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EDIT ORI AL
ยุคสมัยที่โทรทัศน์ยังเครื่องหนาเท่าหลังคาบ้าน ฉันเคยนั่งดูละคร
ฉากนางเอกใส่วิกใส่หนวดปลอมตัวเป็นผู้ชาย
นั่นล่ะฮะอย่างที่รู้กัน แนบเนียนชนิดที่ว่าคนทั้งโลกดูออก ยกเว้น
พระเอกที่โลกสวยมุ้งมิ้งดอกไม้เบ่งบานดูไม่ออกอยู่คนเดียว
ไม่เป็นไร…การสร้างความสมจริงด้านโปรดักชั่นอาจจะต้องใช้เวลา
สิบปีถัดมาโทรทัศน์ลดความหนาเหลือแค่ฝ้าเพดาน ละครเรื่องเดิม
ถูกจับมารีเมคใหม่ ฉันนั่งดูละครฉากนางเอกใส่วิกใส่หนวดปลอมตัวเป็น
ผู้ชาย คุณพระ นึกว่าอินเซปชั่นหรือเดจาวู
เหตุใดสิบปีผ่านไปความไม่สมจริงบางอย่างของละครไทยยังคงอยู่
อย่างคงเส้นคงวา มันเป็นขนบ เป็นวัฒนธรรม เป็นศิลปะ เป็นความยูนีค
เป็นจุดขาย เป็นจุดไม่ขาย เป็นความผิดพลาด เป็นแฟชั่น หรือมันมีเหตุผล
อะไรที่อธิบายเรื่องนี้ได้อีก
ค�ำถามทีใ่ ครหลายคนอยากรูแ้ ต่ไม่อยากถาม หรืออยากถามแต่ไม่รู้
จะถามใคร วันนี้ Read me ช่วยตั้งค�ำถาม และหาค�ำตอบมาให้คุณแล้ว

จารุวรรณ ชื่นชูศรี | บรรณาธิการ

ความสนุกอย่างหนึ่งของผมเวลาฟังเพลง ภาพยนตร์ หรือละคร
สักเรื่อง ผมมักคิดตามเนื้อหาในนั้นว่า ‘ไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิด
ขึ้นได้จริงหรือ?’
เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าบางส่วน (หรือหลายส่วน) ของ
ภาพยนตร์หรือละครนั้นล้วนเกิดมาจากการอุปโลกน์ของมนุษย์ จริงอยู่
ทีม่ นั อาจมีพนื้ ฐานมาจากชีวติ และประสบการณ์จริงของเขา/เธอทีเ่ ป็นคน
แต่ง แต่ก็เชื่อได้ว่ามีไม่น้อยที่มันถูกแต่งขึ้นมา
ไม่ตอ้ งถึงขัน้ ภาพยนตร์ Sci-fi แบบมนุษย์ตา่ งดาวบุกโลกหรือคน
กลุ่มหนึ่งบุกไปต่อกรกับเอเลี่ยน เอาแค่เรื่องในละครอย่างการไม่ถูกกัน
ระหว่างสตรีที่ด�ำรงต�ำแหน่งนางเอก กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นแม่สามีใน
เรื่อง โอ๊ะ ไม่ลืมที่จะต้องมีตัวร้ายในมาดผู้หญิงมั่นใจที่มีฝีปากระดับ
มีดโกน หรือฉากเข้าพระเข้านางที่ว่าล้มแล้วปากโดนกัน (!?) หลายที
ผมก็อดคิดไม่ได้ว่า ‘ไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือ?’ เรื่อง
ที่ ‘บังเอิญ’ ขนาดนี้มันมีจริงอยู่บนโลกหรือ?
…
แต่เมื่อคิดถึงเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวให้ดี จากที่
เคยนั่งเกาหัวแกรกเพราะสงสัย ฉับพลันกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าละคร
ต่างหากที่ตื้นเขิน ไม่ใช่เพราะมันขาดความล�้ำลึกซับซ้อนหรือไร้มิติ
แต่เป็นเพราะว่าเมื่อตรวจสอบให้ดี เส้นทางชีวิตของผมก่อนจะสงสัย
เรื่องนี้ ฉากในอดีตที่พ้นผ่านความบังเอิญระดับ 0.000000000001%
หรือน้อยกว่ามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านครั้งในแต่ละวัน หรือความบังเอิญ
อีก 0.000000000001% หรือน้อยกว่าก่อนที่จะมานั่งกดแป้นพิมพ์
เพื่อเขียนบทบรรณาธิการให้คุณ—ซึ่งน่าจะผ่านความบังเอิญระดับ
0.00000000001% หรือน้อยกว่ามานับไม่ถว้ นครัง้ ก่อนทีเ่ ราจะบังเอิญ
ได้สื่อสารกันผ่านอักษรตัวนี้
เมื่อคิดถึงความบังเอิญที่ว่า และลองค�ำนวณด้วยทักษะคณิต
ศาสตร์ห่วยๆ ของตัวเองกับจ�ำนวนประชากรที่เราไม่เคยรู้ได้ว่าชีวิตของ
พวกเขาทั้ง 7,000,000,000 กว่าล้านคนนั้น ‘บังเอิญ’ เจออะไรมาบ้าง
ก็ท�ำให้ผมพบว่า ในโลกนี้จะมีสักกี่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ และเป็นจ�ำนวน
ที่อาจแปรเป็นหลักฐานหนักแน่นอีกอย่างของค�ำยอดฮิตที่เขาว่ากันว่า
‘โลก...คือละคร’

หลากหลายคำ�ถามโดดเด้งเข้ามาในหัวอยูต่ ลอดเวลา ผมจึงทำ� Read
Me เล่มนี้เพื่อตั้งคำ�ถามและถามหาเหตุผลของ ‘ความไม่สมเหตุสมผล’
เพราะอย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า สิ่งนี้สะท้อนอะไรแก่สังคมหรือเปล่า
ไม่แน่นะครับ การที่เราได้มาเจอกันผ่านตัวอักษรในครั้งนี้
อาจมีเหตุผลบางอย่างก็เป็นไปได้

ณัฐชนน มหาอิทธิดล | บรรณาธิการบริหาร

สหธร เพชรวิโรจน์ชัย | บรรณาธิการ

ผมเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกสิ่งอย่างล้วนมีเหตุผลรองรับเสมอ
ทำ�ไมคนอ้วนถึงมีพุง? ทำ�ไมรุ้งมีเจ็ดสี? ทำ�ไมแขกขายโรตี? ทำ�ไม
ฉันคนนี้รักเธอ? - มันมีเหตุผลนะ

ยัง?

‘ละคร’ มักถูกคำ�ครหาว่า ‘ไร้สาระ’ มาโดยตลอด
แต่กอ่ นทีเ่ ราจะตราหน้ามันว่าไร้เหตุผล เราได้ถามหาเหตุผลกันหรือ

หากละครไร้สาระจริง เหตุใดมันยังอยู่คู่กับจอโทรทัศน์ ทั้งยังขยาย
การผลิต พัฒนาโปรดักชั่น และคว้าอันดับเรทติ้งสูงสุดได้อย่างถล่มทลาย
มาโดยตลอด สิ่งนี้สะท้อนอะไรหรือเปล่า?
หรือแท้จริงหน้าที่ของละครคือการสร้างความสุขให้กับคนดู หาก
ละครยัดสาระความรู้ลงไปอย่างเดียวคงมิอาจเรียกได้ว่าเป็นละคร ได้

co ver s to ry
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ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย
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ฉากที่ 1

ละครทีวี มีไปทำ�ไม?

ฉากที่ 1.1
ละครกับความบันเทิง

ดูกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวน้อยๆ ส�ำหรับมหรสพ
ที่เรียกว่า ‘ละครโทรทัศน์’ อันเป็นรายการที่ได้รับความ
นิยมและแพร่หลายอย่างสูงสุดส�ำหรับกลุม่ ผูช้ มทีร่ กั ใคร่ใน
เรือ่ งพาฝันประเภทต่างๆ ซึง่ ถึงแม้วา่ รายการเหล่านีจ้ ะฉาย
ดึกดืน่ แค่ไหน แต่ถา้ เป็นละครโทรทัศน์เรือ่ งโปรดแล้วล่ะก็
ถึงไหนถึงกัน ดูกันให้ตาคล�้ำไปข้างหนึ่งเลยทีเดียว
โดยละครโทรทัศน์ ในปัจจุบันมีบทบาทและอิทธิพล
เป็นอย่างมาก เห็นได้จาก 1 วันในสถานีโทรทัศน์แต่ละ
ช่อง ละครโทรทัศน์กินเวลาเกือบครึ่งของเวลาสถานีทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นละครรีรันตอนบ่าย ละครเบาสมองตอนเย็น
ละครก่อนข่าวในช่วงที่ 1 ละครหลังข่าวในช่วงที่ 2 นี่ยังไม่
นับรวมถึงซิทคอม ซีรสี เ์ กาหลี ละครสัน้ ต�ำนานรักดอกเหมย
และอีกมากมาย
ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนไทยเสพละครกันเป็นอาจิณในทุก
ช่วงเวลา แต่พวกเราเคยสงสัยกันไหมว่า ละครทีวตี า่ งๆ เหล่า
นี้ มีไว้เพื่ออะไรกัน มีไว้เพื่อสร้างความบันเทิงขบขันเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ หรือ และท�ำไมต้องมีละครเหล่านีด้ ว้ ย ไม่มี
ละครเหล่านี้ได้ไหม มาร่วมหาค�ำตอบเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน

บ้านใครไม่มีทีวี ยกมือขึ้น
เชื่อเหลือเกินว่า น้อยคนนักที่จะยกมือ เพราะต้อง
ยอมรับอย่างหนึ่งว่า ทั่วประเทศ ทุกบ้าน ทุกหัวระแหง ต่าง
มี โ ทรทั ศ น์ เ ป็ น ของตั ว เองทั้ ง นั้ น ภาพที่ อ อกอากาศทาง
โทรทั ศ น์ ก็ ดู จ ะได้ รั บ ความนิ ย มมากกว่ า สื่ อ แขนงอื่ น ๆ
เนื่องจากถ้าให้มองภาพรวมของสื่อทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ
ภาพยนตร์ นิตยสาร หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์มี
บทบาทและอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใด เพราะเรารับรู้และเสพ
ข่าวสารได้จากโทรทัศน์ เพราะสื่ออย่างโทรทัศน์ตอบสนอง
ความต้องการของคนเราได้อย่างฉับพลัน สะดวกสบาย และ
ครบวงจร เพียงแค่เปิดหน้าจอหรือกดปุม่ รีโมท ภาพและเสียง
ก็จะออกมาให้คุณได้สัมผัสในทันทีทันใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครโทรทัศน์ เป็นความบันเทิง
หนึง่ ทีห่ าได้งา่ ยตามเคหสถาน ไม่ตอ้ งออกไปไหนไกลก็รบั ชม
ความบันเทิงอยู่ที่บ้านได้ แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ที่ต้องซื้อ
และเดินออกไปหา นิตยสารเล่มหนึ่งก็ราคามิใช่น้อย จะดู
ภาพยนตร์ 1 เรื่องก็ต้องไปเบียดเสียดคนอื่น เพื่อซื้อตั๋วเข้า
ชม หรือใครจะบอกว่า สื่ออย่างวิทยุก็เป็นความบันเทิงที่หา
ได้ง่ายอย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่ถ้าให้มองกันจริงๆ แล้ว ก็ได้
ความบั น เทิ ง เพี ย งแค่ เ สี ย งเท่ า นั้ น ไม่ มี ภ าพให้ เ ราเห็ น
มิหนำ�ซ้ำ�เราอาจจะต้องจินตนาการตามเรือ่ งราวทีเ่ ขาพูดออก
มาด้วยตัวเอง ดังนัน้ ละครโทรทัศน์จงึ ตอบโจทย์ความบันเทิง
ของกลุ่มผู้ชมมากที่สุด เสียสตางค์แค่ค่าโทรทัศน์ ดาวเทียม
กล่องรับสัญญาณ หรือเสาออกอากาศเพียงแค่ครั้งเดียว เรา
ก็ดูความบันเทิงที่ต้องการได้ตลอดทั้งวัน ผิดกับสื่ออื่นที่ต้อง
ซือ้ หาหรือรับสารได้เพียงแค่ทางเดียว ความบันเทิงของละคร
โทรทัศน์จงึ เรียกได้วา่ หาง่ายและคุม้ ค่าทีส่ ดุ ละครโทรทัศน์จงึ
มีขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้นี่เอง
5

ฉากที่ 1.2

ฉากที่ 1.3

มนุษย์กับละคร

ละครกับความจริงที่พยายามหลีกหนี

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เคยพูดถึงความ
หมายของคำ�ว่า ‘ละคร’ เอาไว้ว่า
“ศิลปะที่เกิดขึ้นมาจากการนำ�ภาพจากประสบการณ์
และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่องและจัดเสนอในรูป
ของการแสดง โดยมีนกั แสดงเป็นคนสือ่ ความหมายและเรือ่ ง
ราวต่อผู้ชม”
จากข้อความนีท้ ำ�ให้เราเห็นว่า มนุษย์และละครผูกพัน
กันมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ครูช่าง - ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
เคยกล่าวกับนักเขียนบทโทรทัศน์คนหนึง่ เอาไว้วา่ องค์ประกอบ
ของละครมีพล็อต มีตัวละคร มีเทคนิค มีวิธีการเล่าเรื่อง แต่
อะไรคือสิง่ ทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ ครูคนนัน้ ตอบออกมาว่า คาแร็คเตอร์
และมนุษย์เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด เพราะมีมนุษย์จึงมีละคร
ดังนั้นแล้ว มนุษย์จึงมีบทบาทมากกับละคร เนื่องจาก
ว่าพัฒนาการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เริ่มจากการแสดงออก
ด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวและน�้ำเสียงเป็นหลัก เรียกได้ว่า
มีสัญชาตญาณของการเลียนแบบธรรมชาติมาตั้งแต่ก�ำเนิด
ซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นได้วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นละคร เพื่อใช้
ประโยชน์ในการเล่าเรือ่ งแทนภาษาพูดทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ ความ
สัมพันธ์นจี้ งึ น่าจะเป็นค�ำตอบได้วา่ ละครทีวี จะมีไปเพือ่ อะไร
ก็เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตของ
มนุษย์ดว้ ยกันเอง ไม่วา่ จะเป็นตัวของผูช้ มหรือคนใน สังคมอืน่ ๆ
เพื่อให้เราเข้าใจถึงเหตุการณ์ สภาวะ และปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต รวมถึงอาจน�ำเหตุการณ์ที่ชมเหล่านั้น มาแก้ไขปัญหา
ชีวิตที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย โดยดูตัวอย่างจากละครที่ฉายทาง
โทรทัศน์ ไม่แน่ว่าบางที คุณอาจได้รับค�ำตอบดีๆ จากละคร
ที่คุณดูอยู่ก็เป็นได้

คนเราเจอปัญหามามากพอแล้วทัง้ เรือ่ งส่วนตัวและการ
ทำ�งานต่างๆ การจะหาความสนุกและความบันเทิงใส่ตัวเอง
เพื่อผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด จึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็น
สำ�หรับมนุษย์ทุกคน ละครโทรทัศน์จึงมีไว้เพื่อตอบสนองสิ่ง
นั้น เพราะเอาเข้าจริง นอกจากละครจะมีประโยชน์ในเรื่อง
ของความสนุกสนาน ความบันเทิง และเติมเต็มเรือ่ งของภาษา
พูดแล้ว ละครโทรทัศน์ยังเป็นตัวช่วยเสริมขวัญและกำ�ลังใจ
ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกใจที่คนส่วนใหญ่จะ
หลงใหลและเคลิบเคลิ้มไปกับเหล่าพระ-นางหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ภายในเรื่อง
สถานการณ์เหล่านัน้ อาจเกิดขึน้ จริงหรือไม่จริงก็ได้ใน
ชีวิตประจำ�วันของคนแต่ละคน แต่การที่ละครโทรทัศน์หรือ
สถานการณ์ดังกล่าวถูกจัดฉากขึ้นมา เพื่อให้เราหลงใหลใน
ความชวนฝัน มันเป็นเพราะความปรารถนาอันแรงกล้าของ
มนุษย์เองทีอ่ ยากจะพบเจอกับเหตุการณ์เหมือนอย่างพระเอก
นางเอกบ้าง ซึง่ ละครโทรทัศน์แบบพาฝันจะเห็นได้อย่างเด่นชัด
ทำ�ไมละครถึงต้องทำ�แบบนั้น?
ก็เพราะผู้สร้างเข้าใจว่า ทุกคนเครียด ทุกข์ และเจอ
อุปสรรคมามากพอแล้ว การหลีกหนีตัวเองออกจากโลกแห่ง
ความเป็นจริงที่แสนโหดร้าย สู่โลกที่เต็มไปด้วยอุดมคติฟุ้ง
ฝันนั้น ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็น
เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่ขอให้ได้ดื่มด�่ำความสุขสักนิด
ก็คงจะดีไม่น้อยกับชีวิต
ลองคิดดูสวิ า่ ถ้าหากว่า วันหนึง่ คุณไม่มลี ะครโทรทัศน์
และหน้าจอเต็มไปด้วยข้อมูลและสาระความรู้ ไม่มีความ
บันเทิงอย่างละครเลย คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไร
โลกนี้คงอับเฉาน่าดู
เพราะโลกของเราคือ...ละคร
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ฉากที่ 2

สถานที่แห่งนี้เหมือนมีความหมาย

เคยสงสัยไหมว่า การดูละครหลายเรือ่ งติดต่อกัน ทำ�ไมความรูส้ กึ เหมือนดูละครเรือ่ งเดียวกัน
เพียงแค่เปลี่ยนนักแสดงและเรื่องราวเท่านั้น บางสถานที่ในเรื่องก็รู้สึกคุ้นๆ บางเหตุการณ์ก็รู้สึก
เหมือนเคยดูมาแล้ว หรือบางฉากก็ถึงขั้นเดาได้เลยว่าต่อไป จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เพราะในละครมี ‘ฉาก’ หรือ ‘สถานที่’ ที่รีรันทั้งภาพและความรู้สึกของเราให้หวนกลับมา หรือ
จะกล่าวให้ดเู ป็นทางการหน่อยก็เรียกได้วา่ เป็น ‘ขนบของละคร’ ทีล่ ะครทุกเรือ่ งต้องมีตอ้ งท�ำกัน แต่รหู้ รือ
ไม่ว่า ถึงจะมีฉากแบบนี้สักร้อยครั้ง ดาราเล่นซ�้ำอีกสักพันรอบ ก็มีเหตุผลรองรับได้เสมอ จุดประสงค์
หลักๆ คือเพื่อสร้างความบันเทิงในแบบละครให้แก่ผู้ชม จุดประสงค์รองลงมาอาจเป็นเรื่องของการ
เขียนบทที่ช่วยส่งเสริมการเล่าเรื่องให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
แม้ฉากทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นในละครจนผู้ชมจดจำ�ได้แม่นยำ� หากแต่ในความเป็นจริง
กลับไม่มีเหตุการณ์ทำ�นองนี้เกิดขึ้น หรือโอกาสเกิดขึ้นก็คงเป็นไปได้น้อยมาก และนี่จึงเป็นอีกเหตุผล
หนึ่งที่ทำ�ให้ละครไทยขาดความสมจริง สมกับคำ�กล่าวที่ว่า ‘ละครคือโลกมายา’ นั่นเอง

te xt

วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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ฉากที่ 2.1
กระท่อมกลางป่า คืนเดียวก็รักกันได้
พระเอกพูดจากระเซ้าเย้าแหย่แทงใจด�ำนางเอก
นางเอกโกรธเลือดขึ้นหน้า ทนไม่ไหวจึงต้องวิ่งหนีไปไกล
พระเอกวิ่งตามหลังมาติดๆ แต่ก็พบว่าสถานที่ตรงหน้า
กลายเป็นป่ารกเสียแล้ว
ฟ้าเริ่มมืด จากความโกรธกลายเป็นต้องช่วยกันหาทาง
ออกจากป่า จูๆ่ ฝนก็เริม่ ตก กระท่อมร้างก็ปรากฏตรงหน้า
ไม่มีทางอื่นนอกจากรีบเข้าไปหลบ
นางเอกได้ตกเป็นของพระเอกในที่สุด...
นี่คือฉากที่ท�ำให้ละครไทยถูกมองว่า ‘น�้ำเน่า’ ก็ว่าได้
และเป็นหนึ่งในฉากจ�ำอมตะตลอดกาลของละครไทย ไม่ว่า
จะกีย่ คุ กีส่ มัยฉากนีก้ ไ็ ม่เคยหายไป เพราะเป็นฉากสุดโรแมนติก
แสนคลาสสิกที่ท�ำให้พระเอกและนางเอกพบรักกันอย่าง
ง่ายดาย ในระหว่างที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองในเรื่องยังไม่
พัฒนาไปถึงไหน จู่ๆ ก็ต้องมีเหตุการณ์บังเอิญอะไรสักอย่าง
ที่ท�ำให้ทั้งสองต้องเข้าหลงป่าไปพร้อมกัน จากที่เคยเกลียด
กันปานจะเหยียบหน้ากันอยู่แล้ว แต่แค่พอได้เข้ากระท่อม
กลางป่าเมือ่ ไร พระเอกกับนางเอกเป็นต้องได้ (รัก) กันทุกที
ราวกับสถานทีแ่ ห่งนีม้ มี นต์ขลังอะไรบางอย่างในลักษณะเดียว
กับห้องหอรอรักก็ว่าได้

มีฉากนี้เพื่อ?
เป็นสูตรยอดนิยมในการเขียนบทให้มีการเล่าเรื่อง
ที่กระชับ เพราะล�ำพังละครที่มีเพียงแค่ 15 ตอน คงไม่
สามารถปูเรื่องราวทั้งหมดว่ากว่าจะรักกันให้เหมือนช่วงเวลา
ในชีวิตจริงได้ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ฉากนี้เพื่อย่นระยะเวลานั่นเอง
เรียกได้ว่าปูเรื่องมาว่าทั้งคู่เกลียดกันขนาดไหน ฉากนี้ฉาก
เดียวจะหักมุมเรื่องราวทั้งหมดให้พระเอกและนางเอกรักกัน
ได้ในชั่วข้ามคืน ซึ่งถ้าหากมองไปให้ลึกกว่านั้น สถานที่อย่าง
กระท่อมกลางป่าไม่ต่างอะไรกับโรงช�ำเรา ที่คนเขียนบท
ต้องการให้นางเอกต้องตกเป็นของพระเอกให้ได้ภายในหนึ่ง
คืน โดยใช้กำ� ลังของเพศชายขืนใจเพศหญิง จะด้วยบรรยากาศ
พาไปหรือเหตุผลใดก็ตามแต่ แม้ในแง่ศลี ธรรมอาจไม่ถกู ต้อง
นัก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การกระท�ำในกระท่อมเป็นเพียง
จุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้ทงั้ สองเริม่ มีความรักต่อกันภายในใจเท่านัน้
กว่าที่จะลงเอยกันจริงๆ คงต้องลากยาวไปถึงตอนจบนู่นเลย
ทีเดียว และอีกจุดประสงค์หนึง่ ก็เพือ่ เสริมความโรแมนติกเจืออีโรติก
ให้ผู้ชมสาวๆ หนุ่มๆ ได้จิกหมอนนอนเพ้อไปตามๆ กัน
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ฉากที่ 2.2
ทะเลสวยฟ้าใส แฮปปี้เอ็นดิ้งจบบริบูรณ์แน่นอน
พระเอกกับนางเอกจูงมือกันมาริมชายหาด
ทั้งสองสบตากันด้วยความเข้าใจ
พระเอกบรรจงจูบที่หน้าผากของนางเอก
ก่อนจะสัญญาว่าจะรักกันไปจนวันตาย
ภาพกว้างฉายให้เห็นคนสองคนกอดกัน
พระอาทิตย์ส่องแสงสีส้มสะท้อนผิวทะเลสวยงาม
จบบริบูรณ์...
เป็นภาพจ�ำติดตาติดใจแฟนละครทุกคน ที่เรื่องราวความรักจ�ำต้องไป
สมหวังกันที่ริมทะเลสวยๆ แม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในเรื่อง
จะเกิดขึ้นในบ้านหรือในคฤหาสน์หลังโต แต่เมื่อเรื่องราวด�ำเนินมาถึงจุดสิ้นสุด
เมื่อไร เส้นเรื่องจะต้องน�ำพาให้พระเอกและนางเอกเดินทางไปยังสถานที่อัน
สวยงามอย่างทะเลเป็นแน่แท้

มีฉากนี้เพื่อ?

