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(ร่าง) รายงานเสนอผลการวิจยั 
สาขาวรรณศิลป์ 

 (1  ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2555) 
โครงการวิจยั “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

 
อรพินท ์ ค าสอน (ผู้วิจยั) 

ศรีวตาภรณ์  แซ่ล้ิม  (ผูช่้วยวิจยั)  [มิถนุายน – สิงหาคม 2554] 
กรรณิการ ์ ถนอมปัญญารกัษ์ (ผู้ช่วยวิจยั)  [มกราคม 2555 – มีนาคม 2555] 

 
 

  

 

 โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ซึ่ง
มรีะยะในการวจิยัในช่วงแรก 18 เดอืน  ไดด้ าเนินงานเสรจ็สิน้ลงแลว้  ผู้วจิยัและผูช้่วยวจิยัสาขาวรรณศลิป์
ขอรายงานผลการวจิยัดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 

1.   ผลการวิจยั  เปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการ  
โครงการวจิยัฯ ได้ตัง้วตัถุประสงค์ไว้  5  ขอ้  และได้ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ตัง้แต่เริม่

การวิจัยในช่วง 6 เดือนแรก จนกระทัง่ถึงปัจจุบัน (1 เมษายน 2543 – 31 มีนาคม 2555) นี้   เมื่อ
เปรยีบเทยีบการด าเนินงานตลอดช่วง 18 เดอืนที่ผ่านมากบัวตัถุประสงคแ์ละผลทีค่าดว่าจะไดร้บั  สามารถ
ประเมนิผลไดด้งันี้  

1.1 ศกึษาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้สรุปทีว่่าดว้ยลกัษณะการวจิารณ์ลายลกัษณ์ของไทย อนับ่งชี้ใหเ้หน็
ปัจจยัทัง้ทีส่นบัสนุนและบัน่ทอนความก้าวหน้าของการวจิารณ์ 

สาขาวรรณศลิป์ได้ส ารวจและรวบรวมบทวจิารณ์ที่ตพีมิพ์เผยแพร่ในสื่อลายลกัษณ์ในช่วง
ระหว่างปี 2540 – ปัจจุบนั (มนีาคม 2555)  เพื่อจดัท าบรรณานุกรมบทวจิารณ์สาขาวรรณศลิป์  ซึ่งนับเป็น
การท างานต่อเนื่องจากที่เคยน าเสนอไว้แล้วในรูปของบรรณานุกรมบทวิจารณ์สาขาวรรณศิลป์  ใน
โครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 1”  ขณะเดยีวกนัขอ้มูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์และการเข้าร่วมกิจกรรมในสาขาวรรณศิลป์  ท าให้สามารถที่จะสรุปปัจจัยที่สนับสนุน
ความก้าวหน้าของการวิจารณ์ว่า  เกิดจากบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เห็นความส าคัญของการวิจารณ์
วรรณกรรม อนัจะช่วยพฒันานักเขยีน  นักอ่าน  นักวจิารณ์ และวงการวรรณกรรมของไทย จงึก่อให้เกิด
วารสารและนิตยสารทีใ่หค้วามส าคญักบังานวรรณกรรมและการวจิารณ์วรรณกรรมขึน้หลายฉบบั  นับตัง้แต่
ปี 2550 เป็นต้นมา เช่น ออล  แม็กกาซีน  all magazine,  writier และ อ่าน  นอกจากนี้ยงัมีการจดัการ
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ประชุม  เสวนา สมัมนา และการจดัอบรม เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการวจิารณ์วรรณกรรม  และบางครัง้กเ็ป็น
การจดัอบรมการวจิารณ์วรรณกรรม ซึ่งหน่วยงานที่จดักิจกรรมดงักล่าวก็มทีัง้ภาครฐัและเอกชน ไม่ว่าจะ
เป็น  กรุงเทพมหานคร (จดักิกจรรมในโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก”)  สมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย  สมาคมภาษาและหนังสอืแห่งประเทศไทย  เครอืปูนซีเมนต์ไทย (SCG) เวบ็ไซต์เด็กดี และ
ส านกัพมิพต์่างๆ  

สว่นปัจจยัทีบ่ัน่ทอนความกา้วหน้าของการวจิารณ์ลายลกัษณ์ส่วนใหญ่จะมผีลมาจากการพืน้ทีใ่นสื่อ
สิง่พมิพ์ของสงัคมไทยที่ลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง   ทัง้ในลกัษณะของการลดพื้นที่ของคอลมัน์วจิารณ์ลง
จากเดมิสื่อมกัจะเปิดพื้นที่ใหบ้ทวจิารณ์ประมาณ 3-5 หน้า A4  แต่ขณะนี้ลดลงเหลอืแค่ 1 หรอื  1 ½ หน้า 
A4 เท่านัน้ หรอืการปิดคอลมัน์การวจิารณ์วรรณกรรมไป เช่น Hi-Class ปิดคอลมัน์วจิารณ์ตัง้แต่ปี 2541 
เป็นต้นมา  ซึ่งส่งผลใหน้ักวจิารณ์อาชพีจ านวนหนึ่งเลกิเขยีนวจิารณ์ไป  อกีทัง้ในปัจจุบนั   สื่อสิง่พมิพบ์าง
ฉบบัประสบปัญหากบัการแย่งชงิพื้นที่กนัเองระหว่างคอลมัน์การวจิารณ์วรรณกรรมกบัคอลมัน์อื่นๆ  และ
บางครัง้บรรณาธกิารก็ต้องมขี้อโต้แย้งกบันายทุนเพื่อให้คอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรมมีพื้นที่ในสื่อนัน้ๆ ได้
ต่อไป   จงึท าใหเ้หน็ว่าสถานภาพของบทวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพข์ณะนี้ยงัไม่มัน่คงเท่าใดนกั     นอกจากนี้ยงั
มปัีจจยัมาจากรสนิยมของผู้รบัในปัจจุบนัเปลี่ยนไป  คอืนิยมอ่านคอลมัน์ที่ไม่ยาวมากนัก  จงึส่งผลให้นัก
วจิารณ์ต้องปรบัตวัเพื่อใหต้อบสนองความเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้น  จงึนับว่าเป็นโจทย์ทีท่้าทายซึ่งนักวจิารณ์
วรรณกรรมต้องแสวงหาวธิีการที่จะเขยีนบทวจิารณ์ให้มคีุณภาพในขณะที่พื้นที่ในการเขยีนลดลงกว่าเดิม
มาก    

 
1.2 ศกึษาโอกาสใหม่ซึง่โลกเสมอืนจรงิเปิดใหแ้ก่พฒันาการของการวจิารณ์รวมทัง้จุดอ่อนและ

จุดแขง็ 
สาขาวรรณศลิป์ได้ศกึษาเวบ็ไซต์ที่ในพื้นที่อนิเทอรเ์น็ตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  จงึ

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าโลกเสมอืนจรงินับว่าเป็นพืน้ที่ทีเ่ปิดโอกาสใหก้บัการพฒันาการวจิารณ์  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปิดพื้นที่การวิจารณ์วรรณกรรมใหม่ๆ ขึ้นเป็นจ านวนมาก ทัง้ในเว็บไซต์  เว็บล็อก  และ 
เฟซบุ๊ก  ขณะเดยีวกนักส็รา้งนักวจิารณ์หน้าใหม่ขึน้เป็นจ านวนมากดว้ยเช่นกนั  และบทวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ยงั
มุ่งสื่อความเฉพาะนักเขยีนหรอืนักอ่านทัว่ไป  การเปิดโอกาสในการวจิารณ์อย่างเปิดกว้างและเสรเีช่นนี้
ในทางหนึ่งก็ช่วยท าให้วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของผู้คน  และช่วย
พฒันาการวจิารณ์อย่างต่อเนื่อง 

ในอกีทางหนึ่งต้องไม่ลมืว่าความเสรแีละโอกาสเช่นนี้กส็่งผลต่อคุณภาพของบทวจิารณ์ดว้ย
เช่นกนั  โดยเฉพาะในกรณีของนักวจิารณ์หน้าใหม่ทีย่งัขาดทัง้ประสบการณ์ในการอ่านและประสบการณ์ใน
การวจิารณ์  ซึ่งคุณภาพของบทวจิารณ์อาจเป็นประเดน็ทีต่้องพจิารณากนัต่อไป  นอกจากนี้ยงัพบว่าแมจ้ะ
เกดิกลุ่มนักวจิารณ์และพืน้ทีว่จิารณ์ขึน้เป็นจ านวนมาก  แต่การท างานของนักวจิารณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะ
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เป็นการท างานไม่ต่อเนื่อง  ซึ่งจะพบว่ามพีืน้ทีว่จิารณ์และนักวจิารณ์ทีท่ างานอย่างจรงิจงัและต่อเนื่องกว่า 2 
ปีในปรมิาณทีน้่อยมาก   

ขณะเดียวกัน  อินเทอร์เน็ตที่เน้นการสื่อสารแบบปฏิสมัพันธ์ ( interaction)  ระหว่างนัก
วจิารณ์กบัผู้อ่านทัว่ไป  ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มกัจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบสิง่ดียวกนั  ก็จะช่วยขดัเกลาผลงานซึ่งกนั
และกนัไปพรอ้มกนัดว้ย   นอกจากนี้บางครัง้กก็่อให้เกดิประชาคมเลก็ๆ ทีส่ามารถสรา้งงานทีม่คีุณภาพได ้    
เช่นเดียวกบัในกรณีของความคิดเห็นและบทวจิารณ์ก็ช่วยขดัเกลานักเขยีนหน้าใหม่ในสื่อออนไลน์ด้วย
เช่นกนั   อย่างไรกด็ ี ประชาคมที่มคีุณภาพจะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมื่อผูท้ี่อยู่ในประชาคมนัน้ต้องมวีุฒภิาวะและ  
วจิารณญาณทีส่งูมากพอทีจ่ะแยกแยะ  วเิคราะห ์ และตรวจสอบขอ้มูลทีป่รากฏว่าสิง่ใดถูก  หรอืสิง่ใดผดิได ้ 
โดยไม่ใชอ้ารมณ์ส่วนตนเป็นตวัตดัสนิ   นอกจากนี้  หากมีผู้รูห้รอืผู้เชีย่วชาญทางวรรณศลิป์เขา้ไปช่วยให้
ค าแนะน าในช่วงแรกๆ  ในไม่ช้าก็อาจจะก่อให้เกิดประชาคมวรรณศิลป์ที่มคีุณภาพขึ้นก็เป็นได้     อ่าน
รายละเอยีดเพิม่เตมิในรายงานขอ้ 3, 4 และ 15 ขา้งทา้ยน้ี 

 
1.3 ศกึษากรณีตวัอย่างของการวจิารณ์ทีเ่กดิขึ้นในแดนกลาง ณ จุดเชือ่มต่อระหว่างวฒันธรรม

ลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ 
พืน้ที ่“แดนกลางการวจิารณ์” ในสาขาวรรณศลิป์นัน้เป็นส่วนหนึ่งของพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต  ซึ่ง

เชื่อมโยงระหว่างโลกลายลกัษณ์(สิง่พมิพ์) กบัโลกเสมอืนจรงิเขา้ไวด้้วยกนั และช่วยประสานระหว่างผู้ที่ มี
ประสบการณ์จากโลกลายลกัษณ์ (ในทีน่ี้หมายถงึวรรณศลิป์รปูแบบเก่า ก่อนทีจ่ะมวีรรณกรรมออนไลน์) กบั
โลกเสมอืนจรงิ (หรอืวรรณกรรมออนไลน์)  ซึ่งสมาชิกแต่ละคนในประชาคมแห่งนัน้อาจจะมปีระสบการณ์
จากโลกใดโลกหนึ่งมากกว่ากต็าม  และพื้นที่แห่งนี้เปิดโอกาสใหบุ้คคลที่มปีระสบการณ์จากสองโลกเขา้มา
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันอย่างเสรี  โดยอาศัยกระบวนการวิจารณ์ในการสร้าง
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั  จนสามารถที่จะหลอมรวมประสบการณ์จากสองโลกเขา้ด้วยกนัได้  ตวัอย่างพื้นที่
สือ่กลางการวจิารณ์ทีช่ดัเจนในกรณีของสาขาวรรณศลิป์พบว่าจะอยู่ในโลกเสมอืนจรงิ  นัน่คอื  “คลนีิกเรื่อง
สัน้”  ของประภสัสร  เสวกิุล  “วจิารณ์หนังสอื” ที่ใชพ้ื้นทีโ่ลกเสมอืนในการท างานวจิารณ์เรื่องสัน้ของผูท้ีส่่ง
มา(เรื่องสัน้ทีย่งัไม่ไดม้กีารตพีมิพ)์ ความรู ้ความคดิ ทศันะการวจิารณ์ของคุณประภสัสรเป็นส่วนทีไ่ดร้บัมา
จากโลกลายลักษณ์(สิ่งพิมพ์) ที่คุณประภัสสรมีประสบการณ์มาตลอดชีวิต เช่นเดียวกันกับเว็บไซต ์
thaiwriter.net  เวบ็ไซต ์Thai Poet Society.com  และกลุ่มวจิารณ์ต่างๆ ในเวบ็ไซตเ์ดก็ด ี

 
1.4 ให้ค าปรกึษาแก่ศิลปินและนักวจิารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตในกรอบ

ของ “คลนีิกการวจิารณ์” 
การทดลองในกรอบ “คลนีิกวรรณกรรม” ของสาขาวรรณศลิป์  เป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง

จากที่ได้เริม่ท าไปบ้างแล้วในการวจิยัของ  “กลุ่มกรณีศึกษาการสร้างและการวจิารณ์วรรณกรรมในพื้นที่
อนิเทอรเ์น็ต” ในโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสงัคมร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้้าน



15/06/55 4 สาขาวรรณศลิป์ 
 

สังคมศาสตร์การวิจารณ์ ”  โดยเปิดรับวิจารณ์ งานวรรกรรมในเว็บไซต์ เด็กดี คื อ httl:writer.dek-
d.com/bluewhale2006/writer/ โดยใช้นามปากกว่าว่า Bluewhale  ดงัจะกล่าวถงึรายละเอยีดในรายงานขอ้ 
6 ขา้งทา้ยน้ี 

 
1.5 ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการวจิารณ์ในอนาคต 

โครงการวิจัยนี้ ไม่สามารถที่จะพัฒนาการวิจารณ์ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรมได้โดยล าพัง  
เนื่องจากการพฒันาการวจิารณ์ในอนาคตนับเป็นโครงการระยะยาวต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายภาค
ส่วน  ทัง้ภาครฐัและเอกชน   ซึ่งในปัจจุบนัก็เริม่เหน็ว่ามหีลายหน่วยงานเหน็ความส าคญัในการพฒันาการ
วจิารณ์บ้างแล้ว  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในสงัคมไทยยงัขาดการประสานข้อมูลและความร่วมมือในการ
พัฒนาการวิจารณ์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  จึงพบว่าบางครัง้ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์หรอืผู้
วจิารณ์กไ็ม่สามารถหาขอ้มูลในสว่นน้ีได ้ จงึเหน็ควรว่าน่าจะมกีารรวบรวมบทวจิารณ์งานวรรณกรรมทีม่อียู่
ในสื่อลายลกัษณ์และสือ่ออนไลน์ไวด้ว้ยกนักจ็ะสร้างองคค์วามรูใ้นการวจิารณ์ไดอ้ย่างมาก  อย่างทีน้่อยทีสุ่ด
กจ็ะช่วยใหเ้หน็แง่มุมและวธิกีารวจิารณ์ทีห่ลากหลาย รวมทัง้ระดบัของการวจิารณ์งานวรรณกรรม  กจ็ะเป็น
ตวัอย่างส าคญัในการศึกษาการวจิารณ์วรรณกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นเรื่องคุณภาพของการ
วจิารณ์ 

สรุปได้ว่า  โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรม
เสมอืนจรงิ”  สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้และไดร้บัผลตามทีค่าดไวใ้น 5 ประการคอื  

1.  เสนอขอ้สรุปรวมทีว่่าดว้ยลกัษณะของการวจิารณ์ลายลกัษณ์  
2. ศกึษาโอกาสใหม่ซึง่โลกเสมอืนจรงิเปิดใหแ้ก่การพฒันาการวจิารณ์  
3. การน ากรณีตวัอย่างของผู้ที่อยู่ในแดนกลางมาวเิคราะห์ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรบัการ

วจิารณ์ใหเ้ป็นตวักระตุน้ปัญญาใหแ้ก่สงัคมได ้ 
4. การทดลองสรา้ง “คลนีิกการวจิารณ์” ขึน้มาผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยอาศยัความร่วมมอืจากผู้

ที่มีความจัดเจนในด้านของการวิจารณ์มาให้ค าแนะน าต่อศิลปินและนักวิจารณ์ เป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการโดยเฉพาะของผูท้ีอ่ยู่ในโลกเสมอืนจรงิ  

5. ผลของการวจิยัน่าจะน าไปสูก่ารชี้ทางทีเ่ป็นการพฒันาการวจิารณ์ในอนาคตอย่างเป็นรปูธรรม  
 

2.   การส ารวจและศึกษาบทวิจารณ์ในส่ือส่ิงพิมพห์รือโลกลายลกัษณ์ 
ขณะน้ีไดร้วบรวมบทวจิารณ์ทีล่งพมิพ์ในสือ่สิง่พมิพ ์ ทัง้ในหนังสอืพมิพ ์และนิตยสารต่างๆ  ตัง้แต่ปี 

2540-2555  รวม 7 ฉบบั  และมบีทวจิารณ์รวมทัง้สิน้  477  ชิน้ (ดรูายชื่อบทวจิารณ์ในภาคผนวก 1) คอื  
2.1   มตชินสุดสปัดาห์   ตัง้แต่ปี 2540-2553 มบีทวจิารณ์ รวม  66 ชิ้น  และมคีอลมัน์วจิารณ์

วรรณกรรม 6 คอลมัน์ 
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2.2    Hi-Class  เฉพาะปี  2540  มบีทวจิารณ์  รวม 6 ชิ้น   และมคีอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรม 2 
คอลมัน์ 

2.3    กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกายวรรณกรรม)  ตัง้แต่ปี 2540-2543 มบีทวจิารณ์ รวม 44 ชิ้น  
และมคีอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรม 5 คอลมัน์ 

2.4    กรุงเทพธุรกจิ (วรรณกรรม) เฉพาะปี  2540 รวม 8 ชิ้น  และมคีอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรม 
2 คอลมัน์ 

2.5    เนชัน่สุดสปัดาห์  ตัง้แต่ปี 2540-2543 มบีทวจิารณ์ รวม  30 ชิ้น และมคีอลมัน์เกี่ยวกบั
การวจิารณ์วรรณกรรม  รวม  6  คอลมัน์   

2.6    สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์  ตัง้แต่ปี 2540-2553 มีบทวจิารณ์ รวม 162 ชิ้น และมคีอลมัน์
เกีย่วกบัการวจิารณ์วรรณกรรม  รวม  7  คอลมัน์   

2.7 ออล  แม็กกาซีน all magazine  ตัง้แต่ปี 2540-ปัจจุบัน (มีนาคม 2555)  รวม  161  ชิ้น  
และมคีอลมัน์เกีย่วกบัวรรณกรรมและการวจิารณ์วรรณกรรม  รวม  14  คอลมัน์  

จากหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารทัง้ 7 ฉบบันัน้  มคีอลมัน์เกี่ยวกบัการวจิารณ์วรรณกรรม  รวม 
44  คอลมัน์  คอื 

1.  วรรณวนิิจ (มตชินสุดสปัดาห ์  2540) รวม  2  ชิน้ 

2.   วรรณวจิารณ์ (มตชินสุดสปัดาห ์  2540-2541) ของ  วารวีไิล  รวม 5  ชิน้ 

3.   ร่มรื่นในเงาคดิ (มตชินสุดสปัดาห ์  2540-2553) ของ  สุวพงศ ์ จัน่ฝังเพช็ร รวม  28  ชิน้ 

4.    www.bookcyber (มตชินสุดสปัดาห ์  2543-2544)  ของ  ปราย  พนัแสง  รวม 2 ชิน้ 

5.    บทความพเิศษ (มตชินสุดสปัดาห)์   รวม  25  ชิน้ 

6.    คอลมัน์รายงานพเิศษ (มตชินสุดสปัดาห)์   รวม 1 ชิน้ 

7.    ไม่มชีื่อคอลมัน์  (มตชินสุดสปัดาห)์   รวม 1  ชิน้   

8.   Focus: หนงัสอื  (Hi-Class) 1 ชิน้ 

9.   Book Review (Hi-Class) 5  ชิน้ 

10.   ประกายวรรณกรรม (กรุงเทพธุรกจิ [จุดประกายวรรณกรรม]  2540) 1 ชิน้ 

http://www.bookcyber/
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11.   วรรณวจิารณ์ (กรุงเทพธุรกจิ [จุดประกายวรรณกรรม]   2540-2541)  21 ชิน้  ซึง่มผีลงาน
ของนกัวจิารณ์หลายคน  เช่น  ดอกไมด้ า  สกุล  บณัยทตั  จรญูพร  ปรปักษ์ประลยั 

12.   วรรณกรรมวิจารณ์ (กรุงเทพธุรกิจ [จุดประกายวรรณกรรม]  2540-2542)  19 ชิ้น  มี
ผลงานของนกัวจิารณ์หลายคน  แต่ผูท้ีม่ผีลงานมากทีสุ่ดคอื  ดอกไมด้ า (11 ชิน้) 

13.    คลื่นความคดิ (กรุงเทพธุรกจิ [จุดประกายวรรณกรรม] )  2  ชิน้ 

14.    ไม่มีชื่อคอลมัน์ (กรุงเทพธุรกิจ [จุดประกายวรรณกรรม] )   รวม 4  ชิ้น  ของ  สจัภูม ิ 
ละออ   

15.   พรานอกัษร (กรุงเทพธุรกจิ [วรรณกรรม] )  รวม  1 ชิน้ 

16.   ระหว่างบรรทดั (กรุงเทพธุรกจิ [วรรณกรรม] ) รวม  5  ชิน้   มีผลงานของนักวิจารณ์ 
2 คน คอื จรญูพร  ปรปักษ์ประลยั  และ  สกุล  บณัยทตั 

17.   วรรณกรรมวิจารณ์    (เนชัน่สุดสัปดาห์   2541-2542)  รวม 21 ชิ้น  ของ สายพิณ 
ปฐมาบรรณ 

18.   วจิกัษ์วจิารณ์  (เนชัน่สุดสปัดาห)์  รวม  4  ชิน้  ของ  ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์ 

19.   สกู๊ปทา้ยปก  (เนชัน่สุดสปัดาห)์  รวม 1 ชิน้ 

20.   รูส้กึนึกคดิ (เนชัน่สุดสปัดาห)์  รวม 1  ชิน้ 

21.   เลยีบโลกหนงัสอื (เนชัน่สุดสปัดาห)์  รวม 1  ชิน้ 

22.   บทความพเิศษ (เนชัน่สุดสปัดาห)์  รวม 2 ชิน้ 

23.   ลวดลายวรรณกรรม  (สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์  2540-2544)  รวม 30 ชิ้น  ซึ่งมีผลงาน
ของนกัวจิารณ์หลายคน  เช่น  ภาณุพงษ์  คงจนัทร ์  อารดา  เปรมพนัธุ ์และ ภาคย ์ จนิตนมยั   

24.    อ่าน-คิด-เขียน (สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์  2542-2545)  รวม 72 ชิ้น  มีผลงานของนัก
วจิารณ์หลายคนทีเ่ขยีนงานประจ า เช่น จรญูพร  ปรปักษ์ประลยั สุภาพ พมิพช์น และ  เทวทตั 

25.    ปากกาขนนก (สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์  2551-2554)  รวม 27 ชิน้  ของ  สกุล  บุณยทตั 

26.    วจิารณ์หนงัสอื  สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์  รวม 1  ชิน้ 

27.    บทวจิารณ์วรรณกรรม สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์  รวม  1  ชิน้ 
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28.    หนงัสอืในตู ้ (สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์)  รวม  2  ชิน้ 

29.   ไม่มชีื่อคอลมัน์  (สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์)  รวม  9  ชิน้ 

30.    นดัพบนักเขยีน (ออล  แมก็กาซนี all magazine  เริม่ ปีที ่1 เล่มที ่1  [พฤษภาคม 2549] 
ถงึปัจจุบนั)  เปลีย่นนักเขยีนประจ าในช่วงแรก จนกระทัง่  “รนิค า”  เป็นนักเขยีนประจ าตัง้แต่ ปีที ่1  เล่มที ่
3 (พฤษภาคม  2549) ถงึ ปีที ่4 เล่มที ่12 (เมษายน 2553)  และเปลีย่นมาเป็น ภชัภชิา  ฤกษ์สรินุิกูล ตัง้แต่
ปี 5  ฉบบัที ่1 (พฤษภาคม 2553)  ถงึปีที ่6 ฉบับที ่4 (สงิหาคม 2554)  ก่อนเปลีย่นมาเป็น ยุทธชยั  สว่าง
สมุทรชยั  ตัง้แต่ปีที ่6 ฉบบัที ่5 (กนัยายน 2554) ถงึปัจจุบนั (มนีาคม 2555) 

31.  อ่านชวีติจากวรรณกรรม (ออล  แมก็กาซีน all magazine  เริม่ปีที ่1  เล่มที ่1 [พฤษภาคม  
2549]  - ปีที ่2  ฉบบัที ่12 [เมษายน  2551])  โดย ล าเพา  เพง่วรรณ  รวม  24  ชิน้ 

32.  ธุรกจิรา้นหนังสอื (ออล  แมก็กาซนี all magazine  เริม่ปีที ่1  เล่มที ่1 [พฤษภาคม  2549]  
ถงึปัจจุบนั)  ปี 2 เขยีนโดย  “กานตก์นั” ปี 3 เขยีนโดย “ปรายปรญิ” 

33.  แนะน าหนังสอื (ออล  แมก็กาซนี all magazine  เริม่ปีที ่1  เล่มที ่1 [พฤษภาคม 2549] ถงึ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 [กรกฎาคม 2550 ])  เปลี่ยนนักเขียนประจ าในช่วงแรก   ซึ่งจะเป็นการแนะน าสัน้ๆ 
เช่นเดียวกบัหนังสอืจ านวนหนึ่ง  (เหมอืนการโฆษณาหนังสอื)  และในปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (สงิหาคม 2550) 
เปลี่ยนชื่อคอลมัน์เป็น “เล่มต่อเล่ม” โดย  “เบญ” (เฉพาะฉบบัที่ 4)  จากนัน้คอลมัน์นี้ก็เขยีนโดย  “ปราย
ปรญิ” 

34.  เกาะกระแสหนังสอืเทศ  (ออล  แมก็กาซีน all magazine  เริม่ปีที่ 1 เล่มที่ 3 [กรกฎาคม  
2549] ถงึปีที ่2 ฉบบัที ่5 [กนัยายน  2540])  ไม่มนีกัเขยีนประจ า  รวม  9  ชิน้ 

35.  แวดวงวรรณศลิป์  (ออล  แมก็กาซนี all magazine  เริม่ปีที ่1 เล่ม 3 [กรกฎาคม  2549]  - 
ปัจจุบนั)  บอกขา่วสัน้ๆ ทีเ่กดิขึน้ในวงวรรณกรรม เปลีย่นชื่อแทนคอลมัน์ “ในกระแสความเคลื่อนไหว”  ทีม่ี
เพยีงฉบบัเดยีวคอื ปีที ่1 ฉบบัที ่2 (มถิุยายน 2549) ตัง้แต่ปีที ่1 ฉบบัที ่8 (ธนัวาคม 2549)  เขยีนโดย  “สี่
ตา” และ กองบรรณาธกิาร  

36. หนังสอืคลาสสกิ (ออล  แมก็กาซนี all magazine  เริม่ปีที ่1 ฉบบัที ่9 [มกราคม 2550]  ถงึ
ปีที ่2 ฉบบัที ่2 [มถิุนายน 2550])  โดย  อนิทรยี ์ รตัตกิาล 

37. เชญิมาวจิารณ์ (ออล  แมก็กาซีน all magazine  เริม่ปีที่ 1 เล่มที่ 3 [กรกฎาคม 2549]  ถงึ
ปัจจุบนั)  ยงัไม่มนีักเขยีนประจ า  จนกระทัง่  รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ เป็นนักเขยีนประจ าตัง้แต่ ปีที ่2 ฉบบัที ่3 
(กรกฎาคม 2550  ถงึปัจจุบนั)  รวม  65  ชิน้ 
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38. อ่านชวีติจากวรรณกรรม โดย  ล าเพา  เพ่งวรรณ (ออล  แมก็กาซีน all magazine  เริม่ปีที ่
1 ฉบบัที ่9 [มกราคม 2550]  ถงึปีที ่2 ฉบบัที ่12 [เมษายน 2551])   

39. ถนนนักเขยีน โดย  ทศันา  ทศันมติร (ออล  แมก็กาซีน all magazine  เริม่ปีที่ 1 ฉบบัที่ 9 
[มกราคม 2550] ถงึปีที ่3 ฉบบัที ่12 [เมษายน 2552]) 

40. จบันิยายใส่จอ  โดย ล าเพา เพ่งวรรณ (ออล  แมก็กาซนี all magazine  เริม่ปีที ่3 ฉบบัที ่1 
[พฤษภาคม 2550]  ถงึปัจจุบนั)    รวม  39  ชิน้ 

41. สกู๊ปพเิศษ  / บทความพเิศษ (ออล  แมก็กาซนี all magazine)  รวม  11  ชิน้ 

42. ลมใตปี้กกว ี/ โดย วฒัน์  วรรลยางกูร  (ออล  แมก็กาซนี all magazine  เริม่ปีที ่3 ฉบบัที ่1 
[พฤษภาคม 2550] ถงึ ปีที ่5 ฉบบัที ่11 [มนีาคม 2554])   

43. เขยีนนิยายให้ขายดี  โดย  ทศันา  ทศันมติร (ออล  แม็กกาซีน all magazine  เริม่ที่ ปี 4 
ฉบบัที ่1 [พฤษภาคม 2552] ถงึ ปีที ่5 ฉบบัที ่12 [เมษายน 2554])   

44. หนังสอืขึ้นหิ้ง  โดย  พงศ์  ยุทธภูม ิ(ออล  แม็กกาซีน all magazine  เริม่ปีที่ 6 ฉบบัที่ 3 
[กรกฎาคม 2555] ถงึปัจจุบนั) 

 

3.   การส ารวจเวบ็ไซต์ในประเทศท่ีเก่ียวกบัการวิจารณ์วรรณกรรม 
ส าหรบัสื่ออินเทอร์เน็ตนัน้  ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการค้นหาเว็บไซต์ บล็อก ที่เขียนงานวิจารณ์

วรรณกรรม เมื่อพมิพ์ค าว่า “วจิารณ์วรรณกรรม” หรอื “การวจิารณ์นิยาย” ในการสบืค้นขอ้มูล  ซึ่งขอ้มูลที่
ได้รบัจากการสบืคน้เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัการวจิารณ์   ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการคดัลอกขอ้มูลทีซ่ ้ากนัมา
โพสต์ต่อๆกนั หรอื เป็นหลกัการวจิารณ์ที่ผู้เขยีนส่วนใหญ่เป็นครูหรอือาจารย์เขยีนเพื่อเป็นใบงานในการ
สอนนักเรยีนหรอืเสนองาน และเมื่อเปลีย่นค าคน้เป็น “แนะน าวรรณกรรม” ขอ้มูลทีไ่ดร้บัเป็นกระทูเ้รยีกรอ้ง
ใหแ้นะน าวรรณกรรมต่างๆ  
 จากการส ารวจพบว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์วรรณกรรมโดยเฉพาะในประเทศยงัไม่
ปรากฏว่ามผีูท้ าอย่างจรงิจงั แต่สามารถหาเวบ็ไซต์ บลอ็ก และเฟซบุ๊กทีม่งีานวจิารณ์วรรณกรรมทีน่่าสนใจ
รวมทัง้สิน้ 7 เวบ็ไซต ์6 บลอ็ก และ 1 เฟซบุ๊ก (ดรูายละเอยีดในตารางภาคผนวก 2) ซึ่งสามารถแบ่งไดใ้น 4 
ลกัษณะดงันี้ 
  
 
 
 



15/06/55 9 สาขาวรรณศลิป์ 
 

3.1   เวบ็ไซต์ส ำนักพิมพ ์ 
ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นพืน้ทีท่ี่มเีรื่องราวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิารณ์วรรณกรรม แนะน าวรรณกรรม

มาก แต่ในส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดมเีพียงส่วนที่เป็นค าโปรยชวนให้ผู้อ่านซื้อหนังสอืเล่มนัน้ๆ  และเว็บไซต์
ส านกัพมิพท์ีม่สีว่นของการแนะน าหนงัสอื  เช่น   

1) ประพนัธ์สาส์น (http://www.praphansarn.com/new/default.asp) เป็นส านักพิมพ์เก่าแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย หน้าเวบ็ไซต์ของส านักพมิพ์มสี่วนที่ลงบทวจิารณ์หนังสอืชื่อว่า “วจิารณ์หนังสอืไทย” แต่
บทวจิารณ์ทัง้หมดที่โพสต์เป็นการน าบทความวจิารณ์ของนักวจิารณ์  ซึ่งเคยเผยแพร่แล้วมาลง แต่ขอ้ดทีี่
พบคอืส านักพมิพ์แห่งนี้เลอืกบทวจิารณ์หนังสอืจากทุกส านักพมิพ์ และหลายประเภท ทัง้วรรณกรรมไทย 
เรื่องสัน้ เรื่องแปล สารคด ีรวมถงึบทความทีน่่าสนใจจากเวบ็ไซตด์ว้ย 

2) ส านักพิมพ์โอเพ่น  (http://www.onopen.com/) เป็นอีกหนึ่งส านักพิมพ์ที่ให้ความส าคัญกับ
เวบ็ไซต์ มเีรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหนังสอื เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ทีล่งในเวบ็ไซต์นี้ ในส่วนของหนังสอื
ส านักพมิพ์โอเพ่นมหีน้าแนะน าหนังสอืของส านักพมิพ์ชื่อว่า “openbooks” และในส่วนที่เกี่ยวกบัการรวีวิ
หนงัสอื “Open in Review” เป็นการรวีวิหนงัสอืทีน่่าสนใจแต่เป็นการน าบทรวีวิจากทีอ่ื่นมาลงโพสต์   

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าส านักพมิพจ์ะไม่ท างานวจิารณ์หนงัสอืเอง หากจะน างานวจิารณ์ทีเ่ผยแพร่มาแลว้
มาลงในเว็บไซต์ เนื่องจากหากเขยีนบทวจิารณ์งานของส านักพมิพ์อื่นด้วยตนเองอาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ทางดา้นผลประโยชน์ทางธุรกจิและความขดัแยง้ระหว่างส านกัพมิพก์บัส านกัพมิพไ์ด ้ 

 
3.2   เวบ็ไซต์กลุ่มนักเขียนและกวี  
1) เว็บไซต์ Thai Poet Society (http://www.thaipoetsociety.com/index.php)  เป็นเว็บไซต์ที่

ใหผู้ส้นใจเขยีนบทกวนี างานของตนเองมาเผยแพร่  และน าบทกวแีปลมาลงเพื่อเผยแพร่ใหค้วามรู ้และเปิด

โอกาสให้มกีารวจิารณ์เพื่อเป็นการพฒันาการเขยีนบทกวตีามที่ผู้ก่อตัง้เวบ็ไซต์เขยีนว่าในการพฒันาการ

เขยีนกวทีี่เกิดจากการวพิากษ์ แต่หากการวจิารณ์จรงิๆ กลบัเกิดขึ้นที่หน้า The Community ถก/ววิาทะ/

ทศันะ/วจิารณ์วรรณกรรม  

 2   Thaiwriter.net (http://www.thaiwriter.net/forum01/index.php?PHPSESSID=7e44fba53 
bb3b732e78138342c57666&) เวบ็ไซต์ทางวรรณกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจงานเขยีน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้สนใจลงเผยแพร่ผลงานที่หน้า“บทกว”ี และ “สนามแสดงผลงาน” ทัง้เรื่องสั ้น เรื่องแปล นิยาย 
บทความ ความเรยีงสารคดี นอกจากนี้ยงัมพีื้นที่ “วจิารณ์วรรณกรรม” ที่เปิดโอกาสให้นักเขยีนน าผลงาน
ของตนมาลงเพื่อขอความเหน็จากสมาชกิและผูอ้่านทัว่ไป  ซึ่งจะเป็นการวจิารณ์เฉพาะเรื่องสัน้ และบทกว ี 
กจ็ะมผีูม้าแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลงานเหล่านัน้อยู่เสมอ  ซึ่งมทีัง้บทวจิารณ์เตม็รูป และการแสดงความ
คดิเห็นสัน้ๆ  ขณะเดยีวกนัก็เปิดพื้นที่ “แนะน าหนังสอื” เพื่อให้สมาชกิและผู้สนใจร่วมกนัแนะน าหนังสอืที่
น่าสนใจต่างๆ ซึง่มหีนงัสอืหลากหลายประเภท   

http://www.thaipoetsociety.com/index.php
http://www.thaiwriter.net/forum01/index.php?PHPSESSID=7e44fba53%20bb3b732e78138342c57666&
http://www.thaiwriter.net/forum01/index.php?PHPSESSID=7e44fba53%20bb3b732e78138342c57666&
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3.3  เวบ็ไซต์ส่วนตวั/บลอ็กส่วนตวั  
1) เวบ็ไซต์ของคุณประภสัสร เสวกิุล (http://www.psevikul.com/) หน้าเวบ็ไซต์มหีน้า “คลนีิกเรื่อง

สัน้” ที่เปิดให้นักเขยีนเรื่องสัน้ส่งเรื่องสัน้ที่ตนเองเขยีนมาให้คุณประภสัสรวจิารณ์ และเมื่อคุณประภสัสร
วจิารณ์แลว้ผูเ้ขยีนจะน าไปแก้ไขปรบัปรุง และจะสง่มาใหคุ้ณประภสัสรวจิารณ์งานอกีครัง้ซึ่งจะเกบ็ไวใ้นหน้า 
“หอ้งพกัฟ้ืนเรื่องสัน้”  จะเหน็ไดว้่าคุณประภสัสรท าทัง้ในส่วนการวจิารณ์และการดูแลการปรบัปรุงแก้ไขงาน
เขยีนเรื่องสัน้  

2) เว็บไซต์ส่วนตัวของนักวิจารณ์ชื่อ Fay (www.faylicity.com) เว็บไซต์ส่วนตัวของคอลัมนิสต์
นิตยสารสารคดี และ Image เว็บไซต์นี้รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหนังสอืด้าน วรรณกรรม สารคด ี
กลอน บทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหนังสอื  ทัง้ส่วนทีเ่จา้ของเวบ็ไซต์เขยีนเองและน ามาจากทีอ่ื่นเพื่อน ามาเป็น
ความรู้กับผู้ที่สนใจ และในหน้าชัน้หนังสือ เจ้าของเว็บไซต์ได้เขียนวิจารณ์แนะน าหนังสือหลากหลาย
ประเภทใหผู้ท้ีส่นใจเลอืกอ่าน 

3) บล็อกของผู้ที ่ใช้ชื อ่ว่ า  “เมฆชรา ” (http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=itsarawut 
&group1) ในบลอ็กแกง็  บลอ็กของเมฆชราเป็นผูเ้ขยีนนิยายออนไลน์ดว้ย ในหน้าหนงัสอืหนงัหามเีรื่องของ
การแนะน าหนังสอืนิยายที่ผู้เขยีนสนใจ หรอื หนังสอืนิยายที่ก าลงัเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนัน้ส่วนมากเป็น
หนงัสอืทีน่ ามาท าเป็นละครโทรทศัน์ 

4) บลอ็กของผู้ทีใ่ช้ชือ่ว่า “ผูส้าวเมอืงยศ” (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id= mybook) 
ในบลอ็กแกง็ ในสว่นของหน้าหนังสอืหนงัหาในบลอ็กของคุณผูส้าวเมอืงยศมงีานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนงัสอื 
และมกีารรวีวิหนงัสอืทีผู่ส้าวเมอืงยศอ่าน 

5) บล็อกของผู้ที ใ่ช้ชื อ่ว่า “แม่ไก่ ” (http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=maekai&date 
=20-12-2008&group=17&gblog=1)ในบล็อกแก็งคุณแม่ไก่มกีารแนะน าหนังสือเป็นจ านวนมาก เจ้าของ
บล็อกได้จดัประเภทหนังสอืที่แนะน าไว้ในหน้า “สารบญัหนังสอืในบล็อก” ออกเป็น หนังสอืธรรมะ ปรชัญา 
หนังสอืเก่า นิยาย หนังสอืแปล วรรณกรรมเยาวชน เรื่องเล่าประสบการณ์ชวีติ เป็นบล็อกแนะน าหนังสอืที่
น่าสนใจ 

6) บล็อกของผู้ทีใ่ช้ชือ่ว่า Laughable Loves (http://laughable-loves.blogspot.com/) เจา้ของบล็อก
มีความสนใจหนังสือประเภทต่างๆ และเขียนวิจารณ์หนังสือที่ตนเองอ่านซึ่งมีทัง้วรรณกรรมไทย 
ต่างประเทศ และเรื่องราวต่างๆ  

7) บล็อกของผู้ใช้ชือ่ว่า “World of Books” (http://my-mirai.exteen.com/) ในบล็อกเอ็กทนี เจ้าของ
บลอ็กเขยีนแนะน าหนังสอืทีต่นเองอ่านซึ่งส่วนมากเป็นนิยายของนักเขยีนคุณภาพ งานแปล และมบีางส่วน
เป็นงานเขยีนออนไลน์  

8) บล็อกของผู้ทีใ่ช้ชือ่ว่า “Woratana” (http://woratana.exteen.com/) ในบล็อกเอ็กทีน เจ้าของ
บล็อกสนใจงานเขียนนิยายโดยเฉพาะแฟนตาซี และแต่งนิยายแฟนตาซีเผยแพร่ในบล็อกของตนเอง  

http://www.faylicity.com/
http://www.bloggang.com/viewdiary
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id
http://my-mirai.exteen.com/)%20ใน
http://woratana.exteen.com/
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นอกจากนี้ยงัไดโ้พสต์บทความ วธิกีารเขยีน เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบันิยายแฟนตาซ ีและการวจิารณ์นิยาย
เน้นเรื่องแฟนตาซ ีซึ่งเป็นบทความทีเ่จา้ของบลอ็กเขยีนขึน้เองและน าจากทีอ่ื่นมาโพสต์ สามารถเลอืกเรื่อง
ต่างๆ ไดจ้ากสารบญัทีเ่จา้ของบลอ็กจดัท าไว ้

9)  อ่านเอาเพือ่น  (http://www.facebook.com/readerships) เฟซบุ๊คของกลุ่มนักเขียนและนัก
วจิารณ์หนังสือ เป็นพื้นที่เปิดให้มีการแนะน าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือทัง้ส่วนบุคคลและ
ส านักพิมพ์ และเจ้าของเฟซบุ๊กยังมีการน าบทความที่เกี่ยวข้องกับการเขียน การวิจารณ์ทัง้ในและ
ต่างประเทศมาโพสต์เพื่อให้ความรู้กบัผู้เขา้มาในเฟซบุ๊กนี้ แต่ในการวจิารณ์และแสดงความคดิเหน็ในหน้า 
เฟซบุ๊กเป็นเพยีงการกดไลค์หรอืแชร ์มกีารแสดงความคดิเหน็เพยีงสัน้ๆ ซึ่งจากการสมัภาษณ์คุณจรูณพร 
ปรปักษ์ประลยั  ท าให้ทราบว่าจะมกีารวจิารณ์ทีเ่ขม้ขน้ในกลุ่มลบัที่เปิดให้เฉพาะผู้ทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มเขา้มา
วจิารณ์เท่านัน้ 

 
 
3.4   กลุ่มวิจารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ดี     

การส ารวจกลุ่มวจิารณ์ทีอ่ยู่ในเวบ็ไซตเ์ดก็ดโีดยเฉพาะ  เนื่องจากหน้าไรทเ์ตอรข์องเวบ็ไซต์
เดก็ด ีไม่เพยีงแต่จะมพีื้นทีเ่ปิดให้มกีารเผยแพร่นิยายที่สมาชกิเวบ็ไซต์เดก็ดเีขยีน แต่ยงัเปิดพืน้ที่ใหม้กีาร
วจิารณ์นิยายส่วนใหญ่เป็นนิยายทีโ่พสต์ในหน้าไรท์เตอรเ์ดก็ด ี  ส าหรบัการเปิดพื้นที่ให้มกีารวจิารณ์นิยาย
ออนไลน์ของเด็กดี  การวจิารณ์นัน้เป็นการที่ผู้เขียนนิยายจะส่งงานของตนเองให้ผู้ที่รบัวิจารณ์โดยตรง 
เนื่องจากเคยมกีรณีทีผู่ว้จิารณ์เขยีนวจิารณ์นิยายเรื่องหนึ่ง และถูกกลุ่มแฟนคลบันิยายเรื่องนัน้ “โจมต”ี และ
กล่าวหาว่าไม่ได้ขอให้วจิารณ์ หากไม่ชอบก็ไม่ต้องอ่าน หลงัจากนัน้นักวจิารณ์ส่วนใหญ่จงึวจิารณ์เฉพาะ
นิยายทีน่กัเขยีนสง่มาใหว้จิารณ์โดยตรงเท่านัน้ 
 ในส่วนหน้าวจิารณ์ในหน้าไรท์เตอร์ของเวบ็ไซต์เดก็ดเีป็นการเปิดพื้นที่ใหส้มาชกิเวบ็ไซต์เดก็ดผีู้ที่
สนใจในการท างานวจิารณ์สามารถเปิดหน้าของตนเองเพื่อรบัวจิารณ์นิยาย จากการส ารวจพบว่าขณะนี้ 
(ม.ีค. 2555)  มกีลุ่มวจิารณ์ทัง้สิน้  99 กลุ่ม (ดูรายละเอยีดในตารางในภาคผนวก 3) ผูว้จิารณ์นิยายในหน้า
ไรท์เตอร์ของเด็กดีมีการท างานทัง้ที่เป็นบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม ในหน้ารบังานของผู้วิจารณ์จะบอก
รายละเอยีดการท างานของผูร้บัวจิารณ์ โดยสงัเขป 

1. วธิกีารวจิารณ์นิยาย ผูว้จิารณ์จะวจิารณ์งานแบ่งออกเป็นหวัขอ้อย่างไร และวธิกีารใหค้ะแนน 

(ถา้เป็นการวจิารณ์ใหค้ะแนน) 

2. แนวนิยายทีร่บัและไม่รบัวจิารณ์ 

3. รายชื่อนกัวจิารณ์ (การท างานเป็นกลุ่ม) 

4. การรบัสง่บทวจิารณ์ 

http://www.facebook.com/readerships)%20เฟซบุ๊
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โดยสว่นใหญ่ผูว้จิารณ์จะมแีบบฟอร์มในการรบังาน หรอืทีเ่รยีกว่าใบรบังานใหน้กัเขยีนทีจ่ะน านิยาย
ของตนเองมาฝากวจิารณ์กรอกเพือ่สง่ใหก้บันกัวจิารณ์ ในใบรบังานมปีระเดน็ส าคญัทีผู่ว้จิารณ์ตอ้งกรอกคอื 
ระดบัการวจิารณ์ ซึง่แลว้แต่ทีน่กัวจิารณ์จะตัง้ระดบัการวจิารณ์งานว่าเป็นอย่างไร โดยสว่นมากแบ่งออกเป็น
สามระดบั น้อย ปานกลาง และมาก ซึ่งผูว้จิารณ์จะวจิารณ์ตามระดบัทีเ่จา้ของนิยายเลอืก 

ลกัษณะของผูว้จิารณ์ในหน้าไรทเ์ตอรเ์ดก็ดสีามารถแบ่งออกเป็นลกัษณะดงันี้ 
1. การท างานเป็นสว่นบุคคล กบัการท างานเป็นกลุ่ม การท างานวจิารณ์มทีัง้ทีเ่ป็นส่วนบุคคล

ทีส่นใจการท างานวจิารณ์แลว้เปิดหน้าวจิารณ์เพือ่รบัวจิารณ์นิยาย และในสว่นทีท่ าเป็นกลุ่ม ในสว่นนี้แยก

ออกเป็นสองลกัษณะ คอื กลุ่มทีก่่อตัง้มาเพือ่รบัท างานวจิารณ์งาน ลกัษณะกลุ่มนี้จะมกีารรวมตวัของผูท้ี่

สนใจการวจิารณ์เพือ่เปิดรบัวจิารณ์นิยายโดยทีใ่ช ้ ID ของผูเ้ป็นหวัหน้าทมีเป็นพืน้ทีใ่นการรบังานวจิารณ์ 

กบัอกีลกัษณะหนึ่งคอื เริม่ตน้การท างานวจิารณ์ในลกัษณะสว่นบุคคลแลว้จงึมกีารเปิดรบัสมคัรนกัวจิารณ์

เขา้มาร่วมการท างานวจิารณ์ 

2. ผูท้ างานวจิารณ์ท างานดา้นวจิารณ์เพยีงอย่างเดยีว และท างานวจิารณ์ร่วมกบัการเป็น

นกัเขยีนนิยายออนไลน์ดว้ย โดยสว่นใหญ่หรอืเกอืบทัง้หมดของผูท้ีท่ างานวจิารณ์นิยายในหน้าไรทเ์ตอรข์อง

เวบ็ไซตเ์ดก็ดเีป็นทัง้นกัเขยีนนิยายออนไลน์และเป็นผูว้จิารณ์นิยายดว้ย 

ลกัษณะของบทวจิารณ์นิยายออนไลน์ในหน้าไรทเ์ตอรเ์ดก็ด ี การวจิารณ์นิยายในหน้าไรทเ์ตอร์
ของเวบ็ไซตเ์ดก็ดเีปิดโอกาสใหผู้ท้ีส่นใจในการท างานวจิารณ์นิยาย หรอืผูท้ีอ่่านนิยายออนไลน์ในเดก็ดแีลว้
อยากจะวจิารณ์งานเขา้มาใชพ้ืน้ทีต่รงนี้ในการท างานวจิารณ์ โดยไม่มกีารจ ากดัคุณสมบตัขิองผูว้จิารณ์งาน
ว่ามอีายุ ประสบการณ์ในการท างานวจิารณ์ ซึง่เจา้ของนิยายจะเป็นผูเ้ลอืกผูว้จิารณ์งานเขยีนของตนเอง 
โดยการดจูากประวตักิารท างานของผูว้จิารณ์ ระดบัการวจิารณ์ เงือ่นไขการรบังานวจิารณ์ ขึน้อยู่กบัความ
สมคัรใจของผูเ้ขยีนนิยายว่าจะเลอืกนกัวจิารณ์คนใด หรอื กลุ่มใดใหว้จิารณ์งานของตนเอง จากการทีน่กั
วจิารณ์สามารถเขา้มาท างานวจิารณ์โดยไม่มขีอ้ก าหนด บทวจิารณ์ในหน้าวจิารณ์จงึมลีกัษณะงานที่
หลากหลายตามความพอใจของผูว้จิารณ์  

  1) การวจิารณ์สว่นใหญ่จะแบ่งการวจิารณ์ออกเป็นสว่น ตวัละคร การบรรยายตวัละคร สถานที ่บท
สนทนา พลอ็ตเรื่อง ซึง่เป็นการวจิารณ์ทีพ่บทัว่ไป แต่ในหน้าไรทเ์ตอรก์ารวจิารณ์ยงัวจิารณ์ตามรปูแบบการ
เขยีนนิยายออนไลน์ในเดก็ด ี โดยเฉพาะการวจิารณ์แบนเนอรน์ิยายออนไลน์ รปูภาพตวัละครในนิยาย 
หน้าปกนิยายและสว่นแนะน านิยาย สว่นน้ีถอืเป็นลกัษณะเฉพาะของการเขยีนนิยายออนไลน์ในเดก็ด ี การ
วจิารณ์มทีัง้ทีใ่หค้ะแนน หรอืแบ่งระดบันิยายเป็นระดบัต่างๆ กบัไม่ใหค้ะแนน 

  2)   การวจิารณ์โดยภาพรวมของนิยายซึง่มเีป็นสว่นน้อยทีเ่ลอืกวจิารณ์ภาพรวม การวจิารณ์มทีัง้
ทีใ่หค้ะแนน หรอืแบ่งระดบันิยายเป็นระดบัต่างๆ กบัไม่ใหค้ะแนน 
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บทวจิารณ์ในหน้าไรทเ์ตอรเ์ดก็ดสีว่นมากเป็นการแสดงความคดิเหน็ของผูว้จิารณ์ทีม่ตี่อนิยายที่
ไดอ้่าน บทวจิารณ์สว่นใหญ่จงึเป็นบทวจิารณ์ขนาดสัน้ๆ เป็นการแสดงความคดิเหน็ว่าด ี ไม่ด ีชอบ ไม่ชอบ 
มเีพยีงสว่นน้อยทีแ่สดงทศันะวจิารณ์งานเขยีนนิยายอย่างจรงิจงั ทัง้นี้การวจิารณ์หน้าไรทเ์ตอรเ์ดก็ดมีี
ขอ้จ ากดัหลายๆ ดา้น  

1) กลุ่มผูเ้ขา้มาใชเ้วบ็ไซตเ์ดก็ด ี กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้มาใชเ้วบ็ไซตเ์ดก็ดสีว่นใหญ่เป็นนกัเรยีน 

นกัศกึษา ผูท้ีเ่ขา้มาเป็นนกัเขยีนและผูว้จิารณ์จงึเป็นกลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษาเป็นสว่นใหญ่ ซึง่แมว้่าจะมคีวาม

สนใจในการท างานวจิารณ์ แต่ยงัขาดประสบการณ์ในการท างานวจิารณ์ การวจิารณ์สว่นใหญ่จงึเป็นใน

ลกัษณะแนวราบ คอืเป็นการวจิารณ์ของคนทีอ่ยู่ในวยัเดยีวกนั มปีระสบการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั ท าใหก้าร

วจิารณ์มุมมองทีไ่ม่หลากหลาย  

2) ความจรงิจงัของผูท้ างานวจิารณ์ ซึง่แยกเป็นสองประเดน็ทีส่ าคญัคอื 1) เวลา เนื่องจากกลุ่ม

ผูเ้ขา้ใชเ้ป็นนกัเรยีน นกัศกึษาเป็นสว่นใหญ่ ท าใหเ้วลาการเขา้มาท างานวจิารณ์ของแต่ละคนนัน้มรีะยะเวลา

ทีไ่ม่นานนกั ระยะการท างานของหน้าวจิารณ์โดยประมาณที ่3-4 เดอืน ซึง่เหตุผลทีผู่ท้ างานวจิารณ์ปิดหน้า

วจิารณ์ หรอืหยุดรบังานวจิารณ์ชัว่คราวเนื่องมาจากตดิปัญหาเรื่องเรยีนและสอบ จึงท าใหไ้ม่สามารถท างาน

วจิารณ์ได ้  2) การท างานวจิารณ์นัน้ผูว้จิารณ์ไม่ไดอ้่านนิยายทีผู่เ้ขยีนสง่มาใหว้จิารณ์ทัง้หมด ซึง่สว่นหนึ่ง

เกดิจาการทีผู่ว้จิารณ์ไม่มเีวลามากพอทีจ่ะอ่านนิยายทัง้หมดหรอืผูว้จิารณ์ไดก้ าหนดรปูแบบการท างานของ

ตนเองว่าจะอ่านนิยายทีผู่เ้ขยีนสง่มาใหว้จิารณ์ในจ านวนทีจ่ ากดั  

3) การเปิดหน้ารบังานวจิารณ์แต่ไม่ไดท้ างานวจิารณ์จรงิๆ หน้าวจิารณ์หลายหน้าทีเ่ปิดมาเพือ่

รบัวจิารณ์นิยายออนไลน์ในเดก็ด ี เมื่อมผีูเ้ขยีนนิยายสง่นิยายไปใหว้จิารณ์กไ็ม่มกีารท างานวจิารณ์ ซึง่อาจ

ท าใหผู้เ้ขยีนนิยายไม่สง่นิยายไปใหน้กัวจิารณ์คนอื่นอกี เนื่องจากเกรงว่าผูว้จิารณ์คนอื่นจะไม่วจิารณ์งาน

ของตนเองเช่นเดยีวกนั 

4) จ านวนนิยายที่ผู้เขยีนส่งมาให้นักวจิารณ์มเีป็นจ านวนมากเกินกว่าที่ผู้วจิารณ์จะสามารถ

วจิารณ์ไดท้นั ผู้เขยีนนิยายมกัที่จะส่งนิยายของตนเองหนึ่งเรื่องให้กบัผูว้จิารณ์หลายๆ คน เพื่อที่ จะได้รบัรู้

ถงึความคดิเหน็ในหลายๆ ด้าน หรอืในบางครัง้ก็เป็นการโฆษณานิยายของตนเองไปด้วย ท าให้ผู้วจิารณ์

ได้รบันิยายเพื่อวจิารณ์เป็นจ านวนมาก ผู้วจิารณ์บางคนปิดหน้าวจิารณ์ของตนเอง เนื่องจากไม่สามารถ

วจิารณ์นิยายที่ส่งมาให้วจิารณ์ได้ทนั หรอืผู้วจิารณ์บางคนต้องลดคุณภาพการวจิารณ์ของตนเองโดยการ

อ่านนิยายเพยีงไม่กี่ตอนกเ็ขยีนวจิารณ์งาน (จากกรณีสมัภาษณ์คุณพมิพฉ์ัตร พมิพส์กุล ผูว้จิารณ์ทีใ่ชช้ื่อว่า 

พอเพยีง) 
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5) ผู้วิจารณ์นิยายในหน้าไรท์เตอร์เด็กดีที่ท างานวิจารณ์ชี้ให้เห็นข้อดี ข้อด้อยของนิยาย

ออนไลน์อย่างชดัเจนมกัจะท างานวจิารณ์ในระยะเวลาทีไ่ม่นานนัก เนื่องจากเป็นนกัเขยีนนิยายออนไลน์ดว้ย 

และเมื่อนิยายออนไลน์ของตนเองไดร้บัการตพีมิพแ์ลว้จะไม่ท างานวจิารณ์นิยายออนไลน์  เนื่องจากประสบ

ปัญหาเรื่องเวลา 

การวจิารณ์นิยายออนไลน์ในหน้าไรทเ์ตอรข์องเวบ็ไซตเ์ดก็ด ี เป็นการเปิดพืน้ทีใ่หผู้ท้ี่สนใจดา้น
การวจิารณ์ใหเ้ขา้มาท างานวจิารณ์โดยไม่จ ากดัดา้นประสบการณ์ อายุ ความสามารถซึง่ผูก้่อตัง้เวบ็ไซตเ์ดก็
ด ี  คุณวโรรสไดใ้หส้มัภาษณ์กบัผูว้จิยัว่า การเปิดใหม้กีารวจิารณ์นิยายออนไลน์ในเดก็ดเีพือ่ใหผู้เ้ขยีนนิยาย
ในเดก็ดไีดพ้ฒันาการเขยีนงานของตนเอง จากการทีม่ผีูช้ีใ้หเ้หน็ขอ้ด ี ขอ้ดอ้ยในงานเขยีนของตวัเอง และ
เวบ็ไซตเ์ดก็ดมีคีวามพยายามทีจ่ะช่วยพฒันาการเขยีนนิยายออนไลน์ดว้ย มกีารเปิดคอลมัชื่อว่า “เคลด็ลบั
นกัเขยีน” เพือ่ใหค้วามรูก้บัผูเ้ขยีนนิยายออนไลน์ในเดก็ด ีทัง้ดา้นเทคนิค หลกัการ รวมถงึบทความต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเขยีนนิยายเพือ่เป็นความรูแ้ละพฒันาการเขยีนใหก้บัผูเ้ขยีนนิยายออนไลน์ ในสว่นผูเ้ขยีน
นิยายในเดก็ดใีหค้วามส าคญักบัการวจิารณ์ในระดบัหนึ่งโดยการสง่นิยายของตนใหผู้ว้จิารณ์ช่วยชีใ้หเ้หน็
ขอ้ดขีอ้เสยีของงานตนเอง และมกีารน าบทวจิารณ์ไปโพสตท์ีท่า้ยนิยายของตนเอง  

การท างานวจิารณ์ในหน้าไรท์เตอรข์องเวบ็ไซต์เดก็ดมีขีอ้จ ากดัทัง้ด้านประสบการณ์และเวลา
ในการท างานของผูว้จิารณ์ ท าใหง้านวจิารณ์นิยายออนไลน์ในหน้าไรท์เตอรข์องเวบ็ไซตเ์ดก็ดยีงัไม่สามารถ
ที่จะช่วยพฒันาการเขยีนนิยายออนไลน์ในเดก็ดไีด้มากนัก แต่สิง่ที่ได้รบัทราบจากการสมัภาษณ์คุณพมิพ์
ฉตัร พมิพส์กุล ผูว้จิารณ์ทีใ่ชช้ื่อว่า “พอเพยีง” มกีารตดิต่อสื่อสารระหว่างผูว้จิารณ์และผูเ้ขยีนนิยายออนไลน์ 
เมื่อผู้เขยีนส่งนิยายมาให้วจิารณ์ และเมื่อส่งงานวจิารณ์ให้ผู้เขยีนแล้ว มกีารติดต่อระหว่างนักเขยีนกบัผู้
วจิารณ์เพื่อสอบถามกนัเป็นการส่วนตวั นอกจากนี้นกัเขยีนนิยายออนไลน์ในหน้าไรทเ์ตอรเ์ดก็ดมีกีารตดิต่อ
รู้จกักนัอีกด้วย การเขยีนนิยายออนไลน์และการวจิารณ์นิยายในหน้าไรท์เตอร์เว็บไซต์เด็กดีเป็นการเกิด
ชุมชนออนไลน์ของผูเ้ขยีนนิยายและผูว้จิารณ์อกีดว้ย 
 
 

4.   การส ารวจเวบ็ไซต์ต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการวิจารณ์วรรณกรรม 

 

ผูว้จิยัส ารวจเวบ็ไซตแ์ละเวบ็ลอ็กต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการวจิารณ์วรรณกรรม  โดยเริม่จากการใช้
ค าคน้ว่า “รวมเวบ็วรรณกรรม” และ “literary criticism” ท าใหพ้บเวบ็ไซตแ์ละเวบ็ลอ็กวจิารณ์วรรณกรรมที่
น่าสนใจจ านวน 40 เวบ็/บลอ็ก ซึง่คดัมาจาก 50 เวบ็ไซตแ์ละเวบ็ลอ็กการวจิารรว์รรณกรรมทีร่วบรวมไวใ้น 
Online University Lowdown1 (ดรูายละเอยีดในตารางในภาคผนวก 4) ในทีน่ี้ ผูว้จิยัน าเวบ็ไซตแ์ละเวบ็ลอ็ก
เหล่านัน้มาจดัประเภทได ้ 7 ประเภท ดงันี้ 

 
1 มาจาก http://www.onlineuniversitylowdown.com/2007/08/50-places-to-find-literary-criticism-online-htm 
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4.1   เวบ็ไซต์หนังสือพิมพ ์
  4.1.1   http://www.thevalve.org    The Valve หนังสือพิมพ์วรรณกรรมที่มีทัง้บทความที่
เกี่ยวกบัหนังสอื และ วรรณกรรมต่างๆ ทัง้ในเล่มปัจจุบนั  และฉบบัย้อนหลงั  อกีทัง้ยงัมรีวบรวมขอ้เขยีน
ของนกัเขยีนปัจจุบนัทีม่เีกอืบ 20 คน และของอดตีนักเขยีนอกี 3 คน  ทัง้ยงัรวมไปถงึความคดิเหน็และ link 
บลอ็กวรรณกรรมอกีกว่า  100 แห่ง    ในส่วนของบทวจิารณ์หนงัสอืนัน้จะเป็นความคดิเหน็ของคนหลายคน
ต่อหนงัสอืหนึ่งเล่ม  ซึง่ช่วยใหเ้หน็มุมมองทีเ่กีย่วกบัหนงัสอืเล่มนัน้อย่างรอบดา้นมากขึน้ 
  4.1.2   http://www.newyorker.com/online   เป็นหนังสอืพมิพ์ที่เริม่เผยแพร่ตัง้แต่วนัที่ 21 
กุมภาพนัธ์ 1925  เป็นต้นมา  แต่ในการเผยแพร่ในรูปออนไลน์นัน้  ผูส้นใจสามารถทีจ่ะดูขอ้มูลยอ้นหลงัได้
ถงึเดือนพฤษภาคม 2008  ซึ่งผู้ที่จะมสีทิธิเ์ข้าไปใช้ขอ้มูลดงักล่าวได้จะต้องเป็นสมาชิกของหนังสอืพิมพ์
ฉบบันี้เท่านัน้      เนื้อหาในหนังสอืพมิพ์นัน้จะแยกเฉพาะเนื้อหาวรรณกรรมออกไปเฉพาะอกี  3 ส่วน คอื 
1) The Book Bench  ซึ่งไม่เพียงแต่มีบทวิจารณ์หนังสือเท่านัน้  แต่ยังมีการน าเสนอผลกระทบท าง
วฒันธรรมโดยองค์รวมและความเคลื่อนไหวในปัจจุบันด้วย   ในส่วนของบทวจิารณ์หนังสือนัน้เป็นบท
วจิารณ์เต็มรูปขนาดยาว  2) The Book Club  เปิดพื้นที่ให้สมาชิกร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัหนังสอื  
บางครัง้การแสดงความเห็นเกี่ยวกบัหนังสอืบางเล่มมผีู้สนใจจ านวนมาก  ซึ่งช่วยให้เห็นประเดน็เกี่ยวกบั
หนงัสอืเล่มนี้หลากหลายและรอบดา้นมากขึน้   
 

4.2   เวบ็ไซต์ของนิตยสำร   แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื  
  4.2.1    นิตยสารวรรณกรรม 

4.2.1.1   www.richmondreview.co.uk  เวบ็ไซตแ์ห่งนี้ก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกเมื่อเดอืน
ตุลาคม ค.ศ. 1995 ในฐานะนิตยสารวรรณกรรมฉบบัแรกของสหราชอาณาจกัรน้ีเผยแพร่ทางอนิเทอรเ์น็ต  
ปัจจุบนัมทีมีงานทีท่ านิตยสารอยู่ประมาณ 25 คน ซึง่มทีมีงานหลายคนกท็ างานอยู่ในส านกัพมิพต์่างๆ ใน
ลอนดอน  ทัง้นี้เพือ่ระมดัระวงัและหลกีเลีย่งขอ้ขดัแยง้ในเรื่องผลก าไรต่างๆ  จงึไม่อนุญาตใหน้กัวจิารณ์
วจิารณ์หนงัสอืทีพ่มิพใ์นส านกัพมิพท์ีต่นท างานอยู่ 

4.2.1.2   www.bookslut.com     เป็นเว็บไซต์นิตยสารวรรณกรรมรายเดือนและ
บลอ็กรายวนัส าหรบัผูท้ีร่กัการอ่าน  เวบ็ไซต์นี้ประกอบดว้ยขา่วสาร การแนะน าหนังสอื  ค าวจิารณ์  ขอ้มลูที่
เจาะลึก ซึ่งมากกว่าความคิดเห็นทัว่ไป มีส านักงานตัง้อยู่ที่โปแลนด์  เริ่มเปิดตัวฉบับแรกในเดือน
พฤษภาคม 2002  นอกจากนี้  เวบ็ไซต์นี้ยงัตดิ 1 ใน 50 เวบ็ไซต์ที่ดทีีสุ่ดในการจดัอนัดบัของ Times  และ
เป็นหนึ่งในเว็บไซต์วรรณกรรมที่ดีที่สุดที่จัดอันดับโดย New York Times และยังชนะ 2 รางวัลในการ
ประกวด  Blog Awards   ดว้ย 

http://www.thevalve.org/
http://www.newyorker.com/online
http://www.richmondreview.co.uk/
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4.2.1.3   http://criticalflame.org   The Critical Flame : A Journal of Literature & 
Culture  เป็นนิตยสารวรรณกรรมออนไลน์ส าหรบัผู้อ่านทัว่ไป  ทีก่่อตัง้ขึน้เมื่อปลายปี ค.ศ. 2008  ในฐานะ
การวิจารณ์หนังสือในอเมริกาและวรรณกรรมของโลก  เพื่อค้นหารูปแบบทางวรรณกรรมใหม่ๆ  และ
กระบวนทศัน์ใหม่ๆ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการสนทนาระหว่างกนั และมุ่งที่จะเปิดการสนทนานี้ให้กว้าง
ออกไป  เนื่องจากวรรณกรรมของแต่ละประเทศต่างก็มพีรมแดนของตน ไม่ว่าความส านึกเรื่องชาติ และ
คุณค่าทางวฒันธรรม  ในการวจิารณ์วรรณกรรม  ผู้วจิารณ์มกัต้องตระหนักถึงค าถามส าคญัอยู่ตลอดว่า  
เหตุใดหนงัสอืเล่มนี้จงึมคีุณค่าในการวจิารณ์  และอะไรคอืสิง่ทีด่ทีีไ่ดจ้ากการวจิารณ์หนงัสอืเล่มนี้  

4.2.1 .4  www.3ammagazine.com  3:AM Magazine เป็นนิตยสารวรรณกรรม
นานาชาตอิอนไลน์ทีเ่ริม่เผยแพร่มาตัง้แต่เดอืนเมษายน ค.ศ. 2000  ซึง่มบีทความทีน่่าสนใจจ านวนมาก ทัง้
บทสมัภาษณ์ทีเ่กี่ยวกบัวรรณกรรม  การเผยแพร่ผลงานเรื่องแต่ง   บทกว ี เรื่องสัน้ และ ความคดิเหน็ต่างๆ   
นิตยสารฉบบันี้ช่วยสรา้งนักเขยีนหน้าใหม่ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากส านกัพมิพข์นาดเลก็  จงึนับเป็นสถานที่
ทีท่ ัง้นกัอ่านและส านกัพมิพม์กัจะเขา้มามองหาผลงานทีน่่าสนใจ 

4 . 2.1.5   http://wordswithoutborders.org   Words without Borders  เ ป็ น
นิตยสารวรรณกรรมออนไลน์นานาชาตขิองอเมรกิา   ที่แปล พมิพ์ และเผยแพร่งานวรรณกรรมร่วมสมยั
นานาชาติ  ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดพรมแดนส าหรับผู้อ่านงานภาษาอังกฤษทัว่โลก  โดยน าเสนอทัศนะ  
ประสบการณ์ และมุมมองอนัหลากหลายที่เกี่ยวกบัวรรณกรรมจากทัว่โลก โดยผ่านงานของนักเขียนใน
หลากหลายภาษา   รวมทัง้ยงัพยายามเชื่อมโยงนักเขยีนนานาชาตไิปยงัมหาชนวงกวา้ง ทัง้ทีเ่ป็นนักเรยีน 
นักศกึษา นักวชิาการ  ส านักพมิพ์ และสื่อต่างๆ  ในฐานะที่เป็นพื้นที่ออนไลน์แห่งแรกที่สร้างการสนทนา
เกีย่วกบัวรรณกรรมทัว่โลก  เริม่เผยแพร่ฉบบัแรกคอื ฉบบัเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม ค.ศ. 2003  

นอกจากนี้  Words without Borders  ยงัได้รบัความร่วมมอืจากส านักพิมพ์หลาย
แห่ง เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเหล่านี้ในรูปของสรรนิพนธ์  และยงัได้สร้างโปรแกรมการเรยีนรู้ส าหรบั
นกัเรยีนทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาเกี่ยวกบัวรรณกรรมร่วมสมยันานาชาต ิซึ่งมเีป้าหมายเพื่อใช้
เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัวรรณกรรมร่วมสมยัในชัน้เรยีน  และคาดหวงัว่าจะช่วยสรา้งใหน้กัเรยีนชื่นชอบและ
หลงใหลวรรณกรรมนานาชาต ิ ขณะเดียวกนัก็กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกบัวฒันธรรมที่
หลากหลายอื่นๆ  รวมทัง้ยงัช่วยปลูกฝังใหเ้ยาวชนเหล่านัน้เป็นพลเมอืงโลกอย่างแทจ้รงิ 

4 .2.1.6   http://www.publishersweekly.com/    เ ป็ น เว็บ ไซ ต์ ข อ งนิ ต ยส าร  
Publishers Weekly  ของอเมรกิา  ซึ่งนิตยสารฉบบัดงักล่าวเริม่เผยแพร่ครัง้แรกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1987   ใน
เวบ็ไซตแ์ห่งนี้น าเสนอเรื่องราวเกีย่วกบัการวจิารณ์หนงัสอื  หนงัสอืขายด ี และขา่วสารเกีย่วกบัธุรกจิของสิง่
ตีพิมพ์ต่างๆ  ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 ส่วน ครอบคลุมธุรกิจสิ่งพิมพ์อย่างรอบด้าน ทัง้ข่าวเกี่ยวกับ

http://criticalflame.org/
http://wordswithoutborders.org/
http://www.publishersweekly.com/
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หนังสือ และหนังสือเยาวชน การวิจารณ์หนังสือ หนังสือในรูปของดิจิตอล  หนังสือขายดี  หนังสือ
ต่างประเทศ  นักเขยีน และบทความเกี่ยวกบัหนงัสอืทีน่่าสนใจ  ในสว่นของบทวจิารณ์นัน้มลีกัษณะเป็นบท
แนะน าหนงัสอืสัน้ๆ เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัผูส้นใจไดรู้เ้กีย่วกบัหนังสอืเล่มนัน้ๆ อย่างคร่าวๆ  และสามารถทีจ่ะ
อ่านบทวจิารณ์ยอ้นหลงัไดถ้งึปี ค.ศ. 1879 

 
4 .2.1.7   http://www.nybooks.com/   The New York Review of Books  เ ป็ น

เวบ็ไซต์ทีก่่อตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคว์่า จะเป็นนิตยสารทีใ่หค้วามรูท้างวรรณกรรมฉบบัแรกทีเ่ขยีนดว้ย
ภาษาองักฤษ  ในขณะที ่The New York Review  เริม่ต้นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1963  ซึ่งบรรณาธกิารผูก้่อตัง้ 
คอื Robert Silvers and Barbara Epstein  ผู้ต้องการสร้างนิตยสารรูปแบบใหม่ ที่เน้นการสนทนาเกี่ยวกบั
หนังสอืในปัจจุบนั  ขณะเดยีวกนัก็มบีทความเชงิลกึทางวรรณกรรมดว้ย  ซึ่งท าให้บทวจิารณ์สามารถแยก
ออกมาพิมพ์ เป็นเล่มโดยเฉพาะได้อย่างยาวนานจนกระทัง่ถึงปัจจุบัน  ตัง้แต่ทศวรรษที่  60 ของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงศตวรรษที่ 21 The New York Review of Books ได้ตัง้ค าถามเพื่อยัว่ยุให้เกิด
ถกเถยีงทัง้ในประเดน็ชวีติ  วฒันธรรม และการเมอืงของอเมรกินั  และทุกๆ สองสปัดาห ์จะมบีทความและ
บทวจิารณ์หนังสอืและศลิปะ  รวมทัง้ดนตร ี ละคร  แดนซ์ และภาพยนตร ์ ส่วนใหญ่จะเป็นบทวจิารณ์สัน้ๆ 
เกีย่วกบัผลงานชิน้นัน้ๆ 

4 .2.1.8   http://www.bookninja.com/   Bookninja ก่อตั ้ง โดย   George Murray  
ซึ่งปัจจุบนัเป็นทัง้บรรณาธกิารและผู้จดัพมิพ์  นับเป็นเวบ็ไซต์วรรณกรรมของแคนาดาแห่งแรก  และเป็น
หนึ่งในสิบเว็บไซต์ยอดนิยมของโลก  มีคนหลายพันคนจากทัว่โลกสนใจที่จะติดตามข่าวสารและความ
คดิเหน็ทางวรรณกรรมในเวบ็ไซต์แห่งนี้  และนิตยสาร Bookninja เริม่เผยแพร่ครัง้แรก ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
2003 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดอืนที่น าเสนอบทความ และ บทวจิารณ์ต่างๆ  ในส่วนบทวจิารณ์นัน้   
Bookninja  ต่างจากนิตยสารทัว่ๆไป กล่าวคอืจะมนีักวจิารณ์ 2 ใน 4 คนที่จะให้ความสนใจกบัหนังสอืเล่ม
เดยีวกนั  ซึง่จะเน้นรูปแบบของการสนทนาถกเถยีงในลกัษณะเพือ่น  จงึเป็นการวจิารณ์ทีซ่ื่อสตัยแ์ละเชื่อถอื
ได ้ นอกจากนี้ยงัได้เชญินักวจิารณ์รบัเชญิมาร่วมถกเถยีงเกี่ยวกบัหนังสอืต่างๆ ดว้ย  อกีทัง้ยงัเปิดโอกาส
ใหผู้อ้่านแนะน าแขกรบัเชญิและหนังสอืทีน่่าสนใจไปยงันิตยสารฉบบัน้ีดว้ย     นอกจากนี้ยงัเปิดพืน้ทีใ่นการ
แนะน า ซึ่งได้รบัความสนใจมผีู้เขา้มาอ่านและแสดงความคดิเป็นจ านวนมาก  ขณะเดยีวกนักย็งัมเีชื่อมโยง
ไปยงังานวรรณกรรม หรือ การถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในบอร์ดด้วย   อีกทัง้ยังมีการรวบรวม 
archive นิตยสารฉบบัเก่าๆ ใหผู้ส้นใจยอ้นหลงัไปอ่านนบัตัง้แต่ฉบบัแรกเรื่อยมาจนถงึฉบบัปัจจุบนั 

