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ภาพยนตร์

ลุงอ๋อย เขาเรียกทั้งโครงการ (หัวเราะ) สมัยก่อนใน
วงการท�ำหนัง ทุกคนเป็นน้าหมดเลย ไม่รู้ใครเป็นน้า
กันแน่ ก็จะเรียกกันน้านู่นน้านี่ คล้ายกับเป็นสรรพนาม
สมมติขึ้นมาเพื่อบอกบุคลิกของพวกท�ำหนังรึเปล่า ก็
ไม่รู้นะ ลุงถูกเรียกน้าไม่ว่าจะแก่กว่าลุงแค่ไหน ก็จะ
เรียกว่าน้า ลุงก็เรียกเขาว่าน้า แต่ตอนนี้มาอยู่กับพวก
เราแล้วก็เป็นลุง

หลังๆ มานี่ ผมไม่ค่อยจะได้
รับเชิญบรรยายอะไรแล้วนะครับ
เพราะมันยาก 2-3 ปีมานี้ มีคอร์สที่ดู
จริงจังมากเกี่ยวกับภาพยนตร์ ถึงขนาดว่า
ครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญไปในคอร์สบรรยายการ
ผลิตโปรดิวเซอร์สำ� หรับภาพยนตร์เลย คนทีไ่ ปฟังก็เสีย
ทั้งคอร์สประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท ผมก็หนักใจ คือผม
พูดได้อยู่แล้ว แต่ผมมั่นใจว่าคนที่ไปฟังไม่มีใครสามารถ
เป็นโปรดิวเซอร์ได้จากการฟังผมพูด หรือว่าจากการฟัง
ทัง้ คอร์สอะไรก็แล้วแต่ คือบรรยายทีไรจะมีค�ำถามว่า ท�ำ
ยังไงให้ท�ำภาพยนตร์ประสบความส�ำเร็จท�ำภาพยนตร์
ให้ดี ไม่ว่าจะเอาอะไรมาพูด สุดท้ายมันจะมาหยุดอยู่
แค่ 4 ข้อ อิทธิบาท 4 ใช้ได้กับทุกเรื่อง ก็ไม่รู้ว่าจะมาฟัง
ผมท�ำไม พี่ก็ไปอ่านอิทธิบาท 4 ใช่ไหมฮะ คือว่าจะท�ำ
อะไรมันก็ต้องรัก มันก็ต้องเอาใจใส่และทบทวน การท�ำ
ภาพยนตร์ก็เหมือนกัน ไม่ใช่การหยิบกล้องแล้วเอามา
ถ่ายเฉยๆ ผมว่าทักษะแบบนัน้ เรียนรูก้ นั ได้ แต่วา่ ทีจ่ ะท�ำ
ภาพยนตร์หมายถึงเราจะท�ำเรือ่ งอะไรมากกว่า เราเข้าไป
ในโลกตรงนัน้ แล้วหรือยัง เรารูท้ กุ อย่างทีเ่ ราอยากจะท�ำ
แล้วหรือยัง อันนี้แหละผมว่าน่าสนใจกว่าเยอะ
ก็เนือ่ งจากว่ารูจ้ กั กับน้าอ๋อยมานาน เอ๊ะ! เรียก
ลุงเลยเหรอฮะ

พี่เก
้ง

ลุงอ

๋อย

เราเห็นทางเลือกของเราว่าจะใช้เครื่อง
มืออะไรบ้าง การเขียนวรรณกรรม เพลง
ภาพถ่าย แล้วก็ภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์จะมี
ความละเมียดและมีมิติของเวลาเข้าไปมาก ตรงนี้
ต้องอาศัยประสบการณ์ของพี่เก้งที่อยู่กับเรื่อง moving
picture คือภาพเคลื่อนไหวมานาน แล้วก็มาเป็นผู้สร้าง
คนท�ำหนังรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย เพราะฉะนั้นนอกจาก
ท�ำหนังแล้ว พี่เก้งก็มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ที่
เกี่ยวกับหนัง
วันนี้ พีเ่ ก้งออกแบบโปรแกรมส�ำหรับ 1 วัน ไว้
ให้พวกเรานะครับ พี่เก้งก็จะค่อยๆ ล�ำดับตามนั้นไปใน
หนึ่งวัน นี่คือเป็นอันแรกนะครับ ช่วงแรกให้เราได้รู้จัก
วิธีคิด วิธีการคิดอะไรก็ตามแต่ที่ส�ำคัญ และที่ขาดไม่ได้
ก็คือการปฏิบัติด้วย
ถ้างั้น ผมขอเชิญพี่เก้งแนะน�ำตัว

พี่เก้ง รู้จักกับน้าอ๋อย แล้วก็คือว่าศรัทธาในตัวน้าอ๋อย
ก็จะลองบรรยายวันนี้ให้พวกเราฟัง แต่ผมไม่มั่นใจเลย
จริงๆ ว่าน้องฟังวันนี้แล้วจะท�ำหนังได้ มันไม่มีทาง มัน
เป็นไปไม่ได้ แต่ก็ฟังกันเพลินๆ นะ แล้วอาจจะเกิดไอ
เดียที่อยากจะท�ำบ้าง ผมว่าแค่นี้ก็เป็นบุญท่วมกบาล
แล้วส�ำหรับผมนะ

หนังเป็นเร่ื่องของความคิดเห็น
เป็นประสบการณ์
คือท�ำหนัง ผมว่ายากมากเลยนะ ถ้าจะบอกว่ายากกว่าเขียน
หนังสือเดี๋ยวพี่ชาติจะด่าเอาใช่ไหมฮะ แต่ผมว่ามันยากจริงๆ เพราะว่ารวม
หลายศาสตร์
ต้องเป็นคนเขียนหนังสือได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตัวละครต้อง
มีบทพูด
น้องต้องมีประสบการณ์ชวี ติ น้องจะต้องมีเฟรมภาพทีด่ เู ข้าขัน้ เป็น
ศิลปิน อาร์ตติสท์พอสมควร
น้องต้องมีทักษะที่จะใช้เครื่องมือ อย่างกล้อง
น้องต้องเคยฟังหรือดูหนังมาจ�ำนวนหนึ่งที่พอจะเข้าใจมันนะ

แต่เหนือสิง่ อืน่ ใดเลย ผมว่าหนังมันเป็น
เรื่องความคิดเห็น ไม่ใช่เรื่องการใช้ทักษะโป้ง
ป้างอะไร
สมัยที่สอน พอนิสิตก�ำลังจะจบ ผมเชียร์เลยนะ เชียร์ทุกรุ่นว่า
ถ้าน้องจบไปแล้วอยากเป็นผู้กำ� กับหนังหรืออยากจะท�ำงานในวงการ หรือ
อยากจะท�ำอะไร น้องอย่าเพิ่งมาท�ำหนัง คือน้องจะไม่ได้อะไรเลย เพราะ
ว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่มี ก็คือประสบการณ์ชีวิต

เราท�ำหนัง เราก�ำลังใช้ประสบการณ์
ชีวติ ตัวเราตัดสินใจ ในตัวละครในเหตุการณ์
ทันทีที่น้องสั่งคัทแล้วบอกว่าเทคนี้ดี อยาก
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รู้ว่าท�ำไมน้องคิดว่าดี น้องดูยังไงว่าเทคนี้ดี
น้องเอาอะไรมาตัดสินว่าตัวแสดงรู้สึกแบบนี้
แล้วมันดีมันใช่

เพราะฉะนัน้ ผมเชียร์เลยนะ ถ้าใครอยากจะท�ำงานด้านนี้ ไม่ใช่แค่
ภาพยนตร์อย่างเดียว สื่อมวลชนอื่นด้วย คือทุกครั้งที่เราอยากจะถ่ายทอด
ประสบการณ์ออกไปตามสื่อต่างๆ ผมว่าการที่เราจะลงไปอยู่กับต้นตอให้
เหมือนว่าเราเข้าไปขลุกกับมันจริงๆ ผมว่ามันดีมากฮะ เรามีประสบการณ์
กับมันอย่างดี

คุณ’รงค์ วงษ์สวรรค์ บอกว่าประสบการณ์คอื ความช�ำนาญในการ
ใช้ชีวิต ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันว่ามันต้องช�ำนาญเลยเหรอวะ ไอ้การใช้ชีวิต
นี่ ทุกวัน เราออกจากบ้าน ขึ้นรถมาท�ำงาน มาเรียนหนังสือ มันเป็นโอกาส
ในการสังเกตสิ่งต่างๆ ในชีวิต พิจารณาแล้วพร้อมที่จ�ำแนกออกเป็นอย่างๆ
ได้ อ๋อ...คนนี้เป็นคนร่าเริง คนนี้เป็นคนเศร้า แต่คนนี้เป็นคนที่เศร้าแล้วคน
อื่นมองไม่เห็น คนนี้เศร้าแล้วคนอื่นเห็น คือเวลามองไปชีวิตรอบตัวเราจะ
สามารถจ�ำแนกได้
ผมสอนปี 4 วิชาท�ำหนังก่อนจบ พอจะจบ ผมจะบอกทุกรุ่นเลย
บอกว่า น้องอย่าเพิ่งถ้าคิดว่าจะท�ำหนังนะ อย่าเพิ่งสมัครอะไรเลย น้องไป
เที่ยวดีกว่า ไปใช้ชีวิตแบบมันๆ หรือว่าจะใหญ่กว่านั้น น้องลองไปมีเพื่อน
ไหม ไปมีเพื่อนแปลกหน้า ไม่ใช่เพื่อนที่ติดกันมาตั้งแต่มัธยม ไปมีความรัก
ไหม ไปลองอกหักดูไหม บางรุ่นผมบอกว่าน้องไปท้องดูไหม ผมว่าสิ่งต่างๆ
เหล่านี้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะท�ำให้เรารู้ว่า น�้ำตาหยดนึงที่หยดมาจาก
ชีวิตคนคนนึงมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยนะ เรามองเฟรมนึงอาจเป็น
แค่น�้ำตาหยดนึงใช่ไหม แต่ทันทีที่มันไปอยู่ต่างสถานการณ์ มันต่างกันมาก
เลยนะ ร้องไห้เพราะดีใจ ร้องไห้เพราะน้อยใจ เพราะเสียใจ ไม่รู้จะท�ำยังไง
ดีกับชีวิตแล้วเพราะทุกข์ทนเหลือเกิน ทุกข์เพราะหิวข้าวเพราะเจ็บปวดใน
ร่างกาย

มันก็เป็นน�้ำตาหยดหนึ่งทั้งนั้น แต่ใคร
ทีจ่ ะบอกได้วา่ มันแตกต่างกันยังไง อยูท่ เี่ ราว่า
ใช้ชีวิตมาแค่ไหน
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ประสบการณ์เป็นสมบัติที่มีค่า
ผมอยู่ที่นี่ แต่ละวันจะมีบทภาพยนตร์หรือมีคนเขียนอะไรส่งมา
ตลอดแทบทุกวัน แล้วผมก็ชอบอ่านด้วยนะ คือบางคนก็ไม่ได้เรียนภาพยนตร์
แต่กเ็ ขียนส่งมา มีอยูค่ นนึงผมจ�ำเขาแม่นมากเพราะเขาเขียนส่งมาแรกๆ เมือ่
4-5 ปีที่แล้ว เขาเขียนส่งมาเดือนละกล่อง ส่งมาในกล่องรองเท้า กระดาษ
A3 เขียนด้วยลายมือดินสอ เต็มกล่องเมือ่ ไหร่เขาจะส่งมาให้ผมทุกเดือน เขา
ส่งมาทุกเดือน ประมาณปีนึง แล้วก็ค่อยๆ ซาลง ตอนนี้ทิ้งช่วงไปเยอะมาก
ชื่อคุณสมหมาย แกอยู่เป็นช่างฟิตอยู่อู่แถวปากน�้ำ เป็นอู่ซ่อมรถใหญ่ๆ สิ่ง
ทีค่ ณ
ุ สมหมายส่งมาให้ผมไม่สามารถจะเป็นหนังได้เลย แต่มนั อ่านสนุกมาก
เรือ่ งก็ไม่ตอ่ กันเลยนะ เรือ่ งก็เป็นแบบแผ่นนึงก็ชนิ้ นึง เป็นเรือ่ งผีโรงพยาบาล
อย่างนี้
มีเรื่องหนึ่งที่ผมจ�ำจนวันนี้เลย ชื่อเรื่อง “3 บักเสี่ยวตะลุยอัฟกานิสถาน” เรื่องมีอยู่ว่ามีบักเสี่ยวอยู่ 3 คน ท�ำงานซ่อมรถอยู่แถบปากน�้ำ
(หัวเราะกัน) ซึ่ง 1 ใน 3 ก็คือคุณสมหมายนั่นแหละ วันหนึ่งตอนเช้าอ่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นข่าวพวกตาลีบนั ท�ำลายพระพุทธรูปทีส่ ลักทีห่ น้าผา
อยู่ในอัฟกานิสถานที่เมืองบามิยัน
บักเสี่ยว 3 คน ก็เลยปรึกษากันว่า “มึงเคยรู้เรื่องนี้ไหม ตอนสมัย
เราอยุธยา มีสถูปอยูก่ ลางวัดทีอ่ ยุธยา คนไปขุดสถูป แค่สถูปเล็กๆ ยังได้พระ
เครือ่ งเป็นร้อยๆ รูปเลย นีถ่ า้ พระองค์ใหญ่เท่าหน้าผาถูกพังลง รอบๆ ต้องมี
พระเป็นแสนองค์แน่เลย เราไปขุดกันเถอะ” เย็นวันนั้น ไอ้เสี่ยว 3 คน ก็ขึ้น
สายการบินอัฟกานิสถานแอร์ไลน์ไปทันที ไปทีก่ รุงคาบูล แล้วคืนนัน้ เลย บัก
เสีย่ ว 3 คน ก็ได้ไปถึงตรงเชิงทีม่ กี ารท�ำลายพระพุทธรูปทีห่ น้าผา แต่ปรากฏ
ว่ามืดพอดี บักเสี่ยวทั้ง 3 คน ก็เลยตั้งเต็นท์แล้วก็ออกมาท�ำมาม่ากินกัน
ขณะที่ก�ำลังต้มมาม่าอยู่นั่นเอง ก็เงยหน้าขึ้นก็พบนักข่าวสาว 3
คน ในชุดหวาบหวามมาก ใส่สั้นๆ นักข่าวสาว 3 คนเป็นนักข่าวฝรั่งมาจาก
CNN, NBC และ CBS นักข่าวสาว 3 คน คณะบักเสี่ยว 3 คน ก็ชวนนักข่าว
สาวทั้ง 3 คน มาร่วมกันกินมาม่า ในขณะที่ก้มลงมาเพื่อที่จะกินมาม่า บัก
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เสี่ยว 3 คน ก็มองไปเห็นร่องอกของนักข่าวสาวก็เกิดจิตใจหวาบหวามมาก
และคืนวันนั้นเองนักข่าวสาว 3 คน ก็ตกเป็นเมียของไอ้บักเสี่ยว 3 คนนั้น
จนสิ้น จบ
คือเรือ่ งมันแบบนีไ้ งฮะ ทีผ่ มบอกว่าไม่สามารถทีจ่ ะเป็นหนังได้เลย
เพราะว่าไม่รวู้ า่ จะเป็นเรือ่ งอะไร แต่ทผี่ มประทับใจ คือผมรูส้ กึ ว่าผมน่ะไม่มี
ทางคิดอะไรแบบนี้ได้เลย (หัวเราะกัน) นี่ก็เป็นมุมมองของคนที่เขาก็เติบโต
ของเขามา เขาเป็นช่างฟิตใช่ไหม แล้วก็เรื่องพระที่อยู่ในสถูปแล้วก็เอามา
เทียบบัญญัติไตรยางค์กัน ว่าพระที่อยู่ในอยุธยามีกรุละร้อยถ้าใหญ่ขึ้นมา
ขนาดเท่าหน้าผาจะต้องเป็นแสนอะไรอย่างนี้ ผมว่าดีนะฮะ แต่ว่าเราไม่มี
ทางคิดอะไรแบบนั้นได้ไง เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องกรุพระ
หรือจะมาคิดเรื่องแบบนี้ เป็นมุมมองที่เกิดจากประสบการณ์ของคนซึ่งเรา
จะต้องไปเจอคนแบบนี้เท่านั้น ผมยังคิดในใจว่า ถ้าผมท�ำหนังเกี่ยวกับช่าง
ฟิต ผมต้องเรียกคุณสมหมายมาท�ำบทแน่นอน คือพี่มีประสบการณ์อะไรพี่
เล่ามาเรื่อยๆ คือมันจะจริงยิ่งกว่าเรานั่งเทียนเอานะ
ทุกวันนี้ มีคนบอกว่าหนังไทยบทแม่งห่วย ไม่ได้เรื่อง ดูไม่ถึงใจ
เหตุเพราะว่าคนเขียนบทเรานั่งเทียนกันน่ะ ทุกคนแม่งก็คือไอ้คนเดิมนั่น
แหละ เดีย๋ วก็เขียน แฟนฉัน เดีย๋ วก็ไปเขียน เพือ่ นสนิท เดีย๋ วรุง่ ขึน้ ก็ไปเขียน
สายลับจับบ้านเล็ก ก็เป็นคนเดิมนั่งเทียนเขียนกันอยู่อย่างนี้ แต่อย่าง
คุณสมหมาย แกจะมีพาร์ทที่เราไม่มีทางรู้เลย
หลังจากแกส่งมาหลายกล่อง ผมเคยส่งธนาณัติไปให้แก 2,000
บาท บอกว่า “คุณสมหมายอย่าคิดอะไรมากเลย คือนี่ไม่ใช่ค่าจ้างนะ แต่ว่า
ผมชอบอ่านไอ้กล่องรองเท้าของคุณสมหมายจริงๆ อ่านแล้วมันมันส์ดีว่ะ”
แป๊บนึงแกส่งจดหมายกลับมาให้ผม บอกว่าขอบคุณมากครับ
คุณจิระ ธนาณัติของคุณ 2,000 บาท มีค่ามากเลย ผมจะไม่เอาไปขึ้นเงิน
เลย เพราะว่ามันท�ำให้ทงั้ เมียผมและน้องสาวผมเขาสบายใจแล้วว่าผมไม่ได้
บ้า (หัวเราะ) และบัดนี้ทั้งสองได้กลับไปท�ำนาเรียบร้อยแล้ว คงประมาณว่า
คุณสมหมายคงแบบว่าบ้าเขียนทุกวันๆ แล้วก็ส่งไปทุกวัน เมียก็คงถามว่า
“มึงจะส่งไปไหน แล้วใครเขาจะอ่านของมึง” ผมเคยคิดเหมือนกันว่า จะไป

แนะน�ำการเขียนบทให้คุณสมหมายดีหรือเปล่านะ แต่ไม่เอาดีกว่าว่ะ คุณ
สมหมายเขียนให้ผมอย่างนี้ แล้วถ้าวันนึงเรามีโอกาสท�ำงานกัน ความ
สามารถของคุณสมหมายอาจจะเป็นประโยชน์มากดีกว่าผมไปบอกอะไร
เดี๋ยวคุณสมหมายกลายเป็นเขียนอย่างเป็นเอกนี่ซวยเลย (หัวเราะกัน)
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น้องๆ ครับ ประสบการณ์เป็นเรื่อง
ส�ำคัญมาก ส�ำคัญจริงๆ
ในการที่จะท�ำสิ่งต่างๆ สมมติจบคอร์สนี้ไปแล้ว เราต้องถ่ายทอด
เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผมบอกได้เลยว่ารู้ให้จริง ลงไปศึกษา ลงไปสัมผัส
ให้เห็น แล้วจะเข้าใจเอง จะรู้ด้วยตัวเอง
ตอนที่เรียนนิเทศฯ เราก็เรียน how แต่ผมว่า how คือว่าเราจะ
ท�ำมันอย่างไร เราจะมีชนั้ เชิงในการตัดต่อยังไง เรือ่ งนัน้ ธีมมันตัดกันอย่างนูน้
อย่างนี้ คนนี้ใช้วิธีเอาท้ายกลับไปเล่าตั้งแต่ต้นใหม่ ส�ำหรับผม ผมไม่สนใจ
คือ ณ วันนึงที่เราดูหนังมามากๆ เราก็พบว่าเล่ายังไงก็ได้ ให้ผมรู้สึกว่าคุณ
ก�ำลังพูดอะไร ให้ผมรู้สึกได้ในหนังเรื่องนั้นก็จบ

