บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย 2 ประเด็นหลักคือ นวนิยาย
แหงความสํานึกเชิงสังคมชวงปพ.ศ. 2520-2547 กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม และประเด็น
นวนิยายไทยชวงปพ.ศ. 2520-2547 ในทัศนะของนักวรรณคดีศึกษา

ความสัมพันธระหวางนวนิยายไทยชวงป พ.ศ. 2520 – 2547 กับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม
เพื่อจะไดเห็น การดํารงอยูและที่มาของนวนิยายไทยในขอบเขตของการวิจัย จะ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จําแนกเปน 4 หัวขอ ดังตอไปนี้
1. ความคลี่คลายของวรรณกรรมไทย จากยุควรรณกรรมเพื่อชีวิต สูยุควรรณกรรมแหงความ
สํานึกเชิงปรัชญา
วรรณกรรมชวงทศวรรษ 2520 หันเหจากแนวทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต ซึ่งไดรับ
ความนิยมอยางสูงมากอน ดวยปจจัยสําคัญที่นักคิดนักเขียนฝายกาวหนาถูกกดดันใหตองหนีเขาปา
ไปรวมตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย หลังการนองเลือดในเหตุการณ 6 ตุลาคม2519
(รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2544 : 22) แตตอมาเพียง 4 ปก็ขัดแยงกันถึงขั้นแตกหัก คนหนุมสาวจึงกลับสู
บานเมืองดวยแรงเสริมของนโยบาย 66/25231 การเรียนรูโดยตรงจากประสบการณเชนนี้ สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ในการมองปญ หาและกํ าหนดคุณ คาของชีวิต ของทั้ง นักเขียนที่ไ ดรั บ
“บาดแผล” โดยตรงและผูรับประสบการณรวมในฐานะผูสังเกตการณ
แมนักประพันธบางคนยังสรางงานในแนววรรณกรรมเพื่อชีวิตขณะหลบเขาปา และ
งานประพั น ธ เ หล า นี้ ไ ด เ ผยแพร ภ ายหลั ง การผ อ นปรนทางการเมื อ งในช ว งต อ มา เช น วั ฒ น
วรรลยางกูร แตง ดวยรักแหง อุดมการณ ในป พ.ศ. 2522 และพิมพเ มื่อปพ.ศ. 2524 (วัฒ น
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เปนนโยบายที่ใชการเมืองนําการทหาร เปดโอกาสใหผูตอสูทางการเมืองกลับเขามาดําเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของรัฐได ดู ตุลา
เดชพลากูล (2545 : 19 – 20)
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วรรลยางกูร, 2542 : 4) ศิลา โคมฉาย แตง ในกรงเล็บ เมื่อปพ.ศ. 2522 พิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.
2536 (ศิลา โคมฉาย, 2539 : 2-3)1 แตวรรณกรรมเหลานี้ก็ไมไดเปนที่นิยมเหมือนยุคกอน
เหตุปจจัยที่ทําใหวรรณกรรมเพื่อชีวิตลดความสําคัญลงในชวงทศวรรษ 2520 ก็คือ
ความเปลี่ยนแปลงในความคิดอานของนักเขียนซึ่งไดรับแรงกระทบจากเหตุการณ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ดังเห็นไดวาเมื่อสงครามเวียดนามยุติลงดวยความพายแพของสหรัฐอเมริกา
ในปพ.ศ. 2516 ทางแกปญหาในแนวสังคมนิยมก็ไมไดเปนที่ยอมรับมากขึ้นแตอยางใด กลาวได
วาความแตกแยกระหวางจีนกับสหภาพโซเวียต และจีนกับเวียดนาม หลังจากจีนทําสงครามกับ
เวียดนามกรณีที่เวียดนามบุกกัมพูชา ไดแสดงวาประเทศสังคมนิยมมีธาตุแทไมตางจากโลกเสรีคือ
ยึดผลประโยชนเหนือกวาอุดมการณ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2537 : 213) นอกจากนี้ความโหดรายทารุณที่
เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา กรณีที่รัฐบาลพอล พต เอียง สารี และเขียว สัมพัน เขนฆาประชาชน
นับเปนจํานวนเรือนแสน (หรืออาจจะถึงลานกวาคน) ไดสรางความกังขาตอผูสนับสนุนแนวคิด
คอมมิวนิสตรวมทั้งคนทั่วไปเปนอยางมาก กระทั่งหวาดวิตกวาเหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้น หาก
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พ.ค.ท.) ทําการปฏิวัติไดสําเร็จ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2537 : 206)
เมื่อความคิดจะแกปญหาสังคมดวยระบอบสังคมนิยมคลายลง ความนิยมตอวรรณกรรมเพื่อชีวิต
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปรัชญามารกซิสมกอ็ อนแรงตามไปดวย
สิ่งประจวบเหมาะหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ก็คือความเคลือบแคลงตอพรรค
คอมมิว นิสตแหง ประเทศไทยในประสบการณต รงของคนรุน ใหม (ซึ่ง สว นใหญ เปน ผูสรางงาน
ประพันธที่ทําใหวรรณกรรมเพื่อชีวิตเฟองฟูอยูในชวง 2516 – 2519) ขอขัดแยงของพวกเขาเมื่อเขา
รวมตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตฯ จากการศึกษาขอมูลที่ปรากฏในหลาย ๆ แหลงพบวา มีสาเหตุที่
เปนจุดรวมอยางนอยสองประการ นั่นคือ “จิตสํานึกขบถ” ของปญญาชนที่มีวิจารณญาณ และอีก
ประการหนึ่งก็คือคนหนุมสาวเหลานี้ตางเห็นพองกันวาหลักการหรืออุดมการณไมใชสิ่งเดียวที่จะ
นําไปสูเปาหมายถาไมประกอบดวยความเขาใจตอมนุษย ทั้งนี้เห็นชัดวาปญญาชนสวนใหญที่เขา
รวมกับพ.ค.ท. มีแนวคิดเสรีนิยมและตอตานเผด็จการเปนพื้นฐาน ดังที่ศิลา โคมฉาย กลาววา
เขาและคนอื่นแทบไมใสใจตอทฤษฎีปฏิวัติ แตแรงจูงใจใหคิดเปลี่ยนแปลงสังคมก็คือประสบการณ
ที่เ ปน คน “ตางจัง หวัด” ซึ่งได “เห็น ปญ หาของแผน ดิน แมดวยดวงตาและดวงใจ” ของตนเอง
ถึงแมมวลชนในฐานที่มั่นของเขาไมไดรับความกดดันรุนแรงจากพรรคคอมมิวนิสตฯ เหมือนที่อื่นๆ
ความสิ้นหวังก็เกิดขึ้นเมื่อยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นความเห็นแกตัวในการแกงแยงในกลุมผูนําพรรคและ
ความดอยทางจริยธรรมของคนในพรรค (ศิลา โคมฉาย, 2536ก : 15 – 18)
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ดวยรักแหงอุดมการณ เปนนวนิยายที่กลาวถึงเรื่องราวความรักของตัวเอกและการตอสูทางการเมืองของนักศึกษาหนุมสาวในชวง
ป พ.ศ. 2516 – 2519 สวน ในกรงเล็บ เปนเรื่องราว (ภายในหองขัง) ที่เกิดขึ้นกับเขนตัวเอกและนักศึกษาประชาชนอื่น ๆ ที่ถูกคุม
ขังรอการสอบสวนหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519
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สวนเสกสรรค ประเสริฐกุล ความกดดันหนักหนวงที่ไดประสบโดยตรงหลังจากที่
มีความขัดแยงกับพรรคฯทําใหเขารูสึกวา “เหมือนติดคุกหรืออยูโรงพยาบาลคนบา” และ “เคยคิด
ฆาตัวตายหลายครั้ง” (เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2536 : 93) ความขัดแยงของเขาเกิดจากความไมเห็น
ดวยกับการปกครองแบบผูกขาดของพรรคคอมมิวนิสตฯ ซึ่งกดขี่ประชาชนไมตางจากเผด็จการฝาย
ขวา ซ้ํ า ยั ง เน น ที่ ห ลั ก การมากกว า คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ค า ความเป น มนุ ษ ย ด ว ยเหตุ ที่ เ สกสรรค ใ ห
ความสําคัญกับมนุษยมากกวาความยึดมั่นในอุดมการณอยางไมมีเหตุผล ครั้งหนึ่งเขาพยายามขอ
ผอนปรนกฎระเบียบที่เขมงวด อาทิใหมวลชนไดมีเวลาพักผอนหลับนอนมากขึ้น 15 นาทีในฤดู
หนาว และใหมีวันหยุดสัปดาหละ 1 วันเปนตน แตขอเสนอนี้กลับถูกมองวาจะทําใหมวลชนเกิด
ความหยอนยาน (เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2531 : 63 ; อางถึงใน ตุลา เดชพลากูล, 2545 : 19-20)
เขาจึงถูกตําหนิวาเปนพวก“นอกลูนอกทาง” (เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2536 : 93) ขอกลาวหาเชนนี้
คลายคลึงกับทีว่ ัฒน วรรลยางกูร และ วิสา คัญทัพ ถูกมองวาเปนคน “มีปญหา” และ “โลเล” เมื่อ
ครั้ง เขียนงานที่แสดงปญ หาความขัด แยงภายในของมนุษยและวิพากษวิ จ ารณขอบกพรองของ
ขบวนการตามขอเท็จจริง แตเปนการเขียนนอกกรอบขอกําหนดของพรรคฯ ที่จะตองสรางงานปลุก
เราอุดมการณและสดุดีพรรคฯ เทานั้น (“ระหวาง ‘เรือลําใหม’ ของวิสา คัญทัพ กับ ‘เรือลําสุดทาย’
ของวัฒน วรรลยางกูร”, 2524 : 49 – 50)
อยางไรก็ตามประสบการณเหลานี้ก็สงผลในทางเดียวกัน นั่นคือกอความเติบโต
และความลุมลึกทางความคิดในการมองชีวิตและสังคม โดยไมยึดติดอยูในกรอบของวรรณกรรม
เพื่อชีวิต ดังที่วิสา คัญทัพ และ วัฒน วรรลยางกูร เห็นวาแนวทางการเขียนที่จํากัดอยูเฉพาะการ
ตอสูทางชนชั้นนี้ “แคบไป” ถึงแมในขณะที่ยังมีการตอสูเชนนี้อยู วรรณกรรมที่รับใชการตอสูก็ยัง
จะมีอยูตอไปแต “ก็ควรมีวรรณกรรมในแงมุมอื่นๆดวย” จึงเปลี่ยนจุดมุงหมายที่จะใชวรรณกรรม
รับใชการเมืองไปเปนวรรณกรรมสะทอนสังคมโดยไมชี้นํา (“ระหวาง ‘เรือลําใหม’ ของวิสา คัญทัพ
กับ ‘เรือลําสุดทาย’ ของวัฒน วรรลยางกูร”, 2524: 42 – 43) เสกสรรคเองก็กลาวไวในคํานํารวมเรื่อง
สั้นเลมแรก ที่ใหชอื่ วา ฤดูกาล (2524) เมื่อตีพิมพครั้งแรกในปพ.ศ. 2524 วา “มุงเสนอคุณคาทาง
จิตใจบางประการ ซึ่งอยูนอกกรอบสําเร็จรูป” ของทั้งฝายขวาและฝายซาย (เสกสรรค ประเสริฐกุล,
2524 : “ความในใจของคนเขียน”) และย้ําอีกในคํานําเมื่อตีพิมพครั้งที่ 2 ในปพ.ศ. 2531 วา “...
งานชุด ฤดู กาลมี ลัก ษณะ‘ขบถ’แฝงเรน อยู ถึง สองชั้น กลา วคื อ เนื้ อหาเปน การประทว งความ
อยุติธรรมที่ดํารงอยูในสังคม สวนทางดานรูปแบบการเขียนนั้น เลา ก็คัด คานวิถีค รอบงําของ
วรรณกรรมซ า ยจั ด ซึ่ง ทํ า ลายการสร า งสรรค ข องนั ก เขี ยนอิ ส ระอยู พั ก ใหญ ...” (เสกสรรค
ประเสริฐกุล, 2539 : 20) งานชิ้นนี้แมจะยังไมละทิ้งเนื้อหาที่เรียกรองความยุติธรรมแกคนยากคน
จน แตก็แสดงถึงความใสใจตอความเปนมนุษยมากกวาจะยึดติดอยูในกรอบความคิดที่ตายตัวของ
ลัทธิการเมืองใด (ตุลา เดชพลากูล, 2545 : 6)
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ความใสใจตอองคประกอบภายในของชีวิต เปนสิ่งที่ทําใหศิลา โคมฉาย(2536ก :
18) ไดเ รียนรูวา มนุษยเ ปนตัว แปรที่สําคัญซึ่ง ไมอาจมองขามไปไดในการพิจ ารณาปญหาหรือ
แกปญหา ดังที่กลาววา
... มนุษยนั้นมีที่มา-ที่ไปเฉพาะตัว ซับซอน ละเอียดออน สัญชาตญาณ
ของสัตวโลกฝงลึก ขลาดกลัว หวาดระแวง ริษยา เอาแตได มีตัวตน
แจมชัดยึดมั่นไว เมื่อเปนเชนนี้ถึงหลักการจะวิเศษปานใด หากมนุษยคือ
ผูยึดถือปฏิบัติแ ลวจะเปนจริง ไดล ะหรือ ยอมเอนเอียงแกวงไกว หรือ
แปรเปลี่ยนไปรับใชมนุษยผูมีสิทธิ์ใชมัน ไมวาจะเปนระบอบไหน (เนนโดย
ผูวิจัย)
ประสบการณ ต รงเชน นี้เ ผยให เ ห็น จุด ออ นของแนวคิด ที่เ คยเชื่ อกั น ว าป ญ หา
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นตองแกที่ตัว ระบบเปนสําคัญ โดยไมใสใจตัวคน จึงเริ่มเห็นกันวาความเขาใจ
มูลเหตุของปญหาตองอาศัยความเขาใจมนุษย ในแงนี้เสกสรรคก็เห็นวาปญหาและการตอสูของ
มนุษย ไ มใชสิ่ง ลาสมัยและไมไดขึ้น อยูกับจุด หมายทางการเมืองของผูแตงเทานั้น (2539 : 21)
นอกจากนี้นักเขียนในฐานะปจเจกบุคคลยอมมีสิทธิ “เสนอคุณคาบางประการที่...เห็นวาคนเราควร
มีตอโลกและชีวิต” (2539 : 23)
ดวยเหตุนี้แนวคิดทางปรัชญายอมเปนประโยชนตอการพิ จารณาความหมายของ
สรรพสิ่งในประสบการณมนุษย ดังที่ศิลา โคมฉาย กลาววาหลังจากที่เขาไดประจักษกับตัวเองวา
มนุษยคือผูใชหลักการตามความตื้นลึกหนาบางของตน “ผมเริ่มเห็นความยิ่ง ใหญของหลักธรรม
ในนั้นไดอธิบายความเปนมนุษยไวแจมชัดบอกวิธีจัดการและทอดชองทางใหกาวไปสูความสมดุล
พอดี ” (ศิ ลา โคมฉาย, 2536ก : 18) ผูวิจัย จะไดศึก ษาต อไปวาแนวคิด ที่ให ค วามสํา คัญ ต อ
“หลักธรรม” มีผลตองานในระยะสามทศวรรษของศิลา โคมฉาย (และผูอื่น) มากนอยเพียงใด แต
สิ่งที่นาสนใจก็คือ สําหรับศิลา โคมฉาย หลักธรรมซึ่งอาจหมายถึงหลักธรรมชาติ หรือแงคิดทาง
ปรัชญาในประสบการณตรง หรือคําสอนทางศาสนา นอกจากใหความเขาใจมนุษยแลว ยังทําใหเรา
จัดการ (ปญหา) อยางสมดุล ซึ่งนักเขียนเองอาจไมไดคิดถึงมากอน
การคน พบของนักเขียนดังกลาวในตน ทศวรรษ 2520 ปรากฏรว มกับกิจ กรรม
ตรวจสอบแนวคิดของวรรณกรรมเพือ่ ชีวิต ซึ่งเริ่มดวยการพิจารณาคุณคาของวรรณคดีในขอบเขต
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ธรรมชาติและภารกิจ รวมทั้งบทบาทของนักประพันธตอสังคม1 มีขอวิพากษวิจารณการยึด “สูตร
สําเร็จ” ทีว่ าวรรณกรรมตองชี้นําการเปลี่ยนแปลงสังคม ดวยการเปดโปงความชั่วรายของอภิสิทธิ์
ชน เรียกรองใหทบทวนการนํางานสรางสรรคไปผูกโยงกับการรับใชแนวคิดทางการเมืองจนออน
พลังทางศิลปะและเกิดภาวะหยุด นิ่ง กลายเปน “วรรณกรรมซายน้ําเนา” หรือ “วรรณกรรมเพื่อ
ชีวิตแบบน้ําเนา” (สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2537 : 28 ; อางถึงใน รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2541 : 74) แนวการ
เขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่มองปญหาอยางเปนสูตรสําเร็จหรือมุงปลุกระดมการตอสูทางการเมือง
อยางโจงแจง จึงเสื่อมความนิยมลง
2. ความสืบตอของวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคมชวงทศวรรษ 2520 กับวรรณกรรม
ตั้งแต 2505 ถึง 2519
2.1 การรับอิทธิพลจากวรรณกรรมยุคแสวงหา
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต (2501-2506) และ จอมพลถนอม กิตติขจร (25062516) ไดปกครองประเทศสืบตอกันโดยดําเนินนโยบายเรงรัดพัฒนา เพื่อเปลี่ยนสภาพดอยพัฒนา
ของประเทศไทยใหยกระดับเปนประเทศกําลังพัฒนา อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ใหความสนใจ
ตอการพัฒ นาอุตสาหกรรมและการลงทุ น จากภายนอกที่หวั ง ใชประโยชนจ ากแรงงานราคาถูก
สิ่ง สํา คัญ คื อประเทศไทยผู กพั น กับสหรัฐ อเมริกาจนถึง ขั้น ที่ การดํ าเนิ น นโยบายทางการเมือ ง
การตางประเทศ เศรษฐกิจและสังคมของรัฐในทุกดานนั้นขึ้นอยูกับความเห็นและความตองการของ
สหรัฐฯ จนประเทศไทยในยุคนี้ถูกขนานนามวาเปน “ยุคอเมริกัน” (Benedict Anderson, 1985 :
19 อางถึงในดวงมน จิตรจํานงค, 2541 : 220) ในระยะนี้นโยบายปราบปรามผูมีการกระทําอันเปน
คอมมิ ว นิ ส ต อ ย า งเด็ ด ขาดกระทบต อ งานเขี ย นอย า งมาก หนั ง สื อ พิ ม พ ห ลายฉบั บ ถู ก สั่ ง ป ด
นักเขียนหัวกาวหนาหลายคนถูกจับกุม บางก็เขารวมตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
บางลี้ภัยไปตางประเทศ บางก็หันไปประกอบอาชีพอื่น และบางคนก็เปลี่ยนแนวการเขียนไปเปน
แนวเริงรมย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2541 : 26) ความเติบโตของวรรณกรรมเพื่อชีวิตยุคแรก (ราวป
พ.ศ. 2490-2500) ตองหยุดชะงักลง ขณะเดียวกันวรรณกรรมที่มุงสนองความตองการทางอารมณ
ซึ่งมีเนื้อหาไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคมก็เฟองฟูขึ้นตามลําดับในชวงปพ.ศ. 25012506 ดังที่สุชาติ สวัสดิ์ศรี (2518 : (29)) กลาวถึงวรรณกรรมไทยในยุคนี้วา
1

