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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
1. วรรณคดีศึกษาในฐานะสวนหนึ่งของวิทยาการทางมนุษยศาสตร
ในฐานะที่เ ปน ส ว นหนึ่ง ของวิทยาการทางมนุษ ยศาสตร ซึ่ง เป น วิทยาการที่มุ ง
“แสวงหาความหมายและคุณคาของประสบการณมนุษย”(เจตนา นาควัชระ,2538:225) จึงกลาวไดวา
เปาหมายหลักของวรรณคดีศึกษายอมอยูที่การคนหาความหมายและคุณคาของประสบการณในงาน
ประพันธ เมื่อถือวางานสรางสรรคเปน “ตัวแทนของมนุษย” และเปนแหลงรวมของประสบการณ
(เจตนา นาควัชระ, 2532 : 13) การศึกษาวรรณคดีจึงไมใชการพิจารณาประสบการณทางสุนทรียะแต
เพียงโดด ๆ โดยปราศจากการเชื่อมโยงกับความคิด ที่มีคุณ คาตอชีวิตและสัง คม โดยเฉพาะใน
กิจกรรมการประเมินคุณคา ดังที่เจตนา นาควัชระ (2532 : 25) กลาววา “เรื่องของคุณคานั้นจะ
พิจารณาแตในแงของสุนทรียศาสตรเทานั้นไมได ในที่สุดแลววิทยาการที่เปนตัวกํากับการศึกษา
เรื่องคุณคาที่สําคัญที่สุดก็คือจริยศาสตรนั่นเอง” นั่นหมายความวาสุนทรียภาพที่บํารุงจิตใจผูรับนั้น
เปนความงามที่ตองเชื่อมโยงกับความดี มีหลักการทางจริยธรรมเปนตัวกํากับ หรืออาจกลาวอีก
อยางหนึ่งวาสุนทรียภาพที่นักวรรณคดีถือวามีคุณคา คือสุนทรียภาพที่ประสานกับความคิดในทาง
สรางสรรคหรือมีประโยชนตอชีวิตและสังคมมนุษย ดวยเหตุนี้การประเมินคุณคาวรรณกรรมใน
วรรณคดี ศึก ษา จึ ง ขึ้ น อยูกั บ การพิ จ ารณาการสื่อ สารที่ กระตุน และโนม นา วใหผู รับ คํา นึง ถึ ง
ความหมายและคุณคาของความเปนมนุษยและสิ่งที่เกี่ยวกับมนุษย โดยอาจวางเกณฑกวาง ๆ วา
งานศิลปะยอมมีคุณคาทั้งทางสุนทรียะและทางจริยธรรมควบคูกัน1
การดํารงอยูอยางมีผลกระทบตอสังคมเปน ที่มาของความเห็นวา “ความยิ่งใหญ
ของวรรณคดีนั้น จะตัดสินกันดวยหลักทางวรรณคดีเทานั้นมิได แมวาเราจะตองไมลืมวาการที่งาน
เขียนชิ้นใดจะเปนวรรณคดีหรือไมนั้น จะตัดสินไดวัดไดก็ดวยหลักทางวรรณคดีเทานั้น” (T.S. Eliot
อางถึงในเจตนา นาควัชระ, 2549 : 119) การวินิจฉัยดังกลาวนี้มองอยางผิวเผินดูเหมือนวา เปน
การใหความสนใจตอคุณคาอื่นมากกวาคุณคาทางสุนทรียะอันเปนคุณคาหลักของวรรณคดีซึ่งเปน
งานศิลปะ แตความจริงแลวกลาวไดวาเปนความสนใจที่ยังอยูในกรอบของการใหความสําคัญตอ
สถานะของงานศิลปะ เพราะคุณ คาอื่น กับคุณคาทางสุนทรียะมีค วามเกี่ยวของกัน ในระดับลึก
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ดวยเหตุวาการเรียนรูชีวิตมนุษยดวยแรงกระตุน ของประสบการณทางอารมณจนเกิดความเขาใจและ
ความเห็นใจเพื่อนมนุษย ก็คือประสบการณทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสุนทรียอารมณนั่นเอง คุณคา
ทางปญญากับคุณคาทางสุนทรียะจึงเชื่อมโยงสัมพันธกัน หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา วรรณคดีที่มี
คุณคาทางปญญาและคุณคาทางจริยธรรมคือวรรณคดีที่มีสุนทรียภาพในระดับลึก ดังนั้นการศึกษา
