
      

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่12 
The 12th Hatyai National and International Conference 

418 

 

สถานภาพการวิจัยวรรณกรรม โดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกในช่วง พ.ศ. 2537 - 2563 
Status of Literature Research Using the Concept of Ecological Conscience 
Between 1994 – 2020 
 
ปภัสรา แก้วสี1*, พัชรา นาคแก้ว1, รัชฎากร ชูจันทร์ทอง1, ณัฐธิดา วิริยะสัทธา1, 
มาโนช ดินลานสกูล2 และพัชลินจ์ จีนนุ่น3  
Papasara Keawsi1*, Phatchara Nakkaew1, Ratchadakorn Choojanthong1,  
Natthida Viriyasattha1, Manoch Dinlansagoon2 and Phatchalin Jeennoon3 
*Corresponding author, E-mail : Bombampapasara@gmail.com 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 Graduate student, Master of Education, Faculty of Education, Program in Thai, Thaksin University. 
2 ผศ.ดร., อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2 Asst. Prof. Dr., Department of Thai Languages, Faculty of Humanities and Social sciences, Thaksin University. 
3 ผศ.ดร., อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 Asst. Prof. Dr., Department of Thai Languages, Faculty of Humanities and Social sciences, Thaksin University. 
*Corresponding author, E-mail: Bombampapasara@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์สถานภาพการวิจัยวรรณกรรม โดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก
ในช่วง พ.ศ. 2537 - 2563 โดยรวบรวมบทคัดย่อจากบทความ และงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา
บัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิตที่ใช้ตัวบทวรรณกรรมในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า มีการนำแนวคิด
การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศมาศึกษาวิจัย จำนวน 44 เรื่อง ประเภทของวรรณกรรมที่ศึกษาโดยใช้
แนวคิดนิเวศสำนึก พบประเภทนวนิยายมากที่สุด ด้านผลงานวิชาการที่นำเสนอนิเวศสำนึก พบประเภท
บทความมากที่สุด ด้านสาขาที่นิยมวิจัยโดยใช้แนวคิดนิ เวศสำนึก พบสาขาภาษาไทยมากที่สุด 
อันเนื่องจากสาขานี้มีขอบเขตที่กว้างขวาง สามารถศึกษางานวิจัยได้อย่างหลากหลาย และด้านวิธีวิทยา 
ที่ใช้ศึกษานิเวศสำนึกพบว่า มีการนำศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน ๆ ทั้งแนวคิดสตรีนิยม แนวคิดองค์ความรู้ 
แบบนิเวศดั้งเดิม แนวคิดวาทกรรมมาผสมผสาน ทำให้เห็นการวิจัยวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกที่
มีความหลากหลายและน่าสนใจมากข้ึน 
คำสำคัญ: สถานภาพการวิจัย, วรรณกรรม, แนวคิดนิเวศสำนึก 
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Abstract 
This article aims to synthesize status of literature research using the concept of 

ecological conscience between 1994 – 2020 by collecting abstract from undergraduate, 
graduate and postgraduate abstracts and research papers that use the literature for 
analysis. It is found that 44 papers studied ecological conscience-based literature review. 
The most common studied literature that use ecological conscience are novels, while 
the most common academic work that present ecological conscience is article. Thai 
language is the most common degree for research using ecological conscience due to 
wide scope and diverse method for study. Methodology that uses ecological conscience 
shows that ecological conscience is mixed with other sciences, creating more diversity 
and interest. 
Keywords: Status, Literature, Ecological Conscience 
 
บทนำ 
 มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ งและแยกไม่ออก ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติปรากฏในร่องรอยของพฤติกรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนความเชื่อ
ของกลุ่มชนในชาติพันธุ์ต่าง ๆ โลกยุคใหม่เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความก้าวหน้า
ดังกล่าวได้นำความสะดวกสบายมาสู่มนุษย์ แต่มนุษย์ก็เป็นตัวการสำคัญในการคุกคามทำลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหากับโลกยุคใหม่ ทั้งปัญหาความเสื่อมโทรม การคุกคามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากฝีมือมนุษย์เป็นปัญหาหลัก นับว่าก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากภาวะ
โลกร้อนในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบอย่างความรุนแรงต่อสภาพอากาศอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นปัญหา
คุกคามต่อผู้คนในสังคมปัจจุบัน (ธัญญา  สังขพันธานนท์. 2559) 
 นิเวศสำนึก (Ecological Conscience) เป็นวิถีคิด วิถีปฏิบัติ วิถีความเชื่อที่สามารถนำมาทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติ โดยแฝงไปด้วยจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติตนในลักษณะ  
ที่ อ่อนน้อม ยอมรับ และให้ความสำคัญกับธรรมชาติ วรรณกรรมเชิงนิเวศสำนึกจึงมุ่ งวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเน้นให้ความสำคัญกับวรรณกรรมที่
นำเสนอเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตัวบทที่เป็นงานเขียนซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติที่ เรียกว่า 
Nature Writing โดยการหยิบยกปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางจริยธรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งยังสร้างบทบาทปลุกจิตสำนึกของสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม (ตรีศิลป์ 
บุญขจร, ม.ป.ป.) วรรณกรรมเชิงนิเวศสำนึกเป็นความเคลื่อนไหวและกระบวนทัศน์ในวงการศึกษา
วรรณกรรมยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ให้ความสนใจศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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โดยใช้ฐานความรู้ทางนิเวศวิทยา (Ecology) และแนวคิดสิ่งแวดล้อมนิยม (Environmentalism) มาเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษา (ธัญญา  สังขพันธานนท์, 2559) ส่งผลให้การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงนิเวศสำนึกมี
จุดมุ่งหมายสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตสำนึกของผู้อ่านที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความรักความหวงแหนและการอนุรักษ์ ลักษณะที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวรรณกรรม 
เชิงนิเวศสำนึก คือสามารถบูรณาการร่วมกับทฤษฎีวรรณคดี หรือวรรณกรรมด้านอ่ืน ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ด้านสหวิทยาการหรือศาสตร์  
ในสาขาต่าง ๆ 
 สองทศวรรษที่ผ่านมาแวดวงวรรณกรรมไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย สิ่งที่สังเกตได้ คือ
การศึกษาวรรณกรรมมีแนวโน้มที่ยึดโยงอยู่กับทฤษฎี มีการนำแนวคิดมาใช้ในการวิเคราะห์และตีความ
มากยิ่งขึ้น เห็นได้จากบทความ และงานวิจัยในระดับต่าง ๆ ที่ศึกษา ในการวิจัยวรรณกรรมแนวนิเวศ
สำนึก ถึงแม้จะมีประเภทข้อมูลในการวิจัยที่หลากหลาย แต่การหาแนวทาง หรือประเด็นในการศึกษา 
ที่มีลักษณะการนำทฤษฎีมาบูรณาการร่วมกับแนวคิดนิเวศสำนึก เนื่องจากขาดการรวบรวมองค์ความรู้
ด้านวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงคิดที่จะ
รวบรวมบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณกรรม โดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก เพ่ือเปิดมุมมองงานวิจัยใน
รูปแบบดังกล่าวให้มีความกว้างขวาง และส่งผลให้มีความเข้มข้นทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือสังเคราะห์สถานภาพการวิจัยวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกในช่วง พ.ศ. 2537 - 2563 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ในการสังเคราะห์สถานภาพการวิจัยวรรณกรรมในครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดนิเวศสำนึก 
(Ecological Conscience) เป็นแนวคิด วิธีมอง รับรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการศึกษาตามทฤษฎีการวิจารณ์ เชิงนิ เวศ (Ecocriticism) มาใช้ เป็นฐาน 
ในการศึกษา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เก็บข้อมูลจากบทความ 
และงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิตที่ใช้ตัวบทวรรณกรรมในการวิเคราะห์
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บทคัดย่อในบทความ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์  
ในช่วง พ.ศ. 2537 - 2563 เหตุผลที่เลือกศึกษาวิจัยในช่วงดังกล่าว เนื่องจากวรรณกรรมแนวนิเวศสำนึก
เริ่มได้รับความสนใจในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่งผลให้การศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงนิเวศสำนึกมีปริมาณ
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นำผลการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัยมาสังเคราะห์ เรียบเรียง
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และนำเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ที่มีการศึกษา
วรรณกรรม 
 
ผลการวิจัย 
  สถานภาพการวิจัยวรรณกรรม โดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกในช่วง พ.ศ. 2537 – 2563  
  1. ประเภทวรรณกรรมที่นักวิจัยนำมาศึกษานิเวศสำนึก จากการศึกษาสถานภาพการศึกษา
วรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก สามารถแบ่งประเภทวรรณกรรมที่นักวิจัยศึกษาเชิงนิเวศ เพ่ือให้เห็น
ความนิยมได้ดังนี ้

 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงประเภทวรรณกรรมท่ีนักวิจัยนำมาศึกษานิเวศสำนึก 
 

แผนภูมิดังกล่าว แสดงให้เห็นประเภทวรรณกรรมที่นักวิจัยนิยมนำมาศึกษาแนวนิเวศซึ่งพบว่า 
นวนิยาย พบมากที่สุด จำนวน 22 เรื่อง มีทั้งนวนิยายไทยและต่างประเทศ นวนิยายไทย เช่น งานวิจัย
เรื่อง “รื้อสรางภาพลักษณตายตัว: กลวิธีการตอบโตอาณานิคมสมัยใหมในนวนิยายเรื่อง เจาการะเกดของ
แดนอรัญ แสงทอง” ของจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร (2558) “เอ้ืองแสนเพ็ง : ตำนานท้องถิ่นกับนัยเชิงนิเวศ
ในนวนิยายเรื่องฤดูดาว” ของอรวรรณ  ฤทธิ์ศรีธร (2559) นวนิยายต่างประเทศ เช่น งานวิจัยเรื่อง “นิเวศ
สำนึกในนวนิยายของจอห์น สไตน์เบ็ค” ของวศินรัฐ นวลศิริ (2549) เรื่อง “วรรณกรรมเยาวชนชุดเซ็นจูรี 
ของปิแอร์โดเมนิโค บัคคาลาริโอ : วรรณกรรมแนวแฟนตาซีกับนิเวศน์สำนึก” ของสุกุลภา วิเศษ (2554) 
รองลงมาเป็นเรื่องสั้น พบจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่งานวิจัยเรื่อง“แนวคิดนิเวศสำนึกในวรรณกรรมของนิรัน
ศักดิ์ บุญจันทร์” ของศุภิสรา เทียนสว่างชัย. (2560) งานวิจัยเรื่อง “การสอนวรรณกรรมแนวนิเวศ :  
การเล่าเรื่องใหม่ผ่านมุมมองของสัตว์” ของวศินรัฐ นวลศิริ (2563) และงานวิจัยเรื่อง “วาทกรรมนิเวศ
สำนึกในรวมเรื่องสั้นลาวร่วมเรื่องวิญญาณสะอ้ืน”ของปียกนิษฐ์ สาธารณ์  (2563) ส่วนกวีนิพนธ์ 
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พบจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “จากกวีนิพนธ์อีสานสู่วาทกรรมอีสาน : การประกอบสร้าง
ความหมายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมเกี่ยวกับภาคอีสาน” ของธัญญา สังขพันธานนท์ 
(2555) งานวิจัยเรื่อง “ใช่เพียงเดรัจฉาน : สัตว์ศึกษาในมุมมองของการวิจารณ์เชิงนิเวศ” ของธัญญา  
สังขพันธานนท์ (2559) วรรณคดีโบราณ พบจำนวน 4 เรื่อง เช่น งานวิจัยเรื่อง “จากการประพาสปาลา
สัตว์สูพระราชพิธีสังเวยกลอมช้าง : ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหวางมนุษย์กับธรรมชาติในวรรณคดีไทย” 
ของธัญญา  สังขพันธานนท์ (2553) งานวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ : วาทกรรมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมไทย” ของธัญญา สังขพันธานนท์ (2553) และงานวิจัยเรื่อง “มัทนะพาธา : 
สถานนภาพและบทบาทของผู้หญิงในมุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ” ของจตุพร เจริญพรธรรมา ชญาดา 
ชูชัยสิงหะกุล และจุไรรัตน์  รัตติโชติ (2563) การศึกษาที่ใช้ข้อมูลในเรื่องสั้นและนวนิยายพบจำนวน
