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อย่างที่ทราบกันดีว่า วงการสื่อสิ่งพิมพ์ทุกวันน้ีได้ถูกลดความส�าคัญ
ลงไป ท�าให้แผงหนังสือท่ีเคยเต็มไปด้วยหนังสือมากมายอาจดูบางตาลงไป 
เพราะทุกอย่างย้ายไปอยู่ในโลกออนไลน์จนเกือบหมด ท�าให้หลายคนสงสัย
ว่าวิกฤตน้ีได้สรา้งกระทบต่อวงการนักเขียนหรอืเปล่า และท�าให้คนรุน่ใหม่
มองว่าอาชีพนักเขียนอาจไม่ใช่อาชีพในฝันอีกต่อไป

แต่ค�าตอบก็ได้รบัการคล่ีคลาย เมื่ออุทยานการเรยีนรู ้TK Park ได้เดิน
หน้าเปิดโครงการ TK Young Writer ขึน้อีกครัง้ในปน้ีี ซ่ึงได้รบัความสนใจจาก
วา่ทีนั่กเขียนรุน่ใหม่เชน่เคย บรรยากาศของการอ่านการเขยีนอันคุ้นเคยก็หวน
กลับอีกครัง้ ซ่ึงเปน็ส่ิงท่ียนืยนัวา่ การท่ีส่ือส่ิงพมิพถ์กูลดความส�าคัญลง ไม่ได้
ท�าให้ความฝันและความสนใจในงานเขียนของคนรุน่ใหม่ลดน้อยลงไปเลย

เพราะปลายทางของการเขียนผลงานขึน้มาสักชิน้ คือการทีม่ผีูอ่้านคอย
สนับสนุนและแลกเปล่ียนกัน โดยส่ือออนไลน์หรอืโซเชียลเน็ตเวริก์ในยุคน้ีก็ได้
ท�าหน้าที่เช่นเดียวกับหน้ากระดาษ อีกท้ังยังเปิดกว้างและเข้าถึงง่าย จึงยิ่ง
ท�าให้วงการนักเขียนคึกคักมากขึ้นกว่าเดิม และท�าให้หลายคนกล้าที่จะลงมา
สู่สนามนักเขียนกันมากยิ่งขึ้น

และต่อไปน้ีคือเยาวชนนักเขยีนกวา่ 30 คนทีผ่่านการอบรมในค่ายครัง้น้ี  
ถึงแมแ้ต่ละคนจะมคีวามสนใจทีห่ลากหลายและเรยีนมาในสาขาทีแ่ตกต่างกัน  
แต่ทุกคนสามารถผสมผสาน ‘การเขียน’ เข้าเป็นส่วนหน่ึงในความฝันของ
ตนเองได้อย่างลงตัว ซึ่งเชื่อว่าจะท�าให้วงการนักเขียนยังคงคึกคัก และกลาย
เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรยีนรูต่้อไปไม่มีที่สิ้นสุด
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เดินทางมาสู่ปีที่ 12 แล้ว กับโครงการ TK Young Writer หรือโครงการแจ้งเกิด
ด้านวรรณกรรม โดยในปีนี้มาในธีม ‘เขียนได้ เขียนดี’ ซึ่งหมายถึงการเขียนที่
ไม่ได้วัดคุณค่าเพียงแค่เขียนได้ แต่ยังต้องมีคุณสมบัติที่ดี และสร้างประโยชน์
ให้กับนักอ่านอีกด้วย 

จากจ�านวนผูเ้ข้าสมคัร อายุระหว่าง 16 - 23 ปีทีส่มคัรเข้ามาจ�านวนมาก  
สะท้อนถึงความสนใจในเรื่องงานเขียนของคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง 
แม้ว่าโลกของการเขยีนทุกวันน้ีจะเปลีย่นแปลงไปจากอดตี สือ่สิง่พิมพ์ได้ผนัตวั 
มาเป็นสือ่ออนไลน์กันมากข้ึน ปรมิาณของคอนเทนต์ทีม่หาศาลในโลกโซเชยีลฯ  
จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันของจ�านวนนักอ่านที่ไม่ได้ลดน้อยลงเลย

ส�าหรบัรปูแบบของค่ายในปีน้ี อาจมอีปุสรรคจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโควิด-19 แต่ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู ้  โดยเปลี่ยนจาก
สถานที่ในต่างจังหวัดมาเป็นท่ีกรุงเทพฯ ในย่านพระนครแทน น้องๆ ท่ี
ผ่านการคัดเลือกจ�านวน 30 คนจึงมีโอกาสได้ลงพ้ืนท่ีและเรียนรู้ในย่าน 
ประวัติศาสตร์นี้อย่างเต็มอิ่มตลอด 4 วัน

ส่วนการอบรมจากนักเขียนชือ่ดงัและคนท�าสือ่มอือาชพีก็จดัเตม็เช่นเดมิ 
ทัง้ จกัรพันธ์ุ ขวัญมงคล, วิภว์ บรูพาเดชะ, วีรพร นิตปิระภา, เอนก นาวกิมลู และ 
Studio Dialogue พร้อมทั้งมีโจทย์ในการท�าหนังสือกลุ่มละ 1 เล่ม แบ่งออก 
เป็นกลุ่มวรรณกรรม กลุ่มสัมภาษณ์ และกลุ่มสารคดีบทความไลฟ์สไตล์ ตาม
ความสนใจของแต่ละคน โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นนักเขียนอาชีพและคนท�างานท่ี
คลุกคลีอยู่ในแวดวงนักเขียน คอยดูแลผลงานอย่างใกล้ชิด 

เชื่อว่าปลายทางของค่าย TK Young Writer 2020 ในปีนี้ จะกลายเป็น
พื้นที่บ่มเพาะส�าคัญที่จะท�าให้วงการนักเขียนเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน 
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10 ข้อคิดเพือติดอ�วุธ 
ให้นักเขียน 

การเป็นนักเขยีนดีอาจไมม่สูีตรส�าเรจ็ตายตัว สิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด้คือหลักทางภาษาทีจ่�าเปน็ต้องใชใ้ห้ถกูต้อง  
ส่วนที่เหลือคือประสบการณ์ที่เรยีนรูไ้ด้ระหว่างทาง

วภิว ์บูรพาเดชะ บรรณาธกิารบรหิารนิตยสาร happening ในฐานะทีค่ลกุคลีกับวงการสือ่สิง่พมิพ์
และการเขยีนมาอยา่งยาวนาน จึงได้เผยขอ้คิด 10  ขอ้คิดเพือ่ติดอาวธุให้นักเขียน ส�าหรบัการเปน็นักเขยีนทีดี่  
โดยกล่ันกรองมาจากประสบการณ์จรงิที่ได้สัมผัสมาสรุปเป็นหัวข้อจ�าง่าย

หากอนาคตของใครมีโอกาสท�างานเขียนต่อไปไม่ว่าจะในฐานะมอือาชพีหรอืมอืสมคัรเล่น ก็อยา่ลืม
น�าสิง่เหล่าน้ีไปปรบัใช้กับการท�างาน รบัรองว่าท�าตามแล้วดีมีประโยชน์แน่นอน  

1. เขียนต้องถูก 

2. ช่ือต้องไม่ผิด 

3. ข้อมูลต้องแม่น

4. ใช้คำ�ทับศัพท์ให้เป๊ะ

5. มีชั้นเชิงในก�รต้ังชื่อและเลือก
ประเด็น

ทุกวันน้ีมีค�ามากมายในชีวิตประจ�าวันท่ีเราอาจ 
เขียนผิดโดยไม่รู ้ตัว ฉะนั้น จึงควรถามตัวเอง 
บ่อยๆ ว่า “เอ๊ะ ค�าน้ีเราเขยีนผดิหรอืเปล่า” และ
พยายามอ่านทวนต้นฉบบัก่อนส่งเสมอไม่ว่าจะรบีเร่ง
แค่ไหนก็ตาม อย่ามองข้ามบางค�าท่ีคดิว่าเป็นค�า
ง่ายๆ ถ้าไม่มัน่ใจให้ตรวจสอบจากแหล่งทีเ่ชือ่ถือ 
ได้ เช่น เว็บไซต์หรอืแอปพลเิคชนั Royal Society  
ของราชบัณฑิตยสภา หรือผู้คุมกฎที่ท�าหน้าท่ี
บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

ชื่อคน ชื่อสถานท่ี และชื่อองค์กรต่างๆ เป็นสิ่ง
ส�าคัญท่ีเราต้องเขียนให้ถูกต้องเสมอ เพ่ือแสดง
ถึงความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจให้เกียรติ
คนที่สละเวลามาให้ข้อมูลกับเรา ในกรณีที่เขียน
บทสมัภาษณ์ ควรป้องกันความผดิพลาดด้วยการ
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์พิมพ์หรือเขียนชื่อนามสกุลส่ง
มาให้ทุกครั้ง ส่วนชื่อสถานท่ีและชื่อองค์กรควร
เสิร์ชข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของหน่วยงาน
นั้นๆ จะแม่นย�าที่สุด 

หากเขียนหนังสือหรือบทความท่ีน�าเสนอข้อมูล
เชิงลึก มีความเป็นหลักวิชาการ ต้องมีแหล่ง
อ้างองิทีช่ดัเจนและน่าเช่ือถือ สามารถสบืค้นย้อน
กลับไปได้ว่าเราน�าข้อมูลนี้มาจากไหน เช่น สถิติ

ราชบัณฑิตยสภาก�าหนดหลักเกณฑ์ในการใช ้
ค�าทับศัพท์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ค�าท่ีลงท้ายด้วย   
T   ให้ใช้   ต  (Internet = อนิเทอร์เน็ต) ค�าทีล่งท้ายด้วย   
K   ให้ใช้  ก   (Rock = รอ็ก) แต่บางค�าทีร่าชบณัฑิตยสภา 
ก�าหนดไว้อาจไม่ตรงกับความคุ้นเคยหรอืความนิยม
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ค�าว่า ‘ดนตรรีอ็ก’ หากใช้ว่า  
‘ดนตรรีอ็ค’ ก็ไม่ถือว่าผดิ สามารถใช้ตามสมยันยิม 
ได้ แต่ต้องค�านงึไว้เสมอว่าในหนงัสอืเล่มเดยีวกันหรอื 
เว็บไซต์เดยีวกัน ถ้าเลอืกใช้แบบไหนต้องเขยีนให้
เหมือนกันทั้งเล่ม  

เวลาท�าคอนเทนต์ไม่ว่าจะสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
ออนไลน์ ต้องคิดสกู๊ปให้น่าติดตามและตั้งชื่อ
บทความให้สร้างสรรค์ดงึดดูความสนใจ เช่น หาก 
ท�าคอนเทนต์ ‘รวมร้านกาแฟน่าน่ัง’ ซึง่เป็นเรือ่งที ่

จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ หรือแม้กระท่ังการ
เขยีนเรือ่งไลฟ์สไตล์อย่างภาพยนตร์ เพลง หากเรา 
คดิให้รอบด้านว่าจะท�ายงัไงให้งานเขียนชิน้น้ีดขีึน้ 
กว่าเดมิ จ�าเป็นต้องค้นข้อมลูให้ลกึมากขึน้ จนเจอ 
แง่มมุท่ียังไม่ค่อยมใีครน�าเสนอมาก่อน งานเขยีน
ของเราก็จะโดดเด่นดึงดูดความสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อคนอ่านมากขึ้น
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6. แข่งในสน�มที่เร�ถนัด

7. ออกแบบปกให้ดึงดูดส�ยต�

8. สร้�งสรรค์คอลัมน์ให้น่�ติดต�ม 

9. จัดอ�ร์ตเวิร์กให้น่�อ่�น

10. ปรับตัวต�มยุคสมัย

สือ่ออนไลน์สมยัน้ีมกัเน้นแข่งขนักันท่ีความไวต่อ 
เหตกุารณ์ ซึง่หลายครัง้เวลามเีทรนด์อะไรสกัอย่าง 
เกิดขึน้ สือ่ก็จะรมุกันเล่นประเดน็น้ัน ท�าให้เน้ือหา 
ออกมาซ�้ากันพอสมควร แต่นอกจากสื่อที่เน้น
ความเรว็แล้ว ก็ยงัมสีือ่บางประเภทท่ีไม่เน้นแข่งขนั 
ด้วยความเร็ว เช่น happening ที่มีการเล่นกับ
กระแสบ้าง แต่ก็พยายามคิดคอนเทนต์ที่คาดว่า
จะอยู่ได้นาน โดยน�าเสนอแง่มุมที่แตกต่างและ
ลงลึกในรายละเอียดยิ่งขึ้น 

การท�านิตยสาร พ็อกเก็ตบุก๊ หรอืแม้กระทัง่เน้ือหา
ออนไลน์ในสมยันี ้ภาพปกถือว่าเป็นเรือ่งส�าคญัมาก  
เพราะเป็นสิง่แรกท่ีคนมองเหน็และกระตุน้ให้หยิบ
จบัหนังสอืขึน้มาพิจารณา หรอืถ้าเป็นสือ่ออนไลน์
ก็ท�าให้รูส้กึอยากคลกิอ่าน โดยแนวทางการท�าปก
สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ภาพถ่าย
ที่ทรงพลัง ใช้กราฟิกสวยงามลงตัว ใช้ค�าสั้นๆ  
ประโยคแรงๆ ค�าเดียวเอาอยู่ หรือจะไปสายอินดี้ 
ขายอารมณ์ความรูส้กึละเอยีดอ่อนก็ไม่ผดิกตกิา 
แต่อย่างใด ขึน้อยู่กับว่าเราน�าเสนอเนือ้หาแนวไหน  

ปกติแล้วนิตยสารมักประกอบไปด้วยคอลัมน์
มาตรฐาน ได้แก่ ข่าวสาร บทสมัภาษณ์ สกู๊ป แฟชั่น
เซ็ต การ์ตูน บทวิจารณ์หรือรีวิวแนะน�าสิ่งต่างๆ  
ซึ่งเราสามารถคิดคอลัมน์ที่แปลกใหม่น่าสนใจ 
กว่าคอลัมน์ท่ัวไปเพ่ิมเติมได้ ส่วนการจัดเรียง 
คอลัมน์ก็ไม ่มีกฎตายตัว แต ่โดยส่วนใหญ ่
บรรณาธิการมักเรียงเน้ือหาโดยปูอารมณ์จาก 
จุดเริ่มต้นไปถึงจุดคลี่คลาย และไม่วางคอลัมน ์
เนือ้หาหนักๆ ไว้ใกล้กัน ควรมคีอลมัน์เน้ือหาเบาๆ 
อ่านสบายๆ มาคั่นกลางบ้าง

สิง่ทีต้่องค�านึงถึงในการจดัหน้าคอืการใช้พ้ืนท่ีให้
คุม้ค่า มกีารวางอาร์ตเวิร์กทีด่งึดดูสายตาชวนมอง  
และมคีวามเหมาะกับสกู๊ป ช่วยส่ือสารธีมหลักของ 
บทความให้ชดัเจนย่ิงขึน้ ซึง่ก็มเีทคนคิต่าง  ๆ มากมาย  
เช่น เล่นกับพ้ืนทีว่่างให้มหีน้าพักสายตาบ้าง คมุโทน 
ภาพประกอบด้วยการดราฟต์ข้ึนใหม่ อนันีแ้ล้วแต่
ไอเดยีของกราฟิกดไีซเนอร์ ซึง่สามารถสร้างสรรค์ได้ 
ตามความเหมาะสมกับประเภทของสือ่และเน้ือหา

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท�าให้ปัจจุบันใน
เมืองไทยเหลือนิตยสารที่ยังยืนระยะได้อยู่เพียง
ไม่ก่ีเล่ม รูปแบบการท�าสื่อสิ่งพิมพ์ทุกวันน้ีจึง
เปลีย่นไป หลายเล่มหันมาใส่ใจกับการสร้างสรรค์
เนื้อหาและการออกแบบมากยิ่งขึ้น เพื่อน�าเสนอ 
คณุค่าพิเศษในแบบฉบบัของส่ิงพิมพ์ท่ีสือ่ออนไลน์ 
ไม่อาจทดแทนได้ อย่าง happening ที่เคย
เป็นนิตยสารรายเดือน ก็หันมาท�านิตยสารแบบ
ทิง้ระยะห่างออกราย 2 เดอืน 6 เดือน น�าเสนอ
ประเด็นแบบเน้นลึกไม่เน้นเร็ว และใส่ใจกับการ
วางอาร์ตเวิร์กให้น่าเก็บเป็นของสะสม หรืออีก
ตวัอย่างคือ EVERYTHING ท่ีท�าโดย DUCTSTORE  
The Design Guru สือ่ยุคใหม่ท่ีผสมผสานออนไลน์
เข้ากับออฟไลน์ได้อย่างน่าสนใจ มเีนือ้หาโดดเด่น
และดีไซน์ที่น่าสนใจ

คนท�ากันเยอะมาก วิธีง่ายที่สุดท่ีนิยมท�ากันคือ 
การใส่ตัวเลขเข้าไป เช่น 7 ร้านกาแฟน่านั่ง หรือ 
เติมค�าขยายอย่าง ‘ดีท่ีสุดในเมืองกรุง’ เป็นการ
เน้นย�า้ว่าเราคดัมาแล้ว นอกจากนี ้ยังมคี�าทีท่�าให้ 
เนือ้หาดเูฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น น่าไปนัง่กับแฟน 
แสดงว่าต้องเป็นร้านท่ีโรแมนตกิ หรอื 7 ร้านกาแฟ 
ท่ีคุณแม่ต้องปลืม้ เป็นการรวมร้านทีบ่รรยากาศเหมาะ
กับผูใ้หญ่ หรอืถ้าอยากแหวกแนวไปอีกข้ันก็ลองคดิ 
หวัข้อทีไ่ม่ซ�า้ใครขึน้มา เช่น 7 ร้านกาแฟที่เหมาะจะ 
นัดแฟนไปเจอคุณแม่ แบบนี้ถือว่ามีความแปลก
และยงัไม่ค่อยมีใครท�า หรอืเล่นกบัความขัดแย้ง 
เช่น 7 ร้านกาแฟทีไ่ม่ได้มดีแีค่กาแฟ 7 ร้านทีท่�าให้
คุณหวัใจเต้นแรงตัง้แต่ยังไม่สัง่กาแฟ การใส่ไอเดยี 
เหล่านี้ลงไปจะท�าให้คอนเทนต์ของเราสนุกและ
น่าติดตามยิ่งขึ้น
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: หลักการท�าบทสัมภาษณ์ท่ีดีในแบบ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

ม�กกว่�แค่ก�รพูดคุย

‘การสมัภาษณ์’ คือหน่ึงในขัน้ตอนของการท�างานเขยีนข้ึนมาสักชิน้ ไมว่า่จะเปน็งานเขยีนประเภทไหน  
ทัง้บทความ สารคดี บทสมัภาษณ์ หรอืแม้กระทัง่วรรณกรรม การสมัภาษณ์ถือเปน็วิธกีารหาขอ้มูลทีส่�าคัญ
มากที่สุด ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ทั้งทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการพูดคุยเพื่อให้ได้ค�าตอบที่น�า
มาใช้ในงานเขียนต่อไปได้

ส�าหรบันักอ่านคงพอคุ้นเคยกับชือ่และตัวอักษรของ ต๊ะ - จักรพนัธุ ์ขวญัมงคล หรอืในนามปากกา 
เผ่าจ้าว ก�าลังใจดี เขาเป็นนักเขียนและนักสัมภาษณ์ ผู้มีผลงานหนังสือหลายเล่ม อาทิ นิทานสันดานเสีย, 
หูหาเรือ่ง, คุยคุ้ยเขี่ย, มรดกตกผลึก และเป็นผู้แปล Beatrice and Virgil ลาเลือน ลิงลวง ทั้งยังเป็นอดีต
บรรณาธกิารนิตยสาร  HAMBURGER  ยุคแรก รวมถึงเป็นอดีตบรรณาธกิารบรหิารนิตยสาร  The   Hollywood  
Reporter Thailand ปัจจุบันเขาเป็นบรรณาธิการฝ่ายคอนเทนต์ให้กับเว็บไซต์ iameverything.co  
และก่อต้ังเว็บไซต์ Name Me Norm น�าเสนอบทสัมภาษณ์บุคคลผู้มีแนวคิดในการท�างานและใช้ชีวิตอัน
เรยีบง่าย 

ในค่าย TK Young Writer 2020 ต๊ะ - จักรพันธุ ์ขวัญมงคล ได้ถอดหลักคิดการท�าบทสัมภาษณ์
ที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัว ให้เป็นหลักคิดการท�าบทสัมภาษณ์ให้กับนักเขียนรุน่ใหม่

บันทึกบทสนทน�เพื่อแปรรูปเป็น
แรงบันด�ลใจ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสัมภ�ษณ์

หลักเบื้องต้นของการท�าบทสัมภาษณ์คือการพูด
คยุกันเพ่ือบนัทกึไว้ หลงัจากนัน้จงึใช้เทคนิคด้าน
วรรณกรรม เรียบเรียงหรือแปรรูปเป็นบทความ 
โดยหัวใจส�าคัญคือการสอดแทรกความคิด
สร้างสรรค์ในการเขียน โดยไม่ทิ้งข้อเท็จจริงไป 
เพ่ือให้บทสัมภาษณ์นั้นสามารถมอบท้ังความรู้  
ความคิดใหม่ๆ และแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านได้  
ซึ่งถึงแม้บทสัมภาษณ์จะเป็นการพูดคุยในช่วง

ในแทบทุกแพลตฟอร์มล้วนต้องมีบทสัมภาษณ์ 
เพราะบทสัมภาษณ์เป็นหัวใจหลักของสื่อต่างๆ 
ซึ่งประเภทของบทสัมภาษณ์หลักๆ ก็มีบท
สัมภาษณ์แบบถาม-ตอบ และความเรียงแบบ
มีชั้นเชิง โดยขั้นตอนเริ่มต้นคือต้องเตรียมตัวให้
พร้อม ต้องหาข้อมูลคนที่เราไปสัมภาษณ์ เตรียม

เวลาหนึ่ง แต่เมื่อได้รับการคิดและวางแผนมา
เป็นอย่างดี คอนเทนต์หรือบทสัมภาษณ์น้ันอาจ
มีคุณค่าเหนือกาลเวลา และสามารถน�ามารวม
เล่มเป็นหนังสือได้เช่นเดียวกัน เพราะการท�า
บทสัมภาษณ์เท่ากับเราก�าลังท�างานสร้างสรรค์ 
ท�าให้ผู ้สัมภาษณ์ได้เปิดโลกทัศน์และพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้ ขณะเดียวกันก็
ยังช่วยให้ผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจอีกด้วย 

ประเด็นการสัมภาษณ์ รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ 
ช่วยจด เครื่องบันทึกเสียง และพลังงานส�ารอง
ไว้ให้พร้อม ที่ส�าคัญหลักการสัมภาษณ์ท่ีดีอย่า
ลืมขั้นตอนการติดต่อ ด้วยการแนะน�าตัวเองว่า 
เป็นใคร ท�าอะไรอยู่ จะสัมภาษณ์ในประเด็น
ไหนบ้าง
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อย่�ทำ�ตัวเป็นเครื่องอ่�นคำ�ถ�ม

จัดสรรและเรียบเรียงข้อมูลให้ดี
หลังก�รสัมภ�ษณ์

ในระหว่างการสมัภาษณ์ปัจจยัหลกัๆ ผูส้มัภาษณ์
ควรเป็นผู้ถามที่ดี ผู้สนทนาที่ดีและผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่
แค่การอ่านค�าถามเพ่ือสัมภาษณ์แต่เพียงอย่าง
เดียว เพราะค�าตอบที่ดีมาจากการค�าถามและ
การพูดคุยที่ดี รวมถึงหมั่นส�ารวจสภาพแวดล้อม 

หลังการท�าบทสัมภาษณ์ ถ้าสามารถถอดเทปได้
ทนัทก็ีจะเป็นประโยชน์ต่อการลงมอืเขยีน เพราะ
ยังสามารถจดจ�าบรรยากาศระหว่างสมัภาษณ์ได้  
แต่ทัง้นีต้้องรูด้้วยว่า บทสมัภาษณ์ทีจ่ะน�าไปใช้มี
ความยาวเท่าไร เพ่ือช่วยให้เรามีหลักในการคัด
กรองเนื้อหาท่ีต้องใช้หรืออยากใช้ให้เหมาะสม

เพ่ือน�ามาเขียนเชิงวรรณศิลป์ ในการบรรยาย
อากัปกิริยา ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มีต่อสิ่งรอบตัว ก็จะ
สามารถช่วยสร้างบรรยากาศของบทสัมภาษณ์
ให้ละเอียดลออมากยิ่งขึ้น

กับจ�านวนหน้าท่ีต้องการ ก่อนเรียบเรียงออกมา
ด้วยวรรณศิลป์ที่ไม่ต่างจากงานเขียนประเภท
อื่นอย่างเหมาะสม และท่ีส�าคัญต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องทางด้านข้อมูลให้ถ่ีถ้วน เช่น ชื่อ 
ต�าแหน่ง สถานท่ี ค�าศัพท์เฉพาะต่างๆ ให้แน่นอน
ก่อนเผยแพร่
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‘การหาข้อมูล’ คือปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้งานเขียนสักชิ้นออกมาน่าเช่ือถือ โดย
เฉพาะงานเขียนประเภทสารคดีที่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมากเพื่อบอกเล่าข้อเท็จจรงิ
ให้น่าสนใจ

 ค่าย TK Young Writer 2020 ได้รบัเกียรติจาก อาจารย์เอนก นาวิกมูล นัก
เล่าเรือ่งผู้ถ่ายทอดเรือ่งราวประวัติศาสตรไ์ด้สนุกและแม่นย�าในเน้ือหามากท่ีสุดคนหน่ึง 
อาจารย์เป็นเจ้าของ บ้านพิพิธภัณฑ์ หรอื House of Museums ห้องแถวที่รวบรวมของ
โบราณควรค่าแก่การอนุรกัษ์ภายใต้แนวคิด ‘เก็บวันน้ีพรุง่น้ีก็เก่า’ อีกทั้งยังมีผลงานเขียน
หนังสือดีๆ อีกนับรอ้ยเล่ม

โดยอาจารย์เอนกได้มาแนะน�าเทคนิคต่างๆ ในการหาข้อมูลเพ่ือท�างานเขียนเชิง
สารคดีเอาไว้ ซึ่งสรุปใจความส�าคัญออกมาได้ดังต่อไปน้ี 

4 เทคนิคก�รห�ข้อมูล  
เพือให้เขียนง�นส�รคด ี
มีคุณภ�พ

โดย อาจารย์เอนก นาวิกมูล
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หอจดหมายเหตแุห่งชาตแิละหอสมดุแห่งชาต ิในสงักัดกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม 
เป็นแหล่งรวบรวมคลังข้อมูลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากมายมหาศาล คนท่ี
สนใจงานเขียนเชิงสารคดี โดยเฉพาะเรื่องราวที่ต้องอ้างอิงหรือมีความเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ ควรหาโอกาสไปเยือนสักครั้ง 

ทุกวนันีเ้ราสามารถหาข้อมลูต่างๆ ผ่านอนิเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย แต่บางทีข้อมลูเหล่านัน้
อาจยังไม่ลึกพอ ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลท่ีคัดลอกกันมาซ�้าๆ 
นกัเขยีนทีด่จึีงต้องอ่านให้มาและหลากหลายเข้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นสารานกุรม หนังสอืพิมพ์ 
นิตยสาร วารสาร บทสัมภาษณ์ ต�าราวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารรายงาน
ประจ�าปี ฯลฯ ฝึกขยันอ่านให้ติดเป็นนิสัยรับรองว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานเขียน
แน่นอน เพราะนอกจากการอ่านจะท�าให้เรารอบรูแ้ล้ว ยังเป็นการสะสมคลงัค�าทีส่ามารถ
หยิบยืมมาใช้ได้ในอนาคต

บางครั้งเราอาจได้ข้อมูลจากการสังเกตสิ่งรอบตัวในขณะท่ีเอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีกับ
สถานการณ์ต่างๆ โดยนักเขยีนท่ีดจีะต้องมองให้ลึกและรอบด้าน บางจดุท่ีคนอืน่ไม่ใส่ใจ
หรอืมองข้ามไป แต่ถ้าเราเห็นว่าน่าสนใจและเก็บมาใส่ในงานเขยีน งานของเราก็จะมมีติิ
ท่ีลึกซึ้งกว่าคนอ่ืน คนท่ีสนใจงานเขียนประเภทสารคดีควรหมั่นต้ังค�าถามกับส่ิงรอบตัว
อยู่เสมอ เพราะความสงสัยจะน�าไปสู่การค้นหาค�าตอบและขับเคล่ือนให้เราสร้างสรรค์
ผลงานออกมาได้

การออกภาคสนามเดินทางไปส�ารวจสถานท่ีจริงและพูดคุยกับคนในพ้ืนท่ีหรือผู้รู ้ 
เป็นวิธีการหน่ึงที่ดีในการเก็บข้อมูลเพ่ือเขียนงานสารคดี ข้อดีคือเราจะได้รับข้อมูล
เชิงลึกและเกร็ดความรู้ต่างๆ ท่ีอาจไม่เคยมีใครบันทึกไว้อย่างเป็นทางการมาก่อน 
แต่หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วก็ควรน�ามาเทียบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมี
อยู่เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และอย่าลืมให้เครดิตบุคคลที่อนุเคราะห์ข้อมูลแก่ 
เราด้วย ซึ่งถือเป็นมารยาทส�าคัญที่ไม่ควรละเลย 

4. หัดเป็นคนช่�งสังเกตและรู้จักต้ังคำ�ถ�ม

3. อ่�นให้ม�กและหล�กหล�ย

2. สัมภ�ษณ์ผู้รู ้จริง

1. อ้�งอิงจ�กเอกส�รสำ�คัญ
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เรยีนรูผ้่านการท�างานของ Studio Dialogue

สร้�งสรรค์คอนเทนต์
ยุคใหม่แบบมืออ�ชีพ 

Studio Dialogue สตูดิโอท่ีท�างานด้านการออกแบบเน้ือหาและดีไซน์มานาน 10 ปี ก่อต้ังโดย 
แมก็ - กรชิเทพ ศรศิลป์ และ แปง้ - ณัฐจรสั เองมหัสสกลุ ท้ังคู่มปีระสบการณ์การท�างานด้านส่ือส่ิงพมิพ์
มาต้ังแต่เรยีนจบ โดยแม็กเป็นกองบรรณาธกิารนิตยสาร a day และ แป้ง เป็นกราฟิกดีไซเนอรนิ์ตยสาร 
a day ซ่ึงหลังออกไปท�างานนิตยสารสิง่พมิพ์หัวอ่ืนๆ ทัง้คู่ก็จับพลัดผลูมาก่อต้ังสตูดิโอเปน็ของตัวเองในทีสุ่ด 

 ช่วงเวลา 10 ปี Studio Dialogue ท�างานมาทั้งหมด 192 งาน ช่วงปีแรก ท�าหนังสือควบคู่กับ
ดีไซน์ ต่อมาได้ท�านิทรรศการขนาดเล็ก ก่อนจะขยายสเกลใหญ่ขึ้นเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่ ท�าหนังสือ
ให้กับองค์กร และออกแบบแคมเปญให้กับลูกค้า เป็นต้น

จากประสบการณ์เหล่าน้ี Studio Dialogue ได้เลือกมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ ในโครงการ TK Young 
Writer 2020 ทั้งวิธกีารท�าคอนเทนต์ การสัมภาษณ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อลงพื้นที่ การสรา้งคอน
เทนต์ให้มมีลูค่าผ่านการดีไซน์ลงในมเีดียต่างๆ เพ่ือเป็นการปูทางให้น้องๆ สามารถท�าสือ่สิง่พิมพ์แบบมอื
อาชีพได้ในอนาคต 
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สร้�งคอนเทนต์ท่ีดี ด้วยก�รรีเสิร์ชอย่�งหนัก
หลายชิน้งานของ Studio Dialogue เป็นเรือ่งทีใ่หม่มากในประเทศไทย เมือ่ไม่มแีหล่งข้อมลูภาษาไทย  
ก็ต้องหา

ข้อมูลจากต่างประเทศผ่านการรีเสิร์ชอย่างหนัก หน่ึงในน้ันคือ ‘Health Tech’ นิทรรศการ
หมุนเวียนที่จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซึ่งช่วงเวลานั้น คนไทยยังไม่คุ้นเคยกับค�าว่า  
Health Tech มากนกั จงึต้องอ่านหนงัสอื อ่านบทความต่างประเทศ ว่า Health tech คืออะไร ต้องมกีาร
ส่งบทความแปลอังกฤษเป็นไทย อ่านจากภาษาอังกฤษเลยบ้าง เพื่อความเข้าใจจะได้ตีโจทย์ออกมา 
ได้ว่า ในนิทรรศการจะเล่าเรื่องอะไร

ส่วนการออกแบบคอนเทนต์ในนิทรรศการ ก็ต้องใช้การเขยีนสัน้ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ และเล่าคอน
เทนต์ผ่านมีเดียต่างๆ เช่น ภาพถ่าย การสร้างคีย์วิชวล ซึ่งต้องประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ ออกมา รวมทั้ง
มีการเล่าคอนเทนต์ผ่านบอร์ดเกม เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจค�าว่า Health Technology ผ่านการเล่นเกม
มากขึ้นด้วย  

ส�าหรับห้องสมุดที่เหมาะกับงานรีเสิร์ชในประเทศไทยน้ัน Studio Dialogue แนะน�าว่า  
ถ้าท�างานด้านชาตพินัธุ ์อาหาร ชุมชน หรอืต้องการหาข้อมลูไปเขยีนนยิาย เรือ่งสัน้ แนะน�าให้มาอา่น
หนังสือที่ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพราะมีข้อมูลละเอียดมาก และท�าให้งานคอนเทนต์
ของเรามีคุณภาพมากขึ้นด้วย ดังน้ันการจะท�างานอะไรสัก 1 ชิ้น การรีเสิร์ชให้มีข้อมูลเพียงพอเป็น
สิ่งจ�าเป็นมาก  

ถอดประสบก�รณ์ตรง จ�กก�รลงพื้นที่ชุมชน 
มีหลายชิ้นงานของ Studio Dialogue ท่ีต้องลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้คนในพ้ืนท่ีชุมชน หน่ึงในน้ัน คือ  
‘งานหนังสือ

ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ ่มประชากร’ ที่ออกเดินทางทั่วประเทศ เพ่ือเรียนรู ้
กระบวนการดแูลผูส้งูอายุในพ้ืนท่ีต่างๆ 20 พ้ืนที ่โดยหวังว่าหนงัสอืทัง้ 20 เล่ม จะเป็นต้นแบบให้พ้ืนท่ี 
อื่นๆ น�าปรับไปใช้

ในกระบวนการท�างานของ Studio Dialogue น้ัน ก่อนลงพ้ืนทีจ่ะแบ่งหน้าทีกั่น ประกอบไปด้วย  
โปรเจกเมเนเจอร์ ช่างภาพ ประสานงาน คนสัมภาษณ์ (นักเขียน) เป็นต้น ช่วงลงพ้ืนท่ีนอกจาก 
นักเขียน จะต้องลงพ้ืนที่หลายจังหวัดติดต่อกันแล้ว ยังต้องพาทีมงานท้ังบริษัทลงพ้ืนที่ไปด้วย  
ซึง่อาจจะต่างจากการท�างานปกตทิีก่ราฟิกดไีซเนอร์จะรอท�างานหน้าคอมพิวเตอร์หลงัฝ่ายคอนเทนต์ 
เขียนเสร็จ แต่การพากราฟิกดีไซเนอร์ลงไปท�าหน้าท่ีด้วย ก็ช่วยให้พวกเขาน�าบรรยากาศท่ีไป 
เห็นมา เพื่อน�าไปต่อยอดในงานดีไซน์ได้มากขึ้น 

ส่วนการสัมภาษณ์ เป็นการท�างานที่ต้องแข่งกับเวลา จึงจ�าเป็นต้องมีฝ่ายประสานงานที่ช่วย
จัดตารางเวลา และช่วยคอนเฟิร์มคิวให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่น ยิ่งผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้สูงอายุ 
หลายคนก็จะมลีกัษณะเกรงใจ เกรง็ หรอืถามค�าตอบค�า ท�าให้นกัเขยีนต้องสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย 
ค่อยๆ ถาม ชวยคยุไปเรือ่ยๆ ซึง่อาจต้องกลบัมาแกะเทปเยอะมาก แต่สิง่ท่ีสมัภาษณ์ก็จะเป็นข้อมลูดีๆ   
ที่ท�าให้ได้เห็นความแตกต่างของผู้สูงอายุแต่ละพ้ืนที่ ทั้งการแต่งกาย วัฒนธรรม การด�ารงชีวิต  
การใช้ภาษา เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในการเขียนคอนเทนต์ทั้งหมด 

ด้านการถ่ายภาพ ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่สามารถเรยีกเข้ามาแล้วถ่ายรปูได้เลย เพราะเขาจะเขนิ  
ท�าให้ช่างภาพต้องอาศัยช่วงเวลาสัมภาษณ์หรือตอนท�ากิจกรรม ถ่ายภาพให้ได้อารมณ์ความรู้สึก
ออกมา
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สื่อหล�กหล�ย ต้องใช้อย่�งคุ้มค่�
Studio Dialogue ได ้รับโจทย์จาก ศูนย ์มนุษยวิทยาสิรินธร ให ้ท�านิทรรศการเก่ียวกับ 
โซเชียลมีเดียว่า ส่งผลยังไงกับชีวิตยังไงบ้าง จึงมีการตีโจทย์ออกมาเป็นนิทรรศการ ‘มนุษย์ในโลก
ดิจิทัล’ ผ่าน 10 ค�าแห่งยุค ที่เป็นผลมาจากโซเชียลมีเดีย เช่น Selfie, Meme, Camera eats first, 
Viral Marketing, สวัสดีวันจันทร์, Facebook Reactions เป็นต้น

วิธีการเล่าคอนเทนต์ในนิทรรศการมหีลายวิธี ท้ังการเขียนข้อความ ซึง่ต้องกระชบั ไม่เขียนยาวมาก
จนเกินไป หรือการดีไซน์คอนเทนต์ออกมาเป็นสติกเกอร์ให้ผู้มาชมน�าไปแปะตามจุดต่างๆ  รวมไปถึง
การสร้างสรรค์วิดีโอขึ้นมา เพ่ือบอกเล่าเน้ือหาให้น่าสนใจมากข้ึน ทั้งการสัมภาษณ์ขอความคิดเห็น
จากคนทีใ่ช้โซเชยีลมเีดยีในชวิีตประจ�าวัน ซึง่ถือเป็นการเล่าเรือ่งอย่างหน่ึงท่ีใช้สือ่วิดีโอได้อย่างคุ้มค่า 

เนื่องด้วยสื่อทุกวันน้ีท่ีมีความหลากหลาย การดีไซน์คอนเทนต์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจลงใน
ช่องทางต่างๆ ก็ยิ่งช่วยให้คอนเทนต์นั้นมีมูลค่ามากขึ้น 

เปล่ียนข้อจำ�กัดเรื่องเวล� ให้เป็นแรงผลันดันที่ดี 
ส�าหรบังานท่ีใช้เวลาในการน้อยทีส่ดุ Studio Dialogue เล่าว่า หนงัสอื ‘บวรธรรมบพิตร ประมวลพระรปู’ 

หนังสือที่แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ถือเป็นงานที่แข่งกับเวลาและท้าทายมาก 

งานเริ่มต้นจากบุคคลส�าคัญ 2 คน คือ คนหนึ่งเป็นพระสงฆ์ อีกคนเป็นฆราวาส ที่รู้เรื่องราว 
การเดินทางของพระสังฆราชท้ังหมด โดยกระบวนการท�างาน เมื่อ Studio Dialogue ได้รับ 
ภาพถ่ายท้ังหมด ก็ได้ให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย ช่วยอัดภาพเป็นรูปขนาดเล็ก มาเรียง 
ต่อกันเป็นหมืน่รปู เพ่ือให้เลขานุการสมเดจ็พระสงัฆราชช่วยจดักลุม่รปูภาพ เพ่ือน�ามาเรยีบเรยีงข้อมลู
ว่าภาพนี้ถ่ายที่ไหน ปีอะไร และก�าลังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในภาพ 

เนือ่งจากมเีวลาการท�างานทีจ่�ากัด ท�าให้ทีมงานทีท่�าเน้ือหา ต้องนัง่ฟังเรือ่งราวจากผูเ้ชีย่วชาญ 
ไปพร้อมๆ กับการพิมพ์เนื้อหาในทันที ความยากคือการจัดการข้อมูลรูปภาพจ�านวนมาก รวมไปถึง 
ค�าศัพท์เฉพาะที่ต้องอาศัยการหาข้อมูลที่ถูกต้อง 

หลังจบงานนี้ Studio Dialogue บอกว่าถือเป็นความภูมิใจหนึ่งของการท�าหนังสือเลยทีเดียว

ช่วงท้าย Studio Dialogue ได้ให้แง่คิดในการท�างานด้านคอนเทนต์ว่าเป็นงานท่ีสนุกมาก  
แต่ขณะเดียวกันก็เหนื่อยมากเช่นกัน ส�าหรับคนที่ตั้งใจท�างานด้านนี้ ก็อยากให้ทุ่มเท เปิดรับสิ่งใหม่ๆ 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา
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แบบ วีรพร นิติประภา

คิด เขียน 
วรรณกรรม

แหม่ม - วีรพร นิติประภา นักเขียนเจ้าของสถิติประวัติศาสตรท์ี่เขียนหนังสือ 2 เล่ม ได้
รบัรางวัลซีไรต์ทั้ง 2 เล่ม น่ันคือ ‘ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต’ และ ‘พุทธศักราชอัสดงกับทรง
จ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า’ 

ไม่นานมาน้ี วีรพรเพิ่งเปิดเผยชื่อหนังสือเล่มใหม่ ‘ทะเลสาบน�าตา’ ซึ่งแค่บางช่วงบาง
ตอนท่ีเขียนโปรยไวใ้นเฟซบุก๊ส่วนตัว ก็ท�าเอาแฟนหนังสอืรอคอยความรา้วราน เปล่าเปล่ียว 
อ้างว้าง ทุกข์ระทมกันแล้ว 

รสชาติเศรา้สรอ้ยของหนังสือวีรพร อาจดูไม่เหมือนบุคลิกพังก์ส่วนตัวเท่าไหรนั่ก แต่
การเข้าอกเข้าใจวัยรุน่ น�าพาอารมณ์เปล่าเปล่ียว เว้าแหว่ง เข้ามาเป็นส่วนหลักของหนังสือ
ทั้ง 2 เล่ม ก็ท�าให้ผู้อ่านวัยรุน่ยกเธอเป็นหน่ึงในนักเขียนในดวงใจ เธอมิใช่เพียงเป็นต้นแบบ
ของนักเขียนเท่าน้ัน แต่หลายคนยังเรยีกเธอว่า ‘แม่’ ที่เป็นผู้ให้ทั้งความคิดและจิตวิญญาณ 
พรอ้มพาเปิดประตูรบัแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ 

โครงการ TK Young Writer 2020 จึงได้ชักชวนวีรพร มาถ่ายทอดวิธีคิด วิธีเขียน
วรรณกรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งเยาวชนให้เติบโตเป็นนักเขียนได้
อย่างมืออาชีพ 

วรรณกรรมท่ีดี

คอนเซ็ปต์ในวรรณกรรม 

“ถ้าส�าหรับเรา เราชอบท่ีท�าให้เห็นความเป็นมนุษย์ของคน ใครสักคนท่ีหลงรักคนหน่ึง
จนเสียสติ ท�าให้เราให้อภัยคนอื่นได้ ตัดสินคนอื่นน้อย เวลาที่เราเขียนงานวรรณกรรม  
ครเีอทความเป็นมนุษย์ เราแรเงาความเป็นมนุษย์ให้ชดัขึน้ คนอ่านควรได้เห็นมนษุย์อย่าง
ทีม่นุษย์เป็นนัน้ดสีดุแล้ว ทกุอย่างของการเป็นมนษุย์ควรได้รบัการขดัเกลาให้มนัแวววาว 
คนเราต่างมีความกระท่อนกระแท่น หลงใหลใฝ่ฝัน ซึ่งใครก็ตัดสินไม่ได้” 

“คอนเซ็ปต์ในวรรณกรรมคืออะไร อย่าง โรมิโอ จูเลียต เล่า คอนเซ็ปต์ความรักท่ีถูก
กีดกันโดยผู้ใหญ่ เล่าเรื่องชนชั้นเด็ก ท่ีไม่มีสิทธ์ิให้เด็กเลือกอะไร ถ้า 500 ปีผ่านไป  
เดก็ยงัไม่มสีทิธ์ิเลอืก นิยายเรือ่งนีก็้ยังอยู่ต่อไปเรือ่ยๆ งานวรรณกรรมไม่ได้เล่าเรือ่งความรกั  
แต่เล่าเรือ่งลกึกว่านัน้ เล่าลกึลงไปมากกว่าผวิท่ีเดก็สองคนรกักัน แล้วไม่ได้กัน เส้นเลก็ๆ 
คือ ชนชั้นเด็ก ชนช้ันผู้ใหญ่ ความขัดแย้งของสองตระกูล ตราบใดท่ีมีความเป็นมนุษย ์
จะถูกพูดซ�้าๆ ทั้งที่ไม่มีอะไรให้ซาบซึ้ง”
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สิ่งที่ต้องคิด ก่อนที่จะเขียนวรรณกรรมสักเรื่อง 

