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เนือ้หาในการบรรยาย 

• ทีม่า ความหมาย และทศิทางของการวจิารณ์วรรณกรรม
เชิงนิเวศ 

• สุนทรีย์และจริยศาสตร์ในการสัมผสัโลกธรรมชาติ:                                                           

   งานเขียนร้อยแก้วบรรยายธรรมชาติ (nature writing) 

• วรรณกรรมทีว่่าด้วยส่ิงแวดล้อมปนเป้ือนสารพษิ  
 

 

 



 
ที่มา ความหมาย และทิศทางของการวจิารณ์

วรรณกรรมเชิงนิเวศ 
 
 
 



 
    ทีม่าและจุดเร่ิมต้น 

 
• Ecocriticism หรือ Environmental Criticism: เร่ิมตน้ในช่วงกลาง

ทศวรรษท่ี 1980-1990  
• การประชุมคร้ังพิเศษของสมาคม Modern Language 

Association (MLA) เร่ือง “Ecocriticism: The Greening of 
Literary Studies” ใน ค.ศ. 1992 



• การสัมมนาของ American Literature Association เร่ือง 
“American Nature Writing: New Contexts, New Approaches” 
ใน ค.ศ. 1992 

•  การก่อตั้งสมาคมการศึกษาวรรณกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
(Association of the Study of Literature and the Environment) 
หรือช่ือยอ่วา่ ASLE ใน ค.ศ. 1992   



• ใน ค.ศ. 1993  การก่อตั้ง 
วารสารของสมาคม ช่ือ  
ISLE: Interdisciplinary  
Studies in Literature and  
Environment  

 
 



The Ecocriticism Reader: 
Landmarks in Literary Ecology (1996) 

by Cheryll Glotfelty and Harold Fromm 
 



• การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว          
ใน 3 - 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา 

• การสร้างสรรคว์รรณกรรมใหม่ ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
โดยตรงท่ีเรียกกนัวา่ Environmental Literature 



การวจิารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ: ความหมาย 

Ecocriticism 
Ecology 
 
    Eco  >  oikos   >  house 



• [E]cocriticism is the study of the relationship between 
literature and the physical environment.  Just as feminist 
criticism examines language and literature from a 
gender-conscious perspective, and Marxist criticism 
brings an awareness of modes of production and 
economic class to its reading of texts, ecocriticism takes 
an earth-centered approach to literary studies. (Cheryll 
Glotfelty) 
 



• การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศคือการศึกษาความสมัพนัธ์ของ
วรรณกรรมกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ในขณะท่ีการวจิารณ์
แนวสตรีนิยมวิเคราะห์ภาษาและวรรณกรรมจากมุมมองเร่ือง
เพศสถานะ  การวจิารณ์แนวมาร์กซิสตอ่์านวรรณกรรมโดยมุ่ง
ความสนใจไปท่ีประเดน็วธีิการผลิตและชนชั้นทางเศรษฐกิจ  
การวจิารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศน ามุมมองท่ีใหค้วามส าคญักบั
โลกกายภาพมาศึกษาวรรณกรรม 



                              The World 

 

 

 

         Writer  ----        Text       -------  Reader                             



• โลก 
             มนุษย ์
             สงัคมมนุษย ์
             ชนชั้น  เพศสถานะ และชาติพนัธ์ุ 
 
             +  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



การวจิารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ 

• วฒันธรรมของมนุษยเ์ช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัโลกทางกายภาพ
(The fundamental premise that human culture is 
connected with the physical world, affecting it and 
affected by it) 

• เนน้ความเช่ือมโยงของธรรมชาติกบัวฒันธรรม โดยเฉพาะภาษา
และวรรณกรรม  (Focus on the interconnections between 
nature and culture, especially the cultural artifacts of 
language and literature) 
 



การวจิารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ 

• เนน้ความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละโลกธรรมชาติ (Focus on the 
interactions between the human and the non-human) 

• วิพากษโ์ลกทศัน์ท่ีเอามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของทุกส่ิง 
    (Attempt to question and criticize anthropocentrism) 
 
   



สาขามนุษยศาสตร์และวิกฤติส่ิงแวดลอ้ม 



   “We are facing a global crisis today, not because of how 
ecosystems function but rather because of how our ethical 
systems function.  Getting through the crisis requires 
understanding our impact on nature as precisely as possible, 
but even more, it requires understanding those ethical systems 
and using that understanding to reform them.” 