ดูตัว อยางในบทความ “กลับ ไปอานศิลปเพื่อ ชีวิต ศิ ลปเพื่อ ประชาชนของ ‘ทีปกร’ “ ของดวงมน จิตรจํ านงค ใน โลกหนังสื อ
ธันวาคม 2523 และ “จตุรัสความคิดกับ ‘กลุมวรรณกรรมพินิจ’ ว าดวยปญหาของการวิจ ารณวรรณกรรม” ในคอลัมน “จตุรั ส
ความคิด” โลกหนังสือ ตุลาคม 2523 และ “ระหวาง ‘เรือลําใหม’ ของวิสา คัญทัพ กับ ‘เรือลําสุดทาย’ ของวัฒน วรรลยางกูร” ใน
โลกหนังสือ กรกฎาคม 2524
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รกไปดวยเรื่องผีไรสาระ นองไปดวยเรื่องสัปดน คาวไปดวยเรื่องโลกียวิสัยที่
ตางพากันแขงขัน วาผูใดจะวิจิตรพิสดารกวากัน จัด จานไปดวยเรื่องรักบน
ฟองสบู ปลูกสรางความฝนบนวิมานในอากาศ กระทบกระเทียบเปรียบ
เปรยในทางอิจ ฉาริษยา มากไปดว ยเรื่อ งบูลา งผลาญและเรื่อ งการเมือ ง
ประเภท “ปลุกผี” ซึ่งไรรากฐานทางความคิด และความถูกตองทางการเมือง
และมีบางเล็กนอยที่นักเขียนเริ่มเปนขบถกับตัวเองและสังคมที่เขามีชีวิตอยู
สภาพทางการเมืองและปรากฏการณทางวรรณกรรมดังกลาวนี้ทําใหประเทศไทย
ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ตกอยูในบรรยากาศ “ยุคมืดทางปญญา” และสงผลมาอีก 10 ปเมื่อจอมพล
ถนอมทายาททางการเมืองพยายามผดุง สถานะของรัฐ บาลเผด็จการไว ขณะเดียวกับที่ปด กั้น
เสรีภาพทางความคิดก็ไดปลูกฝงความเฉื่อยชาทางการเมืองและความหรูหราฟุงเฟอแกนักศึกษาใน
รั้วมหาวิทยาลัย ดังที่เสกสรร ประเสริฐกุล (อางถึงในสุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2519 : (8)-(9)) กลาวถึง
นักศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ในยุคนี้วาหมกมุนกับกิจกรรมรื่นเริงและงานเลี้ยงสังสรรคกัน
ตลอดป นับแตงานรับนองใหมเมื่อเปดภาคเรียนไปจนถึงงานฉลองบัณฑิตในปรุงขึ้น ตลอดปพวก
เขามีงานเลี้ยงสังสรรคไมต่ํากวา 80 ครั้ง
ทามกลางบรรยากาศแวดลอมนี้เองจิตสํานึกขบถของนักศึกษาปญญาชนสวนหนึ่ง
ไดเริ่มกอตัวขึ้น เมื่อเห็นสภาพความเปนไปภายในรั้วมหาวิทยาลัยที่สวนทางกั นอยางสิ้นเชิงกับ
สังคมภายนอก ในขณะที่คนในสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดซึ่งควรจะเปนผูนําทางความคิดกําลัง
หมกมุนกับกิจกรรมรื่นเริงกันอยูนั้น สังคมภายนอกกลับเต็มไปดวยปญหา ทั้งการเอารัดเอาเปรียบ
ทีข่ าราชการกระทําตอประชาชน ชองวางระหวางเมืองกับชนบทที่นับวันยิ่งเห็น กวางขึ้นเพราะผล
จากการพัฒนาของรัฐ ความเหลื่อมล้ําและความอยุติธรรมเชนนี้ทําใหนักศึกษาปญญาชนเริ่มตั้ง
คําถามกับคานิยมเกาและบทบาทของตัวเอง ซึ่งนําไปสูการแสวงหาแนวทางการใชชีวิตที่ควรจะ
เป น ในระบบคิ ด ใหม และคุ ณ คา ใหม อั น เป น ที่ มาของยุ ค ต อ มาที่ เ รี ยกกั น ว า “ยุ ค แสวงหา”
วรรณกรรมยุคแสวงหาดํารงอยูราว 10 ป (พ.ศ. 2505 จนถึงกอน 14 ตุลาคม 2516) แรงกระตุน
บรรยากาศทางปญญาที่สําคัญประการหนึ่งของยุคนี้ก็คือวารสารรายเดือน สังคมศาสตรปริทัศน ที่
ถือกําเนิดขึ้นในป 2505 โดยมีสุลักษณ ศิวรักษ เปนบรรณาธิการ บทบาทสําคัญของวารสารวิจารณ
สังคมฉบับ นี้ก็คือ “เปนผูนําในการตั้งคําถามและหาคําตอบดว ยการศึกษาขอเท็จ จริง ของสังคม
ประกอบการไตรตรองในคุณคาตางๆ ทั้งทางจริยธรรม สังคม และการเมือง” (ดวงมน จิตรจํานงค,
2541 : 221) ทั้งยังไดเปดประเด็นการโตแยงทางวรรณกรรม ภายหลังที่ฉบับปฐมฤกษไดตีพิมพบท
กวี “วักทะเล” ของอังคาร กัลยาณพงศ ซึ่งไมยึดรูปแบบตายตัวทางฉันทลักษณ มีการตีพิมพบท
วิจารณ ซึ่งกอความตื่นตัวในแวดวงวรรณกรรมโดยเฉพาะกวีนิพนธ นับวาสังคมศาสตรปริทัศน
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ไดสรางนักคิดนักเขียน นักวิจารณรุนใหมขึ้นมาหลายคน ตอมาเมื่อสุชาติ สวัสดิ์ศรี รับชวงเปน
บรรณาธิการตอจากสุลักษณ ศิว รักษ ในปพ.ศ. 2512 ไดเ พิ่มความเขมขน ของการวิจ ารณทาง
การเมือง สอดคลองกับสถานการณที่มี การตอสูทางความคิดมากขึ้น เชนฉบับประเทศไทยควร
เกี่ยวของกับเหตุการณภ ายในเขมรหรือไม (มิถุนายน-สิงหาคม 2513) ฉบับความสัมพัน ธไทยเวียดนามเหนือ (ตุลาคม-ธันวาคม 2517) และฉบับถีบลงเขาเผาถังแดง (มกราคม-มีนาคม 2518)
สภาพแวดล อ มที่ ป ด กั้ น เสรี ภ าพทางป ญ ญา และความแตกต า งภายใน
มหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอกดังที่กลาวมาขางตน ประกอบกับความโหดรายทารุณของสงครามที่
เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบานอยางสงครามเวียดนาม และการปรับตัวเปนสังคมอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนปฏิปกษกับวัฒนธรรมชนบท กระทบตอจิตใจของคนรุนใหม ดังที่มีการศึกษางานเขียนที่แสดง
ความรูสึกแปลกแยกตอสังคม เมื่อประสบความไมสอดคลองระหวางความคิดและคานิยมเกากับ
ความเปลี่ยนแปลงสูสังคมใหม ความคับของใจ ความทอแทสิ้นหวัง ความสับสนในการดําเนินชีวิต
รวมทั้ง แสดงการครุน คิดตอความหมายของการมีชีวิต อยูที่อาจไมจําเปน ตองเปน เรื่องเดียวกับ
ความหมายที่สังคมกําหนด (มาลินี แกวเนตร, 2524 : 79-80)
บริบททางสังคมที่สงผลตออารมณรวมของนักคิดนักเขียน ดังที่กลาวมาขางตนนี้
มีผูตั้งขอสังเกตวามีสวนพองกับบริบทที่กอแนวปรัชญาแกปญญาชนหัวกาวหนาในฝรั่งเศสในชวง
สงครามโลกครั้งที่สอง (มาลินี แกวเนตร, 2524 : 79) การที่นักคิดนักเขียนปญญาชนของไทย
หลายคนในยุค นี้รับเอาปรัช ญาเอกซิสเทนเชีย ลิสม ซึ่ง ได รับความนิยมแพรห ลายอยู ในชว ง
สงครามโลกมาใชในงานเขียนของตน สามารถทําความเขาใจไดวาเปนเพราะปรัชญานี้เนนการ
ใครครวญตอความไรสาระของชีวิต และเนน เสรีภ าพของปจ เจกบุค คลที่จ ะใชค วามคิด แสวงหา
คําตอบอันถูกตองแกชีวิตดวยตัวเอง (มาลินี แกวเนตร, 2524 : 74)
แนวคิดของปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสมดังกลาวนี้นอกจากจะเปนแนวคิดสําคัญที่
กระตุ น การครุ น คิ ด ทางปรั ช ญาของนั ก ประพั น ธใ นยุ ค แสวงหาแล ว ยั ง ส ง ผลต อ เนื่ อ งมาสู
วรรณกรรมชวงทศวรรษ 2520 อีกดวย ดังที่ปรากฏวา ชาติ กอบจิตติ ไดนําเอาแนวคิดของปรัชญานี้
ในประเด็น “นรกคือผูอื่น” มาเปนแนวทางในการวิเคราะหปญหาของตัวละครในงานชิ้นเอกของเขา
คือ นวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ความสนใจปรัชญาตะวันตกที่เนนเสรีภาพเชนนี้เปนการรับอิทธิพล
จากนักประพันธในยุคแสวงหาที่เขาชื่นชอบ อาทิ สุชาติ สวัสดิ์ศรี และสุวัฒน ศรีเชื้อ เปนตน (คํารพ
ทันศรี, 2541 : 29)
ในกรณีของนิค ม รายยวา นักประพัน ธอีกคนหนึ่ง ที่สรางงานเชิง ปรัชญาและมี
ผลงานเดนอยูในชวงนี้ เขาเริ่มงานประพันธมาตั้งแตยุคแสวงหา ทั้งยังสังกัดอยูใน “กลุมพระจันทร
เสี้ยว” ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชนเดียวกับสุชาติ สวัสดิ์ศรี และวิทยากร เชียงกูล งานสําคัญ
ของนิคมซึ่งมีแกนเรื่องแสดงการใครครวญตอความหมายของชีวิตคือนวนิยายเรื่อง ตลิ่งสูง ซุงหนัก
(2527) เขียนขึ้นภายหลังระยะวรรณกรรมเพื่อชีวิตเบงบานรวมสิบป ปรากฏการณนี้นาจะเปนขอ
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บงชีค้ วามพยายามคนหาความหมายของชีวิตสืบตอจากยุคแสวงหา เมื่อพิจารณายอนจาก ตลิ่งสูง
ซุง หนั ก ไปสู ตะกวดกั บ คบผุ (2526) ซึ่ ง เขีย นขึ้ น กอ น แนวคิด ทางปรั ช ญาซึ่ ง กระตุ น การ
ใครครวญตรวจสอบตนเองและคนหามูลเหตุของปญหาจากภายใน ดังที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
แรกนี้ มีเคามูลมาตั้งแตงานประพันธของเขา ที่สรางขึ้นในยุคแสวงหา ดังเห็นไดในเรื่องสั้น “คน
บนตนไม” (2516) ซึ่งแฝงการวิพากษการเบียดเบียนเปนวงจร จนตัวเอกซึ่งเปนชาวนาตองหา
ทางออกดวยการจับนกขาย แมเห็นคุณคาของความดีและรังเกียจความชั่ว ขณะที่ใฝหาความสุข
และความมี อิ สระ เขากลั บกํ า ลัง จะทํ า ลายสิ่ง นี้ ในชี วิต อื่ น เสี ยเอง หากนกบนตน ไม ใ นที่นี้ คื อ
สัญลักษณที่หมายถึงชีวิตผูบริสุทธิ์ ผูที่สรางปญหาใหแกคนก็ไมใชใครอื่นแตเปนคนดวยกันเองที่
ตางก็ตองการชีวิตที่ปราศจากความทุกขความเดือดรอนเหมือน ๆ กัน แตอาจนาฉงนที่คนเราตาง
ตองการสิ่งนี้แตกลับพรากมันไปจากชีวิตของผูอื่น กลาวไดวานี่คือแนวคิดที่ถูกพัฒนาตอมาเปน
แนวคิดสําคัญใน ตะกวดกับคบผุ ในเมื่อทั้งคนและตะกวดตางมีจุด หมายปลายทางอันเดียวกัน
เผชิญปญหาอยางเดียวกัน และมีความตื่นตระหนกที่สื่อถึงกันได แลวเหตุใดจึงไมอยูรวมกันดวย
ความเห็นอกเห็นใจกัน
2.2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากวรรณกรรมเพื่อชีวิต
ในแงทลี่ ักษณะเดนประการหนึง่ ของวรรณกรรมชวงทศวรรษ2520 คือการวิเคราะห
ปญหาอยางเชื่อมโยงกับขอบกพรองทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางความคิด ความเชื่อ
และคานิยม อธิบายไดวามีจุดเริ่มตนดวยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของวรรณกรรมเพื่อชีวิต มาสู
การพิจารณาปญหาเชิงปรัชญาแทนที่จะมุงเนนการโคนลมระบบชนชั้น
งานเขียนเพื่อชีวิตที่รับแนวคิด ปรัชญามารกซิสมในชวงความตื่นตัวทางการเมือง
มองปญหาสังคมวา มาจากการขูดรีดทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับอํานาจการปกครองซึ่งเปนปญหา
ทางโครงสราง ดังที่นฤมิตร สอดศุข (2538 : 93) กลาวถึงงานเขียนระยะ 2516-2519 จนถึงชวงตน
ของทศวรรษ 2520 วา “นักเขียนฝายประชาชนตางก็มีขอสรุปไวลวงหนาแบบสูตรสําเร็จวา ตองแก
กันในระดับโครงสรางหรือระบบเปนสําคัญ”
การเนนโครงสรางของสังคม เปนสิ่งที่นําไปสูการตอตานระบบอภิสิทธิ์ชนหรือ
ระบบชนชั้นที่กุมอํานาจรัฐ จึงเห็นไดวาวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทยมักจะเห็น “นายทุน ขุนศึก
ศักดินา” เปน “ศัตรูของประชาชน” ตามกรอบความคิดของลัทธิมารกซิสมทถี่ ือวา ศาสนา จริยธรรม
กฎหมาย สถาบันทางสังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ ลวนเปนโครงสรางสวนบนซึ่งมีความสําคัญเปน
รองโครงสรางฐานคือระบบเศรษฐกิจ (ฮัน ท, 2526 : 101) และเปนเพียงสิ่งที่ดํารงอยูเพื่อสนอง
ประโยชนแกชนชั้นที่กุมอํานาจ หรือเปนสิ่งที่ชนชั้นที่กุมอํานาจสรางขึ้นเพื่อครอบงําชนชั้นอื่น ดังที่
เอ็งเกลส ผูนําทางความคิดของลัทธิมารกซิสมผูหนึ่งกลาววา (อางถึงใน ฮันท, 2526: 164) “หลัก
ศีลธรรมที่มีอยูยอมเปนหลักศีลธรรมของชนชั้นเสมอ คือชวยทําใหการครอบงําและการแสวงหา
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ผลประโยชนของชนชั้นปกครองแลดูชอบดวยเหตุผล” ดวยเหตุนี้ลัทธิมารกซิสมจึงตอตานหลัก
ศีลธรรมในความคิดทางศาสนาดวย ดังที่เลนิน (อางถึงใน ฮันท, 2526 : 165) กลาววา
สิ่งที่พ วกนายทุน เทศนาสั่ง สอนโดยเอาหลัก จริย ธรรมมาจากบัญญัติ
ของพระเปนเจา หรือไมก็ถอดเอามาจากสํานวนโวหารประเภทเพอฝน หรือกึ่ง
เพอฝน ซึ่งในที่สุดแลว มักไมตางจากบัญ ญัติของพระเปนเจา เหลานี้เราไม
ยอมรับ เราปฏิเสธหลักศีลธรรมทุกชนิดที่ไดมาจากแนวความคิดที่ไมเกี่ยวพัน
กับมนุษยและชั้นสังคม เรากลาววา หลักเชนวานี้จอมปลอม เปนการหลอกลวง
เพื่อผลประโยชนของเหลานายทุนและเจาของที่ดิน
เมื่อพิจารณาเจตนารมณของวรรณกรรมที่จัดเปนงานเพื่อชีวิตของไทย พบวามี
ลักษณะรว มที่ค วามพยายามแกไขความพิกลพิการของสัง คม กลาวไดวาปรัชญามารกซิสมให
ความมั่นใจเรื่องภารกิจของนักเขียนในการสรางงานสกุลอัตถนิยม โดยมุงเสนอความจริงที่เปน
ความทุก ขยากของคนระดับลาง ชี้ค วามไมเ ปนธรรมในสัง คม วิพากษความคิด เรื่องชนชั้น ที่
ครอบงําสังคมพรอม ๆ กับประทวงการมองขามคุณคาที่แทจริงของมนุษย ดังในเรื่อง “ไพรฟา”
ของลาว คําหอม ที่ “ผูราย” เปนเชื้อพระวงศซึ่งถือเอาความสูงศักดิ์และอํานาจในกิจการทางธุรกิจ
ของตนเปนเหตุผลที่จะเรียกหาผูหญิงมาปรนเปรอเพื่อเสพสุขเพียงครูยาม โดยไมแยแสวาเธอกําลัง
จะเปนเจาสาวของหนุมบานปา การผูกเรื่องใหอํานาจที่ค้ําจุนสถานะทางสังคมนี้ เชื่อมโยงอยูกับ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (“ผูราย” เปนหลานชายของเจาของบริษัททําไม) แสดงเจตนาของผูแตง
ที่จะวิพากษพฤติกรรมของบุคคลในบริษัททีย่ อมจํานนตออํานาจ ตัวละครอื่นที่ทําตามคําสั่งแมเห็น
ใจชายขมุที่ถูกขมเหงรังแก แตก็ไมไดพยายามยับยั้ง ก็นับเปน สวนหนึ่งของปญ หา คนเหลานี้จึง
สมควรแกการถูกวิพากษวิจารณวานาละอายเพราะขลาดกลัวตอการเสียประโยชน อาจกลาววาผูแตง
ปลุกผูอานใหตื่นจากการพะวงกับความมั่นคงที่รองรับดวยคตินิยมทางชนชั้นซึ่งบดบังคาความเปน
มนุษยของผูที่ถูกสมมุติวาต่ํากวา
ลาว คําหอม ดูคลายจะสื่อสารวาเมื่อความคิดใดดํารงอยูแลว การตัดสินคุณคา
ของมั น อยู ที่ ก ารพิ จ ารณาของคน ไม มี ค วามคิ ด ใดที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไม ไ ด ถ า คนสร า งขึ้ น มา
ในรวมเรื่องสั้นเลมนี้มีคําพูดของตัวเอกใน “กระดานไฟ” วา “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไมไดสรางคนขึ้นมา แต
คนสรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อจะขี่คอคนกันเอง” (ลาว คําหอม, 2533 : 146) ดังนั้นปญหาจะแกไข
ไดก็ดวยความรูเทาทันตอเบื้องหลังของการสถาปนาความรูนั่นเอง ดวยเหตุนี้หากพิจารณาวางานที่มี
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คุณคาตองชี้ทางออกอยางชัดเจนตามแนวคิดอัตถสังคมนิยม (socialist realism)1 ก็อาจเปนการ
มองขามความงามทางศิลปะและไมใหค วามสําคัญของการอานที่จะตีค วามเรื่องไดหลายระดับ
ดังที่เห็นไดจากตัวอยางขางตนวาเพียงแตชี้ปญหาก็อาจใหขอคิดทางปญญาได นอกจากนี้งานใน
สวนที่ถูกขนานนามวาเปนงานเพื่อชีวิต ก็มีระดับคุณคาทางวรรณศิลปแตกตางกัน เห็นไดวาคุณคา
ทางวรรณศิลปในงานเหลานี้ แปรตามความซับซอนของความหมายที่เกี่ยวของกับตัวตนภายใน
ของตัวละครดวย
การตอตานคานิยมเกาและแนวคิดเรื่องความเสมอภาคใน ปศาจ (2496) ของเสนีย
เสาวพงศ นับเปนสํานึกขบถอยางหนึ่ง ดังที่ชัยอนันตและชัยสิริ สมุทวณิช (2516 : 76 ; อางถึงใน
คํารพ ทันศรี, 2541 : 21) กลาวถึงทัศนะของผูแตงวรรณกรรมเพื่อชีวิตโดยรวมวา ผูแตงเชื่อวาทุก
สิ่งทุกอยางในโลกรวมทั้งสังคมมนุษยเคลื่อนไปไมหยุดนิ่ง มนุษยเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ตัวเองได เพราะ “หาไดถูกกําหนดดวยกรรมเกาหรืออํานาจลึกลับไม ความยากจนนั้นเปนผลจาก
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีคานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เปน เครื่องมือที่ชนชั้น
ปกครองใชหลอกลวงประชาชน”
สํานึกขบถเปนสิ่งที่กระตุนการวิพากษความคิดความเชื่อที่เห็นกันวางมงายหรือไม
สรางสรรค ในระยะที่คนหนุมสาวแตกแยกทางความคิดกับพรรคคอมมิวนิสต แหงประเทศไทย
การครอบงําเสรีภาพของการเขียน เพื่อผลของการตอสูทางการเมือง ก็ถูกตอตานดวยสํานึกขบถของ
เสรีชนเชนเดียวกัน ดังเห็นไดในกรณีของเสกสรรค ประเสริฐกุล ที่กลาวถึงกอนหนานี้ นาสังเกตวา
การตอตานความคิดความเชื่อทางศาสนาพุทธ กระทําไดแตเพียงการทวงติงความคิด บางอยางที่
เบี่ยงเบนไปจากหลักพุทธปรัชญาที่แทจริง ดังที่เราเห็นไดใน สงครามชีวิต ของศรีบูรพา ที่ “ตั้ง
คําถามเกี่ยวกับกรรมเกาและการ‘ทําบุญเอาหนา’ของสังคมมือถือสากปากถือศีล” (สุชาติ สวัสดิ์ศรี,
2519 : (12)) ทั้งนี้อาจเปนเพราะพุทธปรัชญาแสดงสัจจะหรือหลักความจริงที่ไมอาจหักลางได หลัง
การเฟองฟูของวรรณกรรมเพื่อชีวิต การประทวงความไมเปนธรรมของสังคมในแงความเชื่อทาง
ศาสนาใน จนตรอก ของชาติ กอบจิตติ จึงชีแ้ ตเพียงวา แนวคิดเรื่องเวรกรรมอันเปนการตีความ
พุทธปรัชญาแบบชาวบานอาจสงผลใหมองไมเห็นมูลเหตุที่แทจริงของปญหาวาอยูที่ใด เพราะได
ปดความรับผิดชอบของผูอื่นออกไปเหลือเพียงความรับผิดชอบอยางเลื่อนลอยของผูถู กกระทํา
(ทํานอง วงศพุทธ, 2549 : 11)
การวิพากษวิจารณวัฒนธรรมทางศาสนาและความเชื่อ ปรากฏอยางโดดเดนใน
วรรณกรรมหลาย ๆ เรื่องในชวงทศวรรษ 2520 จนถึงชวงตนของทศวรรษ 2530 แตไมไดมุงเนนแต
1