วิธีก�รสร้�งตัวละครให้มีชีวิตที่สุด 

“เวลาจะเริ่มเขียน ถ้าสงสัยอะไร ให้เขียนสิ่งนั้น คนส่วนหนึ่งคิดว่า นักเขียนมีเรื่องจะเล่า  
ในบางครั้ ง ไม ่มี เ รื่ อ ง ท่ีจะ เล ่ า  ก็อาจ เป ็นจุด เ ริ่ มต ้นของการ เ ขียนที่ ดี  ใน  
‘ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต’ มีโจทย์ว่า ท�าไมคนที่ควรได้อยู่ด้วยกัน ท�าไมถึงไม่
ได้อยู่ด้วยกัน เราเอาตัวละครมาหนึ่งสองสาม แล้วโยนสถานการณ์ใส่ เพ่ือดูรีแอค
ของแต่ละคน เอาจริงๆ ก็ใช้การด้น ต่างจากนักเขียนคนอื่น เขามีเรื่องจะเล่าอยู่แล้ว 
เขารู้ว่จะเล่าอะไร แต่ของเราเป็นอีกแบบ เราค่อยๆ ตามเขาไปว่า คนน้ีเป็นอย่างนี้  
ต้องคิดแบบนีไ้หม แล้วจะดวู่าผลลพัธ์ต่างกันยังไง นิยายเล่มหน่ึงทีใ่ช้เวลาเขยีน 3 ปีแล้ว
ไม่เลิกกลางทาง เพราะสงสัยว่าตอนจบเป็นยังไง” 

“เวลาเราสร้างตัวละคร เหมือนท�าตุ๊กตา เช่น นางสาวชารียา (ตัวละครจาก ไส้เดือน
ตาบอดในเขาวงกต) เป็นเด็กผู้หญิง ทรงผมแบบน้ี มีชุดต่างๆ น่ีชุดไปเท่ียว ชุดนอน  
ชารียาชอบกินอะไร ชอบกินแกงเน้ือ พ่อของชารียาชื่ออะไร ท�าอะไร แม่ชื่ออะไร  
พ่ีน้องคอืใคร เราจะท�าให้เขามชีวีติท่ีสดุ เพราะไม่งัน้จะลากพาเขาเข้าป่าออกทะเล ในโลก 
นี้มีสิ่งที่เรียกว่า Pinterest ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และล็อกช็อตไว้เหมือนคนท�าหนัง 
ท่ีมีสตอรี่บอร์ด ไม่งั้นตัวละครจะเพ่นพ่าน เดินไปเรื่อย ว่ิงชนก�าแพงหรือประตู หรือ
ท�านิสัยท่ีไม่ควรท�า บางคร้ังเราก็เปลี่ยนรูป ถ้ามันไม่เล่าเรื่อง เราต้องท�าลายรูปน้ันท้ิง  
แล้วหาใหม่ สิ่งที่เราท�าเรียกว่า Visual Life ในนิยาย 300 กว่าหน้า คือ Visual Life  
ไอเดียของเรา แม้แต่แมวก็ต้องมีรูป แมว 6 ตัวนิสัย 6 อย่าง แมวด�ากับแมวเหลือง ก็นิสัย 
ไม่เหมอืนกัน เราต้องมแีม่แบบของแมวน้ันๆ เราใช้อะไรก็ได้ ท่ีช่วยให้เราเขียนได้ นักเขยีนไม่ได้ 
ตรัสรู้ทุกอย่าง เราต้องการตัวช่วย เพราะฉะน้ันตัวละครจึงมีส่วนผสมของคนรู้จักใน 
ชวีติบ้าง ดาราหนังบ้าง ผูห้ญิงใน Pinterest บ้าง เราไม่ได้นัง่ดรปิกาแฟ เล่นกบัแมวเขยีน
หนังสืออย่างที่คิด แต่ท�างานกับการรื้อทุกอย่าง”
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เขียนไม่ให้ออกทะเล
“ในนิยาย 300 หน้า สิ่งที่คุณต้องท�าคือ ไทม์ไลน์ และ Mind Map คือต้องรู้ว่าพูดแบบ
นี้หมายความว่ายังไง ไปที่นี่ ไปท�าไม ไม่งั้นเรื่องของคุณจะเต็มไปด้วยคนเดินไปเดินมา 
เท้าสะเอว สูบบุหรี่และนอน ดังนั้น ทุก 2-3 อาทิตย์ คุณต้องตรวจสอบโจทย์ของคุณ 
หา Mind Map ที่เหมาะสมกับเรื่องของคุณ ให้เล่าเรื่องได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวละครท�า  
มนัต้องพูดได้ ไม่งัน้มนัรก เช่น พระเอกก�าลงัสบูบหุรี ่สงสยัว่าคนนีต้ดิบหุรีร่เึปล่า แล้วการ
ติดบุหรี่มันสื่อสารอะไรออกไปไหม ถ้าไม่ใช่ให้เอาออก เราจะได้ยินเสียงอื่นๆ ในนิยายที่
อยากจะพูด ท�าไทม์ไลน์ และ Mind Map ล็อกมันหมดทุกอย่าง อันที่ไม่มีเนื้อหาใจความ 
ไม่ได้เล่าเรื่องเลย ก็ตัดมันออก ท�าซ�้าไปเรื่อยๆ แล้วอ่านจนจบ 360 หน้า มีอะไรพร�่าเพ้อ
ละเมอครวญก็ตัดออก” 

ก�รค้นห�ข้อมูลประวัติศ�สตร์อ้�งอิง
“เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ข้อมูลในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในมือนั้นถูกหรือไม่ถูก แต่
แน่นอนต้องมีใครสักคนพูดว่า สิ่งที่เราเขียนในนิยายไม่ใช่ความจริง เราถือว่าประเสริฐ
มาก เพราะงานของคณุได้สร้างข้อถกเถียงขึน้ งานวรรณกรรมท่ีด ีคอืการสร้างข้อถกเถียง  
มีพ้ืนท่ีให้คนเสนออย่างอื่นอีก ตอนเขียน ‘พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�าของทรงจ�า
ของแมวกุหลาบด�า’ เราตั้งใจใส่ความจริงท่ีพิสูจน์ไม่ได้ เช่น บ๊วยใบ้ แม่ครัวสาว
ชาวจีน มีคนเห็นตีลังกาบนหลังคาบ้านแล้วหายไป มีข่าวลือว่าเป็นสายลับ จบ...  
มันมาจากเรื่องที่ว่า มีญาติคนหนึ่งของเราเล่าว่า เขาไปกินภัตตาคารท่ีเยาวราช แล้วไป
สูบบุหรี่ แดดร้อนจัด เลยหลบไปสูบบุหรี่หลังเสาไฟฟ้า ระหว่างน้ันก็เห็นอาซิ้มตัวเล็กๆ 
อายุ 70 ปี เดินไปตรอกหลังวัด ทันใดนั้น หญิงชราไม่เจอใคร ก็ตีลังกาข้ามวัดไป แกก็
ยืนยันว่า ได้เห็นหญิงชราที่มีก�าลังภายในจริง เราเลยเอามาเขียนเรื่องบ๊วยใบ้ ระหว่าง
นั้นก็ได้ดูสารคดีนินจาวัดเส้าหลิน ยืนยันว่าของแบบน้ันท�าได้จริง ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น  
เราจึงเอามาเขียน” 
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หัวใจของก�รทำ�ง�นเขียน
“เราเข้าใจว่า เราเป็นหวานใจวัยรุ่น วัยรุ่นชอบปราณ ชารียา (ตัวละครจาก ไส้เดือน
ตาบอดในเขาวงกต) เพราะมันเหงาหงอย เดียวดาย เพราะเราน�าเสนอความรู้สึกท่ีคน
ไม่ค่อยพูดถึง เมื่อคุณท�างานมากพอ คุณจะรู้ว่าอยากไปทางไหน เขียนเรื่องอะไรแบบ
ไหน หัวใจส�าหรับการท�างานของเราคือ คุณต้องสนุกกับมัน ถ้าท�างานไปสักพักคุณไม่
สนุกกับมัน ต้องมีอะไรผิดแล้ว คุณอาจเหมาะกับเรื่องตลกก็ได้ เหมาะกับงานฆาตกรรม 
หนังสือผี หาทางที่ถูกต้อง ถ้าคุณสนุก คุณจะท�าไปได้เรื่อยๆ  เมื่อท�าถึงระยะหนึ่ง คุณจะ
เป็นมืออาชีพ ขายได้แน่นอน ถามว่าได้รางวัลไหม ไม่ทราบ แต่ถ้าคุณสนุกกับการเขียน 
ก็ท�าแบบนั้นต่อไป

“ชวีติเรายังมเีรือ่งล�าบากอกีมาก จงฝึกตวัเองให้รกัการอ่าน ชวีติของเราพ้นจากสิง่
ต่างๆ มาได้ด้วยการอ่าน ย่ิงท�างานด้านนี้ต้องอ่านมากกว่าคนอื่นสามส่ีเท่า หนังสือจะ
เป็นประตูเปิดไปได้หลายบาน คุณไม่รู้ว่านักเขียนเป็นยังไง ดาราเป็นยังไง จึงต้องอ่าน 
หนังสอืจะบอกคุณว่าคนอืน่ๆ เป็นยังไง ความส�าเรจ็ของเราไม่ใช่ซไีรต์แน่นอน แต่คอืการ
หายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้อย่างทุกวันนี้”

ข้อแนะนำ�สำ�หรับนักเขียนรุ่นใหม่ 
“สิง่ท่ีเกิดทกุวันน้ี เราเป็นประชากรทีอ่่านน้อยกว่าประชากรโลก เราควรได้อ่านวรรณกรรม
ทีม่อียู่ท้ังหมดในโลกนี ้คณุต้องพัฒนาตวัเองและอ่านงานให้มากสดุ เพ่ือรูว่้าโลกอนญุาต
ให้เขียนอะไรได้บ้าง ถ้าคุณไม่รู้ จะไม่รู้ว่าเขียนได้มากน้อยแค่ไหน  คนถามว่า ท�าไมเรา
มาเขียนนิยายตอนหัวหงอก ออกนิยายเรื่องแรกตอนอายุ 50 ปี เพราะก่อนหน้านั้นเป็น
คนท�างานเพ่ือชีวิต น่าเบื่อมาก เราจึงหวังมากมายกับนักเขียนรุ่นใหม่ว่าจะสังเกตเห็น
อะไรสักอย่าง จากคนที่ไม่ได้สังเกตเห็นมัน เขียนให้ดี เขียนให้หนัก เขียนให้มาก อ่านให้
เยอะ งานเขียนจะได้มีคุณภาพออกมา 

“แล้วแนะน�าให้เขยีนเวลาเดมิทกุวัน เหมอืนการเข้ายิม ทนัทีทีค่ณุเข้ายิม มนัจะตดิ  
สมองจะหลั่งสารออกมาให้รู้สึกอยากเขียนจังเลย แน่นอนวันรุ่งขึ้นอาจจะฉีกท้ิงก็ได้  
อาจใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ถ้าส�าหรับคนที่ไม่ใช่นักเขียนอาชีพ คุณจะไม่รู้เลยว่า เรามีการใช้ชีวิต
อกีแบบหนึง่เรยีกว่า การใช้ชวีติภายใน การท�างานวรรณกรรม คือครึง่หน่ึงเรยีนรูช้วิีตคุณ
คือใคร โลกของคุณคืออะไร Visual Life ออกมา น้อยสุดถ้าไม่ได้ซีไรต์คือ การได้มองเห็น
ตัวเอง ว่าเราเป็นคนแบบนี้” 
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ก�รค้นห�ตัวตน
ผ่�นง�นเขียน

เต้
 - 

เลิ
ศศ

ักด์ิ ไชยแสง   เต้ - เลิศศักดิ์ ไชยแสง
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“ชว่งมธัยมปลายเต้เรยีนสายภาษา-สงัคม เต้เปน็คนทีใ่ชช้วิีตสพัเพเหระและชอบ
ท�ากิจกรรมมาก ไม่ค่อยสนใจการเรยีน สว่นงานเขยีนก็มาเริม่สนใจจรงิๆ จังๆ ตอนเขา้
มหาวทิยาลัย” คือนิยามที ่เต้ - เลิศศกัด์ิ ไชยแสง นักศึกษาชัน้ปีสดุท้ายสาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เต้เริม่บทสนทนาในรา้นหนังสือ ด้วยการชวนย้อนความทรงจ�าว่าเขาสนใจการ
อ่านและการเขียนมาต้ังแต่เมื่อไร จากน้ันเขาก็พยายามพาตัวเองขยับเข้าใกล้แวดวง
การอ่านการเขียนมากขึ้น ซึ่งการมาเข้ารว่มค่าย TK Young Writer 2020 ก็นับเป็น
เวทีหน่ึงที่ท�าให้เต้มองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น

จ�กส�รคดีสู่วรรณกรรม 

ก่อนหน้านี้เต้เล่าว่าเขาเคยไปค่ายสารคดี 
มาก่อน โดยงานเขียนชิน้สดุท้ายก่อนจบค่าย 
เขาเขียนเรื่องแดร็กควีนในเมืองไทย ซึ่ง 
ได้รับรางวัลอันดับสองแต่ยังไม่มีโอกาสได้
ตีพิมพ์ที่ไหน หลังจากได้ฝึกทักษะการจับ
ประเด็นและการสัมภาษณ์มาแล้ว เต้ก็มอง
หาพื้นที่ใหม่ๆ ส�าหรับพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม 
เมื่อมาสมัครค่าย TK Young Writer 2020 
เขาจึงเลือกอยู่กลุ่มวรรณกรรม

“สารคดีจะเล่าเรื่องบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง ส่วนวรรณกรรมจะเล่าภาพ
สะท้อนความจริงที่ผ่านการปรุงแต่ง เราเคย
เรียนรู้เรื่องการเขียนสารคดีมาบ้างแล้ว พอ
มาค่ายนี้เลยอยากลองเรียนรู้เรื่องการเขียน
งานวรรณกรรมดูบา้ง โดยส่วนตัวเวลาเขยีน
งานวรรณกรรมพอเผยแพร่ออกไป เต้มัก
จะรู้สึกว่าเราท�าหน้าที่จบแล้ว แต่พอเป็น
งานสารคดีด้วยความที่ข้อมูลมันเลื่อนไหล
ตลอดเวลา พอเขยีนเสรจ็แล้วมนัก็จะมคีวาม
รู้สึกอยากแก้ไขใหม่เรื่อยๆ อย่างงานในค่าย
สารคดถึีงจะได้รางวัลแต่พอย้อนกลบัไปอ่าน
เราก็คดิว่ามนัยังไม่ดพีอ เพราะเราเพ่ิงจะเริม่
แหละยังเป็นนักหัดเขียนอยู่ด้วยซ�้า”

เมื่อถามถึงสิ่งท่ีได้รับจากการมาค่าย
ครั้งน้ี เต้ตอบทันทีว่า “สิ่งได้รับจากค่ายคือ
การวิจารณ์งานจากพ่ีเลีย้ง พ่ีๆ บรรณาธิการ
ของทั้งสามกลุ่มจะมาช่วยกันอ่านงานและ
ให้ค�าแนะน�า บางอย่างเป็นรายละเอยีดท่ีเรา
ไม่เคยมองเหน็ เช่น การเว้นวรรคตอนทีพ่ี่ต๊ะ 
(จกัรพันธ์ุ ขวัญมงคล) บอกว่าวรรคตอนและ
น�้าเสียงในการเล่าเรื่องของเต้เหมือนกับแม่
แหม่ม (วีรพร นิติประภา) ทั้งที่เราพยายาม
เขียนให้เป็นตัวเองมากที่สุด พอมีคนทักเลย
ลองย้อนกลบัไปอ่านงานตวัเองอกีที ก็พบว่า
มีบางน�้าเสียงที่เหมือนเขาจริงๆ เรายังต้อง
พัฒนางานเขยีนให้เป็นตวัเองมากขึน้ ไม่ควร
ที่จะเป็นคนอื่น” 

นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ยังท�าให้เต้ได้รู ้จักตัวเองมากขึ้นอีกด้วย  
“การได้ไปค่ายหลายๆ ท่ี โดยส่วนตัวจะไป
คนเดยีว เพราะชวนเพ่ือนแล้วเพ่ือนไม่เคยไป  
พอไปคนเดยีวท�าให้เรารูจ้กัคนมากขึน้ เขาก็
จะบอกว่าเต้เก่งนะ เป็นคนสร้างเสยีงหวัเราะ 
ซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้รู้จักตัวเองมากขนาดนั้น 
กลายเป็นว่าเราได้รูจ้กัตวัเองเพ่ิมขึน้จากมมุ
มองที่คนอื่นมองเราอีกที”
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นักเขียนในดวงใจ

นอกจากแล็บท็อปท่ีพกมานั่งท�างาน เต้ยัง 
มีหนังสือปกสีสวยติดมือมาด้วย นั่นคือ 
‘ทะเลสาบน�้าตา’  นิยายเรื่องล่าสุดของ 
วีรพร นิติประภา “เรามีแม ่แหม่มเป ็น 
นักเขียนไอดอล เล่มแรกที่อ่านคือ ‘ไส้เดือน
ตาบอดใน เขาวงกต ’  ซื้ อตอนม.4 -5  
เพ่ิงอ่านจบตอนปี 2 เราชอบภาษาที่ไม่
เหมือนนิยายเล่มอื่น” นอกจากจะอ่าน
งานด้วยความชื่นชอบแล้ว เต ้ยังเลือก 
‘พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�าของทรงจ�าของ
แมวกุหลาบด�า’ นวนิยายชื่อยาวของวีรพร 
นติปิระภา ทีไ่ด้รบัรางวลัซไีรต์ประจ�าปี 2561 
มาเป็นหัวข้อหลักในงานวิจัยจบการศึกษา 

ซึ่งเก่ียวกับสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ปรากฏใน
นวนิยายเรื่องน้ี โดยเน้นเรื่องของตัวละคร 
กับฉาก อิทธิพลของการอ่านงานเขียน 
เหล่านี้ ช่วยพัฒนาภาษาในงานเขียนของเต้
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้าน้ีเขาก็เคยได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จากโครงการถ่ายทอด
งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ‘ลายลักษณ์
วรรณศิลป์ รุ ่น 6’ ประเภทนวนิยาย และ
มีเรื่องสั้นในหัวข ้อเก่ียวกับภาวะวิกฤต 
โควิด-19 ท่ีผ่านการคัดสรรจากส�านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเผยแพร่อยู่บนเพจ 
‘โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก’
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ก้�วต่อไปบนถนนอักษร

ในวัย 21 ปี เต้ผ่านการเขียนงานมาหลาก
หลายแนวพอสมควร และตอนน้ีก็เป็นช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อที่ก�าลังจะเปลี่ยนผ่านจาก
นกัศกึษาเข้าสูวั่ยท�างาน เราจงึถามเต้ว่าเขา
วางแผนอนาคตไว้อย่างไรบ้าง “เต้ยังตอบไม่
ได้เหมือนกันว่างานเขียนแบบไหนที่เหมาะ
กับตวัเอง ด้วยความท่ีเราท�างานจบัฉ่ายมาก 
แต่ก็คดิว่าคงวนเวียนอยู่ในโลกของการเขียน 
ถ้าเรียนจบจริงๆ ก็อยากกลับบ้านที่ร้อยเอ็ด
สักเดือนก่อน” แล้วถ้ามีหนังสือเล่มแรกเป็น
ของตัวเอง คิดว่ามันจะเป็นหนังสือแนวไหน 
เราถามต่อ “มันคือนิยาย” เต้ตอบอย่างไม่
ลังเล “ซึ่งมีหลายคนถามว่าเมื่อไรจะเขียน 
แต่ในใจเราก็บอกตัวเองว่ามันยังไม่ถึงเวลา 
มนัยังต้องตกผลกึอะไรบางอย่างมากกว่าน้ี”

ส่วนเรื่องการพัฒนาตัวเองในก้าว 
ต่อไป เต้บอกกับเราว่าสิ่งที่เขาอยากฝึกฝน
เพ่ิมเติมคือทักษะภาษาอังกฤษและอยาก
พัฒนาตัวเองเรื่องการอ่าน “เต้ยังอ่านงาน
เขียนไม่หลากหลายสักเท่าไร ส่วนใหญ่อ่าน
แค่วรรณกรรมไทย วรรณกรรมแปลที่มีชื่อ
เสียงบ้างบางชิ้น อย่าง ‘แฮร์รี่ พอตเตอร์’  
ยังไม่เคยอ่านเลย”

สุดท้ายเราชวนคุยถึงเรื่อง LGBTQ+ 
(กลุ ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ)  
ในงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเขาก็สะท้อนมุม
มองออกมาได้อย่างน่าสนใจ “ด้วยความที่
เราเป็นหนึ่งใน LGBTQ+ เราก็อยากเขียน
งานในลกัษณะแบบน้ีเหมือนกัน แต่ประเดน็
เรื่อง LGBTQ+ เป็นอะไรที่เขียนยากมาก” 
ส่วนงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อกันอยู่ในปัจจุบัน 
บางชิ้นก็ให้ความรู้สึกกระอักกระอ่วน ซึ่ง
เต้มองว่า “มันไม่ใช่ความจริงของสังคมเรา  

คณุสร้างขึน้มาเพ่ือประโลมโลกของพวกคณุ
เอง ซึ่งเราเข้าใจสิ่งนั้น เพราะความจริงของ
ชีวิตมันมีทุกรูปแบบในทุกๆ สังคม” 

เราถามต่อว่าความเป็น LGBTQ+  
ส่งอิทธิพลต่องานเขียนที่ผ่านมาบ้างหรือไม ่
“คิดว่าไม่ขนาดน้ัน อาจจะมีบ้างที่ตัวละคร
เป็นผู้หญิงก็จริงแต่มีบุคลิกเป็นกะเทยนิด
หน่อย ไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยจ๋า งานเขียน
ทุกชิ้นมันจะมีเอกลักษณ์ของผู้เขียนแฝงอยู่
ด้วยเหมือนกัน บางอย่างย้อนกลับไปอ่าน
มันก็เหมือนกับตัวเองบ้างแต่ไม่ใช่ท้ังหมด 
ถ้ามีโอกาสก็อยากเขียนนิยายเก่ียวกับเรื่อง 
LGBTQ+ ที่มันพอจะสร้างสรรค์สังคมขึ้น
มาได้บ้าง แม้ประเทศเราจะบอกว่าเปิด
กว้างเรื่องนี้แล้ว แต่ในความเป็นจริงใจ
หลายคนยังปิด ใครเป็นก็ได้ยินดีด้วยแต่
ต้องไม่ใช่ลูกเรา สังคมตราหน้ามาแล้วว่า
ถ้าเป็น LGBTQ+ ต้องอยู่คนเดียวตลอดไป  
ไม่สามารถมลีกูได้ หรอืบางทีเราเจอคนคอม
เมนต์ด่ากันว่าใจตุด๊ ซึง่เราก็ไม่ได้ซเีรยีสเรือ่ง
เหยียดหรอืไม่เหยียด ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอก 
แค่ไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องใช้เป็นค�าด่า”

เต้ - เลิศศักด์ิ ไชยแสง

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

+

+ contact + 
+

loedsakcys@gmail.com
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โลกใบใหม่ 

ของเด็กวิศวะ 

นัน
ต์ 

- ก
ณิ

กนันต์ ศรีจิร�นนท์   นันต์ - กณิ
กนันต์ ศรีจิร�นนท์
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“ค่ายน้ีเป็นอีกโลกท่ีเด็กสายวิทย์อย่างเราไม่เคยสัมผัส เป็นโลกที่เต็มไปด้วยคน
ชอบเขียนหนังสือ บางคนเขียนมาครึง่หน่ึงของชีวิต” 

นันต์ - กณิกนันต์ ศรีจิรานนท์ บัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เล่าถึงความทรงจ�าในค่าย TK Young 
Writer 2020 ก่อนจะขยายความต่อว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆ ในค่ายจะมาจากสายภาษา 
เป็นคนที่เคยผ่านงานประกวดมาอยู่แล้ว พอได้มาแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ว่มกับคนเหล่า
น้ีก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่ากับการเดินทางไกลมาจากล�าปาง

เปิดโลกด้วยก�รอ่�น
ถึงแม้จะเรียนสาขาวิชาท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
การอ่านเขียนสักเท่าไรนัก แต่นันต์ก็เป็น
คนชอบเข ้าห ้องสมุดและมีความสนใจ
ในศาสตร์ด้านอื่นที่หลากหลาย ในช่วงที่
เรียนมหาวิทยาลัยเขาจึงลงเรียนวิชาสาขา
มนุษยศาสตร์ ภาษา และปรัชญา ควบคู่
ไปกับสาขาวิชาหลักที่ เป ็นเส ้นทางการ
ประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงชอบอ่าน
หนังสือท่ีนอกเหนือจากต�าราเรียนเพ่ือเปิด
มุมมองความคิดให้กว้างขวางย่ิงขึ้น พอ
อ่านมากเข้าก็เริ่มจุดประกายให้รู้สึกอยาก
เขียนข้ึนมาบ้าง แต่ยังไม่มีโอกาสได้เริ่ม
ลงมืออย่างจริงจัง จนกระท่ังเห็นประกาศ

รับสมัครค่าย TK Young Writer 2020  
ผ่านทางเฟซบุ๊ก เขาจึงลองส่งผลงานเข้า
มาและผ่านการคัดเลือกได ้มาอยู ่กลุ ่ม
วรรณกรรม ซึ่งเป็นประเภทงานเขียนท่ีเขา
ชอบอ่านมากที่สุด 

ความคาดหวังของนันต์ท่ีมีต่อการเข้า
ร่วมค่ายคืออยากเรียนรู ้เทคนิคการเขียน
และอยากเริ่มลงมือเขียนอย่างจริงจัง “เรา
ต้องการหลักการหรือวิธีคิดท่ีจะสามารถน�า
ไปใช้ในการด�าเนินเรื่อง อยากรู้ว่าภาษาท่ี
ใช้ควรเป็นยังไง และอยากรู้ว่าคนในแวดวง
นีเ้ขาท�างานกันยังไง นันต์รูส้กึว่าทุกอย่างมนั
ใหม่หมดเลยส�าหรับคนที่เรียนสายวิทย์มา”
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พบเจอเพ่ือนที่แตกต่�ง

“ส่วนตัวเรียนสายวิทย์มาก็จะพูดตะกุก 
ตะกัก บางทีคิดออกแต่ไม่รู ้จะพูดจะน�า
เสนอยังไง แต่เพ่ือนหลายคนในค่ายเขาก็
จะน�าเสนอเก่ง” นันต์อธิบายความเป็นตัว
เองเปรียบเทียบกับเพ่ือนในค่าย และเล่า
ต่อว่าการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพ่ือนๆ ที่มีความสนใจตรงกันและแลก
หนังสือกันอ่าน ท�าให้เขาได้เปิดมุมมอง
หลากหลายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีคนช่วยอ่านและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับงานเขียนอีกด้วย  
“งานที่เขียนในค่ายเป็นเรื่องเก่ียวกับการ
บ่นอยู่กับจดหมาย มีการโกหกเสแสร้งของ
ตัวละคร มีการบรรยายความทุกข์ ท�าทุก
อย่างเท่าที่จดหมายจะท�าได้ มีการบรรยาย

ประสบก�รณ์ใหม่ท่ีได้รับ

สิ่ งส� าคัญ ท่ีสุ ด ท่ี นันต ์ ได ้ รั บจากค ่ าย  
TK Young Writer 2020 คือการได้เริ่ม 
ลงมือเขียนโดยมีพ่ีเลี้ยงประจ�ากลุ่มคอยให ้
ค�าแนะน�าและชี้แนะแนวทางเพ่ือพัฒนา 
งานเขียนให้ดียิ่งขึ้น “ด้วยความเป็นคนชอบ
อ่านหนังสือเราก็จะมีไอเดียและสิ่งท่ีอยาก
น�าเสนอค่อนข้างเยอะ แต่สิ่งท่ียังขาดคือ
ทักษะการใช้ภาษา เช่น การสะกดค�าให้ถูก
ต้อง จงัหวะการเว้นวรรคตอน ซึง่พอได้มาเข้า
ค่ายเราก็ได้ค�าแนะน�าจากพ่ีเลีย้งและเพ่ือนๆ 
ที่ เรียนมาจากคณะสายศิลป ์โดยตรง” 
นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษท่ีหมุนเวียน
กันมาแบ่งปันประสบการณ์ในโลกตัวอักษร  
ท�าให้นันต์เข้าใจเบื้องหลังมากข้ึนว่ากว่าจะ 

ออกมาเป็นงานเขียนแต่ละชิ้น นักเขียน
แต่ละคนต้องมีเทคนิคและลักษณะการเล่า
เรือ่งทีเ่ป็นตวัเอง โดยประสบการณ์ชวิีตและ
แรงบันดาลใจท่ีแตกต่างกันออกไป เป็นสิ่ง
ส�าคัญที่ปูทางไปสู่การสร้างวรรณกรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว

“ถ้าจะท�างานเขียนให้ดี นันต์คิดว่า
เราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ ไม่ใช่ว่าตัวเรา
อยู่ตรงนี้แต่สมาธิไปอยู่กับอย่างอื่น ต้องจับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ได้ ต้องสดับรับฟัง
เสียงรอบข้าง ต้องฝึกเป็นคนแบบน้ีถึงจะ
พรรณารายละเอียดในงานเขียนได้สมจริง” 
นันต์เล่าถึงวิธีการท�างานเขียนของตนเอง

กระแสส�านึกนิดหน่อย พอให้เพื่อนช่วยอ่าน
เขาก็ถามว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ถือว่า
เป็นความส�าเร็จครับที่เราใส่รายละเอียดได้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงจนท�าให้คนอ่าน
เชื่อได้ เราสามารถสร้างตัวละครที่มีชีวิตจิต
ใจจริงๆ ขึ้นมาได้ผ่านตัวอักษร รู้สึกดีใจมาก
ครับเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยท�าได้มาก่อน  
เพิ่งมาเกิดขึ้นที่ค่ายนี้เลย”

ส่วนในแง่งานเขยีนของเพ่ือนๆ ในค่าย  
นันต์มองว่างานของคนท่ีเรียนสายภาษา 
และสายวิทย์มีความแตกต่างกันพอสมควร  
“เท่าที่สังเกตดูงานเขียนของเพ่ือนๆ ท่ีเรียน 
สายภาษาเขาจะใช ้ค�าสละสลวยมาก  
ใช้ภาษาวรรณกรรมได้ถูกต้อง จะมีความ 
ละเอยีดในการบรรยายฉากและสถานการณ์  
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ง�นสะท้อนคว�มเป็นตัวเอง

ทุกวันนี้นันต์ท�างานตามสาขาวิชาท่ีเรียน
มาอยู่ท่ีจังหวัดล�าปางบ้านเกิด และยังคง
ครุ ่นคิดเก่ียวกับการอ่านเขียนอย่างต่อ
เนื่อง โดยหนังสือท่ีเขาเพ่ิงอ่านจบล่าสุดคือ 
‘ห้องส่วนตัว’ เขียนโดย เวอร์จิเนีย วูล์ฟ นัก
เขียนหญิงคนส�าคัญของวงการวรรณกรรม
อังกฤษ ช่วงนี้เขามักอ่านงานวรรณกรรม
กระแสส�านึกท่ีเล่าถึงสิ่งที่อยู่ในใจคนเขียน
หรือตัวละครมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานที่ส่ง
อิทธิพลต่อการเขียนของเขาพอสมควร โดย
นันต์ได้ยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์หน่ึงหลัง
จบค่ายที่เขาเดินทางไปยังหมู่บ้านบนดอย
ในจังหวัดน่าน แล้วพบกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ี
เสียงดังรบกวนผู้อื่น แต่ชาวบ้านก็ยังต้อง
ท�าดีด้วยแม้จะอัดอั้นตันใจ เพราะคนเหล่า
นี้คือผู้น�ารายได้มาให้ เรื่องนี้สะกิดใจให้เขา
อยากถ่ายทอดงานเขียนโดยจับประเด็น
จากสิ่งที่พบเจอรอบตัว เป็นความอยากบ่น
และอยากเป็นกระบอกเสียงให้แก่สังคมถึง
สิ่งท่ีไม่สามารถพูดออกไปได้อย่างตรงไป
ตรงมา โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
งานวรรณกรรม

แต่คนท่ีเรียนสายวิทย์จะมีไอเดียท่ีแตกต่าง 
อย ่างชัดเจน เช ่น พล็อตเก่ียวกับการ 
ข้ามมิติกาลเวลา คนที่เรียนสายวิทย์มา
จะน�าทฤษฎีฟิสิกส์มาประยุกต์ได้สมจริง
มากกว่า แต่ในเรื่องของภาษาเราจะมีความ
แข็งทื่อกว่า ซึ่งในอนาคตถ้าฝึกเขียนเยอะๆ 
ก็น่าจะขดัเกลาให้มคีวามนุ่มนวลได้มากข้ึน”

นันต์ - กณิกนันต์ ศรจิีรานนท์

บัณฑิตคณะวิศวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

+

+ contact + 
+

kaniknun157@gmail.com
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คนทำ�เพจ ยูทูบเบอร์ 

นุก
 - 

ศุภ
กร พงษถิตย์    นุก - ศุภกร พงษถิตย์

และคว�มสุขของคน
ชอบฝึกฝน
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คืนสุดทา้ย ก่อนจบค่าย TK Young Writer 2020 ในวนัรุง่ข้ึน นุก - ศุภกร พงษถิตย์ 
และเพื่อนในกลุ่มวรรณกรรมอีก 3 คน คือสมาชิกในกลุ่มวรรณกรรมชุดสุดท้ายที่น่ัง
เก็บรายละเอียดเรือ่งสัน้ของตัวเองให้ละเอียด เพราะเวลาท่ีงวดเขา้มาอยา่งกระชัน้ชดิ 
แล้วต้องปิดเรือ่งสั้นให้จบ แต่เมื่อมาคุยกับนุกในภายหลัง เขาบอกว่า ชอบช่วงเวลาน้ี
มากที่สุด 

“ผมชอบบรรยากาศในค่ายมากเลย ทุกคนดอูบอุ่นเปน็กันเอง ตอนทีท่�างาน 5 ทุม่ 
แล้วคิดไมอ่อกเหมือนคนอ่ืน มนัเป็นความรูส้กึทีดี่แปลกๆ ท�าไมเรามคีวามสขุนะ ผมรูส้กึ
ว่าอยากท�างานในแวดวงน้ี อาจจะไม่ได้เป็นนักเขียน เป็นพิสูจน์อักษร ท�าส�านักพิมพ์ 
ส�านักข่าวออนไลน์ เป็นบรรณาธกิารก็ได้ เพราะว่าผมอาจเขียนไม่เก่ง” 

ก้�วสู่โลกที่ยังไม่เคยสัมผัส

นุก เป ็นนักศึกษาท่ีก�าลัง ข้ึน ช้ันป ี ท่ี  2  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจดูเหมือน
ว่า เขาคุ ้นเคยกับบรรยากาศรวมกลุ ่ม
ขีดๆ เขียนๆ อยู่ก่อนแล้ว แต่ความจริง 
เขาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยช่วงปี 1 ได้
ครึ่งเทอม พอเทอม 2 ก็เกิดโรคระบาด
โควิด-19 ต ้องอยู ่บ ้าน เรียนออนไลน์ 
ดังนั้นเมื่อเขาเลื่อนเฟซบุ ๊กเจอค่าย TK  
Young Writer 2020 เขาก็ส่งสมัครทันที 

“มันเป็นเหมือนสิ่งใหม่ ผมเป็นคนที่
อ่านหนังสอืน้อย ผมรูส้กึว่าหนังสอืเป็นความ
บันเทงิ เมือ่ปีทีแ่ล้วผมคดิว่าหนงัสอืต้องเป็น 
การเรียน การท่องจ�ามาตลอด แต่ช่วงปีที่
ผ่านมา ผมเริม่อ่านหนังสอืแนวพัฒนาตัวเอง 
มนัก็สนุกดีเหมอืนกัน แต่ผมอ่านวรรณกรรม
น้อยมาก มันเป็นโลกที่เรายังไม่เคยเข้ามา
สัมผัส ถ้าอยากรู้ว่าวรรณกรรมคืออะไร ผม
ก็จับตัวเองเข้าไปในกลุ่มนี้ดีกว่า” นุกเล่าให้
ฟังถึงเหตุผลที่เลือกเข้ากลุ่มวรรณกรรม 

เขาเสริมว่า หนังสือท่ีเป็นจุดเริ่มต้น
ของการอ่าน คือ ‘รู้มากไปท�าไม...รู้ใจก่อน
ดีกว่า’ ของ ขุนเขา - สินธุเสน เขจรบุตร 
หลังอ่านจบ เขาเหมือนได้เข้าไปท�าความ
รู้จักวิธีคิดของคนหลากหลาย ผ่านมุมมอง
ที่ตกผลึกแล้วของนักเขียน ส่วนคนที่เขา
ชื่นชอบมากที่สุด นุกยกให้ พี่เอ๋ - นิ้วกลม  
(สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์) ซึ่งเขารู ้จักจากการ
ฟ ังพอดแคสต ์ความสุขโดยสัง เกตใน  
The Standard จากนั้นก็ไปตามอ่านสเตตัส
ในเฟซบุ๊ก ซึ่งนุกแซวว่าเขียนยาวเหมือน
บทความชิ้นหนึ่งทีเดียว 

เขายอมรับว่า จากคนที่อ่านหนังสือ
น้อยเมือ่ปีก่อน ตอนนีเ้ขาม ีList หนงัสอืจาก
เพ่ือนๆ ในค่ายเยอะมาก เหมอืนมไีฟกับการ
อ่านหนงัสอืมากขึน้ เพราะการอ่านเป็นความ
บนัเทิงทีใ่ห้ข้อคดิกลบัมาด้วย ไม่ใช่แค่ดแูล้ว
จบเลย

และคว�มสุขของคน
ชอบฝึกฝน
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มมุมองกับโลกวรรณกรรมทีเ่ปล่ียนไป

ส�าหรบัผลงานเรือ่งสัน้ของนุกชือ่ว่า ‘ค�าเตอืน
เดือนตุลา’ เล่าเรื่องราวของจดหมายลึกลับ 
ที่ข้ามผ่านกาลเวลามา จนเปลี่ยนแปลง
อนาคตอันย่ิงใหญ่ของตัวละคร อาจเพราะ
เขาเป็นคนรุน่ใหม่ เป็นนกัศกึษาธรรมศาสตร์ 
และเป็นคนท่ีมองเห็นความหวังในการ
เปลีย่นแปลง เขาจงึสอดแทรกบรบิททางการ
เมืองไว้ในเรื่องสั้นชิ้นนี้ 

“ผมคดิหลายอย่างเลยว่าจะเขยีนอะไร 
สุดท้ายผมชอบดูหนังแนวท่องกาลเวลา  
ผมคิดถึงเรื่อง ‘Your Name’ ซึ่งถ้าเป็น
จดหมาย ก็ใช้การส่งข้ามเวลา แล้วผมว่า
นักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคน มีความคิด 
เรื่องนี้อยู ่แล ้ว มีการเรียนวิชา TU101  
(วิชา โลกอาเซียนและไทย Thailand,  
ASEAN, and the World) ซึ่งเป็นวิชา
ของนักศึกษาปี 1 อาจารย์จะมาพูดเรื่อง 
การเมืองให ้ฟ ัง ร ่วมถึงการปฐมนิเทศ  
ก็ต้องไปทีท่่าพระจนัทร์ เขามเีล่นละคร 6 ตลุา  
ว่ามอีะไรเกิดขึน้บ้าง มนัเป็นเหมอืนเป็นการ
ปลูกฝ ังความคิด ผมรู ้สึกดี ถ้าเรื่องสั้น 
จะช่วยสร้างแรงกระเพ่ือมให้สังคม” 

หลังจบใช้ชีวิต 4 วัน จนจบค่าย นุก 
บอกว่า ความรูท้ีไ่ด้เขาได้รบั ท�าให้เปลีย่นมมุ
มองกับโลกวรรณกรรมไปเลย

“ตอนแรก ผมคิดว่าการวิจารณ์งาน
ต้องโดนด่ายับแน่เลย แต่มันไม่จริง มัน
เป็นการแนะน�ากัน แล้วผลกัดันให้เรือ่งมนัไป
ในทิศทางนั่นน่ีได้ ตอนนั้นผมคุยกับอุลตร้า  
(ฆฤณ ม่วงน้อยเจริญ - สมาชิกในกลุ ่ม
วรรณกรรม) ว่าฉากจบจะเอายังไงด ีผมมาน่ัง

ดูตอนจบของผม มนัจบแบบอนิเลฟิ ธรรมดา
เหลอืเกิน พอได้มมุมองจากหลายๆ คน ท�าให้
งานเขียนดูมีอะไร มันเปิดโลกวรรณกรรม
ของผมมากเลย ไม่คิดว่าวรรณกรรมต้อง 
ขนาดน้ีเลยเหรอ มันต้องสมจริงขนาดน้ี  
มันต้องเปิดภาพจาก Pinterest (ค�าแนะน�า 
การเขียนฉากจาก แหม่ม - วีรพร นติปิระภา)  
มันต้องอย่างนี้เลยเหรอ”

จ�กยูทบูเบอรสู่์นักเขยีน

เรือ่งสดุท้าย ท่ีเราเซอร์ไพรส์มากท่ีสดุของนุก 
หนุ่มเงียบๆ ประจ�าค่าย คือ เขาเป็นเจ้าของ
แชนแนล

GUFUNNAROCK ในยูทูบ มผีูต้ดิตาม
กว่า 360,000 คน เล่าเรื่องราวน่าสนใจใน
วงการแอนเิมชนั เกมส์ และภาพยนตร์ ซึง่เขา
ท�ามาหลายปีแล้ว มีคลิปน่าสนใจมากมาย 
เช่น เกมจากประเทศเกาหลีเหนือ, ตามหา
เกมหาย เกมท่ีเปิดตัวแล้วหายเงียบ, เกม
แฟลชความสนุกในความทรงจ�า เป็นต้น ซึ่ง
เราอยากเชียร์ให้ทุกคนเปิดฟัง เพราะเสียง
เล่าเรือ่งราวในคลปิน่ีแหละ เป็นโทนเสยีงทีด่ี
มาก เหมาะฟังระหว่างเดนิทางสดุๆ ไม่แปลก
ใจเลย ทีบ่างคลปิยอดวิวขึน้หลกัล้านทเีดยีว 

“เกมเป็นความบันเทิงในชีวิตผม ว่าง
เมื่อไหร่ก็เล่น แต่ไม่เล่นแบบไม่ลืมหูลืมตา  
ผมก็เอาประเด็นท่ีน่าสนใจของเกมมาเล่า 
ความจริงผมท�าช่องยูทูบมาก่อน แล้วก็มา
เขียน ผมรู้สึกว่าเป็นช่องทางเดียวที่ท�าให้
คนมาอ่านบทความเราได้ แต่เหมือนคนไม ่
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ชอบอ่าน ชอบฟังมากกว่า แล้วก็น่าจะเป็น 
ผมมีโอกาสที่ได้ฝึกฝนท�าพวกกราฟิกด้วย”

หลังจากยูทูบ เขาจึงขยับขยายมาสู ่
เฟซบุ๊ก ด้วยเหตุผลที่ชอบการเขียน จึงเกิด
เป็นเพจ ‘เกมบทท่ีหน่ึง’ ท่ียึดหลกัความรกัใน
การเล่นเกม มาผสมผสานกับการได้ท�าภาพ
กราฟิก และตัดต่อวิดีโอ เขาจึงครีเอทคอน
เทนต์เกมอย่างสร้างสรรค์ จนมีผู้ติดตามใน
เพจเข้ามาคุยเรื่องเกมกันจ�านวนไม่น้อย 

นุกเป็นคนที่สนุกกับการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ท�าคอนเทนต์ใหม่ๆ อยู่เสมอ  
ซึ่งเป็นการปูทางเดินไปสู่ความฝันท่ีตั้งไว้ได้
อย่างแน่นอน

นุก - ศุภกร พงษถิตย์

คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

+

+ contact + 
+

zanuk.1234@gmail.com

38 39



เพร�ะก�รเขียน… จินตน�ก�รจึงคงอยู่

แบ
งค์

 - 
พงศ

ธร อนันต์ปิยะสกุล   แบงค์ - พงศธร อนันต์ปิยะสกุล

40TK แจ้งเกิด 2020



เพร�ะก�รเขียน… จินตน�ก�รจึงคงอยู่ “ผมวา่การเรยีนคณะแพทย ์บางทไีมไ่ด้เกิดจากการอยากรู ้แต่มนัเปน็หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ เมือ่การเรยีนหนัก ผมรูส้กึวา่ ความคิดสรา้งสรรค์จินตนาการทีเ่คยม ีไมค่่อย
ได้ใช้แล้วมันลดลง การที่ท�างานเขียนช่วยให้เรายังมีชีวิตด้านน้ีอยู่” 

