั้งกำรเขียน และกำรอ่ำน  ก็กลำยเป็นภำษำเขียนของวรรณกรรม
รูปแบบใหม่ที่ยอมรับและใช้กันอย่ำงแพร่หลำยและ 3) ควำมไม่รู้ หรือควำมไม่จัดเจนในกำรใช้ภำษำ  ส่วน
ใหญ่มักจะเป็นกำรสะกดค ำผิด  ซึ่งเป็นปัญหำที่พบมำกในนิยำยออนไลน์  นักเขียนส่วนใหญ่มีทั้งไม่รู้ตัวว่ำ
สะกดผิด หรือบำงคนรู้แต่ไม่อยำกเสียเวลำเปิดพจนำนุกรมเพื่อสอบทำนตัวสะกด  ในปัจจุบันมีกระแสต่อต้ำน
ภำษำที่ผิดหลักไวยำกรณ์  และในขณะเดียวกันกลุ่มนักวิจำรณ์ และกลุ่มนักอ่ำนที่มักจะช้ีข้อผิดพลำดของ
นักเขียนในแง่กำรสะกดค ำผิด ก็ช่วยให้นักเขียนส่วนใหญ่เห็นควำมส ำคัญและใส่ใจในกำรเขียนให้ถูกต้องมำก
ข้ึน 

นอกจำกนี้  ในวรรณกรรมออนไลน์บำงเรื่องน ำเสนอโดยผสำนศิลปะสองแขนงเข้ำด้วยกัน ถือว่ำเป็น
นวัตกรรมใหม่ของกำรน ำเสนอนิยำยทำงอินเทอร์เน็ตคือกำรใส่เพลงบรรเลงหรือเพลงที่มีค ำร้องในนวนิยำย 
เนื่องจำกนักเขียนเห็นว่ำเพลงจะสำมำรถช่วยสร้ำงอำรมณ์ให้กับผู้อ่ำนได้  แต่กลุ่มผู้อ่ำนนั้นก็มีทั้งชอบและไม่
ชอบเพลงที่ใส่เข้ำมำน้ันด้วย  ดังนั้น นักเขียนอำจจะต้องพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรน ำเสนออีกครั้ง  ทั้งนี้
ทำงออกที่น่ำจะตอบสนองทั้งของนักเขียน และผู้อ่ำนที่ชอบและไม่ชอบเพลงคือ กำรท ำให้สำมำรถเลือกเปิด
และปิดเพลงที่เพิ่มเข้ำมำได้ เพื่อให้โอกำสผู้อ่ำนมีสิทธิเลือกฟังหรือไม่ฟังตำมควำมพอใจกำรน ำเสนอเพลง
ประกอบกำรอ่ำนนิยำยที่ได้เริ่มไว้ในวรรณกรรมออนไลน์น้ันได้รับกำรน ำมำด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมจำก
ส ำนักพิมพ์แจ่มใส  เพรำะมีช่วงหนึ่งที่ส ำนักพิมพ์นี้น ำเสนอโปรเจ็คใหม่ช่วงวันวำเลนไทน์ปีหนึ่ง (ส ำนักพิมพ์
แจ่มใสจะมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อน ำเสนอนิยำยในรูปแบบพิเศษในวันวำเลนไทน์ของทุกปี) ด้วยกำรน ำซีดีเพลง
แถมไปพร้อมกับนิยำยเพื่อให้ผู้อ่ำนรับสำรได้ทั้งจำกกำรอ่ำนหนังสือและฟังเพลงประกอบไปพร้อมกัน 

วรรณกรรมออนไลน์ยังมีควำมน่ำสนใจอีกประกำรหนึ่ง คือ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวรรณกรรมเรื่อง
เดียวกันที่เสนอในพื้นที่อินเทอร์เน็ตกับฉบับที่ตีพิมพ์  เนื่องจำกในกระบวนกำรตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มต้องผ่ำน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ และกำรเขียน ทั้งในเรื่องตัวสะกด  ส ำนวนต่ำงๆ   จำกข้อมูลกำร
สัมภำษณ์ทั้งบรรณำธิกำรและนักเขียนตรงกันคือกำรแก้งำนนั้น  บรรณำธิกำรจะเคำรพนักเขียน  โดยจะ
ช้ีให้เห็นข้อผิดพลำดและค ำผิด และให้นักเขียนเป็นผู้แก้  ถ้ำประเด็นใดเห็นไม่ตรงกันก็จะหำรือเพื่อหำข้อยุติ
ร่วมกันอีกครั้ง  ขณะเดียวกันบรรณำธิกำรก็ยอมรับว่ำหำกเป็นผลงำนช้ินแรกที่ได้ตีพิมพ์  ไม่ว่ำจะให้แก้
อย่ำงไรนักเขียนก็จะยอม  แต่ถ้ำเป็นผลงำนเล่มที่สอง หรือนักเขียนที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นแล้ว  นักเขียนก็
จะเริ่มต่อรอง และไม่แก้ โดยอ้ำงว่ำแฟนชอบ   
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ตลอดสิบกว่ำปีที่ผ่ำนมำแม้กำรเขียนนิยำยออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นกำรเขียนตำมกระแส แต่ด้วยกำร
แข่งขันที่สูงมำกในเว็บไซต์เด็กดี  ดังนั้น  กำรน ำเสนอควำมรุนแรงในเชิงอำรมณ์ และฉำกอีโรติกในงำน
วรรณกรรมออนไลน์  จึงกลำยเป็นเครื่องมือส ำคัญที่นักเขียนจ ำนวนหนึ่งใช้เพื่อสร้ำงกระแสควำมนิยมให้กับ
นิยำยของตน  จนท้ำยที่สุดแนวเรื่อง และกำรน ำเสนอในลักษณะนี้กลำยเป็นแบบอย่ำงที่นักเขียนรุ่นใหม่กลุ่ม
หนึ่งด ำเนินรอยตำม เพรำะหวังว่ำนิยำยของตนจะเป็นหนึ่งในนิยำยยอดนิยมด้วย  เมื่อนิยำยติดอันดับยอด
นิยมก็ถือว่ำเป็นทำงลัดที่จะส่งผลให้นิยำยเรื่องดังกล่ำวได้รับกำรติดต่อทำบทำมไปตีพิมพ์จำกส ำนักพิมพ์ต่อไป
ในแง่นี้  ผู้เขียนมองว่ำโลกในอินเตอร์เน็ตไม่เป็นทำงกำรนัก  เวลำที่สร้ำงงำนนักเขียนจึงเลือกจะใช้นำมแฝงใน
กำรเขียน แต่เมื่อผลงำนได้รับกำรตีพิมพ์  นักเขียนส่วนใหญ่จะเลือกใช้ช่ือและนำมสกุลจริงแทนนำมแฝงที่เคย
ใช้แต่เดิม 