วรรณคดีโดยใหความสนใจตอคุณคาอื่นนอกเหนือจากคุณคาทางสุนทรียะ จึงเปนการศึกษาตัวงาน
ในฐานะที่เ ปน งานศิลปะที่ไ มไ ดละเลยสุนทรียภาพ หากแตเปนการศึกษาที่ใหความสําคัญ กับ
สุน ทรีย ภาพในระดับ ลึก บนพื้น ฐานของหลั ก การศึ กษาเรื่ องคุณ คาในทางมนุ ษยศาสตร อัน มี
จริยศาสตรเปนตัวกํากับ
2. คุณคาทางสังคมของวรรณคดี
เปนที่คาดหวังกันวางานวิจัยจะชวยสรางความเจริญกาวหนาแกสังคม โดยเฉพาะ
ในยุคที่ไทยตองพัฒนาตามแบบตะวันตก และเห็นกันวาระเบียบวิธีวิจัยที่ยอมรับกันก็ตองมุงความ
เปนปรนัยและความเที่ยงตรงอยางวิทยาศาสตร รวมทั้งความคาดหวังตอประโยชนใชสอยของ
ผลการวิจัยที่เปนรูปธรรม สิ่งเหลานี้ทําใหนักวรรณคดีศึกษามักตองเผชิญกับคําถามอยูเ สมอวา
อะไรคือประโยชนของงานวิจัยของเขา หรือยิ่ง กวานั้นอาจตองเผชิญ คําถามจากนักวิ ชาการใน
ศาสตรอื่นวา การนําเอาบทประพันธมาวิเคราะหวิจารณเชนนี้เรียกวางานวิจัยดวยหรือ คําถาม
เหลานี้ทําใหนักวรรณคดีสวนหนึ่งพยายามจัดระบบระเบียบการศึกษา ใหมีความใกลเคียงกับ
วิธีการของวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร โดยมุงใหเกิดผลอยางเที่ยงตรงเชิงปรนัย และคาดหวัง
วาวิทยาการดานนี้มีประโยชนข องการศึกษาที่เ ปนรูปธรรม จึง เลือกประเด็น การศึกษาที่เห็น วา
แสดงผลไดชัดเจน อาทิ การศึกษาวรรณคดีเชิงสังคม โดยเฉพาะงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
พบไดบอยครั้ง วานักวิจัยมีจุดมุงหมายในการศึกษาเพื่อคนหาภาพสะทอนของสังคมหรือปญหา
สังคม โดยมีสมมุติฐาน (ที่อาจไมไดระบุไว) วา คุณคาของวรรณคดีหรือที่นิยมเรียกกันในปจจุบันวา
วรรณกรรม คือการสะทอนสภาพหรือปญหาสังคม ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหสมาชิกของสังคมไดรับทราบ
และหาทางแกไข วิธีคิดเชนนี้สอดคลองกับความคาดหวังวาวรรณคดีมีภารกิจเปลี่ยนแปลงสังคม
หรือแกไขปญหาสังคม
ความคาดหวัง ดัง กลาวนี้อ าจไมใชสิ่ง ที่ผิด พลาด และตรรกะเชน นี้ก็ใชวาจะไร
เหตุผล แตก็จําเปนตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจตอธรรมชาติและภารกิจของวรรณคดีใน
ฐานะที่เปนศิลปกรรม มิเชนนั้นก็อาจกลายเปนการศึกษาที่หลงทางไปไดโดยงาย อยางที่เคยมี
ความยึดมั่นในคุณคาของวรรณคดีในทางเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาสังคม จนในที่สุดเมื่อปรากฏ
วาสังคมไมไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และปญหาสังคมที่เคยสะทอนออกมาในวรรณคดีก็ยังคง
มีอยู โดยไมไดรับการแกไขใหเบาบางไปแตอยางใด ก็เริ่มจะมีผูแสดงความคิดเห็นในเชิงปฏิเสธ
คุณคาของวรรณคดีหรือวรรณกรรมในแงอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาสังคม เชน
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ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย (2545 : 409) ใหสัมภาษณไวตอนหนึ่งอยางตรงไปตรงมาวา “ผมไมเชื่อวา
