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โครงการวิจยั "การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2" 
 

บทคดัย่อสาขาวรรณศิลป์ 
 

 สาขาวรรณศิลป์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยทัง้ 4 ข้อ   
กจิกรรมของสาขาวรรณศลิป์มทีัง้กจิกรรมเฉพาะสาขา คอืตัง้คณะท างานขึ้นคณะหนึ่งท างานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างบทวจิารณ์และน าไปจดัพิมพ์รวมเล่มเพื่อเผยแพร่  และยงัมีกิจกรรมที่ท างาน
ร่วมกบัสาขาทศันศลิป์  สงัคตีศลิป์  และศลิปะการแสดง  เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้า้มสาขา 
 สาขาวรรณศลิป์ได้เชื่อมโยงกบัโครงการวจิยัการวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคม
ร่วมสมยั ภาคแรก และโครงการวจิยัเรื่อง กวนีิพนธใ์นฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั  โดย
น าสรรนิพนธ์ในงานวจิยัทัง้ 2 ภาค  มาใช้เป็นตวับทเพื่อชี้ให้เห็นพลงัทางปัญญาของการวจิารณ์  
งานวจิยัทัง้ 3 โครงการนี้จงึเสรมิรบัสนับสนุนซึ่งกนัและกนัท าใหเ้กดิเอกภาพ   การด าเนินงานวจิยั
ของสาขาวรรณศลิป์ในโครงการภาค 2 มใิช่เป็นการวจิยัเอกสารเหมอืนโครงการวจิยัที่ด าเนินการ
มาแล้ว    แต่เป็นการท างานเชิงปฏิบัติการ  อนัเป็นลกัษณะของการวจิยัและพฒันาควบคู่กนัไป  
หมายความว่าได้มกีารตัง้โจทยเ์พื่อท างานร่วมกนั  อนัเป็นการใชพ้ลงัของการวจิารณ์แบบมุขปาฐะ
ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาไปสู่การวิจารณ์อันเป็นลายลักษณ์  จากนัน้จึงน าผลงานเสนอต่อ
ประชาคมอกีครัง้หนึ่ง  ผูว้จิยัไดพ้บว่ากจิกรรมดงักล่าวหนุนสรา้งใหก้ารวจิารณ์เป็นพลงัทางปัญญา
อย่างแทจ้รงิ  นัน่คอื  กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พฒันาความคดิและทกัษะการวจิารณ์ของนกัวจิารณ์
แต่ละคน  และยงัเป็นการเผยแพร่แบ่งปันความรูใ้นประชาคมผูส้นใจ  นอกจากนี้เนื่องจากสมาชกิใน
ประชาคมสาขาวรรณศลิป์มกัจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศกึษา  ดงันัน้  จงึคาดหวงัว่าพลงัปัญญาของ
การวิจารณ์น่าจะส่งต่อไปยังนักเรียนและนิสิตนักศึกษาด้วย   และเนื่ องจากคุณลักษณะของ
วรรณกรรมทีเ่ป็นกระจกเงาสะทอ้นภาพชวีติและสงัคม   การวจิารณ์วรรณกรรมจงึก้าวเลยขอบเขต
ของวรรณศลิป์ออกไปสูก่ารวจิารณ์ชวีติ  สงัคม  และโลกตามจุดมุ่งหมายของโครงการวจิยัดว้ย    

ผูว้จิยัยงัพบขอ้สรุปจากการจดักจิกรรมในโครงการวจิยัภาค 2  อกีสองประการ ประการแรก 
คือ  การวิจยัในลักษณะนี้ยืนยนักรอบทฤษฎีที่เคยมีการสงัเคราะห์เป็นองค์ความรู้โดยหัวหน้า
โครงการมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจารณ์ส่องทางให้แก่กัน  การทวิวัจน์ระหว่างตัวบท
วรรณกรรมกบับทวจิารณ์  การวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์   การสร้างวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์   เป็นต้น 
ขอ้สรุปอกีประการหนึ่ง คอื  การวจิยัของโครงการภาคสองมไิด้ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบวจิยัเอกสาร
แต่ใชป้ระสบการณ์เป็นตวัตัง้  มกีารตัง้โจทยเ์พื่อใหม้กีรอบทศิทางการท างาน  แลว้ใช้กระบวนการ
ของการจดัการความรู ้ ทีก่ าหนดตวับุคคล  ก าหนดระยะเวลา  มกีารท างานต่อเนื่อง  ดงึตน้ทุนของ
ประสบการณ์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อยกระดบัความรู้เดิม และสะสมเป็นต้นทุนความรู้ที่จะ
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น าไปใช้ในโอกาสต่อไป  มีการตรวจสอบซ ้า  และสุดท้ายมีผลงานของการจัดกิจกรรมแบบ
ห้องทดลองปฏิบตัิการอย่างเป็นรูปธรรม  คอื หนังสอืรวมบทวจิารณ์  3  เล่ม ที่สามารถน าไปใช้
โดยตรงหรอืสงัเคราะหส์กดัองคค์วามรูด้า้นการวจิารณ์วรรณกรรมไดต้่อไป 

นอกจากนี้  ผลการวจิยัของโครงการการวจิยัการรบัการวจิารณ์  อนัเป็นโครงการย่อยทีท่ า
ควบคู่กนัไป  ให้ค าตอบเรื่องในสถานการณ์การรบัการวจิารณ์ในสงัคมปัจจุบนัได้  แม้ผลการวจิยั
การรับจะบ่งชี้ข้อด้อยของการรับการวิจารณ์บ้าง  แต่ย ้าให้เห็นความข้อได้เปรียบของสาขา
วรรณศลิป์  เช่น  มปัีญหาน้อยในแง่งานต้นแบบ ความเป็นวาทกรรมอสิระของบทวจิารณ์  ความ
แพร่หลายของบทวจิารณ์  เป็นต้น   ดงันัน้  ในท่ามกลางความถดถอยของวรรณกรรมวจิารณ์ที่
เป็นอยู่  และมีแนวโน้มที่บ่งชี้สถานการณ์อันน่าเศร้าใจในอนาคต   การสร้างประสบการณ์การ
วจิารณ์แก่ผู้สนใจกลุ่มเล็กๆ  และขยายวงออกไปเรื่อยๆ   เช่นที่ด าเนินการในโครงการวจิยัครัง้นี้
อาจเป็นทางออกทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการสรา้งพืน้ทีข่องการวจิารณ์ศลิปะในบรบิทสงัคมไทย 
 
 

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

     
 
 
  
 



30/06/48  รายงานผลการวจิยั สาขาวรรณศลิป์ 55 

รายงานเสนอผลการวิจยั (สาขาวรรณศิลป์) 
(1 ก.ค. 2545 - 30 มิ.ย. 2548) 

โครงการวิจยั "การวิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั ภาค 2" 
 
 

รื่นฤทยั  สจัจพนัธุ ์
(ผู้ประสานงานสาขาวรรณศิลป์) 

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

     
 
 โครงการวิจยั  “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย  ภาค 2” ซึ่งมี
ระยะเวลาในการวจิยั  3 ปี  ไดด้ าเนินงานเสรจ็สิน้ลงแลว้  ผูป้ระสานงานสาขาวรรณศลิป์จะรายงาน
ผลการวจิยัตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 
1. วตัถปุระสงค ์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  การด าเนินการ 

โครงการวจิยัการวจิารณ์ฯ ภาค 2  ได้ตัง้วตัถุประสงค์  ไว้  4  ขอ้  และได้ด าเนินการตาม
วตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไวต้ัง้แต่เริม่การวจิยัในช่วง 6 เดอืนแรก จนกระทัง่ถงึปัจจุบนันี้  เมื่อเปรยีบเทยีบ
การด าเนินงานตลอด 3 ปีทีผ่่านมากบัวตัถุประสงคแ์ละผลทีค่าดว่าจะไดร้บั  สามารถประเมนิผลได้
ดงันี้ 

1.1 ปรบัทรพัยากรการวจิารณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา  ทัง้ทีเ่ป็นการศกึษาในระบบ
และการศกึษาส าหรบัประชาชน 

ทรพัยากรการวจิารณ์ในทีน่ี้ หมายถงึ  สรรนิพนธ์บทวจิารณ์ จ านวน 50 บท
ทีไ่ดค้ดัสรรไวใ้นโครงการวจิยัภาคแรก  บทความและบทวจิารณ์ของคณะผูว้จิยัสาขา
วรรณศลิป์ทีเ่ขยีนขึน้ใหม่   

สาขาวรรณศิลป์ได้น าสรรนิพนธ์บทวจิารณ์บางบทไปใช้ในการศึกษาตาม
ระบบ  ทัง้ใช้ในการสอนวชิาวรรณกรรม  และใช้ในโครงการ “วิจารณ์สญัจร”  ซึ่ง
ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในส่วนภูมภิาค 3 แห่ง  ซึ่งนอกจากจะเป็นการน าความรูเ้รื่อง
การวจิารณ์และการเขยีนบทวจิารณ์ไปเผยแพร่แล้ว  ยงัเป็นการตรวจสอบพลงัทาง
ปัญญาของสรรนิพนธ์บทวิจารณ์ พบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายแสดง
ทศันะวจิารณ์อนัเป็นการสร้างวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้



30/06/48  รายงานผลการวจิยั สาขาวรรณศลิป์ 56 

คณะผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์ยงัมโีครงการวจิารณ์กวนีิพนธน์านาชาต ิ เรื่องสัน้  และนว
นิยาย  เพื่อระดมความคดิและน ามาเขยีนบทความวชิาการและบทวจิารณ์วรรณกรรม  
ตพีมิพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ  หลงัจากนัน้จงึมกีารจดัอภปิรายทางวชิาการรวมทัง้การ
สมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่นักวชิาการและผู้สนใจเรื่องวรรณกรรม
วจิารณ์ในวงกวา้งขึน้   นอกจากการเขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรมในโครงการกจิกรรม
ที่จัดท าขึ้นเฉพาะแล้ว   สาขาวรรณศิลป์ยังเขียนบทวิจารณ์เป็นครัง้คราวลงใน
นิตยสารขวญัเรอืนเพือ่เผยแพร่สูม่หาชนทัว่ไปอกีดว้ย   

1.2 ศกึษาสภาวะของผูร้บัและกลุ่มผูร้บังานวจิารณ์ในประเทศไทย 
โครงการวิจยัฯ ภาคสองได้ศึกษาวิจยักลุ่มผู้รบัการวิจารณ์ศิลปะทั ้งสาขา

วรรณศลิป์  ทศันศลิป์  ศลิปะการแสดง  และสงัคตีศลิป์อย่างจรงิจงั  ผลทีไ่ดจ้ากการ
วจิยัผูร้บัใหค้ าตอบทีย่นืยนัขอ้สรุปของการวจิยัภาคแรกไดอ้ย่างด ี และท าใหม้องเหน็
สภาวะการวจิารณ์ศลิปะในสงัคมไทย  ดงัจะกล่าวถงึรายละเอยีดในรายงานขอ้ 3 อกี
ครัง้หนึ่ง 

1.3 พฒันาความสามารถในการวจิารณ์ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลทีส่นใจ 
จากการวจิยัในโครงการภาคแรก  มขีอ้เสนอจากประชาคมผูส้นใจเรื่องการจดั

อบรมการวจิารณ์  การใหห้ลกัเกณฑก์ารวจิารณ์  และการสรา้งต าราการวจิารณ์   
โครงการวจิยัฯ ภาคสองพยายามตอบสนองขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าวโดยทางออ้ม เพือ่
เสรมิรบับทบาทของสถาบนัการศกึษา เช่น  การประชุมเชงิปฏบิตักิารเรื่องการ
วจิารณ์แทนการจดัฝึกอบรมการวจิารณ์โดยตรง  เป็นต้น      สาขาวรรณศลิป์ไม่อาจ
กล่าวไดช้ดัเจนว่าสามารถพฒันาขดีความสามารถในการวจิารณ์ใหแ้ก่กลุ่มบุคคล
ผูส้นใจไดม้ากน้อยเพยีงใด  เพราะตอ้งมกีารตดิตามผลในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การพฒันาการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์  โครงการวจิยัฯ ไม่สามารถตดิตามผลได้
ชดัเจน  แต่จากการจดักจิกรรมสม ่าเสมอจ านวน  25 ครัง้ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  ทัง้
การเสวนากลุ่มย่อยทีเ่จาะจงเชญินกัวจิารณ์โดยตรง  และทัง้การสมัมนาทีเ่ปิดเวที
ส าหรบัผูส้นใจทัว่ไป  นกัวชิาการในสาขาและนอกสาขา  นกัวจิารณ์  และนกัศกึษา   
พบว่าไดร้บัการตอบสนองเป็นอย่างด ี  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาแสดงทศันะวจิารณ์อย่าง
กวา้งขวาง  อาจกล่าวไดว้่าการรบัฟังและเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัอย่างมวีจิารณญาณ
น่าจะมสีว่นในการพฒันาความสามารถในการวจิารณ์  และการวจิารณ์มุขปาฐะน่าจะ
พฒันาไปสูก่ารวจิารณ์ลายลกัษณ์ไดต้่อไป 
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1.4 สร้างงานวจิารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะและสนับสนุนให้เกดิการสร้างและเผยแพร่งาน

วจิารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะอันจะช่วยปลุกความส านึกในพลังทางปัญญาของการ
วจิารณ์ในสงัคม 

จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  และรายการกิจกรรมในข้อ 2  รวมทัง้การ
วิเคราะห์กิจกรรมในข้อ 5  จะสามารถยืนยันว่าโครงการวิจัยฯ ภาคสองบรรลุ
วตัถุประสงคข์อ้นี้ในหลายระดบั  เพราะไดม้กีารสรา้งและสนับสนุนใหม้กีารสรา้งงาน
วจิารณ์วรรณกรรมทัง้มุขปาฐะและลายลกัษณ์อย่างต่อเนื่อง  อนัน่าจะเป็นสว่นหน่ึงใน
การกระตุ้นให้การวจิารณ์เป็นกจิสาธารณะ   อย่างไรกต็าม  พืน้ที่ของสื่อสาธารณะที่
มอียู่ไม่มาก  เป็นขอ้จ ากดัทีท่ าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้นี้ไดย้าก 

 
 สรุปไดว้่า  โครงการวจิยัฯ ภาคสองสามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ และไดร้บั
ผลตามทีค่าดไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลทีเ่ห็นเป็นรปูธรรม  ได้แก่  การสรา้งหนังสอืรวมบทวจิารณ์
กวนีิพนธ์  เรื่องสัน้  และนวนิยาย  รวม 3 เล่ม   การสรา้งเครอืข่ายผูส้รา้งงานวจิารณ์  นักวชิาการ  
และผู้สนใจ  ที่รวมกนัเป็นประชาคมการวจิารณ์   การได้รบัขอ้มูล  บทวเิคราะห์ และขอ้สรุปเรื่อง
การรบัการวจิารณ์วรรณกรรมในสงัคมไทยร่วมสมยั   อนัจะเกดิประโยชน์ต่อการสรา้งงานวจิารณ์ที่
ตรงต่อสภาพความเป็นจรงิในสงัคมไทย   นอกจากนี้  คาดไดว้่ากจิกรรมต่างๆ ของสาขาวรรณศลิป์
ในโครงการวจิยั ภาคสองไดก้ระตุน้ส านึกในคุณค่าของการวจิารณ์  และเปิดเวทวีจิารณ์สาธารณะแก่
ผู้สนใจทัว่ไป  พลงัทางปัญญาจากการวจิารณ์จึงท าให้สร้างความแขง็แกร่งแก่วฒันธรรมแห่งการ
วจิารณ์ไดเ้ป็นอย่างด ี

จากการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวท้ัง้ 4 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้  สาขาวรรณศลิป์  อาจ
กล่าวสรุปผลของการวจิยัไดด้งันี้ 
 1. ไดส้รา้งหนงัสอืรวมบทวจิารณ์ จ านวน 3 เล่ม  อนัเป็นผลงานจากการท างานร่วมกนัของ
นกัวจิารณ์และนกัวจิยั  ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิความเหน็อย่างมวีฒันธรรมแห่ง
การวจิารณ์  และไดม้กีารวเิคราะหภ์าพรวมโดยบรรณาธกิาร  นอกจากนี้บางเล่มไดผ้่าน
กระบวนการวพิากษ์วจิารณ์โดยประชาคมผูส้นใจการวจิารณ์ในรปูของการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารแลว้
ดว้ย 
 2. ผลของการวจิยัการรบัสนบัสนุนสมมุตฐิานของการวจิยัในโครงการ ภาคแรก  ว่า 
สรรนิพนธค์ดัสรรมพีลงัทางปัญญา  แต่ในขณะเดยีวกนัผลวจิยัการรบัเป็นขอ้มลูทีย่นืยนัว่าศกัยภาพ
และคุณภาพของผูร้บัมคีวามแตกต่างกนั  ดงันัน้ พลงัปัญญาทีอ่ยู่ในตวับทวิจารณ์จะมผีลกระทบต่อ
ผูร้บัในระดบัทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย  การเลอืกใชส้รรนิพนธใ์หเ้หมาะแก่ผูร้บัจงึจะสามารถดงึศกัยภาพ
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ของพลงัปัญญาจากทัง้สองฝ่ายออกมาไดอ้ย่างแทจ้รงิ  ผลการวจิยัการรบัยงัชีว้่าหากจะศกึษาวจิยั
เรื่องการวจิารณ์ต่อไป  ทศิทางของการวจิยัน่าจะมุ่งเน้นไปที่การสรา้งและพฒันาผูร้บัการวจิารณ์ 
 3. การพฒันาความสามารถในการวจิารณ์สาขาวรรณศลิป์สามารถด าเนินงานทัง้การวจิารณ์
แบบมุขปาฐะและการวจิารณ์แบบลายลกัษณ์ไปพรอ้มกนั  และต่างเสรมิรบัซึง่กนัและกนั 
สาขาวรรณศลิป์พบว่าการวจิารณ์เป็นทกัษะของการคดิและการเขยีนซึง่พฒันาได้  หากสรา้งโอกาส 
บรรยากาศ และเปิดพืน้ทีส่ าหรบัการวจิารณ์   
 4. แมจ้ะมกีารด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งการวจิารณ์ใหเ้ป็นกจิสาธารณะในหลาย
ลกัษณะ  แต่ไดผ้ลในระดบัประชาคมผูส้นใจการวจิารณ์กลุ่มหนึ่ง  การประเมนิผลในระดบัทีเ่ป็นกจิ
สาธารณะอาจไม่ชดัเจนนัก  เพราะการปลุกส านึกเรื่องมโนทัศน์แห่งการวิจารณ์วรรณกรรมแก่
มหาชนในสังคมทุกระดับเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน  เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ เช่น  
วฒันธรรมการอ่านอ่อนแอ  การขาดการฝึกทักษะการคิดและการเขียน  การถูกครอบง าด้วย
กระบวนการสร้างมูลค่าลวงแก่วรรณกรรม  เช่น  เขียนโดยคนมชีื่อเสยีง  ได้รบัรางวลัระดบัชาต ิ 
เป็นหนงัสอืทีม่ยีอดขายสงู  หรอืเป็นวรรณกรรมทีน่ าไปท าเป็นละครหรอืภาพยนตร ์ เป็นตน้ 
ดงันัน้  อาจเป็นว่า  เราตอ้งยอมรบัว่าการวจิารณ์ทีป่ราศจากอคตแิละผลประโยชน์เคลอืบแฝง กเ็ป็น 
การกระท าอนัเป็น “กจิสาธารณะ” แล้ว  และการสร้าง “ประชาคมการวจิารณ์” เล็ก ๆ แต่เขม้แขง็ 
แมจ้ะขยายผลชา้  แต่เชื่อไดว้่าจะสามารถเจรญิงอกงามเป็นพลงัปัญญาของสงัคมต่อไป    

 
2. กิจกรรมของสาขาวรรณศิลป์ 

2.1 กจิกรรมร่วม 4 สาขา 
2.1.1 การสมัมนานัยทางการศึกษา  ในวนัที ่17 สงิหาคม 2545 ณ หอ้งประชุม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
วงัท่าพระ กรุงเทพฯ 

2.1.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างต าราการวิจารณ์   ในการ
ประชุมประจ าปีครัง้ที่ 1  วนัที่ 14 - 15  มิถุนายน 2546  ณ  หอประชุม
มหาวทิยาลยัศลิปากร  วงัท่าพระ 

2.1.3 การแสดงศลิปะ 3 สาขา เรื่อง ศิลปะส่องทางให้แก่กนั :  จากป่าซาไกสู่
ป่าคอนกรีต  ในการประชุมใหญ่ประจ าปีที่ 2  วนัที่  12 – 13 มถิุนายน 
2547   ณ  ศู น ย์ม านุษ ยวิท ยาสิริน ธ ร  และคณ ะดุ ริย างคศาสต ร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร ตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ 

2.1.4 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  การวิจารณ์สญัจร  ครัง้ที ่1  เรื่อง  “พลงัการ
วจิารณ์  :  กรณีศึกษาจากวรรณศิลป์  ทัศนศิลป์  ศิลปะการแสดงและ
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สังคีตศิลป์”  วันที่  18 – 19  มีนาคม 2547 ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
จงัหวดัสงขลา 

2.1.5 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  การวิจารณ์สญัจร  ครัง้ที่ 2  ที่มหาวทิยาลยั
ราชภฎัอุดรธานี  วนัที ่26 - 27  มถิุนายน  2547 

2.1.6 การสมัมนาเชงิปฏิบตัิการ การวิจารณ์สญัจร  ครัง้ที่ 3  ที่มหาวทิยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง  เชยีงราย  วนัที ่21 - 22  สงิหาคม 2547 

2.1.7 การประชุมใหญ่ประจ าปีที่  3 วันที่  11 - 12 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์
มานุษยวทิยาสรินิธร ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 

2.2 กจิกรรมร่วมกบัสาขาทศันศลิป์ 
2.2.1 การเสวนาเรื่อง  การประสานสมัพนัธ์ระหว่างวรรณศิลป์กบัทศันศิลป์

ในงานของจ่าง  แซ่ตัง้   วนัเสาร์ที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2547 เวลา 14.00 - 
17.00 น. ณ พพิธิภณัฑจ่์าง  แซ่ตัง้ 

2.2.2 การเสวนาเรื่อง วรรณศิลป์เรือ่งเล่าในงานทัศนศิลป์  วนัเสาร์ที่ 10 
กรกฏาคม 2547 ณ หอ้ง 407 ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

2.3 กจิกรรมเฉพาะสาขา 
2.3.1 การสมัมนาเชิงปฏบิตัิการเรื่อง การวิจารณ์กวีนิพนธ์  ในวนัที่ 23 – 24 

กุมภาพนัธ ์2546 ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ 
2.3.2 การเสวนาเรื่อง การวิจารณ์เรือ่งสัน้ รวม  4  ครัง้  ณ ศูนยม์านุษยวทิยา

สรินิธร 
2.3.3 การเสวนาเรื่อง การวิจารณ์นวนิยาย  รวม 10 ครัง้ ณ ศูนยม์านุษยวทิยา

สรินิธร 
2.3.4 การสมัมนาเชิงปฏิบัติการ การวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ กรณีศึกษาจาก 

มองข้ามบ่านักเขียน :  เรือ่งสัน้ไทยในทศันะนักวิจารณ์  วนัศุกรท์ี ่24 
ธันวาคม 2547 เวลา 8.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันปรีด ี 
พนมยงค ์สุขมุวทิ 55 กรุงเทพฯ 

 
3. ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการภาคแรกกบัโครงการภาคสอง 

เนื่องจากโครงการวจิยั ภาคสอง  เชื่อมโยงกบัโครงการวจิยัก่อนหน้านี้สองโครงการ  จงึขอ
กล่าวถงึเป็นล าดบัดงันี้ 
 

