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ศิลปะและสังคม

เนื่องมาจาก retreat
ลุงอ๋อย โดยลักษณะโปรแกรมของเราก็จะมีเที่ยวแล้วก็คุย คุยแล้วก็เที่ยว
นะ (หัวเราะ) เพียงแต่ว่า เราก็อย่าเที่ยวแบบโง่ๆ (หัวเราะ) เที่ยวแล้วต้องได้
ความรู้ด้วยเนอะ เที่ยวแล้วก็ได้ความสุขได้ความรู้ ได้วิธีคิดอะไรด้วย
วันนีก้ เ็ ป็นลักษณะหนึง่ ของโปรแกรมของ Hatch-U ก็คอื เราเสวนา
กัน โดยทีเ่ ราก็จะหาบุคคลทีม่ ี ‘ของ’ คือ มีอะไรพิเศษๆ ให้มาแชร์กบั พวกเรา
ไม่ใช่วา่ เราไม่มอี ะไรพิเศษหรอกนะ เพียงแต่วา่ โอกาสทีเ่ ราจะท�ำอะไรบ่อยๆ
ในสิ่งนั้นๆ เราก็ยังไม่อยู่ในสถานะอย่างนั้นใช่มั้ย ทีนี้ คนที่จะท�ำอะไรบ่อยๆ
จนมีลักษณะของความช�ำนาญมากขึ้น ก็คงต้องพ้นวัยเรียนไปแล้ว พวกเรา
ก�ำลังอยูใ่ นช่วงวัยเรียน อีกสักพักหนึง่ เดีย๋ วเราก็ตอ้ งไปสูว่ ยั ทีต่ อ้ งยังไงก็ตอ้ ง
มีทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาจนได้
วันนี้ ลุงก็คิดว่า มันมีเหตุว่า อันที่หนึ่ง อย่างพี่คุ่น เราก็มองว่า
เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีงานเกี่ยวกับสังคม แต่ตัวเองฝึกฝนตัวเองมาในเรื่องของ
ศิลปะมา แล้วก็มโี อกาสทีจ่ ะมีชวี ติ อยูใ่ นประเทศไทยแล้วก็ตา่ งประเทศด้วย
เพราะฉะนัน้ ชีวติ ในต่างประเทศก็คงจะมีสว่ นหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดประสบการณ์
การมอง การคิด อะไรต่างๆ นานา แต่พอมาเมืองไทย ลุงก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็น
ตัวปัจจัยที่ท�ำให้พี่คุ่นมามีภาพที่คนทั่วไปเรียกว่า เป็นนักเขียน อันนั้นก็เป็น
เรือ่ งปัจจัย เดีย๋ วค่อยคุยกันนะครับ วันนีล้ งุ คุยให้เราได้ฟงั บ้างในประเด็นตรง
นี้ก็คงไม่ใช่เรื่องของการเจาะจงวิชาเรียนอะไรอย่างนั้น แต่เป็นอะไรที่พี่คุ่น
คิดว่า เฮ้ย อยากเล่าให้พวกเราฟัง ในขณะเดียวกันพี่คุ่นก็อยากรู้จักพวกเรา
เหมือนกันว่า พวกเราคิดเห็นยังไง แต่วา่ ถ้าต่างคนต่างคุยก็คงจะกระจาย ก็
น่าทีจ่ ะมีวธิ กี ารหรือมีกระบวนการหน่อย เอาล่ะ ตอนแรก อยากให้พคี่ นุ่ เล่า
ให้เราฟังซะหน่อย อะไรก็ตามแต่ที่พี่คุ่นอยากจะเล่า แล้วก็จากพี่คุ่นเริ่มต้น
เราก็นา่ จะเป็นผูท้ แี่ สดงความคิดเห็น แล้วก็แลกเปลีย่ นกัน ลุงก็จะท�ำหน้าที่
เหมือนพวกเราคือฟังพี่คุ่น แล้วขณะเดียวกันก็จะเหมือนกับว่า อยู่ข้างพี่คุ่น
ที่จะมองพวกเราเหมือนกัน นั่นก็เหมือนกับว่าเป็นส่วนตรงกลางนะ
ช่วงเช้าจะฟังสิ่งที่พี่คุ่นจะเล่า แล้วอาจจะมีการถามไถ่กันพร้อมๆ
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กันนั้นด้วย ช่วงบ่ายก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น แต่ว่าอย่างที่ลุงเน้นนะ
เราเอากรอบความคิดบางอย่างที่ขวางเรา แขวนทิ้งไว้ซะหน่อยก่อน ลอง
เปิดๆ สนุกๆ แล้วก็แชร์ๆ กัน สิ่งส�ำคัญที่ลุงคิดว่ากระบวนการของเรานี่น่า
จะมีสติพอที่จะทันกับมัน คือเรื่องของการคาดหวังอะไรซักอย่างหนึ่งที่เป็น
ตัวแบบตายตัว สังคม หรือ สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรต่างๆ เรา
มาเมื่อเช้า ใครจะคิดว่าใครมาถึงก่อนถึงหลัง หรือทันไม่ทัน หรือจะทันหรือ
เปล่า นั่นเป็นกรอบความคิดที่เราคุ้นชินใช่มั้ย ทีนี้พอมาถึงแล้ว ทุกอย่างก็
เปลี่ยนไปในความรู้สึกของเรา เพราะฉะนั้นให้เราอยู่กับความรู้สึกของเรา
แล้วก็สื่อสารกันไปในทิศทางที่เป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์กันขึ้นมา เลยชวน
ว่า ความคิดบางอย่างที่เราติดเป็นนิสัย พยายามทันมันนิดนึง แล้วก็ทิ้งมัน
ไปก่อน แล้วเรามาแชร์กันให้มันเกิดอะไรที่ไหลลื่น
เอ้า อย่างนั้น คิดว่า พี่คุ่นคงจะเริ่มอะไรซักอย่างก่อนนะ
พี่คุ่น สวัสดีครับ ยินดีที่ได้พูดคุยกับทุกๆ คน แต่ก็ต้องขอไว้ก่อน อย่างที่
ได้บอกลุงอ๋อยไว้เหมือนกันว่า โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยมีความถนัดที่จะพูด
ในทีส่ าธารณะ แล้วก็พดู คนเดียวไปเรือ่ ยๆ จริงๆ เป็นคนทีถ่ นัดนัง่ เรียบเรียง
ความคิดแล้วก็เขียนออกมามากกว่า เพราะฉะนัน้ บางทีสงิ่ ทีพ่ ดู มันอาจจะไม่
ได้ดั่งใจอย่างที่อยากพูด ก็อยากให้น้องๆ ช่วยถาม หรือช่วยพูดด้วย เพราะ
พูดไปคนเดียวก็จะเจ็บคอ (หัวเราะกัน) แล้วก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออก ความ
คิดเวลาที่พูดออกมาแบบนี้ มันจะไม่ค่อยได้กลั่นกรองนะ
ลุงอ๋อย แต่ยังไงก็ต้องเริ่มด้วยอะไรซักอย่าง (หัวเราะ)
พีค่ นุ่ ก็นนั่ แหละครับ ไม่ได้ดงั่ ใจเล็กน้อย (หัวเราะ) ความจริงมีหลายปัจจัย
ที่ท�ำให้หนักใจ เพราะเพิ่งไปต่างประเทศมา เพิ่งกลับมาไม่นาน ไม่กี่วันมานี้
แล้วก็อกี ไม่กวี่ นั ก็จะต้องเดินทางไกลอีกแล้ว เพราะฉะนัน้ ก็มเี วลาเตรียมตัว
น้อยไปนิด อยากจะมาพูดอะไรที่มันได้ประโยชน์กับทุกคน แล้วก็ท�ำให้ทุก
คนสามารถมีมุมมองมีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้ แต่ว่าก็พยายาม
เตรียมนิดหน่อย แต่ก็เตรียมไม่ได้มากเท่ากับที่อยาก เพราะมีเรื่องที่ต้อง
เตรียมเยอะมากตอนนี้ เช่น ท�ำฟัน (หัวเราะ)
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พอมานั่งอย่างนี้ปุ๊บ สิ่งที่ท�ำให้นึกถึงตอนแรกเลยก็คือประสบ
การณ์ที่ตัวเองเพิ่งได้ไปเจอมา เมื(Plum
่อกีVillage)
้ที่บอกว่าไปต่างประเทศ คือไปฝรั่งเศส
แล้วที่ฝรั่งเศสมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านพลัม ไม่ทราบว่ามีคนรู้จ(Thich
ักหรือNhat
เปล่Hanh)
า
(เงียบกัน) คือ หมู่บ้านที่เป็น จะเรียกว่าวัดก็คงได้ เป็นวัดของท่านติช นัช
ฮันห์ ซึ่งเป็นปราชญ์เซน ปราชญ์ด้านพุทธมหายาน ท่านเคยมาที่เมืองไทย
แล้วก็สังคมพลัมของท่าน รู้สึกว่าตอนนี้มีที่เมืองไทยด้วย แล้วก็เริ่มมีการ
จัด retreat ซึ่งใช้วิธีการปฏิบัติ การฟังธรรม ที่เมืองไทยด้วย ตามแนวทาง
ปรัชญาของท่าน
ที่ไปไม่ใช่เพราะว่าตัวเองตั้งใจจะไปฝึกปฏิบัติตัวเองอะไรจริงจัง
ขนาดนั้น แต่ว่าไปเพราะว่าเป็นงานด้วยส่วนหนึ่ง พ่อไปท�ำสารคดีเกี่ยว
กับพุทธศาสนา เชื่อมโยงสวนโมกข์ของท่านพุทธทาสเข้ากับหมู่บ้านพลัม
ของท่านติช นัช ฮันห์ แต่ว่าก็ท�ำให้ คือเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะนิกายเซน หรือว่ามหายาน ค่อนข้างพอสมควร มานาน
ก่อนหน้านี้แล้ว แล้วรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เพราะว่าท่านติช นัช
ฮันห์ ฝรั่งเค้าบอกว่าเป็นผู้นำ� ทางจิตวิญญาณ เป็นคนส�ำคัญในปัจจุบันคน
หนึ่งในแนวพุทธ ซึ่งจริงๆ แล้ว พูดง่ายๆ ว่า ดัง ระดับสากล ก็มีท่านกับ
ท่านดาไลลามะ ที่คนก�ำลังนิยมกันมาก แล้วก็มีผลงานพิมพ์หนังสือออกมา
เยอะ ก็ถอื ว่าเป็นประสบการณ์ทดี่ ที ไี่ ด้ไป แล้วก็ในการฝึกของแต่ละวันทีน่ นั่
ก็จะมีช่วงเวลาที่เค้าเรียกว่า sharing กัน ก็คือมีการเสวนา มีการแชร์กันนะ
ครับ ของแต่ละกลุ่ม คือตอนที่เราอยู่ที่นั่น เค้าก็จะมีวัด แล้วก็แต่ละวัดก็จะ
แบ่งเป็นกลุ่มให้เข้ากับ อาจจะเข้ากับอาชีพของคนที่ไปปฏิบัติ พอหลังจาก
ท�ำสมาธิ หลังจากกินข้าว หลังจากฝึกเจริญสติ แล้วก็หลังจากฟังเทศน์โดย
ท่านติช นัช ฮันห์ แล้ว เราก็จะมานั่งรวมกันแบบนี้เป็นวงกลม แชร์ความ
รู้สึก ประสบการณ์ แล้วก็อะไรก็ได้ที่แต่ละคนอาจจะรู้สึก เค้าก็พยายามที่
จะแชร์กัน ค่อนข้างจะเปิดใจมาก บางคนก็เล่าปัญหาชีวิตให้คนอื่นฟัง ทั้งๆ
ทีเ่ ป็นคนแปลกหน้า เพิง่ จะมาเจอกันครัง้ แรก แต่คดิ ว่าส่วนหนึง่ ก็คดิ ว่าอาจ
จะเป็นเพราะคนแปลกหน้าด้วย ก็เลยท�ำให้รู้สึกสามารถที่จะบอกเล่าอะไร
ที่เป็นส่วนตัวได้ บางคนจะพูดถึงการปฏิบัติธรรมในช่วงนั้น ในวันนั้น บาง
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คนก็พูดถึงปัญหาที่ทำ� ให้ตัวเองต้องหันมาหาวิธีบำ� บัดความทุกข์หรือว่าหา
วิธีแก้ไขให้กับปัญหาชีวิตของตัวเอง ก็เป็นจุดหนึ่งที่หมู่บ้านพลัมที่ท่านติช
นัช ฮันห์ท�ำให้เชื่อมโยงกับสังคมร่วมสมัย แล้วก็เชื่อมโยงกับโลกได้มากขึ้น
คือไม่ได้ท�ำให้ศาสนาเป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะต้องเข้าไปพระ แล้วเราก็จะต้องไปนัง่
ฟังภาษาที่เราแปลไม่ออก เค้าก็ท�ำให้มันมีความเป็นชุมชน มีสิ่งที่เชื่อมโยง
กับโลกภายนอก แล้วก็เป็นสถานที่ที่คนธรรมดาไปแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์
ก็ไม่ทราบว่าน้องๆ มีการแชร์อะไรกันมาบ้าง
ลุงอ๋อย ถ้าในกระบวนการของเรา เราคิดว่าอย่างนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้อง
ท�ำให้เกิดขึ้นนะฮะ เพราะว่าหลายคนก็หลายที่มา หลายสถาบัน คือค�ำว่า
retreat ขึ้นมาซักค�ำหนึ่ง อาจจะเข้าใจคนละอย่างก็ได้ สมมติลุงเริ่มจากสิ่ง
ที่พี่คุ่นได้ย้อนลงมาคือค�ำว่า retreat จริงๆ แล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องสังคมนะ
ที่คนหลายๆ คนไปที่ๆ หนึ่งแล้วต้องการที่จะ retreat ทีนี้ในเวทีของเรา
retreat นีเ่ ราเข้าใจกันอย่างไร รูจ้ กั มันมัย้ อยากให้ลองอธิบายความเข้าใจที่
เรารูจ้ กั จากค�ำๆ นี้ แบบง่ายๆ เร็วๆ ก็ได้ พอพูดต่อไปจะได้สอื่ สารกันได้เข้าใจ
พี่คุ่น พี่จะได้รู้จักทุกคนเล็กๆ น้อยๆ ด้วย เพราะว่าถ้าไม่เคยรู้จักกันมา
ก่อนเลย แล้วจะกลายเป็นเราพูดแทน
ลุงอ๋อย เอ้า ลองดู ตามเข็มนาฬิกาก่อน ตามที่เราเข้าใจนะ ไม่ต้องคิดว่า
ถูกผิด ทิ้งไปก่อน retreat เคยได้ยินมั้ย
นิว เคยได้ยินค่ะ ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
ลุงอ๋อย แต่แค่เคยได้ยิน เพราะฉะนั้นก็ยังอธิบายไม่ได้ว่า คืออะไรใช่มั้ย
เน็ด ก็เข้าใจว่า เยียวยา
ลุงอ๋อย เยียวยา เราใช้ค�ำว่า เยียวยา หมายถึงว่าตัวเราใช่มั้ย
ท็อป คือจริงๆ retreat ก็มีความหมายหลายความหมาย (ทุกคนเฮลั่น)
คืออย่างเช่น การต้องการจะถอนตัวจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนอีกความหมาย
หนึง่ ก็อย่างการไปรักษาหรือพยายามไปฟืน้ ฟู ก็เลยว่ามันมีหลายความหมาย
ลุงอ๋อย โอเค เก่ง (หัวเราะกัน) เออ ก็เราต้องคิดแบบของเรานั่นแหละ
ฟีน การท�ำสิ่งนั้นตลอดเวลา
ดรีม เหมือนการบ�ำบัด มาถูกบ�ำบัด อะไรประมาณนั้น

จูน ไม่เคยได้ยินค่ะ
บับเบิ้ล เคยได้ยินมาบ้าง แต่ไม่ cover ทั้งหมด เหมือนคล้ายๆ มาแชร์
มายอมเปิดใจกันทุกคน
แอน น่าจะเป็นการมาพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขความทุกข์อะไรซักอย่างที่
มันเข้ามาในชีวิต
ป่าน เหมือนกับว่า ท�ำใหม่ เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ดิว จริงๆ ก็ไม่รู้ความหมายหรอก แต่คิดว่าเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเพื่อ
ให้หลุดจากอะไรบางอย่าง
เต่า retreat รักษาเยียวยา ท�ำให้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง หรือมีประเด็นใน
การถอยออกมาจากอะไรบางอย่าง มาดู แล้วก็เยียวยามัน
แบงค์ เหมือนกับท�ำให้มันกลับมาใช้ได้ใหม่ เหมือนกับ retreat ร่างกาย
ก็ท�ำให้กล้ามเนื้อฟื้นฟูสภาพ บ�ำบัด
วิทย์ re ก็คือ อีกครั้ง แล้วก็ เหมือนเราตั้งมั่น มุ่งมั่น
บอล ไม่ทราบครับ
ต็อบ ไม่ทราบครับ
โฟน ไม่ทราบครับ
ลุงอ๋อย ตะกี้ก็มีอย่าง 3 คนนี้ ก็จะมาจากทางสายศิลปะ อย่างแบงค์ก็จะ
เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางกีฬา เข้าใจในเรื่องของ physical จริงๆ ก็หลาย
มุมมองนะ ซึ่งมันดีว่ะ (หัวเราะ) มันมีการพูดถึงตัวความหมายของตัวภาษา
และความหมายที่ภาษานั้นให้ความหมายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น สมมติว่าลอง
เอางี้ ลุงจะเริม่ ต้นทีพ่ คี่ นุ่ นะครับ retreat ทีพ่ คี่ นุ่ ไปเจอมานี่ อาการเป็นยังไง
พี่คุ่น คือโดยความหมายของมัน คงจะกว้างๆ ค�ำว่า retreat ไม่ได้ถูก
จ�ำกัดอยู่กับเรื่องศาสนา หรือว่าทางแพทย์อะไรพวกนี้ แต่ว่าในความหมาย
ของอย่างที่เค้ามีการจัดกิจกรรมอยู่มากกว่า ซึ่งหลายๆ ที่ก็มีกิจกรรมอย่าง
นี้ คล้ายๆ กับว่า เรา retreat จากชีวิตประจ�ำวันของเรา แล้วก็เอาตัวเอง
เข้าไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้เราเหมือนได้กลับมา หรือ
ได้เข้าไปในสิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่ากับชีวิตเราจริงๆ เช่น ถ้าเกิดว่า คุณสนใจ
พุทธก็อาจจะเป็นการ retreat โดยการท�ำสมาธิ ไปธรรมชาติในระยะเวลา
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หนึ่ง เพื่อที่จะได้ฝึกฝนอย่างจริงจัง
ที่ๆ ไป ตารางเวลา ตื่นตี 4.45 น. แล้วตี 5 ครึ่งก็ท�ำสมาธิ ไปสัก
พักหนึ่ง ท�ำสมาธิโดยมีคนน�ำมีพระน�ำด้วย หลังจากนั้นก็เป็นอาหารเช้า ที่
นัน่ เค้าจะเป็นมังสวิรตั กิ บั เจทัง้ หมด เพราะว่า หนึง่ .มันอยูใ่ นมหายานอยูแ่ ล้ว
สอง.รู้สึกว่าเมื่อเร็วๆ นี้เองที่เค้าจะเริ่มเลิกกินไข่ กินนม กินสิ่งที่มาจากสัตว์
ทั้งหมด เพราะว่าท่านติช นัท ฮันห์ เหมือนกับเป็นคนที่พยายามที่จะปรับ
เปลี่ยนอะไรต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัยตลอด พอมีเรื่องโลกร้อน มีเรื่องวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม ท่านก็ให้ความส�ำคัญแล้วก็ พอทราบว่าอุตสาหกรรมในการท�ำ
เนือ้ สัตว์ ท�ำอะไรต่างๆ มันมีผลต่อสิง่ แวดล้อม ท่านก็เลยบอกให้ยกเลิกเรือ่ ง
การกินสิง่ เหล่านี้ เพราะฉะนัน้ ก็เลยทุกอย่างก็ไม่มี ตอนนีก้ ไ็ ม่มอี ะไรทีท่ ำ� มา
จากสัตว์เลย
จากนั้น ท่านก็จะมาเทศน์ ซึ่งท่านแก่มากแล้ว อายุ 83 ปี สุขภาพ
ไม่ค่อยดี แต่ก็ยังมาเทศน์ มาสอน เป็นการ Dharma Talk ทุกเช้า ประมาณ
2 ชั่วโมง แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ ที่เห็นตลอดเวลา ตลอดวัน คือเสียง
ระฆังที่จะมีคนคอยเคาะ โดยที่ไม่มีก�ำหนดว่าเคาะเพราะครบ 1 ชั่วโมงแล้ว
หรืออะไร ก็เคาะตอนนั้นเคาะเพื่อให้คนหยุด หยุดท�ำในสิ่งที่ตัวเองก�ำลังท�ำ
อยู่ แล้วก็เจริญสติกลับไปกับปัจจุบันอีกครั้ง ท่านติช นัท ฮันห์มีประเด็นที่
ท่านสอนมากๆ ก็คือ การเจริญสติ การอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็ความเข้าใจถึง
การพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดในโลก ท่าน
ใช้ค�ำภาษาอังกฤษว่า Inter-being แล้วรู้สึกว่าจะมีค�ำส�ำคัญทางพระ แต่
ผมก็จ�ำไม่ได้แล้ว Inter-being ก็คือการพึ่งพาอาศัยกันและกัน การเชื่อม
โยงของทุกอย่าง ของธรรมชาติ ของกลไกทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราคงไม่
อาจส�ำคัญตัวเองได้ว่า เราเป็นมนุษย์คือสิ่งที่อยู่เหนืออย่างอื่น เหนือสัตว์
เหนือธรรมชาติ และเราก็ไม่ควรส�ำคัญตัวเองว่าสิง่ ทีเ่ ราท�ำนัน้ คือเพือ่ จุดมุง่
หมายทีด่ ที สี่ ดุ เพราะว่าทุกอย่างทีเ่ ราท�ำก็เพราะว่าเพือ่ จุดมุง่ หมายทีด่ ที สี่ ดุ
ส�ำหรับเราเอง แต่ขณะเดียวกัน โลกมันมีปัจจัยอะไรมากกว่านั้น เรามีกลไก
ธรรมชาติ ท่านจะสอนเรือ่ งนีม้ าก แล้วเวลาทีเ่ คาะระฆังปุบ๊ ทุกคนก็จะหยุด
คือผมเข้าไปที่นั่นช้ากว่าทุกคน สมมติเค้าเริ่มวันที่ 1 แล้ว ผมเข้าไปวันที่ 5

เพราะฉะนั้นวันที่เข้าไปวันแรกก็จะรู้สึกว่า ด้วยความที่ยังไม่ชิน แล้วก็ไม่ได้
ผ่านปฐมนิเทศอะไรที่ชัดเจนพร้อมคนอื่น วันแรกก็จะรู้สึก คือทุกคนก็จะ
หยุดเหมือนถูกสะกดจิต กินข้าวอยูก่ ห็ ยุด เดินอยูก่ ห็ ยุด ไม่รวู้ า่ อยูใ่ นห้องน�้ำ
ต้องหยุดด้วยหรือเปล่า (หัวเราะ) แต่คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะ เพราะเค้าจะ
รู้สึกกันทันทีเลยว่า พอได้ยินเสียงระฆังจะต้องหยุด คุยกันก็จะต้องหยุดคุย
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเงียบไปหมดเลย รอจนกระทั่งเสียงกังวานของ
ระฆังค่อยๆ หายไป ก็ถึงจะเริ่มกลับไปท�ำกิจกรรมที่เราท�ำอยู่ เพราะฉะนั้น
ก็จะมีการเจริญสติอยู่ตลอดเวลา มีสิ่งที่เค้าเรียกว่า การรักษาความเงียบ
อย่างเช่นตอนกินข้าว เค้าก็จะไม่คยุ กัน ไม่มกี ารพูดเรือ่ งอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการ
กินข้าว เพื่อที่จะให้อยู่กับการกินจริงๆ ระหว่างล้างจาน ท�ำความสะอาด ก็
จะเป็นการรักษาความเงียบตลอด แล้วพอถึงช่วงนอน 4 ทุ่ม ถึงจะเริ่มเงียบ
แล้วก็จะไม่มีใครคุยกัน เราก็จะเงียบ
ป่าน ถ้าหลับแล้วเค้าตีระฆัง
พี่คุ่น ก็คงต้องตื่น (หัวเราะกัน) ก็คงรับได้ เพราะเค้าเพื่อการนี้อยู่แล้ว แล้ว
เค้าจะตีระฆังเพือ่ ให้ตนื่ นอนตอนเช้า ซึง่ เราก็ ความทีไ่ ม่ชนิ ถึงขนาดตืน่ ตี 4 ตี
5 เพราะฉะนั้นเราจะมีการปลุกเราตามหลัง เพราะตีระฆังเราก็ไม่ตื่น ก็ต้อง
ปลุก ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจดี คือโดยธรรมชาติของผม จะไม่ใช่คนที่
เชือ่ อะไรง่ายๆ เพราะฉะนัน้ เราก็ไม่ได้คล้อยตามไปด้วยทุกอย่างทีเ่ ค้าปฏิบตั ิ
บางคน โดยเฉพาะฝรั่ง เค้าจะมาแบบอินมาก ความอินมากของเค้า มันจะ
ท�ำให้ทุกอย่างมันเครียดไปหมด เออคือท่านสอนให้มีสติ ท่านสอนให้ปล่อย
วาง ท่านสอนให้ไม่ยดึ ติดกับความโกรธ หรือความหงุดหงิด แต่บางครัง้ เวลา
ทีฝ่ รัง่ เค้าเห็นคนท�ำอะไรทีผ่ ดิ นิดนึง เค้าก็จะมอง แล้วก็จะมองด้วยสายตาทีม่ ี
ความโกรธ เราว่ามันก็จริงจังเกินไป มันไม่ปล่อยวาง พอเค้าห้ามพูดแล้วมีคน
พูดขึน้ มา ก็จะมองด้วยสายตาเหยียด เหมือนเป็นเอเลีย่ น สิง่ แปลกปลอมเข้า
มา เค้าก็จะจ้อง เรือ่ งพวกนีผ้ มก็พยายามไม่ไปยึดติดมากนัก แต่วา่ คิดว่าการ
retreat ก็คงเป็นสิง่ ทีก่ ลายเป็นสิง่ จ�ำเป็นในสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะกับคน
ที่รู้สึกว่า ไม่ได้มีช่วงเวลาของความสงบในชีวิตเท่าที่ควร เพราะชีวิตของเรา
ทุกวันต้องเจอแต่ความวุน่ วาย เจอกับกิจกรรมอะไรต่างๆ ในขณะทีบ่ างทีเรา
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ก็ต้องตั้งค�ำถามเหมือนกันว่า ท�ำไมเราต้องท�ำ มันไม่ใช่ปัจจัยที่จ�ำเป็นจริงๆ
แล้วก็คนเหล่านี้ พอถึงจุดหนึง่ ทีเ่ ค้ามีความเครียดมาก เค้าก็ตอ้ งการช่วงเวลา
ทีไ่ ด้ไปอยูใ่ นทีส่ งบๆ แล้วก็ได้ไปฝึกอะไรบางอย่าง เหมือนกับไปชาร์จแบต ที่
เค้าเรียกกัน ก็จะท�ำให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่าอะไรบางอย่าง
บางคนที่ไปก็ติดใจ บวชไปเลยก็มี มีพระรูปหนึ่งคราวนี้ที่ไปเจอ เป็นพระ
ไทยครับ เค้าเป็นเด็กที่เรียนจบจากต่างประเทศเหมือนกัน เรียนกราฟิก
ดีไซน์ เรียนรุ่นเดียวกับพี่เจ้ย--อภิชาตพงศ์ แต่ว่าพอกลับมาเมืองไทย มา
ท�ำงานอะไรต่างๆ แล้วก็อาจจะรู้สึกไม่มีความสุข พอหมู่บ้านพลัมมาเมือง
ไทย แล้วก็มาจัด retreat ที่เมืองไทย เค้าก็ไปร่วมปฏิบัติ แล้วหลังจากนั้น
ก็ลองไปปฏิบัติที่ฝรั่งเศสอยู่ประมาณ 6 เดือน แล้วหลังจากนั้นเค้าก็ตัดสิน
(ที่สุด สุดขั้ว สุดโต่ง)
ใจไม่กลับมาเมืองไทย แล้วก็ตัดสินใจบวชไปเลย แบบนั้นก็เป็น extreme
หนึ่งส�ำหรับคนที่สนใจไปทางนั้นจริงๆ แต่คนส่วนใหญ่ที่ไป retreat ก็เพื่อ
ได้สัมผัสกับความรู้สึกลึกๆ ของเค้า ที่เค้าไม่มีโอกาสได้ท�ำในชีวิตประจ�ำวัน
หลายๆ คนก็เป็นนักธุรกิจ หลายๆ คนก็มีความรับผิดชอบในแต่ละอาชีพที่
ไม่สามารถท�ำให้เค้าเคาะระฆังได้ตลอดเวลา หรือว่าตื่นตี 4 มาท�ำสมาธิได้
ทุกวัน ก็เป็นช่วงที่ ค�ำเมือ่ กีท้ หี่ ลายคนใช้คำ� ว่าไปฟืน้ ฟูอกี ครัง้ หนึง่ ส่วนใหญ่
ก็คือไปฟื้นฟูจิตใจ ไปฟื้นฟูความรู้สึกที่เรียกว่าจิตวิญญาณ
ลุงอ๋อย คุ่นๆ ถามนิดนึง ส่วนหนึ่งเป็นความเห็นส่วนตัว อีกส่วนหนึ่งก็เป็น
ข้อสังเกตที่มีต่อกระบวนการ retreat ส่วนใหญ่เราจะเห็นกระบวนการนี้
เป็นกระบวนการที่ไปอยู่กับตัวที่เกี่ยวกับความเชื่อ องค์กรทางศาสนาหรือ
อะไรก็ตามแต่ ซึ่งความหมายหรือเป้าหมายของศาสนาคือ มุ่งไปที่ตัวความ
สุขนะครับ แก้ปัญหาในเรื่องสิ่งที่ไม่ต้องการ ที่เครียดที่อะไร ไปสู่สิ่งที่เป็น
ภาวะที่สบายหรือว่าสุข เรียกว่าองค์กรศาสนาใดๆ ก็ตามแต่ ก็จะมีกลไก
หรือเทคนิคในการที่ท�ำให้เราไปสู่ภาวะที่มันเอาตัวเองออกจากสภาพที่มัน
บีบคั้น อันนี้ก็เป็นกว้างๆ
ทีนี้ ในกรณีของการ retreat ก็มักจะเห็นการไปสร้างเทคนิค ที่
จะท�ำให้เราได้หยุด หรือได้ปรับกระบวนการที่เราก�ำลังคิด ก�ำลังฝัน ก�ำลัง
อะไรอยู่ อย่างเช่น เอาเทคนิคของการเคาะระฆังมา เป๊ง! ปั๊บ หยุดทุกอย่าง
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ก็เหมือนกับบางทีเราคิดอยู่ เราก็อาจจะต้องหยุดคิดในสิ่งนั้น เหมือนเตือน
สติ แล้วคนเราอาจจะมีธรรมชาติของการคิดกังวล คิดฟุ้งซ่าน คิดลังเลอะไร
อยู่ตลอดเวลา บางทีท�ำไอ้นู่นไว้ ท�ำไอ้นี่ไว้ เอ้ย ยังไม่เสร็จ ก็ครุ่นคิดกับมัน
(หัวเราะ) ไอ้พวกนี้ก็คงท�ำให้เราอยู่ในภาวะที่พอคิดไม่ตก คิดไม่ออก คิดไม่
ได้ ก็ค้างคาในใจ ก็ไปหาเวลาให้เราท�ำให้จิตใจของตัวเองเหมือนสะอาดใส
คงเป็นความหมายอย่างที่ว่า
อีกอันที่ลุงอยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราก็คือว่า กลไกของหมู่
บ้านพลัม คือหมู่บ้านพลัมที่เมื่อกี้พี่คุ่นท�ำความเข้าใจกับพวกเรา ก็เหมือน
ค่ายอะไรอย่างนี้นะครับ จะเรียกอะไรก็ตามแต่ แต่ว่าเอาคนมารวมกันแล้ว
ท�ำอะไรด้วยกัน แต่ว่าการท�ำด้วยกันอาจจะมีความต่างกันในเทคนิคบ้าง
บางที่อาจจะห้ามพูดตลอดเวลา อะไรอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องทางเทคนิค ที่หมู่
บ้านพลัม หรือท่านติช นัท ฮันห์ บางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จัก
ท่านเป็นพระทีอ่ ยูใ่ นอาจจะเรียกว่านิกายมหายาน ชาวเวียดนาม แล้วก็การ
ปฏิบตั ธิ รรมของท่าน ท่านก็มหี น้าทีท่ จี่ ะท�ำให้คนอืน่ ได้รบั อานิสงส์จากความ
รู้นี้ด้วย ก็เผยแพร่ เป็นธรรมดา การเผยแพร่ส่วนหนึ่งคืองานเขียนหนังสือ
งานเขียนหนังสือนี่เองเป็นจุดที่กระจายออกไปได้ในหลายๆ ภาษา หลายๆ
พื้นที่ ในภาวะปัจจุบันเราอาจจะเจอ คือคนส่วนใหญ่อยู่ในความต้องการที่
จะหาความสุข ความสงบ แล้วอย่างน้อยอาจจะหนีจากความวุน่ วาย ก็ไปเจอ
สือ่ ทีอ่ า่ นแล้ว เหมือนกับเป็นทางทีท่ �ำให้ตวั เองรูส้ กึ สบาย ก็เหมือนกับเป็นได้
รับความนิยมและศรัทธาขึน้ มา พวกทีเ่ ห็นว่าโดยช่องทางนีเ้ ป็นช่องทางหนึง่
ที่ท�ำให้ตัวเองรู้สึกปลอดโปร่งอะไรก็ตามแต่ แล้วก็อาจจะมีศักยภาพในการ
เดินทาง มีทุน มีปัจจัยในการเดินทางไป ก็อาจจะไป
เวียดนามเคยถูกปกครองด้วยฝรั่งเศส ท่านติช เป็นคนเวียดนาม
ก็อาจจะมีพื้นของภาษาฝรั่งเศส แล้วคนที่รู้จักดีก็เป็นฝรั่งเศสก็ได้ ก็เลย
ไปมีหมู่บ้านที่นั่น แต่จุดที่กระจายแม้กระทั่งในไทยเรา จากหนังสือธรรมะ
ของท่านติช นัท ฮันห์ ก็มีขาย อย่างวงการหนังสือบ้านเราก็จะมีการพูดถึง
ธรรมะ ไม่ว่าในศาสนาใดก็ตามแต่ แล้วก็ออกมาในรูปของหนังสือ จากจุด
ที่เป็นหนังสือ สาระในนั้นคืออะไร แล้วก็อรรถรส ความรู้สึกในการอ่านตรง
17

