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 โลกกลางคืนเป็นอย่างไร?
 คิดแบบเร็วๆ ภาพในหัวคงจะไม่พ้นการท่องเที่ยว
ยามราตรี แดนซ์ปาร์ตี้ แสง สี เสียง ที่กระตุ้นโสตสัมผัสเรา
ให้ตื่นตัวตลอดเวลา หรือจะตรงกันข้ามที่หมายถึงความมืด 
ความเปลี่ยวตามพ้ืนที่ตา่งๆ เป็นบอ่เกดิภยัอันตราย รูส้กึถงึ
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สําหรับเล่มนี้ เราจะนําเสนอโลกกลางคืนในอีกมุมหนึ่ง
เป็นมุมมองจากบุคคลธรรมดาหลากหลายอาชีพ มี
ประสบการณท์ี่ไดรั้บจากหนา้ที่การงานตา่งกนัไป เผยใหเ้หน็
ความคดิ เรือ่งราวทีอ่าจนกึไมถึ่ง ถือเป็นการเปิดมมุมองทีด่ี 
เพราะนอกจากจะทาํใหเ้ราไดเ้หน็วิถชีีวติของใครหลายคนแล้ว 
ไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนความคิด ‘โลกกลางคืน’ ของเราก็ได้
 แน่นอน – กลางคืนเสมือนเป็นตัวแทนของความมืด 
และความมืดที่เราคุ้นชินอาจสื่อถึงเรื่องเลวร้าย แต่กลับกัน 
โลกกลางคืนของใครอีกหลายคน สําหรับพวกเขาหมายถึง
ความจาํเป็นบางอยา่ง ไมว่า่จะเป็นภารกิจหนา้ที ่การหาเลีย้ง
ครอบครวั การดาํรงอยูบ่นความจรงิอนัเป็นพ้ืนฐานของการมี
ชวีติ เป็นสิง่ทีท่าํให้พวกเขาขบัเคลือ่นคณุภาพชวีติให้ดยีิง่ขึน้ 
ฯลฯ มีอีกมากมายเหลือเกินที่เป็นเรื่องดีๆ โลกกลางคืนไม่ได้
มีแต่สิ่งเลวร้ายเสมอไป
 สําหรับผม พวกเขาคือแสงสว่าง
 ที่กําลังสว่างไสวในยามคํ่าคืน

 ผมชอบเที่ยวกลางคืน
 อย่างน้อยมันก็ไม่ร้อนเท่าตอนกลางวัน ถ้าให้นึก ผมคง
นกึไมอ่อกแล้ววา่ครัง้แรกทีอ่อกตระเวนทอ่งราตรคีอืชว่งอายุ
เท่าไร แต่ในทุกครั้งที่ออกไปสู่โลกกลางคืน ผมมักจะพบกับ
คนเหลา่นีว้นเวยีนอยูร่อบๆ ตวัเสมอ ผูค้นทีไ่มเ่คยเขา้ผบับาร์ 
ผู้คนที่ไม่ได้เวลาคํ่าคืนไปกับการ ‘ปล่อยผี’ อย่างที่ผู้ใหญ่
หลายคนชอบให้คํานิยามกับวัยรุ่น ผู้คนที่ทํางานของตนตาม
หน้าที่แม้ตะวันจะตกดินไปแล้ว หลายครั้งที่ผมเกิดคําถามว่า
ทาํไมพวกเขาตอ้งใชช้ว่งเวลาทีค่วรจะหลับไหลมาทํางานอะไร
แบบนี ้ชวีติของพวกเขาจะเป็นแบบไหน แลว้สงัคมรอบๆ เขา
ละ่ จะแตกตา่งจากพวกเราทีใ่ชช้วีติไปพรอ้มๆ กบัแสงอาทติย์
หรือไม่ 
 กาแฟตอนกลางคืนจะขมกว่าตอนกลางวันรึเปล่า
 แล้วพวกเขาต้องปรับตัวมากไหม
 โลกภายไต้แสงไฟนีออนมีอะไรซ่อนอยู่
 เราคงต้องตามไปดูพร้อมๆ กัน

ศุภวิทย์ 
น้อมเกียรติกุล

ภคณัฐ 
ทาริยะวงศ์
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ชีวิตเริ่มต้น
เมื่อตะวันตกดิน



อยากมองเห็นได้ดีในที่มืด
เหมือนนกฮูกหรือสุนัข ”

พิชญ์สินี โภคาเจริญวัจนะ 
/ นักเรียน

อยากเป็นแมวเพราะว่องไว
และอยากเป็นแมวที่เดินได้
แบบนกเพนกวิน คิดว่าน่ารกั 
คงจะมีคนชอบ ”

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ 
/ ธุรกิจเพื่อสังคม “ฟาร์มสุข 
ไอศกรีม”

อยากเป็นเหมือนค้างคาว 
เพราะมเีรดารใ์นตวั ไมม่ทีาง
บินชนอะไร ”

ยุทธนา พันธุ์ชนะวาณิช 
/ วิศวกร

อยากบินได้แล้วก็มีแสงสว่าง
ในตวัเหมอืนหิง่หอ้ย หิง่หอ้ย
เปน็สตัวท์ีม่เีสนห์่ เคยนัง่เรอื
ดหูิง่หอ้ย สวยด ีเปน็สตัวท์ีจ่ะ
อยู่กับต้นไม้แค่ต้นเดียว เป็น
ส่ิงท่ีคู่กันแล้วก็สวยเฉพาะ
ตอนกลางคืน ”

ภรณี อนันต์โกศลพร
/ นักศึกษา

ตัวเงินตัวทอง เพราะเวลา
กลับดึกแถวมหา’ลัยมีแต่  
ตัวนี้ มันดูเรียบร้อย รักสงบ 
ปลกีวเิวก กลางคนืจะไมค่อ่ย
มีใครเห็นเวลามันล่าเหยื่อ ”

ธนัช ถิรสุทธิ์ 
/ นักศึกษา

ผีเสื้อกลางคืนเพศผู้ เพราะ
สามารถตรวจจับฟีโรโมน
ของเพศเมียได้จากระยะไกล 
คอื มคีวามสามารถในการรบัรู้
ว่าใครก�าลังอ่อยเราอยู่ ”

กานน นุชดอนไผ่ 
/ ครูสอนดนตรี

อยากเป็นนกบนท้องฟ้าตอน
กลางคืน เพราะรถติด อยู่
กรงุเทพฯ เวลาอยากไปเทีย่ว
จะไปได้ง่าย เวลาบินก็ได้เห็น
วิวแบบพาโนรามา”

ศภุวพชิญ์ เชีย่วชาญประพนัธ์ 
/ นักศึกษา

อ ย า ก เ ป็ น เ ห มื อ น น ก ฮู ก  
ได้บินไปดูวิวบนภูเขาตอน
กลางคืน ”

นิรัช ตั้งพรภัคกุล 
/ นักเรียน

อยากมองเห็นได้ ในที่ ท่ีมี  
แ ส ง น้ อ ย  แ ล้ ว ก็ อ ย า ก มี
ประสาทสัมผัสทางการไดย้นิ
ที่ชัดเจนในตอนกลางคืน ”

ฐิติยา เทศพันธ์ 
/ นักเรียน

อยากมีตาที่มองเห็นชัดแจ๋ว
ในเวลากลางคืน เหมือน
นกเค้าแมว”
 
อาจรีย์ ธนเศรษฐ์สุธี 
/ นักเรียน

ightlife ?
เมือ่ฉนัอยากเป็น
สตัวก์ลางคนื 
ฉนัอยากจะ...?

ของใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีแค่มุมมองด้านอาชีพเท่านั้น read me 
เล่มนี้ เราจะมาคุยกับชาว TK park กันว่า ถ้าหากจะต้องใช้ชีวิตในเวลา
กลางคืนเป็นหลัก พวกเขาจะอยากมีความสามารถอะไรเหมือนสัตว์ชนิด
ไหนกันบ้างN

TKvoice
เรื่อง/ภาพ : ปาริฉัตร แทนบุญ

Charlaine 
Harris
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 เราทําอะไรในเวลากลางคืน? 
เตรยีมพรอ้มสาํหรบัวนัใหม่ ออกไปปารต์ีก้บัมติร
สหาย ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว หรือหัวหมุนกับ
การสะสางงานทียั่งคัง่ค้าง เวลาหลงัดวงอาทติย์
ตกคงเป็นสัญญาณเข้าสู่โลกอีกใบ โลกที่ใคร
หลายคนต่างมีเหตุผลในการใช้ชีวิตส่วนตัว 
 แต่ในมหานครท่ีไม่เคยหลับไหล ช่วงเวลา
กลางคืนเป็นช่วงเวลาสําคัญในแง่มุมของ
เศรษฐกิจไม่ต่างจากช่วงกลางวัน ในช่วงเวลา
ทีม่นษุยเ์มอืงกาํลงักลบัสู่เคหสถาน ยงัมีกลุม่คน
อีกจํานวนไม่น้อยกําลังออกจากบ้านเพ่ือทํางาน
และใช้ช่วงเวลากลางคืนในการหล่อเลี้ยงชีพ ใน
เมืองใหญเ่มืองน้ี ตอ้งมใีครสกัคนท่ียงัคงขับเคลือ่น
ทั้งระบบอุตสาหกรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอ
 read me ฉบับนี้ พาผู้อ่านเข้าไปทําความ
รู้จักกับอีกแง่มุมหน่ึงของบรรดาผู้ใช้ชีวิตหลัง
ดวงอาทิตย์ตกดิน ผ่านบทสนทนาสั้นๆ ให้เราได้
รูว่้าหน้าท่ีประจําวนัของพวกเขาเป็นอยา่งไร และมี
มุมมองกับชีวิตกลางคืนเช่นไร ซึ่งกับบางคนเรา

ไมเ่คยรูม้ากอ่นเลยวา่มแีง่มมุสนกุๆ แบบนีอ้ยูด่ว้ย
 ไม่วา่จะมืดหรอืสวา่ง เราตา่งตอ้งชวีติตอ่ไป 
ในฐานะกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
 ภายในลมหายใจทีก่าํลงัเคลือ่นไหวไปในชว่ง
เวลาที่ใครต่อใครกําลังหลับไหล แม่ค้า พนักงาน
ก่อสร้าง ร้านค้าเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง อีกทั้งตํารวจ
หรือพยาบาล กลุ่มคนเบื้องหลังเหล่านี้นี่เอง
ที่ลืมตาตื่น และใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่าตอน
กลางวัน ภาพสีดําอาจไม่ใช่ภาพแทนของช่วง
เวลากลางคนืเสมอไป ในโลกใบเดยีวกัน เราเชือ่ม
โยงกันผ่านกลุ่มคนเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว 
 ลองนึกถึงการกลับบ้านมืดค่ําครั้งสุดท้าย 
เราจะพบว่าเราใช้ชีวิตสวนกับคนกลุ่มนี้แทบจะ
ตลอดเวลา
 เพียงแตเ่ราจะเคยหนัไปมองพวกเขาหรอืไม่
 ไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไร 
 พลิกหน้าถัดไป แล้วฟงัความจากผู้ใช้ชีวิต
กลางคืนกันเลย
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อดิเดช ชัยวัฒนกุลภาพ :

หากจะหาใครสักคนซึ่ง เ ป็นตัวแทนของ
คนกลางคืนได้ดี คงหนีไม่พ้นชื่อของป๋อง-
กพล ทองพลับ ชายที่พูดได้อย่างเต็มปากว่า
มีวันนี้เพราะผีช่วย ตลอดเวลา 25 ปี ในการ
ใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่ากลางวัน 25 ปีที่ยัง
คงยืนหยัดในวงการและการเป็นดีเจรายการ
วิทยุ เราอาจรู้จักกับชายหนุ่มอารมณ์ดีที่มัก
มาพร้อมเสียงเฮฮาตลอดเวลา แต่เขาบอกกับ
เราว่าจริงๆ แล้วไม่ใช่แบบนั้น เขาแค่มองโลก
ในแง่ดี และมองโลกตามสัจธรรม 
 จากผู้ทีต้องฝงัเรื่องราวของคนอื่นทุกคืน 
วันนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่า 
 และพาเราเขา้ไปรู้จกักบัเขาและโลกของผีไป
พร้อมๆ กัน
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ปอ๋ง-กพล ทองพลับ
Behind
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ตัง้แตจ่�าความได้ เราไดยิ้นชือ่ดเีจปอ๋ง 
ในฐานะคนเลา่เรือ่งผตีลอด อยากให้
เล่าที่มาที่ไปว่าท�าไมถึงมาจุดนี้ได้

	 จัดรายการครั้งแรกเมื่อปี	 2534	 ตอนนี้ก็	

25	ปี	 ครึ่งชีวิตแล้ว	 เราอยากท�าเพราะเหตุผล

เพ้ียนๆ	 คือหน้าตาเราไม่ดี	 รู้ตัว	 ตอนน้ันเรา

มีความสุขกับวิทยุ	 เสียงที่ออกจากวิทยุมันดี	

โดยเฉพาะดีเจยุคนั้นเสียงดี	จนท�าให้เราอยาก

เป็นอาชีพนี้	 แล้วยุคน้ันมันยังไม่ใช้ยุคท่ีดีเจ

ออกหน้า	 ออกตา	 เราชอบฟังเพลง	 ชอบคุย	

เราเลยอยากเป็นดีเจตั้งแต่ตอนมัธยมต้น

กา้วเขา้สูว่งการได้ยงัไง

	 เราทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่เราฝัน	 คือก่อน

หน้าน้ันเราตระเวนไปหลายท่ีอยู่แล้ว	 ไปช่วย

คนนู้นท�าโปรดักชั่น	 ช่วยคนน้ีรับโทรศัพท์	 ไป

ช่วยคนนี้ท�าโฆษณา	 ตอนนั้นเราอยากเป็น

ครีเอทีฟ	สถานีไม่รู้จักเรา	 เราก็โทรไปหาแล้ว

บอกเขาว่าอยากเข้าไปฝกงาน	 แล้วเราก็เดิน

ดุม่ๆ	ไป	ไม่มใีครรู้จกัเราหรอก	แต่หลงัๆ	เหน็เรา

มาบ่อย	เขาอาจจะชิน	แล้วพอเขาใช้ให้ท�างาน

เราก็ได้เรียนรู้	 ได้คิดพวกรูปแบบรายการด้วย	

จนได้มาเป็นดีเจ

จนมาเป็น The Shock FM?