4.2.1.9   http://www.quillandquire.com/blog/   เป็นเว็บไซต์ของ Quill & Quire 
ซึ่งเป็นนิตยสารของแคนาดาเกี่ยวกบัข่าวสารหนังสอืและการแนะน าหนังสอื    เนื้อหามทีัง้ส่วนที่เป็นการ
น าเสนอบทความของนิตยสารฉบบัปัจจุบนั  ซึ่งบางบทก็จะน าเสนอในรูปของ multimedia  โดยการแทรก
คลิปการสมัภาษณ์หรอืรายการต่างๆ ที่น่าสนใจไว้ด้วย  ทัง้ยงัมบีทความเกี่ยวกบัวรรณกรรมในประเด็น
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ต่างๆ  ในปัจจุบนัมบีทความกว่า 11,600 เรื่อง  ที่รวบรวมอยู่ใน archive  ของนิตยสารฉบบันี้ ซึ่งผู้สนใจ
สามารถทีจ่ะสบืคน้ยอ้นกลบัไปได ้  ในส่วนของบทแนะน าส่วนใหญ่จะเป็นบทแนะน าหนังสอืสัน้ๆ ทีอ่ธบิาย
เกี่ยวกบัหนังสอืเล่มนัน้อย่างคร่าวๆ  ปัจจุบนัมกีารแนะน าหนังสอืของแคนาดาไวแ้ลว้กว่า 7,000 เรื่อง  ซึ่ง
ได้รวบรวมไว้ใน Online Archive  ที่ผู้สนใจสามารถสบืค้นได้ทัง้จากชื่อหนังสอื  ชื่อผู้แต่ง หรอืหมายเลข 
ISBN   นอกจากนี้ยงัรวบรวม profile ของนกัเขยีนแคนาดาไวก้ว่า 100 คน ผูส้นใจสามารถสบืคน้ขอ้มูลของ
นกัเขยีนไดจ้ากรายชื่อทีป่รากฏ   

4.2.1.10   http://www.selfpublishingreview.com/   The Self-Publishing Review   
เป็นนิตยสารออนไลน์ที่มทีัง้การแนะน าหนังสอื  แนะน าส านักพมิพ์  บทสมัภาษณ์  ข่าวสาร  ความคดิเหน็ 
และ how to ต่างๆ   ในส่วนของการแนะน าหนังสอืจะแบ่งตามประเภทของงานวรรณกรรม (genre) ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้สนใจสามารถส่งบทแนะน าหนังสือมาให้ได้  เพราะเว็บไซต์แห่งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีบท
แนะน าหนังสอืมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  เนื่องจากบทแนะน าหนังสอืของเจา้หน้าที่ไม่มากพอที่จะครอบคลุม
จ านวนหนังสอืที่ออกมา  บทแนะน าส่วนใหญ่จะเป็นบทแนะน าสัน้ๆ ที่กล่าวถึงหนังสอืเล่มนัน้ๆ  และใน
ตอนทา้ยกม็สีว่นทีใ่หผู้อ้่านแสดงความเหน็เกีย่วกบัหนงัสอืเล่มนี้เพิม่เติม่ดว้ย  นอกจากนี้ เวบ็ไซตแ์ห่งนี้ยงัมี
ลกัษณะเป็น social network ที่อนุญาตให้นักเขียน  นักอ่าน และผู้สนใจทัว่ไปสามารถติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนัเพือ่พฒันากระแสการพมิพใ์หม่นี้ใหก้้าวหน้าต่อไป 

4 .2 .1 .11    http://www.onfiction.ca/   OnFiction เป็ นนิ ต ยสารออน ไล น์ที่ มี
จุดประสงค์เพื่อพฒันาเรื่องแต่งในแนวจติวทิยา  ทัง้การใช้ทฤษฎีและมุมมองทีไ่ดจ้ากการสงัเกต  และเป็น
ความพยายามทีจ่ะเขา้ใจว่าเรื่องแต่งสรา้งขึน้ไดอ้ย่างไร และท าอย่างไรจงึจะใหผู้อ้่านและผูช้มเขา้ถงึผลงาน
เหล่านี้   ทัง้นี้จะมีการเผยแพร่บทความเพิ่มทุกสปัดาห์  และมี archive ที่รวบรวมบทความเชิงวชิาการ  
บทความจากนิตยสาร บทวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละหนังสอื  ผลงานเรื่องแต่งเชงิจติวทิยา  และรายชื่อผลงาน
และหนงัสอืเรื่องแต่งทางจติวทิยาทีส่ าคญั  ซึง่ archive ดงักล่าวมขีอ้มูลยอ้นหลงัตัง้แต่เดอืนเมษายน ปี ค.ศ. 
2008 เป็นต้นมา  นอกจากนี้   เวบ็ไซต์แห่งนี้ให้ความส าคญักบัการสร้างปฏสิมัพนัธ์ ( interactive)  โดยเปิด
โอกาสใหผู้อ้่านแสดงความคดิเหน็ทา้ยบทความและบทวจิารณ์ทีน่ าเสนอ  นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสใหผู้อ้่าน
ทีส่นใจสามารถทีจ่ะเผยแพร่บทความเหล่านี้ไปยงั facebook, twitter และ E-mail ต่างๆได ้  

4 .2 .1 .12   http://contemporarylit.about.com/   Contemporary Literature เป็ น
เวบ็ไซต์เผยแพร่จดหมายข่าวรรณกรรมรายสปัดาห์  และได้รวบรวม link วรรณกรรมจ านวนมากทัง้ของ
นักเขยีนผูใ้หญ่และนักเขยีนเยาวชน  และเวบ็ไซต์แห่งนี้ยงัเหมาะส าหรบัผู้ทีต่้องการทราบข่าวสารเกี่ยวกบั
ผลงานเรื่องล่าสุดของนักเขียน  บรรณาธิการจดหมายข่าวและเว็บไซต์นี้คือ  Mark Flanagan  ซึ่งเป็น
นักเขยีนอิสระ และนักวจิารณ์ที่มผีลงานทัง้ที่เป็นหนังสอืเล่ม  เว็บ  และสื่อสิง่พมิพ์อื่นๆ   ในส่วนของบท
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วจิารณ์นัน้จะเป็นเพยีงการแนะน าหนังสอื ไม่ใช่เป็นการวจิารณ์เตม็รูป  หากผูส้นใจอยากทราบรายละเอยีด
เกีย่วกบัเรื่องนี้มากขึน้  บางครัง้กจ็ะม ีlink วรรณกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้หค้น้หาต่อไปดว้ย 

 

   4.2.2   นิตยสารศลิปะ 
   4.2.2.1   www.Identity Theory   เวบ็ไซตน์ิตยสารออนไลน์ทีเ่ผยแพร่งานเขยีน
ตน้ฉบบั  บทสมัภาษณ์  บทความทางดา้นศลิปะและรูปแบบอื่นๆ  ทัง้วรรณกรรม  ดนตร ีภาพยนตรศ์ลิปะ 
และ ความยุตธิรรมทางสงัคม รวมทัง้เปิดกวา้งใหแ้สดงออกของความคดิสรา้งสรรค ์ เริม่ตน้เผยแพร่มาตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2000 
  

4.3   เวบ็ไซต์ของสถำบนักำรศึกษำ 
  4.3.1   http://voices.cla.umn.edu    Voices from the Gaps หรอื VG เป็นเวบ็ไซตท์ีต่ ัง้ขึน้
โดยภาควชิาภาษาองักฤษ ของ University of Minnesota ทีต่อ้งการจะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคนชายขอบและ
ศลิปินหญงิผวิสทีีไ่ดร้บัการศกึษาขา้มวฒันธรรมไปพรอ้มๆ กนั นบัเป็นการเชื่อมโยงเสยีงของนกัวชิาการ  
นกัการศกึษา  นกัเรยีน และนกัเขยีนสตรผีวิสเีขา้ดว้ยกนั   นอกจากนี้ยงัมกีารตพีมิพก์ารศกึษาชวีประวตั ิ
บทสมัภาษณ์ และบทความวจิารณ์ทีเ่ป็นผลงานของนกัศกึษา  การสมัภาษณ์ศลิปินหญงิผวิส ี  การจดัแสดง
และการอ่านงานโดยศลิปินหญงิผวิส ี   ในสว่นของบทวจิารณ์นัน้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคอื  เรื่องแต่ง 
 สารคด ี กวนีิพนธ ์ และวรรณกรรมส าหรบัเดก็ ในแต่ละประเภทจะมบีทวจิารณ์ใหผู้ส้นใจเลอืกอ่านจ านวน
หนึ่ง    ซึง่บทวจิารณ์เหล่านี้จะเป็นบทวจิารณ์เตม็รปูขนาดยาว   

  4.3.2  http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/  Three Percent เป็น
แหล่งขอ้มูลส าหรบัผู้สนใจวรรณกรรมของมหาวทิยาลยั Rochester เผยแพร่ครัง้แรกในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 
2007 ซึ่งมจุีดมุ่งหมายเพื่อท าหน้าที่เป็นสื่อกลางข้อมูลเกี่ยวกบัวรรณกรรมนานาชาตขิองโลกมายงัผู้อ่าน  
และน าเสนอบทวจิารณ์และตวัอย่างหนงัสอืแปลทัง้วรรณกรรมนานาชาตสิมยัใหม่และร่วมสมยั  และหวงัทีจ่ะ
เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบันักอ่าน นักศกึษา นักแปล และบรรณาธกิาร  เพื่อเพิม่การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็
ระหว่างวฒันธรรม  เพราะเหน็ว่าในยุคโลกาภวิตัน์  หนทางทีด่ทีีสุ่ดทางหนึ่งทีจ่ะรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละวฒันธรรมไว้ได้โดยผ่านการแปลและชื่นชมงานวรรณกรรมนานาชาตริ่วมกนั    ส าหรบัเหตุผลที่
เลอืกใชช้ื่อ Three Percent กเ็พราะว่ามหีนังสอืแปลเพยีง 3%  ทีต่พีมิพใ์นสหรฐัอเมรกิา ในขณะทีห่นังสอืที่
เหลือยังไม่เป็นที่รู้จ ัก  เว็บไซต์แห่งนี้จึงมีความมุ่งมัน่ที่เพิ่มจ านวนตัวเลขของหนังสือแปลให้มากขึ้น    
ส าหรบับทวจิารณ์ที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นบทวิจารณ์เต็มรูปขนาดยาว  และยงัมีบทความและข้อเขยีนที่
เกี่ยวกบัวรรณกรรมนานาชาตจิ านวนมากใหเ้ลอืกอ่าน  อกีทัง้ยงัมสี่วนทีเ่ป็นบทแปลบทความ ตวัอย่างงาน
วรรณกรรมนานาชาตไิวใ้หเ้ลอืกอ่านดว้ย 
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4.4   เวบ็ไซต์ห้องสมุด / เวบ็ไซต์ส ำหรบับรรณำรกัษ์ 
  4.4.1   www.ipl.org  (Online Literary Criticism Collection)   เวบ็ไซตส์ าหรบับรกิาร
ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตของหอ้งสมุดสาธารณะของสหรฐัอเมรกิา  ซึง่มกีารรวบรวม link มากกว่า 4,500 link 
เพือ่รองรบัความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูใ้ช ้ขอ้มลูเหล่านี้เป็นขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้เพราะเชื่อมโยงคลงัขอ้มลู
ระหว่าง  The Internet Public Library (IPL) กบั  The Librarians' Internet Index (LII)  เขา้ดว้ยกนั  ซึง่
เวบ็ไซต ์ipl2 นี้ไดเ้ริม่ด าเนินการมาตัง้แต่เดอืนมกราคม ค.ศ. 2010    
   ในสว่นของการวจิารณ์วรรณกรรมทีเ่ป็นหมวดย่อยอยู่ใน Special Collection  นัน้  
เป็นการรวบรวมเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วกบัการวจิารณ์และชวีประวตัแิละผลงานของนกัเขยีน ซึง่จะมวีธิใีหค้น้หาที่
หลากหลายทัง้คน้หาจากชื่อนกัเขยีน  ชื่อผลงาน  หรอืแมแ้ต่การแบ่งตามประเทศของนกัเขยีน  ขอ้มลูของ
แต่ละประเทศกจ็ะแบ่งผลงานตามช่วงศตวรรษ   ในเวบ็ไซตน์ี้จะไม่ไดน้ าเสนอบทวจิารณ์ แต่จะบอก link 
เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้อ้่านสามารถทราบว่าจะไปคน้หาบทวจิารณ์ทีส่นใจเรื่องนี้ไดจ้ากทีใ่ดบา้ง 
 
  4.4.2  http://www.schoollibraryjournal.com   School Library Journal  เป็นนิตยสาร
ตพีมิพ์ชัน้น า และปัจจุบนั SLJ.com  ก็เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบับรรณารกัษ์ที่ท างานกบัเยาวชนในโรงเรยีน
และหอ้งสมุดสาธารณะ  ซึง่เขา้ถงึกลุ่มผูใ้ชม้ากกว่าหนึ่งแสนคน  ทัง้สองแห่งนี้เป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัจากทัว่
โลกส าหรบับรรณารกัษ์เพื่อตดิตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่างๆ  ทัง้ในรูปของ หนังสอื สื่อ
โสตทศัน์ รวมไปถึงเวบ็ไซต์  ที่น าเสนอทัง้ในเรื่องของเทคโนโลย ี การอ่าน ข่าวสารทางวรรณกรรม และ
แหล่งขอ้มลูคุณภาพส าหรบัเดก็ เยาวชน และผูใ้หญ่ 

  School Library Journal  มีผู้ร่วมแนะน าหนังสอืกว่า 300 คน ซึ่งในปี ค.ศ. 2008 แนะน า
หนังสอืไว้กว่า 5,000 เรื่อง การแนะน านัน้ได้มกีารจดัท าแคตตาลอตหนังสอืโดยแบ่งหนังสอืตามช่วงวยั  
เพื่อเป็นขอ้มูลเบื้องต้นส าหรบับรรณารกัษ์ใช้แนะน ากลุ่มผู้ใช้บรกิารห้องสมุดต่อไป  ผู้ที่ท าหน้าที่แนะน า
หนังสอืมทีัง้บรรณารกัษ์ทีท่ างานโดยตรงกบัเดก็และเยาวชน  นักการศกึษาทางดา้นบรรณารกัษ์ ครูผูส้อน
วรรณกรรมส าหรบัเด็ก  และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา  แต่ละคนจะประเมนิคุณค่าของหนังสอืโดยอาศยั
เกณฑ์ต่างๆ ดงันี้  คุณภาพของงานวรรณกรรม  ความชดัเจนในการน าเสนอ ความดึงดูดใจผู้อ่าน และ 
artistic merit   ซึ่งบทแนะน าหนังสือทัง้หมดจะได้รบัการพจิารณาจากบรรณาธกิารอกีครัง้  นอกจากนี้ ใน
เดือนธนัวาคม  บรรณาธิการก็จะร่วมกนัคดัเลือก "Best Books of the Year" ด้วย    อย่างไรก็ดี  ผู้อ่าน
ทัว่ไปยงัไม่สามารถที่จะเข้าไปดูบทวจิารณ์ และบทความย้อนหลงัต่างๆ ได้  เนื่องจากเว็บไซต์แห่งนี้ไม่
อนุญาตใหผู้ท้ีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิสามารถเขา้ไปดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 
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4.5   เวบ็ไซต์ส ำนักพิมพ ์/ เวบ็ไซต์ร้ำนขำยหนังสือ 

  4.5.1   http://www.powells.com   เป็นเว็บไซต์ของร้านหนังสือ Powell’s Book ซึ่งร้าน
หนังสอืแห่งนี้เริม่เปิดครัง้แรกโดย Michael Powell  ในชิคาโกเมื่อปี  ค.ศ. 1970    ต่อมาในปี ค.ศ. 1979  
ทัง้สองพอ่ลูกกไ็ดร้วมกจิการของทัง้สองเขา้ดว้ยกนั  จงึมทีัง้การจ าหน่ายทัง้หนังสอืใหม่และหนงัสอืเก่า  โดย
วางหนังสอืเหล่านัน้ไวใ้นชัน้เดยีวกนั และเปิดตลอดปีไม่มวีนัหยุด   ในปี ค.ศ.  1994  เริม่เปิดร้านหนังสอื
ออนไลน์ http://www.powells.com  ในปัจจุบนัรา้นหนังสอืแห่งนี้นับเป็นรา้นหนังสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
โลก และเป็นหนึ่งในรา้นหนังสอืออนไลน์ทีม่ลีูกคา้จากทัว่โลก     นอกจากทีจ่ะมขีอ้มลูเกีย่วกบัรายชื่อหนงัสอื
ที่จ าหน่ายแล้ว  เว็บไซต์แห่งนี้ยงัมสี่วนที่เรยีกว่า Review–a-day  ซึ่งเป็นบทวจิารณ์เกี่ยวกบัหนังสอืเล่ม
นัน้ๆ และมีส่วนที่เรียกว่า read more about books  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัผู้สนใจอยากทราบเกี่ยวกับ
หนังสอืเล่มนี้มากขึ้น กจ็ะมกีารสรุปเนื้อหาแต่ละบท ประวตันิักเขยีน และความคดิเหน็ของนักอ่านคนอื่นๆ 
เกี่ยวกบัหนังสอืเล่มนี้ไวใ้หอ้่านเพิม่เตมิ  อกีทัง้ยงัมสี่วนที่เรยีกว่า Interviews, Essay & Blog  ทีจ่ะน าเสนอ
บทวจิารณ์ บทความและบลอ็กขอ้มลูเกี่ยวกบันกัเขยีนไวด้ว้ย   

  4.5.2   http://juxtabook.typepad.com/   ผู้ก่อตัง้  Juxtabook  เป็นผู้ขายหนังสือมือสอง 
และหนงัสอืส าหรบัสะสม ซึ่งเริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000  แต่เดมิเป็นครสูอนภาษาองักฤษและสนใจ
วรรณกรรม  เมื่อมาท างานเป็นผูข้ายหนังสอืจงึท าในส่วนของการวจิารณ์หนังสอื ซึ่งหนังสอืทีเ่ขยีนวจิารณ์
ส่วนใหญ่มาจากหนังสอืในสต็อก หรอืมาจากห้องสมุด  อย่างไรก็ด ี ผู้ขายก็พยายามอ่านหนังสอืทุกเล่มที่
ไดร้บั  แต่ไม่ไดว้จิารณ์หนังสอืทุกเล่มทีอ่่าน  และยอมรบัว่าในบทวจิารณ์จะไม่ใช่เป็นการชมทัง้หมด  แต่จะ
ชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพร่องดว้ย  ในกรณีทีเ่ป็นงานของส านักพมิพข์นาดเลก็หรอืของนักเขยีนหน้าใหม่  กจ็ะส่งบท
วจิารณ์ให้พจิารณาก่อนว่าจะให้เผยแพร่บทวจิารณ์ดงักล่าวหรอืไม่  นอกจากนี้  ในเวบ็ไซต์ดงักล่าวจะให ้
link บลอ็กหนังสอืทีน่่าสนใจไวก้ว่า 30 บลอ็ก   ในส่วนบทวจิารณ์หนังสอืนัน้จะเป็นบทวจิารณ์เตม็รูปขนาด
ยาว  ซึ่งจะแบ่งบทวจิารณ์ตามประเภทของหนังสอื ดงันี้ วรรณกรรมเยาวชน  เรื่องแต่ง  สารคด ีวรรณคดี
วจิารณ์ และอตัชวีประวตั ิ ซึ่งผูส้นใจสามารถทีจ่ะคน้หาบทวจิารณ์หนงัสอืทีส่นใจได ้ โดยใชช้ื่อหนังสอื หรอื
ชื่อนักเขยีนเป็นค าคน้  และในทา้ยบทวจิารณ์มพีืน้ทีเ่ปิดใหผู้อ้่านแสดงความเหน็เกีย่วกบับทวจิารณ์ชิน้นัน้ๆ
ได ้

 
4.6   เวบ็ไซต์ขององคก์รอิสระ 

  4.6.1   www.Bookreporter.com (ลกัษณะคลา้ยนิตยสารวรรณกรรม) เวบ็ไซตแ์ห่งนี้ยงัมี
เครอืขา่ยอกี 6 เวบ็ไซต ์ คอื www.AuthorsOnTheWeb.com (เปิดพืน้ทีใ่หน้กัเขยีนและส านกัพมิพใ์ชเ้พือ่
ประชาสมัพนัธต์นเองและผลงานของตน), www.AuthorYellowpages.com (เชื่อมโยงและรวบรวมรายการ
เวบ็ไซตข์องนกัเขยีนและส านกัพมิพอ์ย่างเป็นทางการ เพือ่ช่วยให้ผูอ้่านทีส่นใจสามารถทีจ่ะเขา้ถงึรายการ
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เวบ็ไซตท์ีร่วมรวมไวไ้ดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็),  www.FaithfulReader.com (เวบ็ไซตว์รรณกรรมที่
รวบรวมแง่มุมต่างๆ ของวรรณกรรมไวด้ว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าว  บทวจิารณ์หนงัสอื  ประวตัิ
นกัเขยีน โฆษณาหนงัสอื ประกาศรายชื่อหนงัสอืใหม่),   www.ReadingGroupGuides.com (เป็นช่องทางใน
การสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างประชาคมวรรณกรรม), www.Teenreaders.com (เน้นเรื่องราวทีเ่ป็นทีส่นใจ
ของกลุ่มวยัรุ่นมกีารลกัษณะคลา้ยนิตยสารวรรณกรรม) และ www.Kidreaders.com (เน้นเรื่องราวทีเ่ป็นที่
สนใจของกลุ่มเยาวชน มกีารลกัษณะคลา้ยนิตยสารวรรณกรรม) แต่ละเวบ็ไซตจ์ะมเีนื้อหาทีต่่างกนัออกไป  
เพือ่สนองตอบกลุ่มเป้าหมายของตน แต่เวบ็ไซตท์ัง้ 7 เวบ็น้ีจะด าเนินการโดยผูบ้รหิารกลุ่มเดยีวกนั  
ประกอบดว้ย ประธานและผูก้่อตัง้  ฝ่ายบรรณาธกิาร  ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์  ฝ่ายออกแบบและผลติภณัฑ ์ 
ฝ่ายผูอ้ านวยการเวบ็ไซต ์ และฝ่ายการตลาด   

 นอกจากนี้ยงัพบว่า  ผูว้จิารณ์สว่นใหญ่จะเป็นสมาชกิและผูอ้่าน ทีส่มคัรเป็นนักวจิารณ์และ
ส่งบทวจิารณ์หนังสอืมาใหก้องบรรณาธกิารพจิารณา  ซึ่งบทวจิารณ์ทีเ่ผยแพร่จะต้องผ่านการพจิารณาจาก
กองบรรณาธกิารของเวบ็ไชต์ก่อน  ในกรณีของบทวจิารณ์หนังสอืส าหรบัวยัรุ่น  ในตอนท้ายจะเพิม่ส่วน 
Discussion Question เกี่ยวกบังานวรรณกรรมเรื่องทีว่จิารณ์ไวข้า้งต้นดว้ย  และบทวจิารณ์ส าหรบัเยาวชน  
นอกจากจะเพิ่ม  Discussion Question ท้ายบทวจิารณ์แล้ว  ยงัเพิ่มค าอธิบายเรื่องที่แบ่งตามกลวธิีการ
ประพนัธ ์เช่น แก่นเรื่อง   ฉาก  ตวัละคร  ความขดัแยง้ (conflict)  ไวด้ว้ย  เพราะช่วยใหเ้ยาวชนเขา้ใจงาน
วรรณกรรมดงักล่าวได้ดียิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันก็นับเป็นการสร้างพื้นฐานการวิจารณ์วรรณกรรมส าหรบั
เยาวชนเหล่านัน้ในอนาคตต่อไปดว้ย 

4 .6.2   http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/Literature/Criticism_and_theory/   เ ป็ น
ส่วนวรรณกรรมวจิารณ์ในเวบ็ไซต์ Yahoo.com   ขอ้มูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏจะเป็นการให้ link เพื่อที่จะคน้หา
ต่อในประเดน็ต่างๆ ทีส่นใจ 

 
4.7  เวบ็ไซต์ และ เวบ็ลอ็กส่วนตวั 

  4.7.1   www.goodreports.net   เป็นเว็บไซต์หนังสืออิสระของแคนาดา แต่เดิมคือ Alex 
Good's Book Page  ซึ่งเป็นโฮมเพจส่วนตวัที่น าเสนอบทวจิารณ์หนังสอืของแคนาดา  ซึ่งจะมทีัง้บทความ
สัน้ๆ  บทวจิารณ์  และ บทแนะน าหนังสอืใหม่   นอกจากนี้ยงัรวบรวมบทแนะน าหนังสอืทีเ่ขยีนต่อเนื่องมา
ตัง้แต่ปี 1997 – ปัจจุบนั   ซึ่งจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงันี้  ความเรยีง  สารคด ี กวนีิพนธ์ และลกัษณะ
พเิศษ  ซึง่สว่นใหญ่จะเขยีนแนะน ากวา้งๆ   หากหนงัสอืทีว่จิารณ์เป็นของนักเขยีนชาวแคนาดากจ็ะเปลีย่นสี
ตัวอักษรที่ชื่อนักเขียนเป็นสีแดง  นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เรียกว่า Second Opinion ที่เป็นการสรุปทัศนะ
วจิารณ์ทีเ่กีย่วกบัหนงัสอืทีไ่ดร้บัรางวลัหรอืหนงัสอืทีช่นะการประกวดต่างๆ ไวด้ว้ย    
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  4 .7 .2    http://www.complete-review.com   The Literary Saloon เ ป็ น เว็ บ ล็ อ ก ท า ง
วรรณกรรมที่รวบรวมบทวจิารณ์ไว้จ านวนหนึ่ง  ในปัจจุบนัมบีทวจิารณ์จ านวน 2,573 บท ซึ่งมทีัง้หนังสอื
เก่าและหนังสอืใหม่  ในการวจิารณ์นัน้จะมีการให้เกรดหนังสอื โดยแบ่งเกรดตัง้แต่  A+ ถึง  F  และบท
วจิารณ์นัน้จะมทีัง้ส่วนทีเ่ป็นความคดิเหน็สัน้ๆ และบทวจิารณ์เตม็รูปขนาดยาว  ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1999 เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบังานวรรณกรรมและบทความทางวรรณกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบคน้ทาง
อนิเทอรเ์น็ต  ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัหนังสอืต่างๆทีไ่ดร้บัการวจิารณ์ หรอืการแสดงความคดิเหน็ไว ้ 
นอกจากนี้ยงัมกีารเชื่อมโยงขอ้มูลไปยงับทวจิารณ์หรอืแหล่งขอ้มูลที่น่าสนใจอื่นๆ ดว้ย    ไม่เพยีงแต่มบีท
วจิารณ์งานวรรณกรรมเท่านัน้ แต่ยงัมสีว่น Author Reviews  ทีร่วมรวบบทวจิารณ์ทีเ่กี่ยวกบันักเขยีนแต่ละ
คนไว้ด้วย  อกีทัง้ยงัมบีทสงัเคราะห์ที่เกี่ยวกบังานวรรณกรรม และข่าวสารวรรณกรรมจากทัว่โลก  ทัง้ใน
สว่นของงานวรรณกรรม  ส านักพมิพ ์เรื่องแต่ง และผลงานรอ้ยแก้ว   นอกจากนี้ยงัรวบรวม link ของบลอ็ก
วรรณกรรมทีน่่าสนใจกว่า 30 บลอ็ก เพือ่ใหผู้ส้นใจสามารถทีจ่ะตดิตาม link ดงักล่าวต่อไป   

  4.7.3   http://www.slushpile.net/   ในช่วงเริม่ต้น  Slushpile จดัตัง้ขึน้ในวนัที ่13 เมษายน 
ค.ศ. 2005 และปิดตวัลงในเดอืนมถิุนายน 2005  เนื่องจากระบบ server ล่มท าใหง้านส่วนใหญ่หายไป  แต่
อย่างไรกด็กีย็งัสามารถทีจ่ะกูบ้ทสมัภาษณ์ต่างๆไวไ้ด ้เมื่อแกปั้ญหาดงักล่าวไดแ้ลว้กด็ าเนินต่อมาเรื่อยๆ  ผู้
ก่อตัง้คือ Thomas Scott McKenzie และ John Biggs Thomas Scott McKenzie   ในเว็บไซต์นี้มีทัง้บท
สมัภาษณ์นักเขียน  บทแนะน าหนังสือ  และบทวิจารณ์หนังสือ  ซึ่งมกัจะเป็นบทวิจารณ์สัน้ๆ   ซึ่งบท
วิจารณ์หนังสือเก่าๆ จะเก็บไว้ใน archive ของบทวิจารณ์หนังสือ  นอกจากนี้ยังมีการให้ link บล็อก
วรรณกรรมทีน่่าสนใจอกีประมาณ 10 บลอ็ก 

  4.7.4   http://maudnewton.com/blog   เป็นบล็อกส่วนตัวของ  Maud Newton  ซึ่งเป็น
เขียนเกี่ยวกับหนังสือ  นักเขียน และ วัฒนธรรม ให้กับ  New York Times Book Review, Bookforum, 
Granta, The American Prospect, the Los Angeles Times Book Review, The Boston Globe, The 
Washington Post Book World, and Newsday. และเป็นคอลมันิสต์ให้กบั The Awl.  ที่เริม่เผยแพร่บล็อก
แห่งนี้ครัง้แรกในเดือนเมษายน  ค.ศ. 2002  โดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อพบปะสงัสรรค์กบัผู้อื่นที่มคีวามสนใจ
เกี่ยวกับหนังสือ วฒันธรรม และการเมือง  บทวิจารณ์ส่วนใหญ่ที่ปรากฏไม่ได้เป็นผลงานของ Maud 
Newton   แต่จะเป็นการคดัเลอืกบทวจิารณ์ทีน่่าสนใจจากหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารต่างๆ มาเสนอไวใ้นเวบ็
แห่งนี้  หากผูส้นใจเมื่อคลกิกจ็ะยอ้นกลบัไปยงัผลงานตน้แบบได ้ 

  4.7.5   http://vulpeslibris.wordpress.com/   Vulpes Libris เป็นการรวบรวมข้อเขียนที่
เกี่ยวกบัหนังสอืของผู้รกัหนังสอื  ซึ่งนักวจิารณ์จะประกอบไปด้วยนักเขยีน ทัง้ที่มผีลงานตพีมิพ์และยงัไม่
ตพีมิพ ์ นักหนังสอืพมิพ ์ บรรณารกัษ์ นักแสดง ศลิปิน และอื่นๆ แต่นักวจิารณ์เหล่านี้มสีิง่หนึ่งทีเ่หมอืนกนั
คอืเป็นผู้ที่สนใจและรกัหนังสอื  ในส่วนของหนังสือที่วจิารณ์นัน้จะครอบคลุมหนังสอืในทุกประเภท  ทัง้
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ผลงานวรรรกรรม หนังสอืกฬีา ปรชัญา การเมอืง และศลิปะ ต่างๆ    และยงัไดร้วบรวมผลงานทัง้หมดไวใ้น 
archive ซึง่ผูส้นใจสามารถทีจ่ะอ่านผลงานยอ้ยหลงัไดต้ัง้แต่เดอืนตุลาคม 2007 เป็นตน้มา 

  4.7.6   http://noggs.typepad.com/   The Reading Experience เริ่มเผยแพร่ครัง้แรกใน
เดือนมกราคม ค.ศ. 2004 ในช่วงเริ่มต้นน าเสนอในลักษณะของ home page แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
วรรณกรรมวิจารณ์ในรูปของออนไลน์  เว็บไซต์แห่งนี้ เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในหลายลักษณะ  
นับตัง้แต่เป็นเปิดพื้นที่ให้โอกาสผู้อ่านให้ส่งเรื่องแต่งมาลงเผยแพร่  สามารถโพสต์ทัง้ในรูปของ comment 
และค าถามที่จะก่อให้เกดิประเดน็ถกเถยีงต่อไป  ในส่วนบทวจิารณ์ก็มกีารน าเสนอบทความเชงิวจิารณ์ใน
ประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังานวรรณกรรม และ บทวจิารณ์งานวรรณกรรมและกวนีิพนธ์เตม็รูป  ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นบทวจิารณ์ขนาดยาว  นอกจากนี้ยงัเสนอบทความวชิาการขนาดยาวทีน่ าเสนอประเดน็เกี่ยวกบั
ปรชัญาที่ปรากฏในงานวรรณกรรมในประเด็นต่างๆ  หรอืเป็นการน าเสนอบทความที่เกี่ยวกับประเด็น 
ขนบวรรณกรรมต่างๆ ซึ่งบางครัง้ก็น าเสนอบทความที่แปลมาจากภาษาอื่น  ทัง้นี้  บทความทุกบทใน
ตอนทา้ยจะมสี่วนใหผู้อ้่านแสดงความคดิเหน็ในรูปของ Comment และ บทวจิารณ์   ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมสี่วน
ที่เรียกว่า Omnibus : American Fiction 1945-2001 ซึ่งเป็นบทความเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับวรรณกรรม
อเมรกินัในช่วงเวลาดงักล่าว  นอกจากนี้ยงัมกีารให้ link เพิม่เตมิเกี่ยวกบันักเขยีน  (ซึ่งมปีระมาณ 20 คน 
เรียงตามล าดับอักษร)  และในรายชื่อ link นิตยสารวิจารณ์ออนไลน์ และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมอเมรกินัอื่นๆ 

  4.7.7   http://theasylum.wordpress.com/   Asylum  นี้น าเสนอบทวิจารณ์หนังสือของ   
John Self  ซึ่งหนังสอืที่น ามาวจิารณ์จึงเป็นเสมอืนหนังสือบนชัน้หนังสือของเขา  ซึ่ง John น าเสนอบท
วจิารณ์หนังสอืไว้ต่อเนื่องมาตัง้แต่เดอืนมกราคม ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา  โดยน าเสนอในรูปของบทวจิารณ์
เต็มรูปขนาดยาว ซึ่งมปีระมาณ 8-10 บทต่อเดือน ผู้สนใจไม่เพียงแต่จะสามารถอ่านบทวจิารณ์หนังสือ
ในช่วงเดอืนๆ นัน้เท่านัน้  แต่ยงัสามารถทีจ่ะกลบัไปบทวจิารณ์ยอ้นหลงัไดต้ัง้แต่เดอืนมกราคม 2007 เป็น
ต้นมา  และในตอนท้ายของบทวจิารณ์ผู้อ่านสามารถที่จะเสนอ comment เกี่ยวกับบทวิจารณ์ชิ้นนัน้ได ้ 
นอกจากนี้   เขายังจดัอันดับบทวิจารณ์ที่ได้รบัความนิยมจากผู้อ่าน 10 อันดับแรกไว้  และยังให้ link 
เวบ็ไซตแ์ละบลอ็กวรรณกรรมทีน่่าสนใจไวด้ว้ย 

4.7.8   http://blog.salonicaworldlit.com/   Sa.lon.ica หรอื Salonica World Lit  เป็นบล็อก
ทีน่ าเสนอบทวจิารณ์หนงัสอื  ซึง่เป็นผลงานของนักเขยีนจากทัว่โลก ในบลอ็กแห่งนี้เป็นของ Monica Carter 
ที่ตัง้ใจจะใช้พื้นที่แห่งนี้ส าหรบัการแลกเปลี่ยนความประทบัใจของเธอที่มตี่องานวรรณกรรมจากทัว่โลก 
เพราะเธอเชื่อว่าการอ่านนับเป็นเครื่องมอืในการส ารวจและเขา้ใจโลกรอบๆ ตวั  และเหน็ว่าวธิทีีง่่ายทีสุ่ดใน
การเดนิทางรอบโลกคอืการสรา้ง salon เพื่อเปิดโอกาสการให้ทุกๆ คนที่สนใจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคดิเกี่ยวกบังานวรรณกรรม ภาพยนตร ์ วฒันธรรม และมุมมองในประเดน็ต่างๆ สามารถทีจ่ะเขา้
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ร่วมกบั salon แห่งนี้ได้    ในบลอ็กนี้มทีัง้บทวจิาณ์ชิ้นใหม่ๆ ของเดอืนนี้ และผลงานเก่าๆที่สามารถที่จะไป
อ่านได้ใน Category Archive ซึ่งแบ่งตามหัวข้อต่างๆ กว่า 40 หัวข้อ เช่น African fiction, America, 
Argentina และ French Fiction เป็นต้น  ในตอนท้ายของบทวิจารณ์หรือบทความจะมีส่วน comment 
เพือ่ใหผู้อ้่านแสดงความคดิเหน็ต่างๆได ้  นอกจากนี้ยงัไดใ้ห ้link วรรณกรรมทีน่่าสนใจไวด้ว้ย 

  4.7.9   http://hungrylikethewoolf.wordpress.com/   Hungry Like the Woolf เป็นเวบ็ลอ็ก
วรรณกรรมส่วนตวัของคนๆ หนึ่ง ที่ระบุว่าตนเองชื่นชอบผลงานของ Virginia Woolf, Vladamir Nabokov, 
Milan Kundera, Gina Berriault, Mark Twain, Jon Dos Passos, Leo Tolstoy, Albert Camus, Jeannette 
Winterson และ J.M. Coetzee  ซึ่งเริม่เผยแพร่มาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2009  ในบล็อกดงักล่าวจะ
เสนอบทวจิารณ์หนังสือขนาดยาวที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ  โดยจะค้นหาได้ทัง้จาก
รายชื่อผลงานทัง้หมดที่แยกตามปีที่เขยีน  ในที่นี้ม ี2 ปี คอื 2009 และ 2010   หรอืค้นหาตามเนื้อเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งแบ่งตามช่วงปีที่พมิพ์ ตัง้แต่ ค.ศ. 1500 เป็นต้นมาถงึปัจจุบนั หรอืจะค้นตามชื่อนักเขยีนก็ได ้  
และในตอนท้ายของบทวจิารณ์แต่ละชิ้นจะมพีื้นที่ให้ผู้อ่านแสดงความคดิเห็นได้  ซึ่งนักเขยีนได้น าเสนอ 
comment ทีน่่าสนใจไวใ้นหน้าบลอ็กด้วย  ในชื่อ Current Comment  นอกจากนี้ยงัมกีารให้ link บลอ็กและ
เวบ็ไซตว์รรณกรรมทีน่่าสนใจไวจ้ านวนหนึ่ง  

  4.7.10   http://www.vestige.org/   เว็บไซต์แห่งนี้ก่อตัง้โดย August C. Bourré  นักเขยีน
และนักวจิารณ์หนังสอืชาวแคนาดา  ซึ่งเริม่เผยแพร่ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อจะ
น าเสนอสิง่ต่างๆ ทัง้รูปภาพ เรื่องเล่า  บทกว ีการทดลองดไีซน์ต่างๆ  แต่ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการมา
หลายปี  เขาจงึตดัสนิใจทีจ่ะน าเสนอเพยีงเฉพาะงานวรรณกรรมและภาพยนตรเ์ท่านัน้  เพราะเป็นสิง่ทีเ่ขารู้
และสนใจ     ในปี ค.ศ. 2007 เขารเิริม่โครงการใหม่ทีเ่รยีกว่า Reading 2007 ซึ่งจะเป็นการโพสต์บทวจิารณ์
สัน้ๆ เกี่ยวกบัหนังสอืทุกเล่มทีเ่ขาไดอ้่านในปีนัน้  ซึ่งโครงการนี้ประสบความส าเรจ็ เพราะไม่เพยีงแต่ไดร้บั
ผลตอบรบัจากผู้อ่าน  แต่ส่งผลต่อการประเมนิการวจิารณ์ของตนดว้ย  อกีทัง้ยงัช่วยในการพฒันาในฐานะ
นักเขียนอีกด้วย  จึงท าให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป   ในส่วนการวจิารณ์นัน้  เป็นการน าเสนอบทวจิารณ์
ขนาดยาวหนังสอืที่อ่านในแต่ละปี เริม่ตัง้แต่ปี 2007 เป็นต้นมาถึงปัจจุบนั  ซึ่งผู้อ่านสามารถที่จะอ่านบท
วจิารณ์ย้อนหลงัเหล่านัน้ได้  นอกจากนี้ยงัมกีารแยกหนังสอืแคนาดาออกมาไว้อกีส่วนหนึ่งเพื่อสะดวกแก่
การคน้หา  โดยใชช้ื่อว่า Canada  Read  

  4.7.11   http://litlove.wordpress.com/   บลอ็ก Tales from the Reading Room เป็นบลอ็ก
ส่วนตวัของ ltlov ที่น าเสนอบทความและวจิารณ์หนังสอืเต็มรูปขนาดยาว  ซึ่งผู้สนใจสามารถย้อนกลบัไป
อ่านบทความและบทวจิารณ์หนังสอืได้ใน archive ตัง้แต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา   และใน
ตอนท้ายบทความและบทวิจารณ์ก็เปิดพื้นที่แสดงความเห็นไว้ด้วย  จะพบว่ามีผู้อ่านสนใจที่จะแสดง
ความเหน็เกี่ยวกบับทความและบทวจิารณ์เหล่านี้แป็นจ านวนมาก  บางบทมผีู้แสดงความเหน็กว่า 20 คน   
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ซึ่งความคดิเห็นเหล่านัน้มทีัง้ขนาดยาวและขนาดสัน้ และมทีัง้เป็นการพูดคุยกบัเจ้าของบล็อกและแสดง
ความเหน็ต่อบทความทีอ่่านเพิม่เตมิ   นอกจากนี้ยงัให ้link บลอ็กวรณกรรมทีน่่าสนใจไวก้ว่า 50 บลอ็ก 

 จากการส ารวจข้อมูลขา้งต้นอาจตัง้ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัประโยชน์ของการวจิารณ์วรรณกรรมในโลก
เสมอืนจรงิไดว้่า 

1.  โลกเสมอืนจรงินับเป็นพืน้ที่ archive ของบทวจิารณ์ขนาดใหญ่  ซึ่งมทีัง้บทวจิารณ์ทัง้ของ
ไทยและของต่างประเทศ  และมแีนวโน้มว่าจะมปีรมิาณเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ซึ่งพื้นที ่archive เหล่านัน้   สว่น
หนึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าไปค้นและอ่านได้อย่างเสร ีเช่น เว็บไซต์ร้านหนังสอื  ส านักพิมพ์  หรอืเว็บ
บล็อกส่วนตวัต่างๆ  และยงัมอีีกส่วนหนึ่งที่ผู้ที่จะเขา้ไปใช้บรกิาร archive เหล่านัน้ได้จะต้องบอกรบัเป็น
สมาชิกของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อน  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น archive ของหนังสือพิมพ์ หรือ วารสารและ
นิตยสารต่างๆ  

2.  พืน้ทีใ่นโลกเสมอืนช่วยสรา้งประชาคมการวจิารณ์ในรปูแบบใหม่ๆ   
3. การวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างวฒันธรรมการ

อ่านให้แขม็แขง็มากขึน้  ในขณะเดยีวกนัก็อาจช่วยให้เกดิการยอ้นกลบัไปอ่านงานต้นแบบทีเ่ตบิโตขึน้ดว้ย
เช่นกนั 

    
5. สมัภาษณ์ 

ในการวจิยัตลอดช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา  ผู้วิจยัสมัภาษณ์นักวิจารณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
วจิารณ์จ านวน 3 คน ดงันี้ 

 
ท่ี รายช่ือ สถานภาพ วนัท่ี 

1. จรญูพร  ปรปักษ์ประลยั   นกัวจิารณ์ 14  กรกฎาคม  2554   
2. วโรรส  โรจนะ   เวบ็มาสเตอร ์(เวบ็ไซตเ์ดก็ด)ี 20 กุมภาพนัธ ์ 2555 
3. พมิพฉ์ตัร  พมิพส์กุล นกัวจิารณ์ (เวบ็ไซตเ์ดก็ด)ี 22 กุมภาพนัธ ์2555 

 
 
6.   ทดลองงานในกรอบของ “คลีนิคการวิจารณ์” 

การทดลองในกรอบของ “คลีนิคการวจิารณ์” ในสาขาวรรณศลิป์นัน้  เป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้เริ่มไว้บ้างแล้วในการวิจัยของ “กลุ่มกรณีศึกษาการสร้างและการวิจารณ์วรรณกรรมในพื้นที่
อนิเทอรเ์น็ต” ในโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏารณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้้านสงัคมศาสตร์
การวจิารณ์  ภาค 2”    ซึ่งผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์  ร่วมกบัคุณจกัรนาท  นาคทอง    วจิารณ์งานวรรณกรรม
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ออนไลน์  และเปิดรับวิจารณ์งานวรรณกรรมออนไลน์ในเว็บไซต์เด็กดี คือ http://writer.dek-d.com/ 
bluewhale2006/writer/  โดยใชน้ามปากการร่วมกบัว่า “bluewhale”   

ส าหรบัการท า “คลนีิกวรรณกรรม”  มาตลอดนับตัง้แต่การวจิยัในโครงการทีผ่่านมา ตัง้แต่วนัที ่17 
มนีาคม 2552 จนมาถงึการวจิยัในภาคแรกนี้  (1 เมษายน 2553 – 31 มนีาคม 2555) รวมระยะเวลาทัง้สิ้น 
3 ปี ผูว้จิยัและคุณจกัรนาทไดเ้ขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรมออนไลน์ และโพสต์ไวร้วมทัง้สิน้  69 บท (วจิารณ์
นวนิยายและเรื่องสัน้รวมทัง้สิน้ 81  เรื่อง)  ดงันี้    

 
 

ท่ี ผู้วิจารณ์ ช่ือเร่ือง แนวเร่ือง2 โพสต์เมือ่วนัท่ี 

1. จกัรนาท นาคทอง ทนีอส แฟนตาซ ี 17 ม.ีค. 2552 
2. อรพนิท ์ ค าสอน สาวฮอตหน้าใสปะทะนายวายรา้ยสุดเท่ รักหวานแหวนแนว 

ซรีสีเ์กาหล ี
20 ม.ีค.2552 

3. อรพนิท ์ ค าสอน เซวนีา  มหานครแห่งมนตรา   แฟนตาซ ี
แนวเวทมนตรโ์รงเรยีน 

3  ส.ค. 2552 

4. อรพนิท ์ ค าสอน The Chronicles of Dragon แฟนตาซ ี 14  ส.ค. 2552 
5. อรพนิท ์ ค าสอน แด่เธอ...ผูเ้สยีสละ รกัเศรา้ๆ 21  ส.ค.  2552 
6. จกัรนาท นาคทอง นักรบแห่งมงักร   แฟนตาซ ี 28 ก.ย. 2552    
7. อรพนิท ์ ค าสอน เมื่อเขาบอกว่า  ผมมนัโรคจติ! เรื่องระทกึขวญั 30 ก.ย. 2552 
8. อรพนิท ์ ค าสอน เทพธดิาขา้งถนน   แฟนตาซ ี กึง่ดราม่า 5 ต.ค. 2552 
9. อรพนิท ์ ค าสอน Because, you’re my friend Yaoi3 5 ต.ค. 2552 

10. อรพนิท ์ ค าสอน Rosa Diary บนัทกึรกักุหลาบป่า แฟนตาซ ี 6 ต.ค. 2552 
11. จกัรนาท นาคทอง   Hexagon  แฟนตาซ ี 26 ต.ค. 2552 
12. อรพนิท ์ ค าสอน จุฑามาตฒ ์ ซึ้งกนิใจ 26 พ.ย. 2552 
13. อรพนิท ์ ค าสอน CHangE ภารกิจรักร้าย  เปลี่ยนคุณ ชายให้

กลายเป็นเกย ์!?!  
รกัหวานแหวน 26 พ.ย. 2552 

14. อรพนิท ์ ค าสอน Ai-wa Ai-shi-te-ru! ค าสาปรักทักหัวใจนายตัว
รา้ย  

รกัหวานแหวน 26 พ.ย. 2552 

15. อรพนิท ์ ค าสอน รา้ยสุดขัว้ ชัว่สุดขดี ยกก าลงั 2  สบายๆ คลายเครยีด 26 พ.ย. 2552 
16. อรพนิท ์ ค าสอน The secret tale of the silver snowflake  แฟนตาซ ี 27 พ.ย. 2552 
17. จกัรนาท นาคทอง   “No Hero รตัตกิาล... อนัตราย”  แฟนตาซ ี 3 ธ.ค.  2552 
18. อรพนิท ์ ค าสอน หล่อโหดอย่างนาย ตอ้งเจอ สวยแสบอย่างฉนั”  สบายๆ คลายเครยีด 8 ธ.ค.  2552 

 
2 แนวเรื่องแบ่งตามทีแ่บ่งในการลงเรื่องในหน้าไรเตอรข์องเวบ็ไซต์เดก็ด ี ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการแบ่งแนวเรื่องของงาน
วรรณกรรมโดยทัว่ไป 
3 Yaoi หมายถงึ เรื่องแนวชายรกัชาย 

http://writer.dek-d.com/%20bluewhale2006/writer/
http://writer.dek-d.com/%20bluewhale2006/writer/
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=11
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=12
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=13
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=13
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=14
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=14
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=15
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=16
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=17
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=18
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ท่ี ผู้วิจารณ์ ช่ือเร่ือง แนวเร่ือง โพสต์เมือ่วนัท่ี 
19. อรพนิท ์ ค าสอน “FIC : MEMORIZE ‘เพยีง...ความทรงจ า’”  แฟนฟิค4 (นักร้องวง

ดงบงัชนิก5ิ) 

8 ธ.ค.  2552 

20. จกัรนาท นาคทอง   “The Dark Angel ต านานศักดิ ส์ิท ธิ ส์ งคราม 
มหาเวท”  

แฟนตาซ ี 4 ม.ค.  2553 

21. อรพนิท ์ ค าสอน “ใตเ้งาตะวนั”  รกัหวานแหวว 27 ม.ค.    2553 
22. อรพนิท ์ ค าสอน “OOPS! ขอโทษครบั นางมารแสนดีคนนี้ผมรกั

จงั”  
สบายๆ คลายเครยีด 27 ม.ค.  2553 

23. อรพนิท ์ ค าสอน “จอมใจเจา้รตัตกิาล”  แฟนตาซ ี 15 ก.พ. 2553 
24. อรพนิท ์ ค าสอน “ปลายนาการรกั”  Yaoi  ซึ้งกนิใจ 11 ม.ีค.  2553 
25. อรพนิท ์ ค าสอน  “MiKe Story มิเกะ สตอรี่ รกัวุ่นๆ ชุลมุนปราบ

มาร”  
แฟนตาซ ี 11 ม.ีค.  2553 

26. จกัรนาท นาคทอง   “Shadow...จงัหวะหวัใจในความหมายต่าง”  แฟนตาซ ี 15 ม.ีค. 2553 
27. อรพนิท ์ ค าสอน “Bigbom! ระเบดิรกัละลายใจยยัจอมเป่ิน”  รกัหวานแหวว 15 ม.ีค.  2553 
28. อรพนิท ์ ค าสอน “Bad Tomboy รา้ยกีค่รัง้ฉนักร็กัเธอ”  สบายๆ คลายเครยีด 22 ม.ีค.  2553 
29. อรพนิท ์ ค าสอน “สะดุดรกั ลวงใจ”  ซึ้งกนิใจ 22 ม.ีค.  2553 
30. อรพนิท ์ ค าสอน “Miracle รกัของฉนัคอืเธอ”   รกัหวานแหวว 10 พ.ค.  2553 
31. อรพนิท ์ ค าสอน “Parallel World :: Era :: Dimension of time”  แฟนตาซ ี 10 พ.ค. 2553 
32. อรพนิท ์ ค าสอน “The Mirror กระจกเพีย้น เฮีย้นสะกด ‘ใจ’”  รกัหวานแหวว 10 ม.ิย.  2553 

 
4 แฟนฟิค (fanfic) มาจากค าภาษาองักฤษว่า fan fiction ซึง่บางครัง้กอ็าจจะเรยีกว่า แฟนฟิคชัน่  แฟนฟิค FF หรอื ฟิคกไ็ด ้ 
ความหมายกวา้งๆ ของค านี้คอื  ความตัง้ใจของกลุ่มแฟนๆทีเ่ขยีนเรื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัตวัละคร หรอืฉากทีไ่ดม้าจาก
งานต้นแบบ หรอื เขยีนเรื่องเกินเลยไปจากงานต้นแบบ   ซึ่งผลงานของพวกแฟนๆ เหล่านี้ไม่เคยได้รบัตีพมิพ์  เพราะ
ผลงานที่เป็นแฟนฟิคส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้รบัการยอมรบั หรือได้รบัการอนุญาตจากเจ้าผลงาน หรือจากส านักพิมพ ์
นอกจากการน างานต้นแบบทางวรรณกรรมมาแต่งต่อแล้ว งานแฟนฟิคในอกีลกัษณะหนึ่งคอื  น าเรื่องราวของศลิปิน ดารา  
นักรอ้ง คนโปรดมาแต่งใหเ้ป็นเรื่องราวตามจนิตนาการของตน  ในกรณีนี้จะพบว่ากลุ่มแฟนคลบัมกัจะเขยีนแฟนฟิคเรื่อง
ราวของนักรอ้งเกาหลอีอกมาเป็นจ านวนมาก   
 ในแง่หนึ่ง  อาจกล่าวไดว้่าแฟนฟิกอาจเทยีบไดก้บัวรรณกรรมมุขปาฐะในอดตี  เพราะเป็นการน าเอางานตน้แบบ
มาเล่าต่อตามอธัยาศยั  แต่งานมุขปาฐะทีแ่ต่งต่อเหล่านี้จะได้รบัการตรวจสอบจากมหาชน  โดยพจิารณาจากปฏกิริยิาของ
ผูฟั้งเป็นหลกั  แต่ในยุคปัจจุบนั  เมื่อเกดิงานวรรณกรรมประเภทแฟนฟิคจะพบว่า  งานวรรณกรรมประเภทนี้จะไม่ไดร้บั
การตรวจสอบจากมหาชนในวงกว้างเหมอืนดงัเช่นวรรณกรรมมุขปาฐะ  แต่เป็นการจ ากัดผู้รบัให้แคบลงเหลอืแต่ผู้อ่าน
เฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจงานแนวนี้  หรอืเป็นเฉพาะกลุ่ม “แฟนคลบั” ที่ชื่นชอบนักรอ้งกลุ่มเดยีวกัน  ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะเป็น
เยาวชนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในการอ่านที่มากพอที่จะประเมนิคุณค่าได้ว่างานเรื่องใดมคีุณภาพ หรอืไม่มคีุณภาพ  
หรอืงานเรื่องใดมรีสนิยมและเรื่องใดไรร้สนิยม   
5 วงดงบงัชนิก ิเป็นวงนักรอ้งชายของเกาหลทีีโ่ด่งดงั มแีฟนเพลงทัว่เอเชยี  เดมิมสีมาชกิ 5 คน  ก่อนจะแยกวง  ปัจจุบนั
เหลอืสมาชกิเพยีง 2 คน 

http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=19
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=20
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=20
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=21
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=22
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=22
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=23
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=24
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=25
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=25
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=26
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=27
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=28
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=29
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=30
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=31
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/writer/viewlongc.php?id=498168&chapter=32
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ท่ี ผู้วิจารณ์ ช่ือเร่ือง แนวเร่ือง โพสต์เมือ่วนัท่ี 
 

33. อรพนิท ์ ค าสอน “Destiny Love : พรหมลขิติรกัฉบบันายวายรา้ย 
[KIHAE YAOI]”  

แ ฟ น ฟิ ค  Yaoi (ว ง 
Super Jonior6) 

10 ม.ิย. 53 

34. อรพนิท ์ ค าสอน “Evalis ดวงดาวแห่งราชนัย”์   แฟนตาซ ีเรื่องยาว 10 ม.ิย. 2553 
35. อรพนิท ์ ค าสอน “Veronica X สงครามนางฟ้าแวมไพรเ์ทพจุต”ิ  แฟนตาซ ี 5 ก.ค.  2553 
36. จกัรนาท  นาคทอง “Cool cat คนมนัเจ๋ง”  ตลกขบขนั 5 ก.ค.  2553 
37. อรพนิท ์ ค าสอน “The Manhunt Rising : เปิดต านานคนล่าคน”  ฆาตกรรมระทกึขวญั 14 ก.ค.  2553 
38. อรพนิท ์ ค าสอน “พษิเสน่หา (เงานาร)ี”  แฟนตาซ ีขนาดยาว 14 ก.ค. 2553 
39. อรพนิท ์ ค าสอน “ววีทิช ์...ปรารถนาแห่งแม่มด”  แฟนตาซ ี 14 กก.ค.  2553 
40. อรพนิท ์ ค าสอน “The Lyra อภนิิหารแห่งโพน้ทะเล”  แฟนตาซ ี 11 พ.ย.  2553 
41. อรพนิท ์ ค าสอน “เซเวนไลท์ มหาศึกพิภพมหัศจรรย์ ภาค ผู้

พทิกัษ์แห่งแสง”  
แฟนตาซีขนาดยาว  
แนวเวทมนตรโ์รงเรยีน 

11 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  
2553 

42. อรพนิท ์ ค าสอน “ววิาหว์ุ่นรกั”  ซึง่กนิใจ 11 พ.ย. 2553 
43. อรพนิท ์ ค าสอน “โรงเรยีนแห่งผูส้บืทอด ตอน ปรศินาองค์ราชนัย์

ทีห่ายไป”  
แฟนตาซ ีแนว
โรงเรยีนเวทมนตร ์

12 พ.ย. 2553 

44. อรพนิท ์ ค าสอน “The Last Legend มหาสงครามต านานสิน้โลก”  แฟนตาซ ี ขนาดยาว 7 ธ.ค.  2553 
45. อรพนิท ์ ค าสอน “Punishment [Yaoi]”  Yaoi 7 ธ.ค.  2553 
46. อรพนิท ์ ค าสอน “7 เรื่องสัน้หกัมุมของ twistman”  เรื่องสัน้หกัมุม 15 ธ.ค.  2553 
47. อรพนิท ์ ค าสอน “The house and lady”  เรื่องสัน้ระทกึขวญั 15 ธ.ค.  2553 
48. อรพนิท ์ ค าสอน “แว่วเสยีงสองผนืฟ้า”  สบายๆ คลายเครยีด 28 ธ.ค.  2553 
49. อรพนิท ์ ค าสอน “ วหิคดัน้เมฆา ผูก้ลา้ฝ่ายุทธจกัร”  ก าลงัภายใน  เรื่องยาว 29 ธ.ค. 53 
50. อรพนิท ์ ค าสอน “The Dolls สงครามตุ๊กตาแห่ งพระเจ้า ภาค 

ตุ๊กตาสงัหาร”  
แฟนตาซ ี ขนาดยาว 29 ธ.ค. 53 

51. อรพนิท ์ ค าสอน Mystic War ศกึมนตรามหาเวท ภาค เปิดต านาน
มหานครแห่งค าสาป”  

แฟนตาซขีนาดยาว 12 ม.ค.  2554 

52. จกัรนาท นาคทอง   มีอา-มังกรน้อยปาฏิหาริย์ - (Master And The 
Little Dragon)  

แฟนตาซ ี 18 ม.ค.  2554 

53. อรพนิท ์ ค าสอน 10 เรื่องสัน้ ใน Dead Poet Series ของ ธษมณต ์ เรื่องสัน้ 26 ม.ค. 2554 
54. จกัรนาท  นาคทอง Adit Bow [เอดทิ  โบล]; เดก็ลา้งจานผูย้ิง่ใหญ่   แฟนตาซ ี 3 ก.พ.  2554 
55. อรพนิท ์ ค าสอน Connexión - ผูส้านต่อหว้งเวลา   แฟนตาซ ีแนวพลงัจติ 10 ก.พ.  2554 
56. อรพนิท ์ ค าสอน “เล่หร์า้ย  เพทุบายรกั”   ซึ้งกนิใจ 26  พ.ค.  2554 

 
6 วง Super Jonior  เป็นวงนักร้องชายของเกาหลีที่โด่งดัง มีแฟนเพลงทัว่เอเชีย  เดิมมีสมาชิก 13 คน  ปัจจุบันเหลือ
สมาชกิเพยีง 9 คน 
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ท่ี ผู้วิจารณ์ ช่ือเร่ือง แนวเร่ือง โพสต์เมือ่วนัท่ี 
 

57. อรพนิท ์ ค าสอน “The Legend of Esteros แฟนตาซขีนาดยาว 26  พ.ค.  2554 
58. อรพนิท ์ ค าสอน “Stigma ตราประทบัอนัตราย” แฟนตาซ ี 1  ม.ิย.  2554 
59. อรพนิท ์ ค าสอน “Dull in colour (BB fic)” แฟนฟิค (วง Big 

Bang7) 
2  ม.ิย.  2554 

60. อรพนิท ์ ค าสอน “Shaman Adventure: ไปลุยนรกกับพี่สักสิบปี
ดมีัย๊น้อง?” 

แฟนตาซ ี 3  ม.ิย.  2554 

61. อรพนิท ์ ค าสอน “บ่วงรกั  ววิาหใ์จ  และ  บ่วงรกั  หน้ากากลวงใจ”   อดตี  ปัจจุบนั  
อนาคต 

7 ธ.ค. 2554 

62. อรพนิท ์ ค าสอน “บาปทีอ่่อนลา้”   สบืสวนสอบสวน 7 ธ.ค. 2554 
63. อรพนิท ์ ค าสอน “ ‘War Chess’ ศึกหมากจีนชะตาพยากรณ์  

(ภาคปฐมบท)” 
ก าลังภายใน  ขนาด
ยาว 

7 ธ.ค. 2554 

64. อรพนิท ์ ค าสอน “หลงกเิลนจนัทร”์   ก าลังภายใน  ขนาด
ยาว 

15 ธ.ค. 2554 

65. อรพนิท ์ ค าสอน “… Killer Online  เมื่อนักฆา่อยากเป็นนักบุญ” แฟนตาซ ี 15 ธ.ค. 2554 
66. อรพนิท ์ ค าสอน “Coffee in Love  ปฏบิตักิารรกัปฏวิตัหิวัใจ”   รกัหวานแหวว 17 ก.พ.  2555. 
67. อรพนิท ์ ค าสอน “Dizzy  Story : คนืชพีอหงัการร์าชามงักร”   แฟนตาซ ี ขนาดสัน้ 17 ก.พ.  2555. 
68. อรพนิท ์ ค าสอน “กระบี่กรีดกราย มังกรร่ายร า  ไร้ซึ่งกระบวน

ยุทธ”์   
ก าลงัภายใน 17 ก.พ.  2555. 

69. อรพนิท ์ ค าสอน “ผจญภยัในนิทานยามราตร”ี   นิทาน 17 ก.พ.  2555 
 

บทวจิารณ์ทีอ่ยู่ใน  “คลนีิคการวจิารณ์”  นี้จะต่างจากบทวจิารณ์สว่นใหญ่ทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซตเ์ดก็ด ี 
เพราะบทวจิารณ์ส่วนใหญ่ในเวบ็เดก็ดจีะวจิารณ์โดยแบ่งตามองค์ประกอบของวรรณกรรม  เช่น  ชื่อเรื่อง  
การใช้ภาษา  ฉาก  ตัวละคร  ความสมจรงิ  การเปิดและปิดเรื่อง  ซึ่งนักวจิารณ์ส่วนใหญ่มกัจะนิยมให้
คะแนนหรอืให้เกรดผลงานวรรณกรรมที่วจิารณ์  อกีทัง้บทวจิารณ์ส่วนใหญ่จะเป็นบทวจิารณ์ขนาดสัน้  แต่
บทวจิารณ์ของผู้วจิยัจะเป็นบทวจิารณ์เตม็รูปขนาดยาว  (โดยเฉลีย่ประมาณ 2-3 หน้า A4)  ทีช่ี้ใหเ้หน็ขอ้ดี
และขอ้บกพร่องของงานวรรณกรรมชิ้นนัน้ๆ  โดยละเอยีด  ในการวจิารณ์  ผูว้จิยัจะอ่านงานวรรณกรรมทุก
เรื่องที่ส่งมาวจิารณ์ทุกตอน  ไม่ใช่อ่านเฉพาะตอนแรกหรอืเพยีง 5 ตอนแรก ดงัทีก่ลุ่มรบัวจิารณ์นิยายส่วน
ใหญ่ในเว็บไซต์เด็กดีนิยมปฏิบัติกนั  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ต้องใช้เวลาอ่านแต่ละเรื่องนาน  ก่อนที่จะเขยีน
วจิารณ์ผลงานแต่ละเรื่อง  เนื่องจากบางเรื่องมคีวามยาวมากกว่า 70 ตอน หรอืบางเรื่องม ี2 ภาค 

 
7 วง Big Bang เป็นวงนักรอ้งชายของเกาหลทีีโ่ด่งดงั มแีฟนเพลงทัว่เอเชยี  มสีมาชกิ 5 คน   
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 “คลีนิคการวิจารณ์”  แห่งนี้นับว่าได้รบัการตอบรบัจากกลุ่มนักเขียนในระดบัหนึ่ง  เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีนักเขยีนน าเรื่องมาโพสต์ให้วิจารณ์ทัง้หมดประมาณ 110-120 เรื่อง  มผีู้เข้ามาอ่านบทวจิารณ์ 
4,914 ครัง้  มผีู้เห็นด้วยกบับทวจิารณ์  362 เสยีง  และมผีู้มาขอเป็นเพื่อน 42 คน  (ขอ้มูลวนัที่ 10 เม.ย. 
55)  และเวบ็ไซต์แห่งนี้ไดร้บัการตดิป้ายจากเวบ็ไซต์เดก็ดใีหเ้ป็น “นักวจิารณ์มอือาชพี”  ในขณะนี้นอกจาก
นักเขยีนที่มีผลงานเผยแพร่ในเว็บไซต์เด็กดีแล้ว  ยงัมีนักเขยีนที่เผยแพร่งานที่เว็บไซต์อื่นมาติดต่อให้
วจิารณ์ผลงานใหด้ว้ย 1 คน คอื ohseungor  จาก exteen 
 ส าหรบัความคดิเหน็ของนักเขยีนต่อบทวจิารณ์ในพื้นที่ทดลอง “คลนีิควจิารณ์”  นักเขยีนส่วนใหญ่
จะยอมรบับทวจิารณ์ และเหน็ว่าบทวจิารณ์เหล่านัน้มปีระโยชน์ต่อการปรบัปรุงและพฒันาการเขยีนของตน  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การชี้ใหเ้หน็ขอ้บกพร่องต่างๆ  และจะพบว่ามนีกัเขยีนจ านวนหนึ่งทีน่ าผลงานของตนมา
ใหว้จิารณ์มากกว่า 1 เรื่อง    ในทีน่ี้จงึน าความคดิเหน็ของนกัเขยีนต่อบทวจิารณ์มาเป็นตวัอย่าง 3 คน  ดงันี้ 
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นอกจากนี้  ผูว้จิยัพบว่าบทวจิารณ์ที่โพสต์ไวห้น้า bluewhale  ไม่เพยีงแต่นักเขยีนทีน่ างานมาฝาก

ใหว้จิารณ์ทีอ่่านและใชป้ระโยชน์จากขอ้วจิารณ์เหล่านัน้เท่านัน้  แต่ยงัมนีกัเขยีนคนอื่นๆ และผูส้นใจทัว่ไปที่
เขา้มาอ่านบทวจิารณ์เหล่านี้ในฐานะทีเ่ป็นวาทกรรมอสิระ8ด้วย   จงึอาจกล่าวไดว้่าบทวจิารณ์ทีน่ าเสนอไม่
เพยีงแค่สื่อความและเป็นประโยชน์เฉพาะนักเขยีนเจา้ของเรื่องเพื่อน ามาปรบัปรุงและแก้ไขผลงานของตน
เท่านัน้  แต่ยงัสามารถเป็นประโยชน์ต่อนักเขยีนและนักอ่านทัว่ไปดว้ย  ทัง้นี้ไดค้วามเหน็ของนักเขยีนและ
นกัอ่านทัว่ไปมาเป็นตวัอย่างในประเดน็น้ี  2  ตวัอย่างคอื    

 
 
 
 

 

 
8วาทกรรมอสิระ คอืบทวจิารณ์ที่เป็นอสิระต่อสภาวะต้นก าเนิด  สามารถด ารงอยู่ไดใ้นรูปของขอ้ความหรอืความเรยีงทีส่ื่อ
ความมายงักลุ่มผูอ้่านทีอ่ยู่ห่างไกลจากจุดก าเนิดได ้ ในแง่นี้ผูอ้่านย่อมจะต้องใชจ้นิตนาการและใชเ้หตุผลในการคดิตามผู้
วจิารณ์ให้ได้  อาจจะมปีระเด็นบางประเด็นที่ต้องการการศกึษาค้นควา้หาต้นตอเพราะเป็นเรื่องของวฒันธรรมต้นก าเนิด  
แต่มใิช่เป็นอุปสรรคทีจ่ะเป็นปัญหาตอ่ความเขา้ใจ  (อา้งจาก “มโนทศัน์หลกัของการวจิารณ์” ใน เจตนา  นาควชัระ (หวัหน้า
โครงการ) จากศลิปะสู่การวจิารณ์: รายงานการวจิยั  กรุงเทพฯ: ชมนาด, 2549, หน้า 86-87 ) 
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จากการท า “คลนีิกวจิารณ์” ในตลอดระยะเวลา 3 ปี ท าใหพ้อจะมองเหน็ทศิทางของงานวรรณกรรม

ทีส่ง่มาใหว้จิารณ์ในเวบ็ไซตเ์ดก็ดวี่า  นกัเขยีนทีส่ง่มาใหว้จิารณ์ในช่วงแรกจะเป็นกลุ่มทีท่ดลองสง่ใหก้ลุ่มนัก
วจิารณ์ที่รบัวิจารณ์งานในช่วงนัน้  มากกว่าที่จะตัง้ใจจะส่งให้วิจารณ์จรงิๆ เหมือนในช่วงหลัง  เพราะ
นักเขยีนในกลุ่มหลงัมกัจะได้อ่านตวัอย่างบทวจิารณ์ที่เขยีนไว้จ านวนหนึ่งแล้ว  จึงตดัสนิใจส่งงานมาให้
วจิารณ์  นักเขยีนที่ส่งมาให้วจิารณ์ในช่วงหลงัๆ มกัจะเป็นนักเขยีนที่ต้องการทราบขอ้บกพร่องของนิยาย
ของตนเพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไขและพฒันางานเขยีนของตนอย่างจรงิจงั  อกีทัง้ยงัมนีักเขยีนบางคนส่งงาน
เขยีนซึง่เป็นร่างแรกของตนมาใหว้จิารณ์  เพือ่จะไดห้าขอ้บกพร่อง9ก่อนทีจ่ะ rewrite สง่ส านกัพมิพต์่อไป   

 ดว้ยเหตุนี้จงึเหน็ว่า  งานเขยีนทีส่ง่มาใหว้จิารณ์ในช่วงหลงัจะเป็นงานเขยีนทีม่คีุณภาพมาก
ขึ้น  มคีวามพถิีพถินัในการเขยีนและการตรวจการสะกดค าและความถูกต้องในการใช้ภาษามาระดบัหนึ่ง

