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เป็นเรื่องปกติที่แทบทุกอย่างบนโลกต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าในทางศาสนาหรือวิทยาศาสตร์ก็เชื่อเช่นกันว่า เรา—
หรือสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแทบทุกสิ่ง—มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน
อยู่ที่ไม่มากก็น้อย รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เท่านั้น
ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าอนาคต เอาแค่วันพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น ท้องฟ้าจะแปรปรวนไหม ฝนจะตกหรือเปล่า และเมื่อ
อุณหภูมขิ องโลกไม่ได้อยูใ่ นการควบคุมของเราเหมือนรีโมทแอร์ การ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ ความไม่
แน่นอนคือความแน่นอน
แต่ถ้าเรารู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก ก็พอจะท�ำอะไรได้บ้าง บางคน
อาจหาร่มคันพอเหมาะพกเอาไว้ติดตัว บางคนอาจยักไหล่ไม่ใส่ใจ
ตกลงมาเลย ยังไงฉันก็มีเสื้อกันฝนติดตัวอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าวัน
ไหนๆ บางคนตีอกชกตัว อยากท้าต่อยกับฟ้า ตกลงมาท�ำไม! แบบ
นี้แผนฉันก็พัง ชีวิตก็ท�ำอะไรต่อไม่ได้น่ะสิ!
เมื่อการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนคือธรรมชาติ เราก็จะ
พบว่าคนที่จะอยู่รอดต่อไปได้อย่างเป็นสุขก็คือคนที่เพียบพร้อมไป
ด้วยความตั้งใจและพร้อมจะเปลี่ยนแปลง ยอมรับให้ได้ว่าทุกอย่าง
จ�ำเป็นนั้นมีวันไหวหวั่นผันผวน และแน่นอนว่าบางอย่างก็อาจขัดใจ
เราอย่างหนัก
แล้วเรื่องยังงี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องฟ้าเรื่องฝนเสียเมื่อไหร่
วงการนักเขียนและนักท�ำหนังสือก็เช่นกัน
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ยอมรับว่าเมื่อสักประมาณ 5 ปีก่อน ผมค่อนข้างจะต่อต้านกับการ
มาถึงของหนังสือดิจิทัลทั้งหลาย รสสัมผัสของการอ่านหนังสือผ่านหน้าจอ
กับหน้ากระดาษไม่มีวันเทียบกันได้อยู่แล้ว กึ่งๆ จะเป็นพวกอนุรักษ์นิยม
อยู่พอประมาณ ส่งผลให้ในแต่ละเดือนห้องนอนของผมจะเต็มไปด้วยกอง
นิตยสารหลายหัวและพ็อกเก็ตบุก๊ อีกหลายตัง้ เวลาออกนอกบ้านทีไร จ�ำต้อง
มีหนังสือติดกระเป๋าสักเล่มอยู่เสมอ
ตัดภาพมาอีกที ผมเป็นเจ้าของแท็บเล็ตเครื่องใหม่ที่มีเทคโนโลยี
หน้าจอละเอียดและคมชัดที่สุด กองนิตยสารและพ็อกเก็ตบุ๊กในห้องนอน
ลดจ�ำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด เวลาออกนอกบ้านของติดกระเป๋าที่ขาดไม่ได้
คือแท็บเล็ต
มนุษย์มักปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ หากการมาถึงของมันไปขัดกับ
วิถีชีวิตเดิมที่เคยเป็นอยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์จะค่อยๆ ปรับตัวและ
ยอมรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
ที่สุด เพราะเทคโนโลยีมักคิดค้นมาจากสิ่งที่มนุษย์ยังไม่มีและก�ำลังโหยหา
อยู่ในเบื้องลึกของความต้องการ
แม้สสารจะเปลี่ยนรูปไป แต่เนื้อหาส�ำคัญยังคงเดิม ก็ไม่มีอะไร
น่าเป็นห่วง
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เราไม่สามารถปฏิเสธความสะดวกสบายหลายอย่างจากเทคโนโลยี
ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้เลย เมื่อช่วงที่ผ่านมาหลายคนเริ่มตั้งค�ำถามกับ
อนาคตของวงการสือ่ สิง่ พิมพ์บา้ นเราว่าจะก้าวต่อไปในทิศทางใหน รวมไปถึง
ทางรอดของนักเขียนทั้งยุคใหม่ยุคเก่า พวกเราชาว Read Me จึงลองลง
ส�ำรวจถึงปรากฏการณ์นี้ และร่วมมองดูอนาคตไปด้วยกัน แม้มนั จะยังมาไม่ถงึ
แต่การเฝ้ามองปรากฏการณ์ปจั จุบนั เท่านัน้ ก็สะท้อนหลายอย่างได้มากแล้ว
อย่างไรก็ตาม ขอฝาก Read Me ฉบับนี้ไว้ด้วยนะครับ
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ชุบชีวิตวรรณกรรมคลาสสิกเล่มหนา
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี
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เทคโนโลยีทำ�ให้โลกการอ่านการเขียนเปลี่ยนไปจากเดิมโดยที่
เราสังเกตได้ หลายคนตัง้ คำ�ถามและกังวลกับอนาคตของสือ่ สิง่ พิมพ์ทง้ั หลาย
ว่ายังจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในยุคอนาคต แต่ยงั มีคนกลุม่ หนึง่ ทีย่ งั
มองเห็นว่าเพราะเทคโนโลยีนี่เองเป็นส่วนสำ�คัญช่วยให้วรรณกรรม
คลาสสิกได้เผยแพร่ออกไปในโลกดิจิทัลนี้
กลุม่ ‘วรรณกรรมไม่จ�ำ กัด’ เกิดจากความต้องการให้ประเทศไทย
เรามีวรรณกรรมอมตะดีๆ หลายชิ้นได้รับการแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้
เข้าถึงนักอ่านภายในประเทศทุกคน โครงการนี้เชิญชวนผู้อ่านร่วมลงขัน
ระดมทุนในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปลหนังสือดีๆ จากภาษา
ต้นฉบับ จนได้หนังสือเล่มหนาที่ชื่อว่า The Republic ของ เพลโต มาแล้ว
หนึง่ เล่ม และล่าสุด Moby-Dick; or, The Whale ของ เฮอร์แมน เมลวิลล์
หนังสือเล่มที่สองจากโครงการนี้ก็เพิ่งจะสำ�เร็จไปไม่นาน
การเติบโตควบคูก่ นั ไปของนักอ่านและผูผ้ ลิตคอนเทนต์ในยุคดิจทิ ลั
แบบนีจ้ ะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ในวันนีเ้ ราอยูก่ บั โย—กิตติพล
สรัคคานนท์ หัวหน้ากลุ่มวรรณกรรมไม่จำ�กัด นักเขียนเจ้าของผลงาน
ยาขอบกับครอบครัว และบรรณาธิการประจำ�สำ�นักพิมพ์ 1001 ราตรี มา
พูดคุยถึงชีวิตและมุมมองถึงเทคโนโลยีที่กำ�ลังจะเปลี่ยนไป
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ท�ำไมถึงสนใจในเรื่องของวรรณกรรมยุคเก่าหรือวรรณกรรมโบราณ
เราโตมากับวรรณกรรมร่วมสมัย แต่หลายเล่มทีอ่ า่ นเจอเราพบว่าเขามักพูดถึงวรรณกรรม
ยุคก่อนหน้า ท�ำให้เราอยากกลับไปรู้ว่าเล่มที่ถูกกล่าวถึงมันคืออะไร เลยลองกลับไปค้น ค้นแล้ว
ก็ลองอ่าน แรกๆ ก็อ่านยาก แต่พอเราได้ท�ำเข้าใจมากขึ้น ท�ำให้เข้าใจว่าเมื่อก่อนท�ำไมคนอ่าน
เช็คสเปียร์ แล้วมันไม่ได้มีแค่ โรมิโอกับจูเลียต ยังมีงานที่มีคุณค่าอีกจ�ำนวนมากที่เราตกหล่น
มีเรื่องที่ไม่รู้อยู่ในงานคลาสสิกมหาศาล แต่ไม่ค่อยได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาของเรา
จริงๆ แล้วการอ่านเป็นกิจกรรมโดดเดี่ยวอย่างที่มีคนเคยว่าไว้หรือเปล่า
รูปแบบการอ่านเป็นสิ่งที่น่าสนใจ จากการอ่านพร้อมๆ กันเหมือนอาขยานมาสู่การอ่าน
แบบไม่ตอ้ งมีเสียง แนวโน้มการอ่านหรือแม้กระทัง่ การเขียน น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นคนให้เป็นปัจเจก
อยู่แล้ว เปลี่ยนคนให้เป็นคนๆ เดียว แต่ความคิดในคนๆ นั้น ไม่เคยแยกจากปัจเจกอื่นๆ เป็น
ปัจเจกที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นมากกว่า
หลังจากสั่งสมการอ่านมาพักหนึ่ง อะไรที่ท�ำให้ขยับตัวเองจากนักอ่านมาเป็นนักเขียน
เริม่ จากการเขียนรีววิ เหมือนเป็นการช่วยให้รจู้ กั การเขียนถึงคนอืน่ และรูว้ ธิ ที จี่ ะเขียนด้วย
ตอนเริ่มเขียนงานตัวเองก็มาจากการรีวิวหนังสือต่างประเทศที่เราอ่าน เลยรู้สึกว่าน่าจะลองกับ
การเล่าเรื่องบางแบบ ส่วนตอนแรกที่คิดจะเขียนเรื่องสั้น มีเหตุผลหนึ่งคือ ก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึก
ว่ามีเรื่องอยากจะเล่า ไม่ได้มีประสบการณ์จะแบ่งปัน ไม่ได้มีเรื่องอยากสารภาพ ไม่มีอะไรเลย
มีความรูส้ กึ เดียวคือว่างานในภาษาไทยยังไม่มงี านอย่างทีเ่ รารูส้ กึ อยากให้มนั มี มีอะไรทีน่ า่ สนใจ
หรือท้าทายมากกว่านีไ้ หม เพราะโลกตะวันตกไม่ได้อยูน่ งิ่ แค่นี้ มีการเคลือ่ นไหว มีวธิ คี ดิ อยูต่ ลอด
ครั้งหนึ่งหนังสือเคยเป็นแหล่งส่งต่อความรู้ชั้นดี แต่ปัจจุบัน แม้มีช่องทางให้หาหนังสือ
มาอ่านได้งา่ ยมาก แต่คนส่วนใหญ่กย็ งั อ่านไม่มากนักอยูด่ ี คิดว่าสิง่ นีน่ า่ จะเกิดจากสาเหตุอะไร
เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงด้วย หนังสือของเราคนอ่านน้อยอยู่แล้ว แต่ที่
อ่านกันเยอะๆ ต้องกลับไปดูว่าเป็นงานประเภทไหน เราโอเคว่าสื่อเปลี่ยน การพักผ่อนหย่อนใจ
ในชีวิตคนก็เปลี่ยน หนังสือที่เคยขายดีมากๆ ก็ลดลง เราอาจให้ความสนใจกับเรื่องอื่นๆ ด้วย
แต่ถ้าเราคิดว่าหนังสือเป็นมากกว่าความบันเทิง อาจจะมีบางส่วนให้เริ่มคิดกับชีวิต ให้สนใจ
กับสิ่งรอบข้างมากขึ้น การมีเทคโนโลยีท�ำให้การเข้าถึงหนังสือสาธารณะง่ายเลย เราโหลดได้
ท�ำอะไรอีกหลายอย่างได้ ถ้าวรรณกรรมไม่จ�ำกัดท�ำการลงทุนก่อนยุคดิจิทัลคงเกิดขึ้นไม่ได้ เรา
รูส้ กึ ว่านีค่ อื สิง่ ทีอ่ นิ เทอร์เน็ตส่งเสริมกัน อินเทอร์เน็ตชุบชีวติ ตัวบทโบราณทีเ่ ราเข้าถึงไม่ได้ แต่เรา
สามารถเข้าได้ผา่ นอินเทอร์เน็ต ในด้านโลกของการอ่าน ถ้าเราสามารถปรับตัวแล้วเอาประโยชน์
ตรงนี้มาใช้ เราว่าไปกันได้นะ เพราะคนเราไม่ได้อ่านหนังสือบนหน้าจอเป็นพันๆ หน้าได้ทุกคน
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หรือโลกอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอาจไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง ในการท�ำลายหนังสือมากนัก
อาจต้ อ งรอดู ว ่ า คนในยุ ค ต่ อ ไปจะมองยั ง ไง หนั ง สื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเทคโนโลยี
มีวิวัฒนาการของมัน เพียงแต่การค้นพบกระดาษ การเข้าเล่ม การท�ำให้พกพาไปอ่านได้ทุกที่
มันตอบโจทย์เรายุคนี้ และอีกร้อยปีข้างหน้าไม่รู้ว่าจะยังได้ไหม ก็ต้องรอดูกันต่อไป ตอนก่อตั้ง
บุ๊กโมบี้ เรามองว่าโลกการอ่านการเขียนเปลี่ยนไป เป็นสมมติฐานมากกว่า เพราะตอนนี้เราว่า
สงครามของ E-book พ่ายแพ้ให้สอื่ สิง่ พิมพ์ไปโดยสิน้ เชิงในหลายๆ สมรภูมิ อย่างน้อยในสมรภูมิ
โลกวรรณกรรมซีเรียส คนส่วนใหญ่เขายังซือ้ มือถือแพงๆ ได้ โลกของวรรณกรรมทีค่ นนิยมอ่าน
เป็นเล่มๆ ก็ยงั ซือ้ ได้ อัตราส่วนทีล่ ดลงมาแค่นติ ยสารเท่านัน้ เอง แต่กบั ส�ำนักพิมพ์เล็กๆ สะท้อน
ชัดเจนว่าคนยังสนใจหนังสือทีเ่ ป็นเล่มอยูด่ ี ดีไม่ดี E-book อาจช่วยเสริมกันมากกว่า เป็นบริการ
เสริมเช่นซื้อหนังสือแล้วได้ไฟล์ PDF ไปอ่านด้วย
จากทีอ่ ยูใ่ นแวดวงของสือ่ สิง่ พิมพ์มานาน พอเห็นปัญหาทีเ่ กิดหรือทิศทางการเปลีย่ นไปของมันไหม
คงเป็นเรือ่ งระบบสัดส่วนของนิตยสารทีล่ ดจ�ำนวนลงกับทิศทางการซือ้ สือ่ โฆษณาทีเ่ ปลีย่ นไป
ปัจจุบันออนไลน์มีเดียตอบโจทย์ได้ดีกว่า แบรนด์ต่างๆ หันไปใช้โซเชียลมีเดียแทน แต่โลก
วรรณกรรมเราต้องการผู้อ่านนิ่งๆ เพียงหมื่นหรือพัน ซึ่งอาจจะมากไปด้วยซ�้ำ เป้าหมายในการ
วิ่งเข้าหาผู้อ่านเหล่านั้นเลยแตกต่างจากพวกนิตยสารที่ต้องการปะทะสายตาคนเยอะ อะไรที่
เมือ่ ก่อนถูกบังด้วยสือ่ ใหญ่และกระแสการโหมโฆษณาก็ลดลง สือ่ สิง่ พิมพ์เล็กๆ จึงปรากฏชัดขึน้
ในยุคทีค่ อนเทนต์เกลือ่ นกลาดแบบนี้ ยังพอมีสทิ ธ์ทนี่ กั เขียนหน้าใหม่จะแจ้งเกิดได้อยูห่ รือเปล่า
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะโซเชียลที่ท�ำให้นักเขียนมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้ มีคนอ่านที่ชัดเจน
ว่าติดตามเขาและคอยอ่านงานเขา และโซเชียลจริงๆ แล้วไม่มีเพดานว่าจะต้องเขียนระดับไหน
ถ้ามีคนเขียนก็มคี นอ่าน หรือจะเปลีย่ นเป็นนวนิยาย ก็ไม่มเี พดาน เปลีย่ นการติดต่อจากรูปแบบ
เดิมทีน่ กั เขียนต้องไปถวายตัวให้สำ� นักพิมพ์ ไม่แปลกนะ เพราะโซเชียลท�ำให้นกั เขียนติดต่อผูอ้ า่ น
ง่ายขึ้น เราอาจจะลืมพวกเขียนอย่างเดียวไป พวกผลิตคอนเทนต์ในเฟซบุ๊ก ซึ่งก็เป็นนักเขียน
แบบหนึ่งเหมือนกัน เพียงแต่อาจไม่ได้อยู่ในแท่นของนักเขียนแบบคลาสสิก
สะท้อนว่าเรามาถึงยุคทีค่ อนเทนต์เป็นเรือ่ งของการแจกฟรีไปแล้ว
ตอนนี้เรียกได้ว่าคนที่ อ่าน ดู ฟัง กลายเป็นสินค้าไปแล้ว ยอดวิวกลายเป็นเครื่องมือที่
มีอ�ำนาจต่อรอง เหมือนธุรกิจสื่อ เราก็ต้องพูดว่ามันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แม้แต่วิดีโอยังต้องมี
โฆษณาก่อนดู สือ่ ทีวจี ะยังมีพลังดึงดูดคนไหม เพราะคนดูผา่ นยูทบู ได้ ท�ำให้ความเป็นสือ่ ชนิดเดิม
ต้องเปลี่ยน ส่วนบางอย่างที่ยังอยู่ของมันได้ก็ต้องดูว่าเพราะอะไร เหมือนแผ่นเสียงที่เป็นของ
สะสมหรือมีคุณค่าทางใจ สิ่งเหล่านี้เราก็ยังไม่มีค�ำตอบ อย่างหนังสือก็ต้องย้อนไปถามคนยุค
ปัจจุบันด้วยซ�้ำว่าท�ำไมยังอ่านอยู่
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แต่หนังสือในโครงการ ‘วรรณกรรมไม่จ�ำกัด’
ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสือแจกฟรีเหมือนกันหรือเปล่า
กลับมาความคิดทีว่ า่ เราเขียนหนังสือก็ตอ้ งการเผยแพร่ออกไปมากทีส่ ดุ เลยไม่คดิ ว่าเรา
ควรปิดกัน้ นอกจากการไปของบกับหน่วยงานราชการ ท�ำไมเราไม่ลองระดมทุนกับคนธรรมดาที่
อยากจะให้ตวั บทนีถ้ กู เผยแพร่ แต่เราก็ไม่อยากเรียกเงินฟรี เราเลยผลิตหนังสือทีร่ ะลึกตอบแทน
คุณลงทุนกับเราเพื่อป้อนโอกาสให้กับคนอื่นๆ สามารถเข้าถึงตัวบทในรูปดิจิทัลได้ เลยเป็นที่มา
ของค�ำว่าไม่จ�ำกัด
อะไรท�ำให้มั่นใจได้ขนาดว่าจะมีคนร่วมเส้นทางฝันกับเราแน่ๆ
และที่ผ่านมาทั้งหมดสองเล่ม คุ้มไหมกับสิ่งที่ท�ำมาตลอดสองปีที่ก่อตั้งโครงการ
ตอนท�ำอะไรใหม่ๆ โอกาสล้มเหลวก็มี จริงๆ ถ้าเล่มต่อไปก็คงไม่มั่นใจอยู่ดี เพราะเราดีล
กับผู้อ่านซึ่งคือใครก็ไม่รู้ส�ำหรับเรา เราก็คือใครไม่รู้ส�ำหรับเขา เราไม่ใช่คนที่มีต้นทุนทางสังคม
สูงมาก ไม่ใช่เซเลปที่เขาจะมาร่วมกับเราด้วย แต่เรามั่นใจว่าเราสามารถท�ำได้ เราตอบแทนได้
มั่นใจว่าส�ำเร็จ ผลตอบแทนมันยิ่งกว่าคุ้ม บางคนรอทั้งชีวิต บางคนอีดิตหลายปี ยังไม่เสร็จ แต่
ตอนที่ท�ำใช้เวลาแค่ปีเดียวในการผลิต เพราะมันเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนระบบ จากที่เราต้องรอ
ผูใ้ จกว้าง เราไม่ตอ้ งรอ และเป็นผูอ้ า่ นก�ำหนดเองด้วยซ�ำ้ ว่าอยากท�ำหรือเปล่า โอเคแล้ว คุม้ แน่นอน
ท�ำมาทั้งหมดสองเล่มนี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้าง
สัน้ ๆ ง่ายๆ อย่าประเมินผูอ้ า่ นต�ำ่ กว่าความเป็นจริง เราได้พสิ จู น์แล้วว่ายังมีผอู้ า่ นทีม่ ใี จ
เผือ่ แผ่ไปยังคนอืน่ ด้วย เราขอแค่หลักร้อยหลักพันนีแ่ หละ ทีจ่ ะส่งผลให้มงี านเผยแพร่ออนไลน์ออกไป
แค่นเ้ี อง คนเริม่ ต้นอาจไม่เยอะ แต่ผลกว้าง ส�ำหรับเราคิดว่าไม่นา่ สิน้ หวังอย่างทีห่ ลายคนสิน้ หวัง
คิดว่าหนังสือที่เอามาท�ำจะเป็นหนังสืออ่านยากส�ำหรับผู้อ่านทั่วไปหรือเปล่า
การอ่านเหมือนการถอดรหัสอะไรสักอย่าง ถ้าเราไม่อ่านให้ซับซ้อน เอาแค่ความบันเทิง
ก็จบ แต่ถา้ คิดว่ามันมีรหัสบางอย่างทีท่ ำ� ให้เปลีย่ นแปลงชีวติ เราให้ไม่เหมือนเดิม เราว่ามันคือฟังก์ชั่น
หนังสือที่ท�ำให้เรามองโลกซับซ้อนขึ้นอย่างที่ไม่เคยมอง จะจริงเท็จหรือคิดไปเอง หนังสือก็ฝึก
ให้เราตีความ
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อย่างวรรณกรรมไม่จ�ำกัดเองก็มกี จิ กรรมอ่านและพูดถึงหนังสือร่วมกันอยูบ่ อ่ ยๆ
ท�ำไมถึงจัดกิจกรรม Reading group ขึน้ มา
เป็นการทดลองว่าหนังสือหนาๆ จะมีคนอ่านจบไหมในหนึ่งเดือน แล้วได้ข้อพิสูจน์ว่า
ก็มีคนอ่านจริงๆ บางคนอ่านมาเกือบทุกเรื่องของนักเขียนคนนั้น อ่านจบแล้วยังไปอ่านเล่ม
อื่นอีกเพื่อน�ำมาคุยด้วย มีข้อเด่นคือจะเห็นมุมมองความคิดจากนักอ่านตัวเป็นๆ บางครั้งเป็น
ข้อสังเกตของเขา ซึ่งไม่มีในต�ำราไหนๆ ดีในแง่ที่มองเห็นอารมณ์มิติของการอ่านที่มองไม่เห็น
ในบทวิเคราะห์ทั่วไป ท�ำให้เรารู้สึกว่าหนังสือเล่มหนึ่งส่งผลต่อความคิดหรือตัวบุคคลยังไงบ้าง
ในฐานะคนท�ำหนังสือ ได้ฟังผู้อ่านถ่ายทอดความคิดเป็นสิ่งที่น่าสนใจ หลายครั้งไม่ได้มีทฤษฎี
ซับซ้อน แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยซ�้ำ
นอกจากทีเ่ ห็นกลุม่ คนอ่านรวมตัวกันเพือ่ พูดคุยกันตามทีส่ าธารณะมากขึน้
ส�ำหรับตัวนักเขียนเองต้องปรับตัวเองด้วยไหม เพราะเดีย๋ วนีจ้ ะมีงานสัมมนา
ทีน่ กั เขียนต้องมาเป็นแขกรับเชิญหรือวิทยากรอยูบ่ อ่ ยๆ
ส�ำหรับเราน่ากลัวว่านักเขียนต้องปรับตัวก่อน เขาต้องรู้ว่านักอ่านอ่านมากกว่าเขาแล้ว
ถ้าไม่ขยันอ่านหรือไม่ขวนขวายที่จะอ่านแบบที่นักเขียนส่วนใหญ่ก�ำลังท�ำ เพราะไม่มีเวลา
ไม่แปลกเท่าไรที่วรรณกรรมไทยในหลายๆ ครั้งมีบทวิเคราะห์ออกมาว่างานเขียนของนักเขียน
ร่วมสมัยไม่มีอะไรจะสื่อสารกับนักอ่าน พอนักอ่านสามารถอ่านจนระดับฮาร์ดคอร์จนถึงระดับ
พวกงานวิชาการ แล้วมันกลับกินใจเขามีบางอย่างกระทบใจเขาได้ ซึง่ ตรงนีท้ ำ� ให้รสู้ กึ ว่าถ้านักเขียน
เองยังไม่รู้ตัว ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่านน้อยกว่านักอ่าน ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็คงจะถูกดูแคลนไป
พอสมควรเหมือนกัน
การทีน่ กั เขียนต้องออกมาพบกับแฟนๆ เยอะขึน้ สะท้อนอะไรหรือเปล่า
ถือเป็นเรือ่ งใหม่ เราพยายามท�ำความเข้าใจอยู่ คือเมือ่ ก่อนเราคิดว่าการเขียนต้องโดดเดีย่ ว
ปลีกวิเวก อยู่คนเดียว ไม่ต้องมีคนรู้จักเราก็ได้ อ่านแต่งานเรา แล้วตัวเราก็มีชีวิตส่วนตัวของ
เราไป แต่ปัจจุบันเป็นลักษณะที่ต้องอยู่กับกระแส นักเขียนก็ต้องรักษาหรือบริหารความเป็น
นักเขียนของเขา แล้วถามว่าโดยเป้าหมายมันใช่ไหม เราก็ตอบไม่ได้ ถ้าการพบปะมันช่วยให้เขา
เข้าใจบางอย่างมากขึ้นก็ดี แต่ถ้าแค่การท�ำตัวเองเป็นเซเลป ก็คงเป็นเรื่องให้ดูแคลนได้ เพราะ
เขาเองก็ไม่ได้เป็นดาราอะไร
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ยุคที่ผลงานดีๆ ก็มีให้อ่านได้เยอะแยะทั่วไป ในโลกอนาคต
คิดว่ารางวัลในงานเขียนยังส�ำคัญอยู่ไหม

