หนังสือหนังหา
--> สัญลักษณ์ มาลีลาศ

จาก “เรื่องสั้น-สั้น” ถึง “เรื่องสั้นย่อหน้าเดียว”:
		 ความหมายที่แตกต่างของค�ำว่า “สั้น”

ในแวดวงการเขี ย นวรรณกรรมร่ ว มสมั ย
อาจกล่าวได้ว่า นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ เป็นนักเขียน
คนส�ำคัญทีพ่ ยายามจุดกระแสการเขียน “เรือ่ งสัน้ -สัน้ ”
หรือ short-short story ขึน้ มาในวงการวรรณกรรมไทย
โดยนิ รั น ศั ก ดิ์ ไ ด้ พ ยายามน� ำ เสนอแนวคิ ด และ
ลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในช่วงระหว่างปี 2542-2545
หลังจากกระแสการเขียนเรื่องสั้นขนาดยาวซึ่งเกิด
กระแสภายหลังการได้ซไี รต์ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
กับเรื่องสั้นขนาดยาวเหยียดในเล่ม “แผ่นดินอื่น”
เมื่อปี 2539
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ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในบริบทที่คนในวงการ
หนังสือและวรรณกรรมเรียกขานยุคนั้นยุคสังคม
บริโภคที่ไ ลฟ์สไตล์ของคนเริ่มที่จะฉับไวรวดเร็ว
มากขึ้ น บทกวี สั้ น ๆ ที่ เ รี ย กว่ า “แคนโต้ ” ของ
ฟ้า พูลวรลักษณ์ ก็ได้รับการกล่าวขวัญถึง
ในช่วงต้นทศวรรษถึงปลายทศวรรษ 2540 จึง
อาจกล่าวได้วา่ แนวโน้มของการเขียนและอ่านเรือ่ งสัน้ ๆ
ได้ถอื ก�ำเนิดเป็นกระแสส�ำคัญทีพ่ ยายามตอบค�ำถาม
ถึงทีท่ างของวรรณกรรมไทยในวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ
ของผู้คน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเกิดของ

“เรือ่ งสัน้ -สัน้ ” ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นความพยายาม
ทีจ่ ะปรับตัวเองของวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะเรือ่ งสัน้
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความเปลีย่ นแปลงของสังคม
และรสนิยมในการอ่านหนังสือของผู้คน
อย่ า งไรก็ ดี กระแสนี้ ก็ เ หมื อ นกั บ กระแส
“เรื่ อ งสั้นขนาดยาว” ที่กนกพงศ์สร้างขึ้นนั่นเอง คือ
ไม่ได้ยั่งยืนมากนัก เมื่อถึงปลายทศวรรษ 2540
จนถึงทศวรรษ 2550 กระทัง่ ปัจจุบนั เรือ่ งสัน้ ขนาดยาว
แบบธรรมดาๆ 4-8 หน้าก็ยังคงครองกระแสหลัก
แม้วา่ ในช่วงปี 2557 กลุม่ นักเขียนรุน่ ใหม่กลุม่ หนึง่ น�ำโดย
ส.ปาลกะวงศ์ นักเขียนเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุล
ร่วมทีมด้วย “ฉมังฉาย” และบุญทม วันสูง จะได้อาศัย
ช่องทางเฟสบุ๊คเป็นพื้นที่สร้าง “วัฒนธรรมเรื่องสั้น
ย่อหน้าเดียว” ขึ้นมา โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
“ความว่าง” ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ในช่อการะเกด
แต่ดูผิวเผินแล้วเหมือนจะเป็นความพยายามที่
ใกล้เคียงกับทีน่ ริ นั ศักดิ์ เคยท�ำในนามของเรือ่ งสัน้ -สัน้
แต่กระนัน้ เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด เราจะ พบว่า
จุดมุ่งหมายของ “เรื่องสั้นย่อหน้าเดียว” จะเป็นไป
เพือ่ ตอบสนองนักเขียนด้วยกันเองมากกว่า กล่าวคือ
ถูกใช้เป็นสนามฝึกฝนการเขียนให้กระชับรัดกุม
เพือ่ จะได้เติบโตเป็นนักเขียนเรือ่ งสัน้ ขนาดความยาว
ธรรมดาๆ ที่ดีต่อไป
หนั ง สื อ สองเล่ ม นี้ เล่ ม หนึ่ ง คื อ “เรื่ อ งสั้ น
ย่อหน้าเดียว: ทัง้ ๆ ทีห่ วั เราะอยูอ่ ย่างนัน้ ” รวมผลงาน
145 เรื่องของ 104 นักเขียน ส่วน “เมื่อฉันขายตัวที่
สะพานควาย” รวมผลงานหลายเรื่องของ “เสมือน
ทิวาและราตรี มณี” และ “จัน กิ่งทอง”