     “Historians, along with literary scholars, anthropologists, and 
philosophers, cannot do the reforming, of course, but they can 
help with  the understanding.” 

                                                                       Donald Worster 
 



  

     สาขามนุษยศาสตร์ เช่น ประวติัศาสตร์ วรรณคดี มานุษยวทิยา 
หรือปรัชญา 

                                
                                     

                                     ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
               การท าความเขา้ใจกบัรากเหงา้ของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 



 
วรรณกรรมส่ิงแวดล้อมคอือะไร 

 
 



 
                                    วรรณกรรมส่ิงแวดล้อม 
           Lawrence Buell’s The Environmental Imagination (1995) 
  



 A “rough checklist” of criteria to determine how far a work is 
“environmentally oriented”: 

 
• The non-human environment is present not merely as a framing 

device but as a presence that begins to suggest that human 
history is implicated in natural history.  

    (ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นเพียงฉากทอ้งเร่ืองท่ีบ่งบอก
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่เป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ประวติัศาสตร์
มนุษยเ์ช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ของธรรมชาติแวดลอ้ม) 



 Buell: A “rough checklist” of criteria to determine how far a 
work is “environmentally oriented”: 

 
• The human interest is not understood to be the only legitimate 

interest.  
    (ความสนใจหรือประโยชน์ของมนุษยมิ์ใช่ส่ิงส าคญัเพียงอยา่ง

เดียว) 
 
• Human accountability to the environment is part of the text’s 

ethical orientation.  
     (ความรับผดิชอบท่ีมนุษยมี์ต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงของ

แนวทางจริยธรรมท่ีตวับทพยายามน าเสนอ) 
 

 



 A “rough checklist” of criteria to determine how far a work is 
“environmentally oriented”: 

 
• Some sense of the environment as a process rather than a 

constant or a given is at least implicit in the text. 
    (ตวับทจะแยม้ใหเ้ห็นเป็นนยัวา่ส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการท่ีมี

การเปล่ียนแปลงมากกวา่ท่ีจะเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดไวต้ายตวัคงท่ี) 
 



 ทศิทางการวจิารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ 

• การวจิารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศ  

          ไม่ใช่ทฤษฎีการวิเคราะห์วรรณกรรม เช่น รูปแบบนิยม   
(Formalism) หรือ คตินิยมการร้ือสร้าง(Deconstruction)  
               แต่เป็น แนวทาง (approach) การอ่านและตีความวรรณกรรมท่ีให้
ความสนใจกบัโลกกายภาพเป็นพิเศษ  
                    การเคล่ือนไหว (“movement”) ซ่ึงประกอบข้ึนมาอยา่ง
หลวม ๆ โดยเปิดรับแนวคิดท่ีแตกต่างและหลากหลาย  
                                            + ความเป็นสหสาขาวิชา  (Interdisciplinary) 
 



  Louise Westling’s The Cambridge Companion to Literature and the 
Environment (2014):  กิจกรรมส าคญัของการวิจารณ์เชิงนิเวศ 
•  การน าวรรณกรรมโบราณท่ีวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ของมนุษยก์บั

ธรรมชาติในวฒันธรรมต่างๆ มาตีความใหม่ผา่นมุมมองเชิงนิเวศ  
• การวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมยัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัวิกฤต

ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
• การตั้งค  าถามกบัค าและความคิดส าคญั ๆ ในวฒันธรรมของมนุษย ์เช่น 

ธรรมชาติ ความเป็นมนุษย ์ความเป็นสัตว ์ 
• การศึกษาแนวคิดและจุดยนืทางทฤษฎีท่ีจะเป็นพื้นฐานใหแ้ก่การ

วิเคราะห์แนวนิเวศ  
• การหนัไปศึกษาวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ดว้ยความพยายามท่ีจะ

เช่ือมโยงวรรณกรรมเขา้กบัชีวิตทางชีวภาพและโลกกายภาพ 

 



  Buell’s “Ecocriticism: Some Emerging Trends” (2011) 
Buell, Ursula K. Heise, and Karen Thornber’s “Literature and 
Environment (2011) 
 

การพฒันาของการวจิารณ์แนวนิเวศมี 2 กระแสหลกั  
• กระแสท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษท่ี 1990  
• กระแสท่ีสองตั้งแต่ทศวรรษท่ี 2000 เป็นตน้มา  