เท่ากัน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่งานวิจัยเรื่อง“คนกับป่า: ปัญหาเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากรในวรรณกรรม
ของวัธนา บุญยัง” ของกฤตยา ณ หนองคาย (2553) และงานวิจัยเรื่อง “แนวคิดนิเวศสำนึกในวรรณกรรม 
ของนิรันศักดิ์ บุญจันทร์” ของศุภิสรา  เทียนสว่างชัย (2560) ส่วนลำดับสุดท้ายพบในวรรณกรรมประเภท
อ่ืน ๆ ที่นักวิจัยนำมาศึกษา เช่น การศึกษาข้อมูลในปรัชญา ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “จริยศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและปรัชญาตะวันตก” ของเนื่องน้อย บุญยเนตร (2537) การศึกษา
ข้อมูลในภาพยนตร์ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “ธรรมชาติและอำนาจ: มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศน์ในภาพยนตร์
เรื่องอวตาร” ของกนิษฐา  จิรนุวัฒน์วงศ์ (2556) และการศึกษาข้อมูลในกลอนลำ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง 
“วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการต่อสู้และการต่อรอง เชิงอำนาจ : กรณีศึกษากลอนลำของวีระ
พงษ์  วงศ์ศิลปะ”ของมานิตย์  โศกค้อ (2557) ประเภทวรรณกรรมที่นักวิจัยนำมาศึกษานิเวศสำนึกมาก
ที่สุด คือ นวนิยาย เนื่องจากแนวคิดหลักของผู้แต่งนวนิยายโดยส่วนใหญ่สามารถสะท้อนมุมมองและมิติ
ของธรรมชาติได้อย่างแยบยลและคมคาย รวมถึงมีการดำเนินเรื่องที่ชวนติดตาม สามารถวิเคราะห์วิจารณ์
และตีความเรื่องราวต่าง ๆ โดยอาศัยทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างหลากหลาย จึงทำให้ประเภทของ
งานวรรณกรรมที่เป็นนวนิยายได้รับความสนใจในการศึกษามากที่สุด และประเภทวรรณกรรมที่นักวิจัย
นำมาศึกษานิเวศสำนึกน้อยที่สุด คือ ปรัชญา ภาพยนตร์ และกลอนลำ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ปรัชญา ภาพยนตร์ และกลอนลำในปัจจุบันไม่ได้มีการเน้นหนัก หรือเน้นย้ำในการสร้างเพ่ืออนุรักษ์
ธรรมชาติ ให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติมากเท่าท่ีควร  

2. ประเภทผลงานวิชาการที่นำเสนอโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก จากการศึกษาสถานภาพ
งานวิจัยในนิเวศสำนึก สามารถจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ปรากฏในการศึกษานิเวศสำนึก ได้ดังนี ้
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แผนภูมิที่ 2  แสดงประเภทผลงานวิชาการท่ีนำเสนอโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก 
 
  แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นปริมาณของผลงานวิชาการที่นำเสนอโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกปรากฏ
ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ บทความ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า การนำเสนอในรูปแบบ
ของบทความ พบมากที่สุด จำนวน 35 เรื่อง รองลงมาคือ การนำเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธ์ พบจำนวน 
8 เรื่อง และการนำเสนอในรูปแบบของดุษฎีนิพนธ์พบน้อยที่สุด จำนวน 2 เรื่อง ในรูปแบบของบทความ
พบรูปแบบของบทความวิจัยมากที่สุด จำนวน 11 เรื่อง ตามด้วยบทความวิชาการจำนวน 7 เรื่อง 
อาจเพราะใช้เวลาไม่นานหากมีข้อมูลเพียงพอที่จะเขียนอยู่แล้ว ลำดับถัดมาเป็นการนำเสนอในรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเริ่มมีผู้ศึกษาและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเชิงนิเวศเพ่ิมขึ้น ส่วนการนำเสนอใน
รูปแบบประเภทดุษฎีนิพนธ์ ยังมีผู้ศึกษาในปริมาณน้อยมากจึงควรส่งเสริมให้มีการผลิตตำราหนังสือการ
ทำสารนิพนธ์ในกลุ่มบัณฑิตศึกษา และการวิจัยในระดับดุษฎีนิพนธ์ของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
นิเวศสำนึกเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้มีผลผลิตเกี่ยวนิเวศสำนึกในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น  ประเภทผลงาน
วิชาการที่นำเสนอโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกเป็นการศึกวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมแนวใหม่
ที่เพ่ิงเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย การเกิดสภาวการณ์เปลี่ยนผ่านของความไม่สมดุลทางธรรมชาติ  
ทำให้ผู้คนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่มข้อมูลประเภทบทความพบปริมาณ
มากที่สุด เนื่องจากการเผยทฤษฎีในการวิเคราะห์ผ่านบทความเป็นแนวทางการศึกษาที่ผู้วิจัยสามารถ
กระทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เป็นเสมือนการส่งเสริมให้คนอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านงานเขียน ทั้งในตัว
บทวรรณกรรมและผู้เขียนวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและเห็นคุณค่าของธรรมชาติมากขึ้น ส่วนกลุ่มข้อมูลประเภทดุษฎีนิพนธ์ยังมีผู้ศึกษาในปริมาณ
น้อย อาจะเป็นไปได้ว่าการผลิตตำราหนังสือ และการวิจัยในระดับดุษฎีนิพนธ์ของคณาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนิเวศสำนึกยังมีจำนวนน้อย ส่งผลให้ดุษฎีนิพนธ์จึงมีปริมาณที่น้อยลงไปด้วย จึงควร
ส่งเสริมให้มกีารศึกษาเกีย่วนิเวศสำนึกเพ่ิมข้ึน  
  3. สถาบันและสาขาที่ศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก จากการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยเชิงนิเวศสำนึก พบว่าสถาบันและสาขาที่ศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม
โดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก มีดังนี้ 
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   3.1 สถาบันที่ศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก  จากการศึกษาพบว่า 
สถาบันที่วิจัยวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดเชิงนิเวศสำนึก มีทั้งหมด 11 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบจำนวนมากที่สุด 19 เรื่อง รองลงมาตามลำดับคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบจำนวน  
8 เรื่อง มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 เรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2 เรื่อง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และ University of Southampton พบสถาบันละ 1 เรื่อง สถาบันที่ศึกษาวรรณกรรม
โดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกพบมากที่สุดที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ประชากรมีความผูกพันและอาศัยธรรมชาติเพ่ือ อำนวยความสะดวก
ให้กับมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือนำไปประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ การล่าสัตว์เพ่ือนำมาเป็น
อาหาร สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันดังกล่าวเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของธรรมชาติและสร้างผลงานทางวิชาการโดยใช้ทฤษฎีดังกล่าวเผยแพร่ นำเสนอและถูกถ่ายทอด
ออกมาซ้ำ ๆ ได้อย่างน่าสนใจ สร้างแรงกระตุ้นมายังผู้วิจัยให้เกิดความสนใจและศึกษาแนวนิเวศสำนึกมาก
ที่สุด ส่วนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่พบอย่างละ 1 เรื่อง อาจเป็นไปได้ว่าการศึกษานิเวศสำนึกยังไม่มีความ
แพร่หลายมากเท่าที่ควร อาจมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่สนใจในด้านนี้มีปริมาณน้อยจึงเป็นการศึกษา
ในบางกลุ่มสถาบันและรู้จักกันในวงแคบ  
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงสถาบันที่ศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก 
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   3.2 สาขาที่ศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก จากการศึกษาพบว่าสาขาที่
ศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดเชิงนิเวศสำนึก มีทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ สาขาภาษาไทย สาขาวรรณคดี
เปรียบเทียบสาขาภาษาอังกฤษ สาขาปรัชญา สาขาปรัชญาและศาสนา สาขาภาษาจีน สาขาวรรณคดี 
สาขาตะวันตกและภาษาศาสตร์ และสาขา Modern Languages สาขาที่มีการใช้แนวคิดเชิงนิเวศสำนึก
มากที่สุดคือ สาขาภาษาไทย พบจำนวน 29 เรื่อง ตามด้วยสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบพบจำนวน 7 เรื่อง 
สาขาภาษาอังกฤษ พบจำนวน 3 เรื่อง ส่วนสาขาปรัชญา สาขาปรัชญาและศาสนา สาขาภาษาจีนสาขา
วรรณคดี สาขาตะวันตกและภาษาศาสตร์ และสาขา Modern Languages พบสาขาละ 1 เรื่อง จะเห็นว่า 
สาขาภาษาไทยมีความนิยมในการสร้างงานวิจัยเชิงนิเวศสำนึกมากที่สุด อันเนื่องมาจากวิชาภาษาไทยมุ่ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับตัวบทวรรณกรรม สามารถใช้แนวคิดต่าง ๆ มาศึกษาได้ง่าย ลำดับถัดมา คือ สาขา
วรรณคดีเปรียบเทียบพบเพียง 7 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนสาขา
ภาษาอังกฤษ พบจำนวน 1 เรื่อง สาเหตุที่สาขาภาษาไทยมีความนิยมทำงานวิจัยเชิงนิเวศสำนึกมากที่สุด
อันเนื่องมาจากวิชาภาษาไทยมีขอบเขตที่กว้างขวาง สามารถศึกษางานวิจัยได้หลากหลายแนวทาง  
ไม่เฉพาะเจาะจงแค่วรรณคดีหรือวรรณกรรมเพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึงการใช้ภาษาในด้านทักษะการพูด 
การฟัง การอ่านและการเขียน จึงทำให้ผู้วิจัยในสาขานี้สามารถเลือกทำงานวิจัยได้หลากหลายแนวทาง
มากกว่าสาขาวิชาอ่ืน จึงทำให้งานวิจัยในสาขานี้พบมากที่สุด  สาขาภาษาอังกฤษ พบว่าน้อยที่สุด 
เนื่องจากผู้วิจัยโดยส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักภาษาอังกฤษ 
มากกว่าการนำแนวคิดหรือทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม ซึ่งการศึกษางานวิจัยในด้านนี้
ต้องอาศัยการใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงตัวผู้วิจัยเองต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้งานวิจัยเชิงนิเวศสำนึกในสาขา
ภาษาอังกฤษพบในปริมาณน้อยกว่าสาขาอ่ืน 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงสาขาท่ีศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก 
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  4. วิธีวิทยาที่ใช้ประกอบการศึกษาเชิงนิเวศ  
  การศึกษานิเวศสำนึกมีการใช้แนวคิดต่าง ๆ ประกอบการศึกษา 7 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการ
วิจารณ์เชิงนิเวศ แนวคิดนิเวศสำนึก แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศ แนวคิดวาทกรรมเชิงนิเวศแนวคิด
นิเวศวิทยาเชิงลึก แนวคิดตัวตนเชิงนิเวศ และแนวคิดองค์ความรู้นิเวศแบบดั้งเดิม ดังนี้ 
   4.1 แนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศ 
   การวิจารณ์เชิงนิเวศ (Ecocriticism) เป็นทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมแนวใหม่ที่เป็นทั้ง
ความเคลื่อนไหวและกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาวรรณกรรมในยุคหลังสมัยใหม่ ทฤษฎีวรรณกรรม
วิจารณ์เชิงนิเวศเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ให้ความสนใจศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรม 
โดยใช้ฐานความรู้ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) และแนวคิดสิ่งแวดล้อมนิยม (Environmentalism) มาเป็น
ฐานในการศึกษาจึงอาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ คือ วาทกรรมชนิดหนึ่งที่พยายามนิยาม
ความหมายและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรากฏในวรรณกรรม (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2556) พบงานวิจัยมากที่สุดจำนวน 20 เรื่อง เช่น 
งานวิจัยเรื่อง “กามิอาจคาบเพชร คู่ตรงข้ามระหว่างมนุษย์กับอสูรในนวนิยายเรื่องเพชรอัคนี ” 
ของอรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร (2560) และงานวิจัยเรื่อง “จากการประพาสป่าล่าสัตว์สู่พระราชพิธีสังเวยกล่อม
ช้าง:ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในวรรณคดีไทย”ของ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2553) 
   4.2 แนวคิดนิเวศสำนึก 
   นิเวศสำนึกมุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จึงเน้นให้ความสำคัญกับวรรณกรรมที่นำเสนอเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตัวบทที่เป็นงาน
เขียนซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติที่เรียกว่า Nature Writing โดยการหยิบยกปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาทาง
จริยธรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอีกท้ังยังสร้างบทบาทปลุกจิตสำนึกของสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม (ตรีศิลป์ บุญขจร, ม.ป.ป.) 