วรรณกรรมจะเปลี่ยนแปลงสังคมได” (ตีพิมพครั้งแรกใน บุคคลวันนี้ สิงหาคม 2540) หรือที่นพพร
ประชากุล (2547 : 560) แสดงความเห็น ไวในบทความชื่อ “ทําไมวรรณกรรมสะทอนสัง คมจึง
แกปญหาสังคมไมได” (ตีพิมพครั้งแรกใน สารคดี สิงหาคม 2541) ดังความตอนหนึ่ง
ก็ในเมื่อมีผูเขียน พิมพ อาน ตัดสินและศึกษาวิจารณวรรณกรรมสัจนิยม
กัน อยางเปนล่ําเปนสัน ถึง เพียงนี้ เหตุไฉนปญ หาครอบครัว การเอารัดเอา
เปรียบ ปญ หาโสเภณี ปญหาศาสนา วัตถุนิยม ยาเสพติด ชนบทถูกทอดทิ้ง
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ฯลฯ ที่สองสะทอนอยูในหนาหนังสือเหลานี้มานานถึง
20 ป จึงยังมีใหเห็นอยูเกลื่อนกลาดในสังคมไทย เสมือนเปนพยานยืนยันวา
ธารน้ําหมึกที่หลั่งไหลออกมาจากจิตสํานึกสูจิตสํานึกอยางไมขาดสายนั้น ไม
อาจชวยอะไรใหดีขึ้นเลย
ความคิดเห็นเหลานี้ถือวามีประโยชน ในแงที่กระตุนใหทบทวนและตรวจสอบ
ความคิดคาดหวังอยางตายตัวตอบทบาทหนาที่ของวรรณคดีเสียใหม และเรียกรองใหผูสรางงาน
กระทําสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เรียกวา “สะทอนปญหา” ในระดับขอเท็จจริงหรือยิ่งกวานั้นยังผลิต
ซ้ําความคิดที่เปนตนตอของปญหา แตอยางไรก็ตามก็อาจตองพิจารณาอยางรอบคอบ ประเด็น
หนึ่งที่เ ราไมค วรลืมก็คือ การวินิ จ ฉัยคุณคาของวรรณคดีในประเด็น คุณ คาทางสังคม แมอาจ
เชื่อมโยงอยูกับผลในทางปฏิบัติ แตผลในเชิงปฏิบัติก็ไมใชเกณฑวัดคุณคาเพียงอยางเดียว การที่
สังคมยังมีปญหาอยูและการที่สังคมไมไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยังไมใชขอพิสูจนที่จะสรุป
ไดวา งานประพั น ธจ ะปราศจากพลัง ในทางที่จ ะกระตุน ความสํานึก ทางสัง คมแก ผูรับ แตการ
แกปญหาสังคมนั้นเปน “อีกมิติหนึ่งตางหาก” (ดวงมน จิตรจํานงค, 2547ข : 568) ที่จะตองมา
ปฏิบัติการในโลกจริง ซึ่งก็คงอาศัยปจจัยอีกหลายประการ ลําพังแคการกระตุนจิตสํานึกของงาน
ประพันธในภาวะที่วัฒนธรรมการอานออนแอ มีผูเสพอยูจํานวนไมมากเชนนี้ การจะหวังใหผูอาน
เกิดความสํานึกทางสังคมที่เขมขนในวงกวาง จนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาสังคมในระดับ
มหัพภาคแบบทันตาเห็น ก็คงจะยังเปนความหวังที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอยูตอไป
ที่กลาวมานี้ก็ยอ มจะหมายความวา ความเขมแข็งของวัฒนธรรมการอานและการ
วิจารณอยางมีวิจารณญาณทั้งในแงคุณภาพและปริมาณ เปนสิ่งที่ควรเรียกรองและสงเสริม แตสิ่ง
ที่ควรตระหนักคือ อาจตองเริ่มตนที่ความชัดเจนในวิทยาการของนักวรรณคดีเองในฐานะที่เปนตัว
ขับเคลื่อน ซึ่ง อาจตองตั้ง เปา หมายใหชัดกัน เสียใหม แมเราจะคาดหวังวาวรรณคดี สามารถมี
อิทธิพลในทางเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาสังคม แตก็ตองตระหนักวางานศิลปะไมไดมีหนาที่
เขาไปเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาสังคมโดยตรง คุณคาของงานสรางสรรคอาจจะไมไดขึ้นกับ
