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เราร้�ว่่าเร่�องนี้้�จะจบลงอย่่างไร คุุณและทุุกคุนี้ทุ้�คุุณรักจะต้�องต้าย่ 

ท้้าย์ท้ี�สดุแล้ว่จ้กรว่าลเองก็จะถึงึจุดจบิ คว่ามเปลี�ย์นุแปลงท้้�งมว่ลในุเอกภพื่ 

จะหย์ุดนุิ�ง ดาว่ทุ้กดว่งจะมอดสลาย์ ไม่มีสิ�งใดหลงเหล้ออย์่่ นุอกจาก 

คว่ามว่่างเปล่าไร้ช่ีว่ิต่ เย์ีย์บิเย์็นุ เป็นุอนุ้นุต่์ ช่ีว่ิต่มนุุษย์์อ้นุอว่ดโอ่โอห้ง 

จะไร้คว่ามหมาย์ไปช่้�ว่ก้ลปาว่สานุ

 แต่่นุ้�นุไม่ใช่่ว่ิธีีท้ี�เราใช่้ช่ีว่ิต่ มนุุษย์์อาจเป็นุเผ่่าพื่้นุธีุ์เดีย์ว่ท้ี�แม้จะ 

ร้่ว่า่การดำรงอย์่ข่องต่นุนุ้�นุไรค้ว่ามหมาย์ แต่ก็่ดำเนิุนุชี่ว่ติ่ต่อ่ไปได้ราว่กบ้ิ 

ไม่ได้ร้่ถึงึเร้�องนุ้�นุเลย์ เราต่ปีีกบิินุโผ่ผ่นิุผ่่านุนุาท้ ีช่้�ว่โมง และค้นุว่นุ้อย่์างร่าเริง 

ท้้�งท้ี�ร้่ว่า่มคีว่ามว่า่งเปลา่แขว่นุท้ะมนึุอย์่เ่หนุอ้หว้่ การไปเพื่ง่พื่เิคราะหม้์นุ 

และต่อบิสนุองอย่์างสมเหตุ่สมผ่ลดว้่ย์การรว่่งหลนุ่ส่่คว่ามสิ�นุหว่ง้ต่า่งหาก 

ท้ี�จะท้ำให้ถึ่กว่ินุิจฉั้ย์ว่่าเป็นุโรคท้างจิต่เว่ช่ หร้อบิกพื่ร่องบิางประการ

 หนุท้างท้ี�จะเย์ีย์ว่ย์าคว่ามนุ่าพื่ร้�นุพื่รึงนุี�ได้ก็ค้อเร้�องเล่า สมอง 

เบีิ�ย์งเบินุคว่ามสนุใจเราจากคว่ามจริงอ้นุโหดร้าย์ด้ว่ย์การมอบิเป้าหมาย์ 

เปี�ย์มหว่้งให้ช่ีว่ิต่ และกระตุ่้นุเราให้ทุ้่มเท้เอ้�อมคว่้าม้นุ สิ�งท้ี�เราปรารถึนุา  
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หนุท้างลุ่มๆ ดอนุๆ และอุปสรรคระหว่่างท้างค้อเร้�องเล่าของเราทุ้กคนุ 

เร้�องเล่าสร้างภาพื่ลว่งว่่าการมีอย์่่ของเรานุ้�นุมีคว่ามหมาย์ และช่่ว่ย์เบิ้อนุ 

สาย์ต่าของเราไปจากการด้บิส่ญท้ี�นุ่ากล้ว่ เราไม่มีท้างจะเข้าใจโลกได้เลย์ 

หากปราศจากเร้�องเล่า เร้�องราว่ต่่างๆ อย์่่ท้้�งในุหนุ้งส้อพื่ิมพื่์ ในุศาล 

สนุามแข่งกีฬา ห้องอภิปราย์ของร้ฐสภา สนุามเด็กเล่นุ เกมคอมพื่ิว่เต่อร ์

เนุ้�อเพื่ลง คว่ามคิดส่ว่นุต่้ว่ บิท้สนุท้นุาสาธีารณะ และในุคว่ามฝัันุท้้�ง 

ย์ามหล้บิหร้อย์ามต่้�นุ เร้�องเล่ามีอย์่่ทุ้กแห่งหนุ เร้�องเล่าก็ค้อ ตััวเรา

 เร้�องเล่านุี�เองท้ี�ท้ำให้เราเป็นุมนุุษย์์ งานุว่ิจ้ย์เม้�อไม่นุานุมานุี�ช่ี�ว่่า  