สิ่งที่อยากจะบอกน้องทุกคน คือเรื่อง
what มากกว่า ว่าเราจะเล่าอะไร
ผมเป็นกรรมการตัดสินหนังสัน้ มา 4-5 ปี เยอะมาก ปีละไม่ตำ�่ กว่า
3-4 รายการ พบว่าหนังสั้นเกินครึ่งที่น้องๆ ส่งมามีแต่เทคนิค มีแต่น้องที่
อยากท�ำอยากถ่ายหนังแต่ไม่ได้อยากเล่าเรือ่ ง อยากจะใช้ภาพวืดวาด อยาก
จะใช้การตัดต่อพิสดาร น้องอยากจะใช้แค่เสียงประกอบอะไรแบบเลอะๆ
เทอะๆ ที่พอดูจบแล้ว เราไม่สามารถบอกได้ว่า คนท�ำหนังเรื่องนี้เขาก�ำลัง
คิดอะไรอยู่ หรือว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกีย่ วกับเนือ้ เรือ่ ง หรือว่าเขาอยาก
บอกอะไร ก็เลยกลายเป็นแค่ภาพและการใช้กล้องธรรมดาๆ อันนึงซึง่ ผมว่า
อย่างนีก้ ไ็ ปซือ้ กล้องมาแล้วก็หดั ถ่ายอยูท่ บี่ า้ น มันก็จะเก่งอยูใ่ นด้านนี้ แต่วา่

ทันทีที่เราสนใจอะไรจริงๆ เราใช้ชีวิตไปเราจะท�ำหนังได้ เราจะท�ำหนังเป็น
นะฮะ
โอเค เดี๋ยวมารู้จักกันหน่อย

ผูก้ ำ� กับต้องกุมหัวใจได้ทงั้ 4 ห้อง

พี่เก้ง น้องชื่ออะไรครับ
บอล ชื่อบอลครับ
พี่เก้ง บอล เรียนอะไร
บอล ศิลปกรรม มศว.
พี่เก้ง ยังใกล้เคียงกันนะ
ลุงอ๋อย เขาใกล้ฮะ เขามาเตะบอลข้างหลังนี้ทุกวันฮะ (หัวเราะ) สนาม
ข้างหลัง
บอล เพื่อนๆ มาเช่าเตะ
พี่เก้ง สนามฟุตซอลนี่เหรอ
บอล ครับ
พี่เก้ง เห็นเปิดดึกมากเลย
ลุงอ๋อย เขาเพิ่งรู้ว่าจีทีเอชอยู่ตรงนี้
พี่เก้ง อยู่ปีอะไรแล้วครับ
บอล ปี 4 สาขาทัศนศิลป์ฮะ
พี่เก้ง เหรอฮะ

ท่านมุ้ยบอกว่าคนที่จะท�ำหนังได้หนังที่จะดี ผู้ก�ำกับต้องกุมหัวใจ
ได้ทั้ง 4 ห้อ(direction
ง คือหนั/ ทิงศมีทาง4) ห้องหัวใจ ถ้าผู้ก�ำกับสามารถที่จะกุมห้องได้เยอะ
หนังก็จะมีไดเร็กชั่น หนังมันจะดูดี
4 ห้องที่ว่าได้แก่
คือหนึ่ง การเขียนบท
สองคือ การก�ำกับการแสดง
สาม การถ่ายภาพ
สี่ การตัดต่อ
สมมติเราสนใจแล้วอ่านประวัติผู้กำ� กับ จะรู้เลยว่า มีผู้กำ� กับขึ้น
(Art Director / ผู้ก�ำกับศิลป์)
มาจากสายที่เป็นคนเขียนบท กับผู้กำ� กับที่เป็นสายอาร์ตไดฯ สองคนนี้จะ
ไม่เหมือนกัน หนังจะแตกต่างกันเลย คุณบัณฑิต ฤทธิกล มาสายคนเขียน
บท พวกผู้ก�ำกับ แฟนฉัน ก็สายคนเขียนบท
แล้วก็มแี บบน้าอ๋อย สายอาร์ตไดฯ ถ้าเผอิญน้าอ๋อยสามารถเขียน
บทด้วยก็จะได้ 2 ห้องแล้วใช่ไหมฮะ คนสายอาร์ตไดฯ จะได้การถ่ายภาพ ที่
เหลือก็อยู่ที่ว่าการตัดต่อ การแสดงเขาได้มันด้วยหรือเปล่า
ในจีทเี อชจิม้ ได้เลย ผมบอกได้ทกุ คน พอหนังออกมาจะเห็นได้ชดั
เลย บางคนไม่เอาเลยนะ คือจะเอาบทอย่างเดียว ตัดต่อไม่รเู้ รือ่ งเลย เขาเข้า
ห้องตัดต่อแล้วบอกมึงท�ำอะไรก็ได้ ท�ำไป คือถ่ายฟุตเทจมาให้เยอะทีส่ ดุ แล้ว
ก็มาให้คนตัดต่อตัด เละเลยนะเท่ากับว่าแพ้ไป 1-0(composition
บางคนถ่า/ ยภาพก็
ไม่ได้
องค์ประกอบภาพ)
เลย คือไม่เคยเล่นกล้อง ไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าคอมโพสิชนั่ ทีด่ คี อื อะไร
ก็ปล่อยคนช่างภาพไป เสียไปแล้ว 2 ห้อง เหลืออีก 2 ห้อง ถ้าท�ำได้ไม่ดี จะ
เฟลเลยจะตกเลย เห็นชัดเลยนะ
ยุทธเลิศ สิปปภาค จบมัณฑนศิลป์ มาสายอาร์ตไดฯ แต่เผอิญ
ยุทธเลิศเป็นคนแบบจีเนียส เด็กต่างจังหวัดที่นั่งวงเหล้าเยอะจนสามารถ
ที่เก็บประสบการณ์ต่างๆ ของคนที่แวดล้อมเขาได้ดี แล้วก็สามารถเป็นนัก
เล่านิทานที่เก่ง ยุทธเลิศก็เลยเขียนบทด้วย เขียนบทเร็วมากเลย เขียนปุ๊บๆ
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รู้จักกัน1
พี่เก้ง เอ๊ะ! ท�ำไมผู้ชายน้อยจังน้าอ๋อย ไม่รับผู้ชายเหรอฮะ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย ผู้ชายเขาหนีไปท�ำหนังหมดแล้วมั้ง
พี่เก้ง อ๋อ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย อย่างนี้เป็นปรากฏการณ์นะ ผมว่าไปดูได้ทุกๆ วงการ สัดส่วนของ
ผู้หญิงมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ดูได้ทุกวงการ ยกเว้นการเมืองนะ (หัวเราะ)

รู้จักกัน2

7 วันเสร็จ ปรากฏว่าการแสดงก็ไปได้(cast
เหมื/อคันกั
นคือบอกได้แต่ก็ไม่ใช่คนเก่ง
ดเลือกตัวละคร)
อะไรมาก หนังยุทธเลิศทุกเรื่อง ใช้วิธีแคสตัวแสดงที่เก่ง คือได้ตัวแสดงที่ใช่
มาเล่นเลย ไม่ได้ปั้นคนจากศูนย์ แต่ก็มีตาพอที่จะหาคนใหม่ๆ ที่เข้ากับบท
ได้มาเล่น ยุทธเลิศตัดต่อเป็นอีก ก็ตัดต่อเอง เพราะฉะนั้น 4 ห้องหัวใจ
ยุทธเลิศโอเคไง ได้หมด
เป็นเอก รัตนเรือง มาสายอาร์ตไดฯ เขาจบประมาณประวัตศิ าสตร์
ศิลป์ นิวยอร์ค ถ่ายภาพได้แน่นอน ตัดต่อการเล่าเรื่องใช้ได้ ก็เป็นสิ่งที่เขา
สนใจเพราะว่าเขาท�ำหนังโฆษณา ก�ำกับการแสดงไม่ค่อยได้เรื่องนัก แต่ว่า
สามารถ คือเป็นคนปากหมาน่ะครับ สามารถจะพูดให้คนร้องไห้ได้ภายใน
4-5 นาที คือเป็นเอกมีพรสวรรค์นะ คือมันคุยกับใครได้ไม่เกิน 5 นาที จะ
รู้ปมด้อยคนเลย (หัวเราะ) รู้ปมด้อยคนคนนี้เลยนะว่าเป็นคนยังไง แล้ว
สามารถจะกลับมาพูดให้ไอ้นแี่ บบแม่งชอกช�ำ้ แบบร้องไห้ได้เลยนะ มันก็เอา
ตัวรอดไง บทมันก็มวั่ ๆ ไปอย่างนี้ อาจจะไม่เก่งนัก แต่ก็คือถือว่ากุมได้ 3 ใน
4 อย่าง หนังเป็นเอกไดเร็กชั่นจะดี คือยังไงก็ไม่เละ ยังไงก็ดูดี
พี่ปื๊ด-ธนิตย์ จิตนุกูล มาจากสายอาร์ตไดฯ จบเพาะช่าง ถ่ายภาพ
พอได้ก็ใช้ได้ล่ะ แต่บทภาพยนตร์ไม่ได้เรื่องเลย ก็คือต้องใช้คนเขียนอย่าง
เดียว พอคุมบทภาพยนตร์ไม่ได้ ตัดต่อก็คล้ายกัน คือเป็นการเล่าเรื่องหัว
กับท้าย พี่ปื๊ดเหลือแค่ 2 ห้องหัวใจ ถ้าเรื่องไหนเผอิญมีคนมาช่วยในพาร์ท
ที่เหลือให้ดี มันก็ดี
ถามว่า แล้วท�ำยังไงเราถึงจะมี 4 ห้องนี้ ได้พร้อมๆ กัน ผมก็กลับ
ไปตอบอย่างเดิมอย่างที่พูดมาเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว ประสบการณ์ฮะ คือเรา
ไม่ได้เรียนอาร์ตมาแต่ว่าเราสนใจมันได้นะ เราเข้าไปดูมิวเซียมตรงข้าม
มาบุญครอง คือผมว่าถ้าเราสนใจมันเราไปดูเยอะๆ เราก็จะถอดรหัสออกมา
ได้ ว่าอะไรคือความสวยงาม อะไรคือความลงตัว แต่ว่าศิลปะคือความชอบ
น้องบอกว่าอันนี้อาร์ตดีก็คือศิลปะของน้อง คนอื่นจะมาบอกว่าดีบางทีมัน
ก็ไม่หรอก ศิลปะคือความชอบ ใช่ไหม ส�ำหรับคนที่เรียนอาร์ตมา หนังสือ
ต่างๆ ก็ไม่ได้มีไว้เฉพาะให้คนเรียนสายเขียนหนังสือเท่านั้น อ่านดูถ้าสนใจ
บอลก็จะเข้าใจว่า ท�ำไมตัวละครเขาพูดอย่างนี้ ท�ำไมพูดนิดเดียว แล้วโดน
เลย ก็ต้องมีอิทธิบาท 4 ด้วย

พี่เก้ง น้องชื่ออะไรครับ
แป้ง แป้งค่ะ
พี่เก้ง แป้งเรียนอะไร
แป้ง เรียนบัญชี ธรรมศาสตร์
พี่เก้ง เรียนบัญชีเหรอ แล้วรู้จักน้าอ๋อยได้ยังไง (หัวเราะ)
แป้ง ก็เข้าโครงการนี้
พี่เก้ง แล้วรู้จากไหนครับ
แป้ง จากเว็บไซต์ค่ะ
พี่เก้ง เหรอ โครงการนี้มันดังมากเลยนะ (หัวเราะ) จบไปแล้วอยากจะ
ท�ำอะไร
แป้ง ยังไม่รู้ค่ะ
พีเ่ ก้ง ไม่เป็นไรหรอก อย่าเพิง่ อยากรูเ้ ลย (หัวเราะ) ชีวติ ยังอีกยาวไกล แป้ง
ชอบดูหนังอะไร เรื่องสุดท้ายที่ดู
แป้ง จ�ำไม่ได้ ไปดูที่ลิโด้
พี่เก้ง ลิโด้ เรื่องโคโค่รึเปล่า
แป้ง ไม่ได้ดูค่ะเรื่องนั้น จ�ำชื่อไม่ได้
พี่เก้ง ไทยหรือญี่ปุ่นหรือฝรั่ง
ลุงอ๋อย ตอนดูน่ะ หลับรึเปล่า (หัวเราะ)
พี่เก้ง พระเอกหล่อไหม
นิว ใครแสดงยังไม่รู้เลย
แป้ง ฝรั่งเศส
พี่เก้ง หนังฝรั่งเศส
(Michael Mann ก�ำกับ)
เต้ Public Enemies หนังฝรั่งเศส
แป้ง เออ ใช่
พี่เก้ง ภาค 2 รึเปล่า
แป้ง ไปดูภาคแรก
พี่เก้ง ภาค 2 ไม่ได้ดู คนนี้ท�ำหนังเก่งมาก ได้ดูกันบ้างไหม ไม่ได้ดูเหรอ
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ที่ผมบอกว่าท�ำหนังเก่งคือว่า มันคิดจะท�ำอะไรเรา มันท�ำได้หมด
เลยนะ จริงๆ เป็นหนังธรรมดามาก ท�ำจากชีวิตจริงจากผู้ชายฝรั่งเศสคน
หนึ่ง โกง ปล้นธนาคาร กลับเข้าไปในคุกออกมาก็มาปล้นอีก แหกคุก จน
เป็นคล้ายๆ นักโทษหมายเลข 1 ของฝรั่งเศส ซึ่งก็จับมันไม่ได้ซะที จับทีไร
แม่งหนีแล้วก็ไปโกงต่อ แต่มันก็อ้างว่าท�ำเพื่อฐานันดรบ้าบออะไร พล็อต
หนังธรรมดามากแต่วา่ ผูก้ ำ� กับคนนีเ้ ก่งจับหัวใจเราได้ตลอดเลย อยากให้เรา
ตื่นเต้นวินาทีนี้ก็จะท�ำให้เราตื่นเต้นได้ อยากท�ำให้ตรงนี้ดูเศร้าๆ มันท�ำได้
เลย ตรงนี้สงสารวินาทีนี้ แบบนับถอยหลังวินาทีเลยนะ พอเพลงนี้ขึ้น โอ้
โห น�้ำตาไหล ได้ขนาดนี้เลยนะครับ
ลุงอ๋อย ตกลงมันเป็นนักสะกดจิตรึเปล่า
พี่เก้ง ใช่ (หัวเราะ) อย่างที่ผมบอกน่ะ 4 ห้องหัวใจ มันได้หมดเลยไง กุม
เราได้แบบว่าคิดอยากจะท�ำอะไร ได้หมด แล้วเราเชื่อ เชื่อไปเรื่อยๆ ภาพก็
ตัดต่อสวย ดูลงตัวมาก การแสดงเนียนมาก

ลุงอ๋อย มีพยาบาลรึเปล่า
จูน ไม่มีค่ะ
ลุงอ๋อย อ้าว ไม่มีเหรอ (หัวเราะ)
พี่เก้ง แม่งงรึเปล่า ตอนที่บอกแม่ว่าหนูสอบติดคณะไอซีที
แก้ว งงค่ะ แม่หนูงงว่า หนูเข้าไปได้ยังไง
พี่เก้ง แม่รู้จักคณะนี้มาก่อนรึเปล่า
แก้ว แม่ไม่รู้จัก ก็เป็นเรื่องบังเอิญโชคชะตาเข้ามาได้
พีเ่ ก้ง ตอนผมเข้านิเทศฯ นะ แม่ผมงงมากเลย ไปบอกแม่วา่ เข้านิเทศศาสตร์
ได้ ยายบอกว่าจบไปเป็นศึกษานิเทศก์เหรอ (หัวเราะกัน) อีกหน่อยคงมีคณะ
กัลบกศาสตร์ ตัดผม เดี๋ยวรุ่นลูกมีแน่ๆ คือวิชาการในโลก เดี๋ยวมันต้องก่อ
ตัวไปเป็นคณะแน่ๆ

พี่เก้ง โอเค น้องเสื้อน�้ำเงินชื่ออะไรจ้ะ
แก้ว ชื่อแก้วค่ะ
พี่เก้ง แก้วท�ำไมเสียงใหญ่จัง แก้วเรียนอะไร
แก้ว เรียนไอซีทีค่ะ
พี่เก้ง ไอซีทีมันคืออะไรครับ
แก้ว เรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์
เอกวิทยุและโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 ค่ะ
พี่เก้ง ที่ไหนฮะ
แก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร
พี่เก้ง คณะนี้สมัยน้าไม่มีแน่นอน
ลุงอ๋อย ไม่มีฮะ ไม่มี (หัวเราะ)
พี่เก้ง เดี๋ยวนี้มีกันแทบทุกมหาวิทยาลัยแล้วมั้ง
ลุงอ๋อย มีแพทย์ด้วยนะศิลปากร ใช่ไหม
จูน ไม่มีค่ะ

พี่เก้ง น้องชื่ออะไรฮะ
จูน ชื่อจูน อยู่คณะไอซีที สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์
ค่ะ
พี่เก้ง ศิลปากร ที่อยู่ตรง...
จูน บางรักค่ะ (หัวเราะ)
พี่เก้ง ศิลปากรมีอยู่บางรักด้วยเหรอ อยู่ตรงไหน
จูน อยู่ชั้น 8 ของตึกกสท. บางรัก เฉพาะคณะไอซีทีอย่างเดียว
พี่เก้ง ที่อยู่ริมน�้ำน่ะเหรอ ไม่รู้จัก
ลุงอ๋อย ตอนดูใบสมัคร ผมก็งง ยังไม่เคยเจอไง ยังมาท�ำความเข้าใจว่า
ศิลปากรนี่เขียนเหมือนกับที่เราเขียนรึเปล่า (หัวเราะกัน)
จูน ช่วงปีแรกๆ คนชอบถาม แต่พอหลังๆ เริ่มตั้งตัวได้ ก็จะเบาๆ ลงไป
พี่เก้ง อย่างนี้ก็ไม่มีสนามฟุตบอลน่ะสิ
จูน เราจะใช้ลานโล่งๆ หน้าห้องเรียนเป็นสนาม เล่นกระโดดยาง เล่น
ฟุตบอล เล่นอะไรอีก เล่นตี่จับ (หัวเราะ) เล่นอะไรแบบที่เด็กนิเทศฯ พอ
จะครีเอทได้น่ะค่ะ
พี่เก้ง แปลกดีเนอะ
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จูน มีแปลกกว่านี้อีกค่ะ (หัวเราะ) นิเทศฯ ศิลปากรแปลกที่สุดแล้วค่ะ
ลุงอ๋อย ระหว่างค�ำว่า นิเทศศาสตร์ศิลปากร กับ ไอซีที เราใช้ค�ำว่าไหน
มากกว่า
จูน ใช้ค�ำว่านิเทศฯ มากกว่าค่ะ เพราะว่าเอกวารสารก็จะไม่ค่อยอิงกับไอ
ซีทมี ากนัก มีบา้ ง อย่างเรียนโปรแกรมจัดหน้าหรือโฟโต้ชอ็ ป หรือว่าจะเป็น
มูฟวี่เมคเกอร์ตัดต่อนิดหน่อย

เป็นวิธีการ ถ้าเป็นเฟรมต้องเห็นแค่นี้ เสียงต้องอย่างนี้ แบบว่ามีของมันมา
เลย เราไปเถียงมันไม่ได้เลยนะ ถ้าออกไปทางนี้ไม่เวิร์ค รับรอง ลองท�ำเอา
คนมาดูเอาคนมาเทสต์เลย มันถูก แต่ว่าต้องชอบผีก่อนนะฮะ (หัวเราะกัน)

