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ไอด� อรุณวงศ์

ก�รเมือง | วรรณกรรม ในยุคที่สุนัขไม่ใช่หม�เสมอไป 

แต่ประช�ชนยังเป็นคว�ยเหมือนเดิม



บทป�ฐกถ�ปิดง�นประชุมท�งคว�มคิด “อ่�นคนละเร่ือง” (Read 

Otherwise) ในว�ระเกษียณอ�ยุร�ชก�รของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ วันที่ 29 

กันย�ยน 2561 ณ คณะศิลปศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์  

ต่อม�ตีพิมพ์รวมเล่มใน อ่านคนละเร่ื่่อง (Read Otherwise): ปริื่ทััศน์งาน

วิจารื่ณ์์รื่่วมสมัย (กรุงเทพฯ: ส�ข�วิช�ภ�ษ�และวรรณคดีอังกฤษ คณะ

ศิลปศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์, 2562)

“แม่ง โคตรโฟนี่เลย”
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“ถ้าคุณอยากจะฟังนักละก็ …”

“If you really want to hear about it,”

บ�งทีข้�พเจ้�ควรจะขึ้นต้นก�รบรรย�ยด้วยวลีนี้ ต�ม

อย่�งที่ เจ.ดี. ซ�ลินเจอร์ (J. D. Salinger) ขึ้นต้นเป็นบรรทัด

แรกไว้ในนวนิย�ยของเข�ที่ชื่อ The Catcher in the Rye เพร�ะ

ใครท่ีรำ่�เรียนม�ในส�ข�วรรณคดีอังกฤษ เม่ือเห็นชื่อหัวข้อก�ร

บรรย�ยของข้�พเจ้�แล้วก็ควรจะพอเด�ได้ว่� สิง่ทีข้่�พเจ้�จะพดู

ถึงนั้น คงเกี่ยวพันกับนวนิย�ยเรื่องนี้ไม่ม�กก็น้อย

คุณจะรู้ได้เพร�ะอะไร คุณจะรู้ได้เพร�ะคำ�ว่� “โฟน่ี” 

(phoney)1 

1  ในก�รตีพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับแก้คำว่� “โฟนนี่” เป็น “โฟนี่” 

เพื่อให้ตรงต�มหลักก�รถ่�ยเสียงจ�กภ�ษ�อังกฤษ ขณะที่ใน

ต้นฉบับเดิมใช้ก�รถ่�ยเสียงแบบลำลองประส�คำด่�ว่� “โฟนนี่”  

ต�มที่พบในต้นฉบับร่�งแรกของบทคว�ม “ครบรอบสี่สิบปี 

The Catcher in the Rye: คิดถึงโฮลเดน คอลฟิลด์” ของชูศักดิ์  

ภัทรกุลวณิชย์ ซึ่งต่อม�ตีพิมพ์ ใน ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, นายค�า:  

ตำ�านานนกัเขยีนโลก (กรุงเทพฯ: อ่�น, 2560) ก�รอ้�งอิงจ�กหนงัสือ

เล่มนี้ต่อจ�กนี้ จะใช้วิธีวงเล็บเลขหน้�ไว้ท้�ยข้อคว�มที่อ้�ง
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แต่เอ�เข้�จริงก็ใช่แต่นักเรียนวรรณคดีอังกฤษเท่�น้ัน

หรอกท่ีจะรู้จัก นักอ่�นไทยจำ�นวนหนึ่งก็น่�จะพอเด�ได้อีก

เหมือนกัน แม้ว่�ข้�พเจ้�ก็ไม่อ�จม่ันใจนัก เพร�ะถ้�เข�อ่�น

ผ่�นสำ�นวนแปลไทยของนวนิย�ยเร่ืองนี้ ซึ่งมีออกม�แล้วตั้ง 

ส�มสำ�นวนในรอบ 30 ปีทีผ่่�นม� คำ�ว่� phoney กไ็ด้รบัก�รถ่�ย

เป็นภ�ษ�ไทยแล้วในหล�ยดีกรี ตั้งแต่ “เสแสร้ง”, “จอมปลอม”, 

“ระยำ�อัปรีย์”

หรือในสำ�นวนแปลฉบับปัจจุบันของปร�บด� หยุ่น ที่

แปลนวนิย�ยเร่ืองนี้ออกม�ในชื่อ จะเป็นผู้คอยรื่ับไว้ไม่ให้ใครื่

รื่่วงหล่น หนึ่งในคำ�แปลที่ปร�บด�ใช้สำ�หรับ phoney ก็คือคำ�ว่� 

“เฟก”2 ซึ่งข้�พเจ้�เห็นแล้วก็ขำ�ว่�เข้�ท่�ไปอีกแบบดีเหมือนกัน 

คือแปลคำ�ฝร่ังคำ�หนึ่งเป็นคำ�ฝร่ังอีกคำ�หนึ่งซึ่งถูกทำ�ให้เป็นไทย

ไปแล้วประม�ณหนึ่ง 

แต่บ�งคนที่ไม่ได้อ่�นนวนิย�ยเร่ืองนี้ท้ังในฉบับภ�ษ�

อังกฤษและภ�ษ�ไทยก็อ�จรู้จักคำ�นี้ได้อยู่ดี จ�กบทคว�มที่

ชื่อ “ครบรอบสี่สิบปี The Catcher in the Rye: คิดถึงโฮลเดน 

คอลฟิลด์” ของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ที่เขียนถึงนวนิย�ยเรื่องนี ้