แบงค์ -  พงศธร อนันต์ปิยะสกุล นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช
พยาบาล เล่าให้ฟังว่า ช่วงเวลาเรยีนหนักจนหัวหมุน ท�าไมเขาถึงยังเขียนบทความอยู่ 
ซึ่งนอกจากงานเขียนแล้ว เขายังหลงใหลเสียงดนตร ี ทั้งเล่นกีต้ารไ์ฟฟ้า ท�าวงดนตรี
กับเพื่อน ใช้ชีวิตวัยรุน่ครบเครือ่ง พรอ้มๆ กับ สะสมประสบการณ์เตรยีมตัวเป็นคุณ
หมอคุณภาพคนหน่ึง  

หมอในส�ยเลือด 

แบงค์อยากเป็นหมอตัง้แต่ชัน้ประถม เพราะ
เตบิโตมากับคณุแม่ ทีเ่ป็นนางพยาบาลห้อง
ผ่าตดั ครัง้หนึง่เขาได้เข้าไปในห้องผ่าตดั ได้
เห็นการท�างานของทุกคนท่ีก�าลงัรกัษาคนไข้ 
จงึมุง่มัน่เส้นทางนีต้ัง้แต่นัน้ สงัเกตได้จากเมือ่
มาเรยีนมธัยมปลายท่ีเตรยีมอดุมศกึษา เขา
เลอืกเรยีนสายวิทย์ ซึง่มกีารเรยีนวชิาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข จึงคลุกคลีกับคณะแพทย์เป็น
อย่างดี

เมือ่มาเป็นนักศกึษาแพทย์ แบงค์ค้นพบ
ว่า การเรยีนไม่ได้มเีพ่ือตอบโจทย์ความอยาก
รูข้องตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรบัผดิ
ชอบชีวิตของคนคนหน่ึง ท่ีเป็นพ่อแม่พ่ีน้อง 
เป็นสมาชกิของครอบครวัท่ีฝากความหวังไว้
กับเขา จากการเรยีนเพ่ือให้ตวัเองเก่งขึน้ จงึ
กลายเป็นการเรยีนเพ่ือรูใ้ห้กระจ่าง แล้วน�าไป
ช่วยชวิีตคน 

เมือ่ถามว่า เขาอยากเป็นหมอแบบไหน 
แบงค์ตอบว่า อยากเป็นหมอทีม่วีธีิเล่นกับเดก็ๆ 
ก่อนจะเล่าถึงคุณหมอคนหน่ึงที่อยู่ในคลิป
วิดโีอท่ีท้ังคยุตลก เล่นมายากลก็ได้ เทคนคิ
เล่นกับเดก็แพรวพราว แล้วใช้มอืข้างหนึง่ฉดี
วัคซนี โดยท่ีเดก็ๆ ไม่รูต้วั แง่หนึง่ช่วยให้เดก็ ไม่
ต้องกลวัเจบ็ กลวัเข็มฉดียา อกีแง่หน่ึงช่วยผ่อน
คลาย และท�าให้เดก็ๆ รูว่้า การมาเจอหมอ ก็
สนกุไม่หยอกเหมอืนกัน ความสนใจด้านเดก็
น้ีเอง จงึท�าให้เขาอยากเรยีนต่อเฉพาะทางด้าน
จติเวชเดก็ เพราะรูส้กึว่า การท่ีจะให้คนคนหนึง่
เตบิโตมาอย่างมคุีณภาพ มรีากฐานมาจาก
ครอบครวั ถ้าได้ท�าหน้าท่ีซพัพอร์ตเดก็ๆ ท่ีมี
ความบกพร่องด้านพัฒนาการก็คงดี
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สู่คนชอบเขียน 

แบงค์เป็นคนชอบการสือ่สาร เขามองว่าการ
สือ่สารไม่ใช่แค่การให้ข้อมลู แต่ได้มองลกึไป
ถึงวิธีคิดของคนด้วย การเขยีนก็เป็นการสือ่สาร
อย่างหนึง่ เขาจงึสมคัรเขยีนคอนเทนต์ลงเพจ 
SISO Magazine น�าเสนอไลฟ์สไตล์ชวิีตของ
นกัศึกษาแพทย์ศิรริาช 

วันหน่ึง แบงค์ได้ไปเดนิงาน LIT Fest 
เทศกาลหนังสอืไฟลกุพรึบ่ ท�าให้เขาได้รูจ้กัค่าย  
TK Young Writer 2020 จากการได้คยุกับ 
นกัเขียนคนหนึง่ ทีเ่คยเป็นสมาชกิค่ายมาก่อน  
จงึตัดสนิใจสมคัรทันที

“ผมรูจ้กั TK Band มาก่อน แต่ตอนจะ
ส่งประกวด ตดิภารกิจของคณะ เลยไม่ได้ท�า 
สักที ตอนนัน้มงีาน LIT Fest จะมนีกัเขยีนให้เรา
นัง่คุย เขาก็ถามว่าช่วงนีท้�าอะไร ผมก็บอกว่า 
ผมเป็นคนเขียนบทความให้กับเพจนักศกึษา
ศริริาช แต่ผมอูง้านครบั เลยมา LIT Fest คยุไป 
คุยมา เขาบอกม ีTK Young Writer ด้วยนะ  
เขาก็เป็นเหมอืนกัน ผมก็เลยตามมา” 

ก่อนหน้านั้นแบงค์เขียนงานให้ข้อมูล 
บทวิเคราะห์ สัมภาษณ์ แต่ยังไม่เคยเขียน
วรรณกรรมมาก่อน เมือ่ต้องเลอืกกลุม่ เขาจงึ
สมคัรเข้ากลุม่วรรณกรรม เพ่ือหาประสบการณ์
เขียนเรือ่งส้ันเรือ่งแรก

“ธีมเป็นเรื่องจดหมาย และได้โจทย์
ประกอบเป็นพระนคร แวบแรกท่ีนึกถึงคือ
หนังเรือ่ง ‘คู่กรรม’ ตอนท่ีณเดชน์โดนระเบดิที่
สะพานพุทธ พอพูดถึงพระนคร ฉากน้ีก็เข้ามา
ในหัวเลย ผมเลยจบัตรงน้ันไว้ก่อน แล้วคดิว่า 
จะท�าอะไรได้บ้างกับจดหมาย ตคีวามจดหมาย
ไปเรื่อยๆ จนได้มาว่า สิ่งที่ท�าให้จดหมาย
ต่างจากการสื่อสารรูปแบบอื่น คือ สารของ
จดหมาย มันต้องผ่านช่วงเวลาการส่งสาร  

จากผูส่้งไปยงัผูร้บั  เพราะฉะน้ันสารท่ีเกิดขึน้ 
ตอนท่ีมนัอยู่กับผูส่้ง ผูร้บัอาจมคีวามคดิแบบ
หน่ึง แต่พอสารมนัผ่านเวลาไปแล้ว อาจท�าให้
สภาพแวดล้อมหรอืบรบิทเปลีย่นไปได้ ผมเลย
จบัประเดน็ตรงนี ้มาเล่นกับอารมณ์ทีเ่กิดขึน้
กลายเป็นเรือ่ง เรือ่งสัน้ทีช่ือ่ว่า ‘กลบับ้าน’” 

‘ณ เวลานี้เธอทราบไหม ประภัสรา  
ฉนัอยากกลบัไปโอบกอดเธอและลกูให้แน่น
จนสดุก�าลงั ฉนัอยากทีจ่ะสมัผสัความอบอุน่
อันเกิดจากการได้ใช้เวลาร่วมกันพร้อมหน้า 
พ่อแม่ลกู ให้ความอบอุน่นัน้มนัเข้ามาแทนท่ี
ความหนาวเหนบ็ของอากาศภายในร่องสนาม
เพลาะภายใต้แสงจนัทร์ยะเยือก ซึง่ก�าลงักัดกิน
หัวใจของฉนัไปทลีะน้อย’ 

มคีนบอกแบงค์ว่า เขาเขยีนงานโดยใช้
สไตล์ภาษาแบบเก่า เขายอมรบัว่าเป็นแบบนัน้  
เพราะชอบอ่านหนังสอืแนวย้อนอดตีวันวาน 
เช่น ‘เมือ่คุณตาคณุยายยังเดก็’ ผลงานของ 
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เขาได้อ่าน 
เล่ม 1 เพราะเป็นหนงัสอืนอกเวลา จากน้ันก็หา
อ่านจนครบทกุเล่ม แล้วยังชอบ ‘ปลาว่ายน�า้
ในสนามฟุตบอล’ ของ วินทร์ เลยีววารณิ และ 
‘กระทบไหล่เขา’ ของ ปราบดา หยุ่น 
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หมอนักเขียนเพื่อเด็กๆ 

จากความฝันในการเป็นหมอเดก็ สูอ่กีพาร์ท
หน่ึงคอืการเขียน แบงค์บอกอย่างหนักแน่นว่า 
ถ้าสะสมความรูไ้ปถึงจดุหน่ึง เขาอยากท�าเพจ
ให้ความรูเ้ก่ียวกับเดก็ๆ เขารูส้กึเสมอว่างาน
เขยีนมอีทิธิพลกับความคดิ และทัศนคตขิอง
คนในสงัคมอยู่ประมาณหน่ึง เช่น เพจ ‘เขน็
เดก็ขึน้ภูเขา หรอืเพจ ‘เลีย้งลกูนอกบ้าน’ ซึง่
สร้างประโยชน์ให้กับพ่อเเม่ท่ีมาอ่าน ท�าให้ได้
เห็นวิธีคดิและวิธีปฏบิตัทิีน่�าไปปรบัใช้กับลกูได้ 

“ถ้าได้ออกหนังสอื ก็จะเป็นหนังสอืทีช่่วย
ย่นระยะห่างระหว่างเจนเนอเรชัน่ ด้วยความ
ทีเ่ราสนใจเรือ่งเด็ก เวลาพ่อแม่มลีกูในสมยัน้ี 
โลกหมนุไปไว gap ก็ย่ิงกว้างขึน้ ความคดิของ

คนเจนเนอเรชัน่หนึง่กับอกีเจนเนอเรชัน่หน่ึง 
มนัจนูเข้าหากันได้ล�าบาก เลยอยากท�าอะไรที่
ช่วยให้คนแต่ละช่วงเข้าใจกันมากขึน้ เพราะถ้า
เราอยากสือ่สารอะไรสกัอย่างกับเด็ก ป.1-2 ใน
ยุคนี ้เราไปพูดกบัเขา บางทเีขาอาจไม่เชือ่และ
ต่อต้าน เดก็ในยุค 2020 บคุคลท่ีมอีทิธิพลคอื
แคสเตอร์ ยูทูบเบอร์ เขาจะมองเป็นไอดอล แล้ว
ท�าตามได้ง่าย ถ้าเราเข้าใจ เราจะสือ่สารกับเขา
ได้ง่ายขึน้” 

จากมมุมองท่ีแบงค์ได้พูดคยุ เชือ่เหลอื
เกินว่า เขาจะเตบิโตเป็นหมอท่ีด ี เช่นเดยีวกับ
งานเขยีน ทีทุ่กคนจะได้เหน็เพจหรอืหนงัสอืของ
นายแพทย์พงศธรอย่างแน่นอน

แบงค์ - พงศธร อนันต์ปิยะสกุล

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

+

+ contact + 
+

pongsatorn.ananpiyasakul@gmail.com
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คว�มพย�ย�มของ 
น้องส�วผู้เปนทีรัก

ปั้
น 

- ปุ
ณยภ� เหล่�เจริญวงศ์    ปั้

น - ปุณยภ� เหล่�เจริญวง
ศ์ 
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ถ้าดูจากอายุของ ปั้ น - ปุณยภา เหล่าเจรญิวงศ์ ไม่ใช่น้องเล็กในกลุ่มวรรณกรรม 
แต่ถ้าดูจากระดับชั้นการศึกษา ที่ก�าลังเรยีนโฮมสคูล ชั้น ม.6 เธอจึงเป็นน้องเล็กของ
กลุ่มไปโดยปรยิาย

ปั้ นบอกว่า เธอไมเ่คยเจอสงัคมวัยรุน่ทีห่ลากหลาย ทัง้สาขาทีเ่รยีนและสถาบันมาก
ขนาดน้ีมาก่อน จึงสรา้งความแปลกใหม ่เป็นการเปิดโลกให้กับชวีติไมน้่อย ซึง่เป็นสิง่ที่
เธอได้พบเจอในค่าย TK Young Writer 2020 ที่ได้รวบรวมคนต่างสายอาชีพ ต่างวัย  
ที่มีจุดรว่มเดียวกันคือ รกัหนังสือ และชอบการเขียนไว้ด้วยกัน

สื่อส�รคว�มรู้สึกผ่�นก�รเขียน

ตลอดระยะเวลาการเรียนโฮมสคูล 7 ปี ปั้น
ต้องเขียนบันทึกอยู่สม�่าเสมอ เธอเขียน
เรื่องราวในแต่ละวัน ว่าได้เรียนรู้อะไร มีสิ่ง
ไหนที่ต้องพัฒนาต่อ เธอจึงถนัดเล่าเรื่อง 
ถ่ายทอดความคิดของตนเอง แต่ส�าหรับ
ด้านวรรณกรรม ปั้นไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก 
ดังนั้นเมื่อเห็นเฟซบุ๊กของอุทยานการเรียนรู้  
TK park ที่เธอเป็นสมาชิกอยู่ เปิดรับสมัคร
เข้าร่วมค่ายนักเขียน เธอจึงสมัครทันทีและ
เลือกอยู่กลุ่มวรรณกรรม 

“ถือเป็นความโชคดี เหมือนหนูโดนฝึก
ให้เขยีนบนัทึกอยู่แล้ว จรงิๆ ท่ีชอบเพราะรูว่้า 
ตัวเองพูดไม่เก่ง เวลาจะสื่อสารอะไร รู้สึก
สบายใจมากกว่า ถ้าสื่อสารผ่านการเขียน 
หนูรู้สึกว่าถนัดเขียนเล่า ไม่คุ้นเคยกับการ
เขยีนเป็นเรือ่ง เลยอยากลองว่า ถ้าหนูเปลีย่น
รูปแบบการเขียนบ้าง ได้ทดลองมุมใหม่ๆ  
จะมกีระบวนการยังไงในการเขยีนเรือ่งสัน้ ถ้า
เราสามารถสื่อสารบางอย่างลงไปในน้ันได้  
มันคงดีนะ” ปั้นเล่าด้วยน�้าเสียงสดใส
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สิ่งที่อย�กบอกผ่�นง�นเขียน

เรือ่งสัน้ชือ่ ‘ดวงดาวในดวงตา’ ผลงานของป้ัน
ในค่าย บอกเล่าเรื่องราวของพ่ีสาวคนหน่ึง  
ที่เขียนจดหมายถึงน้องสาวผู้เป็นท่ีรัก ก่อน
จะลาจากโลกนี้ไป 

‘’เธอเป็นคนบอกกบัฉนัเองน่ีนาว่าชีวิต
นี้มันแสนส้ัน ถ้าเราอยากท�าอะไรก็เพียงแค่
ท�ามันไปเถอะ ดังนั้น ถ้าเธอปรารถนาจะท�า
สิ่งใด ก็แค่ท�ามันไปก็พอ เธออาจยังไม่เก่ง
ในการท�าสิ่งนั้น แต่หากเธอยังคงมุ่งมั่นและ
ตั้งใจ สักวันเธอก็จะท�ามันได้อย่างแน่นอน 
ในเมือ่เราเกิดมาแล้ว มโีอกาสได้ใช้ชวีติแล้ว 
ก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตน้ีของเราอย่างมีความ
สุขและมีค่าที่สุดตามที่ใจปรารถนาเถอะ’ 

แววตาเปล่งประกายของป้ันยามเขยีน
ตัวอักษรอยู่ในค่าย สะท้อนว่า เธอภูมิใจกับ
เรื่องสั้นชิ้นนี้ไม่น้อย เพราะนอกจากผู้อ่านที่
เป็นรุน่พ่ีในค่าย จะได้รบัสารทีเ่ธอสือ่ไปแล้ว 
เธอยังต้ังใจเขียนเพ่ือบอกตัวเองในอนาคต 

ย่ิงหลังจบค่ายไปเพียงเดือนกว่า เธอกลับ
มาอ่านอีกครั้ง ก็มีหลายอย่างท่ีตกตะกอน
มากขึ้น  

“ตอนเขยีนหนูรูส้กึว่าเป็นสิง่ท่ีเราอยาก
บอก แต่เมื่อมาอ่านอีกครั้ง รู ้สึกว่าเรา
ต้องการกลวิธีท่ีละเอียด แนบเนียน มีอะไร
บางอย่างท่ีสัมผัสใจคนอ่านได้มากกว่านี้ 
ส�าหรับงานเขียนชิ้นน้ี หนูได้ท�าในสิ่งท่ีหนู
ชอบแล้ว ก็เริม่เหน็มากขึน้ว่า เราต้องพัฒนา
ฝึกฝนตัวเองต่อไป” 

เมื่อถูกถามว่า ได้อ่านเรื่องสั้นของทุก
คนในกลุ่มวรรณกรรม ชอบเรื่องไหนมาก
ทีส่ดุ ป้ันยกให้ ‘กลบับ้าน’ ของพ่ีแบงค์ - พงศธร 
อนันต์ปิยะสกุล และ ‘ปรลัยไปรษณีย์’ ของ 
อุลตร้า - ฆฤณ ม่วงน้อยเจริญ มากท่ีสุด 
“ของพี่แบงค์ จะรู้สึกทิ้งๆ ค้างคาอยู่หน่อยๆ 
ส่วนของอุลตร้าจะเป็นความเหงา ที่จบแบบ
อบอุ่น เลยชอบ 2 เรื่องนี้ค่ะ”

46TK แจ้งเกิด 2020



เส้นท�งสู่นักแปล เปิดกว�้งและพย�ย�มให้ม�กกว�่เดิม

ในอนาคตปั ้นตัดสินใจเรียนสายภาษา
อังกฤษ เพราะอยากเชี่ยวชาญภาษา และ
มีโอกาสท�างานด้านการเขียนอีก โดยอาชีพ
ที่มองไว้คือ ‘นักแปล’ ซ่ึงพี่แหม่ม - วีรพร  
นติปิระภา หน่ึงในวิทยากรของค่าย ก็แนะน�า
น้องๆ ว่า วงการหนังสือยังต้องการนักแปล
คุณภาพอีกเยอะ 

“หนูอยากท�างานกับการเขียนหนังสือ
อยู่ จงึอยากได้เรือ่งภาษา เพ่ือมาท�างานแปล 
คงต้องฝึกฝนตัวเอง เพราะยังไม่เก่งมากใน
ด้านน้ี แต่ก็น่าลอง หากตอนนี้คงต้องอ่าน
หนังสือให้เยอะกว่านี้ รู้สึกว่าเราอ่านน้อย 
เกินไป กับการท�างานเป็นนักเขียน” 

เมื่อก่อนปั้นเคยคิดว่าตัวเองชอบอ่าน
หนังสือ แต่ช่วงหลังอ่านหนังสือน้อยลง 
เพราะมีหนังกับซีรีส์เข้ามามากขึ้น ที่ผ่านมา
ชอบอ่านวรรณกรรมแฟนตาซีผจญภัย ส่วน
ปัจจุบันจะอ่านบทความ ความเรียง ท่ีชอบ
ทิ้งท้ายให้คิด ไม่มีค�าตอบตายตัว

ปั ้นเล่าเสริมว่า นักเขียนที่ชอบคือ  
นิ้วกลม โดยเฉพาะเล่ม ‘ความฝันที่มั่น
สุดท้าย’ เพราะเป็นหนังสือที่สะท้อนความ
รูส้กึได้ตรงใจ เหมอืนเธอมปีระสบการณ์ร่วม
กับนักเขียน ผ่านจุดท่ีเคยเจอมาเหมือนกัน 
เมือ่ได้กลับมาทบทวนตวัเองมากขึน้ ก็เข้าใจ
ว่า เธอเองเคยรูส้กึแบบนี ้แต่ตอนนัน้ยังหาค�า
ตอบมาอธบิายความรู้สึกตวัเองไม่ได้ พอมา
เจอประโยคของนักเขยีน เลยประทับใจท่ีเขา
อธิบายความรู้สึกที่เธอเคยเผชิญอยู่ออกมา

เมือ่มองหน้าป้ัน จะมองเห็นภาพความสดใส 
ประกายแห่งความสุข ขณะอยู่กับทุกคนใน
ค่าย ท�าให้นึกไม่ออกเหมือนกันว่า ช่วงหนึ่ง
ท่ีป้ันเล่าว่า เธอผ่านเรือ่งหนักๆ และก้าวผ่าน
มาได้อย่างไร ปั้นบอกว่า หลังเหตุการณ์นั้น
ท�าให้เธอโตขึ้น ไม่อยากให้ตัวเองล้ม โดยไม่
พยายามอะไร 

“เราคาดหวังกับบางอย่างมาก จนไม่
นึกว่า มันมีความผิดพลาดหรือผิดหวังได้  
พอผ่านมา เราพยายามท�าความเข้าใจแต่ละ
อย่างว่า มันอาจจะไม่เป็นแบบน้ีก็ได้นะ 
พยายามมองโลกให้กลางๆ มากขึน้ แต่เรารูว่้า  
เราอยากจะท�ามันนะ มันเห็นตัวเองมากขึ้น 
ขอท�าเต็มท่ีท่ีสุด และพยายามเปิดกว้างให้
ตัวเองมากขึ้น”

ความพยายามและการลกุขึน้สูข้องป้ัน 
จะเติบโตและย่างก้าวไปในเส้นทางที่ฝันไว้ 
อาจจะล้มลกุคลกุคลานไปบ้าง แต่เมือ่ลกุขึน้
มาสูอ้กีครัง้ ปลายทางก็จะรอต้อนรบัเมือ่เธอ 
เดินไปถึง 

ปั้ น - ปุณยภา เหล่าเจรญิวงศ์

+

+ contact + 
+

rainy.pun2019@gmail.com
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บนเส้นท�งของ

ก�รอ่�นเขียน

ฟ้
�-
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ิชญ� ภักดีพินิจ    ฟ้
�-อภิชญ� ภักดีพินิจ
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ฟ้า-อภิชญา ภักดีพินิจ เพิ่งรูว้่าจะมีค่าย TK Young Writer 2020 ในวันสุดท้าย
ก่อนปิดรบัสมัคร เธอใช้เวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดผลิตเรือ่งสั้นขึ้นมาหน่ึงหน้า เก่ียว
กับหลานคนหน่ึงท่ีถูกหล่อหลอมและปลูกฝังแนวคิดต่างๆ จากหนังสือที่ยายให้อ่าน 
เฉกเช่นเดียวกับตัวเธอท่ีเติบโตมาในครอบครวัรกัการอ่านจึงซึมซับความหลงใหลใน
ตัวอักษรมาต้ังแต่วัยเด็ก จากน้ันจึงพัฒนามาสู่การเป็นนักเขียน

ฟ้าบอกว่าเธอมีผลงานเขียนสะสมไว้ราว 20 เรือ่ง นับว่าเยอะมากทีเดียวส�าหรบั
เด็กสาวที่เพิ่งผ่านพ้นวัยมัธยมมาหมาดๆ จ�านวนชิ้นงานท่ีผลิตออกมาอย่างต่อเน่ือง
สะท้อนถึงความขยันและมีวินัยในการเขียนได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าฟ้าจะยังไม่หยุด
เดินทางไกลบนเส้นทางน้ี

เดินท�งในโลกก�รอ่�น 

“ทัง้คณุพ่อและคณุแม่เป็นคนชอบอ่านหนังสอื 
ท�าให้บ้านเรามีหนังสือเยอะมาก พอโตข้ึน
เราก็ชอบซื้อหนังสือเป็นงานอดิเรกเลยย่ิง
มีเยอะเข้าไปใหญ่ ตอนเด็กๆ จะอ่านพวก
วรรณกรรมเยาวชนท่ีคณุแม่ซือ้ไว้ คณุแม่เล่า
ว่าเคยอ่านแฮร์รี่ พอตเตอร์ให้ฟังด้วย แต่ว่า
จ�าไม่ได้” ฟ้าเล่าถึงบรรยากาศในครอบครัว
ที่ปลูกฝังให้เธอชอบอ่านหนังสือ

ต ่อมาเมื่อเติบโตจนถึงวัยที่ เลือก
หนังสือได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ เธอก็ชอบ
อ่านการ์ตูนญี่ปุ ่นและไลท์โนเวลท่ีได้รับ
ความนิยมในหมู่วัยรุ ่นเหมือนเด็กรุ ่นใหม่
ทั่วไป แต่สิ่งท่ีต่างออกไปคือเธอเริ่มเขียน
เรือ่งสัน้แนวแฟนฟิคจากการ์ตนูในช่วงมธัยม
ต้น นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ฟ้าค้นพบว่า
ตัวเองสามารถเขียนหนังสือได้  

“เราเป็นคนอ่านหนังสือทุกแนว พอ
อ่านทุกแนวก็จะเห็นกลวิธีการเล่าเรื่องท่ี
แตกต่างกันไป ช่วงแรกก็เริม่เขยีนโดยใช้แนว 

ญ่ีปุ่นร่วมสมัย จากนั้นพอมัธยมปลายเริ่ม
ลงประกวดเรื่องสั้น ก็ได้อ่านพวกแนวสยอง
ขวัญ ช่วงนัน้จะซือ้หนงัสอืเยอะมาก ตอนที่
อ่านสบืสวนก็ซือ้มาเยอะเหมอืนกัน แต่ตอนน้ี
ก�าลงัตัง้ใจว่าจะอ่านวรรณกรรมแปลคลาสสกิ  
เช่น งานของอเลซซานโดร บาริกโก และ 
ออสการ์ ไวลด์”

ฟ้าหันมาสนใจวรรณกรรมแปลคลาส
สิกเพราะมีโอกาสได้อ่านงานของนักเขียน
ไทยนามปากกว่า Moonscape ที่น�าบท
ละครเรื่อง ‘ซาโลเม (Salome)’ ซึ่งประพันธ์
โดย ออสการ์ ไวลด์ มาสอดแทรกประกอบ
เนื้อเรื่อง “พอสนใจซาโลเมก็ไปตามอ่าน 
งานของออสการ์ ไวลด์ทุกเล่มแล้วเริ่มขยาย
วงกว้าง เราชอบวรรณกรรมคลาสสิก เพราะ
นกัเขียนบางคนใช้ส�านวนท่ีเราอาจไม่ได้เห็น
อีกแล้วในยุคสมัยน้ี มันมีเอกลักษณ์ท่ีฉีก
ออกไปเลย”
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ผจญภัยในโลกก�รเขียน

“ก่อนหน้าน้ีเราศึกษาการเขียนด้วยตัวเอง
มาตลอด ถึงแม้จะเขียนเรื่องสั้นมาเยอะแต่
ก็เขียนเอาตามที่ชอบ ไม่ได้รู้หลักการของ
มันจริงๆ เหมือนเป็นการเขียนที่ไม่รู้จะไปยัง
ไงต่อ พอมีโอกาสได้เข้าร่วมค่าย TK Young 
Writer เลยเลือกกลุ่มวรรณกรรม เผื่อจะมี
จุดไหนที่เพ่ิมลดและพัฒนาได้” สิ่งส�าคัญท่ี
ฟ้าได้รบัจากพ่ีเลีย้งประจ�ากลุม่คอื การทีพ่ี่ๆ 
ช่วยชีใ้ห้เหน็จดุบกพร่องในงานเขียน และได้
เรยีนรูวิ้ธีการเขียนอย่างมหีลกัการมากย่ิงข้ึน 
“พ่ีวิภว์บอกว่างานของเราออกแนวศิลปิน
มากกว่าที่จะเป็นดีไซเนอร์ มันมีเอกลักษณ์
แล้ว แต่ถ้าใช้หลักการเข้ามาช่วยให้เรื่องมี
มิติและเข้าถึงคนได้ง่ายกว่านี้ มันจะดีขึ้น”

กิจกรรมในค่าย TK Young Writer 
2020 ไม่ได้มีแค่การน่ังฟังวิทยากรอบรม
และฝึกเขยีนอยู่ในห้องสีเ่หลีย่มเท่าน้ัน แต่ยัง
พาออกไปส�ารวจย่านเมืองเก่าและสถานท่ี
ส�าคัญต่างๆ ในละแวกพระนคร ซึ่งกลายมา
เป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าเขียนเรื่องสั้นเก่ียว
กับความทรงจ�าของคนสองคนท่ีอยู่ในปาก

คลองตลาด “ปกติเป็นคนชอบดอกไม้ แล้ว
ในพระนครจุดท่ีคิดว่าสามารถดึงสไตล์การ
เขียนของตัวเองออกมาใช้ได้ถนัดมือที่สุด
ก็คือความฟุ้งของดอกไม้ ก็เลยหยิบเรื่อง
ดอกไม้ ภาพความทรงจ�าที่มีดอกไม้อยู่ และ
มเีดก็คนนัน้ทีอ่ยู่ท่ามกลางดอกไม้มาเขยีน มี
หลายคนบอกว่าอ่านงานของเราแล้วเหมอืน
เป็นความฝันฟุ้งๆ ลอยๆ”

เมื่อถามถึงกิจกรรมภายในค่ายท่ีชอบ
เป็นพิเศษ ฟ้าเล่าถึงการออกไปท�าเวิร์กช็อป
ฝึกเขียนที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน ซึ่ง
ใช้เวลาเดินเพียง 2-3 นาทีจากสถานที่จัด
ค่าย โดยโจทย์ของกิจกรรมในวันนั้นคือการ
เขียนบรรยายฉาก “เป็นเวิร์กช็อปท่ีท�าให้
เราได้เห็นแนวทางการเขียนหลากหลายรูป
แบบ ได้รู้ว่าแต่ละคนโฟกัสสิ่งไหน ให้ความ
ส�าคัญกับอะไร อย่างของพ่ีที่เป็นหมอก็จะ
เน้นบรรยายข้อมูล เน้นโครงสร้าง บางคนก็
โยงเข้ากับสภาพการเมอืงช่วงนี ้หรอืบรรยาย
ให้สอดคล้องกับอารมณ์ของตัวเอง”
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มิตรภ�พระหว่�งก�รเดินท�ง

“สังคมในค่ายเป็นสิ่งท่ีเกินความคาดหมาย
มาก ตอนแรกหวงัแค่จะมาเรยีนวิธีการเขียน
และปรบัแก้ผลงานให้ดขีึน้ ไม่ได้คิดว่าจะเจอ
คนใหม่ๆ ได้เจอทัศนคติใหม่ๆ และได้รับค�า
พูดดีๆ จากใครหลายคน บรรยากาศในค่าย
เป็นสังคมเฉพาะท่ีเราไม่เคยเจอจากข้าง
นอก เป็นสถานที่ท่ีเราสามารถเป็นตัวของ
ตัวเองได้ แต่ละคนมีวิธีคิดท่ีเป็นเอกลักษณ์
ชัดเจน แล้วก็เอาสิ่งน้ันมาพูดคุยแชร์กัน 
ท�าให้เราได้สิ่งใหม่ๆ กลับมาจากการพูดคุย 
พ้ืนฐานเราเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมแต่เรา
ยินดท่ีีจะเข้ากับสงัคมนี ้มนัเหมอืนเป็นทีข่อง
เรา เรารูส้กึว่าคนในค่ายไม่ตดัสนิคนด้วยรปู
ลกัษณ์ภายนอก เราสามารถคยุกบัทุกคนได้ 
โดยที่เขาจะไม่กีดกันเราออกไปต้ังแต่ต้น” 
ฟ้าเล่าย้อนถึงความทรงจ�าเก่ียวกับมติรภาพ
ที่เธอได้รับบนเส้นทางของการอ่านเขียน

ฟ้าเพ่ิงเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และยังคงอยากท�างานเขียน
ควบคู่กันไปด้วย โดยล่าสดุเธอเพ่ิงส่งผลงาน
เขยีนไปสมคัรเข้าร่วมอกีหลายโครงการ และ
มีแผนจะน�าเรื่องส้ันท่ีเขียนไว้มาพัฒนาเป็น
นิยายต่อไปด้วย จากความหลงใหลในการ
อ่านสู่ความใฝ่ฝันในการเขียน เมล็ดพันธุ์ท่ี
ฟ้าเพาะปลูกไว้ก�าลังค่อยๆ เติบโตหย่ังราก
ลึกและรอวันผลิบานอย่างตั้งใจ 

ฟา้ - อภิชญา ภักดีพินิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+

+ contact + 
+

pha.apichaya@gmail.com
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โลกก�รเขียน
บนแผ่นฟิล์ม
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ฟิล์ม - ชญาดา จิรกิตติถาวร เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เข้ารว่มค่าย TK Young Writer 2020 ในชว่งรอยต่อระหว่างท่ีก�าลังจะข้ึน 
ปี 2 ซึ่งต้องเริม่เรยีนวิชาเฉพาะของภาคอย่างเต็มตัว ท�าให้เธอเกิดความรูสึ้กกดดัน 
เพราะสิ่งที่ท�ามาตลอดในรั้วมหาวิทยาลัยปีแรกคือการช่วยรุ่นพี่ออกกองถ่ายท�า
ภาพยนตร ์โดยแทบไม่ได้ท�ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเขียนเลย

“เวลารุน่พ่ีในคณะขาดคนเราก็ไปชว่ย ตอนปี 1 ไปมาประมาณ 20 กว่ากอง ท�าหน้า
ทีตี่สเลท จดรพีอรต์ ไปออกกองบ่อยมากจนไม่มใีครในคณะคิดวา่ฟิล์มสอบติดโควตา
ภาควารสารฯ เข้ามาด้วยซ�า ฟิล์มชอบอ่านแต่ไมเ่คยเขยีนอะไรเป็นชิน้เปน็อันเลย มแีค่
งานทีเ่ปน็พอรต์ก่อนเขา้คณะ เราดไูมเ่หมอืนเด็กวารสารฯ เลยพยายามเข้ารว่มกิจกรรม
ที่ท�าให้ตัวเองได้พัฒนาทักษะการเขียนบ้าง” เมื่อรูข่้าวจากเพจอุทยานการเรยีนรู ้ 
TK park ท่ีติดตามอยูว่า่จะมีค่ายฝกึทกัษะด้านการเขียนเธอจึงสมคัรเข้ามาอย่างไมลั่งเล 

จ�กเด็กหลังเลนส์สู่นักอย�กเขียน

ด้วยความท่ีเติบโตมากับกิจการร้านถ่ายรูป
ของครอบครัว ฟิล์มจึงชอบถ่ายรูปมาต้ังแต่
เด็กและมีความฝันว่าอยากเรียนสาขาวิชา
ที่เก่ียวกับการถ่ายภาพและท�าภาพยนตร์ 
แต่ช่วงท้ายๆ ของชีวิตวัยมัธยมปลาย ฟิล์ม
กลับรู้สึกอยากเบนเข็มไปทางอื่น ประกอบ
กับความเครียดจากการเตรียมสอบเข้า
มหาวิทยาลัย ท�าให้เธอหันไปอ่านนิยาย
วัยรุ ่นคลายเครียดเยอะมาก จึงเริ่มเกิด
ความคิดที่จะสอบตรงเข้า ภาควิชาวารสาร
สนเทศและสื่อใหม่ โดยผลงานท่ีเป็นพอร์ต
ฟอร์ลิโอคือบทความและภาพถ่าย จากการ
เป็นช่างภาพเยาวชนจิตอาสาที่มีโอกาสได้
ไปถ่ายภาพบรรยากาศในงานพระราชพิธี

ส�าคัญ ซึ่งได้เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และ
สื่อออนไลน์ด้วย 

นอกจากน้ีเธอยังเล่าให้เราฟังเพ่ิมเติม
ว่า “ฟิล์มเป็นคนชอบจด ชอบเขียนไปเรื่อย 
เลยจะพกสมุดกับปากกาติดตัวไว้ตลอด  
วันน้ีเจออะไรบ้างก็จะบนัทกึเก็บไว้หรอืบางที
ก็จดประโยคที่ชอบจากหนัง” ซึ่งเมื่อได้มา
เรียนคณะนิเทศศาสตร์ฟิล์มก็ค้นพบว่าถึง
แม้จะไม่ได้เรียนภาควิชาการภาพยนตร์
และภาพน่ิงโดยตรง แต่ก็ยังสามารถหา
ประสบการณ์ในกองถ่ายได้จากการอาสา
ช่วยงานรุน่พ่ี ควบคูไ่ปกับเรยีนรูด้้านวารสาร
สนเทศและสื่อใหม่ที่เธอเลือกเป็นวิชาหลัก 
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ประตูสู่โลกวรรณกรรม 

“บ้านฟิล์มอยู่ใกล้ TK Park มาก ตอนเด็กๆ 
แม่พาไปตลอด แต่พอโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้ไป 
จนอีกทีคือช่วงมัธยมปลายท่ีไปบ่อยมาก
เพราะเข้าไปน่ังอ่านหนังสือเตรียมสอบ 
เลยกดติดตามเพจไว้ท�าให้เห็นประกาศรับ
สมัคร” ฟิล์มเล่าถึงท่ีมาของการสมัครค่าย 
TK Young Writer 2020 ซึ่งเป็นครั้งแรกท่ี
เธอเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการเขียนอย่าง
จริงจัง “ส่วนที่เลือกอยู่กลุ ่มวรรณกรรม 
เพราะฟิล์มอ่านงานประเภทน้ีมาเยอะสุด 
เลยคิดว่าเราน่าจะถนัดและเหมาะกับกลุ่ม
วรรณกรรม ส่วนหวัข้ออืน่ๆ เราสามารถเรยีน
ในภาควิชาได้ ทั้งงานเขียนสัมภาษณ์แล้วก็
สารคดี แต่ในภาคน่าจะได้เรียนวรรณกรรม
น้อยที่สุด”

ก่อนหน้าน้ีฟิล์มไม่เคยรู ้เลยว่าการ
เขียนงานวรรณกรรมควรเริ่มต้นจากอะไร 
“ฟิล์มมีสิ่งที่ตัวเองอยากบอกออกไปแต่ไม่รู้
วิธีเรียบเรียง ฉันต้องสร้างตัวละครจากอะไร 
อยากให้ตัวละครมีเสน่ห์แบบไหน ฟิล์มไม่
เคยท�าอะไรแบบน้ี พอได้มาเข้าค่ายมีคน
คอยให้ค�าแนะน�าก็ท�าให้เราเข้าใจมากขึน้ว่า
ต้องท�าอะไรบ้าง ต้องเริ่มจากอะไร” 

คนคอยให้ค�าแนะน�าท่ีว่าคือพ่ีเลี้ยง
ประจ�ากลุ่มวรรณกรรม พี่วิภว์ บูรพาเดชะ 
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร happening 

และพ่ีพลอย-กมลพร สนุทรสมีะ นกัเขียน
อสิระ “พ่ีประจ�ากลุม่วรรณกรรมคือพ่ีวิภว์กับ
พ่ีพลอย เขาช่วยฟิล์มเยอะมาก เราไม่เคย
เขียนงานที่เป็นจริงเป็นจังมาก่อน พอเริ่ม 
เขียนมันก็กดดันเล็กๆ เพราะเรามีเวลาใน
ค่ายแค่ 4 วัน เวลาที่ใช้ในการเขียนจริงๆ  
ก็ประมาณ 3 วัน ขนาดเขียนงานส่งอาจารย์
ท่ีคณะฟิล์มยังใช้เวลาเป็นอาทิตย์ มันไม่ใช่
สิ่งท่ีจะสามารถเขียนให้เสร็จเร็วๆ ได้ เรามี
เป้าหมายท่ีอยากสือ่สาร แต่ฟิล์มต้องใช้เวลา
กับการคิดให้ออกมาเยอะมาก อาจจะเป็น
เพราะเราเป็นคนทีค่วามคดิในหวัซบัซ้อนเลย
ยากมากๆ ท่ีจะเริม่ต้นเขยีนเรือ่งๆ หน่ึงขึน้มา

“สิง่ท่ีพ่ีเลีย้งประจ�ากลุม่สอนเยอะมาก
คือการแนะน�าว่างานเขียนของเรายังมีช่อง
ว่างตรงไหน อะไรที่เราลืมคิดไป ตรงนี้มันมี
เปิดแล้วควรมีปิดด้วยนะ มันเป็นเรื่องเล็ก
มากๆ ทีบ่างทีคนเขยีนเองมองข้ามไป พอได้
พ่ีๆ เข้ามาช่วยก็ท�าให้งานมนัเพอร์เฟกต์มาก
ขึน้ เวลาเราสบัสนว่าจะเอาตอนจบขึน้ก่อนดี
ไหมหรือเปิดเรื่องยังไงดี พ่ีๆ ก็จะช่วยให้ค�า
แนะน�าท�าให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าต้องท�ายัง
ไงต่อ ต้องแก้อะไร ต้องไปทางไหน ช่วยจัด
ระเบียบความคิดและวิธีการท�างานให้เขียน
งานส�าเร็จออกมาได้”
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โลกของคนรักหนังสือ

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประทับใจจากค่าย TK 
Young Writer 2020 ฟิล์มตอบทนัทีว่า “ตอน
เข้าค่ายฟิล์มได้เจอคนท่ีรกัหนังสอืเยอะมาก 
ช่วยเปิดมมุมองเก่ียวกับงานเขียนของเราได้
ดีมากๆ ก่อนหน้านี้ฟิล์มอ่านแต่นิยายวัยรุ่น 
ก็มีบ้างที่ซื้อเป็นเล่มมาเก็บ แต่ฟิล์มรู้สึกว่า
ตวัเองไม่ได้เป็นคนรกัหนังสอืขนาดน้ัน พอได้
มาอยู่ในค่ายที่มีคนรักหนังสือมาอยู่ด้วยกัน 
ทกุคนพร้อมจะแบ่งปันเรือ่งดีๆ  ให้เราได้อ่าน 
จะมีช่วงที่ให้เอาหนังสือมาแนะน�าเพ่ือนใน
ค่าย เป็นกิจกรรมท่ีดีมากท�าให้เราได้รู้จัก
หนังสือน่าสนใจหลายเล่มที่ไม่เคยอ่าน”

หลังจากค่ายสิ้นสุดลง ฟิล์มค้นพบว่า
ตัวเองสามารถจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้น
และกล้าท่ีจะเขียนมากขึ้น “ที่ผ่านมาฟิล์ม
ไม่เคยมีงานเขียนเป็นชิ้นเป็นอันสักทีเพราะ
อยากรอให้มันเพอร์เฟกต์ก่อน เราอยาก
เขียนให้มันดีเลยท�าให้ไม่กล้าเขียนสักที  

แต่หลังกลับจากค่ายฟิล์มรู้สึกว่าตัวเองกล้า
ทีจ่ะเขยีนมากขึน้โดยไม่กลวัความผดิพลาด 
พอผ่านงานเขยีนในค่ายมาแล้วมนัท�าให้เรา
รู้สึกว่าเราเขียนได้ มันไม่ใช่เราท�าไม่ได้”

ฟิล ์มมองภาพอนาคตตัวเองไว ้ว ่า
เธอคงรับช่วงต่อกิจการร้านถ่ายรูปของ
ครอบครัว แต่ก็ยังอยากมีหนังสือสักเล่ม
เป็นของตัวเอง “สายงานเขียนท่ีฟิล์มชอบ
ท่ีสุดคงหนีไม่พ้นวรรณกรรม เราอยาก
เขียนวรรณกรรมที่ไม่ต้องอิงความจริงมาก 
หนังสือเล่มแรกคงมีความเป็นตัวเองเยอะ
มาก เพราะฟิล์มไม่ชอบเขียนอะไรที่ไม่รู้จริง 
สมมติถ้าต้องเขียนเรื่องเก่ียวกับอิตาลีก็คง
เขียนไม่ได้เพราะไม่เคยไป หรือถ้าต้องเขียน
ถึงประเดน็ทีอ่นิเทรนด์อยู่ตอนนี ้แต่เป็นเรือ่ง
ท่ีฟิล์มไม่อินก็คงเขียนไม่ได้ เพราะเราถนัด
เขียนเรื่องใกล้ตัวหรือเรื่องท่ีเราคลุกคลีอยู่
มากกว่า”

ฟิล์ม - ชญาดา จิรกิตติถาวร

คณะนิเทศศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+

+ contact + 
+

ffilmesprit@gmail.com
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นักกฎหม�ย ผู้อย�กเขียนนวนิย�ยสืบสวนในอน�คต

เม

ย์ - เมย์ ทับไทร     เมย์ - เมย์ ทับไท
ร
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เพราะในค่าย TK Young Writer 2020 เมย์ - เมย์ ทับไทร ในฐานะบรรณาธกิาร
หนังสือ ‘ป.ณ.10200’ เริม่ต้นพรเีซนต์ผลงานของกลุ่มวรรณกรรมได้ตลกมาก เธอยิง
มุกอะไรมา ทุกคนก็ช่วยข�าน�าไปก่อน สรา้งเสียงเฮฮาครืน้เครงไปทั่ว 