3.1 การเชือ่มโยงกบัโครงการวจิยั กวนีิพนธใ์นฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั 
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โครงการวจิยัฯ ไดเ้ชญิคณะนกัวจิยัในโครงการกวนีิพนธฯ์ ใหเ้ขยีนบทความ
วชิาการเพือ่วเิคราะหง์านกวนีิพนธข์องไทย องักฤษ อเมรกินั ฝรัง่เศส และเยอรมนั  
โดยมหีวัหน้าโครงการเป็นผูเ้ขยีนบทน าเรื่อง “กวนีิพนธร์่วมสมยัในฐานะทววิจัน์ขา้ม
ชาต”ิ   ผูเ้ขยีนบทความแต่ละคนไดช้ีใ้หเ้หน็ลกัษณะเด่นเฉพาะของกวนีิพนธแ์ต่ละ
ชาต ิ พลงัทางปัญญาของกวนีิพนธ ์ พรอ้มทัง้ใหแ้นวทางในการศกึษาและการวจิารณ์
กวนีิพนธแ์ต่ละชาตติามความเชีย่วชาญในสาขาของตน  โดยมตีวัอย่างประกอบอย่าง
พสิดาร   หลงัจากน าบทความเหล่านี้มาพมิพร์วมเล่มเป็นหนงัสอืชื่อ กวนีิพนธ์
นานาชาต ิ : การศกึษาเชงิวจิารณ์ แลว้  สาขาวรรณศลิป์ไดจ้ดัการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร ในวนัที ่ 23 - 24 กุมภาพนัธ ์ 2546  เพือ่เปิดเวทสีาธารณะส าหรบั
นกัวชิาการ  นกัวจิารณ์ นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป  ไดร้่วมแสดงความคดิเหน็  และ
แสดงทศันะวจิารณ์ต่อบทกวนีิพนธท์ีเ่ลอืกมาใชเ้ป็นงานตน้แบบส าหรบัการวจิารณ์   
การประชุมเชงิปฏบิตัคิรัง้นี้เป็นการเผยแพร่แนวทางการศกึษาและการวจิารณ์กวี
นิพนธ ์  ซึง่นบัว่าเป็นวรรณศลิป์ขัน้สงู  และมใิช่เพยีงการสรา้งองคค์วามรูใ้นเรื่องการ
วจิารณ์กวนีิพนธแ์ต่ละชาตเิท่านัน้  หากยงัเป็นการศกึษา  กวศีาสตรข์า้มชาต ิ ดว้ย   

สบืเนื่องจากการสรา้งหนงัสอืและการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบักวนีิพนธ์
นานาชาตคิรัง้นี้   ท าให้เกดิโครงการ กวนีิพนธ์ขา้มวฒันธรรม  อนัเป็นส่วนหนึ่งของ
การประชุมชุด cross-cultural studies  ขึ้น  โดยมุ่งคดัสรรกวีนิพนธ์นานาชาติที่มี 
ทววิจัน์ต่อกนัในประเดน็ต่างๆ อนัแสดงพลงัทางปัญญาที่มตี่อสงัคมร่วมสมยั  ทัง้นี้ 
เพื่อชี้ให้เหน็ศกัยภาพของกวนีิพนธ์ไทยเป็นส าคญัว่ามไิด้ย่อหย่อนไปกว่ากวนีิพนธ์
ชาตอิื่นแต่อย่างใด  โครงการนี้เป็นโครงการสบืเนื่องที่จะด าเนินการให้แล้วเสรจ็หลงั
โครงการวจิยั ภาคสอง 

เมื่อเทยีบกบัวรรณกรรมสาขาอื่นๆ ไดแ้ก่ นวนิยายและเรื่องสัน้  กวนีิพนธอ์ยู่
ในสถานการณ์ทีน่่าเป็นห่วง1  เพราะแมจ้ะมผีูส้รา้งสรรคก์วนีิพนธอ์ย่างต่อเนื่อง  และ
นิตยสารต่างๆใหก้ารสนบัสนุนในการตพีมิพ ์  แต่บทกวนีิพนธส์ว่นใหญ่ขาดความ
เขม้ขน้ทางความคดิและอ่อนพลงัทางวรรณศลิป์   แตท่ีส่ าคญัคอืผูอ้่านลดน้อยลงมาก  
นอกจากนี้ยงัมชี่องว่างระหว่างกวนีิพนธก์บัผูอ้่านทีเ่ป็นเดก็รุ่นใหม่  ซึง่เขา้ไม่ถงึ
ภาษาวรรณศลิป์  อนัสง่ผลใหไ้ม่สนใจอ่านกวนีิพนธม์ากขึน้อกี   กวนีิพนธจ์งึแทบจะ
ไรบ้ทบาทในสงัคม  ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้เช่นนี้ท าใหม้กีารจดัอภปิรายในประเดน็ 

 
1 อ่านเพิม่เตมิจาก “ปัจฉิมบท :  กวนีิพนธ์ไทยอาการใช่จะด”ี ในบทความของ เจตนา  นาควชัระ (ธรีะ  นุชเป่ียม  
ผูแ้ปล), “กวนีิพนธร์่วมสมยัในฐานะทววิจัน์ขา้มชาต”ิ, กวีนิพนธน์านาชาติ :  การศึกษาเชิงวิจารณ์, กรุงเทพฯ :  
ส านักพมิพค์มบาง, 2546,  หน้า 50 - 54. 
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“กวนีิพนธต์ายแลว้?” อยู่เนืองๆ โดยหวงัจะกระตุน้ใหค้นรุ่นใหม่หนักลบัมาสนใจ 
กวนีิพนธแ์ละพยายามหาจุดอ่อนในวงกวนีิพนธไ์ทย  นอกจากนี้กวไีทยขาด
ประสบการณ์ในการอ่านกวนีิพนธน์านาชาต ิ  เพราะมกีารเผยแพร่งานแปลกวนีิพนธ์
ต่างชาตไิม่มากและอยู่ในวงแคบ   ดงันัน้  ในสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่   การวจิารณ์เป็น
หนทางทีด่ทีีสุ่ดในการชีแ้นะใหเ้หน็คุณค่าของกวนีิพนธ์ทัง้กวนีิพนธไ์ทยและกวนีิพนธ์
ต่างชาต ิ  เพราะการวจิารณ์สามารถเชื่อมต่อประสบการณ์ระหว่างกวกีบัผูอ้่านใหเ้กดิ
ประสบการณ์ร่วมได ้  กจิกรรมเกีย่วกบัการวจิารณ์กวนีิพนธจ์งึเป็นกจิกรรมทีจ่ะมกีาร
สานต่อเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายคอืการสรา้งพลงัทางปัญญาแก่สงัคมร่วมสมยัต่อไป 

 
3.2 การเชือ่มโยงกบัโครงการวจิยั การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั 

ภาคแรก 
ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวจิยั ภาคแรก และภาคสอง ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนม ี

2 ลกัษณะคอื 
3.2.1 การน าสรรนิพนธ์ไปใช้ในโครงการวิจารณ์สัญจร ในมหาวิทยาลัยส่วน 

ภูมภิาค 3 แห่ง คอื  มหาวทิยาลยัทกัษิณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรราช
ธานี  และมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง   แม้ว่าหนังสือ พลงัทางปัญญา : 
วรรณศิลป์   อนัเป็นหนังสอืรวมสรรนิพนธ์บทวจิารณ์  50 บทพรอ้มบท
วเิคราะห์ของผู้วจิยัสาขาวรรณศลิป์จะออกเผยแพร่สู่สาธารณะล่าช้า   แต่
สาขาวรรณศิลป์ก็ได้เลอืกสรรนิพนธ์บางบทไปใช้เป็นงานต้นแบบในการ
ประชุมกลุ่มย่อย  อาท ิ บทวจิารณ์นวนิยายเรื่อง  ลูกอีสาน  โดย นพพร  
ประชากุล บทวิจารณ์เรื่อง อันเป็นเรือ่งสัน้  โดย อัญชนั บทวจิารณ์กวี
นิพนธ์ มอืนัน้สขีาว โดย ชูศกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์  บทวจิารณ์ ความน่าจะ
เป็น : เรือ่งเล่า  เรือ่งเล่น  เรือ่งไม่เป็นเรือ่ง โดย พเิชฐ  แสงทอง   การน า
สรรนิพนธ์ไปใช้เป็นงานต้นแบบในการประชุมกลุ่มย่อยจงึเป็นการทดสอบ
ศกัยภาพของฐานะพลงัทางปัญญาของสรรนิพนธ์นัน้อกีครัง้หนึ่ง  ขอ้สรุป
ร่วมจากการวจิารณ์สญัจรพบว่า  ส่วนใหญ่เหน็พอ้งว่าสรรนิพนธท์ีค่ดัสรรมี
พลังทางปัญญาต่อผู้ร ับและต่อสังคม  แต่มีความยาก   สรรนิพนธ์มี
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อวงการศกึษา  แต่บางบทเหมาะส าหรบัระดบัปรญิญา
โทขึน้ไป  อย่างไรกต็าม  จากการวจิารณ์สญัจร  ยงัท าใหพ้บว่าปัญหาการ
ไม่เขา้ใจสรรนิพนธเ์กดิจากปัจจยัอื่นๆ อกี   ไดแ้ก่  ไม่เคยอ่านวรรณกรรม
ที่ได้รบัการวจิารณ์   ลลีาภาษาของผู้วจิารณ์ยากเกนิไป  ไม่เขา้ใจทฤษฎี
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วรรณกรรมที่ผู้วจิารณ์กล่าวถงึ  ส่วนนักศกึษาไม่คุ้นชนิกบัการอ่านความ
เรยีงทางวชิาการขนาดยาว  เป็นตน้ 

3.2.2 การน าสรรนิพนธ์ไปใช้วจิยัผู้รบัการวจิารณ์  ซี่งนับว่าเป็นการตรวจสอบ
พลงัทางปัญญาของสรรนิพนธค์ดัสรรอกีครัง้หนึ่ง  ดงัจะอ่านรายละเอยีดได้
ในขอ้ 4 

การด าเนินงานของโครงการวจิยั ภาคสอง  แมจ้ะต่อเนื่องจากภาคแรก  แต่ก็
มจุีดเน้นทีแ่ตกต่างกนัออกไป  ดงัจะตัง้ขอ้สงัเกตในเชงิเปรยีบเทยีบ ดงันี้ 

 
1. โครงการวจิยั ภาคแรก  มุ่งคดัสรรบทวจิารณ์ที่เหน็ว่ามพีลงัทางปัญญา

ตามนิยามของโครงการเพื่อจดัท าสรรนิพนธ์  จงึเป็นการท างานเฉพาะใน
กลุ่มนักวิจัย  ซึ่งเข้าใจจุดประสงค์ของโครงการวิจัยร่วมกัน  ส่วน
โครงการวจิยั ภาคสอง  เน้นใหก้ารวจิารณ์เป็นกจิสาธารณะ อนัเชื่อมโยง
ไปสู่การให้การศกึษาแก่ประชาชน  ดงันัน้ โครงการภาคสองจงึเน้นการ
จดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทัง้สมัมนา  เสวนา และประชุมเชิงปฏิบัต ิ 
เพื่อเปิดกวา้งแก่ผูส้นใจทัว่ไป  ซึ่งต่างสาขา  ต่างวุฒ ิ ต่างประสบการณ์ 
เข้าร่วมกิจกรรม  ท าให้มีการตรวจสอบสรรนิพนธ์ในลักษณะประชา
พจิารณ์ส่วนหนึ่ง  และเป็นการกระตุ้นวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์อกีส่วน
หนึ่ง  การตรวจสอบดงักล่าวจดัท าในรูปของการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
หลายครัง้  ได้แก่ การวจิารณ์สญัจรในมหาวทิยาลยัส่วนภูมภิาค 3 แห่ง 
และการวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์ กรณีศกึษาจากมองขา้มบ่านักเขยีน :  เรือ่ง
สัน้ไทยในทศันะนกัวจิารณ์ 

2. โครงการวจิยั ภาคแรก  เน้นการวจิารณ์ที่เป็นลายลกัษณ์เพราะต้องการ
จดัท าสรรนิพนธ์ส่วนโครงการวจิยั ภาคสอง มุ่งการพฒันาความสามารถ
ในการแสดงทศันะวจิารณ์แก่ผู้สนใจทัว่ไปและพยายามสรา้งการวจิารณ์
ให้เป็นกจิสาธารณะ  ดงันัน้  ทศิทางใหม่ของโครงการวจิยั ภาคสอง จงึ
ตอกย ้าว่ายงัจ าเป็นจะต้องใหค้วามส าคญัแก่บทบาทของการวจิารณ์แบบ
มุขปาฐะในสงัคมไทย  เพราะช่องทางของการเผยแพร่บทวจิารณ์ที่เป็น
ลายลกัษณ์ยงัอยู่ในวงจ ากดัมาก 

3. ในโครงการวจิยั ภาคแรก  องค์ความรู้เกี่ยวกับการวจิารณ์มาจากการ
วิเคราะห์บทวิจารณ์   การศึกษาบริบททางสังคม  และการศึกษา
พฒันาการของวงวรรณกรรมไทย  ในขณะที่ในโครงการวจิยั ภาคสอง   
ผู้วจิยัได้เรยีนรู้จากประสบการณ์และบรบิทที่กระตุ้นให้เกิดการวจิารณ์
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โดยตรง  ซึ่งจะผนัแปรไปตามกลุ่มประชาคมผู้วิจารณ์   งานต้นแบบ  
และบทวจิารณ์ที่น ามาเป็นกรณีศกึษา   ผู้วจิยัต้องสกดัความรูม้าจากวง
เสวนา  สมัมนา  และประชุมเชงิปฏบิตักิาร  อนัเป็นกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดั
ขึ้นในระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย  ดังจะเห็นได้จากการวิจารณ์
สัญจร ครัง้ที่ 2  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีวรรณกรรมแนวโครงสร้างนิยมในการ
วจิารณ์นวนิยายเรื่องลูกอีสานเป็น  2 แนวทาง  ส่วนหนึ่งเห็นว่าท าให้
คุณค่าของนวนิยายเรื่องนี้เด่นชดัขึน้  อกีส่วนหนึ่งเหน็ว่าท าให้นวนิยาย
เรื่องลูกอสีานซึ่งอ่านง่ายกลายเป็นงานที่อ่านยากขึ้น  ขาดรสชาตคิวาม
สนุก   ดังนั ้น  ในขณะที่ดูเหมือนวงวรรณกรรมทัว่ไปเรียกร้องการ
วิจารณ์ที่ต้องมีหลักการหรือใช้ทฤษฎีสมัยใหม่เพื่อให้ก้าวหน้าทัน
วทิยาการของตะวนัตก  ทศันะวจิารณ์เช่นนี้อาจท าใหต้้องค านึงถงึความ
เหมาะสมของการใช้ทฤษฎีอยู่ไม่น้อย  เช่นเดียวกับต้องค านึงถึง
วฒันธรรมการอ่านของสงัคมไทย  นอกจากนี้  บทวจิารณ์เดยีวกนันี้ยงั
ได้รบัการวจิารณ์เรื่องภาษาของผู้วจิารณ์ว่า  ส านวนโวหาร  และการใช้
ศพัท์วชิาการ เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารท าความเขา้ใจ  เป็นบทวจิารณ์
ที่เรยีกร้องพื้นฐานความรูท้างวรรณกรรมจากผู้อ่านอย่างสูง   ไม่เหมาะ
แก่ผู้อ่านทัว่ไป  และหากไปใช้ในการศึกษาอาจจ าเป็นต้องมีเชิงอรรถ
เพื่อให้เกดิความเขา้ใจ   แม้ค าวจิารณ์เหล่านี้จะไม่ได้ลดทอนศกัยภาพ
ของบทวจิารณ์ในฐานะเป็นสรรนิพนธ์ทีแ่สดงพลงัทางปัญญา  แต่กใ็หแ้ง่
คดิในแนวทางของการน าสรรนิพนธ์ไปใชใ้หเ้หมาะแก่ผูร้บัต่อไป  ความรู้
จากสภาพความเป็นจรงิของผู้รบัการวจิารณ์ซึ่งน าไปเชื่อมโยงกบัความรู้
เดมิจากการวเิคราะหบ์ทวจิารณ์โดยผูว้จิยั  นับว่าเป็นความรูใ้หม่ทีท่ าให้
การศกึษาวจิยัการวเิคราะหร์อบดา้นขึน้ 

4. โครงการวิจัย ภาคแรก  เป็นการวิจัยเอกสารเพื่อรวบรวม  ศึกษา  
วเิคราะห์  และสร้างองค์ความรู้  ในขณะที่โครงการวจิยั ภาคสอง เป็น
ลกัษณะของการจดัการความรู ้ ดงัทีศ่าสตราจารยเ์กยีรตคิุณ นายแพทย์
วจิารณ์  พานิช  ผูอ้ านวยการสถาบนัสง่เสรมิการจดัการความรูเ้พือ่สงัคม 
(ส.ค.ส.) เขียนไว้ในเอกสารเรื่อง การวจิารณ์กับการจดัการความรู้ ว่า 
“การจดัการความรู้เน้นการสร้างความรู้และใช้ความรู้ทีเ่ชือ่มโยงกบัการ
ปฏบิตั ิ ไม่เน้น “ความรูใ้นกรุ”  แต่เน้นความรูท้ีใ่ชก้ารไดจ้รงิ”   นัน่คอื  มี
การแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  ส าหรบัสาขาวรรณศลิป์  การ
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จดัเสวนาเรื่อง การวจิารณ์เรือ่งสัน้  จ านวน 4 ครัง้  และการจดัเสวนา 
การวจิารณ์นวนิยาย รวม 10 ครัง้  อาจถอืได้ว่าเป็นกระบวนการจดัการ
ความรู้  เพราะมกีารตัง้โจทย์การวจิารณ์  นัน่คอื  การก าหนดเรื่องสัน้
และนวนิยายที่จะวิจารณ์ในกรอบที่ตัง้ไว้หลวมๆ   แล้วให้นักวจิารณ์
เลือกเรื่องและแนวทางในการวิจารณ์ตามอัธยาสัย   หลังจากส่งบท
วิจารณ์ที่ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  จากนั ้นจึงมีการแลกเปลี่ยน
ความเหน็ในลกัษณะ “วจิารณ์ซ้อนวจิารณ์”  อนัเป็นการวจิารณ์แบบมุข
ปาฐะอกีครัง้หนึ่ง การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนัในการประชุมแต่ละ
ครัง้เป็นการ  “หมุนเกลยีวความรู”้ ท าใหเ้กดิการยกระดบัความรูเ้กี่ยวกบั
การวจิารณ์   เป็นการพฒันา  “ต้นทุนความรู”้  ที่มอียู่ในตวัผู้วจิารณ์แต่
ละคน  และเป็นการสร้างคลังความรู้โดยองค์รวมด้วย   ดังที่หัวหน้า
โครงการเคยกล่าวสรุปไว้ในรายงานโครงการวิจัย 6 เดือนที่  5 ว่า 
“คณะผู้วิจยัจ าเป็นต้องกระท าภารกิจหลกั 2 ประการ คอื ต้องแสวงหา  
วเิคราะห์  และสงัเคราะห์ความรู้และภูมปัิญญา  และในขณะเดียวกนัก็
ต้องท าหน้าทีเ่ผยแพร่  พฒันา  และสรา้งความรูต้่อเนือ่งไปดว้ย  เรยีกว่า
เป็นการด าเนินงานใหค้รบวงจร” 

อนึ่ง   เมื่อเทยีบกบัการจดักจิกรรมของสาขาอื่น  เช่น ทศันศลิป์และสงัคตี
ศลิป์   กจิกรรมที่จดัร่วมกบัคน “วงนอก” อนัได้แก่คนนอกสาขาวรรณศิลป์  มไีม่
มากนัก   กจิกรรมส่วนใหญ่ของสาขาวรรณศิลป์ค่อนขา้งจะเป็นกจิกรรมของ “วง
ใน”  หมายความว่า  มกีารปะทะสงัสรรคท์างความคดิระหว่างคนในสายวรรณศลิป์
ดว้ยกนั  ดงัเช่น การประชุมเชงิปฏบิตักิารระหว่างนกัวจิารณ์ในการสรา้งบทวจิารณ์
เรื่องสัน้และนวนิยาย  กเ็ป็นการท ากจิกรรมระหว่างนักวจิารณ์จ านวน 10 - 12 คน  
แม้ ว่ านั ก วิจ ารณ์ บ างคนจะมีพื้ น ฐานจากสาขาวิช าอื่ น  เช่ น  รัฐศ าสตร ์ 
สื่อสารมวลชน  แต่ทุกคนมีประสบการณ์ในการเสพรบัผลงานวรรณศิลป์ข้างสูง   
ทัง้นี้  จ าเป็นจะตอ้งกล่าวอธบิายไวใ้นทีน่ี้ว่า  เมื่อเทยีบกบัศลิปะสาขาอื่น  วรรณคดี
วิจารณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญของวรรณคดีศึกษา  จึงพอจะมองเห็นว่าความ
เขม้แขง็และคกึคกัของวรรณคดวีจิารณ์แบบมุขปาฐะมอียู่บ้างแล้ว  ดงันัน้  สาขา
วรรณศิลป์จึงต้องการเน้นการปรบัการวิจารณ์มุขปาฐะให้เป็นลายลักษณ์  โดย
ระดมนักวจิารณ์จ านวนหนึ่งมาช่วยกนัท างานอย่างต่อเนื่องในระยะหนึ่ง  เพื่อสรา้ง
หนงัสอืรวมบทวจิารณ์ทีน่่าจะเป็นประโยชน์ในวงการศกึษาและวงวรรณกรรมต่อไป 
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4. ความเช่ือมโยงกบัการวิจยัการรบัการวิจารณ์ 
ดงัที่ได้กล่าวไว้ในขอ้ 3 แล้วว่า  สาขาวรรณศลิป์ได้คดัเลอืกสรรนิพนธ์บทวจิารณ์บาง

บทซึง่เป็นผลงานวจิยัจากโครงการภาคแรกมาเป็นกรณีศกึษาในการวจิยัการรบัการวจิารณ์  ซึ่ง
เป็นสว่นหน่ึงของโครงการวจิยั ภาคสอง   สรรนิพนธบ์ทวจิารณ์ทีค่ดัเลอืกมามดีงันี้ 

  กลุ่มผูร้บัในสาขาและนอกสาขา  ใชส้รรนิพนธ ์ 5  บท  คอื 
  1. จดหมายถงึหลาน  โดย รญัจวน  อนิทรก าแหง 
  2. ศตัรทูีล่ ืน่ไหล : แงมุ่มหนึง่ของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั โดย เจตนา   นาควชัระ 

 3. อะไรคอืการวจิารณ์เชงิสุนทรยีศาสตร ์ โดย  ดวงมน  จติรจ านงค ์
  4. ปรศินาขา้งหลงัภาพ ของ ศรบีูรพา โดย ชศูกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย ์
  5. สนิในน ้าฝน กบัการเล่าเรือ่งเรือ่งเล่า โดย  นพพร  ประชากุล 
 กลุ่มนกัศกึษา  ใชส้รรนิพนธ ์ 3  บท  คอื 
  1. จดหมายถงึหลาน  โดย รญัจวน  อนิทรก าแหง 
  2. ชาต ิ กอบจติต ิ นกัทดลองรปูแบบทีไ่ม่หยุดนิง่  โดย  ดอกไมด้ า 
  3. มอีะไรใน “ลูกอสีาน”  โดย นพพร  ประชากุล 
 แม้จะมไิดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลอืกบทวจิารณ์ในฐานะตวัแทนของสรรนิพนธ์ทัง้ 
50 ชิ้นไวอ้ย่างแน่ชดั  แต่ในการเลอืกสรรนิพนธ์ 7 บทนี้ (มซี ้ากนั 1 บท)  ผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์มุ่ง
ใหม้คีวามหลากหลายของบทวจิารณ์ทีน่่าจะตอบสนองผู้รบัซึ่งมหีลายกลุ่มทัง้คนในสาขา  คนนอก
สาขา  และกลุ่มนิสตินกัศกึษา  ดงัสามารถอธบิายลกัษณะเด่นของสรรนิพนธไ์ดต้่อไปนี้  
 จดหมายถึงหลาน  เป็นบทวิจารณ์นวนิยายเรื่อง จัน ดารา ซึ่ งมีลักษณะล่อแหลมต่อ 
ศลีธรรมต่อผูอ้่านทีย่งัเยาวว์ยั  บทวจิารณ์จงึมลีกัษณะ “พดู” กบัผูร้บัวยัเยาวโ์ดยตรง  ใชภ้าษาอ่าน
งา่ย และเลอืกรปูแบบการวจิารณ์เป็นจดหมายท าใหไ้ม่เป็นบทความวชิาการ 
 ศตัรทูีล่ ืน่ไหลฯ เป็นบทวจิารณ์ทีม่นี ้าหนกัทางวชิาการสงู  สรา้งผลสะเทอืนในวงวรรณกรรม
เป็นที่ประจกัษ์มาแล้ว  เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าเพราะวรรณกรรมเล่มที่น ามาวิจารณ์เป็นงาน
สรา้งสรรคข์องนกัเขยีนรุ่นใหม่ทีย่งัมผีูอ้่านอยู่เสมอ 
 อะไรคือการวิจารณ์เชิงสุนทรียศาสตร์  เป็นบทวิจารณ์ในเชิงให้ความรู้เพราะชี้แจงว่า
สุนทรยีศาสตรเ์ป็นหลกัทฤษฎีทางศลิปะทีม่คีวามหมายกวา้งและลกึ ไม่ใช่เป็นเพยีงเรื่องของความ
ไพเราะ ภาษาสวยอย่างทีค่นทัว่ไปเขา้ใจ 
 ปรศินาขา้งหลงัภาพ เป็นบทวจิารณ์ที่แสดงใช้ทฤษฎีวจิารณ์ตคีวามหมายของตวับทใหม่
แตกต่างทีม่ผีูต้คีวามมาแลว้  ไม่ว่าผูอ้่านจะเหน็ดว้ยกบัความคดิของผูว้จิารณ์หรอืไม่  แต่บทวจิารณ์
น่าจะท าใหต้ระหนกัว่าวรรณกรรมเรื่องหนึ่งสามารถวจิารณ์ไดห้ลายแงมุ่ม 
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 สนิในน ้ าฝนฯ เป็นบทวจิารณ์ที่ใช้ทฤษฎีโครงสรา้งนิยม อนัเป็นทฤษฎีวจิารณ์ที่นักวจิารณ์
รุ่นใหม่นิยมน ามาใชม้ากในปัจจุบนั  เป็นบทวจิารณ์ทีผู่ว้จิารณ์เลอืกใชท้ฤษฎไีดส้อดคลอ้งกบัตวับท 
 ชาติ กอบจิตติฯ เป็นบทวจิารณ์งานเขยีนของนักเขยีนยอดนิยมของกลุ่มนักศึกษา  และ 
ผูว้จิารณ์แสดงความคดิเหน็อย่างนกัอ่านคนหน่ึง ไม่เป็นบทความเชงิวชิาการ 
 ลูกอสีานฯ เป็นบทวจิารณ์งานเขยีนซึ่งน าไปใช้เป็นแบบเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา  ดงันัน้ 
ผูร้บัทีเ่ป็นนิสตินักศกึษาน่าจะคุ้นเคยกบังานต้นแบบเป็นอย่างด ี และได้เรยีนรูล้กัษณะการวจิารณ์
โดยใชท้ฤษฎเีรื่องเล่าแนวแสวงหา 
 สรุปได้ว่า  สรรนิพนธ์ 7 บทที่เลอืกมาใช้เป็นงานตวัอย่าง  ได้แสดงความหลากหลายด้าน
รปูแบบบทวจิารณ์  กลวธิกีารวจิารณ์  และทศันะวจิารณ์  อนัน่าจะสรา้งองคค์วามรูด้า้นการวิจารณ์
แก่ผูร้บัได ้