โดย์หล้กแล้ว่ภาษามีว่ิว่้ฒนุาการเพื่้�อให้เราแลกเปลี�ย์นุ “ข้อม่ลท้างส้งคม”  

ย์้อนุไปต่้�งแต่่สม้ย์เราย้์งเป็นุช่นุเผ่่าในุย์ุคหินุ พื่่ดอีกอย์่างก็ค้อมนุุษย์์นุ้�นุ 

ขี�นุนิุท้า เราเล่าขานุถึงึด้านุท้ี�ดงีามและเส้�อมท้รามของผ่่อ้้�นุ ลงโท้ษคนุเลว่  

ต่บิรางว่้ลแก่คนุดี เพื่้�อสร้างคว่ามร่ว่มม้อและคว่บิคุมคว่ามสงบิเรีย์บิร้อย์ 

ภาย์ในุเผ่่า เร้�องเล่าของเหล่าว่ีรช่นุและท้รช่นุ รว่มถึึงอารมณ์ร้�นุเริงหร้อ 

กราดเกรี�ย์ว่จากการได้ฟัังเร้�องราว่เหล่านุี� ล้ว่นุแต่่สำค้ญต่่อการเอาช่ีว่ิต่ 

รอด และสมองของเราก็ถึ่กออกแบิบิมาให้สนุุกไปก้บิม้นุ

 นุ้กวิ่จ้ย์บิางคนุเช่้�อว่่าผ่่้เฒ่าผ่่้แก่ก้าว่ขึ�นุมามีบิท้บิาท้สำค้ญในุ 

ช่นุเผ่่าเช่่นุนุี�ด้ว่ย์การเล่าเร้�องราว่ต่่างๆ ท้้�งเร้�องของบิรรพื่ช่นุผ้่่กล้า  

ภารกิจอ้นุเร้าใจ ภ่ต่พื่ราย์และเว่ท้มนุต่ร์ เพื่้�อช่่ว่ย์ให้ล่กหลานุดำเนุินุช่ีว่ิต่ 

ไดอ้ย์า่งมที้ศิท้าง ท้้�งในุโลกท้างกาย์ภาพื่ จติ่ว่ญิญาณ และศลีธีรรม เร้�องราว่ 

เหล่านีุ�เองที้�เป็นุบิ่อเกิดของว่้ฒนุธีรรมมนุุษย์์อ้นุซั้บิซั้อนุ เม้�อคนุเริ�มท้ำ 

เกษต่รกรรม เลี�ย์งปศสุ้ต่ว่ ์ต่้�งรกราก และคอ่ย์ๆ รว่มต่ว้่กนุ้เปน็ุแว่นุ่แคว่นุ้  

เร้�องเลา่ข้างกองไฟัของผ่่เ้ฒ่าผ่่แ้ก่กไ็ดก้ลาย์มาเป็นุศาสนุาใหญ่ๆ ท้ี�มพีื่ล้ง 

หลอมรว่มคนุจำนุว่นุมากเข้าด้ว่ย์ก้นุ ทุ้กว่้นุนุี�คว่ามเป็นุช่าต่ิต่่างๆ ก็ถึ่ก

นุยิ์ามดว้่ย์เร้�องท้ี�เราเลา่เกี�ย์ว่ก้บิกลุ่มกอ้นุของเราเอง ไมว่่า่จะเปน็ุเร้�องการ 

ไดช้่ย้์ช่นุะและคว่ามพื่า่ย์แพื่ ้ว่รีบิรุษุและศ้ต่ร่ คา่นุยิ์มและว่ถิึชี่วี่ติ่ท้ี�โดดเดนุ่ 

เป็นุต่้ว่เรา ล้ว่นุแล้ว่แต่่ฝัังลึกในุเร้�องราว่ท้ี�เราเล่าและหลงร้ก

 เราร้บิร้่ชี่ว่ิต่ประจำว้่นุในุร่ปแบิบิของเร้�องเล่า สมองสร้างโลก 

ให้เราดำเนุินุช่ีว่ิต่ ให้กำเนุิดท้้�งมิต่รและศ้ต่ร่ เปลี�ย์นุคว่ามเป็นุจริงอ้นุแสนุ 
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ชุ่ลมุนุและท้ารุณให้เป็นุเร้�องเล่าเรีย์บิง่าย์ เปี�ย์มด้ว่ย์คว่ามหว้่ง และว่าง 

ดาว่เด่นุของเร้�องไว่้ต่รงใจกลาง ดาว่เจิดจร้สล�ำค่าท้ี�เรีย์กว่่า ตััวฉััน เร้�อง 