พี่เก้ง แล้วน้องชื่ออะไรครับ
ทราย ชื่อทรายค่ะ เรียนเอกเดียวกัน คณะเดียวกันค่ะ
พี่เก้ง เหรอ บ้ากันทั้งคณะเลยรึเปล่า (หัวเราะ)
ทราย คือจริงๆ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่เพื่อนบอกว่ามาจีทีเอช แล้วชอบ
จีทีเอชมาก
พี่เก้ง อ้าว แล้วไม่ได้ร่วมโครงการเหรอ
ทราย ไม่ใช่ค่ะ คือเขาบอกว่าเขาจะมาอบรมที่นี่ก็เลยขอเขามาด้วย
พี่เก้ง ทรายชอบดูหนังรึเปล่าครับ
ทราย ชอบค่ะ
พี่เก้ง เรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรฮะ
ทราย ...
พี่เก้ง อ้าว อ๋อดีมากเลย (หัวเราะ)
จูน เขาดูเขาไม่ต้องเสียตังค์ ไปดูรอบสื่อ
พี่เก้ง ดูรอบสื่อเหรอ
ทราย ค่ะ
จูน พวกหนูเสียตังค์ค่ะ
พีเ่ ก้ง หนังผี มีเม็ดช็อตของมันเหมือนกันนะ ผมท�ำไม่เป็น ก็กลัวผีพอสมควร
แต่ว่าท�ำไม่เป็น เข้าใจธรรมชาติผีนิดหน่อย (หัวเราะกัน) แต่ไม่เคยเห็นแล้ว
เราก็ไม่อยากจะคบหามัน แต่ผมคุยกับพวกท�ำหนังผี ที่นี่มีแก๊งค์หนังรักกับ
แก๊งค์หนังผี ไม่ถูกกัน ไอ้แก๊งค์หนังผีนี่วันนึงๆ ถ้าให้คิดมุกผี พวกมันจะเร็ว
มากเลย ปึ้บๆ ออกมา ต้องเป็นอย่างโน่นต้องเป็นอย่างนี้ ต้องเห็นไอ้นี่ก่อน

บับเบิ้ล ชื่อบับเบิ้ลค่ะ ไบโอเทคฯ ลาดกระบัง
พี่เก้ง เปิ้ล
บับเบิ้ล บับเบิ้ล
พี่เก้ง อะไรนะ
บับเบิ้ล บับเบิ้ล
พี่เก้ง บับเบิ้ล ชื่อนี่ที่บ้านตั้งเหรอครับ
บับเบิ้ล ค่ะ
พี่เก้ง อ๋อเป็นคุณแม่ตั้ง
บับเบิ้ล คือเมื่อก่อนมีหลายชื่อมาก เป็นหลานผู้หญิงคนแรกก็เลยชุลมุน
แต่ว่าชื่อนี้ติดปากที่สุด ก็เลยใช้ชื่อนี้มา
พี่เก้ง เรียนอะไรนะ
บับเบิ้ล ไบโอเทคโนโลยี
พี่เก้ง ไบโอเทคโนโลยีเหรอ เรียนอะไร ไบเทคเหรอ (หัวเราะ)
บับเบิ้ล เทคโนโลยีชีวภาพค่ะ
พี่เก้ง อยู่วิทยาฯ ใช่ไหม อยู่ในคณะวิทยาฯ ใช่ไหม
บับเบิ้ล ใช่ค่ะ
พี่เก้ง โห รุ่นผมนี่ คณะนี้มีที่วิทยาฯ เท่านั้น แล้วยากมาก คะแนนสูงแบบ
ต้องเป็นอัจฉริยะเลย ปีอะไรแล้วครับ
บับเบิ้ล ปี 2 ค่ะ
พี่เก้ง ที่จบไปเขาไปท�ำอะไร
บับเบิ้ล มีหลากหลายค่ะ ตั้งแต่ขายแอมเวย์ (หัวเราะ) หรือธุรกิจส่วนตัว
หรือว่าเป็นอาจารย์ท�ำงานวิจัย
พี่เก้ง นักวิจัย วิจัยอาหารอย่างนี้ไหม
บับเบิ้ล ด้วยค่ะ หรือพวกจีเอ็มโอก็ไบโอเทคฯ
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พี่เก้ง จริงๆ อาชีพแปลกๆ อย่างนี้ ถ้าสนใจท�ำหนังมันเฉือนคนอื่นเยอะ
มากเลยนะ คือพวกนิเทศศาสตร์จะไม่น่าสนใจเลย เพราะอย่างที่ผมบอกไง
รู้แต่ how แต่ what ที่น่าสนใจ ไม่รู้
คุณสรจักร คนเขียนเรือ่ งสัน้ ประมาณหักมุมพลิกล็อค เขียนดีมาก
ศพใต้เตียง เขาเป็นเภสัชกร เขารู้เรื่องยามากไงฮะเพราะฉะนั้นเรื่องหักมุม
เรื่องผี เรื่องสารเคมีและยามาอยู่ในเรื่อง แล้วเราไม่เคยอ่านจากที่ไหน น่า
สนใจมากเลย
ผมเคยไปอบรมให้ที่ ม.กรุงเทพ เป็นอบรมท�ำหนังทั่วไป แต่คน
ที่มาเป็นผู้ใหญ่ๆ ทั้งนั้นเลย ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มา
รอรับลูก แล้วไม่รู้ว่าจะท�ำอะไรก็เลยสมัครมา แล้วก็เห็นเขาบอกอยากท�ำ
หนัง ถ้าเรียนจบคอร์สเขาจะท�ำหนังเป็นผู้ใหญ่หมดเลย เป็นหมอฟัน มีคน
หนึ่งเป็นนักนิติเวชเหมือนกับว่าอยู่ห้องข้างๆ หมอพรทิพย์ มีลูกเรียนปี 1
แล้วไม่มีอะไรท�ำก็มาเรียน โอ้โห เป็นคอร์สที่ผมมีความสุขมาก เพราะว่า
ผมไม่ได้สอนอะไรเขาเลย ผมถามอย่างเดียว ผมก็ถามเขา ศพมาแล้วยังไง
แล้วเขาก็ชอบเล่า รู้สึกว่าพอจบคอร์ส พี่เขาก็ไม่ได้สนใจท�ำหนังสักเท่าไหร่
แต่ผมมีความรูส้ กึ ตลอดเวลาว่า ถ้าวันไหนพีส่ นใจท�ำหนังนะ พีน่ า่ จะท�ำหนัง
ได้ตนื่ เต้นมากเลย เขาเห็นดีเทลเห็นมุมมองอะไรมาก ก็ไม่รเู้ หมือนกันไบเทค
ท�ำหนังจะเป็นยังไง
ลุงอ๋อย ไบโอเทคฯ ถ้าไบเทคน่ะอยู่บางนา (หัวเราะกัน)

วิจารณ์ พวกบทละครก็เคย แต่เขียนไปแล้วไม่จบ ก็เลยไม่ชอบ
พีเ่ ก้ง ไม่คอ่ ยมีใครเขียนจบหรอกฮะ (หัวเราะ) มันยาว เขียนแล้วเบือ่ ตัวเอง
เต้ ใช่ฮะ เป็นพวกประมาณสัน้ ๆ มากกว่า เพราะว่าก็เคยลองท�ำหนังสัน้ มา
พี่เก้ง เคยลองเหรอ ลองท�ำหนังสั้นมาแล้ว
เต้ เป็นหนังส่งอาจารย์
พี่เก้ง เรียนศิลปกรรมใช่ไหม
เต้ ทัศนศิลป์
พี่เก้ง ทัศนศิลป์ แล้วมีแผนกไหมฮะ
เต้ แยกเป็นสาขา 4 สาขา ผมเรียนทัศนะศิลป์ มีนิเทศศิลป์ มีแฟชั่นดีไซน์
แล้วก็มีออกแบบตกแต่งภายใน
พี่เก้ง ทัศนศิลป์ แปลว่าอะไรฮะ
เต้ เหมือนรวมทุกอย่างทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม มาไว้ในสาขาเดียวกัน
ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเวลามีคนถามว่ามันคืออะไร
พี่เก้ง อ๋อ นี่ปีอะไรแล้วครับ
เต้ ปี 4 ครับ
พี่เก้ง ปี 4 แล้ว

พี่เก้ง โอเค น้องผู้ชาย
เต้ ชื่อเต้ครับ เรียนอยู่ศิลปกรรม ม.กรุงเทพ
พี่เก้ง มาที่นี่ได้ยังไงครับ
เต้ พอดีรุ่นพี่เขาท�ำงานกับลุงอ๋อย รุ่นพี่ที่จบศิลปากร
พี่เก้ง นี่คือรุ่นแรกหรือเปล่าครับ
ลุงอ๋อย รุ่นแรกครับ ส�ำหรับเด็กระดับอุดมศึกษา
พี่เก้ง ชอบเขียนอะไรหรือเปล่าฮะ
เต้ ก็เขียนได้ แต่ส่วนใหญ่ที่เคยเขียนเป็นพวกบทความมากกว่า แบบว่า
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เทคนิคเฉพาะพื้นฐาน
คนชอบเชิญผมไปสอนพื้นฐานการเขียนบท ซึ่งผมบอกว่าอย่าไป
เรียนเลย อยู่ที่นี่ผมยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยน่ะ แล้วผมก็เคยไปเวลามี
อบรม
(shot) (scene)
ท�(sequence)
ำบทภาพยนตร์ เขาก็เริ่มต้นแบบว่าบทภาพยนตร์ประกอบด้วย ช็อต ซีน
ซีเควนซ์ แบบนี้เลยนะ ช็อต คือหน่วยเล็กที่สุดของภาพยนตร์ ถ้าหลายๆ
ช็อตรวมกันก็จะกลายเป็นซีน ถ้าหลายๆ ซีนรวมกันเราเรียกซีเควนซ์ เวลา
เขียนแต่ละช็อตเราต้องใส่ขนาดของภาพด้วย ขนาดของภาพประกอบด้วย
CU close up, medium shot และ long shot ระหว่าง close up กับ
medium shot เราเรียกว่า medium close up ถ้า medium shot กับ
long shot เราเรียกว่า mediom long shot ถ้ามากกว่า long shot เรา
เรียก extreme long shot ถ้าเล็กกว่า close up เราเรียกว่า extreme
close up (หัวเราะ)
ผมถามว่า “จะรูไ้ ปท�ำไมวะ” บทของทีน่ ที่ กุ เรือ่ งไม่เคยเขียนอะไร
พวกนี้เลย ผมบอกว่าจะรู้ได้ยังไงวะว่า close up ของคุณกับของช่างภาพ
เป็น close up เดียวกัน คุณจะรู้ได้ไงว่า long shot นั้นเป็น long shot
เดียวกัน คนเราเกิดมาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน เวลาคนนึงบอก “หนักนะ”
หนักของผมกับหนักของลุงอ๋อยก็ไม่เหมือนกันไงฮะ ลุงอ๋อยไปอยู่กระท่อม
ราชบุรีมา 10 กว่าปี บอกว่าหิว หิวข้าวของลุงอ๋อยกับของผมไม่เหมือนกัน
ของผมหิวนิดเดียวผมก็เรียกว่าหิวแล้วใช่ไหมฮะ ลุงอ๋อยอาจจะ 3 วัน 3 คืน
ไม่ได้กินข้าวก็ได้นะ วันที่ 4 ถึงบอกว่า เฮ่ย หิวนิดๆ ว่ะ (หัวเราะ)
ส�ำหรับบท ที่นี่เราบอกเลยว่า อยากเห็นอะไรก็เขียนไปเลย “ใกล้
พอทีเ่ ห็นดวงตาเศร้าๆ ของหล่อน” ถ้าภาพคนก็จะลากไป ถ้ายังไม่เห็นความ
เศร้าก็จะเข้าไปอีก ใช่ไหมฮะ “ไกลพอที่จะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้ถูกโอบล้อม
รอบด้วยโรงงาน” ช่างภาพก็จะพยายามกว้างคือกว้างที่สุดที่จะพอรู้สึกว่า
มันได้ถูกโอบล้อมด้วยโรงงาน ถ้ายังไม่ได้ช่างภาพก็จะปีนขึ้นไปบนแพลท
ฟอร์มสูงๆ เพื่อที่จะให้เห็นสิ่งที่เราเขียนให้ได้ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปเขียน
ว่าอีเกิ้ลช็อต เขียนว่าเราอยากจะเห็นอะไรแค่นั้น “น�้ำปั่น หล่อนสวยมาก
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เวลาที่แสงแดดกระทบผมหล่อน” เดี๋ยวตอนถ่ายก็ค่อยๆ ลากน�้ำปั่นไปเจอ
แสงแดดจนได้ แล้วก็จะมีมุมที่กระทบแล้ว จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สวย เดี๋ยว
(tele lens)
ช่างภาพก็จะเปลี่ยนเลนส์เป็นเทเลมากๆ ให้แบ็คกราวด์มันเอ้าท์ๆ ไป หรือ
ขณะที่ผมอยู่ท่ามกลางคน 30 คน ในห้องนี้ ผมเห็นแต่หล่อนคนเดียวอย่าง
นี(wide
้ ช่าlens)
งภาพก็จะ อ๋อ นี่ใช่ไหม น้องจูน มันก็จะพยายามที่จะแบบว่าใช้เลนส์
ไวด์แต่ลากกล้องเข้าไปใกล้ๆ น้องจูน คือเห็นคนอื่นอยู่ทั้งหมดแต่ว่าเอ้าท์ๆ
น่ะ ไม่ได้อยู่ในสายตา จะเห็นแต่น้องจูนคนเดียวเลย เราดูมอนิเตอร์แล้ว
สามารถแปลได้ตามบทเลย ว่านีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราคิดหรือทีเ่ ราเขียนมาหรือยัง พวก
extreme long shot medium ไม่ต้องสนใจ รับรองได้ว่าไม่มีใครเขาสนใจ
กันหรอกฮะ
ผมถามช่างภาพบางคนว่า medium นี่มันแค่ไหน บางคนบอก
สะดือ บางคนบอกเข็มขัด บางคนบอกว่าสักเป้ากางเกง แต่ว่าคนที่ถามก็สงู
ต�ำ่ ไม่เท่ากันอีกใช่ไหม ฉะนัน้ medium ของแต่ละคน ผมว่าจะซับซ้อนมาก
แต่เด็กนิเทศศาสตร์ตอนจบใหม่ๆ จะบ้าวิชาฮะ มันจะชอบเถียงแบบว่าเป็น
สิ่งที่ท�ำให้คนที่เขาไม่ได้เรียนมาไม่รู้เรื่อง แล้วเราจะภูมิใจเหรอ เออ แม่งเท่
ว่ะ medium long shot คือ long shot ก็ไม่ long shot นะ medium
long shot แล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องกับเรา แค่ไหนวะ medium long shot
ตอนผมจบใหม่ๆ มีครั้งนึงอัดเทปคอนเสิร์ต คือผมจบมา 2-3 ปี
แล้วได้ท�ำบริษัทขายเพลง ชื่อครีเอเทีย อาร์ติสต์ เกิดมาพร้อมแกรมมี่ แต่
ว่าเจ๊งก่อนแกรมมี่ไปสัก 20 ปี มีวงเฉลียง มีคนอยู่ 5 หรือ 6 คน เวลาอยู่บน
เวที เล่นคอนเสิรต์ จะยืนเรียงกัน มีพเี่ จีย๊ บ ไอ้จยุ้ ศุ บุญเลีย้ ง แล้วมีคอนเสิรต์
ทีเ่ ธคอะไรแห่งหนึง่ ผมจบใหม่ๆ แล้วก็เลยอาสา ตอนนัน้ ร้อนวิชามากก็บอก
ว่า “พี่ ผมสวิตชิ่งให้เลย” คือตอนนั้นผมจบฟิล์มมาไง ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
(broadcast / การกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์)
กล้องโทรทัศน์อะไรเลย สิ่งนึงที่พวกเรียนบรอดแคสต์จะต้องเรียนเป็นแบบ
เป็นเหมือนความเท่ของเขาน่
ะ คือการที่มายืนอยู่หน้าไอ้บอร์ดอันหนึ่งแล้ว
(on air / ออกอากาศ)
ก็จะกด กดว่ากล้องไหนออนแอร์ นึกออกไหมฮะ แบบว่าเท่ของเขาเลย แล้ว
เราก็ไปยืนดูว่า “โห กูอยากท�ำฉิบหายเลย” แต่ผมไม่เคยลงวิชาของเขาเลย
ก็เลยแบบว่า แหม วันไหนกูจะได้กดไอ้บอร์ดนีซ้ ะที คือตอนเรียนกล้องมีอยู่
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2 กล้องเท่านัน้ แล้วก็มนี วิ้ ชีก้ บั นิว้ กลาง ท�ำไมมึงจะซีเรียสอะไรกันนักวะ คือ
เขาสอนแล้วผมไปฟัง ผู้ก�ำกับรายการจะมีแบบเฮดโฟนติดต่อไปที่กล้องทั้ง
2 ตัวได้ แล้วเขาก็บอกว่า เวลากล้อง 1 ไวด์ออกมา ขณะที่พูดนิ้วเขาก็กดไป
ด้วยนะ กล้อง 1 ไวด์ออกมา กล้อง 2 ค้างไว้ กล้อง 2 แพนขวา ตาเขามอง
สคริปต์ตลอด คือต้องสัง่ กล้องล่วงหน้า แล้วต้องคัดในจังหวะทีแ่ ต่ละคนพูด
จบพอดี เราก็จะแบบ โอ้โห มันเท่จริงๆ ว่ะ เท่สดุ ๆ เลยอ่ะไอ้กดๆ นี่ (หัวเราะ)
พอมีเฉลียง ผมอาสาบอก “พี่ผมจบนิเทศศาสตร์ ผมท�ำได้หมด”
แต่ความจริงผมไม่ได้เรียน ผมไม่รู้เรื่อง วันนั้นไปเช่ารถที่มีกล้อง 4-5 ตัว
นั้นมา งานใหญ่มากเลยนะ มีอะไรเอาออกมาหมดเลย กล้องมีเท่าไหร่เอา
มาหมดเลย สมัยผมท�ำงานใหม่ๆ ยังไม่มีบริษัทกันตนาหรืออะไรที่ให้เช่า
เครือ่ งมือดีๆ บริษทั ทีม่ กี ล้องเยอะส่วนใหญ่เป็นบริษทั ทีร่ บั ถ่ายงานแต่งงาน
ก็ไปเช่ามาชื่อบริษัทภาพยนตร์โฟโต้ อยู่ตลาดน้อย เฮียเขาก็มาเลย เหนื่อย
มากเลย คือเฮียมี 2 ตัว แต่ไประดมมาจากเพื่อนเฮียกลายเป็น 4 ตัว สาย
ก็ซับซ้อนมาก แบบว่าเฮียไม่มีบอร์ดที่กดได้เยอะๆ เฮียก็ติดตั้งกล้องอยู่ใน
ฮอลล์ผมก็เขียนมาอย่างดีเลย คือบ้าวิชามาก มีเพลงอยู่ 16 เพลงที่จะร้อง
ในคอนเสิร์ตเขียนมาหมดเลยนะฮะ 16 เพลงหมายความว่าเนื้อเพลงแต่ละ
ท่อน ตรงทีเ่ ป็นโซโล่กเ็ ขียนว่าโซโล่นะฮะ แล้วก็พอบางท่อนร้องซ�้ำก็เขียนว่า
ซ�ำ้ เราเขียนไว้หมดเลยว่าถึงตรงนีเ้ ราจะตัดไปทีก่ ล้องอะไรและกล้องนัน้ มัน
ก�ำลังถ่ายอะไรอยู่ด้วยนะ คือละเอียดมาก ท�ำอยู่ 3 วัน 3 คืน
เสร็จแล้ว เราก็ใส่เฮดโฟน แล้วจังหวะที่ใส่เฮดโฟนนี่มันสุดๆ แล้ว
(หัวเราะ) เหมือนกับนักบินก�ำลังจะขึน้ เครือ่ ง ชีวติ เท่สดุ ๆ เลย คอนเสิรต์ ก็เริม่
เล่น พอผมก้มลงไป โอ้ เฮียแม่งเอาแล้ว แทนทีก่ ล้อง 1 บอร์ดมันจะเป็นอย่าง
นี้ใช่ไหม ก็จะมีบอร์ดแล้วก็ที่กดหมายเลข 1-2-3-4-5-6 กดได้ประมาณ 10
ชาแนล แต่เฮียแม่ง เสือกเอากล้อง 1 ไปอยู่ชาแนล 4 กล้อง 2 ไปอยู่ชาแนล
6 กล้อง 3 ไปอยู่ชาแนล 2 ผมก็แบบ “ซวยแล้ว เฮียท�ำอะไร ย้ายทันไหม
เฮีย” เทสต์แล้วสัญญาณไม่คอ่ ยดี เราก็เอาเทปกระดาษแปะทับตัวเลขลงไป
แล้วเขียนเลขของเราใหม่ กล้อง 4 ผมก็แปะแล้วก็เขียนเป็นกล้อง 1 คือถ้า
กล้อง 1 ก็คือกดตรงนี้ แต่ตอนนี้ก็ล�ำบากคือนิ้วมันไม่เป็นอย่างนี้แล้ว ไม่ใช่
1-2-3-4 ไม่เป็นไร ก็ท�ำไป ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวแล้วก็กดเอา

