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Hello
โลกกลางคืนเป็นอย่างไร?
คิ ด แบบเร็ ว ๆ ภาพในหั ว คงจะไม่ พ้ น การท่ อ งเที่ ย ว
ยามราตรี แดนซ์ปาร์ต้ี แสง สี เสียง ที่กระตุ้นโสตสัมผัสเรา
ให้ต่น
ื ตัวตลอดเวลา หรือจะตรงกันข้ามที่หมายถึงความมืด
ความเปลี่ยวตามพื้นที่ตา่ งๆ เป็นบ่อเกิดภัยอันตราย รูส
้ ก
ึ ถึง
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สําหรับเล่มนี้ เราจะนําเสนอโลกกลางคืนในอีกมุมหนึ่ง
เป็ นมุ ม มองจากบุ ค คลธรรมดาหลากหลายอาชี พ มี
ประสบการณ์ที่ได้รบ
ั จากหน้าที่การงานต่างกันไป เผยให้เห็น
่ งราวทีอ
่ าจนึกไม่ถง
่ ี
ความคิด เรือ
ึ ถือเป็นการเปิ ดมุมมองทีด
เพราะนอกจากจะทําให้เราได้เห็นวิถช
ี ว
ี ต
ิ ของใครหลายคนแล้ว
ไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนความคิด ‘โลกกลางคืน’ ของเราก็ได้
แน่นอน – กลางคืนเสมือนเป็ นตัวแทนของความมืด
และความมืดที่เราคุ้นชินอาจสื่อถึงเรื่องเลวร้าย แต่กลับกัน
โลกกลางคืนของใครอีกหลายคน สําหรับพวกเขาหมายถึง
้ ง
ความจําเป็นบางอย่าง ไม่วา่ จะเป็นภารกิจหน้าที่ การหาเลีย
ครอบครัว การดํารงอยูบ
่ นความจริงอันเป็นพื้นฐานของการมี
่ าํ ให้พวกเขาขับเคลือ
่ นคุณภาพชีวต
้
ชีวต
ิ เป็นสิง
ิ ให้ดย
ี ง
ิ่ ขึน
่ ทีท
ฯลฯ มีอีกมากมายเหลือเกินที่เป็นเรื่องดีๆ โลกกลางคืนไม่ได้
มีแต่สิ่งเลวร้ายเสมอไป
สําหรับผม พวกเขาคือแสงสว่าง
ที่กําลังสว่างไสวในยามคํ่าคืน

ภคณัฐ
ทาริยะวงศ์

ศุภวิทย์
น้อมเกียรติกุล

ผมชอบเที่ยวกลางคืน
อย่างน้อยมันก็ไม่ร้อนเท่าตอนกลางวัน ถ้าให้นึก ผมคง
่ อกตระเวนท่องราตรีคอ
นึกไม่ออกแล้วว่าครัง
ื ช่วงอายุ
้ แรกทีอ
เท่าไร แต่ในทุกครั้งที่ออกไปสู่โลกกลางคืน ผมมักจะพบกับ
้ นเวียนอยูร
คนเหล่านีว
่ อบๆ ตัวเสมอ ผูค
้ นทีไ่ ม่เคยเข้าผับบาร์
ผู้คนที่ไม่ได้เวลาคํ่าคืนไปกับการ ‘ปล่อยผี’ อย่างที่ผู้ใหญ่
หลายคนชอบให้คํานิยามกับวัยรุ่น ผู้คนที่ทํางานของตนตาม
หน้าที่แม้ตะวันจะตกดินไปแล้ว หลายครั้งที่ผมเกิดคําถามว่า
่ วรจะหลับไหลมาทํางานอะไร
ทําไมพวกเขาต้องใช้ชว
่ งเวลาทีค
แบบนี้ ชีวต
ิ ของพวกเขาจะเป็นแบบไหน แล้วสังคมรอบๆ เขา
ล่ะ จะแตกต่างจากพวกเราทีใ่ ช้ชว
ี ต
ิ ไปพร้อมๆ กับแสงอาทิตย์
หรือไม่
กาแฟตอนกลางคืนจะขมกว่าตอนกลางวันรึเปล่า
แล้วพวกเขาต้องปรับตัวมากไหม
โลกภายไต้แสงไฟนีออนมีอะไรซ่อนอยู่
เราคงต้องตามไปดูพร้อมๆ กัน

ชีวิตเริ่มต้น
เมื่อตะวันตกดิน

Charlaine
Harris

TKvoice
เรื่อง/ภาพ : ปาริฉัตร แทนบุญ

N

ightlife
ของใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีแค่มุมมองด้านอาชีพเท่านั้น Read Me
เล่มนี้ เราจะมาคุยกับชาว TK park กันว่า ถ้าหากจะต้องใช้ชีวิตในเวลา
กลางคืนเป็ นหลัก พวกเขาจะอยากมีความสามารถอะไรเหมือนสัตว์ชนิด
ไหนกันบ้าง

่ ฉันอยากเป็น
เมือ
สัตว์กลางคืน
ฉันอยากจะ...?

อยากมองเห็ น ได้ ดี ใ นที่ มื ด
เหมือนนกฮูกหรือสุนัข ”
พิชญ์สินี โภคาเจริญวัจนะ
/ นักเรียน

อยากมีตาที่มองเห็นชัดแจ๋ว
ในเวลากลางคื น เหมื อ น
นกเค้าแมว”
อาจรีย์ ธนเศรษฐ์สุธี
/ นักเรียน

อยากเป็นนกบนท้องฟ้าตอน
กลางคื น เพราะรถติ ด อยู่
กรุงเทพฯ เวลาอยากไปเทีย
่ ว
จะไปได้ง่าย เวลาบินก็ได้เห็น
วิวแบบพาโนรามา”
ศุภวพิชญ์ เชีย
่ วชาญประพันธ์
/ นักศึกษา

อยากเป็ น แมวเพราะว่ อ งไว
และอยากเป็ น แมวที่ เ ดิ น ได้
แบบนกเพนกวิน คิดว่าน่ารัก
คงจะมีคนชอบ ”
ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
/ ธุรกิจเพื่อสังคม “ฟาร์มสุข
ไอศกรีม”

อยากเป็ น เหมื อ นค้ า งคาว
เพราะมีเรดาร์ในตัว ไม่มท
ี าง
บินชนอะไร ”
ยุทธนา พันธุ์ชนะวาณิช
/ วิศวกร

อ ย า ก เ ป็ น เ ห มื อ น น ก ฮู ก
ได้ บิ น ไปดู วิ ว บนภู เ ขาตอน
กลางคืน ”
นิรัช ตั้งพรภัคกุล
/ นักเรียน

?
อ ย าก มอง เ ห็ นได้ ใ น ที่ ที่ มี
แ ส ง น้ อ ย แ ล้ ว ก็ อ ย า ก มี
ประสาทสัมผัสทางการได้ยน
ิ
ที่ชัดเจนในตอนกลางคืน ”
ฐิติยา เทศพันธ์
/ นักเรียน

ตั ว เงิ น ตั ว ทอง เพราะเวลา
กลั บ ดึ ก แถวมหา’ลั ย มี แ ต่
ตัวนี้ มันดูเรียบร้อย รักสงบ
ปลีกวิเวก กลางคืนจะไม่คอ
่ ย
มีใครเห็นเวลามันล่าเหยื่อ ”

ผีเสื้อกลางคืนเพศผู้ เพราะ
สามารถตรวจจั บ ฟี โ รโมน
ของเพศเมียได้จากระยะไกล
คือ มีความสามารถในการรับรู้
ว่าใครก�ำลังอ่อยเราอยู่ ”

ธนัช ถิรสุทธิ์
/ นักศึกษา

กานน นุชดอนไผ่
/ ครูสอนดนตรี

อยากบินได้แล้วก็มแี สงสว่าง
ในตัวเหมือนหิง
่ ห้อย หิง
่ ห้อย
เป็นสัตว์ทม
ี่ เี สน่ห์ เคยนัง
่ เรือ
ดูหง
ิ่ ห้อย สวยดี เป็นสัตว์ทจ
ี่ ะ
อยู่กับต้นไม้แค่ต้นเดียว เป็น
สิ่ ง ที่ คู่ กั น แล้ ว ก็ ส วยเฉพาะ
ตอนกลางคืน ”
ภรณี อนันต์โกศลพร
/ นักศึกษา
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เราทําอะไรในเวลากลางคืน?
้ี บ
เตรียมพร้อมสําหรับวันใหม่ ออกไปปาร์ตก
ั มิตร
สหาย ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว หรือหัวหมุนกับ
่ ง
การสะสางงานทีย
ั คัง
่ ค้าง เวลาหลังดวงอาทิตย์
ตกคงเป็ นสัญญาณเข้าสู่โลกอีกใบ โลกที่ใคร
หลายคนต่างมีเหตุผลในการใช้ชีวิตส่วนตัว
แต่ในมหานครที่ไม่เคยหลับไหล ช่วงเวลา
กลางคื น เป็ นช่ ว งเวลาสํ า คั ญ ในแง่ มุ ม ของ
เศรษฐกิจไม่ต่างจากช่วงกลางวัน ในช่วงเวลา
่ นุษย์เมืองกําลังกลับสูเ่ คหสถาน ยังมีกลุม
ทีม
่ คน
อีกจํานวนไม่น้อยกําลังออกจากบ้านเพื่ อทํางาน
และใช้ช่วงเวลากลางคืนในการหล่อเลี้ยงชีพ ใน
่ ง
่ น
เมืองใหญ่เมืองนี้ ต้องมีใครสักคนทีย
ั คงขับเคลือ
ทั้งระบบอุตสาหกรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอ
read me ฉบับนี้ พาผู้อ่านเข้าไปทําความ
รู้จักกับอีกแง่มุมหนึ่งของบรรดาผู้ใช้ชีวิตหลัง
ดวงอาทิตย์ตกดิน ผ่านบทสนทนาสั้นๆ ให้เราได้
่ ระจําวันของพวกเขาเป็นอย่างไร และมี
รูว
้ า่ หน้าทีป
มุมมองกับชีวิตกลางคืนเช่นไร ซึ่งกับบางคนเรา

้ ยูด
ไม่เคยรูม
้ าก่อนเลยว่ามีแง่มม
ุ สนุกๆ แบบนีอ
่ ว
้ ย
ไม่วา่ จะมืดหรือสว่าง เราต่างต้องชีวต
ิ ต่อไป
ในฐานะกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
่ าํ ลังเคลือ
่ นไหวไปในช่วง
ภายในลมหายใจทีก
เวลาที่ใครต่อใครกําลังหลับไหล แม่ค้า พนักงาน
ก่อสร้าง ร้านค้าเปิ ดยี่สิบสี่ช่ว
ั โมง อีกทั้งตํารวจ
หรื อ พยาบาล กลุ่ ม คนเบื้ อ งหลั ง เหล่ า นี้ น่ี เ อง
ที่ ลื ม ตาตื่ น และใช้ ชี วิ ต กลางคื น มากกว่ า ตอน
กลางวัน ภาพสีดําอาจไม่ใช่ภาพแทนของช่วง
่ ม
เวลากลางคืนเสมอไป ในโลกใบเดียวกัน เราเชือ
โยงกันผ่านกลุ่มคนเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว
ลองนึกถึงการกลับบ้านมืดคํ่าครั้งสุดท้าย
เราจะพบว่าเราใช้ชีวิตสวนกับคนกลุ่มนี้แทบจะ
ตลอดเวลา
เพียงแต่เราจะเคยหันไปมองพวกเขาหรือไม่
ไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไร
พลิกหน้าถัดไป แล้วฟังความจากผู้ใช้ชีวิต
กลางคืนกันเลย

cover
เรือ
่ ง : ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
ภาพ : อดิเดช ชัยวัฒนกุล

ห า ก จ ะ ห า ใ ค ร สั ก ค น ซึ่ ง เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง
คนกลางคื น ได้ ดี คงหนี ไ ม่ พ้ น ชื่ อ ของป๋อ งกพล ทองพลับ ชายที่พูดได้อย่างเต็มปากว่า
มีวันนี้เพราะผีช่วย ตลอดเวลา 25 ปี ในการ
ใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่ากลางวัน 25 ปี ท่ียัง
คงยืนหยัดในวงการและการเป็ นดีเจรายการ
วิทยุ เราอาจรู้จักกับชายหนุ่มอารมณ์ดีท่ีมัก
มาพร้อมเสียงเฮฮาตลอดเวลา แต่เขาบอกกับ
เราว่าจริงๆ แล้วไม่ใช่แบบนั้น เขาแค่มองโลก
ในแง่ดี และมองโลกตามสัจธรรม
จากผู้ทีต้องฝังเรื่องราวของคนอื่นทุกคืน
วันนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่า
และพาเราเข้าไปรูจ
้ ก
ั กับเขาและโลกของผีไป
พร้อมๆ กัน
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ป๋อง-กพล ทองพลับ

GHOST
story

ตัง
ิ ชือ
่ ดีเจป๋อง
้ แต่จา� ความได้ เราได้ยน
ในฐานะคนเล่าเรือ
่ งผีตลอด อยากให้
เล่าที่มาที่ไปว่าท�าไมถึงมาจุดนี้ได้

เราก็ได้เรียนรู้ ได้คิดพวกรูปแบบรายการด้วย
จนได้มาเป็นดีเจ

จัดรายการครั้งแรกเมื่อปี 2534 ตอนนี้ก็
25 ปี ครึ่งชีวิตแล้ว เราอยากท�าเพราะเหตุผล
เพี้ยนๆ คือหน้าตาเราไม่ดี รู้ตัว ตอนนั้นเรา
มีความสุขกับวิทยุ เสียงที่ออกจากวิทยุมันดี
โดยเฉพาะดีเจยุคนั้นเสียงดี จนท�าให้เราอยาก
เป็นอาชีพนี้ แล้วยุคนั้นมันยังไม่ใช้ยุคที่ดีเจ
ออกหน้า ออกตา เราชอบฟังเพลง ชอบคุย
เราเลยอยากเป็นดีเจตั้งแต่ตอนมัธยมต้น

จนมาเป็น The Shock FM?