ของต่ว้่เราเองผ่่พิ้ื่ชิ่ต่เป้าหมาย์มากมาย์กลาย์มาเป็นุโครงเร้�องหลก้ในุช่วี่ติ่ 

เราทุ้กคนุ เร้�องเล่าเป็นุผ่ลผ่ลิต่จากสมอง นุ้กจิต่ว่ิท้ย์าอย์่างศาสต่ราจารย์ ์

โจนุาธีานุ ไฮดต่์ (Jonathan Haidt) เคย์กล่าว่ไว้่ว่่า สมองเป็นุ “เคร้�อง

ประมว่ลเร้�องราว่” หาใช่่ “เคร้�องประมว่ลต่รรกะ” เร้�องราว่หล้�งไหลจาก 

คว่ามคิดมนุษุย์์ได้อย์า่งเป็นุธีรรมช่าติ่อย์่แ่ลว้่ ไม่ต่า่งจากลมหาย์ใจท้ี�พื่ร้�งพื่ร ่

ออกจากรมิฝัปีากของเรา คณุไมต่่อ้งเป็นุอ้จฉัรยิ์ะกเ็ลา่เร้�องได ้คณุกำล้งท้ำ

อย์่่แล้ว่ด้ว่ย์ซั�ำ การจะเล่าเร้�องให้ดีขึ�นุได้นุ้�นุ เราเพื่ีย์งต่้องเข้าไปสอดส่อง 

ด่คว่ามคิดต่้ว่เองและต่้�งคำถึามว่่าม้นุเล่าเร้�องได้อย์่างไรก้นุ

 หนุ้งส้อเล่มนุี�มีต่้นุกำเนุิดท้ี�พื่ิสดารอย์่่หนุ่อย์ ต่รงท้ี�ม้นุมาจาก 

หล้กส่ต่รพื่้ฒนุาการเล่าเร้�อง ซัึ�งเกิดขึ�นุจากการค้นุคว่้าเพื่้�อเขีย์นุหนุ้งส้อ 

หลาย์เลม่ดว้่ย์กนุ้ คว่ามสนุใจในุศาสต่รแ์หง่การเลา่เร้�องของผ่มเริ�มต่นุ้ขึ�นุ 

เม้�อสิบิกว่่าปีท้ี�แล้ว่ ระหว่่างท้ี�ผ่มกำล้งเขีย์นุหนุ้งส้อเล่มท้ี�สอง เร้�อง The  

Heretics ซัึ�งลงไปสำรว่จกลไกท้างจิต่วิ่ท้ย์าภาย์ใต่้คว่ามเช่้�อต่่างๆ  

ผ่มอย์ากร้่ว่่าเหตุ่ใดคนุฉัลาดปราดเปร้�องจงึลงเอย์ด้ว่ย์การเช่้�อเร้�องหลุดโลก 

คำต่อบิที้�ผ่มพื่บิค้อ หากจิต่ใจแข็งแรงดี สมองจะท้ำให้เราร้่สึกเหม้อนุว่่า 

ต่ว้่เราเป็นุย์อดคนุธีำรงคุณธีรรม เป็นุศนุ่ย์ก์ลางของเร้�องราว่ช่วี่ติ่ท้ี�คอ่ย์ๆ 

คลี�คลาย์ ไม่ว่่า “ข้อเท้็จจริง” อะไรจะผ่่านุเข้ามา ม้นุก็ม้กจะต่กเป็นุรอง 

คว่ามเช่้�อข้อนุี�เสมอ และหาก “ข้อเท้็จจริง” เหล่านุ้�นุไปย์กย์่องเช่ิดช่่ 

คว่ามร้่สึกเป็นุย์อดคนุของเราด้ว่ย์แล้ว่ เราก็ม้กจะย์อมร้บิม้นุได้อย์่าง 

ไร้ข้อก้งขา ไม่ว่่าเราจะคิดว่่าต่้ว่เองฉัลาดเฉัลีย์ว่เพื่ีย์งใดก็ต่าม หร้อถึ้าม้นุ 

ขด้ก้บิคว่ามเช่้�อเราแลว้่ละก ็เรากจ็ะคดิหาว่ธิีอ้ีนุแย์บิคาย์ที้�จะปฏิิเสธีม้นุได้ 

อย์่่ดี The Heretics เป็นุหนุ้งส้อท้ี�ผ่มเสนุอแนุว่คิดว่่า สมองค้อนุ้กเล่าเร้�อง  

คว่ามคิดนุี�ไม่เพื่ีย์งเปลี�ย์นุมุมมองของผ่มต่่อต่นุเองเท้่านุ้�นุ แต่่ย์้งพื่ลิกผ่้นุ 

