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บทวิเคราะหส์าขาวรรณศิลป์ 
โครงการวิจยั “การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั 

 

รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อ 1. ผลการวิจยั  เปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการ  รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรค 

โครงการวจิยัฯ ก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ 4 ประการ  ซึง่ครอบคลุมในดา้นการสรา้งองค์
ความรู ้  การสรา้งนกัวจิารณ์ผูเ้ชีย่วชาญ  การสรา้งเครอืขา่ย และการใชก้ารวจิารณ์เสรมิสรา้งพลงั
ทางปัญญาและสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์แก่สงัคมไทย  จากจุดประสงคท์ัง้ 4 ขอ้ จะเหน็ได้
ว่าโครงการวจิยัฯ มอีุดมคตแิละความมุ่งมัน่สงูทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ว่าการวจิารณ์ศลิปะมคีวามส าคญั  และ
เป็นรากฐานของการวจิารณ์ชวีติและสงัคม   ดงันัน้  ความเขม้แขง็ของการวจิารณ์ศลิปะจงึสะทอ้น
ใหเ้หน็พลงัปัญญาทีม่ตี่อชวีติและสงัคมไปดว้ย   
 ผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์มคีวามมุ่งมัน่เตม็ก าลงัทีจ่ะใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ัง้ 4 ประการทีต่ ัง้
เอาไว ้  แต่หลงัจากการวจิยัด าเนินไปจนจบสิน้แลว้  ผูว้จิยัพบว่าวตัถุประสงคบ์างขอ้สามารถ
มองเหน็ผลทีเ่ป็นรปูธรรม   วตัถุประสงคบ์างขอ้อาจจะตอ้งรอดผูลในระยะยาว  สว่นวตัถุประสงค์
บางขอ้ตอ้งการปัจจยัอื่นในการสง่เสรมิสนับสนุนดว้ย  ดงันี้ 
 1.1  ผูว้จิยัเหน็ว่าขอ้มลูของบทวจิารณ์วรรณกรรมทีร่วบรวมไดจ้ านวนมาก  ทัง้ทีค่ดัเลอืก
เป็นสรรนิพนธแ์ละไม่ไดค้ดัเลอืก  สามารถสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์ไดส้ว่นหนึ่ง  แมจ้ะไม่
สมบูรณ์ครบถว้น   เพราะท าใหเ้หน็ภาพรวมของทศิทางการวจิารณ์  บทบาทของนกัวจิารณ์ต่อ
ประชาคมวรรณกรรม  ความสมัพนัธข์องผูส้รา้ง-ผูเ้สพ  วฒันธรรมของการวจิารณ์   และบรบิท
ทางสงัคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการวจิารณ์  โดยเฉพาะอย่างยิง่  เรื่องของการเมอืง  เศรษฐกจิ 
การศกึษาและสือ่  ฯลฯ  ซึง่ลว้นมผีลกระทบต่อการวจิารณ์ในการก าหนดทศิทางการวจิารณ์   การ
เตบิโตหรอืการถดถอยของกระแสนิยมการวจิารณ์บางลกัษณะในบางช่วงเวลา   การวเิคราะหว์จิยั
ขอ้มลูบทวจิารณ์ยงัท าใหม้องเหน็สาเหตุของความอ่อนแอของการวจิารณ์วรรณกรรมหลาย
ประการ  เช่น  ขอ้บกพร่องของกระบวนการศกึษาวรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ์ทีไ่ม่อาจเตมิเตม็
ความรูด้า้นทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิหเ้พยีงพอต่อการสรา้งนกัวจิารณ์   และการทีส่ ือ่ไม่ให้
ความส าคญัและไม่สนบัสนุนการวจิารณ์เท่าทีค่วร  เป็นตน้   การเรยีนรูส้าเหตุแห่งความอ่อนแอ
ของการวจิารณ์ท าใหอ้าจสามารถหาทางแกไ้ขและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งขึน้ไดใ้นโอกาสต่อไป   
นอกเหนือจากองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์แลว้    ขอ้มลูบทวจิารณ์ยงับ่งชีใ้หเ้หน็พฒันาการและ
ทศิทางของการสรา้งสรรคว์รรณกรรม  อุดมคตขิองผูป้ระพนัธ ์  ตลอดจนเงือ่นไขทางสงัคม  
การเมอืง และเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบต่อการสรา้งสรรคอ์กีดว้ย 
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สว่นสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ทีไ่ดค้ดัเลอืกไวจ้ านวน  50  บท   เป็นบทวจิารณ์ทีผู่ว้จิยัเหน็ว่า
เป็นพลงัทางปัญญาของสงัคม  เพราะบ่งชีใ้หเ้หน็ว่ามผีลกระทบต่อวงวรรณกรรม ทัง้ในดา้น
ผูเ้ขยีนและผูอ้่านอย่างมาก  และมผีลต่อเนื่องขา้มกาลเวลา  สรรนิพนธห์ลายบทท าหน้าทีม่ากกว่า
เป็น “ตวักลาง” เชื่อมโยงความคดิและจนิตนาการจากผูเ้ขยีนสูผู่อ้่าน  เพราะนอกจากสรา้งความรู้
ความเขา้ใจ  ยงัชีแ้นะทศิทางของการสรา้งสรรค ์  ย ้าเน้นบทบาทหน้าทีข่องนกัวจิารณ์   และบ่งชี้
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ในสงัคมไทย  บทวจิารณ์หลายบทเป็นการวจิารณ์ทีลุ่่มลกึ  กา้วขา้มจาก
การวจิารณ์องคป์ระกอบทางศลิปะไปสูร่ะดบัปรชัญา คอืชีใ้หเ้หน็คุณค่าของงานศลิปะทีม่ตี่อชวีติ
และสงัคม  การวจิารณ์เช่นนี้นบัว่าเป็นพลงัทางปัญญาต่อมหาชนผูร้บัเป็นอย่างยิง่   สรรนิพนธ์
เหล่านี้ยงัท าใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์มวีธิกีารทีห่ลากหลาย  หลายบทใชศ้าสตรอ์ื่น  และศลิปะต่าง
สาขาช่วยตคีวาม   และหลายบทชีใ้หเ้หน็แนวโน้มความนิยมในการใชท้ฤษฎใีหม่ ๆ ในการวจิารณ์   
นอกจากบทวจิารณ์ของไทยแลว้  สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ของนกัวจิารณ์ชัน้น าชาวตะวนัตก  ยงัเป็น
ประสบการณ์จากต่างประเทศทีช่่วยท าใหเ้หน็ปรชัญาและทฤษฎกีารวจิารณ์อนัเป็นทีย่อมรบัในวง
วชิาการสากลอกีดว้ย   รายละเอยีดเหล่านี้สามารถอ่านไดจ้ากบทวเิคราะหข์อ้มลูเอกสาร ในขอ้ 
3.1  และบทสงัเคราะหส์รรนิพนธ ์ ในขอ้ 11    

สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ทัง้ 50 บท   น่าจะท าใหผู้น้ าผลการวจิยัไปใชส้ามารถพฒันาวธิกีาร
วจิารณ์ของตนได ้  อนัทีจ่รงิแลว้  การวจิารณ์มใิช่แบบส าเรจ็รปู   การเลอืกใชว้ธิวีจิารณ์แบบหนึ่ง
แบบใดขึน้อยู่กบัความรูค้วามเขา้ใจของผูว้จิารณ์  และทีส่ าคญัขึน้อยู่กบัตวับทวรรณกรรม  ผู้
วจิารณ์จะตอ้งค านึงว่าความรูเ้รื่องวรรณคดศีกึษาเป็นรากฐานส าคญัของการวจิารณ์  ผูว้ ิจารณ์
จ าเป็นตอ้งมคีวามรูเ้รื่องทฤษฎวีรรณคดแีละทฤษฎกีารวจิารณ์  แต่การน าทฤษฎไีปใชน้ัน้  ผู้
วจิารณ์จะตอ้งค านึงว่าทฤษฎจีะตอ้งเป็นเครื่องมอืสรา้งความเขา้ใจงานศลิปะ  มใิช่งานศลิปะเป็น
ขอ้มลูของการพสิูจน์ทฤษฎ ี   หรอืเหมอืนอย่างทีผู่เ้ชีย่วชาญตะวนัตกเตอืนไวว้่าอย่าใหเ้ป็น
การศกึษา “ทฤษฎวีรรณคดทีีป่ราศจากวรรณคด”ี  นอกจากนี้  ผูว้จิารณ์ตอ้งค านึงว่า  ในทีสุ่ดแลว้  
การวจิารณ์ศลิปะทีม่พีลงัปัญญาจกัตอ้งน าไปสูค่วามเขา้ใจชวีติและสงัคมยิง่ขึน้    

สว่นการศกึษาเปรยีบเทยีบขา้มสาขานัน้   การท างานร่วมกนัของผูว้จิยัทัง้ 4 สาขาอย่าง
ใกลช้ดิ  ทัง้ในการประชุมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ  การร่วมกจิกรรมต่างสาขาทุกครัง้  ฯลฯ  ท าใหม้ี
การแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิระหว่างกนั  สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องศลิปะต่างสาขา  
และใชมุ้มมองของการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์ศลิปะต่างสาขาเพือ่ท าความเขา้ใจศลิปะในสาขา
ของตน   เป็นการขยายโลกทศัน์อย่างกวา้งขวาง   นอกจากนี้  การเชญิวทิยากรจากต่างประเทศ
ในสาขาต่าง ๆ มาใหค้วามรูแ้ก่นกัวจิยัยงัท าให้เกดิทศันคตเิชงิเปรยีบเทยีบอกีดว้ย ประเดน็เรื่อง
ประสบการณ์จากต่างประเทศ  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอในบทวเิคราะห ์ขอ้ 3.10  และ ขอ้ 5   ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูน้ าผลการวจิยัไปใช ้  เพราะไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าการใชป้ระสบการณ์ขา้มสาขาจะ
เสรมิสรา้งการวจิารณ์ใหม้คีวามแหลมคมและรอบดา้นมากยิง่ขึน้ 
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 1.2  โครงการวจิยัฯ มุ่งหมายทีจ่ะสรา้งนกัวจิารณ์ใหเ้พิม่ขึน้  จงึจดัประชุมปฏบิตักิาร 
สาขาวรรณศลิป์รวม 4 ครัง้  และจดักจิกรรมการวจิารณ์ในการประชุมใหญ่ประจ าปีทัง้สองครัง้  
เพือ่สรา้งเวทใีหผู้ร้่วมสมัมนาซึง่ประกอบดว้ยนกัวชิาการ  นกัวจิารณ์  สือ่มวลชน  นิสตินกัศกึษา  
และมหาชนทัว่ไป  ไดแ้สดงทศันะวจิารณ์ทัง้ทีเ่ป็นมุขปาฐะและลายลกัษณ์  การจดัประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารสาขาวรรณศลิป์แต่ละครัง้  มจุีดมุ่งหมายจะฝึกฝนทกัษะการวจิารณ์อย่างจรงิจงั  และมี
จุดมุ่งหมายจะซ่อมเสรมิสว่นทีเ่หน็ว่าเป็นจุดอ่อนของการวจิารณ์  เช่น จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร
เรื่องการวจิารณ์กวนีิพนธ ์ เพราะจากขอ้มลูบทวจิารณ์ทีร่วบรวมไดจ้ะเหน็ว่าบทวจิารณ์กวนีิพนธม์ี
ปรมิาณน้อยกว่าบทวจิารณ์วรรณกรรมประเภทอื่น ๆ มาก    สาขาวรรณศลิป์ยงัเลง็เหน็ปัญหาใน
ดา้นการเรยีนการสอนการวจิารณ์  จงึไดจ้ดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเรื่องนี้  ซึง่มผีูส้มคัรเขา้ร่วม
ประชุมเกนิความคาดหมาย  ผลทีไ่ดร้บัจากการประชุม  นอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการ
ท าวจิยัแลว้  ยงัเป็นประโยชน์ต่อวงการศกึษาอกีดว้ย  นอกจากนี้  สาขาวรรณศลิป์ยงัสง่เสรมิให้
ก าลงัใจแก่นกัวจิารณ์หน้าใหม่  ดว้ยการใหร้างวลับทวจิารณ์ดเีด่นและชมเชยแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ปฏบิตักิาร  และน าไปตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวรรณกรรม   โครงการวจิยัฯ ประสบผลส าเรจ็
ในการสรา้งนกัวจิารณ์อย่างน้อย 2 คน ใหม้ผีลงานวจิารณ์ต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากปัญหาของเวที
วจิารณ์ในสือ่มวลชนทีม่อียู่ไม่มาก  ท าใหน้กัวจิารณ์หน้าใหม่มโีอกาสน้อยมากในการน าเสนอ
ผลงานวจิารณ์ของตนต่อมหาชน   การสนบัสนุนใหเ้กดิเวทวีจิารณ์  คอื สง่เสรมิใหส้ือ่มวลชนเปิด
พืน้ทีส่าธารณะเพือ่รบับทวจิารณ์จากบุคคลทัว่ไปผูส้นใจวรรณกรรม และผลติวารสารทาง
วรรณกรรมหรอืวรรณกรรมวจิารณ์โดยเฉพาะจงึน่าจะเป็นนโยบายทีส่ง่เสรมิควบคู่ไปกบัการสรา้ง
นกัวจิารณ์คุณภาพ   ประเดน็เรื่องการสรา้งนกัวจิารณ์นี้ อ่านรายละเอยีดไดจ้ากขอ้ 3.3 และ 3.9   
 1.3  โครงการวจิยัฯ ค่อนขา้งประสบผลส าเรจ็ในการสรา้งเครอืข่ายระหว่างผูว้จิารณ์ 
ศลิปินผูส้รา้งสรรค ์ และมหาชนผูร้กังานศลิปะ  ทัง้ในระดบับุคคล  กลุ่มบุคคล  และระดบัสถาบนั  
จ านวนผูส้มคัรเขา้ร่วมการสมัมนาแต่ละครัง้เป็นเครื่องยนืยนัใหเ้หน็ว่าประชาคมผูส้นใจการวจิารณ์
มมีากมายกวา้งขวางแทบทุกวงการ  ยกเวน้วงการสือ่มวลชนซึง่มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมน้อยเกนิความ
คาดหมาย   นอกจากนี้มผีูร้่วมสมัมนาทีเ่ป็น “ขาประจ า”  แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นกลุ่มทีม่คีวามสนใจ
ร่วมกจิกรรมการวจิารณ์อย่างต่อเนื่อง   ท าใหโ้ครงการวจิยัฯ สามารถประเมนิผลในเชงิการวิจยั
และพฒันาไดเ้ป็นอย่างด ี   การเขา้ร่วมกจิกรรมการวจิารณ์อย่างมากมายเช่นน้ี  สะทอ้นใหเ้หน็ว่า
สถานะของการวจิารณ์วรรณกรรมยงัไม่ถงึขัน้วกิฤตจนถงึกบัขาดผูท้ีส่นใจจะเป็นนักวจิารณ์  
ขณะเดยีวกนั  กแ็สดงใหเ้หน็ว่าประชาคมกลุ่มนี้ขาดกจิกรรมทีเ่อือ้โอกาสใหไ้ดร้วมตวักนัอย่าง
เขม้แขง็  และสามารถใชพ้ลงัสรา้งสรรคอ์นัจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวจิารณ์ต่อไป  ปรากฏการณ์
เช่นน้ี  ท าใหผู้ว้จิยัเหน็ว่าการพฒันาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  จ าเป็นตอ้ง
ด าเนินควบคู่ไปกบัการพฒันาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ  จงึจะสอดคลอ้งกบัสญันิยม
ของสงัคมไทยทีก่จิกรรมในลกัษณะ “มนุษยส์มัผสัมนุษย”์  มกัจะสรา้งไมตรจีติ  ความเขา้ใจและ
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ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนั   ดงัจะพบว่าในการจดักจิกรรมสมัมนาและเสวนาของฝ่าย
วรรณศลิป์แต่ละครัง้   การววิาทะทางปัญญาระหว่างนักเขยีน  นกัวจิารณ์  และนักอ่านทัว่ไปลง
เอยดว้ยความเขา้ใจกนัมากขึน้  และเหน็พอ้งกนัว่าการวจิารณ์ทีม่พีลงัทางปัญญาสามารถ
สนบัสนุนใหเ้หน็ศกัยภาพของศลิปินและความแขง็แกร่งของวรรณกรรมไทย   ในขณะเดยีวกนั
สามารถสือ่สารกบัผูอ้่านใหเ้กดิความเขา้ใจตวับท  และเชื่อมโยงไปสูค่วามเขา้ใจชวีติ สงัคม  และ
โลกได ้ ประเดน็การสรา้งเครอืขา่ยนี้  อ่านรายละเอยีดไดจ้ากขอ้ 3.4 และ 3.6  
 1.4   แมผ้ลการวจิยัจะไม่สามารถชีช้ดัลงไปไดว้่าโครงการวจิยัฯ สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการใชก้ารวจิารณ์ศลิปะในการเสรมิสรา้งพลงัทางปัญญาและวฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์ใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยัของไทยไดห้รอืไม่  เพราะวตัถุประสงคด์งักล่าวยงัไม่แสดงผลชดัเจน
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ของโครงการวจิยั  แต่จากการวจิยัขอ้มลูเอกสาร  สาขาวรรณศลิป์ การคดั
สรร 
สรรนิพนธ ์ การสมัภาษณ์ผูรู้ ้ ตลอดจนการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการวจิารณ์ศลิปะกบับรบิท
ทางสงัคม  ผลการศกึษาวจิยัสามารถบ่งชีไ้ดช้ดัว่าการวจิารณ์วรรณกรรมสามารถเสรมิสรา้งพลงั
ทางปัญญาและวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์แก่สงัคมไทยได ้ เพราะการวจิารณ์คอืการแสดงความคดิ  
และกระตุน้ใหผู้อ้่านคดิต่อ ซึง่อาจจะเป็นคดิตาม คดิต่อ  หรอืคดิแยง้กไ็ด ้  ปฏกิริยิาจากผูอ้่านบท
วจิารณ์  ไม่ว่าจะเป็นระดบักระทบความรูส้กึหรอืปฏกิริยิาโตต้อบทีเ่ป็นมุขปาฐะหรอืลายลกัษณ์   
ลว้นยนืยนัว่าบทวจิารณ์มพีลงัทีก่่อใหเ้กดิการ “ครุ่นคดิพนิิจนึก”  อนัจะน าไปสูค่วามงอกงามทาง
ปัญญาและการสรา้งสรรคต์่อไป    

จะเหน็ไดว้่าบทวจิารณ์ทีเ่ป็นพลงัทางปัญญา  นอกจากจะแสดงส านึกทางศลิปะแลว้   บท
วจิารณ์ยงัแสดงส านึกทางสงัคมอกีดว้ย  ดงันัน้  หากเรามคีวามเชื่อว่าวรรณกรรมสมัพนัธก์บัชวีติ
และสงัคมแลว้  เรากอ็าจกล่าวไดว้่า บทวจิารณ์วรรณกรรมกม็คีวามสมัพนัธก์บัชวีติและสงัคมดว้ย
เช่นกนั   บทวจิารณ์ทีม่พีลงัทางปัญญาจงึเป็นบทวจิารณ์ทีบ่่งชีช้ดัเจนว่านกัวจิารณ์พยายามจะ
เชื่อมโยงคุณค่าของวรรณกรรมในฐานะงานศลิปะกบัมหาชนผูร้บั   โดยชีใ้หเ้หน็ว่าศลิปะมไิดล้อย
เด่นอยู่โดยปราศจากรากฐานใด  หากแต่รากฐานอนัหนกัแน่นทีสุ่ดทีร่องรบัศลิปะคอืชวีติของ
มนุษยแ์ละความเป็นไปในสงัคมนัน่เอง   

   สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ 50 บททีค่ดัสรรไวว้่ามพีลงัทางปัญญาตามนิยามของ
โครงการวจิยัฯ  เป็นหลกัฐานส าคญัทีบ่่งชีใ้หเ้หน็ว่าบทวจิารณ์ม ี “สถานะ” ในวงวรรณกรรม  
เพราะมนีกัวจิารณ์ทีท่ างานอย่างจรงิจงั  ดว้ยความตระหนกัว่าทศันะจากนกัวจิารณ์น่าจะมพีลงั
กระตุน้นกัอ่านใหม้องเหน็ศกัยภาพของงานเขยีน  และ “เสยีง” ของนักวจิารณ์น่าจะดงัไปถงึ
นกัเขยีนบา้งไม่มากกน้็อย  บทวจิารณ์หลายบททีค่ดัสรรมา  ถอืเป็น “หมุดหมาย” ทีบ่่งชีท้ศิทาง
ของการวจิารณ์และทศิทางของการสรา้งสรรคว์รรณกรรม  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ผูส้รา้งและ
มหาชนผูร้บั     
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ในการสง่เสรมิวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์อย่างเป็นรูปธรรม   คณะผูว้จิยั  ผูร้่วมวจิยั  และ
ผูช้่วยวจิยัทุกสาขายงัไดพ้ฒันาทกัษะในการวจิารณ์  โดยการเขยีนบทวจิารณ์ตพีมิพเ์ผยแพร่ทาง
สือ่มวลชนเพือ่กระตุน้ใหม้หาชนสนใจการวจิารณ์ศลิปะมากขึน้  แมก้จิกรรมเสรมินี้จะเป็นเสมอืน
หยดน ้าเลก็ ๆ ทีเ่ทลงสูส่ายธารวรรณกรรม  แต่กค็าดหวงัว่าจะเสรมิสรา้งพลงัทางปัญญาและ
สง่เสรมิวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยัของไทยไดพ้อสมควร  ทัง้นี้ สมัฤทธิผ์ล
ดงักล่าวอาจจะตอ้งตดิตามในระยะยาว 
 เราเหน็จะตอ้งยอมรบัว่าวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ในสงัคมไทยยงัไม่เขม้แขง็นกั เพราะ
ค่านิยมของสงัคมไทยตดิยดึกบัทศันคตวิ่าการวจิารณ์คอืการต าหนิขอ้บกพร่อง จงึไม่ยอมรบัการ
วจิารณ์เชงิตติงิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร   ท าใหบ้างครัง้เกดิการวจิารณ์โตว้จิารณ์ระหว่างนกัเขยีน
และนกัวจิารณ์หรอืนกัวจิารณ์ดว้ยกนัเองอยู่บา้ง  อย่างไรกต็าม  ผลดตี่อผูอ้่านกค็อืปรากฏการณ์
เช่นน้ีนบัเป็นการกระตุ้นการอ่าน  และท าใหน้กัอ่านตอ้งใชว้จิารณญาณของตนในการอ่านและ
ตระหนกัถงึความแตกต่างทางความคดิดว้ย   

ปัญหาความอ่อนแอของวฒันธรรมการวจิารณ์สมัพนัธก์บัความอ่อนแอของวฒันธรรมการ
อ่าน  การสรา้งความแขง็แกร่งของการวจิารณ์จงึตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิคุณภาพของ
การอ่าน   ทัง้นี้ผลจากการวจิยัพบว่าอุปสรรคส าคญัในการพฒันาการวจิารณ์ คอื การศกึษา และ
สือ่   ในดา้นการศกึษา  จ าเป็นตอ้งเสรมิความแขง็แกร่งในดา้นการอ่านและการวจิารณ์ทัง้ภาค
วชิาการและภาคปฏบิตัใิหม้ากขึน้   สว่นในดา้นของสื่อ  จ าเป็นตอ้งกระตุน้ใหส้ือ่มทีศันคตทิี่เปิด
กวา้ง  มองเหน็ความส าคญัของการสง่เสรมิการวจิารณ์ศลิปะในฐานะกจิกรรมทางวฒันธรรมและ
กจิกรรมทางปัญญาของสงัคมยิง่ขึน้    
 อย่างไรกต็าม   แมว้่ามขีอ้จ ากดัทีเ่ป็นอุปสรรคในการพฒันาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใน
สงัคมไทยใหแ้ขง็แกร่ง  แต่การวจิยักส็ามารถบ่งชีไ้ดว้่าการวจิารณ์มศีกัยภาพทีจ่ะเป็นพลงัทาง
ปัญญาแก่สงัคมไดใ้นระดบัทีน่่าพงึพอใจ  เพยีงแต่ผลกระทบของพลงัทางปัญญาและการสรา้ง
วฒันธรรมแห่งวจิารณ์แก่สงัคมร่วมสมยัอาจจะไม่สามารถวดัผลความเปลีย่นแปลงไดใ้นทนัท ี หรอื
ชดัเจน   ดงันัน้  วตัถุประสงคข์องการใชก้ารวจิารณ์ศลิปะในการเสรมิสรา้งพลงัทางปัญญาและ
วฒันธรรมใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยัของไทยจ าเป็นตอ้งรอผลส าเรจ็ในระยะยาว   
 
2. รายงานย่อกิจกรรม 

2.1  การวิจยัเอกสาร 
        ในช่วงระหว่างวนัที ่ 4 ม.ค. 2542 - กรกฎาคม  2544  สาขาวรรณศลิป์ไดเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูทัง้หนงัสอื  บทความ  บทวจิารณ์  และวทิยานิพนธ ์  จากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ และ
ไดจ้ดัท าบรรณานุกรมไว ้ รวมทัง้สิน้  4319   รายการ  แยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี้ 

ก. หนงัสอื ต ารา งานวจิยั  ซึง่เกีย่วกบัทฤษฎแีละแนวทางการวจิารณ์  การ 
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พฒันาการวจิารณ์  รวมบทวจิารณ์  และรวมบทความทางวรรณคดศีกึษา  จ านวน  229  เล่ม 
 ข. บทความและบทวจิารณ์  จ านวน  4079   บทความ  แบ่งเป็นบทวจิารณ์ 

นวนิยายและเรื่องสัน้  2324 บทความ บทวจิารณ์กวนีิพนธ ์ 468 บทความ  บทวจิารณ์วรรณกรรม
ประเภทอื่น ๆ และบทความ 1287  บทความ   มรีายชื่อนกัวจิารณ์ทัง้สิน้ 450 ชื่อ   ทัง้นี้ไดถ้่าย
ส าเนาจากนิตยสาร   วารสาร  และหนงัสอืพมิพร์ายวนั  ไดแ้ก่  วทิยาจารย ์( 2471 - 2487)  ไทย
เขษม (2474 - 2475)  มหาวทิยาลยั (2475 - 2481)  เอกชน (2484 - 2490) วรรณคดสีาร (2485 
- 2487)   นิกรวนัอาทติย ์ (2487)  วงวรรณคด ี ( 2489 - 2491)   ภาษาและหนังสอื ( 2502 - 
2534)  สงัคมศาสตรป์รทิศัน์ (2508 - 2518) ชาวกรุง (2509 - 2523) อกัษรศาสตรพ์จิารณ์  (2516 
- 2519)  โลกหนงัสอื (2520 - 2526)  ถนนหนงัสอื (2526 - 2530) อกัษรศาสตร ์มศก. ( 2520 - 
2534 )  อกัษรศาสตร ์ จุฬาฯ (2522 - 2534)  ภาษาและวรรณคดไีทย (2527 - 2535)  
มนุษยศาสตร ์มศว. บางเขน (2521 - 2525)  มนุษยศาสตร ์มธ. (2513 - 2530)  มนุษยศาสตร์
ปรทิรรศน์ (2522 - 2533)  มหาวทิยาลยัศลิปากร (2520 - 2530)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
(2517 - 2526)  ปาจารยสาร ( 2517 - 2536) รสูะมแิล (2525 - 2533)  บานไม่รูโ้รย (2528 - 
2531)  สสีนั (2530 - 2543)  มาตุภูมริายสปัดาห ์(2534 - 2537)  สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ (2501 - 
2544)  ไฮ-คลาส (2529 - 2540)  โลกนวนิยาย (มกราคม – พฤศจกิายน 2539 )  ช่อการะเกด 
เล่ม 1 - 41 (2533 - 2542)  สารคด ี(2533 - 2544)  เนชัน่สุดสปัดาห ์(2535 - 2544)  ไรเตอร ์
แมกกาซนี  (2535 - 2541)  ศลิปวฒันธรรม (2539 - 2540)  ขวญัเรอืน (2539 - 2544)  ด ิเอริธ์ 
2000 ( 2539 - 2541)  GM (2534– 2536 /2540 - 2541) บา้นเมอืง  (2539 - 2541) กรุงเทพ
ธุรกจิ (จุดประกายวรรณกรรม) (2540 - 2544)  Bangkok Post (2525 - 2543)  รวม  40  รายชื่อ 
  ค. วทิยานิพนธ ์ จ านวน  11  เล่ม 
 
             2.2  การสมัภาษณ์   ไดส้มัภาษณ์ผูรู้ร้วม  30 คน  ตามตารางดงันี้ 
 
 
ล าดบัที ่ รายชื่อ สถานภาพ วนัที ่

1 นิลวรรณ  ป่ินทอง นกัวจิารณ์ 24 ม.ีค. 42 
2 กุสุมา  รกัษมณี นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 30 ม.ีค. 42 
3 ตรศีลิป์  บุญขจร นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 12 เม.ย. 42 
4 กอบกุล  องิคุทานนท์ นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 16 เม.ย. 42 
5 ชมยัภร  แสงกระจ่าง             นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ/ 

นกัเขยีน 
12 พ.ค. 42 

6 นิตยา  มาศะวสิุทธิ ์ นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 13 พ.ค. 42 
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ล าดบัที ่ รายชื่อ สถานภาพ วนัที ่
7 สกุล  บุณยทตั นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ/ 

นกัเขยีน 
17 พ.ค. 42 

8 นฤมติร  ศอดสุข นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 25 พ.ค. 42 
9 รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 28 พ.ค. 42 
10 ธเนศ  เวศรภ์าดา นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 1 ม.ิย. 42 
11 นพพร  ประชากุล นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 1 ม.ิย. 42 
12 สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี นกัวจิารณ์/นกัเขยีน 12 ม.ิย. 42 
13   ท่านผูห้ญงิสมโรจน์ สวสัดกิลุ ณ อยุธยา     นกัวจิารณ์ 17 ม.ิย. 42 
14 ปราย พนัแสง (ปราณี โฆษติเสถยีร)         นกัวจิารณ์ 17 ม.ิย. 42 
15 น.ท. สุมาล ี วรีะวงศ์ นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 7 ก.ค. 42       
16 จรญูพร  ปรปักษ์ประลยั นกัวจิารณ์ 8 ก.ย. 42 
17   เทวทตั หรอื ภาคย ์จนิตมยั นกัวจิารณ์/นกัเขยีน 8 ก.ย. 42 

   18         ดอกไมด้ า หรอื สมพงษ์  ’ทว ี     นกัวจิารณ์/นกัเขยีน 28 ก.ย. 42 
19 ภญิโญ  กองทอง                            นกัวจิารณ์/นกัเขยีน    5 ต.ค. 42 
20 สทิธา  พนิิจภูวดล                          นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 7 ต.ค. 42 
21 วพิุธ  โสภวงศ ์                              นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 11 ต.ค. 42 
22 สายพณิ  ปฐมาบรรณ/ 

พเิชฐ  แสงทอง   
นกัวจิารณ์/นกัเขยีน 12 ต.ค. 42 

   23       ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์                      นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 12 พ.ย. 42 
   24       สุรพงษ์  บุนนาค นกัวจิารณ์/นกัเขยีน   23 พ.ย. 42 
   25       พรพไิล  เลศิวชิา นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 10 เม.ย. 43 
26 วทิยากร  เชยีงกูล นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ/

นกัเขยีน 
10 เม.ย. 43 

27 สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์                 นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 14 พ.ค. 43 
28 ดวงมน  จติรจ์ านงค ์                         นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 14 พ.ค. 43 
29  สุพรรณ  ทองคลอ้ย                นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ/ 

นกัเขยีน 
16 ส.ค. 43 

30 ศรวีรรณ  เสาวค์ง                              นกัวจิารณ์/นกัวชิาการ 16 ส.ค. 43 
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          2.3  การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  รวม  4 ครัง้  ดงันี้ 
ครัง้ที ่ วนัที ่ หวัขอ้สมัมนา 

1 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 42 การวจิารณ์วรรณกรรม 
2 20 ต.ค. 42 การวจิารณ์กวนีิพนธ์ 
3 13 - 14 พ.ค. 43 Literary Criticism between East and West 
4 17 - 18 ม.ีค. 43   การเรยีนการสอนการวจิารณ์วรรณกรรม 

  
2.4  การเสวนากบันักวิจารณ์รุ่นใหม่  จ านวน 1 ครัง้  วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์2543   

มผีูเ้ขา้เสวนารวม 6 คน 
 
 2.5  การจดัประชุมใหญ่ประจ าปี รวม  3  ครัง้ 
        ครัง้ที ่1  การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2542 
    วนัที ่5 - 7  พฤศจกิายน 2542 ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร  

 วทิยาเขตสนามจนัทร ์นครปฐม  
        ครัง้ที ่2  การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2543 
  ภาคปฏบิตั ิ   วนัที ่18 - 20 พฤศจกิายน 2543 ณ มหาวทิยาลยั 
       กรุงเทพ 
  ภาควชิาการ        วนัที ่9 - 10 ธนัวาคม 2543 ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
                                            วทิยาเขตท่าพระ 
         ครัง้ที ่3  การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2544 
         วนัที ่1 - 2 ธนัวาคม 2544 ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
         วทิยาเขตสนามจนัทร ์ นครปฐม 

 
 
 2.6  การสร้างเครือข่าย 
  เมื่อพจิารณาจากจ านวนสมาชกิผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเชงิปฏบิตัแิต่ละครัง้  และประชุม 
ใหญ่ประจ าปีทัง้สองครัง้  จะเหน็ไดว้่าสาขาวรรณศลิป์  มเีครอืขา่ยของผูท้ีส่นใจเรื่องการวจิารณ์ 
วรรณกรรมค่อนขา้งกวา้งขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูส้มคัรเขา้ประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่ 4   
เรื่อง การเรยีนการสอนวรรณกรรมวจิารณ์  มจี านวนถงึ 200  กว่าคน  เครอืขา่ยของสาขา
วรรณศลิป์มทีัง้อาจารยส์อนวรรณคดไีทย  อาจารยส์อนวรรณคดตี่างประเทศ  นักศกึษาวชิาเอก
ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และสือ่สารมวลชน  นกัวชิาการอสิระ  และนกัวจิารณ์  ดงันัน้  การ
สรา้งเครอืข่ายผูส้นใจวรรณกรรมวจิารณ์จงึไดร้บัการตอบสนองอย่างน่าพงึพอใจพอสมควร  ท าให้
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มขีอ้สงัเกตว่า  ผูส้นใจวรรณกรรมและการวจิารณ์ทีป่รารถนาจะรบัความรูแ้ละถ่ายทอดแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ของตนกบัผูอ้ื่นมจี านวนไม่น้อย  หากแต่ขาดเวทแีสดงความคดิเหน็  หรอืปะทะ
สงัสรรคท์างความคดิ  อนัจะก่อใหเ้กดิพลงัทางปัญญาทีง่อกงามต่อไป  หากมกีารจดัสมัมนาเชงิ 
ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  โดยเน้นทัง้ภาควชิาการและภาคปฏบิตั ิ  น่าจะท าใหเ้ครอืขา่ยของผูส้นใจ
การวจิารณ์แผ่ขยายกวา้งขวางขึน้   สง่ผลตอ่การพฒันาการวจิารณ์และสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ไดใ้นทีสุ่ด 
 
 2.7  การจดัท าสรรนิพนธ์ 
  คณะผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกสรรนิพนธ ์ จ านวน 50  บท  ประกอบดว้ยสรรนิพนธ์
ภาษาไทย จ านวน  47  บท  สรรนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 บท  และไดเ้ขยีนบท
วเิคราะหท์ุกบท  ขัน้ตอนการคดัเลอืกสรรนิพนธ ์ ผูว้จิยัจะกล่าวไวใ้นขอ้ 3.7  สว่นรายละเอยีดของ
การ 
วเิคราะหเ์นื้อหาของสรรนิพนธ ์ จะกล่าวไวใ้นหวัขอ้ที ่11 
  รายชื่อสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์วรรณกรรม  50  บท  มดีงันี้ 
 

ท่ี ช่ือบทวิจารณ์ ผู้เขียน ผู้วิเคราะห์ 

1.  ผูด้ ี นิลวรรณ ปิน่ทอง รืน่ฤทยั  สจัพนัธุ์ 
2.  กวจีะเขยีนกาพยก์ลอนอย่างไหน ศรอีนิทรายุธ ชมยัภร แสงกระจ่าง 
3.  บทวจิารณ์ ขา้งหลงัภาพ ของ ศรบีูรพา บรรจง  บรรเจดิศลิป์ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
4.  ขมุทรพัยแ์ห่งวรรณคดชีนชาตสิว่นน้อย 

และวรรณคดทีอ้งถิน่  
ทปีกร ชมยัภร แสงกระจ่าง 

5.  โคลงหา้…มรดกทางวรรณคดไีทย จติร  ภูมศิกัดิ ์ ชมยัภร แสงกระจ่าง 
6.  บทบาททางวรรณคดขีองพระมหามนตร ี จติร  ภูมศิกัดิ ์ ชมยัภร แสงกระจ่าง 
7.  วรรณกรรมปัจจุบนั ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ เจตนา  นาควชัระ 
8.  พระพุทธเลศิหลา้ฯ ไม่เหน็ไดท้ าอะไร ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
9.  วจิารณ์ “จดหมายจากเมอืงไทย” ของโบตัน๋ ม.ล.บุญเหลอื เทพยสุวรรณ ชมยัภร แสงกระจ่าง 
10.  จดหมายถงึหลาน รญัจวน  อนิทรก าแหง ชมยัภร แสงกระจ่าง 
11.  พลอย ผูม้คีวามเป็นไท – อย่างไทย 

 
รญัจวน  อนิทรก าแหง ชมยัภร แสงกระจ่าง 
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12.  พทัยา นวนิยายการเมอืงเรื่องแรกของไทย 
 

เจอื  สตะเวทนิ รืน่ฤทยั  สจัพนัธุ์ 

ท่ี ช่ือบทวิจารณ์ ผู้เขียน ผู้วิเคราะห์ 

13.  วจิารณ์ "สวรรยา"  
(จากหนงัสอืรวมเรื่องสัน้ ฟ้าบ่กัน้ ของ      
"ลาวค าหอม") 

ชลธริา สตัยาวฒันา ชมยัภร แสงกระจ่าง 

14.  "ปณิธานกว"ี ความเคลื่อนไหวในความ
หยุดน่ิง 

ชลธริา สตัยาวฒันา ชมยัภร แสงกระจ่าง 

15.  นิยายวทิยาศาสตร:์ จนิตนาการเสร ี
ทีไ่รจุ้ดหมาย 

สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร์ ชมยัภร แสงกระจ่าง 

16.  ศตัรแูทจ้รงิของนกัเขยีน สุชาต ิ  สวสัดิศ์ร ี ชมยัภร แสงกระจ่าง 
17.  จาก Gothic Fiction ถงึ “เงาอุบาทว”์ สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี ชมยัภร แสงกระจ่าง 
18.  วจิารณ์รวมเรื่องสัน้ ชุด  

“ขนุทอง…เจา้จะกลบัเมื่อฟ้าสาง”  
ของอศัศริ ิธรรมโชต ิ 

เจตนา  นาควชัระ รืน่ฤทยั สจัพนัธุ์ 

19.  ศตัรทูีล่ ื่นไหล : แงมุ่มหนึ่งของวรรณกรรม
ไทยร่วมสมยั  

เจตนา  นาควชัระ รืน่ฤทยั  สจัพนัธุ์ 

20.  ความคดิว่าดว้ย "ทศิทางของวรรณกรรม" 
 และ "ทศิทางของการวจิารณ์" 

กอบกุล องิคุทานนท์ อรพนิท ์ค าสอน 

21.  ความเหมอืนในความต่างของทางเสอื กอบกุล องิคุทานนท์ อรพนิท ์ค าสอน 
22.  มาลยั ชพูนิิจ เหตุผลของความรกัใน 

นวนิยายไทย 
นิธ ิ เอยีวศรวีงศ์ ชมยัภร แสงกระจ่าง 

23.  อะไรคอืการวจิารณ์เชงิสุนทรยีศาสตร์ แจ่มใจ จริจนัทร รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
24.  ดัง่ผเีสือ้เถื่อน: การวเนจรมริูจ้บของชาย 

คนหนึ่ง 
ดวงมน จติรจ์ านงค ์ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

25.  เสยีงเตน้ของหวัใจ ส านึกแห่งความเป็น
มนุษย ์และความแขง็แกร่งทางวฒันธรรม 

ดวงมน   จติรจ์ านงค์ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

26.  การบูรณาการรปูแบบนวนิยายเชงิกวี
นิพนธ ์เรื่องเจา้จนัทผ์มหอม 

สุพรรณ ทองคลอ้ย อรพนิท ์ค าสอน 
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27.  เงนิและผูย้ากไรก้บัภาพลกัษณ์ดา้นรา้ย
ของจ าลอง 

ล าเพา เพง่วรรณ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

28.  ญ่า นิทานรอ้ยแกว้แห่งพุทธศตวรรษที ่25 ธเนศ เวศรภ์าดา อรพนิท ์ค าสอน 

ท่ี ช่ือบทวิจารณ์ ผู้เขียน ผู้วิเคราะห์ 

29.  ภาษากวใีนนวนิยาย ธเนศ เวศรภ์าดา รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
30.  - วจิารณ์เพลงน ้า ระบ าเมฆ ของ เสกสรรค ์

ประเสรฐิกุล 
-  บาดแผลทีไ่ม่มวีนัไดร้บัการเยยีวยา  

ชยัสริ ิสมุทวณิช 
 

GAP 

รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

31.  มอืนัน้สขีาว กวนีิพนธซ์ไีรต์ ปี 2535 ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย์ รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
32.  ตุลาคม  ทศวรรษใหม่ของไพฑรูย ์ธญัญา ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย์ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
33.  ผูห้ญงิของเฮมงิเวย ์ใน “แมวกลางฝน” ชศูกัดิ ์ภทัรกุลวณิชย์ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
34.  ปรศินาความรกัของ ม.ร.ว. กรีต ิ ใน  

ขา้งหลงัภาพ 
ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

35.  มอีะไรในลูกอสีาน นพพร   ประชากุล รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
36.  “สนิในน ้าฝน” กบัการเล่าเรื่องเรื่องเล่า นพพร   ประชากุล รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
37.  - ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคมจงึ

แกปั้ญหาสงัคมไม่ได ้
- สบืเนื่องจากค าถาม “ท าไมวรรณกรรม
สะทอ้นสงัคมจงึแกปั้ญหาสงัคมไม่ได”้  

นพพร   ประชากุล 
 

ดวงมน  จติรจ์ านงค์ 

รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

38.  จุดอ่อนของการคดัสรรวรรณคดไีทย พทิยา ว่องกุล ชมยัภร แสงกระจ่าง 
39.  ชาต ิกอบจติต:ิ นกัทดลองทางรปูแบบทีไ่ม่

เคยหยุดนิ่ง 
ดอกไมด้ า ชมยัภร แสงกระจ่าง 

40.  บรโิภคนิยม ความตาย และอตัตา นฤมติร สอดศุข อรพนิท ์ค าสอน 
41.  "ระหว่างรอยมดี" เรื่องสัน้คลาสสกิของ 

มาโนช พรหมสงิห ์
นงนภสั ตาปสนนัทน์ รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

42.  เพราะ "เธอเกดิเป็นมนุษย…์เธอจงึพบกบั
สิง่นี้" 

สกุล บุณยทตั รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

43.  อนัเป็นเรื่องสัน้ 
 

อญัชล ีววิธันชยั ชมยัภร แสงกระจ่าง 
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44.  ลอยเรอืวรรณกรรมในทะเลประวตัศิาสตร ์
 

จรญูพร   ปรปักษ์ประลยั ชมยัภร แสงกระจ่าง 

45.  “เล่หแ์ห่งเวลา” ในกวนีิพนธซ์ไีรต ์’41 
 

กุสุมา รกัษมณี อรพนิท ์  ค าสอน 

ท่ี ช่ือบทวิจารณ์ ผู้เขียน ผู้วิเคราะห์ 

46.  นกัเขยีนไทยในศตวรรษที ่21 
 

เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

47.  ความน่าจะเป็น เรื่องเล่า เรื่องเล่น เรื่องไม่
เป็นเรื่อง 
 

พเิชฐ  แสงทอง รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

48.  ความคดิ ความเชื่อ และความส านึกเชงิ
ปรชัญา 
 

โรนลัด ์พคีอ็ก 
(เจตนา นาควชัระ: ผูแ้ปล) 

เจตนา นาควชัระ 

49.  มรณกรรมของผูแ้ต่ง โรลองด ์บารธ์ส ์
(ธรีา สุขสวสัดิ ์ณ อยุธยา: 

ผูแ้ปล) 

เจตนา นาควชัระ 

50.  เรยม์อนด ์วลิเลยีมส ์(Raymond Williams)    
การเมอืงและอกัษรศาสตร ์: บทสมัภาษณ์
โดยนิตยสาร New Left Review 

เรยม์อนด ์วลิเลยีมส์ 
(เจตนา นาควชัระ : ผูแ้ปล) 

เจตนา นาควชัระ 

         
  
2.8  การเขียนบทวิจารณ์และงานวิชาการของผู้วิจยั 
  คณะผูว้จิยั  สาขาวรรณศลิป์  และหวัหน้าโครงการ  ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์รวม  19 
บท  บทความวชิาการ 2 บท  ตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารและนิตยสารต่าง ๆ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
บทวจิารณ์ 

เจตนา  นาควชัระ  “ ศษิยฝ์รัง่ทีว่ญิญาณยงัเป็นไทย : ว่าดว้ยรวมเรื่องสัน้ภาษาองักฤษ 
ของ ศุภาศริ ิสุพรรณเภสชั” เนชัน่สุดสปัดาห ์ปีที ่8 ฉบบั 350  วนัที ่18 -  
24 กุมภาพนัธ ์2542. 