นอกจำกนี้ยังมีนักเขียนบำงคนพยำยำมที่จะสร้ำงงำนในแนวใหม่แหวกไปจำกรูปแบบที่มีอยู่  แต่มีงำน
เป็นจ ำนวนน้อยที่จะสำมำรถสร้ำงงำนแหวกกระแสนิยม และสร้ำงควำมนิยมหรือรูปแบบงำนวรรณกรรมใหม่ๆ
ให้เกิดข้ึนได้ เช่น ศาสตราคู่กู้แผ่นดิน ของ มือเดียวค้ ำฟ้ำ ที่ผลงำนได้รับควำมนิยมจำกผู้อ่ำนในเว็บไซต์ที่เข้ำ
มำอ่ำนจ ำนวนประมำณ 210,000 ครั้ง60  และได้รับกำรติดต่อจำกส ำนักพิมพ์ Monopoet เพื่อตีพิมพ์เป็น
ผลงำนช้ินแรกในกำรเปิดตัวของส ำนักพิมพ์  ปัจจุบันวรรณกรรมเรื่องนี้พิมพ์ครบสมบูรณ์ทั้ง 10 เล่มแล้ว   

กำรสร้ำงแนวหรือกระแสควำมนิยมนิยำยแนวใหม่ๆ นั้น นอกจำกมีปัจจัยเริ่มต้นจำกนักเขียนแล้ว  
นักอ่ำนก็นับเป็นส่วนส ำคัญที่ก่อกระแสด้วยเช่นกัน  เพรำะผู้อ่ำนมีควำมส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงและ
รสนิยมของตลำดด้วย  จะเห็นได้ว่ำบำงครั้งนักเขียนบำงคนที่ต้องกำรสร้ำงกระแสหรือแนววรรณกรรมแบบ
ใหม่ๆ ก็จะเริ่มสร้ำงรสนิยมให้กลุ่มแฟนก่อน  จนก่อให้เกิดรสนิยมร่วมในสังคมผู้อ่ำนหรือกลุ่มแฟนข้ึน จำกนั้น
รสนิยมร่วมดังกล่ำวก็จะพัฒนำเป็นกระแสในที่สุด เมื่อเกิดกระแส ส ำนักพิมพ์ก็ต้องสนใจ   เมื่อส ำนักพิมพ์
สนใจก็เท่ำกับมีตลำดรองรับแนวเรื่องหรือกระแสใหม่ๆ ที่ออกมำ  แต่บำงครั้งกลุ่มที่สร้ำงกระแสคือส ำนักพมิพ ์ 
เนื่องจำกกำรสร้ำงกระแสหรือแนวกำรเขียนใหม่ๆ นับเป็นช่องทำงกำรตลำดที่จะสร้ำงควำมได้เ ปรียบจำก
คู่แข่งทำงกำรตลำดในฐำนะผู้น ำกระแสด้วย   

 

สรุป 

ผู้เขียนเห็นว่ำงำนวรรณกรรมออนไลน์นับเป็นงำนที่สร้ำงควำมแปลกใหม่ทั้งในด้ำนรูปแบบและเนือ้หำ
ที่ต่ำงจำกขนบวรรณกรรมเดิมของไทยที่คุ้นเคยกันมำในหลำยลักษณะ ดังที่ให้อรรถำธิบำยไว้แล้วข้ำงต้น  งำน

                                                             
60อ้ำงสถิติจำก  ค ำน ำนักเขียน. ใน มือเดียวค้ ำฟ้ำ.ศาสตราคู่กู้แผ่นดินเล่ม 9. (พิมพ์ครั้งแรก). กรุงเพพฯ: โมโนโพเอท. 
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วรรณกรรมแนวใหม่ที่ก ำเนิดและพัฒนำมำตลอดช่วงกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มว่ำยังจะมีกำรพัฒนำและ
สร้ำงควำมแปลกใหม่อยู่เสมอ  เนื่องจำกพื้นที่ที่เอื้อต่อกำรผสำนสื่ออันหลำกหลำย  เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่
ให้กับทั้งตัวงำนและกลุ่มผู้รับ  ขณะเดียวกันก็มีนักเขียนจ ำนวนหนึ่งที่พยำยำมสร้ำงวร รณกรรมแนวใหม่ที่
แหวกกระแสอยู่ตลอดเวลำ  แต่อย่ำงไรก็ดี  ควำมแปลกใหม่อันก่อให้เกิดกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดดของ
วรรณกรรมออนไลน์ในช่วงที่ผ่ำนมำ  เป็นไปเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรให้นักอ่ำนรุ่นเยำว์ที่ขำดโอกำสมำ
นำน  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ำเมื่อผ่ำนกำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดดมำระยะหนึ่ง  ปัจจุบันกำรเติบโตเริ่มเป็นแบบค่อย
เป็นค่อยไปมำกขึ้น  สมำชิกของประชำคมวรรณกรรมออนไลน์เริ่มมีเวลำที่จะหันกลับมำพิจำรณำคุณภำพของ
งำนในกลุ่มตนมำกข้ึน  ทั้งในรูปแบบของวรรณกรรมออนไลน์ และงำนที่น ำงำนวรรณกรรมออนไลน์มำตีพิมพ์  
ซึ่งปรำกฏระบบตรวจสอบแบบไม่เป็นทำงกำรทั้งในรูปของ “คอมเมนท์”  กระทู้ และบทวิจำรณ์  เพื่อที่สร้ำง
กรอบร่วมกันในกำรพัฒนำงำนวรรณกรรมออนไลน์อย่ำงยั่งยืน และมีคุณภำพ  กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องใช้
เวลำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสักระยะหนึ่งกว่ำที่งำนวรณกรรมรูปแบบใหม่ดังกล่ำวจะอยู่ตัว  
เช่นเดียวกับงำนวรรณกรรมในอดีต  แต่อย่ำงน้อยที่สุด  งำนวรรณกรรมออนไลน์ได้แสดงให้เห็นว่ำนี่คืองำน
วรรณกรรมที่มีเนื้อหำและรูปแบบใหม่ที่นักเขียนและนักอ่ำนรุ่นใหม่สร้ำงข้ึนมำ และได้รับกำรยอมรับในหมู่
พวกเขำว่ำเป็นงำนวรรณกรรมที่สำมำรถสื่อสำรและตอบสนองควำมต้องกำรในกำรอ่ำนของพวกเขำได้อย่ำง
แท้จริง61 
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การวิจารณ์ “วรรณศิลป์” ใน “ค่ายวิจารณ์ศิลปะ”62 