รู้หรือไม่ว่า คฤหาสน์หรูหลังโต
โลเกชั่นยอดฮิตในการถ่ายละครแทบ
ทุกเรือ่ ง ถ้าเป็นคฤหาสน์ราคา 100 ล้าน
บาทขึ้นไป ราคาเช่าจะอยู่ที่ประมาณ
35,000 - 50,000 บาทต่อวัน ปัจจุบัน
ราคาเช่ า คฤหาสน์ ที่ แ พงที่ สุ ด อยู่ ที่
100,000 บาทต่อวัน อย่าง คฤหาสน์
ปรารถนาวนาลัย ในละครเรื่อง กี่เพ้า
ตั้งอยู่ที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ที่มา www.dailynews.co.th

โดยธรรมชาติของคนเรา เวลาที่นึกถึงเรื่องราวดีๆ มีความสุขที่เคย
ผ่านเข้ามาในชีวิต ภาพความทรงจ�ำอันสวยงามมักจะมาพร้อมกับฉากหลังอัน
สวยงามเช่นกัน เช่น เวลานึกถึงคนรักก็มักจะนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวสถานที่แห่ง
หนึ่งด้วยกัน ‘ทะเล’ นับได้ว่าเป็นสถานที่สุดโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักนิยมไป
เทีย่ วด้วยกัน และในทางกลับกัน ทะเลก็ยงั เป็นสถานทีท่ เี่ ป็นตัวแทนของความเจ็บ
ปวดจากความรักอีกด้วย ในเมื่อละครโทรทัศน์เป็นการสร้างโลกในอุดมคติให้
ผูช้ มได้เข้าไปสัมผัส จุดสิน้ สุดของเรือ่ งราวในละครจึงจ�ำเป็นต้องแฮปปีเ้ อ็นดิง้ มีความ
สุขอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไหนๆ พระเอกและนางเอกจะได้ลงเอยกันทั้งที ภาพ
ที่ออกมาจึงต้องสร้างสรรค์ให้ออกมาสวยงามที่สุด ทะเลจึงเป็นตัวเลือกยอด
นิยมส�ำหรับการถ่ายท�ำฉากจบของละครส่วนใหญ่ เพราะเป็นสถานที่ที่ทุกคน
เข้าใจร่วมกันว่าเป็นสถานที่แห่งความรักสุดโรแมนติก ทะเลยอดฮิตที่นิยมไป
ถ่ายท�ำ เช่น ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, เกาะสีชัง จ.ชลบุรี แม้ว่าละครใน
ยุคหลังจะเปลีย่ นแปลงไปถ่ายท�ำกันทีส่ ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดฮิตอย่างดอยม่อนแจ่ม
จ.เชียงใหม่, ไร่องุน่ Silver Lake จ.ชลบุรี หรือกระทัง่ รีสอร์ตสุดหรูอย่าง Swiss
Valley Hip Resort อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แต่สถานที่ทั้งหมดนี้ก็ได้ชื่อว่าสวยงาม
โรแมนติก และห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ สมกับเป็นฉากจบที่จะติดตรึงในใจ
ของผู้ชมละครไปอีกนาน
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ฉากที่ 3

อาชีพในละครไทย อาชีพไหนทีใ่ ช่เลย

เคยสงสัยกันไหมว่าในละครไทย ท�ำไมพระเอกจึงมักนั่งโต๊ะวุ่นกับการเซ็นเอกสารกองใหญ่ ท�ำไมนางเอกจึงมีเอกสารในมือ
พร้อมกับถือแฟ้มเดินไปมา และน่าแปลกทีภ่ าพในละครฉายในเห็นพฤติกรรมของตัวละครเพียงเท่านัน้ แต่ผชู้ มสามารถรับรูไ้ ด้ทนั ที
ว่าพระเอกมีอาชีพเป็นนักธุรกิจ และนางเอกคนมีอาชีพเป็นเลขานุการในบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ จากความสงสัยเราจึงไปหาค�ำตอบมา
ให้ว่า ตัวละครในละครไทย มีอาชีพอะไร และอาชีพที่ว่าส่งผลกับนิสัยใจคอของตัวละครให้เป็นแบบไหน เกี่ยวข้องกับการก�ำหนด
บทบาทในเรื่องยังไง ไปดูกัน

ฉากที่ 3.1
นักธุรกิจรูปหล่อ เจ้าของกิจการหมื่นล้าน

Photo : www.coatpant.com
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ฐาปะนีย์ สามัคคี

กว่า 90% ของพระเอกมาดเข้ม จะมาพร้อมเสื้อสูทสีด�ำ
แต่งตัวชุดท�ำงานทันสมัย มักจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่เพียงเท่านั้น
ธุรกิจในละครที่ไม่เคยให้ผู้ชมรับรู้ว่าเป็นธุรกิจอะไร ก็บังเอิญเป็น
กิจการที่รุ่งเรือง ขายดี จนพระเอกของเรารวยล้นฟ้า มีสาวๆ มา
เกาะแกะกันมืดฟ้ามัวดิน จึงเกิดค�ำถามว่าท�ำไมตัวละครส�ำคัญจึงต้อง
ประกอบอาชีพนักธุรกิจ มองให้ง่าย นักธุรกิจสามารถเป็นพื้นฐาน
ของความรวย ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�ำคัญที่ตัวละครควรมี ไม่ว่าจะเป็น
พระเอก นางเอก พ่อพระเอก หรือครอบครัวนางเอก สร้างอาชีพ
ที่มีฐานะร�่ำรวยเพื่อแสดงถึงความสามารถที่ตัวละครจะท�ำอะไรก็ได้
ไม่จ�ำกัด พระเอกสามารถบินไปง้อนางเอกที่ยุโรปได้ทันที นางเอก
สามารถเดินซื้อของแพงๆ ในสถานที่สวยๆ ได้อย่างไม่ขัดเขิน หรือ
ฉากนั่งโซฟาหรูในบ้านหลังใหญ่เยี่ยงราชวัง ก็ไม่แปลกตา
เพราะตัวละครทั้งหมดมีเงินทองมากมายจากธุรกิจ ทั้งหมด
จึงง่ายต่อการเขียนบท ง่ายต่อการจินตนาการให้ตัวละครสามารถ
ท�ำอะไรก็ได้ ไม่เพียงเท่านั้น การสร้างตัวละครให้มีอาชีพที่รวยล้น
ฟ้าสามารถเติมเต็มความต้องการของคนดูได้อยู่หมัด เห็นได้จาก
ละครหลังข่าวฉายภาพนักธุรกิจ ซึ่งกลุ่มคนดูเป็นคนเดินดินธรรมดา
มนุษย์เงินเดือน แม่บ้าน หรือวัยรุ่น ทั้งหมดมีความฝันลึกๆ อยาก
จะมีชวี ติ ทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพชีวติ อย่างตัวละครทีม่ พี ร้อมทุกอย่าง สามารถ
ใช้เงินได้ไม่จ�ำกัด เชือ่ ว่าทัง้ หมดไม่เคยโกรธเคืองเมือ่ พระเอกเซ็นเช็ค
จ�ำนวนกว่าพันล้าน กลับยินดียมิ้ กริม่ เอาใจช่วย สวมบทเป็นนักธุรกิจ
โฉบเฉี่ยว สามารถจัดการปัญหาธุรกิจได้อย่างอยู่หมัด แต่มองในมุม
กลับ อาชีพนักธุรกิจยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างบทตัวร้ายได้อย่าง
สบายใจ เพราะไม่กระทบต่อวิชาชีพใดๆ เพียงเติมบทตัวร้ายไปว่า
ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย คดโกง เอาเปรียบ ไม่ยตุ ธิ รรม เท่านีบ้ ทตัวร้าย
โหดเหี้ยมก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆ คนดูก็ไม่สงสัย และพร้อมจะเกลียดชัง
ตัวละครนักธุรกิจขี้โกงอย่างแน่นอน
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ฉากที่ 3.2
พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องผู้ใช้แรงงาน
คนสู้ชีวิต
ถ้าอยากจะดูละครทีด่ ุ เด็ด เผ็ด มัน มีตบ มีดา่ กันตลาด
กระเจิง ตัวละครทั้งหมดดูจะหนีไม่พ้นกับการต้องประกอบ
อาชีพ พ่อค้า แม่ค้า ลักษณะเด่นคือ เอาตัวรอดได้ขั้นเทพ
สู้ชีวิตกันยิบตา และปากจัดตอบโต้ได้อย่างเผ็ดมัน ท�ำให้ผู้ชม
สะใจกับการโต้เถียงกันจนต้องตบเข่า ตีมือกันปังๆ หรือถ้า
พระเอกนางเอกเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผู้ชมก็จะได้เห็นฉาก
การพูดคุยสนุกสนานออกรสชาติ มีภาษาถิ่นของไทยเข้ามา
ผสม พร้อมฉากที่แสดงให้เห็นการกินอยู่อย่างประหยัด แต่มี
ความสุขหลังจากท�ำงานเหนื่อยมาทั้งวัน
อาชีพของตัวละครข้างต้นนั้น สะท้อนอาชีพและวิถีชีวิต
จริงในสังคม ผูช้ มจึงเปิดรับละครเรือ่ งทีม่ พี ระเอก นางเอก หรือ
ตัวละครหลักเป็น พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องผู้ใช้แรงงาน คนสู้ชีวิต
ได้อย่างง่ายดาย บทละครทีม่ ตี วั เอกประกอบอาชีพนี้ จะสะท้อน
การท�ำดีได้ดี อาทิเช่น การมุ่งมั่นประกอบอาชีพจนสามารถ
สร้างฐานะ ขยายกิจการ ซือ้ บ้าน มีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ได้ หรือการท�ำดี
ช่วยเหลือคนจนชีวติ เปลีย่ น อันนีก้ เ็ ห็นมานักต่อนัก อีกทัง้ เป็น
บทละครที่เน้นการรักพวกพ้อง สามัคคี จนตัวละครทั้งหมดมี
ความสุข ทัง้ หมดนัน้ ผูช้ มเข้าถึงอาชีพของตัวละครเหล่านีไ้ ด้งา่ ย
สนุกสนานคลายเครียด และเอาใจช่วยอย่างสุดแรง เหมือนตัวเอง
เข้าไปสวมบทเหล่านั้นได้อย่างไม่เขินอาย
Photo : www.dreamstime.com
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ฉากที่ 3.3
หมอ พยาบาล ครู ทหาร ตำ�รวจ
อาชีพเฉพาะด้าน นักบัญชี ทนาย
สถาปนิก ทั้งหมดทั้งหลาย ข้อมูล
ต้องแน่น
หมอ พยาบาล ครู ทหาร ต�ำรวจ นักบัญชี ทนาย
สถาปนิก อาชีพเฉพาะด้านอืน่ ๆ ผูเ้ ขียนบทต้องมีความแม่นย�ำ
ในรายละเอียดค่อนข้างมากเพราะมีหลายฝ่ายจับตาถึงความถูก
ต้องเหมาะสมของตัวละครที่สวมบทบาทอาชีพเหล่านี้อยู่ หาก
แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอาชีพนัน้ ๆ
ได้ หากแต่วชิ าชีพหรืออาชีพเฉพาะทางเหล่านีก้ เ็ คยเป็นทีน่ ยิ ม
ส�ำหรับละครไทย ยิ่งหากเป็นอาชีพรับราชการ ยิ่งเป็นที่นิยม
ในละครไทยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันเริ่มมีตัวละครที่
รับบทเป็นข้าราชการ ครู หรือต�ำรวจน้อยลงมาก เนื่องจาก
สาเหตุการกลัวถูกฟ้องร้องเรื่องบทละคร เรื่องความนิยมของ
คนดูทไี่ ม่คอ่ ยให้ความสนใจกับอาชีพเฉพาะทาง หรือเป็นเพราะ
ข้อมูลที่ผู้เขียนบทต้องใช้ประกอบการสร้างตัวละครที่มีอาชีพ
เฉพาะ ก็เป็นข้อมูลเฉพาะด้านที่หายากและซับซ้อน ทั้งนี้ตัว
ละครที่ประกอบอาชีพหมอ พยาบาล ครู ทหาร ต�ำรวจ นัก
บัญชี ทนาย สถาปนิก อาชีพเฉพาะด้านอืน่ ๆ มักจะเป็นคนดี
มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความสามารถพิเศษเฉพาะ
อาชีพออกมา เช่น นางเอกที่แสดงเป็นครู ก็จะมีจิตใจรักเด็ก
มุ่งมั่นสั่งสอนทุกคนให้เป็นคนดี พระเอกที่เป็นต�ำรวจ ก็จะยิง
ปืนแม่น แต่งตัวเต็มยศ และซื่อตรงปกป้องประชาชนยิ่งชีพ
เป็นที่น่าสังเกตคือ ผู้เขียนบทจะเลี่ยงให้ตัวร้ายมีอาชีพเหล่า
นี้ เพราะคนไทยมองว่าอาชีพ หมอ พยาบาล ครู ทหาร หรือ
วิชาชีพอื่นๆ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ไม่ควรน�ำมาล้อเล่นให้เสีย
หาย หรือแสดงละครออกมาให้เห็นแง่ลบนั้นเอง
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ฉากที่ 3.4
ซุปเปอร์ฮีโร่ ภูตผี อาชีพพิเศษ อื่นๆ
ที่ไร้อาชีพ และระบุไม่ได้
พระเอกของเราสามารถมี อ าชี พ เป็ น ฮี โ ร่ ใ นคราบ
คนธรรมดาได้ น่าดีใจทีค่ นดูละครก็ชอบเสียด้วย นางเอกของเรา
ก็สามารถเป็นวิญญาณสาวสวยที่ยังไม่ยอมเกิด คอยแก้ไข
ปัญหานานัปการ และตกหลุมรักพระเอกคนธรรมดาได้อย่างไม่
น่าเชือ่ แต่เชื่อได้ว่าผู้ชมก็ชอบแบบนี้เช่นกัน บางครั้งบทละคร
ก็ไม่ระบุอาชีพของตัวละครมาเลยแม้แต่นอ้ ย ซึง่ ก็เป็นข้อดีทวี่ า่
ผู้เขียนบทจะปั้นแต่งให้ตัวละครเป็นอะไรก็ได้ แสดงบทบาท
แปลกแค่ไหนก็ได้ ไม่เป็นไร จะเดินห้างทั้งวันก็ได้ จะเดินไป
คุยกับคนโน้นคนนี้ โผล่ฉากโน้นฉากนี้ ท�ำได้ทุกอย่างโดยไม่
ต้องท�ำงาน ไม่ต้องมีอาชีพ เรื่องนี้จะยากขึ้นหากผู้ชมต้องการ
เหตุผล ต้องการที่มาที่ไปของตัวละครอย่างจริงจัง ปัญหาเรื่อง
นี้จะหมดไปเมื่อให้ตัวละครประกอบอาชีพเหนือจริงไปเลย ทั้ง
การเป็นฮีโร่ การมีพลังวิเศษ หรือการเป็นคนธรรมดาที่เป็น
รัชทายาทจากบ้านเมืองแดนไกล คนดูชอบใจเมือ่ เห็นตัวละคร
ไร้อาชีพเหล่านีแ้ สดงพลังวิเศษ หรืออ�ำนาจพิเศษทีต่ นเองไม่มี
อาชีพในละครไม่จ�ำกัดเพียงแค่นี้ ละครยังสร้างออก
มาอีกมากมาย และละครก็ถูกสร้างไปแล้วมากมายเช่นกัน
บทบาทการแสดงถูกฉายให้ผู้คนในสังคมเห็นกันมาเนิ่นนาน
จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายครั้งผู้คนติดภาพจ�ำเรื่องอาชีพมาจาก
ละคร ช่วงทีล่ ะครฉายให้เห็นความดีงามของการเป็นข้าราชการ
ผู้คนก็โน้มเอียงสั่งสอนลูกหลานให้เป็นราชการ ทั้งที่รู้ตัวและ
ไม่รู้ตัว ช่วงที่ละครเริ่มมีแนวโน้มตัวละครหลักเป็นนักธุรกิจที่
ประสบความส�ำเร็จ สังคมก็มีความเชื่อว่าการประกอบธุรกิจ
เป็นเรื่องง่าย และมักจะร�่ำรวย ทั้งที่ความเป็นจริงจะเป็นอย่าง
นั้นหรือไม่ก็ได้ แสดงให้เห็นว่าละครไทยมีผลต่อชุดความคิด
ต่อเรือ่ งอาชีพอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เป็นเช่นนัน้ แล้ว การมีละคร
น�ำ้ ดีทสี่ ะท้อนถึงอาชีพใดอาชีพหนึง่ อย่างจริงจังไม่บดิ เบือน จะ
เปิดโลก ปรับทัศนคติของผู้ชมได้อีกไกล เด็กเยาวชนก็จะมี
อาชีพในฝันทีไ่ ม่ได้ฝนั จากในละครน�ำ้ เน่า สังคมก็จะเข้าใจและ
ยอมรับความต่างและอยู่ได้อย่างไม่เหยียดหยามต่อกัน ไม่น่า
เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ การประกอบอาชีพของตัวละครในละครที่
เราเห็นกันทุกๆวัน จะส่งผลต่อสังคมมากมาย และจริงจังถึง
เพียงนี้

มี ล ะครไทยที่ นำ � เรื่ อ งอาชี พ มาเป็ น บทละครหลั ก
นำ�เสนอตัวละคร วิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพทีจ่ ริงจัง เช่น
• ทหารอากาศขาดรัก ละครที่ท�ำซ�้ำหลายครั้ง เรื่องของ
วงการทหารที่น�ำเสนอความรักชาติ ความเป็นอยู่ในค่าย
ทหาร ผสมความสนุกสนานลงไปอย่างลงตัว
• สงครามนางฟ้า เรื่องราวเชือดเฉือนคมของแอร์โฮสเตส
สาวและวงการการบิน
• รักเกิดในตลาดสด นำ�เสนออาชีพพ่อค้าแม่ค้า ขายผัก
ขายปลา และวิถีชีวิตที่วนเวียนอยู่ในตลาดสด
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ฉากที่ 4-1 ทำ�ไมละครไทยไม่ใช้ชื่อเล่น

หลังจากได้รับมอบหมายให้เขียนประเด็นความไม่สมจริง
ของละคร ในหัวข้อ “ท�ำไมละครต้องใช้ชื่อจริง?” ก็เกิดอาการ
ไม่รู้จะไปทางไหนดี รู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสงสัยมา
นานแสนนาน แล้วใครละจะให้ค�ำตอบแก่เราได้
ตอนประชุมเปิดเล่ม พี่แบงค์ บรรณาธิการบริหาร Read
Me แนะน�ำให้รู้จักกับ พี่ว่าน วณัฐย์ พุฒนาค ผู้เขียนหนังสือ
“วัตถุต้องสงสัย” และแนะน�ำอีกว่าพี่คนนี้พูดเรื่องละครแล้วสนุก
พูดได้เรื่อยๆ ยาวๆ แต่ด้วยความขยันอันน้อยนิดก็ยังไม่ติดต่อพี่
เขาไปเสียที
จนวั น ส่ ง ต้ น ฉบั บ ก� ำ ลั ง จะมาถึ ง นึ ก ขึ้ น ได้ ว ่ า เคยดู เ ดี่ ย ว
ไมโครโฟน พีโ่ น๊ต อุดม เคยล้อเรือ่ งละครไทย เลยเปิดหาดู… เพลิน
ยาวสี่ชั่วโมงเต็มๆ (เขียนงานส่งได้แล้ว!)
“พ่อฮะ ท�ำไมละครไทยเขาไม่มีชื่อเล่นกันฮะ?” จบประโยค
พี่โน๊ตท�ำสีหน้าตาย เรียกเสียงฮาจากผู้ชม เป็นประเด็นที่พี่โน๊ต
น�ำมาพูด ในเดี่ยวไมโครโฟน 10 ว่าตั้งแต่เราเด็กจนโตในโลกของ
ละครไทย เขาไม่มีชื่อเล่นกัน พูดชื่อจริงตลอด ในชีวิตจริงเราเป็น
แบบนั้นเหรอ ชีวิตจริงเราพูดชื่อจริงก็ต่อเมื่อเราล้อชื่อพ่อกัน แต่
พี่โน๊ตก็ไม่ได้สรุปว่าตกลงแล้ว ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น
กระนั้นจึงตัดสินใจติดต่อพี่ว่าน (ที่ควรจะติดต่อมาตั้งนาน
แล้ว) ขอพูดคุยเรื่องละครกับพี่เขา พอได้เจอกัน บอกตามตรงว่า
ประเด็นนีพ้ วี่ า่ นก็บอกว่ามันก็เป็นเรือ่ งทีต่ อบยากเช่นกัน เพราะอาจ
จะเกิดจากหลายๆ อย่าง

te xt

สหรัฐ นาสีเคน
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“ในความคิดของผม อาจจะมาจากบทประพันธ์ หรือว่า
ชือ่ เล่นมันอาจจะซ�ำ้ หรืออาจจะเพราะมันจะได้ดจู ริงขึน้ (ใช้ชอื่ จริง)
หรืออาจจะไม่จริงขึ้นเพราะในชีวิตจริงเราไม่พูดกันด้วยชื่อจริง”
พี่ว่านก็ยังสงสัยเช่นกัน “หรือเพราะเราอาจหนีความจริง จึงสร้าง
สภาวะที่มันไม่จริงขึ้นมา เพราะกลัวว่ามันจะเหมือนจริงเกินไป
ผมว่ามันตอบยากนะ หรือว่ากลัวว่าละครจะเหมือนจริงเกินไป?”
เราทั้งคู่ตั้งข้อสงสัยอีกว่า ถ้าพระเอกเป็นคนสูงศักดิ์ก็จะถูก
เรียกชื่อจริง แต่ถ้าพระเอกบ้านๆ เรียกชื่อเล่นก็ได้ อาจเป็นเพราะ
ละครเป็นเรื่องชนชั้นสูง ภาพของชนชั้นจริงๆ มันถูกจินตนาการ
ขึ้น ท�ำให้เวลานึกถึงคนชนชั้นสูงจะมีภาพบางอย่าง และคนที่เขียน
บทก็ไม่ใช่ชนชั้นสูงจริงๆ ซึ่งถ้าเรามองในแง่งานที่ท�ำให้ชาวบ้านกับ
ชนชั้นกลางดู อารมณ์เหมือนเราดูละครเหมือนเป็นนาฏกรรมของ
ชนชัน้ อืน่ ต่างจากของละครโทรทัศน์ยคุ ใหม่ ทีท่ ำ� ให้คนดูรสู้ กึ ว่าเรา
สามารถเป็นตัวละครทีเ่ ป็นกันเอง เช่น สามหนุม่ สามมุม, บ้านนีม้ รี กั
การจะเรียกกันด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่นของตัวละคร มันมีนัย
ยะอะไรหรือไม่? เช่น สวรรค์เบี่ยง บ้านทรายทอง แรงเงา จริงๆ
แล้วมันอาจจะเป็นเงื่อนไขของตัวละคร บางทีก็ก�ำหนดยากว่าเรื่อง
ไหนใช้ชื่อจริงเรื่องไหนใช้ชื่อเล่น เพราะสิ่งที่สังเกตได้ คนใช้จะชื่อ
แจ๋ว ชื่อแวว หรือชื่อเล่นที่บ้านๆ แต่ถ้าบทของตัวละครที่สูงหน่อย
จะเรียกเป็นชื่อจริง ดูประดิษฐ์มากกว่า ดูมีฐานันดรมากกว่า ก็อาจ
จะเป็นมิติทางชนชั้นด้วย
ละครถูกสร้างขึ้นให้ตอบสนองกับจินตนาการที่เราคาดหวัง
มันก็มีความซับซ้อนในตัวเอง เพราะละครก็ถูกสร้างมาจากคนๆ
หนึ่ง และสร้างให้คนทั่วไปดู และในอีกระดับหนึ่ง ตัวเรื่องละคร
จะต้องตอบสนองอะไรบางอย่าง ความคาดหวัง หรือว่าจินตนาการ
บางอย่างที่เราคิดเอาไว้ล่วงหน้า เลยมีประเด็นข้อวิจารณ์บางอย่าง
ให้กับคนดูว่า เรื่องนี้สมจริง เรื่องนี้ไม่เหมือนจริง เพราะชีวิตจริง
เราไม่ได้พูดชื่อจริงกัน