ไว้ เป็นบทคว�มสุดท้�ยท่ีรวมอยู่ในหนังสือ นายค�า: ตำ�านาน 

นกัเขยีนโลก ชศูกัด์ิิแปลคำ�ว่� phoney ทีอ่ยู่ในวงเลบ็ไว้ว่� “โกหก

ตอแหล” (217)

แล้วทำ�ไมข้�พเจ้�ถึงต้องล�กเอ�คำ�คำ�นี้และนวนิย�ย

เรื่องนี้เข้�ม�เป็นตัวช่วยเดินเรื่องด้วยน่ะหรือ

เรื่องมันย�ว

2 เจ.ดี. ซ�ลินเจอร์, จะเป็นผู้คอยรัื่บไว้ไม่ให้ใครื่รื่่วงหล่น  

แปลโดยปร�บด� หยุ่น (กรุงเทพฯ: ไลต์เฮ�ส์พบัลชิชิง่, 2552), 23. 

ก�รอ้�งอิงสำ�นวนแปลของปร�บด�ในบทคว�มนี้อ้�งจ�กหนังสือ

เล่มนี้ โดยหลังจ�กนี้จะวงเล็บเลขหน้�ไว้ท้�ยข้อคว�มที่อ้�ง



30

ใครที่พอจะคุ้นเคยกับข้าพเจ้าสักหน่อย อาจจะเคยได้ฟัง

ข้�พเจ้�เล่�ตำ�น�นเวล�ต้องตอบคำ�ถ�มว่� ทั้งที่รักก�รอ่�น

วรรณกรรม รกัวชิ�วรรณคดี แต่ทำ�ไมจงึไม่รกัดีกับก�รเรียนวิช�นี ้

ในโรงเรียนเก่�ของข้�พเจ้�เอ�เสียเลย

หนึ่งในเร่ืองเล่�เหล่�นั้นมักไม่พ้นเร่ืองช้ันเรียนวิช�

วรรณคดีวิช�หนึ่ง ชื่อวิช�ทำ�นองว่� “วรรณคดีอเมริกันศตวรรษ

ท่ี 20” ที่คุณครูจะให้นักเรียนอ่�นนวนิย�ยคล�สสิกอเมริกัน

ประม�ณสี่ห้�เรื่อง และทำ�เอ�ข้�พเจ้�หงุดหงิดอยู่หล�ยเรื่อง 

หนึ่งในนั้นคือเรื่อง The Catcher in the Rye นี่ละ ที่ข้�พเจ้� 

หัวเสียเสียเต็มประด�กับ “ก�รตีคว�ม” ของคุณครูในช้ันเรียน

ต่อนวนิย�ยเร่ืองนี้ (และอันที่จริงก็แทบจะทุกเร่ือง ไม่ใช่แค ่

เรือ่งนี)้ จนทำ�ให้ข้�พเจ้�ไม่เพยีงปฏิเสธทีจ่ะเข้�ชัน้เรียน แต่เม่ือ

เข้�สอบ ก็ยังปฏิเสธที่จะตอบคำ�ถ�มในข้อสอบ โดยเขียน “คำ� 

ไม่ตอบ” ลงไปว่� ข้�พเจ้�ไม่ขอตอบคำ�ถ�มเหล่�นี้ที่ข้�พเจ้� 

เห็นว่�เป็นคำ�ถ�มท่ีไม่เข้�ท่� และขอให้คุณครูไปตั้งคำ�ถ�มม�

ใหม่

ข้�พเจ้�ม�ได้ยนิภ�ยหลังว่�วีรกรรมนีถ้กูนำ�ม�เล่�ข�น 

อยู่บ้�ง แต่จะเป็นในท�งลบว่�เป็นเด็กไม่เอ�ถ่�นแต่อวดดี หรือ

ในท�งบวกว่�ร�วกับเป็นฮีโรอีนหัวขบถ ข้�พเจ้�ก็ไม่แน่ใจ แต่

คลบัคล้�ยคลับคล�ว่�วชิ�นัน้ข้�พเจ้�น่�จะได้เกรด C CAT หรือ

ไม่ก็ D DOG

สิ่งท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของข้�พเจ้�ต่อนวนิย�ยเร่ืองนี้

ทำ�ให้ตอนนัน้ข้�พเจ้�ได้สังเคร�ะห์สัจธรรมส่วนตวัขึน้ม�ประก�ร

หนึ่งว่� -- 

มันเป็นคว�มตอแหลอย่�งท่ีสุดท่ีจะต้องม�นั่งเรียน

นวนยิ�ยทีว่่�ด้วยก�รขบถ ไม่รอมชอมกับระบบและบรรทดัฐ�น
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อย่�งทีเ่ป็นอยู่ ทีส่อนโดยคนซึง่ประสบคว�มสำ�เร็จสงูสุดในระบบ