นัน้ เป็นอย่างไร โดยส่วนตัวอยากจะถือเอาว่าความนิยมหรือความคล้อยตาม
หรือชืน่ ชมกับสิง่ ทีไ่ ด้อา่ น มันเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับของความเป็นศิลปะอัน
หนึง่ ทีพ่ ดู ด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนัน้ มันอาจจะยังไม่จงู ใจ แต่ในการจูงใจ
ก็มเี รือ่ งของความเป็นศิลปะขึน้ มา ฉะนัน้ เราก็จะเห็นจากตัวอย่างทีพ่ คี่ นุ่ เล่า
ให้ฟงั ก็มเี รือ่ งของความจริง มีเรือ่ งของประโยชน์ทจี่ ะท�ำให้เกิดขึน้ กับตัวเอง
แล้วก็มีเรื่องของแรงจูงใจที่จะให้คนเข้ามาร่วมกัน
ส่วนหนึ่งเป็นความเห็นของลุง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเกร็ดที่จะ
ท�ำให้เราเข้าใจหรือรูจ้ กั ท่านติช นัท ฮันห์ ขึน้ มาอีกซักนิดนึง ลุงก็ไม่ได้รจู้ กั ดี
มาก ก็เคยอ่านหนังสือ อย่างเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ท่านติช นัท ฮันห์มาเมืองไทย มาที่
สวนลุม ผู้ที่เป็นแฟนก็ไป เคยไปกันมั้ย (ส่ายหัวกัน) ก็ไปเจอ ท่านมีลักษณะ
การแต่งตัวเหมือนพระ สีไม่เหมือนพระไทย สีชอ็ คโกแลต แล้วก็คงมีลกั ษณะ
รูปแบบอันหนึ่ง คอที่เกี่ยวข้องกับนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ก็จะแสวงหาไป
ท�ำความรูจ้ กั กัน ก็เคยมาเมืองไทย ก็เรียกว่าท่านเป็นคนทีพ่ ยายามทีจ่ ะเผย
แพร่ เหมือนกับทีค่ นุ่ ว่าในปัจจุบนั ในแง่ของความเป็นสากลทีร่ จู้ กั กับท่านติช
นัท ฮันห์ ท่านดาไลลามะ ทีป่ อ๊ บปูลา่ ร์ คงไม่มใี ครของเรา เช่นท่านพุทธทาส
ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับ ก็ไม่ได้เดินทาง อาจจะเป็นเรือ่ งของภาษาก็ได้
แล้วก็งานเขียนอาจไม่ได้แปลเป็นหลายภาษาก็ได้ ก็อาจจะเป็นจุดนึงที่วก
กลับมาเสวนากันในเรื่องความถนัดของพี่คุ่น ในเรื่องบทบาทของพี่คุ่นที่ใช้
หนังสือเป็นตัวแสดงความคิดเห็นของตัวเองสู่สังคม ท่านติช นัท ฮันห์ ก็ใช้
หนังสือเหมือนกัน ก็มีสื่อตัวนี้เป็นตัวกระจาย นี่คือเป็นสังคมของพลัมที่จะ
retreat อาจจะสะท้อนให้พวกเราเห็นความไม่สงบ ความเครียดอะไรต่างๆ
มันก็แพร่กระจายไป แล้วก็ไม่เป็นสิง่ ทีค่ นต้องการ ก็หากลไกทีจ่ ะท�ำให้ตวั เอง
ได้เกิดภาวะที่มันสงบ ภาวะที่ไม่เครียดอะไรขึ้นมา ก็เป็นเบื้องต้น ซึ่งได้แค่
ไหนแค่นั้น ก็แล้วแต่ เราคงพอจะเข้าใจความหมายของค�ำว่า retreat กัน
ขึ้นมาพอสมควร ก็คงต่างกันบ้าง เต้เพิ่งมา ก็ตามนิดนึงนะครับ หยินด้วย
อาจจะต้องตามนิดนึง แต่ไม่ต้องเกร็งนะ เราก็สบายๆ
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รู้จักพี่คุ่นมั้ย
เดี๋ยวเราย้อนกลับมา อุตส่าห์ดึงพี่คุ่นมาได้ ก่อนที่พี่คุ่นจะไปต่าง
ประเทศอีก ลุงเองสนใจและคิดว่าหลายคนก็คงสนใจเหมือนกัน ในแง่ของ
บทบาทหรือสิ่งที่พี่คุ่นได้ท�ำในสังคม คือเรื่องการเขียน ใช่มั้ย ลุงก็ไม่รู้จะ
ตั้งโจทย์ยังไง หรือใครมีประเด็นอะไรที่สนใจในเรื่องที่บทบาทของพี่คุ่นต่อ
สังคม หรือรู้จักมั้ย พี่คุ่นน่ะ รู้จักมั้ย (หัวเราะกัน) พอบอกว่าพี่คุ่น ปราบดา
หยุ่น ใคร? (หัวเราะกัน) คือเราก็มาท�ำความรู้จักกันได้นะ ไม่ใช่ว่า โหย ต้อง
รู้จักให้ได้ ก็ไม่ใช่ พี่คุ่น โดยจริงๆ แล้วก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งนั่นเอง เรียน
หนังสือมาเหมือนพวกเรา แต่ไปเรียนภาษาและศิลปะ
พี่คุ่น ก็จะได้รู้ซักทีว่า ตัวเองแก่หรือเด็ก ก็แน่นอนว่าต้องแก่กว่าน้องๆ ที่
นี่ เป็นสิบปี แต่ว่าอย่างวันก่อน เดินไปซื้อของ มีเด็กชั้นมัธยม เดินผ่านเค้า
เค้าก็ขานชื่อผมในที่ตรงนั้น “ปราบดา หยุ่น” เสียงดังมากเลย คงออกเสียง
เพื่อทดสอบว่าเราใช่หรือเปล่า แล้วเดินผ่านหมู่นักเรียนสาวๆ เยอะมาก ผม
รู้สึกว่า ถ้าเป็นคนอื่น เป็นอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อะไรท�ำนองนี้
โอเค ถึงเค้าจะรู้จัก แต่เค้าจะเรียก “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” มั้ย (หัวเราะ
กัน) เค้าก็อาจจะหันไป คือผมหันกลับไปปุ๊บ สิ่งที่ผมเห็นก็คือ (ท�ำท่าพยัก
หน้า ยิ้มกระหยิ่มใจ) (หัวเราะกัน) แล้วผมก็ท�ำตัวไม่ถูก คือดูคิขุมากเลยอ่ะ
เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะแก่หรือจะเด็กดี แต่ว่า ก็ดี เพราะยังรู้สึกว่ามีความเชื่อม
โยงกับเด็กๆ อยู่
ลุงอ๋อย หยิน หยินรู้จักปราบดา หยุ่น หรือเปล่า
หยิน รู้จักค่ะ
ลุงอ๋อย รู้จักยังไง
หยิน ก็ รู้ว่าเป็นนักเขียน แต่ก็ไม่เคยอ่านงานเค้าเท่าไหร่
ลุงอ๋อย อ่า ถ้าไปเจอกันข้างนอก กลางทาง แล้วจะ “ปราบดา หยุน่ ” อย่าง
เมือ่ กีห้ รือเปล่า (หัวเราะเสียงดัง) ลุงว่า พีค่ นุ่ ถ้าส่วนหนึง่ ของผูห้ ญิงก็มเี สน่ห์
ได้ เห็นด้วยป่าว (หัวเราะ)
จูน/แก้ว เห็นด้วยค่ะ (หัวเราะกันเสียงดังมาก)
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ลุงอ๋อย เห็นด้วยยังไง ว่ามาเร็ว
จูน ถ้าเจอตามถนนก็คงไม่รู้ว่าเป็นพี่คุ่น เพราะว่า ตัวเองก็เพิ่งรู้จักไม่เท่า
ไหร่ ก็พอรู้จักแล้วก็รู้สึกน่าสนใจ แล้วก็แต่ถ้าเห็นคนนี้เดินผ่านไป ก็คงมอง
เอ้ย หล่อว่ะ อะไรอย่างนี้ (เขิน) แล้วก็พออ่านงานเขียน ท�ำได้ยงั ไงเนีย่ เขียน
แบบนี้ (หัวเราะเสียงดัง)
พี่คุ่น ท�ำยังไงล่ะครับ อันนี้ ตอบไม่ได้ ตอบยากมาก
จูน ก็งานเขียนแบบแปลกๆ (หัวเราะกัน)
พี่คุ่น ก็... ถ้าอย่าง ความสุขของกะทิ ก็ไม่แปลกเหรอ
จูน ไม่ๆ ที่เคยอ่าน อุทกภัยในดวงตา กับ ความน่าจะเป็น แต่อ่านไม่
จบ บางเรื่องอ่านก็ไม่เข้าใจ บางเรื่องก็เอ๊ะ เราไม่เข้าใจหรือว่าเราสมาธิไม่ดี
หรือว่าอะไร แต่ชอบภาษาที่พี่ใช้ ภาษาที่ใช้จะแบบว่า มันเป็นศัพท์ภาษา
พูดที่ธรรมดาแต่พอมาเป็นภาษาเขียน พี่ท�ำยังไงที่ให้มันออกมาอย่างนั้นได้
พี่คุ่น อาจจะมีหลายๆ เหตุผลนะครับ เพราะว่ามีความสนใจกับงานเขียน
มาตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็ตอนเด็กก็จะชอบอ่านงานที่ความจริงแล้วอาจจะเป็น
ผู้ใหญ่หน่อยส�ำหรับเด็กที่จะอ่าน ก็คืองานของอาจารย์คึกฤทธิ์ แล้วก็งาน
ของครูอบ ไชยวสุ ซึ่งใช้นามปากกาว่า ฮิวเมอริสต์ ซึ่งหาได้ตามร้านหนังสือ
คนในยุคนัน้ จะเป็นคนทีม่ คี วามช�ำนาญทางด้านภาษามาก แล้วก็ชอบเล่นค�ำ
ชอบแปลกๆ ส�ำนวนต่างๆ ก็อาจจะรับอิทธิพลมาจากช่วงนั้น แล้วก็ตอน
เรียนมัธยมที่เทพศิรินทร์ ก็เขียนหนังสือแล้ว แล้วก็ท�ำวารสารของโรงเรียน
หน้าทีค่ อื เขียนทุกอย่าง ก็เลยท�ำให้ได้ฝกึ ทักษะการเขียนตอนนัน้ เยอะเหมือน
กัน ช่วงนัน้ จะเป็นช่วงทีร่ สู้ กึ ว่า ความคิดสร้างสรรค์หรือศิลปะในเมืองไทยจะ
ค่อนข้างดี จะมีคนหลายๆ กลุ่มที่เริ่มท�ำอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งในเรื่องดนตรี
ด้วย เป็นยุคพวกเฉลียง อะไรพวกนี้ แกรมมี่ใหม่ๆ ท�ำให้เราอยู่ในสภาพ
สังคมที่มันมีความตื่นตัวทางด้านนั้น เค้าเรียกปฏิวัติอะไรเก่าๆ เปลี่ยนไป
อาจจะเรียกได้ว่าสู่ความเป็นสากลมากขึ้นก็ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ท�ำให้เรา
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมา
แต่วา่ พอจบ ม.3 ก็ไปเรียนต่อใช่มยั้ ครับ ช่วงระหว่างทีเ่ รียน 11 ปีที่
เมืองนอกก็แทบไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลย ซึง่ มันก็อาจจะเป็นทัง้ ข้อเสียและข้อดี

พอกลับมามันท�ำให้เรารือ้ ฟืน้ ทักษะของเราเกีย่ วกับภาษาไทย พยายามกลับ
มาเขียนหนังสือแบบทีเ่ ราเคยชอบ ตอนนัน้ กลับมาเป็นทหาร แล้วตอนทีอ่ ยู่
ในค่ายทหารก็มีความรู้สึกว่า คือเราก็ฝันของเราเอง คือเราก็ไม่รู้ว่าอนาคต
จะเกิดอะไรขึน้ แค่คดิ ว่าเป็นทหารก็คง (เอารองเท้ากระแทกกัน เสียงดัง ตึง
ตึง) ก็คงไม่ได้ทำ� อะไรมาก เราน่าจะใช้เวลานัน้ เขียนหนังสือ แต่ปรากฏว่าพอ
เข้าไปในนัน้ ปุบ๊ เค้าก็ไม่ให้เขียน ไม่ให้อา่ นหนังสือ ซึง่ เราไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าท�ำไม เพราะที่จริงเราว่างเยอะมาก ตื่นมาตอนเช้า วิ่ง แค่นั้น (หัวเราะ)
วิ่งเสร็จแล้ว ก็นั่งๆ เล่นๆ คุยกับเพื่อน แล้วก็ร้องเพลง ครูฝึกเค้าชอบให้ร้อง
เพลง ก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลานัน้ ทีท่ �ำให้เรารูส้ กึ คิดย้อนกลับไปสูว่ ยั รุน่ ของ
เรา สิ่งที่เราเคยชอบ ที่ชอบเขียนหนังสือ ชอบอ่านหนังสือ ชอบฟังเพลง ก็
เลยเป็นช่วงเวลาที่เริ่มคิดแล้วว่าอยากจะกลับมาเขียนหนังสืออีก
พอออกมาจากนั้น ก็เลยเขียน แล้วมันท�ำให้เรา ข้อเสียที่บอกก็
คือค�ำศัพท์ดูง่ายไป ที่มันขาดช่วงไป แล้วเราไม่ได้รับหรือว่าค�ำศัพท์ที่อยู่ใน
กระแสใหม่ๆ ที่เราไม่รู้ว่าเค้าใช้ยังไงกัน ก็เป็นทั้งช่วงเรียนรู้ด้วย เป็นทั้งช่วง
ย้อนกลับไปสูส่ งิ่ ทีเ่ ราชอบด้วย คือคนคงสงสัยว่าส�ำนวนของมัน มีการเล่นค�ำ
อะไรอย่างที่เราเคยชอบเล่น ในขณะเดียวกันศัพท์บางค�ำมันก็เก่าไปแล้ว ก็
เลยเหมือนกับว่าใช้ศพั ท์เก่ามาเขียนใหม่ ในขณะเดียวกันศัพท์ใหม่บางอย่าง
เราก็ไม่รู้ ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันที่ท�ำให้ทัน คือกลับมาทันสังคมไทย
มากขึ้น
จูน แล้วพี่มีความเห็นยังไงกับค�ำว่า “วรรณกรรมขยะ” คือว่า เคยไปค่าย
วรรณกรรมมา เค้าก็มีพูดถึงประมาณว่า “วรรณกรรมขยะ” แล้วก็เถียงกัน
แบบว่า อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า อย่างของแจ่มใส ใช้ emoticon แทนอารมณ์
เค้าก็บอกว่านั่นน่ะ ขยะ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า ไม่ใช่ มันเป็นของใหม่ ก็เลย
อยากทราบว่า พี่มีความเห็นยังไงคะกับค�ำว่า “วรรณกรรมขยะ”
พีค่ นุ่ คือตัวอักษรมันก็มคี ณ
ุ ค่า แล้วความจริงแล้วมันก็มวี วิ ฒ
ั นาการมาจาก
emoticon แบบสมัยโบราณ เพราะสมัยก่อน เช่น ภาษาจีนเค้าก็ อย่างค�ำว่า
“คน” เค้าก็เขียน “รูปคน” หรืออย่างยิม้ ภาษาจีนก็ไม่รวู้ า่ เป็นอย่างปัจจุบนั
นีห้ รือเปล่า แต่วา่ มันก็เป็นเรือ่ งของความเปลีย่ นแปลงทางยุคสมัยใหม่ แล้ว
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เราก็ไม่ได้คิดว่ามันมีความส�ำคัญมากที่จะมาบ่งบอกว่าอันนี้คือขยะ หรือว่า
อันนี้ดีอันนี้ไม่ดี มันอยู่ที่ตัวเนื้อหามากกว่า บางทีเราเหมือนกับพอเราอยู่
ในยุคสมัยของเรา เราก็อาจจะมีอคติในสิ่งที่ไม่ใช่ยุคของเรา กับคนที่มีอายุ
หน่อยก็อาจจะไม่สามารถเชือ่ มโยงกับความเข้าใจกับคนวัยรุน่ ในยุคนีไ้ ด้ คือ
ต้องบอกก่อนว่า อย่างวรรณกรรมของแจ่มใส ก็ไม่ได้ชอบอ่านเหมือนกัน คือ
อ่านแล้วรูส้ กึ ว่ามีแต่เรือ่ งความรัก มีแต่เรือ่ งรักในวัยเรียน มีแต่เรือ่ งแย่งแฟน
กัน เหมือนมิวสิควิดีโอสมัยนี้ จะวิเคราะห์ว่าสงสัยจะขาดแคลน หรือผู้หญิง
จะแย่งแฟนชาวบ้านเป็นประจ�ำ (หัวเราะกัน) เลยท�ำให้รสู้ กึ ว่าโดยเนือ้ หามัน
ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราสนใจ แต่วา่ เราก็ตอ้ งอย่าลืมว่า คนเราก็ผา่ นยุคสมัยอย่างนัน้ มา
สมัยเราเป็นวัยรุ่น เราก็ชอบเรื่องความรักเป็นหลักเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ถ้าเราเจาะเฉพาะประเด็นนั้น ก็คงมีนักเขียนแจ่มใสที่เขียนเรื่องแบบนี้ได้ดี
แล้วเค้าก็สื่อกับคนในยุคสมัยของเค้าได้
เพราะฉะนั้นค�ำว่า “วรรณกรรมขยะ” จริงๆ แล้ว เรามีความรู้สึก
ว่าอยู่ที่จุดประสงค์ของคนเขียน แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ตามมามากกว่าหรือจุด
ประสงค์ของการพิมพ์หนังสือ เช่นช่วงนี้กระแสอันนี้มาแรง เรื่องกระแส แฉ
ดารา ส�ำนักพิมพ์นี้ ก็จะท�ำแต่เรือ่ งแฉดารา อะไรอย่างนี้ คือบังคับให้มนั เกิด
ขึ้น อย่างนี้รู้สึกว่ามันมีความเป็นขยะมากกว่า มันเป็นขยะในแง่ของความ
ตั้งใจที่จะท�ำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เพื่อรายได้ เพื่อธุรกิจอย่างเดียว
โดยที่เราไม่สนใจในเรื่องคุณภาพของงานเขียน หรือว่าความละเอียดอ่อน
แต่ว่าถ้าเกิดนักเขียนคนหนึ่งมีความตั้งใจมากในการเขียนหนังสือ แล้วเรื่อง
มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะเรียกไม่ได้ว่ามีสาระมาก แต่ว่าความตั้งใจจริงของ
เค้ามันเกิด มันก็ไม่ใช่ขยะ คือเราว่าไม่ควรไปมีอคติแบบนั้น อย่างตอนที่
กลับมาใหม่ๆ ก็เคยได้ยนิ บางคนก็เรียกงานเขียนของพีโ่ น้ต อุดมว่าเป็นขยะ
เหมือนกัน เรารู้สึกว่าเป็นการมองที่ปิดกั้นมากเกินไป เพราะว่าถ้าเราอ่าน
จริงๆ ก็มีทัศนคติหลายๆ อย่างของพี่โน้ตที่น่าสนใจแล้วก็ให้แรงบันดาล
ใจกับคนอ่านได้ อะไรอย่างนี้ เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นวรรณกรรมขยะ คือเค้า
อาจไม่ได้เขียนหนังสือดีมาก เค้าอาจไม่ใช่คนทีใ่ ช้ภาษาได้แบบนักเขียนทีเ่ ค้า
เรียกว่าวรรณกรรม แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่จ�ำเป็นต้องอ่านเฉพาะงานที่
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เป็นวรรณกรรม อ่านหนังสือก็อ่านได้หลากหลาย เนื้อเพลงก็เป็นบทกวีได้
อะไรแบบนี้ เป็นวรรณกรรม

คือเราไม่ชอบการแบ่งกั้น เพราะมัน
ท�ำให้รู้สึกว่า อันนี้คือศิลปะชั้นสูง อันนี้คือ
ศิลปะชั้นต�่ำ บางทีศิลปะชั้นต�่ำมันก็ให้คุณค่า
ให้แรงบันดาลใจเราได้มากกว่าศิลปะชั้นสูง
ด้วยซ�้ำ พอถูกแยกปุ๊บ คนก็เลยให้ค่ากับมัน
เป็นแบบให้ค่า มีแต่เปลือก ไม่เป็นความจริง
จูน ที่เรียนมันก็จะมีวิธีเขียนเป็นเรื่องๆ เลย แล้วก็คิดยังไงกับแต่ละเรื่อง
ก็บอกมา พอลองเขียน มันต้องมีเรื่องก็คิดไม่ออกเลย ก็เลยอยากรู้พี่ใช้วิธี
เขียนยังไงบ้าง
พีค่ นุ่ พีก่ ไ็ ม่รวู้ า่ นักเขียนคนอืน่ เค้าเป็นยังไง แต่วา่ ส�ำหรับพีเ่ อง คิดว่าตัวเอง
เป็นคนที่ชอบคิดอะไรบ้าๆ บอๆ ก็คิดอะไรเรื่อย ก็ผูกเรื่องไปเรื่อย เป็นนิสัย
ส่วนตัวทีช่ อบผูกเรือ่ ง ตอนนีอ้ าจจะน้อยลงนะ แต่วา่ ตอนสมัยเป็นเด็กวัยรุน่
เป็นพวกชอบนั่งมองคน คือเราจะไม่รู้สึกเบื่อ สมมติว่าเราต้องนั่งเฉยๆ เรา
ก็จะนัง่ มองแล้วก็คดิ ไปด้วยว่าคนนีม้ นี สิ ยั ใจคอเป็นยังไง คนนีท้ บี่ า้ นเค้าเป็น
ยังไง คนนีท้ �ำไมต้องห้อยแว่นตาไว้ตรงนี้ หรือว่าเวลาเค้าเดินมากับผูช้ ายคน
นัน้ แล้วเค้ามีความส�ำคัญยังไงกัน คือเราเป็นคนชอบคิดแล้วก็สร้างแต่งเรือ่ ง
ขึ้นมาเอง โดยที่ไม่จ�ำเป็นว่ามันจะต้องจริงๆ ก็จินตนาการไปเรื่อย ไปเดิน
ห้างก็ชอบมองคนนั้นคนนี้
จูน แล้วนักเขียนที่ดีในความคิดพี่เป็นแบบไหนคะ
พี่คุ่น ก็น่าจะต้องให้แรงบันดาลใจ
จูน ไม่เน้นว่ากระดาษต้องสวยหรือว่าเน้นเนื้อหาต้องดี
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พีค่ นุ่ อันนัน้ เป็นเรือ่ งคุณภาพหรือเรือ่ งเทคนิค ซึง่ มันก็ดี ถ้าถามว่าชอบงาน
อ่านที่คนเขียนมั้ยก็ชอบ ถ้าตัวเองก็จะชอบแบบนั้น ชอบงานที่ใช้ภาษาดี มี
การทดลองบางอย่าง มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ แต่ว่าพวกนี้มันเป็นเรื่อง
รสนิยมส่วนตัว แต่วา่ ถ้าถามว่างานเขียนทีด่ คี อื อะไร กว้างๆ เราคิดว่ามันอยูท่ ี่
คนอ่าน คือคนอ่านต้องรูส้ กึ อะไรบางอย่างกับมัน ก็เรียกว่าดีสำ� หรับเค้าแล้ว
เราคงไม่สามารถไปตัดสินว่าความคิดแบบนี้มันงี่เง่า ไม่ถูก เพราะว่าต่างคน
ต่างทีม่ ากันแล้วก็ตา่ งพืน้ ฐานกัน อย่างสมมติวา่ ทีน่ อ้ งบอกว่าอ่านงานเราไม่
เข้าใจ มันก็จริงๆ แล้ว เวลาคนพูดแบบนี้แล้ว ไม่รู้สึกอะไรเลยนะ เพราะว่า
รูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ งธรรมดา เพราะว่าเราอ่านงานบางคนเราก็ไม่เข้าใจเหมือน
กัน เราไม่ได้มพี นื้ ฐานมาแบบเดียวกัน บางคนทีเ่ ค้าชอบอ่าน เพราะเค้าเป็น
นักวิจารณ์ขั้นเทพ พอเค้าอ่านแล้วเค้าว่า แค่นี้เองเหรอ ก็มี เค้าเข้าใจหมด
ซะทุกอย่างซะจนงานที่เราเขียนมันดูไร้สาระงี่เง่าก็มี เพราะฉะนั้นมันก็อยู่
ที่คนอ่าน คืองานศิลปะมันอยู่ที่คนเสพด้วย ไม่ใช่ส�ำหรับคนทุกคน ไม่ใช่
วิทย์ ไม่เข้าใจค�ำว่างานเขียนทดลอง
พี่คุ่น ประสบการณ์ มันก็เกิดจากการทดลองที่คนเลือกเค้าท�ำมาแล้ว
แล้วได้ผล แต่ว่าสุดท้ายแล้ว หลายๆ อย่างเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งสมมติของ
คน ถึงแม้ว่ามันจะได้ผลดีก็ตาม แต่ว่าถ้าเราท�ำไปเรื่อย ท�ำซ�้ำๆไปเรื่อยๆ
มันก็สุดท้ายแล้ว สิ่งที่มันเคยเป็นความสร้างสรรค์ ก็มาถึงจุดที่มันนิ่ง ไม่
เกิดความสร้างสรรค์อะไรอีกแล้ว ก็นิ่งอยู่ ถ้าเป็นศิลปะเค้าก็เรียกว่าเป็น
แค่ production คือการท�ำซ�้ำไปเรื่อยๆ เป็นอุตสาหกรรม เหมือนเวลาเรา
ดูละครโทรทัศน์ของไทย บางทีเราก็รู้สึกว่าเค้าท�ำเรื่องเดียวกันมาตั้งแต่เรา
ยังเด็ก คือปกติไม่ได้ดแู ล้ว แต่พอกลับไปดูอกี ที มันท�ำให้เรานึกถึงเรือ่ งเดิมที่
เราเคยดูตอนเด็กๆ ซึง่ เค้าก็ยงั ท�ำเหมือนเดิม ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ถึงแม้วา่
ยุคสมัยมันจะเปลีย่ นไป ถึงแม้วา่ เดีย๋ วนีท้ กุ คนจะไม่ได้อยูบ่ า้ นทีม่ เี ฟอร์นเิ จอร์
แบบนัน้ อีกแล้ว แต่ในละครมันก็ยงั เฟอร์นเิ จอร์แบบนัน้ อยู่ ตอนทีง่ านศิลปะ
มันอยู่ในจุดที่เป็นแบบเดิมๆ ไม่มีความแปลกใหม่ ไม่มีความตื่นเต้น ไม่มี
ความเปลีย่ นแปลง แต่งานทดลองมันคืองานทีพ่ ยายามทีจ่ ะตัง้ ค�ำถามกับสูตร
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ส�ำเร็จพวกนัน้ เช่นในงานเขียน หลายๆ คนอาจจะรูจ้ กั คุณวินทร์ เลียววาริณ
เค้าก็ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นนักเขียนแนวทดลอง ซึง่ ก็หมายความว่าเค้าพยายามจะตัง้
ค�ำถามกับโครงสร้างของค�ำว่า “วรรณกรรม” เช่นจะเล่าเรื่องหรือเปิดเรื่อง
แบบนี้เหมือนเดิมมั้ย ส่วนใหญ่วรรณกรรมก็จะนิยมเปิดเรื่องด้วยฉากหรือ
เวลา “พระอาทิตย์ขนึ้ แล้วในวันเสาร์” แต่ถา้ เรามีการตัง้ ค�ำถามกับมัน หรือ
ว่าเรามีใจที่ฝักใฝ่กับการทดลอง เราก็จะกลับไปคิดว่า วรรณกรรมมันต้อง
ขึ้นแบบนี้จริงๆ เหรอ หรือว่าการเล่าเรื่องมันต้องเป็นรูปแบบๆ นี้ แบบที่
เราเรียนมาหรือที่เราเคยอ่านมาเท่านั้นหรือ หรือว่ามันอาจจะขึ้นด้วยอย่าง
อืน่ ได้มยั้ ขึน้ ด้วยรูปภาพได้หรือเปล่า ขึน้ ด้วยสีได้มยั้ แบ่งคอลัมน์เรือ่ งได้มยั้
หรือใช้ตัวอักษรที่เล็ก ใหญ่ ผสมผสานกันได้มั้ย เราคิดแบบนั้น นั่นคือการ
ทดลองแบบหนึ่ง แล้วก็ในศิลปะบางอย่างมันก็มีการทดลองแบบนี้มา แล้ว
มันก็ตอ้ งถูกวิพากษ์วจิ ารณ์กอ่ นเสมอ แล้วพอถูกวิพากษ์วจิ ารณ์แล้ว สักพัก
หนึง่ มันก็กลายเป็นเรือ่ งธรรมดาปุบ๊ มันก็กลายเป็นแขนงหนึง่ มันก็กลายเป็น
สูตรแบบหนึ่งจนต้องการการเปลี่ยนแปลงขึ้น เหมือนเมื่อกี้ที่เค้าบอกว่ามัน
ก็เป็นวงจร สมมติวา่ มีการทดลองไปเยอะๆ แล้ว คนก็อาจจะกลับไปสูค่ วาม
เรียบง่าย กลับไปสู่ความคลาสสิคบางอย่างก็ได้
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ศิลปะกับความคิด
จูน ตอนนี้ก�ำลังท�ำเรื่องสารคดีสิ่งแวดล้อมอยู่
พี่คุ่น เพราะว่าเป็นความสนใจของเรา?
จูน อ๋อ เพราะเค้าก�ำหนดธีมมาให้คะ่ (ทุกคนหัวเราะ) เห็นพีใ่ ช้ภาษาแปลก
ดี คิดว่าถ้าเกิดเราใช้ภาษาของเราเองบ้าง ถ้ามันสุดโต่งเกินไป เค้าจะรับได้
หรือเปล่า เป็นวรรณกรรมขยะมั้ยอะไรแบบนี้น่ะค่ะ
พีค่ นุ่ อย่างทีบ่ อกเมือ่ กีว้ า่ วรรณกรรมขยะมันไม่นา่ จะเป็นการพูดถึงตัวรูป
แบบ แล้วศิลปะมันคือการสมมติขึ้นของเราอยู่แล้ว เราก็มีสิทธิ์ที่จะสมมติ
อะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าเนื้อหาที่เราพูดถึงมันมีประโยชน์
กับสังคมหรือเปล่า จริงๆ แล้ว สนับสนุนให้ทดลองด้วยซ�้ำ เพราะมันจะได้
เกิดความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆ

สังเกตว่าความเคลื่อนไหวหรือความ
เปลี่ ย นแปลงในสัง คม มักจะเกิ ด จากการ
ปฏิวัติหรือการทดลองอะไรใหม่ๆ แม้ว่าตอน
แรกๆ อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูก
ต่อต้าน แต่ว่ามันคือแรงกระเพื่อมที่ท�ำให้มี
การเคลือ่ นไหว มีการเปลีย่ นแปลงไป ในทุกๆ
เรื่อง ไม่ใช่เฉพาะศิลปะ
วิทยาศาสตร์ก็เหมือนกัน นักวิทยาศาสตร์ที่ถูกมองว่าบ้า ผิดไป
จากคนอื่น หรือมองโลกแบบแปลกๆ ก็มักจะเป็นคนที่ท�ำให้โลกเปลี่ยน
มากกว่าคนที่ท�ำเฉพาะตามสูตร แล้วก็วิจารณ์ไปตามที่ตัวเองถนัด มันก็อยู่
ที่ช่วงเวลาด้วย
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จูน แล้วพอดีตัวเองเขียนบทละครคณะด้วย แล้วได้ยินค�ำว่าเขียน treatment อย่างนี้ อยากได้ค�ำจ�ำกัดความถึงค�ำนี้
พี่คุ่น treatment ก็คือเรื่องย่อ เช่น เคยเขียนบทภาพยนตร์มา แล้วทุก
ครั้งที่ท�ำบทภาพยนตร์มันต้องท�ำ treatment ก่อน ซึ่งจริงๆ แล้วมันยาก
มาก เพราะเรายังไม่ทนั เขียนเรือ่ งจบเลย แต่เราต้องมาท�ำเรือ่ งย่อแล้ว จริงๆ
มันก็คือการย่อเรื่องทั้งหมด เพื่อให้คนอ่านที่ คือจริงๆ แล้วในการท�ำหนัง
จุดประสงค์ก็คือให้นายทุนอ่าน ให้โปรดิวเซอร์อ่าน ให้นักแสดงอ่าน ก็คือ
อธิบายอย่างง่ายๆ แล้วก็รวบรัดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องนี้บ้าง
จูน แล้วต้องใส่ dialogue หรือเปล่า
พี่คุ่น ไม่ใส่ๆ เช่นว่า ถ้าบทของเรา 120 หน้า treatment ก็แค่หน้านึงหรือ
สองหน้า มันไปเกี่ยวแค่การเล่าเรื่อง
จูน แล้วกับเรื่องย่อต่างยังไงคะ
พี่คุ่น เอ่อ treatment เป็นภาษาอังกฤษ (ทุกคนหัวเราะ)
ลุงอ๋อย เป็นเรื่องเทคนิคนะ มีใครอีกมั้ยที่จะถาม
ป่าน ก็เป็นคนเขียนบันทึกเขียนไดอารี่ก็มี เขียนส่งชิงโชค ไปค่าย ไปอะไร
(หัวเราะกันเสียงดัง) ไม่ใช่ๆ เขียนเพื่อสมัครเข้าค่ายอะไรแบบนี้ แสดงความ
คิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พี่คุ่น แล้วที่เขียนเป็นเพราะอยากแสดงความคิดเห็นของตัวเราเองหรือว่า
เป็นเพราะอยากจะไปร่วมกิจกรรม
ป่าน อยากจะพูด comment ของตัวเองมากกว่า พูดออกมาว่าเราคิดยัง
ไงก็เขียนออกมา
พี่คุ่น ผมว่าส่วนใหญ่คนที่จะเป็นนักเขียนได้ เค้าจะมีจุดเริ่มมาจากการ
แสดงความคิดเห็นของตัวเอง เพราะว่าตอนเราเป็นเด็กๆ ก็มีความรู้สึกว่า
อยากเป็นนักเขียน มันเท่มากเลยเพราะว่าคนเขียนได้แสดงความคิดเห็น
ของตัวเอง แล้วก็มคี นอ่านด้วย แล้วท�ำไมถึงมีความคิดเห็นทีอ่ ยากแสดงออก
ป่าน เป็นคนคิดมาก ชอบเพ้อเจ้อ เวลาไปเห็นอะไร ก็จะรู้สึกนู่นนี่นั่น จะ
กินอะไรดี (หัวเราะกัน) คนนั้นเค้าท�ำอะไร อายุเท่าไหร่ ท�ำอะไร ท�ำไมเค้า
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แอน การที่พี่ไปอยู่เมืองนอกมานาน ลักษณะสังคมตะวันตกกับที่นี่มันก็
แตกต่างกัน เวลาเรากลับมา เรามองสังคมที่นี่แค่ไหนยังไง เวลาที่เราได้มา
อยู่ในสังคมที่นี่ปัจจุบัน ต่างไปหรือให้มุมคิดกับพี่ยังไง
พี่คุ่น มันน่าจะดีกว่ากันเยอะเลย เพราะว่าโดยเฉพาะสังคมตะวันตกเป็น
สังคมที่ชอบแสดงออก คนเค้าจะให้ความส�ำคัญกับการแสดงออกมากจน
บางที คือแรกๆ เราก็ไม่คนุ้ เคย เพราะว่าตอนอยูเ่ มืองไทย โดยเฉพาะถ้าเป็น
เด็กก็ต้องสงบเสงี่ยม เงียบๆ เอาไว้ คิดอะไรก็ไม่ควรจะพูดออกมา แต่ตอน

นีไ้ ม่ใช่อย่างนัน้ แล้ว (หัวเราะ) ยุคของพีม่ นั ยังต้องเงียบๆ อยูใ่ นห้องเรียนต้อง
เงียบๆ แต่พอไปถึงที่นั่นปุ๊บ เค้าจะคะยั้นคะยอให้เราต้องแสดงออกมาก มี
ความเห็นยังไงกับบทเรียนนี้ ในการเรียนศิลปะก็ตอ้ งใช้คำ� พูดเยอะมาก ต้อง
อธิบายงานของตัวเองว่าท�ำไมถึงวาดภาพนี้ออกมา ท�ำไมถึงคิดแบบนี้ แต่ที่
ส�ำคัญคิดว่าเป็นเรือ่ งของการแสดงออกทางความเห็นเกีย่ วกับสังคม เพราะ
ว่าสังคมโดยเฉพาะอเมริกนั เค้าจะมีเหตุการณ์อยูต่ ลอดเวลา มีเรือ่ งทางการ
เมืองบ้าง มีเรื่องประท้วงสงครามบ้าง มีเรื่องความไม่ทัดเทียมกันระหว่าง
ชนชั้น การเหยียดสีผิว การเหยียดสิทธิทางเพศ คือมีเรื่องเยอะๆ มาก คนก็
จ�ำเป็นที่จะต้องมีจุดยืนของตัวเอง เพราะว่าเค้าจะมองคนที่ไม่มีจุดยืนว่า
ไม่
มสี ว่ นร่วมในสังคม เราต้องสามารถบอกได้วา่ คุณมีความคิดด้านไหน เป็น
(Democrat)
เดโมแครต หรือว่าคุณจะเลือกที่จะใช้ถุงผ้าหรือว่าถุงกระดาษหรือว่าถุง
พลาสติก หรือว่าการซือ้ ของเค้าก็จะถามคุณ ในซูเปอร์มาร์เก็ต เค้าก็จะถาม
ว่าถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษ คือเราจะต้องมีความเห็นไปก่อนแล้ว ไม่งั้น
เราก็ต้องอ�้ำอึ้งว่าเราเลือกไม่ถูก มันก็จะคล้ายๆ กับหล่อหลอมเหมือนกันที่
ต้องคิดกับเรือ่ งหลายๆ เรือ่ ง ทีป่ กติเราอยูใ่ นสังคมไทยเราอาจจะไม่คอ่ ยต้อง
พูด โดยเฉพาะเรื่องการเมือง เค้าจะอินมาก เราสังเกตว่าที่ผ่านมา โอบามา
เป็นกระแสที่มาแรงมาก เค้าเหมือนกับเหมาะเจาะพอดีกับจริตของคน
อเมริกัน เค้าให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพ โดยเฉพาะเสรีภาพทางการแสดง
ความคิดเห็น เพราะฉะนั้นพอได้มีการแข่งขั(Gordon
นระหว่Brown)
างคนที่ดูเหมือนอยู่ฝ่าย
เสรีภาพสุดๆ หรือเป็นหัวอนุรักษ์สุดๆ อย่างกอร์ดอน มันก็เลยมีคนที่จะยืน
อยู่ฝ่ายโอบามาเยอะมาก มันก็เลยกลายเป็นกระแสที่ รวมทั้งเค้ายังเป็นคน
ผิวด�ำอีก เพราะในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการเหยียดสีผิว จนถึงวันนี้
คนด�ำได้ก้าวไปสู่ระดับแถวหน้าของประเทศ เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจ
ท�ำให้คนรู้สึกดีว่า ประเทศเค้าได้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ มาจนถึงจุดนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนที่อยู่ก็จะรู้สึกร่วมไปเค้า เพราะว่าโดยสังคมเค้าบีบให้เรา
รู้สึกด้วยส่วนหนึ่ง แล้วพอรู้สึกแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยว่า เราได้คิดเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ที่เราได้มีส่วนร่วม พอเค้ามีไปประท้วงสงคราม เราก็ไปมีส่วนร่วมกับ
เค้า ทั้งๆ ที่เลือกตั้งก็ไม่ได้ ไม่เกี่ยวอะไรกับเค้าเลย (หัวเราะ)
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ถึงใส่เสื้อตัวนี้ ใส่รองเท้าคู่นั้น ท�ำไมถึงชอบแบบนี้ ไม่ชอบแบบนั้น สิ่งที่เค้า
แสดงออกมา มันจะสื่อถึงอะไรได้บ้างเปล่า
พี่คุ่น แสดงว่ามีคุณสมบัติของการแสดงความคิดเห็น (หัวเราะกัน) คิดผูก
เรือ่ ง ถ้ารูต้ วั ว่า ว่างๆ ก็ชอบสร้างแต่งเรือ่ งอะไรขึน้ มาเอง ก็จะเป็นนักเขียนได้
ป่าน เวลาเขียนแล้ว คนอื่นก็ว่า เพ้อเจ้อน่า (หัวเราะกัน)
จูน อยากจะถามพี่คุ่นต่อว่า ในความคิดเห็นของพี่น่ะค่ะ เสน่ห์ของเรื่อง
สั้นอยู่ที่ไหนคะ
พี่คุ่น เสน่ห์ของเรื่องสั้นคือ มันสื่อไอเดียบางอย่าง สื่อประเด็นบางอย่างใน
เวลาทีร่ วบรัด เพราะว่ามันคล้ายๆ กับ ถ้าเปรียบศิลปะอย่างอืน่ มันก็คล้ายๆ
กับ landscape ที่เราสามารถเขียนได้เลยว่า คนที่วาดต้องการจะวาดอะไร
แต่ว่างานนวนิยายเหมือนกับงานก�ำแพงหรืองานเขียนฝาผนัง มันละเอียด
มากแล้วก็ใช้เวลานานมาก แล้วก็ดูแบบเร็วๆ ไม่ได้ ต้องใช้เวลาศึกษาทุก
มุม ทุกรายละเอียด แต่งานเรื่องสั้น เราสามารถสื่อได้เร็วมาก เช่นเราอยาก
พูดเรื่องการฉ้อฉลของนักการเมือง เราก็สามารถท�ำได้ภายใน 5 หน้า ใน
ขณะที่นวนิยาย เหมือนชีวิตคน เราต้องตั้งแต่เด็กจนโต จนแก่ จนตาย ใช้
เวลานาน แต่ว่าคนที่เขียน จะเป็นช่วงๆ นะ อย่างตอนแรกก็จะเขียนเรื่อง
สั้น แต่ว่าพอเขียนเรื่องสั้นไปได้สักพักหนึ่งแล้ว ก็จะรู้สึกว่านวนิยายท้าทาย
กว่า เพราะใช้เวลาอยูก่ บั มันนาน แต่วา่ การอ่านนวนิยายเล่มหนึง่ จบ เรารูส้ กึ
ชอบ มันอิ่มกว่า เรารู้สึกว่ามีความทรงจ�ำที่ดี กับเรื่องสั้นบางทีเราอ่านแล้ว
เราก็ลืม เพราะมันเยอะ

คือเวลาเราอยู่ที่นั่นเหมือนเราเป็นราษฎรของเค้า เรารู้สึกว่าเค้า
แคร์ว่าเรารู้สึกยังไง เค้าแคร์ว่าเราเลือกอะไร ใช้ชีวิตแบบไหน ทุกคนจะมี
ระบบการใช้ชีวิตที่เลือกจากปรัชญา จะไม่เหมือนกับบ้านเราที่ส่วนใหญ่
บ้านเรามันจะเป็นแฟชั่น สมมติว่าแฟชั่นฮิปปี้กำ� ลังมา วัยรุ่นของเราก็จะ
แต่งตัวเป็นฮิปปีก้ นั ได้โดยทีเ่ ราอาจจะไม่ตอ้ งมีความรูเ้ ลยก็ได้วา่ ฮิปปีม้ นั คือ
อะไร หรือตัวสัญลักษณ์นี้มันคืออะไร แต่ถ้าเป็นคนอเมริกันในการแต่งตัว
ทุกอย่างเค้าจะมีที่มาที่ไป คนที่แต่งตัวเป็นพั้งค์ก็จะมีที่มาที่ไปว่าท�ำไมเค้า
ถึงแต่งตัวเป็นพั้งค์ เค้าจะมีความเชื่อในเรื่องของอนาธิปไตย เค้าจะมีเชื่อถ้า
เค้าจะต่อต้านสถาบันอะไรต่างๆ ฮิปปีเ้ ค้าก็จะมีความเชือ่ ในเรือ่ งการใช้ชวี ติ
แบบธรรมชาติ อาจจะต้องชอบปุ๊นกัญชา ชอบปาร์ตี้ อะไรแบบนี้ มันจะมี
รายละเอียดอะไรพวกนีท้ ที่ ำ� ให้เรารูส้ กึ เหมือนมันมีเหตุผล ไม่ใช่แค่แต่งตัวไป
อย่างนั้น ไม่ใช่แค่ท�ำตามคนอื่นเค้า แต่ว่าเรามีจุดยืนอะไรประมาณนี้ แต่ที่
พูดไปทั้งหมดนี้ บางครั้งมันก็น่าร�ำคาญ คือพอหลังๆ เราก็เริ่มรู้สึกว่า โดย
เฉพาะคนอเมริกันเวลาเจอกัน จะเบื่อมากเพราะเค้าจะพูดมาก แสดงความ
คิดเห็นกันทุกเรือ่ ง เพราะฉะนัน้ ยิง่ เจอตามสถานทีส่ าธารณะต่างๆ เราพนัน
ได้เลยว่า คนอเมริกันจะพูดทุกอย่าง จะออกมาหมดเลย รอคิวนานก็จะบ่น
มันมากเกินไป แต่วา่ ด้านทีด่ ี เรามีความรูส้ กึ ว่า เราไม่ใช่เป็นแค่เศษส่วนหนึง่
ในสังคมที่ไม่มีค่าหรือว่าไม่มีอิทธิพล แต่เรารู้สึกจริงๆ เลยว่าคนแต่ละคนมี
ผลที่ท�ำให้สังคมด�ำเนินไปสู่ทิศอะไรบางอย่าง การที่เค้าบอกว่าแม้แต่คนๆ
เดียวก็สามารถเปลี่ยนสังคมได้ เค้าพยายามที่จะท�ำให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ
แล้วก็ความที่เราอยู่ที่นั่น ก็ได้รับอิทธิพลแบบนี้ไปด้วย จะรู้สึกว่าคนแบบนี้
สมมติว่าจบมาจากอเมริกาหรือว่าอังกฤษก็จะเป็นพวกที่พูดมาก (หัวเราะ)
คนสัมภาษณ์กจ็ ะพูดมาก คนแสดงความเห็นก็จะถูกคนหมัน่ ไส้ได้งา่ ยๆ เป็น
เพราะว่าถูกหล่อหลอมมาว่าคิดยังไงก็พูดออกมา ไม่ต้องสร้างภาพ ไม่ต้อง
เกรงใจ ไม่ต้องคิดว่าสังคมจะรับได้หรือไม่ได้ ถ้าเราเชื่อในความคิดเห็นของ
เรา เราก็พูดได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความเห็นของคนอื่น มันสนุก
มากในการต่อสูร้ ะหว่างความคิดนะ เพราะว่าเค้าจะเปิดกว้างแล้วก็ไม่มกี าร
สั่งเก็บกัน สั่งอุ้มกัน (หัวเราะ) คือมันคงมีแหละ แต่ไม่น่าเกลียดเท่าบ้านเรา

จะลักษณะในแง่ขดั แย้งผลประโยชน์กนั จริงๆ ถึงจะเกิดขึน้ แต่วา่ ถ้าด่ากันตัว
ต่อตัว เค้าจะสนับสนุนมาก
แม้แต่การท�ำโฆษณาก็ตาม โค้กก็ดา่ เป๊ปซี่ เป๊ปซีก่ ด็ า่ โค้ก คืออย่าง
นี้มันยังเกิดขึ้นในบ้านเราได้ยาก มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว สมมติใคร
ด่าเรา เราก็ด่าโคตรพ่อโคตรแม่เค้า ก็เลยยังยากที่จะแชร์ความคิดกัน
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จูน ตอนเข้าค่ายนักเขียนน่ะค่ะ เค้าเปรียบผูห้ ญิงกับงานสารคดี เค้าเปรียบ
ว่า สารคดีเปรียบเหมือนผู้หญิงสวยแต่มีสมอง แต่ถ้าใช้ความเห็นของพี่ ถ้า
เป็นเรื่องสั้นพี่คิดว่าเป็นเหมือนผู้หญิงแบบไหนคะ
พี่คุ่น สารคดีเป็นเหมือนผู้หญิงสวยมีสมอง แต่ว่าเรื่องสั้นยังไงนะ
จูน เรื่องสั้นถ้าเป็นผู้หญิงจะยังไง คือสารคดีมันเป็นบันเทิงแบบมีสาระ
แล้วก็อยู่ในความเป็นจริง
พี่คุ่น หมายความว่าถ้าเปรียบเป็นผู้หญิง
จูน ผู้หญิง แล้วก็มีสมองด้วย แต่อยากจะรู้ว่า เรื่องสั้น มันเป็นผู้หญิงที่
ไม่มีสมองเหรอคะ
พี่คุ่น ผู้หญิงไม่มีสมองเขียนเรื่องสั้นไม่ได้
จูน คืองงว่าเค้าเปรียบว่า สารคดีว่าเป็นผู้หญิงสวยแต่มีสมอง แล้วถ้า
เรื่องสั้น
พี่คุ่น เรื่องสั้นเป็นผู้หญิงที่สวยก็ได้ ไม่สวยก็ได้ แต่มีสมอง (หัวเราะ)
จูน อีกค�ำถามก็คือว่าเคยเรียนเขียนข่าว แล้วอาจารย์เค้าบอกว่า ปลาย
ปากกาสามารถฆ่าคนได้ อันนี้พี่คุ่นมีความเห็นยังไง
พี่คุ่น เอ่อ...มันก็มีส่วนจริงแหละ เพราะในตามประวัติศาสตร์มันก็มี
เหตุการณ์แบบนั้น แต่เค้าคงหมายความว่า ค�ำพูดหรือการแสดงความคิด
เห็นมันสามารถสะกิดใจคน หรือท�ำร้ายความรู้สึก มีผลต่อความรู้สึกของ
คนได้พอๆ กับสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม เหมือนอย่างทีเ่ ราอ่าน ยิง่ ถ้าคนทีใ่ ช้ส�ำนวน
แบบเจ็บๆ จริงๆ มันอ่านแล้วมันก็เจ็บใจจริงๆ มากกว่าที่เค้าจะมาต่อยตบ
เราซะอีก เพราะมันฝังอยู่ลึกในความรู้สึกของเรา รู้จักหลายเหมือนกันที่
อ่านอะไรแล้วเก็บมาคิดจริงจังมาก ทั้งๆ ที่เค้าอาจจะตีความไปเองก็ได้ มัน