มุมมองของผ่มต่่อโลกด้ว่ย์

 มุมมองของผ่มต่่อการเขีย์นุเองก็เปลี�ย์นุไปเช่่นุก้นุ ขณะที้�ผ่ม 

คนุ้คว้่าหาข้อม่ลมาเขีย์นุเร้�อง The Heretics อย์่นุ่้�นุ ผ่มกำล้งเขีย์นุนุว่นิุย์าย์ 
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คว่บิค่่ไปด้ว่ย์พื่อดี หล้งจากท้ี�พื่ย์าย์ามเขีย์นุนุว่นุิย์าย์มานุานุปี ในุท้ี�สุด 

ผ่มกย็์อมแพื่แ้ลว้่ซั้�อ “ค่ม้่อ” การเขยี์นุต่ามแบิบิฉับ้ิบิมาจำนุว่นุหนุึ�ง ระหว่า่ง 

ท้ี�อ่านุๆ ไป ผ่มก็ส้งเกต่เห็นุอะไรแปลกๆ สิ�งท้ี�นุ้กท้ฤษฎีีด้านุการเล่าเร้�อง 

พื่่ดถึึงเร้�องเล่านุ้�นุด่คล้าย์คลึงก้บิเร้�องของสมองและจิต่ใจที้�นุ้กจิต่ว่ิท้ย์า 

และนุ้กประสาท้วิ่ท้ย์าศาสต่ร์กล่าว่ถึึงต่อนุท้ี�ผ่มไปส้มภาษณ์พื่ว่กเขาเลย์  

นุ้กเล่าเร้�องและนุ้กว่ิท้ย์าศาสต่ร์เริ�มต้่นุจากจุดที้�แต่กต่่างก้นุโดย์สิ�นุเช่ิง  

ท้ว่่ากล้บิค้นุพื่บิข้อสรุปเดีย์ว่ก้นุ

 ขณะที้�ค้นุคว่้าข้อม่ลเพื่้�อเขีย์นุหนุ้งส้อเล่มต่่อๆ มา ผ่มก็เห็นุ 

คว่ามเช่้�อมโย์งเหล่านุี�อย์่่เร้�อย์ๆ จนุเริ�มสงส้ย์ว่่า ผ่มจะผ่สานุสองศาสต่ร์นุี� 

เขา้ด้ว่ย์ก้นุเพ้ื่�อพื่ฒ้นุาการเล่าเร้�องของต่ว้่เองได้หร้อไม่ นุ้�นุเป็นุสิ�งที้�ช่ก้นุำ 

ให้ผ่มเริ�มต่้นุหล้กส่ต่รอบิรมนุ้กเขีย์นุโดย์ใช่้หล้กการท้างว่ิท้ย์าศาสต่ร์  

ซัึ�งกป็ระสบิคว่ามสำเรจ็เกนิุคาด การไดพ้ื่บิปะก้บิบิรรดานุก้เขยี์นุ นุก้ขา่ว่ 

และนุ้กประพื่้นุธ์ีบิท้ผ่่้เฉัีย์บิแหลมอย์่่เนุ้องๆ ผ่ล้กด้นุให้ผ่มส้บิเสาะข้อม่ล 

ลกึลงไปอีก ไมนุ่านุนุก้ผ่มกพ็ื่บิว่่าต่ว้่เองมขีอ้ม่ลพื่อท้ี�จะเขยี์นุหนุง้สอ้ส้�นุๆ 

ได้ส้กเล่มเสีย์แล้ว่

 ผ่มหว่้งว่่าเนุ้�อหาต่่อไปนีุ�จะมีประโย์ช่น์ุต่่อผ่่้ท้ี�สงส้ย์ใคร่ร้่ในุ 

ว่ิท้ย์าศาสต่ร์เกี�ย์ว่ก้บิคว่ามเป็นุมนุุษย์์ แม้ว่่าพื่ว่กเขาแท้บิจะไม่สนุใจ 

เร้�องการเล่าเร้�องเลย์ก็ต่าม หนุ้งส้อเล่มนุี�ย์้งเขีย์นุขึ�นุเพื่้�อนุ้กเล่าเร้�อง 