	 ถ้าพูดถึงว่ากว่าจะมาเป็น	The	Shock	คือ

ในตอนนั้นอยู่	 Smile	Radio	แล้วมันเป็นยุคท่ี

ดเีจต้องมรีปูแบบรายการเป็นของตวัเอง	เพราะ

มนัจดัตัง้ชัว่โมงกว่า		เราอยู่คิวดกึ	ก็เอาวะ	เรือ่ง

ท่ีจะเล่าดึกๆ	 ก็จะมีเร่ืองใต้สะดือ	 แต่ว่าออก

อากาศไม่ได้	 เลยตัดสินใจเอาเรื่องผีดีกว่า	 จัด

รายการ	3	ชั่วโมง	ชั่วโมงแรกเปิดเพลง	ชั่วโมง

สองเปิดให้คนโทรมาเล่าเรื่องผี	 ชั่วโมงสามก็

เปิดเพลง

ตามปกติ

แต่ตอนนัน้น่าจะยงัวัยรุ่นอยู ่ พอตอ้ง
ท�างานกลางคนื ชวีติตรงขา้มกบัเพ่ือน
หมดเลยมีปัญหามัย้

	 ตอนนั้นเอาจริงๆ	 ก็ยังเที่ยวอยู่	 แต่พอจุด

หน่ึงเราก็ต้องอยู่กับตัวเอง	 กลางวันเน้นนอน

เยอะหน่อย	กลางคนืกจ็ดัรายการปรกติ	ปัญหา
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กับเพื่อนก็ต้องมีบ้าง	 เขาโลกกลางวัน	ส่วนเรา

จัดรายการดึกๆ	เหมือนคนละโลก	แต่ไม่เป็นไร

หรอก	นี่คือเส้นทางที่เราเลือกแล้ว

พอถกูนยิามวา่เป็นไอคอนเรือ่งผ ีเรา
รู้สึกต้องแบกรับอะไรมั้ย

	 เพราะเราท�ามานาน	ท�าอย่างชดัเจน	มุง่มัน่

ท�าทุกอย่างท่ีคล้ายๆ	 แบบน้ีมาตลอด	 25	 ปี

เราเร่ิมก่อน	คนเลยจ�าเป็นภาพจ�า	 มีหลายคน

สนใจ	บางคนคิดว่าเป็นคนทรงเล่นของรึเปล่า	

แต่พอมาเจอเราก็เป็นแบบนี้	 แต่งตัวสบายๆ

ไหนพระล่ะ	 คือเราไม่ได้ห้อย	 ท้ังในจอนอกจอ	

พอท�าแบบน้ีบ่อยๆ	 เขาก็เริ่มรู้ว่าจะเจอที่ไหน	

ก็ เป็นแบบน้ี	 ก็น่ีตัวตนเรา	 อาจเพราะเรา

เข้าใจโลก	 เราเลยไม่คิดว่าต้องเป็นอย่างที่คน

คาดหวัง	เราต้องขรึมเหรอ	ก็ในเม่ือมันไม่ใช่ตัวเรา

แล้วคุณเชื่อว่าผีมีจริงไหม

	 เราเชื่ออยู่แล้วว่าวิญญาณมีจริง	 ถ้าเรา

ไม่เชือ่	เราคงไม่ท�าอาชพีทีต้่องอยู่กับมนัมาครึง่

ชีวิต	แต่ไม่ได้งมงาย	เราเชื่อเรื่องก้อนพลังงาน	

คิดง่ายๆ	ว่าร่างกายก็เหมอืนรถยนต์	มนัมคีนขบั

อยู่ในน้ัน	เม่ือตอนรถพัง	คนขบัก็ยังอยู่	แต่เราไม่

เชือ่เรือ่งผทีีว่่าจะมาแบบแหวกอกควักตา	แต่ว่า

เราก็ไม่ได้หักความเชื่อใครนะ	ถ้าสมมุติคนนึง

บอกว่าเค้าเคยเจอมากกว่าที่เราเคยเจอ	 เราก็

ฟังในมุมของเขาไป	ฟังเพื่อให้เหมือนกับว่าเรา

ดูหนังผี	สนุกไปกับมัน	

ถ้าถามถึงโลกกลางคืนสมัยนี้ กับ
เมื่อสิบปีที่แล้ว ชอบช่วงเวลาไหน
มากกว่า

	 ถ้าถามเด็ก	อาจจะบอกยุคน้ีดีกว่า	แต่ถ้า

ถามเรา	 เราอยากกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมา

มากกว่า	 เพราะการแข่งขันมันไม่สูงเท่าตอนน้ี	

มีอะไรให้ตื่นเต้นมากกว่า	 ทุกวันนี้ความเจริญ

มากขึ้น	 แต่จิตใจคนไม่พัฒนาตาม	 ยุคนั้นยัง

มีความเห็นอกเห็นใจ	 	 น่ารักต่อกัน	บางทีเรา

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

ก็ถูกปรับให้ผิดเพ้ียน	 เข้าใจได้	 แต่โดยหลังๆ	

เรื่องผีมันไม่เปลี่ยนในความรู ้สึกผมนะ	 มัน

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น	ณ	สถานที่ต่างๆ	มันมีไม่กี่ที่

หรอก	โผล่มาทุกรูปแบบแล้ว	วิธีการปรากฏตัว

ก็แน่นอน	กึ่งหลับกึ่งตื่น	เห็นจะๆ	เหมือนฝันไป	

หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาค้างคา	หรือรู้อีกทีเขา

ตายไปแล้ว	แกนเร่ืองเหมอืนเดมิ	แล้วส่วนมาก

เราจะเจอผีตอนไหน	ก็ตอนดึกซะส่วนใหญ่	แต่

เราก็แค่อยากยืนในจุดเดิม	 สนุกกับรายการผี	

อะไรท่ีพิสูจน์ได้ก็จะท�า	แต่แค่ไม่ให้มันเกรียน

ไปมากแค่น้ันเอง	ส่วนคนอื่นจะยังไงก็แล้วแต่

เขา	 สุดท้ายเรายังคงเชื่อว่า	 ใครท�าอะไรก็ได้

แบบนั้น

จริงๆ แล้ว เรากลัวอะไรกันแน่

	 คนเรากลัวเพราะสิ่งท่ีหลายคนให้ข้อมูล

เรามา	กลัวความมืดเพราะเราไม่เห็น	ท�าให้เรา

ปรุงแต่ง	 สมมุติคุณเป็นผี	 แล้วบอกกับเราว่า

เด๋ียวอกีสามนาทโีผล่มาให้เหน็นะ	คนก็ไม่กลวั	

เพราะเราตัง้รบักับความรูส้กึได้	แต่ทีก่ลวัเพราะ

เราหวาดวิตกกับความหวาดระแวง

แลว้แบบนีข้อ้ดขีองการทีเ่รายงักลวั
ผีอยู่คืออะไร

	 ข้อดีของผีคืออย่างน้อยก็เป็นตัวให้คนมี

ส�านึกว่าเราท�าอะไรก็ตามมนัมบีางสิง่คอยมอง

อยู่	มันเหมือนเป็นตัวเบรกเรื่องร้ายๆ	สมมุติเรา
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จะฆ่าใคร	ก็กลัวบาป	กลัวว่าเขาจะเป็นผีมาหลอกเรา	สมมุติว่า

ถ้าไม่มีเรื่องผี	คนก็แทงกัน	ไม่เป็นไร	เราว่าทิ้งไว้ให้มันอยู่แบบนี้

เถอะเรื่องแบบนี้	มันดีแล้ว	สุดท้ายก็ตอบโจทย์ว่าสวรรค์นรกอยู่

ในใจ	สมมุติวันนี้เราไปเจอขอทาน	เราบริจาคให้เขาสิบบาท	ใจ

เราก็มีความสุข	แต่ถ้าเราไปฆ่าใคร	ให้ตายยังไงเราก็ไม่มีความ

สุขหรอก

จัดรายการดึกมา 25 ปี คิดอย่างไรกับชีวิต
กลางคืน 
	 ชอบนะ	 รถก็ไม่ติด	 ร้อนก็ไม่ร้อน	 ไม่ต้องแย่งแข่งกับใคร	

ชิลล์ๆ	 สบายๆ	จริงๆ	แล้วเราโลกส่วนตัวสูงนะ	ชอบอยู่เงียบๆ	

ด้วยซ�้า	 แต่ก็ไม่ได้เงียบแบบวังเวงนะ	คิดว่าชอบอยู่กับตัวเอง

แล้วก็สังคม	พออยู่คนเดียวก็อ่านหนังสือ	เป็นลักษณะแบบนั้น	

เราไม่ใช่คนเก่าที่ไม่รับอะไรใหม่ๆ	ตอนนี้เพ่ือนรุ่นเดียวกันแทบ

ไม่ม	ีโลกของเขาเป็นโลกกลางวัน	อย่างตอนนีม้แีต่เพ่ือนรุน่น้องๆ	

ก็เลยเข้าใจ	ว่ามันก็คงมีมุมต่างกันไป	อยู่ที่มองมุมไหน	

จากเด็กที่อยากเป็นแค่ดีเจเฉยๆ วันน้ีเป็นได้
มากกว่านั้น เคยคิดมั้ยว่าจะมีวันนี้

	 ไม่เคยหรอก	เราแค่อยากท�า	ตัดเงินทิ้งไป	ท�าแค่มีความสุข	

สนุกกับมนั	ไม่เคยคดิจะมเีงนิมรีถเลย	มนัต้องทดลอง	อย่างสมยั

นีม้นัมตีวัเลอืกเยอะ	พ่ีว่ามนัคงต้องให้เดก็ยุคน้ีได้ลอง	แต่คงต้อง

เริม่จากชอบก่อน	เราเริม่จากชอบแล้วมุง่มัน่	แล้วพอมุง่มัน่มนัได้

แบบนั้นจริงๆ	 ไม่รู้ถูกหรือผิด	 ไปหาตัวเองว่าเราชอบอะไร	อย่า

เพิ่งมองเงินทอง	มองความสนุก	แล้วเงินทองมันจะมาเอง	

อยู่กับผีเยอะๆ ทุกวันนี้ปลงไหม

	 ปลง	ทุกวันนี้ปลง	สบายมาก	คิดว่าตายได้ทุกเมื่อ	แค่อยาก

เท่ๆหน่อย	 ไม่รู้เป็นไปได้มั้ย	 แต่เราอยากตายไปกับไมโครโฟน	

เราเกิดมากับสิ่งน้ี	 ก็อยากไปกับสิ่งนี้	 อยากจัดรายการจน

ลมหายใจสุดท้าย	 เพราะมันคือสิ่งที่ท�าให้เรามีวันนี้	 ห้องอัด	

ไมโครโฟน	 วิทยุคือจิตวิญญาณ	 เราคิดว่าวันนึงจะไม่ออกทีวี

แล้ว	เราเกิดมาพร้อมกับมัน	เราก็จะตายไปพร้อมกับมัน
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ขับรถกลางคืนต่างจากกลางวันรึเปล่า
	 ไม่ต่างมากนัก	ต่างกันแค่ประเภทคน	ช่วงเช้าถึงบ่ายส่วนใหญ่จะ

เป็นคนท�างาน	พนักงานออฟฟิศ	 ส่วนตอนกลางคืนจะเป็นกลุ่มลูกค้า

เที่ยวกลางคืน	จ�านวนลูกค้าพอๆ	กัน	ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน	แต่

กลางคืนมันดีที่ว่าอากาศไม่ร้อน	ชอบตรงนี้	ส่วนอื่นก็คล้ายๆ	กัน

ขับกลางคืนมีความอันตรายกว่ากลางวันไหม 
และมีวิธีจัดการยังไง
	 เราต้องดูคนก่อนรับขึ้นรถ	คนที่น่าไปเราก็รับ	 เรารู้ได้จากซอยที่เขา

จะไป	ถ้าเรารู้ว่ามันเปลี่ยวมากก็ไม่เข้า	ส่วนใหญ่แท็กซี่ท�าแบบนี้	เพราะ

เข้าไปไม่คุม้หรอกถ้าเกิดเรือ่งอะไรข้ึนมา	โดนจีโ้ดนปล้นไม่มใีครช่วยเรา

ได้	ขนส่งก็ช่วยไม่ได้	พวกนั้นเขาจ้องแต่จะปรับเรา	 (หัวเราะ)	 เราถือว่า

โชคดีมาก	 ขับมา	20	ปีแล้วยังไม่เคยเกิดเรื่องอะไรแบบน้ีเลย	 เคยเจอ

แต่ไม่มีค่ารถจ่าย	 เราก็ท�าอะไรไม่ได้	 ต้องปล่อยไป	คนมันไม่มีน่ีหว่า	

ขับไปร้อยกว่าบาท	บังคับไปเขาก็ไม่มีให้	 เราก็ต้องปล่อย	บางทีมันก็

ว่ิงหนี	แจ้งไหนก็ไม่ได้	 แจ้งต�ารวจเรื่องก็เงียบหายไป	ต�ารวจเขาก็บอก

ท�าบุญไป	 เป็นซะอย่างน้ี	 (หัวเราะ)	ส่วนมากแท็กซี่แจ้งเขาไม่อยากจะ

รับเรื่องหรอก	ต้องเป็นผู้โดยสารแจ้ง	แท็กซี่ไม่รับ	แท็กซี่ไม่ไป	แท็กซี่พา

วน	เราก็โดนเรียกไปปรับ

เคยง่วงจนขับรถไม่ไหวมัย้
	 ไม่เคยเลย	 เราขับช่วงบ่ายสามถึงตีสองมาตั้งแต่แรก	พอกลับถึง

บ้านมาเราจะพักผ่อนเลย	สัก	10-11	โมงเราก็ตื่นแล้ว	ได้พักเท่านี้ถือว่า

ได้พักผ่อนเต็มที่แล้ว	แต่ถ้าเป็นเรื่องเหนื่อยเรื่องล้าก็มีบ้างเป็นปกติช่วง

รถติด	 เราต้องมีความรับผิดชอบต่อคนอื่น	อย่างน้อยก็ต้องปลอดภัยไว้

ก่อน	เริ่มจากตัวเราเองที่เป็นคนขับนี่แหละ

ภูมิใจในอาชีพนีร้ึเปล่า
	 ภูมิใจมาก	โอเคเลย	เรามีความสุขกับมันด้วย	ภูมิใจที่สิ่งที่เราท�าอยู่

เลี้ยงครอบครัวได้	 มีกินมีใช้	 ไม่เป็นหนี้อะไร	 ถ้าไม่นับหน้ีงวดรถที่ต้อง

ผ่อนนะ	หนี้ที่อื่น	หนี้รายวันแบบนี้เราไม่มี	ส่วนเงินเก็บก็ขึ้นอยู่กับความ

ขยัน	ถ้าขยันก็พอได้	รายได้ที่เราตั้งไว้แต่ละเดือนถึงบ้างไม่ถึงบ้าง	แฟน

กับลกูเราก็อยู่ด้วยกัน	ช่วยกันท�ามาหากิน	แฟนท�างานเป็นแม่บ้านบรษิทั	

มีลูกสองคน	คนโตอายุ	22	ท�างานได้แล้ว	ขับแท็กซี่เหมือนกันกับเรา	คน

เลก็อายุ	17	ปี	ท�างานอยู่กับแม่ท่ีบรษิทัเดียวกัน	ต้องช่วยกันท้ังหมดแหละ	

ไม่ช่วยกันไม่ได้หรอก

ขับกะดึก แบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไง
	 อยู่ท่ีเราจัดการเวลา	 ท�างานแบบนี้ไม่มีวันหยุดแน่นอน	 เหนื่อยก็

หยุดแค่นั้นเลย	แต่อย่างเราขับทุกวัน	สองสามเดือนค่อยหยุดพักครั้งนึง	

ปกติพนักงานทั่วไปจะชอบวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	สองวันนั้นแหละแท็กซี่

ย่ิงชอบเพราะคนหยุดกัน	 เขาก็ออกเที่ยวกัน	 เราก็ขับได้หลายรอบ	ช่วง

เทศกาลคนย่ิงเยอะ	 รถโล่ง	 ว่ิงง่าย	 เราก็ย่ิงชอบ	หยุดบ่อยไม่ได้หรอก	

เดีย๋วไม่มเีงนิกิน	ยังไงขับรถกลบับ้านมาก็เจอครอบครัวทกุวนั	มกี�าลงัใจ

ท�างานแล้ว	(ยิ้ม)

Family 
Man and a cab
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เรื่อง : วรัญญา บูรณากาญจน์ 
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ทําไมถึงเลือกมาทํางานเป็น
พยาบาล
	 เพราะชอบวชิาด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ	

ตอนแรกอยากท�างานเก่ียวกับการท่องเท่ียว

และการโรงแรม	 แต ่ว ่าพอมาท�าอาชีพ

พยาบาล	ก็ค่อยๆ	ชอบ	ยิ่งท�าไปนานๆ	เราก็

ย่ิงชอบ	 เหมือนกับว่าได้ท�างานไปด้วยและ

ได้บุญไปด้วย	ถามว่าเสียดายท่ีไม่ได้ท�างาน

ที่เคยอยากท�าไหม	ก็ไม่เสียดายนะ	มันมั่นคง

กว่าและก็มีความสุขดีด้วย

พยาบาลกะกลางวันและกะ
กลางคืนแตกต่างกันยังไง
	 การท�างาน	 เราจะแบ ่งกันเป ็นเวร	

โดยหัวหน้าจะเป็นคนจัดเวรให้	 บางวัน

เวรเช้า	 บางวันบ่ายถึงดึก	 ถ้าวันไหนเวร

บ่ายถึงดึกก็จะได้หยุดในวันถัดไป	 ซึ่งใน

ห้องผ่าตัดจะต่าง	 เพราะเคสในเวรเช้าจะ

เป ็นเคสท่ีนัดมาท�าผ ่าตัด	 ไม ่ได ้ฉุกเฉิน	

สามารถรอได ้ 	 และไม ่ต ้ องรีบผ ่ าตัด

ส่วนส่วนเวรบ่ายดึกจะเป็นเคสฉุกเฉินท่ีต้อง

รบัการเข้าผ่าตดัเร่งด่วนไม่ง้ันจะเป็นอนัตราย

ต่อชีวิตของคนไข้	 มีท้ังคนที่เคยผ่าตัดไป

แล้วและคนไข้ใหม่	 ในการท�างานก็ค่อนข้าง

ต่างกัน	 เพราะว่าบ่ายดึกจะมีภาระงานน้อย

กว่าตอนเช้า	 แต่ถ้ามีเคสส่วนมากก็เป็นเคส

เร่งด่วน	 ต้องใช้ความรวดเร็วและช�านาญ

มากกว่า	 เน่ืองจากมีพยาบาลอยู่เวรแค่สอง

คน	ต้องจัดการทุกอย่างได้

ความเหนือ่ยต่างกันมากไหม
	 เวรเช้าจะมีเคสที่เข้าผ่าตัดเยอะกว่า	แต่

เวรดึก	ถ้ามีเคสผ่าตัดก็นานเหมือนกัน	คิดว่า

เหนื่อยเท่าๆ	กัน

เคยเจออะไรทีแ่ปลกๆ บา้งไหม 
	 ไม่เจอนะ	 เพราะว่าท่ีผ่าตัดส่วนใหญ่ก็

เป็นเคสหัวใจและก็เก่ียวกับปอดตามปกติ

ทั่วไป

“เวรบ่ายดึกจะเป็น
เคสฉุก เ ฉินที่ ต้ อง
รับการเข้าผ่าตัดเร่ง
ด่วน ไม่งั้นจะเป็น
อนัตรายต่อชีวติของ
คนไข้ ต้องใช้ความ
รวดเร็วและช�านาญ
มากกว่า”