ดวงมน จติรจ์ านงค ์ “สบืเนื่องจากค าถาม: ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคมจงึแก้ปัญหา
สงัคมไม่ได”้ เนชัน่สุดสปัดาห ์ปีที ่8 ฉบบั 366 วนัที ่10 - 16 มถิุนายน 2542. 
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 ชมยัภร  แสงกระจ่าง.  “มติใิหม่ “ศวิาราตร”ี  จากรอ้ยแก้วสูร่อ้ยกรอง”. สกุลไทย  ปีที ่46 
 ฉบบัที ่2372  (องัคารที ่4 เมษายน 2543).  
ชมยัภร  แสงกระจ่าง. “กองทพัมด: ภาพสะทอ้นมนุษยใ์นสายตามด” สกุลไทย ปีที ่47  

ฉบบัที ่2391  (15 สงิหาคม 2543) : [หน้า 61 - 62.] 
 ชมยัภร  แสงกระจ่าง. “วนัวานในโลกกวา้ง : หนงัสอืสองมติ”ิ. สกุลไทย ปีที ่47 ฉบบัที ่ 

2398. (7 พฤศจกิายน 2543) : [หน้า 62 - 63.] 
รื่นฤทยั สจัจพนัธุ.์ “ขนุเขา ทะเล กรซี”  กรุงเทพธุรกจิ (จุดประกายวรรณกรรม) ปีที ่ 

14 ฉบบัที ่4615  วนัที ่12 พฤษภาคม  2544, [หน้า 14.] 
รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์“ความใฝ่ฝันของกวกีบัยุคสมยั”, สกุลไทย  ปีที ่46  ฉบบั  2384 

  (องัคารที ่27 มถิุนายน 2543), [หน้า  20, 21 และ 76.] 
รื่นฤทยั สจัจพนัธุ.์ “ความน่าจะเป็น :  คลื่นลูกใหม่ของนกัเขยีนเรื่องสัน้ไทย”  เนชัน่สุด 

สปัดาห ์ปีที ่9 ฉบบัที ่437 วนัที ่16 - 22 ตุลาคม 2543: [หน้า70 - 71.] 
รื่นฤทยั สจัจพนัธุ.์ “คนืสิน้กลิน่กามรส: ความรกั ความใคร่ ชวีติ และความตาย”, 
  ศลิปวฒันธรรม, พฤษภาคม 2543, [หน้า 152 - 155.] 
รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ.์ “ ฉากแห่งความตาย” ศรบีูรพา 4 ฉบบัวนันกัเขยีน  5 พฤษภาคม  
 2544,  [หน้า 146 - 151.] 

          รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ.์ “บุรแีห่งบรมพุทโธ : เมอืงแห่งผูต้ื่นรู”้.  กรุงเทพธุรกจิ : จุดประกาย 
วรรณกรรม. ปีที ่13  ฉบบัที ่ 4188  ( 11 มนีาคม 2543), [หน้า 18.] 

 รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ.์ “ใตเ้งาตะวนั…ชวีติจรงิมทีัง้ดา้นทีง่ดงามและเงามดื”.  กรุงเทพธุรกจิ  
: จุดประกายวรรณกรรม. ปีที ่ 13  ฉบบัที ่ 4202  (25  มนีาคม  2543),   
[หน้า 18.] 

 รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ.์ “ทะเล จ าปี ดนตร ีทราย….ทุกชวีติลว้นมทีุกข”์.  กรุงเทพธุรกจิ :  
จุดประกายวรรณกรรม. ปีที ่13 ฉบบัที ่4265  (27 พฤษภาคม  2543),   
[หน้า 18.] 

รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ.์ “แม่จนั...สายน ้าทีผ่นัเปลีย่น : เมื่อชวีติและงานประสานเป็นหนึ่งเดยีว” 
 สกุลไทย. ปีที ่46 ฉบบัที ่2360 (องัคารที ่11 มกราคม 2543), [หน้า 60 - 1.] 
รื่นฤทยั   สจัจพนัธุ.์ “เยน็ลมป่า มอง “ชวน” ในฐานะ “นกัเขยีน”. กลา้ทานตะวนั. ปีที ่1  

ฉบบัที ่9 (เมษายน 2544), [หน้า 68 - 78.]  
 รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ.์ “สนามหญา้…มุมมองต่อคนและสงัคมยุคใหม่จากนกัเขยีนเลอืดใหม่”, 

ศรบีูรพา 3. ฉบบัวนันกัเขยีน  “5 พฤษภา” 2543, [หน้า 109 - 120.]  
 รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ.์ “สงิหส์าโท..การคน้พบตวัตนจากรากเหงา้แห่งภูมปัิญญาทอ้งถิน่”.  

สกุลไทย  ปีที ่ 47  ฉบบัที ่ 2396  (19 กนัยายน 2543) : [หน้า 62–63.] 
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 อรพนิท ์ ค าสอน   “ลติเติล้ทร ี:  การสรา้งจติส านึกอนัดงีามใหแ้ก่มนุษยใ์นการเขา้ใจโลก 
และธรรมชาต”ิ เนชัน่สุดสปัดาห ์ ปีที ่8  ฉบบั 361  วนัที ่ 6 - 12 พฤษภาคม  

  2542. 
อรพนิท ์  ค าสอน. “โอ ้  อลซิผูน่้าสงสารที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพยต์ดิ”  สกุลไทย  ปีที ่

  46  ฉบบัที ่ 2380  ( 30 พฤษภาคม  2543),  [หน้า  64.] 
  

บทความวชิาการ 
 รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ.์ “วรรณคดไีทยทีค่รไูทยควรซาบซึง้”, ภาษาและหนังสอื, ปีที ่31   

(พุทธศกัราช 2543) , ฉบบักา้วสูท่ศวรรษที ่4, [หน้า 25 - 35.] 
 Ruenruthai  Sujjapun. “Literature for Life”. Manusya : Journal of Humanities  vol. 3 

 issue 2 ( September, 2000) : 92 – 107.  ( Thailand Research Fund and  
Chulalongkorn University) 

  
2.9  การสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่    

         สาขาวรรณศลิป์ไดจ้ดักจิกรรมเพือ่สรา้งนกัวจิารณ์รุ่นใหม่  2  ลกัษณะ  คอื 
                   1. การจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดฟั้งการอ่านบทกวแีละ
เรื่องสัน้  ไดแ้สดงทศันะวจิารณ์แบบมุขปาฐะ  และเขยีนบทวจิารณ์สง่ใหว้ทิยากรประจ ากลุ่มอ่าน 
พจิารณา 
   2. การพจิารณาใหร้างวลับทวจิารณ์ดเีด่น  และน าตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทาง
วรรณกรรม 

        กจิกรรมทัง้สองครัง้สามารถกระตุน้ใหน้กัวจิารณ์รุ่นใหม่แสดงทศันะวจิารณ์ทัง้ใน
แบบมุขปาฐะและแบบลายลกัษณ์ และในการพจิารณาใหร้างวลับทวจิารณ์ดเีด่น มผีูไ้ดร้บัรางวลั
และโครงการวจิยัฯเป็นสือ่กลางสง่ไปตพีมิพใ์นนิตยสารทางวรรณกรรมเพือ่เผยแพร่ในวงกวา้งขึน้ 
          2.10  การเช่ือมโยงกบันักวิชาการต่างประเทศ          
    สาขาวรรณศลิป์ไดเ้ชญินกัวชิาการชาวต่างประเทศมาจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
1  ครัง้  และไดร้่วมกบัสยามสมาคม  จดัปาฐกถาโดยผูเ้ชีย่วชาญทางวรรณคดอีกี 1 ครัง้ มี
รายละเอยีด  ดงันี้ 

วนัที ่13 - 14 พฤษภาคม 2543  ณ สถาบนัเกอเธ่   Prof. Dr. Vridhagiri  
Ganeshan  ผูเ้ชีย่วชาญทางวรรณคดจีากมหาวทิยาลยั Hyderabad ประเทศอนิเดยี  เป็นวทิยากร
ในหวัขอ้ Literary Criticism between East and West   

วนัที ่14 พฤศจกิายน 2543 ณ สยามสมาคม โครงการวจิยัฯร่วมกบัสยาม 
สมาคม จดัแสดงปาฐกถาเรื่อง The Uses of Literary Theory  โดย  Prof. Maria Alzira Seixo 
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2.11  การประชุมคณะวิจยัเฉพาะสาขาวรรณศิลป์    

         นอกจากประชุมโครงการวจิยัฯ  เป็นประจ าทุก 2 สปัดาหแ์ลว้  คณะนกัวจิยัเฉพาะ
สาขาวรรณศลิป์ยงัมกีารประชุมปรกึษาหารอืและท างานร่วมกนั  ในเรื่องการคดัเลอืกสรรนิพนธ ์ 
การแบ่งงานเขยีนบทวเิคราะห ์ การสมัภาษณ์  การจดัเสวนา  การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร  การ
สรุปประเดน็ต่าง ๆ ในการคน้ควา้วจิยั  ฯลฯ  อยู่เป็นประจ า  ประมาณเดอืนละ 2 ครัง้  รวม 36  
ครัง้อกีดว้ย 
 
 
 2.12  การสนับสนุนและให้ค าแนะน าการท าวิทยานิพนธ์ 
  โครงการวจิยัประกาศใหทุ้นอุดหนุนวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโทในหวัขอ้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิารณ์  มผีูส้มคัรขอรบัทุนจ านวน 6 ราย  และมสีาขาวรรณศลิป์เขา้ข่ายไดร้บั
การพจิารณาทุนอุดหนุนจ านวน 1 ราย   
 
3.  รายงานเชิงวิเคราะห์กิจกรรมประเภทต่าง ๆ  
 3.1  การวิจยัเอกสาร 
        จากการศกึษาเอกสารขอ้มลูทัง้หมดทีฝ่่ายวรรณศลิป์รวบรวมไว ้  จ านวน  4319  
รายการประกอบดว้ยหนงัสอืเล่ม  บทวจิารณ์/บทความ  และวทิยานิพนธ ์  ผูว้จิยัพบประเดน็ทีน่่า 
วเิคราะห ์ ดงัต่อไปนี้ 

1. ผูว้จิยัอาศยัขอ้มลูจากหนังสอืเล่ม  วทิยานิพนธ ์ และบทความเพือ่ศกึษาเรื่อง 
ประวตัพิฒันาการของการวจิารณ์วรรณกรรม บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมที่สง่ผลต่อการวจิารณ์   
หลกัการวจิารณ์วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ   ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการวจิารณ์วรรณกรรม  ทศิทางของ
การพฒันาการวจิารณ์และพฒันาการของวรรณกรรมไทย  เป็นตน้   สว่นบทความ/บทวจิารณ์ที่
ตพีมิพใ์นนิตยสาร  วารสาร และหนงัสอืพมิพเ์ป็นขอ้มลูในการเลอืกเฟ้นสรรนิพนธท์ีม่ ี  “พลงัทาง
ปัญญา”  ตามนิยามของโครงการวจิยัฯ   ดงันัน้  สรรนิพนธท์ีค่ดัสรรจงึมรีูปแบบต่าง ๆ  ตัง้แต่บท
วจิารณ์ตวับทวรรณกรรมโดยตรง  บทน าของบรรณาธกิาร  บทสมัภาษณ์  ปาฐกถา  บทความ
ทัว่ไป ไปจนถงึบทความทางวชิาการ   นอกจากบทความ/บทวจิารณ์แลว้   หนงัสอืรวมบทวจิารณ์
วรรณกรรมเป็นขอ้มลูส าคญัในการคดัเลอืกสรรนิพนธด์ว้ย  เพราะหนงัสอืรวมบทวจิารณ์เหล่านี้
ผ่านกระบวนการคดัสรรมาแลว้ชัน้หน่ึง  การตพีมิพห์นังสอืรวมบทวจิารณ์วรรณกรรม  นบัว่ามี
คุณประโยชน์ต่อการศกึษาวรรณกรรม  เพราะสามารถใชเ้ป็นตวัอย่างอา้งองิเพือ่ศกึษาวเิคราะห์  
ตลอดจนท าใหเ้หน็ทศิทางและพฒันาการของการวจิารณ์วรรณกรรม   ผูว้จิยัไดร้วบรวมรายชื่อ
หนงัสอืรวมบทวจิารณ์วรรณกรรมทีต่พีมิพเ์ผยแพร่แลว้มารายงานไวใ้นบทวเิคราะหน์ี้  ทัง้นี้ขอ้มลู
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หนงัสอืรวมบทวจิารณ์ ช่วง พ.ศ. 2528 - 2538 ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงตดัเตมิจากบทความของ  ธเนศ  
เวศร์ภาดา  เรื่อง  “12 ปี วรรณคดีวจิารณ์ไทย (พ.ศ. 2526 - 2538)”  (ทะเลปัญญา, พระ
นคร: ส านกัพมิพศ์ยาม, 2541, หน้า 128 - 129 ) และเพิม่ขอ้มลูช่วง พ.ศ. 2538 - ปัจจุบนั  
รายชื่อหนงัสอืรวมบทวจิารณ์มดีงัต่อไปนี้ 

พ.ศ. 2528 หลงัม่านวรรณศลิป์    ดวงมน  จติรจ์ านงค ์
พ.ศ. 2530 ปรากฏการณ์แห่งกว ี     ไพลนิ  รุง้รตัน์ 
  ทางอนัไม่รูจ้บของวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์  เจตนา  นาควชัระ 
  ผจงถอ้ยรอ้ยเรยีง     ชลธริา  สตัยาวฒันา 
พ.ศ. 2531 วาวแพร โต ้ไพลนิ รุง้รตัน์    วาวแพร (มกุฎ อรฤด)ี 
   คนัฉ่องสอ่งวรรณกรรม     ส. ศวิรกัษ ์
พ.ศ. 2532 วรรณพนิิจ กฤษณา อโศกสนิ    ไพลนิ  รุง้รตัน์ 
พ.ศ. 2533     จากตลิง่สงู ซุงหนกั ถงึ วญิญาณญีปุ่่ น      กอบกุล  องิคุทานนท์ 
            จากใบไมท้ีห่ายไป ถงึ โรแมนตคิของเวริด์สเวริธ์  กอบกุล  องิคุทานนท์ 
                     อญัมณีแห่งวรรณกรรมไทย                           พทิยา  ว่องกุล 
   วพิากษ์เรื่องสัน้อญัมณีแห่งชวีติ                    นเรนทร ์ จนัทรประสตูร 
พ.ศ. 2534      ปากกาขนนก                 กุสุมา รกัษมณี  ปรชีา  ชา้งขวญัยนื 

           ว. วนิิจฉยักุล และ ยุรฉตัร บุญสนิท  
     พเิคราะหค์กึฤทธิ ์ พนิิจสีแ่ผ่นดนิ         สุวทิย ์ วอ่งวรีะ (บรรณาธกิาร) 

    ดนิสอขอเขยีน                             ธเนศ  เวศรภ์าดา 
พ.ศ. 2535       ประชุมความคดิเจา้จนัทผ์มหอมฯ     ธเนศ  เวศรภ์าดา (บรรณาธกิาร)  

พ.ศ. 2536   เสน้ทางนกัประพนัธ์*            เสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล 
                       คนกบัหนงัสอื     ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์ 

   ภาษาและหนงัสอื: 15 ปี ซไีรต ์   ธเนศ เวศรภ์าดา (บรรณาธกิาร) 
พ.ศ. 2537    สสีนัวรรณคด ีชุด บทวจิารณ์ชวีติ           กุสุมา  รกัษมณี 

   ปากไก่วรรณกรรม      ว. วนิิจฉยักุล 
 พ.ศ. 2538   จากเรื่องสัน้คกึฤทธิถ์งึความวุ่นวายของวรรณกรรมรางวลัโนเบล    
                                                                 กอบกุล  องิคุทานนท์ 

     ซอยซไีรต์       วาณิช  จรุงกจิอนนัต์ 
   รสวรรณคดใีนลลีาละคร                     พนิิจ หุตะจนิดา 

 
* พิมพค์รัง้ที่ 1  พ.ศ.    ใชช้ื่อว่า บนัทึกวรรณกรรม  มีเนือ้หาเฉพาะวิจารณน์กัเขียนต่างประเทศ 
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                               วรรณวจิารณ์                บรรจง  บรรเจดิศลิป์ 
       ร าปากกาชกั“มา้กา้นกลว้ย” วาณิช จรุงกจิอนันต,์ ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์

                      สายพณิ  ปฐมาบรรณ,  แดง ใบ
เล่      ปรากฏการณ์แห่งวรรณกรรม               ธญัญา สงัขพนัธานนท ์ 
                                วรรณวนิิจ           วลัยา  ววิฒัน์ศร 
     แลลอดลวดลายวรรณกรรม   รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
 พ.ศ. 2539       อ่านอย่างมเีชงิชัน้ วจิารณ์อย่างมเีชงิศลิป์ รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
 พ.ศ. 2540   วถิแีห่งสจัจะ     สกุล  บุณยทตั 

  พนัธะวรรณกรรม     สกุล  บุณยทตั 
  ผูก้ระท าชวีติ     สกุล  บุณยทตั 
  กะเทาะเปลอืกประชาธปิไตยบนเสน้ขนานของ  วนิทร ์เลยีววารณิ 
      สุพจน์  ด่านตระกูล 

 พ.ศ. 2543       ทะเลปัญญา     ธเนศ  เวศรภ์าดา 
 

นอกจากนี้ยงัมหีนงัสอืรวมบทวจิารณ์ทีไ่ม่ไดเ้ผยแพร่ในวงกวา้ง  เป็นเพยีงเอกสารทีผู่้ 
เขยีนรวบรวมขึน้  ไดแ้ก่  วรรณมาลา  และวรรณวจิารณ์ ของ ยุรฉตัร บุญสนิท 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า เมื่อเทยีบกบัจ านวนบทวจิารณ์วรรณกรรมทีต่พีมิพใ์นนิตยสาร/วารสาร
ซึง่มอียู่เป็นจ านวนมาก   หนงัสอืรวมบทวจิารณ์วรรณกรรมไม่ไดร้บัการสนับสนุนใหต้พีมิพเ์ป็น
เล่มมากนกั   ผูว้จิยัไดร้บัทราบดว้ยวาจาจากฝ่ายส านักพมิพห์ลายแห่งทีใ่หเ้หตุผลว่าหนงัสอืรวม
บทวจิารณ์ไม่ประสบผลส าเรจ็ในเชงิธุรกจิ  ดงันัน้  หากจะมกีารรวมเล่มบทวจิารณ์วรรณกรรม  
จะตอ้งมกีารก าหนดแนวเนื้อหาโดยเฉพาะและอยู่ในกระแสของวงวรรณกรรม  เช่น  บทวจิารณ์
วรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลัซไีรต ์ เป็นตน้   อย่างไรกต็าม  เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัหนงัสอืรวม
บทวจิารณ์ศลิปะประเภทอื่น  ยกเวน้บทวจิารณ์ภาพยนตร ์  หนงัสอืรวมเล่มบทวจิารณ์วรรณกรรม
กอ็ยู่ในสถานการณ์ทีด่กีว่ามาก  ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากส านกัพมิพใ์นการพมิพ ์ ประเดน็นี้ท าให้
น่าคดิต่อไปว่าปรากฎการณ์เช่นน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าส านกัพมิพต์คี่าบทวจิารณ์เป็นงานเขยีนเฉพาะ
กจิ  ไม่มผีลสบืเนื่องยาวนาน  จงึไม่มคีุณค่าในฐานะ “พลงัทางปัญญา”  มากพอทีจ่ะคดัสรรรวม
เล่มเพือ่ประโยชน์ทางดา้นวรรณคดศีกึษาต่อคนรุ่นหลงัหรอือย่างไร   หากส านักพมิพม์ทีศันคติ
เช่นน้ี  นบัเป็นการบัน่ทอนคุณค่าของการวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมอย่างน่า
เสยีดาย   อกีทัง้ยงัเป็นอุปสรรคขดัขวางความเตบิโตของการวจิารณ์ศลิปะในสงัคมไทยอกีดว้ย  
ดงันัน้การจดัท าสรรนิพนธข์องโครงการวจิยัฯ  ตลอดจนการคดัสรรบทวจิารณ์ของผูว้จิยัเพือ่รวม
พมิพเ์ป็นเล่มในโอกาสต่อไป   จงึน่าจะเป็นการเตมิช่องว่างนี้ใหเ้ตม็ขึน้  และกระตุน้ใหม้หาชน  
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โดยเฉพาะประชาคมคนวรรณกรรมเกดิทศันคตทิี่ดตี่อการวจิารณ์  และเชื่อมัน่ว่าการวจิารณ์ทีด่มีี
คุณค่าในฐานะเป็น “พลงัปัญญา”  ของสงัคม  ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าตวังานศลิปะเอง 
 2. ผูว้จิยัพบว่าแมว้่าตวับทวรรณกรรมทีม่พีลงัเขม้ขน้จะไม่ใช่เครื่องรบัประกนัว่าจะกระตุน้
ใหเ้กดิบทวจิารณ์ทีพ่ลงัเขม้ขน้เช่นเดยีวกนัได้ แต่วรรณกรรมทีม่พีลงัสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการ
วพิากษ์วจิารณ์อย่างกวา้งขวางหลายแงห่ลายมุมได ้  ดงัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้แก่วรรณกรรม
หลายเรื่อง เช่น ข้างหลงัภาพ ของ ศรบีูรพา มผีูว้จิารณ์ เช่น สมจติต ์ ศกิษมตั (มหาวทิยาลยั
,2481) บวัหลวง (คาดว่าเป็นนามปากกาของ น. ประภาสถติ)  (สยามนิกร, 2481)  บรรจง  
บรรเจดิศลิป์  (มหาชน, 2493)  กอบกุล  องิคุทานนท ์(ไฮ-คลาส, 2533 )   
ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์  (สารคด,ี 2540) ฯลฯ   มือนัน้สีขาว ของ ศกัดิส์ริ ิ  มสีมสบื  หลงัจาก
ไดร้บัรางวลัซไีรตเ์มื่อปี 2535  มผีูว้จิารณ์หลายคน ไดแ้ก่  กุสุมา  รกัษมณี   ไพลนิ  รุง้รตัน์   
รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์  ธเนศ  เวศรภ์าดา  ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์  เป็นตน้  หนังสือเล่มสอง ของ 
เดอืนวาด  พมิวนา  ในช่วงปี พ.ศ. 2539  มผีูว้จิารณ์ เช่น กอบกุล  องิคุทานนท ์ รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์   
ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์   วรรณกรรมทีม่ผีูว้จิารณ์หลากแงห่ลายมุม  จนท าใหม้กีารรวมเล่มบท
วจิารณ์เพือ่เป็นประโยชน์ในการศกึษาควบคู่ไปกบัตวัวรรณกรรม  คอื  ส่ีแผ่นดิน  ของ ม.ร.ว. คกึ
ฤทธิ ์  ปราโมช  ซึ่งมกีารจดัพมิพห์นงัสอืรวมบทวจิารณ์  พ.ศ. 2534  ชื่อว่า  พิเคราะห์คึกฤทธ์ิ  
พินิจส่ีแผ่นดิน  โดย สุวทิย ์  ว่องวรีะ  เป็นบรรณาธกิาร ตพีมิพค์รัง้แรก มถิุนายน 2534 และ 
เรื่อง เจ้าจนัท์ผมหอม  นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน ของ มาลา ค าจนัทร ์  ซึง่มกีารจดัพมิพ์
หนงัสอืรวมบทวจิารณ์ชื่อ ประชุมความคดิ เจา้จนัทผ์มหอม นิราศพระธาตุอนิทรแ์ขวน  โดย ธเนศ  
เวศรภ์าดา  เป็นบรรณาธกิาร  ในปี พ.ศ. 2535  ปรากฏการณ์นี้แสดงใหเ้หน็ “พลงัทางปัญญา” 
ของการวจิารณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การใหร้างวลัวรรณกรรม  นบัเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการวจิารณ์วรรณกรรมไม่ยิง่
หย่อนไปกว่าการสรา้งสรรค ์  โดยเฉพาะอย่างยิง่รางวลัซไีรต ์  ซึง่กลายเป็นรางวลัวรรณกรรมทีม่ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ด  และทรงอทิธพิลมากทีสุ่ด   ดงัจะเหน็ไดช้ดัเจนว่า  การวจิารณ์วรรณกรรมก่อนและ
หลงัการประกาศผลการตดัสนิรางวลัซไีรตจ์ะค่อนขา้งคกึคกั  นิตยสารบางเล่ม  เช่น เนชัน่สุด
สปัดาห ์  เปิดพืน้ทีใ่หส้ าหรบับทวจิารณ์  บทความ  และคอลมัน์ส าหรบัรายงานความเคลื่อนไหว
ของรางวลันี้อย่างจรงิจงั  นอกจากการวจิารณ์ตวับทวรรณกรรมแลว้  ในช่วงนี้นิตยสาร/วารสาร 
ทางวรรณกรรมต่าง ๆ ยงัมบีทความวพิากษ์วจิารณ์องคป์ระกอบของคณะกรรมการ  กระบวนการ
คดัเลอืกตดัสนิ   จุดมุ่งหมายและผลกระทบของการใหร้างวลัต่อวงวรรณกรรม  ทัง้ผูเ้ขยีน  ผู้อ่าน 
ส านกัพมิพ ์  สือ่มวลชน  และวงการศกึษา  ท าใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์วรรณกรรมสมัพนัธก์บับรบิท
ทางสงัคมและกระแสความสนใจของวงวรรณกรรมดว้ย  บทวจิารณ์วรรณกรรมจ านวนหน่ึงจงึเป็น
บทวจิารณ์วรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลั  โดยเฉพาะอย่างยิง่วรรณกรรมซไีรตม์กัมบีทวจิารณ์ซอ้นกนั
หลายบทความ  และบางครัง้เป็นมลูเหตุท าใหเ้กดิการวจิารณ์โตว้จิารณ์ระหว่างนักวจิารณ์ดว้ยกนั   



  02/04/45 (ครัง้ที่ 1)                                                                             บทวิเคราะห ์สาขาวรรณศิลป์   

 

 

-19- 

ดงันัน้  จงึกล่าวไดว้่า  การใหร้างวลัวรรณกรรมจุดประกายความคดิแก่นกัวจิารณ์  ท าใหเ้กดิการ
วจิารณ์ซอ้นวจิารณ์หรอืวจิารณ์โตว้จิารณ์   อนัเป็นการสง่เสรมิวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์  และ
สรา้งบรรยากาศของวงวรรณกรรมใหค้กึคกัอกีดว้ย 
 4. การใหร้างวลับทวจิารณ์วรรณกรรม  เป็นปัจจยัหนึ่งทีช่่วยสง่เสรมิการวจิารณ์   กองทุน
หม่อมหลวงบุญเหลอื  เทพยสุวรรณ จดัใหม้กีารประกวดบทวจิารณ์วรรณกรรมดเีด่นเป็นครัง้แรก 
เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมจุีดประสงคต์ามทีพ่มิพไ์วใ้นสูจบิตัรพธิมีอบรางวลับทวจิารณ์ดเีด่น พ.ศ. 
2536  ว่า  “เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการตื่นตวัในวงการวจิารณ์วรรณกรรม  อนัจะเป็นผลใหม้ีการ
สรา้งสรรคง์านวจิารณ์วรรณกรรมทีไ่ดม้าตรฐานและมคีุณภาพยิง่ขึน้”  นักวจิารณ์จะตอ้งสง่ผลงาน
วจิารณ์เขา้ประกวดไม่เกนิ 7 บทความ  นักวจิารณ์วรรณกรรมที่ได้รบัรางวลัจากกองทุนฯ นี้ 
ได้แก่  ชูศกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย์  และธเนศ  เวศร์ภาดา ( 2535)  พรีะ  พรหมโสภ ี (2536) 
นฤมติร  ศอดสุข และจรญูพร  ปรปักษ์ประลยั (2538)  ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ และ สกุล บุณยทตั 
(2540) แต่หลงัจากด าเนินการประกวดมาแลว้ 4  ครัง้   กองทุนฯ เปลีย่นหลกัเกณฑเ์ป็นการ
ประกวดบทวจิารณ์เพยีงชิน้เดยีว   และมกีารจดัประกวดแลว้ 2 ครัง้ คอื พ.ศ. 2542 และ 2544  
ครัง้แรกไม่มผีู้ส่งผลงานเขา้ประกวด  ส่วนครัง้ที่สองไม่มบีทวจิารณ์วรรณกรรมบทใดสมควร
ไดร้บัรางวลั  แมป้รากฏการณ์นี้จะไม่ไดพ้สิูจน์ความตกต ่าถดถอยในดา้นคุณภาพของบทวจิารณ์
เตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์  แต่กท็ าใหต้อ้งฉุกคดิทบทวนมาตรฐานของบทวจิารณ์และศกัยภาพของนกั
วจิารณ์ทีจ่ะท างานน้ีต่อไป 
 5. ขอ้มลูจากเอกสารบ่งชีว้่าตน้ทางแห่งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ในบรบิทสงัคมไทยเริม่
ดว้ยการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ  เนื่องจากแต่เดมิการวจิารณ์ประเมนิคุณค่าวรรณกรรมเกดิขึน้ในหมู่
นกัปราชญ์ราชกวดีว้ยกนั  ซึง่น่าจะเป็นการวจิารณ์ดว้ยวาจาแลว้เล่าขานกนัต่อมาจนมกีารบนัทกึ
ไวภ้ายหลงั  ดงัทีเ่รามคีวามรูเ้รื่องขอ้วพิากษ์วจิารณ์ของสุนทรภู่ทีม่ตี่อกลอนของกรมหมื่นเจษฎา
บดนิทร ์  เป็นตน้   นอกจากการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ   ยงัมกีารวจิารณ์ดว้ยการสรา้งวรรณกรรม
ส านวนใหม่แทนทีส่ านวนเดมิ  เช่น  สมเดจ็ฯ กรมพระยาเดชาดศิรทรงนิพนธ์โคลงโลกนิติแทน
ส านวนของเก่า   สมเดจ็ฯ กรมพระปรมานุชติชโินรสทรงนิพนธ์กฤษณาสอนน้องค าฉันท์แทน
ส านวนเก่าทีแ่ต่งโดยพระยาราชสุภาวดแีละภกิษุอนิ  โดยแสดงเหตุผลว่าเป็นเพราะของเดมิเป็น
ส านวนของกวบีา้นนอก  ไม่ไพเราะ   การแต่งวรรณกรรมเรื่องใหม่เพือ่ลอ้เรื่องเดมิจงึอาจนบัว่า
เป็นการวจิารณ์ตามขนบแบบไทยเดมิไดเ้ช่นกนั  เช่น   พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั
ทรงพระราชนิพนธเ์รื่องวงศเ์ทวราช  ลอ้เรื่องจกัร ๆ วงศ ์ ๆ ทีแ่ต่งโดยกวสีามญัชนทีไ่ม่รูธ้รรม
เนียมในราชส านกั  และพระมหามนตร ี(ทรพัย)์  แต่งเรื่องระเด่นลนัได ซึ่งเป็นเรื่องของคนชัน้ต ่า
ลอ้เลยีนเรื่องอิเหนา  ซึง่เป็นเรื่องของคนชัน้สงู  เป็นต้น  การวจิารณ์โดยการแต่งลอ้เช่นน้ีมนียัเชงิ
ทฤษฎทีีน่่าวจิยัต่อไปว่ามคีวามสมัพนัธก์บับรบิทของสงัคมและการสรา้งสรรคว์รรณกรรมในยุค
อดตีอย่างไร 
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การวจิารณ์ตวับทวรรณกรรมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรน่าจะเริม่จาก “เทยีนวรรณ” 
นกัปราชญ์ในสมยัรชักาลที ่ 5 วจิารณ์เรื่องพระอภยัมณี ของสุนทรภู่ โดยเขยีนไวเ้ป็นบทกลอน 
บ่งชีใ้หเ้หน็ว่านิทานค ากลอนเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมสมยัใหม่ต่างไปจากเรื่องจกัร ๆ วงศ ์ ๆ ทีแ่ต่ง
กนัมาแต่เดมิ   ในยุคทีม่กีารพมิพ ์ นอกจากบทวจิารณ์ทีต่พีมิพใ์นหนังสอืพมิพแ์ลว้  รปูแบบของ
บทวจิารณ์ในยุคเริม่แรกอกีลกัษณะหนึ่ง คอื ค าน าและค าอธบิายหนงัสอื  ซึง่นอกจากจะกล่าวถงึ
ประวตัผิูแ้ต่ง  และอธบิายลกัษณะของวรรณกรรมแลว้  ยงัวเิคราะหป์ระเมนิคุณค่าวรรณกรรมนัน้
อกีดว้ย   ดงันัน้  กล่าวไดว้่าการวจิารณ์เริม่ตน้จากกววีจิารณ์ตนเอง  และกววีจิารณ์กว ี  จากนัน้
จงึแปรเปลีย่นมาเป็นนกัวจิารณ์ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามในการอธบิาย  ตคีวาม  และพจิารณา
คุณค่าของตวับท    

6. จะเหน็ไดว้่าเมื่อผูว้จิารณ์เป็นบุคคลทีส่าม  และบทวจิารณ์เป็นสือ่กลางระหว่างผูเ้ขยีน/
วรรณกรรมกบัผูอ้่าน  เวทวีจิารณ์จงึมบีทบาทส าคญั  หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร และวารสาร 
เป็นเวทใีหแ้ก่การวจิารณ์วรรณกรรมมาเป็นเวลายาวนาน  เราสามารถสบืคน้หลกัฐานของการ 
วจิารณ์อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในหนงัสอืพมิพ ์ นิตยสาร และวารสาร ยอ้นอดตีขึน้ไปจนถงึ
หนงัสอืพมิพต์ุลวภิาคพจนกจิ  ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  ซึง่ตพีมิพบ์ท
วจิารณ์ของเทยีนวรรณ  วจิารณ์นิทานค ากลอนเรื่อง พระอภยัมณี ของสุนทรภู่  ไวเ้ป็นบทกลอน
ว่ามคีวามดเีด่นแตกต่างจากนิทานจกัร ๆ วงศ ์ ๆ ทัว่ไป   ในสมยัรชักาลที ่ 5, 7, และ 8  
หนงัสอืพมิพร์ายวนั รายสปัดาหแ์ละรายปักษ์เปิดเวทใีหแ้ก่คอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรมอย่าง
แพร่หลาย ไดแ้ก่ วทิยาจารย ์ ไทยเขษม ศรกีรุง วรรณคดสีาร วงวรรณคด ี  มหาวทิยาลยั นิกรวนั
อาทติย ์ เป็นต้น   สว่นช่วง พ.ศ. 2492 - 2500  ซึ่งมกีารน าแนวคดิ “ศลิปะเพื่อชวีติ” เขา้มา
เผยแพร่  หนงัสอืพมิพอ์กัษรสาสน์ และ เอกชน   เป็นเวทสี าคญัในการเผยแพร่แนวคดินี้  รวมทัง้
ตพีมิพบ์ทวจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมดว้ยกรอบความคดิแบบมารก์ซสิต์ 
 ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เวทวีจิารณ์ทีค่กึคกัมากทีสุ่ดคอื สงัคมศาสตรป์รทิศัน์ 
ซึง่ใหพ้ืน้ทีส่ าหรบับทวจิารณ์การเมอืง สงัคม และศลิปะ รวมทัง้วรรณคดอีย่างต่อเนื่อง  สว่น
ในช่วงหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  วารสารอกัษรศาสตรพ์จิารณ์  นับว่าเป็นเวทโีดดเด่น  
เพราะเปิดโอกาสใหน้กัวจิารณ์หน้าใหม่ทีเ่ป็นนิสตินกัศกึษาแสดงทศันะความคดิต่องานวรรณกรรม
อย่างเปิดกวา้ง  น่าสนใจว่าในช่วงนี้เวทวีจิารณ์ท าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางของการเสนอแนวความคดิที่
แตกต่างกนัในเรื่องของการประเมนิคุณค่าของวรรณคดแีละวรรณกรรม 
 หลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนถงึ 2540  เป็นช่วงทีเ่วทขีองการวจิารณ์วรรณกรรมมี
หลากหลาย  เพราะมนีิตยสารทางวรรณกรรมโดยเฉพาะ  ไดแ้ก่ โลกหนงัสอื  ถนนหนงัสอื  
บานไม่รูโ้รย  ไรเตอรแ์มกกาซนี  ช่อการะเกด  ฯลฯ  นิตยสารทัว่ไป  เช่น สสีนั  ไฮคลาส  ปาจารยสาร  
สารคด ี  The  Earth 2000   นิตยสารผูห้ญงิหรอืนิตยสารส าหรบัครอบครวั ไดแ้ก่ สตรสีาร  สกุล
ไทย ขวญัเรอืน แพรว โลกนวนิยาย  และหนังสอืพมิพ์ข่าวการเมอืงเศรษฐกจิ ได้แก่ 
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สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ มตชินสุดสปัดาห ์ เนชัน่สุดสปัดาห ์ ผูจ้ดัการรายวนั มาตุภูมริายสปัดาห ์
กรุงเทพธุรกจิ (จุดประกายวรรณกรรม)  ฐานเศรษฐกจิรายสปัดาห์ ต่างเปิดคอลมัน์วรรณกรรม
วจิารณ์เป็นคอลมัน์ประจ า  รวมทัง้หนงัสอืพมิพร์ายวนัภาษาองักฤษ  อย่าง  The Bangkok Post  
ซึง่นอกจากจะมคีอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรมต่างประเทศแลว้ ยงัใหพ้ืน้ทีส่ว่นหน่ึงส าหรบัการวจิารณ์
วรรณกรรมไทยโดยเฉพาะอกีดว้ย  การวจิารณ์วรรณกรรมจงึมบีรรยากาศคกึคกั  การเปิดคอลมัน์
วจิารณ์ซึง่มผีูเ้ขยีนประจ า ท าใหม้ผีูท้ีส่รา้งงานวจิารณ์ต่อเนื่อง  เช่น  ไพลนิ  รุง้รตัน์  หรอื  บวัแพน  
นนัทพสิยั  (ชมยัภร  แสงกระจ่าง)  เขยีนบทวจิารณ์ประจ าใหส้ยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ช่วง พ.ศ. 
2521 - 2538   ดวงมน  จติรจ์ านงค ์  เขยีนบทวจิารณ์ประจ าใหป้าจารยสาร  ช่วง พ.ศ. 2529 - 
2533  The Earth  2000  ช่วง พ.ศ. 2537 - 2539  และไฮ-คลาส  ช่วง พ.ศ. 2540  รื่นฤทยั  สจัจ
พนัธุ ์   เขยีนบทวจิารณ์ใน มาตุภูมริายสปัดาห ์  ช่วง พ.ศ. 2534 - 2537  และ เนชัน่สุดสปัดาห ์ 
ช่วง พ.ศ. 2537 - กลางปี 2540   ชศูกัดิ ์ภทัรกุลวณิชย ์ และนพพร  ประชากุล  เขยีนบทวจิารณ์
สลบักนัในสารคดรีายเดอืน  ตัง้แต่ พ.ศ. 2533 - ปัจจุบนั  เป็นตน้  การมนีกัวจิารณ์ประจ าคอลมัน์
สรา้งความมัง่คัง่แก่การเขยีนบทวจิารณ์  เกดิการสรา้งงานอย่างต่อเนื่อง  แต่ขณะเดยีวกนัท าให้
นกัวจิารณ์หน้าใหม่ขาดเวทใีนการน าเสนอผลงานของตน  ยกเวน้แต่ว่านกัเขยีนเจา้ของคอลมัน์
หรอืบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพเ์อือ้เฟ้ือหน้ากระดาษแก่นักวจิารณ์อสิระ  เช่น  คอลมัน์วรรณกรรม
พนิิจ ในสยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ของ ไพลนิ รุง้รตัน์  ใหโ้อกาสแก่นกัวจิารณ์รุ่นน้องไดต้พีมิพ์
ผลงานวจิารณ์อกีหลายคน  หรอืคอลมัน์วรรณกรรมวจิารณ์ของ จุดประกายวรรณกรรม  
หนงัสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ  กเ็ปิดพืน้ทีใ่หน้กัวจิารณ์อสิระอื่น ๆ นอกจากสกุล  บุณยทตั   และ 
ดอกไมด้ า  ซึง่เป็นคอลมันิสตท์ีเ่ขยีนประจ า    

