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Writing Dystopia: Dystopian Fiction
โดย นิวัต พุทธประสาท 

สวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการเขียนดิสโทเปียทุกท่าน ก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนว่าความรู้ใดๆ เกี่ยวกับวรรณกรรม 

อันเป็นทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ ไม่อาจจะอ้างอิงได้ในการบรรยายครั้งนี้ ผมได้ครุ่นคิดมาตลอดเดือนก่อนที่จะมาถึงวันอบรม

นี้ว่าจะเริ่มแนะนำ หรือมอบประสบการณ์ในการเขียนให้พวกท่านได้อย่างไร เพราะผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า การ

เป็นนักเขียนนั้นไม่มีวิชา ไม่มีทฤษฎี และไม่สามารถสอนกันได้ ดังนั้นในวันนี้ผมจะเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ 

การทำงานตามรูปแบบที่ผมถือปฏิบัติมาโดยตลอดการเขียนหนังสือ  

ผมเริ่มเขียนหนังสือจริงจังตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 24 ปี เขียนเรื่องสั้นเกือบๆ สองร้อยเรื่อง ทั้งที่

ตีพิมพ์ตามหน้านิตยสาร รวมเป็นเล่ม รวมถึงยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน นิยายขนาดสั้นยาวอีกห้าเรื่อง มีผลงานเป็น

หนังสือเล่มแล้วเก้าเล่ม และยังมีผลงานอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งจากการเขียนคอลัมน์ 

ทั้งหมดทั้งมวลที่เอ่ยมาไม่ได้ต้องการอวดอ้าง แต่ผมอยากบอกว่าอย่างแรกสุดของการเป็นนักเขียนคือการมี

วินัยในการเขียน การตั้งเป้าหมาย การทำตามเป้า นั่นคือการเขียน และจบด้วยการเขียนให้สำเร็จตามเป้า ฟังดูง่าย 

แต่เป็นสิ่งที่ต้องอดทนค่อยๆ ทำ ผมอยากแนะนำว่าเราจะเขียนหนังสือได้ดีเมื่อเราไม่คิดว่า เราจะเขียนสิ่งที่ขายได้ ผล

งานเขียนสร้างสรรค์ไม่ต้องสนใจอุปทาน อุปสงค์ ไม่ต้องสนใจเรื่องตลาด (ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาดของ

สำนักพิมพ์) เป้าหมายของมันคือการเขียนในสิ่งที่อยากเขียนมากที่สุด แต่เราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราอยากเขียนมาก

ที่สุดเข้าถึงคนอ่านได้ด้วย อันนี้ก็คือการค่อยๆ สร้างงานในแบบฉบับตัวเอง มันต้องเริ่มจากที่เราสนใจนำเสนออะไร 

หลักแรกที่ผมยึดเสมอเมื่อเขียนหนังสือสักเรื่อง ไม่ว่าเรื่องสั้นหรือนิยายก็คือ “คุณกำลังนำเสนออะไร” ตอน

ลงมือเขียนคุณเคยคิดถึงหัวข้อนี้ไหม คุณต้องการบอกอะไรในเรื่อง ต้องการสื่อสารสิ่งใดกับผู้อ่าน คำถามนี้มันจะแว่ว

อยู่ในหัวของคุณ และมันจะทำให้คุณไปถึงจุดหมาย จนไปถึงตอนจบได้ตั้งแต่วันที่คุณเริ่มคิดเค้าโครงเรื่องของมันได้ 

“ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ” จะสร้างโครงเรื่องคร่าวๆ ขึ้นมาในหัว จากนั้นคุณต้องเริ่มจดรายละเอียดลงใน

สมุดบันทึก สมุดบันทึกจะช่วยคุณได้มาก เพราะคุณจะลืมเรื่องราวดีๆ ไปขณะที่คุณคิดถึงเรื่องอื่นๆ ดังนั้นอย่าให้

เค้าโครงดีๆ หายไปต่อหน้า คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับโครงเรื่องโครงเรื่องที่คุณจะเขียนถึง 

ข้อมูลในการนำมาเขียน 
(ภาพประกอบ หน้า 3) ว่าด้วยที่มาของข้อมูลประสบการณ์การเขียน 

ข้อมูลในการนำมาเขียนจะมาจากอะไรได้บ้าง นักเขียนหลายคนได้มาจากประสบการณ์ชีวิต นักเขียนหลายคน

ได้มาจากข่าวหนังสือพิมพ์ นักเขียนบางคนตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อสร้างเรื่องราวขึ้น เพื่อตอบคำถามกับสิ่งยากๆ หรือตั้ง

คำถามเกี่ยวกับโลก สังคม การเมือง ศาสนา ความอยุติธรรม ความดี ความเลว ความรัก ความชอบ ความเกลียด 

ความยากจน ความรวย ความฟุ่มเฟือย สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และอื่นๆ มากมาย  

ประสบการณ์ชีวิตเป็นข้อมูลตรง เป็นข้อมูลชั้นที่หนึ่ง ฟังดูดีใช่ไหมครับ ข้อมูลชั้นหนึ่งก็คือชีวิต ประสบการณ์

ชีวิตของผู้เขียนโดยตรง เช่นประสบการณ์จากวัยเยาว์ ประสบการณ์การเดินทาง การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสบการณ์

การทำงาน ครอบครัว ประสบการณ์ที่เราไปประสบด้วยตนเอง นักเขียนที่ใช้ประสบการณ์ตรงเขียนส่วนใหญ่เช่นเฮม

มิงเวย์ งานบางชิ้นของดูราส์ อย่างนักเขียนไทย งานบางชิ้นของมนัส จรรยงค์ ศรีบูรพา เสกสรรค์ ประเสิรฐกุล 