การแกไ ขปญ หาไดลุลวง แต เปน การกระตุน การพินิจ พิจารณา สรางความตระหนักตอปญหา
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สรางวิจารณปญญา และความแข็งแกรงทางจริยธรรม ซึ่งยากตอการวัดผลเชิงปฏิบัติ หนาที่ของ
นักวิจัยทางวรรณคดีศึกษาจึงอยูที่การวิเคราะหสังเคราะหสิ่งเหลานี้ออกมาในรูปของการวินิจฉัย
คุณคาของวรรณกรรมบนรากฐานของตัวบทแลวเผยแพรออกสูสาธารณชน โดยอาจจะหวังเพียงแต
การสรางวิจารณญาณในการอาน ซึ่งจะนําไปสูพลังทางปญญาและความแข็งแกรงทางจริยธรรม
ของบุคคลเสียกอน
3. สํานึกทางสังคมในนวนิยายไทยชวงปพ.ศ. 2520 - 2547
ชวงเวลาที่ผูวิจัยมีความสนใจคือ 2520-2547 มีเหตุผลวาพ.ศ. 2520 เปนจุดเริ่มแหง
ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัด และสืบตอมารวม 3 ทศวรรษ เนื่องจากผูวิจัยเปนผูวิจัยรวมในโครงการ
โลกทัศนและพลังทางสุนทรียะในวรรณกรรมไทย (2520-2547) จึงจํากัดขอบเขตถึงป 2547
เปนที่ยอมรับกัน วาความเติบโตที่สําคัญอีก ครั้งหนึ่ง ของวรรณกรรมไทยในชว ง
ทศวรรษ 2520 หรือชวงหลัง 6 ตุลาคม 2519 เปนพัฒนาการหลังยุคเฟองฟูของ “วรรณกรรมเพื่อ
ชีวิต” ซึ่งมีบทบาทปลุกเราการตอสูทางการเมืองโดยใชสํานึกทางสังคมเปนพื้นฐาน วรรณกรรมใน
ระยะ 2520-2530 ไมไดละเลยสํานึกทางสังคม แตเพิ่มการพิจารณาลักษณะเฉพาะของบุคคล และ
มุงคนหาลักษณะรวมของบุคคลในสังคมมากกวาแบงฝาย ดังที่ เจตนา นาควัชระ (2547ข : 359)
เห็นวาทศวรรษ 2520 เปนชวงที่ “วรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคม”2 แปรมาเปนวรรณกรรม
แหงความสํานึกเชิงปรัชญา คือไมไดมุงเฉพาะการตอสูทางชนชั้น ซึ่งเนนมูลเหตุปญหาที่การกดขี่
ขูดรีดของอภิสิทธิ์ชนเหมือนยุคกอน มีขอบงชี้วา นักประพันธมองปญหาสังคมในแงที่หลากหลาย
ขึ้น และมองมูลเหตุของปญหาในระดับลึก โดยพินิจพิเคราะหตัวมนุษย ทั้ งธรรมชาติของความ
เปนมนุษยและพฤติกรรมทีบ่ กพรอง ที่อาจจะเชื่อมโยงกับการครอบงําของวัฒนธรรมบางประการ
อาทิ ความคิด ความเชื่อ และคานิยม จนเกิดความมืด มนทางปญ ญาที่ บดบัง ความซับซอนของ
ปญหา และมองไมเห็นกระทั่งแกนแทของความเปนมนุษย
แมปญหาความอยุติธรรมในสังคมจะเปนจุดที่นักประพันธยังใหความสนใจ แต
เห็นไดวาไมจําเปนตองมีมูลเหตุมาจากความยากจนขนแคน หรือการกระทําตอกันที่มุงเอารัดเอา
เปรียบเสมอไป แตอาจจะเกิดจากขอบกพรองของวิธีคิดของสังคม ตัวอยางเชนในนวนิยายสําคัญ
ของยุคเรื่อง คําพิพากษา (2524) การที่ชาวบานกระทําตอฟกดวยการตัดสินอยางอยุติธรรมวาเขา
เลวและกดดันใหเขาตองอยูในสังคมอยางโดดเดี่ยวจนตองพบความพินาศในที่สุดนั้น ไมไดเกิดจาก
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ชื่อของวรรณกรรมประเภทนีเ้ ปนศัพทที่สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยใช ซึ่งปรากฏในหนังสือรวมวรรณกรรมแปลเปน
ภาษาอังกฤษที่ชื่อ Thai P.E.N. Anthology : Short Stories and Poems of Social Conciousness (1984) อนึ่งคําวาวรรณคดีและ