และบรรทัดฐ�นอย่�งที่เป็นอยู่

มันเป็นคว�มตอแหลอย่�งวอดว�ย ท่ีให้คุณครซูึง่เรียน

จบเกียรตินิยมจ�กมห�วิทย�ลัยที่อนุรักษนิยมที่สุดของไทย ท่ี

อุตส่�ห์ได้ทุนฟุลไบรท์ไปจบดอกเตอร์จ�กอเมริก� ม�สอนเร�

อ่�นนวนิย�ยที่ว่�ด้วยมุมมองของนักเรียนไม่รักดีที่สอบตกรวด

สี่ในห้�วิช� ถูกไล่ออกจ�กโรงเรียนม�แล้วสี่ห้�แห่ง แล้วคุณครู

ก็ต้องฝืนบรรย�ยไปต�มม�ตรฐ�นตำ�ร�วิช� “วรรณคดีอเมริกัน

ศตวรรษที่ 20” ว่�นวนิย�ยเรื่องนี้มันมีดีอย่�งไร โดยที่คุณครูก็

จะอดเผลอเทศน�แบบไทยๆ ม�เป็นระยะไม่ได้ว่� ก็ในเมื่อเด็ก

มันไม่รักดี ก็สมควรแล้วนี่น�ท่ีมันจะได้ F นิสิตอย่�ได้เอ�เป็น

ตัวอย่�งเชียว

ตอนนัน้ข้�พเจ้�ถงึกับตัง้ปณธิ�นว่� ถ้�วนัหนึง่ข้�งหน้�

ข้�พเจ้�เขียนนวนิย�ยเสร็จสักเร่ืองหนึ่ง ไม่ว่�มันจะดีชิบห�ย

หรือเลวว�ยป่วงอย่�งไร ข้�พเจ้�จะเขียนกำ�กับไว้ชัดๆ ตรงไหน 

ซักแห่งแถวๆ หน้�คำ�อุทิศว่� 

“ไม่อนุญ�ตให้นำ�ไปใช้ประกอบก�รเรียนวิช�วรรณคดี

ศตวรรษไหนสัญช�ติใดทั้งสิ้น”

ตอนนั้นข้�พเจ้�เข้�เรียนโรงเรียนนั้นในปี 2533 ในวัย

เพิ่งย่�งเข้� 16 

ตอนนั้นข้�พเจ้�อ�ยุเท่�โฮลเดน คอลฟิลด์ ตัวเอกของ

นวนิย�ยเจ้�ปัญห�เรื่องนี้

เอาละ ทีนี�ถ้าคุณอยากจะฟังต่่อ อยากจะฟังจริงๆ นักแล้ว

ละก ็คุณก็คงอย�กให้ข้�พเจ้�เล่�เรื่องย่อของนวนิย�ยเล่มนี้ ว่�
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มันเป็นม�เป็นไปยังไง ชีวิตตัวเอกมันรันทดขน�ดไหน เป็นฮีโร่

ขบถอ่อนไหวผู้เดียวด�ยอย่�งไร อะไรต่อมิอะไร ต�มขนบของ

นวนิย�ยแนวนี้

แต่ไม่เอ�ละ ข้�พเจ้�เบ่ือก�รสรุปเร่ืองย่อ ข้�พเจ้�จะ

ขอคัดปะติดปะต่อจ�กที่ชูศักดิ์ย่อเรื่องไว้ในบทคว�มก็แล้วกัน

The Catcher in the Rye เป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นอ�ยุ 16 ปี  

ชื่อโฮลเดน คอลฟิลด์ (Holden Caulfield) ซึ่งเป็นผู้เล่�เรื่อง

ของตนเอง โดยหยิบเอ�เฉพ�ะเหตุก�รณ์ก่อนปิดเทอม

ช่วงคริสต์ม�สท่ีเข�ถกูไล่ออกจ�กโรงเรียนประจำ�ช่ือเพนซี  

“เพร�ะผมสอบตกสี่วิช� และไม่ใส่ใจจะปรับตัว และอื่นๆ” 

นับเป็นโรงเรียนที่สี่แล้วที่เข�ถูกไล่ออก โฮลเดนเล่�ถึงก�ร

หนีจ�กโรงเรียนเพื่อกลับไปบ้�นพ่อแม่ของเข�ในนิวยอร์ก 

โดยพดูถงึสิง่ต่�งๆ ทีเ่ข�ทำ�และพบเหน็ในช่วงร�วสองส�ม

วันน้ี รวมไปถึงคว�มรู้สึกต่�งๆ ที่เข�มีต่อผู้คนรอบข้�ง 

โดยเฉพ�ะต่อคว�มตลบตะแลงของผู้ใหญ่ สำ�หรับโฮลเดน 

โลกของผู้ใหญ่ล้วนเต็มไปด้วยก�รโกหกตอแหล (phoney) 

ผูใ้หญ่แทบทกุคนไม่ว่�จะเป็นครสูอนประวตัศิ�สตร์ ครูใหญ่ 

พ่อแม่ของเพื่อน และพ่อแม่ของโฮลเดนเอง ต่�งก็โกหก

ตอแหลใส่หน้�ก�กเข้�ห�กันทั้งนั้น (217)

เม่ือม�ถึงบ้�น โฮลเดนดอดเข้�บ้�นโดยไม่ต้องก�ร

เผชิญหน้�กับพ่อแม่ เข�แอบเข้�ไปพบกับน้องส�วชื่อฟีบีท่ีเข�

ไว้ใจ บทสนทน�ระหว่�งโฮลเดนกับฟีบีในบทที ่22 เป็นฉ�กหน่ึง

ในคว�มทรงจำ�ของข้�พเจ้� ชูศักด์ิเล่�เร่ืองย่อของฉ�กนีพ้ร้อมกับ

ใส่มุมมองของตัวเองไว้ว่�
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ห�กพจิ�รณ�โดยผวิเผนิ ดูเหมือนว่�โฮลเดนจะไม่ชอบอะไร