คอนเสิร์ตเฉลียง 5 คน เราก็สั่งกล้องตามวิชาการที่เราได้เรียนมา
แบบว่ากล้อง 1 long shot ไปทีไ่ อ้แจ็ค กล้อง 1 long shot ไปทีแ่ จ็ค ปรากฏ
ว่ามันก็ long shot เราก็กดปึ้บก็ไม่มีปัญหา พอกล้อง 2 “กล้อง 2 ติดตัว
กล้อง 2 close up ที่พี่เจี๊ยบ” กล้อง 2 ก็ close up ที่พี่เจี๊ยบก็ไม่มีปัญหา
ผมก็กดชึบไป เป๊ะมาก แบบว่าซ้อมมาอย่างดี พอไปถึงตอนกลางๆ “กล้อง
3 กล้อง 3 medium shot ที่ stage right สเตจไรท์คือด้านขวาของเวที
หมายถึงคนที่อยู่บนเวทีฝั่งขวามือ มันคือซ้ายมือของเรา แต่ว่าเราเรียกว่า
สเตจไรท์ medium long shot คือให้จับไปที่ 3 คนที่สเตจไรท์ ปรากฏว่า
มันก็ไม่สเตจไรท์กไ็ ม่ไป ค้าง long shot อยู่ “กล้อง 3 medium long shot
กล้อง 3 medium long shot” มันก็คาอยู่อย่างนี้ ผมก็เรียก “กล้อง 3
กล้อง 3 medium long shot ได้ยินไหมครับ” ขณะนั้นเพลงในฮอลล์ก็ดัง
มากไง ช่างภาพทุกคนก็มเี ฮดโฟนเหมือนผม เวลาพูดกันเราจะได้ยนิ กันหมด
ไงฮะ พอผมบอกกล้อง 3 medium long shot ครบ 3 ครั้ง แล้วมีเสียงดัง
ขึ้นมาพูดว่า “อีเกียว ฉายหัว” คือกล้อง 3 ถ่ายโดยคุณเกียว เป็นเมียของ
เฮียที่พูดเสียงนี้อยู่ (หัวเราะกัน) คือช่างภาพของเฮียไม่พอก็เลยเอาเมียมา
(หัวเราะกัน) เขาก็บอกว่าอีเกียวฉายหัวด้วยนะ ไม่ได้ถ่ายหัว อีเกียวก็ฟึบ
เร็วมากเลยนะ (หัวเราะกัน) คือตอนนัน้ ผมก็ยงั เบลอๆ ยังไม่แน่ใจนักว่าได้ยนิ
ค�ำว่าเกียวนะฮะ แป๊บนึงผมก็สั่งกล้อง 4 มันก็ไปค้างอยู่หน้าใครสักคน ก็สั่ง
“กล้อง 4 long shot นะ กล้อง 4 long shot” ก็มีเสียงอีก “เฮ้ย เห็นตีน”
(หัวเราะกัน) กล้อง 4 แม่งไวด์มา ฟึบ เห็นตีนเลย แหม ช่างภาพเฮีย ผมบอก
อ๋อ คือกล้อง 4 เป็นน้องหรือไม่ก็พี่ไอ้เฮียนั่นแน่เลย เขาไม่เข้าใจนะฮะว่า
medium long shot จากนั้นมา ผมก็ไม่มีละ medium long shot
ลุงอ๋อย เหลือแต่หัวกับตีนอย่างเดียว
พีเ่ ก้ง หัวกับตีนอย่างเดียวฮะ (หัวเราะ) วันนัน้ ไอ้คอนเสิรต์ นัน้ เละ (หัวเราะ)
ไปสักสองเพลงแล้วเราไม่มปี ระสบการณ์กม็ วั่ เลย บอกพีต่ ามสบายเลยพี่ ใคร
ร้องพี่ฉายไปเลยเดี๋ยวผมกดเอง ตอนหลังๆ ไม่สั่งละ ก็เละ รู้สึกว่าก็ถ่ายมา
ก็ไม่ได้ใช้เพราะมันเละ บางทีก็ตกใจไปกดชาแนลที่ไม่มีกล้องก็มี ก็มันมีตั้ง
10 อัน บางทีตกใจกด เอ้า จอด�ำ (หัวเราะกัน)
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รู้จักกัน3
พี่เก้ง ต่อไป น้องชื่ออะไรครับ
โฟน ชื่อโฟนครับ
พี่เก้ง โฟนเรียนอะไรครับ
โฟน ศิลปกรรม ม.กรุงเทพครับ
พี่เก้ง เป็นเพื่อนกับเต้ใช่ไหมฮะ
โฟน ครับ
พี่เก้ง ปีอะไรแล้วนะ
โฟน ปี 4 ฮะ
พี่เก้ง อยู่แผนกเดียวกันรึเปล่าฮะ
โฟน ใช่ครับ
พี่เก้ง บ้านอยู่ไหนครับ
โฟน อยู่พัฒนาการครับ
พี่เก้ง แล้วอยู่หอพักหรือว่าอยู่
โฟน ไม่ครับ ไป-กลับ
พี่เก้ง ไป-กลับเหรอ ไกลไหมฮะ
โฟน ก็ไกลนะ ประมาณ 2 ชั่วโมง
พี่เก้ง เหรอ
โฟน ครับ
พี่เก้ง ไกลมากเลย ไปยังไงน่ะ
โฟน นั่งรถเมล์แล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้า แล้วก็นั่งรถตู้ต่อ (หัวเราะ)
พี่เก้ง แล้วขอเขาย้ายมากล้วยน�้ำไทไม่ได้เหรอ
โฟน ไม่ฮะ คณะอยู่ที่โน่นหมดเลยฮะ
พี่เก้ง ท�ำไมไม่ไปพักอะไรใกล้ๆ กว่านั้นฮะ
โฟน เคยพักแล้วฮะ แต่ไม่ค่อยชอบ
พี่เก้ง ท�ำไมล่ะ
โฟน ไม่ค่อยสบายฮะ
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พี่เก้ง จริงรึเปล่า
โฟน จริงฮะ
พีเ่ ก้ง โฮ่ย มีแต่คนเขาอยากออกจากบ้านเนอะ ไม่สบายนีเ่ พราะว่าอะไรฮะ
โฟน แถวนั้นมันวุ่นวายนะฮะ ข้างล่างหอมีแต่ที่เที่ยวทั้งซอยเลย ผมไม่
ค่อยชอบ
เต้ ล่อตาล่อใจ (หัวเราะ)
พี่เก้ง สร้างภาพรึเปล่า (หัวเราะ)
โฟน ไม่ ไปกลับได้เจออะไรเยอะกว่าไงฮะ ไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วก็หอแค่นี้
พี่หนิง อันนั้นเจอทั้งซอย (หัวเราะ)
โฟน จะได้เปลี่ยนที่เที่ยวไง (หัวเราะ)
พี่เก้ง แต่วันๆ ก็เสียเวลานั่งรถ 4 ชั่วโมง นี่เยอะนะ
โฟน ก็ไม่เยอะนะฮะ ชินแล้ว
พี่เก้ง ผมเคยไปบรรยาย ขับรถเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักที อยู่ไกลมากเลย ผมขึ้น
มอเตอร์เวย์ ลงแล้วก็บุกไปอีกไกลเลย ถามผมว่าจ�ำอะไรจากม.กรุงเทพที่
โน่นได้บ้าง ผมจะจ�ำได้อย่างหนึ่งว่าถ้าหน้าหนาวสักพฤศจิกา ธันวา มกรา
จะเหม็นมากเลย เคยได้กลิ่นหรือเปล่า
โฟน นี่ก็เหม็นแล้วฮะ (หัวเราะ)
พี่เก้ง เริ่มแล้วใช่ไหม
เต้ หน้าฝนก็เหม็นครับ
พี่เก้ง เริ่มหน้าฝนแล้ว รู้หรือเปล่าว่าเป็นเพราะอะไร คือมันเหม็นอยู่ใน
บรรยากาศเลย เดินไปที่ไหนกลิ่นนี้ก็จะตามไป เข้าห้องน�้ำก็ตามไป กินข้าว
ก็ตามมาในโรงอาหาร คือหลังมหาวิทยาลัยเป็นที่ฝังกระดูกสัตว์ใช่ไหมฮะ
เป็นโรงงาน
เต้ เป็นโรงงานป่นกระดูก
พี่เก้ง เออ เป็นโรงงานอะไรสักอย่างไม่รู้ เขาจะเอากระดูกสัตว์มาฝังกลบ
แต่วา่ ช่วยได้แค่ตอนหน้าร้อน พอหน้าฝนหรือหน้าหนาวพอมีแบคทีเรียอะไร
แล้วกลิ่นก็จะขึ้นมา
เพื่อนๆ ไบโอเทคฯ
บับเบิ้ล เอาอีเอ็มราด
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พี่เก้ง เออ ต้องส่งไปส�ำรวจนะไบโอเทคฯ จ�ำอย่างอื่นไม่ได้เลย แต่จ�ำไอ้
กลิ่นนี้ได้
ลุงอ๋อย ยังมีอยู่ไหม
โฟน มีอยู่ครับ
ลุงอ๋อย เราก็ชินแล้ว
โฟน ชินแล้วครับ
ลุงอ๋อย เหมือนระยะทาง (หัวเราะ) มันมีมานานแล้ว
พี่เก้ง นานแล้วฮะ
ลุงอ๋อย แต่ก่อนนั่งรถเข้ากรุงเทพฯ พอได้กลิ่นนี้ แสดงว่าใกล้ถึงกรุงเทพฯ
แล้ว
พี่เก้ง ใกล้กรุงเทพฯ แล้วใช่ไหมฮะ
พี่เก้ง น้อง
เต่า ชื่อเต่าครับ
พี่เก้ง เต่า
เต่า เรียนวิทยาศาสตร์ มหิดล
พี่เก้ง อยู่ศาลายารึเปล่า
เต่า เฉพาะปี 1 อยู่ที่ศาลายา พอปี 2 ก็ย้ายมาพญาไท
พี่เก้ง ตรงโรงพยาบาลรามาฯ เรียนทั้งคณะมีกี่คนฮะ
เต่า ทั้งคณะ ถ้าปี 1 มีประมาณ 300 ถึง 400 คนฮะ ถ้ารุ่นก่อน เดี๋ยวนี้
พอขึ้นมาปี 2 ส่วนใหญ่ก็จะเหลือประมาณ 200 กว่าๆ
พี่เก้ง แล้วปี 3 ละ
เต่า ก็น่าจะลดลงไม่มากแต่ก็ยังไม่รู้ (หัวเราะ)
พี่เก้ง คณะนี้อาภัพเนอะ รุ่นเพื่อนๆ ผม มันชอบมาบ่นว่า “เรียนเหมือน
หมอทุกอย่างแต่รักษาคนไม่ได้” (หัวเราะ) คือที่จุฬาฯ เรียนคลาสเดียวกับ
หมอนัง่ เรียนห้องเดียวกันเลย หมอเรียนอะไรมันเรียนด้วยกันเหมือนกันหมด
เลย แต่รักษาคนไม่ได้ ต้องเป็นครู แต่ว่ามันจะเข้มข้นเหมือนด้วยใช่ไหมฮะ
เต่า ครับ
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พี่เก้ง เพราะว่าหมอก็จะแยกไปเรียนผ่าตัด แล้วท�ำไมสนใจโครงการนี้ครับ
เต่า ก็ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติตั้งแต่เด็ก
พี่เก้ง บ้านอยู่ที่ไหน
เต่า บ้านจริงๆ อยู่เชียงรายฮะ แล้วมาเรียนที่กรุงเทพฯ
พี่เก้ง แต่พักใกล้ๆ ศาลายา
เต่า ครับอยู่หอพัก พอย้ายมาก็ย้ายมาหอพักแถวคณะฮะ
พี่เก้ง อ้าว แล้วตอนมาพญาไท
เต่า อยู่แถวกรมโยธาฯ ฮะ
พี่เก้ง กรมโยธาฯ อยู่ที่ไหนนะ
เต่า ตรงพระรามหก
พี่เก้ง ที่มีแท็งก์น�้ำใช่ไหมฮะ
เต่า ครับ
พี่เก้ง อ้าว น้องบานเย็น (หัวเราะ)
หยิน ชื่อหยินค่ะ
พี่เก้ง หยินเรียนอะไรครับ
หยิน เรียนวิทยาฯ มหิดลค่ะ
พี่เก้ง มารู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
หยิน ทางอินเตอร์เน็ตค่ะ
พี่เก้ง แล้วท�ำไมถึงสนใจครับ เพราะประโยคอะไรรึเปล่า
หยิน ก็ตอนแรกว่าง
พี่เก้ง จริงเหรอ โอ้โห น้า (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย ผมว่าเป็นเหตุผล
พี่เก้ง ที่ดีมากเลย (หัวเราะกัน)
ลุงอ๋อย ไม่ต้องพยายามหาเหตุผลอะไรเลย (หัวเราะ)
หยิน ว่างแล้วก็อะไรที่โปรโมทมีข้อความที่เชิญชวน รู้สึกว่าน่าสนใจ
พี่เก้ง พี่ชาติเป็นยังไงบ้าง พี่ชาติ
หยิน ดีค่ะ ชอบ
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พี่เก้ง
หยิน
พี่เก้ง
หยิน
พี่เก้ง
หยิน
พี่เก้ง

ชอบอะไร ชอบบ้านแกเหรอ
ชอบบ้าน ชอบที่แกมีมุมมองหรืออะไรในชีวิตค่ะ
แล้วต้องเขียน เขียนหนังสือให้พี่ชาติอ่านอย่างนี้บ้างไหม
ได้เขียนแต่ว่าก็ไม่ได้
พี่ชาติไม่อ่าน (หัวเราะ)
ก็ไม่ได้อ่านของทุกคนอะไร
อ๋อ

พี่เก้ง น้อง
เจีย ชื่อเจียค่ะ
พี่เก้ง เจีย เรียนที่ไหนครับ
เจีย เรียน ม. 6
พี่เก้ง จริงเปล่า (หัวเราะ)
เจีย จริงค่ะ
พี่เก้ง ที่ไหนครับ
เจีย อยู่สุรศักดิ์มนตรี
พี่เก้ง วิภาวดี
เจีย ค่ะ
พี่เก้ง เราว่างเหรอ
เจีย (พยักหน้า)
พี่เก้ง จริงเปล่า แล้วไม่ท�ำอะไรอย่างอื่นเหรอฮะ (หัวเราะ)
เจีย ก็ไม่รู้จะท�ำอะไร
พี่เก้ง จริงเปล่า น่าทึ่งมาก ท�ำไมน้าถึงรับ น้ารู้
เจีย มากับพี่สาว
ลุงอ๋อย บายโพรดักท์
พี่เก้ง อ๋อ มากับพี่สาว ถ้าจะรับพี่ต้องรับน้องด้วย (หัวเราะ)
พี่เก้ง เรียนอะไรครับ
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จิ๋ง ชื่อจิ๋ง เรียนนิติรามฯ ปี 3 ค่ะ
พี่เก้ง จิ๋ง ท�ำไมไม่เหมือนน้องเลย ท�ำไมถึงชวนน้องมาฮะ
จิ๋ง ก็บอกน้องว่ามีงานกับพี่เก้ง น้องก็สนใจอยากไป
พี่เก้ง มาเฉพาะวันนี้
จิ๋ง คราวที่แล้วที่ดูหนังที่มูลนิธิฯ ก็มาค่ะ
พีเ่ ก้ง ทีม่ ลู นิธฯิ ผ่านการสัมภาษณ์นา้ ได้ยงั ไง ต้องมีเขียนอะไรอย่างนีร้ เึ ปล่า
ลุงอ๋อย ก็มีฮะ
พี่เก้ง ถามว่าอะไร
ลุงอ๋อย เราจ�ำของเขาไม่ได้ทั้งหมด
พี่เก้ง ไม่ แต่ทั้งหมดจะถามว่าอะไรฮะ
ลุงอ๋อย ก็มีประเด็นให้เขาเลือกเขียน
พี่เก้ง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลุงอ๋อย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไกลตัวเกิน
ไปรึเปล่า จ�ำได้ไหม ให้เขียนส่งมาแล้วเราก็นัดมาสัมภาษณ์เป็นกลุ่มๆ ไม่ใช่
แบบเดี่ยว
พี่เก้ง แสดงว่าห้องนี้หัวกะทิเหมือนกันนะ (หัวเราะ) น้องๆ เชื่อไหมครับ
ทั้งชีวิตผมจนถึงวันนี้ ผมไม่เคยผ่านการคัดเลือกอะไรเลย ถ้ามีแบบว่ารับ
สมัครอะไรอย่างนี้ ผมไม่เคยผ่านเลยนะ
ลุงอ๋อย เคยสมัครไหม
พี่เก้ง เคยฮะ ป. 1 ถึงตอนนั้นรุ่นผม มศ.5 คือจบม.ปลาย ไม่เคยผ่านการ
คัดเลือกเป็นนักกีฬาสีอะไรเลย นักกีฬาห้องไม่เคยเลย โต้วาทีอะไรไม่เคย
เลยฮะ แบบเคยจะสมัครนะฮะ ถ้าเขาเอา 4 ก็จะได้ที่ 5 อะไรแบบนี้ ไม่
เคยได้รับคัดเลือกอะไรเลยในชีวิต เอ็นท์ติดทีเดียว ก็เออ แสดงว่าน้องห้อง
นี้ถือว่าหัวกะทิมาก
ลุงอ๋อย มีหลายคนที่ผ่านการคัดเลือกอะไรมาแล้วหลายอย่างด้วย
ประสบการณ์ที่ไปผ่านการคัดเลือกในหลายโครงการ แล้วเราก็ได้แง่คิดอัน
นึงว่า ไม่ว่ามันจะมีสักกี่โครงการในประเทศไทย ก็มีโอกาสเจอเด็กคน
เดียวกันได้สูง
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พี่เก้ง พวกล่ารางวัลใช่ไหมฮะ
ลุงอ๋อย แล้วคนที่สนใจก็สนใจ ในขณะเดียวกัน ก็จะมีต้องไปร่วมกิจกรรม
กับกลุ่มอื่นๆ พร้อมๆ กันด้วย คนที่ไม่สนใจก็ไม่สนใจจริงๆ ก็มีอาการแบบ
นี้แหละ ไม่รู้วันนึงคงมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนสองกลุ่มนี้ พวกที่ชอบ
สนใจหาประสบการณ์กบั อีกพวกทีอ่ ยูอ่ ย่างนีก้ ด็ แี ล้ว คงจะเห็นปรากฏการณ์
นี้ในอนาคตเมื่อพวกที่แสวงหาโอกาสอย่างนี้ไปท�ำอะไรสักอย่าง
พี่เก้ง ครับ

ว่ามีพาร์ทนึงของเรื่องราวในสังคมที่ยากเกินกว่าที่คนท�ำหนังจะเอื้อมไปถึง
สังเกตไหมว่าอาชีพของพระเอกในหนังไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่สถาปนิก คน
ท�ำโฆษณาเพราะว่ามันยังพอมั่วได้ไงฮะ แต่อย่าง food science คนท�ำ
ภาพยนตร์ไม่สามารถจะเข้าใจได้ แต่ว่าในมุมหนึ่ง ถ้าน้องเกิดสนใจ สมมติ
หรือว่านึกสนุกมีประเด็นอะไรในหนัง ผมว่าจะมีค่ามากต่อคนในสังคมนะ
นึกออกไหมฮะ จะเป็นเหมือนคุณสมหมายของวงการหนัง (หัวเราะกัน)

พี่เก้ง โอเค ต่อไปน้อง
กี้ ชื่อกี้ค่ะ
พี่เก้ง น้องเรียนอะไรครับ
กี้ เรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พี่เก้ง อุตสาหกรรมเกษตร เขาท�ำอะไร เป็นคณะเลยเหรอฮะ
กี้ ค่ะ เกี่ยวกับอาหาร เหมือน food science
พี่เก้ง อืม
กี้ เป็นวิทยาศาสตร์การอาหาร
พี่เก้ง วิทยาศาสตร์การอาหาร รุ่นผม คณะนี้ก็เข้ายาก จ�ำได้ ทั้งโรงเรียน
ได้คนเดียว food science นะ ปีอะไรแล้วครับ
กี้ ปี 4 ค่ะ
พี่เก้ง แล้วมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับอาหารบ้าง อาหารการกิน ส�ำหรับ
อาหารเกษตรให้อย่างไรบ้างกี่ดาว
กี้ ก็ที่ต้องกิน ก็บางช่วงมันก็ไม่เพราะว่าคนมันเยอะน่ะค่ะ แต่อาหารมัน
ราคาถูก ก็กินได้
พี่เก้ง จบไปส่วนใหญ่เขาท�ำอะไรฮะ
กี้ ส่วนใหญ่จะท�ำตามโรงงาน
พี่เก้ง โรงงานซีเจ๊กฉ่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
กี้ ก็โรงงานอาหารทั่วไปหรือว่าพวก อย. กระทรวงที่เกี่ยวกับอาหารค่ะ
พี่เก้ง ก็เป็นนักวิชาการใช่ไหมฮะ เรียกนักวิชาการก็ดีเหมือนกันนะ ผม