เป็นต้น หากสังเกตว่าถ้าให้นักเรียนหรือเด็กๆ แต่งเรื่องสั้นๆ ก็มักจะได้เนื้อหาที่เป็นประสบการณ์ของเขาเช่นเขียนถึง

ชีวิตประจำวันง่ายๆ เช่นตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันไปโรงเรียน เขาจะเล่าประสบการณ์ง่ายๆ ได้ ดังนั้นถ้า
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เราจะให้นักเขียนเยาวชนเขียนถึงประสบการณ์ชีวิตโดยตรงเขาก็จะทำได้ยาก เพราะอายุก็มีส่วนทำให้พวกเขาประสบ

กับเหตุการณ์ตรงๆ ได้ยาก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นแบบนี้ทั้งหมด 

ข้อมูลชั้นสอง อันนี้สำคัญเพราะนักเขียนไม่จำเป็นต้องไปประสบเหตุการณ์จริงแล้วจึงจะเขียนเรื่องเหล่านั้นได้ 

ข้อมูลชั้นสองเป็นข้อมูลที่ได้จากการอ่านหนังสือ ท่องบทกวี สังเกตการณ์ ติดตามสถานการณ์ จากการบอกเล่า จาก

ปากสู่ปาก จากการดูหนัง ฟังเพลง ดูสารคดี  

การติดตามสถานการณ์เราอาจจะไม่ต้องลงไปยังพื้นที่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนในพื้นที่ แต่อาจจะเข้าไปติดตาม

ข่าวจากสื่อต่างๆ  

ส่วนการสังเกตการณ์นั้น เช่นผมไปนั่งในร้านกาแฟ แล้วบังเอิญเห็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาสั่ง

กาแฟ จากนั้นยกถ้วยกาแฟไปนั่งที่โต๊ะ เหมือนเธอรออะไรอยู่ โทรศัพท์ดังขึ้น เธอคุยแล้วร้องไห้ ผมอาจจะจับ

เหตุการณ์นี้มาเขียนใหม่ โดยเค้าโครงมาจากเหตุการณ์ที่ผมเห็น  

หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นถ้าผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาล ถ้าผมทุ่มเทกายลงไปสมัครทำงานเป็นเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลเพื่อเก็บข้อมูล อันนี้ผมถือว่าเป็นข้อมูลตรงนะครับ แต่เมื่อใดผมขอทางโรงพยาบาลเข้าไปนั่งสังเกตการณ์ 

ติดป้าย Visitor เข้าไปดูการตรวจ การผ่าตัด อันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ทางอ้อม มันเหมือนคุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง 

แต่เป็นการอ่านที่สมจริงเท่านั้น คุณไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับอาชีพนั้นๆ  

สำหรับผมแล้วการได้มาซึ่งข้อมูลด้วยวิธีใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ใช่ประเด็น ไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหน 

เพราะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรวบรวมข้อมูลให้เข้ากับโครงเรื่องได้อย่างไรต่างหาก แล้วถ้ามีใครสักคนบอกว่า 

การเป็นนักเขียนจะต้องใช้ข้อมูลตรง ต้องใช้ประสบการณ์จริงเขียน ถึงจะเหมือน ผมขอบอกคุณว่า #ผิด หรืออาจจะ

พูดว่า #ไม่ถูกทั้งหมด ยิ่งงานเขียนในแนวแฟนตาซี แนววิทยาศาสตร์ ไซไฟ ดิสโทเปีย ประสบการณ์ชั้นต้นแทบจะเป็น

ส่วนผสมที่เจืออยู่เท่านั้น 

เมื่อได้ข้อมูล ได้ประเด็นที่จะเขียน ได้โครงเรื่องที่จะสานต่อเหตุการณ์ คุณรู้ไหมว่าการทำให้นิยายดำเนินไปได้

นั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ #ตัวละคร อันนี้ยอมรับว่าเมื่อก่อนตอนที่เขียนหนังสือใหม่ๆ ผมให้ความสำคัญกับตัวละครไม่

มากนัก แต่งานเขียนในยุคใหม่ๆ การเทความสำคัญไปที่ตัวละครนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้โครงเรื่อง โดยเฉพาะถ้านัก

เขียนคนไหนสนใจความเป็นมนุษย์ เราจะสามารถสร้างตัวละครที่น่าสนใจขึ้นมาได้เลย   

สรรพนาม 
(ภาพประกอบ หน้า 4, 5 และ 6) 

สรรพนามบุรุษที่ 1 ผม ฉัน กู ข้าฯ ข้าพเจ้า เรา พวกเขา (พหูพจน์) 

สรรพนามบุรุษที่ 2 คุณ มึง แก พวกคุณ พวกแก พวกมึง 

สรพพนามบุรุษที่ 3 เธอ เขา มัน หล่อน พวกเขา  

การเลือกใช้สรรพนามมีผลต่อการดำเนินเรื่องเป็นอย่างมาก ทำไมเราต้องเลือกตัวละครที่จะเล่า ความสำคัญ

ตรงนี้จะบอกว่าเราต้องการเล่าอะไร ตัวละครสำคัญ หรือตัวเอกจะเป็นผู้สำสาส์นไปสู่ผู้อ่าน  

หากเลือกบุรุษที่ 1 ตัวละครในเนื้อเรื่องจะต้องทราบเหตุการณ์ทั้งหมด จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ด้วยตัวเอง 

ข้อจำกัดของการใช้สรรพนามบุรุษก็คือ ผู้เล่าไม่สามารถใช้เจโตปริยญาณ (การหยั่งรู้ถึงจิตใจของคนอื่น) ได้ ดังนั้นผู้เล่า

จะไม่สามารถเล่าถึงจิตใจตัวละครตัวอื่นได้เลย ยกเว้นแต่จะคาดเดาเอาเอง แต่ข้อดีของการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็

