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เม่ืออ่านหนังสือเล่มน้ีจบลง ผมอดคิดถึงเหยือกแก้วใบหน่ึง 

ที่เด็กๆวางเอาไว้ในลำาธารเพื่อดักจับปลาตัวเล็กๆไม่ได้

 มันเป็นฉากหนึ่งในหนังสือ Remembrance of 

Things Past ของมาร์แซ็ล พรูสต์

 ผมไม่เคยติดใจเหยือกแก้วใบนั้นเลย จนกระทั่ง 

ได้อ่านบทความของ นพพร ประชากุล ว่าด้วยเหยือกแก้ว

ใบนั้นกับขั้นตอนการทำางานของพรูสต์

 แล้วผมก็ต้องอัศจรรย์ใจ...

 ความรูส้กึของผมประหนึง่ถกูดงึลากออกมาโอบอุม้ 

ประคับประคอง ตบต ีส่ังสอน เมือ่อ่านบทความนัน้จบ น้ำาตา

ของผมปริ่ม ตื่นเต้น ประหวั่น อิ่มใจ แฟบฟีบ พองโต และ

ฟูฟ่อง

คำานำา



 พรสูตเ์ขยีนถงึเหยอืกแกว้ใบนัน้โดยตัง้ขอ้สงัเกตวา่ 

เหยือกแก้วที่ถูกทิ้งไว้ในลำาน้ำา เป็นเหยือกท่ีทั้งบรรจุน้ำา 

ไว้ภายใน และทั้งถูกน้ำ าล้อมอยู่ภายนอก เหยือกก็ใส  

น้ำาก็ใส ทั้งเหยือกและน้ำาจึงคล้ายเป็นภาพของความชื่นฉ่ำา 

เดียวกัน พรูสต์ทำาให้เราฉงนไปกับความกำากวมของน้ำา 

และแก้ว ซึ่งนอกจากจะมีลักษณะคล้ายกันแล้ว ยังซ้อนทับ 

กนัอยู ่เปน็ภาวะนอก-ใน ทีล่้ ำาลกึ นอกจากนี ้พรสูตย์งัเช่ือมโยง 

เหยือกแก้ว ‘ใส่น้ำา’ ใบที่วางอยู่ในลำาน้ำานั้นกับเหยือกแก้ว 

ใส่น้ำาที่วางอยู่บนโต๊ะด้วย, ว่าเหยือกแก้วที่อยู่ในลำาน้ำา 

ชวนให้เรากระหายยิ่งกว่ากระหาย อยากดื่มน้ำาในเหยือก

ก้นลำาธารเสียยิ่งกว่าเหยือกแก้วบนโต๊ะ เพราะมันคือ 

เหยือกแก้วใส่น้ำาที่ล้อมไว้ด้วยน้ำาอีกชั้นหนึ่ง ทว่าความ

กระหายนี้กลับเป็นความกระหายที่ไม่มีวันสมปรารถนา 

เพราะมันวางอยู่ในธารน้ำา การยกมันขึ้นมาจะทำาให้เหยือก

ไมม่นี้ ำาลอ้มอกีตอ่ไป จะทำาลายทกุสิง่ ดงันัน้ ‘ภาพ’ ทีเ่ราเห็น,  

‘ภาพ’ ที่เรากระหายยิ่งกว่ากระหาย, จึงเป็น ‘ภาพ’ ที่วิ่งหนี

เราไปเร่ือยๆ ไมม่วีนัเตมิความกระหายของเราใหเ้ตม็อ่ิมได้

 แต่เพราะมันวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี้เอง  

ความกระหายจึงยังติดนิ่งอยู่ในความรู้สึก เจ็บปวด ข่อนใจ 

และค้างคา ชวนให้กระหายอีกซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า



 พรูสต์ไม่ได้เห็นเหยือกแก้วในลำาธารแล้วเขียน

ข้อความส่วนนี้ขึ้นทันที จากการศึกษาพบว่าเขาเก็บภาพ 

ที่เห็นไว้ในใจ แล้วเขียนถึงมันต่างกรรมต่างวาระถึงสาม

ครั้ง ก่อนจะแปรสภาพเป็นส่วนหนึ่งของนิยายเรื่องใหญ่ 

อันยอดเยี่ยม

 รายละเอียดเล็กน้อยในชีวิตแปรสภาพไปเป็น 

ความยิ่งใหญ่ในงานเขียน ไม่ใช่เพียงเพราะการสังเกต 

เยี่ยงนักวิทยาศาสตร์ หากแต่เป็นขั้นตอนวิธีคิดแบบศิลปิน 

ที่ทำาทั้งเปรียบ ตบ ตัด ขบ และพุ่งกระเจิงขึ้นสู่สภาวะเหนือ

สามัญ

 แค่เหยือกใบหนึ่งที่วางอยู่ใต้ลำาธาร ก็ทำาให้มนุษย์

ค้นพบสภาวะยิ่งใหญ่บางอย่าง

 บางคร้ังการเขยีนหนงัสอืกค็ลา้ยการ ‘กลาย’ ไปเปน็

เหยือกแก้วใบนั้น

 ในเนื้อเนียนใสของเหยือกแก้วมีความกำากวม  

ไม่รู้ตัวตน ไม่แน่ใจว่าคืออะไร ระหว่างน้ำาใสหรือผลึกแก้ว 

ระหว่างผลึกแก้วที่ละลายไหลไปคล้ายสายน้ำา หรือมวล 

ของน้ำาที่หยุดนิ่งแข็งตัวอยู่กับที่คล้ายแก้ว

 เราเปน็ใครในระหวา่งผูค้นทีโ่ลดแลน่อยูใ่นเร่ือง หรือ

ผู้คนที่โลดแล่นอยู่ในเรื่องจะเป็นเรา

 แล้วผู้คนและสรรพสิ่งที่โลดแล่นอยู่ในโลกเล่า?



 การเขียนหนังสือไม่มีอะไรยาก

 แต่การเขียนหนังสือให้ดี, ไม่มีอะไรง่าย

 พรูสต์เขียนคร้ังแล้วคร้ังเล่า เพื่อกล่ันกรองและ 

ตรวจสอบความคดิของตวัเองจนผสานศิลปะเขา้กบัปรชัญา

ได้โดยแนบเนียนและไม่รู้ตัว

 ผมเชื่อว่าเขาไม่รู้ตัว

 การหมกมุ่นย้ำาๆซ้ำาๆที่อยู่กับสิ่งเดิมอันวนเวียน 

เข้าสู่ห้วงคำานึงคร้ังแล้วคร้ังเล่า และการแปรสภาพส่ิงเหล่าน้ัน 

เมื่อมีสิ่งอื่นมาตกกระทบจนเฉไฉไปมา–ผมไม่เชื่อว่า 

เกิดขึ้นด้วยอาการ ‘รู้ตัว’

 การเขียนหนังสือให้ดีเกิดขึ้นพร้อมอาการ ‘รู้ตัว’ 

ไม่ได้ ทว่าขาดสติก็ไม่ได้อีกเช่นกัน การเขียนหนังสือให้ดี

จึงคล้ายยืนอยู่บนขอบของการ ‘กลาย’ เป็นอะไรบางอย่าง 

คลับคล้ายและพร้อมจะเป็นสิ่งนั้น ทว่าก็หาได้เป็น

 ‘เป็น’ แต่ไม่ได้เป็น

 คลับคล้าย, แต่ไม่ได้กลับกลาย

 อยู่บนขอบผา, ทว่าไม่ได้ตกลงไป

 จึงมีสติ, แต่ไม่รู้ตัว

 และมีความคิด, หากไม่ได้นึกคิด

 ผมเชือ่เหมอืนปราบดาอยา่งหนึง่วา่ ถา้เราสามารถ

ปลุก ‘ลม’ หรือ ‘วิญญาณ’ ของตัวหนังสือได้ ตัวหนังสือ 



ของเราจะกลายเปน็ตวัหนงัสอืทีม่ชีวีติ จากนัน้มนัจะโลดเตน้ 

และเป็นผู้ฉุดลากเราเข้าสู่สภาวะพิสดารบางอย่าง หมกมุ่น

อยู่กับสภาวะพิสดารบางอย่าง

 สภาวะที่ทำาให้เรากลายเป็นเหยือกแก้วใสใบนั้น 

ไม่อาจต้านทาน

 เป็นเหยอืกแกว้ใบทีไ่มอ่าจรู-้วา่ตวัมนัคอืกระแสน้ำา

ที่จับแข็ง หรือเนื้อผลึกแก้วใสที่ไหลล่องไปไม่มีวันสิ้นสุด

 กระหาย แต่ไม่อยากดื่ม

 ออกเดินทาง ออกไปอยู่ระหว่าง, อยากไปถึง แต่ 

ไม่อยากไปให้ถึง-จึงจะไปถึง

 ถ้าคุณอยากออกเดินทางสู่สภาวะพิสดารนั้น 

หนังสือเล่มนี้ หักร้างถางพงเอาไว้บ้างแล้ว

โตมร ศุขปรีชา
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ต้นฉบับที่ เติบโตขึ้นเป็นหนังสือบางๆเล่มนี้  มีที่มา 

คอ่นไปขา้งแปลก เพราะตัง้แตเ่กดิมา ผมไมเ่คยมีความคิดวา่ 

ตัวเองโอหังพอจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ ‘การเขียนหนังสือ’ 

ออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

 ไม่ว่าจะเป็น ‘เขียนหนังสืออย่างไรให้ได้ดี’ ‘เขียน

หนังสืออย่างไรจึงจะขายดี’ ‘เขียนหนังสืออย่างไรคนจึงจะ

นึกว่าท่านเป็นปัญญาชน’ ‘เขียนหนังสืออย่างไรท่านจึงจะ 

มสีาวก’ ‘เขยีนหนงัสอือยา่งไรใหอ้า่นไมรู่เ้รือ่ง’ ‘เขยีนหนงัสอื

อย่างไรให้คนหมั่นไส้’ ตลอดถึง ‘เขียนหนังสืออย่างไรให้

อ่านไม่รู้เรื่อง คนหมั่นไส้ แต่ได้รางวัล’ ผมก็ไม่เคยแม้แต่จะ 

ย่างกรายเข้าไปใกล้ความต้องการจะผลิตต้นฉบับอันเก่ียวแก่

ศิลปะของการเขียนหนังสือในลักษณะนั้น ด้วยมีความเช่ือ

ติดตัวมานานว่า งานและประสบการณ์ทางด้านศิลปะเป็น

(ก่อนจะมาเป็นเป็น)
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เรือ่งสว่นบคุคล ถา่ยทอดใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแทแ้กส่าธารณะ

ได้ยากยิ่ง

 เม่ือ คุณมนทิรา จูฑะพุทธิ แห่ง อีโอทูเดย์ (EO 

TODAY) เอ่ยปากชักชวนให้ผมเป็นวิทยากรในโครงการ 

อี-เลิร์นนิ่ง (E-LEARNING) ของปี พ.ศ. 2545 โดยผมต้อง

รบัผดิชอบชัน้เรยีนภายใตห้วัขอ้ ‘เรือ่งสัน้’ – กลา่วคอืผมตอ้ง

ทำาหนา้ทีเ่ปน็เสมอืนอาจารยห์รอืผูรู้เ้กีย่วกบัศลิปะการเขยีน

เรือ่งสัน้ แลว้พยายามถา่ยทอดวชิาใหผู้เ้ขา้เรยีนจำานวนหนึง่

ฟัง เป็นเวลา 5 ครั้ง–ผมยิ่งสะดุ้งกับความคิดที่ว่าจะต้อง 

ไปยืนหน้าห้องเพื่อพูดพล่ามถึง ‘ความเชื่อ’ ของตัวเองให้ 

คนอื่นฟัง ผมอ้ำาอึ้ง ไม่กล้ารับคำาชวน และพยายามอธิบาย

ให้คุณมนทริา หรือ ‘พีอ่อ้ย’ เขา้ใจในความไรส้มรรถภาพของ

ผม แตเ่ธอกเ็กลีย้กล่อมจนผมต้องกลับไปนอนกา่ยหนา้ผาก

ตรึกตรองลองคิดโอหังดูสักตั้ง

 สาเหตหุลกัทีท่ำาใหผ้มกระดากเกนิจะรบัคำาชวน คือ 

โดยปกติผมเป็นคนขี้อายอย่างแรงกล้า ไม่สามารถทำาตัว 

‘สบายๆ’ ต่อหน้าคนจำานวนมาก ไม่สามารถเรียบเรียง 

ความคิดเพื่อพูดให้ปะติดปะต่อตลอดรอดฝั่ง และที่สำาคัญ 

ผมเปน็นกัพดูผูจ้ดืชดืและไร้สีสันยิง่กวา่หนังขาวดำาเกีย่วกบั 

แมลงวันเอากัน–แค่ยืนพูดคนเดียวนานๆก็จะตายอยู่แล้ว 

จงึไมส่ามารถสรรหามขุตลกหรอืประดษิฐท์า่ทางสร้างความ
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บันเทิงระหว่างการพูด ให้เป็นที่ครื้นเครงกันถ้วนทั่วได้

 คนที่เคยฟังผมพล่ามนานๆ มักมีมารยาทพอจะไม่

เอ่ยปากประณามความน่าเบื่อหน่ายอันโหดร้ายของผม แต่

ก็อดไม่ได้ที่จะบอกให้ฟังอย่างสุภาพว่า “เอ่อ...คลื่นเสียง

ของคุณน่ีฟงัเป็นระดบัเดยีวกนัดนีะ” ซึง่ถา้มลีา่มถอดภาษา

มารยาทยืนฟังอยู่ข้างๆ เขาอาจจะแปลความเห็นนั้นเป็น 

“เออ่...ขอปนืกระบอกนงึ ยงัไมรู่จ้ะยงิใคร แตม่นัเปน็วธิเีดยีว

ที่จะหลีกหนีความน่าเบื่อบัดซบของคุณ”

 คุยไปคุยมา ผมก็เสนอพี่อ้อยว่า ถ้าไม่ได้เป็น 

การสอนในลักษณะ ‘ถ่ายทอดวิชา’ (เพราะผมไม่มีวิชาอะไร

จะถ่ายและทอด) แต่เป็นการพูดคุยหรือทำากิจกรรมร่วมกัน

ในรูปแบบเวิร์คช็อป ผมก็จะรู้สึกหายใจทั่วท้องกว่า และ

ความน่าเบื่อของผมอาจได้กิจกรรมต่างๆช่วยบดบังรัศมี 

จนคนไม่สังเกต และคิดว่าอย่างน้อยนายคนนี้ก็ธรรมดา 

ฟังได้เพลินๆ

 พดูงา่ยๆ–แทนทีจ่ะเปน็การ ‘สอน’ วธิเีขยีนเรือ่งสัน้ 

ผมอยากปรับให้มันกลายเป็น 5 วันของการฝึกเขียนและ

ทำาความรู้จักเรื่องส้ันไปพร้อมๆกัน โดยอาจแทรกบางช่วง

ด้วยการฟังผมพล่ามนิดๆหน่อยๆ ถึงทัศนะส่วนตัวของผม

ที่มีต่อเรื่องสั้นหรืองานวรรณกรรมอย่างกว้างๆ เพื่อไม่ให้มี

ความฉงนใจข้ึนว่า แล้วไอ้หัวเหม่งน่ีมันมีหน้าท่ีอันใดในห้องน้ี
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 พี่อ้อยไม่ตะขิดตะขวงต่อข้อเสนอของผม เราจึง

ตกลงกันว่าจะเปิดคอร์สชื่อ ‘เป็น : ว่าด้วยลมหายใจใน 

ตวัหนงัสอื’ และพว่งวงเลบ็ (เร่ืองส้ัน) ไวข้า้งท้าย สำาหรบัคนที ่

สนใจเรื่องสั้นโดยเฉพาะ แต่ไม่ระบุว่าเป็นการ ‘สอน’

 ต้ังแต่วันที่ตกปากรับคำา ผมก็เริ่มร่างสุนทรพจน์

สำาหรับการพบปะระหว่างผมกับผู้สมัครร่วมกิจกรรม 

ระหว่างร่างก็ฝึกทักษะการพูดหน้าคนหมู่มากไปด้วย เมื่อ

เวลาจริงมาถึงผมจะได้ไม่ประหม่าจนเกินไปนัก แต่แล้วก็

พบว่าเรื่องแบบนี้ตระเตรียมยากลำาบากเช่นกัน การฝึกคน

ไม่ให้ต่ืนเต้น อาจจะยากกว่าฝึกหมาให้ถ่ายเป็นที่เป็นทาง

ดว้ยซ้ำา เพราะตอนฝกึ ยงัไงกไ็มต่ืน่เต้นอยูแ่ลว้ พดูคนเดยีว

หน้ากระจก ใครๆก็ทำาจนชำานาญได้ ปล่อยมุขอะไรออกมา 

กระจกมันก็ฮาด้วย ทำาท่าทำาทางอย่างไร กระจกมันก็เห็นดี

เห็นงาม ก็มันเป็นกระจกของเรา เราย่อมเป็นเลิศในปฐพี 

วันยังค่ำา

 เวลาผ่านไปอย่างเงียบเชียบ ผมไม่ได้พูดคุยกับ 

พี่อ้อยหรือใครที่อีโอทูเดย์สักระยะหนึ่ง แต่ความตื่นเต้น 

กลับกระเตื้องขึ้นทุกวัน ทุกวัน

 จนในที่สุด เม่ือเส้นตายใกล้เข้ามา ก็ยังไม่มีใคร

ติดต่อผม ความแปลกใจทำาให้ผมนิ่ง ไม่กล้ายกหูโทรศัพท์ 

ไปถามไถ่
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 แต่แล้วพ่ีอ้อยก็เป็นคนโทรฯบอก ‘ข่าวรี’ (ข่าวไม่รู้ร้าย

หรือดี จึงออกจะรีๆ) ว่า จำาเป็นต้องยกเลิกโครงการของผม

 เพราะมีคนสมัครเรียนไม่พอ–กล่าวคือ มีคนอยาก

ฟังผมพล่ามจำานวนน้อยนิดจนน่าใจหาย!

 อันนี้ผมไม่แปลกใจ

 พีอ่อ้ยบอกวา่มคีนสนใจและโทรศพัทเ์ข้าไปถามไถ่

เกี่ยวกับโครงการ ‘เป็น’ ค่อนข้างมาก แต่คำาถามส่วนใหญ่

มักจะเป็นทำานองว่า “ถ้ามาเรียนจบแล้วจะเขียนเรื่องสั้นได้

หรือเปล่า” ซึ่งก็ต้องตอบกันไปตามความเป็นจริงว่า ไม่ใช่

กิจกรรมสอนเขียนเรื่องส้ันให้ ‘เป็น’–คำาตอบนี้คงไม่ค่อย

ถกูใจคนถาม จงึไมม่ใีครหลวมตวัสมคัรเขา้รว่มสนกุเทา่ไหร่

 สิ่งแรกที่ผมรู้สึกเมื่อทราบข่าวรีนี้ คือ ‘โล่งอก’

 และความรู้สึกถัดมา คือ คนจำานวนมากยังเชื่อว่า

ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนีส้ามารถเรยีนรูไ้ดใ้นลกัษณะการอ่าน 

‘ตำารา’

 ดว้ยเหตนุีเ้อง หนงัสอื ‘คูม่อื’ นานาชนดิ จงึตดิอันดบั

หนงัสอืขายดอียูเ่สมอ และหากผมตัง้ชือ่หลอกลวงประชาชน

บนปกว่า ‘5 ทางลัดสู่การเป็นนักเขียนหนังสือขายดี และได้

รางวลัชวัร์ๆ ’ ผมมัน่ใจเปน็อยา่งยิง่วา่จะทำาให้หนงัสอืบางๆที่

ไมค่วรจะขายดบิขายดอีะไรนกัเลม่นี ้กระโดดขึน้ไปตดิอันดบั 

เบสต์เซลเลอร์ได้ไม่ยาก
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 เช่นเดียวกับโครงการพบปะและร่วมกิจกรรม 

ที่ไม่มีใครสนใจจะเสียเวลามาร่วมในครั้งนั้น (อุตส่าห์ไป 

ซ้ือหนงัสอื ‘วธิพีดูในทีส่าธารณะใหค้นฮอืฮา’ มาศกึษาอย่าง

คร่ำาเคร่งแลว้เชยีวนา) หนงัสอืเลม่นีก้จ็ะไมม่ปีระโยชนอ์ะไร

นักสำาหรับผู้ที่อยากเป็นนักเขียน

 ‘เป็น’ ในที่นี้ ไม่ใช่เป็นในความหมายของการเขียน

เป็น แต่เป็นเป็นในความหมายตรงข้ามของ ‘ตาย’

 ‘เป็น’ ในความหมายของสิ่งที่มีลมหายใจ มีจังหวะ

การเต้นของหัวใจ และมีอะไรต่ออะไรที่มีคำาว่า ‘ใจ’ ฝังอยู่

 ผมเขียนมันขึ้นเพื่ออธิบายความรู้สึกของตัวเอง 

ทีม่ตีอ่ภาษาและการเขยีนหนงัสอื ในลกัษณะของการพดูคยุ 

ไม่ใช่งานเชิงวิชาการ

 เพื่อยืนยันทัศนคติที่ว่าภาษาเป็นสิ่งมีชีวิต

 และถึงแม้จะไม่มีศักยภาพพอจะสอนใครต่อใคร 

ให้เขียนหนังสือเป็นได้ (เขียนหนังสือให้ขายดียิ่งไม่ต้อง 

พูดถึง) แต่ผมคิดว่าการเริ่มมองตัวหนังสือเป็นสิ่งมีชีวิต จะ

ช่วยถากถางพงหญ้ารกร้างที่กั้นขวางหนทางสู่ความเข้าใจ

ในศิลปะการเขียนให้เดินไปถึงอย่างอารมณ์ดีขึ้น

 แต่ไม่ใช่เร็วขึ้นแน่นอน

 เพราะทางลัดส่วนใหญ่ถูกสร้างโดยความมักง่าย

และสันดานทุจริต–ยิ่งเลวยิ่งต้องรีบ
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 ผมขัดเกลาต้นฉบับจากโครงการในครั้ งนั้น 

แล้วพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ด้วยทึกทักเอาว่า

ประสบการณ์ระหว่างทางในการอ่านและเขียนของตัวเอง 

อาจจะมีประโยชน์ทางความคิดหรือความรู้สึก–แม้เพียง 

น้อยนิด–สำาหรับผู้นิยมหลุดล่องสู่ โลกของตัวหนังสือ 

ในลักษณะของการเสพศิลปะ และไม่ได้หวังผลประโยชน์

อะไรมากมายกว่านั้น

 พูดง่ายๆ :

 ผมอยากให้คนอ่านหนังสือได้ยินเสียงหายใจของ

สัญลักษณ์ยึกยือเหล่านี้ อย่างที่ผมได้ยิน

 และทุกอย่างที่ ‘เป็น’ ย่อมต้องการเพื่อนคุย 

ในบางครั้ง

ปราบดา หยุ่น

2546

ขอบคุณครับ : พี่อ้อย–มนทิรา



…every time I am faced with a blank page,

I feel that I have to rediscover literature for myself.