เลยสักอย่�งเดียวในชวิีต เข�ท้ังต่อต้�นและปฏิเสธทุกอย่�ง

ในสังคม และเม่ือฟีบีน้องส�วของเข�ค�ดคั้นให้เข�บอก

ถึงสิ่งที่เข�ชอบ โฮลเดนผู้ซึ่งส�ม�รถให้คว�มเห็นต่อเร่ือง

ต่�งๆ รอบตัวตลอดเวล� ต้องใช้เวล�คิดถึงสิ่งที่เข�ชอบ

ประม�ณสองหน้�กระด�ษ กว่�จะบอกน้องส�วได้ว่� เข�

ชอบแอลลี น้องช�ยของเข�เอง แต่ฟีบีแย้งว่� “แอลลีต�ย

ไปแล้ว พี่ชอบตอบอย่�งนี้เร่ือยเลย” โฮลเดนจึงโพล่งออก

ไปว่� “พี่รู้ว่�เข�ต�ยไปแล้ว … แต่พี่ก็ยังมีสิทธิ์จะชอบเข�

ไม่ใช่เหรอ เธอจะเลิกชอบพอใครเพียงเพร�ะเข�ต�ยไป

แล้วงั้นเหรอ ให้ต�ยห่�สิ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งถ้�ใครคนนั้น

ดีกว่�คนทั้งหล�ยแหล่ที่ยังไม่ต�ยเป็นพันๆ เท่�” (217-8)

ชูศักดิ์ยังเล่�ต่อไปอีกว่�

เร�จะเห็นว ่�แอลลีคือตัวแทนของวัยเด็กอันบริสุทธิ์ 

ไร้เดียงส�ปร�ศจ�กคว�มตลบตะแลงที่โฮลเดนแสวงห� 

แต่วัยเด็กท่ีว่�นั้นได้ต�ยไปแล้ว สิ่งที่โฮลเดนทำได้ก็เพียง

หวนห�คว�มบริสุทธ์ิเช่นว่� ท้ังท่ีเข�รู้ดีว่�เข�ไม่อ�จเรียก

มันกลับม�ได้อีก โฮลเดนตระหนักถึงคว�มจริงอันขมขื่นนี้ 

ดีเม่ือตอนท่ีเข�จะเดินเข้�พิพิธภัณฑ์์ Metropolitan ใน

นิวยอร์ก ที่ที่เข�ชอบเข้�ไปดู เพร�ะว่�ทุกอย่�งในนั้น 

ไม่เคยเปลี่ยน ทุกอย่�งอยู่ต�มที่มันเคยอยู่ 

“สิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือ ตัวคุณเอง” และด้วยเหตุผล

นี้เองที่ทำ�ให้โฮลเดนเปลี่ยนใจไม่ยอมเข้�ไปในพิพิธภัณฑ์์ 

เพร�ะก�รเข้�ไปเท่�กับเป็นก�รตอกยำ้�คว�มจริงที่ว่� 
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ตัวเข�เองได้เปลี่ยนไปแล้ว เข�ไม่ใช่เด็กบริสุทธิ์ไร้เดียงส� 

เหมือนแอลลีอกีต่อไป ส่ิงทีโ่ฮลเดนพอจะทำ�ได้ก็คอื ก�รเป็น

คนคว้�เด็กในทุ่งข้�วไรย์ (The Catcher in the Rye) ซึ่ง 

ซ�ลินเจอร์เอ�ม�ใช้เป็นชื่อนวนิย�ย (218)

แล้วชูศักด์ิก็ยกข้อคว�มจ�กในนวนิย�ย ซึ่งเป็นคว�ม

ในใจของโฮลเดนที่เข�บอกแก่ฟีบีไว้

พี่ชอบจะนึกเสมอถึงเด็กเล็กๆ กำ�ลังเล่นเกมอะไรกันอยู่ใน

ทุ่งข้�วไรย์กว้�งๆ เด็กเล็กๆ เป็นพันๆ คน แล้วก็ไม่มีใคร

เลย ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลย พี่หม�ยถึงคนโตๆ นะ ยกเว้น

พี่ และพี่ก็ยืนอยู่ที่ขอบหน้�ผ�บ้�บอแถวนั้น และสิ่งที่พี่จะ

ทำ�ก็คือพีจ่ะคอยคว้�ใครก็ต�มทีก่ำ�ลังจะตกจ�กหน้�ผ�นัน้ 

พีห่ม�ยคว�มว่�ห�กพวกเข�ว่ิงเล่นกันโดยไม่ดูต�ม้�ต�เรือ

ว่�เข�วิ่งไปท�งไหน พี่ก็จะโผล่ออกม� จ�กท่ีไหนสักแห่ง

แล้วก็คว้�พวกเข�ไว้ นี่แหละคือส่ิงที่พี่จะทำ�ทั้งวันเลย พี่

ขอเป็นเพียงคนคว้�เด็กในทุ่งข้�วไรย์ (218)