คือ ตัวเนื้อเรื่องเหมือนประสบการณ์จริงของผู้เล่าเรื่อง หรือผู้เขียน สามารถทำให้แนบเนียนเหมือนเหตุการณ์นั้นเกิด

ขึ้นริง และคนอ่านเหมือนอ่านเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟัง 
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บุรุษที่ 2 ส่วนใหญ่นักเขียนมักไม่เลือกที่จะใช้มากนัก เพราะหากใช้แล้วจะเป็นเทคนิคที่ผู้เล่าต้องเข้าไปนั่งในใจ

ของคนอ่าน นั่นหมายถึงว่าเมื่อผุ้อ่านอ่านงานที่ผุ้เขียนด้วยสรรพนามบุรุษที่สอง นั่นเท่ากับว่าผู้อ่านได้เข้าไปใน

เหตุการณ์นั้นด้วย ข้อดีของการใช้สรรพนามบุรุษที่สองก็คือ ตัวเนื้อเรื่องถ้าสามารถสร้างบรรยากาศให้ได้ถึงจุด ผู้อ่าน

จะอินกับตัวเรื่องมากกว่าบุรุษที่ 1 เสียอีก แต่ข้อเสียก็คือ หากใช้จนเลยเถิดมันจะทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงเล่า

นั้นมาจากไหน มาจากตัวละครตัวใดกันแน่ แต่ในงานเขียนยุคใหม่ๆ เสียงเล่ามีหลากหลาย และไม่จำเป็นที่จะต้องรู้

ที่มาของเสียงเล่าก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีตัวบทที่รองรับเหตุผลของเสียงเล่าอันไร้ที่มาที่ไปนั้นด้วย  

บุรุษที่ 3 นิยายส่วนใหญ่จะเล่าโดยผ่านบุรุษที่สาม ไม่ว่านิยายเทศ หรือนิยายไทย นิยมใช้การเล่าเรื่องในแบบนี้

มากกว่าแบบอื่นๆ ข้อดีก็คือ ผู้เขียนเหมือนยืนอยู่ในตำแหน่งพระเจ้า สามารถล่วงรู้ได้ถึงทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์ 

สามารถหยั่งใจตัวละครได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ นักเขียนเล่นบทพระเจ้า ข้อด้อยของการใช้บุรุษที่สามก็คือความ

สมจริง ถ้าหากนักเขียนไม่สามารถทำให้โลกของนิยายถูกสร้างขึ้นมาจากโครงสร้างที่สมจริงได้ก็จะกลายเป็นนิยายที่ดู

ไม่สมจริงนั่นเอง 

การเลือกเสียงเล่า 
การเลือกเสียงเล่ามีความสำคัญมากต่อตัวเรื่องเป็นลำดับแรก เพราะมันหมายถึงน้ำเสียงของตัวเรื่องจะก่อขึ้น

ในตอนนี้ และมันจะไปต่อได้หรือไม่ได้ก็ตรงการเลือกนี้ด้วย บางครั้งที่คุณเขียนเรื่องไปสักระยะ คุณจะรู้สึกตัน บางที

สาเหตุมันอาจจะไม่ใช่เพราะคุณตั้งประเด็นหรือข้อมูลมีไม่พอ แต่คุณอาจจะเลือกน้ำเสียงการเล่าผิดก็ได้  

ผมขอฝากแบบฝึกหัดให้ลองกลับไปทำเกี่ยวกับการใช้สรรพนามนะครับ หาเรื่องสั้นที่ยังเขียนไม่จบ จากนั้นลอง

เปลี่ยนสรรพนามบุรุษต่างๆ ของการเล่าเรื่องดูนะครับ จากที่เขียนเป็น ผมหรือฉัน ก็ลองเปลี่ยนเป็นคุณ หรือจากที่เขา 

และเธอ ก็เปลี่ยนมาเป็นผม หรือคุณ พอเปลี่ยนแล้วลองกลับมาอ่านดูนะครับ เผลอๆ ว่าอาจจะเขียนเรื่องนั้นไปต่อ

จนจบก็ได้ 

ผมมีตัวอย่างบทวิจารณ์ “เสียงเล่าเรื่อง” (narrative voice) ของ อ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ มาอ่านให้ฟัง 
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ผมมีความเห็นดังนี้ครับ โชคดีที่มาร์ค ทเวน มีทนายช่วยแก้ต่างงานของเขาไม่ให้ถูกพิพากษาว่าไม่สมจริง ผม

อยากเสนอว่าเสียงที่เล่าเรื่องมีความสำคัญดังที่ยกตัวอย่างมาให้ดูกัน เห็นไหมครับว่า “โลกของนิยาย” นั้นมีความ

สำคัญขนาดไหน โลกของนิยาย นี้ การเล่าเรื่องที่ดูไม่สมจริง แต่กลับสวยงามน่าติดตาม ลองคิดดูนะครับว่า การผจญ

ภัยของฮัคเคิลเบอร์รี่ ฟินน์ จะเป็นอย่างไร ถ้ามาร์ค ทเวนเขียนให้ฮัค เด็กไร้การศึกษามีเสียงเล่าที่หยาบกระด้าง  
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โลกของนิยาย 
(ภาพประกอบ 7,8 และ 9) 

อะไรคือโลกของนิยาย โลกของนิยายคืออะไร คุณเคยได้ยินไหมว่าทำไมอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่า เรื่องนี้ดู

ไม่สมจริงเลย ส่วนคนเขียนก็จะบอกว่าเขาเขียนเรื่องนี้มาจากเรื่องจริงล้วนๆ ไม่มีการแต่งแต้มสีสันลงไปแม้แต่น้อย  

ทำไมถึงเป็นแบบนั้น คำตอบนี้ไม่ยากเลย เพราะนิยาย ไม่ใช่เรื่องจริง เข้าใจใช่ไหมครับว่านิยายไม่ใช่เรื่องจริง 