“คงเหมือนอารมณ์เราดูลิเก หรือละครจักรๆ วงศ์ๆ ผมว่า
ละครไทยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ คือ พูดในแง่ของคนอื่นที่เป็น
เรื่องไกลตัวของเรา และเป็นสิ่งที่เราจินตนาการ ถ้าพูดถึงละครคือ
สิง่ ทีถ่ กู แต่งขึน้ และตอบสนองความต้องการของเรา เพราะว่าในชีวติ
จริงของเราไม่ใช่แบบนัน้ ละครเลยถูกสร้างขึน้ มาในแง่นนั้ เพราะเอา
จริงๆ เราก็ไม่ใช่คนชนชั้นสูง เราก็อยากจะเสพชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
ความรักที่เป็นอุดมคติ เสพในเรื่องของพระเอกนางเอกที่มีหน้าตา
สวยงาม และความรักที่จบลงได้ด้วยดี” พี่ว่านอธิบายต่อ
อีกมุมหนึ่งคือ คนดูอย่างเราชอบอะไรที่อุดมคติที่วาดฝันไว้
เช่น พระเอกนางเอกรวย อยู่ในคฤหาสน์หลังโต ขับรถ มีเงินใช้
มีคนนับหน้าถือตา มีคนให้เกียรติ เพราะฉะนั้นเวลาคุยกันต้องใช้
ชื่อจริงเพื่อการดูภูมิฐาน และเป็นทางการมากกว่า
ถ้าจะให้ตอบฟันธงเลยว่าเพราะอะไรละครไทยถึงใช้ชื่อจริง
คงยากที่จะตอบเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน เพราะมันมีหลายแง่มุมให้
เราได้คิด และถกเถียงกันอีกยาว
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ฉากที่ 4-2 ทำ�ไมตัวละครมีมิติเดียว?
: นางเอกต้องเป็นคนดี นางร้ายต้องเป็นคนเลว
ถึงหัวข้อนี้ทุกคนก็คงได้อ่านประเด็นความไม่สมจริงของ
ละครมาพอสมควร ความเข้มข้นก็คงมากตามด้วย
ตั้งแต่เราดูละครมาตั้งแต่เด็กๆ
เคยสงสัยไหม? ว่าท�ำไมนางเอกถึงดีแสนดีไม่มีข้อเสียเลย
และท�ำไมนางร้ายถึงไม่มมี มุ ดีๆ น่ารักๆ ให้เราได้เห็นบ้างเลย ถ้าถาม
ว่าเรามีนิสัยเหมือนใครระหว่างตัวร้าย หรือตัวดีก็คงจะตอบล�ำบาก
อยูเ่ หมือนกันเพราะบางทีเราก็อารมณ์เสียให้กบั ความดีของนางเอก
ที่ขัดใจคนดู และรู้สึกเอือมต่อบทตัวร้าย ที่ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย
ในชีวิตประจ�ำวัน คนเรามีทั้งด้านดี และด้านไม่ดี ถ้าเปรียบ
ความดีเป็นสีขาว ความเลวเป็นสีด�ำ เราทุกคนก็คงจะเป็นสีเทา
ที่มีเชดสีที่แตกต่างกัน แต่ท�ำไมละครไทย ถึงไม่สมจริงเอาเสีย
เลย? แล้วถ้าวันหนึ่ง ละครไทยลองท�ำให้นางเอกมีมุมแย่ๆ เรื่องที่
ท�ำไม่ดี และนางร้าย มีความดีให้เราได้เห็นบ้างละ แล้วตอนจบของ
ละครมันจะเป็นอย่างไร
ย่อหน้าถัดไปอาจท�ำให้เข้าใจมากขึ้น
ไม่มาก ก็น้อย
ผู้จัดหรือคนสร้างงาน เชื่อว่าละครมีหน้าที่ 2 อย่างของ
ละคร คือ
• เป็นกระจกสะท้อนสังคม
• เป็นตัวชี้น�ำสังคม
เพราะฉะนั้น ผู้จัดจึงคิดว่าละครต้องให้อะไรบางอย่างต่อ
สังคม จะต้องจรรโลงสังคม คราวนี้ละครเลยถูกวางไว้ให้ เป็นแค่
ภาพที่มันลอกเลียนความจริง เป็นความจริงล�ำดับสอง เป็นแค่ภาพ
ในกระจก ที่สะท้อนสังคมออกมา
ประเด็นคือ ถ้าคนดูละครเพราะแค่นี้จะดูละครท�ำไม ท�ำไม
ไม่ไปดูชีวิตจริงหรือสารคดี
คนท�ำละครเลยเกิดข้อสงสัยว่า แล้วอะไรคือประโยชน์ของ
ละคร ในเมื่อละครเป็นแค่ภาพสะท้อนความจริง เหมือนว่าละคร
เป็นแค่เรื่องประโลมโลกรึเปล่า?
พูดง่ายๆ คือผู้จัดจะหา “คุณค่า” ของละคร เขาก็เลยชู
ประเด็นที่คนดูจะได้คือ ศีลธรรม จึงเกิดแนวคิด
‘ดูละครแล้วย้อนดูตัว’ ละครจึงต้องสั่งสอนสังคม จะต้อง
จรรโลงสังคม คือท�ำให้สังคมดีขึ้น ละครจึงจะต้องสั่งสอนศีลธรรม
เราเห็นชัดมากในปัจจุบันหลายเรื่อง ถ้าออกมาแล้วไม่สั่งสอนศีล
ธรรม อย่างเช่น ดอกส้มสีทอง เกิดกระแสสังคมว่าท�ำแบบนี้ได้ไง
เป็นละครเสื่อมที่ไม่มีคุณค่า ท�ำให้สุดท้ายต้องมีพระมาเทศน์สอน
ละครจึงน�ำพระมาพูดตอนจบ ให้บอกผู้ชมว่าสิ่งที่ท�ำมามันไม่ดี
หรือ ทองเนือ้ เก้า อย่าง ล�ำยอง สุดท้ายก็ตอ้ งถูกลงโทษ เป็น
เพราะว่า ผู้จัดต้องการให้มีอะไรที่สั่งสอนสังคม ดังนั้นทุกอย่างต้อง
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ท�ำมาให้แบน เพื่อให้เข้าใจง่าย ตัวร้ายต้องเป็นแบบนี้ ไม่มีความ
ซับซ้อน หรือกึง่ ดีกงึ่ เลว เพราะจะจัดการยากว่าตอนจบเราจะจัดการ
ตัวละครกึ่งๆ แบบนี้อย่างไร
ฮอร์โมน ไม่ได้มนี างเอกนางร้ายทีช่ ดั เจน ตัวละครชือ่ สไปรท์
ถามว่าสไปรท์เป็นนางร้ายไหม? ก็ไม่สามารถตอบได้ ว่าตกลงเธอ
เป็นนางร้าย หรือนางเอก เช่นเดียวกับตัวละครอื่นๆ อย่างเต้ย
ก็ไม่ได้เป็นนางเอก ในตอนจบเลยเกิดความยากล�ำบากที่จะตัดสิน
ว่า ปลายทางของตัวละครตัวนี้จะเป็นอย่างไร บางครั้งจึงต้องจบ
แบบปลายเปิดให้คนดูไปคิดเอาเอง ซึ่งจริงๆ แล้ว ความเป็นจริง
ในสังคมที่เราเจออยู่ เรื่องมันเป็นแบบนี้ ชีวิตจริงๆ เรา ไม่มีใคร
ด�ำ หรือขาวอย่างสมบูรณ์ เราเป็นสีเทา แต่ถ้าเราท�ำละครแบบนั้น
แล้ว มันก็ท�ำให้เกิดปัญหาขึ้นอีกเยอะเลย คนก็มาโต้เถียงที่ยึดติด
ว่า ละครต้องสอนศีลธรรม แต่จริงๆ ถ้าเรามองอีกด้านว่าภาวะทีม่ นั
ไม่จริงของละคร ละครทีเ่ ป็นเรือ่ งทีแ่ ต่งขึน้ แล้วท�ำไมละครถึงถูกเอามา
ตัง้ ค�ำถามกับความเป็นจริงไปได้
แทนที่ละครจะสอนศีลธรรม ละครถูกน�ำมาตั้งค�ำถามกับ
ศีลธรรมในโลกของความเป็นจริง คือถ้าเราให้ละครท�ำหน้าที่สอน
ศีลธรรม ต้องท�ำให้ละครค่อนข้างแบน ละครต้องมีตวั ดี และตัวชัว่
ฝ่ายธรรมะและอธรรมไปเลย เพราะจะสามารถจัดการกับตัวละคร
ตอนจบได้
‘ความดีจะต้องอยู่ได้’
แต่ถ้าเรามองละครเป็นเรื่องแต่ง ซึ่งมันน�ำหน้าความเป็น
จริงไป เช่นตัวละครสไปรท์ อาจกลับมาท�ำให้เราตั้งค�ำถามว่า เรื่อง
แนวคิดของผูห้ ญิงทีเ่ รามีมนั อาจจะผิดก็ได้ ผูห้ ญิงแบบนีอ้ าจจะไม่ได้
เป็นคนเลวทีเ่ ราเข้าใจกันมา ภาพของละคร เราเอาเป็นมาตรฐานใน
การตัดสินคนด้วย เช่นผู้หญิงดี ผู้หญิงเลว เราตัดสินผู้หญิงคนหนึง่
เช่น ผูห้ ญิงคนนีแ้ ต่งหน้าจัด ดูแรง เธอต้องเป็นนางร้ายแน่เลย มีความ
ทับซ้อนระหว่างโลกของละครกับโลกของความเป็นจริง
ถ้าละครไทยยังติดในแง่ของการสั่งสอนศีลธรรม ภาพละคร
ก็จะแบนอยู่ และในอีกแง่หนึง่ ทีว่ า่ ภาพทีแ่ บนก็ไปส่งเสริมความคิด
ของคนด้วย ในการตัดสินคนอืน่ ท�ำให้เราตัดสินคนอืน่ ง่ายเกินไป เรา
มองไม่เห็นความซับซ้อนของคน เราดูล�ำยอง เราจะมองผู้หญิงกิน
เหล้าว่าคนนีต้ อ้ งเลวแน่เลย ปลายทางต้องเละแน่ๆ ซึง่ ความจริงแล้ว
มันก็ไม่มีอะไรที่ชี้วัดได้ ละครมันลดทอนความซับซ้อนในสังคมไป
“อย่างทีร่ กู้ นั ดีวา่ โลกความจริงมันโหดร้าย มีแต่เรือ่ งไม่ได้ดงั่
ใจ เป็นโลกที่เราต้องท�ำอะไรซ�้ำๆ น่าเบื่อหน่าย ชีวิตเลยขาดสีสัน
และไม่มอี ะไรน่าตืน่ เต้น ขณะทีโ่ ลกแห่งเรือ่ งแต่ง ไม่วา่ จะเป็นละคร
หนัง หนังสือ หรือการ์ตูนกลับมอบโลกที่สมบูรณ์แบบ โลกที่น่าตื่น
เต้น และสนุกสนานกว่าโลกแห่งความจริง ให้กบั เราได้หลีกลี”้ จาก
หนังสือ วัตถุต้องสงสัย ผู้เขียน วณัฐย์ พุฒนาต
แต่จริงๆ แล้ว ความไม่ซับซ้อนของละคร ก็เหมือนว่า เราดู

นิทาน อาจตอบสนองความต้องการของคนได้ เพลงเราอยูใ่ นโลกซึง่
มีความซับซ้อนเกินไป เราต้องการดูละครที่ไม่ต้องซับซ้อนมาก ไม่
ต้องคิดมาก หรือโลกเรามันอาจจะปวดหัวพอแล้ว เราดูละครเราก็
ไม่ต้องการปวดหัวแล้ว เช่นหน้าที่ของนิทาน ที่มันเป็นการหลีกหนี
โลกของความเป็นจริง การที่ตัวละครมันแบน พอเราหนีไปโลกนั้น
มันเป็นโลกที่อุดมคติ มันเป็นโลกที่เราเป็นคนดี ก็จะได้ดีตอบแทน
ในโลกที่ คนดีได้ดี คนชัว่ ได้ชวั่ ปลายทางของความตัง้ ใจ หรือปลาย
ทางของนางเอก ก็จะได้ไปสู่ที่ดีๆ และตัวร้ายต้องไปถูกลงโทษ
จริงๆ เราอยู่ในโลกที่ไม่มีระเบียบ บางทีเราท�ำดีอาจไม่ได้ดี
แต่การที่เราดูละคร ก็เหมือนว่า เราได้หนีไปสู่โลกที่มีระเบียบของ
มัน ระเบียบที่ “คนท�ำดีได้ดี” เหมือนกับการ์ตูนทอมแอนด์เจอร์รี่
เรือ่ งราวของหนูกบั แมวคูป่ รับ เปรียบได้กบั เด็กตัวเล็กๆเวลาทีอ่ ยูใ่ น
โลกของความเป็นจริง ก็อาจจะถูกเพื่อนตัวใหญ่รังแก แต่เวลาที่เรา
ดูทอมแอนด์เจอร์รี่ ช่วงเวลาสั้นๆ เราได้เข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง ใน
โลกทีเ่ หมือนกับว่า ผูล้ า่ กลายเป็นผูท้ ถี่ กู ล่าแทน บางครัง้ เจอร์รที่ เี่ ป็น
ฝ่ายถูกล่า ก็สามารถต่อกรกับทอมซึ่งเป็นผู้ล่าได้ หรือถ้ามันต่อกร
ไม่ได้จริงๆ ก็จะมีหมา หรือผู้หญิงที่ถือไม้กวาดมาช่วย
โลกกลับมามีระเบียบอีกครั้งหนึ่ง เข้าที่เข้าทาง มีความ
ยุติธรรม มันก็คือหน้าที่หนึ่งของละคร หรือเรื่องแต่ง ที่ท�ำให้เราไป
สู่โลกที่มีระเบียบ กลับไปสู่โลกของความฝัน
สาเหตุที่เราต้องท�ำให้ตัวละครต้องดี หรือเลวแบบสุดโต่ง
มันก็คงเป็นเหมือนหน้าที่ของละคร ที่มอบช่วงเวลาสั้นๆ ให้กับเรา
ได้หนีไปกับโลกทีย่ งั มีระบบระเบียบอยู่ โลกทีย่ งั ตอบความต้องการ
ของเราได้ในบางแง่
โลกที่มีระเบียบกว่านี้...

มาใช้ชื่อจริงในชีวิตประจำ�วันลองดูบ้าง
พรประภา: “อัครเดช คุณจะไปไหน”
อัครเดช: “อ๋อ ผมจะไปเซเว่นหน่อย พรประภา ถามกฤษณะ
หน่อยซิว่าเขาจะเอาอะไรรึเปล่า”
พรประภา: “กฤษณะไม่อยู่ เขาไปที่ตึกอภิเดชชัยชาญ
อภิบาลคนดี” (ฮา)
ที่มา : เดี่ยวไมโครโฟน 10
ขอขอบคุณ พี่ว่าน วณัฐย์ พุฒนาต
ผู้เขียน วัตถุต้องสงสัย
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ฉากที่ 5

ความสัมพันธ์

จากบ้านทรายทองถึงเกาะห่างไกล เรื่องแบบนี้ก็เป็นไปได้(จริงๆ)นะ

“เรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงๆ ด้วยเหรอ?”
หลายคนอาจถามค�ำถามแบบนีซ้ ำ�้ แล้วซ�ำ้ เล่าเมือ่ มือเผลอกดปุม่ ไปยังช่องหนึง่ ซึง่ ก�ำลังฉายสิง่ ทีเ่ ราก็เรียกกันว่า ‘ละครน�ำ้ เน่า’ อยู่
แต่แทนที่เราจะสนุกสนานกับละครกับต้องนั่งขมวดคิ้วหน้าเป็นตูดแทน แล้วพอลองถามตัวเองดูอีกที ก็รับค�ำตอบกลับมาว่า “เฮ้ย ก็
มันแปลกจริงๆ” นั่นท�ำให้หลายๆ ครั้งเราเองก็ลืมไปว่า ‘ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร’ และความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าประหลาดก็ล้วนแต่เกิดขึ้น
จริง และทุกอย่างนั้นก็มีเหตุผลที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน

te xt

รุจรวี นาเอก
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ฉากที่ 5.1
แม่สามีลูกสะใภ้ –
ปรองดองกันบ้างไม่ได้หรือไง?

Photo : www.drama.tlcthai.com

ในหลายๆ ครั้งที่ประเด็นเรื่อง แม่ผัวกับลูกสะใภ้ ถูกสอด
แทรกเข้ามาในละครอยูแ่ ทบทุกเรือ่ ง และในบางครัง้ ก็กา้ วเข้ามาเป็น
ธีมหลักของละคร เรามักจะคุน้ เคยกับคุณหญิงแม่ หญิงวัยกลางคน
ทีม่ ชี าติตระกูล เธอแต่งตัวดูดี และวางตัวอย่างสุภาพ แต่เมือ่ เห็น
นางเอกเท่านัน้ ล่ะ คุณแม่ผแู้ สนดีกพ็ ร้อมจะเปลีย่ นร่างเป็นมนุษย์ปา้
ทันที และเธอพร้อมจะสรรหาวิธกี ลัน่ แกล้งลูกสะใภ้อยูเ่ สมอ หาก
นางเอกเป็นพวกสูค้ นด้วย ก็ยงิ่ กลายเป็นศึกชิงไหวชิงพริบระหว่าง
คุณหญิงแม่และลูกสะใภ้ไปแทน คนดูกค็ งจะสงสัยว่าท�ำไมละครจะ
ต้องมีแต่เรือ่ งแบบนีด้ ว้ ยนะ
แต่หลายคนคงคิดไม่ถึงว่าปัญหาเรื่องแม่สามีลูกสะใภ้เป็น
ปัญหาใกล้ตวั ทีใ่ หญ่ระดับสามัญประจ�ำบ้าน และเป็นสาเหตุหนึง่ ที่
ท�ำให้เกิดการหย่าร้างในช่วงปีแรกๆ ของการแต่งงานด้วยนะ!
เมื่อลองไปหาเหตุผลว่าท�ำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจน
ละครถึงกับหยิบยกไปนัน้ เราก็อาจจะต้องเริม่ ต้นกันทีบ่ ทบาทของ
ผูห้ ญิงส่วนใหญ่ นอกจากจะต้องท�ำงานหาเลีย้ งชีพแล้ว พวกเธอยัง
ควบต�ำแหน่งแม่บา้ นไปพร้อมๆ ต้องท�ำความสะอาดบ้าน ท�ำอาหาร
ดูแลสามีและลูกๆ จึงไม่นา่ แปลกใจทีผ่ หู้ ญิงจะมีความผูกพันกับลูก
มากกว่าผูช้ าย และเมือ่ ลูกแต่งงาน คนเป็นแม่กย็ อ่ มเกิดความกังวล
ว่าลูกจะรักเราน้อยลง กลัวว่าลูกสะใภ้จะดูแลลูกชายได้ไม่ดเี หมือน
กับตนเอง ท�ำให้ตอ้ งลงไปก�ำกับลูกสะใภ้วา่ ต้องท�ำแบบนัน้ แบบนี้ ซึง่
ในสายตาของลูกสะใภ้ซงึ่ ได้กา้ วเข้ามาอยูใ่ นสังคมใหม่ และยังปรับตัว
เข้าไม่ได้ จึงมักมองว่าพฤติกรรมแบบนีข้ องแม่สามีนนั้ มันน่าร�ำคาญ
จนนานวันเข้าความไม่พอใจทีว่ า่ นัน้ ก็คอ่ ยสะสมกันจนวันหนึง่ ก็ระเบิด
ตูม๊ ! และคนทีล่ ำ� บากใจทีส่ ดุ ก็คงไม่พน้ ตัวลูกชาย ซึง่ ไม่วา่ จะเลือก
ฝ่ายใดก็ลำ� บากใจ หากปัญหานัน้ ไม่ได้รบั การแก้ไข สุดท้ายแล้วชีวติ
แต่งงานก็คงต้องจบ
คนดูละครส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงและมีอาชีพเป็นแม่บ้าน
จึงไม่นา่ แปลกใจทีผ่ จู้ ดั ท�ำละครส่วนใหญ่จะหยิบเอาปัญหานีม้ าท�ำเป็น
ละคร เพราะเป็นปัญหาใกล้ตวั ท�ำให้คนดูอนิ ไปกับเรือ่ ง แต่ละครนัน้
ก็กลับสร้างค่านิยมให้ (อนาคต)สะใภ้คดิ ว่า แม่สามีนนั้ จะต้องร้าย
เหมือนกับในละคร ทุกอย่างเลยยิง่ ไปกันใหญ่
แต่หากเรามองพิจารณาภาพหม่อมแม่ทแี่ ยกเขีย้ วใส่นางเอกดูดๆี
เราก็อาจเห็นหญิงสองคนซึ่งหวาดกลัวกับความเปลี่ยนแปลงก�ำลัง
ประจันหน้าอยู่ ไม่มใี ครในโลกนีเ้ หมือนกันไปหมด (ถ้าเหมือนกันมัน
ก็เหมือนกับหนังสยองขวัญสิ) เราจึงควรวางแว่นตาอคติลงและมองดู
กันดีๆ และเปลีย่ นไปปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความรักแทน มันอาจไม่ใช่เรือ่ ง
ง่ายและใช้เวลานานทีจ่ ะเข้าใจใครสักคน แต่ในท้ายทีส่ ดุ แล้วทุกอย่าง
ก็จบลงอย่างมีความสุข เหมือนอย่าง
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ฉากที่ 5.2
ไม่เป็นไรศรีทนได้
ถ้าให้จดั อันดับประเภทละครทีผ่ ห้ ู ญิงชอบมากทีส่ ดุ มัน่ ใจได้เลยว่า
หนึ่งในสิบอันดับนั้นต้องมี ‘ละครรักตบจูบ’ อยู่ด้วยแน่นอน เพราะ
เมื่อละครที่มีเรื่องราวของพระเอกมาดเถื่อน ซึ่งลักพาตัวนางเอก
ผู้แสนดีไปทรมานยังเกาะห่างไกลออกฉายเมื่อไร มั่นใจได้เลยว่า
สาวน้อยสาวใหญ่ต้องจับจองโซฟาเพื่อดูฉากตบจูบของพระนาง
ก่อนกล้องจะแพนไปยังโคมไฟ กลับมาอีกทีทั้งสองก็นอนพลอดรัก
หวานแหวว สร้าง ‘ความฟิน’ ให้สาวๆ เล็บจิกหมอนไปตามๆ กัน
ซึง่ ไม่นา่ แปลกใจเลย ไม่วา่ จะท�ำละครแนวนีอ้ อกมากีค่ รัง้ ผลตอบรับ
ก็ยังแรงดีไม่มีตกเสมอ
แต่เมือ่ ปิดโทรทัศน์ แล้วมานัง่ คิดดีๆ มันจะมีจริงๆ หรือผูห้ ญิง
ที่รักพ่อพระเอกได้ลง
แล้วท�ำไมผูห้ ญิงหลายๆ คนยังชอบดูละครแบบนีอ้ ยูอ่ กี ละ
หรือจริงๆ ผู้หญิงชอบถูกท�ำร้ายกันแน่?
กระทั่งส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เปิดเผยโพลล์พบ ละครไทย 80% รุนแรง มีแต่เรื่องเพศ
และภาษาหยาบคาย ซึ่งเรื่องนี้ในทางจิตวิทยานั้นมีค�ำตอบ เรา
คงต้องยืมทฤษฎีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้
ฟรอยด์น้ันได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้หญิงมีความเฉยชากับเรื่องทางเพศ
และพวกเธอก็ได้เก็บกดเอาไว้ภายใน จนเกิดเป็นความก้าวร้าวและ
กระตุน้ สัญชาติญาณของการมีชวี ติ ซึง่ ตอบสนองต่อความต้องการใน
การด�ำรงชีวติ เช่น การรับประทานอาหาร กับสัญชาติของความตาย
ซึ่งคอยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ส่งผลให้พวกเธออยากเจ็บปวด
เพื่อมีความสุขโดยไม่รู้ตัว
ในขณะเดียวกัน คาเรน ฮอร์ไน นักจิตวิทยาเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมกลับคิดต่างออกไป ฮอร์ไนคิดว่าสังคมและวัฒนธรรม
ที่หล่อหลอมให้ผู้หญิงเกิดพฤติกรรมชอบถูกท�ำร้าย โดยสังคมได้
ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงมีความคิดว่าตนนัน้ ด้อยกว่าผูช้ าย เช่น การขัดขวาง
ไม่ให้ผหู้ ญิงประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานทีผ่ ชู้ ายเป็นใหญ่และให้
ผู้หญิงต้องพึ่งพาผู้ชายทางด้านเศรษฐกิจ การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ใช้อารมณ์ผูกพัน เป็นต้น
อย่างไรก็ตามนัน่ ก็ไม่ใช่ขอ้ พิสจู น์วา่ การท�ำร้ายกันเป็นทีถ่ กู ต้อง
โดยเฉพาะการท�ำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย
ผูใ้ หญ่หรือเด็ก และในความเป็นจริงแล้วผูท้ เี่ คยตกเป็นเหยือ่ ของการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัวย่อมกระท�ำกับคนในครอบครัวในอนาคต
กลายเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด และในประเทศไทยนั้นอัตราการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวยังคงเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ จนน่าตกใจ จึงไม่
น่าแปลกใจทีล่ ะครตบจูบจะเป็นทีน่ ยิ มเสมอ เพราะมันเติมเต็มความ
ฝันแก่บรรดาผูห้ ญิงซึง่ ถูกท�ำร้าย ไม่วา่ จะฐานะคนรักหรือลูก ว่าสัก
วันชีวิตของฉันจะต้องดีขึ้น แต่เลิกฝันกันเถอะสาวๆ ความรุนแรง

ไม่ได้สร้างความรักที่ยั่งยืนเลยแม้แต่น้อย แต่ความเอาใจใส่และ
การดูแลต่างหากที่สร้างความรักขึ้นมา และมันจะคงอยู่ตลอดกาล
ในขณะที่ประเทศไทยแม้จะมีการท�ำงานอย่างต่อเนื่องเรื่อง
การจัดระบบเรตติ้ง แต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง ท�ำให้จ�ำเป็น
ต้องหากฎหมายอื่นที่สามารถน�ำมาใช้ได้ เช่น พ.ร.บ.การศึกษา
พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็กและเยาวชน ทีจ่ ะน�ำมาคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
เราจึงเห็นผลกระทบจากสื่อไปถึงเยาวชน จากพฤติกรรมต่างๆ ที่
เด็กแสดงออกมาทั้งความก้าวร้าวและเรื่องเพศ เห็นได้ชัดจากการ
ท้องก่อนวัยอันควร การเป็นแม่ในวัยรุน่ ซึง่ มีผลการวิจยั ว่าหากมีฉาก
ความรุนแรงทางเพศ 4 ฉากต่อชัว่ โมง จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ได้อย่างชัดเจน
ท้ายที่สุด หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จึงเกิดการ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทย ซึง่ เป็นความร่วม
มือกันระหว่างสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ เพื่อจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการต่าง ๆ ให้ผ้ชู มสามารถเลือกดูได้วา่ รายการใดที่มคี วาม
เหมาะสมต่อตัวเองและคนรอบข้าง กระทั่งวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.
2550 จนถึงปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงสัญลักษณ์ใหม่ โดยลดสีของ
สัญลักษณ์ลง เหลือเพียง 3 สีคอื สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแบ่ง
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์เป็น 6 ระดับตามทีเ่ ราเห็นก่อน
เข้ารายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) นั่นเอง
นีอ่ าจเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ทหี่ ลายคนคิดว่ามันประหลาด
ในความเป็นจริงอาจไม่มีเกิดขึ้น แต่เชื่อเถอะ ในโลกนี้ยังมีอะไร
แปลกๆ อยู่อีกมาก และบางครั้งก็ท�ำให้เราถึงกับอ้าปากค้างไป
ตามๆ กัน
ไม่แน่นะ ความสัมพันธ์แปลกๆ ที่ว่า อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณ
เองก็เป็นได้
“Slap her”: children’s reactions
เป็นไวรัลวิดโี อจากประเทศอิตาลี ซึง่ นำ�เสนอปัญหาการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยพวกเขาได้น�ำ เด็กผูช้ ายมาพบ
กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง และขอให้พวกเขาทำ�บางอย่างกับเธอ
ไม่วา่ จะเป็นแตะตัวเบาๆ หรือทำ�หน้าตลกใส่ รวมถึงถามความ
คิดเห็นต่อเด็กผูห้ ญิงคนนัน้ แต่เมือ่ ทางทีมงานขอให้เด็กผูช้ าย
ตบหน้าเด็กผู้หญิง พวกเขาจะทำ�อย่างไร?
เด็กผู้ชายเหล่านั้นได้ปฏิเสธคำ�ขอจากทีมงาน และ
เมือ่ ถามว่าทำ�ไมถึงไม่ท�ำ เช่นนัน้ หนึง่ ในนัน้ ก็ได้ให้ค�ำ ตอบทีน่ า่
ประทับใจเอาไว้ “เด็กผูห้ ญิงไม่ควรถูกตี แม้กระทัง่ ด้วยดอกไม้
ก็ตาม”
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หลายคนเคยพูดตัดพ้อว่า คนเรามักมองกันแค่ภายนอก ซึ่งจริง! ละครไทยก็เหมือนกัน
คนดูทั้งหลายมักจดจำ�ละครเรื่องนั้นได้ก็เพราะหน้าตา ทรงผม และชุดที่สวยงามของตัวละคร
เป็นอันดับแรก ไม่ว่าบทจะดีแค่ไหน ถ้างานเสื้อผ้า-หน้าผมไม่ได้เรื่อง คนดูก็หมดอารมณ์ หยิบ
รีโมตมากดเปลี่ยนช่องทันที แล้วอะไรคือสิ่งที่ละครไทยมักตกม้าตายกันในเรื่องนี้ จงหยิบรีโมต
มาเปิดทีวี หาละครที่กำ�ลังออกอากาศอยู่ แล้วเปรียบเทียบดูไปพร้อมๆ กัน
t e xt

กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
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ฉากที่ 6.1
ทำ�ไมต้อง “หน้าเต็ม”
ตั้งแต่ตื่นนอนยันตอนหลับ?
ความสวยงามกับดาราเป็นสิง่ ทีแ่ ยกจากกันไม่ออกเหมือนกับ
แฝดสยามอิน - จัน...ขาดไม่ได้ ถ้าขาดเธอไปฉันตายสถานเดียว!
เพราะกว่าจะสวยได้ แต่ละคนไม่รู้หมดเงินกันไปเท่าไหร่ ทั้งครีม
บ�ำรุง โบท็อกซ์ ร้อยไหม และศัลยกรรม แต่พอความสวยงามมาอยู่
ในละครแล้ว บางฉากบางตอนก็ดูประดักประเดิดชอบกล ไม่ว่าจะ
เป็นพระเอกทีป่ ากแดงเทียบเท่านางเอกขึน้ ทุกวัน, นางเอกทีต่ นื่ นอน
พร้อมกันปลายขนตาทีช่ ไี้ ปถึงหางคิว้ ผมทีต่ รงสลวยไม่ชฟี้ ู และยังคง
อยูอ่ ย่างนัน้ กระทัง่ เช้าวันรุง่ ขึน้ , ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ
ใดใดก็ท�ำอะไรเธอไม่ได้, ต่อให้หลงป่านานแค่ไหน แม้ไม่มีอะไรจะ
กินแต่เธอก็ยังสวยได้, ที่ส�ำคัญตอนป่วยเธอยังสวยกว่าคนดูเสียอีก
เมื่อเห็นดังนั้น ผู้เขียนก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปจับตีเข่า เอ้ย!
จับเข่าคุยกับช่างแต่งหน้าท�ำผมประจ�ำสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ซึ่ง
หลังจากคุยกันทุกคนก็เห็นตรงกันว่าการแต่งหน้าของนักแสดงใน
ละครไทยยังดูไม่สมจริงเมื่อเทียบกับของต่างประเทศอย่างสหรัฐฯ
และเกาหลีใต้ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ทเี่ ข้ามาดึงฐานผูช้ มละครในไทย
ไปมากพอสมควรจนอาจเกิดการเปรียบเทียบ พี่คนนั้นยกตัวอย่าง
ฉากนางเอกป่วยว่า “ถ้าเป็นละครเกาหลี เวลานางเอกป่วยหน้าที่
ว่าขาวอยู่แล้วจะซีดลงไปอีกและสมจริงไปจนถึงปากที่แตกระแหง
แต่ถา้ เป็นละครไทย ลดแป้งลงสักนิด ทาหน้าให้ขาวๆ หน่อย เท่านี้
ก็ดูป่วยแล้ว”
พี่เทพ (ที่คุณแม่ขอร้องอีกครั้งว่าอย่าเปิดเผยตัวจริงถ้าไม่
จ�ำเป็น) คาดว่าเหตุผลที่การแต่งหน้าของละครไทยแตกต่างจาก
ความเป็นจริงในชีวติ ประจ�ำวันมีอยูห่ ลายสาเหตุ ได้แก่ ความเคยชิน
ของช่างแต่งหน้าทีแ่ ต่งอย่างนีอ้ ยูท่ กุ วัน ผูก้ ำ� กับก็ไม่ได้วา่ อะไร แถม
ถ้าแต่งน้อยกว่านีอ้ าจโดนดาราคนนัน้ วีนเอาได้, แต่งแบบทีเดียวอยู่
พอดารามาถึงกองถ่ายก็จัดการแต่งหน้าท�ำผมเสร็จสรรพ เข้าฉาก
ต่อไปไม่ต้องแต่งใหม่ ซับหน้าอย่างเดียว, และความสะดวกในการ
ถ่ายท�ำ เพราะหลายครั้งที่ในหนึ่งวันกองถ่ายจะถ่ายแบบไม่ได้เรียง
ต่อกัน แต่จะเอาไปร้อยเข้าด้วยกันในช่วงโพสต์โปรดักชัน่ ท�ำให้การ
แต่งหน้าเลยต้องเป็นแบบ ‘ทีเดียวอยู’่ ได้ทกุ ฉาก ทุกสถานที่ และทุกเวลา
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ฉากที่ 6.2
เจ้าฮะ! จำ�ผมไม่ได้จริงๆ เหรอฮะ?
ทัดดาวบุษยาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของละครอีกหลายเรื่องที่
ใช้การปลอมตัวเข้ามาเป็นเหตุผลให้พระเอกและนางเอกได้พบรักกัน
แม้วา่ ในตอนแรกพระเอกจะเชือ่ สนิทใจว่านางเอกเป็นผูช้ ายจนหลง
เข้าใจผิดในรสนิยมทางเพศของตัวเองก็ตาม แต่เอาเข้าจริง หากเกิด
เรื่องแบบนี้กับชีวิตของเรา เราจะไม่รู้สึกแปลกๆ หรือสงสัยกับการ
แค่ใส่วิก ติดหนวด รัดหน้าอก จนเหมือนทอมบอยมากกว่าผู้ชาย
บ้างเลยหรือ?
หลายเหตุผลที่พอจะอธิบายได้ก็คงเป็นเรื่องของแนวละครที่
หลายเรือ่ งชูความเป็คอมเมดีม้ าแต่ไกล จะให้ปลอมตัวเนียนๆ เดีย๋ ว
ก็จะดูสมจริงเกินไป เลยเอาแบบตลกเข้าสู้ดีกว่า โดยเฉพาะหลาย
เรือ่ งทีพ่ ระเอกทีเ่ ป็นสายลับต้องปลอมตัวด้วยการแต่งเป็นผูห้ ญิง แต่
ดูยงั ไงๆ กล้ามแขนพีท่ า่ นมันก็ไม่ใช่จริงๆ นะเจ้าฮะ! ส่วนอีกเหตุผล
หนึง่ ก็คงเป็นเรือ่ งของงบประมาณทีม่ ไี ม่มากเท่าระดับฮอลลีวดู้ เลย
ไม่อาจจ้างช่างระดับเทพมาเนรมิตความมหัศจรรย์ หรือใช้วตั ถุดบิ ที่
เข้ากับผิวของนักแสดงได้มากกว่านี้
นอกจากนี้ระบบการท�ำงานของนักแสดงเมืองไทยก็อาจเป็น
อีกเหตุผลส�ำคัญ เพราะคนดังๆ ทัง้ หลายนัน้ ถือคติ ‘น�ำ้ ขึน้ ให้รบี ตัก’
รับทุกงานทั้งละคร ภาพยนตร์ อีเว้นท์ อีไม่เว้น! ถ้าจะเอาความ
สมจริงในการแสดงบางบทบาทที่ต้องทุ่มทุนมากๆ เช่น บทพระที่
ต้องโกนหัว โกนคิว้ เพิม่ น�ำ้ หนักแสดงเป็นคนอ้วน หรือแว็กซ์ขนเพื่อ
ปลอมตัวเป็นผูห้ ญิงก็คงไม่สามารถท�ำได้ มิฉะนัน้ เราคงได้เห็นดารา
สาวท้องโย้ไปออกงานท่ามกลางการตั้งค�ำถามของนักข่าวว่า “ท้อง
หรือเปล่าคะ?” (เปล่าย่ะ ฉันเพิม่ น�ำ้ หนักเพือ่ ให้สมบทบาทต่างหาก
แต่จริงๆ ฉันก็สงสัยตัวเอง ไปตรวจครรภ์มาเมื่อเช้าเหมือนกัน!)
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ฉากที่ 6.3
ทรงผมคุณนาย-ผ้าถุงคนใช้
-นางร้ายปากแดง
สามสิ่งที่เกริ่นเอาไว้ข้างต้น คือ คือภาพจ�ำ (Stereotype)
ของชาวไทยทั้งประเทศตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เวลาดูละคร
แล้วเห็นอะไรแดงๆ พร้อมเสียง ‘แปร๊น’ มาแต่ไกล ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนเลยว่านี่คือตัวร้ายแน่ๆ, ทรงผมตีโป่ง ตั้งกระบัง ท้าทายลม
กระโชกแรงและน�ำ้ ป่าไหลหลากของบทแม่ๆ ทัง้ หลายทีด่ กู คี่ รัง้ ก็อด
สงสารหนังศีรษะไม่ได้, ผ้าถุงหลากสีที่เหมือนเป็นคอสตูมประจ�ำ
ตัวของแม่บ้านทุกเรื่องและทุกคนก็ต้องใส่ชุดเหมือนๆ กัน หรือ
พระเอกที่เอะอะไม่รู้จะท�ำอาชีพอะไรก็ให้เป็นนักธุรกิจไว้ก่อน ซึ่ง
ในเรื่องก็เห็นใส่สูทนั่งเซ็นอะไรแกร๊กๆ ที่ส�ำนักงานอยู่แป๊บนึง จาก
นั้นก็ออกไปพักผ่อน ตีกอล์ฟ สังสรรค์ และอยู่เฉยๆ ให้นางเอก
และนางร้ายแย่งกันเล่นๆ
ถ้ามองในภาพรวม ละครไทยค่อนข้างรักษาสิ่งแวดล้อม คือ
‘รีไซเคิล’ กันเป็นว่าเล่น! บางเรื่องที่ดังๆ ถูกน�ำมาสร้างแล้วหลาย
รอบ ไม่วา่ จะเป็นแม่นาคพระโขนง แผลเก่า คูก่ รรม บ้านทรายทอง
ดาวพระศุกร์ มนต์รักลูกทุ่ง และแรงเงา จนอาเหล่าม่าและหลาน
ของอาอี้ยังคุยกันรู้เรื่อง อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรอบที่น�ำมาสร้าง
ใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนบริบทให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้น แต่
ถึงอย่างนัน้ ตัวละครและเนือ้ เรือ่ งหลักก็ยงั คงเหมือนเดิมโดยเฉพาะ
กับละครแนวพีเรียดทีแ่ ทบจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอะไรเลยด้วยซ�ำ้
ด้วยเหตุนี้ ภาพจ�ำทีบ่ อกมาจึงยังคงวนเวียนปรากฎให้เราเห็นอยูซ่ ำ�้

แล้วซ�ำ้ เล่าจนกลายเป็นความเคยชินของผูช้ ม และกลายเป็นค่านิยม
(ที่ทั้งดีและไม่ดี) ของสังคมไทย
แต่หากมองลงไปให้ลึกกว่านั้น เราจะสามารถสัมผัสได้กับ
พลังงานอะไรบางอย่าง ไม่ใช่! เราจะเห็นถึงที่มาที่ไปของภาพจ�ำ
เหล่านี้ อย่างนางร้ายที่ต้องใช้ลิปสติกสีแดงก็เพราะว่านอกจากจะ
แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นแล้ว นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษยังค้นพบด้วยว่า ลิปสติกสีแดง คือสี
ลิปสติกทีม่ คี วามเซ็กซีท่ สี่ ดุ ในสายตาของเพศตรงข้าม โดยสือ่ ความ
หมายถึงอารมณ์ตื่นเต้น ความปรารถนา ความอบอุ่น และพลังใน
แง่บวก หรือทรงผมตีโป่งของคุณนายทีใ่ นชีวติ จริงนอกจากจะท�ำให้
ดูมบี ารมีและน่าเกรงขามแล้ว ยังช่วยท�ำให้ผมดูหนา กลบปัญหาผม
บางของผู้หญิงวัยทองได้อีกด้วย (เข้าใจตรงกันนะ!) ไปจนถึงผ้าถุง
ของสาวใช้ที่แท้จริงแล้วก็สามารถสื่อถึงที่มาของตัวละครเหล่านีซ้ งึ่
ส่วนใหญ่มาจากชนบทได้ดที เี ดียว เหมือนกับที่ อ.สุทธิลา สวนาพร
อาจารย์ประจ�ำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิง่ ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระบุเอาไว้ว่า
ผ้าถุงถูกออกแบบมาให้เข้ากับวิถชี วี ติ ทีใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติ สะดวก
ในการท�ำธุระส่วนตัวในทีก่ ลางแจ้งขณะก�ำลังท�ำการเกษตร รวมทัง้
ยังใช้อาบน�้ำ และใช้ใส่นอนได้ในผืนเดียว
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เหตุผลที่การแต่งหน้าของละครไทยแตกต่าง
จากความเป็นจริงในชีวิตประจำ�วัน

ไอเทมภาพจำ�ของตัวละคร

• ความเคยชินของช่างแต่งหน้าที่แต่งอย่างนี้อยู่
ทุกวัน ผู้ก�ำกับก็ไม่ได้ว่าอะไร
• ถ้าแต่งน้อยกว่านี้อาจโดนดาราคนนั้นวีนเอาได้
• แต่งแบบทีเดียวอยู่ พอดารามาถึงกองถ่ายก็
จัดการแต่งหน้าท�ำผมเสร็จสรรพ เข้าฉากต่อ
ไปไม่ต้องแต่งใหม่ ซับหน้าอย่างเดียว
• ความสะดวกในการถ่ายท�ำ

• นางร้ายที่ใช้ลิปสติกสีแดงเพราะว่านอกจาก
จ ะ แ ส ด ง ใ ห ้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม โ ด ด เ ด ่ น แ ล ้ ว
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
ในประเทศอังกฤษยังค้นพบด้วยว่า ลิปสติกสี
แดง คือสีลิปสติกที่มีความเซ็กซี่ที่สุดในสายตา
ของเพศตรงข้าม โดยสื่อความหมายถึงอารมณ์
ตื่นเต้น ความปรารถนา ความอบอุ่น และพลัง
ในแง่บวก
• ทรงผมตีโป่งของคุณนายที่ในชีวิตจริงนอกจาก
จะท�ำให้ดูมีบารมีและน่าเกรงขามแล้ว ยังช่วย
ท�ำให้ผมดูหนา กลบปัญหาผมบางของผู้หญิง
วัยทองได้อีกด้วย
• ผ้ า ถุ ง ของสาวใช้ ที่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง ที่ ม าของ
ตัวละครเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่มาจากชนบท

กลับมาที่บทสนทนาระหว่างผู้เขียนกับพี่ช่างแต่งหน้าท�ำผม
คนนั้น เขา (หรือเธอ) แนะน�ำว่า ถึงเวลาแล้วที่วงการละครไทย
จะต้องก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปพร้อมๆ กันทั้งคนดูและผู้สร้าง โดย
ฝั่งผู้สร้างก็ควรจะหาเรื่องราวใหม่ๆ นวัตกรรมในการเล่าเรื่องแบบ
ใหม่ พัฒนาคุณภาพการแต่งหน้าท�ำผม พร้อมมองให้กว้างออกไป
จากประเทศไทยมากขึ้น เพราะเดี๋ยวนี้จะมองแค่ตลาดในประเทศ
อย่างเดียวคงไม่พอ ยังคงมีผู้ชมอีกหลายร้อยล้านคนในอีกหลาย
ประเทศที่รอชมละครไทยอยู่ถ้าฝีมือถึง ขณะที่คนดูก็ต้องลบภาพ
จ�ำหรืออคติที่ตัวเองมีในใจและลองดูอะไรใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยดูบ้าง
เพราะถ้าผูส้ ร้างสร้างแล้วไม่มคี นดู เรตติง้ ตก โฆษณาไม่เข้า ผูส้ ร้าง
ก็จะกลับไปสู่วงจรเดิม คราวนี้คนดูก็จะบ่นไม่ได้แล้วว่าท�ำไมมีแต่
ของเดิมๆ ในทางกลับกัน ถ้าผู้สร้างไม่ยอมเปลี่ยน คนดูก็จะเป็นผู้
เปลี่ยนไปดูของต่างชาติเอง เพราะวงการละครทั่วโลกก�ำลังแข่งขัน
ในด้านคุณภาพกันอย่างเข้มข้นและก�ำลังแผ่ขยายอิทธิพลมาจนถึง
เมืองไทยในขณะนี้

ทัดดาวบุษยา บทประพันธ์ของ ชอุ่ม ปัญจพรรค์
นักเขียนนวนิยายชื่อดังเจ้าของผลงานบ้านนอกเข้ากรุง เมีย
นอกกฎหมาย และมารพิศมัย และผูเ้ ป็นพีส่ าวของอาจินต์ ปัญจพรรค์
ถือเป็นต้นต�ำรับของละครแนวปลอมตัวในประเทศไทย ถูก
น�ำมาดัดแปลงแล้วถึง 7 ครั้ง แบ่งเป็นภาพยนตร์ 2 ครั้งและ
ละครโทรทัศน์ 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2503, 2519, 2524, 2527,
2540, 2547 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดในปี 2553 (ย้อนไปถึง 55
ปีทแี่ ล้ว!) ส่วนนักแสดงทีเ่ คย “เจ้าฮะ” มาแล้วก็มที งั้ เนาวรัตน์
ยุกตะนันท์, กรรณิกา ธรรมเกษร, อาภาพร กรทิพย์, กบ
สุวนันท์, โดนัท มนัสนันท์, และพั้นช์ วรกาญจน์ ที่ผู้อ่านวัย
รุ่นทั้งหลายน่าจะจดจ�ำกันได้ดีที่สุด
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“ชะ… ชะ ชั้นขอโทษนะ แต่ชั้น มะ... มะ ไม่ไหวแล้วล่ะ
แฮ่ก แฮ่ก เอ้อ เรื่องสุดท้ายที่ชั้นอยากฝาก… ฝากปิดเตาแก๊สหลัง
บ้านด้วย ในตู้เย็นมีกับข้าวอยู่ ไปอุ่นเอามากินนะ อย่าลืมจ่ายค่า
อินเทอร์เน็ตด้วย วะ... วะ ไว้เจอกันทีด่ าวนาแม็กนะ บัยส์ อ่ะเหือ้ ออ
(ตายตาหลับ)”
เป็นอย่างนีเ้ สมอทีเ่ ราเห็นในละคร ก่อนใครจะม่องเท่งต้องมี
บทพูดยืดยาว สารภาพความในใจ อยากบอกอะไรมันก็จะมาตอน
นี้ทั้งหมดล่ะ ทั้งที่มีเวลาทั้งเรื่องกลับไม่พูด จะมาบอกอะไรตอน
ใกล้หมดลม
ท�ำไมต้องสั่งเสียก่อนตาย?
จากค�ำถามข้างต้นน�ำไปสูก่ ารสอบถามผูท้ ดี่ ลู ะครบางส่วน ซึง่
ส่วนใหญ่กจ็ ะให้ความเห็นว่าเพราะในฉากสัง่ เสียนัน้ เป็นจุดไคลแม็กซ์
ของเรื่อง เหมือนเป็นจุดที่เฉลยอะไรหลายๆ อย่าง ท�ำให้เรื่องราว
กระจ่างชัดเจนขึ้น และในฉากสั่งเสียนั้นสามารถบิลด์ให้ซึ้งได้ ซึ้ง
ไปเลย เหมือนปอกหัวหอมกันข้างจอไปเลย เพราะสุดท้ายแล้วคน
ดูอย่างพวกเขาก็ชอบอะไรทีม่ นั สวยงามอยูแ่ ล้ว ในละครควรจะเป็น
สิ่งที่ดีที่สุด สวยงาม เนเวอร์แลนด์แดนฟรุ้งฟริ้ง
ปัจจัยทั่วไปของการสั่งเสียคงต้องมามองกันที่ตัวบท การ
ที่เอาบทพูดเด่นๆ ทุกอย่างมาใส่ไว้กอ่ นตายน่าจะเป็นการเปิดเผยทุก
อย่างของเรื่องและเป็นจุดเชื่อมโยงของบท อย่าลืมว่าเราเป็นคนดู
มุมมองบุคคลที่สามเรารู้ทุกอย่างว่าใครท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร แต่
ตัวละครในเรือ่ งมันไม่รเู้ รือ่ งด้วยหรอก (จะโดนหลอกแค่ไหนเอ็งก็ไม่
คิดจะถามหรืออยากรูอ้ ยูด่ )ี ดังนัน้ จึงต้องมีอะไรอย่างนีเ้ อาไว้เชือ่ มโยง
การรับรู้ของตัวละคร แล้วถึงตอนนั้นความลับจึงค่อยกระจ่างแก่ตัว
ละครให้มันบางอ้อไปตามแพทเทิร์นของละครไทย
พูดถึงแต่เรื่องการสั่งเสีย ขอพูดถึงอีกเรื่องนึงที่น่าจะคาบ
เกี่ยวกัน... สังเกตกันไหมว่าพอถึงฉากแอ็คชั่น พระเอกเจอบอส
ตัวร้าย ก่อนจะท�ำอะไรก็ตาม ต้องท�ำตามพิธีรีตองก่อน คือบอส
ตัวร้าย ท�ำไมต้องเล่าแผนการทุกอย่างให้พระเอกฟัง แล้วพระเอก
ก็ท�ำตาแบ๊วยืนฟังหมดเลยเว้ย เอ่อ... ท�ำไมเอ็งไม่สู้กันให้จบๆ ช่อง
ว่างมีเป็นล้าน ยิงไปมันก็ตายแล้วววววว
“แกคงไม่รู้สินะว่าชั้นวางแผนอะไรไว้”
“(ท�ำหน้าตาตื่นตระหนก) กะ แก แกจะท�ำอะไร!”
“สงสัยมั้ยล่ะยอดขายของบริษัทถึงลดลงๆ ทุกปี เพราะชั้น

ยักยอกเงินของบริษัทออกมาหมดไงล่ะ วะฮะฮ่า พวกแกมันโง่ที่รู้
ไม่ทันชั้น อีกไม่นานบริษัททั้งหมดก็จะต้องเป็นของชั้น”
“แก... แกท�ำแบบนี้ท�ำไม!”
“ชั้นเกลียดแกมาตั้งแต่เกิดแล้ว เกลียดตั้งแต่ตอนแกอยู่ใน
ท้อง พอแกเกิดมา พ่อแม่ก็ไม่เคยสนใจชั้นเลย ไปโอ๋แกกันหมด
ให้แกทุกอย่าง แกมันตัวกาลกิณี ขัดขวางความสุขของชั้น ถ้า
ไม่มีแก... ถ้าไม่มีแกสักคนนะ ถ้า-ไม่-มี-แก-สัก-คน-นะะะะะะะ!!!
(ตะโกนสุดเสียง)”
ก็เป็นซะอย่างนี้ วางแผนเองอย่างดิบดี สุดท้ายก็บอกเขาด้วย
ตัวเองทั้งหมด แล้วท�ำไมต้องให้บอสเป็นคนบอกเองด้วยปากเปล่า
โพสต์บนโซเชียลได้มั้ย (ถ้าโพสต์จริงคงต้องเป็นเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์
140 ตัวอักษรคงไม่พอให้โพนทะนาในโพสต์เดียว) หรือบอสจะเป็น
คนมุ้งมิ้งสโลวไลฟ์ สไตล์เขียนใส่ไดอะรี่ไม่ได้เหรอ อันนี้ก็ฝากไว้
ส�ำหรับคนเขียนบทหรือผู้ก�ำกับด้วยนะครับ
ถ้าพูดกันแบบปล่อยผ่าน ละครก็คือละครอยู่วันยันค�่ำ ให้
อภัยเรื่องความสมจริงบางประการได้ แต่คิดกลับกัน มันก็ย้อนแย้ง
ดีถา้ เรามักเปรียบเปรยเสมอว่า ‘เรือ่ งจริงยิง่ กว่าละคร’ ตกลงมันสมจริง
รึเปล่าไอ้โลกเสมือนเนี่ย มุมมองคนดูละครพวกเขาคงไม่ต้องการ
ความเนี้ยบงานละเอียดมากนัก ขอแค่ดูแล้วมีความสุข ได้ดูกล้า
มล�่ำๆ ของพระเอกหรือบรรดาสตั๊นท์แมน ได้เห็นฉากซึ้งๆ ปอกหัว
หอมเรียกน�้ำตา ก็คงได้จิกหมอนนอนฟินกันทั้งคืน
แต่เรื่องจริงคงมีไม่กี่ชีวิตหรอกที่ได้สั่งเสียก่อนตาย พูดทุก
อย่างที่อยากพูด เสร็จปุ๊บ ตัดคัทเอาท์ ตายตรงตามเวลาเป๊ะๆ ได้
บอกทุกอย่างครบสมบูรณ์
ยังมีเวลาอยู่ อยากบอกอะไรใคร ก็นา่ จะบอกแต่เนิน่ ๆ ดีกว่า
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ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
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ภาพจากละครเรื่อง:
ระบ�ำดวงดาว, กุหลาบเล่นไฟ