   การศึกษาแนวคิดนิเวศสำนึกมีความเข้มข้นมากยิ่ งขึ้น เมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติ  
จนทำให้เกิดความไม่สมดุลในระบบธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการสร้างงานวรรณกรรมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ  
คืนกลับสู่ธรรมชาติผ่านความเป็นตัวตนของนักเขียน โดยผ่านมุมมองวรรณกรรมแบบองค์รวมของนักเขียน
ที่มีต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกธรรมชาติแบบแยกออกจากกันมิได้ โดยพบงานวิจัยจำนวน 12 เรื่อง 
เช่น งานวิจัยเรื่อง “นิ เวศสำนึกในนวนิยายของจอห์น สไตน์เบ็ค” ของวศินรัฐ  นวลศิริ (2549) 
งานวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมเยาวชนชุดเซ็นจูรีของปิแอร์โดเมนิโค บัคคาลาริโอ : วรรณกรรมแนวแฟนตาซี
กับนิเวศน์สำนึก” ของ สุกุลภา  วิเศษ (2554) งานวิจัยเรื่องนิเวศสำนึกในนวนิยายของอุดม วิเศษสาธร
ของชญาดา  ชูชัยสิงหะกุล (2560) งานวิจัยเรื่อง “แนวคิดนิเวศสำนึกในวรรณกรรมของนิรันศักดิ์  

บุญจันทร์” ผลงานของศุภิสรา เทียนสว่างชัย (2560) และงานวิจัยเรื่อง“สวนหลังบ้าน การเยียวยาของ
ธรรมชาติและเทคโนโลยีในฐานะตัวร้าย” ของ ศุภิสรา เทียนสว่างชัย (2560)  
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   4.3 แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศ 
   แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศ ให้ความสำคัญต่อการกระทำต่อผู้หญิง คนผิวสี และคนชั้นล่าง 
และอีกด้านหนึ่ งพูดถึงการกระทำต่อธรรมชาติที่ ไม่ ใช่มนุษย์  นอกจากนี้ยังมุ่ งกระทำการสลาย 
และล้มล้างวาทกรรมเรื่องธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่มาอยู่บนคุณค่าและวิธีการแบบเพศชาย 
ไม่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่จะให้คุณค่ากับการครอบครองและควบคุมธรรมชาติ 
(ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2549)  
   การศึกษาแนวนิเวศสำนึกของไทยในปัจจุบันใช้แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากต้องการที่จะใช้ความงามในลักษณะเดียวกันของธรรมชาติและผู้หญิงมามีบทบาทเพ่ือปลดปล่อย
อิสรภาพที่ถูกจองจำไว้ผ่านงานเขียน พบงานวิจัยจำนวน 9 เรื่อง เช่น งานวิจัยเรื่อง “ธรรมชาติและอำนาจ
มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศน์ในภาพยนตร์เรื่องอวตาร” ของ กนิษฐา  จิรนุวัฒน์วงศ์ (2555) งานวิจัยเรื่อง 
“ผู้หญิงและธรรมชาติในนวนิยายของถ่ายเถา สุจริตกุล ทฤษฎีสตรีนิยมเชิงนิเวศ” ของ โศภิษฐ์ สุ่มมาตย์ 
(2556) งานวิจัยเรื่อง“รื้อสร้างภาพลักษณ์ตายตัว กลวิธีการตอบโต้อาณานิคมสมัยใหม่ในนวนิยายเรื่อง 
เจ้าการะเกดของแดนอรัญ แสงทอง” ของจิรัฏฐ์  เฉลิมแสนยากร (2558) 
   4.4 แนวคิดวาทกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ  
   แนวคิดวาทกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศมีลักษณะความเป็นสหวิทยาการผนวกซึ่ง เป็นชุด
ความคิดหลังสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาโครงสร้างของภาษาในวาทกรรม เพ่ือทำความเข้าใจ
สังคม หรืออุดมการณ์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังถ้อยคำ โดยเฉพาะวาทกรรมว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นำมาประยุกต์แนวคิดวาทกรรมของมิลเชล ฟูโกต์ มาใช้เป็นรากฐานคิดวิเคราะห์ตีความ (ธัญญา 
สังขพันธานนท์, 2553) เพ่ือขยายขอบเขตในการศึกษาไปสู่การทำความเข้าใจและอุดมการณ์ที่อยู่
เบื้องหลังถ้อยคำที่ต้องการสะท้อนออกมาให้คนในสังคมได้รับรู้ผ่านงานวรรณกรรม พบงานวิจัยจำนวน 3 
เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรม
ไทย” ของธัญญา  สังขพันธานนท์ (2553) และงานวิจัยเรื่อง “วาทกรรมนิเวศสำนึกในรวมเรื่องสั้นลาว
ร่วมสมัยเรื่อง วิญญาณสะอ้ืน”ของปียกนิษฐ์ สาธารณ์ และราชันย์ นิลวรรณาภา (2563) 
   4.5 แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก 
   อาร์เน แนสส์ (Arne Naess, 1973) ผู้ให้กำเนิดแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก กล่าวว่า 
การหวนคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินี้นับได้ว่าเป็นเป้าหมายในระดับจิตวิญญาณที่เป็นหัวใจ
สำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มนุษย์ได้เดินทางมาถึงวันที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติในระดับสำนึกรู้ 
(a shift in consciousness) ให้หลุดพ้นจากการโลกทัศน์แบบทวินิยมไปสู่การมองแบบองค์รวม 
โดยปราศจากการแบ่งแยกอย่างสิ้นเชิง (radical non-duality) การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยา
แนวลึก (Deep ecology) มุ่งเน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงการมองโลกและชีวิตโดยตระหนักว่ามนุษย์
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และมองธรรมชาติมีค่าในตัวเอง เน้นการปฏิบัติ  หรือ แก้ไขกระบวนทัศน์ 