แม้ว่าการวจิยัการรบัการวจิารณ์จะกระท าหลงัจากมกีารคดัเลอืกสรรนิพนธ์โดยคณะผู้วจิยั
ไปแล้วก็ตาม  แต่ใช่ว่าผลการวจิยัผู้รบัจะไรป้ระโยชน์  หากแต่เป็นการยนืยนัการวจิยัภาคแรกว่า
สรรนิพนธ์บทวจิารณ์ที่คดัเลอืกมามพีลงัทางปัญญา  เพราะกระตุ้นให้เกดิการคดิโต้  คดิตาม  คดิ
แย้ง  รวมทัง้สามารถชี้น าทางความคิดผู้อ่านไปไกลกว่าตัวบท  ไปสู่การวิจารณ์ชีวิตและสงัคม  
การเมอืงอีกด้วย   อย่างไรก็ตาม  กลุ่มผู้รบัมคีวามเห็นว่าสรรนิพนธ์คดัสรรเหล่านี้จะมกีารเลือก
น าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัวุฒภิาวะและประสบการณ์ของผูร้บั   เป็นต้นว่า  ผู้รบัเหน็ว่าบทวจิารณ์ชื่อ 
ศตัรูทีล่ืน่ไหลฯ  ยากทัง้ในแง่ประเด็นความคดิและการน าเสนอ  เรยีกร้องผู้อ่านที่มตี้นทุนความรู้
เกี่ยวกบัวรรณกรรมไทยร่วมสมยัและบรบิททางประวตัศิาสตรว์รรณกรรมอย่างสูง  ส่วนบทวจิารณ์
จดหมายถึงหลาน  สื่อสารง่าย  ชดัเจน  ตรงไปตรงมา  แม้แต่นักศึกษาก็คิดว่าเป็นบทวจิารณ์ที่
เ ห ม า ะ แ ก่ 
ผู้เรยีนในระดบัมธัยม   ส าหรบับทวจิารณ์ที่ใช้ทฤษฎีการวจิารณ์แบบตะวนัตกเป็นกรอบโครงของ
การวิจารณ์  อย่างบทวิจารณ์ของนพพร  ประชากุล  ทัง้สองบท  เหมาะแก่ผู้รบัที่อยู่ในแวดวง
วชิาการโดยตรง  ไม่เหมาะแก่ผูร้บัทีเ่ป็นสาธารณชนทัว่ไป  เนื่องจากเป็นการใชท้ฤษฎโีดยตรง 

 
นอกจากกลุ่มผู้รบัจะใหข้อ้คดิเรื่องสรรนิพนธ์แลว้  ยงัแสดงความคดิเหน็เรื่องวงการวจิารณ์

วรรณกรรมในภาพรวมอีกหลายประการด้วย   ในบรรดาความคิดเห็นกว้างขวางหลากหลาย
เหล่านัน้มปีระเดน็น่าสนใจ  2 ประเดน็คอื 
 1. บทวจิารณ์สาขาวรรณศลิป์สามารถเป็น “วาทกรรมอสิระ” ได ้ เพราะแมจ้ะไม่ไดอ้่านงาน
ตน้แบบมาก่อน  แต่ผูร้บัสามารถรบัสารดา้นเน้ือหาจากบทวจิารณ์ได ้  ในขณะทีเ่มื่อเทยีบกบัผูร้บั
การวจิารณ์ดนตร ี  ทศันศลิป์ และศลิปะการแสดง  หากไม่ไดด้หูรอืฟังงานตน้แบบดว้ยตนเองจะไม่
สามารถเกดิจนิตภาพไดเ้ลย   ดงันัน้  กลุ่มผูร้บัสาขาวรรณศลิป์หลายคน  กล่าวว่าไม่ไดอ้่านงาน
ตน้แบบบางเรื่องมาก่อน   แต่สามารถตดิตามความคดิในบทวจิารณ์ได ้  ยกเวน้งานตน้แบบทีม่ี
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ความซบัซอ้น  อย่างเรื่องสัน้เรื่องสนิในน ้าฝน  ผูท้ีไ่ม่ไดอ้่านมาก่อนจะไม่สามารถเขา้ใจบทวจิารณ์
ไดเ้ลย 
 2. กลุ่มผู้รบักล่าวว่าสื่อไม่มพีื้นที่ส าหรบับทวจิารณ์วรรณกรรม  จงึเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
มหาชนไม่สนใจการวจิารณ์วรรณกรรม   ค ากล่าวนี้ยนืยนัขอ้สรุปของโครงการวจิยั ภาคหนึ่ง  ทีร่ะบุ
ว่าสื่อเป็นอุปสรรคในการส่งเสรมิและเผยแพร่บทวจิารณ์   สถานการณ์ของการวจิารณ์ย ่าแย่ยิง่ขึ้น
หลังเสร็จสิ้นการวิจยัภาคแรก  จนกระทัง่มีผู้รบับางคนกล่าวว่า  “ในอนาคตคงมีแต่การวิจารณ์
เฉพาะกจิ”  หมายถงึว่ามกีารวจิารณ์เฉพาะกรณีพเิศษ  เช่น วรรณกรรมได้รบัรางวลั เป็นต้น  ซึ่ง
หมายความว่า วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์อ่อนแอลง  อนัจะส่งผลให้วฒันธรรมแห่งการอ่านอ่อนแอ
ลงด้วย   กลุ่มผู้ร ับจึงให้ค าแนะน าเรื่องการส่งเสริมการวิจารณ์วรรณกรรม  โดยในระยะยาว
จ าเป็นต้องพึง่พาการสนับสนุนอย่างเป็นรปูธรรมของรฐั  เป็นต้นว่ารฐัจดัสรรเงนิทุนเพื่ออุดหนุนการ
ผลติวารสารการวจิารณ์โดยเฉพาะ  เพราะวารสารในลกัษณะเช่นนี้แม้จะมคี่าลงทุนไม่สูง  แต่ก็ไม่
สามารถเลี้ยงตวัเองได้หากรบัแต่เฉพาะค่าสมาชิก  นอกจากนี้รฐัยงัต้องช่วยเผยแพร่วารสารการ
วจิารณ์ในวงกว้าง  โดยเฉพาะในวงการศกึษาดว้ย    ส่วนในระยะสัน้  ต้องมอีงค์กรร่วมกนับรหิาร
จดัการการวจิารณ์อย่างสม ่าเสมอ  เช่น   การจดัเสวนากลุ่มย่อยวจิารณ์หนังสอื  ซึ่งเป็นการพึ่งพา
การวจิารณ์แบบมุขปาฐะที่มคีวามเข้มแขง็อยู่แล้ว  นอกจากนี้ยงัต้องอาศยัสื่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
เช่น โทรทศัน์  เว็บไซต์  ตลอดจนสร้างสื่อสิง่พิมพ์ขนาดเล็กเพื่อเผยแพร่การวจิารณ์ด้วยตนเอง  
โดยไม่ต้องพึ่งพาสื่อสิง่พมิพ์ขนาดใหญ่  เป็นต้น  ค าแนะน าเหล่านี้แม้ว่าโครงการวจิยัไม่สามารถ
จดัการไดท้ัง้หมด  แต่กเ็ป็นขอ้เสนอทีน่่ารบัฟัง 
 
5. บทวิเคราะห์กิจกรรมท่ีด าเนินการในภาคสอง 

กิจกรรมสาขาวรรณศิลป์แบ่งได้เป็น  3  กลุ่มใหญ่  คือ  กิจกรรมร่วมกับศิลปะ 4 สาขา   
กจิกรรมร่วมกบัสาขาทศันศลิป์  และกจิกรรมเฉพาะสาขาวรรณศลิป์  ดงัรายละเอยีดในขอ้ 2 เมื่อ
พจิารณาจากกจิกรรมที่ด าเนินการมาตลอดเวลา 3 ปีเหล่านี้  ผู้วจิยัพบขอ้สงัเกตดงัจะวเิคราะห์ใน
ประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี้ 

5.1 มุขปาฐะ-ลายลกัษณ์ 
โครงการวจิยั ภาค 1 เน้นการวจิารณ์ทีเ่ป็นลายลกัษณ์ ดงัผลงานวจิยัหลกัคอืการ

รวบรวมสรรนิพนธ ์ 50 บท  และไดม้กีารตัง้ขอ้สงัเกตเรื่องความเขม้แขง็ของวฒันธรรมมุข
ปาฐะในสงัคมไทย2  โครงการวจิยัภาค 2  จงึมกีารใชจุ้ดเด่นนี้เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรมลาย
ลกัษณ์ต่อไป ดงันัน้ กจิกรรมจ านวนมากของสาขาวรรณศลิป์จงึประสมประสานระหว่างการ

 
2 เจตนา  นาควชัระ, พลงัการวิจารณ์ : บทสงัเคราะห์, กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์คมบาง, 2546, หน้า 19 - 20. 
(ไดร้บัทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั) 
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วจิารณ์แบบมุขปาฐะและลายลกัษณ์  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการวจิารณ์เรื่องสัน้ และการวจิารณ์
นวนิยาย ซึง่เป็นกจิกรรมทีจ่ดัประชุมต่อเนื่องกนัหลายครัง้  คณะท างานไดร้บัมอบหมายให้
เขยีนบทวจิารณ์ แลว้น าบทวจิารณ์เสนอต่อทีป่ระชุมดว้ยวาจาเพือ่อภปิรายร่วมกนั  จากนัน้
จงึปรบัแกบ้ทวจิารณ์ก่อนสง่ตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ผูว้จิยัไดข้อ้สงัเกตว่า การวจิารณ์แบบมุขปาฐะช่วยเตมิเตม็บทวจิารณ์ลายลกัษณ์ให้
สมบูรณ์ขึ้น  นอกจากนี้ยงัเกิดผลดีในการท างานร่วมกันในลักษณะ “ระดมสมอง” ที่ไม่
ท าลายบุคลกิเฉพาะตนของนักวจิารณ์แต่ละคน  และยงัท าให้เกิดสายสมัพนัธ์ในลกัษณะ
เครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ของประชาคมนักวจิารณ์อกีดว้ย  ดงันัน้  กล่าวไดว้่า  เวทเีลก็ๆ ของการ
เสวนาเชงิวจิารณ์ที่กระท าอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาพอสมควรเป็นขุมพลงัทางปัญญาใน
ท่ามกลางความเงยีบเหงาของวงการวจิารณ์ในสงัคมไทย   และเป็นกระบวนการในการ
จดัการความรูด้งัจะไดก้ล่าวถงึต่อไป 

 
5.2 วฒันธรรมการอ่าน - วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ - การสรา้งนกัวจิารณ์ใหม่ 

การสร้างวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์จะต้องอาศยักจิกรรมต่อเนื่อง และสร้างปัจจยั
อื่นๆ เพื่อสนับสนุน ได้แก่  ต าราซึ่งให้องค์ความรู้ด้านการวจิารณ์  วารสารและนิตยสารที่
ตพีมิพบ์ทวจิารณ์อย่างสม ่าเสมอ  การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการฝึกอบรมการวจิารณ์ที่
จัดอย่างต่อเนื่ อง  รวมทัง้การใช้สื่อเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ เปิดพื้นที่ส าหรับการวิจารณ์
วรรณกรรม เช่น เวบ็ไซต์  แมว้่าโครงการวจิยัภาค 2  จะไม่สามารถด าเนินงานไดค้รบวงวร
เพราะขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลาและบุคลากร  แต่ไดม้คีวามพยายามอย่างยิง่ในการสง่เสรมิ
การวจิารณ์ซึ่งเหน็ผลไดพ้อสมควร  จะเหน็ไดว้่าในการจดักจิกรรมทุกครัง้  ทุกสาขา  ไม่ว่า
จะเป็นที่ประชุมกลุ่มเล็ก  หรอืกลุ่มใหญ่  ได้เปิดโอกาสส าหรบัผู้เขา้ร่วมกจิกรรมได้แสดง
ทศันะวจิารณ์  ซึง่อาจจะเป็นการเสรมิรบัหรอืโตแ้ยง้  จงึเป็นการสรา้งความคุน้ชนิในการรบั
ฟังความคดิเห็นของผู้อื่นและการโต้แย้งอย่างมวีฒันธรรม  อย่างไรก็ตาม  โครงการวจิยั
สามารถส่งเสรมิเพยีงวฒันธรรมมุขปาฐะ  เพราะการสรา้งวฒันธรรมลายลกัษณ์ต้องอาศยั
พืน้ทีส่าธารณะในสือ่สิง่พมิพซ์ึง่มอียู่จ ากดั 

อย่างไรก็ตาม วฒันธรรมการวิจารณ์จะเข้มแข็งไปไม่ได้หากวฒันธรรมการอ่าน
อ่อนแอ  เมื่อพจิารณาจากภาวะการเตบิโตของกจิการพมิพ์หลงัฟ้ืนตวัจากวกิฤตเิศรษฐกจิ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา พ.ศ. 2546 และ 2547  พบว่าประเภทของหนังสอืมหีลากหลาย  และ
เน้นการผลติหนังสอืทีต่อบสนองผูอ้่านเฉพาะกลุ่มมากขึน้  รวมทัง้การใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อ
เผยแพร่วรรณกรรมทางอินเตอร์เน็ต  ท าให้การอ่านมีปริมาณเพิ่มขึ้นและหลากหลาย   
กระนัน้ก็ตาม  เราจ าเป็นต้องยอมรบัว่าแม้จะมีความเติบโตในการผลิตหนังสือและการ
ขยายตัวในด้านการอ่าน   แต่การผลิตหนังสือที่มีคุณภาพทางปัญญาไม่ใช่สัดส่วนใน
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ระดบัสูง  อันส่งผลต่อการอ่านที่มิได้กระตุ้นพลังทางความคิดเท่ากับการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารและความบันเทิง  กล่าวได้ว่า  แม้ยังมีผู้นิยมอ่านหนังสืออยู่   แต่มิใช่งาน
วรรณกรรมในความหมายของศลิปกรรมทางภาษาอนัหลอมรวมจนิตนาการและความคดิ  
เมื่อภาวะการอ่านเป็นเช่นนี้  จงึเป็นเรื่องยากทีจ่ะหวงัใหก้ารวจิารณ์เตบิโตและหยัง่รากลกึ
ลงในสงัคมไทยในระยะเวลาอนัสัน้       

นอกจากนี้  กจิกรรมในโครงการภาค 2 ยงัสนองตอบจุดมุ่งหมายในการพฒันานัก
วจิารณ์และวงการวิจารณ์  การจดักิจกรรมการวิจารณ์สญัจรไปยงัสถาบันการศึกษาใน
ภูมภิาคต่างๆ กด็ ี การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารกด็ ี ล้วนแต่เป็นเวทเีปิดส าหรบันักวจิารณ์
หน้าใหม่  ไม่จ ากดัวยั   คุณวุฒิ  และสาขาวชิา  การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดง
ทศันะวจิารณ์  และการเลือกงานต้นแบบและบทวจิารณ์ที่มีพลงักระตุ้นให้เกิดการแสดง
ความคดิเหน็  เป็นปัจจยัส าคญัที่สนับสนุนการวจิารณ์  ผู้วจิยัพบว่า  ผู้อ่านวรรณกรรมไม่
ว่าจะเป็นผู้อยู่ในวงการโดยตรง เช่น ผู้สอน  ผู้เรียน หรือผู้อยู่นอกวงการ  เช่น ผู้สอน
สาขาวชิาอื่น  ลว้นมคีวามกระตอืรอืรน้สนใจการวจิารณ์  หากแต่ขาดเวทใีนการแสดงออก  
และขาดความมัน่ใจในเรื่ององค์ความรู้ด้านการวจิารณ์  เมื่อได้รบัการกระตุ้นก็พร้อมที่จะ
แสดงออก  และเรียกร้องการเสริมแรงเช่นนี้ ในลักษณะสม ่าเสมอ เพื่อพัฒนาตนให้มี
ศกัยภาพในการวจิารณ์   ขอ้เรยีกรอ้งนี้เป็นขอ้จ ากดัที่โครงการวจิยัตอบสนองได้ไม่เต็มที ่ 
จ าเป็นตอ้งพึง่พาสถาบนัการศกึษาหรอืองคก์รวรรณกรรมใหร้บัผดิชอบในพนัธกจินี้ต่อไป 

 
5.3 การตคีวามใหม่ - วาทกรรมชุดใหม่ 

การจดักจิกรรมเรื่องการวจิารณ์เรื่องสัน้และนวนิยาย ซึง่เป็นการระดมนกัวจิารณ์ทัง้
ทีเ่ป็น “ผู้รกัสมคัรเล่น” ซึ่งมพีื้นที่ส่วนตวัในสื่อสาธารณะ  และนักวชิาการที่เป็นนักวจิารณ์
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจ านวน 10 - 12 คนเข้าร่วมโครงการอันเป็น
กจิกรรมต่อเนื่องนานราว 3 เดอืนต่อหนึ่งโครงการ  การเลอืกเรื่องสัน้และนวนิยายมาเป็น
งานต้นแบบในการวจิารณ์มโีครงสร้างเพยีงหลวมๆ เช่น  ในการวจิารณ์เรื่องสัน้  มกีารตัง้
โจทยไ์วว้่าใหเ้ลอืกเรื่องสัน้ทีค่ละเคลา้กนัทัง้งานของนกัเขยีนอาวุโสและนกัเขยีนรุ่นใหม่เพื่อ
สะทอ้นพฒันาการของการเขยีนเรื่องสัน้ไทยไปดว้ย  ส่วนในการวจิารณ์นวนิยาย  ตัง้โจทย์
ไว้ว่าเป็นผลงานของนักเขยีนในยุคบุกเบิกของไทยและอาจเลือกผลงานของนักเขยีนคน
เดียวกันมากกว่า 1 เรื่อง  เพื่อให้บทวิจารณ์มีเอกภาพในด้านการแสดงศักยภาพของ
ผูป้ระพนัธ์  แมจ้ะมกีารตัง้โจทย์ไวห้ลวมๆ แต่นักวจิารณ์รบัเชญิซึ่งเป็นคณะท างานเลอืกมา
วจิารณ์  ก็ไม่อาจเลี่ยงจากการเลอืกวจิารณ์ผลงานเด่นที่เคยมผีู้วจิารณ์มาแล้ว  ดงันัน้ นัก
วจิารณ์จงึแสดงความสามารถในการเลอืกน าแง่มุมบางอย่างที่ยงัไม่เคยมผีูก้ล่าวถงึมาก่อน 
หรอืกล่าวถึงอย่างไม่มนีัยส าคญัมาตีความใหม่  ตวัอย่างเด่นชดัในกรณีนี้ คอื บทวจิารณ์ 
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“ท่อนแขนนางร า โศก (ของ) นาฏกรรมชนชัน้สูง”  ของ พเิชฐ  แสงทอง  ซึง่เสนอมุมมองต่อ
เรื่องสัน้ทีเ่ป็นนิยายรกัสามเสา้เรื่องนี้ว่าเป็นความขดัแยง้ระหว่างนาฏกรรมของชนชัน้สูงและ
นาฏกรรมของชาวบ้าน  โดยอ้างเหตุผลถงึนโยบายด้านวฒันธรรมในยุคจอมพล ป. พบิูล
สงคราม   บทวจิารณ์ของพเิชฐ แสงทอง น าเสนอในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกบัภาพยนตรเ์รื่อง
โหมโรง ซึ่ งตอกย ้าความคิดเรื่องอ านาจทางการเมืองที่พยายามตัดรากถอนโคน
ศลิปะการแสดงและดนตรแีบบไทยเดิม  มุมมองใหม่ของพเิชฐ  แสงทอง ลดทอนจุดเด่น
ของการน าเสนอภาพโศกนาฏกรรมความรกัอนัน่าสยดสยอง  หากแต่น าเสนอว่าผูแ้ต่งแอบ
แฝง “สาร” ทางการเมอืงไว้ในเรื่องสัน้เร้าอารมณ์เรื่องนี้  แม้การตีความใหม่นี้จะน่าสนใจ  
แต่ท่าทนี ้าเสยีงของผู้วจิารณ์ที่มลีกัษณะดงัที ่สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์บรรณาธกิาร  ตงิ
ว่า “หกัดบิ” มโนทศัน์เดมิกลบักระตุ้นให้นักอ่านและนักวจิารณ์คนอื่นเกดิปฏกิริยิาต่อต้าน
เสยีก่อน3 ที่จะเขา้ถึงมโนทศัน์และกระบวนการทางความคดิของผู้วจิารณ์  อย่างไรก็ตาม
ความคิดที่แตกต่างเช่นนี้สร้างความคึกคกัในหมู่ประชาคมไม่น้อย  ดงัจะเห็นว่าในการ
ประชุมเชงิปฏิบตักิารเรื่อง การวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์  กรณีศกึษาจากมองขา้มบ่านักเขยีน : 
เรือ่งสัน้ไทยในทศันะนักวจิารณ์  มผีู้กระตือรอืร้นที่จะวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์บทวจิารณ์ของ
พเิชฐ  แสงทอง ไม่น้อยเลย  ปรากฏการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่า  มุมมองการตคีวามใหม่
ของนักวจิารณ์คนหนึ่งจะถูกใจนักอ่านหรอืนักวจิารณ์คนอื่นหรอืไม่  ไม่ส าคญัเท่ากบัการที่
บทวจิารณ์บทหนึ่งกระตุ้นใหผู้อ้่านและนักวจิารณ์คนอื่นครุ่นคดิพนิิจนึกหาเหตุผลมาโต้แยง้
หรอืสนับสนุนอย่างมวีฒันธรรม  ลกัษณะเช่นทีก่ล่าวนี้พสิจูน์ใหเ้หน็พลงัทางปัญญาของการ
วจิารณ์โดยแท ้

ตัวอย่างบทวจิารณ์ที่ตีความใหม่อีกบทหนึ่งคือ “บ้านทรายทอง  ความจริงแห่ง
ทราย  ความหมายแห่งทอง” ของจรูญพร  ปรปักษ์ประลัย   ในขณะที่นักอ่านทัว่ไปชื่น 
ชมนวนิยายเรื่องบา้นทรายทอง ผลงานของ ก. สุรางคนางค ์ว่าเป็นต้นแบบของนวนิยายรกั
โรแมนตกิอนัซาบซึ้งใจ  บา้งกว็่าเป็นต้นทางของนวนิยายน ้าเน่าทีเ่ป็นวรรณกรรมยอดนิยม
ของมหาชน (pop culture) จรูญพรกลบัพลกิเหลี่ยมมุมของนวนิยายเรื่องนี้มาชี้ให้เห็นว่า
เป็นนวนิยายที่วิพากษ์ชนชัน้สูงอย่างแนบเนียนและประนีประนอม “โดยเรยีกร้องให้ชน
ชัน้สูงปรบัเปลีย่นตนเองทัง้วถิชีวีติและแนวความคดิเสยีใหม่  เลกิดูถูกคนกลุ่มอืน่ว่าต า่ต้อย
กว่าตนเอง หยุดฟุ้งเฟ้อ รู้จกัใช้เวลาให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม”4  ผู้วจิารณ์สร้าง