พอมีค�ำแนะน�ำอะไรส�ำหรับผู้ที่อยากเขียน
หรือสนใจในงานเขียนบ้าง

ตัวรางวัลเองคิดว่าก็ต้องปรับ โชคดีว่าซีไรต์มีพลังบางอย่าง
ทีท่ ำ� ให้มคี นสนใจมากทีส่ ดุ ในวงการวรรณกรรรม แต่จะครอบครอง
ความรับรู้หรือครอบครองความสนใจไปได้อีกนานแค่ไหนก็ต้อง
พิสจู น์พอสมควร แต่เรารูส้ กึ ว่ารางวัลก็ชว่ ยนักเขียนจากคนธรรมดา
ให้มีงาน ช่วยให้ได้ตีพิมพ์ซ�้ำ หรือตีพิมพ์ได้ในผลงานชิ้นต่อไป เป็น
ผลดีตอ่ ตัวเขาในอนาคต มันอ�ำนวยความสะดวกบางเรือ่ ง แต่เราว่า
ในโลกที่ทุกคนเขียนได้ รางวัลอาจไม่ส�ำคัญ หลายคนมีนิ้วกลมเป็น
โมเดล รางวัลคงไปตามไล่ให้เขาไม่ได้ แต่เขาได้รางวัลจากผูอ้ า่ นอยู่
ทุกวัน จากการทีแ่ บ่งกันอะไรกับผูอ้ า่ น

เริม่ จากอ่านนิยายสักเล่มทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเราอ่านไม่จบ ลองอ่าน
ให้จบแล้วถามตัวเองว่าอยากอ่านอะไรต่อ การเขียนไม่ใช่แค่คน้ พบ
รูปแบบวิธเี ลย หลายครัง้ การเขียนก็มาจากการทีเ่ ราเลียนแบบงาน
ก่อนหน้า มันไม่ใช่เรือ่ งทีแ่ ย่ การรูส้ กึ อยากเขียนให้ดเี หมือนนักเขียน
ทีเ่ ราอ่านเป็นเรือ่ งธรรมดา แต่เมือ่ จุดหนึง่ จะมีเส้นทางให้เราไป เราจะ
ไม่มวี นั ก็อปเหมือนหมดเพราะเราคือมนุษย์คนหนึง่ เราจะเขียนมัน
ออกมาในอย่างทีเ่ ป็นตัวเราในวันหนึง่ แต่กอ่ นอืน่ คือเราต้องเริม่ อ่าน
การอ่านคือการเขียนใหม่อกี ครัง้ โดยทีม่ รี อ่ งรอยผูท้ เี่ ขียนก่อนหน้า

ถ้าอย่างนั้นในยุคนี้จะมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น
‘วรรณกรรมอมตะ’ เกิดขึ้นอยู่หรือเปล่า
ตราบใดทีค่ นอ่านหนังสือ เชือ่ ว่ามีงานประเภทนีเ้ กิดขึน้ ตลอด
แต่เราจะเรียกมันแบบนัน้ ไหม ก็ขน้ึ อยูก่ บั จินตนาการและความกล้า
ของคนก�ำหนด วรรณกรรมทุกเรือ่ งร้อยโยงหนังสือทีม่ มี าก่อนหน้าทัง้
สิน้ ไม่วา่ จะ อีเลียด ของ โฮเมอร์ ทีเ่ อาเรือ่ งเล่าทีม่ มี าก่อนมาขมวด
เข้ากับเรือ่ งทีเ่ ขาก�ำลังเล่าเสมอ วรรณกรรมยิง่ ใหญ่กค็ งมีได้ แต่คง
ไม่ได้เกิดโดยไม่มรี ากสืบย้อน
แล้วแบบนี้ นักเขียนยุคใหม่พอมีช่องทางอะไร
ให้มีหนังสือเป็นของตัวเองไหม

แล้วจะพอมีช่องทางอะไรให้คนหันมาสนใจอ่านไหม
ดีทสี่ ดุ คือท�ำให้หนังสือเป็นมิตร ถ้าเราสร้างเงือ่ นไขและบอกว่า
คุณต้องอ่าน จะท�ำให้เขายิง่ กลัว ต้องสร้างบรรยากาศ จริงๆ คิดว่า
อย่าง 1001 ราตรี ทีเ่ อาแค่โควตมา บางครัง้ แค่โควตสัน้ ๆ ท�ำให้คนไป
หาเรือ่ งราวยืดยาวมาอ่านจนจบก็มี หรือบางครัง้ ท�ำให้เขาอยากรูอ้ ะไร
ต่อ มันอยูท่ วี่ ธิ กี าร ต้องท�ำให้เข้าถึงได้ แต่ถา้ จะให้เขาต้องซือ้ หนังสือ
หนาๆ ราคาพันห้า การท�ำให้เขาอ่านก็จะยากแล้ว

เยี่ยมชมโครงการของ
วรรณกรรมไม่จ�ำกัดได้ที่
unlimitedliterature.org

เรียกว่าเป็นความส�ำคัญทางจิตใจไปแล้ว สนามพวกนีก้ ย็ งั มี
นะ พวกหนังสือทีค่ นอ่านกันจริงๆ ก็ยงั มี นักเขียนเขาก็ทำ� ได้ ตีพมิ พ์
ได้ ผ่านการพิจารณา แต่สำ� หรับเราในปีสองปีนอี้ าจจะไม่ตา่ งจากเดิม
เพราะยังมีสนามนิตยสารอยู่ แต่พน้ ไปจากปีสองปีนี้ นักเขียนหน้าใหม่
คงอยากสร้างเพจอยากปฏิสมั พันธ์กบั คนมากกว่า เพราะเทคโนโลยี
ไม่รอเรา เมือ่ สองปีกอ่ น เพจยังเป็นทีท่ ใี่ ครก็เห็น แต่วนั นีโ้ ลกของเฟ
ซบุก๊ ถูกควบคุมด้วยอัลกอริทมึ่ ทุกอย่างจะเห็นได้เมือ่ มีเงินจ่าย โลก
เป็นแบบนี้ เคลือ่ นไปเรือ่ ยๆ เราจะเอาความรูค้ วามเข้าใจตรงไหนไป
อธิบายมัน ไม่ใช่แค่นกั เขียนหรอก คนทัว่ ไปก็ตอ้ งปรับตัว
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เขียนให้รอดตลอดยุคดิจิทัล
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนต้องปรับตัวตามกาลเวลาที่
เปลีย่ นไป ไม่มสี งิ่ ใดด�ำรงอยูเ่ ช่นเดิมไปได้ตลอดรอดฝัง่
เมื่อมนุษย์มีความต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น
เทคโนโลยีกป็ รับตัวเข้ามาตอบสนองมากขึน้ แต่เมือ่ เทคโนโลยี
พัฒนาไปมากเกินความจ�ำเป็น มนุษย์กลับต้องเปลีย่ นเป็นฝ่าย
ปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีบา้ ง แน่นอนว่าเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าได้
ส่งผลต่อการใช้ชวี ติ ของมนุษย์ให้เปลีย่ นแปลงจนไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป
#การอ่านและการเขียนก็เช่นกัน
te xt

วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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ทางรอดของนักเขียน
ยุคดิจิทัล
ปัจจุบันถึงอนาคต
อดีตถึงปัจจุบัน
เราเสพเนือ้ หา (Content) ต่างๆ
จะเป็นนวนิยาย บทความ ข่าว การ์ตนู
ฯลฯ ในรู ป แบบของหมึ ก ที่ พิ ม พ์ ล ง
บนกระดาษ กล่าวคือจะอ่านอะไรได้
ต้องอ่านผ่านสิ่งที่จับต้องได้อย่างเป็น
รูปธรรม จะเป็นหนังสือ ใบปลิว แผ่น
กระดาษ ฯลฯ เท่านั้น การเข้าถึง
เนื้อหาเหล่านั้นจ�ำเป็นต้องน�ำตัวเรา
เข้าไปถึงยังแหล่งที่จ�ำหน่ายหรือจ่าย
แจกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู ้ ที่ ส ร้ า งเนื้ อ หาหรื อ นั ก เขี ย น
เอง ในการหาข้อมูลก็จำ� เป็นต้องพึง่ พา
หนังสืออ้างอิงเล่มโต ห้องสมุด หรือ
การลงพื้นที่ เพื่อน�ำวัตถุดิบเหล่านั้น
มาสร้างเนื้อหาให้ถูกใจคนอ่าน
ลองนึ ก ถึ ง ภาพผู ้ ค นไปซื้ อ
นิตยสารเล่มใหม่ตามแผง พนักงาน
ยืนแจกใบปลิวอยู่ข้างถนน หรือคนส่ง
หนังสือพิมพ์โยนหนังสือพิมพ์เข้าไป
ในรั้วบ้าน สิ่งเหล่านี้ยังคงมีอยู่ แต่
มันก�ำลังลดบทบาทลงอย่างน่าใจหาย

การเกิดขึน้ ของอินเทอร์เน็ตและ
โลกดิจทิ ลั ได้ทำ� ให้พฤติกรรมการอ่าน
และการเขียนของมนุษย์เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเนื้อหาทั้งหลาย
ที่ เ ราเคยเข้ า ถึ ง ได้ ผ ่ า นสิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ ง
ได้ กลับกลายเป็นแสงจากหน้าจอ
สี่เหลี่ยมของคอมพิวเตอร์แทน เรา
ไม่จ�ำเป็นต้องไปร้านหนังสือ ในเมื่อ
เนือ้ หาเหล่านัน้ สามารถเข้าถึงได้ขณะ
ที่เรานั่งอยู่ที่บ้าน
แต่นั่นยังไม่ได้ท�ำให้พฤติกรรม
การอ่ า นและการเขี ย นของมนุ ษ ย์
เปลีย่ นแปลงไปเท่ากับการเกิดขึน้ ของ
โซเชียลเน็ตเวิรก์ อย่าง Blog, Facebook,
Instagram ฯลฯ ที่ ท� ำ ให้ ใ ครๆ ก็
สามารถสร้ า งเนื้ อ หาของตนเองได้
โดยไม่ ต ้ อ งผ่ า นระบบบรรณาธิ ก าร
แต่สามารถเผยแพร่ออกไปให้คนทั่ว
โลกอ่านได้ อีกทั้งการอ่านก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อีกต่อไป
เพราะสามารถอ่านผ่านสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตได้ทุกที่ทุกเวลา
ลองนึกถึงภาพผู้คนก้มหน้าก้ม
ตาจ้องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เกิด
ขึ้นทั่วทุกหนแห่งบนโลก สิ่งเหล่านี้
ก�ำลังเกิดขึน้ ณ ปัจจุบนั และก�ำลังลาม
ไปถึงอนาคต