นิยายเป็นการผสานความจริงลวงเข้าด้วยกัน นิยายไม่ใช่การเล่าเรื่องที่มีอยู่จริงๆ แม้เรื่องนั้นจะมีส่วนเรื่องจริง โลก

ของนิยายก็คือการสร้างโลกใบใหม่ที่เหมือนโลกจริงๆ ขึ้นมา โลกใบนั้นประกอบไปด้วย 

ตัวละคร 

โครงเรื่อง 

ฉาก 

เหตุการณ์ สถานการณ์ 

จุดผกผัน ทางแยก  

จุดจบ ไคลแมกซ์ 

ตัวละครในนิยายมิได้ถือกำเนิดมาจากครรภ์มารดา ดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวตนจริงๆ นั่นหมายความว่าเราสามารถที่

จะเข้าไปสร้างตัวละครของเราให้โลดโผนโจนทะยานในแบบที่เราต้องการ โดยไม่มีขีดจำกัด #ทั้งผิด #ทั้งถูก  

ทำไม ตัวละครของเราจะถูกอิงด้วยเนื้อเรื่องในอีกมิติหนึ่ง ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าตัวละครของเราจะหลุดโลก

จนไม่เหมือนจริง จงทิ้งความกลัวนี้ไปเพราะมันไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องกลัว โลกของนิยายจะบังคับให้ผู้เขียนไหล

ลื่นไปกับสถานการณ์ได้ก็ต่อเมื่อ สถานการณ์นั้นอิงอยู่บนหลักความจริง เหมือนนักเขียนเป็นสถาปนิก พวกเขา

ออกแบบห้องจำลองสถานการณ์ พวกเขาออกแบบและคาดหวังว่าเหตุการณ์สมมตินี้จะก่อขึ้นเป็นภาพของสังคม ภาพ

เปรียบสังคมจริงๆ มันอาจไม่มีอยู่จริง แต่ดำรงอยู่ด้วยความจริง 

ในบางครั้งผู้เขียนอาจพบว่าแม้จะวางโครงเรื่องเอาไว้อย่างดี วางตัวละครเอาไว้อย่างละเอียด แต่ก็พบว่านิยาย

เรื่องนั้นกลับไปไม่ได้เขียต่อไม่จบ เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะกับนักเขียนหน้าใหม่ แต่เกิดขึ้นได้กับทุกคน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้

เป็นเพราะ “โลกนิยาย” ที่เราสร้างไม่สามารถสานต่อไปได้ หากสามารถรื้อโครงสร้างของตัวเรื่องได้ก็จงทำเสียตั้งแต่ต้น 

แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องคิดเรื่องใหม่ๆ 

ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ผมวิเคราะห์ว่า 

1.ข้อมูลในการเขียนไม่เพียงพอ 

2.ประเด็นที่จะนำเสนออ่อนเกินไป 

3.ตัวละครไม่เป็นธรรมชาติ 
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ก่อนเริ่มเขียนนิยาย 
คุณรู้ไหมว่าต้องการนำเสนออะไร นี่คือหัวใจหลักของการเริ่มต้น เป็นสิ่งที่คุณต้องค้นให้เจอให้ได้ คุณอาจจะมี

ตัวละครสองสามตัวอยู่ในหัว มีฉากสองสามฉาก หรือมีเรื่องที่จะเขียน แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะนำเสนออะไร เพื่ออะไร นั่น

ย่อมทำให้นิยายเรื่องนั้นขาดแรงดึงดูด  

มันเหมือนว่าคุณต้องรู้ว่าตอนเริ่มเรื่องไปสู่ตอนจบมันเป็นอย่างไร ตอนจบเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันจะพาคุณไป

ในทิศทางที่ถูกต้อง แม้สุดท้ายเมื่อคุณเขียนจบอาจจะไม่เหมือนดังที่ตั้งใจไว้ แต่ระหว่างเขียนคุณต้องมีภาพนั้นอยู่ใน

หัวเสมอ 

มีนักเขียนหลายคนชอบนำเสนอเหตุการณ์ ชอบสร้างโครงเรื่องที่ซับซ้อน และบางคนก็ไปกับเรื่องแบบนี้ได้ดีเช่น

นิยายสืบสวน นิยายแฟนตาซี อาจจะรวมถึงนิยายโรม้านซ์ทั้งหลาย 

แต่อย่าลืมองค์ประกอบสำคัญของนิยายก็คือตัวละคร ตัวละครดีๆ หลายตัวทำให้ผู้อ่านผูกพัน รูปแบบของตัว

ละครที่มีเสน่ห์จะทำให้คุณไม่ต้องคิดถึงโครงเรื่องที่ซับซ้อนมากนัก แน่นอนแม้ในหลักการฟิสิกส์ในโลกของนิยาย ตัว

ละครต้องผูดสัมพันธ์ไปกับตัวบท ตัวเรื่อง แต่ก็ใช่ว่าจะละเลยการเล่าถึงตัวละครอย่างเข้มข้น ผมอยากเสนอว่างาน

เขียนยุคใหม่ๆ ได้ทำให้ตัวละครหลายตัวออกมาโลดแล่นได้อย่างมีชีวิตชีวา  

ฉาก ฉากในนิยายคือการสร้างโลกที่เสมือนจริงขึ้นมา มันเป็นโมเดลของบ้านเรือน ผมเสนอว่าบางครั้งคุณต้อง

วาดโครงคร่าวๆ ของฉากนั้น แผนที่ของเมือง แบบแปลนในบ้าน คุณต้องเขียนมันขึ้นมาเพื่อตัวละครจะได้ไม่เดินหลง