อย่างไรกต็าม  เนื่องจากการจดัท านิตยสารทางวรรณกรรมโดยตรงไม่สรา้งผลก าไรจน
สามารถเลีย้งตวัเองได ้   นิตยสารทางวรรณกรรมหลายเล่มจงึตอ้งปิดตวัเองไปเมื่อไม่อาจแบกรบั
ภาวะขาดทุนไดอ้กีต่อไป  เช่น โลกหนงัสอื (ปิดตวั 2526) ถนนหนังสอื  (ปิดตวั 2530)  
บานไม่รูโ้รย  (ปิดตวั 2531)  โลกนวนิยาย  (ปิดตวั 2539 มอีายุไม่ถงึปี) ช่อการะเกด (ปิดตวั 
2542 หลงัด าเนินการมา 9 ปี)  และไรเตอรแ์มกกาซนี  (ปิดตวัปี 2543)  รวมทัง้นิตยสารข่าว
เศรษฐกจิการเมอืงสงัคมทีเ่ปิดเนื้อทีใ่หค้อลมัน์วจิารณ์วรรณกรรม  ไดแ้ก ่  มาตุภูม ิ  ดอกเบี้ยราย
สปัดาห ์  ฐานเศรษฐกจิ  The Earth 2000   กปิ็ดตวัลงไปดว้ยในช่วงภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ   
นอกจากนี้  ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิ   ท าใหห้นงัสอืพมิพ ์ นิตยสาร/วารสารบางเล่ม
จ าเป็นตอ้งลดหน้ากระดาษลง   คอลมัน์วรรณกรรมวจิารณ์ถูกยกเลกิไป  ตวัอย่างทีเ่หน็เป็น
รปูธรรมมากทีสุ่ดคอื  เนชัน่สุดสปัดาห ์  ลดหน้ากระดาษลงโดยยกเลกิคอลมัน์วจิารณ์ในช่วงกลาง
ปี พ.ศ. 2540  เพือ่สูภ้าวะถดถอยทางเศรษฐกจิ   อย่างไรกต็าม  เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกจิดี
ขึน้ หนงัสอืพมิพเ์นชัน่สุดสปัดาห ์ กลบัมาสนบัสนุนใหต้พีมิพบ์ทความเชงิวจิารณ์อกีครัง้ในราว 
พ.ศ. 2542  โดยใหน้กัวจิารณ์หลายคนผลดัเวยีนกนัเขยีน  ไดแ้ก่  ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ในคอลมัน์ 
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“รูส้กึนึกคดิ”  ธเนศ  เวศรภ์าดา  ในคอลมัน์ “ในโลกวรรณศลิป์”   ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์ และนพ
พร  ประชากุล  ในคอลมัน์ “วจิกัษ์วจิารณ์”   ต่อมาเปิดคอลมัน์ “ดงีามจรงิลวง บ่นวรรณกรรมกบั 
สงิหส์นามหลวง”  โดย สงิหส์นามหลวง (สุชาต ิ สวสัดศิร)ี  คอลมัน์  “วรรณกรรมวจิารณ์”  เขยีน
ประจ าโดย สายพณิ  ปฐมาบรรณ และคอลมัน์ “เลยีบโลกหนงัสอื” เขยีนประจ าโดย ภาคย ์จนิตมยั   
นอกจากนี้ในช่วงการประกวดวรรณกรรมซไีรต ์ ปี 2542  ยงัมคีอลมัน์ “รายงานวฒันธรรม”   
“เคาทด์าวน์ซไีรท ์ 99”  และ “ระเบยีงเรื่องสัน้”  ส าหรบัรายงานข่าว วเิคราะหว์จิารณ์เรื่องซไีรต์
โดยเฉพาะอกีดว้ย  เช่นเดยีวกบัในปี 2543  มคีอลมัน์ “รายงานพเิศษ”  เป็นคอลมัน์เฉพาะกจิเรื่อง
ซไีรต ์  และในช่วงนี้คอลมัน์ “ทกัษณิสมยั” ของ จ าลอง  ฝัง่ชลจติรกห็นัมาวจิารณ์วรรณกรรมบาง
เล่มทีเ่ขา้รอบอกีดว้ย  นอกจากคอลมัน์ประจ าดงักล่าวมาแลว้ เนชัน่สุดสปัดาห ์ยงัใหเ้นื้อทีส่ าหรบั
คอลมัน์รายงานพเิศษ  และบทความพเิศษ  ส าหรบัการวพิากษ์วจิารณ์แวดวงวรรณกรรมและ
บรบิททางสงัคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัวรรณกรรมอยู่เนือง ๆ อกีดว้ย   และทีน่่าสนใจมากคอืเปิดคอลมัน์ 
“ของฝาก”  ให ้
สุกญัญา  หาญตระกูล  วจิารณ์วรรณกรรมส าหรบัเดก็ทัง้ของไทยและต่างประเทศตดิต่อกนัสบิกว่า
ฉบบั   ดงันัน้  ช่วง พ.ศ. 2542 - 2543  เนชัน่สุดสปัดาห ์  จงึเป็นเวทวีจิารณ์วรรณกรรมทีค่กึคกั  
คบัคัง่  หนาแน่น  และโดดเด่นทีสุ่ด  แต่นบัจากกลางปี 2543  เป็นตน้มา ความคกึคกันี้กลบัลดลง
อย่างเหน็ไดช้ดั  เหลอืเพยีงคอลมัน์ของ “สงิหส์นามหลวง”  และคอลมัน์ “เสวนาคาเฟ่”  ของพเิศษ  
วรรณพสิุทธิ ์ ขนาดครึง่หน้ากระดาษ  ซึง่เป็นรายงานวรรณกรรมเท่านัน้  เนชัน่สุดสปัดาหส์ง่ทา้ย
ปลายปี 2543 ดว้ยการตพีมิพบ์ทความวจิารณ์ ฟ้าบ่กัน้ ของ ลาว ค าหอม  โดยพเิชฐ  แสงทอง  
ยาว 15 ตอน   และนบัจากตน้ปี 2544  ไม่มคีอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรมอกีเลย แต่จะตพีมิพบ์ท
วจิารณ์ตามทีม่นีกัวจิารณ์สง่เขา้ไปโดยไม่ถอืเป็นคอลมัน์ประจ า   
 จะเหน็ไดว้่า  หนงัสอืพมิพบ์างฉบบัทีเ่คยเป็นเวทวีจิารณ์วรรณกรรมทีแ่ขง็แกร่ง  กลบั 
ยกเลกิคอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรม   หรอืลดเนื้อทีล่ง  หรอืปรบัเปลีย่นเป็นการเขยีนบทความเชงิ
วเิคราะหท์ศิทาง กระแสนิยม หรอืประเดน็น่าสนใจ  หรอืเป็นรายงานวรรณกรรม  หรอืบทความที่
ใหภ้าพรวมของวงวรรณกรรมมากกว่าเขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรมเฉพาะเล่ม  ทัง้นี้เพือ่ตอบสนอง
ความสนใจของผูอ้่านในวงกวา้งขึน้   ดงันัน้ นกัวจิารณ์บางคนอาจปรบัแนวการวจิารณ์เป็นการ
วเิคราะหว์จิารณ์เปรยีบเทยีบวรรณกรรมหลายเล่มทีเ่สนอเนื้อหาหรอืแนวคดิประเดน็เดยีวกนั  
เช่น ผลงานของภาคย ์  จนิตมยั  ในเนชัน่สุดสปัดาห ์  หรอืนกัวจิารณ์บางคนวเิคราะหว์จิารณ์
ผลงานรวมของนกัเขยีนหลายคนต่อเนื่องเป็นชุด  เช่น ผลงานวจิารณ์ของจรญูพร  ปรปักษ์ประลยั  
ในสยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ หรอื  คอลมัน์วจิารณ์ในสยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ชื่อ  “กระทูด้อกทอง”   
โดย ค า ผกา วจิารณ์วรรณกรรมโดยเน้นเฉพาะเนื้อหาเกีย่วกบัผูห้ญงิ  ซึง่การปรบัเปลีย่นเช่นนี้
เป็นการประนีประนอมประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างความอยู่รอดของธุรกจิการพมิพ์กบัการ
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สรา้งวฒันธรรมการเสพวรรณศลิป์ ซึง่อาจเป็นการพยายามปรบัเปลีย่นทีอ่าจตอ้งปรบัตวัอกีใน
ระยะต่อไป ตามความสนใจของผูอ้่าน   
 ปรากฏการณ์ของการสรา้งเวทวีจิารณ์วรรณกรรมทีน่่าสนใจอกีประการหน่ึงคอื ปัญหาจาก
วกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ  ท าใหส้ านกัพมิพพ์จิารณาตพีมิพผ์ลงานของนกัเขยีนทีเ่หน็ว่า “ขายได”้  
เท่านัน้  และแทบจะไม่ตพีมิพผ์ลงานของนกัเขยีนใหม่   นกัเขยีนรุ่นใหม่จ านวนหนึ่งจงึตา้นกระแส
ทุนนิยมทีก่ารพมิพห์นังสอืถูกผกูขาดโดยส านักพมิพข์นาดใหญ่ ดว้ยการลงทุนจดัพมิพผ์ลงานเขยีน
ของตน  ซึง่สว่นใหญ่เป็นบทกวนีิพนธ ์และเรื่องสัน้   โดยไม่พึง่พาส านกัพมิพ ์   และจดัจ าหน่าย
แบบ “ขายตรง” สูผู่อ้่าน โดยไม่พึง่พาผูจ้ดัจ าหน่าย  กล่าวไดว้่าเป็นการจดัพมิพว์รรณกรรมนอก
ระบบธุรกจิการพมิพซ์ึง่เป็นตวักลางระหว่างนกัเขยีนและผูอ้่านมาเป็นเวลาชา้นาน และเรยีกว่า     
“หนงัสอืท ามอื” อนัหมายความว่า จดัพมิพ ์ และอ่าน กระบวนการท ารปูเล่มงา่ยๆเป็นจ านวนไม่
มาก (เป็นรอ้ยเล่ม) มใิช่การจดัพมิพโ์ดยผ่านโรงพมิพค์ราวละเป็นพนัเล่มขึน้ไป  แนวคดิของวาด 
รว ี นกัเขยีนหนุ่ม  ผูร้เิริม่ก่อตัง้ “ส านกัหนงัสอืใตด้นิ” ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541  ไดร้บัการขานรบัอย่าง
แพร่หลาย  วรรณกรรมเหล่านี้ต่อมาไดร้บัการเรยีกขานว่าเป็น  “วรรณกรรมนอกกระแส”   

นอกจากการจดัพมิพว์รรณกรรมนอกกระแสแลว้  ยงัมนีิตยสารทางวรรณกรรมเกดิใหม่
หลายเล่ม  ในลกัษณะหนงัสอืนอกกระแสเช่นกนั  เพือ่เปิดทางเลอืกใหแ้ก่ผูอ้่าน  นิตยสารเหล่านี้
ตพีมิพบ์ทกว ี  เรื่องสัน้  บทรายงาน  บทความทัว่ไป  และบทวจิารณ์   อาจกล่าวไดว้่านิตยสาร
เหล่านี้ช่วยชดเชยเวทวีรรณกรรมและเวทวีจิารณ์ทีข่าดหายไปไดพ้อสมควร  แมว้่าบทวจิารณ์ที่
ตพีมิพใ์นนิตยสารเหล่านี้สว่นใหญ่ไม่ใช่บทวจิารณ์ทีม่คีวามเป็นวชิาการมากนกั   นิตยสารที่
น่าสนใจทีสุ่ดในกลุ่มน้ี  เพราะเน้นความเป็นวชิาการพอสมควร  คอื  กลา้ทานตะวนั  ซึง่คงกฤช  
ไตรยวงศ ์ เป็นบรรณาธกิาร  และประเสรฐิ  จนัทรค์ า  เป็นผูบ้รหิาร   กลา้ทานตะวนัเป็นหนงัสอื
รายเดอืน ตพีมิพร์ปูเล่มสวยงาม ผ่านกระบวนการของโรงพมิพ ์ แต่พมิพจ์ านวนน้อย จ าหน่ายแก่
สมาชกิประจ าและวางตามรา้นหนงัสอืบางแห่งเช่น รา้นหนงัสอืเลก็ ๆ  และรา้นสนามหลวง   กลา้
ทานตะวนัตพีมิพบ์ทความวจิารณ์วรรณกรรมเกอืบทุกฉบบั  และไดต้พีมิพผ์ลงานวจิารณ์ทีไ่ดร้บั
รางวลัจากโครงการวจิยัวจิารณ์  หลงัจากออกหนงัสอืมาได ้ 10 ฉบบั  กไ็ดปิ้ดตวัลงชัว่คราว   
นิตยสารทางวรรณกรรมทีน่่าสนใจอกีเล่ม คอื  Vain Comment    ซึง่มพีเิชษฐ  แสงทอง  (นกั
วจิารณ์ในนามปากกา สายพณิ  ปฐมาบรรณ, ผูส้ ือ่ขา่ววรรณกรรมในนามปากกา อารญั  และอื่น 
ๆ)   เป็นบรรณาธกิาร   เป็นหนงัสอืทีเ่น้นสาระทางวชิาการ  นอกเหนือจากบทความเกีย่วกบั
วรรณกรรมและนกัเขยีนทัง้ไทยและต่างประเทศแลว้  ยงัมบีทความวชิาการทางวรรณกรรม โดย 
ยุรฉตัร บุญสนิท  อาจารยผ์ูส้อนวรรณกรรมจากมหาวทิยาลยัทกัษิณ ตพีมิพเ์ป็นประจ า  และ
ตพีมิพบ์ทวจิารณ์วรรณกรรมโดยนกัวจิารณ์ทัง้เก่าและใหม่อกีดว้ย   Vain Comment  เป็นหนงัสอื
ท ามอื  คอื ผลติเอง โดยไม่ผ่านกระบวนการของโรงพมิพ ์ จ าหน่ายเฉพาะสมาชกิซึ่งมจี านวน 189 
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คน  และวางจ าหน่ายตามรา้นหนงัสอืบางแห่ง  เดมิเป็นหนงัสอืรายเดอืน  ปัจจุบนัเปลีย่นเป็น
หนงัสอืรายสองเดอืน 

นอกจากนี้ มนีิตยสาร AW  (Alternative Writer)  ของ นิวตั ิ พุทธประสาท  นกัเขยีนเรื่อง
สัน้รุ่นใหม่  เป็นนิตยสารราย 2 เดอืน  รปูเล่มเป็นหนังสอืท ามอื  ผลติแลว้วางจ าหน่ายตามรา้น
หนงัสอืทีส่นบัสนุนวรรณกรรมนอกกระแส  ไดแ้ก่ รา้นหนงัสอืเลก็ ๆ และรา้นสนามหลวง  
นิตยสาร AW  ผลติจ าหน่ายมาเป็นเวลาปีกว่าแลว้    ทีน่่าสนใจส าหรบันิตยสารนอกกระแสเล่มนี้ 
คอื ไดเ้ปิดเวบไซทช์ื่อ thaiwriter.net  ซึง่นอกจากเผยแพร่วรรณกรรมแลว้  ยงัเผยแพร่บทวจิารณ์
วรรณกรรมอกีดว้ย  ไดแ้ก่ บทวจิารณ์ผลงานประพนัธ์ของเสกสรรค ์  ประเสรฐิกุล  โดยสุภาพ 
พมิพช์น  ซึง่เผยแพร่มาแลว้กว่าสบิตอน   จงึกล่าวไดว้่าเวทวีจิารณ์ไดข้ยายเวทจีากนิตยสาร/
วารสารและหนงัสอืพมิพเ์ขา้ไปสูอ่าณาจกัรของเสน้ใยแก้วทีเ่รยีกว่าเป็นโลกยุคใหม่ไรพ้รมแดน
อย่างแทจ้รงิ 
 เนื้อหาของนิตยสารดงักล่าวขา้งตน้เน้นทีว่รรณกรรมและศลิปะแขนงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วเนื่อง 
เช่น ดนตร ี   ทศันศลิป์  ละคร  และภาพยนตร ์  แทบทุกฉบบัเปิดเนื้อทีส่ าหรบัการวจิารณ์  ซึง่
แสดงใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์เป็นสว่นเชื่อมโยงระหว่างการสรา้งสรรคศ์ลิปะกบัการเสพศลิปะทีม่ี
ความส าคญัสงู   นอกจากนิตยสารทีก่ล่าวไปแลว้   ยงัมนีิตยสารนอกกระแสอกีหลายเล่มทีผ่ลติ
รปูเล่มแบบหนงัสอืท ามอื  เนื้อหามหีลากหลาย   เน้นความสนุกสนานในการอ่านมากกว่าสาระ
ทางวชิาการ  ไดแ้ก่  BC Bzine  (BC หมายถงึ  Book Cyber)  มปีราย  พนัแสง  นกัวจิารณ์ซึง่
ก าลงัเป็นขวญัใจของกลุ่มวยัรุ่นทีน่ิยมเล่นอนิเตอรเ์น็ท เป็นผูร้เิริม่จดัท า,   POMO  ( หมายถงึ 
Post-Modernism)  ของกลุม่นิยมวรรณกรรมยุคใหม่, ชุมทางปากหมา  โดย กลุ่มอุกกาบาต   และ 
Bioscope ซึง่เป็นนิตยสารทีเ่น้นการวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละเพลง 
 ปรากฏการณ์ของวรรณกรรมและนิตยสารนอกกระแส  ทีผ่ลติเองดว้ยมอืหรอืเทคโนโลยี
ต ่า  วางจ าหน่ายในลกัษณะขายตรงสูส่มาชกิหรอืนกัอ่านผูส้นใจเฉพาะกลุ่มเช่นนี้  เป็นเรื่องที่
น่าสนใจตดิตามต่อไป  เพราะสะทอ้นใหเ้หน็ความพยายามของนกัเขยีนรุ่นใหม่ทีต่่อตา้นระบบทุน
นิยมทีค่วบคุมกลไกการผลติ   อนัสง่อทิธพิลสงูต่อการก าหนดทศิทางของวรรณกรรม  และการ
สรา้งรสนิยมของผูอ้่าน  การผลติและจ าหน่ายอย่างเป็นอสิระจากกระบวนการธุรกจิการพมิพเ์ช่นนี้ 
จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งส าหรบัผูอ้่านทัว่ไป   ไม่ใหต้ดิกบัดกัของ “ตวักลาง” ทีฉ้่อฉล  ซึง่อาจ
ก าหนดทศิทางการสรา้ง-เสพศลิปะอย่างผดิ ๆ   แต่ปัญหาใหญ่ส าหรบันิตยสารเหล่าน้ีคอืขาด
เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินการใหต้่อเนื่อง  จงึยงัไม่อาจท านายไดว้่า  เวทใีหม่ ๆ ของการ
เผยแพร่บทวจิารณ์ศลิปะวรรณกรรมเหล่านี้จะสามารถประคองตวัตา้นพายุเศรษฐกจิไปไดอ้กีนาน
เท่าใด 
  7. เมื่อพจิารณาเรื่องวธิกีารวจิารณ์วรรณกรรม  พบว่ามลีกัษณะหลากหลาย  ทัง้การใช้ 
ประสบการณ์การอ่านเป็นฐานของการวจิารณ์   และการแสดงความคดิเหน็หรอืปฏกิริยิาสว่นตวั  
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ไปสูก่ารวจิารณ์โดยใชท้ฤษฎคีวามรู ้ หรอืศาสตรอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืหลายอย่างมาช่วยในการ 
ตคีวามหมายของตวับท  และชีใ้หเ้หน็ศลิปะของการประพนัธ ์   บทวจิารณ์บางสว่นเป็นการ
วเิคราะหต์คีวาม  ในขณะทีบ่ทวจิารณ์บางสว่นมกีารประเมนิคุณค่าไปพรอ้มกนัดว้ย  บทวจิารณ์ที่
ใชก้ารวจิารณ์เชงิสุนทรยีภาพมเีป็นจ านวนมาก   สว่นบทวจิารณ์ทีใ่ชศ้าสตรข์า้มสาขากส็รา้งความ
น่าสนใจไม่น้อย  นอกจากนี้  นกัวจิารณ์บางคนยงัสามารถตคีวามหมายเลยจากตวับทวรรณกรรม
ออกไปสูช่วีติและสงัคมดว้ย  ท าใหผู้อ้่านมองเหน็พลงัยิง่ใหญ่ของวรรณกรรมทีม่ผีลกระทบต่อ
ผูอ้่านหลายแง่หลายมุม   
 8. ในประเดน็ของนกัวจิารณ์ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าหลงัจากมกีารวจิารณ์เป็นลายลกัษณ์
อกัษร  นกัวจิารณ์วรรณกรรมเริม่แยกตวัจากนกัเขยีน   แมใ้นปัจจุบนัจะมนีกัเขยีนหรอืกวบีางคน
ท าบทบาทสองอย่างคอื บทบาทในฐานะผูส้รา้งสรรค ์  และบทบาทในฐานะผูว้จิารณ์  เช่น ว. วนิิจฉยั
กุล  (ดร. คุณหญงิวนิิตา ดถิยีนต)์ ชมยัภร แสงกระจ่าง (ไพลนิ  รุง้รตัน์) แรค า ประโดยค า (สุพรรณ 
ทองคลอ้ย)  ไพฑรูย ์ ธญัญา  (ธญัญา  สงัขพนัธานนท์)  สกุล  บุณยทตั  สมพงษ์ ทวี(ดอกไมด้ า) 
ฯลฯ  แต่นกัเขยีนและนกัวจิารณ์เหล่านี้กแ็ยกบทบาทจากกนัอย่างเดด็ขาด  เพยีงแต่ความเป็น
นกัเขยีนอาจท าใหเ้ขา้ใจและอธบิายกระบวนการสรา้งสรรคไ์ดด้ ี   ปัจจยัส าคญัอกีอย่างหนึ่งคอื  
นกัเขยีน/นกัวจิารณ์เกอืบทุกคนในกลุ่มน้ีเป็นผูส้อนวชิาทางวรรณกรรมดว้ย  จงึท าใหส้ามารถน า
หลกัเกณฑใ์นการวจิารณ์มาใชอ้ย่างเป็นวชิาการ   มใิช่วจิารณ์โดยใชค้วามรูส้กึสว่นตวัเพยีงอย่าง
เดยีว 

นกัวจิารณ์ทีใ่หส้มัภาษณ์แก่คณะผูว้จิยับางคน เช่น ไพลนิ  รุง้รตัน์ และดอกไมด้ า  
เรยีกรอ้งใหน้กัวชิาการท างานวจิารณ์ใหม้ากขึน้ โดยไม่ตอ้งกลวั “เปลอืงตวั”  แต่อนัทีจ่รงิ จะ
พบว่าการวจิารณ์สาขาวรรณศลิป์มคีวามสมัพนัธแ์น่นแฟ้นกบันกัวชิาการมากกว่าสาขาอื่น  เพราะ
นกัวชิาการจ านวนมากเป็นนกัวจิารณ์  และไดร้บัการยอมรบัในประชาคมวรรณกรรมอย่างสงู  
เพราะนกัวชิาการสามารถน าทฤษฎตี่าง ๆ มาอธบิายปรากฏการณ์ของวรรณกรรมไดห้ลากหลาย  
ท าใหเ้กดิมติมุิมมองใหม่ ๆ แก่วงการวรรณศลิป์  จากการส ารวจขอ้มลูบทวจิารณ์  สาขา
วรรณศลิป์พบรายชื่อนกัวจิารณ์ถงึ  450 ชื่อ  นกัวจิารณ์สว่นหนึ่งเป็นนกัอ่านผูม้ปีระสบการณ์   
สว่นหน่ึงเป็นบรรณาธกิารหนงัสอื  และอกีสว่นหน่ึงเป็นนกัวชิาการ  ซึง่อาจแบ่งเป็นนกัวชิาการ
วรรณกรรมไทย   นกัวชิาการวรรณกรรมต่างประเทศ    นกัวชิาการสาขาอื่น เช่น  รฐัศาสตร ์ 
เศรษฐศาสตร ์  ภาษาศาสตร ์   วศิวกรรมศาสตร ์  นิเทศศาสตร ์  วทิยาศาสตร ์  ประวตัศิาสตร ์ 
ปรชัญา และศลิปะ  ฯลฯ 
ความหลากหลายในดา้นภูมหิลงัของนกัวจิารณ์  ท าใหเ้หน็ว่าวรรณกรรมมใิช่เป็นศลิปกรรมทาง
ภาษาเท่านัน้  เพราะเนื้อหาของวรรณกรรมเกีย่วขอ้งกบัมนุษยแ์ละสงัคมทุกดา้น   วรรณกรรมจงึ
เป็นศลิปะแห่งการสรา้งสรรคท์ีเ่ชญิชวนนกัวชิาการสาขาอื่นๆ ใหใ้ชมุ้มมองทีแ่ตกต่างออกไปใน
การวจิารณ์ประเมนิคุณค่า  และเป็นการสนบัสนุนแนวคดิ “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั”  อกีดว้ย  
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แมว้่า “ภาษาวรรณกรรม”  มคีวามซบัซอ้นลกึซึง้กว่าภาษาในชวีติประจ าวนั  แต่ภาษาวรรณกรรม
กย็งัเป็นภาษาหนงัสอื   การเขา้ถงึวรรณกรรมจงึไม่ยุ่งยากซบัซอ้น  เหมอืนกบัการเขา้ถงึ
ทศันศลิป์ 
สงัคตีศลิป์  และศลิปะการแสดง  ซึง่ม ี “ภาษาเฉพาะ” ทีต่อ้งอาศยัความรูเ้ฉพาะทางและทกัษะใน
การเสพอย่างมาก  ดงันัน้  การวจิารณ์วรรณกรรมจงึเปิดกวา้งส าหรบัผูอ้่านทีม่ภีูมหิลงัและภูมริู้ต่าง ๆ 
เขา้มาร่วมเสนอ 
ประสบการณ์การอ่านแก่ผูอ้ื่น  ผูว้จิยัเหน็ว่าขอ้สงัเกตนี้น่าจะเป็นค าตอบของขอ้มลูในดา้นปรมิาณ
และความหลากหลายของผูว้จิารณ์วรรณกรรม 
 9. การวจิารณ์ตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์   หมายความว่าผูว้จิารณ์
ตอ้งมคีวามรูท้ฤษฎวีรรณคด ี  ขนบการประพนัธ ์  วรรณคดศีกึษา  และทฤษฎกีารวจิารณ์  ใน
ขณะเดยีวกนักต็อ้งมคีวามสามารถในการใชภ้าษาถ่ายทอดทศันะวจิารณ์ของตนไปสูผู่อ้่านอย่าง
ชดัเจน  คมคาย  และมพีลงั   ในดา้นศาสตรค์วามรู ้  มกีารสรา้งต าราวรรณคดวีจิารณ์ขึน้ครัง้แรก
ในราว พ.ศ. 2480  ไดแ้ก่บทความทางวรรณคดวีพิากษ์ พระนิพนธก์รมหมื่นนราธปิพงศ์ประพนัธ์ 
ตพีมิพใ์นวรรณคดสีาร  ต่อมาไดร้วมเล่มเป็นงานพระนิพนธข์องท่าน  นอกจากนี้มกีารแปลต ารา
การประพนัธจ์ากภาษาบาล ี คอื สุโพธาลงัการ   และจากภาษาสนัสกฤต คอื อลงัการศาสตร ์ 
ต่อมามตี าราทีป่ระพนัธโ์ดยนกัวชิาการในยุคต่าง ๆ ไดแ้ก่ การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์  
ของ พระยาอนุมานราชธน  วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ ของ ดร.วทิย ์  ศวิะศรยิานนท ์ 
บทความชื่อ “หวัเลีย้วของวรรณคดไีทย” และ หนงัสอืวิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ของ ม.ล. บุญ
เหลอื  เทพยสุวรรณ   บทความชื่อ “วรรณคดวีจิารณ์และการศกึษาวรรณคด”ี  และหนงัสอืทฤษฎี
เบือ้งต้นแห่งวรรณคดี  ,ทางไปสู่วฒันธรรมแห่งการวิจารณ์  และ  ทางอนัไม่รู้จบของ
วฒันธรรมแห่งการวิจารณ์  ของ เจตนา  นาควชัระ  วรรณคดีวิจารณ์ ของ  คุณหญงิกุหลาบ  
มลัลกิะมาส   สุนทรียภาพในภาษาไทย ของ ดวงมน  จติรจ์ านงค ์  ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการ
เล่าเรื่อง  ของ อริาวด ี  ไตลงัคะ  เป็นต้น  นอกจากนี้มตี าราทีเ่กีย่วกบัประวตัพิฒันาการของ
วรรณคดวีจิารณ์ 2 เล่ม คอื ทอไหมในสายน ้า ของ ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ ชลดา  เรอืงรกัษ์ลขิติ  
และรื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์   วรรณกรรมวิจารณ์ ของ ธญัญา สงัขพนัธานนท ์ เป็นตน้  หนงัสอื
เหล่านี้ใชเ้ป็นต าราอา้งองิหรอืประกอบการเรยีนการสอนวชิาวรรณคดวีจิารณ์ในระดบัอุดมศกึษา
ตลอดมา  น่าสงัเกตว่า  ต าราวรรณคดวีจิารณ์สว่นใหญ่เขยีนขึน้จากการทีผู่เ้ขยีนสงัเคราะหท์ฤษฎี
ทางวรรณคดขีองตะวนัตกเขา้กบัประสบการณ์ความรูค้วามคดิเกีย่วกบัวรรณคดไีทยไดอ้ย่างหนกั
แน่นและน าไปใชใ้นการวจิารณ์ภาคปฏบิตัไิด ้  แต่กระนัน้  กย็งัมคีวามตอ้งการต าราทางวรรณคดี
วจิารณ์เพิม่มากขึน้กว่าทีม่อียู่  เพือ่ใหผู้ส้อนผูเ้รยีนมคีวามรูท้างวชิาการใหม่ ๆ ทีท่นัสมยั  ทนั
ความเจรญิของวทิยาการวรรณคดวีจิารณ์ของตะวนัตก  เช่น ความรูเ้รื่องทฤษฎตี่าง ๆ  ดงัจะเหน็
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ขอ้เรยีกรอ้งนี้ในใบประเมนิผลและรายงานการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารของสาขาวรรณศลิป์เรื่อง 
“การเรยีนการสอนวรรณกรรมวจิารณ์”  นอกจากจะเรยีกรอ้งใหส้รา้งต าราแลว้  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา
ยงัตอ้งการน าสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ทีค่ณะผูว้จิยัจดัท าขึน้ไปใชเ้ป็นต าราในการศกึษาวรรณคดี
วจิารณ์อกีดว้ย   
 10.  น่าสงัเกตว่าในจ านวนขอ้มลูบทวจิารณ์ทีร่วบรวมไดถ้งึ 4319 รายการ มบีทวจิารณ์
นวนิยายและเรื่องสัน้มากทีสุ่ดจ านวน 2324  รายการ  บทวจิารณ์กวนีิพนธม์เีพยีง 468 รายการ   
สว่นทีเ่หลอืเป็นบทความวจิารณ์วรรณกรรมประเภทอื่น ๆ และสารคด ี  จ านวน 1287  รายการ   
จากขอ้มลูนี้   ผูว้จิยัมคีวามเหน็ในเบือ้งตน้ว่า  นวนิยายและเรื่องสัน้เป็นรูปแบบงานเขยีนทีช่วนให ้
“ตคีวาม”  เพือ่คน้หาความหมายของสารทีผู่แ้ต่งตอ้งการน าเสนอ  และวเิคราะหว์จิารณ์กลวธิใีน
การน าเสนอสารนัน้ ๆ   นอกจากนี้ รปูแบบของนวนิยายและเรื่องสัน้ทีเ่ป็นรอ้ยแกว้ยงัเอือ้ต่อความ
เขา้ใจในการอ่านมากกว่างานกวนีิพนธ ์  โดยเฉพาะส าหรบัคนรุ่นใหม่  เพราะกวนีิพนธม์ขีอ้บงัคบั
ของฉนัทลกัษณ์ทีเ่รยีกรอ้งใหผู้ว้จิารณ์จ าเป็นตอ้งมคีวามรูเ้พิม่พเิศษในดา้นจงัหวะ  ลลีา  เสยีง  
และขอ้ก าหนดอื่น ๆ จงึจะสามารถ “เจาะเกราะเหลก็” เขา้ไปสูส่ารความคดิและอารมณ์ของกวีได้
อย่างลกึซึง้  บทวจิารณ์กวนีิพนธจ์งึพบน้อยกว่าบทวจิารณ์งานประเภทอื่น ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่
วรรณคดเีก่าซึง่มกัแต่งเป็นรอ้ยกรอง  จะพบบทวจิารณ์น้อยทีสุ่ด  สว่นบทวจิารณ์ผลงานประเภท
สารคด ี  พบว่ามอียู่ไม่มากเช่นกนั  และโดยมากไม่แสดงพลงัทางปัญญาเท่าใดนกั  เหตุผลน่าจะ
เป็นเพราะสารคดเีป็นหนงัสอืแสดงขอ้เทจ็จรงิ  จงึไม่มเีนื้อหาซึง่ตอ้งตคีวามลกึซึง้หลายแง่มุม
เหมอืนงานเขยีนประเภทนวนิยาย เรื่องสัน้ หรอืกวนีิพนธ ์  บทวจิารณ์ 
สารคดจีงึมลีกัษณะเป็นการแนะน าหนงัสอืมากกว่าบทวจิารณ์โดยตรง  ขอ้มลูบทวจิารณ์ทีร่วบรวม
ไดจ้งึสมัพนัธก์บัการคดัเลอืกสรรนิพนธ ์  ผูว้จิยัพบว่าสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ทีแ่สดงพลงัทางปัญญา
จะเป็นบทวจิารณ์นวนิยายและเรื่องสัน้มากกว่างานเขยีนรอ้ยกรอง  บทวจิารณ์สารคดทีีม่พีลงัทาง
ปัญญาหาไม่พบเลย  สว่นบทวจิารณ์วรรณคดกีม็กัจะเป็นการวเิคราะหเ์ชงิวชิาการโดยละเอยีด  
อย่างไรกต็ามประเดน็น้ีทา้ทายใหม้กีารวเิคราะหว์จิยัในโอกาสต่อไปว่ามคีวามนิยมเขยีนบท
วจิารณ์วรรณกรรมบางประเภทมากเป็นพเิศษ  และบางประเภทน้อยเป็นพเิศษนัน้  เป็นเพราะเหตุ
ปัจจยัดา้นใดบา้ง 
           3.2  การสมัภาษณ์   
         สาขาวรรณศลิป์ไดส้มัภาษณ์ผูรู้ร้วม  30   คน  ผูรู้เ้หล่านี้มทีัง้อาจารย ์ นกัวชิาการ 
ทีศ่กึษาทางวรรณคดโีดยตรง  และนกัวจิารณ์ทีม่พีืน้ฐานความรูห้รอืประสบการณ์สาขาอื่น  เช่น 
ศลิปะ  นิเทศศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  สงัคมศาสตร ์  เป็นตน้   นกัวจิารณ์เหล่านี้  บางคนไม่ได้
เขยีนบทวจิารณ์อกีแลว้  ในขณะทีน่กัวจิารณ์บางคนยงัท างานอยู่อย่างต่อเนื่อง  และหลายคนเป็น
นกัวจิารณ์รุ่นใหม่ทีม่ผีลงานตพีมิพส์ม ่าเสมอ  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีต่อ้งการ  คณะผูว้จิยัไดก้ าหนด
ค าถามในการสมัภาษณ์ไวก้วา้ง ๆ ดงันี้ 
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   1. การศกึษาและการท างานของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
                              2. การเลอืกวรรณกรรมมาวจิารณ์ 
                              3. หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวจิารณ์ 
                              4. ความรูเ้กีย่วกบัประวตักิารวจิารณ์ไทย  และบรบิททางสงัคมทีม่ี 
                                  อทิธพิลต่อการวจิารณ์  
                              5. ความเหน็ทีเ่กี่ยวกบัทฤษฎกีารวจิารณ์ 
                              6. ความเหน็ทีเ่กี่ยวกบัพืน้ฐานความรูด้า้นวรรณคดศีกึษา  
                              7. ความเหน็ทีม่ตี่อวงการวรรณกรรมและวงการวจิารณ์วรรณกรรม 
   8. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการวจิารณ์   นกัวจิารณ์  และสง่เสรมิ  

              “วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์” 
   9. ความเหน็ว่าบทวจิารณ์เป็นพลงัปัญญาแก่สงัคมหรอืไม่ 
                              10. ตวัอย่างบทวจิารณ์ทีเ่หน็ว่าดเีด่นและมพีลงัทางปัญญา 
 ผูรู้เ้หล่านี้ใหข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวจิยั    ดงัเช่น  นกัวจิารณ์ทุกท่าน
เหน็ว่าวรรณคดศีกึษาเป็นสิง่ส าคญั  และเป็นพืน้ฐานของการวจิารณ์วรรณคด ี   ทุกคนเหน็ว่า
ทฤษฎกีารวจิารณ์เป็นสิง่จ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้  และอนัทีจ่รงิเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาวรรณคดอียู่
แลว้   สว่นการเลอืกใชท้ฤษฎใีด  ใชม้ากน้อยแค่ไหน  ใช้อย่างไร  ขึน้อยู่กบัตวับทวรรณกรรมที่
น ามาวจิารณ์  และขึน้อยู่กบัมุมมอง  วธิคีดิของผูว้จิารณ์   นกัวจิารณ์ทีเ่ป็นนกัวชิาการสายอกัษร
ศาสตรม์กัใชพ้ืน้ฐานความรูท้างสุนทรยีศาสตรใ์นการวจิารณ์   สว่นนกัวจิารณ์ทีม่พีืน้ฐานความรู้
สาขาอื่น ๆ  กจ็ะน าความรูเ้หล่านัน้มาใชใ้นการวจิารณ์วรรณกรรม  อนัเป็นการยนืยนัว่า  ศลิปะ
ย่อมสอ่งทางใหแ้ก่กนั  ดงัเช่น จรญูพร  ปรปักษ์ประลยั  ใหส้มัภาษณ์ว่าน าความรูเ้รื่องภาพยนตร์
มาใชใ้นการวจิารณ์วรรณกรรม   สว่นศรวีรรณา  เสาวค์งใชมุ้มมองทางทศันศลิป์  ในขณะที่
วทิยากร  เชยีงกูล  กล่าวว่ามกัจะวจิารณ์วรรณกรรมในเชงิสงัคมมากกว่าแนวอื่น  เป็นตน้ 
 ประเดน็ว่าการวจิารณ์เป็นพลงัทางปัญญาหรอืไม่ ผูรู้ทุ้กท่านมคีวามเชื่อว่างานวจิารณ์เป็น
กจิกรรมทางปัญญาของมนุษย ์ เป็นประสบการณ์ทางปัญญาของผูว้จิารณ์  ดงันัน้  บทวจิารณ์ทีด่ี
ย่อมสง่พลงัทางปัญญาไปสู่ผูอ้่าน  กระตุ้นใหเ้กดิการ “ครุ่นคดิพนิิจนึก”  อนัจะน าไปสูค่วามเขา้ 
ใจโลกและชวีติต่อไป   
 ผูรู้ม้คีวามเหน็ว่าบทวจิารณ์ทีม่พีลงัปัญญาสงูจะมอีทิธพิลขา้มยุคขา้มสมยัและขา้ม
วฒันธรรม แมจ้ะไม่ไดส้ง่ผลสะเทอืนต่อสงัคมสมยัหลงัเขม้ขน้เท่ากบัช่วงยุคสมยัทีบ่ทวจิารณ์นัน้
เกดิขึน้  หรอืในยุคทีม่กีระแสนิยมทางวรรณกรรมสอดคลอ้งกนั อย่างเช่น  บทวจิารณ์ของจติร  
ภูมศิกัดิ,์  อนิทรายุทธ  หรอืนายผ ี  และบรรจง  บรรเจดิศลิป์    ซึง่ใชแ้นวมารก์ซสิต ์  จะมพีลงั
เขม้ขน้เฉพาะในช่วงทีม่กีารยอมรบักระแสความคดิแบบมารก์ซสิตใ์นสงัคมและในการสรา้งสรรค์
วรรณกรรม  แต่ถงึแมว้่ากระแสการเมอืงในสงัคมไทยจะเปลีย่นแปลงไปแลว้  เรากไ็ม่อาจปฏเิสธ
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บทบาทของบทวจิารณ์เหล่านี้ในฐานะพลงัปัญญาของสงัคมไทยในช่วงเวลาหนึ่งไปได ้  นอกจากนี้  
ผูรู้ห้ลายคนมคีวามเหน็ตรงกนัว่าบทวจิารณ์ของ เจตนา  นาควชัระ  ชื่อ “ศตัรทูีล่ ืน่ไหล : แงมุ่ม
หนึง่ของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั”  เป็นบทวจิารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อนกัวจิารณ์  นกัอ่าน  และ
นกัเขยีนมาก  ท าใหผู้อ้่านมองเหน็ความเปลีย่นแปลงของกระแสวรรณกรรมในแนวเพือ่ชวีติของ
ไทย  และท าใหเ้หน็ทศันคตขิองนกัเขยีนทีม่ตี่อสงัคม   ผูรู้อ้กีหลายคนเหน็ว่าบทวจิารณ์
วรรณกรรมของ  
ม.ล. บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  ท าใหเ้กดิมุมมองหลากหลาย  ส าหรบันกัวจิารณ์รุ่นใหม่  ผูรู้ห้ลาย
คนมคีวามเหน็ว่าผลงานวจิารณ์ของชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์ และนพพร  ประชากุล  มพีลงักระตุน้
ใหเ้กดิความตื่นตวัในการศกึษาทฤษฎวีรรณกรรม  และการใชมุ้มมองใหม่ ๆ ในการวจิารณ์
วรรณกรรมอย่างมาก 
 ในดา้นวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์   ผูรู้ส้ว่นใหญ่มคีวามเหน็ว่าวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์
วรรณกรรมในสงัคมไทยไม่เขม้แขง็   สบืเนื่องมาจากสงัคมไทยมคีวามคดิว่าการวจิารณ์คอืการติ
ท าใหเ้กดิความไม่เขา้ใจกนัระหว่างผูว้จิารณ์และผูถู้กวจิารณ์  บางครัง้ลุกลามไปเป็นการววิาทะ
อย่างรุนแรง  นอกจากนี้  วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์จะพฒันาใหเ้ขม้แขง็ไดย้ากหากวฒันธรรมการ
อ่านยงัอ่อนแอ   เพราะเมื่อมกีารอ่านหนงัสอืน้อยลง  การวจิารณ์กไ็ดร้บัความสนใจน้อยลงเช่นกนั  
การวจิารณ์จงึไม่มผีลในการกระตุน้การอ่าน  ไม่ช่วยสรา้งบรรยากาศในวงวรรณกรรมให้คกึคกั  
ยกเวน้ในช่วงของการประกวดวรรณกรรม   ผูรู้ม้ขีอ้แนะน าในการสง่เสรมิการวจิารณ์หลากหลาย
วธิ ี ไดแ้ก ่ นกัวจิารณ์ควรวเิคราะหต์วังานมากกว่าตดัสนิตชิม  เพือ่หลกีเลีย่งการววิาทะกบัศลิปิน
ผูส้รา้ง  นกัวจิารณ์ตอ้งพฒันาตนเองใหม้คีวามรอบรูก้วา้งขวาง  มกีรอบความคิดทีไ่ม่คบัแคบ  ใช้
วทิยาการหลายสาขาช่วยใหเ้กดิมุมมองใหม่ ๆ ต่อวรรณกรรม   ตอ้งสง่เสรมิวฒันธรรมการอ่านใน
สงัคมไทยใหเ้ขม้แขง็ขึน้  โดยแกไ้ขทัง้เรื่องระบบการศกึษา  และรสนิยมของสงัคม   สือ่มวลชน
ตอ้งสง่เสรมิการวจิารณ์วรรณกรรมเช่นเดยีวกบัสง่เสรมิการวจิารณ์ศลิปะอื่น ๆ ทีม่หาชนนิยม 
ไดแ้ก่  การวจิารณ์ภาพยนตร ์  การวจิารณ์ละครโทรทศัน์  การวจิารณ์เทปบนัทกึภาพและแผ่น
บนัทกึเสยีง  เป็นตน้  ทัง้นี้  ท าไดโ้ดยสือ่เปิดพืน้ทีส่ าหรบัการวจิารณ์วรรณกรรมใหม้ากขึน้  
เพือ่ใหก้ารอ่านเป็นสว่นหน่ึงของชวีติ  กระตุน้ใหค้นรกัการอ่าน  เลง็เห็นคุณประโยชน์และศลิปะ
ของการสรา้งสรรคว์รรณกรรม 
 ผูรู้เ้หล่านี้แสดงทศันะต่อวรรณกรรมไทยสมยัปัจจุบนัว่าไม่มคีวามหลากหลายในการ
สรา้งสรรคเ์ท่ากบัยุคก่อน  ผูรู้อ้ย่างน้อย 3 คน ระบุตรงกนัว่ามวีรรณกรรม 2 ประเภทใหญ่เท่านัน้ 
คอื วรรณกรรมสรา้งสรรค ์  และวรรณกรรมยอดนิยม   วรรณกรรมแต่ละประเภทต่างมกีลุ่มผูอ้่าน
ของตน  ผูรู้ห้ลายคนเหน็ว่าวรรณกรรมยอดนิยมจ านวนไม่น้อยสามารถผกูเรื่องไดซ้บัซอ้น  และ
นกัเขยีนมฝีีมอืทางวรรณศลิป์สงู  แต่นกัวจิารณ์สว่นมากไม่สนใจน ามาวจิารณ์   ในขณะเดยีวกนัมี
ความเหน็ว่าวรรณกรรมสรา้งสรรคใ์นปัจจุบนัไม่ไดม้พีฒันาการก้าวหน้านกั  นบัจากงานของชาต ิ 
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กอบจติต ิ   ผูรู้บ้างคนเหน็ว่าเรื่องสัน้มพีฒันาการมากทีสุ่ด  แต่กเ็ป็นพฒันาการดา้นรปูแบบ
มากกว่าเนื้อหา  สอดคลอ้งกบัผูรู้อ้กีคนหน่ึงเหน็ว่าวรรณกรรมสมยัใหม่ยงัตามไม่ทนักระแสการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม  เช่น ยงัไม่มวีรรณกรรมที่สะทอ้นปัญหาและผลกระทบของวกิฤตเศรษฐกจิ
ไดอ้ย่างระทกึใจ  สว่นกวนีิพนธม์พีฒันาการชา้ทีสุ่ด  ทัง้นี้เป็นเพราะขาดกลุ่มผูอ้่านดว้ยเป็นส าคญั 
ซึง่น่าจะเป็นเหตุท าใหก้ารวจิารณ์กวนีิพนธก์ม็น้ีอยกว่าการวจิารณ์หนงัสอืประเภทอื่น ๆ 
 สว่นความเหน็ต่อวงการวจิารณ์วรรณกรรมในปัจจุบนั  ผูรู้ห้ลายคนเหน็ว่าเวทสี าหรบั
วจิารณ์มน้ีอยลงดว้ยปัญหาทางเศรษฐกจิ  นกัวจิารณ์มจี านวนลดลง  นกัวจิารณ์หลายคนทีเ่คย
ท างานต่อเนื่องมายาวนานวางมอืไปโดยถาวร  เช่น  กอบกุล  องิคุทานนท ์  ภญิโญ  กองทอง   
ชลธริา  สตัยาวฒันา  ฯลฯ   นกัวจิารณ์ทีม่คีุณภาพสงูบางคนท างานไดไ้ม่สม ่าเสมอเพราะขาดเวที
วจิารณ์  เช่น ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ นอกจากนี้  นกัวจิารณ์ทีเ่ขยีนประจ ามลีกัษณะเป็นคอลมันิสต์
มากขึน้  นัน่คอื เขยีนถงึประเดน็กวา้ง ๆ มากกว่าลงลกึ   เมื่อพืน้ทีม่น้ีอย  บทวจิารณ์ก็
ปรบัเปลีย่นเป็นบทความหรอืบทวจิารณ์เฉพาะประเดน็มากขึน้   
 