ก้าวเข้าสูว
่ งการได้ยง
ั ไง

เราทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่เราฝัน คือก่อน
หน้านั้นเราตระเวนไปหลายที่อยู่แล้ว ไปช่วย
คนนู้นท�าโปรดักชั่น ช่วยคนนี้รับโทรศัพท์ ไป
ช่ ว ยคนนี้ ท� า โฆษณา ตอนนั้ น เราอยากเป็ น
ครีเอทีฟ สถานีไม่รู้จักเรา เราก็โทรไปหาแล้ว
บอกเขาว่าอยากเข้าไปฝกงาน แล้วเราก็เดิน
ดุม่ ๆ ไป ไม่มใี ครรูจ้ กั เราหรอก แต่หลังๆ เห็นเรา
มาบ่อย เขาอาจจะชิน แล้วพอเขาใช้ให้ท�างาน

ถ้าพูดถึงว่ากว่าจะมาเป็น The Shock คือ
ในตอนนั้นอยู่ Smile Radio แล้วมันเป็นยุคที่
ดีเจต้องมีรปู แบบรายการเป็นของตัวเอง เพราะ
มันจัดตัง้ ชัว่ โมงกว่า เราอยูค่ วิ ดึก ก็เอาวะ เรือ่ ง
ที่จะเล่าดึกๆ ก็จะมีเรื่องใต้สะดือ แต่ว่าออก
อากาศไม่ได้ เลยตัดสินใจเอาเรื่องผีดีกว่า จัด
รายการ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงแรกเปิดเพลง ชั่วโมง
สองเปิดให้คนโทรมาเล่าเรื่องผี ชั่วโมงสามก็
เปิดเพลง
ตามปกติ
แต่ตอนนัน
่ อยู่ พอต้อง
้ น่าจะยังวัยรุน
ท�างานกลางคืน ชีวต
ิ ตรงข้ามกับเพือ
่ น
หมดเลยมีปญ
ั หามัย
้

ตอนนั้นเอาจริงๆ ก็ยังเที่ยวอยู่ แต่พอจุด
หนึ่งเราก็ต้องอยู่กับตัวเอง กลางวันเน้นนอน
เยอะหน่อย กลางคืนก็จดั รายการปรกติ ปัญหา
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กับเพื่อนก็ต้องมีบ้าง เขาโลกกลางวัน ส่วนเรา
จัดรายการดึกๆ เหมือนคนละโลก แต่ไม่เป็นไร
หรอก นี่คือเส้นทางที่เราเลือกแล้ว
พอถูกนิยามว่าเป็นไอคอนเรือ
่ งผี เรา
รู้สึกต้องแบกรับอะไรมั้ย

เพราะเราท�ามานาน ท�าอย่างชัดเจน มุง่ มัน่
ท�าทุกอย่างที่คล้ายๆ แบบนี้มาตลอด 25 ปี
เราเริ่มก่อน คนเลยจ�าเป็นภาพจ�า มีหลายคน
สนใจ บางคนคิดว่าเป็นคนทรงเล่นของรึเปล่า
แต่พอมาเจอเราก็เป็นแบบนี้ แต่งตัวสบายๆ
ไหนพระล่ะ คือเราไม่ได้ห้อย ทั้งในจอนอกจอ
พอท�าแบบนี้บ่อยๆ เขาก็เริ่มรู้ว่าจะเจอที่ไหน
ก็ เ ป็ น แบบนี้ ก็ น่ีตัว ตนเรา อาจเพราะเรา
เข้าใจโลก เราเลยไม่คิดว่าต้องเป็นอย่างที่คน
คาดหวัง เราต้องขรึมเหรอ ก็ในเมือ่ มันไม่ใช่ตวั เรา
แล้วคุณเชื่อว่าผีมีจริงไหม

เราเชื่ออยู่แล้วว่าวิญญาณมีจริง ถ้าเรา
ไม่เชือ่ เราคงไม่ทา� อาชีพทีต่ อ้ งอยูก่ บั มันมาครึง่
ชีวิต แต่ไม่ได้งมงาย เราเชื่อเรื่องก้อนพลังงาน
คิดง่ายๆ ว่าร่างกายก็เหมือนรถยนต์ มันมีคนขับ
อยูใ่ นนัน้ เมือ่ ตอนรถพัง คนขับก็ยงั อยู่ แต่เราไม่
เชือ่ เรือ่ งผีทวี่ า่ จะมาแบบแหวกอกควักตา แต่วา่
เราก็ไม่ได้หักความเชื่อใครนะ ถ้าสมมุติคนนึง
บอกว่าเค้าเคยเจอมากกว่าที่เราเคยเจอ เราก็
ฟังในมุมของเขาไป ฟังเพื่อให้เหมือนกับว่าเรา
ดูหนังผี สนุกไปกับมัน
ถ้าถามถึงโลกกลางคืนสมัยนี้ กับ
เมื่ อ สิ บ ปี ท่ี แ ล้ ว ชอบช่ ว งเวลาไหน
มากกว่า

ถ้าถามเด็ก อาจจะบอกยุคนี้ดีกว่า แต่ถ้า
ถามเรา เราอยากกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมา
มากกว่า เพราะการแข่งขันมันไม่สูงเท่าตอนนี้
มีอะไรให้ตื่นเต้นมากกว่า ทุกวันนี้ความเจริญ
มากขึ้น แต่จิตใจคนไม่พัฒนาตาม ยุคนั้นยัง
มีความเห็นอกเห็นใจ น่ารักต่อกัน บางทีเรา
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ชอบอะไรให้มันคลุมเครือๆ บ้าง เราไม่ต้อง
เปิดทุกเรื่องในชีวิตก็ได้มั้ง ทุกวันนี้โลกมันแย่
แล้ว ล�าพังเราก็ท�าลายโลกเยอะ แทบทุกอย่าง
มันแย่หมดละ แต่ก่อนไม่มีแบบนี้เลย อากาศ
ฤดูกาลยังตรง แค่นี้โลกก็หนักพอแล้ว คนเรา
ยิ่งท�าให้โลกหนักไปอีก
เรื่องผีสมัยนี้ล่ะ เปลี่ยนไปจากสมัย
ก่อนมากแค่ไหน

คงยังน่ากลัวในบางสถานการณ์ เพียงแต่
ตอนนี้มันอาจไม่ขลังเท่าสมัยก่อน แต่ก่อนมัน
มีเรื่องความเชื่อ แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยน เรื่อง
ก็ถูกปรับให้ผิดเพี้ยน เข้าใจได้ แต่โดยหลังๆ
เรื่ อ งผี มั น ไม่ เ ปลี่ ย นในความรู ้ สึ ก ผมนะ มั น
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ต่างๆ มันมีไม่กี่ที่
หรอก โผล่มาทุกรูปแบบแล้ว วิธีการปรากฏตัว
ก็แน่นอน กึ่งหลับกึ่งตื่น เห็นจะๆ เหมือนฝันไป
หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาค้างคา หรือรู้อีกทีเขา
ตายไปแล้ว แกนเรือ่ งเหมือนเดิม แล้วส่วนมาก
เราจะเจอผีตอนไหน ก็ตอนดึกซะส่วนใหญ่ แต่
เราก็แค่อยากยืนในจุดเดิม สนุกกับรายการผี
อะไรที่พิสูจน์ได้ก็จะท�า แต่แค่ไม่ให้มันเกรียน
ไปมากแค่นั้นเอง ส่วนคนอื่นจะยังไงก็แล้วแต่
เขา สุดท้ายเรายังคงเชื่อว่า ใครท�าอะไรก็ได้
แบบนั้น
จริงๆ แล้ว เรากลัวอะไรกันแน่

คนเรากลัวเพราะสิ่งที่หลายคนให้ข้อมูล
เรามา กลัวความมืดเพราะเราไม่เห็น ท�าให้เรา
ปรุงแต่ง สมมุติคุณเป็นผี แล้วบอกกับเราว่า
เดีย๋ วอีกสามนาทีโผล่มาให้เห็นนะ คนก็ไม่กลัว
เพราะเราตัง้ รับกับความรูส้ กึ ได้ แต่ทกี่ ลัวเพราะ
เราหวาดวิตกกับความหวาดระแวง
แล้วแบบนีข
้ ดีของการทีเ่ รายังกลัว
้ อ
ผีอยู่คืออะไร

ข้อดีของผีคืออย่างน้อยก็เป็นตัวให้คนมี
ส�านึกว่าเราท�าอะไรก็ตามมันมีบางสิง่ คอยมอง
อยู่ มันเหมือนเป็นตัวเบรกเรื่องร้ายๆ สมมุติเรา

39
จะฆ่าใคร ก็กลัวบาป กลัวว่าเขาจะเป็นผีมาหลอกเรา สมมุติว่า
ถ้าไม่มีเรื่องผี คนก็แทงกัน ไม่เป็นไร เราว่าทิ้งไว้ให้มันอยู่แบบนี้
เถอะเรื่องแบบนี้ มันดีแล้ว สุดท้ายก็ตอบโจทย์ว่าสวรรค์นรกอยู่
ในใจ สมมุติวันนี้เราไปเจอขอทาน เราบริจาคให้เขาสิบบาท ใจ
เราก็มีความสุข แต่ถ้าเราไปฆ่าใคร ให้ตายยังไงเราก็ไม่มีความ
สุขหรอก
จั ด รายการดึ ก มา 25 ปี คิ ด อย่ า งไรกั บ ชี วิ ต
กลางคืน

ชอบนะ รถก็ไม่ติด ร้อนก็ไม่ร้อน ไม่ต้องแย่งแข่งกับใคร
ชิลล์ๆ สบายๆ จริงๆ แล้วเราโลกส่วนตัวสูงนะ ชอบอยู่เงียบๆ
ด้วยซ�้า แต่ก็ไม่ได้เงียบแบบวังเวงนะ คิดว่าชอบอยู่กับตัวเอง
แล้วก็สังคม พออยู่คนเดียวก็อ่านหนังสือ เป็นลักษณะแบบนั้น
เราไม่ใช่คนเก่าที่ไม่รับอะไรใหม่ๆ ตอนนี้เพื่อนรุ่นเดียวกันแทบ
ไม่มี โลกของเขาเป็นโลกกลางวัน อย่างตอนนีม้ แี ต่เพือ่ นรุน่ น้องๆ
ก็เลยเข้าใจ ว่ามันก็คงมีมุมต่างกันไป อยู่ที่มองมุมไหน
จากเด็ ก ที่ อ ยากเป็ น แค่ ดี เ จเฉยๆ วั น นี้ เ ป็ น ได้
มากกว่านั้น เคยคิดมั้ยว่าจะมีวันนี้

ไม่เคยหรอก เราแค่อยากท�า ตัดเงินทิ้งไป ท�าแค่มีความสุข
สนุกกับมัน ไม่เคยคิดจะมีเงินมีรถเลย มันต้องทดลอง อย่างสมัย
นีม้ นั มีตวั เลือกเยอะ พีว่ า่ มันคงต้องให้เด็กยุคนีไ้ ด้ลอง แต่คงต้อง
เริม่ จากชอบก่อน เราเริม่ จากชอบแล้วมุง่ มัน่ แล้วพอมุง่ มัน่ มันได้
แบบนั้นจริงๆ ไม่รู้ถูกหรือผิด ไปหาตัวเองว่าเราชอบอะไร อย่า
เพิ่งมองเงินทอง มองความสนุก แล้วเงินทองมันจะมาเอง
อยู่กับผีเยอะๆ ทุกวันนี้ปลงไหม

ปลง ทุกวันนี้ปลง สบายมาก คิดว่าตายได้ทุกเมื่อ แค่อยาก
เท่ๆหน่อย ไม่รู้เป็นไปได้มั้ย แต่เราอยากตายไปกับไมโครโฟน
เราเกิ ด มากั บ สิ่ ง นี้ ก็ อ ยากไปกั บ สิ่ ง นี้ อยากจั ด รายการจน
ลมหายใจสุดท้าย เพราะมันคือสิ่งที่ท�าให้เรามีวันนี้ ห้องอัด
ไมโครโฟน วิทยุคือจิตวิญญาณ เราคิดว่าวันนึงจะไม่ออกทีวี
แล้ว เราเกิดมาพร้อมกับมัน เราก็จะตายไปพร้อมกับมัน
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“เราต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คนอืน
้ งปลอดภัย
่ อย่างน้อยก็ตอ
ไว้ก่อน เริม
่ จากตัวเราเองที่เป็น
คนขับนี่แหละ”
สวัสดิ์ โสดา : คนขับแท็กซี่

12

39

Family
and
Man a cab
ขับรถกลางคืนต่างจากกลางวันรึเปล่า
ไม่ต่างมากนัก ต่างกันแค่ประเภทคน ช่วงเช้าถึงบ่ายส่วนใหญ่จะ
เป็นคนท�างาน พนักงานออฟฟิศ ส่วนตอนกลางคืนจะเป็นกลุ่มลูกค้า
เที่ยวกลางคืน จ�านวนลูกค้าพอๆ กัน ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน แต่
กลางคืนมันดีที่ว่าอากาศไม่ร้อน ชอบตรงนี้ ส่วนอื่นก็คล้ายๆ กัน
ขั บ กลางคื น มี ค วามอั น ตรายกว่ า กลางวั น ไหม
และมีวิธีจัดการยังไง
เราต้องดูคนก่อนรับขึ้นรถ คนที่น่าไปเราก็รับ เรารู้ได้จากซอยที่เขา
จะไป ถ้าเรารู้ว่ามันเปลี่ยวมากก็ไม่เข้า ส่วนใหญ่แท็กซี่ท�าแบบนี้ เพราะ
เข้าไปไม่คมุ้ หรอกถ้าเกิดเรือ่ งอะไรขึน้ มา โดนจีโ้ ดนปล้นไม่มใี ครช่วยเรา
ได้ ขนส่งก็ช่วยไม่ได้ พวกนั้นเขาจ้องแต่จะปรับเรา (หัวเราะ) เราถือว่า
โชคดีมาก ขับมา 20 ปีแล้วยังไม่เคยเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เลย เคยเจอ
แต่ไม่มีค่ารถจ่าย เราก็ท�าอะไรไม่ได้ ต้องปล่อยไป คนมันไม่มีนี่หว่า
ขับไปร้อยกว่าบาท บังคับไปเขาก็ไม่มีให้ เราก็ต้องปล่อย บางทีมันก็
วิ่งหนี แจ้งไหนก็ไม่ได้ แจ้งต�ารวจเรื่องก็เงียบหายไป ต�ารวจเขาก็บอก
ท�าบุญไป เป็นซะอย่างนี้ (หัวเราะ) ส่วนมากแท็กซี่แจ้งเขาไม่อยากจะ
รับเรื่องหรอก ต้องเป็นผู้โดยสารแจ้ง แท็กซี่ไม่รับ แท็กซี่ไม่ไป แท็กซี่พา
วน เราก็โดนเรียกไปปรับ
เคยง่วงจนขับรถไม่ไหวมัย
้
ไม่เคยเลย เราขับช่วงบ่ายสามถึงตีสองมาตั้งแต่แรก พอกลับถึง
บ้านมาเราจะพักผ่อนเลย สัก 10-11 โมงเราก็ตื่นแล้ว ได้พักเท่านี้ถือว่า

ได้พักผ่อนเต็มที่แล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องเหนื่อยเรื่องล้าก็มีบ้างเป็นปกติช่วง
รถติด เราต้องมีความรับผิดชอบต่อคนอื่น อย่างน้อยก็ต้องปลอดภัยไว้
ก่อน เริ่มจากตัวเราเองที่เป็นคนขับนี่แหละ
ภูมิใจในอาชีพนีร
้ ึเปล่า
ภูมิใจมาก โอเคเลย เรามีความสุขกับมันด้วย ภูมิใจที่สิ่งที่เราท�าอยู่
เลี้ยงครอบครัวได้ มีกินมีใช้ ไม่เป็นหนี้อะไร ถ้าไม่นับหนี้งวดรถที่ต้อง
ผ่อนนะ หนี้ที่อื่น หนี้รายวันแบบนี้เราไม่มี ส่วนเงินเก็บก็ขึ้นอยู่กับความ
ขยัน ถ้าขยันก็พอได้ รายได้ที่เราตั้งไว้แต่ละเดือนถึงบ้างไม่ถึงบ้าง แฟน
กับลูกเราก็อยูด่ ว้ ยกัน ช่วยกันท�ามาหากิน แฟนท�างานเป็นแม่บา้ นบริษทั
มีลูกสองคน คนโตอายุ 22 ท�างานได้แล้ว ขับแท็กซี่เหมือนกันกับเรา คน
เล็กอายุ 17 ปี ท�างานอยูก่ บั แม่ทบี่ ริษทั เดียวกัน ต้องช่วยกันทัง้ หมดแหละ
ไม่ช่วยกันไม่ได้หรอก
ขับกะดึก แบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไง
อยู่ที่เราจัดการเวลา ท�างานแบบนี้ไม่มีวันหยุดแน่นอน เหนื่อยก็
หยุดแค่นั้นเลย แต่อย่างเราขับทุกวัน สองสามเดือนค่อยหยุดพักครั้งนึง
ปกติพนักงานทั่วไปจะชอบวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สองวันนั้นแหละแท็กซี่
ยิ่งชอบเพราะคนหยุดกัน เขาก็ออกเที่ยวกัน เราก็ขับได้หลายรอบ ช่วง
เทศกาลคนยิ่งเยอะ รถโล่ง วิ่งง่าย เราก็ย่ิงชอบ หยุดบ่อยไม่ได้หรอก
เดีย๋ วไม่มเี งินกิน ยังไงขับรถกลับบ้านมาก็เจอครอบครัวทุกวัน มีกา� ลังใจ
ท�างานแล้ว (ยิ้ม)
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ปรายจรีย์ จิตกลาง :

พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องผ่าตัดศัลยกรรม
หัวใจและทรวงอก รพ.จุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ทํ า ไมถึ ง เลื อ กมาทํ า งานเป็ น
พยาบาล
เพราะชอบวิชาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ตอนแรกอยากท�างานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม แต่ ว ่ า พอมาท� า อาชี พ
พยาบาล ก็ค่อยๆ ชอบ ยิ่งท�าไปนานๆ เราก็
ยิ่งชอบ เหมือนกับว่าได้ท�างานไปด้วยและ
ได้บุญไปด้วย ถามว่าเสียดายที่ไม่ได้ท�างาน
ที่เคยอยากท�าไหม ก็ไม่เสียดายนะ มันมั่นคง
กว่าและก็มีความสุขดีด้วย
พยาบาลกะกลางวั น และกะ
กลางคืนแตกต่างกันยังไง
การท� า งาน เราจะแบ่ ง กั น เป็ น เวร
โดยหั ว หน้ า จะเป็ น คนจั ด เวรให้ บางวั น
เวรเช้ า บางวั น บ่ า ยถึ ง ดึ ก ถ้ า วั น ไหนเวร
บ่ า ยถึ ง ดึ ก ก็ จ ะได้ ห ยุ ด ในวั น ถั ด ไป ซึ่ ง ใน
ห้องผ่าตัดจะต่าง เพราะเคสในเวรเช้าจะ
เป็ น เคสที่ นั ด มาท� า ผ่ า ตั ด ไม่ ไ ด้ ฉุ ก เฉิ น
สามารถรอได้ และไม่ ต ้ อ งรี บ ผ่ า ตั ด