ทางในแผนที่ที่คุณสร้างขึ้น  

ผมขอยกตัวอย่างนิยายที่ผมเขียนคือ “ความโดดเดี่ยวทั้งมวลฯ” ผมได้สร้างแผนที่ขึ้นมาโดยอิงจากแผนที่จริงๆ 

แต่ผมใช้วิธีกระจกเงา นั่นหมายถึงว่าผมอธิบาย หรือบรรยายฉากที่มีอยู่จริงในแบบกระจกเงานั่นเอง หมายความว่า

โลกนิยายเหมือนกระจกเงา คุณอาจจะดูแปลกๆ คือมันเหมือนจริงนะ แต่มันก็ไม่เหมือนเสียทีเดียว เพราะผมไม่

ต้องการให้มันเหมือนทุกอย่าง อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรจริงเลย แต่มันมาจากของจริง 

เช่นเดียวกัน หลายคนสงสัยว่านิยายขนาดสั้นเรื่อง “หิ่งห้อยในสวน” เป็นเรื่องจริงใช่ไหม มันมาจากเรื่องจริง

ล้วนๆ แต่ไม่ใช่เรื่องจริงที่ผมประสบเจอมา แต่เป็นเรื่องจริงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น แต่ผม “ผู้เขียน” ไม่ได้เอาเรื่องตัว

เองมาเล่าแม้แต่น้อย  

เทคนิคของการเล่าคือหัวใจสำคัญอีกประการ เพราะผู้อ่านคือคนที่จะสำรวจในเรื่องเล่านั้น ผมเอ่ยอยู่หลายครั้ง

ในเรื่องที่ว่า ไม่ต้องกลัวความสมจริง เพราะผมไม่เชื่อว่ามันจะต้องเอาเรื่องจริงมาอยู่ในงาน นวนิยาย คือ “เรื่องแต่ง” 

อย่างนั้นคุณกังวลใจเรื่องใดอีก 

คุณเคยพบปัญหาที่คุณไม่อยากพบไหม ตัวละครไม่ต้องการเป็นไปในแบบที่คุณออกแบบ 

ถ้าเมื่อใดคุณพบปัญหานี้ คือ #ดี 

ทำไมครับ ทำไมถึงดี นั่นคือสัญญาณที่บอกคุณว่าตัวละครของคุณกำลังมีชีวิตจริงๆ ในเรื่องที่คุณออกแบบ คุณ

จะทำอย่างไรกับตัวละครตัวนี้ดี คุณจะจัดการกับมันอย่างไร แน่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นง่ายๆ ผมพูดเผื่อว่า

เมื่อคุณเจอจะได้รับมือกับตัวละครตัวนี้ถูก คุณจะจัดการกับพวกเขาและพวกเธออย่างไร ให้เป็นไปตามที่คุณคิดเอาไว้

แต่ต้น หรือจะให้ตัวละครเป็นไปอย่างที่พวกเขาปรารถนา 

คุณต้องชั่งน้ำหนักให้ดี เพราะมันสามารถออกไปได้ทั้งสองทาง และผมก็แนะนำไปมากกว่านี้ไม่ได้ ในบางเรื่อง

ผมก็ให้ตัวละครทำตามที่ปรารถนา บางเรื่องผมก็ทำให้พวกเขาและเธอเดินตามไปอย่างที่ผมกำหนด 

ผมตอบไม่ได้ว่าแบบไหนดีกว่ากัน  

ทำอย่างไรที่จะทำให้เรื่องสั้น หรือนิยาย มีความเป็นตัวเรา 
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จะเรียกอะไรดี แบบเฉพาะ ผมครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ แต่มันเป็นปัญหาหนักอกของนักเขียนทั่วโลก เราคิดไหมว่านัก

เขียนบนโลกใบนี้ก็คิดแบบเดียวกัน คือพวกเขาก็พยายามจะมีรูปแบบเป็นของตัวเอง ดังนั้นอะไรคือรูปแบบของตัวเรา

เอง สิ่งนั้นคืออะไร ภาษา โครงสร้าง ตัวละคร เรื่องที่จะเล่า ผมเน้นเรื่องนี้บ่อยจัง เปล่าเลยผมยังเชื่อเรื่องที่เราอยาก

จะเล่าเป็นประเด็นสำคัญเสมอ ผมเชื่อว่าต่อให้เรามีโครงเรื่องแล้ว แต่ขาดเรื่องที่จะเล่าก็เป็นอันจบไป 

องค์ประกอบของนิยาย (โครงสร้างของนิยาย) 
(ภาพประกอบหน้า 10, 11 และ 12) 

1.เรื่องที่จะเล่า คุณกำลังจะเล่าเร่องอะไร จุดหมายของเรื่อง สิ่งที่คุณต้องการจะสื่อ นี่คือความสำคัญ คุณจะ

บอกอะไรกับคนอ่าน ห้ามพูดว่าจะเขียนเก็บไว้อ่านคนเดียว เพราะมันไม่ช่วยให้ดีขึ้น 

2.ตัวละคร นี่คือคนสำคัญของคุณ ตัวละครเอกที่คุณต้องการนำเสนอ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนดี คนเลว ตัวร้าย 

เพื่อนพระเอก เพื่อนนางเอก ตัวประกอบ พวกเขาคือคนที่คุณกำลังพูดถึง คนที่คุณกำลังทำให้นวนิยายของคุณกลาย

เป็นภาพสมมติทางสังคม มันอาจจะไม่ใช่คนอย่างเดียว เรามักมีตัวละครเป็นสัตว์เสมอๆ ตั้งแต่นกจนถึงปลา 

3.ฉาก ฉากทำให้งานเขียนของคุณมีสไตล์ ฉากที่เข้ากับตัวเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง Dystopia ฉากมีความสำคัญ