27

ภาพจากละครเรื่อง:
สิงห์รถบรรทุก, ศีล5 คนกล้าท้าอธรรม, สวยร้ายสายลับ

ว่าด้วย ‘เจ้าพ่อละครแอ็คชั่น” ฉลอง ภักดีวิจิตร
ถ้าพูดถึงละครแอ็คชัน่ แล้วไม่รจู้ กั ท่านผูน้ ี้ ถือว่าไม่รจู้ กั
ละครแอ็คชั่น อาหลองเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการ
แสดง ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 กำ�กับภาพยนตร์และละครรวม
กันมาแล้วไม่ต่ำ�กว่า 50 เรื่อง ปัจจุบันยังคงผลิตผลงานละคร
แอ็คชั่นของไทยอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดทำ�เอาคนทั้งประเทศ
ฮือฮาด้วยข่าวการเข้าประตูวิวาห์กับสาวรุ่นราวคราวหลาน…
แข็งแกร่ง! และที่ขาดไม่ได้ กัญจน์ ภักดีวิจิตร หนึ่งในลูกชาย
ของอาหลอง เป็นนักแสดงสมทบอันเป็นที่รักของโลกโซเชียล
แสดงละครของพ่อเกือบทุกเรื่อง เป็นตัวประกอบที่มีบทโดด
เด่น (บางครั้งเกินหน้าเกินตาพระเอก) และเขานั่นเองที่มา
พร้อมกับวลี ‘ปิ้งไก่ในตำ�นาน’
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ค่อยๆ นึกภาพตามช้าๆ
เวลาเราเห็นคนทะเลาะเบาะแว้งกัน (เรียกง่ายๆ ว่าตีกัน)
เป็นยังไง ทั้งสองฝ่ายใช้อารมณ์ใส่กัน ขึ้นเสียงใช้วาจา อัญเชิญ
สารพัดสัตว์เลื้อยคลานมาร่วมวง ก่อนจะมีใครสักคนหมดความ
อดทน เริ่มใช้ก�ำลัง จากก�ำปั้นของตน ตลอดจนอุปกรณ์ใกล้ไม้ใกล้
มือ คว้าอะไรได้หยิบมาเป็นอาวุธก่อน จากนัน้ ก็จะเริม่ สงครามย่อมๆ
ทุกคนตะลุมบอนใส่กันไม่ยั้ง ฝั่งไหนคนเยอะกว่าย่อมได้เปรียบอยู่
แล้ว มวยมั่วอย่างนี้ เปิดก่อนได้เปรียบเห็นๆ
ครับ แต่ละครไทยเรื่องมารยาทของผู้ร้ายนี่คงติดท็อปไฟว์
ของโลก น่ารักมาก เข้ามาทีละคนให้พระเอกได้แสดงแสนยานุภาพ
อย่างเต็มที่ คนทีเ่ ข้าก็เข้าไป ส่วนทีเ่ หลือนีย่ นื มุงเป็นลูกเสือก่อกองไฟ
ดูเพื่อนมันล้มกลิ้งอยู่ตรงนั้นแหละ พอเพื่อนล้มกลิ้งเสร็จปั๊บ ก็ต่อ
คิวกันเข้าไปเจ็บตัวอย่างมีระเบียบวินัย
(พระเอกเดินเข้ามาในโกดังร้างอย่างหล่อ)
ตัวร้าย 1 : เฮ้ย ฮึบบบบ (เหวี่ยงหมัดเข้าใส่)
(พระเอกเอี้ยวหลบแบบไร้กระดูก จับล็อคแขน ตีเข่า)
ตัวร้าย 2 : (มองดูเพื่อนล้ม ก่อนจะควักปืนจากเอวขึ้นมา
ก�ำลังจะเล็งไปที่พระเอก) – โถ พ่อคุณ ตั้งนานเพิ่งจะควักออกมา
(พระเอกวิ่งความเร็วแสงอิมพัลส์ระดับเทพ)
พระเอก : ฮึ่ย ย่ะ!! (เตะปืนออกจากมือ ก่อนจะประทาน
หมัดขวาให้ตัวร้ายล้มกลิ้งไปกอง)
ตัวร้ายที่ 3 : (ตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้า ก่อนหันรีหัน
ขวางหาปืนที่กระเด็นตกจากมือเพื่อน)
(พระเอกเหยียบข้อมือตัวร้าย ตัวร้ายล้มลง พระเอกเตะเข้า
ที่หน้าท้อง)
ตัวร้ายทุกคนนอนสลบเหมือด พระเอกยืนหล่อๆ ภูมิใจใน
ผลงานของตน
ไหน มันอยู่ตรงไหน!? มีตู้กดคิวแอบอยู่ในฉากใช่ไหม
มมมมมม บอกมาเดี๋ยวนี้นะ การเข้าท�ำของตัวร้ายเป็นระเบียบ
มากกกกกก ถ้าเอาความระเบียบตรงนี้ไปใช้บ้าง สังคมไทยน่าจะ
สงบสุขขึ้นอีกไม่น้อย
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด เกิดเป็นค�ำถามว่าท�ำไมจึงเป็นอย่างนัน้ เล่า
เช่นเคย จากการทีไ่ ด้ไปสอบถามและพูดคุยกับผูด้ ลู ะครบางส่วน ซึง่
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นในท�ำนองว่า ทีต่ อ้ งเรียงคิวกันเข้ามาเนีย่ นะ ก็
เพือ่ ให้พระเอกมีเวลาต่อสูย้ งั ไงล่ะ ถ้าเข้ามาพร้อมกันพระเอกมันจะ
รอดได้ไง อีกอย่างนะ เพราะการเข้ามาพร้อมกันหลายๆ คนเนีย่ มัน
เป็น ‘หมาหมู่’ มันไม่ยุติธรรมเลยถ้าพระเอกต้องมาแพ้เพราะโดน
รุม อีกทั้งเป็นการท�ำร้ายจิตใจคนดู ละครไทยยังไงพระเอกก็ต้องมี
ชีวิตอยู่อย่างคูลๆ ต่อไปจนอวสานนั่นแล
ลองมามองในแง่ผู้จัดละคร สาเหตุที่ต้องมีตู้กดบัตรคิวลอง
หนให้ตัวร้าย อาจเป็นเรื่องของการล�ำดับภาพ เพื่อให้ปะติดปะต่อ

และเป็นระเบียบสวยงามและให้คนดูดรู เู้ รือ่ ง ไม่ใช่ตะลุมบอนมัว่ ซัว่
ไปหมดจนไม่เห็นอะไร และละครสมัยใหม่จะมีค�ำฮิตติดหูอยู่ค�ำนึง
สังเกตจากค�ำสัมภาษณ์สว่ นใหญ่ของนักแสดงสมัยนี้ “อ๋อ.. ฉากแอ็คชัน่
เราก็มีครับ ผมไปฝึกเรียน ‘คิวบู๊’ กับอาจารย์ยิปมันมาครับ เขาก็
สอนจังหวะหลายอย่างให้ผมน่ะครับ มันส์แน่ครับรับรอง อย่าลืม
ติดตามชมกันนะครับ”
อ่า... ใช่ครับ ค�ำนั้นแหละ ‘คิวบู๊’ เป็นค�ำที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับ
ละครยุคนี้เลย การที่ต้องเรียงล�ำดับเข้าก็เพื่อความสวยงามของคิว
บู๊ด้วย ตัวร้ายคนที่หนึ่งเข้า พระเอกแสดงลีลา ป้าบ คนที่สองเข้า
ต่อ ป้าบๆ คนที่สามไป ป้าบๆๆ คนที่สี่ตามน�้ำ ป้าบๆๆๆ ถึงเวลา
ใช้ปืนพระเอกก็ยิงแบบเสกกระสุนได้ดั่งใจ หมดแม็กคืออะไรไม่รู้
จัก ใช้ Action Replay เท่านี้พระเอกขวัญใจแม่ยกก็จะเป็นคนเก่ง
เสมือนสมมติเทพในทันใด
ฉากแอ็คชัน่ ทีเ่ ราดูผา่ นจอแก้วล้วนแต่ผา่ นการฝึกฝนมาอย่าง
ดี เดีย๋ วนีพ้ ระนางคนไหนใครจะเข้าคิวบู๊ ผูจ้ ดั อาจจะส่งไปเรียนศิลปะ
การต่อสู้และป้องกันตัวก่อน ตั้งท่าโจมตียังไง ตั้งรับยังไง จับปืนท่า
ไหน นอกจากจะช่วยเพิ่มความรู้ด้านศาสตร์การต่อสู้ให้นักแสดง
ยังเสมือนเป็นการเรียนเพื่อป้องกันตัวไปด้วย เพื่อลดการบาดเจ็บ
ในระหว่างการถ่ายท�ำ หรือเรียกภาษาฉากแอ๊คชั่นว่า ‘เซฟ’ อีกทั้ง
เอฟเฟกต์ ‘ระเบิดภูเขา เผากระท่อม’ ที่เป็นหัวใจส�ำคัญของละคร
แอ็คชั่น กว่าจะออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นก็ต้องเตรียมการอย่าง
ระมัดระวัง เพราะถ้าพลาดเพียงนิดเดียวอาจส่งผลเลวร้ายมากเกิน
กว่าจะคาดคิดได้
องค์ประกอบต่างๆ มีการเตรียมตัวและเซ็ตด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงดูสวยงามตามท้องเรื่อง ตัวละครต่างแสดง
บทบาทอย่างเต็มความสามารถ ตัวประกอบกดบัตรคิววิ่งเข้าไปที
ละครเพื่อให้ตัวเอกได้แสดงท่วงท่าที่สวยงาม
แต่ก็นั่นแหละ ถ้าไม่จ�ำเป็นก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่า
ไอ้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเนี่ย เพราะชีวิตจริงคงไม่มีใครใจดีเรียงคิว
เข้ามากระทืบเราทีละคนอย่างในละครหรอก
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ฉากที่ 8

ละครกับการแพทย์
ฉากที่ 8.1
ดูเพื่อความสนุก แต่อย่าทำ�ในชีวิตจริง
ก่อนปรึกษาแพทย์!
คุ ณ เคยดู ล ะครฉากที่ น างเอกจมน�้ ำ แล้ ว พระเอกช่ ว ย
ผายปอดโดยการใช้มือประสานกันที่หน้าอกแล้วกดลงไป ท�ำเช่น
นั้นอยู่สักพักนางเอกก็ฟื้นหรือไม่
ไม่ตอ้ งบอกก็รู้ ว่านัน่ เป็นเพียงการแสดงฉากหนึง่ ซึง่ นางเอก
ไม่ได้จมน�ำ้ จริงๆ และพระเอกก็ไม่ได้กดน�ำ้ หนักมือลงไปจริงๆ หรอก
จึงไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด แต่หากใช้วิธีนี้ในการปฐมพยาบาล
ผู้ป่วยที่จมน�้ำจริงๆ ล่ะก็ เขาคงไม่มีโอกาสลืมตาขึ้นมาดูโลกใบ
นี้เป็นแน่ เพราะนี่เป็นวิธีการผายปอดที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ
ปฐมพยาบาล
การผายปอดแบบที่เห็นในละคร โดยทั่วไปแพทย์มักเรียก
กันว่า Hollywood CPR เป็นเพียงการแสดงที่มือแทบไม่ได้กด
ลงกับหน้าอกเลย ขยับแต่แขนเท่านั้น หากท�ำจริงๆ คงจุกอกแย่
แล้วแบบนี้หากเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องช่วยเหลือคนจมน�้ำ
จริงๆ จะท�ำอย่างไรล่ะ?
น.พ. วรณัฐ ปกรณ์รตั น์ แพทย์เวชปฏิบตั ิ โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
ได้อธิบายถึงการปฐมพยาบาลทีถ่ กู ต้อง เมือ่ ตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่
จ�ำเป็นต้องผายปอด ตามวิธีดังนี้
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ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
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การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic Life Support: BLS)
เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยหัวใจหยุดเต้น นั่นคือ เมื่อผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หรือหายใจไม่สม่ำ�เสมอ (gasping) ให้รีบขอความช่วย
เหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพโดยเร็ว และทำ�การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานทันที โดยยึดหลัก C-A-B ดังนี้

คือการเริ่มกดหน้าอก 30 ครั้ง โดย ‘กดลึก’ อย่างน้อย 5
เซนติเมตร และ ‘กดเร็ว’ อย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที ต้องถอนมือจน
สุด กดให้ต่อเนื่อง และห้ามช่วยหายใจมากเกินไป

เป็นการเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ด้วยการเชิดหัว-เชยคาง
หรือยกกราม

คือการช่วยหายใจ 2 ครั้ง แล้วเริ่มกดหน้าอกในข้อ 1 ต่อ
กล่าวโดยสรุปคือ ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ต้องทำ�ให้
กระดูกอกจมลงไปอย่างน้อย 2 นิ้ว ด้วยความเร็วประมาณ 100
ครั้งต่อนาที โดยขั้นตอน C-A-B นั้นให้ทำ�เวียนไปเรื่อยๆ จนกว่า
เครือ่ งช็อกไฟฟ้าจะมาถึง แต่หากไม่มนั่ ใจว่าเราจะทำ�ได้กค็ วรรีบแจ้ง
หน่วยแพทย์ให้เร็วที่สุด
Photo : www.resuscitation-guidelines.articleinmotion.com
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ฉากที่ 8.2
ถอดสายน�้ำเกลือในชีวิตจริง
ง่ายเหมือนในละครหรือไม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
น.พ. วรณัฐ ปกรณ์รัตน์
แพทย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย

อีกหนึ่งฉากยอดนิยมในละคร รวมไปถึงหนังระดับฮอลลีวู้ด
คือ ตัวละครอยูใ่ นโรงพยาบาลและนอนให้นำ�้ เกลืออยู่ แต่เมือ่ ตืน่ ขึน้ มา
แล้วคิดว่า จะมามัวอยูน่ อนป่วยอยูไ่ ม่ได้ ต้องรีบไปปฏิบตั ภิ ารกิจโดยเร็ว
แล้วดึงสายน�ำ้ เกลือออกจากแขนโดยไม่รสู้ กึ แถมยังเดินตัวปลิวออก
จากห้องไปได้หน้าตาเฉย
หลายคนอาจสงสัยว่า ถ้าคนป่วยดึงสายน�ำ้ เกลือออกจริงๆ
เลือดไม่กระฉูดหรอกหรือ แล้วไม่เป็นอันตรายหรือ อันที่จริงการ
ท�ำเช่นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงนัก แต่ก็ไม่ควรท�ำอยู่ดี เพราะเลือด
จะไหลออกมาตามรูที่แทงเข็มน�้ำเกลือเอาไว้ หากคุณใช้มืออีกข้าง
กดรูแผลเอาไว้สักพักเลือดก็หยุดไหลได้เอง แต่หลังจากนั้นคุณคง
ถูกพยาบาลจับแทงสายน�ำ้ เกลืออีก เจ็บตัวซ�ำ้ ซ้อน จึงไม่ควรท�ำเล่น
อย่างไรก็ตาม เรือ่ งของสายน�ำ้ เกลือยังมีกรณีทนี่ า่ เป็นห่วงอยู่
คือ หากมีอากาศค้างอยูใ่ นสาย เช่น ไล่นำ�้ เกลือออกมาไม่เต็มสาย จะ
ท�ำให้ลมไหลเข้าเส้นเลือด กลายเป็นฟองอากาศที่อุดตามเส้นเลือด
หากฟองอากาศไปยังปอด จะเกิดภาวะขาดเลือดจนถึงขัน้ เสียชีวิตได้
หรือหากไปที่สมอง ก็อาจท�ำให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้เช่นกัน
หากคุณมีชวี ติ รอดปลอดภัยจากการเจาะสายน�ำ้ เกลือครัง้ แรก
แต่ดันทะลึ่งถอดออกแล้วถูกเจาะสายน�้ำเกลืออีกครั้ง ไม่แน่ว่าครั้ง
นี้อาจโดนฟองอากาศเข้าไปท�ำพิษในร่างกายก็เป็นได้ หรือการท�ำ
CPR ที่ไม่ถูกหลักก็เช่นกัน อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยถึงชีวิต ดังนั้น
เมือ่ ดูหนัง ดูละครเพือ่ ความสนุกสนานแล้ว ก็ควรมีความรูท้ ถี่ กู ต้อง
ไว้ใช้ในชีวติ จริงด้วยนะ อย่าให้คณ
ุ หมอต้องพูดประโยคเด็ดในละคร
อย่าง “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ หมอท�ำดีที่สุดแล้ว” กับคุณ
หรือญาติของคุณล่ะ
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การท�ำ CPR ตามจังหวะเพลง Stay Alive

มีคลิปแนะน�ำการท�ำ CPR หลากหลายรูปแบบ แต่มี
คลิปหนึ่งเสนอการท�ำ CRP ให้เข้ากับจังหวะเพลง Stay Alive
นอกจากให้ความสนุกสนานแล้ว ยังได้ความรูเ้ พิม่ อีกด้วย ลอง
ไปฟังกันได้ที่ www.youtube.com/watch?v=n5hP4DIBCEE

ถุงมือป้องกันการดึงสายน�้ำเกลือ

ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ชอบการนอนให้นำ�้ เกลือและพยายาม
ดึงสายออก สามารถใช้ถงุ มือป้องกันการดึงสายนำ�้ เกลือให้ ผูป้ ว่ ย
สวมใส่ ทีนี้ล่ะ ดึงยังไงก็ดึงไม่ออก

การกู้ชีวิตขั้นสูงส�ำหรับผู้ใหญ่
(Adult Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR)

ในปี 2010 ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่เกีย่ วกับ
การช่วยชีวิต นั่นคือ จากที่เคยสอนให้ช่วยเรื่องผายปอดก่อน
แต่ปจั จุบนั นีใ้ ห้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารปัม๊ หัวใจก่อนเป็นอันดับแรก
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จากการสอบถามเพื่ อ นท่ า นหนึ่ ง ซึ่ ง
ปัจจุบนั เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและมีความรูล้ กึ
ในเรื่องของวรรณกรรมโรแมนซ์ (ขออภัยเพื่อน
ของผู้เขียนไม่ประสงค์ให้ออกนามในที่นี้) เพื่อ
ข้อมูลที่แม่นย�ำและน่าเชื่อถือ โดยความหวังเอา
ไว้ว่าจะได้ค�ำตอบเชิงวิชาการที่เต็มไปด้วยศัพท์
หรูๆ เกี่ยวพันถึงประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของวรรณกรรมโรแมนซ์ ใ นสั ง คมไทยเป็ น แน่
ทว่าค�ำตอบมันง่ายเสียจนผู้ถามต้องด่าตัวเอง
เพราะค�ำตอบนั้นก็คือ “มันขายได้”
ค�ำว่า ‘ขายได้’ เป็นค�ำตอบที่สมบูรณ์แบบ
อย่างที่สุดส�ำหรับยุคสมัยนี้ ฟังค�ำตอบแล้วผู้เขียน
ก็จนแต้มและไม่อาจสรรหาค�ำพูดมาต่อบทสนทนา
ถูก แต่ด้วยความดึงดันก็ท�ำให้ผู้เขียนนึกค�ำถามมา
ถามต่อไปได้ในที่สุด – ‘แล้วท�ำไมละครแบบที่มัน
ซีเรียสหน่อยถึงขายไม่ได้ล่ะ?’
และนี่ก็คือค�ำถามที่น่าสนใจกว่า ‘ท�ำไมเรื่อง
แนวอื่นๆ มันถึงถูกคิดว่าจะขายไม่ได้’
เหมือนจะเป็นค�ำถามที่ตอบง่ายด้วยถ้อยค�ำ
ไม่กี่พยางค์พอๆ กับค�ำถามแรก แต่แท้จริงแล้ว
ไม่ง่าย
ค�ำว่า ‘ขายได้’ เราอาจแปลได้อย่างง่ายๆ ว่า
‘เป็นทีต่ อ้ งการ’ เมือ่ มีความต้องการ สิง่ นัน้ จึงถูกซือ้
อย่างนี้เราจึงต้องพิจารณาดูว่า ‘ผู้ชม’ ของเราเป็น
ใคร เขาต้องการอะไร แล้วในสถานะของการเป็น
‘ผู้ผลิต’ เราจะท�ำอย่างไรให้ละครมันเข้าถึงคนใน
วงกว้างมากที่สุด
ก่อนอื่น สิ่งแรกที่เราต้องท�ำ คือการรื้อทิ้ง
อุดมการณ์ประเภทที่ว่า ‘ละครคือการจ�ำลองภาพ
ความเป็นมนุษย์’ แบบนั้นทิ้งไปก่อน เพราะอะไร
แบบนัน้ เราเอาไว้มองงานศิลปะ ส่วนละครโทรทัศน์
นัน้ เราอาจมองมันในแง่ของความเป็นสินค้า มองใน
แง่ว่ามันต้องขาย ต้องกว้านไปให้หมดทุกกลุ่ม พูด
อย่างตรงไปตรงมาคือมันต้องตรงกันอย่างสมบูรณ์
กับกฎเหล็กข้อแรกแห่งความเป็นป๊อปอาร์ทของ
แฮมิลตัน นั่นคือมันต้องป๊อป ต้องถูกออกแบบมา
เพื่อคนหมู่มาก

35

จริงๆ ในประเด็นนีจ้ ากการนัง่ พูดคุยกับเพือ่ นฝูงอยูห่ ลายครัง้
ทีเดียว ซึ่งแทบทุกครั้ง หนึ่งในค�ำตอบสุดคลาสสิคที่จะต้องปรากฏ
ขึ้นเพื่อตัดบทก็คือ
• คนที่ดูส่วนใหญ่เป็นคนที่ว่างพอที่จะดู หมายความว่า
เป็นคนที่มีเวลาว่างแต่ช่วงหัวค�่ำซึ่งคือ คนท�ำงาน
• ด้วยความที่เขาท�ำงานมาทั้งวัน เขาคงไม่อยากมานั่งดู
ละครทีวีหนักๆ ยอกย้อนซ้อนกล หักมุมห้าสิบห้าตลบ
หรอก และ...
• เพราะอย่างนั้นผู้ผลิตก็เลยต้องท�ำอะไรที่ไม่หนักสมอง
นักออกมา
ยอมรับว่าทัง้ หมดเป็นค�ำตอบทีฟ่ งั ขึน้ แต่โดยส่วนตัวคิดว่า
ค�ำตอบนีม้ นั ตืน้ ไปหน่อย เพราะเป็นค�ำตอบทีม่ องเฉพาะเรือ่ งตาราง
ชีวิตของผู้ชมเท่านั้น หน�ำซ�้ำยังเหมารวมว่าผู้ชมเป็นพวกไม่พร้อม
ดูเรื่องหนักๆ ทั้งที่จริงๆ ไม่ใช่เสมอไป ตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งใน
แต่ละวันต้องสอนหนังสือกันจนหัวหมุน ทั้งยังต้องโหมปั่นงานวิจัย
จนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต เขาก็ยังเป็นติ่งละครตัวยง และการ
ดูละครหลังข่าวของเขาก็ไม่ได้ดูอย่างผิวเผินหรือดูไปล้างห้องน�้ำไป
เพื่อความบันเทิงอย่างเดียว หากแต่ดูอย่างวิเคราะห์ลึกซึ้ง
การจะตอบค�ำถามนีไ้ ด้ ก่อนอืน่ ต้องมีความเข้าใจในประเภท
ของเรื่องแต่งเสียก่อน เพราะละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย
ถือเป็นสื่อเรื่องเล่า (narrative) และจัดอยู่ในประเภทการน�ำเสนอ
ที่เน้นความบันเทิง
แล้วท�ำไมความบันเทิงต้องผูกความรักไว้กับการข่มขืน!?
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณนะ หนูหมื่น ภาควิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ตีพิมพ์บทความ นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ไทย ในวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซึ่งสรุปไว้ว่า “อุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในเรื่องซึ่งน�ำมาสร้างเป็นละคร
โทรทั ศ น์ แ ละภาพยนตร์ คื อ ระบบชายเป็ น ใหญ่ ใ นสั ง คมไทย
เป็นแง่มุมที่ไม่ควรมองข้ามอันแฝงเร้นอยู่ในการสร้างความชอบ
ธรรมให้พระเอกข่มขืนนางเอกได้หรือส่วนใหญ่พระเอกมักมีฐานะ
และสถานภาพสูงกว่านางเอก ขณะเดียวกันหลายเรื่องก็สร้าง
ความหมายให้ตีความว่าการข่มขืนเป็นความถูกต้องด้วยประการ
ทัง้ ปวง ไม่วา่ จะเป็นบทลงโทษผูห้ ญิงไม่ดหี รือการกระท�ำ ด้วยความ
รักอย่างในกรณีของพระเอกกับนางเอกโดยนัยนี้ หากพิจารณาใน
ระดับลึก ผู้หญิงก็ยังคงมีความหมายหลักเป็นเพียงวัตถุทางเพศ
ที่รองรับกามารมณ์ของผู้ชาย อันแฝงความต�่ำต้อยทางศักดิ์ศรีที่ยัง
เป็นรองในแง่ความเป็นคน”
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ด้วยเหตุนี้ประเด็นการข่มขืนที่ปรากฏ ผ่านสื่อทั้งสองจึง
น่าจะมีความหมายที่เสริมย�้ำ ให้เห็นภาพแทนแห่งการล่วงเกินทาง
เพศอย่างชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณนะ หนูหมื่น
ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อเรื่องซึ่งน�ำมาสร้างเป็นละคร
โทรทัศน์และภาพยนตร์ว่าควรพิจารณาถึงภูมิหลังของตัวละคร ซึ่ง
ท�ำให้หยั่งถึงหรือเข้าใจลักษณะนิสัยตัวละครอย่างรอบด้านมากขึ้น
และควรพิจารณาถึงเงื่อนง�ำ หรือปมขัดแย้ง ซึ่งย่อมมีอารมณ์ความ
รู้สึกของตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เขียนบทจึงไม่ควรมองข้ามการ
พินิจด้วยมุมมองของกระบวนการทางจิตวิทยา
เราต้องยอมรับว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเข้าใจทฤษฎีทาง
สังคม, ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจกับการตั้งค�ำถามทางจริยศาสตร์ และ
ไม่ใช่ทุกคนที่อยากรู้ว่าท�ำไมมนุษย์ถึงมีอยู่ แต่ความรักนั้นไม่เรียก
ร้องเอาความรูท้ างทฤษฎีใดๆ มันเป็นอารมณ์พนื้ ฐานของมนุษย์ เป็น
สิ่งที่คนทุกคนสามารถเข้าใจโดยไม่ต้องมีใครสอน ไม่ว่าใครก็ต้อง
ประสบซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าอย่างไม่มีวันช�่ำชองและไม่อาจเลิก ดังนั้นมัน
จึงเป็นเรื่องของคนทุกชนชั้นตั้งแต่ชนชั้นสูงไปจนถึงชนชั้นแรงงาน
ทุกคนล้วนต้องพบเจอกับรัก
แล้ ว ถ้ า อย่ า งนั้ น ลองสมมติ ว ่ า ตั ว คุ ณ เองเป็ น ผู ้ ส ร้ า ง
คุณจะท�ำยังไงให้สามารถกวาดคนมานั่งชมละครของคุณได้มาก
ที่สุดท�ำยังไงให้ละครของคุณมันป๊อปปูล่าร์ ลองตอบตัวเองว่า
ระหว่างละครทีท่ งั้ เรือ่ งมีตวั ละครสองตัวนัง่ พูดคุยเรือ่ งก�ำเนิดมนุษย์
กับละครที่มีพระเอก นางเอก ตัวร้าย มีปมขัดแย้ง มีการคลี่คลาย
คุณจะท�ำละครแบบไหนส่งตรงเข้าไปในจอโทรทัศน์
เรื่ อ งซี เ รี ย ส คนที่ พ ร้ อ มเขาดู ไ ด้ แต่ เ รื่ อ งไม่ ซี เ รี ย ส
จะพร้อมไม่พร้อมเขาก็ดูได้หมด
นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องน�ำมาพิจารณาประกอบ
เมือ่ คุณจะสร้างตัวละครในงานของคุณ นัน่ ก็คอื การเกิดอารมณ์รว่ ม
ของคนดู
มันเป็นพฤติกรรมของคนดูทวั่ ไป ทีจ่ ะเบลนด์ตวั เองเข้ากับตัว
ละครซึง่ มีความใกล้เคียงกับเขาหรืออุดมคติของเขาโดยไม่รตู้ วั ฉะนัน้
อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระลึกเอาไว้ก็คือคุณต้องท�ำให้บทสรุปของเรื่อง
ราวของคุณมันสอดคล้องกับอุดมคติของผู้ชมส่วนใหญ่ของคุณด้วย
ด้วยเหตุนี้หลังจากตบๆ ให้เข้ารูปเข้ารอย – บทละครโทรทัศน์ไทย
มันจึงออกมาเป็นอย่างที่เห็น
ก็นั่นแหละครับ ค�ำตอบมันง่ายและชัดเจนที่สุดแล้ว
“มันขายได้”
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ผลส�ำรวจจากทีมงานส�ำนักวิจยั สยามเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชีใ้ ห้เห็นว่า วัยรุน่ ไทยร้อยละกว่า 60
เบื่อละครน�้ำเน่าในปัจจุบัน เห็นได้จากข้อสรุปหลายๆ อย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ฉาก ตัวละคร เหตุการณ์ อุปนิสัย พฤติกรรม
หรืออะไรก็ตามทีเ่ กิดขึน้ ภายในจอแก้ว ดูจะไม่สมเหตุสมผลไปเสียหมด มิหน�ำซ�ำ้ ยังเกิดปรากฏการณ์ท�ำซ�ำ้ อีกนับสิบๆ ครัง้ จนผู้ชม
สามารถคาดเดาเหตุการณ์หรือการกระท�ำของตัวละครที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้
ทว่าความไม่สมเหตุสมผลดังกล่าว กลับถูกมองข้ามไปจากเหล่าผู้ที่ชมละครโทรทัศน์ ซึ่งยังคงสนุกและเพลิดเพลินกับละคร
ตรงหน้าอย่างไม่ติดขัดอะไร
ทำ�ไมผู้ชมยังคงเลือกที่จะดูละครกันอยู่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามกับชีวิตจริงที่เกิดขึ้น?