ปรายจรีย์ จิตกลาง : 
พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องผ่าตัดศัลยกรรม
หัวใจและทรวงอก รพ.จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย
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สมประสงค์ คําหอม : 
หัวหน้าคนงานก่อสร้าง
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ทํางานเวลาไหนบ้าง
	 ส่วนใหญ่ปกตเิราจะท�างานเช้าถึงเย็น	แต่ก็มบีางครัง้ทีเ่ราต้องอยูต่่อ

จนกว่างานเราจะเสรจ็	ถ้าอย่างน้ันจะเป็นลกัษณะการท�าโอที	หน้าท่ีของ

เราคอืรบังานมาและท�าให้เสรจ็	เราอยากท�าให้เสรจ็เรว็ๆ	จะได้ไปรบังาน

อื่นต่อ	อยากให้ตรงนี้จบแล้วเราก็ต้องเร่งของเราเอง	แต่ก็ขึ้นอยู่กับส่วน

อื่นๆ	ด้วย	เราต้องประสานงานหลายส่วน	อยู่ที่ว่าเนื้องานเป็นแบบไหน	

บางอย่างเราตัดสินใจเองไม่ได้	ต้องรอหัวหน้าอีกที	แต่ถ้าเราท�าเองได้ก็

จะท�า

เคยเสร็จงานช้าสุดกีโ่มง
	 ไม่ค่อยอยู่ดึกมากเท่าไหร่	ส่วนมากจะอยู่ถึงช่วง	4-5	ทุ่ม	เพราะงาน

ในส่วนของเราเป็นงานรับเหมามาอีกทีหนึ่ง	 อยู่ดึกเกินไม่ได้	ปล่อยโอที

ลูกน้องเยอะเกินก�าหนดไม่ได้

ความแตกต่างของการทํางานช่วงกลางวันกับ
กลางคืนมีอะไรบ้าง
	 ต่าง	แน่ๆ	แล้วคือเรือ่งของแสงสว่าง	ถ้าแสงสว่างไม่เพียงพอก็ต้องใช้

ไฟเพิ่ม	ถ้ามืดมากๆ	ต้องใช้ไฟสปอตไลท์	จริงๆ	การจราจรก็มีส่วน	บางที

ท�างานตอนเย็นๆ	อย่างกรณีรอเทปูน	ก็ต้องรอรถปูน	นัดกันไว้	5	โมงครึ่ง	

รถติด	ก็ยิ่งสาย	ยิ่งนาน	เราก็ต้องรอ

ฤดูกาลเป็นปัญหาด้วยรึเปล่า
	 เป็นด้วย	การท่ีฝนตกมนัก็ท�าให้งานเราล่าช้าลง	มาเจอฝนเราต้องเสยี

เวลาสูบน�้า	กรณีถ้าหน้างานมีการขุด	ดินพัง	ก็ต้องมาเริ่มใหม่	หาระดับ

ใหม่	ปรบัดนิใหม่	ต้องมาวางแผนใหม่	เสยีเวลาเพ่ิม	เป้าหมายในแต่ละวัน

ก็ลดลงตาม	ฝนตกแล้วกินเวลาไปหมด	

	 ถ้าเราเร่ิมงานส่วนไหนไปแล้วต้องรีบ	 โดยเฉพาะพวกงานท่ีต้องขุด	

พอเราขดุไว้แล้วถ้าไม่รบีท�าให้เสรจ็	มนัจะเป็นปัญหาหลายอย่าง	คนเดนิ

ไปเดนิมาบางคนเขาไม่รู	้ย่ิงหน้าดนิเป็นทรายแล้วโดนน�า้จะอนัตราย	ย่ิง

เป็นพ้ืนทีช่มุชนเราต้องย่ิงระวัง	ต้องรบีท�าให้เสรจ็เป็นส่วนๆ	ไป	พยายาม

ท�าให้เร็วที่สุด

มีวิธีดูแลคนงานในสังกัดอย่างไร
	 ดูแลทุกอย่าง	หมายถึง	 ถ้าเราท�าได้	 ลูกน้องต้องท�าได้	 วิธีท�างาน

ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนลงไปท่ีหน้างานเองก่อน	ถ้ามั่นใจถึงจะให้พวก

เขาลงตาม	ที่อยู่ด้วยกันเขาก็รู้งานกันหมดแล้ว	 เราไม่มีอะไรต้องเป็น

ห่วง	แต่ในการท�างาน	เราเป็นผู้น�า	เราก็ต้องคอยดูแล	ตอนนี้เราก็สบาย

หน่อย	เพราะกับลูกน้องก็อยู่ด้วยกันมานานจนรู้กัน

ในการทํางาน คํานึงถึงเรือ่งใดมากทีสุ่ด
	 เร่ืองคุณภาพงาน	เร่ืองความรับผดิชอบ	ท�างานเราจะไม่ทิง้งาน	ต้อง

ท�าให้น่าเชื่อถือ	 ไม่งั้นเขาก็ไม่จ่ายงาน	 เราก็ไม่มีงานท�า	บางทีหน้างาน

ของเราเสรจ็ก่อน	ก็ไปช่วยทีใ่กล้ๆ	ต่างคนต่างอาศยักันก็อยู่ด้วยกันได้	ถ้า

เราท�าไม่ดี	ไม่เรียบร้อย	มันไม่ได้จบตรงแค่นี้	แต่ละงานเครือข่ายใหญ่ๆ	

เขารู้กันหมด	 ย่ิงเป็นงานระดับประเทศ	ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆ	ที่

เหน็กันอยู่น่ีแหละ	เขากจ็ะคยุกัน	เชค็คนท�างานได้	เชค็ความถูกต้อง	เชค็

ความเรียบร้อยได้	ดีที่สุดก็คือท�าหน้างานของเราให้ดี

“ถ้าเราเริ่มงานส่วนไหนไปแล้ว
ต้องรีบ ยิ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนเรา
ต้องยิ่งระวัง ต้องรีบท�าให้เสร็จ
เป็นส่วนๆ ไป พยายามท�าให้เร็ว
ที่สุด
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ทําไมจึงสนใจวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์
	 จริงๆ	แล้วตอนเด็กผมสนใจหลายอย่าง	ผมชอบมานุษยวิทยา	ชอบ

ขุดหาฟอสซิล	 ชอบดูต้นไม้	 ใบไม้	 ธรรมชาติวิทยาท่ัวไป	ดาราศาสตร์	

ผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรท่ีสนุกนะ	ส่วนจุดเริ่มต้นด้านดาราศาสตร์จริงๆ	

เกิดจากจุดหน่ึงที่ผมได้รับโอกาสท�ากิจกรรมหลายอย่าง	 ท�าให้ค่อยๆ	

เล้ียวเข้ามาทางดาราศาสตร์	 วิทยาศาสตร์มีความสนุกของมันอยู่แล้ว	

มันเป็นการค้นพบ	 มันจึงเป็นเสน่ห์	 ธรรมชาติของงานแต่ละสาขาค่อน

ข้างคล้ายกันคือพยายามจะศึกษาว่าท�าไมถึงเป็นอย่างน้ี	 เช่น	 ท�าไม

ฟอสซิลอันนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้	 สัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างไร	ท�าไมกาแล็กซี่นี้

ถึงมีวิวัฒนาการเป็นอย่างนี้	 ลักษณะเหล่านี้ในการตั้งค�าถามจะคล้าย

กันมาก	 เพียงแค่วิธีการออกภาคสนามเพ่ือค้นหาค�าตอบมีวิธีที่ต่างกัน

ออกไป	 เช่น	ฟอสซิลเราต้องศึกษาค้นหาค�าตอบโดยการขุดส�ารวจจาก

พ้ืนทีต่่างๆ	แต่การศกึษากาแลก็ซีใ่นดาราศาสตร์เราอาจจะต้องออกภาค

สนามโดยการดูดาวไป	เก็บข้อมูลไป	มันมีความสนุกต่างกัน

ความจริงแล้วนักดาราศาสตร์ทํางานเกี่ยวกับ
อะไร เพ่ืออะไร
	 เราต้องการศึกษาว่าข้างนอกของเราออกไปมันอยู่ในอะไร	 โลกของ

เราอยู่ไหน	ตัวเราถือก�าเนิดมาได้อย่างไร	จุดเริ่มต้นของเอกภพคืออะไร	

มนุษย์เราอยากรู้ว่าเราเกิดมาได้อย่างไร	เมื่อเรามีปัจจัย	4	ครบทุกอย่าง

เราก็จะเริ่มคิดว่า	 เราอยากรู้จักตัวเองมากขึ้น	 อยากรู้ว่าข้างนอกยังมี

สิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนเราไหม	 โลกของเราจะมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไร	

จริงๆ	แล้วมันเป็นค�าถามที่เป็นพ้ืนฐานมาก	 เป็นการเข้าใจตัวเอง	 รู้จัก

ตัวเอง

	 ในวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีค�าว่าถูกต้อง	 เราใช้ค�าว่าสอดคล้อง	 เมื่อ

ทฤษฎีสอดคล้องกับธรรมชาติ	 สามารถอธิบายธรรมชาตินั้นได้	 สาระ

ส�าคัญของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไร	คือ	มันจะต้องถูกพิสูจน์

ให้เป็นเทจ็ได้	ถ้ามนัไม่สามารถพิสจูน์ให้เป็นเท็จได้	มนัไม่ใช่วิทยาศาสตร์	

เอาง่ายๆ	อย่างพระพุทธศาสนาท่ีพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าประสูติมาแล้ว

เดินได้		7	ก้าว	คุณมีวิธีพิสูจน์ให้เป็นเท็จได้ไหม	ไม่มี	เพราะฉะนั้นเรื่องนี้

All Days
Night

are

อาจารย์ดร. วิภู รุโจปการ : 
นักดาราศาสตร์และอาจารย์ประจ�าภาควิชาฟสิิกส์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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“ในวทิยาศาสตรไ์มเ่คยมคี�าวา่ถูกต้อง เราใช้ค�าวา่
สอดคล้อง เมื่อทฤษฎีสอดคล้องกับธรรมชาติ 
สามารถอธิบายธรรมชาตินั้นได้ สาระส�าคัญ
ของวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไร คือจะ
ต้องถูกพิสูจน์ให้เป็นเท็จได้ ถ้ามันไม่สามารถ
พิสูจน์ให้เป็นเท็จได้ มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์”

จึงไม่ใช่วิทยาศาสตร์	 ค�าว่าพิสูจน์ได้กับอยากพิสูจน์หรือเปล่าน่ีอีกเร่ือง

หน่ึงนะ	 ของบางอย่างท่ีพิสูจน์ให้เป็นเท็จไม่ได้ก็คือสิ่งที่อยู่ในขอบเขต

ของปรัชญา	อย่างวิทยาศาสตร์บางอย่างก็ยังเป็นปรัชญาอยู่แต่ว่าเรา

สามารถดึงบางส่วนเข้ามาให้อยูใ่นขอบเขตท่ีเราสามารถพิสจูน์ได้มนัจงึ

กลายเป็นวิทยาศาสตร์	

นักดาราศาสตร์เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยช่วงระยะ
เวลาของวันเพ่ือทํางาน เลือกวิธีการทํางานกับ
ช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกันของวันอย่างไร
	 ตอนนี้ดาราศาสตร์ไม่ได้มีเพียงแค่ดาราศาสตร์ท่ีใช้แสงแล้ว	 งานท่ี

ผมท�าเป็นหลักคือ	นักดาราศาสตร์วิทยุ	(Radio	Astronomer)	เคยดูหนัง

เร่ือง	Contact	ก�ากับโดย	Robert	 Zemeckis	ที่สร้างมาจากนิยายของ	

Carl	Sagan	ไหม	ในเรือ่งจะมีกล้องวทิยุโทรทรรศน์ท่ีใช้ประกอบการถ่าย

ท�าอยู่ตัวหน่ึง	 ซึ่งจะมีจานสัญญาณเต็มไปหมดประมาณ	20	กว่าจาน

ตัง้อยู่ทีเ่มก็ซโิกทางตะวันตกเฉยีงใต้ของอเมรกิา	มนัเป็นกล้องโทรทรรศน์

ทีม่ขีนาดใหญ่	สามารถส่องได้ท้ังกลางวันกลางคืน	เพราะกล้องโทรทรรศน์

ใช้ระบบของคลื่นวิทยุจึงสามารถส่องได้ตลอด	และอีกที่หนึ่งที่ผมใช้คือ	

หอดูดาวท่ีประเทศชลีิ	เราต้องเตรยีมการสงัเกตและเขียนโปรแกรมไว้ให้

กล้องว่าจะให้ท�างานอย่างไร	แล้วกล้องก็จะรนัตามสครปิต์ท่ีเราท�าไว้	อกี

อนัหนึง่คอื	กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮบัเบลิ	(Hubble	Space	Telescope)	

กล้องตวัน้ีอยู่ในอวกาศ	ผมไม่สามารถเข้าไปใช้มนัได้โดยตรงอยู่แล้ว	เรา

ก็เขยีนไปว่าต้องการดหูรอืสงัเกตอะไรแล้วส่งไปให้ศนูย์ควบคมุตรวจสอบ

เพื่อส่งสัญญาณไปให้กล้องฮับเบิล

		 เรื่องของเรื่องท่ีผมพยายามจะบอกคือ	ปัจจุบันการท�างานของเรา

ไม่ได้ขึ้นกับว่าจะเป็นกลางวันกลางคืน	และเนื้องานของนักดาราศาสตร์

ในปัจจุบันคือการเขียนโปรแกรม	 เราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ึนมา

เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องไปหอดูดาว	 เพราะมันท�างานอัตโนมัติ

อยู่แล้ว	แต่จริงๆ	แล้วผมชอบที่จะไปหอดูดาวนะ	แต่ด้วยโอกาสที่จะได้

ไปมันน้อยลง	เพราะตัวเราเองก็มีงานที่ต้องท�ามากขึ้น	เพราะฉะนั้นงาน

ของผมจริงๆ	มันจะไม่ใช่ตอนที่ไปดูดาว	แต่จะเป็นตอนที่ได้ข้อมูลจาก

กล้องมา	ซึง่เราจะต้องออกแบบการทดลองว่าต้องการศกึษาอะไร	ด้วยวิธี

อะไร	ภายใต้สมมตฐิานอะไร	เราเคยรู้อะไรมาบ้างแล้วเก่ียวกับธรรมชาติ

ของวัตถุประเภทนี้	มันตอบค�าถามเราได้	ถ้าเราสังเกตแล้วเห็นอันนี้	มัน

จะแปลว่าอย่างนี้	ถ้าไม่เห็นจะแปลว่าอย่างนี้	มันเป็นธรรมชาติของงาน

นักวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายกันหมด	

	 ประเทศไทยมีกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้อยู่ที่ชิลี	

มันเลยกลายเป็นเราท�ากลางคืนให้เป็นกลางวัน	เหตุผลข้อแรกคือ	เวลา

ต่างกัน	 12	 ชั่วโมง	 เพราะฉะน้ันกลางคืนท่ีน่ันก็กลายเป็นกลางวันของ

เรา	 ข้อต่อมาคือ	 มันต้ังอยู่ที่โลกซีกฟ้าใต้	 นอกจากจะท�าให้กลางคืน

กลายเป็นกลางวันแล้ว	 การที่เราเอากล้องไปส่องแล้วไม่สามารถมอง

เห็นสิ่งท่ีต้องการศึกษาได้	 เราก็สามารถศึกษาได้ท่ีซีกฟ้าเหนือเป็นหลัก	

เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะรอให้พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก	 ไม่ใช่วิธีเดียวท่ีเรา