ส่วนส่วนเวรบ่ายดึกจะเป็นเคสฉุกเฉินที่ต้อง
รับการเข้าผ่าตัดเร่งด่วนไม่งนั้ จะเป็นอันตราย
ต่ อ ชี วิ ต ของคนไข้ มี ทั้ ง คนที่ เ คยผ่ า ตั ด ไป
แล้วและคนไข้ใหม่ ในการท�างานก็ค่อนข้าง
ต่างกัน เพราะว่าบ่ายดึกจะมีภาระงานน้อย
กว่าตอนเช้า แต่ถ้ามีเคสส่วนมากก็เป็นเคส
เร่งด่วน ต้องใช้ความรวดเร็วและช�านาญ
มากกว่า เนื่องจากมีพยาบาลอยู่เวรแค่สอง
คน ต้องจัดการทุกอย่างได้
ความเหนือ
่ ยต่างกันมากไหม
เวรเช้าจะมีเคสที่เข้าผ่าตัดเยอะกว่า แต่
เวรดึก ถ้ามีเคสผ่าตัดก็นานเหมือนกัน คิดว่า
เหนื่อยเท่าๆ กัน

“เวรบ่ า ยดึ ก จะเป็ น
เ ค ส ฉุ ก เ ฉิ น ที่ ต้ อ ง
รับการเข้าผ่าตัดเร่ง
ด่ ว น ไม่ งั้ น จะเป็ น
อันตรายต่อชีวต
ิ ของ
คนไข้ ต้องใช้ความ
รวดเร็ ว และช� า นาญ
มากกว่า”

เคยเจออะไรทีแ
่ ปลกๆ บ้างไหม
ไม่เจอนะ เพราะว่าที่ผ่าตัดส่วนใหญ่ก็
เป็นเคสหัวใจและก็เกี่ยวกับปอดตามปกติ
ทั่วไป
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“ถ้าเราเริ่มงานส่วนไหนไปแล้ว
ต้องรีบ ยิ่งเป็นพื้ นที่ชุมชนเรา
ต้องยิ่งระวัง ต้องรีบท�าให้เสร็จ
เป็นส่วนๆ ไป พยายามท�าให้เร็ว
ที่สุด

ทํางานเวลาไหนบ้าง
ส่วนใหญ่ปกติเราจะท�างานเช้าถึงเย็น แต่กม็ บี างครัง้ ทีเ่ ราต้องอยูต่ อ่
จนกว่างานเราจะเสร็จ ถ้าอย่างนัน้ จะเป็นลักษณะการท�าโอที หน้าทีข่ อง
เราคือรับงานมาและท�าให้เสร็จ เราอยากท�าให้เสร็จเร็วๆ จะได้ไปรับงาน
อื่นต่อ อยากให้ตรงนี้จบแล้วเราก็ต้องเร่งของเราเอง แต่ก็ขึ้นอยู่กับส่วน
อื่นๆ ด้วย เราต้องประสานงานหลายส่วน อยู่ที่ว่าเนื้องานเป็นแบบไหน
บางอย่างเราตัดสินใจเองไม่ได้ ต้องรอหัวหน้าอีกที แต่ถ้าเราท�าเองได้ก็
จะท�า
เคยเสร็จงานช้าสุดกีโ่ มง
ไม่ค่อยอยู่ดึกมากเท่าไหร่ ส่วนมากจะอยู่ถึงช่วง 4-5 ทุ่ม เพราะงาน
ในส่วนของเราเป็นงานรับเหมามาอีกทีหนึ่ง อยู่ดึกเกินไม่ได้ ปล่อยโอที
ลูกน้องเยอะเกินก�าหนดไม่ได้
ความแตกต่างของการทํางานช่วงกลางวันกับ
กลางคืนมีอะไรบ้าง
ต่าง แน่ๆ แล้วคือเรือ่ งของแสงสว่าง ถ้าแสงสว่างไม่เพียงพอก็ตอ้ งใช้
ไฟเพิ่ม ถ้ามืดมากๆ ต้องใช้ไฟสปอตไลท์ จริงๆ การจราจรก็มีส่วน บางที
ท�างานตอนเย็นๆ อย่างกรณีรอเทปูน ก็ต้องรอรถปูน นัดกันไว้ 5 โมงครึ่ง
รถติด ก็ยิ่งสาย ยิ่งนาน เราก็ต้องรอ
ฤดูกาลเป็ นปั ญหาด้วยรึเปล่า
เป็นด้วย การทีฝ่ นตกมันก็ทา� ให้งานเราล่าช้าลง มาเจอฝนเราต้องเสีย
เวลาสูบน�้า กรณีถ้าหน้างานมีการขุด ดินพัง ก็ต้องมาเริ่มใหม่ หาระดับ

ใหม่ ปรับดินใหม่ ต้องมาวางแผนใหม่ เสียเวลาเพิม่ เป้าหมายในแต่ละวัน
ก็ลดลงตาม ฝนตกแล้วกินเวลาไปหมด
ถ้าเราเริ่มงานส่วนไหนไปแล้วต้องรีบ โดยเฉพาะพวกงานที่ต้องขุด
พอเราขุดไว้แล้วถ้าไม่รบี ท�าให้เสร็จ มันจะเป็นปัญหาหลายอย่าง คนเดิน
ไปเดินมาบางคนเขาไม่รู้ ยิง่ หน้าดินเป็นทรายแล้วโดนน�า้ จะอันตราย ยิง่
เป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนเราต้องยิง่ ระวัง ต้องรีบท�าให้เสร็จเป็นส่วนๆ ไป พยายาม
ท�าให้เร็วที่สุด
มีวิธีดูแลคนงานในสังกัดอย่างไร
ดูแลทุกอย่าง หมายถึง ถ้าเราท�าได้ ลูกน้องต้องท�าได้ วิธีท�างาน
ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนลงไปที่หน้างานเองก่อน ถ้ามั่นใจถึงจะให้พวก
เขาลงตาม ที่อยู่ด้วยกันเขาก็รู้งานกันหมดแล้ว เราไม่มีอะไรต้องเป็น
ห่วง แต่ในการท�างาน เราเป็นผู้น�า เราก็ต้องคอยดูแล ตอนนี้เราก็สบาย
หน่อย เพราะกับลูกน้องก็อยู่ด้วยกันมานานจนรู้กัน
ในการทํางาน คํานึงถึงเรือ
่ งใดมากทีส
่ ุด
เรือ่ งคุณภาพงาน เรือ่ งความรับผิดชอบ ท�างานเราจะไม่ทงิ้ งาน ต้อง
ท�าให้น่าเชื่อถือ ไม่งั้นเขาก็ไม่จ่ายงาน เราก็ไม่มีงานท�า บางทีหน้างาน
ของเราเสร็จก่อน ก็ไปช่วยทีใ่ กล้ๆ ต่างคนต่างอาศัยกันก็อยูด่ ว้ ยกันได้ ถ้า
เราท�าไม่ดี ไม่เรียบร้อย มันไม่ได้จบตรงแค่นี้ แต่ละงานเครือข่ายใหญ่ๆ
เขารู้กันหมด ยิ่งเป็นงานระดับประเทศ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆ ที่
เห็นกันอยูน่ แี่ หละ เขาก็จะคุยกัน เช็คคนท�างานได้ เช็คความถูกต้อง เช็ค
ความเรียบร้อยได้ ดีที่สุดก็คือท�าหน้างานของเราให้ดี
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นักดาราศาสตร์และอาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทําไมจึงสนใจวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์
จริงๆ แล้วตอนเด็กผมสนใจหลายอย่าง ผมชอบมานุษยวิทยา ชอบ
ขุดหาฟอสซิล ชอบดูต้นไม้ ใบไม้ ธรรมชาติวิทยาทั่วไป ดาราศาสตร์
ผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะ ส่วนจุดเริ่มต้นด้านดาราศาสตร์จริงๆ
เกิดจากจุดหนึ่งที่ผมได้รับโอกาสท�ากิจกรรมหลายอย่าง ท�าให้ค่อยๆ
เลี้ยวเข้ามาทางดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีความสนุกของมันอยู่แล้ว
มันเป็นการค้นพบ มันจึงเป็นเสน่ห์ ธรรมชาติของงานแต่ละสาขาค่อน
ข้างคล้ายกันคือพยายามจะศึกษาว่าท�าไมถึงเป็นอย่างนี้ เช่น ท�าไม
ฟอสซิลอันนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้ สัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างไร ท�าไมกาแล็กซี่น้ี
ถึงมีวิวัฒนาการเป็นอย่างนี้ ลักษณะเหล่านี้ในการตั้งค�าถามจะคล้าย
กันมาก เพียงแค่วิธีการออกภาคสนามเพื่อค้นหาค�าตอบมีวิธีที่ต่างกัน
ออกไป เช่น ฟอสซิลเราต้องศึกษาค้นหาค�าตอบโดยการขุดส�ารวจจาก
พืน้ ทีต่ า่ งๆ แต่การศึกษากาแล็กซีใ่ นดาราศาสตร์เราอาจจะต้องออกภาค
สนามโดยการดูดาวไป เก็บข้อมูลไป มันมีความสนุกต่างกัน
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ความจริงแล้วนักดาราศาสตร์ทํางานเกี่ยวกับ
อะไร เพื่ออะไร
เราต้องการศึกษาว่าข้างนอกของเราออกไปมันอยู่ในอะไร โลกของ
เราอยู่ไหน ตัวเราถือก�าเนิดมาได้อย่างไร จุดเริ่มต้นของเอกภพคืออะไร
มนุษย์เราอยากรู้ว่าเราเกิดมาได้อย่างไร เมื่อเรามีปัจจัย 4 ครบทุกอย่าง
เราก็จะเริ่มคิดว่า เราอยากรู้จักตัวเองมากขึ้น อยากรู้ว่าข้างนอกยังมี
สิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนเราไหม โลกของเราจะมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไร
จริงๆ แล้วมันเป็นค�าถามที่เป็นพื้นฐานมาก เป็นการเข้าใจตัวเอง รู้จัก
ตัวเอง
ในวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีค�าว่าถูกต้อง เราใช้ค�าว่าสอดคล้อง เมื่อ
ทฤษฎีสอดคล้องกับธรรมชาติ สามารถอธิบายธรรมชาตินั้นได้ สาระ
ส�าคัญของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไร คือ มันจะต้องถูกพิสูจน์
ให้เป็นเท็จได้ ถ้ามันไม่สามารถพิสจู น์ให้เป็นเท็จได้ มันไม่ใช่วทิ ยาศาสตร์
เอาง่ายๆ อย่างพระพุทธศาสนาที่พูดถึงพระพุทธเจ้าว่าประสูติมาแล้ว
เดินได้ 7 ก้าว คุณมีวิธีพิสูจน์ให้เป็นเท็จได้ไหม ไม่มี เพราะฉะนั้นเรื่องนี้
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จึงไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ค�าว่าพิสูจน์ได้กับอยากพิสูจน์หรือเปล่านี่อีกเรื่อง
หนึ่งนะ ของบางอย่างที่พิสูจน์ให้เป็นเท็จไม่ได้ก็คือสิ่งที่อยู่ในขอบเขต
ของปรัชญา อย่างวิทยาศาสตร์บางอย่างก็ยังเป็นปรัชญาอยู่แต่ว่าเรา
สามารถดึงบางส่วนเข้ามาให้อยูใ่ นขอบเขตทีเ่ ราสามารถพิสจู น์ได้มนั จึง
กลายเป็นวิทยาศาสตร์
นักดาราศาสตร์เป็ นอาชีพที่ต้องอาศัยช่วงระยะ
เวลาของวันเพื่อทํางาน เลือกวิธีการทํางานกับ
ช่วงเวลาทีแ
่ ตกต่างกันของวันอย่างไร
ตอนนี้ดาราศาสตร์ไม่ได้มีเพียงแค่ดาราศาสตร์ที่ใช้แสงแล้ว งานที่
ผมท�าเป็นหลักคือ นักดาราศาสตร์วิทยุ (Radio Astronomer) เคยดูหนัง
เรื่อง Contact ก�ากับโดย Robert Zemeckis ที่สร้างมาจากนิยายของ
Carl Sagan ไหม ในเรือ่ งจะมีกล้องวิทยุโทรทรรศน์ทใี่ ช้ประกอบการถ่าย
ท�าอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งจะมีจานสัญญาณเต็มไปหมดประมาณ 20 กว่าจาน
ตัง้ อยูท่ เี่ ม็กซิโกทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา มันเป็นกล้องโทรทรรศน์
ทีม่ ขี นาดใหญ่ สามารถส่องได้ทงั้ กลางวันกลางคืน เพราะกล้องโทรทรรศน์
ใช้ระบบของคลื่นวิทยุจึงสามารถส่องได้ตลอด และอีกที่หนึ่งที่ผมใช้คือ
หอดูดาวทีป่ ระเทศชิลี เราต้องเตรียมการสังเกตและเขียนโปรแกรมไว้ให้
กล้องว่าจะให้ทา� งานอย่างไร แล้วกล้องก็จะรันตามสคริปต์ทเี่ ราท�าไว้ อีก
อันหนึง่ คือ กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope)
กล้องตัวนีอ้ ยูใ่ นอวกาศ ผมไม่สามารถเข้าไปใช้มนั ได้โดยตรงอยูแ่ ล้ว เรา
ก็เขียนไปว่าต้องการดูหรือสังเกตอะไรแล้วส่งไปให้ศนู ย์ควบคุมตรวจสอบ
เพื่อส่งสัญญาณไปให้กล้องฮับเบิล
เรื่องของเรื่องที่ผมพยายามจะบอกคือ ปัจจุบันการท�างานของเรา
ไม่ได้ขึ้นกับว่าจะเป็นกลางวันกลางคืน และเนื้องานของนักดาราศาสตร์
ในปัจจุบันคือการเขียนโปรแกรม เราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องไปหอดูดาว เพราะมันท�างานอัตโนมัติ
อยู่แล้ว แต่จริงๆ แล้วผมชอบที่จะไปหอดูดาวนะ แต่ด้วยโอกาสที่จะได้
ไปมันน้อยลง เพราะตัวเราเองก็มีงานที่ต้องท�ามากขึ้น เพราะฉะนั้นงาน

ของผมจริงๆ มันจะไม่ใช่ตอนที่ไปดูดาว แต่จะเป็นตอนที่ได้ข้อมูลจาก
กล้องมา ซึง่ เราจะต้องออกแบบการทดลองว่าต้องการศึกษาอะไร ด้วยวิธี
อะไร ภายใต้สมมติฐานอะไร เราเคยรูอ้ ะไรมาบ้างแล้วเกีย่ วกับธรรมชาติ
ของวัตถุประเภทนี้ มันตอบค�าถามเราได้ ถ้าเราสังเกตแล้วเห็นอันนี้ มัน
จะแปลว่าอย่างนี้ ถ้าไม่เห็นจะแปลว่าอย่างนี้ มันเป็นธรรมชาติของงาน
นักวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายกันหมด
ประเทศไทยมีกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้อยู่ที่ชิลี
มันเลยกลายเป็นเราท�ากลางคืนให้เป็นกลางวัน เหตุผลข้อแรกคือ เวลา
ต่างกัน 12 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นกลางคืนที่นั่นก็กลายเป็นกลางวันของ
เรา ข้อต่อมาคือ มันตั้งอยู่ที่โลกซีกฟ้าใต้ นอกจากจะท�าให้กลางคืน
กลายเป็นกลางวันแล้ว การที่เราเอากล้องไปส่องแล้วไม่สามารถมอง
เห็นสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ เราก็สามารถศึกษาได้ที่ซีกฟ้าเหนือเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นการที่เราจะรอให้พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก ไม่ใช่วิธีเดียวที่เรา
จะต่อกรกับกลางวันกลางคืน เพราะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกัน ถ้าเรามี
วิธีที่สามารถเอาชนะมันได้ เราก็ไม่ต้องแหกขี้ตาตื่น สรุปก็คือไม่มีความ
แตกต่างของเวลาการท�างานของนักดาราศาสตร์อยูเ่ ลย เพราะเราท�างาน
ทั้งวันทั้งคืน (หัวเราะ)
ความคิดเห็นต่ออาชีพทีท
่ ํางานตอนกลางคืน
คิดว่ามันเป็นวิถีชีวิต นักดาราศาสตร์จริงๆ ก็ต้องท�างานกลางคืน
ตอนที่ผมต้องสังเกตตอนกลางคืนมากๆ ผมก็ต้องตื่นตอนเที่ยง อันนี้
คือชีวิตที่หอดูดาว ตอนนี้ก็มีต้องไปบ้าง ตื่นเที่ยงกินข้าวเช้าบ่ายโมง
ประมาณสักสามโมงเย็นก็ต้องขับรถไปหอดูดาวแล้ว เพราะต้องเริ่ม
ท�างาน พอตอนเช้าก็ต้องท�างานก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไปนอน เพราะ
ถ้าฟ้าสางแล้วท�างานไม่ได้ บ้านพักนักดาราศาสตร์จะต้องมีมา่ นบังแสง
ที่มืดมากๆ เพื่อไม่ให้แสงเข้า บางทีก็ต้องไปบนที่สูงยอดเขาก็ต้องกาง
เต็นท์นอนนอกสถานที่ มันเป็นวิถีชีวิตเราก็ท�าอย่างนี้ ถ้ามีต้องไปสังเกต
เพื่อเก็บข้อมูลจริง มันเป็นเรื่องปกติ มีอีกหลายอาชีพที่ต้องท�างานกลาง
คืนต้องสแตนบายพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

“ในวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีคา� ว่าถูกต้อง เราใช้คา� ว่า
สอดคล้อง เมื่อทฤษฎีสอดคล้องกับธรรมชาติ
สามารถอธิบายธรรมชาตินั้นได้ สาระส�าคัญ
ของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไร คือจะ
ต้องถูกพิ สูจน์ให้เป็นเท็จได้ ถ้ามันไม่สามารถ
พิสูจน์ให้เป็นเท็จได้ มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์”
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When
the night ’s
out

นักดนตรีกลางคืน/นักศึกษา

เริม
่ ไหร่
้ แต่เมือ
่ เล่นดนตรีมาตัง
เล่นตั้งแต่ป.5 เริ่มมาเป็นเบสก่อน เพราะว่าตอนนั้นอยากท�าวงกับ
เพื่อนแล้วขาดมือเบส แต่ก็เล่นเบสไปพร้อมๆ กับการเล่นกีตาร์

ที่ว่าเราอยู่หอ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ท�าอะไรมากอยู่แล้ว พอได้ไปเล่นดนตรี
กลางคืนก็คิดซะว่าไปนั่งดีดกีต้าร์เล่นสักสองสามชั่วโมง สละเวลาว่างที่
เราเอาไว้เล่นเฟส เล่นคอมไป

ทําไมถึงมาเล่นดนตรีกลางคืน
ได้มีที่ให้เราได้แสดงความความสามารถทางด้านดนตรี และเรา
ชอบดนตรีอยู่แล้วด้วย แต่เริ่มเล่นก็คือพี่ที่เป็นนักร้องของวงโทรหาร้าน
ที่รับสมัครไปเรื่อยๆ เขาก็ชวนว่ามาเล่นกันไหม ก็เลยลองไปออดิชั่นกัน
ที่ I’m bar ซึ่งเป็นร้านในโรงแรม Fourpoint แถวอโศกดู

ตอนนีอ
้ ยากมีเพลงเป็ นของตัวเองไหม
อยากนะ ก็แต่งไปเรื่อยๆ ไม่ได้ซีเรียส ส่วนแนวเพลงที่อยากแต่งคง
เป็นเพลงป๊อปทั่วไป ฟังง่ายๆ ไม่ได้คิดว่าเพลงของเราต้องดัง ต้องมีชื่อ
เสียง แค่อยากท�าเพลงทีเ่ รารูส้ กึ ภูมใิ จไปกับมัน แต่กอ็ ยากให้มคี นยอมรับ
ในเพลงของเราระดับหนึง่ เหมือนกัน คือเราก็ทา� หลายๆ วง กับหลายๆ คน
ใครชวนไปเล่นอะไรก็เล่น อยากเล่นมิวสิกเฟสก็อยาก แต่ก็ไม่อยากเล่น
โดยทีเ่ ราเครียด เคยเจอคนทีเ่ ล่นแล้วเครียดก็มี แต่พอเราได้เจอคนเยอะ
ก็ได้รู้จักการวางตัวมากขึ้น ต้องขอบคุณการที่ได้เข้าไปอยู่ใน CU band
ที่ท�าให้เราได้ปรับตัวมากขึ้น เพราะว่ารุ่นพี่จากแบนด์ที่จบไปก็มักจะมา
เล่าประสบการณ์ที่เคยเจอให้ฟัง ท�าให้เราได้กล้ามองโลกอีกแบบหนึ่ง

ปกติเพลงทีเ่ ล่นเป็ นแนวไหน
ส่วนใหญ่เป็นอะคูสติกป๊อปทั่วไป เพราะเล่นกันสองคน ด้วยความ
ที่ร้านเป็นร้านนั่งชิลล์ เวลามีคนมาขอเพลงร็อก ถ้าเราเล่นได้ เราก็จะ
พยายามแปลงเป็นอะคูสติก
บรรยากาศระหว่ า งตอนกลางคื น กั บ กลางวั น
เปลีย
่ นไปไหมเมือ
่ เริม
่ เล่นดนตรีกลางคืน
การเล่นดนตรีกลางวันกับกลางคืนก็ต่างนะ ด้วยความที่ว่าร้าน
อาหารหรือร้านเหล้า กลางวันไม่ค่อยเปิด ก็จะไม่ค่อยมีดนตรีมีงานให้
เล่นเท่าไหร่ งานตอนกลางวันก็เป็นงานตามบูธตามอีเว้นต์ตา่ งๆ ซึง่ น้อย
อยู่แล้ว พอมาเล่นกลางคืน มุมมองในด้านดนตรีเราก็ต่าง เราได้เรียนรู้
เรื่ อ งการพู ด คุ ย กั บ คนดู เล่ น ดนตรี ใ ห้ น ่ า ฟั ง มากขึ้ น และท� า ให้ เ รา
มีวิธีเอ็นเตอร์เทนคนฟังมากขึ้น แทนที่จะอยู่แต่ในห้องซ้อม ท�าให้
ได้ ประสบการณ์ด้วย สิ่งที่แปลกที่สุดที่เคยเจอก็คงเป็นคนเมามาขอ
ร้องเพลง
ส่วนสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปคือการฟังเพลง พอเราต้องมาเล่นจริงจังเราก็เริม่
ฟังเพลงเยอะขึน้ ต้องมาฟังสิง่ ทีค่ นเขาชอบฟัง เพลงใหม่ๆ แล้วด้วยควาtม
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พีรณัฐ ปัณณราช :

เคยเบือ
่ จนไม่อยากเล่นดนตรีไหม
ท้อก็คงมีบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดไม่อยากจับกีตาร์ เราพักไม่ได้นาน
สุดท้ายเราก็กลับมาเล่นอยู่ดี
ชอบกลางวันหรือกลางคืนมากกว่ากัน
เราว่าเราชอบกลางคืนมากกว่านะ เพราะกลางวันมันเป็นเวลางาน
เวลาเรียน มันเครียด แต่กลางคืนเป็นเวลาพัก คนส่วนใหญ่จะได้พักก็
ตอนกลางคืน ยิ่งเล่นดนตรีที่ท�าให้คนเหนื่อยมาทั้งวันสนุกยิ่งท�าให้รู้สึก
ชอบกลางคืน

39
“คนส่วนใหญ่จะได้พักก็ตอนกลางคืน ยิ่งเล่น
ดนตรีที่ท�าให้คนเหนื่อยมาทั้งวันสนุกยิ่งท�าให้
รู้สึกชอบกลางคืน”
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N i g h t

Hero
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ร.ต.ท.ณัฐพล เฉลิมนพกุล :
(รอง สว. งานสายตรวจ 3
กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น)
ก่ อ นมาเป็ น ตํ า รวจ เรารู้ ม าก่ อ นมั้ ย ว่ า อาชี พ นี้
จะต้องนอนไม่เป็ นเวลา
ไม่รู้มาก่อนเลย เพราะที่บ้านไม่มีใครเป็นต�ารวจมาก่อนเลย ที่เลือก
มาเป็นต�ารวจ เกิดจากการสอบติดเตรียมทหาร และได้ค�าแนะน�าจาก
พ่อให้เลือกเหล่านี้
คิดว่าอะไรเป็ นเสน่ห์ที่ทําให้ใครต่อใครอยากเป็ น
ตํารวจ
หนึ่งเลยคือความเป็นข้าราชการ มีความมั่นคง สองที่ปฏิเสธไม่ได้
คงจะเป็นเครื่องแบบต�ารวจ แต่เสน่ห์ของอาชีพต�ารวจจริงๆ มันอยู่ที่
ความเสียสละ เสียสละความสุข ความสบายของตัวเองเพื่อคนอื่น คือ
มันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันนะ เพราะคนส่วนใหญ่จะท�าเพื่อความ
สุขของตัวเอง
ช่วยเล่าคร่าวๆ ถึงตํารวจทีม
ี น้าทีต
่ ห
่ อนกลางคืน
ว่ามีแผนกอะไรอย่างไรบ้าง
ตอนกลางคืนก็จะมีตา� รวจสายตรวจ งานปราบปราม ออกตรวจตรา
ความสงบเรียบร้อย ดูความผิดปกติตามท้องทีใ่ นเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เข้า
ระงับเหตุ เซ็นตูแ้ ดงตามสถานทีส่ า� คัญ เพราะส่วนใหญ่ผกู้ ระท�าความผิด
มักใช้โอกาสในช่วงที่คนอื่นหลับไม่ทันได้ระวังตัว งานสืบสวนก็จะ
ออกสืบสวนหาข่าวการท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การขนย้ายสิ่งของผิด
กฎหมาย งานสอบสวนก็จะมีพนักงานสอบสวนนั่งรอรับแจ้งความบน
โรงพัก เพราะเวลากลางคืนก็มักจะมีเหตุทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกาย
เมาสุรา รถชน

การออกตรวจตอนกลางคืนต้องใช้ทักษะอะไร
ทีม
่ ากกว่าตอนกลางวันมัย
้
การออกตรวจตอนการคืน ทีส่ า� คัญมากคือระบบคูบ่ ดั ดี้ คนนึงปฏิบตั ิ
หน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ อีกคนต้องคอยคุ้มกันให้ กลางคืนมันค่อนข้าง
จะมืด มองอะไรไม่ถนัด ต้องสายตาไว ช่างสังเกต ต้องวิเคราะห์ไปใน
ทิศทางด้านลบไว้ก่อน ถ้าไม่มีอะไรมันก็ดีไป ไม่ใช่คิดว่ามันไม่น่าจะมี
อะไร แต่ในความจริงคือมีเหตุอันตราย
ในอาชีพทีต
่ ้องแบกรับความกดดันเยอะๆ แบบนี้
มีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไร
“อดทนต่อความเจ็บใจ” อุดมคติต�ารวจข้อที่ 3 สั้นๆ เลย
อยากให้ฝากอะไรถึงประชาชนที่ยังไม่เข้าใจอะไร
บางอย่างในตัวตํารวจกลางคืนหน่อย
“หลับเถิดปวงประชา ต�ารวจกล้าจะคุ้มภัย” เป็นคติส�าหรับต�ารวจ
ที่ท�างานกลางคืน อาจจะดูเป็นค�าสวยหรู แต่พวกเราคิดแบบนั้นจริงๆ
อยากให้เปิดใจกว้างๆ อย่าเอาภาพลักษณ์ของต�ารวจที่ไม่ดีบางคนมา
เป็นอคติวา่ ต�ารวจไม่ดที งั้ องค์กร ก�าลังใจจากทุกคนเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าใน
การท�างานของต�ารวจมาก

““หลับเถิดปวงประชา ต�ารวจกล้าจะคุม
้ ภัย” เป็น
คติส�าหรับต�ารวจที่ท�างานกลางคืน อาจจะดูเป็น
ค�าสวยหรู แต่พวกเราคิดแบบนั้นจริงๆ”
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of

late night

กานติมา ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา :
ร้านอาหารเปิด 24 ชัว
่ โมง
24

“ตอนกลางคืนพีว
่ า่ ลูกค้าจะต่างจากตอนกลางวัน
ค่อนข้างเยอะนะ มันหลากหลายมากกว่าที่คน
ทัว
่ ไปคิด”

เปิ ดร้านมากีป
่ ี แล้ว
ก่อนน�้าท่วม ก็หลายปีแล้วนะ น่าจะอยู่ประมาณ 7 ปี
เริม
่ โมงเลยหรือเปล่า
่ เปิ ดเป็ นแบบ 24 ชัว
ตอนแรกยัง ตอนแรกท�าเลร้านไม่ได้อยูต่ รงนีน้ ะ พีก่ บั ลูกน้องเพิง่ ย้าย
มาทีหลังแล้วก็เลยถือโอกาสเปิด 24 ชั่วโมงไปเลย น่าจะได้ประมาณซัก
5 ปีแล้ว ที่อยากเปิดกลางคืนดึกๆ ด้วยก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะ แค่
เฉพาะค่าที่ก็แพงมากแล้ว ยิ่งคนมาอยู่แถวนี้มากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่ม
ขึ้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของลูกน้องอีกห้าคนอีก เราก็เลยคิดว่าลองเปิด
ทั้งคืนดูดีมั้ย เผื่อเพิ่มรายได้ได้อีกทาง พอมาเปิดอย่างนี้รายได้เราก็
มากขึ้น ตอนกลางคืนมันก็ไม่ร้อนด้วย ตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะเปิดอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ
ทําไมถึงเลือกเปิดเป็ นร้านก๋วยเตีย
๋ วตําลึง ในเมือ
่
มีอาหารอย่างอืน
่ อีกตัง
้ หลายชนิด
ก็เราถนัดด้านนั้น แถมเราเองก็มีสูตรอยู่แล้ว ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มย�า
เนี่ยแหละ อุตส่าห์ไปเรียนมาตั้งหลายปี (หัวเราะ)
อะไรคือข้อดีของการเปิ ดร้านทัง
้ คืน
ตอนกลางคืนพี่ว่าลูกค้าจะต่างจากตอนกลางวันค่อนข้างเยอะนะ
อย่างหนึง่ เลยคือคนจะมากกว่าตอนกลางวัน ส่วนใหญ่ลกู ค้าเราก็จะเป็น