ถ้าดจูากสายตาคนนอก เมยน่์าจะเปน็คนตลกโดยพืน้ฐาน แต่เธอเอ่ยเขินๆ ว่า ตัว
เองเป็นคนหลายบุคลิก และเปน็คนจรงิจังมากระดับหน่ึง ถ้ายงัไมส่นิทกันจะตั้งก�าแพง
ไวส้งู แต่ถ้าสนิทกันแล้วจะเห็นมมุตลกๆ เมยต้ั์งขอสงัเกตว่า เธอรูส้กึเป็นตัวของตัวเอง 
เพียงแค่ช่วงเวลา 4 วัน ก็สนิทใจกันแล้ว ซึ่งเธอคิดว่า น่าจะเป็นเพราะทุกคนชอบอ่าน
หนังสือเหมือนกัน

เพร�ะหนังสือจึงม�พบ

เมย์เรียนกฎหมาย เธอเป็นนักศึกษาชั้น 
ป ีที่  2 คณะนิติศาสตร ์  มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง นอกจากจะต้องอ่านหนังสือ
หนาเป็นตั้งๆ ท่องจ�า และท�าความเข้าใจข้อ
กฎหมายทุกวันอยู่แล้ว เมย์ก็อ่านหนังสอืเล่ม
อื่นๆ อีกหลายแนว

“ตอนนี้ที่อ่านแล้วชอบคือ ‘ละครแห่ง
ชีวิต’ ของ หม่อมเจ้าอากาศด�าเกิง รพี
พัฒน์ เมย์ชอบภาษามาก เป็นคนใช้ภาษา
นิ่มนวล มีเสน่ห์มาก เมย์อ่านหนังสือได้ทุก
แนว บางทีไม่ได้สนใจว่านักเขียนเป็นใคร 
แต่พออ่านรวิีวในเฟซบุก๊ ถ้าเราชอบ เราก็ซือ้  

หรือบางเล่ม ชื่อเรื่องมันบอกความรู้สึกเรา 
เช่น ‘No Hurry, No Worry ขออภัย แต่ไม่ต้อง
รบี’ ผลงานของ พิชญา โชนะโต หรอืบางเล่ม
ตัวหนังสือไม่ได้น่าสนใจ แต่ถ้าเป็นนักเขียน
ที่เราชอบ เราก็ซื้อเหมือนกัน”

ด้วยเหตุที่ชอบอ่าน เมื่อเมย์ได้เห็น  
พี่วิพ - วิภว์ บูรพาเดชะ เขียนรีวิวหนังสือ
ไว้ในเว็บไซต์ เมย์ก็ตัดสินใจว่าจะอยู่กลุ่ม
วรรณกรรม และทีส่�าคญัอยากลองเขยีนเรือ่ง
สั้นของตัวเองสักชิ้น 

แน่นอนว่าเธอเขยีนส�าเรจ็ และเขยีนได้
ดีมากเสียด้วย 
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บรรณ�ธิก�รเล่มครั้งแรก

นอกจากผลงานเรื่องสั้นชิ้นแรก เธอยังเป็น
บรรณาธิการหนังสือครั้งแรกด้วย เมย์เล่า
ให้ฟังว่า เธอไม่คาดคดิเหมอืนกันท่ีพ่ีวิพบอก 
ถ้าใครเขยีนเสรจ็ก่อน จะให้เป็นบรรณาธิการ
จะเป็นเรื่องจริง เธอจึงรับหน้าที่มาอย่าง
ไม่ทันต้ังตัว และไม่รู้ด้วยซ�้าว่าต้องท�าอะไร
บ้าง แต่เมือ่ได้อ่านงานของทกุคนในกลุม่ ได้
เขยีนบทบรรณาธิการ เธอย่ิงเข้าใจว่า การท�า
หนังสือให้ส�าเร็จสักเล่มไม่ง่ายเลย

“เราเห็นแล้วว่า ไม่ได้แค่เขียนงาน
แล้วจบนะ มันต้องมีการท�ารูปเล่ม มีดีเทล
มากกว่าท่ีเราเห็นอยู่ พอได้เป็น บก. ก็ดนีะคะ  
ได้ท�างานเพ่ิม (หัวเราะ) คงได้เป็นครั้ง
เดียวเท่าน้ัน เพราะคงไม่ได้เบนมาสายนี้  
พอได้อ่านงานของเพื่อน ก็รู้สึกว้าวมาก งาน
ของเพ่ือนดีมาก ถ้าเทียบกับงานของเรา 
เพราะท่ีเราเสร็จเร็ว เราเขียนเนื้อหาไม่ได้
เยอะมาก เป็นจดหมาย 4 ฉบบั แต่ของเพ่ือน
เขาร้อยเรียงเรื่องราวออกมา เรารู้ว่ามันยาก
ที่จะท�าได้ขนาดนี้ แล้วแต่ละเรื่อง ไม่เหมือน
กันเลย แม้จะพูดเรื่องจดหมายเหมือนกัน 
พอมารวมกัน มันก็ไปกันได้ เมย์รู้สึกดีมากๆ 
ตัดสินใจถูกแล้วที่มาอยู่กลุ่มวรรณกรรม” 

เมื่อเราถามเมย์ว่า หลังอ่านเรื่องสั้น
ทั้งหมด ชอบของใครมากท่ีสุด เมย์ตอบว่า 
ชอบของน้องปั้น (ปุณยภา เหล่าเจริญวงศ์) 
เรื่อง ‘ดวงดาวในดวงตา’ 

“รู้สึกว่าสิ่งที่น้องเขียนมันก้องอยู่ในหู  
เรารู ้สึกแบบน้ีจริงๆ จนทุกวันนี้เวลาน้อง
เขียนสเตตัสเฟซบุ๊ก เป็นเสียงเดียวกับท่ีเรา
อ่านงานของน้องเลย”

เรื่องสั้นจ�กจดหม�ย 4 ฉบับ

เรื่องสั้นของเมย์นับว่าเลือกใช้แพลทฟอร์ม
การน�าเสนอได้น่าสนใจ เล่าเรื่องราวของ
ครอบครัวคนจีนครอบครัวหน่ึง ท่ีค้าข้าวอยู่
ในตรอกข้าวสาร ผ่านจดหมาย 4 ฉบับ ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนแตกต่างกัน 

“เมย์เป็นคนบ้าหลักการ (หัวเราะ) พอ
คิดถึงจดหมาย ก็คิดแล้วว่าจดหมายคือ
อะไร มานั่งดู มันมี 4 ลักษณะที่เขาเขียนกัน 
คือ ทางการ ธุรกิจ ลาออก และส่วนตัว เลย
เอามาผกูว่าจะเป็นเรือ่งสัน้ได้ไหม ก็เล่าผ่าน
จดหมาย 4 ฉบับ แบ่งเป็น 4 ประเภท ส่วน
ในรายละเอียด พอไปอยู่ตรงน้ันท่ีพระนคร 
คนไทยผูกพันกับเชื้อสายจีน เราเลยอยาก
เขียนเล่าว่า มันมีแนวคิดลูกผู้ชายเป็นใหญ่ 
เป็นการเสียดสีดีเหมือนกันนะ ที่ผู้หญิงโดน
กดมาแต่ไหนแต่ไร เราเลอืกใช้ตรอกข้าวสาร 
เพราะสมยันัน้เขาค้าข้าวสาร ไม่ได้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเหมือนในปัจจุบัน เราหาข้อมูลมา
จริงจังอยู่เหมือนกัน” 

วันปิดค่าย เมื่อต้องออกมาพรีเซนต์ 
ผลงานของเมย์ได้รับค�าชมจาก พี่ต๊ะ - 
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณาธิการกลุ่ม
สัมภาษณ์ว่า ใช้เทคนิคการเล่าท่ีไม่คาดคิด
ว่าเด็กรุ่นนี้จะท�า ตัวจดหมายมีรายละเอียด
ต่างกันชดัเจน เป็นระเบยีบ และเล่าเรือ่งราว
ได้เป็นอย่างดี

“เมย์ประทับใจมาก พ่ีต๊ะบอกว่า เขา
อ่านงาน 2 รอบ ตอนแรกตกใจว่าไม่เข้าใจ
หรือเปล่า แต่ฟังแล้ว ดูน่าจะสนใจจริงๆ เมย์
ไม่คิดว่าจะพูดถึงเรื่องของเราขนาดน้ัน เลย
รีบกลับมาเขียนบนัทกึว่า พ่ีต๊ะพูดอะไรบ้าง” 
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นักกฎหม�ย ทีอ่ย�กเขียนนิย�ยสบืสวน

ในอนาคตเมย์บอกว่า จะมุ ่งมั่นกับเส้น
ทางนักกฎหมาย เพ่ือสานความฝันการ
ได้เป็นผู้พิพากษา ซึ่งเธออยากเป็นตั้งแต่
อยู่ชั้นประถม แต่ก็จะเป็นผู้พิพากษาที่น�า
ประสบการณ์มาเขยีนเรือ่งสัน้ หรอืนวนิยาย
สืบสวน

“เมย์มีแรงบันดาลใจจาก เฟอร์ดินันด์ 
ฟอน ชีรัค (Ferdinand von Schirach) นัก
กฎหมายชาวเยอรมนั เขาเขยีนเรือ่ง ‘สะพรงึ’  
รู ้สึกว่างานเขียนน่าติดตามมาก ในฐานะ
ท่ีเราเรียนกฎหมาย ก็อยากแต่งนิยาย
กฎหมาย แต่ขอเก็บเก่ียวประสบการณ์สัก
นิดหนึ่งก่อน (หัวเราะ)” 

เมย์เล ่าเสริมว่า การเขียนมีความ
ส�าคัญการเรยีนกฎหมายมาก เพราะเธอเคย
นั่งฟังอาจารย์ที่เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ

พูดว่า บางคนมีความรู้เยอะ แต่พอเขียน
ข้อสอบ ไม่สามารถเขยีนอธิบายสิง่ทีต้่องการ
สื่อได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เมย์ฝึกตัวเองให้เป็น
คนเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายอยู่เสมอ เพราะเธอ
อยากเป็นนักกฎหมายที่ดี 

หลังจบค่ายไม่นาน เมย์ลงแข่งขัน  
โต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์
ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ  
ครั้งท่ี 6 ในฐานะสมาชิกทีมนิติศาสตร์
รามค�าแหง เธอคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัล
นี้สร้างความภูมิใจให้กับเมย์ สมกับที่เธอ
ยึดค�ามั่นของผู้พิพากษาท่านหน่ึงขณะอ่าน
หนังสือเตรียมตัวแข่งว่า การแข่งขันรายการ
นักกฎหมาย จะท�าให้เป็นนักกฎหมายท่ีดี
ในอนาคต ย่ิงเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสู้ต่อ
ในเส้นทางสายนี้ 

เมย์ - เมย์ ทับไทร

คณะนิติศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

+

+ contact + 
+

sayamay2000@gmail.com
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โลกของก�รสือส�ร
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ญ์ บุญประสิทธิก�ร   วอร์ม - สิรวิชญ์ บุญประสิทธิก

�ร

ทีทุกอย่�งเปนเรือง
สนุก 
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หากจะบอกวา่ วอรม์ - สริวชิญ ์บุญประสทิธกิาร เปน็นักกิจกรรมตัวยงก็ไมผ่ดินัก 
ชีวิตต้ังแต่เด็กประถม จนถึงคณะนิเทศศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ่มเพาะ
ให้เขาได้ท�าหน้าท่ีหลายอย่าง ท้ังเป็นมือกลองสันทนาการ พิธกีร นักโต้วาที ท�างาน
ฝ่ายเสียง ละครนิเทศจุฬาฯ และสโมสรนิสิตจุฬาฯ เป็นต้น เขาบอกว่า เป็นคนอยู่เฉยๆ  
ไม่ค่อยได้ สมมติถ้าเห็นตารางอาทิตย์หน้าว่าง ก็จะหากิจกรรมมาใส่ทันที 

 เช่นเดียวกันหลังกลับบ้านที่ภูเก็ต วอร์มเขียนบทความ กดส่งสมัครค่าย  
TK Young Writer 2020 ในเวลา 23.45 ก่อนหมดเวลาเพียง 15 นาที เขาไม่รูอ้ะไร
ดลใจให้ตัดสนิใจเสีย้ววินาทสีดุทา้ย แต่เปน็การตัดสนิใจทีถ่กูต้อง เขาได้รูจั้กตัวเอง และ 
อยากพัฒนาตัวเองอีกครัง้หน่ึง…

ยิ่งสื่อส�ร ยิ่งสนุก

วอร์มรูต้วัว่าอยากเรยีนนิเทศ ตัง้แต่ชัน้ ม.4 เขา
มเีพ่ือนทีป่่วยเป็นออทิสตกิ เพ่ือนคนน้ีฉลาด 
และมีความคิดท่ีดีมาก เพียงแต่เขาสื่อสาร
ความคิดของตวัเองออกมาล�าบาก จงึไม่มใีคร
ฟังเขา เมือ่วอร์มลองมาเป็นล่าม แปลความคดิ
ของเพ่ือนออกมา เพ่ือนคนอืน่กร็บัฟัง ท�าให้เขา
เชือ่ว่า การสือ่สารนัน้ส�าคญัมาก

“เรารูส้กึว่า ความคิดทีดี่ของเพ่ือนคนนี้  
ถ้าเขาพูดไม่ได้ ความคดิน้ันจะไร้ค่าไปเลย รูส้กึ
ว่าการสือ่สารมนัส�าคญั พอถึงจดุหน่ึง เราชอบ
การสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนัง การ
เขียน การพูด แต่ละอย่างมีรูปแบบของมัน 
หนงักอ็ย่างหนึง่ พูดก็อย่างหน่ึง เขยีนก็อย่าง
หน่ึง มนัสนุกมากทีไ่ด้เล่าอะไรสกัอย่างให้คนรู”้ 

ความชืน่ชอบการสือ่สารน้ีเอง เมือ่วอร์ม
เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น AFS ทีป่ระเทศ

เบลเยียม เขาสนุกกับการถ่ายคลปิ เล่าเรือ่ง
ราวชวิีตไฮสคลู ลงในช่องยูทบู ‘WARMZKY’ 
แม้จะมช่ีวงไม่มัน่ใจว่าคลปิตวัเองมปีระโยชน์
กับคนอืน่จรงิไหม แต่วนัหนึง่เขาก็ภูมใิจกับผล
งานของตนเอง 

“เราไปส่งรุ่นน้องที่ก�าลังไปเบลเยียม  
แม่ของน้องคนหน่ึงเดนิมาหา บอกว่าแม่กับ
น้องดูทุกคลิปเลยนะ ที่น้องไปแลกเปลี่ยน
เบลเยยีม เพราะดคูลปิของเรา แม่ขอกอดที
หน่ึงได้ไหม ช่วงน้ันเรามรีูส้กึว่ายอดวิวน้อยจงั  
ไม่ประสบความส�าเร็จหรือเปล่า แต่วันน้ัน
วันเดยีว เรารูว่้าประสบความส�าเรจ็แล้ว ถ้ามี
ประโยชน์กับใครสกัคน ก็พอแล้ว” 
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กลับม�เป็นน้องค่�ยอีกครั้ง เพื่อ 
‘เรื่องสั้น’

หลังเรียนจบชีวิตมัธยม เขาไม่เคยกลับมา
เป็น ‘น้องค่าย’ นอกจาก ‘พ่ีค่าย’ มาตลอด จน
กระทัง่วันทีเ่ข้าค่าย TK Young Writer ท�าให้
ได้กลบัมาเป็น ‘น้องค่าย’ อกีครัง้ วอร์มบอกว่า
ด้วยการเรยีนนเิทศศาสตร์ ท�าให้เขามโีอกาส
ท�างานสมัภาษณ์ และสารคดอียู่บ้าง แต่งาน
ด้านวรรณกรรม ถูกความขีเ้กยีจครอบง�า จน
ไม่ได้ท�าสักที เขาจึงอาศัยโอกาสน้ีเลือกเข้า
กลุม่วรรณกรรม เพ่ือพัฒนาตวัเองหลงัจากไม่
ได้ท�ามานาน  

เรอืนจ�าพิเศษกรงุเทพมหานครขึน้ช่ือว่า
มกี�าแพงเหลก็ท่ีหนาท่ีสดุในบรรดาเรอืนจ�าทัง้
มวล แต่ก็ยังไม่หนาพอจะกักเก็บความคดิถึง
ทีน่ายสมชายมต่ีอลกู สบิหกเดอืนแล้วท่ีเขา
ถูกควบคมุตวัอยู่ทีน่ี ่หลงัลกูกรงสเีงนิท่ีลดิรอน
เสรีภาพของผู้กระท�าผิดทั่วราชอาณาจักร 
นกัโทษหนุม่เพ่งพินจิรปูถ่ายทัง้ห้าใบ ใจถวิลหา
ลกูสาวหัวแก้วหัวแหวนท่ีชาติน้ีอาจไม่ได้พบอกี

เรื่องสั้นของวอร์มชื่อว่า ‘จดหมายที่
ถูกฉกี’ เล่าเรือ่งราวหลงัลกูกรงของผูต้้องหา
คนหนึง่ ท่ีตดิคกุเพราะค้ายาบ้า ถูกผูค้มุฉกี
จดหมายท่ีลูกสาวส่งมาหา วันแล้ววันเล่า  
ปีแล้วปีเล่า ความทรมานจากความคิดถึง
ลกูสาว ท�าให้เขาตดัสนิใจท�าบางอย่าง ไม่ว่าดี
หรอืร้าย มนัก็เปลีย่นชวิีตเขาอกีครัง้ 

“เราชอบคิดเป็นไอเดียไว้ก่อน ก่อนจะ
เป็นอนันีก็้คดิไว้ประมาณ 2 อนั คอื จะเล่าแค่
จดหมาย 4 ฉบบั แต่ก็กลวัจะไม่เป็นเส้นเรือ่ง
เกินไป อกีอนัคอื อยากให้ตวัเอกเป็นตูไ้ปรษณีย์ 
เหมอืนกับมองดยุูคทีเ่ปลีย่นไป แต่พอเล่าให้
เพ่ือนฟัง เพือ่นบอกเหมอืนเรือ่ง Toy Story 
หรอืเปล่า เลยคดิใหม่ ไปรเีสร์ิช เจอเรอืนจ�าโดย
บงัเอญิ คดิว่าเป็นวัตถุดบิทีด่ ีความจรงิผมก็เพ่ิง
มาเจอว่ายุคนัน้ยังไม่เรยีกว่ายาบ้า เขาเรยีกว่า
ยาม้า ยาบ้ามาเปลีย่นตอนปี 2539 ก็เป็นจดุผดิ 
ท่ีเลอืกจะไม่แก้ เพราะเราเขยีนแบบนัน้จรงิๆ” 
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อย�กเขียนให้เก่ง ต้องอ่�นให้เยอะ 

หลงัจบค่าย วอร์มบอกความรูส้กึแปลกใจว่า 
เพ่ือนทัง้ 3 กลุ่ม คอื วรรณกรรม สารคด ีและ
สมัภาษณ์ ได้ความรูท่ี้แตกต่างกันอย่างชดัเจน 
ซึง่ต่างจากค่ายอืน่ๆ ทีทุ่กคนได้รบัเหมอืนกัน 
แม้จะอยู่คนละกลุม่ก็ตาม และตอนแรกเขาคดิ
ว่า ค่ายจะจดัท่ีอทุยานการเรยีนรู ้TK Park มา
นัง่อยู่ในห้องสมดุ เพ่ือฟังเสวนาเฉยๆ แต่พอรปู
แบบค่ายเป็นเช่นนี ้รูส้กึสนุกมาก มอีะไรหลาย
อย่างท่ีเขาคาดไม่ถึง 

“ได้รูว่้ามคีนเก่งๆ เยอะมาก น้องหลาย
คน เขาเขยีนเก่งมากตัง้แต่อยู่ ม.6 เรารูส้กึว่า 
ถ้าอยากเขียนให้เก่ง ต้องอ่านให้เยอะจริงๆ 
ด้วย ซึง่ท่ีผ่านมาเราค่อนข้างขีเ้กียจอ่าน เรา
ชอบดูหนังมากกว่า เราเลยเป็นสายพล็อต
เรื่อง แต่ไม่ใช่สายภาษาที่ดี พอเห็นของฟ้า  
(อภชิญา ภกัดพิีนจิ  สมาชกิกลุม่วรรณกรรม)  
พ่ีเต้ (เลศิศกัดิ ์ไชยแสง สมาชกิกลุม่วรรณกรรม) 
เรารูว่้า จะไม่มทีางเขยีนสิง่น้ีได้ ถ้าเราไม่อ่าน 
ภาษามันไม่มีทางลัด สิ่งท่ีเข้ามาในหัวคือ  
ถ้าอยากเก่งกว่านี ้ก็ต้องขยันกว่าน้ี” 

สร�้งแรงกดดัน เพื่อสร�้งผลง�นที่ดี

นอกจากเรือ่งสัน้ทีว่อร์มก�าลงัซุม่เขียน เขายัง
เขยีนคอนเทนต์ประจ�าทีเ่พจเฟซบุก๊ UNITX 
เป็นเพจไลฟ์สไตล์ท่ีมีคนตดิตามจ�านวนไม่น้อย 
ส่วนช่องยูทบู วอร์มบอกว่า ยังไม่ท้ิง และมแีพลน 
จะท�าคลปิอะไรสนุกๆ อกีมากหลงัจากน้ี 

ช่วงท้าย เราลองถามวอร์มว่า เมือ่เขาเป็น
นกักิจกรรม ท่ีเป็นหนึง่ในแรงบนัดาลใจให้กับ
รุ่นน้องหลายๆ คน เขากดดนับ้างไหม วอร์ม
ยอมรบัว่ากดดนับ้าง แต่ดแีล้ว ท่ีเขารูส้กึแบบน้ี 

“เรารูส้กึว่า ต้องรูส้กึแบบน้ันถึงท�าสิง่ท่ีดี
ต่อไป เราพยายามสร้างแรงกดดนัว่า สิง่น้ีมคีน

ดอูยู่นะ มคีนรอตดิตามอยู่นะ เราบอกตนเองว่า 
เราจะพยายามท�าให้ดทีีส่ดุทกุครัง้ ถ้าเราเขียน
บทความสกัชิน้หน่ึง หรอืท�าคลปิ บางครัง้มนั
ไม่ได้ดหีรอก แต่เราจะแชร์เสมอ เพ่ือให้คนเห็น 
เพราะเราตัง้กฎในชวีติว่าทุกคนต้องได้รูว่้าเรา
ท�าสิง่นี ้เราคยุกับเพ่ือนหลายคนว่า เขาไม่กล้า
แชร์ผลงานท่ีเขาไม่ภูมใิจ แต่เราบอกตัวเองว่า
เราจะแชร์ทกุอนั ต่อให้เราไม่ภูมใิจก็ตาม เพ่ือ
กดดนัตวัเอง ให้ท�าให้ด ี เป็นชวิีตท่ีเหนือ่ยนิด
หน่อย แต่ไม่ซฟัเฟอร์ครบั” 

หลังคุยกับจบ คืนนี้เขามีแข่งโต้วาที
ออนไลน์ และตารางกิจกรรมในอาทิตย์หน้าท่ี
วอร์มย่ืนให้เราด ูกล็ะเอยีดยิบทุกวัน สมเป็นนกั
กิจกรรมท่ีไขว่คว้าทกุโอกาส ในอนาคตน่าจะได้
เหน็วอร์มโลดแล่นอยู่ในวงการสือ่ สกัสถานทีใ่ด
สถานทีห่นึง่ ท้ังเบือ้งหน้า และเบือ้งหลงั ตวัเขา
จะเป็นแรงบนัดาลใจให้ใครอกีหลายคน เหมอืน
ท่ีเราได้แรงบนัดาลใจความขยันเรยีนรูจ้ากเขา
ในวนันีเ้ช่นกัน  

วอรม์ - สิรวิชญ์ บุญประสิทธกิาร

คณะนิเทศศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+

+ contact + 
+

genius9753@gmail.com
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ค่าย TK Young Writer เป็นกิจกรรมที่ยืนระยะอยู่คู่อุทยานการเรยีนรู ้TK Park 
มาต้ังแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน พื้นที่เล็กๆ แห่งน้ีบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสนใจด้าน
การอ่านเขียนให้เติบโตและส่งต่อแรงบันดาลใจจากรุน่สู่รุน่มายาวนาน

หลายคนจึงมีโอกาสได้มาเข้ารว่มค่าย เพราะการแนะน�าบอกต่อจากรุน่พี่ใน
แวดวงการอ่านเขียน อุลตรา้ - ฆฤณ ม่วงน้อยเจรญิ เองก็เป็นหน่ึงในน้ัน “ตอนมัธยม
ผมเรยีนอยู่โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีอาจารย์ฝึกสอนที่เคยเข้าค่าย TK Young 
Writer มาก่อน แล้วเขาเห็นว่าผมสนใจด้านการเขียนเลยแนะน�าให้มาเข้าค่ายน้ีครบั 
เขาบอกว่าผมน่าจะชอบ ผมเลยลองสมัครเข้ามา” อุลตรา้เล่าถึงจุดเริม่ต้นที่ท�าให้เด็ก
สายวิทย์ที่เพ่ิงสอบติดคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ตัดสินใจยื่นใบสมัครมาเข้าค่ายอบรมนักเขียนระหว่างรอการเปิดเทอม

เส้นท�งที่เลือกเดิน

“ผมไม่ได้เป็นคนรักการอ่านขนาดนั้น แต่
ชอบดูหนัง ชอบฟังเรื่องราวของคนอื่นแล้ว
เอามาจินตนาการต่อ พ่อก็เลยให้ลองอ่าน
หนังสือดูบ้าง ซึ่งเป็นหนังสือนวนิยายเสีย
ส่วนใหญ่ เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ ส่วนจุด
เริ่มต้นที่ได้ลองเขียนคือตอนประมาณ ม.6  
ผมรู้สึกว่าอยากลองเขียนดูแต่ช่วงน้ันใกล้
สอบเลยไม่ได้เขียนจริงจัง ส่วนใหญ่จะ
เขียนไดอารี่ประจ�าวันฝึกฝนฝีมือไปเรื่อยๆ 
และมีโอกาสได้ลองส่งไดอารี่ที่เขียนไปยัง 
นติยสารกุลสตร ีปรากฏว่าได้รบัรางวัล เลยคดิ
ว่าตวัเองน่าจะมสีกิลการเขยีนอยู่เหมอืนกัน  
ท�าให้มีความมั่นใจมากขึ้นและลองเขียนส่ง
ประกวดไปเรื่อยๆ” อุลตร้าบอกเล่าถึงความ
เป็นตัวเอง

เมื่อถามว่าท�าไมถึงเลือกเรียนคณะ
แพทยศาสตร์ อลุตร้าตอบอย่างตรงไปตรงมา
ว่า “เอาตรงๆ ก็เพราะว่าเรียนสายวิทย์และ

อยู่ห้องกิฟต์ (Gifted) มาตลอด เลยคิดว่า
ถ้าไม่เป็นหมอก็น่าจะเป็นวิศวะ ตอนนั้นเรา
ยังสับสนกับตัวเองและคิดว่าถ้าจะเอางาน
เขียนเป็นอาชีพหลักมันก็ดูไม่มั่นคงเท่าไร 
ผมไม่ได้มฝีีมอืขนาดจะท�าให้มนัเป็นอาชพีท่ี
มั่นคงได้ ประกอบกับยังไม่รู้ตัวเองชัดขนาด
นั้นว่าจะชอบทางไหน เพราะชีวิตช่วงมัธยม
มีโอกาสได้ลองท�าอะไรหลายอย่างมากๆ 
จนไม่รู ้ว ่าตกลงตัวเองชอบอะไรกันแน่  
เลยคิดว่าหมอเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดแล้ว 

“นอกจากนี้ประสบการณ์จากการเป็น
หมอน่าจะท�าให้เราได้รู้จักชีวิตมากขึ้น มุม
ของวิทยาศาสตร์มันสามารถอธิบายบาง
อย่างในงานศิลปะได้ เช่น กลไกที่ท�าให้
มนุษย์เกิดความรู้สึกต่างๆ ซึ่งเวลาเรามอง
ผ่านสายตาหมอหรือนักวิทยาศาสตร์ เรา
จะได้เห็นโลกอีกแบบหน่ึงท่ีแตกต่างออกไป  
สิง่เหล่าน้ีสามารถเอามาปรบัใช้กับงานเขียนได้”
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พร้อมเปิดใจรับและเรียนรู้

ตอนสมคัรเข้าร่วมโครงการ อลุตร้ามองว่าตัว
เองไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องงานเขียนสักเท่าไรนัก
เมื่อเทียบกับคนอื่นท่ีผ่านสนามพิสูจน์ฝีมือ
มามากกว่า “ผมคิดว่าตัวเองต้องพยายาม
มากกว่าคนอื่นถึงพอจะคุยกับเขารู ้เรื่อง 
เพราะเราไม่ได้อ่านหนังสือมาเยอะ” แต่เมื่อ
ได้ใช้เวลาคลุกคลีกับเพ่ือนๆ ความรู้สึกของ
เขาก็เปลีย่นไปในทางท่ีดข้ึีน “พอได้คยุกับพ่ีๆ 
และเพื่อนๆ ก็พบว่าจริงๆ แล้วไม่จ�าเป็นต้อง
อ่านหนังสือเยอะ เราก็สามารถคุยประเด็น
อื่นกับเขาได้ บรรยากาศในค่ายเหมือนเป็น
สังคมหนึ่งที่เราสามารถคุยได้กับทุกคน ไม่
ว่าจะเรื่องหนัง เรื่องการ์ตูน เราสามารถน�า
เสนอความคดิตวัเองและแลกเปลีย่นมมุมอง
กับคนอื่นได้”

ลงสน�มฝึกเขียน

เมื่อถามอุลตร้าว่าการฝึกเขียนงานด้วย
ตัวเองกับการเขียนงานภายในค่าย ให้
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
“ต่างกันเยอะเลยครับ ปกติเขียนคนเดียว
อ่านทบทวนคนเดียว แต่พอมาเขียนงานใน
ค่ายจะมีคนอื่นมาช่วยอ่านให้ อย่างเช่นฟ้า
ท่ีเป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกัน เขาจะช่วยดูภาษา
และแนะน�าว่าตรงน้ีควรใช้ภาษาแบบไหน 
แล้วก็จะมีพ่ีวิพกับพ่ีพลอย พ่ีเลี้ยงประจ�า
กลุ่มที่คอยช่วยขัดเกลาพล็อตเรื่อง ช่วยแก้
ตอนจบกันอยู่หลายรอบ เป็นประสบการณ์
ที่ผมรู้สึกว่าการมีมืออาชีพมาช่วยอ่านงาน
ให้มันดีมาก”

โจทย์ของกลุม่วรรณกรรมคอืการเขยีน
เรื่องสั้นในธีม ‘จดหมาย’ ซึ่งอุลตร้าเลือกแง่
มมุในการถ่ายทอดเรือ่งราวได้อย่างน่าสนใจ 
“ผมตคีวามจดหมายให้มนัแหวกแนวออกไป
หน่อย คือเป็นจดหมายท่ีเก่ียวโยงกับเรื่อง
ความเป็นความตาย เป็นจดหมายท่ีส่งจาก
โลกคนตายกลับมาหาคนเป็น โดยเล่าผ่าน
มุมมองของบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่ง”
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จดจำ�และนำ�ไปปรับใช้

นอกจากพ่ีเล้ียงประจ�าค่ายท่ีคอยให้ค�า
แนะน�าเก่ียวกับการเขียนอย่างใกล้ชิดแล้ว 
ค่าย TK Young Writer 2020 ยังเชญิวิทยากร
พิเศษมาแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้
อีกหลายท่าน ซึ่งคนที่อุลตร้าประทับใจมาก
ที่สุดคือ พ่ีแหม่ม - วีรพร นิติประภา “เขา
เป็นคนท่ีอธิบายอะไรได้เห็นภาพและเข้าใจ
วัยรุ ่นมากๆ ผมยังไม่เคยอ่านงานเขียน
ของเขาเลย ซึ่งการมาเจอกันครั้งน้ีท�าให้
ผมอยากลองอ่าน” เคล็ดลับเก่ียวกับการ
เขียนงานวรรณกรรมของพ่ีแหม่มที่อุลตร้า 
จดจ�าได้ข้ึนใจและน�ามาปรบัใช้กับการท�างาน 
เขยีนของตวัเองคอื “พ่ีแหม่มเล่าว่าเขาจะมสีมดุ 
ที่บันทึกรูปภาพของแต่ละฉาก เช่น รูปห้อง  

รูปท้องฟ้า เอาไว้เปิดดูเวลาเขียนงาน ซึ่งผม
ลองเอาเทคนิคเดียวกันมาใช้ตอนเขียนงาน
และพบว่ามันท�าให้เราเห็นภาพฉากในหัว
ชัดเจนขึ้นมากจริงๆ”

สุดท้ายเมื่อถามถึงสิ่งท่ีอยากปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเขียนให้ดีย่ิง
ขึ้น สิ่งที่อุลตร้าก�าลังพยายามต่อสู้อยู่ก็คือ
การวางแผนงานให้เสร็จตามก�าหนด “ผม
ท�างานแล้วไม่ค่อยชอบดูเดดไลน์ ไม่มีการ
วางแผนให้ดีว่าเราจะท�าพล็อตให้เสร็จวันน้ี 
เขียนให้เสร็จวันน้ี จนบางทีเขียนแล้วเสร็จ
ไม่ทนัก�าหนดส่งประกวด ท�าให้พลาดโอกาส
นั้นไปอย่างน่าเสียดาย” 

ฆฤณ ม่วงน้อยเจรญิ

คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช

+

+ contact + 
+

drkrin14.503@gmail.com
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ชม
พู่ 

- ช
ัญญ�นุช ภิญโญสวัสดิ์สกุล   ชมพู่ - ชัญญ�นุช ภิญโญสวัส

ดิ์ส
กุล

นักเขียนผู้เชือว่�

ง�นเขียนทำ�ให้
เข้�ใจกันม�กขึน
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‘smilingD’ คือนามปากกาของ ชมพู่ - ชัญญานุช ภิญโญสวัสด์ิสกุล นิสิตชั้นปีที่ 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้เขียนฟิคการต์ูนอยู่ในเว็บไซต์
เด็กดี (dek-d.com) ถ้าหากดจูากช่ือนามปากกา คงคิดว่าเธอเขยีนเรือ่งราวชวนอมยิม้
สดใส แต่ชมพูกลับบอกว่า ชอบเขียนแนวดราม่ามากกว่า   

 แมจ้ะผ่านชว่งเวลาเรยีนหนัก อ่านหนังสอืเตรยีมสอบ รอคอยคะแนน เผชญิกับ
ความเครยีดและความกดดันที่เข้ามามากมาย แต่ชมพู่ก็ยังไม่เลิกเขียน เพราะมีเพื่อน
สนิทคนหน่ึงที่คอยอยู่เบ้ืองหลัง และช่วยกันผลักดันให้เดินไปในเส้นทางนักเขียนให้
ส�าเรจ็ 

เส้นท�งก�รเขียน

ชมพู่เล่าให้ฟังว่า เริ่มอ่านหนังสือครั้งแรก 
ช่วง ป.5-6 เพราะเพ่ือนแนะน�าให้ลองอ่าน
หนังสือของส�านักพิมพ์แจ่มใส รวมท้ังอ่าน
หนังสือการ์ตูนของส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ 
อย่างเช่น หนังสอืชดุครอบครวัตึง๋หนืด ท�าให้
รู้สึกอยากจะลองเขียนเองดูบ้าง

“น่าจะช่วงประมาณ ม.1 ก็อยากลอง
เขียนดู ประกอบกับมีเพ่ือนท่ีชอบเขียน

เหมอืนกัน ช่วงนัน้ยังได้อทิธิพลจากแจ่มใสอยู่  
เขาเปิดโครงการโครงการนักเขียนหน้าใส  
หนูกับเพื่อนก็ลองส่งไป”

หลังเริ่มเรียนสายวิทย์ ช่วง ม.ปลาย 
ชมพู่ก็เริ่มเขียนน้อยลง เพราะไม่ค่อยมีเวลา
และเหน่ือยจากการเดินทาง แต่เธอก็ยังใช้
เวลาเลก็ๆ น้อยๆ ขณะอยู่บน BTS หรอืบนรถ  
ลองเขียนฉากสั้นๆ ใส่ไว้ในโทรศัพท์ 
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ก�รศึกษ�ทำ�ร้�ยฉัน

เรื่องสั้น..ป้�ยสิ้นสล�ยสัมพันธ์

เมื่ออยู่ในค่าย ชมพู่เลือกอยู่กลุ่มสัมภาษณ์ 
ด้วยเหตุผลว่า ช่วงที่ต้องอ่านหนังสือหนัก 
เธอมีความเครียดท่ีไม่สามารถอธิบายบอก
ใครได้ ถ้าสามารถสื่อสารออกมาได้ดี น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนที่ก�าลังเผชิญ
หน้ากับความหนักหน่วงของการศึกษา 

“ช่วงสอบหนูค่อนข้างอ่านหนังสอืหนัก
มาก แล้วก็เครียดด้วย กลายเป็นว่ากิจวัตร
ประจ�าวันก่อนนอนต้องคิดก่อนว่า พรุ่งน้ี
ต้องท�าอะไรบ้าง ปัญหาของวันนี้มีตรงไหน
บ้าง ต้องอ่านอะไรเพิ่ม มันเลยกลายเป็นว่า 
หนเูครยีดก่อนนอน หนเูลยนอนไม่ค่อยหลบั 
สอบเสรจ็ช่วงแรกๆ หนนูอนไม่หลบัเลย รูส้กึ
ว่าสขุภาพแย่ลง เพราะการศกึษามนัไม่ค่อย
ดีหรือเปล่า เราเลยอยากท�าเรื่องพวกนี้

“ถ้ามีคนเขียน มีคนอ่าน เขาจะต้อง
เข้าใจส่ิงท่ีเราเผชิญมากขึ้น น่าจะดี เพราะ
การที่เราบ่นๆ ในทวิตเตอร์ หรือโพสต์ใน 
เฟซบุ๊ก มันดูไม่มีน�้าหนัก มันกลายเป็นแค่
ค�าบ่นผ่านๆ ไม่มีใครฟัง แล้วเอาสิ่งที่เราพูด
ไปพิจารณา เราเลยรู้สึกว่า ถ้าไปอยู่กลุ่ม
สัมภาษณ์ จะได้ทักษะใหม่ๆ และมีโอกาส
ได้ท�าสิ่งที่เราอยากท�า” 

สุดท้ายเมื่อมาอยู่กลุ่มสัมภาษณ์ นอกจาก
ชมพู่จะได้เรียนรู ้สกิลการสัมภาษณ์แล้ว 
เธอยังได้มีโอกาสเขียนเรื่องสั้นหนึ่งเรื่อง
ประกอบธีม ‘ข้างหลังป้าย’ เป็นเรื่องสั้นสุด
ดราม่า น�าเสนอมมุมองปวดร้าวของสถาบนั
ครอบครวั โดยมป้ีายรถเมล์ เป็นจดุจบความ
สัมพันธ์ของแม่ลูกคู่หนึ่ง 

เพื่อนสนิทในโลกนักเขียน 

หลงัการสอบเข้าศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั 
เสร็จสิ้น ปริม - อันดา ปัญญามี (สมาชิก
กลุ่มสารคดี) เพื่อนสนิทของชมพู่ก็ชวนกลับ
ไปมาเขยีนแฟนฟิคระหว่างรอผลสอบ เธอจงึ
ใช้โอกาสนี้ตั้งใจเขียนแฟนฟิคการ์ตูนจนจบ

“ฟิคการ์ตูนที่เขียนล่าสุด เขียนให้ปริม 
เพราะว่าตอนสอบมหีลายรอบ หนตูดิรอบ 3  
ปริมติดรอบ 4 ซึ่งระหว่างรอบ 3 กับรอบ 4  
ห่างกันประมาณเดือนหน่ึง พวกหนูชอบ
การ์ตูนเรื่องเดียวกัน ปริมบอกว่า เขียน
ฟิคให้ฉันอ่านหน่อย เป็นก�าลังใจระหว่าง 
รอผลสอบ หนูก็เลยโอเคได้ ซึ่งเพื่อนวางคา
แรกเตอร์ให้ออกมาสดใสมาก สุดท้ายหนู
เผลอ ไม่ได้เขียนงานจรงิจงันาน เลยไม่ย้ังมอื  
เขียนไปเขียนมา ดราม่ามาก (หัวเราะ)” 

 “หัวข้อหลักๆ ของนิตยสารที่เราท�าใน
กลุ่มเป็นเรื่องป้ายร้านหมดเลย เลยคิดว่า  
ป้ายมันไม่จ�าเป็นต้องเป็นป้ายร้านก็ได้  
เราคิดถึงป้ายรถเมล์ และประเด็นครอบครัว 
มนัมอีมิแพ็คกับชวีติคนเรา เพราะครอบครวั
เป็นสถาบนัหลกั ซึง่หนแูก้หลายรอบมาก หลงั
จบค่าย หนกูไ็ปขอคอมเมนต์จากพีว่ภิว์และ 
พ่ีส้ม เราก็ปรับแก้ไขเท่าท่ีท�าได้ ให้มันออก
มาดีที่สุด เท่าที่จะท�าได้” 

‘ป้ายสิ้นสลายสัมพันธ์’ จึงเป็นเรื่อง
สั้นท่ีชมพู่ใช้ความละเมียดละไม ปรับแก้ไข
ให้เรื่องราวเป็นธรรมชาติที่สุด โดยมีพ่ีต๊ะ  
พ่ีวิภว์ และพ่ีส้ม ช่วยคอมเมนต์ทุกราย
ละเอียด เรียกได้ว่า เธอใส่พลังความทุ่มเท
ลงไปในเรื่องสั้นเรื่องน้ีจนหยดสุดท้ายก่อน
ปิดเล่ม 
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ก�รเขียนทำ�ให้เข้�ใจกัน 

หลังจบค่าย ชมพู่กลับมาคิดโปรเจกต์นิยาย
เรื่องใหม่ และตั้งชื่อมนามปากกาใหม่ว่า 
‘mylilbitter ขมทีจ่าง’ เป็นช่ือท่ีเติบโตข้ึนจาก 
‘smilingD’ ซึ่งเอาไว้เขียนฟิคการ์ตูน นิยาย
เรื่องน้ีเธอต้ังใจว่าจะเป็นนิยายรัก มีกลิ่น
อายของญ่ีปุ่นและเปียโน เธอจึงต้องรีเสิร์ช
อย่างหนัก ท้ังหาอ่านจากอินเทอร์เน็ต และ
สัมภาษณ์รุ่นพี่ที่เล่นเปียโน

 ในอีก 10 ปีข้างหน้า ชมพู่ตั้งใจว่า  
ในร้านหนังสอืจะต้องมหีนังสอืนิยายของเธอ
วางขาย โดยตั้งใจจะท�างานเป็นวิศวกรด้าน
คอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการเขียนหนังสือ 

“รูส้กึว่าพอเราเขียน เราเข้าใจคนมากขึน้  
นิยายมันต้องอิงคาแรกเตอร์มาจากคน 
รอบข้าง คิดหลายๆ มุมมอง ถ้าเราเป็นเขา 
หรือเราเป็นอีกคนหนึ่งที่มองเขา กลายเป็น
ว่าชอบเก็บดีเทลคนเยอะๆ ท�าให้เราเข้าใจ
เพ่ือนมากขึ้น ย่ิงเพ่ือนสนิทกัน แทบอ่าน
ใจกันออกอยู่แล้ว อย่างปริมชอบพูดว่า  
เธอมานั่งอยู่ในหัวเราเหรอ (หัวเราะ) และ
จะมีเรื่องการใช้ภาษา กลายเป็นคนมีคลัง 
ค�าศัพท์เยอะข้ึน บางทีเพ่ือนมาถามว่า  

ชมพู่ปิดท้ายว่า ต้องขอบคุณคนคน
หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการเขียนของเธอ 

“หนูเขียนมาได้นานขนาดน้ี เพราะม ี
ปรมิช่วยอ่าน ช่วยคอมเมนต์ และช่วยผลกัดนั 
ให้เขียนมาตลอด” 

ไม่ช้าไม่นานต้องได้เห็นนิยาย จาก
ความตัง้ใจของชมพู่วางขายอยู่ในร้าหนงัสอื
แน่นอน 

และเพราะปริมน่ีเอง ที่ท�าให้ชมพู่รู้จัก
กับค่ายนักเขียน TK Young Writer เมื่อทั้ง
คู ่ตัดสินใจเขียนบทความมาส่งพร้อมกัน  
ก็ติดค่ายพร้อมกันอย่างสมใจ 

“ปรมิบอกว่าไปเป็นเพ่ือนหน่อย หนูก็ยุ่ง  
ไม่รู้จะส่งดีไหม แต่ไหนๆ ก็ลองเขียนดูก็ได้ 
พอติดแล้วรู ้สึกดีใจที่เขียนมา เพราะเป็น
ครั้งแรกที่ได้ท�างานอดิเรกแบบจริงจัง เลย
รู้สึกดีมาก”