จะต่อกรกบักลางวนักลางคนื	เพราะสดุท้ายแลว้มนักเ็หมือนกนั	ถ้าเรามี

วิธีที่สามารถเอาชนะมันได้	เราก็ไม่ต้องแหกขี้ตาตื่น	สรุปก็คือไม่มีความ

แตกต่างของเวลาการท�างานของนกัดาราศาสตร์อยู่เลย	เพราะเราท�างาน

ทั้งวันทั้งคืน	(หัวเราะ)

ความคิดเห็นต่ออาชีพทีท่ํางานตอนกลางคืน
	 คิดว่ามันเป็นวิถีชีวิต	 นักดาราศาสตร์จริงๆ	 ก็ต้องท�างานกลางคืน	

ตอนท่ีผมต้องสังเกตตอนกลางคืนมากๆ	 ผมก็ต้องต่ืนตอนเที่ยง	 อันนี้

คือชีวิตที่หอดูดาว	 ตอนนี้ก็มีต้องไปบ้าง	 ตื่นเท่ียงกินข้าวเช้าบ่ายโมง	

ประมาณสักสามโมงเย็นก็ต้องขับรถไปหอดูดาวแล้ว	 เพราะต้องเริ่ม

ท�างาน	พอตอนเช้าก็ต้องท�างานก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไปนอน	เพราะ

ถ้าฟ้าสางแล้วท�างานไม่ได้	บ้านพักนักดาราศาสตร์จะต้องมม่ีานบงัแสง

ที่มืดมากๆ	 เพ่ือไม่ให้แสงเข้า	บางทีก็ต้องไปบนท่ีสูงยอดเขาก็ต้องกาง

เต็นท์นอนนอกสถานที่	มันเป็นวิถีชีวิตเราก็ท�าอย่างนี้	ถ้ามีต้องไปสังเกต

เพื่อเก็บข้อมูลจริง	มันเป็นเรื่องปกติ	มีอีกหลายอาชีพที่ต้องท�างานกลาง

คืนต้องสแตนบายพร้อมตลอด	24	ชั่วโมง
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เริม่เล่นดนตรีมาตัง้แต่เมือ่ไหร่
	 เล่นตั้งแต่ป.5	 เริ่มมาเป็นเบสก่อน	 เพราะว่าตอนนั้นอยากท�าวงกับ

เพื่อนแล้วขาดมือเบส	แต่ก็เล่นเบสไปพร้อมๆ	กับการเล่นกีตาร์

ทําไมถึงมาเล่นดนตรีกลางคืน
	 ได้มีที่ให้เราได้แสดงความความสามารถทางด้านดนตรี	 และเรา

ชอบดนตรีอยู่แล้วด้วย	แต่เริ่มเล่นก็คือพ่ีที่เป็นนักร้องของวงโทรหาร้าน

ที่รับสมัครไปเรื่อยๆ	 เขาก็ชวนว่ามาเล่นกันไหม	ก็เลยลองไปออดิชั่นกัน

ที่	I’m	bar	ซึ่งเป็นร้านในโรงแรม	Fourpoint	แถวอโศกดู	

ปกติเพลงทีเ่ล่นเป็นแนวไหน
	 ส่วนใหญ่เป็นอะคูสติกป๊อปทั่วไป	 เพราะเล่นกันสองคน	ด้วยความ

ที่ร้านเป็นร้านนั่งชิลล์	 เวลามีคนมาขอเพลงร็อก	ถ้าเราเล่นได้	 เราก็จะ

พยายามแปลงเป็นอะคูสติก

บรรยากาศระหว่างตอนกลางคืนกับกลางวัน
เปลีย่นไปไหมเมือ่เริม่เล่นดนตรีกลางคืน
	 การเล่นดนตรีกลางวันกับกลางคืนก็ต่างนะ	 ด้วยความที่ว่าร้าน

อาหารหรือร้านเหล้า	 กลางวันไม่ค่อยเปิด	 ก็จะไม่ค่อยมีดนตรีมีงานให้

เล่นเท่าไหร่	งานตอนกลางวนัก็เป็นงานตามบธูตามอเีว้นต์ต่างๆ	ซึง่น้อย

อยู่แล้ว	พอมาเล่นกลางคืน	มุมมองในด้านดนตรีเราก็ต่าง	เราได้เรียนรู้

เรื่องการพูดคุยกับคนดู	 เล่นดนตรีให้น่าฟังมากขึ้น	 และท�าให้เรา

มีวิธีเอ็นเตอร์เทนคนฟังมากขึ้น	 แทนท่ีจะอยู่แต่ในห้องซ้อม	 ท�าให้

ได้ประสบการณ์ด้วย	 สิ่งท่ีแปลกที่สุดท่ีเคยเจอก็คงเป็นคนเมามาขอ

ร้องเพลง		

	 ส่วนสิง่ท่ีเปลีย่นไปคอืการฟังเพลง	พอเราต้องมาเล่นจรงิจงัเราก็เริม่

ฟังเพลงเยอะขึน้	ต้องมาฟังสิง่ทีค่นเขาชอบฟัง	เพลงใหม่ๆ	แล้วด้วยควาtม

ที่ว่าเราอยู่หอ	ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ท�าอะไรมากอยู่แล้ว	พอได้ไปเล่นดนตรี

กลางคืนก็คิดซะว่าไปนั่งดีดกีต้าร์เล่นสักสองสามชั่วโมง	สละเวลาว่างที่

เราเอาไว้เล่นเฟส	เล่นคอมไป

ตอนนีอ้ยากมีเพลงเป็นของตัวเองไหม
	 อยากนะ	ก็แต่งไปเรื่อยๆ	ไม่ได้ซีเรียส	ส่วนแนวเพลงที่อยากแต่งคง

เป็นเพลงป๊อปทั่วไป	ฟังง่ายๆ	 ไม่ได้คิดว่าเพลงของเราต้องดัง	ต้องมีชื่อ

เสยีง	แค่อยากท�าเพลงทีเ่รารูส้กึภมูใิจไปกบัมนั	แต่ก็อยากให้มคีนยอมรบั

ในเพลงของเราระดบัหนึง่เหมอืนกัน	คอืเราก็ท�าหลายๆ	วง	กับหลายๆ	คน	

ใครชวนไปเล่นอะไรก็เล่น	อยากเล่นมิวสิกเฟสก็อยาก	แต่ก็ไม่อยากเล่น

โดยทีเ่ราเครยีด	เคยเจอคนท่ีเล่นแล้วเครยีดก็ม	ีแต่พอเราได้เจอคนเยอะ

ก็ได้รู้จักการวางตัวมากขึ้น	ต้องขอบคุณการที่ได้เข้าไปอยู่ใน	CU	band	

ที่ท�าให้เราได้ปรับตัวมากขึ้น	เพราะว่ารุ่นพี่จากแบนด์ที่จบไปก็มักจะมา

เล่าประสบการณ์ที่เคยเจอให้ฟัง	ท�าให้เราได้กล้ามองโลกอีกแบบหนึ่ง

เคยเบือ่จนไม่อยากเล่นดนตรีไหม
	 ท้อก็คงมีบ้าง	 แต่ไม่ถึงขนาดไม่อยากจับกีตาร์	 เราพักไม่ได้นาน	

สุดท้ายเราก็กลับมาเล่นอยู่ดี	

ชอบกลางวันหรือกลางคืนมากกว่ากัน
	 เราว่าเราชอบกลางคืนมากกว่านะ	 เพราะกลางวันมันเป็นเวลางาน

เวลาเรียน	มันเครียด	แต่กลางคืนเป็นเวลาพัก	คนส่วนใหญ่จะได้พักก็

ตอนกลางคืน	 ย่ิงเล่นดนตรีที่ท�าให้คนเหน่ือยมาทั้งวันสนุกย่ิงท�าให้รู้สึก

ชอบกลางคืน

When 
 night ’s
out 

the
พีรณัฐ ปัณณราช  : 
นักดนตรีกลางคืน/นักศึกษา
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“คนส่วนใหญ่จะได้พักก็ตอนกลางคืน ยิ่งเล่น
ดนตรีที่ท�าให้คนเหนื่อยมาทั้งวันสนุกยิ่งท�าให้
รู้สึกชอบกลางคืน”
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ร.ต.ท.ณัฐพล  เฉลิมนพกุล  : 
(รอง สว. งานสายตรวจ 3 
กก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น)

ก่อนมาเป็นตํารวจ เรารู้มาก่อนมั้ยว่าอาชีพนี้
จะต้องนอนไม่เป็นเวลา
	 ไม่รู้มาก่อนเลย	เพราะที่บ้านไม่มีใครเป็นต�ารวจมาก่อนเลย	ที่เลือก

มาเป็นต�ารวจ	 เกิดจากการสอบติดเตรียมทหาร	และได้ค�าแนะน�าจาก

พ่อให้เลือกเหล่านี้

คิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ที่ทําให้ใครต่อใครอยากเป็น
ตํารวจ
	 หนึ่งเลยคือความเป็นข้าราชการ	มีความมั่นคง	สองท่ีปฏิเสธไม่ได้

คงจะเป็นเครื่องแบบต�ารวจ	 แต่เสน่ห์ของอาชีพต�ารวจจริงๆ	 มันอยู่ท่ี

ความเสียสละ	 เสียสละความสุข	ความสบายของตัวเองเพ่ือคนอื่น	 คือ

มันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันนะ	 เพราะคนส่วนใหญ่จะท�าเพ่ือความ

สุขของตัวเอง

ชว่ยเลา่ครา่วๆ ถงึตาํรวจทีม่หีนา้ทีต่อนกลางคนื 
ว่ามีแผนกอะไรอย่างไรบ้าง
	 ตอนกลางคืนก็จะมตี�ารวจสายตรวจ	งานปราบปราม	ออกตรวจตรา

ความสงบเรยีบร้อย	ดคูวามผดิปกตติามท้องทีใ่นเขตพ้ืนท่ีรบัผดิชอบ	เข้า

ระงบัเหต	ุเซน็ตูแ้ดงตามสถานท่ีส�าคญั	เพราะส่วนใหญ่ผูก้ระท�าความผดิ

มักใช้โอกาสในช่วงท่ีคนอ่ืนหลับไม่ทันได้ระวังตัว	 งานสืบสวนก็จะ

ออกสืบสวนหาข่าวการท�าผิดเก่ียวกับยาเสพติด	การขนย้ายสิ่งของผิด

กฎหมาย	 งานสอบสวนก็จะมีพนักงานสอบสวนน่ังรอรับแจ้งความบน

โรงพัก	 เพราะเวลากลางคืนก็มักจะมีเหตุทะเลาะวิวาท	ท�าร้ายร่างกาย	

เมาสุรา	รถชน	

การออกตรวจตอนกลางคืนต้องใช้ทักษะอะไร
ทีม่ากกว่าตอนกลางวันมัย้
	 การออกตรวจตอนการคนื	ท่ีส�าคญัมากคือระบบคูบ่ดัดี	้คนนึงปฏบิติั

หน้าที	่ใหค้วามช่วยเหลือ	อกีคนตอ้งคอยคุ้มกนัให	้กลางคืนมันคอ่นข้าง

จะมืด	มองอะไรไม่ถนัด	ต้องสายตาไว	ช่างสังเกต	ต้องวิเคราะห์ไปใน

ทิศทางด้านลบไว้ก่อน	ถ้าไม่มีอะไรมันก็ดีไป	 ไม่ใช่คิดว่ามันไม่น่าจะมี

อะไร	แต่ในความจริงคือมีเหตุอันตราย

ในอาชีพทีต่้องแบกรับความกดดันเยอะๆ แบบนี ้
มีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไร
	 “อดทนต่อความเจ็บใจ”	อุดมคติต�ารวจข้อที่	3		สั้นๆ	เลย

อยากให้ฝากอะไรถึงประชาชนที่ยังไม่เข้าใจอะไร
บางอย่างในตัวตํารวจกลางคืนหน่อย
	 “หลับเถิดปวงประชา	ต�ารวจกล้าจะคุ้มภัย”	 เป็นคติส�าหรับต�ารวจ

ที่ท�างานกลางคืน	อาจจะดูเป็นค�าสวยหรู	 แต่พวกเราคิดแบบนั้นจริงๆ	

อยากให้เปิดใจกว้างๆ	อย่าเอาภาพลักษณ์ของต�ารวจที่ไม่ดีบางคนมา

เป็นอคตว่ิาต�ารวจไม่ดทีัง้องค์กร	ก�าลงัใจจากทกุคนเป็นสิง่ทีม่คีณุค่าใน

การท�างานของต�ารวจมาก

““หลบัเถดิปวงประชา ต�ารวจกล้าจะคุ้มภยั” เป็น
คติส�าหรับต�ารวจที่ท�างานกลางคืน อาจจะดูเป็น
ค�าสวยหรู แต่พวกเราคิดแบบนั้นจริงๆ”
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เปิดร้านมากีปี่แล้ว
	 ก่อนน�้าท่วม	ก็หลายปีแล้วนะ	น่าจะอยู่ประมาณ	7	ปี	

เริม่เปิดเป็นแบบ 24 ชัว่โมงเลยหรือเปล่า
	 ตอนแรกยัง	ตอนแรกท�าเลร้านไม่ได้อยูต่รงน้ีนะ	พ่ีกับลกูน้องเพ่ิงย้าย

มาทีหลังแล้วก็เลยถือโอกาสเปิด	24	ชั่วโมงไปเลย	น่าจะได้ประมาณซัก	

5	ปีแล้ว	ที่อยากเปิดกลางคืนดึกๆ	ด้วยก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะ	แค่

เฉพาะค่าที่ก็แพงมากแล้ว	ยิ่งคนมาอยู่แถวนี้มากขึ้น	ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่ม

ข้ึน	 ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของลูกน้องอีกห้าคนอีก	 เราก็เลยคิดว่าลองเปิด

ทั้งคืนดูดีมั้ย	 เผื่อเพ่ิมรายได้ได้อีกทาง	 พอมาเปิดอย่างน้ีรายได้เราก็

มากขึ้น	ตอนกลางคืนมันก็ไม่ร้อนด้วย	ตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะเปิดอย่างนี้

ไปเรื่อยๆ

ทาํไมถงึเลอืกเปิดเป็นรา้นกว๋ยเตีย๋วตาํลงึ ในเมือ่
มีอาหารอย่างอืน่อีกตัง้หลายชนิด
	 ก็เราถนัดด้านนั้น	แถมเราเองก็มีสูตรอยู่แล้ว	 ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มย�า

เนี่ยแหละ	อุตส่าห์ไปเรียนมาตั้งหลายปี	(หัวเราะ)

อะไรคือข้อดีของการเปิดร้านทัง้คืน
	 ตอนกลางคืนพ่ีว่าลูกค้าจะต่างจากตอนกลางวันค่อนข้างเยอะนะ	

อย่างหน่ึงเลยคือคนจะมากกว่าตอนกลางวัน	ส่วนใหญ่ลกูค้าเราก็จะเป็น

เดก็มหา	‘ลยัแล้วกค็นแถวๆ	นี	้พวกนกัศกึษาทีเ่ท่ียวกลางคนืแถวๆ	น้ีด้วย	

บางคนมาตั้งแต่ตอนมาเรียนใหม่ๆ	มากินจนเรียนจบก็มี	พวกนักศึกษา

ส่วนใหญ่น่ีชอบมากันตอนดึกๆ	ที่มาแบบเมาๆ	 ก็มีนะ	 (หัวเราะ)	แต่ก็

ไม่ได้อาละวาดท�าลายข้าวของอะไร	อย่างมากก็มาคุยกันเสียงดังเฮฮา	

ไม่ได้รบกวนอะไรเรา	ก็เป็นสีสันไป	บางคนเป็นลูกค้าประจ�าจบไปแล้ว

สามสีปี่แต่ก็ยังกลบัมากินก็เยอะ	บางคนก็มาทกัทาย	คยุกัน	พ่ีเองก็ชอบ

ตอนกลางคืนด้วยเพราะลูกค้าเยอะกว่าตอนกลางวัน	

	 อีกอย่างพี่อยู่ตรงนี้	พี่ก็คอยดูรอบๆ	ตัวว่าอะไรมันเปลี่ยนไปบ้าง	ที่

แน่ๆ	 คือมันก็เจริญขึ้นแหละ	แต่อีกอย่างที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายที่มัน

มากขึ้น	ยิ่งเจริญก็ยิ่งแพงว่างั้นเถอะ	เราเองก็ต้องสู้กันไป

ในสังคมเรามีภาพจําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับ
คนที่ทํางานหรือเที่ยวกลางคืน ส่วนตัวพ่ีคิดว่า
เป็นอย่างนัน้ไหม
	 พ่ีว่ามนัไม่น่าจรงินะ	มนัเป็นแล้วแต่คนมากกว่า	พ่ีว่ามนัหลากหลาย