เท่าๆ กับตัวละคร ฉากจะทำให้นิยายของคุณทรงพลังหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ที่ๆ ตัวละครเดินผ่าน คุณสามารถเพิ่ม

คุณค่าของฉากลงไปได้ไม่ยั้ง หากคนทำหนังอิจฉานิยาย เขาอิจฉาการบรรยายฉากที่ไม่มีที่สิ้นสุด ละเอียดละออ และ

มันคือความงดงาม 

4.องค์กอบทางศิลปะ เทคนิค และอื่นๆ องค์ประกอบทางศิลปะของผมหมายถึงการตัดฉาก การจัดวางความ

พอเหมาะพอควรระหว่างเรื่อง เส้นบางๆ ระหว่างหนังสือแบบ Pulp Fiction หรือ นิยายคลาสสิก อีโรติค หรือโป๊

เปลือยราคาถูก ทางกลับกันคุณอาจจะทำให้โป๊เปลือยราคาถูกกลายมาเป็นศิลปะก็ได้ แล้วถีบให้พวกอีโรติกแบบเดาษ

ดื่นกลายมาเป็นของราคาถูก นั่นคือการจัดวางองค์ประกอบในเรื่องของคุณ เส้นแบ่งนี้ต้องการองค์ประกอบที่ไม่ใช่แค่

ภาษา การจัดวางแต่ละฉากแต่ละฉาก คุณจะเอาส่วนไหนขึ้นก่อน ตอนจบ ตอนกลาง และตอนปลาย คุณจะสลับการ

เล่าเรื่องของตัวละครแต่ละคน คุณจะบรรยายฉากเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากบทพูด  

5.ภาษา ภาษาเป็นสื่อกลางที่นำพาให้คุณกับคนอ่านสามารถเข้าใจกันได้ แม้ผมจะให้ความสำคัญกับมันไม่มาก

นัก แต่อย่าลืมว่านิยายยังต้องการภาษา เล่าเรื่องของคุณให้ง่าย ตัดคำให้กระชับ หลีกเลี่ยงคำเชื่อมรกรุงรัง อย่า

เยิ่นเย้อ อย่าคิดเล่นภาษามากจนไม่สมดุลย์กับเรื่อง หาความลงตัวกับภาษา หรือหากคุณเป็นนายของภาษาแล้วคุณ

คิดจะล่นแต่คำ นั่นก็อาจสร้างสไตล์ได้ แต่คนอ่านส่วนใหญ่ก็ยังชอบที่จะอ่านเอาเรื่อง 

6.การดำเนินเรื่อง มันควรอยู่ในเรื่องเทคนิค แต่ผมแยกออกมาเพื่อจะบอกว่ามันมีความสำคัญไม่น้อย ผม

อยากให้ทุกคนลองดูว่า การขึ้นต้นเรื่องมันจำเป็นต้องเล่าตั้งแต่แรกหรือเปล่า คุณคิดว่ามันควรจะเริ่มจากจุดไหน และ

จะเชื่อมแต่ละแากอย่างไร นิยายมีเคล็ดลับที่ไม่ลับอยู่ข้อหนึ่งก็คือ คนเขียนใหม่ๆ มักติดอยู่กับการบรรยายที่จบไม่ลง 

เพราะเขาลืมไปว่ามันไม่จำเป็นต้องบรรยายต่อเนื่องจนหมด มันแค่ต้องการแค่การเล่าเรื่อง แล้วตัดฉาก เพื่อไปขึ้นฉาก

ใหม่ ไม่จำเป็นต้องเล่าจนจบ  

กลวิธีการเปิดเรื่อง 
(ภาพประกอบหน้า 13) 

การเขียนนวนิยายเคล็ดลับอยู่ที่สองสามหน้ากระดาษแรก ว่าคุณจะเอาคนอ่านให้อยู่หรือเปล่า บางคนให้

โอกาสนักเขียนเพียง “ย่อหน้าเดียว” ด้วยซ้ำ คุณต้องทำทุกอย่างเพื่อให้นักอ่านตรึงอยู่กับหน้ากระดาษ และตัวอักษร 

ไม่มีนักอ่านคนไหนทนอ่านงานหน้าเบื่อถึงร้อยหน้าเพื่อจะพบว่าหน้าที่ร้อยหนึ่งสนุกมาก พวกนักอ่านไม่ทนถึงขนาด
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นั้น เพราะมีนิยายอีกหลายร้อยเล่มรอคิวให้พวกเขาอ่านอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นจงทำนิยายของคุณให้น่าอ่านตั้งแต่

บรรทัดแรก  

เอาล่ะ ไม่มีใครรู้หรอกว่าแบบไหนถึงน่าตื่นเต้น ทีนี้ลองหันไปดูหนังฮอลลีวู๊ดกัน ตอนเปิดเรื่องหนังบู๊ พวกเขา

ใส่ฉากไล่ล่าสุดมันลงไปตั้งแต่ต้น ส่วนหนังดรามา พวกเขาก็เริ่มที่จุดหักเหของตัวละคร ทีนี้คุณกำลังเขียนนิยายสไตล์

ไหนล่ะ 

สไตล์ของคุณคืออะไร แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหม กลวิธีการเปิดเรื่องคือทำให้น่าสนใจ 

ทำให้น่าสนใจคืออะไร 

นี่เป็นความลับ  

เรามาดูว่านักเขียนเปิดเรื่องกันอย่างไรบ้าง 

มูราคามิ เปิดเรื่อง South of The Border, West of The Sun (หน้า 14) 

“วันเกิดของผมคือวันที่ 4 มกราคม 1951 สัปดาห์แรกของเดือนแรกของปีแรกของครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบ 

ผมเดาว่าคงคล้ายกับอนุสรณ์บางอย่าง พ่อแม่จึงตั้งชื่อให้ผมว่า ฮาจิเมะ ซึ่งแปลว่า ‘เริ่มต้น’ นอกเหนือจากนี้แล้วผม