-Jorge Luis Borges, This Craft Verse

ทุกครั้งที่เผชิญกับหน้ากระดาษเปล่า

ผมรู้สึกว่าต้องทำาการค้นพบวรรณกรรมสำาหรับตัวเอง

-ยอร์จ ลุยส์ บอร์เฮส จากหนังสือ This Craft Verse

แด่ผู้ปกครองทั้งสองของผม



(หน้ากระดาษเปล่า)
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การเขียนหนังสือคืองานศิลปะแขนงหนึ่ง ประโยคนี้คือ 

ความรู้สึก (ไม่ถึงขั้นความเชื่อ) และพื้นฐานในการทำางาน

ของผม ซึ่งต้องอธิบายให้ชัดเจนเป็นอันดับแรก เพราะ

เป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงต่อไปถึงความรู้สึกอันดับต่อมา  

นั่นก็คือ การเขียนหนังสือเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้

 สอนไม่ได้ ไม่ใช่เพราะเป็นศาสตร์ซับซ้อนยุ่งยาก

เกินเอื้อม หรือต้องอาศัยพรสวรรค์เกื้อหนุนมากกว่าทฤษฎี

ในตำารา แต่ทีส่อนไมไ่ด ้เพราะผมรูส้กึวา่ธรรมชาตขิองศลิปะ

คือการทดลอง การเปลี่ยนแปลง การเติบโตงอกเงย และ

การเรียนรู้อันไม่มีวันส้ินสุดของตัวผู้สร้างสรรค์เอง ดังนั้น  

การ ‘สอน’ ด้วยหลักสูตรหรือแนวทางสำาหรับปฏิบัติ โดย 

มจีดุประสงค์ให้ผูเ้รยีนกา้วไปสูค่วามสำาเรจ็ ณ จดุใดจดุหนึง่  

จึ งขัดแย้ งกับความหมายและธรรมชาติของศิลปะ  

บทที่ 1

เป็นตัว :

ทำาความรู้จักกับตัวเอง
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เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการแตกหน่อของจินตนาการ

 แม้ว่าในโลกนี้จะมีผู้รู้ นักวิชาการ นักทฤษฎีและ

ครูบาอาจารย์มากมาย ที่พร้อมจะร่างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้น

เพื่อวางมาตรฐานของการเขียนหนังสือ เพื่อตัดสินคุณภาพ

งานของนักเขียน และเพื่อกำาหนดประเภทของงานเขียน

เป็นหมวดหมู่ แต่กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้าง

ทางการศึกษา และเพื่อเติมเต็มช่องว่างให้วงจรปัญญาชน

ของบางวงการและบางกลุ่มคนเท่านั้น

 ในบรรดากิจกรรมทั้ งหลายของมนุษย์  การ

สร้างสรรค์งานศิลปะคือกิจกรมที่มีอิสระที่สุด หลายคนมัก

ลมืหรือมองขา้มอสิระมหาศาลนี ้เพราะเปน็กงัวลกบัสายตา

และคำาพิพากษาของคนอื่นมาก เสียจนเกือบจะสร้างกรง 

ขึ้นมาขังจินตนาการตัวเอง

 กฎในการเขียนหนังสือที่จำาเป็นจริงๆมีอยู่ข้อเดียว 

น่ันคือต้องสื่อสารกับผู้อ่าน เพราะการเขียนหนังสือเป็น

ศิลปะที่ผลิดอกออกจากความต้องการที่จะพูดคุยกันของ

มนุษย์ ส่วนจะสื่อสารอะไร สื่อสารแบบไหน และสื่อสารเพื่อ

อะไร ล้วนขึ้นอยู่ผู้เขียนทั้งสิ้น

 ทว่าการ ‘ขึ้นอยู่กับผู้เขียน’ นี่เอง ที่เป็นความ 

ยากเย็นสาหัสของการเขียนหนังสือ และที่น่ากลัวก็คือ ผม

คิดว่ามันจะเป็นความยากเย็นที่มีแต่จะยากและเย็นขึ้น
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เรื่อยๆ ไม่ลดน้อยถอยลงตามเวลาและประสบการณ์

 สำาหรบัผม งานเขยีนท่ีต้องใชจ้นิตนาการ ไมใ่ชง่านที ่

ยิ่งทำายิ่งเก่ง ยิ่งทำายิ่งชำานาญ ตรงกันข้าม ผมเชื่อว่าผู้เขียน

ควรจะหลกีลีห้นคีวามเกง่และความชำานาญใหห้า่งไกลทีส่ดุ

เท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะความชำานาญเกิดขึ้นพร้อมๆกับ

ความจำาเจซ้ำาซาก อันเป็นศัตรูตัวสำาคัญของจินตนาการ

และความคดิสรา้งสรรค ์เวน้แต่วา่ต้องการอยา่งนัน้ ตอ้งการ 

จะเป็นนักเขียน ‘เฉพาะด้าน’ เช่น ชีวิตนี้จะเขียนแต่เรื่อง

รักหวานแหววไปจนตาย หรือรักความบริสุทธิ์ของเด็ก 

เสยีเหลอืเกนิ ยงัไงกจ็ะเขยีนแตว่รรณกรรมเยาวชนไปจนแก่

จนเฒ่า ผมคงไม่สามารถออกความเห็นอะไรได้

 ทัง้นีผ้มมไิดเ้สนอวา่คนเราไมค่วรเรยีนรู ้ตรงกนัขา้ม 

เราควรเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรเรียนรู้

จากคนอื่น แต่เมื่อเรียนรู้จากคนอื่นได้พอประมาณแล้ว ผม

คิดว่าสิ่งสำาคัญต่อมาคือต้องหัดเรียนรู้จากตัวเอง หัดสอน

ตัวเอง หัดวิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง หัดแก้ไขตัวเอง เพราะ 

คนอื่นไม่มีทางเข้ามาใช้มุมมองในสมองของเราได้ คนอื่น

ไม่รู้ว่าเราเหมาะกับอะไร ถ้าเราฝึกทักทายและรู้จักตัวเอง

แต่เนิ่นๆ เราจะสามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นที่พ่ึงอย่าง

แน่นแฟ้นและเช่ือถือได้ที่สุดของตัวเอง โดยเฉพาะกับ 

งานเขยีนหนังสอื และงานศลิปะทกุแขนง อันเปน็งานทีต่อ้ง
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บ่มเพาะภายใน จะไม่มีใครช่วยเราได้ หากเราเห็นตัวเอง

เป็นคนแปลกหน้า

 คำาแนะนำาในการเขียนหนังสือที่มักได้ยินบ่อยครั้ง 

จากนักเขียนคือ ‘เขียนถึงสิ่งที่ตัวเองรู้จัก’ ถึงแม้จะเป็น 

คำาแนะนำาที่ใช้ได้ในบางคร้ังบางคราว แต่ผมเห็นว่าไม่ใช่

หลักการตายตัวเสมอไป นักเขียนในอดีตบางคนก็สามารถ

เขียนถึงสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จักได้เป็นวรรคเป็นเวรและ 

เขียนได้อย่างสนุกสนานน่าทึ่งเสียด้วย เพราะสำาหรับ 

งานเขียนที่ใช้จินตนาการเป็นไฟฉายส่องทางตัวผู้เขียนเอง 

บางครั้งก็ไม่สามารถคาดเดาว่ามีอะไรรอคอยอยู่ ใน 

ความมดืบา้ง นัน่คอืความต่ืนเต้นระทกึขวญัอยา่งหนึง่ในโลก 

แห่งตัวหนังสือ

 สำาหรับผม หลักการตายตัวเร่ิมแรกสำาหรับการ

เขียนหนังสือ และการสร้างสรรค์งานศิลปะใดๆก็ตาม คือ

การทำางานอย่าง ‘รู้จักตัวเอง’

 การรู้จักตัวเองเป็นส่ิงที่ทำาได้ง่ายและยากที่สุด 

ในชีวิต เป็นกิจกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะ ‘ตัวตน’ ของเรา 

มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและสภาพแวดล้อมตาม

ระบบการเมืองและกฎเกณฑ์สังคม ดังนั้น จะเรียกว่าการ

เขียนหนังสือสำาหรับผม คือการทำาความรู้จักกับตัวเอง 

ไปจนตายก็ไม่ผิดนัก
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 จะได้รู้จักจริงๆสักครั้งไหมก็ไม่รู้!

 ความสนใจในตัวหนังสือของผมเกิดจากความ

สนุกสนานไปกับจินตนาการ ไม่น่าเชื่อว่าตัวหนังสือ 

ท่ีเรียงร้อยเป็นคำาบนหน้ากระดาษ จะสามารถสร้างภาพ

ต่างๆนานาในหัวน้อยๆของเราได้ ทั้งยังสามารถกระตุ้น

อารมณ์ให้เกิดอาการร่วมไปกับตัวละคร เกิดความรู้สึก 

เคลิ้มคล้อยไปกับบรรยากาศในเรื่อง ลุ้นระทึกถึงบทสรุป

ที่ไม่อยากให้มาถึงรวดเร็วเกินไปนัก และเมื่ออ่านจบแล้ว 

ต้องจับหนังสือทั้งเล่มนั้นพลิกไปมาในมือ ดูแล้วดูอีก พลาง

นึกในใจด้วยความสนเท่ห์ว่า “กระดาษปึกนี้มีโลกซ่อนเร้น

อยู่ได้อย่างไร!”

 พลังของตัวหนังสือกระทบโดนคนอ่านแต่ละคน 

ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะซาบซ้ึงไปกับตัวหนังสือที่

บรรยายถึงธรรมชาติอันงดงามยิ่งใหญ่ บางคนอาจจะ

ฮึกเหิมไปกับตัวหนังสือที่อัดแน่นด้วยอุดมคติและปรัชญา

เร่าร้อน บางคนอาจจะถูกกล่อมจนต้องนอนย้ิมทิ่มแก้ม 

โดยตัวหนังสือที่แต่งแต้มความสดใสของวัยเยาว์และ 

ความฝัน แรงกระทบหลากหลายรูปแบบเหล่านั้น ทำาให้ 

คนอา่นบางคนเกดิอยากเปน็คนเขยีนเองบา้ง และวฒันธรรม

การเขียนหนังสือจึงสืบทอดต่อมาและต่อไปในสังคมมนุษย์



30 เป็น: เรียงความว่าด้วยลมหายใจในตัวหนังสือ

 ในเม่ือแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ การ

เขยีนหนงัสอืจงึเปน็ศิลปะแขนงหน่ึงท่ีเต็มไปดว้ยอสิระ หาก 

มีใครมาประกาศปาวๆว่าการเขียนหนังสือต้องเป็น 

อย่างนั้นอย่างนี้ ต้องเขียนเพื่อนั่นเพื่อนี่ คนคนนั้นคือ

เผด็จการ เป็นผู้ทำาลาย และเป็นศัตรูสำาคัญของศิลปะและ

จินตนาการ

 สำาหรับคนเขียนหนังสือ ทั้งที่เขียนเป็นอาชีพและ

เขียนเพราะรักที่จะเขียน การทำาความรู้จักกับตัวเองก็คือ

การเข้าใจใน ‘อิสระ’ ของศิลปะแขนงนี้ด้วย

 ผมขอยกตัวเองเป็นตัวอย่าง เพราะคงไม่แข็งแรง

พอจะยกคนอื่นไหว

 พื้นฐานการอ่านหนังสือของผมแบ่งได้คร่าวๆเป็น 

สี่หมู่

 (1) วรรณกรรมแปล ทั้งจากตะวันตกที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับการผจญภัย การสืบสวน เร่ืองล้ีลับ เรื่องแนว

วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรมแปลกำาลังภายในของจีน

 (2) วรรณกรรมไทย ที่มี เนื้อหาใกล้เคียงกับ

วรรณกรรมตะวันตกในข้อแรก โดยเฉพาะวรรณกรรมชุด

ลอ่งไพร ของ นอ้ย อินทนนท ์เร่ืองส้ันและนยิายบางเลม่ของ 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และงานตลกเรื่อยเปื่อย แต่

ปราดเปรือ่งของ ฮวิเมอรสิต ์เรือ่งสัน้ ‘เพือ่ชวีติ’ บางเลม่ และ
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อารมณ์ขันแบบ ‘’ถาปัดจุฬา’ ที่รุ่งเรืองมากในยุคหนึ่ง

 (3) วรรณกรรมภาพวาด หรือ ‘หนังสือการ์ตูน’  

โดยเฉพาะการ์ตูนญี่ปุ่น

 (4) กวีนิพนธ์และเนื้อเพลง

 เมื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ความสนใจใน 

การอ่านการเขียนก็ยังสืบสาน ทำาให้ผมเริ่มศึกษาทั้ง 

ในห้องเรียนและด้วยตัวเองเร่ือยมา ได้รู้จักวรรณกรรม 

ต่างแขนงต่างรูปแบบ และพยายามค้นคว้าหาความรู้ 

เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์วรรณกรรม รวมถึงทฤษฎี  

หลากประเภท จนบัดน้ีก็ยังศึกษาไม่จบส้ิน (และหวังว่าจะ

ไม่มีวันจบ)

 แตผ่มเชือ่วา่พืน้ฐานหลกัจากประสบการณก์ารอา่น

ในวยัเดก็และวัยรุน่ ฝากฝงัรากไวลึ้กจนเปน็สว่นทีส่ำาคญัยิง่ 

ของ ‘ตัวผม’ และไม่ว่าจะมีความรู้ความสนใจเพ่ิมพูน 

ขึน้อกีเทา่ไร ไมว่่าปรชัญาหรอืมมุมองเกีย่วกบัชีวติและโลก 

ของผมจะขยับเขยื้อนไปทางไหน พื้นฐานสี่ข้อนั้นก็จะยัง 

ตามไปด้วยเหมือนอวัยวะชิ้นหนึ่งของร่างกาย

 ไม่ได้แปลว่าผมรู้จักตัวเองดีแล้ว แต่พื้นฐานทำาให้

พอจะเข้าใจแรงขับเคลื่อนภายในท่ีช่วยผมในการสื่อสาร

ด้วยตัวหนังสือ พอจะเข้าใจว่าความชอบส่วนตัวที่ปรากฏ

ในเนื้องาน (บางครั้งก็ปรากฏแบบแอบๆ) คืออะไรบ้าง  
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ผมชอบความลึกลับ ผมชอบประเด็นที่ไม่มีคำาตอบ ผมชอบ

ความสนุกของจินตนาการ ผมชอบสร้างโลกขึ้นใหม่บน 

หน้ากระดาษ ผมชอบหาสาระในสิ่งที่เหมือนจะไม่มีสาระ  

ผมชอบอารมณ์ขัน ผมชอบพฤติกรรมแปลกๆ (แต่ที่จริง

แสนจะธรรมดา) ของคนในสังคม ส่ิงเหล่านี้จึงจะมีอยู่ 

ในตัวหนังสือของผมเสมอ ไม่ว่าผมจะเลือกสื่อสารกับ 

คนอา่นอยา่งไร ไมว่า่ผมจะใช ้‘ลูกเลน่’ หรอืความคกึคะนอง

ทางรูปแบบประเภทใด กล่ินอายบางอย่างจากพ้ืนฐาน 

สี่ข้อนั้นจะยังหลงเหลือให้สัมผัส อาจจะเบาบางบางครั้ง 

หรือหนาแน่นบางคราว คละเคล้ากันไปตามความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอารมณ์

 การรูจ้กัอทิธิพลหรือแรงบนัดาลใจให้เขยีน เปน็การ

ทำาความรู้จักและทักทายตัวเองอย่างง่ายๆและรวดเร็ว

ท่ีสุด และควรทำาด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ต้องเขินอาย

หรือเกรงว่าแรงบันดาลใจของตนไร้สาระ ไม่จำาเป็นหรอก

ที่แรงบันดาลใจจะต้องมาจากวรรณกรรมยิ่งใหญ่ระดับ

โลกหรือหนังสือประเภทปฏิวัติปรับเปล่ียนการปกครอง 

พลิกโฉมหน้าสังคม บางคนอาจจะชอบอ่านนิทานมาก  

จึงอยากเขียนนิทาน บางคนอาจจะชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับ

จิตวิญญาณ จึงอยากเขียนผีสางนางไม้ บางคนอาจไม่ชอบ

อา่นอะไรเลย จงึอยากเขยีนอะไรทีตั่วเองอยากอ่านขึน้มาเอง 
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(ผมยังไม่เคยเจอคนประเภทนี้ แต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีอยู่จริง) 

นักเขียนในอดีตหลายคนที่มีอิทธิพลต่อวงการวรรณกรรม

ระดับสากล ก็มีพื้นฐานและได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูน  

จากนิยายประโลมโลกมามากต่อมาก

 อิทธิพลและแรงบันดาลใจเป็นเพียงแรงขับ เป็น 

เชื้อเพลิง ไม่ได้หลอมเป็นเนื้อเป็นตัวของผู้ใช้ จึงไม่จำาเป็น

ที่งานเขียนของผมจะต้องออกมาในรูปแบบเดียวกันกับ 

งานของคนที่ผมอ่านหรือชื่นชอบ เพราะเมื่อรู้จักว่าตัวเรา 

ใช่อะไร ไม่ใช่อะไร ก็จะสามารถใช้เชื้อเพลิงที่ได้มาจาก 

คนอื่น ไปในเส้นทางเหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งอาจจะขนาน 

ไปกับทางของแรงบันดาลใจเหล่านั้น หรือถ้าไปบน 

เส้นเดียวกัน กระทั่งสวนทางกันก็เป็นได้ 

 มงีานเขยีนหลายชิน้ทีผ่มเคยชอบมากเมือ่สมยัเดก็ 

แต่เมื่อผ่านพ้นวัยหนึ่ง ก็กลับเปลี่ยนใจกลายเป็นไม่ชอบ 

และไม่รู้สึกอยากอ่านอีกเลย นี่เป็นปรากฏการณ์ปกติของ

การเติบโตและมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของคน ถึงกระนั้น  

ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เราเคยชอบ ได้กลายเป็นเชื้อเพลิง 

ในตัวเราเรียบร้อยแลว้ ทัง้ยงัถอืวา่มบีญุคณุกบัสมองไมน่อ้ย  

จึงไม่ควรหันไปดูถูกหรือเหยียดหยาม ไม่ชอบก็ไม่ชอบ

เทา่นัน้ คนทีย่งัชอบ และยงัไดแ้รงบนัดาลใจจากสิง่เหลา่นัน้ 

ก็มีถมไป 
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 ยกตัวอย่างง่ายๆด้วยภาพยนตร์ ผมเคยช่ืนชม 

ผลงานการกำากับหนังของ สตีเว่น สปีลเบิร์ก มาก ถึงขั้นว่า 

หนังเรื่องไหนมีช่ือเขาปรากฏ ไม่ต้องกำากับก็ได้แค่เป็น 

ผู้ผลิต เป็นผู้นำาเสนอ เท่านั้นผมก็เชื่อมั่นแล้วว่าต้องเป็น

หนังดี เป็นหนังสนุก และในสมัยที่ผมเคยอยากจะเป็น 

ผูก้ำากบัหนงั ผมกอ็ยากเปน็อยา่งฮโีรค่นนัน้นัน่เอง ทวา่เมือ่

โตขึ้น ร่ำาเรียนมากขึ้น ได้รู้ได้เห็นอะไรมากขึ้น ได้ดูหนัง 

หลากหลายรูปแบบขึ้น ความคิดเกี่ยวกับสปีลเบิร์กก็ 

เปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนทำาลูกกวาด  

ทำาขนม แถมยังทำาไม่อร่อยเหมือนก่อน จึงไม่กระตือรือร้น

จะดูหนังเขาทุกเรื่องอีกแล้ว หนำาซ้ำายังมีอคติในใจตั้งแต่

ยังไม่ได้ดูว่าหนังของเขาต้องแย่แน่ๆ ตรงกันข้ามกับ 

ความรู้สึกตอนเด็กชนิดสุดโต่ง แต่ผมก็พยายามสำานึก 

อยู่เสมอว่าเขามีส่วนกระตุ้นความสนใจเก่ียวกับภาพยนตร์

ให้ผมอย่างมหาศาลในครั้งหนึ่ง ใครหรืออะไรก็ตามที่

สามารถกระตุ้นสมองของเด็กๆได้ผมถือว่าต้องไม่ธรรมดา 

และสปีลเบิร์กก็ไม่ธรรมดาแน่นอน เพียงแต่ผมได้รู้จักคนที่ 

ไม่ธรรมดายิ่งไปกว่าเขาอีกมากหน้าหลายตาหลังจากนั้น 

เหมือนวันหนึ่งก็รู้ว่าไม่ควรกินลูกกวาด จึงเลิกกิน แต่ความ

ตื่นเต้นที่เคยได้ลิ้มในอดีต ยังตราตรึงในความทรงจำาเสมอ

 การทำาความรู้จักกับแรงขับพื้นฐานของตัวเอง 
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จึงมิได้แปลว่างานจะต้องออกมาในรูปแบบเดียวกันกับ

อิทธิพลเหล่าน้ัน ระยะเวลาเบื้องต้นของชีวิต คือการเปิด

คลังสมองรับข้อมูล เมื่อรับเข้ามามากพอ และถึงเวลาอยาก

ปล่อยข้อมูลออกไปให้คนอื่นบ้าง เราอาจจะเลือกปล่อย

ข้อมูลที่แตกต่างจากที่เคยรับมาโดยส้ินเชิง เพราะชีวิต 

เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายนอกเหนือไปจาก 

การอา่นหนังสอื อิทธพิลอ่ืนกม็บีทบาทสำาคญัไมน่อ้ยในการ

ก่อร่างสร้าง ‘ตัวตน’ ให้กับมนุษย์คนหนึ่ง

 อิทธิพลอื่นๆนั่นเอง ที่ทำาให้การรู้จักตัวตนเพื่อ 

การเขียนหนังสือทำาได้ยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า

ต้องการเขียนตัวหนังสือที่หายใจในแบบของตัวเอง  

ไม่หยิบยืมหรือลักขโมยปอดหรือจมูกของนักเขียนคนอื่น

มาใช้ 

 ณ บัดนี้ ผมเป็นชายวัยใกล้สามสิบปีที่ไม่เคยเผชิญ

กับความลำาบากทางร่างกายและการเงิน ในยุคเริ่มแรก  

สมัยที่ผมยังเด็ก ฐานะทางครอบครัวถือว่าปานกลาง  

ไมร่วย ไมจ่น ไมเ่คยตอ้งอดมือ้กนิมือ้ ตอ่มาเมือ่ธรุกจิของพอ่

เตบิโตข้ึน ฐานะทางการเงนิกด็ขีึน้โดยทีผ่มไมไ่ดรู้เ้รือ่งรูร้าว  

หรือใส่ใจนัก รู้แต่ว่าตัวเองได้ร่ ำ า เรียนครบถ้วน และ 

มโีอกาสจะไดไ้ปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ แสดงวา่คงมเีงนิพอใช้  

จนทุกวันนี้ ถึงจะมีคนจำานวนมากมองว่าผมเป็นลูกเศรษฐี 
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แต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่รู้สึกเช่นนั้นเลย ก็ยังคงรู้สึกแค่ว่า 

มเีงนิพอใชไ้มล่ำาบาก เพราะพอ่กบัแมก่ไ็มเ่คยพดูถงึเรือ่งเงนิ 

หรือแสดงความร่ำารวยให้เห็นในการดำาเนินชีวิตวันต่อวัน

 สถานภาพทางครอบครัวย่อมเป็นอิทธิพลหนึ่ง 

ในการทำางานแน่นอน เนื่องจากไม่ เคยต้องลำาบาก 

ความสนใจของผมจงึปราศจากอปุสรรค ความชืน่ชอบศลิปะ

จงึมุง่ไปในทศิทางของปรัชญา อารมณ์ ความรู้สึกพืน้ฐานและ

พฤติกรรมสากลของมนุษย์ มากกว่าอุดมคติทางการเมือง 

หรือความต้องการ ‘ยกระดับสังคม’ และถึงแม้จะคำานึงถึง

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ผมก็สำานึกเสมอว่าตนไม่มี

ประสบการณ์ร่วมจริง และหากพยายามเค้นอุดมการณ์ 

ออกมาเป็นตัวหนังสือ ก็จะเป็นการหลอกทั้งตัวเองและ 

ผูอ่ื้นอยา่งให้อภยัไมไ่ด้ แตเ่นือ่งจากไมเ่คยใชช้วีติสรุุย่สรุา่ย

แบบเศรษฐี บางคร้ังผมจึงสามารถอยากเขียนสะท้อน 

ความฟุ่มเฟือยเฟะฟะอันเกินขอบเขตของคนรวยได้อย่าง 

ไมเ่คอะเขนิดว้ยเชน่กนั (แถม : เคยไดย้นิคำาสอนทีว่า่คนเรา 

ควรรู้ค่าของเงินไหมครับ ทำาไมไม่สอนกันว่าที่จริงแล้ว 

เงินไม่มีค่าบ้างก็ไม่รู้ ผมว่านั่นต่างหากที่เป็นความจริง  

หรือน่ีจะเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงของความคิดแบบชนช้ันกลาง 

ที่ไม่เคยลำาบาก!) 