ท้้�งหลาย์ด้ว่ย์ เราทุ้กคนุต่่างเผ่ช่ิญคว่ามท้้าท้าย์ในุการดึงด่ดและกุมคว่าม 

สนุใจของคนุอ้�นุให้อย์่่หม้ด ผ่มเช้่�อม้�นุว่่าเราจะท้ำอย์่างนุ้�นุได้ดีขึ�นุหาก 

เข้าใจกลไกการท้ำงานุของสมองมากขึ�นุส้กนุิด

 แนุว่ท้างนุี�ต่่างจากขนุบิการต่ีคว่ามเร้�องเล่าท้ี�ผ่่านุมา ซัึ�งนุ้กว่ิจ้ย์ 

ม้กนุำเร้�องเล่าท้ี�มีช่้�อเสีย์งหร้อต่ำนุานุพื่้�นุบิ้านุจากท้้�ว่โลกมาเปรีย์บิเท้ีย์บิ 

ก้นุเพื่้�อหาล้กษณะรว่่ม ว่ธิีกีารนีุ�นุำมาส่ก่ารเสนุอร่ปแบิบิโครงเร้�องสำเร็จร่ป 

ท้ี�เล่าเหตุ่การณ์เป็นุข้�นุเป็นุต่อนุเหม้อนุก้บิส่ต่รอาหาร ส่ต่รท้ี�ท้รงอิท้ธีิพื่ล 

ที้�สุดคงหนุีไม่พื่้นุ “ต่ำนุานุปร้มปราร่ปแบิบิเดีย์ว่” (Monomyth) ของ 

โจเซัฟั แคมป์เบิลล์ (Joseph Campbell) ซัึ�งในุโครงเร้�องฉับิ้บิสมบิ่รณ์นุ้�นุ 
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แบิ่งเร้�องราว่การเดินุท้างของว่ีรบิุรุษออกเป็นุ 17 ข้�นุต่อนุ เริ�มจากข้�นุ  

“เสีย์งเพื่รีย์กแห่งการผ่จญภ้ย์” (call to adventure) เป็นุต่้นุไป

 การเล่าเร้�องโดย์ใช่้ส่ต่รแบิบินุี�ประสบิผ่ลสำเร็จอย่์างล้นุหลาม  

ดึงด่ดผ่่้คนุได้นุ้บิล้านุและสร้างราย์ได้มาแล้ว่หลาย์พื่้นุล้านุดอลลาร์  

นุำไปส่่การปฏิิว่้ติ่อุต่สาหกรรมการเล่าเร้�อง ซัึ�งเห็นุเด่นุช่้ดเป็นุพื่ิเศษ 

ในุว่งการภาพื่ย์นุต่ร์และราย์การโท้รท้้ศนุ์ขนุาดย์าว่ เร้�องราว่ท้ี�ได้ร้บิ 

แรงบ้ินุดาลใจจากสต่่รของแคมปเ์บิลล ์อย่์าง Star Wars: A New Hope นุ้�นุ 

ถึอ้ว่่าย์อดเย์ี�ย์ม แต่อ่กีหลาย์เร้�องกลบ้ิท้ำออกมาไดเ้หม้อนุของโหลลนุ้ต่ลาด 

จ้ดช่้ด ไร้เอกล้กษณ์ และด่ราว่ก้บิปรุงแต่่งขึ�นุมาโดย์คณะกรรมการบิริษ้ท้

 สำหร้บิผ่ม ปัญหาของการว่ิเคราะห์เร้�องต่ามขนุบิก็ค้อ ม้นุท้ำให ้

คนุหมกมุ่นุอย่่์ก้บิส่ต่รสำเร็จท้้�งหลาย์ ซัึ�งก็เห็นุได้ช่้ดว่่าปรากฏิการณ์ 

เช่่นุนีุ�เกิดขึ�นุได้อย์่างไร การค้นุคว่้าเหล่านุี�บิ่อย์คร้�งม้กเป็นุการแสว่งหา 

ร่ปแบิบิการเล่าเร้�องเพีื่ย์งหนุึ�งเดีย์ว่ หร้อก็ค้อโครงเร้�องสมบ่ิรณแ์บิบิซัึ�งใช่ ้

ว่ด้ประเมินุเร้�องเลา่ไดท้้กุเร้�อง กแ็ล้ว่คุณจะอธีบิิาย์ สิ่่�งตัา่งๆ ไดอ้ย์า่งไรละ่  

ถึ้าไม่ช่ำแหละม้นุออกด่เป็นุส่ว่นุๆ

 การเดินุท้างค้นุหาว่ิท้ย์าศาสต่ร์แห่งการเล่าเร้�องจะท้ำให้เรา 

ได้เห็นุคว่ามจริงเกี�ย์ว่ก้บิส่ต่รสำเร็จเหล่านุี� ว่่าส่ว่นุมากแล้ว่เป็นุเพีื่ย์ง 