           3.3  การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  
         สาขาวรรณศลิป์จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารรวม  4  ครัง้ 
          ครัง้ที ่ 1  วนัที ่ 30 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม 2542  รวม 3 วนั การสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเรื่อง “การวจิารณ์วรรณกรรม” ณ คณะอกัษรศาสตร ์  มหาวทิยาลัยศลิปากร  วทิยากร 
คอื ศ.ดร. เจตนา  นาควชัระ  อ.นิตยา  มาศะวสิุทธิ ์ รศ. ดร. รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์ อ. ชมยัภร  แสง
กระจ่าง  สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี กว/ีนกัเขยีนรบัเชญิใหแ้สดงผลงาน คอื นิคม  รายยวา  และศกัดิส์ริ ิ มี
สมสบื 
          ครัง้ที ่2  วนัที ่20 ตุลาคม 2542  ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร  เป็นการสมัมนา 
เชงิปฏบิตักิารต่อเนื่องจากการสมัมนา ครัง้ที ่1  โดยเน้นเฉพาะการวจิารณ์กวนีิพนธ ์ ใหก้บัผูท้ี ่
เคยร่วมสมัมนาในครัง้ที ่1  วทิยากร ไดแ้ก่ ศ. ดร. เจตนา  นาควชัระ  อ. นิตยา  มาศะวสิุทธิ ์  
รศ. ดร. รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์ และ อ. ชมยัภร  แสงกระจ่าง   
                   ครัง้ที ่3  วนัที ่13 - 14 พฤษภาคม 2543  ณ สถาบนัเกอเธ่   Prof. Dr. Vridhagiri 
Ganeshan  ผูเ้ชีย่วชาญทางวรรณคดจีาก Central Institute of English and Foreign Languages 
เมอืง  Hyderabad ประเทศอนิเดยี  เป็นวทิยากรในหวัขอ้ Literary Criticism between East and 
West   
  ครัง้ที ่4  วนัที ่17 - 18 มนีาคม 2544  ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร ท่าพระ 
เรื่อง “การเรยีนการสอนการวจิารณ์วรรณกรรม”  วทิยากร ไดแ้ก่ ศ. ดร. เจตนา  นาควชัระ 
รศ. ดร. ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ ผศ. ดร. สุวรรณา   เกรยีงไกรเพช็ร ์ และ ผศ. ธญัญา  สงัขพนั 
ธานนท ์ 
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 การจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทัง้ 4  ครัง้  ไดร้บัความสนใจมาก  มผีูส้มคัรเขา้ร่วมการ
สมัมนาเกนิกว่าจ านวนทีค่าดหมายไวทุ้กครัง้  ผูเ้ขา้สมัมนามคีวามหลากหลายทัง้นกัวชิาการ  
นกัศกึษา  นกัวจิารณ์  นกัเขยีน  บรรณาธกิาร  การจดัสมัมนาแต่ละครัง้มนีัยต่อการวจิยัดงันี้ 

ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้แรก  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกคนมโีอกาสไดร้บัความรูภ้าค
วชิาการโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ  ไดฟั้งการอภปิรายจากนกัวจิารณ์  และนกัเขยีนรบัเชญิ  และไดแ้สดง
ทศันะวจิารณ์แบบมุขปาฐะในการประชุม  นอกจากนี้ตอ้งเขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรมทีผู่ว้จิยั
เลอืกใชเ้ป็นแบบฝึกหดั  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจงึไดร้บัความรูท้ ัง้ภาควชิาการและภาคปฏบิตั ิ  และมี
โอกาสฝึกหดัการวจิารณ์ทัง้แบบมุขปาฐะและลายลกัษณ์อกีดว้ย   ววิาทะในกลุ่มสมัมนามพีลงัแรง  
กระตุน้ใหเ้กดิมุมมองและความคดิหลากหลาย  จนแมน้กัเขยีนผูส้รา้งงานกอ็ดใจไม่อยู่  เขา้ร่วม
เสวนาววิาทะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูร้่วมสมัมนาอย่างจรงิจงั  ท าใหบ้รรยากาศของการ
สมัมนาสนุกสนาน  เปิดกวา้งใหทุ้กคนมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็อย่างทัว่ถงึ   แสดงให้
เหน็ว่าวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์เกดิขึน้ไดไ้ม่ยาก  หากการวจิารณ์แสดงใหเ้หน็ความเขา้ใจ  
จรงิใจ  และปราศจากอคตริะหว่างนกัวจิารณ์และนกัเขยีน    

จากการสมัมนาครัง้แรก  ท าใหเ้หน็ว่านกัอ่านสว่นมากมจุีดอ่อนในการวจิารณ์กวนีิพนธ ์  
ซึง่เป็นงานวรรณศลิป์ทีม่คีวามลกึซึง้  จงึไดจ้ดัสมัมนาครัง้ที ่  2  เพือ่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจใน
เรื่องการวจิารณ์กวนีิพนธโ์ดยเฉพาะ   เหน็ไดว้่าผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดน้ าแนวทางตลอดจนเทคนิคใน
การวจิารณ์กวนีิพนธท์ีว่ทิยากรไดช้ีแ้นะไว ้  มาใชว้จิารณ์หนงัสอืรวมบทกวนีิพนธท์ีก่ าหนดใหอ้่าน
ล่วงหน้า  ผูร้่วมสมัมนาไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็  แสดงความรูส้กึ  และการตคีวามหมายบทกว ี
บางบททีก่ระทบใจเป็นพเิศษ   นอกจากนี้ยงัไดท้ดลองวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์  โดยแสดงความเหน็ 
ต่อบทวเิคราะหบ์ทกวบีางบท  ทีเ่ป็นสรรนิพนธใ์นโครงการ  “กวนีิพนธใ์นฐานะพลงัทางปัญญา
ของสงัคม” อกีดว้ย 
 การสมัมนาทัง้สองครัง้นี้  แมจ้ะยงัไม่อาจสรา้งนกัวจิารณ์ใหม่ขึน้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม
ชดัเจนในทนัท ี  แต่กน็บัว่าเป็นกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวจิยัและพฒันา  นัน่คอื  
ประสบผลส าเรจ็ในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการวจิารณ์แก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา  และท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดท้ดลองวจิารณ์ดว้ยตนเอง  ซึง่จะพบว่าผูท้ีเ่ป็นนกัวจิารณ์ตอ้งสมัผสัตวับท
วรรณกรรมดว้ยตนเอง  ตอ้งอ่านตวับทอย่างละเอยีด  อ่านปฏกิริยิาทางอารมณ์และความคดิของ
ตนเองอย่างแม่นย าเทีย่งตรง  และสามารถแปรปฏกิริยิาของตนออกเป็นวาทะกรรมทีม่เีหตุผลและ
สือ่ความไปยงัผูอ้่านคนอื่นได ้   บทวจิารณ์ทีม่พีลงัจงึเป็นวรรณกรรมอกีชิ้นหน่ึงทีม่คีุณค่าสาระ
ทางดา้นความคดิ  และความรูส้กึทีม่เีหตุผลรองรบั  สามารถอธบิายไดช้ดัเจน   
         การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่ 3  เป็นการน าประสบการณ์จากต่างประเทศมาเสรมิ
ประสบการณ์ทีม่อียู่เดมิ   วทิยากรจากอนิเดยีมคีวามรูล้กึซึง้ในวรรณคดขีองชาตแิละและมคีวาม
เชีย่วชาญในวรรณคดตีะวนัตก  จงึมทีศันะเชงิเปรยีบเทยีบอย่างแหลมคม  ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ
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การวจิยัหลายประการ   เป็นตน้ว่า  ผูเ้ชีย่วชาญจากอนิเดยีอธบิายว่า  ในวฒันธรรมสนัสกฤต  
การวจิารณ์หมายถงึการแสดงความชื่นชม  เป็นปฏกิริยิาระหว่างกวกีบัผลงาน  ผูอ้่านแทนตวัเอง
กบักว ี พยายามเขา้ใจและเขา้ถงึสิง่ทีก่วตีอ้งการแสดงออก  ผูอ้่านจงึเป็นผูท้ีซ่าบซึง้ ไม่ใช่ ตดัสนิ 
ในขณะทีค่วามหมายของการวจิารณ์ตามวฒันธรรมตะวนัตกคอืการแสดงความคดิเหน็สูผู่อ้ ื่น    
นอกจากนี้ผูเ้ชีย่วชาญชาวอนิเดยียงักล่าวว่านกัวจิารณ์ชาวอินเดยีไดร้บัอทิธพิลจากทฤษฎวีจิารณ์
ของตะวนัตกเช่นกนั  การวจิารณ์ในอนิเดยีมแีนวโน้มทีห่ลากหลาย  ทัง้การใชท้ฤษฎโีบราณ  
ทฤษฎตีะวนัตก  ทฤษฎผีสมผสาน  และไม่ใช่ทฤษฎใีด ๆ เลย  ผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้คดิว่าการ
ถ่ายทอดความรูข้า้มวฒันธรรมนบัเป็นการสรา้งความอุดมทางวชิาการ  แต่สิง่ทีน่่าอนัตรายอย่าง
ยิง่คอืการรบัทอดความรูจ้ากวฒันธรรมอื่นอย่างมดืบอด  และกลายเป็นคนนอกกบัวฒันธรรมของ
ชาตติน   ความรูแ้ละทศันะจากการทีผู่เ้ชีย่วชาญทีม่คีวามช านาญทัง้วรรณคดอีนิเดยีและวรรณคดี
ตะวนัตกท าใหผู้ว้จิยัและผูร้่วมสมัมนาไดร้บัความรูเ้ชงิเปรยีบเทยีบและยงักระตุน้ใหม้องกลบัมาที่
วรรณกรรมของไทยดว้ย 
 สว่นการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่ 4  เน้นไปทีก่ารเรยีนการสอนวรรณคดวีจิารณ์  ซึง่
ไดร้บัการตอบรบัอย่างลน้หลาม  แสดงใหเ้หน็ว่าผูส้อนไม่มัน่ใจในทศิทางและแนวทางของการ
เรยีนการสอนการวจิารณ์วรรณกรรมทีไ่ดก้ระท าอยู่  และมคีวามปรารถนาจะแลกเปลีย่น
ประสบการณ์กบัผูร้่วมวงอาชพีจากสถาบนัอื่น ๆ  รวมทัง้จากนกัศกึษาผูเ้ป็นผลผลติโดยตรง   
ทัง้นี้  อาจจะเป็นเพราะว่าแมก้ารเรยีนการสอนวรรณคดวีจิารณ์จะหยัง่รากลกึในระบบการศกึษา
วรรณคดขีองไทยมายาวนาน  แต่ขาดการปะทะสงัสรรคท์างปัญญา  ครภูาษาไทยรบัช่วงความรู้
เดมิและถ่ายทอดต่อไปเป็นรุ่น ๆ  สว่นครภูาษาต่างประเทศทีม่คีวามรูใ้หม่ ๆ กเ็ผยแพร่อยู่ใน
วงจ ากดั  ดงันัน้  สิง่ทีผู่เ้ขา้ร่วมสมัมนาซึง่นับไดว้่าเป็นประชาคมทางวชิาการกลุ่มใหญ่พอสมควร
เรยีกรอ้งตรงกนั คอื ต าราหรอืเอกสารทางวชิาการทีถู่กตอ้งแม่นตรง  ซึง่จะช่วยสรา้งเสรมิเพิม่เตมิ
ความรูแ้ก่ผูส้อน  รวมทัง้สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ทีจ่ะเป็น “ตน้แบบ” ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนดว้ย   
ถงึแมว้่าโครงการวจิยัฯ ไม่ไดม้จุีดมุ่งหมายในการท าต าราการวจิารณ์ส าเรจ็รปู  แต่มุ่งหมายจะ
ชีใ้หเ้หน็ว่าการวจิารณ์เป็นพลงัปัญญาต่อสงัคมไม่ยิง่หย่อนไปกว่าตวับทวรรณกรรม  ขอ้เรยีกรอ้ง
ของประชาคมวชิาการกท็ าใหต้ระหนกัว่าการสรา้งความแขง็แกร่งทางวชิาการเป็นเรื่องทีต่อ้ง
พฒันาควบคู่กนัไปกบัการสรา้งนกัวจิารณ์และวฒันธรรมในการวจิารณ์ 
           3.4  การจดัเสวนากบักลุ่มนักวิจารณ์ 
                   สาขาวรรณศลิป์จดัเสวนากบักลุ่มนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ ในวนัอาทติยท์ี ่ 27 กุมภาพนัธ์ 
2543  เวลา 10.30 - 16.30 น.  ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 สมาคมนกัหนงัสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย  มี
นกัวจิารณ์และนกัเขยีนเขา้ร่วมการเสวนาจ านวน 6 คน  ในจ านวนนี้มผีูม้บีทบาททัง้เป็นนกัเขยีน
และนกัวจิารณ์ในคนเดยีวกนั   การเสวนาครัง้นี้ตัง้ประเดน็การสนทนาหลกั ๆ ไว ้ 3 ประเดน็ คอื  
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หนึ่ง พฒันาการของการวจิารณ์และนกัวจิารณ์   สอง ความเหน็เกีย่วกบัการใชท้ฤษฎใีนการ
วจิารณ์  และสาม  ช่องว่างระหว่างนกัเขยีน  นกัวจิารณ์ และนกัอ่านทัว่ไป    
  ในประเดน็แรก  สรุปไดว้่าการวจิารณ์มคีวามหลากหลายมากขึน้  จากการวจิารณ์
ในแนว New Criticism ทีเ่ป็นกระแสหลกัมานาน  เริม่มกีารวจิารณ์ในแนวอื่น ๆ จากนกัวจิารณ์ที่
เป็นนกัวชิาการรุ่นใหม่  เช่น การวจิารณ์แนวโครงสรา้งนิยม  แนวโพสตโ์มเดริน์  เป็นตน้  นกั
วจิารณ์รุ่นใหม่ตอ้งตดิตามความเคลื่อนไหวทางวชิาการมากขึน้  แต่มจุีดอ่อนคอืปัญหาการขาด
แคลนต าราทางวชิาการทีใ่หค้วามรูท้นัสมยั  และวเิคราะหย์่อยทฤษฎตีะวนัตกใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 
  ประเดน็ทีส่อง  นกัวจิารณ์รุ่นใหม่กลุ่มนี้พงึพอใจกบัการใชท้ฤษฎใีหม่ ๆ เพราะท า
ใหส้ามารถตคีวามตวับทในแงมุ่มใหม่ ๆ  นกัวจิารณ์กลุ่มนี้เชื่อว่าการเลอืกใชท้ฤษฎทีีเ่หมาะสม
ขึน้อยู่กบัตวับทเป็นส าคญั   นกัวจิารณ์บางคนมคีวามคดิว่าเขาสงัเคราะหค์วามรูพ้ืน้ฐานทางศลิปะ
อื่นมาช่วยในการวเิคราะหว์จิารณ์วรรณกรรมได้ 
  ในประเดน็ที ่3  นกัวจิารณ์หลายคนยอมรบัว่าในช่วง 5 ปี ทีผ่่านมานี้  มปีฏกิริยิา
ทางลบระหว่างนกัเขยีนและนกัวจิารณ์  ซึง่แสดงออกผา่นสือ่   สาเหตุส าคญัเกดิจากการวจิารณ์ที่
นกัวจิารณ์ชีข้อ้ดขีอ้ดอ้ยของตวับท   นกัวจิารณ์กลุ่มนี้จงึมคีวามเหน็ว่า  นอกเหนือจากการวจิารณ์
แบบประเมนิคุณค่าซึง่เป็นกระแสหลกัแลว้  ควรจะมกีารวจิารณ์ในลกัษณะตคีวามใหม่  แสดง
ทศันะใหม่  โดยใชมุ้มมองอื่น ๆ บา้ง  และทีส่ าคญันกัวจิารณ์มพีนัธกจิต่อผูอ้่านมากกว่าต่อ 
นกัเขยีน 
 นอกจากนี้  ผูว้จิยัยงัไดข้อ้มูลความรูเ้กีย่วกบัเป้าหมายและวธิกีารท างานของนกัวจิารณ์รุ่น
ใหม่  และทศันะของพวกเขาทีม่ตี่อวงการวจิารณ์และวงวรรณกรรมในปัจจุบัน   นักวจิารณ์หลาย
คนเชื่อในพลงัของวรณณกรรมและเชื่อว่าบทวจิารณ์มพีลงัในการสรา้งจติส านึก  แมจ้ะยงัไม่มบีท
วจิารณ์ชิน้ไหนสง่ผลสะเทอืนต่อสงัคมอย่างเหน็ไดช้ดั   นกัวจิารณ์กลุ่มนี้มองเหน็คุณค่าของการ
วจิารณ์ต่อวฒันธรรมการอ่าน  จงึเรยีกรอ้งใหม้กีารวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์หรอืวจิารณ์โตว้จิารณ์ 
อย่างสรา้งสรรค ์  เพราะเป็นการสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์อย่างแทจ้รงิ  ผลดอีกีอย่างหนึ่งที่
เกดิขึน้ในการเสวนาครัง้นี้  คอืท าใหเ้กดิการกระชบัความเป็นมติรในหมู่นกัวจิารณ์  และลบรอย
บาดหมางทีเ่กดิขึน้ระหว่างนกัเขยีนและนกัวจิารณ์  ท าใหเ้ห็นว่าในวฒันธรรมไทย  การ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เชงิวจิารณ์ในแบบมุขปาฐะบงัเกดิผลดา้นบวกมากกว่าลบ  เพราะสามารถ
โตต้อบ  ชีแ้จง  ขดัแยง้ สนบัสนุน หรอืท าความเขา้ใจกนัไดโ้ดยฉบัพลนั ดงันัน้  แมโ้ครงการวจิยัฯ 
จะมุ่งเน้นการสรา้งความแขง็แกร่งของการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่การปรบัทศิทางโดย
ใหค้วามส าคญัแก่การวจิารณ์แบบมุขปาฐะกเ็ป็นเรื่องจ าเป็นเช่นเดยีวกนั   ผลพลอยไดจ้ากการจดั
เสวนากบักลุ่มนกัวจิารณ์อกีประการหนึ่ง  คอื การสรา้งเครอืขา่ยนกัวจิารณ์  ทีจ่ะเป็นผูใ้หข้อ้มลู
อนัเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั  ในทางกลบักนั  กลุ่มนกัวจิารณ์นี้ไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจจุดมุ่งหมายและ
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การท างานของโครงการวจิยัฯ  ความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกนัท าใหก้ารวจิยับรรลุเป้าประสงคว์่าไม่ใช่
เป็นการวจิยักระดาษเอกสารเท่านัน้  แต่เป็นการวจิยัในลกัษณะ “มนุษยส์มัผสัมนุษย”์ ดว้ย 
 
 3.5  การประชุมใหญ่ประจ าปี 
        โครงการวจิยัฯ จดัการประชุมใหญ่ประจ าปีแลว้ รวม 3 ครัง้  คอื 

ก. การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2542  วนัที ่5 - 7 พฤศจกิายน 2542 ณ  
มหาวทิยาลยัศลิปากร นครปฐม  ประเดน็หลกัคอื “อตัวสิยั-ภววสิยั : การแสวงหาดุลยภาพในการ
วจิารณ์”  และ  “ศลิปะสอ่งทางแก่กนั”  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้เสพศลิปะ 4 สาขา คอื วรรณศลิป์  
ทศันศลิป์ สงัคตีศลิป์ และศลิปะการแสดง  แลว้ไดร้่วมแสดงทศันะวจิารณ์ในการประชุมกลุ่มย่อย 
ของแต่ละสาขา 
        ข. การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2543  ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ภาค คอื ภาคปฏบิตัิ
วนัที ่  18 - 20 พฤศจกิายน 2543 ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ  ประเดน็หลกั คอื “ศลิปะสอ่งทาง
ใหแ้ก่กนั”   และภาควชิาการ วนัที ่9 - 10 ธนัวาคม 2543  ณ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตวงั
ท่าพระ 
  ค. การประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2544  วนัที ่ 1 - 2  ธนัวาคม 2544  ณ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร  วทิยาเขตสนามจนัทร ์  นครปฐม  ในวนัแรก  หลงัจากหวัหน้าโครงการ
รายงานความเป็นมาของโครงการแลว้  ผูว้จิยัทัง้ 4  สาขาเสนอผลการวจิยัต่อทีป่ระชุม  โดยมี
ผูท้รงคุณวุฒใินแต่ละสาขาเป็นผูว้จิารณ์  หลงัจากนัน้ หวัหน้าโครงการไดเ้สนอรายงานการ
สงัเคราะหผ์ลการวจิยั   สว่นในวนัทีส่อง  เป็นการประชุมกลุ่มย่อยแยกตามสาขา เพือ่อภปิรายใน
หวัขอ้ “ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช”้  ผลการอภปิรายของแต่ละกลุ่มไดน้ ามาเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อกีครัง้หนึ่ง  ซึง่โครงการวจิยัฯ ไดจ้ดัท ารายงานผลการประชุมใหญ่ประจ าปี 2544 
โดยละเอยีดเป็นเอกสารอกีฉบบัหนึ่ง 
      กล่าวโดยสรุป  การรายงานผลการวจิยัของสาขาวรรณศลิป์กระตุน้ให้
นกัวชิาการร่วมกนัแสดงทศันะวจิารณ์และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงรายงาน
การวจิยั 
หลายประการ  เช่น  การวเิคราะหก์รอบความคดิของผูว้จิารณ์   การจดักลุ่มสรรนิพนธแ์ละการ
วเิคราะห ์  และการเขยีนบทน าสรรนิพนธเ์พือ่ชีแ้จงหลกัเกณฑใ์นการเลอืกสรร  และการวเิคราะห์
พฒันาการตลอดจนแนวโน้มทศิทางของการวจิารณ์  และมกีารจดัพมิพร์ายงานการวจิยัเพือ่
เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  เป็นตน้    นอกจากนี้  ทีป่ระชุมยงัร่วมกนัพจิารณาเรื่องการน า
ผลการวจิยัไปใช ้  รวมทัง้มขีอ้เสนอแนะเรื่องการคน้ควา้และกจิกรรมต่อเนื่องทีน่่าสนใจอกีหลาย
ประเดน็ดว้ย 
 



  02/04/45 (ครัง้ที่ 1)                                                                             บทวิเคราะห ์สาขาวรรณศิลป์   

 

 

-35- 

 3.6  การสร้างเครือข่าย    
        สาขาวรรณศลิป์ประสบผลส าเรจ็ในการสรา้งเครอืขา่ยนกัวจิารณ์และนกัวชิาการ
ทางดา้นวรรณคดวีจิารณ์  จากการจดัเสวนากบันกัวจิารณ์รุ่นใหม่  การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร  
และการจดัประชุมประจ าปี   ดงัจะเหน็ว่าม ี “สมาชกิเก่า” สนใจสมคัรกลบัมาร่วมกจิกรรมต่าง ๆ 
ดว้ยเสมอ   นอกจากนี้   ยงัเป็นทีน่่ายนิดทีีม่คีนรุ่นใหม่ผูส้นใจวรรณกรรมรวมตวักนัเพือ่ท า
กจิกรรม   นัน่คอื  กลุ่ม “รวมพลคนอ่าน”  ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2543  สมาชกิในกลุ่มสว่นหน่ึงเป็น
ผูท้ีเ่คยเขา้ร่วมสมัมนาและเสวนาในกจิกรรมต่าง ๆ ของโครงการวจิยัฯ สาขาวรรณศลิป์หลายครัง้  
เช่น  นายอรรคภาค  เลา้จนิตนาศร ี  นายสุรยินั  สุดศรวีงศ ์  นางสาวสกาวรตัน์  หาญกาญจน
สุวฒัน์  นางสาววาสนา  นิ่มนวล เป็นตน้    กลุ่ม “รวมพลคนอ่าน”  มจุีดประสงคใ์นการท า
หน้าทีเ่ป็น  “กรรมการทีไ่ม่เป็นทางการ” เพือ่คดัเลอืกวรรณกรรมทีส่ง่เขา้ประกวดซไีรต ์  และ
ประกาศยกย่องวรรณกรรมทีเ่หน็ว่ามคีุณค่าโดดเด่นโดยไม่จ ากดัจ านวน   พรอ้มทัง้เขยีนบท
วจิารณ์ตพีมิพเ์ผยแพร่   ต่อมาไดต้พีมิพเ์ป็นเล่ม  ในชื่อว่า  รวมพลคนอ่าน  นวนิยายประกวด
รางวลัซไีรต ์ พ.ศ. 2543  จดัพมิพโ์ดยส านกัพมิพด์บัเบิล้นายน์  กลุ่มนี้ไดด้ าเนินกจิกรรมเช่นนี้
ต่อเนื่องเป็นปีที ่2  แลว้  มกีารรายงานผล  และมผีลงานวจิารณ์วรรณกรรมบางเล่มทีค่ดัเลอืกไว ้ 
ตพีมิพใ์นนิตยสารเนชัน่สุดสปัดาห์  กรงุเทพธรุกิจ  (จดุประกายวรรณกรรม)  และ ชาวกรงุ 
2000   
  
          3.7   การจดัท าสรรนิพนธ ์ กระบวนการจดัท าแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คอื 

ก. การคดัเลอืก  เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ด  และใชเ้วลามากทีสุ่ด  คณะผูว้จิยั 
สาขาวรรณศลิป์จะแบ่งกนัอ่านขอ้มลูทีร่วบรวมไว ้  และคดัสรรบทความทีเ่หน็ว่าเหมาะสมทีจ่ะ
จดัท าสรรนิพนธ ์50 บท  โดยวางหลกัเกณฑค์ร่าว ๆ ดงันี้ 
                         1. เป็นขอ้เขยีนทีแ่สดงพลงัทางปัญญาตามค าจ ากดัความของโครงการวจิยัฯ 
       2. เป็นขอ้เขยีนทีต่อบโจทยส์ าคญั ๆ ของการวจิยั เช่น เป็นงานทีอ่ธบิาย
คุณค่าของวรรณกรรม   เป็นงานทีอ่ธบิายทศิทางของวรรณกรรม   เป็นตน้แบบของการวจิารณ์ที่
มผีลกระทบสงู   เป็นงานทีข่ยายทศันะจากวรรณกรรมไปสูบ่รบิททางสงัคม  การเมอืง  
ประวตัศิาสตรป์รชัญา  ฯลฯ  เป็นงานทีแ่สดงทศิทางใหม่ของการวจิารณ์  เป็นตน้ 
       3. เป็นบทวจิารณ์วรรณกรรมโดยตรง หรอือาจเป็นบทความ  หรอืขอ้เขยีนที่ 
แสดงทศันะวจิารณ์กไ็ด ้ นอกจากนี้  ยงัเป็นผลงานทีม่ลีกัษณะเป็นค าน าของหนงัสอื  หรอืคดัจาก 
หนงัสอืทีเ่ป็นเล่ม  ผลงานในลกัษณะเช่นนี้มกัมคีวามยาวมาก  ไม่เอือ้ต่อการบรรจุลงในพืน้ทีอ่นั
จ ากดัของพมิพร์วมเล่มสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ของโครงการฯ  ผูว้จิยัจงึจ าเป็นตอ้งเลอืกเฟ้นเฉพาะ
ขอ้ความส าคญั ทัง้นี้ จะท าเชงิอรรถแนะน าใหผู้ส้นใจไปอ่านฉบบัทีม่เีนื้อความสมบูรณ์ต่อไป 
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    4. บทวจิารณ์ตอ้งมกีารตพีมิพเ์ผยแพร่ต่อสาธารณะ สามารถอา้งองิแหล่งตพีมิพ์
ได ้
    5. ขอบเขตของการสบืคน้ขอ้มลู คอื ตัง้แต่ประมาณช่วง พ.ศ. 2480 - มถิุนายน 
2544   

     6. เพือ่ใหเ้กดิความหลากหลายในดา้นมุมมอง และทศันะวจิารณ์ในสรรนิพนธ์ 
  ผูว้จิยัจงึจะไม่เลอืกบทวจิารณ์จากนกัวจิารณ์คนเดยีวกนัมากเกนิไป 

     7. พจิารณาบทวจิารณ์วรรณกรรมไทย และเขยีนเป็นภาษาไทย  มากกว่า 
บทวจิารณ์วรรณกรรมต่างประเทศ   หรอืบทวจิารณ์ทีเ่ขยีนโดยนกัวจิารณ์ต่างประเทศ  แต่
จ าเป็นตอ้งคดัเลอืกบทวจิารณ์จากต่างประเทศดว้ยสว่นหนึ่งเพือ่เสรมิประสบการณ์ของไทย 

ข. การพจิารณาคดัสรร 
           เมื่อคณะผูว้จิยัร่วมกนัพจิารณาเลอืกบทวจิารณ์ทีเ่หน็ว่าน่าจะคดัเป็นสรร 

นิพนธแ์ลว้   จะสง่ใหห้วัหน้าโครงการ หรอืผูช้่วยหวัหน้าโครงการพจิารณาใหค้วามเหน็อีกครัง้
หนึ่ง   เมื่อบทวจิารณ์ผ่านกระบวนการพนิิจพเิคราะหอ์ย่างถีถ่ว้นรอบดา้นจากคณะผูว้จิยัแลว้  จงึ
ก าหนดผูเ้ขยีนบทวเิคราะห ์   

  จากการตรวจสอบสรรนิพนธใ์นการประชุมประจ าปี  พบว่าปัญหาหนกั 
หน่วงอย่างหนึ่งของผูว้จิยั คอื ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคาดหวงัว่าสรรนิพนธท์ุกชิ้นจะตอ้งสมบูรณ์พรอ้มที่
จะเป็นแบบอย่างหรอืเอกสารประกอบการศกึษาได ้   ซึง่ในทางปฏบิตัแิลว้  ผูว้จิยัไม่สามารถ
ตอบสนองความปรารถนาเหล่านัน้ได ้  เพราะจากการวจิยั  พบว่าตวับทวจิารณ์มขีอ้จ ากดัหลาย
ประการ  เป็นตน้ว่าบทวจิารณ์ทีต่พีมิพใ์นสือ่  ซึง่มพีืน้ทีจ่ ากดั และผู้อ่านหลากหลาย  อาจไม่
สามารถวเิคราะหเ์จาะลกึ  บรรยายรายละเอยีด  หรอืคลอบคลุมประเดน็กวา้งขวางไดเ้ท่ากบั
บทความวชิาการ  หรอืงานวจิยั  ดงันัน้  สรรนิพนธท์ีค่ดัสรรจงึอาจแสดงพลงัทางปัญญาเด่นชดัใน
ดา้นใดดา้นหนึ่ง  และเป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะเสรมิใหเ้หน็ภาพรวมของการวจิารณ์วรรณกรรม 
      อนึ่ง  เนื่องจากความมัง่คัง่ของบทวจิารณ์วรรณกรรม  รวมทัง้การที่
สามารถสบืยอ้นไปถงึตน้ทางไดเ้ป็นระยะเวลายาวไกล  ท าใหก้ารคดัเลอืกสรรนิพนธม์จุีดประสงค์
แฝงทีจ่ะใหม้องเหน็ภาพของประวตัพิฒันาการการวจิารณ์วรรณกรรมไทยจากอดตีมาถงึปัจจุบนั
ดว้ย  รวมทัง้ใหเ้หน็ทศิทางของการวจิารณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบับรบิททางสงัคม  และความหลากหลาย
ของการวจิารณ์วรรณกรรมไทย 

ค. การเขยีนบทวเิคราะห ์
                                ผูเ้ขยีนบทวเิคราะหจ์ะใหข้อ้มูลเกีย่วกบัผูว้จิารณ์  ขอ้มลูทางบรบิททาง 
สงัคมวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  ผูเ้ขยีนบทวเิคราะหจ์ะชีแ้จงใหเ้หน็ว่าบทวจิารณ์หรอืบทความทีค่ดั 
สรรมามพีลงัทางปัญญาแก่สงัคมอย่างไร  ผูเ้ขยีนบทวเิคราะหอ์าจแสดงความคดิเหน็ของตนใน 
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เชงิวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์บา้ง  ตามค าแนะน าของผูอ้่านงานวจิยั (reader)  และพยายามหลกีเลีย่ง
การมวีาทกรรมซ ้าซอ้นกบับทวจิารณ์ 
                  สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์พรอ้มบทวเิคราะหจ์ะส่งเป็นรายงานแก่ สกว. 
ตามก าหนดไวใ้นโครงการวจิยั คอื ปีแรก  จ านวน  15  บท  ปีที ่2  จ านวน 15  บท   และ ปีที ่3  
จ านวน 20  บท  รวม  50  บท   
  การทดสอบสรรนิพนธ์ 

   ขัน้ตอนทีส่ าคญัอกีขัน้ตอนหน่ึงหลงัจากคดัเลอืกสรรนิพนธแ์ลว้  คอื 
การทดสอบสรรนิพนธ ์ ทัง้นี้  ผูว้จิยัไดท้ดสอบของสรรนิพนธท์ีค่ดัสรรไว ้ โดยคดัเลอืกบางบทเป็น 
“แบบฝึกหดั” ในการประชุมเชงิปฏบิตักิาร  และใชท้ดลองสอนนกัศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท    
       ในระดบัปรญิญาตร ี  ผูร้่วมวจิยั (ชมยัภร  แสงกระจ่าง) ทดลองใชส้รร
นิพนธบ์ทวจิารณ์นวนิยายเรื่องจนั ดารา  โดยคุณรญัจวน  อนิทรก าแหง  สอนนกัศกึษาคณะ
นิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วชิาภาษาเพือ่การสือ่สารชัน้สงู  ในสว่นวรรณกรรมวจิารณ์  
โดยสอนนกัศกึษา  2  กลุ่ม  จงึใชว้ธิกีารแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม   กลุ่มที ่ 1  ผูส้อนให้้
น้กัศกึษาอ่านนวนิยายเรื่องจนั ดารา ของ อษุณา  เพลงิธรรม  ก่อน  แลว้จงึใหอ้่านสรรนิพนธ์
บทวจิารณ์เรื่องจนั  ดารา  เขยีนโดยคุณรญัจวน  อนิทรก าแหง  แลว้ใหน้กัศกึษาช่วยกนัวเิคราะห ์ 
จากนัน้จงึใหอ้่านบทวเิคราะหข์องผูร้่วมวจิยั  นกัศกึษามคีวามเหน็หลากหลาย  สว่นใหญ่ไม่เหน็
ประเดน็อย่างทีผู่ว้จิารณ์เหน็มาก่อน  เพราะคดิว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเพศ  แต่เมื่ออ่าน
สรรนิพนธท์ าใหเ้หน็ว่ามุมมองของผูว้จิารณ์ช่วยใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของตวัละครลกึซึง้ขึน้    สว่น
นกัศกึษากลุ่มที ่2  ผูส้อนใหอ้่านบทวจิารณ์และบทวเิคราะหก์่อนจงึใหอ้่านนวนิยาย   เมื่ออภปิราย
ร่วมกนั  นกัศกึษาสว่นใหญ่มคีวามเหน็ว่าบทวจิารณ์ท าใหอ้ยากอ่านนวนิยายเรื่องนี้ใหล้ะเอยีด  
เพราะไดย้นิแต่กติตศิพัทว์่าเป็นเรื่องกามารมณ์   แตบ่ทวจิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่านวนิยายเรื่องนี้มนียั
ลกึซึง้เชงิพุทธปรชัญา 
          นอกจากนี้  ผูร้่วมวจิยัยงัใชส้รรนิพนธบ์ทวจิารณ์เรื่อง ผู้ดี  โดยคุณ
นิลวรรณ  ป่ินทอง   ทดลองสอนนกัศกึษา 2 กลุ่มนี้อกีดว้ย 
      การทดลองทัง้สองวธิ ี  ชีใ้หเ้หน็ว่าสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์และบท
วเิคราะหก์ระตุน้ความสนใจ  และใหค้วามรูแ้ก่ผูอ้่านไดพ้อสมควร  เพราะมุมมองของผู้วจิารณ์อาจ
เป็นสิง่ทีผู่อ้่านทัว่ไปไม่ไดค้าดคดิมาก่อน  จงึเป็นการชีแ้นะใหเ้หน็ว่าผูอ้่านอาจตคีวามวรรณกรรม
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไดห้ลายแง่หลายมุม   
       ในระดบัปรญิญาโท ผูว้จิยัเคยน าสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์นวนิยายเรื่อง
ข้างหลงัภาพ โดยนกัวจิารณ์ต่างสมยั และต่างแนวคดิ คอื บรรจง  บรรเจดิศลิป์  และ  
ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์ ทดลองสอนนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  โดยใหอ้่านเปรยีบเทยีบและแสดงความคดิเหน็ว่าบทวจิารณ์ต่างแนว
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ทัง้สองบทน้ีน าเสนอความคดิอย่างไร   ใชก้รอบความคดิแบบใด  บทวจิารณ์บทใดสรา้งความรู้
ความเขา้ใจต่อตวับทไดม้ากน้อยกว่ากนั  เพราะเหตุใด   ผลจากการทดลองสอนปรากฏว่า  การ
เขา้ใจตวับทวจิารณ์ของบรรจง  บรรเจดิศลิป์  จ าเป็นต้องใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษาเกี่ยวกบับรบิททาง
สงัคม  ความขดัแยง้ของแนวความคดิศลิปะเพือ่ศลิปะ  และศลิปะเพือ่ชวีติ  และอทิธพิลของแนว 
คดิแบบมารก์ซสิตต์่อสงัคมไทยในช่วงทศวรรษ 2490  ในขณะทีน่กัศกึษาจะเขา้ใจแนวคดิของ 
ชศูกัดิไ์ดง้า่ยกว่า  แมว้่าจ าเป็นตอ้งกล่าวถงึลกัษณะของวรรณกรรมอศัวนิของตะวนัตกเป็นพืน้
ความรูบ้า้งพอสงัเขป   นอกจากนี้  นกัศกึษายงัแสดงความคดิเหน็ของตนหลงัจากการอ่าน 
นวนิยายเรื่องนี้ว่า  เหน็ว่าเป็นเรื่องรกัโรแมนตกิมากกว่าเรื่องแสดงชนชัน้ทางสงัคม  และความล่ม
สลายของระบบศกัดนิา   อย่างทีบ่รรจง  บรรเจดิศลิป์กล่าวไว ้    อย่างไรกต็าม  แมน้กัศกึษา
ปัจจุบนัจะไม่อาจจบัสาระทางการเมอืงในนวนิยายเรื่องนี้ได ้   นกัศกึษากเ็หน็ว่าการวจิารณ์มี
ความสมัพนัธก์บับรบิททางสงัคมไม่น้อยทเีดยีว 
    นอกเหนือจากการทดลองน าไปใชส้อนแลว้  คณะผูว้จิยัยงัขอ
ความอนุเคราะหจ์ากผูท้รงคุณวุฒสิาขาวรรณศลิป์ใหต้รวจสอบสรรนิพนธท์ัง้ 50 บทนี้อกีดว้ย  โดย
ครัง้แรก  เมื่อจดัท าสรรนิพนธจ์ านวน 30 บท  ไดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒ ิ(รศ. ดร. ดวงมน  จติรจ์ านงค)์  
อ่านพจิารณาและใหค้วามเหน็ในการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2542   ผูท้รงคุณวุฒไิดใ้หค้ าแนะน า
อนัมคี่าและเป็นประโยชน์ยิง่  ซึง่คณะผูว้จิยัไดใ้หเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข   และเมื่อ
จดัท าสรรนิพนธค์รบ 50 บท  จะไดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒ ิ(ผศ. สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์และศ. ดร. 
กุสุมา  รกัษมณี รวมทัง้ อาจารย์ ดร. สายณัห ์  แดงกลม และ อาจารย์ ดร. อจัฉรา  วรรณ
เชษฐ)์  อ่านพจิารณาและใหค้วามเหน็ในทีป่ระชุมใหญ่ ประจ าปี 2543   
 
 3.8  งานวิจารณ์และงานวิชาการของผู้วิจยั 
                 คณะผูว้จิยั  สาขาวรรณศลิป์  ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์  19 บท  บทความวชิาการ 2 บท   
ตพีมิพเ์ผยแพร่ในหนงัสอืพมิพแ์ละวารสารต่าง ๆ   ดงัมรีายชื่อในขอ้ 2.8  

ประสบการณ์จากการเขยีนบทวจิารณ์ท าใหผู้ว้จิยัพบว่านกัวจิารณ์จ าเป็นตอ้งมี
ประสบการณ์ในการอ่านอย่างเขม้ขน้   มคีวามรูท้างวรรณคดศีกึษาและทฤษฎวีรรณคดวีจิารณ์
พอสมควร  มคีวามรอบรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรม  เศรษฐกจิ  การเมอืง ฯลฯ  เพือ่จะได้
เขา้ใจบรบิททางสงัคม  และผลกระทบต่อวรรณกรรม  นอกจากยงัตอ้งมมุีมมองทีเ่ฉียบคมและมี
วจิารณญาณในการพจิารณาตวับทวรรณกรรมอย่างรอบคอบรอบดา้นอกีดว้ย  ดงันัน้  เมื่อเขยีน
บทวจิารณ์  ผูว้จิยัจงึพยายามชีใ้หเ้หน็คุณค่าของตวับท  โดยกล่าวถงึจุดเด่น จุดดอ้ย  และมโน
ทศัน์หลกัของวรรณกรรมเรื่องนัน้   นอกจากการประเมนิคุณค่าของงานวรรณกรรมโดยใชบ้รรทดั
ฐานทางวรรณศลิป์แลว้  ผูว้จิยัยงัพยายามชีใ้หเ้หน็คุณค่าของวรรณกรรมนัน้ต่อชีวติและสงัคมอกี
ดว้ย   
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   ผูว้จิยัค านึงว่าบทวจิารณ์วรรณกรรมเป็นงานสรา้งสรรคป์ระเภทหนึ่ง  ดงันัน้  
ความสามารถในการถ่ายทอดทศันะวจิารณ์ดว้ยภาษาทีช่ดัเจน  สละสลวย  มพีลงักระตุน้ให้
เกดิปฏกิริยิาทางความคดิ  หรอืเกดิการครุ่นคดิพนิิจนึกต่อไป  จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัไม่ยิง่
หย่อนไปกว่าความคดิเชงิวจิารณ์ทีเ่กดิจากการสมัผสัตวับทวรรณกรรม   บทวจิารณ์วรรณกรรม
มใิช่บทสรรเสรญิสดุดเีช่นเดยีวกบัมใิช่บทประนามด่าว่า  ดงันัน้  บทวจิารณ์จงึควรชีใ้หเ้หน็จุดเด่น
ทีน่่าชื่นชม  พรอ้มกบัชี้ขอ้ดอ้ยทีน่่าต าหนิไปพรอ้มกนั   ผูว้จิยัยงัตระหนกัถงึท่าทขีองการวจิารณ์
ในทางสรา้งสรรค ์  การวจิารณ์จงึมไิดมุ่้งไปในทางจบัผดิหรอืต าหนิขอ้บกพร่องอย่างรุนแรง   หาก
จ าเป็นตอ้งชีข้อ้ดอ้ยกพ็ยายามใหเ้ป็นการ “ตเิพือ่ก่อ”  มากกว่าเป็นการท าลาย 

อย่างไรกต็าม  การน าเสนอบทวจิารณ์ของคณะผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์  มไิดม้เีจตจ านงค์
เพือ่อวดภูมใิหเ้หน็ว่าบทวจิารณ์เป็นพลงัทางปัญญาแก่สงัคม   แตค่ านึงเสมอว่ากจิกรรมน้ีเป็น
เพยีง “มาตรการซ่อมเสรมิ”  เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความคกึคกัในแวดวงวรรณกรรม  และการวจิารณ์ 
อกีทัง้ยงัเป็นกจิกรรมภาคปฏบิตัทิีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถเรยีนรูอุ้ปสรรคปัญหาของการเขยีนบท
วจิารณ์ดว้ยประสบการณ์ของตนเอง 

 
 3.9 การสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่ 
  สาขาวรรณศลิป์พยายามจะสรา้งนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ โดยในการจดัประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร  และการจดัประชุมประจ าปีทุกครัง้  จะใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาเขยีนบทวจิารณ์เพือ่เป็น 
การฝึกทกัษะการวจิารณ์และแสดงทศันะวจิารณ์ต่อผลงานวรรณศลิป์ทีไ่ดก้ าหนดใหเ้ป็นตวัแบบ 
ส าหรบัการวจิารณ์ ดงัปรากฏในการประชุมปฏบิตักิาร ครัง้ที ่1 ในระหว่างวนัที ่30 กรกฎาคม – 1 
สงิหาคม  2542  ในวนัแรกเป็นการเปิดใหผู้ส้นใจทัว่ไปเขา้ร่วมสมัมนา  มผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนา  100  
กว่าคน  สว่นในวนัทีส่องเป็นการสมัมนาเชงิปฎบิตักิารเฉพาะผูเ้ขยีนบทวจิารณ์เรื่องสัน้และกวี
นิพนธ ์  มผีูส้มคัรเขา้ร่วมเขยีนบทวจิารณ์ 33 คน  จากจ านวนทีจ่ ากดัไวต้อนแรก  20 คน 
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดร้บัการฝึกวจิารณ์ทัง้แบบมุขปาฐะและแบบลายลกัษณ์ ทีส่ าคญัคอืผูร้่วมสมัมนา
มโีอกาสฟังทศันะจากนกัเขยีนผูส้รา้งงาน  ไดแ้ลกเปลีย่นทศันะกบัผูเ้ขา้สมัมนาคนอื่น ๆ  และได้
ความรูเ้รื่องการวจิารณ์จากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ  ผลงานวจิารณ์ทีเ่กดิจากการฝึกปฏบิตัอิย่าง
เขม้ขน้ในเวลา 1 วนัครึง่ แสดงใหเ้หน็ว่า ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสว่นใหญ่สามารถวเิคราะหต์คีวาม
วรรณกรรมไดด้ ี สามารถเชื่อมโยงองคป์ระกอบต่างๆ ของวรรณกรรมไปสูส่ารความหมายอย่างมี
เหตุผล   สามารถใชท้กัษะทางภาษาถ่ายทอดความคดิอย่างกระจ่างชดั  สว่นความลุ่มลกึ มุมมอง
หลากหลาย  ตลอดจนการองิทฤษฎวีจิารณ์ใหห้นกัแน่น  เป็นสิง่ทีผู่เ้ขา้ร่วมสมัมนาจะตอ้งเรยีนรู้
และฝึกฝนอกีต่อไป   อย่างไรกต็าม  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาขาดความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะใน
การวจิารณ์กวนีิพนธม์ากกว่าการวจิารณ์เรื่องสัน้   สาขาวรรณศลิป์จงึจดัการประชุมปฏบิตักิาร 
ครัง้ที ่2  ในวนัที ่20  ตุลาคม  2542  โดยรบัสมคัรเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาครัง้ที ่1 มาแลว้   มี
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ผูส้มคัรจ านวน 18 คน  ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้  เป็นการฝึกปฏบิตักิารวจิารณ์กวนีิพนธ์
โดยเฉพาะ  โดยใหค้วามรูเ้รื่องการตคีวาม  การทดลองวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์  เพือ่ใหเ้หน็ว่าบท
วจิารณ์มสีว่นสรา้งความเขา้ใจในการอ่านตวับท  และกระตุน้ใหเ้กดิการคดิต่อ  หรอืคดิแยง้  ท าให้
ผูอ้่านเกดิทศันะวจิารณ์ลุ่มลกึรอบดา้นและมองเหน็ศกัยภาพของกวแีละบทกวมีากยิง่ขึน้ 
 ในการประชุมประจ าปี 2543  ซึง่จดัเป็น 2 ภาค คอื ภาคปฏบิตั ิ  (วนัที ่ 18 - 20 
พฤศจกิายน 2543)  และภาควชิาการ  ( 9 - 10 ธนัวาคม 2543)  ส าหรบัภาคปฏบิตั ิ  ผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนามโีอกาสทดลองวจิารณ์เรื่องสัน้และบทกวทีีก่ าหนดให ้ ทัง้ในแบบมุขปาฐะและลายลกัษณ์  
ครัง้นี้โครงการฯ วางแผนเพื่อกระตุน้ใหเ้กดินกัวจิารณ์หน้าใหม่  โดยเชือ้เชญิใหผู้ร้่วมสมัมนาเขยีน
วจิารณ์วรรณกรรมเพือ่สง่เขา้ประกวดรบัรางวลั  ซึง่มผีูไ้ดร้บัรางวลัสาขาวรรณศลิป์ 3 รางวลั  คอื 
รางวลัที ่1 , 2 และ 3   ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัเหล่านี้  โครงการฯ ไดส้ง่ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัที ่ 1  
และ 2 ไปตพีมิพล์งในหนงัสอื กลา้ทานตะวนั  ปีที ่1 ฉบบัที ่8 (มนีาคม 2544) 
ดงันี้ 
  สุรยินั  สุดศรวีงศ.์ “ค าอธษิฐานของประชาคม  ลุนาชยั”. กลา้ทานตะวนั. ปีที ่1  
   ฉบบัที ่7 (กุมภาพนัธ ์2544), หน้า  7 - 9. 
  ปิยนุช  รตันานุกูล. “กวยีากไร ้ ใครเดอืดรอ้น”. กลา้ทานตะวนั. ปีที ่1  
   ฉบบัที ่7 (กุมภาพนัธ ์2544), หน้า  15 - 18. 