ถ้าเป็นแบบนี้ต้องพูดยังไงดี บางทีคนเรามี
อารมณ์อยากพูด แต่ไม่รู้จะพูดว่าอะไร ไม่รู้
ว่าจะสื่อออกมายังไง เพื่อนก็ขอให้ช่วย”  

ชมพู่ - ชัญญานุช ภิญโญสวัสด์ิสกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+

+ contact + 
+

chom04012002@gmail.com
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ชล
 - 

ชล
ลด

� โภคะอุดมทรพัย์   ชล - ชลลด� โภคะอุดมทรพั
ย์

Love-Hate
เหนือยแค่ไหนก็ไม่มีวันเลิกเขียน
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ชล - ชลลดา โภคะอุดมทรพัย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร สาขานิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เอ่ยถึงความสมัพันธกั์บการเขียน
วา่เปน็แบบ Love-Hate ทัง้รกัทัง้เกลียด โดยความรกัน้ันแสดงออกชดัเจน ไมอ่ย่างน้ัน
เธอคงไม่มาเข้าค่ายนักเขียน TK Young Writer แต่ส�าหรบัความรูส้ึกเกลียด เธอไม่ได้
เกลียดการเขียน แต่น่าจะเป็นความขมขื่นของการเติบโต ที่ท�าให้เธอไม่มีเวลาให้งาน
เขยีนเทา่เดิม แมจ้ะอยากห่างกันสกัพกั ขอเวลาไปพกัผอ่น แต่เธอก็รูว้า่งานเขียนท�าให้
มีความสุข สรา้งความมั่นใจ สรา้งพลังให้มีชีวิตอยู่ 

แม้จะเหน่ือยแค่ไหน เธอก็พาตัวเองมาหน้าคอม แล้วเริม่เขียนอีกครัง้

Love at first sight

จากความรักศิลปิน K-POP วง BTS ท�าให้
ชลก้าวสู่วงการเขียนฟิคชันอย่างจริงจัง เธอ
เขยีนลงเว็บไซต์ dek-d.com พร้อมตัง้เป้าว่า  
ต้องเขียน 8,000 ค�าทุกบท ไม่ช้าไม่นาน
ความทุ่มเทของเด็ก ม.6 ก็ผลิบานออกมา
เป็นหนังสือเล่มหนา มีแฟนนักอ่าน อุดหนุน
จ�านวนไม่น้อย

“ด้วยความท่ียังเด็ก เราไม่รู้กระบวน 
การท�าหนังสือมาก่อน ก็เข้าเน้ือประมาณ
หนึง่ เพราะไม่คดิว่าใครจะมาซือ้ของเราเยอะ 
กลวัจะตัง้ราคาแพงไปไหม คดิว่ามคีนมาซือ้
ก็ดแีล้ว หนงัสอืหนูประมาณ 300-400 หน้า มี

บุค๊เลทอกีชิน้หน่ึง แต่ว่าขายทัง้เซท็ 400 บาท  
แต่หนูโชคดีมาก ที่มีพี่ๆ นักอ่าน ซึ่งกลายมา
เป็นเพื่อนสนิทเราในตอนนี้”

ชลพูดถึงหนังสือเล่มนั้นด้วยความสุข  
แต่ปลายน�า้เสยีงขมปร่า เพราะการเรยีนช่วง
ชั้นปีที่ 3-4 แทบพาเธอลาหายจากวงการ 

“น�้าเสียงของงานเขียนตอนนี้ ต่างจาก
ตอนนั้นโดยสิ้นเชิง พอเรามาจับงานสารคดี 
ได้คุยกับคน แล้วก็เรียนโฆษณา เลยท�าให้
มองทุกอย่างแบบความจริง ท�าให้ทุกอย่าง
มีเหตุมีผลหมดเลย” 
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กลับม�อีกครั้งเพร�ะรัก หรือจะเป็น Copy Writer

ชลเล่าย้อนกลับไปว่า หลังเริ่มต้นชีวิต
มหาวิทยาลัย เธอเป็นเด็กที่มีพลังล้นเหลือ 
กระตือรือร้น พุ่งเข้าใส่งานทุกอย่างไม่ย้ัง 
ตอนป ี2 เธอสมัครฝกึงาน สมัครค่ายสารคดี 
และสมัครค่าย TK Young Writer เมื่อติด
ทุกอย่างพร้อมกันหมด เธอรู้ว่าร่างกายรับ 
ไม่ไหว จงึขอสละสทิธ์ิค่าย TK Young Writer

“ตอนอยู่ปี 2 คือช่วงไฟแรงมาก แต่เรา
รู้ว่าถ้าท�า 3 อย่าง เสียชีวิตแน่ๆ (หัวเราะ) 
เลยขอเบรกค่ายทีเคไว้ก่อน ปีหน้าจะกลบัมา
ใหม่ ซึ่งหลังจากที่เราไปค่ายสารคดีมา เราก็
คลุกคลีกับงานสารคดีมาตลอด ไม่ได้กลับ
ไปเขียนฟิค หรืออะไรที่เกี่ยวอีโมชันนัลเลย

“พอกลับมาค่าย TK Young Writer  
อีกครั้ง ก็อยากไปอยู่กลุ่มวรรณกรรม แต่ดัน 
ได้อยู่กลุม่สมัภาษณ์ (หัวเราะ) ซึง่โอเคนะคะ  
พ่ีต๊ะเก่งมาก เหมือนเป็นครูท่ีหนูตามหา  
หนูต้องการคนที่ฉับๆ แล้วพ่ีต๊ะเป็นคนไว
มาก ไม่ปล่อยให้อะไรนอกเรื่อง ซึ่งหนูชอบ
มาก ถ้าถามอนัน้ี ก็ต้องตอบอนัน้ี ไม่ต้องเล่า
น�้าๆ หรือถ้าเล่าน�้าๆ พี่ต๊ะจะพูดเลยว่า อันนี้
ไม่ใช่ประเดน็ทีพ่ี่ถามนะ พ่ีอยากได้อนัน้ี งาน
มันไปไว และเราคิดฉับๆ ได้เลย” ชลพูดถึง 
พ่ีต๊ะ - จักรพันธุ์ ขวัญมงคล ด้วยความ
ประทับใจ 

นอกจากเขียนคอลัมน์ภายในเล่มแล้ว ชล
ยังรับท�าหน้าที่เป็นรีไรเตอร์ ช่วยเพ่ือนๆ ใน
กลุ่มคิดชื่อเรื่อง หรือชื่อคอลัมน์ ย่ิงได้ยิน 
พ่ีวิภว์ บูรพาเดชะ พูดชมว่า กลุ่มน้ีมีสไตล์
การตัง้ชือ่น่าสนใจ ชลจงึรูส้กึภูมใิจทีเ่ป็นส่วน
หนึ่งในผลงานนี้ 

“ทกุคนก็จะแบบ พ่ีชลขอเรือ่งนีด้้วย ขอ 
ตรงนีด้้วย ก่อนหน้านีเ้ราคดิว่า Copy Writer 
คือส่วนหน่ึงของโฆษณาเท่านั้น แต่พอมา
ค่ายน้ี เรารูส้กึว่าการตัง้ชือ่คอลมัน์ การตัง้ชือ่
เรื่องต่างๆ มันคือ Copy Writer เหมือนกัน” 

เพราะผลจากค่ายนี้ ท�าให้ชลผู้ซึ่งตอน
แรกอยากเป็นครีเอทีฟ เริ่มมีใจเอนเอียง 
มาว่า ถ้าเราชอบเขยีน น่าจะเป็น Copy Writer  
ได้เหมือนกัน 

“หนูจะพอใจภาพรวมของเล่มมาก  
พอเราเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเล่ม มัน
ออกมาโอเคมากเลย

และหนูชอบทีท่กุคนเปิดใจ ตอนอยู่ค่าย  
เพ่ือนจะกล้าถาม กล้ารับฟัง หนูเป็นคนท่ี
ไม่ค่อยกล้าคุยกับใครก่อน ก็รู้สึกสบายใจ 
หนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะ ที่เราจะรู้สึก
สบายใจ เวลาเจอคนใหม่ๆ” ชลเอ่ยถึง
มติรภาพท่ีได้อย่างแนบแน่นตลอด 4 วัน 3 คนื  
ท่ีทุกคนได้ร ่วมแรงร่วมใจท�าหนังสือจน
ส�าเร็จ
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ไม่เคยเห็นภ�พตัวเองเลิกเขียน 

หลงัคยุกันมาสกัพักใหญ่ ชลย้อนไปถึงความ
ทรงจ�าตอนเด็กๆ ถ้าไม่เริ่มเขียนตั้งแต่ ป.5 
ก็ไม่รู้ว่า ชีวิตจะเป็นอย่างไร หากมองจาก
ครอบครัว เธอรู้สึกว่า พ่อแม่พ่ีน้อง มองไม่
เห็นคุณค่าเธอขนาดน้ัน บางครั้งก็รู้สึกตัว
เองมี Self esteem ค่อนข้างต�่า แต่เพราะ
การเขียน ท�าให้เธอมองเห็นพื้นที่ของตัวเอง 

“ตัง้แต่เกิดมา ไม่เคยเจอใครพูดค�านีใ้ส่  
แต่เพราะเขียนหนังสือ มีคนบอกเราว่า 
ขอบคุณที่เกิดมานะ 

เราเลยรู้สึกว่า โคตรโชคดีเลย ท่ีเรา
เขียนหนังสือได้ มันเป็นความสามารถท่ี
ภูมิใจที่สุด” 

“หนูเคยมานั่งคิดนะ มันเป็นสิ่งเดียวที่
หนเูลกิไม่ได้ ไม่เคยคดิทีจ่ะเลกิเลย วันไหนท่ี
เหนือ่ยมาก หมดแรง โอ้โหจะตายแล้ว แต่เรา
แก้ปัญหาด้วยการเขียนอะไรสกัอย่าง แม้จะ
เหนื่อยพอกัน รู้สึก Love-Hate ตลอด แต่วัน
ไหนที่ขาดความมั่นใจ ท้อกับงาน หนูจะไป
ค้นดูว่า คนอ่านพูดอะไรกับเราบ้าง เหมือน
ชวิีตยังไม่เคยมใีครชมขนาดน้ี หนูมองไม่เห็น
ภาพตัวเองเลิกเขียนจริงๆ”

ชลปิดท้ายด้วยความแปลกใจว่า ตวัเอง 
ต้องมาน่ังครุน่คดิเรือ่งชวิีตตอนอายุย่ีสบิ แต่
กลับโชคดีที่มีงานเขียนช่วยเยียวยาความ
รู้สึก 

“เรารู้ว่าเราชอบอะไร ขนาดมีท่ีให้เรา
ระบายแก้ปัญหา เรายังเหน่ือยอยู่เลย แล้ว
คนท่ีไม่รูด้้วยซ�า้ว่าชอบอะไร เขาจะบ�าบดัยัง
ไงอะ มันยากมากเลยนะ” 

ปัจจุบันชลก�าลังฝึกงานสายครีเอทีฟ
อยู่ที ่Attention Studio พร้อมกับท�าจลุนิพนธ์
ตัวจบสุดท้ายของมหาวิทยาลัย ท�าให้ชีวิต
วุ่นวายมาก แต่อย่างไรก็ตาม เธอยืนยันว่า
จะไม่มีวันหยุดเขียน ประโยคหนึ่งท่ีสะท้อน
ออกมาจากตัวเธอชัดเจนคือ ‘เพราะงาน
เขียน เราจึงมีชีวิตอยู่’ 

ชล - ชลลดา โภคะอุดมทรพัย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขานิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

+

+ contact + 
+

chollada.p_work@outlook.com

76 77



ซิม
 - 

ธน

�คม ยะวงษ�  ซิม - ธน�คม ยะวงษ� 

เพือม�สัมผัสตัวอักษรศิลปินผู้ว�งพู่กันชัวครู่
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หลายคนจ�า ซิม - ธนาคม ยะวงษา ได้หลังจากเขาแนะน�าตัวว่า ก�าลังมีผลงาน
แสดงศิลปนิพนธ ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
อยู่ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใกล้ๆ กับโฮสเทล ท่ีชาว
สมาชิก TK Young Writer 2020 มาเข้าค่ายกันอยู่ ซิมบอกว่า ถ้าเดินไปดูงาน ก็จะรู้
ว่าผลงานชิ้นไหนเป็นฝีมือเขา เพราะวาดรูปตัวเอง ซึ่งเรามารูภ้ายหลังว่า ผลงานชิ้นน้ี
ชื่อว่า ‘จรติถือรม่ (Inner’s Raise an Umbrella)’ พรอ้มค�าบรรยายใต้ภาพว่า

 ‘สตรเีพศที่มาจากผู้ชายเป็นสิ่งสวยงาม ได้ถูกถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ึกจาก
ประสบการณ์ที่บ่งบอกถึงจรติสตรท่ีีมาจากผู้ชาย โดยสรา้งสรรค์เป็นผลงานศิลปะท่ี
แสดงอารมณ์ความรูส้ึกผ่านฝีแปรงและโทนสีของช่วงเวลา’ 

การเขียนค�าบรรยาย หรอื description ของผลงานศิลปะเพียงสั้นๆ น่ีเอง ที่ติด
อยู่ในใจของซิม เขารูส้ึกมันเข้าใจยาก จึงอยากสื่อสารให้เข้าใจง่ายที่สุด จึงสมัครเข้า
ค่ายนักเขียนเพื่อเรยีนรูท้ักษะด้านน้ี 

ว�งพู่กัน ม�เขียนอักษร

“ผมอยากเป็นศลิปิน ทีไ่ม่เรยีกว่าศลิปิน” ซมิ 
นยิามตวัเองท่ีมคีวามย้อนแย้งกัน

“มันมีอยู่จุดหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องการ
สือ่สาร ทีผ่มยังต้องหาค�าตอบอยู่ ในเรือ่งการ
ให้ความหมายของผลงาน ถ้าเราเดนิเข้าไปใน
หอศิลป์ เราไปดูงานชิน้หนึง่ มนัม ีdescription 
อยู่ในกรอบสีเ่หลีย่มด้านล่าง เป็นกรอบเลก็ๆ 
เวลาอ่านมนัจะตคีวามหมายได้ยากมาก ผม
เลยคิดว่า ศิลปะมันเข้าใจยาก เพราะการ 
วาดรปูกับการเขียนมนัต่างกัน ผมเลยคิดว่า  
ถ้าเราจัดการตรงน้ันได้ มันน่าจะมีอะไร
ใหม่ๆ เกิดข้ึนในสังคม ผมเลยหัดเขียน  

หดัอ่านหนงัสอืมากขึน้ และหวังว่าสกัวันจะ
ได้จดันทิรรศการของตวัเองบ้าง” เขาอธิบาย
ถึงความสงสัยในงานศิลปะและอยากจะ
แก้ไขให้ส�าเรจ็ด้วยการเขยีน

“ช่วงที่เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ บางที
ภาพภาพหน่ึงเราไม่เข้าใจ เราดูไม่รู ้เรื่อง 
ท�าไมถึงมีมูลค่า มันมีความหมายว่าอะไร 
แต่พอไปลองอ่านประวัตศิาสตร์ มนัไม่เชงิว่า
เข้าใจ แต่ย่ิงอ่านก็ย่ิงรู ้พอเรารูป้ระวัตศิาสตร์ 
เราจะเข้าใจความหมาย” ซมิเล่าถึงจดุเริม่ต้น
ในการอ่านที่เริ่มจากประวัติศาสตร์ที่สนใจ 
ก่อนจะขยายโลกการอ่านไปยังสิง่ทีช่อบ 
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เขียนเพื่อสื่อคว�มหม�ยให้ง่�ยข้ึน

“ผมไม่เคยเขียนเป็นเรื่องราว มีแค่ลองเขียน
แบบก่ึงๆ คือ เขียนความหมายในผลงาน
ศิลปะ แต่พอได้อ่านมากขึ้น มันมีหลายค�า
ที่เรายืมจากหนังสือมาใช้โดยบังเอิญ เช่น  
วิธีการเล่าเรือ่ง ปกตศิิลปะจะขึน้ว่า ‘ข้าพเจ้า
ต้องการสื่อความหมายถึง...’ แต่พอผมอ่าน
หนังสือจบ ส�านวนภาษาเปลี่ยนไป ‘ในเช้า
วันนี้ ฉันรู้สึก ฉันได้ไปเจอสิ่งนั้น มาแล้วฉัน
ประทับใจ ฉันไปเจอสิ่งนี้ และฉันรู้สึกว่า... 
สิง่ๆ นีม้นัเป็นสญัลักษณ์ของความรูส้กึฉนัได้
เพราะ....’ มันเหมือนเราใช้ความหมายจาก
สิ่งใกล้ตัวมากขึ้น” ว่าที่ศิลปินหนุ่มเล่าถึงวิธี
การเขียนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการอ่าน

“ผมเริ่มอ ่าน ก ่อนสมัครค ่าย TK 
Young Writer ประมาณ 2-3 อาทิตย์ ก่อน
หน้านั้นเราอ่านหนังสือเรียน เล่มแรกคือ
หนังสือจากหนังท่ีผมชอบ Call Me By 
Your Name เราชอบหนังเรื่องนี้ เลยมา
ลองอ่านด ู น่าจะเป็นหนงัสอืทีเ่ราอ่านจบได้  
เรารู้เรื่องมาแล้วแหละ ว่ามันจบยังไง แต่
ในหนังมันจบแค่น้ัน ในหนังสือ มันยังมีต่อ 
ผมเลยเปิดอ่านบทหลังก่อน แต่ไม่เข้าใจ 
(หัวเราะ) ต้องมาอ่านใหม่ตัง้แต่ต้น ปรากฏ
ว่าพออ่าน มันสนุก มันอินกว่าในหนัง มัน
มีรายละเอียดมากกว่าน้ัน พออ่านเล่มน้ีจบ  
เราไปดูในเว็บเพจ ว่าเขาอ่านอะไรอยู่ ส่วน
ใหญ่ผมชอบเรือ่งประวตัศิาสตร์ ผมก็เลยอ่าน
แนวประวัตศิาสตร์ มวีรรณกรรมบ้าง และฟัง
พอดแคสต์ของ Readery ด้วย”  

“เมื่อก่อนผมคิดว่า ศิลปินต้องตีความ
ลึกซึ้ง ต้องตีความยากๆ คนถึงจะยอมรับ 
แต่เอาเข้าจริง เมื่อเราได้อ่านเยอะขึ้นเรื่อยๆ 
มันเปิดโลกเรามาก ท่ีมันเข้าใจยาก เพราะ
เราเขียนให้มันเข้าใจยาก เราต้องเข้าใจ
มันดีระดับหนึ่ง ถึงจะเขียนออกมาได้ดี  
ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย ศิลปะไม่ได้ลึกซึ้ง  
แต่คนที่ท�ามันลึกซึ้งเกินไป เกินกว่าที่จะ
เขยีนอธิบายออกมา” บางทคีวามยากในงาน
ศิลปะ อาจเป็นสิ่งง่ายขึ้น เมื่อได้งานเขียนที่
ดีช่วยอธิบาย 
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ง�นศิลปะ ที่ไม่ต่�งกับง�นเขียน

งานเขียนคืองานศิลปะประเภทหน่ึงท่ีซิม
มองว่าไม่ต่างกัน และสามารถเชื่อมโยงให้
เกี่ยวข้องกันได้ 

“ในค่ายผมเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกขึ้น
มา ความยาวประมาณ 2 หน้า เก่ียวกับ ‘ป้าย
ทีห่ายไป’ สือ่ถึงในอดตี เราอยากไปท่ีหน่ึง แต่
เราไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง เพราะว่ายัง
เด็กอยู่ แล้วพอมาในอนาคต เราสามารถไป
ได้ทุกที่ เรามีอิสระ แต่ที่นั่นไม่อยู่แล้ว เราไม่
สามารถไปได้แล้ว เรากลับคิดว่า จริงๆ แล้ว
เราไม่ได้อสิระขนาดนัน้ เพราะเวลามนัจ�ากัด
อยู่ ถ้าเราอยากไปไหน เราไม่ควรยึกยัก เรา
ควรรู้ว่าเวลามีจ�ากัด ซึ่งมันตรงกับสิ่งท่ีเรา
จะเขียนให้คนรู้สึก” ซิมเล่าว่า หลังจากที่ให้
พี่เลี้ยงในกลุ่มอ่านก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดี แม้จะ
เป็นเรือ่งสัน้เรือ่งแรก แต่กลบัสามารถเล่าถงึ
ความส�าคัญของเวลาได้เป็นอย่างดี 

“ ต อ น น้ี ผ ม ก� า ลั ง เ ขี ย น เ ก่ี ย ว กั บ
วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งผมคิดว่า 
ถ้าเขียนดีพอแล้ว ควรมีภาพวาดกับหนังสือ
เท่านั้น เราจะมีหนังสือ 1 เล่ม คู่กับภาพวาด 
1 ภาพ หรอืจะเป็นหนังสอื 1 เล่ม ต่อภาพวาด 
1 ชุด ผมคิดว่าจะลองเอาหนังสือไปวางกับ
ภาพวาด แทนที่ description ถ้าคุณอยาก
รู้ว่าใครวาด คุณต้องอ่านหนังสือนะ แล้ว
คุณจะได้รู้เรื่องราวของคนวาด รู้ในสิ่งท่ีคน
วาดตั้งใจ” ซิมเผยถึงความตั้งใจท่ีอยากจะ
มีนิทรรศการเป็นของตัวเอง

ซิมปิดท้ายด้วยความประทับใจไว้
ว่า การมาค่ายครั้งนี้ ท�าให้เขาได้ผูกพันกับ
เพ่ือนๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลายอย่าง และ
ท�าให้ศาสตร์ของศลิปะทัง้การเขียนและการ
วาดรูปที่เขาสนใจ กลายเป็นสิ่งเดียวกัน

ซิม - ธนาคม ยะวงษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์

สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

+

+ contact + 
+

linggang115@hotmail.com
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บทเพลงทีเขียนเพือ

ช่วยระบ�ยคว�มรู้สึก
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“ผมเล่นเฟซบุ๊กไปเจอประกาศรบัสมัครค่ายประมาณ 4-5 ทุ่ม ของเดดไลน์วัน
สุดท้าย ผมก็เขียนส่งไปเลย พอได้รบัคัดเลือกก็งงไปกันใหญ่ เพราะผมไม่เคยเขียนมา
ก่อนเลย เขยีนมากสดุก็แค่แต่งเพลง และไมอ่่านหนังสอืเลย จุดประสงค์จรงิๆ ตอนนั้น
แค่เซ็งจัด อยากเขียนไปบ่นให้คนอ่าน”

ฟรอ้ง - ณัฏฐพล พัฒนเสกศิษฐ ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการออกแบบ สาขา
วชิาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวทิยาลัยรงัสติ เอ่ยถึงคืนวันสุดท้าย ก่อนปิดรบัสมคัรค่าย 
TK Young Writer 2020 ซึ่งเขาก�าลังเผชิญสถานการณ์ติดอยู่ในห้อง ออกเดินทางไป
ไหนไม่ได้ จากการระบาดของโควิด-19 

การตัดสินใจลองสมัครค่ายที่ไม่คุ้นชินน้ีเอง ได้สรา้งแรงกระเพื่อมบางอย่างให้
เขามั่นใจ และกล้าเดินในเส้นทางที่ตนเองสนใจมากขึ้น

ปลดล็อกให้กับตัวเอง  

กว่าจะมาเป็นฟร้องที่กล้าพูด กล้าคุยกับคน
อื่น เขาสารภาพว่าไม่ง่ายนัก ตัวเขาเมื่อปีที่
แล้ว เป็นคนพูดน้อย ไม่กล้าท�างาน ไม่กล้า
โชว์ผลงาน ไม่กล้าส่งประกวด กลัวความ
คาดหวัง กลัวการผิดหวัง ซึ่งทุกอย่างทับถม
มาเรือ่ยๆ จนกดดนัตวัเอง และไม่มคีวามสขุ 

“สาเหตุที่ผมพูดน้อย เพราะผมเป็น
คนคิดมาก จริงจัง ซีเรียส ไม่ค่อยเล่นมาก
เท่าไหร่ ถ้าจะคุยต้องสนิทกัน มันมีผลกับ
การคุยงาน มันล�าบาก และย่ิงท�างานไป
เรื่อยๆ ย่ิงกดดันตัวเอง ท�าไมท�าไม่ได้สักที  
หรือท�าไมเราคุยกับเพ่ือนไม่ได้ดั่งใจสักที 
ทุกครั้งที่ท�างานเสร็จ เราจะกลับมาคิดว่า 
ท�าไมตอนน้ันเราไม่พูด เราน่าจะบอกออกไป  
ผมคิดมากมานานหลายปี ตั้งแต่ปี 1 ทบมา
เรือ่ยๆ ค่อยๆ เปลีย่นตัวเอง พอมาปีน้ี ผมรูส้กึ
ว่า ผมย�่าอยู่กับที่มานานแล้ว ผมเลยลองใส่
ทุกอย่าง ท�านู่นท�าน่ีทุกอย่าง ตอนท�าเลย
ไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุข”

หลังปลดล็อกตัวเองได้แล้ว ฟร้องลอง
ท�าหลายอย่างที่เขาสนใจ หนึ่งคือ ถ่ายคลิป
วิดีโอประกวดในโครงการวิกฤตโควิด ชีวิต
ต้องเปลี่ยน ของส�านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ได้รางวัลชมเชย และสอง สมัคร
ค่ายนักเขียน TK Young Writer ทั้งท่ีชีวิต
จริงไม่เคยเขียน และอ่านหนังสือจนจบเล่ม 
ไม่ถึง 10 เล่มด้วยซ�้า 

“เวลาดูหนัง ผมชอบอาชีพนักเขียน
หนงัสอืและนักดนตร ีเพราะรูส้กึว่าเป็นอาชพี
ท่ีเจ๋งมาก พอผมลองเขยีน มคีนอ่าน ก็รูส้กึว่า 
ถ้าตั้งใจท�า อาจท�าได้ ตอนแรกผมส่งไปว่า  
อยากอยู่กลุ ่มวรรณกรรม แต่ได้อยู่กลุ ่ม
สัมภาษณ์ มันคนละแนวกันนะ พอลองได้
เรียนรู้แล้ว ท�าให้รู ้ว่าวิธีคิดก็สนุกอีกแบบ 
เพราะต้องเน้นหัวข้อ เน้นการยิงประเด็นให้
กระชับ เพ่ือดึงดูดคน ได้ฟีลสนุกๆ ตื่นเต้น
หน่อย ได้เรียนรู้ว่าการคุยกับคนก็สนุกดี”
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ไม่รู้ว่�อย�กทำ�อะไร จึงลงมือทำ� 
ทั้งหมด 

วันแรกที่มาค่าย เมื่อโดนถามว่าอยากท�า
อะไร เขาก็ตอบว่า “ไม่รู้” ฟร้องไม่รู้ว่าใน
การท�าหนังสือ ต้องมีต�าแหน่งอะไรบ้าง  
ดังน้ันถ้าสามารถท�าอะไรได้ เขาก็ขอท�าหมด 
ซึ่งนอกจากจะเขียนคอลัมน์สัมภาษณ์คู่กับ
เพ่ือนในกลุ่ม ยังมีสกู๊ปของตัวเอง 4 หน้า 
และยังควบต�าแหน่งผู้ช่วยอาร์ตไดเรกเตอร์
อีกด้วย

“ผมเป็นพวกคึก เลยขอเป็นลูกมือ 
พ่ีเอ็กซ์ วันสุดท้ายก็น่ังท�างานกันยันเช้า 
เพราะเนื้อหาเยอะ ต้องคุมโทนให้ได้ และ
ต้องแข่งกับเวลา”  

ส่วนสกู๊ปบทความท่ีเขาลงมือท�าเอง
คนเดียว เขาบอกว่า ด้วยความท่ีเรียนด้าน
การออกแบบมา จึงสนใจว่า ตัวอักษรข้าง
หลังป้าย มีเอกลักษณ์ที่มาอย่างไรบ้าง เลย
เสนอเขียนบทความ แต่เมือ่ไม่เคยอ่าน ไม่เคย 
เขียนมาก่อน ท�าให้เขาสงสยัว่า บทความท่ีดี
ควรเป็นอย่างไร ต้องมีฟอร์มในการเขียนยัง
ไง เขาจึงท�างานด้วยความไม่มั่นใจ ซึ่งหลัง
จบค่าย เมื่อกลับมาลองอ่านงานตัวเองอีก
รอบ ก็ยังมีความรู้สึกไม่พอใจผลงานตัวเอง
เท่าไหร่นกั หากสิง่หนึง่ท่ีท�าให้เขาประทับใจ
สุดๆ คือ พลังของเพื่อน 

“ผมประทับใจทุกคนที่ เข ้ามาค่าย 
เต็มท่ีกันสุดๆ ผมเห็นคนที่เขารักในสิ่งหน่ึง  
เขามั่นใจ แม้จะเป็นสิ่งที่เขาท�าในยามว่าง 
เขามีความสุขกับมันจริงๆ บางคนแค่ได้
รับค�าชม ก็น�้าตาคลอ ผมเลยรู้สึกว่าต้อง
เอาบ้างแล้ว เราน่าจะหาอะไรสักอย่างหน่ึง  
ที่เราได้เจอความสุขกับมันบ้าง โดยไม่ต้อง
ไปกดดัน แต่ก่อนผมท�าทุกอย่าง กดดันกับ

แต่งเพลงเพื่อเยียวย�คว�มรู้สึก 

หลังจบค่ายไปแล้ว ฟร้องบอกว่า สิ่งหน่ึง
ท่ีเขาจะตั้งใจท�าต่อไปคือการ ‘แต่งเพลง’ 
เขาแต่งดนตรีแนวโฟล์ก พูดถึงชีวิตท่ีอึดอัด 
เจ็บช�้า และความรักที่ผิดหวัง 

“เพลงหน่ึงผมเขยีนว่า เดนิไป... ออกไป 
พบผู้คน ไม่ต้องสับสน ไม่ต้องกลัวอะไร ผม
เขียนตอนไม่กล้าคุยกับคนเท่าไหร่ ไม่กล้า
โชว์งานของตัวเอง ปิดก้ันตัวเองไปหมด  
ผมเลยแต่งเพลงนี้ออกมา เพลงของผมส่วน
ใหญ่ตั้งต้นมาจากความหงุดหงิด แม้เน้ือ
เพลงจะซอฟ แต่น้อยครั้งมากที่จะแต่งจาก
ความแฮปปี้”

“แต่งเพลงจากประสบการณ์ตรงจะ
ไวหน่อย ตอนน้ันผมจบกับคนหน่ึงไป จบ
แบบไม่ค่อยดี ตัวผมก็หงุดหงิดกับเรื่องน้ัน 
มันจบไปแล้วก็คือจบ แต่เราไม่รู้จะระบาย
ท่ีไหน เลยระบายกับเพลง คืนน้ันคืนเดียว 
เขียนเสร็จเลย” 

ฟร้องท้ิงท้ายว่า ตอนนี้ถ้ามีเวลา คง
เขียนเพลงไปเรื่อยๆ ถ้าพร้อมแล้วคงปล่อย
ออกมาเงยีบๆ ในยูทูบ โดยไม่บอกใครว่าเป็น
เพลงของเขา อยากให้คนฟังมาฟังดนตรีกัน 
แล้วถ้าวันหน่ึง เขารู้สึกกลมกล่อมกับชีวิต
ตัวเองพอสมควรแล้ว อาจจะเขียนหนังสือ  
ถึงชีวิตตัวเองให้จบสักเล่ม  

ทุกอย่าง ซีเรียสกับทุกอย่าง ไม่มีความสุข 
แต่ตอนน้ีเปลีย่นไป ท�าทุกอย่างไม่ต้องซเีรยีส 
ใส่เท่าทีไ่หว เมือ่ก่อนผมใส่จนเหน่ือยจะตาย 
แต่ตอนนี้เข้าใจลิมิตตัวเอง”
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ฟรอ้ง - ณัฏฐพล พัฒนเสกศิษฐ์

วิทยาลัยการออกแบบ  

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  

มหาวิทยาลัยรงัสิต

+

+ contact + 
+

augustbox98@gmail.com
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ลุง
เบ

นซ์ - รุ่งโรจน์ ดิษทับ   ลุงเบนซ์ - รุ่งโรจน์ ดิษทับ

ก�รสือส�รทีสร้�ง
ประสบก�รณ์
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หลังจบค่าย 1 เดือน บนสเตตัสเฟซบุ๊กของ ลุงเบนซ์ - รุง่โรจน์ ดิษทับ เอ่ยถึง
สมาชิกค่าย TK Young Writer 2020 ทั้งหมดกว่า 30 ชีวิต ทุกคนในค่ายล้วนรูจั้กลุง
เบนซ์ และลุงเบนซ์ก็รูจั้กทุกคนในค่าย อาจเพราะเป็นคนคุยเก่ง อาจเพราะมุกกวนๆ 
เหมาะกับการต้ังคณะตลกคาเฟ่ อาจเพราะรอยยิ้มเผยมิตรภาพ ทุกคนเลยเปิดใจให้
ชายหนุ่มคนน้ีได้ง่าย 

 “เราไม่รูห้รอกวา่ ใน 1 วนั ผู้คนไปเจออะไรมาบ้าง แต่อย่างน้อยการทีไ่ด้อยู่กับ
เรา ก็อยากให้เขามีช่วงระยะเวลาดีๆ ในวันน้ันบ้าง” เบนซ์เอ่ยถึงช่วงระยะเวลา 4 วัน 
3 คืน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาเจอกัน เขาเลยอยากใช้เวลาน้ีสรา้งความประทับใจ ให้
ตราตรงึอยู่ในความทรงจ�าตราบนานเท่านาน 

เบนซ์ไหน…ใครก็รู้จัก

เราสงสัยว่าท�าไมเรียกตัวเองว่า ‘ลุงเบนซ์’ 
เขาจึงเล่าให้ฟังว่า สมัย ม.1 ได้ไปศูนย์
วิทยาศาสตร์ มีวิทยากรถามว่าชื่ออะไร  
แล้วสมมตใิห้เขาเป็นผูช่้วยชือ่ ลงุเบนซ์’ จาก
วันนั้นเพื่อนที่ไปด้วยกัน ก็บอกทุกคน ตั้งแต่
อาจารย์ เพ่ือนในหอ เพ่ือนในห้อง เพ่ือนต่าง
ห้องว่า เบนซ์เปลี่ยนชื่อเป็นลุงเบนซ์แล้วนะ 
นับจากน้ันถ้าเอ่ยชื่อเบนซ์เฉยๆ ทุกคนจะ 
ไม่รูว่้าคอืใคร แต่ถ้าเป็นลงุเบนซ์ แน่นอนว่ารูจ้กั 
ดังน้ัน ตัง้แต่ชวิีตมธัยม จนถึงมหาวทิยาลยั 
ชั้นปี 3 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญ่ีปุ ่น  
ก็ใช้ ‘ลุงเบนซ์’ เป็นชื่อแนะน�าตัว

แน่นอนว่า เมื่อเขาเรียนบริหารธุรกิจ 
อาจดูเหมือนห่างไกลจากการอ่านและการ
เขียน แต่กลับกัน เพราะการเรียนธุรกิจ 
นี่แหละ ที่เปิดโลกให้เขาอ่าน ให้เขาเขียน 

“อาจารย์ประจ�าบอกว่า โลกของธุรกิจ
ความรูใ้นต�ารา อย่าไปเชือ่ เพราะแต่ละวนัมนั 
เปลี่ยนไปตลอด ธุรกิจก็หมุนไปตามโลก  

เราต้องตามโลกให้ทัน ท�ายังไงให้ทัน คุณ
ต้องเสพข้อมูลเรื่อยๆ ต้องอ่านข้อมูลใหม่ๆ 
อ่านให้เป็น อ่านให้เก่ง แล้วหลายคนคิดว่า
ธุรกิจไม่เก่ียวกับการเขยีน แต่มนัเก่ียวมากๆ 
มันอาจไม่สร้างงานเขียนโดยตรง แต่มันคือ
การเอามาประยุกต์ใช้ ธุรกิจคือศาสตร์ที่เอา
ศาสตร์อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ตลอด” 

เพราะความสนใจน้ีเอง ท�าให้เช้าวัน
หนึ่งท่ีเขาก�าลังไถเฟซบุ๊ก เจอรุ่นน้องแชร์
โพสต์รับสมัครค่าย TK Young Writer 2020 
เขาใช้เวลาครึ่งเช้าเขียนใบสมัครเข้าร่วม
ค่ายทันที 

“ค่ายต่างจากที่คิดมาก ผมคิดว่า TK 
Young Writer เขียนได้เขียนดี คือการมา
พัฒนาสกิลการอ่าน อ่านยังไงให้ลึกซึ้ง 
มากขึน้ เป็นคอมมนูติีช้วนคนมาอ่านร่วมกัน 
แต่จดุพีคคอื ต้องท�าหนังสอืด้วยเหรอ ผมมา
รู้เอาวันปฐมนิเทศ ตอนแรกตกใจมาก สัก
พักก็ดีใจท่ีได้ท�า เพราะมันพัฒนาผมอย่าง
มากเลย” 
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คอมเมนต์คือของขวัญ ก�รสื่อส�รสำ�คัญกับธุรกิจ

หลายปีที่เรียนบริหารธุรกิจ ลุงเบนซ์เข้าใจดี
ว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ดังน้ันการได้
คยุสือ่สารกับผูค้น ถือเป็นข้อมลูชัน้ดทีีน่�ามา
ปรบัใช้ได้ เขาจงึเลอืกอยู่กลุม่สมัภาษณ์ เพ่ือ
ฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ให้ดีขึ้น กลุ่มของ
เขามาในธีม ‘ข้างหลังป้าย’ ซึ่งลุงเบนซ์รับ
หน้าที่พิสูจน์อักษร และเขียนบทความ ร้าน
บ�ารงุชาตสิาสนายาไทย หรอื บ้านหมอหวาน 
คูกั่บเพ่ือนในกลุ่มอกีคน การท�างานเป็นคูจ่ะ
ว่ายาก ก็ยาก แต่ท�าให้เขารูจ้กัทักษะของการ
ท�างานเป็นทีม

“โลกของธุรกิจต้องท�างานเป็นทีม 
บ่อยครั้งเราเห็นคนใส่ความคิดของตัวเอง
อย่างเดียว ต้องเป็นอย่างที่คิดนะ แต่พ่ีต๊ะ  
(จักรพันธุ์ ขวัญมงคล) พูดว่า เราจะไม่ได้
ท�าในสิ่งที่อยากท�า แต่ต้องท�าในสิ่งท่ีทีม
ต้องท�า ประโยคนี้กินใจผมมาก แม้ผมกับ
เพ่ือนอาจมีสไตล์ต่างกัน แต่เราเชื่อมต่อกัน
ได้เหมือนกัน”

หลังเขียนงานเสร็จ ลุงเบนซ์บอกว่า 
เขาได้รบัคอมเมนต์จากพ่ีต๊ะเยอะเหมอืนกัน  
แทนที่จะนอย เขากลับมองว่า คอมเมนต์
คือของขวัญ ที่ท�าให้เขาแก้ไขจุดผิดพลาด
ของตัวเอง 

“ในสภาพแวดล้อมที่เราเรียนมา เขา
บอกว่าคอนเมนต์คือของขวัญ คอมเมนต์
จากลูกค้า คือการพัฒนาสินค้า เป็นสิ่งท่ี
เอาไปต่อยอดได้ ท่ีพ่ีต๊ะคอมเมนต์มาเต็มท่ี  
ผมชอบนะ มันเหมือนกระจกสะท้อนว่าเรา
ขาดตรงไหน เราพลาดตรรกะในการมอง 
พอกลับมาเขียนงานส่งอาจารย์ เขาชมว่า 
เดี๋ยวนี้เขียนเก่งขึ้นนะ สื่อสารโอเคขึ้น เราก็
เห็นเลย ว่ามีการพัฒนาตัวเอง”

ลุงเบนซ์เล่าให้ฟังว่า เขาไปถ่ายทอดชีวิตใน
ค่ายให้เพ่ือนมหาวิทยาลัยฟัง กลายเป็นว่า
ทุกคนเอาบทความมาปรึกษาอยู่ตลอด 

“สาขาที่ผมเรียนมีธุรกิจจ�าลองเหมือน
เปิดบริษัทเลย ผมอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
หลังจากจบค่าย ก็กลายเป็นท่ีปรึกษาด้าน
สร้างคอนเทนต์ บทความ ตอนน้ีกลายเป็นว่า
รุ่นน้องมาหา พี่เบนซ์ ลุงเบนซ์ เช็คบทความ
ให้หนูหน่อย หนูจะท�าวิดีโอแบบน้ี ช่วยดู
เรื่องราวให้หน่อย เราแบบเพ่ิงไปค่ายเดียว
เองนะเนี่ย เอาแบบน้ีเลยเหรอ ท�าให้เห็น
เลยว่า ทักษะการสื่อสาร ส�าคัญกับธุรกิจ  
ผมขอบคุณค่ายนี้มาก ตราตรึงจริงๆ” 

เขาปิดท้ายด้วยความประทับใจว่า การ
มาค่ายเหมอืนได้มาสวนสนุก ได้อยู่ในสนาม
เดก็เล่นทีไ่ด้เป็นตวัของตวัเอง แถมยงัได้เปิด
โลกมากขึ้น

“เรารู้สึกว่า เรามาเจอเพื่อน เจอผู้ร่วม
อุดมการณ์ คนที่มีความคิดคล้ายๆ กัน คนมี
ความคิดหลายแนว เป็น 4 วันที่ไม่เบื่อ แม้พี่
ต๊ะจะเข้มงวด แต่เราดใีจท่ีได้คยุกับเพ่ือน ได้
คยุกับคนหลากหลายวงการ ไม่ใช่ธุรกิจอย่าง
เดียว ได้คุยเรื่องวรรณกรรม เรื่องกฎหมาย 
ศิลปะการฟ้อนร�า เปิดโลกมากๆ”

 
อกี 5 ปีข้างหน้า ลงุเบนซ์บอกกับเราว่า  

เขาคงก�าลังเดินทางอยู่มุมไหนสักมุมบน
โลก เพราะอยากใช้เวลาซมึซบัประสบการณ์ 
ได้พบเจอ ได้พูดคุยกับผู้คนที่หลากหลาย 
เพราะเขาเชื่อเสมอว่า ผู้คนแต่ละคนล้วนมี
ประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกัน การได้ไปพูด
คุยย่อมสร้างมุมมองต่อชีวิตที่ดี 
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ลุงเบนซ์ - รุง่โรจน์ ดิษทับ

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

+

+ contact + 
+

lung32620@gmail.com
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ก�รเขียนทีเปลียนเปนคว�มเข้�ใจตัวเอง 
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“งานเขียนของผมเริม่จากค�าถาม ถ้าไม่มีค�าถามผมก็ไม่เขียน” เป็นประโยคท่ี 
ฟง - เฉลิมชัย กุลประวีณ์ ตอบทันที เมื่อบอกว่าจะคุยเก่ียวกับจุดเริม่ต้นของความ
สนใจด้านงานเขียน

หากดเูผนิๆ ค�าตอบน้ีก็อาจไมต่่างจากนักเขยีนคนอ่ืนๆ แต่หากเล่าต่อไปอีกวา่ ฟง 
ก�าลังศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องอะไรกับโลกของเรือ่งเล่า 
อีกทั้งตัวเขากลับไม่เคยคุยกับใครเก่ียวกับหนังสือ หรอืเรือ่งของงานเขียนเลยก่อนท่ี
จะเข้ารว่มค่ายในครัง้น้ี ค�าตอบข้างต้นดูจะเป็นอะไรที่มีเรือ่งให้คุยต่ออีกเยอะทีเดียว  

อ่�นเพื่อค้นห�ตัวเอง

“ตอนเด็กๆ ผมไม่ค่อยออกไปข้างนอก”  
ฟงเกริ่นเรื่องราวของตัวเองไว้อย่างนั้น ก่อน
ทีจ่ะเล่าถึงเหตผุลเบือ้งหลงั และแรงบนัดาล
ใจของตัวเอง “คือไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบโลก
ข้างนอก หรือต่อต้านสังคมอะไรแบบนั้นนะ 
แต่ตอนเด็กๆ ผมโตมากับการอยู่ในโรงงาน  
ใช้ชีวิตกับผู้คนในโรงงาน ผมมีค�าถามอยู่
เต็มหัวเลย ตั้งแต่ค�าถามง่ายๆ ว่า ท�าไมคน
งานถึงต้องมาท�างานในโรงงานด้วย พวกเขา
ท�างานทั้งวันไม่เบื่อบ้างเหรอ ซึ่งตรงนี้แหละ
ที่ท�าให้ผมรู้สึกว่า ชีวิตไม่มีอะไรนอกจากน้ี
เลยหรือไง เริ่มตั้งค�าถามกับตัวเอง พอถาม
เยอะๆ เข้าผมก็ต้องหาค�าตอบ การอ่าน  
รวมถึงการเขียนของผมมันเริ่มจากตรงนั้น”