เป็นการสื่อสารที่ บางครั้งอะไรที่มันเป็นนามธรรม มันมีผลต่อเรามากกว่า
สิ่งที่เป็นรูปธรรม
จิ๋ง ในความเห็นส่วนตัวนะคะ เห็นว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่จะให้น�ำเสนอ
ศิลปะหรือว่าพวกประเด็นความคิดเห็นได้คอ่ นข้างน้อย เพราะว่าอย่างพวก
ป้ายโฆษณาหรือว่าสถานที่ที่จัดงานจะเป็นพาณิชย์หรือการค้า ด้านธุรกิจ
หรืออะไร ก็อยากรู้ว่าที่อเมริกาที่พี่ไปอยู่มา เค้าจะมีพื้นที่ที่น�ำเสนอศิลปะ
และประเด็นทางสังคมมากกว่าเมืองไทยหรือเปล่าคะ
พี่คุ่น ประเทศอย่างอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีนด้วย ข้อดีของ
เค้าเกี่ยวกับศิลปะก็คือว่า เค้าค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไร มันก็ไม่ใช่คำ� ว่า
สรรเสริญ เค้าเห็นความส�ำคัญของศิลปวัฒนธรรม เพราะว่าเค้าเข้าใจและ
รู้ดีว่าประวัติศาสตร์เค้าเกิดขึ้นได้เพราะศิลปวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นเค้าก็
ยังให้พนื้ ทีท่ คี่ วบคูก่ นั ไปทัน ปฏิเสธยากว่าโลกทุกวันนีว้ า่ น่าจะเป็นการค้าน�ำ
แต่การเมือง ประชาธิปไตย ทีเ่ ราเข้าใจทุกวันนีจ้ ริงๆ แล้วมีความเป็นทุนนิยม
ความเป็นพาณิชย์แทรกอยูเ่ ยอะมาก จนแทบจะเรียกว่าอุดมการณ์ทางการ
เมืองแทบจะน้อยลงแล้ว แต่วา่ ในสังคมก็เป็นเช่นนัน้ เหมือนกัน โดยเฉพาะใน
บ้านเรา ด้วยความทีเ่ ราอาจจะไม่ได้มพี นื้ ฐานทางศิลปวัฒนธรรมทีแ่ น่นพอที่
จะสมดุลกัน ก็เลยท�ำให้พาณิชย์น�ำไปเยอะ แต่ว่าอย่างญี่ปุ่นเค้าก็จะ แม้แต่
วงการโฆษณาเค้าก็จะไปเชิญศิลปินมาท�ำงานร่วมกัน มีเพือ่ นพีค่ นหนึง่ ทีเ่ ป็น
ศิลปินที่เค้าเรียกว่า Fine Art ก็คือเป็นประติมากร เค้าก็จะได้งานที่ในบ้าน
เราไม่มที างทีศ่ ลิ ปินจะได้ งานทีจ่ ริงๆ แล้วส่วนใหญ่มนั คืองานโฆษณา แต่วา่
ความทีส่ งั คมเค้าให้ความนับถือแล้วก็ชนื่ ชมศิลปะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์
เพราะฉะนัน้ ทุกคนก็จะไปเชิญ คือศิลปินเค้าก็จะเรียกว่าอาจารย์ ทุกคนเป็น
อาจารย์หมดเลย แล้วก็ทุกคนให้ความเคารพในความเป็นศิลปิน อย่างนัก
เขียนเค้าจะให้ความเคารพมาก เคยไปตรงเวลาทีเ่ ค้าเช็คอินทีส่ นามบินญีป่ นุ่
ก็แปลกใจมากเพราะว่าความที่เป็นคนไทย เค้าก็จะเช็คเราเยอะหน่อย แล้ว
พอเค้าถามว่าเราท�ำอาชีพอะไร เราก็บอกว่าเราเป็นนักเขียน เค้าก็จะสีหน้า
เปลี่ยนไป แล้วก็ยิ้ม “ฮ้า...ดีจังเลยนะ” อะไรอย่างนี้ แล้วก็ยอมให้เราไปได้
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ง่ายๆ คือ เค้าจะให้ศิลปะเป็นอะไรที่คนหลายๆ คนเค้าคิดว่าเป็นพรสวรรค์
เป็นคุณสมบัติพิเศษที่เค้าเอง เค้าก็อยากจะมีแต่เค้าไม่มีในคนทั่วไป เค้าก็
จะยกศิลปินขึ้นหิ้งพอสมควร
แต่ก็แล้วแต่ตัวศิลปินด้วย เพราะด้วยความเป็นพาณิชย์ มันก็มี
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเยอะ ศิลปินบางคนเค้าก็ไม่สามารถยอมรับมันได้
เค้าก็เลือกที่จะท�ำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์มากเกินไปมากกว่า ใน
ขณะทีศ่ ลิ ปินบางคนมีความเห็นว่า การเข้าไปสูพ่ าณิชย์กช็ ว่ ยให้งานของเค้า
ได้เผยแพร่ไปกว้างขึน้ แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนมากขึน้ เค้าก็ยนิ ดีทจี่ ะ
ไป หรือว่าโดยจริงๆ แล้วมันน่าจะหาสมดุลระหว่าง 2 อย่างนี้
จิ๋ง แล้วพี่คิดว่าในประเทศไทยจะมีพื้นที่ที่ศิลปะจะท�ำอย่างนั้นได้บ้างหรือ
เปล่าคะ
พีค่ นุ่ อืม...เราก็อาจจะควรมีความหวัง (หัวเราะ) แต่วา่ เค้าก็พยายามกันอยู่
นะครับ แต่เรามีปญ
ั หาเยอะในเรือ่ งของโครงสร้างแล้วก็เรือ่ งของอ�ำนาจบาง
อย่างทีม่ นั ก็ยงั ตกอยูใ่ นมือหรืออยูใ่ นกลุม่ คนทีอ่ าจจะไม่เข้าใจเรือ่ งแบบนีเ้ ท่า
ที่ควร อย่างหอศิลป์กรุงเทพฯ เค้าก็ตั้งความหวังเอาไว้มาก แล้วก็ต่อสู้เพื่อ
ให้ได้มันมา แทนที่จะกลายเป็นห้างสรรพสินค้าอีกห้างหนึ่ง แล้วเราก็ได้หอ
ศิลป์ฯ มา แต่พอได้หอศิลป์ฯ มาปุ๊บ วิธีการจัดการหรือว่าโครงสร้างของมัน
ก็ยงั ไม่ได้ตอบสนองความต้องการทีจ่ ะเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมได้ดเี ท่าทีค่ วร
เพราะว่ายังติดอยู่ในระบบราชการบ้าง ยังวนเวียนอยู่ในกลุ่มคนที่เหมือน
กับท�ำงานกันเอง ไม่ได้สนใจโลก ไม่ได้สนใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน
สังคม มันก็เลยท�ำให้หลายๆ อย่าง เอกชนน่าจะท�ำได้ดีกว่า แต่ในขณะที่
เอกชนท�ำดีกว่า เอกชนก็มีข้อจ�ำกัดในแง่ของอ�ำนาจ มันก็เลยเหมือนกับ
หาจุดลงตัวไม่ค่อยได้
จูน พีค่ ะ แล้วค�ำว่านักเขียนไส้แห้ง มันเป็นการดูถกู อาชีพนักเขียนมากเกิน
ไปหรือเปล่าคะ คือมีปญ
ั หาว่าอยากเป็นนักเขียนแต่วา่ ไม่อยากเป็นนักเขียน
ไส้แห้ง คือฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดี มันเหมือนดูถูกกันน่ะค่ะ
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พี่คุ่น ดูถูกหรอ
ลุงอ๋อย คุ่นไส้แห้งหรือเปล่า
พี่คุ่น ไม่ (หัวเราะกัน) มันดูถูกเกินไปหรือเปล่า... คือมันก็มองได้ สมมติว่า
มีคนบอกว่าเป็นนักเขียนแล้วไส้แห้ง เราก็ตอ้ งถามกลับว่าถ้างัน้ ท�ำไมถึงยอม
ให้นกั เขียนไส้แห้งได้ เหมือนกับเวลาเราเขียนคอลัมน์ให้แม็กกาซีน เราก็จะรู้
ว่าแม็กกาซีนอยูไ่ ด้ดว้ ยโฆษณา โดยเฉพาะแม็กกาซีนทีห่ นามากๆ ก็มโี ฆษณา
เยอะๆ ก็จะอยู่ได้อย่างดีมาก แม็กกาซีนแฟชั่นบางเล่มไปต่างประเทศเป็น
ประจ�ำ ทุกอาทิตย์ เดินทางถ่ายแฟชั่น มีงบในการท�ำนู่นท�ำนี่ แต่ในขณะที่
สิง่ ทีเ่ ค้าจ�ำเป็นจะต้องมีในแม็กกาซีนก็คอื งานเขียน เป็นส่วนทีท่ ำ� ให้ได้รายได้
มากที่สุด ค่าต้นฉบับก็ยังคงเดิม 1,500 – 3,000 บาท เท่าเดิม ในขณะที่ต�ำ
แหน่งอืน่ ๆ ช่างภาพถ่ายรูปครัง้ หนึง่ ก็ได้เป็นแสน บางคน นางแบบไม่ตอ้ งพูด
ถึงอยูแ่ ล้ว ใส่ชดุ บิกนี ี่ ยิง่ น้อยก็ยงิ่ ได้เงินมาก มันก็เลยดูได้วา่ ส�ำหรับคนทีเ่ ป็น
นักเขียนแล้ว เค้ารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม แต่ในอีกแง่ก็คือคุยเรื่องพาณิชย์อีก
นัน่ แหละ บ้านเรายังเป็นพาณิชย์น�ำอยู่ เค้าก็ไม่คดิ ในเรือ่ งของความยุตธิ รรม
แล้วก็ไม่คิดในเรื่องของคุณค่าของศิลปะเท่าที่ควร
แต่ว่าไส้แห้งน่ะ จริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับตัวนักเขียนด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้านักเขียนที่ขยันท�ำงาน แล้วก็ท�ำได้หลายอย่าง จริงๆ ก็น้อยคน
ที่จะไส้แห้ง โดยเฉพาะนักเขียนนวนิยาย หลายคนที่เรารู้จักชื่อ เค้าก็อยู่ได้
อย่างดีมาตลอด ส่งลูกเรียนจนจบ บางคนก็ส่งลูกเรียนเมืองนอกหลายคน
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถึงกับไส้แห้งขนาดนั้นหรอก อยู่ที่วิธีใช้ชีวิตด้วย สมมติ
ว่าเราได้เงินมาเท่านี้ แต่เราอยากได้มากกว่านัน้ เราอยากใช้ชวี ติ หรูหรากว่า
นั้น มันก็จ�ำเป็นที่จะต้องไส้แห้งแน่ๆ แต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้เงิน รู้คุณค่าของเงิน
ลุงอ๋อย จริงๆ เราก็แชร์ด้วยได้นะ ท�ำตัวเหมือนพี่คุ่นมั่งก็ได้ อย่างนี้ ตอนที่
เราสมัครกันมา ทุกคนต้องเขียนใช่มยั้ แล้วลุงว่าทุกคนก็มอี ะไรให้อา่ นกันได้
แบบมันๆ ทุกคนนะ ทุกคนสามารถที่จะเขียนความคิดของตัวเองออกมาได้
ทีนี้ ไอ้การเขียนจริงๆ แล้วทุกคนก็คงมีประสบการณ์การเขียน โดยเฉพาะ
การเขียนความคิดของตัวเอง อย่างลุงมีสมุดบันทึกของตัวเอง ก็เขียนของตัว
เองทุกวัน บางวันก็เขียนความคิด บางวันก็เขียนเหตุการณ์หรืออะไรก็ตาม

แต่ ก็เขียน ตอนเขียนก็นึกว่าคนอื่นจะมาอ่าน ในนี้น่ะนะ (หยิบสมุดบันทึก
ขึ้นมา) ท�ำตัวเหมือนกับว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเขียน (หัวเราะ) แต่
พอเราเขียนแล้ว ไม่เคยอยากให้ใครอ่าน ไอ้ที่เขียนแล้วไม่ต้องการให้คนอื่น
อ่านจะเป็นนักเขียนได้มั้ย ลุงว่าเค้าเป็นนักเขียนก็ได้ไง คือเราเขียน แต่การ
ทีต่ อ้ งการให้คนอืน่ อ่าน เท่านัน้ เหรอทีจ่ ะบอกว่าเป็นนักเขียน นักเขียนก็คอื
ต้องมีลกั ษณะอย่างนีด้ ว้ ย ก็เลยเกิดการคิดของตัวเองว่า ในเมือ่ การเขียนมัน
ปกติ แล้วก็ทุกคนก็ทำ� ได้ แต่ท�ำไมเราถึงตั้งภาพว่า งานเขียนหนังสือมันมี
ความเฉพาะของคนบางคนทีท่ ำ� ได้ จริงๆ แล้วศักยภาพของเราก็ทำ� ได้เหมือน
กัน แต่เราอาจจะไปเกิดเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมา แต่เงื่อนไขที่ลุงไม่อยากให้
พวกเราไปติดกับมัน ก็คือบอกว่าฉันเขียนไม่ได้ ทั้งๆ ที่ตัวเองก็เขียน และ
คือลุงเชื่อว่าเมื่อเรามีความคิด เราเขียนความคิดของเราออกมา มันก็เขียน
ได้เหมือนกัน แต่ทีนี้ว่าจะเขียนให้เป็นนิยาย จะเขียนให้เป็นสารคดี อันนั้น
เป็นภายหลัง จะไปเป็นก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้
สมมติว่า อย่างจูนมีเป้าหมายว่าต้องการจะอาศัยการเขียนของ
ตัวเองไปสู่อาชีพใช่มั้ยครับ ตรงนี้หรือเปล่า ที่เราให้ค�ำจ�ำกัดความว่าเป็น
นักเขียน คือเขียนเป็นอาชีพ ถึงจะเรียกว่านักเขียน ไอ้ค�ำว่า “นัก” ตัวนี้ มัน
มีนัยยะที่จะบอกว่าเป็นอาชีพหรือได้เงินใช่มั้ย ทีนี้การเขียนของเรา เขียน
ความคิดของเราในแต่ละวันต่างๆ นานา ลุงว่าพวกนี้ไม่ได้เงิน เลยไม่ได้เป็น
นักเขียนหรือเปล่า จริงๆ แล้วน่าสนใจ โดยลักษณะของตัวเองหรือส่วนตัว
เรียนเพ้นติ้งนะ ไม่เคยมีความอยากหรือความคิดที่จะเขียน คืออาจารย์ที่
ปรึกษาเคยขนาดบอกว่า หากระดาษเล็กๆ สักอันหนึ่ง วันหนึ่งนะเขียนแค่
นีแ้ หละ เขียนอะไรก็ได้ถงึ สิง่ ทีเ่ ราจะท�ำแล้วใส่กระเป๋าไว้ เขียนไปทุกวันแล้ว
ถึงเวลาเดือนหนึง่ หรือสองเดือน เอาไอ้ทเี่ ขียนไว้นมี่ าลองเรียงดู มันก็จะเป็น
งานเขียนอันหนึง่ เหมือนกัน เราก็มคี วามรูส้ กึ ตอนนัน้ ว่าท�ำไม คือเราไม่เข้าใจ
ถึงความส�ำคัญของการเขียนความคิดหรืออะไรต่างๆ ออกมาทีเ่ ป็นตัวหนังสือ
เป็นข้อความ มันส�ำคัญเหรอ เพราะเราก็เขียนแต่รูปใช่มั้ย แล้วก็ฝันไป เรื่อง
ของงานทีเ่ ราล�ำดับความคิดของเราออกมาเป็นตัวหนังสือก็ได้ ซึง่ วันนีม้ คี วาม
รู้สึกว่า การเขียนเป็นข้อความหรือตัวหนังสือ เราก็ท�ำได้ แต่เราไม่ต้องการ
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ที่จะเอาไปผูกมัดหรือสัญญาเพื่อเงิน หรือเพื่ออะไรสักอย่าง เราก็ท�ำของเรา
ไป บางทีกลับมานั่งอ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนในบันทึก ย้อนไปสัก 2 ปี 3 ปีย้อน
หลัง ก็เหมือนตัวเรากลับไปมองสิ่งที่เราบันทึก สนุกดีเหมือนกันนะ คือเรา
อ่านโดยที่มีแบ็คกราวด์บางอย่าง มีพื้นฐานบางอย่างด้วย
แล้วก็เมื่อสักปลายปีที่แล้ว มีคนๆ หนึ่งเค้าก็ เราตกใจนะ อยู่ๆ
เค้าก็มาหยิบหนังสือ สมุดบันทึกของเรา ซึ่งเราไม่เคยอยากให้ใครอ่าน แต่
ตอนเขียน เขียนเหมือนคนอื่นจะต้องมาอ่าน (หัวเราะ) เค้าหยิบไปอ่านเลย!
“เอาไงดีวะเนีย่ ” คือเราก็มบี างอย่างทีเ่ ราคิดว่ามันเป็นส่วนตัวนะ แกอ่าน คือ
เราก็บอกตัวเองว่า “เอ้ย ช่างมันเหอะ ไม่เป็นไร” แล้วเค้าก็บอกว่า “ขอเอา
ไปพิมพ์ได้มั้ย” เราบอก “ไม่ได้” (หัวเราะ) เพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเอา
ความเป็นส่วนตัวบางอย่างทีเ่ ราไม่อยากถูกวิจารณ์ นึกออกมัย้ (หัวเราะ) อัน
นี้ก็เป็นส่วนตัวนะครับ แต่บางอย่างมันเป็นส่วนตัวจริงๆ อย่างชีวิตของเรา
ตอนเช้าในห้องส้วม ซึ่งมันก็เป็นส่วนตัว ก็เป็นเรื่องที่เรายังไม่พร้อมที่จะ...
หรืออะไรอีกหลายเรื่องนะ แต่มันอยู่ในงานเขียน
ลุงก็เยิ่นเย้อ ใช้เวลาพวกเรามานานนิดนึง อีกนิดนึงก็คือว่า ใน
เรื่องของสังคมและศิลปะ อย่างพี่คุ่นเคยเรียน ก็ไม่ได้เรียนเขียนหนังสือ ใช่
มั้ยครับ (พี่คุ่นพยักหน้า) ไปเรียนศิลปะ
พี่คุ่น ครับ เรียนศิลปะ
ลุงอ๋อย เป็นเพ้นท์เป็นอะไร แต่ว่าชีวิตที่ต้องมาถูกรู้จักหรือได้รายได้ ก็มา
จากการเขียน (พี่คุ่นพยักหน้า) ใช่มั้ยฮะ เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่เข้าไป
โรงเรียนเขียน แล้วก็เพื่ออาชีพ แต่ว่าปัจจัยส�ำคัญที่ลุงคิดว่าถึงวันนี้ อันที่
หนึ่งคือ เรามีศักยภาพที่จะถ่ายทอดความคิดของตัวเอง อย่างน้อยตอน
เราคิดเราก็ใช้ภาษา ไม่มีใครคิดโดยที่ไม่ใช่ภาษา ถูกเปล่า เราคิดอย่างหนึ่ง
เราใช้ภาษาหรือเปล่า แล้วภาษาถูกออกแบบตัวหนังสือเพื่อเขียนเป็นความ
หมายนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราคิดเป็นภาษา เป็น word อยู่แล้ว เพราะ
ฉะนัน้ เราก็นา่ จะมีพนื้ ฐานนีอ้ ยูใ่ นตัว เพียงแต่วา่ เราอาจจะไม่มกี �ำลังใจพอที่
จะถ่ายทอดมันเป็นตัวหนังสือ บางคนอาจจะถ่ายทอดเป็นรูปอะไรก็ตามแต่
แต่อนั นีก้ อ็ ยากจะให้เป็นประตูอกี บานหนึง่ ส�ำหรับพวกเราทีจ่ ะท�ำความรูจ้ กั
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การถ่ายทอดความคิดของเราออกมาเป็นตัวหนังสือนะฮะ ไม่ใช่เป็นเงื่อนไข
ว่าจะต้องท�ำ แต่อยากจะให้เราเปิดใจเข้าไปรู้จักในมุมหรือในช่องหรือใน
ประตูอกี ประตูหนึง่ ทีเ่ ราถ่ายทอดความคิดของเราได้ มันอาจจะเป็นลักษณะ
ของตัวหนังสือ อย่างลุงเคยเห็นในภาพเขียนของจีน เค้าเขียนธรรมชาติสวย
นะ เค้าก็ยังมีตัวหนังสืออธิบายความไว้ แล้วในหลายๆ ครั้งพอมีคนอธิบาย
ให้ลุงเข้าใจว่า ที่เค้าเขียนไว้นี่มันคืออะไร มันท�ำให้เราเข้าถึงรูปนั้นได้มาก
ขึ้นด้วย อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ ก็เลยอยากฝากพวกเราไว้นิดนึงว่า เรื่อง
ของเป้าหมาย “นักเขียน” จริงๆ แล้วมันอาจจะเป็นบริบทย่อยๆ อันหนึ่ง
แต่ศักยภาพในการถ่ายทอดความคิดของเราออกมาเป็นภาษาเขียนด้วยตัว
หนังสือ เชื่อว่ามันน่าสนใจ ซึ่งน่าทดลองดูนะครับ

แนะน�ำตัว
จูน จูนขออีกค�ำถามหนึ่ง อันนี้ไมได้กวนนะคะ แต่ว่าสงสัยมานานแล้ว
ท�ำไมไม่เรียกนักเขียนว่านักคิด เพราะว่าก่อนจะเขียนงานได้ เราต้องคิด ต้อง
ใช้ความคิดตลอดเวลาแล้วถึงจะเขียน ถามทั้งลุงอ๋อยแล้วก็พี่คุ่น
ลุงอ๋อย ลุงตอบก่อนนะ คือมันคงจับเอาอาการ
จูน แต่เวลาเขียนก็ไม่ได้เขียนออกมาเลยได้
ลุงอ๋อย คือหมายความว่า มันมีตัวหนังสือเป็นผลงานใช่เปล่า
พี่คุ่น หรือจะเรียกว่า “นักเคาะ” ก็ได้นะ เพราะไม่ได้เขียนแล้ว เคาะแป้น
เอา (หัวเราะกัน)
ลุงอ๋อย คือถ้าลุงนั่งเฉยๆ อย่างนี้ ลุงเป็นได้แล้วใช่มั้ย “นักคิด” (หัวเราะ)
จูน แล้วออกมาเป็นหนังสือแล้ว มันเป็นตัวพิมพ์น่ะ แต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวพิมพ์
น่ะมันออกมาจากความคิดของเรา ท�ำไมไม่เรียกว่าเป็นนักคิด
ลุงอ๋อย คือสังคมอาจจะยอมรับสมมติตรงกันว่าอย่างนี้ เรียกว่าอย่างนี้
หรือหนูจะเรียกของหนูใหม่ว่านักเคาะหรือนักอะไรก็แล้วแต่ แต่ก็เป็นส่วน
ตัว ลุงว่าถ้ามีค�ำตอบ ถ้าเราอยากให้สังคมมาเรียกมันใหม่ นั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าค�ำถามที่เป็นส่วนตัว อันนี้เราก็เรียกมันใหม่ก็ได้ แต่ถ้าเราจะให้สังคม
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เรียกใหม่ ก็คงเป็นเรื่องอิทธิพลของค�ำ
จูน ไม่ได้จะต้องให้เรียกใหม่หรอกค่ะ แต่แค่สงสัยว่านักเขียนท�ำไมไม่เรียก
ว่านักคิด มันมาจากค�ำอย่างนี้ ก็สงสัยมานานแล้ว
พี่คุ่น เป็นนักเขียนก็ไส้แห้งนะ แต่ถ้าเป็นนักคิดนี่คงไม่มีอะไรกิน (หัวเราะ
กัน) คือมันคงต้องมีรูปธรรมอะไรออกมาสักอย่าง เพราะว่าถ้าเป็นนักคิด
มันก็ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่การเขียนหนังสือ หลายๆ คนก็เป็นนักคิดได้ แล้วก็มี
นักปรัชญาก็คือนักคิด
ลุงอ๋อย จริงๆ แล้วก็มีกลุ่มที่เรียนศิลปะ แล้วก็ไม่รู้ว่ามีทัศนะต่อการเขียน
ยังไง นี่ๆๆๆ 1-2-3-4 เค้าเรียนศิลปะมา (ชี้ไปทางเต้ โฟน ต๊อบ บอล)
พี่คุ่น ที่ไหนนะครับ (หันไปถาม)
บอล มศว.
พี่คุ่น จริงๆ อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครเรียนอะไรบ้าง
ลุงอ๋อย อ่ะ โอเค งั้นย้อนความใหม่เลยนะ เอ้า เริ่มที่หนู
หยิน ชื่อหยินค่ะ เรียนชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
นิว ชื่อนิวค่ะ เรียนทันตแพทย์ จุฬาฯ ค่ะ
เน็ด เน็ดค่ะ เรียนเภสัช จุฬาฯ
ฟีน ฟีนครับ วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ศิลปากร
จิ๋ง จิ๋งค่ะ เรียนนิติศาสตร์ รามฯ
ดรีม ดรีมครับ เรียนอักษรฯ จุฬาฯ
จูน จูนค่ะ คณะไอซีที นิเทศศาสตร์ เอกวารสาร ปี 3 ศิลปากร
แก้ว แก้วค่ะ เอกวิทยุค่ะ มหาวิทยาลัยเดียวกัน (หัวเราะ)
แม้ว แม้วค่ะ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พระนครเหนือ
กี้ กี้ค่ะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรฯค่ะ
บับเบลิ้ บับเบิ้ลค่ะ ไบโอเทค ลาดกระบังค่ะ
แอน ชื่อแอนค่ะ เรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหิดลฯ ค่ะ
ป่าน ชื่อป่านค่ะ เรียนการโรงแรม ศิลปากรค่ะ วิทยาลัยนานาชาติ
พี่คุ่น ศิลปากร มีการโรงแรมด้วยเหรอ
ป่าน ของวิทยาลัยนานาชาติ ก็จะมีคณะการโรงแรม

ดิว ชื่อดิวค่ะ เรียนคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ
เต่า ชื่อเต่าครับ เรียนคณะพฤษศาสตร์ มหิดล
แบงค์ ชื่อแบงค์ค่ะ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ
วิทย์ วิทย์ครับ เรียนบัญชี จุฬาฯ
โฟน ชื่อโฟนครับ ศิลปกรรม ม.กรุงเทพ
ต็อบ ต็อบครับ ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ ม.กรุงเทพ
เต้ เต้เรียนศิลปกรรม ทัศนศิลป์ ม.กรุงเทพ
ลุงอ๋อย ทีนี้ก็รู้จักกันแล้วเนอะ ประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องสังคมและศิลปะ จะ
ด้วยถนัดหรือไม่ก็ตามแต่ ทีนี้ก็พูดกันมากในเรื่องของการเขียนหนังสือ พี่
หนิง หลังจากนี้มีอาหารกินหรือเปล่า
พี่หนิง มีค่ะ เตรียมไว้แล้ว (หัวเราะกัน)
ลุงอ๋อย ก็อกี 10 นาที เทีย่ ง พร้อมแล้วใช่มยั้ พร้อมแล้วถ้างัน้ เดีย๋ วเราเบรก
กินอาหารกัน กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ
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(พักทานอาหารกลางวัน)

ศิลปะซึ่งมีอิทธิพล
ลุงอ๋อย พี่คุ่นก็มีอะไรเล็กๆ น้อยๆ เอามาฝาก
พี่คุ่น พยายามจะเตรียมมานิดหน่อย แต่ว่าอย่างที่บอกว่า เวลาน้อยก็เลย
ความจริงเมื่อเช้าก็มีคุยกันแล้ว ก็คิดว่าไม่ต้องพูดถึงก็ได้ แต่เมื่อกี้เห็นบอก
ว่ามีหลายคนอยากรู้ ก็เลยเอามาให้ดูกัน คือตอนที่ได้ยินได้เห็นโจทย์ว่ามัน
คือ ศิลปะและสังคม

เวลาเราได้ยิ นค� ำ ว่า ศิ ล ปะ สั ง คม
เราก็มักจะนึกถึงวรรณกรรม โดยเฉพาะ
วรรณกรรมก็จะเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิต
เราก็อาจจะนึกถึงสิ่งที่คนพูดกันว่า การท�ำ
ศิลปะให้มปี ระโยชน์ตอ่ สังคม ก็นา่ จะเป็นศิลปะ
ที่พูดถึงการเมือง พูดถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่
ในสังคม พูดถึงความขัดแย้ง พูดถึงความ
ยากล�ำบาก ความยากจนของประชาชน
แต่ว่าผมว่าจริงๆ แล้วศิลปะมันกว้างกว่านั้น โดยธรรมชาติแล้ว
ศิลปะไม่ได้ถูกจ�ำกัดว่าจะต้องท�ำงานรับใช้อะไรเป็นพิเศษในสังคม ก็เลย
พยายามหาตัวอย่างที่ค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงอันนั้น โดยเฉพาะ
ในงานวรรณกรรม งานวรรณกรรมในยุคนี้อาจจะไม่มีอิทธิพลมากเท่ากับ
สมัยก่อน แต่ว่าในยุคหนึ่ง มันเป็นงานศิลปะแขนงที่มีอิทธิพลต่อคนหลาย
รูปแบบมาก หลายวิชาชีพ แล้วก็มนั สามารถทีจ่ ะบันดาลให้เกิดสถานการณ์
เกิดเหตุการณ์ เกิดแม้กระทั่งเป็นวิกฤติ แม้กระทั่งเกิดการปฏิวัติในสังคม
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ได้ โดยที่เนื้อหานั้นไม่จ�ำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมโดยตรง ไม่ได้
ต้องเป็นงานที่เทศนาให้เราฟังว่าเราควรใช้ชีวิตยังไง หรือว่าเราควรจะมอง
การเมืองยังไง หรือเราควรอยู่ฝ่ายไหน หรือเราควรจะเป็นอะไร
คนนีเ้ ป็นนักเขียนนะครับ (ภาพในพาวเวอร์
พอยท์) ในยุคศตวรรษที่ 19 เป็น(Honoré
นักเขียdeนฝรั
่งเศส ไม่รู้
Balzac)
ว่ามีใครรู้จักหรือเปล่า เค้าชื่อ ออนอเร่ เดอ บัลซัค
เป็นนักเขียนที่เหมือนชีวิตเค้าค่อนข้างแปลก แล้วก็
เขียนงานไว้เยอะมาก ความเข้าใจของเค้าก็คือว่า เค้า
อยากทีจ่ ะสะท้อนรายละเอียดทุกอย่างเกีย่ วกับมนุษย์
แล้วก็เกี่ยวกับสังคมออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ในตาม
ประวัติ เค้าเป็นคนที่ท�ำงานเยอะมาก เขียนหนังสือ
ตลอดเวลา เขียนหนังสือวันละ 14 ชั่วโมง เค้าบอก
ว่าเค้าตื่นตอนเที่ยงคืน แล้วก็จากเที่ยงคืนก็นั่งเขียนหนังสือ แล้วก็นั่งกิน
กาแฟไปด้วย เค้าบอกว่าเค้ากินกาแฟวันละประมาณ 400 แก้ว ก็เลยตาย
เร็ว (หัวเราะกัน) แต่วา่ ในช่วงชีวติ ทีไ่ ม่นานของเค้าเนีย่ รูส้ กึ จะตายตอนอายุ
50 กว่าๆ เค้าได้ผลิตงานมาเยอะมาก แล้วงานที่มีชื่อเสียงของเค้าชื่อ The
Human Comedy จากการรวบรวมนวนิยายและเรื่องสั้นหลายๆ เรื่องเข้า
ด้วยกัน ตัวละครจะเรียงร้อยเข้าหากันหรือแตกแยกกันได้ มีประมาณ 20
เรื่องอยู่ในนั้น
บัลซัคเปรียบเทียบตัวเองว่า จริงๆ ต้องย้อนอธิบายเยอะ แต่ว่า
เค้าเปรียบเทียบว่าเค้(Promethius)
าเป็นเทพในต�ำนาน คือก็ไม่ใช่เทพหรอก เป็นบุคคลใน
ต�ำนานคนหนึง่ ชือ่ โพรมิธอิ สุ ซึง่ เป็นคนที(Faust)
ไ่ ปขโมยไฟพระเจ้าเพือ่ มาส่องแสง
สว่างให้กบั มนุษย์ แล้วก็เลือกทีจ่ ะไม่เป็นเฟาสท์ เฟาสท์เป็นคนขายวิญญาณ
ของตัวเอง เพื่อที่จะได้เป็นผู้วิเศษ เป็นนักปราชญ์ มีความรู้ เค้าบอกว่าคน
ทีท่ ำ� ประโยชน์ให้กบั สังคมหรือว่าท�ำเพือ่ มนุษยชาตินี่ เป็นบุคคลทีน่ า่ นับถือ
กว่า เพราะฉะนัน้ เค้าก็เรียกตัวเองเป็นโพรมิธอิ สุ มากกว่า ซึง่ งานของเค้าก็มี
ทุกรูปแบบ เพราะว่าต้องการจะสะท้อนแล้วก็เจาะลึกพฤติกรรมของมนุษย์
จริงๆ เพราะฉะนัน้ ก็จะมีทงั้ เรือ่ งของคนยากจน มีทงั้ เรือ่ งของคนระดับไฮโซ
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(ชื่อภาษา

ฝรั่งเศสว่า

La Comédie
humaine)