37ปราบดา หยุ่น

 คงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่น ที่ใครบางคนจะ 

เขียนหนังสือสักเล่ม แล้วส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ในสังคมได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเขียนหนังสือเล่มนั้น 

และที่สำาคัญยิ่งกว่าก็คือ ใช่ว่าทุกคนจะ ‘ต้อง’ เขียนหนังสือ

เล่มนั้น 

 การทำาความรู้จักกับตัวเองอีกขั้นหนึ่ง คือรู้จัก

สถานภาพของตัวเอง ทั้งฐานะความเป็นอยู่และฐานะ 

ทางปัญญา ผมเชื่อว่าศิลปะไม่ใช่เครื่องมือของคนชนชั้นใด

ชนชั้นหนึ่ง ถึงแม้จะติดเกาะอยู่คนเดียว ก็มีสิทธิ์สร้างงาน

ศลิปะได ้ดงันัน้ อยา่วางงานเขยีนหนงัสอืไวบ้นหิง้ อยา่บชูา

ว่าวรรณกรรมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีความ ‘สำาคัญ’ ต่อโลก 

อยากจะเขียนอะไรก็เขียน ไม่มีอะไรสำาคัญ และไม่มีอะไร 

ไม่สำาคัญ อย่าดูถูกคนเขียนหนังสือที่ทำางานต่างไปจาก

ความสนใจของเรา 

 หากลองนึกกลับไปถึงพ้ืนฐานข้ันต้นในประสบการณ์ 

การอ่านของตัวเอง หนังสือตลกโปกฮาอันเบาบางทั้งสาระ 

และความงดงามทางภาษา บางคร้ังกลับเปลี่ยนอารมณ์ 

ผู้อ่านได้อย่างน่าทึ่ง จากเศร้าให้เป็นสุข จากเหงาหงอย 

เป็นรื่นรมย์  อย่างนี้ จะดูถูกว่าหนังสือเรื่ องนั้นเป็น 

ขยะวรรณกรรมหรือ อะไรที่ใช้ประโยชน์บางอย่างได้ 

ย่อมไม่ใช่ขยะ ขยะเกิดขึ้นจากการไม่รู้จักใช้เท่านั้น 
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 ผมไม่ได้ชอบงานเขียนทุกรูปแบบ เปล่าครับ-ยัง

ไม่ใจกว้างขนาดนั้น แต่ในความไม่ชอบ ต้องเข้าใจว่าความ

หลากหลายเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งของศิลปะ ผมเคยอ่านเรื่อง

ของคนไม่ชอบความหลากหลายอยูค่นหนึง่ ทัง้ๆทีเ่ขากช็อบ

ศิลปะเหมือนกัน เขาชื่อเอดอร์ฟ ฮิตเลอร์ เขาฆ่าคนไปเป็น

จำานวนมาก เพยีงเพราะอคตแิละความรงัเกยีจ ฮติเลอรเ์คย

สมคัรเขา้โรงเรียนศลิปะแลว้เขา้ไมไ่ด ้ซึง่สมควรแล้ว เพราะ

ศิลปะกับการฆ่าคนไม่เคยอยู่รั้วเดียวกัน 

 การทำาความรู้จักตัวเองที่อาจจะยากที่สุดในการ

เขยีนหนงัสอื คอืรูจ้กัวา่เขยีนเพือ่อะไร ฮติเลอรเ์ขยีนหนงัสอื 

(ไม่รู้ใช้ Ghostwriter หรือเปล่า) ขึ้นมาเล่มหนึ่ง และสั่งเผา

เลม่อืน่ทิง้หมด เพือ่ครอบงำาประชาชนใหค้ลอ้ยตามความคดิ 

ของเขาคนเดียว เราอยากเขียนหนังสือเพ่ือจุดประสงค์เดียวกับ 

ฮิตเลอร์หรือเปล่า คงมีน้อยคน แต่สิ่งที่คนเขียนหนังสือ 

ส่วนมากมีเหมือนกันกับฮิตเลอร์ คือความต้องการสื่อสาร

ความเชื่อบางอย่างหรือหลายอย่างของตัวเองให้คนอื่น 

ได้รับรู้

 ไม่ว่าความเชื่อน้ันจะแอบแฝงอยู่ในรูปแบบของ

สัญลักษณ์ในเนื้อหา หรือจะประกาศออกมาโต้งๆตลอด

เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อระดับปรัชญาล้ำาลึกหรือเพียง

ตอ้งการบอกว่ากอ่นขา้มถนน ควรหนัมองซา้ยขวา กถื็อเปน็ 
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แกนสำาคัญของการสื่อสารระหว่างคนเขียนและคนอ่าน 

และทำาให้ตัวหนังสือมีความ ‘เป็น’ มีลมหายใจ มีนิสัย  

มีสมอง มีบุคลิกขึ้นมาได้ เมื่อนั้นเองที่จะเกิดศิลปะขึ้น 

บนหน้ากระดาษ แทนที่จะเป็นเพียงการเขียนแบบบรรยาย

ใต้ภาพเพื่อรายงานข่าวดื้อๆ

 การ ‘หา’ จุดประสงค์ในการเขียนหนังสือ ไม่ใช่

เรือ่งยาก เพราะสามารถเลยีนแบบจดุประสงคข์องคนอืน่ได้

มากมาย ทีย่ากคอืการทำาความรูจ้กักบัจดุประสงคข์องตวัเอง  

และเรียบเรียงให้ตวัเองเขา้ใจไดว้า่ตอ้งการสือ่สารเรือ่งอะไร

กับคนอ่าน 

 ทั้งนี้มิได้แปลว่านักเขียนคนหนึ่งต้องมีจุดประสงค์

เดียวในการเขียนหนังสือ ในทางตรงกันข้ามยิ่งมีหลาย 

จุดประสงค์ก็จะยิ่ งทำางานได้อย่างไร้ขีดจำากัด และ 

จุดประสงค์ก็เปลี่ยนแปลงได้ตามความสนใจอีกเช่นกัน  

จะเห็นว่าชาวตะวันตกยุคบุปผาชนจำานวนมากได้แปรผัน 

ตัวเองมาเป็นนักธุรกิจเป็นชาวทุนนิยมเต็มตัว กระโดด

เปลีย่นจดุยนืโดยไมห่นักลบัไปมอง การเปล่ียนแปลงอย่างนี ้ 

เปลีย่นทัง้มมุมองและพฤติกรรมในชวีติประจำาวนั การเขยีน

หนงัสอืกส็ามารถเกดิกรณนีัน้ไดเ้ชน่กนั จากเพือ่ชีวติคนอ่ืน

เป็นเพื่อชีวิตตัวเอง จากเพื่อความฝันและจินตนาการเป็น

เพือ่ธรุกจิการเงนิกไ็มแ่ปลก เพยีงแต่ต้องยอมรับและซือ่สตัย์
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กับความเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

 เสน่ห์อย่างหนึ่งในการอ่านหนังสือ คือได้ค้นหา 

จดุประสงค์ของผูเ้ขยีนไปด้วย ไดซ้มึซบัปรชัญาและมมุมอง

ชีวิติในแบบเฉพาะของคนคนนัน้ มนัอาจจะไมง่า่ยนกั ยิง่ถา้

จดุประสงคเ์หลา่นีไ้มไ่ดถ้กูเขยีนออกมาอยา่งชดัเจนแจม่แจง้ 

แต่ผมคิดว่าการ ‘ต้อง’ ค้นหา ทำาให้ตัวหนังสือยิ่งมีเสน่ห์ 

และในทางกลับกัน การประกาศตัวเองอย่างโฉ่งฉ่าง ทำาให้

เสน่ห์ในเนื้อหาลดน้อยลง เช่น นักเขียนผู้ฝักใฝ่ในปรัชญา

สังคมนิยม แทนที่จะให้ตัวละครพูดปาวๆว่าสังคมนิยม 

ดีอย่างนั้นอย่างน้ี ก็อาจจะหลบเล่ียงโดยการให้ตัวละคร 

มีรอยสักเป็นหัวประธานเหมา อยู่บ้านก็นั่งอ่านหนังสือของ 

คาร์ล มาร์กซ์ อะไรทำานองนั้น แล้วให้คนอ่านเข้าใจไปเอง  

(ถ้าไม่เข้าใจก็ทำาให้ต้องไปค้นคว้า ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก 

ต่างหาก) หรือจะเขียนเรื่องที่สอนสัจธรรม ‘เวรย่อมระงับ

ด้วยการไม่จองเวร’ ก็ใช้การผูกเร่ืองให้ส่ือได้ความหมาย

เดียวกัน ไม่ต้องให้พระสงฆ์มายืนค้ำาหัวแล้วเทศน์ออกมา

ให้เปลืองน้ำาลาย เปลืองตัวหนังสือและซ้ำาซากจำาเจ

 คนที่มีจุดประสงค์ให้กับตัวเอง แม้จะเขียนเรื่อง 

ไร้สาระ ก็สามารถใช้ความไร้สาระให้ส่ือเป็นปรัชญาหรือ 

มุมมองชีวิต ซึ่งในความเห็นส่วนตัว ผมรู้สึกทึ่งกับนักเขียน

ทีท่ำาอยา่งนัน้ได ้มากกวา่นกัเขยีนทีใ่ชต้วัหนงัสอืเตม็ไปดว้ย 
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สาระเพื่อเสนอสาระด้วยซ้ำา เพราะผมคิดว่าธรรมชาติก็ 

สอนคนดว้ยวธิเีดยีวกัน ในกระแสลมทีพ่ดัเยน็ๆ นอกจากจะ

มคีวามสบายกายแลว้ ยงัมวีทิยาศาสตรใ์หศ้กึษา ใหท้ดลอง 

ดอกไม้นอกจากจะสวยเมื่อได้เห็น ก็ยังมีรายละเอียดให้ 

เรียนรู้ลึกซ้ึงไปกว่าภาพภายนอก การอ่านหนังสือที่  

เตม็ไปดว้ยความสนกุสนาน แลว้จู่ๆ กต็อ้งชะงกัเพือ่หยดุคดิ 

จู่ๆสมองต้องตกเก้าอี้ จู่ๆสติก็สว่างโร่พร้อมๆกับอุทานว่า 

“เออ! จริงด้วย!” ผมคิดว่านั่นคือตัวหนังสือที่ก้าวถึงความ

เป็นศิลปะอย่างแท้จริง

 เมื่อเป็นนักเขียนที่คนรู้จักขึ้นมา จะมีคำาถามเสมอ

ว่า “ต้องการสื่ออะไร” คำาถามนี้มักออกจากปากของคนที่ 

ไม่อ่าน หรือพื้นฐานการอ่านไม่แข็งแรง เพราะการเขียน

หนังสือก็คือการสื่อบางอย่างอยู่แล้ว ถึงผมจะเขียนแค่ว่า 

‘นกตกลงมาจากกิง่ไม’้ กส็ือ่บางอยา่ง และสือ่ชดัเจนเสยีดว้ย  

ดงัน้ัน สำาหรับคำาถามนี ้ผมคดิวา่ไมต่อ้งตอบ หรอืไมเ่ชน่นัน้ 

ก็ตอบโม้ๆไปเลยดีกว่า ถ้าผมต้องการสื่อด้วยคำาพูด ผมคง

ไม่เขียน

 ความเชือ่เกีย่วกบัวรรณกรรมของคนเราในปจัจบุนั

ถูกจำากัดขอบเขตไว้มาก ไม่ว่าจะโดยนักวิชาการ หรือ

โดยนักเขียนเผด็จการ เมื่อได้อ่าน ‘นกตกลงมาจากกิ่งไม้’  

ผู้อ่านหลายคนจึงคิดว่าผู้เขียนต้องพยายามแอบแฝง 
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ความหมายลึกซึ้งบางอย่างเอาไว้ในคำาเจ็ดคำานั้นเป็นแน่  

ใครเล่าจะงี่เง่าถึงขั้นเขียนประโยคไร้สาระอย่างนั้นออกมา

เฉยๆ

 เป็นไปได้ที่บางคนอาจจะใช้นกเป็นสัญลักษณ์ของ

อิสรภาพ และการตกลงมาจากกิ่งไม้ก็คือการสูญสลายไป

ของอิสรภาพนั้น แต่ก็เป็นไปได้เช่นกัน ที่บางคนจะเขียน

เพียงต้องการสื่อตรงๆ ว่านกตัวหนึ่งตกลงมาจากกิ่งไม้  

ใครจะทำาไม

 ผมเห็นความงดงามในสองมุมมองเท่าเทียมกัน 

แต่วรรณกรรมปัจจุบันมักโอนเอียงไปในทาง ‘ความหมาย’ 

มากกวา่ความรูส้กึ ดงันัน้ คนทีน่ยิมจะบอกแคว่า่นกตกลงมา 

จากก่ิงไม้ จึงถูกตั้งข้อสงสัยมากกว่าคนที่ ใช้นกเป็น

สัญลักษณ์

 การรู้จักตัวเองและรู้จักสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสื่อ 

จงึสำาคัญเม่ือต้องเผชญิกบัสายตาของผูอ่้าน มใิชเ่พือ่ปกปอ้ง

ผลงานหรือความเชื่อของตัวเอง แต่เพื่อความมั่นคงใน 

การกระทำา กับงานเขียนของผม มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

หลายคร้ังว่าอ่านไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จะอ่านไปทำาไม อ่านแล้ว 

ไม่ได้อะไรขึ้นมา อ่านแล้วไม่ส่ืออะไรเลย ซึ่งถ้าผมไม่รู้จัก 

ตัวเอง ไม่รู้จักสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสื่อ ก็ไม่รู้จะเขียน 

ต่อไปทำาไมจริงๆ
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 ผมสื่อบางอย่างแน่นอน เพียงแต่สิ่งที่สื่อ อาจจะ

สะกิดบางคน ไม่สะกิดบางคน เป็นเรื่องเหนือความควบคุม

ของผม บางครัง้นกของผมกห็มายถงึอิสรภาพทีถ่กูกระชาก

ไปจากมนุษย์ บางครั้งมันก็เป็นนกธรรมดาที่หัวใจวายตาย 

จึงตกลงมาจากกิ่งไม้

 สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับผู้สนใจจะให้ตัวหนังสือสื่อ

จินตนาการ คือต้องระลึกว่า ในโลกนี้ ในเอกภพนี้ ไม่มีอะไร

ไร้สาระ และไม่มีอะไรที่ ‘ไม่มีอะไรเลย’

 แมแ้ตใ่นอากาศใสๆตรงหน้า ยังมีฝุน่ละอองลอ่งลอย

เกลื่อนกลาด เพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้น

 ‘นกตกลงมาจากกิง่ไม’้ จงึมเีสนห่น์า่คน้หาลน้เหลอื 

โดยไม่ต้องแอบแฝงสัญลักษณ์อะไรเข้าไปแม้แต่น้อย

 มีคนเคยพูดว่า “เมื่อเล่าเรียนจบแล้ว ชีวิตที่เหลือ

ควรใช้ไปกับการลบล้างสิ่งที่เรียนมา” ผมจำาไม่ได้ว่าใครพูด 

แต่มนัเปน็ความเหน็ทีน่า่ฟงัไมน่อ้ย ถงึแมก้ารศกึษาจะเปน็

ปัจจัยบังคับสำาคัญอันดับหนึ่งสำาหรับการใช้ชีวิตในสังคม

ปัจจุบัน และยังเป็นตัวชี้นำาทาง ‘อำานาจ’ ว่าใครจะได้ดีหรือ

ไม่ได้ดี ได้การงานใหญ่โตหรือหน้าที่ต่ ำาต้อย ได้เป็นครูใหญ่

หรือภารโรง แต่การศึกษาก็เป็นกรอบอย่างหนึ่งของมนุษย์ 

ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเท่านั้น คนที่เรียนจบสูงๆ 

มักจะได้รับคำาเยินยอว่าเป็นปัญญาชน เป็นคนฉลาด  
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ในขณะที่ผู้ด้อยการศึกษามักถูกมองว่าโง่เขลา ไม่ทันคน 

ไมมี่ความสามารถทีจ่ะคดิอะไรล้ำาลึกได ้ทัง้หมดนี ้คนมกัจะ

ลมืไปวา่มนัเปน็เพยีงการมองโลกภายใตก้ฎเกณฑ์ของสงัคม 

ถงึแม้วา่การศึกษาจะทำาใหส้มองของคนเราไดใ้ชง้านมากขึน้

จริง แต่ก็มิได้แปลว่าจะเป็นสิ่งถูกต้องหรือมีคุณค่าต่อชีวิต

ไปเสียทั้งหมด ในเมื่อเป็นกรอบเป็นกฎ การศึกษาจึงต้อง

ถูกออกแบบให้ครอบคลุมคล้ายกัน ทั้งที่โดยธรรมชาติของ

แต่ละคนย่อมเหมาะสมกับความรู้ที่แตกต่างกัน

 ปัญหานั้นยังไม่น่ากลัวเท่าไรนัก แต่การที่คนมัก

ทึกทักเอาว่าความรู้ที่ตนศึกษาจากสถาบันนั้นย่อมเป็น

ความจริง เป็นความถูกต้อง เป็นสากลโลก นั่นต่างหากที่

ผมคิดว่าเป็นปัญหาบั่นทอนการเข้าใจชีวิต

 เมื่อคนเชื่อในตำาราเชื่อในทฤษฎีที่ถูกเสี้ยมสอน 

ก็ละเลยที่จะต้ังคำาถาม และเหมาเอาว่าตนรู้ทุกอย่างดังที่

ควรจะรู้และเชื่อถือแล้ว

 อุปสรรคใหญ่ของการรู้จักตัวเองก็คือการศึกษา 

ท่ีสะสมอยู่ล้นหลามจากหลักสูตรต่างๆน่ันเอง ในงานเขียน

หรืองานศิลปะทุกแขนง เร่ืองน้ีก็เป็นตัวการสำาคัญท่ีทำาให้

ความคิดสร้างสรรค์ของเรามีขีดจำากัดต่ำากว่าท่ีควร เราใช้ 

มุมมองและแนวคิดที่ถูกป้อนใส่สมองจากห้องเรียน 

และตำารามากเกินไป สำาหรับคนที่โชคดี มีโอกาสได้ร่ ำาเรียน
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สูงๆ หรือมีประสบการณ์ถึงเมืองนอกเมืองนา ก็น่ายินดี  

และผมเชื่อว่าถ้าใครสามารถศึกษาหาความรู้ไปได้เรื่อยๆ

ตลอดชีวิต ก็ยิ่งควรทำาอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในขณะที่ 

เรียนอยู่นั้น ก็จำาเป็นที่จะต้องทบทวนสิ่งที่เรียนมา และ 

ใช้เหตุผลลบล้างบางอย่างหรือหลายอย่างออกไปด้วย 

ตำาราไม่ได้ถูกเสมอไป ครูบาจารย์ไม่ได้ถูกเสมอไป แม้แต่ 

ความเชือ่ของเราเองกไ็มไ่ดถ้กูเสมอไป ดงันัน้กจิกรรมสำาคญั

ในการรู้จักตัวเอง คือการหัดชะล้างสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองออก  

การเรียนอะไรนานๆ ก็เหมือนถูกล้างสมอง หรือถูก 

เคลือบสมองด้วยความคิดและความเชื่อของคนอื่น เมื่อ

สมองถูกเคลือบหนาขึ้น ก็น่าจะขูดมันออกบ้าง ก่อนท่ีเรา 

จะมองไม่เห็นสมองของตัวเองอีกเลย

 เม่ือพอจะรู้จักและเข้าใจตัวเองแล้ว ความมั่นใจ 

ในการสื่อสารกับคนอื่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และโดย

ไม่ต้องแหกปากป่าวประกาศให้ใครรู้ เราจะรู้ของเราเอง 

จะเข้าใจของเราเอง และถึงแม้บางความคิดจะดูเหมือนว่า

สื่อสารออกมายากเย็นเหลือเกิน ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าใจ

เอาเสียเลย ผมคิดว่าอย่างไรเสีย ก็ต้องมีอีกหนึ่งคนที่เข้าใจ 

ถา้เรารู้จักตัวเองจรงิ ความไมเ่ขา้ใจจากขา้งนอกจะไมท่ำาให้

เราหวั่นไหว
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 คนที่สนใจจะเขียนหนังสือ เพราะมีความผูกพัน