พี่เก้ง คนต่อไปน้องชื่ออะไรครับ
แม้ว ชื่อแม้วค่ะ
พี่เก้ง แม้ว
แม้ว ค่ะ
พี่เก้ง เรียนอะไรครับ
แม้ว เรียนสิ่งแวดล้อมค่ะ พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
พี่เก้ง โดยตรงเลยนะ คือสิ่งแวดล้อมเขาเรียนอะไรกันครับ
แม้ว อย่างของหนูเรียนเหมือนว่าเป็นประยุกต์แล้ว คือแบบเราเรียนเกี่ยว
กับโรงงานอุตสาหกรรม
พี่เก้ง อ๋อ หมายถึงว่าเรียนการควบคุมให้สิ่งแวดล้อมมันดีใช่ไหม
แม้ว มันจะมีทแี่ บบว่ายังไม่ได้ประยุกต์นะคะ อย่างทีห่ นูเรียนก็คอื ประยุกต์
แล้ว จะเรียนเรื่องมลพิษ ของเสียน่ะค่ะ
พี่เก้ง เป็นไปได้ไหม ที่คลองแสนแสบมันจะไม่เป็นสีด�ำ ในทางทฤษฎี
แม้ว มันยากนะคะ
พี่เก้ง เหรอ เพราะว่า
แม้ว รู้สึกว่าอย่างเรื่องคนปล่อยออกมา บางทีเราไม่รู้ สมมติว่าถ้าโรงงาน
ไม่ปล่อย คนชาวบ้านก็ปล่อยออกมา
พี่เก้ง ปล่อย
แม้ว ของเสียน่ะค่ะ
พี่เก้ง อ๋อ
แม้ว แล้วอย่างโรงงานถ้าเราไปควบคุมก็อาจจะแค่เฉพาะหน้า พอเราไม่
ได้เข้าไปดูแล เขาก็ปล่อยปกติ
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พี่เก้ง อืม น�้ำจากคลองแสนแสบกระเด็นเข้าหน้าเราอันตรายไหมฮะ
(หัวเราะ)
แม้ว มันก็มีแบคทีเรีย
พี่เก้ง โห จริงเปล่า ผมไปถ่ายหนังเรื่องรถไฟฟ้าฯ ขึ้นเรือยาว ผมกินเข้าไป
แบบมันมาตลอดเวลา แล้วเราก็เร่งขึ้นเราจะเอาความเร็วไง ตัวละครอยู่ล�ำ
นึง แล้วล�ำนั้นดันขับเร็ว ตัวละครเราก็เลยบอกพี่อัดเข้าไปๆ น�้ำมัน โอ้โห ทั้ง
จมูกทั้งปากผม (หัวเราะ)
บอล มีเด็กโดดเล่นด้วย ท่าเรือมหาวิทยาลัยผมมีเด็กโดดเล่นประจ�ำ
พี่เก้ง เล่นน�้ำใช่ไหม แต่ว่าผมว่าแก้ไม่ได้นะคลองแสนแสบ เพราะว่าท่อน�้ำ
ทิง้ บ้านมาออกคลอง คือถ้ายังมีทอ่ นีอ้ ยูย่ งั ไงก็แก้ไม่ได้คอื ไม่เหมือนกับคลอง
ที่กรุงเวียนนา คือเป็นคลองแต่ไม่มีท่อน�้ำเสียปล่อยของลง ผมว่ายังพอมี
ความหวังนะ คือท�ำให้เฉพาะน�้ำในรางสะอาดใช่ไหม ใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่
ผมเคยแล่นเรือเข้าไปถึงตรงแถวผดุงกรุงเกษม ตรงหลังสะพานอะไรนั่น
สุดๆ จริงๆ น้าอ๋อย ถ้าใครแบบว่าชีวิตมันว่างมาก น้อง ม.6 ก็ว่างเยอะ น้อง
จะรูเ้ ลยว่าชีวติ แม่ง มันยังมีอะไรอีกเยอะ (หัวเราะ) ของเสียทุกอย่าง ทัง้ คน
ทั้งร้านอาหารทิ้งกัน ผมนึกไม่ออกว่าจะกลับมาดีได้ยังไง แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า
พี่ก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้พี่ก็ทำ� ให้มันเน่า พี่จะท�ำท�ำไมวะ เพราะว่ามัน
เหม็นมากไง มีหมาลอยมา ผมไปกับช่างภาพ 2 คนนั่งเรือไปถ่าย ช่างภาพ
หันมาบอก พี่ผมจะอ้วก (หัวเราะ) มึงไม่ต้องพูดหรอกกูรู้ (หัวเราะ) เหม็น
มาก ก็ฝากความหวังกับคลองแสนแสบไว้กับมือน้อง
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ทุกอาชีพมีพันธกิจต่อสังคม
พี่เก้ง น้องชื่ออะไรครับ
นิว ชื่อนิวค่ะ
พี่เก้ง นิวเรียนอะไรครับ
นิว เรียนทันตะ จุฬาฯ
พี่เก้ง ทันตะเหรอ
นิว หมอฟันน่ะค่ะ
พี่เก้ง ผมว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพท�ำเงินอันดับหนึ่งนะ ของประเทศไทย ยาก
ไหมฮะ
นิว ยากค่ะ
พี่เก้ง ยาก แต่เดี๋ยวนี้ท�ำฟันไม่เจ็บแล้วนะ คือผมมีประสบการณ์การเจ็บ
ปวดที่สุดในชีวิตครั้งนึงจากการถอดฟันคุด สมัยเรียนมหาวิทยาลัย คือฟัน
คุด ผมเข้าใจถูกรึเปล่า เป็นฟันซี่ในสุดใช่ไหมฮะ คนเรามีฟันกรามใหญ่ๆ อยู่
ลึกๆ อยู่ข้างบน 2 ซี่ ข้างล่าง 2 ซี่ แล้ววันดีคืนดี ซี่ในสุดมันก็จะไม่ขึ้นมา
ตรงๆ ก็จะไปชนชาวบ้านเขา แล้วเราก็ตอ้ งไปผ่าเอาออก สมัยนัน้ เทคโนโลยี
ยังไม่ดี ผมอยูป่ ระมาณปี 2 ปวดมากเลย ก็เลยต้องผ่าออก วิธผี า่ ก็คอื ว่าแบะ
เหงือกออกมาใช่ไหม แหวกเหงือกออกมา แล้วหมอก็จะกรอฟันเราออกเป็น
4 ส่วน เพราะว่าฟันเราเขี้ยวข้างในสุดของเราเป็นอย่างนี้ ดึงตรงๆ ไม่ได้ 4
อันนี้จะตะลุยเหงือกเราออกมา เขาต้องกรอเป็น 4 ส่วน แล้วค่อยๆ ดึงออก
มาทีละอัน โห...มันเจ็บมาก เจ็บสุดๆ เลยฮะน้อง (หัวเราะ) คือแทบชกหมอ
แล้ว ท�ำไมมันเจ็บขนาดนีว้ ะ คือแบบยาชาไม่ได้มผี ลเลย จ�ำได้วา่ 3 ซีท่ เี่ หลือ
ผมทนเลยนะ เพราะว่าไม่กล้าไปร้านหมออีกแล้ว จนเรียนจบแล้วก็หายๆ
ไปพักนึง สักพักตอนท�ำงานออกไปถ่ายหนัง มันก็จะปวดขึน้ มา แล้วเราก็จะ
นึกไปถึงตอนอยูป่ ี 2 ไอ้วนั จะชกหมอฟัน ปรากฏว่าผ่านไปไม่กปี่ ี เทคโนโลยี
ดีขึ้นมากแบบว่าท�ำอะไรก็ไม่รู้ กรึ้ดเดียว ฟันคุดผม 3 ซี่ก็ละลายไป เออ
เทคโนโลยีมันดีจริงๆ แต่หมอฟันก็ดีเนอะ ไม่ร้อนคือถ่ายหนังมันร้อนนะ
น้องๆ
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นิว ถ้าท�ำในกรุงเทพฯ ก็คงเปิดคลีนิคกับโรงพยาบาลเพื่อเป็นรายได้เสริม
เยอะ แต่ว่าส่วนนึงส่วนใหญ่แล้ว ก็ต้องออกไปท�ำต่างจังหวัดเพราะว่ายังมี
คนทีเ่ ดือดร้อนยังมีอกี เยอะ พวกชาวบ้านๆ แล้วก็ถา้ ออกไปตามโรงพยาบาล
ชุมชนก็พออยู่ได้น่ะค่ะ
พี่เก้ง ก็จะรายได้น้อยหน่อย
นิว อาจารย์เขาจะพยายามส่งเสริมให้ไปต่างจังหวัดไปข้างนอกๆ ก่อน
เพราะว่าหมอจบน้อย
พี่เก้ง เข้าใจ นี่ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมือง คือในทุกสายงาน ก็มีฟากนึงที่
ต้องเลี้ยงชีพ อีกฟากนึงเราก็มหี น้าที่ที่เราเกิดมาในประเทศนีม้ ั้ง เขาบอกว่า
โดยที่ไม่มีใครมาจ้าง แต่ว่าเราก็รู้ตลอดเวลา ผมท�ำหนัง 19-20 เรื่อง คือทุก
เรื่องเวลาเราจะออกไปท�ำหนัง สมมติว่าอยากท�ำเรื่องนี้จะมีพาร์ทนึงคิดใน
ใจตลอดเวลาครับว่า คนดูที่เป็นคนไทยดูหนังของเราแล้วเขาจะได้ ท�ำหนัง
ผี หลอกผี คนกลัวกรี๊ดกร๊าด แต่เราจะถามตลอดเวลาว่าเขาจะได้อะไรจาก
อันนี้ จะได้อะไรจากการดู 2 ชั่วโมงนี้ มีอะไรที่ท�ำให้เขาฉุกคิดหรือท�ำให้เขา
เกิดส�ำนึกอะไรอย่างนี้ เป็นหน้าที่เลย แล้วเราก็จะพยายามใส่สิ่งนี้เข้าไปใน
หนังให้เนียนที่สุด สิ่งนี้ถือว่าเป็นยาขม คือถ้าเราประกาศว่าภาพยนตร์เรื่อง
นี้ 5 แพร่ง ต่อต้านการปาหิน คนไม่ดูเลยนะ คนจะแบบอึ๋ยช่อง 11 รึเปล่า
(หัวเราะ) แต่ทันทีที่เราใช้ศิลปะท�ำให้แมสเสจอันนี้แนบเนียนอยู่ในหนังจน
คนไปดูก็เคลิ้มไปกับเรา แล้วเขาก็รับรู้เราได้มันกลายเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผมถือว่าหนัง ท�ำหน้าที่ได้ 3 ระดับ หนังอะไรก็ได้ หนัง
โฆษณา หนังทุกเรื่องในโลกนี้
ข้อแรกคือท�ำให้เรารู้เรื่อง ก่อนอื่นต้องท�ำให้คนดูรู้เรื่องก่อน หนัง
บางเรือ่ งจะให้รเู้ รือ่ งยังล�ำบากเลย ออกจากโรงหนังมา เราไปถาม เรือ่ งอะไร
วะ เพื่อนเราจ้องหน้าแล้วก็คือเล่าไม่ได้ อึ้งไปเลย นึกเรื่องไม่ออก มันไม่รู้
เรื่องน่ะ แต่ทนดูได้ 2 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อแรกเราท�ำให้คนดูผ่านไม่ได้แล้วข้อที่
สองอย่าหวัง
ถ้ารูเ้ รือ่ งแล้ว ข้อทีส่ องคือรูส้ กึ คนทีท่ ำ� หนังทักษะดีพอ อย่างเรือ่ ง
Public Enemies คือทักษะในการท�ำหนังเขาดีพอ จนเราก็รเู้ รือ่ งแล้วก็รสู้ กึ
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ตามมันไปตลอดเวลา ส�ำหรับคนทีท่ ำ� หนังคนทีม่ อี าชีพนีแ้ ค่ทำ� มาให้คนดูรสู้ กึ
นี้ก็แบบโคตรเก่งเลย พอจบเรื่อง เพื่อนสนิท แล้วเราบอกว่าซาบซึ้งจัง จบ
เรื่อง แฟนฉัน แล้วเราคิดรู้สึกไปกับตัวละคร รู้สึกไปกับอะไรในเรื่องอย่างนี้
ถือว่ายาก ยากขึ้นล�ำดับหนึ่งแต่ว่าเราก็พยายามท�ำให้ได้

หนังที่ประสบความส�ำเร็จอย่างน้อย
ต้องท�ำให้รู้สึก
แต่ยงั มีขอ้ ทีส่ าม ทีเ่ ป็นปรมัตถ์เลย ถ้าใครท�ำได้ถงึ ผมถือว่าเป็นคน
ท�ำหนังที่ยอดเยี่ยมมาก คือสามารถที่เข้าไปในจิตใจของคนดูแล้วกลายเป็น
สรณะนึงของคนดูหนังได้ ผมมีหนังบางเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะ

อยากท�ำอะไรที่สุดในชีวิต?
หนังบางเรื่องพอเกิดเหตุการณ์บางอย่าง แล้วผมนึกถึงหนังเรื่อง
นั้นแล้วจะท�ำตามเลย บางทีพ่อแม่พูดเรายังจ�ำไม่ได้แต่ว่าเราจ�ำได้ว่าหนัง
เรื่องนี้ตัวละครเคยพูดอะไร ผมเคยดูหนังเรื่อง Defending Your Life เป็น
(Meryl Streep)
หนังยุคปี 90 เมอรีล สตรีพแสดง เป็นหนังเล็กๆ ไม่โด่งดัง หนังเรื่องนี้พูดถึง
คน...เอ่อ เมอรีล สตรีฟโดนรถชนตาย แล้วหนังตัดไปว่
าก็ขึ้นไปในดินแดน
(Judgement City)
สวรรค์ ก็ดีไซน์ทุกอย่างขาวหมด บนสวรรค์เรียกว่า “จัดจ์เม้นท์ซิตี้” พอขึ้น
ไปเราจะแต่งชุดขาว แล้วก็ให้ไปอยู่โรงแรมชั้นหนึ่งเพื่อรอวันที่จะมาเข้าไป
ในห้องตัดสินคดีความของเรานะครับ แต่ว่าทุกอย่างจะเหมือนบนโลกเลย
เพียงแต่มีสีขาวเท่านั้น ที่ทางด่วนด่านเก็บเงินก็เป็นสีขาว ภัตตาคารก็กิน
ฟรีแต่กเ็ ป็นสีขาว แล้วก็ทกุ คนทีต่ ายก็จะมาคุยกัน แบบคุณตายมากีว่ นั แล้ว
ผมเพิง่ ตายมาได้ 3 วัน บางทีกเ็ พิง่ ตายมา วันนึงก็เข้าไปในห้องก็เหมือนศาล
เลย มีผู้พิพากษาอยู่คนนึงแล้วเขาก็ไปนั่ง แล้วผู้พิพากษาก็บอกว่า เออ คุณ
มาก็ดีแล้ว เราชอบคุณมากเลยนะ เมอรีล สตีฟก็ตกใจว่าพูดอะไรเหรอ เขา
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ก็บอกว่าคุณเป็นคนกล้า แล้วผู้พิพากษาก็ฉายหนังมา เป็นของภาพคนที่
ตายไปแล้ว มาดู นั่นไงตัวคุณ ฉากประมาณว่ามีบ้านไฟไหม้อยู่แล้วเขาก็ไป
อุ้มออกมา หรือตอนที่เขาชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เลยไปบอกรักผู้ชาย เขา
บอกว่า คุณเป็นคนกล้ามาก คุณท�ำในสิ่งรู้สึก แล้วหนังก�ำลังจะบอกตรง
นี้ด้วยนะฮะ ซึ่งตอนนั้น ผมสั่นสะเทือนมากตอนที่ดูในปีนั้น เพราะเราถูก
สอนมาตลอดชีวิตว่า เราตายไปแล้วเราก็ไปพบพิภพมัจจุราชใช่ไหม เขาก็
จะเอาบัญชีหนังหมามาดูว่ามึงท�ำบุญไปเท่าไหร่ กี่พันกี่ล้านบาท ถ้าท�ำบุญ
มากก็ได้ขนึ้ วิมาน ถ้าท�ำบาปก็ไปลงนรก เราจะอยูก่ บั เรือ่ งบุญเรือ่ งบาปเรือ่ ง
การใส่บาตร

แต่ว่าจัดจ์เม้นท์ซิตี้ใน Defending
Your Life ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย มันพูด
แค่ว่าเราจะส่งคุณ คุณดีมาก เราจะส่งให้
คุณไปสวรรค์ เพราะตลอดช่วงเวลาที่คุณ
ใช้ชวี ติ บนโลกคุณได้ทำ� สิง่ ทีเ่ ป็นความรูส้ กึ นึก
คิดจริงๆ ของคุณ เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ยาก
มากในความเป็นมนุษย์

คือมันเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะ จากที่ผมก็ผมไม่เคยคิดอะไรเรื่องนี้
มาก่อนในชีวิต ผมก็คิดว่า เฮ่ย! นี่เราอยากท�ำอะไรที่สุดในชีวิต เราเข้าคณะ
นี้ เรียนแผนกนี้ท�ำไม คณะที่ยายบอกว่าเป็นศึกษานิเทศก์ รุ่นผมมีคนเรียน
ภาพยนตร์น้อยมาก ชั้นปีนึง 4-5 คน ผมก็อุตส่าห์เรียนจนจบ แล้วก็มาท�ำ
โฆษณา 30 วินาที เพือ่ ท�ำให้สนิ ค้าขายได้ เพือ่ ท�ำให้คนทีเ่ ขารวยอยูแ่ ล้วรวย
ขึ้นไปอีก
ผมเคยคิดว่าอยากท�ำอะไรในชีวิตหรือเปล่า ผมอยากท�ำหนังไทย
ผมชอบดูหนังไทยอยากท�ำหนังไทยมาก เวลาไปดูหนังไทยเราจะมีความรูส้ กึ
ตลอดเวลาครับว่า ถ้าเราท�ำเราจะไม่ท�ำแบบนีว้ ะ่ เราจะท�ำแบบอืน่ พอออก
จากโรงหนังวันนั้น ตัวลอยเลยยังกะนิพพานเลยนะ (หัวเราะ) แบบว่านี่เรา
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เราท�ำโฆษณามาแล้วกีป่ ี ถ้าเราตายไปแล้วไปจัดจ์เม้นท์ซติ ี้
จริงๆ ตัวเราแทบไม่มีภาพบนจอนั้นเลย ผู้พิพากษาแม่งจะต้องเอาโรลฟิล์ม
เปล่าเขวี้ยงหัวเรา ท�ำไมมึงไม่มีหนังอะไรให้กูดูเลยวะ (หัวเราะ) แย่จริงๆ ก็
เลยท�ำให้ผมเปลี่ยนเลย วันหนึ่งผมก็บอกว่าไม่เอาแล้ว ไม่อยากท�ำโฆษณา
แล้ว แล้วผมไม่ท�ำจริงๆ เลิกเลยแล้วก็มาท�ำหนังไทย แล้วก็อยากรู้ว่าจะใช้
ชีวิต จะมีอาชีพในการท�ำหนังได้จริงๆ หรือเปล่า