 
3 สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร ์(บรรณาธกิาร), มองข้ามบ่านักเขียน : เร่ืองสัน้ไทยในทศันะนักวิจารณ์, กรุงเทพฯ 
:  ส านักพมิพช์มนาด, 2547, หน้า 44. 
4 จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย , “บ้านทรายทอง ความจริงแห่งทราย ความหมายแห่งทอง” ทางสายใหม่แห่ง
วรรณกรรมไทย : ทศันะวิจารณ์ต่อนวนิยายยุคแรก. กรุงเทพฯ  :  ส านักพมิพช์มนาด, 2548, หน้า 267. 
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ความหมายใหม่ใหแ้ก่นวนิยายเรื่องนี้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน ตัง้ค าถามใหช้วนคดิจนสามารถ
โน้มน้าวผูอ้่านใหม้องนวนิยายเรื่องนี้ดว้ยสายตาอย่างใหม่ไดส้ าเรจ็  การตคีวามหมายใหม่นี้
เป็นการประเมนิคุณค่านวนิยายเรื่องนี้ใหส้งูค่าขึน้กว่าเดมิ 

อย่างไรก็ตาม  บทวิจารณ์บางบทที่มีมุมมองใหม่มิใช่การตีความใหม่เสมอไป  
หากแต่เป็นการใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและวาทกรรมชุดใหม่ในการอธบิายความคดิเหน็5  ดงัจะ
เหน็ตวัอย่างจากบทวจิารณ์เรื่องสัน้ “โลกใบเลก็ของซลัมาน”  มองจากมุมหลงัมารก์ซ์  หลงั
สมัยใหม่  และอนาธิปไตยใหม่  ของ นฤมิตร  สอดศุข  ซึ่งผู้วิจารณ์น าเอาทฤษฎีทาง
รฐัศาสตร์ประสานกบัทฤษฎีทางวรรณกรรมมาใช้ในการวจิารณ์เรื่องสัน้ของกนกพงศ์  สง
สมพนัธุ์   เมื่อเรื่องสัน้เรื่องนี้ตีพิมพ์เผยแพร่และได้รบัรางวลัช่อการะเกดในปี  2533  มีผู้
วจิารณ์พอสมควรโดยเหน็ว่าเป็นวรรณกรรมแนวเพื่อชวีติทีโ่ดดเด่นในดา้นเนื้อหา  แนวคดิ 
และกลวธิี  ในขณะนัน้ กระแสความคดิเรื่องโพสต์โมเดิร์น และกลวธิีเล่าเรื่องแบบเมตา
ฟิกชัน่6 (metafiction)  ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลายในสงัคมไทยและวงวรรณกรรมไทยจงึ
มผีู้อธบิายเพยีงว่าเป็นเรื่องสัน้ที่ล ้ายุคกว่าวรรณกรรมเพื่อชวีติทัว่ไป  ดงันัน้ เมื่อนฤมติร  
สอดศุข น ามาวจิารณ์ใหม่ ได้มกีารน ากรอบความคดิทฤษฎีอย่างใหม่มาใช้  ท าให้ต้องน า
วาทกรรมชุดใหม่มาใชอ้ธบิาย จงึขยายมโนทศัน์ของเรื่องสัน้เรื่องนี้จากวรรณกรรมเพือ่ชวีติ
ของไทยไปสู่วรรณกรรมที่แสดงโลกาภิวตัน์ทางปัญญาด้วยแนวคดิและกลวธิรีะดบัสากล   
บทวิจารณ์นี้จึงไม่เพียงวิเคราะห์ความหมายและกระบวนการสร้างสรรค์   แต่ประเมิน
คุณภาพของเรื่องสัน้นี้ไปพรอ้มกนัว่าเป็นเรื่องสัน้ก่อนกาล  เพราะอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่อง
สัน้แนวหลงัสมยัใหม่ของไทยในยุคแรกๆ   ดงันัน้ บทบาทอีกส่วนหนึ่งของบทวจิารณ์คอื
ชี้ให้เหน็พฒันาการของวรรณกรรมและศกัยภาพของผู้ประพนัธ์กล่าวได้ว่าการจดักจิกรรม 
“วจิารณ์เรื่องสัน้”  และ  “วจิารณ์นวนิยาย” อนัเป็นพฒันาการอ่าน  ส่งเสริมการวจิารณ์  
และสร้างต าราการวิจารณ์  ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน าเสนอบท
วจิารณ์ในมุมมองใหม่และตีความใหม่อีกหลายบทอนัจะเป็นประโยชน์ต่อวงวรรณกรรม
สบืไป 

 

 
5 สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร,์ เรื่องเดมิ, หน้า, 36. 
6 การเล่าเรื่องที่เรียกว่า metafiction หมายถึงการเล่าเรื่องซ้อนเรื่องเล่า เนื้อหาของเรื่องที่เล่าที่แท้ก็คือ
กระบวนการของการแต่งเรื่องเรื่องนัน้เอง หรอือาจเปรยีบเทยีบกบัภาพยนตร์ไดว้่า เป็นการแสดง “เบื้องหลงัการ
ถ่ายท า” โดยปกตแิล้ว เรื่องเล่าบนัเทงิคดมีกัจะพยายามท าให้ผูอ้่านเชื่อว่าเรื่องทีเ่ล่านัน้เกดิขึน้จรงิๆ แต่เรื่องเล่า
ในลกัษณะเมตาฟิกชนัจะพยายามท าใหผู้อ้่านตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าก าลงัอ่านเรื่องทีผู่แ้ต่ง “ผูก” ขึน้ หาใช่เรื่อง
จรงิไม่ จุดเด่นของเรื่องเล่าทีใ่ชก้ลวธิกีารเล่าเรื่องแบบนี้คอื กระตุน้ใหผู้อ้่านส านึกในพลงัอ านาจของความจรงิและ
ความลวง 
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5.4 มตินิานาชาต ิ
เมื่อเทียบกับการวจิยัศิลปะสาขาอื่นในโครงการเดียวกนั  สาขาวรรณศิลป์น่าจะ

อ่อนด้อยในด้านการศึกษาวิจัยในมิตินานาชาติ  เพราะมุ่งไปที่การวิเคราะห์สืบค้น
ปรากฏการณ์ทางวรรณศลิป์ในประเทศ  อย่างไรกต็าม  สาขาวรรณศลิป์ไดม้โีอกาสท างาน
ร่วมกบัคณะผูว้จิยัในโครงการวจิยั “กวนีิพนธ์ในฐานะพลงัทางปัญญาร่วมสมยั” ในโครงการ
ย่อย ชื่อว่า “กวนีิพนธ์ขา้มชาต”ิ  ซึ่งมุ่งศกึษาวจิยัประเดน็การทววิจัน์ขา้มชาต ิ ระหว่างกวี
นิพนธ์ไทยกบักวนีิพนธ์ตะวนัตก ไดแ้ก่องักฤษ อเมรกินั ฝรัง่เศส และเยอรมนั  โครงการนี้
ไดม้กีารจดัประชุมไปแลว้หลายครัง้  และมเีป้าหมายในการเลอืกเฟ้นกวนีิพนธ์ของไทยและ
นานาชาติดงักล่าวข้างต้นที่มีการทววิจัน์ในประเด็นต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อจดัท าเป็น  
สรรนิพนธ์รวมเล่ม  โดยมีบทแปลและบทวิเคราะห์เพื่อสร้างความกระจ่างแก่ผู้อ่าน  
เนื่องจากโครงการน้ีมไิดเ้ร่งรดัใหจ้ดัพมิพผ์ลงานแลว้เสรจ็ภายในมถิุนายน 2548  แต่จะเป็น
โครงการต่อเนื่องหลงัเสร็จสิ้นโครงการวจิยัภาค 2  ดงันัน้ในขณะนี้จึงยงัไม่มผีลงานเป็น
รปูธรรม นอกจากบทกวทีีค่ณะท างานต่างคดัสรรมาแลกเปลีย่นกนัอ่านไปก่อน 

 
5.5 บทบาทของสือ่ 

แมว้่าโครงการวจิยัภาค 2  จะไม่ไดมุ่้งศกึษาบทบาทของสือ่โดยตรงเหมอืน
โครงการภาคแรกทีเ่น้นการรวบรวมสรรนิพนธท์ีต่พีมิพใ์นสือ่สิง่พมิพต์่างๆ   แต่ผูว้จิยักม็ี
ขอ้สงัเกตว่าสือ่มบีทบาทในการสง่เสรมิการวจิารณน้อยลงกว่าเดมิมาก  แทบจะไม่มพีืน้ที่
ของบทความวจิารณ์ในนิตยสารหรอืวารสารเล่มใด  จนกล่าวไดว้่าหากโครงการภาค 2 มุ่ง
จดัท าสรรนิพนธอ์กีครัง้  คงไม่สามารถรวบรวมบทวจิารณ์ได ้  เนื่องจากมปีรมิาณน้อยมาก    
สือ่สิง่พมิพท์ีเ่ผยแพร่บทวจิารณ์  เท่าทีพ่บในขณะนี้มเีพยีงนิตยสาร สสีนั รายเดอืน ซึง่เป็น
นิตยสารของการวจิารณ์ศลิปะทุกแขนง  และนิตยสาร ขวญัเรอืน รายปักษ์ ซึ่งเปิดคอลมัน์
วจิารณ์ใหแ้ก่โครงการวจิยั  และวารสารคนรกัหนังสอื รายเดอืน จดัท าโดยสมาคมภาษา
และหนงัสอืแห่งประเทศไทย โดยไดร้บัทุนอุดหนุนจากกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
กเ็พิง่เริม่วางจ าหน่ายเพยีง 2 เล่ม (เดอืนเมษายนและเดอืนพฤษภาคม)  ดงันัน้  หากหวงั
จะพึง่สือ่สิง่พมิพเ์พือ่สง่เสรมิการเขยีนบทวจิารณ์ และสรา้งวฒันธรรมการวจิารณ์ทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  คงกล่าวไดว้า่เป็นเรื่องทีย่ากจะเป็นไปได ้   ประกอบกนัไปกบัสือ่คอืการขาด
แคลนนกัวจิารณ์  นกัวจิารณ์สาขาวรรณศลิป์สว่นใหญ่เป็นนกัวชิาการ  จงึมกัท างาน
ต่อเนื่องไประยะแลว้วางมอืไปท างานวชิาการอื่น  นอกจากนี้ประเดน็ผูร้บัการวจิารณ์อาจ
เป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหบ้ทวจิารณ์มน้ีอยลง  เพราะความสนใจในการอ่านวรรณกรรม
สรา้งสรรคล์ดลง  ท าใหม้ผีูส้นใจอ่านบทวจิารณ์น้อยลงไปดว้ย  นกัวจิารณ์จงึไม่มแีรงจงูใจ
ในการเขยีน  และสือ่กเ็หน็ว่าไม่จ าเป็นตอ้งเปิดพืน้ทีใ่ห ้   วงจรเช่นนี้เป็นอุปสรรคบัน่ทอน
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ความเตบิโตของการวจิารณ์ในสงัคมไทย   จากการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั
ผูด้แูลคอลมัน์ของสือ่สิง่พมิพบ์างฉบบั  ทราบว่าการขาดแคลนทัง้ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์และทัง้
ผูอ้่านบทวจิารณ์ท าใหส้ือ่สว่นใหญ่ไม่เปิดคอลมัน์ประจ าส าหรบัวรรณกรรรมวจิารณ์แต่ยนิดี
รบับทวจิารณ์ทีเ่หน็ว่ามปีระเดน็น่าสนใจเพือ่ตพีมิพเ์ป็นครัง้คราว 

 
5.6 พลงัทางปัญญา 

โครงการวจิยัภาค 2 เน้นเรื่องการพฒันาการวจิารณ์ไปพร้อมกบัการวิจยัเพื่อยนืยนั
พลงัทางปัญญาของการวจิารณ์  ดงันัน้  จงึมกีารน าสรรนิพนธ์จากโครงการวจิยัภาคแรกมา
ใช้เป็นงานตวัอย่างในการจดักิจกรรมต่างๆ  จากการวจิยัผู้รบัและการวจิารณ์สญัจรทัง้ 3 
ครัง้  มผีลตอบรบัที่ยนืยนัเรื่องพลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์คดัสรร  โดยมขีอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัการเลอืกน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูร้บั  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณวุฒแิละวยัวุฒ ิ เพราะ
หากไม่สอดคล้องกันก็ท าให้บทวิจารณ์แสดงศักยภาพทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ได ้ 
กล่าวคอื แมบ้ทวจิารณ์จะมพีลงัทางปัญญาสูง แต่หากผูร้บัขาดวุฒทิางปัญญากไ็ม่สามารถ
รบัสารนัน้ได ้  นอกจากนี้  การจดัเสวนา  สมัมนา  และประชุมเชงิปฏบิตัแิต่ละครัง้  ท าให้
เห็นว่าการวิจารณ์เป็นพลังทางปัญญาแก่สงัคม  เพราะผู้ร่วมประชุม/สมัมนา/สมัมนามี
ความเหน็ว่าเป็นเวทสีาธาณะที่สามารถแสดงความคดิเห็นของตนและรบัฟังความคดิเห็น
ของผูอ้ื่นไดอ้ย่างมฉีนัทาคต ิ และเกดิความงอกงามทางปัญญา 

 
6. การวิจารณ์ในฐานะเป็นกิจสาธารณะและพลงัทางปัญญาของสงัคม 

เป้าหมายหนึ่งของโครงการวิจยั ภาคสอง คือ การสร้าง  สนับสนุน  และเผยแพร่การ
วจิารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะ  เพื่อปลุกส านึกในพลังทางปัญญาของการวจิารณ์ในสงัคม  ดงันัน้  
สาขาวรรณศลิป์จงึมุ่งมัน่สร้างกจิกรรมให้บรรลุเป้าหมายนี้  ในรูปของการเสวนา สมัมนา และการ
เผยแพร่บทวจิารณ์ลายลกัษณ์ในสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ   กระนัน้ก็ตามก็คงต้องยอมรบัว่าการปรบัการ
วิจารณ์ ให้เป็นกิจสาธารณะไม่อาจเกิดได้ในระยะเวลาอันสัน้    และไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
โครงการวจิยัการวจิารณ์เพยีงโครงการเดยีว  การวจิารณ์ในฐานะเป็นกจิสาธารณะเป็นเรื่องของการ
สัง่สมทางวฒันธรรมในสงัคมที่มวีุฒภิาวะสูง  จงึตระหนักในคุณค่าของการวจิารณ์ว่าเป็นพลงัทาง
ปัญญาแก่สงัคม   สาขาวรรณศลิป์ได้สรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์มายาวนาน  ดงัที่ได้กล่าวถงึ
ประวตัิพฒันาการของการวจิารณ์ไทยไว้แล้วในรายงานโครงการวจิยั ภาคแรก  แต่กระนัน้ก็ตาม   
วฒันธรรมแห่งการวจิารณ์วรรณกรรมมไิด้เขม้แขง็นัก  หากแต่ผนัแปรไปตามการกระแสการอ่าน
และ    ความเขม้ข้นของวรรณกรรม  แต่เดิมผู้วจิยัเคยคดิว่าการวจิารณ์ถดถอยลงเพราะมผีู้อ่าน
หนังสือน้อยลง  เนื่ องจากมีสื่ออื่นๆ ดึงดูดความสนใจมากกว่า  เช่น  ภาพยนตร์  โทรทัศน์  
อนิเตอรเ์น็ต   แต่บรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เจา้ของฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิรา้นหนังสอื
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ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยรายงานว่า  ในปี 2547 มหีนังสอืออกใหม่สูงกว่า 3 ปีทีผ่่านมา  โดยเฉลีย่ 
30 ปกต่อวนั  หมวดที่มีหนังสือออกใหม่ อันดับ 1 คือ หมวดวรรณกรรม มีจ านวน 2,303 ปก  
หนังสือแปลออกใหม่  อันดับ 1  ก็เป็นหมวดวรรณกรรมเช่นกัน มีจ านวน 806 ปก  หมวด
วรรณกรรมยงัเป็นหนังสอืทีค่นไทยอ่านมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2  รองจากหนังสอืเดก็7  ขอ้มูลนี้แสดง
ว่าในปี 2547 ธุรกจิการพมิพ์ฟ้ืนตวัจากวกิฤตเศรษฐกจิ  มกีารผลติหนังสอืมากขึน้  อนัน่าจะแสดง
ว่ามแีนวโน้มของการอ่านเพิม่ขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิง่วรรณกรรม  อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณา
หนังสอืในหมวดวรรณกรรม  พบว่ามทีัง้หนังสอืทีเ่ป็นวรรณกรรมสรา้งสรรคแ์ละ “ขยะวรรณกรรม”  
รวมทัง้หนังสือขายดี 10 อนัดบัแรกมกัจะเป็นหนังสือประเทืองอารมณ์มากกว่าประเทืองปัญญา   
ผู้วจิยัไม่ได้หมายความว่าหนังสอืประเทอืงอารมณ์จะไร้คุณค่าเสยีโดยสิ้นเชงิ  เพราะในกรอบของ
ศลิปะการประเทอืงอารมณ์มคีวามส าคญัไม่น้อยไปกว่าการประเทอืงปัญญา  แต่ในทีน่ี้ผูว้จิยัตอ้งการ
จะแยกประเภทให้เห็นว่าหนังสือประเทืองอารมณ์มกัจะไม่เน้นความรู้และความคดิเท่ากบัความ
บันเทิงเริงรมย์  หนังสือประเภทนี้จึงไม่กระตุ้นให้เกิดการวจิารณ์มากนัก   และนักวจิารณ์ก็ไม่
จ าเป็นต้องท าหน้าทีใ่นฐานะ “ตวักลาง” ทีจ่ะสื่อสารความหมายระหว่างวรรณกรรมกบัผูอ้่านอกีดว้ย  
ดงันัน้  เป็นไปได้ว่าหนังสอืและการอ่านที่ไม่กระตุ้นความคดิจะน าไปสู่การลดน้อยถอยลงของการ
วจิารณ์  เพราะแมจ้ะมกีารผลติหนงัสอืจ านวนมาก  และมกีารอ่านอย่างกวา้งขวาง  แต่เมื่อพจิารณา
ขอ้มูลในดา้นการวจิารณ์  กลบัพบว่ามบีทวจิารณ์น้อยมาก  แมก้ระทัง่วรรณกรรมไดร้บัรางวลัซีไรต ์ 
ประจ าปี 2547  (รวมบทกวนีิพนธ์เรื่อง แม่น ้ าร าลึก  โดย เรวตัร์  พนัธุ์พิพฒัน์)  แทบจะไม่มีบท
วจิารณ์เลย  เช่นนี้แล้วแสดงให้เห็นว่า  การวจิารณ์ไม่ได้สมัพนัธ์กบัปรมิาณของการอ่านโดยตรง  
หากแต่สมัพนัธ์กบัคุณภาพของการอ่านและคุณภาพของวรรณกรรม   หากผูอ้่านเรยีกรอ้งงานเขยีน
ที่อ่านง่าย  ไม่เปลืองเวลาและเปลืองความคดิ  หากนักเขยีนสนองตอบความต้องการของผู้อ่าน
ดงักล่าว   การวจิารณ์ก็ไม่มบีทบาทความส าคญัอนัใด  และในขณะเดียวกนัวรรณกรรมที่มีพลัง
เขม้ขน้  มคีวามซบัซ้อนทางวรรณศลิป์ซึ่งต้องการนักอ่านทีเ่อาจรงิเอาจงั  และสนุกกบัการประลอง
ความคดิด้วย “กิจกรรมทางปัญญา”  ก็ย่อมมกีลุ่มผู้อ่านในจ านวนจ ากดัมากขึ้น  บทวจิารณ์จึงมี
ปรมิาณน้อยเช่นกนั  ดงันัน้  การมุ่งหวงัทีจ่ะท าการวจิารณ์วรรณกรรมใหเ้ป็นกจิสาธารณะจงึเป็นไป
ได้ยาก  บางครัง้การวจิารณ์อาจจ าต้องแอบแฝงอยู่กบัการตลาด  เช่น  การวิจารณ์หนังสอืในงาน
เปิดตวัหนังสอืออกใหม่  เป็นต้น   กิจกรรมของโครงการวจิยัอาจเป็นเพยีงการ “ซ่อมเสรมิ”  เพื่อ
กระตุน้ใหอ้งคก์รอื่นๆ สรา้งกจิกรรมการวจิารณ์ในลกัษณะเวทเีปิดอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  ผูว้จิยั
มคีวามเหน็ว่า  นักวจิารณ์อาจจะตอ้งปรบับทบาทจากการวจิารณ์วรรณกรรมเล่มใดเล่มหนึ่งโดยตรง  
ไปสู่การมองภาพรวมของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั  ในลกัษณะของการเป็นกระจกส่องสะท้อนให้

 
7 นายหนังสอื,  “ทนง โชตสิรยุทธ ์ เผย…ทีสุ่ดในธุรกจิหนังสอื 2547“  จดุประกายวรรณกรรม  (กรงุเทพธรุกิจ) 
 ปีที ่18 ฉบบัที ่6002 วนัอาทติยท์ี ่27 กุมภาพนัธ ์2548, หน้า 12. 
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เห็นจุดอ่อนจุดแข็ง  และชี้ทางส าหรับการสร้างสรรค์วรรณกรรมประเภท “อ่านจริง”  และใน
ขณะเดยีวกนัเป็นการสรา้งเสรมิความแขง็แกร่งของการอ่านวรรณกรรมดว้ย  ดังเช่นบทวจิารณ์เรื่อง 
ศตัรทูีล่ ืน่ไหล…แง่มุมหนึง่ของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั  โดย เจตนา  นาควชัระ  สรา้งความตื่นเต้น
คกึคกัในวงวรรณกรรมมาแลว้ 
 ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วว่า  พื้นที่ส าหรบับทวจิารณ์วรรณกรรมลดน้อยลงไปมาก  มนีิตยสาร
เพยีงไม่กี่ฉบบัทีใ่ห้พืน้ทีแ่ก่คอลมัน์วรรณกรรมวจิารณ์อย่างต่อเนื่อง  ดงันัน้  ในระหว่างการท าวจิยั  
คณะผูว้จิยัสาขาวรรณศลิป์  และเจา้หน้าทีโ่ครงการวจิยัซึ่งแมจ้ะช่วยงานดา้นการวจิารณ์ศลิปะสาขา
อื่น  แต่ก็เป็นนักอ่านตวัยงและเป็นอดตีบรรณาธกิารหนังสอื “กล้าทานตะวนั”  ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์
เผยแพร่สู่สาธารณะด้วยโดยถือเป็นมาตรการซ่อมเสรมิให้สาธารณชนเหน็คุณค่าและบทบาทของ
งานวจิารณ์  บทวจิารณ์ทีต่พีมิพแ์ลว้ในนิตยสารขวญัเรอืนรายปักษ์ ซึ่งเปิดพืน้ทีใ่หแ้ก่โครงการวจิยั
โดยเฉพาะ และในหนงัสอืพมิพแ์ละวารสารอื่น  เรยีงตามล าดบัเวลาการตพีมิพ ์ มดีงันี้ 
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นอกจากบุคลากรในโครงการวจิยัการวจิารณ์แล้ว  ปรากฏว่าคอลมัน์ “ดวงใจวจิารณ์” ที่

นิตยสารขวญัเรอืนเปิดพืน้ทีใ่หโ้ครงการวจิยัฯ ในความดูแลของ “สองศรพีีน้่อง”  ไดเ้ชญิชวนนกัอ่าน
นกัวจิารณ์คนอื่นใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมดว้ย  จงึมผีูส้่งบทวจิารณ์มาใหแ้ละไดร้บัการพจิารณาลงพมิพ์มี
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6.23 คงกฤช ไตรยวงค ์“บรกิารรบันวดหน้า ของ ชาต ิกอบจติต”ิ ขวญัเรือน ปีที ่37 ฉบบั
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เมื่อพจิารณาบทวจิารณ์เหล่านี้  มขีอ้สงัเกตหลายประการ  ดงันี้ 
ประการที ่1 วรรณกรรมแปลจากต่างประเทศรุกเขา้มาในอาณาจกัรวรรณกรรมไทยอย่างน่า