กับตัวหนังสือ เพราะมีความรักที่จะทำา ถึงแม้ไม่มีคนเข้าใจ  

ผมเชื่อว่าก็ยังต้องทำาอยู่ดี เพราะมันขาดไม่ได้ ไม่ทำาไม่ได้ 

ดังนั้นคนที่พยายามแล้วรู้สึกว่าตนไม่สำาเร็จ คนอื่นไม่เห็น 

จะอ่าน ไม่เห็นจะมาสนใจ เขียนเท่าไรก็ไม่ดังเสียที แม้แต่ 

ตัวเองก็ไม่สนุกที่จะเขียน ก็เป็นวิสัยที่โทษคนอื่นไม่ได้ เมื่อ

ไม่มีความสุขที่จะทำา ก็ไม่ควรทำา อาจจะฟังดูโหดร้ายสักนิด  

แต่ผมไม่เช่ือในการฝืนความสามารถหรือความรู้สึกของตัวเอง

 ในศลิปะทุกแขนง ผมเชือ่วา่ความผูกพนัตอ้งมากอ่น

ความเปน็อาชพี ถา้เริม่เขยีนหนงัสอืเพราะคดิวา่จะขายด ีจะ

เปน็เบสตเ์ซลเลอร์ จะเท่ จะทำาให้ตัวเองดูชาญฉลาด อยา่งนี ้

ผมว่าอย่าเขียนเลย เพราะผิดจุดประสงค์ต้ังแต่แรกแล้ว 

และในความเป็นจริงก็คือ มีอาชีพมากมายที่จะนำาเงินมา 

เข้ากระเป๋าคนได้มากกว่าการเขียนหนังสือ จะเสียเวลา 

เมื่อยสมองทำาไม

 แต่วนัใดทีค่วามผกูพนักบัตวัหนงัสอืของใครคนหนึง่ 

เป็นที่รู้จักในวงกว้าง กลายเป็นนักเขียนอาชีพที่มีคน 

ตามอ่านเหนียวแน่น คนคนนั้นจะเป็นคนที่น่าอิจฉา แม้ว่า

มันจะไม่ใช่งานที่เป็นธุรกิจร่ำารวย และไม่สามารถคาดเดา 

ความอยู่รอดในอนาคตได้ แต่ ณ เวลาที่ตัวหนังสือของเขา

หรอืเธอมลีมหายใจแขง็แรงจนพดูคยุกบัคนอืน่รูเ้ร่ือง แถมยงั 
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เป็นที่นิยม เป็นที่ต้องการ นั่นคือ ความสำาเร็จของ ‘ตัวตน’ 

ของคนคนนั้นอย่างแท้จริง ไม่ใช่ความสำาเร็จที่มากจาก

ตำาแหน่งการงาน พื้นฐานการศึกษา ฐานะทางครอบครัว 

หรือรูปร่างหน้าตา แต่เป็นความสำาเร็จจากการสื่อสารจาก

ภายในล้วนๆ ที่ไม่สามารถมีใครมาโค่นล้างได้

 สำ าหรับผม การ เขี ยนหนั ง สือ เป็นศิ ลปะที่  

มีความพิเศษตรงความเป็นงานที่ง่ายที่สุดและยากที่สุด 

สบายที่สุดแต่ลำาบากที่สุด ว่างเปล่าที่สุดแต่ลึกซึ้งที่สุด 

เงียบเหงาที่สุดแต่ครึกครื้นที่สุด และเป็นสิ่งที่ได้ใช้ ‘ตัวตน’ 

ของเราให้คุ้มค่าที่สุด

 ผมยงัจำาไดว้า่ครัง้หนึง่ ขณะกำาลงันัง่วาดรปูระบายส ี

อยูก่บัเพือ่น ผมบน่ขึน้วา่ ถา้เลือกได ้ผมอยากเขยีนหนงัสอื 

มากกว่าเขียนรูป เพราะการเขียนหนังสือเกือบจะไม่ต้อง 

ใช้อุปกรณ์อะไรเลย ในขณะท่ีงานศิลปะแขนงอื่น 

ตอ้งพึง่อปุกรณม์ากมาย วาดรปูกต็อ้งมสี ีมพีูก่นั มผีา้ใบ มไีม ้ 

มีโน่นมีน่ีสารพัด แต่ถ้าจะเขียนหนังสือ มีแค่ดินสอกับ

กระดาษก็พอ หรือถ้าความเจริญทุกอย่างบนผิวโลกต้อง

พังพินาศไปสักวันหนึ่ง ผมก็ยังเขียนหนังสือได้ ตราบใดที่

ยังมีสมองอยู่

 ทกุวันน้ีผมกเ็ชือ่อยา่งนัน้ ผมเขยีนหนงัสอืในหวักอ่น

เสมอ และถงึแมจ้ะชอบความ ‘สด’ และการ ‘ด้น’ เรือ่งโดยไม่
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วางพลอ็ตอยา่งละเอยีดกอ่นเขยีน แตก่ไ็มม่งีานช้ินไหนเลย 

ที่ผมเขียนออกมาจากสมองกลวงๆ ถึงจะเตรียมการน้อย

ขนาดไหน ในหวักม็บีางอยา่งถกูเขยีนขึน้แลว้ และนัน่คือการ

เขียนหนังสือที่แท้จริง กระดาษเป็นเพียงวิธีแปรคลื่นสมอง 

เป็นรูปธรรมเท่านั้น

 การรู้จักตัวเองทำาให้การเขียนหนังสือเกิดขึ้นได้ 

โดยไม่ต้องเขียน และยิ่งรู้จักมากเท่าไร เข้าใจมากเท่าไร 

การเขียนความคิดลงบนกระดาษ ลงบนคอมพิวเตอร์ก็จะ

ยิ่งง่ายขึ้น นักเขียนที่ทำาได้อย่างนั้น จะไม่มีวันได้นั่งนอน 

หรือยืนอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำางานอีกเลยตลอดชีวิต เพราะ

สมองจะเขยีนอยูไ่ม่หยดุหยอ่น เห็นนกัเขยีนนัง่เหมอ่อยูน่ิง่ๆ  

อย่านึกว่าเขาขี้เกียจหรือเมายา เขาอาจกำาลังทำางานอยู่ 

อย่างขะมักเขม้น

 ผมรู้สึกเป็นอย่างยิ่งว่าใครที่ยังไม่ค่อยรู้จักตัวเอง 

จะเริ่มเขียนหนังสือได้ด้วยความยากลำาบาก และในที่สุด 

ก็จะท้อถอยไป ดังนั้น ก่อนจะเขียนอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งสัน้ เร่ืองยาว สารคด ีบทกว ีคอลัมน ์อะไรกต็ามทีต่อ้งใช้

ศิลปะแห่งภาษาในการทักทายสายตาและสมองของคนอื่น  

จำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทกัทายสายตาและสมองของตวัเอง

อย่างเหมาะสม

 แต่อย่าเชื่อผมมากนะครับ!
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กิจกรรม

1. นึกกลับไปถึงแรงบันดาลใจแรกๆที่ทำาให้อยากเขียน

หนังสือ เขียนชื่อสิ่งเหล่านั้นลงบนกระดาษ แล้วลอง 

เปรียบเทยีบดวูา่ แตล่ะอยา่งมคีวามคลา้ยคลึงหรอืแตกตา่ง

กันอย่างไร

2. แรงบนัดาลใจหรอือทิธพิลในปจัจบุนัคอือะไร เปรยีบเทยีบ

กบัแรงบนัดาลใจหรอือทิธพิลในอดตีแล้วเปน็อยา่งไร มอีะไร

เพิ่มขึ้นมาหรือจางหายไปบ้าง

3. เลือกหนังสือหนึ่งเล่มที่เคยชอบในอดีต แต่งเรื่อง

ความยาว 1-3 หน้ากระดาษ ในแนวเดียวกันกับหนังสือ 

เล่มนั้น โดยให้ตัวเองเป็นตัวละครหลัก





51ปราบดา หยุ่น

เรื่องสั้นคืออะไร

 เรื่องสั้นคือเรื่องที่ไม่ยาว

 นีค่อืความหมายแท้จริง ไม่ได้ตอบกวนตนีใหห้มัน่ไส ้ 

ความอิสระในการสร้างสรรค์งานเริ่มจากจุดนี้ จุดที่เปิด

ความหมายของสิ่งที่จะทำาให้ได้กว้างที่สุดเท่าที่สมอง 

ของเราจะอำานวย

 ความยาวเทา่ใดจงึจะเรียกวา่ไมย่าว ประเดน็นีท้ำาให้

ซับซ้อนขึ้นอีกนิด สำาหรับผม ความยาวที่ยังเรียกว่าสั้นได้ 

ก็คืองานที่สามารถเสพโดยไม่ต้องหยุดพัก ไม่ต้องมีการ 

ตั้งสติใหม่หรือเตรียมตัวมากนัก ถ้าเป็นเร่ืองสั้น ก็ควรจะ

อ่านได้อย่างลื่นไหลในหนึ่งนั่งหรือหนึ่งนอนหรือหนึ่งยืน  

ไม่ถึงกับทำาให้อวัยวะส่วนไหนปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกจน 

เกินไป แต่นั่นก็เป็นความรู้สึกส่วนตัว คนแต่ละคนย่อม 

บทที่ 2

เป็นอยู่ :

ทำาความรู้จักกับความอิสระ

(ว่าด้วยเรื่องสั้นอย่างคร่าวๆ)
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มีความอดทนในการเสพศิลปะหรืองานเขียนไม่เท่ากัน 

แม้แต่ตัวผู้เขียนเอง บางคนก็นิยมเขียนเร่ืองส้ันสั้นๆ บ้าง

ก็ชอบเขียนเรื่องส้ันยาวๆ บางทีตั้งใจจะเขียนเรื่องสั้นๆ  

สมองกลับสว่างเห็นทางไกลกว่าที่คิด ก็เถลไถลยาวไป 

จนกลายเป็นนวนิยาย บางคนเริ่มด้วยโครงเรื่องสำาหรับ

หนังสือหนาห้าร้อยหน้า พอเขียนไปเขียนมา เกิดตีบตัน  

จำาต้องเปลี่ยนแผน หักเลี้ยวจบเรื่องตรงหน้าที่หกที่เจ็ด

กลายเป็นเรื่องสั้นทันที

 เคยอ่านนิยายแล้วมีความรู้สึกว่าที่จริงมีเนื้ออยู่ 

นิดเดียว เล่าสองสามหน้าก็จบบ้างไหมครับ นั่นแปลว่า 

โดยธรรมชาติของเรื่องนั้นควรจะเป็นเรื่องส้ันมากกว่า  

ในขณะที่เรื่องสั้นบางเร่ืองก็มีรายละเอียดย่อยยิบเสียจน 

น่าเสียดายที่ต้องจบลงภายในไม่กี่หน้า กรณีหลังนี้เกิดขึ้น 

กับนักเขียนชื่อดังหลายคน นิยายหลายเล่มจึงมีต้นตอ 

มาจากเร่ืองสั้นที่ควรจะยาวได้จากความเข้มข้นของชีวิต 

ตัวละครที่ไม่ยอมพบจุดจบกะทันหันเกินไป

 ผมคิดว่าเร่ืองส้ันมีคุณสมบัติพิเศษที่คล้ายกับการ 

ดูภาพเขียนหนึ่งภาพบนผนังหนึ่งผนัง นิยายก็เหมือนการ

ดภูาพเขยีนขนาดใหญแ่ละยาว ทีร่ายลอ้มรอบวดัหรอืโบสถ ์

ต้องใช้เวลาเดินวนเป็นวัน หรือมากกว่านั้น เพื่อจะได้เห็น

ครบถ้วน เรื่องสั้นเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเวลาปัจจุบัน 
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กลา่วคอืผูอ้า่นสามารถซมึซบัมนัเขา้ไปไดโ้ดยไมต่อ้งสานตอ่

ในอนาคต เหมอืนภาพเขยีนขนาดพอด ีทีส่ามารถช่ืนชมได้

ในการยืนดูคร้ังเดียว หากใครติดใจจนอยากจะกลับมาดูใหม่อีก 

อยากจะกลบัไปอา่นใหมอี่ก นัน่ถอืเปน็คณุสมบตัพิเิศษของ

งานแต่ละชิ้นที่มีแรงดึงดูดไม่เท่ากัน

 โดยสว่นตวั ผมอา่นเรือ่งสัน้เปน็ยาดว่น ดว้ยหวงัวา่

หากไดอ้า่นเร่ืองทีดี่ กจ็ะได้แรงบนัดาลใจอยา่งฉบัพลนั และ

มกัไมห่วนกลบัไปอา่นซ้ำาอกี เวน้แตบ่างเรือ่งทีอ่า่นครัง้เดยีว 

ไม่เข้าใจ หรือเรื่องที่ยังมีสมาธิให้ไม่พอ ก็จำาต้องย้อนไป 

เริ่มต้นใหม่บ้าง 

 การเขียนเร่ืองส้ันก็เช่นกัน ผมมักเขียนเพื่อ 

ปลดปลอ่ยแนวคดิหรอือารมณท์ีต่อ้งการสือ่สารอยา่งรวดเร็ว 

และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะจมปลักอยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่อง 

เนิ่นนานเกินเหตุ เพราะผมรู้สึกว่าธรรมชาติของเรื่องสั้น 

ขัดต่อการถูกหมักดองด้วยเวลา เมื่อหลายวันผ่านไป  

ความสดก็จะค่อยๆเส่ือมลง ค่อยๆเห่ียวเฉาจนอาจจะเน่า

ไดใ้นทีส่ดุ ผมจึงคดิวา่เรือ่งสัน้หนึง่เรือ่งไมค่วรใช้เวลาเขยีน

นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ นี่หมายถึงเขียนอย่างติดต่อกัน ไม่ใช่

เขยีนทิง้ไวแ้ลว้มาเขยีนตอ่ ซึง่ในกรณีหลังนี ้ไมม่ใีครคาดเดา

ได้ว่าเมื่อไรจะกลับไปสานต่อความคิดที่คั่งค้างได้อีก 
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 เร่ืองสั้น นอกจากจะคือเรื่องที่ไม่ยาว และใช้เวลา

เขียนไม่นานนักแล้ว ในเรื่องเนื้อหาและโครงสร้างไม่มี 

กฎเกณฑ์ตายตัวใดๆทั้งสิ้น นี่คือความอิสระด่านแรก 

ที่ผู้เขียนต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

 ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความผูกพันชนิดเลยเถิดกับ 

ร้านหนังสือ คือต้องเข้าไปเหยียบอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 

หน่ึงร้าน เพราะผมตดิหนงัสอืเหมอืนคนตดิยา วนัไหนไมไ่ด้ 

เข้าอาณาเขตแห่งหนังสือ วันนั้นจะรู้สึกเหมือนขาดบางสิ่ง 

บางอย่างไป และเมื่ออยู่ในร้าน ผมเดินลุยดูหนังสือทุกช้ัน 

ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนิยาย สารคดี ศาสนา ปรัชญา 

ศิลปะ ท่องเที่ยว วรรณกรรมเยาวชน หนังสือการ์ตูน 

นิตยสาร ทุกชนิดจริงๆ

 แตเ่ชือ่ไหมวา่ ผมไมเ่คยสนใจจะดสู่วนทีข่ายหนงัสอื

ว่าด้วย ‘วิธี’ เขียนหนังสือเลย ทั้งๆที่น่ันน่าจะเรียกร้อง 

ความสนใจของคนที่ทำางานกับตัวหนังสืออย่างผมได้ 

ไม่น้อย ที่ผ่านมา ผมเคยอ่านหนังสือประเภท ‘ทฤษฎี’ 

แนะนำาและแนะแนวทางการเขยีนหนงัสือที ่‘ด’ี และ ‘ประสบ

ความสำาเรจ็’ มาบ้าง แต่เจอเพยีงไม่ก่ีเลม่เทา่น้ันทีผ่มรูส้กึวา่

มปีระโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ เล่มหนึง่ชือ่ The Elements of Style  

โดย วิลเลียม สตรัง จูเนียร์ (William Strunk Jr.) และ 

อี. บี. ไว้ท์ (E.B. White) เป็นคลาสสิกเล่มบางๆ (ไม่ถึง
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ร้อยหน้า) ซึ่งผมแนะนำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับคนที่อ่านภาษา

อังกฤษได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การใช้ภาษาอังกฤษให้สละสลวย แต่คำาแนะนำาหลายอย่าง

ก็มีความเป็นสากลสูง ไม่ว่านักเขียนภาษาใด ก็น่าจะ 

ได้ประโยชน์หรือข้อคิดจากคัมภีร์เล็กๆเล่มนี้ ผู้เขียน

ระมัดระวังที่จะ ‘สอน’ หรือแนะนำาเพียงวิธีขัดเกลาสำานวน

การเรียงร้อยถ้อยคำา และการใช้ไวยากรณ์อย่างเหมาะสม

เท่านั้น มิได้พยายามยัดเยียด วิธีคิด วิธีสร้างสรรค์ผลงาน 

หรือประเด็นของงานที่ควรเขียนใส่สมองผู้อ่านแต่อย่างใด

 หนังสือเก่ียวกับการเขียนหนังสือมีอีกมากมาย 

หลายเล่ม ท้ังโดยอาจารย์ นักวิชาการ นักทฤษฎี นักปรัชญา และ 

นักเขียนท่ีมีช่ือเสียง ล่าสุดสตีเฟ่น คิง ราชานิยายระทึกขวัญ

ของอเมริกาก็เพ่ิงตพีมิพห์นงัสอืชือ่ On Writing: a Memoir of 

the Craft ออกมาสู่สายตาสาธารณชน ปรากฏว่าเป็นงานที่ 

นา่สนใจทเีดยีว อาจจะไมอ่มตะเทา่ The Elements of Style  

(ซึ่งคิงยกให้เป็นหนังสือในดวงใจเหมือนกัน) แต่ผมว่า 

ก็จัดอยู่ในกลุ่มเช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์กว่าหนังสือ

โดยนักวิชาการหรือนักทฤษฎีหลายคนที่มุ่งแต่จะจำากัด

จนิตนาการ จำาแนกประเภทวรรณกรรมและชีข้าดความดชีัว่ 

ของงานสร้างสรรค์ โดยมีพื้นฐานรองรับชัดๆเพียงรสนิยม

กับทัศนคติส่วนตัวเท่านั้น 
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 เรือ่งสัน้ทีเ่รารูจ้กักนัในปจัจบุนั วา่กนัวา่เปน็อทิธพิล

จากตะวันตก ใครจะเป็นผู้ค้นคิดหรือเขียนขึ้นเป็นคนแรกๆ 

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักวิชาการเขาถกเถียงกันดีกว่า

 รู้เพียงแต่ว่าหากขยายคำาจำากัดความของเรื่องสั้น

ให้เหลือแค่ ‘เรื่องที่ไม่ยาว’ แล้ว ประวัติศาสตร์ของเรื่อง 

ที่ไม่ยาว ย่อมมีมาเนิ่นนาน แม้แต่ในเมืองไทยเองก็อาจจะ

นับนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องสั้นได้ 

 ก่อนจะมีการเขียนหนังสือเป็นจริงเป็นจัง ก่อนจะ

มีคนประกอบอาชีพเป็นนักเขียน เกือบทุกอารยธรรมก็มี

นักเล่าเรื่องมาก่อน มีนักเล่านิทานมาก่อน นิทานสั้นๆก็คือ

เรื่องสั้นนั่นเอง

 ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทงานเขียนกันมาก จนผม

คดิวา่เสน้แบง่แตล่ะเส้นดชูดัเจนเกินไป เหมือนถา้จะเขยีนรปู 

ลงบนผ้าใบ ก็มีการกำาหนดไว้แล้วว่า ผ้าใบสี่เหล่ียมต้อง 

วาดรูปแบบนีผ้า้ใบกลมตอ้งวาดรปูแบบนัน้ผา้ใบสามเหล่ียม

ต้องวาดแบบโน้น

 ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ลักษณะใดก็ตาม 

เมือ่ผูส้ร้างรู้จักกบัตวัเองแลว้ ขัน้ตอ่ไปคอืตอ้งผลักหนา้ตา่ง 

ในสมองของตนออกใหก้วา้งทีส่ดุ แลว้คอ่ยๆเรยีนรูส้ิง่ทีเ่หน็

เบ้ืองนอก สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับหลายคน คือแทนที่จะ

เปิดหน้าต่างทั้งบาน กลับเลือกเจาะรูแอบดูแทน เลือกที่จะ
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มองเฉพาะจุดที่ตัวเองคิดว่าน่ามอง พฤติกรรมเช่นนี้ทำาให้

เกิดการแบ่งแยกพรรคพวก แบ่งแยกมุมมอง โดยละเลย

ที่จะเข้าใจภาพใหญ่ๆทั้งหมด เป็นความประพฤติที่กีดกั้น

ศักยภาพของศิลปะเสียแต่เนิ่นๆอย่างน่าสลด 

 จริงอยู ่การเปดิหนา้ตา่งกวา้งๆออกตัง้แตแ่รกอาจจะ 

ไม่ง่าย ในจะมีกระแสลมขู่กรรโชก ไหนจะมีละอองฝุ่น 

ไหลล้นเข้ามา ไหนจะต้องเจอกับแสงสว่างจ้าจนแสบตา  

การเปิดสมองอาจจะทำาให้เกิดความรู้สึกท่วมท้นจนเกินไป  

เลือกเฟ้นไม่ถูกว่าอะไรคืออะไร แต่ถ้าอดทนเข้าไว้ และ

เชื่อมั่นว่างานเขียนหนังสือคือสิ่งที่เรารักจะทำาอย่างแท้จริง 

สายตาก็จะค่อยๆปรับให้เข้ากับภาพทั้งหมดได้เอง จน 

ในที่สุดก็จะพบว่าวัตถุดิบจากภาพขนาดมโหฬารนั้น 

ไม่มีวันใช้ได้จบสิ้น

 แรงบันดาลใจก็เช่นกัน มันล่องลอยอยู่ทั่วไปอย่าง

ไม่หวงตัว เคยได้ยินคนบ่นทำานองว่าไม่มีอารมณ์จะทำางาน 

หรือไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยไหมครับ นั่นเป็นเพราะว่า 

พวกเขามองโลกผ่านรูเล็กๆ ที่สักพักก็จะไม่มีอะไรให้ดู  

ระยะแรกๆการมองผ่านรูมันอาจจะน่าต่ืนเต้น เพราะเห็นภาพ 

ชัดเจน เหมือนคนมีอุดมคติ มีอุดมการณ์แจ่มแจ้ง เห็น

อะไรก็เชื่อ แต่ไม่เข้าใจว่ายังมีภาพที่ใหญ่กว่าอยู่เบื้องหลัง 

ความคมชัดนั้น ดูไปนานๆก็ไม่ได้อะไรใส่สมองมากขึ้น
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 ความเชื่ออาจจะเป็นส่ิงสำาคัญในงานเขียนหนังสือ 

เมื่อทำาความรู้จักกับตัวเองแล้ว ก็ย่อมต้องเข้าใจใน 

ความเชื่อของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกัน ผมว่าอิสระ 

ทางความคิดเป็นเรื่องสำาคัญกว่า และหากเรารู้จักตัวเอง

จริงๆก็จะรู้ว่าความเชื่อส่วนใหญ่ของเรามาจากความเชื่อ

ของคนอื่นทั้งสิ้น ความเชื่อของคนอื่นก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้น 

เป็นภาพใหญ่นอกหน้าต่างนั่น ดังนั้นความเชื่อของเรา 

ก็สอดคล้องกันอยู่กับความเชื่ออื่นๆทั้งหมด 

 อาจจะฟังดูแปลก หากผมจะบอกว่าท่ีจริงประชาธิปไตย 

กับคอมมิวนิสต์ก็เป็นสองความเชื่อบนภาพเดียวกัน แต่ 

ในโลกที่ดำาเนินไปตามกฎของสองขั้วหรือถ้าให้ใช้ศัพท์เต๋า 

ก็คือ กฎ ‘หยิน-หยาง’ ทุกสิ่งแม้จะดูต่างกัน แท้ที่จริงก็ 

เกาะเกี่ยวกันอยู่เสมอ กลางคืนค่อยๆสว่างขึ้นเป็นกลางวัน  

กลางวันค่อยๆมืดลงเป็นกลางคืน ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป 