 
9 ส านักพิมพ์ในประเทศจะมีกองบรรณาธิการท าหน้าที่อ่านเพื่อตรวจสอบต้นฉบบัว่าจะรบัตีพิมพ์หรอืไม่  เช่นเดียวกับ
ส านักพิมพ์ในต่างประเทศที่จะม ี“reader” ท าหน้าที่วจิารณ์งานที่ส่งเขา้มาให้พจิารณา  แต่การพิจารณาของส านักพมิพ์
เหล่านี้จะมจีุดมุ่งหมายในทางธุรกจิเป็นส าคญั  คอืการส่งความเหน็ทีไ่ดจ้ากการวจิารณ์ไปยงัผูม้อี านาจตดัสนิใจว่าจะพมิพ์
ตน้บบัเรื่องนี้หรอืไม่   การวจิารณ์ในลกัษณะเช่นนี้จงึไม่อาจนับเป็นการวจิารณ์ในรปูของ “คลนีิกการวจิารณ์ได”้ เพราะการ
วจิารณ์ในคลนีิกการวจิารณ์ไม่ไดม้จีุดหมายปลายทางทีธุ่รกจิ  แต่เน้นการพฒันางานเขยีนของนักเขยีนเป็นส าคญั 
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แลว้  แต่อย่างไรกด็ ี งานสว่นใหญ่ทีส่่งมาใหว้จิารณ์มกัจะเป็นงานเขยีนเรื่องแรก หรอือาจจะเป็นการเปลีย่น
แนวเขยีนจากแนวทีถ่นัดไปยงัแนวเขยีนใหม่ๆ  งานเขยีนเหล่านี้ส่วนใหญ่มกัจะมขีอ้ผดิพลาด  ซึ่งมสีาเหตุ
มาจากการทีน่ักเขยีนหน้าใหม่มกัจะมเีฉพาะความมุ่งมัน่  ตัง้ใจ และปรารถนาทีจ่ะเขยีนผลงานชิ้นนัน้ๆ แต่
ส่วนใหญ่มกัจะไม่ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัรูปแบบและลกัษณะเฉพาะของงานทีต่นจะเขยีนมาก่อนอย่างจรงิจงั  จงึ
ท าให้เกิดข้อผดิพลาดหรอืความไม่สมจรงิต่างๆ  เช่น  ในงานวรรณกรรมแนวฆาตกรรมระทึกขวญั เรื่อง 
The Manhunt Rising : เปิดต านานคนล่าคน ของ  Necrodarkman  ซึ่งผู้แต่งเองก็ประกาศยอมรบัไว้อย่าง
ชดัเจนแลว้ว่าเป็น “แนวท่ีตนไม่ถนัดเลย  แต่ไม่ว่าอย่างไรกจ็ะเขียนให้จบให้ได้”  จงึไม่น่าแปลกใจว่า
เหตุใดเรื่อง The Manhunt Rising : เปิดต านานคนล่าคน  จงึขาดความสมจรงิในเกอืบจะทุกองคป์ระกอบของ
การแต่งเรื่องแนวนี้  นับตัง้แต่การสร้างตวัละครเอก  เนื่องจากจุดเปลี่ยนที่ผลกัดนัให้คนธรรมดาคนหนึ่ง
กลายเป็นฆาตกรโรคจตินับเป็นองค์ประกอบประการส าคัญของเรื่องแนวนี้   ซึ่งผู้เขยีนก็ไม่สามารถที่จะปู
พื้นหรือสร้างปมให้ตัวละครเอกแปรผันจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นฆาตกรโรคจิตได ้ 
ขณะเดยีวกนัการทีผู่เ้ขยีนต้องการสรา้งตวัเอกใหเ้ป็นฆาตกรต่อเนื่อง  เขากย็งัขาดความจดัเจนเกีย่วกบัการ
สร้างตวัละครประเภทนี้    เพราะลกัษณะเด่นอีกประการของฆาตกรต่อเนื่องส่วนใหญ่คอื  ฆาตกรมกัจะมี
จุดประสงค์ในการฆ่าที่ชดัเจน และจะยึดเป็นหลักประจ าใจไว้ตัง้แต่ต้นจนจบเรื่อง   แต่ ลักษณะฆาตกร
ต่อเนื่องของตวัเอกในเรื่องนี้เป็นเพยีงการเพิม่จ านวนของเหยื่อทีเ่ขาฆา่ไปเรื่อยๆ  โดยทีเ่ขายงัไม่ไดแ้สดงให้
เหน็ถงึลกัษณะเฉพาะของฆาตกรต่อเนื่อง  ที่ส่วนใหญ่จะมสีูตรหรอืรูปแบบการฆ่าเฉพาะตน  จนสามารถที่
จะท าใหผู้อ้ื่นทีอ่ยู่รอบๆ ระบุไดว้่าศพของเหยื่อเหล่านี้เป็นฝีมอืของฆาตกรคนเดมิได ้ เช่นในเรื่องนี้  ผูเ้ขยีน
ก าหนดให้แต่มากิตะกลบัเปลี่ยนวธิีการฆ่าในทุกครัง้ที่ลงมอื  การฆ่าเหยื่อ 3 รายที่ผ่านมา  เขาใช้วธิีฆ่า
ต่างกนั  เขาฆ่าลุงโดยวธิีการช าแหละเช่นดียวกบัการฆ่าสตัว์ในโรงฆ่าสตัว์  เขาฆ่าแม่โดยใช้ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์มาช่วยเลอืกใช้เครื่องมอืในการฆ่า และฆ่าน้องสาวต่างพ่อวยัขวบเศษด้วยการน าไปใส่ไว้ใน
เครื่องซกัผ้าที่ก าลงัท างาน  ในแง่นี้ชี้ให้เห็นว่าผู้แต่งพยายามที่จะสร้างรูปแบบการฆ่าที่เน้นความทารุณ
โหดร้ายเพื่อสรา้งความสะใจ  มากกว่าที่จะสร้างความสมจรงิหรอืแสดงให้เห็นชัน้เชงิหรอืศิลปะฆาตกรรม
ของฆาตกร  ซึ่งถอืไดว้่าเป็นจุดเด่นของเรื่องแนวนี้   ในกรณีจงึอาจกล่าวไดว้่าผู้เขยีนยงัขาดความจดัเจนใน
การแต่งเรื่องในแนวนี้อยู่   
 อย่างไรก็ดี   งานเขยีนที่ส่งมาให้วจิารณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า  นักเขยีนรุ่นใหม่มจีินตนาการ
แปลกใหม่ในการเขยีน   สามารถสรา้งงานทีม่เีนื้อหาน่าสนใจ  หากยงัขาดความจดัเจนในการเขยีน  ซึ่งต้อง
อาศยัเวลาในการฝึกฝนและสัง่สมประสบการณ์ต่อไป  เช่น “Shaman Adventure: ไปลุยนรกกบัพีส่บิปีดมีัย๊
น้อง?  ของ Lady Drama (โลมาสฟ้ีา)”  ผูเ้ขยีนเรื่องน าแฟนตาซแีบบไทยๆ คอืความเชื่อทางไสยศาสตร ์ ไม่
ว่าจะเป็น หมอผี  กุมารทอง  ควายธนู  คาถา หม้อดิน  มีดหมอ และวิธีการไล่ผีต่างๆ  มาผสานกับ 
แฟนตาซีแบบตะวนัตก ทัง้เรื่องราวของปีศาจ  มงักร หรอืพลงัเวทต่างๆ  ได้อย่างลงตวั  ซึ่งสร้างความ
น่าสนใจให้กบัเรื่องได้เป็นอย่างดี  ขณะเดียวกนัจะเปิดทางให้ไสยศาสตร์แบบไทยดูมคีวามขลงัและดูจะมี
พลงัเหนือว่าพลงัเวทแบบตะวนัตกเสียอีก  นอกจากนี้ยงัมงีานเขียนในแนวใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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ในช่วงแรกที่เปิดรบัวจิารณ์  งานส่วนใหญ่ที่ส่งมาให้วจิารณ์จะเป็นงานแนวรกัหวานแหวว (ตามแบบซีรสี์
เกาหล ีและการต์ูนญี่ปุ่ น)  และแฟนตาซ ีแนวโรงเรยีนเวทมนตร ์ แต่ต่อมาแนวเรื่องทีส่่งมาใหก้ห็ลากหลาย
มากขึน้ มทีัง้ฆาตกรรมระทกึขวญั  สบืสวนสอบสวน  เรื่องสัน้หกัมุม  Yaoi แฟนฟิค และ ก าลงัภายใน   
 งานวรรณกรรมทีส่่งมาให้วจิารณ์นัน้  ไม่เพยีงแต่มคีวามแปลกใหม่เกี่ยวกบัจนิตนาการในการสรา้ง
เรื่องเท่านัน้  นักเขยีนหน้าใหม่เหล่านี้ยงัพยายามที่จะใช้กลวธิกีารเขยีนที่ซบัซ้อนหรอืรูปแบบใหม่ๆ เพื่อ
สรา้งมติแิละความน่าสนใจให้กบัเรื่องของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่  ในงานแนวแฟนตาซีทีม่กัจะนิยมใชเ้รื่อง
มติขิองเวลาและสถานที ่ เช่น “Rosa Diary บนัทกึรกักุหลาบป่า” ของ faery  ซึ่งใชเ้รื่องของ “มติ”ิ เพื่อสรา้ง
ความแปลกใหม่ใหก้บัเรื่อง  ทัง้ในแง่ “มติขิองเวลา” ซึง่เป็นการยอ้นกลบัไปกลบัมาระหว่างเรื่องราวในอดตีที่
ขนานไปกบัเรื่องราวในปัจจุบนั  โดยอาศยัความฝันและเรื่องราวในบนัทกึของวลิเฟรด็เป็นตวัด าเนินเรื่อง  
ขณะเดยีวกนักย็งัผสานมติขิอสถานทีเ่ขา้ไปดว้ย  กล่าวคอื ใชท้ัง้สถานทีท่ีต่วัเอกเคยอยู่ในอดตี สถานทีท่ีต่วั
เอกอยู่ในปัจจุบนั  และยงัเชื่อมโยงไปถงึโลกต่างมติอิกีดว้ย   
 ทัง้นี้  ผู้วจิยัพบว่างานวรรณกรรมออนไลน์ที่ส่งมาให้วจิารณ์  ไม่ได้มเีฉพาะผลงานที่เต็มไปด้วย
ขอ้บกพร่องเท่านัน้   แต่ยงัมงีานวรรณกรรมบางเรื่องที่มขีอ้บกพร่องเพยีงเลก็น้อย  และมเีนื้อหาทีน่่าสนใจ  
ซึ่งหากแก้ไขขอ้บกพร่องที่พบก็พร้อมที่จะตีพมิพ์ได้  อาท ิ “Stigma ตราประทบัอนัตราย”  “หลงเงากเิลน
จนัทร”์  และ “Dizzy Story”   

นอกจากนี้  จากประสบการณ์ที่ได้ท า “คลนีิควจิารณ์” ผู้วจิยัพบว่านักเขยีนหน้าใหม่เหล่านี้ประสบ
ปัญหาคลา้ยๆ ดงันี้ 
 

1.  สดัส่วนบทสนทนาต่อบทบรรยาย 
          นิยายที่เน้นเรื่องราวความรกั ไม่ว่าจะเป็นแนวหวานแหวว นิยายแนว Y หรอืแม้แต่แนว
แฟนฟิค หรอื Fic จ านวนมากยงัน าเสนองานดว้ยบทสนทนามากกว่าบทบรรยายหรอืบทพรรณา  บางครัง้
สดัส่วนของบทสนทนามมีากถงึ 9 ใน 10 ซึ่งงานที่มปีรมิาณบทสนทนาจ านวนมากกว่าครึ่งหรอืเกอืบครึ่ง
เช่นนี้   ไม่สามารถเรียกว่าเป็นนิยายได้  แต่จดัอยู่ในประเภทของบทละครมากกว่า   จึงต่างจากนิยาย 
แฟนตาซ ีทีจ่ะเน้นบทพรรณนาหรอืบทบรรยายมากกว่าบทสนทนา  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะลกัษณะของเนื้อหา
ทีก่ ากบัวธิกีารเขยีน จะเหน็ไดว้่านิยายแฟนตาซมีกัจะเน้นเรื่องราวเหนือจรงิ โลกอนาคต  โลกต่างมติ ิ โลก
ของเวทมนตร ์หรอืโลกล ้าสมยัต่างๆ ซึง่ผูเ้ขยีนตอ้งน าเสนอทัง้ฉาก ตวัละคร อาวุธยุทโธปกรณ์ทีใ่ช ้ ซึ่งสว่น
หนึ่งจะเป็นของทีไ่ม่มอียู่จรงิในโลกปัจจุบนั  ผูเ้ขยีนจ าเป็นต้องจนิตนาการขึน้มาเอง   และเพื่อถ่ายทอดภาพ
ในจนิตนาการของตนใหผู้อ้่าน  กจ็ าเป็นตอ้งอาศยัการบรรยายเป็นสือ่กลางในการถ่ายทอด 
 

2.  ละเลยท่ีจะบรรยายรปูร่างหน้าตาของตวัละคร 
  นิยายออนไลน์รุ่นหลงัๆ จ านวนมากมกัจะไม่มกีารบรรยายรูปร่างหน้าตาของตวัละครแล้ว  
โดยเฉพาะอย่างยิง่  นิยายที่มกีารลงรูปของ Image ตัวละครต่างๆ ไว้  การน าเสนอด้วยวธิีการดงักล่าว  
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แม้ว่าจะช่วยให้ผู้อ่านจินตนาการตวัละครได้ง่ายขึ้น และสามารถเห็นภาพเดียวกบัที่ผู้เขยีนต้องการ  แต่
วธิกีารดงักล่าวนบัเป็นการลดทอนเสน่หด์ัง้เดมิของงานประเภทนี้ไปอย่างน่าเสยีดาย   
 

3.  ค าผิด 
  ผู้เขยีนนิยายออนไลน์จ านวนมากยงัคงไม่ให้ความส าคญัในเรื่องของการสะกดค ามากนัก   
เพราะยงัพบงานจ านวนไม่น้อยทีย่งัมคี าผดิให้เหน็เป็นจ านวนมาก  ซึ่งค าผดิที่ปรากฏในนิยายออนไลน์มกั
เกดิจากหลายสาเหตุ  นับตัง้แต่รบีเขยีนจงึกดแป้มพมิพพ์ลาด  การเขยีนค าสลบัที ่ การเลอืกใชค้ าพอ้งเสยีง
ผดิ เช่น  พึ่ง / เพิง่  หรอื ช่าง / ชัง่  หรอื ทลาย / ทะลาย  การเลอืกใช้ในค าบางบรบิทผดิ  เช่น  เสยีงดงั
จอ้กแจ้ก  ใช้ว่า เสยีงดงัจอแจ   และไม่ทราบว่าค าที่ถูกต้องเขยีนอย่างไร  นอกจากนี้ยงัพบว่ามคี าจ านวน
หนึ่งทีน่ักเขยีนส่วนใหญ่มกัจะเขยีนผดิ  เช่น  กะพรบิตา  เวทมนตร ์ภูต  แป๊บ เหรอ  ทัง้ยงัพบว่านักเขยีน
ส่วนใหญ่จะเขยีนค าที่มรีูปวรรณยุกต์ตรแีละจตัวาผดิ  โดยเฉพาะเมื่อใช้กบั sound effect เช่น  มัง้  เขยีน
เป็น  มัง๊  วา้ก เขยีน เป็น ว๊าก  หา หรอื ฮะ เขยีนเป็น ห๊ะ  และบ่อยครัง้ที่มกัเขยีนค าที่สะกดด้วยไม้ไต่คู้
สลบักบัไมต้ร ี ทัง้นี้พบว่านักเขยีนส่วนหนึ่งจะไม่ทราบหลกัภาษาไทยเกี่ยวกบัการใชว้รรณยุกตต์รแีละจตัวา  
เพราะมนีกัเขยีนหลายคนเขยีนมาขอบคุณผูว้จิยัทีบ่อกหลกัของการใชว้รรณยุกตเ์หล่านัน้ให้ 

 
4.   การขาดความสมจริง 
การความสมจริงในนิยายโดยเฉพาะในนิยายก าลังภายในและนิยายที่กล่าวถึงช่วงเวลาจริงใน

ประวตัศิาสตร ์ ส่วนใหญ่ทีพ่บคอื  ขอ้มูลทีน่ าเสนอผดิบรบิททางประวตัศิาสตร ์ เนื่องจากมุ่งใหค้วามส าคญั
กบัจนิตนาการ จงึละเลยการคน้ขอ้มูลและความถูกตอ้งของขอ้มลูประวตัศิาสตรแ์ละบรบิทของประวตัศิาสตร ์
ณ ช่วงเวลาที่น าเสนอในเรื่อง   เช่น  งานแนวก าลงัภายในผลงาน  Fan-Ei  เรื่อง  “War Chess” ศกึหมาก
จนีชะตาพยากรณ์   ที่การอ้างถึงจูหยวนจางในบทน าว่า เป็นผู้ปกครองดินแดนเล็กๆ ทางตะวนัออก ซึ่ง
ต่อมาดนิแดนนี้ยิง่ใหญ่กลายเป็นราชวงศ์หมงิ    ซึ่งขอ้มูลที่น าเสนอก็ยงัไม่ถูกต้องตามขอ้เทจ็จรงิทัง้หมด  
เพราะตามประวตัิศาสตร์  จูหยวนจาง คอื จกัรพรรดิหงหวู่  ปฐมกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์หมงิ  ผู้ครองราชที่
เมอืงนานกิง หรอืเมอืงหนานจงิ  ซึ่งเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบัสองทางตะวนัออกของจนี   นอกจากนี้ยงัมี
ขอ้มูลเกี่ยวกบัต ารา “เป๊ยยีส่ ีเ่ถยีว”  ทีใ่นเรื่องอา้งว่าจูหยวนจาง เป็นผูแ้ย่งชงิต ารานี้มาจากดนิแดนของมวล
เทพ และสบืทอดต ารานี้ใหลู้กหลาน  ไม่นานต ารานี้กห็ายไป  แต่หลกัฐานและขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์
ระบุว่า  ต ารา “เป๊ยยีส่ ีเ่ถยีว”  หรอื หลกัวชิาดวงจนี (หลกัวชิาดวงจนี 8 อกัขระ 4 แถว) นัน้  คดัแยกออกมา
จากคมัภรีเ์จีย่โหงวเฮง้  ตัง้แต่สมยัราชวงศ์ชงิ (แมนจู)  ซึ่งราชวงศ์ชงิเป็นราชวงศ์ที่เรอืงอ านาจหลงัโค่นลม้
อ านาจของราชวงศห์มงิแลว้    

 
7.   การเผยแพร่บทวิจารณ์ 

สาขาวรรณศลิป์ไดแ้ผยแพร่บทวจิารณ์เพิม่ขึน้ใน 2 ลกัษณะ คอื 
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7.1  การน าบรรณานุกรมบทวจิารณ์วรรณกรรม ตัง้แต่ปี 2475-2540  ซึง่เป็นผลงานของโครงการวจิยั 
“การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั” มาเผยแพร่ซ ้าในเวบ็ไซต์โครงการ (www.thaicritic. 
com)  มาเผยแพร่ไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรบัผู้สนใจการวิจารณ์วรรณกรรมเพื่อใช้ในการศึกษาหรือ
คน้ควา้ต่อไป 

 
7.2   การคดัสรรบทวิจารณ์ 10 ชิ้นจากสรรนิพนธ์สาขาวรรณศิลป์ มาเผยแพร่ซ ้าเว็บไซต์โครงการ   

ดงันี้  
 

ท่ี รายช่ือบทวิจารณ์/บทความ ผู้วิจารณ์ ผู้วิเคราะห์ 
1.  ผูด้ ี นิลวรรณ  ป่ินทอง รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
2.  โคลงหา้ ... มรดกทางวรรณคดไีทย จติร  ภูมศิกัดิ ์ ชมยัภร  แสงกระจ่าง 
3.  จาก Gothic Fiction ถงึ “เงาอุบาทว”์ สุชาต ิ สวสัดิศ์ร ี ชมยัภร  แสงกระจ่าง 
4.  ศัตรูที่ลื่นไหล : แง่มุมหนึ่งของวรรณกรรมไทยร่วม

สมยั 
เจตนา  นาควชัระ รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

5.  มาลยั  ชพูนิิจ  เหตุผลของความรกักบันวนิยายไทย นิธ ิ เอยีวศรวีงศ์ ชมยัภร  แสงกระจ่าง 
6.  “ญ่า”  นิทานรอ้ยแกว้แห่งพุทธศตวรรษที ่25 ธเนศ  เวศรภ์าดา อรพนิท ์ ค าสอน 
7.  ผูห้ญงิของเฮมงิเวย ์ ใน “แมวกลางสายฝน” ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์ รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
8.  มอีะไรใน “ลูกอสีาน”  นพพร  ประชากุล รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 
9.  ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคมจงึแกปั้ญหาสงัคมไม่ได้ 

สบืเน่ืองจากค าถาม   “ท าไมวรรณกรรมสะทอ้นสงัคม
จงึแกปั้ญหาสงัคมไม่ได”้ 

นพพร  ประชากุล 
ดวงมน  จติรจ์ านงค ์

รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์ 

10.  มรณกรรมของผูแ้ต่ง โรลองด ์ บารธ์ส ์
(ธีรา  สุชสวัสดิ ์ณ อยุธยา 
ผูแ้ปล) 

เจตนา  นาควชัระ 

 
 
ในการเผยแพร่บทวจิารณ์อย่างครบวงจรในสองลกัษณะข้างต้น  สาขาวรรณศิลป์มุ่งหวงัว่าการน า

ตวัอย่างงานวจิารณ์วรรณกรรม 10 ชิ้น ทัง้การวจิารณ์วรรณกรรมเฉพาะเรื่อง  การวจิารณ์วงวรรณกรรม
ไทย  และการวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์  ซึ่งมคีวามหลากหลายทัง้ผูว้จิารณ์  มุมมองและจุดเน้นในการวจิารณ์ ไม่
ว่าจะเป็นการใชแ้นวคดิทางสุนทรยีศาสตร ์ ปรชัญา สังคมวทิยา  ประวตัศิาสตร ์หรอืทฤษฎวีรรณคดตี่างๆ  
ที่วจิารณ์งานวรรณกรรมในรูปของเรื่องสัน้  นิยาย และกวนีิพนธ์  ทัง้ของไทยและต่างประเทศ   และงาน
วรรณกรรมทีน่ ามาวจิารณ์นัน้มทีัง้งานของนักเขียนชัน้ครู และนักเขยีนรุ่นใหม่  ซึ่งจะเป็นตวัอย่างของการ
วจิารณ์วรรณกรรมในลกัษณะต่างๆ ให้ผู้สนใจได้มาศกึษาเพื่อจะช่วยให้เห็นว่าการวจิารณ์ไม่มกีฎเกณฑ์

http://www.thaicritic/
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ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตายตวั  แต่มลีกัษณะที่หลายหลากแตกต่างกนัไดต้ามความสนใจของผู้วจิารณ์และ
ตามลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมเรื่องนัน้ๆ  
 
8.   การสร้างพื้นท่ีการวิจารณ์และเผยแพร่บทวิจารณ์ใน  Read & Critic 

สาขาวรรณศลิป์ไดส้รา้งกจิกรรมของสาขาในหน้าไรทเ์ตอรข์องเวบ็ไซตเ์ดก็ด ี เพือ่เป็นการกระตุน้ให้
ใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็และทศันะการวจิารณ์ ผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์ไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิเวบ็ไซต์
เดก็ดโีดยใชช้ื่อว่า Read&Critic เป็นพืน้ทีใ่นการสรา้งกจิกรรม แมว้่าสาขาวรรณศลิป์จะท ากจิกรรมการ
วจิารณ์นิยายออนไลน์ในหน้าไรทเ์ตอรข์องเวบ็ไซตเ์ดก็ดแีลว้ในชื่อ Bluewhale แต่หากกจิกรรมใน ID 
Read&Critic เป็นกจิกรรมทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็และทศันะการวจิารณ์ซึง่ไม่ไดเ้น้นไปที่
นิยายออนไลน์ในเดก็ดเีท่านัน้ แต่เป็นการใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันิยายทีม่คีุณภาพ และยงัเป็นการ
เชื่อมโยงโลกลายลกัษณ์ใหเ้ขา้ไปยงัโลกไซเบอร์ 

กจิกรรมแรกคอืการเขยีนบทวจิารณ์แนะน าหนงัสอืนิยาย(ทีพ่มิพเ์ป็นเล่ม)ไทยและต่างประเทศ เพือ่
เป็นการใหค้วามรูจ้ากโลกลายลกัษณ์ไปยงัผูท้ีอ่ยู่บนโลกเสมอืนจรงิ ซึง่เป็นการเชื่อมโยงความรูจ้ากโลก 
ลายลกัษณ์เขา้ไปยงัโลกเสมอืนจรงิอกีทางหนึ่ง ผูว้จิยัเขยีนบทวจิารณ์นิยายมคีุณภาพทัง้ของไทยและ
ต่างประเทศ โดยเลอืกวจิารณ์นิยายหลากหลายรูปแบบเพือ่เป็นการน าเสนอใหเ้หน็แนวทางของนิยายทีม่ี
หลากหลาย เนื่องจากในการเขยีนนิยายในหน้าไรท์เตอรเ์วบ็ไซตเ์ดก็ดพีบว่าผูเ้ขยีนนิยายมปัีญหาในการ
เขยีนนิยายดา้นต่างๆ อยู่มาก การใหค้วามรูแ้ละแนะน านิยายทีม่คีุณภาพเพือ่ใหผู้ท้ีอ่ยู่ในโลกเสมอืนจรงิ  ซึง่
อาจไม่เคยรูจ้กัหรอือาจจะรูจ้กัแต่ชื่อนิยายเหล่านัน้ไดร้บัรูถ้งึคุณค่า แนวทางการเขยีน ความคดิและสิง่ที่
ไดร้บัจากการอ่านงานเหล่านี้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ผูเ้ขยีนนิยายออนไลน์และผูท้ีอ่่าน 

ผูว้จิยัน าบทวจิารณ์นิยาย 15 เรื่อง (ดงัตารางรายชื่อขา้งทา้ย)  บทวจิารณ์สว่นใหญ่จะเคยตพีมิพใ์น
สือ่ลายลกัษณ์มาแลว้  และมผีลงานบางชิ้นทีเ่ขยีนขึน้ใหม่  ซึง่บทวจิารณ์ทัง้หมดเขยีนวจิารณ์งานเหล่านี้
เป็นการเขยีนวจิารณ์เตม็รูปแบบเพือ่เป็นการใหค้วามรูใ้นนิยายเหล่านี้ในการวเิคราะหเ์ชงิลกึ จากการน าบท
วจิารณ์นิยายโพสตใ์นหน้า ID Read&Critic มผีูเ้ขา้มาอ่านบทวจิารณ์มจี านวนหน่ึงแต่การเขา้มาแสดงความ
คดิเหน็เกีย่วกบับทวจิารณ์มไีม่มากนกั 
 
 
ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ประเทศ วนัท่ีโพสต์ 

 
1. ชัว่ฟ้าดนิสลาย เรยีมเอง (มาลยั  ชูพนิิจ) ไทย 26 ม.ิย. 2554 
2. สาวนักชอ็ปฯตลุยนวิยอรก์

(Shopaholic Abroad 
โซฟี  คนิเซลลา (Sophie Kinsella) อเมรกิา 27 ม.ิย. 2554 

3. ความสุขของกะท ิ งามพรรณ  เวชชาชวีะ ไทย 29 ม.ิย. 2554 
4. ใบไมร้่วงสู่ราก(Falling leave) แอเดอลนี  เหยยีน มาห ์ จนี 29 ม.ิย. 2554 
5. ลติเตลิทร ี(Little Tree) ฟอรเ์รนต์  คาเตอร ์  อเมรกิา 30 ม.ิย. 2554 
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ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ประเทศ วนัท่ีโพสต์ 
 

6. สวนปรศินา (THE SECRET 
GARDEN ) 

ฟรานเซล  ฮอดจ์นั เบอรเ์นทท ์
(Frances Hodgson Burnett) 

องักฤษ 3 ก.ค. 2554 

7. ลลิติพายพั รชักาลที ่6 ไทย 4 ก.ค. 2554 
8. แกะรอยแกะดาว (A WILD 

SHEEP CHASE)  
ฮารกู ิ     มรูาคาม ิ(HARUKI  
MURAKAMI) 

ญี่ปุ่ น 4 ก.ค. 2554 

9. โอ ้! อลซิ   ( Go Ask Alice ) อลซิ อเมรกิา 4 ก.ค. 2554 
10. อาถรรพแ์ห่งพงไพร "ดอกเกด" ลาว 6 ก.ค. 2554 
11. เมื่อสวรรคใ์หร้างวลัผม (Colorful) โมร ิเอโตะ ญี่ปุ่ น 7 ก.ค. 2554 
12. รหั ส ลับ ด าวิน ชี  (The Da Vinci 

Code) 
แดน บราวน์ อเมรกิา 15 ก.ค. 2554 

13. ผูช้นะสบิทศิ ยาขอบ ไทย 15 ก.ค. 2554 
14. กลองสงักะส ี(Tin Drum) กนึเทอร ์ กราสส(์ Günter Grass) เยอรมนั 18 ก.ค. 2554 
15. จนิตนาการไม่รูจ้บ(The 

Neverending Stor)  
มฆิาเอล็  เอน็เด ้(Michael  Ende)   เยอรมนั 20 ก.ค. 2554 

 
สาขาวรรณศลิป์ไดส้รา้งกจิกรรมบนหน้า ID Read&Critic เพือ่เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการเขา้มา

แสดงความคดิเหน็ในเรื่องทีผู่ว้จิยัตัง้ประเดน็ แต่หากเป็นการตัง้ประเดน็ในหน้า ID Read&Critic จะมผีูเ้ขา้
มาอ่านประเดน็น้อย ผูว้จิยัจงึตัง้ประเดน็ในกระทู ้ “บอรด์นกัเขยีน” ของเวบ็ไซตเ์ดก็ด ี ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดให้
สมาชกิเวบ็ไซตเ์ดก็ดเีขา้มาตัง้ประเดน็ค าถามทีอ่ยากรู ้ เรื่องทีน่่าสนใจ ขอความช่วยเหลอื บอกเล่าเรื่องราว
ต่างๆ รวมถงึการโฆษณานิยายออนไลน์ดว้ย บอรด์นกัเขยีนจงึเป็นทีผู่ท้ี่สนใจเรื่องราวต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเขยีน 
การอ่าน หรอืตอ้งการรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เขา้มาโพสตห์รอืเขา้มาอ่านกระทูต้่างๆ ทีต่นเองสนใจ ทีส่ าคญัใน
แต่ละกระทูเ้ปิดพืน้ทีใ่หม้กีารคอมเมน้ตเ์พือ่แสดงความคดิเหน็ และช่องกดเหน็ดว้ยกบัการแสดงความ
คดิเหน็  

ผูว้จิยัตัง้กระทู้ที่เกี่ยวขอ้งกบันิยายเพื่อทีจ่ะตัง้ค าถามไปยงัผูอ้่านกระทูว้่ามคีวามคดิเหน็อย่างไรใน
เรื่องที่ผู้วจิยัตัง้ประเด็น และให้ผู้อ่านกระทู้ได้มสี่วนร่วมในการยกตวัอย่างหรอือธิบายนิยาย หรอืประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบันิยาย เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความรู ้กระทูท้ี่ผู้วจิยัตัง้ประเดน็ในบอร์ดนักเขยีน เช่น 
“อะไรเปลีย่นไปเมื่อตวัหนังสอื.....ออนไลน์”  “มาสรา้งห้องสมุดแห่งรกักนัเถอะ” (ไดเ้ป้นกระทู้ตดิ Top 5 ใน
วนัที่โพสต์ คอื วนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2555)  “(ขอความเหน็หน่อย) ความทรงจ าของชวีติวยัเรยีน”  “(ถามต่อ
จากกระทู้ความทรงจ าของชวีติวยัเรยีน) ว่าตรงกบันิยายเรื่องไหน หรอืยากเป็นอย่างตวัละครเรื่องใด บอก
กนัมาบา้งส ิอยากรูจ้งั”  “déjà vu กบันิยายยอ้นยุค”  จากการตัง้กระทูข้องผูว้จิยัพบว่าในแต่ละกระทูม้ผีูเ้ขา้
มาอ่านเป็นจ านวนมาก  แต่มผีู้เขา้มาโพสต์แสดงความคดิเห็นน้อยหากเมื่อเทยีบกบัจ านวนผู้ที่เขา้มาอ่าน
กระทู้  ผู้วจิยัยงัร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ของบอร์ดนักเขยีน เพื่อแสดงความคิดเห็น ตอบ
ค าถามและใหค้ าแนะน าในกระทูต้่างๆ  
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การสรา้งกจิกรรมบนเวบ็ไซต์เดก็ดเีพื่อกระตุ้นให้เกดิการแสดงความคดิเหน็และทศันะวจิารณ์ โดย
การให้ความรู้จากการเขยีนบทวจิารณ์หนังสอืในหน้า ID Read&Critic  และการตัง้กระทูแ้ละการตอบกระทู้
ในบอร์ดนักเขยีน กิจกรรมที่สาขาวรรณศิลป์สร้างในเว็บไซต์เด็กดีมผีู้เข้ามาอ่านจ านวนมาก โดยเฉพาะ
กระทูใ้นบอรด์นักเขยีนมผีูเ้ขา้มาอ่านเป็นจ านวนมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบักระทูอ้ื่นๆ ทีต่ ัง้ขึน้ในเวลาเดยีวกนั 
แต่การแสดงความคดิเหน็ยงัเกดิขึ้นน้อยมาก  ซึ่งเป็นปัญหาที่ผูว้จิยัต้องแก้ไขเพื่อให้การสรา้งกจิกรรมของ
สาขาวรรณศิลป์ผู้วจิยัพยายามเปลี่ยนวธิีการตัง้กระทู้ และน าเรื่องราว ประเด็นต่างๆ ที่เป็นที่สนใจ หรอื 
เกี่ยวขอ้งกบัช่วงเวลานัน้ๆ มาเป็นประเด็นในการตัง้กระทู้ กระทู้ “déjà vu กบันิยายย้อนยุค” เป็นกระทู้ที่
ผูว้จิยัตัง้ขึน้เพื่อเสนอความคดิเกี่ยวกบัเรื่องการเขยีนนิยายยอ้นยุคทีต่้องใชศ้าสตรท์างดา้นการคน้หาขอ้มูล
ทางประวตัิศาสตร์และใช้จินตนาการในการสร้างเรื่องให้กลมกลืนไปกบัข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ และให้
ผู้อ่านแนะน านิยายย้อนยุคที่ประทบัใจ กระทู้นี้มผีู้เข้ามาแสดงความคดิเห็น 3 ความคดิเห็น ซึ่งสองความ
คดิเหน็นัน้เป็นการแสดงความคดิเหน็ทีย่าวในการอธบิายความคดิเหน็ของตนเอง ซึ่งไดน้ าขอ้ความของผู้ที่
แสดงความเห็นทัง้ 2 คน มาเป็นตวัอย่างข้างท้ายนี้ จากการวเิคราะห์และการหาข้อมูลของผู้แสดงความ
คดิเหน็แลว้พบว่าผูท้ีแ่สดงความคดิเหน็เป็นนกัเขยีนนิยายออนไลน์และท างานวจิารณ์ดว้ย  
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ในสว่นของการเขยีนวจิารณ์แนะน าหนงัสอื ผูว้จิยัจะน าหนงัสอืทีเ่ป็นทีส่นใจหรอืทีไ่ดร้บัความนิยม

ในปัจจุบนัมาวจิารณ์ เพือ่ทีใ่หม้ผีูเ้ขา้มาอ่านงานวจิารณ์เพิม่ขึน้ ขณะเดยีวกนักน็บัเป็นการสรา้งพืน้ทีข่อง
ผูว้จิยัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของสมาชกิเวบ็ไซตเ์ดก็ดเีพิม่มากขึน้ รวมทัง้จะสรา้งกระทูท้ีม่คีวามแตกต่าง หลากหลาย 
เพือ่ทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็เพิม่มากขึน้ 

 
 
9.   การประชุมระดมสมอง 
 โครงการวจิยัฯไดจ้ดัการประชุมสมอง ในหวัขอ้ “การวจิารณ์ในวฒันธรรมลายลกัษณ์”  และ “การ
วจิารณ์ในวฒันธรรมเสมอืนจรงิ”  ในวนัเสารท์ี ่ 12 มนีาคม 2554 ณ หอ้ง 308  ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร  
กรุงเทพฯ  มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 23  คน   ผูร้่วมประชุมในครัง้นี้มทีัง้ผูรู้แ้ละผูเ้ชีย่วชาญในศลิปะสาขา
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ต่างๆ ทัง้ วรรณศลิป์  ทศันศลิป์  ศลิปะการแสดง และสงัคตีศลิป์  รวมทัง้ทีป่รกึษาและผูว้จิยัโครงการ  
ส าหรบัรายละเอยีดในการะประชุมครัง้นี้สามารถอ่านเพิม่เตมิในรายงานการประชุมระดมสมอง 
 ทัง้นี้จากการเขา้ร่วมการประชุมระดมสมองทีผ่่านมานัน้  ผูว้จิยัพบขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจ  ซึง่อาจจะ
น าไปปรบัใชเ้ป็นแนวทางการวจิยัต่อไป  ดงันี้ 
 9.1   การประชุมครัง้นี้ช่วยยนืยนัขอ้สรุปในประเดน็ของพืน้ทีก่ารวจิารณ์วรรณกรรมในสือ่สิง่พมิพใ์น
สงัคมไทยที่ลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง   แม้ว่าอาจารยช์มยัภร  แสงกระจ่าง  จะให้ความหวงัว่าขณะนี้สื่อ
สิง่พมิพ์บางฉบบัเริม่ตื่นตวัและคดิที่จะน าการวจิารณ์กลบัมาอกีครัง้  เช่น สกุลไทย  ทว่าก็ต้องประสบกบั
ปัญหาเรื่องพืน้ทีข่องบทวจิารณ์ทีล่ดลง  เพราะแต่เดมิสือ่มกัจะเปิดพืน้ทีใ่หบ้ทวจิารณ์ประมาณ 3-5 หน้า A4  
แต่ขณะนี้ลดลงเหลือแค่ 1 หรอื  1 ½ หน้า A4 เท่านัน้  นัน่อาจจะเป็นเพราะรสนิยมของผู้รบัในปัจจุบัน
เปลีย่นไป  กล่าวคอืนิยมอ่านคอลมัน์ที่ไม่ยาวมากนัก  ขณะเดยีวกนักเ็ป็นกย็งัประสบปัญหากบัการแย่งชงิ
พื้นที่กนัเองระหว่างคอลมัน์การวจิารณ์วรรณกรรมกบัคอลมัน์อื่นๆ  และบางครัง้บรรณาธิการก็ต้องมขี้อ
โต้แยง้กบันายทุนเพื่อใหค้อลมัน์วจิารณ์วรรณกรรมมพีื้นที่ในสื่อนัน้ๆ ไดต้่อไป   จงึท าให้เหน็ว่าสถานภาพ
ของบทวจิารณ์ในสือ่สิง่พมิพข์ณะน้ียงัไม่มัน่คงเท่าใดนัก  อกีทัง้รปูแบบการวจิารณ์ทีเ่ปลีย่นไปกส็ง่ผลใหน้ัก
วจิารณ์ตอ้งปรบัตวัเพื่อใหต้อบสนองความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได ้ จงึนับว่าเป็นโจทยท์ีท่า้ทายทีน่ักวจิารณ์
วรรณกรรมต้องแสวงหาวธิกีารทีจ่ะเขยีนบทวจิารณ์ให้มคีุณภาพ  ในขณะทีพ่ื้นที่ในการเขยีนลดลงกว่าเดมิ
มากใหไ้ด ้   
 9.2   ผู้เขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่มคีวามเห็นพ้องกนัว่าพื้นที่อนิเทอร์เน็ตนับเป็นพื้นที่ส าคญัที่เปิด
กวา้งต่อการวจิารณ์  ทัง้ในเรื่องของพืน้ทีท่ีม่อีย่างไม่จ ากดั  และโอกาสทีเ่ปิดใหก้บัทุกคนสามารถก้าวเขา้มา
เป็นนักวจิารณ์ได้  โดยไม่จ ากดัว่าผู้ที่จะเขยีนบทวจิารณ์จะต้องเป็นนักวจิารณ์อาชพีที่มพีื้นที่ประจ าในสื่อ
สิง่พมิพ์เท่านัน้  ด้วยเหตุนี้จงึก่อให้เกดินักวจิารณ์หน้าใหม่  กลุ่มวจิารณ์ใหม่ๆ และบทวจิารณ์จ านวนมาก
ขึ้น    ขณะเดียวกนั  อินเทอร์เน็ตที่เน้นการสื่อสารแบบปฏิสมัพนัธ์ (interaction)  ระหว่างนักวจิารณ์กับ
ผู้อ่านทัว่ไป  ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มกัจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบสิง่ดียวกนั  ก็จะช่วยขดัเกลาผลงานซึ่งกนัและกนัไป
พร้อมกันด้วย   นอกจากนี้บางครัง้ก็ก่อให้เกิดประชาคมเล็กๆ ที่สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพได ้    
เช่นเดียวกบัในกรณีของความคิดเห็นและบทวจิารณ์ก็ช่วยขดัเกลานักเขยีนหน้าใหม่ในสื่อออนไลน์ด้วย
เช่นกัน   ทัง้นี้   ประชาคมที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่อยู่ในประชาคมนัน้ต้องมีวุฒิภาวะและ  
วจิารณญาณทีส่งูมากพอทีจ่ะแยกแยะ  วเิคราะห ์ และตรวจสอบขอ้มูลทีป่รากฏว่าสิง่ใดถูก  หรอืสิง่ใดผดิได ้ 
โดยไม่ใชอ้ารมณ์ส่วนตนเป็นตวัตดัสนิ   หากมผีูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญทางวรรณศลิป์เขา้ไปช่วยให้ค าแนะน าใน
ช่วงแรกๆ  ในไม่ชา้กอ็าจจะก่อใหเ้กดิประชาคมวรรณศลิป์ทีม่คีุณภาพขึน้กเ็ป็นได ้     
 9.3  สบืเนื่องจากขอ้ 9.2 ที่ว่าพื้นที่อนิเทอร์เน็ตเป็นพื้นทีเ่ปิดกวา้งทางการวจิารณ์   จงึเหน็ว่าการ
สรา้งวฒันธรรมในการวจิารณ์ในสื่อดงักล่าวกน็ับว่ามคีวามจ าเป็นเช่นกนั  ทัง้นี้  องค์ประกอบส าคญัในการ
สรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ของสาขาวรรณศลิป์นัน้มอีงคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ คอื องคค์วามรู ้ การ
ติดต่อสื่อสาร (ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั)  และ การวจิารณ์   หากพจิารณาจะพบว่าในโลกเสมือนจรงินัน้มี
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องค์ประกอบส าคญัอยู่ 2 ประการแล้วคือ  การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการวิจารณ์ (ซึ่งในแง่ของ
คุณภาพของการวิจารณ์อาจจะต้องพจิารณาต่อไป)   แต่องค์ประกอบส าคญัที่ขาดหายไปคอื องค์ความรู ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัวรรณกรรมไทยที่ถูกต้อง   เพราะในปัจจุบนัการรวบรวมองค์ความรู้
เกีย่วกบัวรรณกรรมไทยนัน้มกัจะเป็นเวบ็ไซต์และเป็นเรื่องรายละเอยีดปลกีย่อยและกระจดักระจาย  ยงัขาด
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่  เพราะมีข้อมูลจ านวนมากที่ผิดพลาด  และยังไม่มี
หน่วยงานของรฐัใดเข้ามาจดัการความรู้ไทยให้เป็นระบบ  ซึ่งต่างจากเว็บไซต์ในต่างประเทศที่สามารถ
สืบค้นได้อย่างเป็นระบบมากกว่า  ดังได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ไว้แล้วข้างต้ น  ซึ่งในประเด็นนี้อาจารย์ 
อคัคภาค  เลา้จนิตนาศร ี อาจารยช์มยัภร และอาจารยส์ุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์กอ็ภปิรายไวอ้ย่างละเอยีด
แล้ว  ในประเด็นเรื่ององค์ความรู้  และระบบการจดัเก็บข้อมูล (archive)  ของไทยนัน้  ไม่ได้เป็นปัญหา
เฉพาะสาขาวรรณศลิป์เท่านัน้  แต่นบัเป็นปัญหาร่วมกนัของทุกสาขาดว้ยเช่นกนั   จงึอาจเป็นโจทยต์่อไปว่า
จะท าอย่างไรทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการจดัการองคค์วามรูข้องไทยอย่างเป็นระบบมากขึน้   แต่สิง่ทีน่่าจะกระท าได้
ในช่วงเวลาวจิยัที่เหลอือยู่คอื  การเชื่อมโยงความรู้จากผู้รู้  ผู้เชี่ยวชาญ ทางวรรณกรรมให้มาเผยแพร่ใน
พื้นที่อนิเทอร์เน็ตที่ยงัขาดองค์ความรู้นี้อยู่  ซึ่งอาจจะช่วยขยายแดนกลางระหว่างโลกลายลกัษณ์และโลก
เสมอืนจรงิอกีทางหนึ่งดว้ย 
 9.4   ข้อเสนอของอาจารย์จกัรพนัธ์  วลิาสินีกุล  เรื่องการสร้างห้องทดลอง หรอื “Cyber salon” 
นับเป็นแนวทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกนัว่าน่าจะเป็นแนวทางการวจิยัที่ผู้วจิยัทุกสาขาสามารถที่จะ
กระท าได้ในช่วงเวลาวจิยัที่เหลืออยู่     เพราะการสร้างห้องทดลอง หรอื  “Cyber salon” ก็ยงัช่วยจ ากัด
ขอบเขตการศกึษาไดใ้นระดบัหนึ่ง  เพือ่ใหผู้ว้จิยัจะตอ้งศกึษาภาพกวา้งอนัหลายหลากของโลกอนิเทอรเ์น็ต
ทัง้หมด   นอกจากนี้  ในกรณี “คลีนิกการวจิารณ์”   ของสาขาวรรณศิลป์นัน้  อาจารย์อคัคภาคเห็นว่ามี
ความจ าเป็น  เพราะหากสามารถที่จะเปิดพื้นที่วิจารณ์วรรณกรรมอย่างมีคุณภาพเข้าไปยังเว็บไซต์
วรรรณกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะเวบ็ไซต์ของงานเขยีนออนไลน์  ก็จะช่วยพฒันานักเขยีนรุ่ นใหม่เหล่านี้ได ้   
และหากสามารถที่จะพัฒนานักเขยีนรุ่นใหม่ๆเหล่านี้โดยยกขึ้นมาได้ “ทัง้แผง”  ก็จะช่วยสร้างนักเขียน
คุณภาพต่อไปได ้  นอกจากนี้  ประเดน็ทีอ่าจารยอ์คัคภาดตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการ twitt หรอื การโพสต์ใน 
facebook  โต้ตอบกนัไปมาระหว่างนักเขยีนกบันักวจิารณ์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน   บางครัง้การโต้ตอบไปมา
เหล่านัน้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดการวจิารณ์เชิงบรรณาธิการได้  แต่ข้อจ ากดัในประเด็นนี้คอืจะเก็บ
หลักฐานในเชิงลายลักษณ์ของข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร   ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่ารูปแบบการวิจารณ์ในสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตหลายหลายมากขึน้  และเปลีย่นไปจากทีร่บัรูจ้ากโลกลายลกัษณ์เดมิ   เพราะมทีัง้บทวจิารณ์รูป
แบบเดมิ  การวจิารณ์ในรปูแบบใหม่ๆ   ไม่ว่าจะปรากฏในรปูของการแสดงความคดิเหน็  กระทู ้ หรอืแมแ้ต่
การโตต้อบกนัใน twitter และใน facebook กต็าม 
 9.5  อาจารยช์มยัภร  เสนอรปูแบบกจิการทีโ่ครงการฯ สามารถด าเนินการได ้  ซึง่กจิกรรมดงักล่าว
อาจจะช่วยกระตุน้ใหเ้กดิความตื่นตวัในเรื่องการวจิารณ์มากขึน้  เช่น การประกวดบทวจิารณ์   หรอื  การจดั
ประกวดบลอ็กวจิารณ์ 
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10.   การเข้าร่วมกิจกรรม  

10.1   กจิกรรมเฉพาะสาขาวรรณศลิป์ 
ผู้วจิยัและผู้ช่วยวจิยัได้เขา้ร่วมกจิกรรมการเสวนาและอภิปรายทางด้านวรรณกรรม รวม 10 ครัง้ 

ดงันี้  
10.1.1 การเสวนาเรื่อง “เรื่องสัน้สุภาพบุรุษ-จากวนัวานถงึวนันี้” โดย สรณัฐ  ไตลงัคะ และ

อนุสรณ์  ตปิยานนท ์ วนัพฤหสับดทีี ่31 มนีาคม  2554  ณ  สมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย  
10.1.2 การอภิปรายเรื่อง “ถกเขมร  เขมรนิทร์  อินทิรา  และเชลยศักดิ ”์ โดย รศ.ดร. 

คุณหญงิวนิิตา  ดถิยีนต์  ผศ.  สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์และ อาจารยช์มยัภร   แสงกระจ่าง  วนัเสารท์ี ่2 
เมษายน  2554  ณ  หอ้งประชุม 1 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์ 

10.1.3 โครงการ “การวจิารณ์วรรณกรรม” เรื่อง “ชัว่ฟ้าดนิสลาย ของ  มาลยั  ชูพนิิจ”  โดย  
คุณจติกร  บุษบา  วนัเสารท์ี ่25  มถิุนายน  2554 ณ ชัน้ 1 หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

10.1.4 การเสวนาเรื่อง “อ านาจวรรณกรรม  อ านาจนักเขียน  อ านาจนักอ่าน ”  โดย 
คุณประภสัสร  เสวกิุล  อาจารย์ชมยัภร  แสงกระจ่าง  และ คุณจรูญพร  ปรปักษ์ประลยั  วนัพฤหสับดีที ่ 
14  กรกฎาคม  2554  ณ  สมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย    

10.1.5 การสมัมนาทางวชิาการเรื่อง “นโยบายภาษาของประเทศ : ภาวะวกิฤตที่ต้องแก้” 
วนัจนัทรท์ี่ 29 และวนัองัคารที่ 30 สงิหาคม  2554 ณ ห้องสมัมนา  ชัน้ 22 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชนัเซน็เตอร ์ เซน็ทรลัเวลิด์ 

10.1.6 การเสวนา “๔๐ ปี  สมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย  หวัขอ้ “บทบาทของสมาคม
นักเขยีน อดตี  อนาคต ในสายตาอดตีนายก”  วนัเสารท์ี ่8  ตุลาคม  2554  ระหว่างเวลา 10.00 -13.00 น. 
ณ หอ้งประชุม 4  ศูนยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์

10.1.7 การเสวนา “๔๐ ปี  สมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย   หวัขอ้ “หวงั  ฝัน จรงิ  ต่อ
วงวรรณกรรมไทย”  วนัเสารท์ี ่8  ตุลาคม  2554  ระหว่างเวลา 14.00 –16.00 น.   ณ หอ้งประชุม 4  ศูนย์
ประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์

10.1.8 การเสวนาเรื่อง “วรรณกรรมไทยใน E-Book”  วนัพฤหสับดีที่ 13 ตุลาคม 2554 
เวลา 13.00-16.30 น.  ณ หอ้ง Meeting Room 3 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์

10.1.9 การเสวนา “มองวรรณกรรมเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้” วนัอาทติยท์ี ่ 19 กุมภาพนัธ ์ 
2555 เวลา 16.15 – 17.45 น.  ณ  สมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย 

10.1.10   การเสวนา  “มองวรรณกรรมซไีรต์ ไทย-ลาว  ในพรมแดนเชยีตะวนัออกเฉียงใต้”  
วนัอาทติยท์ี ่ 19 กุมภาพนัธ ์ 2555 เวลา 17.45 – 19.30 น.  ณ  สมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย 
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10.2   กจิกรรมระหว่างสาขา 

ผูว้จิยัไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเสวนาและอภปิรายในกจิกรรมของสาขาอื่น รวม 12 ครัง้ ดงันี้  
10.2.1 การเสวนาการวจิารณ์ละครเวทีเรื่อง  “แมคเบธ”  วนัเสาร์ที่ 11 มถิุนายน  2554  

เวลา 17.15 -18.15 น.  ณ  ศูนยศ์ลิปะการละคร  สดใส  พนัธุมโกมล  

10.2.2 การสมัมนา เรื่อง สุนทราภรณ์วชิาการ  ครัง้ที ่2 “จากดนตรคีลาสสกิ : เสน้ทางของ

สุนทราภรณ์”  วนัพฤหสับดีที่  16 มถิุนายน 2554  ณ หอประชุมใหญ่  ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย  

กรุงเทพฯ 

10.2.3 การเสวนาวชิาการ ชุด นักมานุษยวทิยามองสงัคมไทยร่วมสมยัหวัข้อ “เฟซบุ๊ค: 

เครอืข่ายชวีติในยุคดจิติอลเจนเนเรชัน่”  วนัองัคารที่ 28 มถิุนายน 2554  เวลา 13.00-16.00 น.   ณ ห้อง 

207  ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

10.2.4 การเสวนา “ขึ้นเขียง” นิกร แซ่ตัง้ คณะละคร 8×8 วนัเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  2554 

เวลา 13.00-15.00 น.  ณ หอ้ง 501 หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

10.2.5 การเสวนา “ขึ้นเขยีง”  ชลประคลัภ์-ฐานชน จนัทร์เรอืง คณะละครมรดกใหม่ วนั

เสารท์ี ่6 สงิหาคม  2554 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ หอ้ง 501 หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

10.2.6 การเสวนา “ขึน้เขยีง”  ทววีฒัน์ ก าเนิดเพช็ร และไพบูลย ์โสภณสุวภาพ กลุ่มละคร

เพื่ อการเรียนรู้บ างเพลย์   วัน เสาร์ที่   20 สิงหาคม  2554 เวลา 13.00-15.00 น  ณ  ห้อง 501 หอ

ศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

10.2.7 การเสวนา “ขึ้นเขียง” ด าเกิง ฐิตะปิยะศักดิ ์New Theatre Society วนัเสาร์ที่  3 

กนัยายน  2554 เวลา 15.00-17.00 น.  ณ หอ้ง 501 หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

10.2.8 การเสวนา Theatre Review วนัเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 14.00-16.30 น. 

ณ หอ้ง 501 หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   

10.2.9 การเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวจิารณ์ศลิปะ   ในหวัขอ้ “ปลุกผ…ีการวจิารณ์ : ท าไม 

อย่างไร”  วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2555 เวลา 9.00-12.00 น.  ณ The Jim Thompson Art Center 

10.2.10  การเสวนา ในหวัขอ้ “งานวจิารณ์บนโลกไซเบอร์:พื้นที่ทางเลอืกแห่งการวจิารณ์

ละคร” วนัเสารท์ี ่25 กุมภาพนัธ์ 2555  เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงละครสมมตเิพลยเ์ฮา้ส ์ชัน้สองของรา้น

สงัคมนิยม บนถนนพระอาทติย ์
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10.2.11    การเสวนา “ขึน้เขยีง” คุณพณิทพิย ์ สตัยเ์พรดิพราย จากคณะ “ละครสมมต”ิ วนั

เสารท์ี ่25 กุมภาพนัธ ์2555  เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงละครสมมตเิพลยเ์ฮา้ส ์ชัน้สองของรา้นสงัคมนิยม 

บนถนนพระอาทติย ์

10.2.12    การเสวนา “มุมมองนักวิชาการละคร   กับ 10 ปี เทศกาลละครกรุงเทพ”  วัน

อาทติยท์ี ่26 กุมภาพนัธ ์2555  เวลา 15.00-17.00 น.  ณ  ลานตน้โพธิ ์ สวนสนัตชิยัปราการ กรุงเทพฯ 

 

11.   พื้นท่ีวรรณกรรมในโลกลายลกัษณ์ (ส่ือส่ิงพิมพ)์ 

 หากย้อนกลบัไปในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาจะมคีวามวติกในกลุ่มผูอ้่านรุ่นผู้ใหญ่ที่วติกเกี่ยวกบั
เรื่องวกิฤตการณ์อ่านในสงัคมไทย  เนื่องจากนักอ่านรุ่นผู้ใหญ่กงัวลว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะละเลยการอ่าน   
ส าหรบัในประเด็นเรื่องวกิฤตการอ่านนัน้   คุณอุทิศ  เหมะมูล ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัประเด็นนี้ในการ
เสวนาในหวัขอ้ “หวงั ฝัน จรงิ ต่อวงวรรณกรรมไทย”  ไว้ว่าวกิฤตการอ่านไม่ไดเ้กดิแต่เฉพาะสงัคมไทย  แต่
ปรากฏการณ์นี้เป็นไปทัว่โลก  และ คุณโตมร  ศุขปรชีา เสรมิในประเดน็นี้ว่าการอ่านไม่ได้เป็นวฒันธรรม
ไทยมาตัง้แต่ต้น  จงึเป็นการยากทีเ่มื่อท าหนงัสอืขึน้มาแลว้จะขายด ี หรอืมผีูอ้่านราวกบัว่าการอ่านเป็นสว่น
หนึ่งในวัฒนธรรมของไทย  และจากการสัมภาษณ์คุณจรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  ซึ่งเป็นนักวิจารณ์
วรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นนี้   ทัง้ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพของวงวรรณกรรมและการวิจารณ์
วรรณกรรมปัจจุบนัว่าอยู่ในช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อระหว่างวรรณกรรมสร้างสรรค์เดมิกบัวรรณกรรมสร้างสรรค์
ใหม่ เพราะงานวรรณกรรมสมยันี้เริม่มคีวามเปลี่ยนจากวรรณกรรมสร้างสรรค์เดมิที่คุ้นเคย เช่น  สะท้อน
ปัญหาสงัคม  ไปสู่งานวรรณกรรมสรา้งสรรคย์ุคใหม่ที่น าเสนอเรื่องปัจเจกมากขึ้น  และมองสงัคมไม่ได้เป็น
แบบเดมิ  เพราะไม่ไดม้องปัญหาของสงัคม การเขยีนในลกัษณะเช่นนี้เริม่ปรากฏใหเ้หน็ในเรื่องสัน้ แต่ยงัไม่
เกดิในนิยาย นัน่อาจจะเป็นเพราะว่านิยายเป็นงานชิ้นใหญ่และสรา้งยากกว่า  

ขณะเดยีวกนังานวรรณกรรมสร้างสรรค์  ซึ่งถอืว่าเป็นวรรณกรรมกระแสหลกัของไทยในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาก็เริม่ประสบปัญหาในด้านผู้รบั  เพราะมผีู้อ่านผลงานแนวนี้น้อยลง  ซึ่งคุณขจรฤทธิ ์ รกัษา  ให้
ความเหน็เกี่ยวกบัวงวรรณกรรมไทยในยุคปัจจุบนัในการเสวนาในหวัข้อ “หวงั ฝัน จรงิ ต่อวงวรรณกรรม
ไทย” ไว้ว่า ความเป็นจรงิในปัจจุบนั  ถ้ายงัพมิพ์งานวรรณกรรมสรา้งสรรค์อยู่ก็คงจะล าบากหรอืบางครัง้ก็
ขาดทุน  ซึ่งเคยมผีู้แนะน าเมื่อทราบว่าความจรงิเป็นเช่นนี้แล้ว  เหตุใดจึงยงัไม่เลิกเขยีนหรอืเปลี่ยนไป
ท างานแนวอื่น  เช่น  ขณะที่ Harry Potter  ขายดกี็มผีู้แนะน าให้เขยีนงานเกี่ยวกบัพ่อมด  แม่มด หรอืมผีู้
แนะน าให้เขยีนแนวของท่าน ว. วชัระเมธ ี หรอืเขยีนเลยีนแบบงานของท่าน ตชิ  นัท ฮนัส ์  แต่การเขยีน
งานในลกัษณะนี้  คุณขจรฤทธิเ์ห็นว่าเป็นสิง่ที่นักเขยีนแต่ละคนจะต้องตดัสนิใจเองว่าจะท าอย่างที่คนอื่น
อยากใหท้ า หรอืจะท าในสิง่ที่ตนเองอยากท า  และคุณอุทศิใหค้วามเหน็เสรมิว่าแม้ตนเองจะเป็นนักเขยีนที่
ไดร้างวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่ม  แต่ชื่อของตนไม่กส็ามารถขายได ้ เพราะงานเรื่องต่อมากข็ายได้
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จ านวนไม่มากเท่ากบังานทีไ่ดร้างวลั  แต่จ านวนทีข่ายไดก้จ็ะกลบัไปเป็นจ านวนทีแ่ทจ้รงิของผูอ้่านจากก่อน
หน้านัน้แลว้  หรอือาจจะมเีพิม่ขึน้จากทีไ่ดร้างวลับา้ง  เพราะสิง่ทีส่ าคญัอย่างทีแ่ทจ้รงิทีท่ าใหผู้อ้่านตดัสนิใจ
ซือ้คอืตราสญัลกัษณ์ของรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคแ์ห่งอาเซยีนหรอืวรรณกรรมซไีรต์  

ทัง้นี้จะเห็นว่าสถานการณ์ของวรรณกรรมในตลาดหนังสอืของไทยเริม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชดัเจน
ในช่วงประมาณ 5  ปีที่ผ่านมา  โดยมสีาเหตุมาจากความตื่นตวัและความเติบโตของส านักพมิพ์ที่น างาน
วรรณกรรมออนไลน์ทัง้ทีไ่ดร้บัความนิยมและผลงานในแนวเดยีวกนัจากพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต  โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่จากเวบ็ไซต์พนัทปิและเดก็ดมีาตพีมิพ ์ ซึ่งเกิดกระแสตอบรบัจากผู้อ่านอย่างลน้หลาม  โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ผูอ้่านทีเ่ป็นเยาวชนรุ่นใหม่  เพราะว่างานวรรณกรรมแนวใหม่เหล่านี้มเีรื่องราวทีต่อบสนองความต้องการ
ของผูอ้่านเยาวชนกลุ่มนี้  ไม่ว่าจะเป็นงานเขยีนแนวรกัหวานแหวว  หรอืงานเขยีนแนวแฟนตาซีต่างๆ จน
งานวรณกรรมออนไลน์กลายเป็นงานวรรณกรรมกระแสหลกัแทนวรรณกรรมสรา้งสรรค์ทีค่รองตลาดผูอ้่าน
ในสงัคมไทยมามากว่า 50 ปีไปได้   ตวัอย่างการตอบรบัของกลุ่มผู้อ่านอย่างล้นหลามอย่างเป็นรูปธรรม
ชดัเจนที่สุดคอืในงานสปัดาห์หนังสอืฯ และงานมหกรรมหนังสอืฯ ของไทย ที่มกัจะมผีู้อ่านที่เป็นเยาวชน
จ านวนมากเบยีดเสยีดกนัเพื่อซื้องานวรรกรรมแนวใหม่นี้จากส านักพมิพ์ทีจ่ าหน่ายงานแนวนี้เป็นหลกั เช่น 
ส านกัพมิพแ์จ่มใส  และส านกัพมิพส์ถาพร บุ๊ค เป็นตน้ 

  สบืเนื่องจากกรณีทีม่ผีูค้นเขา้ร่วมในงานสปัดาหห์นังสอืฯ และมหกรรมหนังสอืฯ เป็นจ านวนมากนัน้  
คุณโตมรตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัปรากฏการณ์นี้ไวอ้ย่างน่าสนใจว่าวฒันธรรมไทยคอื “วฒันธรรมตลาด”   และ
สาเหตุที่งานสัปดาห์หนังสือมีคนเข้าร่วมเป็นจ านวนมากมิได้เกิดจาก  “วัฒนธรรมการอ่าน”  แต่เป็น
วฒันธรรมตลาด  เพราะคนไทยเดนิตลาด  และสนุกกบัการเดนิตลาด   ไดพ้บปะผูค้น   ขณะเดยีวกนัยงัได้
ตัง้ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัหนังสอืที่ “ขายด”ี หนังสอืที่ขายดจี านวนมากไม่ได้เรยีกร้องให้ผู้อ่านต้องมคีุณสมบตัิ
พิเศษบางอย่างในการอ่าน  แต่เป็นการส่งสารให้ผู้อ่านรบัได้อย่างง่ายๆ  ฉะนัน้  หากใช้เกณฑ์นี้การ
พจิารณาปรากฏการณ์การอ่านในปัจจุบนัจงึไม่แปลกใจว่าหนงัสอืทีเ่รยีกรอ้งใหผู้อ้่านต้องลงแรงหรอืลงทุนใน
การอ่านและท าความเข้าใจสารที่สื่อนัน้   จะกลายเป็นหนังสอืที่ขายได้น้อย  จึงต่างจากหนังสอืส าเรจ็รูป 
หรอืหนังสอืที่บอกเล่าสารออกมาอย่างง่ายๆ จงึกลายเป็นหนังสอืขายด ี  เพราะสอดรบักบัวฒันธรรมของ
ไทยทีม่มีาแต่เดมิ 
 คุณโตมรยงัเหน็ว่าสงัคมทีม่วีฒันธรรมการอ่านกจ็ะมโีครงสรา้งอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบัการอ่านมารองรบัไป
พร้อมกนั เช่น ห้องสมุด  หรอืในทางกลบักนั วฒันธรรมการอ่านที่เขม้แขง็ก็สรา้งสงัคมการอ่านที่เขม้แขง็
ขึน้มาเอง  คุณอุทศิเหน็ว่าการอ่านและการเขยีนที่มคีุณภาพได้ก็ต้องค่อยๆ สร้าง   และจะมลี าดบัขัน้ของ
การอ่านที่จะพฒันาขึ้นตามวยั  ด้วยเหตุนี้จงึมคีวามวติกเกี่ยวกบัการรบังานวรรณกรรมของเยาวชนในยุค
ปัจจุบนัว่างานที่อ่านงานดูเหมอืนว่าไม่พฒันาขึน้เลยหรอืว่าเปล่ากลวงจนเกนิไป  จงึจ าเป็นต้องหาวธิกีารที่
จะท าให้เยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะพฒันาการอ่านหรอืผลกัดนัให้วุฒกิารอ่านให้เพิม่ขึ้นและต่อยอดขึ้นได ้  
โดยไม่ไดใ้หก้ารอ่านยุตเิพยีงแค่เพื่อผ่อนคลายเท่านัน้  ทัง้นี้เหน็ว่าควรมทีางเลอืกหรอืมกีารท าความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการอ่านเพิม่ขึน้  ว่านอกจากการอ่านเพื่อความบนัเทงิแลว้  ยงัมกีารอ่านทีเ่ป็นคุณภาพดว้ย  ซึ่งจะ
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ช่วยให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบและเจริญเติบโตขึ้นจากการอ่านในหลากหลายระดับขึ้นก็น่าช่วยได ้  
ขณะเดยีวกนัในมุมของนักเขยีนกเ็หน็ว่าการทีจ่ะเขยีนงานใหด้กีเ็หมอืนกบัการไดร้บัประทานอาหารดีๆ   ซึ่ง
จะทราบว่าอาหารชนิดใดด ีกต็้องรบัประทานอาหารมาแลว้จ านวนหนึ่ง  เช่นเดยีวกบัการที่จะเขยีนงานให้ด ี 
กต็้องอ่านงานที่ดีๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานของนักเขยีนไทย  และงานแปล  จงึเหน็ว่าสุดท้ายก็ต้องกลบัมาอยู่ใน
พืน้ทีข่องตวัเอง และท างานเขยีนของตนต่อไป 

ดว้ยเหตุนี้  คุณวชัระ  สจัจสารสนิเสรมิว่าการอ่านที่อาศยัการตคีวามหรอืการพนิิจตรกึตรองนับเป็น
เรื่องส าคญั  แต่ในปัจจุบนันักอ่านในลกัษณะนี้ยงัมีอาจจะมน้ีอยในสงัคมไทย  และเหน็ดว้ยกบัคุณโตมรทีว่่า
วฒันธรรมการอ่านไม่ใช่วฒันธรรมของไทยตัง้แต่ต้น  จงึต่างจากในสงัคมตะวนัตกที่การสัง่สมควรรู้มาเป็น
เวลานาน  และมกีารอ่านตคีวามมาแลว้เนิ่นนาน  อกีทัง้ในสงัคมไทยเพิง่จะเริม่มงีานวรรณกรรมในรูปแบบ
เรื่องสัน้และนวนิยายมาไม่นานนัก  ซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่ต่างกัน  การสร้างวัฒนธรรมการอ่านแบบ
ตะวนัตกจงึต้องอาศยัเวลา  และต้องอาศยัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายทัง้นักเขยีนและนักอ่าน   ขณะเดยีวกนั  
ในปัจจุบนันักเขยีนงานสร้างสรรค์ก็น้อยลงเช่นกนั   ทัง้นี้เหน็ว่าปัจจยัส าคญัในแวดวงวรรณกรรมไทยม ี2 
ปัจจยัส าคญั  คอื นักเขยีนและนกัอ่าน   เพราะนกัเขยีนกต็อ้งการเขยีนงานเพือ่ใหม้ผีูอ้่าน  และการวจิารณ์ก็
นับเป็นส่วนที่ช่วยขบัเคลื่อนของวงวรรณกรรมอย่างหนึ่ง  ซึ่งก่อให้เกดิพลวตัทางความคดิและช่วยพฒันา
งานเขยีนของนักเขยีนต่อไป    ทัง้นี้  นักเขยีนเขยีนงานเพื่อสร้างให้สงัคมมคีวามคดิ  สตปัิญญา แต่เมื่อ
สงัคมไม่สนองตอบ  หรอืสงัคมอาจจะตอบรบัแต่กเ็ป็นส่วนน้อย  ซึ่งท าใหน้ักเขยีนไม่ไดเ้งนิและไม่ไดท้ศันะ
วจิารณ์กลบัมา  จงึท าใหง้านของนกัเขยีนนิ่ง  ไม่สามารถทีจ่ะพฒันางานของตนได ้   ดงันัน้  เมื่อสงัคมไทย
ไม่ใช่สงัคมการอ่านทีม่นีักอ่านทีจ่รงิจงัในวงกวา้ง  จงึเป็นเรื่องยากทีจ่ะก่อใหเ้กดิสงัคมทีอุ่ดมดว้ยภูมปัิญญา
ซึง่จะเป็นสงัคมทีเ่ป็นนกัอ่านอย่างแทจ้รงิ     

  
 

12.   พื้นท่ีวรรณกรรมในโลกเสมือนจริงหรือวรรณกรรมออนไลน์ 

จากการสมัภาษณ์คุณวโรรส  โรจนะ  ในฐานะเวบ็มาสเตอร์ของเวบ็ไซต์เดก็ด ี ซึ่งนับเป็นเวบ็ไซต์
ส าคัญที่เปิดพื้นที่ให้มีการเผยแพร่งานวรรณกรรมออนไลน์แรกๆ ของไทย  และเป็นเว็บไซต์ที่มีงาน
วรรณกรรมออนไลน์เผยแพร่เป็นจ านวนมากกว่า 2 แสนเรื่อง  เล่าถึงจุดมุ่งหมายเริม่แรกที่เปิดพื้นที่ที่
เรยีกว่า “story”  ว่าเพื่อเป็นการแบ่งบนัเรื่องราว เรื่องสัน้ของวัยรุ่น  ไม่ได้คดิว่าจะพฒันามาเป็นการเขยีน
นิยายทีพ่มิพอ์อกขายเป็นเล่มเช่นในปัจจุบนั   ในช่วงแรกเปิดใหผู้ส้นใจสง่เรื่องมาทีอ่เีมลของคุณวโรรส และ
คุณวโรรสจะน าเรื่องลงในเวบ็ไซต์โดยทีไ่ม่ไดม้กีารรไีรท์ตดัออก แต่จะมบีางเรื่องทีไ่ม่ไดล้ง  เช่น เรื่องทีแ่ต่ง
มาเพื่อใส่รา้ย ว่ากล่าวผูอ้ื่น หรอืน าเรื่องเพื่อนในหอ้งเรยีนมาเปิดเผย  และเมื่อเปิดให้มกีารลงนิยายในหน้า 
“story” ของเดก็ดสีองปีปรากฏว่ามนีิยายที่ลงไปแล้วหลายรอ้ยเรื่อง และยงัมสี่วนทีไ่ม่ได้ลงอกีเป็นรอ้ยเรื่อง  
คุณวโรรสจงึสรา้งโปรแกรมไรท์เตอรเ์ป็นโปรแกรมแรกของตนเองเขยีนขึน้มาใหม่  ซึ่งระบบการลงนิยายใน
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หน้าไรท์เตอรปั์จจุบนันี้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากทีเ่ริม่สรา้ง ทัง้นี้หมวดหมู่ของวรรณกรรมที่แบ่งในหน้าไรท์
เตอรข์องเดก็ดไีม่ไดแ้บ่งตามหลกัวรรณกรรม  แต่แบ่งตามทีน่กัเขยีนเขยีนงานเพือ่ลงในเวบ็ไซต ์ 

คุณวโรรสได้ตดิตามวงการวรรณกรรมออนไลน์มาตัง้แต่ต้นจนถงึปัจจุบนัพบว่ามกีารเปลีย่นแปลง
มองได้สองมติิ  มติแิรกคอื  ความนิยมแนวเรื่องนิยายที่เป็นไปตามสภาพของสงัคม เช่น เมื่ออ่านการ์ตูน
ตาหวานญี่ปุ่ นแนวนิยายกจ็ะออกมาเป็นรปูแบบการต์ูนตาหวาน  ต่อมานิยายแฮรี ่ พอตเตอรเ์ป็นทีน่ิยมแนว
การเขยีนแบบโรงเรยีนเวทมนตร์ก็มหีลากหลาย ต่อมาเป็นแนวเกาหล ีนักรอ้ง ซุปเปอร์สตารเ์กาหลเีป็นที่
นิยมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัการไปเรยีนแลกเปลี่ยนที่เกาหล ีและจากนัน้เป็นแนวที่ละครโทรทศัน์ที่เขา้มา  ก็
เปลี่ยนเป็นแนวน าผู้หญิงไปกกัขงั แก้แค้น แนวตบจูบ จงึอาจกกล่าวได้ว่าทศิทางของวรรณกรรมออนไลน์  
จะแสดงออกถึงความนิยมของสงัคมในช่วงนัน้ ปัจจุบนัแนวนิยายเปลี่ยนจากที่เลยีนแบบจากละครมาเป็น
แนวเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากสื่อต่างๆ  และมติทิีส่อง คอื เรื่องทีเ่กีย่วกบัธุรกจิดา้นการ
พมิพ์หนังสอื เนื่องจากในช่วงแรกที่ส านักพิมพ์ยงัรบัพมิพ์นิยายออนไลน์ไม่มาก แต่เมื่อมกีารพมิพ์นิยาย
ออนไลน์ออกขายและขายดี เนื่ องจากมีผู้อ่านออนไลน์ตามไปซื้อนิยายอ่าน จึงมีส านักพิมพ์กว่า 30 
ส านักพมิพท์ีเ่ขา้มาเลอืกนิยายออนไลน์ทีล่งในเดก็ดโีดยเฉพาะ บางเรื่องเมื่อลงในเดก็ดเีพยีงเพยีงชัว่โมงจะ
มีบรรณาธิการเข้ามาเลือกจองเพื่อตีพิมพ์  แต่เมื่อมีการตีพิมพ์นิยายออนไลน์เป็นจ านวนมาก บาง
ส านักพิมพ์ที่ไม่ได้ใส่ใจในด้านคุณภาพของงานมากนักคอืเมื่อน าต้นฉบบัออนไลน์ที่ได้มาลงตีพมิพ์โดยที่
ไม่ได้มกีารตรวจสอบงานที่ออกมาไม่มคีุณภาพ ท าใหผู้้อ่านที่ตดิตามไม่ซื้องานของส านักพิมพ์เหล่านี้ และ
ส านักพมิพเ์หล่านี้กปิ็ดตวัลงไปเรื่อยๆ เหลอืส านักพมิพท์ีเ่ขม้แขง็เพยีงไม่กี่แห่ง และนักเขยีนประจ าของแต่
ละส านกัพมิพม์จี านวนมาก  ท าใหน้กัเขยีนหน้าใหม่ทีจ่ะเขยีนนิยายออนไลน์เพือ่ตพีมิพไ์ดย้ากขึน้   

นอกจากนี้ คุณวโรรสกล่าวว่าเวบ็ไซต์เดก็ดใีนส่วนไรท์เตอร์เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ มผีู้เขา้มา
เปิดวนัละประมาณสองล้านหน้าต่อวนั   และเชื่อว่าโลกออนไลน์ส่งผลต่อการอ่านหนังสอืที่เพิม่ขึน้ของเดก็
อย่างแน่นอน  ขณะเดยีวกนัยงัพบว่าพืน้ทีอ่อนไลน์สรา้งแนวนิยายหลากหลายเพิม่มากขึน้  ดงัจะเหน็ได้ว่า
แต่เดมิแนวนิยายทีเ่มื่อก่อนไม่กลา้ตพีมิพ ์หรอืแนวทีต่พีมิพแ์ลว้ไม่มคีนอ่าน  ในปัจจุบนักส็ามารถทีพ่มิพไ์ด ้ 
หากเรื่องดงักล่าวประสบความส าเรจ็บนโลกออนไลน์แล้ว   จงึอาจกล่าวได้ว่าการเขยีนนิยายออนไลน์เป็น
โอกาสของทุกคน และปัจจุบันแนวโน้มของทุกสิง่จะมาทางด้านดิจติอล อินเทอร์เน็ตและสิ่งที่จะเข้ามามี
บทบาททีส่ าคญัคอืโทรศพัท์มอืถอืซึง่จะเป็นสิง่ทีส่นบัสนุนการอ่านนิยายออนไลน์ใหเ้ป็นไปสะดวกยิง่ขึน้ การ
อ่านหนงัสอืจากโทรศพัท์มอืถอืเป็นอกีช่องทางหนึ่ง  และเชื่อว่านิยายออนไลน์จะเขา้ถงึคนมากขึน้และแต่ละ
คนจะใชเ้วลาในการอ่านนิยายออนไลน์บนอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆ เหล่า ซึง่มัน่ใจว่าจะมผีูอ้่านนิยายออนไลน์
เพิม่มากขึน้ดว้ย  

ยิง่ไปกว่านัน้  คุณวโรรสเหน็ว่าการพฒันาคุณภาพงานเขยีนออนไลน์เป็นสิง่ทีส่ าคญั แต่จะใหเ้ป็นที่
ถูกใจคนรุ่นก่อนเป็นเรื่องยาก และแนวของนิยายออนไลน์จะซ ้าๆ ซึ่งเป็นแบบที่ถูกใจวยัรุ่น เนื่องจากเป็น
นิยายทีเ่ขยีนโดยเดก็เพือ่ทีเ่ดก็อ่าน แต่มเีดก็ทีพ่ฒันาการเขยีนขึน้มากเ็ป็นส่วนหนึ่งดว้ย แต่มนีิยายสว่นหน่ึง
ทีเ่ขยีนโดยผู้ใหญ่   แมว้่าเวบ็ไซต์เดก็ดตี้องการเน้นการพฒันาศกัยภาพของเดก็ที่เขยีนนิยาย  แต่สุดท้าย
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แลว้เดก็จะเป็นผูเ้ลอืกแนวทางเอง เนื่องจากการเขยีนนิยายนัน้เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายของส านักพมิพ ์
การเขยีนนิยายจงึเน้นทีก่ารตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเดก็ดว้ยกนั ซึ่งอาจเป็นงานที่
ไม่มคีุณค่าส าหรบัคนอกีกลุ่มหนึ่ง  

ทัง้นี้  คุณจรูญพรเห็นว่าขณะที่ลกัษณะของชุมชนออนไลน์เป็นชุมชนใหญ่มหาศาล  ข้อดีก็คือใคร
น าเสนองานก็ได้ เพราะมพีื้นที่ไม่จ ากดั  หากมงีานที่ดกี็มผีู้อ่าน มคีนชอบ ก็อาจมสี านักพมิพ์มาเห็นแล้ว
น ามาพมิพ ์ ขณะเดยีวกนักม็ขีอ้เสยี คอื ควบคุมไดย้าก  ขาดการคดักรองทีด่ ี และไม่ค่อยเหน็การแขง่ขนัใน
เชงิคุณภาพ กลายเป็นว่าการที่จะเป็นที่ยอมรบัต้องเหมอืนคนอื่น  ดงันัน้  พื้นทีแ่ห่งนี้จงึอาจเป็นเพยีงการ
สรา้งสนามส าหรบัต้นฉบบัมากกว่าสรา้งงานวรรณกรรมคุณภาพ  จงึต่างจากก่อนหน้านี้มนี าเสนอผ่านบลอ็ก  
ซึ่งจะเหน็ว่างานทีผ่่านบลอ็กมคีุณภาพมากกว่า  แต่บล็อกก็เริม่หายไปเพราะว่าสรา้งยากและเผยแพร่ยาก  
ดงันัน้จึงพบว่าเมื่องานที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์เขยีนง่ายกว่า  จะพบว่างานวรรณกรรมดงักล่าวแม้ว่าจะ
เขยีนงา่ยและมผีูเ้ขยีนเป็นจ านวนมาก  แต่งานกลบัมคีุณภาพน้อย เนื่องจากว่าขาดผูท้ีม่คีวามทะเยอทะยาน
ที่จะสร้างงานที่ดีที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ออนไลน์  ด้วยเหตุนี้   คุณจรูญพรจงึสรุปว่าภาพรวมของวรรณกรรม
ออนไลน์ไม่มพีฒันาการในเชงิคุณภาพ  แต่เป็นพฒันาการเชงิปรมิาณแต่เพยีงอย่างเดยีว  จงึนับว่าเป็นเรื่อง
ทีน่่าเสยีดายเพราะพืน้ทีอ่อนไลน์ให้อสิระในการเสนอความคดิอย่างเตม็ที ่  เพราะไม่ไดถู้กปิดกัน้ดว้ยระบบ
การเซน็เซอร ์หรอืบรรณาธกิาร  แต่งานสรา้งสรรคท์ีป่รากฏในพืน้ทีแ่ห่งนี้กลบัไม่ไดแ้สดงให้เหน็เลยว่าเป็น
การน าเสนอความคดิอย่างอสิระ เนื่องจากเนื้อหาและภาษาไม่ไดแ้สดงความใหม่ในเชงิความคดิ ภาษาและ
กลวธิกี็มกัจะลอกเลียนกนัมาแบบอย่างไม่มคีุณภาพ จึงไม่ได้สร้างความก้าวหน้าในเชิงคุณภาพของงาน
วรรณกรรมแต่อย่างใด  