กระแสแรก : ธรรมชาติ  
    วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์และจริยศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยความผกูพนัท่ี
ปัจเจกบุคคลมีต่อสถานท่ีทอ้งถ่ินในชนบทแห่งใดแห่งหน่ึง ซ่ึงจะ
ส่งผลถึงส านึกแห่งการอนุรักษธ์รรมชาติ   
    งานเขียนร้อยแกว้บรรยายธรรมชาติ 



กระแสท่ีสอง : จาก “ธรรมชาติ”สู่ “ส่ิงแวดลอ้ม” 
                       เนน้ท่ีวิกฤติส่ิงแวดลอ้ม 
    มิติทางการเมืองและสังคม (ชนชั้น เพศสถานะ และชาติพนัธ์ุ)  
     ประเดน็ใหม่ๆ : ความยติุธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม สตรีนิยมแนว
นิเวศ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโลกหลงัอาณานิคมในวรรณกรรมโลก 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติของความเช่ือมโยงระหวา่งทอ้งถ่ินและ
โลกในยคุโลกาภิวตัน์ จริยศาสตร์ความสมัพนัธ์ของมนุษยแ์ละสตัว ์
การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ วาทวิทยาท่ีใชใ้นงานเขียน
ส่ิงแวดลอ้ม 



   ตวับท: ขยายจากวรรณกรรมสู่งานเขียนทางวิทยาศาสตร์  
งานเขียนเชิงนโยบายส่ิงแวดลอ้มหรือการรณรงคเ์พ่ือพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และงานศิลปแขนงอ่ืน ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
ประวติัศาสตร์ทศันศิลป ภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงตวับททาง
วฒันธรรมต่างๆ  



• สุนทรีย์และจริยศาสตร์ในการสัมผสัโลกธรรมชาต:ิ                                                           

   งานเขียนร้อยแก้วบรรยายธรรมชาติ (nature writing) 

• วรรณกรรมทีว่่าด้วยส่ิงแวดล้อมปนเป้ือนสารพษิ  
 

 



 
 

สุนทรีย์และจริยศาสตร์ในการสัมผสัโลกธรรมชาติ:                                                           
   งานเขียนร้อยแก้วบรรยายธรรมชาติ (nature writing) 

 



งานเขียนร้อยแกว้บรรยายธรรมชาติ (nature writing)  
 

• Frank Stewart (1995) :  
    วิทยาศาสตร์ + วรรณศิลป์ 
    วรรณศิลป์ท่ีบรรยายความเป็นจริงทางธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได ้ 
    ตีความและน าเสนอขอ้สงัเกตต่อโลกธรรมชาติดว้ยภาษาสุนทรีย ์
    กลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีมีผลต่อผูอ่้าน 



• Don Scheese (1995)  
     สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่า 
     ประสบการณ์การหลีกเร้นจากสังคมอารยะมาใชชี้วิตในธรรมชาติ  
      สะทอ้นโลกกายภาพภายนอกและโลกภายในใจผูเ้ล่า  
      ไดรั้บอิทธิพลจากธรรมชาติวิทยา อตัชีวประวติัทางจิตวิญญาณ และ 
            บนัทึกการท่องเท่ียว 



• Thomas J. Lyon (2001) 
          องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ขอ้มูลทางธรรมชาติ การรับรู้และ
ตอบสนองของผูป้ระพนัธ์ต่อธรรมชาติและการตีความธรรมชาติในเชิง
ปรัชญา  
         รูปแบบของงานเขียน เช่น หนงัสือน าเท่ียวธรรมชาติ บทความสารคดี
ทางธรรมชาติ บนัทึกการท่องเท่ียว และการใชชี้วิตในธรรมชาติ 



• Scott Slovic (1996)  
       วาทศิลป์ของการแสดงความช่ืนชมโสมนสัต่อโลกธรรมชาติ 
(“rhapsody”) + การวิพากษว์ิจารณ์เพื่อตกัเตือน (“jeremiad”) 



• Lawrence Buell (1995) 
     วรรณกรรมลกัษณะน้ีสามารถกระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดส านึกทางนิเวศไดใ้น
ลกัษณะใดบา้ง  
      จินตนาการทางส่ิงแวดลอ้มและจริยศาสตร์   -->   แกไ้ขวิกฤติทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 
      ใช ้Walden (1854) งานเขียนของ Henry David Thoreau เป็นตวับทหลกั
ในการสร้างทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยร้อยแกว้บรรยายธรรมชาติ  



• ลกัษณะของร้อยแกว้บรรยายธรรมชาติ 
          - “สุนทรียศาสตร์แห่งการละวาง” (“aesthetics of relinquishment”)         
          - การสร้างตวัผูเ้ล่า (persona)  



         - วิธีการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการน าเสนอภาพธรรมชาติและสายใยแห่ง     
         ความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละธรรมชาติ  
                  - การสร้างตวัตนท่ีมีบุคลิกภาพใหธ้รรมชาติ (personhood)           
                  - ความรู้ท่ีลุ่มลึกต่อทอ้งถ่ินท่ีบรรยาย  (“lococentrism”) 
                  - มุมมองท่ีใชใ้นน าเสนอภาพธรรมชาติ   



ประเดน็ในการวเิคราะห์ร้อยแกว้บรรยายธรรมชาติ  

• การประกอบสร้างตวับท 
• การน าเสนอภาพธรรมชาติ ตวัตนผูเ้ล่า และปฏิสมัพนัธ์ของโลก

ธรรมชาติกบัตวัตนผูเ้ล่า  
• มิติทางจิตวิญญาณและส่ิงแวดลอ้ม  
• ประเดน็ทางนิเวศและมโนทศัน์ท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บั

ส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การเอานิเวศของสรรพชีวิตเป็นศูนยก์ลาง 
(ecocentrism) 

 



• การใชภ้าษาวรรณศิลป์กบัการรับรู้ประเดน็ทางจริยศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
• วิทยาศาสตร์  
           การอ่านงานบรรยายธรรมชาติในบริบทของวิทยาศาสตร์ในยคุนั้น ๆ 
• เพศสถานะและชาติพนัธ์ุของผูป้ระพนัธ์กบัการรับรู้และน าเสนอภาพ

ของโลกธรรมชาติ 



                                         
                                                          

         วรรณกรรมทีว่่าด้วยส่ิงแวดล้อมปนเป้ือนสารพษิ  
 
      



“Toxic Discourse” ในหนงัสือ Writing for an Endangered World: 
Literature, Culture, and Environment in the U.S. and Beyond” (2001) ของ 
Lawrence Buell 
     - วาทกรรมส่ิงแวดลอ้มปนเป้ือนสารพิษ   = “การแสดงออกซ่ึงความวิตก
กงัวลอนัเกิดจากการรับรู้ถึงภยัทางส่ิงแวดลอ้ม อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางเคมีท่ีมีมนุษยเ์ป็นผูก้ระท า” 



• คุณลกัษณะส าคญั 4 ประการ  
        1) การสร้างความรู้สึกตระหนกอนัเกิดจากการไดรั้บรู้วา่ชุมชนท่ีเคย
เขา้ใจวา่เป็นชนบทท่ีร่ืนรมยป์ลอดภยันั้นท่ีแทแ้ลว้เตม็ไปดว้ยสารพิษ 
(“rhetoric of pastoral betrayal”)  
        2) การน าเสนอภาพของโลกท่ีถูกแทรกซึมไปดว้ยสารพิษอยา่งท่ีไม่มี
ผูใ้ดจะหลีกหนีพน้ (“rhetoric of toxic diffusion”) 



         
 3) การน าเสนอภาพการต่อสู้ของชาวบา้นผูไ้ร้อ  านาจกบันายทุนหรือองคก์ร
ของรัฐท่ีทรงอิทธิพล ในลกัษณะท่ีเดวดิเดก็หนุ่มในพระคริสตธรรมคมัภีร์
ต่อสูก้บัยกัษโ์กไลแอต็ (“moral passion cast in a David versus Goliath 
scenario”) 
         4) การสร้างภาพมหนัตภยัจากส่ิงแวดลอ้มปนเป้ือนสารพิษท่ีน่าขน
พองสยองเกลา้อยา่งท่ีพบในงานเขียนกอทิก (Gothic) ท่ีเตม็ไปดว้ยภาพและ
เร่ืองราวท่ีลึกลบัน่าสะพรึงกลวั (“Gothification”)  
 
 



ตวัอยา่ง :   Silent Spring (1962)  ของ Rachel Carson ในฐานะท่ีเป็น 
                  วาทกรรมส่ิงแวดลอ้มปนเป้ือนสารพิษ  

 





ประเดน็ในการวิเคราะห์  
วรรณกรรมท่ีวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มปนเป้ือนสารพิษ  

• การประกอบสร้างตวับท   
           ความเป็นวาทกรรมส่ิงแวดลอ้มปนเป้ือนสารพิษ  
           วาทศิลป์และวรรณศิลป์ท่ีใช ้เช่น การใชรู้ปแบบการเขียนของ
วรรณกรรมพยากรณ์ (apocalypse) 
 