อรพินท์  ค าสอน 

 ในวันเสำร์ที่ 2 และวันอำทิตย์ที่ 3 พฤศจิกำยน 2556  ท่ำมกลำงธรรมชำติของขุนเขำและสำยน้ ำที่อิง
ธำร รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก  โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต”  ได้จัด “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” 5 สำขำ อันได้แก่ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรละคร 
(ละครเวที) ภำพยนตร์ และสังคีตศิลป์ (ดนตรีไทย)  

โครงกำรวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) มีคุณอัญชลี  ชัยว
รพร เป็นทั้งหัวหน้ำโครงกำรและเป็นผู้วิจัยสำขำภำยนตร์  และเป็นโครงกำรวิจัยต่อเนื่องที่ด ำเนินกำรวิจัย
เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ศิลปะมำรวมระยะเวลำ  14 ปี  รวม 4 โครงกำร  อันได้แก่  1)  โครงกำรวิจัย “กำร
วิจำรณ์ในฐำนะพลังทำงปัญญำของสังคมร่วมสมัย ภำค 1 และ 2” (ปี 2542-2548) มีศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ 
ดร. เจตนำ  นำควัชระ เป็นหัวหน้ำโครงกำร 2) โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ในฐำนะปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยเพื่อ
พัฒนำควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์กำรวิจำรณ์ ภำค 1 และ 2” (2549-2552)  มีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธีระ  นุช
เปี่ยม และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ  เกรียงไกรเพ็ชร์ เป็นหัวหน้ำโครงกำรตำมล ำดับ  3) โครงกำรวิจัย 
“กำรวิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมลำยลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” (2553-2555) มีผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริชำติ  จึงวิวัฒนำภรณ์  เป็นหัวหน้ำโครงกำร และ 4)  โครงกำรวิจัย “กำรวิจำรณ์ศิลปะ: 
รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน  

กำรวิจัยที่ผ่ำนมำบ่งช้ีถึงข้อดีและข้อด้อยที่เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์และกำรรับกำรวิจำรณ์ศิลปะใน
ประเทศไทย  อำทิ ผู้รับจ ำนวนมำกขำดโอกำสที่จะสัมผัสกับงำนศิลปะโดยตรง จึงขำดโอกำสที่จะแสดงทัศนะ
วิจำรณ์ไปด้วย  ควำมอ่อนแอของระบบกำรศึกษำในช้ันเรียน ส่งผลต่อควำมถดถอยของวัฒนธรรมกำรอ่ำน
และกำรวิจำรณ์  จึงท ำให้ผู้รับส่วนหนึ่งขำดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนควำมเรียงเชิงวิจำรณ์   กำรขำดองค์
ควำมรู้ส ำคัญของงำน (canon) และขำดกำรสั่งสมองค์ควำมรู้ทั้งในส่วนของควำมรู้ตำมขนบเดิมและควำมรู้ที่
เกิดข้ึนในบริบทใหม่  

กำรวิจัยในโครงกำรปัจจุบันได้เพิ่ม สำขำ ภำพยนตร์อีกหนึ่งสำขำ  และขยำยขอบเขตกำรวิจัยจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์ไปสู่กำรวิจำรณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตด้วย  เนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตมีศักยภำพสูงต่อกำรวิจำรณ์ทั้งเชิงลำย
ลักษณ์และเชิงมุขปำฐะ   ทั้งยังท ำหน้ำที่เสมือน “คลัง” ข้อมูล และลดข้อจ ำกัดในเรื่องของควำมห่ำงไกลของ
สถำนที่ พื้นที่และเวลำ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดสด และจัดเก็บภำพและเสียง รวมถึงภำพเคลื่อนไหวได้
ท ำให้เกิดพื้นที่ส ำหรับกำรวิจำรณ์ในเชิงมุขปำฐะอีกด้วย  ในขณะเดียวกันกำรวิจัยยังมุ่งที่จะวิเครำะห์ข้อมูลที่

                                                             
62อรพินท์  ค ำสอน. “กำรวิจำรณ์ ‘วรรณศิลป์’ ใน ‘ค่ำยวิจำรณ์ศิลปะ’ ” ใน วารสารวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ปรากฏ ฉบับที่ 
1 เดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2557 หน้ำ 170-177. 
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เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อทั้งสองประเภท ซึ่งถือ
ได้ว่ำเป็นกำรด ำรงอยู่ร่วมกันและสร้ำงควำมมั่งค่ังให้แก่กัน    

กิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ”  ในครั้งนีเ้กิดข้ึนจำกควำมพยำยำมของผู้วิจัยในโครงกำรวิจัย “กำร
วิจำรณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต” ที่จะแก้ไขปัญหำกำรวิจำรณ์ที่พบ
จำกผลกำรวิจัย กล่ำวคือ สำขำดนตรีไทยเกิดกำรขำดแคลนผู้วิจำรณ์ลำยลักษณ์ สำขำกำรละครมีผู้วิจำรณ์
จ ำนวนน้อย ขณะที่กำรวิจำรณ์สำขำทัศนศิลป์มักจะปรำกฏในรูปแบบมุขปำฐะ สำขำวรรณศิลป์และภำพยนตร์
แม้ว่ำมีผู้เขียนงำนวิจำรณ์จ ำนวนมำก แต่ประสบปัญหำในเรื่องประสบกำรณ์และวุฒิภำวะของผู้วิจำรณ์ และ
จำกกำรวิจัยพบว่ำในปัจจุบันมีผู้สร้ำงงำนวิจำรณ์ข้ำมสำขำเพิ่มมำกขึ้น แต่ขำดแหล่งที่จะเรียนรู้อยำ่งเปน็ระบบ
และแบบแผน   จึงตั้งวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมนี้ไว้ 4 ประกำร คือ 1) เพื่อเผยแพร่ควำมรู้กำรวิจำรณ์
ในสำขำต่ำงๆ แก่ผู้สนใจกำรวิจำรณ์รุ่นใหม่ที่เน้นใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในกำรสร้ำงงำน  2)  เพื่อปูพื้นฐำน
แนวควำมคิดและกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำ 3)  ส่งเสริมกำรวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์บนพื้นที่อินเทอร์เน็ต  และ 4) 
แบ่งปันควำมรู้และวิธีแก้ปัญหำในกำรเขียนวิจำรณ์บนพื้นที่อินเทอร์เน็ตที่นักวิจำรณ์รุ่นใหม่ประสบ  “กิจกรรม
กำรวิจำรณ์ศิลปะ” ที่จัดข้ึนจึงไม่เพียงเป็นอบรมเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจำรณ์เท่ำนั้น  ขณะเดียวกันยังเปิด
โอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรวิจำรณ์ ทั้งเฉพำะสำขำและข้ำมสำขำ 
เพื่อสร้ำงพลังกำรวิจำรณ์มิติใหม่ในสังคมโดยเฉพำะกลุ่มผู้สร้ำงงำนบนสื่ออินเทอร์เน็ต   จึงเปิดรับสมคัรผูส้นใจ
กำรวิจำรณ์ศิลปะใน 5 สำขำ อำยุระหว่ำง 18-40  ปี โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมบทวิจำรณ์ทั้งที่เคยเผยแพร่และ
เขียนข้ึนใหม่มำเข้ำร่วมพิจำรณำคัดเลือกเพื่อเป็นหนึ่งในผู้เข้ำร่วมกิจกรรม   ซึ่งมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกทั้งสิ้น 44 
คน   

กลุ่มวรรณศิลป์มสีมำชิกทัง้สิ้น 14 คน อันได้แก่  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืก 10 คน ประกอบด้วย ฉัตรียำ  
เลิศวิชำ  ธิดำรัตน์  สีหะเกรียงไกร นิ๙ฌำรนัณท์  พิพัฒนำมงคล  พิชญ์พงศ์  เพ็งสกุล  ภำณุพงศ์  เชยช่ืน  
ภำณุพันธ์  วีรวภูษิต  วรทรรศน์  อิทะสี  สิตำงค์  จิตรหลงั  อรจริำ  อัจฉริยไพบูลย์ และอุมมีสำลำม  อุมำร 
วิทยำกร 1 คน คือ คุณอุทิศ เหมะมูล นกัวิจัยสำขำวรรณศิลป์ 2 คน คุณอรพินท์  ค ำสอน กับ คุณกรรณิกำร ์ 
ถนอมปัญญำรักษ์  และนกัวิจำรณ์อสิระ 1  คน คือ คุณสุนิสำ  เจริญนำ  ผูเ้ข้ำร่วมมีพื้นฐำนควำมรู้ที่
หลำกหลำย ทัง้อักษรศำสตร์ นิเทศศำสตร์  ประวัติศำสตร์  วิทยำศำสตร์ สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ และมี
อำยุเฉลี่ยระหว่ำง 20-25 ปี   เกณฑ์กำรคัดเลอืกของคุณอุทิศ  พิจำรณำจำกควำมน่ำสนใจของมมุมองและ
ข้อเสนอในบทวิจำรณ์   ซึ่งมีควำมแตกต่ำง และหลำกบุคลกิภำพกันออกไปกิจกรรมของกลุ่มวรรณศิลป์เริ่มมำ
ตั้งแต่วันที่ประกำศรำยช่ือผูผ้่ำนกำรคัดเลอืกทัง้ 10 คนโดยจะได้รับกำรบ้ำนให้อ่ำนและเขียนวิจำรณ์นวนิยำย
เรื่อง ค ายืนยันของเปเรยร์า  ผลงำนของ  อันตอนิโอ  ตำบุคคี  นักเขียนชำวอิตำลี   ซึ่งก ำหนดใหส้่งบทวิจำรณ์
ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยฯ หนึ่งสัปดำห์   ทั้งนี้วิทยำกรและผู้วิจัยร่วมเขียนบทวิจำรณ์ด้วย นวนิยำยที่ใช้เป็น
ตัวงำนในกำรวิจำรณ์ แม้มีควำมยำวประมำณ 200 หน้ำ แต่มีควำมรุ่มรวยของตัวบท ที่จะให้ผูอ้่ำนเลือกใช้เป็น
ประเด็นวิจำรณ์เป็นจ ำนวนมำก   นวนิยำยเรื่องนี้น ำเสนอเรือ่งรำวของด็อกเตอร์เปเรย์รำ อดีตนักหนงัสอืพิมพ์
สำยอำชญำกรรมของโปรตุเกส  ที่จะผันตัวมำเป็นบรรณำธิกำรหน้ำวัฒนธรรมของหนงัสือพิมพ์ “ลีชโบอำ”  
ในช่วงเวลำที่ประเทศโปรตุเกส เยอรมัน สเปน อิตำลี ที่ตกอยู่ใต้กำรครอบง ำของอ ำนำจผู้น ำเผดจ็กำร  และ
ชีวิตของเขำเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับ ฟรันเซสคู  มอนเตย์โร  โรสซ ี  
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กิจกรรมกลุ่มวรรณศิลป์ในช่วงแรก  เป็นกำรเปิดโอกำสให้สมำชิกทุกคนเสนอทัศนะวิจำรณ์จำก
มุมมองของแต่ละคน  ซึ่งมีกำรแสดงควำมเห็นและหยิบยกประเด็นมำแลกเปลี่ยนกันอย่ำงกว้ำงขวำง อัน
ก่อให้เกิดกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์ระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มตลอดระยะเวลำ  5 ช่ัวโมงประเด็นกำรวิจำรณ์ที่
น่ำสนใจที่จะน ำมำกล่ำวถึงไว้ในที่นี้   นับตั้งแต่ประเด็นควำมหลำยนัยของควำมหมำยที่เป็นควำมจงใจของทั้ง
นักเขียนและผู้แปลช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรตีควำม  ค าว่า “เปเรย์รายืนยัน”  สมำชิกส่วนใหญ่ติดใจและ
อภิปรำยควำมหมำยของวลีนี้   ซึ่งได้ข้อสรุปที่หลำกหลำย   เช่น  เป็นค ำประกำศ  เป็นค ำสำรภำพ  ค ำให้กำร 
(กับต ำรวจ) ค ำบอกเล่ำ (ขณะลี้ภัย)  และถ้อยแถลง  