โฉัมหนุ้าหลาย์ๆ แบิบิของการเล่าเร้�องห้าองก์ธีรรมดาๆ ซัึ�งมิได้ประสบิ 

ผ่ลสำเร็จด้ว่ย์อำนุาจลึกล้บิแห่งจ้กรว่าลหร้อกฎีสากลของการเล่าเร้�อง 

แต่่อย์่างใด แต่่เพื่ราะม้นุเป็นุวิ่ธีีท้ี�เหมาะเจาะท้ี�สุดในุการแสดงคว่าม 

เปลี�ย์นุแปลงอ้นุลึกซัึ�งของต่้ว่ละคร ท้้�งเรีย์บิง่าย์ ท้รงประสิท้ธีิภาพื่ และ 

คงเสนุ้คงว่า เป็นุว่ธิีทีี้�ออกแบิบิมาอย์า่งดเีพ้ื่�อดงึคว่ามสนุใจจากสมองของ 

คนุหม่่มาก

 ผ่มกำล้งสงส้ย์ว่่า คว่ามเช่้�อว่่าส่ต่รว่ิเศษในุการเล่าเร้�องมีอย์่่จริง 

นุ่าจะเป็นุต้่นุเหตุ่ท้ี�ท้ำให้เร้�องเล่ายุ์คใหม่ให้คว่ามร่้สึกเหม้อนุส้งเคราะห์ 

ขึ�นุมาจากห้องท้ดลอง ท้ว่่าเร้�องเล่าไม่อาจดำเนุินุได้ด้ว่ย์โครงเร้�องเพื่ีย์ง 

อย์่างเดีย์ว่ ผ่มจึงเช่้�อว่่าเราคว่รห้นุเหคว่ามสนุใจจากโครงเร้�องไปย้์ง 
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ต่ว้่ละครแท้นุ เพื่ราะโดย์ธีรรมช่าติ่แล้ว่ เราสนุใจ ผู้้�คน ไม่ใช่ส่นุใจเหตุ่การณ์  

คว่ามทุ้กข์ย์ากของผ่่้คนุที้�มีข้อบิกพื่ร่องแต่่ก็นุ่าสนุใจต่่างหากท้ี�ท้ำให้เรา 

โห่ร้องย์ินุดี ร�ำไห้ หร้อเอาห้ว่โขกโซัฟัา แนุ่นุอนุว่่าเหตุ่การณ์ท้้�ว่ไปในุ 

โครงเร้�องย่์อมสำค้ญ และโครงสร้างของม้นุก็คว่รต้่องเหมาะแก่กาล  

ใช่้งานุได้ และอย์่่ใต่้การคว่บิคุม แต่่สิ�งเหล่านุี�ก็มีไว่้เพื่ีย์งเพื่้�อสนุ้บิสนุุนุ 

