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บทคัดยอ 

 เร่ืองสั้นของไทยระหวางป พ.ศ. 2507-2516 จํานวนหนึ่งมีลักษณะการเขียนที่แปลกใหมทั้งใน
ดานเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด และลีลาการประพันธ คลายคลึงกับลักษณะของงานเขียนคตินิยมสมัย
ใหม1 อันเปนกระแสหรือเคลื่อนไหวนานาชาติทางวรรณกรรมและศิลปะที่เร่ิมในชวงปลายคริสต
ศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20   ความสอดคลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา งานเขียนแนวคติ
นิยมสมัยใหมเขามามีอิทธิพลตอนักเขียนไทยทั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้   เร่ืองสั้นดังกลาว
จํานวนหนึ่งแสดงความสัมพันธกับศิลปะแนวอิมเพรสชันนิซึม  เอกซเพรสชันนิซึม คิวบิซึม เซอรเรียลิซึม 
ฯลฯ ที่เปนความเคลื่อนไหวทางศิลปะในคตินิยมสมัยใหม ความสัมพันธกับศิลปะดังกลาวมีผลตอลีลา
การเขียน  ลักษณะดังกลาวทําใหเร่ืองสั้นไทยแตกตางไปจากเรื่องสั้นขนบนิยมกอนหนานี้อยางมาก 

 
Abstract 
 The distinguished amount of Thai short stories between 1964 – 1973 has the new 
and distinctive features in the subjects, forms, concepts, and styles similar to those of 
Modernism, an international movement in literature and the arts that began in the late 19th 
century to the early 20th century. The similarity suggests the direct and indirect influences of 
the modernist styles upon Thai writers. Furthermore, some of the short stories suggest the 
relationship with the arts in the movement of impressionism, expressionism, cubism, 
surrealism, etc., the subsidiary art movements within modernism; which affects the styles of 
Thai short story. The specific features signify a radical break with the traditional writings. 

                                                 
*

 รองศาสตราจารยประจําภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
1 คําวา “คตินิยมสมัยใหม” นี้แปลมาจากคํา “modernism” ราชบัณฑิตยสถานยังมิไดบัญญัติศัพทนี้  แตมี

การบัญญัติคํา medievalism วา “คตินิยมสมัยกลาง”  ดังนั้นในที่นี้จึงขอแปลคํา modernism ซึ่งเปนคํานาม วา “คติ
นิยมสมัยใหม” สวนคําวิเศษณคือ “modernist” แปลวา “แนวคตินิยมสมัยใหม” 
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คตินิยมสมัยใหมคืออะไร 
นักวิชาการหลายคนกําหนดชวงระยะเวลาของความเคลื่อนไหวคตินิยมสมัยใหมใกลเคียงกัน 

คือราว ค.ศ. 1885-1925 (Karl, 1985) หรือ ค.ศ. 1890-1930 (Bradbury & McFarland, 1985 และ 
Childs, 2000) เนื่องจากในชวงระยะเวลานี้มีความเปลี่ยนแปลงหลายๆ ดานอยางรวดเร็ว ทั้งดาน
เทคโนโลยี เชน การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เครื่องจักรกล การคมนาคม ขนสง  ทําใหเกิดการพัฒนา
ดานอุตสาหกรรม  มีการเปลี่ยนความคิดและความเชื่อหลายสาขา  เชน เกิดแนวคิดทางปรัชญาสังคม
ของมากซ ความคิดทางปรัชญาของนีชเชอ จิตวิเคราะหของ ฟรอยด  ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอนสไตน  
ความคิดเรื่องพัฒนาการของมนุษยของดารวิน   ฯลฯ  ทั้งหมดนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม เปนความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและความเขาใจโลก  ดังนั้นจึงมีผูกลาววา คติ
นิยมสมัยใหมเปนความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสังคมใหเปนสมัย
ใหม(the art of modernization)  และเปนการแสดงถึงจิตสํานึกสมัยใหม(modern consciousness) 
(Bradbury and McFarland ,1985: 27) 

ในชวงระยะเวลาดังกลาวไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในศิลปะสาขาตางๆ  เชน  ในดนตรเีปนงานที่
ไมสอดคลองกับระบบเสียงเดิม     ดังงานของสตราวินสกีและเชินแบรก  กวีนิพนธเปนงานรอยกรอง
อิสระ(free verse) ที่ไมไดกําหนดมาตราหรือจํานวนบาทที่แนนอน เชน งานของอาโปลีแนร  เพานด 
และมาลารเม  วรรณกรรมเปนเรื่องเลาแบบกระแสสํานึก เชน งานของเจมส วูลฟ มานน จอยซ และ
คาฟกา  ทัศนศิลปเกิดงานประเภทตอตานการเลียนแบบหรือการเสนอภาพแทน (representation) ดัง
เชนงานของปกัสโซ มาติสส และบราค  ลักษณะโดยทั่วไปแลวในดานรูปแบบเปนศิลปะแนวทดลอง 
เนนนวัตกรรม  ในดานเนื้อหาแสดงถึงความแปลกแยก หมดหวัง ความซึมเศรา  (Bradbury and 
McFarland ,1985: 26)  