เด็กมหา ‘ลัยแล้วก็คนแถวๆ นี้ พวกนักศึกษาทีเ่ ทีย่ วกลางคืนแถวๆ นีด้ ว้ ย
บางคนมาตั้งแต่ตอนมาเรียนใหม่ๆ มากินจนเรียนจบก็มี พวกนักศึกษา
ส่วนใหญ่นี่ชอบมากันตอนดึกๆ ที่มาแบบเมาๆ ก็มีนะ (หัวเราะ) แต่ก็
ไม่ได้อาละวาดท�าลายข้าวของอะไร อย่างมากก็มาคุยกันเสียงดังเฮฮา
ไม่ได้รบกวนอะไรเรา ก็เป็นสีสันไป บางคนเป็นลูกค้าประจ�าจบไปแล้ว
สามสีป่ แี ต่กย็ งั กลับมากินก็เยอะ บางคนก็มาทักทาย คุยกัน พีเ่ องก็ชอบ
ตอนกลางคืนด้วยเพราะลูกค้าเยอะกว่าตอนกลางวัน
อีกอย่างพี่อยู่ตรงนี้ พี่ก็คอยดูรอบๆ ตัวว่าอะไรมันเปลี่ยนไปบ้าง ที่
แน่ๆ คือมันก็เจริญขึ้นแหละ แต่อีกอย่างที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายที่มัน
มากขึ้น ยิ่งเจริญก็ยิ่งแพงว่างั้นเถอะ เราเองก็ต้องสู้กันไป
ในสังคมเรามีภาพจําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับ
คนที่ทํางานหรือเที่ยวกลางคืน ส่วนตัวพี่คิดว่า
เป็ นอย่างนัน
้ ไหม
พีว่ า่ มันไม่นา่ จริงนะ มันเป็นแล้วแต่คนมากกว่า พีว่ า่ มันหลากหลาย
มากกว่าที่คนทั่วไปคิด อย่างคนที่มาร้านพี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเฮฮา ชวน
คุยกันสนุกสนาน พีว่ า่ เขาก็เด็กธรรมดาๆ นีแ่ หละ เพียงแต่อาจจะใช้ชวี ติ
แบบลุยๆ หน่อย ซึ่งพี่ว่ามันก็น่าสนุกดี อย่างร้านเราก็ไม่เคยเจอลูกค้าที่
แบบเมาโวยวาย ส่วนใหญ่ก็เป็นมิตรกับเราดี
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เริ่ม ต้ น เข้ า มาทํ า อาชี พ พนั ก งานขั บ รถเก็ บ ขยะ
ตัง
่ ไหร่
้ แต่เมือ
ผมเริ่มต้นเข้ามาขับรถเก็บขยะเมื่อ 15 ปีก่อน ช่วงนั้นก�าลังตกงาน
ประจวบเหมาะกับทางส�านักงานเขตบางกะปิประกาศเปิดรับสมัครพอดี
จึงเข้าไปสมัครและได้เป็นพนักงานประจ�าต�าแหน่งพนักงานขับรถเก็บ
ขยะ สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2545
จนถึงปัจจุบนั ช่วงแรกทีล่ งพืน้ ทีจ่ ริงรูส้ กึ เหม็นขยะมาก แต่พอท�าไปได้สกั
ระยะหนึง่ ก็ชนิ กลิน่ ไปเอง เหตุผลทีเ่ ลือกท�าอาชีพนีเ้ พราะมีสวัสดิการทีด่ ี
มีชว่ งเวลาเกษียณอายุทแี่ น่นอน และได้รบั สิทธิเ์ บิกค่ารักษาพยาบาลให้
กับครอบครัวทั้งหมด
หน้าทีห
่ ลักทีต
่ ้องทําในแต่คืนมีอะไรบ้าง
จริงๆ แล้วรถเก็บขยะที่วิ่งกันในแต่ละคืนจะแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 กะ
คือช่วงกะแรก เริ่มเวลา 20.00 น.- 03.00 น. และช่วงกะที่สอง เวลา
03.00 น. – 10.00 น. เฉลี่ยท�างานวันละ 8 ชั่วโมง แต่ของผมส่วนใหญ่
จะท�างานกะแรก ซึ่งเริ่มเก็บตั้งแต่หัวค�่าโดยขับรถเข้าไปเก็บตามตรอก
ซอกซอยต่างๆ ให้เสร็จก่อน แล้วค่อยมาไล่เก็บตามถนนเส้นหลัก และ
ปิดท้ายที่ตลาดบางกะปิ ถือเป็นงานที่หนักเหมือนกันเพราะต้องแบกถัง
ขยะที่มีน�้าหนักมากๆ ขึ้นไปเทบนรถตลอดทั้งคืน ซึ่งในรถเก็บขยะหนึ่ง
คันจะมีพนักงานช่วยกันเก็บประมาณ 3-4 คน
สภาพขยะทีต
่ ้องเจอในแต่ละคืนเป็ นอย่างไรบ้าง
ขยะทีต่ อ้ งเจอในแต่ละวันนัน้ จะถูกกองทิง้ ไว้แบบรวมๆ มีตงั้ แต่ขยะ
แห้ง ขยะเปียก ขยะอันตราย ขวดแก้ว เศษเหล็ก และกิ่งไม้ เพราะผู้คน
26

ส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างความยากล�าบากเวลาแบกขยะ
ขึ้นรถบ้าง ซึ่งบางครั้งก็จะมีทั้งขยะที่เป็นน�้าปนอยู่ในถังและมีเศษเหล็ก
เศษไม้ปะปนอยูด่ ว้ ย ท�าให้โดนเศษไม้แทงทีม่ อื เป็นแผลหลายครัง้ เหมือน
กัน ผมอยากให้ทกุ คนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิง้ และช่วยมัดถุงขยะให้
แน่นๆ จะได้ไม่ล�าบากมากเวลาพวกเราเข้ามาเก็บ แต่ด้วยเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของเราก็ต้องท�าให้สะอาดที่สุด
เก็บขยะช่วงเวลากลางคืนดีอย่างไร
การเก็บขยะช่วงเวลากลางคืนข้อดีคอื อากาศไม่รอ้ น รถไม่ตดิ ท�างาน
สะดวก ส่วนข้อเสียคือจะมีรถยนต์จอดไว้หน้าบ้านตามซอยเล็กๆ จ�านวน
มาก ล�าบากเวลาน�ารถขยะเข้าไปบ้าง แต่โดยภาพรวมแล้วผมว่าช่วง
เวลากลางคืนเหมาะกับงานเก็บขยะมากกว่า เพราะผู้คนไม่พลุกพล่าน
ท�างานง่าย ในหนึ่งคืนจะวิ่งเก็บได้ประมาณ 2 รอบ แล้วก็น�าไปทิ้งที่บ่อ
ขยะแถวอ่อนนุช กลับมาถึงส�านักงานเขตบางกะปิประมาณตี 3 ก็เลิก
งานพอดี จากนั้นก็กลับบ้านนอนพักผ่อน
ทําไมถึงเลือกทําอาชีพนีไ้ ด้ยาวนานถึง 15 ปี
ความรู้สึกช่วงปีแรกๆ ที่ท�าคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่ตอนนี้
เหมือนเป็นความผูกพันมากกว่า เราท�าเพราะเราอยากตื่นขึ้นมาท�าให้
บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน ผมเคยลองคิดเล่นๆ ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มาเก็บ
ขยะ สภาพบ้านเมืองคงล้นไปด้วยกองขยะแน่นอน เพราะขยะถูกทิ้งอยู่
ตลอดเวลา เลยกลายเป็นแรงผลักดันให้เราอยากท�างานตรงนี้ไปเรื่อยๆ
ในทุกๆ วัน

39
“เราท�าเพราะเราอยากตื่นขึ้นมาท�าให้บ้านเมือง
สะอาดสะอ้าน ผมเคยลองคิดเล่นๆ ว่าถ้าวันหนึง
่
เราไม่มาเก็บขยะ สภาพบ้านเมืองคงล้นไปด้วย
กองขยะแน่นอน”

ประสาน วงษ์ศรี :

พนักงานขับรถเก็บขยะ
ส�านักงานเขตบางกะปิ
27
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“บางทีเราทีเ่ ป็นดีเจไม่รต
ู้ ว
ั หรอก เราจัดรายการของ
เราปกติ แต่วา่ คนฟังในช่วงกลางคืนจะรับรูค
้ วามรูส
้ ก
ึ
และอารมณ์ได้มากกว่ากลางวัน”

28

39

a

Friend

the Lonesome
จัดรายการตอนกลางวันกับกลางคืน แตกต่าง
กันอย่างไร
ท�างานมา 14 ปี เรียกได้ว่าแทบจะจัดรายการมาทุกเวลาแล้ว
(หัวเราะ) จัดตอนกลางวันกับกลางคืนก็มีความต่างอยู่ คนฟังในภาค
กลางวันส่วนใหญ่เขาได้วิทยุเป็นเพื่อน แต่ว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เชิงลึก
ไม่ใกล้ชิดกับเรามาก เขาใช้วิทยุฟังพร้อมกับท�าอย่างอื่นไปด้วย อาจ
จะได้ยินเราบ้างไม่ได้ยินบ้าง ขึ้นอยู่กับงานหรือสิ่งที่เขาก�าลังท�า แต่กับ
ภาคกลางคืนนีค่ นฟังเขาจะตัง้ ใจรับสารเราเลย ชัดเจนกว่ากลางวันเยอะ
ด้วยความทีบ่ างคนอาจจะนอนฟังแล้ว ว่างแล้ว ไม่มกี จิ กรรมอืน่ ๆ เข้ามา
แทรกระหว่างการฟังของเขา
กลุ่มคนฟังลูกทุ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้แรงงาน สาวโรงงาน คนที่
ท�างานเข้ากะ อย่างพี่ๆ รปภ. ตามอาคารต่างๆ เขาก็ใช้เราเป็นเพื่อน พี่ๆ
แท็กซี่นี่ชัดเจนมาก ต้องบอกเลยว่าเรายินดีให้บริการความเป็นเพื่อน
มากๆ ในภาคกลางคืน มันมีอารมณ์และความรู้สึกใส่เข้ามาในรายการ
บางทีเราที่เป็นดีเจไม่รู้ตัวหรอก เราจัดรายการของเราปกติ แต่ว่าคนฟัง
ในช่วงกลางคืนจะรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ได้มากกว่ากลางวัน อย่าง
เราต่อเพลงปกติตามงานของเรา แต่ความรู้สึกของคนฟังนี่.. “โห สอง
เพลงนี้ท�าให้ผมคิดถึงแฟน” “พี่ สองเพลงนี้โคตรเศร้าเลย” มันจะเป็น
แบบนั้น ตอนกลางวันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ คงเพราะถูกตัดทอนด้วยภารกิจ
หน้าที่ของคนฟัง
มีเรือ
่ งราวประทับใจบ้างไหม
มีเรื่องที่อยู่ในใจเราสองเรื่อง เรื่องแรก มีแฟนรายการคนนึงชอบส่ง
จดหมายมาหาเรามาก ส่งมาตัง้ แต่เราจัดการสมัยแรกๆ เลย ส่งมา 14 ปี

แล้ว ทุกวันนีย้ งั ไม่เคยเห็นหน้าเลย แล้วจะมีสตอรี่ ตลกข�าๆ เขาคิดว่าเรา
เป็นสามีเขา (หัวเราะ) คือในจดหมายเหมือนเป็นโลกของเขา แล้วจะมี
แพทเทิรน์ เขาคิดว่าเขาเป็นลูกสาวเจ้าพ่อ แล้วความรักของเราถูกกีดกัน
เพราะเรามีอาชีพดีเจ พ่อแม่เขามองว่าเต้นกินร�ากิน ดราม่ามาก (หัวเราะ)
เรียกเราว่าที่รักด้วย ส่งมาเยอะมาก เป็นแฟนรายการนิรนาม ก็น่ารักดี
อีกเรื่อง มีแฟนรายการที่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาส่งขนมมาให้เรากิน
บ่อยๆ แต่ไม่มีโอกาสเจอเลย จนมีอยู่ช่วงนึงเขาหายไปนานมาก พอมา
รู้อีกเขาเสียชีวิตแล้ว เราก็ตกใจ แล้วก็เสียใจที่ไม่เคยมีโอกาสได้เจอกัน
มันรู้สึกติดค้างอยู่ในใจเรา จะว่าประทับใจก็ใช่ แต่ก็เสียใจด้วยที่เกิด
เรือ่ งแบบนี้ จากเหตุการณ์นที้ า� ให้เรารูส้ กึ ว่าควรให้ความส�าคัญกับค�าพูด
เรามองว่าทุกๆ ค�าพูดมีความหมาย ทุกครั้งที่เราพูดขอให้คิดเสมอว่ามี
คนตั้งใจฟัง ทุกค�าพูดเราอาจจะช่วยใครก็ได้ ท�าร้ายใครก็ได้ ถ้าเรามีค�า
ที่ดีกว่านี้ สามารถสร้างสรรค์ค�าปลอบใจเขาได้มากกว่านี้ อาจจะดีกว่า
นี้ก็ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ลืมเลย
เสียงเพลงสร้างความสุขให้คนฟัง แล้วดีเจเอง
มีความสุขอะไรบ้าง
ความสุขคือการได้ส่งความคิดดีๆ ถึงคนฟัง เราชอบปฏิสัมพันธ์กับ
แฟนรายการ บางทีเราพูดไปแล้วเขาอิน ไปตรงกับจังหวะชีวิตเขาพอดี
มันรู้สึกดีนะ หน้าที่ของเราคือท�าให้คนฟังมีความสุขด้วย เขาก�าลังเศร้า
อยู่ ท�าให้เขาหายเศร้า หรือเขาดีใจ เราก็ร่วมยินดี มันเป็นเรื่องของการ
บรรยากาศ เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกในช่วงจัดรายการด้วย แล้วพอเรา
ท�าได้ เราก็รู้สึกยินดี

วิชัย สมจิตร์ (ดีเจหน่อง) :

นักจัดรายการวิทยุ
สถานีลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก 94.5 FM
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all day all night.

ทําไมถึงเลือกมาทํางานทีน
่ ี่
อย่างแรกคือชอบ ชอบงานบริการ ก่อนหน้านีเ้ คยท�างานบริการแบบ
นีม้ าแล้วแต่ไม่ได้ชงกาแฟ พอดีได้มาเจอทีน่ แี่ ล้วได้ลองก็ชอบ เลยท�าต่อ
แรกๆ ยังไม่แน่ใจว่าท�าได้ไหม ชอบแค่ไหน แต่พอลองท�าไปเรือ่ ยๆ ก็สนุก
ดี ตอนแรกมาลองท�าช่วงกลางวันก่อน ทีน่ จี่ ะมีการเปลีย่ นผลัดกันทุกหนึง่
เดือน เดือนนี้ท�ากะกลางคืนอีกเดือนก็เปลี่ยนมาท�ากะกลางวัน คือช่วง
9.00 น. - 21.00 น.ส่วนช่วงกะกลางคืนคือช่วงเวลา 21.00 น. – 9.00 น.
แต่จะมีชว่ งเวลาพักผ่อน เบรกบ้าง ช่วงไม่มลี กู ค้างานจะไม่คอ่ ยหนักมาก
ทางร้านจะมีห้องพักผ่อนส�าหรับพนักงานอยู่แล้ว ปกติร้านจะเปิดทุกวัน
ไม่มีวันปิดเลย 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในเวลาท�างาน 1 สัปดาห์
ของพนักงานจะได้หยุด 1 วัน
ถ้าเลือกระหว่างทํางานช่วงกลางวันกับกลางคืน
ชอบช่วงไหน
จริงๆ ได้ทั้งสอง กลางคืนก็ได้พูดคุยกับลูกค้ามากขึ้น ส่วนใหญ่จะ
สนิทกับลูกค้าช่วงกลางคืน เหมือนมีเวลาได้คุยกับลูกค้ามากกว่าช่วง
กลางวัน เพราะกลางวันลูกค้าจะเยอะเป็นช่วงท�ายอดของร้าน เจ้านาย
ไม่ได้บังคับว่าจะต้องท�ายอดให้ได้เยอะ แต่เป็นเพราะช่วงกลางวันหรือ
เย็นๆ จะเป็นช่วงที่นักศึกษาและพนักงานออฟฟิศเลิกงานกัน ที่นี่เป็น
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เหมือนที่ที่ใช้นัดพบกัน เราก็เลยไม่ค่อยมีเวลามานั่งคุย เพราะต้องรีบ
ท�างาน แต่พอเป็นช่วงกลางคืนจะจ�าหน้าลูกค้าได้ มีลูกค้าที่มาประจ�าก็
เลยจะได้พดู คุย สอบถามลูกค้าหน่อย แต่กลางคืนก็จะมีบางช่วงทีล่ กู ค้า
น้อยเลยจะง่วงบ้าง ก็กินกาแฟไม่ก็เบรกพัก
พอทํางานช่วงกลางคืน แล้วเวลากลางวันทํา
อะไร
นอนพักผ่อน บางทีเลิกงานเช้าก็มีไปเดินตลาด นัดกินข้าวกับเพื่อน
บ้าง ไม่ได้ท�างานอื่น งานนี้คืองานหลักของเราอยู่แล้ว
คาเฟ ่เปิ ด 24 ชัว
่ โมงตอบโจทย์ลูกค้ายังไง
มีลูกค้ามาอ่านหนังสือ น้องบางคนตั้งใจมาอ่านหนังสือมากๆ ถ้า
ไม่มที นี่ กี่ ไ็ ม่รจู้ ะไปอ่านตรงไหนเวลาดึกๆ อย่างเด็กวัยรุน่ บางคนไปเทีย่ ว
กลางคืนแต่ก็มีบางคนที่ไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่ วัยท�างานก็มานัดพบปะ
สังสรรค์กัน คิดว่าเหมาะส�าหรับคนในยุคนี้ มีคนบางกลุ่มที่ตั้งใจเรียน
อยากมีพื้นที่อ่านหนังสือ พอมีพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะได้มีพื้นที่ได้มาอ่าน
หนังสือกัน ทีร่ า้ นไม่ได้กา� หนดระยะเวลาว่าต้องนัง่ นานเท่าไหร่หรือไม่ได้
บังคับว่าต้องซื้อของที่ร้านถึงจะเข้ามานั่งได้ ลูกค้ามาซื้อน�้าหนึ่งแก้ว นั่ง
ทัง้ คืนก็มี ส่วนมากทีเ่ ห็นว่าลูกค้าเยอะก็คอื เค้านัง่ กันมานานแล้ว พืน้ ที่
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“เรามาอยูต
่ รงจุดนี้ เราต้องรูว
้ า่ ลูกค้าต้องการอะไร
เอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดว่ามันคือการเสียสละบางอย่าง
อยู่เหมือนกัน”
วันใหม่ ช่างไชย :