 ในกรณีนี้  คุณจรูญพรจงึตัง้ขอ้สงัเกตว่าผู้ทีเ่ขา้มาเสนองานส่วนใหญ่อยากมแีค่เพยีงชิ้นงาน  แต่
ไม่อยากสร้างงานอย่างมีอิสระ หรือมีความทะเยอทะยานที่สร้างงานอย่างที่ไม่ถูกปิดกัน้   และเห็นว่า
ออนไลน์มนัยงัไม่ถูกใชอ้ย่างคุม้ค่า และงานวรรณกรรมออนไลน์กค็วรจะประกาศอะไรและทา้ทายไดม้ากกว่า
นี้  ยิง่ไปกว่านัน้  หากมโีอกาสเลอืกได้  คนส่วนใหญ่กเ็ลอืกทีจ่ะพมิพ์มากกว่าน าเสนอเฉพาะงานออนไลน์
นัน้ 

อกีด้านหนึ่ง  คุณโตมรเห็นว่าหากมองสงัคมในปัจจุบนัที่มสีื่อใหม่ (New Media)  เขา้มา ณ จุดนี้
น่าจะช่วยให้สงัคมการเขยีนและอ่านที่แขง็แรงขึ้น  เพราะไม่ได้อยู่ในสื่อแบบเดิม  คอืไม่ได้เป็นในรูปของ
หนังสอืหรอืในรูปของงานวรรณกรรมแบบเดมิ  แต่ว่าทุกคนจะสื่อสารด้วยการเขยีนและอ่านผ่ านการแชท 
(chat) ผ่านบบี ี(BB)  ผ่านการเขยีนบลอ็ก  ผ่านการแสดงความคดิเหน็ในการเขยีนกระทูต้่างๆ  และพบว่า
งานหลายชิ้นก็น่าทึ่งทเีดยีว  อกีทัง้ยงัช่วยให้เหน็ความคดิของผู้คนที่ไม่เคยเหน็มาก่อน  เนื่องจากว่าพวก
เขาเหล่านัน้ไม่ไดเ้ป็นนักเขยีน ไม่ได้มพีืน้ทีใ่นการเขยีนในสื่อกระแสหลกั  แต่ว่าเมื่อมพีืน้ทีใ่หม่ๆ เกดิขึน้ที่
ท าใหผู้้คนไดเ้ขยีนความคดิในโอเคเนชัน่  ในพนัทปิ  โลกก าลงัเคลื่อนไปในอกีทศิทางหนึ่ง  หรอืเคลื่อนไป
หาสือ่ใหม่ทีอ่กีรปูแบบหนึ่ง  ฉะนัน้  ในอนาคตจงึอาจเป็นไปไดว้่าจะเกดิงานวรรณกรรมทีย่ิง่ใหญ่ในโลกของ
สื่อใหม่ขึน้มากเ็ป็นได ้ และอาจจะมกีารผลติงานวรรณกรรมทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบทีรู่จ้กัหรอืคุน้เคย  หรอืว่า
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การใช้ภาษา หรอืความยาวของเรื่องอาจจะต่างไปจากวรรณกรรมในสมยันี้ก็เป็นได ้ แต่อาจจะมคีุณค่าทาง
จิตวญิญาณแบบใหม่ส าหรบัคนอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนในรุ่นที่ผ่ านมา   ด้วยเหตุนี้  การสร้างงาน
วรรณกรรมกน่็าจะมลีกัษณะใหม่  หรอืลกัษณะพเิศษบางอย่างทีส่อดรบักบัวงจรชวีติทีเ่รว็ของคนยุคนี้ 

ดว้ยเหตุนี้   คุณอุทศิเหน็ว่าน่าจะมวีวิฒันาการดา้นวรรณกรรมเกดิขึน้  ซึ่งกเ็หน็ดว้ยกบัทีคุ่ณโตมร
แสดงความเหน็ไวเ้ช่นกนั เพราะรูปแบบงานวรรณกรรมกม็กีารเคลื่อนผ่าน และมวีธิกีารเล่าเรื่องแบบใหม่ๆ 
เกิดขึ้นอยู่  เช่น งานที่ได้รบัรางวลัพูลิเซอร์ (Pulitzer Awards) ปีนี้  คือ นวนิยายเรื่อง A Visit from the 
Goon Squad ของ เจนนิเฟอร์ อีแกน (Jennifer Egan) ที่งานเขยีนเป็นรูปแบบผสมระหว่างการเขยีนกับ
การใช้โปรแกรม PowerPoint มาใส่ไว้ในนิยายด้วย  นับเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้สื่อแขนงอื่นมาร่วม
ผสมผสานเพือ่สรา้งงานวรรณกรรม  หรอื Jonathan Safran Foer  เป็นนกัเขยีนรุ่นใหม่ทีม่กัทดลองรูปแบบ
ใหม่ๆ  เช่น การทิ้งพืน้ทีว่่างไวใ้นงานวรรณกรรมครัง้ละ 2-3 หน้า  ซึ่งเป็นเหมอืนกราฟฟิกบางอย่าง  ดว้ย
เหตุนี้  วรรณกรรมจงึอาจมใิช่เฉพาะตวัภาษาหรอืเฉพาะเนื้อหาเรื่องราวอกีแลว้  แต่ผสานสื่ออื่นเขา้มาดว้ย  
จึงไม่ใช่การอ่านแต่เพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการมองด้วย  บางครัง้ก็มีการหยิบยืมรูปแบบอื่นๆ เพื่อ
สร้างสรรค์งานวรรณกรรม  ขณะเดยีวกนัก็เชื่อว่างานวรรณกรรมที่ใช้เรื่องเล่าและภาษาในการเล่าเรื่องก็
ยงัคงอยู่  แม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไป  แต่ตัวภาษาหรอืสิ่งที่ก่อให้เกิดจินตภาพก็ยงัคงอยู่  เพราะเชื่อว่า
วรรณกรรมคอืสตปัิญญาของสงัคม   วรรณกรรมเป็นสตแิละภาวะหยุดนิ่งงนัของมนุษย ์ ซึ่งนับว่าสิง่ส าคญั  
เนื่องจากในขณะที่โลกเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเรว็ก็ต้องมบีางสิง่ที่จะท าให้มนุษย์สะดุดหรอืหยุดเพื่อคดิหรอื
เรยีกสตกิลบัมา  และเชื่อว่าโดยศกัยภาพของงานวรรณกรรมทรงคุณค่าเพื่อดงึมนุษยใ์ห้หยุดคดิหรอืมสีติ
กบัปัจจุบนั 

 
 

13.   ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวรรณกรรมในโลกลำยลกัษณ์กบัวรรณกรรมในโลกเสมือนจริง 
ส าหรบัประเดน็เรื่องความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมในโลกลายลกัษณ์กบัโลกเสมอืนจรงิ  จาก

ผลการวจิยัในโครงการวจิยั  “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้้านสงัคมศาสตร์
การวจิารณ์  ภาคสอง” ของกลุ่มกรณีศึกษา “การสร้างและการรบังานวรรณกรรมออนไลน์ ดูจะพ้องกับ
ความเห็นผู้ที่มีประสบการณ์ในโลกวรรณศิลป์เดิม (ก่อนที่จะมีวรรณกรรมออนไลน์)  มักจะเห็นว่างาน
วรรณกรรมออนไลน์เป็นงานที่สร้างเยาวชนสรา้งขึ้นมาใหม่โดยแทบจะไม่ได้รบัอทิธพิลหรอืพฒันามาจาก  
ขนบวรรณศิลป์เดิมของไทย  แต่เป็นการสร้างแนวเรื่องขึ้นมาใหม่จากอิทธิพลของสื่อและความสนใจ
เฉพาะตวัของเยาวชนในยุคนี้  เช่น การ์ตูนญี่ปุ่ น  เกมคอมพวิเตอร ์ ภาพยนตร ์ และ ซีรสี์เกาหล ีเป็นต้น  
ดว้ยเหตุนี้ งานวรรณกรรมออนไลน์สว่นใหญ่จงึยงัคงมคีวามอ่อนดอ้ยในเชงิวรรณศลิป์รปูแบบเดมิอยู่ 

หากถามความเหน็จากผูท้ีม่คีวามผกูพนักบังานวรรณกรรมออนไลน์มากกว่างานวรรณศลิป์แบบเดมิ  
เช่นในกรณีของคุณวโรรสก็จะได้ความคิดเห็นที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง  เนื่องจากคุณวโรรส เห็นว่า
วรรณกรรมทัง้สองแบบนัน้ไม่แตกต่างกนั เพราะวรรณกรรมทีอ่ยู่ในออนไลน์กจ็ะตพีมิพเ์ป็นหนังสอืดว้ย และ
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มองว่าวรรณกรรมออนไลน์นัน้เปิดให้มแีนวที่หลากหลายมากขึ้น  ขณะเดยีวกนัได้รบัการทดสอบบนโลก
ออนไลน์แล้วว่าประสบความส าเรจ็ และเมื่อประสบความส าเรจ็บนออนไลน์ได้น าไปตพีมิพ์ก็มกัจะประสบ
ความส าเรจ็เป็นวรรณกรรมลายลกัษณ์เช่นเดยีวกนั และส านกัพมิพท์ีไ่ม่เคยน านิยายออนไลน์มาตพีมิพ ์กน็ า
แนวเรื่องที่นิยมในออนไลน์ออกตีพิมพ์   ฉะนัน้จึงเห็นได้ว่าเมื่อมีการอ่านนิยายออนไลน์ท าให้เด็กอ่าน
หนังสือเพิ่มขึ้น และเด็กซื้อหนังสอืเพิ่มขึ้น ส านักพิมพ์ต่างๆ ก็พิมพ์นิยายแนวที่เด็กนิยมมากขึ้น   โดย
ส่วนตัว  คุณวโรรสไม่ได้มองว่าเป็นวรรณกรรมที่อยู่ในโลกเสมือนจรงิหรอืโลกลายลักษณ์ แต่มองว่ามี
ผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้และแนวนิยายนัน้มหีลากหลายขึน้ นิยายจะอยู่บนโลกลายลกัษณ์หรอืโลกเสมอืนจรงิก็
ไดท้ัง้นัน้   อกีทัง้เหน็ว่าหนังสอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์โดยทีไ่ม่เคยผ่านออนไลน์ กบัหนังสอืทีอ่ยู่บนโลกออนไลน์
แล้วมาเป็นลายลกัษณ์ไม่แตกต่างกนั  เพราะในสมยัก่อนนักเขยีนจะส่งผลงานของตนเองไปยงัส านักพมิพ์
ต่างๆ เพื่อให้ไดต้พีมิพ ์ซึ่งในปัจจุบนัยงัคงมกีระบวนการนี้อยู่ แต่บางคนเลอืกทีจ่ะออนไลน์แลว้ผลงานของ
ตนเองประสบความส าเรจ็ก็ไดร้บัตพีมิพ์ หรอืเป็นการพสิูจน์ผลงานของตนเองก่อนที่จะไดร้บัการตพีมิพ ์ใน
ปัจจุบนัผูท้ีล่งนิยายออนไลน์มโีอกาสมากกว่า ทัง้การเขยีนแนวนิยายใหม่ทีย่งัไม่มใีครเคยเขยีนมาก่อน และ
ได้ตีพิมพ์เพราะส านักพมิพ์เห็นว่าจะประสบความส าเรจ็ได้     นอกจากนี้ยงัเห็นว่าผลงานวรรณกรรมลาย
ลกัษณ์ไม่มอีทิธพิลต่อการเขยีนงานบนโลกออนไลน์เท่าใดนัก เพราะเดก็ๆ ไม่อ่านหนังสอืเหล่านัน้อยู่แล้ว 
สือ่อื่นๆ น่าจะมอีทิธพิลต่อเดก็มากกว่า เช่นเมื่อดทูวี ีออนไลน์มากกจ็ะไดร้บัอทิธพิลจากตรงนัน้มากกว่า  

กรณีน้ีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการรบังานวรรกรรมในต่างประเทศ  คุณวชัระเหน็ว่าในสงัคมตะวนัตกมี
วฒันธรรมการอ่านทีเ่ขม้แขง็กว่าสงัคมไทย  จงึมกีารอ่านงานวรรณกรรมในรูปแบบเก่า   และนกัเขยีนกย็งั
ผลติงานวรรณกรรมเพิม่ขึน้เรื่อยๆ   อกีทางหนึ่งสือ่รูปแบบใหม่กช็่วยถ่วงดุลระหว่างกนัได ้  จงึมชี่องว่าง
ระหว่างกนัน้อย   แตใ่นสงัคมไทย  เมื่อมวีฒันธรรมการอ่านน้อย  มสีือ่อื่นเขา้มาแย่งชงิ  และสือ่ใหม่มคีวาม
รวดเรว็และสนองความตอ้งการได ้  เช่น  เฟซบุ๊ก  ซึง่เป็นสือ่ทีแ่ย่งชงิจากการอ่านไปได ้  จงึเป็นไปไดท้ีว่่า
ผูค้นจ านวนหนึ่งจะไม่กลบัไปอ่านวรรณกรรมแบบดัง้เดมิ  จงึต่างจากสงัคมตะวนัตก   เพราะสงัคมตะวนัตก
ยงัมกีารเรยีนวรรณคดอีย่างเขม้ขน้  ซึง่ไม่ไดเ้ป็นการเรยีนเพือ่สอบ  แต่เป็นการเรยีนอย่างครุ่นคดิและ
กลบัไปอ่านงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ  อกีทัง้การอ่านในสงัคมตะวนัตกยงัเขม้ขน้อยู่  ซึง่จะเหน็ไดว้่าขณะที่
สือ่ใหม่อย่างเฟซบุ๊กเขา้มากส็ามารถทีจ่ะผสานเขา้กบัวฒันธรรมการอ่านแบบดัม้เดมิได ้  ดว้ยการอ่าน
หนงัสอืไปพรอ้มกนั  แต่ในสงัคมไทยแยกสือ่ใหม่กบัหนงัสอืจากกนัอย่างชดัเจน  เพราะเมื่อผูค้นสนใจสือ่
ใหม่  ไม่ว่าจะเป็น I-Pad หรอื I-Phone กล็ะทิง้การอ่านหนงัสอืไปโดยสิน้เชงิ   ทัง้นี้เชื่อว่าในอนาคตงาน
วรรณกรรมแบบดัง้เดมิกย็งัคงอยู่  แต่อาจจะถูกบบีอดัเขา้มา  ซึง่กข็ึน้อยู่กบัแต่ละสงัคมดว้ยว่ามวีฒันธรรม
การอ่านทีเ่ขม้ขน้มากน้อยเพยีงใด 
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14.   การวิจารณ์วรรณกรรมในส่ือส่ิงพิมพ ์(วฒันธรรมลายลกัษณ์) 
 14.1    ภาพรวมของวจิารณ์วรรณกรรมในสือ่สิง่พมิพ์ 

การวจิารณ์ลายลกัษณ์วรรณกรรมมปีรากฏเป็นคอลมัน์ประจ าในสื่อลายลกัษณ์หลายฉบบั  
ซึ่งความคกึคกัของบทวจิารณ์วรรณกรรมนัน้จะอยู่ในช่วงระหว่างปี  2540-2544  ก่อนที่พื้นที่การวจิารณ์
วรรณกรรมจะค่อยๆ หายไปนบัตัง้แต่ปี  2445-2549  และเริม่กลบัมาเพิม่ขึน้อกีครัง้ในช่วงปี 2550  เป็นต้น
มา   หากพจิารณาความคกึคกัของการวจิารณ์วรรณกรรมในยุคเฟ่ืองฟู  จะพบว่าหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสาร
ดงักล่าวต่างกม็คีอลมัน์วจิารณ์เฉพาะ และยงัมนีกัวจิารณ์ประจ าคอลมัน์ทีเ่ขยีนงานต่อเนื่องยาวนานกว่าหนึ่ง
ปี  ไม่ว่าจะเป็น คอลมัน์  “ร่มรื่นในเงาคดิ” ใน มตชินสุดสปัดาห ์ ของ  สุวพงศ ์ จัน่ฝังเพช็ร  ทีเ่ขยีนต่อเนื่อง
ตัง้แต่  2540-2553   คอลมัน์  “ปากกาขนนก” ใน  สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์  ของ  สกุล  บุณยทตั  ที่เขยีน
ต่อเนื่องตัง้แต่  2551 ถงึปัจจุบนั  หรอื คอลมัน์  “วรรณกรรมวจิารณ์” ใน เนชัน่สุดสปัดาห์  ของ สายพณิ  
ปฐมาบรรณ  ที่เขยีนงานวจิารณ์วรรณกรรมในช่วงระหว่างปี 2541-2542  และมบีางคอลมัน์ที่มนีักวจิารณ์
ประจ ามากกว่าหนึ่งน าเสนองานสลบักัน เช่น คอลมัน์ “คดิ-อ่าน-เขยีน” ซึ่งมนีักวจิารณ์ประจ า  3 คน คอื 
สุภาพ  พิมพ์ชน  เทวทตั และจรูญพร  ปรปักษ์ประลยั อีกทัง้ยงัมกีารเปิดคอลมัน์พิเศษ  เช่น บทความ
พเิศษ ใน มตชินสุดสปัดาห ์ ในกรณีทีม่ผีูส้ง่ตน้ฉบบับทวจิารณ์ทีน่่าสนใจมาให้ 

ในยุคทีก่ารวจิารณ์วรรณกรรมในสือ่สิง่พมิพเ์ริม่กบัมาเฟ่ืองฟูอกีครัง้กพ็บว่า คอลมัน์วจิารณ์
วรรณกรรมไม่ไดม้แีต่หนงัสอืพมิพ ์ และนิตยสารฉบบัเดมิๆ ทีเ่คยมคีอลมัน์วจิารณ์อยู่แลว้  แต่ยงัมนีิตยสาร
ใหม่ทีใ่หค้วามสนใจกบังานวรรณกรรมและบทวจิารณ์วรรณกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิง่  นิตยสารออล 
แมก็กาซนี all magazine  ทีเ่ริม่ออกวางตลาดครัง้แรกในเดอืนพฤษภาคม  2549 เพราะมคีอลมัน์เกีย่วกบั
งานวรรณกรรมเป็นจ านวนมาก  ซึง่ครอบคลุมงานวรรณกรรมในหลายแง่มุม  ทัง้การแนะน าและวจิารณ์
หนงัสอืทัง้ไทยและต่างประเทศ  สมัภาษณ์นกัเขยีน  น าเสนอเรื่องราวของธุรกจิหนงัสอื  วเิคราะหก์ระแส
และทศิทางของงานวรรณกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  รวมทัง้การน างานวรรณกรรมไปแปรรูปเป็น
สือ่อื่น  เช่น ละครหรอืภาพยนตร ์ คอลมัน์วรรณกรรมทีป่รากฏในออล แมก็กาซนี   เป็นทีน่่าเสยีดายว่าผูค้น
สว่นใหญ่ในสงัคมยงัไม่รูจ้กันิตยสารฉบบันี้มากนกั แมว้่านิตยสารฉบบัดงักล่าวจะจดัจ าหน่ายในรา้น Book 
Smile ในรา้นเซเว่น  อเีลเว่น ทัว่ประเทศ นัน่อาจเป็นเพราะว่ารปูโฉมภายนอกของนิตยสารและวารสารที่
พมิพใ์นประเทศไทยไม่สือ่ถงึคุณภาพของเนื้อในหนงัสอื  

นอกจากนี้ยงัมวีารสารและนิตยสารเฉพาะทางวรรณกรรมทีอ่อกใหม่ทีน่่าสนใจ 2 ฉบบัคอื 
วารสาร “อ่าน” เป็นวารสารราย 3 เดอืน ฉบบัแรก  คอื เมษายน – มถิุนายน 2551  และปัจจุบนัออกถงึ ปีที ่
3 ฉบบัที ่4 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2555) ซึง่เป็นวารสารทีเ่น้นการวจิารณ์โดยเฉพาะ  ไม่ว่าจะเป็น การวจิารณ์
วรรณกรรม  ภาพยนตร ์  และ ศลิปะ  แต่บทวจิารณ์สว่นใหญ่จะเป็นบทวจิารณ์วรรณกรรม   และในฉบบั
ปฐมฤกษ์  ไอดา  อรุณวงศ ์  บรรณาธกิาร ไดก้ล่าวถงึเป้าหมายในการจดัท าวารสารฉบบัน้ีไวว้่า “...หวงัให้
เกดิวฒันธรรมการวจิารณ์ทีเ่ขม้แขง็สรา้งสรรค์ แค่สามญัพอทีจ่ะไม่ตอ้งกดีกนัคนสว่นใหญ่ออกไป...”  แต่เมื่อ
พจิารณาบทความและบทวจิารณ์ต่างๆ ทีป่รากฏในวารสารฉบบันี้พบว่า ทศิทางของวารสารฉบบัดงักล่าวดู
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จะสวนทางกบัเป้าหมายทีบ่รรณาธกิารไดก้ล่าวไวใ้นฉบบัปฐมฤกษ์  เพราะวารสารดงักล่าวสือ่ความไดก้บั
ผูอ้่านเฉพาะกลุ่ม  ขณะเดยีวกนักด็เูหมอืนจะไดก้ดีกนัผูอ้่านทีเ่ป็นผูส้นใจสว่นใหญ่ออกไป เนื่องจากบท
วจิารณ์จ านวนมากมกัองิกบัทฤษฏตีะวนัตก จงึท าใหผู้อ้่านทีม่ไิดม้พีืน้ความรูท้างเกีย่วกบัทฤษฎวีจิารณ์
เหล่านี้อาจจะรูส้กึว่าบทวจิารณ์ดงักล่าวยากเกนิไป  ผูเ้ขยีนคอลมัน์ต่างๆ ในวารสารฉบบัน้ีมทีัง้นกัเขยีน นกั
วจิารณ์ และนกัวรรณกรรมศกึษา  และบทความกม็ลีกัษณะทีห่ลากหลาย ทัง้การวจิารณ์หนงัสอืไทยและ
ต่างประเทศ  การทบทวนและถกเถยีงเกีย่วกบัทฤษฎแีละการประยุกตใ์ชท้ฤษฎใีนการวจิารณ์ต่างๆ   และ
ยงัมนีิตยสารทางวรรณกรรมทีน่่าสนใจอกี 1 ฉบบัคอื  นิตยสาร Writer  เป็นนิตยสารรายเดอืน  ฉบบัแรก
ออกในเดอืนกรกฎาคม 2554  และปัจจุบนัออกมาถงึฉบบัที ่6 (กุมภาพนัธ ์2555)  นิตยสารฉบบันี้มเีรื่องราว
เกีย่วกบัข่าวคราวแวดวงนกัเขยีน วรรณกรรม และการวจิารณ์วรรณกรรมทัง้วรรณกรรมไทยและต่างประเทศ 
นบัว่าสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของกองบรรณาธกิารทีต่้องการใหน้ิตยสารฉบบัน้ีเป็น “โลกนกัอ่าน  บา้น
นกัเขยีน  หอ้งเรยีนนกัฝัน”  

ภาพรวมของปรมิาณบทวจิารณ์ในสือ่สิง่พมิพ์กย็งัอยู่ในภาวะทีล่ดน้อยลงจากเมื่อ 10 ปีก่อน  
แม้ว่าจะมนีิตยสาร และวารสารทางวรรณกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาก็ตาม  แต่ในทศันะของคุณจรูญพรในฐานะนัก
วจิารณ์คนหนึ่งก็ยงัเห็นว่าพื้นที่ลายลกัษณ์ในการวจิารณ์วรรณกรรมปัจจุบนันัน้ยงัมีเท่าเดิม เพราะพื้นที่
วจิารณ์ใน สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ และ กรุงเทพธุรกจิ (จุดประกายวรรณกรรม) ยงัมอียู่ แต่อาจไม่ต่อเนื่อง
เท่าเดมิ  ในแง่หนึ่งอาจเรยีกว่าพืน้ทีน้่อยลงกไ็ด ้แต่ไม่น้อยลงขนาดทีทุ่กคนเชื่อว่าน้อย  นอกจากนี้ยงัเชื่อว่า
งานวจิารณ์ดีๆ  ถ้ามผีู้เขยีนก็จะมผีู้สนใจเช่นกนั เช่น หนังสอืพมิพ์หลายๆ ฉบบัที่ไม่ได้ลงงานวจิารณ์เป็น
ประจ า  แต่ถา้มงีานวจิารณ์ดีๆ  มากจ็ะเปิดพืน้ทีล่งให ้  แต่สิง่ทีล่ดลงจรงิกค็อืจ านวนนักวจิารณ์  เพราะมนีัก
วจิารณ์ทีเ่ขยีนงานน้อยลง  ทัง้นี้  ผูว้จิยัเหน็ว่าหากพจิารณาในภาวะปกตจิะพบว่าบทวจิารณ์ในช่วงประมาณ 
10 ปีที่ผ่านมานี้มีจ านวนลดลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เดิมเคยเปิดพื้นที่การวิจารณ์อย่าง
กวา้งขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิง่  เนชัน่สุดสปัดาห์  และ กรุงเทพธุรกจิ (จุดประกายวรรณกรรม)   แต่ความ
คกึคกัของบทวจิารณ์จะปรากฏเป็นวาระพเิศษ  เช่น ในช่วงทีม่กีารประกาศผลการตดัสนิรางวรรณกรรมยอด
เยี่ยมแห่งอาเซียนหรอืซีไรต์ ก็จะพบว่าสื่อสิง่พมิพ์จ านวนมากต่างเปิดพื้นที่ให้กบับทวิจารณ์ที่วจิารณ์งาน
วรรณกรรมที่ได้รบัรางวัลดังกล่าวในปีนัน้ๆ  จนดูประหนึ่งว่าถ้าสื่อสิ่งพิมพ์เล่มใดไม่มีบทวิจารณ์งาน
วรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลัแลว้ดูจะตกกระแสไป  นอกจากนี้  ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัความเหน็ของคุณจรญูพรทีว่่า
จ านวนนักวจิารณ์อาชพีที่เคยเขยีนงานวจิารณ์วรรณกรรมเป็นประจ าเริม่มจี านวนลดลง  และพบว่าในช่วง 
2-3 ปีทีผ่่านมานักวจิารณ์บางคนกไ็ม่ไดเ้ขยีนงานวจิารณ์วรรณกรรมเผยแพร่เลย เช่น ดวงมน  จติรจ์ านงค ์
และ  นฤมติร  สอดศุข   
 
 14.2    นกัวจิารณ์ 

จากการส ารวจบทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารจ านวนหนึ่ง (ดังรายละเอียดที่
กล่าวถึงแล้วในข้อ 2)  ผู้วจิยัพบว่ามีนักวจิารณ์อาชีพจ านวนหนึ่งมผีลงานในหนังสอืพมิพ์  และนิตยสาร
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ขา้งตน้มากกว่า 1 ฉบบั  ไม่ว่าจะเป็น  จรญูพร  ปรปักษ์ประลยั (กรุงเทพธุรกจิ กบั สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์) 
สุภาพ  พมิพ์ชน (สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ และ มตชินสุดสปัดาห์) สกุล  บุณยทตั  (สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ 
กบั  กรุงเทพธุรกจิ) และ ดอกไมด้ า (สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ กบั  กรุงเทพธุรกจิ) 

นกัวจิารณ์ทีเ่ขยีนคอลมัน์เหล่านี้มทีัง้นักวจิารณ์อาชพี  นักวจิารณ์สมคัรเล่น และนักวจิารณ์
เฉพาะกจิ (ซึ่งมกัจะเขยีนวจิารณ์ในลกัษณะบทความพเิศษ)  งานวจิารณ์ส่วนใหญ่ที่ตพีมิพ์ในหนังสอืพมิพ์
และนิตยสารทัว่ไปจะเป็นบทวจิารณ์เต็มรูปที่มุ่งเน้นสื่อความกบัผู้อ่านทัว่ไป  จงึไม่มลีกัษณะเป็นวชิาการ
มากนัก  แม้ว่าผู้เขยีนจะเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัที่มคีวามเชี่ยวชาญทางวรรณกรรมโดยเฉพาะ  ไม่ว่าจะ
เป็น บทวจิารณ์ของรื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์  และ  สรณัฐ (ชื่อเดมิคอือริาวด)ี  ไตลงัคะ  จงึต่างจากวารสารการ
วจิารณ์โดยเฉพาะอย่าง  นิตยสารอ่าน  ซึง่จะเป็นบทวจิารณ์เตม็รปูทีเ่น้นความเป็นวชิาการมากกว่า ไม่ว่าจะ
เป็นบทวจิารณ์ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางวรรณคด ี เช่น ชูศกัดิ ์ ภทัรกุลวาณิช  ชุตมิา  ประกาศวุฒสิาร 
และ ธญัญา  สงัขพนัธานนท์  หรอืแมแ้ต่นักศกึษาและบุคคลทัว่ไป เช่น บทความ “ฝนตกขึ้นฟ้า: นักฆ่าชน
ชัน้ล่าง” ของ เมธาว ี โหละสุต  และมบีทความบางชิ้นที่ใช้ทฤษฎีตะวนัตกต่างๆ มาเป็นเครื่องมอืในการ
วจิารณ์   เช่น บทความ “แด่ภรรยาของล็อท: สตรผีู้เลือนหายไปในโลกของบุรุษ” ของ ภูมิ  น ้าวล  หรอื 
บทความ “จาก Raise the Red Lantern ถงึ ชัว่ฟ้าดนิสลาย : เสรภีาพในกรงทอง” ของ บดนิทร ์ เทพรตัน์ 
 
 14.3    ประเดน็ในการวจิารณ์ 
  ประเดน็การวจิารณ์ทีพ่บสามารถแบ่งออกไดใ้น 2 ลกัษณะคอื ประการแรก คอื การวจิารณ์
วรรณกรรมเฉพาะเรือ่ง   จะพบว่าบทวจิารณ์ทีส่ ารวจส่วนใหญ่จะวจิารณ์หนงัสอืเฉพาะเล่มนกัเขยีนไทย ซึง่
มทีัง้นกัเขยีนรุ่นเก่า เช่น เสนีย ์ เสาวพงศ ์ ‘รงค ์ วงษ์สวรรค ์ เสถยีร  จนัธมิาธร  เสกสรรค ์ ประเสรฐิกุล 
ว. วนิิจฉยักุล  ชมยัภร  แสงกระจ่าง  กฤษณา  อโศกสนิ  และ ทมยนัต ีเป็นตน้ และนกัเขยีนรุ่นใหม่ทีเ่พิง่มี
ผลงานเรื่องแรก เช่น วจิติร  อภชิาตเิกรยีงไกร   ผาด  พาสกิรณ์    นอกจากนี้ยงัมกีารวจิารณ์งาน
วรรณกรรมต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จนี  ญีปุ่่ น  เกาหล ีอเมรกิา และลาว โดยชี้ภาพรวมของผลงาน  ขอ้ดี
และขอ้ดอ้ยของงานวรรรณกรรมชิน้นัน้ๆ  รวมถงึความน่าสนใจและความประทบัใจทีผู่เ้ขยีนมตี่อผลงานแต่
ละเรื่องซึง่ผลงานทีน่ ามาวจิารณ์นัน้มหีลากหลายประเภท ทัง้นวนิยาย เรื่องสัน้  บทกว ี นิทาน วรรณกรรม
เยาวชน สารคด ีสารนิยาย  ขณะเดยีวกนัผลงานวรรณกรรมทีน่ ามาวจิารณ์นัน้กม็หีลากหลายแนว ทัง้นิยาย
รกัโรแมนตกิ รหสันิยาย  นิยายสยองขวญั  นิยายบู๊  เพือ่ชวีติ  ธรรมะ หรอื ชวีประวตัิ 

ลกัษณะทีส่องคอื  การวจิารณ์ภาพรวมของวงการวรรณกรรม แนวโน้ม  ทศิทาง และรปูแบบของ
งานวรรณกรรมในลกัษณะต่างๆ  ในการส ารวจจะพบว่าบทวจิารณ์สว่นใหญ่ในคอลมัน์ “เชญิมาวจิารณ์” 
ในช่วงแรกจะเป็นการวจิารณ์วรรณกรรมในภาพรวม  ไม่ว่าจะเป็นการชีใ้หเ้หน็ทศิทางการเขยีนเรื่องสัน้ของ
ไทยว่าแบ่งออกเป็น 2 แนว คอืแนวการเขยีนเรื่องสัน้แบบเก่า และแบบใหม่ทีแ่สวงหาและทดลองรูปแบบ
ใหม่ๆ อยู่เสมอ   แนวโน้มหนงัสอืธรรมะทีเ่ริม่ไดร้บัความนิยมมากขึน้  การแสวงหาทศิทางเฉพาะของ
ส านกัพมิพเ์พือ่ความอยู่รอดในเชงิธุรกจิในปัจจุบนั เช่น  ส านกัพมิพ ์ Devilbooks เน้นการพมิพเ์รื่องผแีละ
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เรื่องสยองขวญั  หรอื ส านักพมิพร์หสัคด ี พมิพเ์รื่องแนวสบืสวนสอบสวน  อกีทัง้ยงัมกีารเปรยีบเทยีบงาน 
“ปักกิง่บุ๊คแฟร”์ กบั “บางกอกบุ๊คแฟร”์ ไวอ้ย่างน่าสนใจว่า  งาน “ปักกิง่บุ๊คแฟร”์  เป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้
ส านกัพมิพท์ัง้ในและต่างประเทศน าหนงัสอืมาจดัแสดงและเปิดใหป้ระชาชนผูส้นใจเขา้ชม ขณะเดยีวกนักม็ี
การเปิดโต๊ะเจรจาซือ้ลขิสทิธิ ์  โดยไม่มกีารจ าหน่ายหนงัสอื  ผูส้นใจสามารถหาซือ้หนงัสอืดงักล่าวไดต้าม
รา้นหนงัสอืทัว่ไป  ซึง่แตกต่างจากงาน “บางกอกบุ๊คแฟร”์ ทีเ่ป็นงานขายหนงัสอื  ซึง่ผูค้นจ านวนมากรอซือ้
หนงัสอืในงานกนัมากกว่าทีจ่ะไปซือ้ตามรา้นหนงัสอืเพราะมรีาคาถูกกว่า  จงึสง่ผลใหธุ้รกิจรา้นหนงัสอืขนาด
เลก็ตอ้งปิดตวัลง  ขณะเดยีวกนักม็บีทวจิารณ์บางบททีว่จิารณ์หนงัสอืเฉพาะเล่มดว้ย  ซึง่มทีัง้หนงัสอืของ
ไทยและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ยงัมีเป็นคอลมัน์วจิารณ์ชื่อ “อ่านชีวติจากวรรณกรรม” ของล าเพา  เพ่งวรรณ ซึ่ง
ผลงานส่วนใหญ่จะวิจารณ์นวนิยายอตมะที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
โดยเฉพาะตัง้แต่ช่วงแรกๆ ของการเขยีนนวนิยายแนวพาฝันในประเทศไทย (ตัง้แต่ 2490 เป็นต้นมา)  ไม่
ว่าจะเป็น บา้นทรายทอง (2493) ของ ก. สุรางคนางค ์ ดาวพระศุกร ์(2504) ของ ศรทีอง  ลดาวลัย ์ ปรศินา 
(2494) ของ ว. ณ ประมวลมารค  และ แก้วตาพี ่(2504)  ของ นิตยา  นาฏยะสุนทร เป็นต้น  ล าเพา  เพ่ง
วรรณจะชี้ใหเ้หน็ว่าถงึเสน่ห์และจุดเด่นของวรรณกรรมแต่ละเรื่องที่สามารถขา้มยุคสมยัและกาลเวลา  และ
สามารถสื่อความกบันักอ่านยุคปัจจุบนัได ้ แมว้่านวนิยายส่วนใหญ่ทีน่ ามาวจิารณ์จะเขยีนมานานกว่า 40 ปี
แลว้กต็าม  นอกจากนี้ในบทวจิารณ์เหล่านัน้ ผูว้จิารณ์มุ่งชี้ใหเ้หน็ถงึภาพชวีติของผูค้น  สงัคม  ค่านิยมของ
ยุคสมยัที่สะท้อนออกมาจากงานวรรณกรรม   ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ที่ปรากฏในคอลัมน์นี้จะน าเสนอภาพ
สงัคมไทยใน 2 ยุคคอื  ยุคแรกในช่วงหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นส าคญั  ซึ่งจะสะท้อนภาพ
สงัคมช่วงก่อนและหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง  โดยเฉพาะเรื่องราวของชนชัน้สงูทีรุ่่งเรอืงและตกต ่าลง
หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พรอ้มๆ กบัชนชัน้ใหม่ทีเ่กดิขึน้คอื “ผูด้ใีหม่”  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนจนีที่
เขา้มาครอบครองเศรษฐกจิ   ขณะเดยีวกนักย็งัมกีารน าเสนอเรื่องราวของชนชัน้สามญัชนกม็บีทบาทในการ
ปกครองประเทศ  ยุคทีส่อง คอื ช่วงทีป่ระเทศไทยเริม่ตน้ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่1 (2504) 
ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิแบบใหม่ทีไ่หลบ่าเขา้ไปยงัชนบท และการชกัน าคนชนบทใหม้าท างานในเมอืง  
ขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพของวถิีชีวิตหรอืรสนิยมแบบใหม่ของ “ผู้ดี” ในยุคนัน้   โดยชี้ให้เห็นว่าภาพ
สะท้อนต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านในยุคปัจจุบนัเข้าใจและมองเห็นภาพอดีตที่ผ่านมาของสงัคมในยุค
เหล่านัน้ไดด้ขีึน้  

ยิง่ไปกว่านัน้  เมื่ออ่านบทวจิารณ์ในคอลัมน์นี้ทัง้หมดพบว่า  ล าเพา เพ่งวรรณยงัชี้ให้เห็น
ประวตัแิละพฒันาการ  รวมทัง้ลกัษณะเฉพาะของนิยายพาฝัน หรอืบางครัง้ก็เรยีกว่า “นิยายหลกีหนี”   ซึ่ง
เตบิโตขึน้พรอ้มกบัปรมิาณของนักเขยีนหญิงและผลงานวรรณกรรมแนวนี้   โดยชี้ใหเ้หน็ว่านิยายแนวนี้จะ
น าเสนอเรื่องความแตกต่างระหว่างชนชัน้  การผจญภยัของนางเอกในโลกของความเป็นจรงิโดยทีม่พีระเอก
คอยใหก้ าลงัช่วยเหลอื  การซ่อนตวั อาจจะอยู่ในรูปของฝาแฝด หรอืการปลอมตวั  การแย่งชงิมรดก การตา
มหาความจรงิอนัเจบ็ปวด  และการใช้ความดเีป็นเครื่องมอืต่อสูก้บัอุปสรรคนานัปการ  และการเปิดเผยตวั
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ละครทีม่าช่วยคลีค่ลายปัญหา   หรอืบางครัง้กใ็ชป้านแดง ปานด า หรอืเครื่องประดบัประจ าตระกูลบางอย่าง
เพื่อพสิูจน์ความเป็นทายาท   ทัง้นี้การด าเนินเรื่องตามนิยายพาฝันทัว่ไปจะวางอยู่บนเสน้ทางความรกัของ
พระเอกกบันางเอก  ซึง่นางเอกสว่นใหญ่จะตอ้งมคีุณลกัษณะส าคญั  3 ประการ คอื การด ารงตัง้มัน่ในความ
ด ี มคีวามงามที่ต้องตาต้องใจเพศตรงขา้ม และการรกัษาความบรสิุทธิไ์วย้ิง่ชวีติ  ซึ่งค่านิยมและขนบการ
แต่งบางอย่างของนิยายแนวนี้อาจจะแตกต่างไปจากชีวติและรสนิยมของผู้อ่านในปัจจุบนั  นอกจากนี้ยงั
ชี้ให้เห็นว่าผลงานที่เป็นอมตะของงานวรรณกรรมแนวนี้มิได้เป็นผลงานของนักเขียนหญิงเท่านัน้  แต่
นกัเขยีนชายทีเ่ขยีนงานแนวนี้ไดอ้ย่างโดดเด่นในยุคนัน้ม ี3 คน คอื พนมเทียน เสนีย ์ บุษปะเกศ และรพพีร  
(สุวฒัน์  วรดลิก)  และได้น าผลงานบางชิ้นของนักเขยีนชาวเหล่านี้มาวพิากษ์วจิารณ์ไว้ด้วย  เช่น ละออง
ดาว   แกว้ลมืคอน  และ ฟ้าเพยีงดนิ 

ทัง้นี้ยงัมบีทวจิารณ์ในลกัษณะ “สกู๊ปพิเศษ  เช่น ผลงานของ พงศ์  ยุทธภูม ิซึ่งจะเป็นการ
น าเสนอประวตั ิ พฒันาการของผลงานที่โดดเด่น นักเขยีนและผลงานของแนววรรณกรรมที่น่าสนใจ  อนั
ไดแ้ก่ นิยายบู๊รกัชาต ิ นิยายแนวสบืสวนสอบสวน  นิยายบู๊  อาชญนิยาย   นอกจากนี้ยงัมกีารวจิารณ์นิยาย
ก าลงัภายในเฉพาะเรื่อง เช่น กระบีน่าคราช ของ ตงัฮงึเอง็  ดาบมงักรหยก และ แปดเทพอสรูมงักรฟ้า  ซึ่ง
ลกัษณะการวจิารณ์จะเป็นการกล่าวถึงประวตัิที่มาของนิยายแต่ละครเรื่อง เรื่องย่อ จุดเด่นของเรื่อง และ
ในช่วงทา้ยจะเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างการพมิพค์รัง้ก่อนกบัการพมิพค์รัง้ล่าสุด  ซึ่งการพมิพค์รัง้
ล่าสุดมกัจะเป็นผลงานของส านกัพมิพส์ยามอนิเตอรบ์ุ๊คส)์  หรอื ผลงานของ ภชัภชิา  ฤทธิส์รินุิกูล  น าเสนอ
เกี่ยวกบันิยายแนวสบืสวนสอบสวน  โดยมุ่งไปทีผ่ลงานของส านักพมิพ ์3 แห่งทีเ่น้นการผลติผลงานแนวนี้ 
คอื ส านักพมิพ์รหสัคด ีและ ส านักพมิพ์นานมบีุ๊กส ์ โดยเป็นการสมัภาษณ์เจา้ของส านักพมิพ์ถงึเหตุผลใน
การจดัพิมพ์ผลงานแนวนี้  และวิธีคดัเลือกผลงานที่น ามาแปลเผยแพร่   ผลงานชิ้นต่อมาเป็นของ กอง
บรรณาธกิาร  ซึง่เป็นการสมัภาษณ์ “พนัทวิา” หรอื นาวาเอกวพินัธุ ์ ชมะโชต ินกัเขยีนวรรณกรรมแนวบู๊คน
ใหม่ว่าเหตุใดถึงสนใจงานแนวนี้    รวมทัง้เรื่องราวของนักเขียนแนวบู๊ในดวงใจที่เป็นต้นแบบ คือ ป. 
อนิทรปาลติ และ พนมเทียน  นอกจากนี้ยงัชี้ให้เห็นถึงการน าประสบการณ์ในชีวติมาเป็นวตัถุดิบในการ
เขยีนงาน   

อกีทัง้มสีกู๊ปพเิศษของ สมจติ  พเิศษสาทร  กล่าวถงึนิยายสบืสวนสอบสวนของญี่ปุ่ น  โดยปพูืน้
ให้เหน็ถงึพฒันาการและทศิทางของนิยายแนวสบืสวนสอบสวนของญี่ปุ่ น และจุดเด่นของนิยายแนวนี้ของ
ญี่ปุ่ น  รวมถงึการสมัภาษณ์บรรณาธกิารส านักพมิพ์ JKBook เกี่ยวกบัการเลอืกผลงานแนวนี้มาแปลและ
จดัพมิพ์  และเสนอความคดิของนักแปลเกี่ยวกับข้อจ ากดัและข้อพึงระวงัในการแปลงานแนวนี้ของญี่ปุ่ น  
นอกจากนี้ ก็ยังกล่าวถึงวรรณกรรมสืบสวนสอบสวนของจีนที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร์  หรอืเป็นเรื่องราวของบุคคลที่มชีีวติอยู่จรงิ  เช่น  เปาบุ้นจิ้น  ซ่ งจือ  และตีเ๋หรนิเจีย๋ ซึ่ง
ผูอ้่านจะไดท้ราบขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพสงัคม วฒันธรรม และเรยีนรูเ้รื่อคุณธรรมไปพรอ้มๆ กบัอรรถรสทาง
ภาษา 
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 14.4   การวจิารณ์งานวรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลั 
เมื่อพจิารณาบทวจิารณ์ทัง้หมดแล้วพบว่าหนังสอืที่ได้รบัรางวลัวรรณกรรม  โดยเฉพาะ

หนังสอืทีไ่ดร้บัรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน หรอื รางวลัซไีรต์มกัจะไดร้บัเลอืกความ
สนใจจากนักวจิารณ์อย่างมาก  จะพบว่างานวรรณกรรมที่ได้รบัรางวลัดงักล่าวไม่ว่าจะเป็น ประชาธปิไตย
บนเสน้ขนาน ของ  วนิทร ์เลยีววารณิ  ความน่าจะเป็น ของ ปราบดา  หยุ่น  อมตะ ของ วมิล  ไทรนิ่มนวล  
ความสุขของกะท ิของ งามพรรณ  เวชชาชวีะ  ลบัแล  แก่งคอย  อุทศิ  เหมะมูล  เราหลงลมือะไรบางอย่าง  
(2551) ของ วชัระ  สจัจสารสนิ และ ไม่มผีูห้ญิงในบทกว ี (2553) ของ ซะการยีย์า  อมตยา ต่างไดร้บัความ
สนใจจากนกัวจิารณ์เป็นอย่างมาก  และนกัวจิารณ์บางคนกเ็ขยีนบทวจิารณ์งานดงักล่าวมากกว่า 1 บท เช่น 
วาณิช  จรุงกิจอนันต์  และ  สัจจา  ประกาศชัย  ต่างก็วิจารณ์  อมตะ  ยาวต่อเนื่องกัน  5 บท ทัง้นี้
วรรณกรรมที่เขา้รอบซีไรต์เรื่องอื่นๆ ต่างก็ได้รบัความนิยมจากนักวจิารณ์ด้วยเช่นกนั  อาท ิ การล่มสลาย
ของสถาบนัครอบครวั  ทีค่วามรกัไม่อาจเยยีวยา ของ  อรุณวด ี อรุณมาศ ฉากและชวีติ ของ  วฒัน์  วรร
ลยางกูร ฝัง่แสงจนัทร ์ของ ประชาคม  ลุนาชยั  และ สตัวแ์ปลกหน้า ของ  พสิฐิ  ภูศร ี ซึ่งขอ้ดปีระการหนึ่ง
ของบทวจิารณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือ ช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นมุมมองการวจิารณ์ต่องานวรรณกรรมเล่มหนึ่งใน
แงมุ่มทีห่ลายหลายและรอบดา้นมากขึน้   

นอกจากนี้ยังมีบทวิจารณ์ที่น าเสนอประเด็นที่กล่าวถึงการประกวดรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์แห่งอาเซียนว่าส่งผลกระทบต่อทิศทางและการพิมพ์หนังสือในประเทศไทยด้วย  เนื่องจาก
ปรมิาณหนังสอืในแต่ละประเภททีพ่มิพใ์นแต่ละปีจะองิอยู่กบัประเภทของงานวรรณกรรมทีป่ระกวดในปีนัน้ๆ 
เช่น ปีที่ประกวดเรื่องสัน้กจ็ะพบว่ามกีารพมิพ์เรื่องสัน้เป็นจ านวนมาก  ขณะเดยีวกนัก็ชี้ให้เหน็ว่าหนังสอืที่
ส่งประกวดรางวลัซีไรต์บางเล่มกไ็ม่สามารถหาไดต้ามร้านหนังสอืทัว่ไป  เพราะหนังสอืบางเล่มที่คาดว่าจะ
ไดร้บัรางวลักจ็ะพมิพใ์นจ านวนจ ากดัเพื่อส่งประกวดเท่านัน้  และรอพมิพจ์ านวนมากอกีครัง้เมื่อหนังสอืเล่ม
ดงักล่าวไดร้บัรางวลั  และมอีกีส่วนหนึ่งเป็นหนังสอืท ามอืทีท่ าตน้ฉบบัเฉพาะส่งประกวดเท่านัน้  จงึมกีารตัง้
ข้อสังเกตว่า  ส่วนที่ส่งประกวดเป็นต้นฉบับหรือหนังสือท ามือนัน้  น่าจะแยกประกวดเป็นอีกประเภท
ต่างหาก เช่น จดัประกวดหนงัสอืตน้ฉบบั หรอืหนงัสอืท ามอื   

นอกจากนี้ยงัพบว่ามีนักวจิารณ์บางคนที่ไม่ได้วิจารณ์เฉพาะผลงานที่ได้รางวลัวรรณกรรม
สรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซียนเท่านัน้  แต่ยงัวจิารณ์งานวรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลัวรรณกรรมจากสถาบนั
หรอืองค์กรอื่นๆ ด้วย เช่น รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ์  ที่วจิารณ์หนังสอืทีไ่ด้รบัรางวลัต่างๆ เช่น  รางวลัเซเว่นบุ๊ค 
อวอร์ด  เช่น  เขยีนฝันด้วยชีวติ (2550)  ของ ประชาคม  ลุนาชยั  ยิง่ฟ้ามหานที  (2551)  ของ กนกวล ี 
พจนปกรณ์   เสอืเพลนิกรง (2553) ของ ผาด  พาสกิรณ์ รางวลันายอนิทรอ์วอรด์  เช่น เรื่องสัน้ “ท่อนแขน” 
เรื่องสัน้รางวลัรองชนะเลิศ ในรวมเรื่องสัน้ 20 เรื่องเขา้รอบการประกวดเรื่องสั ้นเหนือจรงิ ประจ าปี 2552  
ผลงานสารคดดีเีด่นรางวลัชมนาด  ของส านักพมิพป์ระพนัธส์าสน์  เช่น ฉันคอืเอรีก่บัประสบการณ์ขา้มแดน 
(2553)  และรางวลัชนะเลศิประกวดต้นฉบบันิยายแนวสบืสวนของนานมบีุ๊คส ์เช่น สตัยาบนัเลอืด (2553) 
ของ นฤชา  เหมอืนใจงาม  โดยชี้ให้เห็นข้อดีและข้อด้อยของผลงาน  ทัง้นี้จะพบว่าการวจิารณ์ผลงานที่
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ได้รบัรางวลัวรรณกรรมในคอลมัน์นี้  นักวจิารณ์ไม่ได้เลอืกวจิารณ์เฉพาะผลงานที่ได้รบัรางวลัวรรณกรรม
สร้างสรรค์อาเซียนเหมอืนอย่างที่พบในคอลัมน์วจิารณ์ในสื่อสิง่พิมพ์โดยทัว่ไป  แต่ได้น าผลงานที่ได้รบั
รางวลังานวรรณกรรมดีเด่นจากเวทีประกวดอื่นๆ ด้วย  ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่ายงัมเีวทีประกวดผลงาน
วรรณกรรมอื่นๆ อกีนอกเหนือจากรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคแ์ห่งอาเซยีน และบางเวทกีเ็ป็นการประกวด
เฉพาะประเภท (genre) งานวรรณกรรม  ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเรื่องสัน้แนวเหนือจรงิ   ประกวดผลงาน
สารคด ีหรอื ประกวดตน้ฉบบันิยายแนวสบืสวนสอบสวน   
 
 14.5   การวจิารณ์วรรณกรรมทีน่ าไปสรา้งเป็นสือ่อืน่   

คอลมัน์  “จบันิยายใส่จอ” ของ ล าเพา เพ่งวรรณ  มกัจะน าวจิารณ์เฉพาะนวนิยายทีน่ าไปสรา้ง
เป็นละครโทรทศัน์  ทัง้ทีอ่อกอากาศช่วงก่อนข่าวและหลงัข่าวภาคค ่า จะเหน็ไดว้่านวนิยายส่วนใหญ่ทีส่รา้ง
เป็นละครโทรทศัน์จะเป็นเรื่องเดมิๆ ที่เคยน ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์หลายครัง้แล้ว  แต่ก็ยงัได้รบัความ
นิยมอยู่  ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่ลกีบันางมา  น ้ าตาลไหม ้ ค่าของคน  วนิดา  วนาล ี เมยีแต่ง หรอื ทวภิพ  และ
บางเรื่องกเ็ป็นผลงานของนักเขยีนใหม่ทีเ่พิง่มผีลงานน่าสนใจ อาท ิสาปภูษา ของ พงศกร  ดวงตาในดวงใจ 
ของ ฬฬีา หรอื พระจนัทรส์รีุง้ ของ วตัตรา  ทัง้นี้ในบทวจิารณ์จะชีใ้หเ้หน็ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของนวนิยายแต่ละ
เรื่อง ขณะเดยีวกนักย็งัน าเสนอมติทิางสงัคมสอดแทรกอยู่ในนวนิยายดว้ย  และบางบทกแ็สดงใหเ้หน็ถงึการ
ปรบัเปลี่ยนการน าเสนอจากวรรณศิลป์ไปเป็นสื่ออื่น  ในที่นี้คือ ละครโทรทัศน์  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
ปรบัเปลี่ยน หรอืเน้นการน าเสนอเรื่องในบางประเดน็เพื่อให้สอดคล้องกบัสงัคมในยุคปัจจุบนั หรอืปรบัให้
ต้องกบัรสนิยายของผู้รบัในปัจจุบนั  บางครัง้ล าเพาก็ชมการปรบัเปลี่ยนเหล่านัน้ว่าสามารถท าให้ผลงานที่
เขยีนมากว่าสีส่บิหรอืหา้สบิปีแลว้  สามารถสื่อกบัผูช้มในยุคปัจจุบนัได ้ เช่น “ผูใ้หญ่ลกีบันางมา ทีไ่ดร้บัการ
ถ่ายทอดเป็นละครโทรทัศน์ครัง้ล่าสุดได้พยายามใส่เรือ่งราวใหม่ๆ ทีม่ีผลกระทบต่อชาวนาในเรือ่ง  
โดยเฉพาะแนวคดิเรือ่งเกษตรอนิทรยี์  เศรษฐกจิพอเพยีง และทุนนิยมทีเ่ขา้ไปในหมู่บ้านในลกัษณะสนิค้า
ขายตรง ท าให้น่าสนใจว่า  หากนวนิยายเรือ่งนี้ได้รบัการเสนอในรูปแบบละครโทรทศัน์ครัง้ต่อไป  สังคม
ชาวนาจะเปลีย่นไปมากกว่านี้หรอืไม่” แต่บางบทกต็ัง้ขอ้สงัเกตว่าละครโทรทศัน์จะสื่อความหมายหรอืมติทิี่
ลุ่มลึกได้เท่ากับที่ผู้แต่งสื่อความในนวนิยายของตนหรอืไม่ เช่น “เมือ่นิมติรมารได้รบัการผลิตเป็นละคร
โทรทศัน์  จงึน่าสนใจว่าละครโทรทศัน์จะสามารถสือ่ความได้ซบัซ้อนและลุ่มลกึได้เท่ากบัแก้วเก้าต้องการ
น าเสนอหรอืไม่”    และบางบทยงัชี้ใหเ้หน็ว่าละครโทรทศัน์ตดัทอนมติทิีน่่าสนใจทีน่ักเขยีนต้องการน าเสนอ
ในผลงานไปอย่างน่าเสยีดาย  เช่น  “น่าเสยีดายทีผู่้เสพ ‘ทวภิพ’ มไิด้สนใจประเดน็เรือ่งรฐัชาตแิละการล่า
อาณานิคมของตะวนัตก  ซึง่เป็นแกนหลกัของเรือ่ง  หากแต่จดจ่ออยู่กบัความรกัของหลวงอคัรเทพวรการกบั
แม่มณีมากกว่า  ดงันัน้ไม่ว่า ‘ทวภิพ’ จะถูกผลติซ ้าเป็นสือ่ใดๆ ก็ตาม  จงึมไิด้ท าให้ผู้เสพเขา้ถงึเนื้อหาอนั
ลกึซึ้งซึง่ ‘ทมยนัต’ี ไดซ้่อนไวภ้ายใตก้รอบโครงของความรกัได”้ 

นอกจากนี้  ล าเพา  เพ่งวรรณ  มกัจะตัง้ความหวงั ข้อสงัเกตหรอืค าถามทิ้งท้ายบทวจิารณ์
เสมอในประเด็นที่ว่าข้อคิดหรือมุมมองทางสงัคมที่ปรากฏไม่ว่าจะสื่อในรูปแบบของนวนิยายหรอืละคร
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โทรทศัน์  ก็น่าจะเป็นบทเรยีนหรอืกระตุ้นเตอืนให้ผู้อ่านและผู้ชมตระหนักถึงประเดน็ปัญหาร่วมสมยับาง
ประการทีส่ะทอ้นงานวรรณกรรมเรื่องนัน้ๆ บา้ง  
 

15.   การวิจารณ์วรรณกรรมในวฒันธรรมเสมือนจริง 

การวิจารณ์วรรณกรรมในวัฒนธรรมเสมือนจริงมีพื้นที่เผยแพร่ที่ส าคัญ  3 แห่ง พื้นที่แรก  คือ 
เว็บไซต์จ านวนมากต่างมีการน าเสนอการวจิารณ์วรรณกรรมในหนังสอืและนิตยสารมาก่อนที่จะเพิ่มการ
วิจารณ์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตดังในยุคปัจจุบัน  อีกทัง้ เว็บไซต์จ านวนมากต่างพยายามที่จะสร้าง social 
network ในรปูแบบต่างๆ นับตัง้แต่การเปิดโอกาสใหผู้อ้่านสามารถทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้เขยีน
หรอืขอ้วจิารณ์ต่างๆ ได้ในตอนท้ายของบทความและบทวจิารณ์  หรอืบางแห่งกเ็ชื้อเชญิผู้อ่านทัว่ไปส่งบท
วจิารณ์หรอืบทแนะน าหนังสอืมาให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเวบ็ไซต์แห่งนัน้  นอกจากนี้ยงัมเีวบ็ไซต์อกีหลาย
แห่งเลือกใช้ บล็อก  twitter และ facebook เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกนั  จงึอาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมในเวบ็ไซต์เหล่านี้ส่วนใหญ่มพีื้นฐานมาจากความแขง็แกร่งของ
การวจิารณ์วรรณกรรมในวฒันธรรมลายลกัษณ์ดัง้เดมิมาเผยแพร่ต่อในวงกวา้งในสือ่อนิเทอรเ์น็ต 

พืน้ทีต่่อมา  คอื  เวบ็ลอ็กจะพบว่าเจา้ของบลอ็กสว่นใหญ่ต่างเป็นผูท้ีช่ื่นชอบการอ่านหนงัสอื หรอืไม่ก็
อยู่ในแวดวงวรรณกรรมอยู่แลว้  เพราะส่วนใหญ่จะวจิารณ์หนังสอืทีต่นไดอ้่านในช่วงทีผ่่านมา   หรอืคดัลอก
บทวจิารณ์และบทความที่น่าสนใจที่อ่านพบน ามาเผยแพร่ในบล็อกของตนต่อ  ในการน าเสนอบทวจิารณ์
ผ่านบล็อกส่วนตัวก็คือ เจ้าของบล็อกเหล่านัน้มีว ัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อความรู้และความสนใจของตน  
ขณะเดยีวกนักมุ่็งทีจ่ะสรา้งเครอืข่ายกบัผูส้นใจในเรื่องเดยีวกนัดว้ย  จะพบว่าพืน้ทีค่วามคดิเหน็ในส่วนทา้ย
บทความและบทวจิารณ์ในบล็อกส่วนตวัเหล่านี้จะมผีู้อ่านแสดงความคดิเห็นหรอืติดต่อพูดคุยกบัเจ้าของ
บล็อกมากกว่าในเวบ็ไซต์ของนิตยสารหรอืหนังสอืพมิพ์ นอกจากนี้ยงัมเีว็บไซต์และบล็อกเหล่านี้เลอืกใช ้ 
twitter และ facebook เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลและการตติต่อสื่อสารระหว่างกนั ยิง่ไปกว่านัน้   
เวบ็ไซต์และบลอ็กเหล่านี้จะให ้link บลอ็กหรอืเวบ็ไซต์วรรณกรรมที่น่าสนใจไวใ้หผู้ส้นใจคน้หาหรอืเขา้ไปด ู
link เหล่านัน้ต่อไป  ซึง่นบัเป็นการสรา้งชุมชนทางวรรณกรรมอกีทางหนึ่งดว้ย   

พื้นที่สุดท้าย  คอื เว็บไซต์และเวบ็ล็อกวรรณกรรมวจิารณ์นับเป็นแหล่งความรู้ทางวรรณกรรมที่
ส าคญัอีกแหล่งหนึ่ง  เพราะเวบ็ไซต์หนังสอืพมิพ์และนิตยสาร  รวมถงึบล็อกส่วนใหญ่ต่างมพีื้นที่รวบรวม
บทความ บทวจิารณ์ หรอืบทสมัภาษณ์ยอ้นหลงั  ซึ่งผูส้นใจสามารถทีจ่ะสบืคน้ขอ้มลูต่างๆ เหล่านี้ไดส้ะดวก
มากขึ้น   ตวัอย่างที่เป็นรูปธรรมของพื้นที่วจิารณ์ในกลุ่มนี้  คอื พื้นที่วจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ด ี ซึ่งจากการ
สมัภาษณ์คุณวโรรส (เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์เด็กดี)  ได้รบัการอธิบายว่าแต่เดิมการวจิารณ์เป็นเพยีงคอม
เมน้ท์ทีผู่อ้่านโพสต์ไวท้า้ยนิยาย ผูท้ีเ่ขยีนคอมเมน้ตซ์ึ่งสว่นใหญ่เป็นแฟนอ่านนิยายของผูเ้ขยีนจงึมไีม่กีค่นที่
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เขา้มาเขยีนวจิารณ์ ซึง่ไม่มปีระโยชน์มากนัก แต่ทางเวบ็ไซต์เหน็ว่าผูเ้ขยีนควรไดร้บัการแนะน าทีด่ ีเพื่อทีจ่ะ
น าไปปรบัปรุงงานของตนเอง  เดก็ดจีงึคดิระบบการวจิารณ์นิยายทีแ่ต่ละคนเขยีนไดค้รัง้เดยีวและใหค้ะแนน
ดว้ย และระบบยงัใหผู้ท้ีเ่ขา้มาอ่านงานวจิารณ์สามารถใหค้ะแนนการวจิารณ์ได ้ เพราะเชื่อว่าการวจิารณ์จะ
ท าใหน้กัเขยีนในเดก็ดไีดพ้ฒันาการเขยีนนิยายของตนเอง  

จากการสมัภาษณ์ “พอเพยีง” หรอื พมิพฉ์ัตร พมิพส์กุล ทีเ่ปิดหน้า  “รบัวจิารณ์นิยายฉบบัพอเพยีง”  
เพื่อรบัวจิารณ์วรรณกรรมอนไลน์ในเดก็ด ี ท าใหท้ราบว่าเวบ็ไซต์เดก็ดเีปิดกวา้งส าหรบัการวจิารณ์หรอืการ
สรา้งนักวจิารณ์  เพราะ “พอเพยีง” เล่าว่าถงึจุดเริม่ต้นของการเป็นนักวจิารณ์ของตนว่าเห็นมผีู้รบัวจิารณ์
นิยายในเดก็ดจีงึอยากลองท าบา้ง   ในช่วงต้นทีเ่ริม่ท ากเ็ริม่จากการศกึษาว่ากลุ่มวจิารณ์ทีร่บัวจิารณ์งานใน
เวบ็ไซต์เดก็ดมีกีารแบ่งหวัขอ้วจิารณ์อย่างไรบ้าง และน ามาปรบัแต่งเป็นสไตล์ของตนเอง  ในการวจิารณ์
ของตนนัน้ส่วนใหญ่เน้นความเป็นกนัเอง และใช้ภาษาสุภาพ  ซึ่งแม้จะวจิารณ์ตามตรง  แต่ก็จะไม่ใช่การ
วจิารณ์แบบรุนแรง   อกีทัง้ยงัได้ก็น าความรูท้ี่ได้มาจากที่โรงเรยีนมาปรบัใช้ในการวจิารณ์ด้วย  เพราะใน
วชิาภาษาไทยมกีารเรยีนวรรณคดทีีค่รมูกัจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัวรรณคดเีรื่องหนึ่งๆ หรอืในการสอบ
ที่มกัจะให้อ่านเรื่องและวจิารณ์ด้วย   อย่างไรก็ดี “พอเพียง” เห็นว่าการวจิารณ์ในห้องเรยีนต่างจากการ
วจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ด ี เพราะในการเรยีนนัน้จะต้องต้องปรบัค าพูดใหเ้ป็นทางการขึน้ เพราะเป็นงานสง่ครู
เพือ่ใหไ้ดค้ะแนน  ขณะเดยีวกนักต็อ้งเขยีนวจิารณ์ใหถู้กใจคร ู  จงึต่างจากการเขยีนวจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ดี
ทีเ่ป็นการเขยีนตามใจตนเองไดม้ากกว่า   ทัง้นี้ยงัไดก้ล่าวถงึอุปสรรคในการเขยีนวจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ดวี่า
มสีาเหตุจากหลายประการ  ประการแรก คอื  ไม่ค่อยมเีวลาในการเขยีนวจิารณ์  เพราะต้องใหเ้วลากบัการ
เรยีนเป็นหลกั (ขณะนี้ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6)  ประการต่อมา คอื มีผู้ที่ส่งนิยายเขา้มาให้
วจิารณ์เป็นจ านวนมาก  จงึท าใหว้จิารณ์ไม่ทนั  ขณะเดยีวกนักไ็ม่อยากใหผู้ท้ีน่ างานมาฝากรอนาน  จงึต้อง
จ ากดัการวจิารณ์  จากเดมิทีอ่่านเรื่องทีส่ง่มาใหทุ้กตอน  เป็นอ่านเพยีง 5 ตอนแรกในแต่ละเรื่องเท่านัน้  แต่
ปัจจุบนั “พอเพียง” ปิดคอลมัน์วจิารณ์ของตนแล้ว  เพราะต้องเดินทางไปศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาที่
ประเทศจนี (เดนิทางในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2555)  ด้วยเหตุนี้จงึเหน็ได้ว่าการวจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ดนีัน้  
นอกจากอายุของนักเขยีนหน้าใหม่จะลดลงแล้ว  อายุของนักวจิารณ์กด็ูจะลดลงเช่นกนั เพราะมนีักวจิารณ์
หน้าใหม่เกดิขึน้เป็นจ านวนมาก  ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นนักเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  
มธัยมศกึษาตอนปลาย  และนิสตินกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

นอกจากนี้  ในพืน้ทีก่ารวจิารณ์ในเวบ็เดก็ดนีัน้  ไม่ไดม้เีพยีงการวจิารณ์เฉพาะบุคคลเท่านัน้  แต่ยงั
มกีารรวมกลุ่มกนัของนักวจิารณ์ที่สร้างกลุ่มวจิารณ์เพื่อท างานร่วมกนัด้วย   ในกรณีของ “พอเพยีง” ที่แต่
เดมิท างานวจิารณ์เพยีงล าพงั  แต่ต่อมาก็ขยายออกเป็นกลุ่มวจิารณ์  ซึ่งเพื่อนทีม่าร่วมกลุ่มวจิารณ์ของตน
เป็นนักเขยีนทีเ่คยฝากงานให ้“พอเพยีง” วจิารณ์  จากนัน้กท็ีรู่้จกัและสนิทกนัจนเป็นเพื่อนและเสนอตวัว่าจะ
มาช่วยวจิารณ์   การท างานในกรณีทีเ่ป็นกลุ่มวจิารณ์นัน้  “พอเพยีง” จะสรา้งแบบแบบฟอรม์ขึน้มา  โดยให้
นักเขยีนที่ส่งงานกรอกและให้เลอืกว่าอยากให้นักวจิารณ์คนใดวจิารณ์งานของตน  กจ็ะส่งงานชิ้นนัน้ไปให้
นักวจิารณ์คนนัน้ตามที่นักเขยีนระบุ  ยกเว้นในกรณีที่นักวจิารณ์ผู้นัน้มปีรมิาณงานที่รอวจิารณ์เป็นจ านวน
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มากกจ็ะปิดรบังานในขณะนัน้ให ้ ถา้มคีนมาฝากงานของคนทีปิ่ดรบังานอยู่  กจ็ะตดิต่อผูท้ีน่ ามาว่าฝากว่าจะ
เปลี่ยนให้นักวจิารณ์คนอื่นวจิารณ์แทนหรอืไม่   ทัง้นี้นักวจิารณ์ในกลุ่มก็จะใช้รูปแบบการวจิารณ์ในแบบ
เดยีวกนั 

ในกรณีขอ “พอเพียง” ไม่ได้เริม่ต้นเข้าร่วมในเว็บไซต์เด็กดีในฐานะนักวจิารณ์  แต่เริม่ต้นเขาใน
ฐานะนักอ่าน และต่อมาก็เริ่มเป็นักเขียน  โดยเขียนนิยายชิ้นแรกขณะที่เรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อ 
Retrospective Love และจากการเขียนวจิารณ์มาระยะหนึ่ง  “พอเพียง” ยอมรบัขณะที่วิจารณ์ท าให้เห็น
ขอ้บกพร่องในการเขยีนในลกัษณะต่างๆ กจ็ะจ าขอ้บกพร่องต่างๆ เหล่านี้  และน ามาปรบัใชใ้นการเขยีนงาน
ของตน  

แต่อย่างไรกด็ ี ความน่าเป็นห่วงในการวจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ดกีค็อื  การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีแ่ห่ง
นี้มกัจะเป็นการวจิารณ์ในลกัษณะแนวราบ  กล่าวคอื การวจิารณ์ของคนทีอ่ยู่ในวยัเดยีวกนัมปีระสบการณ์
คล้ายคลงึกนั  จงึส่งผลให้มุมมองของการวจิารณ์ที่เกดิขึ้นไม่หลากหลายมากนัก  ขณะเดยีวกนันักวจิารณ์
และนักอ่านในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่มกัจะเป็นนักวจิารณ์หน้าใหม่ที่อายุน้อย  คอืประมาณ 15-25  ปี  ซึ่งยงัมี
ประสบการณ์การอ่านที่ค่อนข้างจ ากดัและไม่หลากหลายนัก  ซึ่งยงัเป็นขอ้สงสยัว่านักวจิารณ์และนักอ่าน
เหล่านี้จะสามารถแยกออกหรอืไม่ว่างานวรรณกรรมที่อ่านนัน้มคีุณภาพหรอืไม่เพยีงใด   อกีทัง้  ปรมิาณ
งานวรรณกรรมจ านวนมากทีส่่งมาใหว้จิารณ์  ประกอบกบัผูว้จิารณ์ส่วนใหญ่มเีวลาจ ากดั  เพราะนักวจิารณ์
ส่วนใหญ่อยู่ในวยัเรยีน  ซึ่งจะทุ่มเทให้กบัการเรยีนมากกว่า  จงึท าใหน้ักวจิารณ์ส่วนใหญ่เขยีนวจิารณ์โดย
อ่านงานวรรณกรรมที่ส่งมาให้เพยีงคร่าวๆ หรอืบางคนก็อ่านเฉพาะตอนแรก หรอืไม่เกนิ 5 ตอนแรก  ซึ่ง
นบัว่าเป็นอนัตราย  เนื่องจากทศันะวจิารณ์ทีน่ าเสนออาจผดิพลาดคลาดเคลื่อนได ้  

จากการสมัภาษณ์คุณจรูญพรก็ให้ความเหน็ว่าการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิว่า   บทวจิารณ์ในพื้นที่
แห่งนี้ น้อยครัง้ที่จะเห็นเป็นบทวจิารณ์ในลกัษณะที่เจาะลึกในเชิงประเด็นหรอืว่าเข้าไปขยายความอะไร
บางอย่าง ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวเพยีงว่าชอบ หรอืไม่ชอบ ชอบมากหรอื ชอบน้อยเพยีงใด  เล่มนี้จะให้กี่ดาว  
ขณะนี้มีพื้นที่วจิารณ์ในสื่อออนไลน์ที่น่าสนใจเกิดขึ้น คือ “อ่านเอาเพือ่น” ที่มีผู้สนใจเข้ามาแสดงทศันะ
วจิารณ์พืน้ทีด่งักล่าวเป็นจ านวนมาก และผูท้ีแ่สดงทศันะวจิารณ์เหล่านัน้ส่วนใหญ่เป็นนักเขยีน บางคนเป็น
นักเขยีนมอืรางวลั จงึนับว่าเป็นผู้ที่มมีาตรฐานในการอ่านพอสมควร  นอกจากนี้   ปัญหาใหญ่อกีประการ
ของงานวจิารณ์ออนไลน์คอืขอ้เขยีนทีย่าวๆ  คนจะไม่อยากอ่านเสมอ ไม่ว่าจะเขยีนประเดน็ใดกต็าม 

ทัง้นี้   คุณจรูญพรยงัแสดงความเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ว่า  โดยส่วนตัวเห็นว่าการอ่านและการ
วจิารณ์เป็นเสมือนต้นทุนที่สามารถน าไปใช้ในเวลาที่เขียนเรื่องได้  เพราะข้อดีของการวจิารณ์คือท าให้
วเิคราะหต์วังานแต่ละชิน้ว่ามอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง ขอ้ดี ขอ้เสยีอยู่ทีใ่ด ซึ่งสามารถน าไปปรบัใชใ้นการเขยีน
งานของตนได้    หากนักวจิารณ์สร้างงานวรรณกรรมไปด้วยก็จะเขา้ใจนักเขยีนมากขึ้น  ทัง้กระบวนการ 
วธิกีารสรา้ง และวธิคีดิ  ในการเขยีนวจิารณ์นัน้  คุณจรูญพรจะประเมนิอยู่ 2-3 ประเดน็ คอื เนื้อเรื่องว่าพูด
ถงึอะไร ศิลปะของการเล่า เช่นบางเรื่องอาจจะพูดถึงเรื่องทัว่ๆไป  แต่ศิลปะการเล่าดีมาก เช่น จนตรอก 
งานของชาติ กอบจติติ และประการสุดท้าย คอืการสร้างสิง่ที่มนัแปลกใหม่ให้กบัวงการวรรณกรรม   แต่
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อย่างไรกด็ ี คุณจรูญพรเหน็ว่าในวรรณกรรมนัน้มอี านาจทัง้ด้านดแีละไม่ด ี ซึ่งบทบาทการวจิารณ์ก็อาจจะ
ต้องชี้ให้เหน็แง่มุมเหล่านี้ด้วย  ขณะเดยีวกนังานวจิารณ์ก็ไม่ควรละเลยที่จะน าเสนอในประเด็นศิลปะการ
สรา้งสรรคว์รรณกรรมดว้ย  เพราะว่าอาจจะช่วยชี้ทศิทางของศลิปะการสรา้งสรรคว์รรณกรรมว่าเปลีย่นผ่าน
ไปถงึจุดใดแล้ว  ทัง้ยงัเหน็ว่าในทางหนึ่งการอ่านจะกวา้งขึน้กด็้วยการวจิารณ์  เพราะงานวจิารณ์ทีด่มีกัจะ
ชีใ้หเ้หน็ในมุมทีผู่อ้่านมองไม่เหน็ ซึง่นบัว่าเป็นเรื่องทีน่่าสนใจ    
 