ในสวนของวรรณกรรม ปเตอร ชายดสรุปวา วรรณกรรมคตินิยมสมัยใหมโดยทั่วไปเปนงาน
ทดลองที่เนนเทคนิค มีรูปแบบที่เลนพื้นที่หรือจังหวะมากกวาดําเนินไปตามลําดับเวลา  เปนงาน
สะทอนสภาพภายในของตนเอง  และตั้งคําถามในความไมแนนอนของความเปนจริง  วรรณกรรมคติ
นิยมสมัยใหมในอังกฤษเปนงานที่ตอตานสัจนิยมและวรรณกรรมแบบวิกตอเรียน  เชน ตอตานการมอง
ความเปนจริงในลักษณะที่เปนการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายหรือวิวัฒน ตอตานความกลมกลืนหรือองค
รวมแบบวิกตอเรียน โดยนิยมลักษณะที่ขัดแยง ไมตอเนื่อง  ตอตานการเลียนแบบหรือการเสนอภาพ
แทนตามแบบสัจนิยม  คตินิยมสมัยใหมเนนสุนทรียศาสตรมากกวาศีลธรรมแบบวิกตอเรียน  ในทาง
เนื้อหา มีแนวโนมที่แสดงความรูสึกสิ้นหวัง แสดงความลมสลายทางสังคม และจิตวิญญาณของปจเจก
บุคคล  มีปฏิกิริยาตอความเจริญทางอุตสาหกรรม  การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม
เมืองและสงคราม (Childs, 2000: 18-20)  นักวิชาการบางคนคิดวา งานเขียนคตินิยมสมัยใหมมีทัศนคติ
ดานลบตอวัฒนธรรมสมัยใหม  วรรณกรรมคตินิยมสมัยใหมจึงสัมพันธกับ “การไมมีความสุข” ซึ่งมัก
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สรุปวาเกิดจากอิทธิพลของงานเขียนของนักปรัชญาชาวเยอรมัน คือ นีชเชอ ผูที่ทําใหเกิดงานที่  
“แปลกแยก แตกออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย แหวกขนบ มีการแยกอัตวิสัยออกจากสังคมที่แวดลอมและ
ขยายความสําคัญของอัตวิสัย  และการรูสึกวามนุษยกําลังอยูในภาวะที่นาสะพรึงกลัวของความวาง
เปลา (Eysteinnsson, 1999: 30) 

สวนเดวิด ลอดจกลาววา ในดานรูปแบบ วรรณกรรมคตินิยมสมัยใหม  เปนงานเชิงทดลอง จึง
มีกลการประพันธที่หลากหลาย  มุงความสนใจไปที่จิตสํานึกและจิตใตสํานึก ซึ่งทําใหเกิดการนําเสนอ
ความคิด ความทรงจํา และความฝนของตัวละคร ที่เรียกวากระแสสํานึก(stream of conciousness) มี
การพัฒนาเทคนิคที่เรียกวา การพูดเดี่ยวในใจ(interior monologue) และการนําเสนอความคิดอิสระ
ของตัวละคร(free indirect style) จนใชกันอยางแพรหลาย   ไมเสนอเหตุการณในเรื่องตามลําดับเวลา
แตใหเหตุการณเลื่อนไหลกลับไปกลับมา  เรื่องไมมีเอกภาพ(unity) คือไมมีตอนเปดเรื่อง สวนตอนจบ
เปนแบบเปดคือไมมีการขมวดปม หรือจบแบบคลุมเครือไมแนนอน  ในดานมุมมองมีการนําเสนอมุม
มองเดี่ยว มุมมองจํากัด หรือหลายมุมมอง เพื่อแสดงใหเห็นขีดจํากัด ความไมนาเชื่อถือ และการขัด
แยงของการรับรู มากกวาจะใชมุมมองแบบผูรอบรู (omniscient) แบบสัจนิยม  มักใชการอางถึง 
(allusion) และการเลียนแบบแมแบบทางวรรณกรรม(literary models) เร่ืองปรัมปรา(myth) ตนแบบ
ดั้งเดิม(archetypes) หรือการซ้ําแนวเรื่อง(motif) จินตภาพ สัญลักษณ หรือเทคนิคอื่นๆ เชน  จังหวะ 
แนวเรื่องนํา(leitmotif) และรูปแบบเชิงพื้นที่(spatial form) (Bradbury and McFarland, 1985: 481) 