อยา่งฉบัพลนั ความเชือ่ในการทำางานของเราก็เปน็อยา่งนัน้  

นักเขียน ‘เพื่อชีวิต’ อาจจะคิดว่าปรัชญของเขาอยู่คนละฝั่ง 

กับนักเขียนนิยายประโลมโลกที่ เป็นทาสโครงสร้าง 

สังคมทุนนิยม ซึ่งก็อาจจะอยู่คนละฝั่งจริง แต่ฝั่งก็ย่อม

เชื่อมด้วยน้ำาหรืออะไรสักอย่างเสมอ และยังต้องอาศัยการ 

เชื่อมโยงนั้นเพื่อความอยู่รอด การแบ่งพรรคแบ่งพวก 

จึงเป็นกิจกรรมลวงตา
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 การทำางานศิลปะใดก็ตาม ผมคิดว่าควรจะมี 

ความเขา้ใจในภาพใหญ่น้ี เขา้ใจวา่ทุกชิน้ส่วนประกอบกนัขึน้ 

เป็นหนึ่ง เพราะผู้ผลิตงานสร้างสรรค์จะทำาตัวเป็นกระจก 

สะท้อนสังคมและโลกได้ไม่คมชัดเลย หากเลือกที่จะ 

สะท้อนภาพจากรูเล็กๆเท่านั้น

 ก่อนที่จะเลือกเฟ้นตำาแหน่งจ้องให้เหมาะสม 

กบัตวัเอง จำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งรูว้า่มอีะไรใหจ้อ้งไดบ้า้ง นีค่อื

ช่วงแห่งอิสระที่ควรตักตวงให้ไดม้ากที่สุด การเปดิหน้าต่าง

ใหก้วา้งทีว่า่นี ้ผมไมไ่ดห้มายความวา่ผูส้นใจตอ้งไปควานหา 

หนังสือทุกประเภทมาอ่าน หรือต้องทำาความเข้าใจกับ

แนวทางและประวัติศาสตร์วรรณกรรมจนลึกซึ้ง ในทาง 

ตรงกันข้าม อิสระเร่ิมจากการไม่รู้อะไรเลย ไม่เข้าใจอะไร 

และไม่โน้มน้าวไปทางไหนเป็นพิเศษทั้งสิ้น เปิดหน้าต่าง

แล้วต้องรู้สึก “โอ้โฮ อะไรกันนี่ มันกว้างขวางไปหมด  

น่าดูไปหมด” จนไม่รู้จะทำาอะไรดี 

 ผมเคยคุยกับนักเขียนบางท่านท่ีเห็นว่างาน 

วรรณกรรมท่ีดีควรสร้างสะเทือนใจ กระเทือนอารมณ์ผู้อ่าน 

ผมไม่เถียง เพราะตัวเองก็เคยอ่านงานดีๆหลายเล่ม หลาย

เร่ืองท่ีทำาให้น้ำาหูเล็ดน้ำาตาไหล ทำาให้เป็นเดือดเป็นร้อน 

ไปกับตัวละคร หรือทำาให้ฮึกเหิมอยากช่วยเหลือทุกคน 

ในโลกที่ประสบโชคชะตาเศร้าโศกเช่นในเรื่อง แต่ผม 
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ไม่คิดว่านั่นคือลักษณะงานอย่างเดียวที่เรียกว่า ‘ดี’ ได้  

งานอกีประเภททีม่อีทิธพิลกบัชวีติผมมาก คอืงานทีอ่า่นแลว้ 

ทำาให้ผมมีมุมมองเพิ่มขึ้น ทำาให้ผมรู้สึกเหมือนคนโง่ที่

เพิ่งคิดอะไรบางอย่างออก ทำาให้วิถีชีวิตของผมเปลี่ยนไป 

ทำาให้ผมได้ใช้สมองมากขึ้น งานแบบนี้ หลายครั้งก็ไม่ได้ 

สร้างความสะเทือนใจกับผู้อ่าน ไม่มีใครตาย ไม่มีใครต้อง

เผชญิกบัความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคม ไมม่ใีครถกูใสร่า้ยปา้ยส ี

บางครัง้เพยีงความสะเทอืนใจกไ็มไ่ดท้ำาใหม้นษุยเ์รยีนรูอ้ะไร

มากขึน้ ไมไ่ดท้ำาใหต้วัเองมองเหน็รายละเอยีดใหม่ๆ แปลกๆ

ของชวิีต เคยมีใครคนหนึง่บอกวา่ สำาหรบัเขา งานศลิปะทีด่ ี

คอืงานทีส่ามารถ ‘เปลีย่น’ เขาได ้หลังเสพแลว้ตอ้งเกดิความ

เปลี่ยนแปลงในตัวบางอย่าง ผมพอจะเข้าใจความรู้สึกนั้น 

เพราะเคยประสบกบัตวัเองมาแลว้จากการอา่นหนงัสอื และ

ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสะเทือนใจ

 การที่วรรณกรรม ‘ต้อง’ อย่างนั้นอย่างนี้ คือการ

จำากัดอิสระอีกเช่นกัน ผมคิดว่างานเขียนต้องทำาอะไร 

ก็ขึน้อยูก่บัผูเ้ขยีน ไมใ่ชห่นา้ทีข่องคนอืน่มาสัง่บงัคับ ผมเช่ือ

วา่ทุกคนทีอ่ตุสา่หเ์ขยีนหนงัสอืออกมายอ่มมคีวามประสงค์

ให้ตัวหนังสือ ‘ต้อง’ ทำาอะไรสักอย่างเป็นแน่ ไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรอืทางออ้ม ไมม่ใีครหรอกทีจ่ะเขยีนหนงัสอืเพราะ

ละเมอ ไมรู้่เนือ้รู้ตัววา่ทำาอะไรลงไป เพยีงแตว่า่ ‘ตอ้ง’ อะไรนัน้  
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สำาหรับแต่ละคนก็มีอิสระที่จะไม่เหมือนกัน บางคนก็หวังว่า

ตวัหนังสอืต้องสนกุ บา้งกว็า่ตอ้งสะทอ้นสงัคม บา้งกว็า่ตอ้ง

ขายดี บ้างก็ว่าต้องปฏิวัติวงการวรรณกรรมไม่ให้เหลือซาก

ก็ว่ากันไป แต่อย่า ‘ห้าม’ ความ ‘ต้อง’ ของใครเป็นอันขาด

 ความเชื่อของผมอีกอย่างคือความเท่าเทียมกัน 

(ไม่ใช่เทียมเท่าๆกัน!) ของศิลปะ ความเท่าเทียมกันในที่นี้ 

คือความเท่าเทียมในหน้าที่และความสำาคัญ ผมคิดว่า

หนังสือที่ทำาให้คนหัวเราะได้ กับหนังสือที่ทำาให้ประชาชน

ลุกฮือขึ้นล้มล้างความชั่วร้ายของสังคม มีค่าทัดเทียมกัน  

มันอาจจะดูแตกต่างอย่างมหาศาลจากภายนอก แต่ผม 

ไมแ่บง่แยก ผมคดิวา่ทกุอยา่งมหีนา้ทีข่องมนั และทกุหนา้ที ่

มีความสำาคัญพอๆกัน การทำาให้จิตใจของมนุษย์ดีขึ้น  

ร่าเริงขึ้น มีความสุขขึ้น ไม่ว่าเป็นจิตใจมนุษย์คนเดียว 

หรือล้านคน ผมก็เห็นว่างานช้ินน้ันมีความสำาคัญในตัวมันเอง

 การตัดสินใจจากผลลัพธ์ภายนอกเป็นอันตราย 

อีกชนิดหนึ่งสำาหรับงานศิลปะ บางทีคนดีก็ใส่เสื้อผ้าไม่สวย 

บางทีคนดีก็ปะปนอยู่ในหมู่โจร เฉกเช่นคนเลวบางคนก็

อาศัยอยูใ่นวดัในวา บางคนกเ็ดนิเลน่ทา่มกลางสวนดอกไม้

ประดับด้วยผีเสื้อปีกสวย บางคนก็มีตำาแหน่งอยู่ในรัฐบาล 

เป็นอย่างนี้เสมอ
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 โดยปกติแล้วผมไม่ค่อยคบหานักธุรกิจ เพราะ

พูดจากันคนละภาษา และมักมีอคติไว้ก่อนว่านักธุรกิจต้อง 

เหน็แกเ่งนิมากกวา่สิง่อ่ืน แตจ่ากประสบการณ์พบวา่บางครัง้ 

ศลิปนิกห็นา้เงนิกวา่นกัธรุกจิ บางครัง้นกัอนรุกัษท์ีด่เูหมอืน

จะอยู่ฝ่ายธรรมะ ก็เป็นนักข่มขืนเด็ก เป็นนักตบตีลูกเมีย 

ความดีชั่วจึงตัดสินที่หน้าที่การงานซึ่งเป็นเปลือกนอก 

ไม่ได้จริงๆ

 ในงานเขียนหนังสือ เปลือกภายนอกก็มีเพียง 

ใหค้นสว่นมากแยกแยะไดง้า่ยเทา่นัน้ ในเนือ้หาทีแ่ทจ้รงิแลว้

อาจจะไมเ่หมอืนเปลือกเลยกไ็ด้ นกัเขยีนนยิายวทิยาศาสตร์

อย่าง เอช. จี. เวลล์ส์ ถึงแม้จะเขียนหนังสือที่มีเนื้อหา 

เต็มไปด้วยแฟนตาซี เต็มไปด้วยความ ‘ไม่จริง’ แต่เขาแฝง

ปรัชญาหลากหลายไว้ในทุกชิ้นงาน นิยายเกี่ยวกับโลก

อนาคต โลกดึกดำาบรรพ์ โลกดาวอังคาร โลกต่างๆนานา

ที่เหมือนจะห่างไกลจากโลกมนุษย์เหลือเกิน ล้วนเป็น

จินตนาการที่สะท้อนถึงโลกจริงในยุคสมัยของเขาทั้งสิ้น 

เวลล์ส์เข้าใจว่าเนื้อหาในการเขียนหนังสืออยู่ตรงไหน เขา

จึงสามารถระบายสีบนเปลือกให้หวือหวาอย่างไรก็ได้

 บางคนเคยพดูถงึงานเขยีนเรือ่งสัน้ของผมวา่ ‘ไมม่ี

เรื่อง’ หรือ ‘แหกขนบการเขียนเร่ืองส้ัน’ ผมถือว่าทั้งสอง 

ความเห็นนั้นเป็นคำาชม แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ถูกต้องนัก ผม 
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ไม่ได้เขียนด้วยจุดประสงค์ที่จะแหกกฎหรือขนบใดๆเลย 

เพียงแต่ว่า ผมเริ่มเขียนโดยไม่รู้ขนบ จึงไม่สนใจในขนบ 

และต้องสารภาพว่ามีความต้ังใจท่ีจะมองข้ามขนบไปเสียก่อน 

จึงค่อยลงมือเขียน ใช้วิธีคิดแบบแรกเริ่ม นั่นคือ ไม่เคยอ่าน

เรือ่งสัน้มากอ่น ไมเ่คยเขยีนเรือ่งสัน้มากอ่น ถา่ยทอดออกมา 

เหมือนเพิ่งเขียนหนังสือเป็นครั้งแรก แน่นอนว่าความหนา

ของสิ่งปกคลุมในสมองผมมีมากเกินจะปัดเป่าออกไปหมด 

ยากที่จะเปิดสมองให้ว่างเหมือนเด็กที่เพิ่งจับดินสอจ่อลง

บนแผ่นกระดาษเป็นครั้งแรก แต่อย่างไรเสีย ผมก็พยายาม

ทำางานดว้ยวธินีีม้าตลอด เพือ่ความสนกุ เพือ่ความรู้สกึ ‘สด’ 

และเพือ่คน้หาความเปน็ไปไดใ้หม่ๆ  เพือ่เปดิหนา้ตา่งออกไป

กว้างๆก่อน แล้วค่อยหาจุดมองที่น่าสนใจในเวลานั้น

 ส่วนความ ‘ไม่มีเร่ือง’ ผมเถียงมาตลอด มันฟังดู 

เก๋ไก๋ เอาการที่ผมจะสามารถเขียนเรื่องไม่เป็นเ ร่ือง 

ให้เปน็เร่ืองได ้แตน่ัน่กเ็ปน็ภาพลวงตาอีกเชน่กนั เพราะผม

เชื่อว่าในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่ ‘ไม่มีเรื่อง’ แม้แต่การเคลื่อนไหว

ของฝุ่นก็มี ‘เร่ือง’ แล้ว แมแ้ตก่ารหนัหวัไปมองของใครคนหนึง่ 

ก็มีเร่ืองแล้ว ความเข้าใจใน ‘เรื่องราว’ ของคนอ่านมักถูก 

ตีกรอบไว้อีกเช่นกัน อิสระถูกกักขังเหมือนเดิม การมีเรื่อง 

จงึจำาเปน็ตอ้งหมายถงึความซบัซอ้น มขีัน้ตอน มกีารดำาเนนิ

ทีเ่ขม้ขน้ คนยกแก้วน้ำาขึน้ดืม่จงึไม่ใชเ่ร่ือง เป็นแคก่ารกระทำา 
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สั้นๆ เรื่องมันต้องมีอะไรบางอย่าง ‘เกิด’ ขึ้น

 ยกตวัอยา่งเชน่เร่ืองส้ัน ความนา่จะเปน็ ของผมเอง  

เรื่องน้ีมีอยู่เพียงว่า ชายคนหนึ่งทำากระดาษแผ่นหนึ่งตก 

ลงบนพื้น เขาจึงก้มลงไปเก็บ–จบแล้ว เหตุการณ์มีเท่านี้ 

แต่ในขณะท่ีก้มลงไปเก็บ เขานึกย้อนหลังไปถึงที่มาของ

กระดาษ ถึงชีวิตเมื่อครั้งที่เขาเขียนข้อความบนกระดาษ 

แผน่นัน้ และคดิถงึชวีติในอดีตทีอ่ยูก่บัตายาย ผมเขยีนเรือ่งนี ้

ด้วยพื้นฐานการสังเกตที่ว่า คนเราพกความหลังและ 

ความทรงจำาติดตัวอยู่ตลอดเวลา ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน

ปจัจุบนั ลว้นมอีดตีเกีย่วโยงอยูท่ัง้สิน้ ไมว่า่จะแคท่ำาของตก  

หรือหกล้มข้างถนน แม้เหมือนจะ ‘ไม่มีอะไร’ เลย ที่จริง 

มีรายละเอียดมากมายแอบแฝงอยู่เงียบๆ และมีผลกระทบกระท่ัง 

ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เสมอ ดังนั้น  

ในความไม่มีอะไรก็มีอะไรอยู่ เพียงแต่เราไม่ให้เวลาสังเกต

หรือศึกษามันนานพอ ชีวิตเรารีบร้อนที่จะ ‘หาเรื่อง’ จนลืม 

‘เห็นเรื่อง’ ที่มีอยู่ล้นหลามรอบตัว

 งานลักษณะนี้ไม่ได้แปลกประหลาดอะไร นักเขียน

กลุ่มโมเดิร์นอย่าง เวอร์จิเนีย วูล์ฟ ก็เคยเขียนเรื่องสั้น

ชื่อ The Mark on the Wall หรือ รอยบนผนัง ซึ่งเกี่ยวกับ 

จุดเล็กๆจุดหนึ่งบนผนังที่ผู้บรรยายในเรื่องไม่รู้ว่าคืออะไร 

ไมม่อีะไรเขม้ขน้มากไปกวา่นัน้ แต่กเ็ปน็เร่ืองส้ันทีน่า่ตดิตาม
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ที่สุดของเธอเรื่องหนึ่ง

 มีคนพูดว่า สิ่งสำาคัญไม่ได้อยู่ที่ ‘อะไรเกิดขึ้น’ 

แต่อยู่ที่มัน ‘เกิดขึ้นอย่างไร’ มากกว่า และผมก็เห็นด้วย  

โดยเฉพาะในการสร้างงานศิลปะ ในการเขียนหนังสือ 

คนแต่ละคนย่อมมองจุดบนผนังแตกต่างกันไป หรือมี 

ความทรงจำาเกีย่วกบัเศษกระดาษไมเ่หมอืนกนั สิง่สำาคญัจงึ

ไมไ่ดอ้ยูท่ีจุ่ดหรือเศษกระดาษ แตอ่ยูท่ีต่วัผูม้องผูเ้หน็ วา่จะ

ถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาอย่างไร

 ไม่มีใครบังคับ

 เมือ่เปดิหนา้ตา่งออกไปกวา้งๆได ้ยอ่มไมต่อ้งกงัวล

ว่า ‘ไม่รู้จะเขียนอะไร’

 เมือ่ใดทีม่คีนมาบอกผมวา่อยากเขยีนหนงัสอื อยาก

เป็นนักเขียน แต่ไม่รู้จะเขียนอะไร ทำายังไงดี ผมต้องนึกขำา

ในใจเสมอ ผมพอจะเข้าใจว่าอาการไม่รู้จะเขียนอะไรนั้นคือ

อะไร มันคืออาการ ‘ไม่รู้จะเขียนอะไรที่ดีหรือมีคุณค่าพอจะ

เขยีนออกมา’ หรือเคยมคีนทีไ่มใ่ชน่กัเขยีนอาชพี แตบ่งัเอญิ

มีเหตุให้ต้องเขียน เขาก็เขียนไปบ่นไปด้วยความกังวลว่า 

สิง่ที่เขาเขียนอยู่จะมคีนสนใจอ่านหรอื ทำาไมคนอื่นจึงจะมา

สนใจว่าเราคิดอะไร หรืออยากสื่อสารอะไรในตัวหนังสือ

 กอ่นอืน่ ถา้เขยีนหนงัสอืดว้ยความรูส้กึว่าสิง่ทีเ่ขยีน

อยูน่ัน้ไรส้าระสิน้ด ีกค็วรจะเลกิเขยีนเสยี เพราะผูเ้ขยีนเปน็
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คนอ่านงานตัวเองเป็นคนแรก หากตัวเองยังไม่ชอบ ก็อย่า

ดนัทรุงัใหค้นอืน่อา่นดีกวา่ แต่ถา้ตัวเองรู้สึกสนกุสนานไปกบั

การถ่ายทอดลมหายใจใสห่นา้กระดาษ กไ็มม่คีวามจำาเปน็ใด 

ทีจ่ะตอ้งกงัวลวา่คนอ่ืนจะสนกุด้วยหรือไม ่เพราะความสนกุ 

ของผู้เขียนก็เปรียบเสมือนการรับประกันขั้นต้นแล้วว่า

อยา่งไรก็ต้องมีคนเหน็สนกุไปดว้ยแนน่อน จะมากหรอืนอ้ย

นั่นอีกเรื่อง

 เมื่อรู้จักอิสระในการเขียน ก็จะทำาให้ความไม่รู้ 

จะเขียนอะไรหมดไป หรือลดน้อยลงไปด้วย และอาจจะ

กลายเปน็วา่ไมรู้่จะเขยีนอะไร เพราะมใีหเ้ขยีนเยอะไปหมด

จนเลือกไม่ไหว!

 ผมอยากรูส้กึอยา่งนัน้เหมอืนกนั แตย่งัเปดิหนา้ตา่ง

ไม่กว้างพอ นักเขียนที่สามารถเขียนได้ทุกวันทุกเวลา 

ไม่มีเหน็ดเหนื่อยหรือขัดสนวัตถุดิบ คงจะเป็นนักเขียนที่ 

มีความสุขมาก หรืออย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าชีวิตนี้ 

จะทำาอะไร เขามอิีสระพอทีจ่ะเขยีนหนงัสือไปจนตายไดแ้ลว้

 ดบัเบิล้ย.ู ซมัเมอร์เซท มอห์ม พดูอยา่งตดิตลกไวว้า่  

การเขียนหนังสือมีกฎหลักๆอยู่สามข้อ แต่โชคร้ายตรงที่ 

ไม่มีใครรู้ว่าสามข้อนั้นคืออะไร

 นี่คือความกวนที่เต็มไปด้วยความจริง

 เมื่อไม่มีใครรู้กฎ ก็ไม่มีอะไรให้แหก
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 เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ : “ถ้าคุณรักใครสักคน 

จงให้อิสระแก่เขา”

 ถ้ารักการเขียน จงปล่อยตัวหนังสือเป็นอิสระ 

ตลอดเวลา!