การประเมินคาวรรณกรรมตามแนวคิดอัตถสังคมนิยมถือวานอกจากจะแสดงปญหาแลววรรณกรรมตองชี้ทางออกแกสังคมดวย
แตอยางไรก็ตามเห็นไดวานักเขียนไทยสวนใหญไมไดยึดถือแนวคิดนี้เปนกฎตายตัวอยางเครงครัด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการแสดง
ใหเห็นปญหา แมไมไดระบุถึงทางออกอยางโจงแจง ก็ยอมจะบงชี้วาจุดเริ่มตนของทางออกของปญหาอยูที่ความเขาใจปญหา
นั่นเอง
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การกดขี่ ทางชนชั้น หรือถึง แมยกมาเปนประเด็น หนึ่ง ก็ยังแสดงอยางซับซอนว า ความคิด ทาง
ศาสนาควรมีบทบาทแกปญหาอยางสรางสรรคมากกวาที่เปนอยู เชน จนตรอก ที่ไดกลาวถึงไป
แลวและ คําพิพากษา ของผูแตงคนเดียวกันที่ไดแสดงวา หลวงพอมีสวน “กระทํา” ตอฟกเมื่อขาด
ความเขาใจที่แทจริง หลักศีลธรรมที่ตายตัวจึงไมมีประโยชน ซ้ํายังกลายเปนแรงหนุนใหชาวบาน
ซ้ําเติมฟกอยางขาดความเมตตา เมื่อใชเหตุผลเรื่องวิบากกรรมอยางผิวเผิน (ทํานอง วงศพุทธ,
2549 : 23)
ในแงนี้พระภิกษุก็ไมอยูในขายยกเวนที่จะถูกตรวจสอบ พฤติกรรมที่บกพรองทาง
จริยธรรมของพระภิกษุสงฆ ในนวนิยายเรื่อง งู ของวิมล ไทรนิ่มนวล มีปฏิสัมพันธกับแนวคิด
เรื่องการทําบุญ ที่ผิด เพี้ ย นไปจากหลักของพุทธศาสนา ตน ตอของการวิพากษวิจารณนี้มาจาก
ประสบการณทผี่ ูแตงไดเห็นความเปนอยูที่แตกตางระหวางพระกับชาวบานที่นับวันยิ่งเพิ่มขึ้น (วิมล
ไทรนิ่มนวล, 2536 : 46)
การวิพากษวิจารณบุคคลในสถาบันทางศาสนาและความเชื่อของประชาชน ที่จัด
ว า เป น การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น จ ากวรรณกรรมเพื่ อ ชี วิ ต เห็ น ได จ ากการขยายการ
วิพากษวิจารณไปที่สังคมในวงกวาง โดยไมเพงเล็งเฉพาะเงื่อนไขทางชนชั้น ผูที่ตองรับผิดชอบ
ต อ ป ญ หาก็ คื อ บุ ค คลทั่ ว ไป ที่ สํ า คั ญ คื อ บทเรี ย นจากเหตุ ก ารณ อั น เป น ความทรงจํ า ทาง
ประวัติศาสตร ไดกระตุนเตือนภัยของการดวนสรุปหรือโลกทัศนแบบขาวดําที่ยึดกฎเกณฑในการ
ตัดสินประเมินคาผูอื่นอยางตายตัว อีกทั้งความคิดวาบุคคลมีเสรีภาพที่จะคิดตางกันก็เปดโอกาส
แกแนวการเขียนที่หลากหลายขึ้น การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากแนววรรณกรรมเพื่อชีวิต จึง
พัฒนาไปสูก ารมองปญหาอยางซับซอนขึ้นดวย
นอกจากนี้การวิพากษวิจารณวัฒนธรรมในวรรณกรรมเหลานี้ ก็ไมใชการมองแต
เฉพาะขอบกพรองหรือปฏิเสธคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง ตัวอยางเชน ในนวนิยาย
เรื่อง คําพิพากษา ที่กลาวถึง ขางตน แมผูแตงจะวิพากษจุด ออนของพุทธปรัชญาแบบชาวบาน
ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ติด อยูแตระดับประเพณีหรือพิธีกรรมวาเปนสวนหนึ่งของ
ปญ หา แต ใ นขณะเดี ย วกั น เขาได ชี้ ว า คุ ณ ธรรมที่ ฟก ยึ ด ถื อคื อ ความเมตตาต อ นางสมทรง
เปนคุณธรรมที่นาจะผดุงสังคมไดดวย หากคนทั่วไปไมถือตนวามีสิทธิทํารายผูอื่นดวยขออางวามี
ความดีเหนือกวา
3. ความสืบตอและความเปลี่ยนแปลงจากวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคมในทศวรรษ
2520 ถึงวรรณกรรมชวงป พ.ศ. 2530 – 2547
ในชวงปพ. ศ. 2530 - 2547 แนวคิดทางปรัชญาและการวิพากษวิจารณวัฒนธรรม
ยัง เปน ลักษณะสําคัญ ของวรรณกรรมแหง ความสํานึก เชิง สัง คมสืบตอมาจากงานทศวรรษกอน
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การตีความวา ผูถูกกระทําไมอาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการแกไขปญ หาดว ย ในลักษณะ
เดียวกับ คํา พิพ ากษา และ ตะกวดกับ คบผุ ปรากฏอยางโดดเดน ในวรรณกรรมชว งตน ของ
ทศวรรษ 2530 ดังเห็นไดในนวนิยายเรื่อง หมาเนาลอยน้ํา ของชาติ กอบจิตติ และ คนทรงเจา ของ
วิมล ไทรนิ่มนวล
ดังกลาวแลววาบทเรียนจากประสบการณตรงในระยะความขัดแยง ทางการเมือง
ชักนําคนรุนใหมใหหันมาพินิจพิจารณาตัวตนภายในของมนุษยในแงปรัชญามากขึ้น อยางไรก็ตาม
เห็ น ชั ด ว าสั ง คมก็ มีค วามซั บซ อนมากขึ้ น ดว ยกระแสบริ โภคนิ ยมซึ่ง เป น ผลของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ความแปลกแยกตอระบบคิดที่ทําลายศักดิ์ศรีของมนุษยเปนจุด เดนในเรื่องสั้น ของ
เสกสรรค ประเสริฐกุล ดังพบในงานวิจัยวา
เรื่องสั้นในเลม คนกับ เสือ แสดงใหเ ห็น วาชว งระยะเวลา 20 ป ตั้ง แต
ป 2519-2539 เสกสรรคครุนคิดอยางจริงจังถึงการดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรีของ
ปจเจกชน ผลพวงของการพัฒนา ที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
คือคานิยมและพฤติกรรมที่ยึดถือผลประโยชนทางวัตถุและอํานาจเปนคุณคา
ของชีวิต จนตัดขาดจากคุณ คาทางจิตใจ กระแสบริโภคนิยมทําให เกิดการ
ทําลายวิถีชีวิต ดั้ง เดิมซึ่ง ใหความสําคัญกับคุณ ธรรมที่ผดุงชีวิตและสังคม ...
(ตุลา เดชพลากูล, 2545 : 189)
สวนทางดานกวีนิพนธ รวมบทกวี มือนั้นสีขาว (2535)ของศักดิ์สิริ มีสมสืบ ก็ได
แสดงใหเห็นวาการ “ละเลยคุณคาทางจิตใจซึ่งมีรากฐานมาตั้งแตวัฒนธรรมเกาแกในยุคกอน” นั้น
เปนผลมาจากความสวนทางระหวาง “ความเสื่อมทางจริยธรรมของบุคคลและสถาบันทางสังคม”
กับ “ความเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยเนนการพัฒนาทางวัตถุ” (วรรณนะ หนูหมื่น, 2545 : 88) ดัง
ในบทกวี “นางไม” ที่ไดแสดงวา “ระบบทุนนิยมไดทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชนบทที่ผูกพันกับ
ธรรมชาติจนละทิ้งคุณธรรม” การตัดโคนปาไมเกิดขึ้นดวยจิตใจที่แข็งกราว เพราะคนสมัยใหมได
สูญเสียความเชื่อดั้งเดิมที่วามีนางไมไปหมดแลว ในยุคที่คนโลภและลุมหลงกับการพัฒนาทางวัตถุ
“นางไมซึ่งเปนผูพิทักษความดีงามของสังคม” จึงตอง “ไปเปนกะหรี่” (วรรณนะ หนูหมื่น, 2545 :
93)
ทางดานนวนิยายตั้งแต คําพิพากษา (2524) ชาติ กอบจิตติ แฝงการวิพากษวิจารณ
วาความเจริญทางวัตถุไดลดทอนคุณคาที่เคยดํารงอยูในวิถีชีวิต ดังที่จุดเริ่มตนของปญหาของฟก
นั้น มาพรอมกับถนนสายใหมที่ตัด มาจากกรุงเทพฯและไดนําความเจริญ ทางวัต ถุเ ขามาสูตําบล
ประการสําคัญถนนสายนี้ “เปนเสนทางที่นําพอของฟกไปสูการหาความสุขที่ทายตลาดในตัวจังหวัด
จนไดพานางสมทรงมาอยูบานดวย” (คํารพ ทันศรี, 2541 : 41) เทากับที่ไดนําปญหาตางๆ มาสูฟก
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นอกจากนี้การลุมหลงกับความเจริญทางวัตถุที่มาพรอมกับถนนสายนี้ ยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
บทบาทของสถาบันทางศาสนาในฐานะผูนําทางจิตวิญญาณเสื่อมคลายลง จึงไมอาจชวยอะไรฟกได
ดังที่คํารพ ทันศรี (2541 : 60-61) วิเคราะหตัวละครหลวงพอวา
... ความเจริญทางวัตถุที่เขามาในตําบลแหงนี้ตั้งแตถนน ไฟฟา ทําให
วัดไดพัฒนาทางวัตถุเพิ่มขึ้น ไมวา ไฟฟา เครื่องขยายเสียง หรือคนที่
เดินทางมาทําบุญสรางศาสนสถานใหวัด ความเจริญเหลานี้ทําใหหลวงพอมี
ความตื่น เตนยินดี จนทําใหขาดบทบาทสําคัญในหลักธรรม นั่น ก็คือขาด
ความเขาใจปญ หาของมนุษยอยางลึ กซึ้ง ไมอาจใชหลักธรรมแกปญ หาได
อยางถึงแกน ทานไมอาจเปนที่พึ่งทางใจฟกไดในชวงวิกฤต เพราะทานเอง
ยังมีกิจนิมนตอยางอื่นอีก เห็น ไดจ ากตอนที่หลวงพอเรียกฟกมาตักเตือน
เรื่องการดื่มสุรา ทานก็มีเวลาใหฟกไมมากนัก ดวยติดกิจนิมนตที่มีคนมา
หาในเวลาเดียวกัน
มาถึง หมาเนาลอยน้ํา การวิพากษวิจารณพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบกันของ
คนในสังคมที่ยึดเอาการครอบครองวัตถุเปนคุณคาสําคัญ ก็กลายมาเปนแนวคิดสําคัญของเรื่อง
หลังจากทีต่ ัวเอกไดผานประสบการณบางอยาง ทั้งการถูกผูอื่นรุมเอาเปรียบ การถอนศรัทธาของ
เพื่อนรวมอุดมการณ และภาวะหนี้สินจํานวนมาก เขาก็กลาที่จะตั้งคําถามกับตัวเองในตอนจบวา
เมื่อเปนเชนนี้เขาจะเลือกเปนอยางไหนระหวาง “อีกา” ซึ่งหมายถึงผูลา กับ “หมาเนา” ซึ่งหมายถึง
เหยื่อ ความกลาในการเลือกนี้อาจมีความหมายไดหลายนัย อาจแสดงวา
... เขากลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว กลาที่จะเจ็บปวดเพราะความอายตนเอง
ที่จะหันหลังใหอุดมการณ มิฉะนั้นก็กลาที่จะรับวาถาตนเองยังคงเปนหมาเนา
ตอไปก็คงตองถูกทึ้งตลอดไป คําถามนี้ไมมีคําตอบ แตผูอานอาจคิดไดวา
การลดทอนปญหาสัง คมจําเปน ตองเริ่มตน ที่ความอดทนตอความทุกขหรือ
แมแตความสิ้นหวัง (ทํานอง วงศพุทธ, 2549 : 26)
การจบเรื่องดวยคําถามของตัวละครซึ่งไมมีคําตอบแนชัดดังกลาวนี้ ในแงหนึ่งก็
คือการทิ้งคําถามไวใหผูอานไดขบคิดวาถาเราเปนตัวละครตัวนี้จะตัดสินใจอยางไร นับเปนการเปด
โอกาสใหผอู านไดหันมาตรวจสอบระดับจริยธรรมของตัวเอง การพยายามกระตุนผูอานในแงนี้ดูจะ
เปนแนวทางหลักที่ชาติ กอบจิตติ ยึดถือมาตั้งแต คําพิพากษา เรื่องสั้น เรื่องธรรมดา (2526) ก็
เปนอีกเรื่องหนึ่งของเขาที่เรงเราใหผูอานไดตรวจสอบตัวเอง ดังที่นฤมิตร สอดศุข (2537:230-231)
วิเ คราะห ขอความในวงเล็บ วาใชเพื่อสื่อสารความคิดที่แทจ ริง ซึ่ง กําหนดพฤติกรรมของตัวเอก
กลวิธีนเี้ ปน “กลเม็ดเพื่อตอกย้ําใหผูอานไดเกิดความรูสึกตระหนักและตั้งขอสงสัยเอากับพฤติกรรม
ของตัวเองวา ตนมีความรูสึกและพฤติกรรมเหมือน ‘ผม’ ในเรื่องหรือไม” และกลาววาการที่ชาติ
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ใชเทคนิค ที่ซับซอนและบีบคั้น ผูอานดว ยการจบเรื่องที่มักไมมีทางออกสําหรับตัว ละครนั้นเปน
เพราะตองการ “ตราประทับความทรงจําใหกับคนอาน ที่อาจชวยใหเกิดความสํานึกในปญหา จน
สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหไมเปนตัวปญหา หรือมีสวนชวยแกปญหาไดในทายที่สุด”
(นฤมิตร สอดศุข, 2537 : 233)
บนรากฐานของความสํานึกทางสังคมวา ในฐานะคนทั่วไปเรามีสวนรวมเปนมูลเหตุ
ของปญหา นวนิยายเรื่อง งู ของวิมล ไทรนิ่มนวล ก็ไดแสดงวาตนตอของปญหาความบกพรองทาง
จริยธรรมของพระภิกษุ “ไมไดอยูที่ความชั่วของฝายภิกษุแตเพียงอยางเดียว แตมีปฏิสัมพันธกับ
แนวคิดของชาวบานดวย” (ทํานอง วงศพุทธ, 2547 : 5) ใน คนทรงเจา ความคิดนี้พัฒนามาสูการ
มองปญหาจากตัวผูถูกกระทําอยางเดนชัด เมื่อ ชาวบานถูกผูกุมอํานาจทางความเชื่อเอาเปรียบ
ความหลงของชาวบานไมใชแคสวนเสริมหรือเชื่อมโยงอยางในนวนิยายเรื่อง งู แตเปนมูลเหตุหลัก
ของปญ หา ดัง ที่ กล าวได วา “โคกพระไทรและเจา พอนั้น เปน เพียงสิ่ง ที่ ชาวบานสรางขึ้น จาก
ความคิดและความรูสึกของตน เพื่อสนองความตองการบางประการโดยที่พวกเขาเองก็ไมรูตัว ”
(ทํานอง วงศพุทธ, 2547 : 133) และก็แสดงใหเห็นวา ตราบใดทีช่ าวบานยังไมอาจเอาชนะความเขลา
และความหลงซึ่งทําใหเห็นผิดเปนชอบ มองเห็นการที่ตนถูกเอาเปรียบโดยผูกุมอํา นาจแหงความ
เชื่อวาเปนสิ่งชอบธรรมอยูเชนนี้ ปญหาก็จะยังคงมีอยูตอไป (ทํานอง วงศพุทธ, 2547 : 152-153)
นอกจากนี้ในงานอื่นของเขาทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายในชวงหลัง ก็มีผูตั้งขอสังเกต
วามีแนวในการมองปญหาที่ใกลเคียงกับ คนทรงเจา คือเปลี่ยนแปลงจากการมองปญหาที่ปจจัย
ภายนอกสูปจจัยภายใน และหันเหจากการมองปญหาอยางแบงฝกแบงฝายซึ่งชี้วามูลเหตุมาจาก
ผูกระทําแตฝายเดียว ดังที่สมเกียรติ คูทวีกุล (2535 : 91) กลาววา
... ในผลงานชวงตน วิมลมุง ชี้ใหเห็นวาความทุกขยากของผูถูกกระทํา
ซึ่งสว นใหญเปน ชาวบานและผูยากไรนั้น เกิดจากปจจัยภายนอก อัน ไดแก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติทางเศรษฐกิจและความฉอฉลของมนุษยดวยกัน
เอง ผลงานในชวงทายวิมลไดชี้ใหเห็นวา ความฉอฉลหรือความทุกขยากของ
มนุษยแทที่จ ริงเกิด มาจากการที่มนุษยแตละคนไมรูเ ทาทันจิตใจของตนเอง
จึงเปนเหตุใหกอความยุงยากความทุกขใหแกตนเอง คนในครอบครัวและ
ผูคนในสังคม ผูกระทํากับผูถูกกระทํา ในผลงานชวงแรกๆ จึงเปนคนละคน
กัน แตในผลงานชวงหลัง บุคคลสองฝายนี้เปนคนเดียวกัน ทัศนคติของ
วิมลที่มีตอความทุกขยากของมนุษยจึงพัฒนาจากปจจัยภายนอกไปสูปจจัย
ภายใน นวนิยายชวงแรกๆ จึงเปนนวนิยายแนวเศรษฐกิจและสังคม สว น
นวนิยายชวงหลังเปลี่ยนไปเปนแนวปรัชญาและศาสนา
งานของศิลา โคมฉาย เมื่อเทียบกับงานในทศวรรษกอนที่เปนแนวการเมือง แปร
มาเปน การมองป ญ หาของมนุษยในทางปรัช ญา ดัง ที่ใหสั มภาษณ ว า เขาพยายามอธิบายใน
นวนิยายเรื่อง ทางเสือ ถึง การตีโพยตีพายและคิด โทษสิ่งอื่น เมื่อเกิด ปญหาขึ้นมา การค น พบ
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ทางออกจึงยิ่งหางไกลไปทุกที หนทางในการแกปญหาอันดับแรกจึงตองเริ่มตนที่ความสงบซึ่งเปน
บอเกิดของปญญา และกลาววาแนวคิดเหลานี้มีที่มาจากประสบการณขณะอาศัยอยูในปาผสมผสาน
กับการตีความพุทธธรรมตามแนวของทานพุทธทาสภิกขุ (ศิลา โคมฉาย, 2536ข :50-51)
การใชพุทธปรัชญาประกอบการตีความชีวิตและชี้ทางออกแกปญหาของมนุษยดูจะ
เปนลักษณะเดนของวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงปรัชญาชวงป พ.ศ. 2530-2547 ดังที่ปรากฏ
ตอมาในนวนิยายอื่นที่นอกจาก ทางเสือ เชน เวลา ของชาติ กอบจิตติ และ อมตะ ของ วิมล
ไทรนิ่มนวล ที่ตางก็ไดชี้วาการใชปญญาประกอบการพินิจความจริงตามหลักพุทธปรัชญา นั่นคือ
ทางออกของปญหาสังคมและปญหาของมนุษยในระดับอภิปรัชญา ดังที่ เวลา ไดชี้วา “การเขา
ใจความเปนอนิจจังและอนัตตาของชีวิต... คือทางที่จะนําพามนุษยใหหลุดพนจากการเวียนวายใน
หว งทุกข และในระดับที่รองลงมาก็อาจลดทอนความเรารอนทุรนทุรายในขณะเผชิญ ปญหา”
(ทํานอง วงศพุทธ, 2549 : 31) นอกจากนี้ในระดับปญหาสังคมก็อาจลดทอนการแกงแยงทํารายกัน
ดังที่นฤมิตร สอดศุข (2538 : 97-98) กลาววา การกระตุนใหผอู านเห็นความจริงของชีวิตก็คือทางที่
จะ “ผอนทุเลาอาการกอบโกยแสวงหาอยางไมลืมหูลืมตาตามมติบริโภคนิยมแหงยุค” สวน อมตะ
ก็ไดแสดงวา “ความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักธรรมจนนําไปสูการปฏิบัติตามแนวทางทางของพุทธ
ศาสนา เปน ทางรอดที่จ ะเอาชนะความทุกขและการเบียดเบียนซึ่ง เปน ปญ หาใหญข องมนุษย ”
(ทํานอง วงศพุทธ, 2547 : (3))
การหวนกลั บมาที่ พุ ทธศาสนาอั น เปน รากทางวัฒ นธรรมของสัง คมดั ง กล าวนี้
นอกจากแสดงความครุ น คิ ด ทางปรั ช ญาแล ว ก็ บ ง ชี้ ค วามเปลี่ ย นแปลงทางแนวคิ ด ในการ
วิพากษวิจารณวัฒนธรรมดวยเชนกัน กลาวคือวรรณกรรมบางเรื่องชวงทศวรรษ2520 และเลยมาถึง
ชวงตนของทศวรรษ2530 แฝงการตอตานการครอบงําของพื้นฐานความคิดความเชื่อบางประการ
แตในชวงหลังมานักประพันธมองปญหาไปที่มูลเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ วิถีชีวิตอัน
เนื่องมาจากความเจริญทางวัต ถุและความกาวหนาของวิทยาการสมัยใหม ซึ่ง ทําใหคุณ คาบาง
ประการที่เคยดํารงอยูในวิถีชีวิตเดิมสูญหายไป และนับวันยิ่งลดทอนความเปนมนุษยของคนใน