วรรณกรรมในวิทยานิพนธนี้ ถือเปนคําพองความหมาย โดยไมแยกทีร่ ะดับคุณคาหรือความเกาใหม
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จิตสํานึกทางชนชั้น ที่มุงเอารัดเอาเปรียบหรือหาผลประโยชนใสตัว แตเปนเพราะอคติที่สืบเนื่อง
จากการวัดคุณคาของคนดวยสถานะทางสังคม
การมุงวิเคราะหมูลเหตุของปญหาที่ระบบความคิดอยางเชื่อมโยงกับขอบกพรอง
ของสั ง คมดั ง กล า วนี้ ทํ า ให ว รรณกรรมแห ง ความสํ า นึ ก เชิ ง สั ง คมมี ค วามโดดเด น ในแง
การวิพากษวิจ ารณวัฒนธรรม และพัฒ นาไปสูลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่ง คือ การวิเคราะห
ปญหาสังคมดวยวิธีการที่เปนปรัชญา ในแงหนึ่งวัฒนธรรมของสังคมก็คือสิ่งที่สมาชิกของสังคม
สรางขึ้น ปญหาสังคมอันเกิดจากขอบกพรองในธรรมชาติของมนุษย ที่เชื่อมโยงกับขอบกพรองทาง
วัฒนธรรม ก็ยอมจะเปนปญหาที่สมาชิกของสังคมนั่นเองสรางขึ้น การพินิจพิเคราะหปญหาในแงนี้
จึงไมแยกขาดจากการมองปญ หาในทางปรัชญา เพราะในที่สุดแลว ก็นําไปสูการวิพากษวิจารณ
ระบบโลกทัศนอันสั่งสมขึ้นในชีวิตและประสบการณของมนุษย ซึ่งเปนตนกําเนิดของทั้งวัฒนธรรม
และการสรางระบบปรัชญาของมนุษยและสังคม (อมร โสภณวิเชษฐวงศ, 2514 : 7) ในฐานะที่ทั้ง
ผูกระทําและผูถูกกระทําตางเปนสมาชิกของสังคมและอาจจะมีระบบคุณคาอยางเดียวกัน ปญหา
จึงไมนาจะมาจากเฉพาะผูกระทําแตฝายเดียวแตอาจจะมาจากผูถูกกระทําเองดว ย กลาวไดวา
ผูถูกกระทําก็เปนสวนหนึ่งของมูลเหตุแหงปญหา ดังเชนในนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ที่กลาวถึงไป
แลวนั้น ผูแตง ก็ไ ดแสดงใหเ ห็น ว า คานิยมที่วัดคุณคาของคนดวยสถานะ ไมไ ดปรากฏอยูแต
เฉพาะในความคิด ของชาวบานซึ่งเปนผูกระทําเทานั้น หากแตมีอยูในความคิด ของสมาชิกของ
สัง คมเกือบทุกคนไมเ วน แมผูถูกกระทําอยางฟก เขาจึง มีโอกาสตัด สิน ผูอื่น อยางผิด พลาดได
เชนเดียวกับคนอื่น
การมองปญ หาในลักษณะนี้พองกับที่นิค ม รายยวา ไดเ สนอไวในนวนิยายเรื่อง
ตะกวดกับคบผุ (2526) ดวยภาพวาดที่เปนรูปคนซึ่งตางก็มีตะกวดอยูในทอง บางก็กําลังใชมือขาง
หนึ่งปดทองของตนเองไว แลวใชมืออีกขางชี้ไปที่ตะกวดบนพื้นดิน หรือบางก็กําลังวิ่งไลตีตะกวด
ที่กําลัง วิ่ง หนี ภาพเหลานี้กระตุน ใหคิดวา หากตะกวดคือสัญลักษณของความชั่วราย อันเปน
มูลเหตุที่ทําใหคนในสังคมตองฆากันทํารายกันแลว มันก็มีอยูในสมาชิกของสังคมนั่นเอง ความชั่ว
รายอันเปนมูลเหตุของปญหานั้นอยูที่ตัวคนซึ่งรวมทั้งตัวเรา แตที่รายไปกวานั้นก็คือ คนเรามัก
มองเห็นและมุงกําจัดความชั่วรายของผูอื่น แตมักไมมองหรือมองไมเห็นความชั่วรายของตนเอง
วิธีการเชิงปรัชญาที่ผูแตงใชวิเคราะหและนําเสนอปญหานับเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหวรรณกรรมเหลานี้สามารถปลุกความสํานึกทางสังคมแกผูรับไดในระดับลึก เพราะการกระตุนให
คิดในเชิงปรัชญาในแงหนึ่งก็คือ การเรงเราใหตรวจสอบตนเอง และสรางความตระหนักตอมูลเหตุ