ในขณะที่ โ ลกดิ จิ ทั ล ท� ำ ให้ ก าร
อ่ า นง่ า ยขึ้ น และการเข้ า ถึ ง วั ต ถุ ดิ บ
ข้อมูลไม่ใช่อปุ สรรคส�ำคัญ แต่กลับไม่
ได้ท�ำให้การเขียนง่ายขึ้นเลย ในเมื่อ
ใครๆ ก็สามารถสร้างเนื้อหาของตัว
เองและเผยแพร่ด้วยตัวเองได้ ทุกคน
สามารถตัง้ ตนเป็นนักผลิตเนือ้ หาหรือ
นักเขียนได้โดยไม่ต้องรอใครอนุมัติ
คนอ่านก็พร้อมจะเสพเนื้อหาอย่างไร้
ขีดจ�ำกัด นั่นหมายถึงการแข่งขันที่สูง
ขึ้นเป็นเงาตามตัว จนเกิดเป็นสมรภูมิ
แห่งการอ่านการเขียนในยุคดิจิทัล
ต่างคนต่างงัดวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
เอาตัวรอด นับตั้งแต่วิธีการคิดการ
สร้างเนื้อหา วิธีการเขียน ไปจนถึง
การวางแผนกลยุ ท ธทางการตลาด
เพื่อให้เนื้อหาที่ตนเองสร้างเข้าถึงคน
อ่านมากที่สุด
แน่นอนว่าการเอาตัวรอดไม่ใช่
เรื่องง่าย!
แต่ลองดูสักตั้งไหมล่ะ?
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ยุคสมัยเปลี่ยนไป วัตถุดิบที่ในการเขียนหรือเนื้อหา
(Content) ก็ไม่ได้เกิดมาจากแหล่งเดิมๆ ยิ่งไปกว่านั้นวิธี
การเขียนก็ไม่สามารถใช้รูปแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป การปรับ
ตัวจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับนักเขียนยุคใหม่ และต่อไปนีค้ อื วิธี
การสร้างเนื้อหาให้โดนใจคนอ่านในยุคนี้
te xt

นฤพล เปาอินทร์
สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
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อย่ามองข้ามเรื่องใกล้ตัว
หาจุดยืน
ในอดีตนั้น การจะพิมพ์หนังสืออกมาได้สักเล่มนั้น
มันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้นทุนในการผลิตนั้นสูงมากและ
ส�ำนักพิมพ์ก็ต้องการลดความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ เพราะ
ฉะนั้นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราก็จะพบว่าหนังสือจะออกมา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น มีเทรนที่ดารามักออกมา
เขียนพ็อกเก็ตบุ๊ก หนังสือตามแผงก็จะเป็นพ็อกเก๊ตบุ๊ก
แนวนี้เกลื่อนแผงไปหมด เพราะนี้คือหนังสือที่ขายได้
ส�ำนักพิมพ์จึงต่างแห่กันพิมพ์ออกมาในจ�ำนวนมาก แต่
มาในวันนี้หนังสือประเภทนั้นเรียกได้ว่าแทบจะหายไป
จากแผง สิ่งนั้นถูกแทนที่ด้วยหนังสือพัฒนาตนเอง, ธุรกิจ
และสอนเล่นหุ้น แสดงให้เห็นว่าวงการสิ่งพิมพ์ก็มีความ
เป็นแฟชั่นที่สะท้อนกระแสของผู้คนในสังคมตามยุคสมัย
นั้นๆ ได้เช่นกัน
ในปัจจุบัน เราสามารถสร้างผลงานโดยที่ไม่ต้อง
กังวลเรื่องต้นทุนหรือความเสี่ยงใดๆ ในเชิงธุรกิจ จะพบ
ว่าบล็อกหรือเพจต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาได้นั้นต่างมีเอกลักษณ์
เป็นของตัวเองมีสไตล์และเรื่องราวที่ชัดเจนในเนื้อหาใน
สิ่งที่ตนน�ำเสนอ และหากเราตั้งข้อสังเกตแล้วก็จะพบว่า
บล็อกที่เป็นที่นิยม เพจที่มียอดไลค์สูงๆ ต่างจะมีแนวทาง
เป็นของตัวเอง เช่น เพจ Jod 8riew ที่เสียดสีสังคมอย่าง
เจ็บแสบด้วยการ์ตูนที่อ่านง่ายใช้เวลาไม่นาน หรือเพจ
ค�ำคมครีเอทีฟ ที่บอกเล่าเรื่องราวการท�ำงานของครีเอทีฟ
ว่ามันน่าวิงเวียนเพียงใด ด้วยค�ำคมสัน้ ๆ กระฉับและเข้าใจ
ง่าย ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาไว-ไปไว หากเราไม่หา
จุดยืนที่ชัดเจนของตัวเองแล้วละก็อาจจะถูกกระแสกลืน
อย่างไม่ทันได้ตั้งตัว

หากเราตัง้ ข้อสังเกตถึงความส�ำเร็จของบล็อก ความ
ส�ำเร็จของเพจ แล้วละก็เราจะพบว่าในความส�ำเร็จนั้น จะ
มีความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวของผู้เขียนและเรื่องราว
ของผู้อ่าน ไม่มุมใดก็มุมหนึ่ง เช่นในเพจ บันทึกของตุ๊ด ที่
จะเขียนถึงเรือ่ งราวของชีวติ ชาวกรุงกับปัญหาทีห่ ลายคนก็
ต้องผ่านสักครั้งในชีวิต เรื่องความยียวนกวนประสาทของ
แท็กซี่ ปัญหาของชีวิตวัยรุ่นที่ผ่านเข้ามาทั้งเรื่อง เพื่อน
แฟน ที่ทุกคนก็ต้องเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้น ด้วยสไตล์การ
เขียนจัดจ้าน เมื่อได้อ่านแล้วก็ยากที่จะหยุด จนปัจจุบัน
แฟนเพจมียอดไลค์เกือบ 6 แสน! มีหนังสือตีพิมพ์ถึงสอง
เล่ม และค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง GTH ก�ำลังจะจับมาท�ำ
เป็นซีรยี !์ ซึง่ นีถ่ อื ได้วา่ เป็นตัวอย่างจากนักเขียนโนเนมคน
หนึง่ ทีส่ ามารถก้าวเข้ามาอยูใ่ นจุดทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างได้
หรือในทางกลับกันก็เป็นการน�ำเสนอเรือ่ งราวทีน่ อ้ ย
คนจะได้สมั ผัส เรือ่ งราวทีต่ วั ผูเ้ ขียนอยากเล่าจริงๆ โดยไม่
ต้องอิงกับกระแสหรือคิดให้ปวดหัวในเรือ่ งยอดขายอย่างที่
เป็นมา เพราะงานที่ออกมาก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมาย
ไปกว่าเวลาของตัวผู้เขียนเอง นั้นจึงเป็นความแตกต่าง
ของนักเขียนยุคนี้กับนักเขียนยุคก่อน ยุคที่ผู้เขียนมีอิสระ
ในการเขียนอย่างมาก ในยุคหนึ่งที่เว็บบล็อคเฟื่องฟูนัก
เขียนจ�ำนวนไม่น้อยสามารถแจ้งเกิดในวงการ อย่าง สิ่งมี
ชีวิตในโรงแรม บอกเล่าเรื่องราวของพนักงานในโรงแรม
แห่งหนึ่งที่เล่าออกมาได้อย่างสนุกสนาน ที่ป่วนในบล็อก
Exteen จนส�ำนักพิมพ์ a book ต้องจับมารวมเล่มเพราะ
ทนความยียวนไม่ไหว ก่อนจะพิมพ์ซ�้ำถึงสิบกว่าครั้ง จน
ได้ขึ้นแท่น Bestseller
นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครท�ำอาชีพอะไร ก็
สามารถแจ้งเกิดในวงการนี้ได้ ไม่ว่าคอนเทนต์นั้นจะเป็น
อะไร ขอแค่เล่าออกมาอย่างน่าสนใจและชวนติดตาม
เท่านั้น
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ทันเหตุการณ์
ในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วไปเสียหมด จนอายุของ
หลายๆ สิ่งหดสั้นลงตามไปด้วย สมาร์ทโฟนก็เปลี่ยนกัน
อยูท่ กุ ปี แก็ดเจ็ตต่างๆ ก็อพั เดตกันทุกเดือน เสือ้ ผ้าแฟชัน่
ก็เปลี่ยนกันรายสัปดาห์ และข่าวที่อายุหดเหลือเวลาเพียง
ไม่กชี่ วั่ โมง ด้วยเรือ่ งราวทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนอยูบ่ นหน้า
ฟีดเราอย่างรวดเร็ว ซึง่ แน่นอนด้วยความเร็วขนาดนีก้ ย็ าก
ทีส่ งิ่ พิมพ์จะตามทัน ดังทีเ่ ห็นได้ในปัจจุบนั ข่าวทีป่ รากฏอยู่
บนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ เรื่องก็เป็นกระแสในโซเซียล
มีเดียมาก่อน ซึ่งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีท่ีนักเขียนในยุคนี้
จะสามารถน�ำเสนอเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
ด้วยการเขียนประเด็นที่จับกระแสสังคมในตอนนั้น ย่อม
ได้รับการตอบรับที่ดีและทันท่วงที เช่นเพจ ThaiPublica
ที่ให้ความรู้วิเคราะห์ถึงผลกระทบของนโยบาย ในขณะ
ที่เสนอร่างเข้าสภา ให้ประชาชนได้รับรู้ผลกระทบต่อ
ชีวิตที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่านร่างของนโยบายนั้นอย่าง
ทันท่วงที แต่ในความรวดเร็วทันใจในการเขียนอาจต้อง
มีความระมัดระวัง ตรวจทานความถูกต้องข้อมูลเป็นเท่า
ตัวด้วยเช่นกัน

เช็คกระแส
รู้จัก Web 1.0 กันไหม?
หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ยุคสมัย
ที่ facebook ยังเป็นเพียงสเปิร์มในหัวของมาร์ก ซักเคอร์
เบิร์ก hi5 อาจยังไม่ครบก�ำหนดคลอด เว็บในยุคนั้นคนที่
เข้ามาเยี่ยมชมก็ท�ำได้อย่างมากแค่ไล่สายตาอ่านเท่านั้น
ไม่สามารถที่จะให้ความเห็นหรือแสดงความคิดใดๆ ลงไป
นั้นล่ะยุค Web 1.0 ยุคที่คนเขียนมีหน้าที่เขียนและคน
อ่านก็ท�ำได้เพียงแค่อ่าน
แต่นี้คือยุค Web 2.0 ยุคที่เว็บไซต์พัฒนาขึ้นมา
อีกขั้น ให้ใครๆ ก็ได้สามารถที่จะเขียน สามารถที่จะแบ่ง
ปันเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ หรือแม้กระทั่งการวิจารณ์
งานเขียนชิ้นนั้นๆ ในทันทีที่อ่าน ซึ่งเป็นการท�ำลายการ
ผูกขาดสถานะของผู้เขียนและผู้อ่านลงไปโดยสิ้นเชิง
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรานั้นพ้นยุคสมัยของ Web
1.0 มาแล้ว การแสดงความคิดเห็นถือเป็นเรื่องธรรมดา
สามัญพึงกระท�ำกันบนโลกโซเซียล ซึ่งนั้นถือได้ว่าเป็น
ข้อดีส�ำหรับตัวผู้ผลิตผลงานเอง ทั้งยอดไลค์ ที่บอกถึง
ความความสนใจของผู้อ่าน ทั้งคอมเมนต์ที่มาโต้แย้งใน
มุมมองทีต่ า่ งออกไปหรือมาให้ความถูกต้องของข้อมูลทีต่ วั
ผูเ้ ขียนเองอาจพลาดไป หากเปรียบกับการท�ำงานในส�ำนัก
พิมพ์แล้ว นั่นเท่ากับว่าคนคนอ่านช่วยกันตรวจสอบผล
งานตรวจทานความถูกต้องให้ตัวผู้เขียนด้วย อีกทั้งบางที
ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองอีกด้านที่แม้แต่ตัวผู้เขียนเอง
ก็คิดไม่ถึง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลับคมทางความคิดชั้นดีที
เดียว ดีไม่ดีอาจได้เนื้อหาใหม่ที่เกิดจากการถกเถียงกันก็
เป็นได้ หากเปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
งานเขียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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สั้น!
เรื่องราวในยุคนี้ช่างมากมายจนเราไม่สามารถที่จะ
มานั่งละเมียดละไมอ่านมันได้เสียทุกตัวอักษร แค่เวลา
เพียงไม่กี่นาที บนหน้าฟีดก็ขึ้นมีเรื่องราวนับสิบให้เราได้
อ่านให้เราได้เสพกันจนเลือกอ่านกันไม่หวัน่ ไม่ไหว และเชือ่
ว่าใครหลายๆ คนรู้สึกเหมือนกับ ‘เป็นคนโลภ’ ที่อยากรับ
อยากรูเ้ รือ่ งราวทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ (เดีย๋ วจะคุยกับคนอืน่ ไม่รู้
เรื่อง) แต่ขอแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอ ด้วยเหตุ
นี้ท�ำให้เราทนอ่านอะไรนานๆ ไม่ค่อยได้ จนเกิดอาการ
สมาธิสนั้ เพราะยังมีเรือ่ งอีกเป็นร้อยทีฉ่ นั ก็อยากรับอยากรู้
ในช่วงหนึ่งที่เราเปิดเฟสบุ๊กขึ้นมา ต้องระวังให้ดี ไม่
นัน้ โดนบาดแน่ๆ ก็ ‘ค�ำคม’ ทัง้ หลาย ทีร่ ะบาดกลาดเกลือ่ น
อยูบ่ นหน้าเฟสบุก๊ และไหนจะการเกิดขึน้ ของทวีตเตอร์ ที่
การขึ้นสถานะถูกบังคับจ�ำกัดไว้ใน 140 ตัวอักษร ซึ่งได้
สะท้อนแง่มุมในการสื่อสารของผู้คนในยุคนนี้ ที่ต้องการ
ความรวดเร็วกระฉับ สั้นๆ เข้าใจง่ายๆ เช่นเพจ ค�ำคม
ของ cuttO นักร้องวงลิปตา ที่มักจะโพสต์ค�ำคมเรื่องราว
ของความรัก-ความเข้าใจ ทีเ่ รียกยอดไลค์ได้ถล่มทลาย จนกลาย
มาเป็นหนังสือถึง 3 เล่มแล้ว! หรือจะเป็น สมาคมมุขเสีย่ ว
ที่เป็นกระแสโด่งดังขึ้นมาในยุคหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดล้วนมีจุด
แข็งอยู่ที่สามารถตอบโจทย์จังหวะชีวิตที่รวดเร็ว และง่าย
ต่อการส่งต่อ ของคนในยุคนี้ได้นั่นเอง

มีรูปเข้าใจง่ายกว่าอ่าน
เชื่อว่าในยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก Instagram เว็บที่เปิด
พื้นที่เป็นแกลอรี่ให้เราได้ลงภาพได้โชว์รูปถ่ายของเราเอง
ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง นักเรียน พนักงานออฟฟิศ
หรือแม้กระทั่งซุป’ตาร์ ก็มีโอกาสเท่ากันบนพื้นที่แห่งนี้
Instagram ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างขว้างขวาง ปัจจุบันมี
ยอดดาวโหลดบน Android และ iOS รวมกันกว่า 500
ล้านครัง้ ! ซึง่ นีส้ ามารถการันตีได้ถงึ กระแสนิยมของการน�ำ
เสนอเรือ่ งราวในชีวติ ของผูค้ นผ่านภาพถ่าย อาจเรียกได้วา่
Instagram กลายเป็นวิถีชีวิตของคนยุคนี้ไปแล้วก็ได้ ด้วย
ความสะดวกในการเสพ ความง่ายต่อการเข้าใจ ที่เราใช้
เวลาเพียงไม่กวี่ นิ าทีไล่สายตาผ่านภาพนัน้ ก็สามารถเข้าใจ
ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายอะไร
หากตั้งข้อสังเกตแล้วก็จะพบว่าเพจที่ฮิตติดลมบน
ในยุคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพจที่ใช้ภาพในการสื่อสารเป็น
หลัก เช่นเพจ มานีมีแชร์ ที่เสียดสีการท�ำงานนักการ
เมือง ปัญหาสังคม ผ่านตัวละครสุดคลาสสิกในแบบเรียน
อย่าง มานะมานี ด้วยภาพประกอบหนึ่งช่องจบ ยังมีเพจ
อีกมากทีไ่ ม่ได้กล่าวถึงทีไ่ ด้นำ� รูปแบบการน�ำเสนอเป็นภาพ
มาเป็นจุดแข็งจุดขายของเพจ เพราะง่ายต่อการเข้าใจและ
เสพได้ในเวลาอันสั้น
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ชีวิตนักเขียนจะดีเพราะ...

ผลิตเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา
บินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนรางวัลซีไรต์ เคยกล่าว
แบบติดตลกว่า สมัยเริม่ ต้นท�ำงานเขียนใหม่ๆ เครือ่ งพิมพ์
ดีดคู่ใจของเขาต้องเข้าออกโรงรับจ�ำน�ำอยู่บ่อยครั้ง เขียน
หนังสือเสร็จไม่มีเงินกินข้าวก็เอาเครื่องพิมพ์ดีดไปจ�ำน�ำ
พอได้เงินค่าเรื่องมาจึงค่อยไปไถ่คืน เพื่อน�ำอุปกรณ์หากิน
ชิ้นส�ำคัญมาใช้สร้างสรรค์งานเขียนต่อไป
หลายสิ บ ปี ก ่ อ นเครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด เคยเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ประจ�ำตัวของอาชีพนักเขียน แต่ดว้ ยความทีน่ ำ�้ หนักมากและ
ขนาดใหญ่เทอะทะ ยากต่อการพกพา นักเขียนหลายคนจึง
มักพกสมุดติดตัวแทน นึกอะไรออกก็จดใส่สมุดไว้ก่อนแล้ว
ค่อยกลับมาพิมพ์ลงเครื่องพิมพ์ดีดที่บ้านอีกที
ทุกวันนี้ถ้าใครหยิบเครื่องพิมพ์ดีดขึ้นมานั่งพิมพ์งาน
ในร้านกาแฟคงถูกมองจนเหลียวหลัง ต่างจากการก้มหน้า
ก้มตากดโทรศัพท์มือถือที่กลายเป็นภาพชินตาของสังคม
เมืองทั่วโลก แต่ใครจะรู้ หนึ่งในมนุษย์ก้มหน้าเหล่านั้น อาจ
เป็นนักเขียนที่ก�ำลังสร้างสรรค์ต้นฉบับอย่างขะมักเขม้นก็
เป็นได้ เหมือนอย่างเช่น น้อยแก่น ก�ำปัน่ ทอง นักเขียนไกด์
บุก๊ ชุด Come Rain Come Shine เคยบอกเล่าไว้ในคอลัมน์
Selective นิตยสาร a day bulletin life ฉบับที่ 31 ว่า “เรา
ท�ำหนังสือ Come Rain Come Shine ทุกเล่มด้วยไอโฟนค่ะ
ทัง้ ถ่ายรูป สัมภาษณ์ เขียนต้นฉบับ อีดติ งาน ตรวจอาร์ตเวิรก์
และมันยังเป็นเครื่องบรรจุความทรงจ�ำดีๆ ของเราอีกด้วย”
ทุกวันนี้เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือผลิตคอนเทนต์
ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เว้นแม้กระทั่งยามเข้าห้องน�้ำ หรือถ้าขี้
เกียจใช้นิ้วจรดแป้นพิมพ์จะสั่งพิมพ์งานด้วยเสียงพูดก็ยังได้
“ข้ อ ดี ของการจดบันทึก ในโทรศัพท์คือเราสามารถ

ขยายสิ่งที่จดเป็นต้นฉบับต่อได้เลย อีดิตงานเขียนได้บ่อยๆ
ไม่เลอะเทอะ เสร็จแล้วก็ส่งงานทางอีเมลได้ทันที ไม่ต้องเสีย
เวลาย้ายข้อมูลจากสมุดบันทึกมาพิมพ์ใหม่คะ่ ” นักเขียนสาว
อัธยาศัยดีคนเดิมขยายความถึงวิธีการผลิตต้นฉบับของเธอ
ส่วนในแง่ของการถ่ายภาพ การท�ำงานด้วยโทรศัพท์มอื
ถือก็มีข้อดีอีกเช่นกัน “หนังสือหมวดท่องเที่ยวอย่าง Come
Rain Come Shine เน้นแนะน�ำร้านรวงน่ารักในย่านน่าเดิน
ต้องลงรูปเยอะมากค่ะ การใช้ไอโฟนถ่ายรูปจะให้ความรู้สึก
เป็นมิตรกับผูค้ น บรรยากาศ และสถานที่ มากกว่ากล้องถ่าย
รูป ไม่ดูเป็นการรบกวนหรือชวนอึดอัด เพราะใครๆ ก็ยกไอ
โฟนขึ้นมาถ่ายกันเป็นเรื่องปกติ ภาพที่ออกมาจะดูสบายๆ
เป็นธรรมชาติและเก็บภาพได้เยอะ และการท�ำงานร่วมกัน
กับหลายๆ ฝ่ายก็ยังสะดวกมากค่ะ สามารถตรวจเลย์เอาท์
ไปพร้อมๆ กับแก้ไขในขั้นตอนพิสูจน์อักษรผ่าน Line ได้เลย
รวดเร็วและประหยัดเวลา”
จากยุคสมัยของศิลาจารึก ใบลาน สมุดข่อย ดินสอ
ปากกา พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก มาจนถึงวันนี้เครื่อง
มือในขีดเขียนของเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถหยิบ
จับได้ด้วยฝ่ามือเดียว เราสามารถพูดอะไรก็ได้เท่าที่อยาก
พูด เขียนอะไรก็ได้เท่าที่อยากเขียน มีพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์ก
มากมายให้นักเขียนหน้าใหม่ได้ปลดปล่อยความคิดเห็น แต่
ถึงแม้จะมีเทคโนยีทนั สมัยทีช่ ว่ ยให้เราสามารถผลิตคอนเทนต์
ได้ทกุ ทีท่ ุกเวลา ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเผยแพร่ทุก
อย่างที่แว้บเข้ามาในความคิดให้เร็วที่สุดเสมอไป เพราะบาง
ครัง้ ความรวดเร็วอาจท�ำให้เราฉาบฉวย จนลืมขบคิดไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนก่อน
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ข้อมูลทะลักโลกออนไลน์

หลังจากนักเขียนเสียชีวติ ไปได้ 50-70 ปีงานเขียนจะหมดลิขสิทธิ์
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยมากประเทศแถบ
ยุโรปจะก�ำหนดเกณฑ์ไว้ที่ 70 ปี ส่วนประเทศไทยใช้เกณฑ์ 50 ปี
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นักอ่านรุ่นใหม่คงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักนักเขียน
นามปากกา ศุภักษร เจ้าของผลงานชุด นิยายรักนักศึกษา
รวมเรือ่ งสัน้ เกีย่ วกับชีวติ หนุม่ สาวในรัว้ มหาวิทยาลัย ทีเ่ คย
สร้างปรากฏการณ์ยอดขายหลักแสนเล่ม ในช่วงปี พ.ศ.
2520 ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เพราะมีจุดเด่นคือ
ความสนุกสนานครบรส ด�ำเนินเรือ่ งกระชับฉับไว และสอด
แทรกเกร็ดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้อย่างแนบเนียน
ด้วยการเดินทางไปเก็บข้อมูลถึงสถานที่จริง
“เราไปเก็บข้อมูลตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ถึงที่เลย
เชียงใหม่เราก็ไป เพราะเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้ว รู้สึกสนุก
กับการได้ไปเที่ยว ชอบแว้บไปนู่นหน่อยไปนี่หน่อย ไปถึงก็
ไปคุยกับคนนั้นคนนี้ เราก็จะรู้ว่ามีตึกนั้น ตึกนี้ บางทีเรา
เจอคนรู้จัก เขาก็จะเล่าให้ฟังว่า หอพักนู้นเขาเรียกหอผีดุ
หอนีอ้ าจารย์เฮีย้ น เราก็เอาข้อเท็จจริงเหล่านัน้ มาเป็นแบกก
ราวนด์ ท�ำให้คนอ่านมีความรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆ
อย่างเรื่องที่เขียนถึง ม.อ. ปัตตานี โหน่ง อะเดย์ ศิษย์เก่าที่
นัน่ ยังบอกเลยว่า ผมทึง่ มากพีร่ เู้ รือ่ งในมหาวิทยาลัยผมได้ยงั
ไง บางเรื่องผมยังไม่รู้เลย” ศุภักษรเล่าถึงอดีตอย่างออกรส
แล้วถ้านักเขียนยุคนี้ ซึ่งบ้านอาจจะอยู่ภาคกลาง ภาค
ใต้ หรือภาคอีสาน อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หรืออยากคุยกับนักศึกษาในเชียงใหม่สักคนเพื่อ
เก็บข้อมูลล่ะ เรายังจ�ำเป็นต้องตีตั๋วรถเดินทางไปไกลหลาย
ร้อยกิโลเมตรอยู่ไหม แน่นอนว่าถ้าได้เดินทางไปสัมผัส
ประสบการณ์ด้วยตัวเอง ก็คงได้ซึมซับบรรยากาศอย่างเต็ม
ที่และได้ข้อมูลหลายๆ อย่างในเชิงลึก แต่ถ้าขาดแคลนงบ
ประมาณสุดๆ ตามประสานักเขียนไส้แห้ง ต้องการประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เราก็ยังมีทางเลือกในการ
หาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แค่เปิด Google กรอกสิ่งที่
อยากรู้ลงไปในช่องค้นหา รอเพียงไม่กี่วินาทีข้อมูลนับร้อย
นับพันก็โผล่ขึ้นมาเต็มหน้าจอ หรือถ้าอยากสัมภาษณ์ใคร
สักคน อย่าว่าแต่เชียงใหม่เลยต่อให้อยู่ห่างกันคนละซีกโลก
ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารก็
ง่ายดายเพียงปลายนิ้ว แม้อรรถรสที่ได้อาจไม่เทียบเท่าการ
มานัง่ จิบกาแฟคุยกันในคาเฟ่ แต่ความสะดวกสบายก็ถอื เป็น
ข้อดีที่ได้ชดเชยกันไป
เทคโนโลยีทนั สมัยทีย่ งั คงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้
ท�ำให้อาณาเขตความรอบรูข้ องนักเขียนยุคใหม่สามารถขยาย
ไปได้อย่างไร้ขดี จ�ำกัด คลังแหล่งข้อมูลทีม่ อี ยูบ่ นอินเทอร์เน็ต
ทัว่ โลกมากมายล้นทะลักเสียจนเราไม่สามารถอ่าน ดู ฟัง ได้
ครบถ้วนภายในหนึ่งชั่วชีวิต
สิ่งที่นักเขียนยุคใหม่ต้องค�ำนึงจึงแตกต่างไปจากนัก
เขียนยุคก่อนหน้า ขณะทีน่ กั เขียนยุคก่อนต้องแสวงหาดิน้ รน

เพื่อให้ข้อมูลมาอยู่ในก�ำมือ นักเขียนยุคใหม่กลับมีข้อมูลล้น
ทะลักมากองอยู่ตรงหน้า เปิดเข้าไปใน Facebook ไม่ถึงสิบ
วินาที คุณก็จะได้พบกับข่าวดาราเตียงหัก คลิปสัตว์โลกน่า
รัก แฮชแท็กล่าสุดที่ติดเทรนด์โลก รีวิวร้านขนมใหม่ และ
อื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล บนโลกออนไลน์ ที่ น ่ า
สนใจอีกเพียบ เช่น ห้องสมุดออนไลน์ทั้งของไทยและต่าง
ประเทศที่ให้บริการสื่อดิจิทัล 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.
gutenberg.org ที่คัดสรรหนังสือหมดลิขสิทธิ์* มาแจกใน
รูปแบบ E-book ปัจจุบันมีหนังสือหลากหลายประเภทอยู่
ในคลังมากถึง 49,000 เล่ม เว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่ง
ชาติ www.tkc.go.th เว็บท่าที่เป็นศูนย์รวมความรู้ในสาขา
วิชาต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
การวิจัยดิจิตอล www.riclib.nrct.go.th ให้บริการเอกสาร
งานเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัย ซึ่งที่ยก
ตัวอย่างมานี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของหลายล้านแหล่ง
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ความส�ำคัญจึงอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหยิบมาใช้และคัด
กรองความถูกต้องน่าเชือ่ ถือของข้อมูลเหล่านัน้ อย่างไร ขนาด
บรรดาเว็บไซต์ของส�ำนักข่าวที่เขียนงานโดยมืออาชีพ ยัง
พลาดให้เห็นในโลกออนไลน์อยูบ่ อ่ ยๆ ด้วยการน�ำคอนเทนต์ที่
ไม่ถกู ต้องมาเขียนข่าวเสียเป็นเรือ่ งเป็นราวโดยปราศจากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง อีกทั้งยังมีเว็บล่อให้คลิก (Clickbait) ที่
มักพาดหัวบทความท�ำนองว่า สิง่ นัน้ สิง่ นีจ้ ะท�ำให้คณ
ุ ต้องอึง้ !
ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ถ้าไม่ประคับประคองสติให้ดี เราอาจจม
ทะเลข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ จนหมดเรี่ยวแรงสร้างสรรค์งาน
เขียนคุณภาพของตัวเองก็เป็นได้
ศศิวรรณ โมกขเสน อดีตนักศึกษาฝึกงานที่ BBC
World News กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และอดีตนัก
ข่าวช่องวอยซ์ทีวี ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ บอกเล่าเทคนิค
ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของเธอว่า “เวลาหาข้อมูล
เราจะดูจากหน้าตาเว็บและวิธเี ขียนค่ะ ถ้ามีอา้ งอิงคน หนังสือ
หรือรายงานข่าวก็โอเค และดีสุดคือมีลิ้งค์ให้กลับไปต้นเรื่อง
ได้ แหล่งข้อมูลทีเ่ รามักเลือกใช้กจ็ ะเป็นพวกเว็บข่าวหรือเว็บที่
เป็นแหล่งรวม data เช่น งานวิจยั หรือวารสาร แต่การอ่านเว็บ
ข่าวก็มคี วามต้องระวัง เพราะทัง้ เว็บข่าวไทยและต่างประเทศ
บางทีก็ชอบเนียนเขียนความเห็นเหมือนเป็นข้อเท็จจริง”
หากคิดจะเดินทางสายนักเขียนอย่างเอาจริงเอาจัง ถ้า
คิดจะใช้ Google ในการค้นหาข้อมูลแล้ว ก็อย่าลืม Google
ต่ออีกสักหน่อย เพือ่ ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลเหล่า
นั้นด้วย
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ในยุคที่เกิดการตั้งค�ำถามมากมายว่า ‘หนังสือ’ จะ
อยู่ต่อไปได้อย่างไร ในขณะที่การเกิดขึ้นมาของ E-book
ตอบโจทย์ในชีวิตประจ�ำวันของคนเราได้มากกว่า เพราะ
เราสามารถพกหนังสือได้นบั ร้อยนับพันเล่มได้ดว้ ยแท็บเล็ต
เพียงเครื่องเดียว ในขณะเดียวกันส�ำนักพิมพ์ต่างๆ ก็
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ ตลาด
ที่รองรับ หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่พอสมควรที่จะ
รองรับการผลิตหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่ม เพราะอย่างที่ทราบ
กันดีอยู่แล้วว่า ในการผลิตหนังสือหนึ่งเล่มนั้นประกอบ
ด้วยต้นทุนมากมายสารพัด ไม่ว่าจะเป็น ราคากระดาษ
ค่าพิมพ์เข้าเล่ม ไปจนถึงค่าจัดจ�ำหน่ายหนังสือ ท�ำให้ผู้
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต้องรีบเร่งปรับตัวท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกราก บางส�ำนักพิมพ์ได้จมดิ่งหายไป
บางส�ำนักพิมพ์จ�ำต้องเปลี่ยนเรือกลางล�ำธาร ด้วยการมุ่ง
ผลิตแต่หนังสือที่ท�ำก�ำไรเท่านั้น ท�ำให้ต้นฉบับที่ดี แต่ไม่
เห็นหนทางท�ำก�ำไรต้องถูกปฏิเสธไป
ยุคนีอ้ าจจะเรียกได้วา่ เป็นยุคทองของคนท�ำคอนเทนต์
เลยทีเดียว เพราะมีเครื่องมือที่จะใช้เผยแพร่เนื้อหาของเรา
อออกไปได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, เว็บบล็อก หรือ
เว็บไซต์ที่เปิดให้เขียนเรื่องโดยเฉพาะ หรือจะพิมพ์หนังสือ
ขายเองโดยไม่ง้อส�ำนักพิมพ์เลยก็ยังได้
ถ้าหากสังเกตความเคลือ่ นไหวในวงการหนังสือในช่วง
ทีผ่ า่ นมานี้ จะพบว่ามีหนังสือของนักเขียนในโลกออนไลน์เพิม่
ขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก มีนักเขียนดังๆ ที่โตจากในอินเทอร์เน็ต
ผุดขึน้ กันเป็นดอกเห็ด ท�ำให้นกั อ่านได้เลือกเสพกันไม่หวาด
ไม่ไหว เผลอๆ จะมีให้เลือกเสพเยอะเกินไปเสียด้วยซ�้ำ
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ในโลกยุคนี้ก็ไม่ได้สิ้นหวังไป
เสียทีเดียว ยังมีช่องทางการเอาตัวรอดที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย
เลยทีเดียว
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ปล่อยของในโลกออนไลน์
ก่อนหน้ายุคของ Social media ช่องทางในการเขียน
หรือเล่าเรือ่ งจะมีไม่มากนัก ทีเ่ ป็นกระแสฮือฮาอย่างมากก็
คือ เว็บบล็อก ที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่มีเรื่องเล่าหรือ
มีคอมพิวเตอร์ทเี่ ชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ สามารถสร้าง
โลกตัวอักษรของตัวเอง นอกจากนีย้ งั สามารถแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับผู้อ่านได้อีกด้วย
โครงการที่โดดเด่นมากๆ ในตอนนั้นก็คือ a blog ที่
ส�ำนักพิมพ์ a book จัดขึ้นมาเพื่อเฟ้นหานักเขียน บล็อก
เกอร์ หรือคนเล่าเรื่องเก่งๆ จากในโลกไซเบอร์มาตีพิมพ์
เป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก มีนักเขียนที่เติบโตขึ้นมาจากโครงการนี้
หลายคน เช่น วิชัย เจ้าของหนังสือ สิ่งมีชีวิตในโรงแรม,
Dream crusher ภารกิจยุติฝัน หรือ ภูภู่ฯ เจ้าของผลงาน
เรียกผมว่า ROOKIE!, SPIN! ที่ปัจจุบันเป็นนักเขียนที่
ผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
แม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเขียนกันได้ง่ายขึ้น มีช่องทางให้
เลือกเยอะขึ้น แต่ก็ยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสร้าง
ชุมชน สร้าง community ของการเขียน การเล่าเรื่องขึ้น
มา ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Storylog เว็บบล็อกเกิดใหม่ที่
ก�ำลังได้รับความนิยม ในตอนนี้ เป็นเว็บที่รวมเอาจุดเด่น
ต่างๆ ของ Social media ที่มีการติดตาม กดไลค์ และ
ระบบพื้นฐานของเว็บบล็อกเข้าด้วยกัน ท�ำให้ใช้งานง่าย
ขึ้นมาก คนที่ไม่เคยใช้มาก่อนก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจ
ได้ในระยะเวลาไม่นาน มีการเชิญคนดัง มาเขียนเล่าเรื่อง
ราวของตัวเองลงในเว็บไซต์ เช่น เต๋อ - ฉันทวิชช์ ธนะเสวี,
ปิง - เกรียงไกร วชิรธรรมพร ผู้ก�ำกับ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น
ซีซนั่ 2 ท�ำให้เว็บนีน้ า่ สนใจ และมีคนอยากลองเข้ามาเขียน
เรื่องราวของตัวเองมากขึ้นเช่นกัน
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เขียนอย่างอิสระในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ปัจจุบนั เฟซบุก๊ เข้ามาเปลีย่ นวิถกี ารใช้ชวี ติ ของเรา
ไป นักเขียนหรือคนท�ำคอนเทนต์กย็ อ่ มต้องเปลีย่ นตามไป
ด้วย ในยุคนีเ้ องทีใ่ ครๆ ก็สามารถเขียนคอนเทนต์เล่าเรือ่ ง
ราวของตัวเองได้อย่างเสรี บางคนไม่ต้องเปิดแฟนเพจ แค่
เขียนลงไปในสเตตัสเฟซบุ๊กเท่านั้น ถ้าหากสิ่งที่เขาเขียน
นั้นดี ก็ย่อมจะได้รับเผยแพร่ต่อไปอย่างรวดเร็ว
ทุกวันนี้มีแฟนเพจเปิดใหม่ทุกวัน หลากหลายเรื่อง
ราวที่ต้องการน�ำเสนอ ทั้งยังไม่จ�ำกัดอยู่แค่นักเขียนที่
ถ่ายทอดเรือ่ งราวเป็นตัวอักษร แต่คนทีว่ าดภาพ ท�ำกราฟิก
แล้วสามารถเขียนเรื่องได้ ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน
มีหลายคนจากในเฟซบุ๊กที่ประสบความส�ำเร็จในฐานะ
นักเขียน เช่น บอย - วิสูตร แสงอรุณเลิศ, นัท หมาจ๋า,
ศาสดา เป็นต้น ด้วยความที่ใครๆ ก็มีเพจ ใครๆ ก็มีเรื่อง
เล่าของตัวเอง ท�ำให้คนทีอ่ ยากจะให้สำ� นักพิมพ์สนใจ หรือ
เป็นทีร่ จู้ กั ของนักอ่าน ก็คงจะต้องหาจุดเด่นของตัวเอง แล้ว
เลือกน�ำเสนอให้เหมาะกับกลุ่มผู้อ่าน เพราะว่ายอดไลค์
หลักหมื่นหลักแสน ก็ไม่ได้การันตีว่าออกหนังสือมาแล้ว
จะได้เป็นที่นิยมหรือขายดีเช่นกัน