ต่้ว่ละครในุเร้�องเท้่านุ้�นุ

 แม้ว่่าหล้กการเล่าเร้�องและหนุ้าต่าพื่้�นุฐานุของเร้�องเล่าท้้�งหลาย์ 

จะคว่รค่าแก่การท้ำคว่ามเข้าใจ แต่่การพื่ย์าย์ามกะเกณฑ์์ว่่าต้่องท้ำหร้อ 

ห้ามท้ำสิ�งนุ่้นุสิ�งนุี�ก็อาจไม่ถึ่กต่้องเสีย์ท้ีเดีย์ว่

 มีว่ิธีีมากมาย์ที้�ดึงด่ดและต่รึงคว่ามสนุใจของสมองได้ นุ้กเล่า 

เร้�องจะกระตุ่้นุการท้ำงานุของระบิบิประสาท้ส่ว่นุต่่างๆ ซัึ�งว่ิว่้ฒนุาการ 

ขึ�นุมาเพื่้�อจุดประสงค์แต่กต่่างก้นุ ให้พื่ร้อมบิรรเลงเช่่นุเดีย์ว่ก้บิเคร้�อง 

ดนุต่รีในุว่งออร์เคสต่รา ไม่ว่่าจะเป็นุคว่ามโกรธีเกรี�ย์ว่จากการเห็นุเร้�อง 

ท้ี�ไม่ถึ่กต่้อง การเปลี�ย์นุแปลงท้ี�ไม่คาดคิด การเล่นุก้บิสถึานุภาพื่ การเล่า

เร้�องให้กระช่้บิ หร้อการท้ำให้สงส้ย์ใคร่ร่้ การท้ำคว่ามเข้าใจกระบิว่นุการ 

เหล่านุี�จะเอ้�อให้เราร้งสรรค์เร้�องราว่ท้ี�นุ่าสนุใจ ลึกซัึ�ง สะเท้้อนุใจ และ 

ไม่ซั�ำใครได้

 ผ่มหว่ง้ว่า่นุี�จะเป็นุแนุว่ท้างท้ี�ช่ว่่ย์ใหเ้ราสร้างสรรค์ผ่ลงานุได้อย่์าง 

เสรี ประโย์ช่นุ์ข้อหนุึ�งของการท้ำคว่ามเข้าใจศาสต่ร์แห่งการเล่าเร้�อง  

ก็ค้อม้นุช่่ว่ย์ให้เราเข้าใจ “เหตุ่ผ่ล” ท้้�งหลาย์ที้�อย์่่เบิ้�องหล้ง “กฎีต่่างๆ”  

ท้ี�เราถ่ึกสอนุก้นุมา องค์คว่ามร่้นุี�นุ่าจะช่่ว่ย์ให้เรามีอำนุาจต่้ดสินุใจได้ 

มากขึ�นุ เพื่ราะการร่้ว่่า เหตัุใด กฎีต่่างๆ จึงเป็นุเช่่นุนุี� เท่้าก้บิเราร่้ว่่า  

ทำอย่่างไร จึงจะแหกกฎีเหล่านุ้�นุได้อย์่างช่าญฉัลาดและประสบิผ่ลสำเร็จ

 ท้ี�กล่าว่มาท้้�งหมดนุี�มิได้หมาย์คว่ามว่่า เราคว่รมองข้ามสิ�งท้ี� 

นุก้ท้ฤษฎีีอย์า่งแคมปเ์บิลลค์นุ้พื่บิ ต่รงก้นุข้ามเลย์ต่า่งหาก มคี่ม้่อเล่าเร้�อง 

ท้ี�ขาย์ดีหลาย์เล่มที้�ให้ข้อม่ลเช่ิงลึกอ้นุเฉัีย์บิคมเกี�ย์ว่ก้บิการเล่าเร้�องและ 

ธีรรมช่าต่ิของมนุุษย์์ท้ี�ว่ิท้ย์าศาสต่ร์เพื่ิ�งจะต่ามท้้นุ ผ่มเองก็เขีย์นุอ้างอิง 
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ถึงึผ่่เ้ขีย์นุหนุง้สอ้เหลา่นุี�หลาย์ท้า่นุ ผ่มจงึไมไ่ดแ้ม้แต่จ่ะช่ก้ช่ว่นุให้เราเมนิุ 

ร่ปแบิบิโครงเร้�องอนุ้ล�ำคา่ของพื่ว่กเขา หล้กการเหลา่นุี�ลว้่นุเอามาใช่เ้สรมิ 

ไปก้บิหนุ้งส้อเล่มนุี�ได้อย่์างง่าย์ดาย์ ประเด็นุอย่่์ที้�ว่่าเราจะเนุ้นุหนุ้กท้ี� 

ต่รงไหนุ ผ่มเช่้�อว่า่การสร้างโครงเร้�องท้ี�ดงึด่ดใจ ลกึล�ำ และไม่ซั�ำใครนุ่าจะ 

เริ�มจากต่ว้่ละครมากกว่า่การท้ำต่ามสต่่รเปน็ุขอ้ๆ ไป ว่ธิีที้ี�ดทีี้�สดุในุการสรา้ง 

ต่ว้่ละครที้�มีมิต่ ิสมจริง และเปี�ย์มไปดว้่ย์เร้�องราว่นุ่าประหลาดใจ กค้็อการ 

ศึกษาว่่าต่้ว่ละครเหล่านุี�ใช่้ช่ีว่ิต่อย์่างไรในุคว่ามเป็นุจริง และนุ้�นุหมาย์ถึึง 

เราต่้องห้นุหนุ้าเข้าหาว่ิท้ย์าศาสต่ร์

 ผ่มพื่ย์าย์ามเขีย์นุหนุ้งส้อเกี�ย์ว่ก้บิการเล่าเร้�องท้ี�ผ่มหว้่งว่่าจะได ้

อ่านุเม้�อคร้�งย้์งเขีย์นุนุว่นุิย์าย์ ผ่มอย์ากร้กษาสมดุลของ The Science 

of Storytelling ให้เป็นุหนุ้งส้อท้ี�ปฏิิบิ้ต่ิต่ามง่าย์ แต่่ไม่ท้ำลาย์จิต่ว่ิญญาณ 