 
อะไรคือความแตกตางระหวาง “คตินิยมสมัยใหม” และ “สมัยใหม” 

ในหนังสือบางเลมมีการใชคําวา วรรณกรรม“สมัยใหม” หรือ Modern Literature ซึ่งทําใหเกิด
ความสับสนดานความหมายวาเหมือนหรือตางอยางไรกับวรรณกรรม “คตินิยมสมัยใหม”   

ในความหมายกวาง “สมัยใหม”หมายถึง “ปจจุบัน” (present time) แตในความหมายแคบมัก
หมายถึงความเคลื่อนไหวทางศิลปะและวรรณกรรมที่เรียกวา Modernism ดังกลาวขางตน   หนังสือ
หลายเลมเรียก “Modern” Literature ในความหมายของ “Modernist” Literature เชน The Mode of 
Modern Writing (David Lodge, 1977) แ ล ะ  Reconfiguring Modernism: Exploration in the 
Relationship between Modern Art and Modern Literature. (Daniel Schwarz, 1997)   แตในระยะ
หลังมักเรียกความเคลื่อนไหวทางศิลปะและวรรณกรรมในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสต
ศตวรรษที่ 20 วา Modernism ซึ่งชัดเจนกวา   ทั้งนี้เพราะเปนแนวทางที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิดในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ดังนั้นจึงไมไดหมายความวา ศิลปะและวรรณกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในชวงเวลานี้
เปนแนวที่เรียกวา Modernist  
 
วรรณกรรมแนวคตินิยมสมัยใหมของไทยมีหรือไม? 
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ในปจจุบันมีการพูดถึงวรรณกรรมไทยแนวคตินิยมหลังสมัยใหมหรือโพสตโมเดิรน (post 
modernism) กันอยางกวางขวาง  ทําใหเกิดคําถามวา มีวรรณกรรมไทยแนวคตินิยมสมัยใหม 
(modernism) หรือไม 
 หากพิจารณาวงวรรณกรรมที่ผานมา จะพบวางานเขียนแนวคตินิยมสมัยใหมของตะวันตก
เปนที่รูจักในวงวรรณกรรมไทย เชน ในบทความ “นักเขียนบานเรา” ใน คนเขียนหนังสือ (2513)       
สุชาติ สวัสด์ิศรีกลาวถึงความขัดแยงระหวาง ดี.เอช.ลอวเรนซและเจมส จอยซ และเรียกแนวการเขียน 
stream of consciousness วา “คลื่นสํานึก”    หนังสือ นักเขียนหนุม (2518) ของสุชาติ สวัสด์ิศรีเปน
การรวบรวมบทความที่เขียนและแปลเกี่ยวกับประวัติและผลงานของนักเขียนตะวันตก นักเขียนหลาย
คนเปนนักเขียนคตินิยมสมัยใหม เชน ฟอลกเนอร ที.เอส.เอเลียต และเฮสเซอ  บทความตางๆ ดังกลาว
มีการเผยแพรในวารสารเชน อนุสรณนองใหมศิลปากร พิฆเณศ สังคมศาสตรปริทัศนตั้งแต พ.ศ. 
2513 แลว 

ในงานวรรณกรรมวิจารณ มีการบันทึกปรากฏการณอันแสดงถึงแนวการเขียนที่แปลกไปจาก
เดิม ในหนังสือรวมเรื่องสั้น ถนนสายที่นําไปสูความตาย (2518) สุชาติ สวัสด์ิศรีซึ่งเปนบรรณาธิการ
ไดเห็นวาเรื่องสั้นหลายเรื่องที่เขารวบรวมมานั้นมีลักษณะ “modernism” และ “avant-garde2” ถึงกับ
ไดนําขอความจากหนังสือชื่อ The Idea of the Modern in Literature and the Arts (1967) ของเออร
วิง เฮาว เกี่ยวกับความหมายของ “Modern” มาเสนอไวกอนบทนํา 