มีทั้งเรื่องของความขัดแย้งในสังคม มีทั้งเรื่องการเมือง มีทั้งเรื่องธุรกิจ มีทุก
แง่มุมเลยก็ว่าได้
งานที่น่าสนใจของเค้าส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนที่แตกต่างกัน
มาก เป็นงานเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งชื่อ The Unknown Master Piece หรือ
ว่าแปลว่า งานชิ้นเอกที่ไม่มีใครเคยเห็น เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปินอายุมาก
คนหนึ่งที่มีศิลปินรุ่นเด็กสรรเสริญมากว่าเป็นจิตรกรที่เก่งมาก วาดภาพได้
เหมือนจริงมาก คือเห็นแล้วจะต้อง... เหมือนกับว่ามันเข้าถึงความเป็นศิลปะ
จริงๆ วาดอะไรก็เหมือนมีชีวิตจริงๆ ที่มันดูแล้วเหมือนกับจะก้าวออกมา
จากผ้าใบ จากภาพนั้นได้เลย เรื่องก็เริ่มจาก ผู้ชายสองคนที่มีความฝันจะ
เป็นจิตรกรให้ได้แบบนั้นบ้าง แล้วก็ไปสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ของจิตรกรเอก
รุ่นใหญ่คนนี้ แล้วก็ไปด้วยความชื่นชม ยอมให้จิตรกรใหญ่วิพากษ์วิจารณ์
ผลงานของตัวเอง ต้องนึกภาพสมัยนั้น งานศิลปะ งานจิตรกรรมก็คืองาน
วาดภาพที่เหมือนจริงคือ วาดผู้หญิงก็เห็นว่าเป็นผู้หญิง วาดทิวทัศน์ก็คือ
ทิวทัศน์จริงๆ ไม่ใช่ศิลปะสมัยใหม่แบบที่เราเข้าใจกันในยุคนี้ เพราะฉะนั้น
การวิพากษ์วจิ ารณ์กจ็ ะพูดถึงรูปทรงสรีระของนางแบบว่าวาดได้เหมือนจริง
มัย้ ผมก็ดเู ป็นผมมาก ผิวเนือ้ ทรวงทรงอะไรต่างๆ ก็ดนู า่ หลงใหล เห็นแล้วก็
สามารถหลงรักผูห้ ญิงคนนีใ้ นภาพได้เลย จิตรกรเอกรุน่ ใหญ่กว็ พิ ากษ์วจิ ารณ์
งานของจิตรกรหนุ่มสองคน โดยที่ทั้งสองคนก็น้อมรับฟัง เห็นด้วยหมดทุก
อย่าง คือเชื่อมั่นในตัวจิตรกรแก่คนนี้มาก คุยกันไปคุยกันมา จิตรกรแก่คน
นี้ก็เปิดความลับให้จิตรกรหนุ่มสองคนนี้ว่าเค้าเนี่ยใช้เวลาที่ผ่านมา 10 ปี
วาดภาพอยูภ่ าพหนึง่ ทีไ่ ม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลย เป็นภาพที่เค้าคิดว่าเป็น
งานชิ้นเอกของเค้า แล้วก็มีความสมบูรณ์มากที่สุด เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ความเพอร์เฟ็คท์ทุกอย่าง ทั้งความสวยงาม ทั้งความสมจริง ทั้งความเป็น
ธรรมชาติ ทัง้ คุณสมบัตขิ องสี คืองานชิน้ นีใ้ ครเห็นก็จะต้องยอมรับแน่นอนว่า
เป็นผลงานอมตะ เป็นงานทีม่ ชี วี ติ เป็นงานทีเ่ ห็นแล้วจะต้องไม่คดิ ด้วยซ�ำ้ ว่า
เป็นภาพเขียน เหมือนได้เห็นผูห้ ญิงงามๆ คนหนึง่ ปรากฏตัวต่อหน้า ค�ำบอก
เล่านีก้ ท็ ำ� ให้จติ รกรหนุม่ สองคนอยากกระหายทีจ่ ะเห็นภาพนีม้ าก คือมันจะ
เป็นบุญตากับเค้าถ้าเกิดท�ำให้เค้าซาบซึง้ ในความเป็นศิลปะทีย่ อดเยีย่ มมาก

จริงๆ แต่ว่าจิตรกรแก่นี้ก็ไม่ยอมๆ ให้ใครได้เห็น
สาเหตุทเี่ ค้าใช้เวลาตัง้ 10 ปีทผี่ า่ นมา เพราะว่าเค้าเองก็ยงั พยายาม
ทีจ่ ะท�ำให้มนั เพอร์เฟ็คท์มากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ พยายามท�ำให้มนั สมบูรณ์มากขึน้
สิ่งที่วาดไปเมื่อคืนนี้อาจจะชอบแล้ว แต่พอตื่นมาตอนเช้าก็พบข้อบกพร่อง
ข้อผิดพลาดอะไรต่างๆ เค้าก็พยายามจะแก้มันเรื่อยๆ คือไม่มั่นใจเสียทีว่า
มันสมบูรณ์แล้วจริงๆ เพราะฉะนัน้ ก็ไม่มที างทีเ่ ค้าจะให้ชายหนุม่ สองคนนีด้ ู
แน่ๆ ชายหนุม่ สองคนก็เลยไปปรึกษากันว่าจะท�ำยังไงดีทจี่ ะได้ดู หนึง่ ในคน
หนุ่มก็บอกว่ามีวิธีคือ งานแบบของฉันที่ฉันใช้ซึ่งก็เป็นคนรักของฉันด้วย ที่
ใช้เพื่อวาดภาพผู้หญิงแล้วออกมาดีก็เพราะนางแบบคนนี้ เป็นผู้หญิงที่สวย
เพอร์เฟ็คท์มาก มีสรีระทีไ่ ม่วา่ จิตรกรคนไหนเห็นก็จะต้องตกตะลึงแล้วก็ตอ้ ง
อยากที่จะวาดเธอ ถ้าเกิดว่าผมเอานางแบบคนนี้มาให้กับท่านจิตรกรเอก
ท่านอาจจะยอมให้เราดูงานท่านก็ได้ แลกกัน ผมให้นางแบบที่เพอร์เฟ็คท์
เพราะฉะนัน้ ท่านก็อาจจะอยากจะโชว์งานทีเ่ พอร์เฟ็คท์ให้พวกเราดูกไ็ ด้ เค้า
กลับไปที่บ้านก็พยายามที่จะไปคะยั้นคะยอนางแบบคนนี้ที่จะยอมให้เธอ
ยอมเอาตัวเองไปให้กับจิตรกรแก่ดู ซึ่งในความหมายของเค้าคือให้เปลือย
ร่างแล้วก็ให้ดใู นความเพอร์เฟ็คท์สมบูรณ์ของเธอเพือ่ ทีว่ า่ ชายแก่จะได้ชนื่ ชม
กับความงามนัน้ อะไรท�ำนองนี้ ในประเด็นนีก้ ม็ เี รือ่ งความรักเข้ามาเกีย่ วข้อง
นิดหน่อยทีว่ า่ นางแบบคนนีเ้ ค้าหลงรักจิตรกรหนึง่ ในจิตรกรหนุม่ อยู่ แล้วก็
นัยว่าเหมือนกับเป็นแฟนกันอยู่แล้วด้วย การที่ชายหนุ่มคนรักจะขอร้องให้
เธอเอาตัวเองไปเปิดเผยกับชายอีกคนหนึ่ง เธอก็รู้สึกราวกับว่าชายหนุ่มคน
รักหมดความรักกับเธอไปแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดยังมีความรักกันจริงๆ ไม่ว่า
ใครก็ตอ้ งไม่ยอมน่ะ คือการทีจ่ ะให้คนรักของเราไปเปลือยกายต่อหน้าผูช้ าย
อีกคนหนึ่งก็ต้องเกิดความหึงหวงริษยาขึ้นมาแน่นอน แต่ว่าชายหนุ่มคนนี้
กลับขอให้เธอไปท�ำแบบนั้น เธอก็รู้สึกไม่ดี แต่เพราะว่าความรักที่เธอมีต่อ
ชายหนุ่มเธอก็เลยว่า “งั้นฉันยอมไปให้ก็ได้” แต่ว่าเธอจะต้องยืนรอฉันอยู่
ที่หน้าประตู แล้วถ้าฉันร้องขึ้นมาเธอก็รีบเข้ามาฆ่าไอ้จิตรกรแก่นั้นทันที ก็
ตกลงกันอย่างนี้ ก็ไป
ชายหนุ่มสองคนกับนางแบบก็ไป เดินทางไปที่สตูดิโอของจิตรกร
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แก่ พอเข้าไปที่นั่น ก็ตะลึง เห็นงานต่างๆ ที่ชายแก่คนนี้ท�ำมาแล้ว ทุกภาพ
เพอร์เฟ็คท์หมด สวยงามหมด คือเข้าไปแค่นนั้ ก็ได้รบั แรงบันดาลใจแล้ว แต่
มันก็ยงั มีภาพอีกภาพหนึง่ ทีถ่ กู ผ้าคลุมเอาไว้ ไม่เคยมีใครได้เห็น ชายแก่ตอน
แรกก็ยงั ไม่ยอมทีจ่ ะให้ดภู าพทีบ่ อกว่าเป็นงานชิน้ เอกชิน้ นัน้ จนกระทัง่ ชาย
หนุม่ บอกว่าผมพานางแบบคนหนึง่ มาด้วย เธอเป็นสัตว์โลกทีเ่ พอร์เฟ็คท์มาก
เธอเป็นผู้หญิงที่ใครๆ เห็นก็ต้องตกตะลึงแน่นอน แล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ได้
เห็นเธอแล้ว หลงรักเธออย่างทีผ่ มบอกจริง อาจารย์ตอ้ งให้ผมดู แลกเปลีย่ น
กัน ต้องให้ผมดูภาพที่เพอร์เฟ็คท์มากของอาจารย์ ทีแรกอาจารย์ก็ยังไม่
ตกลง แต่พอเห็นนางแบบเท่านั้นแหละ อาจารย์ก็ตกตะลึงจริงๆ แล้วก็ซาบ
ซึง้ จริงๆ ในความงดงามของเธอแล้วก็ขอตัวอยูก่ บั เธอสองต่อสองสักพักหนึง่
ก่อน แล้วถึงจะยอมตัดสินใจว่าจะให้ชายหนุ่มดูภาพนั้นได้หรือเปล่า ชาย
หนุ่มก็รออยู่หน้าประตูด้วยความตื่นเต้นผสมกังวลว่าชายแก่จะท�ำอะไรกับ
ผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า
จนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง ชายแก่ก็เปิดประตูให้ชายหนุ่ม
ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แล้วบอกว่าขอบคุณมากที่พาผู้หญิงคนนี้มา เธอเพอร์
เฟ็คท์จริงๆ สวยงามมากจริงๆ แล้วก็เป็นบุญตากับฉันทีฉ่ นั ได้เห็นผูห้ ญิงคน
นี้ ฉันก็จะยอมให้เธอสองคนได้ดูภาพที่ฉันใช้เวลาถึง 10 ปีภาพนั้น จิตรกร
แก่ก็เดินไปเปิดผ้าคลุมภาพนั้นออก ชายหนุ่มสองคนก็อึ้งไปพักหนึ่ง มองดู
ภาพแล้วก็คุยกันว่า “นายเห็นอะไรหรือเปล่า ในภาพนั้น ผู้หญิงมันอยู่ตรง
ไหน” คือสิ่งที่ชายหนุ่มสองคนนั้นเห็น มันเป็นแค่สีที่หนาเตอะออกมาจาก
การถูทาทับซ�้ำแล้วซ�ำ้ เล่าเป็นเวลา 10 กว่าปี แล้วก็มแี ต่ลายเส้นทีด่ ไู ม่รเู้ รือ่ ง
ว่าเป็นอะไร นึกภาพจิตรกรรมสมัยใหม่ ภาพจิตรกรรมที่มีแต่สีมีแต่จุดมีแต่
ความคลุมเครือไม่รู้ว่าเป็นอะไร มองหาสรีระของผู้หญิงหรือแม้แต่มนุษย์
หรืออะไรที่ดูน่าจะเป็นรูปธรรมไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว จนกระทั่งชายหนุ่ม
คนหนึ่งก็บอกว่า “เอ๊ะ เหมือนฉันเริ่มเห็นนะ มีเท้าอยู่ตรงขอบกรอบ” ทั้ง
คู่ก็ก้าวเข้าไปใกล้ๆ ก็ปรากฏว่าพบว่าภายใต้ภาพที่ดูไม่รู้เรื่องนี้ มันเคยมี
ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งจริงๆ แต่ว่าความที่ชายแก่ไม่พอใจสักที ทุกๆ วันทุกเดือน
วาดเพิม่ เข้าไปผสมอะไรเข้าไป จนกระทัง่ มันกลบตัวผูห้ ญิงทีเ่ ค้าวาดมาตัง้ แต่

ครั้งแรกไปหมดเลย แต่ว่า ณ ตอนนั้น จิตรกรแก่ก็ยังเข้าใจว่าชายหนุ่มสอง
คนนี้ตกตะลึงความงดงามของผู้หญิงคนนี้ แกก็บอกว่า “เป็นยังไงล่ะ มัน
เหมือนกับไม่มแี ม้แต่ผา้ ใบเลยใช่มยั้ เหมือนกับมีผหู้ ญิงคนหนึง่ มายืนต่อหน้า
แกเลยใช่มั้ย งดงามจนไม่อยากจะพูดอะไรออกมาได้เลยใช่มั้ย” ชายหนุ่ม
สองคนก็พยายามจะเนียนๆ ลอยๆ เพราะว่ากลัวชายแก่จะรู้สึกไม่ดี “เออ
เป็นภาพที่ลึกซึ้งจนไม่รู้จะหาค�ำบรรยายไงได้” แต่อีกคนหนึ่งมันก็หลุดพูด
ออกมาว่า “แต่จริงๆ แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะท่าน” แล้วชายแก่กโ็ กรธ
ตกใจ “หมายความยังไงไม่มีอะไร ฉันใช้เวลา 10 กว่าปีที่จะวาดภาพอัน
เหมือนจริงแบบนี้ออกมาได้ขนาดนี้ แกพูดว่าไม่มีอะไรเลย” ชายหนุ่มก็อึ้ง
ไป แล้วบอกว่า “ท่านลองตัง้ สติดู แล้วลองหันกลับไปดูภาพของท่านทีเ่ ขียน
ไว้สิ ว่ามันมีอะไรจริงหรือเปล่า” ชายแก่ก็เงียบไป แล้วหันไปดูภาพนั้น ใช้
เวลาจ้องอยู่นานพอสมควร จนกระทั่งในที่สุด ก็ล้มตัวนั่ง เหมือนกับว่าเพิ่ง
จะเห็นสิ่งที่ตัวเองท�ำมาคืออะไร “มันไม่มีอะไรเลยจริงๆ ผู้หญิงของฉันหาย
ไปไหน ท�ำไมมันถึงกลายเป็นแบบนีไ้ ปได้ ทัง้ ทีฉ่ นั ละเอียดกับมันมาก ใช้เวลา
กับมันมากทีจ่ ะวาดภาพนีอ้ อกมา” แกก็นงั่ กลุม้ ใจอยู่ แต่วา่ ก็เกิดอารมณ์ขนึ้
มาใหม่ “เฮ้ย แกสองคนอิจฉาฉันใช่มั้ย วาดไม่สวยได้เท่าฉัน ก็เลยพูดจาว่า
มันไม่มีอะไร” ทั้งคู่ก็เลยปล่อยๆ แกไปเหอะ แกคงเพี้ยนไปแล้ว ชายหนุ่ม
สองคนก็กลับบ้านไป แล้วในคืนวันนั้น ชายแก่ก็เผาภาพที่เคยวาดที่ใช้เวลา
วาดเป็น 10 ปี แล้วก็เผาตัวเองตายตามภาพนั้นไปด้วย เรื่องก็จบลงเท่านั้น
เรื่องมันก็เป็นเรื่องสั้นที่ในยุคนั้นค่อนข้างจะแปลกใหม่ แล้วก็
สร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินเหมือนกัน แต่ว่าแรงบันดาลใจที่สร้างค่อนข้าง
จะแตกต่างกันมาก ในแง่หนึ่งคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงยุคสมัยใหม่
ที่ดูเหมือนว่าคนเราจะเหมือนกับตาบอด เพราะว่าให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่
มันไม่มีค่า ใช้เวลาไปกับเรื่องที่มันไม่มีค่า นี่เป็นยุคที่โลกเริ่มจะปฏิวัติเรื่อง
ชนชั้น เรื่องระบบระเบียบในสังคม เรื่องระบอบการปกครองอะไรต่างๆ ก็
เริม่ จะเปลีย่ นไป คนก็เริม่ มองว่าความเชือ่ หลายๆ อย่างในอดีต มันไม่เหมาะ
สมกับยุคสมัยนี้แล้ว ความเชื่อหลายๆ อย่างมันเป็นเพียงความงมงาย บาง
คนก็เปรียบชายแก่จิตรกรคนนี้ว่างมงายกับการหลงใหลในความเชื่อของ

44

45

ตัวเอง แล้วก็ใช้เวลาไปกับสิ่งไม่มีค่า คิดไปเองว่านี่คือภาพที่ล�้ำเลิศที่สุด แต่
ในอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งเป็นมุมมองที่กลายเป็นศิลปะยุคสมัยใหม่ ก็มองว่านี่
คือเรื่องสั้นที่พูดถึงความคลุมเครือ วิธีการคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ที่ไม่มีใคร
เข้าใจ คือคนเห็นก็ไม่รวู้ า่ มันคืออะไร แต่นนั่ แหละคือศิลปะทีศ่ ลิ ปินได้ทมุ่ เท
ชีวติ ใช้มนั ตลอดเวลา แล้วก็เป็นคนเดียวทีเ่ ห็นความงดงามนัน้ จริงๆ มันก็เลย
แตกแขนงออกมา ทั้งคนที่เชื่อมั่นในศิลปะยุคสมัยใหม่มาก ซึ่งก็คือคนนี้ คือ
ปิกัสโซ่ (Pablo Ruiz Picasso)
ปาโบล ปิกัสโซ่ เป็นศิลปิน
ยุคสมัยใหม่ทมี่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ในโลก
ก็ว่าได้ โดยเฉพาะในโลกของตะวันตก
จะให้ดูภาพ ภาพพวกนี้คือภาพเหมือ
นที่ปิกัสโซ่วาดบัลซัค คือเค้าไม่ได้ทัน
ยุคสมัยกัน แต่ว่าปิกัสโซ่ได้รับอิทธิพล
จากงานเขียนบัลซัคมาก เค้านึกถึงบัล
ซัคตลอดเวลา วาดภาพเหมือนของ
บัลซัค แล้วก็เปรียบเทียบงานของตัว
เองกับงานของบัลซัค แล้วก็ที่สตูดิโอ
ที่เค้าไปเช่า ซึ่งอยู่ในเรื่องสั้นเรื่อง The
Unknown Master Piece เป็นที่ที่
ปิกัสโซ่ใช้วาดมาสเตอร์พีซของเค้าเอง
หรืออย่างน้อยก็เป็นภาพทีค่ นทั
ว่ ๆ ไป นักวิจารณ์ทวั่ ไปสรรเสริญว่าเป็นงาน
(Guernica)
ชิ้นเอกของปิกัสโซ่ ก็คือภาพ เกอร์นิก้า มันสะท้อนเกี่ยวกับ... คือผสมผสาน
เทคนิคต่างๆ ของปิกสั โซ่ทที่ ำ� ให้เค้ามีชอื่ เสียง แล้วก็สอื่ ถึงเรือ่ งสงครามในยุค
นั้น เป็นภาพที่ใหญ่มาก อาจจะเท่าฝาผนังอันนั้น แล้วก็รวมรายละเอียดไว้
เยอะ แล้วก็ใช้เวลานานมากในการวาด แล้วก็เป็นภาพที่ปิกัสโซ่พยายามที่
จะไม่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นก่อนที่มันจะส�ำเร็จ นักวิจารณ์ก็เลยเปรียบเทียบ
ภาพนี้กับภาพในเรื่องสั้นของบัลซัค
ปิกัสโซ่ยังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับ กับงานศิลปะในปัจจุบัน แม้ว่า

จะถูกมองว่าเป็นงานที่เก่าไปแล้ว ไม่ใช่งาน
ศิลปะแบบร่วมสมัย แต่ว่าส�ำหรับคนที่เพิ่งเริ่ม
สนใจงานศิลปะหรือว่าชอบงานจิตรกรรมหรือ
ประติมากรรม ก็ยงั คงได้รบั อิทธิพลของปิกสั โซ่
อยู่ โดยเฉพาะความหลากหลายในการท�ำงา
นของปิกัสโซ่ที่ต้องยอมรับว่าเค้าเป็นอัจฉริยะ
คนหนึ่งในวงการศิลปะที่มีอยู่ แต่ว่าที่น่าสนใจ
ก็คือ ผลงานเรื่องสั้นเรื่องเดียวกันของบัลซัค
ก็ได้ไปเป็นแรงบันดาลใจและเป็นอิทธิพลให้(KarlกับHeinrich
คนอีกMarx)
คนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่
น่าจะเกี่ยวข้องกับศิลปะเลย ซึ่งก็คือคนนี้ คาร์ล มาร์กซ์
คาร์
ล มาร์กซ์ เป็นนักปรัชญา แล้วก็เป็นผูน้ �ำความคิดทางการเมือง
(Communism)
ที่ท�ำให้เกิดคอมมิวนิสซึ่มขึ้นมา แล้วก็รวมทั้งสังคมนิยม ในยุคนี้คาร์ล มาร์
กซ์ ก�ำลังจะกลับมามีอิทธิพลอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้โลกเราประสบกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ คาร์ล มาร์กซ์เป็นคนแรกๆ ในยุคสมัยใหม่ที่น�ำเสนอ
เรือ่ งชนชัน้ กับเรือ่ งเศรษฐกิจ เรือ่ งระบบการเมืองมาพูดถึงในลักษณะสะท้อน
พฤติกรรมของมนุษย์ แล้วก็พยายามทีจ่ ะค้นคิดถึงวิธนี �ำสังคมไปสูอ่ ะไรบาง
อย่างทีเ่ ค้าเชือ่ ว่ามันจะดีขนึ้ กว่าเดิม โดยเฉพาะการต่อต้านระบบทุนนิยม ซึง่
มาร์กซ์เชื่อว่ามีแต่จะท�ำให้ชีวิตแย่ลง
ตอนนี้แม้กระทั่งประธานาธิบดีโอบามา คนอเมริกันหลายคนก็
วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ดูเหมือนจะได้รบั อิทธิพลแบบฝัง่ ซ้ายกับแบบมาร์กซิสต์มา
เยอะพอสมควรทีเดียว โดยเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับอะไรทีม่ นั พอเป็นสังคมนิยม
ปุ๊บ คนก็จะพูดถึงมาร์กซ์ขึ้นมา ตอนช่วงที่อ่านงานของบัลซัค มาร์กซ์ก�ำลัง
เขียนงานของตัวเองอยู่เหมือนกันชื่อ The Capital ซึ่งมันก็กลายเป็นงาน
ที่มีอิทธิพลกับคอมมิวนิสต์เยอะมาก งานนั้นเองมาร์กซ์ก็ใช้เวลาเขียน 10
กว่าปี แล้วก็แก้ ปรับปรุงใหม่ แล้วก็ไม่มนั่ ใจทีจ่ ะส่งไปให้โรงพิมพ์สกั ที เค้าก็
เปรียบตัวเอง คือเค้ามักจะพูดถึงงานของบัลซัค โดยเฉพาะ The Unknown
Master Piece จะพูดกับเพื่อนๆ และคนที่เค้ารู้จักเสมอว่า มันคล้ายๆ กับ
สะท้อนสิง่ ทีเ่ ค้าเชือ่ ซึง่ มุมมองของมาร์กซ์คงจะแตกต่างจากปิกสั โซ่ เพราะว่า
มาร์กซ์น่าจะเชื่อในด้านที่ว่าคนเราพอมันฟุ่มเฟือยมากๆ แล้วก็อยู่กับความ
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เชือ่ ของตัวเองมากๆ แล้วก็ใช้ชวี ติ หมกมุน่ อยูแ่ ต่กบั ตัวเองโดยทีไ่ ม่แคร์สงั คม
ก็จะท�ำให้มุมมองถูกกลบไปด้วยภาพแบบนั้นเหมือนกับจิตรกรแก่ที่คิดแต่
เรื่องของการวาดภาพจนเสร็จชิ้นเอกของตัวเอง จนกระทั่งไม่สนใจเลยว่า
สุดท้ายภาพที่ตัวเองวาดมา มันดูไม่รู้เรื่องด้วยซ�้ำ มันดูไม่มีอะไรเลยด้วยซ�้ำ
ก็นั่นแหละครับ หลังจากที่พูดจนคนหลับแล้ว (หัวเราะ) ก็คือจะพยายามที่
จะคิดสือ่ ว่างานศิลปะมันไม่ใช่ มันไม่จ�ำเป็นทีเ่ ราจะต้องยัดใส่ความเป็นการ
สะท้อนสังคมหรือว่าเป็นทัศนคติหรือปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือ
อุดมการณ์อะไรโดยเฉพาะเจาะจงแต่อย่างเดียว แต่วา่ มันสามารถส่งอิทธิพล
ให้กับคนหลายๆ กลุ่มได้โดยที่บางทีแม้แต่ตัวศิลปินเองก็ไม่สามารถคาดคิด
คาดเดาได้ล่วงหน้า แล้วมันก็ส่งอิทธิพลไปได้หลายๆ แบบ แต่ว่าที่ส�ำคัญก็
คือมันมีอิทธิพลจริงๆ กับสังคม
อันนี้คือภาพท่านติช นัท ฮันห์ ที่เมื่อเช้าพูด
ถึง ท่านมีอายุประมาณ 80 กว่า ส่วนนี่เป็นคล้ายๆ
กับบรรยากาศของทีว่ ดั เมืองทีท่ า่ นไปอยู่ ส่วนใหญ่
แล้วเค้าท�ำไร่องุน่ เอามาท�ำไวน์ อันนีเ้ ป็นวัดๆ หนึง่
พอเย็นๆ อันนี้เป็นแม่ชี 2 สองที่เคาะระฆัง ท่าน
ติช ก็เป็นศิลปินด้วย ท่านชอบวาดภาพพู่กันจีน
ซึ่งจริงๆ อันนี้เป็นคล้ายๆ ธรรมเนียมก็ว่าได้ของ
พระเซนหลายรูป ก็จะเขียนพู่กันแต่บทกวีอะไร
ต่างๆ ค�ำนีแ้ ปลว่า หยุด หยุดคิด หยุดเพือ่ ทีจ่ ะกลับ
มาสู่ปัจจุบัน ท่านเขียนเยอะมาก อาจจะเขียนทุก
วัน ขายด้วย ขายที่วัด แล้วก็ปกติ ท่านก็จะเขียน
ค�ำซ�้ำๆ เช่น หายใจ, You are alive. อะไรอย่างนี้
คุณมีชีวิตอยู่ ตอนที่ผมไป ท่านเขียนว่า You are
online. (หัวเราะกัน) คือ เป็นพระที่มีอารมณ์ขัน
คือ วัดนี้เราก็อาจจะดูไม่ออกว่าเป็นวัด เหมือน
บ้าน เป็นสวน ที่ชอบมากคือที่วัดนี้จะมีต้นไม้ที่
เป็นผลไม้เยอะมาก แล้วเค้าก็อนุญาตให้เราเก็บ

กินได้ เพราะฉะนั้นผมก็พอฟังเทศน์เสร็จก็จะยืนอยู่ใต้ต้นไม้เก็บผลไม้กิน
บ่อยๆ นี่คือ ไร่องุ่น อันนี้คือท่านติช นัท ฮันห์ ท่านอยู่แบบสมถะเรียบง่าย
มาก บ้านนี่ก็คือบ้านของท่าน ว่ากันว่าท่านก็กวาดลานเอง แต่งต้นไม้เอง
ตอนท่านเทศน์ท่านบอกว่า ที่บ้านท่านมีทีวีจอสกรีนใหญ่ แล้วท่านก็ดูทุก
วัน ซึ่งจริงๆ ท่านก็หมายถึงหน้าต่างของท่านใหญ่มาก แล้วก็ออกมาข้าง
นอกเป็นระเบียง ที่หมู่บ้านพลัม ที่ฝรั่งเศส อยู่ที่ฝรั่งเศสตอนใต้ หมดละ
ลุงอ๋อย จริงๆ พี่คุ่นก็สืบต่อได้ พูดมาตั้งแต่เช้าละ เรื่องสังคม เรื่องศิลปะ
แล้วก็งานเขียน จากนักคิดนักเขียนฝรัง่ เศส บัลซัค แล้วก็มาปิกสั โซ่ แล้วก็มา
คาร์ล มาร์กซ์ เราก็จะเห็นว่างานเขียนความคิดของคนๆ หนึง่ จะเป็นปรัชญา
หรือเป็นนิยายหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ มันก็ถูกอ่าน ถูกโยนเข้าไปในสังคม
แล้วก็ถูกอ่านโดยศิลปิน นักคิดหรือคนทั่วไป แล้วก็ยังมีคนอื่นๆ อีกนะครับ
เสร็จแล้วก็สบื ทอดหรือให้อทิ ธิพลซึง่ กันและกันออกมาสูค่ วามเปลีย่ นแปลง
ในสังคมนะฮะ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงระยะสัน้ ระยะยาวอะไรก็ตามแต่ อันนีก้ ็
เป็นไปโดยความคิดทีจ่ ะจับ คือจริงๆ แล้วลุงเห็นว่าโลกเราจะมีคนแบบนีอ้ ยู่
เป็นช่วงๆ มา ตัง้ แต่เป็นพันปีมาแล้ว แล้วก็สง่ อิทธิพลและก็ดบั (หัวเราะ) อยู่
บ่อยๆ แต่ลกั ษณะหนึง่ ทีล่ งุ คิดว่าอยากจะแสดงถึงความเห็นไว้ตรงนีก้ ค็ อื ว่า
การเกิดแล้วการเสื่อมจากไปก็เป็นธรรมดาของมัน แต่ว่าไที่มันเกิดลักษณะ
องค์ประกอบของสิง่ ทีเ่ กิด ก็คงเป็นเรือ่ งของความคิดทีป่ รับหรือเปลีย่ นหรือ
ท�ำให้การมีชวี ติ อยูม่ นั ไปมีทศิ ทางทีเ่ ห็นว่ามันควรจะเป็นของมนุษย์ ปิกสั โซ่ก็
สะท้อนถึงรูปใหญ่เมื่อกี้ จริงๆ แล้วจะตั้งชื่อเกี่ยวกับเรื่องสงคราม แต่ที่มาก็
คือย้อนกลับไปอ่านงานเขียนในทางปรัชญาด้วยซ�้ำไป คาร์ล มาร์กซ์เองเขียน
ทฤษฎีได้ด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะท�ำให้สังคมมีความเที่ยงธรรม มีความ
ยุติธรรม เสร็จแล้วที่มาคือแรงบันดาลใจก็เป็นเรื่องของงานเขียน มันอาจ
จะมีอะไรอีกหลายอย่าง แต่ในวาระของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องสังคม ศิลปะ
ซึ่งศิลปะตรงนี้ก็คงไปให้ความส�ำคัญกับการเขียนหนังสือ เพื่อเราจะได้รู้จัก
ว่า งานเขียนมันมีอิทธิพลนะฮะ
งานปิกสั โซ่รปู ใหญ่ขนาดอย่างนีค้ งไม่มใี ครพกกันไปดูทไี่ หนได้ ทีนี้
เราดูเราก็อาจจะเห็นในจอแค่นี้ แต่การดูจริงๆ มันมีมติ ขิ องการรับความรูส้ กึ
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อีกแบบหนึง่ เราก็อาจจะมีโอกาสหรืออาจจะไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ไปเห็นก็ตาม
แต่ หรือไปเห็นแล้วหมดสมัยแล้วก็ได้ อันนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ย่างตะกี้ที่
ว่าแพทเทิร์นที่คงอยู่ก็คือความคิดซึ่งรู้สึกจากสังคมหรือธรรมชาติกลับเข้า
มา แล้วถ่ายทอดออกไปสู่สังคมอีกที แล้วก็มีแรงกระเพื่อมออกไป เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ นานา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรพวกนี้ มันยังคงเป็นอยู่
ก็ตรงนี้เองที่คิดว่าพวกเราอาจจะไม่ได้อยู่ในบริบททางสังคมแบบของเค้า
เราอาจจะอยู่ในบริบทที่เน้นในเรื่องของรูปแบบของสไตล์ เรื่องอะไรพวกนี้
อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความคิดลึกๆ ของมนุษย์ เราจะอยู่แบบที่วันนี้
เค้าแต่งตัวแบบนี้ เค้าใช้ของแบบนี้ เราก็แฮปปี้แล้ว เราก็อยู่แบบนั้นแล้ว
ก็รอการเปลี่ยนแปลงจากอะไรสักอย่างที่เค้าหยิบยื่นมาให้เรา ซึ่งเชื่อว่าวิถี
แบบพวกเราแบบนี้ โดยส่วนตัวคิดว่ามันไม่นานหรอก มันวน สิ่งที่จะต้อง
ตื่นตัวเพื่อที่จะให้ความอึดอัดน่าเบื่อความเซ็งกับชีวิตของเรามันเปลี่ยนไป
ก็คงต้องกลับไปลงไปในความคิดของนักคิดหรือของตัวเราเองทีค่ ดิ หรือของ
เพือ่ นๆ ของเราทีค่ ดิ อะไร แล้วความคิดมาปะทะกันจะเกิดการต่อยอดขึน้ มา
เราไม่ได้ตอ่ ยอดโดยสไตล์ของการซือ้ กางเกงตัวนีม้ า ไปซือ้ บ้าง ยีห่ อ้ นีม้ นั ไม่
แพงเท่ายีห่ อ้ นี้ อะไรแบบนี้ ก็ฟาดฟันกันด้วยเรือ่ งของความเหนือกว่าแบบที่
มนุษย์ไม่ใช่ความลึก เพราะฉะนั้นวันข้างหน้า โดยส่วนตัวลุงเองเชื่อว่า เรา
ต้องตื่นตัวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นโดยจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ เพราะว่า
เราอึดอัด เราเบื่อ เราสิ้นหวังกับเรื่องของการวนอยู่กับเรื่องแค่รูปแบบ ก็น่า
สนใจ ใครอยากจะอ่านงานของบัลซัคก็ไปอ่านมา แล้วก็มาเล่าให้ลุงฟังด้วย
(หัวเราะ)
พี่คุ่น หนังสือแปลเป็นภาษาไทยก็มี
ลุงอ๋อย บางคนชอบอ่านใช่มั้ย ไม่ชอบเขียน บางคนชอบเขียนแต่ไม่ชอบ
อ่าน บางคนชอบทัง้ อ่านแล้วก็ทงั้ เขียน มันก็มคี วามหลากหลายของเรา พวก
นีล้ งุ ก็ฝากพวกเราไว้เป็นแง่คดิ ในฐานะทีเ่ รามีเสวนากัน ทีนี้ เมือ่ กีม้ คี นทีจ่ ะ
ต้องแนะน�ำตัวกับพี่คุ่นอีก ที่มาตอนบ่าย
ฟาง ชื่อฟางค่ะ เรียนอยู่วิศวะฯ จุฬาฯ ค่ะ
ลุงอ๋อย วิศวะคอมพิวเตอร์ แล้วก็ท�ำตัวเป็นโรบอท