กิจกรรม

เขียนเรื่องสั้นขนาด 1-3 หน้ากระดาษ เกี่ยวกับจุดบนผนัง

ที่บ้าน จะเป็นจุดไหนบนผนังก็ได้
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โลกบนหน้ากระดาษที่ประกอบขึ้นด้วยตัวหนังสือแม้จะ

เป็นโลกสะท้อน หรือโลกที่เกี่ยวโยงกับโลกมนุษย์และ 

ความเป็นไปในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์โดยตรง 

อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้(เวน้แตว่า่ผูเ้ขยีนจะมาจากดาวดวงอืน่) 

แต่ภาษาที่เรียงร้อยออกมาเป็นเรื่องราวสื่อสารเป็นหนังสือ

สักเล่ม ก็เป็นอีกโลกที่มีการดำาเนินไปของมันเองเช่นกัน

 ผมไม่อาจทราบได้ว่ า เหตุ ใดโลกแห่งภาษา 

จงึซบัซอ้นและลกึซึง้ บางครัง้ถงึกบัลกึลบัจนยากจะหยัง่ถึง 

พอๆกับที่ผมไม่อาจทราบเช่นกันว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไร 

ผมเพียงสันนิษฐานว่า สิ่งใดก็ตาม เมื่อมี ‘ร่าง’ เป็นรูปธรรม

ขึน้บนโลกนี ้ยอ่มม ี‘ชวีติ’ และชะตากรรมของมนัเอง ตา่งกนั

ก็แต่ความหวือหวา ความเข้มข้น บางส่ิงก็มีชีวิตเรียบง่าย 

จนเหมือนไม่ไดก้ระดิกตวัไปไหนตลอดรอ้ยลา้นป ีในขณะที ่

บทที่ 3

เป็นร่าง :

ทำาความรู้จักกับตัวหนังสือ
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บางสิ่งกระตือรือร้นที่จะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โลกแห่ง

ภาษาเป็นหนึ่งในโลกที่เร่าร้อน เคลื่อนที่รวดเร็วว่องไว  

ไม่ยอมให้ใครกักขัง ซึ่งก็คงสะท้อนธรรมชาติของความ

เป็นมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบสำาคัญในการดำารงชีวิตเป็น 

ความเปลีย่นแปลง ความไมอ่ยูน่ิง่ ความซบัซอ้นทางอารมณ์

และความคิด ดังนั้น โลกของภาษาก็สามารถมีคุณสมบัติ 

ทุกอยา่งละมา้ยคลา้ยโลกมนษุย ์หนำาซ้ำา บางคร้ังยังอาจแลด ู

ซับซอ้นกวา่ เพราะความทีเ่ราไมไ่ดค้ลกุคลกีบัมันตลอดเวลา

 ความผกูพนักบัการอา่นและงานเขยีนยอ่มหมายถึง

ความสมัพนัธก์บัโลกแหง่ภาษาทีม่ากกวา่ปกต ิคนทีไ่มช่อบ

อ่านหนังสือก็จะหยุดอ่านจริงๆจังๆหลังศึกษาเล่าเรียนจบ

แล้ว ซึ่งหมายความว่าชีวิตจะเริ่มตีห่างจากโลกแห่งภาษา 

หรือโลกแห่งตัวหนังสือไปจนไม่คุ้นกันอีก ส่วนคนที่ยัง 

อ่านอยู่แต่ไม่ชอบเขียน ก็เปรียบเสมือนคนที่มีแผนที่เมือง

อยู่ในมือ รู้หมดว่าเส้นทางไหนมุ่งไปไหน ถนนสายใด 

ตดักบัสายใด ทวา่ไมเ่คยลงไปเหยยีบย่ำา ไมส่ามารถคาดเดา

ได้ว่าบนถนนเส้นต่างๆเหล่านั้นแท้จริงเป็นอย่างไร บางคน

ก็พอใจทีจ่ะรับรู้เทา่นัน้ เพราะไมต่อ้งการออกแรง แตบ่างคน

ก็อยากทิ้งแผนที่ แล้วพยายามคลำาหาทางเอาเอง

 เมื่อจะเขียนหนังสือ ผู้เขียนต้องทำาความรู้จักกับ

โลกของตัวหนังสือให้ช่ำาชอง นี่มิได้แปลว่านักเขียนทุกคน 
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ขวนขวายเท่ากัน คนที่ไม่ได้สนใจจะรู้จักที่ทางในโลก 

ซับซ้อนน้ันเลย ก็มักจะหลงทางอยู่เสมอ มักจะเดินไป

เจอทางตัน มักจะตกหลุมตกบ่อ มักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  

เพราะหาที่พักไม่พบ ผมจึงเชื่อว่าความเข้าใจในโลก 

แห่งตัวหนังสือและโลกแห่งภาษา มีความสำาคัญสำาหรับ

คนเขียนหนังสือพอๆกับความอิสระทางความคิดและ

จินตนาการ ถูกต้อง–คุณจะเขียนอะไรก็ได้ เหมือนกับที่ 

คุณจะเดินออกจากบ้านไปไหนก็ได้ แต่การรู้จักกับ 

สภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี ก็จะทำาให้การเดินทางราบรื่น

และมีความสุขขึ้น นักเขียนผู้รู้จักการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

สละสลวย ก็ย่อมทำาให้การทำางานราบรื่นและมีความสุขขึ้น

เช่นกัน

 ผมมิอาจสำาคัญตัวว่าเป็นคนเข้าใจโลกแห่งภาษา

อย่างถี่ถ้วน เพราะแม้ในปัจจุบันก็ยังบกพร่องตกหล่น 

บ่อยคร้ัง แต่เม่ือใดที่มีคนถามว่าทำาไมจึงใช้ภาษาไทยได้ดี  

ทั้งๆที่ขาดช่วงไปนานร่วมสิบปี สมัยเป็นนักเรียนอยู่ 

ต่างประเทศ เหตุผลเดียวที่ผมพอจะคิดออกคือ ผมอาจจะ

ถูกปลูกฝังด้านภาษามาอย่างเหมาะสมต้ังแต่เมื่อครั้งยังอยู่

เมืองไทยและได้อ่านหนังสือภาษาไทยเยอะๆ ผมคงโชคดี

ทีห่นงัสอืแต่ละเลม่ทีอ่า่นในยคุนัน้ประพนัธข์ึน้โดยนกัเขยีน 

ผู้มีความเข้าใจในโลกแห่งภาษาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ 
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อยา่งยิง่ ผมเปน็แฟนหนงัสอืของ ครอูบ ไชยวส ุหรอื ฮวิเมอรสิต ์ 

ซึ่งเป็นนักเขียนที่ให้ความสำาคัญกับความสละสลวยและ

ความถูกต้องของการใช้ภาษามากกว่าใครๆ หรืองานของ 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มงาน

วรรณกรรมของนักเขียนที่ใช้ภาษาได้ดีเป็นพิเศษ หนังสือ

แต่ละเล่ม งานแต่ละชิ้นของนักเขียนเหล่านั้นคงเป็นครู

ทางการใช้ภาษาที่สำาคัญของผมโดยไม่ได้ตั้งใจ

 นักเขียนร่วมสมัยหลายคนอาจจะละเลยเรื่อง 

การทำาความรู้จักกับโลกของภาษาไปมาก บ้างเพราะคิด

ว่าเชยและไม่สลักสำาคัญเท่าการวางโครงเรื่อง บ้างก็เพราะ

ไม่รู้จะเอาบรรทัดฐานใดเป็นตัววัด แต่ในทัศนคติส่วนตัว  

ผมวางการใช้ภาษาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยความรู้สึกที่ว่า 

สำาหรบัผูช้ำานาญในการใชภ้าษา แมไ้มรู่จ้ะเขยีนเรือ่งเกีย่วกบั 

อะไร ก็ยังสามารถเขียนตัวหนังสือให้สนุกและมีสาระได้ 

ในตัวมันเอง เหมือนจิตรกรที่ชำานาญการใช้สีใช้เส้น ถึงแม้

จะวาดไม่เป็นรูป ก็สามารถสื่อสารด้วยการใช้เฉพาะสีและ

เส้นได้เป็นผลลัพธ์น่าทึ่งพอกัน

 หลายคนท่ีอยากเป็นนักเขยีน แต่สะกดคำาผดิเกลือ่น

กลาด สับสนระหว่าง ‘ค่ะ’ กับ ‘คะ’ (ค่ะ–นี่เป็นความสับสน

ที่ผมพบบ่อยที่สุดในปัจจุบันจริงๆนะคะ) หรือ ‘จ้ะ’ กับ ‘จ๊ะ’ 

ความผดิเพยีงเลก็นอ้ยเทา่นี ้ถอืเปน็เร่ืองใหญ่มากสำาหรบัผม  
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เพราะมนัแสดงใหเ้หน็วา่ผูท้ำาผดิยงัมไิดม้คีวามละเอียดอ่อน 

กับภาษาเพียงพอที่ จะอยากเป็นนัก เขียนด้วยซ้ำ า  

เหมือนนักร้องที่ร้องเพลงโดยไม่ออกเสียงควบกล้ำา ‘ร’ กับ 

‘ล’ ได้ยินทีไรก็รำาคาญหูรำาคาญใจทุกที ทั้งๆที่น้ำาเสียงของ

ผู้ร้องอาจไพเราะเพราะพริ้งมาก

 ในการเขยีนหนงัสอื ความบกพรอ่งทางการใชภ้าษา

ก็เปน็ความนา่รำาคาญทีท่ำาใหค้ณุภาพของเนือ้งานดอ้ยลงไป

ถนดั ทัง้ๆทีค่วามตัง้ใจหรอืโครงสรา้งของเรือ่งทีเ่ขยีนอาจจะ

ยอดเยี่ยมล้ำาลึก

 คำาซ้ำากเ็ปน็อกีปญัหาหนึง่ทีค่นมกัมองขา้ม มนัไมใ่ช่

ความผิดใหญ่โต แต่ก็สร้างความรุงรัง และบั่นทอนความ

งดงามลงได้ฮวบฮาบ

 ในภาษาพูดของมนุษย์ เราใช้คำาที่ไร้ความหมาย

มากมาย แค่พูดว่า “อะไรกันหรือจ๊ะ” ก็มีคำาเกินจำาเป็น 

ตั้งสามคำาแล้ว เพราะที่จริงถามว่า “อะไร” ก็ตรงจุดประสงค ์

ที่สุด ส่วน “กันหรือจ๊ะ” ที่พ่วงมาด้วยนั้นเป็นเพียง

ขนบธรรมเนียมการสนทนาที่ทำาให้น้ำาเสียงฟังรื่นหูมากขึ้น 

ทว่าในการเขียนหนังสือ ซึ่งมีธรรมชาติของการสื่อสารที่ 

แตกตา่งไปจากการพดูคยุธรรมดา อะไรทีไ่มจ่ำาเปน็ แทนทีจ่ะ 

ทำาให้การสื่อสารกลมกล่อม กลับจะกลายเป็นสิ่งสกปรก

เปรอะเป้ือนจนบดบงัความสวยงามอยา่งอ่ืนได ้หากสามารถ
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เลี่ยงก็ควรหลีก หรือหากตัดทอนสิ่งใดออกแล้วความหมาย

ที่ต้องการสื่อสารยังคงอยู่ครบถ้วน ก็ไม่ควรเสียดาย

 การรู้จักขดัเกลาภาษามไิดแ้ปลวา่จะสนกุกบัภาษา

ไม่ได้ ผมเป็นคนหนึ่งที่นิยมเล่นตลกกับตัวหนังสือ เพราะ

รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มรสชาติและสีสันให้กับโลกที่บางครั้งก็

มีคนใช้ทางเดินเดียวกันบ่อยครั้งเกินไป ผมได้ยินผู้ใหญ่ 

พูดให้ฟังมาต้ังแต่เด็กว่า ‘ภาษาดิ้นได้’ ซึ่งหมายความว่า

ในกฎเกณฑ์ต่างๆของการใช้ภาษา ยังมีช่องว่างสำาหรับ

การทดลอง สำาหรับการหยอกล้อกับภาษาเสมอ เรามิควร

สับสนความหมายของการ ‘ใช้ภาษาอย่างสละสลวย’ กับ

การเป็นทาสของกฎระเบียบ ผมเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิก

ชมรมผู้นิยมแหกกฎเมื่อเห็นลู่ทาง แต่ผมเชื่อว่าทุกคนควร

รู้จักและเคารพในกฎที่จะแหกให้ดีเสียก่อน เพราะการแหก

โดยไม่รู้ มิอาจเรียกว่าแหกกฎได้ มันเป็นแค่ความคะนอง 

มั่วซั่วเท่านั้นเอง

 ในเมื่อผมสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาไทย 

มาจากนักเขียนชั้นครู คิดว่าทุกคนน่าจะสามารถทำาได้ 

ด้วยวิธีเดียวกัน ทั้งนี้มิได้แปลว่าอ่านมากๆแล้วจะเข้าใจ

โลกของภาษาได้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะถึงอย่างไรก็ยังต้อง

พยายามคลำาทางเอาเองด้วย และที่สำาคัญ นักเขียนที่

มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน ไม่ว่าจะขึ้นชื่อเป็น
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ชั้นครูหรือชั้นอะไร ก็ไม่ได้มีความสามารถในการใช้ภาษา

ทัดเทียมกัน บางท่านก็โด่งดังเพราะความสามารถในการ

ร้อยร่างโครงเรื่องมากกว่า โดยส่วนตัว ผมก็คงแนะนำาช่ือ

ที่ได้เอ่ยไปแล้ว เพราะภาษาของบุคคลเหล่านั้นยังคงอยู่

ในความทรงจำาผมเสมอ และหากจะให้เสริมอีกสักสามสี่ชื่อ 

ผมก็เสนอ กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) มาลัย ชูพินิจ 

(น้อย อินทนนท์) และสองบุรุษที่ยังคงยืนหยัดอยู่ในวันนี้: 

คำาสิงห์ ศรีนอก (ลาว คำาหอม) และ ’รงค์ วงศ์สวรรค์ และ

อีกหลายชื่อท่ีผมอาจจะไม่เคยรู้จักผลงานด้วยซ้ำา จึงต้อง

ขออภัยที่ไม่ได้ยกอ้าง ถึงแม้ว่านักเขียนรุ่นเก่า (ยุคบุกเบิก 

‘วรรณกรรมสมัยใหม’่ ของไทย) จะไม่ได้ใช้ภาษาดีทัดเทียมกัน 

ทุกคน แต่โดยรวมๆแล้ว ผมเชื่อว่าคุณภาพก็อยู่บน 

เส้นทางที่สูงกว่างานโดยรวมของวรรณกรรมร่วมสมัย

ในขณะนี้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานของใคร หากอ่านอย่าง

ละเอียด พลางพยายามซึมซับวิธีใช้ภาษามาสอนตัวเอง  

ย่อมต้องได้ประโยชน์แน่นอน

 การทำาความรู้จักกับตัวหนังสือและวิถีชีวิตของ

ภาษา มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเกินกว่าจะพูดคุย 

หมดภายในไม่กี่หน้า นี่คือด้านหนึ่งของการเขียนหนังสือ 

ที่ต้องอาศัยศิลปะส่วนตัวของแต่ละคนในการถ่ายทอด และ

ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้ จะด้วยการอ่านงานดีๆ หรือ 
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การฝึกเขียนสม่ำาเสมอ ผู้เรียนไม่ควรลืมอิสระของการเปิด 

หน้าต่างกว้างๆบานน้ัน ในขณะท่ีมีคนช้ีนำาทาง ก็ไม่ควรละเลย

ท่ีจะคลำาหาด้วยตัวเองต่อไป เพราะในโลกแห่งตัวหนังสือ  

ถึงจะมีผู้ชำานาญทางอยู่หลายคน แต่ความที่เป็นโลก 

ขนาดใหญ่ และพร้อมจะขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆ 

ย่อมไม่มีใครเข้าใจหรือรู้จักไปเสียทุกตรอกซอกซอย ยังมี

มุมมืดมากมุมรอคอยการค้นพบโดยคนตาดี ยังมีทางลัด

อีกมากมายรอคอยการเปิดโปงโดยคนหัวไวใจร้อน และ

ก็เป็นไปได้อีกเช่นกัน ที่ผู้เดินทางอาจจะอาจหาญถึงขั้น 

ถมถนนใหม่ขึ้นเอง สร้างทางเชื่อม สะพาน ทางด่วน 

รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน เพราะโลกของตัวหนังสือก็เหมือน

โลกที่เราดำาเนินชีวิตอยู่ มันเป็นโลกที่มีลมหายใจ พร้อมจะ

เติบโตเปลี่ยนแปลง

 อาจารย์สอนวิชาออกแบบของผมคนหนึ่ง เคยให้

ข้อคิดติดสมองไว้ว่า ในการออกแบบอะไรก็ตาม พยายาม

นึกว่างานชิ้นนั้นเป็นสวนที่เราต้องเดินเข้าไป ถ้าเป็นสวน

ที่สกปรก รกรุงรัง มีแต่ของวางเกะกะขยับตัวไปมาลำาบาก  

ก็ถอืว่าเปน็สภาพแวดลอ้มทีไ่มน่า่อยู ่ไมน่า่เขา้ ไมน่า่เดนิชม  

งานออกแบบที่ดี ก็คือสวนที่ทั้งสวย สะอาด มีระเบียบ และ

มีเสน่ห์ น่าสนุกไปในตัว ใครสามารถออกแบบอะไรที่มี

คุณสมบัติเหล่านั้นครบถ้วน ก็จะเป็นนักออกแบบที่ดี
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 ผมชอบข้อคิดของอาจารย์คนนั้น เพราะใช้ได้กับ 

งานศิลปะเกือบทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะงานออกแบบ  

การเขียนหนังสือที่สละสลวยก็เหมือนการออกแบบสวน 

เช่นกัน และคุณสมบัติดังกล่าวก็ล้วนเป็นสิ่งจำาเป็นทั้งสิ้น 

ในการดแูลสวนตัวหนงัสอื การสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัเนือ้หา 

เมื่อใดควรขึ้นย่อหน้าใหม่ คำาไหนควรตัดทอนออกไปได้ 

ประโยคไหนสับสนจนทำาให้ความหมายลบเลือน คำาไหน

สะกดผิด ประโยคสุดท้ายเหมาะสมที่จะปิดเรื่องแล้วหรือไม่ 

เหลา่นีคื้อคำาถามของผูดู้แลสวน ซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์

ส่วนตัวของแต่ละคนในการตัดสินใจ 

 คงมีนักเขียนไม่น้อยที่หวั งพึ่ งบรรณาธิการ 

ช่วยขัดเกลาสำานวนภาษาให้ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะพอ

ฝากเน้ือฝากตัวไว้กับบรรณาธิการได้ อาจจะมีนักเขียน

จำานวนมากดว้ยซ้ำา ทีห่ากขาดบรรณาธกิารประจำาตวัไปเสยี  

คุณภาพในงานก็จะตกลงเหวอย่างไม่น่าเชื่อ แต่นั่นคือ 

ยุคสมัยที่มีบรรณาธิการเก่งๆและสนใจโลกแห่งตัวหนังสือ

พอๆกัน หรืออาจจะมากกว่านักเขียนเสียอีก ซึ่งต้อง

ยอมรับอย่างน่าใจหายว่าสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ได้เป็น 

เช่นนั้นแล้ว ความพิถีพิถันในการตรวจอ่านงานเขียน 

กอ่นสง่โรงพมิพก์ำาลงัอยูใ่นยคุตกต่ำาอยา่งมาก คงเปน็เพราะ

การแขง่ขนัทางธรุกจิรนุแรงรวดเรว็ขึน้ จนเหลอืเวลาสำาหรบั
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ความประณตีนอ้ยลง สง่วนันี ้วางแผงพรุง่นีอ้ะไรทำานองนัน้ 

ประกอบกบัคณุภาพบคุลากรทีค่งตกต่ำาตามไปดว้ย หนงัสอื

หลายเล่มที่วางแผงอยู่ในตลาดจึงดูเหมือนไม่ได้ผ่านการ

ดูแลความเรียบร้อยมาเลย หรือถ้าผ่านก็ผ่านแบบขอไปที  

เพราะวันๆหนึง่บรรณาธกิารอาจตอ้งผา่นตน้ฉบบัเปน็สบิๆ

เล่ม

 นักเขียนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ร่ ำารวยพอจะจ้าง

บรรณาธกิารสว่นตวั เหมอืนทีน่กัเขยีนบางประเทศเขาทำากนั  

(หรือถึงจะร่ำารวยพอ ก็คงไม่มีบรรณาธิการให้จ้าง) ดังนั้น 

นักเขียนจึงต้องพิถีพิถันกันเอง และควรศึกษาหาความรู้

เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องทางภาษาอยู่เสมอ บางทีเขียนไป

นานๆเข้าก็จะเกิดความเคยชินกับการใช้คำาบางคำา สำานวน

บางสำานวน หรือลูกเล่นบางอย่าง จนทำาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า 

โดยไม่รู้ตัว จึงต้องหัดฝึกฝนที่จะตรวจสอบความประพฤติ

ทางตัวหนังสือบ่อยๆ หัดสะกิดตัวเองเมื่อมีโอกาส คนสวน

ที่ดีคงไม่สามารถลาพักร้อนนานๆ เพราะกิ่งก้านของต้นไม้

จะทิ่มไชให้สวนรุงรังได้ในเวลาอันสั้น เว้นแต่ว่าจะอยาก

เลิกเป็นคนสวน ก็ว่ากันไม่ได้ คนเขียนหนังสือถ้าไม่ดูแล

ตัวหนังสือของตัวเองให้ดี ก็อาจจะแปลว่าหมดความสนใจ

ในโลกแห่งภาษาเสียแล้วกระมัง 
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 นอกจากโลกของตัวหนังสือจะมีลักษณะการ 

ดำาเนนิชวิีตคลบัคลา้ยกบัโลกแหง่ความเปน็จรงิ (แบบมนษุย)์  

แล้ว ผมยังเชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่ม เรื่องเขียนแต่ละเรื่อง  

เป็นโลกที่ไม่ได้เป็น ‘ความจริงสากล’ กล่าวคือ การอ่าน

หนังสือเล่มเดียวกัน ถ้ามีนักอ่านสองคน ก็อาจจะมีสองโลก 

สามคนก็สามโลก เป็นต้น ทั้งที่ผู้เขียนเขียนออกมาเพียง

โลกเดียวเท่านั้น 

 โลกของตัวหนังสือ ถึงแม้จะอ้างอิงโลกจริงอย่าง

ละเอียดลออเท่าใด เนื่องจากต้องกรองเป็นตัวหนังสือ 

อีกทอดหนึ่ง ผมเชื่อว่าไม่มีหนังสือหรืองานเขียนชิ้นไหน 

ที่จะเรียกได้ว่าเป็นการเสนอ ‘ความจริง’ อย่างถ่องแท้ 

แม้แต่งานเขียนสารคดีก็ต้องมีคราบไคลแห่งการปั้นแต่ง 

เป็นองค์ประกอบ แม้จะน้อยนิดเท่าไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้เอง  

ความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนจึงเกิดขึ้นได้ เสมอ 

ในการอ่าน หนังสือแต่ละเล่มจึงสื่อสารความหมายต่างกัน

ไปบ้างตามการรับป้อนข้อมูลของคนอ่านที่ต่างพื้นฐาน 

ความคิดกัน ศรีบูรพาอาจจะเขียน ข้างหลังภาพ ขึ้นมา 

เลม่เดยีว เปน็โลกเดยีว แตถ่า้มคีนอ่านสบิคน ขา้งหลงัภาพ  

ก็มีสิบภาพสิบโลก มีร้อยคนก็ร้อยแบบร้อยโลก นี่คือ

คุณสมบัติของศิลปะที่น่าทึ่ง มันสามารถแตกขยายได้ 

กว้างไกลเกินกว่าใครจะสามารถคาดเดา และมีลมหายใจ
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หลากหลายลักษณะ ที่แม้แต่ตัวผู้สร้างก็ไม่มีปัญญาล่วงรู้

หรือบังคับได้

 ฝร่ังพูดกันว่า ‘Beauty is in the eyes of the  

beholder’ แปลว่า ความงามขึ้นอยู่กับดวงตาของผู้ที่ได้

เห็น นั่นคือ แต่ละคนมองต่างกัน อะไรที่คนหนึ่งว่าสวย 

อีกคนอาจจะว่าอัปลักษณ์ ตัวหนังสือก็มีคุณสมบัติเช่นนี้  

งานเขียนแต่ละชิ้นก็เป็นโลกของผู้อ่านเป็นการตีความของ

ผู้อ่าน ผู้เขียนจะสอดแทรกปรัชญาล้ำาลึกหลายขุมไว้เท่าใด 

หากผูอ้า่นไม่เลอืกจะรบัรู ้กไ็มม่คีวามสำาคญั ในทางกลบักนั 

บางอย่างที่ผู้อ่านซาบซึ้งหรือเล่ือมใสในตัวหนังสือ ผู้เขียน

อาจไม่ได้ตั้งใจหยอดใส่ไว้เลยก็ได้

 ผมรู้สึกสนุกทุกคร้ังที่ได้ยินคนตีความงานเขียน 

ของผมไปต่างๆนานา บางครั้งก็ตรงกับที่ผมคิดตอนเขียน 

บางคร้ังก็น่าต่ืนเต้นกว่าที่ผมคิดเองเสียอีก แต่ผมจะไม่

ตัดสินในแง่ผิดหรือถูก หากมีคนถามว่า “นักวิจารณ์คนนี้

ตคีวามงานคุณถูกหรอืเปลา่” ผมจะตอบไมไ่ด ้เพราะผมเชือ่

ว่าถึงอย่างไร คงไม่มีใครล่วงรู้ถึงสิ่งที่ผมคิดระหว่างทำางาน

ได้ ‘ถูก’ เท่าตัวผมเอง ดังนั้น การอ่านหรือเขียนงานวิจารณ์ 

สิง่สำาคัญจึงมิไดอ้ยูท่ีค่วามแมน่ยำาในการตคีวามของผูเ้ขยีน 

แต่อยู่ที่ความสามารถในการจับเนื้อแล้วแตกหน่อออกไป

อย่างน่าสนใจต่างหาก เพราะงานเขียนชิ้นหนึ่งคือพื้นที่ 
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ที่ทุกคนมีสิทธ์ิใช้เพื่อชี้ทาง ผมอาจจะเป็นคนเขียนโลกนั้น