หลังจ�กฉ�กก�รพบกันกับน้องส�ว โฮลเดนก็คิดถงึก�ร

ออกเร่ร่อนมุ่งหน้�สู่ตะวันตก แต่สุดท้�ยก็เลิกล้มคว�มตั้งใจ ทั้ง

ป่วยเป็นวัณโรคเพร�ะก�รสูบบุหรี่จัดและก�รตุหรัดตุเหร่ตลอด

หล�ยวันท่ีผ่�นม� เข�ต้องเข้�รับก�รบำ�บัดรักษ� แล้วหมอก็บอก

ให้เข�ม�นัง่เขยีนบันทึกเล่�ให้เร�ฟังเป็นหนงัสอืเล่มนี ้เป็นบันทึก

ทีดู่ไม่มีส�ระอะไรนอกจ�กคำ�สบถก่นด่�โลกทัง้ใบ อย่�งไร้ก�รให้

เหตุผลอธิบ�ย ทั้งอุดมไปด้วยถ้อยคำ�สบถหย�บค�ย

ใช่ คำ�สบถหย�บค�ยก็เป็นอกีประเด็นของหนงัสอืเล่มนี้ 
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ในบทคว�มช้ินเดิม ชูศักด์ิสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

ประเด็นนี้ไว้ว่�

เพียงชั่วข้�มคืน นวนิย�ยเล่มนี้ได้ก่อให้เกิดก�รวิพ�กษ์

วจิ�รณ์ถกเถียงกันอย่�งรุนแรงในสังคมอเมริกนัยคุสงคร�ม

เย็นและยุคกว�ดจับผู ้ทำ�ตนไม่เป็นอเมริกันของลัทธิ 

แมคค�ร์ธ ีองค์กรอนรัุกษนยิมหล�ยกลุม่ลุกขึน้ม�เรียกร้อง

ให้สั่งแบนนวนิย�ยเล่มนี้ สม�คมผู้ปกครองหล�ยแห่งต่�ง

เป็นเดือดเป็นร้อนเม่ือมีคว�มพย�ย�มจะนำ�หนังสือเล่มนี้

ม�บรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนมัธยม โดยให้เหตุผลว่�

นวนิย�ยเรื่องนี้ใช้ถ้อยคำ�หย�บค�ย เต็มไปด้วยคำ�สบถ  

ไม่ควรให้นกัเรียนได้อ่�น บ�งกลุม่ถงึกับถอืว่�หนงัสอืเล่มนี้ 

เป็นสิ่งพิมพ์ล�มกเลยทีเดียว (215)

แต่สุดท้�ย ก็ต้องอ�ศัยครูบ�อ�จ�รย์ที่สอนวรรณคดี

อีกนั่นแหละ ที่จะม�กลับด้�นก�รให้คุณค่�เสียใหม่ ชูศักดิ์ยกชื่อ 

เออร์เนสต์ โจนส์ (Ernest Jones) อ�จ�รย์ด้�นวรรณคดีอังกฤษ 

ท่ีพูดถึงหนังสือเล่มนี้ว่� เป็นนวนิย�ยที่ “บันทึกทุกสิ่งท่ีเด็ก

อ�รมณ์อ่อนไหววัย 16 นับตั้งแต่รุสโซรู้สึก” ทั้งยังบอกว่� หล�ย

คนยกย่องว่�หนังสือเล่มนี้เป็น “ตัวแทนของทศวรรษที่ 50 และ 

60” และสุดท้�ยก็ถึงขั้นที่ว่� “แทบจะไม่มีนักเรียนและนักศึกษ�

อเมริกันในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 ที่ไม่เคยอ่�นนวนิย�ย

เล่มนี้ จนกระทั่งมีก�รกล่�วถึงยุคนี้ว่�เป็น ‘ยุคของโฮลเดน  

คอลฟิลด์’ ” (216)

คุณค่�ม�ตรฐ�นประม�ณนี้แหละที่ทำ�ให้คุณครูใน

โรงเรียนเก่�ของข้�พเจ้�ต้องกลำ้�กลืนฝืนใจเอ�ม�ใช้สอน ท้ังท่ี
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เตม็กลืนกับคุณค่�อนัห�ส�ระมิได้ของมัน ปัญห�คือข้�พเจ้�ต้อง