พี่คุ่น แล้วนี่ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย (หัวเราะกัน)
ลุงอ๋อย แล้วก็มีความรู้สึกสนใจในมุมที่เป็นจินตนาการหนึ่งที่เค้าบอกว่า
โรบอทก็คือเป็นกลไก แต่ว่าหาข้อยุติเรื่องของความงามหรือดีไซน์ไม่ค่อย
ได้ ก็อยากจะเติมในส่วนนี้เข้าไปในความเป็นวิศวกรของเค้า หรือลุงพูดเกิน
จริงหรือเปล่า (หัวเราะ)
เดี๋ยวขออนุญาตทวนให้ฟังนิดนึงนะครับ เมื่อเช้าเราพูดกันเริ่ม
ต้นด้วยประสบการณ์ของพี่คุ่นที่ล่าสุดไปมีประสบการณ์ที่หมู่บ้านพลัมที่
ฝรั่งเศส ซึ่งตรงนั้นความส�ำคัญที่เราพูดกันก็คือเรื่องของ retreat หนูเข้าใจ
ค�ำว่า retreat มั้ย เคยได้ยินมั้ย
ฟาง เคยได้ยิน
ลุงอ๋อย แล้วที่เคยได้ยิน เคยพอจะเข้าใจมันแค่ไหน
ฟาง เคยได้ยินแค่น�้ำนี้
ลุงอ๋อย อ๋อ ไม่ได้สดับอะไรอย่างอื่นใช่มั้ย ก็ retreat ใครจะอาสาขยาย
ความให้เพือ่ นเราได้รจู้ กั เมือ่ เช้านีก้ ท็ กุ คนนะ ก็อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกันว่า
รูจ้ กั ค�ำนีม้ ยั้ เข้าใจค�ำนีม้ ยั้ บางคนก็ไม่รจู้ กั เลย บางคนก็รจู้ กั บางคนก็มารูจ้ กั
กันตรงนี้ แล้วก็มาตีความกันตรงนี้ บางคนก็ตคี วามจากศัพท์เลย re ก็คอื อีก
ครั้ง treat การรักษาหรืออะไรพวกนี้ ใช่มั้ย ทีนี้ค�ำนี้มันมีมุมมองของความ
เชือ่ หรือศาสนาทีเ่ ป้าหมายของศาสนาคือความสุข ก็พยายามทีจ่ ะกลไก หา
เทคนิคต่างๆ ที่จะมาท�ำให้ตัวเองเว้นหรือปลอดจากความเครียดหรือความ
ขุ่นมัวอะไรสักขณะหนึ่ง ก็เรียกว่าบ�ำบัดตัวเอง อันนั้นก็คือความหมายของ
ค�ำว่า retreat ที่มานะ ก็รู้จักกันพอประมาณ จากนั้นเราก็คุยกันในเรื่อง
ของงานเขียนหรืออะไรพวกนี้ แล้วก็มีอนาคตนักเขียนไทย (หัวเราะกัน) มี
ค�ำถามมากมายที่มา ทุกคนก็ได้ฟังค�ำถามจากอนาคตนักเขียนไทยด้วยกัน
(หัวเราะกัน) ก็ฟังตอนเช้าก็ประมาณนี้แล้วก็เบรกกินข้าว แล้วฟางก็มาทัน
ตอนบ่ายตะกี้ อ่ะ แล้วก็มาต่อจากตะกี้ ตามทันแล้วนะ
จริงๆ แล้วตอนช่วงบ่ายนี่ เราก็คดิ ว่าจะใช้เวลาประมาณสักชัว่ โมง
นะครับ แล้วเราก็แยกย้ายกันตามอัธยาศัย เมื่อกี้พี่คุ่นเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องที่
คุ่นได้เตรียมมา เมื่อเช้าเป็นเรื่องที่ฉับพลัน เรื่องที่เตรียมมา ส�ำหรับส่วนตัว
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ลุงก็เห็นว่ามันถูกเอามาไว้ตอนหลังก็เป็นการสืบคอนเซ็ปต์ของวงเสวนาวันนี้
ได้เหมือนกันนะ ทีนกี้ ค็ ดิ ว่าเราน่าจะลองแลกเปลีย่ นกันว่า เราคิดว่าในวันนี้
เรามีอะไรใหม่สำ� หรับเรามัย้ หรือว่ามีคำ� ถามอะไรทีจ่ ะถามคุน่ เมือ่ กีท้ พี่ อเรา
ตัดสินใจเบรกกินข้าวใช่มั้ย มันเกิดปฏิกิริยาแบบถาม-ตอบขึ้นมาทันที หรือ
เราจะต้องเลิก เอาละยุติ จะได้ถาม-ตอบได้ (หัวเราะ) อ่ะ เดี๋ยวเราเปิดเวที
ให้มันกว้างขึ้นนะครับ มีอะไรมั้ย มีมั้ย
จิ๋ง เมื่อกี้ก็ฟังเรื่องราวของบัลซัค แล้วก็ของนักคิด ได้อ่านแล้วก็เอาไปต่อ
ยอด คือสนใจตรงที่ว่าสองท่านที่เค้าได้รับอิทธิพลมา คือมาร์กซ์กับปิกัสโซ่
เค้ามีบริบทหรือการอยู่ร่วมยุคสมัยที่ใกล้เคียงกัน อยากจะรู้ว่าบริบทอย่าง
ประเทศไทยตอนนี้ พี่คุ่นคิดว่างานอย่างบัลซัคที่มันท�ำให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงจะมีเกิดขึ้นได้มั้ย
พี่คุ่น คืองานวรรณกรรม ก็คือการเล่าเรื่อง ในยุคนี้เทคนิค วิธี รูปแบบ มัน
ก็เปลีย่ นไป คือคนก็ยงั หาอย่างบัลซัคอยู่ แล้วก็วรรณกรรมคลาสสิคก็ยงั มีคน
อ่านอยู่ แต่ว่ามันคงไม่ได้อิทธิพลระดับกว้างแบบที่มันเคยเป็น พอหลังจาก
ยุคนั้น แม้กระทั่งหลังจากยุคปิกัสโซ่ ก็เริ่มมีภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์ก็เริ่มมี
บทบาทมากขึ้นในสังคม แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คน เราอาจ
จะเคยได้ยินว่า หนังเรื่องนี้ท�ำให้เราฝันที่จะไปท�ำอย่างนั้น ก็มีหนังในดวงใจ
ของคนที่ท�ำให้เราเหมือนกับเลือกที่จะใช้ชีวิตอะไรบางอย่าง แต่ว่าผมรู้สึก
ว่าอิทธิพลมันได้เหมือนกับกระจายย่อยไปสู่กลุ่มเล็กๆ มากขึ้น แทนที่จะมี
อิทธิพลระดับสังคมใหญ่ๆ อย่างเช่น มาร์กซ์ที่กลายมาเป็นคอมมิวนิสต์ ใน
ยุคนั้นมันยังมีอิทธิพลใหญ่มาก แล้วก็ยังคงเชื่อมโยงมาถึงทุกวันนี้ แต่ว่าถ้า
พูดถึงร่วมสมัยจริงๆ เดีย๋ วนีค้ งจะบอกยากมากเลยว่า แต่ละอย่างมันจะส่งผล
ไปสู่อะไร เช่น อินเตอร์เน็ต ต่างคนต่างก็ได้ประโยชน์จากมันคนละรูปแบบ
แม้แต่การฝึกสมาธิเจริญสติอย่างที่พลัม มีเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่า คือท่าน
ติชก็พูดถึงการอยู่กับปัจจุบัน หรือการท�ำอะไรก็ได้ที่ท�ำนึก อย่างเช่นนับลม
หายใจ ก็จะท�ำให้เรากลับมาสูป่ จั จุบนั ไม่คดิ ถึงเรือ่ งในอดีต ไม่คาดหวังอะไร
ในอนาคต เพื่อนผมก็บอก กูเล่นเกมกูก็นึกถึงปัจจุบัน (หัวเราะ) คือว่า เล่น
เกมก็อยู่กับปัจจุบัน มันก็เหมือนกัน มีสมาธิมากเลยตอนเล่นเกม ผมก็เออ

มันก็คงแต่ละคนคงมีวิธีคิดที่ต่างกันไป แต่การเล่นเกมกับการเจริญสติมันก็
อาจได้ผลลัพธ์ทตี่ า่ งกัน ผมรูส้ กึ ว่าสิง่ ทีต่ า่ งกันก็คอื ทุกวันนีเ้ รามีสอื่ มากมาย
แล้วเราก็มตี วั เลือกหลายอย่าง แต่วา่ เราอาจจะไม่สามารถทีจ่ ะรูแ้ ล้วว่าอะไร
มันลึก อะไรมันตืน้ เพราะว่าเรามีตวั เลือกมากซะจนเราคิดเอาเองว่าเราเลือก
ดีที่สุดแล้ว แต่จริงๆ แล้วการเจริญสติหรือการอยู่ในความเงียบโดยที่ไม่ท�ำ
อะไรเลยแม้แต่การเล่นเกมหรืออะไรก็ตาม มันอาจจะให้อะไรกับเราลึกกว่า
ก็เป็นได้ เหมือนกับเราจะต้องลองมันไปเรื่อยๆ
ทุกวันนีก้ อ็ ะไรทีเ่ คยมีอทิ ธิพลเยอะก็มอี ทิ ธิพลน้อยลง ดนตรีกร็ สู้ กึ
ว่ามีอิทธิพลน้อยลงกว่าอย่างน้อยก็ในยุคที่พี่เป็นวัยรุ่น ดนตรีจะมีอิทธิพล
เยอะมาก ใครดังก็จะดังกันไปทั้งประเทศ แต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มย่อยลง แล้วก็
แตกเป็นรูปต่างๆ จนตอนนี้ก็จะมีรสนิยมที่แตกต่างกันมาก
ลุงอ๋อย โฟนตกลงเปลี่ยนแนวมั้ย ด้านวงดนตรี (หัวเราะ)
พี่คุ่น บางทีด้วยความที่เราชอบศิลปะ ก็พยายามเชื่อมโยงเหมือนกันว่าที่
นายกฯ อภิสิทธิ์ชอบฟังเพลงแร็พ มันจะส่งผลอะไรกับรัฐบาลยุคนี้หรือ
เปล่า เวลาอยู่ในรถแล้วแกฟังอย่าง Snoop Dogg มันจะช่วยให้แกพูดอะไร
ได้แปลกไปกว่าเดิมมั้ย แล้วก็พยายามเชื่อมโยง แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบอกยาก
ลุงอ๋อย เห็นว่าชอบฟังพวก Jerry
พี่คุ่น ชอบร็อค ชอบเพลงฮิพฮอพ อะไรอย่างนี้
ลุงอ๋อย เมื่อกี้ ก็ขอแทรกนิดนึงนะ เรื่องของเกม สมาธิน่ะ ที่ว่าเล่นเกม
หรือว่าการไป retreat ด้วยสมาธิ คือความเป็นสมาธิ คือ concentrate มัน
เหมือนกัน แต่ผลทีอ่ ยากจะปลด อยากจะท�ำให้โปร่ง อาจจะต่างกัน อันนีม้ นั
อาจจะมีผลท�ำให้เกิดการเพิม่ อีกอันหนึง่ อาจจะท�ำให้เกิดการลด ก็คงขยาย
ความได้เท่านี้ แต่วา่ ค�ำว่าสมาธิ คือการ concentrate ในอะไรสักอย่างหนึง่
อย่างขโมยจะเปิดตู้เซฟ ก็คงต้องมีสมาธิสูง ใช่มั้ยครับ พอๆ กับว่าผู้ปฏิบัติ
ธรรมคนหนึ่งที่ก�ำลังฝึกสมาธิอย่างสูง แต่ผลของมันจะต่างกัน เพราะฉะนั้น
ถ้าเรารอแค่คำ� ว่าสมาธิ เราก็ได้ได้แค่คำ� ว่าสมาธิ แต่ถา้ ดูผลของรูปแบบทีต่ า่ ง
กันจะเห็นตัวผลที่ต่างกันได้ เมื่อกี้หนูได้ค�ำตอบของค�ำถาม
จิ๋ง ก็ได้ค่ะ แต่ตอนแรกมองถึงเรื่องวรรณกรรมอย่างเดียว
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พี่คุ่น คือเราดูในยุคสมัยนี้ ถ้าเอาตามสถิติที่เค้าวิจัยกัน หนังสือที่มีมากขึ้น
อย่างเช่น หนังสือที่เค้าวิจัยก็คือหนังสือธรรมะ แล้วก็หนังสือพวกหนังสือ
ไสยศาสตร์ สแกนกรรม แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ การแนะน�ำวิธีการใช้ชีวิต
การท�ำให้ชวี ติ ดีขนึ้ ต่างๆ มันก็ตอบสนองความต้องการของสังคมยุคนีไ้ ด้ มัน
คงไม่ใช่หนังสือที่มีอิทธิพลโดยตรงหรือสื่อศิลปะเพียงอย่างเดียว อันนี้ดูจะ
เป็นรูปธรรมมากกว่า หนังสือธรรมะขายดีมาก ที่เมืองไทยนะ
ลุงอ๋อย หมายถึงยอดขายดี
พี่คุ่น เท่าที่ท�ำมาก็ไม่เห็นมีอะไร ก็อ่านเล่มเดียวก็รู้หมด ไม่รู้ท�ำไมต้องท�ำ
เยอะๆ แปลกดี (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย ผมเห็นว่าเป็นจังหวะ บ้านเราต้องการ How to ต้องการว่าฉันจะมี
เครือ่ งมืออะไรมาช่วยฉันได้ในสิง่ ทีฉ่ นั ต้องการ แต่ถา้ เรามองในแง่ตวั ธรรมะ
ไม่วา่ จะศาสนาใดก็ตามแต่ เราจะเห็นว่าเอาคูม่ อื มาวางใกล้ๆ ใช่วา่ จะได้ตาม
ทีเ่ ราต้องการ เพราะฉะนัน้ ในศาสตร์ ลุงอาจจะต้องอ้างอิงทางพุทธนิดนึงนะ
คือในศาสตร์ทางพุทธเค้าบอกว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้มันไม่ได้เพราะ
ว่าความอยาก แต่มนั ได้เพราะว่าตัวเหตุและปัจจัยในตัวของมันเอง สมมติเรา
อยากจะได้ความสุข ด้วยความอยากนีไ้ ม่ได้เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดมาซึง่ ความสุข
แต่มนั ได้มาจากปัจจัยทีม่ นั เอือ้ ต่อความปรารถนาหรือเป้าหมายของมัน เช่น
สมมติเราอยากที่จะสงบ อะไรเป็นปัจจัยให้กับความสงบ
พอจะยกตัวอย่าง
(Sir Winston Churchill)
อันหนึ่งเสริมให้ คือลุงมีหนังสือเล็กๆ เล่มหนึ่งของเซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์
ไม่รู้ว่าเคยได้ยินชื่อมั้ยครับ จริงๆ แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษตอนช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตอนนัน้ อังกฤษอยูใ่ นภาวะของสงครามเลย ซึง่ เป็นพืน้ ที่
สงครามด้วย แต่อเมริกาไม่ได้อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องสงคราม แต่เข้ามามีบทบาทกับ
สงครามด้วย นึกถึงตอนนัน้ ผูน้ ำ� ประเทศ ผูร้ บั ผิดชอบประเทศทีก่ ำ� ลังตกอยู่
ในสถานการณ์ที่ถูกกระหน�่ำอยู่ในขณะนั้น หนังสือเล่มนี้เค้าเขียนไว้บอกว่า
ท�ำไมเค้าถึงต้องเพ้นท์ เค้าเครียด เค้ามีเพือ่ นฝูงในวงการใกล้ชดิ คนสนิทเค้า
แนะน�ำ “เธอไปฟังเพลงสิ” “เธออ่านนิยายสิ” “เธอไปเที่ยวไปท�ำอะไรสิ”
ก็ลองหมดเลย เค้ารู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกเบาลงไปได้เลย แล้ววันหนึ่งเค้าก็มา
นัง่ แล้วเอาโปสการ์ดเอาสีเอาอะไรมานัง่ เขียนรูปสีนำ�้ มัน แล้วเค้ามีความรูส้ กึ

ว่าขณะที่เค้าเขียนเค้าเบาสบายขึ้น
ซึ่งอันนี้ท�ำไมลุงถึงต้องยกตัวอย่างอันนี้ ก็เพราะว่าเห็นว่าเป็น
ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องเทคนิคที่จะท�ำให้ตัวเองรู้สึกได้อะไรขึ้นมา อยากที่
จะรู้สึกมีความสุขหรือสบาย คนอื่นก็รู้ว่าเป้าหมายอยากจะได้อะไร แต่ว่า
ปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้ตวั เองได้ เค้าก็นกึ ว่าไปฟังเพลงสิ ก็อาจจะได้ แต่อนั นีก้ ล็ อง
ไปฟังเพลง ก็ไม่ได้ ถ้าไม่ได้ก็แปลว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่ดีกับสิ่งที่เราต้องการ
เพราะฉะนั้นปัจจัยจริงๆ คืออะไร เราอาจจะยังไม่เห็นยังไม่รู้ จนกระทั่งเรา
ไปประสบหรือทดลองกัน อย่างนี้เป็นต้น ก็คือว่าเค้าเองเค้าก็ได้ทดลองนู่น
ทดลองนี่ แล้วก็ไปเจอว่า อ้อ การที่สมาธิเค้าจดจ่อไม่ต้องคิดสักพักหนึ่งกับ
สิ่งที่เค้ามีสมาธิได้สู่จริงๆ ก็คือ เค้ารู้สึกว่าเค้าได้เป็นผู้ปฏิบัติด้วย แต่การไป
ฟังเพลงก็เหมือนกับว่าเอาหูไปแล้วก็ฟังเข้ามา ไม่แน่นะ เค้าอาจจะเล่นเอง
เค้าอาจจะได้แบบเดียวกันก็ได้ แต่ว่าเค้าอาจจะไม่มีทักษะในการเล่นก็ได้
เป็นต้น อันนี้ก็เลยขยายความให้เราเห็นว่า เออ ในเรื่องของที่จิ๋งถามเมื่อกี้
เรือ่ งอิทธิพลของความคิดต่างๆ แล้วก็รปู แบบของศิลปะต่างๆ มันก็สามารถ
เป็นปัจจัยให้กับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะทางสังคม แล้วมันอาจจะเป็นค�ำ
พูดทีก่ ว้างมาก แต่วา่ เราเชือ่ ว่าถ้าเราได้เห็นอะไรแบบพีค่ นุ่ ก็คงจะช่วยให้เรา
มีภาพบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้น

54

55

ศิ ล ปะคู ่ขนานซ้อนทับกับวิทยา
ศาสตร์
อ่ะ มีอะไรเสริม ในฐานะของนักธรณี (หันไปหาดิว) หรือนัก
พฤกษศาสตร์ (หั น ไปทางเต่ า ) (หั ว เราะกั น ) เค้ า เรี ย นด้ า นชี ว ะด้ า น
พฤกษศาสตร์มาแต่ชอบดนตรี เค้ามีเครือ่ งดนตรีหลายอย่าง (หัวเราะ) มีมยั้
ทางฝั่งเราที่เป็นเพ้นเตอร์ (มองไปทางโฟน เต้ ต็อบ บอล) คือบางทีเราอาจ
จะยังไม่ถนัดที่จะแสดง ยังเขินอยู่ใช่มั้ย (หัวเราะ) เต้ มีอะไรหรือเปล่า
เต้ ไม่มีครับ
ลุงอ๋อย ไม่มีนะ
ป่าน เขินน่ะค่ะ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย เภสัชกรว่ายังไง คุยอะไรมั้ย ทันตแพทย์ผู้ท�ำลายฟันผุล่ะ (หัวเราะ
กัน)
พี่คุ่น อาจจะมีหลายคนที่ชอบศิลปะ แต่ว่าไม่ได้เรียนมา เพราะว่าเหมือน
กับสังคมเรายังไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับศิลปะมาก มีมั้ยคนที่ผู้ปกครองไม่
ให้เรียน (แก้วพยักหน้า) อยากเรียนอะไร
แก้ว ชอบวาดรูปเวลาเลคเชอร์ ชอบวาดรูป ทางบ้านเค้าก็ไม่สนับสนุนให้
เรียนเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ ถ้าอยากเรียนก็ให้ไปเรียนรู้เอาเอง แต่ก็พอได้ แต่
ทักษะก็ไม่ค่อยเยอะค่ะ
เน็ด ก็คล้ายๆ กัน ก็ชอบวาดรูป แต่ว่าตอนที่เริ่มหัด เค้าก็บอกว่าเรียน
เภสัชก็ศิลปะเหมือนกัน (หัวเราะกัน)
พี่คุ่น (หัวเราะ) อ่อ แล้วเคยมีหมอฟันบอกมั้ยว่า หมอฟันก็ต้องใช้ศิลปะ
ในการท�ำฟัน
นิว ก็เค้าก็ไม่อยากให้ไปทางศิลปะ แต่วา่ ทีบ่ า้ นก็มเี หมือนกัน แต่ไม่ได้บงั คับ
พี่คุ่น ส่วนใหญ่จะเพราะความเป็นห่วง เรียนศิลปะออกมาจะท�ำอะไร
นิว เค้าก็บอกว่าไม่มีความมั่นคงน่ะค่ะ ถ้าเราเรียนมา ต้องไปต่อสู้กับคน
อื่นๆ อีก

ฟาง ของฟางไม่เคยเรียนศิลปะเลย คือตอนประถมก็จะมีงานวาดรูป แต่
ที่บ้าน พวกวาดรูป เย็บผ้า อะไรพวกนี้ เค้าก็จะท�ำให้หมดเลย ก็จะท�ำไม่
เป็น ถ้ามีสั่งเป็นการบ้าน คุณพ่อก็จะท�ำให้ (หัวเราะกัน) แล้วก็บอกให้เรา
เอาเวลาไปอ่านหนังสือ ก็เลยกลายเป็นว่าท�ำไม่เป็น (หัวเราะ) ก็เลยอะไร
พวกนี้ไม่รู้เลย ที่ตอนคราวที่แล้วที่ไปภูเขียว ที่ให้เอาไม้ไผ่หรืออะไรมาวาด
ก็ไม่กล้าเพราะไม่เคยวาดรูปเลย ไม่กล้าวาดเลย แต่จริงๆ แล้วอยากวาดเอง
ลุงอ๋อย แล้วตะกี้เห็นรูปปิกัสโซ่ที่วาดเอาไว้มั้ย (หัวเราะกัน) รูปอะไรกัน
ฟาง ก็ไม่รู้เหมือนกัน
พี่คุ่น พอเราเรียนวิทยาศาสตร์มาก เราก็ขาดด้านศิลปะเหมือนกัน เพราะ
ว่าอย่างการประกวดหุน่ ยนต์ มันจะเห็นว่าของประเทศเราจะออกแบบแบบ
ซื่อๆ มากเลย มีล้อก็คือมีล้อ เห็นๆ เลยว่าล้อ ในขณะที่บางประเทศเค้าจะ
มี รู ป แบบมี รู ป ร่ า ง อย่ า งญี่ ปุ ่ น ก็ จ ะมาเป็ น รู ป เหมื อ นเรายั ง ไม่ ค ่ อ ยมี
จินตนาการด้วยซ�้ำ
(drawing)
ฟาง ตอนที่เรียนมันต้องมีดรออิ้งเหมือนกัน ต้องใช้มือใช่มั้ย แต่ฟางมองไม่
ออก อย่างตอนแรกเค้าบอกว่าวงกลม ถ้ามอง point of view มันจะเป็น
สี่เหลี่ยมใช่หรือเปล่าคะ
พี่คุ่น ครับ
ฟาง คือฟางก็เถียงกับเพื่อนฟางมากว่ามันก็ต้องเป็นวงกลมสิ ฟางมองไม่
ออก คือมันมีวิธีแก้หรืออะไรหรือเปล่าคะ
พี่คุ่น ไม่มี (หัวเราะกัน)
ลุงอ๋อย ก็คงเป็นเรือ่ งที.่ .. ลองเสริมในมุมมองของลุงนะ คือ ถ้าเราเห็นอย่าง
ที่เราเห็น มันก็เป็นอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าเรามองเห็นแล้วเราเห็นเกินจากสิ่ง
นั้น เราก็มีเรื่องของจินตนาการของเรา ไอ้ความสามารถในการจินตนาการ
ได้ ก็ต้องเริ่มจากการสังเกต การท�ำความเข้าใจ หรือผ่านประสบการณ์การ
เห็นมาระดับหนึ่ง มันมีแง่คิดจากการสอนศิลปะนะ เค้าบอกว่า แม้กระทั่ง
ปิกสั โซ่เอง ก็เหมือนกับเป็นคนทีพ่ ดู ว่า รูอ้ ย่างผูใ้ หญ่แต่ท�ำอย่างเด็ก ท�ำอย่าง
เด็กแปลว่ามีความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องมาคิดอะไรเจือปนเข้ามา แต่ว่าก่อนที่
จะท�ำพื้นฐานหรือดาต้าหรือข้อมูลความรู้อะไรต่างๆ จะต้องมีมาก แล้วแรง
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พอที่จะขับดันให้ตัวเองท�ำออกมาได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเด็ก สมมติ
ว่า 2-3 ขวบ เค้าเขียนรูปแม่ วนดินสอ แล้วก็บอกว่า นี่แม่ ถามว่าเค้าเขียน
จากความคิดหรือเขียนจากความรู้สึก
ป่าน ความรู้สึก
ลุงอ๋อย ใช่มยั้ เค้าเชือ่ ว่าเค้าวนอีกที เค้าก็บอกว่า แม่ แต่ถา้ เป็นเราเราคิดถึง
เรือ่ งของความเหมือนใช่มยั้ เราเห็นวงกลมตรงนี้ เพือ่ นบอกว่ามองจากด้าน
บนเป็นสี่เหลี่ยม เราก็พยายามมองวงกลมให้เป็นสี่เหลี่ยมมันก็ไม่มีทางเป็น
ไปได้หรอก ใช่มั้ยครับ แต่มันเป็นไปได้ที่ไหน มันเป็นไปได้ในประสบการณ์
ก่อนหน้าทีส่ ะสมมา ท�ำให้เราจินตนาการไอ้มมุ มองทีเ่ ป็นไปได้อกี ที แต่ไม่ได้
จะมองอันนั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมา ก็คงไม่ได้ อย่างงานเขียนจากทางสถา
ปัตย์หรือด้าน Sin ด้าน Cos ด้านอะไรต่างๆ มันก็เป็นหลักการของการดร
ออิง้ แต่วา่ ดรออิง้ พวกนีเ้ ค้าอาจจะไม่เหมือนอย่างทีล่ งุ ให้เราใช้หมึกจีนเขียน
เอาจากไม้ เขียนแล้วเดีย๋ วอีกวันหนึง่ เราอาจจะได้ทกั ษะการเขียนความรูส้ กึ
แต่ไมได้เขียนเหมือน อย่างนี้เราก็อาจจะเติมเต็มหรือบาลานซ์ในส่วนของ
สมองซีกขวาของเราก็ได้ อันนี้ก็ขยายความให้นะ คือการมองวงกลมให้เป็น
เหลี่ยมมันคงไม่มีวิธีการไหน อย่างที่คุ่นบอก ไม่มีเครื่องมืออะไรที่ท�ำให้เรา
เห็นวงกลมแล้วเห็นเป็นสี่เหลี่ยม คงไม่มีคู่มือไหนจริงๆ แหละ แต่การเห็น
อันนัน้ มันไม่ใช่การเห็นจากสิง่ ทีเ่ ห็นในอีกอย่างหนึง่ มีใครเสริมอะไรมัย้ พวก
ศิลปิน (หันไปทางบอล ต็อบ โฟน เต้)
เต้ แล้วอย่างนีเ้ วลาฟางสเก็ตแบบจะต้องท�ำยังไง เวลาสเก็ตตัวแบบหุน่ ยนต์
ฟาง อ๋อ ใช้โปรแกรม
พี่คุ่น (หัวเราะ) มีเครื่องมือจริงๆ
ฟาง ใช้มือมันเห็นด้านเดียว แต่ถ้าใช้โปรแกรมมันหมุนได้สามมิติ เรามอง
เห็นได้ครบทุกด้าน
นิว ความสามารถในการท�ำงาน หรือการคิดไม่เป็นตรรกศาสตร์ หรือความ
สามารถในการใช้ความรู้สึก เราน่าจะ...
ลุงอ๋อย เป็นค�ำถามใช่มั้ยครับ (หัวเราะกัน) ลุงคิดว่าอธิบายเพื่อน
นิว คือตอนเราเด็กๆ เราจะสามารถจินตนาการได้ง่ายมาก แต่พอเรียน