E-book Platform
ที่ใหญ่ที่สุดของไทย
Ookbee Writer เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าใครๆ
ก็เป็นนักเขียนได้ นักอยากเขียนสามารถอัพโหลดไฟล์
.docx หรือ PDF ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ Ookbee ได้เลย
Ookbee Writer Print on Demand เป็นช่องทาง
ทีส่ นับสนุนความต้องการทีจ่ ะมีหนังสือเป็นของตัวเองของ
บรรดานักเขียนหน้าใหม่และเก่า ภายใต้การระดมทุน
ด้วยการผลิตหนังสือออกมาตามจ�ำนวนที่ผู้อ่านได้ท�ำการ
สั่งจองเข้ามาล่วงหน้าผ่านทาง pod.ookbee.com และมี
การจัดส่งทางไปรษณีย์ฟรี นอกจากนั้น เมื่อซื้อหนังสือ
จริง หรือหนังสือกระดาษ (Paper Book) นักอ่านก็จะ
ได้อ่านทั้ง E-book และ Audio book ด้วย ช่องทางนี้จึง
เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเขียนหน้าใหม่ๆ ที่ต้องการ
จะมีหนังสือเป็นของตนเอง ด้วยวิธีนี้ เท่ากับว่านักเขียน
สามารถน�ำเสนอผลงานของตนเองให้แก่ผู้อ่านได้โดยตรง
และผู้อ่านก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการผลิตหนังสือ
เล่มนั้นๆ ออกมาด้วย
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พื้นที่การระดมทุนหนังสือ
จากพลังของคนเขียนและคนอ่าน
ในโลกของการผลิตหนังสือก็ไม่ถือว่าสิ้นหวังเสียที
เดี ย ว เพราะปั จ จุ บั น นี้ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารอย่ า ง
อินเทอร์เน็ต ได้ท�ำให้เกิดช่องทางและโอกาสในการผลิต
หนังสือได้ง่ายขึ้น เช่น การเกิดช่องทางการระดมทุน หรือ
Crowdfunding ซึง่ เป็นช่องทางทีช่ ว่ ยท�ำให้ผคู้ นจ�ำนวนหนึง่
สามารถผลิตสินค้าในฝัน หรือกระทั่งหนังสือในฝันออก
มาได้ด้วยตนเอง รูปแบบนี้คล้ายกับการเสนอขายสินค้า
ล่วงหน้า (Pre Order) ให้กับผู้ที่สนใจ แล้วเมื่อได้จ�ำนวน
เงินครบตามก�ำหนดจึงจะเริ่มผลิตสินค้า ไม่ต้องพึ่งช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายแบบเดิม และยังไม่ต้องแบกรับความ
เสีย่ งจากการขายไม่ได้ อีกทัง้ ยังท�ำให้เกิดความหลากหลาย
ขึ้นในตลาด หนังสือที่ดีบางเล่มจึงไม่ได้ถูกกีดกันออกไป
จากตลาดเนื่องจากเหตุผลทางด้านธุรกิจ และคนอ่านก็มี
ตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น ที่ส�ำคัญนักเขียนก็มีช่องทางใน
การน�ำเสนอผลงานด้วยตนเองมากขึ้นตามไปด้วย
พืน้ ทีใ่ นการสร้างสรรคหนังสือผ่านการระดมทุนเพือ่
ความหลากหลายของหนังสือในตลาด ด�ำเนินการโดยมี
กลุ่มผู้น�ำการระดมทุน (นักเขียน) และ ผู้ร่วมการระดม
ทุน และถ้าหากหมดเวลาระดมทุนลงแล้วไม่สามารถหาผู้
สนับสุนได้ครบตามเป้าหมาย ทาง Afterword จะคืนเงิน
ที่ระดมทุนคืนให้ผู้ร่วมการระดมทุนทุกคน
หวัง - กิตติศักดิ์ ปัญญาจิรกุล และ แพรว - พราว
พรรณราย มัลลิกะมาลย์ สองผูร้ ว่ มก่อตัง้ Afterword เริม่
แรกเกิดจากการมองเห็นถึงความขาดแคลนของหนังสือ
เด็กในท้องตลาด หนังสือบางเรื่อง บางหัวข้อที่มีความ
ส�ำคัญกับเด็ก แต่สำ� นักพิมพ์หลายแห่งมองไม่เห็นถึงตลาด
และความคุ้มค่าของผลก�ำไรที่จะได้รับ
“หลักเกณฑ์การเลือกจะเริ่มดูจากประเภทหนังสือ
ก่อนว่าส�ำนักพิมพ์อื่นรองรับอยู่แล้วหรือเปล่า เช่น มีคน
ส่งเรื่องท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาก ซึ่งเขาไม่จ�ำเป็นที่ต้อง
ใช้ Afterword ก็ได้ ประเภทที่เราสนใจที่จะเลือกมาท�ำก็
จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือหนังสือประเภทที่ส�ำนักพิมพ์ก็เห็น
ว่ามีความส�ำคัญ แต่ไม่อยากลงทุน เพราะกังวลกับยอด
ขาย หรือกลุ่มตลาดเล็กเกินไป”
afterword.co

คืนวรรณกรรมให้กับประชาชน
เมื่อได้ยินค�ำว่า วรรณกรรมคลาสสิก ส�ำนักพิมพ์
หลายแห่งได้แปะป้ายหนังสือเอาไว้ว่าเป็นประเภท ‘ขาย
ยาก’ ท�ำให้วรรณกรรมคลาlสิกบางเรื่องเราเคยได้ยินแต่
ชื่อเรื่องและความทรงคุณค่าของมันเท่านั้น แต่เราไม่เคย
ได้อา่ นเลยสักครัง้ เนือ่ งจากอุปสรรคทางด้านภาษาทีเ่ ราไม่
อาจเข้าใจ ไม่อาจเข้าถึง ดังนัน้ วรรณกรรมไม่จำ� กัด จึงเกิด
ขึน้ มาเพือ่ จะเป็นตัวกลางในการน�ำวรรณกรรมทีท่ รงคุณค่า
เหล่านี้มาแปลจากภาษาดั้งเดิมมาสู่ภาษาไทย ภายใต้การ
ระดมทุน ท�ำให้ผอู้ า่ นสามารถมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจใน
การเลือกเรือ่ งวรรณกรรมทีต่ อ้ งการจะอ่านกันเอง โดยทีไ่ ม่
ต้องเฝ้าฝันหรือนั่งรอว่าจะมีส�ำนักพิมพ์ใจดีสักแห่งที่ยินดี
จะแบกรับความเสีย่ งจากการขายยากและหยิบวรรณกรรม
เล่มโปรดของเรามาแปลเมื่อไร
26

หนังสือตามใจ
สมัยก่อนหากต้องการจะพิมพ์หนังสือซักเล่ม นัก
เขียนต้องสาละวนติดต่อกับส�ำนักพิมพ์จนหัวหมุน เริ่ม
ตั้งแต่ส่งต้นฉบับให้พิจารณา ส่งไปแล้วก็ใช่ว่าอีกฝ่ายจะ
ยอมพิมพ์ให้ บางเจ้าถึงจะตกปากรับค�ำเสียดิบดี แต่ตอน
หนังสือออกมากลับถูกแก้ซะแทบไม่เหลือเค้าเดิมซะนี่ กว่า
นักเขียนคนหนึ่งจะแจ้งเกิดได้ก็เล่นเอาเสียทั้งแรงกายกับ
แรงใจไปมากโขอยู่
ทว่าในปัจจุบนั การผลิตหนังสือไม่ได้ถกู ผูกติดอยูก่ บั
ส�ำนักพิมพ์อีกต่อไป ด้วยระบบ Print on Demand หรือ
จะเรียกง่ายๆ ว่าระบบ ‘พิมพ์ตามสั่ง’ ที่ท�ำให้นักเขียน
(และนักอยากเขียน) สามารถมีหนังสือเป็นของตัวเองได้
โดยที่ไม่ต้องง้อส�ำนักพิมพ์ใหญ่ๆ นักเขียนสามารถติดต่อ
กับโรงพิมพ์ได้โดยตรง ท�ำให้สามารถผลิตหนังสือของตัว
เองโดยที่ไม่ต้องรอการอนุมัติ ตรวจทาน หรือแก้ไขโดย
บรรณาธิการที่เรามอบลิขสิทธิ์ของหนังสือให้
ถึงแม้จะตอบโจทย์ความฝันของใครหลายคน ทว่า
การพิมพ์แบบ Print on Demand นั้นก็ยังมีจุดที่ต้อง
ค�ำนึงอยู่ เรื่องแรกคือคุณภาพของหนังสือ เนื่องจากการ
พิมพ์ในระบบนี้เป็นการพิมพ์หนังสือในจ�ำนวนน้อย ท�ำให้
ไม่สามารถถ่ายฟิล์มท�ำเพลทได้เหมือนการพิมพ์ปกติ
เนื่องจากต้นทุนที่ค่อนข้างสูง คุณภาพของหนังสือจึงอาจ
จะด้อยลงไปบ้าง แต่หากเทียบกับวิธีการพิมพ์แบบปกติ
แล้ว Print on Demand สามารถตอบโจทย์ในเรื่องความ

รวดเร็วในการผลิตหนังสือ เนื่องจากมีระบบการพิมพ์ที่
คล้ายกับเลเชอร์พริ้นเตอร์ ท�ำให้ลดขั้นตอนลงไปได้มาก
ข้อดีของระบบนี้คือนักเขียนจะได้รับก�ำไรและราย
ได้จากการขายหนังสืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่ไม่
ต้องแชร์ส่วนแบ่งกับส�ำนักพิมพ์ต้นทางกับสายส่งหนังสือ
นอกจากนี้ ยั ง สะดวกในการพิ ม พ์ ห นั ง สื อ จ� ำ นวนน้ อ ยๆ
ท�ำให้นักเขียนไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงไว้มากจนเกินไป
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาอยู่ที่นัก
เขียนแต่เพียงผู้เดียว นักเขียนหลายคนใช้วิธีการพรีออเด
อร์เข้ามาร่วมด้วย โดยการให้ผู้อ่านจ่ายเงินก่อนพร้อมกับ
สัง่ จองหนังสือได้ลว่ งหน้า เมือ่ พิมพ์เสร็จจึงจะได้รบั หนังสือ
ทีเ่ ป็นรูปเล่ม วิธกี ารนีท้ ำ� ให้ไม่ตอ้ งมีการเก็บสต็อคหนังสือ
นอกจากจะประหยัดพืน้ ทีแ่ ล้ว นักเขียนยังสามารถก�ำหนด
จ�ำนวนการพิมพ์ให้พอดีกับผู้อ่าน ท�ำให้ไม่ต้องแบกรับ
ความเสี่ยงที่หนังสือจะขายไม่ออก
ข้อเสียของวิธีนี้คือการที่จะพิมพ์หนังสือซักเล่ม นัก
เขียนต้องแน่ใจว่าจะมีผู้อ่านรองรับ นักเขียนจ�ำเป็นต้องมี
ฐานแฟนคลับพอสมควร หากเป็นมือใหม่ที่ไม่มีฐานแฟน
คลับ โอกาสทีห่ นังสือจะพิมพ์ออกมาแล้วขายไม่ได้คอ่ นข้าง
สูง นอกจากนี้ยังต้องเสี่ยงดวงกับการเลือกโรงพิมพ์ หาก
เลือกโรงพิมพ์ทไี่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ อาจจะท�ำให้คณ
ุ ภาพหนังสือ
ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
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(กตัญญู สว่างศรี)
พิธีกรและนักเขียน เจ้าของเรื่องสั้นที่ฉายภาพความ
ย้อนแย้งของชีวติ ผูค้ นในปัจจุบนั อย่าง ค�ำสาป ทีส่ ร้างชือ่ จาก
การที่เป็นหนังสือ Print on Demand เล่มแรกที่แจ้งเกิดใน
วงการวรรณกรรม และเป็นแรงผลักดันให้เจ้าตัวตั้งส�ำนัก
พิมพ์เล็กๆ เป็นของตัวเองในนามว่า ส�ำนักพิมพ์นกเค้า เพื่อ
ตีพิมพ์งานต่างๆ ที่เจ้าตัวรังสรรค์ขึ้น

ท�ำไมถึงอยากพิมพ์หนังสือของตัวเอง
อาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจลักษณะงานของตัวเอง
ก่อนว่าเราจะมีงานเขียนอยู่สองประเภท ประเภทหนึ่งเป็น
ประเภทงานทั่วไป เป็นงานตลาดๆ หน่อย เขียนเป็นคอลัมน์
อ่านสนุกสนาน อีกส่วนหนึ่งคือเราเป็นคนที่หมกมุ่นกับพวก
วรรณกรรมซีเรียส หนังสือทีไ่ ด้รางวัล เราก็รวู้ า่ หนังสือประเภท
นี้มันไม่ค่อยมีคนซื้ออ่านเท่าไหร่ เราเข้าใจอย่างนั้น ต้องได้
รางวัล ต้องได้ซีไรต์ คนถึงจะมีโอกาสรู้จัก คือปกติเราไม่ค่อย
ชอบส่งไปตีพิมพ์เพราะว่ากลัวมันไม่เข้ารอบแล้วจะเสียใจ แต่
เผอิญว่าตอนนัน้ เราส่งไปแล้วได้ลง ช่อการะเกด ซึง่ ก็เป็นสนาม
เรือ่ งสัน้ ทีค่ นทีไ่ ด้ลงก็เหมือนผ่านโปรแล้วในด้านวรรณกรรม ใน
การเล่าเรือ่ ง เหมือนมันก็ทำ� ให้เรามัน่ ใจขึน้ มานิดหน่อย เราเอง
ก็จัดเลย์เอาต์ได้ ท�ำหน้าปกได้ เทคโนโลยีมันก็เอื้อกับเราด้วย
คือสมัยเรียนเราก็พิมพ์หนังสือเอง เรารู้จักกระบวนการพิมพ์
หมด มันก็ท�ำให้เราคิดว่าแบบนี้ท�ำเองก็ได้นี่หว่า ท�ำแบบไม่ได้
หวังอะไร ท�ำเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุด เหมือนแต่ง
บ้านแหละ เราไม่ตอ้ งสนใจใครว่าจะคิดอย่างไรเพราะเราเป็นคน
อยูเ่ อง เราไม่ได้กงั วลว่าใครจะมาตัดสิน เราเชือ่ อย่างหนึง่ ว่าเรา
ก�ำลังตามหาคนที่ชอบแบบเดียวกับเราแค่นั้นเอง เราสร้างบ้าน
ของเราให้ใครเข้ามาอยู่ก็ได้ ไม่ต้องสนใจตลาด สนใจแค่ความ
ชอบของตัวเอง ก็เลยท�ำเองเลย
เอาเข้าจริงๆ แล้วเราก็ไม่ได้ท�ำส�ำนักพิมพ์แบบเป็นจริง
เป็นจังนะ ไม่ได้เป็นธุรกิจ ไม่ได้เป็นทางการ อีกอย่างพิมพ์เอง
ท�ำเอง เป็นชือ่ ตัวเองมันก็ดไู ม่เฟีย้ ว เราเลยใส่เป็นชือ่ ส�ำนักพิมพ์
ไปแค่นนั้ เอง ในยุคก่อนก็จะมีนกั เขียนทีท่ ำ� หนังสือกันเองตัง้ แต่
เย็บเล่มไปจนส่งขายเอง แต่ในปัจจุบันมันมีสิ่งที่เรียกว่า Print
on Demand คือปรินต์ตามจ�ำนวนที่สั่ง เราท�ำไปสองร้อยเล่ม
รวมแล้วหมื่นสี่ ยังไม่รวมค่าแรงอื่นๆ พอเราประกาสบอกไป
ในเฟซบุก๊ มันก็มคี นเข้ามาช่วย มีนอ้ งเข้ามาช่วยปรูฟฟรี มีเพือ่ น
เข้ามาช่วยท�ำปก ท�ำกราฟิกให้
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มีปัญหาในขั้นตอนการผลิตไหม

เป็นไปได้ไหมทีน่ กั เขียนโนเนมจะสามารถแจ้งเกิดจากวิธนี ไี้ ด้

มีเรื่องกระดาษที่เราไม่เข้าใจ แต่นอกจากนั้นเรามีพื้น
ฐานอยู่แล้ว เพราะตอนเรียนเราก็ดีลกับโรงพิมพ์ เราไม่รู้เรื่อง
จ�ำนวนหน้ายก ก็ต้องดูให้มันลงยก มีที่ต้องเขียนเพิ่มบ้าง อีดิ
ตบ้าง ตัดทอนบ้าง อย่างเวลาเข้าร้านหนังสือเราก็จะดูกระดาษ
ชอบแบบไหน ถ้าเป็นคนทีส่ นใจหนังสือในร้านเนีย่ จะเห็นเลยว่า
มีกระดาษหลากหลายรูปแบบมาก มีเคลือบ ปั้มนูน มีกระดาษ
อาร์ตมันอาร์ตด้าน แต่มนั จะมีกระดาษพิเศษ ตอนนัน้ เราเลือก
ใช้กระดาษ CTAS ซึ่งเนื้อจะละเอียด ต้นทุนก็จะสูงกว่า แต่เรา
เลือกพิมพ์ขาวด�ำ สีกจ็ ะซีดลง อันนีเ้ ราไม่รเู้ พราะเซลล์ไม่ได้แจ้ง
ไว้ก่อน ในโรงพิมพ์เขาก็จะมีตัวอย่างมาให้เราดู ชอบเล่มแบบ
ไหน ชอบสีแบบไหน เราก็เรียนรู้เพิ่มด้วยตัวเอง