นั่งเรียนวรรณคดีเหล่�นี้อยู่ในสังคมไทยๆ หนำ�ซำ้�ยังเป็นคร�ว

เคร�ะห์เม่ือห้องเรียนนั้นร�วกับประดิษฐ�นอยู่ในเทว�ลัย ก�ร

วิจ�รณ์ตีคว�มประเมินคุณค่�จึงยังยึดโยงกับทุกจ�รีตศีลธรรม

ต�มขนบพทุธศ�สน�แบบศีลห้�และพทุธศ�สน�แบบพร�หมณ์ๆ 

ที่เอ�เข้�จริงข้�พเจ้�ไม่มีปัญห�กับตัวพิธีกรรมเท่�กับตัวสำ�นึก

เชิงวรรณะท่ีแฝงฝังไว้ บวกกับศีลธรรมแบบจิตวิทย�ตื้นๆ ท่ีก็

ไม่รู้ว่�เป็นผลม�จ�กคำ�สอนแบบศ�สน�ๆ ของทุกศ�สน� หรือ

ว่�เป็นคว�มอับเฉ�ท�งปัญญ�อย่�งโลกียวิสัยอยู่แล้วโดยทั่วไป

เน่ินน�นม�แล้ว ในจดหม�ยฉบับหนึ่งซึ่งข้�พเจ้�เคย

เขียนเล่�ระบ�ยให้แก่มิตรรักผู้หนึ่ง ข้�พเจ้�เคยเล่�ไว้อย่�ง

มีคว�มยับยั้งชั่งใจน้อยกว่�ที่กำ�ลังเล่�ให้พวกคุณฟังในวันนี้ 

ข้�พเจ้�จะลองคัดบ�งส่วนม�อ่�นให้คุณฟังดูสักที เพื่อให้คุณ

เห็นตัวอย่�งที่ชัดขึ้น ในจดหม�ยนี้ ข้�พเจ้�เล่�ไว้ตอนหนึ่งว่�

 ในชั้นเรื่ียนของอาจารื่ย์คนหนึ่งทัี่เป็นอดีตำศิษย์เก่า

เกียรื่ติำนิยมได้ทัุนฟุลไบรื่ทั์หร่ื่อทัุนอะไรื่ซักอย่างไปเรีื่ยนตำ่อ

ดอกเตำอร์ื่ทัีอ่เมรื่กิา แกขยันเหลอ่เกินทัีจ่ะเขยีน/พดูถงึความตำาย

ของเฮมิงเวย์ วันหนึ่ง หลังจากบรื่รื่ยายตำามการื่วิเครื่าะห์ของ

ฝรื่ั่งถึงเรื่่่องความดีเด่นของเฮมิงเวย์อะไรื่ทั�านองนี้แล้ว แกก็พูด

ถึงการื่ทัี่เฮมิงเวย์ฆ่าตำัวตำายว่า เป็นเพรื่าะเขา “too sensitive to 

live in this world” ฟังดูเผินๆ ก็เป็นค�าสรืุ่ปดาษด่่นธรื่รื่มดา นั่น

ยังพอทั�าเนา แตำ่แล้วอาจารื่ย์ก็อรื่รื่ถาธิบายโดยเปรื่ียบเทีัยบว่า 

ก็เหม่อนพรื่ะพุทัธเจ้า ทัี่สมัยเป็นเจ้าชายก็ “too sensitive” เห็น

ความทัุกข์ยากแล้วทันไม่ไหว ตำัดสินใจทัิ้งทัุกอย่างไปแสวงหา

สัจธรื่รื่มเพ่่อการื่ดับทุักข์ ทัั้งท่ีัจริื่งๆ แล้วไม่เห็นตำ้องทั�าอย่าง
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นั้นเลย เป็นเจ้าชายก็มีทัรัื่พย์มีอ�านาจท่ีัจะสามารื่ถช่วยเหล่อ

ผู้คนได้ การื่เป็นคนทัี่ “too sensitive” ไม่ว่ากรื่ณ์ีเฮมิงเวย์หรื่่อ

พรื่ะพทุัธเจ้า ทั�าให้เสียโอกาสและสูญเสียโดยไม่จ�าเป็น เรื่าไม่ควรื่

จะ “too sensitive” เรื่าควรื่รืู่จ้กัเดนิทัางสายกลาง อะไรื่ปรื่ะมาณ์นี้ 

 หลังจากนั้นก็ยังตำ้องเรื่ียน The Catcher in the Rye 

กับอาจารื่ย์คนน้ี โอ อันนี้เจ็บปวดทัี่สุด เพรื่าะเคยอ่านนิยาย

เร่่ื่องน้ีมาเองก่อนแล้ว ก่อนทัี่จะรืู่้ว่ามันจะถูกน�ามาใช้อ่านในชั้น

เรื่ียน และอินกับมันมากจนอ่านซ�้าอยู่สองรื่อบ … แล้วก็เช่น

เคย … หลังจากอาจารื่ย์ลอกการื่วิเครื่าะห์ของฝรื่ั่งมาเล่าให้ฟัง

ว่าโฮลเดน คอลฟิลด์ เป็นสัญลักษณ์์ของการื่ขบถตำ่อรื่ะบบยังไง 

อาจารื่ย์ก็แถมชุดวิเครื่าะห์ของแกเพิ่มมาว่า อันท่ีัจริื่งโฮลเดนก ็

deserves ทัี่จะสอบตำกหร่ื่ออะไรื่ทั�านองนี้อยู่แล้วเพรื่าะไม่เรื่ียน

หนังส่อ ไม่รื่ับผิดชอบตำ่อหน้าทัี่ และพูดอะไรื่ทั�านองนี้อีกหลาย

อย่างทัี่สะทั้อนว่าอาจารื่ย์ไม่ได้เข้าใจหรื่่อนึกออกเลยว่ารื่ะบบทัี่

อาจารื่ย์เพิง่พดูจบว่าโฮลเดนขบถต่ำอมันนัน้ค่ออะไรื่ หรื่อ่ถงึท่ีัสุด 

แล้ว อาจารื่ย์อาจจะไม่ได้นึกออกด้วยซ�้าว่า การื่ขบถค่ออะไรื่  

ทั�าไปทั�าไม 

นี่ถ้าเป็นช้ันเรื่ียนวิชาจริื่ยศึกษาสมัยปรื่ะถมหก ก็คง

ตำัง้ใจท่ัองจ�าค�าสอนจากชดุวเิครื่าะห์นีไ้ว้มาตำอบข้อสอบไล่ปลาย

ปีแน่ๆ แต่ำในตำอนนัน้มันฟังไม่ได้จรื่งิๆ ยิง่เหน็เพ่อ่นๆ น่ังจดตำาม

ยกิๆ ยิง่จะบ้าตำาย แล้วหวยก็ออกอย่างนัน้จรื่งิๆ วลีตำวกัตำะบวยนี้

มาโผล่ในข้อสอบจนได้ ข้อสอบบอกว่า จง “วเิครื่าะห์และอธบิาย” 