สมมติว่า น้องหมอฟันมีอุดมคติที่เราจะต้องไปรับใช้ประชาชนใน
ต่างจังหวัดให้ได้ อันนั้นเป็นอุดมคติของเรา แต่ว่าในความเป็นจริงของน้อง
อาจจะไม่ได้ท�ำอย่างนั้นก็ได้ แม่น้องอาจจะบอกว่า โอ้ย ไปท�ำไมมันร้อน
มันนู่นนี่ คนก็จะแบบว่าต่างๆ นานาหรือว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจน้องอาจจะไม่
ดี ต้องการท�ำเงินอย่างหนักในกรุงเทพฯ อย่างนี้นะ แต่อุดมคติอันนั้นยังอยู่
รึเปล่า แล้วน้องได้ท�ำในสิ่งที่เราก�ำลังคิด ท�ำในสิ่งที่เราคิดฝันจริงๆ รึเปล่า
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ผลงานชิ้นแรกๆ ของพี่เก้ง
ผมไม่รจู้ ะเอาตัวอย่างอะไรเลยนะ เพราะทีน่ กี่ จ็ ะท�ำแต่หนังดีๆ ใช่
ไหม (หัวเราะกัน) จะเอาตัวอย่างหนังที่นี่ไม่ได้หรอก ก็เลยจะเอาจากตัวผม
เองก็แล้วกัน คืออย่างตัวผม เริ่มท�ำงานจริงๆ ก็ไม่ใช่คนท�ำหนังไทย ผมเริ่ม
จากการท�ำหนังท�ำมิวสิควิดีโอ คือเมื่อประมาณปี 2530 ยังไม่เกิดใช่ไหม
เริม่ มีวงการเพลงในเมืองไทย คือก่อนหน้าเพลงในเมืองไทยฟังฟรี
แล้วก็ไม่มีการขายอะไรกันเลย พอปี 2530 เกิดมีบริษัทท�ำเทป มีแกรมมี่มี
อะไรขึ้นมา ผมก็ถูกตามไปที่บริษัทชื่อครีเอเทีย อาร์ติสต์ เขาบอกว่าให้ไป
ท�ำมิวสิควิดโี อ ซึง่ ในสมัยนัน้ ผมท�ำไม่ได้ ไม่เข้าใจเลยว่าให้ไปท�ำอะไร เพราะ
ไม่เคยมีมิวสิควิดีโอในประเทศไทย เดินขึ้นลงๆ มาบุญครองหลายรอบมาก
ก็ไม่มีขายเพราะว่าตอนนั้นไม่มี Channel V ไม่มี MTV ไม่มีรายการเพลง
อะไรเลย วิธีโปรโมทเพลงสมัยนั้นคือ เอาวงๆ นึงมาเข้าสตูดิโอมีกล้อง 3-4
ตัว แล้วก็กดไปกดมา ก็สวิตชิง่ ไปมา จะเห็นหน้าเห็นตีนบ้างก็จบไปเป็นหนึง่
เพลง แต่ว่าพี่เขาตามผมเข้าไปแล้วบอกว่าไปท�ำมิวสิควิดีโอ ไปท�ำให้มีภาพ
ประกอบให้เข้ากับเนือ้ เรือ่ งให้คนซาบซึง้ กับภาพแล้วเพลงมันก็จะเพราะขึน้
คือผมก็ท�ำจากความไม่รู้เลยนะฮะ แต่ว่าด้วยใจมุ่งมั่นอยากท�ำมาก คือ
เหมือนกับเข้าใจไปแล้วว่ามันคืออะไรทั้งๆ ที่ตัวผมเองไม่เคยดูสักเรื่องเดียว
ในชีวติ นะ อาจจะอธิบายยากหน่อยส�ำหรับน้องว่าไม่เคยเห็นมิวสิควิดโี อสัก
เรื่องนึงมันเป็นความรู้สึกยังไง แล้วผมก็ท�ำเรื่องแรกออกมา ศิลปินคนแรก
ของบริษัทคือพี่ปั่น ซึ่งแก่มากแล้วนะฮะ (หัวเราะ) แกมีอัลบั้มชื่อ ปั่น 1 คือ
เพลงแรกทีผ่ มท�ำซึง่ ก็คงเป็นมิวสิคเพลงแรกๆ ของประเทศไทยเลยมัง่ ฮะ ซึง่
ส่งผลให้ผมได้รับรางวัลบุคคลผู้ซึ่งมีคุณค่าทางมิวสิควิดีโอแห่งเมืองไทย
(หัวเราะ) ได้รับรางวัล Channel V อะไรไป เวลาเราท�ำงานที่ยังไม่มีใครเขา
ท�ำกันมักจะมีคนเขาสรรเสริญเสมอล่ะฮะ นีค่ อื งานชิน้ แรกของพีป่ น่ั ชือ่ เพลง
“ฝันที่หลุดลอย” ลองดูนะฮะ
ผมก็ลองไปถามเจ้านาย เขาดูแล้วก็บอกว่า “นี่ไม่ใช่มิวสิควิดีโอ”
ซึ่งก็ท�ำให้ผมงงมากฮะ มันไม่ใช่ได้ยังไง ผมก็ท�ำตามที่พี่บอกทุกอย่างแล้ว มี
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เพลงพี่ปั่นแล้วก็มี...ผมถ่ายตามภาพออกมาฮะ แกก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่า
มันไม่มีเส้นร้อง หมายความว่าเพลงนี้ไม่มีพี่ปั่นมาอ้าปากพะงาบร้องเพลง
เพราะฉะนั้นไม่ใช่มิวสิควิดีโอ เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้น ภาพของผมใส่อะไร
เข้าไปเป็นได้ทกุ เพลงน่ะ ถูกไหมฮะ ยังไม่ใช่มวิ สิควิดโี อของเพลงนี้ ซึง่ ส�ำหรับ
ผมก็เซอไพรซ์มาก เฮ่ย จริงเหรอวะ มิวสิควิดีโอต้องมีนักร้องด้วยเหรอ เรา
ก็...ถ้าพีว่ า่ อย่างนัน้ ผมก็วา่ ตามล่ะ ก็เลยเป็นเหตุให้กไ็ ด้ความรูว้ า่ มิวสิควิดโี อ
ต้องมีนักร้องร้องตามด้วย หลังจากพี่ปั่นผมก็ได้ท�ำต่อเป็นอัลบั้มของ อุ้ย-รวิวรรณ จินดา เมือ่ ก่อนน่ารักมากแบบญีป่ นุ่ ๆ เลย เดีย๋ วนีป้ า้ มาก เมือ่ ก่อน
จะใสๆ ร้องเพลงแบบญี่ปุ่นๆ ชื่ออัลบั้ม รุ้งอ้วน ผมได้ท�ำเพลงนึงชื่อเพลง
“ครั้งนั้น” เป็นเพลงแบบโรแมนติกซาบซึ้ง ลองดู

คนไทยจริงๆ เป็นแบบไหน ให้ตัว
ตนแบบนั้นปรากฏในงานได้ไหม
กลับมาดูยังขนลุกเลย (หัวเราะกัน) ก็เป็นสมัยนั้นนะ จินตนาการ
นิดนึงนะฮะ พ.ศ.2530 ฉายออกไป ฮือฮามาก กลายเป็นว่าผมมีคนมา
สัมภาษณ์ ดังมาก ที่เป็นคนท�ำมิวสิคฯ อันนี้ได้ มีอยู่วันนึงผมเดินไปที่ร้าน
อาหารตามสั่ง เขาเปิดทีวีอยู่แล้วก็ผัดข้าวผัดไป พอมิวสิคฯ เพลงนั้นมา ทุก
คนก็หนั ไปดู คือเป็นสิง่ แปลกใหม่มากกรุงเทพฯ ในเวลานัน้ ผมก็ดพู อแต่มนั
เกิดความรู้สึกนึงเป็นความรู้สึกประหลาดมากว่า “เอ๊ะ นี่ผมก�ำลังดูอะไรอยู่
ผมท�ำอะไรอยู่” คือตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่ผมถ่ายท�ำมิวสิคอันนี้นะครับ ผมไม่
เคยเห็นชาวนาเมืองไทยใส่ชุดที่คล้ายๆ ท�ำจากผ้าม่านหรืออะไรอย่างนี้นะ
ฮะ (หัวเราะกัน) หรือผมก็ไม่เคยเห็นชาวนาไทยใส่เอี๊ยมไปท�ำนาเลย เพราะ
ผมเข้าใจว่าถ้าใครใส่เอีย๊ มท�ำนามันจะเป็นสังคังแบบซีมา่ โลชัน่ จะขายดีมาก
(หัวเราะกัน) แล้วผมก็ไม่เคยเห็นว่ามีการใส่หมวกหรือชุดอะไรอย่างนี้ ถ้าเรา
ออกไปดู
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ใครอยู่รังสิตก็เห็นชาวนาเมืองไทยใส่
เสือ้ ทีม่ ลี ายน�ำ้ มันเครือ่ ง โฆษณาน�ำ้ มันเครือ่ ง
ผมก็นกึ ว่าท�ำไมอุย้ ไม่ใส่เสือ้ น�ำ้ มันเครือ่ ง แล้ว
ผมก็คิดว่าใส่ไม่ได้ ก็ถามตัวเองอีกว่าท�ำไม
ใส่ไม่ได้ คิดอยู่ตั้งนาน คือกลับมาบ้านก็คิด
ปรากฏว่า อ๋อ เพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อน
เล่าย้อนไปนิดนึง สมัยนัน้ ทีป่ ระเทศไทย คนท�ำงานด้านสือ่ มวลชน
ทุกคน เวลาถามว่าใครเป็นคนจ้างคุณต่อๆ กันขึ้นไปมันก็จะถูกท�ำมาจาก
(Diethelm)
(Leo Burnett)
บริษทั ฝรัง่ เช่น ถ้าหนังโฆษณาก็มบี ริษทั ดีทแฮล์ม, เทปเบท, ลีโอ เบอร์เนทท์
อะไรอย่างนี้ เป็นบริษทั ฝรัง่ และเอาฝรัง่ มาท�ำในยุคแรกนะฮะ คนทีท่ ำ� งานทีวี
ในยุคแรกส่วนใหญ่คือช่างเทคนิค ช่างเทคนิคที่เขาเข้ามาพร้อมกับคนซ่อม
กล้องบ้างคนอะไรบ้างอย่างนี้ แล้วเขาก็โตขึ้นแล้วเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการ
สั่งรายการจากต่างประเทศมาฉาย รายการฝรั่งๆ น่ะฮะ เราจะพบว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะเหมือนฝรั่งและก็อปปี้ฝรั่ง ถ้ามีโฆษณาฝรั่งสักชิ้นนึง เขาก็จะให้
แต่งตัวเหมือนกับโฆษณาต้นแบบที่เป็นฝรั่ง เพราะฉะนั้นลุ๊คเครื่องแต่งกาย
วิถชี วี ติ จะเป็นอย่างนี้ ตัง้ แต่เกิดมาวินาทีแรกทีผ่ มจ�ำความได้จนวันทีผ่ มถ่าย
มิวสิคอุ้ย ผู้หญิงที่ท�ำอะไรเกี่ยวกับฟาร์มเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั้งหลายจะ
แต่งตัวแบบนี้ ใช้ผ้าม่านแล้วก็มีลูกไม้เป็นฝรั่งๆ ไม่มีเลยสักครั้งที่เราจะรู้สึก
ว่าชาวนาจะใส่เสื้อยืดโฆษณาน�้ำมันเครื่อง ไม่มีสักครั้งเลย
มีอีกสิ่งหนึ่งเป็นข้อสังเกตของผม บ้านจัดสรรของเราตอนนี้ มี
บางอย่างที่เป็นผลพวงของทีวีและภาพในโฆษณาในสมั
ยนั้นเยอะมาก คือ
(sink / อ่างล้างจาน)
(pantry / ห้อง เราเคยเห็นแพนทรี่อยู่กลางบ้าน เป็นครัวเล็กๆ ซิ้งค์น่ารักๆ ที่ท�ำกับข้าวกัน
หรือตู้ส�ำหรับ
เก็บอาหารหรือ กลางบ้าน ซึ่งนั่นไม่เหมาะกับประเทศไทยเลย เวลาเราจะท�ำกับข้าวกันทีไร
เครื่องครัว)
คนไทยเราก็จะเปิดประตูออกไปข้างนอกแล้วก็จะเอาอะไรกัน้ ท�ำเป็นเพิงอยู่
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ข้างบ้านแล้วก็ผดั กระเพราใช่ไหม เพราะอาหารไทยมีกลิน่ มีควัน มาท�ำกลาง
บ้านไม่ได้ แต่ซิ้งค์นี้อยู่ในหนังโฆษณาทุกเรื่อง มันมีความเท่และเก๋ไก๋ ซึ่งมัน
จะถูกจัดเข้าไปในสถาปัตยกรรมบ้านจัดสรรสมัยทุกบ้าน แล้วก็เลยกลายเป็น
สิ่งที่เราเกิดมาก็จะเห็นว่าซิ้งค์อยู่กลางบ้าน
แว็บนัน้ เลย ผมรูส้ กึ ว่า เอ๊ะ เราจะท�ำหนังสักเรือ่ งหนึง่ ได้ไหม ทีท่ �ำ
อย่างที่เราเห็นจริงๆ ถ้าจะมีชาวนาเราจะให้ใส่เสื้อน�้ำมันจริงๆ ได้ไหม คือ
ด้วยความอยากรู้น่ะฮะ อยากรู้เหมือนตอนอยากท�ำมิวสิควิดีโอพี่ปั่นเรื่อง
แรก ผมอยากรู้มากวันหนึ่งก็โชคดีไปได้ท�ำงานโฆษณา คือพอท�ำหนังท�ำ
มิวสิคฯ เยอะแล้วก็เริม่ มีรางวัล วันนึงผมก็ได้ท�ำโฆษณาเป็นชาวนามีการต้อง
ต�ำน�ำ้ พริก ผมก็ลองคุยกับพีท่ เี่ ป็นครีเอทีฟว่า “พีเ่ รามาลองท�ำหนังแบบทีเ่ รา
เห็นกันสักเรือ่ งนึงได้ไหม พีไ่ ม่ตอ้ งมีฝา่ ยเสือ้ ผ้าเลย เดีย๋ วไปทีโ่ ลเคชัน่ ถ้าเห็น
ใครใส่ชดุ อะไรเอาแม่งชุดนัน้ เลย” ผมไปสอยเสือ้ จากราวทีช่ าวบ้านแขวนผ้า
คือไปเลือกผ้าเลือกชุดอะไรมาใส่แล้วก็ถา่ ยกันเลย แรกๆ พีเ่ ขาก็คดิ ว่า เออ ดี
เหมือนกันน่าสนุก พอเริ่มใกล้วันถ่ายมามีแบบ “เอ้ เก้ง พี่ไม่ค่อยแน่ใจนะ”
คือต่างคนต่างไม่เคยเห็นน่ะครับ ผมก็บอกพีเ่ ขา “งัน้ เอาอย่างนีก้ แ็ ล้วกัน ผม
ลองถ่ายให้ก่อนเลย เพราะว่าผมอยากเห็นแล้วถ้าไม่ดียังไง เดี๋ยวผมถ่ายให้
ใหม่” เอาชุดฟูฟ่องเลย ผมท�ำเก่งนะไอ้ชุดผ้าม่านนี่ (หัวเราะกัน) ปรากฏว่า
ไปถ่ายกันแล้วก็ออกมาเป็นโฆษณาชิน้ หนึง่ ทีน่ า่ แปลกใจมากตอนครัง้ แรกที่
ถูกฉายในสมัยนั้น
ตอนทีเ่ ริม่ ท�ำงานโฆษณา ผมไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับโฆษณาเลยเพราะ
ไม่ได้เรียน ไม่เคยลงเรียนแล้วก็ไม่สนใจงานโฆษณา แต่ว่าพอหลุดมาท�ำก็
พยายามจะหาความรู้ มีค�ำพูดนึง ผมจ�ำได้ว่าคนเรียนแผนกโฆษณา เขาเคย
พูดกันว่า “เวลาเราท�ำโฆษณา เราต้องแต่งงานกับสินค้า” คือเป็นค�ำพูดแบบ
เก๋ไก๋ แต่วา่ มันเข้าใจได้วา่ เราก�ำลังเข้าไปในโลกของมัน โฆษณาชิน้ แรกจริงๆ
ที่ผมได้ท�ำ ในชีวิตเลย คือโฆษณา ชุดชั้นใน “ยัง วาโก้” คือปีนั้น เขาจะผลิต
ยกทรงส�ำหรับเด็กอายุ 14 ให้เทรนการใส่ยกทรงตั้งแต่เด็ก นี่คือโฆษณาชิ้น
แรก เมือ่ จะต้องแต่งงานกับสินค้า เราก็ตอ้ งแบบว่าเข้าไปล้วงลึกกัน (หัวเราะ
กัน)

เขาก็ถามว่าใครเป็นคนถ่ายภาพโฆษณาของคุณ เพราะคนถ่าย
ภาพส�ำคัญมากเลย เพราะจะเป็นคนทีจ่ ะท�ำให้ไปจับอะไรแล้วท�ำให้ยกทรง
มันดูดี ผมก็บอกว่าผมถ่ายเอง โฆษณาทุกชิ้นเลยผมถ่ายเอง เขาก็ส่งผมไป
ทีโ่ รงงานไอซีซี โรงงานวาโก้อยูส่ าธุประดิษฐ์ ในโรงงานมีหอ้ งนึงทีเ่ ปิดเข้าไป
แล้ว เหมือนเปลี่ยนโลกเลยนะ เพราะว่าข้างในมีเบ้ายกทรงเต็มไปหมดเลย
เป็น 2-3 ร้อยชิ้นเลย สิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าผมเพิ่งรู้ว่าแบบยกทรงต้องใช้คน
ออกแบบด้วย มีพี่ผู้หญิงคนนึงจบลาดกระบัง แผนกออกแบบอุตสาหกรรม
คือตามความเข้าใจของผมคิดว่ามันมีเบ้าอยูแ่ ล้ว แล้วถ้าสมมติจะเปลีย่ นรุน่
ก็แค่เปลี่ยนผ้าแล้วก็เอาลูกไม้มาแปะๆ กันไป แต่ปรากฏว่าพี่เขาเป็นคน
สเก็ตช์ยกทรงทุกชิ้นเลย
วันแรกเข้าไปนัง่ ก็งงๆ ว่าเราจะท�ำยังไงดี เขาก็มาบอกว่าถ้าคุณจะ
เป็นคนถ่ายรูปถ่ายภาพยกทรง คุณจะต้องเข้าใจนะว่ายกทรงมันปรับแต่ง
ได้ คือผมไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังปรับแต่งได้รึเปล่า แต่ในสมัยนั้นยกทรงปรับแต่ง
ได้ เพราะว่าเส้นรอบวงของคนกับความยาวของกระดูกสันหลังแต่ละคนไม่
เท่ากัน แล้วมีเหมือนเข็มขัดตรงนี้กับตรงข้างๆ พอดึงแล้วมันเท่ากัน เขาก็
สอน แล้วก็ให้ยกทรงผมเอาไปพยายามปรับแต่งบนหุ่นที่มีหุ่นต่างๆ กัน ซึ่ง
ตอนเราไปท�ำ มันยากมากเลยทีจ่ ะท�ำให้ได้ แกก็สอนทิปอย่างนึงว่า น้องต้อง
ดูเวลาคนใส่ยกทรงมันจะมีเส้นอยู่ข้างหลัง ถ้าเส้นข้างหลังอยู่ต�่ำกว่าที่มัน
ควรจะเป็นจริง แปลว่าข้างหน้ามันอยู่สูงกว่าความเป็นจริง ฉะนั้น เราต้อง
ปรับแต่ง มันปรับได้จริงๆ นะ ก็ปรับไปปรับมาๆ เฮ่ย มันเข้าได้กับทุกทรง
เลย ตัวเดียวกันนี่แหละ แล้วผมก็สงสัยว่าผู้หญิงเมืองไทยซื้อยกทรงกันมา
มันเคยปรับแต่งกันรึเปล่าวะ ผมเข้ามาโรงงานประมาณ 3 วัน ก็ไปปรับอยู่
ทุกวันๆ แล้วก็ค่อยๆ เริ่มเข้าใจว่า อ๋อ มันเข้าไปสู่โลกอีกโลกนึงที่เราไม่เคย
รู้จริงๆ แล้วก็คล่องเลยนะ พอวันที่ 2 วันที่ 3 เห็นปุ๊บนึกออกเลยว่าจะปรับ
แต่งยังไง จ�ำได้วา่ กลับมาจากไอซีซอี ยูไ่ กลมากสาธุประดิษฐ์ ขึน้ รถเมล์มายืน
อยู่บนรถเมล์น่ะ ตาไม่ได้มองทางเลย ตามองข้างหลังคนข้างหน้าเพราะว่า
บางคนนี่มันต�่ำจริงๆ น่ะ บางคนก็สูงจริงๆ แล้วมือไม้มันสั่นไปหมดเลยนะ
(หัวเราะกัน) ประมาณว่าน้องๆ พี่ปรับแต่งให้ไหม (หัวเราะกัน)