เราว่ามันต้องลุ้นนะของแบบนี้ แต่มันก็ยังมีโอกาสกว่า
แทงหวย เพราะเราแค่ต้องท�ำงานของเราให้ดีที่สุด ทุ่มเทกับ
มัน เราเชื่อว่าอย่างน้อยคนเขียนก็น่าจะมีมาตรฐานงานของ
ตัวเอง คุณต้องรู้ว่าคนอ่านเขามีมาตรฐานยังไง ไปถึงไหนแล้ว
ไม่ใช่ว่าเป็นนักเขียนหน้าใหม่แล้วไม่รู้จักอะไรเลย ไม่อ่านอะไร
เลย อย่างเราตอนที่เขียนเรื่อง ค�ำสาป เราคลั่ง Post modern
มาก เราก็เอามาเล่นในงานของเรา ต้องมีการสื่อสารกับตัวเอง
ว่าเราก�ำลังเล่นเกมอะไรอยู่ ถ้าเราไม่รรู้ ะดับหรือมาตรฐานของ
คนทีเ่ ขาอ่านงานจ�ำพวกนีก้ ไ็ ม่ได้ เราต้องผ่านกระบวนการเรียน
รู้ก่อน ต้องตอบตัวเองได้ก่อนที่จะเขียน

ด้วยความที่อยู่ในวงการสื่อและหนังสืออยู่แล้ว
คิดมีผลท�ำให้หนังสือขายได้หรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่รู้นะ แต่เราว่ามันก็คงมีส่วนอยู่ด้วยล่ะมั้ง
แต่ตอนที่้เราเริ่มต้นจริงๆ เราเองก็เป็น Nobody นะ เราก็ไม่
ได้ดังอะไร ตอนออก อยู่กับกู๋ ที่เป็นหนังสือเล่มแรกของเรา
ที่พิมพ์กับส�ำนักพิมพ์ happening มามันก็ใช่ว่าจะเป็นกระแส
เราว่าหนังสือประเภทนีม้ นั ไปของมันเอง คือคนรูจ้ กั เราเยอะขึน้
เพราะหนังสือทีเ่ ราพิมพ์เองด้วยซ�ำ้ เราว่าแวดวงวรรณกรรมมัน
ไม่ได้มีคนท�ำเยอะนะ แล้ววิธีของเรามันค่อนข้างใหม่ จริงๆ ก็
ไม่ใหม่มากหรอก เพียงแต่ว่ามันไปถึงพี่ๆ บางคนที่เขาพูดต่อ
ได้ คือวรรณกรรมมันยังเหมือนซีดีเพลงสมัยก่อน ตรงที่เวลา
นักวิจารณ์ซื้อมาแล้วมาบอกคนก็จะไปตามฟังกัน แต่สุดท้าย
หนังสือก็ตอ้ งดีจริงนะ แล้วเผอิญว่ามีคนพูดถึง เลยเป็นกระแสที่
ท�ำให้คนอยากอ่านเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ตอนนัน้ เราถือว่าเราโชคดีดว้ ย
ที่หนังสือเราถูกเลือกโดยคนที่มีปากมีเสียงในสังคม
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ถ้าความส�ำเร็จของ J.K. Rowling คือการที่พ่อมด
น้อย แฮร์รี่ พอตเตอร์ เข้าไปอยู่ในใจของแฟนคลับนับ
ล้านทั่วโลก ความส�ำเร็จของนักเขียนในยุคอดีตหลายคน
ก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ การได้ตพี มิ พ์หนังสือสักเล่ม
ได้ส่งตัวหนังสือเหล่านั้นเข้าไปครองใจนักอ่าน ยังไม่นับ
ถึงกรณีย่อยที่งานเขียนบางชิ้นสามารถผลักดันให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงบางอย่าง เหล่านีน้ บั ว่าเป็นตัววัดความส�ำเร็จที่
เป็นมาตรฐานยอมรับกันทัว่ ไป จนมาถึงยุคทีน่ กั เขียนฝีมอื
ดีมีจ�ำนวนมากขึ้นและบางส่วนก็ยังขาดพื้นที่แจ้งเกิด เวที
การประกวดงานเขียนหลายเวที เช่น ซีไรต์ ช่อการะเกด
นายอินทร์อะวอร์ด เรื่อยมาจนถึงเวทีเล็กเวทีน้อยที่เปิด
โอกาสให้นักเขียนทั้งมืออาชีพและนักเขียนหน้าใหม่ ก็
กลายเป็นอีกหนึง่ ตัววัดความส�ำเร็จของนักเขียนในยุคหนึง่
แต่ในยุคที่งานเขียนไม่ได้จ�ำกัดพื้นที่อยู่เพียงบน
หน้ากระดาษ ตัววัดความส�ำเร็จของผู้ผลิตงานเขียนก็เริ่ม
มีหลากหลาย ซึ่งเปลี่ยนไปตามจุดประสงค์ของแต่ละคน
ตัววัดความส�ำเร็จเหล่านั้นมีอะไรบ้าง มาดูกัน
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เพื่อตีพิมพ์
การได้พิมพ์หนังสือยังคงเป็นหนึ่งในตัววัดความ
ส�ำเร็จของนักเขียนยุคนี้อยู่ โดยเฉพาะนักเขียนสายนิยาย
ที่ลงนิยายในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น เด็กดี, ธัญวลัย พันทิป ที่
นอกจากจะอยากได้ Feedback จากผู้อ่านแล้ว การที่มี
ส�ำนักพิมพ์มาติดต่อน�ำไปพิมพ์เป็นรูปเล่มก็ยังคงเป็นเป้า
หมายส�ำคัญของการเขียนอยู่ แต่ทนี่ า่ สนใจมากไปกว่านัน้
ก็คือการได้ตีพิมพ์หนังสือในทุกวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับส�ำนัก
พิมพ์ทั้งหมดแล้ว ยังมีนักเขียนบางส่วนที่เมื่อมีฐานแฟน
คลับจ�ำนวนหนึ่งก็เลือกที่จะพิมพ์แบบ Print on demand
หรือการพิมพ์จ�ำนวนจ�ำกัดเพื่อขายเฉพาะคนที่สนใจ ช่อง
ทางออนไลน์ที่นักอ่านสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบ
กับผู้เขียนได้เรียลไทม์มากขึ้น ท�ำให้การที่นักเขียนจะตี
พิมพ์งานดวยตัวเองแบบเฉพาะกลุม่ ไม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป
ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนัน้ ๆ เกิดมีเนือ้ หา
ไปโดนใจผู้จัดละครหรือโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เข้า ก็มี
โอกาสประสบความส�ำเร็จข้ามสายงาน อย่างที่นวนิยาย
หลายเรื่องที่ได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ ซีรีย์
หรือภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง
เว็บไซต์เด็กดี (www.dek-d.com) คืออีกหนึ่ง
เว็บไซต์ทสี่ ร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั วงการหนังสืออย่าง
มากมาย ที่เปิดพื้นที่ให้กับนัก (อยาก) เขียนนิยายมือ

สมัครเล่น ได้มาระบายสี แต้มฝัน ถักทอเรือ่ งราว ถ่ายทอด
จินตนาการผ่านตัวอักษร จนนักเขียนหน้าใหม่หลายคน
แจ้งเกิดในวงการได้เพราะเว็บไซต์นี้เลยก็ว่าได้ เว็บไซต์ที่
ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักเขียนออนไลน์มากมาย
จุดเด่นของเว็บนี้ก็คือความหลากหลายของผลงาน
เขียน ไม่ว่าจะเป็นนิยายแฟนตาซี, นิยายรัก, นิยายสยอง
ขวัญ หรือแม้แต่แฟนฟิคชั่น ส�ำนักพิมพ์ดังๆ หลายที่ก็มัก
จะเข้ามาหาต้นฉบับจากที่นี่ ท�ำให้บรรดานักเขียนในเว็บ
เกิดความกระตือรือร้น และพัฒนางานเขียนของตัวเอง
อย่างสม�่ำเสมอ เผื่อว่าจะมีแมวมองจากส�ำนักพิมพ์ดังๆ
มาชวนตนไปออกหนังสือด้วยก็เป็นได้
นอกจากนี้ กลุ่มสมาชิกของเว็บยังมีสังคมของการ
อ่านการเขียน มีการรวมตัวกันในเว็บบอร์ด ที่สร้างขึ้นมา
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ถกเถียง กันในประเด็นต่างๆ
ในวงการนักเขียน แนะน�ำผลงาน แลกงานกันอ่าน แลก
กันวิจารณ์ เพื่อพัฒนาผลงานซึ่งกันและกัน และยังมีนัก
เขียนที่ได้ตีพิมพ์แล้วมาแสดงความคิดเห็น หรือแนะน�ำ
เทคนิคให้นักเขียนรุ่นน้องได้น�ำไปใช้อีกด้วย ที่ส�ำคัญคือ
เหล่าสมาชิกในเว็บบอร์ดนี้ ก็มกั จะมีการนัดพบปะกัน เพือ่
สานสัมพันธ์ต่อจากโลกออนไลน์ตามงานสัปดาห์หนังสือ
หรืองานกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานเขียนด้วยเช่นกัน
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(อติน อสีปัญญา)
Writer Editor
แห่ ง www.dek-d.com

อะไรคือจุดวัดความส�ำเร็จของนักเขียนในเว็บไซต์เด็กดี

ทุกวันนี้จุดประสงค์ของนักเขียนส่วนใหญ่
ในการเขียนนิยายลงเว็บเด็กดีคืออะไรบ้าง
ในปัจจุบัน คิดว่าเหตุผลหลักๆ ที่นักเขียนมาลงนิยาย
ในเด็กดี คือการลงนิยายเพื่อความสุข อยากเผยแพร่ผลงาน
ของตัวเอง แน่นอนว่าเราเขียนหนังสือ เราก็หวังว่าจะมีคนอ่าน
อยากเห็นปฏิกิริยาตอบกลับ อยากรู้ว่าผู้อ่านคิดอย่างไร มีข้อ
เสนอแนะบ้างไหม เราสะกดผิดตรงไหนบ้างหรือเปล่า หรือมี
จุดไหนที่เราเขียนแล้ววกไปวนมา เขียนไม่รู้เรื่อง ถ้าหากผู้อ่าน
เห็น ก็ช่วยท้วงติงได้ การลงนิยายในเว็บไซต์ตอบสนองเรื่องนี้
ได้ เพราะเราสามารถเช็กผลตอบรับจากผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว
ลงนิยายไปปุ๊บ บางคนรอแค่ห้านาทีสิบนาที ก็ได้รับคอมเมนต์
ตอบกลับแล้ว แต่ถา้ รอตีพมิ พ์เป็นเล่ม กว่าผูอ้ า่ นจะอ่านจบ แล้ว
ส่งอีเมลมาหา อาจจะรอนานเป็นอาทิตย์ หรือว่าเป็นเดือนๆ ก็มี

หลักๆ ที่เด็กๆ มองกันก็คือยอดคนเข้ามาดู หรือที่เรียก
ว่า ‘ยอดวิว’ เว็บเด็กดีไม่มีปุ่มไลค์เหมือนเฟซบุ๊ก แต่จะมีปุ่มที่
เรียกว่า add favorite หรือการแอดเป็นนิยายโปรดที่ติดตาม
ตลอดนั่นเอง ถ้าเราเป็นผู้อ่าน พอไปกดแอดนิยายโปรดไว้ ทุก
ครั้งที่นิยายเรื่องนั้นอัพเดท ก็จะแจ้งมาที่มายไอดีของเรา ยิ่ง
ได้รับการ add favorite ก็แปลว่านิยายของเราเป็นที่นิยมมาก
คอมเมนต์เองก็ส�ำคัญมากเช่นกัน มีนักเขียนหลายคนอยาก
ลบนิยาย แต่ไม่ยอมลบเพราะกลัวว่าถ้าลบ แล้วคอมเมนต์จะ
หายไปด้วย ความส�ำเร็จของนักเขียนในเว็บ คงเป็นเรื่องการที่
มีคนมาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้สึก แสดงความ
ชื่นชอบนิยายของเรา แค่นี้นักเขียนก็รู้สึกดีมากแล้ว ส่วนเรื่อง
ตีพิมพ์ ถ้าหากได้ก็ถือว่าก�ำไรสุดๆ จริงๆ
นิยายที่ได้รับเลือกจากส�ำนักพิมพ์ ก็แบ่งออกเป็นสอง
ส่วนคือ นิยายทีย่ อดคนเข้าอ่านมากๆ กับนิยายทีเ่ นือ้ หาดี แม้วา่
ยอดคนเข้าอาจยังไม่มาก แต่บงั เอิญว่าบรรณาธิการ เปิดเข้าไป
อ่านแล้วชอบ ติดใจ ก็อาจจะติดต่อล่วงหน้าไว้เลย ในฐานะผู้
ดูแลคอลัมน์นักเขียน เราเคยเจอมาทั้งสองกรณี
ยกตัวอย่างเคสของนักเขียนที่ประสบความส�ำเร็จ
จากเว็บไซต์เด็กดีให้ฟังหน่อย
เคสที่ดังมากๆ อย่างนักเขียนเจ้าของผลงาน Love Sick
ทีล่ งนิยายในเว็บแล้วผูจ้ ดั ละครมาติดต่อขอซือ้ ยังไม่ได้รวมเล่ม
เลยด้วยซ�้ำ และทีมนักเขียนชุด รักนะเป็ดโง่ Ugly Duckling
คือนักเขียนทุกคนลงนิยายในเว็บเด็กดี แล้วก็ได้ตพี มิ พ์เป็นเล่ม
จากนั้นทางแกรมมี่ก็ติดต่อซื้อไปท�ำละคร นอกจากนั้นก็อย่าง
เช่น คิวบิก, มาเฟียที่รัก และล่าสุด รักป่วนๆ ฉบับก๊วนเด็กหอ
ของ May112 ก็ก�ำลังจะกลายเป็นซีรีส์ด้วยเช่นกัน
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เพื่อรายได้
ความนิยมในโลกออนไลน์อย่างยอดกดไลค์เพจ ยอด
ไลค์ คอมเมนต์ และแชร์ กลายเป็นตัววัดความส�ำเร็จรูป
แบบใหม่ที่น่านใจเป็นอย่างมาก ความส�ำเร็จในรูปแบบ
นี้นับว่ามีข้อดีในแง่ของการที่สามารถเผยแพร่เนื้อหาที่
น่าสนใจออกไปได้อย่างไม่มีจ�ำกัด และยังท�ำให้บางเพจ
สามารถต่อยอดออกไปในเชิง Marketing จนกลายเป็น
อาชีพรูปแบบใหม่ของสายงานเขียน หรือแม้กระทั่งได้ตี
พิมพ์รวมเล่มและน�ำไปผลิตเป็นสื่ออื่นๆ

(คนอะไรเป็น
แฟนหมี)
facebook.com/คนอะไรเป็ น แฟนหมี
กษิดศิ ประสิทธิ์ เจ้าของเพจ คนอะไรเป็นแฟนหมี
สร้างเพจเล่าเรื่องราวของตัวเองกับแฟนสาว โดยเรียก
แทนแฟนตัวเองว่าหมี คอนเทนต์ส่วนใหญ่ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ตรงของตัวเองกับแฟน โดยเลือกน�ำมุมที่
น่ารักมาเขียน เริ่มแรกที่เขียนเพราะต้องการแสดงความ
รักต่อแฟนผ่านภาพการ์ตนู ทีต่ วั เองถนัด จนเกิดเป็นกระแส
นิยม มีคนติดตามมากกว่าหนึง่ ล้านคน เมือ่ แฟนเพจได้รบั
ความนิยมจึงมีการรวมเล่มเพื่อตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ
แบรนด์สนิ ค้าก็เริม่ ติดต่อเข้ามาให้ชว่ ยโปรโมตสินค้า โดย
การสร้างคอนเทนต์เล่าเรือ่ งผ่านตัวการ์ตนู หมีกบั แฟนหมี
ต่อยอดไปถึงสติ๊กเกอร์ไลน์และสินค้าต่างๆ อีกมากมาย
ถือเป็นความส�ำเร็จจากการสร้างคอนเทนต์จนสามารถ
สร้างรายได้จ�ำนวนมหาศาลเลยทีเดียว

เพื่อรางวัล
ไม่ ว ่ า จะยุ ค ไหนๆ การแข่ ง ขั น ก็ ยั ง คงเป็ น ตั ว วั ด
ความส�ำเร็จได้ไม่มีเปลี่ยนแปลง เพียงแต่รูปแบบและเวที
ที่เปลี่ยนไป สอดคล้องและตอบโจทย์นักเขียนหน้าใหม่
มากยิ่งขึ้น ส�ำหรับนักเขียนเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้ เวทีซีไรต์
ช่อการะเกด พานแว่นฟ้า อาจไม่ใช่พ้ืนที่ที่เป็นตัวการัน
ตีความส�ำเร็จของพวกเขา เวทีใหม่ในตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่
ในพื้นที่ที่เหมาะกับวัยของเขามากขึ้น เช่น งานประกวด
E-book, การได้เข้าร่วม a team junior ของนิตยสาร a
day หรือโครงการนักเขียนหน้าใสของส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
ร่วมมือกับเว็บไซต์เด็กดี ซึ่งตัววัดความส�ำเร็จในรูปแบบนี้
แม้จะมีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างออกไปจากสมัยก่อนบ้างแต่
ก็ให้ผลลัพธ์ทตี่ ามมาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ นัน่ ก็คอื โอกาส
ได้แจ้งเกิดในวงการน�้ำหมึก และมีนามสกุลใหม่ห้อยท้าย
ช่วยการันตีอีกชั้นหนึ่ง

(มนุษย์กรุงเทพ)

เพื่อการเปลี่ยนแปลง

facebook.com/bkkhumans

บางครั้ ง งานเขี ย นก็ ไ ม่ ไ ด้ มี จุ ด ประสงค์ ใ นเชิ ง ผล
ประโยชน์สว่ นตัวเสมอไป ยังมีนกั เขียนบางคนทีเ่ ขียนงาน
เพือ่ อะไรบางอย่างและมุง่ หวังความส�ำเร็จเพียงแค่สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด การกระท�ำ ของ
คนที่ได้อ่านหรือเพียงแค่จุดประเด็นความคิดบางอย่างก็
นับว่าเป็นความส�ำเร็จแล้ว เช่น นักเขียนที่เขียนงานผลัก
ดันเชิงการเมือง เชิงสิ่งแวดล้อม เพจการ์ตูนเชิงเสียดสีวิ
พากย์สังคมที่อยากให้คนเปลี่ยนแนวคิด หรือเพจการ์ตูน
เกีย่ วกับหมาทีเ่ พียงแค่คนหันมารัก ดูแลหมาทัง้ ของตัวเอง
และหมาจรจัดมากขึ้นก็นับเป็นความส�ำเร็จแล้ว