บุคลิกภาพและพัฒนาการของตัวละครเอก   มีหลำยแง่ที่ชวนให้เกิดกำรตั้งถำม  ทั้งบุคลิกภำพของ
เปเรย์รำที่สิ้นหวัง แก่  ป่วย และอ้วน  เป็นควำมตั้งใจที่ผู้เขียนต้องกำรสื่อสำมำรถสะท้อนถึงสภำพควำมเสื่อม
โทรมของสังคมโปรตุเกสและยุโรปในยุคนั้นใช่หรือไม่   กำรที่เปเรย์รำให้ควำมส ำคัญตัวเองมำกกว่ำอุดมกำรณ์
ทำงเมือง  แสดงว่ำตัวตนเขำใหญ่กว่ำอุดมกำรณ์ใช่หรือไม่  เหตุปัจจัยประกำรส ำคัญที่ท ำให้เปเรย์รำ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองในตอนท้ำยเรื่องคืออะไร  หรือ คุณธรรมควำมถูกต้องเหมำะสม หรือ คุณค่ำ 
ควำมดีงำมมีผลในกำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือไม่  อย่ำงไร  

ความผูกพันระหว่างเปเรย์รากับโรสซี  นับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตีควำมได้หลำยนัย อำทิ โรสซีคือ
ภำพสะท้อนในวัยหนุ่มของเปเรย์รำ  โรสซีเป็นเสมือนลูกที่ยังไม่ได้เกิดของเปเรย์รำกับภรรยำ  โรสซีคือผู้ที่
เปเรย์รำเอ็นดูเหมือนลูก  หรือ โรสซีอำจมีควำมหมำยที่กว้ำงขึ้นในฐำนะ “ลูกของประเทศ” ในแง่ของกำรส่ง
ต่อควำมคิดและอุดมกำรณ์   

ลีลาและกลวิธีการเขียน สร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับนวนิยำยเรื่องนี้  นับตั้งแต่นักเขียนมิได้บอกควำม
โดยตรง แต่จะค่อยๆ เผยแสดงออกมำ  หรือ ควำมขัดแย้งจ ำนวนมำกที่ปรำกฏในเรื่อง นับเป็นลูกเล่นและ
กลวิธีที่นักเขียนใช้ในกำรสร้ำงอำรมณ์ขัน   ขณะเดียวกันยังมีสร้ำงบุคลำธิษฐำนหรือสัญลักษณ์ซ้ ำๆ บำงอย่ำง  
เช่น กำรที่เปเรย์รำกินไข่เจียวสมุนไพรกับน้ ำมะนำวที่ใส่น้ ำตำลครึ่งแก้ว  เพื่อสร้ำงควำมทรงจ ำให้กับผู้อ่ำน  
หรือ  กำรไม่ใส่เครื่องหมำยอัญประกำศเพื่อแยกบทสนทนำออกจำกบทบรรยำย   สร้ำงควำมไม่คุ้นชินให้กับ
ผู้อ่ำน  ขณะเดียวกันยังท้ำทำยผู้อ่ำนให้ต้องแยกแยะระหว่ำงบทบรรยำยและบทสนทนำ  นับเป็นกำรสร้ำง
อรรถรสในกำรอ่ำนอีกแบบหนึ่งข้ึนด้วย   ขณะเดียวกันกำรเขียนในลักษณะนี้ยังก่อให้เกิดควำมรู้สึกว่ำ  
ถ้อยค ำก ำลังพรั่งพรูออกจำกปำกผู้เล่ำ  ซึ่งผู้อ่ำนต้องตัดสินใจเองว่ำข้อควำมใดส ำคัญ  ข้อควำมนี้เช่ือมกับ
ข้อควำมใด  นับเป็นกำรกลวิธีกำรเล่ำเรื่องที่ซับซ้อนและลื่นไหล 

บรรยากาศของเรื่อง  สร้ำงควำมอึดอัดด้วยกำรกระท ำซ้ ำๆ ของตัวละคร  หรือกำรวำงสัญลักษณ์
บำงอย่ำงซ้ ำ  ซึ่งบรรยำกำศเช่นน้ีกระตุ้นให้สมำชิกในกลุ่มบำงคนเริ่มตั้งค ำถำมกับตัวเอง และย้อนกลับมำมอง
สภำพสังคมไทยในปัจจุบันที่ไม่ต่ำงกับสังคมของเปเรย์รำในยุคนั้น  โดยเฉพำะประเด็นที่สื่อยังถูกครอบง ำด้วย
อ ำนำจบำงอย่ำง 
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ประเด็นทางการเมือง  แสดงให้เห็นถึงพิษภัยของสงครำมและอ ำนำจเผด็จกำร และกำรตำยของคน
หนุ่มสำว  ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิดควำมเช่ือใหม่ของปรัชญำสมัยใหม่   รวมไปถึงกำรปิดกั้น
อิสรภำพของสื่อที่จะน ำเสนอภำพควำมจริงของสังคมในยุคเผด็จกำรครองอ ำนำจ 

กำรวิจำรณ์ในรูปของกำรอภิปรำยของสมำชิกกลุ่มวรรณศิลป์เป็นกำรวิจำรณ์แบบปลำยเปิด ไม่มี
ค ำตอบเบ็ดเสร็จที่ตำยตัว  จึงสำมำรถที่จะสร้ำงประเด็นถกเถียง  ขยำยควำม  ต่อยอดควำมคิด  ตรวจสอบ 
และขยำยมุมมองต่อกำรวิจำรณ์นวนิยำยเรื่องนี้ได้อย่ำงหลำกหลำยและรอบด้ำนมำกข้ึนต่อไปได้เรื่อยๆ  
ขณะเดียวกันยังเสริมวัฒนธรรมแห่งกำรวิจำรณ์ให้เกิดข้ึนด้วย  เพรำะทุกคนต่ำงยอมรับควำมเห็นที่
หลำกหลำยและแตกต่ำงกับตนในบรรยำกำศที่เป็นมิตร 