16.   การเปรียบเทียบการวิจารณ์วรรณกรรมในต่างประเทศกบัในประเทศไทย   

16.1   เวบ็ไซต์หนังสอืพมิพ์ในหลายๆ กรณี  เนื้อหาในเวบ็ไซต์และฉบบัที่ตพีมิพ์เผยแพร่พ้องกนั  
และอาจจะมทีี่แตกต่างกนับา้ง  ซึ่งไม่แน่นอนว่าฉบบัที่ลงเวบ็ไซต์หรอืฉบบัที่ตพีมิพ์เผยแพร่ฉบบัใดจะยาว
หรอืสัน้กว่ากนั  แต่นัน่มใิช่ประเด็นส าคญั  ความเขม้ขน้ของสื่อดัง้เดมิที่ถ่ายทอดด้วยสิง่พมิพ์ยงัคงอยู่ใน
เว็บไซต์เหล่านี้  ผู้เขยีนอาจเป็นนักหนังสอืพิมพ์ที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง  ในบางประเทศ
นักหนังสอืพมิพเ์หล่านี้ไดร้บัการยกย่องถงึขัน้ทีไ่ดร้บัดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์หรอืต าแหน่งศาสตราจารยร์บั
เชิญก็ได้  เพราะงานวิจารณ์ยังประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างแน่นอน  ในบางกรณี  
นกัวชิาการเลีย่งทีจ่ะไม่เขยีนวจิารณ์งานศลิปะร่วมสมยั  เพราะไม่ต้องการจะเปลอืงตวั  ซึ่งกรณีเช่นน้ีมน้ีอย
มาก  ในประเทศตะวันตก  ศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีชื่อเสียงไม่ลังเลที่จะเขียนบทวิจารณ์ลงใน
หนังสือพิมพ์รายวนั  รายสปัดาห์ หรอืนิตยสาร  แต่บทวจิารณ์เหล่านี้ แม้ว่าจะมีเนื้อหาที่เข้มข้น หรอืมี
ลกัษณะบุกเบกิพรมแดนความรู ้ แต่กเ็ลีย่งทีจ่ะใชร้ปูแบบของบทความวชิาการ  อาท ิ ไม่มเีชงิอรรถ และไม่
มบีรรณานุกรม   

นอกจากนัน้  นักวชิาการชัน้น าเหล่านี้  เมื่อต้องท าบทบาทของนักหนังสอืพมิพก์ย็อมที่จะท าหน้าที่
ในการให้ความรู้  ก่อนที่จะท าหน้าที่ของนักวจิารณ์  เช่น ในกรณีที่วจิารณ์หนังสอืก็จะพยายามสรุปความ
หรอืชี้คุณลกัษณะของหนังสอืเล่มนัน้  ก่อนที่จะลงมอืวจิารณ์  งานที่ปรากฏในสื่อเสมอืนจรงิก็มไิด้สูญเสยี
ความเข้มข้นเหล่านี้ไป  แต่อาจจะมีรูปแบบและวธิีการน าเสนอที่ต่างไปบ้าง  เช่น  อาจจะเป็นการเขยีน
บล็อกให้ข้อสงัเกตที่ไม่พิสดารนักในรูปของปฏิกิรยิาฉับพลนั  แต่หลกัการใหญ่ยงัคงอยู่  นัน่คอื  การให้
การศกึษาแก่ประชาชน  ความเป็นสาธารณะของงานวจิารณ์ ไม่ว่าจะน าเสนอดว้ยสือ่สิง่พมิพห์รอืสือ่เสมอืน
จรงิกย็งัมไิดเ้ปลีย่นแปลงไป  นัน่คอืความแขง็แกรง็ของการวจิารณ์อย่างแทจ้รงิ 

16.2   รปูแบบเวบ็ไซตว์รรณกรรมในต่างประเทศมทีัง้เป็นเวบ็ไซตแ์ละเวบ็ลอ็ก  และมทีีม่าจาก
หลายแหล่ง     ไม่ว่าจะเป็นบลอ็กสว่นตวั เวบ็ไซตส์ านกัพมิพ ์  เวบ็ไซตร์า้นหนงัสอื   เวบ็ไซตข์อง
มหาวทิยาลยั  เวบ็ไซตส์ าหรบับรรณารกัษ์   เวบ็ไซตห์นงัสอืพมิพ ์และเวบ็ไซต์นิตยสารต่างๆ   ทัง้ยงัรวม
ไปถงึการรวบรวมแหล่งขอ้มูลเกีย่วกบัวรรณกรรม   นกัเขยีน และการวจิารณ์วรรณกรรม  ทีต่ ัง้ขึน้โดย
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หน่วยงานรฐับาล  และภาคเอกชนต่างๆ   ส าหรบับทวจิารณ์ในบลอ็กสว่นตวั  สว่นใหญ่จะวจิารณ์หนงัสอื
ทัว่ๆไปทีเ่จา้ของบลอ็กไดอ้่าน  หรอืการคดัสรรบทความและบทวจิารณ์ที่น่าสนใจมาเสนอไว ้  แต่มบีาง
บลอ็กทีจ่ะวจิารณ์หนงัสอืโดยเน้นบางประเดน็  

ในขณะที่ประเทศไทยนัน้จะมีเว็บไซต์ที่เฉพาะทางวรรณกรรมเป็นจ านวนน้อย  และยังไม่พบ
เวบ็ไซต์ทีร่วบรวมเฉพาะบทวจิารณ์หนังสอื  แต่จะพบบทวจิารณ์หนังสอืแทรกอยู่เป็นหวัขอ้ย่อยในเวบ็ไซต์
ใหญ่  เช่น  บทวจิารณ์เรื่องสัน้และกวนีิพนธใ์น  thaiwritier.com บทวจิารณ์งานวรรณกรรมออนไลน์ใน dek-
d.com  หรอื บทวจิารณ์ของบรรณาธิการพิจารณาต้นฉบับงานวรรกรรมของส านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น   
นอกจากนี้  นกัเขยีนบางคนรวบรวมบทวจิารณ์ทีก่ล่าวถงึผลงานทัง้หมดของคนไว ้ เช่น  วนิทร ์ เลยีววารณิ  
แต่ความคกึคกัของการวจิารณ์วรรณกรรมหรอืการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของวรรณกรรมไทย  จะอยู่ใน 
เว็บล็อกส่วนตัวมากกว่า  เช่น  หุบเขาวรรณกรรมและศิลปะ  โดย  ลิด้า  จิรกาลาวสาน (http://www. 
bloxster. net/lida)  บล็อกวิจารณ์ของพุดน ้ าบุศย์  และ ผู้สาวเมืองยศ  ในอีกด้านหนึ่ง  เรื่องราวทาง
วรรณกรรมทีพ่บในเวบ็ไซตแ์ละเวบ็ลอ็กของไทยมาก เช่น  เวบ็ไซต/์เวบ็ลอ็กของนกัเขยีนหน้าใหม่  เวบ็ไซต์
ส านักพิมพ์ที่เผยแพร่ผลงานวรรณกรรม หรือเว็บไวต์วรรณกรรม (www.niyay.com  และ  www.dek-
d.com)  โดยเฉพาะอย่างยิง่  วรรณกรรมออนไลน์ 

16.3   บทวจิารณ์ในเวบ็ไซต์วรรณกรรมของไทยส่วนใหญ่จะเป็นบทวจิารณ์ขนาดสัน้  ที่กล่าวถึง
งานวรรณกรรมเพียงบางประเด็น  ทัง้นี้จะพบว่านักวิจารณ์และนักเขียนอาชีพจะไม่สนใจที่จะอ่านและ
วจิารณ์งานวรรณกรรมออนไลน์แนวใหม่  แต่ยงัให้ความสนใจงานวรรณกรรมออนไลน์ที่เขยีนตามขนบ  
วรรณศิลป์แบบเดิมอยู่    จึงท าให้มีนักวิจารณ์ที่น าเสนอบทวิจารณ์หรือบทแนะน าหนังสือในพื้นที่
อนิเทอรเ์น็ตสว่นใหญ่จะเป็นนกัอ่านทัว่ไปมากกว่าทีจ่ะเป็นนกัวจิารณ์  ผูรู้ ้ หรอืนกัวชิาการทางวรรณกรรม 

  นอกจากนี้   กลุ่มผู้สร้างและผู้รบังานวรรณกรรมออนไลน์แยกกันอย่างชัดเจนใน 2 กลุ่ม คือ 
1) งานวรรณกรรมแนวขนบ  2) งานวรรณกรรมแนวใหม่  เช่นเดยีวกบับทวจิารณ์งานวรรณกรรมในเวบ็ไซต์
ของไทยกส็ามารถแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คอื  1)  วจิารณ์งานวรรณกรรมทีต่พีมิพแ์ลว้  ซึ่งจะเน้นสื่อความ
กบัผู้อ่านทัว่ไป   และ วจิารณ์งานวรรณกรรมที่ยงัเขยีนไม่จบ  ซึ่ งจะเน้นการสื่อความกบันักเขยีนเฉพาะ
บุคคลมากกว่าจะสื่อสารกบันักเขียนและนักอ่านทัว่ไป   เพราะบทวจิารณ์ในกรณีนี้ส่วนใหญ่จะชี้ให้เห็น
ขอ้บกพร่องในประเดน็ต่างๆ   ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเขยีนในพื้นที่ออนไลน์ส่วนใหญ่เรยีกร้องและต้องการ
ค าแนะน าและขอ้ชีแ้นะจากนกัวจิารณ์ 

16.4   การวจิารณ์ในวฒันธรรมเสมอืนจรงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศมุ่งเน้นการสรา้งเครอืข่าย
และประชาคมวรรณกรรม  ซึ่งเป็นทัง้การสรา้งกลุ่มของผูท้ี่ชื่นชอบวรรณกรรมแนวเดยีวกนั  ทัง้ในลกัษณะ
การบอกรบัสมาชกิ  การเปิดพื้นที่ให้สมคัรเป็น “แฟนคลบั”  หรอืแม้แต่การเชื่อมโยงไปสู่ social  network  
ต่างๆ  โดยใช้ facebook, twitter และ e-mail เป็นช่องทางในการติดต่อ และส่งต่อความรู้ที่น่าสนใจ  การ

http://www/
http://www.niyay.com/
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สรา้งเครอืข่ายเหล่านี้ไม่ไดถู้กจ ากดักรอบเฉพาะในประเทศอกีต่อไป  แต่สามารถทีจ่ะสรา้งประชาคมผูส้นใจ
จากทัว่โลกได ้ หากเลอืกใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในการตดิต่อสือ่สารระหว่างกนั 
 

17.   การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ (informal education) บทบาทขององค์กรต่างๆ ในการพฒันา
วงการวรรณกรรมไทย 

 ในปัจจุบนั  ผูว้จิยัพบว่ามอีงคก์รทัง้ในและนอกวงวรรณกรรมต่างใหเ้ขา้สนใจเขา้มามสี่วนทัง้การใน
อบรมเพื่อสร้างและพัฒนานักเขียน  นักอ่าน และนักวจิารณ์ ซึ่งนับเป็นการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ 
(informal  educatoin) ในลกัษณะหนึ่ง  องค์กรที่มบีทบาทอย่างต่อเนื่องและชดัเจนม ี2 องค์กรที่น่าสนใจ 
คอื  

17.1   สมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย 

สาขาวรรณศลิป์พบว่าในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาสมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทยมบีทบาท
ส าคญัต่อการพฒันาวงการวรรณศลิป์ของไทยในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลนักเขยีน ทัง้ใน
เรื่องสวสัดกิารนักเขยีน การต่อสู้เพื่อสทิธปิระโยชน์ของนักเขยีนด้วยการหาทุนทัง้จากองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศ    การเป็นหน่วยงานกลางสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนักเขยีนไทยและต่างประเทศ  ทัง้
การต้อนรบันักเขยีนต่างประเทศที่เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย  หรอืการส่งนักเขยีนไทยไปดูงานหรอืไป
เผยแพร่งานวรรณกรรมไทยในต่างประเทศ  ขณะเดยีวกนักย็งัช่วยสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวรรณกรรม
ของไทยไปยงัต่างประเทศ  ทัง้การแปลงานวรรณกรรมไทยเป็นภาษาต่างๆ เช่น องักฤษ เขมร  มลายู  จนี   
นอกจากนี้ยงัมกีารเชดิชูเกยีรตนิักเขยีนในหลายลกัษณะ  ทัง้การมอบรางวลั “นราธปิ” ใหก้บันักเขยีนในทุก
สาขา  รวมทัง้บรรณาธกิารอาวุโสที่มอีายุ 80 ปีขึ้นไป  รางวลั “ศรบีูรพา” เป็นรางวลัที่มอบให้แก่ผู้ท างาน
เพื่อสงัคมหรอืเพื่อผู้อื่น  โดยไม่ได้จ ากดัการมองรางวลัใหเ้ฉพาะนักเขยีนเท่านัน้  รางวลั “อมตะ” ที่จะมอบ
ใหน้ักเขยีนทีท่ างานมานานพอสมควร รางวลั “รพพีร” มอบให้แก่นักเขยีน รางวลั “สุภางค ์ เทวกุลฯ” เป็น
รางวลังานเรื่องสัน้และนวนิยายทีย่งัไม่ไดร้บัการตพีมิพ ์และการผลกัดนัใหเ้กดิรางวลัวรรณกรรมทัง้ รางวลั 
“พานแว่นฟ้า”  รางวลั “เซเว่นบุ๊กอวอรด์ และนักเขยีนรางวลั “อมตะ”  ขณะเดยีวกนัยงัมกีจิกรรม “การอบรม
นักเขยีน”  “ค่ายวรรณกรรม” การสรา้ง “โรงเรยีนนักเขยีน” และ “คาราวานนักเขยีน” เพื่อสนับสนันในการ
สรา้งนกัเขยีนรุ่นใหม่ดว้ย 

นอกจากนี้ยงัมกีารจดักจิกรรมเพื่อเป็นเวทใีนการสรา้งความรูใ้นประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัวรรณกรรม
ทัง้ไทยและต่างประเทศให้กับทัง้นักเขยีน  นักวิจารณ์  และนักอ่านทัว่ไป  ไม่ว่าจะเป็นการอบรม  การ
ประชุม   การเสวนา  การสมัมนา  การสมัมนาเชงิปฏบิตั ิ  หรอืกจิกรรมนกัเขยีนสญัจร  
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17.2   เวบ็ไซตเ์ดก็ด ี
เวบ็ไซต์เดก็ดนีอกจากเปิดพืน้ที่ในการอย่างอสิระและกว้างขวางส าหรบันักเขยีนหน้าใหม่ที่จะ

เผยแพร่ผลงานวรรณกรรมของตนแลว้      ยงัเปิดช่องทางในการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพของนักเขยีน  
โดยการลงบทความทีเ่กี่ยวกบัเทคนิควธิกีารเขยีนนิยายในคอลมัที่ชื่อว่า “เคลด็ลบันักเขยีน” ซึ่งจะมกีารลง
บทความสปัดาห์ละหนึ่งบทความ ในบางสปัดาหจ์ะน าบทความจากกระทูท้ีล่งในเวบ็ไซต์เดก็ดทีีท่มีงานเหน็
ว่ามปีระโยชน์มาลง แต่บทความส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าทีข่องเดก็ดทีีด่แูลเป็นผูเ้ขยีน  ทัง้นี้ คอลมันิสต์ประจ า
บทความนี้จะศกึษาปัญหาของการเขยีนนิยายในเดก็ด ีและการอ่านหนังสอืที่เกี่ยวกบัการเขียนนิยาย รวม
กบัประสบการณ์ของผู้เขยีนมาแบ่งปันให้กบันักเขยีนนิยายในเดก็ด ีหรอืให้มุมมองวธิกีารจดัการปัญหาใน
การเขยีนนิยายของผู้เขยีนบทความ โดยที่ทางเวบ็ไซต์เดก็ดมีเีป้าหมายที่จะพฒันางานเขยีนนิยายในเดก็ดี
ให้ดขีึน้ และให้เปิดโอกาสให้กบันิยายที่ดไีดเ้ผยแพร่ การสนับสนุนใหเ้กดิการเขยีนงานที่ดมีคีุณภาพ จะท า
ให้เว็บไซต์เด็กดีมเีรื่องราวเนื้อหาให้เข้ามาอ่านเพิ่มมากขึ้น หากทางเว็บไซต์เด็กดีไม่สนับสนุนนิยายที่มี
คุณภาพจะท าให้นิยายที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่และเป็นที่นิยมได้ง่าย คือต้องก าจดัเรื่องที่ไม่ดีออกไปจาก
เวบ็ไซต์ของเดก็ดีให้เรว็ที่สุด  ขณะเดียวกนั  การพฒันานักเขยีนของเดก็ดนีอกจากการพฒันาระบบเพื่อ
สนับสนุนแลว้ ทางเดก็ดยีงัจดักจิกรรมเวริค์ชอ็ปเพื่อพฒันานักเขยีนร่วมกบัส านักพมิพแ์จ่มใสใหม้กีารเขยีน
นิยายและมกีารคอมเม้นท์จากนักเขยีน และแน๊ตตี้มกีารจดักจิกรรม ส่วนแนวทางในการด าเนินการในปีนี้
หรอืปีหน้า และนอกจากนี้ยงัจะจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาการเขยีนของนกัเขยีนเดก็ด ีซึ่งหากมกีจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ทางตนเองพรอ้มทีจ่ะร่วมงานด้วย  การจดักจิกรรมในลกัษณะนี้ถอืว่าเป็นการอบรมเกี่ยวกบั 
“creative writing  ซึง่นบัว่าเป็น “คลนีิกวรรณกรรม” ในลกัษณะหนึ่งดว้ย 

นอกจากการสนับสนุนและพฒันาคุณภาพของนักเขยีนแล้ว  เวบ็ไซต์เดก็ดยีงัการสร้างระบบ
ตรวจสอบขึ้น   โดยมีทีมงานที่เรียกว่า web community ท างานด้านตรวจสอบและควบคุมการโพสต์
ข้อความและการลงนิยายต่างๆ ในเว็บไซต์เด็กดี  ซึ่งทีมงานนี้จะเข้าเวรดูแลการลงข้อความ นิยายที่ไม่
เหมาะสม การดูแลในส่วนของ web community จะท างานเจด็วนัตัง้แต่หกโมงเช้าจนถงึตหีนึ่ง เวบ็เดก็ดจีะ
ลบขอ้ความทีไ่ม่เหมาะสมในกรณีเวบ็บอรด์ซึ่งสามารถตรวจสอบไดง้่าย  แต่กระบวนการตรวจสอบความไม่
เหมาะสมของนิยายเป็นสิง่ทีย่ากมาก  ดว้ยเหตุนี้จงึพยายามสื่อไปยงัผูท้ีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซต์เดก็ดใีหแ้จง้ถงึความ
ไม่เหมาะสมที่พบให้ทราบด้วยก็จะช่วยให้การท างานของทีมงานง่ายขึ้น   ทัง้นี้  กระบวนการในการ
ตรวจสอบของเวบ็ไซต์เดก็ดเีริม่ตัง้แต่เมื่อนักเขยีนนิยายส่งนิยายมาลงในเวบ็ไซต์จะมรีะบบให้คะแนนความ
เสีย่ง เมื่อนิยายเรื่องใดถูกประเมนิว่ามคีวามเสีย่งมากจะถูกส่งเขา้มาทีห่น้าจอของทมีงานและทมีงานจะเขา้
ไปตรวจสอบ ซึ่งค าที่ก าหนดว่าเป็นค าต้องห้ามจะแสดงตวัใหญ่ขึ้นบนจอทมีงาน แต่ยงัมกีารหลกีเลี่ยงของ
นักเขียนในการเว้นวรรคค า แกล้งสะกดผิด ท าให้ระบบตรวจไม่พบ บทความที่มีผู้เข้าไปชมมากๆ จน
ผดิปกต ิเจา้หน้าทมีหีน้าทีเ่ขา้ไปดู และส าหรบัการหา้มลงเรื่องในเวบ็ไซต์เดก็ดคีอืบทความทีไ่ม่มเีนื้อหาแต่
น าลิ้งค์ที่อื่นมาโพสต์ไว้เนื่องจากระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ เดก็ดีมรีะบบดูแลตรวจสอบอยู่สามทางคอื 
การใหเ้จา้หน้าที ่monitor  ระบบตรวจสอบ และใหส้มาชกิแจง้เขา้มา 
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ขณะเดยีวกนัยงัมกีระบวนการแบนนิยายของเดก็ด ีคอืนิยายในหนึ่งเรื่องมหีลายตอนถ้าหากเนื้อหา
ตอนใดไม่เหมาะสมตอนนัน้จะถูกแบนไม่สามารถเปิดอ่านได้ แต่จะไม่แบนหมดทัง้เรื่อง ซึ่งหากนักเขยีน
ต้องการให้ตอนนัน้เปิดอ่านได้ต้องแก้ไขข้อความหรอืเนื้อหาไม่เหมาะสมและส่งค าร้องมาที่ทีมงาน เมื่อ
ทมีงานพจิารณาแลว้ว่าสามารถเผยแพร่ได ้กจ็ะเลกิแบนในตอนนัน้ๆ  ซึ่งเรื่องทีโ่ดนแบนหนึ่งตอนไม่มสีทิธิ
ตดิท าเนียบนิยายสขีาว และตดิอนัดบันิยายยอดนิยม นิยายเรื่องใดทีโ่ดนแบนสามตอนจะถูกแบนไม่สามารถ
เข้าชมได้อีก ในส่วนของการรบัฟังความคิดเห็นของสมาชิกเด็กดีในการสร้างกฎเกณฑ์การแบนนิยาย 
ทมีงานน าคอมเม้นท์ประเดน็ต่างๆ ทีผู่้ใช้เวบ็ไซต์เดก็ดมีาหามาตรฐานที่สามารถปฏบิตัไิด้ร่วมกนั  และได้
ทิง้ทา้ยไวว้่า ในปีนี้หากเวบ็ไซตท์ าไดท้นัจะมกีารพฒันาระบบหน้าไรทเ์ตอรเ์ดก็ดใีหม่ ใหม้คีวามทนัสมยัมาก
ขึน้ เนื่องจากระบบทีใ่ชใ้นหน้าไรท์เตอรไ์ม่ไดเ้ปลีย่นแปลงมานาน ระบบทีจ่ะรองรบัการใชง้านของผูท้ีเ่ขา้มา
ใชง้านทีเ่ปลีย่นแปลงไปกจ็ะมกีารเปลีย่นระบบในหน้าไรทเ์ตอรใ์นเรว็นี้  

การสรา้งระบบตรวจสอบความเหมาะสมในการลงขอ้ความและนิยาย  รวมทัง้ระบบแบนนิยายเช่นนี้  
ในดา้นหน่ึงกแ็สดงความรบัผดิชอบของเวบ็ไซต์เดก็ดตี่อสงัคม  เนื่องจากกระบวนการช่วยสรา้งความเชื่อมัน่
ว่าเดก็ดไีม่สนับสนุนให้มกีารเขยีนนิยายแนวที่ไม่เหมาะสม รุนแรง เพื่อให้มผีู้เขา้มาอ่านมากๆ ในอกีด้าน
หนึ่งกระบวนการดงักล่าวกเ็ป็นการรกัษาภาพลกัษณ์ของเดก็ด ี  เพราะหากภาพลกัษณ์ของเวบ็เสยีไปกจ็ะ 
สง่ผลต่อสปอนเซอรท์ีจ่ะเขา้มาลงโฆษณาดว้ย   

ในการเปิดพื้นที่วิจารณ์ในเว็บไซต์เด็กดี  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่วิจารณ์ไว้ท้ายวรรณกรรม
ออนไลน์ทุกเรื่อง  และการเปิดพืน้ทีใ่นการสรา้งกลุ่มวจิารณ์เพื่อรบัวจิารณ์งานของนักเขยีนหน้าใหม่ทีส่่งผล
งานมาให้วจิารณ์ไม่เพียงแต่จะเป็น “คลีนิกวรรณกรรม” ที่ข้อแนะน าของนักวจิารณ์เหล่านี้มสี่วนการช่วย
พฒันานักเขยีนดา้นหนึ่ง   ขณะเดยีวกนัก็ถอืว่าเป็นการศกึษาอย่างไม่เป็นทางการด้วย  เพราะในบางครัง้
นกัเขยีนและนกัวจิารณ์เหล่านัน้กต็ดิต่อเพื่อสอบถามกนัหรอืส่งงานใหว้จิารณ์เป็นการสว่นตวั  จงึไม่แตกต่าง
การทีค่รแูกง้านศษิยเ์ป็นระยะๆ    
 นอกจากองค์กรทัง้สองแห่งแล้วก็ยงัมเีว็บไซต์บางแห่งที่เปิดพื้นที่ “คลีนิกวรรณกรรม” ด้วย เช่น 
เว็บไซต์ส่วนตัวของประภัสสร  เสวิกุล  เว็บไซต์ thaiwriter.net และ เว็บไซต์ Thai Poet Society ซึ่ง
ค าแนะน านกัเขยีนในคลนีิกวรรณกรมทีส่รา้งบทเวบ็ไซต์ส่วนตวัเหล่านี้  จะมคีวามเขม้ขน้และเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันานักเขยีนได้มากกว่ากลุ่มวจิารณ์บางกลุ่มในเว็บไซต์เด็กดี  เนื่องจากนักวจิารณ์ในเว็บไซต์
ส่วนตัวเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นนักเขียนอาชีพและนักอ่านที่มีประสบการณ์การเขียนและการอ่านมาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่อง  มใิช่เป็นเพยีงนกัเขยีนหน้าใหม่ทีเ่พิง่เริม่มปีระสบการณ์ในการเขยีน  ดงัจะเหน็ไดจ้าก
บทวจิารณ์ที่ปรากฏมกัจะเป็นวจิารณ์ที่ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในการเขียนอย่างชดัเจน  ขณะเดียวกนับท
วจิารณ์สว่นใหญ่ยงัแนะน าวธิกีารแกไ้ขและพฒันางานเขยีนใหด้ขีึน้ดว้ย 
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18.   การเรียนรู้ข้ามสาขา 
 18.1   พืน้ทีก่ารวจิารณ์ของสาขาวรรณศลิป์ยงัอยู่ทีส่ ือ่สิง่พมิพ ์ เวบ็ไซต์ และเวบ็ลอ็ก  มากกว่าทีจ่ะ
ไปอยู่ในสื่อลกัษณะอื่น จงึต่างจากสาขาทศันศลิป์ ศลิปะการแสดง  และ  สงัคตีศลิป์ทีม่กีารเสนอแนวคดิเชงิ
วจิารณ์อย่างแพร่หลายใน   facebook,   twitter  และ  youtube  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะศลิปินในศิลปะทัง้  3 
สาขา บางครัง้อาศยั  facebook  และ  youtube เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงาน  ซึ่งเมื่อมผีู้รบัผลงานก็
ก่อใหเ้กดิการวจิารณ์ผลงานศลิปะดงักล่าวในพืน้ทีท่ีเ่ผยแพร่เหล่านัน้ไปพรอ้มกนัดว้ย   
 18.2   ข้อมูลของสาขาต่างๆ มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน   นัน้คือ  ศิลปะสาขาต่างๆ ต่างใช้พื้นที่
อนิเทอรเ์น็ตเป็นเสมอืนห้องสมุดที่รวบรวมความรูท้างศลิปะไวใ้นหลายลกัษณะ ไม่ว่าจะเป็นบทความ บท
สมัภาษณ์  บทวจิารณ์  รวมทัง้ผลงานศิลปะต่างๆ  แม้ว่าบางครัง้อาจจะไม่ใช่ผลงานศลิปะทัง้ชิ้น แต่เป็น
บางส่วนกต็าม  ซึง่นับเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบัสบืคน้ขนาดใหญ่ และเปิดกวา้งใหผู้ส้นใจต่างทีต่่างๆ สามารถ
สบืคน้ขอ้มลูได ้ ยกเวน้จะมบีางแหล่งทีเ่ปิดใหเ้ขา้ใชไ้ดเ้ฉพาะสมาชกิเท่านัน้ 
 18.3  การวจิารณ์ศลิปะสาขาต่างๆ ในพื้นที่เสมอืนจรงิปัจจุบนัมกัจะเน้นการสรา้ง  social network  
ของกลุ่มผู้สนใจร่วมกัน  ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นเหล่านี้นับวนัก็ยิ่งมีความคึกคกัและเข้มแข็ง
เพิม่ขึน้ 

18.4   การวจิารณ์ในบางครัง้กก็ลายเป็นเครื่องมอืหรอืกลยุทธใ์นทางการตลาด  ซึง่เป็นการโฆษณา
แฝงด้วยเช่นกนั  ดงัในกรณีของสาขาละครที่คุณณัฐพชัญ์   วงศ์เหรยีญทอง ไดก้ล่าวไวใ้นการเสวนา “การ
วจิารณ์ละครในโลกไซเบอร”์ ว่าบางครัง้การวจิารณ์ละครและภาพยนตรม์นีัยทางการตลาดแฝงอยู่ เช่น ใน
ส่วนการตลาดของบรษิทัที่ผลติละครเวทีและภาพยนตร์บางแห่งมกีารสมคัรเพื่อเป็นสมาชกิของเวบ็ไซต์ที่
เปิดใหแ้สดงความคดิเหน็หรอืทศันะวจิารณ์เกี่ยวกบัละครเวทแีละภาพยนตร ์ เช่น เวบ็ไซต์พนัทปิ  ซึ่งแต่ละ
บรษิทัจะมเีลขสมาชกิมากกว่าหนึ่งหมายเลข  บางครัง้อาจมหีมายเลขสมาชกิมากถงึ 30 -40 หมายเลขต่อ
หนึ่งบรษิทั  ซึ่งการมหีมายเลขสมาชกิจ านวนมากเช่นนี้ก็เพื่อที่จะใช้เป็นวธิกีารโปรโมทผลงานเรื่องต่างๆ 
ของบรษิทั  โดยผ่านการแสดงทศันะวจิารณ์ต่อผลงานในเชงิบวกหรอืเพือ่กระตุ้นใหผู้อ้่านอยากชมผลงานชิ้น
นัน้     แต่ในสาขาวรรณศลิป์นัน้ยงัไม่เป็นระบบมากเท่ากบัทีพ่บในสาขาละคร   เพราะเท่าทีพ่บเช่นในกรณี
บางคอลมัน์ของนิตยสาร all  magazine (ออล  แมก็กาซีน)  ที่วจิารณ์ผลงานของส านักพมิพ์ใดส านักพมิพ์
หนึ่งมากเป็นกรณีพเิศษ   หรอืในกรณีของการส่งผลงานให้นักวจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ดพีบว่ามนีักเขยีนบาง
คนที่ส่งงานของตนให้นักวิจารณ์หลายกลุ่ม  เพราะเมื่อกลุ่มวิจารณ์วิจารณ์งานแล้วก็จะโพสต์ไว้ที่หน้า
วจิารณ์ของตนกน็ับว่าเป็นช่วยโฆษณาผลงานของนักเขยีนในทางหนึ่ง   หรอืบางครัง้นักเขยีนทีฝ่ากผลงาน
วจิารณ์กน็ าแบนเนอรโ์ฆษณาผลงานของตนไปฝากไวท้ีห่น้าวจิารณ์ของนักวจิารณ์เหล่านัน้ดว้ย  หรอืในทาง
ตรงขา้มนักวจิารณ์หรอืกลุ่มวจิารณ์บางกลุ่มก็น าแบนเนอรข์องตนหรอืกลุ่มวจิารณ์ของตนไปฝากไวใ้นหน้า
ของนกัเขยีนดว้ยกม็ ี  
 18.5   กลุ่ม “ละครผอม”  นัน้อาจเทียบได้กบักลุ่มนักเขยีนงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบัน  
เพราะเป็นผู้ที่ท างานด้วยใจรกั  และไม่อาจยดึอาชพีนักการละครหรอืนักเขยีนเลี้ยงชพีได ้ จงึต้องมรีายได้
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จากทางอื่น  เพราะต่างกเ็ป็นงานกระแสทางเลอืกมไิด้เป็นงานกระแสหลกัในสงัคมไทย  ดว้ยเหตุนี้  กลุ่มคน
เหล่านี้ต้องหาทางรอดส าหรบัอาชีพของตน  ด้วยการหาจุดคุ้มทุนและหาผู้รบัให้ได้เพยีงพอกบัจุดคุ้มทุน  
ขณะเดยีวกนัก็ต้องบรหิารจดัการให้ขายหนังสอืหรอืขายบตัรได้เท่ากบัหรอืมากกว่าจุดคุ้มทุนที่ค านวณไว ้ 
ดว้ยเหตุนี้  นักเขยีนสรา้งสรรคแ์ละกลุ่ม “ละครผอม”  จงึหาผูร้บัเฉพาะกลุ่มหรอืสรา้งกลุ่ม “แฟนคลบั” ของ
ตนขึน้  ในกรณีนี้จะพบว่ากลุ่มนักเขยีนสรา้งสรรคม์โีอกาสทีด่กีว่ากลุ่มละคร  เนื่องจากหนังสอืเป็นผลงานที่
สามารถขายได้โดยไม่ก าหนดระยะเวลา  และในทุกๆ ปีก็มงีานมหกรรมหนังสอืแห่ งชาติถึงสองครัง้  ซึ่ง
นับเป็นช่องทางการขายที่ส าคญั  ในขณะที่ผลงานของคณะละครขายได้เฉพาะช่วงเวลาจ ากดั  คอืเฉพาะ
ช่วงเวลาที่จดัแสดงเท่านัน้    และแม้ว่าจะมีเทศกาลละครกรุงเทพในทุกๆ ปี  แต่การจดัแสดงของกลุ่ม 
“ละครผอม” ในงานเทศกาลฯ สว่นใหญ่กเ็ป็นการแสดงโดยเปิดใหเ้ขา้ชมโดยไม่เสยีค่าเขา้ชม 
 18.6   ปรมิาณบทวจิารณ์ทัง้ในสื่อลายลกัษณ์และสื่อออนไลน์ของสาขาวรรณศลิป์อาจจะมปีรมิาณ
มากพอๆ กับการวิจารณ์ในสาขาภาพยนตร์  แต่คุณภาพของบทวิจารณ์อาจจะต้องพิจารณาต่อไป  
โดยเฉพาะบทวจิารณ์ของนกัวจิารณ์หน้าใหม่ในกลุ่มวจิารณ์จ านวนมากในเวบ็ไซตเ์ดก็ด ี
 18.7   การวจิารณ์ในสาขาวรรณศลิป์อาจจะได้เปรยีบกว่าสาขาอื่น  ยกเวน้สาขาภาพยนตร ์ ทัง้ใน
เรื่องของการสรา้งนักวจิารณ์หน้าใหม่  และการสรา้งผลงานวจิารณ์  โดยเฉพาะอย่างยิง่การเกดิกลุ่มวจิารณ์
และผลงานวจิารณ์เป็นจ านวนมากในเวบ็ไซต์เดก็ด ี ทัง้นี้จะพบว่านักวจิารณ์ที่เกดิขึ้นใหม่ที่เวบ็ไซต์เดก็ดี
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเขียนหน้าใหม่ด้วย   เพราะคนกลุ่มนี้ เห็นว่าการเขียนวิจารณ์จะช่วยให้เห็น
ขอ้บกพร่องต่างๆ ในการเขยีน  ซึ่งสามารถน ามาพฒันาการเขยีนของตนได ้ จงึต่างจากสาขาภาพยนตร์ที่
นักวจิารณ์ที่อยู่ในสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์จะต้องไม่ใช่ผู้สร้างภาพยนตร์หรอืผู้ที่มีส่วนในการสร้าง
ภาพยนตร ์
 18.8   การสรา้ง “คลนีิกวจิารณ์” ในสาขาวรรณศลิป์น่าจะท าไดง้่ายกว่าสาขาอื่น  เพราะผูท้ีผ่่านการ
เรยีนในระบบมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาจะผ่านการเรยีนการวจิารณ์วรรณกรรมมาแลว้   และผูท้ีย่งัไม่ทราบ
วธิกีารวจิารณ์วรรณกรรมก็สามารถที่จะแสวงหาองคค์วามรูแ้ละตวัอย่างการวจิารณ์วรรณกรรมได้ง่ายกว่า
สาขาอื่น  เพราะองค์ความรู้ด้านวรรณคดีศกึษาและการวจิารณ์วรรณกรรมในประเทศไทยมมีากว่า 50 ปี
แล้ว10     นอกจากนี้  ผู้ที่อยู่ในวงวรรณศิลป์ไทยต่างเห็นความส าคญัของการวจิารณ์ว่าจะช่วยพฒันาทัง้

 
10 ในหนังสอื พลงัการวจิารณ์: วรรณศลิป์  ซึ่งเป็นรายงานผลการวจิยัสาขาวรรณศลิป์ ของโครงการวจิยั “การวจิารณ์ใน
ฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาคแรก” กล่าวไวว้่า “การวจิารณ์ตวับทวรรณกรรมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
น่าจะเริม่จาก ‘เทยีนวรรณ’ นักปราชญ์สมยัรชักาลที ่5 วจิารณ์เรือ่งพระอภยัมณีของสุนทรภู่” (หน้า  45-46)  และยงักล่าว
ไวอ้ย่างชดัเจนว่ามกีารสรา้งต าราวรรณคดวีจิารณ์ขึน้ครัง้แรกในราว พ.ศ. 2480  ไดแ้ก่ บทความทางวรรณคดวีพิากษ์  พระ
นิพนธก์รมหมื่นนราธปิพงศ์ประพนัธ์ตพีมิพใ์นวรรณคดสีาร  ต่อมาไดร้วมเล่มเป็นงานพระราชนิพนธ์ของท่าน  นอกจากนี้
ยงัมกีารแปลต าราการประพนัธจ์ากภาษาต่างๆ เช่น สุโพธลิงักา  แปลจากภาษาบาล ี หรอื อลงัการศาสตร ์ แปลจากภาษา
สนัสกฤต  ขณะเดยีวกนักม็ตี าราทีป่ระพนัธ์โดยนักวชิาการชาวไทยในยุคต่าง เช่น  การศกึษาวรรณคดแีง่วรรณศลิป์ ของ 
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นักเขียน  นักอ่าน และการวิจารณ์ไปพร้อมๆ กันด้วย  จึงเห็นได้ว่ามีการสร้าง “คลีนิก” ในการพัฒนา
นกัเขยีนขึน้ในหลายๆ พืน้ที ่

18.9   ในปัจจุบนัพบว่าสถาบนัหรอืองค์กรที่อยู่นอกสถาบนัการศึกษากลายเป็นกลุ่มที่มบีทบาท
ส าคญัในการจดัเสวนา  สมัมนา  สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อให้ความรู้   เตมิเต็มช่องว่างของความรู้   การ
แสวงหาค าตอบของปัญหาหรอืขอ้สงสยัในการวจิารณ์ หรอืในศาสตรข์องสาขานัน้ๆ  ในสาขาวรรณศลิป์มี
สมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย   สมาคมภาษาและหนังสอื  กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  
หรอืแม้แต่เวบ็ไซต์เดก็ด ี  ในสาขาทศันศลิป์ มมีูลนิธพิพิธิภณัฑ์บ้านจมิ  ทอมป์สนั  และ Reading Room  
และในสาขาศิลปะการละครมเีครอืข่ายละครกรุงเทพ  และกลุ่มละครต่างๆ  แม้ว่าสถาบันการศึกษาจะมี
บทบาทในดา้นนี้ลดลงกว่าแต่ก่อน  แต่สิง่หนึ่งทีต่้องยอมรบัคอืบุคคลกรทีม่าใหค้วามรูห้รอืวทิยาการในการ
เสวนา  สมัมนา หรอืสมัมนาเชงิปฏบิตักิารต่างๆ ที่จดัขึน้  ส่วนใหญ่ก็ยงัเป็นอาจารย์หรอืนักวชิาการอสิระ
ทีม่าจากสถาบนัการศกึษา  
 
19.    แดนกลาง : รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง  

ในการวจิยัครัง้นี้   ผูว้จิยัมุ่งแสวงหา “แดนกลาง”  ซึ่งนบัว่าเป็นรอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์
กบัโลกเสมอืนจรงิ  เนื่องจากมกีารตัง้สมมตฐิานในการวจิยัไวว้่า  “ผูท้ีเ่ขยีนงานวจิารณ์จ านวนหนึง่สามารถ
สรา้งงานไดโ้ดยมรีากฐานของวฒันธรรมทัง้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์และเสมอืนจรงิ บุคคลกลุ่มนี้เรยีกไดว้่าด ารงอยู่
ในแดนกลาง ณ รอยต่อระหว่างทัง้ 2 วฒันธรรม รบัประโยชน์จากระบบการศึกษาทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ซึง่ยงัอยู่ในขนบของวฒันธรรมลายลกัษณ์ คุ้นกบัมรดกทางวฒันธรรม แต่ในขณะเดยีวกนัก็มี
ความจดัเจนในการใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสส์มยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่อนิเทอรเ์น็ตเป็นทัง้แหล่งเรยีนรูแ้ละเป็น
เครือ่งมอืในการเผยแพร่งาน”11 บุคคลกลุ่มนี้จงึมคีวามน่าสนใจเป็นพเิศษ เพราะเรยีกไดว้่าสามารถน าสิง่ทีด่ี
ทีสุ่ดของโลกทัง้สอง (the best of both worlds) มาประสานกนั    

การศกึษาครัง้นี้  ผู้วจิยัพบ  “แดนกลาง” ในลกัษณะที่บรรยายไว้ข้างต้นด้วยเช่นกนั    อาทิ กลุ่ม
วจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ด ี “คลนีิกเรื่องสัน้” ในเวบ็ไซต์ของคุณประภสัสร  เสวกิุล  หน้าวจิารณ์ของเวบ็ไซต ์
thaiwritier.net และ thaipoetsociety   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวนักวิจารณ์บางคนอยู่ไม่เพียงแต่ใช้พื้นที่ในการ
วจิารณ์ข้ามกันระหว่างโลกลายลักษณ์และโลกเสมอืนจรงิเท่านัน้    ขณะเดียวกนัพวกเขายงัเชื่อมโยงความรู ้ 
ความคดิ  หรอืทศันะที่แสดงให้เหน็ว่าได้อทิธพิลมาจากโลกใดโลกหนึ่งเขา้ไวด้้วยกนั  ทัง้โดยรูต้ ัวหรอืไม่กต็าม  
แต่ “แดนกลาง” ในมตินิี้ช่วยเปิดทางการวจิยัให้กว้างและชดัเจนยิง่ขึ้น  เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ณ “แดน
กลาง”  ยนืยนัว่าวฒันธรรมทัง้สองไม่อาจแยกออกจากกนัไดอ้ย่างเดด็ขาด และยงัเสรมิพลงัซึง่กนัและกนัดว้ย  แต่

 

พระยาอนุมานราชธน  วรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ์ ของ ดร. วทิย์  ศวิะศริยิานนท์  วเิคราะห์รสวรรณคดไีทย ของ ม.ล. 
บุญเหลอื  เทพยสุวรรณ  เป็นตน้  
11 ตดัตอนมาจากขอ้เสนอโครงการขอ้ 2.3.1 
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เป็นที่น่าเสยีดายว่า แมเ้ทคโนโลยกีารใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตจะมคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างมาก   แต่พื้นที่  “แดน
กลาง”  ในการวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนี้ยงัไม่สามารถทีจ่ะน าศกัยภาพและความเขม้ขน้ของการวจิารณ์ลาย
ลกัษณ์ที่ส ัง่สมมาอย่างยาวนาน  ถ่ายโอนไปสู่โลกเสมอืนจรงิในพืน้ที่อนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ  
แต่ก็มแีนวโน้มว่าก าลงัจะค่อยๆ ดขีึ้นตามล าดบั  เพราะผู้ที่เกี่ยวขอ้งในแวดวงวรรณศลิป์ต่างตระหนักถึง
ความส าคัญของการวิจารณ์อยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นทัง้นักเขียน นักอ่าน  นักวิจารณ์  ส านักพิมพ์  เว็บ
มาสเตอร ์หรอืแมแ้ต่องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ    

ขณะที ่“แดนกลาง” ของการสรา้งงานวรรณกรรมนัน้  ดเูหมอืนว่านกัเขยีนออนไลน์ยงัไม่ค่อยให้
ความส าคญักบัการศกึษางานวรรณกรรมในโลกลายวรรณศลิป์เดมิเท่าใดนัก    แต่จากการศกึษาวจิยัพบว่า
อทิธพิลของแนวเรื่องของโลกวรรณศลิป์เดิมหรอืโลกลายลกัษณ์เริม่เข้าไปมบีทบาทในการสร้างเรื่องของ
นักเขยีนในการสรา้งวรรณกรรมออนไลน์มากขึน้  ในขณะเดยีวกนั  อทิธพิลของงานวรรณกรรมออนไลน์ได้
เข้ามามีบทบาทในโลกลายลกัษณ์  ดงัจะเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน   เมื่องานวรรณกรรม
ออนไลน์ที่เผยแพร่ในโลกเสมือนจรงิได้รบัการตีพิมพ์มากขึ้น  จนกลายเป็นวรรณกรรมกระแสหลักใน
ปัจจุบัน   แม้ว่าวรรณกรรมออนไลน์จ านวนมากได้เข้ามามอีิทธิพลต่อการอ่านของคนในโลกลายลกัษณ์   
แต่รูปแบบและแนวเรื่องอันจ ากัดของวรรณกรรมออนไลน์ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการอัน
หลากหลายของผู้อ่านในวงกว้างได้  จึงท าให้นักเขียนออนไลน์ต้องแสวงหารูป แบบและแนวเรื่องที่
หลากหลายมากขึน้  ดว้ยการน าแนวเรื่องทีม่อียู่แลว้ในโลกวรรณกรรมหรอืในโลกวรรณศลิป์เดมิมาปรบัใชใ้น
การสรา้งวรรณกรรมออนไลน์ของตน ไม่ว่าจะเป็น งานแนวสบืสวนสอบสวน  ฆาตกรรม  รกัโรแมนตกิ  หรอื 
แนวก าลงัภายใน   ดว้ยเหตุนี้  ผูว้จิยัเหน็ว่านักเขยีนในโลกเสมอืนจรงิกจ็ะตอ้งใหค้วามส าคญัและศกึษางาน
วรรณกรรมในโลกลายลกัษณ์เพิ่มมากขึ้น เพราะงานวรรณกรรมในโลกลายลักษณ์ดงักล่าวจะกลายเป็น
รากฐานในการสรา้งงานของพวกเขาต่อไปในอนาคต    
 

20.   การเช่ือมโยงโครงการวิจยัท่ีผ่านมากบัโครงการวิจยัในปัจจบุนั   

โครงการวจิยั “การวจิารณ์ศลิปะ : รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ”  
นับว่าเป็นโครงการภาคสี ่ ที่ด าเนินการสบืเนื่องเกี่ยวกบัการวจิารณ์ศลิปะ นับตัง้แต่โครงการโครงการวจิยั 
“การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาคแรก ที่เป็นการวจิยับทวจิารณ์ที่ตีพมิพ์ในสื่อ
สิง่พมิพต์่างๆ ทัง้ของไทยและต่างประเทศ เพื่อเฟ้นหาพลงัปัญญาทีแ่ฝงอยู่ในบทวจิารณ์  ในโครงการ “การ
วจิารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสงัคมร่วมสมัย ภาคสอง”  จากผลที่ได้จากการวจิยัแรกชี้ให้เห็นว่า
วฒันธรรมการวจิารณ์ของไทยยงัผูกพนักบัการวจิารณ์แบบมุขปาฐะมากกว่าการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์  
ขณะเดยีวกนัโครงการฯ ก็ต้องการกระจายองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิยัไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง  จงึได้
ขยายขอบเขตการศกึษาการวจิารณ์ไปสู่การวจิยัและพฒันามากขึน้  โดยการน าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยั
ในภาคแรกมาใช้เพื่อจดักจิกรรมกระตุ้นการวจิารณ์ในสาขาวรรณศลิป์ในลกัษณะต่างๆ เพื่อส่งเสรมิใหก้าร
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วจิารณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  และ  โครงการวจิยั “การวจิารณ์ใน
ปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรู้ด้านสงัคมศาสตร์การวจิารณ์” อนัเป็นโครงการภาคสาม  ที่เป็น
การศกึษาพืน้ทีก่ารวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากบทวจิารณ์ลายลกัษณ์ในสือ่สิง่พมิพ ์ และการวจิารณ์ในแง่
ของมุขปาฐะที่ได้จากการจดักิจกรรมเชิงพัฒนาที่ได้ด าเนินการวิจัยมาแล้วในโครงการที่ผ่านมา  จาก
การศกึษาในสาขาวรณศลิป์เหน็ว่าพื้นที่อนิเทอรเ์น็ตนับเป็นพื้นที่ใหม่อนัถอืว่าเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมยัที่
น่าสนใจ และยงัไม่มผีูใ้ดศกึษาในแง่ของการสรา้งและการวจิารณ์อย่างจรงิจงั  ด้วยเหตุนี้จงึตัง้กลุ่มนักวจิยั
ขนาดเล็กเพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นกรณีศึกษา  จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการสร้างและการวิจารณ์
วรรณกรรมออนไลน์พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตมกีลุ่มผูส้รา้ง ผูร้บั นักวจิารณ์ และบรบิททางวรรณศลิป์ทีต่่างจากงาน
วรรณกรรมทัว่ไปทีส่าขาวรรณศลิป์ด าเนินการศกึษาอยู่  และดว้ยปรมิาณของขอ้มูลจ านวนมาก   จงึเหน็ว่า
น่าจะแยกการศกึษาขอ้มูลในส่วนนี้ออกมาเป็นกรณีศกึษาโดยเฉพาะ  เพื่อจะช่วยใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ร่วม
สมยัทางวรรณศลิป์รปูแบบไดช้ดัเจนและรอบดา้นมากขึน้   

ส าหรบัโครงการวจิยั  ภาคสี่นี้ เห็นว่าการวจิารณ์ศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มบีทบาทอยู่ในกระแส

วฒันธรรมทัง้สอง และเมื่อพจิารณาโดยถ่องแทแ้ลว้กม็ทีางเป็นไปได้ว่า การวจิารณ์อาจจะเป็นตวัช่วยผสาน

วฒันธรรมทัง้สองเขา้หากนัได ้ทัง้นี้ เพราะมกีลุ่มคนจ านวนหนึ่งซึง่อยู่ใน “แดนกลาง” อนัเป็นรอยต่อระหว่าง

วฒันธรรมทัง้สอง ซึ่งสามารถทีจ่ะใชศ้กัยภาพของทัง้สองกระแสในการสรา้งงานวจิารณ์ทีม่คีุณภาพอนัจะยงั

ประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมได้    โดยมุ่งทีจ่ะหาขอ้สรุปรวมทีว่่าดว้ยลกัษณะของการวจิารณ์ลายลกัษณ์ และศกึษา

โอกาสใหม่ซึง่โลกเสมอืนจรงิเปิดใหแ้ก่การพฒันาการวจิารณ์ รวมทัง้น ากรณีตวัอย่างของผูท้ีอ่ยู่ในแดนกลาง

มาวเิคราะห์ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรบัการวจิารณ์ให้เป็นตวักระตุ้นปัญญาให้แก่สงัคมได้ ทัง้นี้  จะมี

การทดลองสร้าง “คลีนิกการวจิารณ์” ขึ้นมา โดยอาศยัความร่วมมอืจากผู้ที่มคีวามจดัเจนในด้านของการ

วจิารณ์มาใหค้ าแนะน าต่อศลิปินและนกัวจิารณ์ เป็นการตอบสนองความตอ้งการโดยเฉพาะของผูท้ีอ่ยู่ในโลก

เสมอืนจรงิ ผลของการวจิยัน่าจะน าไปสู่การชี้ทางที่เป็นรูปธรรมส าหรับอนาคตทีม่นีัยทางการศกึษาสูงมาก 

เป็นการน าอดตีกบัปัจจุบนัมาประสานกนัเพือ่ชีท้างไปสูอ่นาคต 

จากการศกึษาวจิยัตลอด 18 เดอืนที่ผ่านมา  ผู้วจิยัพบว่าผลการวจิยับางอย่างเสนอทศิทางที่มีทัง้

เหน็ต่าง  เหน็พอ้ง และบางแงมุ่มกก็า้วไปไกลกว่าการวจิยัในโครงการฯ ทีผ่่านมาใน  5  ประเดน็คอื  

20.1    การยอมรบัความส าคญัของการวจิารณ์ 

ผูว้จิยัพบว่าผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในวงวรรณกรรมทัง้วรรณกรรมลายลกัษณ์ในสื่อสิง่พมิพ ์และ

วรรณกรรมออนไลน์ในโลกเสมอืน  ไม่ว่าจะเป็นนักเขยีน  นักอ่าน  นักวจิารณ์  และผู้เกี่ยวข้องในองค์กร

ทางวรรณกรรมต่างเห็นความส าคัญของการวิจารณ์ว่า  ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนานักเขียน  ผลงาน



15/06/55 74 สาขาวรรณศลิป์ 
 

วรรณกรรม  นักอ่าน  นักวจิารณ์ แลว้  แต่ยงัช่วยพฒันาวงการวรรณกรรมในภาพรวม  ดว้ยเหตุนี้จงึพบว่า

มกีารพยายามเปิดพื้นที่ให้กบัการวจิารณ์ทัง้ในด้านของการแสดงทศันะวจิารณ์ขนาดสัน้  การเขยีนกระทู ้ 

การเขยีนวจิารณ์อย่างเต็มรูป  หรอืแม้แต่การเปิดพื้นที่ “คลนีิกวรรณกรรม”  ที่ใช้การวจิารณ์เป็นเครื่องมอื

ส าคญัในการพฒันานกัเขยีนและงานวรรณกรรม 

นอกจากนี้ยงัพบว่ามกีารสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการวจิารณ์มากขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเว็บไซต์เด็กดี  เพราะจากการท าวจิยัในโครงการที่สาม  ผู้วจิยัพบว่านักวจิารณ์รุ่น

แรกๆ ยงัไม่เขา้ใจว่าการวจิารณ์ทีส่รา้งสรรคเ์ป็นเช่นไร  เพราะในช่วงต้นทีเ่ปิดพืน้ทีก่ารวจิารณ์ในเวบ็เดก็ดี  

การวจิารณ์ส่วนใหญ่ที่เกดิขึ้นมกัเป็นไปในลกัษณะ “จกิ กดั” โดยมุ่งเน้นการชี้ให้เหน็แต่เฉพาะขอ้บกพร่อง  

ดว้ยน ้าเสยีงและท่าททีีก่้าวรา้ว  รวมไปถงึการใชถ้้อยค าต าหนิทีรุ่นแรง  ซึ่งบ่อยครัง้ทีบ่ทวจิารณ์ในลกัษณะ

นี้ก่อใหเ้กดิกรณีพพิาทระหว่างนักเขยีนกบันักวจิารณ์  แต่ในปัจจุบนัการเขยีนวจิารณ์ในลกัษณะน้ีไม่ปรากฏ

ใหเ้หน็แลว้   บทวจิารณ์ในเวบ็ไซต์เดก็ดใีนช่วงหลงัๆ จะเป็นบทวจิารณ์ทีส่รา้งสรรค ์ ซึง่เขา้ใจว่านกัวจิารณ์

เริม่เขา้ใจบทบาท หน้าที ่และวฒันธรรมในการวจิารณ์ทีถู่กต้องแลว้   ปรากฏการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า

การวจิารณ์ในเวบ็ไซตเ์ดก็ดไีม่หยุดอยู่กบัที ่ มพีฒันาการ และปรบัเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขีึน้   

20.2   วญิญาณการทดลอง (experimental spirit) 

พื้นที่อินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างและให้เสรีและอิสระในการสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจ ากัด  

กระตุ้นให้เกิดจิตวิญญาณในการทดลอง (experimental spirit)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การสร้างงาน

วรรณกรรมในแนวทางใหม่ๆ  ดงัจะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมในโลกวรรณศิลป์แบบเดิม  

มกัจะมีกรอบหรอืขนบวรรณศิลป์ดัง้เดิมก าหนดไว้ ขณะเดียวกนัยงัมขี้อจ ากดัของส านักพิมพ์ที่จะพิมพ์

เฉพาะงานในแนวทางทีคุ่น้เคย  จงึท าใหน้ักเขยีนสรา้งงานวรรณกรรมรูปแบบเดมิๆ ไม่ค่อยมกีารสรา้งงาน

วรรณกรรมในแนวทางใหม่ๆ เท่าใดนัก  จงึต่างจากงานวรรณกรรมออนไลน์ที่นักเขยีนสามารถสรา้งงานได้

อย่างอสิระตามใจตนเอง  เพราะสามารถที่จะน าเสนอผลงานของตนได้ทนัท ี โดยไม่ต้องผ่านการพจิารณา

จากกองบรรณาธกิารเหมอืนแต่ก่อน  จงึเกดิการทดลองและน าเสนองานแนวใหม่ๆ อย่างเสมอและต่อเนื่อง  

ซึ่งงานแนวใหม่เรื่องใดที่ได้รบัความสนใจจากผู้อ่าน  ก็มโีอกาสที่จะได้รบัการน าไปตีพิมพ์ต่อไป  จนมีผู้

กล่าวว่างานวรรณกรรมเรื่องใดที่ประสบความส าเรจ็ในสื่อออนไลน์ก็มจีะประสบความส าเรจ็เมื่อน าไปพมิพ์

เป็นวรรณกรรมลายลกัษณ์ดว้ยเช่นกนั  ซึ่งความนิยมเหล่านี้บ่อยครัง้ทีส่รา้งกระแสงานวรรณกรรมแนวใหม่

ในวงวรรณกรรมไทยดว้ย เช่น วรรณกรรมแนวแฟนตาซ ี และ วรรณกรรมแนวหวานแหวน เป็นต้น    แมว้่า

ในบางครัง้อาจมผีูป้ระเมนิคุณค่างานวรรณกรรมออนไลน์ทีเ่ขยีนโดยนกัเขยีนหน้าใหม่เหล่านี้ว่าเป็นงานทีไ่ม่



15/06/55 75 สาขาวรรณศลิป์ 
 

มคีุณค่าเมื่อเทยีบกบังานวรรณศลิป์รูปแบบเดมิ  แต่ต้องยอมรบัว่างานเขยีนเหล่านี้เขยีนขึน้เพื่อสนองตอบ

ความต้องการเฉพาะกลุ่ม (group-specific) ซึง่ในทีน่ี้คอืการเขยีนโดยเดก็เพื่อสื่อความกบัเดก็หรอืสนองตอบ

ความตอ้งการของผูอ้่านทีเ่ป็นเดก็ดว้ยกนั 

วญิญาณในการทดลองนี้ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะการสรา้งงานวรรณกรรมเท่านัน้  แต่รวมความไป

ถงึการเขยีนบทวจิารณ์ดว้ยเช่นกนั  จะพบว่าในพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต  ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์สว่นตัว  บลอ็ก หรอื

แมแ้ต่ในเวบ็ไซต์เดก็ด ี ก็เปิดโอกาสให้ผูท้ีป่รารถนาอยากเป็นนักวจิารณ์สามารถทีจ่ะเขยีนงานวจิารณ์งาน

วรรณกรรมได้ด้วยตนเอง  แม้จะมนีักวจิารณ์บางที่เริม่เขยีนวจิารณ์โดยที่ยงัไม่ทราบว่าบทวจิารณ์ที่ดเีป็น

อย่างไร  แต่เหน็คนอื่นเขยีนกอ็ยากเขยีนบา้ง  โดยเฉพาะอย่างยิง่  ในเวบ็ไซต์ดก็ดจีะมนีักวจิารณ์ที่เริม่ต้น

ด้วยความไม่รู้เป็นจ านวนมาก  แต่นักวจิารณ์เหล่านี้ก็พยายามที่จะเรยีนรู้และทดลองเขยีนวจิารณ์โดยดู

วธิีการเขยีนวจิารณ์ของนักวจิารณ์คนอื่น  และพยายามที่จะประมวลความรู้ที่ได้จากการอ่านงานวจิารณ์

เหล่านัน้  มาสรา้งทศิทางหรอืแนวทางการวจิารณ์ของตนขึน้  เช่น พมิพฉ์ัตร  พมิพส์กุล หรอื “พอเพยีง” ที่

เปิดหน้า “รบัวจิารณ์นิยายฉบบัพอเพยีง” ในเวบ็ไซตเ์ดก็ด ี

20.3    ความพรอ้มทีจ่ะแสดงออกซึง่ทศันะวจิารณ์  

ผูว้จิยัเหน็ว่าแมว้่าจะมคีวามพยายามเปิดโอกาสใหแ้สดงทศันะวจิารณ์  โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในสือ่สงัคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก และพืน้ทีแ่สดงความคดิเหน็ในเวบ็ไซต์ต่างๆ  แต่มกัจะมผีูแ้สดงความ

คดิเหน็น้อยมากหรอืบางครัง้กไ็ม่มเีลย  แต่มกัจะมผีูท้ีเ่ขา้มาอ่านมากกว่าทีจ่ะเขา้มาแสดงความคดิเหน็  และ

หากจะมกี็เป็นแค่การแสดงความเหน็ด้วยสัน้ๆ ว่า ชอบ  ด ี เหน็ด้วย แต่จะไม่มกีารแสดงความคดิเหน็ใน

ลกัษณะการวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์    หากกระทู้ตัง้ต้นหรอืบทวจิารณ์ตัง้ต้นมีลกัษณะเป็นการวจิารณ์แบบ

เข้มข้น   ยกเว้นจะเป็นเว็บไซต์ที่สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับวรรณศิลป์ในระดับหนึ่ง  พอที่จะ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกนัได้  จงึจะเกิดการวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์ หรอืการแสดงทศันะวจิารณ์ขนาดยาว

เพือ่แสดงความเหน็พอ้งและเหน็ต่างกบัขอ้วจิารณ์หรอืบทวจิารณ์ตัง้ตน้  เช่น ในเวบ็ไซต์ thaiwriter.net และ 

Thai Poet Society  ด้วยเหตุนี้  ความพร้อมในแสดงออกซึ่งการวจิารณ์จะประสบความส าเรจ็หรอืไม่อาจ

ตอ้งพจิารณาว่าธรรมชาตแิละลกัษณะของพืน้ทีแ่ละผูค้นในพืน้ทีน่ัน้เป็นส าคญั   

20.4    การเปรยีบเทยีบการสรา้งประชาคม  หรอืชุมชนการวจิารณ์ในโลกจรงิกบัโลกเสมอืนจรงิ 

ผูว้จิยัพบว่าในปัจจุบนัการสรา้งประชาคมหรอืชุมชนการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิจะมคีวาม

คกึคกัและมปีรมิาณมากกว่า และหลากหลายกว่าการสรา้งประชาคมในโลกจรงิหรอืในสื่อลายลกัษณ์   ทัง้นี้

เพราะปัจจยัประการส าคัญของการสร้างประชาคมหรือชุมชนการวิจารณ์คือ  โอกาสที่จะได้พบปะเพื่อ
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แลกเปลีย่นความคดิเหน็และทศันะวจิารณ์  ซึ่งในพืน้ทีอ่อนไลน์เปิดโอกาสใหผู้ค้นสามารถพบปะกนัไดอ้ย่าง

อสิระและเสร ี โดยไม่มขีอ้จ ากดัในเรื่องเวลาและสถานทีม่าเป็นตวัก าหนด  ประกอบกบัเทคโนโลยตี่างๆ ใน

ปัจจุบนั  โดยเฉพาะอย่างยิง่ smart phone คอมพวิเตอรข์นาดพกพาต่างๆ และความสะดวกในการเชื่อมต่อ

อนิเทอรเ์น็ต ช่วยใหผู้้คนเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธ์กบัโลกออนไลน์ได้ง่าย  สะดวกและประหยดัเวลามากกว่าที่จะ

พบปะกนัในโลกจรงิ  ตวัอย่างที่เป็นรูปธรรมทีสุ่ดซึ่งสาขาวรรณศลิป์พบคอื  ในขณะนี้มกีารสรา้งประชาคม

หรอืชุมชนการวจิารณ์ในโลกออนไลน์  ทีเ่รยีกว่า “กลุ่มวจิารณ์” ในเวบ็ไซต์เดก็ด ีจ านวน 99 กลุ่ม  และกลุ่ม

วจิารณ์อื่นๆ ทีก่ระจายอยู่ในเวบ็ไซต์  เวบ็ลอ็ก และสื่อสงัคมต่างๆ   ทัง้นี้  ผูว้จิยัเหน็ว่าการรวมตวักนัอย่าง

หลวมๆ ของผูท้ีช่ื่นชอบการเขยีน  การอ่าน และการวจิารณ์วรรณกรรม ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั

อย่างไม่เป็นทางการ (informal education) นี้  สร้างให้เกิดประชาคมการวิจารณ์ได้ไม่ยากนัก  เพราะว่า

สมาชกิในประชาคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนในช่วงอายุใดต่างตระหนักถงึความส าคญัและใหค้วามสนใจกบัการ

วจิารณ์  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มนักเขยีนหน้าใหม่    พื้นที่เหล่านี้จงึนับเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการที่จะ

ผูว้จิยัจะใชเ้ป็นกรณีศกึษาเกีย่วกบั “รอยต่อระหว่างสองวฒันธรรม” ต่อไป   ขณะเดยีวกนั  ผูว้จิยัเหน็ว่าหาก

ค่อยๆ สอดแทรกขอ้มูลและองค์ความรู้ทัง้ที่เกี่ยวกบัทัง้วรรณคดีศกึษาและวรรณคดวีจิารณ์อย่างค่อยเป็น

ค่อยไปให้กับสมาชิกในกลุ่มนี้    ก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ทาง

วรรณกรรมที่เขม้แขง็ขึ้นมาได้    ซึ่งสมาชิกของประชาคมแห่งนี้อาจจะกลายเป็นก าลงัส าคญัที่มสี่วนช่วย

สรา้งและผลกัดนัใหเ้กดิวรรณกรรมคุณภาพขึน้ในอนาคตต่อไป 

20.5    บทบาทของสถาบนัการศกึษา 

ผู้วจิยัพบว่าข้อสรุปเกี่ยวกบับทบาทของสถาบนัการศกึษาต่อการพฒันาการวจิารณ์ที่ได้จาก

การวจิยัทีผ่่านมากย็งัไม่เปลีย่นแปลงมากนัก   เนื่องจากสถาบนัการศกึษายงัคงท าหน้าทีแ่ต่เพยีงเฉพาะให้

ความรูพ้ื้นฐานในการวจิารณ์วรรณกรรมทัง้ในการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษา  นอกจากนี้ยงั

พบว่า  จากเดมิสถาบนัการศกึษาโดยเฉพาะคณะวชิาทีเ่กีย่วกบัการวจิารณ์วรรณกรรมในสถาบนัอุดมศกึษา

ทีเ่คยจดัการประชุมวชิาการ  การเสวนา  การสมัมนา หรอืการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั

นกัเขยีน   งานวรรณกรรมเฉพาะเล่มหรอืเฉพาะแนว หรอืวรรณกรรมวจิารณ์  ในปัจจุบนัการจดักจิกรรมใน

ลักษณะนี้ ในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มลดลง  จนแทบจะไม่มี   ด้ วยเหตุนี้จึงพบว่าองค์กรต่างๆ ที่มิใช่

สถาบันการศึกษาเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้จดักิจกรรมในลกัษณะนี้แทน ไม่ว่าจะเป็น  สมาคมนักเขยีนแห่ง

ประเทศไทย  สมาคมภาษาและหนังสอืแห่งประเทศไทย  ส านักพมิพ์ต่างๆ หรอืแม้แต่เวบ็ไซต์เดก็ดี   จน

อาจกล่าวไดว้่า  การศกึษาทีไ่ม่เป็นทางการ (informal education) นอกจากจะเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
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เกี่ยวกบัการวจิารณ์ นักเขยีน  งานวรรณกรรมเรื่องใดหรอืหนึ่ง หรอืแนวทางใดแนวทางหนึ่งแล้ว  ยงัสรา้ง

ความคึกคักให้กับการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทยมากกว่าการศึกษาที่เป็นทางการ ( formal 

education) ทีม่าจากสถาบนัการศกึษา 

อย่างไรกด็ ี อาจารย ์ ผูรู้ ้ ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นวรรณกรรมศกึษา และวรรณกรรมวจิารณ์กย็งัคง
มบีทบาทต่อการให้ความรู้เกี่ยวกบังานวจิารณ์และวงวรรณกรรมในทางอ้อม  กล่าวคอื การได้รบัเชญิเป็น
วทิยากรผู้ให้ความรูใ้นการจดักจิกรรมการวจิารณ์ต่างๆ ขณะเดยีวกันก็มบีางคนที่เป็นนักวจิารณ์ประจ าใน
คอลมัน์วจิารณ์วรรณกรรมในหนงัสอืพมิพ ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ อาท ิ รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์และ ชูศกัดิ ์ 
ภทัรกุลวณิชย ์ สรณฐั  ไตลงัคะ  เป็นต้น    ทัง้นี้  ผูว้จิยัเหน็ว่าในปัจจุบนัขาดสื่อสิง่พมิพป์ระเภทกึง่วชิาการ 
(ทางวรรณกรรม)  เพราแต่เดมิสื่อในลกัษณะนี้ที่ส าคญัหลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็น สงัคมศาสตร์ปรทิศัน์  และ 
วารสารธรรมศาสตร ์ เป็นตน้ 

 

21.   บทสรปุและข้อสงัเกต 
21.1  แมจ้ะมผีูก้ล่าวว่าปัจจุบนัพืน้ทีก่ารวจิารณ์ในสื่อลายลกัษณ์ลดลง  แต่นับตัง้แต่ปี 2550 เป็น

ต้นมาก็มีแนวโน้มดีขึ้น  เพราะมีนิตยสารใหม่ๆ ที่เปิดพื้นที่การวิจารณ์วรรณกรรม  เช่น All Mgazine, 

Writer Magazine และมีนิตยสารที่ เน้นการวิจารณ์วรรกรรม โดยเฉพาะ คือ อ่าน  นอกจากนี้  การที่

กรุงเทพมหานครพยายามผลกัดนัให้ กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองหนังสอืโลก 2556” ก็คาดว่าน่าจะเกิด

กจิกรรมที่ส่งเสรมิให้เกิดการสร้างวฒันธรรมการอ่านขึ้นในสงัคม  ซึ่งน่าที่จะช่วยกระตุ้นทัง้การอ่าน การ

เขยีน และการวจิารณ์เพิม่มากขึน้ในภาพรวม   

21.2    พื้นที่การวิจารณ์วรรณกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ในสงัคมไทยที่ลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง   

แมว้่าจะมสีือ่สิง่พมิพบ์างฉบบัเริม่ตื่นตวัและคดิทีจ่ะน าการวจิารณ์กลบัมาอกีครัง้  เช่น สกุลไทย  ทว่ากต็้อง

ประสบกบัปัญหาเรื่องพืน้ทีข่องบทวจิารณ์ทีล่ดลง  เพราะแต่เดมิสื่อมกัจะเปิดพืน้ที่ใหบ้ทวจิารณ์ประมาณ 3-

5 หน้า A4  แต่ขณะน้ีลดลงเหลอืแค่ 1 หรอื  1 ½ หน้า A4 เท่านัน้  นัน่อาจจะเป็นเพราะรสนิยมของผูร้บัใน

ปัจจุบนัเปลีย่นไป  กล่าวคอืนิยมอ่านคอลมัน์ทีไ่ม่ยาวมากนัก  ขณะเดยีวกนักเ็ป็นกย็งัประสบปัญหากบัการ

แย่งชงิพืน้ทีก่นัเองระหว่างคอลมัน์การวิจารณ์วรรณกรรมกบัคอลมัน์อื่นๆ  และบางครัง้บรรณาธกิารกต็้องมี

ข้อโต้แย้งกับนายทุนเพื่อให้คอลัมน์วิจารณ์วรรณกรรมมีพื้นที่ในสื่อนัน้ๆ ได้ต่อไป   จึงท าให้เห็นว่า

สถานภาพของบทวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ์ขณะนี้ยงัไม่มัน่คงเท่าใดนัก  อกีทัง้รูปแบบการวจิารณ์ทีเ่ปลีย่นไปก็

สง่ผลใหน้ักวจิารณ์ต้องปรบัตวัเพื่อใหต้อบสนองความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได ้ จงึนับว่าเป็นโจทยท์ีท่า้ทาย
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ที่นักวจิารณ์วรรณกรรมต้องแสวงหาวธิกีารที่จะเขยีนบทวจิารณ์ให้มคีุณภาพในขณะที่พื้นที่ในการเขยีน

ลดลงกว่าเดมิมากใหไ้ด ้   

21.3    บทวจิารณ์ในสื่อลายลกัษณ์ส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมไปถงึงานทุกประเภทที่น าเสนอใน

สงัคมปัจจุบนั  เพราะนักวจิารณ์ส่วนใหญ่ยงัจ ากดัความสนใจวจิารณ์งานในบางลกัษณะเท่านัน้  เช่น งาน

วรรณกรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัแลว้  โดยเฉพาะอย่างยิง่งานที่ไดร้บัรางวลัวรรณกรรมต่างๆ เป็นต้นว่างานที่

ได้รบัยกย่องหรอืเขา้รอบงานวรรณกรรมคดัสรรยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรอืรางวลัซีไรต์  หรอืผลงานของ

นักเขยีนบางคน เช่น วนิทร ์ เลยีววารณิ  ปราบดา  หยุ่น ดว้ยเหตุนี้จงึมหีนังสอืบางประเภทหรอืบางเล่มที่

ไม่ได้รบัความสนใจจากนักวจิารณ์เลย  แม้ว่างานวรรณกรรมเหล่านัน้จะได้รบัความสนใจจากผู้อ่านในวง

กวา้งกต็าม  โดยเฉพาะอย่างยิง่งานที่มาจากวรรณกรรมออนไลน์  ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าช่วยยนืยนัขอ้สรุปทีไ่ด้

จากการวจิยัในโครงการ “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อพฒันาความรูด้า้นสงัคมศาสตรก์าร

วจิารณ์ ภาค 2” ทีน่กัเขยีนออนไลน์กล่าวว่านกัวจิารณ์อาชพีไม่สนใจวจิารณ์งานออนไลน์ไดช้ดัเจนมากขึน้ 

21.4    จากขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการวจิยัในโครงการ  “การวจิารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมยัเพื่อ

พฒันาความรูด้้านสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ ภาค 2”  ทีว่่านักเขยีนรุ่นใหม่ในสื่อออนไลน์ขาดความรูเ้กี่ยวกบั

งานวรรณกรรมลายลกัษณ์ทัง้งานวรรณกรรมไทยและต่างประเทศ  ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจยัจึงเปิดพื้นที่เพื่อ

เผยแพร่ใหผู้้ที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้มโีอกาสรูจ้กังานวรรณกรรมเหล่านี้ผ่านบทวจิารณ์มากขึ้น  โดยหวงัว่า

จะใชบ้ทวจิารณ์เป็นตวัเชื่อมระหว่างโลกลายลกัษณ์กบัโลกเสมือนจรงิเขา้ด้วยกนั  แต่เมื่อโพสต์บทวจิารณ์

จ านวน 15 บทแลว้กย็งัไม่ไดร้บัการตอบรบัจากผูท้ีอ่ยู่ในโลกออนไลน์  แมว้่าจะเผยแพร่บทวจิารณ์เหล่านี้ใน

พืน้ทีข่องผูท้ี่ต้องการจะเป็นนักเขยีน  ทัง้ใน www.dek-dcom และ www.niyay.com ซึ่งมผีลงานวรรณกรรม

ออนไลน์เผยแพร่กว่าแสนเรื่อง  ดว้ยเหตุนี้พืน้ทีด่งักล่าวกน่็าจะมผีูท้ีส่นใจการอ่านรวมอยู่ดว้ย  จงึท าใหเ้กดิ

ขอ้กงัขาว่านักเขยีนในโลกออนไลน์ไม่สนใจอ่านงานวรรณกรรมลายลกัษณ์  หรอืนักเขยีนออนไลน์ไม่อ่าน

งานวจิารณ์วรรณกรรมทัว่ไป  แต่จะอ่านเฉพาะบทวจิารณ์งานของตนเท่านัน้   หรอืในอกีประการหนึ่งกค็อื

ไม่อ่านบทวจิารณ์ขนาดยาว  ในประเด็นนี้ผู้วจิยัก็คงต้องหาข้อสรุปที่ชดัเจนเพื่อน ามาปรบัทิศทางในการ

เชื่อมโลกทัง้สองแห่งนี้ต่อไป  

21.5     ในปัจจุบนัองค์กรที่ท างานเกี่ยวกบังานวรรณกรรม เช่น  สมาคมนักเขยีนแห่งประเทศ

ไทย และองค์กรอื่นที่ไม่มสี่วนในงานวรรณกรรม  เช่น CP ALL  และ SCG (เครอืซีเมนต์ไทย)  เริม่หนัมา

สนใจการสร้าง  การอ่าน และการวิจารณ์วรรณกรรมเพิ่มมากขึ้น  จะเห็นได้ว่าองค์กรเหล่านี้มีการจัด

กจิกรรมกระตุ้นทัง้การสรา้งนักเขยีน  นกัอ่าน และนักวจิารณ์เพิม่ขึน้  ไม่ว่าจะเป็นการจดัเสวนา อบรม และ

การอภปิรายต่างๆ  

http://www.dek-dcom/
http://www.niyay.com/


15/06/55 79 สาขาวรรณศลิป์ 
 

21.6     ความอ่อนดอ้ยในการเขยีนของนักเขยีนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสะกดค าผดิ  การเขยีน