สังคมใหเหลือนอยลงทุกที
การวิพากษวิจารณความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในลักษณะนี้อันที่จริงเริ่มมา
ตั้ง แตชวงปลายทศวรรษ 2520 ดังเห็นไดใน ทะเลและกาลเวลา ของอัศศิริ ธรรมโชติ ในชว ง
ทศวรรษ 2530 จนถึงชวงปพ.ศ.2540-2547 งานเดนไดแก ปลายนาฟาเขียว ของวัฒน วรรลยางกูร
เวลาของชาติ กอบจิตติ ในลึก ของจําลอง ฝงชลจิตร สิง หสาโท ของวัฒ น วรรลยางกูร และ
อมตะของวิมล ไทรนิ่มนวล ปญหาความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตซึ่งทําลายคุณคาบางประการที่เคย
ดํารงอยูในวิถีชีวิตเดิม และกระทบถึงชีวิตคนเล็กคนนอยในชนบทเห็นไดใน ทะเลและกาลเวลา
ปลายนาฟาเขียว ในลึก และ สิงหสาโท ดังที่ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย (2536 : 187)กลาวถึง ปลายนา
ฟาเขียว วาเปน “เสียงสะทอนความวิตกกังวลตอวิถีชีวิตของสังคมชนบท ที่นับวันจะสูญหายไป
จากสังคมไทย”
ในนวนิยายเรื่องนี้
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... เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของตําบลปลายนา จากหมูบานที่อาศัยควาย
ชวยไถนามาเปนการใชรถแทรกเตอร จากการใชทางเกวียนเปนเสนทางสัญจร
มาสูการสรางถนนลูกรังและการใชรถมอเตอรไ ซค จากการแขง ควายเพื่อ
เชื่อ มสามั ค คี ระหวา งหมูบ าน กลายเป น การแข ง ขั น เพื่ อการพนั น ขั น ต อ
เหลานี้คือชะตากรรมที่เกิดขึ้นไมเฉพาะกับตําบลปลายนา แตกับหมูบานใน
ชนบทแทบทุกแหง
สิ่งที่ชาวบานตองสูญ เสียไปเมื่อรัฐ “เรง รัดพัฒ นาทองถิ่นอยางไมลืมหูลืมตา” ก็คือ “วิถีชีวิต คติ
คานิยม และความเชื่อ... ที่ยึดถือมาแตอดีต” สวนถนนอันเปนสัญลักษณของความเจริญแทที่จริง
กลับนําหายนะมาให (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2536 : 187-188)
มาถึงชวงทศวรรษ 2540-2547 จําลอง ฝงชลจิตรไดแสดงใหเห็นเชนกันในนวนิยาย
เรื่อง ในลึก ถึงความโลภของคนอันเปนผลมาจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งรุกล้ําเขา มาแมแตใน
ชนบท ความมุงหมายแยงชิงทรัพยากรไดทําลายประเพณีชีวิตแบบถอยที ถอยอาศัยและความมี
น้ําใจที่มีอยูในวิถีชีวิตแบบเกาไปจนเกือบหมดสิ้นแลว อยางไรก็ตามการทําราย “คนอื่น” เชนนี้ดู
จะไมหนักหนวงรุนแรงเทาการทอดทิ้งบุพการีของตนใน เวลา และการสรางมนุษยดวยวิธีการทํา
โคลนนิ่งเพื่อใชอวัยวะของพวกเขาเปน “อะไหล” สําหรับพวกคนแท อยางที่ปรากฏใน อมตะ ซึ่ง
แฝงการวิพากษแนวคิดแบบวัตถุนิยม บริโภคนิยม และ ทุนนิยม รวมทั้งความเจริญของเทคโนโลยี
ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อสนองความตองการอยางไรขอบเขต ตลอดจนอํานาจทางการเมืองวา ไม
เพียงแตทําลายความเกื้อกูลระหวางมนุษยหากแตถึงขั้นทําใหมนุษยหางไกลจากสัจธรรมและสูญเสีย
คุณคาของความเปนมนุษย ดังที่ดวงมน จิตรจํานงค (2547ก : 605) กลาววา สิ่งที่ผูที่ไขวควาความ
เปน อมตะในเรื่องตองสูญ เสียไปเพื่อแลกกับการไดมาซึ่งความเปนอมตะอยางจอมปลอมก็คือ
“ความพยายามขัดเกลาจิตวิญญาณของตัวเอง” อีกทั้ง “ความเกรงกลัวและความละอายตอบาป”
เหตุที่ทั้ง ชาติ กอบจิต ติ และวิมล ไทรนิ่มนวล หวนกลับมาที่พุทธปรัชญา อาจ
อธิบายไดโดยเทียบเคียงกับการปรับใชปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสม ในเงื่อนไขที่เอกซิสเทนเชียลิสมเหมาะสําหรับการตอตานคานิยมและประเพณีเกา พุทธปรัชญาซึ่งเปนปรัชญาจิตนิยมที่เนน
การศึกษาเพื่อเผชิญกับความจริงของชีวิต ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับรากฐานทางภูมิปญญาเดิมใน
สังคมชนบทไทย ยอมจะเปนคูตอกรที่สําคัญของแนวคิดแบบวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่ทําใหคน
สูญเสียความเปนมนุษย และมีความลุมลึกพอที่จะตานความหลงผิดของคนในยุคที่ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีนําพาใหหางไกลจากสัจธรรม
การที่นักประพันธเหลานี้หวนกลับมาที่พุทธปรัชญานั้น นาจะเปนเพราะไดพบว า
แนวคิดอื่นยังไมมีน้ําหนักและชี้ทางออกที่ชัดเจนไดเทาพุทธศาสนา ดังที่พินิจ รัตนกุล (อางถึงใน
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คํารพ ทันศรี, 2541 : 93) เปรียบเทียบปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสมในแนวของซารตรกับพุทธศาสนา
วา แมมีสวนพองกันในแงที่มองวาจิตเปนบอเกิดของความทุกข แตในขณะที่พุทธศาสนาชี้ทางออก
ดว ยการพิจ ารณาความเปนจริง เพื่อละวาง ซารตร กลับเห็น วา “ความอยากหรือความปรารถนา
เปนสิ่งจําเปนที่ชีวิตมนุษยจะขาดเสียไมได ... เพราะมนุษยมีความวางเปลาอยูในตัว ถาไมมีความ
ปรารถนาอะไรเลย มนุษยก็จะมีชีวิตอยูตอไปไมไดเพราะจะตองอยูในความวางเปลาอยูตลอดเวลา”
เอกซิสเทนเชียลิสมจึงยังแกปญหาใหมนุษยไมได ชาติอาจจะเล็งเห็นความจริงขอนี้ใน เวลา เขาจึง
ยอมรับเอาพุทธปรัชญามาเปน แนวคิดในการวิเ คราะหและชี้ทางออกของปญหา (คํารพ ทันศรี ,
2541 : 93)
วิมล ไทรนิ่มนวล ก็เปนเชนเดียวกับชาติ กอบจิตติ ที่สนใจปรัชญาตะวันตกมากอน
ดังที่ไดนําวาทะเชิงปรัชญาของเฟรดิช นิทซเช มากลาวนําใน คนทรงเจา วา “ผูที่ไมรูวาจะสอดใส
เจตนาของเขาเขาไปในสิ่งตางๆ ไดอยางไรนั้น อยางนอยที่สุดก็จะใสความหมายบางอยางเขาไป :
นั่นคือ เขาเชื่อวามีเจตจํานงอยูแลวในสิ่งนั้น” (วิมล ไทรนิ่มนวล, 2531 : 17) และอันที่จริงพวกเขา
ก็คงเปนอยางเดียวกับนักเขียนหนุมสาวในรุนเดียวกันนี้ที่มักผานชวงความตื่นตาตื่นใจกับปรัชญา
ตะวันตกอยางเอกซิสเทนเชียลิสมมากอน แลวจึงพบวามีปรัชญาทีล่ ึกซึ้งอยูในวัฒนธรรมของตนเอง
ดังที่ชัชรินทร ไชยวัฒน ยกตัวอยางตัวเขาเองในประเด็นนี้เมื่อกลาวถึง อมตะ วา เขาก็เปนอีกคน
หนึ่งที่สนใจกับการคนหาตัวตนแบบ “ควานลึก” ตามแนวคิดของระบบปรัชญานี้ แตสุดทายก็
พบวา “มันก็คลายๆกับการ ‘ปอกหัวหอม’ นั่นเอง คือเมื่อลอกกลีบสุดทายของมันออกแลว...ก็ไม
เหลืออะไรใหเปนแกนสาระพอที่จะหยิบฉวยมาเปนคติของชีวิตไดมากมายนัก” ชัชรินทร ไชยวัฒน
ไดตั้งขอสังเกตตอปรากฏการณนี้วา การที่นักคิดนักเขียนเหลานี้หันมาสนใจกับศาสนาและปรัชญา
ตะวันออกในทายที่สุดนั้นเปนเพราะ “แนวคิดแบบตะวันออกที่มีมานานแลวในรูปของ ‘ศาสนา’
ทายที่สุดมันก็จะสามารถ ‘ผาทางตัน’ อันเกิดจากการ ‘จนมุม’ ของปรัชญา, การเมือง, เศรษฐกิจ,...
และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่คึกคักอยูในโลกตะวันตกเสมอๆ” และ การที่นักคิดนักเขียนในบานเรา
เริ่มหันมาสนใจกับระบบคิด ที่สั่งสมมาในรากของวัฒนธรรมดั้ง เดิมกันมากขึ้นในปจจุบันนั้นเปน
เพราะ บัดนี้ทั้งบานเราและสังคมโลกทั้งโลกซึ่งตกอยูภายใตการครอบงําของแบบแผนแนวคิดของ
โลกตะวันตกมานาน ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้น ไดเดินทางมาถึงหนทางที่อับตันกัน
แลวนั่นเอง (ชัชรินทร ไชยวัฒน, 2543 : 88)
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4. บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
4.1 การเมือง
เมื่อความขัดแยงระหวางฝายขวาและฝายซายจบสิ้นลงหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม
2519 ตอเนื่องมาจนถึงการหวนคืนเมืองของปญญาชนคนหนุมสาวในป 2523 การเมืองไทยเริ่ม
ปรับตัวเปนการตอสูระหวางพรรคการเมือง เมื่อมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับ 2521 ก็มีการเลือกตั้ง
โดยไมมีพรรคใดกุมเสียงขางมากอยางเด็ดขาด
ดูเหมือนความสนใจมีสวนรวมทางการเมืองของคนหนุมสาวจะลดน้ําหนักลงไป
ในขณะที่บทเรียนของความสูญเสียเพราะการดวนตัดสินดวยอคติในสังคม เปนแรงบันดาลใจของ
กลุมนักเขียน ที่ถึงแมยังเนนความสํานึกเชิงสังคมโดยประทวงความอยุติธรรม ก็คํานึงถึงตัวแปร
อันซับซอนและคุณคาทางจิตใจ มากกวาจะมุงการเขียนเพื่อสรางพัฒนาการของระบบการเมืองที่
เปนสูตรสําเร็จ เปนไดวาประเด็นการคนหาคําตอบทางปรัชญาเปนสิ่งดึงดูดใจมากกวา ดังได
อภิปรายไปแลว
เนื้อหาเชิงปรัชญาอัน เนื่องมาจากการคน หาคําตอบดังกลาวนี้ ยั งเปนจุดเดน
ในชวงตนของทศวรรษ 2530 ดังจะเห็นไดจากนวนิยายเรื่อง คนทรงเจา ของวิมล ไทรนิ่มนวล ซึ่ง
กระตุนใหครุนคิดถึงมูลเหตุของปญหาที่ซอนลึกอยูในตัวคนอันเปนปจจัยของพฤติกรรม วิมลให
สัมภาษณวาเขียนนวนิยายเรื่องนี้เพื่อใหรูกันวา “คนคืออะไร” เขาเห็นวาคนคือสิ่งที่คนคิด คนจึง
ตางกันที่ความคิดอันเนื่องจาก “การไดรับการศึกษาตางกัน” ในขณะวางโครงเรื่อง คนทรงเจา ที่
สะทอนสภาพสังคมชนบทก็เขียนใหสะทอนสภาพการเมืองไปดวย โดยใชสัญ ลักษณที่สามารถ
ตีความไปถึงสถาบันทางการเมือง และใชเหตุการณที่จําลองสังคมไทยซึ่งมีลักษณะคลุมเครือ ใน
แง ที่ไ ม มีใ ครรู วา สิ่ง ใดจริง สิ่ ง ใดไม จ ริ ง แม แต ผูที่ ห ลอกลวงผู อื่ น ก็ หลอกลวงตั ว เองไปด ว ย
(วิมล ไทรนิ่มนวล,2536:57-58) นวนิยายเรื่องนี้เปนตัวอยางที่แสดงวางานที่วิจารณสังคมไมอาจละ
เวนที่จะแจกแจงพฤติกรรมของปจเจกบุคคลในระดับความคิดความเชื่อได
หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณนองเลือดทาง
การเมืองในลักษณะคลายคลึงกันนี้ ก็เกิดขึ้นอีกในป พ.ศ.2535 เนื่องจากมีการปราบปรามประชาชน
ซึ่ง ไมพอใจที่ผูก ระทํารั ฐ ประหารในชื่อ “คณะรั กษาความสงบเรียบร อยแห ง ชาติ ” หรื อ รสช.
พยายามสืบตออํานาจ นาสังเกตวาการที่เหตุการณนไี้ มสงผลเปนแนวคิดใหมของวรรณกรรมในระดับ
เดียวกับกรณีนองเลือด 14 ตุลาคม และ 6 ตุลาคม นาจะเปนเพราะไมใชครั้งแรกของการพลีชีพเพื่อ
ประชาธิปไตย อยางไรก็ตามนักเขียนยังเห็นขอเตือนใจจากความสูญ เสีย ในการรวมพลังของ
ประชาชนวามีความหมายทางอุดมการณที่จักบํารุงเลี้ยง“ตนกลาประชาธิปไตย” ใหงอกงามตอไป
ดังกวีนิพนธ “ฝนแรก” ของจิรนันท พิตรปรีชา (2535) ถึงแมนักวิจารณไดชี้วา “กวีและนักเขียนทํา
หนาที่ ที่ดีที่สุด ไดก็เ พียงแตสรางวรรณกรรมในฐานะยารักษาใจ” แตกวีนิพนธชิ้น นี้ก็เ ปน “กวี
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นิพนธแหงความหวัง...ไมใชการมองโลกในแงดีอยางไรวิจารณญาณ” (เจตนา นาควัชระ, 2548 :
92-93)
ถึงแมวาพฤษภาทมิฬ 2535 จะแสดงถึงความออนแอของประชาธิปไตยแบบไทย
แตก็ถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตรการเมืองของไทย คือไดกอใหเกิดการ
ทบทวนและตรวจสอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนและแนวคิดในการปฏิรูปการเมือง รวมทั้งกระแส
ตื่นตัวของ “การเมืองภาคประชาชน” ในลักษณะประชาธิปไตยทางตรงในความหมายที่วา ประชาชน
ตองปกปองสิทธิประโยชนของตนดวยตัวเอง โดยการพยายามเขาไปมีสวนรวมหรือมีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางนโยบายของรัฐ (จุมพล หนิมพานิช, 2548 : 318) แนวคิดนี้ไดรับความสนใจเปนอยางดี
จากนักประพัน ธที่เ คยมีประสบการณรว มตอสู การเมืองอยางวัฒ น วรรลยางกูร ดัง ที่ปรากฏใน
นวนิยายเรื่อง สิงหสาโท ซึ่งมีแนวคิดหลักสวนหนึ่งแสดงถึงบทบาทของประชาชน โดยผูแตงได
นําเสนอในประเด็นสิทธิในการผลิต “เหลาเสรีพื้นบาน” และการรวมกลุมของชาวบานเพื่อพิทักษ
สิทธิประโยชนของตนซึ่งถูกนักการเมืองและนายทุนใชชองวางทางกฎหมายเบียดบังไป
4.2 เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ตั้งแตทศวรรษ 2520 ปญหาที่กระทบตอชีวิตของคนสวนใหญ ไดเปลี่ยนจากการ
ตอสูระหวางชนชั้นมาเปนการดิ้นรนแขงขันกันในวิถีชีวิตทั้งในระบบการศึกษา การทํามาหากินและ
การดํารงชีวิตมากขึ้นทุกขณะ สิ่งที่ทําใหนักเขียนตั้งคําถามก็คือ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมอันสืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาของรัฐตามแบบตะวันตก และนโยบายเศรษฐกิจซึ่ง
เชื่อมโยงกับกระแสทุนนิยมโลก รวมทั้งการติดตอกับโลกภายนอกในบริบทสังคมโลกที่เรียกกันวา
“โลกาภิวตั น”
การดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเริ่มตนขึ้นครั้ง
แรกตั้ง แตพ .ศ. 2504 ในสมัยรัฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีผ ลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยอยางสูง ประการแรกสุดนโยบายดังกลาวไดทําใหระบบเศรษฐกิจของไทยปรับเปลี่ยน
จากระบบเดิมซึง่ เปนทุนนิยมโดยรัฐมาเปนทุนนิยมเสรี แตขอบกพรองที่สําคัญที่สุดก็คือ การเปน
ระบบทุนนิยมเสรีที่ขาดคุณภาพ (จุมพล หนิมพานิช, 2548: 255) กลาวคือ โอกาสทางเศรษฐกิจตก
อยูเฉพาะคนบางกลุม โดยเฉพาะกลุมที่อยูภายใตระบบอุปถัมภของนักการเมือง ในขณะที่เศรษฐกิจ
เติบโตขึ้นและรายไดเ ฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นตามลําดับ แตกลับขาดการกระจายรายไดที่เปน
ธรรม ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนจึงขยายกวางออกไปมากขึ้น ไมเพียงเทานั้นแมแตระหวาง
สวนกลางกับภูมิภาคตลอดจนระหวางเมืองกับชนบทก็ไมไดรับความใสใจจากรัฐอยางเทาเทียม ความ
เหลื่อมล้ําต่ําสูงของคนในสังคมจึงแผขยายเปนวงกวางออกไปในทุกพื้นที่
นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ เ นน อุ ต สาหกรรมและการส ง ออก ซึ่ งรัฐได
ดําเนินการเรื่อยมานับตั้งแตอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาในชวงตน และแปรมาเปนเนน การ
สงออก ตลอดจนความพยายามที่จะเปนประเทศอุตสาหกรรมและ “เสือเศรษฐกิจ” ตัวใหมในเอเชีย
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ก็มีผลกระทบอยางสูง โดยเฉพาะตอคนสวนใหญในสังคมเกษตรกรรมชนบท เกษตรกรหันมาปลูก
พืชเศรษฐกิจ ซึ่ง โดยมากเนน การปลูกพืชเชิง เดี่ยวเพื่อสรางรายไดที่เ ปน กอบเปน กํา (วิทยากร
เชียงกูล, 2526 : 51)แทนที่เกษตรกรรมแบบพออยูพอกินแตเดิมซึ่งเปนการเกษตรแบบผสมผสานที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเหมาะสมกับทองถิ่นตามภูมิปญญาที่สั่งสมกันมาแตอดีต ผลที่
ตามมาก็คือการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินและความสมดุลของระบบนิเวศ เกษตรกรจึง
จําตองพึ่งพาเทคโนโลยีที่แปลกปลอม เชน ปุยและยาฆาแมลง ซึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนาที่กอ
ปญหาอื่นตามมาในระยะยาว สิ่งเหลานี้ไดกลายเปนปจจัยการผลิตที่ขาดไมได กลายเปนการเพิ่ม
ตนทุนการผลิตและเพิ่มภาวะหนี้สินขึ้นเปนเงาตามตัวหากผลผลิตราคาตกต่ํา ซ้ําสารเคมีที่ตกคาง
ไดกอป ญหามลพิษและทําลายความอุด มของดิน เกษตรกรจําเปน ตองใชปุยและยาฆาแมลงใน
ปริมาณที่ตองมากขึ้น ตามลําดับจึง จะอยูรอด กลายเปนปญ หาที่หมักหมมและวนเวียนไมรู จ บ
(วิทยากร เชียงกูล, 2526 : 87)
ในพื้ น ที่ เขตโรงงานอุ ตสาหกรรมเองก็ มี ป ญ หาที่ หนั กหน ว งรุ นแรงไม แพ กั น ดั ง