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ของมนุษย์ ในฐานะปัจเจกชน นั่นคือ มนุษย์กับธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 
มนุษย์ไม่ควรไปรุกรานและทำร้ายธรรมชาติ ควรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน 
   ในปัจจุบันปัญหาการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น จนทวีคูณความรุนแรง
เกินกว่าจะเยียวยา ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มักปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ผู้เขียนต้องการที่จะนำเสนอ
ภาพสภาวะวิกฤติของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันออกมาผ่านมุมมองวรรณกรรม ทำให้แนวคิด
นิเวศวิทยาเชิงลึกเริ่มเข้ามามีบทบาทในการศึกษาวรรณกรรมแนวนิเวศสำนึกท่ีมุ่งเปลี่ยนแปลงการมองโลก  
ว่าธรรมชาติมีคุณค่าในตัวเอง มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กัน โดยไม่สามารถแยกสิ่งใดออกจาก    
สิ่ งใดได้  กล่าวได้ว่ามนุษย์ เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกับธรรมชาติ  มนุษย์จึงไม่ควรทำลายธรรมชาติ  
ควรอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ในระยะแรกการศึกษานิเวศวิทยาเชิงลึกเน้นใช้เป็นฐานคิด 
ในการทำความเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับนิเวศวิทยา และเป็นแนวทางในการอธิบายและตีความแนวคิด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณคดีไทย ช่วงถัดไปเน้นการเคลื่อนไหวเพ่ือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนะนำให้มนุษย์มองเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย มนุษย์ไม่มีสิทธิแทรกแซงหรือลดทอนคุณค่า
ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนเกินความจำเป็นขั้นพ้ืนฐาน และยังเน้นย้ำให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือความก้าวหน้าของมนุษย์เท่านั้น
การศึกษานิเวศวิทยาเชิงลึกจากแต่เดิมเน้นการใช้ทฤษฎีในการทำความเข้าใจผ่านมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในระยะหลังเริ่มคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกับธรรมชาติ  
และสิ่ งแวดล้อม และเริ่มตอกย้ำ เรียกร้องให้มนุษย์ เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น พบงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ 
วาทกรรมธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในวรรณกรรมไทย ” ของธัญญา  สังขพันธานนท์ . (2553) 
และงานวิ จั ยเรื่ อง “สํ านึ กนิ เวศลุ่ มแม่ น้ ำโขง ในนวนิ ยายสายน้ ำและชายชรา เรื่ องเล่ าจากคอนผี หลง” 
ของยุพยง ทัศคร และ มารศรี  สอทิพย์ (2561) 
   4.6 แนวคิดตัวตนเชิงนิเวศ 
   แนวคิดตัวตนเชิงนิเวศ (Ecological Self) ถือเป็นแนวคิดด้านนิเวศวิทยา (Ecology) 
ตามความหมาย หรือ ตามทัศนะของนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) ถือได้ว่าแนวคิดดังกล่าว 
ถูกสถาปนาขึ้น โดยอาร์เน นาสส์ (Arne Naess) โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วย “ตัวตน” ความสัมพันธ์ “คุณค่า” 
จุดมุ่งหมายของชีวิต โดยนาสส์ให้ความหมายของคำว่า “ตัวตนที่ไม่แบ่งแยกออกจากสรรพชีวิต” โดยเขาใช้
คำว่า ตัวตนแห่งธรรมชาติ หรือตัวตนเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นทัศนะที่ได้รับมาจากความหมายของตัวตนทางรหัส
นัย เช่น ตัวตนแห่งจักรวาล อาตมัน ตัวตนทางจิตวิญญาณ หรือความหมายของตัวตนที่กอดเกี่ยวสรรพ
ชีวิตเข้าไว้ร่วมกันทั้งหมด ทั้งโลก จักรวาล และธรรมชาติทั้งสิ่งที่นิยามว่ามีชีวิตและไม่มีชีวิต ต่างไม่ได้อยู่
แยกขาดจากกัน โดยนาสส์ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ภายใน โดยแสดงให้เห็นว่าสรรพสิ่งมีปฏิสัมพันธ์
ถึงกันทั้งหมด คือ หนึ่งเดียวและยังเชื่อมโยงกับคุณค่าของสรรพสิ่งต่างมีอยู่ในตัวเอง จุดมุ่งหมายของชีวิต
จึงอยู่ที่การประจักษ์แจ้งในตัวตนที่แท้ ซึ่งจะกลับไปสู่การหยั่งรู้ตัวตนแห่งธรรมชาติ (บรรจง  บุรินประโคน, 
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2561 อ้างถึงใน กานมณี ภู่ภักดี, 2547) งานวิจัยที่ศึกษาแนวคิดตัวตนเชิงนิเวศเน้นศึกษาเกี่ยวกับบุคคล 
ที่มีความผูกพันและสัมพันธ์กับธรรมชาติ ในด้านการนำเสนอและการประกอบสร้างความหมาย 
ในกวีนิ พนธ์ที่ เกี่ ยวกับตั วตน เชิ งนิ เวศ  พบงานวิจั ย เป็ น จำนวน  2 เรื่ อง ได้ แก่  งานวิจั ยเรื่อง 
“ตัวตนเชิงนิเวศของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ในกวีนิพนธ์แม่น้ำที่สาบสูญ” ของบรรจง  บุรินประโคน. (2559) 
   4.7 แนวคิดองค์ความรู้นิเวศแบบดั้งเดิม 
   องค์ความรู้ เชิงนิ เวศแบบดั้งเดิม คือ ความรู้และการหยั่งรู้ที่ ได้มาจากการสังเกต 
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือตระกูลและสายพันธุ์อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่ช่วยให้เกิด  