แห่งการคิดสร้างสรรค์ดว้่ย์การแจกแจงราย์การ “สิ�งท้ี�ต่อ้งท้ำ” ผ่มเหน็ุดว้่ย์ 

ก้บิจอห์นุ การ์ดเนุอร์ (John Gardner) นุ้กเขีย์นุนุว่นุิย์าย์และคร่สอนุ 

การเขยี์นุเช่งิสรา้งสรรค ์ผ่่ก้ล่าว่ว่า่ “ร่ปแบิบิของสนุุท้รยี์ศาสต่รท์้ี�ด่เหม้อนุ 

จะต่าย์ต่้ว่ท้ี�สุดนุ้�นุเปลี�ย์นุแปรเสมอเม้�อถึ่กท้้าท้าย์” หากคุณกำล้งเริ�มจะ 

เล่าเร้�อง ผ่มแนุะนุำว่่าอย่์ามองหนุ้งส้อเล่มนุี�เป็นุกฎีเกณฑ์์ท้ี�ต่้องท้ำต่าม  

แต่่ให้มองเป็นุอาวุ่ธีท้ี�คุณเล้อกได้ว่่าจะใช้่หร้อไม่และใช่้อย์่างไร ผ่มย้์งได ้

สรุปว่ิธีีการเขีย์นุที้�ได้ผ่ลในุห้องเรีย์นุของผ่มต่ลอดระย์ะเว่ลาหลาย์ปีมานุี� 

ไว่ด้ว้่ย์ “กลว่ธีิีสรา้งขอ้บิกพื่รอ่งอนุ้ท้รงพื่ล้ง” เป็นุว่ธิีสีรา้งเร้�องจากต่ว้่ละคร  

โดย์เลีย์นุแบิบิกระบิว่นุการหลาย์ๆ อย่์างท้ี�สมองใช้่สรา้งต่ว้่ละครในุชี่ว่ติ่เรา 

ท้ำให้ได้เร้�องราว่ท้ี�สมจริง แปลกใหม่ และเต็่มไปด้ว่ย์ปมปัญหาท้ี�รอการ 

คลี�คลาย์

 หนุ้งส้อเล่มนุี�แบิ่งออกเป็นุสี�บิท้ แต่่ละบิท้จะพื่าไปสำรว่จการ 

เลา่เร้�องในุแต่ล่ะระด้บิ อนุ้ด้บิแรก เราจะวิ่เคราะหว์่า่นุก้เลา่เร้�องและสมอง 

สร้างโลกจินุต่นุาการอ้นุแจ่มช่้ดท้ี�พื่ว่กเขาอย์่่อาศ้ย์ได้อย์่างไร จากนุ้�นุเรา 

จะไปพื่บิก้บิต่ว้่ละครเอกผ่่ไ้ม่สมบ่ิรณ์แบิบิ ซัึ�งเป็นุศนุ่ย์ก์ลางของโลกใบินุ้�นุ  

ในุลำด้บิถึ้ดมา เราจะดำดิ�งส่่จิต่ใต้่สำนึุกของต่้ว่ละคร เปิดเผ่ย์การต่่อส่ ้
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ท้ี�ซั่อนุเร้นุอย์่่ภาย์ในุและคว่ามมุ่งมาดปรารถึนุาท้ี�ท้ำให้ช่ีว่ิต่มนุุษย์์นุ้�นุ 

ท้้�งแปลกประหลาด ท้้�งลำบิากย์ากเข็ญ แต่่ก็เป็นุเร้�องราว่ที้�ต่ิดต่รึงใจ  

คาดเดาไม่ได้ และสะเท้้อนุอารมณ์ สุดท้้าย์เราจะพื่ิจารณาถึึงคว่ามหมาย์ 

และจดุประสงค์ของเร้�องเล่า เพื่้�อมองโครงเร้�องและต่อนุจบิจากแงม่มุใหม่

 เร้�องราว่ที้�คุณจะได้อ่านุต่่อไปนุี�ค้อคว่ามพื่ย์าย์ามท้ี�จะอธีิบิาย์ 

สิ�งท้ี�นุ้กท้ฤษฎีีการเล่าเร้�องผ่่้ปราดเปร้�องได้ค้นุพื่บิมาก่อนุแล้ว่ ผ่่านุแง่มุม 

ท้ี�นุ้กว่ิท้ย์าศาสต่ร์ผ่่้เปร้�องปราดพื่อๆ ก้นุเพื่ิ�งค้นุพื่บิ พื่ว่กเขาเหล่านุี�ล้ว่นุ 

มีพื่ระคุณต่่อผ่มอย์่างหาท้ี�สุดมิได้

ว่ิล สต้อร์

   