ดูเหมือนวา สุชาติ สวัสด์ิศรีจะเปนคนแรกและคนเดียวที่ระบุวาเรื่องสั้นกลุมหนึ่งของไทยมี
ลักษณะ “สมัยใหม” และ “ลํ้ายุค” ที่สําคัญคือเขาเปนคนรวมสมัยและเปนผูสรางสรรคงานเขียนเอง
ดวย 
 ในดานทวงทํานองการเขียนของเรื่องสั้นไทย เสถียร จันทิมาธรกลาวใน สายธารวรรณกรรม
เพื่อชีวิตของไทย (2525) วาเปน “การเขียนแบบสะทอนโดยถือเอาอารมณและความคิดเปนแกน มิ
ไดยึดติดในเคาโครงของเรื่องอยางเครงครัด” (395) “ดวยรูปแบบการเขียนที่แปลกใหม ทั้งในงานแบบ
สัญลักษณนิยมและมีแมกระทั่งในแบบที่เรียกวาเปน “กระแสสํานึก” (527) เมื่อรวมความเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของเรื่องสั้นที่สุชาติ สวัสด์ิศรีเสนอไวในบทนําของ ถนนสายที่นําไปสูความตาย ทําใหอาจ
กลาวไดวานักคิดนักวิจารณวรรณกรรมของไทยไดตระหนักถึงการที่วรรณกรรมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เร่ืองสั้นมีแนวการเขียนที่เปลี่ยนไปโดยไดอิทธิพลจากตางประเทศ  แตนาเสียดายที่ไมไดมีการขยาย
ความหรือมีการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติม  
                                                 

2 กลุมลํ้ายุค  มาจากศัพทภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึง “กองระวังหนา” ในกองทัพหรือขบวนการทางการเมือง     
ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ใชเรียกกลุมศิลปนหรือนักเขียนหรืองานของพวกเขาที่มีลักษณะแปลกใหมไปจากเดิมทั้ง
ดานรูปแบบและเนื้อหา  แตปจจุบันมีงานคนควาที่ถกเถียงกันมากวา ควรจะรวมกลุมลํ้ายุคอยูในกระแส Modernism 
หรือไม 
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การที่วงวรรณกรรมไทยไมมีการศึกษาประเด็นดังกลาวอาจเปนเพราะที่ผานมาการศึกษา
วรรณกรรมไทยในแนวกระแสหรือความเคลื่อนไหว(movement)ทางศิลปะและวรรณกรรมของไทยนั้น
ไมเปนที่นิยมก็เปนได   

สวนในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในชวงยี่สิบปมานีเ้กดิความ
สนใจศึกษาคตินิยมสมัยใหมในประเด็นตางๆ มากขึ้น  อาจเปนเพราะวา ปจจุบันมีการศึกษางานโพสต
โมเดิรนหรือหลังคตินิยมสมัยใหมอยางแพรหลาย ซึ่งทําใหเกิดความสนใจหันกลับไปทําความเขาใจ
แนวคิดของคตินิยมสมัยใหม   