กิจกรรมค่ำยในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงแต่กำรวิจำรณ์งำนวรรณกรรมในรูปของกำรอภิปรำยเท่ำนั้น  แต่ยัง
มีกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์บทวิจำรณ์ของสมำชิกกลุ่มไปพร้อมกันด้วย  แต่ข้อจ ำกัดของเวลำที่ท ำให้สมำชิกอ่ำน
บทวิจำรณ์ของเพื่อนสมำชิกในกลุ่มไม่ครบทุกคน คุณอุทิศจึงแสดงทัศนะวิจำรณ์ซ้อนบทวิจำรณ์เป็นตัวอย่ำง  
ในฐำนะที่ได้อ่ำนบทวิจำรณ์ครบทุกช้ินโดยรวมว่ำ  ประเด็นที่น ำเสนอในบทวิจำรณ์ทั้งหมดมีควำมน่ำสนใจ  มี
มุมมองที่เลือกหยิบและน ำเสนอของแต่ละคนผ่ำนเกณฑ์   หำกยังพบปัญหำร่วมด้วยว่ำ  บทวิจำรณ์ทั้งหมดยัง
ขำดกำรโน้มน ำประเด็น  ล ำดับควำม และเรียบเรียงควำมคิดให้เป็นผลงำนที่สมบูรณ์  ทั้งยังขำดควำมต่อเนื่อง
และยังไม่สำมำรถเช่ือมโยงให้เป็นประเด็นเดียวกันได้อย่ำงเป็นเอกภำพ   ขณะเดียวกันยังพบว่ำภูมิหลังของ
ผู้เขียนบทวิจำรณ์มีผลต่อกำรเลือกประเด็นวิจำรณ์ด้วย   นอกจำกนี้  เมื่ออ่ำนบทวิจำรณ์ของผู้เขียนมำกกว่ำ 1 
ช้ินท ำให้เริ่มจับน้ ำเสียง  ทัศนคติ และนิสัยใจคอของผู้วิจำรณ์ผ่ำนบทวิจำรณ์ของแต่ละคนได้ชัดเจนข้ึน   
เนื่องจำกกำรวิจำรณ์เป็นจริตของแต่ละคน  ที่จะสำมำรถสะท้อนบุคลิกภำพและลักษณะนิสัยของผู้วิจำรณ์ผำ่น
บทวิจำรณ์ได้  ทั้งนี้  คุณอุทิศแนะวิธีกำรแก้ปัญหำไว้ด้วยว่ำ  ผู้วิจำรณ์ต้องให้เวลำในกำรถ่ำยทอดทัศนะของ
ตนในกำรล ำดับควำมและเรียบเรียงเพื่อในกำรเสนอต่อผู้อ่ำน   รวมถึงกำรศึกษำหำข้อมูลเพิ่มข้ึนด้วย   
ขณะเดียวกันจ ำเป็นต้องอ่ำนงำนวรรณกรรมและงำนวิจำรณ์เพิ่มข้ึน  เพื่อช่วยขยำยฐำนควำมคิด  โลกทัศน์   
คลังค ำ  และเรียนรู้วิธีกำรล ำดับควำมในเรื่องเล่ำก็จะช่วยพัฒนำกำรเขียนและกำรเล่ำเรื่องของตนให้สมบูรณ์
ข้ึนได้  

ทั้งนี้สมำชิกในกลุ่มยังได้อภิปรำยภำพรวมของกำรวิจำรณ์วรรณกรรม และได้ประเด็น เช่น  ข้อสรุป
ของหน้าที่และบทบาทของการวิจารณ์   คือ เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นของแต่ละคนต่อหนังสือเล่มหนึ่ง  และ
กำรวิจำรณ์จะก่อรูปชัดเจนข้ึนได้เมื่อได้สนทนำ  แลกเปลี่ยนควำมคิด และถกเถียงร่วมกับผู้อื่นเกี่ยวกับงำน
วรรณกรรมเรื่องเดียวกัน  ซึ่งจะท ำให้เห็นงำนวรรณกรรมเรื่องหนึ่งอย่ำงรอบด้ำนมำกข้ึน  และบทวิจำรณ์ไม่
จ ำเป็นต้องเฉลยในทุกประเด็นที่ปรำกฏในงำนวรรณกรรมเสมอไป  อำจเลือกน ำเสนอเพียงบำงประเด็นก็ได้   