ประโยคไม่ได ้ การใชค้ าผดิความหมาย หรอืการมคีลงัศพัท์น้อย ของนักเขยีนในสือ่ออนไลน์  อาจไม่ใช่เป็น

ปัญหาเฉพาะวงการวรรณกรรมเท่านัน้  แต่ในสาขาศลิปะการละครกป็ระสบปัญหานี้ดวัยเช่นกนั    จากการ

เข้าร่วมฟังเสวนา  “ขึ้นเขยีง” ชลประคลัภ์-ฐานชน จนัทร์เรอืง คณะละครมรดกใหม่  อาจารย์ชลประคลัภ ์ 

จนัทรเ์รอืง เล่าไวต้อนหนึ่งว่า “พบว่าเยาวชนทีม่าอยู่กบั “คณะมรดกใหม่” แม้จะเรยีนจบมธัยมศกึษาปีที ่3 

แลว้กย็งัอ่านหนังสอืไม่ออก และขาดความรูท้ีแ่ทจ้รงิ”  แต่ปัญหาดงักล่าวอาจเป็นผลพวงมาจากปัญหาร่วม

ของนักเรียนนักศึกษาไทยในระดับชาติก็ว่าได้  เพราะจากการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 

“นโยบายภาษาของประเทศ : ภาวะวกิฤตที่ต้องแก้” ที่จดัโดยสภาวจิยัแห่งชาติ (สาขาปรชัญา)  พบว่าผู้

อภปิรายทีม่าจากหลายภาคส่วนต่างเหน็พอ้งกนัว่าเดก็นกัเรยีนปัจจุบนัอ่านไม่คล่อง  เขยีนไม่คล่อง  และไม่

สามารถสื่อความในรูปประโยคทัง้ในภาษาพูดและภาษาเขียนได้  นับว่าเป็นวกิฤตของภาษาไทยที่เป็น

ปัญหาใหญ่ระดบัชาตทิีน่่าเป็นห่วง  และจ าเป็นตอ้งหานโยบายเร่งด่วนทีจ่ะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวทัง้ระบบ  

21.7   พื้นที่ที่เป็นเสมอืน  “สื่อกลางการวจิารณ์” ซึ่งในสาขาวรรณศิลป์พื้นที่ออนไลน์ส่วนหนึ่ง

เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างโลกลายลักษณ์(สิ่งพิมพ์) กับโลกเสมือนจรงิเข้าไว้ด้วยกัน และช่วยประสาน

ระหว่างผู้ที่ประสบการณ์จากโลกลายลกัษณ์ (ในที่นี้หมายถงึวรรณศลิป์รูปแบบเก่า ก่อนที่ จะมวีรรณกรรม

ออนไลน์) กบัโลกเสมอืนจรงิ (หรอืวรรณกรรมออนไลน์)  ซึ่งแต่ละคนอาจจะมปีระสบการณ์จากโลกใดโลก

หนึ่งมากกว่ากต็าม  และพืน้ที่แห่งนี้เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีม่ปีระสบการณ์จากสองโลกเขา้มาแลกเปลีย่นและ

เรยีนรู้ประสบการณ์ระหว่างกนัอย่างเสร ี โดยอาศยักระบวนการวิจารณ์ในการสรา้งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั  

จนสามารถที่จะหลอมรวมประสบการณ์จากสองโลกเข้าด้วยกนัได้  ตัวอย่างพื้นที่สื่อกลางการวจิารณ์ที่

ชดัเจนในกรณีของสาขาวรรณศลิป์พบว่าจะอยู่ในโลกเสมอืนจรงิ  นัน่คอื  “คลนิิกเรื่องสัน้”  ของประภสัสร  

เสวกิุล  “วจิารณ์หนังสอื” ทีใ่ชพ้ืน้ทีโ่ลกเสมอืนในการท างานวจิารณ์เรื่องสัน้ของผูท้ีส่่งมา(เรื่องสัน้ทีย่งัไม่ไดม้ี

การตีพมิพ์) ความรู้ ความคดิ ทศันะการวจิารณ์ของคุณประภัสสรเป็นส่วนที่ได้รบัมาจากโลกลายลกัษณ์

(สิง่พิมพ์) ที่คุณประภัสสรมปีระสบการณ์มาตลอดชีวติ เช่นเดียวกันกบัเว็บไซต์ thaiwriter.net  เว็บไซต ์

Thai Poet Society.com  และกลุ่มวจิารณ์ต่างๆ ในเวบ็ไซตเ์ดก็ด ี 

21.8    การวจิารณ์ในพืน้ทีอ่อนไลน์  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวบ็ไซต์เดก็ด ี ทีถ่อืว่าเป็นเวบ็ไซต์ที่

เปิดพืน้ทีแ่ละเปิดโอกาสใหเ้กดิกลุ่มวจิารณ์  บทวจิารณ์ และนกัวจิารณ์หน้าใหม่ขึน้เป็นจ านวนมาก  และการ

เปิดพื้นที่ให้วิจารณ์ท้ายผลงานวรรณกรรมที่โพสต์เผยแพร่ทุกเรื่อง  นับเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วงสร้าง

วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ใหก้บัประชาคมในพืน้ทีอ่อนไลน์ดว้ย   ขณะเดยีวกนักต็้องยอมรบัว่า  นักวจิารณ์

ทีเ่กดิขึน้และเตบิโตอยู่ในพืน้ที่แห่งนี้  มกัจะมวียัและประสบการณ์การทีค่ลา้ยคลงึกบันักเขยีนและนักอ่านที ่ 
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จงึอาจะเป็นขอ้ดอ้ยทีว่่ามุมมองของการวจิารณ์จะอยู่ในแงมุ่มจ ากดัและไม่หลากหลายเท่าทีค่วร  เพราะขาด

งานวจิารณ์ของผู้มปีระสบการณ์ในการอ่านและขาดงานของนักวจิาณ์อาชีพที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นการ

วจิารณ์ทีม่แีง่มุมการวจิารณ์หลากหลาย   นอกจากนี้ยงัพบว่าการทีน่ักวจิารณ์แต่ละคนหรอืแต่ละกลุ่มไดร้บั

การร้องขอจากนักเขียนที่ส่งผลงานไปให้วิจารณ์ในปริมาณมาก (ต้องไม่ลืมว่าเว็บไซต์เด็กดีมีผลงาน

วรรณกรรมออนไลน์กว่าแสนเรื่อง)  จนนักวจิารณ์ไม่สามารถเขยีนบทวจิารณ์ไดท้นั  ดว้ยเหตุนี้   นักวจิารณ์

ส่วนใหญ่จงึแก้ปัญหานี้ด้วยการเลอืกอ่านงานวรรณกรรมที่ส่งมาให้เพยีงคร่าวๆ  หรอือ่านเฉพาะตอนแรก  

หรอือ่านไม่เกนิ 5 ตอน  การวจิารณ์ในลกัษณะน้ีนับว่าเป็นอนัตราย  เพราะการอ่านงานวรรกรรมพยีงแค่บน

น าหรอืเพยีงแค่ไม่กี่ตอน  ไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพรวมหรือทิศทางของงานวรรณกรรมเรื่องนัน้ๆ ได ้ 

และทศันะวจิารณ์ทีเ่สนอบทวจิารณ์อาจจะเกดิความผดิพลาดคลาดเคลื่อนได ้ ยิง่ไปกว่านัน้  นักเขยีนบาง

คนสง่ผลงานของตนใหก้บันักวจิารณ์หรอืกลุ่มวจิารณ์เป็นจ านวนมาก  ไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะทราบความ

คดิเห็นของนักวจิารณ์เหล่านัน้เพื่อน าไปปรบัปรุงผลงานของตน  แต่การท าในลักษณะนี้บางครัง้ก็ช่วย

โฆษณาประชาสมัพนัธผ์ลงานของตนอกีทางหนึ่งดว้ย    

21.9    กรณีของการเปิดกลุ่มลบัเฉพาะสมาชิกเพื่อสร้างกลุ่มวจิารณ์อย่างเขม้ข้น  โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในเฟซบุ๊ก “อ่านเอาเพื่อน”   นับเป็นตวัอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภาวะอนัย้อนแย้งของการใช้พื้นที่

อนิเทอรเ์น็ต  เนื่องจากความเขา้ใจของคนทัว่ไปจะรู้สกึว่า  โลกเสมอืนจรงินับเป็นโลกเปิดที่ให้อสิระเสรใีน

การแสดงความคดิเห็นต่างๆ  แต่ในทางปฏิบตัไิม่เป็นเช่นนัน้เสมอไป   เพราะในพื้นที่เปิดก็ยงัมพีื้นที่ปิด

กระจายอยู่โดยทัว่ไป  โดยเฉพาะอย่างยิง่  ในกรณีที่ต้องการความคดิเห็นหรอืทศันะวจิารณ์ที่เข้มขน้และ

จรงิจงั หรอืการแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ที่อ่อนไหวหรอือาจก่อให้เกดิความไม่พอใจ อนัน าไปสู่ความ

ขดัแยง้ได ้ กจ็ะมกีารสรา้งกลุ่มปิดทีจ่ ากดัสมาชกิในการเขา้ร่วม 

21.10   เวบ็ไซตเ์ดก็ดกี่อใหเ้กดิขนบใหม่ของการวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ต  เนื่องจากในช่วงต้นทีเ่ปิด

ให้มกีารแสดงทศันะวจิารณ์อย่างเสรนีัน้  ก่อให้เกดิประเดน็ขดัแย้งระหว่างนักวจิารณ์กบันักเขยีนและกลุ่ม 

“แฟนคลบั” ของนักเขยีน  ด้วยเหตุนี้จงึก่อใหเ้กดิกตกิาทีท่ราบกนัเองขึน้มาว่า  นักวจิารณ์จะไม่วจิารณ์งาน

ของนักเขยีน  หากไม่ได้รบัการขอรอ้งจากนักเขยีนโดยตรง  ต่อมาจงึเกดิขนบการวจิารณ์แบบใหม่  นัน่คอื 

นักเขยีนจะน านิยายของตนไปโพสต์เพื่อขอใหน้ักวจิารณ์หรอืกลุ่มวจิารณ์ที่ตนสนใจวจิารณ์  ในกรณีที่กลุ่ม

วจิารณ์นัน้มนีกัวจิารณ์มากกว่า 1 คน  นักเขยีนกส็ามารถเลอืกหรือระบุนกัวจิารณ์ทีจ่ะใหว้จิารณ์งานของตน

ได้  โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา  นอกจากนี้  ในบางครัง้นักเขยีนยงัสามารถเลือกระดบัหรอืความ

เขม้ขน้ของการวจิารณ์ไดด้้วยตนเองว่าอยากใหว้จิารณ์งานของตนในระดบัใด  เช่น  เน้นชมและใหก้ าลงัใจ

มากกว่าต ิ หรอืตแิละชมในปรมิาณที่เท่ากนั  หรอืเน้นการชี้ขอ้บกพร่องเป็นพเิศษ  ในแง่นี้จงึเห็นว่า การ
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วิจารณ์ไม่ได้เป็นกิจกรรมทางปัญญาที่เป็นอิสระ  แต่เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่ให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัต ิ

(practical use) 

21.11 บุคคลที่มปีระสบการณ์อยู่ในโลกลายลกัษณ์ (หรอืโลกออฟไลน์ / โลกวรรณศลิป์แบบเก่า) 

มากกว่าโลกเสมอืนจรงิ (วรรณกรรมออนไลน์)  มกัจะมคีวามเหน็ว่าผลงานวรรณกรรมของสองโลกนี้ต่างกนั  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็คุณภาพของผลงาน  ขณะที่ผู้ที่มปีระสบการณ์อยู่ในโลกออนไลน์จะมคีวามคดิ

ต่างกนัอย่างเหน็ได้ชดั  เนื่องจากคนในกลุ่มนี้เหน็ว่าวรรณกรรมในของสองโลกนี้ ไม่แตกต่างกนั  เพราะทัง้

สองต่างสื่อผ่านตัวอักษรด้วยกันทัง้นัน้  และยงัมองว่าวรรณกรรมในโลกเสมือนจรงิก่อให้เกิดแนวหรือ

ประเภทงานวรรณกรรมทีห่ลากหลายมากขึน้  อกีทัง้โลกเสมอืนจรงิเปิดโอกาสใหท้ดสอบว่างานวรรณกรรม

รูปแบบใหม่ว่าแนวใดหรอืผลงานเรื่องใดที่จะประสบความส าเรจ็   จะเหน็ได้ว่าวรรณกรรมแนวใหม่แนวใด

หรอืเรื่องใดทีป่ระสบความส าเรจ็ในโลกออนไลน์แลว้  เมื่อน ามาตพีมิพข์ายในโลกลายลกัษณ์ (โลกออฟไลน์) 

ก็มกัจะประสบความส าเรจ็ด้วยเช่นกนั  เพราะได้พสิูจน์ตลาดมาแล้วครัง้หนึ่ง  นอกจากนี้ยงัเห็นว่า  งาน

เขยีนในโลกลายลกัษณ์ (โลกออฟไลน์)  ในปัจจุบนัมกัจะไม่ค่อยมอีทิธพิลกบังานเขยีนในในโลกออนไลน์

เท่าใดนัก  เพราะสือ่อื่นๆ มอีทิธพิลต่อนักเขยีนและนักอ่านเดก็รุ่นใหม่ในโลกเสมอืนจรงิมากกว่าผลงานของ

นกัเขยีนรุ่นเก่า 

21.12  นักเขยีน องค์กร  สถาบนั  หรอืกลุ่มบุคคลในวงวรรณกรรมทัง้ในโลกลายลกัษณ์และโลก

เสมอืนจรงิต่างเหน็ความส าคญัของการวจิารณ์ และเหน็พ้องกนัว่าการวจิารณ์เป็นกระบวนการส าคญัทีช่่วย

ในการพฒันานักเขยีน  นักวจิารณ์ และคุณภาพของงานวจิารณ์ไปพร้อมๆ กนั   จึงมคีวามพยายามเปิด

พื้นที่การวิจารณ์ในลกัษณะต่างๆ ทัง้พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ  เพราะต่างเห็นว่าการวจิารณ์ไม่

เพยีงแต่การพฒันาวงการวรรณศลิป์เท่านัน้  แต่ยงัช่วยในการพฒันาคุณภาพของนักอ่านในสงัคมไปพรอ้มๆ 

กนัด้วย  รูปแบบการวจิารณ์ที่พบ  อาทิ บทวจิารณ์ในสื่อสิง่พมิพ์  บทวจิารณ์ในโลกออนไลน์  คลนีิกการ

วจิารณ์  การแนะน าหนังสือ  รายการโทรทศัน์ “โลกนักอ่ าน  บ้านนักเขียน” (ของสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศไทย) และการเสวนา  สมัมนา และสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทางวรรณกรรมต่างๆ หรอื การเปิดพื้นที่

การวจิารณ์ทัง้ในลกัษณะคอมเมนท ์ กระทู ้ทศันะวจิารณ์ และบทวจิารณ์ 

21.13    พื้นที่การวจิารณ์วรรณกรรมนับเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นอยู่ว่ากระจายแทรกตัวอยู่

ทัว่ไปทัง้ในโลกลายลกัษณ์และโลกเสมอืนจรงิ  ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะมรีูปแบบแตกต่างกนั  บางครัง้พบว่า

พืน้ทีเ่หล่านี้บางแห่งยากทีจ่ะสบืคน้  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโลกเสมอืนจรงิ  เพราะแมจ้ะมคี าช่วยคน้  แต่บาง

พื้นที่ก็ไม่อาจสบืค้นได้  ยกเว้นจะหาพบด้วยความบงัเอญิ  ด้วยเหตุนี้  สิง่ที่ขาดหายไปคอืไม่มศีูนย์กลาง

หรอืผู้ที่ท าหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ที่กระจดักระจายเหล่านัน้ไว้เป็นจดัระบบหรอืไว้เป็นฐานข้อมูล ซึ่ง
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เช่นเดยีวกบัผู้วจิยัสาขาทศันศลิป์ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตนี้เช่นเดยีวกนั  ในขณะเดยีวกนัการเชื่อมโยงพื้นที่เหล่านี้

เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งเครอืข่าย  อนัจะน ามาสู่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนักจ็ะเป็นคุณูปการอนัมหาศาล

และจะเป็นประโยชน์ต่อการสบืค้นของผูส้นใจต่อไป  เพราะผู้ที่อยู่ในทัง้สองโลกลายลกัษณ์และโลกเสมอืน

จรงิต่างกเ็หน็ความส าคญัของการวจิารณ์อยู่แลว้  แต่สาเหตุหนึ่งทีอ่าจจะยงัไม่มกีารเชื่อมโยงกนั  เพราะต่าง

อาจจะไม่ทราบว่าพืน้ทีเ่หล่านี้อยู่   

21.14    แม้ว่าในปัจจุบันรางวลัวรรณกรรมในสงัคมไทยจะมีหลายรางวลั  ไม่ว่าจะเป็นรางวลั

วรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนหรอืรางวลัซีไรต์  รางวลัเซเว่นบุ๊กอวอร์ด  สารคดีดเีด่นรางวลัชมนาด  

หรอืรางวลันายอินทร์อวอร์ด  แต่ยงัไม่มีรางวลัวรรณกรรมใดที่มีผลต่อการเสพ  จ านวนการพิมพ์และ

ยอดขายไดม้ากเท่ากบัรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคแ์ห่งอาเซยีน เพราะถอืว่าเป็นรางวลัทีม่มีายาวนานกว่า 

30 ปีแลว้  จงึส่งผลให้ผูอ้่านจ านวนหนึ่งจะตดัสนิใจซื้อหนังสอืจากตราสญัลกัษณ์ทีร่ะบุว่าวรรณกรรมเล่มนี้

ไดร้บัรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีน   นอกจากนี้   รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่ง

อาเซียนยงัมผีลต่อธุรกิจการพิมพ์และการก าหนดทิศทางการพิมพ์หนังสือในแต่ละปีด้วย เช่น ปีที่มกีาร

ประกวดเรื่องสัน้กจ็ะมกีารพมิพเ์รื่องสัน้เป็นจ านวนมาก  หรอืปีต่อมาเมื่อมกีารประกวดผลงานประเภทนิยาย  

ปีนัน้กจ็ะมกีารพมิพน์วนิยายเป็นจ านวนมากเช่นกนั 

21.15    นักวจิารณ์  กลุ่มวจิารณ์ หรอืพื้นที่การวจิารณ์ที่เกิดในโลกเสมอืนจรงิ  แม้ว่าจะมเีป็น

จ านวนมาก    แต่ส่วนใหญ่มกัเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพยีงชัว่คราวหรอืไม่ยนืยาวนัก  ส่วนใหญ่กลุ่ม

วจิารณ์หรอืพืน้ทีก่ารวจิารณ์เหล่านี้จะหยุดเคลื่อนไหวหรอืจะปิดตวัลงเมื่อผ่านไปประมาณ 1-2 ปี   เพราะมี

ขอ้จ ากดัในหลายประการทัง้เรื่องเวลา  ความสนใจ และภาระหน้าทีส่ว่นตวั  ดว้ยเหตุนี้จงึมเีพยีงคนหรอืกลุ่ม

บุคคลจ านวนน้อยทีมุ่่งมัน่หรอืเอาจรงิเอาจงักบัการวจิารณ์อย่างแทจ้รงิ 

21.16    ในแง่หนึ่งอาจเห็นว่าสื่อสงัคม (social media) เช่น  เฟซบุ๊ก หรอื ทวิตเตอร์  ในโลก

เสมอืนจรงิมกัเป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดกวา้งและกระตุ้นใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็หรอืการแสดงทศันะวจิารณ์  แต่

เมื่อศึกษาจากเว็บไซต์  บล็อก  และเฟซบุ๊กทางวรรณกรรมต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศพบว่า

ช่องทางใหม่เหล่านี้ก็ยงัมผีูแ้สดงความเหน็หรอืทศันะวจิารณ์ในจ านวนน้อย  ซึ่งจะพบว่ารูปแบบการแสดง

ความคิดเห็นที่เป็นที่นิยมคอืการกด ไลค์ หรอื แชร์ ในเฟซบุ๊ค หรอื การกดปุ่ มเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย ซึ่ง

รปูแบบการแสดงความคดิเหน็นี้ไม่ไดบ้่งบอกทศันะความคดิ การวจิารณ์เ  แต่เป็นเพยีงการเกบ็สถติเิท่านั ้น 

ซึง่ปัญหาน้ีนบัเป็นปัญหาร่วมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

21.17    ในปัจจุบนัเส้นแบ่งระหว่างวรรณกรรมในโลกลายลกัษณ์  (งานวรรณศิลป์รูปแบบเดิม) 

กบัวรรณกรรมออนไลน์เริม่พร่าเลอืนไม่ชดัเจนเหมอืนเช่นเมื่อประมาณ 5 - 10 ทีผ่่านมา  เนื่องจากปรมิาณ
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ของวรรณกรรมออนไลน์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เป็นในปริมาณที่มากกว่าวรรณกรรมในโลกลายลักษณ์รูป

แบบเดิม  จนอาจกล่าวได้ว่าวงวรรณศลิป์ในไทยปัจจุบนัวรรณกรรมออนไลน์ที่ได้รบัการตีพมิพ์กลายเป็น

วรรณกรรมกระแสไปแลว้  อกีทัง้ขณะนี้ดจิติอล อนิเทอรเ์น็ตก็ก าลงัอยู่ในกระแสความสนใจและความนิยม

ของคนในสงัคมกเ็ริม่เขา้มามบีทบาทส าคญัในการขยายตวัของวรรณกรรมออนไลน์ดว้ยเช่นกนั  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง  สมาร์ทโฟน (smart phone) ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การอ่านวรรณกรรม

ออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวกยิง่ขึ้น  ซึ่งการอ่านวรรณกรรมออนไลน์ผ่านโทรศพัท์มอืถอืนับเป็นช่องทาง

ใหม่ในการเผยแพร่วรรณกรรมออนไลน์ 

21.18    อทิธพิลหรอืการเรยีนรูว้รรณกรรมลายลกัษณ์ (วรรณกรรมในโลกวรรณศลิป์แบบเก่า) ใน

โลกเสมือนจรงิ  ส่วนหนึ่งอาจมิได้รบัจากการอ่านงานวรรณกรรมต้นแบบโดยตรง   แต่เป็นการรบังาน

วรรณกรรมผ่านการแปรรูปเป็นสื่อแขนงอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิง่  ในปัจจุบนัทีง่านออนไลน์เขยีนแนวใหม่ที่

ได้รบัอิทธิพลมาจากละครโทรทัศน์แนว “ตบจูบ” ซึ่งละครแนวนี้ต่างก็ได้วตัถุดิบมาจากวรรณกรรมลาย

ลกัษณ์ทัง้สิน้  จงึเป็นทีน่่าเสยีดายว่าเมื่อนักเขยีนหน้าใหม่รบัอทิธพิลจากละครโทรทศัน์  โดยไม่ไดก้ลบัไป

ศึกษางานวรรณกรรมต้นแบบ หรอืสร้างงานโดยการเลียนแบบงานแนวใหม่นี้ระหว่างกัน  จึงท าให้งาน

วรรณกรรมแนวใหม่เหล่านี้มขีอ้บกพร่อง  เพราะนักเขยีนหน้าใหม่บางคนไม่เขา้ใจแก่นความคดิของนิยาย

แนวนัน้ๆ อย่างแท้จริงว่า  เหตุผลส าคัญที่นักเขียนรุ่นเก่าสร้างเรื่องให้มีการ  “ตบจูบ” นัน้มีความคิด

เบื้องหลงัหรอืมเีหตุผลรองรบัการกระท านี้อย่างไร  ด้วยเหตุนี้  งานวรรณกรรมของนักเขยีนรุ่นใหม่แนวนี้

จ านวนหน่ึง  จงึเน้นแต่ฉาก “ตบจบู” โดยไม่มเีหตุผลใดๆ มาสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของตวัละคร 

21.19    การสรา้งกจิกรรมการวจิารณ์บนโลกเสมอืนจรงิทีจ่ะประสบผลส าเรจ็จะตอ้งเป็นกจิกรรมที่

มรีูปแบบที่เหมาะกบัพื้นที่และรสนิยมของผู้ที่อยู่ในพื้นที่นัน้ๆ  เช่น การวจิารณ์ในเฟซบุ๊กจะต้องเป็นการ

เสนอเป็นประเดน็ทีแ่หลมคม  ชดัเจน และตอ้งมขีนาดไม่ยาวนัก   ซึง่ต่างจากกจิกรรมการวจิารณ์ในเวบ็ไซต์

เด็กดี  เพราะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดงักล่าวส่วนใหญ่มกัจะเสนอทศันะหรอืปฏิกิรยิาต่อค าถามปลายเปิดที่ถาม

ความรูส้กึมากกว่าประเดน็หรอืค าถามทีม่สีาระทีต่อ้งการอาศยัความรูพ้ืน้ฐานบางประการ 

21.20    การเสนอความคดิเหน็หรอืทศันะวจิารณ์ในกระทู้ หรอืบทวจิารณ์ในเวบ็ไซต์เด็กดี  ผู้ที่

เสนอความเห็นหรอืทศันะวจิารณ์ส่วนหนึ่งมกัจะไม่สนใจบทวจิารณ์หรอืกระทู้ตัง้ต้น  หรอืไม่ได้รู้จกังาน

วรรณกรรมต้นแบบ  แต่เป็นการเสนอความเห็นหรอืทศันะวจิารณ์บนความคดิเหน็หรอืทศันะวจิารณ์ของ

บุคคลอื่นที่เสนอไว้ข้างต้น  ซึ่งบางครัง้ความคดิเห็นหรอืทศันะวจิารณ์ที่น าเสนอนัน้ก็ไม่เกี่ยวข้องกบับท

วจิารณ์หรอืกระทูต้ ัง้ต้นเลย    จงึต่างจากการแสดงความคดิเหน็หรอืทศันะวจิารณ์ในเวบ็ไซต์ thaiwriter.net 

หรอืเวบ็ไซต ์Thai Poet Society ทีส่่วนใหญ่มกัจะเป็นการแสดงความคดิเหน็ต่อบทวจิารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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ในลกัษณะของการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์มากกว่า  นัน่อาจเป็นเพราะผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ ัง้สองแห่งมคีวามรูพ้ืน้ฐาน

ทางวรรณกรรม หรอืมีความจดัเจนในการอ่านงานวรรณกรรมหรอืมีประสบการณ์ในการวจิารณ์ต่างกัน  

เนื่องจากสมาชกิสว่นใหญ่ในเวบ็ไซต ์thaiwriter.net และ Thai Poet Society มกัจะเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ใน

การอ่านงานวรรณศลิป์รูปแบบเก่าอย่างเขม้ขน้  ซึ่งบางครัง้ก็เป็นนักเขยีนสร้างสรรค์ด้วย  นอกจากนี้ยงัมี

นักวจิารณ์อาชพีดว้ย   สมาชกิในเวบ็ไซต์ดงักล่าวจงึมกัจะมคีวามรูท้างวรรณศลิป์ดัง้เดมิ และประสบการณ์

เกี่ยวกบัการวจิารณ์มากกว่าสมาชกิในเวบ็ไซต์เดก็ด ี ที่มกัจะเป็นนักเขยีน  นักอ่าน และนักวจิารณ์รุ่นใหม่  

ซึ่งบางคนอาจจะแทบไม่เคยอ่านผลงานวรรณศลิป์รูปแบบเก่า  หรอืไม่เคยอาจบทวจิารณ์ของนักวจิารณ์

อาชพีมาก่อนเลย 

แม้ว่าในการวจิยัครัง้นี้จะมปีระเดน็ส าคญัและน่าสนใจอนัหลายหลากดงัที่กล่าวได้แล้วขา้งต้น  แต่

จุดส าคญัที่สุดที่ค้นพบ  คอื วฒันธรรมลายลกัษณ์  ในทางวรรณศิลป์ยงัคงอยู่  ทัง้ในการเขยีนบทวจิารณ์

และการสรา้งงานวรรณกรรม  แต่เปลี่ยนพื้นที่จากโลกลายลกัษณ์ไปยงัโลกเสมอืนจรงิมากขึน้  ทัง้นี้เพราะ

ผู้เขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเขียนและนักวิจารณ์รุ่นเยาว์จ านวนมากที่มีความกล้าในการแสดงออก   

เนื่องจากมโีอกาสน าเสนอผลงานของตนได้อย่างเสร ี   โดยปราศจากขอ้จ ากดัทัง้ในด้านรูปแบบหรอืขนาด

ของผลงาน  นักเขียนและนักวิจารณ์รุ่นเยาว์เหล่านี้ต่างก็ทราบข้อด้อยของตนในประเด็นการขาด

ประสบการณ์เป็นอย่างด ีและยอมรบัความจรงิในประเดน็น้ี   พรอ้มแสวงหาครแูละผูรู้ท้ีจ่ะมาช่วยแนะน าและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในผลงานของตน   แต่เป็นทีน่่าเสยีดายว่าผูรู้โ้ดยเฉพาะในรุ่นผูใ้หญ่  ไม่ว่าจะเป็นนักเขยีน

และนักวจิารณ์อาชพีที่เขา้ไปแนะน าให้นักเขยีนและนักวจิารณ์รุ่นเยาว์เหล่านี้ยงัมจี านวนน้อยมากและไม่

เพยีงพอกบัความตอ้งการ 

ในแง่นี้จงึอาจกล่าวได้ว่าโลกเสมอืนจรงินับเป็นโรงเรยีนแห่งส าคญัในการแสวงหาความรูต้่างๆ ที่

เยาวชนสนใจ  เนื่องจากสิง่แวดลอ้มในการแสวงหาความรูใ้นโลกนี้ทีเ่ป็นจรงิทัง้จากครอบครวัและจากระบบ

การศึกษาที่เป็นทางการไม่เอื้อให้นักเขยีนและนักวิจารณ์เหล่านี้ได้รบัความรู้อย่างที่พวกเขาต้องการได ้ 

ดว้ยเหตุนี้  ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าหากผูรู้ท้างดา้นวรรณศลิป์ไดเ้ขา้มาช่วยแก้ปัญหาและขอ้ดอ้ยต่างๆ ของนักเขยีน

และนักวจิารณ์รุ่นเยาว์เหล่านี้อย่างจรงิจงั และสร้างระบบการเรยีนรู้ทีเ่ขม้แขง็ขึ้น  พื้นที่แห่งนี้มโีอกาสที่จะ

พฒันาต่อไปก็จะกลายเป็นแหล่งเรยีนรูส้ าคญัทีช่่วยสรา้งศกัยภาพและคุณภาพในการเขยีนและการวจิารณ์

ของเยาวชนต่อไป  

------------------------------------ 
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บรรณานุกรมบทวิจารณ์วรรณศิลป์ 
 
เนชัน่สุดสปัดาห์ 
จ าลอง ฝัง่ชลจติร.  “บางสิ่งที่สูญหายไป: จากขน าน้อยกลางทุ่งนา ถึง ในลกึ” เนชัน่สุดสปัดาห์.  9(432) : 70; 11-17 

กนัยายน 2543. 
ชศูกัดิ ์ภทัรกุลวณิชย.์  “เหมอืนอย่างไม่เคย..มแีต่พวกมนั จาก วทิยากร เชยีงกูล ถงึ วนั ณ จนัทรธ์าร” เนชัน่สุดสปัดาห์.  

9(424) : 70; 17-23 กรกฎาคม 2543. 
 .  “เหมอืนอย่างไม่เคย..มแีต่พวกมนั จาก วทิยากร เชยีงกูล ถงึ วนั ณ จนัทร์ธาร” เนชัน่สุดสปัดาห์.  9(425) : 

70; 24-30 กรกฎาคม 2543. 
 .  “ท าไมตอ้ง 42 ปี ฟ้าบ่กัน้” เนชัน่สุดสปัดาห์.  9(430) : 70; 28 สงิหาคม- 3 กนัยายน 2543. 
ดวงมน จติรจ์ านงค.์  “ดชันีชีว้ดัความเป็นมนุษย์” เนชัน่สุดสปัดาห์.  9(431) : 52; 4-10 กนัยายน 2543. 
พเิชฐ แสงทอง.  “ ‘ความน่าจะเป็น’ เรื่องเล่า เรื่องเล่น เรื่องไม่เป็นเรื่อง” เนชัน่สุดสปัดาห์.  9(437) : 54; 16-22 ตุลาคม 

2543. 
ภาวนิี อนิเทพ.  “ วรรณกรรมชาวนาตายแล้ว? ค าถามแห่งยุคสมยัทา้ทายนักเขยีนหนุ่ม” เนชัน่สุดสปัดาห์. 8(373) : 60; 

29 กรกฎาคม- 4 สงิหาคม 2542. 
นันทพร ไวศยะสุวรรณ์. “วมิล ไทรนิ่มนวล ชูธง ‘ซีไรท์’ เผยแผ่พุทธศาสนา” เนชัน่สุดสัปดาห์.  9(428) : 92; 14-20 

สงิหาคม 2543. 
รื่นฤทยั สจัจพนัธุ.์ “ความน่าจะเป็น: คลื่นลูกใหม่ ของ นักเขยีนเรื่องสัน้ไทย” 9(437) : 54; 16-22 ตุลาคม 2543. 
สายพณิ ปฐมาบรรณ.  “งานเก่า/งานใหม่ ของพนม นันทพฤกษ์” เนชัน่สุดสปัดาห์.  6( 314) : 54; 11-17 มถิุนายน 2541. 
 .  “ความลา้สมยัใน ‘ในเวลา’ ของแรค า ประโดยค า” เนชัน่สุดสปัดาห์.  7(316) : 56; 25 มถิุนายน- 1 กรกฎาคม 

2541. 
 .  “กลอนลูกทุ่ง ของบญัชา อ่อนด”ี เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(318) : 54; 9-15 กรกฎาคม 2541. 
 .  “ ‘วยักลางคน’ (1) ทางออกทีไ่ม่เสยีศกัดิศ์รขีองชายวยัหมดประจ าเดอืน” เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(320) : 53; 23-

29 กรกฎาคม 2541. 
 .  “ ‘วยักลางคน’ (2) ชวีติเริม่ตน้เมื่อ 40” เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(322) : 53; 6-12 สงิหาคม 2541. 
 .  “ ‘ร่างแหแห่งวิหค’ โรคภัยทางจิตวิญญาณ หรอืโรคภัยทางสังคม?” เนชัน่สุดสัปดาห์. 7(326) : 52; 3-9 

กนัยายน 2541. 
 .  “ คนกบัเสอื วรับุรุษ และมายาของเอกลกัษณ์” เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(328) : 41; 17-23 กนัยายน 2541. 
 .  “ พนัธุพ์ืน้เมอืง (1) ไอต้วัรา้ยชื่อ ‘เมอืง’ อกีแลว้” เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(332) : 41; 15-21 ตุลาคม 2541. 
 .  “พนัธุพ์ืน้เมอืง (จบ) ไอต้วัรา้ยชื่อ ‘เมอืง’ อกีแลว้” เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(334) : 41; 29 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 

2541. 
 .  “ ‘สยุมพรเหนือหลุมฝังศพ’ เมื่อเรื่องเล่าถูกบังคับให้เล่าเรื่อง” เนชัน่สุดสัปดาห์ . 7 336) : 41; 12-18 

พฤศจกิายน 2541. 
 .  “ ศกัดิช์ยั ลคันาวเิชยีร นักเขยีนนอกคอก” เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(338) : 41; 26 พฤศจกิายน- 2 ธนัวาคม 2541. 
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 .  “ เซ็กซ์กบัสตัว์ จากสญัชาตญาณมดื สู่สญัชาตญาณสว่าง” เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(340) : 56; 10-16 ธนัวาคม 
2541. 

 .  “ ขอความรกับ้างไดไ้หม การแก้แคน้ ‘งานตลาด’ ของวรรณกรรมสรา้งสรรค์” เนชัน่สุดสปัดาห์. 7(342) : 41; 
24-30 ธนัวาคม 2541. 

 .  “ กวนีิพนธลู์กผสม” เนชัน่สุดสปัดาห์. 8(352) : 54; 4-1 มนีาคม 2542. 
 .  “ กวรีุ่นใหม่ ตน้ธารแห่งความเสื่อม?” เนชัน่สุดสปัดาห์. 8(354) : 54; 18-24 มนีาคม 2542. 
 .  “ ชวีติบนความตาย (1) การสรา้งชาตแิละท าลายคน” เนชัน่สุดสปัดาห์. 8(356) : 54; 1-7 เมษายน 2542. 
 .  “ ภาพลวง อารมณ์เพศกบัการบรรลุ” เนชัน่สุดสปัดาห์. 8(362) : 59; 13-19 พฤษภาคม 2542. 
 .  “ ชาวนาผูป้ระสบภยั ชนบทเหมอืนฝัน” เนชัน่สุดสปัดาห์. 8(364) : 59; 27 พฤษภาคม- 2 มถิุนายน 2542. 
 .  “ ตัวสุดท้าย-โดมิโน (1) การเปิดพื้นที่: เหตุของภาวะแยกแย้ง ” เนชัน่สุดสัปดาห์. 8(366) : 59; 10-16 

มถิุนายน 2542. 
 .  “ ‘เพชฌฆาต’ สงัคมกะเผลกปัจเจกลม้” เนชัน่สุดสปัดาห์. 8(370) : 59; 8-14 กรกฎาคม 2542. 
แสงตะวนั.  “ส่งทา้ย 6 นวนิยายชงิซไีรท์’ 43” เนชัน่สุดสปัดาห์.  9(427) : 32; 7-13 สงิหาคม 2543. 
 
กรงุเทพธรุกิจ (วรรณกรรม) 
จรญูพร ปรปักษ์ประลยั.  “เมื่อผมเป็นผม แต่ผมไม่ใช่ผม”  กรงุเทพธรุกิจ.  20 มนีาคม 2554.  หน้า 10. 
 .  “ความไม่ปกตใิน ‘ชวีติปกต’ิ (1)” กรงุเทพธรุกิจ.  24 เมษายน 2554.  หน้า 10. 
ภูเพยยี.  “ ‘เวยีดนามตามล าพงั’ และ ขจรฤทธิ ์รกัษา”  กรงุเทพธรุกิจ.  6 มถิุนายน 2553.  หน้า 10. 
สกุล บุณยทตั.  “สตัยาบนัเลอืด เวลา 5 ปีกบัดอกผลของอาชญนิยายไทย”  กรงุเทพธรุกิจ.  3 เมษายน 2554.  หน้า 10. 
 .  “จาก ‘เหมอืนว่าเมื่อวานน้ีเอง’ ถงึ ‘กระดกูของความลวง’ รวมเรื่องสัน้ 2 เล่ม ของ เรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์” กรงุเทพ

ธรุกิจ.  10 เมษายน 2554.  หน้า 10. 
 .  “หยกัยิม้ กวนีิพนธแ์ห่งความอิม่เอมของความรกั” กรงุเทพธรุกิจ.  17 เมษายน 2554.  หน้า 10. 
 .  “ทีเ่หน็และหายไป มายาคต ิดว้ยความหมายของ ศรทัธา” กรงุเทพธรุกิจ.  8 พฤษภาคม 2554.  หน้า 10. 
 .  “ปล่อยตวัเอง ในประวตัศิาสตรเ์ปลอืยเปล่า” กรงุเทพธรุกิจ.  15 พฤษภาคม  2554.  หน้า 10. 

 
กรงุเทพธรุกิจ (จดุประกาย) 
ขา้งขึน้.  “แดนอุตตระของนวนิยาย” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  20 มถิุนายน 2540. 
ค าป้อ พอขา้วปุ้น.  “ดอกเสีย้วแห่งดอยสูง สามญัลกัษณ์จากวลิกัษณ์ ศรป่ีาซาง” กรงุเทพธุรกิจ จุดประกาย.  1 มนีาคม 

2541. หน้า 10. 
คนนอก.  “ดอกดาวเรื่องและเอทลิแอลกอฮอล์ใน ร่างแหแห่งความเป็นมนุษย์” กรงุเทพธุรกิจจุดประกาย.  31 สงิหาคม 

2540. 
ดอกไมด้ า.  “ ‘สนามหลวง’ สนามเรื่องสัน้เพื่อ ‘ช่อการะเกด’” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย. 2 มนีาคม 2540. 
 .  “ “ฝัง่แสงจนัทร”์ เรื่องเล่าของชวีติทีเ่รยีบงา่ย” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  13 กรกฎาคม 2540. 
 .  “ความรู้สกึแปลกต่างในสงัคมไทย ผ่านสายตานักเขยีนหนุ่มนาม “พสิฐิ ภูศร”ี ” กรงุเทพธุรกิจ จุดประกาย.  

17 สงิหาคม 2540. 
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 .  “มองพืน้หลงัชวีติผ่านหนังสอื “วปิลาสฆาตกรรม” ” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  2 พฤศจกิายน 2540. 
 .  “กุนซอื: บางแงมุ่มของการเมอืงในฐานะนวนิยาย” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  25 มกราคม 2541. หน้า 10. 
 .  “ชวีติ ‘คอืความละเอยีดอ่อนและชวนไตร่ตรอง’” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  15 มนีาคม 2541. 
 .  “บางแง่มุมและความทรงจ าที่มีต่อผลงานของ พ.ต.ต.ประชา พูนววิฒัน์ ” กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย.  11 

ตุลาคม 2541 . หน้า 3. 
 .  “ดนิปนทราย” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  25 ตุลาคม 2541. 
 .  “คารวะ ‘มนัส จรรยงค’์” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  1 พฤศจกิายน 2541.  
 .  “กลางความโดดเดีย่ว” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  8 พฤศจกิายน 2541. 
 .  “ฝ่าทางตนั” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  17 มกราคม 2542. 
 .  “ “ผูต้่อไฟ” ” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  24 มกราคม 2542. 
 .  “คนตะวนัออก” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  7 กุมภาพนัธ ์ 2542. หน้า 3. 
 .  “แลว้เมลด็พนัธุม์หิยัง่ราก” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  14 กุมภาพนัธ ์2542.หน้า 3. 
 .  “หว้ยบง” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  28 กุมภาพนัธ ์2542. หน้า 3. 
 .  “ระหว่างบา้นกบัถนน” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  4 เมษายน 2542. 
 .  “บา้นรา้งกลางสวน” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  11 เมษายน 2542. 
 .  “คนไต่ลวดบนดาวสฟ้ีา” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  25 เมษายน 2542. 
 .  “ทางเจา้เสดจ็” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  9 พฤษภาคม 2542. 
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.  “กลับไปอ่าน “รญัจวนจิต” ของ ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ” กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย.  7 

ธนัวาคม 2540. 
ธนันท ์เศรษฐพนัธ.์  “ต านานและประวตัศิาสตรใ์น ‘แม่โขง’” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  4 ตุลาคม 2541. 
พราย พนัธการ.  “เฒ่าหมางและตวัละครตกสมยั ในมุมมองนักเขยีนหนุ่ม” กรงุเทพธุรกิจ จุดประกาย.  15 พฤศจกิายน 

2541. 
ภาวณีิ อนิเทพ.  “สุรชยั จนัทมิาธร กบั ‘ตะวนัสแีดง’” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  21 กุมภาพนัธ ์2542. 
ภาคย์ จนิตนมยั.  “หว้งน ้าภายใน ความไพเราะในความพร่าเลอืน” กรงุเทพธุรกิจ จุดประกาย.  14 มนีาคม 2542. หน้า 

3. 
ยามเดอืน.  “ ‘เดนฝัน’ ทางออกของนักเขยีนโรแมนตคิ” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกายวรรณกรรม.  2 พฤษภาคม 2542. 
วิจารณ์ สนามจนัทร์.  “ ‘ช่างสลักไม้’ อธิบายโลกและชีวิตด้วยทฤษฎีความสบัสน” กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย.  20 

ธนัวาคม 2541. 
สกุล บุณยทตั.  “ “ฉากและชวีติ” ในวนัหนึ่งมนัจะพดัพาเขากลบับา้น” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย. 6 กรกฎาคม. 
 .  “การล่มสลายของสถาบนัครอบครวัทีค่วามรกัไม่อาจเยยีวยา เพราะ “เธอเกดิเป็นมนุษย์...เธอจงึพบกบัสิง่นี้” ” 

กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  20 กรกฎาคม 2540. หน้า 6. 
 .  “ “บทเพลงแห่งนกกางเขน” การต่อสู่ของวรีบุรุษตวัเลก็ๆ กบัหวัใจทีม่ดืบอด” กรงุเทพธรุกิจ จุดประกาย.  27 

กรกาคม 2540. 
 .  “ “ฝัง่แสงจนัทร”์ ค าตอบของชวีติรออยู่ในวนัพรุ่งนี้” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  3 สงิหาคม 2540. 
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 .  “ประชาธปิไตยบนเสน้ขนาน “ภายใต้ดวงอาทติย์นี้... ไม่มสีิง่ใดชัว่นิรนัดร์” ” กรงุเทพธุรกิจ จุดประกาย.  10 
สงิหาคม 2540. 

 .  “ครัง้หนึ่งในชวีติ “ทีสุ่ดแลว้... เรากค็อืมนุษย์” ” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  7 กนัยายน 2540. หน้า 6. 
 .  “ “เราจะฝ่าขา้มไป” 24 ปีตุลาคม” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  5 ตุลาคม 2540. หน้า 6. 
 .  “ “ค าขอโทษ” เราอยู่กบัความชัว่รา้ยนานเกนิไป” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  19 ตุลาคม 2540. 
 .  “ ‘ทางทีโ่คง้กลบั’ ภาพสะทอ้นของวถิแีห่งสจัธรรม” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  16 พฤษภาคม 2542. 
 .  “ “คนโซในปราสาท” มติแิห่งบทบาทของชวีติ” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  23 พฤษภาคม 2542. หน้า 3. 
สจัภูม ิละออ.  “ใบหน้าอื่น...ของ นิวตั พุทธประสาท” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย. 14 มกราคม 2543. 
 .  “ ‘โจรปล้นฟ้า’ นิยายในท่วงท านองกวนีิพนธ์ของ ‘สกุล บุณยทตั’ ” กรงุเทพธุรกิจ จุดประกาย.  26 เมษายน 

2543. 
 .  “ ‘คตีกร จ.มงคลขจร’ ตวัตนหนึ่งของดร.สาทสิ” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  26 พฤษภาคม 2543. 
 .  “คนกบัเสอื และ...มจัุราชรา้ยในใจคน” กรงุเทพธรุกิจ จดุประกาย.  16 มถิุนายน 2543. 
สมบูรณ์ วรพงษ์.  “มุมมอง รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร มุมมองผู้อ่าน เพื่อสนุกในวรรณกรรมซีไรท์ ” กรุงเทพธุรกิจ จุด

ประกาย.  12 ตุลาคม 2540. 
 
มติชนสุดสปัดาห์ 
เทดิธรรม นามไธ.  “วรรณกรรม ‘สรา้งสรรค’์ คอือะไร: กรณีศกึษาจาก ‘ความน่าจะเป็น’ (2)” มติชนสุดสปัดาห์.  23(1161) 

: 63; 18-24 พฤศจกิายน 2545. 
ธาวติ สุขพานิช.  “อมตะ กบั ซไีรท ์(อกีท)ี” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1060) : 71; 27 11-17 ธนัวาคม 2543. 
บุญอุม้ อุทยัประดษิฐ.์  “ ‘หวัโลน้’ รเิขยีนหนังสอื: วจิารณ์งานซไีรท ์(แนวทดลอง-เออ)” มติชนสุดสปัดาห์.  22(1155) : 67; 

7-13 ตุลาคม 2545. 
ประภาศ ปานเจี้ยง.  “โลกในดวงตาขา้พเจ้า: โลกแห่งบ่วงกรรมของมนุษย์” มติชนสุดสปัดาห์.  27(1416) : 69; 5-11 

ตุลาคม 2550. 
ปัฌฑ.์  “ ‘ซไีรท’์ ในสายธารแห่งการเปลีย่นแปลง” มติชนสุดสปัดาห์.  22(1128) : 68; 1-7 เมษายน 2545. 
ปราย พนัแสง.  “The Love Letter: กล่องไปรษณียส์แีดง” มติชนสุดสปัดาห์.  20(1043) : 76; 14-20 สงิหาคม 2543. 
 .  “อกีครัง้ กบั ‘คนืรกั’ ของ รงค์ วงษ์สวรรค์ ด้านมดืของความรกั ด้านสว่างของเซ็กซ์ (1)” มติชนสุดสปัดาห์.  

22(1108) : 77; 12-18 พฤศจกิายน 2544. 
 .  “อีกครัง้ กบั ‘คนืรกั’ ของ รงค์ วงษ์สวรรค์ ดา้นมดืของความรกั ด้านสว่างของเซ็กซ์ (2)” มติชนสุดสปัดาห์.  

22(1109) : 77; 19-25 พฤศจกิายน 2544. 
พ. วารยา. “อมตะ : การเปลี่ยนแปลงสมอง ท าให้ได้ใช้สมอง” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1057) : 72; 20-26 พฤศจกิายน 

2543. 
พลูศร ีเกตุจรญู.  “กวนีิพนธร์ปูธรรมของคุณจ่าง แซ่ตัง้” มติชนสุดสปัดาห์.  17(886) : 71; 12-18 สงิหาคม 2540. 
วลัยา ววิฒัน์ศร.  “ ‘ขนมฝรัง่’ ของ “สงิหเทพ” ” มติชนสุดสปัดาห์.  17(859) : 71; 4-1 กุมภาพนัธ ์2540. 
วาณิช จรุงกจิอนันต.์  “นักอ่าน (2)” มติชนสุดสปัดาห์.  20(1046) : 71; 4-10 กนัยายน 2543. 
 .  “นักอ่าน (3)” มติชนสุดสปัดาห์.  20(1047) : 71; 11-17 กนัยายน 2543. 
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 . “นักอ่าน (4)” มติชนสุดสปัดาห์.  20(1048) : 71; 18-24 กนัยายน 2543. 
 . “นักอ่าน (จบ)” มติชนสุดสปัดาห์.  20(1050) : 70; 2-8 ตุลาคม 2543. 
 .  “เขา้ใจได”้ มติชนสุดสปัดาห์.  21(1058) : 70; 27 พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม 2543. 
 .  “กลบัไปอ่าน ‘เรื่องของ จนั ดารา’” มติชนสุดสปัดาห์.  22(1110) : 71; 27 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2544. 
 .  “กลบัไปอ่าน ‘เรื่องของ จนั ดารา’ (ต่อ)” มติชนสุดสปัดาห์.  22(1111) : 71; 3-9 ธนัวาคม 2544. 
 .  “ ‘ความสุขของกะท’ิ ” มติชนสุดสปัดาห์.  24(1238) : 77; 7-13 พฤษภาคม 2547. 
วารวีไิล สมาน.  “ประชาคม ลุนาชยั คลื่นลูกล่าสุด วรรณกรรมลูกทุ่ง” มติชนสุดสปัดาห์.  17(883) : 67; 22-28 กรกฎาคม 

2540. 
 .  “ ‘เพลงไม่รูจ้บ’ บทเพลงของคนหนุ่ม” มติชนสุดสปัดาห์.  17(893) : 67; 30 กนัยายน- 6 ตุลาคม 2540. 
 .  “วรรณกรรมรถเมล ์จาก ‘เมอืงหลวง’ ถงึ ‘นรก’ ” มติชนสุดสปัดาห์.  18(918) : 75; 24-30 มนีาคม 2541. 
 . “ ‘วยักลางคน’ ชวีติวกิฤตของ ‘พ่อครวั’ ” มติชนสุปสปัดาห์.  18(924) : 67; 5-11 พฤษภาคม 2541. 
ลดัดาวลัย์ รตันดลิกชยั.  “ความน่าจะเป็นของ ปราบดา หยุ่น (1)” มติชนสุดสปัดาห์.  20(1052) : 67; 16-22  ตุลาคม 

2543. 
สจัจา ประกาศชยั.  “ซไีรท ์‘อมตะ’: (1) นวนิยายส่งเสรมิศาสนาไฉนจงึกลายเป็นการย ่าย”ี มติชนสุดสปัดาห์.  20(1050) : 

70; 2-8 ตุลาคม 2543. 
 .  “ซไีรท ์‘อมตะ’: (2) นวนิยายส่งเสรมิศาสนาไฉนจงึกลายเป็นการย ่าย”ี มติชนสุดสปัดาห์. 20(1051) : 70; 9-15 

ตุลาคม 2543. 
 .  “ซไีรท ์‘อมตะ’: (3) นวนิยายส่งเสรมิศาสนาไฉนจงึกลายเป็นการย ่าย”ี มติชนสุดสปัดาห์.  20(1052) : 66; 16-

22  ตุลาคม 2543. 
 .  “ซไีรท ์‘อมตะ’: (5) นวนิยายส่งเสรมิศาสนาไฉนจงึกลายเป็นการย ่ายี” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1054) : 73; 30 

ตุลาคม – 5 พฤศจกิายน 2543. 
สุภาพ พมิพช์น.  “พเิคราะห ์‘อมตะ’ : (1) (เกบ็ตกบางประเดน็ทีเ่หลอื)” มติชนสุดสปัดาห์. 21(1061) : 60; 18-24ธนัวาคม 

2543. 
 .  “พเิคราะห ์‘อมตะ’ (เกบ็ตกบางประเดน็ทีเ่หลอื) (จบ)” มติชนสุดสดัดาห์.  21(1063) : 60; 1-7 มกราคม 2544. 
สุวพงศ ์จัน่ฝังเพช็ร.  “เลอืกเกดิไม่ได”้ มติชนสุดสปัดาห์.  18(926) : 76; 19-25 พฤษภาคม 2541. 
 .  “เมอืงผกับุง้” มติชนสุดสปัดาห์.  18(948) : 76; 20-26 ตุลาคม 2541. 
 .  “เสนีย ์เสาวพงศ ์‘ไม่ใช่ของเรา’ ” มติชนสุดสปัดาห์.  19(986) : 76; 13-19 กรกฎาคม 2542. 
 .  “เมอืง” มติชนสุดสปัดาห์.  19(987) : 76; 20-26 กรกฎาคม 2542. 
 .  “เรยีกใชผ้มซ-ี-ผมจะท าสมดุลให”้ มติชนสุดสปัดาห์.  19 (1002) : 76; 2-8 พฤศจกิายน 2542. 
 .  “ทีสุ่ด ‘ยวิ’ ” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1054) : 72; 30 ตุลาคม – 5 พฤศจกิายน 2543. 
 .  “เชยีรก์วณีิ” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1091) : 69; 16-22 กรกฎาคม 2544. 
 .  “ผูห้ญงิลลนา” มติชนสุดสปัดาห์.  22(1121) : 69; 11-17  กุมภาพนัธ ์2545. 
 .  “งใูหญ่” มติชนสุดสปัดาห์.  22(1128) : 69; 1-7 เมษายน 2545. 
 .  “สวนดอกไม”้ มติชนสุดสปัดาห์.  22(1130) : 69; 15-21 เมษายน 2545. 
 .  “รกัรอ้น ‘มตชินสุดสปัดาห’์ ” มติชนสุดสปัดาห์.  22(1153) : 69; 23-29 กนัยายน 2545. 
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 .  “ตะลุม ‘บอล’ เพงิหมาแหงน” มติชนสุดสปัดาห์.  23(1208) : 69; 10-16 ตุลาคม 2546. 
 .  “แลว้จะเกบ็ดอกไมม้าฝาก” มติชนสุดสปัดาห์.  25(1270) : 80; 17-23 ธนัวาคม 2547. 
 .  “ ‘ดอกไมบ้าน’ ในสถานการณ์ ‘ปลิน้แผ่นฟ้า’ ” มติชนสุดสปัดาห์.  25(1294) : 80;  3-9 มถิุนายน 2548. 
 .  “ทางของ ‘ไก่กา’ ” มติชนสุดสปัดาห์.  26(1337) : 80; 31 มนีาคม – 6 เมษายน 2549. 
 .  “DAK DONE – ดกัดาน- แดกดนั” มติชนสุดสปัดาห์.  26(1343) : 80; 12-18 พฤษภาคม 2549. 
 .  “ ‘บรสุิทธิ’์ แห่งพงไพร” มติชนสุดสปัดาห์.  27(1368) : 80; 3-9 พฤศจกิายน 2549. 
 .  “เปล่า ไม่ เปลอืย” มติชนสุดสปัดาห์.  27(1376) : 80; 29 ธนัวาคม 2549 – 4 มกราคม 2550. 
 .  “พลอ็ต” มติชนสุดสปัดาห์.  27(1394) : 80; 4-10 พฤษภาคม 2550. 
 .  “ถัว่งอก- หวัไฟ” มติชนสุดสปัดาห์.  27(1396) : 80; 18-24 พฤษภาคม 2550. 
 .  “ครนูิโกร หายไป” มติชนสุดสปัดาห์.  27(1408) : 80; 10-16 สงิหาคม 2550. 
 .  “ปยูกัษ์นึกสนุกตลีงักา” มติชนสุดสปัดาห์.  28(1426) : 80; 14-20 ธนัวาคม 2550. 
 .  “ตนีลูบหน้า” มติชนสุดสปัดาห์.  28(1444) : 80; 18-24 เมษายน 2551. 
 .  “ในความ ‘หวาน’ ” มติชนสุดสปัดาห์.  28(1460) : 80; 8-14 สงิหาคม 2551. 
 .  “ซไีรต-์ ปฏวิตั!ิ” มติชนสุดสปัดาห์.  28(1467) : 80; 26 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2551. 
 .  “เสรภีาพ” มติชนสุดสปัดาห์.  29(1495) : 80; 10-16 เมษายน 2551. 
 .  “คนไทยทีจ่รงิรกักนั!” มติชนสุดสปัดาห์.  29(1496) : 80; 17-23 เมษายน 2551. 
 .  “โลกหมุนดว้ยเพื่อน” มติชนสุดสปัดาห์.  30(1551) : 80; 7-13 พฤษภาคม 2553. 
“เสียงร้องจาก ‘เลือดในอก’ ความรกัไม่อาจเยยีวยา ของ อรุณวดี อรุณมาศ” มติชนสุดสปัดาห์.  17(885) : 75; 5-11 

สงิหาคม 2540. 
อริาวด ีไตลงัคะ.  “ความน่าจะเป็นอะไร” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1058) : 70; 27 พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม 2543. 
 .  “อุทกภัยในดวงตา: ปราบดา หยุ่น-นักอ่าน พบกันครึ่งทาง” มติชนสุดสัปดาห์.  21(1070) : 71; 19-25 

กุมภาพนัธ ์2544. 
 .  “คนอ่านสรา้งเรื่อง” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1099) : 64; 10-16 กนัยายน 2544. 
 .  “เรื่องของ จนั ดารา / นวนิยาย จัน ดารา / ภาพยนตร์ จะเหลืออะไรให้เสพหากไร้ฉากสงัวาส” มติชนสุด

สปัดาห์.  21(1104) : 67; 15-21 ตุลาคม 2544. 
เอื้อ อญัชล.ี  “ตรวจทาน ‘อุดมการณ์ปิตาธปิไตย’ จาก ‘เดอะก๊อตฟาเธอร์’ ถึง ‘พ่อ’ (1)” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1085) : 

67; 4-10 มถิุนายน 2544. 
 .   “ตรวจทาน ‘อุดมการณ์ปิตาธปิไตย’ จาก ‘เดอะก๊อตฟาเธอร์’ ถงึ ‘พ่อ’ (2)” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1086) : 67; 

11-17 มถิุนายน 2544. 
 .  “ตรวจทาน ‘อุดมการณ์ปิตาธปิไตย’ จาก ‘เดอะก๊อตฟาเธอร์’ ถึง ‘พ่อ’ (จบ)” มติชนสุดสปัดาห์.  21(1087) : 

67; 18-24 มถิุนายน 2544. 
 
Hi-Class 
ดอกไมด้ า.  “เรื่องราวเลก็ๆ ของคนเลก็ๆ ในความหมายทีน่่าสงสยั” Hi-Class.  13(153) :138-140;  มกราคม 2540. 
ดวงมน จติรจ์ านงค.์  “ดนิ น ้า ลม ไฟ ธาตุแห่งชวีติและอสิรภาพ” Hi-Class.  14(157) :136-138; พฤษภาคม 2540. 
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ดวงมน.  “ “คุกดอกไม”้ ในร่างแหวหิคของมาโนช พรหมสงิห์” Hi-Class.  14(161) :114-115; กนัยายน 2540. 
 .  “ฉากและชวีติอนัรื่นรมยแ์ละชวนใหใ้จสะทก” Hi-Class.  14(163) :75-76; พฤศจกิายน 2540. 
นฤมติร สอดศุข.  “ฮกัแพง...ฮกัหลายๆ ภาพสงัคมพุทธเกษตรแบบรฐัการในเรื่องสัน้ลาวยุค “จนิตนาการใหม่” ” Hi-Class.  

14(158) :111-114; มถิุนายน 2540. 
 .  “ประชาธปิไตยบนเสน้ขนาน : นวนิยายการเมอืงไทยในยุค Postmodern” Hi-Class.14(162) : 84-86; ตุลาคม 

2540. 
 
 
สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์ 
กนัเกรา.  “จนิตปาต.ี.. นักขา่วสาวผูม้อีุดมการณ์” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(43) : 64-65;  23-29 มนีาคม 2540. 
“ขนุเขายะเยอืก” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(22) : 64; 29 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2543. 
จรูญพร ปรปักษ์ประลยั.  “นิวตั พุทธประสาท: เมื่อไรโลกจะหายบ้า?” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(22) : 64-65; 29 

ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2543. 
 .  “อุรุดา โควนิท:์ ชวีติทีก่ลบัคนื” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(41) : 60-61; 9-15 มนีาคม 2544. 
 .  “ชาครติ โภชะเรอืง: ส ารวจมนุษย์ ส ารวจตวัตน” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(44) : 60-61; 30 มนีาคม – 5 

เมษายน 2544. 
 .  “ขอเวลาให้กบัความรกับ้าง: ความรกั ศรทัธา และสนัติภาพบนโลกอนัรอ้นคลัง่” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  

48(21) : 60-61; 19-25 ตุลาคม 2544. 
 .  “ ‘คนรกัเก่า’ หอมกลิน่คาวกาม” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(28) : 60-61; 7-13 ธนัวาคม 2544. 
 .  “นาศบาศ เสยีงแห่งลา้นนา” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(32) : 60-61; 4-10 มกราคม 2545. 
 .  “หนึ่งวนัเดยีวกนั: วรรณกรรม วรรณเกม” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(35) : 60-61; 25-31 มกราคม 2545. 
 .  “มาดเกีย้ว: สงครามความหวิ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(44) : 60-61; 29 มนีาคม – 4 เมษายน 2545. 
 .  “อสรพิษ การฉกกัดของ ‘อ านาจ’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(5) : 60-61; 28 มิถุนายน- 4 กรกฎาคม 

2545. 
 .  “โดยวธิขีองเราเอง เสน่หช์วีติธรรมดา” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(8) : 60-61; 19-25กรกฎาคม 2545. 
 .  “เพยีงจติทีย่ดึมัน่” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(9) : 60-61; 26 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม2545. 
จ าลอง ฝัง่ชลจติร.  “เจา้ลอย: ตวัอย่างความเป็นชายบกพร่อง” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  45(46) : 66; 18-24 เมษายน 

2542. 
 .  “อ่าน ‘ปีกปรศินา’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(3) : 61; 20-26 กรกฎาคม 2544. 
 .  “มตัเตยีกบัปู่ : นวนิยายเยาวชน” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(6) : 61; 5-11 กรกฎาคม 2545. 
 .  “ทศิทางเรื่องสัน้ไทย” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(8) : 61; 19-25 กรกฎาคม 2545. 
 .  “เรื่องสัน้การเมอืง ‘พานแว่นฟ้า’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(9) : 61; 26 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม 2545. 
ดอกไมด้ า.  “พนิิจชวีติจติใจของ ม.ร.ว.กรีต ิในนวนิยายเรื่อง “ขา้งหลงัภาพ” ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(36) : 56-57; 

8-14  กุมภาพนัธ ์2541. 
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 .  “ROY IS DEAD น่าจะเรยีกไดว้่าเป็นนิยายเชงิทดลองเรื่องหนึ่ง” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(44) : 56-57; 
5-11 เมษายน 2541. 

 .  “ความหมายอนัอ่อนโยนจากความรูส้กึและจติใจของผู้หญิงคนหนึ่ง” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(52) : 56-
57; 31 พฤษภาคม – 6 มถิุนายน 2541. 

 .  “การกลบัมาของความฝันสขีาว” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  45(14) : 56-57; 6-12 กนัยายน 2541. 
 .  “เรื่องสัน้ “คนพนัธุ”์ ของ ลาว ค าหอม” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  45(28) : 56-57; 13-19 ธนัวาคม 2541. 
 .  “ ‘มอม ’ เรื่องสัน้จากหนั งสือ ‘เพื่ อนนอน ’ ชีวิต  ความรัก การรอคอยของหมาตัวหนึ่ ง ” สยามรัฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  47(23) : 66;5-11 พฤศจกิายน 2543. 
 .  “พรุ่งนี้: เรื่องเล่าที่เหมือนไม่ได้เล่าอะไรเลย” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(16) : 60-61; 13-19 กันยายน 

2545. 
ดร.นงนภสั ตาปสนันทน์.  “ใครคอื “คนโซในปราสาท” ของพสิฐิ ภูศร”ี สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(42) : 56-57; 22-28 

มนีาคม 2541. 
เทวทตั.  “สิง่ยดึเหนี่ยวจติใจ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(3) : 64-65; 18-24 มถิุนายน 2543. 
 .  “เควง้!” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(6) : 64-65; 9-15 กรกฎาคม 2543. 
 .  “ฟ้าบ่กัน้...คนกัน้” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(9) : 64-65; 30 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2543. 
 .  “ไมซ้กีกบัไมซุ้ง” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(15) : 64-65; 10-16 กนัยายน 2543. 
 .  “เหลีย่มมุมมนุษย”์ สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(18) : 80-81; 1-7 ตุลาคม 2543. 
 .  “เบีย้หมากรุก” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(24) : 62-63; 12-18 พฤศจกิายน 2543. 
 .  “วถิดีัง้เดมิของชาวบา้น” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(27) : 60-61; 3-9 ธนัวาคม 2543. 
 .  “ความจรงิกบัความเชื่อ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(30) : 60-61; 24-30 ธนัวาคม 2543. 
 .  “ไพเราะแว่วผะแผ่วเบา” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(33) : 60-61; 12-18 มกราคม 2544. 
 .  “ครอบครวัชัว่คราว” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(36) : 60-61; 2-8 กุมภาพนัธ ์2544. 
 .  “ปรชัญา ศลิปิน และศลิปะ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(39) : 60-61; 23 กุมภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2544. 
 .  “โอ.้..อสิรภาพ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(43) : 60-61; 23-29 มนีาคม 2544. 
 .  “หม่อมราชวงศก์รีต:ิ เกยีรตขิองผูห้ญงิ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(45) : 60-61; 6-12 เมษายน 2544. 
 .  “ความเป็นอนิจจงัของประชาธปิไตยไทยในนิยายปลอมพงศาวดารยุคใหม่” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(47) : 

68-69; 20-26 เมษายน 2544. 
 .  “ความสดขา้มสมยั” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(52) : 60-61; 25-31 พฤษภาคม 2544. 
 .  “มหรสพชวีติ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(3) : 60-61; 15-21 มถิุนายน 2544. 
 .  “แบบแผนของชนชัน้กลาง” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(6) : 60-61; 6-12 กรกฎาคม 2544. 
 .  “แผ่นดนิ ชวีติ จติใจ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(9) : 60-61; 27 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2544. 
 .  “นาฏกรรมชวีติ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(13) : 60-61; 24-30 สงิหาคม 2544. 
 .  “อวชิชาและการเอาตวัรอด” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(16) : 60-61; 14-20 กนัยายน 2544. 
 .  “วบิากกาม” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(19) : 60-61; 5-11 ตุลาคม 2544. 
 .  “ทรายยงัไม่หมด” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(23) : 60-61; 2-8 พฤศจกิายน 2544. 
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 .  “ตลกบรโิภค” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(31) : 60-61; 28 ธนัวาคม 2544 – 3 มกราคม 2545. 
 .  “สารนิพนธกรรมเยาวชน” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(34) : 60-61; 18-24 มกราคม 2545. 
 .  “อแฟนตาซ”ี สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(37) : 60-61; 7-14 กุมภาพนัธ ์2545. 
 .  “หวัใจวเิศษ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(43) : 60-61; 22-28 มนีาคม 2545. 
 .  “ความฝันทีย่งัมขีอบเขต” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(46) : 60-61; 12-18 เมษายน 2545. 
 .  “เรื่องเล่าเรื่องไม่ไดเ้ล่า” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(4) : 60-61; 20-27 มถิุนายน 2545. 
 .  “การหกัเหของถอ้ยค า” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(7) : 60-61; 12-18 กรกฎาคม 2545. 
 .  “โลกภายนอก/โลกภายใน” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(10) : 60-61; 2-8 สงิหาคม 2545. 
 .  “ลอง [ของ] เล่น” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(13) : 60-61; 23-29 สงิหาคม 2545. 
น ้าค า ล าปาว.  “ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ซีไรต์ฉบับ ส.ส.ร.” สยามรฐัสัปดาหวิจารณ์.  44(12) : 56-57; 24-30 

สงิหาคม 2540. 
เนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย.์  “กา้นเผอืกดองอุตรดติถ์” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(2) : 59; 11-17 มถิุนายน 2543. 
นพดล ปรางค์ทอง.  “ ‘บ้านเก่า’ ของ โชคชัย บัณฑิต’ ซีไรต์ ‘ไม่เพอร์เฟ็กต์’ ปีแรกของกรรมการ” สยามรฐัสัปดาห 

วิจารณ์.  48(10) : 60-61; 3-9 สงิหาคม 2544. 
พทิย์ พึ่งละออ.  “ความว่างเปล่า และสารตัถะแห่งความเป็นมนุษย์” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(30) : 60-61; 21-27 

ธนัวาคม 2544. 
พนิิจ หุตะจนิดา.  “นิรมติ... แก่นแทข้องมนุษย์” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(31) : 52-53; 29 ธนัวาคม 2539- มกราคม 

2540. 
“เพลงไม่รูจ้บ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  46(47) : 66; 23-29 เมษายน 2543. 
ไพฑูรย์ พรหมวิจติร.  “อุตตระ นิยายเล่มแรกของแรค า ประโดยค า” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(1) : 56-57; 8-14 

มถิุนายน 2540. 
ภาคย ์จนิตนมยั.  “ชวีติชาวบ้านวถิสีงัคมและความใฝ่ฝัน” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  45(37) : 55-56; 14-20 กุมภาพนัธ ์

2542. 
 .  “การต่อสูข้องสามญัชน ใน “สาหร่าย” ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  46(11) : 68-69; 15-21 สงิหาคม 2542. 
“ภาพผ่านกระจกหม่นมวั” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(6) : 64; 9-15 กรกฎาคม 2543. 
ภานุพงษ์ คงจนัทร.์  “มุมดีๆ  ของชวีติ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(38) : 64-65; 16-22 กุมภาพนัธ ์2540. 
 .  “สมพงษ์ ทวี’ “ผมไม่รู้ว่าการเขยีนสร้างสรรค์คืออะไร” ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(41) : 64-65; 9-15 

มนีาคม 2540. 
 .  “ศรดีาวเรอืง เล่าเรื่องลบัของทศกณัฐ์” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(42) : 64-65; 16-22 มนีาคม 2540. 
 .  “ตื่นจากฝัน” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(46) : 64-65; 13-19 เมษายน 2540. 
 .  “สนามหลวง รวมพลงันักเขยีน” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(49) : 56-57; 4-10 พฤษภาคม 2540. 
 .  “ฉากและชวีติของ วฒัน์ วรรลยางกูร” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(52) : 56-57; 25-13 พฤษภาคม 2540. 
 .  “ประชา สุวรีานนท ์แล่เน้ือเถอืหนัง” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  43(53) : 56-57; 1-7 มถิุนายน 2540. 
 .  “ยถากรรมของสามญัชนบนฝัง่แสงจนัทร์” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(3) : 56-57; 22-28 มถิุนายน 2540. 
 .  “บาดแผลของใคร” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(8) : 56-57; 27 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2540. 
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 .  “เตยีงคนไขห้มายเลขสบิเกา้” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(11) : 56-57; 17-23 สงิหาคม 2540. 
 .  “ปลิน้หวัใจนักปฏวิตั”ิ สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  4(15) : 56-57; 14-20 กนัยายน 2540. 
 .  “ปลูกป่าพทิกัษ์ไพร ณ บา้นไร่เรอืนตะวนั” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(27) : 56-57; 7-13 ธนัวาคม 2540. 
 .  “ซากดอกไม ้เปิดประตูหลงัของชาวเกย”์ สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(32) : 56-57; 11-17 มกราคม 2541. 
 .  “มอีะไรในดวงตา” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(51) : 56-57; 24-30 พฤษภาคม 2541. 
 .  “เสอืเตีย้กบัสนัดานดบิ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(34) : 66-67; 19-25 มกราคม 2544. 
ยรู กมลเสรรีตัน์.  “เปิดใจบรรณาธกิารนิตยสารบางกอก ธาดา เกดิมงคล” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(47) : 74; 13-19 

สงิหาคม 2553. 
เรอืงรอง รุ่งรศัม.ี  “อ่าน “ฮวนนัง้” ยุค IMF” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  45(46) : 57; 18-24 เมษายน 2542. 
‘เรอืงอยู่’.  “ศกัดิศ์รวีรรณกรรม” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(38) : 60-61; 16-22 กุมภาพนัธ ์2544. 
สกุล บุณยทตั.  “มไีวเ้พื่อซาบ ชวีติของเราทุกคนล้วนถูกถ ้ามองและแอบดู” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(37) : 65; 6-12 

มถิุนายน 2551. 
 .  “ ‘ข่าวการหายไปของอารญิาและเรื่องราวอื่นๆ’ ความมืดบอดแห่งศรทัธาในรากเหง้าที่ถูกทิ้งรา้ง” สยามรฐั 

สปัดาหวิจารณ์.  55(39) : 65; 20-26 มถิุนายน 2551. 
 .  “บุรุษในม่านพราง รอยอ าพรางในตัวตนแห่งมายาคติ…” สยามรฐัสัปดาหวิจารณ์.  55(42) : 65; 11-17 

กรกฎาคม 2551. 
 .  “วรรณกรรมตกสระ ‘เราต่างอยู่ในวถิแีห่งจติวญิญาณของความเป็นอสิระ’” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(43) : 

65; 18-24 กรกฎาคม 2551. 
 .  “ ‘เราหลงลมือะไรบางอย่าง’ เหตุแห่งความมดืด าในความทรงจ าทีส่ญูสลาย” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(44) 

: 65; 25-31 กรกฎาคม 2551. 
 .  “เรื่องบางเรื่องเหมาะทีจ่ะเป็นเรื่องจรงิมากกว่า ‘เรามชีวีติอยู่ในสงัคมทีม่เีลอืดเน้ือจรงิๆ หรอืสงัคมเสมอืนจรงิกนั

แน่???’…” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(45) : 65; 1-7 สงิหาคม 2551. 
 .  “เคหวตัถุ ‘นัยความหมายแห่งสรรพสิง่ในเคหสถานของความเป็นโลก’” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(46) : 65; 

8-14 สงิหาคม 2551. 
 .  “บรษิทัไทยไม่จ ากดั ‘สุขนาฏกรรมอนัน่าขืน่ขมของโศกนาฏกรรมทีถู่กหวัเราะเยาะ’”  
 สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(47) : 65; 15-21สงิหาคม 2551. 
 .  “ปรารถนาแห่งแสงจนัทร์ ‘เมื่อชีวิตกลายเป็นความทุกข์เศร้า ... เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงและปลอบประโลม ’” 

สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(48) : 65; 22-28 สงิหาคม 2551. 
 .  “ตามหาชัว่ชวีติ ‘ชวีติของเราทุกคนไม่ไดเ้กดิมาเพื่อทีจ่ะอยู่กบัความลวง’” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(49) : 

65; 29 สงิหาคม – 4 กนัยายน 2551. 
 .  “ชายบา้และหญงิใบ ้‘ความมดืบอดแห่งศรทัธาในวถิแีห่งมติรไมตรทีีย่ ัง่ยนื’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(50) 

: 65; 5-11 กนัยายน 2551. 
 .  “เหมอืนว่าเมื่อวานนี้เอง ‘ชวีติคอืเรื่องเล่าเรื่องเดยีวอนัซ ้าซาก’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  56(6) : 65-66; 31 

ตุลาคม – 6 พฤศจกิายน 2551. 
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 .  “A Piece of Love ‘การเปิดเผยตวัตนอย่างเปิดเผยผ่านจุดบรรจบของความห่วงหาอาทร’ ” สยามรฐัสปัดาหวิ
จารณ์.  56(10) : 65-66; 28 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2551. 