ของปญหาที่อาจจะซอนอยูในตัวคน หรือมีอยูในสมาชิกของสังคมทุกคน ทั้งตัวเราและผูอื่น ทั้ง
ฝายผูกระทําและผูถูกกระทํา ทั้งประชาชนและศัตรูของประชาชน ดังที่เจตนา นาควัชระ (2547ข :
346) กลาวถึงลักษณะดังกลาวนี้ที่ปรากฏใน ตะกวดกับคบผุ ไวตอนหนึ่งวา
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... เมื่อคนกับตะกวดไดสัมผัสกัน และคนเกิดความรูสึกวาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับตะกวด ประชาชนกับศัตรูของประชาชนก็เผาพันธุเดียวกันอีกนั่น
แหละ วรรณกรรมแหง ความสํานึกเชิงสัง คม เปนวรรณกรรมเรื่องเดียวกับ
วรรณกรรมแหง ความสํานึกปรัชญา เราจะจับตัวผูรายที่ไหนมาลงทัณฑ ใน
เมื่อเขากับเราก็กําพืดเดียวกัน...
ในอีกดานหนึ่งนั้นวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงปรัชญาบางเรื่อง อาจไมไดเนนที่
ปญ หาสังคมอยางเจาะจงเปนประเด็น หลัก เชน นวนิยายอีกเรื่องหนึ่ง ของนิค ม รายยวา คือ
ตลิ่งสูง ซุงหนัก (2527) จะกลาววาปญหาสังคมในเรื่องนี้คือ การเอารัดเอาเปรียบของชนชั้นนายทุน
ที่กระทําตอชนชั้นแรงงาน หรือวาจะเปนปญหาการทําลายธรรมชาติดวยความเห็นแกตัวของมนุษย
ก็คงจะไมได สารสําคัญของเรื่องนั้นอยูที่ความหมายและคุณคาของชีวิต แตก็ไมไดหมายความวา
นวนิยายเรื่องนี้จะปราศจากคุณคาในทางสรางสรรคสังคม การกระตุนใหผูอานไดใครครวญและ
ตระหนักถึงคาแหงชีวิตทั้งของตนเองและผูอื่นนั้น ก็คือการสรางฐานแหงความสํานึกทางจริยธรรม
ที่แข็งแกรงใหแกสังคม คนเราจะบําเพ็ญตนในทางสรางประโยชนแกสังคมไดอยางไรหากแมแต
คุณคาของชีวิตตัวเองก็มองไมเห็น ซ้ําจะกลายเปนผูลางผลาญชีวิตผูอื่นเพื่อสนองความตองการที่
เกินจําเปนของตนเพราะเขาใจวาจะไดรับสิ่งชี้วัดคุณคาที่พึงประสงค การวิเคราะหปญหาดวยวิธีการ
ที่เปนปรัชญา รวมทั้งการวิพากษวิจารณวัฒนธรรม ไมไดเปนแนวทางสําคัญของวรรณกรรมแหง
ความสํานึกเชิงสังคมเฉพาะชวงทศวรรษ 2520 เทานั้น หากแตยังเปนลักษณะเฉพาะที่สืบทอดมาสู
วรรณกรรมประเภทนี้ในชวงถัดมาอีกเกือบ 2 ทศวรรษ จนกระทั่งถึงปจจุบัน ดังจะเห็นไดวาหลัง
ทศวรรษ 2520 ก็ยังมีวรรณกรรมเชิงปรัชญาที่โดดเดนและเปนที่สนใจของวงวรรณกรรมอีกหลาย
เรื่อง เชน คนทรงเจา (2531) และ อมตะ ( 2543) ของวิมล ไทรนิ่มนวล ทางเสือ (2532) ของศิลา
โคมฉาย รวมทั้งงานของชาติ กอบจิตติ ที่แตงขึ้นในชวงทศวรรษหลังอยาง หมาเนาลอยน้ํา (2530)
และ เวลา (2536) เหลานี้เปนตน
ในสวนของการวิพากษวิจารณวัฒนธรรม นักประพันธไมเพียงแตปลุกจิตสํานึก
ผูอานดวยการชี้ขอบกพรองของวัฒนธรรมอันเปนมูลเหตุของปญหาเทานั้น แตในทางหนึ่งเขาไดทํา
หนาที่สกัดเอาวิธีคิดสวนที่มีคุณคาหรือรากฐานที่แข็งแกรงของสังคมออกมา ตัวอยางที่ชัดเจนในแง
นี้ก็คือ การหวนกลับมาที่ปรัชญาพุทธศาสนาเพื่อทบทวนทางออกของชีวิตและสังคมในนวนิยาย
เรื่อง เวลา ของชาติ กอบจิตติ และ อมตะ ของวิมล ไทรนิ่มนวล นาสนใจที่นักประพันธทั้งสองเคย