ความสงสัยของฟงเพิ่มมากขึ้นตามวัย 
นอกจากเรือ่งท่ีเหน็การท�างานของคนท�างาน
ในโรงงานแล้ว ข้อสังเกตดงักล่าวยังท�าให้เขา
ต่อยอดมาถงึเรือ่งการศกึษาด้วย “ท�าไมการ
ศึกษาจ�าเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนด้วย อันนี้
ผมอาจจะยกปัญหาส่วนตัวนิดหนึ่ง ก็คือว่า 
ตอนทีผ่มเริม่คดิเรือ่งนีเ้ป็นช่วงท่ีก�าลงัจะเข้า
มหาวิทยาลัย ตอนนั้นผมเห็นเพ่ือนหลายๆ 
คนก�าลังต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนคณะ
ไหนดี ซึ่งเราจะรอพึ่งครูแนะแนวอย่างเดียว
ไม่ได้ การจะรูว่้าเรยีนอะไรต่อ แล้วจะท�างาน

อะไรในอนาคต หรือรายละเอียดของสิ่งท่ี
จะต้องไปเจอเป็นยังไง เป็นเรื่องที่ต้องหา
ข้อมูลด้วยตัวเองเยอะมาก ซึ่งผมก็เป็นหนึ่ง
ในคนแบบน้ัน กว่าจะรู้ว่าตัวเองควรไปทาง
ไหนก็ใช้เวลาเยอะพอสมควร” เมื่อเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย การอ่านเปลี่ยนจากการตอบ
ข้อสงสัยของตัวเอง พาฟงเข้าไปสู่อะไรบาง
อย่างที่เขารู้สึกว่าช่วยเยียวยาจิตใจ และพา
ตัวเองออกจากวัฏจักรที่น่าเบื่อของชีวิตใน
แต่ละวัน  

“ตรงนี้แหละท่ีผมอาจจะเรียกว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการอ่านเพื่อหล่อเลี้ยงจิต
วิญญาณ จะพูดแบบน้ันก็ได้มัง้ ผมรูส้กึได้ว่า
มนัมบีางอย่างขาดหาย คอืเราจะเรยีนสาขา
ทีจ่บมาแล้วเงนิเดอืนด ี ท�างาน แล้วก็ตายไป
เฉยๆ คงไม่น่าใช่ ผมก็เลยเริ่มอ่านงานเขียน
กับบทความต่างๆ ของอาจารย์เสกสรรค์ 
ประเสริฐกุล เริ่มท่องไปในโลกที่มีเรื่องของ
ความหวัง ความฝัน การอ่านเรือ่งทัง้หมดมนั
ก็ท�าให้ผมเห็นตวัเองมากข้ึนนะ เข้าใจอะไรๆ 
มากขึ้น แต่สิ่งที่อาจจะติดมาเป็นของแถม
ก็คือ มันกลับท�าให้ผมต้องนั่งคิดกับตัวเอง
อยู่บ่อยๆ ว่า เส้นทางของตัวเองในทุกวันน้ี
ที่ก�าลังเดินไปมันถูกต้องแล้วรึเปล่า” 
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สัมภ�ษณ์ไม่ใช่แค่ก�รพูดคุย เขียนเพื่อเยียวย�จิตใจ

“ทีนี้จุดหักเหต่อมาของผมมันก็คือค่าย TK 
Young Writer น่ันแหละ เพราะพอผมเริ่ม
อยากจะเขยีน ผมก็สมัครเข้ามาท่ีน่ี ตอนน้ัน
นอกจากงานของอาจารย์เสกสรรค์ ผมยงัรูส้กึ
ชอบงานเขียนของ พ่ีหน่ึง (วรพจน์ พันธ์ุพงศ์)  
ด้วย ผมเลยตัดสินใจเข้ากลุ่มสัมภาษณ์” 

หลังจากได้ท�างานจริงร่วมกับเพ่ือนๆ 
คนอื่นๆ ในค่าย ฟงบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับคือ
เทคนิคต่างๆ มากมาย แต่ทีม่ากกว่านัน้ และ
ไม่คดิว่าจะได้กลบัมาคอื สิง่ท่ีท�าให้เขาเข้าใจ 
ทั้งตัวเองและคนอื่นไปพร้อมๆ กัน 

“คือเวลาต้องออกไปสัมภาษณ์ ผมดู
ตวัอย่างจากพ่ีหนึง่ มนัท�าให้เราเข้าใจว่า การ
สัมภาษณ์ที่ดีมันต้องให้คนท่ีถูกสัมภาษณ์
ได้พูดเป็นส่วนใหญ่ คนท่ีท�างานสัมภาษณ์
อยู่ควรท่ีจะพูดน้อยท่ีสุด แต่ได้ค�าตอบกลับ
มามาก มันถึงจะเป็นงานสัมภาษณ์ท่ีดี  
ผมคดิแบบนัน้นะ พอได้สมัภาษณ์เอง ผมจะ
ใส่ใจน�้าเสียง การขยับตัว หรือกิริยาท่าทาง
ทัง้หมดเลย เพ่ือทีจ่ะรูว่้าคนท่ีอยู่ตรงหน้าเค้า
คดิอะไร รูสึ้กอะไร องค์ประกอบเลก็ๆ เหล่าน้ี  
ผมว่าก็เป็นสิ่งส�าคัญที่คนสัมภาษณ์ควรจะ
ตีให้แตก

“ส่วนการเรียบเรียง นอกจากจะท�าให้ 
เราเห็นคนอื่นในมุมท่ีทั้งกว้างขึ้น แล้วก็ 
ลกึขึน้ ผมคดิว่า มนัก็มส่ีวนสะท้อนตวัคนที่
สมัภาษณ์ด้วย การเรยีบเรยีงมนัจะบอกว่าคน
สมัภาษณ์อยากจะเล่าเรือ่งไปในทศิทางไหน 
รวมถึงเขามีทัศนคติยังไงกับเรื่องต่างๆ ซึ่ง
ผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะบท
สมัภาษณ์ก�าหนดเนือ้หาหลกัของงานก็จรงิอยู่  
แต่การเรียบเรียงที่ดี จะน�าไปสู่ความเข้าใจ 
แล้วก็ใจความที่อยู่ระหว่างบรรทัด”

ส�าหรับฟง บทสัมภาษณ์อาจท�าให้ตัวเขา
เองเห็นอะไรที่มากไปกว่าชีวิตท่ีเป็นวงจร
ซ�้าๆ อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้น  แต่ท่ีมากไป
กว่านั้น และเป็นสิ่งท่ีท�าให้เขาตัดสินใจเดิน
หน้าต่ออย่างไม่หยุดย้ัง คือการใช้งานเขียน 
เพ่ือเตือนตัวเองและ เยียวยาจิตใจในเวลา
เดียวกัน 

“ผมรู ้สึกโชคดีมากๆ ท่ีได้โอกาสมา
ท�าตรงนี้ ถ้ามีโอกาสก็อยากท�ามันให้เป็น
อาชีพได้ หรือต่อยอดเป็นงานชิ้นต่อไปของ
ตัวเองในอนาคต” ทุกวันน้ีฟงก็ยังคงอ่าน
และเขยีนงานอย่างต่อเน่ือง ควบคูไ่ปกับการ
เรยีนระดบัปรญิญาโท โดยหวังว่าจะได้มงีาน
เขียนเป็นของตัวเองและพัฒนาให้ดี เป็นท่ี
ยอมรับของผู้อ่านและคนในวงการเหมือน
กับเสกสรรค์ ประเสริฐกุล นักเขียนท่ีเขารัก
และชื่นชมเสมอมา 
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ฟง - เฉลิมชัย กุลประวีณ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

+

+ contact + 
+

chalermm.kul@gmail.com
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อิฐ
 - 

วุฒ

ิเมศร์ ฉัตรอิสร�วิชญ
์   อิฐ - วุฒิเมศร์ ฉัตรอิสร�ว

ิชญ
์

โลกก�รเขียนและ
โลกธุรกิจทีผส�น
เปนหนึงเดียว
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หากลองมองตามความเข้าใจของคนท่ัวไป งานเขียนและเรือ่งของธุรกิจ ดูเป็น
สองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว และยากที่จะหาจุดบรรจบที่ลงตัวได้

แต่ส�าหรบั อิฐ - วุฒิเมศร ์ฉัตรอิสร�วิชญ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 จากคณะบรหิารธุรกิจ 
หลักสูตรอินเตอร ์ จากรัว้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลับมองว่าทั้งสองสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่
ส่งเสรมิกันและกันได้ดี และท�าให้เขายอมรบัตามตรงว่า หากต้องตัดสินใจเลือกเพียง
ด้านเดียว คงเป็นเรือ่งยากที่สุดอย่างหน่ึงในชีวิต

จ�กแรงบันด�ลใจ สู่ก�รตัดสินใจ

เนื่องจากไม่ได้ชอบงานเขียนประเภทไหน
เป็นพิเศษ อิฐจึงเริ่มต้นเส้นทางของตัวเอง
จากการเป็นนักอ่านเหมือนกับเด็กทั่วๆ ไป 
“ช่วงเริ่มแรก ตอนที่ยังเด็กๆ หน่อย ผมก็เริ่ม
ต้นไม่ต่างจากเด็กผู้ชายคนอื่น คือชอบอ่าน
งานเขียนแนวมังงะของญ่ีปุ่น อ่านเพราะ
รู้สึกว่าสนุกดี แต่ผมอ่านได้เรื่อยๆ เลยนะ 
อ่านแบบลืมเวลาไปเลย แต่พอโตขึ้นมา
หน่อยก็เริ่มอ่านเยอะขึ้น แตกออกไปหลาย
แนวมากขึ้น 

“จนพอเริ่มเข้ามหาวิทยาลัย ผมก็อาจ
เรียกได้ว่าอ่านเยอะเลย แล้วจากนั้นเราก็ไป
เจองานเขยีนของ อาจารย์กฤตนีิ พงษ์ธนเลศิ  
ที่เขาเขียนหนังสือขายดี รวมถึงบทความ
หลายชิ้นที่มีความน่าสนใจ ผสมเรื่องราว
ด้านธุรกิจด ้วย ตอนนั้นผมเลยรู ้สึกว ่า  
ความจริงแล้วสิ่งท่ีเราเรียนอยู่นี่มันไปกับ
งานเขียนได้เหมือนกันนี่หว่า” อิฐเล่าด้วย
น�้าเสียงมั่นใจ
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เรือ่งธุรกิจเป็นง�นเขยีน ง�นเขยีนเป็น 
เรือ่งธุรกิจ

จากการอ่านท่ีเข้มข้นมากขึน้เรือ่ยๆ ท�าให้อฐิ
เริม่มองหาหนทางทีจ่ะต่อยอดความสามารถ
ของตัวเอง “พอคลุกคลีกับการอ่านเยอะๆ 
เข้า ท�าให้ความสนใจเริ่มเข้มข้นมากขึ้น
เรื่อยๆ พอผมเห็น TK Park ก�าลังจะจัดค่าย
นักเขียน เลยไม่ลังเลที่จะตัดสินใจสมัคร” 

แต่แม้จะเริ่มต้นด้วยความตั้งใจแน่ว
แน่ อฐิก็ไม่ปฏิเสธว่า หลงัจากมาเข้าร่วมกับ
ทุกคนในค่าย ก็ท�าให้เขารู้ว่า ยังมีสิ่งที่เขา
จ�าเป็นต้องเรยีนรูแ้ละปรบัตวัอยู่บ้างเหมอืนกัน  
“เอาจริงๆ ตอนมาเข้าค่าย ผมก็มีเรื่องท่ี
ประหลาดใจ แล้วก็รูส้กึว่าตวัเองต้องเรยีนรูอ้ยู่
เยอะเหมอืนกันนะ ตอนแรกเลยคอืเราไม่รูว่้า 
จะคุยกับคนอื่นรู ้เรื่องรึเปล่า พอหลังจาก
ปรับตัวได้แล้ว ผมก็เลือกเข้ากลุ่มสัมภาษณ์
ของพ่ีต๊ะ ได้โจทย์ว่าต้องไปสมัภาษณ์ร้านชา 
อ๋องอิวก่ี ตรงนี้แหละท่ีผมรู้สึกว่า งานเขียน
กับธุรกิจมันบรรจบกันได้จริงๆ ผมคิดว่าคง
มคีนไม่เยอะท่ีจะเขยีนเนือ้หาเชงิธุรกิจลงไป 
พอเริม่ไปสมัภาษณ์ ท�างานในแนวนีปุ้บ๊ ผมก็
คิดว่าผมท�าได้ดนีะ ในการท่ีจะคดัเรือ่งเก่ียว
กับธุรกิจแล้วเขียนลงไปในตัวงาน”

 นอกจากด้านเนื้อหาที่อิฐบอกว่า เขา
พยายามที่จะถ่ายทอด รวมถึงหาจุดพอดี
ระหว่างเรื่องราวเก่ียวกับธุรกิจใส่เพ่ิมเติม
เข้าไปในงานเขียนให้มีลักษณะเฉพาะตัว

มากข้ึนแล้ว หากพูดถึงด้านกระบวนการ
ท�างาน ท้ังสองอย่างก็อาจมีสิ่งท่ีเหมือนกัน
อยู่ไม่น้อย “ความจรงิงานเขยีนมนัก็ใช้กรอบ
การวางแผนคล้ายๆ เรือ่งธุรกิจประมาณหน่ึง
นะ คอืเราต้องวางแผนก่อนทีจ่ะไปสมัภาษณ์ 
ต้องหาให้เจอว่าอะไรคือจุดเด่นของการคุย
คร้ังนี้ เราควรจะดึงอะไรออกมา ผมว่ามัน
เหมอืนการท�า หรอืการศึกษาเรือ่ง Branding 
ประมาณหนึ่งเลย เพราะถ้าเราไม่ดึงข้อมูล
ให้ถูกมมุ ไม่รูว่้าคนอ่านต้องการอะไร เหมอืน
เจาะกลุม่เป้าหมายไม่ชดัเจน มนัก็อาจท�าให้
งานของเรากลายเป็นเรือ่งทีข่าดความสนใจ
เอาได้ง่ายๆ

“แต่อีกด้านหน่ึง การท�าบทสัมภาษณ์
มันมีจุดเด่นคือการให้คนท่ีเราคุยด้วยพูดสิ่ง
ต่างๆ ออกมา โดยไม่ต้องไปตีกรอบอะไรไว้
ก่อน เพราะอาจจะท�าให้ได้ค�าตอบใหม่ๆ 
ได้สิ่งท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน ตรงนี้มันก็
เหมอืนกับเวลาท่ีเราท�าการตลาดอกี ถ้าเรามี
กรอบที่ตีไว้ชัดมากๆ หรือวางกรอบเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเอาไว้ชัดเจนมากๆ 
มันก็อาจจะท�าให้เราพลาดอะไรบางอย่าง
ไป หรอืท�าให้การตลาดท่ีเราท�าอยู่มนัไม่ปรบั
เปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อยู่ตลอดเวลา” อิฐเชื่อมโยงเรื่องงานเขียน
เข้ากับเรื่องการตลาดในมุมมองของตัวเอง
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เดินต่ออย่�งม่ันคง

หลงัจบค่าย อฐิยังคงใฝ่ฝัน และเดนิตามเส้น
ทางของตัวเองในฐานะคนท่ีชื่นชอบเกี่ยว
กับการท�าธุรกิจ และมีความสนใจเก่ียวกับ
วิชาทางด้านบริหาร โดยหวังว่าจะสามารถ
มีสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองในวันใด
วันหน่ึง แต่อย่างไรก็ดี เน่ืองจากมีอาจารย์ 
ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เป็นแบบอย่าง และ
มีผลงานของอาจารย์ที่ เป ็นแรงผลักดัน
อยู่เบื้องหลัง จึงท�าให้อิฐต้ังใจที่จะท�างาน
เขียนอย่างต่อเน่ือง โดยยังคงเนื้อหาที่เป็น
เอกลักษณ์ สอดแทรกเรื่องราวของธุรกิจใน
แบบของตัวเอง 

“ผมติดตามงานเขียนของอาจารย ์
กฤตินีอยู่ตลอด ถ้าใครรู้จักงานเขียนของแก 
ก็จะรู้ว่าแกเขียนหนังสือดีมาก แล้วก็เป็น
หนงัสอืขายดด้ีวย ซ่ึงผมก็เลยรูส้กึว่า เรามีแก
เป็นแบบอย่างว่า ทางท่ีเราเลอืกเดิน หรอืการ
พยายามทีจ่ะผนวกกันระหว่างงานเขยีนและ
ธุรกิจมนัไม่ได้ผดิ เพราะมคีนท�ามาก่อนแล้ว  
ผมก็อยากท�าให้ได้บ้าง ผมคิดว่าหลังจาก
เข้าค่ายนี้ ได้เจอพวกพี่ๆ นักเขียนรุ่นพี่ หรือ
พ่ีเล้ียงท่ีเป็นนักเขียนมากประสบการณ์มา
ช่วยแบ่งปัน และมาช่วยสอนเราให้กลาย
เป็นคนท�างานเขียนท่ีดีข้ึน ครบเครื่องมาก
ขึน้ ผมก็คดิว่าน่าจะท�าให้เราเดนิต่อทางนีไ้ด้
อย่างมั่นคงมากขึ้น แล้วหลังจากนี้ก็น่าจะมี
โอกาสท�างานของตัวเอง ออกหนังสือเล่มท่ี
มีชื่อของตัวเองบ้าง”

อิฐ - วุฒิเมศร ์ฉัตรอิสราวิชญ์

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 

หลักสูตรนานาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+

+ contact + 
+

vasinsommai@gmail.com
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นักเล่�เรืองทีเริมต้น

จ�กคว�มแปลก

นำ�
 - 

สมัชญ� คำ�มุงคุล   นำ� - สมัชญ� คำ�มุงค
ุล
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ส�าหรบับางคน ความชื่นชอบงานเขียนหรอืการเล่าเรือ่ง อาจเริม่จากการอ่าน 
หรอืมีบุคคลต้นแบบเป็นนักเขียนชื่อดังสักคน แต่คงไม่ใช่ส�าหรบั น�า - สมัชญา ค�ามุง
คลุ เพราะเธอยดือกรบัอยา่งชดัเจนว่า ความชืน่ชอบงานเขียนของเธอไมไ่ด้เริม่ต้นจาก
อะไรแบบน้ัน แต่มนัเริม่ออกเดินทางจากความแปลกของตัวเอง และการพยายามท่ีจะ
ค้นพบ หรอืหาที่ทางของความเป็นตัวเองเสียมากกว่า 

ทุกอย่�งเริ่มจ�กของขวัญ

ในฐานะพ่ีคนโตของบ้าน ท่ีต้องดูแลน้อง 
อีก 2 คน น�้าเล่าว่า สิ่งนี้ท�าให้เธอไม่ค่อยมี
ทางเลือกมากนัก ความเสียสละและความ
อดทน ดูจะกลายเป็นสิ่งหล่อหลอมวัยเด็ก
ของเธอมากกว่าเรื่องอื่นๆ 

“ คือ ท่ีบ ้านเราไม ่ ใช ่คนรวยอะไร
มากมาย และเราก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
ค่อนข้างเยอะ ซึ่งถ้าเราตัดความต้องการ
อะไรบางอย่างได้ก็จะตัด เพ่ือเก็บส่วนท่ีเรา
ไม่ได้นี่แหละ เอาไว้ให้น้องอีกสองคน แต่มี
อยู่เรื่องหนึ่งท่ีเราไม่เคยตัดเลย คือการขอ
ของขวัญแต่ละปีเป็นหนังสือ พ่อกับแม่จะ
ถามทุกปีเลย ว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญ 

ซึ่งตัวเราไม่เคยขออย่างอื่นเลย เราตอบ
ไปตลอดว่า สิ่งท่ีเราอยากได้ หรือถ้าจะซื้อ
อะไรให้เราขอเป็นหนังสือเท่าน้ัน ตอนน้ันก็
ไม่แน่ใจนะ ว่าท�าไมมันเป็นแบบนั้น แต่อาจ
จะเป็นเพราะพ่อของเราก็เป็นคนท่ีชอบเก็บ
หนังสือ เป็นต�ารวจที่ชอบอ่านหนังสือ ท�าให้
เราได้ตรงนัน้มา แล้วพออ่านเยอะๆ มนัก็เลย
อยากเขียนโดยอัตโนมัติ”

ของขวัญท่ีดีที่สุดในมุมมองของน�้า
คือหนังสือ ท่ีเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นคนที่
ชอบเขียน น�้าเล่าต่อว่า เมื่อเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ 
ความอยากเขยีนของเธอก็เพ่ิมขึน้ตามวัย แต่
เพราะไม่เห็นปลายทางของตวัเองชดัเจน จงึ
ไม่ได้ลงมือสร้างผลงานอย่างจริงจัง 
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“คอืเราก็เขียนมาเรือ่ยๆ แต่ก็คดิเอาเอง
ว่าไม่มีอะไรพอจะนับเป็นงานเขียนดีๆ เลย 
คือก็ทิ้งไปเยอะ จ�าได้เลยว่า สิ่งเดียวที่เขียน
อยู่เป็นประจ�าคือจดการบ้าน แต่ก็ด้วยการ
จดการบ้านน่ีแหละ ที่ท�าให้เราได้รู้ว่า การ
เขียนส�าหรับเรามันไม่ใช่แค่การบันทึกอะไร
บางอย่าง แต่พอเราได้ท�าบ่อยๆ กลายเป็น
ว่าเราได้ส่ือสารกับตัวเองมากขึ้น เรารู้แล้ว
ว่า การเขียนท�าให้อารมณ์เรานิ่งขึ้น ท�าให้
เราได้ระบายสิง่ทีอ่ยู่ในหวัออกมา ซึง่มนัช่วย
ได้มากเลย เพราะแต่ก่อนเราเป็นคนไม่ค่อย
พูด เราถูกสังคมมองว่า แปลก ไม่ใช่ในแง่ที่
เราเป็นตัวประหลาดหรืออะไรแบบน้ัน แต่
เพื่อนก็ชอบถามว่า ท�าไมคิดแบบนี้ ท�าไม่มี
รสนิยมแบบน้ี หรือชอบเรื่องน้ี ซึ่งเราไม่มี
อะไรไปอธิบายให้เพ่ือนฟังหรอก การเขียน
มันก็เลยเป็นทางออกเดียว” 

ในช่วงท่ีก�าลังเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 
เป็นช่วงทีน่�า้ต้องค้นหาตวัเอง ต้องท�าความ
เข้าใจว่าจรงิๆ แล้วตวัเองชอบอะไรจรงิๆ แม้จะ 
พอรูอ้ยู่บ้าง ว่าตัวเองชอบสายนิเทศ แต่เมือ่ 
ทีบ้่านต้องส่งน้องๆ เรยีนด้วย ในเวลาเดียวกัน 
จึงท�าให้ค่าใช้จ่ายมันไม่พอ น�้าจึงต้องหันเห
ไปทางอื่น 

“เราเลือกเรยีนคณะศกึษาศาสตรแ์ทน 
เพราะค่าเรียนถูกกว่า แต่ก็แปลก ถึงแม้เรา
จะเรียนอย่างอ่ืน เราก็มาค้นพบด้วยตัวเอง
ว่า พอต้องลงงานจริงๆ เราก็ไม่ได้ชอบนิเทศ
มากขนาดนั้น แต่เรื่องการเขียนเป็นอย่าง
เดียวที่ไม่ได้จางหายไป เป็นเหมือนอย่าง
เดียวที่คงอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตาม”

นักเล่�เรื่องของคนอ่ืน
พอถามถึงเหตุผลที่มาร่วมค่ายนักเขียนกับ 
TK Young Writer 2020 ในครั้งนี้ น�้าตอบ
แบบติดตลกว่า “ติดโควิด ไม่รู้จะท�าอะไรต่อ
ดี” ถึงแม้จะพูดอย่างนั้น แต่นอกจากการหา
กิจกรรมเสริมช่วงปิดภาคเรียน การมาเข้า
ร่วมค่ายครั้งนี้ ยังเป็นการเดินทางเล็กๆ ที่
ท�าให้น�้าสามารถปลดล็อกอะไรบางอย่างท่ี
เป็นค�าถามอยู่ในใจตัวเองมานาน 

“ตอนทีน่�า้เลอืกเข้ากลุม่ของพ่ีต๊ะ หรอืว่า
กลุม่สมัภาษณ์ เป็นเพราะว่าน�า้รูจ้กัพ่ีต๊ะในฐานะ
บรรณาธิการของนติยสาร The Hollywood  
Reporter ซึ่งเป็นนิตยสารที่น�้าชอบอยู่แล้ว 
เพราะอย่างท่ีบอกไปคือสนใจเก่ียวกับสาย
นเิทศ เก่ียวกับเรือ่งภาพยนตร์ อะไรแบบนี ้แต่
อกีเรือ่งคอื น�า้คดิว่าตวัเองถ่ายทอดความคดิ
ของตวัเองมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมอืนกัน พอ
มาค่ายครัง้นี ้น�า้แอบตัง้เป้าเลก็ๆ อยู่ในใจว่า  
อยากจะลองเล่าเรื่องของคนอื่นบ้าง แต่
ความยากของการสมัภาษณ์คอื การเล่าเรือ่ง
ของคนอื่นมันต้องมีความน่าสนใจด้วย ซึ่ง
เราก็ไม่รูห้รอกว่าเราท�าได้ดไีหม แต่เอาจรงิๆ 
การท�างานสมัภาษณ์ก็มส่ีวนทีเ่ปลีย่นแปลง
ตัวเราไปเยอะอยู่เหมือนกัน ท�าให้เราเห็น
ด้านที่ตัวเองไม่ได้เห็น หรือไม่เอะใจมาก่อน
เยอะข้ึน เราเป็นคนท่ีใส่ใจเรื่องราวของคน
อื่นมากขึ้น คือไม่ใช่คุยไปเรื่อยนะ แต่เรา
ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทั้งในเรื่องเล่า 
แล้วก็ในความรู้สึกของคนอื่น”
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ง�นเขียนที่อ�จเปล่ียนอน�คต
นอกจากแง่มมุของการเล่าเรือ่ง งานเขียนยัง
มีส่วนพัฒนาตัวตนของน�้าในหลายๆ ด้าน 
จากเด็กทีเ่คยมองตวัเองว่าแปลกกว่าคนอืน่ 
และเข้าถึงยากกว่าคนอื่นในหลายๆ ครั้ง น�้า
มองว่า ทุกวนันี ้งานเขียนท�าให้ตวัเองพัฒนา
ขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป 

“คิดว่าตัวเองมีความอินโทรเวิร์ท หรือ
เป็นคนที่เก็บตัวน้อยลง ซึ่งก็ไม่รู ้หรอกว่า
ดีไหม แต่คิดว่าอย่างน้อย คนรอบข้างก็
อาจจะไม่ได้มองว่าเราแปลกขนาดน้ันแล้ว 
(หัวเราะ) ถ้าสิ่งเราได้จากงานเขียนมัน
เกี่ยวกับการเข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเองมากขึ้น  
เราว่ามันเป็นเรื่องดีมากเลยนะ ถ้าสมมติ
คนอื่นก็สามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างจาก
งานเขียนได้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าพูดแบบนี้โลก
สวยไปไหม แต่ถ้าท�าได้จริง เราว่างานเขียน
นี่แหละ ที่เป็นส่วนส�าคัญที่ขับเคลื่อนโลกไป
ในทางที่ดีขึ้น” 

ก้าวต่อไป น�้าตั้งใจจะยืนยันความเชื่อ
ของตัวเองด้วยการน�างานเขียนมาขยาย
บนหน้าจอภาพยนตร์ หรือดัดแปลงเป็น
ภาพยนตร์ขนาดสัน้ออกฉายตามท่ีต่างๆ แม้
วิธีนีอ้าจจะไม่ได้ช่วยเหลอืสงัคมได้อย่างเป็น
รูปธรรม แต่น�้าเชื่อว่า เธอก�าลังเป็นแรงผลัก
ดันให้เกิดสิ่งดีๆ ซึ่งจะส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆ 
หากคนอื่นๆ สามารถน�าความคิดที่ได้ไป 
ต่อยอดในอนาคต

น�า - สมัชญา ค�ามุงคุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

+

+ contact + 
+

heigh170_tonphai@hotmail.com
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เต้
 - 

ธนกฤต ศรีวิล�ศ   เต้ - ธนกฤต ศรีวิล
�ศ

นักสือส�รทีใช้ก�ร
เขียนเปนเครืองมือ
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คงฟังดูแปลก หากจะเกริน่ว่า เต้ - ธนกฤต ศรวีิลาศ หรอืนักเขียนหนุ่มที่ก�าลังจะ
กล่าวถึงในบทความน้ี เป็นทั้งนักศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ
ประยุกต์ สถาบันจุฬาภรณ์ ในขณะเดียวกันก็มีช่องยูทูบที่เอาไว้บอกเล่าชีวิต ความคิด 
และความฝันของตัวเองอย่างเปน็จรงิเปน็จัง อีกทั้งยงัท�าหนังเป็นงานอดิเรกจนถึงขั้น
ส่งประกวด 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา พอลองถามอีกที ว่าเขาเห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไรใน
อนาคต เต้กลับตอบอยา่งติดตลกว่า “ไมรู่ค้รบัพ่ี” พรอ้มเสรมิต่อด้วยเสียงทีไ่มต่ลกเทา่
ประโยคแรกว่า “ผมแค่อยากจะสื่อสาร แล้วก็ท�าไปเรือ่ยๆ”

ค้นห�ด้�นลึกของง�นเขียน

แม้เต้จะเริม่ต้นเส้นทางการอ่าน และมคีวาม
สนใจเก่ียวกับงานเขียนไม่ต่างจากคนอื่นๆ 
คอืตัง้ต้นจากการอ่านเพ่ือความบนัเทิง เลอืก
หนังสือแบบที่อ่านสนุก แต่เมื่อผ่านไประยะ
หนึ่ง พอเริ่มเข้ามหาวิทยาลัย เขายอมรับว่า
งานเขียนท่ีตัวเองรู้สึกว่าอ่านแล้วมีคุณค่า 
จะต้องมีด้านลึกเป็นของตัวเอง 

“ตอนเด็กๆ ผมชอบอ่านหนังสือที่สนุก 
ก็จะอ่านทัง้ ขายหัวเราะ มหาสนกุ ชดุการ์ตูน
ของนานมบีุค๊ส์ แต่พอเราเริม่อ่านเยอะๆ เข้า 
ถึงวัยนึงเราก็รู้สึกว่าตัวเราเปลี่ยน หนังสือ
ในแบบที่เคยอ่านก็เริ่มจะไม่สื่อสารแล้ว  

มนัมแีก่นอะไรบางอย่างทีเ่รามองหา ทีเ่พ่ิมข้ึน  
เราก็เริ่มขยับมาอ่านหนังสือของพวกพ่ีน้ิว
กลม (สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์) มาอ่านงานเก่ียว
กับจิตวิทยา หรือนวนิยายที่ท�าให้เราได้มุม
มองกว้างข้ึนหรือลึกข้ึน ซึ่งส�าหรับผมมัน
กลายเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
เราอยู่ในโลกท่ีซับซ้อนข้ึนตามวัย หนังสือท่ี
ท�าให้เราทั้งมองกว้าง และมองลึก มันเลยมี
ความหมาย”

สิ่งท่ีเต้บอก สะท้อนได้ถึงวุฒิภาวะ
ท่ีเติบโตข้ึนไปพร้อมๆ กับความสนใจท่ีลึก
มากขึ้น
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สำ�คัญที่สุดคือคำ�ถ�ม

เทคนิคของนัก (อย�ก) ส่ือส�รที่ดี

นอกจากแง่มุมด้านลึกท่ีได้จากหนังสือ  
การเรยีนชวีวิทยาท�าให้เต้ต้องท�าการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์อยู่บ่อยๆ ซึ่งการหมกตัว
อยู่กับห้องแล็บ จับสิ่งนั้นมาเชื่อมโยงกับ 
สิง่น้ี การพบกับความล้มเหลว รวมถึงการตัง้
ต้นใหม่ที่เกิดจากกระบวนการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ท�าให้เขาพอมองเห็นอะไรบาง
อย่าง ที่ทั้งการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ
งานเขียนมีร่วมกัน 

“ผมว่าส�าคัญที่สุดคือการตั้งค�าถาม” 
เขาบอกไว้ผ่านน�้าเสียงจริงจัง ไม่ต่างจาก
ตอนเริ่มต้น “ผมว่ามันใช้ได้กับทุกอย่างเลย
นะ คือไม่ใช่ว่าผมท�าเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
แล้วมันเลยเป็นสิ่งท่ีส�าคัญ แต่มันอยู่ในทุก
อย่างเลย ถ้าสมมติผมเริ่มท�าการทดลอง 
แต่ถามค�าถามไม่ตรงจุด ผมก็ไม่มีทางได้
ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ถ้าเทียบกับงานเขียน
ของตัวเอง ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์น�้าชา 

เมื่อเริ่มจากการตั้งค�าถามท่ีดีแล้ว สิ่งท่ีเต้ 
ได้เรยีนรูจ้ากพ่ีเลีย้งในค่าย รวมถึงประสบการณ์ 
การท�างานเขียนท่ีผ่านมา คือเรื่องของ
เทคนิค “มันมี เทคนิคสองสามอย ่างท่ี
ผมใช้ แล้วก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีของนัก
สัมภาษณ์ หรือเอาจริงๆ ผมก็เรียกรวมๆ ว่า 
นักสื่อสารนะ ค�านี้ผมได้มาจากพ่ีป๋องแป๋ง 
(อาจวรงค์ จันทมาศ) ที่มองบทบาทของ 
ตัวเองว่าเป็นนักส่ือสารวิทยาศาสตร์ ส่วน
หนึ่งผมก็อยากท�าได้แบบน้ัน คือเอาเรื่อง
อะไรก็ตามมาย่อย สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ 

(ณัฐธชา ชูเกษ) ที่ร้องเพลง Keep Cold ซึ่ง
เท่าท่ีผมมีโอกาสได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ
คนอื่น คนอื่นๆ จะถามไปแนวเดียวกันหมด
เลยว่า ท�าไมแต่งเพลงแนวนี้ หรือท�าไมแต่ง
เพลงภาษาอังกฤษ ในทางกลับกัน ผมไม่ได้
ถามเรื่องพวกนี้เลย เพราะผมรู้ว่ามันซ�้า ผม
ตั้งค�าถามฉีกไปเลย ลงไปท่ีตัวรายละเอียด
ของผลงานอย่างเดียว ก�าหนดทิศทางของ
ค�าถามที่แตกต่างจากคนอื่น พอเป็นอย่าง
น้ัน ผมเลยคิดว่า ผมท�างานของผมได้ดีพอ
สมควรเลย แต่ทุกอย่างมันไม่ได้เก่ียวกับ
ผลลัพธ์ท่ีออกมา มันเก่ียวกับค�าถามท่ีผม
วางไว้ตั้งแต่แรก ผมเลือกท่ีจะวางไว้ให้มัน
แตกต่าง มันก็เลยออกมาแตกต่างจากของ
คนอื่น”

ค�าถามท่ีดีในมุมมองของเต้ จึงกลาย
เป็นสิง่ทีส่ามารถต่อยอดไปสูค่�าตอบทีด่ ีและ
น�ามาซึ่งบทความส�าคัญที่ดีได้เช่นกัน 

แล้วก็เก็บเก่ียวสาระไปได้อย่างทีค่วรจะเป็น 
และต่อมาเป็นเรือ่งทีผ่มเคยคยุกบัพีน่ิว้กลม 
เขาบอกเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีขาดไม่ได้เลย
คือเราต้องขย้ีให้ถูกมุม ไม่ว่าเราจะท�าอะไร
ก็ตาม การขย้ีให้ถูกมุมส�าหรับเขาเป็นเรื่อง
ที่ส�าคัญมาก เพราะมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ตัดสินว่าชิ้นงานนั้นดีหรือไม่ดี ผมเห็นด้วย 
ข้อน้ีนะ กับอีกเทคนิคหน่ึงคือ การฟังแบบ
เป็น active listener คือต้องฟังให้เข้าใจ  
ฟังให้ลกึจรงิๆ ว่าคูส่นทนาก�าลงัสือ่สารเรือ่ง
อะไร” 
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ในความเห็นของเต้ ด้วยความรวดเร็ว 
และช่องทางการสื่อสารที่มากขึ้นในปัจจุบัน 
ท�าให้กลายเป็นเรือ่งยากท่ีจะหาคนท่ีฟังจรงิๆ 
หรอืใส่ใจกับเรือ่งราวของคนอืน่ เพราะสภาวะ
แวดล้อมในทุกๆ วันท่ีเราใช้ชีวิตอยู่ มีอะไร
หลายๆ อย่างคอยรบกวนอยู่ตลอด แต่ถ้า 
ใครสามารถท�าได้ ก็จะท�าให้คนๆ กลายเป็นนกั
สมัภาษณ์ท่ีดไีด้ไม่ยาก “ความจรงิเรือ่งน้ีปรบั
ใช้กับการท�างานอ่ืนๆ ได้ด้วย ไม่ว่าอะไรก็ตาม  
ยกตัวอย่างเรื่องของผม ผมมีพ่ีชายท่ีอายุ
ห่างกันประมาณ 13 ปี ก็คือห่างกันเกิน
รอบหนึ่งด้วยซ�้า แต่ถ้าถามว่ายังคุยกัน หรือ 
มอีะไรปรกึษากันอยู่ไหม ผมก็ยังคุยกันอยู่นะ  
แล้วก็ยังรูส้กึว่า ความสมัพันธ์ของเรามนัโอเค
อยู่ แต่มนัจะไม่เป็นแบบนีเ้ลย ถ้าต่างคนต่าง 
ไม่ฟัง ผมเลยรูส้กึว่าการฟังท่ีดช่ีวยผมได้เยอะ” 

ส่วนเรื่องสุดท้ายที่เต้คิดว่าเป็นส่วน
ช่วยพัฒนาไปสู่การเป็นนักสัมภาษณ์ท่ีดีคือ
การหาจุดของความเป็นกันเองให้ได้ “ไม่ว่า
เราจะต้องคุยกับคนแปลกหน้า หรือว่าคน
ท่ีมีความต่างกับเราขนาดไหนก็ตาม ผมคิด
ว่าทกุคนมจีดุสบายใจเป็นของตวัเองนะ มนั
ต้องมีสักเรื่อง ถ้าใครเป็นคนท่ีหาจุดความ
สบายใจได้เก่ง ไม่ต้องเป็นห่วงเลย คนน้ัน
จะต้องเป็นนักสื่อสารที่ดีได้แน่ๆ ซึ่งเรื่องนี้
ผมเองก็ยังพยายามอยู่ ไม่ได้บอกว่าตัวเอง
ท�าได้ดีแล้วหรือว่าอะไร” 

ในอนาคต เต้ยังมีแผนพัฒนาทักษะ
ด้านงานเขยีนและการสือ่สารของตวัเองให้ด ี
ขึน้เรือ่ย  ๆจนอยู่ในจดุทีเ่ขาบอกว่าเป็นระดบัมอื
อาชพี ซึง่เขากล่าวว่าเมือ่ถึงตอนน้ัน ไม่แน่ว่า  
เขาอาจจะเลอืกเดนิทางสายนีอ้ย่างเตม็ตวั และ 
ร่างภาพตวัเองในอนาคตได้อย่างชดัเจนเสยีที

เต้ - ธนกฤต ศรวีิลาศ

สาขาวิทยาศาสตรช์ีวภาพประยุกต์ 

สถาบันจุฬาภรณ์

+

+ contact + 
+

taenonor@gmail.com
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เมือก�รเขียนกล�ยเปนอีกหนึงตัวตน

จิน
 - จิ

นต์จุฑ� ธงภักดิ์   จิน - จินต์จุฑ� ธงภั
กดิ์
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ส�าหรบับางคน การตามหาสิ่งท่ีตัวเองรกั อาจจะเป็นเรือ่งยาก และจ�าเป็นต้อง
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ต่างๆ มากมาย 

แต่ไม่ใช่ส�าหรบัสาวน้อยเสียงใสอย่าง จิน - จินต์จุฑา ธงภักด์ิ นักศึกษาจากคณะ
นิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 เพราะเธอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “ถ้าไม่
ได้เขียน หรอืบันทึกอะไรบางอย่าง มันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้ว”

โลกที่หมุนช้�ลง เพร�ะก�รเขียน
จินเล่าให้ฟังว่า ตอนเด็กๆ เธอชอบอ่าน
หนังสอืหลากหลายแนว แต่ทีช่อบเป็นพิเศษ
จะเป็นหนังสือแนวลึกลับ สยองขวัญ เพราะ
มีเนื้อหาที่แตกต่างจากแนวอื่นๆ “ความจริง
ก็อ่านได้ทุกแนวนะ จริงๆ แล้ว แต่แนวที่รู้สึก
ว่าสนุก จะเป็นเรื่องแนวลึกลับ สยองขวัญ 
เพราะตอนเด็กๆ รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราลุ้น
เยอะดี คาดเดาไม่ได้ แล้วก็ชอบดูกลวิธีการ
เขียน วิธีท่ีผู้เขียนค่อยๆ พาคนอ่านไปหา 
ค�าตอบ หรือว่าจุดจบที่แปลกประหลาด” 

จินเล่าต่อว่า เธอรักการอ่านมากขึ้น
เรื่อยๆ พอขึ้นชั้นม. 1 ความรู้สึกอยากเขียน
จึงค่อยๆ ก่อตัวตามมา แต่เนื่องจากยัง 
ไม่กล้าเขียนงานออกสู่สาธารณะ การเขียน
ไดอารี่จึงกลายเป็นทางออก และเป็นงาน
เขียนที่จินท�ามาเรื่อยๆ อย่างสม�่าเสมอ 

“ตอนนั้นจ�าได้ว่า พอเริ่มอยากเขียน
อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้ว เลยตัดสินใจว่า
จากเขียนไดอารี่แล้วกัน แต่เราไม่ได้เขียน
เล่นๆ นะ เราเขียนทุกวัน แล้วก็เขียนอะไรไว้
เยอะมาก สมดุท่ีเรามอียู่เป็นตัง้ๆ เลย เราไม่รู้
เหมือนกัน ว่าเราเขียนเยอะขนาดนั้นเพราะ
อะไร แต่ถ้าให้อธิบายเป็นค�าพูด ทีพ่อจะบอก
ได้ก็คือ เหมือนเวลาท่ีเราได้เขียน มันท�าให้
โลกของเราหมุนช้าลง มันเหมือนท�าให้เรา
สงบไม่ต้องหมกมุน่กับเรือ่งต่างๆ มากเกินไป  
แล้วตอนน้ันเราไม่ชอบให้คนอื่นมาอ่าน  
มาเหน็งานเขยีนของเรา การเขยีนไดอารีเ่ลย
กลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุด”
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ก้�วแรกกับค่�ยนักเขียน ค่�ยนักเขียนกับคว�มฝันที่ 
เปล่ียนแปลงไปเมือ่เริม่ต้นจากนิสัยรกัการอ่านและเริม่เขียน

งานอย่างจริงจัง จึงท�าให้จินคิดว่าอาจเลือก
สอบเข้ามหาวิทยาลยัในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบั
วรรณกรรมหรือภาษา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ถึงเวลาต้องตดัสนิใจจรงิๆ เธอกลบัเลอืกเดนิ
สายกฎหมาย ตามความต้องการของที่บ้าน 

“ความจริงก็อยากไปต่อในเส้นทาง
เก่ียวกับการเขียนนะ ตอนเราเลือกสาย
กฎหมายตามท่ีที่บ ้านบอก เราก็คิดว ่า  
ไม่เป็นไรหรอกมั้ง เพราะก็เป็นสายที่ท�าให้
เรายังได้เขยีนอยู่ แต่แค่เป็นอกีแบบหน่ึง ส่วน
หนึ่งที่ตัดสินใจเลือกตรงนี้ เพราะที่บ้านเป็น
ส�านักงานทนายความด้วย รู้สึกว่าถ้าเลือก
เรียนกฎหมาย ยังไงก็ได้ใช้แน่ๆ” 

หลังจากการตัดสินใจครั้งนั้น จินรู้สึก
ว่าตัวเองรักงานเขียนมากขึ้น เพราะรู้สึกว่า
ไม่จ�าเป็นต้องกดดันตัวเองและสามารถมี
ความสุขกับสิ่งที่ตัวเองรักได้มากกว่าเดิม 
“ที่น่าแปลกก็คือ เพราะเราเลือกเรียนสาย
กฎหมายนี่แหละ เลยท�าให้เรารู้สึกรักงาน
เขยีนมากขึน้เยอะเลย เพราะเวลาอะไรทีเ่รา
รกักลายมาเป็นสิง่ท่ีถูกบงัคบัให้เรยีน หรอืท�า
ไปเพ่ือสอบ ก็มกัจะเป็นสิง่ท่ีท�าให้เรารูส้กึท้อ  
หรือไม่มีแรงท่ีจะท�ามากเท่าที่ควร แต่ใน 
ทางกลับกัน จินคิดว่า อะไรที่ท�าไปแบบไม่มี
การวัดผล มนัจะท�าให้เราต้ังใจ ค่อยเป็นค่อย
ไป แล้วก็รูสึ้กสนกุกับสิง่น้ันมากข้ึน อนัน้ีเป็น
จุดเริ่มต้นท่ีท�าให้ตัดสินใจเข้าค่ายนักเขียน
กับทาง TK Park เลยก็ว่าได้ เพราะพอเรา
รู้สึกสนุก มีความสุขกับสิ่งที่ท�า เราก็จะเริ่ม 
มองหา หรอืเสาะหาสิง่นัน้ๆ มากขึน้เอง ซึง่มนั 
ก็พอดีว่าเราได้ลองท�าแล้วหลายๆ อย่าง 
สุดท้ายงานเขียนก็เป็นสิ่งที่เรารักที่สุดอยู่ดี”