ประสบการณตรงของนักประพันธคนหนึ่งที่กลาววา
หลายปกอนผมมีบานอยูริมแมน้ําทาจีน ผืนดินอุดมสมบูรณ แมน้ําคลาคล่ําทั้ง
กุงทั้งปลา ต อมาชาวบ านที่อยู เลยแม น้ําขึ้นไปไดรั บการสนับสนุ นจากรั ฐบาล
(นักการเมือง) ใหปลูกออย เมื่อปลูกออยแลวก็เกิดปญหาการสงออยเขาโรงหีบ
ในเขตกรุง เทพฯ จึง สรางโรงงานให อยูใกลอาณาบริเวณที่ปลูกออย แตพื้น ที่
คอนขางดอนยากแกการกําจัดน้ําเสีย รัฐบาลเลยอนุญาตใหมาสรางตรงขามกับ
หนาบานผมเพื่อแกปญหาดังกลาว โรงงานปลอยน้ําเสียลงแมน้ํา สัตวน้ําตาย
เรียบ อากาศคละคลุงดวยกลิ่นเนาของน้ําเสีย พืชผักแมแตขาวที่ตองใชน้ําใน
แมน้ําลวนเปนโรค หรือไมก็แคระแกร็น ชาวบานรองเรียน รัฐบาลสงเจาหนาที่
เขา มาแก ปญ หา สั่ง ให โรงงานสรา งบอ กัก น้ํา เสีย กอ นปลอ ยลงแม น้ํา (แต
โรงงานก็ยังคงทําเชนเดิมอยูดี)
เมื่อหันมามองชาวบานตามที่ราบลุมแมน้ํา พวกเขาขาดแคลนอาหารที่ไดจาก
แมน้ํา รัฐบาลสนับสนุนใหเลี้ยงสัตวน้ํา แตเมื่อน้ําเสียผูเลี้ยงก็ตองสิ้นคาใชจาย
ตางๆ เพื่อทําใหน้ําดี พืชผักก็ตองใชสารเคมีเขาชวยฆาเชื้อโรค ตนทุนการผลิต
สูงขึ้นซับซอนขึ้น ผลที่ตามมาก็คือราคาพืชผลสูงขึ้นโดยไมจําเปน แตที่แนๆ ระบบ
นิ เวศวิ ทยาพิ นาศไปแล วโดยสิ้ นเชิ ง ชี วิ ต ที่ เคยสงบสุ ข กลั บต องดิ้ นกั นพล าน
ความเห็นแกตัวมีมากขึ้น ไรนาสาโทเริ่มรกรางวางเปลา คนหนุมคนสาวตางทิ้งไร
ทิ้ง นาเขาโรงงานอุต สาหกรรม บางเขาเมือง แตกสานซานเซ็น กัน ไป วิถีชีวิต
ครอบครัวเปลี่ยนไป คนเขาสูเมืองมากขึ้น ปญหาการวางงานเพิ่มเปนเงาตามตัว
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น... (วิมล ไทรนิ่มนวล, 2531 : คํานํา)
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ผลพวงจากการพัฒนาที่ขาดดุลยภาพเหลานี้ ก็เปนอยางที่วิมล ไทรนิ่มนวลไดรับรู คือ คนชนบท
ตองทิ้งถิ่นฐานทํากิน อพยพเขาเมืองไปจนแรงงานในภาคการเกษตรขาดแคลน ปรากฏวาชนบท
บางแหงโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเหลือเพียงแตเด็กๆ และคนชรา เพราะคนใน
วัยทํางานเดินทางเขาเมืองกันหมด ที่สําคัญการอพยพเชนนี้ไมไดมีแตเฉพาะฤดูรอเก็บเกี่ยวอยางที่
เคยมาเสียแลว (ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน, 2536 : 20 อางถึงใน เบลโล, คันนิงแฮม และปอห, 2542 :
246) ผลที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดอีกอยางหนึ่งในกรณีนี้ก็คือ การเพิ่มความแออัดของประชากร
และปญหาคุณภาพชีวิตของคนจนในเขตเมือง ซึ่งแปรสภาพไปเปนปญหาสังคมอื่นๆ ไดอีกหลาย
รูปแบบ
ดวยบริบททางสังคมเชนนี้ ปฏิกิริยาตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตใน
ชนบท ซึ่ง ทําใหค นจนทั้ง ในชนบทและในเมืองใหญ ประสบปญ หามากขึ้น จึง เปน เนื้อหาของ
วรรณกรรมแหงความสํานึกทางสังคมในทศวรรษ2520 ดังเห็นจาก จนตรอก หลังเที่ยงคืน ทะเล
และกาลเวลา และนวนิยายในชวงตนของทศวรรษหลังอยาง คนจน (2530) ของวิมล ไทรนิ่มนวล
เปนตน
อยางไรก็ต ามผลกระทบทางสัง คมเนื่ องจากการพัฒ นา ก็ใชวาจะมีแตแงล บ
อยางนอยการพัฒนาดานการศึกษา (เพื่อสรางกําลังคนรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ) ก็เริ่มตน
มาพรอ มกับการพัฒ นาเศรษฐกิจ ในสมัย รัฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จนถึง จอมพลถนอม
กิตติขจร อาทิการกอตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่ง เปนมหาวิทยาลัยเปด แหงแรกของไทย และ
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคอีก 4 แหง (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2544 : 13) การขยายตัวของปญญาชนที่ได
นําเอาคานิยมและแนวคิดใหมเขามาในสังคมไทยก็เกิดขึ้นในระยะนี้ (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2542 :
35) และสงผลตอความตื่นตัวทางปญญาและการเรียกรองเสรีภาพทางการเมือง รวมทั้งการขยายตัวของ
ทั้งผูสรางและผูเสพวรรณกรรมซึ่งเปนปจจัยของพัฒนาการในวรรณกรรมไทยตามลําดับจนกระทั่งถึงชวง
ทศวรรษ 2520
หากเปรียบเทียบวรรณกรรมแหงความสํานึกทางสัง คมชว งทศวรรษ 2520 กับ
วรรณกรรมในชวงหลัง นาสังเกตวาวรรณกรรมสองชวงนี้มมี ุมมองตอวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมใน
แงที่ตางกัน การวิพากษวิจารณวัฒนธรรมในวรรณกรรมชวงทศวรรษ 2520 ตลอดจนถึงชวงตนของ
ทศวรรษ 2530 มีแนวโนมในทางที่จะวิพากษวิจารณขอบกพรองเปนจุดเดน แตในวรรณกรรมไทย
หลัง ชว งตน ของทศวรรษ 2530 เปน ตน มา นักประพัน ธดูเ หมือนจะพยายามคน หาคุณ คาทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมเพื่อชี้ทางแกไขที่แฝงอยูในระบบความคิ ด ตัวอยางเชน วรรณกรรม
เชิงปรัชญาหลายเรื่องในชวงหลังคือ ทางเสือ เวลา และ อมตะ ตางหวนกลับมาที่ความคิดทาง
พุทธศาสนา ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งเคยถูกวิพากษวิจารณวางมงาย ก็ไดรับการพินิจใน
แงมุมใหมวาเคยดํารงอยูในฐานะสิ่งค้ําจุนจิตใจ การรื้ อฟนคุณคาดังกลาวนี้นับเปนสวนหนึ่งของ
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การต อ ต า นแนวคิ ด แบบวั ต ถุ นิ ย ม ทุ น นิ ย ม และวิ ท ยาศาสตร ที่ ล ดทอนความสํ า คั ญ ของ
จิตวิญญาณ ตัวอยางเชน บทกวี “นางไม” ในรวมบทกวี มือนั้นสีขาว (2535) ของศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ไดแสดงวาในสังคมชนบทนั้น
... สายใยที่รอยรัด ผูคนกับธรรมชาติใหอยูดว ยกัน ไดถูกกระซากใหขาด
ออกจากกันดวยความเชื่อที่วา วิทยาการสมัยใหมสามารถแกโรคไดทุกโรค และ
แกปญหาไดทุกปญหา ระบบความเชื่อสมัยใหมที่แฝงมากับวิทยาการและความ
เจริญนี้เองที่ทําลายระบบความเชื่อดั้งเดิม จนชาวบานหันมานับถือ “ผี” ตัวใหม
คือ “เศรษฐกิจโลก” นั่นเอง (โสรัจจ หงศลดารมภ, 2536 : 14)
นอกจากงานของนักประพันธเหลานี้แลว นับแตทศวรรษ 2530 เปนตนมา ก็มีงาน
ของนั กประพัน ธ อื่ น อี กหลายเรื่ องที่ แสดงถึ ง การใหคุ ณ ค าต อวั ฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาดั้ ง เดิ ม
ประกอบกับการวิพากษวจิ ารณความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่สืบเนื่องจากเศรษฐกิจและการพัฒนา
ตัวอยางเชน ปลายนาฟาเขียว สิงหสาโท ของวัฒน วรรลยางกูร และ ในลึก ของจําลอง ฝงชลจิตร
เปนตน ที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ แนวคิดดังกลาวนี้ไมไดปรากฏแตเฉพาะในวรรณกรรม
เทานั้น หากแตยังเห็นได ในศิลปะแขนงอื่น จึงนาจะเรียกไดวาเปนแนวคิดรวมที่สําคัญของยุค
ตัวอยางเชนในภาพยนตร อาทิ การตีความใหมในภาพยนตรเ รื่อง “นางนาก” ที่ไดนําเอาพุทธ
ปรัชญามาเปนหลักคิดสําคัญในการอธิบายและคลี่คลายปญหาของชีวิต สวนภาพยนตรเรื่อง “15 ค่ํา
เดือน 11” ก็แสดงใหเห็นวา ความเชื่อความศรัทธาของชาวบานที่มีตอ “บั้งไฟพญานาค” นั้นเปน
คุณคาทางจิตใจอันงดงาม พระภิกษุซึ่งเปนผูสรางปรากฏการณเพื่อจรรโลงความศรัทธานี้ ก็ไมได
ถูกตีความในตัว บทวามีพฤติกรรมหลอกลวง การกระทํา “เพื่อผูอื่น” ของบุคคลมีคุณคาอยู ที่
จุดมุงหมายและผลที่เกิดกับผูอื่นมากกวาจะตัดสินดวยขอเท็จจริงที่ตองพิสูจน ในทางตรงกันขาม
กลุม ตัวละครที่ถูกทําใหดูตลกขบขันนั้นกลับเปนพวกนักวิทยาศาสตรที่พยายามจะพิสูจนความจริง
และสิ่งที่ถูกวิพากษวิจารณ ก็กลับเปนการใหคากับวิทยาการแผนใหมอยา งสุดโตงของคนรุนใหม
จนละเลยมิติทางจิตวิญญาณ
การหัน กลับมาที่คุณ คาของวัฒ นธรรมดั้งเดิมดัง กลาวนี้ สามารถอธิบายไดวามี
ความสัมพันธกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีปญหาซับซอนขึ้น เมื่อรัฐมุงสรางความเติบโต
ทางเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรม ปญหาความรุนแรงเชิงโครงสรางก็ยิ่งกระทบตอชีวิตของคนสวน
ใหญซึ่ง ยัง ดอยโอกาส แมใ นชว งปลายทศวรรษ 2520 จะมี ค วามพยายามกระจายรายไดและ
ลดชองวางระหวางเมืองกับชนบทดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 แตการแกปญหาของรัฐก็ยัง
ลมเหลว แทนที่จะมุง แกป ญหาภาคเกษตรกรรมและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตของเกษตรกร ที่ ไ ร
ความสามารถจะตอสูแยงชิงทรัพยากรกับภาคอุตสาหกรรมได รัฐกลับแกปญ หาโดยการขยาย
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ภาคอุตสาหกรรมออกไปสูภูมิภาคมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกหรือ
อีสเทิรนซีบอรดในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนตน โดยมีความคิดวา การที่ชาวชนบท
ยากจนเปนเพราะมีแรงงานสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมซึ่งมีรายไดนอย ดังนั้นแนวทางในการ
แกปญหาจึงอยูที่การลดแรงงานในภาคเกษตรกรรมใหนอยลง รัฐจึงขยายการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ออกสูสวนภูมิภาค เพื่อใหคนจนในภาคเกษตรกรรมลดจํานวนลงและมีรายไดเพิ่มขึ้นดวยการเคลื่อนยาย
ไปเปนแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐ คิด วานี่คือการกระจายรายได แนวคิด ดัง กลาวนี้มีอยูใ น
นโยบายการพัฒนาของรัฐ นับแตสมัยพัฒ นาเศรษฐกิจ ยุค แรกเริ่มเปน ตน มา และยิ่งชัดแจงมาก
ยิ่งขึ้นในสมัยประชาธิปไตยเต็มใบในชวงทศวรรษ 2530 (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2539 : 58 - 59) ในชวงที่
เศรษฐกิจของไทยเฟองฟูถึงขีดสุดกอนจะพบกับภาวะฟองสบูแตกในชวงป พ.ศ. 2540 ดังกลาวนี้ การ
ดําเนินนโยบายของรัฐนอกจากจะแกปญหาการกระจายรายไดไมไดแลว ก็ยิ่งตอกย้ําภาวะลมสลายของ
สังคมชนบทใหเปนสภาพการณที่ถาวรมากขึ้นไปอีก
ในขอเท็จจริงที่วาวัฒนธรรมที่แข็ งแกรงของสังคมไทยมีรากฐานสวนหนึ่งมาจาก
สังคมชนบท การลมสลายของภาคเกษตรกรรมยอมไมใชเพียงปญหาปากทองของคนสวนหนึ่งซึ่ง
เปนคนสวนใหญของประเทศเทานั้น แตยอมจะเปนการลมสลายทางวัฒนธรรมดวยเชนกัน ปญหา
ดังกลาวนี้จึงเปนจุดกระทบใจและเปนแรงบันดาลใจสําหรับนักประพันธหลายๆ คนใหครุนคิดตอเนื่อง
มาในชวงเวลารวม 3 ทศวรรษ นับแตทศวรรษ 2520 ถึงปจจุบัน นาสนใจวาปจจัยสําคัญของ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชวงหลัง นับแตทศวรรษ 2530 เปนตนมานั้น ก็คือ
กระแสสังคมโลกในยุค ขอมูลขาวสารซึ่งทําให โลกเชื่อมตอถึง กันที่เ รียกกันวา “ยุค โลกาภิวัต น ”
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคขอมูลขาวสารเชนนี้เปนเหตุ ใหการถายเท ความ
เปลี่ยนแปลง และการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางกลุมคนตางเชื้อชาติตางวัฒนธรรมมีมากขึ้น
และเปนไปอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคนี้ก็ทําใหระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมแข็งกลาขึ้นอยางมาก กลายเปนทุนนิยมขามชาติหรือ “บรรษัทขามชาติ” การผลิตสินคา
ของประเทศหนึ่งอาจมีฐานการผลิตอยูในประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศและมีผูคนที่บริโภคสินคา
ที่เปนแบบเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนี้อยูทุกมุมโลก ในภาวะเชนนี้สิ่งที่เติบโตขึ้นเปนเงาตามตัวจน
ครอบงําผูคนทั่วโลกก็คือ “ลัทธิบริโภคนิยม” แมการติดตอคาขายระหวางประเทศจะมีมากอนหนานี้
ชานาน แตสิ่งที่ทําใหการคาระหวางประเทศของยุคโลกาภิวัตนตางจากยุคกอนก็คือ ความเติบโต
ของสินคาประเภทฟุมเฟอย และสินคาประเภทอํานวยความสะดวกหรือสนองความตองการอื่น
มากกวาประโยชนใชสอยที่แทจริงของตัวมันเองซึ่งไมเคยมีมากอนหนานั้น ดังที่ Wagner (1992 :
474 ; อางถึงใน ธีระ นุชเปยม, 2541 : 64) กลาววา ภายหลังที่ทุนนิยมตั้งแตทศวรรษ 1960 พัฒนาขึ้น
อยางใหญหลวง ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ก็มีวัฒนธรรม “การบริโภคโดยมวลชนทั่วไปอยาง
กวางขวางและทั่วถึง” โดยผูผลิตอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตและกระจายสินคาอยางกวางขวาง
ลัทธิบริโภคนิยมที่กําลังครอบงําพฤติกรรมของบุคคลเปนตนเหตุของปญหาสังคม
อีกมากมาย ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดในแงนี้สําหรับสังคมไทยคือ ปญหาเยาวชนขายบริการทางเพศ
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แมระดับอุดมศึกษา โสเภณีของยุคนี้อาจไมไดตัดสินใจเขาสูอาชีพนี้เพราะปญหาปากทองอยางใน
อดีต แตเพื่อจะไดบริโภคสินคา “แบรนดเนม” อยางทัดเทียมกับคนอื่นในสังคม แมแตชาวบาน
พวกเขาก็อาจไมไดสูญเสียที่ทํากินไปเพราะความไมรูเทาทันตอเลหเหลี่ยมของนายทุนหรือหนี้สินที่
พอกพูน อยางที่ปรากฏในวรรณกรรมเพื่อชีวิต แตอาจจะขายไปอยางเต็มใจเพื่อจะไดมีเงินซื้อ
รถยนตไวเปนเครื่องแสดงสถานะ รวมทั้งภาวะหนี้สินของคนรุนใหมก็อาจไมไดเกิดจากรายรับที่ไม
พอกับการยังชีพ แตอาจเปนเพราะการสูญเสียความอดทนอดกลั้นตอความอยากไดใครมี อัน เปน
คุณธรรมซึ่งไดถูกทําลายไปแลวในระบบเศรษฐกิจแบบสินเชื่อของยุคทุนนิยมโลกาภิวัต น เหลานี้
เปนตน สรุปไดวาสิ่งที่เราตองสูญเสียไปในยุคที่เนนความสําคัญของวัตถุเชนนี้ก็คือ ระบบชีวิตอยาง
สมถะหรือสันโดษซึ่งดํารงอยูไดดวยคุณคาทางจิตใจที่เคยมีอยูในวิถีชีวิตดั้งเดิมนั่นเอง
การหวนกลับมาที่คุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิม อาทิ พุทธศาสนา วิถีชีวิตอยางพอ
อยูพอกินที่เอื้อตอความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ รวมทั้งภูมิปญญา
ทองถิ่น ฯลฯ เหลานี้กลาวไดวาเปนปฏิกิริยาตอตานลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมในยุคโลกาภิวัต น
ที่กําลังกัดกรอนทําลายทุกสิ่งทุกอยางทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม และแมแตค วามเปน
มนุษยของคนในสังคม ซึ่งยิ่งเพิ่มระดับความหนักหนวงของปญหาขึ้นตามลําดับ
อยางไรก็ตามในชวงทศวรรษ 2530 ซึ่งเปนยุคเฟองฟูอยางปลอมๆของเศรษฐกิจ
ไทย สังคมไทยดูเหมือนจะยังไมไดตื่นตัวตอปญหาอยางจริงจัง จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2540 หลังเผชิญ
วิกฤตเศรษฐกิจ กระแสตื่นตัวตออันตรายของระบบทุนนิยมยุค โลกาภิวัต น ได ทําใหนักวิชาการ
หลายสาขาหันมาทบทวน ตรวจสอบ และวิพากษวิจารณสังคมและวัฒนธรรมไทยอยางกวางขวาง
ไมเพียงแตนักประพันธเทานั้นที่หันมาสนใจตอคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิม นับแตพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 การหวนกลับมาที่
การศึกษาวัฒนธรรมดั้ง เดิม และภูมิปญญาทองถิ่นก็ไดกลายเปนแนวคิดสําคัญที่เปนทางออกของ
สังคมไทย ดังที่ปรากฏในงานของนักคิดนักวิชาการหลาย ๆ คน อาทิ เสนห จามริก ประเวศ วะสี
และนิธิ เอียวศรีวงศ เปนตน