วิพากษวิจารณจุดออนในวิธีคิดของพุทธศาสนาแบบชาวบานมากอน
ในชวงเวลาเกือบ 3 ทศวรรษนับแตปพ.ศ. 2520 – 2547 ซึ่งเปนชวงเวลาที่สังคมไทย
ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางผันผวนในหลายดานอันเนื่องมาจากการไหลบาของกระแส
ทุน นิยมและบริโภคนิยม ประเด็น เรื่องการปะทะของคุณ คา ตางระบบความคิดและการสูญเสีย
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คุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ดูจะเปนประเด็นหลัก
ประเด็นหนึ่งที่นักประพันธพยายามกระตุนเตือนและสรางความตระหนักแกสังคม ดังปรากฏ
ในนวนิยายหลายเรื่อง อาทิ ทะเลและกาลเวลา (2528) ของอัศศิริ ธรรมโชติ ปลายนาฟาเขียว
(2532) และ สิงหสาโท (2543) ของวัฒน วรรลยางกูร และ ในลึก (2543) ของจําลอง ฝงชลจิตร
เปนตน พอจะกลาวไดวานักประพันธของยุคโลกาภิวัตนยังทําหนาที่ปลุกสํานึกเพื่อประโยชนสุขของ
สังคมหรือกลาวไดวาไมละทิ้งสํานึกทางสังคม สิ่งที่แตกตางจากยุคกอนก็คือ การปลุกสํานึกทาง
วัฒนธรรมในยุคนี้ตองนําเสนอปญหาที่ซับซอนขึ้น พรอม ๆ กับที่ตองเพิ่มแรงกระตุนใหเกิดการ
คนหาความหมายเพื่อกอบกูคุณคาที่ดูเหมือนเสื่อมถอยไปมากแลว
ในชวงเวลารวม 3 ทศวรรษดังกลาวนี้ วรรณกรรมที่เสนอปญหาชีวิตของคนระดับ
ลางและการประทวงความอยุติธรรมมีลักษณะปรับเปลี่ยนไปจากงานเพื่อชีวิต เห็นไดวา จนตรอก
(2523) ของชาติ กอบจิตติ หลังเที่ยงคืน (2528 ) ของจําลอง ฝงชลจิตร และงานสวนใหญของ
ประชาคม ลุนาชัย เปนตนวา ดอกไมกลางเมือง (2545) และ กลางทะเลลึก (2546) ถึงแมยังไม
ละทิ้งปญหาการเอารัดเอาเปรียบและการประทุษรายกันของคนดวยกัน แตเนนการแสดงถึงปญหา
ของชีวิตที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรม และเรียกรองความชอบธรรมในการตอบสนองความตองการ
ของชีวิต ตามปกติวิสัยของปุถุชน ในขณะที่อาจจะมีพฤติกรรมทั้งดานมืดและสว นที่งดงาม หรือ
กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ เปนวรรณกรรมแหงความทุกขยากที่เรียกขานมโนธรรม โดยไมตัดขาด
จากการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมและการคนหาความหมายของชีวิต
ดัง ที่ก ลา วมานี้เ ห็ น ไดว า การกระตุ น ความสํา นึ กทางสั ง คมในนวนิย ายไทยใน
ชวงเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผานมานี้ มุงที่ความสํานึกในระดับลึก แมปญหาความอยุติธรรมและ
ปญหาของคนระดับลางจะเปน สิ่งที่นักประพันธยังใหความสนใจ แตก็ไมไ ดเห็นวาการตอสูทาง
ชนชั้นจะเปนทางออกของปญหาที่จําเปนตองกระทําใหได นวนิยายกลุมนี้เห็นวาความตระหนักตอ
ปญหาโดยเพงพินิจตอมูลเหตุที่เชื่อมโยงกันระหวาง ธรรมชาติของมนุษย วัฒนธรรม และกลไกของ
สังคมเปนสิ่งสําคัญอยางมาก ในขณะเดียวกันก็ตั้งคําถามที่เสริมสรางสํานึกตอคุณคาของชีวิตและ
ความหมายที่แทจริงของความเปนมนุษย คุณคาทางสังคมของวรรณกรรมเหลานี้อาจไมใชการเขา
