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วิทยานิพนธนี้มุงศึกษาวิเคราะหนวนิยายแหงความสํานึกเชิงสังคมในชวงป พ.ศ.
2520 – 2547 โดยศึกษาจากนวนิยายที่มีความโดดเดนในประเด็นสํานึกทางสังคมจํานวน 19 เรื่องคือ
ผีเสื้อและดอกไม (2521) จนตรอก (2523) คําพิพากษา (2524) ตะกวดกับคบผุ (2526) ตลิ่งสูง
ซุงหนัก (2527) งู (2527) ทะเลและกาลเวลา (2528) หลังเที่ยงคืน (2528) หมาเนาลอยน้ํา (2530)
คนทรงเจา (2531) ปลายนาฟาเขียว (2532) ทางเสือ (2532) ปกความฝน (2534) เวลา (2536)
ในลึก (2543) สิงหสาโท (2543) อมตะ (2543) ดอกไมกลางเมือง (2545) และ กลางทะเลลึก
(2546)
ผลการศึกษาปรากฏวา นวนิยายในชว งเวลารว ม 3 ทศวรรษนี้ มีเ นื้อหาทาง
ความคิดที่โดดเดนคือการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมที่บุคคลมีความรับผิดชอบรวมกันในการจรรโลง
สังคม ตอตานระบบความคิดที่ครอบงําสังคม โดยใชวิธีการทางวรรณศิลปกระตุนการพินิจแยกแยะ
คุณ ค า ที่ จ ริ ง แท กั บ ภาพลวงตาอย า งฉาบฉวยผ า นประสบการณ ข องบุ ค คล ซึ่ ง อาจจะไม ไ ด มี
ความสําคัญในสถานะทางสังคม ในอีกดานหนึ่งนักประพัน ธก็ไดกระตุนเตือนใหตระหนักวาใน
ทามกลางบริบทของความเจริญทางวัตถุสิ่งที่เราตองสูญเสียไปก็คือคุณคาบางอยางที่เคยดํารงอยูใน
วิถีดั้งเดิม โดยเฉพาะคุณคาที่เสริมสรางคุณธรรมดวยวิธีคิดที่เอื้อตอการอยูรวมกันทั้งระหวางมนุษย
กับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ ขณะที่สวนหนึ่งของเนื้อหาทางปรัชญาแสดงการวิเคราะหปญหา
อยางดิ่งลึกลงสูธรรมชาติภายในของมนุษย ซึ่งไมอาจแบงแยกเปนภาพขาวดําระหวางผูกระทํากับ
ผูถูกกระทํา ทัศนะตอมนุษยในฐานะที่เปนทั้งมูลเหตุแหงปญหาและผูใหทางออกจึงเปนแนวคิดที่
โดดเดน นวนิยายเชิงปรัชญาบางเรื่องใชการกระตุนความสํานึกตอคุณคาของชีวิตและความหมายที่
แท ข องความเป น มนุษ ย เ พื่อ สร างพลั ง ความรูเ ท า ทัน ที่ จั ก ตา นทานความลุ ม หลงในสิ่ง สมมุ ติ
โดยเฉพาะในระบบทุน นิยมของโลกไรพ รมแดนที่นั บวัน ยิ่ง ทวีอํา นาจจนกลายเปน กับดั กทาง
สติปญญา ความตระหนักถึงความเลวรายและความซับซอนของปญหาในโลกของความเปนจริง
เปนที่มาของทัศนะที่เห็นพองกัน วา ทางออกของปญหาใหญหลวงเชนนี้ก็อยูที่การกอบกูทุนทาง
วัฒนธรรม ที่เคยสรางความเขมแข็งและจรรโลงสังคมอดีต นั่นก็คือรากของวัฒนธรรมชนบทและ
แสงสวางทางปญญาของพุทธศาสนา
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ABSTRACT

This thesis is intended to analytically study novels of social consciousness during
1977 and 2004. Under study are 19 novels outstanding on their theme of social awareness : Phisua
Lae Dokmai (1978), Chon Trok (1980), Kham Phipaksa ( 1981), Takuat Kap Khopphu
(1983), Talingsung Sungnak (1984), Ngu (1984), Thale Lae Kanwela (1985), Lang Thiang
Khuen (1985), Manao Loynam (1987), Khon Song Chao (1988), Plai Na Fa Khiew (1989),
Thang Sua (1989), Pik Kwam Fan (1991), Wela (1993), Nai Luek (2000), Sing Satho (2000),
Amata (2000), Dokmai Klang Muang (2002) and Klang Thale Luek (2003)
It is found that the distinctive common theme of these novels of the three decades
was cultural criticism in the belief that every person shares the responsibility to uphold society
and opposing the prevailing unhealthy paradigm of thought . The literary technique used to achieve
this aim is to encourage readers’ thoughtful examination to distinguish between real values and
illusion through experience of individuals who may have insignificant social status. Moreover, the
novelists raise our consciousness of the fact that in this materialistic context , what we have lost is
certain value which used to be in the traditional way of life especially the values that reinforce
virtues through the way of thinking that enhances the co-existence between man and man as well as
between man and nature. Part of the philosophical content of these novels reveals in-depth analysis
of human nature which cannot be classified as black and white, or as actors and those being acted
upon. Thus, their outstanding view is that man is both the cause of problems and the provider of
solution. Some of the philosophical novels raise an awareness of the value of life and the real
meaning of humanness in order to create the power of wisdom necessary in the fight against the
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captivation of made-up things , particularly in the capitalistic system of the borderless world which
becomes more and more a powerful intellectual trap. The awareness of the evil and complexity of
problems in the real world is the source of the consensus that the solution of such great problems
lies in the restoration of our cultural capital that used to provide and sustain social strength .This is
the root of the rural culture and the spiritual light of Buddhism
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