ตกใจ  มใิช่เพยีงวรรณกรรมจากซกีโลกตะวนัตก  หากแต่เป็นวรรณกรรมของเพื่อนบา้นทัง้ใกลแ้ละ
ไกลของเรานี้เอง  ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่ น  จนี อนิเดยี  พม่า  ในแง่มุมหนึ่ง  สถานการณ์เช่นนี้อาจส่อง
สะทอ้นความตบีตนัของการสรา้งสรรคว์รรณกรรมไทยในภาพรวม  จงึไม่สูจ้ะมวีรรณกรรมไทยทีท่า้
ทายนักวิจารณ์ให้อยากเขียนถึง  แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง  การเฟ่ืองฟูของวรรณกรรมแปลเปิดโลก
จนิตนาการและประสบการณ์แก่นักอ่านโดยปราศจากก าแพงทางภาษาและวฒันธรรม  นักแปลไข
กุญแจทางภาษาไว้ชัน้หนึ่ง  และนักวิจารณ์ชี้ให้เห็นคุณค่าข้ามเชื้อชาติวฒันธรรมอีกชัน้หนึ่ง   
เหมอืนอย่างเช่นคงกฤช  ไตรยวงค์  วจิารณ์เรื่องโลกียชนของ จอห์น  สไตน์เบ็ค  แล้วกล่าวว่า  
“ปรชัญาขี้เมา ในนวนิยายเรื่องนี้ดูจะเป็นภาพล้อของสงัคมไทยในปัจจุบนั ซึ่งผู้คนต่างก็แสวงหา
ความส าเรจ็และความเป็นเลศิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมเมอืงจงึท าให้เรื่องของวธิกี ารนัน้ดูจะไม่
ส าคญัเท่าผลที่จะได้รบั”  หรือบทวิจารณ์เรื่องใบไม้ร่วง..สู่ราก  นวนิยายของนักเขียนจีน โดย
อรพนิท์  ค าสอน  ชี้ให้เหน็ว่าประสบการณ์ชวีติของผู้หญิงจนีที่ถูกกดขีแ่ละกดดนัด้วยค่านิยมและ
อคตทิัง้จากสงัคมจนีและสงัคมตะวนัตก   อาจไม่แตกต่างไปจากชวีติรนัทดของผูห้ญิงและผูช้ายใน
สงัคมอกีหลายวฒันธรรม  และคุณสมบตัทิี่เธอและเขาเหล่านัน้มเีหมอืนกนัคอืความอดทน  ความ
กลา้หาญ ทีจ่ะเผชญิหน้าและต่อสูก้บัอุปสรรคเหล่านัน้อย่างไม่ย่อทอ้  บทบาทของนักวจิารณ์ในการ
วเิคราะห์และประเมนิคุณค่าของวรรณกรรมแปลเหล่านี้  คอื ชี้ให้เห็นว่าอนัที่จรงิโลกใบนี้เล็กนิด
เดยีว  เพราะวรรณกรรมย่อโลกให้เราเห็น  ท าให้เราสมัผสัความแตกต่างและความคล้ายคลงึของ
มนุษยชาต ิ

ประการที่ 2 ในท่ามกลางผลงานจ านวนเป็นร้อยเป็นพนัของวรรณกรรมที่น าเสนอสู่ผู้อ่าน
ทุกวนั  เราคงไม่อาจปฏเิสธไดว้่างานเขยีนที ่ “แหวกแนว” เรยีกรอ้งใหน้ักอ่านสนใจ  และนกัวจิารณ์
พบแง่มุมที่จะเขยีนถงึความ “แหวกแนว” ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถงึเรื่องแปลกพสิดาร  แต่เป็นเรื่องที่ม ี 
"แนว”  แตกต่างไปจากที่เขยีนกนัอยู่ อาจจะเป็นแนวเรื่อง  กลวธิแีต่ง  หรอืภาษา  ในบทวจิารณ์
ของสาขาวรรณศลิป์  จงึมบีทวจิารณ์จ านวนหนึ่งน างานเขยีนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวมาน าเสนอ  ไดแ้ก่ 
บทวจิารณ์หนังสอืรวมเรื่องสัน้ ชื่อ “เรื่องเล่าของคนบนัทึกเรื่องเล่าที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขา
ฟัง”  ของ ศริวิร  แกว้กาญจน์  บทวจิารณ์นวนิยายเรื่อง “แพนดา้” ของ ปราบดา  หยุ่น  บทวจิารณ์     
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นวนิยายแปลของญี่ปุ่ นเรื่อง “แกะรอยแกะดาว”  ของ ฮารกู ิ มรูาคาม ิ และบทวจิารณ์นวนิยายแปล
ของอเมรกินั เรื่อง “ร่างรกั ร่างอาลยั”  วรรณกรรมทัง้สีเ่รื่องบงัเอญิมแีนวคดิคล้ายๆ กนั คอื  การ
เขา้ใจตวัเองก่อนจะเขา้ใจโลก  การเสยีดสสีงัคม  และการเย้ยหยนัอย่างมอีารมณ์ขนัแบบตลกรา้ย 
และเป็นเรื่องของตวัละครที่มลีกัษณะผดิธรรมดา ไดแ้ก่  เป็นมนุษยต์่างดาวที่เกดิผดิดาว  เป็นคน
พนัธุ์ใหม่ไรส้าระ  เป็นตวัละครไม่มชีื่อทีต่ามหาแกะที่มปีานรูปดาว   และเป็นศลิปินสาวที่พยายาม
สร้างงานศิลปะที่เป็นนามธรรม  ข้อสรุปของผู้วจิยัเพยีงเท่านี้คงไม่ได้ชี้ให้ เห็นว่าวรรณกรรมทัง้สี่
เรื่อง “แหวกแนว” อย่างไร  แต่ในบทวจิารณ์  เราจะมองเหน็บทบาทของนกัวจิารณ์ในฐานะตวักลาง
ทีช่่วยเรยีบเรยีงเรื่องราวที่เหมอืนเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ของภาพต่อ( jigsaw)ให้เกดิเป็นภาพรวม  ช่วย
ถอดรหสัปรศินา   ช่วยตคีวาม  รวมทัง้ช่วยพนิิจ “ความแปลก” ในมุมกลบัว่า  ความน่าฉงน  ความ
ไร้ขนบ  ความไร้อารมณ์ ความน่าเบื่อที่ชวนให้ทิ้งวางก่อนอ่านจบ ฯลฯ   ส่งผลให้ผู้อ่านฉุกคิด 
ใคร่ครวญ  ตัง้ค าถามและแสวงหาค าตอบให้กบัตวัเองได้อย่างไร   เนื่องจากวรรณกรรมเหล่านี้
แสดงพฒันาการของงานเขยีนที่ก้าวไปจากเดมิ  นักวจิารณ์จงึต้องอาศยัความรู้เชิงทฤษฎีมาช่วย
อธบิายให้สอดคล้องกบัตวับท  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคดิหลงัสมยัใหม่  การเล่าเรื่องซ้อนเรื่องเล่า 
(Metafiction)   ปรชัญาเอกซิสเทนเชียลิสม์   ทฤษฎีว่าด้วยความคลุมเครอื  เป็นต้น  บทวจิารณ์
เหล่านี้จงึตอกย ้าความเชื่อเรื่องการวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาแก่สงัคม 

ประการที่ 3 วรรณกรรมที่ได้รบัรางวลัอย่างใดอย่างหนึ่งมกัเชิญชวนให้เกิดการวิจารณ์  
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะมีการ “ผลิต” วรรณกรรมป้อนตลาดอย่างมากมาย  จนนักอ่านอาจต้องการ
เครื่องมอืในการคดักรองวรรณกรรมที่มจุีดเด่นเสยีก่อนชัน้หนึ่ง  วรรณกรรมที่มรีางวลัเป็นเครื่อง
ประกันจึงทัง้ท้าทายให้พิสูจน์ว่าดีจริงหรือไม่ และทัง้ท าให้วางใจว่ามี “อะไร” ดีๆ ที่น่าพูดถึง   
วรรณกรรมรางวลัซีไรต์  รางวลั “พานแว่นฟ้า”  (ของรฐัสภาไทย) และรางวลัคณะกรรมการพฒันา
หนังสอืแห่งชาต ิ รวมทัง้วรรณกรรมที่เขา้รอบคดัเลอืกรางวลัซีไรต์   จงึเรา้ใจนักวจิารณ์ให้น ามา
วเิคราะห์ประเมนิค่า และบทวจิารณ์ทุกบทก็ชี้ให้เห็นว่าวรรณกรรมเหล่านัน้มคีุณค่าสมแก่รางวลั  
อย่างไรก็ตาม  ใช่ว่านักวจิารณ์มุ่งจะวจิารณ์ผลงานที่ได้รบัรางวลัอย่างเดยีว  ผลงานของศรบีูรพา 
นักคิดนักเขยีนปัญญาชนก็ได้รบัการตอกย ้าว่าทรงคุณค่าข้ามกาลเวลา  เช่นเดียวกบัผลงานนว
นิยายยอดนิยมชุดไตรภาคของกิง่ฉัตร นักเขยีนรุ่นใหม่  ก็ได้รบัการวเิคราะห์ให้เห็นว่าเป็นที่นิยม
ของมหาชนเพราะเหตุใด 

ประการที่ 4 เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าบทวจิารณ์เป็นงานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์รูปแบบ
หนึ่ง ดงันัน้  นอกจากประเดน็ความคดิอนัแหลมคมแลว้   ความลื่นไหลของภาษาและส านวนโวหาร
ที่คมคายนับเป็นเสน่ห์ที่ท าให้ชวนอ่านบทวจิารณ์นัน้ ผู้วจิยัไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงผลงานของนัก
วจิารณ์รุ่นอาวุโสที่ใช้ภาษาโวหารจน “อยู่ตวั”  แลว้ แต่อยากจะเน้นพเิศษที่บทวจิารณ์ของนักวจิยั
ผูช้่วยในโครงการวจิยัการวจิารณ์  2 คน คอื อรพนิท ์ ค าสอน  และคงกฤช  ไตรยวงค์ หากกล่าวถงึ
ภารกิจของโครงการวจิยัในการ “พฒันานักวจิารณ์”  ก็อาจอ้างได้ว่ากจิกรรมการเขยีนบทวจิารณ์
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ของนักวจิยั  เป็นหอ้งปฏบิตักิารที่เปิดโอกาส  ให้พื้นที่  ในการฝึกทกัษะและสรา้งประสบการณ์ใน
การเขียนบทวิจารณ์บทวิจารณ์ของทัง้สองคนบอกเล่าบรรยากาศว่าการอ่านหนังสือแม้จะเป็น
ความชอบส่วนตวั  แต่กลบัเป็นสว่นหนึ่งของการท างานในโครงการวจิยัการวจิารณ์อย่างเหมาะเจาะ 
อรพินท์เกริน่น าบทวจิารณ์นวนิยายแกะรอยแกะดาว ว่า  ด้วยค าพูดสัน้ๆ ว่า “แปลกดีนะ”  ของ
เพื่อนร่วมงานทีใ่ห้หนังสอืยมือ่านเป็นแรงจงูใจใหเ้ธอใคร่รูว้่าจะอ่านหนงัสอืเล่มนี้จบหรอืไม่  สว่นคง
กฤชกล่าวว่าเพื่อนร่วมงานแนะน าให้อ่านนวนิยายแปลของ  จอห์น สไตน์เบ็ค เรื่อง โลกียชน ซึ่ง
เจา้ของอ่านมาแลว้หลายรอบและซื้อหนังสอืเล่มนี้หลายครัง้แลว้เพราะผูท้ี่ยมือ่านมกัจะไม่คนื  การ
แบ่งปันหนังสอืและการแบ่งปันประสบการณ์การอ่านจงึเป็นรากฐานส าคญัที่สนับสนุนการวจิารณ์ 
การเขยีนบทวจิารณ์อย่างต่อเนื่องของอรพนิทต์ลอดเวลา 6 ปีของการท างานโครงการวจิยั  ชีใ้หเ้หน็
พฒันาการทางความคดิและทกัษะเชงิวรรณศลิป์ ส่วนคงกฤช  แมจ้ะเพิง่เขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรม
ไม่กี่ชิ้น  แต่ภูมหิลงัจากการเป็นบรรณาธกิารนิตยสารกล้าทานตะวนั  และประสบการณ์สัง่สมของ
ความเป็นนกัอ่านนกัคดิเชงิปรชัญาท าใหบ้ทวจิารณ์คมคาย  นอกจากนี้  การใชล้ลีาภาษาแบบก าลงั 
“คุย” กบัเพือ่นนกัอ่านดว้ยกนั  ท าใหล้ดช่องว่างระหว่างนกัวจิารณ์และนกัอ่านทัว่ไปไดอ้ย่างด ี สรุป
ไดว้่า   การเขยีนบทวจิารณ์ของนกัวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาศกัยภาพของนกัวจิารณ์ 
 
7. การสร้างเครือข่ายและประชาคมการวิจารณ์ 

สาขาวรรณศลิป์ประสบความส าเรจ็อย่างสงูในการสรา้งเครอืขา่ยและประชาคมการวจิารณ์ 
มาตัง้แต่โครงการวิจยั ภาคแรก  จึงได้รบัความร่วมมือในการจดัท ากิจกรรมการวจิารณ์ทุกครัง้  
เครอืข่ายของสาขาวรรณศิลป์ประกอบด้วย 1. นักวจิารณ์   2. นักวชิาการ ซึ่งมทีัง้ครู อาจารย์ใน
สาขาวรรณศลิป์และนอกสาขา  บางคนเป็นนักวจิารณ์ด้วย  3. นักศกึษา ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละ
ปรญิญาโท  4. สือ่มวลชนและผูส้นใจทัว่ไป   
 จะเห็นได้ว่าเครอืข่ายและประชาคมการวจิารณ์ของสาขาวรรณศิลป์ไม่มีอุปสรรคในเรื่อง
สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา  และคุณวุฒิ  เพราะสามารถท างานร่วมกันได้  แม้จะมีความเห็น
แตกต่าง  แต่ไม่มคีวามแตกแยกด้วยอคต ิ สาขาวรรณศลิป์ม ี“สมาชกิประจ า”  ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเสวนา  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  และกจิกรรมในโครงการวจิยัภาค
สอง  ยงัขยายเครอืข่ายออกไปสู่ส่วนภูมภิาค  ดว้ยการจดัโครงการวจิารณ์สญัจรใน 3 จงัหวดัใหญ่ 
คอื สงขลา  เชียงราย  และอุดรธานี   จงึท าให้สามารถสร้างประชาคมการวจิารณ์ในวงกว้างขึ้น  
และพบว่าเมื่อมกีารจดักจิกรรมในสว่นกลาง  ผูท้ีอ่ยู่ในส่วนภูมภิาคสนใจตดิตามเขา้ร่วมกจิกรรมของ
สาขาวรรณศลิป์อย่างสม ่าเสมอ    
 อนัที่จรงิ  สาขาวรรณศิลป์มลีกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสาขาศิลปะอื่นตรงที่มกีารเรยีน
การสอนวรรณคดใีนฐานะวชิาพืน้ฐานหรอืวชิาหลกัในหลายระดบัการศกึษา  และการเรยีนการสอน
วรรณคดีผูกติดอยู่กบัการวจิารณ์อย่างแนบแน่น  ดงันัน้ ประชาคมสาขาวรรณศิลป์จึงกว้างขวาง  
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แต่ขณะเดยีวกนักอ็าจมจุีดอ่อนที่สาขาอื่นไม่ม ี คอื ขาดแคลนผูร้กัสมคัรเล่น  คอืคนนอกสาขาที่ให้
ความสนใจกับการอ่านและการวจิารณ์อย่างจรงิจงั  ท าให้ขาดมุมมองที่แปลกต่างอนัจะเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กดิทศันะวจิารณ์อย่างใหม่   
 การจดักิจกรรม “วิจารณ์เรื่องสัน้”  และ  “วจิารณ์นวนิยาย”  ที่ระดมนักวิจารณ์ทัง้ที่เป็น
นักวชิาการในสาขา  นอกสาขา และนักวจิารณ์มอือาชพีมาท างานร่วมกนัอย่างต่อเนื่องนาน 4 - 5 
เดอืน  โดยมกีารประชุมร่วมกนัรวม  14  ครัง้ เป็นการสรา้งประชาคมนักวจิารณ์ที ่“เกาะกนัตดิ” แม้
จะเป็น “สวนเลก็ๆ” ดงัทีห่วัหน้าโครงการเคยกล่าวไว ้ แต่กเ็ป็นสวนทีส่ามารถสรา้งความแขง็แกร่ง
ใหน้ักวจิารณ์และสรา้งผลผลติคอืบทวจิารณ์ไดต้ามเป้าหมาย  “สวนเลก็ๆ”  แห่งนี้ยงัเปรยีบเสมอืน
ห้องปฏิบตัิการของงานวจิยัที่ด าเนินตามวตัถุประสงค์ของโครงการวจิยัที่วางไว้ คอื การวจิยัและ
พฒันา  การสร้างวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์  การสร้างนักวจิารณ์หน้าใหม่  การสร้างบทวจิารณ์ 
และการสรา้งหนงัสอืเกีย่วกบัการวจิารณ์ดว้ย    
 การสร้างเครือข่ายและประชาคมการวิจารณ์ดงักล่าวยืนยนัหลักการของ “มนุษย์สมัผัส
มนุษย์”  เพราะเกดิประสบการณ์เรยีนรูแ้ละปฏิกริยิาตอบสนอง  พร้อมทัง้ได้แลกเปลี่ยนความคดิ
ความเหน็ไปพรอ้มกนั  ดงันัน้  แมว้่าโครงการวจิยัจะเปิดเวบ็ไซต์เพื่อใชส้ื่อเทคโนโลยสีารสนเทศให้
เกดิประโยชน์แก่สงัคมร่วมสมยั  แต่สื่อเทคโนโลยดีงักล่าวยงัท าหน้าทีไ่ม่สมบูรณ์นกั  เพยีงใหข้อ้มูล
ข่าวสาร   สามารถตรวจสอบปรมิาณผู้สนใจได้  ส่วนการเปิดรบัฟังความคดิเห็นหรอืแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้กันได้ยังท าได้ไม่เต็มที่   การจัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนา  เสวนา ฯลฯ จึงเป็น
กจิกรรมหลกัทีส่รา้งผลน่าพงึพอใจ 
 
8. การสร้างหนังสือ/ต ารา 

เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการภาคแรก ขอ้เรยีกร้องจากประชาคมการวจิารณ์คอืต้องการต าราการ
วจิารณ์ศิลปะสาขาต่างๆ  กิจกรรมอย่างแรกของโครงการวิจยัภาค 2 จึงเป็นการจดัประชุมเชิง
ปฏบิตักิารเรื่องการสรา้งต าราการวจิารณ์  ซึ่งแต่ละสาขาได้รบัฟังขอ้คดิเหน็อนัเป็นประโยชน์อย่าง
มากมาย   สาขาวรรณศลิป์ได้เปรยีบสาขาอื่นที่มตี าราการวจิารณ์อยู่แล้วเป็นจ านวนมาก  เพราะมี
การสร้างต าราการวจิารณ์มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2480  คอื วรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ์ ของ ดร. วทิย ์ 
ศวิะศรยิานนท ์ซึ่งยงัใชไ้ดอ้ยู่ในปัจจุบนั  สว่นแนวทางในการวจิารณ์อย่างใหม่กม็นีักวชิาการรุ่นใหม่
สร้างต าราขึ้น  เช่น ศาสตร์และศลิป์แห่งเรือ่งเล่า ของ อริาวด ี ไตลงัคะ   ต าราที่ประชาคมสาขา
วรรณศลิป์เรยีกรอ้งมากคอื ต าราที่ว่าดว้ยทฤษฎีวจิารณ์แผนใหม่ในศตวรรษที ่20 ซึ่งมผีู้คน้คว้าไว้
บ้างแล้วในรูปของงานวจิยั คือ แนวทางการประเมนิคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวจิารณ์เยอรมนั  
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ฝรัง่เศส และองักฤษ-อเมรกินั ในศตวรรษที ่20 ของ เจตนา  นาควชัระ 8   และในรูปของบทความ 
ได้แก่ “เลาะเลียบเส้นทางทฤษฎีวรรณกรรม” โดยชูศักดิ ์ภัทรกุลวณิชย์ เขียนร่วมกับนพพร  
ประชากุล9  “ทฤษฎวีรรณกรรมในศตวรรษที ่20” ของ ชูศกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์10  และ “แนวทางการ
วิจารณ์ในสมัยศตวรรษที ่20”  ของ อิราวดี  ไตลังคะ 11    ดังนัน้  แทนการสร้างต ารา  สาขา
วรรณศลิป์ได้สนับสนุนการสร้างหนังสอืรวมบทวจิารณ์พร้อมบทวเิคราะห์  เพื่อใช้เป็นหนังสอือ่าน
ส าหรบับุคคลทัว่ไป  หรอืใช้เป็นเอกสารประกอบการเรยีนการสอนวิชาวรรณคดีวิจารณ์ได้ด้วย
เพราะไดต้พีมิพผ์ลงานวรรณกรรม (กวนีิพนธแ์ละเรื่องสัน้) ควบคู่ไปกบับทวจิารณ์  สาขาวรรณศลิป์
ไดส้รา้งหนงัสอืรวมบทวจิารณ์  3 เล่ม  คอื 

 1. กวนีิพนธน์านาชาต ิ: ทศันะของนกัวชิาการไทย 
 2. มองขา้มบ่านกัเขยีน :  เรือ่งสัน้ไทยในทศันะนกัวจิารณ์ 
 3. ทางสายใหม่แห่งวรรณคดไีทย :  ทศันะวจิารณ์ต่อนวนิยายยุคแรก 
สองเล่มแรกจดัพมิพเ์สรจ็เรยีบรอ้ย  และจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ใชห้นงัสอืเป็นตวัอย่าง

ในการศกึษาขอ้สรุปเรื่องแนวทางการวจิารณ์ไปแลว้  ส่วนหนังสอืเล่มทีส่ามก าลงัอยู่ในระหว่างการ
จดัพมิพใ์หแ้ลว้เสรจ็เพื่อเสนอพรอ้มกบัรายงานผลการวจิยัโครงการนี้  และเผยแพร่สู่สาธารณชนใน
วงกวา้งเช่นเดยีวกบัหนงัสอืเล่มอื่นๆ ของโครงการวจิยั 

 
9. จากศิลปะส่องทางให้แก่กนัสู่การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กนั 

กจิกรรมในโครงการวจิยัภาค 2 ไดต้อกย ้าขอ้เทจ็จรงิทีพ่บไดจ้ากประสบการณ์ของการวจิยั
ในโครงการภาคแรก  นอกจากองค์ประกอบของผู้วจิยัที่ประกอบด้วยศลิปิน  นักวชิาการ และนัก
วจิารณ์จากสาขาวรรณศลิป์  ทศันศลิป์  ศลิปะการละคร  และสงัคตีศลิป์  ซึง่การประชุมร่วมกนัและ
การท างานร่วมกันตลอดเวลา 3 ปีได้ท าให้เกิดการเรยีนรู้ข้ามสาขา  อันส่งผลให้เกิดมุมมองที่
หลากหลาย  มสี่วนช่วยในการต่อเตมิเสรมิความคดิ  นอกจากนี้โครงการวจิยัภาค 2  ยงัเสรมิแรงให้
กระบวนการเรยีนรู้ข้ามสาขาเขม้แขง็ขึ้นกว่าโครงการภาคแรก  ด้วยการจดักจิกรรมร่วมสาขาใน