ไปแกปญหาในแบบทันตาเห็น แต เปน การสรางความสํานึกทางจริยธรรมและการกระตุนปญญา
ความคิด อันเปนฐานความแข็งแกรงทางวัฒนธรรมในระดับลึก การศึกษา “สํานึกทางสังคมใน
นวนิยายไทยชวงปพ.ศ. 2520-2547” ครั้งนี้จึงมุงวินิจฉัยคุณคาทางสังคมของวรรณกรรม ที่ผูกพัน
กับคุณคาทางปญญาในแงความเขาใจชีวิตและคุณ คาทางสุนทรียะหรือพลังทางศิลปะบนรากฐาน
ของตัวบทในบริบทของเวลา โดยเนนศึกษาวิเคราะหใน 2 ประเด็นหลักคือ สํานึกทางสังคม และ
สํานึกทางปรัชญา
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษานวนิยายไทยในชวงป พ.ศ. 2520 – 2547 ในประเด็นตอไปนี้
1. เนื้อหาของวรรณกรรมซึ่งกระตุนความสํานึกทางสังคม รวมทั้งความหมายของชีวิตและความเปน
มนุษย
2. พลังทางสุนทรียะซึ่งเอื้อตอการสื่อสารเนื้อหา
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําใหเขาใจถึงสํานึกทางสังคมในนวนิยายไทยชวงปพ.ศ. 2520 – 2547 ทั้ง
ในดานเนื้อหาทางความคิดและวิธีการทางศิ ลปะ รวมทั้งการตีความชีวิตและคุณคาของความเปน
มนุษยในทัศนะของผูแตง
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะนวนิยายซึ่งประพันธในชวงปพ.ศ. 2520 – 2547
จํานวนทั้งหมด 19 เรื่องของนักประพันธ 9 คน ดังนี้
นวนิยายของ จําลอง ฝงชลจิตร
1. หลังเที่ยงคืน
2. ในลึก

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2543
นวนิยายของ ชาติ กอบจิตติ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.

จนตรอก
คําพิพากษา
หมาเนาลอยน้ํา
เวลา
นวนิยายของ นิคม รายยวา
ตะกวดกับคบผุ
ตลิ่งสูง ซุงหนัก
นวนิยายของ นิพพานฯ
ผีเสื้อและดอกไม
ปกความฝน

พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2534
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1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

นวนิยายของ ประชาคม ลุนาชัย
ดอกไมกลางเมือง
กลางทะเลลึก
นวนิยายของ วัฒน วรรลยางกูร
ปลายนาฟาเขียว
สิงหสาโท
นวนิยายของ วิมล ไทรนิ่มนวล
งู
คนทรงเจา
อมตะ
นวนิยายของ ศิลา โคมฉาย
ทางเสือ
นวนิยายของ อัศศิริ ธรรมโชติ
ทะเลและกาลเวลา

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2528

วิธีการดําเนินการวิจัย
สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานประพันธของนักประพันธที่ระบุไวในขอบเขตการ
วิจัย รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะหนวนิยายที่ระบุในขอบเขตการวิจัยตามประเด็น
ที่กําหนดไวในวัต ถุประสงคข องการวิจัย เสนอผลการศึกษาวิเคราะห สรุป อภิปรายผล พรอม
ขอเสนอแนะ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. คนชายขอบ หมายถึง กลุมคนผูดอยโอกาสและมักอยูในสถานะชนชั้นลางในสังคม
2. สํานึกทางสังคม หมายถึง ความคิดไดระลึกไดอยางตระหนักถึงความสําคัญตอความรับผิดชอบ
ของบุคคลในฐานะเปนสมาชิกของสังคม
3. สํานึกทางปรัชญา หมายถึง ความคิดไดระลึกไดอยางตระหนักถึงความหมายของชีวิตและความ
เปนมนุษย