วิธีการเขียนบทวิจารณ์   ไม่มีรูปแบบที่ตำยตัว   ข้ีนอยู่กับผู้วิจำรณ์ที่ว่ำจะเลือกกลวิธี  รูปแบบ และ
สไตล์กำรเขียนที่เหมำะสมในกำรสื่อควำม  ส่งประเด็นและมุมมองที่เลือกว่ำส ำคัญที่สุดหรือจับใจที่สุด  เพื่ อ
ถ่ำยทอดควำมคิดของตนมำยังผู้อ่ำนงำนวิจำรณ์ช้ินน้ันให้ได้    บทวิจำรณ์ที่ดีควรมีกำรเสนอควำมคิด  แสดง
เหตุผลอย่ำงชัดเจนและมีเอกภำพ  ทั้งนี้  บทวิจำรณ์ไม่จ ำเป็นต้องใช้รูปแบบทำงวิชำกำรเพื่อรองรับหรือเสนอ
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แนวคิดเสมอไป  เพรำะทฤษฎีหรือศำสตร์อื่นที่น ำมำใช้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นมุมองที่ต่ำงออกไปหรือ
แง่มุมใหม่ๆ ในงำนวรรณกรรมเท่ำนั้น     อย่ำงไรก็ดีพบว่ำยังมีบทวิจำรณ์บำงบทก็มุ่งเน้นกำรเสนอทฤษฎีโดย
ละเลยกำรวิเครำะห์ตัวบทวรรณกรรม   ส ำหรับควำมยำวของบทวิจำรณ์จะข้ึนอยู่กับขนำดพื้นที่ด้วย  หำกมี
พื้นที่จ ำกัด  ผู้วิจำรณ์จ ำเป็นต้องเขียนบทวิจำรณ์ขนำดสั้น  กระชับ และอำจจะเสนอทัศนะวิจำรณ์ได้เพียงหนึ่ง
หรือสองประเด็น   ถ้ำไม่จ ำกัดพื้นที่ก็สำมำรถเขียนบทวิจำรณ์ขนำดยำว และน ำเสนอประเด็นได้อย่ำง
หลำกหลำยมำกขึ้น    อย่ำงไรก็ดี  คุณอุทิศเน้นว่ำควำมน่ำสนใจและหน้ำที่ส ำคัญที่สุดของบทวิจำรณ์คือ บท
วิจำรณ์ที่มีควำมสมบูรณ์ในตัวเอง  มีพลังทำงภำษำ มุมมอง ทัศนคติที่แหลมคมและน่ำสนใจ จนผู้อ่ำนบท
วิจำรณ์ไม่จ ำเป็นต้องกลับไปอ่ำนงำนต้นแบบก็ได้   ควำมคิดนี้พ้องกับควำมคิดของศำสตรำจำรย์ ดร . เจตนำ 
นำควัชระ ที่เคยอธิบำยควำมหมำยของ  “บทวิจำรณ์ในฐำนะวำทกรรมอิสระ”  ไว้ว่ำ “บทวิจารณ์มีความเป็น
อิสระต่อสภาวะต้นก าเนิด  สามารถด ารงอยู่ได้ในรูปของข้อความหรือความเรียงที่สื่อความมายังกลุ่มผู้อ่านที่
ห่างไกลจากจุดก าเนิดได้  เป็นงานวิจารณ์ที่มีลักษณะเป็นสากลในระดับหนึ่ง  อาจจะสื่อสารข้ามกาลเวลาและ
ถ่ินที่ได”้        

 กำรจัดกิจกรรมยังมีกำรปูพื้นฐำนแนวควำมคิดและกำรวิจำรณ์จำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.เจตนำ นำควัชระ บรรยำยในหัวข้อ “กำรวิจำรณ์ในฐำนะประสบกำรณ์: กำรรับ 
กำรครุ่นคิดพินิจนึก กำรแสดงออก” และกำรบรรยำยของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธเนศ  เวศร์ภำดำ  ใน
หัวข้อ  “แนวทำงกำรประเมินคุณค่ำงำนศิลปะ: กรณีศึกษำรำงวัลวรรณกรรมซีไรต์” นับว่ำเป็นกำรแสดง
ตัวอย่ำงกำรวิจำรณ์และกำรประเมินคุณค่ำงำนวรรณกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม  และกิจกรรมในกำรเรียนรูศิ้ลปะ
ข้ำมสำขำจำกกำรอภิปรำยประเด็น “ลักษณะของกำรวิจำรณ์ในแต่ละสำขำ” จำกวิทยำกร คุณอุทิศ  เหมะมูล  
(วรรณศิลป์) อำจำรย์วรเทพ  อรรคบุตร (ทัศนศิลป์)  คุณพงศ์พันธ์  ประภำศิริลักษณ์ หรือ “King Lear” 
(ศิลปะกำรละคร) คุณอลงกต  ใหม่ด้วง หรือ  ‘กัลปพฤกษ์’ (ภำพยนตร์)  และ อำจำรย์กิตติ  คงตุก (สังคีต
ศิลป์)  โดยมีประเด็นหลักคือ  แรงบันดำลใจและประสบกำรณ์ในกำรเข้ำมำท ำงำนวิจำรณ์ โอกำสในกำรเขียน
งำนวิจำรณ์ และปัญหำที่พบขณะที่ท ำงำนวิจำรณ์  กำรอภิปรำยของวิทยำกรเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและช้ี
ให้ผู้ที่อยำกจะเป็นนักวิจำรณ์เห็นว่ำ  วิทยำกรเรียนรู้กำรวิจำรณ์จำกนอกหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ  และ
ต่ำงเป็นผู้ดูผู้ชมและผู้อ่ำนมำก่อนที่จะผันตัวมำเป็นนักวิจำรณ์  ยิ่งไปว่ำน้ันกิจกรรมกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำโดยใช้
ภำพยนตร์เรื่อง โหมโรง เป็นกรณีศึกษำที่เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกสำขำได้วิจำรณ์และแลกเปลี่ยน
ควำมคิดทั้งในสำขำของตนและข้ำมสำขำ  ซึ่งนับว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้เห็นว่ำกำร
วิจำรณ์ศิลปะนั้นส่องทำงให้แก่กัน  

 ผู้เขียนมีโอกำสสอบถำมควำมเห็นและควำมรู้สึกของสมำชิกสำขำวรรณศิลป์  ซึ่งสรุปได้ว่ำ    กำรได้
เข้ำร่วมค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะท ำให้ได้ฟังควำมคิดเห็นในหลำกหลำยด้ำน  จึงมิได้เป็นกำรวิจำรณ์ของตนเอง
โดยล ำพังเพียงคนเดียว หรือด้ำนเดียวอีกต่อไป  ได้เห็นกระบวนกำรคิดจำกหลำกหลำยมุมมอง  เป็นกำรเปิด
โลกของกำรวิจำรณ์และโลกทัศน์ของตนเพิ่มมำกขึ้น  ท ำให้ไม่คิดว่ำข้อวิจำรณ์ของตนเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและ
ยอมรับควำมเห็นของคนอื่นมำกข้ึน  กำรได้เรียนรู้จำกคนอื่น  และมุมมองของสมำชิกบำงคนช่วยทะลวงให้
เห็นสิ่งใหม่ๆ มำกขึ้น  ขณะเดียวกันกำรวิจำรณ์ร่วมกับผู้อื่น  ท ำให้ได้ตรวจสอบและสอบทำนควำมคิดของตน
ไปพร้อมกันด้วย  กิจกรรมนี้ท ำให้เห็นว่ำกำรวิจำรณ์ไม่มีกรอบตำยตัว  ผู้ซึ่งเคยติดกรอบกำรวิจำรณ์แบบเดิมๆ 
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สำมำรถที่จะหลุดจำกกรอบอันตำยตัวของตนไปสู่กำรวิจำรณ์ตำมที่ตนคิดได้   ยิ่งไปกว่ำกัน  กิจกรรมกำร
วิจำรณ์เช่นน้ีไม่เพียงแต่ช่วยสร้ำงก ำลังใจในกำรวิจำรณ์  ยังช่วยย้ ำให้ตระหนักว่ำต้องอ่ำนงำนวรรณกรรมอย่ำง
ละเอียดข้ึน  และช่วยยกระดับกำรอ่ำนของตนต่อไปด้วยกำรเรียนรู้ข้ำมสำขำจำกกำรชมภำพยนตร์เรื่อง “โหม
โรง”  ท ำให้เข้ำใจภำพยนตร์เรื่องนี้เพิ่มข้ึน  ช่วยให้ตระหนักว่ำศิลปะมีรำยละเอียดมำก  และยังเข้ำใจใน
ประเด็นที่ไม่เคยทรำบมำก่อนด้วย  มุมมองจำกกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำช่วยให้เห็นว่ำ  บำงครั้งผู้เสพงำนศิลปะ
เห็นในสิ่งที่ผู้สร้ำงไม่ตั้งใจน ำเสนอ  และท ำให้ระลึกว่ำ  หำกจะวิจำรณ์หรือชมงำนศิลปะในครั้งต่อไป  จะต้อง
ให้ควำมสนใจและสังเกตรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ปรำกฏในผลงำนเพิ่มมำกขึ้น    