ความเข้าใจ หรือใช้ทำนายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตบุคคล ผ่านการสั่งสม
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งมีความเป็นพลวัตและยืดหยุ่นได้เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกชุมชนมาเป็นเวลานานมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาความสมดุล  
ของระบบนิเวศ (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2556 อ้างถึงใน Huntington and Mymrin, 1995) และเป็น
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเพ่ือส่วนรวมมากกว่าใช้หาประโยชน์สำหรับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะในการดำรงชีพ
ของคนชนบทองค์ความรู้ดั้งเดิมจึงกลายเป็นศูนย์กลางในการควบคุมกฎข้อบังคับ และการสร้างความ
สมดุลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งช่วยรักษาระบบนิเวศให้มีความมั่นคงและเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ (ธัญญา  สังขพันธานนท์, 2556 อ้างถึงใน Ruddle, 1993) องค์ความรู้เชิงนิเวศแบบ
ดั้งเดิมแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ในอดีตผ่ านวรรณกรรมพ้ืนบ้าน
พบงานวิจัยจำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “องค์ความรู้เชิงนิเวศแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับจักรวาลทัศน์ใน
วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน” ของสุรธัชนุกูล  นุ่นภูบาล, ธัญญา  สังขพันธานนท์ และบัญญัติ สาลี (2561) 
วิธีวิทยาที่ใช้ประกอบการศึกษาเชิงนิเวศ พบว่าแนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศมากที่สุด เนื่องจากแนวคิด
ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่มีลักษณะครอบคลุมการศึกษาธรรมชาติ ในภาพรวม ซึ่งจะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในวรรณกรรม ความสัมพันธ์เหล่านี้จะถูกตรวจสอบผ่านกระบวนทัศน์ 2 
ลักษณะ คือ ธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งบนโลก และมนุษย์เป็นศูนย์กลางของธรรมชาติ 
นอกจากนี้ ยังสามารถบูรณาการร่วมกับทฤษฎีหรือศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ได้อย่างหลากหลาย การศึกษาใน
ลักษณะสหวิทยาการ ดังกล่าวจึงได้รับความสนใจ ท้าทาย และเปิดโลกทัศน์ในการทำการวิจัยในรูปแบบ
ใหม่ ๆ ได้อย่างหลายหลาก ส่วนแนวคิดองค์ความรู้นิเวศแบบดั้งเดิมที่พบน้อยที่สุด อาจเป็นได้ว่าเป็น
การศึกษานิเวศสำนึกโดยเฉพาะเจาะจงในด้านองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยแสดง
ให้เห็นความเป็นดั้งเดิมที่เด่นชัด และความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างแนบแน่น 
การศึกษา ในลักษณะดังกล่าวเป็นการศึกษาในวงแคบไม่ได้รับความแพร่หลาย ตลอดจนองค์ความรู้ดั้งเดิม
ที่นำมาศึกษาอาจจะมีข้อมูลต้นฉบับน้อย จึงทำให้การศึกษามีความยากลำบาก 
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   การศึกษาแนวนิเวศสำนึกพบว่า กระแสการศึกษาในช่วงแรก การศึกษาแนวคิดนิเวศ
สำนึกอย่างเป็นเอกเทศเพียงอย่างเดียวจะเน้นศึกษาสุนทรียศาสตร์ จริยศาสตร์ ในช่วงระยะเวลาถัดมา มี
การขยายความสนใจไปสู่แนวคิดสหวิทยาการมากยิ่งขึ้น ทั้งแนวคิดสตรีนิยม แนวคิดองค์ความรู้แบบนิเวศ
ดั้งเดิม ตลอดจนมีการหยิบยกปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาทางจริยธรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังถือว่าบทบาทของนักเขียนและนักวิจารณ์สามารถปลุกจิตสำนึกของสาธารณชนเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เพ่ิมข้ึน 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงวิธีวิทยาที่ใช้ประกอบการศึกษาเชิงนิเวศ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์สถานภาพการวิจัยวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึก
ในช่วง พ.ศ. 2537-2563 โดยรวบรวมบทคัดย่อจากบทความ และงานวิจัยในระดับ อุดมศึกษา
บัณฑิตศึกษา และดุษฏีบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า ประเภทวรรณกรรมที่นักวิจัยนำมาศึกษาโดยใช้แนวคิด
นิเวศสำนึกมีความหลากหลาย นักวิจัยเลือกศึกษาวรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น วรรณคดี
โบราณ กวีนิพนธ์ กลอนลำ วรรณกรรมพ้ืนบ้าน วรรณกรรมเยาวชน และประเภทของวรรณกรรมที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด คือ นวนิยาย นอกจากนั้นยังมีนักวิจัยอีกจำนวนหนึ่งเลือกศึกษาวรรณกรรมประเภท
บันเทิงคดีที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ นวนิยายและเรื่องสั้น โดยนักวิจัยจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
บทความเป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นไปได้ว่า การนำเสนอในลักษณะดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการจัดทำ  
ไม่มากนัก มีประเด็นในการศึกษากระชับ รัดกุม และสะท้อนให้เห็นปัญหาได้อย่างครอบคลุมซึ่งสถาบันที่
ทำวิจัยและศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจอนุมาน
ได้ว่า การศึกษาวรรณกรรมและแนวคิดนิเวศสำนึกได้รับอิทธิพลมาจากสภาพสังคม ภูมิศาสตร์ที่อยู่อาศัย 
เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนั้นจะคลุกคลีกับธรรมชาติ อีกทั้งมีลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างจาก
จังหวัดอ่ืน สิ่งเหล่านี้อาจเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักวิจัยสนใจที่จะศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในพ้ืน
ถิ่นของตนเอง ส่วนสาขาที่ศึกษาวรรณกรรมโดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกพบว่า สาขาวิชาภาษาไทย พบมาก
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ที่สุด และยังมีสาขาอ่ืน ๆ เช่น สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวรรณคดี สาขาภาษาอังกฤษ ฯลฯ เป็นที่
สังเกตว่า การศกึษาวรรณกรรมและแนวคิดนิเวศสำนึก จะปรากฏในสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์
ของภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม อาจเป็นไปได้ว่า นักวิจัยในสาขาดังกล่าว ให้ความสำคัญต่อ
วรรณกรรมที่นำเสนอปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาวรรณกรรมนิเวศสำนึกของนักวิจัย 
เพ่ือหาหนทางในการอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนตระหนักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยประเด็นนิเวศสำนึกที่นักวิจัยนำมาวิเคราะห์วรรณกรรมมีความหลากหลาย ทั้งแบบนิเวศ
สำนึกเพียงแนวคิดเดียว เช่น แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก แนวคิดทฤษฎีตัวตนเชิงนิเวศ การวิจารณ์เชิงนิเวศ 
ฯลฯ และแบบสหวิชาการ เช่น สตรีนิยมเชิงนิเวศ วาทกรรมเชิงนิเวศ เป็นต้น โดยในช่วงแรก นักวิจัย
เลือกใช้แนวคิดเชิงนิเวศสำนึกเพียงอย่างเดียว และในช่วงหลังนักวิจัยเลือกใช้แนวคิดนิเวศสำนึกร่วมกับ
แนวคิดอ่ืน ๆ อาจเป็นไปได้ว่า นักวิจัยต้องการความหลากหลายในการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมที่ยึดโยง 
กับธรรมชาติ การนำแนวคิดอ่ืน ๆ มาประกอบจะช่วยให้ผลการวิจัยมีความน่าสนใจและสร้างความแปลกใหม่
ให้กับแวดวงเชิงวิชาการ จากการประเมินสถานภาพการวิจัยวรรณกรรม โดยใช้นิเวศสำนึกในช่วง พ.ศ. 
2537 – 2563 จะเห็นได้ว่า ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวรรณกรรมนิเวศสำนึกยังมีปริมาณน้อย 
อาจเนื่องมาจาก วรรณกรรมแนวนี้จะผสมผสานระหว่างบันเทิงคดีและสารคดี เนื้อหาในนวนิยายและเรื่อง
สั้นจึงค่อนข้างที่จะอัดแน่นไปด้วยสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งนักเขียนส่วนใหญ่มักสร้างผลงานแนวอ่ืน ๆ 
มากกว่าแนวปลูกฝังให้มนุษย์รักษ์ธรรมชาติ ทำให้งานเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติ
ปรากฏไม่มากนัก จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่นิสิตนักศึกษาหรือนักวิชาการให้ความสนใจกลุ่มข้อมูล 
ที่วรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ มากกว่าวรรณกรรมนิเวศสำนึก งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม
นิเวศสำนึกจึงมีปริมาณน้อยและปรากฏเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
 การประเมินสถานภาพการวิจัยวรรณกรรม โดยใช้แนวคิดนิเวศสำนึกในช่วง พ.ศ. 2537 - 2563 
แสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมเป็นกลุ่มข้อมูลที่แวดวงนักวิชาการเลือกใช้ ในการศึกษาเนื่องจากวรรณกรรม
เป็นงานเขียนที่ให้ความรู้และความบันเทิง สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้ในทุกช่วงอายุ วรรณกรรมแนวนิเวศ
สำนึกก็เป็นงานเขียนอีกประเภทหนึ่งที่ให้ความรู้และความบันเทิง โดยผู้เขียนใช้กลวิธีการเล่าให้ผู้อ่านได้
เห็นเรื่องราวการอิงอาศัยของมนุษย์กับธรรมชาติ รวมไปถึงเหตุและผล ข้อดีข้อเสียของการอนุรักษ์ 
การทำลายธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ และมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติให้หันกลับมาสู่วิถีการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการศึกษางานวรรณกรรม จะได้มีแนวทางในการศึกษาที่หลากหลาย 
และมีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ต่อไปเรื่อย ๆ การประเมินสถานภาพการวิจัยวรรณกรรม โดยใช้แนวคิด
นิเวศสำนึกสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาวิจัยแนวโน้มและทิศทางการศึกษาแนวนิเวศ
สำนึกในประเด็นต่าง ๆ และเสนอประเด็นที่น่ าสนใจในการสร้างงานวิจัย ของต่อคนรุ่นต่อไป 
อีกทั้งก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการทำการวิจัยในด้านนิเวศสำนึก เกี่ยวกับนิเวศสำนึกต่อไปรวมถึง 
หยุดกระทำการที่ทำลายธรรมชาติท่ามกลางโลกความจริงในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และ
ความยั่งยืนแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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