นวนิยายไทยชวงป พ.ศ. 2520 - 2547 ในทัศนะของนักวรรณคดีศึกษา
นอกจากการศึกษาของเจตนา นาควัชระ (2547ข) ซึ่งไดยกมาอภิปรายแลวในบทนํา
ก็มคี วามเห็นตองานประพันธระยะ 2520-2530 ในบางประเด็นคลายกับเจตนา นาควัชระ ในสวน
ที่วางานเหลานี้แสดงทัศนะตอปญหาสังคมซึ่งไมจํากัดอยูที่ความขัดแยงทางชนชั้น ดังที่ ว.วินิจฉัยกุล
(2534 :79) กลาววา
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... นักเขียนและนักอานถูกกระตุนใหเพงมองสังคมรอบตัวดวยความเอาใจใส
มองเห็นปญหาของสังคม มีทัศนะกวางขวางขึ้น ตั้งขอสงสัยคานิยมและความ
ไมยุ ติธรรม ตลอดจนมองเห็น บทบาทของตั ว ละครว า ควรขยายวงกวา ง
ออกไปจากชีวิตสวนตัวของชนชั้นกลาง หรือการตอตานระหวางนายทุนและ
ชนชั้นกรรมาชีพ
ดูเ หมื อ นว. วิ นิ จ ฉั ย กุล ยัง ไมไ ด แสดงอย างชั ด เจนว า อะไรคื อ สิ่ง ที่ กระตุน ให
วงวรรณกรรมมองสังคมดวยทัศนะที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม เพียงแตกลาววา “ไฟซึ่งจุดขึ้นมาจาก
พ.ศ.2516 ยังไมหมดเชื้อกลับขยายแวดวงกวางกวา ” (ว.วินิจฉัยกุล, 2534 : 79) หาก “ไฟ” ในที่นี้
หมายถึง ความตื่น ตัวทางการเมืองที่สืบเนื่องจากชัยชนะของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ 14
ตุลาคม 2516 ก็ยังไมสามารถบอกไดวาเพราะเหตุใดความตื่นตัวทางการเมือง (ซึ่งโนมเอียงมาทาง
สังคมนิยมในชวง 2516 จนถึง 2519) จึงสรางทัศนะอันกวางขวางขึ้นกวาเดิมไดในตนทศวรรษ2520
นอกจากนี้การกลาววานักเขียนและนักอาน “มองเห็นบทบาทของตัวละครวา ควรขยายวงกวาง
ออกไปจากชีวิตสวนตัวของชนชั้นกลาง” ก็ชวนใหคิดวาอภิปรายรวมถึงนวนิยายแนวชีวิตครอบครัว
ซึ่งจําเปนตองแยกแยะออกไปตางหาก และดูเหมือนไมเดน ในดานสํานึกทางสังคมเทากับแนวที่
ปรับเปลี่ยนจากงานเพื่อชีวิต
ขอนาสังเกตประการหนึ่งก็คือวิธีการศึกษาที่ไมพิจารณาบริบทของงานเทาที่ควร
จึงคลายกับวาผลงานหลัง 6 ตุลาคม เปนการสืบตอเชื้อไฟมากกวาความเปลี่ยนแปลง หรือแสดง
จุดเปลี่ยนดังที่เจตนา นาควัชระ ไดวิเคราะหไว ถึงแม ว. วินิจฉัยกุล (2534 :79) จะไดกลาววา
สถานการณทางการเมืองมีผลตอการหยุดชะงักและความอับเฉาของวรรณกรรมการเมือง “ประเภท
ตอตานและไมพอใจสังคมศักดินาขาราชการ” ก็ยังไมไดชี้ใหเห็นในประเด็นสําคัญวาลักษณะเดน
ของวรรณกรรมชวงทศวรรษ 2520 นั้นเกิดขึ้นอยางเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมอันซับซอนอยางไร
นอกจากที่กลาววา “การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไประหวางไทยกับจีน ก็ทําใหลมตะวันออกนั้นไมพัด
กลับมาอีก บัดนี้ เริ่มจาก คําพิพากษา ลมที่พัดมาแทนที่คือลมตะวันตก”(ว.วินิจฉัยกุล, 2534 : 81)
การตั้งขอสังเกตวา คําพิพากษา เปนขอบงชี้การรับอิทธิพลตะวันตกหลังอิทธิพลจีน นับเปนการให
ขอมูลที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากชาติ กอบจิตติ ไมใชบุคคลแรกที่รับปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสมมา
ใชแสดงปญหาในวรรณกรรม หากมีนักเขียนในยุคแสวงหา (2505-2516) เชน สุชาติ สวัสดิ์ศรี และ
สุวัฒน ศรีเชื้อ ฯลฯ ไดใชมากอนเพื่อแสดงปฎิกิริยาตอปญหาของยุคสมัย การชี้อิทธิพลภายนอก
โดยไม พิจ ารณาความกดดัน ภายในสั ง คม ย อมไมส ามารถอภิ ป รายได อย างลุ มลึ ก ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดในบทประพันธวามีที่มาอยางไร
ว.วินิจฉัยกุลกลาวถึงลักษณะเดนของวรรณกรรมชวงทศวรรษ 2520 นี้ ในแงการ
สะทอนวัฒนธรรม การ “กระตุนใหสนใจปญหาสังคมอยางสมจริง” อีกทั้ง “การตีแผปญหาหลายๆ
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ดาน” และ “การสื่อเสนอความคิดทางปรัชญาชีวิต ” (ว.วินิจฉัยกุล, 2534 : 80-81) แตก็กลาวถึง
ประเด็ น เหลา นี้เ พีย งผิว เผิ น ในแงเ นื้อหาทางความคิ ด เกี่ยวกับ วัฒ นธรรมได กลา วเพี ย งว า
วรรณกรรมในทศวรรษนี“้ สะทอนสังคมทองถิ่น เนนทางดานวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตแบบเดิม
ซึ่ง กําลัง จะถูกกลืน หายไปในความกาวหนาทางวัต ถุข องสัง คมใหม ” (ว.วินิจ ฉัยกุล,2534 : 80)
นวนิยายหลายเรื่องที่ยกมาเปนตัวอยางประกอบการอภิปรายในประเด็นนี้มี ลูกอีสาน คือรักและ
หวัง หมูบานอาบจันทร เปนตน อยางไรก็ตาม ว. วินิจฉัยกุล เนนเฉพาะการสะทอนวัฒนธรรม
จนมองขามคุณคาในการแสดงความหมายของชีวิตที่ดํารงอยูทามกลางขอจํากัด และคลายไมเห็น
นัยการวิพากษวิจารณที่แฝงอยู เมื่อกลาวถึง คําพิพากษา ที่กลาววาอานได 2 ระดับคือ สะทอน
สังคมและเสนอความคิดทางปรัชญา ก็ไมไดมองไปถึง การวิพากษวิจ ารณวิธีคิดของชาวบานหรือ
สังคมไทยแตประการใด
ขอตางของการศึกษาของนักวรรณคดีศึกษาสองทานนี้ในแงประเด็นทางวัฒนธรรม
ก็คือว.วินิจฉัยกุล กลาวถึงภารกิจของนักเขียนในแงการสะทอนวิถีชีวิตและตีแผปญหา แตไมไ ด
วิเ คราะหค วามคิด ที่อยู เ บื้องหลัง ปญ หา สว นเจตนา นาควัชระ (2547ข : 359) นั้น กลาวถึ ง
วัฒนธรรมในแงความคิด โดยไดชี้วานักประพันธในยุคนี้แฝงขอคิดเกี่ยวกับปญหาวาเปนผลของ
การถูกครอบงําโดยความคิด ความเชื่อ และ คานิยมของสังคมซึ่งเปนปฏิปกษตอชีวิต เชน การตก
อยูในมายาคติ การทํารายกันดวยความหลง การมองขามความซับซอนของชีวิต เปนตน
ในแงปรัชญาและวิธีการทางศิลปะ ว.วินิจฉัยกุล เห็นเพียงวาการใชแนวคิดทาง
ปรัชญาประกอบการวิเคราะหปญหาของสังคมนั้น เปนความแปลกใหมที่ไ ดรับความสนใจเปน
อยางมากในวงการวรรณกรรม ดังที่กลาวถึง คําพิพากษา วาประเด็นทางปรัชญาของนวนิยายเรื่องนี้
“นําไปสูการถกเถียงประเด็นกันอยางออกรส” อาทิ “ ‘ความคิดและความถูกตองที่แทจริงคืออะไร
มีจริงหรือไม’ ‘ความผิดในสายตาคนสวนใหญ จะเปนความถูกตองในความเปนจริงไดหรือไม ’”
ในทัศนะนี้นี่คือเหตุที่ทําใหนวนิยายเรื่องนี้ “แหวกออกไปจากวรรณกรรมอื่น ที่เพียงแตสะทอนให
รับรูปญหาของสังคมเพียงอยางเดียว” (ว.วินิจฉัยกุล, 2534 : 81) ในดานวิธีการทางศิลปะที่เรียกวา
สัญลักษณนิยมผูวิจารณใหคุณคาอยางสูงวา “เปนจุดเริ่มตนของกาวใหมในวรรณกรรม แหวกไป
จากความซ้ําซากจําเจของเนื้อหาสะทอนสังคมโดยไมมีทางออกดีไปกวาการชี้ใหเห็น ปญหา” นับวา
แยงกับการวิเ คราะห ผูหญิง คนนั้นชื่อบุญรอด วาเปนหนึ่งในนวนิยายที่ “ไดรับการยกยองและ
ความนิยมอยางมากเนื่องจากกระตุน ใหสนใจปญหาสังคมอยางสมจริง ” (ว.วินิจฉัยกุล, 2534 :
80,82-83) ในขณะที่ขอพิจารณานี้กระตุนใหคํานึงวา กลวิธียอมสัมพันธกับเนื้อหา ดังที่ประเมินคาวา
วรรณกรรมเชิงสัญลักษณดีกวาวรรณกรรมรูปแบบเดิมซึ่ง “ไมมีทางออกดีไปกวาชี้ใหเห็นปญหา” ก็
ไมไดอภิปรายวาอะไรคือทางออกที่นําเสนอไวดวยสัญลักษณ การวิเคราะหสัญลักษณในนวนิยาย
บางเรื่องจึง ขาดการเชื่อมโยงกับองคประกอบอื่น เชนที่กลาววาใน ตะกวดกับคบผุ ของนิค ม
รายยวา ตะกวด “เปน สัญ ลั กษณข องกิ เ ลสตัณ หา และความชั่ว รายในธรรมชาติ ข องมนุษย ”
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(ว. วินิจฉัยกุล, 2534 : 82) แตก็ไมไดอภิปรายวาสัญลักษณนี้เปนการชี้ทางออกของปญหาอยางไร
หากดวนสรุปวาวิธีการเชิงสัญลักษณนั้นเกิดขึ้นเพื่อชี้ทางออก ก็ดูคลาดเคลื่อนเมื่อพิจารณาการใช
สัญลักษณในยุคแสวงหา ซึ่งมักจะแสดงออกซึ่งสํานึกขบถเชนในงานของ นิคม รายยวา วิทยากร
เชียงกูล และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ความเฉียบคมในการศึกษาของเจตนา นาควัชระ อยูที่การชี้ใหเห็นวาวิธีการทาง
วรรณศิลปในแงการใชสญ
ั ลักษณเปนประโยชนตอการสื่อสารเนื้อหาทางปรัชญา คือเปนอุปกรณ
สรางความไมชัดเจนของความหมายหรือความหมายซอนเรน ผูรับจึงสามารถถกเถียงกันในการ
ตีความการสะทอนปญหาซึ่งชวนใหคิดไดหลายทางที่ไมเนนเฉพาะดานกายภาพ แตแสดงความ
โหดเหี้ยมทางปรัชญาประกอบกับสัญลักษณนิยม สงผลใหผูอานไดครุนคิดวาไมสามารถกลาวหา
ผูกระทําเฉพาะกลุมอยางตายตัว วิเคราะหไดวาเปนเพราะนักประพันธตองเผชิญกับ “ปญหาของ
โลกปจจุบันและของสังคมไทยรวมสมัย” ที่ “ซับซอนเกินกวาที่จะตีแผออกมาเปนภาพขาว – ดํา”
หรือดวย “วิภาษวิธีระหวางผูดี – ผูราย” (เจตนา นาควัชระ, 2547ข : 345)
ในประเด็นความคลี่คลายของวรรณกรรมหลังจากความเฟองฟูของวรรณกรรมเพื่อ
ชีวิตจนถึงยุคโลกาภิวัตน บทวิจารณที่ใหความเห็นอยางนาสนใจอีกสองชิ้นซึ่งควรจะไดอภิปรายใน
ที่นี้ก็คือ “25 ป คําพิพากษา กับคําอุทธรณของสมทรง” ของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย และ “พิเคราะห
‘อมตะ’(เก็บตกบางประเด็นที่เหลือ)” ของสุภาพ พิมพชน
การศึกษาของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย เปนการศึกษาในชวงที่แนวคิดทฤษฎีตะวันตก
ดานการรื้อสรางกําลัง ไดรับความนิยม ดว ยความคาดหวัง วาจะเปน วิ ธีการใหมที่ สามารถสกั ด
ความหมายอีกดานของตัวบท บทความนี้มุงไปที่การวิเคราะหบทบาทของสมทรง ตัวเอกฝายหญิง
ซึ่งเขาเห็นวาเปนแงมมุ ที่ถูกมองขามใน คําพิพากษา ดวยเหตุนี้ผูวิจารณจึงโตแยงการวิเคราะห
แกนเรื่องที่นักวิจารณสวนใหญเห็นพองกันมากอน คือความขัดแยงกับสังคมของฟกตัวเอกฝายชาย
ซึ่งประสบความพินาศเพราะเหตุที่ชาวบานในบริบทชีวิตของฟกตกอยูในความหลงผิด ชูศักดิ์เห็นวา
โครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้มี 2 โครงเรื่อง และขัดกันเอง คือ “พล็อตเกี่ยวกับชะตากรรมของ
ปจเจกชนผูตกเปนเหยื่อของอคติสังคม กับพล็อตวาดวยการลมสลายของสังคมชนบททามกลาง
การรุกคืบเขามาของวิถีชีวิตแบบสมัยใหม ” และวาความขัดแยงดังกลาวบงบอก “ความขัดแยง
ภายในตัวเอง” ของนักเขียนกลุมที่เคยสรางงานวรรณกรรมเพื่อชีวิตซึ่ง “ยังมีความเชื่ออยางมั่นคงวา
นั ก เขี ย นพึ ง มี บ ทบาทที่ จ ะตี แ ผ ป ญ หาสั ง คม” แต อี ก ด า นหนึ่ ง นั้ น พวกเขาก็ รั บ แนวทางของ
วรรณกรรมเพื่ อ ชี วิ ต ในแบบที่ พ.ค.ท. กํ า หนดไม ไ ด เนื่ อ งจาก“มี ลั ก ษณะเป น ลั ท ธิ คั ม ภี ร
(dogmatic) คับ แคบ และเป น สูต รสํ าเร็จ จนเกิน ไป” จึง แสวงหาแนวทางใหมอั น เป น ที่ มาของ
วรรณกรรมสรางสรรค “ซึ่งกลายเปนกระแสหลักสําหรับวรรณกรรมคุณ ภาพในยุค ปจจุบัน ” คือ
ยังคงนําเสนอปญหาความอยุติธรรมดวยรูปแบบการเขียนอยางใหม (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ก :
89)
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ความคิดเห็น นี้นับวาสรางขอโตแยง ขึ้น อยางสําคัญในวงการวรรณกรรมวิจ ารณ
ผูวิจัยจะไดอภิปรายความขัดกันของโครงเรื่องในนวนิยายเรื่องนี้ กับสิ่งที่ชูศักดิ์ (2549ข : 90) เรียกวา
“สภาวะจิตเภทของนักเขียนและปญญาชนยุคหลัง 6 ตุลา” ดังตอไปนี้
ชูศักดิ์ (2549ข : 90) ชี้วาความคิดที่เห็นชนบทเปนเหยื่อของการพัฒนา “ตั้งอยูบน
สมมุติฐานวาชนบทและชาวบานซื่อบริสุทธิ”์ อยางที่พบเสมอในวรรณกรรมเพื่อชีวิต แตผูแตงกลับ
แสดงใหเห็นวาชนบท “เต็มไปดวยความชั่วรายและชาวบานก็โหดเหี้ยมอํามหิตยิ่งกวาการพัฒนา”
สวน “แนวคิดเรื่องฟกเปนปจเจกชนก็ขัดแยงกันอยางสิ้นเชิงกับลักษณะตัวละครของฟกที่ใฝหาการ
ยอมรับจากสังคม”
ขอสังเกตที่วานักเขียนกลุมนี้ (ที่มีความผูกพันกับงานวรรณกรรมเพื่อชีวิต) ยังคง
ยึดภารกิจตีแผปญหาสังคม ในลักษณะสืบทอดพันธกิจเดิม แตมองปญหาในสายตาใหมซึ่งไมผูก
โยงกับชนชั้น นับเปนขอสังเกตที่เฉียบคมดังที่เขากลาววา
พล็อตเรื่องชนบทลมสลายเปนการสืบทอดพันธกิจตอสังคมของนักเขียน
ตามคติความเชื่อในแบบวรรณกรรมเพื่อชีวิต แตในเวลาเดียวกันพล็อตเรื่อง
ปจเจกชนเปนเหยื่อของอคติของสังคมมิใชเหยื่อของการกดขี่ขูดรีดหรือชนชั้น
ปกครอง ก็แสดงใหเห็น ถึง การปฏิเสธจุดยืนของวรรณกรรมเพื่อชีวิต ที่ทุก
อยางผูกโยงเขากับปญหาความขัดแยงทางชนชั้น (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549
ก : 90)
อยางไรก็ตามหากพิจารณาวานักเขียนหนุมสาวในยุคนั้น ไดเล็งเห็นจุ ดออนของ
การยึดกรอบตายตัวในการมองปญหา จึงไมเนนความขัดแยงทางชนชั้น ในขณะที่ความสํานึกวามี
ปญหาให “ตีแผ” ก็เปนความสํานึกของผูมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งไมจําเปนตองสังกัดสํานัก
ใด ดังที่ เสกสรรค ประเสริฐกุล ไดแถลงไวแลว ตั้ง แต รวมพิมพง านชุด ฤดูกาล ในปพ.ศ. 2524
ในแงนี้นักเขียนจึง สามารถมองผูคนโดยไมมีความคิด สําเร็จรูป คนในสัง คมจึง เปนตัวแทนของ
มนุษยโดยทั่วไป ดังสดใส พันธุมโกมล (2547 : 211) ไดวิเคราะห คําพิพากษา วา “ความขัดแยงใน
เรื่องนี้คือความขัดแยงระหวางฟกกับคนทั้งหมูบาน หาใชคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะไม และสังคมของ
หมูบานนี้ก็คือสัญ ลักษณข องมนุษยโดยรวม ซึ่งทําใหความขัดแยงในเรื่องนี้มีมิติ (Dimension) ที่
กวางไกล และยิ่งใหญเทียบไดกับโศกนาฏกรรมที่สําคัญของยุคสมัยตางๆทั่วโลก”
หากพิจ ารณาบนฐานคิด เชน นี้ การตีค วามปญ หาที่ชาติ กอบจิต ติ แสดงไวใ น
คํา พิพ ากษา ก็เ ปน การใช ก รอบคิด ในระดับ ปรัช ญา คื อในภาวะความไมสมบูรณ อยางปุถุช น
ธรรมชาติในสวนมืดของคน ซึ่งไดรับการเสริมแรงดวยการพัฒาใหเกิดความตองการมากขึ้นทาง
วัตถุ ประกอบกับความคิดสําเร็จรูปเรื่องเวรกรรม ในวิธีคิดอยางไมซับซอนของพุทธศาสนาแบบ
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ชาวบาน อันเปนสิ่งที่ผูแตงแฝงการวิจารณไวตั้งแต จนตรอก1 (2523) ความฉาบฉวยทางความคิด
และการปฏิบัติตอผูอนื่ ดวยความหลงผิด ก็เกิดขึ้นไมยาก
ความพยายามของชูศักดิท์ แี่ ยกสองโครงเรื่องนี้ใหเปนสองระบบคิด นาจะพิจารณา
ทบทวนกันใหชัด แนหรือวาโครงเรื่องการลมสลายของชนบทเปนแนวคิดแบบวรรณกรรมเพื่อชีวิต
สวนโครงเรื่องปจเจกชนตกเปนเหยื่ออคติของสังคมนั้นเปนความคิดของวรรณกรรมสรางสรรค อาจ
พูดในระดับงายๆกอนวาความลมสลายของทางเศรษฐกิจของชนบทเปนขอเท็จจริงที่เห็นกันมาก
แลว เปนไปไดหรือไมวาที่ผูแตงจะครุนคิดไปถึงความบกพรองทางจิตวิญญาณของผูคนทั่วไป โดย
ชนบทนั้นเปนสัญลักษณของประเทศ เนื่องจากผูแตงมีแรงบันดาลใจจากการเขนฆากันดวยอคติมา
ตั้งแตเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519
หากจะถื อ ว า โครงเรื่ อ งการล ม สลายของสั ง คมชนบทคื อ การสื บ ต อ แนวคิ ด
วรรณกรรมเพื่อชีวิต ก็เห็นไดวาเปนการสืบตอที่ไมเดินตามขนบเดิม ดังที่ชูศักดิ์ไดตั้งขอสังเกต
ไวเ องวา “ภาพของชาวบานใน คํา พิพ ากษา แตกตางอยางหนามือเปน หลัง มือกับชาวบานใน
อุดมคติที่พบเปนประจําในวรรณกรรมเพื่อชีวิต” และ “หางไกลจากแบบฉบับของเรื่องเลาเกี่ยวกับ
ความลมสลายของชนบท ที่มักนําเสนอภาพชาวบานในฐานะผูตกเปนเหยื่อ ถูกรุกราน ขมเหง
รังแก โดยตัวแทนของอํานาจรัฐและความทันสมัย” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ข : 89-90)
หากกลาววาเมื่อผูแตงพยายามมองปญหาอยางปฏิเสธที่จะเดินตาม “สูตรสําเร็จ”
ของวรรณกรรมเพื่ อชี วิต เขาจึง “แสวงหาแนวทางใหม ” แม ชูศักดิ์จ ะกลา วถึง ในตอนตน ของ
บทความวานักเขียนแสวงหาแนวทางใหมทางดานรูปแบบ แตประเด็นอภิปรายเนนทางดานเนื้อหา
โดยเลือกใชคําวา “พล็อตเรื่อง” ในความหมายที่ใกลเคียงที่สุดกับคําวา “แนวคิด” ราวกับจะสื่อวา
เนื้อหาและรูปแบบไมอาจแยกขาดจากกัน ไมวาเราจะถือวาโครงเรื่องการลมสลายของชนบทใน
คําพิพากษา เปนการสืบทอดแนวคิดพันธกิจวรรณกรรมตอสังคม ตามแบบของวรรณกรรมเพื่อ
ชีวิตหรือไมก็ตาม ก็จําตองพิจารณาวามีสวนที่เปนแนวคิดในแบบของวรรณกรรมสรางสรรคอยู
ดวย คือการแสดงความอัปลักษณที่เปนจริงดวยความรับผิดชอบตอสังคม สวนโครงเรื่องปจเจก
ชนตกเปน เหยื่ออคติสัง คมก็มีประเด็น ที่นาตั้งคําถามวา นี่คือการแสดงปญหาหรือตีแผปญหา
สัง คมตามทัศนะ (ใหม) ของผูแตง ใชหรือไม นอกจากนี้อคติของสัง คมก็อาจจะเชื่อมโยงกับทั้ง
พื้นฐานวัฒนธรรมเดิมและความเปลี่ยนแปลงในยุคพัฒนาดวยก็ได
ประเด็นนี้ชูศักดิ์ตั้งขอสังเกตวานักวิจารณสวนใหญเลือกกลาวถึงเฉพาะโครงเรื่อง
ปจเจกชนตกเปนเหยื่อสังคม เพราะปฏิเสธการวิจารณแนววรรณกรรมเพื่อชีวิต ดังที่กลาววา