ว่าโฮลเดน “too sensitive to exist in this world” อย่างไรื่ ทัีนี้

ก็เลยโมโหเล่อดข้ึนหน้า ก็เลยเขียนตำอบไปว่า ค�าถามแบบนี้

ตำอบให้ไม่ได้ เพรื่าะเป็นค�าถามทัี่ชี้น�าไปแล้ว โดยทัี่ไม่ชัดเจน

ว่าใช้เกณ์ฑ์อะไรื่มาวัดว่า “too” sensitive การื่ตำั้งปรื่ะเด็นแบบนี้
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เป็นการื่ตัำดสินคุณ์ค่าอย่างฉาบฉวยเกินไป นี่ไม่ใช่ปรื่ะเด็นทัาง

จรื่ยิธรื่รื่ม สิง่ทัีค่วรื่ต้ำองวิเครื่าะห์คอ่ภาวะทัีแ่วดล้อมและภาวะการื่

ตำัดสินใจของโฮลเดน (และจะรื่วมถึงอีตำาเฮมิงเวย์นั่นด้วยก็ได้) 

ไม่ใช่หน้าทัี่ทัี่ฉันจะมาตำอบว่าโฮลเดน “too sensitive” อย่างไรื่ 

เพรื่าะยังไม่รูื่้เลยว่าถ้างั้นจะบอกได้หร่ื่อไม่ว่าคนท่ััวไปในสังคม

ล่ะ sensitive กันน้อยเกนิไปหร่ื่อเปล่า และถงึทัีสุ่ดการื่พดูแบบน้ี 

มันก็สัมพัทัธ์ด้วย

ทัน้ีีปฏิกิรื่ยิาทัีต่ำามมาจากความโกรื่ธ ก็คอ่ความคับข้อง 

แปลกแยก อย่างรุื่นแรื่ง และต้ัำงค�าถามใหญ่ว่าทั�าไมคนพวกนี้

ถึงมาสอนวิชาวรื่รื่ณ์คดีได้ การื่เรีื่ยนจบสูงๆ ไม่ได้การื่ันตำีเลย

ว่าคุณ์จะมีปัญญามาสอน เผลอๆ มันอาจจะยิ่งการื่ันตำีในทัาง

ตำรื่งข้าม ตำัวอย่างค�าถามทัี่สุดขั้วทัี่สุดในตำอนนั้นก็ค่อ คนทัี่เรื่ียน

จบเกียรื่ตำินิยม ได้ทัุนฟุลไบรื่ทั์ จะมาเข้าใจความคิดความรืู่้สึก

ของคนอย่างโฮลเดน คอลฟิลด์ ได้อย่างไรื่ ค่อตำอนนั้นตำัวเองก็มี

บรื่รื่ทััดฐานทัี่ค่อนข้างแข็งตำัวอยู่ว่า 

เม่่อไม่เคย “รืู่้สึก” เช่นนั้น ย่อมไม่สามารื่ถ “คิด” ได ้

เช่นนั้น และย่อมไม่สามารื่ถ “เข้าใจ” ได้เช่นนั้นด้วย

ก็เลยพาลผิดหวังไปหมดว่าบรื่รื่ดาครืู่บาอาจารื่ย์ทัั้ง

หลายเหล่านี้ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทัั้งสิ้น วิชาบทักวีก็เหม่อน

กัน วรื่รื่ณ์คดีฝร่ัื่งเศสก็ด้วย วิชาปรัื่ชญาในวรื่รื่ณ์คดีนี่ยิ่งรัื่นทัด 

ถ้าเล่าก็จะยังมีตัำวอย่างท่ีัน่ารื่้องไห้อีกเยอะ) คนพวกนี้จะมีสิทัธิ์

อะไรื่มาสอนในสิง่ทัีต่ำวัเองไม่รืู่จ้กั แล้วทั�าไมฉนัจะต้ำองมาเสยีเวลา

นัง่ฟังส่ิงไร้ื่สารื่ะเช่นนีใ้ห้ย่ิงอดึอดัคบัข้องเข้าไปอกี ถ้าจะสอนกัน

ได้แค่นี้ ก็ไม่ตำ้องเรื่ียนหรื่อก อ่านเองก็ได้ เพรื่าะถึงจะไม่ได้ทั�าให ้
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ตำัวเองฉลาดขึ้นมาเองได้ แตำ่อย่างน้อยการื่ได้ด่่มด�่ากับมันไป

อย่างโง่ๆ ก็ดีกว่าการื่ต้ำองมานัง่แปลกแยกอยู่ในห้องเรีื่ยนกับคน

ทัี่โง่ได้อย่างอวดฉลาดขนาดนี้

ปรื่ะสบการื่ณ์์แบบนี้ทั�าให้รูื่ ้สึกว่าการื่เรีื่ยนการื่สอน

วรื่รื่ณ์คดีนั้นเป็นไปได้จรื่ิงหร่ื่อ เม่่อค�านึงถึงเง่่อนไขแบบทัี่เป็น

อยู่ ตำอนนั้นฟันธงได้เลยละว่า การื่เรื่ียนวรื่รื่ณ์คดีทัี่นี่เป็นแค่การื่

ใช้วรื่รื่ณ์คดีเป็นเคร่ื่่องม่อในการื่เรื่ียนวิชาภาษาอังกฤษเทั่านั้น 

เทั่าน้ันจริื่งๆ แตำ่ท่ีัตำลกรื่้ายเข้าไปอีกก็ค่อว่า ถ้าอุตำส่าห์จะเรีื่ยน

อังกฤษจากวรื่รื่ณ์คดีขนาดนี้ ภาษาอังกฤษแถวนี้ก็ไม่ได้ดีไป

กว่าสมัยมัธยมเลย ก็หัวสมองมันแคบและเช่่องขนาดนั้น ภาษา

มันก็สะทั้อนความเล็กจ้อยจ่ดช่ดท่ั่อมะล่่อพอกัน ภาษาแบบ 

กึ่งดิบกึ่งดีปรื่ะเภทัทัี่เขียนออกมาได้ว่า “too sensitive to exist 

in this world”!