ส�าหรับจิน ค่ายนักเขียน TK Young Writer 
2020 นอกจากจะเป็นค่ายแรกของตัวเอง
แล้ว ยังถือว่าเป็นค่ายนักเขียนท่ีท�าให้จิน
ได้เห็นความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเอง
ก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะเจอ “ด้วยความที่เป็น
ค่ายนักเขียนค่ายแรกของเรา มันเลยท�าให้
เราไม่ได้คาดหวังอะไรมาก คือเรารู้สึกว่า ก็
คงได้ลองท�างานเขียนดู ได้ฟังการบรรยาย
เก่ียวกับการเขียนท่ีต่างออกไป แต่พอมามี
ส่วนร่วมจริงๆ ถึงได้รู้ว่า มันมีอะไรอีกเยอะ
เลย เราไม่เคยคิดว่าจะเจอคนท่ีเหมือนเรา 
แล้วก็มาอยู่รวมในท่ีเดยีวกัน แล้วทุกคนก็มา
จากพ้ืนเพอะไรทีแ่ตกต่างกันมากๆ อย่างเรา
เรยีนมาทางกฎหมาย ก็อาจจะไม่ได้ห่างจาก
งานเขียนเท่าไหร่ แต่เรามาเจอคุณหมอ เรา
มาเจอคนที่เรียนคณะบัญชี ก็เพิ่งเข้าใจว่า 
อ๋อ ประหลาดเหมือนกัน (หัวเราะ)”

หลังได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ตาม
ที่ตั้งใจ จินกล่าวว่าจากประสบการณ์การ
ท�างานท่ีผ่านมา ท�าให้ตัวเองตั้งค�าถามกับ
เรื่องต่างๆ รอบตัวเยอะขึ้นเยอะขึ้น เป็นคน
ชอบสังเกตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด “อย่าง
ตอนที่เราท�าสัมภาษณ์ เราได้มีโอกาสคุย
กับอาจารย์ปริญญา ชูแก้ว ซึ่งเชี่ยวชาญ
เรื่องสถาปัตยกรรม เป็นสาขาที่เราไม่เคยได้
เก่ียวข้อง หรอือยู่ในความสนใจของตวัเองมา
ก่อนเลย มันท�าให้เราพึ่งรู้ว่า บางทีการชวน
คนอื่นคุยก็เป็นเรื่องยาก คือไม่ใช่ว่าคุยปกติ
ยากนะ แต่กว่าที่เราจะได้ข้อมูลอะไรบาง
อย่างท่ีเราต้องการจรงิๆ เป็นเรือ่งทีอ่ยากมาก 
เราพยายามสังเกตทุกอย่างเลยตอนที่ได้คุย 
ทั้งน�้าเสียง กริยาท่าทาง แววตา ทุกอย่าง  
เพื่อน�ามาใช้ในงานของตัวเอง” 
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ค่�ยนักเขียนกับคว�มฝันที่ 
เปล่ียนแปลงไป

จิน - จินต์จุฑา ธงภักด์ิ
คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

+
+ contact + 

+

jinprep@gmail.com

ก้าวต่อไปของจินคือการท�างานเขียน
ให้จริงจังมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะ
เขียนงานท่ีให้คนอื่นอ่าน มากกว่างานที่
เขียนเอาไว้อ่านส่วนตัว โดยตอนน้ีตั้งเป้า
ความสนใจไปทีง่านเขยีนแนวเรือ่งสัน้ เพราะ
เธอคิดว่าอาจเป็นวิธีสื่อสารท่ีสร้างความ
ประทับใจให้คนอ่านมากกว่าการเล่าเรื่อง
อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเธอบอกว่าแม้อาจ
จะต้องใช้เวลาอีกมากเพ่ือฝึกฝน แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นและความรักในงานเขียนของ
ตัวเอง เธอเชื่อว่าสุดท้ายจะน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จได้เอง
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ว -
 ก�นต์สินี แสงทอง   แจนยัว - ก�นต์สินี แสงท

อง

ยิงเรียนรู้ ยิงค้นพบ
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ก่อนหน้าน้ี แจนยัว - กานต์สินี แสงทอง นิสติคณะมนุษยศาสตร ์สาขาวรรณกรรม
ส�าหรบัเด็ก มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ได้ยินข้อมูลค่าย TK Young  Writer มา
จากเพ่ือนทีเ่คยเขา้ค่ายน้ีมาก่อน พอรูว้า่ค่ายน้ีมอีะไรและต้องท�าอะไรบา้ง จึงเกิดความ
สนใจ ยิง่เมือ่รูว้า่จะได้ท�าหนังสอืรว่มกับเพือ่นในค่ายภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด เพราะ
รูส้ึกว่าเป็นเรือ่งที่ท้าทายความสามารถ จึงตัดสินใจสมัครอย่างไม่ลังเล  

ถ้าพูดตามตรง แจนยัว ยอมรบัว่าตัวเองไม่ใช่คนชอบเขียน แต่ด้วยการเรยีนท่ี
สาขาวรรณกรรมส�าหรบัเด็กท�าให้การเขียนเป็นเสมือนส่วนหน่ึงในชีวิต ยิ่งได้เรยีน ได้
อ่าน ได้เห็นตัวอยา่งงานเขยีนดีๆ ก็ยิง่ท�าให้อยากพฒันาการเขียนของตัวเอง จึงฝกึฝน
การเขียนมาเรือ่ยๆ และที่ส�าคัญยังรูส้ึกสนุกที่ได้เขียนด้วย

สิ่งที่ค้นพบจ�กในค่�ย

 “ตอนสมคัรเข้าค่าย TK Young Writer 2020 
เราเป็นนิสติปี 4 ท่ีเพ่ิงท�าธีสสิเสรจ็ไปหมาดๆ 
และก�าลังเตรียมจัดนิทรรศการออนไลน์ เรา
เลยมีเวลาว่างช่วงหน่ึงจึงอยากหาอะไรท�า
เพ่ือฝึกความสามารถของตนเอง ประกอบ
กับเพื่อนในสาขาก็แนะน�าค่ายนี้ เราก็สนใจ
เพราะเป็นค่ายเก่ียวกับการเขยีน ซึง่ค่อนข้าง
ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมา”

ด้วยการอบรมท่ีเน้นการลงมือเขียน
จริงในค่าย ท�าให้เธอได้เขียนงานที่ค่อนข้าง
หลากหลาย ท้ังถนัดและไม่ถนัด และค้น

พบว่าการลงมือเขียนทุกแนวน้ันเป็นเรื่อง 
ที่ดี เพราะท�าให้ตัวเองได้ฝึกท�างานท่ีหลาก
หลาย ถึงแม้เธอจะบอกว่า ไม่ได้มีงานชิ้น
ไหนท่ีภูมิใจเป็นพิเศษ “ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบ
งานของตวัเองนะ เราพอใจกับผลงานทกุชิน้  
ถึงแม้เราจะไม่ได้ภูมิใจงานชิ้นไหนเป็น
พิเศษ แต่เราภูมิใจท่ีเราสามารถท�างาน
ในระยะเวลาท่ีก�าหนดได้อย่างมีคุณภาพ”  
แจนยัวเล่าอย่างภมูใิจ ซึง่การท�างานภายใต้
กรอบและระยะเวลาทีก่�าหนดในค่าย เป็นอกี
สิ่งหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้ 
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แพสชันที่ได้รับก�รส่งต่อ วินัยคือหัวใจของง�นเขียน

นอกเหนือจากแรงผลักในเรื่องของเวลา  
ที่ท�าให้เธอผลิตผลงานออกมาส�าเร็จ เธอยัง
ได้พลังงานดีๆ จากเพ่ือนๆ ในค่าย ท่ีล้วน
เต็มไปด้วยแพสชันเดียวกัน “หลังเข้าอบรม  
เราพบว่าค่าย TK Young Writer 2020 
ให้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราคาดหวัง เพราะ
นอกจากจะได้เรียนรู ้กระบวนการจัดท�า
หนังสือ ยังได้พบผู้คนมากความสามารถที่
คอยให้ความช่วยเหลือเราตลอดระยะเวลา
ที่อยู่ในค่าย เรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ท่ีได้
ร่วมงานกับพวกเขา และระหว่างการจัดท�า
หนังสือ ยังได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างซึ่ง
ไม่ใช่แค่การเขียน แต่ยังรวมถึงการเข้าไป
ท�าความรูจ้กัผูค้นใหม่ๆ การลงพ้ืนทีเ่พ่ือเก็บ
ข้อมูลและภาพถ่าย”

แจนยัวเล่าต่อถึงการลงพ้ืนที่ในครั้งน้ี 
ว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดจะท�ามาก่อน เพราะ
เคยตัง้ข้อจ�ากัดตัวเองไว้ว่า ‘ฉนัจะไม่ไปในท่ีๆ 
มีคนเยอะๆ หรือชุมชนขนาดใหญ่เด็ดขาด’  
เนือ่งจากหลายเดอืนก่อนเพ่ิงพบว่าป่วยเป็น
โรคแพนิก (panic disorder) และหนึ่งในตัว
กระตุ้นที่ท�าให้เกิดอาการคือคนจ�านวนมาก

“ทันทีที่รู้ว่าเราต้องลงพ้ืนท่ีปากคลอง
ตลาด เราก็กังวลมากๆ แต่ความกังวลน้ัน
ก็ไม่เท่าความกลัวว่าเราจะเป็นตัวถ่วงของ
กลุ่ม เราจึงตัดสินใจไปปากคลองตลาดกับ
ทุกคนในกลุ่มเพ่ือท�าหน้าท่ีของเรา แล้วเรา
ก็พบว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดีกว่าที่คิด การมี
เพื่อนๆ พี่ๆ คอยสนับสนุนท�าให้เราสบายใจ 
มัน่ใจว่าเราจะไม่เป็นอะไร และต่อให้เราเป็น
อะไรไปก็ยังมคีนทีค่อยอยู่ข้างๆ และในท่ีสดุ
เราก็ท�าหน้าทีข่องเราได้อย่างเตม็ท่ี พร้อมกับ
ได้ปลดลอ็กบางอย่างในตวัเอง ซึง่น่ันเป็นสิง่
ที่มีความหมายกับเรามากๆ” 

เมื่อถามถึงหัวข้อท่ีชอบสุดในค่าย แจนยัว
ตอบว่าคือหัวข้อการบรรยายของ studio 
dialogue “เพราะเราเห็นงานของพวกพ่ีๆ 
เขามาค่อนข้างเยอะ แล้วพอได้รู้ว่า กว่าจะ
ได้งานแต่ละชิน้ต้องผ่านอปุสรรคอะไรบ้างก็
ท�าให้เราเหน็มติขิองการท�างาน และเราชอบ
ที่พวกเขามีความสุขและรักงานท่ีตัวเองท�า 
ซึง่เราคดิว่าสิง่น้ันคงเป็นหวัใจส�าคญัส�าหรบั
การท�างาน” ประสบการณ์จริงท่ีได้จากการ
ฟังบรรยาย จึงเป็นเหมือนการท�าให้เธอได้
เรียนรู้ทางลัด 

“สุดท้ายความรู ้ที่เอาไปปรับใช้หลัง 
จบค่าย คงเป็นเรื่องการสร้างระเบียบให้
ตัวเอง เน่ืองจากในค่ายเราต้องท�าหนังสือ
ให้เสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 3 วัน 
ซึ่งแต่ละคนอาจจะต้องเขียนงานมากกว่า
หน่ึงชิ้นและต้องปรับแก้งานน้ันๆ จนกว่า
จะสมบูรณ์และในขณะเดียวกันก็ต้องเข้า
อบรมเพ่ือรับความรู ้จากวิทยากร ดังน้ัน
เราจึงมีเรื่องท่ีต้องท�าค่อนข้างเยอะ การจัด
ตารางเวลาให้ตัวเองและท�างานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเรื่องท่ีส�าคัญ” แจนยัว
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่สิ่งท่ีเก็บ
เก่ียวได้จากค่ายน้ี กลับกลายเป็นสิ่งส�าคัญ
ที่แจนยัวน�าไปปรับใช้กับชีวิตได้จริงๆ “ค่าย
นี้ท�าให้เราเห็นแล้วว่า ถ้าเราตั้งใจท�าจริงๆ 
ก็สามารถท�าได้ ทุกวันนี้เราจึงน�าเรื่องการ
จัดการตารางเวลามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
เป็นการสร้างระเบียบให้ตนเอง” 

เชื่อว่าหลังจากจบค่ายครั้งนี้ไป ใน
อนาคตวงการอาจเต็มไปด้วยนักเขียนท่ี
มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นผลผลิตจากค่ายนี้
แน่นอน
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ตัวอักษรทีเชือม

โลกไว้ด้วยกัน
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ส�วิตรี พรมพินิจ   ต�ล - ส�วิตรี พรมพินิจ
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อาจเพราะเวลาว่างก่อนเปิดเทอมเป็นโอกาสที่ ดี ในการค้นหาตัวเอง  
ตาล - สาวิตร ีพรมพินิจ เด็กสาวที่ก�าลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 
ชัน้ปทีี ่1 มหาวิทยาลัยมหิดล จึงตัดสนิใจเลือกใชเ้วลาชว่งน้ันกับค่ายนักเขียน TK Young 
Writer 2020 เพื่อลองท�าอะไรใหม่ๆ ท้าทายศักยภาพตัวเอง

โดยเธอเล่าว่ารูจั้กค่ายน้ีจากเพจเฟซบุ๊กของส�านักพิมพ์ท่ีติดตามอยู่แล้วอย่าง
ส�านักพิมพ์ happening จึงไม่รรีอที่จะสมัครเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของค่าย

จ�กหน้�จอสู่แป้นพิมพ์

“เราเริ่มอ่านจากในโทรศัพท์ก่อน ส่วนใหญ่
อ่านกระทู้ในพันทิป เว็บเด็กดี เพจเฟซบุ๊ก 
อย่าง THE STANDARD, The MATTER 
และเพจท่องเทีย่วอืน่ๆ หนงัสอืเป็นส่วนน้อย
ท่ีจะหยิบมาอ่าน หลังๆ มาไปงานหนังสือ 
ก็อ่านหนังสือมากขึ้น เราชอบหนังสือที่มีรูป
เยอะๆ” ตาลบอกเล่าให้ฟังว่าเดมิทีงานเขยีน
ที่เธอเสพส่วนใหญ่ มักอยู่ในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ แต่ความสนใจเรื่องงานเขียนเชิง
ท่องเทีย่ว และภาพถ่ายท�าให้เธอกระโจนตวั
เองเข้ามาแหวกว่ายในสนามค่ายนักเขียน 
โดยท่ีเริม่ต้นจากศนูย์ ไม่มปีระสบการณ์การ
เขียนมาก่อน 

ในค่าย TK Young Writer 2020 ตาลได้
เรยีนรูก้ระบวนการในการท�าหนังสอื, เทคนิค

ในการเขียน และได้รบัข้อคดิดีๆ  จากนกัเขยีน
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ รวมไปถึงประสบการณ์
การท�าหนงัสอืจรงิๆ กับเพ่ือนในกลุม่สารคดี 
บทความ ไลฟ์สไตล์ ภายใต้การดูแลของ 
พ่ีส้ม - ดุสิตา อิ่มอารมณ์ ผู้รับหน้าท่ีเป็น
บรรณาธิการบริหาร

“ในกลุ่มท�าสารคดีเก่ียวกับปากคลอง
ตลาด เป็นตลาดที่อยู่มานานสอดคล้อง
กับหัวข้อหลักของค่ายท่ีเป็นเรื่องพระนคร 
เน้ือหาของหนังสือเรามันจะเป็นเรื่องการ
เปลี่ยนแปลง มีตั้งแต่ประวัติความเป็นมา
ของปากคลองตลาด แนะน�าร้านค้าที่อยู่ใน
ปากคลองตลาด แล้วก็มีสัมภาษณ์คนท่ีอยู่
ในปากคลองตลาด สัมภาษณ์วินเข็นของ 
แล้วก็มีท�าเรื่องสั้นเกี่ยวกับดอกไม้
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ประสบก�รณ์ที่ทำ�ให้เติบโต ง�นเขียนคือสะพ�นที่ส่งต่อคว�มรู้

ตาลบอกเล่าว่าในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ
จะเป็นการสัมภาษณ์แม่ค้าท่ีขายดอกไม้
ในตลาด ท�าให้ได้เรียนรู ้มุมมองชีวิตของ
ผู้คนได้ลึกซึ้ง แตกต่างจากประสบการณ์ใน
ห้องเรียนหรือห้องแล็บที่เคยผ่านมา

“เป็นมมุมองทีเ่ราไม่เคยได้ไปสมัผสั มนั
ค่อนข้างจะเปิดโลกใหม่พอสมควร ท�าให้รูจ้กั
เก่ียวกับปากคลองตลาดมากขึ้น รู้มุมมอง  
รูก้ารใช้ชวิีตของคนในปากคลองตลาดมากขึน้  
ชอบการไปส�ารวจพื้นที่จริง เป็นสิ่งที่เราเห็น
ได้ด้วยตาของเราเอง มันไม่เหมือนว่าอ่าน
หนังสือ ได้ไปตลาด เช้า สาย บ่าย เย็น ไปดู
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวลา ตอนนั้นเป็น
ส่วนที่ตื่นเต้นที่สุด” 

นอกจากประสบการณ์สัมภาษณ์ท่ี
ท�าให้ได้เข้าไปท�าความเข้าใจผู้คน ตาลยัง
บอกเล่าว่าค่ายนี้ยังเหมือนเป็นการอัพเกรด
ความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองผ่านการท�างาน
กับพี่ๆ ในค่ายที่มีวัยที่แตกต่างกัน

“ไม่เคยท�าอะไรแบบนี้มาก่อน ปกติท�า
ค่ายมารู้สึกว่าตัวเองเป็นรุ่นพ่ีจัดให้รุ่นน้อง
มาตลอด เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสิ่ง
แวดล้อม ค่ายจิตอาสา ไม่ใช่งานนักเขียน
เลย แต่ค่ายนี้มันเหมือนท�าให้เราเป็นผู้ใหญ ่
มากขึ้น ต้องจัดการชีวิต ต้องไปสัมภาษณ์
ตอนกลางคืน และทุกคนก็เต็มที่มากๆ 

ส่วนใหญ่ในค่ายจะเป็นพ่ีๆ ซึง่เราอยาก
หาคนที่มีอะไรแตกต่างกันจากสิ่งท่ีเราเรียน
มานานแล้ว เหมอืนเจอคนทีแ่ตกต่างจากเรา 
ท�าให้ได้เรยีนรูจ้ากการฟังเขาพูด ได้รบัความ
รู้จากมุมมองอื่นๆ”  

แม ้ตาลจะสนใจศึกษาต ่อในสาย
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากชื่นชอบวิชาเคมี 
และสนุกกับการเรยีนรูใ้นห้องแลบ็ตัง้แต่สมยั
มัธยมศึกษา แต่เธอก็บอกว่าการผ่านค่ายนี้
น่าจะช่วยให้เธอสามารถน�าการเขียนไปปรบั
ใช้ในอนาคตได้ไม่น้อย

“สิง่ท่ีได้หลกัๆ คอืการเรยีบเรยีงเน้ือหา 
จากแต่ก่อนเขียนสะเปะสะปะ เช่น เขียน
ตรงนี้ยังไม่จบ ไปเขียนประเด็นอื่นแล้ว 
กลับมาประเด็นน้ีอีก พอเรามาเข้าค่ายนี้  
มีพ่ีบรรณาธิการตรวจให้ เขาก็จะบอกว่า  
ถ้าเราเขยีนอะไรเราก็ควรเขยีนให้มนัจบ แล้ว
เราค่อยไปเขียนอันใหม่ คนอ่านจะไม่สับสน 
ไม่งง ค่ายน้ีสอนเก่ียวกับการเขียนหมดเลย 
ท�าให้เราต้องหมั่นทวนค�าผิด การเว้นวรรค 
ตรงน้ีเอาไปปรับใช้ในพวกวิทยาศาสตร์ได้
เหมือนกัน อย่างการเขียนบทความ เขียน
สรุปผลการทดลอง” 

การเขียนเป็นเครื่องมือหน่ึงของการ
สื่อสาร ย่ิงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ท่ีมี
เน้ือหาซับซ้อนจนหลายคนหันหน้าหนี คงดี
ไม่น้อยหากมีคนท�างานด้านวิทยาศาสตร์ท่ี
เข้าใจการเขียน และช่วยเป็นสะพานส่งต่อ
ความรู้สู่วงกว้างมากขึ้น 

ไม่แน่ว่าในอนาคต ประเทศไทยอาจจะ
ได้พบกับนกัเขยีนทีช่ือ่ ตาล - สาวิตร ีพรมพินิจ  
ผูเ้ชือ่มโลกของวิทยาศาสตร์กับผูค้นในสงัคม
ผ่านตัวอักษรก็เป็นได้
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ตาล - สาวิตร ีพรมพินิจ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

+

+ contact + 
+

sawitriprompinit@gmail.com
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นักเขียนส�วผู้ไม่

เคยหยุดเติมไฟฝัน
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โมเมนต์ทีจ่ดุประกายให้ ปรมิ - อันดา ปัญญาม ีนิสิตคณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รูตั้วว่าอยากเปน็นักเขียนคือ ความชืน่ชอบและรกัการอ่านนวนิยายมาต้ังแต่
เด็กๆ จากน้ันก็ได้เริม่หัดเขยีนด้วยการอาศยัอ่านเยอะๆ พรอ้มกับพัฒนางานเขียนจาก
การรว่มเวริก์ชอ็ป และสง่ผลงานประกวดตามเวทีต่างๆ จนได้มโีอกาสเปน็ทมีเขยีนและ
มผีลงานตีพมิพ ์ถึง 2 เล่ม อยา่ง ‘คณุหมอครบัผมมารบัวญิญาณคนไข้’ และ ‘Save the 
cat ผมหิวขอปลาทูหน่อย’ ของส�านักพมิพ ์Movel Publishing

และแม้วา่ปรมิจะมปีระสบการณ์มาไมน้่อย แต่ก็ยงัคงขวนขวายพยายามทีจ่ะพัฒนา
ตัวเองให้เขยีนได้ดียิง่ๆ ขึน้ไปในอนาคต

จุดไฟตัวเองด้วยก�รทดลอง

“ตอนเข้าค่าย TK Young Writer 2020 คือ
ช่วงปิดเทอมข้ึนปี 1 พอดี จริงๆ เราเรียน
สายวิทย์คณิตมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ชอบอ่าน 
ชอบเขียนด้วย เลยลองสมัครค่ายนี้ครั้งแรก
เมื่อ 2 ปีก่อน แต่ตอนนั้นติดอะไรนิดหน่อย
เลยไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกรอบที่สอง  
ปีนีก็้เลยคดิว่าไม่ได้แล้ว ต้องลองใหม่อกีครัง้
ก่อนจะหมดไฟ” 

เมื่อถึงเวลาในค่าย ปริมบอกว่าลังเล
ไม่น้อยว่าจะลงชือ่ในกลุม่วรรณกรรมทีถ่นดั
หรือลองอะไรใหม่ๆ สุดท้ายก็มาจบท่ีกลุ่ม
สารคดี ทีไ่ด้เพ่ิมพูนทักษะการเขยีนใหม่ๆ ให้
กับตวัเองชนิดท่ีไม่เคยรูม้าก่อน “กลุม่สารคดี
มาในธีม ‘กาลตลาด’ เล่าเรื่องเวลาของผู้คน
ในปากคลองตลาด ในเล่มประกอบด้วย
บทความสารคดี สารคดีกึ่งสัมภาษณ์ ความ
ภมูใิจอย่างแรกคอื เราได้มโีอกาสสมัภาษณ์
ร้านชาเก่าแก่อายุร่วมร้อยปี และถ่ายทอด
ออกมาเป็นบทความ ‘อ๋องเอีย้งชนุ-กรุน่กลิน่
ใบชากลางมวลดอกไม้’ ที่ภูมิใจคือได้ลงมือ

ท�าเองทุกข้ันตอน ตั้งแต่การคิดคอนเซปต์
ย่อยให้อยู่ในธีมหลัก ติดต่อร้าน นัดวันเวลา
สมัภาษณ์ ร่างค�าถาม ไปสมัภาษณ์ ถอดเทป  
ลงมือเขียนบทความ และรีไรต์ รู้ซึ้งเลยว่า
กว่าจะออกมาเป็นสักหน้าในเล่มไม่ง่ายเลย
จริงๆ”

ไม่เพียงเท่าน้ัน ปรมิยังเล่าถึงความภูมใิจ
อีกหน่ึงเรื่อง คือการเขียนเรื่องสั้น ‘Roses  
for Rosie’ ในพ้ืนท่ีเพียงหน่ึงหน้าครึ่งของ
กระดาษ A4 “ตอนได้โจทย์มาคอืกุมขมบัเลย  
เพราะเป็นงานท่ีเราถนัดเลยอยากท�าออกมา
ให้ด ีแต่ด้วยความยาวแค่น้ี ไม่มัน่ใจเลยว่าจะ
เขยีนได้ไหม โชคดท่ีีพ่ีส้ม (ดสุติา อิม่อารมณ์)  
พ่ีประจ�ากลุ่มก็ให้ก�าลังใจว่า ‘ถ้าเราตั้งเป้า 
จะเขียนแล้ว ก็ต้องท�าออกมาให้ดีให้ได้’ 
เลยฮึดขึ้นมา ลองนั่งคิดๆ ดู ร ่างพลอต  
ลงมือเขียน ลองเทคนิคใหม่ท่ีไม่เคยใช้กับ
นิยายเรื่องยาว ปรากฏว่าพอเขียนเสร็จแล้ว
ชอบมากๆ จนตอนนี้ติดเทคนิคที่ใช้ในเรื่อง
สั้นเรื่องนี้กับการเขียนเรื่องยาวไปเลย”
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พลังง�นที่เติมจนเต็ม คว�มฝันที่เลิกไม่ได้

หลังจากท่ีปริมได้เรียนรู ้เทคนิคการเขียน
ใหม่ๆ จากในค่าย สิ่งส�าคัญอีกอย่าง จาก
การอบรมอันแสนเข้มข้นตลอดระยะเวลา 
4 วัน ก็สร้างความประทับใจ ที่เธอยอมรับ
ว่าเปรียบได้กับการเติมพลังไฟในการเขียน 
พร้อมกับได้รับพลังงานดีๆ กลับไปอย่าง
เต็มเปี่ยม

“พบจบค่ายแล ้ว เอาท่ีเห็นได ้ชัด
เลยคือ ตอนน้ีเราสัมภาษณ์คนอื่นเป็น
แล้ว รู้ว่าควรท�าการบ้านเตรียมตัวก่อนไป
สัมภาษณ์ยังไง เขียนบทความประเภทอื่น
นอกจากนิยายได้ ส�าหรับเรา หน่ึง คือค่าย
น้ีเหมือนเราได้เติมไฟเขียน คือเวลาอยู่ใน
ค่าย เหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีแต่
คนรักในสิ่งเดียวกัน ทุกคนกระตือรือร้น 
เต็มไปด้วยแนวคิดเจ๋งๆ มีการน่ังล้อมวง
ประชุม โยนไอเดีย สรุปร่วมกัน ซึ่งพลัง
ของทุกคนตรงนี้ เป็นตัวขับเคลื่อนแพสชัน 
ของเราได้ดีมาก สอง คือเทคนิคและมุมมอง
จากพี่ๆ วิทยากรและบรรณาธิการ สาม คือ
กัลยาณมิตรทุกคนในค่ายที่น่ารัก ไม่คิดว่า
ระยะเวลาสั้นๆ แค่ 4 วัน ท�าให้ได้เพ่ือนดีๆ  
ติดมือกลับบ้านเยอะจนไม่น่าเชื่อ” ปริมเล่า
ถึงความรู้สึกหลังจากได้เข้าอบรมการเขียน 
ในค่าย TK Young Writer 2020 ครั้งนี้

ถึงค่ายจะจบลงแล้ว แต่การเดินทางบนเส้น
ทางนักเขียนของ ปริม - อันดา ปัญญามี  
ยังไม่จบ “เรามีความฝันว่าอยากจะเป็น
นักเขียน และคิดว่าคงเลิกไม่ได้ มันเหมือน
เป็นนิสัยไปแล้ว มีบ้างที่ห่างๆ งานเขียนเช่น
ช่วงสอบเข้า แต่ให้เลิกเขียนไปเลยเป็นไป 
ไม่ได้แน่ๆ  เป้าหมายในอนาคตคืออยาก
เขียนนิยายของตัวเอง แบบว่าพลอตโดย
ตัวเราเอง 100% ให้จบสักเล่ม อยากมี
ฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองบ้าง ไม่ใช่ของ
นามปากการวม”

พอฟังปริมเล่าความรู ้สึกด้วยความ
สนุกและภาคภูมิใจ เราเชื่อเหลือเกินว่าเส้น
ทางไปสูฝั่นในการท�างานเขยีนของปรมิต้อง
ยาวไกล เพราะเต็มไปด้วยความพยายาม
และความตั้งใจเก็บเก่ียวความรู้ พร้อมกับ
เปิดรับโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ 
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ปรมิ - อันดา ปัญญามี

คณะนิเทศศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+

+ contact + 
+

andaprim@gmail.com
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ิพัฒน์พงศ์ พัวตนะ    เต้ - พิพัฒน์พงศ์ พัวต
นะ

ว่�ทีครูคณิตศ�สตร์ กับเป้�หม�ยปีใหม่ทีไกลกว่�เดิม
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ส�าหรบัใครหลายคน การต้ัง New Year’s resolution อาจจะเป็นเรือ่งยาก
ที่จะส�าเรจ็ หากไม่ต้ังใจมากพอ แต่ส�าหรบั เต้ - พิพัฒน์พงศ์ พัวตนะ นิสิตคณะ
วทิยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสตูรการศกึษาบณัฑติ) ชัน้ปีที ่3 มหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ท่ีครูคณิตศาสตร ์บอกวา่เป้าหมายการอ่านในปีใหม ่ช่วยพดัพาให้ 
เขาได้เข้าค่าย TK Young Writer 2020

 “จดุเริม่ต้นมาจาก New Year’s resolution เก่ียวกับการอ่าน เพราะวา่ปีท่ีแล้ว
อ่านหนังสือน้อย ไม่ถึง 6 เล่มต่อปี ปีน้ีก็เลยเอาใหม่ เริม่อ่านต้ังแต่ต้นปี” เมื่อเต้ได้ก้าว
เข้าสู่โลกของตัวอักษรมากขึ้นก็ตรงกับช่วงเปิดรบัสมัครค่ายนักเขียนพอดิบพอดี หลัง
เขาเล่ือนฟีดเจอประกาศในเฟซบุ๊กเลยเริม่ลงมือเขียนบทความส่ง ด้วยความรูส้ึกที่ว่า 
“ก็ตัดสินใจสมัครมาเลย ได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน ไม่อยากเสียโอกาสไปเฉยๆ”

ปฐมนิเทศวิช�นักเขียน 101

“เหมือนเป็นน้องใหม่ในค่าย งานเขียนก็
ไม่ค่อยมี เพราะเพ่ิงเริ่มมาอ่าน ในค่ายก็
พยายามเก็บข้อมูลในเนื้อหาท้ังสามกลุ่ม 
(วรรณกรรม, สัมภาษณ์, สารคดี บทความ 
ไลฟ์สไตล์) เหมือนเปิดโลกใหม่” เต้เปิดใจ
ว่าค่ายนีเ้ป็นค่ายนอกมหาวิทยาลยัและค่าย
นักเขียนค่ายแรกในชีวิตที่เขาเข้าร่วม จึง
รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเนือ้หาของวทิยากร และ
กระบวนการท�าหนังสือไม่น้อย

“ก็พอคดิๆ ไว้แล้วว่าการท�าหนังสอืเล่ม
หนึ่งจะต้องมีข้ันตอนไหนบ้าง แต่พอมีคน 
พูดว่า ‘พ่ีๆ เด๋ียวเรามาวางดัมมี่กัน’ คือ

อะไร ไม่เคยรู้จักมาก่อนบนโลกใบน้ี แต่พอ 
ผ่านค่ายก็ได้รู ้ว ่ามันเป็นโครงร่างที่ เขา
เอาไว้ลงตัวเลขหน้าหนังสือว่าจะมีเน้ือหา
ประมาณไหน”

ในช่วงที่อยู่ในค่าย ชายหนุ่มวัย 20 ปี
คนนี้เลือกเข้ากลุ่มสารคดี บทความ ไลฟ์
สไตล์ เน่ืองจากอุปนิสัยส่วนตัวเป็นคน 
สนใจหลายๆ เรื่องพร้อมกัน และมองว่า 
ตวัเองยังไม่เคยเข้าไปในโลกของอกี 2 กลุม่
มากนัก ทั้งวรรณกรรม และสัมภาษณ์จึง
ตดัสนิใจเลอืกกลุม่สารคด ีบทความ ไลฟ์สไตล์ 
ที่น่าจะท�าได้ดีมากที่สุด
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มัชฌิมนิเทศวิช�นักเขียน 101 ปัจฉิมนิเทศวิช�นักเขียน 101 

ส�าหรับปีนี้กลุ่มสารคดีมาในธีม ‘กาลตลาด’  
เล่าเรื่องเวลาของผู้คนในปากคลองตลาด 
โดยเต้เล่าว่าส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบคือ
คอลัมน์ชื่อว่า ‘ผู้ขับเคลื่อนปากคลองตลาด’  
น�าเสนอเนื้อหาของวินเข็นผัก วินเข็น 
ดอกไม้ที่จะมีเฉพาะที่ตลาดดอกไม้ชื่อดัง
เท่านั้น โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างสีเสื้อวิน 
และตัวเลขท่ีเหมือนเลขทะเบียนราษฎร์ของ
ตลาดปากคลองให้ผู้อ่านได้เสพกัน

“ตอนแรกก็ตื่นเต้น ต้องตัดสินใจว่า
ถ้าใครเดินสวนมาจะสัมภาษณ์แล้วนะ ก็มี
คนเดินสวนมาจริงๆ ก็เลยทักพี่เขาไปเลยว่า  
‘พ่ีครบั ผมมเีรือ่งจะถามนดิหน่อย’ พยายาม
ถามเขาแล ้วก็จดบันทึก และอัดเสียง 
พยายามคุยกับเขาแบบเป็นมิตร” เต้บอก
เล่าประสบการณ์ในการเข้าไปสมัภาษณ์ครัง้
แรกท่ีเต็มไปด้วยความตื่นเต้นตามประสา
มือใหม่ ซึ่งเขามองว่าน่ีเป็นก้าวใหญ่ในการ
พัฒนาตัวเอง เพราะปกติเวลาไปท่ีไหนตัว
เขาเองไม่ค่อยได้พูดคุยกับคนอื่นมากนัก 
ส่วนใหญ่จะรับรู้ผ่านสายตา แต่ด้วยเงื่อนไข
เวลาทีจ่�ากัด และงานเขยีนท่ีต้องส�าเรจ็ ช่วย
เพิ่มความกล้าในการเข้าหาผู้คนมากยิ่งขึ้น  

เต้ยังเสรมิอกีว่าในกระบวนการท�างาน
หนังสือ เขาชอบการสัมภาษณ์ ชอบการ 
ถอดเทป และย่อยเนื้อหาลงสู่หน้ากระดาษ
เป็นอย่างมาก พร้อมกับเล่าประสบการณ์ถึง
การสัมภาษณ์จบเท่ียงคืน แล้วถอดเทปต่อ
จนถึงต ี2 เพ่ือรกัษาความสดใหม่ของงาน ซึง่
นั่นยังเป็นความทรงจ�าที่เขาประทับใจ

แม้ตอนแรกว่าทีค่รคูณิตศาสตร์จะไม่ได้คาด
หวงัจากค่ายมากนกั หวังเพียงเจอเพ่ือนใหม่ 
เปิดประตูบานใหม่ให้ชีวิต แต่เต้บอกว่าเขา
กลับจากค่ายพร้อมกับลิสต์หนังสือยาว
เหยียดที่จะขยายขอบเขตการอ่านมากกว่า
เดิม ทั้งหนังสือปรัชญาที่ได้รับการแปล และ
หนังสือวรรณกรรมอีกหลากหลายเล่ม

“มหีนังสอืท่ีเพ่ือนแนะน�ามา เพ่ือนบอก
ว่าลองไปอ่าน ‘ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต’ 
ของวีรพร นิติประภา‘หล่นไปในสมมุติ’ 
ของน้ิวกลม และ ‘Are You an Echo?  
The Lost Poetry of Misuzu Kaneko’ ของ
มิซูซุ คาเนโกะ”

นอกจากลิสต์หนังสือแล้ว เต้ยังบอก
ว่าเขาได้พัฒนาทักษะการเขียนมากย่ิงข้ึน  
เรยีนรูก้ารตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา
และการสะกดค�า การเว้นช่วงเวลาไว้สัก
ระยะค่อยกลบัมาอ่านอกีท ีพร้อมๆ กับมแีรง
กระตุน้การเขียน จากการเหน็เพ่ือนร่วมค่าย
นักเขียนที่เริ่มต้นมีงานเขียนเป็นของตัวเอง
จนน�ามาสูก่ารท�าเพจเฟซบุก๊บนัทึกท่องเท่ียว
และบันทึกความคิดที่ชื่อ ‘ความคิดนิรนาม’

“มีงานเขียนเป็นงานอดิเรกอย่างหน่ึง
ก็ดีนะ เราก็ท�าไปคู่กันกับการเป็นครูก็น่าจะ
ไม่มปัีญหาอะไร ในอนาคตถ้ามไีฟสว่างวาบ
ขึน้มา อาจจะเอาประสบการณ์ด้านการเป็น
ครูมาท�าหนังสือก็ได้” เต้ทิ้งท้าย

126TK แจ้งเกิด 2020



เต้ - พิพัฒน์พงศ์ พัวตนะ

คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

+

+ contact + 
+

taetae24666@gmail.com
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ก�รเขียนที่สือส�ร
ได้ม�กกว่�ก�รพูด 

พี
ม 

- อ
ภิชญ� เรืองรุ่งชัยกุล    พี

ม - อภิชญ� เรืองรุ่งชัยก
ุล 
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“เพราะพีมพูดไม่เก่ง เลยชอบท่ีจะเขียนออกมามากกว่าการพูด พอเขียนแล้วมี
ความสุข และชอบเขียนแนวเสียดสีสังคม อยากเขียนอะไรที่มีหมายความ อยากเป็น
เหมือน SOS ให้คนที่เขาพูดไม่ได้” 

ทั้งหมดน้ีเป็นเหตุผลบนเส้นทางความฝันที่อยากเป็นนักเขียนของ พีม - อภิชญา  
เรืองรุ่งชัยกุล หญิงสาววัย 23 ปี ที่เพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศ ในคณะ  
Neuroscience มหาวิทยาลัย Cardiff University ตัดสินใจเข้ารว่มค่ายเพราะอยาก
เจอคนท่ีชอบอะไรเหมอืนๆ กัน เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ และด้วยความอยากเรยีน
รูท้ักษะการเขียนเพิ่มเติม ประกอบกับโอกาสดีที่ค่าย TK Young Writer 2020 เปิดรบั
สมัครพอดี พีมจึงตัดสินใจสมัครแล้วได้รบัคัดเลือก

ก�รเขียนคือสื่อแทนใจ

จุดเริ่มต้นการเขียนของพีมมาจากการเป็น 
นักอ ่าน เริ่มจากการอ ่านแนวฟ ิคชั่น  
ไลท์โนเวล และ มังงะ รวมถึงมีนักเขียนใน
ดวงใจคือ มิซูซุ คาเนโกะ นักเขียนชาวญี่ปุ่น
ทีเ่ขียนเกีย่วกับบทกวสี�าหรบัเดก็ แต่ไม่เพียง
แค่อ่านอย่างเดียว พีมยังต้ังใจลงมือเขียน
แนวที่ตัวเองชอบมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถม

และถึงจะเคยเขียน อ่านเล่นเองมา
หลายปี แต่เมื่อถึงเวลาอบรมการเขียนใน
ค่าย ก็ได้สร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ให้
กับพีม เพราะโจทย์การท�างานในค่าย เป็น

เรื่องที่เธอไม่เคยท�า ที่ส�าคัญได้รู ้จักการ
ท�างานเป็นทีม “การเขียน เป็นเหมือนสื่อ
แทนใจที่ได้บอกเล่าแก่คนอื่นๆ เพราะเป็น
คนไม่ชอบพูด เอาจริงๆ ตอนมาค่าย พีม
เลือกกลุ่มวรรณกรรม แต่น่าจะเต็ม สุดท้าย
ได้มาอยู่กลุ่มสารคดี ซึ่งก็กลายเป็นว่าดีใจ
นะท่ีได้อยู่กลุม่นี ้เพราะได้ท�าอะไรท่ีไม่เคยท�า  
โดยเฉพาะการท่ีได้ไปลงพ้ืนที่จริง ที่ปาก
คลองตลาด คือถ ้าให ้ไปสัมภาษณ์คน  
พีมคงไม่ได้ไป แต่ค่ายนี้น่าจะเป็นโอกาส
เดียวที่ท�าให้ได้ไป”
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อุปสรรคที่ได้เรียนรู้ เมื่อคว�มฝันออกม�เป็นรูปเล่ม

จากการลงพ้ืนที่ในค่าย ท�าให้พีมผลิตผล
งานเรื่องสั้นออกมา เก่ียวกับคุณตาท่าน
หนึ่งกับดอกดาวเรือง โดยใส่บรรยากาศ
เป็นปากคลองตลาด สถานท่ีจริงท่ีได้ไป
เยือน และแน่นอนเมื่อเป็นสิ่งใหม่ที่เพ่ิงได้
เรียนรู้ พีมก็เจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด แต่ก็ได้
บรรณาธิการกลุ่มและพ่ีเลี้ยงช่วยสนับสนุน
ความคิด ความสามารถ จนสามารถผลติชิน้
งานออกมาได้ดี

“ตอนเขียนอยู่ในค่ายรู้สึกกดดันมาก 
รู้สึกทุกคนเขียนเก่งหมดเลย แล้วก็แบบผล
งานแนวที่ตัวเองเขียน อาจจะยังไม่ตอบ
โจทย์เล่มเท่าไหร่ แต่ปรากฏว่าการตอบรับ
โอเค ก็เลยรูสึ้กว่า เราก็เขยีนแนวนีไ้ด้เหมอืน
กัน พ่ีส้ม (ดุสิตา อิ่มอารมณ์) ช่วยแนะน�า
เยอะมากเลย ท�าให้งานเขียนกระชับแล้วก็
ตรงประเด็นขึ้น แล้วก็เรื่องการล�าดับเนื้อหา
ให้เป็นกรุ๊ปเป็นออเดอร์ อันน้ีชอบมากเลย
ค่ะ แล้วก็ที่พี่ต๊ะ (จักรพันธุ์ ขวัญมงคล) ชม
เรื่องค�าในเรื่องสั้นคือใจฟูมาก มีก�าลังใจ
มากค่ะ” พีมบอกเล่าความรู้สึกหลังการได้
อบรมในค่าย

ทว่าสิ่งส�าคัญที่สุดที่พีมได้เรียนรู้ อีกหน่ึง
อย่างก็คือ ได้ค้นพบความฝันและการรักที่
จะเขียนของตัวเอง “สิ่งท่ีชอบสุดในค่ายคือ 
การท�าเล่ม เพราะพีมไม่เคยมีผลงานเขียน
ออกมาเป็นเล่มจับต้องได้ แต่ในค่ายเราได้
ท�าสิ่งนี้ มันรู้สึกปลื้มปริ่มมากๆ เหมือนช่วย
ให้ทักษะการเขียนเราพัฒนาขึ้น เพราะมีคน
ช่วยอ่าน แล้วอีกอย่างก็คือเราก็ได้อ่านงาน
เพ่ือนๆ ด้วย ก็รู้สึกว่าหลากหลาย คือพีม
ประทับใจเก่ียวกับเพ่ือนๆ ทุกคนน่ารักมาก 
ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องท่ีสนใจใกล้ๆ กัน 
ท�าให้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอก  