พนักงานส่วนบริการลูกค้า
ร้าน Too Fast to Sleep
เราจะกว้างหน่อยก็เลยจุคนได้เยอะ แต่ถา้ ถามว่ายอดขายเยอะขนาดนัน้
มัย้ ก็ไม่ได้เยอะ ลูกค้าทีน่ สี่ ว่ นมากจะมานัง่ อ่านหนังสือมากกว่า จะไม่ได้
มาเพื่อนัดกันกินข้าวหรืออะไรแบบนั้น ส่วนมากจะนัดกันมาท�ารายงาน
อ่านหนังสือมากกว่า บางคนหอบอุปกรณ์มาเยอะแยะเพือ่ มานัง่ ท�างาน
ที่นี่
ความแตกต่างของการทํางานช่วงกลางคืนกับ
กลางวัน
กลางคืนก็น่าจะเป็นเรื่องของร่างกาย เราต้องปรับเพราะคนปกติจะ
นอนกลางคืน แต่เราอยู่ไปเรื่อยๆ ก็ชิน ใช้เวลาปรับไม่นาน อย่างถ้าเคย
ผ่านการเปลี่ยนกะมาแล้วก็จะปรับตัวได้ง่ายขึ้น อย่างกลางวันก็จะเป็น
เรื่องของการเดินทางมากกว่า
ทํ า งานช่ ว งกลางคื น เคยเจอเหตุ ก ารณ์ อ ะไร
แปลกๆ มัย
้
น่าจะเป็นลักษณะของการที่ร้านเราเปิดทั้งวันทั้งคืน พอกลางคืนก็
กลัวคนที่ไม่ใช่ลูกค้ามากกว่า แบบพวกมิจฉาชีพ เพราะร้านเราเปิดดึก
แถวนี้ไม่มีร้านเปิดดึกเท่าร้านเราเลย
วางแผนชีวต
ิ ไว้อย่างไร คิดว่าจะทํางานแบบนีไ้ ป
อีกนานเท่าไหร่
คิดว่าคงท�าตรงนี้ไปเรื่อยๆ สบายใจดี งานไม่ได้เครียดมาก สนุกดี
ชอบงานด้วย ที่นี่มีสวัสดิการพนักงานอยู่แล้ว มีปรับต�าแหน่ง ปรับเงิน
เดือน มีโครงการขยายสาขาคือมีความก้าวหน้าในงานอยู่แล้ว ปีใหม่ก็
มีงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน จับของขวัญ ตรุษจีนก็มีแจกอั่งเปา มีจัด

กิจกรรมแจกของกัน คิดว่าก็ดีแล้ว (ยิ้ม)
ครอบครั ว คิ ด ยั ง ไงกั บ การที่เ ราทํ า งานในช่ ว ง
เวลาแบบนี้
เขาก็ดูโอเค ไม่ได้อะไรกับงานเรา เพราะเขารู้ว่างานเราไม่ได้มีอะไร
น่าอันตราย
คิดยังไงกับอาชีพทีต
้ งทํางานในช่วงกลางคืนที่
่ อ
คนส่วนใหญ่พักผ่อนกัน
บางคนอาจจะท�าเพราะว่ามันเป็นความจ�าเป็นที่ต้องท�า เช่นอาจ
จะต้องท�าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหรือบางคนอาจจะท�าเพราะรักในสิ่งที่
ท�า ข้อดีก็คือ ไม่วุ่นวายมาก เดินทางง่ายกว่า รถไม่ติด ไม่ต้องแย่งกัน
เดินทาง ส่วนเรื่องที่ไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการพักผ่อนไม่
เป็นเวลาแล้วก็เรื่องความปลอดภัย งานกลางคืนไม่ได้แย่ มันขึ้นกับว่า
งานที่เราท�ามันอยู่ในส่วนไหนมากกว่า อาจจะเป็นเวลาที่ต่างกับคนอื่น
แต่มุมดีก็คือมันไม่วุ่นวาย
งานด้ า นการให้ บ ริ ก ารมี อ ะไรที่ ต้ อ งพิ เ ศษกว่ า
อาชีพอืน
่
น่าจะเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่า เหมือนเรามาอยูต่ รงจุดนี้
เราต้องรูว้ า่ ลูกค้าต้องการอะไร บางสิง่ บางอย่างเราก็ตอ้ งท�าความเข้าใจ
กับงานด้านนี้ ต้องคิดว่านี่คือลูกค้า คิดว่ามันคือการเสียสละบางอย่าง
อยู่เหมือนกัน แต่ก็ดีตรงที่เป็นเจตนาของทางร้านอยู่แล้วที่ต้องการเน้น
อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าเป็นหลัก (ยิ้ม)
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อะไรคื อ แรงบั น ดาลใจที่ ทํ า ให้ เ ลื อ กอนุ รั ก ษ์
หิง
่ ห้อย
ผมว่ามันเกิดจากความประทับใจในวัยเด็ก ตอนเด็กๆ ผมเกิดทีน่ ี่ โต
ขึ้นก็ย้ายออกไปท�างานข้างนอก แล้ววันหนึ่งเมื่อ 20 ปีก่อน ก็ย้ายกลับ
มาอยู่ที่คุ้งบางกระเจ้าอีกครั้ง ภาพในวัยเด็กจ�าได้ว่าเวลานั่งเรือข้ามมา
คุ้งบางกระเจ้าจะมีแสงหิ่งห้อยริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาเต็มไปหมด แล้ว
เวลามันกะพริบแสงพร้อมกันมันสะท้อนน�า้ สว่างทัว่ คุง้ แม่นา�้ เจ้าพระยา
จึงกลายเป็นภาพความประทับใจ พอมีโอกาสได้ท�าเรื่องอนุรักษ์หิ่งห้อย
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ผมเลยรู้สึกมีความสุขดีนะ แล้วก็อยากจะเห็น
มันกระจัดกระจายทั่วคุ้งบางกระเจ้า ผมว่ามันมีทางเป็นไปได้ ถ้าผู้คน
ตระหนักว่าหิ่งห้อยคือสินทรัพย์ที่มีค่าและช่วยกันดูแลรักษา
วงจรชีวิตของหิง
่ ห้อยในยามคํ่าคืนเป็ นอย่างไร
หิ่งห้อยทั่วโลกมีทั้งหมด 2,000 กว่าชนิด พบที่เมืองไทย 100 ชนิด
และพบในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า 5 ชนิด 4 สกุล ได้แก่ หิ่งห้อยน�้ากร่อย 2
ชนิด คือสกุล Pteroptyx Malaccae และ Pteroptyx Valida หิ่งห้อย
บก 2 ชนิด คือ สกุล Pyrocoelia และ Rhagophthalmus นอกจากนี้
ยังพบหิ่งห้อยน�้าจืดชนิดใหม่ของโลกอีก 1 ชนิด คือ Luciola Aquatilis
ค้นพบโดย ดร.อัญชนา ท่านเจริญ อาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ส่วนวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นช่วงเวลากลางวันมักจะอาศัยอยู่ตาม
โพรงหญ้า ซอกไม้ ตามสถานที่เปียกชื้น พอหลังพลบค�่าก็จะบินกะพริบ
แสงไปรวมตัวกันเป็นกลุม่ ใหญ่ตามต้นไม้ตา่ งๆ กระจัดกระจายเต็มพืน้ ที่
สวน ซึง่ จะพบตามต้นล�าพูประมาณ 70% และเกาะตามต้นไม้อนื่ ๆ 30%
สาเหตุที่หิ่งห้อยเลือกเกาะตามต้นล�าพูนั้น นักวิชาการสันนิษฐานว่า
ต้นล�าพูมีสารบางชนิดที่เอื้อต่อการผสมพันธุ์ และอีกอย่างต้นล�าพูจะมี
น�้าค้างเกาะจ�านวนมาก ซึ่งน�้าค้างเป็นอาหารของหิ่งห้อยตัวเต็มวัย จึง
ท�าให้หิ่งห้อยเลือกต้นล�าพูมากกว่าต้นไม้อื่นๆ
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คนทีม
ี่ ะได้รบ
ั ความรูเ้ รือ
่ าชมหิง
่ จ
่ งใดบ้าง
่ ห้อยทีน
ตอนนีม้ ที งั้ กลุม่ นักเรียน นักศึกษา กลุม่ องค์กรทีม่ าท�า CSR และกลุม่
นักท่องเทีย่ วทีม่ าชมหิง่ ห้อย ทีน่ เี่ ราก�าหนดให้เป็นแหล่งเรียนรูม้ ากกว่าจะ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ฉะนัน้ ก่อนเดินชมหิง่ ห้อยทุกครัง้ จะมีการบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับหิ่งห้อยสายพันธุ์ต่างๆ ที่พบในพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าใจวงจรของหิ่งห้อยก่อนเดินชมจริง ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะกับการ
เดินชมหิ่งห้อยมากที่สุดในแต่ละคืนคือช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. –
22.00 น. เพราะว่าหิ่งห้อยจะกะพริบแสงเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงนี้ ดัง
นั้นคู่ไหนที่เขาจับคู่ผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะทยอยปิดไฟ ถ้ามาชมดึกเกิน
ไปก็จะเห็นว่าแสงจะลดน้อยลงเรื่อยๆ จนดับแสงไปในที่สุด
หิง
่ ห้อยมีความสําคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร
ผมว่าหิง่ ห้อยเป็นตัวดัชนีชวี้ ดั ทีส่ า� คัญว่าดิน น�า้ และอากาศ ในพืน้ ที่
ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ เพราะโดยธรรมชาติแล้วพืน้ ทีท่ หี่ งิ่ ห้อยเลือก
อาศัยอยูจ่ ะต้องมีระบบนิเวศทีด่ ี ถ้าเรามองย้อนกลับกันก็จะเห็นว่าเพราะ
มันมีหงิ่ ห้อยเราถึงรูว้ า่ พืน้ ทีต่ รงนีย้ งั คงความอุดมสมบูรณ์ ซึง่ มันเป็นดัชนี
ชี้วัดซึ่งกันและกัน
อะไรคือความสุขทีส
ุ ของการเป็ นยามเฝ้าหิง
่ ด
่ ห้อย
ความสุขของผมคือการได้เห็นหิง่ ห้อยกลับคืนมาในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ ส่วน
คนที่มาดูผมว่าเป็นแค่ผลพลอยได้ ถามว่าถ้าไม่มีคนมาดูแล้วเป็นอะไร
ไหม เราไม่เป็นอะไร เพราะสิ่งที่กลุ่มล�าพูบางกระสอบต้องการคืออยาก
ให้หิ่งห้อยกระจัดกระจายทั่วบริเวณคุ้งบางกระเจ้ามากที่สุด
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“ความสุ ข ของผมคื อ การได้ เ ห็ น
หิ่ ง ห้ อ ยกลั บ คื น มาในพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ส่วนคนทีม
่ าดูผมว่าเป็นผลพลอยได้”

สุกิจ พลับจ่าง :

นักอนุรักษ์หิ่งห้อย
กลุ่มล�าพู บางกระสอบ
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เรื่อง : วัชรพงษ์ แดงประหลาด
ภาพ : facebook.com/zaappa

ภาพ http://teen.mthai.com/
จาก : the_boy/90554.html
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ถ้าพู ดถึงค�ำว่าสังคมกลางคืน เชือ
่ ว่าหลายคนต้องหวนนึกไปถึงภาพของผับบาร์ที่
คลาคล�่ำไปด้วยเหล่านักท่องราตรี เสียงเพลงดังก้อง รอบข้างเต็มไปด้วยของมึนเมา
เรียกได้ว่าครบเครื่องตามค�ำนิยามของแหล่งอโคจรเลยทีเดียว แต่ในความเป็นจริง
แล้ว สังคมกลางคืนแท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆ หรือ?
เมือ
ี ด
ุ ก็คอ
ื การถามเอาตรงๆ จากผูร
้ ู้ ส�ำหรับเด็กมหา ‘ลัย
่ เกิดค�ำถามขึน
้ ทางทีด
่ ส
ขาเที่ยวแล้ว คงแทบจะไม่มีใครไม่รู้จัก บาส เทพวรรณ คณินวรพันธุ์ ชายหนุ่ม
อารมณ์ดท
ี ม
ี ก
ี รีเป็นถึง CEO ผูก
้ อ
่ ตัง
่ี ด
้ี ำ� หรับคนกลางคืน
้ ZAAP Party คอมมิวนิตส
ที่ชื่นชอบในเสียงเพลงบวกกับปาร์ตี้สุดมัน ซึ่งนอกจากงานปาร์ตี้ที่เป็ นงานสร้าง
ชื่อแล้ว ทีมแซบเองก็ยังเป็ นเจ้าของงานอีเว้นต์ส�ำหรับคองานศิลปะและแฟชั่นอีก
หลายงาน เรียกว่าอะไรที่วัยรุ่นสนใจ ทีมแซบเองก็ไม่เคยพลาดที่จะกระโดดเข้าไป
ร่วมวงด้วย
ลองเปิดใจกว้างๆ แล้วไปท�ำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้กัน

อยากให้ชว
่ ยเล่าความเป็นมาของทีมแซบ
(ZAAP party) หน่อยค่ะ
จริงๆ ความเป็นมาของแซบปาร์ตี้คือตอนแรกเราไม่ได้
จัดเป็นปาร์ตี้หรอก เราเริ่มจากการเป็นกลุ่มคอนเสิร์ตการ
กุศลก่อนตอนที่เราอยู่ปีสามที่ธรรมศาสตร์ ตอนนั้นเราเป็น
ทูตมหาลัย ก็ฟอร์มตัวกับพวกพีๆ่ ทูตกับเพือ่ นรุน่ เดียวกันท�ำ
เป็นชาริตคี้ อนเสิรต์ จัดทีห่ อประชุมใหญ่ ธรรมศาสตร์ ท่าพระ
จันทร์ เพือ่ น�ำเงินไปช่วย 11 โรงเรียนทีป่ ระสบปัญหาอุทกภัย
แต่วา่ ตอนนัน้ เราดันวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายผิด ชวนเพือ่ นไป
ดูคอนเสิร์ตการกุศล ดันไม่มีใครไปสักคน สุดท้าย เราก็เจ๊ง
ไป จุดนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของแซบปาร์ตี้ การล้มครั้งนั้น
ท�ำให้เราเป็นหนี้พ่อตัวเองก้อนแรกในชีวิต
แต่เราโชคดีทมี่ เี พือ่ น เขาก็แนะน�ำเราว่าท�ำไมไม่ลองจัด
ปาร์ตดี้ ู เราฟังก็รสู้ กึ น่าสนใจ เพราะรอบตัวเราส่วนใหญ่กเ็ ป็น
คนที่มีไลฟ์สไตล์ชอบเฮฮาสังสรรค์ตอนกลางคืน รวมถึงตัว
เราก็เป็นคนที่มีคาแรกเตอร์ลักษณะนั้นอยู่แล้ว เริ่มแรกมัน
ก็เลยเป็นปาร์ตบี้ วกกับอีเว้นต์ไปในตัว เพราะส่วนตัวเราเป็น
คนที่ชอบงานออแกไนเซอร์ มันก็เลยเป็นอีเว้นต์คอนเสิร์ต
ในลักษณะที่มีปาร์ตี้ร่วมด้วย ดึงเอาความเป็นปาร์ตี้เข้ามา
คือมีธีมของแต่ละงาน มีเดรสโค้ด มีดีเจ ที่อยู่ในระดับคลับ
สเกล งานแรกทีเ่ ราจัดตอนนัน้ มีชอื่ ว่า “เป็นโสดท�ำไม” นัน่ คือ
ครั้งแรกของเรา ตอนแรกเรามองไว้ว่าคนไม่น่าจะมาเกิน
ห้าร้อยคน แต่ผิดคาดมาก คนมาเกินสี่พัน ทั้งปีนั้นเราก็เลย
ได้สนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆ
แรงบันดาลใจในที่นี้คือ?
ต้องพูดถึงตัวบาสเองก่อนกับทีมงาน คือเราเองก็เป็น
เด็กละคร ศิลปกรรมศาสตร์ งานของเราก็จะท�ำฝ่ายเบือ้ งหลัง