อนึ่ง  การฝึกปฏบิตักิารวจิารณ์  และการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจโดยการใหร้างวลัและการ
ตพีมิพเ์ผยแพร่  น่าจะมสีว่นกระตุน้ใหน้กัวจิารณ์หน้าใหม่เกดิความมัน่ใจจนกลา้กา้วจาก
หอ้งทดลองปฏบิตักิารไปสูเ่วทวีจิารณ์วรรณกรรมดว้ยตนเอง  ดงัจะเหน็ว่ามผีลงานวจิารณ์
วรรณกรรมของ “ศษิยเ์ก่า”  และผูไ้ดร้บัรางวลัทัง้สาขาวรรณศลิป์  และสาขาศลิปะการแสดง  
ตพีมิพต์่อเนื่องในหนงัสอื กลา้ทานตะวนั  ดงันี้ 
  วาสนา นิ่มนวล. “วรรณคดวีจิารณ์ คลาสสกิ นิโอคลาสสกิ  และโรแมนตกิ”.  

กลา้ทานตะวนั  ปีที ่1  ฉบบัที ่5  (ธนัวาคม 2543), หน้า 69 - 77. 
  วาสนา  นิ่มนวล. “วรรณศลิป์  ทศันศลิป์ :  ศลิปะในการเกือ้กูล”. กลา้ 

ทานตะวนั. ปีที ่1 ฉบบัที ่7 (กุมภาพนัธ ์2544), หน้า 21 - 24. 
                     วาสนา  นิ่มนวล. “อมตะ ของ วมิล  ไทรนิ่มนวล  วทิยาศาสตรก์บัศาสนา”.  

กลา้ทานตะวนั. ปีที ่1  ฉบบัที ่10 (พฤษภาคม 2544), หน้า 4 - 9. 
      ศศธิร  เหลอืงจนิดา. “ในเวลา : กระแสวพิากษ์อตัถภิาวะนิยม ?”. กลา้ 

ทานตะวนั . ปีที ่1 ฉบบัที ่ 8 (มนีาคม 2544), หน้า 19 - 27. 
    ศศธิร  เหลอืงจนิดา. “สายโลหติ :  ส านึกแห่งประวตัศิาสตร”์. กลา้ทานตะวนั. 
    ปีที ่1 ฉบบัที ่5 (ธนัวาคม 2543), หน้า 31 - 47.  และ ปีที ่1 ฉบบั 

 ที ่  6 (มกราคม 2544), หน้า 5 - 18.   
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 พรวภิา  วฒัรชันากูล. “อมตะ ของ วมิล  ไทรนิ่มนวล  กา้วใหม่ทีไ่ม่ใกลน้กัของ 
วรรณกรรมไทย”. กลา้ทานตะวนั. ปีที ่1  ฉบบัที ่10  (พฤษภาคม  
2544), หน้า 10 - 16. 

  
 3.10  การเช่ือมโยงกบันักวิจารณ์ชาวต่างประเทศ 
  สาขาวรรณศลิป์ไดเ้ชญินกัวชิาการชาวต่างประเทศมาจดัประชุมเชงิปฏิบตักิาร 
1  ครัง้  และไดร้่วมกบัสยามสมาคม  จดัปาฐกถาโดยผูเ้ชีย่วชาญทางวรรณคดอีกี 1 ครัง้ มรีาย 
ละเอยีด  ดงันี้ 

วนัที ่13 - 14 พฤษภาคม 2543  ณ สถาบนัเกอเธ่   Prof. Dr. Vridhagiri  
Ganeshan  ผูเ้ชีย่วชาญทางวรรณคดจีากมหาวทิยาลยั Hyderabad ประเทศอนิเดยี  เป็นวทิยากร
ในหวัขอ้ Literary Criticism between East and West  ซึง่มปีระเดน็ย่อยดงันี้ 

I    Principles and Perceptions of Criticism in India : A Kaleidoscope 
 II   West – East Encounter and Criticism : The Elephant and the Blind Men 
 III   Towards Home–Based Criticism and the Indian Dilemma – Cross- Cultural 
Approach as the Appropriate “ Middle Path” 
 การบรรยายครัง้นี้ใหแ้นวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยัมาก  เพราะวฒันธรรมไทยใกลช้ดิ
กบัวฒันธรรมอนิเดยีมาก  วรรณคดแีละทฤษฎวีรรณกรรมจ านวนมากของไทยมทีัง้ทีร่บัมาโดยตรง
และสงัเคราะหข์ึน้จากวรรณคดแีละทฤษฎวีรรณคดขีองอนิเดยี  Prof. Ganeshan ชีใ้หเ้หน็ว่า
อทิธพิลจากตะวนัตกตัง้แต่สมยัอาณานิคมครอบง าความคดิของคนอนิเดยีใหช้ื่นชมศลิปะและ
วฒันธรรมตะวนัตก  และละเลยขาดความสนใจศลิปวฒันธรรมของชาตติน  ดงันัน้  แมเ้ราจะไม่ได้
ตกเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจตะวนัตกเช่นอนิเดยี  แต่อทิธพิลตะวนัตกอาศยัช่องทางของการ
พฒันาการศกึษาแผ่ขยายเขา้ไปสรา้งมาตรฐานในดา้นมุมมองและวธิคีดิของคนไทย  การประเมนิ
คุณค่าวรรณกรรมดว้ยหลกัการแบบตะวนัตก  การใชศ้พัทว์ชิาการทางวรรณคดทีีล่ว้นบญัญตัขิึน้
จากศพัทต์่างประเทศ  การจดัรูปแบบวรรณกรรมไทยโดยองิรปูแบบของวรรณกรรมตะวนัตก  
ตลอดจนการใชท้ฤษฎใีหม่จากตะวนัตก  ทีไ่ม่ไดม้สีิง่ใดเชื่อมโยงกบัวรรณกรรมไทย  เช่น   
ทฤษฎหีลงัยุคสมยัใหม่ (Post-Modernism)  ทฤษฎหีลงัยุคอาณานิคม  ( Post- Colonialism) ฯลฯ 
มาวเิคราะหว์จิารณ์วรรณกรรมไทย   เหล่านี้เป็นสิง่บ่งชีใ้หเ้หน็ว่า  เราขาดความรู ้ ความเขา้ใจ 
ความคดิและวธิคีดิแบบตะวนัตก  พอ ๆ กบัขาดความเขา้ใจรากความคดิ วธิคีดิแบบของไทยเอง 
ผูบ้รรยายไดเ้สนอความเหน็ทีน่่าสนใจว่าในขณะทีเ่ราไม่อาจตดัขาดการเรยีนรูท้ฤษฎกีารวจิารณ์
ของตะวนัตกอนัเป็นแบบสากล  เรากจ็ าเป็นตอ้งแสวงหาทฤษฎคีวามรูท้ีเ่หมาะเจาะสอดรบักบั
ธรรมชาตขิองวรรณคดไีทยและบรบิทวฒันธรรมของไทยไปพรอ้มกนัดว้ย   ความคดิของ Prof. 
Ganeshan ตรงกบัทศันะเรื่อง “ทฤษฎแีผ่นดนิแม่”  ของ ศ. ดร. เจตนา  นาควชัระ  หวัหน้า
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โครงการฯ ซึง่แสดงเป็นปาฐกถาไวห้ลายครัง้  และไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายหน่ึงของการท าวจิยั
ครัง้นี้ 
 วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2543 ณ สยามสมาคม โครงการวจิยัฯร่วมกบัสยามสมาคม จดั
แสดงปาฐกถาเรื่อง The Uses of Literary Theory  โดย  Prof. Maria Seixo  ซึง่เป็นอาจารยส์อน
ภาษาฝรัง่เศสและวรรณคดเีปรยีบเทยีบทีม่หาวทิยาลยัลสิบอน ประเทศโปรตุเกส  การบรรยาย
ครัง้นี้มปีระโยชน์ต่อการวจิยัมาก  เพราะประสบการณ์จากต่างประเทศสอ่งสะทอ้นใหเ้หน็ว่า
สภาวะของวงการวจิารณ์วรรณกรรมไทยกไ็ม่ห่างไกลกนันกั  นัน่คอื การนิยมน าทฤษฎ ี
วรรณกรรมตะวนัตกมาใชใ้นการวจิารณ์  Prof. Seixo  เตอืนใหต้ระหนกัว่าทฤษฎวีรรณคดแีละ
ทฤษฎกีารวจิารณ์มปีระโยชน์แน่นอน  และนกัวจิารณ์จ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้ แต่ตอ้งน าไปใชใ้หถู้กทาง  
นกัวจิารณ์ไม่ควรมุ่งพสิูจน์ทฤษฎจีนละเลยคุณค่าทางสุนทรยีศาสตรข์องตวับทวรรณกรรม ดงัที่ 
ผูบ้รรยายเรยีกว่า “การใชท้ฤษฎวีรรณคดโีดยปราศจากวรรณคด”ี  ดงันัน้  นกัวจิารณ์ตอ้งสามารถ
หลุดจากกรอบคดิของทฤษฎไีปสูก่ารพจิารณาความหมายและคุณค่าของตวังานอย่างมอีสิระ มี
เหตุผลและวจิารณญาณ 
 นอกจากนี้  สาขาวรรณศลิป์ยงัไดเ้ขา้ร่วมสมัมนากบัสาขาศลิปะการแสดง  ซึง่เชญิ Mr. 
Gert Pfafferodt เป็นวทิยากร  ในหวัขอ้ “การวจิารณ์ละคร” เมื่อ วนัที ่25 - 26 เมษายน 2544 
ณ หอ้งประชุมคณะจติรกรรม ประตมิากรรม และภาพพมิพ ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร  แมจ้ะเป็น
ประสบการณ์ต่างสาขา  แต่ขอ้คดิหลายประการเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัสาขาวรรณศลิป์  
อย่างเช่น  การกล่าวถงึคุณสมบตัขิองนกัวจิารณ์ว่าตอ้งเป็นผูเ้ปิดใจกวา้ง  ยอมรบัสิง่ใหม่ ๆ  ตอ้ง
ศกึษาคน้ควา้เพือ่ใหรู้เ้ท่าทนัศลิปินผูส้รา้ง   เป็นสือ่กลางระหว่างศลิปินกบัผูร้บั  และบางครัง้ควร
สามารถชี้ช่องบอกทางแก่ศลิปินผูส้รา้งไดด้ว้ย  นกัวจิารณ์ตอ้งพรอ้มทีจ่ะเสีย่ง  และอยู่ท่ามกลาง
ความขดัแยง้หลายรปูแบบ  นอกจากนี้  นกัวจิารณ์ยงัต้องเป็นนกัวพิากษ์สงัคม  นอกเหนือไปจาก
มคีวามส านึกทางศลิปะ  เพราะศลิปะไม่อาจแยกขาดจากสงัคมการเมอืงได ้  สิง่ต่าง ๆ ที่
ผูเ้ชีย่วชาญการละครกล่าวมานี้  สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของสาขาวรรณศลิป์   ท าใหม้ัน่ใจว่า
ประสบการณ์ของการวจิารณ์ไทยไม่ห่างไกลจากการวจิารณ์ศลิปะในสงัคมต่างวฒันธรรมนกั  

3.11  การให้ทุนอดุหนุนการท าวิทยานิพนธ ์   
 มผีูย้ื่นความจ านงขอรบัทุนอุดหนุนการท าวทิยานิพนธ ์ ระดบัปรญิญาโท  1 ราย  แต่
เนื่องจากเอกสารในการเสนอขอรบัทุนไม่ชดัเจน  สาขาวรรณศลิป์พจิารณาแลว้ จงึมมีตไิม่ให้
ทุนอุดหนุนการท าวทิยานิพนธ์ 
 
4.  ข้อสรปุเก่ียวกบัวฒันธรรมแห่งการวิจารณ์และทิศทางการวิจารณ์ไทย 
 4.1  วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์วรรณกรรมไม่เขม้แขง็  เพราะค่านิยมของสงัคมไทยทีต่ดิ 
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ยดึกบัความคดิว่าการวจิารณ์คอืการต าหนิขอ้บกพร่อง  และไม่ยอมรบัการวจิารณ์เชงิตติงิทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  โดยเฉพาะอย่างยิง่หากขอ้ตติงินัน้เกดิจากอารมณ์และอคต ิ  มใิช่ดว้ยเหตุผล  
และขาดศลิปะของการวจิารณ์   ผูว้จิารณ์มกัไดร้บัการโตต้อบจากศลิปินผูส้รา้งจนกลายเป็นการวิ
วาทะทางวรรณกรรม   การวจิารณ์จงึเป็นการสือ่สารชนิดหน่ึงทีต่อ้งมคีุณลกัษณะของศาสตรแ์ละ
ศลิป์อย่างพรอ้มมลู   เหมอืนดงัทีกุ่สุมา  รกัษมณี  ใหท้ศันะว่า การชี้น าของนกัวจิารณ์ควรเป็นไป
โดยทางออ้ม  หากชีน้ าตรง ๆ นกัเขยีนมกัไม่ยอมรบั 
 4.2  วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์มคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมแห่งการอ่าน  เพราะนิสยัรกั
การอ่านย่อมท าใหเ้กดิความคดิ  และทศันะวจิารณ์  ดงันัน้  เมื่อวฒันธรรมแห่งการอ่านอ่อนแอ  
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์กย็่อมอ่อนแอตามไปดว้ย  การพฒันาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์จงึตอ้ง
เป็นกจิกรรมทีก่ระท าไปพรอ้มกบัการสรา้งวฒันธรรมการอ่านและสง่เสรมิการสรา้งสรรค์ 

4.3  การวจิารณ์เป็นกจิกรรมทางปัญญา   การแสดงความคดิความเหน็ต่อวรรณกรรม
เรื่องหนึ่งในมุมมองทีแ่ตกต่างกนันับเป็นมหรสพทางปัญญาในหมู่ผูอ้่าน   การวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์
จงึสรา้งความคกึคกัในวงวรรณกรรม ท าใหม้องเหน็ศกัยภาพของงานสรา้งสรรคว์่าสามารถกระตุน้
จนิตนาการความนึกคดิของผูอ้่านไดอ้ย่างกวา้งขวาง  ในช่วง พ.ศ. 2520 - 2530  มกีารวจิารณ์
ซอ้นวจิารณ์ และวจิารณ์โตว้จิารณ์กนัอย่างคกึคกั  ในนิตยสารโลกหนงัสอืและถนนหนงัสอืเช่น บท
วจิารณ์ “โตท้ศันะของวภิา  กงกะนนัทน์ เรือ่ง พระลอกบัปู่ เจา้สมงิพราย” ใน โลกหนงัสอื กนัยายน 
2525 และบทวจิารณ์ “วจิารณ์แห่งวจิารณ์ปัจจุบนั โต ้ “คา้งพลู” กรณี “ตลิง่สงู  ซุงหนกั”  ของ สตั
ยา  ประชาชน ใน ถนนหนังสอื กรกฎาคม 2528  เป็นตน้  การวจิารณ์โตว้จิารณ์  มกัจะคกึคกั
ในช่วงการประกวดวรรณกรรมซไีรต ์ ในบางปีท าใหเ้กดิการวจิารณ์โตว้จิารณ์อย่างรุนแรง  รวมทัง้
การวจิารณ์โตค้ าตดัสนิของคณะกรรมการซไีรต ์   การวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์และวจิารณ์โตว้จิารณ์
ครัง้ส าคญั คอื กรณีวจิารณ์รวมเรื่องสัน้  อญัมณีแห่งชวีติ ของ อญัชนั  ซึง่ไดร้บัรางวลัซไีรต ์ ในปี 
2533  ธเนศ  เวศรภ์าดา  รายงานไวใ้นบทความ  ชื่อ “ 12 ปี วรรณคดวีจิารณ์ไทย (พ.ศ. 2526 - 
2538)” 1  ว่า    

“ทวิา  สาระจฑูะ  นกัวจิารณ์ดนตรเีป็นผูเ้ปิดประเดน็เป็นคนแรก  โดยชีใ้หเ้หน็ว่า   
งานของอญัชนัมรีากความคดิของฝรัง่  ตามดว้ยอนุช  อาภาภริม  นกัเขยีนนกัคดิเปิดประเดน็เรื่อง 
ความมดืมนทีไ่ดจ้ากการมองโลกในแงร่า้ยของอญัชนั  อุบลรตัน์  ศริยิุวศกัดิ ์  อาจารยค์ณะนิเทศ
ศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เหน็ความชอบลองของใหม่ของอญัชนั  วาณิช  จรุงกิจอนนัต์  
นกัเขยีนเรื่องสัน้ซไีรต ์ ปี พ.ศ. 2527  สวมบทบาทนกัวจิารณ์เปิดประเดน็เรื่องการใชภ้าษาที่
ผดิพลาดและความไม่เป็นเอกภาพทางวรรณศลิป์ของอญัชนั  และจ าลอง  ฝัง่ชลจติร  เปิดประเดน็

 
1 ธเนศ  เวศรภ์าดา, “12 ปี วรรณคดีวจิารณไ์ทย (พ.ศ. 2526 - 2538)”, ทะเลปัญญา, พระนคร :  ส านกัพิมพ์
ศยาม , 2543, หนา้  125 - 6.  
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วพิากษ์ว่า  อญัชนัใฝ่ใจเขยีนเรื่องปฏกิูล  เรื่องเพศ  เรื่องผ ี  และเรื่องดถููกมนุษย ์  รวมทัง้การ
เขยีนตอบโตเ้ป็นเล่มโดยนกัวจิารณ์ทีใ่ชช้ื่อว่า  นเรนทร ์  จนัทรประสตูร  ซึง่แสดงทรรศนะปฏเิสธ
งานของอญัชนัตลอดทัง้เล่ม 
  ในขณะเดยีวกนั  รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์  อาจารยน์กัวชิาการทางวรรณกรรมกไ็ด้
แสดงความชื่นชมผลงานของอญัชนัว่าเป็นวรรณกรรมสะทอ้นภาพการเอาเปรยีบของมนุษยใ์น
สงัคมไดอ้ย่างรอบดา้น   บวัแพน  นนัทพสิยั  ไดก้ล่าวชมความสามารถของผูเ้ขยีนทีจ่บัเอาเนื้อแท้
ของความเป็นมนุษยท์ีม่กีเิลสออกมาตแีผ่ไดอ้ย่างหมดจดและหมดเปลอืก  เจตนา  นาควชัระ  ได้
กล่าวถงึความเขม้ขน้ทางความคดิทีไ่ดม้าจากเนื้อหาและเรื่องราวทีม่สีารเชงิปรชัญาแฝงอยู่   
ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ และ ธเนศ  เวศรภ์าดา  กไ็ดแ้สดงความเหน็โตว้าณิช  จรุงกจิอนันต์  
เกีย่วกบัการใชภ้าษาของอญัชนัทีแ่ตกต่างจากของคนอื่น ๆ  
  หลงัจากนัน้มา  การวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์กเ็กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อบทรายงาน 
เสวนาวรรณกรรมเรื่อง “สุนทรยีภาพและสุนทรยีรสในงานกวนีิพนธไ์ทย”  ปาฐกถาโดย ดวงมน  
จติรจ์ านงค ์  ตพีมิพใ์นสยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ (2535)  แลว้  ไดม้จีดหมายจากดวงเดอืน  สว่าง
วงศ ์ แสดงปฏกิริยิาต่อดวงมน  ผ่านคอลมัน์บ่นสนทนาของสงิหส์นามหลวง  ในสยามรฐัสปัดาหวิ
จารณ์อกีหลายฉบบัต่อมา” 
 การวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์และวจิารณ์โตว้จิารณ์เช่นนี้  ยงัเกดิขึน้กบัวรรณกรรมซไีรตเ์รื่อง
อื่น ๆ อกี  ไดแ้ก่  เวลา  ของ ชาต ิ กอบจติต ิ (2537)  มา้กา้นกลว้ย  ของ ไพวรนิทร ์ ขาวงาม  
(2538)  ประชาธปิไตยบนเสน้ขนาน  (2540) และ สิง่มชีวีติทีเ่รยีกว่าคน (2542)ของ วนิทร ์ เลยีว
วารณิ 

เนื่องจากวรรณคดเีป็นงานศลิปะทีส่ง่ผลกระทบต่อผูอ้่านแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์
ของผูอ้่าน วรรณคดเีรื่องเดยีวกนัอาจสรา้งผลกระทบทางอารมณ์ไม่เหมอืนกนั ดงันัน้ การวจิารณ์
ซอ้นวจิารณ์ หรอืการวจิารณ์โตว้จิารณ์ จงึเป็นนิมติหมายอนัดทีีแ่สดงใหเ้หน็ความเขม้แขง็ของ
วฒันธรรมการอ่าน ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นทศันะทีม่ตี่อวรรณกรรมในวงกวา้ง และเป็นประโยชน์
แก่ผูอ้่านและผูเ้ขยีนทีท่ าใหม้องเหน็แงมุ่มหลากหลายในวรรณกรรมเรื่องเดยีวกนั อนัจะเป็น
คุณูปการในการพฒันาการเขยีนและการอ่านต่อไป การวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์และการวจิารณ์โต้
วจิารณ์จงึเป็นกจิกรรมทางปัญญาทีย่นืยนัว่าวรรณกรรมเมื่อตพีมิพเ์ผยแพร่แลว้เป็นสมบตัขิอง
มหาชน บทวจิารณ์ทีเ่กดิจากการวจิารณ์ซอ้นหรอืวจิารณ์โตล้ว้นเป็นการแสดงปฏกิริยิาทีแ่ตกต่าง
กนัของผูร้บั  เป็นกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีท่ าใหว้ฒันธรรมแห่งการวจิารณ์เตบิโตอย่างมีพลงั   เพราะ
เป็นการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  อนัจะพฒันาไปสูก่ารยอมรบัฟังความคดิเหน็ที่
แตกต่างไปจากของตน   การวจิารณ์ยงัเป็นการแสดงคุณภาพของการอ่านวรรณกรรม  เพราะผูท้ี่
จะวจิารณ์โตผู้อ้ื่น  หรอืวจิารณ์ดว้ยมุมมองทีต่่างไปจากนกัวจิารณ์อื่น  ย่อมตอ้งมปีระสบการณ์
และหลกัเกณฑใ์นการอ่านเป็นอย่างด ี   นอกจากนี้ยงัเป็นการกระตุน้ใหผู้อ้่านบทวจิารณ์ใชว้จิาร
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ญาณในการพจิารณาบทวจิารณ์ทีแ่ตกต่างหลากหลายเหล่านี้อย่างถีถ่ว้น   การวจิารณ์ซอ้น
วจิารณ์  และการวจิารณ์โตว้จิารณ์บางครัง้อาจจะน าไปสูก่ารเกดิววิาทะทางความคดิและอารมณ์
ระหว่างนกัวจิารณ์กบันกัวจิารณ์  หรอืระหว่างนกัวจิารณ์กบันกัเขยีนบา้ง  แต่กย็งัถอืว่าเป็น
ปรากฏการณ์ช่วงสัน้ ๆ ทีไ่ม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์มากนกั 

ปัจจุบนั  การวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์มน้ีอยลง  อาจจะเป็นดว้ยเหตุทีไ่ม่มบีทวจิารณ์ทีม่พีลงั
มากพอจะกระตุน้ใหน้กัวจิารณ์อกีผูห้นึ่งอยากแสดงทศันะทีแ่ตกต่าง หรอือาจจะเป็นเพราะปัจจุบนั
มนีกัวจิารณ์จ านวนน้อย  นกัวจิารณ์จงึพยายามหลกีเลีย่งการมวีวิาทะทางวรรณกรรม   แต่ไม่ว่า
จะเป็นเพราะสาเหตุประการใด  การลดน้อยลงของการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์มผีลกระทบต่อการสรา้ง
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ 
 4.4  การสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ในกรอบของระบบสงัคมไทย  อาจจะตอ้งด าเนิน
ไปในลกัษณะ  “มนุษยส์มัผสัมนุษย”์ ประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้จากการจดัเสวนากลุ่มย่อย  การ
ประชุมปฏบิตักิารสาขาวรรณศลิป์และสาขาอื่น ๆ  พบว่าการเปิดเวทใีหศ้ลิปินผูส้รา้งกับผูร้บัและ
นกัวจิารณ์มาพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั  เปิดเผยท่าททีศันะของกนัและกนั  ช่วยทะลาย
ก าแพงแห่งความไม่เขา้ใจระหว่างผูส้รา้งและผูร้บัไดด้มีาก   ศลิปินผูส้รา้งปรบัเปลีย่นอคตทิีม่ตี่อ
นกัวจิารณ์และเขา้ใจ “สุนทรยีศาสตรแ์ห่งผูร้บั”  ในขณะเดยีวกนัผูร้บัและนกัวจิารณ์เขา้ใจ 
ทศันคตขิองนกัเขยีนมากขึน้  แมจ้ะเป็นการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ  แต่สามารถพฒันาไปสู่
วฒันธรรมลายลกัษณ์ไดใ้นโอกาสต่อไป    

4.5  หากพจิารณาทศิทางการวจิารณ์ตัง้แต่เริม่แรก  จะเหน็ไดว้่าสว่นใหญ่เป็นการวจิารณ์
ในแนวสุนทรยีศาสตร ์  นัน่คอืใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบทางศลิปะและสุนทรยีภาพของภาษา
กว ี   ดงัเช่นสมาคมวรรณคด ี ในสมยัรชักาลที ่ 7  ไดก้ าหนดหลกัวรรณศลิป์ในการพจิารณา
วรรณคดไีวช้ดัเจน 2  การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาประเมนิคุณค่าวรรณคด ี  ซึง่เกดิขึน้
เป็นระยะ ๆ  ตัง้แต่ยุควรรณคดสีโมสร ก่อตัง้โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั พ.ศ. 
2467  ในสมยัรชักาลที ่6  ยุคสมาคมวรรณคด ี ก่อตัง้โดยสมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  พ.ศ. 
2474 สมยัรชักาลที ่7  และยุควรรณคดสีมาคม  ก่อตัง้โดยจอมพล ป. พบิูลสงคราม  พ.ศ. 2485  
สมยัรชักาลที ่ 8   ลว้นเป็นความพยายามในการสง่เสรมิการแต่งและการอ่านวรรณคดไีทยแนว
ประเพณี  เพือ่ตา้นกระแสความนิยมแต่งและนิยมอ่านวรรณกรรมสมยัใหม่ 

 
2  สมาคมวรรณคด ีตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2474 โดยความรเิริ่มของสมเด็จ ฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ  พระวรเวทย์
พิสิฐกรรมการท่านหนึ่งก าหนดหลกัเกณฑท์างวรรณศิลป์ในการพิจารณาวรรณคดีไว้ 5 ประการ คอื 1. แตง่ถกูตอ้ง
ตามขอ้บงัคบัของค าประพนัธช์นดินัน้ ๆ โดยเครง่ครดั 2. ความดีและเด่น 3. สมัผสัดี 4. ความไพเราะ 5. ไม่แตง่
อย่างว่ากลอนพาไป 
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การวจิารณ์แนวสุนทรยีศาสตรไ์ดพ้ฒันาต่อมาดว้ยหลกัทฤษฎสีุนทรยีศาสตรข์องตะวนัตก
และตะวนัออก    และเป็นแนววจิารณ์ทีน่ิยมอยู่จนถงึปัจจุบนั       ดงัจะเหน็ไดจ้ากบทวจิารณ์ของ 
ดวงมน  จติรจ์ านงค ์  สุจติรา  จงสถติยว์ฒันา  และธเนศ  เวศรภ์าดา  เป็นตน้   นอกจากนี้ยงั
พบว่า  ผูว้จิารณ์บางคนตคีวามหมายของตวับทโดยอาศยัศาสตรต์่าง ๆ เช่น จติวทิยา  สงัคม
วทิยา  รฐัศาสตร ์ สตรนีิยม ฯลฯ  นกัวจิารณ์บางคนใชค้วามรูท้างดา้นศลิปะ  ภาพยนตร ์ และการ
ละครมาช่วยพจิารณากลวธิกีารเล่าเรื่องของวรรณกรรม   นอกจากนี้  นกัวจิารณ์รุ่นใหม่บางคน  
เช่น  ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์ และนพพร  ประชากุล ไดใ้ชท้ฤษฎใีหม่ ๆ ทางวรรณคดจีากตะวนัตก  
เช่น ทฤษฎโีครงสรา้งนิยม  (Structuralism)  ทฤษฎหีลงัสมยัใหม่  (Post-Modernism)  ทฤษฎรีือ้
สรา้ง  ( Deconstruction)  ฯลฯ มาวจิารณ์วรรณกรรมสมยัใหม่ของไทย  ท าใหแ้นวการวจิารณ์
เช่นน้ีมอีทิธพิลต่อนกัวจิารณ์รุ่นใหม่เป็นอย่างมากในปัจจุบนั 
 4.6 ยุคของการตื่นตวัอย่างคกึคกัในการวจิารณ์วรรณกรรม ปรากฏในช่วงหลงัเหตุการณ์ 
14 ตุลา 16  เพราะอทิธพิลจากความคดิทางการเมอืงแนวมารก์ซสิตส์ายจนีทีเ่หน็ว่าการ
วพิากษ์วจิารณ์เป็นกจิกรรมทีท่ าใหแ้ทงทะลุความจรงิไม่ว่าดา้นบวกหรอืดา้นลบ  นกัคดิฝ่ายซา้ย
จงึตอ้งพรอ้มทีจ่ะวจิารณ์ตนเองต่อสาธารณะ  หลงัเหตกุารณ์ 14 ตุลา 16  มกีารตพีมิพห์นงัสอื
ลทัธกิารเมอืง  และวรรณกรรมกา้วหน้าทัง้ทีแ่ปลมา  และทัง้ทีเ่ป็นวรรณกรรมไทยในยุคทศวรรษ 
90 ซึง่ถอืเป็นยุควรรณกรรมเพือ่ชวีติยุคแรก  กระแสความคดิเรื่องลทัธกิารเมอืงฝ่ายซ้ายจงึไหล
หลัง่ในสงัคมไทย  นอกจากนี้ยงัมกีารออกหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารแนวกา้วหน้า  ซึง่มกัจะเปิด
หน้าวจิารณ์วรรณกรรมและศลิปะใหเ้ป็นเวทแีสดงทศันะวพิากษ์วจิารณ์  เช่น ประชาชาต ิ อธปัิตย ์ 
เสยีงใหม่  ปุถุชน  ปิตุภูม ิ  ฯลฯ  ต่อมามโีลกหนงัสอื เป็นนิตยสารทางวรรณกรรมโดยตรง  และ
ทางดา้นวชิาการ  ภาควชิาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดอ้อก 
วารสารอกัษรศาสตรพ์จิารณ์  ตพีมิพผ์ลงานวจิารณ์ของนิสติ  อาจารย ์ และนกัวจิารณ์อสิระ  
บรรยากาศการวจิารณ์วรรณกรรมในยุคนี้จงึคกึคกั  เขม้ขน้  รุ่งเรอืง และรุนแรง  มกีารแบ่ง
วรรณกรรมออกเป็น 2 กระแสใหญ่โดยชดัเจน  คอื วรรณกรรมเพือ่ชวีติ  และวรรณกรรมน ้าเน่า 
การน าหนังสอืศลิปเพือ่ชวีติ  ศลิปเพือ่ประชาชน  ของจติร ภูมศิกัดิ ์  ขอ้คดิจากวรรณคด ี ศลิปาการ
แห่งกาพยก์ลอน ของ อนิทรายุทธ  และ ศลิปวรรณคดกีบัชวีติ  ของ บรรจง  บรรเจดิศลิป์ อนัถอื
เป็นตน้ธารของการวจิารณ์ในแนวมารก์ซสิต ์  มาตพีมิพใ์หม่อกี  ท าใหก้ระแสความคดิและทศันะ
วจิารณ์แบบมารก์ซสิตก์ลายเป็นกระแสหลกั  และสง่อทิธิพลให ้  ทศันะ  แสงนาม เขยีนบทความ
ชื่อ  “วรรณกรรมประเภท “น ้าเน่า” และทีไ่ม่ใช่ “น ้าเน่า”  และวเิคราะหล์กัษณะของวรรณกรรม
กา้วหน้า ในหนงัสอืทฤษฎปีระวตัศิาสตรแ์ละสงัคม   ทศันะวจิารณ์แบบมารก์ซสิตจ์งึปรากฏในบท
วจิารณ์จ านวนมากในระยะนัน้  เช่น บทวจิารณ์ของรศัม ี  เผ่าเหลอืงทอง  สนัทดั ประตมิากรรม 
ส าเรงิ  ค าพะอุ  ดุษฎ ี  ศรยีะลา  ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ม้ีการวจิารณ์วรรณคดโีบราณอย่าง
รุนแรงถงึขัน้  “เผาวรรณคด”ี  ท าใหม้นีกัวชิาการและนกัเขยีนบางคน เช่น ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช  
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ศุภร  บุนนาค  เขยีนบทวจิารณ์โตแ้ยง้เพือ่อนุรกัษ์คุณค่าของมรดกวรรณศลิป์ของชาตไิว ้  อาจ
กล่าวไดว้่าการวจิารณ์ในช่วงนี้มพีลงัทางปัญญาสงูสุด  เพราะท าใหส้งัคมสนใจวรรณคดแีละ
กลบัไปอ่านทบทวนกนัใหม่อกีครัง้หนึ่ง   ผลจากการววิาทะกนัอย่างรุนแรงและกวา้งขวางเช่นน้ี  
ท าใหม้กีระทรวงศกึษาธกิารจดัการสงัคายนาหลกัสตูรและแบบเรยีนวรรณคดไีทย ท าใหม้กีารยก
สถานะของวรรณกรรมปัจจุบนัใหบ้รรจุในหลกัสตูรและแบบเรยีนดว้ย   หลงัเหตุการณ์ 6 ตุลา 19  
การวจิารณ์แนวมารก์ซสิตล์ดบทบาทลงเช่นเดยีวกบัการสรา้งสรรคว์รรณกรรมเพือ่ชวีติ   แต่ก็
นบัเป็นขอ้ดทีีท่ าใหเ้กดิความสนใจแสวงหาทฤษฎวีรรณคดอีื่น ๆ มาใช้ในการวจิารณ์ศลิปะ
วรรณกรรม   การวจิารณ์จงึด ารงอยู่ในกระแสธารของวงวรรณกรรมเคยีงคู่ไปกบัการสรา้งสรรค ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคเศรษฐกจิเฟ่ืองฟู  ซึง่การสรา้งและเสพวรรณกรรมเป็นกจิกรรมทาง
วฒันธรรมอย่างหนึ่งในสงัคม 
 4.7 หลงัวกิฤตเศรษฐกจิ ปี 2541 เวทใีนการวจิารณ์ลดน้อยลง เพราะนิตยสารทาง
วรรณกรรมโดยตรงหลายเล่มปิดตวัไป เช่น ช่อการะเกด  ไรเตอรแ์มกกาซนี   นิตยสารข่าว
การเมอืง/เศรษฐกจิทีเ่ปิดเนื้อทีใ่หส้ าหรบัการวจิารณ์วรรณกรรม  บางเล่มปิดตวัไป  เช่น  มาตุภูมิ
รายสปัดาห ์  ฐานเศรษฐกจิรายสปัดาห ์  บางเล่มปิดคอลมัน์บทวจิารณ์  บางเล่มลดพืน้ทีข่อง
คอลมัน์บทวจิารณ์  บางเล่มเปลีย่นแปลงทศิทางในการน าเสนอ  เป็นรปูของบทความ หรอืวจิารณ์
หนงัสอืเป็นกลุ่ม  ฯลฯ   บทวจิารณ์วรรณกรรมเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเจาะลกึทุกแงทุ่กมุมจงึมี
น้อยลง  เพราะไม่มเีนื้อทีพ่อแก่การตพีมิพ ์  บทวจิารณ์ท านองนี้จงึมกัตพีมิพใ์นวารสารทาง
วชิาการ ซึง่ปัญหาทางเศรษฐกจิกท็ าใหต้พีมิพเ์ผยแพร่เพยีงปีละเล่มเท่านัน้   วกิฤตดา้นเวที
วจิารณ์จงึสง่ผลท าใหไ้ม่อาจสง่เสรมิวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใหต้่อเนื่อง  อย่างไรกต็าม  จาก
กลางปี 2543 จนถงึปัจจุบนั  มนีิตยสารทางวรรณกรรมเกดิใหม่อกีหลายเล่ม  เช่น  กลา้ทานตะวนั
, Vain Comment, BC Bzine, AW  (Alternative Writer) , POMO, ชุมทางปากหมา  เป็นตน้  
นิตยสารเหล่านี้เน้นการตพีมิพบ์ทวจิารณ์วรรณกรรมและบทวจิารณ์ศลิปะแขนงอื่น ๆ เช่น 
ภาพยนตร ์ ดนตร ี   แตน่ิตยสารดงักล่าวเป็นนิตยสารนอกกระแส  นอกจากกลา้ทานตะวนัซึง่
ตพีมิพเ์ป็นรูปเล่มสวยงามแลว้  นิตยสารเล่มอื่นๆ ลว้นเป็นหนงัสอืท ามอื  คอืผลติเองดว้ยระบบ
เทคโนโลยตี ่า  และจ าหน่ายตรงแก่สมาชกิหรอืวางจ าหน่ายตามรา้นหนงัสอืเลก็ ๆ บางแห่งหรอื
จ าหน่ายเองตามงานออกรา้นหนงัสอื ดงันัน้  นิตยสารทีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนจากสมาชกิเพยีงอย่าง
เดยีวเช่นนี้ไม่อาจคาดการณ์ไดว้่าจะมอีายุยนืยาวไปไดน้านเท่าใด  ดงัเช่นกลา้ทานตะวนัซึง่ตอ้ง
ปิดตวัลงชัว่คราวเมื่อผลติไดเ้พยีง 10 เล่ม ทัง้ ๆ ทีม่ยีอดสมาชกิถงึ 300 กว่าคน 
 4.8 แมว้่าพลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์ไม่จ าเป็นตอ้งสมัพนัธก์บัความเขม้ขน้ของตวับท
วรรณกรรมเสมอไป  แต่เรากไ็ม่อาจปฏเิสธไดว้่าวรรณกรรมทีม่คีวามโดดเด่นทัง้ในดา้นเน้ือหาและ
กลการประพนัธ์จะทา้ทายใหน้กัวจิารณ์ช่วยกนัตคีวามดว้ยมุมมองและกลยุทธทางวรรณศลิป์
หลากหลาย  นอกจากนี้  ความสนใจของมหาชนต่อการวจิารณ์ยงัสมัพนัธก์บับรรยากาศความ
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คกึคกัของการสรา้งสรรคแ์ละการเสพวรรณกรรมอยู่ไม่น้อย  ฉะนัน้  การวจิารณ์จงึมกัไดร้บัแรง
กระตุน้ในช่วงทีก่ารประกวดวรรณกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิง่วรรณกรรมซไีรต์  และใน
ขณะเดยีวกนับทวจิารณ์กช็่วยกระตุน้มหาชนเกดิความตื่นตวัสนใจความเคลื่อนไหวของ
วรรณกรรมในช่วงเวลาดงักล่าวนี้ดว้ย    เมื่อเป็นเช่นนี้  การวจิารณ์จงึดเูหมอืนมฤีดกูาลแสนสัน้  
มวีงจ ากดัอยู่เพยีงวรรณกรรมทีส่ง่เขา้ประกวด  และตกอยู่ในกระแสทศิทางวรรณกรรมทีส่ ือ่และ
ธุรกจิการพมิพเ์ป็นผูก้ าหนด   ทัง้ ๆ ทีจ่รงิแลว้  การวจิารณ์ควรเป็นกจิกรรมทางปัญญาทีไ่ม่เพยีง
เดนิตามกระแสวรรณกรรม   หากแต่ตอ้งกา้วน าจนสามารถบ่งชีแ้นวโน้มและทศิทางของ
วรรณกรรมไดด้ว้ย   
 4.9  แนวคดิการจดัพมิพ“์หนงัสอืขายด”ีสง่ผลกระทบต่อพฒันาการของวรรณกรรม
สรา้งสรรคอ์ย่างเหน็ไดช้ดั ส านกัพมิพใ์หญ่บางแห่งพยายามสรรหากลยุทธการขายต่าง ๆ นานา
มาใช ้ ไม่ว่าจะเป็นการเชญิดารา นกัรอ้ง นางแบบ มาเขยีนหนงัสอื  การเจาะตลาดนกัอ่านเฉพาะ
กลุ่ม   การจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย  การสง่หนงัสอืเขา้ประกวด  ฯลฯ   อาจกล่าวไดว้่าปัจจุบนั 
ส านกัพมิพก์ าลงัสง่เสรมิการผลติ “หนงัสอืขายด”ี มากกว่า “หนงัสอืด”ี   ผลกระทบต่อวงการ
วจิารณ์กค็อืประสบปัญหาขาดแคลนหนงัสอืด ีๆ ส าหรบัวจิารณ์  เพราะแมว้่าหนงัสอืขายดจีะช่วย
สรา้งนิสยัรกัการอ่านแต่สว่นใหญ่กไ็ม่ไดเ้รา้ความสนใจของนกัวจิารณ์   ปรากฏการณ์นี้เป็นโจทย์
ทีท่า้ทายใหต้อ้งขบคดิต่อไปว่าจะมผีลกระทบต่อการสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์อย่างไร 
 4.10 การแข่งขนัทางธุรกจิท าให้เกดิการน าการตลาดมาใช้ในการผลติและเผยแพร่
วรรณกรรม  การวจิารณ์จงึเป็นกจิกรรมทางปัญญาทีบ่างครัง้อาจตอ้งเดนิเคยีงคู่ไปกบักจิกรรมการ
สง่เสรมิการขาย  ดงัจะเหน็ว่ากจิกรรมสง่เสรมิการขายทีน่ิยมกนัอย่างหนึ่งในปัจจุบนั คอื การเปิด 
ตวัหนงัสอื  ซึง่บางครัง้จะจดัในรปูของการเสวนา หรอือภปิรายเกีย่วกบัวรรณกรรมเรื่องนัน้  หรอื
วรรณกรรมประเภทนัน้ ๆ   การเสวนาหรอือภปิรายดงักล่าวเป็นการเปิดเวทวีจิารณ์วรรณกรรม
แบบมุขปาฐะ  ซึง่อาจพฒันาไปสูบ่ทวจิารณ์วรรณกรรมทีเ่ป็นลายลกัษณ์ไดใ้นโอกาสต่อไป 