1

ดูการวิเคราะหของทํานอง วงศพุทธ (2549 : 11, 19-21)

39

... การที่นักวิจ ารณสวนใหญเลือกจะไมมองประเด็น การลมสลายของสังคม
ชนบทและเพงพินิจเฉพาะเรื่องปจเจกชนตกเปนเหยื่อของสังคม สะทอนให
เห็น ถึง ภาวะตกต่ําของกระแสวรรณกรรมวิจ ารณแนวเพื่อชีวิต และความ
รุง เรืองของวรรณกรรมวิจารณแนวเสรีนิยมที่กําลัง รุกคืบ เขามาแทนและได
กลายเป น บรรทั ด ฐานใหม ข องวรรณกรรมวิ จ ารณ ใ นสั ง คมไทย (ชู ศั ก ดิ์
ภัทรกุลวณิชย, 2549ก : 90)
ในที่นี้ชูศักดิ์ไ มไดใหคําจํากัด ความอยางชัด เจนถึง คําวา “วรรณกรรมวิจ ารณแนวเสรีนิยม” แต
ขอพิจ ารณานี้และประเด็นที่ยกตัวอยางบทวิจารณของเจตนา นาควัช ระ ซึ่ง ชูศักดิ์เห็น วาตีความ
ชะตากรรมของฟกอยาง “ยกระดับขึ้นไปเปน ปญหาเชิง ปรัชญา” โดยไดมองขาม “มิติทางสังคม
เพศ สถานะ ชนชั้น และเงื่อนไขทางประวัติศาตรที่ดํารงอยูในตัวงาน” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย,
2549ก : 89-90) ก็ชวนใหคิดวาหมายถึงการวิจารณที่ใหความสนใจกับปรัชญาและความเปนสากล
มากกวามิติทางสังคม ไมวาการวิจารณแนวนี้จะมีอยูจริงหรือไมก็ตามก็นาสังเกตวาแมนักวรรณคดี
อยางเจตนา นาควัชระ จะกลาวถึง คําพิพากษา อยางใหความสนใจกับประเด็นทางปรัชญา ก็ไมได
เห็น วานี่คือสิ่ง สําคัญ เพียงอยางเดียวที่ ทําใหน วนิยายเรื่องนี้เ ปน “กาวที่ สําคัญ บนเสน ทางของ
วรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคม” (เจตนา นาควัชระ, 2547ข : 351) ความเห็นขางตนของชูศักดิ์
ก็มีขอนาโตแยงวาการที่นักวิจารณสวนใหญใหความสนใจโครงเรื่องปจเจกชนตกเปนเหยื่อสังคม
มากกวา อาจไมไดเปนเพราะการเชิดชูแนวคิดเสรีนิยมโดยละเลยสังคม แตเปนการอาน “สาร”
ของผูแตงที่เสนอวิธีมองปญหาสังคมในอีกแงมุมหนึ่ง
ที่ไมควรมองขามก็คือสองโครงเรื่องนี้มีน้ําหนักและความนาสนใจที่ไมเทากั น ซ้ํา
ไมใชไมเทากันอยางธรรมดาเทานั้น แตแตกตางกัน อยางมาก ถึงขั้ นที่ วาหากนวนิยายเรื่องนี้
ตัดโครงเรื่องความลมสลายของชนบทออกไปก็ยังคงความหมายใน “ประเด็นสําคัญ” อยูได ดังเห็น
ไดวามูลเหตุสําคัญที่ทําใหชาวบานตัดสินฟกอยางอยุติธรรมไมวาจะเปนในประเด็นอคติทางสถานะ
การขาดสํานึกรับผิดชอบตอการทํารายผูอื่นของตน ไปจนถึงแนวคิดเรื่องเวรกรรม ก็ลวนแลวแต
เปนสิ่งที่มีอยูกอนแลวในระบบคิดชาวบานซึ่งเปนผูกระทํา ไมใชเพิ่งมาเกิดขึ้นเอาตอนที่มีไฟฟาและ
ถนนหนทาง ดัง นั้ น แม ไ มมี ค วามเจริญ ทางวั ต ถุเ ขามาพวกเขาก็ส ามารถกระทํ าตอ ฟกไดอยู ดี
การพัฒนาจึงไมใชสาเหตุสําคัญของปญหา แตอาจจะเปนแรงเสริมในประเด็นที่วา ความเจริญทาง
วัต ถุไ มไ ดปลดปลอยมนุษยจ ากมายาและยิ่ง ตกเปน ทาสของวัตถุและเทคโนโลยี ก็ยิ่ง ขาดความ
ออนไหวทางอารมณจนมองขามความเปนมนุษยของฟก(คํารพ ทันศรี, 2541 : 124-125) โดยเฉพาะ
เมื่อปกใจวาเขาเปนคนเลว (ทํานอง วงศพุทธ, 2549 : 19-24) จึงกระทําตอเขาอยางขาดความยับยั้ง
สว นประเด็น ความขั ด แย ง ของโครงเรื่ อง การที่ชู ศัก ดิ์ เ ห็ น ว า โครงเรื่อ งการ
ลมสลายของชนบทมีค วามไมลงตัว อยูในตัว เองนั้น เปนเพราะคาดหวัง ลวงหนาอยางตายตัว
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ชูศักดิ์ใชกรอบการมองปญหาของวรรณกรรมเพื่อชีวิตมาพิจารณา คําพิพากษา กลาวคือเขาเห็น
วาใน คําพิพากษา ชาวบานและชนบทไมใชผูถูกกระทําจากการพัฒนาของรัฐอยางที่มักปรากฏใน
วรรณกรรมเพื่อชีวิต แตเมื่อใน คําพิพากษา ไมพองกับที่มักปรากฏในวรรณกรรมเพื่อชีวิต คือ
ชาวบานและชนบทไมได บริสุทธิ์ และการพั ฒนาก็ไมไ ดมาจากการยัดเยียดของรัฐ แตเ ปน สิ่ง ที่
ชาวบานขวนขวายหามาเอง ก็เห็นวาเปน ความขัดแยง เพราะ คําพิพ ากษา ไมแสดงปญหาใน
กรอบที่เขาคิด แตหากลองเปลี่ยนมุมมองใหมเปนไมยึดติดวาโครงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของ
ชนบทจะตองเปนการมองปญหาอยางวรรณกรรมเพือ่ ชีวิต และเปลี่ยนมามองใหมวานี่ไมใชสวนที่
เปนตนตอของปญหา ก็จะเห็นความซับซอนของปญหามากกวาที่แสดงไวในวรรณกรรมเพื่อชีวิต
การที่นวนิยายเรื่องนี้สรางเรื่องใหชาวบานไมซื่อบริสุทธิ์และความเจริญไมใชสิ่งที่รัฐยัดเยียดแตเปน
สิ่งที่ชาวบานขวนขวายหามาเองเพราะความตองการความสะดวกสบาย ก็คือการพยายามมอง
ปญหาในแงมุมใหมที่ไมยึดติดกับกรอบอันเปนสูตรสําเร็จของยุคกอน ปญหาที่เรามองวาเปนของ
ผูสรางดังกลาวนี้บางทีก็อาจเปนเพียงการตามกันไมทันระหวางผูสรางกับผูรับก็อาจเปนได
ในส ว นความขั ด แย ง ของโครงเรื่ อ งป จ เจกชนตกเป น เหยื่ อ อคติ สั ง คมก็ เ ป น
การศึกษาที่ “ติดกรอบ” อยางเดียวกัน เพียงแตเปลี่ยนจาก “กรอบวรรณกรรมเพื่อชีวิต” มาเปน
“กรอบปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสม” ในแบบของอัลแบรต กามูส ดังที่เห็นไดในประเด็น “ฟกไมใช
คนนอกในคําพิพากษา” วาฟกตางจากเมอรโซในเรื่อง คนนอก ของกามูสอยางไรอีกทั้ง ฟกขาด
ความสํานึกในความเปน “ปจเจกชน” ของตนเองอยางไร (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ข : 90) เรา
คงปฏิเสธไมไดถึงความมีอยูของปรัชญาเอกซิสเทนเชียลิสมในนวนิยายเรื่องนี้ แตปญหามีอยูวา
เมื่อชาตินําปรัชญานี้มาใชเขาจําเปนตองเนนแนวคิดที่เกาะติดกับตนแบบหรือไม พล็อตปจเจกชน
ตกเปนเหยื่อสังคมในนวนิยายเรื่องนี้ ไมไดเนนใหคิดในแงมุมเดียวกับที่ปรากฏใน คนนอก คือ
ไมไดเนน “ความสํานึกของปจเจกชน” วาควร “เลือกจะกําหนดชีวิตของตนเอง... โดยไมนําพาตอ
คานิยมและความเชื่อของสังคม” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ข : 90) แตเนน “ความสํานึกของ
ผูคนในสังคม” วาไมควรหลงติดอยูในอคติใดๆจนกอความอยุติธรรมใหปจเจกชน ดังนั้นฟกจึงไม
จําเปนตองมีความสํานึกในความเปนปจเจกชนของตน และการที่เขา “ไมไดเปนคนนอก” เพราะ
ใฝหาการยอมรับจากสังคม (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ข : 90) ก็ไมไดเปนความขัดแยง ในทาง
ตรงกันขามสองโครงเรื่องนี้มีความลงตัวเปนอยางยิ่ง ไมวา จะในแงตัว มันเองหรือระหวางโครง
เรื่อง โดยเฉพาะหากพิจารณาในแงที่วานวนิยายเรื่องนี้พยายามจะแสวงหาแนวทางใหมในการ
สรางงานทั้ง ทางดานรูป แบบและเนื้อหาเพื่อหาคําตอบใหม โดยไม ยึด ติด กับสูต รสําเร็จ ของ
วรรณกรรมเพื่อชีวิตซึ่งมักมองปญหาไป “ที่อื่น” โดยเฉพาะกลไกทางการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
ดังนั้นในนวนิยายเรื่องนี้ความทันสมัยซึ่งเปนตัวเปลี่ยนวิถีของชนบทจึงไมจําเปนตองมาจากการยัด
เยียดของรัฐแตเปนสิ่งที่ชาวบานขวนขวายหามาเอง ขณะเดียวกัน เมื่อมุงจะแสดงวามูลเหตุของ
ปญ หานั้ น ไม ไ ด อ ยูที่ อื่ น หากแต มีอ ยู ในสมาชิก ของสั ง คมทุก คนไม เ ว น วา “ผูก ระทํ า ” หรื อ
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“ผูถูกกระทํา” ฟกก็ไมจําเปนตองเปนคนนอกของสังคม ในทางตรงขามเขาจําเปนตองเปน “คน
ใน” ในความหมายวาเปนคนประเภทยึดถือคติของสังคมอยางแนนแฟน เพื่อจะแสดงวาในที่สุด
คตินี้ก็กลับมาทํารายเขาเอง
การศึกษาของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย ไมไดมุงกลาวถึงลักษณะของวรรณกรรมเฉพาะ
ยุค อย า งเป น กิ จ จะลั ก ษณะ แต เ มื่ อ เขากล า ววา ข อ พิ จ ารณาจากการวิเ คราะห น วนิ ย ายเรื่ อ ง
คํา พิพากษา บงชี้ค วามขัดแยงภายในหรือ “ภาวะจิต เภท” ของนักเขียนและปญ ญาชนยุค หลัง
6 ตุลาฯ ก็ชวนใหคิดไปวาวิเคราะหงานของนักเขียนอื่นในกลุมนี้ดวย อยางไรก็ตามการที่เอยถึง
เพียงบทกวีนิพนธของคมทวน คันธนู เฉพาะประเด็นการสรางกวีนิพนธรูปแบบใหม เมื่อกวี “หันไป
ศึกษารูปแบบกวีนิพนธโบราณของไทย” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2549ก : 89) แตไมไดชี้วามีความ
ยอนแยงกันเองอยูในตัวบทอยางไร ขอพิจารณาจึงดูจะยังขาดน้ําหนัก ที่สําคัญการวิเคราะหอยาง
“ติดกรอบ” ในการวิจารณ คําพิพากษา ก็ยัง ไมสามารถชี้ใหเห็นวางานยุคหลัง 6 ตุลาฯ มีความ
ขัดแยงในตัวเอง
สวนบทความของสุภาพ พิมพชน แมจะอยูในรูป บทวิจารณวรรณกรรมเฉพาะ
เรื่อง แตก็มีจุด มุง หมายสําคัญอยูที่การพยายาม “วิเ คราะหน วนิยายในเชิง บริบท (contextual
analysis) เพื่อศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมในภาพรวม” (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 607) ประเด็น
สําคัญของสุภาพ พิมพชน คือ อมตะ และวรรณกรรมในกลุม วรรณกรรมสรางสรรคนั้น ยังสลัดไม
พนอิทธิพลของวรรณกรรมเพื่อชีวิต จึงไมอาจวิเคราะหปญหาของสังคมยุคใหมที่ซับซอนได ผลก็
คือไดแตเสนอเนื้อหาที่เ ปนเพียงขาวสารขอมูลหรือขอเท็จจริงเทานั้น เขาใหเหตุผลวา ทั้งนี้เปน
เพราะนักเขียนบางคนยังคงสืบทอดแนวคิดในการมองปญหาสังคมและปรัชญานิยมหรือทฤษฎี
วรรณกรรมแบบเพื่อชีวิต ซึ่งไดรับความนิยมในยุคทีก่ ารเมืองมีความขัดแยงสูง ดวยความเชื่อมั่น
ใน “‘กลไก’ ทางการเมือง และ ‘กลไก’ ทางสังคม วาเปน ‘เครื่องมือ’ ที่สามารถแกปญหาใหมนุษย
ได” นักประพันธแนวนี้จึงมักใชชุดอธิบายปญหาที่เกี่ยวโยงไปถึงปญหาการเมือง ดวยความคาดหวัง
วา “การแกไขปญหาการเมืองจะนําไปสูการคลี่คลายปญหาอื่นๆตามมา” ขณะเดียวกันความเชื่อใน
ปรัชญานี้กส็ งผลใหนักประพันธมุงอธิบาย “ความจริงในเชิงกลไก” ซึ่งเปนความจริงที่มีลักษณะเปน
ศาสตร (scientific truth) มากกวาความจริงทางศิลป (artistic truth) “โดยแบงแยกลักษณะปญหา
ออกเปนระบบตามเหตุผลที่ประจักษเห็น ทําใหจําแนก ดี/ชั่ว, ถูก/ผิด ไดงาย เพื่อความสะดวก
ในการทําความเขาใจและจัดการกับปญหานั้น” (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 616-617)
สุภ าพยัง เห็นวาตอมาเมื่อสังคมเริ่มคลี่คลายก็ปรากฏวา แมความขัด แยงทาง
การเมืองจะลดลงไปปญหาสังคมกลับไมไดลดนอยลงไปดวย ซ้ํากลับยิ่งเพิ่มและกระจายออกไป
ทุกสวน ความเชื่อเดิมที่วากลไกทางการเมืองและกลไกทางสังคมคือเครื่องมือสําคัญที่จะแกปญหา
ก็เสื่อมคลายลงไป ขณะเดียวกันแนวคิดในการอธิบายปญหาก็แปรไปสูประเด็นอื่นที่หลากหลาย
กวา โดยไมจํากัดอยูแคมิติทางการเมืองอยางในอดีต และการอธิบายความจริงของกระบวนทัศน
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ใหมก็หันไปใหความสําคัญกับความจริงตามเงื่อนไข (relative truth) ซึ่งมีลักษณะเปนศิลปมากกวา
ศาสตรมากขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะในชุดความคิดนี้เชื่อวา “มนุษยไมใชผูที่ ‘คนพบ’ ความจริง แต
มนุษย ‘ประกอบสราง’ (construction) ความจริงขึ้นมาจากพื้นที่และเวลาในแตละเงื่อนไข” (สุภาพ
พิมพชน, 2547 : 617-618)
เขาเห็นวาความแปรเปลี่ยนของบริบทดังกลาวนี้สงผลใหวรรณกรรมสรางสรรคทยี่ ัง
สลัด ไมพน อิทธิพลของวรรณกรรมเพื่อชีวิต “เกิด อาการสะดุด ในพัฒนาการ” ความยึดถือ ใน
ปรัชญาของวรรณกรรมเพื่อชีวิตซึ่ง “อยูบนพื้นฐานความจริงเพียงชุดเดียว” นั้นทําใหนักประพันธ
“หลงติดอยูกับความจริงในระดับ ‘ขอเท็จจริง’ (fact) และ ‘ความเปนจริง’ (reality) เปนสวนใหญ
โดยไมอาจนําผูอานไปสูความจริงในระดับที่เปนสัจจะ (truth) ได” (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 618)
ขณะเดียวกัน การใช “เทคนิค วิธี” ในการสรางงานตามขนบวรรณกรรมแนวสะทอนสัง คมที่วา
วรรณกรรมคือการ “ถายแบบ จําลองหรือลอกเลียนความจริง” (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 615) ก็
สงผลใหตัวงานสื่อเนื้อหาไดแคในระดับที่เปนขอมูลขาวสารเทานั้น เปนไปไดวาสุภาพ พิมพชน ได
ขอสรุปนี้มาจากการวิเคราะหนวนิยายเรื่อง อมตะ ดังที่กลาวถึงไววา
ขอจํากัดในเทคนิควิธีของวรรณกรรมเพื่อชีวิตทําใหนวนิยายเรื่อง อมตะ
ของวิมล ไทรนิ่มนวล นําเสนอเนื้อหาทางศาสนาไดแคระดับสารสนเทศเทานั้น
และความคุน ชิน ตอขนบการประพัน ธแบบสมจริง แมจะเปน ความจริง ใน
จิน ตนาการ คื อเปน โลกสมมุติที่ไมระบุเ วลาและสถานที่ชัด เจน แตการ
อธิบายความจริงเชิงประจักษ ที่ใหค วามสําคัญกับการแยกสวนของปญหา
ตามกลไกของเหตุผ ล เพื่อชี้ชัด ถูก /ผิด และระบุดี /ชั่ว ก็ทําใหน วนิยายมี
โครงเรื่องที่แข็งทื่อ ตายตัว ไมยืดหยุนตอการแสดงความจริงที่อยู เหนือการ
ประจักษดวยกรอบเหตุผลนั้น... (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 620)
ขอบงชี้ที่ผูวิจารณยกขึ้นมาประกอบขอสรุปนี้ เพื่อหาภาพรวมของพัฒนาการทางวรรณกรรมก็คือ
การประเมินคุณคางานของชาติ กอบจิตติ เรื่อง รายงานถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (2539) และ
บทภาพยนตร ลมหลง (2543) วา “สะทอนเพียงปรากฏการณสังคม ไมอาจอธิบายปมเหตุที่ลึกและ
กวางกวานั้นได” รวมทั้งกลาวถึงงานในระยะหลัง ของมาลา คําจันทร วา “มุงไปทางการบันทึก
วัฒ นธรรมพื้น ถิ่น ... จึง มีลักษณะเหมือนการนําเสนอขอมูลและขอเท็จ จริง ในรูปของนวนิยาย
มากกวาจะใหนวนิยายแสดงจิตวิญญาณดวยตัวของมันเอง” แลวกลาวถึงงานของนักประพันธอื่นใน
รุน เดียวกันนี้ที่ไมไดเอยนามดวยขอหาวา “มักจะหลงติดอยูกับวัตถุดิบ จนไมอาจแปรวัตถุดิบเปน
นวัตกรรมทางการประพันธได” (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 618-619)
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ในสว นที่อ ภิปราย อมตะ ในประเด็น ว านวนิย ายเรื่อ งนี้นํ าเสนอ “เนื้อหาทาง
ศาสนา” (ซึ่งในที่นี้หมายถึง “หลักอภิธรรม” ตางๆที่ปรากฏในเรื่อง) ไดแคในระดับที่เปนเพียง
ขอมูลขาวสาร สุภาพกลาวชี้แจงในรายละเอียดวา ทั้งนี้เปนเพราะผูแตงใชวิธีการนําเสนอผานการ
บอกกลาวของตัวละครอยางตรงไปตรงมา (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 623) ทั้งการผูกเรื่องใหตัวละคร
ที่ทํ า หน า ที่เ ผยแผ ศาสนามี เ ป า หมายอยู ที่ก ารแก แค น ก็ ขั ด แย ง กั บ เนื้ อ หาที่ แสดงคุ ณ คา ของ
หลักธรรม (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 611) ผูวิจารณจึงสรุปวามีความไมลงตัวของเนื้อหากับรูปแบบ
และนวนิยายเรื่องนี้ยังไมสามารถทําใหผูอานรับสารหรือเขาถึงเนื้อหาทางอารมณความรูสึก
ลักษณะที่ขัดแยงเชนนี้ (เนื้อหาทางขอมูลกับอารมณ) เกิดจากความไมลง
ตัวระหวาง ‘เนื้อหา’ กับ ‘รูปแบบ’ นั่นเอง คือยังไมไดยอยสลาย ‘สารสนเทศ’
จนเกิดเปน ‘พุทธิปญญา’ ดวยกระบวนการทางศิลปะของวรรณกรรม
การใหความสําคัญกับ ‘เจตนา’ หรือ ‘เปาหมาย’ มากเกินไป จนละเลย
ความสําคัญ ของ ‘วิธีการ’ หรือ ‘การปฏิบัติ’ ทําใหการประเมินคุณคาตาม
ทฤษฎีศีลธรรมหลงติดอยูกับ ‘สาร’ ในระดับสารสนเทศเทานั้น
และนั่นยอมไมทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพราะในจิตวิทยา
การสื่อสารนั้นถือวา สิ่งที่สามารถทําใหผูรับสารเขาใจไดดีที่สุดคือการสื่อสาร
ผานอารมณความรูสึก (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 612)
อยางไรก็ตามขอพิจารณาในประเด็นวา นี่เปนเพราะการยังสลัดไมพนอิทธิพล
ของวรรณกรรมเพื่อชีวิตก็ดูจะยังขาดน้ําหนัก เนื่องจากใชวิธีการอธิบายดวยตรรกะที่ขาดตอน ซึ่ง
หากเขียนเปนแผนภูมิก็จะไดวิธีการอธิบายของเขาดังนี้
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A1