 
8 เจตนา นาควัชระ, แนวทางการประเมินคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ์ เยอรมนั ฝรัง่เศส และ
องักฤษ-อเมริกนั ในศตวรรษท่ี 20, พมิพค์รัง้ที ่3, กรุงเทพฯ : ส านักพมิพโ์อเดยีนสโตร์, 2539. 
9 ชศูกัดิ ์ภทัรกุลวณิชยแ์ละนพพร ประชากุล, “เลาะเลยีบเสน้ทางทฤษฎวีรรณคด”ี, สารคดี, ธนัวาคม 2538  และ
มกราคม 2539)  ตพีมิพค์รัง้ทีส่องใน  ชศูกัดิ ์ภทัรกุลวณิชย์, อ่าน (ไม่) เอาเร่ือง, กรุงเทพฯ :  โครงการจดัพมิพ์
คบไฟ, 2545. หน้า 389 - 406.  
10 ชูศกัดิ ์ ภทัรกุลวณิชย์, “ทฤษฎีวรรณกรรมในศตวรรษที ่20“ ตอนที ่1–14 , เนชัน่สุดสปัดาห์, ปีที ่10 ฉบบัที ่
486 - 506 ( 24 - 30 กนัยายน 2544  จนถงึ  11 - 17 กุมภาพนัธ ์2545). 
11 อิราวด ีไตลงัคะ, “แนวทางการวจิารณ์ในสมยัศตวรรษที่ 20“, สารภาษาไทย ปีที่ 1 ฉบบัที่ 1 กรกฎาคม – 
กนัยายน, 2544, หน้า 15 - 19. 
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ลกัษณะที่หลอมรวมความรู้เรื่องศิลปะและการวจิารณ์อย่างใกล้ชิด  3 ครัง้ คอื กิจกรรมร่วมของ
สาขาวรรณศลิป์  ศลิปะการละคร  และทศันศลิป์  1 ครัง้  คอื การจดัการแสดง ศลิปะส่องทางใหแ้ก่
กนั :  จากป่าซาไกสู่ป่าคอนกรตี  และจดักิจกรรมร่วมระหว่างสาขาวรรณศิลป์กบัสาขาทศันศิลป์  
รวม 2 ครัง้ คอื การประสานสมัพนัธ์ระหว่างวรรณศิลป์กับทศันศิลป์ในงานของจ่าง  แซ่ตัง้  และ
วรรณศลิป์เรือ่งเล่าในงานทศันศลิป์    

การประชุมร่วมกนัและการจดักจิกรรมร่วมสาขาทัง้ 3 ครัง้สรา้งประสบการณ์อนั 
หลากหลายที่ก่อให้เกิดความมัง่คัง่ในด้านความรู้และความคดิ  ยกตวัอย่างจากประสบการณ์ของ
ผู้วิจยัสาขาวรรณศิลป์  ได้ประจักษ์ว่าเส้นสีลีลาพลิ้ วไหวด้วยปลายพู่กันเพียงไม่กี่ครัง้ในงาน
จติรกรรมของจ่าง  แซ่ตัง้  ยนืยนัการใชค้ าเพยีงน้อยนิดแต่สรา้งพลงัความคดิและอารมณ์สะเทอืนใจ
ในบทกวขีองศิลปินคนเดียวกนั  ที่มาของการสร้างงานในลกัษณะเช่นนี้อาจจะมาจากแนวคดิของ
ศลิปินที่มรีากฐานจากปรชัญาจนี  แต่คงจะไม่ใช่มาจากขอ้จ ากดัดา้นภาษา เพราะเมื่อพจิารณาจาก
บทกวอีกีหลายชิ้นและผลงานแปลประเภทปรชัญากลบับ่งชี้ว่าศลิปินมวีงศพัท์และความสามารถใน
การใชภ้าษาซบัซ้อนไดด้ทีเีดยีว  ในขณะเดยีวกนัในดา้นการสรา้งงานจติรกรรม  กค็งไม่ใช่ขอ้จ ากดั
เรื่อง 
ทุนทรพัยใ์นการซือ้อุปกรณ์การเขยีนรูป  เพราะจ่างมผีลงานในลกัษณะเสน้น้อยสน้ีอยและลกัษณะ 
อื่นๆ   ผลงานทีเ่ป็นจุดร่วมของการประสานศลิปะระหว่างวรรณศลิป์และทศันศลิป์เป็นอย่างด ี และ
เป็นจุดเด่นในความเป็นศลิปินของจ่าง แซ่ตัง้ดว้ย  คอื ผลงานประเภทกวนีิพนธ์วรรณรูป (concrete 
poetry) ซึ่งสรา้งสรรคไ์วเ้ป็นจ านวนมาก  ผลงานทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างงานกวนีิพนธว์รรณรปูเพื่อวจิารณ์
ในกจิกรรมร่วมสาขาครัง้นี้ คอื “ประชาชนหรอืต้นหญ้า”  ซึ่งเชญิชวนใหพ้จิารณาความหมายตัง้แต่
ชื่อบทกวทีี่สมาชกิในกลุ่มเสวนาบางคนเหน็ว่าศลิปินตัง้ไว้เป็นค าถาม  บางคนเหน็ว่าศลิปินตัง้ไว้
เป็นค าตอบ  แต่ไม่ว่าจะเป็นค าถามหรอืค าตอบกช็วนใหว้จิารณ์ต่อทัง้สิน้  ในการวจิารณ์งานศลิปะ
ชิน้น้ี  ผูว้จิารณ์ตอ้งน าความเหน็ในดา้นองคป์ระกอบศลิปะ เช่น  ความอ่อนไหวของเสน้  ความหนัก
เบา  และความห่างชดิของตวัหนังสอื มาประกอบกบัความหมายของภาษา  เพื่อตคีวามหมายของ
งานศลิปะในองคร์วมดว้ย 

นอกจากนี้ผูว้จิยัพบว่าศาสตรแ์ห่งการเล่าเรื่อง (narratology)  มไิด้จ ากดัเฉพาะวรรณศลิป์  
หากแต่ยังเป็นหลักการบางส่วนของทัศนศิลป์อีกด้วย  ดังจะเห็นได้จากการจัดอภิปรายเรื่อง 
วรรณศิลป์เรือ่งเล่าในงานทศันศิลป์  จากศิลปินสามคน คอื  ยุวนา  ปุณวฒันวทิย์  (ภาพพิมพ์) 
อรพนิต  เจยีรกุล  (เครื่องประดบั)  และพงษ์พนัธ์  จนัทนมฏัฐะ  (ประตมิากรรม)  ทศันศลิป์หลาก
สาขาเหล่านี้ก็ท าหน้าที่ “เล่าเรื่อง”  ให้ผู้ดูผู้ชมด้วย   และในขณะเดยีวกนั งานศลิปะของศลิปินทัง้
สามคนยนืยนัประเดน็ในเรื่องศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนัน าไปสู่การวจิารณ์ส่องทางให้แก่กนั  ผู้วจิยัจะ
พจิารณาไปตามล าดบั ดงันี้  
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การสรา้งงานภาพพมิพใ์นรูปหนังสอืของ  ยุวนา  ปุณวฒันวทิย ์  มกีารใชภ้าษาหนังสอืสื่อ
ความที่ภาพอาจสื่อไม่ไดท้ัง้หมด  ภาษาหนังสอืจงึช่วยเสรมิความหมายใหภ้าษาภาพ  และอาจท้า
ทายใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณ์ประเดน็ทางสงัคมทีศ่ลิปินก าลงัฟ้องดว้ยภาพทางศลิปะ    

ส่วนการสรา้งเครื่องประดบัเงนิและครสิตลัของอรพนิต  เจยีรกุล    เริม่ต้นจากแรงบนัดาล
ใจจากวรรณคดบีทละครเรื่อง “A Midsummer Night’s Dream” ของเชค็สเปียร ์ศลิปินเล่าว่ามคีวาม
ชื่นชอบตวัละครกลุ่มแฟรี่(fairy) และเลอืกฉากส าคญัจากบทละครเรื่องนี้ 4 ฉาก คอื ราชนิีททิาเนีย
ทะเลาะกบัพระสวาม ีฉากราชนิีททิาเนียบรรทม ฉากราชนิีททิาเนียลุ่มหลงในความรกัและฉากจบ
เรื่องดว้ยความสุขและเชญิชวนใหผู้อ้่านเปิดใจไปสู่โลกจนิตนาการ ศลิปินวเิคราะหอ์ารมณ์ทีป่รากฏ
ในฉากทัง้ 4 ไดแ้ก่ ฉากแรกเป็นอารมณ์โกรธ ฉากที่สองเป็นความหลบัใหล ฉากที่สามเป็นอารมณ์
รกั ฉากทีส่ ีเ่ป็นการเปิดใจ จากนัน้ไดต้คีวามและเลอืกใชส้ญัลกัษณ์ใหเ้หน็เป็นรูปธรรม เช่น ครสิตลั
ทีแ่วววาวแทนแฟรี ่สสีม้แสดงอารมณ์โกรธ ดกัแดแ้ทนการหลบัไหล เปลแทนการนอน ดอกไมบ้าน
แทนความรกัเบิกบาน หน้าต่างแสดงการเปิดใจเป็นต้น จากฉาก 4 ฉากของบทละครเช็คสเปียร ์
ศลิปินสรา้งเครื่องประดบัเงนิและครสิตลั 4 ชิน้ แต่ละชิ้นเป็นอสิระจากกนัแต่สามารถเชื่อมรอ้ยต่อกนั
ไดต้ามล าดบัของฉากดงักล่าว 

การที่เชค็สเปียรเ์ป็นกวเีอกของโลก ท าให้วรรณคดเีรื่องนี้มคีวามแพร่หลายในระดบัสากล 
ดงันัน้ เมื่ออรพนิตเลอืกแปรรปูจากงานวรรณคดตี้นแบบเป็นงานศลิปะเครื่องประดบัโดยอาศยัการที่
วรรณคดีเรื่องนี้ เป็นที่รู้จ ักในหมู่มหาชนเป็นต้นทุนไว้ชัน้หนึ่ ง จึง “น่าจะ” ท าให้ผู้ชมงาน
เครื่องประดบัชิ้นนี้สามารถ “รูเ้รื่องราว”ทีส่ะสมเป็นภูมหิลงัอยู่ก่อนแลว้ แต่จากการตคีวามหลายชัน้
ข อ ง 
อรพนิตและการเลอืกใชส้ญัลกัษณ์เพือ่สือ่ความใหเ้หมาะกบั “ภาษา” ของเครื่องประดบั ท าให ้“เรื่อง
เล่า” ของอรพนิตเป็นอสิระจากวรรณคดตี้นแบบจนผูอ้่านสามารถสรา้งจนิตนาการของเรื่องเล่านี้ได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ต้องนึกถงึวรรณกรรมของเชค็สเปียรเ์ลยกไ็ด ้งานเครื่องประดบัของอรพนิตจงึมไิด้
มคีุณค่าเพยีงประโยชน์ใช้สอย หากแต่เป็นงานศลิปะทีช่วนวจิารณ์ทัง้ในแง่องคป์ระกอบของศลิปะ
เอง เช่น การใชเ้ครื่องเงนิและครสิตลัแสดงความแวววาวประกายใส การสวมใส่เครื่องประดบัในอุ้ง
มอือาจให้ความรูส้กึเหมอืนก าลงัอ่านหนังสอื ฯลฯ และยงัชวนให้วจิารณ์เรื่องเล่าจากตวังานที่ผู้ชม
สามารถเชื่อมร้อยผูกโยงความสมัพนัธ์ของดอกไม้ ผเีสื้อ หน้าต่างฯลฯ เป็นเรื่องเล่าในจนิตนาการ
ของผูช้มทีไ่ม่ซ ้าแบบกนั  
 งานประตมิากรรมอนุสาวรยีศ์รปีราชญ์ของพงษ์พนัธ ์ จนัทนมฏัฐะ  สือ่ความชดัเจนแก่ผูช้ม
โดยไม่ตอ้งตคีวาม  ทัง้ๆทีผ่่านกระบวนการตคีวามอย่างละเอยีด ลกึซึง้ และกวา้งขวางโดยประตมิา
กรจากขอ้มลูหลกัฐานทางเอกสาร  ต านาน  และเรื่องเล่าต่างๆ   เรื่องราวของศรปีราชญ์เกอืบจะ
เป็นมายาภาพในวงวรรณกรรม  ความมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนของศรปีราชญ์  ศรปีราชญ์มคีนเดยีว
หรอืหลายคน  มชีวีติอยู่ในยุคไหน  ฯลฯ  ยงัเป็นหวัขอ้ทีถ่กเถยีงกนัอยู่ในวงวชิาการวรรณกรรม   
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อนุสาวรยีศ์รปีราชญ์ท าให ้ “เรื่องเล่า (ลอื)” ในวงวรรณกรรมกลายเป็นรูปธรรมขึน้  ดงันัน้  
ประตมิากรรมชิน้นี้จงึทา้ทายการวจิารณ์   แมแ้ต่เรื่องเลก็ๆเช่น ศรปีราชญ์น่าจะถอดกระดุมเสือ้
หรอืไม่เวลาแต่งบทกว?ี  กอ็าจจะเป็นประเดน็ชวนวจิารณ์ในเชงิวรรณกรรมไดว้่าอนุสาวรยีศ์รี
ปราชญ์จะยนืยนัขอ้ยุตขิองการคน้ควา้เรื่องประวตัผิูแ้ต่ง  ยุคสมยัทีแ่ต่งหรอืไม่  นอกจากนี้ บทโคลง
ทีม่ชีื่อเสยีง  “ธรณีนีน่ี้  เป็นพยาน……”  ซึง่ศลิปินเลอืกมาใชใ้นการเสนอภาพใหศ้รปีราชญ์ก าลงั
เขยีนโคลงบทนี้  กน่็าวจิารณ์  แน่นอนว่าเป็นบทโคลงของศรปีราชญ์ทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างด ี   แต่
เนื่องจากยงัมโีคลงบทอื่นๆ ทีเ่ป็นผลงานของกวผีูน้ี้อกี  ดงันัน้ การเลอืกโคลงบทน้ีจงึเป็นรหสัที่
แสดงบุคลกิอุปนิสยัใจคอของศรปีราชญ์ทีต่วังานประตมิากรรมแสดงไม่ไดห้รอืแสดงไม่หมด  (ยงัไม่
พดูถงึว่าบทโคลงนี้เป็นการประกาศจุดยนืหรอือุดมการณ์ของศลิปินหนุ่มน้อยต่อความกดดนัของ
ระบบราชการดว้ย)   ดว้ยเหตุดงักล่าวมานี้  ถงึแมว้่าอนุสาวรยีจ์ะมขีอ้จ ากดัเชงิจนิตนาการสงูกว่า
งานประตมิากรรมทัว่ไป  แต่กม็ ี “เรื่องเล่า”  ทีผ่่านการตคีวามของศลิปิน  และชีช้วนใหผู้ช้มแสดง
ความคดิเหน็เชงิวจิารณ์อย่างน่าสนใจ  
 ทฤษฎกีารวจิารณ์วรรณกรรมทีว่่าผูแ้ต่งและบรบิททางสงัคมมคีวามส าคญัจ าเป็นมากน้อย
เพยีงใดทีจ่ะมาใชใ้นการวจิารณ์ตวับท  ดเูหมอืนจะไดร้บัการยนืยนัอกีครัง้จากศลิปินทีเ่ป็นวทิยากร
คณะน้ีว่า  การรูภู้มหิลงัของการสรา้งงานศลิปะไม่ไดเ้รยีกรอ้งความเหน็ใจในความอุตสาหวริยิะและ
การต่อสูแ้กไ้ขปัญหาอุปสรรคของศลิปิน  แต่ผูเ้สพงานจะไดเ้ขา้ใจกระบวนสรา้งงาน  โดยเฉพาะ
กระบวนการทางความคดิ  อนัจะท าใหเ้ขา้ใจตวังานศลิปะไม่ว่าจะชื่นชอบยอมรบัหรอืไม่กต็าม  
ขอ้มลูเชงิประสบการณ์ของศลิปินจงึเป็นประโยชน์ต่อนักวจิารณ์  ตามแต่จะเลอืกน ามาใชใ้ห้
เหมาะสม  เพราะการวเิคราะหค์ุณค่าของงานศลิปะไม่ไดอ้ยู่ทีว่่าศลิปินสรา้งสรรคง์านตามความฝัน
ของตนไดห้รอืไม่  แต่อยู่ทีว่่างานศลิปะนัน้สรา้งความฝัน  ความคดิ  ความรูส้กึอย่างไรต่อผูช้มทัง้ที่
เป็นปัจเจกและมหาชน 
 กล่าวไดว้่า  ศลิปะแขนงใดกต็ามมคีวามพอ้งกนัเพราะเป็นการเล่าเรื่อง  เล่าความคดิ  เล่า
ความรูส้กึ  อาจจะเป็นรูปธรรมหรอืนามธรรม   โดยทีศ่ลิปะแต่ละแขนงต่างม ี “ภาษา”  และ
ไวยากรณ์ภาษาของตนเอง   แต่งานศลิปะกไ็ม่จ ากดัตวัอยู่เฉพาะขอบเขตของตนเอง อาจมกีารหยบิ
ยมืภาษาจากศลิปะแขนงหนึ่งมาเพือ่ถ่ายทอดศลิปะอกีแขนงหนึ่งอยู่ตลอดเวลา  ดงัการเล่าเรื่อง
วรรณศลิป์ดว้ยภาษาของละครหรอืภาพยนตร ์   และอาจอธบิายสุนทรยีศาสตรข์องศลิปะแขนงหนึ่ง
ดว้ยสุนทรยีศาสตรข์องศลิปะอกีแขนงหนึ่ง  ดงัเช่น ศ. ดร. เจตนา  นาควชัระ12 หวัหน้าโครงการได้
วเิคราะหท์ศันศิิลป์บนบานประตูไมแ้กะสลกั ทีพ่ระวหิารศรศีากยมุนี  วดัสุทศัน์เทพวราราม
(ปัจจุบนัอยู่ในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต)ิ ดว้ยขนบของการแต่งร่าย  ปรากฏการณ์ทางศลิปะเหล่านี้  

 
12 เจตนา  นาควชัระ, “การวจิารณ์ส่องทางใหแ้ก่กนั”, ศิลปส่องทาง, กรุงเทพฯ :  ส านักพมิพค์มบาง, 2546, หน้า 
86 - 87. 
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ศลิปินอาจจงใจหรอืไม่กต็าม  แต่เป็นหน้าทีข่องนกัวจิารณ์ทีจ่ะชีอ้อกมาใหเ้หน็  จงึจะเป็นการแสดง
ศกัยภาพของงานศลิปะ  และในขณะเดยีวกนัเป็นการแสดงพลงัทางปัญญาของบทวจิารณ์   ดงันัน้  
ในการวจิารณ์ศลิปะ  นกัวจิารณ์จงึไม่ควรจ ากดัตวัอยู่ดว้ยขอ้มลูหรอืประสบการณ์ของการเสพศลิปะ
สาขาใดสาขาหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว   นกัวจิารณ์อาจน าทางผูเ้สพศลิปะอื่นๆ ดว้ยการขา้มเสน้ขอบฟ้า
ทางศลิปะเพือ่เปิดโลกกวา้งใหเ้หน็ความเชื่อมโยงกนัของการสรา้งสรรคง์านศลิปะของมนุษย ์  งาน
วจิารณ์จงึจะมบีทบาทต่อสงัคมไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

จากประสบการณ์ของศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนัไดน้ าไปสู่การวจิารณ์สอ่งทางใหแ้ก่กนั  
สามารถวเิคราะหไ์ดก้ารจดัท ากจิกรรมร่วมสาขาอกีกจิกรรมหน่ึง  นัน่คอื  การจดัการแสดงเรื่อง 
ศลิปะสอ่งทางใหแ้ก่กนั : จากเงาะป่าซาไกสูป่่าคอนกรตี เป็นตวัอย่างเด่นทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าการตคีวาม
เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการสรา้งสรรคแ์ละการวจิารณ์  ในแงว่รรณกรรม  มผีูใ้หค้ าจ ากดัความ
ว่า  วรรณกรรมคอืบทวจิารณ์ชวีติ13  ดงันัน้ในการสรา้งสรรคว์รรณกรรม  นกัเขยีนจงึมไิดน้ า “ขอ้มลู
ดบิ” ไปใชเ้ขยีนอย่าง “ดบิๆ”   หากผ่านการพนิิจพจิารณาอย่างลกึซึง้มาแลว้   ลกัษณะการ
สรา้งสรรคว์รรณกรรมเช่นน้ีคงมไิดแ้ตกต่างไปจากการสรา้งสรรคง์านศลิปะอื่นๆ  นอกจากนี้การ
แปรรูปศลิปะแขนงหน่ึงไปสู่ศลิปะอกีแขนงหนึ่ง  ย่อมอาศยัการตคีวามเป็นกลไกส าคญั  ไม่ว่าจะ
เป็นการผลติซ ้าในรปูแบบใหม่  หรอืการสรา้งใหม่จากเคา้มลูเดมิ  การน าบทพระราชนิพนธใ์น
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเรื่อง เงาะป่า  มาสรา้งใหม่เป็นการแสดงสมยัใหม่ ในการ
ประชุมประจ าปีที ่ 2 ของโครงการวจิยัภาค 2  เป็นตวัอย่างอนัด ี  เนื่องจากผูส้รา้งละครซึง่เป็นผู้
แสดงดว้ย  ไดต้คีวาม “สาร” ของตวับทใหเ้ชื่อมโยงกบับรบิททางสงัคมปัจจุบนั  เรื่องเงาะป่าเคยถูก
น ามาสรา้งใหม่ในลกัษณะของการแสดงละครสมยัใหม่โดยคงรกัษาแก่นสารเดมิไว ้  คอื ความรกั
บรสิุทธิท์ีไ่ม่เหน็แก่ตวัของชาวป่าไรอ้ารยธรรม14   ในครัง้นี้คณะผูจ้ดัท าละครในโครงการวจิยัฯ ได้
ดงึแก่นเรื่องรองขึน้มาเป็นแก่นเรื่องหลกั  จงึน าเสนอสารความคดิในเรื่องผลกระทบจากความรกัและ
ความตายของลูกๆ ทีต่่อพอ่แม่ญาตพิีน้่อง  เพือ่เป็นอุทาหรณ์เตอืนใจใหผู้ด้ตูระหนักว่า  แมค้วามรกั
และการเสยีสละชวีติจะเป็นอุดมคตอินัน่ายกย่อง  แต่ผลพวงจากการกระท านัน้ทีต่กแก่บุคคลใกลช้ดิ
เป็นความเจบ็ปวดอนัน่าสลดใจ  ดงันัน้หากผูก้ระท าไม่มุ่งมองเฉพาะปัญหาของตนเอง  แต่พจิารณา
ผลกระทบต่อบุคคลรอบขา้งดว้ยจะท าใหต้ดัสนิปัญหาชวีติไดร้อบคอบขึน้  สารทีเ่กดิจากการตคีวาม
ใหม่น้ีจงึสอดคลอ้งกบัสภาพชวีติในสงัคมสมยัใหม่ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้   การแปรรปู
เรื่องเงาะป่าไปสูก่ารแสดงสมยัใหม่จงึสรา้งมุมมองการวจิารณ์ใหแ้ก่วรรณกรรมเรื่องนี้ดว้ย   
วรรณคดแีต่ละเรื่องจะมมีติขิองกาลเวลาและสถานทีท่ีช่ดัเจนว่าเกดิเรื่องราวขึน้ทีไ่หน เมื่อไร  แต่

 
13 มาจากค ากล่าวของนักวจิารณ์องักฤษชื่อ  Matthew  Arnold ( 1827 – 1888) ทีว่่า  “ Literature is criticism of 
life”. 
14 เช่นละครของภทัราวดเีธยีเตอร ์
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คุณค่าของวรรณคดกีม็ไิดผู้กตดิอยู่กบักาลเวลาและสถานที ่ บทวจิารณ์วรรณคดจีงึมกัจะชีคุ้ณค่าอนั
อยู่เหนือกาลเวลา และสามารถด ารงอยู่ในสงัคมต่างวฒันธรรม   ลกัษณะดงักล่าวนี้ปรากฏใหเ้หน็ใน
การตคีวามเรื่องเงาะป่าไปสูก่ารแสดงสมยัใหม่  ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะทีไ่ม่แจ่มชดัของความเป็นชาว
เงาะ (ทีแ่สดงดว้ยสญัลกัษณ์ของสดี าและสแีดงเท่านัน้)  ความเลื่อนไหลของมติกิาลเวลาทีอ่าจจะ
เป็นอดตีกาลตามงานต้นแบบจนมาถงึสงัคมสมยัใหม่ (ทีใ่ชบ้ทกลอนประกอบกบับทพดูทีใ่ชภ้าษา
ร่วมสมยั)  และการแสดงความเป็นสากลทีไ่ม่ผกูตดิอยู่กบัวฒันธรรมของซกีโลกใด (ที่ใชภ้าพเลื่อน
แสดงภาพความตายจากหลายบรบิทสงัคม หลายศาสนา และหลายวฒันธรรม)  ดงันัน้ จงึกล่าวได้
ว่าการแสดงสมยัใหม่เรื่อง “จากป่าซาไกสูป่่าคอนกรตี”  มลีกัษณะคลา้ยบทวจิารณ์วรรณกรรม (ที่
ไม่ไดว้จิารณ์เป็นตวัหนงัสอื)  ทีพ่ยายามจะชีคุ้ณค่าขา้มยุคสมยัและถิน่ทีข่องงานวรรณกรรมนัน้ๆ  
 