 แม้ว่ำค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะจะจบลงแล้ว แต่กิจกรรมกำรวิจำรณ์วรรณศิลป์ยังด ำเนินต่อเนื่องไป  มี
กำรนัดพบกันระหว่ำงสมำชิกอีกครั้งเพื่อฝึกปฏิบัติกำรวิจำรณ์ทั้ งกำรเขียนบทวิจำรณ์ลำยลักษณ์และกำร
วิจำรณ์แบบมุขปำฐะ  ในวันที่ 21 ธันวำคม 2556  และเปิดโอกำสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ำร่วมได้  โดยมีให้เลือก
ระหว่ำง คือ 1)  กำรวิจำรณ์นวนิยำยเรื่อง “ลักษณ์อำลัย” ของคุณอุทิศ  เหมะมูล  ซึ่งจะวิจำรณ์ต่อหน้ำ
นักเขียน หรือ  2)  กำรเลือกงำนวรรณกรรมด้วยตนเอง  และจับคู่กับเพื่อนเพื่อวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์บทวิจำรณ์
ของกันและกัน  ช่วงระยะเวลำประมำณ 2 เดือนที่ไม่พบกันนั้น  สมำชิกยังคงร่วมแบ่งปันควำมรู้และวิธี
แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวิจำรณ์ผ่ำนกลุ่มวิจำรณ์วรรณศิลป์ที่ตั้งข้ึนในเฟซบุ๊กโครงกำร ค่ำยกำรวิจ ำรณ์ศิลปะ  
กลุ่มวรรณศิลป์   ทั้งนี้โครงกำรฯ เปิดให้สมำชิกส่งบทวิจำรณ์ที่ดีที่สุดเข้ำร่วมกำรคัดเลือกบทวิจำรณ์ร่วมกับ
สำขำอื่นเพื่อตีพิมพ์รวมเล่มบทวิจำรณ์จำก “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ”   

  ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ  เป็นพื้นที่เปิดโอกำสและสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดแสดงควำมคิดและกำร
วิจำรณ์อย่ำงเปิดกว้ำง   กำรวิจำรณ์เช่นน้ีท ำให้เห็นบุคลิกภำพของแต่ละคน ซึ่งต่ำงคนต่ำงมีเหตุผลและมุมมอง
ในกำรวิจำรณ์งำนศิลปะตำมที่เห็นและเข้ำใจ   ขณะเดียวกันยังท ำให้ได้พบกับผู้ที่รักงำนศิลปะเหมือนกัน    ซึ่ง
มีพื้นที่ในลักษณะนี้น้อยมำกในสังคมยิ่งไปกว่ำนั้นยังช่วยให้เห็นศักยภำพของคนรุ่นใหม่ว่ำเป็นผู้มีควำมคิด  
เปิดกว้ำง และไม่ปิดกั้นว่ำกำรวิจำรณ์ต้องเป็นงำนวิชำกำรเท่ำนั้น  แต่ควำมคิดเหล่ำนี้เป็นงำนวิจำรณ์ที่ดีได้ 
ผู้เขียนเห็นว่ำกิจกรรมในครั้งนี้   ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่เพียงจะได้รับและสร้ำงประสบกำรณ์เฉพำะกำรวิจำรณ์
ลำยลักษณ์เท่ำนั้น  แต่ยังเน้นกำรวิจำรณ์มุขปำฐะและกำรวิจำรณ์ข้ำมสำขำ  ทั้งในประเด็นศิลปะส่องทำง
ให้แก่กันและกำรวิจำรณ์ส่องทำงให้แก่กันด้วย  ขณะเดียวกัน  กิจกรรมในครั้งยังช่วยสร้ำงเครือข่ำยผู้สนใจ
ศิลปะและกำรวิจำรณ์ศิลปะทั้งเฉพำะสำขำและข้ำมสำขำข้ึนด้วย  จึงขอทิ้งท้ำยบทควำมนี้ด้วยค ำพูดปิดค่ำย
กำรวิจำรณ์ของอำจำรย์เจตนำที่ว่ำ   

 “จุดเริ่มต้นของการวิจารณ์คือ  การที่มนุษย์สัมพันธ์มนุษย์  ต่อจากนั้นมนุษย์ก็สัมผัสกันด้วยลาย
ลักษณ์อักษรผ่านบทวิจารณ์  แต่อย่างไรก็ดี  ไม่มีอะไรที่จะมาทดแทน “ไออุ่นของความเป็นมนุษย์”  ที่ได้จาก
การที่มนุษย์สัมผัสกับมนุษย์ได้  ซึ่งค่ายการวิจารณ์ครั้งนี้ท าหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์ให้แล้ว”   

 

(ผู้ทีส่นใจสำมำรถติดตำมข่ำวกิจกรรม “ค่ำยกำรวิจำรณ์ศิลปะ” รำยงำนกำรบรรยำย ภำพถ่ำยและคลิปวิดีโอ
กิจกรรมได้ที่ website thaicritic.com หรือติตำมหน้ำแฟนเพจโครงกำร TRF Criticism) 
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