มากกว่าที่คนทั่วไปคิด	อย่างคนที่มาร้านพี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเฮฮา	ชวน

คยุกันสนกุสนาน	พ่ีว่าเขาก็เดก็ธรรมดาๆ	นีแ่หละ	เพียงแต่อาจจะใช้ชีวิต

แบบลุยๆ	หน่อย	ซึ่งพี่ว่ามันก็น่าสนุกดี	อย่างร้านเราก็ไม่เคยเจอลูกค้าที่

แบบเมาโวยวาย	ส่วนใหญ่ก็เป็นมิตรกับเราดี

“ตอนกลางคืนพ่ีวา่ลกูคา้จะตา่งจากตอนกลางวนั
ค่อนข้างเยอะนะ มันหลากหลายมากกว่าที่คน
ทัว่ไปคิด”
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เริ่มต้นเข้ามาทําอาชีพพนักงานขับรถเก็บขยะ
ตัง้แต่เมือ่ไหร่
	 ผมเริ่มต้นเข้ามาขับรถเก็บขยะเมื่อ	 15	ปีก่อน	ช่วงนั้นก�าลังตกงาน	

ประจวบเหมาะกบัทางส�านกังานเขตบางกะปิประกาศเปิดรบัสมคัรพอดี	

จึงเข้าไปสมัครและได้เป็นพนักงานประจ�าต�าแหน่งพนักงานขับรถเก็บ

ขยะ	สงักัดฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2545	

จนถึงปัจจบุนั	ช่วงแรกท่ีลงพ้ืนท่ีจรงิรูส้กึเหมน็ขยะมาก	แต่พอท�าไปได้สกั

ระยะหน่ึงก็ชนิกลิน่ไปเอง	เหตผุลท่ีเลอืกท�าอาชพีน้ีเพราะมสีวสัดกิารทีด่ี	

มช่ีวงเวลาเกษยีณอายุท่ีแน่นอน	และได้รบัสทิธ์ิเบกิค่ารกัษาพยาบาลให้

กับครอบครัวทั้งหมด

หน้าทีห่ลักทีต่้องทําในแต่คืนมีอะไรบ้าง
	 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

ขยะท่ีมีน�้าหนักมากๆ	ขึ้นไปเทบนรถตลอดท้ังคืน	 ซึ่งในรถเก็บขยะหน่ึง

คันจะมีพนักงานช่วยกันเก็บประมาณ	3-4	คน

สภาพขยะทีต่้องเจอในแต่ละคืนเป็นอย่างไรบ้าง
	 ขยะท่ีต้องเจอในแต่ละวนันัน้จะถูกกองทิง้ไว้แบบรวมๆ	มตีัง้แต่ขยะ

แห้ง	ขยะเปียก	ขยะอันตราย	ขวดแก้ว	เศษเหล็ก	และกิ่งไม้		เพราะผู้คน

ส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	 	 สร้างความยากล�าบากเวลาแบกขยะ

ข้ึนรถบ้าง	ซึ่งบางคร้ังก็จะมีท้ังขยะท่ีเป็นน�้าปนอยู่ในถังและมีเศษเหล็ก

เศษไม้ปะปนอยู่ด้วย	ท�าให้โดนเศษไม้แทงทีม่อืเป็นแผลหลายครัง้เหมอืน

กัน		ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันคดัแยกขยะก่อนทิง้	และช่วยมดัถุงขยะให้

แน่นๆ	 จะได้ไม่ล�าบากมากเวลาพวกเราเข้ามาเก็บ	แต่ด้วยเป็นหน้าที่

รับผิดชอบของเราก็ต้องท�าให้สะอาดที่สุด

เก็บขยะช่วงเวลากลางคืนดีอย่างไร
	 การเก็บขยะช่วงเวลากลางคนืข้อดีคอือากาศไม่ร้อน	รถไม่ตดิ	ท�างาน

สะดวก	ส่วนข้อเสยีคอืจะมรีถยนต์จอดไว้หน้าบ้านตามซอยเลก็ๆ	จ�านวน

มาก	ล�าบากเวลาน�ารถขยะเข้าไปบ้าง	 แต่โดยภาพรวมแล้วผมว่าช่วง

เวลากลางคืนเหมาะกับงานเก็บขยะมากกว่า	 เพราะผู้คนไม่พลุกพล่าน	

ท�างานง่าย	ในหนึ่งคืนจะวิ่งเก็บได้ประมาณ	2	รอบ	แล้วก็น�าไปทิ้งที่บ่อ

ขยะแถวอ่อนนุช	กลับมาถึงส�านักงานเขตบางกะปิประมาณตี	 3	 ก็เลิก

งานพอดี	จากนั้นก็กลับบ้านนอนพักผ่อน

 

ทําไมถึงเลือกทําอาชีพนีไ้ด้ยาวนานถึง 15 ปี
	 ความรู้สึกช่วงปีแรกๆ	 ท่ีท�าคือหน้าท่ีที่ต้องรับผิดชอบ	 แต่ตอนนี้

เหมือนเป็นความผูกพันมากกว่า	 เราท�าเพราะเราอยากตื่นข้ึนมาท�าให้

บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน	ผมเคยลองคิดเล่นๆ	ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มาเก็บ

ขยะ	สภาพบ้านเมืองคงล้นไปด้วยกองขยะแน่นอน	เพราะขยะถูกทิ้งอยู่

ตลอดเวลา	เลยกลายเป็นแรงผลักดันให้เราอยากท�างานตรงนี้ไปเรื่อยๆ	

ในทุกๆ	วัน
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“เราท�าเพราะเราอยากตื่นขึ้นมาท�าให้บ้านเมือง
สะอาดสะอา้น ผมเคยลองคิดเลน่ๆ วา่ถา้วนัหนึง่
เราไม่มาเก็บขยะ สภาพบ้านเมืองคงล้นไปด้วย
กองขยะแน่นอน”

ประสาน วงษ์ศรี : 
พนักงานขับรถเก็บขยะ 
ส�านักงานเขตบางกะปิ
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“บางทเีราทีเ่ป็นดเีจไมรู่ต้วัหรอก เราจดัรายการของ
เราปกติ แต่ว่าคนฟงัในช่วงกลางคืนจะรบัรูค้วามรูส้กึ
และอารมณ์ได้มากกว่ากลางวัน”
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จัดรายการตอนกลางวันกับกลางคืน แตกต่าง
กันอย่างไร
	 ท�างานมา	 14	 ปี	 เรียกได้ว่าแทบจะจัดรายการมาทุกเวลาแล้ว	

(หัวเราะ)	 จัดตอนกลางวันกับกลางคืนก็มีความต่างอยู่	 คนฟังในภาค

กลางวันส่วนใหญ่เขาได้วิทยุเป็นเพ่ือน	แต่ว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เชิงลึก	

ไม่ใกล้ชิดกับเรามาก	 เขาใช้วิทยุฟังพร้อมกับท�าอย่างอื่นไปด้วย	 อาจ

จะได้ยินเราบ้างไม่ได้ยินบ้าง	ขึ้นอยู่กับงานหรือสิ่งที่เขาก�าลังท�า	แต่กับ

ภาคกลางคนืนีค่นฟังเขาจะตัง้ใจรบัสารเราเลย	ชดัเจนกว่ากลางวันเยอะ	

ด้วยความท่ีบางคนอาจจะนอนฟังแล้ว	ว่างแล้ว	ไม่มกิีจกรรมอืน่ๆ	เข้ามา

แทรกระหว่างการฟังของเขา

	 กลุ่มคนฟังลูกทุ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้แรงงาน	สาวโรงงาน	คนท่ี

ท�างานเข้ากะ	อย่างพี่ๆ	รปภ.	ตามอาคารต่างๆ	เขาก็ใช้เราเป็นเพื่อน	พี่ๆ	

แท็กซี่น่ีชัดเจนมาก	ต้องบอกเลยว่าเรายินดีให้บริการความเป็นเพ่ือน

มากๆ	ในภาคกลางคืน		มันมีอารมณ์และความรู้สึกใส่เข้ามาในรายการ	

บางทีเราที่เป็นดีเจไม่รู้ตัวหรอก	เราจัดรายการของเราปกติ	แต่ว่าคนฟัง

ในช่วงกลางคืนจะรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ได้มากกว่ากลางวัน	อย่าง

เราต่อเพลงปกติตามงานของเรา	แต่ความรู้สึกของคนฟังน่ี..	 “โห	สอง

เพลงนี้ท�าให้ผมคิดถึงแฟน”	 “พ่ี	 สองเพลงน้ีโคตรเศร้าเลย”	มันจะเป็น

แบบนั้น	ตอนกลางวันไม่ค่อยมีเท่าไหร่	คงเพราะถูกตัดทอนด้วยภารกิจ

หน้าที่ของคนฟัง

มีเรือ่งราวประทับใจบ้างไหม
	 มีเรื่องที่อยู่ในใจเราสองเรื่อง	เรื่องแรก	มีแฟนรายการคนนึงชอบส่ง

จดหมายมาหาเรามาก	ส่งมาตัง้แต่เราจดัการสมยัแรกๆ	เลย	ส่งมา	14	ปี

แล้ว	ทกุวันนียั้งไม่เคยเหน็หน้าเลย	แล้วจะมสีตอรี	่ตลกข�าๆ	เขาคดิว่าเรา

เป็นสามีเขา	 (หัวเราะ)	คือในจดหมายเหมือนเป็นโลกของเขา	แล้วจะมี

แพทเทร์ิน	เขาคดิว่าเขาเป็นลกูสาวเจ้าพ่อ	แล้วความรกัของเราถูกกีดกัน	

เพราะเรามอีาชพีดเีจ	พ่อแม่เขามองว่าเต้นกินร�ากิน	ดราม่ามาก	(หัวเราะ)	

เรียกเราว่าที่รักด้วย	ส่งมาเยอะมาก	เป็นแฟนรายการนิรนาม	ก็น่ารักดี

	 อีกเรื่อง	มีแฟนรายการที่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาส่งขนมมาให้เรากิน

บ่อยๆ	แต่ไม่มีโอกาสเจอเลย	จนมีอยู่ช่วงนึงเขาหายไปนานมาก	พอมา

รู้อีกเขาเสียชีวิตแล้ว	 เราก็ตกใจ	แล้วก็เสียใจที่ไม่เคยมีโอกาสได้เจอกัน	

มันรู้สึกติดค้างอยู่ในใจเรา	 จะว่าประทับใจก็ใช่	 แต่ก็เสียใจด้วยที่เกิด

เร่ืองแบบนี	้จากเหตกุารณ์นีท้�าให้เรารูส้กึว่าควรให้ความส�าคญักับค�าพูด	

เรามองว่าทุกๆ	ค�าพูดมีความหมาย	 ทุกคร้ังท่ีเราพูดขอให้คิดเสมอว่ามี

คนตั้งใจฟัง	ทุกค�าพูดเราอาจจะช่วยใครก็ได้	ท�าร้ายใครก็ได้	ถ้าเรามีค�า

ที่ดีกว่านี้	สามารถสร้างสรรค์ค�าปลอบใจเขาได้มากกว่านี้	อาจจะดีกว่า

นี้ก็ได้	เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ลืมเลย

เสียงเพลงสร้างความสุขให้คนฟงั 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

Friend 
the Lonesome
a

วิชัย สมจิตร์ (ดีเจหน่อง) : 
นักจัดรายการวิทยุ 
สถานีลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก 94.5 FM
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ทําไมถึงเลือกมาทํางานทีน่ี่
	 อย่างแรกคอืชอบ	ชอบงานบรกิาร	ก่อนหน้านีเ้คยท�างานบรกิารแบบ

นีม้าแล้วแต่ไม่ได้ชงกาแฟ	พอดไีด้มาเจอทีน่ีแ่ล้วได้ลองกช็อบ	เลยท�าต่อ	

แรกๆ	ยังไม่แน่ใจว่าท�าได้ไหม	ชอบแค่ไหน	แต่พอลองท�าไปเรือ่ยๆ	ก็สนกุ

ด	ีตอนแรกมาลองท�าช่วงกลางวันก่อน	ทีน่ีจ่ะมกีารเปลีย่นผลดักันทุกหน่ึง

เดือน	 เดือนน้ีท�ากะกลางคืนอีกเดือนก็เปลี่ยนมาท�ากะกลางวัน	คือช่วง

	9.00	น.	-	21.00	น.ส่วนช่วงกะกลางคืนคือช่วงเวลา	21.00	น.	–	9.00	น.

แต่จะมีช่วงเวลาพักผ่อน	เบรกบ้าง	ช่วงไม่มลีกูค้างานจะไม่ค่อยหนกัมาก	

ทางร้านจะมีห้องพักผ่อนส�าหรับพนักงานอยู่แล้ว	ปกติร้านจะเปิดทุกวัน

ไม่มีวันปิดเลย	365	วัน	ตลอด	24	ชั่วโมง	แต่ในเวลาท�างาน	1	สัปดาห์

ของพนักงานจะได้หยุด	1	วัน	

ถา้เลอืกระหว่างทาํงานชว่งกลางวนักบักลางคนื 
ชอบช่วงไหน
	 จริงๆ	 ได้ท้ังสอง	กลางคืนก็ได้พูดคุยกับลูกค้ามากขึ้น	ส่วนใหญ่จะ

สนิทกับลูกค้าช่วงกลางคืน	 เหมือนมีเวลาได้คุยกับลูกค้ามากกว่าช่วง

กลางวัน	 เพราะกลางวันลูกค้าจะเยอะเป็นช่วงท�ายอดของร้าน	 เจ้านาย

ไม่ได้บังคับว่าจะต้องท�ายอดให้ได้เยอะ	แต่เป็นเพราะช่วงกลางวันหรือ

เย็นๆ	 จะเป็นช่วงท่ีนักศึกษาและพนักงานออฟฟิศเลิกงานกัน	 ท่ีน่ีเป็น

เหมือนที่ที่ใช้นัดพบกัน	 เราก็เลยไม่ค่อยมีเวลามานั่งคุย	 เพราะต้องรีบ

ท�างาน	แต่พอเป็นช่วงกลางคืนจะจ�าหน้าลูกค้าได้	มีลูกค้าที่มาประจ�าก็

เลยจะได้พูดคยุ	สอบถามลกูค้าหน่อย	แต่กลางคนืก็จะมบีางช่วงทีล่กูค้า

น้อยเลยจะง่วงบ้าง	ก็กินกาแฟไม่ก็เบรกพัก

พอทํางานช่วงกลางคืน แล้วเวลากลางวันทํา
อะไร
	 นอนพักผ่อน	บางทีเลิกงานเช้าก็มีไปเดินตลาด	นัดกินข้าวกับเพื่อน

บ้าง	ไม่ได้ท�างานอื่น	งานนี้คืองานหลักของเราอยู่แล้ว

คาเฟเ่ปิด 24 ชัว่โมงตอบโจทย์ลูกค้ายังไง
	 มีลูกค้ามาอ่านหนังสือ	น้องบางคนต้ังใจมาอ่านหนังสือมากๆ	ถ้า

ไม่มท่ีีนีก่ไ็ม่รู้จะไปอ่านตรงไหนเวลาดกึๆ	อย่างเดก็วยัรุ่นบางคนไปเท่ียว

กลางคืนแต่ก็มีบางคนที่ไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่	 วัยท�างานก็มานัดพบปะ

สังสรรค์กัน	คิดว่าเหมาะส�าหรับคนในยุคนี้	 มีคนบางกลุ่มที่ตั้งใจเรียน	

อยากมีพ้ืนที่อ่านหนังสือ	 พอมีพ้ืนที่ตรงนี้เขาก็จะได้มีพ้ืนที่ได้มาอ่าน

หนงัสอืกัน	ท่ีร้านไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาว่าต้องน่ังนานเท่าไหร่หรอืไม่ได้

บังคับว่าต้องซื้อของที่ร้านถึงจะเข้ามานั่งได้	ลูกค้ามาซื้อน�้าหนึ่งแก้ว	นั่ง

ทัง้คนืก็ม	ีส่วนมากทีเ่หน็ว่าลกูค้าเยอะก็คอืเค้านัง่กันมานานแล้ว	พ้ืนที่

เรื่อง :
ภาพ :

ปาริฉัตร แทนบุญ 
อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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Service Mind 
all day all night.
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วันใหม่ ช่างไชย  :
พนักงานส่วนบริการลูกค้า 
ร้าน Too Fast to Sleep