50

51

วันสุดท้าย พีท่ เี่ ป็นดีไซเนอร์กถ็ ามผมว่าน้องตกลงยกทรงคืออะไร
น้องเข้าใจว่ายังไง ซึ่งในเวลานั้นเด็กจบใหม่ๆ เราก็ตอบไปแบบประดิษฐ์ๆ
บอกว่า “ก็เป็นอาภรณ์ชั้นในของสุภาพสตรีอย่างนี้มั้งครับ” พี่ผู้หญิงบอก
ว่า “ผิด ยกทรงคือวัสดุต่อต้านแรงโน้มถ่วง” (หัวเราะ) คือว่าถ้าโลกไม่มีแรง
โน้มถ่วง ทรงมันก็จะลอยขึ้นเราก็จะต้องมีการทรงลงแทน (หัวเราะกัน) เรา
ก็ อ๋อ จริงๆ มันกลับเข้าไปในรากฐานของตัวสิ่งที่เราจะพูด แล้วก็ท�ำให้เรา
เข้าใจ แล้วผมก็ผา่ นโฆษณายกทรงเรือ่ งแรกในชีวติ มาได้ทลุ กั ทุเลพอสมควร
เพราะว่าพอเป็นนางแบบจริงๆ เวลาปรับแต่งแล้วมือไม้สนั่ เล็กน้อยฮะ ก็เป็น
ไอเดียนึงที่เรารู้สึกว่า ก็ดีเหมือนกัน เราแต่งงานกับสินค้า เราจะท�ำอะไรก็
เข้าไปเข้าหาเนื้อหามันจริงๆ
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ท�ำอย่างที่เชื่อ
ท�ำโฆษณามา 12 ปีกว่า 12 ปีครึ่ง ท�ำจนถึงวันนึงก็อยากจะมาท�ำ
หนังไทยจริงๆ ก็เลยมาท�ำหนังไทย เรามีโอกาสท�ำ สตรีเหล็ก แล้วก็ดัง ขาย
ได้ ฟู่ฟ่า เราก็ท�ำต่อมามี 15 ค�่ำ เดือน 11 แล้วก็มี แฟนฉัน มีอะไรต่ออะไร
ก็เลยคิดว่าอยากจะท�ำหนังไทยเป็นอาชีพ แล้วก็ใช้เงินจากหนังไทยเลีย้ งชีวติ
ก็หยุดโฆษณาจริงๆ เลย
วันหนึ่งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีจดหมายจากส�ำนักพระราชวังส่งมาหา
ผม ให้ท�ำหนังเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ในหลวงครบรอบ 80 พรรษา
หรือว่าครองราชย์ 60 ปี ซึง่ ส�ำหรับผม ผมไม่ได้ทำ� โฆษณามานานแล้ว แล้วก็
ตัง้ ใจไม่อยากจะท�ำ แต่วา่ โดนบังคับ เจ้านายผมบอกจ�ำเป็นต้องท�ำเพราะว่า
หนังเฉลิมพระเกียรติจะท�ำด้วยกันทัง้ หมด 4 เรือ่ ง แล้ว 4 เรือ่ งจะเป็นแบบผู้
ก�ำกับใหญ่ๆ ในวงการโฆษณาเมืองไทยทัง้ นัน้ เลย ในทีส่ ดุ ผมก็ท�ำ ให้นอ้ งอีก
คนนึงมาเป็นผูก้ ำ� กับร่วมกันเพราะตอนแรกรูส้ กึ ว่า ผมไม่สามารถท�ำโฆษณา
ได้แล้วแหงเลย อีกประการหนึง่ เป็นประการทีส่ ำ� คัญมากคือผมคงท�ำโฆษณา
เฉลิมพระเกียรติไม่เป็น ในสตอรีบ่ อร์ดทีเ่ อามาให้ผมไม่มอี ะไรเลย เป็นตราที่
อยู่บนเสื้อเหลือง ตราเฉลิมพระเกียรติแค่นั้นเอง แล้วก็บอกว่าท�ำอะไรก็ได้
ที่จะเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนังประมาณ 2 นาที
ส�ำหรับผม หนังทีเ่ กีย่ วกับในหลวงเป็นหนังทีผ่ มไม่ชอบเลย เพราะ
ว่าทั้งชีวิตที่เคยเห็นมาเวลางาน 5 ธันวา งานวัน 12 สิงหา ก็จะเป็นภาพ
พระราชกรณียกิจแล้วมีกลอนอาศิรวาท แล้วก็ลงท้ายด้วย ข้าพระพุทธเจ้า
บริษัทเบียร์ตราสิงห์อะไรอย่างนี้ เราก็รู้ว่าเป็นเหมือนโฆษณาที่ทำ� เอาหน้า
เอาตา แล้วผมก็ไม่เห็นมันมีความคิดจริงจังอะไรในโฆษณาเหล่านัน้ เลย แล้ว
ประการส�ำคัญที่สุด ประเด็นที่เราก�ำลังจะพูด ส�ำหรับผมแล้ว ผมรู้สึกว่าผม
ก็เป็นคนรุ่นนึงที่มีความรักในหลวง แต่อาจจะแตกต่างจากคุณยายผมจาก
คุณแม่ผม จากคุณยายผมนีใ่ นหลวงคือเทพ เทพองค์หนึง่ ทีม่ าจุตใิ นโลกแล้ว
ก็ช่วยประชาชน แกมองในหลวงอย่างนั้น ส�ำหรับแม่ผมก็รองลงมาหน่อยก็
จะเป็นความรู้สึกที่ว่าในหลวงคือคนที่ท�ำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประเทศไทย
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พอมาถึงรุ่นผม ผมก็มองในหลวงว่าผมก็รักในหลวงแต่ก็เป็นความรักที่มี
ค�ำถามมากมายนะฮะ เพราะในหลวงก็เป็นสัญลักษณ์นึงของเมืองไทย แต่
ในขณะเดียวกันก็เป็นสถาบันที่ถูกตั้งขึ้นโดยไม่ได้มีความหมายอะไรในตัว
ด้วย แต่ว่าเราก็รักตัวบุคคลนั้นใช่ไหม ความรู้สึกของผมตอนที่จะเริ่มท�ำนี่
มันยากมากเลย
ผมวันทีจ่ ะต้องท�ำหนังมันใกล้เข้ามา ผมเริม่ นึกไปถึงตอนทีท่ ำ� ส้มต�ำ
นึกไปถึงวันทีห่ นังอุย้ --รวิวรรณ อันนัน้ มันได้เปลีย่ นความคิดผม ผมก็เลยเดิน
ไปบอกทางเอเจนซีว่ า่ งัน้ ผมขอท�ำหนังรักในหลวงอย่างทีผ่ มรูส้ กึ ได้ไหม อาจ
จะดูตั้งค�ำถาม อาจจะดูแปลกๆ หน่อยนะ แต่ว่าถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมท�ำให้ใหม่
คือใช้ค�ำพูดเดิมเด๊ะเลยนะฮะ ตั้งแต่สมัยส้มต�ำ เขาก็เอาสตอรี่บอร์ดของผม
ไปดู เงียบไปพักใหญ่แต่แล้วก็ยังไงไม่รู้ อาจเป็นโชคดีของผมมั้ง หนังเรื่องนี้
ก็ได้ถูกท�ำมาแล้วก็ ก็เป็นหนังที่ผมภูมิใจส่วนนึงก็คือมันก็เป็นสิ่งที่กำ� ลังจะ
บอกว่าผมรักในหลวงยังไง
แล้วก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมคิดในร้านข้าวผัดเมื่อ 20-30 ปีก่อน มันยัง
เป็นจริงอยู่ คือท�ำในสิ่งที่เราก�ำลังรู้สึกว่าเราเชื่อมัน แล้วก็เป็นสามัญส�ำนึก
ของเราฮะ
ก็มคี ำ� ถามมากมายนะครับ เป็นค�ำถามของผมเองนะว่า ท�ำไม เรา
เคยถูกเกณฑ์ไปรับเสด็จใช่ไหมฮะ ผมก็เคยถูกเกณฑ์ไปแล้วผมก็นั่งร้อน ซึ่ง
ทุกคนก็จะบอกว่า แม่ก็จะบอกว่าจะได้เห็นในหลวงใกล้ๆ เลย ตอนที่ท่าน
ขับรถผ่าน แต่ว่าก่อนในหลวงจะผ่านสัก 5 นาที ต�ำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาบ
อกว่าตอนที่ในหลวงเสด็จผ่านให้ก้มลงกราบ เราก็จะเห็นถนนแบบใกล้
ชิดมากนะ ถ้าใครเคยดูหนังที่ลิโด้มีฝรั่งมาดูเยอะ เราก็จะพบว่าฝรั่งเขาไม่
เข้าใจธรรมเนียมนี้หรอกว่า ก่อนดูหนังท�ำไมต้องยืนขึ้นเคารพแล้วเขาก็จะ
มีค�ำถาม ผมก็เคยสงสัยเหมือนกันนะเวลาเห็นฝรั่งเขายืน แล้วผมก็สงสัยว่า
เออแล้วท�ำไมคุณต้องยืนขึ้นล่ะ ท่านมีอะไรพิเศษที่ท�ำให้เราต้องท�ำแบบนั้น
มันก็มาอยูใ่ นหนังเรือ่ งนี้ ผมก็ไม่รวู้ า่ มันเป็นค�ำตอบหรือเปล่านะ แต่วา่ ก็เป็น
ความรู้สึกของเรา แล้วผมก็พบว่า เออ โชคดีจัง ที่ผมยังมีความรู้สึกชุดนี้อยู่
ชุดเดียวกับที่ผมเคยท�ำงานเมื่อตอนสมัยก่อน ตอนท�ำมิวสิควิดีโอ ความรู้ที่
แบบเราก็เชื่อในตัวเอง
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ล้างอาถรรพ์หนังไทย ไปสู่ความ
เชื่อใหม่ๆ
แล้วในที่สุดก็ได้มาท�ำหนังจริงๆ พอมาท�ำงานหนังจริงๆ เหมือน
โลกใหม่อีกแล้วนะฮะ เหมือนตอนผมเดินเข้าไปในห้องยกทรง คือมันเป็น
โลกใหม่ มีกฏเกณฑ์ใหม่ๆ มีข้อห้ามใหม่ๆ มากมาย
ตอนทีผ่ มมาท�ำหนังไทยใหม่ๆ มี 4 ข้อห้าม ของหนังไทยทีเ่ ขาห้าม
ท�ำ คือ
1. ห้ามท�ำหนังเด็กเพราะหนังเด็กเจ๊งทุกเรื่องตามสถิติที่ผ่านมา
2. หนังกระเทย เจ๊งทุกเรื่อง
3. หนังกีฬา เจ๊งทุกเรื่อง
4. หนังสัตว์ เจ๊งทุกเรื่อง
ท�ำอะไรก็ได้นอกจาก 4 อันนี้ ซึง่ ถ้าผมฟังวันนัน้ มันไม่เมคเซ้นส์เลย
นะ หมายความว่าไงท�ำ 4 ประเด็นนี้แล้วจะไม่ดี มันจะไม่ได้ตังค์ ผมเชื่อว่า
ถ้าท�ำดีต้องได้ตังค์ เพียงแต่ว่าคนที่เคยท�ำ 4 เรื่อง แล้วท�ำไม่ดีก็เลยเจ๊งแค่
นั้นเอง

ตอนทีผ่ มท�ำหนังไทยครัง้ แรก ทีห่ บั โห้
หิ้น เรื่อง สตรีเหล็ก ซึ่งเป็นหนังกระเทย ใน
วันนั้นนะฮะ ซึ่งก็ได้ตังค์ถล่มถลายเลย ผมก็
เลยรูส้ กึ ว่ามันไม่จริงนะ มันไม่จริงไอ้อาถรรพ์
หนังไทยเนี่ย
ตอนมาท�ำจีทเี อช พอเปิดขึน้ มาเราท�ำ แฟนฉัน เป็นหนังเด็กทีไ่ ม่มี
ดาราเลย พยายามท�ำด้วยทุนต�ำ่ ๆ ใจนึงเพือ่ จะพิสจู น์วา่ ไอ้อาถรรพ์หนังไทย
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มันไม่จริง แต่วา่ ใจนึงเราเชือ่ มัน่ ในตัวบทตัวสคริปต์ของเราซึง่ มันดีมาก หนัง
เรื่องนี้ได้ร้อยกว่าล้าน นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดพวกนี้ก็กลายเป็นนักแสดง
โด่งดังในเวลาต่อมา เราก็เริ่มรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรที่เป็นอาถรรพ์ต่อไปแล้วใน
โลกนี้

เราท�ำหนังได้ทกุ เรือ่ ง ถ้าเราสนิทกับมัน
แล้วเราก็เข้าใจมันดีพอ
มีอยู่วันหนึ่ง ดร.สุกรี เจริญสุข ซึ่งผมไม่รู้จักเลยนะฮะ แกเป็นผู้
อ�ำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรหาผมหลายครั้ง
มากฮะ จะให้ผมไปทีโ่ รงเรียนซึง่ ในทีส่ ดุ ต้องไป เพราะว่าเกรงใจแก วิทยาลัย
แกอยูไ่ กลมาก อยูศ่ าลายา แต่พอไปถึง เท่มาก ตึกเดิรน์ มากเลย แล้วก็มหี อ้ ง
มีอาจารย์ฝรั่งเดินกันพรึ่บเลย ผมก็งงๆ ว่าแกเรียกผมมาท�ำไม แกเรียกผม
เข้าไปในห้องพักครู

แล้วแกก็ถามว่า คุณไม่คิดจะท�ำหนัง
โรงเรียนผมมั่งเหรอ (หัวเราะ) ผมก็งงมาก
ผมคิดในใจท�ำไมผมต้องไปท�ำหนังโรงเรียน
อาจารย์วะ อาจารย์เป็นใครแล้วโรงเรียน
อาจารย์ดียังไงเหรอ
แกก็เปิดประตูไปเรียก ก็มีเด็ก 2 คนยืนอยู่ตรงระเบียง เป็นเด็ก
ผู้หญิงสัก ม.5 ม.6 แล้วแกก็บอกว่าผมเป็นคนท�ำ แฟนฉัน แสดงให้เขาดู
หน่อยสิ ผู้หญิงคนแรกก็ออกมาแล้วก็เอาไวโอลินมาสีให้ผมดู เก่งมากด้วย
ท่าทีที่แบบไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลย คนแรกไปนั่ง คนที่สองมาสีเก่งกว่า
คนแรกอีก สีเพลงอะไรก็ไม่รู้ แต่รวู้ า่ เก่งมาก สีจนแบบจะไปสีอย่างนีอ้ ยูแ่ ล้ว
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(หัวเราะ) ผมบอกพอๆ น้อง พอไล่เด็กออกไปแล้ว ผมก็ถามว่าอาจารย์สอน
อะไร แกบอกว่าแกสอนดนตรี โรงเรียนแกอยูใ่ นมหิดลก็จริง แต่วา่ ไม่รบั เด็ก
เอ็นทรานซ์อะไรเกีย่ วกับมหิดลเลย แกบอกเพราะว่าไม่เชือ่ ในวิชาสังคมและ
วิชาภาษาไทย ทุกคนที่จะเข้าโรงเรียนแกต้องมาออดิชั่นให้ดูเท่านั้น ก็จะมี
เด็กเข้า ม.4 แล้วก็เรียน ม.5-ม.6 พอจบ ม.6 แกก็จะไล่ออกหมดเลยแล้วก็
จะต้องมาออดิชั่นให้แกดูอีกทีนึงถึงจะขึ้นชั้นปี 1 ปริญญาตรีได้ แกบอกว่า
เด็กพวกนี้ไม่มีทางเอ็นทรานซ์ติดเลย เพราะสอนดนตรี 80 เปอร์เซ็นต์ของ
เวลาเรียน

ผมก็ ถ ามว่ า อาจารย์ ท� ำ แบบนี้ ท� ำ ไม
อาจารย์บอกว่านี่คือความฝันของผม แก
บอกว่ า ผมอยากจะท� ำ ให้ ค นไทยรู ้ สึ ก ถึ ง
คุ ณ ค่ า แล้ ว ก็ มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี กั บ นั ก ดนตรี
เหมือนกับทีค่ นไทยมีตอ่ วิศวกรหรือแพทย์ แก
บอกว่าศักดิศ์ รีของนักดนตรีในเมืองไทยมันก็
แค่เต้นกินร�ำกินมาเป็นเวลานานมาก
ตั้งแต่สมัยระเด่นลันได จนแกรู้สึกว่านักดนตรีคนหนึ่งกว่าเขาจะ
เล่นได้ดีหรือท�ำงานได้ดี ต้องฝึกมามากเลย ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ แต่เกิด
จากการฝึกทุกวัน การสีทุกวัน เกิดมาจากการฝึกหูที่ต้องดีมาก

แกถามผมว่า คุณช่วยผมท�ำความฝัน
นี้ หน่อยได้ไหม
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ซึ่งพอทันทีที่แกพูดประโยคไอ้วิศวกรอะไรนั่นจบนะ ผมบอกแก
เลย ผมท�ำ แต่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมไม่ท�ำหนังโรงเรียนอาจารย์ได้ไหม
เพราะว่าท�ำยากมากเลย ผมท�ำหนังรักเรื่องนึงได้ไหม แต่ว่าผมรับรองได้ว่า
ถ้าใครมาดูหนังรักเรื่องนี้แล้วละก็จะต้องรักโรงเรียนอาจารย์ แล้วเราก็ช่วย
กันท�ำบทหลายปีมากจนกลายมาเป็นหนังเรื่องนี้ฮะ Season Change
ตัวหนังพูดถึงความฝันของเด็กคนนึงที่อยากจะเป็นนักดนตรี ก็
(conduce / น�ำไปสู่ ท�ำให้เกิด)
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหนังมันจะคอนดิวซ์คนส�ำเร็จตอนที่หนังฉายนะฮะ
แต่วา่ ผ่านไปคือฉายจบถือว่าเป็นหนังรักทีไ่ ด้ตงั ค์เลย ในกรุงเทพฯ ท�ำเงินได้
70-80 ล้าน ถือว่าเป็นหนังที่ดูเยอะ ได้ดูรึเปล่าครับ
น้องๆ ดู
พี่เก้ง น้าอ๋อยดูรึเปล่าครับ
ลุงอ๋อย ไม่ได้ดู (หัวเราะ)
พี่เก้ง พอผ่านไปปีนึง หลังจากที่หนังเรื่องนี้ฉาย อาจารย์สุกรีโทรมาหาผม
อีกแล้ว อาจารย์โทรมาผมกลัวมากเลย อาจารย์โทรมาอาจารย์บอกว่า “เก้ง
วันนี้ (หมายถึงวันที่โทร) บังเอิญเป็นวันที่โรงเรียนเรารับสมัครสอบออดิชั่น
เข้าโรงเรียน รู้ไหม คุณประสบความส�ำเร็จแล้ว เพราะว่าโรงเรียนเรารับเด็ก
ได้ 200 คน ขณะนี้มาสมัครแล้ว 1,500 คนในวันแรก” แล้วทุกคนก็บอกว่า
เพราะว่าดู Season Change อาจารย์บอกว่าในปีนนั้ ปีที่ Season Change
ฉาย ตามโรงเรียนที่สอนดนตรี ทั่วประเทศขาดแคลนครูอยู่ 1 สาขา คือครู
สอนกลองเพราะว่าไอ้พระเอกเรื่องนี้ตีกลอง เด็กผู้ชายทุกคนอยากตีกลอง
หมดเลย คือเราก็เลยรู้สึกว่า อิทธิพลของหนังมันใช้ได้เลยนะ มีอิทธิพลต่อ
คนดูมาก ถ้าเราคอนดิ้วคนได้ขึ้นถึงระดับ 2 ระดับ 3 จ�ำได้ไหมฮะ ระดับที่
ท�ำให้เขารู้สึก แล้วเขารู้สึกว่า โห มันเป็นสรณะเราได้ ถ้าเขาตีกลองได้แล้ว
ชีวิตเขาจะแบบว่าเท่สุดๆ แบบพระเอกในหนังเรื่องนี้ ซึ่งก็เป็นไปได้
แต่กอ่ นทีห่ นังทุกเรือ่ งจะฉาย เราไม่มวี นั รูเ้ ลยว่าผลลัพธ์จะเป็นยัง
ไง ก่อนหน้า แฟนฉัน จะฉายไม่ว่ากี่วัน 10 วัน 20 วัน 100 วัน หรือว่าจะ
เป็นวันเดียวหรือว่าก่อนหน้า Season Change จะฉายผมนึกไม่ออกเลยว่า
คนดูแล้วจะชอบหรือไม่ชอบมัน ตอนที่เราท�ำบท Season Change กันก็มี
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เรือ่ งเพลงคลาสสิค มีเรือ่ งของโรงเรียนดนตรี ยิง่ เป็นโรงเรียนดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ซึ่งไม่มีใครรู้จักด้วย ปรากฏว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจ
นะฮะ เราเคยเอาบท Season Change ไปให้นักการตลาดมาช่วยอ่าน ว่า
จะเป็นยังไง จะท�ำเงินไหม จะฉายเมืองนอกได้ไหม มันมีค�ำตอบสั้นๆ จาก
นักการตลาดที่มาอ่านนะ นักการตลาดภาพยนตร์ด้วยนะ บอกเราว่า “จะ
ท�ำท�ำไมคือมันไม่มคี ณ
ุ ค่าพอทีจ่ ะท�ำหนัง คุณจะท�ำท�ำไม ไม่เห็นดีเลย นึกใน
แง่วา่ จะท�ำเงินหรือว่าจะท�ำให้คนรูส้ กึ ดีรสู้ กึ ชอบหนัง” แต่วา่ คือในแง่มมุ คน
ท�ำอาจจะต้องมีความกล้า เผอิญว่าผมก็ฝา่ มาหลายลูกแล้ว เราเคยท�ำมาจาก
สตรีเหล็ก ก็กล้าท�ำกระเทย ท�ำ แฟนฉัน ก็กล้าท�ำเด็ก กลับไปเราก็ยังกล้า
ท�ำส้มต�ำอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนัน้ ก็ไม่มเี หตุผลทีเ่ ราจะไม่กล้าใช่ไหมฮะ เรา
รับผิดชอบมันอย่างดี เราดูแลมัน เราเอาใจใส่มัน ใช้อิทธิบาท 4 อย่างเต็มที่
แล้วก็เห็นผลนะ Season Change นี่