 
ลักษณะเรื่องสั้นคตินิยมสมัยใหมของไทยปรากฏเมื่อไหรและมีลักษณะอยางไร ? 
 ที่ผานมา เมื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของเรื่องสั้นไทยจะมีความเห็นใกลเคียงกันใน
ประเด็นของชวงเวลาและลักษณะเฉพาะ สุชาติ สวัสด์ิศรีเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเนื้อหาและ
รูปแบบอยางชัดเจนตั้งแต พ.ศ. 2507 จนถึง 2518 อันเปนปที่มีการรวมเลมเร่ืองสั้นรวมสมัยชุด ถนน
สายที่นําไปสูความตาย (สุชาติ, 2518: (14) เร่ืองสั้นที่เกาที่สุดที่รวบรวมคือเร่ือง “แวนตาไมมีกระจก” 
ของนิพนธ จิตรกรรม ซึ่งเปนการเขียนแนวเซอรเรียลิสม(surrealism)      สวนเสถียร จันทิมาธรใน สาย
ธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตไมไดกําหนดเวลาชัดเจนแตเห็นพองกับสุชาติ สวัสด์ิศรีวา  ความเปลี่ยน
แปลงของเรื่องสั้นอยูที่บทบาทของนักศึกษาที่รวมตัวกันสรางงานวรรณกรรม เชน ชมรมวรรณศิลปของ
มหาวิทยาลัย ชมรมพระจันทรเสี้ยว และกลุมในลักษณะอื่นๆ เชน กลุมหนุมเหนาสาวสวย  แตในการ
วิจัยนี้จะเปนการวิเคราะหเร่ืองสั้นที่เผยแพรจนถึงป พ.ศ. 2516 เทานั้น ดวยมีความเห็นวา ทิศทางการ
เมืองหลังป พ.ศ.2516 เกิดความเปลี่ยนแปลง  งานเขียนมีลักษณะที่ไดรับอิทธิพลลัทธิมากซมากขึ้น  
และเปนจุดเปลี่ยนของวรรณกรรมไทยอีกชวงหนึ่ง 
 ในแงของชื่อของลักษณะของความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นนิยมเรียกกันทั่วไปวา “ยุคแสวง
หา”  หรือ “ยุคความเงียบ” ซึ่งนํามาจากชื่อหนังสือของนักเขียนที่ถือไดวาเปนตัวแทนของยุคนี้ คือ ฉัน
จึงมาหาความหมาย (2514) ของวิทยากร เชียงกูล และ ความเงียบ (2515) ของสุชาติ สวัสด์ิศรี  
งานเหลานี้ออกเผยแพรในวารสารตั้งแตป พ.ศ. 2512 นักวิจารณวรรณกรรมมักโยงงานยุคนี้เขากับการ
ตอตานรัฐบาลเผด็จการ  แตในงานวิจัยนี้จะชี้ใหเห็นวาความเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบและเนื้อหาใน
เร่ืองสั้นเริ่มเห็นไดจากงานเขียนของ ‘รงค วงษสวรรคและสุวรรณี สุคนธา ซึ่งนักเขียนทั้งสองคนนี้ไดมี
อิทธิพลตอนักเขียน “ยุคแสวงหา” (วิทยากร เชียงกูล, 2536: 25)  ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสั้นจึงมีมา
กอนหนา พ.ศ. 2512 แลว กลาวคือ งานเขียนที่ตางจากขนบปรากฏตั้งแต พ.ศ.2507   และมีเนื้อหา
และรูปแบบที่สอดคลองกับงานเขียนแนวคตินิยมสมัยใหมของตะวันตก  การเรียกงานกลุมนี้วา “ยุค
แสวงหา” หรือ “ยุคความเงียบ” จะเปนการจํากัดขอมูล เพราะรวมถึงงานเขียนรูปแบบและเนื้อหาสวน
เดียวเทานั้น  งานวิจัยนี้เชื่อวา การขยายขอมูลใหรวมงานที่หลากหลายที่มีลักษณะรูปแบบการแสดง
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ออกใกลเคียงกันจะทําใหเห็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงของเรื่องสั้นไทยไดชัดเจนขึ้น และเปนการ
ศึกษาวรรณกรรมไทยที่เชื่อมโยงกับวรรณกรรมสากลโดยไมผูกติดกับเหตุการณในประวัติศาสตรไทย
เทานั้น  

 ในสวนของลักษณะเรื่องสั้นที่แตกตางไปจากเดิมนั้น   เสถียร จันทิมาธรกลาวถึงไวใน 
วรรณกรรมเพื่อชีวิต (2516) วา “ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนรุนใหมซึ่งสวนมากยังจํากัดแคบอยู
เพียงคนกลุมเดียวที่พอมองเห็นไดตอมาก็คือ “การแสวงหาคําตอบอันเปนผลผลิตของสังคมที่สับสน” 
(37) ในสายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย (2525)  
 งานเขียนที่เสถียร จันทิมาธรยกตัวอยางคือ  หนังสือรวมเรื่องสั้น นิราศลา  ของ  สุวรรณี สุคนธา 
และ ความเงียบ ของสุชาติ สวัสด์ิศรี นอกจากนี้ก็มีเร่ืองสั้น “นกพิราบ” ของสุรชัย จันทิมาธร “คนบน
ตนไม” ของนิคม รายยวา “บทสนทนาทางโทรศัพทในค่ําคืนแหงความวาเหว” ของวิทยากร เชียงกูล 
(396)   

เมื่อพิจารณาเรื่องสั้นในชวงเวลานี้แลวพบวา ในดานรูปแบบ เร่ืองสั้นเปลี่ยนจากการใหความ
สําคัญแกโครงเรื่อง และการจบแบบหักมุม มาใชเทคนิคการเขียนแบบกระแสสํานึก และมีการพัฒนา
เทคนิคบทพูดเดี่ยวในใจ(interior monologue) ซึ่งเทคนิคดังกลาวเปนการแสดงความสนใจไปสูอัตวิสัย 
การสํารวจความคิด ความทรงจํา และความฝนมากกวาที่จะเนนเหตุการณ เชน เร่ืองสั้นของสุวรรณี สุ
คนธา กรณ ไกรลาศ สุชาติ สวัสด์ิศรี นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบทดลองตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียน
ที่ไมตอเนื่อง  แตกกระจายเปนสวนๆ  ในงานของขรรคชัย  บุนปาน สุวัฒน ศรีเชื้อ เปนตน  ในดานวิธี
การนําเสนอเรื่อง มีการเปลี่ยนมุมมองที่ทําใหเร่ืองซับซอนขึ้น เชน เร่ืองสั้นบางเรื่องของสุวรรณี สุคนธา  
ทะนง พิศาล และคมศร คุณะดิลก กลาวโดยสรุป เร่ืองสั้นในระยะนี้แสดงการใหความสําคญัแกรูปแบบ
ทดลองแบบตางๆ ที่ทําลายความเปนเอกภาพของโครงเรื่อง รวมทั้งการเลนภาษาที่เปนการสืบทอด
ลีลาการเลนสํานวนภาษาของ ‘รงค วงษสวรรค 