ละครเวที โปรดักชัน่ ออแกไนเซชัน่ ขายสปอนเซอร์ ทุกอย่าง
ที่เกี่ยวกับเบื้องหลังที่ไม่ใช่ออนสเตจก็จะเป็นฝั่งบาสมาท�ำ 
ทีมเราก็ชอบงานด้านเบื้องหลังอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเรียน พอ
มาจัดคอนเสิร์ตก็ชอบคอนเสิร์ต ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้
เราขยับต่อไป ประยุกต์มันให้เป็นคอนเสิร์ตลักษณะต่างๆ
มีแนวเพลงหมุนเวียนกันไป
จุดเริม
่ ตันคือความชอบเลย?
ใช่ครับ งานเบือ้ งหลังถ้าใครมาท�ำจะรูเ้ ลยว่าเหนือ่ ยมาก
แล้วเราเป็นคนลงงานเองด้วย เราไม่ได้ขายงานแล้วก็ทิ้ง
ตอนแรกมีทีมงานเยอะไหมคะ
ไม่เยอะครับ เพื่อนๆ ช่วยกันท�ำประมาณห้าหกคน ยก
ฉาก เซ็ตฉาก ทุกวันนีก้ ไ็ ม่ได้เพิม่ ขึน้ เยอะเท่าไหร่ ก็ประมาณ
สิบกว่าคน แต่เราจะมีทมี ข้างนอกมาช่วยเยอะในแต่ละงาน
อะไรคือแก่นของการท�ำงานของทีมแซบ
ปาร์ตี้คะ
หัวใจของมันจริงๆ คือการท�ำงานแบบเพื่อน เรามองว่า
ถ้าเราเป็นแบบธุรกิจจ๋าเลยมันจะพาเรามาไม่ถึงจุดที่เราอยู่
ทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นคืองานที่เราท�ำกับเพื่อน มีพี่ๆ น้องๆ มา
ช่วยกันท�ำ  ทุกวันนี้หน้าที่ของเราก็คือการประคองรูปแบบ
ธุรกิจให้มนั คงเดิม ให้มนั มีความเป็นครอบครัวมากกว่าธุรกิจ
เพราะเราแคร์คนท�ำงานด้วยมากที่สุด
จากประสบการณ์ท่อ
ี ยู่ในสังคมกลางคืน
มาค่อนข้างนาน อะไรคือเสน่หข
์ องสังคม
กลางคืน
เรามองว่ามันเป็นความชอบของแต่ละคนซึง่ มันหนีกนั ไม่ได้
35

speaker

เรามักจะถูกบอกจากคนรุ่นก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี สังคม
กลางคืนก็เลยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี กลายเป็นสเตอริโอไทป์
ของคนในสังคมกลางคืนไป ซึ่งมันก็คือสิ่งที่สังคมตีความ
ไปแล้ว แต่ในความคิดเรา คนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ชอบการ
แฮงก์เอาท์กับเพื่อน ออกไปเพื่อเจอสังคมอื่นในบรรยากาศ
นัน้ ๆ คนประเภทนีอ้ าจจะบูๆ๊ บ้าๆ รักเพือ่ น ซึง่ มันเป็นไทป์ของเรา
ก็มองว่ามันท�ำให้ใครเดือดร้อน แต่ถ้าแบ่งอีกประเภทหนึ่ง
คือเป็นคนที่เที่ยวกลางคืนแล้วเละเทะ จนเสียการเสียงาน
อันนั้นก็ไม่น่าจะโอเค
ส�ำหรับเรา เรามองว่ามันคือการใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่ง
กลางวันเราท�ำงาน กลางคืนเราก็ต้องใช้ชีวิตในอีกแบบหนึ่ง
เราก็ใช้มันให้คุ้ม มันคือการพุดคุยเจรจากันในอีกรูปแบบ
การเปิดใจกัน ได้เจอเพือ่ น ได้ระบายความเครียด เราว่าคนรุน่
เราควรจะใช้ชวี ติ บาลานซ์กนั แต่วา่ ก็ตอ้ งมีลมิ ติ อะไรบางอย่าง
มีคนบางที่มองไปที่จุดใดจุดหนึ่งในอนาคตโดยที่ไม่ได้ชื่นชม
กับเรื่องราวระหว่างทาง เลยไม่มีเวลาพอที่จะถอยมาดูชีวิต
เลยว่าควรจะวางแผนตัวเองอย่างไร ซึ่งเรามองว่าบางทีมัน
ต้องมีการเบรกเพื่อการใช้ชีวิตบ้าง ซึ่งมันก็คือการพักผ่อนอีก
สไตล์หนึง่ ซึง่ ก็เป็นชีวติ ของเรา พอเราได้พกั เราก็รสู้ กึ ว่าเราต้อง
ท�ำงานได้แล้วนะ ได้พักเต็มที่แล้ว
สังคมกลางคืนช่วยสร้างโอกาสบางอย่าง
ให้กับเราได้ด้วย?
นักธุรกิจส่วนใหญ่ก็มีชีวิตกลางคืนกันทั้งนั้น กลางวันมัน
คือการด�ำเนินธุรกิจปกติ กลางคืนมันคือการสร้างคอนเน็กชัน
กลางคืนเองก็มคี อมมิวนิตที้ างสังคมแบบถอดหัวของงานออก
ไปแล้ว แต่เราก็ยงั สามารถสร้างความสัมพันธ์เกีย่ วกับงานได้
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อยู่ ซึง่ ความสัมพันธ์แบบนีม้ นั เป็นทอดๆ ต่อๆ กัน ซึง่ ในมุมมอง
ของคนภายนอกก็จะมองเพียงแค่มุมเดียว
ในแง่ธุรกิจถือว่าแซบปาร์ต้ีโตเร็วมาก มี
อุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างไหมคะ?
เราก็ไม่อยากจะมองว่ามันเป็นปัญหานะ ตัวเราเองก็ไม่ได้
โตไวขนาดนัน้ เรายังมีขอ้ ผิดพลาดอีกเยอะ เราเลยยังไม่อยาก
ให้คนภายนอกมองว่าเราโตเร็ว แต่จริงๆ เราก็ขยับไปเรื่อยๆ
ตอนนี้เราก็พยายามเซ็ตระบบภายในให้มันดีขึ้น เราแบ่งการ
ท�ำงานออกเป็นช่วง ช่วงละสามปีในการขับเคลื่อนธุรกิจ สาม
ปีแรกของเราคือประสบการณ์ การลงทุนเพื่อสร้างแบรนด์
ไม่ได้กงั วลเรือ่ งก�ำไรมากนัก อีกสามปีตอ่ มาก็จะเน้นการลงทุน
ทีค่ วบคูไ่ ปกับประสบการณ์ อีกสามปีหลังจากนัน้ เราก็จะขยับ
ไปอีก อาจจะเป็นเข้าตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ นี่
คือที่เราวางไว้ เราเองก็เพิ่งนับหนึ่งอย่างจริงจังก็เมื่อปีที่แล้ว
ที่ผ่านมาเราท�ำเพราะเราสนุก เราไม่ได้มองในเชิงธุรกิจ ซึ่ง
ในทางธุรกิจจริงๆ เราอ่อนแอมาก ช่วงหลังเราก็เลยพยายาม
ท�ำให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้น
ในอนาคตทีมแซบวางแผนว่าอย่างไรบ้างคะ?
ต้องอธิบายไทป์ของงานที่แซบท�ำก่อน ซึ่งจะมีทั้งหมดสี่
งาน สี่รูปแบบ คือมิวสิก ปาร์ตี้ สปอร์ต แฟชั่น ซึ่งเราก็มีแค่
สี่สถานีนี้ที่เราจะท�ำ  เราจะไม่ท�ำเกินนี้ เรามองว่าสี่สิ่งนี้มัน
เจาะทาร์เก็ตที่เป็นเด็กมหา ‘ลัย คนรุ่นเรา ในอนาคตเราก็จะ
มาโฟกัสที่งานอย่างออร์แกไนเซอร์มากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงมัน
น้อยกว่า เป็นการรับจัดงานอีเว้นท์ที่ไม่หนีจากสี่หัวข้อที่เรา
ท�ำ คือเราจะพยายามเป็นออแกไนเซอร์ที่เป็นรูปแบบมากขึ้น
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Myspace
เรื่อง : ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
/ ภคนัฐ ทาริยะวงศ์
ภาพ : ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
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Vintage marketplace and more

1 – ที่มาที่ไป
อาแก้ว – กลองแก้ว เรือนอินทร์ ผู้จัดการตลาด ได้เล่าให้
ฟังว่าเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เรียกว่า ‘ตลาดสายหยุด’ มีความหมาย
ตรงตัวเนื่องจากเป็นตลาดที่ชาวบ้านจะเอาของมาขายกันใน
ช่วงเช้ามืด จนถึงตอนสายตลาดก็จะเริ่มวาย เป็นอย่างนี้อยู่
หลายปี กระทั่งมีกลุ่มนายทุนเข้ามาจัดการตลาด จึงมีปัญหา
ค่าแผงในตลาดที่เพิ่มขึ้น ชาวบ้านเดือดร้อนจนได้รวมตัว
กันเข้าถึง ‘เสี่ยชัช เตาปูน’ หรือ ชัชวาลย์ คงอุดม อดีต ส.ว.
กรุงเทพฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ เสี่ยชัชจึงได้เข้ามาจัดการ
ปัญหาและรับดูแลพื้นที่แทน บวกกับปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้
ดูดีขึ้นตามล�ำดับ เพื่อเอื้อความสะดวกให้ชาวบ้านที่มาขาย
ของในตลาด ก่อนจะเปลี่ยนชื่อบริเวณนี้เป็น ‘ตลาดคงอุดม’
ในตอนแรกพื้นที่ตรงนี้มีเพียงแค่ด้านหน้า (บริเวณป้าย
ทางเข้าใหญ่ๆ) เท่านั้น กระทั่งการรถไฟได้ยื่นข้อเสนอให้เช่า
พื้นที่ริมทางรถไฟที่เป็นแนวยาวไปตลอดทั้งเส้น จากนั้นมีคน
กลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า ‘กลุ่มยิปซี’ ได้เข้ายื่นโครงการหนึ่งแก่เสี่ย
ชัช เป็นโครงการท�ำพืน้ ทีข่ ายของวินเทจและสินค้าท�ำมือต่างๆ
โดยการร่วมมือของทัง้ สองฝ่าย จึงท�ำให้เกิดทีแ่ ห่งนีเ้ มือ่ ไม่กปี่ ี
ที่ผ่านมา
2 - ที่นี่ไม่ใช่ตลาด แต่เป็นชุมทางของคนที่มีใจรักความ
วินเทจ
ที่นี่ตั้งใจไม่ใช่ค�ำว่า ‘ตลาด’ แต่ใช้ค�ำว่า ‘ชุมทาง’ แทน
เพราะต้องการสื่อถึงความเป็นกลุ่มก้อนของผู้ที่มีใจรักสินค้า
วินเทจและสินค้าท�ำมือ ซึ่งชุมทางสยามยิปซีแห่งนี้ตั้งใจจะ
คงเอกลักษณ์ตรงนี้ไว้ สินค้าส่วนใหญ่ของที่นี่จึงเป็นของเก่า
อาทิ อะไหล่รถเก่าต่างๆ ของสะสม แผ่นเสียง กล้องโบราณ
ของแต่งบ้าน สินค้าโบราณมีอายุเก่าแก่ รวมไปถึงสินค้าท�ำ
มือต่างๆ สร้อยคอ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ

แม้จะคงความเป็นวินเทจ แต่ก็ยังค�ำนึงถึงสิ่งอื่นๆ มา
ผสมผสานให้ลงตัว โดยทีน่ จี่ ะแบ่งโซนสินค้าให้เห็นได้ชดั และ
เลือกสรรให้หลากหลาย นอกจากสินค้าเก่าสะสมและท�ำมือ
แล้ว ยังมีสินค้าแฟชั่นประเภทต่างๆ แว่นตา กระเป๋า บอดี้เพนท์ รวมถึงสินค้าที่มีความเป็นศิลปะหลายรูปแบบ หนังสือ
มือสอง รูปวาดพอร์ตเทรต ร้านขายภาพถ่าย ร้านตัดผม ฯลฯ
นอกเหนือจากสินค้า ยังมีร้านอาหารตลอดทาง มีประเภท
อาหารหลากหลายน่าลองชิม เมื่อเดินถึงประมาณกลางๆ ก็
จะเป็นร้านประเภทผับบาร์ มีดนตรีสดเล่นด้วย
อีกอย่างทีท่ ำ� ให้ชมุ ทางสยามยิปซีนา่ สนใจ คือพืน้ ทีเ่ ลียบ
ทางรถไฟเป็นแนวยาวเป็นเส้นตรง แม้จะเดินอยู่ตรงไหนก็
ยังได้รับบรรยากาศอย่างเต็มที่ ภาพที่เห็นจนชินคือรถไฟที่
วิ่งเลียบชุมทางแห่งนี้ เสียงหวูดและแรงลมที่พัดโบกอันเป็น
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน
3 – วันนี้และต่อไป
พื้นที่เลียบทางรถไฟเริ่มจากทางเข้าชุมทาง ถ.กรุงเทพนนทบุ รี อาแก้ ว เล่ า แพลนในอนาคตให้ ฟ ั ง ว่ า จะขยาย
ชุมทางสยามยิปซีให้ไปสุดทางบรรจบกับ ถ.ประชาราษฎร์
สาย 1 (ขณะนี้ตลาดยังพัฒนามาถึงแค่ครึ่งทางเท่านั้น!) และ
มีโครงการต่างๆ เพือ่ สร้างเอกลักษณ์และเชือ้ เชิญนักท่องเทีย่ ว
มาเยี่ยมเยียนที่แห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น
หากใครอยากมาเดินเล่นที่นี่ สามารถมาได้จาก MRT
บางซื่อ ต่อรถเมล์สาย 97 (ที่หน้ารถเขียนว่านนทบุรี) หรือ 65
(ที่หน้ารถเขียนว่าวัดปากน�้ำ) หากลงไม่ถูกให้ก�ำชับกระเป๋า
รถเมล์บอกว่ามา ‘ตลาดริมทางรถไฟบางซ่อน’ ซึ่งเป็นที่รู้กัน
หรือสะดวกใช้บริการรถแท็กซี่ก็ไม่มีปัญหา จาก MRT บางซื่อ
มาที่นี่ราคาไม่เกิน 50 บาท
โดยตลาดจะเปิดให้บริการวันพฤหัส-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
18.00-24.00 น. โดยประมาณ
ชุมทางสยามยิปซี
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คุณชอบฟังเพลงไหมครับ?
     ผมเป็นคนหนึง่ ทีช่ อบฟังเพลงเป็นชีวติ จิตใจ เรียกว่าแต่ละวัน
ขาดไม่ได้ ขนาดทีว่ า่ ถ้าลืมเอาหูฟงั ออกจากบ้าน ถึงจะเดินออก
มาถึงปากซอยแล้ว แต่เพิ่งคิดได้ว่าลืม ก็ยอมเดินย้อนกลับไป
เอาหูฟังมาฟังเพลงให้เพลินอารมณ์ และถ้าวันไหนไม่มีหูฟัง
ฟังเพลงจริงๆ วันนั้นจะเป็นวันที่ชีวิตเหี่ยวเฉาสุดๆ ไปเลย

ชีวติ ยังคงสวยงาม - จะยิม้ รับมันวันทีใ่ จอ่อนแอ แม้ทกุ เรือ่ ง
ราวมันยังคงโหดร้าย สุขทุกข์ทเ่ี ราพบพาน มันคือชีวติ ของเรา
“dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ) - ความจริงจากฟ้า ขีดไว้ให้
โลกสวยงาม เศษส่วนภูผาทีโ่ ดนกัดกร่อน มันยังสัง่ และสอน ให้
มีชีวิตยอมรับกับความผันแปร อาจเคยแพ้ และต้องเจ็บปวด
มีรอยความผิดหวัง และคราบน�้ำตา