4.11  ทศิทางการวจิารณ์ของไทยตดิยดึกบัตวับุคคลค่อนขา้งแน่นแฟ้น   ดงัที่หวัหน้า
โครงการฯ ไดส้รุปไวใ้นรายงานความกา้วหน้ารอบ 6 เดอืนที ่3  ว่า  “ผูส้รา้งไม่ไดใ้หค้วามเชื่อถอื
การวจิารณ์ในฐานะสถาบนั  แต่จะใหก้ารยอมรบันกัวจิารณ์เฉพาะบุคคล”  อนัทีจ่รงิไม่เฉพาะ
ผูส้รา้ง  หากแต่เป็นประชาคมวรรณกรรมทัง้หมด  ทัง้ผูส้รา้ง  ผูเ้สพ  และนกัวจิารณ์ดว้ยกนัเองจะ
ใหค้วามเชื่อถอืแก่นกัวจิารณ์ทีม่วีชิา  มคีวามจดัเจน  และมวีุฒภิาวะสงูทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะอนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการสรา้งสรรคแ์ละการเสพรบั   ดงันัน้  นกัวชิาการทีน่ าหลกัวชิาวรรณคดวีจิารณ์
มาใชอ้ย่างโดดเด่นจะไดร้บัการยอมรบัอย่างสงู  โดยเฉพาะอย่างยิง่การน าทฤษฎขีองตะวนัตกมา
เผยแพร่  เป็นการสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างใหม่แก่นกัวจิารณ์รุ่นใหม่  ซึง่จ านวนไม่น้อยไม่ไดศ้กึษามา
ทางดา้นวรรณกรรมโดยตรง  หากแต่เป็น “ผูร้กัสมคัรเล่น” ทีส่ะสมประสบการณ์การอ่านและ
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คน้ควา้ศกึษาดว้ยตนเอง   จากการสมัภาษณ์มขีอ้ยนืยนัว่า เจตนา  นาควชัระ  ชศูกัดิ ์ ภทัรกุล
วณิชย ์
นพพร ประชากุล ชลธริา  สตัยาวฒันา  กอบกุล  องิคุทานนท์ ดวงมน  จติร์จ านงค์   ธเนศ  
เวศร์ภาดา   จรญูพร  ปรปักษ์ประลยั  เป็นนกัวจิารณ์ทีก่ลุ่มนกัวจิารณ์ดว้ยกนัเอง  นกัอ่าน  และ
นกัเขยีนใหค้วามเชื่อถอื   แต่กน่็าเสยีดายว่านกัวชิาการทีไ่ดร้บัความเชื่อถอืสงูเหล่านี้หลายคน
วางมอืไปแลว้  และหลายคนไม่ไดท้ างานต่อเนื่อง  จงึไดแ้ต่ฝากผลงานไวจ้ านวนหนึ่งเพือ่
ประโยชน์ใหค้นรุ่นหลงัไดศ้กึษา   
   
5.  การเช่ือมโยงประสบการณ์ไทยกบัประสบการณ์ต่างประเทศ 
 ประสบการณ์จากต่างประเทศนบัว่ามคีุณต่อการวจิยั เพราะจากการทีผู่ว้จิยัสาขาวรรณศลิป์
ไดร้บัขอ้มลูจากการฟังการบรรยายของผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศทีไ่ดเ้ชญิมา และเขา้ร่วมฟังการ
บรรยายของผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศสาขาศลิปะการแสดง  ตลอดจนไดข้อ้มลูจากสรรนิพนธบ์ท
วจิารณ์ของต่างประเทศ  ท าใหเ้พิม่พูนความรูแ้ละเกดิทศันะเปรยีบเทยีบกบัการวจิารณ์ของไทย
หลายประการ  เป็นตน้ว่า   Prof. Dr. Ganeshan ผูเ้ชีย่วชาญจากอนิเดยีอธบิายว่าในวฒันธรรม
สนัสกฤต  การวจิารณ์คอืการชื่นชมและเขา้ถงึวรรณคด ี ดว้ยการซาบซึง้  ไม่ใช่ ตดัสนิ  ค าอธบิาย
ของผูรู้ช้าวอนิเดยีช่วยใหค้ าตอบเรื่องความแตกต่างของการวจิารณ์วรรณคดไีทยในยุคแรกเริม่ทีม่ี
การวจิารณ์กบัยุคหลงั ๆ ชดัเจนขึน้   ในยุคแรก ๆ การวจิารณ์มกัเป็นไปในลกัษณะชื่นชม
สุนทรยีภาพและสุนทรยีรสในวรรณคด ี ผูว้จิารณ์เขา้ถงึวรรณคดดีว้ยอารมณ์ความรูส้กึมากกว่าคดิ
หาเหตุผล  ในลกัษณะ “ใจถงึใจ”  และผูว้จิารณ์ยงัตอ้งมทีกัษะทางศลิปะทีเ่กอืบจะกลายเป็นหน่ึง
เดยีวกบัศลิปินผูส้รา้งงาน   สว่นการวจิารณ์ในยุคหลงั  แมว้่าการวจิารณ์แนวสุนทรยีศาสตรย์งั
เป็นแนววจิารณ์ทีน่ิยมกนัอยู่มาก  แต่กม็กีารใชข้นบการวจิารณ์แบบตะวนัตกทีผู่ว้จิารณ์ 
“ตรวจสอบ” ตวับทอย่างใกลช้ดิ  และประเมนิคุณค่าอย่างถีถ่้วนถ่องแทม้ใิช่แสดงความซาบซึ้ง   
ประสบการณ์จากวฒันธรรมอนิเดยีสอ่งสะทอ้นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการวจิารณ์ของไทยได้
อย่างด ี เพราะในอดตีวรรณคดไีทยและวรรณคดวีจิารณ์ไทยไดร้บัอทิธพิลจากวรรณคดอีนิเดยีและ
ทฤษฎวีรรณคดวีจิารณ์ของอนิเดยีไม่น้อย   ต่อมาจงึรบัอทิธพิลจากกระแสวฒันธรรมตะวนัตก
เช่นเดยีวกบัอนิเดยี  เราจงึมวีฒันธรรมสองกระแสไหลเวยีนอยู่ในบรบิทของการสรา้งและเสพ
วรรณกรรมไทย  การบรรยายของวทิยากรจากอนิเดยีไดเ้ตอืนใหเ้ราพนิิจพเิคราะหค์วามเหมาะสม
ของการน าทฤษฎตีะวนัตกมาใชใ้นการวจิารณ์วรรณคดไีทย  ขณะเดยีวกนักระตุ้นใหเ้ราใฝ่ใจใน
เรื่องวรรณคดศีกึษาของไทย   เพือ่เรยีนรูท้ฤษฎกีารสรา้งและการเสพวรรณคดใีนบรบิทวฒันธรรม
ของเราเอง  อนัอาจจะน าไปสูก่ารคน้พบ”ทฤษฎแีผ่นดนิแม่” ในทีสุ่ด   ขอ้เสนอแนะของวทิยากรที่
พอ้งกบัแนวคดิของโครงการวจิยัฯ สรา้งก าลงัใจว่าการด าเนินการวจิยัมทีศิทางทีถู่กตอ้งและอาจ
พบค าตอบไดใ้นบัน้ปลาย 
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 นอกจากนี้  การบรรยายของ  Prof. Dr. Maria Seixo  ท าใหเ้หน็ว่าการใชท้ฤษฎใีนการ
วจิารณ์วรรณกรรมเป็นกระแสนิยมระดบัโลก   ทฤษฎกีารวจิารณ์ช่วยท าใหเ้กดิมุมมองใหม่ ๆ ต่อ
วรรณกรรม  แต่ขณะเดยีวกนัการหมกมุ่นกบัทฤษฎจีนเกนิไปกอ็าจจะเกดิปรากฏการณ์อย่างที่
ผูเ้ชีย่วชาญกล่าวว่าเป็น “การใชท้ฤษฎวีรรณคดโีดยปราศจากวรรณคด”ี   จากการศกึษาวจิยั
ขอ้มลูบทวจิารณ์วรรณกรรมของไทย  กไ็ดพ้บปรากฏการณ์ท านองนี้เช่นเดยีวกนั 

ในสว่นของสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์  ขอ้มลูจ านวน 4319  รายการเป็นหลกัฐานยนืยนัความ
มัง่คัง่ของการวจิารณ์สาขาวรรณศลิป์  ดงันัน้สาขาวรรณศลิป์จงึคดัเลอืกบทวจิารณ์ต่างประเทศมา
เป็นสรรนิพนธเ์พยีง  3  บท  ในจ านวนสรรนิพนธท์ัง้หมด 50 บท   สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์
ต่างประเทศ 3 บท  เป็นบทความของนักทฤษฎวีรรณกรรมวจิารณ์ทีม่ชีื่อเสยีง  ไดแ้ก่ “ความคดิ 
ความเชื่อ และความส านึกเชงิปรชัญา” ของ โรนลัด ์พคีอ็ก  “มรณกรรมของผูแ้ต่ง” ของ โรลองด์
บารธ์ส ์  และ  “เรยม์อนด ์วลิเลยีมส ์  การเมอืงและอกัษรศาสตร ์ : บทสมัภาษณ์โดย  New Left 
Review”  ของ เรยม์อนด ์ วลิเลยีมส ์  ผูว้จิยัไดเ้ชื่อมโยงประสบการณ์ความรูจ้ากบทวจิารณ์ทัง้ 3 
บทน้ีมาใชใ้นการวจิยั  ท าใหเ้หน็ความสอดคลอ้งและความแตกต่างกบัทศันะวจิารณ์ของไทย ดงันี้ 
 โรนลัด ์ พคีอ็ก นกัวชิาการชาวเยอรมนัเสนอความคดิในบทความของเขาว่าวรรณคดมีี
ความสมัพนัธก์บัชวีติ ความโดดเด่นของวรรณคดอียู่ทีน่ัยเชงิปรชัญา  ดงันัน้ ผูอ้่านหรอืนกัวจิารณ์
หลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะประเมนิคุณค่าเนื้อหาความคดิของตวับทควบคู่ไปกบัอารมณ์ความรูส้กึ 
ความคดิในวรรณกรรมอาจจะไม่ไดเ้ป็นระบบเหมอืนความเชื่อทางศาสนาหรอืปรชัญา แต่เป็นการ
ตระหนกัในปัญหาของมนุษยชาตขิองสงัคม และของปัจเจกบุคคล  ดงันัน้ การวจิารณ์วรรณกรรม
ทีม่พีลงัจงึตอ้งชีใ้หเ้หน็คุณค่าของวรรณกรรม  และคุณค่าของชวีติมนุษยไ์ปพรอ้มกนั แนวคดิของ
ของพคีอ็กยนืยนัใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็คุณค่าของวรรณกรรมต่อชวีติและสงัคม ย่อมเป็น
พลงัทางปัญญาแก่สงัคม   อนัสอดคลอ้งกบักรอบนิยามความหมายของการท าวจิยัครัง้นี้ 

ความคดิของโรนลัด ์พคีอ็กสอดคลอ้งกบัทศันะของเรยม์อนด ์ วลิเลยีมส ์ นกัวชิาการชาว
เวลส ์ ทีแ่สดงไวอ้ย่างหนกัแน่นว่า  งานศลิปะทีด่ยี่อมมคีุณค่าต่อชวีติและสงัคม   เรยม์อนด ์ วลิ
เลยีมส ์ มทีศันะเชงิสงัคมนิยม  เขาจงึมองเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลติวรรณกรรม  เงือ่นไขใน
การผลติ  และผูร้บัอนัหมายถงึผูอ้่าน  ครอบคลุมไปถงึประชาคมวรรณกรรมและขยายไปสูส่งัคม
โดยรวมดว้ย   ดงันัน้  ในทศันะของเขา  การวจิารณ์จงึไม่ใช่กจิกรรมทางปัญญาทีเ่น้นปัจเจกนิยม
และอตัวสิยัเช่นทฤษฎวีจิารณ์ของบางส านกั   เขาเหน็ว่าการวจิารณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็คุณค่าของ
วรรณกรรมจากเนื้อหาความคดิของตวับท  หรอืผลกระทบทางอารมณ์ต่อผูอ้่านเท่านัน้ยงัไม่
เพยีงพอ   หากแต่ผูว้จิารณ์ตอ้งสามารถสือ่คุณค่าอธบิายความหมายของวรรณกรรมทีม่ตี่อการ
ด าเนินชวีติของมนุษย ์  และผลกระทบของวรรณกรรมต่อผูร้บัทีต่่อเนื่องมาหลายยุคสมยั  เรย์
มอนด ์ วลิเลยีมสใ์หค้วามส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บั เช่นเดยีวกบับรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละสงัคม 
ดงันัน้ สรุปไดว้่า เรยม์อนด ์ วลิเลยีมสม์คีวามเหน็ว่าวรรณกรรมมอีทิธพิลต่อสงัคม และสงัคมมี
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อทิธพิลต่อวรรณกรรม  และเป็นกจิกรรมร่วมทีด่ าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  ทศันะวจิารณ์ของเรย์
มอนด ์  วลิเลยีมส ์  เช่นน้ีสอดคลอ้งกบัทศันะของบรรจง  บรรเจดิศลิป์  ในบทวจิารณ์ชื่อ  “ดู
วรรณคดจีากสงัคม  ดสูงัคมจากวรรณคด”ี  ซึง่ผูว้จิยัไดต้ดัตอนสว่นทีว่จิารณ์นวนิยายเรื่อง “ขา้ง
หลงัภาพ” ของศรบีูรพามาเป็นสรรนิพนธ ์  ในบทวจิารณ์นี้  ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธอ์ย่างมี
พลวตัระหว่างวรรณกรรมกบัสงัคม  และผูส้รา้งสรรคก์บัมหาชน  อนัทีจ่รงิ  ความสอดคลอ้งทาง
ความคดิระหว่างนกัวจิารณ์ต่างประเทศและไทยเช่นน้ีมใิช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด  เพราะทศันะของ
บรรจง  บรรเจดิศลิป์ เกดิจากอทิธพิลของแนวคดิมารก์ซสิตท์ีเ่น้นใหเ้หน็ว่าเงือ่นไขของการผลติ
ย่อมสมัพนัธก์บัผูส้รา้งและผูเ้สพ 
 สว่นโรลองด ์บารธ์ส ์  นกัวชิาการชาวฝรัง่เศส  เป็นผูน้ าเสนอทฤษฎเีรื่องมรณกรรมของผู้
แต่ง  ซึง่เป็นแนวคดิทีมุ่่งเน้นใหค้วามส าคญักบัตวับทและลดความส าคญัของผูแ้ต่ง  การทีโ่รลองด ์
บารธ์ส ์กล่าวว่า  “ก าเนิดของผูอ้่านตอ้งช าระดว้ยความตายของผูแ้ต่ง” เป็นการยืนยนัความส าคญั
ของผูอ้่านในการเขา้ถงึโลกของวรรณกรรมดว้ยตนเอง ทฤษฎขีองบารธ์สส์รา้งกระบวนทศัน์อย่าง
ใหม่ใหแ้ก่นกัวจิารณ์ตะวนัตก  และมอีทิธพิลต่อนกัวจิารณ์ไทยไม่น้อย  เพราะแนวคดิของบารธ์ส์
เปิดประตูแห่งอสิรภาพแก่นักอ่านนกัวจิารณ์ทีจ่ะตคีวามหมายของตวับทตามปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ต่อ
ผูร้บั  โดยไม่ตอ้งพะวงถงึจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง  หรอืบรบิททางสงัคม  อย่างไรกต็าม  ใช่ว่า
แนวคดิของบารธ์สจ์ะใชใ้นการวจิารณ์วรรณกรรมไดด้ทีุกกรณีไป  สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์จ านวนไม่
น้อยชีใ้หเ้หน็ว่า  ผูว้จิารณ์จ าเป็นตอ้งมคีวามรอบรูเ้รื่องภูมหิลงั  และบรบิททางสงัคมของ
วรรณกรรมอยู่บา้ง  ในฐานะเป็น “วาทกรรมเสรมิ” จงึจะท าใหส้ามารถตคีวามตวับทไดม้นี ้าหนกั
มากขึน้  และไม่คลาดเคลื่อนจนห่างไกลจากจุดมุ่งหมายแทจ้รงิของตวับท 
 ในสว่นของสรรนิพนธข์องไทย “ศตัรแูทจ้รงิของนกัเขยีน” ของสุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี กมุ่็งให้
ความส าคญักบัผูอ้่านมากกว่าผูเ้ขยีนเช่นกนั 
 
6. นัยท่ีมีต่อการพฒันาการศึกษาศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะ 
  จากการศกึษาขอ้มลูเอกสาร  การสมัภาษณ์  การเสวนา  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร   
ฯลฯ ผูว้จิยัพบว่าการศกึษาและการวจิารณ์วรรณคดมีจุีดแขง็ทีว่รรณคดศีกึษาและวรรณคดวีจิารณ์
ด าเนินควบคู่กนัตลอดเวลา ดงัเช่นที ่ ม.ล. บุญเหลอื เทพยสุวรรณ กล่าวไวว้่า การวจิารณ์เป็น
ระเบยีบวธิขีองการศกึษาวรรณคด ี ในดา้นการศกึษา มกีารปลูกฝังการวจิารณ์วรรณคดใีน
การศกึษาตัง้แต่ระดบัมธัยมจนถงึระดบัดุษฎบีณัฑติ ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึมคีวามเขา้ใจกระบวนการ
สรา้งสรรค ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบับรบิททางสงัคม และการตคีวามหมายของ
วรรณกรรม ถงึกระนัน้กต็าม การศกึษาวรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ์ยงัมจุีดอ่อนทีต่อ้งเร่งพฒันา
ใหด้ขีึน้หลายประการ ดงันี้ 
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 6.1  การขาดแคลนต าราการวจิารณ์ การประชุมปฏบิตักิารของสาขาวรรณศลิป์ยนืยนั
ประเดน็น้ีเป็นอย่างด ีอาจารยผ์ูส้อนวชิาวรรณคดวีจิารณ์ทัง้วรรณคดไีทยและวรรณคดตี่างประเทศ  
โดยเฉพาะในสถาบนัการศกึษาทีห่่างไกลจากสว่นกลาง  เรยีกรอ้งใหม้ตี าราการวจิารณ์ทีส่รา้งองค์
ความรูใ้หม่ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ทฤษฎกีารวจิารณ์สมยัใหม่จากตะวนัตก  ทีแ่มจ้ะลา้สมยัไปแลว้
ในเวทวีรรณกรรมของตะวนัตก   แต่ยงัเป็นของใหม่ในวงวรรณกรรมไทย  เพราะนกัวชิาการผูรู้้
จรงิมน้ีอย   ขาดนกัวชิาการทีม่คีวามรอบรูพ้อจะน าเสนอทฤษฎคีวามรูท้ ัง้ทางกวา้ง  ทางลกึ  และ
หลากหลายส านกั  การเผยแพร่ความรูเ้ชงิทฤษฎจีงึยงัจ ากดัอยู่ในวงแคบ   

ดงัทีผู่ว้จิยักล่าวไวใ้นตอนตน้ว่าหนงัสอืรวมบทวจิารณ์วรรณกรรมมอียู่บา้ง หนงัสอืเหล่านี้ 
สามารถใชป้ระโยชน์เป็นตวัอย่างในการวจิารณ์ได ้ แมผู้เ้ขยีนจะไม่ไดส้งัเคราะหห์รอืสรุปแนวคดิ
และทศิทางของการวจิารณ์ไวเ้พือ่ประโยชน์แก่ผูน้ าไปใชใ้นการศกึษา ดงันัน้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจงึ
คาดหวงัทีจ่ะใชส้รรนิพนธบ์ทวจิารณ์ของโครงการวจิยัฯ เป็นสว่นหน่ึงของต าราในการสอน 
วรรณคดวีจิารณ์ ขอ้เรยีกรอ้งของผูร้่วมสมัมนาใหโ้ครงการวจิยัฯ ท าหน้าทีแ่ทนสถาบนัการศกึษานี้  
แมจ้ะไม่ใช่จุดประสงคโ์ดยตรงของโครงการฯ  แต่กเ็ป็นประเดน็ทีน่่าครวญคดิว่านอกเหนือจากการ
ชีใ้หเ้หน็ว่าบทวจิารณ์มพีลงัทางปัญญาต่อสงัคมแลว้   สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์น่าจะตอบค าถาม
เกีย่วกบัหลกัการวจิารณ์  ทศิทางการวจิารณ์  ทศิทางการพฒันาการสรา้งสรรค ์  บรบิททางสงัคม 
วฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์ การเมอืง  ทีม่ผีลกระทบต่อวรรณกรรมและต่อการวจิารณ์  ตลอดจน
ขอ้สรุปทีส่ง่ผลกระทบต่อพฒันาการทางวชิาการไดด้ว้ย ทัง้นี้ เพือ่ทีส่รรนิพนธบ์ทวจิารณ์จะไดเ้ป็น
ขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัการปรบัไปสูก่ารน าไปใชเ้ป็นต าราส าหรบัการสอนวรรณคดวีจิารณ์ต่อไป 
 6.2  ความลม้เหลวของการสรา้งนกัวจิารณ์จากหอ้งเรยีน   จากสมัภาษณ์ผูรู้ซ้ึง่เป็นผูส้อน 
วชิาวรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ์  เกอืบทัง้หมดกล่าวตรงกนัว่า  แมจ้ะมกีารสอนวจิารณ์วรรณคดี
อยู่ทุกระดบัการศกึษา  แต่หอ้งเรยีนไม่สามารถสรา้งนกัวจิารณ์ได ้  สาเหตุมาจากปัจจยัหลาย
ประการ  ตัง้แต่ตวัครผููส้อน  ผูเ้รยีน  หลกัสตูรการศกึษา  ไปจนถงึระบบการเรยีนการสอน   ดงัที่
ภญิโญ  กองทอง  ให้้ส้มัภาษณ์ไวช้ดัเจนว่า เป็นเพราะครไูม่สามารถสรา้งนิสยัรกัการอ่าน ไม่
สามารถปลูกฝังกระบวนทศัน์เชงิวจิารณ์ ครตูามไม่ทนัความเคลื่อนไหวของวงการวรรณกรรม  จงึ
ไม่สามารถจุดประเดน็ใหม่ ๆ ใหผู้เ้รยีนคดิ  คน้  และแสดงออก   ผูเ้รยีนอ่านหนงัสอืน้อยลง  
แมแ้ต่ผูท้ีเ่รยีนสายอกัษรศาสตรโ์ดยตรง หลกัสตูรการศกึษากก็ าหนดหนงัสอืใหอ้่านน้อยลง 
ขณะเดยีวกนัมสีือ่อื่นทีด่งึความสนใจผูเ้รยีนมากกว่าหนงัสอื   เมื่อเป็นเช่นนี้  กล่าวไดว้่า  การผลติ
นกัวจิารณ์ดว้ยการกระบวนศกึษาตามหลกัสตูรไม่ประสบผลส าเรจ็   นกัวจิารณ์สว่นใหญ่จงึมาจาก
ผู ้ “รกัสมคัรเล่น”  และใชป้ระสบการณ์การอ่านอย่างมคีุณภาพน าทางไปสูก่ารแสดงทศันะวจิารณ์
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ในประเดน็นี้  สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์ และสุพรรณ  ทองคลอ้ย  กล่าว
ตรงกนัว่า  การสรา้งนกัวจิารณ์จากหอ้งเรยีนยงัไม่ส าคญัเท่ากบัการสรา้งนกัอ่านทีม่คีุณภาพ  
เพราะนกัอ่านทีม่คีุณภาพกส็ามารถจะเป็นนกัวจิารณ์ทีม่คีุณภาพไดใ้นโอกาสต่อไป    
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 6.3  ความอ่อนแอของวฒันธรรมการอ่าน  อนัเกดิจากปัจจยัหลายประการ  อนัไดแ้ก่  
ระบบการศกึษาทีไ่ม่ไดก้ระตุน้และปลูกฝังนิสยัรกัการอ่าน  ความเตบิโตของสือ่เทคโนโลย ี เช่น 
ภาพยนตร ์  โทรทศัน์  วดิโีอเทป  CD (แผ่นบนัทกึเสยีง) CD-ROM (แผ่นบนัทกึเสยีงและขอ้มลู)  
MP-3  (แผ่นบนัทกึเพลง-คุณภาพสงู) CDR  (แผ่นบนัทกึเสยีงและภาพนิ่งทีบ่นัทกึเอง) CDW  
(แผ่นบนัทกึเสยีงและขอ้มลูทีบ่นัทกึแลว้ลบขอ้มลูบนัทกึใหม่ได)้  VCD (แผ่นบนัทกึภาพยนตร)์  
DVD  (แผ่นบนัทกึภาพยนตร-์คุณภาพสงู)  อนิเตอรเ์น็ท  ฯลฯ  ซึง่ลว้นแต่เรา้ใจคนสมยัใหม่ให้
สนใจโลกเทคโนโลยมีากกว่าโลกวรรณกรรม  สือ่เหล่านี้จงึเป็นธุรกจิบนัเทงิทีข่ยายตวัอย่าง
กวา้งขวางในสงัคมยุคบรโิภคนิยม  ดงัจะเหน็ไดว้่าการวจิารณ์ภาพยนตร ์  วดิโีอเทป  แผ่น
บนัทกึเสยีง  ไดร้บัความนิยมอย่างสงูทัง้จากผูผ้ลติ  ผูจ้ าหน่าย  ผูซ้ือ้ผูเ้สพ  รวมทัง้ สือ่สิง่พมิพท์ี่
เผยแพร่บทวจิารณ์ในลกัษณะ “คู่มอืการซือ้ขาย” ดว้ย  ในขณะทีก่ารวจิารณ์วรรณกรรมไม่ไดร้บั
ความนิยมมากเท่านี้เพราะไม่สง่ผลทางธุรกจิ ดงันัน้ หากจะพฒันาวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ให้
เขม้แขง็จ าเป็นจะตอ้งเสรมิสรา้งนิสยัรกัการอ่าน ซึง่ตอ้งอาศยัความร่วมมอือย่างจรงิจงัจากครอบครวั 
โรงเรยีน สือ่ และสงัคมไปพรอ้มกนั   

6.4  ในขณะเดยีวทีว่รรณกรรมการอ่านอ่อนแอ เรากต็้องยอมรบัว่าวฒันธรรมการเขยีนก็
อ่อนแอเช่นกนั  แมจ้ะมกีารผลติสรา้งวรรณกรรมจ านวนมาก  แต่วรรณกรรมส่วนใหญ่กระตุน้
ยอดขายมากกว่ากระตุน้การวจิารณ์  นอกจากนี้  นกัเขยีนจ านวนหน่ึงกม็คีวามเป็นปัจเจกสงู  จงึ
มไิดมุ่้งสือ่สารกบัมหาชนสว่นใหญ่  แต่มุ่งสือ่สารกบักลุ่มนกัอ่านทีเ่ป็น “คอวรรณกรรม” จรงิ ๆ  
ความจรงิในสถานการณ์เช่นนี้  นกัวจิารณ์สามารถเขา้ไปเป็นสือ่กลางเพื่อขยายฐานผูอ้่านใหก้วา้ง
ขึน้ได ้  แต่ดว้ยปัจจยัอื่น ๆ  ดงัทีก่ล่าวมาแลว้  ท าใหน้ักวจิารณ์ไม่อาจมบีทบาทต่อวงวรรณกรรม
ไดส้มบูรณ์พอ  หากปล่อยใหเ้ป็นเช่นนี้ต่อไป  นบัวนั  นกัเขยีน  นกัอ่าน และนกัวจิารณ์  จงึ
กลายเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ในสงัคมบรโิภคนิยมเขา้ไปทุกท ี  การพฒันาการวจิารณ์จงึไม่อาจด าเนิน
ไปตามล าพงั  โดยปราศจากการพฒันาประชาคมวรรณกรรมพรอ้มกนัไปทุกดา้น 
 6.5  ขอ้มลูจากการสมัมนาเชงิปฏบิตัสิาขาวรรณศลิป์และสาขาอื่น ๆ พบว่าการเปิดเวที 
เลก็ ๆ ใหผู้ส้นใจศลิปะไดม้โีอกาสสมัผสังานศลิปะอย่างใกลช้ดิ และมโีอกาสแสดงทศันะความคดิ
และปฏกิริยิาของตนต่องานศลิปะร่วมกบันกัวชิาการหรอืศลิปินผูส้รา้งงาน เป็นการเตมิเตม็การ
วจิารณ์ภาคปฏบิตั ิ  ซึง่ผูส้นใจศลิปะขาดโอกาสเช่นน้ี  หรอืภาคปฏบิตัใินชัน้เรยีนไม่สมบูรณ์พอ  
การเปิดเวทวีจิารณ์ภาคปฏบิตัจิงึช่วยเสรมิความมัน่ใจในการแสดงออก  และพฒันาศกัยภาพของ 
ผูส้นใจศลิปะไปพรอ้มกบัการศกึษาภาควชิาการ นอกจากนี้ยงัอาจเป็นแรงกระตุน้ใหม้กีารพฒันา 
ไปสูก่ารวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรไดด้ว้ย ดงันัน้ การพฒันาการวจิารณ์ควรมกีจิกรรมต่อเนื่อง
สม ่าเสมอเพือ่กระตุน้การวจิารณ์ เช่น การจดัเสวนากลุ่มย่อย การประกวดบทวจิารณ์ การจดัพบ
นกัเขยีน  การฝึกอบรมนกัวจิารณ์รุ่นใหม่  เป็นตน้ 
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 6.6  ผลจากการวจิยัพบว่าสือ่เป็นตวักลางส าคญัในการสง่เสรมิการวจิารณ์  ดงันัน้ ความ
ถดถอยของการวจิารณ์สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเชงิเศรษฐกจิของสือ่ทีท่ าใหพ้ืน้ทีข่องการ
วจิารณ์ลดน้อยลง   แต่ปัญหาทีส่ าคญัมากกว่าปัญหาเชงิเศรษฐกจิกค็อื  ปัญหาในเรื่องทศันคติ
ของสือ่ทีไ่ม่เหน็ความส าคญัของการวจิารณ์วรรณกรรมทีม่ตี่อประชาคมวรรณกรรมในองคร์วม  
หรอืใหค้วามส าคญัในระดบัต ่าจงึท าใหอ้าจมกีารลดพืน้ทีก่ารวจิารณ์   หรอืควบคุมทศิทางของการ
วจิารณ์ในลกัษณะกวา้งมากกว่าลกึ  นอกจากนี้  สือ่บางแห่งมบีรรณาธกิารหรอืคนคุมคอลมัน์ที่
ขาดความเขา้ใจและความรกัในวรรณกรรมอย่างแทจ้รงิ  จงึปรบัเปลีย่นเวทวีจิารณ์ไปเป็นคอลมัน์
บ่นระบายอารมณ์  ใชถ้อ้ยค ารุนแรง  หรอืแสดงวสิยัทศัน์เฉพาะตนสงู  โดยไม่สนใจศกัยภาพของ
ผูเ้ขยีน  คุณภาพของผูอ้่าน  และคุณค่าของวรรณกรรม   ดงันัน้  การกระตุน้ใหส้ื่อเขา้ใจบทบาท
ของตนและความรบัผดิชอบทีม่ตี่อประชาคมวรรณกรรมจงึเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิง่  
 
7. นัยเชิงทฤษฎี 
 7.1 หากพจิารณาการวจิารณ์วรรณศลิป์ของไทยในช่วงเริม่ตน้ หลกัการวจิารณ์กค็อืหลกั
เดยีวกบัศลิปะการแต่ง นัน่หมายความว่าเมื่อมคีวามรูใ้นศลิปะการประพนัธพ์อ ๆ กนั กม็สีทิธิจ์ะ
วพิากษ์วจิารณ์กนัได ้  จงึไม่น่าแปลกใจแต่ประการใดที ่  การวจิารณ์ในยุคแรกเริม่เป็นเรื่องของกวี
วจิารณ์กว ี  หรอืไม่เช่นนัน้กวกีว็จิารณ์ตนเอง อย่างทีเ่รยีกว่าเป็น  “อตัวจิารณ์”   ผูเ้สพทีไ่ม่มี
ความสามารถในการแต่ง  กย็่อมไม่มทีัง้ศกัดิแ์ละสทิธิท์ีจ่ะไปวจิารณ์ศลิปินผูส้รา้งสรรค ์    ทศันะ
เช่นน้ียงัสบืต่ออยู่ในบรบิทวฒันธรรมไทยในสมยัหลงั   ศลิปินผูส้รา้งบางคนจงึมคีวามทระนงตนว่า 
“เหนือ” กว่าผูว้จิารณ์   ดงัเช่นที ่ ดอกไมด้ า กล่าวไวใ้นการเสวนานกัวจิารณ์รุ่นใหม่ทีจ่ดัโดย
โครงการวจิยั  สาขาวรรณศลิป์ว่า  “เคยมผีูพ้ดูว่า  นกัวจิารณ์คอืคนท านาบนหลงันักเขยีน”  นอร์
ธรอป  ไฟรย ์  นกัวจิารณ์คนดงัของตะวนัตก เคยกลา่วว่านกัเขยีนตัง้ฉายานกัวจิารณ์ว่าเป็นหมา
จิง้จอก (Jackal)  ซึง่เป็นสตัวท์ีไ่ม่หากนิเอง คอยตามเกบ็ซากสตัวท์ีส่งิโตหรอืเสอืกนิเหลอืกนิทิง้ไว ้
(กุสุมา รกัษมณี, “นกัวจิารณ์กบัหมาจิง้จอก”  สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ ปีที ่38 ฉบบั 38 พ.ศ.2535)  
ทมยนัต ี นกัเขยีนคนดงัของไทยเคยกล่าวอย่างประชดประชนัว่า  “นกัวจิารณ์กค็อืคนขาดว้นที่
พยายามสอนใหค้นอื่นเป็นนักวิง่โอลมิปิค  เหมอืนคนเชยีรม์วยขา้งเวที  แต่ถา้ขึน้ไปเองละกเ็ปรีย้ง
เดยีวจอดทุกราย” (“ทมยนัตวีนัน้ีมอีะไรใหม่ ๆ” สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์, พ.ศ. 2534) ไพลนิ รุง้
รตัน์ (ชมยัภร  แสงกระจ่าง)  กล่าวไวเ้ช่นกนั  ในบทความชื่อ “สายฟ้าแลบบนถนนสายเปลีย่วของ
นกัวจิารณ์วนัน้ี” (2537) ว่า “ผลงานของนกัวจิารณ์มกัถูกมองว่าเป็นเพยีงการสรา้งสรรคง์านของ
คนอื่นอกีชัน้หนึ่ง  มใิช่งานทีไ่ดค้ดิคน้  สรา้งหรอืจนิตนาการขึน้มาดว้ยตนเอง  หากแต่เป็นไปใน
ลกัษณะของการเอาตวัเองเขา้ไปอธบิายงานหรอืตคีวามงานของคนอื่นอกีชัน้หน่ึง  นกัเขยีนจงึมกั
มองว่านกัวจิารณ์มไิดม้ปีระสบการณ์ในการเขยีนแบบทีน่กัเขยีนม ี  ไม่มคีวามรูห้รอืประสบการณ์
ในเรื่องราว  หรอืขอ้มลูหรอืแมก้ระทัง่การสรา้งจนิตนาการขัน้ทีน่กัเขยีนม”ี   
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ขอ้คดิเหน็เหล่านี้  แมจ้ะคลีค่ลายไปในทางทีด่ขีึน้มากในระยะเวลาต่อ ๆ มา  หมายความ
ว่านกัเขยีนยอมรบับทบาทของนกัวจิารณ์มากขึน้  ในขณะเดยีวนกัวิจารณ์เขา้ใจนักเขยีนมากขึน้  
แต่เพือ่หลกีเลีย่งปฏกิริยิาดา้นลบรุนแรงในระดบัต่าง ๆ ทีอ่าจก่อความบาดหมางระหว่างนกัเขยีน
กบันกัวจิารณ์   นกัวจิารณ์จงึมุ่งทีจ่ะสือ่สารกบัผูร้บัมากกว่าศลิปินผูส้รา้ง  ดงัที ่ ชศูกัดิ ์  ภทัรกุล
วณิชย ์ ใหส้มัภาษณ์คณะผูว้จิยัว่า  “ควรเลกิมองบทบาทนกัวจิารณ์ในฐานะผูช้ีแ้นะและผูบ้อก
นกัเขยีน  แต่ควรมองว่าการวจิารณ์ คอื การวเิคราะหต์วังานวรรณกรรมมากกว่าการตหิรอืชมงาน  
เพราะถ้างานวจิารณ์ยงัท าหน้าทีเ่ช่นนี้อยู่  นกัเขยีนกไ็ม่ยอมรบังานวจิารณ์อยู่นัน่เอง”  หรอือย่าง 
กุสุมา  รกัษมณี  ใหส้มัภาษณ์ว่า  “มหีลกัอยู่ว่าเพือ่สือ่กบัคนอ่าน  ไม่ไดส้ือ่กบัคนเขยีน”  เพราะมี
ความเหน็ว่านกัเขยีนไม่รบัฟังนกัวจิารณ์  ดงัทีแ่สดงทศันะไวใ้นบทความ  เรื่อง “นกัวจิารณ์กบั
หมาจิง้จอก”  ว่า “ศลิปินผูส้รา้งงานศลิป์นัน้  ยนิดจีะฟังความคดิเหน็เกีย่วกบังานของตนหรอืเปล่า  
บางคนไม่ไยดเีพราะเชื่อมัน่ในฝีมอืของตน  แต่บางคนไม่ตอ้งการผูว้จิารณ์  เพราะหวัน่ไหว  ไม่
มัน่ใจ  กลวัคม “ปากกาประกาศติฤทธไิกร” ของนกัวจิารณ์จะบาดเอา  บางคนกก็ลวัจน “เกรง็” ไม่
อยากสรา้งงานออกมาให ้ “ถูก”  วจิารณ์อกี  หรอืไม่กต็ัง้ป้อมกบันกัวจิารณ์  และมองมาอย่าง
ระแวดระวงั”  ดงันัน้  อาจสรุปเป็นนยัเชงิทฤษฎไีดว้่าเป็นเพราะขนบวฒันธรรมไทยทีไ่ม่ยอมรบัค า
วจิารณ์เชงิตติงิ  โดยเฉพาะอย่างยิง่การตติงิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสาธารณะ จงึสง่ผลใหบ้ท
วจิารณ์ของไทยสว่นใหญ่อยู่ในลกัษณะหลกีเลีย่งการววิาทะ   โดยจะพจิารณาเฉพาะตวับท  และ
สือ่สารเฉพาะผูอ้่านเท่านัน้  หากจ าเป็นตอ้งแสดงค าตชิมอนัจะพาดพงิไปยงัศลิปินผูส้รา้งกจ็ะเป็น
ลกัษณะประนีประนอม  ใชภ้าษาเชงิวาทศลิป์  น ้าเสยีง  “อ่อนโยน” หรอืสรา้งทศันคตแิบบ  “ตเิพือ่
ก่อ” หรอื  “ตแิต่ใหเ้ขายงัยนือยู่บนเวทไีดอ้ย่างมศีกัดิศ์ร”ี   การใชห้ลกัการประนีประนอม  หรอื “ติ
เพือ่ก่อ”  จงึเป็นหลกัการวจิารณ์แบบไทย ๆ และการวจิารณ์ในลกัษณะเช่นนี้  แมจ้ะไม่สรา้งสสีนั
ใหแ้ก่วงวรรณกรรม  ไม่เป็น “จุดขาย”  ของสือ่  แต่กส็ามารถท าใหเ้กดิวฒันธรรมการวจิารณ์อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปได ้   
 7.2  การวจิารณ์แต่เดมิเน้นกระบวนการสร้างสรรคต์ามองคป์ระกอบของการแต่ง  เมื่อมี
การน าทฤษฎกีารวจิารณ์มาใชใ้นการวเิคราะหว์จิารณ์  นกัวชิาการสว่นหนึ่งน าทฤษฎมีาจาก
ตะวนัตก    เช่น  เจตนา  นาควชัระ  ชลธริา  สตัยาวฒันา  ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์  นพพร   
ประชากุล  เป็นตน้   นักวจิารณ์สว่นน้อยบางคนเน้นการใชท้ฤษฎตีะวนัออก  ไดแ้ก่  กุสุมา  
รกัษมณีใชท้ฤษฎรีส  และธเนศ  เวศรภ์าดา  ใชท้ฤษฎปีระพนัธศาสตรไ์ทย   นอกจากทฤษฎจีาก
ต่างชาตเิหล่านี้แลว้   น่าสงัเกตไดว้่าในบทวจิารณ์ของไทยมกีารใชแ้นวคดิอย่างหนึ่ง  นัน่คอื  
แนวคดิพุทธศาสนา   ทัง้นี้เป็นเพราะทัง้ผูส้รา้งและผูร้บัต่างถูกหล่อหลอมดว้ยบรบิทของสงัคมไทย
ทีม่แีนวคดิพุทธศาสนาเป็นแก่นกลาง  วรรณกรรมไทยจ านวนมากถ่ายทอดทศันะต่อโลกและชวีติ
ดว้ยส านึกทางพุทธปรชัญาของผูป้ระพนัธ ์   สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์จ านวนไม่น้อยทีค่ดัเลอืกมา
สะทอ้นใหเ้หน็การใชพุ้ทธปรชัญาเป็นแนวทางในการวจิารณ์เนื้อหาและแนวคดิของวรรณกรรม  
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เช่น  บทวจิารณ์ “ผูด้”ี ของ นิลวรรณ  ป่ินทอง  บทวจิารณ์ “ความเหมอืนในความต่างของทางเสอื” 
ของ กอบกุล  องิคุทานนท ์   บทวจิารณ์ “จดหมายถงึหลาน”  และ “พลอยผูม้คีวามเป็นไท-อย่าง
ไทย” ของ คุณรญัจวน  อนิทรก าแหง   ดงันัน้  อาจกล่าวไดว้่าการใช้แนวคดิพุทธปรชัญาในการ
วจิารณ์เป็นทฤษฎแีผ่นดนิแม่ทีส่ ัง่สมจากประสบการณ์เฉพาะและพืน้ฐานทางวฒันธรรมไทย  และ
สามารถน ามาใชว้เิคราะหว์จิารณ์ประสบการณ์ทางวรรณศลิป์ไดอ้ย่างกลมกลนื   นยัเชงิทฤษฎใีน
เรื่องนี้ควรมกีารศกึษาวจิยัใหล้กึซึง้ต่อไป  เพราะอาจน าไปสูก่ารแสดงอตัลกัษณ์ในการวจิารณ์ของ
ไทยได ้
 
8. การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กนั (การเรียนรู้ระหว่างสาขา) 
 จากการจดัสมัมนา  การบรรยายโดยวทิยากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ  การประชุม
เชงิปฏบิตักิารของสาขาต่าง ๆ ทีจ่ดัต่อเนื่องกนัมาตลอดสามปี  และการประชุมใหญ่ประจ าปีทัง้
สามครัง้  ยนืยนัหลกัการทีว่่าดว้ย  “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั”  และขยายความไปสู ่  “การวจิารณ์
สอ่งทางใหแ้ก่กนั”  ดว้ย  เพราะเป็นการกระตุน้ประสบการณ์ทีร่ ่ารวยแก่กนัและกนั  ท าใหเ้กดิ
ขอ้สงัเกตต่อศลิปะขา้มสาขาในเชงิเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์เดมิของตน  เช่น  วจิารณ์
วรรณกรรมดว้ยมุมมองของทศันศลิป์และสงัคตีศลิป์  (ตัง้ขอ้สงัเกตว่าเรื่องสัน้ของอศัศริ ิ ธรรมโชติ
มลีลีาเหมอืนภาพของ Degas  และเพลง Sonata)  วจิารณ์ศลิปการแสดงดว้ยมุมมองของ
วรรณศลิป์และทศันศลิป์  (วจิารณ์ละครเรื่องทางเลอืกเปรยีบเทยีบกบัตวับทวรรณกรรมแปลเรื่อง 
ทางหนี ซึ่งมเีนื้อหาแสดงคุณค่าของสุนทรยีภาพแห่งทศันศลิป์)ฯลฯ ขอ้สงัเกตเชงิเปรยีบเทยีบ
เหล่านี้สามารถพฒันาขึน้เป็นงานวจิารณ์ทีม่คีุณค่าได ้  เพราะหากผูว้จิารณ์แสดงความรูข้องศลิปะ
ต่างสาขาอย่างลกึซึ้งแลว้  อาจช่วยสรา้งความเขา้ใจต่อวรรณกรรมไดก้ระจ่าง  และเจาะลกึใหเ้หน็
ศกัยภาพของผูป้ระพนัธ์ 

ในการจดัประชุมใหญ่ประจ าปี 2542 ซึง่ผูร้่วมสมัมนามาจากหลากหลายสาขา ทุกคนได้
สมัผสังานศลิปะทัง้ 4 สาขา และตอ้งแสดงทศันะวจิารณ์ต่องานตน้แบบทีไ่ดส้มัผสันัน้ในทีป่ระชุม
กลุ่มย่อย ท าใหผู้ส้มัมนาแต่ละคนตอ้งใชป้ระสบการณ์ของตนเป็นพืน้ฐานของการวจิารณ์ จงึเกดิ
ทศันะหลากหลาย และท าใหไ้ดข้อ้สรุปว่ามุมมองและประสบการณ์ต่างสาขาช่วยสอ่งทางใหเ้กดิ
ความเขา้ใจและเขา้ถงึศลิปะไดด้ยีิง่ขึน้ แต่ทัง้นี้กไ็ม่ไดห้มายความว่า ทุกคนจะสามารถเสพศลิปะ
ต่างสาขาไดถ้่องแทท้ัง้หมด เพราะศลิปะแต่ละสาขามภีาษา ไวยากรณ์ และนัยเฉพาะอยู่มาก   
การ “ถอดรหสั”  เพือ่เขา้ถงึศลิปะ  และการใช ้“ภาษา” เพือ่อธบิายความรูส้กึอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
ลว้นเป็นอุปสรรคของการวจิารณ์ศลิปะขา้มสาขา ผูรู้ท้างศลิปะจงึมคีวามเหน็ว่าผูว้จิารณ์จากศลิปะ
ต่างสาขาจ าเป็นตอ้งเขา้ถงึกระบวนการทางศลิปะในสาขานัน้ ๆ ดว้ย  จะเพยีงแต่น าความเคยชนิ
จากความรูใ้นศลิปะสาขาของตนมาใชเ้ท่านัน้ยงัไม่เพยีงพอ  และท าใหก้ารศกึษาหรอืการเสพ
ศลิปะต่างสาขาไปไดไ้ม่ไกลและไม่ลกึเท่าทีค่วร 
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 ปัญหาทีต่อ้งแสวงหาวธิแีกไ้ขต่อไปคอื ท าเช่นไรจงึจะสามารถเสรมิสรา้งศกัยภาพของผู้
วจิารณ์ใหม้คีวามรูศ้ลิปะต่างสาขา  เพราะการน าความรู้จากศาสตรห์นึ่งหรอืหลายศาสตรม์าใชก้บั
อกีศาสตรห์นึ่งอย่างเชีย่วชาญและเหมาะสมไม่ใช่เรื่องงา่ย  ตอ้งมภีูมปัิญญาและวุฒภิาวะค่อนขา้ง
สงู  การทีป่ระธานโครงการฯ  คณะท างาน  และคณะผูว้จิยัทัง้ 4 สาขา คอื วรรณศลิป์ ทศันศลิป์ 
สงัคตีศลิป์ และศลิปะการละคร  ไดป้ระชุมท างานร่วมกนั  ไดพ้ดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณ์กนั
อย่างสม ่าเสมอ  และไดร้่วมสมัมนาหรอืประชุมปฏบิตักิารขา้มสาขา  จงึเป็นเสมอืนหอ้งเรยีนย่อยๆ 
ทีแ่ต่ละคนแสวงหาความรูจ้ากกนั  และหลอมรวมความรูต้่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  อนัเป็นการเพิม่พูน
ศกัยภาพของผูว้จิยัแต่ละสาขาใหเ้ขม้ขน้ขึ้น  แมจ้ะไม่ถงึขนาดสามารถวจิารณ์ศลิปะขา้มสาขาได ้  
แต่ความรูจ้ากต่างสาขาจะช่วยในการวจิารณ์ศลิปะของตนใหร้อบดา้นขึน้ 
 นอกจากนี้ สาขาวรรณศลิป์ยงัสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ของการวจิยัของสาขาอื่น
มายงัสาขาของตน  ดงัเช่น  การวจิารณ์แบบ “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี  ของสาขาสงัคตีศลิป์ท าใหเ้กดิ
ทศันะเปรยีบเทยีบกบัการวจิารณ์วรรณศลิป์ในยุคแรกทีเ่ป็นลกัษณะ “การสรา้งใหม่” หรอื “แต่งลอ้” 
(parody) วรรณกรรมเรื่องเดมิ  หรอืไดป้ระจกัษ์ว่าการแสดงสดของละครและดนตรสีามารถกระตุน้
การวจิารณ์ไดม้าก  ดงันัน้ เมื่อนกัเขยีนใชล้ลีาของเสยีง “อ่านวรรณกรรม” คอือ่านผลงานของเขา
เองต่อทีป่ระชุม  มหาชนผูร้บัจงึรูส้กึว่าวรรณกรรมนัน้ ๆ สามารถเรา้ความรูส้กึและกระตุน้
ความคดิมากกว่าการอ่านเองตามล าพงั   นอกจากนี้ ปัญหาความไม่เขา้ใจและไม่ยอมรบัระหว่าง
ศลิปินผูส้รา้งทุกสาขากบัผูว้จิารณ์ย่อมเป็นกระจกสอ่งสะทอ้นใหเ้ห็นขนบของสงัคมไทยทีฝั่งลกึ
ยาวนาน  การรูจ้กัใช ้“ถอ้ยค าภาษาวาทะศลิป์”  อย่างละเอยีดอ่อน  ระมดัระวงั  เพือ่ถนอมรกัษา
จติใจของผูส้รา้งซึง่อยู่เบือ้งหลงังานศลิปะ เป็นความสามารถทีน่กัวจิารณ์ทุกสาขาตอ้งสัง่สมและ
ยอมรบั  เหล่านี้เป็นเครื่องชีใ้หเ้หน็ว่าการวจิารณ์ต่างสาขาย่อมสอ่งทางสว่างแก่กนั  และในบาง
กรณีแมจ้ะยงัไม่สามารถมองเหน็ทางออกไดช้ดัเจน แต่กท็ าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นปัญหาร่วมทาง
วฒันธรรม 
 
9. ความคาดหวงัผลกระทบของการวิจยัท่ีมีอาจมีต่อกลุ่มบุคคลต่อไปน้ี 
 9.1 ผู้สร้าง 
         ยงัไม่อาจทราบแน่ชดัว่าผลของการวจิยัเรื่องการวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของ
สงัคมร่วมสมยัจะมผีลกระทบต่อศลิปินผูส้รา้งหรอืไม่  มากน้อยขนาดไหน  ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่า  
ศลิปินผูส้รา้งจ านวนหนึ่งมอีคตติ่อนกัวจิารณ์ และไม่พอใจการวจิารณ์ทีป่ระเมนิคุณค่าว่าวรรณกรรม
มขีอ้ดขีอ้บกพร่องอย่างไร  รวมทัง้ไม่พอใจนักวจิารณ์บางคนทีว่จิารณ์วธิคีดิ  วธิที างาน  วธิใีช้ชวีติ
ของศลิปินผูส้รา้งและเรื่องอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ตวังาน  ในขณะทีศ่ลิปินผูส้รา้งอกีจ านวนหนึ่งมทีศันคตดิา้น
บวกต่อการวจิารณ์   จะมองเหน็ว่าบทวจิารณ์ทีด่สีามารถกระตุน้ใหน้กัเขยีนหนัไปกลบัตรวจสอบ
ผลงานของตนเอง และมแีนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไปไดเ้หมอืนกนั  เช่น  สุชาต ิ 
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สวสัดิศ์ร ี  มคีวามเหน็ว่า  “บทบาทของการวจิารณ์มผีลต่อตวันกัเขยีนบา้ง  แต่ขึน้อยู่กบัปัจเจก
และคุณภาพของงานวจิารณ์   วธิกีารน าเสนอและท่าทขีองผูว้จิารณ์กม็ผีลต่อนกัเขยีนไม่น้อย  นกั
วจิารณ์บางคน  เช่น เจตนา  นาควชัระ  แมจ้ะวจิารณ์ในทางลบ  แต่ใชถ้อ้ยค าทีท่ าใหผู้อ้่านคดิ
และเกดิความเพลดิเพลนิ  กเ็ลยเหน็เป็นเรื่องดไีป”   เอือ้  อญัชล ี นกัเขยีนรุ่นใหม่ทีเ่ขา้ร่วมเสวนา
กบันกัวจิารณ์รุ่นใหม่   เปิดเผยว่าจากทศันะวจิารณ์ของ  “ดอกไมด้ า”  ทีก่ล่าวว่าเรื่องสัน้ของเธอ
คลุมเครอื  ท าใหเ้ธอตัง้ใจว่าจะตอ้งปรบัปรุงการสือ่ “สาร”ไปสูผู่อ้่านใหถ้ีถ่ว้นมากขึน้ในโอกาส
ต่อไป  เพราะเธอไม่ไดต้ัง้ใจใหเ้กดิความคลุมเครอื  สว่น วาด รว ี  นกัเขยีนรุ่นใหม่อกีคนหน่ึง  มี
ความเหน็ว่า  การวจิารณ์ทีม่ปีระโยชน์ต่อตนเอง  เป็นการวจิารณ์ในหมู่เพือ่นฝงูและคนคุน้เคย  
เขาเหน็ว่าบทวจิารณ์ทีต่พีมิพไ์ม่อาจสือ่สารไปถงึเขาเพราะม ี “ระยะห่างเกนิไป”   และมคีวามเหน็
ว่านกัวจิารณ์ตอ้งการพูดกบันกัอ่านมากกว่านกัเขยีน  อย่างไรกต็าม  มนีกัเขยีนรุ่นอาวุโส  เช่น  
เสนีย ์  เสาวพงศ ์ กฤษณา  อโศกสนิ  ฯลฯ  พอใจใหม้ผีู้วจิารณ์ผลงานหากใหค้วามเป็นธรรมแก่
นกัเขยีน   เสนีย ์  เสาวพงศ ์  กล่าวเปรยีบเทยีบว่า นกัเขยีนเหมอืนลูกบอล  นกัวจิารณ์คอืนกั
ฟุตบอล  นกัเขยีนชอบทีจ่ะถูกเตะบา้ง  แต่อย่าใหแ้รงเกนิไป   สว่นนกัเขยีนรุ่นกลางและรุ่นใหม่  
เช่น  อศัศริ ิ ธรรมโชต ิ ชาต ิ กอบจติต ิ ไพวรนิทร ์ ขาวงาม  วนิทร ์ เลยีววารณิ  และคนอื่น ๆ 
จ านวนไม่น้อยใหส้มัภาษณ์ว่าตดิตามอ่านบทวจิารณ์ดว้ยความสนใจ    ดงันัน้  เมื่อกล่าวโดยรวม
แลว้   นกัเขยีนมปีฏกิริยิาทัง้บวกและลบต่อการวจิารณ์   เราอาจจะประเมนิไม่ไดว้่าศลิปินผูส้รา้ง
โดยทัว่ไปสนใจและรบัรูเ้รื่องราวของโครงการวจิยัน้ีมากน้อยเพยีงใด  แต่อย่างน้อยทีสุ่ด  ในการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร  และในการประชุมใหญ่ประจ าปีทัง้สองครัง้  ศลิปินผูส้รา้งหลายคน  ไดแ้ก่  
นิคม  รายยวา  ศกัดิส์ริ ิ มสีมสบื  อศัศริ ิ ธรรมโชต ิ ไพวรนิทร ์ ขาวงาม  และประชาคม  ลุนาชยั  
ใหค้วามร่วมมอืในการน างานตน้แบบซึง่สรา้งขึน้ใหม่โดยเฉพาะมาเป็นแบบทดสอบการวจิารณ์  
และพรอ้มรบัฟังค าวจิารณ์อย่างเปิดใจกวา้ง นกัเขยีนทุกคนตอ้งการเปิดช่องว่างใหค้นอ่านใช้
จนิตนาการของตนเองคดิต่อไปจากตวับท  โดยยนืยนัว่าเจตจ านงของผูเ้ขยีนไม่ใช่ค าตอบสุดทา้ย
ของการเขา้ถงึวรรณกรรม   ทศันะของนกัเขยีนต่อการวจิารณ์เช่นนี้แสดงใหเ้หน็ว่าศลิปินผูส้รา้ง
เขา้ใจการท างานของนกัวชิาการ  มสีมัพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดรีะหว่างศลิปินผูส้รา้งกบั
นกัวชิาการ   อย่างไรกต็าม  การยนิดเีขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการของโครงการวจิยัฯ ตลอดจนการรบั
ฟังค าวจิารณ์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน  กม็ไิดห้มายความว่านกัเขยีนยอมรบับทบาทของการวจิารณ์
ต่อกระบวนการสรา้งสรรคเ์สยีทัง้หมด ดงันัน้ เมื่อพจิารณาว่าบทวจิารณ์มพีลงัน้อยเหลอืเกนิต่อ
กระบวนการสรา้งสรรคข์องศลิปินผูส้รา้ง  ความคาดหวงัเรื่องผลกระทบของการวจิยัโครงการฯนี้
ต่อศลิปินผูส้รา้งไม่ว่าในดา้นบวกหรอืดา้นลบจงึน้อยตามไปดว้ย 
 9.2   มหาชน/ผู้รบั 
  จุดประสงคข์องการวจิยัคอืการบ่งชีใ้หเ้หน็ว่าการวจิารณ์เป็นพลงัทางปัญญาของ 
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สงัคมร่วมสมยั นัน่คอื บทวจิารณ์ทีม่พีลงัปัญญาสามารถจุดประกายความคดิแก่ผูอ้่าน กระตุ้นให้
เกดิการครุ่นคดิพนิิจนึกต่อไป พลงัปัญญาของมหาชนจงึเป็นพลงัสรา้งสรรคแ์ห่งสงัคม ในลกัษณะ
เช่นนี้  ผู้วิจัยเห็นว่าผลของการวิจัยครัง้นี้ น่าจะเป็นประโยชน์แก่มหาชน/ผู้รบั เพราะการวิจัย
สามารถยนืยนัใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์เป็นกจิกรรมทางปัญญาทีส่ง่เสรมิวฒันธรรมการอ่านใหเ้ขม้แขง็
ขึน้  สามารถบ่งชี้ให้เหน็คุณค่าของวรรณกรรมและศกัยภาพของนักเขยีน   นอกจากนี้  จากการ
ประเมนิผลการประชุมเชงิปฏบิตักิาร  ผู้เขา้ร่วมสมัมนาส่วนใหญ่ให้ความเหน็ว่าการสมัมนาเปิด
โอกาสให้มปีระสบการณ์การวจิารณ์ภาคปฏิบตั ิ ได้สมัผสัตวังานผ่านศิลปินผู้สร้างโดยตรง  ซึ่ง
กระตุ้นความสนใจมากกว่าการอ่านเอง   ได้รบัทราบวธิกีารวจิารณ์ทัง้รูปแบบ เนื้อหา  ความคดิ 
และกลวธินี าเสนอ  การไดฟั้งทศันะวจิารณ์ของผูอ้ื่นทัง้ในสาขาวรรณศลิป์  และสาขาอื่นท าใหเ้กดิ
มุมมองกวา้งขวาง  หลากหลาย  กระตุ้นใหค้ดิต่อ  เกดิพลงัทางปัญญา  นอกจากนี้ยงัเป็นการฝึก
ให้รู้จกัฟังคนอื่นยอมรบัเหตุผลและความคิดของผู้อื่นมากขึ้น  ในบรรยากาศที่เปิดกว้างเช่นนี้  
ความแตกต่างระหว่างวยั  ระหว่างรุ่น จงึไม่เป็นอุปสรรคต่อการวจิารณ์   ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่า  
การวจิยัมผีลกระทบดา้นบวกต่อมหาชน/ผูร้บัมากกว่าดา้นลบ 
 9.3  นักวิจารณ์ 
          การวจิารณ์เป็นกิจกรรมทางปัญญาที่มีผลกระทบต่อประชาคมวรรณกรรมในวง
แคบ  ผูท้ีส่นใจอ่านบทวจิารณ์ในระดบัทีไ่ม่ยิง่หย่อนไปกว่าผูอ้่านวรรณกรรมทัว่ไปกค็อืนักวจิารณ์
ดว้ยกนัเอง   ดงันัน้  การวจิยัเรื่องบทวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั  จงึเป็น
งานวชิาการชิ้นแรกที่ชี้ให้เหน็บทวจิารณ์ทีด่นีอกจากจะชี้ให้เหน็ศกัยภาพของงานเขยีนอย่างถ่อง
แท้แลว้ยงัมพีลงัต่อสงัคมอกีดว้ย  ดงันัน้  บทวจิารณ์ทีม่พีลงัปัญญาจงึมคีุณค่าไม่ยิง่หย่อนหรอืยิง่
กว่าตวัวรรณกรรมเอง   งานวจิยัชิ้นนี้จะท าให้นักวจิารณ์ตระหนักในบทบาทของตน  รบัผดิชอบ
ต่อการท างานวจิารณ์  และส าเหนียกถงึผลกระทบของงานวจิารณ์ต่อประชาคมวรรณกรรมมาก
ยิง่ขึ้น  นอกจากนี้  ผลสมัฤทธขิองงานวจิยัที่ชี้ให้เหน็ว่าในบรบิทของสงัคมไทยที่วฒันธรรมแห่ง
การอ่านการวจิารณ์ยงัอ่อนแอ  เราสามารถค้นพบบทวจิารณ์ที่มพีลงัทางปัญญาแก่สงัคมอยู่ไม่
น้อยกว่า 50 ชิ้น  น่าจะเป็นเครื่องยนืยนั  “สถานะ” ของการวจิารณ์  ในประชาคมวรรณกรรมได้
ชดัเจนขึ้น   อนึ่ง  กิจกรรมของโครงการวิจยัฯ  อาทิเช่น  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการ
ประกวดบทวจิารณ์  สามารถประสบผลส าเรจ็ในการสร้างนักวจิารณ์หน้าใหม่(ผู้ได้รางวลัในการ
ประกวด)ใหว้งวรรณกรรมอย่างน้อย 3 คนซึง่น่าจะมโีอกาสพฒันาฝีมอืใหด้ขีึน้ไดต้่อไป 
  ผู้วจิยัยงัคาดหวงัต่อไปอกีว่า นอกจากผลการวจิยัจะช่วยกระตุ้นให้นักวจิารณ์มี
เป้าหมายในการท างานของตน เกดิความมัน่ใจในทศิทางการท างาน และมุ่งมัน่ที่จะใหบ้ทวจิารณ์
เป็นพลังทางปัญญาแก่สังคมแล้ว ยังอาจส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพของสื่อให้ตระหนักใน
บทบาทหน้าทีข่องตนต่อมหาชนอกีดว้ย 
 9.4  วงการวิชาการ 
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  ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในขอ้ 3  ว่า  งานคน้ควา้เกี่ยวกบัวรรณคดวีจิารณ์มไีม่มาก  ที่มี
อยู่เป็นการศกึษาในเชงิประวตัพิฒันาการของการวจิารณ์ไทย  วทิยานิพนธท์ีเ่กี่ยวกบัการวจิารณ์ก็
แทบจะไม่ม ี นอกจากนี้  หนังสอืรวมบทวจิารณ์วรรณกรรม  แม้จะอยู่ในสภาพการณ์ที่ดกีว่าการ
วจิารณ์ศลิปะสาขาอื่น  แต่ก็มจี านวนไม่มากนัก  ยิง่ในภาวะเศรษฐกจิถดถอย  ส านักพมิพ์หลาย
แห่งมคีวามเหน็ตรงกนัว่าหนังสอืรวมบทวจิารณ์ไม่ประสบผลส าเรจ็ทางธุรกจิ  บทวจิารณ์ทีต่พีมิพ์
ในนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์  จึงกลืนหายไปกับการเวลา  ดงันัน้  การวิจยัเรื่องการ
วจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยัซึ่งเป็นหวัขอ้ที่ไม่เคยมกีารท าวจิยัมาก่อน  จงึ
ไดร้บัความสนใจจากอาจารย ์ นักศกึษา และนักวชิาการในสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ ทัง้ส่วนกลาง
และสว่นภูมภิาคอย่างกวา้งขวาง  เป้าหมายส าคญัของการวจิยั คอื การจดัท าสรรนิพนธบ์ทวจิารณ์
ศลิปะแต่ละสาขาจ านวน  50  บท และสงัเคราะห์ข้อมูลให้เห็นภาพรวมของการวจิารณ์ศลิปะใน
สงัคมไทยอกีดว้ย   ผลของการวจิยัจงึน่าจะตอบค าถามทีค่า้งคาในวงวชิาการไดบ้า้งไม่มากกน้็อย  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์  ทศิทางของการวจิารณ์  บทบาทของการวจิารณ์  
วฒันธรรมการวจิารณ์  การวจิารณ์ส่องทางใหแ้ก่กนั  สถานะของการวจิารณ์ในวงวรรณกรรมไทย  
ตลอดจนข้อสงสยัว่าวรรณกรรมไทยมีความเป็นสากลพอที่จะน าทฤษฎีตะวนัตกมาใช้ในการ
วจิารณ์หรอืไม่  และการสงัเคราะห์ทฤษฎีแผ่นดนิแม่มคีวามเป็นไปได้เพยีงใด   และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่จุดอ่อนและจุดแขง็ของการวจิารณ์ในบรบิทวฒันธรรมไทย  และขอ้เสนอแนะทางแก้ไขที่
น่าจะเป็นไปได ้   

นอกเหนือจากเป็นงานอา้งองิทางวชิาการแลว้ งานวจิยัน้ียงัสามารถเป็นฐานขอ้มูลส าหรบั
การค้นควา้วจิยัในประเดน็อื่น ๆ ต่อไป  ทัง้ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการวจิารณ์  การสรา้งสรรค์และการ
พฒันาวชิาการ   รวมทัง้การสรา้งต าราส าหรบัการสอนวรรณคดวีจิารณ์ในระดบัต่าง ๆ ไดอ้กีดว้ย     
 
10.  การวิจารณ์เป็นพลงัทางปัญญาให้แก่สงัคมได้หรือไม่  อย่างไร 
 เมื่อการวจิยัด าเนินมาถงึปีที ่3  แลว้  มขีอ้ยนืยนัตรงกนัจากสรรนิพนธ์บทวจิารณ์ 50 บท  
จากบทสมัภาษณ์ผู้รู้จ านวน  30  คน  จากการเสวนาในหมู่นักวจิารณ์และนักเขยีนรุ่นใหม่  และ
จากการประชุมเชงิปฏบิตักิารหลายครัง้ว่า  การวจิารณ์เป็นพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมได ้ เพราะ
ประเดน็ต่าง ๆ ทีผู่ว้จิารณ์น าเสนอไวอ้าจกระตุ้นผูอ้่านใหค้ดิตาม  และสะกดิใจใหค้ดิต่อดว้ยตนเอง   
นอกจากนี้  เนื่องจากวรรณกรรมเป็นบทวจิารณ์ชวีติ   ความคดิของนักวจิารณ์จงึไม่เพยีงท าให้
ผู้อ่านเข้าใจความหมายของตวับท  แต่ยงัเข้าใจชีวติและความเป็นมนุษย์อีกด้วย  นักวจิารณ์ที่
สามารถถ่ายทอดพลังทางปัญญาลงไปยังบทวิจารณ์จึงต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นที่ Mr. Gert 
Pfafferodt กล่าวไว้ว่า  “นอกจากส านึกทางศิลปะที่ถูกต้องแล้วแล้ว  นักวจิารณ์เป็นนักวพิากษ์
สงัคมดว้ย”  ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่า  บทวจิารณ์ทีม่พีลงัทางปัญญาตอ้งเป็นวจิารณ์ทีแ่สดงส านึกทาง
ศลิปะควบคู่ไปกบัการแสดงส านึกทางสงัคม 
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ทัง้นี้ทัง้นัน้  พลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์จะเกดิผลมากน้อยแค่ไหน  อยู่ที่ต้นทุนทาง
ปัญญาของผูว้จิารณ์และผูอ้่านดว้ยส่วนหนึ่ง   ผู้วจิารณ์ทีม่ปัีญญาสามารถจุดประกายความคดิให้
ผู้อ่านได้  ท านองเดียวกนัคนอ่านที่มปัีญญาก็สามารถรบัความคดิจากนักวจิารณ์ไปคดิต่อด้วย
ตนเอง  ใหเ้กดิความงอกงามทางสตปัิญญาต่อไป   นอกจากนี้  พลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์บาง
บทอาจจะเป็นประกายโชตชิ่วงในยุคหนึ่งสมยัหนึ่ง  เพราะสอดคลอ้งกบับรบิทหรอืกระแสความคดิ
ของสงัคม   ในขณะทีพ่ลงัปัญญาของบทวจิารณ์บางบทอาจจะมคีวามเขม้ขน้คงทนจนทรงอทิธพิล
ข้ามเวลาข้ามวฒันธรรมได้   ตัวอย่างเช่น บทวจิารณ์ของจิตร  ภูมศิกัดิ ์ บรรจง  บรรเจิดศิลป์  
และนายผี  ซึ่งใช้แนวคิดแบบมาร์กซิสต์  เป็นบทวิจารณ์ที่มีพลังสัน่สะเทือนความคิดของ
สงัคมไทยในช่วงทศวรรษ 2490  ซึ่งมคีวามขดัแย้งทางการเมอืงสูงระหว่างแนวคิดฝ่ายขวาและ
ฝ่ายซา้ย   บทวจิารณ์ดงักล่าวยงัมพีลงัต่อเนื่องมายงัยุค 14 ตุลา 16 ซึง่ความคดิทีม่ตี่อวรรณกรรม
แนวเพื่อชวีติเขม้ขน้ไม่แพ้กนั  ในปัจจุบนั พลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์แนวมาร์กซิสต์เหล่านี้
อ่อนแรงลงไปจนแทบไม่มีบทบาทใดส าหรับสังคมที่มีความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิมากกว่าอุดมการณ์การเมอืงเช่นนี้  แต่เราก็ไม่อาจปฏเิสธบทบาททางความคดิของบท
วจิารณ์เหล่านี้ที่มตี่อสงัคมไทยในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาได้  บทวจิารณ์ในลกัษณะเช่นนี้จึงได้รบัการ
คดัเลอืกเป็นสว่นหน่ึงของสรรนิพนธ์ดว้ย   

ผลกระทบจากการวจิารณ์ในทางกวา้งและลกึเป็นปัจจยัทีท่ าใหบ้ทวจิารณ์มคีุณค่าขา้ม
กาลเวลาและยุคสมยัได ้ บทวจิารณ์ “ศตัรทูีล่ ื่นไหล : แงมุ่มหนึ่งของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั” ของ 
เจตนา  นาควชัระ  เป็นอกีตวัอย่างหนึ่งของบทวจิารณ์ทีม่พีลงัทางปัญญา  เพราะสง่ผลกระทบ
อย่างกวา้งขวางต่อศลิปินผูส้รา้งสรรค ์  นกัอ่าน  นกัวจิารณ์  นกัวชิาการ   ท าใหเ้กดิการ “ครุ่นคดิ
พนิิจนึก”  อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการสรา้งสรรคว์รรณกรรม  ตลอดจนพฒันาการอ่านและ
การวจิารณ์อย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั 

นอกจากการวจิารณ์จะชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัสงัคมแลว้ การวจิารณ์
ทีเ่ป็นพลงัทางปัญญายงัชีใ้หเ้หน็คุณค่าของวรรณกรรม ทัง้วรรณกรรมในอดตี  วรรณกรรม
สมยัใหม่  วรรณกรรมพืน้บา้น  และวรรณกรรมซ่อนนัยลกึซึง้จนผูอ้่านทีข่าดวจิารณญาณอาจเขา้
ไม่ถงึ  หรอืเขา้ใจผดิ  การวจิารณ์ช่วยไขกุญแจเปิดโลกซบัซอ้นของวรรณกรรม  และเปิดโลกทศัน์
ของผูเ้ขยีนทีม่ตี่อชวีติและสงัคม    การวจิารณ์ในลกัษณะเช่นนี้จงึยงัประโยชน์ทางปัญญาแก่
มหาชน 

ในปัจจุบนั  สงัคมเคลือ่นไปอย่างรวดเรว็  นกัเขยีนจ าเป็นตอ้งพฒันางานเขยีนของตนให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและการเคลื่อนไหวของสงัคม   การวจิารณ์ทีก่ระตุน้เตอืนใหน้กัเขยีนและ
นกัอ่านใหเ้รยีนรูแ้ละปรบัตวัรบัสถานการณ์  จงึเป็นสือ่กลางทีเ่ป็น “สต”ิ  และ “ปัญญา”  แก่สงัคม  
แมบ้ทวจิารณ์ในลกัษณะเช่นน้ีจะมอียู่ไม่มากนกั  แต่กม็ตีวัอย่างอยู่ในสรรนิพนธส์องสามรายการ      



  02/04/45 (ครัง้ที่ 1)                                                                             บทวิเคราะห ์สาขาวรรณศิลป์   

 

 

-62- 

บทวจิารณ์ทีใ่ชท้ฤษฎใีหม่ ๆ  สรา้งความตื่นตวัในวงการวจิารณ์ไม่น้อย  ท าใหน้กัวจิารณ์
ตระหนกัในการแสวงหาความรู ้  ตดิตามทศิทางความเคลื่อนไหวของวงวรรณกรรมและการวจิารณ์  
และกา้วใหท้นัพฒันาการของนกัเขยีนรุ่นใหม่   การวจิารณ์จงึสามารถกระตุน้ใหเ้กดิมุมมองและมติิ
ใหม่ ๆ ในการสรา้งและเสพวรรณกรรม   

จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นี้  จะเหน็ไดว้่าการวจิารณ์เป็นกจิกรรมทางปัญญาทีเ่ชื่อมโยงไตรภูมิ
แห่งวรรณกรรม  คอืผูส้รา้ง  วรรณกรรม  และผูเ้สพ  ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  เกดิความเขา้ใจ
และเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั  ขบัเคลื่อนไปพรอ้มกนั  และพฒันาไปอย่างมเีป้าหมายในทางสรา้งสรรค ์ 
เช่นน้ีแลว้การวจิารณ์จงึเป็นพลงัทางปัญญาแก่สงัคมทุกยุคทุกสมยั 

 
11. บทสงัเคราะห์เน้ือหาของสรรนิพนธ์ 
 สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์จ านวน  50  บท   มลีกัษณะของการแสดงพลงัทางปัญญา
หลากหลาย  ดงันี้ 
 11.1 บทวจิารณ์ทีใ่ชแ้นวคดิ “ศลิปะเพือ่ชวีติ”  อนัเป็นกระแสหลกัของวรรณกรรมในช่วง  
พ.ศ. 2490 - 2500  และมอีทิธพิลต่อเนื่องมาถงึช่วง 14 ตุลา 16 - 6 ตลุา 19   บทวจิารณ์ใน 
แนวนี้เน้นประเดน็ว่าวรรณกรรมจะตอ้งรบัใชส้งัคมและการเมอืง   วรรณกรรมจะต้องสะทอ้นภาพ 
ชวีติทีทุ่กขย์ากของมวลชนและชีแ้นะทศิทางอนัเป็นคุณต่อมวลชน  แนวคดินี้ปรากฏในบทวจิารณ์
ชื่อ “กวจีะเขยีนกาพยก์ลอนอย่างไหน”  ของ ศรอีนิทรายุทธ   “บทวจิารณ์ ขา้งหลงัภาพ ของ ศรี
บูรพา”  ของ บรรจง  บรรเจดิศลิป์  บทวจิารณ์ ชื่อ  “พทัยา : นวนิยายการเมอืงเรือ่งแรกของไทย”  
ของ เจอื  สตะเวทนิ  นอกจากนี้  บทวจิารณ์ 3 ชิ้น ของ จติร  ภูมศิกัดิ ์  คอื “ขมุทรพัยแ์ห่ง
วรรณคดชีนชาตสิว่นน้อยและวรรณคดที้องถิน่” ,  “โคลงหา้....มรดกทางวรรณคดไีทย”  และ 
“บทบาททางวรรณคดขีองพระมหามนตร”ี  ลว้นแสดงใหเ้หน็ว่าในขณะทีค่วามคดิแบบสงัคมนิยม
ท าใหเ้กดิกระแสคลัง่ไคลจ้นถงึขัน้ “เผาวรรณคด”ี   จติร  ภูมศิกัดิ ์ ซึง่เป็นคนจุดไฟความคดิ เรื่อง 
“ศลิปเพือ่ชวีติ  ศลิปเพือ่ประชาชน”  กลบัเหน็ว่าไม่ควรเหมารวมว่าวรรณคดโีบราณเลวรา้ยเสยี
ทัง้หมด  การทีเ่ขาศกึษาวรรณคดโีบราณอย่างจรงิจงัถงึแก่น  ท าใหเ้ขาเหน็ว่ามรดกวรรณศลิป์
บางสว่นมคีุณค่าควรแก่การสบืทอด รกัษา และดดัแปลงใหม่ใหเ้ขา้กบัยุคสมยั   ทศันะของจติร 
ภูมศิกัดิ ์จงึเป็นการเดนิทางสายกลางอย่างผูรู้จ้รงิ  ไม่ใช่อนุรกัษ์นิยมอย่างงมงาย  หรอืเสรนีิยมจน
สุดขัว้  นอกจากนี้จติร ภูมศิกัดิย์งัขยายทศันะวจิารณ์ขา้มจากวรรณคดโีบราณไปสูว่รรณกรรม
สมยัใหม่  และจากวรรณศลิป์ไปสูท่ศันศลิป์อกีดว้ย 

ในสมยัปัจจุบนั  เมื่อบรบิททางสงัคมเปลีย่นแปลงไป  ไม่ไดม้กีารใชว้รรณกรรมเป็นอาวุธ
ทางการเมอืงเช่นในยุคประวตัศิาสตรก์ารต่อสูท้างการเมอืงบางช่วง  บทวจิารณ์ในแนวศลิปะเพือ่
ชวีติจงึดเูหมอืนตกยุค พน้สมยั  แต่บทวจิารณ์ทีค่ดัสรรมานี้สามารถขา้มกาลเวลามาได ้  ดว้ย
คุณลกัษณะของการตคีวามสญัญะในตวับทวรรณกรรมทีส่อ่งสะทอ้นภาพรวมของสงัคม  และเหน็
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ความเปลีย่นแปลงอนัเป็นอนิจจงั   ดงันัน้  ทัง้ ๆ ทีบ่รบิททางสงัคมเปลีย่นแปลงไปแลว้  ผูอ้่านก็
ยงัเกดิส านึกทางปรชัญานอกเหนือไปจากส านึกเชงิสงัคม  พลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์เหล่านี้
ต่อสงัคมจงึยงัทรงคุณค่าและเป็นบทอา้งองิในฐานะเป็น “หมุดหมาย” ทีแ่สดงทศิทางของการ
วจิารณ์ในประวตักิารวจิารณ์วรรณกรรมไทย  อกีทัง้ยงัทา้ทายใหเ้กดิการวจิารณ์ซ ้าในแงมุ่มอื่น ๆ  
เช่น บทวจิารณ์ “ปรศินาความรกั ของ ม.ร.ว. กรีต ิ ในขา้งหลงัภาพ”  ของ ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์ 
ทีว่เิคราะหค์วามหมายเชงิโครงสรา้งนิยม  เพือ่ใหเ้หน็ว่าสว่นต่าง ๆ ของเรื่องถูกก าหนดไวเ้พือ่ให้
ความหมายของเรื่องมเีอกภาพ 
 11.2  บทวจิารณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าหากนกัวจิารณ์มคีวามเขา้ใจแก่นแทข้องศลิปะ  และมี
ความเขา้ใจทศิทางความเคลื่อนไหวสงัคมเป็นอย่างด ี   ย่อมสามารถน าเสนอประเดน็ใหน้กัเขยีน
มัน่ใจในทศิทางการสรา้งสรรคผ์ลงานของตน  ดงัเช่น  เจตนา  นาควชัระ  เขยีนบทวจิารณ์  “ศตัรู
ทีล่ืน่ไหล : แง่มุมหนึง่ของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั”  ซึง่ท าใหเ้หน็หวัเลีย้วส าคญัของความ
เปลีย่นแปลง  “วรรณกรรมแห่งส านึกเชงิสงัคม”  ทีส่ามารถตแีผ่ความซบัซอ้นของมนุษยแ์ละสงัคม
ไดล้กึซึง้  และยกระดบัวรรณกรรมสูอ่ภปิรชัญา  การทีผู่ว้จิารณ์อธบิายการทีน่กัเขยีนเปิดช่องว่าง
ใหผู้อ้่านใชจ้นิตนาการของตนดว้ยทฤษฎ ี “ความไม่ชดัเจนของความหมาย”  ท าใหม้องเหน็คุณค่า
ทางวรรณศลิป์ของวรรณกรรมสมยัใหม่บางเรื่องยิง่ขึน้   นอกจากนี้ ในบทวจิารณ์รวมเรื่องสัน้ชุด 
“ขนุทอง….เจา้จะกลบัเมือ่ฟ้าสาง”  ของ อศัศริ ิ  ธรรมโชต ิ  ผูว้จิารณ์สามารถชีใ้หเ้หน็ความลุ่มลกึ
ของผูเ้ขยีนในการตปัีญหาสงัคม  และชีใ้หเ้หน็ว่านกัเขยีนมศีกัยภาพในการพฒันางานศลิปะของ
ตนใหส้งูสง่ขึน้ถงึระดบัชี้น าสงัคม    ในลกัษณะเช่นนี้  บทวจิารณ์ “ตุลาคม  ทศวรรษใหม่ของ
ไพฑรูย ์  ธญัญา”  ของ  ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์   ไดแ้สดงใหเ้หน็การท างานของนกัวจิารณ์ที่
ตดิตามพฒันาการของนกัเขยีน  และพรอ้มจะชีใ้หเ้หน็ชัน้เชงิฝีมอืทีก่้าวหน้าขึน้ของนกัเขยีนทัง้
ดา้นรปูแบบ  กลวธิ ี  และความคดิ  อกีทัง้ยงักระตุน้เตอืนใหน้กัเขยีนปรบับทบาทและยุทธศาสตร์
ทาง 
วรรณศลิป์ของตนเพื่อสวนกระแสสงัคมบรโิภคนิยมใหไ้ด ้    

11.3  บทวจิารณ์ทีว่่าดว้ยบรบิททางสงัคม  ทศิทางและพฒันาการของวรรณกรรม  
ทศิทางของการวจิารณ์   ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัสงัคม   ซึง่จะช่วยเป็นพลงัทาง
ปัญญาแก่สงัคมยิง่ขึน้  จะเหน็ไดจ้าก  บทปาฐกถาของเสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล เรื่อง “นกัเขยีนไทย
ในศตวรรษที ่ 21“  ซึง่เน้นย ้าว่าพลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์เกดิจากการทีบ่ทวจิารณ์สามารถ
สอ่งชีห้นทางขา้งหน้าแก่วงวรรณกรรม   เสกสรรคเ์ตอืนสตนิกัเขยีนใหพ้รอ้มเผชญิหน้ากบัความ
เปลีย่นแปลงของยุคโลกาภวิตัน์  และผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ ในสงัคมทีคุ่กคามอาชพีของ
นกัเขยีน  การยกระดบัคุณภาพงานเขยีนของตนจงึเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้  
บทวจิารณ์ ชื่อ “ชาต ิ  กอบจติต ิ : นกัทดลองทางรปูแบบทีไ่ม่เคยหยุดนิง่” ของ ดอกไมด้ า  ระบุ
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ชดัเจนว่านกัเขยีนตอ้งไม่หยุดน่ิง  ตอ้งกา้วไปขา้งหน้าเสมอ  เพราะ “การเขยีนเป็นการละเล่นของ
ปัญญา 
เช่นเดยีวกบัการอ่านเป็นเกมทางความคดิ” วรรณกรรมจงึเป็นการแสดงวสิยัทศัน์ต่อชวีติและแสดง
ศกัยภาพทางศลิปะดว้ย   นอกจากนี้  บทวจิารณ์  “ความคดิว่าดว้ย “ทศิทางของวรรณกรรม” และ 
“ทศิทางของการวจิารณ์” ของ กอบกุล  องิคุทานนท ์  “ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคมจงึแกปั้ญหา
สงัคมไม่ได”้  ของ นพพร  ประชากุล  และ  “สบืเนือ่งจากค าถาม “ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคม
จงึแกปั้ญหาสงัคมไม่ได”้ ของ ดวงมน  จติรจ์ านงค ์  ลว้นเป็นตวัอย่างบทวจิารณ์กลุ่มนี้   รวมทัง้
บทวจิารณ์  “นิยายวทิยาศาสตร ์: จนิตนาการเสรทีีไ่รจุ้ดหมาย” ของ สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์ ที่
นกัวจิารณ์เรยีกรอ้งใหน้กัเขยีนก าหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  และมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อผูอ้่านและสงัคมดว้ย 