 .  “หลงกลิน่กญัชา ‘ขบวนการล้มลา้งศกัดนิาดอลลาร์’ (Hippies Movement)” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  56(7) : 
65-66; 27 มนีาคม- 2 เมษายน 2552.  

 .  “ในยามถูกเนรเทศ ‘รวมงานวรรณกรรมแปลงของ... ศรแีห่งวรรณกรรมไทย ‘ศรบีูรพา’ และ ผู้ยนือยู่เคยีงขา้ง 
‘จเูลยีต’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  56(28) : 65-66; 3-9 เมษายน 2552.  

 .  “เที่ยวเรอืสุดท้าย ‘แมแ้ต่สิง่ไรช้วีติอย่างเรอืยงัต้องกลบับ้าน... คนเหนื่อยและปวดรา้วมานานย่อมต้องการพกั
ชวีติ’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  56(38) : 65-66; 12-18 มถิุนายน 2552.  

 .  “รอยวสันต์  ‘รอยทรงจ าแห่ งสายสัมพันธ์ ... ในฤดูกาลแห่ งความ เบิกบานของชีวิต ’ ” สยามรัฐ 
สปัดาหวิจารณ์.  56(39) : 65-66; 19-25 มถิุนายน 2552. 

 .  “ประเทศใต ้‘ใต้ความเวิ้งวา้งอนัไรข้อบเขตจ ากดั...เราต้องคดิถงึปัญหาทีส่ะสมในประเทศแห่งนี้ ’ ” สยามรฐัสปั
ดาหวิจารณ์.  56(42) : 65-66; 10-16 กรกฎาคม 2552. 

 .  “ลบัแล, แก่งคอย ‘ในชัว่ชวีติหนึ่งของคนมหีลบัแล้วตื่นตลอดชัว่อายุขยั...เป็นอุปมาแห่งจรติ’ ” สยามรฐัสปัดา
หวิจารณ์.  56(43) : 65-66; 17-23 กรกฎาคม 2552. 

 .  “โรงเรยีนที่เงยีบที่สุดในโลก ‘เกมสมมติภายในห้องเรยีนแห่งปมปรศินาของ...เอกภาพ’ ” สยามรฐัสปัดาหวิ
จารณ์.  56(44) : 65-66; 24-30 กรกฎาคม 2552. 

 .  “ ‘เงาฝันของผีเสื้อ’ ‘ชีวิตในโลกมนุษย์เป็นเพียงความฝัน...เป็นเพียงเงาร่างแห่งมายาของความไม่จีรงั ’ ” 
สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  56(46) : 73-74; 7-13 สงิหาคม 2552. 

 .  “ทะเลน ้านม ‘ทะเลน ้ายมกบัชวีติมนุษยม์แีรงยดึเหนี่ยวเป็นนิรนัดร.์...ซึง่กนัและกนั’ ”  
 สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  56(49) : 73-74; 18 สงิหาคม – 3 กนัยายน 2552. 
 .  “ดอกไมด้อกสุดทา้ย ‘ตราบสายลมยงัพดัโบก...เชื่อเถดิโลกเรานี้ยงัมหีวงั’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(2) : 

73-74; 2-8 ตุลาคม 2552. 
 .  “ ‘นกชวีติ’ ฉันจะเริม่ตน้ชวีติและการงาน...ในเชา้วนัน้ีดว้ยความรกั” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(7) : 73-74; 

6-12 พฤศจกิายน 2552. 
 .  “ ‘คนกบัเสอื’ ความทรงจ าแห่งโลกความหมาย...ของ ‘ผูม้วีญิญาณเดยีวกนั...วญิญาณทีเ่ป็นอสิระซึง่เปลี่ยวเหงา

ยิง่’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(18) : 73-74; 22-28 มกราคม 2553. 
 .  “ห มื่ น ปี ก น ก  ‘ห ลุ ด อ อ ก จ ากพั น ธ ะรัด รึ ง ...ล ะลิ่ ว ไป ดั ่ง น ก ซึ่ ง ว่ า ย เวิ้ ง จัก รว าล ’ ”  ส ย าม รัฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  57(20) : 73-74; 5-11 กุมภาพนัธ ์2553. 
 .  “กรุณาแห่งรกั ‘คุกขงัตวัเราได.้..แต่คุกขงัมอืและสมองของเราไม่ได้’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(23) : 73-

74; 26 กุมภาพนัธ ์– 4 มนีาคม 2553. 
 .  “ลูกผู้ชายไม่ตายเปล่า ผู้ที่เปรียบชีวิตของเรากับความฝันนัน้ถูกต้องแล้ว...เราตื่นขณะหลับและขณะตื่น ” 

สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(25) : 73-74; 12-18 มนีาคม 2553. 
 .  “บทกวีของฉัน: จ่าง แซ่ตัง้ ‘เราต้องท าใจให้กว้างเท่าแผ่นดิน เท่าท้องฟ้า...ถ้าใจเราแคบ...เราจะอยู่ไม่ได้ ’ ” 

สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(30) : 73-74; 16-22 เมษายน 2553. 
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 .  “ในท้องปลาวาฬ ‘ฉัน, พลัดหลงมา ถามไม่เท้า หาแสงสว่าง...คืบคลานเหมือนทาก...ไล่กวดกาลเวลา ’ ” 
สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(33) : 73-74; 7-13 พฤษภาคม 2553. 

 .  “ ‘ซอยเดยีวกนั’ ร าลกึ ‘วาณิช จรุงกจิอนันต’์ ดว้ยส านึกคดิแห่ง ‘ชวีติและการจากไป’ ”  
 สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(35) : 73-74; 21-27 พฤษภาคม 2553. 
 .  “ฉั น กับ แม ว ‘ฉั น ฝั น ว่ ากลาย เป็ นแมว ...ลอบติดจามฝู งผี เสื้ อสีข าวไป สุดขอบ ฟ้ า ’ ” สยามรัฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  57(41) : 73-74; 2-8 กรกฎาคม 2553. 
 .  “ไม่มหีญงิสาวในบทกว ี‘ดว้ยเธอเป็นเครื่องบดัพล.ี..สงัเวยใ์หแ้ก่โศกนาฏกรรม’ ”  
 สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(42) : 73-74; 9-15 กรกฎาคม 2553. 
 .  “ต านานเสาไห ้‘ตน้ธารแห่งแรงบนัดาลใจ...ทีถ่ัง่ทน้ลน้หลากดว้ยพลงัอนัมหศัจรรย์’ ”  
 สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(43) : 73-74; 16-22 กรกฎาคม 2553. 
 .  “รูป ฉ ายลายชีพ  ‘ภ าพ จ าลองขอ งอารม ณ์ ระงม เร้ า ...ยั งจ้ อ ง เงาจ าแล งที่ แ ฝ งจอ ’ ” สย าม รัฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  57(47) : 73; 13-19 สงิหาคม 2553. 
 .  “ฉนัอยากรอ้งเพลงสกัเพลง ‘บางทเีราควรต้องรอ้งเพลงสกัเพลง...ขณะทีโ่ลกก าลงัเมามายอยู่ในเมรยัของความ

โศกเศรา้’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  57(48) : 73-74; 20-26 สงิหาคม 2553. 
 .  “ในความไหวนิ่งงนั ‘หวัใจนิ่งสงบและงดงาม...อยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวที่เสแสร้ง ’ ” สยามรฐัสปัดาห 

วิจารณ์.  57(49) : 73-74; 27 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2553. 
 .  “เมอืงในแสงแดด ‘ฉายฉานโปร่งโล่งโมงยาม...เกี่ยวแก่แง่งาม...ลานโลกเอื้อเ ฟ้ือเชื้อฝัน’ ” สยามรฐัสปัดาห 

วิจารณ์.  57(50) : 73-74; 3-9 กนัยายน 2553. 
 .  “หยาดน ้าค้างคือน ้าตาของเวลา ‘ชีวิตมนุษย์แตกดับ...ประดุจหยากน ้าค้างแตกสลาย’ ” สยามรฐัสปัดาห 

วิจารณ์.  57(51) : 73-74; 10-16 กนัยายน 2553. 
 .  “พลกิฟ้าคว ่าแผ่นดนิ ‘เสยีงของประชาชนถงึจะไม่เปล่งออกมาทีป่าก...แต่กเ็ปล่งออกมาทีใ่จ’ ” สยามรฐัสปัดา

หวิจารณ์.  58(3) : 73-74; 8-14 ตุลาคม 2553. 
 .  “ผ่านพบไม่ผูกพนั ‘เกลยีวคลื่นผ่านมาแล้วก็ผ่านไป...แต่เนื้อในของทะเลกว้างยงัคงเดมิ ’ ” สยามรฐัสปัดาห 

วิจารณ์.  58(4) : 73-74; 15-21 ตุลาคม 2553. 
 .  “น าฏกรรม เมื อ งห รรษ า ‘...รอยแยกกลางหั ว ใจคน ...ที่ ยั งค งทุ เรศทุ รังอ ยู่ เสม อ ’ ” สย าม รัฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  58(7) : 73-74; 5-11 พฤศจกิายน 2553. 
 .  “การเคลื่อนย้ายของบางสิ่ง ‘กระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงบนโลกที่ผุพังใบนี้ ...ช่างปรวนแปรรวดเร็ว

เหลอืเกนิ’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  58(13) : 73-74; 17-23 ธนัวาคม 2553. 
 .  “ฉันคอืเอรี ่‘ชวีติคอืการด ารงอยู่ทีก่า้วพน้...บนลมหายใจของคนทีม่ชีวีติ’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  58(18) : 

73-74; 21-27 มกราคม 2554. 
 .  “ทางเสน้เก่า ‘ฤๅสหายเคยรกันามนักสู.้..จะกลายเป็นศตัรใูนวนัหน้า’ ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  58(21) : 73-

74; 11-17 กุมภาพนัธ ์2554. 
สนัต์พจิน์ ศรสีวสัดิ.์  “ “ครัง้หนึ่งในชวีติ” สุกญัญา มเิกล” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  44(17) :56-57; 28 กันยายน – 4 

ตุลาคม 2540. 
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 .  “ “ประชาธปิไตยบนเสน้ขนาน มาตราฐานทางวรรณกรรมที่ไม่ชดัเจน” ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์. 44(20) : 
56-57; 9-25 ตุลาคม 2540. 

 .  “วญิญาณทีถู่กเนรเทศ ‘เมื่อภาวะแห่งองคาพยพของชวีติ...ถูกถอดรื้อดว้ยอารยธรรมที่หม่นไหมข้องฝันรา้ย ’ ” 
สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  56(41) : 65-66; 3-9 กรกฎาคม 2552. 

สนัตสุิข รปูแกว้.  “ความรกัมคีม” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  55(20) : 61; 8-14 กุมภาพนัธ ์2551. 
สเินรุ.  “กรุงเทพฯ ๒๕๕๐ “ทนัสมยัแต่ไม่พฒันา” ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  46(15) : 68-69; 12-18 กนัยายน 2542. 
 .  “ “เขีย้ว” สญัลกัษณ์แห่งการต่อสูม้ใิช่ก่อศตัรู” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  46(18) : 66; 3-9 ตุลาคม 2542. 
สุภาพ พมิพช์น.  “ลูกสาวของแม่ดวงดาว” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  46(25) : 63-64; 21-27 พฤศจกิายน 2542. 
 .  “เพยีงการตคีวาม” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(2) : 64-65; 11-17 มถิุนายน 2543. 
 .  “ศลิปะแห่งการช าเราชวีติ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(8) : 64-65; 23-19 กรกฎาคม 2543. 
 .  “นิทานฟองสบู”่ สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(14) : 64-65; 3-9 กนัยายน 2543. 
 .  “ปัญหาเรื่องความชัว่” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(17) : 64-65; 24-30 กนัยายน 2543. 
 .  “ปัญหาของประวตัศิาสตรเ์ดอืนตุลาคม” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(20) : 64-65; 15-21 ตุลาคม 2543. 
 .  “ปัญหาเรื่องยุทธศาสตรก์บัยุทธวธิ”ี สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(23) : 64-65;5-11 พฤศจกิายน 2543. 
 .  “ศกึษากาพยายุทธิ”์ สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(29) : 60-61; 17-23 ธนัวาคม 2543. 
 .  “การกลบัมาของพระเจา้ในนวนิยาย” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(32) : 60-61; 5-11 มกราคม 2544. 
 .  “อาณาจกัรกว”ี สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(35) : 60-61; 26 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ ์2544. 
 .  “ประชาชนของยุคสมยั” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(48) : 60-61; 27- เมษายน – 3 พฤษภาคม 2544. 
 .  “ผ่านวนัอนัหวัน่ไหว” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(51) : 60-61; 18-24 พฤษภาคม 2544. 
 .  “การสยายทีป่ลายยอด” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(2) : 60-61; 8-14 มถิุนายน 2544. 
 .  “จกับานเป็นดอกไม”้ สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(5) : 60-61; 29 มถิุนายน – 5 กรกฎาคม 2544. 
 .  “เชญิเขยีนสมยัใหม่” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(8) : 60-61; 20-26 กรกฎาคม 2544. 
 .  “โลกเป็นอย่างทีเ่ราคดิ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(12) : 60-61; 17-23 สงิหาคม 2544. 
 .  “ชวีตินี้ของใคร” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(22) : 60-61; 26 ตุลาคม – 1 พฤศจกิายน 2544. 
 .  “ต่างกลายเป็นสญู” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(25) : 60-61; 16-22 พฤศจกิายน 2544. 
 .  “อย่าใชแ้ต่ตามอง” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(36) : 60-61; 1-7 กุมภาพนัธ ์2545. 
 .  “บรบิทของความน่าสมเพช” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(42) : 60-61; 15-21 มนีาคม 2545. 
 .  “รบัรูแ้ต่ไม่เขา้ใจ”  สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(45) : 60-61; 5-11 เมษายน 2545. 
 .  “มหรสพการเมอืง” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  48(51) : 60-61; 17-23 พฤษภาคม 2545. 
 .  “การเมอืงภาคแมลงสาบ” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(3) : 60-61; 14-20 มถิุนายน 2545. 
 .  “ขณะหนึ่งอนัยาวนาน” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(6) : 60-61; 5-11 กรกฎาคม 2545. 
 .  “มนต์ขลงัแห่งการอ าลาและจากไกล” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(18) : 60-61; 27 กนัยายน – 3 ตุลาคม 

2545. 
 .  “ทุกอย่างส าเรจ็ไดด้ว้ยใจ?” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(21) : 60-61; 18-24 ตุลาคม 2545. 
 .  “มุมมดืของดา้นสว่าง/มุมสว่างของดา้นมดื” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(28) : 60-61; 6-12 ธนัวาคม 2545. 
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 .  “จากเรื่องเลก็กลายเป็นเรื่องใหญ่” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  49(35) : 68-69; 24-30 มกราคม 2546. 
สุรพล บณัฑุเศรณี.  “นวนิยายองิประวตัศิาสตร ์‘เจา้ไล’” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  46(41) : 64-65; 12-18 มนีาคม 2543. 
“อนาคตอนัเก่าแก”่ สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์.  47(3) : 64; 18-24 มถิุนายน 2543. 
อารดา เปรมพันธุ์ .  “ “กลางความ โดด เดี่ ย ว ” ดิ เรก  นนทชิต  อีกครัง้ที่  “กลับ ไม่ ได้  ไป ไม่ ถึ ง ” ” สยามรัฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  45(34) : 56-57; 24-30 มกราคม 2542. 
 .  “ ‘สองทศวรรษ’ ประกาย ปรชัญา บูรณาการรวมห่อใน ‘วาทกรรม’ ของการสถาปนา” สยามรฐัสปัดาหวิ

จารณ์.  46(33) : 64-66; 16-22 มกราคม 2543. 
 .  “ ‘สองทศวรรษ’ ประกาย ปรชัญา บูรณาการรวมห่อใน ‘วาทกรรม’ ของการสถาปนา” สยามรฐัสปัดาหวิ

จารณ์.  46(34) : 64-65; 23-29 มกราคม 2543. 
 .  “ ‘Shane’ แห่ งช าย ฝั ่งท ะเลต ะวัน ออก  สัม พั น ธบท ของเรื่ อ ง เล่ า ใน  ‘คนขี่ ม้ าข า ว ’ ” สย าม รัฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  46(45) : 64-65; 9-15 เมษายน 2543. 
 .  “ ‘สน ามหญ้ า ’ หนั งสือที่ มีป ระวัติศ าสตร์ เสีย ง ‘ยุ คสมัย ’ ของ ‘ปั จ เจกชน ’ (เข าว่ า !)” สยามรัฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  46(48) : 64-65; 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2543. 
 .  “โ ก ศ ล  ก ล ม ก ล่ อ ม  ใน  ‘ท ะ เล ’ ต่ า ง ที่ เ ป็ น  ‘ก ล อ น เป ล่ า ’ แ ต่ เนื้ อ ห า ยั ง ค ง เดิ ม ” ส ย าม รั ฐ 

สปัดาหวิจารณ์.  47(33) : 66-67; 12-18 มกราคม 2544. 
 

 

ออล แมก็กาซีน 
 
กองบรรณาธกิาร. “ปรากฏการณ์สะทา้นภพผลงานล่าสุดของหวงอี”้ ออล แมก็กาซีน. 1(6): 46-47; ตุลาคม 2549. 
 . “นิยายบู๊ในดวงใจ  จุดไฟฝัน... ‘พนัทวิา’ ” ออล แมก็กาซีน. 6(8): 60-61; ธนัวาคม 2554. 
คุณหมอฝึกหดั. “บ่มเพาะวรรณศลิป์  สรา้งศลิปินรุ่นใหม่” ออล แมก็กาซีน. 4(2): 52-53; มถิุนายน 2552. 
จติปาตล.ี “IMA AI NI yukimasu แลว้ฉนัจะกลบัมา” ออล แมก็กาซีน. 1(5): 44-45; กนัยายน 2549. 
โชตริส  สราญรมย.์  “หมอโฮจุน  คนท าด.ี..ตอ้งไดด้”ี ออล แมก็กาซีน. 1(3): 40-41; กรกฎาคม 2549. 
 . “อาคยิกู ิ กบั ความสุขในปัจจุบนัขณะ” ออล แมก็กาซีน. 1(4): 50-51; สงิหาคม 2549. 
ซูเปอร์  บุ๊คส์. “ร่วมย้อนสู่อดตีการกอบกู้เอกราชไปกบั ‘อศัวินด า  ทหารเอกนเรศวร’ ” ออล แม็กกาซีน. 1(9): 47-48; 

มกราคม 2550. 
ป ร า ย ป ริณ ’. “๑  ท ศ ว ร ร ษ   ร า ง วั ล  ‘น า ย อิ น ท ร์ อ ว อ ร์ ด ’ ม า ก ก ว่ า  ‘ร า ง วั ล ’  คื อ  ‘โ อ ก า ส ’ ” 

ออล แมก็กาซีน. 4(5): 48-49; กนัยายน 2552. 
 . “ ‘English Adventure’ การต์ูนความรูข้อง ‘คุณพีแ่นน’ ” ออล แมก็กาซีน. 4(12): 48-49; เมษายน 2553. 
พงศ ์ ยุทธภูม.ิ “พฒันาการนิยายบู๊  ต านานนักสู.้..ลูกผูช้าย!” ออล แมก็กาซีน. 4(1): 48-49; พฤษภาคม 2552. 
 . “อาชญนิยาย... อกีหนึ่งต านานนิยายบูไ้ทย” ออล แมก็กาซีน. 4(3): 54-55; กรกฎาคม 2552. 
 . “รวมกลุ่มประจญับาน...นิยายบู๊รกัชาต”ิ ออล แมก็กาซีน. 4(4): 52-53; สงิหาคม 2552. 
 . “เปิดกรุนิยายก าลงัภายใน  กระบี่นาคราช  ในมนุษย์ยากแทห้ยัง่ถึง” ออล แมก็กาซีน. 4(5): 52-53; กนัยายน 

2552.. 
 . “เปิดกรุนิยายก าลงัภายใน  ยอ้นรอยตอนจบ ‘ดาบมงักรหยก’ ” ออล แมก็กาซีน. 4(6): 52-53; ตุลาคม 2552. 
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 . “เปิดกรุนิยายก าลงัภายใน  ใครคอืเทพทัง้แปดใน ... แปดเทพอสูรมงักรฟ้า (ตอนแรก)” ออล แมก็กาซีน. 4(7): 
52-53; พฤศจกิายน 2552. 

 . “ใครคอืเทพทัง้แปดใน ... แปดเทพอสรูมงักรฟ้า” ออล แมก็กาซีน. 4(8): 52-53; ธนัวาคม 2552. 
 . “ท ห า ร รั บ จ้ า ง เด น ต า ย .. .  ร ว ม เรื่ อ ง สั ้น จ า ก ส ม ร ภู มิ เ ลื อ ด โ ด ย  ‘ส ยุ ม ภู   ท ศ พ ล ’ ” อ อ ล 

แมก็กาซีน. 4(9): 52-53; มกราคม 2553. 
 . “ชูวงศ์  ฉายะจนิดา (ตอนที่ 1): ‘จ าเลยรกั’  เปิดประตูสู่โลกใหม่ ” ออล แม็กกาซีน. 5(11): 54-55; มีนาคม 

2554. 
 . “ชูวงศ์  ฉายะจินดา (ตอนจบ): ตวัตนกบังานเขยีนใน  ‘มติิใหม่’ ” ออล แม็กกาซีน. 5(12): 54-55; เมษายน 

2554. 
ภชัภชิา  ฤกษ์สรินิกุล. “แกะรอย” ออล แมก็กาซีน. 6(3): 42-43; กรกฎาคม 2554. 
 
ภชัภชิา  ฤกษ์สรินุิกุล และ สมจติ  พเิศษสาทร. “เสน่หช์วนสงสยัในนิยายสบืสวนของญีปุ่่ นและจนี” ออล แมก็กาซีน. 6(4): 

42-47; สงิหาคม 2554. 
ภาสกร  วงศ์ตาวนั. “ ‘สถานีผีสงิ’ การปรากฏตัวของ DevilBooks อีกหนึ่งส านักพิมพ์ทางเลอืกของคนอ่านหนังสอืไทย” 

ออล แมก็กาซีน. 1(11): 47-48; มนีาคม 2550. 
รว ี ตาวนั. “ธรรมะท าไม” ออล แมก็กาซีน. 1(5): 42-43; กนัยายน 2549. 
รื่นฤทยั สจัจพนัธุ.์  “โรงรบัจ าน า  หมายเลข 8” ออล แมก็กาซีน. 2(3): 56-57; กรกฎาคม 2550. 
 . “กวนีิพนธบ์นถนนประชาธปิไตย” ออล แมก็กาซีน. 2(4): 48-49; สงิหาคม 2550. 
 . “แหวนดอกไม”้ ออล แมก็กาซีน. 2(5): 48-49; กนัยายน 2550. 
 . “เดก็ชายกบัใบโพธิ”์ ออล แมก็กาซีน. 2(6): 48-49; ตุลาคม 2550. 
 . “เดก็ชายเทวดา” ออล แมก็กาซีน. 2(7): 48-49; พฤศจกิายน 2550. 
 . “ลงิจอมโจก: ไขปรศินาธรรมไซอิว๋” ออล แมก็กาซีน. 2(8): 48-49; ธนัวาคม 2550. 
 . “พจนานุกรม แอ๊บแบ๊ว” ออล แมก็กาซีน. 2(9): 48-49; มกราคม 2551. 
 . “เขยีนฝันดว้ยชวีติ” ออล แมก็กาซีน. 2(10): 52-53; กุมภาพนัธ ์2551. 
 . “เตอืนใจตอนไปเมอืงนอก” ออล แมก็กาซีน. 2(11): 50-51; มนีาคม 2551. 
 . “มาลยัสามชาย” ออล แมก็กาซีน. 2(12): 50-51; เมษายน 2551. 
 . “กรณีศกึษาเรื่องลูกแกะฟันผ”ุ ออล แมก็กาซีน. 3(1): 50-51; พฤษภาคม 2551. 
 . “อาปา” ออล แมก็กาซีน. 3(2): 50-51; มถิุนายน 2551. 
 . “คนไม่เอาไหน” ออล แมก็กาซีน. 3(3): 50-51; กรกฎาคม 2551. 
 . “รอยวสนัต”์ ออล แมก็กาซีน. 3(4): 50-51; สงิหาคม 2551. 
 . “บุรุษไปรษณีย”์ ออล แมก็กาซีน. 3(5): 50-51; กนัยายน 2551. 
 . “เราหลงลมือะไรบางอย่าง...วรรณกรรมซไีรตปี์ 2551” ออล แมก็กาซีน. 3(6): 52-53; ตุลาคม 2552. 
 . “เมยีน้อย” ออล แมก็กาซีน. 3(7): 52-53; พฤศจกิายน 2551. 
 . “ยิง่ฟ้ามหานท”ี ออล แมก็กาซีน. 3(8): 52-53; ธนัวาคม 2551. 
 . “บารคั  โอบามา ... ผมลขิติชวีติเอง” ออล แมก็กาซีน. 3(9): 52-53; มกราคม 2552. 
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 . “ขวญัสงฆ”์ ออล แมก็กาซีน. 3(10): 52-53; กุมภาพนัธ ์2552. 
 . “ลมพดัผ่านดาว” ออล แมก็กาซีน. 3(11): 52-53; มนีาคม 2552. 
 . “ซิน่ไหมผนืเก่าๆ” ออล แมก็กาซีน. 3(12): 52-53; เมษายน 2552. 
 . “เสเพลบอยชาวไร่ และผูม้ยีีเ่กในหวัใจ” ออล แมก็กาซีน. 4(1): 54-55; พฤษภาคม 2552. 
 . “แด่ดวงดาวในดวงใจ” ออล แมก็กาซีน. 4(2): 56-57; มถิุนายน 2552. 
 . “พระราชากบัคณบดแีห่งชนบท” ออล แมก็กาซีน. 4(3): 56-57; กรฎาคม 2552. 
 . “ยอดพยคัฆห์กัทรราช” ออล แมก็กาซีน. 4(4): 56-57; สงิหาคม 2552. 
 . “ท่อนแขน” ออล แมก็กาซีน. 4(5): 56-57; กนัยายน 2552. 
 . “ลบัแล, แก่งคอย” ออล แมก็กาซีน. 4(6): 56-57; ตุลาคม 2552. 
 . “นวตั-กรรม 4.0” ออล แมก็กาซีน. 4(7): 56-57; พฤศจกิายน 2552. 
 . “ยามดกึนึกหนาวหนาว  เขนยแนบ  แอบเอย” ออล แมก็กาซีน. 4(8): 56-57; ธนัวาคม 2552. 
 . “ธรรมนูญชวีติ ๙ ประการ  ตามรอยพระยุคลบาท” ออล แมก็กาซีน. 4(9): 56-57; มกราคม 2553. 
 . “บุตรธดิาแห่งดวงดาว” ออล แมก็กาซีน. 4(10): 56-57; กุมภาพนัธ ์2553. 
 . “Eastren Corner ในภาพมภีาษา” ออล แมก็กาซีน. 4(11): 56-57; มนีาคม 2553. 
 . “คนไททิง้แผ่นดนิ” ออล แมก็กาซีน. 4(12): 56-57; เมษายน 2553. 
 . “ในสวนเมฆ” ออล แมก็กาซีน. 5(1): 56-57; พฤษภาคม 2553. 
 . “หลายชวีติ” ออล แมก็กาซีน. 5(2): 56-57; มถิุนายน 2553. 
 . “แสงสลาย” ออล แมก็กาซีน. 5(3): 56-57; กรกฎาคม 2553. 
 . “ช่างซ่อมตุ๊กตาจากอาเคเซยี” ออล แมก็กาซีน. 5(4): 48-49; สงิหาคม 2553. 
 . “เสอืเพลนิกรง” ออล แมก็กาซีน. 5(5): 48-49; กนัยายน 2553. 
 . “ความสุขของกะท”ิ ออล แมก็กาซีน. 5(6): 48-49; ตุลาคม 2553. 
 . “ไม่มหีญงิสาวในบทกว”ี ออล แมก็กาซีน. 5(7): 48-49; พฤศจกิายน 2553. 
 . “เงาพราย” ออล แมก็กาซีน. 5(8): 48-49; ธนัวาคม 2553. 
 . “ดัง่ดาวระยบิฟ้า” ออล แมก็กาซีน. 5(9): 48-49; มกราคม 2554. 
 . “ฉนัคอืเอรี ่กบัประสบการณ์ขา้มแดน” ออล แมก็กาซีน. 5(10): 48-49; กุมภาพนัธ ์2554. 
 . “ทางเสน้เก่า” ออล แมก็กาซีน. 5(11): 48-49; มนีาคม 2554. 
 . “น ้าเล่นไฟ” ออล แมก็กาซีน. 5(12): 48-49; เมษายน 2554. 
 . “สุดหวัใจเจา้ชายเทวดา” ออล แมก็กาซีน. 6(1): 48-49; พฤษภาคม 2554. 
 . “ซามไูรสมี่วง” ออล แมก็กาซีน. 6(2): 48-49; มถิุนายน 2554. 
 . “สตัายนัเลอืด” ออล แมก็กาซีน. 6(3): 48-49; กรกฎาคม 2554. 
 . “ผม , มรูาคาม”ิ ออล แมก็กาซีน. 6(4): 48-49; สงิหาคม 2554. 
 . “นายก” ออล แมก็กาซีน. 6(5): 48-49; กนัยายน 2554. 
 . “มือ้ค ่าวนัพฤหสั” ออล แมก็กาซีน. 6(6): 48-49; ตุลาคม 2554. 
 . “สบืค า  นิยามจนี” ออล แมก็กาซีน. 6(8): 48-49; ธนัวาคม 2554. 
 . “เยน็ฉ ่าน ้าคา้งยอ้ย  เยอืกฟ้าพาหนาว” ออล แมก็กาซีน. 6(9): 48-49; มกราคม 2555. 
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ล าเพา  เพ่งวรรณ. “พจมาน... นางเอกผูท้ระนงแห่งบา้นทรายทอง” ออล แมก็กาซีน. 1(1): 47-49; พฤษภาคม 2549. 
 . “ดาวพระศุกร:์ มใิช่เพยีงนิยายน ้าเน่า” ออล แมก็กาซีน. 1(2): 36-38; มถิุนายน  2549. 
 . “เยน็: ชวีติรนัทดของ ‘นางทาส’ ” ออล แมก็กาซีน. 1(3): 35-37; กรกฎาคม 2549. 
 . “ปรศินา: นางเอกยุคใหม่ในโลกใบเก่า” ออล แมก็กาซีน. 1(4): 39-41; สงิหาคม 2549. 
 . “จ าเลยรกั: ใครกนัแน่ทีเ่ป็นจ าเลย” ออล แมก็กาซีน. 1(5): 48-50; กนัยายน 2549. 
 . “จุฬาตรคีณู: ความรกัคอือะไร” ออล แมก็กาซีน. 1(6): 48-50; ตุลาคม 2549. 
 . “สลกัจติ: การต่อสูเ้พื่อเกยีรตขิองผูด้เีลอืกผสม” ออล แมก็กาซีน. 1(7): 48-50; พฤศจกิายน 2549. 
 . “ละอองดาว: พนัธะของ ‘ชวีติ’ และ ‘ความรกั’ ” ออล แมก็กาซีน. 1(8): 51-52; ธนัวาคม 2549. 
 . “ ‘รษิยา’ ความตกต ่าของผูด้ชี ัน้สงู” ออล แมก็กาซีน. 1(9): 51-52; มกราคม 2550. 
 . “แกว้ลมืคอน...การผนึกก าลงัของความด”ี ออล แมก็กาซีน. 1(10): 51-51; กุมภาพนัธ ์ 2550. 
 . “เชลยศกัดิ ์ การเมอืงของความรกั” ออล แมก็กาซีน. 1(11): 51-52; มนีาคม 2550. 
  . “แสงสรูย:์ กว่าธรรมะจะชนะอธรรม” ออล แมก็กาซีน. 1(12): 51-52; เมษายน 2550. 
 . “วนิดา  เกยีรตยิศ  ธนานุภาพ  และความรกั” ออล แมก็กาซีน. 2(1): 60-61; พฤษภาคม 2550. 
 . “หนึ่งในทรวง  ตน้แบบนิยายแนวรกัโรแมนตกิ” ออล แมก็กาซีน. 2(2): 60-61; มถิุนายน 2550.  
 . “ปราสาทมดื  เงือ่นไขของความรกั” ออล แมก็กาซีน. 2(3): 60-61; กรกฎาคม 2550. 
 . “หวัใจเถื่อน... ชนชัน้และความรกั  ในยุคมืดของวรรณกรรมไทย” ออล แม็กกาซีน. 2(4): 50-51; สิงหาคม 

2550. 
 . “เคหาสน์สแีดง: ความรกักบัศกัดิศ์รขีองผูห้ญงิ” ออล แมก็กาซีน. 2(5): 50-51; กนัยายน 2550. 
 . “ดกรกับานที่สนัก าแพง  การผลติซ ้าภาพสาวเหนือในละครโทรทศัน์” ออล แมก็กาซีน. 2(6): 50-51; ตุลาคม 

2550. 
 . “แกว้ตาพี.่..ความรกัทีม่องผ่านแกว้ตาของหวัใจ” ออล แมก็กาซีน. 2(7): 50-51; พฤศจกิายน 2550. 
 . “ปลูม  แก่นแกว้  สวย  และแสนด”ี ออล แมก็กาซีน. 2(8): 50-51; ธนัวาคม 2550. 
 . “พลบัพลงึสชีมพ.ู.. การซ่อนตวัของความรกัและศกัดิศ์ร”ี ออล แมก็กาซีน. 2(9): 50-51; มกราคม 2551. 
 . “ฟ้าเพยีงดนิ:  โลกทีแ่ตกต่างกนัของผูช้าย กบั ผูห้ญงิ” ออล แมก็กาซีน. 2(10): 54-55; กุมภาพนัธ ์2551. 
 . “สวรรคเ์บีย่ง  วงจรของเรื่องรกัในขนบเรื่องเล่าไทย” ออล แมก็กาซีน. 2(11): 52-53; มนีาคม 2551. 
 . “คุณหญิงนอกท าเนียบ  ‘ชาติก าเนิด’ กับ ‘สถานภาพ’ ของผู้หญิงไทย” ออล แม็กกาซีน . 2(12): 52-53; 

เมษายน 2551. 
 . “เธอคอืชวีติ: ร่าง  ชวีติ และวญิญาณ” ออล แมก็กาซีน. 3(1): 52-53; พฤษภาคม 2551. 
 . “นิมติมาร: ปมปรารถนาในหวัใจ” ออล แมก็กาซีน. 3(2): 52-53; มถิุนายน 2551. 
 . “สุดแต่ใจจะไขวค้วา้... น ้าดใีนกระแสธารน ้าเน่า” ออล แมก็กาซีน. 3(3): 52-53; กรกฎาคม 2551. 
 . “เงาอโศก  เงาแห่งสุขและทุกขข์องความรกั” ออล แมก็กาซีน. 3(4): 52-53; สงิหาคม 2551. 
 . “ถงึรา้ยกร็กั... ความ ‘รา้ย’ ในวงัวนของความ ‘รกั’ ” ออล แมก็กาซีน. 3(5): 52-53; กนัยายน 2551. 
 . “สุดแดนหวัใจ: พรมแดนแห่งรกัและชวีติ” ออล แมก็กาซีน. 3(6): 54-55; ตุลาคม 2551. 
 . “โบตัน๋กลบีสุดทา้ย:  ลูกจนีในการบรบิทสงัคมสมยัใหม่” ออล แมก็กาซีน. 3(7): 54-55; พฤศจกิายน 2551. 
 . “ศลิามณี อญัมณีแห่งรฐัและความรกั” ออล แมก็กาซีน. 3(8): 54-55; ธนัวาคม 2551. 
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 . “เสน่หน์างงิว้: ความรกัขา้มพรมแดนวฒันธรรม” ออล แมก็กาซีน. 3(9): 54-55; มกราคม 2552. 
 . “คุณแม่จ าแลง: ละครในชวีติจรงิ” ออล แมก็กาซีน. 3(10): 54-55; กุมภาพนัธ ์2552. 
 . “เมยีหลวง: ความขดัแยง้ในสงครามผวัเมยี” ออล แมก็กาซีน. 3(11): 54-55; มนีาคม 2552. 
 . “สาปภูษา: อ านาจของผผีูห้ญงิ ” ออล แมก็กาซีน. 3(12): 54-55; เมษายน 2552. 
 . “แม่หญงิ: หญงิงามตามจารตี” ออล แมก็กาซีน. 4(1): 56-57; พฤษภาคม 2552. 
 . “ดงผูด้:ี ผูด้ใีนดงน ้าคร า” 4(2): 58-59; มถิุนายน 2552. 
 . “พระจนัทรส์รีุง้: ความเก่ากวนของเพศและชวีติ” ออล แมก็กาซีน. 4(3): 60-61; กรกฎาคม 2552. 
 . “บ่วงหงส:์ บทเรยีนชวีติของหงส”์ ออล แมก็กาซีน. 4(4): 54-55; สงิหาคม 2552. 
 . “ผูใ้หญ่ลกีบันางมา: สงัคมชาวนาในจอโทรทศัน์” ออล แมก็กาซีน. 4(5): 54-55; กนัยายน2552. 
 . “ชงิชงั: ในวงัวนแห่งชะตา” ออล แมก็กาซีน. 4(6): 54-55; ตุลาคม 2552. 
 . “น ้าตาลไหม:้ กว่ารสรกัจะหวาน” ออล แมก็กาซีน. 4(7): 54-55; พฤศจกิายน 2552. 
 . “น ้าผึง้ขม: ความระทมทีแ่สนหวาน” ออล แมก็กาซีน. 4(8): 54-55; ธนัวาคม 2552. 
 . “สตูรเสน่หา: ปรุงรสรกัใหค้รบสตูร” ออล แมก็กาซีน. 4(9): 54-55; มกราคม 2553. 
 . “เพลงิสรีุง้: เพลงิอารมณ์อนัหลากหลายและซบัซ้อนของมนุษย์” ออล แมก็กาซีน. 4(10): 54-55; กุมภาพนัธ ์

2553. 
 . “ตะวนัยอแสง: รษิยา  ทายาท ชาตติระกูล” ออล แมก็กาซีน. 4(11): 54-55; มนีาคม 2553. 
 . “โรงรแรมผ:ี ความแคน้  ร่าง  และวญิญาณ” ออล แมก็กาซีน. 4(12): 54-55; เมษายน 2553. 
 . “จงกลเสีย่งเทยีน: การซ่อนนัยของเรื่องเล่าและวญิญาณ” ออล แมก็กาซีน. 5(1): 76-77; พฤษภาคม 2553. 
 . “ไทรโศก: โศกนาฏกรรมครอบครวัศกัดนิา” ออล แมก็กาซีน. 5(2): 76-77; มถิุนายน 2553. 
 . “ดอกรกัรมิทาง: ซ่อนตวั  ไม่ซ่อนใจ” ออล แมก็กาซีน. 5(3): 76-77; กรกฎาคม 2553. 
 . “ดว้ยแรงอธษิฐาน... อารมรณ์  คาามรกั  ความแคน้” ออล แมก็กาซีน. 5(4): 52-53; สงิหาคม 2553. 
 . “กุหลาบไรห้นาม: การตตีราผูห้ญงิในสงัคมไทย” ออล แมก็กาซีน. 5(5): 52-53;กนัยายน 2553. 
 . “วนิดา: ความรกักบัความเป็นหญงิในยุคเงนิเป็นใหญ่” ออล แมก็กาซีน. 5(6): 52-53; ตุลาคม 2553. 
 . “มาลยัสามชาย: ระหว่างความรกักบัราคจรติ” ออล แมก็กาซีน. 5(7): 52-53; พฤศจกิายน  2553. 
 . “ลมพดัผ่านดาว” ออล แมก็กาซีน. 3(11): 52-53; มนีาคม 2552. 
 . “365 วนัแห่งรกั: ความรกักบัมติขิองกาลเวลา” ออล แมก็กาซีน. 5(8): 52-53; ธนัวาคม 2553. 
 . “มงกุฎดอกสม้: มงกุฎมายาของผูห้ญงิ” ออล แมก็กาซีน. 5(10): 52-53; กุมภาพนัธ ์2554. 
 . “ดวงตาวสวรรค:์ บนัไดชวีติของดอกหญา้” ออล แมก็กาซีน. 5(11): 52-53; มนีาคม 2554. 
 . “ค่าของคน: ระหว่าง ‘คุณค่า’ กบั ‘ราคา’ ของผูห้ญงิ” ออล แมก็กาซีน. 5(12): 52-53; เมษายน 2554. 
 . “ดอกสม้สทีอง: ดัง่ดอกไมท้ีไ่รก้ลิน่” ออล แมก็กาซีน. 6(1): 52-53; พฤษภาคม 2554. 
 . “วนาล:ี ซ่อนตวั  ซ่อนรกั ในขนบนิยายไทย” ออล แมก็กาซีน. 6(2): 52-53; มถิุนายน 2554. 
 . “ดอกแกว้: ผูด้แีละปรศินาทายาท” ออล แมก็กาซีน. 6(3): 52-53; กรกฎาคม 2554. 
 . “เมยีแต่ง: ผูห้ญงิกบัทะเบยีนสมรส” ออล แมก็กาซีน. 6(4): 52-53; สงิหาคม 2554. 
 . “ทวภิพ  ตน้แบบของนิยายขา้มภพชาต”ิ ออล แมก็กาซีน. 6(5): 52-53; กนัยายน 2554. 
 . “รอยไหม  รอยรกั รอยแคน้  รอยอาถรรพ”์ ออล แมก็กาซีน. 6(6): 52-53; ตุลาคม 2554. 
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 . “ดวงตาในดวงใจ  การต่อสูเ้พื่อศกัดิศ์รขีองสาวอสีาน” ออล แมก็กาซีน. 6(8): 52-53; ธนัวาคม 2554. 
 . “กระบอืบาล  ชะตากรรมของควายไทย” ออล แมก็กาซีน. 6(9): 52-53; มกราคม 2555. 
เลขหนึ่งที่หายไป. “The Icon ล่ารหสัมรณะสายพนัธุ์นาซี  อีกหนึ่งรหสัลบัความสุดยอด” ออล แมก็กาซีน. 1(9): 49-50; 

มกราคม 2550. 
 . “ ‘Densa otoko’ Chat รกัหนุ่มรถไฟ  ภารกจิรกัแสนอบอุ่นของเจา้หนุ่มรถไฟ ” ออล แมก็กาซีน. 1(10): 49-50; 

กุมภาพนัธ ์2550. 
 . “กิตติพิรุณ  ต านานบทใหม่แห่งวงการนวนิยายก าลงัภายในจีน” ออล แม็กกาซีน. 1(12): 49-50; เมษายน 

2550. 
 . “มงักรสอนลูกสาว  สอนลูกใหเ้ป็นมงักร” ออล แมก็กาซีน. 2(1): 58-59; พฤษภาคม 2550. 
วุฒธิดิา  ปานฝอย. “การผจญภยัขา้มมติขิองเดก็หนุ่มวยั 14 ปี ‘บ๊อบบี ้ เพนตรากอน’ ใน ‘พ่อคา้ความตาย’ ” ออล แมก็กา

ซีน. 1(10): 47-48; กุมภาพนัธ ์2550. 
สจัภูม ิ ละออ. “เต๋า  เตก็ เกง็ ศาสตรแ์ห่งความพอเพยีง” ออล แมก็กาซีน. 1(12): 47-48; เมษายน 2550. 
หมหูวาน. “ ‘รกัทีไ่มบ้รรทดัวดัไม่ได’้ ในความต่าง  มคีวามรกั” ออล แมก็กาซีน. 1(7): 46-47; พฤศจกิายน 2549. 
อนิทร ี รตัติกาล. “ ‘นางแมวป่า’ ต้นแบบนางเอกหนังไทย  ยุคกึ่งพุทธกาล’” ออล แมก็กาซีน. 1(10): 36-37; กุมภาพนัธ ์

2550. 
อารดา  เปรมพนัธุ.์ “ ‘ฝนตกตลอดเวลา’ แต่ไม่มที่วม  ของปราดา  หยุ่น” ออล แมก็กาซีน. 1(3): 38-39; กรกฎาคม 2549. 
 . “ทีน่ัง่ทีย่นืของเรื่องสัน้ร่วมสมยั” ออล แมก็กาซีน. 2(1): 56-57; พฤษภาคม 2550 
 . “หนังสือกับเวทีประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ ถึงเวลาที่ต้องมาว่ากันที่ของจริง ตอน  ปริมาณที่ไม่สนใจ

คุณภาพ” ออล แมก็กาซีน. 2(2): 56-57; มถิุนายน 2550. 
Mr. QC. “จาก ‘ปักกิง่บุ๊คแฟร’์ ถงึ ‘บางกอกบุ๊คแฟร’์ ... บนความเหมอืนทีแ่ตกต่าง” ออล แมก็กาซีน. 1(6): 48-49; ตุลาคม 

2549. 
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นิท

รร
ศน์

 

ขอ้
คดิ

เห
น็ท

ัว่ไ
ป 

อื่น
ๆ 

ไท
ย 

องั
กฤ

ษ 

ไม่ม ี มี 

 for
um

 

Tw
itte

r 

fac
eb

oo
k 

co
mm

en
t 

1   ประพนัธ์สาสน์ 
http://www.praphansarn.com/new/default.
asp     x     x x     x       x   x         

เป็นการน าบทวิจารณ์ของนักวิจารณ์มาลงในคอลัมน์
วจิารณ์หนังสือไทย  ในการเลือกหนังสือวิจารณ์ไม่ได้
จ ากดัเพียงหนังสือของส านักพิมพ์เท่านัน้ และยังเลือก
หนังสอืทีว่จิารณ์หลากหลายประเภทดว้ย 

2   
ประภัสสร เสวิ
กุล http://www.psevikul.com/ 2550 2554 x     x       x       x   x         

เว็บไซต์ส่วนตัวของคุณประภัสสร เสวกิุล มหีน้าคลีนิค
เรื่องสัน้  ที่ ให้นักเขียนเรื่องสัน้ส่งเรื่ องสัน้มาให้คุณ
ประภัสสรวิจารณ์  และเมื่อคุณประภัสสรวิจารณ์แล้ว
ผูเ้ขยีนแก้ไขแลว้จะน ามาโสตน์ในหน้าหอ้งพกัฟ้ืนเรื่องสัน้ 

3   ผูส้าวเมอืงยศ 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?i
d=mybook&month=07-
2005&date=17&group=2&gblog=31  2548 2555   x   x         x     x           x 

บล็อกของผู้ใชช้ื่อว่าผู้สาวเมอืงยศ ในส่วนของหน้าชื่อว่า 
“หนังสอืหนังหาไ เป็นเรื่องที่เกยีวกบัหนังสอื และการรวีวิ
หนังสอืนิยายทีผู่ส้าวเมอืงยศอ่าน 

4   เมฆชรา 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?i
d=itsarawut&group=1 2550 2555   x   x         x      x           x 

บล็อกของเมฆชราซึ่งเขียนนิยายออนไลน์ด้วย ในหน้า 
“หนังสือหนังหา” มีเรื่องของการแนะน าหนังสือนิยายที่
ผูเ้ขยีนสนใจ มงีานเขยีนรวีวินิยายใหอ่้านเป็นประจ า 

http://www.psevikul.com/
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mybook&month=07-2005&date=17&group=2&gblog=31
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mybook&month=07-2005&date=17&group=2&gblog=31
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mybook&month=07-2005&date=17&group=2&gblog=31
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=itsarawut&group=1
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=itsarawut&group=1
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5   แม่ไก ่

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id
=maekai&date=20-12-
2008&group=17&gblog=1 2550 2555   x   x x x     x     x           x 

บล็อกของผู้ใช้ชื่อว่า “แม่ไก่” ผู้เขียนแนะน าหนังสือ
จ านวนมาก และหลากหลายประเภท มีการแบ่งหมวด
หนังสอืที่เขียนแนะน าออกเป็น หนังสือธรรมะ ปรชัญา , 
หนังสอืเก่า, นิยาย,หนังสอืแปล,วรรณกรรมเยาวชน,เรื่อง
เล่าประสบการณ์ชวีติ มผีูต้ดิตามบลอ็กนี้เป็นจ านวนมาก  

6 2543 Falicity http://www.faylicity.com/  2543 2555 x     x x x     x     x    x         

เวบ็ไซต์ส่วนตวัของนักวจิารณ์ซึ่งใชเ้ชื่อว่า “Fay” เป็นนัก
วจิารณ์เขยีนในนิตยสาร สารคด ีและ Image ในหน้า “ชัน้
หนั งสือ” มีหนั งสือที่ เจ้าของเว็บไซ ต์แนะน าไว้ทั ้ง
วรรณกรรม สารคดี เรื่องแปล  หนังสือต่างประเทศ 
จ านวนมาก 

7 2552 thaiwriter.net http://www.thaiwriter.net 2552 2555 x     x  x 
 
x   x  x x    x           x 

 เว็บไซต์ทางวรรณกรรมที่มีการเปิดพื้นที่ส าหรับให้
ผู้สนใจลงเผยแพร่ผลงาน ทั ้ง “บทกวี” และ “สนาม
แสดงผลงาน” ขณะเดียวกนักเ็ปิดพืน้ที่ “แนะน าหนังสอื” 
เพื่อใหส้มาชกิและผูส้นใจร่วมกนัแนะน าหนงัสอืทีน่่าสนใจ
ต่างๆ ซึ่งมหีนังสอืหลากหลายประเภท  นอกจากนี้ยังมี
พื้นที่ “วจิารณ์วรรณกรรม” ที่เปิดโอกาสให้นักเขยีนน า
ผลงานของตนมาลงเพื่อขอความเห็นจากสมาชิกและ
ผูอ่้านทัว่ไป  ซึ่งจะเป็นการวจิารณ์เฉพาะเรื่องสัน้ และบท
กว ี กจ็ะมผีูม้าแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัผลงานเหลา่นัน้
อยู่เสมอ  ซึ่งมทีัง้บทวจิารณ์เต็มรูป และการแสดงความ
คดิเหน็สัน้ๆ 

8   on open http://www.onopen.com/    x    x x       x   x x   x         

ในเว็บไซต์ของส านักพิมพ์ open ส่วนของ Open in 
Review มีการโพสต์บทความการวิจารณ์หนังหรือบท
สมัภาษณ์นักเขยีนและการแสดงความคดิเห็นต่อหนังสอื 
ซึ่งเป็นการน าบทความจากทีอ่ื่นมาลงโพสต์ 

9 2009 
Thai Poet 
Society 

http://www.thaipoetsociety.com/index.php
?topic=207.0 2009 2012 x         x   x       x           x เวบ็ไซต์ใหเ้ผยแพร่บทกว ีและมกีารวจิารณ์บทกว ี

10   
Laughable 
Loves http://laughable-loves.blogspot.com/  2006 2012   x   x x     x       x           x 

บล็อกส่วนตัวที่เจ้าของบล็อกเขียนบทความวิจารณ์
ประเดน็ต่างๆ รวมถงึหนังสอืที่ตนเองอ่านและสนใจ เป็น
บลอ็กทีผู่ช้ื่นชอบหนังสอืรูจ้กัเป็นอย่างด ี

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=maekai&date=20-12-2008&group=17&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=maekai&date=20-12-2008&group=17&gblog=1
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=maekai&date=20-12-2008&group=17&gblog=1
http://www.faylicity.com/
http://www.onopen.com/
http://laughable-loves.blogspot.com/


15/06/55 108 สาขาวรรณศลิป์ 
 

11 2009 

World of 
Books รวบรวม
หนั งสื อที่ เค ย
อ่านมาแนะน า http://my-mirai.exteen.com/ 2009 2012   x   x     x   x     x           x 

บลอ็กส่วนตวัใน เอก็ทนี ผูเ้ขยีนแนะน าหนังสอืนิยายไทย 
และแปลทีต่นเองอ่าน และมเีรื่องเล่าต่างๆ มาโพสต์  

12 2005 

Woratana The 
Novalist ร ว ม
เรื่องน่ารูส้ าหรบั
นักเขยีน http://woratana.exteen.com/ 2005 2012   x   x     x   x     x           x 

บล็อกส่วนตวัของ Woratana เจ้าของบล็อกเขยีนและน า
บทความการวจิารณ์ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ภาพยนตร ์ 
เพลง และหนังสอืในแนวแฟนตาซ ี 

13   อ่านเอาเพื่อน  http://www.facebook.com/readerships          x x       x x     x           x 

เฟซบุ๊กของกลุ่มนักเขยีน นักวจิารณ์หนังสอื เปิดพืน้ทีใ่ห้
มกีารแนะน าหนังสือ เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ 
และการน าบทความการวิจารณ์หนังสือซึ่งเป็นการน า
บทความทีเ่ผยแพร่แล้วหรอืการเก็บความจากบทวจิารณ์
ภาษาต่างประเทศ 

 

http://my-mirai.exteen.com/
http://www.facebook.com/readerships
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ภาคผนวก 3 
 

รายนามบคุคลและกลุ่มบคุคล 
ในเวบ็ไซตเ์ดก็ดี 
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ตารางรายนามบุคคลและกลุ่มวิจารณ์ในเวบ็ไซตเ์ดก็ดี 
 

ล า 
ดบั ป่ีทีต่ัง้ ชื่อ URL ปีของการวจิารณ์ ผูว้จิารณ ์

จ าน
วน
บท
วจิา
รณ ์

แนวทีร่บัวจิารณ ์ ลกัษณะการวจิารณ ์ ภาษา สนับสนุนการแสดงความคดิเหน็ หมายเหตุ 

    เริม่ ถงึ 
หมาย
เหตุ 

บทบาท 
ลกัษ
ณะ 

ทุก
แน

ว 

เฉพาะแนว ยกเวน้ 

บทวจิารณ์ 

บท
นิท

รร
ศน์

 

ขอ้
คดิ

เห
น็ท

ัว่ไ
ป 

ไท
ย 

องั
กฤ

ษ 

ไม่ม ี

ม ี  

วจิ
าร
ณ
์ 

นัก
เข
ยีน

 

บุค
คล

 

กล
ุ่ม   

แฟ
นต

าซ
 ี

รกั
หว

าน
แห

วว
 

fan
 fic

 

ya
oi/

yu
ri 

เร
ื่อง
สัน้

 

ก า
ลงั
ภา

ยใ
น 

แฟ
นต

าซ
 ี

รกั
หว

าน
แห

วว
 

fan
 fic

 

ya
oi/

yu
ri 

เร
ื่อง
สัน้

 

ก า
ลงั
ภา

ยใ
น 

วจิารณ์
ภาพรว
มทัว่ไป 

วจิารณ์
แยก
ประ 
เดน็
องค ์
ประ 
กอบ หมาย

เหตุ 
     

for
um

 

tw
itte

r 

fac
eb

oo
k 

vo
te 

co
mm

en
t 

 

ให
ค้ะ
แน

น 

ไม
่ให
ค้ะ
แน

น 

ให
ค้ะ
แน

น 

ไม
่ให
ค้ะ
แน

น 

1 2554 

CarnettZz Café 

★รับ วิ จ าร ณ์

งานเขียน™☆  
(CarnettZz) 

http://writer.d
ek-
d.com/carnett
z/story/view.p
hp?id=76313
8#ixzz1j1FA
D71I 

11/1
1/25
54   

update 
18/1/25
55 

x 

    

x 

64 

x 

                       

x       

มทีัง้บท
วิจารณ์
ข น า ด
สัน้และ
ย า ว
ตามแต่
นั ก
วิจารณ์ 
(ญ)    

x 

          

x x 

  

2 2555 

Sugar Sweet ชู
ก า ร์ ส วี ท 
วิจารณ์ ฟึิค khr 
(Sugar. sweet 
Jang) 

http://writer.d
ek-d.com/my-
sugar/story/vi
ew.php?id=7
79208#ixzz1j
22jrjvC  

1/1/
255
5   

update 
9/1/255
5 

x 

  

x 

  2 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
สัน้ (ญ) 

    x           

x x 

  

http://writer.dek-d.com/carnettz/story/view.php?id=763138#ixzz1j1FAD71I
http://writer.dek-d.com/carnettz/story/view.php?id=763138#ixzz1j1FAD71I
http://writer.dek-d.com/carnettz/story/view.php?id=763138#ixzz1j1FAD71I
http://writer.dek-d.com/carnettz/story/view.php?id=763138#ixzz1j1FAD71I
http://writer.dek-d.com/carnettz/story/view.php?id=763138#ixzz1j1FAD71I
http://writer.dek-d.com/carnettz/story/view.php?id=763138#ixzz1j1FAD71I
http://writer.dek-d.com/carnettz/story/view.php?id=763138#ixzz1j1FAD71I
http://writer.dek-d.com/my-sugar/story/view.php?id=779208#ixzz1j22jrjvC
http://writer.dek-d.com/my-sugar/story/view.php?id=779208#ixzz1j22jrjvC
http://writer.dek-d.com/my-sugar/story/view.php?id=779208#ixzz1j22jrjvC
http://writer.dek-d.com/my-sugar/story/view.php?id=779208#ixzz1j22jrjvC
http://writer.dek-d.com/my-sugar/story/view.php?id=779208#ixzz1j22jrjvC
http://writer.dek-d.com/my-sugar/story/view.php?id=779208#ixzz1j22jrjvC
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3 2554 

Secret 
Comment 
{ ۞รับวิจารณ์
นิ ย า ย  ۞} 
(Silver Bullet) 

http://writer.d
ek-
d.com/kwand
/story/view.p
hp?id=75396
6#ixzz1j25Qk
6KC  

10/1
7/25
54   

update 
18/1/25
55 

x 

x   x 58   x x x                       x 

  

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
สัน้ (ญ) 

    x           x x   

4 2554 

รับ วิจารณ์  Fic 
Reborn (KHR) 
(อดท น ไว้ คุณ
แรมโบ้) 

http://writer.d
ek-
d.com/nut-
chalala/story/
view.php?id=
778286 

31/5
4/25
54   

update 
18/1/25
55 

  

  x   2       x                       x   

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
สัน้ 

    x           x x   

5 2554 

รับ วิ จารณ์  ให้
ค าแนะน า....นว
นิ ย า ย ( ก ล่ิ น
กาหลง/โลตสั) 

http://writer.d
ek-
d.com/fofofo3
3/story/view.
php?id=7775
42#ixzz1j47c
s9yR  

12/3
0/25
54   

update 
19/1/25
55 

x 

  x   14                     x             

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
สัน้ (ญ) 

    x           x x   

6 2553 

รบัวิจารณ์นิยาย
ค่ะ (แฟร์รี่เทล/
สุพิชชา) 

http://writer.d
ek-
d.com/jan444
4/story/view.
php?id=6242
41#ixzz1j831
tJTN  

6/14
/255
3   

update 
5/1/255
5 

x x 

  x 342 x                         x       

อ่ า น
เ พี ย ง
บ ท
แนะน า 
โ ป ร ย
เ รื่ อ ง 
ตั ว
ล ะ ค ร 
และบท
แรก (ญ
18)     x           x x 

มี ผ ล ง า น
เขี ยน ได้ รับ
การตพีมิพ ์

7 2555 

✿ Fiction 

Criticism✿รั บ
วิจารณ์ นิ ย าย

ง าน เขี ย น✿ 
(แซน) 

http://writer.d
ek-
d.com/prew1
230/story/vie
w.php?id=77
9497#ixzz1j8
LgxmKc 

1/3/
255
5   

update 
15/1/25
55 

x 

x x   4 x                           x     

บ ท
วิจารณ์
สั ้ น ( ญ
12 )     x           x x   

8 2555 

รบัวิจารณ์นิยาย 

☀ You Aware. 
(บั ่ น ท อ น
ปัญญา) 

http://writer.d
ek-
d.com/master
-
tp/story/view.
php?id=7789
96#ixzz1j8R
EX6Jx  

1/1/
255
5   

update 
23/1/25
55 

x 

x x   11 x                         x       

บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ)     x           x x   

http://writer.dek-d.com/kwand/story/view.php?id=753966#ixzz1j25Qk6KC
http://writer.dek-d.com/kwand/story/view.php?id=753966#ixzz1j25Qk6KC
http://writer.dek-d.com/kwand/story/view.php?id=753966#ixzz1j25Qk6KC
http://writer.dek-d.com/kwand/story/view.php?id=753966#ixzz1j25Qk6KC
http://writer.dek-d.com/kwand/story/view.php?id=753966#ixzz1j25Qk6KC
http://writer.dek-d.com/kwand/story/view.php?id=753966#ixzz1j25Qk6KC
http://writer.dek-d.com/kwand/story/view.php?id=753966#ixzz1j25Qk6KC
http://writer.dek-d.com/nut-chalala/story/view.php?id=778286
http://writer.dek-d.com/nut-chalala/story/view.php?id=778286
http://writer.dek-d.com/nut-chalala/story/view.php?id=778286
http://writer.dek-d.com/nut-chalala/story/view.php?id=778286
http://writer.dek-d.com/nut-chalala/story/view.php?id=778286
http://writer.dek-d.com/nut-chalala/story/view.php?id=778286
http://writer.dek-d.com/fofofo33/story/view.php?id=777542#ixzz1j47cs9yR
http://writer.dek-d.com/fofofo33/story/view.php?id=777542#ixzz1j47cs9yR
http://writer.dek-d.com/fofofo33/story/view.php?id=777542#ixzz1j47cs9yR
http://writer.dek-d.com/fofofo33/story/view.php?id=777542#ixzz1j47cs9yR
http://writer.dek-d.com/fofofo33/story/view.php?id=777542#ixzz1j47cs9yR
http://writer.dek-d.com/fofofo33/story/view.php?id=777542#ixzz1j47cs9yR
http://writer.dek-d.com/fofofo33/story/view.php?id=777542#ixzz1j47cs9yR
http://writer.dek-d.com/jan4444/story/view.php?id=624241#ixzz1j831tJTN
http://writer.dek-d.com/jan4444/story/view.php?id=624241#ixzz1j831tJTN
http://writer.dek-d.com/jan4444/story/view.php?id=624241#ixzz1j831tJTN
http://writer.dek-d.com/jan4444/story/view.php?id=624241#ixzz1j831tJTN
http://writer.dek-d.com/jan4444/story/view.php?id=624241#ixzz1j831tJTN
http://writer.dek-d.com/jan4444/story/view.php?id=624241#ixzz1j831tJTN
http://writer.dek-d.com/jan4444/story/view.php?id=624241#ixzz1j831tJTN
http://writer.dek-d.com/prew1230/story/view.php?id=779497#ixzz1j8LgxmKc
http://writer.dek-d.com/prew1230/story/view.php?id=779497#ixzz1j8LgxmKc
http://writer.dek-d.com/prew1230/story/view.php?id=779497#ixzz1j8LgxmKc
http://writer.dek-d.com/prew1230/story/view.php?id=779497#ixzz1j8LgxmKc
http://writer.dek-d.com/prew1230/story/view.php?id=779497#ixzz1j8LgxmKc
http://writer.dek-d.com/prew1230/story/view.php?id=779497#ixzz1j8LgxmKc
http://writer.dek-d.com/prew1230/story/view.php?id=779497#ixzz1j8LgxmKc
http://writer.dek-d.com/master-tp/story/view.php?id=778996#ixzz1j8REX6Jx
http://writer.dek-d.com/master-tp/story/view.php?id=778996#ixzz1j8REX6Jx
http://writer.dek-d.com/master-tp/story/view.php?id=778996#ixzz1j8REX6Jx
http://writer.dek-d.com/master-tp/story/view.php?id=778996#ixzz1j8REX6Jx
http://writer.dek-d.com/master-tp/story/view.php?id=778996#ixzz1j8REX6Jx
http://writer.dek-d.com/master-tp/story/view.php?id=778996#ixzz1j8REX6Jx
http://writer.dek-d.com/master-tp/story/view.php?id=778996#ixzz1j8REX6Jx
http://writer.dek-d.com/master-tp/story/view.php?id=778996#ixzz1j8REX6Jx
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9 2555 

รบัวิจารณ์นิยาย 
สไตล์เบบ้ี (เบบ้ี
เทด็ดี้) 

 
http://writer.d
ek-
d.com/babyte
ddy/story/vie
w.php?id=77
9652#ixzz1j8
Ub6QsA 

3/3/
255
5   

update 
5/1/255
5 

x 

x x   3     x   x                   x     

ผู้
วิจารณ์
อ่ า น
เพียง 5 
บท บท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ
15)     x           x x   

10 2555 

::AnGleZz 
Midnight:: รั บ
วิ จ า ร ณ์
นิยาย   (CheSsz
Zii) 

http://writer.d
ek-
d.com/lovenu
annza/writer/
view.php?id=
778685 

1/1/
255
5   

update 
4/1/255
5 

x 

x x 

 

6 

  

x x                     

  x    
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

   

x 

          

x x 

  

11 2553 

รับวิจารณ์ ฉบับ
พ อ เ พี ย ง 
(พอเพยีง) 

http://writer.d
ek-
d.com/songp
or/story/view.
php?id=6046
02 

5/6/
255
3   

update 
4/1/255
5 

x 

x   

x 

106 

  

                      x 

      x 

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ
18) 

    

x 

          

x x 

  

12 2555 

Sweet Shot' รับ
วิจารณ์ นิ ย าย 
(โลมาน้อย :{) 

http://writer.d
ek-
d.com/cookie
-
cookie/story/
view.php?id=
779535#ixzz
1jAAZ686a 

1/2/
255
5   

update 
3/1/255
5 

x 

  x 

  

4 

  

  x                     

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

13 2554 
ห้ อ ง วิ จ า ร ณ์
นิยาย (มอคคา) 

http://writer.d
ek-
d.com/kartoo
n283/story/vi
ew.php?id=7
72251#ixzz1j
AHO073X 

12/6
/255
4   

ด าเนิ น
การ 

x 

x   

x 

8 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 
ไ ม่
วิจารณ์
เรื่องที่มี
ฉ า ก
ร่ ว ม
เพศ     

x 

          

x x 

  

14 2554 

gain ground' 
company รั บ
วิจารณ์ นิ ย าย
ทุกสไตล์ ((Tm.) 
nimosii-z')  

http://writer.d
ek-
d.com/beam2
540/story/vie
w.php?id=69
7579 

5/2/
255
4 

7/17
/255
4 

up 
date 
1/1/255
5 

x 

x x 

  

4 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ
15) 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/babyteddy/story/view.php?id=779652#ixzz1j8Ub6QsA
http://writer.dek-d.com/babyteddy/story/view.php?id=779652#ixzz1j8Ub6QsA
http://writer.dek-d.com/babyteddy/story/view.php?id=779652#ixzz1j8Ub6QsA
http://writer.dek-d.com/babyteddy/story/view.php?id=779652#ixzz1j8Ub6QsA
http://writer.dek-d.com/babyteddy/story/view.php?id=779652#ixzz1j8Ub6QsA
http://writer.dek-d.com/babyteddy/story/view.php?id=779652#ixzz1j8Ub6QsA
http://writer.dek-d.com/babyteddy/story/view.php?id=779652#ixzz1j8Ub6QsA
http://writer.dek-d.com/babyteddy/story/view.php?id=779652#ixzz1j8Ub6QsA
http://writer.dek-d.com/lovenuannza/writer/view.php?id=778685
http://writer.dek-d.com/lovenuannza/writer/view.php?id=778685
http://writer.dek-d.com/lovenuannza/writer/view.php?id=778685
http://writer.dek-d.com/lovenuannza/writer/view.php?id=778685
http://writer.dek-d.com/lovenuannza/writer/view.php?id=778685
http://writer.dek-d.com/lovenuannza/writer/view.php?id=778685
http://writer.dek-d.com/songpor/story/view.php?id=604602
http://writer.dek-d.com/songpor/story/view.php?id=604602
http://writer.dek-d.com/songpor/story/view.php?id=604602
http://writer.dek-d.com/songpor/story/view.php?id=604602
http://writer.dek-d.com/songpor/story/view.php?id=604602
http://writer.dek-d.com/songpor/story/view.php?id=604602
http://writer.dek-d.com/cookie-cookie/story/view.php?id=779535#ixzz1jAAZ686a
http://writer.dek-d.com/cookie-cookie/story/view.php?id=779535#ixzz1jAAZ686a
http://writer.dek-d.com/cookie-cookie/story/view.php?id=779535#ixzz1jAAZ686a
http://writer.dek-d.com/cookie-cookie/story/view.php?id=779535#ixzz1jAAZ686a
http://writer.dek-d.com/cookie-cookie/story/view.php?id=779535#ixzz1jAAZ686a
http://writer.dek-d.com/cookie-cookie/story/view.php?id=779535#ixzz1jAAZ686a
http://writer.dek-d.com/cookie-cookie/story/view.php?id=779535#ixzz1jAAZ686a
http://writer.dek-d.com/cookie-cookie/story/view.php?id=779535#ixzz1jAAZ686a
http://writer.dek-d.com/kartoon283/story/view.php?id=772251#ixzz1jAHO073X
http://writer.dek-d.com/kartoon283/story/view.php?id=772251#ixzz1jAHO073X
http://writer.dek-d.com/kartoon283/story/view.php?id=772251#ixzz1jAHO073X
http://writer.dek-d.com/kartoon283/story/view.php?id=772251#ixzz1jAHO073X
http://writer.dek-d.com/kartoon283/story/view.php?id=772251#ixzz1jAHO073X
http://writer.dek-d.com/kartoon283/story/view.php?id=772251#ixzz1jAHO073X
http://writer.dek-d.com/kartoon283/story/view.php?id=772251#ixzz1jAHO073X
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15 2554 

♥  Happy 
Double J.♥  รับ
วิจารณ์นิยาย:)
[ร ับ ส มัค ร นั ก
วิ จ า ร ณ์ ] 
(poseidon) 

http://writer.d
ek-
d.com/knight
61/story/view
.php?id=769
144#ixzz1jCk
CbmJc  

11/2
9/25
54   

update 
24/12/2
554 

x 

x   

x 

9 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ
14) 

    

x 

          

x x 

  

16 2554 

►วิ จ า ร ณ์
นิ ย า ย ส ไ ต ล ์
Burn Burn 
◄(PorPam) 

http://writer.d
ek-
d.com/pam37
411/story/vie
w.php?id=76
8906#ixzz1jD
2hRbbG 

11/2
9/25
54   

update 
25/12/2
554 

x 

x   

x 

6 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

17* 2554 

ค ลั ง วิ จ า ร ณ์ 
MrPoseidonSo
n 
(MrPoseidonSo
n) 

http://writer.d
ek-
d.com/mrpos
eidonson/stor
y/view.php?id
=764601#ixz
z1jD6x8UB9 

11/1
6/25
54   

update 
16/1/25
55 

x 

  x 

  

22 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
ยาว (ช) 

    

x 

          

x x 

  

18 2554 

<<< 4GT >>> 
รบัวิจารณ์นิยาย 
(น ้าเขียวแก้ว) 

http://writer.d
ek-
d.com/asunju
ng/story/view
.php?id=772
590#ixzz1jD9
i5gff 

12/8
/255
4   

update 
18/12/2
554 

x 

x x 

  

5 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ช) 

    

x 

          

x x 

  

19 2554 

ส า นั ก ง า น
วิจารณ์ นิ ย าย 
Creativity(Cha
mmy) 

http://writer.d
ek-
d.com/mimm
ywhite/story/v
iew.php?id=7
73866#ixzz1j
DCB58bX 

12/1
3/25
54   

update 
18/12/2
554 

x 

    

x 

4 

x 

                        

    x   

ผู้
วิจารณ์
อ่ า น
งาน ไม่
ค ร บ 
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ)     

x 

          

x x 

  

20 2554 

รบัวิจารณ์นิยาย 
ฉ บั บ  Dojimo 
(โดจิโม่) 

 
http://writer.d
ek-
d.com/namen
ii/story/view.p
hp?id=76203
4#ixzz1jDEtp
3zX 

11/9
/255
4   

update 
18/12/2
554 

x 

x   

x 

25 

  

                  x     

    x     

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/knight61/story/view.php?id=769144#ixzz1jCkCbmJc
http://writer.dek-d.com/knight61/story/view.php?id=769144#ixzz1jCkCbmJc
http://writer.dek-d.com/knight61/story/view.php?id=769144#ixzz1jCkCbmJc
http://writer.dek-d.com/knight61/story/view.php?id=769144#ixzz1jCkCbmJc
http://writer.dek-d.com/knight61/story/view.php?id=769144#ixzz1jCkCbmJc
http://writer.dek-d.com/knight61/story/view.php?id=769144#ixzz1jCkCbmJc
http://writer.dek-d.com/knight61/story/view.php?id=769144#ixzz1jCkCbmJc
http://writer.dek-d.com/pam37411/story/view.php?id=768906#ixzz1jD2hRbbG
http://writer.dek-d.com/pam37411/story/view.php?id=768906#ixzz1jD2hRbbG
http://writer.dek-d.com/pam37411/story/view.php?id=768906#ixzz1jD2hRbbG
http://writer.dek-d.com/pam37411/story/view.php?id=768906#ixzz1jD2hRbbG
http://writer.dek-d.com/pam37411/story/view.php?id=768906#ixzz1jD2hRbbG
http://writer.dek-d.com/pam37411/story/view.php?id=768906#ixzz1jD2hRbbG
http://writer.dek-d.com/pam37411/story/view.php?id=768906#ixzz1jD2hRbbG
http://writer.dek-d.com/mrposeidonson/story/view.php?id=764601#ixzz1jD6x8UB9
http://writer.dek-d.com/mrposeidonson/story/view.php?id=764601#ixzz1jD6x8UB9
http://writer.dek-d.com/mrposeidonson/story/view.php?id=764601#ixzz1jD6x8UB9
http://writer.dek-d.com/mrposeidonson/story/view.php?id=764601#ixzz1jD6x8UB9
http://writer.dek-d.com/mrposeidonson/story/view.php?id=764601#ixzz1jD6x8UB9
http://writer.dek-d.com/mrposeidonson/story/view.php?id=764601#ixzz1jD6x8UB9
http://writer.dek-d.com/mrposeidonson/story/view.php?id=764601#ixzz1jD6x8UB9
http://writer.dek-d.com/asunjung/story/view.php?id=772590#ixzz1jD9i5gff
http://writer.dek-d.com/asunjung/story/view.php?id=772590#ixzz1jD9i5gff
http://writer.dek-d.com/asunjung/story/view.php?id=772590#ixzz1jD9i5gff
http://writer.dek-d.com/asunjung/story/view.php?id=772590#ixzz1jD9i5gff
http://writer.dek-d.com/asunjung/story/view.php?id=772590#ixzz1jD9i5gff
http://writer.dek-d.com/asunjung/story/view.php?id=772590#ixzz1jD9i5gff
http://writer.dek-d.com/asunjung/story/view.php?id=772590#ixzz1jD9i5gff
http://writer.dek-d.com/mimmywhite/story/view.php?id=773866#ixzz1jDCB58bX
http://writer.dek-d.com/mimmywhite/story/view.php?id=773866#ixzz1jDCB58bX
http://writer.dek-d.com/mimmywhite/story/view.php?id=773866#ixzz1jDCB58bX
http://writer.dek-d.com/mimmywhite/story/view.php?id=773866#ixzz1jDCB58bX
http://writer.dek-d.com/mimmywhite/story/view.php?id=773866#ixzz1jDCB58bX
http://writer.dek-d.com/mimmywhite/story/view.php?id=773866#ixzz1jDCB58bX
http://writer.dek-d.com/mimmywhite/story/view.php?id=773866#ixzz1jDCB58bX
http://writer.dek-d.com/namenii/story/view.php?id=762034#ixzz1jDEtp3zX
http://writer.dek-d.com/namenii/story/view.php?id=762034#ixzz1jDEtp3zX
http://writer.dek-d.com/namenii/story/view.php?id=762034#ixzz1jDEtp3zX
http://writer.dek-d.com/namenii/story/view.php?id=762034#ixzz1jDEtp3zX
http://writer.dek-d.com/namenii/story/view.php?id=762034#ixzz1jDEtp3zX
http://writer.dek-d.com/namenii/story/view.php?id=762034#ixzz1jDEtp3zX
http://writer.dek-d.com/namenii/story/view.php?id=762034#ixzz1jDEtp3zX
http://writer.dek-d.com/namenii/story/view.php?id=762034#ixzz1jDEtp3zX
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21 2554 

ห้องวิจารณ์  ♠ 
POKER FACE 
♣ ♥ ♦ (ผีเสื้อผี
ดิบ) 

http://writer.d
ek-
d.com/zombi
e-
butterfly/story
/view.php?id
=772188#ixz
z1jDHjwUsg 

12/8
/255
4   

update 
15/12/2
554 

x 

x x 

  

5 

  

                x x     

  x     

บ ท
วิจารณ์
สัน้และ
ป า น
ก ล า ง 
(ญ 
จ บ ป .
ตร)ี     

x 

          

x x 

  

22 2552 
วิ จารณ์ นื ย าย
(bluewhale) 

http://writer.d
ek-
d.com/bluew
hale2006/stor
y/view.php?id
=498168 

3/17
/255
2   

ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

65 

x 

                        