นัน่ละ ตำ�น�นทีข้่�พเจ้�มักจะเล่�กับคนท่ีพอจะสนทิใจ

กัน และโดยเฉพ�ะถ้�คนคนนั้นเป็นนักเรียนวรรณคดี 

แต่ตำ�น�นท่ีสองที่ข้�พเจ้�ไม่ค่อยจะเคยกล้�เล่�กับ

ใคร คือตำ�น�นเมื่อครั้งที่ข้�พเจ้�ได้อ่�นบทคว�มที่ว่�ด้วย The 

Catcher in the Rye ชิ้นนี้ของชูศักดิ์เป็นครั้งแรก 

ตอนนั้นข้�พเจ้�ยังเป็นเด็กเก็บกดหดหู่อยู่ที่โรงเรียน

เก่� แล้ววนัหนึง่เม่ือเดินเข้�ร้�นหนงัสอืร้�นหนึง่ตรงท่�พระจันทร์ 

ข้�พเจ้�ก็ยืนนิ่งอ่�นบทคว�มนี้จนจบอยู่ในร้�น ในบทคว�ม 

หลังจ�กชูศักด์ิเล่�เร่ืองย่อจบ เข�ก็ใส่มุมมองของตัวเองลงไป 

เป็นมุมมองทีเ่หน็อกเห็นใจตวัละครอย่�งโรแมนติกผดิวสิยัท่ีเร�

จะค�ดหม�ยจ�กนักวิจ�รณ์ป�กจัดผู้นี้ ชูศักดิ์บอกว่�
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เร่ืองของโฮลเดนจ�กป�กคำ�ของเข�เองเป็นเร่ืองร�วของ

คว�มสับสนท�งจิตใจของเดก็วัยรุ่น ซึ่งแม้ดเูหมือนเป็นคน

ที่ขบถต่อสังคม ก่นด่�คว�มตลบตะแลงต่�งๆ น�น�ของ

ผู้ใหญ่ แต่ขณะเดียวกัน ลึกๆ แล้วโฮลเดนก็มิใช่นักต่อต้�น

สังคมอย่�งที่เข�แสดงออกม�แต่อย่�งใด สิ่งที่เข�แสวงห�

คือคว�มจริงใจและคว�มรักท่ีมนุษย์พึงให้แก่กัน เหมือนที่

เข�พย�ย�มให้กับคนรอบข้�งแต่มักถูกตีคว�มไปอย่�งผดิๆ 

เพร�ะคนเหล่�นัน้ต่�งคุ้นกับก�รเสแสร้งจนไม่คดิว่�จะยงัมี

คนอย่�งโฮลเดนที่ไม่ยอมใส่หน้�ก�ก (220)

แต่คว�มเห็นอกเห็นใจของชูศักด์ิ ก็ยังไว้ล�ยด้วยก�ร

ดักท�งคว�มคิดตัวละครว่�

ห�กถือว่�โฮลเดนวิ่งหนีจ�กสังคมโดยก�รหนีออกจ�ก

โรงเรียน แต่ก็เป็นก�รหนีเพื่อไปสู่สังคมท่ีอบอุ่นกว่� คือ

ก�รกลับไปสู่สังคมครอบครัว โฮลเดนไม่ใช่ฮัค ฟินน์ ของ

ม�ร์ค ทเวน ในศตวรรษที ่19 ท่ีหนจี�กสงัคม “ศวิไิลซ์” และ

มุ่งหน้�สู่ดินแดนใหม่ท่ีคนยังไปไม่ถึง ท้ังนี้อ�จเป็นเพร�ะ

ในศตวรรษที่ 20 ดินแดนใหม่ไม่มีเหลือให้โฮลเดนได้อ�ศัย

อีกแล้ว และถึงอย่�งไรก็ต�มที โฮลเดนไม่อ�จวิ่งหนีจ�ก 

ตวัเองได ้ไมว่�่เข�จะไปอยู่ท่ีไหน เข�ไมส่�ม�รถวิง่หนคีว�ม

เป็นผู้ใหญ่ในตัวเข� ปัญห�อยู่ท่ีว่�เข�จะอยู่กับตัวเข�เอง

อย่�งไรม�กกว่� ในบทสุดท้�ยของนวนิย�ย โฮลเดนเลี่ยง

ที่จะตอบคำถ�มว่� เม่ือออกจ�กที่นี่แล้ว เข�จะปรับตัว 

หรอืไม ่โดยบอกเพียงแตว่�่ เข�ไม่ส�ม�รถจะบอกได้ว�่เข�

จะทำอะไร จนกว่�เมื่อเข�ได้ทำมันไปแล้ว (220)