เพจที่ต้องการสะท้อนความสัมพันธ์ของคนในเมือง
ใหญ่ เปิดเผยความหลากหลายและสร้างความเข้าใจของ
คนในสังคมมากขึ้น โดยเรื่องราวที่ถ่ายทอดไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นคนมีชื่อเสียง อาจเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซต์, ยาม,
พนักงานออฟฟิศ เพราะเรื่องราวของคนธรรมดาก็มีเรื่อง
ราวประสบการณ์ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน จุดเริ่มต้นของเพจ
มาจากการที่คนไทยในยุคนี้มีความเห็นต่างอย่างรุนแรง
ไม่มีการเปิดใจรับฟังกัน เพจนี้จึงพยายามที่จะเป็นพื้นที่
ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมารู้จักกันมากขึ้น โดยไม่เน้นว่าเป็น
คนกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด
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เพื่อความสุข
เพราะเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน ตัววัดความส�ำเร็จของ
แต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน หรือบางคนก็อาจมีตัววัดความ
ส�ำเร็จที่มากกว่าหนึ่ง แต่ส�ำหรับบางคน ความสุขเล็กๆ
จากการที่ได้ท�ำในสิ่งที่รักก็เพียงพอแล้ว

(มุนินฺ)

facebook.com/cartoonmunin

นักวาดที่มีลายเส้นเฉพาะตัว ถ่ายทอดผ่านลายเส้น
สะอาด เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความรู้สึกตัวละคร โดย
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของตัวเอง ครอบครัว และ
คนรอบข้าง โดยหยิบประสบการณ์เหล่านั้นมาดัดแปลง
ปัจจุบันมีแฟนเพจติดตามกว่าสามแสนคน ทั้งยังเป็น
เจ้าของส�ำนักพิมพ์ลายเส้นน่ารักอย่าง 10 มิลลิเมตร
“จุดเริ่มต้นคือมีเรื่องราวที่พบเจอในชีวิตประจ�ำวัน
อยากจะเล่าอยากจะแชร์ จึงเล่าเป็นภาพประกอบตามที่
ตัวเองถนัด โดยการเขียนลง Blog เราพบแง่มุมดีๆ เรา
ก็เอามาถ่ายทอดให้คนได้เห็นเหมือนกับเรา อยากให้คน
อ่านได้เสพเรื่องราวดีๆ ที่ผ่อนคลาย”
เมือ่ ก่อนส�ำหรับนักเขียนแล้ว การตีพมิ พ์ออกมาเป็น
รูปเล่มถือว่าประสบความส�ำเร็จ แต่ความส�ำเร็จของมุนินฺ
กลับเกิดขึ้นในอีกรูปแบบ
“เราแบ่งความส�ำเร็จออกเป็นสองรูป รูปแรกคือ
รูปของชื่อเสียง เราไม่สามารถเลี่ยงมันได้ เพราะเราท�ำ
เป็นอาชีพ การมีชื่อ มีคนรู้จัก และประคองให้เรายังอยู่
ในระดับนี้ได้อยู่ ให้คนชื่นชอบ รักผลงานของเรา และ
ติดตามเรา สิ่งนี้จะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จในแง่ของ
อาชีพ อีกรูปหนึ่งคือความส�ำเร็จทางใจ มันคือการที่เรา
ได้ท�ำสิ่งที่เราชอบ น�ำเสนอมันออกไป แล้วคนก็ชอบมัน
ด้วย และจะมีความสุขมากที่สุดถ้ามันเปลี่ยนแปลงชีวิต
เขาได้ในทางทีด่ ขี นึ้ เราจริงใจและค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง
เล่าเหมือนทุกคนเป็นเพือ่ นทีค่ บกันมาหลายปี และมีเพือ่ น
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอด”
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เป้าหมายของงานเขียนจึงไม่อาจเพื่อการตีพิมพ์ออกมาเป็น
รูปเล่มเสมอไป อาจเขียนขึ้นมาเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเอง เพื่อ
ต่อยอดการตลาดทางธุรกิจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง
รวมถึงเพื่อความสุขของตัวเอง

37

Mark Zuckerberg

— Co-founder 0f Facebook

เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ ในโลกปัจจุบัน
หนังสือคือสื่อที่เปิดโอกาสให้คุณได้ค้นหา
สิ่งที่สนใจอย่างเต็มที่
และมีสมาธิจดจ่อกับตัวเองได้ลึกซึ้งกว่า

“Books allow you to fully
explore a topic and immerse
yourself in a deeper way than
most media today.”

Stephen King
— Writer

เมื่อใดที่คุณทิ้งคินเดิลไว้ที่ห้องน�้ำได้
เมื่อนั้นแหละที่คุณประสบความส�ำเร็จ

“If you drop your Kindle in the
toilet, you’re pretty well done.”
40

Steve Jobs

— Co-founder, Chairman,
and CEO of Apple Inc.

ผูค้ นทุกวันนีค้ งไม่อยากอ่านอะไรอีกต่อไปแล้ว

“People don’t readanymore.”

Franz S. McLaren
— Writer

ชีวิตที่ไม่มีคินเดิลก็เหมือนกับ
ชีวิตที่ไม่มีห้องสมุดอยู่ใกล้ๆ

“Life without a Kindle is like
life without a library nearby.”
41

M y S pa ce

te xt

นลินี ฐิตะวรรณ

phot o

วิชิต ภูมิอ่อน
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หัวล�ำโพงเป็นย่านที่ฉันคุ้นเคย หนึ่งก็เพราะช่วง
มัธยมปลายฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนละแวกนี้ สอง
คือซอกซอยแถวนี้เป็นย่านขายยาจีน ถ้าวันไหนไม่งอแงจน
เกินไป อากงก็มักจะชวนฉันมาช่วยหิ้วซองยานู่นนั่นนี่กลับ
บ้านอยู่บ่อยๆ
ด้วยความทีบ่ า้ นเราอยูไ่ กลถึงบางนา ถ้าอากงอยากจะ
ซื้อยา นอกจากจะต้องปลุกฉันให้ตื่น (ให้ได้) แล้ว เราสอง
คนยังต้องออกมายืนรอรถเมล์สาย ปอ.507 กันอยู่หลาย
นาน มีอากงนั่งข้างๆ ก็เหมือนมีหนังสือคู่มือยาจีนขนาด
พกพาไว้อ่านระหว่างทาง แต่เราไม่ได้ลงที่หัวล�ำโพงหรอก
นั่งเลยเข้ามาจนถึงแถววัดไตรมิตรนั่นแหละที่อากงจะกด
กริง่ ส่งสัญญาณบอกพีค่ นขับ พอลงรถได้อากงจะเดินน�ำฉัน
ไปกินราดหน้าร้านหัวมุมปากซอยนานา อากงสั่งเส้นใหญ่
ฉันสั่งเส้นหมี่ กองทัพต้องเดินด้วยท้อง อิ่มแล้วเราถึงค่อย
เดินเข้าซอยนานา ร้านยาจีนเจ้าประจ�ำอยู่คูหาที่สี่นับจาก
ปากซอย แต่เอาเข้าจริงฉันว่าร้านไหนก็คงมีตัวยาเหมือน
กัน เพราะมองบรรยากาศตัง้ แต่ตน้ จนสุดซอยกะทัดรัดนีน้ นั้
เก่าทึม ห้องแถวเรียงต่อกัน แบ่งเป็นตรอกย่อยๆ อยู่สาม
สี่ตรอก เดินซอกออกซอยทีไร แม้ไม่ตั้งใจสูดดม กลิ่นยา
สมุนไพรก็ลอยเข้าจมูกอยู่ดี
ชีวิตประจ�ำทุกสองสัปดาห์ของฉันจะด�ำเนินไปอย่าง
นั้น กระทั่งเริ่มติดเพื่อน จึงเว้นระยะทั้งอากงและยาจีน
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ฉันกลับไปย่านหัวล�ำโพงแบบตั้งใจอีกครั้งก็เพราะ
เพื่อนชวนไปเดินงาน Soi NaNa Craft + Jumble Trail
ถึงงานแล้วไม่มีอาการย้อนความหลังยังโลกเก่าผุดพราย
ซอยนานาที่เคยเป็นตึกเก่ายังไงก็ยังเป็นตึกเก่าอยู่อย่างนั้น
แต่ทเี่ ปลี่ยนไปแบบขัดใจอากงก็คือซอยยาจีนมึนทึมที่อากง
คุ้นเคย เปลี่ยนผู้จับจองคูหาใหม่และพลิกโฉมคล้ายๆ จะ
กลายเป็น Artist community ที่มีสีสัน
จะบอกว่าเป็นชุมชนศิลปินก็ไม่เชิง เต้ - ธวัชชัย
พัฒนาภรณ์ ช่างภาพและเจ้าของ Patani Studio สตูดิโอ
ภาพถ่ายและงานฟิล์ม หนึ่งในสมาชิกชุมชนซอยนานาเล่า
ว่า ที่นี่ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความคิดตั้งต้นว่าอยากสถาปนา
ตัวเองเป็นชุมชนศิลปิน แต่การมาอยู่รวมตัวกันมากๆ ของ
คนท�ำงานศิลปะหลากหลายแขนง ท�ำให้ซอยนานามีภาพจ�ำ
ใหม่จนเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าศิลปิน
เมื่อมีคนเริ่มนับหนึ่ง สอง สาม คนนับสี่ ห้า หก
ก็ตามมา ไม่ว่าจะเป็น Cho Why แกลอรี่ศิลปะที่ไม่ใช่
แค่เอาผลงานมาแปะฝาพนัง แต่เน้นให้ศิลปินกับผู้รับสาร
มาพบเจอกันโดยตรงผ่านกิจกรรมพูดคุยแสดงงาน โดย
Victor Hierro ผู้ริเริ่มก่อตั้งและหุ้นส่วนแกลอรี่นี้เล่าให้ฟัง
ว่า หลังจากเข้ามาท�ำร้านอาหารสเปนที่ซอยนานาได้สอง
ปี หากเขาอยากไปดูงานศิลปะ อยากไปเดินตลาดเก๋ๆ เขา
ต้องเดินทางออกจากย่านนี้ไปพอสมควร แต่เมื่อมองมายัง
ย่านหัวล�ำโพงที่อาศัยอยู่กลับไม่มีแหล่งบันเทิงใจใดๆ เลย
นอกจากถนนสายอร่อยอย่างเยาวราช ถ้าอย่างนัน้ แล้วท�ำไม

เขาไม่ทำ� ขึน้ มาเองเสียล่ะ นอกจากนัน้ ยังมี Pure Luck ทีเ่ ป็น
ทัง้ แกลอรีศ่ ลิ ปะ ท�ำน�ำ้ ชาหมักคอมบูชะ และยังเปิดพืน้ ทีโ่ ดย
ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยให้คนภายนอกเข้ามาใช้ทำ� กิจกรรมได้อกี ด้วย
เกริน่ มาเสียยืดยาวก็เพือ่ จะบอกว่า ไม่ใช่แค่ 3 บ้านที่
ยกตัวอย่างขึ้นมา ปัจจุบันมีเจ้าบ้านกว่า 14 บ้าน ที่เกิดจาก
การค่อยๆ รวมตัวกันของเหล่าศิลปินมากหน้าหลายตา จน
ประกอบร่างแล้วบู้มจากซอยนานาแหล่งยาจีน (ที่เหลืออยู่
ไม่ก่ีร้าน เพราะผู้ประกอบการเดิมๆ ผันตัวเป็นอากงอาม่
ากันไปหมดแล้ว) เป็นซอยที่อยู่ร่วมกันระหว่างของเจ้าถิ่น
ชาวจีนกับศิลปินผู้เพิ่งย้ายมาใหม่ ท�ำให้เกิดอีเวนต์น่ารักๆ
เปิดบ้านศิลปินอย่างงาน Soi NaNa Craft + Jumble Trail
ที่อนุญาตอย่างเป็นกันเองให้เราเดินเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้
ปีนไปรับลมบนดาดฟ้าได้ทุกบ้านถ้ามีแรง ตลอดซอยมีร้าน
อาหารโฮมเมด ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำกุ้ง ลาซานญ่า (นุ่มละลาย
ในปาก คอนเฟิร์ม!) ซาลาเปา พิซซ่า กาแฟ น�้ำขิงโซดา
รวมไปถึงร้านขายของแฮนด์เมด เสือ้ ผ้าวินเทจ เฟอร์นเิ จอร์
เก่า ฯลฯ
เอาเป็นว่าทั้งซอยนี้ให้บรรยากาศตลาดวันอาทิตย์
สายๆ ในอุดมคติของฉันมาก คนเดินไปเดินมามีสัดส่วน
แบบเท่ากันทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ พูดแบบไม่โอเวอร์วา่
เดินไปตรอกไหนของซอยนานา ก็จะได้กลิ่นยาจีนอวลอ่อน
อยู่ในอากาศ และด้วยแนวคิดบวกกับการร่วมมือกันจัดงาน
ของเหล่าเจ้าบ้าน เลยรูส้ กึ อินกับวลีทวี่ า่ “ตามสบายเลยนะ”
เวลาไปเยือนบ้านคนรู้จักมากขึ้นอีกหลายสเต็ป
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สถานที่ตั้ง อยู่ระหว่าง ถ.เจริญกรุง และ ถ.ไมตรีจิต
		
จุดสังเกตง่ายๆ คือคริสตจักรไมตรีจิต
		
		

สามารถเดินเข้ามาเยี่ยมเยียน
เจ้าบ้านแต่ละหลังได้ทุกวัน

		
		
		
		

งาน Soi NaNa Craft + Jumble Trail
จะจัดประจ�ำทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน
งานเริ่มตั้งแต่ประมาณ 5 โมงเย็น
ถึงจนกว่าผู้คนจะทยอยกลับ

ถึงในงานจะมีอาหารหลายสัญชาติแค่ไหน สุดท้าย
แล้วก็อดชวนเพื่อนไปกินราดหน้าร้านหัวมุมปากซอยไม่ได้
อยู่ดี เป็นคนที่เกิดมาเพื่อกินมันเป็นอย่างนี้ ติดใจอะไรให้
ยากเย็นแค่ไหนก็อยากดั้นด้นไปกิน เรื่องน่ารักคือเมื่อชวน
มือผัดเส้นราดหน้าคุยว่าเคยมากินร้านนีก้ บั อากงบ่อยๆ เมือ่
สักสิบปีก่อน อาแปะทวนความจ�ำอยู่แป๊บเดียวก็บอกว่า จ�ำ
ลื้อได้ ก่อนจะถามหาว่าอากงไม่มาด้วยหรือ
ตอบข�ำๆ ว่าอากงไม่เหมาะกับซอยนานาโฉมใหม่
นี่หรอก คงหงุดหงิดถ้าเห็นว่าร้านขายยาเจ้าประจ�ำที่เลิก
กิจการไปแล้วแปรสภาพมาเป็นคูหาสีสนั ฉูดฉาด แต่ความจริง
ก็คือตั้งแต่ติดเพื่อน ฉันก็ไม่ไปไหนมาไหนกับอากงอีกเลย
ซึ่งข้ออ้างที่ชอบยกมาใช้คือ โตแล้ว
อาแปะร้านราดหน้าฟังแล้วก็ข�ำตาม บอกว่าให้พาอา
กงมากินราดหน้าหน่อย “ขนาดพวก ‘อ้าดติ๊ด’ ยังมากินที่
ร้านอั้วเลย นี่ว่าจะไปอุดหนุนไอ้น�้ำมงน�้ำหมักอะไรของเขา
บ้าง วันก่อนเขาก็เอามาให้ลองชิม เดีย๋ วผัดเส้นเสร็จจะลอง
เดินไปอุดหนุนหน่อย”
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Re le a s e Me

ฉันชอบฤดูฝน
ฉันมักเผลอมองขึ้นฟ้าบ่อยๆ ว่าฝนตกลงมาจากก้อน
เมฆก้อนไหน สุดท้ายก็สิ้นสุดแค่ระยะสายตา ฉันชอบกลิ่น
ไอดินจางๆ ผสมกับต้นไม้ใบหญ้า ฉันตั้งชื่อมันว่า ‘กลิ่น
ธรรมชาติ’ พอได้กลิ่นนี้ทีไร ต้องรีบสูดหายใจเข้าปอดลึกๆ
ทุกที
บ้านฉันเป็นบ้านไม้ 2 ชัน้ ฉันชอบมานัง่ มองฝนตกตรง
ระเบียบบ้าน ทีก่ นั้ ไว้ดว้ ยลูกกรงซีห่ า่ งๆ ทีผ่ กุ ร่อนตามวันเวลา
เกือบทุกครัง้ ทีฝ่ นตก แม่จะรองน้ำ�ฝนไว้ใช้ในตุม่ ดินหลังบ้าน
แม่บอกว่าเวลากินแล้วชืน่ ใจดี แต่ถงึ ฉันจะชอบฤดูฝนมากแค่
ไหน วันพรุ่งนี้ก็แอบหวังว่าฝนจะไม่ตกตามฤดูกาล
ฉันรีบไปโรงเรียนแต่เช้า พร้อมด้วยไม้จบั แมลงทีม่ สี ว่ น
สูงมากกว่าตัวฉันเล็กน้อยและตะกร้าพลาสติกสีฟ้าสดใส
พวกเรานัดรวมพลกันทีแ่ ปลงเกษตรหลังโรงเรียน แปลงกลาง
มุง้ สีขาวทีม่ ผี กั ปลอดสารพิษมากมาย ไม่วา่ จะเป็นผักบุง้ ผัก
กาด คะน้า แตงกวา มะเขือเทศ และอีกหลายชนิด โดยมี
ครูวิโรจน์เป็นผู้ดูแล
ทุกคนเหมือนจะตื่นเต้นดีใจกับของเล่นชิ้นใหม่ ที่ต่าง
คนต่างทำ�กันมาเองจากบ้าน เพราะไม้จบั แมลงคงไม่ใช่สนิ ค้า
ที่มีวางขายทั่วไปหรือซื้อหาได้ง่ายนัก ถ้าจะพบบ่อยก็คงเป็น
ที่ช้อนปลา ซึ่งต้องนำ�มาดัดแปลงต่อด้ามไม้ และเปลี่ยน
ตาข่ายให้มีความลึกมากกว่าปกติ
“พร้อมกันแล้วนะ” เสียงครูวิโรจน์ดังมาแต่ไกล พวก
เราต่างวิง่ ไปยังจักรยานทีผ่ า่ นการจับจองทางสายตา และปัน่
ตามครูวิโรจน์ที่เป็นหัวหน้าขบวน ไม่นานนักก็ถึงป่าหญ้าคา
ข้างทางที่เป็นจุดหมายปลายทางในครั้งนี้ ในมือ 2 ข้างถือ
อาวุธพร้อมมือ ก่อนจะเดินเรียงแถวไปตามทางเดินแคบๆ ที่
มีหญ้าคาสูงท่วมหัว					
ครูวิโรจน์อธิบายวิธีการคร่าวๆ รวมถึงชนิดของแมลงที่พบ
มากในบริเวณนี้ ก่อนพวกเราจะแยกย้ายกันเป็นกลุ่มเล็กๆ
เพื่อค้นหาเป้าหมาย ฉันเห็นแมลงเต่าทองสีแดงแอบอยู่ใต้
ใบไม้ แมลงปอปีกบางใสแจ๋วบินวนไปวนมา ซึ่งส่วนใหญ่จะ
พบเห็นใกล้ผืนน้ำ�มากกว่า ผีเสื้อบินช้าๆ อวดลวดลายสีสัน
บนปีกสวย ก่อนที่ไม้จับแมลงจะพุ่งตรงไปยังเป้าหมาย
TE XT & ILLUST R AT ION

วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

46

47

48

วืด! อากาศเต็มถุง เราหันมาหัวเราะให้กันแก้เขิน
“นั่นไง อยู่ตรงนั้น” เพื่อนพูดพร้อมชี้มือ
ฉันวิง่ วนไปวนมาหลายรอบจนเหงือ่ ออก ในกล่องสีฟา้
ก็ยังมีแต่ความว่างเปล่า ความจริงมันยากกว่าที่คิดเยอะเลย
ก่อนที่จะได้ยินสียงครูวิโรจน์ดังมาแต่ไกลเรียกให้เราไปดูวิธี
การสต๊าฟแมลง
ตัก๊ แตนตำ�ข้าวตัวใหญ่ถกู หยิบขึน้ มาจากกล่องกระดาษ
และนำ�มาวางบนโฟม เข็มหมุดสีเงินขนาดยาวกว่าปกติแทง
เข้าไปกลางลำ�ตัว ในมืออีกข้างของครูถอื เข็มฉีดยาทีม่ นี ้ำ�สีใส
บรรจุอยู่ในหลอด ครูบอกว่ามันคือฟอร์มาลีน ฉีดเข้าไปแล้ว
ร่างกายจะไม่เน่าเปื่อย หลังจากอธิบายเสร็จน้ำ�สีใสก็ถูกฉีด
เข้ า ไปตรงช่ ว งท้ อ งของตั๊ ก แตน ส่ ง ผลให้ ร่ า งกายหยุ ด
เคลื่อนไหว เข็มหมุดถูกปักลงบนโฟมหลายจุดเพื่อกำ�หนด
ท่าทางตามที่ต้องการ ก่อนที่จะถูกนำ�ไปใส่ในกล่องพลาสติด
ใสที่เตรียมไว้
“มีใครจะทดลองบ้าง” ครูถาม
ทุกคนมองหน้ากันไปมา จนกระทั่งมีผู้กล้ายกมือ ทุก
คนพากันไปมุงดูอย่างใกล้ชิด ด้วยความอยากรู้อยากเห็น
และให้กำ�ลังใจมือใหม่ฝึกหัดไปพร้อมๆ กัน ผีเสื้อปีกสวยถูก
จับขึน้ มาจากกล่องอย่างเบามือและวางลงบนโฟมทีเ่ ตรียมไว้
ขณะทีเ่ ข็มหมุดในมือจะปักลงตรงกลางลำ�ตัว แววตาเขาลังเล
ชั่วขณะ ก่อนที่จะปล่อยผีเสื้อตัวนั้นในให้โบยบินอย่างอิสระ
“ขอโทษนะทุกคน” เขายิ้มเศร้าๆ
“เราทำ�เพื่อการศึกษา ไม่เป็นไรหรอก” ครูยิ้มพร้อม
กับขยี้หัวเขาเบาๆ
เม็ดฝนตกลงบนพืน้ เปาะแปะ ครูวโิ รจน์รบี บอกให้แยก
ย้ายและไปเจอกันทีโ่ รงเรียน พวกเรารีบวิง่ เรียงเดีย่ วผ่านทาง
เดินแคบๆ ทีม่ หี ญ้าคาเป็นกำ�แพง แต่เหมือนทุกอย่างจะสาย
เกินไป ชุดของทุกคนเปียกปอนด้วยน้ำ�ฝนจนชุม่ ฉ่ำ� ความเร่ง
รีบค่อยๆ หายไป เราวิ่งเล่นน้ำ�ฝนกันอย่างสนุกสนาน เห็น
รอยยิ้มสดใสในบรรยากาศสีเทา
ฉันไม่รวู้ า่ ฤดูฝนพาความเหงามาให้ใครหลายคนตัง้ แต่
เมื่อไหร่?
หรือเมื่อเราโต
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Review

Bo o k s
เป็นตะคริว

/ โตมร ศุขปรีชา

สำ�นักพิมพ์: Way of Books
รวมบทความคัดสรร แสบๆ คันๆ จากคอลัมน์ Cramp ในนิตยสาร Way โดยนักเขียนหนุ่ม
ฝีมือดี โตมร ศุขปรีชา ที่ได้สังเกต คิดวิเคราะห์ ตั้งค�ำถาม ยั่วให้คิด และหาค�ำตอบไปกับประเด็นที่
เผ็ดร้อน (ที่บางครั้งค�ำตอบเหล่านั้นก็อาจจะไม่มีก็ได้!)
แม้จะไม่ได้เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ แต่บทความทั้ง 45 ชิ้นที่รวมอยู่ในเล่มของโตมรนั้นร่วม
สมัย เพราะเรื่องราว ข่าว หรือประเด็นที่เกิดขึ้นในอดีต (ตอนที่บทความนั้นตีพิมพ์) เมื่ออ่านดูแล้ว
ก็ได้เห็นว่าหลายๆ เรื่องนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย และบางทีอาจจะหนักกว่าที่เคยเป็นอยู่เสียด้วยซ�้ำ
เมื่อได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็เหมือนได้นั่งเครื่องย้อนเวลา กลับไปพิจารณาย้อนดูตัวเอง ดูสังคม
ดูประเทศ และดูโลก ว่าที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน ดีขึ้น แย่ลง หรือพัฒนาไปบ้างหรือ
เปล่า มีหลายค�ำถามที่น่าคิดและหาค�ำตอบ
เรียกได้วา่ เป็นหนังสือรวมบทความทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงทุกด้านของปัญหา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสังคม
ค่านิยม เศรษฐกิจ ศาสนา เพศ หรือการเมืองที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ขอเตือนไว้ก่อน เวลาอ่านหนังสือเล่ม
นี้ ควรหายาคลายกล้ามเนื้อมาเตรียมไว้หน่อย เพราะสมองคุณคงจะ ‘เป็นตะคริว’ ไปพักใหญ่เลยล่ะ!

โลกเก้าใบในร้านหนังสือ

/ Filmsick วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา, รุ้งกาญจน์ แก้วสุวรรณ,
สุวิชานนท์ รัตนภิมล, เสี้ยวจันทร์ แรมไพร, รวิวาร, อรินธรณ์,
นฆ ปักษนาวิน, ปิยศักดิ์ ประไพพร, อิษฏ์ ปักกันต์ธร
สำ�นักพิมพ์: ร้านเล่า

หนังสือที่ว่าด้วยร้านหนังสือ ผลงานล�ำดับที่สามของส�ำนักพิมพ์ร้านเล่า ร้านหนังสืออิสระ
เล็กๆ ในเมืองเชียงใหม่ ที่ชักชวนนักเขียนและนักอยากเขียนมาถ่ายทอดเรื่องราวและการตีความค�ำว่า
‘ร้านหนังสือ’ ในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้น ความเรียง และบันทึก ที่ทั้งสุข เศร้า เหงา และ
ทึมเทา สะท้อนแง่มุมและความคิดเห็นต่างๆ ออกมาอย่างหลากหลายและไม่ซ�้ำใคร
โลกบางใบนั้นแสนโหดร้าย โลกอีกใบนั้นแสนสว่าง ในขณะที่บางโลกกลับมีสีเทา แต่ความเป็น
จริงแล้ว โลกของเรามีหลายเฉดสี แน่นอนว่าโลกของร้านหนังสือก็เช่นกัน แต่ละคนมีเรือ่ งราวและความ
ประทับใจที่แตกต่างออกไป แล้วโลกในร้านหนังสือของคุณเป็นแบบไหน
te xt

สุพิเศษ ศศิวิมล
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M o vi e s
Citizenfour

/ Laura Poitras
ภาพยนตร์สารคดีเล่าเรื่องราวของ เอ็ดเวิร์ด สโนวเดน อดีต
NSA ทีอ่ อกมาเปิดโปงโครงการสอดแนม และเข้าถึงข้อมูลของอเมริกา
และอังกฤษให้สั่นสะเทือนไปทั่วโลก การลุกขึ้นมาเปิดเผยข้อมูลนี้
เป็นการจุดประกายไฟให้กบั คนทีม่ คี วามคิดแบบเดียวกันได้เห็นคุณค่า
ความเป็นส่วนตัวของตนเอง
ภาพยนตร์ได้พาเราเข้าไปสู่ข้อมูลและความลับขนาดใหญ่ที่
ค่อยๆ เผยออกมาอย่างมีชนั้ เชิง ชักชวนให้ตดิ (และคิด) ตามอยูเ่ สมอ
ไม่ยอมเฉลยออกมาง่ายๆ บวกกับบทสนทนาและแนวคิดอันเฉียบคม
ทีม่ าจากตัวสโนวเดนและนักข่าวทีท่ ำ� การสัมภาษณ์ ก็ยงิ่ เพิม่ สีสนั และ
ความน่าสนใจขึ้นไปอีกเยอะทีเดียว
สิทธิเสรีภาพของเราไม่ควรถูกละเมิด การเข้าถึงข้อมูลและการ
แสดงความคิดต่างๆ ควรท�ำได้อย่างเสรี ไม่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง และ
ถูกคุกคามไม่ว่าในกรณีใดๆ แน่นอนว่าการเข้าถึงข้อมูลของพลเมือง
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติเป็นเรื่องดี แต่จะดีกว่าไหมหากสิ่งเหล่านั้น
สามารถตรวจสอบได้และไม่ขดั ต่อ ‘ความเป็นส่วนตัว’ ของผูถ้ กู ละเมิด

We bs i t e
Storylog

/ www.storylog.co
เว็บบล็อกแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นาน แต่ก็เป็นที่รู้จักอย่าง
รวดเร็ว เว็บไซต์แห่งนี้เปิดพื้นที่ให้ได้อ่าน เขียน และแชร์เรื่องราวของ
ตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ ภายใต้คอนเซปต์ “A good story never die, Keep
your story alive”
แม้จะมีเว็บบล็อกอื่นๆ เปิดให้บริการมาก่อน แต่ด้วยการออกแบบ
เว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กได้สะดวก และยังสามารถเขียน
และอ่านผ่านแอพลิเคชั่นบนมือถือหรือแท็บเล็ตได้อีกด้วย ท�ำให้มีผู้เข้ามา
ใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พูดง่ายๆ ก็คงคล้ายเว็บบล็อกที่รวมเอาระบบการ
ติดตาม (Follow) ของทวิตเตอร์ มีการแจ้งเตือน (Notification) ของเฟซบุก๊
และมีระบบการคัดเลือก (Editor’s choice) จากทีมงาน และด้วยความที่
ทีมงานเป็นคนรุน่ ใหม่ทำ� ให้สอื่ สารกับกลุม่ เป้าหมายได้อย่างตรงจุด เร็วๆ นี้
ทางเว็บไซต์ก�ำลังจะมีโครงการที่จะสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการเขียน
การอ่านในอนาคตอีกด้วย
หากสนใจลองเข้าไปเยี่ยมชม หรือบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้ที่
www.storylog.co
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uns een tk

Tk park จับมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ล�ำปาง เปิด
“อุทยานการเรียนรู้นครล�ำปาง”
หวังกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยแนวคิด
“ห้องสมุดมีชีวิต”
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เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00น. ณ
อุทยานการเรียนรูน้ ครล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง นายอารยะ มาอินทร์
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้พร้อม
ด้วยนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง
และดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครล�ำปาง ได้
ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ”อุทยานการเรียนรู้นครล�ำปาง”
จังหวัดล�ำปาง
นายอารยะกล่าวว่า ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ
TK park มีภารกิจส�ำคัญประการหนึง่ คือการกระจายโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
สนใจให้กบั เด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ โดยอุทยานการเรียน
รู้ต้นแบบที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 และ TK park
มีแผนงานขยายผลการด�ำเนินงานไปยังแหล่งเรียนรู้ภูมิภาค
โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต
โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงาน
ที่ท�ำความร่วมมือกับ TK park แล้วจ�ำนวน 29 แห่งใน 25
จังหวัด
“ในส่วนของเทศบาลนครล�ำปางนั้น TK park ได้มี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างสรรค์และส่งเสริม
แหล่งเรียนรูข้ องเทศบาลนครล�ำปาง ได้แก่ หอสมุดประชาชน
เทศบาลนครล�ำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่ง
เสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน
การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอด
ชีวิต ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ที่ประกอบไปด้วยการสร้าง
บรรยากาศของห้องสมุดให้ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ
การจัดหาหนังสือและสื่อครบครัน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” นายอารยะกล่าว
TK park ได้สนับสนุนการด�ำเนินงานแหล่งเรียนรู้
ของเทศบาลนครล�ำปาง เพื่อน�ำไปสู่แนวคิดของห้องสมุดที่
มีชีวิตด้วยการด�ำเนินงานต่างๆ อาทิ สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติและ
ระบบสมาชิก สนับสนุนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
ลิขสิทธิ์ของ TK park และหนังสือใหม่ทุกหมวดสาระเป็นสื่อ
ประเดิมอีกกว่า 4000 เล่ม ที่ได้รับการคัดสรรและรับรอง
จากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย
และนอกจากนี้ TK park ยังได้จัดส่งหนังสือหมุนเวียนตาม
หมวดเฉพาะ ทุก 2 เดือน อาทิ การจัดการธุรกิจ อาหาร
และสุขภาพ วรรณกรรมเยาวชน ฯลฯ โดยหวังว่าชาวจังหวัด
ล�ำปางจะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมด้วยหนังสือและ
สือ่ ทีห่ ลากหลาย เพือ่ ตอบสนองความสนใจและความต้องการ
ใฝ่หาความรู้อย่างครบครัน
“นอกจากนี้แล้ว TK park ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านการเรียนรู้ พร้อมชุดนิทรรศการหลากหลายที่สามารถ
ส่งต่อองค์ความรูใ้ ห้ชาวล�ำปางและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้ ซึง่ ในวัน
นี้เราได้น�ำกิจกรรมต้นแบบเชิงสาธิตเกี่ยวกับอาเซียน มาจัด
ที่อุทยานการเรียนรู้นครล�ำปาง เพื่อเป็นการเติมเต็มความ
รู้เกี่ยวกับอาเซียน ให้กับเยาวชนและประชาชนชาวล�ำปาง
ได้เท่าทันต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุทยานการเรียนรู้นครล�ำปาง และ
TK park จะมีการด�ำเนินงานร่วมกันอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ส่งเสริม
และพัฒนานครล�ำปางให้เป็นนครแห่งการอ่านและการเรียน
รู้อย่างแท้จริง”
อุทยานการเรียนรูล้ ำ� ปาง หรือ Lampang Knowledge
Park (LK Park) สร้างขึน้ จากวิสยั ทัศน์ทกี่ า้ วไกลของเทศบาล
นครล�ำปาง บนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่
ใช้สอยทีแ่ บ่งสัดส่วนชัดเจน อาทิ มุมเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน
ห้องอ้างอิง, ห้อง IT บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต,
ห้องสมุดเด็ก Kids Zone, มุมนวนิยาย พร้อมห้องประชุม
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ�ำท้องถิน่ ทีน่ ำ�
เสนอนวัตกรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และน�ำเสนอองค์ความรู้
ทางด้านเนือ้ หาสาระต่างๆ ผ่านสือ่ หลากหลายรูปแบบ อาทิ สือ่
สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย ตลอดจนนิทรรศการ
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
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TK Vo ice

“ถ้าสิ่งพิมพ์ตายไป จะเกิดอะไรขึ้น?”
คนต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่
ชีวิตจะย้ายไปอยู่ในโลกออนไลน์
กันมากขึ้น
ณัฏฐ์ณัชชา ภวนาคโสภณ
— พนักงานบริษัท
ป่าจะสมบูรณ์ขึ้น ภาวะโลกร้อน
จะดีขึ้น เพราะคนตัดไม้
มาใช้ทำ�หนังสือน้อยลง
ธราวิท วรัมภา
— นักการค้าระหว่างประเทศ
คนจะประหยัดเวลามากขึ้น
เพราะไม่ต้องเสียเวลาตามหาหนังสือ
ทุกอย่างถูกรวมไว้ในออนไลน์แล้ว
นลธวัช มงคลวรวาณิช
— นักเรียน
เทคโนโลยีการอ่านน่าจะก้าวหน้า
มากขึ้น อาจไปได้ไกลถึงขนาด
โฮโลแกรมแบบในหนัง
ชิติภัท กาญจนระวีกุล
— นักเรียน

te xt & Pho to

เมื่อทุกอย่างไปอยู่บนออนไลน์
คุณภาพของคอนเทนต์จะลดลง
ข้อมูลจะมาจากการ Copy-Paste
กันมากขึ้น
ธีรนาฏ ทวีวิรัช
— มัณฑนากร
ความสะดวกสบายจะมากขึ้น
แต่คุณค่าทางจิตใจจะหายไป
โดยเฉพาะคนที่รักหนังสือ
ที่รอเก็บสะสมอยู่
ภัทรธิกา ผกาวรรณ
— รับราชการ
โลกออนไลน์เก็บข้อมูลได้เยอะมาก
ทำ�ให้สะดวกมากขึ้น แต่ถ้าวันไหน
ระบบ Error ทุกอย่างก็จบเลย
เพราะไม่มีหนังสือที่คอยเก็บ
Copy ไว้แล้ว
รัชนีย์พร วงศ์สกุลธิติ
— วิศวกร
คนคงเสพติดเทคโนโลยี
และความสบายมากขึ้น
ทำ�ให้การเรียนรู้ผิดไปจากเดิม
อาชวิต คุณาภิวัฒน์กุล
— นักศึกษา

จารุวรรณ ชื่นชูศรี
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และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th
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