        

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
ยาว 

    

x 

          

x x 
เ ป็ น บ อ ร์ ด
การทดลอง
ข อ ง
โครงการฯ 

23 2554 

รบัวิจารณ์นิยาย 
สไตล์ เซเซดๆ. 
(Дdagiô) 

http://writer.d
ek-
d.com/sosei/
story/view.ph
p?id=741697
#ixzz1jDc3p
HQJ 

8/20
/255
4   

update 
10/12/2
554 

x 

    

x 

33 

  

                x       

    x   

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
กลาง 

    

  

          

x x 

  

24 2553 

((รั บ วิ จ า ร ณ์
นิยายเเบบอ่าน
จริงไม่ เม้ นมั ว่
BY 
MONKEY'FRIE
ND)) (พีโอว่า) 

http://writer.d
ek-
d.com/peova/
story/view.ph
p?id=651239
#ixzz1jDfxIT
Re 

10/2
6/25
53   

update 
4/12/25
54 

x 

x   

x 

100 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สัน้และ
ป า น
ก ล า ง 
(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

25 2554 

FLOWERFALLI
NG::รับวิจารณ์
นิ ย าย {รับ นั ก
วิ จ า ร ณ์ } 
(Flower) 

http://writer.d
ek-
d.com/2kid2p
lay/story/view
.php?id=770
837#ixzz1jDn
kPTR9 

12/4
/225
4   

ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

2 

  

x   x x                 

x       
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

    

x 

          

x x 

  

26 2554 

วิ จารณ์ นิ ย าย 
(เฉพ าะค นใน
ก รุ๊ ป )  (ค น รัก
การแต่งนิยาย
แฟนตาซี) 

http://writer.d
ek-
d.com/tomak
ee/story/viewl
ongc.php?id=
760864&cha
pter=4 

11/1
2/25
54   

ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

1 

  

x                       

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/zombie-butterfly/story/view.php?id=772188#ixzz1jDHjwUsg
http://writer.dek-d.com/zombie-butterfly/story/view.php?id=772188#ixzz1jDHjwUsg
http://writer.dek-d.com/zombie-butterfly/story/view.php?id=772188#ixzz1jDHjwUsg
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http://writer.dek-d.com/zombie-butterfly/story/view.php?id=772188#ixzz1jDHjwUsg
http://writer.dek-d.com/zombie-butterfly/story/view.php?id=772188#ixzz1jDHjwUsg
http://writer.dek-d.com/zombie-butterfly/story/view.php?id=772188#ixzz1jDHjwUsg
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/story/view.php?id=498168
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/story/view.php?id=498168
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/story/view.php?id=498168
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/story/view.php?id=498168
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/story/view.php?id=498168
http://writer.dek-d.com/bluewhale2006/story/view.php?id=498168
http://writer.dek-d.com/sosei/story/view.php?id=741697#ixzz1jDc3pHQJ
http://writer.dek-d.com/sosei/story/view.php?id=741697#ixzz1jDc3pHQJ
http://writer.dek-d.com/sosei/story/view.php?id=741697#ixzz1jDc3pHQJ
http://writer.dek-d.com/sosei/story/view.php?id=741697#ixzz1jDc3pHQJ
http://writer.dek-d.com/sosei/story/view.php?id=741697#ixzz1jDc3pHQJ
http://writer.dek-d.com/sosei/story/view.php?id=741697#ixzz1jDc3pHQJ
http://writer.dek-d.com/sosei/story/view.php?id=741697#ixzz1jDc3pHQJ
http://writer.dek-d.com/peova/story/view.php?id=651239#ixzz1jDfxITRe
http://writer.dek-d.com/peova/story/view.php?id=651239#ixzz1jDfxITRe
http://writer.dek-d.com/peova/story/view.php?id=651239#ixzz1jDfxITRe
http://writer.dek-d.com/peova/story/view.php?id=651239#ixzz1jDfxITRe
http://writer.dek-d.com/peova/story/view.php?id=651239#ixzz1jDfxITRe
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27 2554 

Quick Time' รับ
วิจารณ์ นิ ย าย 
(De'lay) 

http://writer.d
ek-
d.com/ham-
z/story/view.p
hp?id=76510
0#ixzz1jDvM
eekn 

11/2
2/25
54   

update 
4/12/25
54 

x 

x   

x 

30 

x 

                        

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

28 2554 

:: รั บ วิ จ า ร ณ์
นิ ย า ย  188 :: 
(D.sine) 

http://writer.d
ek-
d.com/design
01/story/view
.php?id=768
160#ixzz1jDz
Et463 

11/2
6/25
54   

update 
3/12/25
54 

x 

  x 

  

3 

  

                  x     

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

29 2554 

★★★ รั บ
วิจารณ์  นิ ย าย ,
ง าน แ ต่ ง  แ น ว 
ผจญภัย + แฟน
ตาซี ★★★" 
'(Maxim ToP)' 

http://writer.d
ek-
d.com/dek-
d/writer/view.
php?id=7624
12#ixzz1jE2u
8Lfl 

11/2
3/25
54   

ด าเนิ น
การ 

x 

  x 

  

2 

  

x                       

x       

อ่ า น
นิ ย า ย
เพียง 5 
บท บท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

30 2554 

:: K R I T I K' 
NOVEL :: รั บ
วิจารณ์ นิ ย าย
(Fabially) 

http://writer.d
ek-
d.com/555yo
yo/story/view.
php?id=7642
27#ixzz1jE5u
ueJH  

11/1
6/25
54   

update 
24/11/2
554 

x 

    

x 

1 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

    

x 

          

x x 

  

31 2554 

รบัวิจารณ์นิยาย 
( ver.ก บ บ่ น ) 
(กบกบ) 

http://writer.d
ek-
d.com/mapla
p/story/view.
php?id=7600
15#ixzz1jEC
KXG1A 

11/3
/255
4   

update 
11/11/2
554 

x 

  x 

  

4 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
ก ล า ง 
(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

32 2554 

Rock Star! 
บริษั ท วิ จารณ์
นิยายรอ๊คสตาร์
จ า กั ด 
(ατнєиα) 

http://writer.d
ek-
d.com/minii-
lov3r/story/vi
ew.php?id=7
56192#ixzz1j
EGpYhTK 

10/2
6/25
54 

11/3
/255
4 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

15 

x 

                        

  x     

อ า ยุ ผู้
วิจารณ์ 
14-15 
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 
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33 2554 

•.ร ั บ วิ จ า ร ณ์
นิ ย า ย . • 

[★Style'Choc
oberries] 
(ChocoBerries) 

http://writer.d
ek-
d.com/choco
berries/story/
view.php?id=
753276 

10/1
4/25
54 

11/1
/255
4 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

  x 

  

6 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

34 2554 

{•Criticism•} 
วิจารณ์ นิ ย าย 
('Hermoso) 

http://writer.d
ek-
d.com/seizeh
eart/story/vie
w.php?id=70
7089#ixzz1jE
UpGoGT 

10/3
1/25
54   

update 
31/10/2
554 

x 

x x 

  

1 

x 

                        

        

อ่านไม่
เกิ น  4 
บท บท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

    

x 

          

x x 

  

35 2554 

❤ 
Forest(^O^)/ 
รั บ วิ จ า ร ณ์
นิ ย า ย . •°•.° 
(Fairy Vamp) 

http://writer.d
ek-
d.com/saratw
angmee/story
/view.php?id
=744339#ixz
z1jJVkGjA2 

9/18
/255
4   

update 
23/9/25
54 

x 

x   

x 

11 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ช) 

    

x 

          

x x 

  

36 2554 

[kritiQ] วิจารณ์
ง า น เ ขี ย น
ครอบจักรวาล 
(ววัเมาเป่าแซก) 

http://writer.d
ek-
d.com/b4nkbj
oern/story/vie
w.php?id=75
4267#ixzz1jJ
Z0b0Kw  

10/1
8/25
54   

update 
18/10/2
554 

x 

x   

x 

2 

x 

                        

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ช) 

    

x 

          

x x 

  

37* 2554 

รบัวิจารณ์นิยาย 
ฉ บั บ  "Don't 
Worry" 
(นักเขียนวนัสยั) 

http://writer.d
ek-
d.com/writerj
a/story/view.
php?id=7489
38#ixzz1jJcz
VviU  

10/5
/255
4   

update   
16/10/2
554 

x 

    

x 

13 

x 

                        

      x 

บ ท
วิจารณ์
ก ล า ง
แ ล ะ
ย า ว 
(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

38* 2554 

รบัวิจารณ์นิยาย 
สไตล์  จุ้น จ้าน 
วุ่ น ว าย  ระบบ
ใหม่ ! (ลูแปงท่ี9) 

http://writer.d
ek-
d.com/conthe
r-
gen/story/vie
w.php?id=69
1123#ixzz1jJl
9Wf3G 

3/5/
255
4   

update 
14/10/2
554 

x 

    

x 

18 

x 

                        

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

    

x 

          

x x 
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39 2554 

รบัวิจารณ์นิยาย 
By เนเดียร์ ดีวา
เน่ (Fantasia) 

http://writer.d
ek-
d.com/last/st
ory/view.php
?id=747724#i
xzz1jJvaQTa
A 

9/30
/255
4   

update 
13/10/2
554 

x 

    

x 

8 

x 

                        

x       

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ
15) 

    

x 

          

x x 

  

40* 2554 
รบัวิจารณ์นิยาย 
(Btatwan/2GB) 

http://writer.d
ek-
d.com/betawi
n/story/view.
php?id=7305
81 

7/21
/255
4   

update 
13/10/2
554 

x 

x x 

  

51 

x 

                        

        

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
กลาง 

    

x 

          

x x 

  

41 2554 

Carcoiatto. ' 

❤  ' รบัวิจารณ์
นิ ย า ย  
(Carcoiatto) 

http://writer.d
ek-
d.com/cutem
eaw/story/vie
w.php?id=74
3252 

15/9
255
4   

update 
15/9/25
54 

x 

x x 

  

1 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

42 2554 

★PiPiKa ,,,,,(:: 
OPEN ::) " รั บ
วิจารณ์ นิ ย าย

ค รั บ ผ ม ★ 
(Xure'pipika) 

http://writer.d
ek-
d.com/pipika
yaoi/story/vie
w.php?id=73
2847 

7/30
/255
4   

update         
8/3/255
4 

x 

  

x 

  10 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
กลาง 

    x           

x x 

  

43 2554 

ห้ อ ง วิ จ า ร ณ์
นิ ย าย  'iJenny' 
(iJenny) 

http://writer.d
ek-
d.com/youwill
/story/view.p
hp?id=73457
6#ixzz1jaUU
DoNn 

8/8/
255
4   

update  
20/8/25
54 

x 

  x 

  

11 

  

x x   x                 

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

    

x 

          

x x 

  

44 2554 

ห้ อ ง วิ จ า ร ณ์
นิยายไพ่ทาโรต์ 
(ชุดคลุมสีด า) 

http://writer.d
ek-
d.com/critical
-
temper/story/
view.php?id=
732359#ixzz
1jaZ3pvz1 

27/7
255
4   

update  
16/8/25
54 

x 

  x 

  

11 

  

x x     x       x x     

  x     

ผู้
วิจารณ์
จะเลือก
เฉพ าะ
ในเรื่อง
ที่สนใจ 
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ช)     

x 

          

x x 
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http://writer.dek-d.com/critical-temper/story/view.php?id=732359#ixzz1jaZ3pvz1
http://writer.dek-d.com/critical-temper/story/view.php?id=732359#ixzz1jaZ3pvz1
http://writer.dek-d.com/critical-temper/story/view.php?id=732359#ixzz1jaZ3pvz1
http://writer.dek-d.com/critical-temper/story/view.php?id=732359#ixzz1jaZ3pvz1
http://writer.dek-d.com/critical-temper/story/view.php?id=732359#ixzz1jaZ3pvz1
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45 2554 

p.prease critic 
novels | รั บ
วิจารณ์ นิ ย าย 
(มื อ ให ม่ ) (พ .
พลีส) 

http://writer.d
ek-
d.com/please
-
lism/story/vie
w.php?id=73
2727#ixzz1ja
egejeC  

7/30
/255
4   

update 
1/8/255
4 

x 

  

x 

    

  

x x   x                 

  x     

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ
13) 

    x           

x x 

  

45 2554 

p.prease critic 
novels | รั บ
วิจารณ์ นิ ย าย 
(มื อ ให ม่ ) (พ .
พลีส) 

http://writer.d
ek-
d.com/please
-
lism/story/vie
w.php?id=73
2727#ixzz1ja
egejeC  

7/30
/255
4   

update 
1/8/255
4 

x 

  

x 

    

  

x x   x                 

  x     

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ
13) 

    x           

x x 

  

46* 2554 

ห้องรับวิจารณ์
นิ ย า ย  : ]
(NIHONGO) 

http://writer.d
ek-
d.com/NIHO
NGO/story/vi
ew.php?id=6
68716#ixzz1j
bYULrR6 

12/6
/255
4   

update 
10/12/2
553 

x 

x x 

  

4 

  

                    x   

x       

รั บ
วิจารณ์
เรื่องไม่
เกินสิบ
ตอนบท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

    

x 

          

x x 

* เจ้าของ ID 
มหีน้าวจิารณ์
สามหน้า 

47 2554 jj 

http://writer.d
ek-
d.com/demon
-
wife/story/vie
w.php?id=72
6529#ixzz1jb
f8sNYo 

6//7/
255
4   

update 
6/7/255
4 

x 

x x 

  

1 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
ป า น
ก ล า ง 
(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

48 2554 

company 
criticizes for 
develop2 
บริษั ท วิ จารณ์
เ พื่ อ พั ฒ น า
จ ากดั (ranna) 

http://writer.d
ek-
d.com/tsumir
e/story/view.
php?id=7180
67#ixzz1jbiej
LAd 

5/24
/255
4   

update 
8/6/255
4 

x 

x 

x 

  3 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ
17) 

    x           

x x 

  

49 2554 

รบัวิจารณ์นิยาย
ส ไ ต ล์ ห ว า น
แหวว~ (Helloz) 

http://writer.d
ek-
d.com/porha
h/story/view.
php?id=7173
98#ixzz1jbn

5/20
/255
4 

5/24
/255
4 

ห ยุ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

x x 

  

3 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/please-lism/story/view.php?id=732727#ixzz1jaegejeC
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=668716#ixzz1jbYULrR6
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=668716#ixzz1jbYULrR6
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=668716#ixzz1jbYULrR6
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=668716#ixzz1jbYULrR6
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=668716#ixzz1jbYULrR6
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=668716#ixzz1jbYULrR6
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=668716#ixzz1jbYULrR6
http://writer.dek-d.com/demon-wife/story/view.php?id=726529#ixzz1jbf8sNYo
http://writer.dek-d.com/demon-wife/story/view.php?id=726529#ixzz1jbf8sNYo
http://writer.dek-d.com/demon-wife/story/view.php?id=726529#ixzz1jbf8sNYo
http://writer.dek-d.com/demon-wife/story/view.php?id=726529#ixzz1jbf8sNYo
http://writer.dek-d.com/demon-wife/story/view.php?id=726529#ixzz1jbf8sNYo
http://writer.dek-d.com/demon-wife/story/view.php?id=726529#ixzz1jbf8sNYo
http://writer.dek-d.com/demon-wife/story/view.php?id=726529#ixzz1jbf8sNYo
http://writer.dek-d.com/demon-wife/story/view.php?id=726529#ixzz1jbf8sNYo
http://writer.dek-d.com/tsumire/story/view.php?id=718067#ixzz1jbiejLAd
http://writer.dek-d.com/tsumire/story/view.php?id=718067#ixzz1jbiejLAd
http://writer.dek-d.com/tsumire/story/view.php?id=718067#ixzz1jbiejLAd
http://writer.dek-d.com/tsumire/story/view.php?id=718067#ixzz1jbiejLAd
http://writer.dek-d.com/tsumire/story/view.php?id=718067#ixzz1jbiejLAd
http://writer.dek-d.com/tsumire/story/view.php?id=718067#ixzz1jbiejLAd
http://writer.dek-d.com/tsumire/story/view.php?id=718067#ixzz1jbiejLAd
http://writer.dek-d.com/porhah/story/view.php?id=717398#ixzz1jbnMmPrR
http://writer.dek-d.com/porhah/story/view.php?id=717398#ixzz1jbnMmPrR
http://writer.dek-d.com/porhah/story/view.php?id=717398#ixzz1jbnMmPrR
http://writer.dek-d.com/porhah/story/view.php?id=717398#ixzz1jbnMmPrR
http://writer.dek-d.com/porhah/story/view.php?id=717398#ixzz1jbnMmPrR
http://writer.dek-d.com/porhah/story/view.php?id=717398#ixzz1jbnMmPrR
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MmPrR  

50 2554 

รับวิจารณ์และ
ต ร ว จ ค า ผิ ด
นิ ย า ย ค่ ะ
(florence Love) 

http://writer.d
ek-
d.com/flolove
/story/view.p
hp?id=71070
7#ixzz1jbqGIi
up 

5/5/
255
4   

update 
15/5/25
54 

x 

  x 

  

8 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
สั ้ น 
วิจารณ์
เ ป็ น
ต อ น
ข อ ง
นิ ย า ย
(ญ)     

x 

          

x x 

  

51 2554 

บ ริ ษั ท  รั บ
วิจารณ์นิยาย เม
ริจงั^^(เลดี้เมย์_
ธญัชนก) 

http://writer.d
ek-
d.com/mayal
ex/story/view.
php?id=7138
61#ixzz1jbt6
pbYv 

5/9/
255
4   

update  
13/5/25
54 

x 

x   

x 

12 

x 

                        

x       
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

51 2554 

• 
STEP2NOVELI
ST • ร ับวิจารณ์
นิ ย า ย 
(STEP2NOVELI
ST) 

http://writer.d
ek-
d.com/step2n
ovelist/story/v
iew.php?id=7
06896#ixzz1j
byWzNci  

4/19
/255
4   

update 
24/4/25
54 

x 

    

x 

2 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

52* 2554 

AMC รบัวิจารณ์
นิ ย าย  (Anime 
Maid & Host 
Café) 

http://writer.d
ek-
d.com/amc-
for-
you/story/vie
w.php?id=68
6844#ixzz1jo
rcrDPX 

2/16
/255
4   

update 
23/4/25
54 

x 

x   

x 

22 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

53 2554 

รบัวิจารณ์นิยาย
ไม่จ ากัดจ านวน
ค น ( charming 
Girl ) 

http://writer.d
ek-
d.com/dakkur
a/story/view.
php?id=6975
64#ixzz1jozg
486d 

3/24
/255
4   

update 
23/3/25
54 

x 

x x 

  

1 

x 

                        

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/porhah/story/view.php?id=717398#ixzz1jbnMmPrR
http://writer.dek-d.com/flolove/story/view.php?id=710707#ixzz1jbqGIiup
http://writer.dek-d.com/flolove/story/view.php?id=710707#ixzz1jbqGIiup
http://writer.dek-d.com/flolove/story/view.php?id=710707#ixzz1jbqGIiup
http://writer.dek-d.com/flolove/story/view.php?id=710707#ixzz1jbqGIiup
http://writer.dek-d.com/flolove/story/view.php?id=710707#ixzz1jbqGIiup
http://writer.dek-d.com/flolove/story/view.php?id=710707#ixzz1jbqGIiup
http://writer.dek-d.com/flolove/story/view.php?id=710707#ixzz1jbqGIiup
http://writer.dek-d.com/mayalex/story/view.php?id=713861#ixzz1jbt6pbYv
http://writer.dek-d.com/mayalex/story/view.php?id=713861#ixzz1jbt6pbYv
http://writer.dek-d.com/mayalex/story/view.php?id=713861#ixzz1jbt6pbYv
http://writer.dek-d.com/mayalex/story/view.php?id=713861#ixzz1jbt6pbYv
http://writer.dek-d.com/mayalex/story/view.php?id=713861#ixzz1jbt6pbYv
http://writer.dek-d.com/mayalex/story/view.php?id=713861#ixzz1jbt6pbYv
http://writer.dek-d.com/mayalex/story/view.php?id=713861#ixzz1jbt6pbYv
http://writer.dek-d.com/step2novelist/story/view.php?id=706896#ixzz1jbyWzNci
http://writer.dek-d.com/step2novelist/story/view.php?id=706896#ixzz1jbyWzNci
http://writer.dek-d.com/step2novelist/story/view.php?id=706896#ixzz1jbyWzNci
http://writer.dek-d.com/step2novelist/story/view.php?id=706896#ixzz1jbyWzNci
http://writer.dek-d.com/step2novelist/story/view.php?id=706896#ixzz1jbyWzNci
http://writer.dek-d.com/step2novelist/story/view.php?id=706896#ixzz1jbyWzNci
http://writer.dek-d.com/step2novelist/story/view.php?id=706896#ixzz1jbyWzNci
http://writer.dek-d.com/amc-for-you/story/view.php?id=686844#ixzz1jorcrDPX
http://writer.dek-d.com/amc-for-you/story/view.php?id=686844#ixzz1jorcrDPX
http://writer.dek-d.com/amc-for-you/story/view.php?id=686844#ixzz1jorcrDPX
http://writer.dek-d.com/amc-for-you/story/view.php?id=686844#ixzz1jorcrDPX
http://writer.dek-d.com/amc-for-you/story/view.php?id=686844#ixzz1jorcrDPX
http://writer.dek-d.com/amc-for-you/story/view.php?id=686844#ixzz1jorcrDPX
http://writer.dek-d.com/amc-for-you/story/view.php?id=686844#ixzz1jorcrDPX
http://writer.dek-d.com/amc-for-you/story/view.php?id=686844#ixzz1jorcrDPX
http://writer.dek-d.com/dakkura/story/view.php?id=697564#ixzz1jozg486d
http://writer.dek-d.com/dakkura/story/view.php?id=697564#ixzz1jozg486d
http://writer.dek-d.com/dakkura/story/view.php?id=697564#ixzz1jozg486d
http://writer.dek-d.com/dakkura/story/view.php?id=697564#ixzz1jozg486d
http://writer.dek-d.com/dakkura/story/view.php?id=697564#ixzz1jozg486d
http://writer.dek-d.com/dakkura/story/view.php?id=697564#ixzz1jozg486d
http://writer.dek-d.com/dakkura/story/view.php?id=697564#ixzz1jozg486d
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54* 2553 

รบัวิจารณ์นิยาย 
ส ไต ล์ จุ้ น จ้ าน 
วุ่นวาย(จุ้นจ้าน 
วุ่นวาย) 

http://writer.d
ek-
d.com/tobow/
story/view.ph
p?id=614519
#ixzz1jp6QK
1uN  

4/29
/255
3 

3/4/
255
4 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

x   

x 

29 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
กลาง 

    

x 

          

x x 

ปิ ด เพื่ อ ไ ป
สรา้ง ID ใหม่ 

55 2553 

T-Shirt รั บ
วิ จ า ร ณ์
บ ท ค ว าม ทุ ก
สั ง กั ด 
(notmeforget:)) 

http://writer.d
ek-
d.com/flowerf
orget/story/vi
ew.php?id=6
56660 

10/1
3/25
53 

10/2
5/25
53 

ห ยุ ด
ด าเนิ น
งาน 

x 

    

x 

43 

x 

                        

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

56* 2553 

Criticism Lane 
รวมบทวิจารณ์
(Street_write) 

http://writer.d
ek-
d.com/littlewri
ters/story/vie
w.php?id=64
6188#ixzz1jp
Kuaqv4 

10/8
/255
3 

10/1
9/25
53 

ห ยุ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

18 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สัน้และ
ป า น
กลาง 

    

x 

          

x x 

ก่ อ ตั ้ ง เ ป็ น
กลุ่ม 

57 2553 

U! lun la 
วิจารณ์นิยายสดุ
ฮ า  รับ ร อ ง ไ ม่
ผิ ด ห วั ง ค่ ะ
(saffron-Q) 

http://writer.d
ek-
d.com/praew
morn/story/vi
ew.php?id=6
45749#ixzz1j
s7URBfO 

9/2/
255
3 

12/2
7/25
53 

ห ยุ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

67 

x 

                        

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

58 2553 

รบัวิจารณ์นิยาย 
เรื่องสัน้ กลอน 
ฯลฯ(เทวิกา) 

http://writer.d
ek-
d.com/tewika
/story/view.p
hp?id=67356
0#ixzz1jsE10
xvn 

12/1
9/25
53   

update 
21/12/2
553 

x 

x x 

  

2 

x 

                        

x       

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
ก ล า ง
(ญ 22) 

    

x 

          

x x 

  

59 2552 

แนะน านิยาย&
รบัวิจารณ์นิยาย
จ้า(Buffy~) 

http://writer.d
ek-
d.com/buffy/s
tory/view.php
?id=421577#i
xzz1jsJEDPj
4 

12/3
1/25
52 

12/1
7/25
53 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

x   

x 

17 

x 

                        

        
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/tobow/story/view.php?id=614519#ixzz1jp6QK1uN
http://writer.dek-d.com/tobow/story/view.php?id=614519#ixzz1jp6QK1uN
http://writer.dek-d.com/tobow/story/view.php?id=614519#ixzz1jp6QK1uN
http://writer.dek-d.com/tobow/story/view.php?id=614519#ixzz1jp6QK1uN
http://writer.dek-d.com/tobow/story/view.php?id=614519#ixzz1jp6QK1uN
http://writer.dek-d.com/tobow/story/view.php?id=614519#ixzz1jp6QK1uN
http://writer.dek-d.com/tobow/story/view.php?id=614519#ixzz1jp6QK1uN
http://writer.dek-d.com/littlewriters/story/view.php?id=646188#ixzz1jpKuaqv4
http://writer.dek-d.com/littlewriters/story/view.php?id=646188#ixzz1jpKuaqv4
http://writer.dek-d.com/littlewriters/story/view.php?id=646188#ixzz1jpKuaqv4
http://writer.dek-d.com/littlewriters/story/view.php?id=646188#ixzz1jpKuaqv4
http://writer.dek-d.com/littlewriters/story/view.php?id=646188#ixzz1jpKuaqv4
http://writer.dek-d.com/littlewriters/story/view.php?id=646188#ixzz1jpKuaqv4
http://writer.dek-d.com/littlewriters/story/view.php?id=646188#ixzz1jpKuaqv4
http://writer.dek-d.com/praewmorn/story/view.php?id=645749#ixzz1js7URBfO
http://writer.dek-d.com/praewmorn/story/view.php?id=645749#ixzz1js7URBfO
http://writer.dek-d.com/praewmorn/story/view.php?id=645749#ixzz1js7URBfO
http://writer.dek-d.com/praewmorn/story/view.php?id=645749#ixzz1js7URBfO
http://writer.dek-d.com/praewmorn/story/view.php?id=645749#ixzz1js7URBfO
http://writer.dek-d.com/praewmorn/story/view.php?id=645749#ixzz1js7URBfO
http://writer.dek-d.com/praewmorn/story/view.php?id=645749#ixzz1js7URBfO
http://writer.dek-d.com/tewika/story/view.php?id=673560#ixzz1jsE10xvn
http://writer.dek-d.com/tewika/story/view.php?id=673560#ixzz1jsE10xvn
http://writer.dek-d.com/tewika/story/view.php?id=673560#ixzz1jsE10xvn
http://writer.dek-d.com/tewika/story/view.php?id=673560#ixzz1jsE10xvn
http://writer.dek-d.com/tewika/story/view.php?id=673560#ixzz1jsE10xvn
http://writer.dek-d.com/tewika/story/view.php?id=673560#ixzz1jsE10xvn
http://writer.dek-d.com/tewika/story/view.php?id=673560#ixzz1jsE10xvn
http://writer.dek-d.com/buffy/story/view.php?id=421577#ixzz1jsJEDPj4
http://writer.dek-d.com/buffy/story/view.php?id=421577#ixzz1jsJEDPj4
http://writer.dek-d.com/buffy/story/view.php?id=421577#ixzz1jsJEDPj4
http://writer.dek-d.com/buffy/story/view.php?id=421577#ixzz1jsJEDPj4
http://writer.dek-d.com/buffy/story/view.php?id=421577#ixzz1jsJEDPj4
http://writer.dek-d.com/buffy/story/view.php?id=421577#ixzz1jsJEDPj4
http://writer.dek-d.com/buffy/story/view.php?id=421577#ixzz1jsJEDPj4
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60* 2553 

GJK รบัวิจารณ์
นิ ย า ย ( GJK 
Team) 

http://writer.d
ek-
d.com/gjkroo
m/story/view.
php?id=6632
86#ixzz1jsbM
uWFQ 

11/5
/255
3   

update 
13/12/2
553 

x 

x   

x 

13 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
ก ล า ง
แ ล ะ
ยาว (ช) 

    

x 

          

x x 

  

61 2553 

Secret !! บริษัท
รั บ วิ จ า ร ณ์
บ ท ค ว า ม
(NIHONGO) 

http://writer.d
ek-
d.com/NIHO
NGO/story/vi
ew.php?id=6
42152#ixzz1j
sqauG7w  

8/11
/255
3 

11/1
3/25
53 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

x   

x 

37 

x 

                        

x       

บ ท
วิจารณ์
สัน้และ
ป า น
ก ล า ง 
(ญ) 

    

x 

          

x x 

เจ้ า ข อ ง  ID 
ปิ ด ก า ร
ด าเนินการใน
ห น้ า นี้ แ ล ะ
เปิดหน้าการ
วิจารณ์ ใหม่ 
ล าดบัที ่42 

62* 2554 

Heart to Heart 
ส า นั ก งาน รับ
วิ จ า ร ณ์ ด้ ว ย
หัวใจ สาขา  2(
นัก(อยาก)เขียน
มื อ ให ม่ หั ว ใจ
เกินร้อย) 

http://writer.d
ek-
d.com/dek-
d/writer/view.
php?id=6913
83#ixzz1jt1G
kmTf 

3/5/
255
4   

update 
6/11/25
54 

x 

x   

x 

  

x 

                        

x       

ไ ม่
ส ามาร
ถ ต า ม
ห า บ
วิจารณ์
ได้ครบ
เนื่องจา
กไม่ได้
ลง 

    

x 

          

x x เ ป็ น กุ่ ม ที่
น่ า ส น ใ จ 
เนื่ อ ง จ าก มี
กิ จ ก ร ร ม ที่
เกี่ยวกับการ
วิจารณ์ และ
ก า ร เ ขี ย น
นิยาย 

63 2553 

company 
criticizes for 
develop บริษั ท
วิ จ า ร ณ์ เพื่ อ
พั ฒ น าจ า กั ด 
(writer drill ) 

http://writer.d
ek-
d.com/writerd
rill/story/view.
php?id=6168
14#ixzz1jt4yv
LjD  

6/19
/255
3   

update 
2/11/25
53 

x 

    

x 

22 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สั ้ น แ ล
ป า น
กลาง 

    

x 

          

x x 

  

64 2553 

nanotear (รั บ
วิจารณ์ นิยาย )
(nanotear) 

http://writer.d
ek-
d.com/nanote
ar/story/view.
php?id=6439
67 

8/22
/255
3   

update 
11/10/2
553 

x 

  x 

  

2 

  

  x                     

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/gjkroom/story/view.php?id=663286#ixzz1jsbMuWFQ
http://writer.dek-d.com/gjkroom/story/view.php?id=663286#ixzz1jsbMuWFQ
http://writer.dek-d.com/gjkroom/story/view.php?id=663286#ixzz1jsbMuWFQ
http://writer.dek-d.com/gjkroom/story/view.php?id=663286#ixzz1jsbMuWFQ
http://writer.dek-d.com/gjkroom/story/view.php?id=663286#ixzz1jsbMuWFQ
http://writer.dek-d.com/gjkroom/story/view.php?id=663286#ixzz1jsbMuWFQ
http://writer.dek-d.com/gjkroom/story/view.php?id=663286#ixzz1jsbMuWFQ
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=642152#ixzz1jsqauG7w
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=642152#ixzz1jsqauG7w
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=642152#ixzz1jsqauG7w
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=642152#ixzz1jsqauG7w
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=642152#ixzz1jsqauG7w
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=642152#ixzz1jsqauG7w
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=642152#ixzz1jsqauG7w
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=691383#ixzz1jt1GkmTf
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=691383#ixzz1jt1GkmTf
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=691383#ixzz1jt1GkmTf
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=691383#ixzz1jt1GkmTf
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=691383#ixzz1jt1GkmTf
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=691383#ixzz1jt1GkmTf
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=691383#ixzz1jt1GkmTf
http://writer.dek-d.com/writerdrill/story/view.php?id=616814#ixzz1jt4yvLjD
http://writer.dek-d.com/writerdrill/story/view.php?id=616814#ixzz1jt4yvLjD
http://writer.dek-d.com/writerdrill/story/view.php?id=616814#ixzz1jt4yvLjD
http://writer.dek-d.com/writerdrill/story/view.php?id=616814#ixzz1jt4yvLjD
http://writer.dek-d.com/writerdrill/story/view.php?id=616814#ixzz1jt4yvLjD
http://writer.dek-d.com/writerdrill/story/view.php?id=616814#ixzz1jt4yvLjD
http://writer.dek-d.com/writerdrill/story/view.php?id=616814#ixzz1jt4yvLjD
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65 2553 

รบัวิจารณ์นิยาย
กั น ไ ป ต ร ง ๆ 
( moji.hiha:) / 
จนัทรสี์เลือด) 

http://writer.d
ek-
d.com/Numoj
i/story/view.p
hp?id=60377
1#ixzz1jtBNu
LUF  

5/8/
255
3   

update 
1/10/15
53 

x 

x x 

  

23 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ 
16) 

    

x 

          

x x 

  

66 2552 

•OK!,,'ร ั บ
วิจารณ์นิยาย ,,
ส ไต ล์ ป้ า ปั ง • 
[ปิด](MPzero) 

http://writer.d
ek-
d.com/pango
z/story/view.p
hp?id=50884 

7/20
/255
2 

11/9
/255
2 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

51 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
สัน้ และ
ป า น
กลาง 

    

x 

          

x x เจ้าของหน้า
ปิ ด
ด า เนิ น ก าร
เนื่ อ ง จ าก มี
งานวิจารณ์ที่
คา้งอยู่มาก 

67* 2553 

รบัวิจารณ์นิยาย 
ส ไ ต ล์ ป้ า ปั ง
สาขา2(MPzero) 

http://writer.d
ek-
d.com/dek-
d/writer/view.
php?id=5797
01 

1/6/
255
3   

update 
26/9/25
53 

x 

  x 

  

3 

  

  x                     

  x     
บ ท
วิจารณ์
ยาว 

    

x 

          

x x 

  

68* 2553 

Candy Black 
Moon (รั บ ) 
วิ จารณ์ นิ ย าย 
( Candy Black 
Moon) 

http://writer.d
ek-
d.com/bb945
1570/story/vi
ew.php?id=5
46313 

1/12
/255
3   

update 
4/9/255
3 

x 

    

x 

23 

  

x x   x                 

  x     

บ ท
วิจารณ์
สัน้และ
ป า น
กลาง 

    

x 

          

x x 

  

69 2553 

DOMDUM @_
รบัวิจารณ์นิยาย
(l*เอม็โอเอน็ ) 

http://writer.d
ek-
d.com/monni
e-
oone/story/vi
ew.php?id=6
36362#ixzz1j
uyRSoeJ 

8/12
/255
3   

update 
27/8/25
53 

x 

    

x 

6 

x 

                        

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

70 2553 

:))* Nitata ! รั บ
วิจารณ์นิยาย !! 
(สายลมพาฝัน/
เขียนดาว) 

http://writer.d
ek-
d.com/rakcha
n/story/view.
php?id=6370
94#ixzz1jv2B
X0kj  

7/27
/255
3 

8/13
/255
3 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

x x 

  

3 

  

x x                     

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/Numoji/story/view.php?id=603771#ixzz1jtBNuLUF
http://writer.dek-d.com/Numoji/story/view.php?id=603771#ixzz1jtBNuLUF
http://writer.dek-d.com/Numoji/story/view.php?id=603771#ixzz1jtBNuLUF
http://writer.dek-d.com/Numoji/story/view.php?id=603771#ixzz1jtBNuLUF
http://writer.dek-d.com/Numoji/story/view.php?id=603771#ixzz1jtBNuLUF
http://writer.dek-d.com/Numoji/story/view.php?id=603771#ixzz1jtBNuLUF
http://writer.dek-d.com/Numoji/story/view.php?id=603771#ixzz1jtBNuLUF
http://writer.dek-d.com/pangoz/story/view.php?id=50884
http://writer.dek-d.com/pangoz/story/view.php?id=50884
http://writer.dek-d.com/pangoz/story/view.php?id=50884
http://writer.dek-d.com/pangoz/story/view.php?id=50884
http://writer.dek-d.com/pangoz/story/view.php?id=50884
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=579701
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=579701
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=579701
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=579701
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=579701
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=579701
http://writer.dek-d.com/bb9451570/story/view.php?id=546313
http://writer.dek-d.com/bb9451570/story/view.php?id=546313
http://writer.dek-d.com/bb9451570/story/view.php?id=546313
http://writer.dek-d.com/bb9451570/story/view.php?id=546313
http://writer.dek-d.com/bb9451570/story/view.php?id=546313
http://writer.dek-d.com/bb9451570/story/view.php?id=546313
http://writer.dek-d.com/monnie-oone/story/view.php?id=636362#ixzz1juyRSoeJ
http://writer.dek-d.com/monnie-oone/story/view.php?id=636362#ixzz1juyRSoeJ
http://writer.dek-d.com/monnie-oone/story/view.php?id=636362#ixzz1juyRSoeJ
http://writer.dek-d.com/monnie-oone/story/view.php?id=636362#ixzz1juyRSoeJ
http://writer.dek-d.com/monnie-oone/story/view.php?id=636362#ixzz1juyRSoeJ
http://writer.dek-d.com/monnie-oone/story/view.php?id=636362#ixzz1juyRSoeJ
http://writer.dek-d.com/monnie-oone/story/view.php?id=636362#ixzz1juyRSoeJ
http://writer.dek-d.com/monnie-oone/story/view.php?id=636362#ixzz1juyRSoeJ
http://writer.dek-d.com/rakchan/story/view.php?id=637094#ixzz1jv2BX0kj
http://writer.dek-d.com/rakchan/story/view.php?id=637094#ixzz1jv2BX0kj
http://writer.dek-d.com/rakchan/story/view.php?id=637094#ixzz1jv2BX0kj
http://writer.dek-d.com/rakchan/story/view.php?id=637094#ixzz1jv2BX0kj
http://writer.dek-d.com/rakchan/story/view.php?id=637094#ixzz1jv2BX0kj
http://writer.dek-d.com/rakchan/story/view.php?id=637094#ixzz1jv2BX0kj
http://writer.dek-d.com/rakchan/story/view.php?id=637094#ixzz1jv2BX0kj
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71 2553 
@วิจารณ์นิยาย
ของคณุ@ 

http://writer.d
ek-
d.com/my_si-
am/story/vie
w.php?id=64
1195#ixzz1jv
8fioau 

8/11
/255
3   

update 
11/8/25
53 

x 

  x 

  

1 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

72 2553 

รบัวิจารณ์นิยาย
แ บ บ มื อ
สมัค ร เล่ น น่ อ
(ถงุเท้าถงุทอง) 

 
http://writer.d
ek-
d.com/doggie
biz/story/view
.php?id=637
980#ixzz1jvE
O0C44 

7/27
/255
3   

update 
7/8/255
3 

x 

x x 

  

2 

  

                x       

  x     
บ ท
วิจารณ์
ยาว 

    

x 

          

x x 

  

73 2552 

กล้วยหอมจอม
สับ (ร ับวิจารณ์
นิยาย)(zvans) 

http://writer.d
ek-
d.com/Bellato
ny/story/view.
php?id=5149
98#ixzz1jvJc
J1Iq 

5/17
/255
2   

update 
3/8/255
3 

x 

x   

x 

17 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
ย า ว
ละเอยีด 

    

x 

          

x x 

  

74 2553 

PW รับ วิจารณ์
ง า น เ ขี ย น 
: Pp(pl plo ploi 
ploii) 

http://writer.d
ek-
d.com/ploypl
oyploy76/stor
y/view.php?id
=619763#ixz
z1k6epnvqd 

5/14
/255
3   

update 
11/7/25
53 

x 

x   

x 

14 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สั ้น  (ญ 
13) 

    

x 

          

x x 

  

75 2553 

บริษัท  Forever 
รบัวิจารณ์นิยาย
ทั ่ ว
ราชอาณาจักร
(SeasoN LovE) 

http://writer.d
ek-
d.com/Jamsa
i-
World/story/vi
ew.php?id=6
23253#ixzz1
k6kxHjFd 

5/23
/255
3   

update 
12/6/25
53 

x 

x   

x 

9 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สัน้ปาน
ก ล า ง
(ญ 22) 

    

x 

          

x x 

  

76 2553 

Swwet Candy 
Company; รั บ
วิจารณ์นิยายรกั
ห ว า น แ ห ว ว 
แ ฟ น ฟิ ค
(Sladký) 

http://writer.d
ek-
d.com/valenti
ne69/story/vi
ew.php?id=5
97846 

3/14
/255
3 

5/30
/255
3 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

39 

  

x   x                   

    x   

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/my_si-am/story/view.php?id=641195#ixzz1jv8fioau
http://writer.dek-d.com/my_si-am/story/view.php?id=641195#ixzz1jv8fioau
http://writer.dek-d.com/my_si-am/story/view.php?id=641195#ixzz1jv8fioau
http://writer.dek-d.com/my_si-am/story/view.php?id=641195#ixzz1jv8fioau
http://writer.dek-d.com/my_si-am/story/view.php?id=641195#ixzz1jv8fioau
http://writer.dek-d.com/my_si-am/story/view.php?id=641195#ixzz1jv8fioau
http://writer.dek-d.com/my_si-am/story/view.php?id=641195#ixzz1jv8fioau
http://writer.dek-d.com/doggiebiz/story/view.php?id=637980#ixzz1jvEO0C44
http://writer.dek-d.com/doggiebiz/story/view.php?id=637980#ixzz1jvEO0C44
http://writer.dek-d.com/doggiebiz/story/view.php?id=637980#ixzz1jvEO0C44
http://writer.dek-d.com/doggiebiz/story/view.php?id=637980#ixzz1jvEO0C44
http://writer.dek-d.com/doggiebiz/story/view.php?id=637980#ixzz1jvEO0C44
http://writer.dek-d.com/doggiebiz/story/view.php?id=637980#ixzz1jvEO0C44
http://writer.dek-d.com/doggiebiz/story/view.php?id=637980#ixzz1jvEO0C44
http://writer.dek-d.com/doggiebiz/story/view.php?id=637980#ixzz1jvEO0C44
http://writer.dek-d.com/Bellatony/story/view.php?id=514998#ixzz1jvJcJ1Iq
http://writer.dek-d.com/Bellatony/story/view.php?id=514998#ixzz1jvJcJ1Iq
http://writer.dek-d.com/Bellatony/story/view.php?id=514998#ixzz1jvJcJ1Iq
http://writer.dek-d.com/Bellatony/story/view.php?id=514998#ixzz1jvJcJ1Iq
http://writer.dek-d.com/Bellatony/story/view.php?id=514998#ixzz1jvJcJ1Iq
http://writer.dek-d.com/Bellatony/story/view.php?id=514998#ixzz1jvJcJ1Iq
http://writer.dek-d.com/Bellatony/story/view.php?id=514998#ixzz1jvJcJ1Iq
http://writer.dek-d.com/ployployploy76/story/view.php?id=619763#ixzz1k6epnvqd
http://writer.dek-d.com/ployployploy76/story/view.php?id=619763#ixzz1k6epnvqd
http://writer.dek-d.com/ployployploy76/story/view.php?id=619763#ixzz1k6epnvqd
http://writer.dek-d.com/ployployploy76/story/view.php?id=619763#ixzz1k6epnvqd
http://writer.dek-d.com/ployployploy76/story/view.php?id=619763#ixzz1k6epnvqd
http://writer.dek-d.com/ployployploy76/story/view.php?id=619763#ixzz1k6epnvqd
http://writer.dek-d.com/ployployploy76/story/view.php?id=619763#ixzz1k6epnvqd
http://writer.dek-d.com/Jamsai-World/story/view.php?id=623253#ixzz1k6kxHjFd
http://writer.dek-d.com/Jamsai-World/story/view.php?id=623253#ixzz1k6kxHjFd
http://writer.dek-d.com/Jamsai-World/story/view.php?id=623253#ixzz1k6kxHjFd
http://writer.dek-d.com/Jamsai-World/story/view.php?id=623253#ixzz1k6kxHjFd
http://writer.dek-d.com/Jamsai-World/story/view.php?id=623253#ixzz1k6kxHjFd
http://writer.dek-d.com/Jamsai-World/story/view.php?id=623253#ixzz1k6kxHjFd
http://writer.dek-d.com/Jamsai-World/story/view.php?id=623253#ixzz1k6kxHjFd
http://writer.dek-d.com/Jamsai-World/story/view.php?id=623253#ixzz1k6kxHjFd
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77 2553 

บ ริ ษั ท รั บ
วิจารณ์ นิ ย าย
บ ร ร เ จิ ด จ ริ ง 
(Sladký) 

http://writer.d
ek-
d.com/valenti
ne69/story/vi
ew.php?id=5
83680 

2/13
/255
3 

5/30
/255
3 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

90 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
สั ้ น 
ป า น
กลาง     

x 

          

x x 

  

78 2553 

กล่ อ ง เก็ บ บ ท
วิจารณ์ นิ ย าย
ส ไ ต ล ์
SeaShore(SeaS
hore) 

http://writer.d
ek-d.com/M-
SeaShore/sto
ry/view.php?i
d=626386#ix
zz1kAs3wnJ
n 

8/5/
255
3   

update 
7/9/255
3 

x 

x x 

  

7 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
ยาว 

    

x 

          

x x 
ผู้วิจารณ์เคย
วิ จ า ร ณ์ ใ น
ห น้ า ข อ ง 
forever แ ล ะ 
จุ้ น จ้ า น
วุ่นวาย 

79 2553 

บ ริ ษั ท รั บ
วิ จ า ร ณ์
บทความ Read 
& 
Direct(NIHONG
O) 

http://writer.d
ek-
d.com/NIHO
NGO/story/vi
ew.php?id=6
06037#ixzz1
kAyrz0xy 

4/10
/255
3   

update 
27/5/25
53 

x 

    

x 

48 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สั ้ น 
ป า น
ก ล า ง
(ญ) 

    

x 

          

x x 

ID ค น
เ ดี ย ว กั บ 
Secret !! 
บ ริ ษั ท รั บ
วิ จ า ร ณ์
บ ท ค ว า ม
(NIHONGO) 
(61) 

80 2553 

บ ริ ษั ท  รั บ
วิจารณ์นิยาย< 
แนะน านิยาย> 
จ า กั ด
(BLooDY_FanT
oM) 

http://writer.d
ek-
d.com/bloody
_fantom/story
/viewlongc.ph
p?id=591993
&chapter=18 

2/27
/255
3 

3/31
/255
3 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ  

x 

x   

x 

14 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
สั ้ น 
ป า น
ก ล า ง
(ญ 19) 

    

x 

          

x x 

  

81* 2553 

ร้ า น น ้ า ช า

จ าน ร รจา  ★ 
รบัวิจารณ์นิยาย
(จ.จ านรรจา) 

http://writer.d
ek-
d.com/Jjumn
unja/story/vie
w.php?id=60
2249#ixzz1k
C40PBh5 

3/26
/255
3 

3/28
/255
3 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

x x 

  

4 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
ยาว 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/valentine69/story/view.php?id=583680
http://writer.dek-d.com/valentine69/story/view.php?id=583680
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http://writer.dek-d.com/valentine69/story/view.php?id=583680
http://writer.dek-d.com/valentine69/story/view.php?id=583680
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http://writer.dek-d.com/M-SeaShore/story/view.php?id=626386#ixzz1kAs3wnJn
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http://writer.dek-d.com/M-SeaShore/story/view.php?id=626386#ixzz1kAs3wnJn
http://writer.dek-d.com/M-SeaShore/story/view.php?id=626386#ixzz1kAs3wnJn
http://writer.dek-d.com/M-SeaShore/story/view.php?id=626386#ixzz1kAs3wnJn
http://writer.dek-d.com/M-SeaShore/story/view.php?id=626386#ixzz1kAs3wnJn
http://writer.dek-d.com/M-SeaShore/story/view.php?id=626386#ixzz1kAs3wnJn
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=606037#ixzz1kAyrz0xy
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=606037#ixzz1kAyrz0xy
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=606037#ixzz1kAyrz0xy
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=606037#ixzz1kAyrz0xy
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=606037#ixzz1kAyrz0xy
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=606037#ixzz1kAyrz0xy
http://writer.dek-d.com/NIHONGO/story/view.php?id=606037#ixzz1kAyrz0xy
http://writer.dek-d.com/Jjumnunja/story/view.php?id=602249#ixzz1kC40PBh5
http://writer.dek-d.com/Jjumnunja/story/view.php?id=602249#ixzz1kC40PBh5
http://writer.dek-d.com/Jjumnunja/story/view.php?id=602249#ixzz1kC40PBh5
http://writer.dek-d.com/Jjumnunja/story/view.php?id=602249#ixzz1kC40PBh5
http://writer.dek-d.com/Jjumnunja/story/view.php?id=602249#ixzz1kC40PBh5
http://writer.dek-d.com/Jjumnunja/story/view.php?id=602249#ixzz1kC40PBh5
http://writer.dek-d.com/Jjumnunja/story/view.php?id=602249#ixzz1kC40PBh5
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82* 2553 

แฟนตาซีบุ๊คคริ
ติก  รับ วิจารณ์
นิยายแฟนตาซี
(FantasyBookC
ritic) 

http://writer.d
ek-
d.com/critic2/
story/view.ph
p?id=592059
#ixzz1kC8pK
gxY 

3/7/
255
3   

update 
27/3/25
53 

x 

    

x 

22 

  

x                       

    x   

บ ท
วิจารณ์
ป า น
ก ล า ง 
ยาว 

    

x 

          

x x 

  

83 2552 

Criticism 
story_; รั บ
วิจารณ์นิยาย 24 
ชั ่ ว โ ม ง ! 
{๑ }(Petchploy 
@ higi) 

 
http://writer.d
ek-
d.com/zodiac
_ploy/story/vi
ew.php?id=5
27626#ixzz1
kCBE90ZX 

10/1
6/25
52   

update 
20/3/25
53 

x 

x   

x 

13 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้ (ญ) 

    

x 

          

x x 

  

84 2552 

★รับ วิ จ าร ณ์
นิ ย า ย จ้ า 

★(kikii) 

http://writer.d
ek-
d.com/kkkjjj/s
tory/view.php
?id=575532#i
xzz1kCHBFB
yf 

12/1
5/25
52   

update 
5/3/255
3 

x 

  x 

  

3 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้  

    

x 

          

x x 

  

85 2553 

รับวิจารณ์งาน
เขี ย นทุ กช นิด 
ห ล า ย ไ ส ต์ 
(ลูกโป่ง ฟรุ๊ต ต้ี 
แมก็) 

http://writer.d
ek-
d.com/yunjae
real/story/vie
w.php?id=59
3463 

2/28
/255
3   

update 
3/3/255
3 

x 

    

x 

3 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้  

    

x 

          

x x 

  

86 2553 

PN*IRISS 
แนะน านิยาย+
วิจารณ์ นิ ย าย 
"ต ร ง ! ! " 
"แ ร ง ! ! ! " 
"เรว็!!!!" 

http://writer.d
ek-
d.com/mintty-
chick/story/vi
ew.php?id=5
83503#ixzz1
kCLObVMc 

1/16
/255
3   

update 
17/1/25
53 

x 

  x 

  

1 

x 

                        

    x   

บ ท
วิจารณ์
ยาว (ญ 
18) 

    

x 

          

x x 

  

87 2552 

,ป•แป้งฟู่ ลู่ ,,รับ
วิจารณ์ นิ ย าย
จะ๊•,(PanG.Goh( 
) 

http://writer.d
ek-
d.com/__love
ly__/story/vie
w.php?id=52
0156#ixzz1k
F8Pastu 

5/18
/255
2 

11/8
/255
2 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

x   

x 

50 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
สั ้ น ( ญ
20) 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/critic2/story/view.php?id=592059#ixzz1kC8pKgxY
http://writer.dek-d.com/critic2/story/view.php?id=592059#ixzz1kC8pKgxY
http://writer.dek-d.com/critic2/story/view.php?id=592059#ixzz1kC8pKgxY
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http://writer.dek-d.com/critic2/story/view.php?id=592059#ixzz1kC8pKgxY
http://writer.dek-d.com/critic2/story/view.php?id=592059#ixzz1kC8pKgxY
http://writer.dek-d.com/zodiac_ploy/story/view.php?id=527626#ixzz1kCBE90ZX
http://writer.dek-d.com/zodiac_ploy/story/view.php?id=527626#ixzz1kCBE90ZX
http://writer.dek-d.com/zodiac_ploy/story/view.php?id=527626#ixzz1kCBE90ZX
http://writer.dek-d.com/zodiac_ploy/story/view.php?id=527626#ixzz1kCBE90ZX
http://writer.dek-d.com/zodiac_ploy/story/view.php?id=527626#ixzz1kCBE90ZX
http://writer.dek-d.com/zodiac_ploy/story/view.php?id=527626#ixzz1kCBE90ZX
http://writer.dek-d.com/zodiac_ploy/story/view.php?id=527626#ixzz1kCBE90ZX
http://writer.dek-d.com/zodiac_ploy/story/view.php?id=527626#ixzz1kCBE90ZX
http://writer.dek-d.com/kkkjjj/story/view.php?id=575532#ixzz1kCHBFByf
http://writer.dek-d.com/kkkjjj/story/view.php?id=575532#ixzz1kCHBFByf
http://writer.dek-d.com/kkkjjj/story/view.php?id=575532#ixzz1kCHBFByf
http://writer.dek-d.com/kkkjjj/story/view.php?id=575532#ixzz1kCHBFByf
http://writer.dek-d.com/kkkjjj/story/view.php?id=575532#ixzz1kCHBFByf
http://writer.dek-d.com/kkkjjj/story/view.php?id=575532#ixzz1kCHBFByf
http://writer.dek-d.com/kkkjjj/story/view.php?id=575532#ixzz1kCHBFByf
http://writer.dek-d.com/mintty-chick/story/view.php?id=583503#ixzz1kCLObVMc
http://writer.dek-d.com/mintty-chick/story/view.php?id=583503#ixzz1kCLObVMc
http://writer.dek-d.com/mintty-chick/story/view.php?id=583503#ixzz1kCLObVMc
http://writer.dek-d.com/mintty-chick/story/view.php?id=583503#ixzz1kCLObVMc
http://writer.dek-d.com/mintty-chick/story/view.php?id=583503#ixzz1kCLObVMc
http://writer.dek-d.com/mintty-chick/story/view.php?id=583503#ixzz1kCLObVMc
http://writer.dek-d.com/mintty-chick/story/view.php?id=583503#ixzz1kCLObVMc
http://writer.dek-d.com/__lovely__/story/view.php?id=520156#ixzz1kF8Pastu
http://writer.dek-d.com/__lovely__/story/view.php?id=520156#ixzz1kF8Pastu
http://writer.dek-d.com/__lovely__/story/view.php?id=520156#ixzz1kF8Pastu
http://writer.dek-d.com/__lovely__/story/view.php?id=520156#ixzz1kF8Pastu
http://writer.dek-d.com/__lovely__/story/view.php?id=520156#ixzz1kF8Pastu
http://writer.dek-d.com/__lovely__/story/view.php?id=520156#ixzz1kF8Pastu
http://writer.dek-d.com/__lovely__/story/view.php?id=520156#ixzz1kF8Pastu
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89 2552 

โครงการนิยายสี
ข า ว  "White 
Story Project" 
(วิจารณ์นิยาย) 
(ม่านแสงเหนือ
ม่วง) 

http://writer.d
ek-
d.com/white-
writer/story/vi
ew.php?id=5
64447#ixzz1
kFFeWzGe 

10/3
0/25
52   

update 
2/11/25
52 

x 

  x 

  

3 

x 

                        

  x     

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
ป า น
กลาง 

    

x 

          

x x 

  

90 2552 

{::สมาคมแมว
หง่าวอินเตอร์
เนชัน่แน่ว::}รบั
วิจารณ์นิยาย ♥ 
(__นมถัว่เหลือง
งาด า__กับแมว
หง่าว) 

http://writer.d
ek-
d.com/article/
story/view.ph
p?id=552738
#ixzz1kFIJls
OZ  

9/9/
255
2 

9/22
/255
2 

ปิ ด
ด าเนิ น
การ 

x 

    

x 

4 

x 

                        

    x   
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

91 2552 

{รับ โป ร โห ม ด
นิยาย❤วจิารณ์,
แ น ะ น า
นิยาย }"(Land of 
Smile) 

http://writer.d
ek-
d.com/dek-
d/writer/view.
php?id=5602
20#ixzz1kFK
X6wYa 

9/15
/255
2   

update 
21/9/25
52 

x 

  x 

  

7 

x 

                        

        
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

92 2552 

~รบัวิจารณ์งาน
เขียน~(Acrylfar
ben/ รจเรข/ Le 
Verrier) 

http://writer.d
ek-d.com/An-
an/story/view
.php?id=518
433#ixzz1kF
NjH6kO  

5/12
/255
2   

update 
9/9/255
2 

x 

  x 

  

11 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้ 

    

x 

          

x x 

  

93 2551 

รวมบทวิจารณ์
นิยายนักเขียน
สมัครเล่นจาก
เว็บ  dek-d.com 
(Pongwut 
Rujirachakorn) 

http://writer.d
ek-
d.com/spock/
story/view.ph
p?id=287913
#ixzz1kFRB2
5tN  

1/17
/255
1 

6/16
/255
2   

  

    

  

  

  

                        

          

    

x 

          

x x ร ว ม บ ท
วิจารณ์ ของ
เจ้ า ข อ ง  ID 
ในเดก็ด ี

94 2552 

✖ รับ วิจารณ์
นิยาย {♥} .(มีน 
นน่ิง. ?) 

http://writer.d
ek-
d.com/mean-
smile/story/vi
ew.php?id=5
18352#ixzz1
kFSoQMVQ 

5/12
/255
2   

update 
14/5/25
52 

x 

  x 

  

1 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

http://writer.dek-d.com/white-writer/story/view.php?id=564447#ixzz1kFFeWzGe
http://writer.dek-d.com/white-writer/story/view.php?id=564447#ixzz1kFFeWzGe
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http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=560220#ixzz1kFKX6wYa
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http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=560220#ixzz1kFKX6wYa
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http://writer.dek-d.com/An-an/story/view.php?id=518433#ixzz1kFNjH6kO
http://writer.dek-d.com/An-an/story/view.php?id=518433#ixzz1kFNjH6kO
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95 2552 

>>>รับ วิ จาร ณ์
( สั บ ) นิ ย า ย
<<<(::lxมื ou
ฝัu:: ) 

http://writer.d
ek-
d.com/k2geth
er/story/view.
php?id=5113
35 

4/22
/255
2   

update 
30/4/25
52 

x 

    

x 

3 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
สัน้(ญ) 

    

x 

          

x x 

  

96 2552 

รบัวิจารณ์นิยาย
ค รั บ
(UnBORNAble) 

http://writer.d
ek-
d.com/unbor
nable/story/vi
ew.php?id=4
96870#ixzz1
kFWdeKo1 

3/13
/255
2   

update 
13/3/25
52 

x 

  x 

  

1 

x 

                        

  x     
บ ท
วิจารณ์
ยาว 

    

x 

          

x x 

  

97 2551 

((^=รับ วิจารณ์
นิ ย า ย  ทุ ก
ราชอาณาจักร 
ในหมวดแฟน
ต า ซี ค
ร้าบ=^))(Consh
oo) 

http://writer.d
ek-
d.com/cannar
ak/story/view.
php?id=4425
35#ixzz1kFe
9CZwY 

9/10
/255
1   

update 
18/12/2
551 

x 

x x 

  

10 

  

x                       

x       
บ ท
วิจารณ์
ยาว 

    

x 

          

x x 

  

98 2551 

<b>-- รั บ อ่ า น
แ ล ะ วิ จ า ร ณ์
นิยายแฟนตาซี 
--(FiiN-MasK) 

http://writer.d
ek-d.com/fiin-
mask/story/vi
ew.php?id=4
63967#ixzz1
kGCTFisl  

10/9
/255
1   

update 
24/11/2
551 

x 

  x 

  

5 

  

x                       

x       

บ ท
วิจารณ์
ข น า ด
กลาง 

    

x 

          

x x 

  

99 2550 

รวมบทวิจารณ์
นิยายนักเขียน
สมัครเล่นจาก
เ ว็ บ  dek-
d.com(Pongwu
t 
Rujirachakorn) 

http://writer.d
ek-
d.com/spock/
writer/view.p
hp?id=28791
3#ixzz1kGMb
BZ4x 
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http://writer.dek-d.com/unbornable/story/view.php?id=496870#ixzz1kFWdeKo1
http://writer.dek-d.com/unbornable/story/view.php?id=496870#ixzz1kFWdeKo1
http://writer.dek-d.com/unbornable/story/view.php?id=496870#ixzz1kFWdeKo1
http://writer.dek-d.com/unbornable/story/view.php?id=496870#ixzz1kFWdeKo1
http://writer.dek-d.com/unbornable/story/view.php?id=496870#ixzz1kFWdeKo1
http://writer.dek-d.com/unbornable/story/view.php?id=496870#ixzz1kFWdeKo1
http://writer.dek-d.com/unbornable/story/view.php?id=496870#ixzz1kFWdeKo1
http://writer.dek-d.com/cannarak/story/view.php?id=442535#ixzz1kFe9CZwY
http://writer.dek-d.com/cannarak/story/view.php?id=442535#ixzz1kFe9CZwY
http://writer.dek-d.com/cannarak/story/view.php?id=442535#ixzz1kFe9CZwY
http://writer.dek-d.com/cannarak/story/view.php?id=442535#ixzz1kFe9CZwY
http://writer.dek-d.com/cannarak/story/view.php?id=442535#ixzz1kFe9CZwY
http://writer.dek-d.com/cannarak/story/view.php?id=442535#ixzz1kFe9CZwY
http://writer.dek-d.com/cannarak/story/view.php?id=442535#ixzz1kFe9CZwY
http://writer.dek-d.com/fiin-mask/story/view.php?id=463967#ixzz1kGCTFisl
http://writer.dek-d.com/fiin-mask/story/view.php?id=463967#ixzz1kGCTFisl
http://writer.dek-d.com/fiin-mask/story/view.php?id=463967#ixzz1kGCTFisl
http://writer.dek-d.com/fiin-mask/story/view.php?id=463967#ixzz1kGCTFisl
http://writer.dek-d.com/fiin-mask/story/view.php?id=463967#ixzz1kGCTFisl
http://writer.dek-d.com/fiin-mask/story/view.php?id=463967#ixzz1kGCTFisl
http://writer.dek-d.com/spock/writer/view.php?id=287913#ixzz1kGMbBZ4x
http://writer.dek-d.com/spock/writer/view.php?id=287913#ixzz1kGMbBZ4x
http://writer.dek-d.com/spock/writer/view.php?id=287913#ixzz1kGMbBZ4x
http://writer.dek-d.com/spock/writer/view.php?id=287913#ixzz1kGMbBZ4x
http://writer.dek-d.com/spock/writer/view.php?id=287913#ixzz1kGMbBZ4x
http://writer.dek-d.com/spock/writer/view.php?id=287913#ixzz1kGMbBZ4x
http://writer.dek-d.com/spock/writer/view.php?id=287913#ixzz1kGMbBZ4x
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เวบ็ไซตต่์างประเทศท่ีเก่ียวกบัการวิจารณ์ 
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ตารางเวบ็ไซต์ต่างประเทศ 

ล า 
ดบั 

ปี
ท่ีตัง้ 

ช่ือ URL 
ปีของการ
วิจารณ์ 

ประเภท งานท่ีวิจารณ์ ลกัษณะการวิจารณ์ ภาษา 
สนับสนุนการแสดงความ

คิดเห็น 
หมายเหตุ 

        

เก่า
ทีสุ่ด 

ใหม่
ล่าสุด 

we
bs

ite
/ w

eb
bo

rd
 

Bl
og

 

fac
eb

oo
k 

นว
นิย

าย
 

สา
รค
ด ี

บท
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 ี
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ๆ 
ไม
่ใช่
งา
นเ
ขยี
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บท
วจิ
าร
ณ์

 

บท
นิท

รร
ศน์

 

ขอ้
คดิ

เห
น็ท

ัว่ไ
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อื่น
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ไท
ย 

องั
กฤ

ษ 

ไม่
ม ี

มี 

  

for
um

 

Tw
itte

r 

fac
eb

oo
k 

co
mm

en
t 

1 2002 Bookslut 
http://www.bookslut.
com/ 2002 2012 x x   x         x       x x           

2 1996 
The Book Report 
Network 

http://authoryellowp
ages.com/content/in
dex.asp                                       

เป็นเวบ็ไซต์หลขัองเครอืที่เกี่ยวข้อง
กบัหนังสอื 

2.1 2004 Bookreporter 
http://www.bookrepo
rter.com/ 2004 2012 x x   x x       x       x     x x x 

ไม่ค่อยมกีารโพสต์วจิารณ์ในเวบ็ไซต์ 
มกีารติดตามในเฟซบุ๊คและทวสิเตอร์
มากกว่า 

2.2   Faithful Reader 

http://www.bookrepo
rter.com/faithfulread
er   2012 x       x       x       x x         เวบ็ไซต์แนะน าหนังสอืครสิเตยีน 

2.3   

Reading Group 
Guides The 
Online of 
Community 
Reading Group 

http://www.readinggr
oupguides.com/cont
ent/index.asp   2012 x     x         x       x x         

เวบ็ไซต์แนะน าหนังสือ มีการน าบท
วจิารณ์สัน้ๆ น าเสนอ และมีบล็อกที่
พดูคุยในเรื่องหนังสอื ส่วน FB นัน้ไม่
ค่อยมกีารเขยีนคอมเมน้ทม์ากนัก 

http://www.bookreporter.com/
http://www.bookreporter.com/
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2.4   Teenreader.com 
http://www.teenread
er.com/   2012 x     x x           x     x         

เว็บไซต์แนะน าหนังสือวยัรุ่น โดยที่
จะเชื่มต่อหนังสือจากร้านหนังสือ
ออนไลน์ 

3 2005 
The Valve 
Literary Organ 

http://www.thevalve.
org/go 2005 2012 x     x x   x x         x         x 

มีการคอมเม้นท์ในบางประเด็นที่
น่าสนใจมากพอสมควร 

4 2008 

The Critical 
Flame A 
Journalof 
Literature and 
Culture 

http://criticalflame.or
g/ 2008 2011 x     x x x   x         x x         

เปิดโอกาสให้บุคลทัว่ไปส่งบทความ
วจิารณ์มาลงได ้

5 2000 3:AM Magazine 
http://www.3ammag
azine.com/3am/ 2000 2012 x     x x x   x         x x           

6 2007 
Words withOut 
Border 

http://wordswithoutb
orders.org/ 2007 2012 x     x         x       x           

เป็นนิตยสารออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้
นักเขียนทัง้นิยาย กวีได้ลงเผยแพร่
ผลงานของตนเองดว้ย 

7 1987 Publisher Weekly 

http://www.publisher
sweekly.com/pw/ho
me/index.html 1987 2012 x     x x x     x       x x           

8   
New York Review 
Books 

http://www.nybooks.
com/books/ 1999 2012 x     x         x       x x           

9 2003 Bookninja  2003 2011 x     x x x         x   x         x 
ก า ร วิ จ า ร ณ์ เ ป็ น ก า ร พู ด คุ ย
แลกเปลีย่นความคดิของนักวจิารณ์ 

10   Quill and Quire 
http://www.quillandq
uire.com/index.cfm   2012 x     x         x       x         x 

มีการรีวิวหนัสือกว่า  6,500 เล่มไม่
ค่อยมกีารคอมเมน้ท ์

11   
Self-Publishing 
Review 

http://www.selfpublis
hingreview.com/   2012 x     x         x       x         x 

การลงบทแนะน าหนังสือหนัสือต้อง
จ่ า ย เงิน  50 เซ็ น ต์ แ ล ะจ ะล ง ใน
เว็บไซต์เป็นเวลาหนึ่ งเดือน การ
แสดงความคดิเหน็น้อยมาก 

12 2008 ONFICTION 
http://www.onfiction.
ca/ 2008 2012 x     x       x         x         x 

เว็บ ไซต์ที่ เกี่ยวกับนวนิยายทาง
จติวทิยา การแสดงความคดิเหน็น้อย 

13 1996 
Contemporary 
Lietrature 

http://contemporaryli
t.about.com/ 1966 

2011
2 x     x x       x      x x           

14 2000 Identity Theory 
http://www.identityth
eory.com/ 2002 2010 x    x x x x   x       x       x x 

การคอมเม้นท์ในเวบ็ไซต์มีน้อยมาก 
เช่นเดยีวกบัใน FB 

http://www.thevalve.org/go
http://www.thevalve.org/go


15/06/55 131 สาขาวรรณศลิป์ 
 

15   
Voice from the 
Gaps 

http://voices.cla.umn
.edu/     x     x x x   x x       x x         

เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่เรื่องราวของ
สตรีทั ้งด้ าน ศิลป ะ  วรรณ ก รรม 
วัฒ น ธ รรม ที่ ห ล าก ห ล าย  ข อ ง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาล
ลยัมเินโซตา้ 

16 2007 Three Percent 

http://www.rochester
.edu/College/translat
ion/threepercent/ 2007 2012 x     x       x x       x       x x 

เว็ บ ไ ซ ต์ ส า ห รั บ ผู้ ส น ใ จ ด้ า น
วรรณกรรมแปลของมหาวิทยาลัย 
Rochester เพิ่ ง เริ่ม ให้ มีก ารค อม
เม้นท์ ส่วนการคอมเม้นต์ใน FB นัน้
มไีม่มาก 

17   

ipl2 Literary 
Criticism 
Collection 

http://www.ipl.org/di
v/litcrit/                                           

18   
School Library 
Journal 

http://www.schoollibr
aryjournal.com/csp/c
ms/sites/SLJ/Home/i
ndex.csp   2012 x     x x   x   x       x x         

เว็บไซต์วารสารด้านหนังสือ ต ารา
ส าหรบัให้บรรณารกัษ์ห้องสมุดใช้ใน
การพจิารณาเลอืกหนังสอื 

19   
School Library 
Journal 

http://www.schoollibr
aryjournal.com/csp/c
ms/sites/SLJ/Home/i
ndex.csp 2004 2012 x     x x   x   x       x x         

เว็บไซต์วารสารด้านหนังสือ ต ารา
ส าหรบัให้บรรณารกัษ์ห้องสมุดใช้ใน
การพจิารณาเลอืกหนังสอื 

20 1994 Powell's Books 
http://www.powells.c
om/ 1994 2012 x     x x x x   x       x         x 

เว็บไซต์ร้านหนั งสือ  Powell การ
แนะน าหนังสือมีผู้เข้ามาคอมเม้นต์
มาก 

21   Juxtabook 
http://juxtabook.type
pad.com/books/ 2008 2012 x     x         x       x         x 

มีก ารคอม เม้ น ต์ ในหน้ าแนะน า
หนังสือมาก เพราะมีการตอบจาก
เจา้ของเวบ็ไซต์ 

22 2002 
Author on the 
Web 

http://authorsonthew
eb.com/index.php 2002 2012 x     x         x       x x         

เว็บไซต์ธุรกิจรับออกแบบเว็บไซต์
และสิ่งพิมพ์ มีในการเผยแพร่ข่าว
ของFB ของบริษัท แต่ไม่ค่อยมีการ
คอมเมน้ต์เท่าไหร่ 

23 1997 
Good 
Reporter.net 

http://www.goodrepo
rts.net/ 1997 2012 x     x x x x x x         x         

เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของนักเขียนที่
แนะน าหนังสอื 
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24 1999 

The complete 
Review A Literary  
Saloon and Site 
of Review 

http://www.complete
-
review.com/main/ma
in.html 1999 2012 x     x x x   x x       x x         

เว็บไซต์แนะน าหนังสือทุกประเภท 
และมกีารใหล้ิง้เชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซต์
อื่นที่เกี่ยวขอ้งด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผูท้ีส่นใจ 

25 2005 SlushPile.net 
http://www.slushpile.
net/ 2005 2011 x     x x       x       x         x 

เวบ็ไซต์แนะน าหนังสอืมีทัง่ในส่วนที่
คอลัมแนะน าหนังสือและหนังสือ
ประจ าวัน  ในส่วนที่ ให้มีการคอม
เมน้ต์มไีม่มาก 

26 2002 MAUD NEWTON 
http://maudnewton.c
om/blog/ 2002 2012 x     x x   x   x       x         x 

เว็บไซต์แนะน าหนังสือ เจ้าเป็นนัก
วจิารณ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
บความความส่วนใหญ่ที่ลงเป็นการ
น าบ ทความ จากผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ต าม
เวบ็ไซต์ต่างมาโพสต์ 

27* 2007 
The Barnes & 
Noble Review 

http://bnreview.barn
esandnoble.com/ 2007 2012 x     x x   x   x       x         x 

เว็ บ ไ ซ ต์ แ น ะน า ห นั ง สื อ ข อ ง
ส านักพมิพ ์BARN&NOBLE  

28 2007 Vulpes Libris  
http://vulpeslibris.wo
rdpress.com/ 2007 2012 x     x x       x       x         x 

เว็บไซต์แนะน าหนังสือที่ เป็นการ
รวมตวักันของคนหลากหลาย ในแต่
ละบทความจะมีการคอมเม้นต์โดย
ผูอ้่านและผูเขยีนบทความ(แต่จะเป็น
คนกลุ่มเดมิๆ ทีเ่ขา้มาคอมเมน้ท)์ 

29 2011 

thereadingexperie
nce A Literary 
Place 

http://noggs.typepad
.com/ 2011 2012 x     x x xx     x       x         x 

เว็บไซต์เกี่ยวกับหนังสือการแนะน า
หนังสอื การคอมเมน้ต์มนี้อยมาก 

30 2007 Asylum 
http://theasylum.wor
dpress.com/ 2007 2012 x     x x       x       x         x 

เว็บไซต์แนะน าหนังสือส่วนตัวของ 
John Selfเจ้าของ มกีารเขยีนแนะน า 
วิจารณ์หนังสือย่างต่อเนื่องและ มี
การคอม เม้น ต์มาก เพ ราะมีก าร
โตต้อบจากเจา้ของผูเ้ขยีนบทควาท 

31 2009 
Solonica (world 
lit) 

http://blog.salonicaw
orldlit.com/ 2009 2012 x     x x     x         x   x x   x 

เว็บไซต์แนะน าหนังสือและวิจารณ์ 
โดยเฉพาะหนังสอืแปล ไม่ค่อยมกีาร
แสดงความคิดเห็นในส่วนการคอม
เมน้ต์ FB  

http://www.complete-review.com/main/main.html
http://www.complete-review.com/main/main.html
http://www.complete-review.com/main/main.html
http://www.complete-review.com/main/main.html
http://noggs.typepad.com/
http://noggs.typepad.com/
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32 2009 

Hungry Like a 
Woolf a Literary 
Weblog 

http://hungrylikethew
oolf.wordpress.com/ 2009 2012 x     x       x         x         x 

เว็บไซ ต์ส่ วนตัวของผู้ที่ ใช้ น่ ม ว่า 
kerry วิจารณ์หนังสือที่ตนเองอ่าน
เริ่มในปี ค.ศ. 2009 ที่น่าสนใจคือมี
การคอม้ม้นต์ในแนต่ละบทความ
วจิารณ์และเป็นการคอมเม้นต์ที่ยาว 
และเจ้าของเว็บ ไซ ต์ เข้ามาตอบ
ค าถามขอ้สงสยัในทุกคอมเมน้ต์ 

33 2000 vestigate.org 
http://www.vestige.o
rg/ 2007 2012 x     x x x x x         x         x 

เว็บ ไซ ต์ส่ วนตัวขอ งนั ก วิจา รณ์
หนังสือและนวินิยายชาวแคนนาดา 
ในเว็บไซต์มีการท างานวิจารณ์งาน
อื่นๆ ทัง้ภาพยนต์ เพลงด้วย ในส่วน
การคอมเมน้ต์มไีม่มากนัก 

34 2006 

Tale from 
Reading Room A 
LITERARY 
SALON WHERE 
ALL ARE 
WELCOME  

http://litlove.wordpre
ss.com/ 2006 2012 x     x       x         x         x 

เว็บไซต์ส่วนตัวของผู้ที่ ใช้นามว่า 
litlove เป็นการแนะน าและวิจารณ์
นิยายขนาดยาว ที่ส าคัญมีการคอม
เม้นต์ของผู้ที่ เข้ามาอ่านและจาก
ผูเ้ขยีนอย่างคกึคกั 

http://www.vestige.org/
http://www.vestige.org/
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