ขึน้มา แตผ่มกไ็มส่ามารถเห็นรายละเอียดของมันไดท้ัง้หมด 

ยิ่งถ้าเป็นโลกซับซ้อน มีการเจริญเติบโตของมันเอง ผมยิ่ง

จนปัญญาจะตามไปเก็บทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเมื่อ 

เผยแพร่ออกสู่สายตาสาธารณชนแล้วคนอื่นยิ่งมีสิทธิ์

ทัดเทียมกันในการตรวจสอบหรือใช้ประโยชน์จากโลกนั้น 

 บางโลกทีเ่ขยีนขึน้เอง ผมกไ็มป่ระสงคจ์ะไปเหยียบ

อีก บางโลกก็เขียนขึ้นอย่างว่องไว จนมองพลาดหลายสิ่ง 

หลายอย่าง บางโลกก็ผูกพันมากจนรู้สึกอยากปกป้อง 

เกินเหตุ แต่ผมก็พยายามทำาใจอยู่เสมอว่างานทุกชิ้นมีชีวิต

ที่เป็นอิสระ สิ่งที่ผมได้จากการเขียนโลกของตัวหนังสือ 

ขึ้นมาแต่ละโลกก็คือค่าตอบแทนเฉพาะที่ลงแรงสร้างมัน

ขึ้นมาเท่าน้ัน ท้ายที่สุดแล้ว ผมก็ไม่ใช่เจ้าของชีวิตของ 

งานเขียนชิ้นใดเลย 

 เมื่อให้อิสระกับตัวเองในการจินตนาการ ก็ต้องให้

อิสระกับการดำาเนินชีวิตของจินตนาการด้วยเช่นกัน 

 คอยดไูด–้ตัวหนงัสือจะมีชวีติอยูน่านกวา่ผมดว้ยซ้ำา 

มันแข็งแกร่งกว่ามนุษย์มากนัก

 การรูจ้กัจดัสวนแหง่ตวัหนงัสอืใหด้ ีนอกจากจะเปน็

คณุสมบตัอินัไมค่วรแยกออกจากความเป็นคนเขยีนหนงัสอื

ทีด่แีลว้ ยงัจะชว่ยใหง้านเขยีนดำาเนนิไปอยา่งงา่ยดายย่ิงขึน้ 
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ตัวหนังสือที่มีชีวิตจะช่วยสร้างชีวิตให้ตัวละคร ช่วยสร้าง

ฉากให้เหตุการณ์ ช่วยผูกโครงเรื่องให้โดยผู้เขียนไม่ต้อง 

กุมขมับเป็นเวลานาน

 ในหนังสอืเกีย่วกบัการเขยีนหนงัสอืของสตเีฟน่ คงิ  

เขาเปดิเผยอยา่งหนา้ชืน่ตาบานวา่เขาไมช่อบการวางพลอ็ต 

หรือโครงเร่ืองก่อนลงมือเขียน เพราะเขาเชื่อว่าในการ

ดำาเนินชีวิตแต่ละวัน เราก็ไม่รู้พล็อตของตัวเอง และเชื่อว่า 

การ ‘สร้างสรรค์อย่างฉับพลัน’ เป็นส่วนสำาคัญของ 

การผลิตงาน เมื่อเรารู้จักโลกของตัวหนังสือดีแล้ว รู้วิธี

จัดการดูแลอย่างรัดกุมพอสมควร ตัวหนังสือก็จะจูงมือเรา

ไปยังทิศทางอันน่าตื่นเต้นต่างๆได้เอง

 บางคร้ังในความคุ้นเคยกับตัวหนังสือ ผู้เขียนจะ

ได้เดินทางไปเจอสถานที่สวยงามหรือน่าสนใจหลายแห่ง 

โดยไม่ตั้งใจ การค้นพบหรือสร้างสรรค์อย่างบังเอิญ (บ้าง

อาจบอกว่ามาจากจิตใต้สำานึก) แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในงาน

ศิลปะ จนบางครั้งความไม่ตั้งใจดูจะโดดเด่นและมีบทบาท

สำาคัญมากกว่าสิ่งที่ตั้งใจเสียอีก ครูสอนวาดเขียนคนหนึ่ง

ของผมเรียกปรากฏการณ์นีว้า่ ‘อุบตัเิหตอัุนนา่ยนิด’ี (Happy  

Accidents) เธอว่ามันน่าตื่นเต้นมากเมื่อความไม่ตั้งใจดีๆ 

เกิดข้ึน และตัวผู้สร้างสรรค์ก็ควรอ้าแขนโอบกอดวาระพิเศษน้ัน 

อย่างเต็มใจ บางคนไม่เรียกมันเป็นอุบัติเหตุด้วยซ้ำ า  



83ปราบดา หยุ่น

ศิลปินจำานวนไม่น้อยเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มี ‘อุบัติเหตุ’ ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างอุบัติขึ้นเพื่อรองรับเหตุผลเสมอ สำาหรับคนที่

ชำานาญทางของโลกแห่งตัวหนังสือ ไม่ต้องกังวลเลยว่า 

จะมีโอกาสได้ประสบอุบัติเหตุอันน่ายินดีกับเขาไหม 

เพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนจะรับประกันแล้ว 

ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ตัวหนังสือจะทำาหน้าที่นำาทางไปสู่  

ความน่าประหลาดใจเช่นนั้นแน่นอน 

 ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ และในเมื่อมนุษย์

แบ่งออกเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นชนชาติ ลักษณะของภาษา 

ก็สะท้อนความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยของมนุษย์ 

โดยปริยาย ทว่าความเป็นสากลครอบคลุมชีวิตคนทั้งโลก 

ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คนก็คือคนเหมือนกัน 

 เม่ือเป็นเช่นน้ี ภาษาต่างๆก็มีความเป็นสากล 

เคลอืบอยูบ่นผวิของความแตกตา่ง เกอืบทกุภาษาทีผ่า่นการ

เติบโตมาเป็นเวลานานมักมีการแตกแขนงของวรรณศิลป์

คล้ายคลึงกัน เกือบทุกภาษามีกาพย์กลอน เกือบทุกภาษา

มีการแต่งเนื้อเพลง เกือบทุกภาษามีอารมณ์ขันอันเกิดจาก

การพลิกแพลงตัวหนังสือ (เช่นคำาผวนของไทย) เกือบทุก

ภาษามีแสลงที่เปลี่ยนแปลงตามความนิยม เกือบทุกภาษา

มคีำาดดัจรติทีใ่ชก้นัเฉพาะในหมูน่กัวชิาการ รายละเอยีดยอ่ย

เหล่านี้มีอีกหลายรูปแบบ จะให้เปรียบเทียบจริงจังระหว่าง
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ภาษาก็คงพิมพ์เป็นหนังสือได้อีกหลายสิบเล่ม แต่สรุปว่า  

ในความแปลกหูเมื่อเราได้ฟังภาษาต่างถิ่น ก็คือการสื่อสาร 

ที่ไม่ผิดแผกไปจากภาษาของเราเองมากนัก เราจึงสามารถ 

‘แปล’ ความหมายให้คนต่างชนชาติได้พูดคุยกันเข้าใจ 

อย่างไรก็รู้ว่าต้องส่ือสารถึงส่ิงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็น

ประสบการณ์และปรากฏการณ์บนโลกเหมือนกัน 

 ด้วยเหตุนี้ ผมคิดว่าการเข้าใจภาษาใดภาษาหนึ่ง

อย่างดี ก็จะช่วยในการเข้าใจความเป็นสากลของภาษา

ทั้งหมดได้ด้วย และจะสามารถถ่ายเทคุณสมบัติของแต่ละ

ภาษา เพื่อใช้ร่วมกันได้อย่างสมดุลคล้องจอง 

 ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสามารถในการ 

พลกิแพลงสงู เปน็ภาษาทีม่ากดว้ยลกูเลน่ ลน้เออ่ดว้ยความ

สนุกสนาน ในขณะที่ภาษาอย่างภาษาอังกฤษมีหลักการใช้

รดักมุหลายขัน้ตอน ผูม้คีวามสนใจในตวัหนงัสอืและโลกแหง่

ภาษาที่โชคดีได้เริ่มด้วยการรู้จักภาษาไทย จึงควรตักตวง

อสิระพเิศษและรายละเอียดอันเปน็เอกลกัษณ์ของภาษาไทย

ให้ซึมซับเข้าไปในการทำางานอย่างเต็มที่

 อาจจะร้อนหน่อย ทำาให้เหนียวตัวนิด แต่ก็มี 

หน้าฝนชุ่มฉ่ำารออยู่เสมอ
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กิจกรรม

ทำาความรู้จัก ปัดกวาด และขดัเกลาเรือ่งทีเ่ขยีนทัง้สองเรือ่ง

ก่อนหน้านี้
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ผู้กำากับภาพยนตร์ท่านหน่ึง เคยยกตัวอย่างเร่ืองความสมจริง 

ในการเขียนหนังสือ หรือการวางโครงเรื่องให้ผมฟังว่า  

ในโลกน้ีมีกะเหร่ียงคอยาวอยู่ก็จริง แต่คงไม่บ่อยนักที่เรา 

จะเห็นกะเหร่ียงคอยาวคนหนึ่งนั่งจิบกาแฟอยู่ในร้าน 

กลางกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการแนะให้เห็นว่าถึงแม้โลกนี้ 

จะมีความหลากหลายล้นหลาม แต่ทุกอย่างก็มีที่ทางและ 

ความเหมาะสมของมนั และหากใสส่ิง่แปลกปลอมลงไปทีใ่ด 

ก็จะเป็นจุดสนใจจนดูพิลึกพิลั่นผิดธรรมชาติ 

 มีเหตุผลอยู่ในคำาแนะนำาของผู้กำากับแน่นอน แต่

สำาหรับผม แนวคิดเช่นนั้นทำาให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า ‘สูตร’ 

หรอืความยดึติดกบัปรากฏการณ ์‘โดยทัว่ๆไป’ เสยีจนลืมทีจ่ะ

สะท้อนสีสันอันแตกต่างของธรรมชาติและความเป็นมนุษย์  

ไมเ่ถยีงวา่การใหก้ะเหรีย่งคอยาวมานัง่ในรา้นกาแฟโดยไมม่ี

บทที่ 4

เป็นเรื่อง :

ทำาความรู้จักกับโลกภายนอก
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สาเหตุอาจจะแปลกประหลาดไปเสียหน่อย แต่หากว่าสิ่งที่ 

ผู้เขียนต้องการสื่อคือ ‘ความเป็นไปได้’ ในสังคม ผมว่าก็มี

น้ำาหนักพอสำาหรับการทดลองแล้ว 

 ความซ้ำาซากจำาเจจะเกิดขึ้นกับงานศิลปะก็ต่อเมื่อ

ทุกคนคิดหรือมองไปในจุดเดียวกันเป็นเวลานาน ดังนั้น 

ก่อนอื่นเราควรทำาความเข้าใจว่า โลกใบนี้มีรายละเอียด

มากมายทีย่งัไมโ่ดน ‘สูตร’ กกัขงั และสังคมมนษุยก์ซ็บัซอ้น

เกินกว่าจะสามารถแบ่งแยกเป็นรูปแบบตายตัวได้

 ยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อใดที่มีผู้ เขียนถึงความ 

ไม่เป็นธรรมในสังคม ตัวละครแห่งความขัดแย้งมักจะเป็น 

ระหว่างผู้มีอำานาจกับผู้ถูกกดขี่  บ่อยครั้งเหลือเกินที่  

ผู้มีอำานาจถูกวางให้เป็นคนรวย และผู้ถูกกดขี่คือคนจน 

สำาหรับผู้มีสำานึกผิดชอบกับวิถีชีวิตมนุษย์ แน่นอนว่าความ 

ไมย่ติุธรรมระหวา่งชนชัน้เปน็ประเดน็หลกัทีค่วรสะทอ้นถึง 

เมื่อมีโอกาส แต่ในขณะเดียวกัน ผมคิดว่าสิ่งสำาคัญคือ 

การสะท้อนอย่างกระจกเงา มิใช่สะท้อนด้วยนัยน์ตา

ของผู้เขียนเพียงฝ่ายเดียว สะท้อนอย่างกระจกเงา คือ

การสะท้อนทุกรายละเอียดอย่างที่มันเป็น มิได้เข้าข้าง 

รายละเอียดใดเป็นพิเศษ เพราะประเด็นการสะท้อนชีวิต 

ก็มีหลายขั้นตอน จะตัดสินว่าคนอย่างนี้ดี คนอย่างนี้เลว 

เพียงเพราะเหตุการณ์โดยรวมพาไปนั้น ผมว่าเป็น ‘การ
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โฆษณา’ มากกว่าการสะท้อนภาพอย่างคมชัด

 ภาพคมชัด คือภาพของความเป็นไปในสังคมที่ลึก

กวา่เปลอืกของอาชพี เชน่ตัวอยา่งคนรวย–คนจนทีก่ลา่วมา 

ลกัษณะงานเขยีนโจมตีส่วนใหญ่มกัฟนัธงวา่คนจนเปน็ฝา่ย

ธรรมะ คนรวยเป็นฝ่ายอธรรม ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริง

มใิชเ่ชน่นัน้เสมอไป คนจนทีเ่ปน็คนเลวกม็ ีคนรวยทีเ่ปน็คนด ี

ก็มี คนจนที่จนเพราะทำาตัวเหลวแหลกก็มี คนรวยที่

รวยเพราะขยันขันแข็งและดำาเนินชีวิตโดยไม่ได้เห็นแก่ 

เงินทองมากนักก็มี ขอทานไม่จำาเป็นต้องน่าสงสารเสมอไป  

พระสงฆ์ทกุรูปไมไ่ดฝ้กัใฝใ่นการศกึษาธรรมะอยา่งเครง่ครดั

เท่าเทียมกัน ตำารวจไม่ใช่คนดีทุกนาย ผู้ร้ายบางคนก็ 

มคีวามจำาเปน็ผลกัดนัใหต้้องทำาผดิกฎหมาย ครบูาอาจารย์

ไม่ได้น่าสรรเสริญเยินยอไปเสียหมด เพราะบางคนก็ไม่

สนใจการสอน จ้องแตจ่ะจบีลูกศษิย ์ผูช้ายทีม่ทีทีา่ออ่นชอ้ย 

กไ็ม่จำาเป็นต้องเปน็เกยท์กุคน ในขณะทีห่ญิงมัน่ คลอ่งแคลว่ 

ตัดผมสั้นเต่อ ก็ไม่ได้แปลว่าเธอต้องเป็นทอม คนหน้าตา 

โหดเหี้ยมอาจจะมีน้ำาใจงดงาม เด็กที่ดูสดใสไร้เดียงสา 

อาจจะเพิง่จบันอ้งกดน้ำาตายไปหมาดๆ คนพดูจาหยาบคาย

ไม่ใช่คนก้าวร้าวเสมอไป และคนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ 

กม็ไิดแ้ปลวา่จติใจออ่นโยน คนนยิมทำาบญุเปน็กจิวตัรอาจจะ 

เป็นมือปืนฆ่าคน และคนที่ไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลใครเลย



90 เป็น: เรียงความว่าด้วยลมหายใจในตัวหนังสือ

อาจจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจิ่งนอง เพียงแต่ไม่มีใครเคย

ถามเขา คนชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ไม่จำาเป็นต้องเป็นพวก

นิยมของนอก ในขณะที่คนนุ่งห่มชุดไหมไทยทั้งปีทั้งชาติ

อาจจะไมเ่คยดลูเิกแม้แต่คร้ังเดียว ผูช้ายทีเ่ปน็มติรสนทิสนม 

กับเพื่อนร่วมงานอย่างดี อาจจะกลับบ้านไปตบถีบลูกเมีย

ทุกวัน หญิงขายบริการทางเพศไม่ได้ทำาด้วยความฝืนใจ 

ไปเสียหมด เด็กติดเหล้าเมายาก็ไม่ได้ใฝ่ชั่วทุกคน เหล่านี้

คอืตวัอยา่งคร่าวๆทีผ่มกลา้ยนืยนัวา่เปน็ความจรงิในสงัคม 

ทั้งๆที่ฟังดูเหมือนไม่น่าจะจริงเอาเลย

 การยึดติดกับสูตรของความน่าจะเป็นจนเกินไป

มีส่วนทำาให้งานวรรณกรรมละเลยที่จะ ‘เล่า’ และ ‘ฉาย’ 

พฤติกรรมอันน่าสนใจหลายอย่างของคนและธรรมชาติ 

งานที่ถูกแบ่งเป็นประเภทจึงถูกถ่ายทอดออกมาเหมือนๆ

กันหมด และบ่อยครั้งที่ความแตกต่างปะทะกันเองโดยไม่มี

เหตผุล นกัเขยีนทาสทนุนยิมกจ็ะเขยีนแตค่วามเจรญิรุง่เรอืง

ของผลติภณัฑต่์างๆ ในขณะทีน่กัเขยีน ‘เพือ่ชวีติ’ กม็ุง่แตจ่ะ

ตอ่สูเ้อาชนะ หรอืระบายความคบัแคน้ใจของฝา่ยใดฝา่ยหนึง่  

นักเขียนหลายท่านอาจจะเชื่อว่างานวรรณกรรม หรือการ

เขียนหนังสือควรมีหน้าที่รับใช้กระบวนการอะไรบางอย่าง

เพือ่ตัดสนิความถกูตอ้งทางศลีธรรม ทางจรยิธรรมในสงัคม 

แต่ผมไม่ฝักใฝ่ความเชื่อนั้น เพราะรู้สึกว่ามันบีบศิลปะให้ 
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ตีบตันเกินไป และทำาให้คนไม่ได้มองโลกอย่างที่มันเป็น 

–ซึ่งคือโลกแห่งการเชื่อมโยงของทุกส่ิงทั้งดีและชั่ว ทั้งมั่ว

และเหมาะ ทั้งเจาะและกลบ ทั้งรบและกอดคอ

 งานเขียนที่มีประโยชน์ในทัศนคติของผม คืองานที่

ชว่ยขยายมุมมองของมนษุยท์ีม่ตีอ่โลกใหก้วา้งขึน้ สามารถ

ทำาให้ผู้อ่าน ‘เห็นความเป็นไปในโลกโดยไม่ต้องออกไป

ไหนเลย’ ดังสำานวนในปรัชญาฮินดูว่าไว้หรือทำาหน้าที่เป็น

เหมือนหยดน้ำาเล็กๆที่สะท้อนได้แม้แต่ภาพดวงจันทร์ 

ทั้งดวง ดังที่ โดเก็น นักพรตเซน สำานักโซโตะ เปรียบเปรย

ถึงการ ‘หยั่งรู้’ ของจิตใจมนุษย์

 การสังเกตพฤติกรรมของคนจึงเป็นงานอดิเรกที่

จำาเปน็สำาหรับผูส้นใจงานเขยีนหนงัสอื ถา้ไมส่งัเกตไมเ่ฝา้ด ู 

ไมศ่กึษาความหลากหลายของคนในสังคม ก็จะยดึตดิอยูก่บั 

ตัวละครสูตรสำาเร็จที่ซึมซับมาจากแหล่งอื่นอีกทอดหนึ่ง  

ดหูนงัดลูะครมากๆกจ็ะตดิตวัละครทีถ่กูเหลาเสยีจนเบาบาง 

ไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริง เพราะในความบันเทิงที่ฉาบฉวยกว่า

ตัวหนังสือ ย่อมต้องลดความสมจริงลงเพื่อเปิดพ้ืนที่ให้กับ

ความเข้มข้น ความมีสีสันของบทบาทผู้แสดง ตัวอิจฉา

ในละครทีวีจึงไม่เคยมีงานทำา วันๆได้แต่ขับรถไปตบตีกับ

นางเอก ได้แต่โผล่ไปเซอร์ไพรส์พระเอกที่ทำางาน ได้แต่

ทะลึ่งเข้าไปหาเรื่องคนใช้ในครัว คนใช้ก็ได้แต่จับกลุ่มกัน
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นินทานาย ได้แต่ทำาตัวเป็นฝ่ายสอดแนมให้พ่อแม่พระเอก 

พระเอกก็ได้แต่นั่งอยู่กับโต๊ะออฟฟิศ จ้องมองเอกสาร

ปลอมๆไดเ้ปน็เดอืนเปน็ป ีนางเอกกไ็ดแ้ตอ่มทกุข ์ขมวดค้ิว  

เงื้อมือจะตบตัวอิจฉาแต่ก็ต้องระงับใจไว้ เหล่านี้คือรูปแบบ

ตัวละครที่เห็นซ้ำาแล้วซ้ำาอีกในละครไทย ใครอยากเขียน

หนังสือที่ประกอบไปด้วยคนกลวงแบนดังกล่าวไม่ใช่เรื่อง

ยาก คร้านจะเขียนได้วันละสองสามเล่มด้วยซ้ำา แต่ในโลก

แห่งความเป็นจริง กิจวัตรประจำาวันของคนมีรายละเอียด

มากมายที่อาจจะไม่เกี่ยวกับ ‘ประเด็น’ หลักในชีวิต

 ผู้หญิงที่มีสันดานอิจฉาริษยาอย่างในละครนั้น 

คงมีอยู่จริงได้ แต่ก็ต้องมีบ้างที่เธอจะต้องสงบจิตสงบใจ 

ต้องเข้าห้องน้ำา ต้องไปหาเพื่อนพ้อง ต้องเป็นหวัดไม่สบาย 

ต้องไปดูหนังกับครอบครัว ต้องทำาอะไรต่ออะไรหลายอย่าง 

ท่ีมากไปกว่าการหาเรื่องที่บ้านคนอ่ืน และในบางครั้ง 

คนขี้อิจฉาก็สามารถคิดจะทำาดีขึ้นมาก็ได้ วันพระก็อาจจะ

ไปทำาบุญ เห็นเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกก็อาจจะสงสาร

ถึงขั้นแอบร้องไห้ก็ได้เช่นกัน

 เรื่องที่คิดไม่ถึง แต่เป็นความจริงของโลก คือ 

ความน่าสนใจอันดับต้นๆที่ทำาให้ผมชอบอ่านและชอบ 

เขียนหนังสือ และความจริงก็ไม่ยากเย็นเกินความสามารถ

ที่จะค้นพบในสังคม เพียงนั่งมองคนข้างถนนสักพัก  
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ความหลากหลายก็จะปรากฏขึ้นให้เก็บข้อมูลเอง หรือถ้า

ไม่มีเวลาเฝ้ามองคนแปลกหน้า การก้มมองตัวเองกพ็อแลว้ 

ลองไตร่ตรองดวูา่เราเคยทำาอะไรทีน่า่แปลกใจแมแ้ตส่ำาหรบั

เราเองบ้างหรือไม่ เช่นปกติเราเป็นคนตื่นสาย แต่จู่ๆก็ 

เกิดตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่ง แล้วทำาให้ได้ทักทายกับแสงแดด 