ในดานเนื้อหามีแนวคิดที่แสดงปฏิกิริยาในเชิงระแวงสงสัยการรับเทคโนโลยี และการเปลี่ยน
แปลงประเทศใหเปนแบบสมัยใหม เนื้อหาจึงสะทอนความวุนวายและผลกระทบของมนุษยที่เกิดจาก
เทคโนโลยี เชน เร่ืองสั้นหลายเรื่องของสุวัฒน ศรีเชื้อ ชุด สงครามในหลุมฝงศพ  มีแนวคิดที่สัมพันธ
กับการเติบโตของเมืองเปนมหานคร เรยมอนด วิลเลียมนักทฤษฎีลัทธิมากซชาวอังกฤษไดเสนอความ
เห็นไวใน The Politics of Modernism: Against the New Conformist (1989) ที่วา งานคตินิยมสมัย
ใหมมักเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเมืองใหญ เชน ความอางวางและความแปลกแยกของปจเจกบุคคลใน
ทามกลางคนแปลกหนาในเมืองใหญ อาชญากรรม และความปรารถนาที่จะหนีไปสูที่ที่มีความสงบสุข
ปราศจากความวุนวาย ลักษณะเชนนี้ปรากฏในรวมเรื่องสั้น ความบามาเยือน เดินไปสูหนไหน และ
มาจากที่ราบสูง ของสุรชัย จันทิมาธร และความเงียบ ของสุชาติ สวัสด์ิศรี  นอกจากนี้  เกออรก ลูคัช 
นักปรัชญาและนักวิจารณวรรณกรรมชาวฮังการีวิจารณวา คตินิยมสมัยใหมเสนอภาพปจเจกบุคคลวา
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ดํารงอยูอยางโดดเดี่ยวโดยธรรมชาติ และเกิดความรูสึกแปลกแยกจากมนุษยคนอื่นๆ และสังคมโดย
รวม โดยที่มนุษยเปนผูที่ ”ถูกโยน”เขามาในโลก  งานเขียนคตินิยมสมัยใหมจึงเนนที่ประสบการณของ
ปจเจกบุคคลและการมุงไปสูอัตวิสัย  (อางใน Eysteinsson: 1990, 26-28)  เร่ืองสั้นไทยที่มีแนวคิดเชน
นี้ เชน เร่ืองสั้นหลายเรื่องของวิทยากร เชียงกูล สุชาติ สวัสด์ิศรี คมศร คุณะดิลก 

ในขั้นนี้สรุปไดวา รูปแบบและเนื้อหาของเรื่องสั้นของไทยที่มีลักษณะที่สอดคลองกับงานเขียน
แนวคตินิยมสมัยใหมจํานวนหนึ่งเกิดจากการรับอิทธิพลโดยตรงจากการอานวรรณกรรมของตะวันตก  
ซึ่งนักวิจารณรวมสมัยไดระบุไวอยางชัดเจนวา วรรณกรรมคตินิยมสมัยใหมสงผลสะเทือนตอนักเขียน
จํานวนหนึ่ง แตอาจจะมีนักเขียนจํานวนหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลทางออม ซึ่งตองมีการคนควาตอไป แตไม
วาจะรับมาอยางไร ผลก็คือเร่ืองสั้นไทยกลุมหนึ่งมีความคลายคลึงกับงานเขียนคตินิยมสมัยใหม แน
นอนที่วา ลักษณะของงานยอมมีความแตกตางไปจากตนแบบ  แตประเด็นที่นาสนใจที่นาคนควาก็คือ 
ลักษณะงานของไทยเปนอยางไรเมื่อนํางานตะวันตกมาประยุกต และเหตุใดนักเขียนไทยจึงไดรับเอา
แนวการเขียนดังกลาวมาใช  เปนไปไดหรือไมวา นักเขียนจํานวนหนึ่งเห็นวา แนวการเขียนเรื่องสั้นแบบ
ขนบเปนรูปแบบที่ไมอาจสนองอารมณความรูสึกที่พวกเขาเผชิญในสังคมขณะนั้น? 