เราจะกว้างหน่อยก็เลยจคุนได้เยอะ	แต่ถ้าถามว่ายอดขายเยอะขนาดน้ัน

มัย้	ก็ไม่ได้เยอะ	ลกูค้าท่ีนีส่่วนมากจะมานัง่อ่านหนังสอืมากกว่า	จะไม่ได้

มาเพื่อนัดกันกินข้าวหรืออะไรแบบนั้น	ส่วนมากจะนัดกันมาท�ารายงาน	

อ่านหนงัสอืมากกว่า	บางคนหอบอปุกรณ์มาเยอะแยะเพือ่มานัง่ท�างาน

ที่นี่	

ความแตกต่างของการทํางานช่วงกลางคืนกับ
กลางวัน
	 กลางคืนก็น่าจะเป็นเรื่องของร่างกาย	เราต้องปรับเพราะคนปกติจะ

นอนกลางคืน	แต่เราอยู่ไปเรื่อยๆ	ก็ชิน	ใช้เวลาปรับไม่นาน	อย่างถ้าเคย

ผ่านการเปลี่ยนกะมาแล้วก็จะปรับตัวได้ง่ายขึ้น	อย่างกลางวันก็จะเป็น

เรื่องของการเดินทางมากกว่า	

ทํางานช่วงกลางคืนเคยเจอเหตุการณ์อะไร
แปลกๆ มัย้
	 น่าจะเป็นลักษณะของการท่ีร้านเราเปิดท้ังวันท้ังคืน	พอกลางคืนก็

กลัวคนท่ีไม่ใช่ลูกค้ามากกว่า	แบบพวกมิจฉาชีพ	 เพราะร้านเราเปิดดึก	

แถวนี้ไม่มีร้านเปิดดึกเท่าร้านเราเลย

วางแผนชวีติไวอ้ย่างไร คิดวา่จะทํางานแบบนีไ้ป
อีกนานเท่าไหร่
	 คิดว่าคงท�าตรงนี้ไปเรื่อยๆ	สบายใจดี	 งานไม่ได้เครียดมาก	สนุกดี	

ชอบงานด้วย	ที่นี่มีสวัสดิการพนักงานอยู่แล้ว	มีปรับต�าแหน่ง	ปรับเงิน

เดือน	มีโครงการขยายสาขาคือมีความก้าวหน้าในงานอยู่แล้ว	ปีใหม่ก็

มีงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน	จับของขวัญ	ตรุษจีนก็มีแจกอั่งเปา	มีจัด

กิจกรรมแจกของกัน	คิดว่าก็ดีแล้ว	(ยิ้ม)

ครอบครัวคิดยังไงกับการท่ีเราทํางานในช่วง
เวลาแบบนี้
	 เขาก็ดูโอเค	ไม่ได้อะไรกับงานเรา	เพราะเขารู้ว่างานเราไม่ได้มีอะไร

น่าอันตราย

คดิยังไงกบัอาชีพทีต้่องทํางานในช่วงกลางคนืที่
คนส่วนใหญ่พักผ่อนกัน
	 บางคนอาจจะท�าเพราะว่ามันเป็นความจ�าเป็นที่ต้องท�า	 เช่นอาจ

จะต้องท�าเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวหรือบางคนอาจจะท�าเพราะรักในสิ่งท่ี

ท�า	 ข้อดีก็คือ	 ไม่วุ่นวายมาก	 เดินทางง่ายกว่า	 รถไม่ติด	 ไม่ต้องแย่งกัน

เดินทาง	ส่วนเรื่องท่ีไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการพักผ่อนไม่

เป็นเวลาแล้วก็เรื่องความปลอดภัย		งานกลางคืนไม่ได้แย่	มันขึ้นกับว่า

งานที่เราท�ามันอยู่ในส่วนไหนมากกว่า	อาจจะเป็นเวลาที่ต่างกับคนอื่น	

แต่มุมดีก็คือมันไม่วุ่นวาย

งานด้านการให้บริการมีอะไรที่ต้องพิเศษกว่า
อาชีพอืน่
	 น่าจะเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่า	 เหมอืนเรามาอยู่ตรงจดุนี้

เราต้องรูว่้าลกูค้าต้องการอะไร	บางสิง่บางอย่างเราก็ต้องท�าความเข้าใจ

กับงานด้านน้ี	ต้องคิดว่าน่ีคือลูกค้า	คิดว่ามันคือการเสียสละบางอย่าง

อยู่เหมือนกัน	แต่ก็ดีตรงที่เป็นเจตนาของทางร้านอยู่แล้วที่ต้องการเน้น

อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าเป็นหลัก	(ยิ้ม)

“เรามาอยูต่รงจดุนี ้เราตอ้งรูว้า่ลกูค้าตอ้งการอะไร 
เอาใจเขามาใสใ่จเรา คดิวา่มนัคอืการเสยีสละบางอยา่ง
อยู่เหมือนกัน”
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ทินกร บุญแจด
อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เลือกอนุรักษ์
หิง่ห้อย
	 ผมว่ามนัเกิดจากความประทับใจในวยัเดก็	ตอนเดก็ๆ	ผมเกิดท่ีนี	่โต

ขึ้นก็ย้ายออกไปท�างานข้างนอก	แล้ววันหนึ่งเมื่อ	20	ปีก่อน	ก็ย้ายกลับ

มาอยู่ที่คุ้งบางกระเจ้าอีกครั้ง	ภาพในวัยเด็กจ�าได้ว่าเวลานั่งเรือข้ามมา

คุ้งบางกระเจ้าจะมีแสงห่ิงห้อยริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาเต็มไปหมด	แล้ว

เวลามนักะพรบิแสงพร้อมกันมนัสะท้อนน�า้สว่างท่ัวคุง้แม่น�า้เจ้าพระยา	

จึงกลายเป็นภาพความประทับใจ	พอมีโอกาสได้ท�าเรื่องอนุรักษ์หิ่งห้อย

มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2551	ผมเลยรู้สึกมีความสุขดีนะ	แล้วก็อยากจะเห็น

มันกระจัดกระจายทั่วคุ้งบางกระเจ้า	 ผมว่ามันมีทางเป็นไปได้	 ถ้าผู้คน

ตระหนักว่าหิ่งห้อยคือสินทรัพย์ที่มีค่าและช่วยกันดูแลรักษา

วงจรชีวิตของหิง่ห้อยในยามคํ่าคืนเป็นอย่างไร
	 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	

	 ส่วนวงจรชีวิตของห่ิงห้อยนั้นช่วงเวลากลางวันมักจะอาศัยอยู่ตาม

โพรงหญ้า	ซอกไม้	ตามสถานที่เปียกชื้น	พอหลังพลบค�่าก็จะบินกะพริบ

แสงไปรวมตวักันเป็นกลุม่ใหญ่ตามต้นไม้ต่างๆ	กระจดักระจายเตม็พ้ืนที่

สวน	ซึง่จะพบตามต้นล�าพูประมาณ	70%	และเกาะตามต้นไม้อืน่ๆ	30%	

สาเหตุท่ีห่ิงห้อยเลือกเกาะตามต้นล�าพูนั้น	 นักวิชาการสันนิษฐานว่า

ต้นล�าพูมีสารบางชนิดท่ีเอื้อต่อการผสมพันธุ์	 และอีกอย่างต้นล�าพูจะมี

น�้าค้างเกาะจ�านวนมาก	ซึ่งน�้าค้างเป็นอาหารของห่ิงห้อยตัวเต็มวัย	จึง

ท�าให้หิ่งห้อยเลือกต้นล�าพูมากกว่าต้นไม้อื่นๆ

คนทีม่าชมหิง่หอ้ยทีนี่จ่ะได้รบัความรูเ้รือ่งใดบา้ง
	 ตอนน้ีมทีัง้กลุม่นกัเรยีน	นักศกึษา	กลุม่องค์กรทีม่าท�า	CSR	และกลุม่

นกัท่องเทีย่วทีม่าชมหิง่ห้อย	ท่ีนีเ่ราก�าหนดให้เป็นแหล่งเรยีนรูม้ากกว่าจะ

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว	ฉะน้ันก่อนเดนิชมหิง่ห้อยทุกคร้ังจะมกีารบรรยายให้

ความรู้เกี่ยวกับหิ่งห้อยสายพันธุ์ต่างๆ	ที่พบในพื้นที่	เพื่อให้นักท่องเที่ยว

ได้เข้าใจวงจรของหิ่งห้อยก่อนเดินชมจริง	ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะกับการ

เดินชมหิ่งห้อยมากที่สุดในแต่ละคืนคือช่วงเวลาประมาณ	19.00	น.	 –	

22.00	น.	เพราะว่าห่ิงห้อยจะกะพริบแสงเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงนี้	ดัง

นั้นคู่ไหนที่เขาจับคู่ผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะทยอยปิดไฟ	ถ้ามาชมดึกเกิน

ไปก็จะเห็นว่าแสงจะลดน้อยลงเรื่อยๆ	จนดับแสงไปในที่สุด

หิง่ห้อยมีความสําคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร
	 ผมว่าห่ิงห้อยเป็นตวัดชันีชีว้ดัท่ีส�าคญัว่าดนิ	น�า้	และอากาศ	ในพ้ืนที่

ยังคงความอดุมสมบูรณ์อยู่	เพราะโดยธรรมชาตแิล้วพ้ืนทีท่ีห่ิง่ห้อยเลอืก

อาศยัอยู่จะต้องมรีะบบนเิวศทีด่	ีถ้าเรามองย้อนกลบักันก็จะเห็นว่าเพราะ

มนัมหีิง่ห้อยเราถึงรูว่้าพ้ืนทีต่รงน้ียังคงความอดุมสมบรูณ์	ซึง่มนัเป็นดชันี

ชี้วัดซึ่งกันและกัน

อะไรคอืความสขุทีส่ดุของการเป็นยามเฝา้ห่ิงห้อย
	 ความสขุของผมคอืการได้เหน็ห่ิงห้อยกลบัคนืมาในพ้ืนทีอ่นุรกัษ์	ส่วน

คนที่มาดูผมว่าเป็นแค่ผลพลอยได้	ถามว่าถ้าไม่มีคนมาดูแล้วเป็นอะไร

ไหม	เราไม่เป็นอะไร	เพราะสิ่งที่กลุ่มล�าพูบางกระสอบต้องการคืออยาก

ให้หิ่งห้อยกระจัดกระจายทั่วบริเวณคุ้งบางกระเจ้ามากที่สุด	
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สุกิจ พลับจ่าง : 
นักอนุรักษ์หิ่งห้อย 
กลุ่มล�าพูบางกระสอบ

“ความสุขของผมคือการได้ เห็น
หิ่งห้อยกลับคืนมาในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
สว่นคนทีม่าดผูมวา่เป็นผลพลอยได้”
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 ถา้พูดถงึค�าวา่สงัคมกลางคนื เชือ่วา่หลายคนตอ้งหวนนกึไปถงึภาพของผบับาร์ที่
คลาคล�่าไปดว้ยเหลา่นกัทอ่งราตร ีเสยีงเพลงดงักอ้ง รอบขา้งเตม็ไปดว้ยของมนึเมา 
เรียกได้ว่าครบเครื่องตามค�านิยามของแหล่งอโคจรเลยทีเดียว แต่ในความเป็นจริง
แล้ว สังคมกลางคืนแท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆ หรือ?
 เมือ่เกิดค�าถามขึน้ ทางทีด่สีดุกค็อืการถามเอาตรงๆ จากผูรู้ ้ส�าหรบัเดก็มหา ‘ลัย
ขาเท่ียวแล้ว คงแทบจะไม่มีใครไม่รู้จัก บาส เทพวรรณ คณินวรพันธุ์ ชายหนุ่ม
อารมณด์ทีีม่ดีกีรเีป็นถึง CEO ผูก้อ่ตัง้ ZAAP Party คอมมวินติีส้�าหรับคนกลางคนื
ที่ชื่นชอบในเสียงเพลงบวกกับปาร์ตี้สุดมัน  ซึ่งนอกจากงานปาร์ตี้ที่เป็นงานสร้าง
ชื่อแล้ว ทีมแซบเองก็ยังเป็นเจ้าของงานอีเว้นต์ส�าหรับคองานศิลปะและแฟชั่นอีก
หลายงาน เรียกว่าอะไรที่วัยรุ่นสนใจ ทีมแซบเองก็ไม่เคยพลาดที่จะกระโดดเข้าไป
ร่วมวงด้วย
 ลองเปิดใจกว้างๆ แล้วไปท�าความรู้จักกับหนุ่มคนนี้กัน

อยากใหช้ว่ยเลา่ความเป็นมาของทมีแซบ 
(ZAAP party) หน่อยค่ะ
	 จริงๆ	ความเป็นมาของแซบปาร์ตี้คือตอนแรกเราไม่ได้

จัดเป็นปาร์ตี้หรอก	 เราเริ่มจากการเป็นกลุ่มคอนเสิร์ตการ

กุศลก่อนตอนท่ีเราอยู่ปีสามท่ีธรรมศาสตร์	 ตอนนั้นเราเป็น

ทตูมหาลยั	ก็ฟอร์มตวักับพวกพ่ีๆ	ทตูกับเพ่ือนรุน่เดยีวกันท�า

เป็นชารติีค้อนเสร์ิต	จดัท่ีหอประชมุใหญ่	ธรรมศาสตร์	ท่าพระ

จนัทร์	เพ่ือน�าเงนิไปช่วย	11	โรงเรยีนทีป่ระสบปัญหาอทุกภยั	

แต่ว่าตอนน้ันเราดันวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายผดิ	ชวนเพ่ือนไป

ดูคอนเสิร์ตการกุศล	ดันไม่มีใครไปสักคน	สุดท้าย	 เราก็เจ๊ง

ไป	จุดนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของแซบปาร์ตี้	การล้มครั้งนั้น

ท�าให้เราเป็นหนี้พ่อตัวเองก้อนแรกในชีวิต	

	 แต่เราโชคดทีีม่เีพ่ือน	เขากแ็นะน�าเราว่าท�าไมไม่ลองจดั

ปาร์ตีด้	ูเราฟังก็รูส้กึน่าสนใจ	เพราะรอบตวัเราส่วนใหญ่ก็เป็น

คนท่ีมีไลฟ์สไตล์ชอบเฮฮาสังสรรค์ตอนกลางคืน	รวมถึงตัว

เราก็เป็นคนท่ีมีคาแรกเตอร์ลักษณะน้ันอยู่แล้ว	 เร่ิมแรกมัน

ก็เลยเป็นปาร์ตีบ้วกกับอเีว้นต์ไปในตวั	เพราะส่วนตวัเราเป็น

คนท่ีชอบงานออแกไนเซอร์	 มันก็เลยเป็นอีเว้นต์คอนเสิร์ต

ในลักษณะท่ีมีปาร์ตี้ร่วมด้วย	ดึงเอาความเป็นปาร์ตี้เข้ามา

คือมีธีมของแต่ละงาน	มีเดรสโค้ด	มีดีเจ	ที่อยู่ในระดับคลับ

สเกล	งานแรกท่ีเราจดัตอนน้ันมชีือ่ว่า	“เป็นโสดท�าไม”	นัน่คอื

ครั้งแรกของเรา	 ตอนแรกเรามองไว้ว่าคนไม่น่าจะมาเกิน

ห้าร้อยคน	แต่ผิดคาดมาก	คนมาเกินสี่พัน	ทั้งปีนั้นเราก็เลย

ได้สนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆ

แรงบันดาลใจในที่นี้คือ?
	 ต้องพูดถึงตัวบาสเองก่อนกับทีมงาน	คือเราเองก็เป็น 

เดก็ละคร	ศลิปกรรมศาสตร์	งานของเราก็จะท�าฝ่ายเบ้ืองหลงั

ละครเวท	ีโปรดกัชัน่	ออแกไนเซชัน่	ขายสปอนเซอร์	ทกุอย่าง

ที่เก่ียวกับเบื้องหลังที่ไม่ใช่ออนสเตจก็จะเป็นฝั่งบาสมาท�า	

ทีมเราก็ชอบงานด้านเบื้องหลังอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเรียน	พอ

มาจัดคอนเสิร์ตก็ชอบคอนเสิร์ต	ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้

เราขยับต่อไป	ประยุกต์มันให้เป็นคอนเสิร์ตลักษณะต่างๆ	

มีแนวเพลงหมุนเวียนกันไป	

จุดเริ่มตันคือความชอบเลย?
	 ใช่ครบั	งานเบือ้งหลงัถ้าใครมาท�าจะรูเ้ลยว่าเหนือ่ยมาก	