นุ่มๆท่ีไม่เคยสัมผัสมาก่อน หรือปกติเราจะให้เงินขอทาน

บนสะพานลอยวันละบาทสองบาทด้วยความสงสาร แต่จู่ๆ 

วันหนึ่งก็เกิดอาการต่อต้าน นึกวิจารณ์ในใจว่าทำาไมเขา

ไม่ลองไปหางานทำาดูบ้าง เกิดความคลางแคลงใจจึงไม่ 

ให้เงินเหมือนเดิม หรือปกติเราเป็นคนใจเย็น แต่จู่ๆวันหน่ึงก็

ใจร้อน ลุกลนรีบเร่งจนประสบอุบัติเหตุ เฉพาะตัวเราก็มีความ 

น่าแปลกใจเล็กๆน้อยๆปะทุพุพองได้ทุกว่ีวัน เคยรำาพึงเงียบๆ

ว่า ‘วันน้ีเกิดอะไรหนอ รู้สึกไม่เป็นตัวเองเอาเลย’ บ้างไหมครับ 

น่ันคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงๆกับชีวิต บางวันเราก็ไม่เป็นเรา

 การรวบรวมรายละเอียดหลากชนิดของชีวิต 

เป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสำาหรับงานเขียนหนังสือ และถ้าขยัน 

ทีจ่ะสงัเกต ขยนัทีจ่ะเกบ็เกีย่ว ผมคดิวา่จะไมม่วีนัทีว่ตัถุดบิ

จะหมดไปได้ สำาหรับคำาถาม “หาวัตถุดิบจากไหนมาเขียน” 

ผมต้องถามกลับไปว่า “มีที่ไหนไม่มีวัตถุดิบบ้าง” เพราะ

วัตถุดิบมีอยู่ทั่วไป ทุกหนแห่งตลอดเวลา กระทั่งเวลานอน 

วัตถุดิบก็ยังสามารถพรั่งพรู นักเขียนหลายคนสารภาพว่า
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ได้แนวคิดในการทำางานมาจากความฝันบ่อยครั้ง ดังนั้น  

ถ้ารู้จักจะมอง ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะอับจนความคิดหรือ 

แรงบันดาลใจ 

 ปญัหากค็อื สำาหรบัคนจำานวนมาก คำาวา่วตัถุดบิคือ

การวางแผนคน้ควา้เพือ่งานเขยีน หรือการหมกมุน่กบัสิง่ใด

สิ่งหนึ่งประหนึ่งยากระตุ้นให้เกิดประกายในการเริ่มทำางาน

 วิธีการขุดหาวัตถุดิบอย่างนั้นก็เป็นวิธีที่อาจจะ 

ได้ผล การอ่านหนังสือ การดูหนังฟังเพลง เป็นกิจกรรมที่

ช่วยปั่นกระแสไฟฟ้าในสมองได้แน่นอน ทว่ามันเป็นเพียง

วิธีหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่วิธีเดียว และเมื่อมันกลายเป็นวิธีเดียว 

เมื่อไร วัตถุดิบที่ได้ก็จะมาเป็นสูตร เป็นรูปแบบจำาเจ 

ทีผ่ดิจากความเปน็จริงในโลกกวา้ง ทุกคนก็จะส่ือสิง่ซ้ำาซอ้น

ซ้ำาซาก ดังที่เป็นปัญหาในบางยุคสมัยของงานศิลปะ

 บางคนคิดว่าการศึกษาจากชีวิตประจำาวันเป็น 

เรื่องน่าเบ่ือและไม่สร้างสรรค์ นั่นเป็นความเชื่อที่ผิดถนัด

และเป็นความเชื่อที่ทำาให้เม่ือผู้เชื่อไปเจองานสร้างสรรค์ 

ที่จำาลองมาจากชีวิตจริง ก็จะทำาให้ต้องแปลกใจ ทึกทักเอา

วา่เปน็เร่ืองแปลกประหลาด เปน็งาน ‘ทดลอง’ หรอืเปน็การ

ประพฤติผิดขนบธรรมเนียมที่เคยทำากันมา 

 ทั้งที่จริงแล้ว ขนบธรรมเนียมยาวนานนั้นต่างหาก

ที่ประหลาด!
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 ตอนหนึ่งในนิยายเร่ือง ยูลิซิส (Ulysses) ของ  

เจมส์ จอยซ์ ตัวละครที่ชื่อ ลีโอโพลด์ บลูม พยายามนึกถึง

อะไรบางอย่าง แต่เขานึกไม่ออก จึงกลับไปสนใจสิ่งอ่ืน 

ที่เกิดขึ้นรอบข้างแทน จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปหลายหน้า

กระดาษ อาจจะเปน็รอ้ย ขณะบลมูกำาลงัทำากจิกรรมบางอยา่ง  

จู่ๆ เขากโ็พลง่ความทรงจำาออกมาท้ังท่ีไม่ได้มีอะไรเกีย่วขอ้ง

กับสิ่งที่ทำาอยู่แม้แต่น้อย มันคือความทรงจำาที่นายบลูม 

นึกไม่ออกเมื่อหลายหน้าที่แล้วนั่นเอง

 เจมส์ จอยซ์ เป็นนักเขียนคนหนึ่งที่สนใจในการ 

‘จำาลอง’ พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยตัวหนังสืออย่างละเอียด

ที่สุด และการ ‘นึกออก’ ของตัวละคร ก็คือการสะท้อนสิ่งที่ 

คนเราทำาเสมอได้อย่างสนุกสนาน คุณเองก็เคยใช่ไหม 

ที่ตื่นมาตอนเช้า พยายามนึกว่าฝันอะไรไปบ้าง แต่นั่งนึก

นานเท่าไรก็จำาไม่ได้ แล้วเมื่อวันผ่านไปขณะกำาลังนั่งคุย 

กับเพื่อนกลางโต๊ะอาหารเย็น ภาพความฝันที่นึกไม่ออก 

ตอนเชา้กพ็ลนัผดุขึน้มาอกีครัง้อยา่งชดัเจน ความช่างสงัเกต 

ของจอยซ์ท่ีหยิบพฤติกรรมปกติของเราไปใช้ในงานเขียน 

กลับทำาให้เป็นรายละเอียดโดดเด่นและแปลกใหม่ขึ้นมา

 แต่เขาไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาเองเลย!

 น่าแปลกใจที่งานจำาลองชีวิตจริงหลายชิ้นถูกมอง

เป็นงานพิสดาร ดูเหมือนว่าคนเราจะยังไม่รู้จักธรรมชาติ
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แห่งความเป็นมนุษย์ดีพอด้วยซ้ำา นี่คือเหตุผลที่ทำาให้ 

ตัวหนังสือยังมีช่องว่างในการสะท้อนภาพของโลกได้ไม่จบส้ิน  

เปรียบเสมือนกระจกที่ยังขยายขนาดใหญ่โตขึ้นทุกขณะ

 ในการสนทนาระหว่างกัน คนเราก็มักไม่ยืนเผชิญหน้า 

ทื่อๆแล้วพ่นคำาพูดตรงๆ บางคนก็ไม่ชอบสบตากับอีกฝ่าย 

บ้างก็ชอบหันไปหันมาอยู่ไม่สุข บ้างก็ชอบเกาโน่นเกานี่ 

ไปด้วยขณะคุย แต่เมื่อดูความประพฤติของคนในละคร

หรือในหนังบางเรื่อง ผู้แสดงมักจ้องหน้าพูดจาอย่างกับจะ 

สะกดจิตกันด้วยสายตา นี่คือสูตรคือรูปแบบสำาเร็จ 

อันน่าเบ่ือหน่ายและไม่สมจริง และเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าควร

หลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งในงานเขียน

 แมแ้ตก่าร ‘ไมม่อีะไรเกดิขึน้’ ในโลกนีก้ม็รีายละเอียด 

น่าสนใจมากมายใหส้งัเกต แมแ้ตค่นนัง่เฉยๆ กม็วีธินีัง่เฉยๆ 

แตกต่างกันไป ถ้าเฝ้ามองด้วยตาคมกริบ และบันทึก 

ทุกการเคลื่อนไหวของคนนั่งเฉยๆอย่างถี่ถ้วน ผมเชื่อว่า

สมุดหนาๆหนึง่เลม่กใ็ชจ้ดไมห่มด และสามารถเขียนออกมา 

เป็นหนังสือได้โดยไม่ต้องให้คนนั่งเฉยๆคนนั้นลุกขึ้นเดิน

ไปไหนเลย 

 ปรากฏการณ์ในธรรมชาติก็เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับ

งานเขียน คนเราต้องอยู่กับสภาพแวดล้อม ต้องอยู่กับ

อุณหภูมิอากาศบางอย่าง ต้องยืนอยู่ในพื้นที่บางประเภท 
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ไม่มีใครใช้ชีวิตล่องลอยในความว่างเปล่า ดังนั้น การรู้จัก

สงัเกตดนิฟา้อากาศกซ็บัซอ้นพอๆกบัการสงัเกตพฤตกิรรม

มนุษย์ ที่จริงธรรมชาติซับซ้อนกว่าด้วยซ้ำา แต่ในเมื่อ 

นักเขยีนไมใ่ชน่กัวิทยาศาสตร์จงึไมต้่องศึกษาถงึขัน้เจาะลกึ

ลงไปในโมเลกุล เพียงรู้พอจะสร้างบรรยากาศให้ตัวหนังสือ

ได ้พอจะบอกตวัละครวา่ในอากาศอยา่งนีค้วรจะรูส้กึอยา่งไร 

ควรจะคร่ันเนือ้ครัน่ตวัไหม ควรจะไอจาม หรอืควรจะยกมอื

ขึน้ปอ้งจมูกเพราะฝุน่ลงจดัเกนิไป หรอืควรจะกางรม่เพราะ

ฝนเร่ิมลงเมด็ หรือควรจะมคีวนัพวยพุง่ออกจากปากเพราะ

หนาวจนหิมะตก ถ้าตัวหนังสือที่อยู่ขั้วโลกเหนือไม่มีควัน

ออกจากปากเวลาต้องสนทนา ความ ‘จอมปลอม’ ของ 

ตัวหนังสือจะปรากฏทันทีโดยไม่ต้องป่าวประกาศ

 ความไม่จริงจะแสดงตัวออกมาเองเสมอ 

 เคล็ดลับในการรู้จักโลกภายนอก คือต้องระลึก

เสมอว่า ‘ความจริงคือความลวง’ กล่าวคือ สิ่งใดที่เราเชื่อว่า 

ต้องเป็นอย่างนี้ ที่จริงมันอาจจะเป็นอย่างนั้น ส่ิงที่เราเห็น 

กับตาหน้าบ้านทุกวัน ก็มีสิทธิ์ทำาให้เราแปลกใจได้ การ

สังเกตอย่างสม่ำาเสมอเท่านั้นที่จะช่วยให้เราเรียนรู้วิธี

สะท้อนภาพชีวิตอย่างที่มันดำาเนินไปจริง 

 พูดเหมือนง่าย แต่นี่คือกิจกรรมที่ผู้สนใจใน 

ตัวหนังสือต้องทำาไปตลอดชีวิต เพราะไม่มีวันจบสิ้น  
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ความจรงิวนันีก้ลายเปน็ความลวงวนัพรุ่งนีไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย 

ตวัหนงัสอืกเ็ชน่กนั วนันีอ้าจจะเปน็สจัธรรม อกีสบิปอีาจจะ

พัฒนาไปเป็นนิทานหลอกเด็ก

 หนา้ทีข่องตวัหนงัสอืทีเ่หมาะสมจงึอาจจะไมถึ่งกบั

ต้องเปล่ง ‘สัจธรรม’ ออกมาเสียทีเดียว แต่เป็นการบันทึก

ความจริงอยา่งตรงไปตรงมาตามเวลาทีม่นัสะทอ้นมากกวา่ 

และเหมือนกับทุกๆเร่ืองในการมีชีวิต-อย่าปักใจเชื่อ 

ความจริงใดนานเกินไปนัก

 ผมไม่ รู้ว่ามีคนคิดแบบผมอยู่มากน้อยเท่าใด 

แต่ผมรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดทุกอย่าง 

ล้วนล่องลอยอยู่ในอากาศ อยู่ที่ว่าใครโชคดีไขว่คว้าแนวคิด

ไหนออกมาเป็นรูปธรรมได้เท่านั้น หาก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

ไม่ได้เกิดมา ก็ต้องมีนายอะไรสักนายที่สามารถเก็บเกี่ยว

สมการฟิสิกส์จากอากาศเช่นเดียวกับสมการของไอน์สไตน์ 

งานเขียนหนังสือก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น มุมมองใหม่ๆลอยเอื่อย

ไปทั่ว รอคอยการค้นพบจากผู้คน ดังนั้น ยิ่งเอาตัวเข้าร่วม

กับธรรมชาตขิองโลกได้ดีเทา่ไร โอกาสจะปะทะกบัความคดิ

แหวกแนวในอากาศก็จะยิ่งมีมากขึ้น 

 สมัยน้ีกระแสการท่องเท่ียวกำาลังแรง ใครพอเจียดทรัพย์ 

จ่ายค่าเดินทางได้ก็โชคดี ได้พบเห็นวัฒนธรรมต่างถิ่น  

(ต่างถิ่นในที่นี้อาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้ ไม่จำาเป็นต้อง 
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ต่างประเทศ) ที่น่าสนใจให้เรียนรู้มากมาย แต่ก็ไม่ได้

หมายความวา่การมองโลกกวา้งๆคอืการเดินทางทอ่งเทีย่ว 

ไปในที่ห่างไกลเสมอ หากเงินทองไม่อำานวยก็ไม่ต้อง

ดันทุรัง เพียงออกไปนอกประตูบ้านก็หาจุดใหม่ๆให้มองได้

ทุกวัน ผมเคยสังเกตว่ากระทั่งตึกที่อยู่บนถนนเดียวกันกับ 

บ้านตัวเองหลายหลังผมไม่เคยแม้จะชำาเลืองมองด้วยซ้ำา 

ความท่ีกิจวัตรในชีวิตมีแต่จะบังคับให้เดินทางซ้ำาไม่กี่เส้น  

การ ‘ผจญภัย’ จึงเกิดน้อยครั้ง ทั้งที่มันเกิดได้ง่ายๆ 

โดยความตั้งใจของเราเอง เห็นตรอกไหนไม่เคยเข้า  

บ้านไหนไม่เคยสังเกตชัดๆ ต้นไม้ต้นไหนไม่เคยรู้ ช่ือ  

สิ่งเหล่านี้เราศึกษาได้เมื่อต้องการ 

 สำาหรับผู้ที่มีความเก่ียวพันกับงานเขียนหนังสือ 

อยู่แล้ว แต่จู่ๆเกิดอาการสมองไม่แล่น หรือแล่นไปชน

กำาแพง การปลดปล่อยตัวเองออกจากส่ิงแวดล้อมเดิมๆ

เพื่อทำาความสะอาดสมองสักพักน่าจะช่วยให้มีพ้ืนที่สะอาด

เพื่อใช้งานเพิ่มขึ้น ลองทำาอะไรที่ไม่เคยทำา กินอะไรที่ปกติ

เกลียดเข้าไส้ คุยกับศัตรู ยิ้มให้คนแปลกหน้า อะไรก็ได้ที่จะ

ง้างความรู้สึกกว้างออก แล้วรับความคิดใหม่ๆเข้ามา

 นัก เขียนหลายคนอาจจะไ ม่ ต้องการความ

เปลี่ยนแปลงทางมุมมอง นั่นเป็นเรื่องและสิทธิ์ของเขา  

หลักฐานก็ปรากฏโทนโท่ว่านักเขียนผู้นิยมจะเดินทางเดียว
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ไปเร่ือยๆกม็มีากมาย โลกของเขาเปน็โลกทีเ่ลอืกแล้ว เขาจะ

ไม่ลองในสิ่งที่ไม่มั่นใจหรือไม่คุ้นเคย 

 หากถนนเส้นสำาคัญของเขาใหญ่โต โอ่ โถง 

กวา้งขวางพอ เขากอ็าจจะไมจ่ำาเปน็ตอ้งขวนขวายหาตรอก

ซอกซอย แต่ผมเคยเห็นน้อยคนนักที่จะปูทางมั่นคงและ 

น่าเดนิไปไดต้ลอดชวีติ ส่วนใหญ่คนทีพ่อใจจะเดนิทางเดยีว 

จะเป็นเพราะอาการหวาดกลัวภายใน หวาดกลัวอันตราย 

หวาดกลวัคนแปลกหนา้ หวาดกลวัความล้มเหลว หวาดกลวั 

ทุกอย่างที่ตนไม่รู้จัก อย่างนี้จะเรียกว่ารู้จักโลกภายนอก 

ไมไ่ด ้เปน็เพยีงการรูจ้กัสิง่ทีป่ลอดภยัเทา่นัน้ เมือ่ใดทีค่ดิจะ

ลองสิ่งใหม่ๆผมก็กลัวหัวเกือบหดเหมือนกัน แต่ก็ยังอยาก

ลองไปให้ตลอดรอดฝั่ง เพราะความรู้สึก ‘สำาเร็จ’ ที่มีค่ามาก

ท่ีสุดต่อจิตใจ คือการได้ก้าวข้ามหัวความหวาดกลัวจนมัน

ค่อยๆลับตา และไม่ต้องเจอะเจออีกเลย 

 ทกุคนคงคุน้กบัคำาพดูทีว่า่ “ชวีติจรงิแปลกประหลาด

ยิง่กวา่นยิาย” ซึง่ถกูตอ้งอยา่งมาก เพราะนยิายมองชวีติจรงิ

ได้ไม่ทะลุปรุโปร่งเท่าที่ควร! 

 มาพยายามทำานยิายให้แปลกประหลาดไดเ้ทยีบเทา่

ชีวิตจริง หรือแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นกันไหมครับ

 เริ่มด้วยกะเหรี่ยงคอยาวในร้านกาแฟก็ได้
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กิจกรรม

1. ออกไปเดินข้างถนนพร้อมกล้องถ่ายรูปในมือ (หรือ

ใครไม่มีกล้องใช้วิธีวาดหรือจดเอาก็ได้) แล้วบันทึกภาพ

พฤติกรรมของคนที่พบเห็นโดยไม่ตั้งใจ (ถ่ายรูปด้วยวิธี 

ไมม่องในกลอ้งกอ่น จะทำาให้ได้ภาพเหนอืความคาดหมายด)ี  

เมือ่ลา้งรปูแลว้ เลอืกหนึง่รปูทีส่ะกดิตาสะกดิใจ เขยีนเร่ืองสัน้ 

ขนาด 3-5 หน้ากระดาษ จากภาพนั้น

2. นั่งนิ่งๆในห้องใดก็ได้ หรือที่ไหนก็ได้ สักประมาณ 

คร่ึงชัว่โมง หรือมากกวา่นัน้ ไมต่อ้งทำาสมาธ ิแตม่องไปทัว่ๆ

อย่างช้าๆ คุณรู้จักทุกสิ่งในห้องนั้นจริงๆหรือไม่
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ลมเป็นปรากฏการณ์ล่องหน แต่อานุภาพของมันยิ่งใหญ่ 

ไม่แพ้ปรากฏการณ์ธรรมชาติชนิดอื่น ทั้งยังเป็นอากาศที่ 

สิ่งมีชีวิตต้องใช้ในการหายใจเพื่ออยู่รอด 

 งานศิลปะทุกชนิดก็มีองค์ประกอบบางอย่างที่ 

ทำาหน้าที่คล้ายลม คือมองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่สำาคัญ

อย่างมากในการเกิดขึ้นและ ‘เป็น’ อยู่ 

 หากไม่มีลม ตัวหนังสือก็จะหายใจไม่ออก และเมื่อ

หายใจไม่ออก ก็จะไม่มีชีวิต

 ในอดีตกาลนานมา เคยมีคนเชื่อและเรียกลมว่า 

‘วิญญาณ’ 

 เมื่อมีสมอง มีหัวใจ ก็ต้องมีวิญญาณ ชีวิตจึงจะ 

เกิดขึ้นได้ (เรื่องกินดื่มเอาไว้ทีหลัง) 

บทที่ 5

เป็นลม :

ทำาความรู้จักกับกระแสลม
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 ในการเขียนหนังสือ เมื่อมีตัวเอง มีโลกของ 

ตัวหนังสือ มีโลกมนุษย์ ก็ต้องมีองค์ประกอบคล้ายๆ

วิญญาณเช่นกัน

 เพยีงแต่ยงัไมม่ใีครเรยีกชือ่สิง่นัน้ไดเ้หมาะเจาะนกั 

 ฝรั่งบางคนใช้คำาว่า Magic–‘ความมหัศจรรย์’ 

 งานเขียนท่ีมีชีวิตย่ังยืนยาวนาน เป็นอมตะครอบคลมุ

ทุกยุคสมัย มักอุดมไปด้วยความมหัศจรรย์หรือ ‘ลม’ ที่ว่านี้

 ผมไม่สามารถบอกได้ว่ าจะเป่าลมใส่ เข้าไป 

ในงานเขียนอย่างไร ทุกวันนี้ก็ยังพยายามหาคำาตอบให้ 

ตัวเองอยู่อย่างแทบจะเป็นลม

 แตผ่มคดิวา่ศิลปะกับชวีติต่างกันตรงที ่ลมตอ้งมอียู ่

ก่อนชีวิตจะบังเกิดขึ้น ในขณะที่ลมในงานศิลปะเกิดตาม 

การสร้างสรรค์ของมนุษย์

 ดังนั้น ทุกคนมีสิทธิ์ในการค้นพบและทำาความรู้จัก

กับความมหัศจรรย์เท่าเทียมกัน

 และเมื่อตัวหนังสืออยู่ในสภาพพร้อมจะมีชีวิตแล้ว 

การหาชีวิตมาใส่เป็นขั้นสุดท้ายไม่ใช่เรื่องยาก

 ตัวหนังสือที่มีชีวิต มีความมหัศจรรย์ จะเติบโต

ไปเอง และตัดขาดกันกับผู้เขียนอย่างส้ินเชิงได้ ก็เหมือน

อากาศในโลกที่ไม่รับใช้มนุษย์คนใดเพียงผู้เดียว



 ผมเชื่อว่าในโลกแห่งตัวหนังสือ เมื่อคุณนั่งลงอย่าง

เข้าใจตัวเอง เข้าใจสวนที่ได้สร้างขึ้นมาและดูแลรักษา 

อยู่สักพักหน่ึง คุณก็จะค่อยๆรู้สึกถึงกระแสลมที่ลอยมา 

กระทบผิวแก้ม และเมื่อนั้น คุณก็จะพร้อมลุกเพื่อก้าวต่อไป 

 สูดลมนั้นเข้าปอดให้ลึกๆ แต่ระวังจะสำาลัก

 ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ



Ever tried? Ever failed? No matter. Try again.  

Fail again. Fail better.

-Samuel Beckette

เคยพยายามไหม เคยพลาดพลั้งไหม ช่างมัน พยายามอีก 

พลาดอีก พลาดให้ดีกว่าเดิม

-แซมมูแอล เบ็กเก็ท