ฉากที่ 10.1
ดูเพราะอยากรู้อยากเห็น
เราได้กล่าวไปในบทน�ำแล้วว่า ละครคือการแสดงออกอย่าง
หนึ่ง จากภาษาที่ยังไม่สมบูรณ์เมื่อครั้งโบราณกาล ซึ่งถ้าจะให้ย้อน
ว่า โบราณนี่โบราณขนาดไหน คงจะต้องเริ่มกันตั้งแต่สมัยยุคหิน
เพราะเมือ่ คนยุคหินออกไปข้างนอก แล้วไปพบเจออะไรเข้า ก็จะน�ำ
สิ่งที่ตาของตัวเองเห็น มาเล่าเป็นเรื่องราวให้เหล่าผู้ที่ไม่ได้ออกไป
ไหนหรืออยู่แต่ในถ�้ำ ให้เขาได้รับรู้ ยกตัวอย่าง วันนี้ฉันไปเจอสัตว์
ป่ามา เช่น กระทิง หมี หรือสัตว์อะไรก็ตามแต่ แล้วเขาก็เล่าด้วย
ท่าทางออกมา นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่อง และพัฒนาขึ้น
มาเรื่อยๆ โดยเรามักใช้การเล่าเรื่องหรือการรับฟังจากคนอื่นแทน
เมื่อเวลาที่คนคนนั้นไม่ได้ไปประสบเหตุด้วยตัวเอง เช่น วันนี้เขา
ไปเจอเรื่องนั้นมา เป็นต้น
คนเรามีสิ่งที่เรียกว่า ความอยากรู้อยากเห็น อยู่ในตัวทุกคน
ไม่ว่าคนคนนั้นจะบอกว่า ฉันเป็นคนสมถะ หรือฉันเป็นคนเก็บตัว
แต่ลึกๆ แล้ว นิสัยความอยากรู้อยากเห็น คือสัญชาตญาณของคน
ที่แท้จริง เมื่อเราถือตัวเองว่า เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ง อย่างไร
te xt

ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย

เสีย เราก็อยากรู้อยากเห็นชีวิตของคนอื่นว่า คนคนนั้นเขาเป็น
อย่างไร มีลูกแล้วใช่หรือไม่ ชีวิตลูกของเขาเป็นอย่างไร มันจะมี
ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเจืออยู่ด้วยตลอดการสนทนา คนนี้ไป
ได้ดิบได้ดีแค่ไหน ก็จะน�ำมาเล่าสู่กันฟัง และพัฒนาเรื่องราวต่อย
อดขึ้นไปเรื่อยๆ
เรานั่งดูละครเรื่องหนึ่ง ก็เหมือนกับการดูชีวิตของคนอื่น
อยู่ เพราะฉะนั้นพอดูเสร็จแล้ว อย่างแรกเลยคือ ระหว่างที่รับชม
เราก็จะได้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความบันเทิง
แต่พอดูไปได้สักพักหนึ่งแล้ว เราก็จะคิดได้ว่า ชีวิตคนอื่นที่บางที
เรารู้สึกว่า เขาเป็นเจ้า เป็นหม่อม เป็นอะไรต่อมิอะไร ก็ไม่ได้สุข
ไปกว่าเรา หรือคนที่ยากจนกว่าเรา ฐานะต�่ำต้อยกว่าเรา เขาก็ไม่
ได้ทกุ ข์ไปกว่าเรา เขาก็มมี มุ ความสุขของเขา เพราะฉะนัน้ นอกจาก
ความบันเทิงแล้ว ละครยังท�ำให้ผู้ชมเกิดพุทธิปัญญา (Enlighten)
จากสิ่งที่ดูได้เป็นอย่างดี
เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์
ฐา – นวดี สถิตยุทธการ
อาจารย์ และนักเขียนบทละครโทรทัศน์
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ฉากที่ 10.3
ดูเพราะเป็นสีสันของชีวิต

ฉากที่ 10.2
ดูเพราะสอนคน
โลกใบนีค้ งขาดสิง่ ทีเ่ รียกว่า ละคร ไปไม่ได้ เพราะอย่างไรก็ตาม
คนเรามักจะแสวงหาหนทางทีจ่ ะอยากรูเ้ รือ่ งราวของคนอืน่ อยูเ่ สมอ
ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ ดิ อยูใ่ นตัวของมนุษย์ทกุ คน ไม่เว้นแม้แต่เพศชายทีม่ กั จะ
ชอบบอกว่า ไม่ดลู ะคร แต่แท้ทจี่ ริงแล้ว ก็ยงั มีผชู้ ายบางส่วนทีต่ ดิ ตาม
ดูละครอยู่ หรืออยากรูเ้ รือ่ งราวของคนอืน่ ไม่แพ้ผหู้ ญิง ยกตัวอย่าง การ
ดูกฬี าของผูช้ าย ตัวผูช้ ายเองก็ยงั อยากรูว้ า่ ไทเกอร์ วูดส์ตอนนีต้ กชัน้
ไปแล้วหรือยัง เขาท�ำอะไรอยู่ ธงชัย ใจดีตอนนีเ้ ป็นอย่างไร แทมมารีน
ธนสุกาญจน์ อายุ 37 ปีแล้ว ยังจะเล่นเทนนิสต่อไปหรือไม่
ตราบใดที่คนเรายังเป็นสัตว์สังคมอยู่ อย่างไรก็ต้องอยากรู้
เรือ่ งของคนอืน่ อยูด่ ี ถึงแม้จะมีบางส่วนบอกว่า ไม่ดลู ะคร แต่อย่างไร
เสีย ก็ยงั มีอกี ส่วนหนึง่ ทีด่ ลู ะครอยู่ ดังนัน้ ความบันเทิงประเภทนีจ้ ะ
ไม่หายไปจากโลก เพียงแต่วา่ อาจจะเปลีย่ นรูปแบบหรือวิธกี ารเสพ เช่น
แต่กอ่ นดูทางโทรทัศน์ ตอนนีอ้ าจจะดูทางสมาร์ทโฟน หรือแต่กอ่ นดู
แบบสดๆ แต่เดีย๋ วนีอ้ าจจะดูรรี นั ตามช่องทางต่างๆ เป็นต้น
หลายคนอาจตัง้ ข้อสงสัยว่า ท�ำไมคนเราต้องดูละคร ค�ำถามทีไ่ ด้มา
ควรตัดค�ำว่า ต้อง ออกไป เพราะคนเราไม่ดลู ะคร เราก็อยูก่ นั ได้ แต่ทา้ ย
ทีส่ ดุ แล้ว คนเราจะอยูใ่ นโลกยุคไหน แบบไหน และสมัยไหน ซึง่ ถ้าให้
ว่ากันตามจริง ค�ำว่า ต้องของมนุษย์มเี พียงแค่ 4 อย่างเท่านัน้ อันได้แก่
อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยารักษาโรค นัน่ คือปัจจัย 4 ทีต่ อ้ ง
ของมนุษย์ ส�ำหรับความบันเทิง (Entertainment) อย่างละครแล้ว มัน
ไม่ตอ้ งก็ได้ แต่ถา้ ขาดสิง่ ทีเ่ รียกว่า ละคร ไปจริงๆ จะท�ำให้ชวี ติ ของคน
เราขาดสีสนั และความสุขไปเลยหรือเปล่า นัน่ ขึน้ อยูก่ บั มุมมองแต่ละคน
สมมติง่ายๆ นึกถึงคนที่อยู่ในคุก ที่เขาไม่ให้ดูโทรทัศน์เลย
เขาก็ยงั ต้องกระเสือกกระสนหาความบันเทิง โดยการอ่านหนังสือแทน
ดังนัน้ แล้ว มนุษย์ไม่ตอ้ งเสพสิง่ ทีเ่ รียกว่า ละคร ก็ได้ เพราะสิง่ ทีม่ นุษย์
ต้องมีเพียงแค่ 4 อย่างเท่านัน้ แต่มนั จะท�ำให้ชวี ติ ของคนเราแห้งแล้ง
เกินไปหรือเปล่า ขึน้ อยูก่ บั ตัวคุณว่า ชีวติ ของคุณรับกับความแห้งแล้ง
นัน้ ได้หรือไม่

ทุกอย่างในโลกใบนีเ้ หมือนเหรียญ 2 ด้าน มีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย
ไม่เว้นแม้แต่ภาพทางจอแก้วที่ทุกคนมองว่า เป็นเรื่องประโลมโลก
ส่งเสริมให้คนใช้แต่ความรุนแรง ไร้สาระ มีแต่การตบตีแย่งชิง ด่าทอ
กันไปมา ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดโวยวาย แย่งผู้ชาย ถ้าคุณมองด้านนั้น
เพียงด้านเดียว คุณก็จะเจอแต่ข้อเสียเต็มไปหมด แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ละครก็มีอีกมุมหนึ่งที่ใช้ส�ำหรับสอนคนได้ ซึ่งนั่นถือเป็น
ข้อดีและเหรียญอีกด้านหนึ่งของละครที่เราดูกัน
บางคนใช้ละครในการสอนลูกหลานของตัวเองในขณะที่นั่ง
ดูไปด้วยกัน เช่น บางคนใช้ละครเป็นสื่อเพื่ออธิบายถึงความดีและ
ความชั่วของตัวละครว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องคือการโกหก อาจเป็น
เพียงแค่จุดเล็กๆ จุดเดียวเท่านั้น แต่ท้ายที่สุดแล้ว กลับบานปลาย
ไปเรื่อยๆ จนเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา อันเนื่องมาจากการโกหก
เพียงครั้งเดียว ชีวิตตัวละครอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่แย่ จนท�ำให้
ชีวติ พังไปเลยก็ได้ ฉะนัน้ แล้วละครจึงเป็นเรือ่ งของบทเรียนและการ
สอนคน อีกทั้งการดูละครก็คือการรับรู้สิ่งผิด แล้วแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้น
ให้ถกู ต้อง เพือ่ สร้างสมดุลให้กบั ชีวติ ของตัวเองจากสิง่ ทีไ่ ด้รบั ชมไป
นอกจากละครจะสอนเราแล้ว บางทีละครก็ถือเป็นบทเรียน
ชีวติ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปประสบหรือพบเจอด้วยตัวเอง เช่น ตัวละครหลัก
หรือตัวละครเด่นของเรื่อง สุดท้ายแล้ว บั้นปลายชีวิตของเขาก็ต้อง
ไปจบลงที่คุก เราก็กลับมามองว่า แล้วเราอยากติดคุกเหมือนกับ
เขาหรือเปล่า เราก็ไม่ได้อยากเข้าไปในสถานทีแ่ บบนัน้ ชีวติ นีเ้ ราไม่
เคยเจอคุก แต่ละครน�ำเสนอออกมาให้เราดูได้ โดยที่เราไม่ต้องไป
ทดลองหรือเสี่ยงชีวิตด้วยตัวเอง แต่โดยสรุปแล้ว อย่าท�ำให้ตัวเอง
ไปสู่สถานที่หรือจุดๆ นั้นน่าจะเป็นการดีกับชีวิตมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม คุณ คฑาหัสต์ บุษปะเกศ นักเขียนบท
โทรทัศน์ชอื่ ดัง มีความคิดทีแ่ ตกต่างออกไปอย่างหนึง่ ว่า ถ้าเรามอง
กันเฉพาะประเด็น “ความดี” ละครที่ประกาศว่าสร้างสรรค์สังคม
บางเรื่องท�ำร้ายจิตใจของคนชมมากกว่าละครน�้ำเน่าซะอีก เพราะ
พระเอกหรือนางเอกทีท่ ำ� ความดีมาทัง้ ชีวติ พอจะมีความสุขสมหวัง
บางครั้งต้องตายตอนท้ายเรื่อง
“ถ้าคิดแบบไม่ต้องใช้สมองมาก เราอาจตีประเด็นได้ว่า
แบบนี้คนดูจะมุ่งมั่นในการท�ำความดีไปท�ำไม? ในเมื่อสุดท้าย
ท�ำดีแล้วต้องตาย”
ท้ายที่สุด เหรียญยังมีสองด้าน ละครน�้ำเน่าก็มีมุมมอง
สองด้านเช่นกัน ขึ้นอยู่กับใครจะมองด้านไหนมากกว่า เราหวังว่า
หากมีการน�ำเสนอและเพื่อการตีความอย่างแยบยล ละครโทรทัศน์
ไทยที่ใครหลายคนประณามว่า “น�้ำเน่า” นี่แหละ จะสามารถ
สร้างสรรค์และจรรโลงสังคมไทยให้พัฒนาดียิ่งขึ้น
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“ถ้าคุณเป็นอะไรไป ผมจะไม่มีวันให้อภัยตัวเอง”
“หมอเสียใจด้วยครับ เราพยายามอย่างสุดความ
สามารถแล้ว แต่คนไข้เสียเลือดมากเกินไป“
“ฝากไว้ก่อนเถอะ”

“ชั้นจะฟ้องคุณหญิงแม่”

“แกแย่งพี่นนท์ไปจากชั้น”
“หยุดนะ นี่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ”
“แล้วเราจะได้เห็นดีกัน”
“ชั้นจะฆ่าแก ตายซะเถอะ”
“มันใส่ร้ายดาว อย่าไปเชื่อมันนะคะ คุณต้องเชื่อชั้นนะคะ”
“เราเคยเจอกันมาก่อนรึเปล่าครับ”
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“แกกล้าตบชั้นเหรอ”
“แกรู้จักชั้นน้อยไป”
“นี่คุณท�ำบ้าอะไรเนี่ย”

“ปล่อยนะ ชั้นเจ็บ”

“ฟังชั้นก่อน มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะ”
“ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง“
“ขอโทษค่ะ ชั้นซุ่มซ่ามเอง” “ผมต่างหากล่ะครับที่ต้องขอโทษ”
“นายคิดว่านายเป็นใคร กล้าดียังไงมาสั่งสอนฉัน”
“ถ้าชั้นไม่ได้ คนอื่นก็อย่าหวังว่าจะได้”
“ฟังผมอธิบายก่อน”

“อย่ามาแตะต้องตัวชั้นนะ”
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sp ea k er

ดาบต�ำรวจศิริเวช เจริญชนม์
กับบทบาทผู้พิทักษ์สันติราษฏร์สองโลก
ขณะนี้เราอยู่ที่โรงพัก เราไม่ได้ท�ำผิดในคดีอะไร เพียงแต่ในวันนี้ เรามีนัดกับ ด.ต.สิริเวช เจริญชนม์ บุคคลใน
เครือ่ งแบบต�ำรวจผูผ้ า่ นการท�ำงานในวงการบันเทิงมาอย่างช�ำ่ ชอง ฟังดูขดั แย้งกัน แต่เบือ้ งหน้าทีเ่ ป็นข้าราชการต�ำรวจ
อย่างขันแข็ง
งานรองของเขาคือ การมอบความสุขสนุกให้ผู้คนผ่านทางบทบาทการแสดง หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขามา
บ้าง จากการเป็นตัวประกอบ ‘ต�ำรวจ’ ในละครหลายๆ เรือ่ ง อาทิ คุณชายต�ำระเบิด, บันไดดอกรัก, ดอกส้มสีทอง, ลุย,
มือปราบพ่อลูกอ่อน ฯลฯ ไม่ต่างกันกับงานหลักที่ต้องคอยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ให้ประชาชนในฐานะ ‘ต�ำรวจ’ เช่นกัน
อะไรที่ท�ำให้ต�ำรวจผู้นี้มุ่งมั่นทุ่มเทท�ำงานทั้งสองหน้าที่ และออกมาเป็นผลงานที่ดีแบบนี้ ถึงเวลาที่เราจะมาหา
ค�ำตอบไปด้วยกัน
te xt

สหธร เพชรวิโรจน์ชัย
ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

phot o

อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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คุณเล่นละครมานานและเยอะมาก
จ�ำนวนเกือบร้อยเรื่องเลยเหรอ
เกินครับ (หัวเราะ)

มาแสดงละครได้อย่างไร
เริม่ มาจากความคิดทีอ่ ยากหาอาชีพเสริม เพราะเงินเดือนต�ำรวจน้อยมากส�ำหรับการ
ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายมันสูง ทั้งค่าบ้าน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ จริงๆ ผมเอง
ท�ำมาหลายอาชีพแล้ว ไม่ว่าจะเป็นต�ำรวจตรวจตู้ รปภ. ในสถานที่เอกชน เคยนั่งไปกับรถ
บรรทุกเงิน เฝ้าร้านทอง แม้กระทั่งขับรถแท็กซี่ช่วงเลิกงานก็เคย ต�ำรวจจ�ำนวนมากต้องหา
อาชีพเสริมเพราะรายได้อาชีพต�ำรวจอย่างเดียวไม่เพียงพอนั่นแหละ ยกตัวอย่าง ต�ำรวจวุฒิ
ปริญญาตรี เงินเดือนแค่ 8,000 บาท คุณอยู่กรุงเทพฯ คิดว่าพอใช้ไหม ค่าครองชีพในเมือง
ใหญ่มันสูง สมัยผมเงินเดือนเริ่มต้น 4,100 บาท รายรับกับรายจ่ายต่างกันเกินไป พอมี
ต�ำรวจรุน่ พีช่ กั ชวนเข้ามาให้แสดงเป็นตัวประกอบ เราก็รบั ซึง่ แสดงครัง้ แรกก็เป็นต�ำรวจเลย

ครั้งแรกเกร็งไหม
โอ้ว... แน่นอนมาก อะไรที่เป็นครั้งแรกเกร็งหมดแหละครับ (หัวเราะ) ยกตัวอย่าง
การเดิน เมือ่ ก่อนผมเดินเข้ากล้องไม่เป็นนะ ผมก็ตอ้ งฝึกการเดินให้สมาร์ท ให้เข้ากับจังหวะ
เฟรมกล้อง เรื่องแบบนี้ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควร พอเริ่มเชี่ยวชาญก็มีโอกาสได้พูด
บ้าง เริ่มจากประโยคธรรมดาๆ ‘ได้ครับพี่ ดีครับผม เหมาะสมครับท่าน’ ก่อนที่จะพัฒนา
เป็นไดอะล็อกยาวๆ ต่อไป

รับเฉพาะบทต�ำรวจหรือเปล่า
แท้จริงรับทุกบทครับ อาชีพละครเป็นอาชีพที่น่าหลงใหล ทุกตัวละครมีความส�ำคัญ
หมด แต่อาจเพราะหน้าที่การงานผมเป็นต�ำรวจจริง ทีมงานจึงมักให้ผมถ่ายทอดตัวละครที่
เป็นต�ำรวจ มันดูสมจริงมากกว่า
เวลาอยูห่ น้างาน ผมมักปรับบทให้ตรงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการออก
หมายค้น การออกหมายจับ การท�ำความเคารพ หรือแม้กระทัง่ การติดเครือ่ งหมาย ซึง่ ถ้าผิด
ผมจะประสานกับทีมงานเลยว่า ไม่ถกู ต้อง และถ้าพวกเขารับฟัง ก็จะปรับเปลีย่ นให้โดยทันที
มีภาษาต�ำรวจหลายค�ำที่คนทั่วไปมักไม่เข้าใจ เช่น ผู้ต้องหา จ�ำเลย ผู้ต้องสงสัย
ค�ำเหล่านี้ใกล้เคียงกันมาก ต่างกันเพียงแค่น�้ำหนักของค�ำ เรื่องแบบนี้ทีมงานละครต้อง
ท�ำความเข้าใจ

เคยคิดอยากเป็นพระเอกไหม
อื้อฮือ (ลากเสียงยาว) ถ้าเป็นพระเอกหนังผีพอได้อยู่นะ (หัวเราะ) คงเป็นความ
ใฝ่ฝันของทุกคนที่อยากจะเป็นพระเอก แต่ด้วยรูปร่างหน้าตาและความสามารถของเรา มัน
ยังไม่ถึง

อาชีพตำ�รวจเป็นเหมือนดาบสองคม
ทำ�ดีคนย่อมรัก แต่ถ้าทำ�พลาดพลั้ง
ขึ้นมาเมื่อไหร่ คนย่อมด่าเป็นของธรรมดา
การทำ�งานทั้งสองอย่าง จึงเหมือนเป็น
การเติมเต็มช่องว่างระหว่างตำ�รวจ
และประชาชนให้มากขึ้น
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น้อยใจไหมที่ได้เป็นแค่ตัวประกอบอย่างเดียว

คุณคิดว่าละครมีไว้ดูเพื่อเอาความสนุก
หรือดูเอาสาระความรู้

ลึกๆ ก็มีบ้าง แต่ถ้าถามว่า น้อยเนื้อต�่ำใจไหม คงไม่ถึงขนาดนั้น
ด้วยมุมมองของคนที่เป็นทั้งนักแสดงและผู้ชมด้วย ผมว่าละครมีทั้ง
เพราะไม่ว่าจะได้รับบทไหนก็ตามแต่ ผมคิดว่า ต้องท�ำหน้าที่ของเราให้ดี
สองแบบควบคู่กัน มีทั้งการเล่าเรื่องราวที่สนุก และสอดแทรกความรู้ อะไร
ที่สุด ทุกตัวละครมีความหมายในตัวมันเอง ผมภูมิใจในทุกบทบาทครับ
ที่เป็นความรู้อย่างเดียวมันไม่ใช่ละคร

อาชีพจริงของคุณคือ ‘ผู้ก�ำกับหมู่งานกิจกรรมเด็ก
กองก�ำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี’ ต�ำแหน่งนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับค�ำพูดที่ว่า
‘ละครไทยไร้สาระ’
มีหน้าที่อะไร

อยู ่ ที่ จุดประสงค์ ข องผู ้ เ ขี ยนบทและผู ้ ก�ำ กั บ มากกว่ า บางที เขา
เป็นผู้ปฏิบัติการในการฝึกอบรมเด็ก ทั้งในสถานพินิจฯ เรือนจ�ำ
โรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานเอกชน ใครเชิญไปบรรยายที่ไหน ผม ต้องการจะน�ำเสนออย่างหนึ่ง แต่คนดูคาดหวังไว้อีกอย่างหนึ่ง ส่วนตัวมอง
ว่า ละครไทยไม่ไร้สาระ มันดีอยู่แล้วนะ แต่เรากลับไม่ภาคภูมิใจละครไทย
ไปหมดทุกที่
แปลกไหม

ปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่คุณเจอส่วนใหญ่
คือปัญหาอะไร

แล้วมุมมองของคุณต่อละครไทยเป็นอย่างไร

คุณมองว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไร

ภาพลักษณ์ต�ำรวจในละครกับความเป็นจริง
แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