แล้วเราเป็นคนลงงานเองด้วย	เราไม่ได้ขายงานแล้วก็ทิ้ง

ตอนแรกมีทีมงานเยอะไหมคะ
	 ไม่เยอะครับ	 เพื่อนๆ	ช่วยกันท�าประมาณห้าหกคน	ยก

ฉาก	เซต็ฉาก	ทกุวันน้ีก็ไม่ได้เพ่ิมขึน้เยอะเท่าไหร่	ก็ประมาณ

สบิกว่าคน	แต่เราจะมทีีมข้างนอกมาช่วยเยอะในแต่ละงาน

อะไรคือแก่นของการท�างานของทีมแซบ
ปาร์ตี้คะ
	 หัวใจของมันจริงๆ	คือการท�างานแบบเพื่อน	เรามองว่า

ถ้าเราเป็นแบบธุรกิจจ๋าเลยมันจะพาเรามาไม่ถึงจุดท่ีเราอยู่

ทุกวันนี้	 จุดเริ่มต้นคืองานที่เราท�ากับเพื่อน	มีพี่ๆ	น้องๆ	มา

ช่วยกันท�า	 ทุกวันน้ีหน้าที่ของเราก็คือการประคองรูปแบบ

ธุรกิจให้มนัคงเดมิ	ให้มนัมคีวามเป็นครอบครวัมากกว่าธุรกิจ	

เพราะเราแคร์คนท�างานด้วยมากที่สุด	

จากประสบการณ์ที่อยู่ในสังคมกลางคืน
มาคอ่นขา้งนาน อะไรคอืเสนห่ข์องสงัคม
กลางคืน
	 เรามองว่ามนัเป็นความชอบของแต่ละคนซึง่มนัหนีกันไม่ได้	
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เรามักจะถูกบอกจากคนรุ่นก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี	 สังคม

กลางคืนก็เลยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี	 กลายเป็นสเตอริโอไทป์

ของคนในสังคมกลางคืนไป	 ซึ่งมันก็คือสิ่งที่สังคมตีความ

ไปแล้ว	 แต่ในความคิดเรา	 คนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ชอบการ

แฮงก์เอาท์กับเพ่ือน	 ออกไปเพ่ือเจอสังคมอื่นในบรรยากาศ

นัน้ๆ	คนประเภทน้ีอาจจะบู๊ๆ 	บ้าๆ	รกัเพ่ือน	ซึง่มนัเป็นไทป์ของเรา

	 ก็มองว่ามันท�าให้ใครเดือดร้อน	 แต่ถ้าแบ่งอีกประเภทหน่ึง

คือเป็นคนที่เที่ยวกลางคืนแล้วเละเทะ	 จนเสียการเสียงาน

	อันนั้นก็ไม่น่าจะโอเค	

	 ส�าหรับเรา	 เรามองว่ามันคือการใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่ง	

กลางวันเราท�างาน	กลางคืนเราก็ต้องใช้ชีวิตในอีกแบบหนึ่ง	

เราก็ใช้มันให้คุ้ม	 มันคือการพุดคุยเจรจากันในอีกรูปแบบ	

การเปิดใจกัน	ได้เจอเพ่ือน	ได้ระบายความเครยีด	เราว่าคนรุน่

เราควรจะใช้ชวิีตบาลานซ์กัน	แต่ว่าก็ต้องมลีมิติอะไรบางอย่าง

มีคนบางท่ีมองไปท่ีจุดใดจุดหนึ่งในอนาคตโดยท่ีไม่ได้ชื่นชม

กับเรื่องราวระหว่างทาง	 เลยไม่มีเวลาพอท่ีจะถอยมาดูชีวิต

เลยว่าควรจะวางแผนตัวเองอย่างไร	 ซึ่งเรามองว่าบางทีมัน

ต้องมีการเบรกเพ่ือการใช้ชีวิตบ้าง	ซึ่งมันก็คือการพักผ่อนอีก

สไตล์หน่ึงซึง่ก็เป็นชวิีตของเรา	พอเราได้พักเราก็รูส้กึว่าเราต้อง

ท�างานได้แล้วนะ	ได้พักเต็มที่แล้ว	

สงัคมกลางคนืช่วยสรา้งโอกาสบางอย่าง
ให้กับเราได้ด้วย?
		 นักธุรกิจส่วนใหญ่ก็มีชีวิตกลางคืนกันทั้งนั้น	กลางวันมัน

คือการด�าเนินธุรกิจปกติ	กลางคืนมันคือการสร้างคอนเน็กชัน	

กลางคืนเองก็มคีอมมวินติีท้างสงัคมแบบถอดหวัของงานออก

ไปแล้ว	แต่เราก็ยังสามารถสร้างความสมัพันธ์เก่ียวกับงานได้

อยู่	ซึง่ความสมัพันธ์แบบนีม้นัเป็นทอดๆ	ต่อๆ	กัน	ซึง่ในมมุมอง

ของคนภายนอกก็จะมองเพียงแค่มุมเดียว	

ในแง่ธุรกิจถือว่าแซบปาร์ต้ีโตเร็วมาก มี
อุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างไหมคะ?
	 เราก็ไม่อยากจะมองว่ามนัเป็นปัญหานะ	ตวัเราเองก็ไม่ได้

โตไวขนาดนัน้	เรายังมข้ีอผดิพลาดอกีเยอะ	เราเลยยังไม่อยาก

ให้คนภายนอกมองว่าเราโตเร็ว	 แต่จริงๆ	 เราก็ขยับไปเรื่อยๆ	

ตอนนี้เราก็พยายามเซ็ตระบบภายในให้มันดีขึ้น	 เราแบ่งการ

ท�างานออกเป็นช่วง	ช่วงละสามปีในการขับเคลื่อนธุรกิจ	สาม

ปีแรกของเราคือประสบการณ์	 การลงทุนเพ่ือสร้างแบรนด	์

ไม่ได้กังวลเรือ่งก�าไรมากนัก	อกีสามปีต่อมาก็จะเน้นการลงทนุ

ทีค่วบคูไ่ปกับประสบการณ์	อกีสามปีหลงัจากนัน้เราก็จะขยับ

ไปอีก	 อาจจะเป็นเข้าตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่	 นี่

คือที่เราวางไว้	 เราเองก็เพ่ิงนับหน่ึงอย่างจริงจังก็เมื่อปีที่แล้ว	

ท่ีผ่านมาเราท�าเพราะเราสนุก	 เราไม่ได้มองในเชิงธุรกิจ	 ซึ่ง

ในทางธุรกิจจริงๆ	เราอ่อนแอมาก	ช่วงหลังเราก็เลยพยายาม

ท�าให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้น	

ในอนาคตทมีแซบวางแผนวา่อยา่งไรบา้งคะ?
	 ต้องอธิบายไทป์ของงานที่แซบท�าก่อน	ซึ่งจะมีท้ังหมดสี่

งาน	สี่รูปแบบ	คือมิวสิก	ปาร์ต้ี	 สปอร์ต	แฟชั่น	ซึ่งเราก็มีแค่

สี่สถานีนี้ท่ีเราจะท�า	 เราจะไม่ท�าเกินนี้	 เรามองว่าสี่สิ่งนี้มัน

เจาะทาร์เก็ตที่เป็นเด็กมหา	 ‘ลัย	คนรุ่นเรา	ในอนาคตเราก็จะ

มาโฟกัสท่ีงานอย่างออร์แกไนเซอร์มากข้ึน	 ซึ่งความเสี่ยงมัน

น้อยกว่า	 เป็นการรับจัดงานอีเว้นท์ที่ไม่หนีจากสี่หัวข้อที่เรา

ท�า	คือเราจะพยายามเป็นออแกไนเซอร์ที่เป็นรูปแบบมากขึ้น	
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เรื่อง :

ภาพ :

ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล 
/ ภคนัฐ ทาริยะวงศ์
ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล

Myspace
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V i n t a g e  m a r k e t p l a c e  a n d  m o r e

Siam Gypsy 
Junction – 

1 – ที่มาที่ไป

	 อาแก้ว	–	กลองแก้ว	เรือนอินทร์	ผู้จัดการตลาด	ได้เล่าให้

ฟังว่าเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เรียกว่า	‘ตลาดสายหยุด’	มีความหมาย

ตรงตัวเนื่องจากเป็นตลาดที่ชาวบ้านจะเอาของมาขายกันใน

ช่วงเช้ามืด	 จนถึงตอนสายตลาดก็จะเริ่มวาย	 เป็นอย่างน้ีอยู่

หลายปี	กระทั่งมีกลุ่มนายทุนเข้ามาจัดการตลาด	จึงมีปัญหา

ค่าแผงในตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน	 ชาวบ้านเดือดร้อนจนได้รวมตัว

กันเข้าถึง	 ‘เสี่ยชัช	 เตาปูน’	หรือ	ชัชวาลย์	คงอุดม	อดีต	ส.ว.	

กรุงเทพฯ	 เพ่ือขอความช่วยเหลือ	 เสี่ยชัชจึงได้เข้ามาจัดการ

ปัญหาและรับดูแลพ้ืนท่ีแทน	บวกกับปรับปรุงพ้ืนที่ตรงน้ีให้

ดูดีขึ้นตามล�าดับ	 เพ่ือเอ้ือความสะดวกให้ชาวบ้านที่มาขาย

ของในตลาด	ก่อนจะเปลี่ยนชื่อบริเวณนี้เป็น	‘ตลาดคงอุดม’

	 ในตอนแรกพ้ืนท่ีตรงน้ีมีเพียงแค่ด้านหน้า	 (บริเวณป้าย

ทางเข้าใหญ่ๆ)	 เท่านั้น	กระทั่งการรถไฟได้ยื่นข้อเสนอให้เช่า

พื้นที่ริมทางรถไฟที่เป็นแนวยาวไปตลอดทั้งเส้น	จากนั้นมีคน

กลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า	‘กลุ่มยิปซี’	ได้เข้ายื่นโครงการหนึ่งแก่เสี่ย

ชชั	เป็นโครงการท�าพ้ืนท่ีขายของวินเทจและสนิค้าท�ามอืต่างๆ	

โดยการร่วมมอืของท้ังสองฝ่าย	จงึท�าให้เกิดท่ีแห่งน้ีเมือ่ไม่ก่ีปี

ที่ผ่านมา

2 - ที่นี่ไม่ใช่ตลาด แต่เป็นชุมทางของคนที่มีใจรักความ

วินเทจ

	 ท่ีนี่ต้ังใจไม่ใช่ค�าว่า	 ‘ตลาด’	แต่ใช้ค�าว่า	 ‘ชุมทาง’	 แทน	

เพราะต้องการสื่อถึงความเป็นกลุ่มก้อนของผู้ที่มีใจรักสินค้า

วินเทจและสินค้าท�ามือ	 ซึ่งชุมทางสยามยิปซีแห่งนี้ตั้งใจจะ

คงเอกลักษณ์ตรงน้ีไว้	 สินค้าส่วนใหญ่ของที่นี่จึงเป็นของเก่า	

อาทิ	 อะไหล่รถเก่าต่างๆ	ของสะสม	แผ่นเสียง	กล้องโบราณ	

ของแต่งบ้าน	สินค้าโบราณมีอายุเก่าแก่	 รวมไปถึงสินค้าท�า

มือต่างๆ	สร้อยคอ	เครื่องประดับ	เครื่องแต่งกาย	ฯลฯ

	 แม้จะคงความเป็นวินเทจ	 แต่ก็ยังค�านึงถึงสิ่งอ่ืนๆ	 มา 

ผสมผสานให้ลงตวั	โดยทีน่ีจ่ะแบ่งโซนสนิค้าให้เหน็ได้ชดั	และ

เลือกสรรให้หลากหลาย	นอกจากสินค้าเก่าสะสมและท�ามือ

แล้ว	 ยังมีสินค้าแฟชั่นประเภทต่างๆ	แว่นตา	กระเป๋า	บอดี้-

เพนท์	รวมถึงสินค้าที่มีความเป็นศิลปะหลายรูปแบบ	หนังสือ

มือสอง	รูปวาดพอร์ตเทรต	ร้านขายภาพถ่าย	ร้านตัดผม	ฯลฯ	

นอกเหนือจากสินค้า	 ยังมีร้านอาหารตลอดทาง	มีประเภท

อาหารหลากหลายน่าลองชิม	 เมื่อเดินถึงประมาณกลางๆ	 ก็

จะเป็นร้านประเภทผับบาร์	มีดนตรีสดเล่นด้วย

	 อกีอย่างทีท่�าให้ชมุทางสยามยิปซน่ีาสนใจ	คอืพ้ืนทีเ่ลยีบ

ทางรถไฟเป็นแนวยาวเป็นเส้นตรง	 แม้จะเดินอยู่ตรงไหนก็

ยังได้รับบรรยากาศอย่างเต็มที่	 ภาพที่เห็นจนชินคือรถไฟที่

ว่ิงเลียบชุมทางแห่งน้ี	 เสียงหวูดและแรงลมท่ีพัดโบกอันเป็น

เอกลักษณ์ที่ชัดเจน

3 – วันนี้และต่อไป

	 พ้ืนที่เลียบทางรถไฟเร่ิมจากทางเข้าชุมทาง	 ถ.กรุงเทพ-

นนทบุรี	 อาแก้วเล่าแพลนในอนาคตให้ฟังว ่าจะขยาย

ชุมทางสยามยิปซีให้ไปสุดทางบรรจบกับ	 ถ.ประชาราษฎร์	

สาย	1	(ขณะนี้ตลาดยังพัฒนามาถึงแค่ครึ่งทางเท่านั้น!)	และ

มโีครงการต่างๆ	เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์และเชือ้เชญินกัท่องเทีย่ว

มาเยี่ยมเยียนที่แห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น

	 หากใครอยากมาเดินเล่นท่ีน่ี	 สามารถมาได้จาก	MRT	

บางซื่อ	ต่อรถเมล์สาย	97	(ที่หน้ารถเขียนว่านนทบุรี)	หรือ	65	

(ที่หน้ารถเขียนว่าวัดปากน�้า)	หากลงไม่ถูกให้ก�าชับกระเป๋า

รถเมล์บอกว่ามา	 ‘ตลาดริมทางรถไฟบางซ่อน’	 ซึ่งเป็นที่รู้กัน	

หรือสะดวกใช้บริการรถแท็กซี่ก็ไม่มีปัญหา	จาก	MRT	บางซื่อ

มาที่นี่ราคาไม่เกิน	50	บาท

	 โดยตลาดจะเปิดให้บริการวันพฤหัส-อาทิตย์	ตั้งแต่เวลา

18.00-24.00	น.	โดยประมาณ
ชุมทางสยามยิปซี
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เรื่อง : สหรัฐ นาสีเคน
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	 	คุณชอบฟังเพลงไหมครับ?