B1

แนวคิดแบบวรรณกรรมเพื่อชีวิต

เนื้อหาของวรรณกรรมเพื่อชีวิต
- ขอเท็จจริง
- ขอมูลขาวสาร
- ความจริงเชิงประจักษ
- สารสนเทศ ฯลฯ

เทคนิควิธีของวรรณกรรมเพื่อชีวิต

A2
แนวคิ ด และเทคนิ ค วิ ธี ของวรรณกรรม
เพื่อชีวิตใน อมตะ

B2
เนื้อหาของ อมตะ
- ขอเท็จจริง
- ขอมูลขาวสาร
- ความจริงเชิงประจักษ
- สารสนเทศ ฯลฯ

ตรรกะของเขาก็ คือ แนวคิด และเทคนิค วิ ธีข องวรรณกรรมเพื่อ ชีวิต ทําให
วรรณกรรมเพื่อชีวิตนําเสนอเนื้อหาไดแคในระดับที่เปนขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ขอเท็จจริง และ
ความจริงเชิงประจักษเทานั้น แลวอธิบายถึง อมตะ วา นําเสนอเนื้อหาไดแคในระดับที่เปนขอมูล
ขาวสาร สารสนเทศ ขอเท็จ จริ ง และความจริงเชิง ประจักษ แลวสรางขอสรุปยอนทวนไปวาที่
อมตะ เปนเชนนี้ก็เพราะอิทธิพลของวรรณกรรมเพื่อชีวิต ประเด็นที่สุภาพไมไดกลาวถึงใน A2 ก็
คือหากเปนเชนนั้นจริง อะไรคือแนวคิดและเทคนิควิธีแบบเพื่อชีวิตที่ยังปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้
ตัวอยางเชนในประเด็น การเชื่อมั่นในกลไกทางการเมืองและกลไกทางสังคมวาจะเปน เครื่องมือ
แกปญหา นวนิยายเรื่อง อมตะ ยังเชื่อในกลไกนี้อยูอยางไร สวนในประเด็นเทคนิควิธีก็ยอมตอง
พิจารณาเชื่อมโยงกับประเด็นทางดานเนื้อหา ผูวิจารณอางอิงถึงประกาศในการจัดพิมพนวนิยาย
เรื่องนี้วา เปน “ธรรมิกวรรณกรรม” และจัดใหเปนวรรณกรรมศาสนา ซึ่งเขาเห็นวามักจะตอง “เนน
ความจริง ที่เ ปน ‘นามธรรม’ อัน เปนแบบฉบับทางจิต วิสัย ชุด ใดชุด หนึ่ง ” จึงไมจําเปน ตองใช
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อัตถนิยมเทานั้น แต “การใชสัญนิยมหรือขนบวรรณกรรมแนวสะทอนสังคม” สงผลให อมตะ “เกิด
ปญ หากับเนื้อสารที่ เ ปน นามธรรม” เช น การพูด ถึง เรื่ องจิ ต หรื อเรื่ องธาตุรูป ธาตุน าม (สุภ าพ
พิมพชน, 2547 : 615) ประเด็นที่ผูวิจารณยกมานี้ปรากฏในสวนบทสนทนาของอรชุนกับพรหมินทร
ผูวิจัยเห็นวานาจะพิจารณาวาการจัดประเภทงานเขียนเปนธรรมิกวรรณกรรมนั้น
เปนการจัดอยางหลวมๆ อยางไรก็ตามการนําเสนอความหมายทางความคิดดวยบทสนทนาโตแยง
กัน ก็ไมใชสิ่งที่ผูกขาดเฉพาะวรรณกรรมแนวอั ตถนิยม นอกจากนี้การเปดโอกาสใหมีการโตแยง
ดวยบทสนทนา ก็นาจะเปนวิธีการนําเสนอที่ผูแตงแสดงทัศนะของตนไวโดยไมตองแสดงออกอยาง
โจงแจง ทั้งนี้การปะทะกันของความคิดสองระบบ ยอมเปนปจจัยใหผูอานพินิจพิจารณาไดเอง และ
เปนประโยชนตอการใครครวญของผูอาน ดังที่เห็นไดในกลวิธีการใชบทสนทนาใน ความรักของ
วัลยา ของเสนีย เสาวพงศ ความเห็นวา นวนิยายเรื่องนี้ “ทาทายใหขบคิดวา อะไรคือความหมาย
ที่แทจริง ของความเปนมนุษยและความเปน อมตะ” (วิมล ไทรนิ่มนวล, 2548 : คําประกาศของ
คณะกรรมการตัด สิน รางวัลซีไ รต ประจําป 2543) ยอมแสดงวาการเสนอเนื้อหาระดับขอมูลใน
บางสวนอาจจะไมใชปญหาในการสื่อสาร
ดูเหมือนผูวิจารณก็พอใจกับกลวิธีที่ผูแตงใชพลังวรรณศิลปในการบรรยายภาพที่
กระตุนจินตนาการและกระทบอารมณความรูสึก เชนในฉากที่ตัวเอกถูกผาตัดจนเหลือแคกอนเนื้อ
แตการเรียกรองใหใชกลวิธีเชนนี้ “ทั้งเรื่อง” (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 626) ก็ดูเปนการจํากัดเสรีภาพ
ของผูแตงมากเกินไป สวนประเด็น ความไมลงตัวระหวางหลักธรรมกับพฤติกรรมของตัวละครก็
นาจะมาจากลักษณะสวนตัวทางการประพันธของผูประพันธเอง ดังที่สุภาพไดตั้งขอสังเกตไววา
ตัวเอกของวิมลมัก “เลือกตอบโตความฉอฉลดวยวิธีคิดที่รุนแรง” (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 624)
ดังเชนที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง งู และ คนทรงเจา แตนาสังเกตวาในสองเรื่องนี้ไมเกิดปญหากับ
เนื้อสารที่นําเสนอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนนความฉอฉลหรือความมืดดํา ซึ่งก็ไมไดหมายความวา
อรชุนจะตองเปนตัวแทนของมนุษยที่เพียบพรอมเกินมนุษยเยี่ยงพระอริยบุคคล ลักษณะปุถุชนของ
เขายอมเปนเนื้อหาที่ช วนพิจ ารณาไมนอยกวาสิ่ง ที่เ ขากลาว ขอบกพรองประเด็น ดัง กลาวจึง ไม
จําเปนตองมาจากความโนมเอียงของผูแตงอยางที่สุภาพกลาววาเขาเปนนักเขียนที่ “ระบายสีดําได
ดีกวาสีขาว” (สุภาพ พิมพชน, 2547 : 623)
อยางไรก็ต ามที่อภิปรายมานี้ไ มไ ดหมายความวา บทวิจ ารณข างต น จะไร ค วาม
นาสนใจโดยสิ้น เชิ ง โดยเฉพาะการเปด ประเด็ น การประเมิน คาวรรณกรรมในช ว งหลัง จาก
วรรณกรรมเพื่อชีวิต ทั้งของนักประพันธอื่นซึ่งสุภาพยังไมไดกลาวถึงในรายละเอียด และทั้งของ
วิมล ไทรนิ่มนวล เองที่สุภาพยังไมไดพิจารณาเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่อง วาเมื่อเปรียบเทียบกับ
งานในชวงแรกแลวมีแนวโนมไปในทางใด จะมีอาการ “สะดุดในพัฒนาการ” อยางที่สุภ าพตั้ง
ขอสังเกตหรือไม และหากเปนเชนนั้นที่มาของปรากฏการณนี้คืออะไร ขอสังเกตวาวรรณกรรม
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เพื่อชีวิตยังมีอิทธิพลอยูแมจะยังไมไดวิเคราะหใหเห็นอยางชัดเจน ก็นับเปนการเปดประเด็นที่
นาสนใจใหคนหาคําตอบตอไป

สรุป
เมื่อประมวลผลการศึกษาในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กลาวไดวา นวนิยาย
แหงความสํานึกเชิงสังคมในชวงเวลารวม 3 ทศวรรษนับแตปพ.ศ. 2520-2547 แมมีลักษณะเฉพาะที่
ตางจากงานในยุคกอน คือเนนการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมและแนวคิดทางปรัชญา แตก็กลาวไดวา
เปนการปรับเปลี่ยนที่ไมไ ดตัด ขาดจากงานในยุคกอน แนวคิดทางปรัชญาเปนแรงเสริมสําคัญ ที่
กระตุนใหนักประพันธในยุคแสวงหาชวงป พ.ศ. 2505 จนถึงกอน 14 ตุลาคม 2516 ตั้งคําถามตอ
พฤติกรรมมนุษยและความไรสาระของชีวิต มาถึงในยุคของวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคม
การมองปญหาอยางดิ่งลึกลงสูธรรมชาติภายในของมนุษยหรือที่เรียกวาการวิเคราะหปญหาดว ย
วิธีการที่เปนปรัชญาก็กลายเปนวิธีการแสวงหาคําตอบที่สง ผลใหงานในชว งนี้มีค วามลุมลึกทาง
ความคิด สวนการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมก็เปนเนื้อหาทางความคิดของทั้งวรรณกรรมยุคแสวงหา
และวรรณกรรมในชวงความเติบโตของวรรณกรรมเพื่อชีวิต (14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519) แต
ขอตางคือการวิพากษวิจารณวัฒนธรรมของวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคมไดรับแรงกระตุน
จากการมองปญหาดวยวิธีการที่เปนปรัชญา ขอบกพรองทางวัฒนธรรมจึงไมใชขอบกพรองที่หยิบ
ยกมาเนนเพื่อเปนเครื่องมือการตอสูท างชนชั้น แตเปนขอบกพรองของสังคมที่อยูในระบบคิดของ
สมาชิกโดยรวมของสัง คม ทั้ง ยัง เชื่อมโยงกับ สถานะความเปนมนุษย จึง ไมมีใครอาจปด ความ
รับผิดชอบในฐานะมูลเหตุของปญหา นอกจากนี้นักประพันธก็ไมไดมองวัฒนธรรมดั้งเดิมแตเฉพาะ
ในแงขอบกพรอง แตยังไดชี้วาทามกลางความการไหลบาเขามาของความเจริญทางวัตถุตามกระแส
โลกาภิวัตน เราไดสูญเสียคุณคาบางอยางที่เคยดํารงอยูในวิถีดั้งเดิม ผูสรางงานเหลานี้พยายามสราง
ความตระหนักวาคุณคาที่หางหายไปจากสัง คมคือความแข็งแกรง ที่สมควรกอบกูคืนมาเพื่อสูกับ
ปญหา
ความลุมลึกทางความคิดของวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสัง คมไมเพียงแตมี
ที่มาจากการปรับเปลี่ยนวิธีการมองปญ หาจากงานในยุค กอน แตมีความเชื่อมโยงกับบริบททาง
สัง คม ที่สําคัญ ก็คือการเขน ฆาทํารายกั นในเหตุการณนองเลือด 6 ตุลาคม 2519 อัน มีมูลเหตุ
เชื่อมโยงกับขอ บกพรองของวิ ธีคิด ในโลกทัศน แบบขาวดํานั้น เปน ความนาสลดที่กระตุน การ
ใครค รวญตอมนุษย และเปนที่มาของการมองปญ หาเชิง ปรัชญา ไมตางจากที่ค วามโหดรายใน
สงครามเวียดนามเคยเปนแรงกระตุนการใครครวญความเปนอสาระของชีวิตแกนักประพันธในยุค
แสวงหา แรงกระตุนที่สอดรับกับประเด็นขางตนซึ่งกอการสลัดทิ้งวิธีคิดอันมองปญหาอยางแบงฝก
แบงฝายในโลกทัศนแบบขาวดําก็คือ ประสบการณของนักคิดนักประพันธสวนหนึ่งที่ผละจากรัฐไป
รวมตอสูเปนฝายพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ความสูญเสียศรัทธาและความประจักษวา
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แนวคิดที่คับแคบอยางไมเหลือที่วางสําหรับความเปนมนุษยของพรรคคอมมิวนิสตไมใชทางออก
ของปญหา ก็เปนที่มาการใครครวญและปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ผลกระทบของการพัฒนาและความเจริญ ทางวัตถุ ในโลกของความเปนจริง เปน
เนื้อหาการวิพากษวิจารณมาตั้งแตวรรณกรรมในยุคแสวงหาและวรรณกรรมเพื่อชีวิต เมื่อมาถึงยุค
ของวรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคม ความเจริญทางวัตถุที่แปรมาเปนความเจริญอยางล้ําหนา
ของเทคโนโลยีที่หนุนเนื่องกันอยูกับกระแสแนวคิดทุนนิยมบริโภคนิยมยุคโลกาภิวัตน ก็กลายเปน
ประเด็นการวิพากษวิจารณสําคัญโดยพุงเปาไปที่ความสูญเสียในระดับจิตวิญญาณของความเปน
มนุษย
ในแงค วามเห็นของนักวรรณคดีศึกษา แมเปนที่ยอมรับกัน วา ผลงานในชว งนี้มี
ความลุมลึกทางความคิดมากกวามุงผลทางการเมือง และการปรับตัวของนักประพันธ มีปจจัยจาก
บทเรี ย นและบาดแผลที่ สืบ เนื่ อ งจากความขั ด แย ง ทางการเมื อ งครั้ ง 6 ตุ ล าคม 2519 และ
ความผิด หวัง กับอุดมการณของพรรคคอมมิว นิสต ทั้ง ที่เคยยึด เปน แนวทางการสรางงานในชว ง
ความเติบโตของวรรณกรรมเพื่อชีวิต แตก็นาสังเกตวาในระยะหลัง เริ่มมีกระแสการวิจารณที่วา
วรรณกรรมแหงความสํานึกเชิงสังคมยังสลัดไมพนอิทธิพลของวรรณกรรมเพื่อชีวิต ดังเห็นไดใน
บทความของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย และสุภาพ พิมพชน ดังอภิปรายมาขางตน ความเห็นเหลานี้นา
พิจารณาวาเปนการประเมินคาที่สืบเนื่องจากความตื่นตัวตอกระแสนิยมการวิจารณวรรณกรรมแนว
รื้อสราง (Deconstruction) ดังเห็นไดวางานวิจารณเหลานี้ใชวิธีการเดียวกันในการวิเคราะหอิทธิพล
ของวรรณกรรมเพื่ อ ชี วิ ต ในวรรณกรรมแห ง ความสํ า นึ ก เชิ ง สั ง คม ก็ คื อ การพยายามจะมอง
ความหมายของตัว บทไปในทางตรงกัน ขาม อยางไรก็ต ามจํา เป น ตองพิจ ารณาอยางรอบคอบ
การศึ ก ษาที่ ชี้ ว า นั ก ประพั น ธ ว รรณกรรมแห ง ความสํ า นึ ก เชิ ง สั ง คมได รั บ แรงกระตุ น เรื่ อ ง
ความอยุติธรรมในสังคม และการคนหาความหมายที่แทจริงจากงานในยุคกอน จนพัฒนามาสู
ความลุมลึกทางความคิด เปนการศึกษาที่จําเปนตองนํามาชั่งน้ําหนัก หากจะมองในมุมกลับวาการ
รับแรงกระตุน ดัง กลา วยัง ทําให เ กิด การตกค างทางวิ ธีคิด และวิ ธีการสรา งงานที่เ ป น จุด บอด ก็
จําเปนตองอาศัยการวิเคราะหใหเห็นอยางหนักแนนชัดเจน แตอยางไรก็ตามงานสองชิ้นนี้แมมีขอ
โตแยงอยูมากก็นับเปนจุดเริ่มตนของกระแสการตรวจสอบที่นาใสใจศึกษากันอยางจริงจังตอไป