“พีมอยากให้ค่ายมีต่อไป รู้สึกว่าเป็น
ค่ายที่ดีมากๆ คิดว่าต้องยังมีคนอยากมีอีก
แน่ๆ และเราก็อยากให้เขามาด้วย เอาจริงๆ 
เป็นค่ายที่ชอบที่สุดแล้ว เพราะได้มาเจอคน
ที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน ได้มาเติมไฟให้ตัว
เองเหมือนกันว่า เราต้องเขียนอะไรให้เสร็จ
สักอย่าง และก็ได้คอนเน็กชั่นด้วย เป็นการ
เปิดโลกเส้นทางการเขียนของเรามากข้ึน” 
น่ันคือความรู้สึกของเธอหลังจากที่ได้สัมผัส
การเขยีนจรงิจงัเป็นค่ายแรก และท�าให้ความ
ฝันอยากเป็นนักเขียนชัดข้ึน ถึงแม้เธอจะ
บอกว่ายังไม่แน่ใจเหมอืนกันว่าจะได้ท�าเป็น
อาชพีหลกัหรอืเปล่า แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงรกั
ที่จะเขียนต่อไป
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พีม - อภิชญา เรอืงรุง่ชัยกุล

คณะ Neuroscience  

มหาลัย Cardiff University

+

+ contact + 
+

sisheepcon@gmail.com
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ตัวตนทีถูกค้นพบ

ผ่�นง�นเขียน

  เ
อิร

์ท 
- อิ

ทธิกร ศรีกุลวงศ     เอิร์ท - อิทธิกร ศรีกุลวง
ศ์
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หากจะนิยามถึงตัวตนของชายหนุ่มวัย 23 ปีที่ชื่อว่า เอิรท์ - อิทธกิร ศรกีุลวงศ์ 
อาจหาค�าท่ีนิยามออกมาได้ยาก เพราะขนาดตัวเขาเองกลับยังบอกว่าไม่รูจ้ะนิยาม
ตัวเองว่าอย่างไร 

แต่รวมๆ แล้วคงเป็นค�าว่า ‘คนท�างานอิสระ’ ทีมี่หลายบทบาท ท้ังนักเขยีนสารคดี, 
ผู้ชว่ยบรรณาธกิาร, คนท�ากราฟิก, ครเีอทฟี, นักจัดอีเวนต์, นักวิจัย ไปจนถึง ได้ท�างาน
รว่มกับพี่ๆกลุ่มมาดีอีสาน หน่ึงในเครอืข่าย Ma:D Club for Better Society ที่อยาก
ขบัเคล่ือนอีสานให้ไกลกว่าเดิม น่ันยงัไมนั่บอีกสารพดัโปรเจกต์ส่วนตัวท่ีเขาอยากเอา
ตัวเองเข้าไปเรยีนรู้

พลังอันล้นเหลือ

ชายหนุ่มคนนีม้พีลงัเหลอืล้นจนน่าแปลกใจ 
ไม่เพียงภาพลักษณ์นักกิจกรรมตัวยง เอิร์ท
ยังเล่าให้ฟังว่าตอนเรยีนระดบัอดุมศกึษา เขา
เรยีนปรญิญาตร ี2 ท่ีควบคูกั่น ท้ังสาขาวิชา
นเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมธิราช 
และคณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
แม้เขาจะคว้าใบปรญิญาได้เพียงทีแ่รก แต่ที่
สองกลบัท�าให้เขาได้เรยีนรูป้รญิญาชวิีต จดุ
เริม่ต้นความสนใจทีจ่ะใช้การเขียนเป็นเครือ่ง
มอื จนสุดท้ายตดัสนิใจขณะเป็นนักศกึษาปีท่ี 
4 เพ่ือออกมาท�างานจรงิ

“ตอนปี 1 เราเรียนวิจิตรศิลป์แล้วมัน
เน้นสอนเทคนิคเสยีเยอะ แต่อนันึงท่ีเราคดิว่า
เราแทบไม่ได้ แล้วเน้ือหาทีเ่ราควรจะเล่าจรงิๆ 
มนัคอือะไร ความคดิของเราไม่ได้โตข้ึนตอน
น้ันก็พยายามหาวิธีคิดหรือหลักการมาเติม
ใส่หัวตวัเอง ตอนนัน้เราไปจบัสงัคมซะเยอะ  
ลงเป็นไมเนอร์สงัคมศาสตร์ ท่ีคณะมนัก็เล่าเป็น
เปเปอร์วิชาการ ซึง่เรารูส้กึว่ามนัเล่าแบบอืน่ได้
ก็เลยเขียนออกมาเป็นสารคด ีโดยท่ีเราไม่รูห้ลกั
การจรงิๆ ว่าสารคดคีอือะไร มนัก็ประกอบจาก
องค์ความรูต่้างๆ ในตวั”
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สิ่งที่อินม�กกว่�ก�รเขียน

ด้วยความรักในการเรียนรู้ หลังจากนั้นเพียง
ไม่นานเอิร์ทก็ได้ศึกษาหลักการงานสารคดี
แบบเข้มข้นในค่ายสารคดีครั้งท่ี 14 พร้อม
กับมีผลงานที่ได้ตีพิมพ์จริง รวมถึงเดินหน้า
ท�ากิจกรรมในหลายแวดวง ขณะท่ีเจอมิตร
ภาพใหม่ๆ เพ่ือนหลายคนต่างก็เคยผ่านค่าย 
TK Young Writer และแนะน�าให้เขาเข้าร่วม

“จริงๆ รู ้จักค่ายน้ีมาตั้งแต่เราอยู่ปี 
1 - 2 คือได้ยินมานานแล้วแต่เวลาชีวิตไม่
ตรงสักที ขนาดจัดไม่ก่ีวันยังจัดตรงกับวันท่ี
เราไม่ว่างทุกปีเลย ถัดมาเรื่อยๆ จนอายุจะ
เกินแล้ว เลยคิดว่าปีนี้เป็นปีสุดท้าย สมัครดี
กว่า กับช่วงน้ีเป็นฟรีแลนซ์เลยจัดการเวลา
ได้ง่ายขึ้น อยากว่างก็คือปฏิเสธงาน ไม่ต้อง
รับก็เลยมาได้”

“เหมือนมาเติมไฟ เราไม่ได้คาดหวัง
ในแง่ทักษะขนาดน้ัน เราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่
มือใหม่ในวงการนักเขียน ด้วยความท่ีเรา
สมัครมาตอนอายุเท่าน้ีเราก็คาดหวังว่าจะ
มาเจอน้องๆ ที่มีไฟกว่าเรา นึกภาพตัวเองที่
เพิ่งหัดเขียนใหม่ๆ เติมไฟให้กัน เรามีอะไรที่
น้องไม่มี หรือน้องมีอะไรที่เราไม่มีจะได้แลก
เปลี่ยนกัน หลักๆ เป็นเรื่องเติมไฟ กับเข้า
สังคมกับเพื่อนใหม่มากกว่า”

เมื่อก้าวเข้ามาในค่าย เอิร์ทตัดสินใจ
เลอืกกลุม่สารคด ีบทความ ไลฟ์สไตล์ เพราะ
คาดว่าจะมีวัตถุดิบในการแลกเปลี่ยนกับ
เพ่ือนในกลุม่ ก่อนจะสารภาพว่าอกีสาเหตทุี่
เลอืกเพราะว่าไม่รูว่้าขณะนัน้งานฟรแีลนซ์ที่
รับไว้จะเยอะไหมจึงเลือกงานเขียนลักษณะ
นี้ที่เป็นเซฟโซนของตัวเขาเอง 

ด้วยประสบการณ์งานเขียนท�าให้
หลายคนเลอืกเอร์ิทเป็นบรรณาธิการประจ�า
กลุ่ม ซึ่งกลายเป็นว่างานหลักส่วนใหญ่จะ
หนักไปทีก่ารตรวจเนือ้หา บรรณาธิกรณ์งาน
ของเพ่ือนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดตาม
สไตล์ของนักเขียนแต่ละคน

“อกีสิง่หน่ึงทีรู่ส้กึว่าความท้าทายจรงิๆ 
ของเราในค่ายน้ี คอื เรือ่งการลงพ้ืนที ่งานเขยีน 
ท่ีเราท�าเยอะๆ มันเป็นประเภทสารคดี เป็น
งานท่ีลงพ้ืนท่ีเยอะท่ีสุดแล้ว ซึ่งเราก็รู้สึกว่า
เรื่องการลงพ้ืนท่ีเราก็มั่นใจประมาณหน่ึง 
พอมาท�าโจทย์ของค่ายกลายเป็นว่านอก
จากเราแล้ว ไม่เคยมีใครมาลงพื้นที่ตรงนี้มา
ก่อนเลย โจทย์จริงๆ กลายเป็นว่า เราจะท�า 
อย่างไรให้น้องๆ ในกลุ่มสามารถท�างาน
สารคดใีนพ้ืนทีต่รงนีไ้ด้ ท�าให้การลงพ้ืนทีข่อง
เขามันราบรื่นได้อย่างไร ก็เลยกลายเป็นว่า 
เราอินกับตรงนั้นมากกว่าการเขียนงานเอง”
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ค้นพบคว�มเป็นไปได้ใหม่ๆ

ไม ่ เ พียงแต ่ประทับใจการท� าหนังสือ 
ร ่วมกับเพ่ือนในกลุ ่ม เอิร ์ทยังชื่นชอบ 
แนวคิดของวิทยากรที่มาบรรยาย อย่าง  
พี่แหม่ม - วีรพร นิติประภา นักเขียนเจ้าของ
รางวัลซีไรต ์  และการวางบทบาทของ  
พ่ีส้ม - ดสุติา อิม่อารมณ์ บรรณาธิการบรหิาร
ประจ�ากลุ่ม

“เราว่าสนุก เขาไม่ได้มาบอกฮาวทู
เทคนคิการเขยีน แต่น่ังคยุกันเรือ่งวิธีคดิมาก
กว่า ซึง่มนัสนุกว่าเราควรมวิีธีคดิยังไง วิธีการ
มองโลก วิธีการมองงานที่ท�า เรารู้สึกว่ามุม
มองท่ีดีท�าให้เด็กที่เป็นมือใหม่เดินได้อย่าง
มั่นคงกว่า เพราะว่าขั้นตอนอื่นๆ หรือทักษะ
เขาไปเรียนรู้เองได้ ส่วนวิธีการก็ไปเลือกให้
เหมาะกับตัวเอง แล้วก็ถ้าเป็นแบบทีมงานที่
อยู่ประจ�า รูส้กึว่าพ่ีส้มดมีาก แกวางบทบาท
ตัวเองเป็นที่ปรึกษาจริงๆ แกไม่ได้บังคับเลย
ว่างานตอนจบต้องเป็นยังไง มีอะไรบ้าง มัน
เป็นงานที่สดมากๆ ใครอยากท�าอะไรก็ท�า
เลย พ่ีส้มพร้อมซัพพอร์ต เราชอบบทบาท
แบบนี้ท่ีไม่ต้องมาบังคับฉันเยอะ แนะน�า
ไกด์ก็พอ”

“พอจบค่ายนี้มันท�าให้เห็นความเป็น
ไปได้อื่นๆ ในตัวเอง เป็นสิ่งที่เพ่ิงรู้เหมือน
กันนะว่าเราแฮปป้ีกับงานอดีติประมาณหนึง่ 
เผลอๆ เราอาจจะแฮปปี้กับงานที่ต้องแก้ไข
มากกว่าเขียนงานตัวเองเสียอีก ในอนาคต
อาจจะท�างานกองบรรณาธิการก็ได้ ไม่รู ้
เหมือนกัน” หรือนี่อาจจะเป็นนิยามของตัว
ตนที่เขาค้นพบแล้ว

เอิรท์ - อิทธกิร ศรกีุลวงศ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธริาช

+

+ contact + 
+

itthikorn.srikulwong@gmail.com 
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“เราชอบอ่านหนังสอืมาก ทัง้หนังสอืความรู ้ นิยาย การต์นู ทกุเรือ่งราวก็ยังอยูใ่น
ความทรงจ�าของเราอยู ่เรือ่งเขยีนมนัคงมาควบคูกั่บการอ่าน พอเราเสพมาก เราก็อยาก
เขยีนด้วย” 

พลอย - สุวพร เล้ียงผาสุข นิสิตจบใหม่จากภาคภูมิสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย บอกเล่าถึงจดุเริม่ต้นท่ีท�าให้เธอหันมา
สนใจเรือ่งเล่าผา่นตัวอักษร และใฝฝ่นัว่าสักวันอยากมหีนังสอืเปน็ของตัวเอง แมเ้สน้ทาง
น้ีจะเปน็การเรยีนรูน้อกห้องเรยีนท่ีไมไ่ด้อยูใ่นเสน้ทางปกติของหนุ่มสาวสถาปนิกก็ตาม 

เปิดประตูสู่คว�มท้�ท�ยใหม่ๆ

“จริงๆ แล้วทุกงานก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ทุก
อย่าง ภายใต้ทักษะและประสบการณ์ของ
เรา กยั็งรูส้กึว่าเราไม่ใช่คนเก่ง แต่ก็พยายาม
หาโอกาสให้ตัวเอง”

 ด้วยเหตผุลนีท้�าให้พลอยลงมอืท้าทาย
ตวัเองผ่านกจิกรรมหลากหลาย ทัง้งานเขยีน 
และงานสถาปนิกควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็น 
งานพาร์ทไทม์กับบรษิทัสถาปนกิทีเ่คยฝึกงาน,  
รับจ้างวาดรูปท่ัวไป และฝึกงานเขียนกับ 
เพจท่องเท่ียว รวมไปถึงการเข้าค่ายนักเขยีน
อย่าง TK Young Writer 2020 ที่ผ่านมา

“เหมือนเราเห็นค่ายนี้ผ่านตามาตั้งแต่
ปีท่ีแล้ว แต่ตดิธุระบางอย่างเลยไม่ได้ส่ง แต่ปี
นีม้นัมขีึน้แล้วปรากฏว่าอายุเราจะเกินเกณฑ์ 
พอเห็นว่ามันขึ้นในฟีดเฟซบุ ๊ก ก็ลองส่ง 
ดสัูกครัง้ เพราะว่าเรามคีวามสนใจเรือ่งเก่ียว
กับงานเขียนอยู่แล้ว ก็เลยลองส่งไปท้ังๆ ท่ี
ก�าลังยุ่งกับธีสิส แต่ก็แบ่งเวลามาเขียนใบ
สมัคร ช่วงอบรมในซูม (Zoom) เราก็ใกล้ส่ง
งานเหมอืนกัน แต่ว่าทกุสิง่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี  
รู้สึกว่าดีใจที่ได้เลือกท�า”

136 137



บทบ�ทบก.ส�ยซัพฯ สองทักษะที่เป็นหน่ึงเดียว

พลอยเปิดใจว่าตอนท่ีเห็นโครงการครั้งแรก
ก็คิดว่าจะเก่ียวกับเรื่องสั้นอย่างเดียว แต่
เมื่อเข้าค่ายไปจริงๆ ก็พบว่ามีให้เลือกถึง  
3 แนวทาง เธอเลยตัดสินใจเข้ากลุ่มสารคดี 
บทความ ไลฟ์สไตล์ เนื่องจากเคยผ่านการ
เข้าค่ายสารคดีครั้งที่ 15 และชื่นชอบงาน
เขียนแนวถ่ายทอดประสบการณ์

“มันต้องท�าเป็นหนังสือด้วย แล้วเรา
อยากพัฒนางานเขียนด้านนี้ให้มากขึ้นก็
เลยเลือกกลุ่มนี้ตั้งแต่แรกเลย ส่วนเรื่องสั้นก็ 
ชอบนะ ตอนที่อยู่ในค่ายก็สามารถไปเรียน
รู้ได้จากการบรรยายของพ่ีๆ หรืองานของ
เพื่อนมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน”

พลอยเล่าให้ฟังว่าด้วยประสบการณ์
งานเขียนจากค่ายสารคด ีท�าให้เพ่ือนร่วมกลุม่
ไว้ใจ เสนอชือ่ให้เป็นบก. คอยดแูลภาพรวม
ของหนงัสอืร่วมกับ เอร์ิท - อทิธิกร ศรกุีลวงศ์  
ที่ เคยผ ่านค ่ายสารคดีมาเช ่นเดียวกัน 
โดยเธอนิยามตัวเองว่าเป็นบก.สายซัพฯ  
ที่คอยสนับสนุนทุกคน 

“ดีใจที่หลายคนไว้วางใจเสนอชื่อเรา 
มีคนมาปรึกษาเราบ้าง แต่สิ่งท่ีเราอยาก
ปรบัปรงุคอืเวลาเสยีงดงัรอบตวัมนัท�าให้เรา
ไม่มสีติ จนพลาดงานของบางคนไป ถ้าอยาก
แก้ก็อยากแก้งานเขียนให้เด็ดขาดกว่าน้ี ถ้ามี
โอกาสอีกก็จะท�าให้ดีขึ้น” 

แม้โอกาสในการเขยีนจะไม่ได้มากมาย
นัก แต่เธอก็รับผิดชอบบทความท่ีน�าเสนอ
หน่ึงในร้านค้าภายในปากคลองตลาด และ
ได้ใช้ทักษะวาดรปูประกอบบทความอกีด้วย 
ซึง่เป็นทักษะทีเ่ธอหลงใหลต้ังแต่สมยัมธัยม 
จนเกิดเป็นเพจเฟซบุ๊ก Po.loid 

ในฐานะท่ีพลอยมีมุมหน่ึงที่เรียนด้าน
ออกแบบและอีกมุมหนึ่งที่สนใจงานเขียน 
ท�าให้เธอมองท้ังสองอย่างด้วยความเชื่อม
โยงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

“เราคิดว่าท้ังสองอย่าง กระบวนการ
แรกเริ่มค่อนข้างเหมือนกนันะ คอืต้องรเีสริช์
หาสิ่งที่มันน่าสนใจ มีประโยชน์กับโปรเจกต์ 
เก็บมันเป็นส่วนประกอบในงานออกแบบ 
ซึ่งงานเขียนก็เช่นเดียวกัน ระหว่างทางที่ท�า 
โปรเจกต์ พอออกแบบไป แล้วก็โดนแก้บ้าง
ท้ังอาจารย์หรอืลกูค้าท่ีคอมเมนต์กลบัมา แต่
ถ้าเป็นงานเขียน บก. ตรวจก็โดนคอมเมนต์
กลับมาเหมือนกัน”

แม้ทั้งสองศาสตร์จะใช้ทักษะที่แตก
ต่างกันอย่างท่ีพลอยบอก แต่หลังจากที่
จบค่ายน้ีไป ทักษะหน่ึงที่เธอได้เรียนรู้คือ
ความละเอียดและความใส่ใจของนักเขียน  
ที่สามารถน�าไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่อง

“ในงานเขียน ถึงจะเป็นข้อความไม่ถึง
ยี่สิบบรรทัด แต่เขาก็ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ 
น้อยๆ ทั้งการเลือกใช้ค�า การเลือกใช้จังหวะ
ของประโยค ท�าให้งานดูมีเสน่ห์มากขึ้น สื่อ
ความหมายได้ดีข้ึน ทุกอย่างได้เรียนรู้มา
จากค่ายนี้เลย” 
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พลอย - สุวพร เล้ียงผาสุข 

ภาคภูมิสถาปัตยกรรม  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+

+ contact + 
+

suwaporn.leang@gmail.com
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สัญญะทีซ่อนไว้ผ่�น ก�รแสดงและง�นเขียน
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์ - เ
พียงรวี ศิรสิุข      ม�ยด์ - เพียงรวี ศิรสิ

ุข  
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แม้จะผ่านงานเขียนช่วงเรยีนมหาวิทยาลัยในรายวิชาต่างๆ หรอืพอจะได้เขียน
อะไรมาอยู่บ้าง แต่การได้มาค่าย TK Young Writer 2020 เขียนได้ เขียนดี ก็ท�าให้ 
มายด์ - เพียงรวี ศิรสิุข นักศึกษาท่ีจบจากคณะการสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารการ
แสดง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ได้ค้นพบจดุเริม่ต้นท่ีดีของการได้เรยีนรูก้ารท�างานด้าน
การเขียนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการประยุกต์งานเขียนเข้ากับศาสตรก์าร
แสดงที่ถนัด

แสวงห�คว�มมั่นใจ

มายด์ เริ่มต้นเล่าให้ฟังว่า ส่วนตัวไม่เคยส่ง
งานเขียนเข้าประกวดตามค่ายต่างๆ แต่นับ
ว่าเป็นโอกาสที่ดีเมื่อได้เห็นข่าวประกาศว่า 
TK Park ก�าลังจะมีค่าย TK Young Writer 
2020 จากหน้าเฟซบุ๊กของเพ่ือนเธอที่แชร์ 
เอาไว้ จงึเกิดความสนใจและลองสมคัร ท้ังๆ 
ที่เธอเรียนจบแล้วและก�าลังท�างานด้าน
ศิลปะการละครอยู่ก็ตาม แต่มายด์ตัดสินใจ
ลงมอืเขยีนบทความส่งเข้ามาประกวด “ตอน
สมัครคิดแค่ว่า อยากให้เรื่องท่ีเขียนส่งมา
ผ่านคัดเลือก เพ่ือจะให้ตัวเองมีความมั่นใจ
ว่าสิง่ทีเ่ราเขยีนมาก็โอเคนะ และก็อยากลอง
หาประสบการณ์ด้านการเขียนเพ่ิมเติมจาก
สิ่งที่เคยเขียนมาในชั้นเรียน”

ระหว่างในค่ายอบรม มายด์ได้อยู ่
กลุ่มสารคดี บทความ ไลฟ์สไตล์ ที่ดูแลโดย

บรรณาธิการ ส้ม - ดสุติา อิม่อารมณ์ ซึง่กลุม่ 
สารคดีต้องลงพ้ืนที่ปากคลองตลาด แล้ว
น�าแรงบันดาลใจนั้นมาถ่ายทอดเป็นตัว
อักษรภายใต้โจทย์ ดอกไม้ โดยมายด์เลือก  
‘ดอกจ�าปี’ มาเขียนเป็นเรื่องสั้น ชื่อเรื่อง  
‘ในห้วงแห่งอนธการ’

“ตอนเขียนบทความพ่ีส ้มก็ให ้ค�า
แนะน�าเรื่องการจัดเรียงค�า เพราะเราเป็น
คนมีจังหวะการพูดและการเรียงค�าท่ีค่อน
ข้างแปลกๆ และในตัวเล่มก็ยังได้เขียนเรื่อง
สั้นอยู่ด้วย ก็ได้เอาไปปรึกษาพ่ีวิภว์ ตอน
นั่งรอพี่วิภว์อ่านรู้สึกตื่นเต้นมาก ว่าพี่เขาจะ
ชอบไหม แต่สรุปพ่ีวิภว์ชอบ พร้อมแนะน�า
การต้ังชื่อเรื่องว่าไม่ควรเปิดเผยส่วนส�าคัญ
ของเรื่องให้มากไป ซึ่งก็ได้น�ามาปรับใช้กับ
ชื่อเรื่องสั้นตัวเอง”
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จ�กก�รแสดงสู่ง�นเขียน ประสบก�รณ์ที่ค้นพบ

“ค่ายน้ีท�าให้ได้ลองเขียนบทความจริงๆ 
จังๆ เพราะปกติเวลาเขียนเรื่องสั้นชอบซ่อน
สัญญะไว้ หรือย่ิงงานละครก็ค่อนข้างเป็น
นามธรรมส�าหรบังาน physical theatre หรอื
ถ้าเขียนบทก็ไปปรัชญาจ๋าเลย ใส่สัญญะ
แทบทุกประโยค พอมาเขียนบทความ  
ก็คือการเอาข้อมูลมาเล่าให้สนุกขึ้น ไม่ต้อง
ตีความเยอะ ก็เหมือนได้เรียนรู้ในทางอื่นๆ 
ที่ไม่ค่อยได้ท�า รู ้สึกท้าทายตัวเองมาก” 
มายด์เล่าถึงวิธีคิดเก่ียวกับการแสดงท่ีน�า
มาดัดแปลงเพ่ือใช้กับงานเขียน ซึ่งเป็นการ
ทดลองที่เจ้าตัวยอมรับว่าท้าทายอย่างมาก

นอกจากจะได้ทดลองงานเขียนแนว
ใหม่ๆ มายด์ยังประทับใจคลาสอบรมในหัวข้อ  
คิด เขียน วรรณกรรม แบบ วีรพร นิติประภา 
“ในค่ายชอบคลาสของพ่ีแหม่ม วีรพร มาก 
เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องเขียนงาน
วรรณกรรม มายด์ยังได้ความมั่นใจในการ
เขียนเพ่ิมมากข้ึน เป็นความรู้สึกเหมือนได้
กลับมามองว่าจริงๆ เราก็ชอบการเขียน 
และรู้สึกว่าท�าให้เราอยากจะเขียนมากขึ้น
กว่าเดิม”

แม้ช่วงเวลาการเรียนรู้ในค่ายจะเสร็จสิ้นลง
แล้ว แต่มายด์ก็ยอมรับว่าได้ประสบการณ์ที่
ดีๆ จากค่าย TK Young  Writer 2020 และ
ได้น�าผลผลิตจากความพยายามในค่าย มา
ประยุกต์กับการท�างานในสายงานละครทีต่วั
เองก�าลังท�า ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนบทความ
หรืองานเขียนบทต่างๆ  

“หลังจบค่าย ก็ได้ใช้วิชาความรู้ ทั้ง
เรื่องวิธีการเขียน การสร้างตัวละครมาปรับ
ใช้ในงานเหมอืนกัน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นงานบท
ละคร ก็มีงาน Open Up The Lock Down 
การแสดงชื่อ germ-free กับเทศกาลละคร 
24 ชม. เชยีงใหม่ ละครเรือ่ง ท่ีหลงับานประตู 
เป็นละครแนวแอบเสร์ิด (Absurd) และอกีสิง่
ที่ได้จากค่ายก็คือ ได้ท�าอะไรที่ไม่ค่อยได้ท�า 
ได้เรียนรู้การท�างานเป็นทีม ได้แชร์อะไรร่วม
กัน ได้เพ่ือนใหม่ เพราะพอจบค่ายก็ยังได้พูด
คยุแลกเปลีย่นกันอยู่ เป็นมติรภาพทีด่จีนถึง
ตอนน้ี เลยรู้สึกว่าค่ายน้ีสร้างประสบการณ์ 
ที่ดี ที่ไม่ได้หาได้ทั่วไป”
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มายด์ - เพียงรวี ศิรสิุข

สาขาสื่อสารการแสดง

คณะการสื่อสารมวลชน 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

+

+ contact + 
+

mild.suju@gmail.com
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ว่�ทีครูภ�ษ�ไทยที
พ

ลอ
ย 

- ฟ้
�ประทุม ผิวเนียม   พ

ลอย - ฟ้�ประทุม ผิวเนียม

อย�กส่งต่อคว�ม
รักในง�นเขียน
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“การเขยีนท�าให้เราได้ใชเ้วลาทบทวนตัวเอง ท�าให้เราไม่หลงลืมอดีตและส่ิงทีผ่า่น
เข้ามาในชวีติ เมือ่เวลาผา่นไปพอเราได้กลับมาอ่านงานเขยีนของตัวเองอีกครัง้ ก็ท�าให้
เราได้รูว้่าในตอนน้ันเรามีความคิดความรูส้ึกอย่างไร น่ีแหละคือเสน่ห์ของการเขียน”

นิยามเรือ่งการเขียนในมมุมองของ พลอย - ฟ้าประทมุ ผิวเนียม นักศกึษาชัน้ปท่ีี 4 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เดินท�งต�มคว�มรักที่จะเขียน 

โดยพ้ืนฐาน พลอยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ
เป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาว่างไปกับการอ่าน
หนังสือประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี 
จติวิทยา ประวตัศิาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ แต่เพ่ิง 
มาเริ่มเขียนเมื่อไม่นานมานี้ โดยพลอย 
เริ่มสะสมประสบการณ์จากการเขียนผ่าน
ทางเพจต่างๆ อยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
งานเขียนประเภทเรื่องสั้น

พลอยรู้ข่าวว่าจะมีการอบรมด้านการ
เขียนในค่าย TK Young Writer 2020 จาก
อาจารย์ในสาขาและเฟซบุ๊กรุ่นพ่ีที่แชร์ว่า 
‘ผมได้รับประสบการณ์จากค่ายน้ีกลับมา
เยอะมาก และท�าให้ผมมเีพ่ือนทีช่ืน่ชอบการ
อ่านการเขียนเหมือนกัน ทุกวันน้ีก็ยังติดต่อ
กันอยู่เลย’ พลอยจึงไม่ลังเลที่จะมาเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้ตนเองในค่ายนี้ 
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เก็บเก่ียวประสบก�รณ์จ�กสน�มจรงิ

พัฒน�ตัวเองเพื่อไปสู่ฝัน

ความสนใจของพลอย คือต้องการเรียนรู ้
ด้านการเขียนสารคดี เพ่ือจะได้เพ่ิมทักษะ
การลงพ้ืนทื่ และการได้ปฏิบัติจริง “ในค่าย
เราเลือกอยู่ทีมสารคดี เพราะอยากเห็นการ
ท�างานสารคดีจริงๆ และยังไม่เคยเขียนงาน
แนวนี้มาก่อน แต่พอได้มาเข้าค่ายอบรม 
จริงๆ ถึงได้รู้ว่าการท�างานเขียนสารคดียัง
มีอะไรท่ีเราไม่รู้อีกเยอะมาก ค่ายนี้สอนเรา
ว่าการเขียนงานสารคดีไม่ใช่แค่ลงพื้นที่แล้ว
เอามาเขียนได้เลย แต่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่การ
ท�างานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่ท้ัง 
บก. และกองบรรณาธิการ ทั้งยังต้องประชุม
วางแผนกันตัง้แต่การเลอืกเรือ่งหรอืเนือ้หาท่ี
น่าสนใจ”

แม้กระบวนการท�างานในค่ายจะดู 
ท้าท้าย แต่พลอยก็ตั้งใจเต็มท่ี จนได้ฝึก
ทกัษะการสัมภาษณ์ตามทีต่ัง้ใจไว้และได้ฝึก
ลงพ้ืนที่พร้อมแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  
“การลงพ้ืนที่จริง สอนเราว่าการท�างาน
สารคดีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
เป็นต้นว่า คนที่เราจะสัมภาษณ์จะไม่ว่าง
ในวันพรุ ่งนี้และวันต่อๆ ไป เราก็ต้องไป
สัมภาษณ์กันตอนน้ันเลยก็มี ไม่อย่างนั้นก็
จะไม่มีข้อมูลมาเขียน จริงๆ การได้มาค่าย
นักเขียนครั้งน้ีได้อะไรกลับไปมากกว่าแค่
เขียนงาน ได้ฝึกปฏิบัติแบบคนท�าหนังสือ
จริงๆ ในเวลาแค่ 4 วัน ซึ่งท้าทายมาก แต่
ค่ายน้ีก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเราทุกคน
ท�าได้ อย่างงานที่เราท�าส่งในค่ายนี้มี 2 ชิ้น 
คืองานเขียนสารคดี ท่ีได้ไปสัมภาษณ์คน
ขายพวงมาลัยในตลาดยอดพิมาน ท�าให้รู้
ว่าอาชีพขายพวงมาลัยก็สร้างรายได้ดีและ
สร้างความสุขได้ง่ายๆ ขอแค่มีใจรัก และ

เส้นทางเดินของพลอยยังไม่จบ เพราะ
พลอยเพ่ิงอยู่ระหว่างทางความฝัน ที่อยาก
เป็นครูภาษาไทยและได้ท�างานเขียนที่รักไป
ด้วย ขณะเดียวกันเธอก็ยังไม่หยุดที่พัฒนา
ทักษะด้านการเขียนอยู่เสมอ 

“ในอนาคตพลอยก็คงจะเป็นครูภาษา
ไทยคนหนึ่งที่ต้องพัฒนาทักษะการเขียน
อยู่ตลอด และพลอยไม่อยากพัฒนาตัว
เองอยู่เพียงฝ่ายเดียว แต่อยากพัฒนาเด็ก
นักเรียนท่ีเป็นลูกศิษย์ของพลอยในอนาคต
ด้วย ความฝันของพลอยคือ อยากเป็นครู
ภาษาไทยที่สามารถท�าให้เด็กรุ ่นใหม่หัน
มาสนใจการอ่านการเขียนเยอะๆ อยากให้
เขาได้อ่านหนังสือวรรณกรรมดีๆ ที่เราเคย
อ่าน อาจจะไม่ต้องถึงกบัรักหรือชื่นชอบการ
เขียนเหมอืนเรามากก็ได้ แค่ให้เขาได้ลองจบั
ปากกาดินสอเขียนดูบ้าง นั่นก็ถือว่าดีมากๆ 
แล้วส�าหรับพลอย”

งานเรื่องสั้นอีกหนึ่งชิ้น ‘จ�าปา’ ท่ีต้องเขียน
ให้กระชับแบบที่ไม่เคยได้ลองเขียนมาก่อน 
แต่ท้ายสุดก็สามารถเขียนให้จบลงได้ งาน 
2 ชิน้น้ีจงึถือเป็นผลงานท่ีเราภาคภูมใิจมาก”

มากไปกว่าการเขียน พลอยยังประทับ
ใจมติรภาพเพ่ือนๆ ในค่ายทุกคน พร้อมเปรย
ต่ออีกว่า หลังจบค่ายความรู ้ท่ีได้รับจาก 
การอบรมถือว่ามีประโยชน์กับตัวเองมาก 
เนื่องจากในเทอมนี้ต้องเรียนวิชาการเขียน
สร้างสรรค์ ซึง่อาจารย์จะให้เขยีนงานส่งหลาย 
ประเภททั้ง เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี ท�าให้
ได้ดึงทักษะกระบวนการท�างานจริง และ
ความรู้เพ่ิมเติมจากพ่ีส้มท่ีเป็นคนท�างาน
สารคดีมืออาชีพ มาต่อยอดในรายวิชานี้ได้
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พลอย - ฟา้ประทุม ผิวเนียม

สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

+

+ contact + 
+

faprathum18phioniam@gmail.com
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ต�มห�คว�มรัก 

ในง�นเขียนอีกครัง

กี  ้
- พ

ีรย� วิเศษสุมน    กี ้- พีรย� วิเศษสุมน
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“ตอนแรกเราจะไม่หางานด้านการเขียนแล้วจะเทท้ิงไปเลย แต่อีกใจหน่ึง
ก็อยากท�างานด้านน้ีอยู่ก็เลยมาค่าย ว่างานน้ีเรายังท�าได้อยู่รึเปล่า” สาเหตุท่ี  
ก้ี - พีรยา วิเศษสุมน บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ตัดสินใจเข้าค่ายนักเขียน TK Young Writer 2020 

ถือว่าเป็นความต้ังใจท่ีแตกต่างจากเพื่อนคนอ่ืนพอสมควร เพราะแม้ว่าเธอจะ
มีประสบการณ์ในการเขียนมาจากการเรยีนในระดับปรญิญาตร ี และการท�างานใน
องค์กรสื่อสิ่งพิมพ์มาบ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ท�าให้เธอรูส้ึกมั่นใจมากนัก

แรกพบรักหนังสือ

 “มนัเริม่มาจากเมือ่ก่อนท่ีบ้านจะมตู้ีหนังสอื
เยอะมาก เพราะแม่เป็นคนอ่านหนังสือ 
เหมือนกัน อย่างเช่นพวกหนังสือ Food  
Science แต่ว่าเราไม่เลอืกอ่านพวกน้ัน เราเริม่
อา่นจากหนงัสอืการ์ตนูก่อน อย่างพวกขาย
หวัเราะ หนงัสือผู้หญิง พอโตข้ึนเบือ่ภาพแล้ว
ก็ไปอ่านตวัอกัษรบ้างดกีว่า ก็เริม่อ่านหนงัสอื
เล่ม ต่อด้วยนติยสาร ช่วงน้ันตดินิตยสารอย่าง 
my home ชวีจติ พออ่านมากขึน้ก็รูส้กึอยาก
ลองเขียน อยากถ่ายรปูดบู้าง ท�าให้อยากเรยีน

ด้านนีด้”ู ก้ีเริม่ต้นเล่าถึงจดุเริม่ต้นจดุเริม่ต้น
ความรกัหนงัสอืทีท่�าให้เธอตดัสนิใจเลอืกเรยีน
ด้านวารสารและสิง่พิมพ์

แม้ว่าจะชอบอ่านหนังสือมาก แต่ก้ีก็
ไม่ได้มปีระสบการณ์การเขยีนมาก่อนจะเข้า
รัว้มหาวิทยาลยั เมือ่ต้องเจอสภาพแวดล้อม
ใหม่ ท่ีเรยีนใหม่ ประกอบกับอาการของโรค 
ประจ�าตวัท�าให้เธอเก็บตวัเอง ไม่อยากเผชญิ
หน้ากับใคร สิง่เหล่านีเ้องส่งผลกระทบต่อการ
เรยีนเขยีนอ่านเป็นอย่างมาก
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ซึมเศร้�ทำ�ทุกข์ใจ เรียนรู้ที่จะรักอีกครั้ง

“เราจะกังวลว่างานเขยีนเราดพีอรยัึง ซึง่ท�าให้
เรากดตวัเอง ด้วยความท่ีเราไม่กล้าถามคน
อืน่ด้วยแหละว่างานเราเป็นยังไง แก้ตรงไหน 
เหมอืนเรากลวัค�าต ิลกึๆ เรากลวัค�าตดัสนิ จน
หลังๆ ก็กลวัค�าชมว่างานเราดไีม่พอหรอกท่ีจะ
ได้รบัค�าชม เหมอืนถ้าเรามัน่ใจ ให้โอกาสตวัเอง
มากกว่านี ้งานก็อาจจะดกีว่าน้ีก็ได้” 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาท�าให้เธอไม่มี
ความมั่นใจในงานเขียนมากนัก เมื่ออาการ
ของโรคประจ�าตวัดขีึน้ มเีวลาในการทบทวน
ตัวเองมากพอ เธอจงึเดนิหน้าพิสจูน์ตวัเองกับ
การเขียนอกีครัง้

ในค่ายนักเขยีน ก้ีตดัสนิใจเลอืกอยู่ใน
กลุม่สารคด ีบทความ และไลฟ์สไตล์ เน่ืองจาก
สนใจการเขียนแนวสารคดีท่ีไม่เคยลงเรียน
ในช่วงมหาวิทยาลยั โดยม ี พ่ีส้ม - ดสุติา อิม่
อารมณ์ เป็นบรรณาธิการประจ�ากลุม่ คอยให้
ค�าแนะน�า

“ตอนทีส่่งบทความให้พ่ีส้มตรวจก็กังวล
มาก แต่เขาก็เขยีนค�าชมมาว่าดแีล้ว อ่านคล่อง 
อ่านลืน่ ขาดแค่ความม่ันใจ แล้วก็ให้กล้าคยุกับ
คนให้มากข้ึน จรงิๆ แล้วเราอาจจะต้องการคน
ทีช่ม ก่อนหน้าน้ีเราโดนด่าเยอะก็เลยท้อ อาจ
จะต้องฝึกยอมรบักบัความเป็นจรงิบ้าง” ก้ีเล่า
ถึงความรูส้กึตอนนัน้ท่ีเปลีย่นเป็นความมัน่ใจ
ทีม่ากข้ึน

กี้เล่าว่าค่ายนี้ช่วยให้เรียนรู้ที่จะรักการเขียน
และรกัตวัเองอกีครัง้ ด้วยการทลายความกลวั
ของตวัเอง 

“เพราะลงพ้ืนทีเ่ยอะ ท�าให้เรารูว่้าการคยุ
กับคนมนัไม่ได้น่ากลวัขนาดน้ัน ถ้าเรือ่งงาน
เขยีน เรากค็ดิว่าเราจะต้องฝึกเขียนด้วยตวัเอง
มากขึน้ ตอนนีเ้รายังเขยีนน้อยอยู่ แต่กร็ูส้กึ
ว่าเราเรยีนรูอ้ะไรมากขึน้ ท้ังวิธีการตัง้ชือ่ให้ 
น่าสนใจให้เชื่อมไปยังเน้ือหา การเลือกคน  
การเลือกจุดเด่นของคนมาน�าเสนอ และ
เราก็ได้อ่านงานของเพ่ือนที่มีความหลาก
หลาย บางอย่างก็เหมือนท่ีเคยเรียนมา แต่
บางอย่างเราก็ไม่ได้เรยีนรูข้นาดน้ี เหมอืนได้
รบัประสบการณ์จากคนท�างานจรงิด้วย โดย
เฉพาะงานวรรณกรรมเราไม่รูเ้ลยว่าเขาท�างาน
กันยังไง ก็มนีกัเขยีนชือ่ดงัมาเล่าให้ฟัง” 

“สิ่งที่จะเก่งขึ้นก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้เราจะ
เก่งเลย มนัก็ต้องฝึกไปเรือ่ยๆ อย่างตอนอยู่ใน
ค่ายเราก็จะพูดตลอดว่าสงสยัต้องไปอ่านงาน
หนังสอืให้มากขึน้ ว่าเขาเขยีนยังไง”

หากใครรูจ้กัก้ีเป็นการส่วนตวั คงจะรูส้กึ
ได้ว่าก้ีเปลีย่นไปอย่างผดิหูผดิตา แววตาท่ีเปล่ง
ประกาย ความรกัตวัเองและรกัหนังสอืท่ีกลบั
มาเหมอืนเดมิ “ตอนนีม้กี�าลงัใจขึน้มา มคีวาม
มัน่ใจมากขึน้ ทกุอย่างก็ยังมหีวงัอยู่”

150TK แจ้งเกิด 2020



ก้ี - พีรยา วิเศษสุมน

คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

+

+ contact + 
+

kikpry@gmail.com
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เต้ - เลิศศักด์ิ ไชยแสง
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
loedsakcys@gmail.com

นันต์ - กณิกนันต์ ศรจิีรานนท์
บัณฑิตคณะวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

kaniknun157@gmail.com

เมย์ - เมย์ ทับไทร
คณะนิติศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
sayamay2000@gmail.com

ปั้ น - ปุณยภา เหล่าเจรญิวงศ์
rainy.pun2019@gmail.com

นุก - ศุภกร พงษถิตย์
คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
zanuk.1234@gmail.com

ฟา้ - อภิชญา ภักดีพินิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
pha.apichaya@gmail.com

วอรม์ - สิรวิชญ์ บุญประสิทธกิาร
คณะนิเทศศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
genius9753@gmail.com

แบงค์ - พงศธร อนันต์ปิยะสกุล
คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
pongsatorn.ananpiyasakul@gmail.com

ฟล์ิม - ชญาดา จิรกิตติถาวร
คณะนิเทศศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ffilmesprit@gmail.com

อุลตรา้- ฆฤณ ม่วงน้อยเจรญิ
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช
drkrin14.503@gmail.com

กลุ่ม
วรรณกรรม
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จิน - จินต์จุฑา ธงภักด์ิ
คณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
jinprep@gmail.com

ชมพู่ - ชัญญานุช ภิญโญสวัสด์ิสกุล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chom04012002@gmail.com

ฟรอ้ง - ณัฏฐพล พัฒนเสกศิษฐ์
วิทยาลัยการออกแบบ  

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรงัสิต
augustbox98@gmail.com

อิฐ - วุฒิเมศร ์ฉัตรอิสราวิชญ์
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 

หลักสูตรนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

vasinsommai@gmail.com

ชล - ชลลดา โภคะอุดมทรพัย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
chollada.p_work@outlook.com

ลุงเบนซ์ - รุง่โรจน์ ดิษทับ
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
lung32620@gmail.com

น�า - สมัชญา ค�ามุงคุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
heigh170_tonphai@hotmail.com

ซิม - ธนาคม ยะวงษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาจิตรกรรม  

มหาวิทยาลัยบูรพา
linggang115@hotmail.com

ฟง - เฉลิมชัย กุลประวีณ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

chalermm.kul@gmail.com

เต้ - ธนกฤต ศรวีิลาศ
สาขาวิทยาศาสตรช์ีวภาพประยุกต์ 

สถาบันจุฬาภรณ์
taenonor@gmail.com

กลุ่ม
สัมภ�ษณ์
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แจนยัว - กานต์สินี แสงทอง 
คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาวรรณกรรมส�าหรบัเด็ก 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
prapiepadpil@gmail.com

ตาล - สาวิตร ีพรมพินิจ 
คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
sawitriprompinit@gmail.com

พีม - อภิชญา เรอืงรุง่ชัยกุล
คณะ Neuroscience  

มหาลัย Cardiff University
sisheepcon@gmail.com

มายด์ - เพียงรวี ศิรสิุข
สาขาสื่อสารการแสดง
คณะการสื่อสารมวลชน 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mild.suju@gmail.com

ปรมิ - อันดา ปัญญามี
คณะนิเทศศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
andaprim@gmail.com

เอิรท์ - อิทธกิร ศรกีุลวงศ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธริาช
itthikorn.srikulwong@gmail.com 

พลอย - ฟา้ประทุม ผิวเนียม
สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

faprathum18phioniam@gmail.com

เต้ - พิพัฒน์พงศ์ พัวตนะ
คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
taetae24666@gmail.com

พลอย - สุวพร เล้ียงผาสุข 
ภาคภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
suwaporn.leang@gmail.com

ก้ี - พีรยา วิเศษสุมน
คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
kikpry@gmail.com

กลุ่ม
ส�รคดี
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