คนฟังเพลงก็ยอ่ มมีศลิ ปินในดวงใจ ถ้าใครวัยรุน่ (ราวคราว
บางส่วนของเนือ้ เพลงเหล่านี้ ท�ำให้บอดีส้ แลมมีภาพลักษณ์
เดียวกับผม) ที่มีใจป๊อบร็อกและฟังเพลงกระแสหลักแล้ว  
ของเพลงไทยสากลที
ส่ อนเรือ่ งชีวติ ให้กบั วัยรุน่ ไปแล้ว ถึงขนาด
บอดีส้ แลม  คงเป็นวงดนตรียอดนิยมที่น้อยคนจะไม่รู้จัก
มีคนท�ำคลิปวิดโี อล้อเลียนด้วยการรวมเสียงร้องของพีต่ นู ทีร่ อ้ ง
ผมเติ บ โตมากั บ เพลงร๊ อ กยอดฮิ ต จากน�้ ำ เสี ย งพี่ ตู น - ค�ำว่า “ชีวิต” ไว้ในคลิปเดียว เรียกร้อยยิ้มและเสียงฮาจากคน
บอดีส้ แลม  มามากกว่า 10 ปีแล้ว ทัง้ เพลงรัก เพลงอกหัก เพลง ดูอย่างล้นหลาม
สนุก ช้า เร็ว ผมร้องได้หมด เวลาล่วงเลยมานานขนาดนี้มัน
ภายในเพลงทีพ่ ดู เรือ่ งชีวติ ของบอดีส้ แลม ก็มรี ายละเอียด
ท�ำให้ผมสัมผัสได้ถึงความเติบโตของทั้งบอดี้สแลม และการ
ย่อยๆ ที่แตกต่างกันไป  ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของเพลง จะ
เติบโตของตัวผมเอง คู่ขนานกันเรื่อยมา
ออกแนวการให้กำ� ลังใจ,การยุให้เราออกไปใช้ชวี ติ อย่างเต็มที,่
การเติบโตของผมเองท�ำให้มุมมองที่มีต่อเพลงของบอดี้- การให้เราอดทนและต่อสูก้ บั ชีวติ , การท�ำตามความฝันของชีวติ
สแลมเปลีย่ นไป และมุมมองของศิลปินต่อผลงานทีส่ ร้างสรรค์ แต่ก็ยังมีความขัดแย้งในบางอารมณ์ของเนื้อเพลงที่ผมจับผิด
ได้เพราะในขณะทีเ่ นือ้ เพลง ชีวติ เป็นของเรา ท่อนแรกร้องไว้วา่
เพลงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างแน่นอน
คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วัน เวลามีเหลือกันเท่าไหร่ แต่ท่อน
การเติบโตที่ผมหมายถึงคือบอดี้สแลมเริ่มมีเพลงที่พูด สุดท้ายของเพลง อกหัก กลับร้องไว้อกี อย่างว่า ต้องไม่ตาย ชีวติ
เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องอกหักรักคุด แต่พูดถึงเรื่องชีวิต ยังมีพรุ่งนี้เสมอ
มากขึ้น  หากไล่เรียงเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต ตั้งแต่เพลง
ดีที่ทั้งสองเพลงมาจากผู้แต่งคนละคน
ชีวิตเป็นของเรา ความเชื่อ แสงสุดท้าย เรือเล็กควรออกจากฝั่ง
ชีวติ ยังคงสวยงาม dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ) (เรียงตามล�ำดับ
เนื้อร้องที่ขัดแย้งกัน ท�ำให้ผมผุดเนื้อร้องอีกเพลงขึ้นมาว่า
ก่อนหลัง) ทั้งหมดล้วนกล่าวถึงเรื่องชีวิตทั้งสิ้น
สรุปวันนี้จะเอาไงกัน? (จากเนื้อเพลง ท่านผู้ชม) ฮ่า
จากไม่เคยมีเพลงแนวนี้ – จนมีเล็กน้อย – มีเพิม่ ขึน้ - จนถึง
ค�ำพูดที่ขัดแย้งกันก็ออกมาจากปากของพี่ตูนคนเดียวกัน
มีเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ใครๆก็บอกว่า บอดี้สแลมเปลี่ยนแนว
แต่ต่างเวลา ต่างจังหวะเท่านั่น สิ่งนี้สอนให้ผมรู้ว่า ชีวิตนี้ ไม่มี
เพลงเป็นแนวเพื่อชีวิต เห็นได้จากเนื้อเพลงเหล่านี้
อะไรแน่นอน เพราะขนาดพี่ตูนก็ยังมีค�ำร้องที่เปลี่ยนไปเลย
บางที
กใ็ ห้ลกุ ไปใช้ชวี ติ ให้เต็มที่ เพราะไม่รวู้ า่ เราจะตายวันไหน
ชีวิตเป็นของเรา - ชีวิตจะเป็นแบบไหน คงต้องเลือกเอา
ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ก็ใช้ซะ แต่ถ้าวันไหนเหนื่อย ท้อ หรือผิดหวัง
ก็ตัวของเราก็ใจของใครของมัน
มา ก็จงจ�ำไว้ว่าให้เอาใหม่ พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเก่า
ความเชื่อ - ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้ม
ก็อย่างที่ว่า พรุ่งนี้ ยังมีเสมอ แต่จะมีชีวิตให้อยู่ถึงพรุ่งนี้
คลุกคลานเท่าไหร่
รึเปล่า อันนี้ไม่รู้ แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ที่รู้ๆ คือยังมีพรุ่งนี้เสมอ
..... เอ๋?
แสงสุดท้าย- ชีวติ เริม่ ต้นทีค่ ำ� ว่าฝ่าฟัน ขอเพียงใจเราเท่านัน้
ไม่หวั่นไหว บทชีวิตของเรา เราจะท�ำให้มีความหมาย
เรือเล็กควรออกจากฝัง่ - จะออกไปแตะขอบฟ้า แต่เหมือนว่า
โชคชะตาไม่เข้าใจ มองไปไม่มหี นทาง ชีวติ ฉันต้องล่มลงใช่ไหม
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While I’m Alive —

แสงสี ใ นยามค�่ า คื น ย่ อ มมากั บ
เสียงเพลง ไม่ว่าจะเป็ นอะคูสติก
ป๊อ ปฟั ง สบายในยามเดิ น เหงา
เปล่าเปลี่ยวตอนกลางคืน หรือว่า
จะเป็ นเพลงอิเล็กทรอนิกส์แด๊นซ์
ทีโ่ ยกกันตามผับบาร์ ก็มก
ี ลิน
่ อาย
ของตอนกลางคืนไม่ต่างกัน และ
เนื่องจาก read me ฉบับนี้ของ
เราเป็นเรื่อง nightlife เราก็เลย
มี เ พลงมาฝากทุ ก คนที่ เ หงาใน
ค�่าคืนนี้กัน

STRFKR

่ ในเพลงนีท
้ ง
่ เพลงและจังหวะ
: ขอใช้เพลงนีเ้ ป็นเพลงเปิด เพราะเรารูส
้ ก
ึ ถึงความสดชืน
ั้ ชือ
ซินธ์ปอ
๊ ปที่กําลังดี แม้ว่าจะมีความหนึบบ้างที่ทําให้เพลงดูหม่นขึ้น แต่เพลงนี้ก็ทําให้เรา
รู้สึกว่า เฮ้ย เราควร live my life while i’m alive นะ ถึงแม้ว่าจะรู้สึกถึงเงาของ
่ ยูร
่ ลายคนออกไปเทีย
่ ว
ความว่างเปล่าทีอ
่ อบตัวเรา แต่เราต้องหายใจต่อไปนะ เหมือนกับทีห
กลางคืนเพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่หายไปของตัวเอง แบบว่า เราต้องอยู่ต่อไปเท่าที่ยังมี
ลมหายใจนะ!

Bangkok Blondie — The Whitest Crow

่ วงอินดีไ้ ทยทีโ่ คตร
: เพลงสีสน
ั แสบตาของหนึง
แสบ เป็ นเพลงที่รู้สึกถึงความเป็ นหมอลําอยู่
้ เพลงจะ
อาจเพราะความโจ๊ะของเพลง แม้วา่ เนือ
เป็นภาษาอังกฤษและมีกลิน
่ อายตะวันตกในเพลง
แต่ดว
้ ยความทีเ่ พลงพู ดถึงผูห
้ ญิงในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ที่เป็ น
ศูนย์กลางของหลากหลายวัฒนธรรม กลับทําให้
่
ทุกอย่างในเพลงเข้ากันได้อย่างไม่นา่ เชือ

Why’d you only
call me when
you’re high —

แรงดึงดูด —

ทิวารี

ธาริณี

่ ง รัก
: เพลงคัฟเวอร์เพื่อประกอบภาพยนตร์เรือ
น้อยนิดมหาศาล last life in universe ของ
เป็นเอก รัตนเรือง ที่มีการร่วมงานของหลาย
ชาติ ซึ่งเสียงและซาวนด์ของเวอร์ช่ันธาริณี
ทิวารี เปลี่ยนเพลงออริจินัลของวงทีโบน ด้วย
ทํานองทําให้ชวนเคลิ้มฝัน นึกถึงบาร์นั่งเงียบ
ไม่ ต่า งกั บ afro blue แต่ความต่างคือ เป็ น
ทํานองที่หวานสดใสไร้ความเหงา เป็นเพลงรัก
้ “มันก็เป็นเพราะโลกนัน
หวานซึง
้ ..มีแรงดึงดูดใจ”

Arctic monkeys

: เราคงไม่ต้องพู ดถึง am ให้มากความ เพราะ
เป็ นวงที่คนฟังเพลงคงรู้จักกันดี เพลงนี้เป็ น
เพลงที่เราชอบที่สุดในอัลบั้มนี้ของ am ทําไม
ถึ ง เอ าเพ ลงนี้ มาลงในเล่ ม นี้ ก็ เ พร าะว่ า
เหตุการณ์ในเพลงนั้นเริ่มตอนกลางคืนที่กําลัง
เมาๆ และตัวผูช
้ ายนัน
้ โทรไปเป็นสิบๆ สาย อยาก
ให้ผู้หญิงกลับมา ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงตอบ
เมสเสจกลับมาเพียง why’d you only call
me when you’re high? เหมือนกับว่าเธอ
อยู่แค่ใต้จิตสํานึกของเขา แต่ไม่ได้อยู่ในโลก
ความเป็นจริง

Drunk Girls — Guessing Game
LCD Soundsystem

คืนวันศุกร์ —

bastard

Saliva

: ข้ามกลับมาเป็นเพลงไทยอีกรอบ พู ดถึงคืน
วันศุกร์ทุกคนก็คงจะนึกถึงการแฮงก์เอ้าท์ พัก
ผ่อนกับเพื่อนฝูง แด๊นซ์ในยามราตรี เพลงนี้ก็
เป็ น อี ก เพลงที่ มี เ นื้ อ หาพู ดถึ ง การแฮงก์ เ อ้ า ท์
ตั้งแต่ท่อนแรก ‘ทุกคืนวันศุกร์ ฉันนอนไม่ค่อย
จะหลับ ฉันออกไปเที่ยวกลางคืน’ แต่ ‘ถ้าไป
่ วผับ ฉันคงจะยืนเต้นคนเดียว’ คนเหงาคนนี้
เทีย
ก็เลยมีเพลงมาบอกว่า อยากจะพบกับเธอจัง
อยากจะพบกับเธอจัง อยากจะพบอยากรูจ
้ ก
ั แต่
ไม่รู้จะต้องทําตัวอย่างไร

แ ค่ อ ย า ก จ ะ ข อ . .
xoxo — Gene Kasidit

: เพลงอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ ยุค 80 ที่มีความ
หรูหราและสดใสร่าเริงเหมาะกับการเต้นรํายาม
คํ่าคืน ของจีน กษิดษ
ิ อดีตนักร้องนําวงฟู ตอง
เป็ นเพลงรักที่สนุกสนานโดยไม่ได้มีกังวลอะไร
‘แค่อยากจะขอเต้นรํา แค่เธอเท่านั้น’ ไม่ได้มี
่ ใดๆ ขอแค่ ‘ปล่อยใจไปให้เราเต้นรําคูก
อย่างอืน
่ น
ั
สักครัง
้ และขอสักวันให้เธอกอดฉัน หลอกกัน
ว่ารัก จะฝันไปด้วยกัน อยู่กับฉันไปด้วยกัน แค่
เพียงเท่านี้’

: เพลงจากวงอิเล็กทรอนิกส์ร็อก/แด๊นซ์พังค์
ชื่อดังจากอเมริกา lcD soundsystem ที่
กําลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี น้ี ด้วย
ความคิดถึงเราก็เลยเอาเพลงจากอัลบั้มเก่ามา
รีวว
ิ กันไปก่อน เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความเมา
ที่ไม่ใช่เมาแบบหนึบๆ เหมือนภาพยนตร์ของ
หว่องกาไว แต่เป็ นเมาแบบเรื้อนๆ ตามสไตล์
ของ lcD แน่นอนว่ามีความโจ๊ะที่ไม่เหมือนใคร
้ น
เป็นเพลงทีเ่ ข้าใจความวุน
่ วายของคนทีเ่ มาเรือ
ได้ดี

—

Futon

่ นึกถึงไนท์ไลฟ์ เราว่าขาดไม่ได้กบ
: เมือ
ั วงทีเ่ ต็ม
ไปด้ ว ยหลากหลายเชื้ อ ชาติ ใ นตํ า นานวงการ
เพลงไทยอย่างฟู ตอง ที่จังหวะดนตรีเข้ากับ
ความมันส์กึ่งโยกได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าเนื้อ
เพลงจะไม่ได้เกี่ยวกับไนท์ไลฟ์มากมายก็ตาม
แต่ว่าเปิ ดตอนเช้าๆ ก็คงไม่เหมาะเท่ากับตอน
กลางคืน ด้วยเนื้อหาที่สับสนฉงนงงงวยแบบ
เฮ้ย จะรัก หรือไม่รัก หรือจะอะไรยังไง ก็บอก
สิ อย่าให้ฉัน ‘ร่ายรํากับฝันร้าย ช่วยปลุกให้ต่ืน
ได้ไหม’

Afro Blue —Erykah ศาลาคนเศร้า (FuBadu

: เพลงนี้เป็นเพลงแจ๊สที่เกิดขึ้นจาก robert
Glasper นักเปี ยโนแจ๊สและโปรดิวเซอร์ชาว
อเมริกัน ผ่านเสียงหวานของ erykah Badu
หรือ erykah abi wright นักร้องนักแต่ง
เพลงชาวอเมริกัน เป็นเพลงที่ทําให้นึกถึงแจ๊ส
่ ามารถนัง
บาร์ลก
ึ ลับทีส
่ ชิลล์ได้เหมือนหลุดไปอยู่
ใน land my soul is from ในท่อนแรกของ
เพลง พร้อมกับนั่งเหงาเมื่อเห็นคู่รักสองคน
เต้นรําคลอเคลียกันในร้าน

neral Party) —

The Charapaabs

: เปิดด้วย while i’m alive ก็ขอจบด้วย ศาลา
คนเศร้า ซึ่งชื่ออังกฤษคือ Funeral party
‘ต้องไปงานเลี้ยงที่ไม่มีกําหนดก่อน และเป็นอยู่
บ่อยครั้ง ที่ไม่พร้อม ไม่อยากจะไป’ เปิ ดไปแบบ
มีชว
ี ต
ิ ก็ขอจบแบบมีชว
ี ต
ิ ทีใ่ กล้จบ ไม่รว
ู้ า่ วันไหน
่ ไหร่ The charapaabs เป็น
จะถึงคราวเราเมือ
่ี าํ เพลงเพื่อผูส
วงคอนเซปต์ทท
้ ง
ู อายุ โดยจะไม่มี
การเปิ ดเผยหน้าตัวเอง และฉากหน้าของวงจะ
เป็นชายชราเพื่อสมมุตแ
ิ ทนตัวเอง นับว่าเป็นอีก
่ ค
้ หา
วงทีม
ี อนเซปต์แปลกใหม่ของไทย เพลงเนือ
่ งราว ทุกข่าวคล้ายเรือ
่ ง
ก็ดด
ี ว
้ ย ’เราคงอยูร
่ เู้ รือ
เก่า เราคงอยู่รู้บางสิ่ง ความจริงที่ต้องเจอ’
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Each night,
when I go to sleep, I die.
And the next morning,
when I wake up, I am reborn.

ในแต่ละคืน
เมื่อฉันนอน ฉันตาย
และในเช้าวันใหม่ที่ลืมตาตื่น
ฉันฟื้ นคืนชีพ

Mahatma
Gandhi
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อ่าน Read Me
ผ่าน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App
แหล่งรวมสาระความรูแ้ ละความเพลิดเพลิน
ให้เด็กไทยเรียนรูอ
้ ย่างสร้างสรรค์
ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอพพลิ เ คชั่ น ได้ ฟ รี
และสามารถเขาใช TK App ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th

ติ ด ตำมควำมรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/
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READ ME
www.facebook.com/
readmeegazine
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