10. นัยทางการศึกษาของงานวิจยั 

โครงการวจิยัภาค 2 ต่างจากภาคแรกเพราะเน้นการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาการวจิารณ์ไป
พรอ้มกบัการสรา้งต ารา/หนังสอืเพื่อใชป้ระกอบการเรยีนการสอนโดยตรง   ดงัที่ไดก้ล่าวมาแล้วใน
ขอ้ 8 ว่า แมส้าขาวรรณศลิป์จะยงัไม่ไดส้รา้งต าราวรรณคดีวจิารณ์โดยตรง  แต่การสรา้งหนังสอืรวม
บทวจิารณ์ก็เป็นมาตรการซ่อมเสรมิความขาดแคลนบทวจิารณ์ที่ขาดผู้เขยีนและขาดพื้นที่ในการ
เผยแพร่   การใช้หนังสอืรวมบทวจิารณ์ในการเรยีนการสอนนับเป็นการศึกษาเชงิปฏิบตั ิ เพราะ
แทนที่ผู้เรยีนจะเรยีนทฤษฎีเพื่อน าไปใช้ในการวจิารณ์  กลบัเรยีนจากบทวจิารณ์เพื่อวเิคราะห์หา
แนวทาง  กรอบความคดิ หรอืทฤษฎทีีผู่ว้จิารณ์ใชใ้นบทวจิารณ์นัน้   การศกึษาแบบยอ้นศรนี้น่าจะ
ท าใหผู้เ้รยีนรูส้กึว่าทฤษฎีไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ  และเรยีนรูว้่าจะน าทฤษฏไีปใชอ้ธบิายวรรณกรรมให้มี
ความหนักแน่นเชงิวชิาการและเหมาะสมกลมกลนืกบัตวับทวรรณกรรมได้อย่างไร  โดยไม่ใช่เป็น
การน าวรรณกรรมไปพิสูจน์ทฤษฎี  หรือหมกมุ่นกับทฤษฎีจนมองข้ามคุณลักษณะของตัวบท 
เหมอืนอย่างเช่นที่นักวชิาการต่างชาตทิี่โครงการวจิยัภาค 1 เชญิมาบรรยายได้กล่าวเตอืนว่า  ไม่
ควรเป็นการใช ้“ทฤษฎวีรรณคดโีดยปราศจากวรรณคด”ี 15 
 ในการศกึษาวรรณกรรมร่วมสมยั  เราแบ่งประเภทของวรรณกรรมออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ 
คือ กวีนิพนธ์  เรื่องสัน้ และนวนิยาย  วรรณกรรมแต่ละประเภทมีหลักการวิจารณ์บางส่วน
เหมือนกันและบางส่วนแตกต่างกัน  สาขาวรรณศิลป์ได้สร้างหนังสือรวมบทวิจารณ์ครบทัง้ 3 
ประเภท  โดยแต่ละเล่มเป็นการท างานร่วมกนัเป็นคณะ  ผูว้จิยัจะวเิคราะหห์นงัสอืแต่ละเล่ม ดงันี้ 

 
15 เป็นทศันะของ Prof.Maria Alzira Seixo, President of the International Federation for Modern languages 
and Literatures (FILLM) กล่าวไวใ้นการบรรยายเรื่อง “The Use of Literary Theory” วนัที ่14 พฤศจกิายน 2543 
ณ สยามสมาคม 
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1. หนังสอืกวนีิพนธ์นานาชาต ิ : ทศันะของนักวชิาการไทย  เป็นหนังสอืที่ให้แนวทางใน
การวจิารณ์กวนีิพนธ์โดยใช้ประสบการณ์ขา้มวฒันธรรม  ประกอบด้วยกวนีิพนธ์ไทย  
องักฤษ  อเมรกินั  ฝรัง่เศส  และเยอรมนั  ผูอ้่านจะเหน็ลกัษณะเฉพาะของกวนีิพนธแ์ต่
ละชาติ  แม้กวนีิพนธ์ของตะวนัตกจะมรีากร่วมทางวฒันธรรม  แต่ก็แตกต่างกนัตาม
ลักษณะของบรบิททางสังคมและลักษณะเฉพาะทางวฒันธรรมด้วย  เมื่อพิจารณา
เปรยีบเทยีบกวนีิพนธ์ของไทยและตะวนัตกทัง้ 4 ชาตดิงักล่าว  จะพบลกัษณะร่วมอนั
เป็นนยัทางการศกึษาทีน่่าสนใจ 3 ประการ  นัน่คอื 
1.1 ความส าคญัของลีลาจงัหวะเสยีง  ฉันทลกัษณ์  ไวยากรณ์  ช่องว่างของพื้นที่

ระหว่างประโยค ฯลฯ  ล้วนมคีวามส าคญัต่อการสื่อสารทางสุนทรยีรสและการ
ตคีวามหมาย 

1.2 บรบิทของกวนีิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการแต่ง  ประวตัผิู้แต่ง  ฯลฯ  มี
สว่นช่วยเสรมิความเขา้ใจความหมายของตวับทไม่มากกน้็อย 

1.3 การแปลกวนีิพนธ์ไม่สามารถเก็บความและรสของภาษาได้ครบถ้วน  แต่การ
แปลก็ยงัเป็นหนทางเดยีวที่สามารถเปิดโลกแห่งการเสพรบัประสบการณ์ข้าม
ชาตไิด ้

1.4 วรรณกรรมเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากจินตนาการและประสบการณ์ของ
มนุษย ์ การศกึษาเปรยีบเทยีบกวนีิพนธ์ของไทยและตะวนัตกสะทอ้นใหเ้หน็ว่า
แม้กวีไทยจะขาดประสบการณ์ในมิตินานาชาติอยู่มาก  เพราะมีโอกาสอ่าน 
กวนีิพนธ์ชาติอื่นน้อยเนื่องจากแทบไม่มีงานแปลกวีนิพนธ์  ในขณะที่มีงาน
แปลนวนิยายและเรื่องสัน้จ านวนมาก  แต่กวนีิพนธ์ไทยมไิด้อ่อนด้อยไปกว่า
นิพนธ์ชาติอื่น  บทกวีของไทยแสดงทวิวัจน์ในจินตนาการ ( imaginary 
dialogue) กับกวนีิพนธ์ชาติอื่นในประเด็นต่างๆ อันเป็นเรื่องของโลก สงัคม 
และชีวิต อยู่ไม่น้อยทีเดียว 16 ดังนั ้น  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยืนยัน 
“ลกัษณะร่วม” อนัแสดงใหเ้หน็ความเป็นโลกาภวิตัน์ทางปัญญา  ประเดน็เช่นนี้
เป็นความส าคญัของวรรณคดศีกึษาและวรรณคดวีจิารณ์ 

หนังสือเล่มนี้ได้พิสูจน์คุณค่าทางการศึกษาเพราะมีนักวิชาการน าไปใช้สอนใน
สถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ทัง้ในวชิาวรรณกรรมต่างประเทศและวรรณกรรมไทย 

 

 
16 แสดงไวโ้ดยพสิดารใน เจตนา  นาควชัระ, “โลกาภวิตัน์ทางปัญญา :  ววิาทะกวนีิพนธร์่วมสมยัไทย–ตะวนัตก”, 
ศิลป์ส่องทาง, กรุงเทพฯ :  ส านักพมิพค์มบาง, 2546, หน้า 187 - 224.  
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2. หนังสือมองข้ามบ่านักเขียน : เรือ่งสัน้ไทยในทศันะนักวจิารณ์  เป็นหนังสือรวมบท
วจิารณ์เรื่องสัน้ไทยจ านวนหนึ่ง  ซึ่งแมจ้ะไม่อาจท าหน้าที่เป็นตวัแทนของเรื่องสัน้ไทย
ทัง้หมด  แต่กแ็สดงความหลากหลายของรูปแบบกลวธิกีารแต่ง  เนื้อหา แนวคดิ  และ
สะท้อนยุคสมัยที่แตกต่างกัน  ในส่วนของบทวิจารณ์ได้แสดงความหลากหลายใน
ทิศทางและกลวิธีการวิจารณ์เช่นกัน ดังจะอ่านรายละเอียดได้ในบทวิเคราะห์ของ
บรรณาธิการ 17  ในการเรียนการสอนวิชาวรรณกรรมปัจจุบันก็ดี  วิชาวรรณกรรม
วิจารณ์ก็ดี  ข้อมูลประกอบการสอนที่ส าคัญคือบทวิจารณ์วรรณกรรม เพื่อใช้เป็น
ตวัอย่างในการวเิคราะห์ตคีวาม  โดยผู้สอนจะต้องรวบรวมบทวจิารณ์จากสื่อสิง่พมิพ์
ต่างๆ  หากแต่ปัจจุบนั การตีพมิพ์เผยแพร่บทวจิารณ์วรรณกรรมในนิตยสารวารสาร
ต่างๆ ลดน้อยลงอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว  ดังนัน้  การสร้างหนังสือรวมบทวิจารณ์
วรรณกรรมจะช่วยซ่อมเสรมิความขาดแคลนนี้ได้  นอกจากนี้  การน าผลงานที่เคยมผีู้
วจิารณ์ไวแ้ลว้  มาวจิารณ์ซอ้นอกีครัง้หนึ่ง  กเ็พือ่แสดงใหเ้หน็ว่าการวจิารณ์มไิดม้เีพยีง
ครัง้เดยีว  แบบเดยีว  การวจิารณ์คอืการตคีวามหมายของวรรณกรรมโดยใชเ้ครื่องมอื
ต่างๆที่เป็นทฤษฎีวรรณคดีวจิารณ์ (ไม่ว่าจะกล่าวถงึทฤษฎีนัน้โดยตรงหรอืไม่) การ
วิจารณ์ด้วยมุมมองหรือแนวทางที่แตกต่างกันล้วนเป็นการสร้างความเข้าใจต่อ
วรรณกรรมนัน้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น  หนังสือเล่มนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อ
การศกึษาวรรณกรรมโดยตรงในหลายวชิา ดงันี้ 
2.1 การศึกษาพัฒนาการเรื่องสัน้  หนังสือเล่มนี้ฉายภาพรวมของเรื่องสัน้ไทย

ระหว่าง พ.ศ. 2493 - 2542 ได้พอสมควร  การตีพิมพ์ตัวบทเรื่องสัน้พร้อม
ประวตัผิูแ้ต่งท าใหส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มลูส าเรจ็รปูประกอบการเรยีนการสอน 

2.2 การศึกษาวรรณคดีวจิารณ์  บทวิจารณ์และบทวิเคราะห์ของบรรณาธิการให้
ความรูโ้ดยตรงเกี่ยวกบัการวจิารณ์วรรณกรรมเชิงปฏิบตัิ  และผู้สอนสามารถ
สกดัองคค์วามรูข้องการวจิารณ์วรรณกรรมเพือ่เป็นประโยชน์ไดต้่อไป 

 
เมื่อหนังสอืเล่มนี้ตีพมิพ์เผยแพร่  ได้มผีู้วจิารณ์หนังสอืเล่มนี้ในด้านประโยชน์ต่อ

การศกึษาไวว้่า 
“หนังสอืรวมบทวจิารณ์ทัง้สองเล่มนี้  (หมายถงึหนังสอืมองขา้มบ่านักเขยีน : เรือ่ง

สัน้ไทยในทศันะนักวจิารณ์  และหนังสือ 25 ปีซีไรต์ รวมบทวจิารณ์คดัสรร : ผู้วจิยั) จึงมี
คุณูปการต่อวงวรรณกรรมไทยอย่างใหญ่หลวง  เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการ
วจิารณ์วรรณกรรมส่วนหนึง่อย่างทีป่ฏเิสธไม่ได ้ ในวงวรรณคดศีกึษา หนังสอืรวมบทความ

 
17 สุวรรณา เกรยีงไกรเพช็ร,์ เรื่องเดมิ, หน้า 15 - 53. 
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วรรณกรรมวิจารณ์เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบันักศึกษา และผู้สนใจวรรณกรรมและ
วรรณกรรมวจิารณ์  เพราะท าใหเ้หน็ความเปลีย่นแปลงและความหลากหลายของทฤษฎกีาร
วจิารณ์  แสดงให้เห็นถงึอ านาจของวรรณกรรม  ทีไ่ม่ว่าจะเขยีนมานานแล้วเพยีงใด  ก็ยงั
สามารถกระตุ้นให้เกิดความคดิทีต่่อเนือ่งไม่รู้จบ  และเป็นความสะดวกในการศึกษางาน
วจิารณ์โดยทีไ่ม่ต้องไปค้นคว้าบทความวจิารณ์ทีก่ระจดักระจายอยู่ตามทีต่่างๆ  จงึจ าเป็น
อย่างยิง่ทีต่อ้งมหีนงัสอื 2 เล่มนี้ไวบ้นหิ้ง  หากเป็นนกัวรรณคดศีกึษาพนัธุแ์ท”้ 18 

ขอ้ตติงิของผูว้จิารณ์ทีม่ตี่อหนังสอืเล่มนี้คอื ไม่มคี าน าอธบิายที่มาที่ไปของการท า
หนังสอืเล่มนี้ให้ละเอยีด รวมทัง้เกณฑ์ในการคดัเลอืกเรื่องสัน้และกระบวนการท างาน  ซึ่ง
อนัทีจ่รงิไดม้อียู่ในรายงานการวจิยัทัง้หมดแลว้  หากแต่ไม่ไดใ้สร่ายละเอยีดไวใ้นหนงัสอื 

 
3. หนังสอื ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย :  ทศันะวจิารณ์ต่อนวนิยายยุคแรก   เป็น

หนังสอืรวมบทวจิารณ์นวนิยายของนักเขยีนยุคบุกเบกิของไทยจ านวน 12 บท   มทีัง้
ผลงานที่เคยมีผู้วจิารณ์แล้ว  และที่ยงัไม่เคยมีผู้วจิารณ์มาก่อนเลย  เช่น ป่าในชีวิต 
ของ ศรบีูรพา  อวสานสวนกุหลาบ ของ ร. จนัทะพมิพะ  เป็นต้น  บทวจิารณ์เหล่านี้จงึ
น าเสนอเพชรเม็ดงามของนวนิยายไทยที่ยังไม่มีผู้รู้จ ักไปพร้อมกันด้วย  การน า
วรรณกรรมเก่ามาตคีวามใหม่ด้วยมุมมองใหม่  ทฤษฎใีหม่  จากคนรุ่นใหม่  ยนืยนัว่า
การวจิารณ์เป็นกลไกส าคญัในวรรณคดศีกึษา   เพราะชี้ใหเ้หน็ว่าตวับทอนัทรงคุณค่า
สามารถกระตุน้ใหเ้กดิความคดิต่อเนื่อง  และท าใหว้รรณกรรมนัน้เดนิทางผ่านกาลเวลา
มาสูปั่จจุบนั  สามารถขา้มพรมแดนทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมโดยมไิดส้ะดุดหยุด
นิ่ง  ผูว้จิยัขออา้งองิความคดิเหน็ของสุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร ์ ประกอบการวเิคราะห ์
ดงันี้ 

“ผู้วจิารณ์เอาประสบการณ์ปัจจุบนัไปขยายภาพในอดีต   และอาศยัมโนทศัน์หรอื
ขอ้สรุปเชงิทฤษฎทีีเ่กดิขึน้ภายหลงัมาอธบิายภาพนัน้  จงึท าใหผู้ว้จิารณ์มองเหน็สิง่ซึง่ก่อน
หน้านี้ยงัไม่มใีครเหน็หรอืไม่ได้พูดถงึ  การกล่าวดงันี้ไม่ได้เป็นการลดคุณภาพหรอืคุณค่า
ทางปัญญาของบทวจิารณ์และผูว้จิารณ์  เพราะทีจ่รงิการยอ้นกลบัไปพจิารณาเรือ่งเก่าด้วย
มุมมองใหม่หรอืการตคีวามใหม่นัน้เป็นสิง่ท้าทายพลังทางปัญญาของผู้วจิารณ์ไม่น้อยไป
กว่าพลงัทางปัญญาของผูเ้ขยีน”19 

 
18 อริาวด ี ไตลงัคะ, “หนังสอืรวมบทวจิารณ์วรรณกรรม :  ยงัต้องออกแรงมากกว่านี้” มติชนสุดสปัดาห์, ปีที ่25 
ฉบบัที ่1283 , 14 - 24 มนีาคม 2548, หน้า 75. 
19 สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร,์  เรื่องเดมิ, หน้า 36. 
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นอกจากการสร้างหนังสอืรวมบทวจิารณ์แล้ว  สาขาวรรณศลิป์ยงัมกีจิกรรมต่างๆ 
ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลในแวดวงการศึกษา  และบุคคลทัว่ไป   อย่างเช่น  การจัด
โครงการวจิารณ์สญัจรมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนโดยตรง  เพราะ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าภาพและ
สถาบนัการศกึษาในบรเิวณใกลเ้คยีงทัง้ระดบัอุดมศกึษาและมธัยมศกึษา  การแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกันและกันท าให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาจากมัธยมศึกษาสู่
อุดมศึกษาให้ต่อเนื่อง  ผู้สอนวรรณกรรมในระดบัมธัยมศึกษามคีวามกระตอืรอืร้นในการ
ป้อนความรูเ้รื่องวรรณกรรมร่วมสมยัแก่นักเรยีน และมโีอกาสในการจดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีนการสอนได้มากกว่าระดบัอุดมศึกษา  อย่างไรก็ตาม  การจดัการศึกษาเพื่อให้เกิด
ความคิดวิจารณ์ (critical thinking) สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทุกระดบัการศึกษาโดยใช้
วรรณกรรมและวรรณกรรมวจิารณ์เป็นสือ่  เพราะผูเ้รยีนผูส้อนสามารถเชื่อมโยงวรรณกรรม
กบัชวีติและสงัคมจรงิไดต้ลอดเวลา 

ส่วนกิจกรรมร่วมระหว่างสาขาวรรณศิลป์กบัสาขาศิลปะอื่นมนีัยทางการศึกษาที่
น่าสนใจเช่นกนั  อย่างเช่น  การเสวนาเรื่องวรรณศลิป์เรื่องเล่าในงานทศันศลิป์  นอกจาก
จะน าไปเป็นตวัอย่างในการเรยีนการสอนทีช่ี้ใหเ้หน็ว่าศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนัแลว้  ยงัท าให้
เห็นว่าศาสตร์แห่งเรื่องเล่าที่ใช้ในงานวรรณศลิป์อาจน าไปประยุกต์ใช้ในงานทศันศลิป์ได้
ดว้ย  อย่างเช่น งานประตมิากรรมอนุสาวรยี์ศรปีราชญ์  ซึ่งประตมิากรเล่าเบื้องหลงัความ
ยากล าบากในการท างานตามระบบราชการให้ผู้ฟังเศร้าใจ  แต่กระบวนการท างานของ  
ประตมิากรกว่าจะมาเป็นอนุสาวรยี์ก็ท าให้ผู้อ่านรบัรูว้่า แทจ้รงิเบื้องหลงัรูปปั้นมเีรื่องเล่าที่
น่าสนใจ   เรื่องของศรปีราชญ์มผีูเ้ล่าเป็นต านานไวห้ลายคน  จากมุขปาฐะมาสู่ลายลกัษณ์  
ประตมิากรผู้สร้างงานได้สร้างเรื่องเล่าขึ้นอกีส านวนหนึ่ง  โดยใช้ภาษาของงานทศันศลิป์
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด  ผู้เล่าต้องตีความจากข้อมูลเอกสารออกเป็นภาพสามมิต ิ 
โดยก าหนดอายุ  หน้าตา  เครื่องแต่งกาย  บุคลิกท่าทาง  ตลอดจนภูมสิถาปัตย์เพื่อให้
อนุสาวรยีน์ี้เล่าเรื่องราวแก่ผูช้มผูด้ตู่อไป  นอกเหนือจากการวจิารณ์องคป์ระกอบศลิปะของ
งานประตมิากรรม  เมื่อมองจากแงมุ่มของวรรณศลิป์  อาจวจิารณ์ไดว้่าอนุสาวรยีก์ลายเป็น
สิง่ยนืยนัรปูธรรมของศรปีราชญ์  ในขณะที่ทางวรรณคดศีกึษา  ปมปรศินานี้เป็นเสน่หเ์ชญิ
ชวนใหน้กัวชิาการคน้หาต่อไป  และขณะเดยีวกนัเป็นเครื่องยนืยนัว่าการไม่มคีวามรูช้ดัเจน
เกี่ยวกบัผูแ้ต่งไม่ไดท้ าลายพลงัวรรณศลิป์ของงานวรรณกรรมแต่อย่างใด  ขอ้คน้พบนี้ช่วย
ยนืยนัทฤษฎมีรณะกรรมของผูแ้ต่งของโรลองด ์บารธ์สใ์หห้นกัแน่นยิง่ขึน้ 

วรรณคดีเป็นศิลปะที่ส ัมพันธ์กับศิลปะแขนงอื่นอย่างใกล้ชิด  จะเห็นได้ว่า
วรรณกรรมมกัเป็นแรงดลใจในการสร้างงานทศันศิลป์  ดนตร ี และศิลปะการแสดง  ใน
โครงการวจิยัภาค 2 มกีจิกรรมซึ่งแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธ์ระหว่างวรรณคดกีบังานศลิปะ
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อื่นๆ หลายกจิกรรม เช่น การสรา้งงานมณัฑณศลิป์ (เครื่องประดบั) จากบทละครของเชค็ส
เปียร ์(A Midsummer Night’s Dream)  การแต่งดนตร ี“เงาะป่า” ดว้ยแรงบนัดาลใจจากบท 
พระราชนิพนธ์รชักาลที่ 5  และศิลปะการแสดงเรื่อง “จากป่าซาไกสู่ป่าคอนกรตี”  การ
วจิารณ์งานศิลปะทัง้ 3 ประเภทนี้หนีไม่พ้นการวจิารณ์วรรณศิลป์  เพราะศิลปินผู้สร้าง
จ าเป็นต้องตคีวามหมายจากวรรณศลิป์ก่อนน าไปสรา้งใหม่ในรูปศลิปะแขนงอื่น  ผู้วจิารณ์
สาขาวรรณศลิป์อาจขา้มพรมแดนเขา้ไปสูก่ารวจิารณ์งานศลิปะเหล่านี้ไดเ้ช่นเดยีวกนั  โดย
การเปรยีบเทียบการตีความหมาย  การสร้างความหมายใหม่  ข้อจ ากดัหรอืขอ้ได้เปรยีบ
ของการสื่อสารด้วยไวยากรณ์เฉพาะของศลิปะแขนงนัน้ๆ  ฯลฯ  ดงัเช่น  การแสดงดนตรี
เงาะป่า  นอกจากศิลปินสื่อจินตนาการด้วยเสียงดนตรแีล้ว  ยังอาศัยบทพรรณนาเชิง
วรรณศลิป์เพือ่ก ากบัเรื่องราวใหเ้ขา้ใจไดล้ะเอยีดลกึซึง้อกีดว้ย 

อาจสรุปได้ว่านัยทางการศึกษาของงานวิจัยการวิจารณ์สาขาวรรณศิลป์ที่ได้
พรรณนามาขา้งต้น  ก่อประโยชน์โดยตรงต่อการศกึษาในระบบ  โดยผูส้อนอาจน าหนังสอื
รวมบทวจิารณ์ไปใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอนในหลายระดบั  นอกจากนี้  การจดัเสวนา  
สมัมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติ  รวมทัง้การเผยแพร่บทวจิารณ์ทางหนังสอืพิมพ์และ
นิตยสารยงัเป็นการให้การศกึษาแก่ประชาชนในวงกว้าง   สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของ
โครงการวจิยั ภาค 2  ทีมุ่่งเสรมิสรา้งให้การวจิารณ์เป็น “กจิสาธารณะ”  คอืไม่ใช่เป็นเพยีง
การแสดงความคดิเหน็หรอืชื่นชมงานศลิปะเป็นสว่นตวั  หากแต่ขยายวงไปสู่มหาชน  ไม่ว่า
จะเป็นการใหก้ าลงัใจศลิปิน  การใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บั  และการมุ่งใหว้งการศลิปะพฒันาตนเอง
ไปสู่ระดบัทีส่รา้งคุณประโยชน์แก่สงัคมอย่างต่อเนื่อง  ดงันัน้  การวจิารณ์จงึมบีทบาทเป็น
ทัง้กลไกในการก ากับดูแลคุณภาพของงานศิลปะ  และเป็นทัง้พลังปัญญาที่แบ่งปันแก่
มหาชน 