วิทยาศาสตร์มากๆ มันก็ท�ำให้เรามองแล้วคิดมาก
พี่คุ่น แต่เวลาเราคิด เราก็ไม่เคยคิดว่าเราใช้สมองข้างไหนคิด คือพอมีคน
มาบอกว่า ข้างขวาเป็นอย่างนี้ ข้างซ้ายเป็นอย่างนี้ ก็ท�ำให้เราเพิ่งมาคิดว่า
อ๋อ เราใช้ขา้ งซ้าย แต่ผมก็ไม่เคยแยกได้เลยว่า ใช้ขา้ งไหนคิดอยู่ (หัวเราะกัน)
(adviser / อาจารย์ที่ปรึกษา)
ลุงอ๋อย ผมเคยมีแอดไวเซอร์ แนะน�ำว่าไอ้เรื่องของการใช้จินตนาการมัน
เป็นทักษะ ไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นทักษะ ก็ต้องขึ้นอยู่
กับการฝึกด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับกันได้ก่อนว่า การจินตนาการ
มันเป็นทักษะหรือเปล่า ถ้ายอมรับกันตรงนี้ได้ว่ามันเป็นทักษะ ก็ต้องมีการ
ฝึกได้ ใช่มั้ย เพราะฉะนั้นนักเขียนคนหนึ่ง ไดเร็คเตอร์คนหนึ่ง ประติมากร
คนหนึ่ง หรือนักดนตรีต่างๆ นานา จะเอาดนตรี เอาวรรณกรรมอะไรออก
มาได้แล้วเกิดความประทับใจขึ้นมา ก็คิดว่ามันต้องมีเรื่องของจินตนาการ
บอล ผมว่ามันก็ทุกคนต้องมี เพราะมันเป็นแค่ทักษะ แต่ก่อนผมก็เขียน
ภาพไม่ดี มันก็มีทั้งสองอย่าง ท�ำไมต้องมาแยก
ลุงอ๋อย เวลาเราพูดกันก็คงเป็นเรื่องของการแยกเพื่อความเข้าใจอันนี้ แต่
ในทางปฏิบัติมันก็คงใช้ความคิด…
บอล คนเราท�ำไมถึงคิดว่าวาดรูปไม่ได้ แต่จริงๆ ในความคิดมันท�ำได้ ก็
เหมือนเราคิดว่าชีวิตเราการวางแผนหรือเป้าหมาย ควรท�ำให้มันเสร็จตอน
ไหน ควรจะลงเมื่อไหร่ หรือเช้ามาเราจะกินอะไรดี กินข้าว ต้องอยู่บ้าน แม่
จะออกไปข้างนอก จะออกไปได้เลย หรือมันเป็นสีขาว เราก็ไม่ต้องลงก็ได้
มันเป็นการคิดเหมือนกัน
พีค่ นุ่ ก็อย่างคนทีด่ ภู าพเขียนไม่เข้าใจ หรือว่าไม่เข้าใจภาพเขียน ผมว่าจริงๆ
แล้ว แต่พอมีการแบ่งแยกว่า พอเป็นภาพเขียนบนผนังแล้ว เหมือนเราต้อง
บังคับตัวเองว่า เราต้องคิดอะไรบางอย่าง ทัง้ ๆ ทีค่ วามเป็นนามธรรมมันมีอยู่
ในชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ไป กรงนีก่ เ็ ป็นนามธรรม ลายทีพ่ นื้ นีก่ เ็ ป็นนามธรรม เรา
ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องมานั่งคิดว่าพรมนี่ต้องการสื่ออะไร (หัวเราะกัน) แต่ท�ำไม
เรายังรับมันได้ แต่พอมันเป็นภาพฝาผนังปุ๊บ เราต้องมามองว่ามันสื่ออะไร
นิว ก็เวลาที่เรามอง มันมีความตั้งใจของคนท�ำที่เหมือนจะสื่ออะไร แล้ว
เรามองเราก็ไม่แน่ใจว่าเรารับสารทีม่ นั สือ่ มาได้เต็มที่ หรือมันจะให้ประโยชน์
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กับคนดูได้ไม่เต็มที่ มันท�ำให้เรายึดติดว่าเราคิดต่อไปไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ว่า
จะสื่ออะไร
บอล แต่ภาพมันก็เป็นนามธรรม เพราะว่าถ้าคนเขียนมันก็มีความรู้สึกว่า
จะเขียนเพือ่ อะไร เขียนเพือ่ ขาย เขียนเพือ่ ตัวเอง หรือเพราะภาพนีส้ วย หรือ
มีความสุขกับมัน ความเป็นนามธรรม ขีดเส้นที่ความสุข
ลุงอ๋อย เมื่อกี้เส้นของความรู้สึกกับเส้นของความรู้เรื่อง มันอาจจะสับสน
ก็ได้ เราอาจจะคุน้ ชินอยูก่ บั การผูกให้รเู้ รือ่ ง ใช่มยั้ ลุงมีตวั อย่างหนึง่ อาจารย์
สอนศิลปะ อายุ 92 แล้ว ตอนเรียนก็มีค�ำถามพวกเรา จะเขียนรูปแบบสมัย
ใหม่ไปท�ำไมไม่รู้เรื่อง แต่แกเป็นอาจารย์สอนศิลปะไทย คือถ้าเขียนบุษบก
แกจะเขียนแบบลาก 2 มือขึ้นได้ ลายโรมัน ลายกรีกอะไร แกก็ได้หมดเลย
แกเรียนใช้เวลาเรียน 40 ปี เพราะฉะนั้นแกคิดว่าแกเรียนเพื่อเป็นช่างศิลป์
โบราณ จ�ำลองเขาพระวิหารมาที่เมืองโบราณ แกก็เขียนได้เลย ลายตรง
ไหนยังไง แกก็จะเขียนได้หมด แต่ตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้ว แกขึ้นมาสอน
เรา เราอยู่ในห้องเพ้นท์ หลายๆ คนก็ไม่ใช่วา่ มีรปู เขียนแบบจริง แกก็ถามว่า
abstract ท�ำไปท�ำไม ไม่มีใครตอบแกได้เลย เพราะแกก็มีมุมของแก จนวัน
หนึ่งก็มีคนหนึ่งก็เอาไปทับเสาตะกร้อ แล้วก็ธรรมดานิสัยเด็ก ก็ไม่ได้มีการ
นอบน้อมอะไรเท่าไหร่ มันก็บอกอาจารย์วา่ เอาไว้ทบั เสาตะกร้อครับอาจารย์
แล้วแกก็เลยเลิกถาม แต่การเลิกถามของแกก็คงไม่ได้หมายความว่าเข้าใจ
แต่ว่าแกก็คงไม่รู้จะถามอะไรกับมันอีก (หัวเราะ) อย่างที่ลุงยกตัวอย่างให้
ฟัง เวลาที่เราเห็นคนใส่เสื้อแล้วมันมีสีสวย เราก็บอกว่า เสื้อสวยดี แล้วก็จบ
ใช่มั้ย เราไม่ต้องการรู้ว่า เอ๊ะ มันดอกอะไร หรืออะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) อันนี้
เราไม่ได้เอาเรือ่ ง เราเอาความรูส้ กึ เพราะฉะนัน้ ท่าทีของเราต่อการดู ก็คงจะ
ต้องวางท่าทีให้ถูกด้วยมั้ง โดยเฉพาะในปัจจุบันมันมีการแยก การรวม การ
หาความหมายใหม่เยอะแยะมาก แต่กอ่ นเราอาจจะถูกกรอบอยูก่ บั ความเชือ่
ใดความเชือ่ หนึง่ แล้วก็เห็นปับ๊ ก็ไปกับความเชือ่ นัน้ แต่ปจั จุบนั มีความอิสระ
ในด้านการฟัง การดู การอะไรต่างๆ ก็เชื่อว่ามันก็คงมีคำ� ถามกันมากมาย
ในสังคมนะครับ เหมือนเราก็เลยพยายามหามาตรฐานอะไรสักอันหนึ่งนะ
บางทีความจ�ำเป็นในการมีมาตรฐานอันเดียวมันก็ไม่จ�ำเป็น อันนีก้ ล็ งุ แชร์นะ

เต่า ศิลปะที่อยู่ในวิทยาศาสตร์ มันคือวิทยาศาสตร์จะมองให้มันเป็นรูป
ธรรมมากกว่า แต่ว่ามันก็มีบ้างที่เราจะต้องจินตนาการขึ้นมาเอง คือพอ
มองปุ๊บ มันเป็นรูปร่างยังไง เหมือนแต่ก่อน ไดโนเสาร์ (หัวเราะกัน) คนที่
ไปเจออะไรก็ไม่รู้ แท่งๆ กระดูก แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เอามาดูๆๆ แล้วก็
วาดเป็นตัวเบ้อเร่อ มีเขาด้วย แล้วก็บอกว่าตัวนี้ตัวสีเขียว เค้ารู้ได้ยังไง คือ
เป็นจินตนาการล้วนๆ
ลุงอ๋อย ก็เป็นเรื่องใช้จินตนาการ
พีค่ นุ่ ใช่ มนุษย์เราเห็นแต่กระดูก จริงๆ แล้วก็ไม่รวู้ า่ มันจะมีหอู ย่างนี้ จริงๆ
ไดโนเสาร์อาจจะไม่ใช่หน้าตาแบบที่เราคิดก็ได้
นิว มันก็เหมือนกับว่า มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ถ้าจะบอกว่ามันเกี่ยวกับ
จินตนาการเยอะ ก็ไม่ถูกสักทีเดียว เพราะที่เคยเห็นเค้าเอากะโหลกมาจับ
แล้วดูจากกะโหลกแล้วดูความหนาของผิวหนังที่เป็นไปได้ ก็สามารถวาด
หน้าคนใหม่ขึ้นมาได้จากกะโหลก แล้วก็ดูความหนาแน่นของเนื้อกระดูก
ก็ดูว่าวิทยาศาสตร์มันก็มีศิลปะเป็นตัวส่งเสริมมากกว่า การที่วิทยาศาสตร์
แล้วเอามารู้ความหมายของกระดูกว่าอย่างนี้ๆๆๆ ค�ำนวณได้ แต่การที่เรา
จะเอาออกมาให้คนภายนอกเห็น เราก็เอาศิลปะมาเสริม คือเราเองสามารถ
วาดให้เป็นโครงหน้าทีแ่ ท้จริงขึน้ มาได้ เหมือนกับว่าศิลปะมันเป็นตัวส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ในหลายๆ แง่ แต่วา่ พวกเส้นประสาท เส้นเลือด ถ้าเราใช้ศลิ ปะ
เป็นตัวช่วย ใช้จนิ ตนาการ ก็จะท�ำให้เข้าใจระบบทัง้ หมดแล้วก็เข้าใจในความ
เป็นไปของวิทยาศาสตร์มากขึ้น
พี่คุ่น อันนี้มันเป็นประเด็นถกเถียงกันมานานระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
ศิลปิน เพราะเคยมีนักฟิสิกส์อยู่คนหนึ่ง เค้าบอกว่าเพื่อนเค้ามักจะบอกว่า
เหมือนกับเสียดายแทนนายนะที่นายเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะว่าเวลานาย
เห็นดอกไม้นายก็จะคิดถึงองค์ประกอบต่างๆ ของดอกไม้ว่ามันจะมีที่มายัง
ไง จะไปยังไง แต่นายไม่เห็นความสวยงามของความเป็นดอกไม้อย่างทีศ่ ลิ ปิน
เห็น แล้วนักวิทยาศาสตร์เค้าก็บอกว่า นัน่ เป็นความเข้าใจทีผ่ ดิ มันไม่ได้เป็น
อย่างนัน้ เค้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไอ้ความมหัศจรรย์ตา่ งๆ ขององค์ประกอบ
ทีส่ ร้างดอกไม้ขนึ้ มา ก็เป็นความงดงามอีกอย่างหนึง่ เหมือนกันส�ำหรับเค้า ก็
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เป็นมุมทัศนคติที่แตกต่างกัน เพราะผมก็สนใจวิทยาศาสตร์เหมือนกัน ผม
รู้สึกว่าก็จริง เวลาที่เราหรือเวลาที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไร ผมชอบอ่าน
ข่าวที่เค้าค้นพบพวกสัตว์ใต้บาดาลแปลก มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่กะโหลกใส เค้า
เพิ่งเจอเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นปลากะโหลกใส เห็นข้างใน เราก็รู้สึกว่านั่นเป็นรูป
ธรรมที่จริง แต่ในขณะเดียวกันมันก็มหัศจรรย์ซะจนมันก็งดงามได้เหมือน
กัน ก็เป็นข้อถกเถียงกันมา ผมว่ามันก็มีศิลปะแล้วก็มีวิทยาศาสตร์ แล้วก็มี
วิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะเท่ากัน
ลุงอ๋อย ก็ดีนะที่ได้เถียงกัน
พี่คุ่น ครับ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย ดีกว่าไม่เถียงกันเลย (หัวเราะ) มันจะได้มีการแชร์กันได้
พีค่ นุ่ แต่ศลิ ปินก็มกั จะมองวิทยาศาสตร์วา่ ไม่มอี ารมณ์สนุ ทรีย์ ไม่มอี ารมณ์
ฟาง สมมติวา่ เราเอานักวิทยาศาสตร์กบั ศิลปะมารวมกันได้กน็ า่ จะดี เพราะ
ว่าเรียนมาในวิชาหนึ่ง ก็ต้องคิดว่าเราอยากรู้อะไร อยากสร้างอะไร เพราะ
อะไร ถ้าเราไม่ใช้อันนี้เราจะใช้อะไรท�ำ แรกๆ ก็ยุ่งยาก หลังๆ ก็จินตนาการ
ว่าเราอยากได้สว่ นนี้ ถ้าเราไม่จนิ ตนาการมันก็คงไม่เกิดอย่างนีไ้ ด้ มีอาจารย์
คนหนึง่ เค้าเป็นอาจารย์เชีย่ วชาญด้านเลเซอร์ เค้าได้ดหู นังเรือ่ งหนึง่ มีฉากใช้
เลเซอร์ เค้าบอกว่าเลเซอร์ตัดนู่นตัดนี่ได้ เป็นแรงบันดาลใจให้กับเค้า เค้า
ทุ่มเทแล้วก็เค้าอายุ 50-60 แล้วมั้ง เค้าทุ่มเทแบบว่าท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับ
เลเซอร์โดยเฉพาะเลย ไม่งั้นสมัยก่อนเลเซอร์คงจะไม่มี ถ้าหนังเรื่องนั้นไม่
เกิดขึ้น ทุกวันนี้เลเซอร์อาจจะไม่พัฒนาถึงขนาดนี้ก็ได้ เหมือนอย่างที่เค้า
บอกว่าจินตนาการส�ำคัญกว่าความรู้
ลุงอ๋อย 2 ภาคที่ส�ำคัญนะ วิทยาศาสตร์กับศิลปะ
พี่คุ่น คนสมัยก่อน ก็ท�ำเป็นได้หลายอย่าง คือการเป็นศิลปินก็ต้องเป็น
สถาปนิกได้ด้วย ต้องรู้จักวาดรูปได้ด้วย ต้องรู้วิทยาศาสตร์ เพราะมันต้อง
ท�ำให้เกิดจริงได้ ผมว่ามันมาแยกในช่วงหลังๆ หลายๆ คนเค้าบอกว่า ศิลปิน
ก็บอกว่า จริงๆ แล้วศิลปะพัฒนาจากเทคโนโลยีในลักษณะที่ว่าเทคโนโลยี
มีผลมาก พอมีคนผลิตสิ่งหนึ่งขึ้นมา ศิลปินก็เอาไปใช้ อย่างปัจจุบันนี้มีคน
ท�ำ Video Art กันเยอะ ก็เพราะมีวิดีโอขึ้นมาก่อน มันถึงจะมี Video Art

ขึน้ มาท�ำกัน ศิลปินคือคนทีเ่ อาวิทยาศาสตร์ทมี่ นั มีสาระเอาไปท�ำอะไรทีม่ นั
ไร้สาระ (หัวเราะกัน) เพื่อให้เกิดมุมมอง
เต้ อย่างกระบวนการทีเ่ ราอัดรูปขึน้ มาเอง ตอนอัดรูปการผสมสารเคมีอะไร
พวกนี้ ทัง้ หมดเป็นวิทยาศาสตร์ ผมคิดว่าสองอย่างมันต้องไปด้วยกัน แล้วก็
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ มือ่ กีน้ ฟี้ างบอกว่า จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู้ แต่วา่ ไอ้คนที่
พูดว่าจินตนาการส�ำคัญกว่าความรู้ เค้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทโี่ คตรอัจฉริยะ
พี่คุ่น เค้ารู้มาเยอะแล้วล่ะ
เต้ เพราะฉะนั้นความรู้มันก็ส�ำคัญใช่มั้ย ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลย
มาพูดค�ำๆ นี้ อาจจะอีกความหมายหนึ่งเลยก็ได้
ลุงอ๋อย งั้นพวกเราเป็นศิลปินก็พูดได้เหมือนกันว่า วิทยาศาสตร์ดีกว่า
จินตนาการ
(research / ค้นคว้า วิจัย)
บอล ถึงจะท�ำศิลปะ แต่ก่อนท�ำงาน เราก็ต้องท�ำรีเสิร์ชข้อมูลก่อนว่า อัน
นี้คืออะไร สีนี้ใช้สื่ออะไร ต้องมีความรู้มาก่อนถึงจะลงมือท�ำ ถึงจะมาตอบ
แนวความคิดของตัวเองได้ อย่างกระบวนการศึกษาจริงๆ กว่าจะเสร็จออก
มาชิ้นหนึ่ง
ลุงอ๋อย ก็คงเป็นเรือ่ งทีห่ าข้อยุตยิ ากมากว่าอะไรส�ำคัญกว่าอะไร หรืออะไร
ก่อนอะไรหลัง หรืออะไรดีกว่าอะไร ก็คงเป็นเรื่องหาข้อยุติยากอยู่
เต้ ใช่ มีเหตุผลขัดแย้งกันตลอดเวลา
ลุงอ๋อย แต่อย่างน้อยเราก็คงพูดว่า มันดีทั้งสองอย่างแหละ (หัวเราะ) แล้ว
ส่วนว่าเราจะมาตัง้ ค�ำถามหรือถกกันในเรือ่ งทีห่ าข้อยุตไิ ด้หรือหาข้อยุตไิ ม่ได้
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง (หัวเราะ)
พีห่ นิง ขอแชร์ดว้ ยคนเนอะ มันอาจจะขึน้ อยูก่ บั ว่าช่วงนีเ้ ราจะใช้จนิ ตนาการ
หรือช่วงนีเ้ ราต้องไปหาข้อมูลหาความรูม้ าก่อน พีว่ า่ บริบทแต่ละครัง้ มันอาจ
จะไม่มีส�ำคัญก่อนหน้าหรือหลัง คือต้องไปหาข้อมูล หรือ เอ้ย จังหวะนี้ต้อง
ใช้จินตนาการ มันอาจจะไม่มีอะไรส�ำคัญกว่า ทุกอย่างมันไปด้วยกัน แต่ว่า
ช่วงนี้อันนี้เด่น ช่วงนี้อันนี้เด่น
พี่คุ่น เคยมีหมอฟันเค้าบอกผมว่า เค้าเป็นประติมากร เพราะเวลาเค้าอุด
ฟัน เค้าอุดเสร็จแล้ว ต้องขัดให้มนั สวยให้มนั เข้ากับรูปฟันเดิม แล้วก็บอกว่า
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ถ้าหมอที่ไม่เก่งก็จะขัดไม่ดี แล้วเลยเดี๋ยวนี้เหมือนเวลาเราไป เราต้องเลือก
หมอคนไหนเป็นประติมากร (หัวเราะกัน)
นิว ใช่ๆ หมอฟันต้องท�ำได้
พี่หนิง ขอเล่าประสบการณ์ตรงด้วย ถ้าไปท�ำฟันอะไรอย่างนี้น่ะค่ะ เวลา
เราอุดฟัน กว่าเค้าจะกรอให้เนียน ไม่มรี อยขึน้ มา เหมือนเวลาฟันบนกับฟัน
ล่างของเรา กว่าจะกรอให้มันขบกันพอดี เหลื่อมกันแค่ไหน ไม่ใช่เราขบฟัน
แล้วมันติดๆ ลองขบฟันดูซิว่ามันดีมันเรียบดีหรือยัง ถ้าไปท�ำฟันปลอม สี
ฟันอีก ฟันหนึ่งอาจจะมี 3-4 สี
ลุงอ๋อย ลองแลกฟันกันดูมั้ย สีขาวมันจะเหมือนกันมั้ย
นิว มีอยู่ประมาณ 30 เฉดค่ะ สีมาตรฐานทั่วไป ก็จะมีประมาณนี้ ก็ต้อง
เอาสีฟันไปเทียบกันว่าตรงกับสีไหน
ลุงอ๋อย 30 เฉด
นิว ก็เกินอ่ะค่ะ สมมติว่าฟันปลอมก็จะมีหลายๆ สีผสมกัน มีใสมีขุ่น
ลุงอ๋อย อ่ะ ทีนี้ เรายังคงพอมีเวลา แล้วเราก็เข้าสู่ประเด็นทางศิลปะละ
ตอนนี้ เอาทางกฎหมายมีเรื่องของอะไรท�ำนองนี้มั้ย
นิว คือเดี๋ยวนี้เค้าพัฒนา ที่บอกว่าทางญี่ปุ่นกับทางอเมริกาเค้าพัฒนา
เพราะเค้าให้ความส�ำคัญกับเรื่องศิลปะ เพราะว่าถ้าเด็กของเค้าได้รับการ
เรียนรู้ทางด้านศิลปะอาจจะท�ำให้สร้างสรรค์อะไรที่ดีต่อประเทศได้
พี่คุ่น ใช่ คือเค้าพยายามให้ควบคู่กันไป แล้วสุดท้ายเด็กจะเลือกอะไรใน
มหาวิทยาลัย แต่ก่อนจะมหาวิทยาลัย เค้าพยายามจะให้มีเรื่องของศิลปะ
ควบคู่กันไป
บอล เคยได้ยินว่า ประเทศพัฒนาให้ความส�ำคัญกับศิลปะ แต่ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาจะให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีมากกว่า
พี่คุ่น ก็อาจจะเป็นไปได้ อาจจะเหมือนกับคนเวลาคนที่ยังไม่มีฐานะพอ
จะรื่นรมย์กับศิลปะ ก็จะยกเรื่องของศิลปะเอาไว้ก่อน แล้วก็พัฒนาตัวเอง
ในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันถึงขนาดว่า ใครๆ ก็ชอบศิลปะ
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มันก็ยังมีค�ำถามที่ถกเถียงกันแบบนี้เหมือนเดิมว่า
ศิลปะมันส�ำคัญจริงๆ หรือเปล่า หรือว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับสังคมแค่

ไหน คืออย่างตัวเองมาทางศิลปะ ชอบศิลปะ แต่บางทีศิลปะบางอย่างเรา
ก็รู้สึกว่ามันรับยากเหมือนกัน อย่างศิลปินบางคนที่ได้ค่าตัวมากๆ จากการ
ท�ำอะไรบางอย่างทีเ่ รารูส้ กึ ว่ามันไม่เห็นส่งผลอะไรกับสังคมเลย มันก็รสู้ กึ ต่อ
ต้านเหมือนกันว่า เค้าไม่น่าจะได้อะไรมากขนาดนั้น
วิทย์ เคยอ่านหนังสือเค้าว่า ประเทศที่น�ำหลักของขงจื้อมาใช้ ประเทศนั้น
ควรจะเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เพราะศักยภาพของศิลปะ คือว่าขงจือ้ เค้า
จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุมชน ให้แต่ละคนรู้หน้าที่ตัวเอง เช่น
ความสัมพันธ์กับพ่อกับลูก ภรรยากับสามี ต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเอง
แล้วก็ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด อย่างนี้ก็เรียกว่าศิลปะ
พี่คุ่น ถ้าเป็นศิลปิน ก็ท�ำหน้าที่ของศิลปินให้ดีที่สุด
ลุงอ๋อย มันมีค�ำว่าศิลปะของการเดิน
วิทย์ อย่างการรบกัน ยังมีหนังสือชื่อ Art of War เค้าก็ว่าเป็นศิลปะ
ลุงอ๋อย ถ้าลองตั้งค�ำถามว่า มีอย่างใดอย่างหนึ่งได้มั้ย
บอล ไม่ได้
ลุงอ๋อย ก็ต้องมีทั้ง 2 อย่าง (หัวเราะ)
บอล เหมือนกับคน มี 2 ด้าน มีดี ไม่ดี
ลุงอ๋อย เพราะฉะนั้นประเด็นก็น่าจะอยู่ที่ว่า มันควรจะมีอย่างไร ใช่มั้ย
เพราะไหนๆ ก็ต้องมีทั้งสองอย่าง เอ้า ใครอ่ะ โฟรโดว่าไง (หมายถึงนิว)
(หัวเราะกัน)
นิว คิดย้อนไปที่บอกว่า การที่เราจะท�ำอะไรสักอย่างหนึ่งออกมา แสดง
ให้สังคมเห็น มันต้องดี ดีมาก ท�ำให้มากกว่ารู้ว่าแค่สวย ถึงจะเป็นงานที่คน
ยอมรับได้ ต้องอะไรสักอย่าง เหมือนอย่างเมื่อกี้ว่า งานเขียนต้องท�ำให้เกิด
แรงบันดาลใจให้กบั คนอ่าน หรือเกิดข้อคิดประเด็นขึน้ มา แต่ถา้ เกิดว่าเราจะ
เขียนให้จบไป หรืองานศิลปะดูแล้วก็สวย ก็จบ จะเพียงพอเหรอ
ท็อป ขอเสริม เหมือนที่เมื่อกี้บอกว่ามีกลุ่มที่ต่อต้าน ก็มีทั้งต่อต้าน
จินตนาการอย่างเดียว และกลุ่มที่ต่อต้านเชิงปฏิบัติอย่างเดียว หรือว่ากลุ่ม
(Pragmatism)
(Idealism)
ที่ชื่อว่าปฏิบัตินิยม แล้วกลุ่มที่ใช้จินตนาการ ก็คือกลุ่มปฏิบัตินิยมเค้าเชื่อ
ของผลที่เกิดขึ้น เค้าจะบอกว่าอะไรมีคุณค่าก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมีผลให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงได้ในเชิงปฏิบัติได้จริง ก่อให้เกิดสิ่งที่เราเห็นได้จริงๆ ซึ่งเค้า
ก็จะโจมตีกลุ่มที่เป็น Idealism ว่าเหมือนกับว่าใช้จินตนาการอย่างเดียว
คุณก็คิดแล้วความคิดของคุณก็ไม่เห็นมีผลอะไรเกิดขึ้นได้ อย่างในยุคหนึ่ง
ที่มี Idealism มากๆ เค้าจะมีการเรียนที่ชื่อว่า จ�ำชื่อไม่ได้แล้ว แต่เหมือน
กับเค้าจะบอกว่า มันจะมีคน 2 คน คนที่เป็นอาจารย์นั่งเถียงอยู่กับคนที่ลูก
ศิษย์ แล้วก็จะเถียงๆๆๆ จนมาถึงผลสรุป ได้คำ� ตอบทีน่ า่ จะมีเหตุผลทีส่ ดุ แล้ว
แล้วอาจารย์กโ็ ยนค�ำถามกลับว่า แบบเถียงกลับความคิดทีเ่ ราสรุปได้วา่ มัน
มีเหตุผลยังไง ก็คอื ท�ำให้มนั เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มเี หตุผล แล้วท�ำสิง่ ทีไ่ ม่มเี หตุผลให้มี
เหตุผลให้ได้ เถียงการมีเหตุผลอีกกลับไปที่ไม่มีเหตุผลอีก คือเหมือนกับว่า
คนที่เป็น Pragmatism บอกว่าท�ำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร ในเมื่อมันไม่ได้ก่อ
ประโยชน์อะไรให้กับสังคมเลย ก็เลยเป็นจุดโจมตีของปฏิบัตินิยม
พี่คุ่น ที่พูดคือพูดถึงเพลโต
ท็อป ใช่ คือผมก็ค่อนข้างเข้าข้างแนวปฏิบัตินิยม ในเมื่อคุณคิดอะไรมา
สักอย่างหนึ่ง มันก็ไม่ดีกว่าเหรอ ถ้าสามารถเกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม
ได้ มากกว่าที่จะนั่งคิดอย่างเดียว แล้วเราก็ไม่รู้ว่าท�ำไปท�ำไม
ลุงอ๋อย มัน 2,000 เกือบ 3,000 ปี แล้ว คนเค้าก็มีลักษณะเหมือนกัน
เหมือนกับเรา (หัวเราะ)
ฟาง ฟางคิดว่าการทีป่ ระเทศไทยท�ำไมคนถึงไม่คอ่ ยให้ความส�ำคัญกับเรือ่ ง
จินตนาการ ก็เลยคิดว่าเป็นค่านิยมทีม่ าสโลว์ทวี่ า่ คนเรามีความต้องการพืน้
ฐาน ท�ำให้เหมือนพ่อแม่อย่างนี้ ก็อยากให้ลูกเข้าสายวิทย์ แล้วอยากให้ลูก
เรียนหมอ เป็นวิศวะ เพราะคิดว่าจบมาไม่ตกงานแน่นอน แต่ถ้าให้ไปเรียน
ดนตรี โอกาสจะรุ่งก็อาจจะมีไม่กี่คน จบมาจะมีงานท�ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ มัน
ก็ไม่ตรงกับความต้องการพืน้ ฐาน แต่อย่างประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว อย่างญีป่ นุ่
เค้าให้ความส�ำคัญเท่าๆ กัน แล้วเค้าก็ต้อนรับคนที่มีความคิดอะไรแบบนั้น
ได้ เราเข้าไปก็ต้องท�ำอย่างญี่ปุ่น แล้วคนของเค้าพอคิดอะไรได้ เค้าก็จด
สิทธิบัตร แล้วเค้าก็ให้เครดิตกับคนนั้น เพราะฉะนั้นคนที่จะท�ำอะไรใหม่ก็
จะต้องท�ำในสิ่งที่ดีกว่า
ลุงอ๋อย ก็ต่อยอดกันมาเรื่อย (หัวเราะ)