ส่วนตัวผมมองว่าละครไทยดีอยูแ่ ล้วนะ มีการน�ำเสนอความเป็นไทย
ปัญหาเด็กติดเกม หนีเรียน โดนรุกล�้ำทางเพศ และเด็กแว้น ซึ่ง แบบขั้นบันได ค่อยๆ ไปเรื่อยๆ ตามวัฒนธรรม อย่าไปก้าวกระโดด อย่า
ปัญหาเหล่านี้สามารถให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นได้ แต่สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้สอน ไปอิงของชาติอนื่ ทีม่ นั มหึมามาก ซึง่ อาจท�ำให้คนดูตดิ ละครต่างประเทศมาก
ผมจึงต้องเข้าไปช่วยแนะน�ำในส่วนนี้
เกินไป มันไม่มีประโยชน์อะไร แบบที่ละครไทยเป็นอยู่ ณ ปัจจุบันน่ะดีแล้ว

เกิดจากสิง่ แวดล้อมเป็นหลัก และเป็นบทบาทหน้าทีข่ องคนสามฝ่าย
นะ ฝ่ายหนึ่งคือพ่อแม่ พวกเขาต้องหยุดค�ำว่า ‘ไม่มีเวลา’ สอง คุณครูตอ้ ง
หยุดค�ำว่า ‘ดูแลไม่พอ’ เพราะคุณครูอยูแ่ ละดูแลเด็กเป็นเวลา 8 ชัว่ โมงต่อวัน
สุดท้าย ต�ำรวจต้องหยุดค�ำว่า ‘ไม่ใช่หน้าที่’ เพราะต�ำรวจต้องดูแลสภาพ
แวดล้อม สังคม และปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งหมด
ตราบใดทุกคนที่ยังอ้างค�ำเหล่านั้น ปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้น และ
ยิ่งปัจจุบัน มีปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเข้ามาอีก บางทีผู้ใหญ่เอง
ก็ตามไม่ทันเหมือนกัน

แสดงว่าเรามีช่องว่างระหว่างเด็กมากขึ้น

จริงๆ แล้วบทละครก็เขียนขึ้นมาจากความเป็นจริง เช่น ต�ำรวจไป
ถึงทีเ่ กิดเหตุชา้ แต่มนั ก็มเี หตุผลของมัน เพราะทัว่ ไปคนมักไม่ได้แจ้งต�ำรวจ
ทันทีหลังจากที่เกิดเหตุ หรือในขณะนั้นอาจมีเหตุซ�้ำซ้อนที่อื่นด้วย ซึ่งหนึ่ง
โรงพักมีคนรับโทรศัพท์เพียงแค่หนึ่งคน จ�ำนวนของผู้แจ้งความกับผู้รับแจ้ง
จึงมีความแตกต่างกัน

แสดงว่าต�ำรวจไทยปริมาณไม่เพียงพอ

มีผลโดยตรงครับ หมายถึงว่า การถ่ายละครท�ำให้คนรู้จัก ใกล้ชิด
และรักเรามากขึ้น
อาชีพต�ำรวจเป็นเหมือนดาบสองคม ท�ำดีคนย่อมรัก แต่ถา้ ท�ำพลาด
พลั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ คนย่อมด่าเป็นของธรรมดา การท�ำงานทั้งสองอย่าง จึง
เหมือนเป็นการเติมเต็มช่องว่างระหว่างต�ำรวจและประชาชนให้มากขึ้น

ต�ำรวจ 2 แสนนาย กับคน 70 ล้านคน อัตราเฉลี่ยเท่าไหร่ล่ะ เวลา
เกิดเหตุปล้นร้านทอง ต�ำรวจสองคนควบคุมสถานการณ์ไม่พอหรอกครับ
แล้วถ้าบังเอิญเวลานัน้ มีเหตุปล้นอีกร้านหนึง่ ขึน้ มาล่ะ มันจึงมีผลโดยตรงต่อ
การไปช้า ยิ่งเป็นช่วงเทศกาล ต�ำรวจยิ่งล�ำบาก ลองคิดดูว่า ถ้าโจรขึ้นบ้าน
หลังหนึ่ง อีกบ้านโดนปล้น อีกคนโดนรถชน และอีกคนจะกระโดดตึกตาย
ต�ำรวจจะแบ่งร่างไปช่วยเหลือยังไง จ�ำนวนต�ำรวจไม่ใช่อตั ราหนึง่ ต่อหนึง่ นีน่ ะ
ฉะนั้นจะเห็นภาพได้ชัดเลยว่า ต่างกันมาก ประชากรต�ำรวจมีน้อยเกินไป
ปัญหาสังคมจะไม่มากเท่านี้เลย ถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็น
อย่างดี ทุกวันนี้ต�ำรวจพยายามสร้างเครือข่าย พยายามเอามวลชนมาเป็น
แกนน�ำในการช่วยเหลือ สร้างต�ำรวจอาสา ต�ำรวจบ้าน หรือทูตเยาวชน ให้
เด็กๆ เป็นผู้ช่วยต�ำรวจ เวลามีเหตุลักวิ่งชิงปล้น ก็สามารถโทรศัพท์แจ้ง
ต�ำรวจได้เลยทันที หรือมีเหตุการณ์น่าสงสัยก็สามารถถ่ายรูปมาเตือนได้
ซึง่ เป็นการป้องกันปัญหาก่อนเหตุเกิด ดีกว่าเกิดเหตุแล้วค่อยมาบอกต�ำรวจ

ระหว่างต�ำรวจกับละคร คุณรักอะไรมากกว่ากัน

แต่คนทั่วไปก็ยังฝากความหวังไว้กับต�ำรวจ

ใช่ครับ เราต้องพยายามตามให้ทนั เขา เพราะโซเชียลมีเดียมีผลกระ
ทบโดยตรงต่อเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่านิยมในช่วงนีท้ เี่ น้นเรือ่ งของทุนนิยม
แฟชั่น และความสวยงามเป็นหลัก เด็กก็จะเสพติดสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย

การท�ำงานละครกระทบต่องานราชการ
ของคุณไหม

รักทั้งคู่เท่ากัน เลือกไม่ได้ครับ เพราะภาคภูมิใจทั้งสองอย่างใน
ถ้าไม่เกี่ยวกับความมั่นคง ทุกประเทศในโลกคงฝากความหวังไว้
ช่วงเวลาเดียวกัน ผมรับราชการคู่กับการเล่นละครมาโดยตลอด และทั้ง กับต�ำรวจหมด เพราะถือเป็นหน้าที่โดยปริยายว่า จะท�ำอย่างไรให้เกิดเหตุ
สองอาชีพเป็นอาชีพด้านบวกทั้งหมด ผมจึงรักและภูมิใจกับทั้งสองอาชีพนี้ ร้ายน้อยที่สุด
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กลับมาที่ละคร ส่วนตัวคุณมองละคร
เป็นศิลปะไหม

ผมเป็นเพียงแค่ตัวละครเล็กๆ
ในกลไกของละคร มีหน้าที่เติม
อรรถรสของตำ�รวจจริงในละครนั้นๆ
จะทำ�ตัวไม่ประสีประสา เหยาะแหยะไม่ได้
เพราะตำ�รวจคือผู้ถือกฎหมาย แม้ในละคร
ภาพลักษณ์ตำ�รวจก็ต้องชัดเจน
เพราะละครก็คือชีวิตจริง

มองว่าเป็นศิลปะ เพราะละครถือเป็นศิลปะที่จับต้องได้ เป็นแฟชั่น
ก็ได้ แถมยังเพิม่ ปริมาณปัญหาสังคมได้ดว้ ย ลองสังเกตสิ ช่วงไหนทีล่ ะครมี
ฉากวัยรุน่ ดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ ปัญหาเหล่านีก้ จ็ ะเกิดขึน้ ในสังคมได้อย่างรวดเร็ว

คนส่วนใหญ่ทักคุณว่าอะไร

แล้วอย่างนี้คิดว่าตัวเองเป็นศิลปินหรือไม่

คิดว่าละครให้อะไรกับคุณบ้าง

ไม่ๆ ผมไม่กล้าใช้ค�ำว่า ‘ศิลปิน’ กับตัวเอง ผมเป็นเพียงแค่ตัวละคร
เล็กๆ ในกลไกลของละคร มีหน้าที่เติมอรรถรสของต�ำรวจจริงในละครนั้นๆ
จะท�ำตัวไม่ประสีประสา เหยาะแหยะไม่ได้ เพราะต�ำรวจคือผู้ถือกฎหมาย
แม้ในละคร ภาพลักษณ์ต�ำรวจก็ต้องชัดเจน เพราะละครก็คือชีวิตจริง แต่
ผมขอให้เป็นตัวละครที่อยู่อย่างนี้นานๆ ดีกว่าดังตู้มเดียวแล้วจบ

ให้ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพต�ำรวจ
ที่ท�ำอยู่ เพราะค�ำว่า ‘มืออาชีพ’ นี้ หมายถึง การได้รับการยอมรับ ซึ่งแต่
ก่อนผมเป็นเพียงแค่นายดาบธรรมดาทีส่ อนเด็กและอยูก่ บั เยาวชนเขาก็อาจ
ไม่ฟังผม แต่ในตอนนี้พอเข้ามาเป็นนักแสดงแล้ว พวกเขายอมรับผมเร็วขึ้น
และเข้าไปอยู่ในใจของเขาไวขึ้นด้วย

การแสดงละครท�ำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนหรือไม่

หลังเกษียณคุณวางแผนจะท�ำอะไรต่อไป

(ท�ำท่าทางสงสัย) ใช่หรือเปล่า ใช่หรือไม่ใช่ ซึง่ ผมก็เข้าใจนะ เพราะ
ผมก็
เ
คยท�
ำกับดาราคนอืน่ มาบ้างเหมือนกัน ทีนผี้ มก็แสดงตัวออกไปเลยว่า
แสดงว่าละครมีอ�ำนาจในการชักจูงพฤติกรรมของ
‘ใช่ครับ’ บอกพวกเขาไปตามตรงว่า เป็นต�ำรวจจริง เพราะถ้าไม่บอก ก็จะ
เด็กอยู่พอสมควร
เกิดข้อกังขา และส่งผลเสียกับภาพลักษณ์ของเราด้วย พอเขารู้ว่า เราเป็น
ถูกต้องครับ เพราะนักแสดงคือศิลปินแขนงหนึ่ง เขาคือผู้น�ำเทรนด์ ต�ำรวจจริงทีเ่ ล่นละครด้วย สถานการณ์กลับกลายเป็นบวกขึน้ มาทันที ท�ำให้
ที่เด็กคลั่งไคล้ เขาจึงมีโครงการต่างๆ นานา ที่ให้ศิลปินเป็นตัวอย่างของ คนทั่วไปรู้ว่า ต�ำรวจก็มีอาชีพเสริมนะ ไม่ใช่โตมาเพราะการท�ำงานที่ยึดแต่
การท�ำความดี
ความถูกต้องเพียงอย่างเดียว

ปกติครับ ผมอยู่ตรงนี้มาเกือบ 20 ปี อาชีพต�ำรวจกับละคร ถือ
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้แน่นอน อาจกลับไปอยู่ต่างจังหวัด ผมพอมีพื้น
เป็นสิ่งที่ผมท�ำควบคู่กันมาโดยตลอด ไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ฐานทางด้านการเกษตรอยู่บ้าง อยากปลูกอ้อยส่งลูกเรียน ขายความหวาน
ผมก็จะยังรักษาความเป็นตัวเองไว้อยู่เสมอ และถึงแม้จะมีชื่อเสียงมากแค่ ดีกว่า (ยิ้ม)
ไหน ผมก็จะยังคงเป็นต�ำรวจทีร่ บั ราชการอยูเ่ หมือนเดิม ไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง

เดินตามท้องถนน มีคนมาทักทายบ้างหรือเปล่า
เยอะมาก (หัวเราะ)

แล้วงานละครล่ะ

ถ้าเขายังจ้าง ผมก็ยังจะท�ำอยู่นะ เอาให้ถึงอายุ 80 แล้วรับบทเป็น
‘ปู่’ กันไปเลย (หัวเราะ)
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ผจญภัยในห้องปิดตาย
ร่วมไขปริศนาที่

Real Escape

เวลาเล่ น เกมผจญภั ย แนวไขปริ ศ นาบนคอมพิ ว เตอร์
คุณเคยมีความรู้สึกอยากเข้าไปเป็นตัวละครในนั้นเพื่อแก้ทริค
ของเกมให้ผ่านเข้าสู่ด่านต่อไปแบบจริงๆ บ้างหรือไม่ ส�ำหรับคน
ที่อยาก เราขอแสดงความยินดี เพราะในตอนนี้เกมไขปริศนาจะ
ไม่อยู่แค่ในจอคอมพิวเตอร์อีกต่อไป แต่ Real Escape ได้สร้าง
สถานการณ์จ�ำลองขึน้ มาเพือ่ ให้คณ
ุ ได้สมั ผัสประสบการณ์อนั ตืน่ เต้น
อย่างที่ต้องการแล้ว
แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งเกมหาทางออกสุ ด ระทึ ก นี้
Tsz chung Marco Chan เจ้าของ Real Escape ในประเทศไทย
เล่าว่าเขาได้เล่นเกมยอดฮิตนีจ้ ากทีฮ่ อ่ งกง และด้วยการทีต่ อ้ งสัญจร
ไปมากับประเทศไทยอยูบ่ อ่ ยๆ จึงเกิดความคิดทีจ่ ะน�ำประสบการณ์
อันตื่นเต้นนี้มาแบ่งให้คนไทยได้สัมผัสเช่นกัน โดยสร้างห้องไข
ปริศนาไว้ทั้งหมด 4 ห้องด้วยกัน
te xt

ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

ภายในห้องนี้ ผูเ้ ล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนักโทษทีโ่ ดนข้อหา
ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา แต่ผู้ผดุงความยุติธรรมในเรือนจ�ำแห่งนี้
มีความสัมพันธ์กับผู้ตาย จึงพยายามท�ำทุกวิถีทางเพื่อเอาคืนอย่าง
สาสม คุณต้องหนีออกมาจากห้องขังให้ทันเวลาก่อนเรือนจ�ำแห่งนี้
จะแหลกเป็นจุล
ความน่าตื่นเต้นของห้องนี้คือ เป็นการไขปริศนา 2 ขั้น
ไม่เพียงแค่ออกมาจากห้องขังให้ได้ แต่คุณยังต้องออกไปจากเรือน
จ�ำแห่งนี้ให้ได้อีกด้วย

phot o

อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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คุณและเพื่อนตื่นขึ้นมาพร้อมกับพบว่าถูกลักพาตัวมาขังอยู่
ในห้องมืดร้าง มีเพียงแสงไฟริบหรี่กับรอยเลือดมากมายเหมือนมี
การฆาตกรรมเกิดขึ้นมาก่อน และผู้ตายอาจเป็นคนที่เรารู้จัก ไม่มี
การปรากฏตัวของฆาตกร ไม่มีการเรียกค่าไถ่ หรือคนร้ายต้องการ
ทรมานและนัง่ ดูจนพวกเราตาย? เพราะตลอดเวลาเหมือนมีคนจ้อง
มองเราอยู่… เป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะหาทางออก
ความระทึ ก ของด่ า นนี้ คื อ ปริ ศ นาอั น ซั บ ซ้ อ นซ่ อ นเงื่ อ น
แต่หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว หากมากันเป็นเป็นกลุ่มอาจช่วยไข
ปริศนาได้ง่ายขึ้น หรือไม่ก็ตายหมู่!

ร่วมผจญภัยไปกับทีมปล้นเพชรมือหนึ่ง บุกไปยังห้องเก็บ
สมบัติในคฤหาสน์ที่มีมูลค่ามหาศาล เนื่องจากขุนนางเจ้าของ
คฤหาสน์ป่าวประกาศให้ใครก็ตามที่อยากได้สมบัติเข้ามาหอบ
ทรัพย์สินมีค่าออกไปได้เลย แต่มันคงไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะนั่นคือ
เป็นหลุมพราง! ห้องนี้เต็มไปด้วยเล่ห์กล และสิ่งเร้นลับที่ยื่นมือ
คอยต้อนรับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี โดยตั้งใจว่าจะไม่มีวันส่งตัวกลับ
ออกไปใช้ชีวิต!
ความท้าทายของด่านนีค้ อื การหลบเลเซอร์เพือ่ มุง่ ไปยังกรุสมบัติ
และการหาหนทางเพื่อให้รอดกลับออกมาให้ได้

Real Escape
สถานที่ตั้ง สยามสแควร์ ซอย 11
เปิดให้บริการ
		
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 น. – 21.00 น.
		
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 21.00 น.
ระยะเวลา 45 นาที
ค่าบริการ 1-2 ท่าน ท่านละ 450 บาท
		
3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 350 บาท
โทร.
02-6580588
www.real-99.com

เป็นที่เล่าลือกันว่า ผู้ใดก็ตามที่มาเปิดหลุมฟังพระศพของ
องค์ฟาโรห์ตุตันคามุน (Pharaoh Tutankhamun) จะต้องค�ำสาป
ที่นักบวชไอยคุปต์บรรจงสลักไว้ภายในสุสาน จนเกิดเรื่องพิศวงขึ้น
มากมาย และคุณที่เป็นนักส�ำรวจซึ่งจะต้องส�ำรวจหลุมศพฟาโรห์
พร้อมจะเผชิญหน้าค�ำค�ำสาป อาถรรพ์ และความเร้นลับในสุสาน
แห่งนี้หรือไม่?
ด่านนี้เต็มไปด้วยความระทึกขวัญ เหมาะส�ำหรับผู้ชื่นชอบ
ความตื่นเต้นท้าทายไม่เหมือนใคร!
Mr.Marco ได้สรุปในตอนท้ายเกี่ยวกับ Real Escape ว่า
นอกจากความตืน่ เต้นทีไ่ ด้รบั เกมไขปริศนานีย้ งั เป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพให้ตวั เราให้เพิม่ ขึน้ ด้วย ทัง้ ฝึกให้เราเป็นคนช่าง
สังเกต มีความรอบคอบ และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทุกอย่าง
รอบตัวล้วนเป็นร่องรอยหลักฐานที่ทิ้งไว้ให้ขบคิด ไม่ว่าจะเป็นตัว
อักษร ตัวเลข แสง สี เสียง หรือแม้แต่สิ่งของเล็กๆ เพียงชิ้นเดียว
ก็อาจพลิกสถานการณ์ให้คุณเอาชนะเกมนี้ได้
Real Escape เปิดให้คุณเข้าไปร่วมผจญภัยแล้ววันนี้!
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ยาม

te xt

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

บางที มั น คงเป็ น เรื่ อ งบั ง เอิ ญ มากกว่ า ที่ ผ มได้ รั บ ต�ำแหน่ ง ผู ้ รั ก ษาความ
ปลอดภัยดีเด่นหลังจากที่เพิ่งเข้ามาท�ำงานได้ไม่นาน ไอ้งานนั่งเฝ้าของเก่าใน
พิพธิ ภัณฑ์เล็กๆ นีจ้ ะมีซกั กีค่ นเชียวทีอ่ ยากท�ำ เท่าทีน่ บั ได้จากสายตาตอนนีก้ ม็ แี ค่
ห้าคนสลับกันไป นั่งอยู่เฉยๆ มองดูคนเดินเข้าๆ ออกๆ ตอบปัญหาตามที่ทักษะ
ด้านภาษาผมจะอ�ำนวย จะออกไปกินข้าวกลางวันที่ไหนไกลๆ อย่างหนุ่มใหญ่ใส่
สูทก็ไม่ได้ มีเรือ่ งให้ชนื่ ใจบ้างก็คงเป็นบางครัง้ ทีเ่ ห็นฝรัง่ ผมทองแบกสองเต้ามหึมา
ใต้ร่มผ้าเดินแกว่งไปมา กับบรรดากรุ๊ปทัวร์นักศึกษาที่แต่งกายท้าทายกระทรวง
วัฒนธรรม บรรยายมาซะขนาดนี้ จะพนันกันก็ได้นะ ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่งานที่พวก
คุณอยากให้ความสนใจนักหรอก แต่ก็นั่นแหละ แค่วุฒิ ม.3 ธรรมดาแต่พาตัวเอง
ให้รอดไปวันๆ ได้ก็ดีใจแค่ไหนแล้ว
“ได้โบนัสบานเลยซิ คืนนีจ้ ะไปฉลองทีไ่ หนดีเพือ่ น” ไอ้ชยั เพือ่ นยามของผม ตบ
บ่าตีซหี้ ลังจากทีร่ วู้ า่ ผมเพิง่ จะถูกหวยงวดใหญ่มาหมาดๆ นิว้ ก้อยด้านซ้ายของมันขาด
ไปข้างหนึ่ง มันเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้ามันเคยเป็นลูกสมุนยากูซ่าอยู่แถวเยาวราช แล้วริ
อาจไม่รกั ดี เกิดอยากเดินหนีเส้นทางสายนัน้ เมือ่ มันคิดได้ เลยยอมสัมปทานนิว้ ก้อย
ซ้ายแทนค่าสินไหมไปหนึง่ นิว้ แทนชีวติ ผมนับมันเป็นเพือ่ นทีด่ ที สี่ ดุ คนหนึง่ ถึงแม้มนั
จะอายุมากกว่าผมก็ตาม
“ร้านเจ๊กอ้ ยไหมล่ะ ได้ขา่ วเด็กเสิรฟ์ มาใหม่เด็ดอยู่ เอ็งจะได้ไปหาน้องนกด้วย”
ผมตอบมันไปงั้นเอง เพราะอันที่จริงนอกจากร้านเจ๊ก้อยแล้ว ผมก็แทบจะไม่รู้จักร้าน
อาหารอื่นๆ อีกเลย
สามทุ่มกว่าด้านหน้าร้านอาหารไฟสลัว ถ้าจะนิยามให้ถูก เรียกว่าร้าน
คาราโอเกะน่าจะเหมาะสมกว่า ป้ายโฆษณาเบียร์รูปหัวเสือเชื้อเชิญผมและชัยใน
ชุดเครื่องแบบครึ่งท่อนให้เข้าไปแสวงหาความสุขด้านใน โต๊ะหมายเลขแปดที่ผมนั่ง
มีรายการเมนูวางอยู่ หน้ากระดาษเอสี่ที่ครึ่งหนึ่งของรายการอาหารเป็นเครื่องดื่ม
ประเภททลายประสาท ไม่นาน สาวสูงวัยร่างใหญ่ เดินเข้ามาทักทายพร้อมกระดาษ
ในมือหนึ่งใบก่อนจะจากไปพร้อมลายมือขยุกขยุยบนกระดาษที่เตรียมมา
“อ้าว พี่เด่นพี่ชัย ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ” เสียงหนึ่งที่ผมคุ้นเคยดังแว่วมา
จากด้านข้าง หันไปดูจึงรู้ว่าเจ้าของเสียงปริศนาคือ รณพิศ สาวน้อยจากเมืองพิจิตร
ที่ชีวิตพลิกผันจนกลายมาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านเจ๊ก้อยแห่งนี้ เสื้อกล้ามรัดรูปสีด�ำ
ดันหน้าอกขนาดพอดีความต้องการของชายไทยออกมาทักทายสายตา กางเกงขาสั้น
ประมาณคืบกว่าเผยให้เห็นรอยแตกระแหงทีต่ น้ ขา ครัง้ หนึง่ ผมกับเธอมีสมั พันธ์ลกึ ซึง้
กันโดยบังเอิญหลังจากที่เราดื่มกินด้วยกัน หลังจากคืนนั้น ไม่นานผมก็รู้ว่าเธอมีแฟน
เป็นเสี่ยใหญ่เจ้าของโรงงานอาหารแห่งหนึ่งในย่านปทุมธานี จนไม่นานมานี้ ผมเพิ่งรู้
มาว่าที่แท้เธอเป็นเพียงแค่ภรรยาเก็บ
โดยไม่ตอ้ งมีคำ� เชือ้ เชิญ เธอหย่อนตัวนัง่ ลงบนเก้าอีต้ วั ข้างๆ ของผมทีย่ งั ว่างอยู่
จากทีพ่ บกับครัง้ สุดท้ายจนถึงตอนนี้ เธอยังเป็นผูห้ ญิงทีส่ วยในสายตาของผมเสมอมา
แม้ว่าผมกับเธอจะไม่ได้เจอกันพักใหญ่แล้วก็ตามที
เบียร์ฉลากลายเสือตัวเดียวกันกับป้ายโฆษณาหน้าร้านถูกรินอย่างช้าๆ ชัยเดิน
ออกไปคุยโทรศัพท์นอกร้านพักใหญ่ ไม่นาน มันเดินกลับเข้ามานั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิม
ก่อนหยิบแก้วเบียร์ตรงหน้ากระดกอย่างเอาเป็นเอาตาย
“เซ็ง น้องนกไม่ว่าง เจ๊ก้อยเพิ่งบอกว่าหล่อนเพิ่งจะขึ้นฮอนด้าซิตี้ป้ายแดงออก
ไปกับใครไม่รู้ก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเอง” ชัยยังคงรินเบียร์ลงแก้วของตัวเองแล้วยกดื่ม
ราวกับทานน�้ำเปล่าที่ไม่มีวันหมด
หากขวดเบียร์ตรงหน้าคือยารักษาอาการป่วย เป็นไปได้ว่าวันนี้พวกผมคงป่วย
หนัก จากแรกเดิมสั่งมาสี่ ตอนนี้ขวดใบที่เจ็ดเพิ่งถูกเปิดออกไป ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
เริ่มท�ำให้รณพิศหน้าแดง แสงไฟเขียวสลับแดงในร้านท�ำให้ในตอนนี้เธอดูดีกว่าหญิง
สาวคนที่ผมเคยรู้จัก
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ราวกับเขื่อนกั้นความรู้สึกพังทลายหลังจากโดนมวลน�้ำเมา
เข้ากระแทก เรื่องราวมากมายไหลระบายออกจากปากของเธอ ทั้ง
เรื่องความอัดอั้นตันใจในการเป็นภรรยาเก็บที่ต้องอยู่อย่างหลบๆ
ซ่อนๆ ถูกเสี่ยด่าทอแบบเสียๆ หายๆ ยังไม่นับเรื่องการถูกทารุณ
กรรมทางร่างกายจนล่าสุดเธอทนไม่ไหวกับการที่เสี่ยเอาเด็กคน
ใหม่เข้ามาในบ้านและแอบมีสัมพันธ์กันตอนเธอก�ำลังหลับ เธอคง
ไม่มีวันรู้ ถ้าบังเอิญเธอไม่เกิดเอะใจและจับไม่ได้คาหนังคาเขา คืน
นั้นเอง เธอจึงตัดสินใจหนีออกมาโดยไม่รู้จุดหมาย และตอนนี้เธอ
เองยังคงต้องหาเงินเพื่อใช้เลี้ยงดูมารดาและศึกษาต่อ เธอไม่อยาก
กลับไปขายบริการอย่างเก่า ให้ผมเดาจากความสุขสบายกับรายรับที่
เธอเคยมีมาตลอด ผมเชือ่ ว่าท้ายทีส่ ดุ แล้วเธอเองก็คงไม่พน้ จะกลับ
ไปใช้ชีวิตในวงจรเดิมๆ
“ความจนมันโครตแย่เลยเนาะพี่...” เธอกล่าวด้วยน�้ำเสียง
เศร้าก่อนยกแก้วขึน้ กระดกอึกใหญ่ ค�ำพูดนีท้ ำ� เอาผมสะอึก เพราะ
จะว่าไปแล้ว อาชีพที่ผมท�ำอยู่ เงินเดือนแต่ละเดือนยังไม่ได้เสี้ยวที่
เธอหาได้ในแต่ละคืนด้วยซ�้ำ ไม่รู้เมื่อไรที่น�้ำตาไหลออกมาอาบสอง
แก้มของเธอ เสียงร้องไห้โฮดังออกมาจนเริม่ กลบเสียงดนตรี ผมไม่รู้
จะท�ำอย่างไรนอกจากคว้าเธอมากอดโดยที่เธอเองก็ยอมแต่โดยดี
ชัยเห็นท่าทีของผมและรณพิศจึงลุกเดินออกไปนอกร้าน ปล่อยให้
ผมและเธอได้อยู่กันตามล�ำพัง
เรานัง่ กอดกันอยูค่ รูใ่ หญ่อย่างไม่เกรงใจแขกคนอืน่ เมือ่ เสียง
เพลงบรรเลงท่อนสุดท้ายจบลง เธอคลายอ้อมกอดแล้วหันมามอง
หน้าผม คราบน�้ำตาท�ำเอาเครื่องแต่งหน้าไหลตามลงมาเป็นทาง
ผมสบตากับเธอในระยะประชิด เราทั้งสองประสานตากันพักใหญ่
พิษสุราในร่างคล้ายกับท�ำให้เรามีปฏิกิริยาสื่อถึงกัน ผมโน้มตัวลง
ไป เธอหลับตาลง...
เสียงท�ำนองโทรศัพท์ไม่คุ้นหูลอยขึ้นมา
เธอสะดุ้งก่อนดึงตัวกลับ ควานหาโทรศัพท์ในกระเป๋าใบเล็ก
เมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาดู สีหน้าซีดเซียวของเธอแสดงออกอย่างเห็น
ได้ชัด เธอลังเลใจครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจกดรับ ปล่อยให้ผมนั่งอย่าง
เดียวดายราวกับไม่มีตัวตน
“หา! เฮียอยู่แถวนี้!? เฮียจะมารับหนูหรอ จริงรึเปล่าเฮีย
หนูเหงา พาหนูกลับบ้านของเราที ฮือออ ” ผมได้ยินเสียงตะโกน
ของเธออย่างชัดเจน ว่ากันว่าคนเมามักไม่พูดโกหก ผมเชื่อว่าจริงๆ
แล้ว ลึกๆ เธอเองก็ยงั รักเสีย่ คนนัน้ อยู่ เธอคงลืมไปว่ามือถือรุ่นใหม่
ที่เฮียซื้อให้ในวันแรกที่ทั้งคู่คบกันมันมีระบบติดตาม ต่อให้เธอจะ
หนีไปไกลแค่ไหน อย่างไรเสียก็จะถูกเสี่ยตามจนเจอ เธอหันมา
กล่าวขอบคุณผมที่อยู่เป็นเพื่อนเธอในคืนนี้ แล้วก็เป็นความจริง
เธอยอมรับกับผมว่าเธอเองก็ยังรักเสี่ยและเงินของเขาอยู่ เมื่อครู่
เสี่ยโทรมาขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ท�ำแบบนี้อีก เธอเชื่อใจและ
พร้อมให้อภัย
ผมยังคงงงกับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จนจับต้นชนปลายไม่ถกู ไม่นาน
เบนซ์เปิดประทุนสีด�ำรุ่นใหม่แล่นมาจอดหน้าร้าน ความงามของ
มันท�ำให้ลูกค้าทั้งหญิงและชาย หันไปมองเป็นตาเดียว ผมเห็นคน
ขับอยู่ลิบๆ เขาเป็นหนุ่มลูกครึ่งฝรั่งที่ยังไม่แก่มาก มองจากไกลๆ
จัดว่าหน้าตาดีพอสมควร รณพิศควักแบงก์เทาในกระเป๋าสตางค์