					ผมเป็นคนหน่ึงท่ีชอบฟังเพลงเป็นชวิีตจติใจ	เรยีกว่าแต่ละวัน
ขาดไม่ได้	ขนาดทีว่่าถ้าลมืเอาหฟัูงออกจากบ้าน	ถึงจะเดินออก
มาถึงปากซอยแล้ว	แต่เพิ่งคิดได้ว่าลืม	ก็ยอมเดินย้อนกลับไป
เอาหูฟังมาฟังเพลงให้เพลินอารมณ์	 และถ้าวันไหนไม่มีหูฟัง 
ฟังเพลงจริงๆ	วันนั้นจะเป็นวันที่ชีวิตเหี่ยวเฉาสุดๆ	ไปเลย	
 
	 คนฟังเพลงก็ย่อมมศีลิปินในดวงใจ	ถ้าใครวยัรุน่	(ราวคราว
เดียวกับผม)	 ท่ีมีใจป๊อบร็อกและฟังเพลงกระแสหลักแล้ว		 
บอดีส้แลม		คงเป็นวงดนตรียอดนิยมที่น้อยคนจะไม่รู้จัก	

	 ผมเติบโตมากับเพลงร๊อกยอดฮิตจากน�้าเสียงพ่ีตูน- 
บอดีส้แลม		มามากกว่า	10	ปีแล้ว	ทัง้เพลงรกั	เพลงอกหัก	เพลง
สนุก	 ช้า	 เร็ว	 ผมร้องได้หมด	 เวลาล่วงเลยมานานขนาดนี้มัน
ท�าให้ผมสัมผัสได้ถึงความเติบโตของท้ังบอดี้สแลม	และการ
เติบโตของตัวผมเอง	คู่ขนานกันเรื่อยมา	
 
	 การเติบโตของผมเองท�าให้มุมมองท่ีมีต่อเพลงของบอดี้-
สแลมเปลีย่นไป	และมมุมองของศลิปินต่อผลงานทีส่ร้างสรรค์
เพลงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างแน่นอน
 
	 การเติบโตที่ผมหมายถึงคือบอดี้สแลมเริ่มมีเพลงที่พูด 
เรื่องอ่ืนๆ	นอกเหนือจากเรื่องอกหักรักคุด	 แต่พูดถึงเรื่องชีวิต 
มากขึ้น	 	หากไล่เรียงเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับชีวิต	ตั้งแต่เพลง	
ชีวิตเป็นของเรา ความเชื่อ แสงสุดท้าย เรือเล็กควรออกจากฝั่ง 
ชวิีตยังคงสวยงาม dharmajāti (ดมั-มะ-ชา-ต)ิ	(เรยีงตามล�าดบั
ก่อนหลัง)	ทั้งหมดล้วนกล่าวถึงเรื่องชีวิตทั้งสิ้น
 
	 จากไม่เคยมเีพลงแนวนี	้–	จนมเีลก็น้อย	–	มเีพ่ิมขึน้-	จนถึง
มีเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้ใครๆก็บอกว่า	 บอดี้สแลมเปลี่ยนแนว
เพลงเป็นแนวเพื่อชีวิต	เห็นได้จากเนื้อเพลงเหล่านี้
 
 ชีวิตเป็นของเรา - ชีวิตจะเป็นแบบไหน คงต้องเลือกเอา 
ก็ตัวของเราก็ใจของใครของมัน 

 ความเชื่อ -  ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้ม
คลุกคลานเท่าไหร่  

 แสงสดุท้าย- ชวิีตเริม่ต้นท่ีค�าว่าฝ่าฟัน ขอเพยีงใจเราเท่าน้ัน
ไม่หวั่นไหว บทชีวิตของเรา เราจะท�าให้มีความหมาย 
 
 เรอืเลก็ควรออกจากฝ่ัง - จะออกไปแตะขอบฟ้า แต่เหมอืนว่า
โชคชะตาไม่เข้าใจ มองไปไม่มหีนทาง ชวีติฉนัต้องล่มลงใช่ไหม

 ชวิีตยังคงสวยงาม - จะย้ิมรบัมนัวันทีใ่จอ่อนแอ แม้ทกุเรือ่ง
ราวมนัยังคงโหดร้าย สขุทุกข์ทีเ่ราพบพาน มนัคือชวิีตของเรา

 “dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ) - ความจริงจากฟ้า ขีดไว้ให้
โลกสวยงาม เศษส่วนภผูาทีโ่ดนกัดกร่อน มนัยังสัง่และสอน ให้
มีชีวิตยอมรับกับความผันแปร อาจเคยแพ้ และต้องเจ็บปวด 
มีรอยความผิดหวัง และคราบน�้าตา 
 
	 บางส่วนของเน้ือเพลงเหล่านี	้ท�าให้บอดีส้แลมมภีาพลกัษณ์
ของเพลงไทยสากลท่ีสอนเรือ่งชวิีตให้กับวัยรุน่ไปแล้ว	ถึงขนาด
มคีนท�าคลปิวิดโีอล้อเลยีนด้วยการรวมเสยีงร้องของพ่ีตนู	ทีร้่อง
ค�าว่า	“ชีวิต”	ไว้ในคลิปเดียว	เรียกร้อยยิ้มและเสียงฮาจากคน
ดูอย่างล้นหลาม
 
	 ภายในเพลงทีพู่ดเรือ่งชวีติของบอดีส้แลม	ก็มรีายละเอยีด
ย่อยๆ	ที่แตกต่างกันไป		ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของเพลง	จะ
ออกแนวการให้ก�าลงัใจ,การยุให้เราออกไปใช้ชวิีตอย่างเตม็ท่ี,	
การให้เราอดทนและต่อสูกั้บชวิีต,	การท�าตามความฝันของชวิีต	
แต่ก็ยังมีความขัดแย้งในบางอารมณ์ของเน้ือเพลงที่ผมจับผิด
ได้เพราะในขณะท่ีเนือ้เพลง	ชวิีตเป็นของเรา ท่อนแรกร้องไว้ว่า	
คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกก่ีวัน เวลามีเหลือกันเท่าไหร่ แต่ท่อน
สดุท้ายของเพลง	อกหกั	กลบัร้องไว้อกีอย่างว่า	ต้องไม่ตาย ชวิีต
ยังมีพรุ่งนี้เสมอ 
 
	 ดีที่ทั้งสองเพลงมาจากผู้แต่งคนละคน

	 เนื้อร้องที่ขัดแย้งกัน	ท�าให้ผมผุดเนื้อร้องอีกเพลงขึ้นมาว่า	
สรุปวันนี้จะเอาไงกัน?	(จากเนื้อเพลง	ท่านผู้ชม)	ฮ่า	
 
	 ค�าพูดที่ขัดแย้งกันก็ออกมาจากปากของพ่ีตูนคนเดียวกัน	 
แต่ต่างเวลา	ต่างจังหวะเท่านั่น	สิ่งนี้สอนให้ผมรู้ว่า	ชีวิตนี้	ไม่มี
อะไรแน่นอน	 เพราะขนาดพ่ีตูนก็ยังมีค�าร้องท่ีเปลี่ยนไปเลย	
บางทกีใ็ห้ลกุไปใช้ชวีติให้เตม็ที	่เพราะไม่รูว่้าเราจะตายวันไหน	
ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ก็ใช้ซะ	แต่ถ้าวันไหนเหนื่อย	ท้อ	หรือผิดหวัง
มา	ก็จงจ�าไว้ว่าให้เอาใหม่	พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเก่า	

	 ก็อย่างที่ว่า	พรุ่งนี้	ยังมีเสมอ	แต่จะมีชีวิตให้อยู่ถึงพรุ่งนี้
รึเปล่า	 อันนี้ไม่รู้	 แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่	 ที่รู้ๆ	 คือยังมีพรุ่งนี้เสมอ	
.....	เอ๋?



เรื่อง : วรัญญา บูรณากาญจน์

reView

While I’m Alive — STRFKR 
: ขอใชเ้พลงนีเ้ป็นเพลงเปิด เพราะเรารูส้กึถึงความสดชืน่ในเพลงนีท้ัง้ชือ่เพลงและจงัหวะ
ซินธ์ปอ๊ปที่กําลังดี แม้ว่าจะมีความหนึบบ้างที่ทําให้เพลงดูหม่นขึ้น แต่เพลงนี้ก็ทําให้เรา
รู้สึกว่า เฮ้ย เราควร live my life while i’m alive นะ ถึงแม้ว่าจะรู้สึกถึงเงาของ
ความวา่งเปลา่ทีอ่ยูร่อบตวัเรา แตเ่ราตอ้งหายใจตอ่ไปนะ เหมอืนกบัท่ีหลายคนออกไปเทีย่ว
กลางคืนเพ่ือเติมเต็มความรู้สึกที่หายไปของตัวเอง แบบว่า เราต้องอยู่ต่อไปเท่าที่ยังมี
ลมหายใจนะ!

Bangkok Blond-
ie — The Whitest Crow
: เพลงสสีนัแสบตาของหน่ึงวงอินด้ีไทยท่ีโคตร
แสบ เป็นเพลงที่รู้สึกถึงความเป็นหมอลําอยู่ 
อาจเพราะความโจ๊ะของเพลง แมว้า่เน้ือเพลงจะ
เป็นภาษาอังกฤษและมีกลิน่อายตะวนัตกในเพลง 
แตด่ว้ยความทีเ่พลงพูดถึงผูห้ญงิในกรงุเทพ-
มหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ที่เป็น
ศนูยก์ลางของหลากหลายวัฒนธรรม กลบัทาํให้
ทุกอย่างในเพลงเขา้กันได้อยา่งไมน่่าเชือ่

Why’d you only 
call me when 
you’re high — 
Arctic monkeys 
: เราคงไม่ต้องพูดถึง am ให้มากความ เพราะ
เป็นวงที่คนฟงัเพลงคงรู้จักกันดี เพลงนี้เป็น
เพลงที่เราชอบที่สุดในอัลบั้มนี้ของ am ทําไม
ถึงเอาเพลงนี้มาลงในเล่มนี้  ก็ เพราะว่า
เหตุการณ์ในเพลงนั้นเริ่มตอนกลางคืนที่กําลัง
เมาๆ และตวัผูช้ายนัน้โทรไปเป็นสบิๆ สาย อยาก
ให้ผู้หญิงกลับมา ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงตอบ
เมสเสจกลับมาเพียง why’d you only call 
me when you’re high? เหมือนกับว่าเธอ
อยู่แค่ใต้จิตสํานึกของเขา แต่ไม่ได้อยู่ในโลก
ความเป็นจริง

แรงดึงดูด — ธาริณี 
ทิวารี
: เพลงคฟัเวอรเ์พ่ือประกอบภาพยนตรเ์รือ่ง รกั
น้อยนิดมหาศาล last life in universe ของ
เป็นเอก รัตนเรือง ที่มีการร่วมงานของหลาย
ชาติ ซึ่งเสียงและซาวนด์ของเวอร์ช่ันธาริณี 
ทิวารี เปลี่ยนเพลงออริจินัลของวงทีโบน ด้วย
ทํานองทําให้ชวนเคลิ้มฝนั นึกถึงบาร์นั่งเงียบ
ไม่ต่างกับafro blue แต่ความต่างคือเป็น
ทํานองที่หวานสดใสไร้ความเหงา เป็นเพลงรัก
หวานซึง้ “มันกเ็ป็นเพราะโลกนัน้..มแีรงดงึดดูใจ”

แสงสีในยามค�่ าคืนย่อมมากับ
เสียงเพลง ไม่ว่าจะเป็นอะคูสติก
ป๊อปฟังสบายในยามเดินเหงา
เปล่าเปลี่ยวตอนกลางคืน หรือว่า
จะเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์แด๊นซ์
ทีโ่ยกกันตามผับบาร ์กม็กีลิน่อาย
ของตอนกลางคืนไม่ต่างกัน และ
เนื่องจาก read me ฉบับนี้ของ
เราเป็นเรื่อง nightlife เราก็เลย
มีเพลงมาฝากทุกคนที่ เหงาใน
ค�่าคืนนี้กัน



ศาลาคนเศร้า (Fu-
neral Party) — 
The Charapaabs
: เปิดดว้ย while i’m alive กข็อจบด้วย ศาลา
คนเศร้า ซึ่งชื่ออังกฤษคือ Funeral party 
‘ต้องไปงานเลี้ยงที่ไม่มีกําหนดก่อน และเป็นอยู่
บ่อยครั้ง ที่ไม่พร้อม ไม่อยากจะไป’ เปิดไปแบบ
มชีีวิตกข็อจบแบบมชีีวิตท่ีใกลจ้บ ไม่รู้วา่วนัไหน
จะถงึคราวเราเมือ่ไหร ่The charapaabs เป็น
วงคอนเซปต์ทีท่าํเพลงเพ่ือผูส้งูอาย ุโดยจะไมม่ี
การเปิดเผยหน้าตัวเอง และฉากหน้าของวงจะ
เป็นชายชราเพ่ือสมมติุแทนตัวเอง นบัวา่เป็นอกี
วงทีม่คีอนเซปตแ์ปลกใหมข่องไทย เพลงเนือ้หา
กด็ดีว้ย ’เราคงอยูรู่เ้รือ่งราว ทกุข่าวคลา้ยเรือ่ง
เก่า เราคงอยู่รู้บางสิ่ง ความจริงที่ต้องเจอ’

คืนวันศุกร ์— Saliva 
bastard
: ข้ามกลับมาเป็นเพลงไทยอีกรอบ พูดถึงคืน
วันศุกร์ทุกคนก็คงจะนึกถึงการแฮงก์เอ้าท์ พัก
ผ่อนกับเพ่ือนฝูง แด๊นซ์ในยามราตรี เพลงนี้ก็
เป็นอีกเพลงที่มีเนื้อหาพูดถึงการแฮงก์เอ้าท์
ตั้งแต่ท่อนแรก ‘ทุกคืนวันศุกร์ ฉันนอนไม่ค่อย
จะหลับ ฉันออกไปเท่ียวกลางคืน’ แต่ ‘ถ้าไป
เทีย่วผบั ฉนัคงจะยนืเตน้คนเดียว’ คนเหงาคนน้ี
ก็เลยมีเพลงมาบอกว่า อยากจะพบกับเธอจัง 
อยากจะพบกบัเธอจงั อยากจะพบอยากรูจ้กั แต่
ไม่รู้จะต้องทําตัวอย่างไร

Drunk Girls — 
LCD Soundsystem
: เพลงจากวงอิเล็กทรอนิกส์ร็อก/แด๊นซ์พังค์
ชื่อดังจากอเมริกา lcD soundsystem ที่
กําลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปีนี้ ด้วย
ความคิดถึงเราก็เลยเอาเพลงจากอัลบั้มเก่ามา
รวีวิกนัไปกอ่น เป็นเพลงที่เตม็ไปดว้ยความเมา
ที่ไม่ใช่เมาแบบหนึบๆ เหมือนภาพยนตร์ของ
หว่องกาไว แต่เป็นเมาแบบเรื้อนๆ ตามสไตล์
ของ lcD แน่นอนว่ามีความโจ๊ะที่ไม่เหมือนใคร 
เป็นเพลงทีเ่ขา้ใจความวุน่วายของคนทีเ่มาเรือ้น
ได้ดี

Afro Blue —Erykah 
Badu
: เพลงนี้เป็นเพลงแจ๊สที่เกิดขึ้นจาก robert 
Glasper นักเปียโนแจ๊สและโปรดิวเซอร์ชาว
อเมริกัน ผ่านเสียงหวานของ erykah Badu 
หรือ erykah abi wright นักร้องนักแต่ง
เพลงชาวอเมริกัน เป็นเพลงที่ทําให้นึกถึงแจ๊ส
บารล์กึลบัทีส่ามารถนัง่ชลิลไ์ดเ้หมือนหลดุไปอยู่
ใน land my soul is from ในท่อนแรกของ
เพลง พร้อมกับนั่งเหงาเมื่อเห็นคู่รักสองคน
เต้นรําคลอเคลียกันในร้าน

แ ค่ อย ากจ ะ ขอ . .
xoxo — Gene Kasidit 
: เพลงอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ ยุค 80 ที่มีความ
หรูหราและสดใสร่าเริงเหมาะกับการเต้นรํายาม
คํ่าคนื ของจนี กษดิษิ อดตีนกัรอ้งนาํวงฟูตอง 
เป็นเพลงรักท่ีสนุกสนานโดยไม่ได้มีกังวลอะไร 
‘แค่อยากจะขอเต้นรํา แค่เธอเท่านั้น’ ไม่ได้มี
อย่างอืน่ใดๆ ขอแค ่‘ปล่อยใจไปใหเ้ราเตน้ราํคูก่นั
สกัครัง้ และขอสกัวนัใหเ้ธอกอดฉัน หลอกกนั
ว่ารัก จะฝนัไปด้วยกัน อยู่กับฉันไปด้วยกัน แค่
เพียงเท่านี้’

Guessing Game 
— Futon
: เมือ่นึกถึงไนท์ไลฟ ์เราว่าขาดไม่ไดก้บัวงทีเ่ตม็
ไปด้วยหลากหลายเชื้อชาติในตํานานวงการ
เพลงไทยอย่างฟูตอง ที่จังหวะดนตรีเข้ากับ
ความมันส์กึ่งโยกได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าเนื้อ
เพลงจะไม่ได้เกี่ยวกับไนท์ไลฟม์ากมายก็ตาม 
แต่ว่าเปิดตอนเช้าๆ ก็คงไม่เหมาะเท่ากับตอน
กลางคืน ด้วยเนื้อหาที่สับสนฉงนงงงวยแบบ
เฮ้ย จะรัก หรือไม่รัก หรือจะอะไรยังไง ก็บอก
สิ อย่าให้ฉัน ‘ร่ายรํากับฝนัร้าย ช่วยปลุกให้ตื่น
ได้ไหม’
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ในแต่ละคืน 
เมื่อฉันนอน ฉันตาย

และในเช้าวันใหม่ที่ลืมตาตื่น 
ฉันฟื้ นคืนชีพ

Each night, 
when I go to sleep, I die. 
And the next morning, 

when I wake up, I am reborn.

Mahatma 
Gandhi
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อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 

ได้แล้ววันนี้

ติดตำมควำมรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเขาใช TK App ทาง Web Browser ที ่URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรีดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรูแ้ละความเพลดิเพลนิ 
ให้เด็กไทยเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์
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