เต้ เคยอ่านหนังสือจิตวิทยาอยู่เล่มหนึ่ง เค้าพูดเรื่องความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ 7 ระดับ ของมาสโลว์ คือมนุษย์ต้องการที่เป็นระดับพื้นฐาน 3
ระดับ คือ ต้องการอาหาร ต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัย ต้องการความปลอดภัย อะไร
พวกนี้ แล้วประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว มันจะพ้น 3 ระดับนีไ้ ปแล้ว จะไปสู่ 4 ระดับ
บน แล้วก่อนจะถึงระดับสุดท้ายที่มันเป็นระดับที่ 6 ก็คือ ระดับที่ต้องการ
สุนทรียะ คือต้องการอาหารทางสายตา การฟังเพลงทีไ่ พเราะ เหมือนกับว่า
ถ้ายกตัวอย่างอย่างประเทศทีย่ งั ไม่พฒ
ั นา เค้าก็จะเห็นว่าพวกสุนทรียศาสตร์
เป็นเรื่องไร้สาระ เรื่องที่ไกลตัวเค้า เค้าท�ำมาหากินอย่างเดียวก็แทบจะไม่
รอดแล้ว เค้าก็จะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ไม่ส�ำคัญกับเค้
ถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆ เคยอ่านประวัติของคนท�ำร้านวิดีโอร้าน
หนึง่ ตอนเค้าเปิดใหม่ๆ เค้าก็ทำ� ร้านทีเ่ ค้าคิดว่าเค้าจะต้องมีหนังอาร์ท หนัง
ที่สามารถสอดแทรกแนวคิดอะไรดีๆ แล้วเค้าก็เปิดร้านไป ซึ่งคนที่อาศัยอยู่
แถวร้านเค้าก็เป็นพวกท�ำงานหาเช้ากินค�ำ่ เค้าเข้าร้านก็หาเช่าแต่หนังตลก
หนังที่ฮาๆ ไปดูอย่างเดียว ตอนแรกเค้าก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมร้านเค้ามีหนังดีๆ
ขนาดนี้แต่ท�ำไมคนไม่ชอบดู เค้าก็ไปทะเลาะกับคนมาเช่า แล้วเค้าก็มารู้ที
หลังว่า แค่วันๆ ท�ำมาหากินอะไรอย่างนี้ เค้าก็แทบไม่มีเวลาท�ำอย่างอื่น
แล้ว แล้วเค้าก็เครียด ก็อยากผ่อนคลายมากกว่าทีจ่ ะไปหาอะไรทีเ่ ป็นศิลปะ
ที่จะท�ำให้เค้ายิ่งเครียดไปกว่าเดิม เค้าก็เลยไม่อยากไปสนใจศิลปะ ก็คิดว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วคือเค้าผ่านจุดหนึ่งไปแล้ว ความต้องการพื้นฐานเค้ามี
ทุกอย่างหมดแล้ว เค้าก็จะต้องการอะไรทีม่ นั มากไปกว่านัน้ อย่างงานศิลปะ
แล้วคนในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาเค้าไม่มเี วลา แต่งานศิลปะมันต้องใช้เวลาใน
การเสพในการทีจ่ ะเข้าถึงมัน คนทีเ่ ค้าไม่มเี วลาเค้าก็ไม่อยากทีจ่ ะเสียเวลาไป
หอศิลป์อยู่เป็นชั่วโมงๆ เพื่ออะไรแบบนี้ ก็เข้าไม่ถึงเค้า
พี่คุ่น จริงๆ มันก็เหมือนเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องงานศิลปะในแกลอรี่ ในหอ
ศิลป์ มันก็เป็นศิลปะ แต่ว่าจริงๆ ก็ขยายมาจากฐานของศิลปะที่มาจากการ
ขบคิดทีแ่ ม้แต่คนทีอ่ ยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งการแค่ความอยูร่ อด พวกชาวบ้าน จริงๆ
แล้วศิลปะก็เกิดมาพร้อมๆ กัน เพราะมันมาจากวัฒนธรรมของคน เหมือน
เป็นการค้นพบหินทีม่ าท�ำเป็นมีดอะไรพวกนี้ ก็พบว่ามันมีการออกแบบ ไม่ใช่
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สักแต่ว่าท�ำให้แหลมๆ เอาไว้ใช้ได้ แต่ว่าพอผ่านยุคที่มันแหลมแล้ว เค้าก็
พยายามที่จะหารูปแบบที่เค้าดูแล้วชอบหรือที่ดูแล้วเค้ารู้สึกดีกับมัน ก็มี
ศิลปะขึน้ มาพร้อมๆ กับวัฒนธรรม จริงๆ เชือ่ มโยงกับการเมืองได้เหมือนกัน
อย่างนักการเมือง อย่างเวลาทีผ่ มดูผนู้ �ำประเทศทีเ่ ราเลือกทีเ่ ราอยากจะเชือ่
ใคร ผมก็ดเู หมือนกันว่าใครมีวฒ
ั นธรรม หรือใครทีค่ ดิ แต่เรือ่ งการเมืองอย่าง
เดียว หรือว่าเรือ่ งธุรกิจอย่างเดียว ผมก็รสู้ กึ ว่าเค้าขาดสมดุลเรือ่ งวัฒนธรรม
ไป ผมเชื่อว่าการปกครองที่ดีจะต้องมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมด้วย ไม่ใช่
แค่คิดแค่ว่าท�ำยังไงให้ประเทศเจริญ
ท็อป ผมว่ามันมีปญ
ั หา อย่างตอนทีอ่ นิ เดียได้อสิ รภาพจากอังกฤษใช่มยั้ ครับ
อังกฤษก็คดิ ว่าให้อสิ รภาพอินเดียไปนี่ ดีเนอะ เราปลดปล่อยให้เค้าเป็นอิสระ
แต่ไม่ได้คิดเรื่องของวัฒนธรรมความแตกต่างของคนเชื้อชาติในอินเดียเลย
ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นฮินดูบา้ ง เป็นมุสลิมบ้าง แล้วก็มซี กิ ข์อกี อย่างตอนอังกฤษ
เค้าอยู่ เค้าคุมคนอยู่ เค้าส่งทหารไปอะไรไป คนก็เลยไม่ตกี นั เอง พออังกฤษ
ไปปุ๊บ คนก็เกิดการแยกกลุ่ม ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติกันเองว่านี่
ประเทศฉันๆ ก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองขึน้ ผมก็เลยว่าเหตุการณ์จริงๆ มัน
ก็เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องละเอียดอ่อน เหมือนกับเชื่อมโยงกับ
ศิลปะด้วยหรือเปล่า เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมกับสิ่งที่ละเอียดอ่อนด้วย ซึ่ง
เป็นเรื่องที่นักการเมืองควรจะสนใจ คิดในระดับนโยบายอะไรต่างๆ
ลุงอ๋อย ความต้องการที่อยากจะให้เป็นอย่างนี้ ก็มีการสรุปที่ท�ำให้เป็น
ภาพที่พอจะเข้าใจธรรมชาติของคนอะไรต่างๆ ลักษณะของการอยู่ร่วมกัน
หรือการอยู่ของมนุษย์ก็มีธรรมชาติของการกีดกัน อย่างเช่น พวกที่มีความ
เชื่ออย่างเดียวกันก็เลยกีดกันพวกที่ต่างความเชื่อ หรืออย่างพวกที่สีผิวต่าง
กันก็จะกีดกันกัน พวกทีม่ คี วามรูไ้ ม่เท่ากันก็จะเหมือนมีการกีดกันว่า ฉันคุย
(Mongoloid /
่ งแต่กบั อีกคุณไม่รเู้ รือ่ ง หรือพวกทีช่ าติพนั ธุท์ ตี่ า่ งกัน ชาติพนั ธุท์ ี่
เผ่าพันธุ์คนผิว กับคุณรูเ้ รือ
เหลือง)
เป็นมองโกลอยด์ คอเคซอยด์ ก็คงจะมีลกั ษณะทีเ่ ป็นความต่าง แต่ความต่าง
(Caucasoid /
เผ่าพันธ์ุคนผิว ตรงนีก
้ ม็ ลี กั ษณะของการกีดกันขึน้ มา ฉะนัน้ การกีดกันก็อาจจะเป็นปัจจัยให้
ขาว)
เกิดความรุนแรงขึ้นมา แต่ถ้ามันแตกต่างกันแต่ว่าไม่กีดกันกัน อย่างสปีชีย์
อื่นก็อาจจะมีการขัดแย้งกันในแง่รักษาถิ่นท�ำกิน รักษาถิ่นที่ตัวเองอาศัยที่
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เป็นอาหารได้ เรื่องพวกนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราคงไปศึกษาดู ก็อย่าเพิ่งไปเป็น
ทุกข์กับมัน มันจะแย่แล้วอะไรแล้ว ไม่ใช่นะฮะ ก็ต่อยอดกันอย่างนี้แหละ
ก็เป็นการศึกษาที่น่าสนใจ ศิลปะก็สรุปได้ใช่มั้ยฮะ (หัวเราะ)
คงไม่สรุปว่าเราได้อะไร อันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะสรุปตัวเอง แต่คง
สรุปให้กบั พวกเราว่า เราท�ำอะไรไปบ้าง ในแง่ของมูลนิธฯิ ก็คอื ว่า ในกิจกรรม
ในเรือ่ งของการเสวนากับมาสเตอร์ คือผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์มาก่อน ก็คดิ ว่าอัน
นีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีเ่ ราได้เริม่ กับพีค่ นุ่ เป็นคนแรก สาเหตุทเี่ ป็นบุคคลแรกก็เพราะว่า
พี่คุ่นก็จะมีงานที่คุ่นต้องไปท�ำวิจัย คือเรื่องของธรรมชาติและศิลปะ ซึ่งเป็น
งานวิจยั ทีท่ างญีป่ นุ่ ให้ทนุ เป็นเวลาปีหนึง่ ซึง่ จะต้องใช้พนื้ ทีแ่ ละตัวศิลปินแล้ว
ก็ต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นพี่คุ่นก็จะไม่อยู่ในประเทศไทยประมาณ 1 ปีเต็ม
คิดว่ากลับมาคงจะต้องมีอะไรมาฝาก มาเล่าสู่กันฟังอีก
พี่คุ่น หรือมูลนิธิฯ จะตามไปญี่ปุ่น (หัวเราะกัน)
ลุงอ๋อย มูลนิธิฯ จะพาเราไปญี่ปุ่น แต่พวกเราจะต้องหาเงินเอง (หัวเราะ)
ทีนี้ในเรื่องของการเสวนาก็คงอยู่ในประเด็นเรื่องของสังคมและศิลปะ โดย
เฉพาะศิลปะทางด้านการวรรณกรรม ก็จะมีอะไรบางอย่างที่คุ่นเล่าให้เกิด
การเชื่อมโยงกันระหว่างวรรณกรรมที่เอาความคิดของมนุษย์ออกมา แล้ว
มีแรงกระเพื่อมต่อไปในเรื่องของเศรษฐกิจ ในระบบการปกครอง หรือใน
เรื่องของตัวศิลปะที่มีบทบาทต่อสังคม ในแง่ของ Visual Art คือศิลปะเช่น
ปิกัสโซ่ จริงๆ แล้วก็จะมีผลต่อแม้กระทั่งเรื่องของละครก็มี ซึ่งอันนี้เราค่อย
ว่ากันในอนาคตต่อไปนะครับ
เพราะฉะนัน้ วันนีก้ ค็ งเป็นครัง้ แรกทีเ่ ราได้ทำ� กิจกรรมเสวนากันใน
แบบที่มันเต็มรูปแบบที่เราคิดเอาไว้ ทีนี้ผลที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรบ้าง ก็คง
เป็นเรื่องที่เราเองต้องบอกตัวเอง แต่การบอกตัวเองของเรา ลุงก็อยากจะรู้
เหมือนกันว่าเราบอกตัวเองว่าเราได้อะไรบ้าง อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง
นะ ลุงไม่สามารถสรุปให้ได้ว่าเราได้อะไรบ้าง เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราสรุปกับตัว
เอง ลุงก็อยากรู้ด้วย
ทีนปี้ ระเดีย๋ วจะถัดจากนีไ้ ปเราคงต้องหารือกันในเรือ่ งกิจกรรมใน
เดือนต่อไป ในเรื่องของเวลา ในเรื่องของประเด็นอะไรอีกนิดหน่อยนะครับ
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แล้วก็ค่อยแยกย้าย
ทีนี้ในตอนนี้นี่ เราเองเรามีอะไรอยากจะขมวดมั้ย หรืออยากจะ
ถามเป็นค�ำถามสุดท้ายกับพี่คุ่น มีมั้ยครับ
จูน คือสงสัย ตอนอ่าน อุทกภัยในดวงตา คือตอนแรกที่บอกว่าที่มันเป็น
นักเขียนคลานในทะเลทราย คือมันอ่านแล้วมันรูส้ กึ เหมือนตัวเองหลงอยูใ่ น
ทะเลทรายเองจริงๆ อ่ะ อยากรู้ว่าพี่คุ่นไปเอาอะไรมาเขียนในเรื่องนี้ได้ยังไง
พี่คุ่น ย้อนกลับไปนานมาก พี่ก็จ�ำไม่ค่อยได้ แต่ว่าก็คงเป็นช่วงเวลาแล้ว
ก็สถานการณ์อะไรบางอย่างที่รู้สึกในตอนนั้น เพราะอย่างเรื่องอุทกภัยใน
ดวงตาหรือเรื่องหลัง 2-3 เรื่อง น่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตอน
นั้น เพราะไม่เคยไปทะเลทรายเหมือนกัน อาจจะมีจับกระดาษทรายบ้าง
(หัวเราะกัน)
ลุงอ๋อย ก็เป็นเรือ่ งของคนอ่านก็เอาประสบการณ์ทเี่ คยคลานในทะเลทราย
มาร่วม (หัวเราะ)
จูน จูนก็ไม่เคยคลานนะ (หัวเราะ) แต่ว่าเหมือนค�ำเทียบอย่าง คอแห้ง
เหมือนโดนแดดเผา มีคนผ่านแล้วลากเค้าไปด้วย อะไรอย่างนี้ ชีวติ เค้าอะไร
จะขนาดนั้น เหมือนกับได้แรงบันดาลใจมาจากไหน ประสบการณ์ตรงหรือ
ว่าดูจากไหน
พี่คุ่น งานเขียนส่วนใหญ่จะหยิบเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าแต่ว่าเพิ่ม
จินตนาการเข้าไปด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เลย ก็จะไม่รู้จะเขียนอะไร ก็เลย
ผสมผสานประสบการณ์ตัวเอง ประสบการณ์เพื่อนบ้าง
นิว พี่คุ่นมีความฝันหรือมีเป้าหมายของตัวเองในการเขียนหรือเปล่า ยังไง
พี่คนุ่ คือรู้สกึ ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกัน เพราะว่าท�ำงานเขียน
แล้วก็อยูใ่ นแวดวงสือ่ รวมถึงแวดวงอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องบ้าง ก็เกือบๆ จะ 10
ปี แล้วเรามีความรู้สึกว่า แรกๆ ท�ำเพราะว่าตื่นเต้นที่จะท�ำ แล้วก็บางทีเรา
ก็ได้โอกาสดีๆ ที่เรารู้สึกว่าเราพร้อม เช่นการเขียนบทภาพยนตร์ อย่างนี้นะ
ครับ หรือการท�ำอะไรที่เกี่ยวกับโฆษณาบ้าง พองานเข้ามา เราก็รู้สึกว่าเรา
อยากลองท�ำอันนี้ เพราะเรามีความสนใจทางหนัง แต่ว่าพอมีประสบการณ์
มากขึ้น แล้วก็ท�ำเยอะๆ เราก็ยังคงค้นพบ ยังคงต้องหาที่สมดุลของเราเอง

เหมือนกัน เพราะว่าอย่างมาที่นี่มีต�ำแหน่งเป็นมาสเตอร์ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว
ตัวเองรู้สึกว่ายิ่งเราโตขึ้นเราก็ยิ่งต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้น เราเองก็ต้องหา
มาสเตอร์คนอืน่ ของเราไปด้วย แต่วา่ ตอนนีอ้ ยากจะลงลึกกับสิง่ ทีส่ นใจมาก
ขึ้น ที่จะไปท�ำวิจัยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามจะไปในทางนั้น เพราะว่าอาจ
จะเป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยคิดเรือ่ งการอยูใ่ นสังคมแบบต้องคิดเป็นธุรกิจหรือต้องคิด
เป็นอะไรแบบนัน้ คือเป็นจะเป็นคนทีม่ องไปทางด้านนัน้ น้อยมาก ก็เลยรูส้ กึ
เหมือนเราต้องหาพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมกับตัวเองมากกว่าจะไปพยายามแข่งขันสู้
กับคนอื่นเค้า ก็อาจจะวิจัย แล้วก็มีความสนใจเรื่องปรัชญา ก็อาจจะเข้าไป
ในเรื่องปรัชญามากขึ้น แต่ว่าจะออกมาในรูปแบบเป็นอาจารย์หรือท�ำงาน
วิจัยหรือเป็นอะไรอย่างนี้ มันยังไม่เคลียร์ แต่ว่าตอนนี้ก�ำลังพยายามที่จะ
หารูปแบบอะไรอย่างนั้น
ทีผ่ า่ นมาเราท�ำส�ำนักพิมพ์กโ็ อเค แต่วา่ เราก็ยงั รูส้ กึ อยูด่ วี า่ เราไม่ใช่
นักธุรกิจ เราไม่สามารถคิดแบบนักธุรกิจได้ในเรื่องการท�ำงาน เพราะฉะนั้น
เราเลยต้องพยายามหาพื้นที่ที่เหมาะสมหรือว่า อย่างที่สนใจเรื่องพุทธ ก็มี
ความสนใจส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความสนใจเรื่อง
ของวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือความรู้ทั่วไป จะพยายามรวมเข้า
ไว้ด้วยกันแล้วออกเป็นงานอะไรบางอย่างมากกว่า
ป่าน คือที่นี่ก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เราเข้ามาร่วมคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม แล้วทีนี้
พี่คุ่นมีความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมยังไง หรือว่ามีทางออกด้านสิ่งแวดล้อม
ยังไงบ้าง
พี่คุ่น ถามพี่ ค�ำตอบมันยาวมากเลย แต่ว่าจะพยายามรวบรัดก็คือว่า ส่วน
ตัวแล้วรู้สึกว่าปัญหาทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เรารู้สึกแปลกแยกจาก
ธรรมชาติ ในด้านประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
นะ แต่ว่าถ้าเราเชื่อตามทฤษฎีวิวัฒนาการอะไรต่างๆ ก็มีจุดหนึ่งที่มนุษย์
แยกตัวออกมาจากธรรมชาติ เราจะคิดว่าเราไม่เหมือนสัตว์อนื่ เราจะรูส้ กึ ว่า
เรามีความสามารถอะไรมากกว่า เรามีความฉลาดกว่า เราสามารถสร้างนู่น
สร้างนี่ได้ เราสามารถออกไปนอกโลกก็ได้ เราสามารถไปหาโลกใหม่อยู่ก็ได้
ถ้าโลกนีม้ นั หมดไปแล้ว แต่วา่ เราว่าความจริงแล้ว มนุษย์กย็ งั อยูใ่ นวงจรของ

70

71

ธรรมชาติ คือเวลานึกถึงธรรมชาติ เราไม่ได้นกึ ถึงเฉพาะแต่เรือ่ งพวกป่า เรือ่ ง
การไปดูสัตว์ เรานึกว่ามันเป็นกลไกทั้งหมด อยู่ในเมืองก็เป็นธรรมชาติรูป
แบบหนึ่ง สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติแบบหนึ่ง เพราะว่าเราเป็น
ผลผลิตของธรรมชาติ สิง่ ทีเ่ ราผลิตก็ยอ่ มต้องเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติดว้ ย
เราว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมันต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติของคนที่ต้องไม่
เห็นว่าตัวเองส�ำคัญกว่าอย่างอืน่ หรือว่าไม่เห็นว่าตัวเองเป็นสิง่ ทีน่ ำ� ทุกอย่าง
ในโลก คนทุกวันนีป้ ญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ เพราะเราท�ำแต่เรือ่ งพวกนี้ เราไม่ได้คดิ ว่า
ท�ำแบบนี้แล้วเราจะไปกระทบกับคนอื่นหรือเปล่า ท�ำแบบนี้แล้วจะกระทบ
ถึงสัตว์หรือเปล่า เราคิดแต่วา่ ท�ำแบบนีแ้ ล้วเราได้ประโยชน์อะไร เราไถพืน้ ที่
หนึง่ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้กอ่ สร้างความเจริญ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำประโยชน์ให้กบั เรา ก็ยอ่ ม
ทีจ่ ะต้องเสียไปเรือ่ ยๆ แต่ความจริงอาจจะเป็นกลไกธรรมชาติกไ็ ด้ เราอาจจะ
จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำลายมันก็ได้เพื่อที่จะให้มันเกิดใหม่ เราก็ไม่รู้กลไกนั้น แต่
ว่าในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์แล้วเราส�ำคัญตัวมากเลยว่าเรามีความฉลาด แล้วเรา
รูเ้ รือ่ ง เราคิดว่าอย่างน้อยท�ำไมเราไม่เลือกท�ำในสิง่ ทีม่ นั เหมาะสม แทนทีจ่ ะ
เลือกที่จะท�ำลาย ท�ำไมเราไม่เลือกรักษาไว้ หรือว่าเคารพธรรมชาติ หรือว่า
อะไรสักอย่างที่มันเห็นใจสิ่งอื่นบ้าง ไม่ใช่เอาตัวเองเป็นหลัก
ถ้าเปลีย่ นทัศนคติ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเห็นว่า จริงๆ แล้วมัน
สายไปแล้วที่จะช่วย เพราะว่ามันไม่ได้ทัน มันผ่านจุดหนึ่งไปแล้ว ก็คือเราก็
ต้องรอให้มนั แย่ลง ในขณะเดียวกัน ถ้าเราเริม่ ทีจ่ ะท�ำอะไรให้มนั ดีขนึ้ ก็อาจ
จะไม่ถึงกับพังทลายไปเลยก็ได้ ก็อาจจะถึงจุดที่ค่อนข้างแย่เลย แต่เราก็ยัง
อยู่ได้
ลุงอ๋อย มีค�ำถามอีกมั้ย สุดท้ายของเรานะ
โฟน พี่คุ่นยังท�ำงานศิลปะอยู่หรือเปล่าครับ
พี่คุ่น ท�ำครับ ท�ำ ตอนนี้ชอบตัดกระดาษมากเลย ตัดกระดาษสี (หัวเราะ)
เต้ พี่ท�ำให้มีเคราได้ยังไง อยากมีมากเลย (หัวเราะกันเสียงดังมาก)
พี่คุ่น คือถ้าทิ้งไว้มันก็ไม่ขึ้นใช่เปล่า
เต้ ไม่ขึ้น
โฟน มีแต่ขนอ่อน (หัวเราะกัน)

พี่คุ่น อายุเท่าไหร่
เต้ จะ 21 แล้ว
พี่คุ่น ไม่ขึ้นแล้วล่ะ (หัวเราะกัน)
บอล (ถามค�ำถามอะไรซักอย่าง)
พี่คุ่น คืออย่างที่ไป ก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดีจริงๆ เช่น การมีสติ
หรือการคิดถึงสิง่ หนึง่ ทีร่ อบตัวเราทีท่ ำ� ให้เรารูส้ กึ ว่าเห็นแก่ตวั น้อยลง แต่วา่
เราก็มีความเชื่ออยู่ว่า อะไรหลายๆ อย่างไม่ได้มีค�ำตอบที่ชัดเจน คือเวลาที่
เราอยู่ในศาสนาหรือว่าเชื่อในปรัชญาอะไรอย่างหนึ่ง คนที่เป็นศาสดาหรือ
คนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ นัน้ เค้าก็พยายามจะโน้มน้าวให้เราเชือ่ ตามว่านีค่ อื จุดสุดยอด
นีค่ อื ความคิดทีส่ ดุ แล้ว แต่วา่ เราเชือ่ ว่าจริงๆ แล้วมันไม่มี คนเรามันสามารถ
จะคิดไปได้เรื่อยๆ ไม่มีอะไรที่แน่นอนได้ เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปสุดโต่งไป
ในทางใดทางหนึ่ง เราเชื่อว่าคนเราสามารถด�ำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดา
ได้โดยอยู่ในความสงบ แต่ว่ามันต้องมีวินัย ต้องมีวินัยเยอะมาก แล้วก็ต้อง
พยายามปฏิบตั ใิ ห้ได้อย่างทีเ่ ราคิดจริงๆ เพราะเชือ่ ว่าหลายๆ คนก็มคี วามคิด
ทีด่ ี แล้วก็รวู้ า่ อะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ คือว่าความอ่อนแอของคนก็เยอะ
ทุกวันนีก้ เ็ ลยพยายามทีจ่ ะอะไรทีเ่ ราแค่เข้มแข็งขึน้ มาได้บา้ ง ก็พยายามทีจ่ ะ
ท�ำ พยายามทีจ่ ะบอกออกมา อะไรทีเ่ ราเชือ่ เราก็นา่ จะลองท�ำให้มนั เป็นจริง
อย่างทีเ่ ลิกกินเนือ้ สัตว์ เมือ่ ก่อนก็ท�ำไม่ได้ ท�ำยากมาก ตอนเด็กๆ ก็ไม่กนิ ผัก
เลย แต่วา่ พอมาถึงจุดหนึง่ เรารูส้ กึ ว่า เออ เรามีความเชือ่ แบบนี้ เราคิดว่าเรา
ไม่อยากกินเนือ้ สัตว์ เราก็ลองดูสดุ ๆ เลยว่าท�ำได้หรือเปล่า ก็ลอง ชีวติ มันคือ
การทดลองในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันดี แล้วพอเราท�ำได้ นอกจากเราจะรู้สึกดีกับ
ตัวเองว่า เราท�ำได้แล้ว ยังได้ประโยชน์กับสังคม ไม่จ�ำเป็นต้องเลิกท�ำงานที่
ตัวเองท�ำหรือว่าไปบวชหรือไปปลีกวิเวกอะไร เชือ่ ว่าสามารถท�ำสิง่ ทีด่ แี ล้วก็
มีความสงบในตัวเองจากการท�ำงานในชีวิตประจ�ำวันได้
ลุงอ๋อย หมดแล้วนะ แต่ลุงมี 2 ค�ำถามที่ทุกคนอยากถาม แล้วไม่กล้า พี่
คุ่นมีแฟนหรือยัง (หัวเราะกัน)
พี่คุ่น ไม่ถามซะดีกว่า (หัวเราะกัน) มีแล้ว
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ลุงอ๋อย โอเค มีแล้วนะ อันที่สองก็คืออายุเท่าไหร่แล้ว
พี่คุ่น อายุเท่าไหร่หรอ คิดว่าเท่าไหร่กันล่ะ
Hatch-U 35, 32
พี่คุ่น 35
ลุงอ๋อย เอาล่ะ ก็หมดค�ำถามส�ำหรับพวกเรา ณ วันนี้ ก็เป็นอันว่า
ประสบการณ์ของพี่คุ่น 35 ปีมาแล้วก็คงได้อะไรมาเล่าให้พวกเราฟังส่วน
หนึ่ง คงไม่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ทั้งหมด แล้วก็เมื่อกี้ค�ำถามเรื่องอนาคต
ก็คือว่า มีการคิดหรือฝากความคิดไว้ให้เอาไปคิดต่อเนื่อง ก็อยากให้พวก
เราขอบคุณพี่คุ่นด้วย
Hatch-U ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ
พี่คุ่น ก็ขอบคุณพวกเราด้วย เพราะว่ารู้สึกดีที่ได้คุยกัน บางที่ไปคนจะ
เงียบมาก ทีม่ าก็รสู้ กึ ว่าทุกคนแลกเปลีย่ นกัน แล้วก็เห็นว่าคงจะได้ประโยชน์
อะไรบ้าง บางทีเราไปพูดแล้วเราไม่รู้ว่าเค้าจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่า
เราก็เห็นนั่งเงียบนั่งหลับอะไรไป แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าดีครับที่ได้แลกเปลี่ยนกัน
ลุงอ๋อย โดยเฉพาะจูน (หัวเราะกัน)
พีค่ นุ่ มีอะไรก็ตดิ ต่อได้นะครับ ถ้ามีคำ� ถามหรือว่ามีอะไรทีช่ ว่ ยได้ แต่วา่ ต้อง
เตือนว่าอย่าโกรธนะถ้าตอบช้าหรือหายไป เพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่ยุ่งมาก
ก็อีเมลนะครับ prabda@yahoo.com หรือว่า hotmail ก็ได้
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