 
ความสัมพันธระหวางศิลปะกับวรรณกรรมในกระแสคตินิยมสมัยใหม 

ดังที่ไดกลาวแลววา คตินิยมสมัยใหมมีความหมายครอบคลุมความเคลื่อนไหวทางศิลปะ
หลากหลายที่มีแนวโนมไปสูนามธรรม ไดแกศิลปะแบบ Post-impressionism3, Expressionism4,  
Cubism5, Futurism6, Vorticism7, Dadaism8, Surrealism9 เปนตน  มีการศึกษามากมายที่เสนอให
เห็นวา ความเคลื่อนไหวทางศิลปะตางๆ ขางตนมีความสัมพันธกับวรรณกรรมในลักษณะตางๆ    ใน

                                                 
3 หมายถึงผลงานภาพเขียนในแบบของเซซานน(Cezanne) โกแกง(Gauguin)  แวนกอก(van Gogh) และ

เซอราต(Seurat)  เปนชื่อที่เรียกลักษณะงานที่มีปฏิกิริยากับ Impressionism ภาพเขียน  Post-impressionism แตก
ตางกับ Impressionism ตรงที่เนนแนวคิดและอารมณมากกวาลักษณะภายนอกที่จิตรกรมองเห็น 

4 คตินิยมทางศิลปะที่เนนประสบการณทางอารมณมากกวาจําลองสิ่งที่ตามองเห็น     ศิลปนส่ืออารมณโดย
เสนอรูปทรง พื้นที่และสีที่บิดเบี้ยว   ตัวอยางศิลปนในแนวนี้ คือ คลี(Klee) คานดินสกี(Kandinsky) เบคมันน 
(Beckmann) เฟองฟูในเยอรมนีในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 

5 คตินิยมทางศิลปะท่ีบุกเบิกโดยปกัสโซ(Picasso)  และบราค(Braque) ในราว ค.ศ.1910-1914  เปนงานที่
ไดรับอิทธิพลจากงานของเซซานน  คือไมนําเสนอสิ่งที่ตามองเห็น  ส่ิงที่นําเสนอไมมีสัดสวนและระยะใกลไกลแบบ
ขนบการเขียนภาพของตะวันตก  เนนปฏิกิริยาทางอัตวิสัยที่มีตอวัตถุ และนําเสนอรูปทรงเปนสวนยอยๆ และเสนอทุก
ดานของวัตถุพรอมกัน(simultaneity) 

6 คตินิยมทางศิลปะที่กําเนิดในอิตาลี มีแนวคิดที่หลงใหลความเร็วที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
นิยมความรุนแรงและสงคราม เชนงานของบอคชิโอนี(Boccioni)  บัลลา(Balla) 
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การศึกษาความสัมพันธของอิทธิพล เชน แดเนียล อาร. ชวอรซ ใน Reconfiguring Modernism: 
Exploration in the Relationship between Modern Art and Modern Literature (1997) บทหนึ่งชี้ให
เห็นความสัมพันธของนวนิยายของโจเซฟ คอนราด เร่ือง Heart of Darkness กับงานเขียนเรื่อง Noa 
Noa และภาพเขียนของปอล โกแกง จิตรกรแนว Post-impressionism ชาวฝรั่งเศสวา คอนราดไดรับรู
งานเขียนและภาพเขียนของโกแกงซึ่งเปนงานที่ตอตานลัทธิลาอาณานิคมของตะวันตก  และการเดิน
ทางไปสูดินแดนที่ยัง “บริสุทธิ์” เชนที่ตาฮิติ ทําใหโกแกงตั้งคําถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับการดํารงอยูของ
มนุษย  โดยชวอรซไดชี้ใหเห็นวานวนิยายเรื่อง Heart of Darkness  ของคอนราดก็แสดงแนวคิดเชนนี้ 
(79-97) 

เวนดี สไตเนอร ใน The Color of Rhetoric (1982) ชี้ใหเห็นความสําคัญของ Cubism วา เปน
แนวทางทางศิลปะที่ยิ่งใหญ   แนวทางของ Cubism ไดสงผลตอวรรณกรรมทั้งในดานโครงสราง
ประโยคในบันเทิงคดี โดยยกตัวอยางในกรณีของเกอรทรูด สไตนนักเขียนอเมริกัน ซึ่งมีลีลาการเขียน
เฉพาะตัวที่ไดอิทธิพลจาก Cubism คือเขียนประโยคไมตอเนื่อง และผลตอโครงสรางของกวีนิพนธโดย
ยกตัวอยางงานของกีโยม อาโปลีแนร ที่เขียนกวีนิพนธดวยการเรียงคําเปนภาพ(177-196) 