• เน้ือหาท่ีวา่ดว้ยการปนเป้ือนสารพิษในมิติต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง และสุขภาวะ   
              สังคมเส่ียงภยั (risk society)  
               ผลกระทบของสารพิษต่อสุขภาวะของผูค้นและชุมชน  

 



 
สงัคมเส่ียงภยั (risk society)  

 
• Ulrick Beck  
       1. สังคมอุตสาหกรรม (industrial society) c. 17 -  ตน้ c. 20 
          ภาวะสมยัใหม่ช่วงแรก (first modernity)  
        
        2. สังคมเส่ียงภยั (risk society)  c. 20 

               ภาวะสมยัใหม่ช่วงท่ีสองหรือภาวะสมยัใหม่ท่ีมีการพินิจ 
             พิจารณาตนเอง (second/reflexive modernity) 



• ภยัในสงัคมเส่ียงภยั 
       - การใหค้วามหมายและการรับรู้ต่อภยัท่ีเกิดข้ึน         
       - “ความจริงเสมือน” (“virtual reality”) หรือ “สภาวะเสมือนความจริง” 
(“real virtuality”)  ท่ีเกิดข้ึนมาจากทั้งภาวะสมจริง (“realism”) และการ
ประกอบสร้างของสังคม (“constructivism”)  



       - ทลายขั้วตรงขา้มของทอ้งถ่ิน (local) และโลก (global) เพราะเกิดข้ึน 
         ในพื้นท่ีทั้งสองระดบั (“glocal”)  
       - กา้วขา้มการแบ่งชนชั้นทางสังคม 



• Ursula K. Heise 
• บทความช่ือ “Toxins, Drugs, and Global Systems: Risk and Narrative 

in the Contemporary Novel” (2002)  
     น าทฤษฎีสังคมเส่ียงภยัมาใชเ้ป็นแนวทางการวิเคราะห์นวนิยายร่วมสมยั 



• ทฤษฎีท่ีวา่ด้วยการรับรู้และการประเมนิความเสี่ยง 

•  วิเคราะห์ภยัในมิตขิองการประกอบสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม  

          วิทยาศาสตร์ + วรรณกรรมศกึษา  



•  น าทฤษฎีสังคมเส่ียงภยัมาวิเคราะห์ White Noise (1985) นวนิยาย
อเมริกนัร่วมสมยัท่ีประพนัธ์โดย Don DeLillo  

         -  การมีชีวิตท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการรับสารเคมีซ่ึงอยูใ่นสินคา้   
             อุปโภคบริโภคท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
                       ---ภาพพื้นท่ีสุ่มเส่ียงภยันานาชนิด (“riskscape”) ท่ีเกิดจาก 
                           การใชเ้ทคโนโลย ี  
         -  การเผชิญภยัพิบติัในส่ิงแวดลอ้มปนเป้ือนสารพิษ 
                  



         --- การน าเสนอภาพสงัคมหลงัสมยัใหม่ท่ีเตม็ไปดว้ยภาพเสมือนจริง  
   (“the postmodern culture of the simulacrum”)  
                     Jean Baudrillard    
                          -การรับรู้ “ความเป็นจริง” (reality)  
                          -ภาพท่ีสร้างข้ึนมาเลียนแบบ หรือภาพเสมือนจริง          
                                   (simulations and simulacrum)  
                           -จริงยิง่กวา่ความเป็นจริงดว้ยซ ้าไป (hyperreal)  



           ขอ้มูลข่าวสารและภาพเสมือนจริงท่ีไดรั้บจากส่ือต่าง ๆ  
 
 
              การรับรู้ภยัพิบติัของตวัละคร ปฏิกิริยาตอบสนอง หรือ          
           ความ (รู้สึก) เจบ็ป่วยซ่ึงเป็นผลกระทบจากสารเคมีเป็นพิษ  



• ประเด็นในการวิเคราะห์อืน่ๆ   

      - ผลกระทบของสารพษิตอ่บคุคลและชมุชน  

     - ปัญหาการปนเปือ้นสารพิษในบริบทของการเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม 

     - ประเด็นของเพศสถานะ ชนชัน้ ชาตพินัธุ์ และความสมัพนัธ์เชิง
อ านาจในโลกหลงัอาณานิคม ซึง่เก่ียวข้องกบัการต้องเผชิญกบัสิ่งแวดล้อม
ปนเปือ้นสารพิษ 



                   ขอบคุณค่ะ 