เหมือนเด็กทั่วไปร้อยเปอร์เซ็นต์” 

เป็นไงบ้างครับ การเปิดเรื่องน่าสนใจไหม สำนวนนี้แปลโดยโตมร ศุขปรีชา เพียงแค่ไม่กี่ประโยคเราก็รู้แล้วว่าตัว

ละครนี้เกิดเมื่อไหร่ และมีชีวิตพิเศษอย่างไร โดยเน้นเรื่องช่วงเวลาของครึ่งหลังศตวรรษที่ยี่สิบ มันบ่งบอกว่าตัวเรื่อง

ต่อไปมันคงอีรุงตุงนังเกี่ยวกับอิทธิพลของปีเกิด ชีวิต สังคม ความเป็นอยู่  

Crime and Punishment: Fyodor Dostoyevsky 

"ยามบ่ายที่ร้อนอบอ้าวของเดือนกรกฎาคม ชายหนุ่มเดินออกจากห้องพักในแฟลตในซอยสะตอลยานีไปที่

ถนน เหมือนกับมีความลังเลใจอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาเดินช้าๆ ไปทางสะพานโคคูชกิ้น 

เคราะห์ดีที่เขาสามารถหลีกหลบเจ้าของห้องเช่าที่ตรงบันไดได้ ห้องพัของเขาเป็นห้องใต้หลังคาของบ้าน 5ชั้น 

ลักษณะเหมือนตู้กับข้าว” 

การเปิดเรื่อง “อาชญากรรมและการลงทันฑ์” ของดอสโตยเยียฟสกี้ เพียงไม่กี่บรรทัดบอกกับเราแล้วว่าตัวเอก

ของเรายากจนข้นแค้น อาศัยอยู่ห้องใต้หลังคา ชอบทำตัวลึกลับ หลบหน้าเจ้าของบ้านเช่า ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ

ของตัวละครเอกในทันทีที่เรื่องเปิดขึ้นมา 

Lady Chatterley's Lover: DH. Lawrence 

ชู้รักเลดี้ชัตเตอร์เลย์ก็เช่นกัน เปิดเรื่องด้วยการพรรณาถึงสภาพชีวิตจิตใจของตัวละครเอก สงคราม การเป็นอยู่ 

และกายภาพของตัวละคร เราจะเห็นว่านักเขียนจะไม่เก็บงำอะไรเอาไว้เลย ยกเว่นเงื่อนที่จะซ่อนเอาไว้ในภายหลัง ผม

จะอธิบายว่า การเปิดเผยบางฉากไปเลยนั้นจะช่วยให้เรื่องมีเสน่ห์มากขึ้น  
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Dystopia 
หลังจากที่เราพยายามสร้างสรรค์ผลงานมาระยะหนึ่งแล้ว เราเริ่มที่จะอยากขยับ หรือยกมาตรฐานงานเขียน

ของเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง นั่นก็คือสามารถเขียนหนังสือได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น รูปแบบการเขียนในแบบ 

Dystopia เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของนักเขียน  

ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการตั้งหัวข้อนี้มาด้วย ทำให้ผมกลับมาครุ่นคิดว่าผมจะเสนอหัวข้อนี้อย่างไร ประเด็นแรก

ก็คือ ผมคิดว่าถ้าจะเขียนนิยายในแนวดิสโทเปีย ในแบบฉบับของเรา จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างแรกผม

อยากมองหาตัวอย่างที่อยู่ใกล้ๆ ตัว เพื่อให้คุณได้มองเห็นภาพว่างานเขียนในแบบดิสโทเปียอาจจะไม่ต้องทำเต็มรูป

แบบก็ได้ ลองอ่านเรื่องสั้นของผม “แสงแรกของจักรวาล”  

ผมเขียนเรื่องนี้ในโลกหลังยุคอุตสาหกรรม ฉากของผมเป็นฉากถนนเพชรเกษม 69 มีรถไฟฟ้าพาดผ่าน ย่านนั้น

เป็นย่านอุตสาหกรรม เต็มไปด้วยมลพิษ สารตกค้าง กัมมันตรภาพรังสี ผมบรรยายฉากตึกผุกร่อน พังทลาย อากาศ

พิษทำให้ผู้คนย้ายหนี โครงการอพยพผู้คนไปดาวอังคารกำลังเริ่มต้น ตัวเอกของเราพบว่าเธอต้องสูญเสียคนรักจาก

การสำรวจ  

ผมเสนอว่าการเขียนงานในแนวดิสโทเปียนั้นฉากมีความสำคัญมาก หัวใจของดิสโทเปียอยู่ที่ฉาก เพราะตัวเนื้อ

งานนั้นยืนอยู่บนพื้นของดินแดนที่อันตราย ทุกข์ทน ถูกกระทำให้ทุกข์ระทม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอิงอยู่บนหลักความ

จริงที่เสามารถเป็นไปได้ เราไม่ได้เขียนงานที่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่เรานำเสนอโครงสร้างเรื่องเล่าภายใต้การล่มสลาย

ของเมืองในยุคหลังอุตสาหกรรม หลังสงครามนิวเคลียร์  

สิ่งที่ผมอยากแนะนำก็คืออย่าเขียนฉากหรือโลกอนาคตที่เป็นวิทยาศาสตร์มากเกินไป ผมคิดว่ามันควรจะต้อง

ทำให้คนอ่านพอที่จะสัมผัสถึงฉากนั้นได้จริงๆ ต้องไม่ไปไกลจนถึงขั้นสร้างโลกใหม่ ผมมองว่าถ้าไปไกลเกินไป การ