บางครั้งอิทธิพลของทัศนศิลปเกิดจากการที่นักเขียนและจิตรกรอยูในแวดวงเดียวกัน   มาเรียน
นา ตอกอฟนิคใน The Visual Arts, Pictorialism, and the Novel (1985) ชี้ใหเห็นวา ความสัมพันธ
ระหวางเวอรจิเนีย วูลฟ กับคนในวงการทัศนศิลป เชน วาเนสซา เบลลนองสาวที่เปนจิตรกร และโร
เจอร ฟราย เพื่อนของเธอที่เปนผูจัดงานแสดงภาพเขียน Post-Impressionism เปนครั้งแรกในอังกฤษ
ในป ค.ศ. 1910 นั้น ทําใหเธอสัมผัสกับแนวทางของศิลปะแนวตางๆ และจากบันทึก เธอไดยอมรับวา
ไดนําแนวทางศิลปะ Impressionism10 มาใชในงานเขียน (107-123) 

ตัวอยางของการศึกษาเหลานี้ไดแสดงวา กระแสความเคลื่อนไหวทางศิลปะไดสงผลสะเทือน
แกวรรณกรรม  ที่นาสนใจก็คือลักษณะเชนนี้ก็ปรากฏในวงวรรณกรรมไทยดวย 

 

                                                                                                                                                  
7 คตินิยมทางศิลปะในอังกฤษที่มีแนวคิดคลายกับ Futurism ในอิตาลี คือนิยมเทคโนโลยี สนใจรูปทรงของ

เครื่องจักรกล งานจึงมีลักษณะนามธรรม เชน งานของเลวิส(Wyndham Lewis) 
8 ขบวนการทางศิลปะและวรรณคดีที่ตานกฎเกณฑและประเพณี  เนนความเปนอิสระ  โดยเห็นวาศิลปะไม

มีเหตุผล และไรสาระ ผลงานจึงมีลักษณะเลนสนุก  เชน งานของแอรนส(Ernst) อารป(Arp) 
9 คตินิยมทางศิลปะที่มุงแสดงจิตใตสํานึกของมนุษย ซึ่งไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมุนด 

ฟรอยด เชน งานของดาลี(Dali) มิโร(Miro)  
10 พิจารณาเฉพาะดานศิลปะ  โดยทั่วไปไมถือวาศิลปะแนว Impressionism รวมอยูในกระแสคตินิยมสมัย

ใหม  แตหากพิจารณาดานวรรณกรรม  นักวิชาการหลายคนถือวาวรรณกรรมแนว Impressionism อยูในคตินิยม
สมัยใหม (ดู Childs, 2000: 15, Schwarz, 1997: 79-97) 
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ความสัมพันธระหวางศิลปะกับวรรณกรรมคตินิยมสมัยใหม: พิจารณาจากเรื่องสั้นไทย 
ความเดนประการหนึ่งของเรื่องสั้นคตินิยมสมัยใหมของไทยในชวง พ.ศ. 2507-2516 ก็คือเร่ือง

ส้ันจํานวนหนึ่งแสดงความสัมพันธกับศิลปะ เชน เร่ืองสั้นของสุวรรณี สุคนธา สุรชัย จันทิมาธร สุชาติ 
สวัสด์ิศรี คมศร คุณะดิลก นิพนธ จิตรกรรม สุวัฒน ศรีเชื้อ ทะนง พิศาล ประพันธ ผลเสวก เปนตน เรา
สามารถตั้งขอสังเกตไดวา นักเขียนในชวงเวลาดังกลาวหลายคนศึกษาศิลปะหรืออยูในแวดวงศิลปะ
(สุวรรณี สุคนธา, สุรชัย จันทิมาธร, นิพนธ จิตรกรรม, ดิฐา เกตุวิภาตร) หรือสนใจศิลปะ(สุชาติ สวัสด์ิ
ศรี11) ประกอบกับความรุงเรืองของการศึกษาศิลปะในประเทศไทยทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา  
สภาพดังกลาวนาจะมีผลตองานเขียน   
 กลาวโดยสรุป เร่ืองสั้นไทยในชวง พ.ศ.2507-2516 มีความสัมพันธที่นาสนใจกับศิลปะในคติ
นิยมสมัยใหม  หากไดศึกษาในรายละเอียดถึงความสัมพันธระหวางเรื่องสั้นในชวงเวลานี้กับศิลปะนา
จะทําใหเราเห็นความเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบ จินตภาพ และภาษาของเรื่องสั้นไทย รวมทั้งเขาใจ
ความสัมพันธในภาพรวมระหวางวรรณกรรมไทยกับคตินิยมสมัยใหมมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
11 สัมภาษณสุชาติ สวัสดิ์ศรี 16 มีนาคม 2547 
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