เรื่องสั้นทุกเรื่องในสองเล่มนี้พยายามกระตุ้น
ความคิดและอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ นในลักษณะ
ของการสร้า ง “มุก” หรือ “แก๊ก” ในทางการ์ตูน
แต่ละเรือ่ งมีแก่นความคิดวูบวาบและวับไหวอยูร่ างๆ
ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง แต่เราจะได้เห็นความพยายาม
ของนักเขียนในการ “ขัดเกลา” เรื่องราวเพื่อให้
รายละเอียดของการเล่าเรื่องต่างๆ สั้นและรวดเร็ว
ซึ่งโดยปกติแล้วถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นของเรื่องเล่าและ
การเล่าเรื่อง
ดังที่สมพงษ์ ทวี’ กวีอาวุโสกล่าวไว้ในค�ำนิยม
ปกหลังว่า “หัวใจของการเขียนเรือ่ งสัน้ ย่อหน้าเดียว
คือการขัดเกลารายละเอียดปลีกย่อยออกไปให้
เหลือแต่แก่นความคิดและโครงเรื่องหลักเท่านั้น”
การกระท�ำเช่นนี้ส�ำหรับรักษ์ มนัญญา สมเทพ
แล้วถือว่าเป็นเรื่องยาก “เพราะจัดให้ลงตัวยาก
ต้องให้มคี วามสมบูรณ์ดว้ ยเหตุ ด้วยผล ส่งผลกระทบ
ต่อผูอ้ า่ นอย่างฉับพลัน กระบีส่ นั้ ทีล่ บั จนคม แต่ซกุ ซ่อน
ประกายไว้ในฝักต้องอาศัยมือกระบีช่ น้ั เยีย่ มเท่านัน้
จึงจะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ชักออกมาอึดใจเดียว
ก็บรรลุผลส�ำเร็จดังใจ เรื่องสั้นย่อหน้าเดียวก็เป็น
เช่นนั้น”
เราจะเห็นได้ว่าการขัดเกลา การตัดออก
การจัดการรายละเอียดปลีกย่อยออกไป นัยหนึ่ง
คือการ “ลับกระบีใ่ ห้คม” เพือ่ “ตัดให้ขาดในดาบเดียว”
เรื่องสั้นย่อหน้าเดียวจึงต้องการผลที่เป็นปฏิกิริยา
ทางอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ น มุง่ ให้เกิดความชะงัก
ทางความรู้สึกความคุ้นเคย มากกว่าที่จะสร้าง
ความตกค้างหรือตกตะกอนทางความคิดให้เกิดแก่
ผู้อ่านเพื่อการย้อนรอยหรือทบทวน อันอาจจะเอื้อ
แก่กระบวนการท�ำความเข้าใจหรือมองโลก
ในยุคสมัยอันรวดเร็วแบบนี้ เรื่องสั้นย่อหน้า
เดียวจึงมีความจ�ำเป็นมากในอันที่จะท�ำหน้าที่
สะกิดเตือน หรือชะลอให้เรา “ช้า” มากขึ้น
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
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