สร้างโลกนิยายจะทำได้ไม่ถึง โลกใบนั้นจะทำให้น่าเชื่อถือน้อยลง  

นอกจากนั้นการเขียนอาจจะไม่ใช่งานเขียนในแบบดิสโทเปียทั้งเล่มก็ได้ อย่างเช่น ในเรื่องความโดดเดี่ยวทั้งมวล

ที่ไม่มีใครสังเกตเห็นของผม ในภาคที่สาม ตัวละครตกลงไปอยู่ใน “แดนเนรเทศ” ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วย

บรรยากาศน่าพิศวง หนาว เย็น หมอก เวิ้งว้าง หนืดเหนอะ และขยับเขื้อนร่างกายได้ลำบาก  

คือผมใช้ฉากดิสโทเปียเพียงแค่ครึ่งภาคของภาคสามเท่านั้น ซึ่งผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องทั้งเรื่องด้วย

แนวดิสโทเปีย และมันก็ใช้ได้ผลสำหรับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เช่นการถูกผีอำ การตกอยู่ในความฝัน  

ผมขอเพิ่มเติมในด้านดิสโทเปียนิดนึง หลังจากที่มีผู้ร่วมฟังเสวนาได้แลกเปลี่ยนเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากต่อ

ข้อถามว่า โยโทเปีย กับ ดิสโทเปียนั้น เกิดขึ้นเพราะผู้อ่านหรือนักเขียนกันแน่ ปราบดา หยุ่น ตอบได้ดีมากโดยเฉพาะ

คำตอบที่ว่านิยายยุโทเปียได้จบสิ้นลงแล้วเมื่อนิยายเรื่องยูโทเปีย ของเซอร์โทมัสมอร์ได้เขียนขึ้น และเป็นไปได้ไหมที่

ยูโทเปียจะเป็นของฝั่งผู้กุมอำนาจ หรือฝั่งที่กุมชัยชนะในการกำกับดูแลรัฐ รวมถึงควบคุมประวัติศาสตร์ให้อยู่กับพวก

เขา ส่วนดิสโทเปียก็จะอยู่ในฝั่งของผู้ถูกกดขี่ ดังคำที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า “นรกของคนอื่น” 

ขณะเดียวกันเรื่องราวของดิสโทเปียอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีฉากผุพังล่มสลายก็ได้ แต่เป็นฉากบ้านเรือย

สวยงาม แต่ความสวยงามนั้นถูกกดขี่อยู่ในตัว อยู่ภายใน เป็นการทำร้ายกันผ่านจิตใจ 

เคล็ดลับอื่นๆ 
1.ความคลุมเครือ ความกำกวม ไม่แจ่มชัด #ดี ทำไมถึงดี เป็นเพราะโลกนิยายอาจจะไม่ต้องการคำตอบที่

ชัดเจน ความคลุมเครือทำให้คนอ่านสร้างจินตนาการเพิ่มเติมไปได้ไกลกว่าชัดเจน มันทำให้เรื่องดูมีเสน่ห์มากขึ้น แต่

ต้องมีความพอดี เพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นน่ารำคาญ 
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2.สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ในนิยายเป็นเหมือน Items ให้กับคนอ่านได้เก็บ สัญลักษณ์นั้นอาจจเกิดจากความตั้งใจ

หรือไม่ตั้งใจก็ได้ สัญลักษณ์จะเกิดจากการที่ผู้เขียนไม่ต้องการอธิบายบางเรื่องให้แจ่มชัด หรือเพื่อหลบหลีกการตีความ 

หรือบางครั้งเราใช้มันในฐานะที่มีพลังมากกว่าพูดออกไปตรงๆ 

3.ตัวละครลับ ตัวละครลับเป็นตัวละครที่ถูกซ่อนเอาไว้ เหมือนตัวขโมยซีน บางทีอาจไม่ตั้งใจก็ได้ 

4.เพลง หนัง ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ข้อมูล ตัวเลข สร้างเสน่ห์ให้กับนิยายได้เสมอ 

5.ไม่ควรเฉลยสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ให้คิด ไม่จำเป็นอย่าใส่เชิงอรรถ นิยายไม่ใช่สารคดี ปล่อยให้คนอ่านได้ค้นคว้า 

6.ผมมักมีหนังสือสามเล่มนี้อยู่กับตัวเวลาเขียนหนังสือ 1.พจนานุกรม 2.คลังคำ รวมคำและสำนวน และ 

3.ภาษาร่างกาย 

7.การตัดฉาก 

8.อย่ายืดเรื่อง หรือยืดเยื้อ เดินเรื่องให้เร็วกระชับ  

บทสรุป 
เรามาถึงตอนสุดท้ายของนวนิยายแล้วนะครับ ตอนจบของนิยายนั้นจะต่างจากตอนจบของเรื่องสั้น เรื่องสั้นเรา

อาจจะหักมุม เราอาจจะจบแบบไม่คาดฝันได้ โดยส่วนตัวผมชอบให้นิยายจบลงแบบนิ่งๆ เหมือนการหายใจ บางคน

อาจจะชอบหักมุม หรือมีบทสรุปว่าเรื่องทั้งหมดจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หรือชีวิตข้างหน้าเป็นอย่างไร ผมชอบให้

มันจบแบบเรียบๆ ชีวิตดำเนินต่อไป 

ผมเองก็คงบอกไม่ได้ว่าจบแบบไหนดี เพราะทั้งหมดทั้งมวลเราต้องดูว่านิยายทั้งเรื่องเป็นอย่างไร วิธีที่เซฟที่สุด

ก็คือวิธีที่ผมบอกไปข้างต้น อย่าไปตัดสินตัวละคร อย่าไปลงโทษตัวร้ายในเรื่อง อย่าจบแบบนิทานที่บอกว่าเรื่องนี้สอน

ให้รู้ว่า จงทำให้นิยายเป็นภาพของมนุษย์ และชีวิต  

 