    
11. นัยเชิงระเบียบวิธีวิจยั 

โครงการวจิยัภาค 2 เน้นการวเิคราะหป์ระสบการณ์และสรุปกจิกรรมต่างๆ เพื่อวเิคราะหห์า
แนวทางในการวจิารณ์  ตลอดจนวิเคราะห์สภาวะและบทบาทของการวิจารณ์ในสงัคมร่วมสมยั  
สาขาวรรณศลิป์จงึจดักจิกรรมต่างๆ เป็นเสมอืนหอ้งปฏบิตักิารงานวจิยั  ทีท่ดลองท างานจากโจทย์
ที่ตัง้ไว้แล้วแสวงหาขอ้สรุปเชงิทฤษฎีจากกจิกรรมเหล่านัน้อกีครัง้หนึ่ง  ด้วยเหตุนี้จงึมรีะเบียบวธิี
วจิยัต่างไปจากการวจิยัเอกสารทีก่ระท าในโครงการวจิยัภาคแรก 
 ดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึกระบวนการจดัการกจิกรรมในโครงการต่างๆ ไปบา้งแลว้  จะเหน็ไดว้่าการ
วจิยัในภาค 2 มลีกัษณะเป็นการทดลองทัง้สิ้น  แต่ไม่ใช่การทดลองแบบ “สะเปะสะปะ” ไรท้ศิทาง
แลว้บงัเอญิไดผ้ลของการทดลองเป็นทีน่่าพอใจ  อนัทีจ่รงิมกีารตัง้โจทยว์จิยัไวห้ลวมๆ โดยมไิดค้าด
ผลค าตอบอย่างหนึ่งอย่างใดไวล้่วงหน้า  เพือ่เอือ้ต่อความแตกต่างหลากหลายของปัจจยัแวดลอ้มใน
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เรื่องข้อมูล  ผู้วจิารณ์  และแนวทางวิจารณ์ด้วย  อาจกล่าวสรุปได้ว่าระเบียบวิธีวิจยัของสาขา
วรรณศลิป์ ในโครงการวจิยัภาค 2 มดีงันี้ 

11.1 ตัง้โจทยใ์หป้ฏบิตัแิลว้สกดัองคค์วามรู้ 
การวจิยัในโครงการวจิยัภาคแรกเป็นการสกดัความรู้จากเอกสารจ านวนมากที่มี

ผูเ้ขยีนไว ้ ในขณะที่โครงการวจิยัภาค 2  ต้องสร้างขอ้มูลความรูข้ึน้เอง  เป็นขอ้มูลความรู้
จากการปฏบิตั ิ โดยตัง้โจทย์หลวมๆ  เลอืกผู้ร่วมทดลองปฏบิตัทิี่ไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก  
และไม่ก าหนดค าตอบตายตวัไวล้่วงหน้า  ตวัอย่างเช่น  การเสวนาเรื่องการวจิารณ์เรื่องสัน้
และนวนิยาย ก่อนอื่นผู้วิจยัหาคณะท างาน  โดยให้มีความหลากหลายในด้านเพศ วัย 
คุณวุฒ ิ บางคนเขยีนบทวจิารณ์ประจ า  บางคนยงัไม่เคยเขยีนบทวจิารณ์จรงิจงั  บางคนมี
พื้นฐานความรู้ในสาขาอื่นที่ไม่ใช่วรรณศิลป์  สิง่ที่มีเหมอืนกนัคอืทุกคนเป็นนักอ่านและ
สนใจวรรณกรรมไทยร่วมสมยั  ผู้วจิยัก าหนดเรื่องบางส่วนไว้ให้คณะท างานเหล่านี้ เลือก  
แต่หลงัจากมกีารประชุมกนั  เรื่องที่เลอืกมาสรา้งบทวจิารณ์แปรเปลีย่นไปตามความสนใจ
ของผูท้ างาน  และบางเรื่องเป็นขอ้เสนอจากที่ประชุมเพื่อให้ภาพรวมของบทวรรณกรรมที่
น ามาวจิารณ์สมบูรณ์ขึน้  เช่น  เพิม่การวจิารณ์ผลงานนวนิยายของ ก. สุรางคนางค ์2 แนว
การเขยีน  คอืแนวรกัโรแมนตกิจากเรื่องบ้านทรายทอง  และแนวสจันิยมจากเรื่องหญิงคน
ชัว่ เป็นต้น กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการท างานแบบเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
(learning by doing)   ในการเขยีนบทวจิารณ์ทัง้เรื่องสัน้และนวนิยายกเ็ช่นกนั  ผูว้จิยักม็ไิด้
ตัง้ทฤษฎีไว้ล่วงหน้า  แต่ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้วจิารณ์และลกัษณะของตัวบท  
เมื่อผู้วจิารณ์เขยีนบทวจิารณ์เสรจ็สิ้นแล้ว  น ามาประชุมร่วมกนัอีกครัง้หนึ่ง  จงึเห็นว่ามี
แนวทางวจิารณ์ทีห่ลากหลายและหนักแน่นพอทีจ่ะสกดัองคค์วามรูอ้อกมาไดม้ากมาย  ดงัที่
บรรณาธกิารหนังสอืมองขา้มบ่าฯ (สุวรรณา  เกรยีงไกรเพช็ร)์  ไดท้ าหน้าทีน่ี้อย่างสมบูรณ์  
และเห็นควรกล่าวไว้ที่นี้ว่าระบบการมบีรรณาธิการหนังสอืทุกเล่มของโครงการวจิยั  ท า
ให้ผลงานวจิยับรรลุวตัถุประสงค์อย่างสมบูรณ์  เพราะบรรณาธิการมิได้ท าหน้าที่เพียง
ตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มลูแต่จะวเิคราะหผ์ลงานอย่างละเอยีดดว้ย 

นอกจากการเชื่อมโยงความรู้กบัการปฏิบัติในด้านการวจิารณ์แล้ว  ยงัเชื่อมโยง
ความรูก้บัการปฏบิตัใินดา้นการสรา้งสรรคง์านศลิปะอกีดว้ย  ดงัจะเหน็ตวัอย่างไดจ้ากการ
จดัการแสดงเรื่อง “จากป่าซาไกสู่ป่าคอนกรตี”  ซึ่งมกีารตัง้โจทยค์ร่าวๆ ว่าเป็นการทดลอง
สรา้งงานศลิปะทีแ่สดงมโนทศัน์เรื่อง “ศลิปะส่องทางใหแ้ก่กนั”  โดยท างานร่วมกนัระหว่าง
สาขาวรรณศิลป์  ศิลปะการละคร  และทศันศลิป์   ในขณะเดยีวกนัก็ไม่ลืมความคดิหลกั
ของการวจิยั  คอื “พลงัทางปัญญาต่อสงัคมร่วมสมยั”   ดงันัน้  การเลอืกน าพระราชนิพนธ์
เรื่องเงาะป่ามาสร้างเป็นศลิปะการแสดงสมยัใหม่จงึตอบสนองความคดิเรื่องการเชื่อมโยง
พลงัปัญญาจากวรรณคดขีองเก่ามาสู่ชวีติในสงัคมร่วมสมยั   การประชุมร่วมกนัหลายครัง้
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หลายหนท าใหค้วามคดิทีก่ระจดักระจายก่อตวัเป็นรปูเป็นร่างขึน้  นอกจากนี้ยงัน่าชมเชยที่
คณะนักแสดงสมัครเล่นทุ่ ม เทท างานอย่างหนั กในการตีโจทย์ของโครงการวิจัย  
ตคีวามหมายของวรรณคด ี และคดิสรา้งสรรคใ์หม่ดว้ยจนิตนาการของคนรุ่นใหม่ซึ่งท างาน
เป็นทมีเช่นเดยีวกนั   หลงัการแสดงจบไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ชมวจิารณ์ทนัท ี การแสดงครัง้นี้
ไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์อย่างกวา้งขวาง  ทัง้ชื่นชมจุดเด่นและชี้แนะจุดอ่อน  นอกจากนี้ยงั
กระตุ้นใหม้กีารวจิารณ์ศลิปะทัง้สามสาขา  คอืการตคีวามตวับทใหม่  ศลิปะการแสดง  และ
การจดัองคป์ระกอบศลิป์ในการแสดง  ดงันัน้  การสรา้งสรรคง์านแสดงและการวจิารณ์การ
แสดงจงึเป็นเครื่องมอืในการสรา้งความรูด้า้นการวจิารณ์ไปควบคู่กนั 
 
11.2 แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ 

การวิจัยภาค 2 นี้ ใช้ประสบการณ์ เป็นตัวตั ้ง  เพื่ อหาข้อสรุปเชิงหลักการ  
นอกจากนี้การท างานเป็นคณะ  ทัง้ในคนสาขาเดียวกัน  และระหว่างสาขาท าให้มีการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  นอกจากการเสวนาการวจิารณ์เรื่องสัน้และนวนิยาย  
และการจดัการแสดง “จากป่าซาไกสู่ป่าคอนกรตี” ดงัที่กล่าวมาแล้ว  การจดักจิกรรมร่วม
สาขา เช่น การประสานสมัพนัธร์ะหว่างวรรณศลิป์และทศันศลิป์ในงานของจ่าง  แซ่ตัง้  และ
วรรณศิลป์เรื่องเล่าในงานทัศนศิลป์  ก็เป็นตัวอย่างของการท างานที่มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ขา้มสาขากนั   นอกจากศิลปินต่างสาขาผู้ให้ข้อมูลการท างานศิลปะจะได้มี
โอกาสแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิกนัแลว้  ผูฟั้งการสมัมนาซึ่งมาจากหลากหลายสาขาไดม้ี
โอกาสแสดงทศันวสิยัของตนตามประสบการณ์ของตน  การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เช่นนี้ท าให้
เกิดสิ่งที่นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อ
สั ง ค ม  
(ส.ค.ส.)  เรยีกว่า “การหมุนเกลยีวความรู”้20  นัน่คอืการสัง่สมความรูใ้หแ้น่นขึน้และเพิม่ทุน
ความรูใ้หม้ากขึน้ 

 
11.3 ใชว้ธิกีารจดัการความรู ้

บทความชื่อ “การวิจารณ์กับการจดัการความรู้” ของนายแพทย์วิจารณ์ พานิช 
กล่าวเรื่องการจดัการเรยีนรู้  สรุปไดว้่า  การจดัการความรูเ้น้นทีก่ารปฏบิตั ิโดยมเีป้าหมาย
ที่ชดัเจนและมกีลุ่มผู้ปฏบิตัเิฉพาะกลุ่ม  ผู้ปฏบิตัจิดัการความรูต้้องรู้จกั “คว้า” ความรูจ้าก
ภายนอก น ามาเลอืกใชแ้ละปรบัใชใ้นกจิกรรมของตน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั

 
20 วจิารณ์ พานิช, “การวจิารณ์กบัการจดัการความรู”้  
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จนเกดิการยกระดบัความรู้  และสะสมเป็นต้นทุนความรูท้ี่สามารถน าไปใช้ไดต้่อไป21  เมื่อ
น าทศันะเช่นนี้มาพจิารณากจิกรรมหลายอย่างของสาขาวรรณศลิป์ในโครงการ ภาค 2  จะ
เหน็ไดว้่าลกัษณะของการวจิยัเป็นแบบการจดัการความรูน้ัน่เอง  ตวัอย่างชดัเจนคอืการจดั
สมัมนาการวจิารณ์เรื่องสัน้  เพราะมกีลุ่มผู้ปฏิบตัิการที่ชดัเจน  มกีารท างานต่อเนื่อง  ใช้
ประสบการณ์  และการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ เมื่อสรา้งผลงาน 
(output) คือ หนังสือรวมบทวิจารณ์เรื่องสัน้ได้แล้ว  กลุ่มผู้ปฏิบัติการสลายตัวไป  และ
รวมกลุ่มกนัใหม่เพื่อสร้างงานใหม่คอืการวจิารณ์นวนิยายด้วยกระบวนการจดัการเรยีนรู้
เช่นกนั   แมย้งัไม่ไดม้กีารประเมนิการ “พฒันา” ของคณะท างานซึ่งเป็นคณะท างานชุดเดมิ
อย่างจรงิจงั  แต่กพ็อจะมองเหน็ความก้าวหน้าของการจดัการความรู ้ ดงัจะเหน็จากมกีาร
จดัประชุมมากครัง้ขึ้นเพราะให้ความส าคญักบัการวพิากษ์กนัเองมากขึ้น  โดยถือว่าเป็น
สว่นหน่ึงของการสรา้งวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ 

 
11.4 ตรวจสอบซ ้าอกี 

เนื่องจากเป็นงานวจิยัที่เชื่อมโยงกบัการปฏิบตัมิากกว่าเอกสาร  และอาศยัความ
เขม้แขง็ของวฒันธรรมมุขปาฐะเสรมิรบัวฒันธรรมลายลกัษณ์  ดงันัน้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจ
ในผลของการวิจยั  จึงมีการตรวจสอบซ ้าในระดบับุคคลและมหาชนหลายครัง้  การจดั
สมัมนานัยทางการศกึษา  การจดัวจิารณ์สญัจร  และการวจิยัผู้รบั  ลว้นเป็นการตรวจสอบ
พลงัทางปัญญาของสรรนิพนธ์บทวจิารณ์ที่ด าเนินการในโครงการวจิยัภาคแรก  แม้จะดู
เหมอืนเป็นการย้อนศร เพราะเป็นการตรวจสอบหลงัการจดัท าสรรนิพนธ์เสร็จสิ้นลงแล้ว  
แต่ผลของการส ารวจตรวจสอบก็สร้างความมัน่ใจว่าการวจิยัไม่เดนิผดิทาง  นอกจากนี้ยงั
ชีแ้นะการน าสรรนิพนธไ์ปใชก้บัผูร้บัใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้  กิจกรรมต่างๆอนัเป็นเสมอืนห้องทดลองปฏบิตัิการวจิยัเล็กๆ ได้มกีาร
ด าเนินงานและการตรวจสอบเป็นระยะ  ดงัที่มบีรรณาธิการหนังสือทุกเล่ม  อนัเป็นการ
ตรวจสอบในระดบับุคคล  และการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการหลงัการสร้างหนังสอืรวมบท
วจิารณ์เสรจ็สิน้  อนัเป็นการตรวจสอบในระดบัมหาชน   ดงันัน้  แมจ้ะสวนทางกบัระเบยีบ
วธิีการวจิยัทัว่ไป  ที่เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนามหรอืขอ้มูลลายลกัษณ์อกัษรมาวเิคราะห ์  
หากแต่การวจิยัโครงการภาค 2 นี้เป็นการศกึษาจากประสบการณ์จรงิและสงัเคราะหอ์อกมา
เป็นองค์ความรู้  ผ่านการตรวจสอบในหลายระดบัและหลายครัง้  ซึ่งเชื่อมัน่ได้ว่าน่าจะท า
ใหผ้ลของการวจิยัมคีวามเทีย่งตรงไดใ้นระดบัทีน่่าเชื่อถอื 
 

 
21 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 1-4. 
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11.5 การวจิยัและพฒันา 
โครงการวิจัยภาค 2 ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นโครงการที่เน้นกิจกรรมการพัฒนา 

(developmental activities)  จึงมีการจัดเสวนา  สัมมนา  การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมเชิงปฏิบัติ  การประชุมลักษณะ Cross-Cultural  Seminars หลายครัง้  ตลอดจน
การสร้างเวทีวิจารณ์ในสื่อสาธารณะ  เพื่อปรบัการวจิารณ์มุขปาฐะไปสู่การวิจารณ์ลาย
ลกัษณ์  และปรบัการวจิารณ์ที่เป็นเรื่องในวงวชิาการเฉพาะสาขาให้เป็นกจิสาธารณะที่คน
ทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้  ตลอดจนยอมรบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสพรับความรู้ด้าน  
วฒันธรรม  อนัจะท าใหก้ารวจิารณ์มพีลงัทางปัญญาแก่สงัคมไดต้่อไป  กล่าวไดว้่าการวจิยั
ในลกัษณะเช่นนี้เป็นการพฒันานักวจิยั  ผู้สร้างงานวจิารณ์ และพฒันาผู้รบัการวจิารณ์ไป
พรอ้มกนั  เท่าทีผ่่านมางานวจิยัด้านสงัคมศาสตรม์คีวามแจ่มชดัว่าเป็นการวจิยัจากขอ้มูล
ของจรงิและประสบการณ์ตรง  ส่วนงานวจิยัดา้นมนุษยศาสตรม์กัอาศยัข้อมูลเอกสาร  การ
ท างานวจิยัเรื่องการวจิารณ์ในโครงการภาค 2 นี้จงึบ่งชี้ให้เห็นทศิทางที่ก้าวหน้าของการ
วจิยัทางมนุษยศาสตรไ์ดด้ว้ย 

 
12. ปัญหาและอปุสรรค  : งานท่ีควรด าเนินการในอนาคต 

แม้ว่าสาขาวรรณศิลป์จะบรรลุ เป้าหมายที่ เป็นรูปธรรมตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
โครงการวจิยัภาค 2   แต่พบว่ายงัมปัีญหาอุปสรรคบางประการทีค่วรกล่าวถงึ ดงันี้ 

12.1 การสร้างต าราว่าด้วยทฤษฎีวรรณคดวีจิารณ์   เป็นขอ้เรยีกร้องจากแวดวงวชิาการ
และหมู่นกัวจิารณ์รุ่นใหม่ทีต่้องการต าราภาษาไทยว่าดว้ยทฤษฎวีจิารณ์ตะวนัตกแนว
ใหม่ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนหรอืการ
วจิารณ์เชิงปฏิบัติได้  ดงักล่าวแล้วว่างานเขียนเช่นนี้มีอยู่บ้างแล้วในลักษณะของ
งานวิจัยและบทความ  หากยังไม่มีต าราส าเร็จรูปที่สมบูรณ์  การสร้างต าราใน
ลกัษณะเช่นนี้  หากเป็นการแปลจากต าราของตะวนัตกจะไดข้อ้มูลทีถู่กต้องสมบูรณ์
ที่สุด  แต่อาจเข้าใจได้ยาก  เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดภาษา  ใน
ขณะเดยีวกนั  มปัีญหาในด้านการแสวงหาผู้แปลที่มคีุณภาพ  มคีวามสนใจ  และมี
เวลาเพยีงพอดว้ย  ยิง่ไปกว่านัน้  ผูแ้ปลจะตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิารไปพรอ้มกนั
ด้วย  คือต้องอธิบายบรบิทของงานวจิารณ์ต้นแบบและให้เชิงอรรถที่ช่วยให้ความ
กระจ่างต่อผู้อ่านไทย  จงึต้องใช้เวลาและความสามารถในเชงิวชิาการในระดบัที่สูง
มาก  จึงกล่าวได้ว่าไม่อาจผลิตต าราแปลเช่นนี้ได้ภายในระยะเวลาด าเนินงานของ
โครงการวิจัยนี้   นอกเสียจากแยกเป็นโครงการใหม่อีกโครงการหนึ่งต่างหาก   
นอกจากนี้  หากเป็นต าราในลกัษณะการเกบ็ความสรุปความ  กอ็าจเกดิกระบวนการ 
“ตคีวามหมาย” ซึ่งท าใหแ้นวทางวจิารณ์ผดิเพีย้นไปจากมโนทศัน์ของเจา้ของทฤษฎ ี 
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การสรา้งต าราเช่นนี้จงึไม่ก่อประโยชน์สูงสุด  ดว้ยเหตุเช่นนี้  การสรา้งต าราเกี่ยวกบั
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์จึงต้องเลื่อนไป  สาขาวรรณศิลป์ มุ่งสร้างหนังสือรวมบท
วจิารณ์เพือ่ใหใ้ชป้ระโยชน์ในวงกวา้งเสยีก่อน 

12.2 การขาดแคลนวรรณกรรมสรา้งสรรค ์ และเปลีย่นแปลงจุดมุ่งหมายของการอ่าน  จะ
เห็นได้ว่าแม้จะมกีารส่งเสรมิวรรณกรรมสร้างสรรค์หลายลกัษณะ  ทัง้การให้รางวลั  
การส่งเสรมินักเขยีนหน้าใหม่  การฝึกอบรมการเขียนงานสรา้งสรรค ์ฯลฯ  แต่พบว่า
บรรยากาศของการสรา้งสรรค์งานวรรณกรรมทีม่คีุณภาพในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาซบเซา
กว่าช่วงก่อนหน้านั ้น  นักวิชาการบางคนอาจมีความเห็นแรงๆว่าเพราะขาด
วกิฤตการณ์รุนแรงทางการเมือง  นักเขียนจึงไม่มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
วรรณกรรมดีๆ   ความเห็นนี้อาจถูกส่วนหนึ่งเพราะตราบใดที่มีการต่อสู้  ก็มี
ความหวงัในชยัชนะ  วรรณกรรมจงึอาจถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการต่อสูท้างการเมอืง  
ท าให้นักเขียนสร้างงานที่เข้มข้นมีพลัง  แต่เมื่อสังคมตกอยู่ในภาวะไม่มีทางสู ้ 
ประกอบกับปัจจยัด้านอื่นๆ อาจท าให้นักเขยีนเพิกเฉยกับความเปลี่ยนแปลงของ
สงัคม  ความเข้มข้นในด้านเนื้อหาความคิดในงานวรรณกรรมจึงอาจย่อหย่อนลง   
นอกจากนี้ในด้านผู้อ่าน  แม้จะมกีารอ่านมากและหลากหลาย  แต่จุดมุ่งหมายของ
การอ่านเปลี่ยนไปเป็นการแสวงหาข้อมูลและความรู้ส าเรจ็รูปมากกว่าการแสวงหา
ความคดิ  ดงัจะเหน็จากการเตบิโตของหนังสอืประเภทสารคด ี หนังสอืประเภท How 
to  หนังสือที่ให้ข้อมูลส่วนตัวระดับปัจเจก (ชีวประวัติคนดัง)  และนิตยสารที่
ตอบสนองความสนใจเฉพาะกลุ่ม  ที่ก้าวกระโดดไปไกลในวงการธุรกิจการพิมพ์
ในช่วง 5 - 6 ปีที่ผ่านมา   ดงันัน้ขอ้จ ากดัของผู้สร้างและผู้รบัจงึมผีลกระทบต่อการ
วจิารณ์อย่างแน่นอน  เพราะนักวจิารณ์ขาดหนังสอืดีๆ ที่จะวจิารณ์ ต้องหนักลบัไป
วิจารณ์งานเก่าในมุมมองใหม่  ส่วนนักอ่านไม่สนใจบทวิจารณ์เพราะยากเกินไป   
ขาดการพฒันาจติส านึกเชงิวจิารณ์ (critical mind)   การกล่าวเช่นน้ีไม่ไดห้มายความ
ว่าการวจิารณ์ไม่มีพลังปัญญา  แต่ความถดถอยในด้านผู้สร้างและผู้รบัก าลังเป็น
อุปสรรคต่อการสรา้งบทวจิารณ์ทีเ่ป็นพลงัความคดิ  ดงัจะเหน็ไดว้่าหลงัโครงการวจิยั
ภาคแรก  บทวจิารณ์วรรณกรรมมน้ีอยลง  ขาดนักวจิารณ์  ขาดพื้นที่สาธารณะใน
การตพีมิพ์เผยแพร่  ขาดผูร้บัที่เป็นนักอ่านจรงิจงั  จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงวกิฤต
ของการวจิารณ์วรรณกรรมไทย 

12.3 เมื่อมปัีญหาอุปสรรคดงักล่าวมาขา้งตน้  การวจิยัเรื่องการวจิารณ์สาขาวรรณศลิป์อาจ
ต้องถอยกลบัไปยงัเป้าหมายหลกัคอืสถาบนัการศึกษา  เพราะเป็นองค์กรเดียวที่มี
ความแขง็แกร่ง  เนื่องจากมหีลกัสูตรทีบ่รรจุวชิาวรรณคดวีจิารณ์ไวแ้น่นอน  และการ
วจิารณ์เป็นเครื่องมอืในการศกึษาวรรณกรรมทุกระดบั  ปัญหาของสถาบนัการศกึษา
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คอื ขาดต ารา  ขาดตวัอย่างบทวจิารณ์  ขาดความรูเ้รื่องแนวทางใหม่ๆ หรอืเครื่องมอื
ใหม่ๆ ในการวจิารณ์  ขาดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และทศันะวจิารณ์  ดงันัน้  
การพฒันาผูส้อนและการสรา้งต าราน่าจะเป็นแนวทางของการท างานวจิยัต่อไป  โดย
มุ่งสรา้งผูร้บัการวจิารณ์ทีม่คีุณภาพ  เพราะผูร้บัทีม่คีุณภาพจะเรยีกรอ้งงานศลิปะทีม่ี
คุณภาพ  เมื่อเป็นเช่นนัน้งานวจิารณ์จะเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ เพราะงานวจิารณ์ที่
มพีลงัทางปัญญาจะเกดิและเติบโตได้ง่ายในสังคมที่ผู้สร้างและผู้รบัล้วนมสี านึกทาง
ความคดิเชงิวจิารณ์ 

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