11.4  ความขดัแยง้ระหว่างนกัเขยีนและนกัวจิารณ์ดจูะเป็นปรากฏการณ์ปกตขิองวง
วรรณกรรม  นับตัง้แต่ววิาทะระหว่างหม่อมเจา้อากาศด าเกงิ รพพีฒัน์และพระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ์
เป็นตน้มา  แมใ้นทีสุ่ดววิาทะครัง้นัน้จะลงเอยดว้ยด ี แต่ปัญหาความไม่ลงรอยระหว่างนกัเขยีนกบั
นกัวจิารณ์ดเูหมอืนจะเป็นคลื่นใตน้ ้า  ทีเ่มื่อถงึโอกาสเหมาะกจ็ะโหมกระหน ่าเป็นการววิาทะ
ระหว่างนกัเขยีนและนกัวจิารณ์บนหน้ากระดาษสื่อมวลชนเป็นครัง้คราว   สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ 
บางบทสะทอ้นสภาวะทีเ่กดิขึน้น้ี  แต่พลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์กลุ่มนี้คอืช่วยกระตุน้เตอืนให้ 
นกัเขยีนและนกัวจิารณ์เคารพบทบาทของกนัและกนั  และตระหนกัในบทบาทหน้าทีข่องตนทีม่ตี่อ
วงวรรณกรรม  และผูอ้่าน บทวจิารณ์ในกลุ่มนี้  ไดแ้ก่  “ศตัรแูทจ้รงิของนกัเขยีน” ของ สุชาต ิ 
สวสัดิศ์ร ี  และ “ดัง่ผเีสื้อเถือ่น  :  การวเนจรมริูจ้บของชายคนหนึง่”  ของ ดวงมน  จติรจ์ านงค์ 
 11.5  บทวจิารณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็ความอ่อนแอของการศกึษาวรรณกรรมเป็นพลงัปัญญาทีส่ าคญั  
เพราะการวจิารณ์คงไม่อาจกา้วหน้าไปไดไ้กลหากกระบวนการศกึษาวรรณกรรมมจุีดบกพร่อง   
บทความ ชื่อ “วรรณกรรมปัจจุบนั”  ของ ม.ล. บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  ชีใ้หเ้หน็ว่าวรรณกรรม
ปัจจุบนัมมีาตรฐานเทยีบเท่าสากลและเป็นขมุทรพัยใ์กลต้วัทีเ่ราควรจะศกึษาวเิคราะหใ์หล้กึซึง้  
อกีทัง้ยงัเตอืนสตนิกัวจิารณ์ว่าอย่าหมกมุ่นกบัหลกัวชิาหรอืทฤษฎจีนละเลยคุณค่าทางศลิปะ   บท
วจิารณ์ ชื่อ “พระพุทธเลศิหลา้ฯ ไม่เหน็ไดท้ าอะไร” ของผูเ้ขยีนคนเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ความ
ลม้เหลวของการสอนระดบัมธัยมทีไ่ม่อาจปลูกฝังใหผู้เ้รยีนมองเหน็คุณค่าของวรรณคดไีทยไดก้็
เพราะผูส้อนไม่สามารถเชื่อมโยงวรรณคดกีบัโลกและชวีติ  ทัง้ ๆ ทีอ่งคพ์ระผูท้รงพระราชนิพนธ์
ทรงมคีวามเจนโลก  รูเ้ท่าทนัชวีติเป็นอย่างยิง่  ความทีผู่ว้จิารณ์มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการละคร  
บทวจิารณ์นี้จงึเป็นตวัอย่างยนืยนัว่าศลิปะย่อมสอ่งทางใหแ้ก่กนัอกีดว้ย   นอกจากนี้  บทวจิารณ์
ชื่อ “จุดอ่อนการคดัสรรวรรณคดไีทย” ของ พทิยา  ว่องกุล  ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าระบบการคดัสรรให้
ผูเ้รยีนศกึษางานชิน้เอกเพยีงไม่กีช่ิน้  ซึง่อาจจะเกดิจากความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ หรอืจากจุดยนื
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แคบกวา้งของผูค้ดัสรรแลว้แต่กรณี  ลว้นท าใหเ้กดิความบกพร่องในการศกึษาเรยีนรูม้รดกภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษไทยใหร้อบดา้น 
 11.6  ในบางครัง้  ผูว้จิารณ์ตอ้งสามารถท าหน้าทีเ่ป็นผูช้ีน้ าผูอ้่านใหเ้หน็คุณค่าของ 
วรรณกรรมในมุมทีผู่อ้่านอาจจะมองไปไม่ถงึ  หรอืไม่พยายามมองเพราะมอีคตอิยู่ในใจ  บท 
”วจิารณ์ จดหมายจากเมอืงไทย ของ โบตัน๋” ของ ม.ล. บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  ที่เขยีนขึน้
ท่ามกลางกระแสดา้นลบของสงัคมทีพ่พิากษานวนิยายเรื่องนี้และตวัผูเ้ขยีนอย่างรุนแรง  ช่วย  
“รบัประกนั” คุณค่าของนวนิยายเรื่องนี้ดว้ยเหตุผลทางวชิาการทีห่นกัแน่น  และสรา้งก าลงัใจแก่
นกัเขยีนทีต่ ัง้ใจบุกเบกินวนิยายสะทอ้นสงัคมใหพ้ากเพยีรท างานของตนต่อไปดว้ยความมุ่งมัน่ 
บทวจิารณ์  “จดหมายถงึหลาน” ของ คุณรญัจวน  อนิทรก าแหง  กเ็ช่นเดยีวกนั  ทีท่ าใหน้วนิยาย
เรื่องจนั  ดารา  ของอุษณา  เพลงิธรรม  ซึง่มเีนื้อหาเกีย่วกบักามโลกยี ์ อนัล่อแหลมต่อการยัว่ยุให้
เดก็และเยาวชนเอาเป็นแบบอย่าง  กลบักลายเป็นตวัอย่างของโทษมหนัตข์องการหมกมุ่นทาง
กาม  และการใชช้วีติทีข่าดความพอด ี   ผูว้จิารณ์ตัง้ใจสือ่สารกบัผูอ้่านทีเ่ป็นเยาวชนโดยตรง  จงึ
เลอืกน าเสนอในรปูแบบของจดหมาย   ใชภ้าษาง่าย ชดัเจน   น ้าเสยีงอ่อนโยน  และไม่ยัว่ยุเดก็
โดยหา้มอ่าน  แต่ชีแ้นะใหพ้นิิจพเิคราะหก์ารใชช้วีติของตวัละครอย่างมวีจิารณญาณและมคีวาม
เมตตา   บทวจิารณ์นี้จงึเป็นตวัอย่างใหเ้หน็ว่าความสามารถเชงิวรรณศลิป์ของผูว้จิารณ์จะเสรมิ
พลงัทางปัญญาแก่บทวจิารณ์ 
 11.7  บทวจิารณ์ทีว่เิคราะหอ์งคป์ระกอบของการสรา้งสรรค ์  และตคีวามหมายของตวับท
อย่างลุ่มลกึ  เพือ่แสดงใหเ้หน็ศกัยภาพของงานเขยีน  เป็นกลุ่มบทวจิารณ์ทีค่ดัสรรไวค้่อนขา้งมาก 
ซึง่เมื่อน ามาพจิารณาในภาพรวมอกีครัง้  กพ็บว่าผูว้จิารณ์แต่ละคนมคีวามโดดเด่นในแต่ละช่วง
สมยั  วรรณกรรมทีว่จิารณ์มทีัง้นวนิยาย  เรื่องสัน้  และบทกวนีิพนธ ์  และเกอืบทัง้หมดเป็น
วรรณกรรมสะทอ้นชวีติและสงัคม  บทวจิารณ์มทีัง้วจิารณ์งานเฉพาะชิ้น  และวจิารณ์งานเป็นกลุ่ม 
ในเชงิเปรยีบเทยีบ  ในจ านวนน้ีมงีานเขยีนทีไ่ดร้บัรางวลัซไีรต ์3 เล่ม รางวลัช่อการะเกด 1 เล่ม   
และผลงานของนกัเขยีนทีเ่ป็นศลิปินแห่งชาต ิ 2 คน    แสดงใหเ้หน็ว่าคุณภาพเขม้ขน้ของงาน
เขยีนย่อมทา้ทายนกัวจิารณ์ใหร้่วมกจิกรรมทางปัญญา  เพือ่ชีใ้หเ้หน็พลงัของงานเขยีนและ
ศกัยภาพของนกัเขยีน  บทวจิารณ์ลกัษณะน้ีบ่งชีบ้ทบาทของผูว้จิารณ์ในฐานะ  “ตวักลาง”  ท า
หน้าทีว่เิคราะหต์คีวาม  หรอื “ถอดรหสั” ทีผู่เ้ขยีนซ่อนกลไว ้ ท าใหผู้อ้่านมองเหน็ชัน้เชงิและความ
แยบยลของศลิปะการสรา้งสรรค ์ เมื่อเป็นเช่นน้ีบทวจิารณ์จงึเป็น “งานสรา้งสรรค”์  ชนิดหนึ่ง  บท
วจิารณ์  “อนัเป็นเรือ่งสัน้”  ของ อญัชนั   นกัเขยีนซไีรต ์  ซึง่ผนัตนเองมาท าบทบาทนกัวจิารณ์  
ไดบ้่งชีบ้ทบาทของนกัวจิารณ์ในฐานะ “ผูส้รา้งสรรค”์  ไวอ้ย่างชดัเจน   นอกจากนี้  บทวจิารณ์
เหล่านี้ยงัแสดงใหเ้หน็ว่านกัวจิารณ์จะตอ้งมคีวามรูเ้รื่องวรรณคดศีกึษาเป็นพืน้ฐานส าคญั   จงึจะมี
ความจดัเจน  ลุ่มลกึ  รูเ้ท่าทนั  หรอืล ้าหน้านกัเขยีน   บทวจิารณ์หลายบทไม่เพยีงวเิคราะหค์ุณค่า
ทางศลิปะ  แต่ยงับ่งชีใ้หเ้หน็คุณค่าทีท่ าใหผู้อ้่านประจกัษ์แจง้ในความจรงิของชวีิตมนุษยอ์กีดว้ย  
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ตวัอย่างบทวจิารณ์ในลกัษณะเช่นนี้  ไดแ้ก่  บทวจิารณ์  “ผูด้”ี   ของ คุณนิลวรรณ  ป่ินทอง  
“พลอย   ผูม้คีวามเป็นไท-อย่างไทย”  ของ คุณรญัจวน  อนิทรก าแหง   “ปณิธานกว…ีความ
เคลือ่นไหวในความหยุดนิง่”  และ “วจิารณ์ “สวรรยา” จากหนงัสอืรวมเรื่องสัน้ ฟ้าบ่กัน้ ของ ลาว 
ค าหอม”  ของ ชลธริา  สตัยาวฒันา   “บทวจิารณ์  เพลงน ้าระบ าเมฆ  ของ เสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล”  
ของ ชยัสริ ิ สมุทวณิช “เงนิและผูย้ากไรก้บัภาพลกัษณ์ดา้นรา้ยของจ าลอง” ของ ภญิโญ  กองทอง 
“การบูรณาการรปูแบบนวนิยายเชงิกวนีิพนธเ์รือ่งเจา้จนัทผ์มหอม”  ของ สุพรรณ  ทองคลอ้ย   
และ “เสยีงเต้นของหวัใจ” ส านึกแห่งความเป็นมนุษยแ์ละความแขง็แกร่งทางวฒันธรรม ของ ดวงมน  
จติรจ์ านงค ์
 11.8 พลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์สว่นหน่ึงเกดิจากการทีผู่ว้จิารณ์สามารถชีใ้หเ้หน็
คุณภาพและประสทิธภิาพของภาษาอนัเป็นวสัดุประกอบสรา้งของวรรณกรรม เมื่อภาษามพีลงัใน
การสือ่ความหมายและสรา้งสุนทรยีะย่อมสง่ผลต่อความอลงัการของวรรณกรรมชิ้นนัน้ ผูว้จิารณ์ชี้
ว่านกัอ่านสว่นมากมกัมองผ่านภาษาเขา้ไปหาความหมายของตวับทเลย ทัง้ๆทีไ่ม่ควรมองขา้ม
ความส าคญัจุดนี้ เพราะภาษาคอือุปกรณ์ในการถ่ายทอดความคดิ การเลอืกเฟ้นถ้อยค าภาษายงั
สะทอ้นใหเ้หน็ความละเอยีดอ่อน ความประณีต และความช านิช ่าชองในการเลอืกวสัดุสุนทรใีนการ
ประกอบสรา้งวรรณกรรมดว้ย   บทวจิารณ์ในลกัษณะเช่นนี้จงึชีใ้หเ้หน็ว่าพลงัของภาษา  และ
คุณภาพของภาษาในฐานะวสัดุประกอบสรา้งเป็นอุปกรณ์ส าคญัทีท่ าใหว้รรณกรรมมคีวามหมาย
และมพีลงั  บทวจิารณ์ทีน่ าเสนอทศันะประเดน็นี้  ไดแ้ก่  “อะไรคอืการวจิารณ์เชงิสุนทรยีภาพ” 
ของ แจ่มใจ จริจนัทร และ “ดัง่ผเีสื้อเถือ่น…การวเนจรมริูจ้บของชายคนหนึง่” ของ ดวงมน จติร์
จ านงค ์   “ภาษากวใีนนวนิยาย”  และ “ญ่า นิทานรอ้ยแกว้แห่งพุทธศตวรรษที ่ 25“  ของ ธเนศ  
เวศรภ์าดา   “การบูรณาการรูปแบบนวนิยายเชงิกวนีิพนธเ์รือ่งเจา้จนัทผ์มหอม” ของ สุพรรณ  
ทองคลอ้ย  และ 
“เล่หแ์ห่งเวลา ในกวนีิพนธซ์ไีรต’์ 41“  ของ กุสุมา   รกัษมณี 
 11.9  แมว้่าเจตนา  นาควชัระจะไดเ้สนอความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎวีจิารณ์แนวใหม่ของ
ตะวนัตกไวน้านแลว้  ตัง้แต ่ พ.ศ. 2527  ในต าราหลายเล่ม  เช่น  แนวทางการประเมนิคุณค่า 
วรรณคด ี ในวรรณคดวีจิารณ์เยอรมนั  ฝรัง่เศส  และ องักฤษ-อเมรกินั  ในศตวรรษที ่20   แต่การ
น าทฤษฎวีจิารณ์แนวใหม่จากตะวนัตกมาวจิารณ์วรรณกรรมร่วมสมยัของไทยอย่างจรงิจงั  เริม่
เป็นทีน่ิยมไม่กี่ปีมานี้  และแพร่หลายในหมู่นกัวจิารณ์รุ่นใหม่อย่างรวดเรว็  ผูว้จิารณ์ทีโ่ดดเด่นใน
แนวนี้ม ี 2 คน คอื ชศูกัดิ ์  ภทัรกุลวณิชย ์  และนพพร  ประชากุล  ซึง่มผีลงานต่อเนื่องทัง้งาน
วจิารณ์และบทความแสดงความรูเ้รื่องทฤษฎตี่าง ๆ   ดงัเช่น  บทวจิารณ์ของชูศกัดิ ์  ภทัรกุล
วณิชย ์ ชื่อ “ปรศินาความรกัของ ม.ร.ว. กรีต ิ ในขา้งหลงัภาพ”  และ “แมวกลางฝน”  เป็นบท
วจิารณ์ทีใ่ชท้ฤษฎโีครงสรา้งนิยม  (Structuralism)  เรื่องแรกวเิคราะหโ์ดยเน้นบทสนทนา  เรื่องที่
สองวเิคราะหโ์ดยเน้นเรื่องฉากพืน้ที ่ บทวจิารณ์ชื่อ “มอืนัน้สขีาว  กวนีิพนธซ์ไีรต์ ปี 35“  เป็นการ
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ใชท้ฤษฎคีวามไม่คุน้ชนิ (Defamilliarization)   บทวจิารณ์ “ตุลาคม ทศวรรษใหม่ของไพฑรูย ์ 
ธญัญา”  ใชท้ฤษฎโีครงสรา้งนิยมวเิคราะหศ์ลิปะการเล่าเรื่อง  สว่นบทวจิารณ์ของนพพร  ประชา
กุล  2 บท คอื  “มอีะไรในลูกอสีาน”  ใชท้ฤษฎโีครงสรา้งนิยม  และ “สนิในน ้าฝน  กบัการเล่าเรือ่ง
เล่า” ผูว้จิารณ์วเิคราะหก์ารเล่าเรื่องแบบ  เรื่องเล่าทีเ่ล่าถงึตวัมนัเอง  Metafiction การทีน่กัวจิารณ์
ทัง้สองคนน าทฤษฎตีะวนัตกมาสรา้งมุมมองใหม่ต่อวรรณกรรมสง่อทิธพิลสูน่กัวจิารณ์รุ่นหลงัไม่
น้อย  สว่นบทวจิารณ์ ชื่อ “ความน่าจะเป็น  เรือ่งเล่า เรือ่งเล่น เรือ่งไม่เป็นเรือ่ง” ของ พเิชฐ  แสง
ทอง  เป็นตวัอย่างของนกัวจิารณ์รุ่นใหม่ทีเ่ลอืกใชท้ฤษฎใีหเ้หมาะกบัตวับท  เพราะวรรณกรรม
เรื่องนี้ปราบดา หยุ่น สรา้งสรรคข์ึน้โดยมไิดใ้ช ้“ขนบ” การประพนัธแ์บบเดมิ  
 11.10   นอกจากการใชท้ฤษฎทีางภาษาและวรรณคดแีลว้  มบีทวจิารณ์จ านวนไม่น้อยทีผู่้
วจิารณ์ใชห้ลกัวชิาการสาขาอื่นในการตคีวามและวเิคราะหค์ุณค่าของวรรณคด ี   นักวจิารณ์กลุ่มนี้ 
บางคนเป็นนกัวชิาการจากสาขาอื่น  เช่น ประวตัศิาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ มานุษยวทิยา  ศลิปะการ
ละคร  บทวจิารณ์เหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่าการน าวทิยาการสาขาอื่นมาสอ่งสะทอ้นคุณค่าและ
ความหมายของวรรณคดไีดอ้ย่างด ี ในลกัษณะ “ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั”  ย่อมเป็นพลงัปัญญาแก่
สงัคมเช่นกนั   บทวจิารณ์ในกลุ่มน้ี  ไดแ้ก่  “มาลยั  ชูพนิิจ  เหตุผลของความรกัในนวนิยายไทย”  
ของ นิธ ิ  เอยีวศรวีงศ ์ “บรโิภคนิยม ความตาย และอตัตา” ของ นฤมติร  สอดศุข  “ระหว่างรอย
มดี” เรือ่งสัน้คลาสสกิของมาโนช  พรหมสงิห”์  ของ นงนภสั  ตาปสนันทน์  และ  “เพราะ “เธอเกดิ
เป็นมนุษย…์เธอจงึพบสิง่นี้”  ของ สกุล  บุณยทตั  ในขณะเดยีวกนั  นกัวจิารณ์ซึง่เป็นนกัวชิาการ
สาขาอื่นบางคนอาจจะใชห้ลกัวชิาเฉพาะสาขาเป็นกรอบในการตดัสนิคุณค่าของวรรณคด ี  อนัเป็น
มุมมองทีค่บัแคบเกนิไป  บทวจิารณ์ของจรญูพร  ปรปักษ์ประลยั ชื่อ “ลอยเรอืวรรณกรรมในทะเล
ประวตัศิาสตร”์ จงึพยายามเรยีกรอ้งความเป็นธรรมใหแ้ก่วรรณกรรมประวตัศิาสตร ์  โดยขอใหน้กั
ประวตัศิาสตรเ์ปิดใจกวา้ง  เขา้ใจลกัษณะของงานวรรณศลิป์และเขา้ใจนกัเขยีนทีพ่ยายามขา้ม 
พรมแดนวรรณกรรมไปสู่มติอิื่นดว้ย   
 11.11  มบีทวจิารณ์  2  บททีผู่ว้จิารณ์ใชแ้นวคดิทางพุทธศาสนาเป็นกรอบความคดิใน
การตคีวามวรรณกรรม   คอื  “พลอย  ผูม้คีวามเป็นไท-อย่างไทย”  ซึง่คุณรญัจวนวเิคราะหใ์หเ้หน็ 
ว่าการประพฤตปิฏบิตัติวัของพลอย  ตวัละครเอกในเรื่อง ส่ีแผ่นดิน เป็นไปตามหลกัธรรมะใน
พุทธศาสนา  อนัท าใหพ้ลอยสามารถเผชญิหน้ากบัความผนัผวนของชวีติไดอ้ย่างมสีตริูต้วัและมี
ปัญญารูเ้ท่าทนัสจัจะแห่งชวีติ  ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าลกัษณะเช่นพลอยเป็นลกัษณะของคนไทยทีอ่ยู่
ในวถิธีรรมมาแต่โบราณ  สว่นบทวจิารณ์ ชื่อ จดหมายถงึหลาน  ของผูว้จิารณ์คนเดยีวกนั  กเ็ป็น
บทวจิารณ์ทีผู่ว้จิารณ์ใชต้วัละครเป็นแบบอย่างในการสอนศลีธรรมแก่เยาวชน  และเตอืนให้
ตระหนกัในคุณค่าของชวีติและความเป็นมนุษย ์   นอกจากนี้  บทวจิารณ์ “ความเหมอืนในความ
ต่างของทางเสอื”  ของ กอบกุล  องิคุทานนท ์  กย็งัชีใ้หเ้หน็ลกัษณะเด่นทางพุทธปรชัญาทีผู่แ้ต่ง



  02/04/45 (ครัง้ที่ 1)                                                                             บทวิเคราะห ์สาขาวรรณศิลป์   

 

 

-68- 

แฝงไวใ้นนวนิยาย  การสงัเคราะหห์ลกัธรรมในพุทธศาสนาอนัเป็นแก่นของสงัคมไทยแลว้น ามาใช้
ในการวจิารณ์เช่นนี้  น่าจะเป็นตวัอย่างของการสรา้งทฤษฎแีผ่นดนิแม่ในการวจิารณ์ 
 11.12  การวจิารณ์เชงิเปรยีบเทยีบเป็นการวจิารณ์อกีลกัษณะหนึ่งทีเ่สรมิพลงัทางปัญญา
แก่สงัคม  เพราะท าใหผู้อ้่านประจกัษ์ในคุณค่าความเป็นสากลของวรรณกรรม  บทวจิารณ์ “ความ
เหมอืนในความต่างของทางเสอื” ของ กอบกุล   องิคุทานนท ์ จงึชีใ้หเ้หน็ขอ้เปรยีบเทยีบระหว่าง 
ทางเสือ ของ ศลิา โคมฉาย กบั The Old Man and the Sea  ของ เฮมมงิเวย ์  และบทความ 
“จากGothic Fiction ถงึ เงาอุบาทว”์  ของ สุชาต ิ  สวสัดิศ์ร ี  เป็นการน าความรูเ้รื่องการจดักลุ่ม
วรรณกรรมของตะวนัตกมาแยกแยะประเภทและกลุ่มของวรรณกรรมสมยัใหม่ของไทย  พรอ้มทัง้
วจิารณ์ใหเ้หน็ลกัษณะแบบไทย ๆ ทีต่่างไปจากตน้แบบเดมิของตะวนัตก 
 11.13  แมว้่าสาขาวรรณศลิป์จะมคีวามมัง่คัง่ของขอ้มูลบทวจิารณ์  แต่ประสบการณ์จาก
ต่างประเทศกเ็ป็นสิง่ทีม่คีุณค่า  เพราะท าใหไ้ดเ้หน็พลงัทางปัญญาของงานตน้แบบทีเ่ป็นทฤษฎี
ทางวรรณคดซีึง่มอีทิธพิลต่อวงวรรณกรรมทัว่โลก   บทวจิารณ์ของต่างประเทศทีค่ดัเลอืกมาจงึ
เป็นขอ้เขยีนของผูเ้ป็น “เจา้ส านกั”  ทางทฤษฎคีวามคดิในการวจิารณ์วรรณคด ี ไดแ้ก่  “ความคดิ 
ความเชือ่ และส านึกเชงิปรชัญา” ของ โรนลัด ์  พคีอ็ก  ซึง่เชื่อมัน่ว่าบทวจิารณ์วรรณกรรมจะตอ้ง
เชื่อมโยงคุณค่าของวรรณกรรมกบัชวีติและสงัคม  “บทสมัภาษณ์เรยม์อนด ์ วลิเลยีมส ์ : การเมอืง
และอกัษรศาสตร”์  ของ เรยม์อนด ์  วลิเลยีมส ์  กแ็สดงทศันะทีส่อดคลอ้งกนั  คอืเน้นย ้าใหเ้หน็
ความสมัพนัธอ์ย่างมพีลวตัระหว่างวรรณกรรมกบัสงัคม  สว่นบทวจิารณ์  “มรณกรรมของผูแ้ต่ง” 
ของ โรลองด ์ บารธ์ส ์   เป็นตน้ทางของความคดิเรื่องการวจิารณ์ตวับทวรรณกรรมโดยไม่
จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูแ้ต่งและจุดประสงคท์ีแ่ต่ง  รายละเอยีดดา้นเนื้อหาของสรรนิพนธท์ัง้
สามบทน้ี  และการเชื่อมโยงกบัประสบการณ์ของไทย  ผูว้จิยัไดว้เิคราะหไ์วใ้น ขอ้ 5  
 
 
12.   หลกัการวิจารณ์ 
      จากบทวจิารณ์ทีร่วบรวมเป็นขอ้มลูในการวจิยัของสาขาวรรณศลิป์  พบว่ารปูแบบของ
การน าเสนอทศันะวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจมหีลายลกัษณะ  นอกเหนือจากบทวจิารณ์ตวั
บทวรรณกรรมโดยตรงแลว้  บางตอนของบทความวชิาการทางวรรณคดศีกึษา  บทน าในนิตยสาร
ทางวรรณกรรม   บทปาฐกถาทีน่ ามาตพีมิพเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ค านิยมทีม่ตี่องานวรรณกรรม  
ตลอดจนบทวจิารณ์วรรณกรรมทีน่ าเสนอในรปูของจดหมาย  กน็บัว่าเป็นรูปแบบอนัหลากหลาย
ของการวจิารณ์    นอกจากนี้  ความหลากหลายในดา้นรปูแบบแลว้  บทวจิารณ์ยงัมคีวาม
แตกต่างในดา้นกรอบความคดิของนกัวจิารณ์  วธิกีารวจิารณ์  และรปูแบบของบทวจิารณ์  เป็นต้น   
ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ท าใหเ้รามองเหน็ขอบเขตอนักวา้งขวางของการวจิารณ์  และ
ขณะเดยีวกนัเราพอจะมองเหน็แนวทางร่วมบางประการอนัน่าสรุปเป็นหลกัการวจิารณ์  
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วรรณกรรม  และวธิกีารตคีวามตวับท  อนัอาจน าไปสู่การบ่งชีท้ศิทางของการวจิารณ์วรรณกรรม
ของไทย   ทัง้นี้ในบางประเดน็ผูว้จิยัจะอา้งถงึสรรนิพนธท์ีค่ดัสรรไวแ้ลว้  เพือ่จะไดเ้หน็ตวัอย่างอนั
เป็นรูปธรรมว่าบทวจิารณ์ทีด่แีละมพีลงัทางปัญญานัน้  ควรมลีกัษณะเช่นไร  ดงัต่อไปนี้ 
       1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของวรรณกรรม   จะเหน็ไดว้่าผูว้จิารณ์สว่นใหญ่จะ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของตวับท  อนัไดแ้ก่  โครงเรื่อง  แก่นเรื่อง ตวัละคร  บทสนทนา ฉาก ฯลฯ  
บทวจิารณ์บางบทแสดงการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทัง้มวลว่ามลีกัษณะอย่างไร  และมคีวามสมัพนัธ์
กบัองคป์ระกอบอื่น ๆ อนัท าใหเ้กดิเอกภาพแก่ตวัเรื่องอย่างไร  ตวัอย่างบทวจิารณ์ท านองนี้ เช่น 
บทวเิคราะหเ์รื่อง “ผูด้”ี ของ ดอกไมส้ด  โดย คุณนิลวรรณ ป่ินทอง บทวจิารณ์บางบทแสดงการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบสว่นใดสว่นหน่ึงเป็นพเิศษ  เช่น ตวัละคร  ตวัอย่างชดัเจน ไดแ้ก่ พลอย ผูม้ี
ความเป็นไท – อย่างไทย  โดย รญัจวน  อนิทรก าแหง  เป็นอาท ิ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของ
ตวับท  และการสงัเคราะหใ์หเ้หน็ว่าองคป์ระกอบเหล่านัน้มคีวามเชื่อมโยง  เกีย่วขอ้ง 
และเกือ้หนุนกนัอย่างไรในตวังานวรรณกรรมจงึนบัว่าเป็นหลกัการวจิารณ์ทีใ่ชก้นัอยู่เสมอ 
        2. การตคีวาม “สารความหมาย” ของวรรณกรรม  ซึง่นบัว่าเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ด
ของการวจิารณ์  ทัง้นี้เนื่องจากวรรณกรรมมคีวามซบัซ้อนซ่อนเชงิเช่นงานศลิปะทัง้ปวง  การท า
ความเขา้ใจกบัความหมายของตวับทจงึตอ้งอาศยัการตคีวามจากขอ้มลูต่าง ๆ ทีป่ระกอบสรา้งเป็น
งานศลิปะ  กล่าวไดว้่าการตคีวามอาจปรากฏใน 2 ลกัษณะ  คอื  การตคีวามโดยอาศยั
องคป์ระกอบภายในตวับทเป็นส าคญั  ไดแ้ก่ รปูแบบและเนื้อหา  และการตคีวามโดยอาศยัขอ้มลู
ภายนอกตวับท ไดแ้ก่ ขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัภิูมหิลงัของผูแ้ต่ง  บรบิททางสงัคมและประวตัศิาสตร ์
ฯลฯ   มาช่วยในการตคีวาม   สรรนิพนธท์ีค่ดัสรรมาแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่ามกีารตคีวามทัง้
สองลกัษณะ   การตคีวามทัง้สองลกัษณะอาจด าเนินควบคู่กนัไปกไ็ด ้  เพราะเท่ากบัเป็นการท า
ความเขา้ใจตวับทวรรณกรรมไดร้อบดา้นขึน้  นอกจากนี้  ยงัมกีารน าศาสตรห์รอืวทิยาการอื่น ๆ 
เช่น จติวทิยา  พุทธปรชัญา  ประวตัศิาสตร ์ สงัคมวทิยา ฯลฯ  มาช่วยในการตคีวาม  ท าใหเ้กดิ
มุมมองทีห่ลากหลายต่องานวรรณกรรม  วรรณกรรมเรื่องเดยีวกนัอาจใชศ้าสตรต์่างสาขาในการ
ตคีวาม  ซึง่ท าใหผู้อ้่านมองเหน็ศกัยภาพของวรรณกรรมในมติทิีแ่ตกต่างหลากหลายมากขึน้ เช่น 
บรรจง  บรรเจดิศลิป์ตคีวามนวนิยายเรื่อง “ขา้งหลงัภาพ” โดยใชม้ติทิางสงัคมการเมอืง ในขณะที่
ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชยต์คีวามโดยใชแ้นวคดิแบบโครงสรา้งนิยม  เป็นตน้  
        3. การประเมนิคุณค่านบัว่าเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัอกีขัน้ตอนหน่ึงของการวจิารณ์  
แมว้่าจะมแีนวความคดิเชงิทฤษฎวี่าการวจิารณ์ไม่จ าเป็นตอ้งน าไปสูก่ารประเมนิคุณค่าเสมอไป  
แต่กอ็าจสงัเกตไดว้่านกัวจิารณ์มกัจะผสานความคดิเหน็เชงิประเมนิคุณค่า ไปพรอ้มกบัขัน้ตอนอื่น 
ๆ ของการวจิารณ์   และบางครัง้อาจจะมนียัเชงิตดัสนิประเมนิค่าอย่างเขม้ขน้   การทีบ่ทวจิารณ์
วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้ดอ้ยของตวับท กน็บัว่าเป็นการประเมนิคุณค่าทัง้ดา้นบวกและลบอย่างชดัเจน  
นอกจากนี้ บทวจิารณ์บางบทอาจมุ่งตัง้ใจกล่าวถงึขอ้บกพร่องของตวังานอนัเป็นการประเมนิ
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คุณค่าของตวับทในดา้นลบโดยตรง เช่น บทวจิารณ์ “ปณิธานกว ี  ความเคลื่อนไหวในความหยุด
นิ่ง” ของ ชลธริา สตัยาวฒันา  ซึง่เหน็ไดว้่าแมผู้ว้จิารณ์จะวเิคราะหง์านกวนีิพนธเ์ล่มนี้ซึง่ไดร้บั
รางวลัซไีรตอ์ย่างเขม้ขน้จรงิจงัและตรงไปตรงมาไม่ออ้มค้อม  แต่กม็ที่าทอี่อนน้อม สุภาพ จนท า
ใหผู้อ้่านมองเหน็ความตัง้ใจและความจรงิใจของผูว้จิารณ์ทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็น “กระจก” สะทอ้นภาพ
ใหศ้ลิปินผูส้รา้งและผูอ้่านมองเหน็คุณค่าของวรรณกรรมเล่มนี้ตามทีเ่ป็นจรงิ  ในขณะเดยีวกนัก็
มไิดล้ดคุณค่าความเป็นกวขีององัคารดงัทีป่รากฏในผลงานกวนีิพนธเ์ล่มอื่นๆท่าทแีละน ้าเสยีงของ
นกัวจิารณ์ ในการตดัสนิประเมนิค่าของวรรณกรรมจงึมคีวามส าคญัไม่น้อย 
  4. การน าทฤษฎวีจิารณ์วรรณกรรมมาใชใ้นการวเิคราะหว์จิารณ์อาจท าใหบ้ท
วจิารณ์มคีวามเขม้ขน้ทางวชิาการ  มหีลกัการ  และเปิดมติมุิมมองใหม่ ๆ ใหแ้ก่การอ่าน
วรรณกรรม  จงึมนีกัวชิาการน าทฤษฎวีจิารณ์มาใช ้  โดยอาจจะใชอ้ย่างกลมกลนืไปกบัการ
วเิคราะหต์คีวามตวับท  หรอือาจจะน ามาใชเ้ป็นกรอบความคดิในการตคีวามอย่างชดัเจน  เช่น  
การใชท้ฤษฎโีครงสรา้งนิยม (Structuralism)  ดงัปรากฏในบทวจิารณ์ “มอีะไรในลูกอสีาน”  และ
ทฤษฎเีรื่องเล่าทีว่่าดว้ยเรื่องเล่า (Metafiction)  ดงัปรากฏในบทวจิารณ์ “สนิในน ้าฝน กบัการเล่า
เรื่องเรื่องเล่า” ของ นพพร  ประชากุล  เป็นตน้   อย่างไรกต็าม  น่าสงัเกตว่านกัวจิารณ์มกัจะไม่ใช้
ทฤษฎใีดทฤษฎหีนึ่งเพยีงทฤษฎเีดยีว  แต่จะใชท้ฤษฎหีลากหลายปะปนกนั  ซึง่นบัว่าเป็นขอ้ดี
เพราะท าใหเ้สรมิความเขา้ใจตวับทใหก้ระจ่างขึน้ในหลายแงมุ่ม   สิง่ทีค่วรค านึงถงึในเรื่องการน า
ทฤษฎมีาใชเ้หน็จะเป็นอย่างทีน่กัวชิาการต่างประเทศหลายคนกล่าวเตอืนไว ้  นัน่คอื อย่าหมกมุ่น
กบัทฤษฎ ี จนท าใหเ้ป็นการใชท้ฤษฎโีดยปราศจากวรรณคด ี
  5.  มโนทศัน์เบือ้งแรกของการวจิารณ์วรรณกรรมคอืความเขา้ใจในธรรมชาตแิละ
บทบาทหน้าทีข่องวรรณกรรมในฐานะงานศลิปะ  ดงัทีก่ล่าวไดว้่า วรรณกรรมคอืศลิปกรรมทีส่รา้ง
ดว้ยภาษา   นกัวจิารณ์จงึตอ้งท าความเขา้ใจกบักระบวนการประกอบสรา้งและสญันิยม (literary 
convention) ในวรรณกรรม  บทวจิารณ์ทัง้ทีค่ดัสรรมาเป็นสรรนิพนธแ์ละไม่ไดค้ดัสรรมาไดแ้สดง 
ความตระหนกัรูข้องนกัวจิารณ์ในมโนทศัน์ดงักล่าว  นอกจากนี้  นกัวจิารณ์บางคนยงัถ่ายทอด
หลกัความคดินี้ไวใ้นบทวจิารณ์ของตนอย่างชดัเจน  เพือ่ย ้าเตอืนใหเ้หน็ธรรมชาตขิองวรรณคดใีน
ฐานะศลิปะทางภาษา   อย่างไรกต็าม   นอกจากมุมมองทีม่ตี่อวรรณกรรมในฐานะงานศลิปะแลว้  
เราคงปฏเิสธไม่ไดว้่านกัเขยีนถ่ายสะทอ้นเรื่องราวในวรรณกรรมจากชวีติ  วรรณกรรมจงึไม่อาจ
ตดัขาดจากชวีติและสงัคมได ้  แมจ้ะมทีฤษฎวีรรณกรรมบางทฤษฎปีฏเิสธแนวคดินี้กต็าม เช่น 
ทฤษฎมีรณกรรมของผูแ้ต่ง ของ โรลองด ์บารธ์ส ์  ดงันัน้  การวจิารณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าวรรณกรรมใน
ฐานะงานศลิปะเชื่อมโยงกบัชวีติและสงัคมอย่างไร  ไม่ว่าจะเป็นดา้นรบัใชส้งัคม  กระตุน้ใหเ้ขา้ใจ
ชวีติ  หรอือื่นใดกต็าม  ย่อมขยายมติขิองวรรณกรรมใหก้วา้งขวางขึน้  และยกระดบัคุณค่าของ
วรรณกรรมในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมอกีดว้ย  ในขณะเดยีวกนั  การเชื่อมโยงวรรณกรรม 
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สูช่วีติและสงัคมเช่นนี้เรยีกรอ้งคุณสมบตัขิองนกัวจิารณ์ทีต่อ้งมคีวามเขา้ใจชวีติและสงัคม  มี
วจิารณญาณ  และความลุ่มลกึทางความคดิอกีดว้ย 
  6. การวจิารณ์เป็นกระบวนการของการอ่านโดยตรง  เป็นสิง่ทีแ่สดงพลงัและ 
อ านาจของผูอ้่าน  ทีบ่างครัง้อาจจะเป็นเพยีงการ “เขา้ถงึ” โลกจนิตนาการของผูเ้ขยีน  แต่บางครัง้
กอ็าจจะเลยขา้มไปถงึการ “ครอบครอง” โลกจนิตนาการของผูเ้ขยีนเลยทเีดยีว  นัน่หมายความว่า 
นกัวจิารณ์ในฐานะนกัอ่านผูเ้อาจรงิเอาจงัชีใ้หเ้หน็ว่าจนิตนาการของผูอ้่านอาจไปไกลเกนิกว่า
จนิตนาการของผูแ้ต่งกไ็ด ้ ความหมายของวรรณกรรมจงึอาจจะเป็นความหมายตามทีผู่อ้่านคดิ 
ซึง่อาจจะเป็นคนละอย่างกบัความหมายตามทีผู่เ้ขยีนตอ้งการเสนอ   ดงันัน้  การวจิารณ์มกัมุ่งไป
ทีก่าร “พดู” กบันกัอ่านดว้ยกนั  เพือ่สือ่สารแลกเปลีย่นทศันะทีม่ีต่อตวับท   แตเ่รากอ็าจจะเหน็ได้
ว่า  นกัวจิารณ์มไิดล้ะเลยทีจ่ะสง่ผ่านทศันะความคดิของตนไปสูน่กัเขยีนดว้ย  โดยเฉพาะอย่างยิง่
การหนุนใหน้กัเขยีนมัน่ใจในทศิทางการสรา้งสรรคข์องตน  หรอืชีแ้นะและกระตุน้ใหน้กัเขยีน
พฒันา 
ฝีมอืของตนใหก้า้วไกลต่อไป   แมบ้างครัง้  บทวจิารณ์ที ่ “พดู” กบันกัเขยีนโดยตรงในแง่มุมที่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ อาจก่อใหเ้กดิการววิาทะทางความคดิ  แต่กน็บัว่าเป็นกระบวนการหนึ่งใน
การสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใหเ้ขม้แขง็ต่อไป   
  แมผู้ว้จิยัจะไดก้ล่าวถงึหลกัในการวจิารณ์วรรณกรรมอย่างพสิดารมาขา้งตน้  แต่ 
ตอ้งยนืยนัว่าไม่ใช่สตูรส าเรจ็ในการวจิารณ์  เพราะคงไม่มหีลกัการวจิารณ์ใดทีอ่วดอา้งไดว้่าดทีีสุ่ด  
แต่กระนัน้  กต็อ้งยอมรบัว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ทีน่ักวจิารณ์จะตอ้งมหีลกัในการวจิารณ์  จงึ
จะสามารถสรา้งสรรคบ์ทวจิารณ์ไดอ้ย่างมพีลงัปัญญา 
 
13. ประเดน็ท่ีควรจะวิจยัต่อไป 
 ผูว้จิยัเหน็ว่ามปีระเดน็ทีน่่าจะศกึษาวจิยัต่อไป  ดงันี้ 
 1.  ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 
        ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่า  หลงัจากการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารหลายครัง้  ผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนาซึง่ประกอบดว้ยอาจารย ์ นกัศกึษา  นกัวจิารณ์  ต่างเรยีกรอ้งใหม้กีารสรา้งต าราวรรณคดี
วจิารณ์เพือ่ใหม้แีหล่งศกึษาคน้ควา้เพิม่ขึน้จากต าราทีม่อียู่เดมิ   นอกจากนี้ยงัต้องการใหม้กีาร
แปลทฤษฎวีจิารณ์สมยัใหม่ของตะวนัตกเพือ่ท าเป็นต าราเพือ่การคน้ควา้อา้งองิของผูส้นใจ
วรรณคดวีจิารณ์อกีดว้ย  การวจิยัเรื่องนี้น่าจะตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 
 2. ประวติัพฒันาการของวรรณกรรมไทยสมยัใหม่ 
              แมว้่าสาขาวรรณศลิป์จะไม่ไดป้ระสบปัญหาอุปสรรคในการสบืคน้ประวตัพิฒันาการ 
ของวรรณกรรมไทยสมยัใหม่มากเท่าสาขาอื่น เพราะมตี าราและหนงัสอืทีใ่หข้อ้มลูในเรื่องนี้อยู่มาก  
แต่พบว่ายงัไม่มตี าราหรอืหนงัสอืเล่มใดใหข้อ้มลูทีส่มบูรณ์และทนัสมยั  โดยเฉพาะอย่างยิง่
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วรรณกรรมปัจจุบนัของไทยในช่วง 20 ปี ทีผ่่านมา ซึ่งมคีวามหลากหลายและไม่ไดม้วีรรณกรรมที่
เป็นกระแสหลกัชดัเจนเหมอืนยุคก่อน  รวมทัง้กระแสความคดิทางการเมอืงแทบไม่มอีทิธพิลต่อ
การสรา้งสรรคว์รรณกรรม  หากแต่มปัีจจยัอื่น ๆ ในสงัคมเป็นตวัก าหนดทศิทางแห่งการ
สรา้งสรรค ์    ขอ้มลูบทวจิารณ์ทีร่วบรวมขึน้เพือ่คดัเลอืกสรรนิพนธ์ทัง้ทีม่พีลงัทางปัญญาและไม่มี
พลงัทางปัญญาสามารถบ่งชี้พฒันาการและทศิทางของการสรา้งสรรคว์รรณกรรมสมยัใหม่ของไทย
ไดส้ว่นหน่ึง   ดงันัน้  หากมกีารวจิยัเพิม่เตมิในประเดน็น้ีกน่็าจะเป็นท าใหม้องเห็นภาพในองคร์วม
ชดัเจนขึน้ว่าการวจิารณ์และการสรา้งสรรคด์ าเนินควบคู่กนัไปอย่างไร 
 3. ประวติัการวิจารณ์วรรณกรรมไทย  
  หนงัสอืเกีย่วกบัประวตักิารวจิารณ์วรรณกรรมไทยมอียู่เพยีง 2 เล่ม คอื  
วรรณกรรมวจิารณ์ ของ ธญัญา  สงัขพนัธานนท ์  และทอไหมในสายน ้า ของ ชลดา  เรอืงรกัษ์
ลขิติ  ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ และรื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์   นอกจากนี้มบีทความเรื่อง  12 ปี วรรณคดี
วจิารณ์ไทย พ.ศ. 2526 - 2538 ของ ธเนศ  เวศรภ์าดา   ดงันัน้ หากมกีารวจิยัใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้  
และขยายช่วงเวลาในการศกึษาจนถงึสมยัปัจจุบนั  น่าจะท าใหเ้หน็รปูแบบ  หลกัวธิ ี  ทศิทางของ
การวจิารณ์  ผลกระทบของการวจิารณ์ต่อประชาคมวรรณกรรม  รวมทัง้มองเหน็มติใิหม่ของการ
วจิารณ์วรรณกรรมไทยดว้ย 
 4. วรรณกรรมยัว่ล้อ : ศิลปะของการวิจารณ์แฝงเร้น 
   จากการวจิยัเอกสาร  ผูว้จิยัเหน็ว่าการวจิารณ์อาจปรากฏในหลายรปูแบบ  เช่น 
กววีจิารณ์ตนเองไวใ้นบทประพนัธ ์  ค าน าหรอืค าอธบิายของบรรณาธกิาร  บทความเชงิวชิาการ 
และบทวจิารณ์วรรณกรรมโดยตรง  นอกจากนี้แลว้ยงัพบว่าการแต่งวรรณกรรมยัว่ลอ้  (parody) 
ซึง่เป็นเรื่องตลกขบขนัแกมเสยีดสปีระชดประชนั  มกีารแฝงนัยเชงิวจิารณ์อย่างแยบยล  ซึง่จงึ
ประเดน็ทีน่่าท าวจิยัใหล้กึซึง้กวา้งขวางต่อไป 
 