ของเธอออกมาวางบนโต๊ะก่อนจะลุกขึ้นยืน สีหน้าเปลี่ยนเป็นยิ้ม
ระรื่นราวปลากระดี่ได้น�้ำ เธอเดินไปขึ้นรถคันนั้นโดยมีสายตานับ
สิบจับจ้อง รวมถึงชัยที่นั่งอยู่หน้าร้านด้วย เสียงเครื่องยนต์หลาย
แรงม้าผ่าอากาศเข้าโสตประสาทของคนบริเวณนัน้ เบนซ์คนั นัน้ ลับ
สายตาไปพร้อมกับนางฟ้าในร้านเหล้า แต่วา่ ค�ำพูดบางค�ำยังคงลอย
วนเวียนอยู่ในหัว “ความจนมันโคตรแย่...”
ผมเน้นย�้ำค�ำนี้กับตัวเองก่อนเดินออกจากร้านไปโดยปล่อย
ให้แบงก์สีเทาบนโต๊ะได้ท�ำหน้าที่ของมัน
.
.
.
.
.
นอกร้าน ชัยดับบุหรี่ในมือแล้วแหงนหน้าขึ้นมามองผม
ไม่ต้องเล่าอะไรให้มากความ ผมคิดว่ามันก็น่าจะพอเดาเหตุการณ์
ได้จากสิ่งที่เห็น
“สุดท้ายก็แพ้คนรวย” ชัยพูดขึ้นพร้อมเอามือข้างที่ไม่มีนิ้ว
ก้อยมาตบไหล่ผมเบาๆ
“ไม่ต้องมาพูดเลย น้องนกของเอ็งก็ไม่ต่างกันหรอก ป่านนี้
ฮอนด้าซิตจี้ ะพาน้องนกไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่ร”ู้ ผมตอกความหวัง
ดีของมันกลับไปแบบติดตลก สีหน้าของมันจ๋อยลงอย่างเห็นได้ชัด
“ชัย มันมีวิธีอะไรที่ท�ำให้เรารวยเร็วๆ บ้างมั้ยวะ” ผมถาม
มันอีกค�ำถาม
“ปล้นธนาคารไหมละ แหม่ ถ้ารู้คงไม่มาหลงเป็นยามแบบนี้
หรอก” มันตอบผมกลับมาก่อนเราจะระเบิดเสียงฮาออกมาด้วยกัน
ในคืนที่พระจันทร์แปล่งแสงแข่งกันกับดวงดาว ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับ
ไอ้ชัย หลายครั้งท�ำให้ผมลืมเรื่องร้ายๆ ในชีวิตไปได้เสมอ
เราทั้งสองในสภาพกึ่งเมากึ่งหลับขับรถมอเตอร์ไซค์อายุไม่
ต�่ำกว่าห้าปีของไอ้ชัยออกไปโดยมีผมเป็นคนซ้อน บนถนนใหญ่
สายหลัก ในเวลานี้เริ่มมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนของในตอนกลาง
คืนกันบ้างแล้ว ด้วยความโมโหหรือต้องการแข่งขันกับรถใหญ่หรือ
อย่างไรไม่ทราบ ชัยบิดรถของมันสุดแรงด้วยความเซ็งไม่แพ้กันกับ
ตัวผม ลมสบายถูกตีเข้าหน้าอย่างต่อเนื่องจนผมรู้สึกวูบไหวไปพัก
หนึ่ง ผมหลับตาลงเคลิบเคลิ้มกับบรรยากาศสบาย โดยไม่รู้เมื่อไร
ที่ผมเผลอหลับลงไป
และหลังจากนั้นผมกับไอ้ชัยก็ไม่เคยได้ตื่นขึ้นมาสัมผัสกับ
ความจนอีกเลย
กรอบหนังสือพิมพ์ฉบับวันถัดมามีรายงานอุบัติเหตุผมกับ
ไอ้ชัยเขียนไว้สั้นๆ ในรายการเล่าข่าวทางทีวี พิธีกรพูดถึงข่าวการ
เสียชีวิตของพวกผมไม่ถึงสองนาที ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเล่าข่าวไฮโซ
สาวประกาศแต่งงานกับดาราหนุ่มรูปงาม
“ความจนมันโคตรแย่จริงๆ” ทุกวันนี้ผมยังคิดเช่นนี้เสมอ
จนกว่าจะถึงวันที่ผมไปเกิดใหม่นั่นแหละ
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NEW YORK COLLAGE CITY เป็นเรื่องเล่าปะติดปะต่อ
ภาพถ่ายผ่านมุมมองของพี่ เป้ง - ทรงพล จัน่ ลา หรือ ทรงพลัง อย่างแรง
บรรณาธิการศิลปกรรมที่ปรึกษาสุดแนวแห่งนิตยสาร a day สอด
แทรกด้วยรายละเอียดข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ พอส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่
อยากไปเหยียบนครนิวยอร์คสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ภาพถ่ายถ่ายด้วยเทคนิคสแนปช็อต หรือการยกกล้องขึน้ ถ่าย
ทันทีโดยไม่ต้องวางแผน ท�ำให้ภาพทั้งหมดมีความสด เป็นธรรมชาติ
พูดง่ายๆ คือไม่ได้จัดฉาก แสง องค์ประกอบใดๆ นั่นเอง
เรื่องราวในภาพแสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของเมือง ทัง้ ความเจริญ ความเสือ่ มโทรม วิถชี วี ติ นิวยอร์คเกอร์ทงั้ คน
รวยและจน สอดแทรกด้วยพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะและการแสดงดนตรี ฯลฯ
จะว่าไปเพียงแค่เสพภาพถ่ายอย่างเดียวก็คุ้มแล้ว เพราะภาพ
ทั้งหมดเล่าเรื่องในตัว ซึ่งบางคราวหากมองภาพไล่เรียงต่อกัน นึกถึง
บรรยากาศร่วมกับผูเ้ ขียน การอ่านหนังสือเล่มนีก้ ใ็ ห้ประสบกาณ์คล้าย
ชมภาพยนตร์อาร์ตๆ เรื่องหนึ่งเลยทีเดียว
แม้ NEW YORK COLLAGE CITY อาจไม่ใช่หนังสือน�ำเที่ยว
ขนานแท้ แต่กลับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นฝ่าเท้าผู้อ่าน ให้เสี้ยน
ออกเดินทางไม่แพ้กัน
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Hesitant Alien
(2014)

/ Gerard Way

ค่ายเพลง
Warner Music
สารภาพตามตรงว่าตื่นเต้นมากเมื่อ เจอราร์ด เวย์ ลุกขึ้น
ออกจากหลุมศพ!
สาเหตุที่กล่าวอย่างนี้เพราะหลังจากที่วงร็อกสัญชาติอเมริกัน
แห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ My Chemical Romance วางอัลบั้ม May Death
Never Stop You (The Greatest Hits 2001 - 2013) พร้อมภาพ
หลุมศพบนหน้าปกที่เขียนชื่อวงเป็นนัยยะบอกว่า ‘วงแตก’ อย่างเป็น
ทางการ การเปรียบการกลับมาท�ำเพลงอีกครัง้ ในปี 2014 ของนักร้อง
น�ำแห่ง My Chemical Romance เสมือนได้ฤกษ์ฟน้ื คืนชีพออกจาหลุม
ศพ จึงเป็นค�ำกล่าวที่ไม่ผิดนัก!
อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของ “เจอราร์ด เวย์” “Hesitant Alien”
ในครั้งนี้ แนวเพลงแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ดนตรีแฝงไป
ด้วยพร้อมพลังเหลือล้น โดยเฉพาะการเพิม่ ซาวน์อเิ ล็กทรอนิกส์ ผสม
กับอัลเทอร์เนทีฟร็อก และโพสต์พังก์พังค์ ดิบๆ เถื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็น
The Bureau, Action Cat หรือ No Show ล้วนฟังแล้วได้อารมณ์
สนุก พลุ่งพล่าน อยากลุกขึ้นมาขยับร่างกาย โดยเฉพาะเพลง Juarez
เรียกได้ว่าร็อกที่สุดในอัลบั้ม ฟังแล้วไม่โยกหัวให้มันรู้ไป!
ดนตรีอีกแนวที่ผสมอยู่ท้ายๆ อัลบั้มคือ บริทป็อป ในเพลง
อย่าง Millions, Maya the Psychic หรือ Drugstore Perfume ซึ่ง
สร้างความรู้สึกย้อนยุคกลับไปในปี 70-80’s แต่ยังคงรักษาความเท่
แบบสมัยใหม่ คล้ายใส่ชุดวินเทจไปเดินแถวสยามอย่างไรอย่างนั้น
นี่ยังไม่รวมถึง MV ที่ปล่อยออกมาโปรโมทสองเพลง (No
Shows และ Millions) ก็ท�ำออกมาในลักษณะย้อนยุคเช่นกัน เรียก
ได้วา่ เขาวางแผนการโปรโมทและวางคอนเซ็ปต์อลั บัม้ นีไ้ ว้แข็งแรงมาก
ท้ายที่สุดแล้ว หากให้นิยายอัลบั้มนี้เพียงค�ำๆ เดียว คงไม่มี
อะไรเหมาะสมไปกว่าค�ำว่า ‘เท่’ อีกแล้ว
กระแสซีรยี่ ใ์ นประเทศญีป่ นุ่ ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมามีขอ้ น่าสังเกต
อย่างหนึง่ คือ เรือ่ งทีม่ เี รตติง้ สูงอย่างน่าตกใจล้วนแล้วแต่มตี วั เอกเป็นผูห้ ญิง
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง Haken no Hinkaku ทีม่ ตี วั เอกเป็นพนักงานชัว่ คราวสาว
ซึง่ เก่งไปซะทุกเรือ่ ง เรือ่ ยมาจนถึงเรือ่ ง Kaseifu no Mita ทีส่ ร้างปรากฎ
การณ์แม่บา้ นมิตะ จนกระทัง่ ในช่วงปีทผี่ า่ นมา ซีรยี่ ก์ ารแพทย์ทมี่ ตี วั เอก
เป็นผูห้ ญิงอย่าง ‘Doctor X’ ก็สร้างปรากฎการณ์อกี ครัง้ ด้วยการท�ำเรตติง้
พุง่ สูงสุดเป็นอับดับ 1 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
เรือ่ งราวเล่าถึงแพทย์หญิง ไดมอน มิจโิ กะ ผูไ้ ม่ยอมก้มหัวให้กบั
วงการการแพทย์อนั เน่าเฟะของญีป่ นุ่ เธอท�ำตัวเสมือนหมาป่าเดียวดาย
ทีไ่ ม่มสี งั กัด รับงานแบบอิสระ อาศัยเพียงอาวุธประการเดียวคือฝีมอื การ
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Stand by Me
Doraemon
(2014)

ผู้กำ�กับ
Takashi Yamazaki

รักษาและการผ่าตัดทีไ่ ม่เคยผิดพลาด กระทัง่ ถึงตอนนี้ Doctor X ได้
ด�ำเนินมาจนถึงซีซนั่ ที่ 3 แล้ว โดยแต่ละซีซนั่ เล่าถึงโรงพยาบาลต่างๆ ที่
ไดมอน ต้องเข้าไปเผชิญ ทัง้ เผชิญกับเคสผูป้ ว่ ยทีย่ ากน่าปวดหัว และเผชิญ
กับบรรดาแพทย์รนุ่ ใหญ่ทชี่ งิ ดีชงิ เด่นกันอย่างน่าปวดหัวยิง่ กว่า
ซีรยี่ ์ Doctor X ไม่เพียงแต่บอกเล่าเรือ่ งราวของการรักษาได้
อย่างน่าสนุก แต่ยงั สะท้อนภาพเบือ้ งหลังวงการการแพทย์ได้นา่ สนใจ
เช่นกัน ชวนให้ผชู้ มเกิดการตัง้ ค�ำถามว่า ส�ำหรับคนเป็นแพทย์แล้วสิง่ ที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ คืออะไร
อ�ำนาจ, พรรคพวก, งานวิจยั , เงิน หรือว่าชีวติ ของคนไข้กนั แน่?

จากวันแรกถึงวันลากับเรือ่ งราวมิตรภาพระหว่าง โดราเอมอน
และ โนบิ โนบิตะ ในรูปแบบลายเส้นสามมิติเป็นครั้งแรกของโลก
สร้างขึ้นเพื่อฉลองการครบรอบ 80 ปี ของ ฟูจิโอะ เอฟ. ฟูจิโกะ
นามปากกาของสองนักเขียนการ์ตนู ผูใ้ ห้กำ� เนิดการ์ตนู เรือ่ งนี้ โดยเนือ้
เรื่องคัดเลือก ดัดแปลงและเรียบเรียงจาก 7 ตอนที่ดีที่สุดของหนังสือ
การ์ตูน 45 เล่มแรก
สิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น จึ งเป็ น การรวบตึ งให้ คนดู ทั่ ว ไปเข้ า ใจเรื่ อ งราว
ทั้งหมดภายใน 95 นาที เหมาะส�ำหรับการดูเพื่อปะติดปะต่อความ
ทรงจ�ำ และตอบค�ำถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อการ์ตูนเรื่องนี้ อาทิ ท�ำไม
โดราเอมอนถึงถูกส่งตัวมายังอดีต? และท�ำไม ชิซูกะ ถึงหลงรักเด็ก
แว่นขี้แยคนนี้?
ข้อแตกต่างจากการ์ตูนซีรี่ส์คือ Stand by Me Doraemon ลด
พื้นที่การเล่าความเป็น ‘Loser - คนขี้แพ้’ ของโนบิตะลง และมาเน้น
ย�้ำ ‘ความสัมพันธ์’ ระหว่างเขากับหุ่นยนต์แมวสีฟ้าจากอนาคตแทน
ซึ่งพูดกันตามตรงว่าท�ำออกมาได้ประดับใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมาก
ขนาดผู้ชายอกสามศอกอย่างผมยังต้องน�้ำตาคลอ
ยิ่งได้ ทาคาชิ ยามาซากิ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ Always ทั้งสาม
ภาค นับว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการ ‘เรียกน�้ำตา’ โดยเฉพาะ
ฉากส�ำคัญก่อนโดราเอมอนกลับโลกอนาคต ฉากนั้นเหมือนมีเวทย์
มนต์สะกิดต่อมให้ผลิตน�ำ้ ตาออกมาอย่างไม่ขาดสาย การันตีโดยสถิติ
จากเว็บโอริกอนของญี่ปุ่นที่รายงานว่า 88.4% ของผู้ชมทั้งหมด ต่าง
เสียน�้ำตาระหว่างที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้
นอกจากคราบน�้ำตาที่ผู้ชมจะได้หลังดูจบ Stand by Me
Doraemon ยังเตือนเราให้เห็นความส�ำคัญของค�ำว่า ‘มิตรภาพ’ ทั้ง
ยังแฝงการสอนให้เรายืนด้วยล�ำแข้งของตัวเอง เพราะชีวิตจริงเรามิได้
มีคนช่วยเหลือเราตลอดเวลา
จะว่าไปผมนึกถึงค�ำกล่าวของครู จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง ที่พูดในค่าย
นักเขียนแห่งหนึ่งว่า “ทุกอาชีพต้องมีโค้ชที่ดี”
บางที... โดราเอมอนอาจคือโค้ชของโนบิตะ แล้วโค้ชของคุณ
ละ... คือใครกัน?
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สุข สนุก สดใส “ยกก�ำลัง 10”
ไปกับห้องสมุดมีชีวิต
“TK park”
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ในปีนี้ทีเคพาร์คได้รับการตอบรับจากน้องๆ และผู้ปกครอง
เข้าร่วมงาน “สนุก10ยกก�ำลังสิบ” มากกว่า 1,500 คน มาร่วม
สนุกกับกิจกรรมในห้องภารกิจเต็มสิบ ภายในห้องมืดที่มีแต่สิ่งของ
เรืองแสง ประกอบด้วย การโยนห่วงให้ลงเสากับฐานห่วงหรรษา
กระโดดและลอดห่วงวงแหวนให้ครบ 10 วงกับฐานวงแหวนผจญภัย
ทอยลูกเต๋าให้ให้ได้ผลรวมเท่ากับ 10 กับฐานเต๋าเต็มสิบ ด้านห้อง
แห่งความสนุก ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่น้องๆ ให้ความสนใจ
ยอมเข้าแถวรอต่อคิวกันจนล้นออกมานอกห้อง ไม่ว่าจะเป็นฐาน
ซิ่งยกก�ำลังสิบที่สร้างความท้าทายให้กับเด็กๆ ที่จะต้องซิ่งรถของ
เล่นให้ลงเลข 10 ตามด้วยฐานปิงปองลุ้นสิบ และกิจกรรมตัดลูก
เป็ดให้ได้ 10 ตัวภายในเวลาที่ก�ำหนด หรือการปาสิบป๋อง ก็เป็น
อีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสนุกสนามและท้าทายความแม่นของ
เด็กๆ ที่มาร่วมงาน
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ทีเคพาร์คยังได้เนรมิตลาน
สานฝันให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับการจัดแสดงโดยมีฉากหลังคล้ายสวน
สนุกในโรงละครสัตว์ และมีพิธีกรชายหญิงแต่งกายด้วยชุดตัวตลก
หรือโบโซ่คอยให้การต้อนรับและสร้างความบันเทิงกับน้องๆ อย่าง
สนุกสนานและเป็นกันเอง พร้อมชมการแสดงต่างๆ สลับกับการ
เล่นเกมชิงรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีที่น�ำของขวัญมาให้การสนับสนุน
ภายในงานอีกมากมาย โดยมีโชว์ของเหล่ามายากลและตัวตลกได้
รับความสนใจและเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เป็นอย่างดี พื้นที่
บริเวณลานสานฝันยังมีการจัดการแสดงของน้องๆ ที่มากความ
สามารถหลายหลาก จากสถาบันต่างๆ อาทิ การแสดงชุด “มายโลดี้
มหัศจรรย์วันเด็ก”จากสถาบันสอนดนตรีมาโลดี้ ,การแสดงโขน
เด็ก ตอน “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และ ระบ�ำครุฑออกพระ
นารายณ์ทรงครุฑ” น้องๆ จากคณะโจงแดง , การแสดงชุด “ATP
Artist Program เด็กไทยต้องกล้า ต้องซ่าส์ ต้องบ้า ต้องโชว์” จาก
สถาบัน D-Dance School และเพลิดเพลินกับนิทานสุดหรรษาและ
ความสามารถพิเศษจากน้องๆ ในโครงการลับสมองประลองปัญญา
สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดง
ฝีมือในการประกวดภาพวาดระบายสี
เสียงตอบรับดีขนาดนี้ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนยังไม่มีสถาน
ที่ให้น้องๆ เที่ยววันเด็กอยู่ในใจ รีบวางแผนกันข้ามปีได้เลย เพราะ
ทีมงาน TK park ทุกคนพร้อมทุ่มเทจัดงานวันเด็กดีๆ เช่นนี้อีกใน
ปีหน้าอย่างแน่นอน
หากคาดหวังว่าเด็กในวันนีค้ อื ผูใ้ หญ่ทดี่ ใี นวันหน้า งานวันเด็ก
ก็ไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยชั้นดีที่คอยเติมให้เด็กๆ ทุกๆ ปี เพื่อให้พวกเขา
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ดังหวัง
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พูดถึง ‘ละครไทย’ คิดถึงฉากแบบไหนเป็นฉากแรก
ฉากตบแล้วก็จูบ
ของพระเอกนางเอก
สายใจ ถาวรศาสนวงศ์
อายุ 48 ปี | รับจ้าง
ฉากที่นางเอกเข้าใจพระเอกผิด
เพราะหูเบา โดนนางร้ายเป่าหู
ณัฐพล พรพรหมประทาน
อายุ 27 ปี | Interior Designer
ฉากตอนเจอกันครั้งแรก
ของพระเอกนางเอกต้องทะเลาะกัน
วันชัย ใบทองศิริ
อายุ 52 ปี | ค้าขาย
ฉากผีที่อยู่ๆ ก็ปรากฎตัวแว้บ
ฉากพูดกับตัวเอง
ธนดล ชินธนากร
อายุ 11 ปี | นักเรียน
ฉากตัวร้ายตบกับนางเอก

ฉากพระเอกที่เป็นนักธุรกิจ
ไม่ทำ�งาน เซ็นแต่เอกสาร
มนชา จังพานิช
อายุ 24 | พนักงานบริษัท
ฉากตบกัน กับฉากจบที่เป็น
งานแต่งงานในคฤหาสน์ใหญ่ๆ
อรรฆย์ เป้งทอง
อายุ 21 ปี | นักศึกษา
ฉากตบตีแย่งสามี
แย่งผู้ชาย
วิชชุดา เตือนตรานนท์
อายุ 42 ปี | นักธุรกิจ
ฉากตบ ฉากพระเอกเข้ามา
กอดนางเอกจากด้านหลัง
ธนเดช ตุลยลักษณะ
อายุ 36 ปี | Interior Designer

ณชล อาจหาญศิริ
อายุ 18 ปี | นักเรียน
te xt & Pho t o

จารุวรรณ ชื่นชูศรี

54

และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th

read me
egazine
www.facebook.com/readmeegazine
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