ท�ำยาให้ไม่ขม
มีอีกเรื่องที่เรียกว่ากลั้นน�้ำตาในชีวิตของผม คือมีอยู่วันหนึ่งผมก็
เกิดความคิดอุตริขึ้นมาอีกแล้วนะครับว่า อยากจะท�ำหนังสารคดีไทยฉาย
ในโรง ซึง่ ใครทีฟ่ งั ก็จะรูส้ กึ ว่าผมจะท�ำไปท�ำไม มันไม่มที างฉายได้เลย ตัง้ แต่
ก�ำเนิดประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนก่อนที่ผมจะท�ำเรื่องต่อไปนี้
มีหนังสารคดีฉายในเมืองไทย หนังไทยนะฮะหนังสารคดีไทยที่ฉายในโรง
1 เรื่องเท่านั้นคือเรื่อง เสือร้องไห้ ท�ำโดยสันติ แต้พานิช น้องชายของโน๊ต
อุดม เป็นเรื่องของคนอีสานที่เข้ามาท�ำงานในเมืองหลวงกรุงเทพฯ หนังท�ำ
รายได้ทั้งโปรแกรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันหนังออกท�ำรายได้ทั้งโปรแกรม 5
แสนบาท นั่นหมายความว่าแบ่งครึ่งนึงกับโรงแล้วคนท�ำหนังจะได้ 2 แสน
ห้าหมื่นบาท ซึ่งค่ายิงสปอตทีวี 1 ครั้ง 30 วินาที 3 แสนบาท คือขาดทุน
แบบยับเยินตั้งแต่ต้น แล้วทุกคนก็บอกผมว่ามันเป็นหนังที่ไม่มีทางจะมีคน
ดูได้เลย คุณจะท�ำไปท�ำไม ผมก็บอกว่าผมอยากลองจริงๆ ถ้าเราท�ำสารคดี
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แล้ว คนไทยก็จะค่อยๆ รับได้ คนไทยก็จะค่อยๆ ชอบหนังสารคดีขึ้นมาไง
ฮะ
ประเด็นที่เราอยากท�ำคือ ผมอยากเลือกประเด็นเด็กเอ็นทรานซ์
ผมรูส้ กึ ว่าเด็กไทยคนนึงทีเ่ ขาต้องผ่านสนามสอบเอ็นทรานซ์นา่ สนใจส�ำหรับ
ผม ผมจะเอากล้องไปตามเด็กคนนีเ้ ลยแล้วก็ถา่ ยทุกวัน ผมอยากรูว้ า่ ปีนงึ เขา
ท�ำอะไรบ้าง เขาเตรียมตัวสอบยังไง เขาเครียดยังไง ผมก็ไปเจอเด็กคนหนึง่ ที่
สยามสแควร์ แล้วก็เข้าไปติดต่อเขาเป็นเด็กสวนกุหลาบ ม.6 เราก็เอากล้อง
ไปตามเขา ถ่ายในห้องเรียน ถ่ายในบ้านเขา เราอยู่กับเขา 3 เดือน จนทีม
งานมีกุญแจดอกหนึ่งที่ไขเข้าบ้านเขาได้ (หัวเราะ) แล้วก็ไปรอเขาตั้งแต่เขา
ยังไม่ตื่น เราถ่ายตั้งแต่ตอนที่เขาอาบน�้ำ ลงมากินข้าวกับแม่ เราถ่ายเขาไป
โรงเรียน ตอนที่เขาเรียนอยู่เรารอนอกห้อง ตอนที่เขาไปกินข้าวกลางวันเรา
ตามเขาไปถ่ายในโรงอาหาร ตอนเย็นมันไปแอบเล่นสนุ๊กเราตามมันไป มัน
แอบไปหาผู้หญิงเราตามมันไป มันมีเพื่อนกี่คนเราก็ตามมันไปหมดเลยนะ
ฮะ เราท�ำงานอย่างนี้อยู่ 365 วัน แล้วก็ดูฟุตเทจกันรายอาทิตย์เลย พอครบ
อาทิตย์เราก็ตัดๆๆๆ แล้วก็ส่งมาดู คนที่ดูสนิทกับไอ้หมอนี่มากเลย เพราะ
ว่าเหมือนกับว่าตามไปในห้องนอนเลย รูท้ กุ อย่างทีม่ นั ท�ำ มันแอบไปสูบบุหรี่
ริมระเบียงอะไรรูท้ กุ อย่าง มันเถียงกับแม่มนั อะไรรูท้ กุ อย่าง แล้วเราก็เอามา
ตัดๆๆๆ แล้วก็ฉาย มันมีปัญหาที่ว่าคนไทยเห็นสารคดีเป็นยาขม คือคนไทย
เราเห็นสารคดีในทีวยี งั ไม่ดเู ลยฮะ ไอ้จะเสียร้อยบาทมาดูในโรงนีม่ นั ไม่มที าง
ไง ผมก็เลยคิดว่าของถ้าเราจะท�ำฉายในโรงหนัง จะไม่เรียกว่าสารคดี ใช้ค�ำ
อื่นก็แล้วกัน ค�ำบ้าบออะไรก็เรียกมัน เรียลลิตี้ก็ได้ แล้วเราก็จะไม่มีการให้
ตัวแสดงพูดกับกล้อง คือมันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของสารคดีใช่ไหม พูดกับ
กล้องแล้วก็พูดว่าผมคิดว่าอย่างนี้ คือผมจะไม่ให้มันพูดกับกล้อง ไม่ให้มัน
เห็นกล้อง เราจะไม่มีเสียงบรรยายคือเสียงโฆษก สารคดีจะมีเสียงโฆษก
บรรยายนะฮะ อย่าง “เช้าวันนี้อากาศดีมาก” เราจะไม่มีเสียงเหล่านี้ เรา
จะท�ำเสมือนว่านี่คือหนังเรื่องหนึ่ง ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ฉายออกไป ผมลุ้น
มากเลยเพราะว่าถ้าได้ 5 แสน สิง่ ทีเ่ ราเชือ่ มาตลอดชีวติ มันจะสัน่ คลอนมาก
เลยนะฮะ หนังเรือ่ งนีป้ รากฏว่าตอนฉายท�ำรายได้ 24 ล้านบาท ถือว่าดีมาก

เลย ผิดคาด ทุกคนแบบตกตะลึงในรายได้มัน เพราะว่าเราก็ไม่กล้าโฆษณา
อะไรมาก เราก็ท�ำกันเงียบๆ ของเราก็พยายามเชิญชวนคนนี้มา นักวิจารณ์
สื่อมวลชนอะไรมาดู แล้วเขาก็ช่วยเขียนเชียร์ แล้วตัวของมันเองก็ได้พิสูจน์
ตัวเองว่าที่เราใส่ใจกับประเด็นของเรา ที่เราไปตามเฝ้ามันตลอด 365 วัน นี่
มันดีจริงๆ ใครเคยดูเรื่องนี้มั่งฮะ
น้องๆ ดู
พี่เก้ง ถ้าใครยังไม่เคยดูผมแนะน�ำเลยนะ เรื่องนี้ดีมากเลย ดูแล้วจะรู้สึก
เข้าใจอะไรบางอย่างของวัยรุน่ ยุคนี้ ซึง่ ส�ำหรับตัวผมเองทีเ่ คยผ่านเอ็นทรานซ์
มามันก็ยังไม่เคย ก็ยังไม่ล�ำเข็ญขนาดนี้
ไอ้เด็กคนนัน้ ก็คอื ไอ้เปอร์นนั่ เอง มันดังมากเลย แต่วา่ มันก็เป็นคน
ที่เพี้ยนมากเลยนะฮะ ดูจากชีวิตประจ�ำวันของมันได้ คือแต่ละวัน
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หนังเรื่อง “Final Score 365 วัน
ตามติดชีวติ เด็กเอ็นท์” กลายเป็นแรงบันดาล
ใจของพ่อแม่หลายๆ คน ทีไ่ ด้รสู้ กึ ว่าชีวติ เด็ก
ม.6 มันเหนื่อยมาก แล้วการที่เด็กคนนึงจะ
ต้ อ งมาตามความฝั น ของพ่ อ แม่ นี่ มั น ยิ่ ง
เหนื่อยคูณสองเข้าไปอีก
แต่อย่างน้อย คนทีเ่ หนือ่ ยคูณสิบในเวลานัน้ คือคนท�ำงาน เพราะ
ว่าเราไม่รู้จริงๆ ว่าฉายออกไปแล้ว ถ้าได้ 5 แสน หรือว่าถ้าได้มากกว่านั้น
หรือว่ามันเจ๊งมันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าการที่มันท�ำได้เยอะก็ท�ำให้เรามีชีวิต
ต่อมา
เรือ่ งทีจ่ ะให้ดตู อ่ ไป เป็นอีกเรือ่ งทีผ่ มว่าเป็นเรือ่ งของคนท�ำหนังที่
พยายามจะท�ำให้เรื่องราวต่างๆ ถูกสื่อสารนะครับ ถ้าเราคิดว่าหนังคือการ

สื่อสาร เราต้องท�ำได้ทุกเรื่องในโลกนี้ เรา--จีทีเอชพยายามท�ำเรื่องที่ยากให้
เป็นเรื่องง่ายคือ ถ้าเป็นเรื่องปัญหาสังคม เราพยายามท�ำให้เป็นเรื่องง่าย
ผมไปเจอหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คเล่มนึงขายแถวหน้าราม ที่บอกว่า
หน้ารามเพราะว่าผมไม่เคยเห็นทีอ่ นื่ เลย เป็นพ๊อคเก็ตบุค๊ ค่อนข้างฮาร์ดคอร์
ชือ่ เรือ่ ง สายลับจับชู้ คนเขียนเป็นนักสืบเป็นนักจับชู้ วิธกี ารจับชูก้ ค็ อื เขาจะ
ต้องได้ภาพที่เป็นหลักฐานซึ่งลูกค้าของเขาจะมาใช้เป็นหลักฐานได้ในศาล
เวลาฟ้องหย่า ส่วนใหญ่เมียก็มาจ้างให้สืบผัว ผัวก็มาจ้างให้สืบเมียอย่างนี้
แล้วก็จะต้องไปถ่ายตอนที่อยู่กับชู้ก็จะเป็นบนทางด่วนบ้าง ในโรงแรมม่าน
รูดบ้าง ผมอ่านดู ผมชอบนะมันเร้าใจมากเลยคนเขียนเขาเขียนหนังสือได้
ไม่มวี รรณศิลป์เลยแต่วา่ เร้าใจ คือเขียนตรงไปตรงมามากไม่มอี อ้ มค้อม แล้ว
แต่ละเคสก็แบบ ทีเด็ดเร้าใจ ผมก็รสู้ กึ ว่า ท�ำหนังเรือ่ งนีก้ ต็ นื่ เต้นดีเหมือนกัน
เผอิ ญ ว่ า มี สิ่ ง ที่ ผ มรู ้ สึ ก มานานแล้ ว ว่ า ผมอยากน� ำ เสนอปั ญ หาสั ง คม
ครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการมีชู้อะไรอย่างนี้ ผมรู้สึกว่าเรื่อง สายลับจับบ้าน
เล็ก จะพูดเรื่องนี้ แต่ว่าไม่พูดตรงๆ มันไม่สั่งสอนคนดูว่าเราอย่ามีชู้เลยนะ
ครอบครัวอบอุ่นนี้ดีจังอะไรอย่างนี้ เรามาพูดผ่านเรื่องนี้ดีกว่า พูดผ่านเรื่อง
ตลกๆ แล้วเราก็เริ่มท�ำบทเรื่องนี้กันขึ้นมา ซันนี่เป็นสายลับก็แล้วกัน เป็น
แบบตลกๆ อยากบอกว่าตอนทีเ่ ราท�ำบทกัน 2-3 เดือนแรก สิง่ ทีเ่ ราเถียงกัน
ตลอดเวลามันกลายเป็นสิ่งที่ดูงี่เง่ามากเลย คือเราเถียงกันว่านางเอกของ
เรื่องต้องเป็นเด็กเสี่ยเป็นชู้เป็นเด็กของเสี่ย ซึ่งแสดงโดยน้องพีคจะเสียตัว
หรือยัง กลายเป็นเรื่องที่เถียงกันเลยนะ คือผู้กำ� กับก็บอกว่าการที่ท�ำให้
นางเอกเสียตัวจะท�ำให้คนดูไม่รักตัวละคร อันนี้เป็นความเชื่อนะ ซึ่งผมก็ว่า
จริง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสายลับจับชู้นะ คนที่เป็นเมียน้อยเราจะท�ำยังไงกับ
เนื้อเรื่องตรงนี้ดี เขาก็อุตส่าห์คิดมาได้นะ ก็อย่างนี้สิ น้องพีคพอมันไปอยู่ใน
ห้องกับเสีย่ ก็มยี านอนหลับ เอาให้เสีย่ กินแล้วเสีย่ ก็หลับไป สุดท้ายจนสุดท้าย
เจอกับพระเอกก็ยังไม่เสียตัวเลย ซึ่งผมก็งงมากว่า เฮ้ย จริงเหรอวะจะท�ำ
หนังเรื่องสายลับจับชู้ที่นางเอกไม่เสียตัวได้ด้วยเหรอ นี่มันดาวพระศุกร์เลย
นะ (หัวเราะกัน) แล้วในที่สุดเราก็คุยกันว่า ถ้าเราท�ำหนังเรื่องเกี่ยวกับผัว
เมียแล้วมีชู้ แต่วา่ คนเป็นชูไ้ ม่เสียตัวนีเ่ ราจะท�ำไปท�ำไมวะ ความจริงในเรือ่ ง
นี้ที่เราก�ำลังจะพูดถึงมันคืออะไร

ผมคิดว่า ถ้าเราไม่มีฝีมือพอที่จะให้คนดูรักตัวละครที่เสียตัวตอน
ต้นเรื่อง แล้วก็เกิดคิดได้หรือว่าเกิดอะไรได้ในตอนจบเรื่อง ผมว่าเราก็ต้อง
บอกตัวเองว่าเราไม่เก่งนะ เราไม่เก่งพอทีจ่ ะท�ำเรือ่ งนี้ แต่เราไม่ควรท�ำหนังที่
เรากลัวว่าคนดูจะไม่รกั ตัวละครจนท�ำให้เขาไม่เสียตัว จนในทีส่ ดุ ก็ดนั้ ด้นท�ำ
กันขึน้ มา ปรากฏว่าพอหนังฉายไม่เห็นมีสกั คนทีไ่ ม่รกั น้องพีคเพราะว่า แล้ว
ทุกคนทีด่ เู รือ่ งนีก้ จ็ ะเข้าใจได้วา่ น้องพีคเสียตัวให้กบั เสีย่ ตัง้ แต่ตน้ เรือ่ ง แต่ใน
ทีส่ ดุ ส�ำหรับผมนะเรือ่ งนีก้ พ็ ดู ถึงปัญหาสังคมได้อย่างค่อนข้างดีเพราะว่าคน
ไม่รู้สึกตัวว่าหนังก�ำลังจะสั่งสอนอะไรเลย แต่ว่าพอเขาดูสองชั่วโมงจบแล้ว
ผมว่าโอเคมากเลยแหละ เพราะว่าช่วงไหนของชีวิตกันนะที่มันเป็นช่วงที่มี
ความสุข
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หนังคือความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ
พี่เก้ง 15 ตุลานะครับ (หัวเราะ)
น้องๆ ไม่อยู่ ไปลาวค่ะ เดี๋ยวกลับมาดูก็แล้วกัน
พี่เก้ง โห เสียดาย คือจะพิสูจน์ว่าคนโสดในกรุงเทพฯ เยอะจริงรึเปล่า
(หัวเราะกัน) ไม่วา่ หนังรักกุก๊ กิก๊ อะไรก็จะมีบทหรือประเด็นจุดประกายเสมอ
ว่าเราคิดเรื่องนี้มาจากอะไร เราคงไม่เคยคิดว่า เฮ่ย! จะท�ำหนังให้คนผู้หญิง
ที่ยังโสดในกรุงเทพฯ ดูกันดีกว่า มันเหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยว การตลาดน่ะฮะซึ่ง
ส�ำหรับผมท�ำไม่ได้ เพราะผมไม่รู้จะท�ำอะไร ไม่ใช่เป็นผมความคิดเห็นอะไร
ของผมเลย เรื่องผู้หญิงอายุ 30 ยังไม่มีแฟนอยู่ในกรุงเทพฯ
แต่ถา้ ถามว่าเรือ่ งนีจ้ ดุ ประเด็นมาจากอะไร อาจจะเริม่ มาจากเมือ่
20 กว่าปีทแี่ ล้ว สมัยทีเ่ พิง่ จบใหม่ๆ แล้วก็เคยเจอยามคนนึง ยามเขาเป็นยาม
ผลัดกลางคืน เจอทุกวันๆ เป็นปีเขาก็ยงั ท�ำงานผลัดกลางคืนอยู่ ผมก็เลยถาม
เขาว่า “ท�ำไมพีไ่ ม่ทำ� กลางวัน พีเ่ ป็นอะไรเหรอ” เขาบอกว่าไปรบทีเ่ วียดนาม
มา แล้วโดนระเบิดใกล้ๆ ตัวท�ำให้ม่านตาเขาหรี่ไม่ลง เพราะฉะนั้นอยู่กลาง
วันไม่ได้แดดเข้า แล้วเขาสู้แสงไม่ไหว จากวันนั้น มันท�ำให้ผมสนใจคนที่ใช้

ชีวิตกลางคืน เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ยังไม่มีเซเว่นให้คอยจ่ายค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่
ไหมฮะ เวลาเราจะต้องท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับราชการต้องท�ำตอนกลางวันน่ะ
เท่านั้น แล้วไม่มีอะไรจ่ายแบบด่วนๆ กันได้ ทุกครั้งที่ผมขึ้นแท็กซี่กลางคืน
ผมจะถามเขาตลอดว่านี่พี่นอนกี่โมง ตื่นกี่โมง แล้วพี่กินข้าวตอนไหน แล้ว
ตอนกลางวันมันสว่างๆ พี่นอนหลับเหรอ พี่ท�ำยังไง พี่มีแฟนรึเปล่า พี่มีลูกรึ
เปล่า มีแท็กซีค่ นนึงบอกผมว่าผมมีแฟน ผมมีลกู ด้วย แล้วคนทีเ่ ป็นแฟนเขา
ก็เจอกันตอนเขาขับแท็กซี่ คือเจอกันตอนทีเ่ ขาใช้ชวี ติ อยูก่ ลางคืนซึง่ ท�ำให้ผม
ปะหลาดใจมากฮะ แล้วพีแ่ ท็กซีก่ พ็ ดู ค�ำคมอันนึงบอกว่า ผมจ�ำไม่คอ่ ยได้นะ
แบบว่า “มันมีพนื้ ทีเ่ สมอแหละถ้าคนเรารักกัน” นีแ่ ท็กซีบ่ อกผมนะ ดีเหมือ
นกันว่ะ ระหว่างคนนึงที่อยู่กลางคืนคนนึงที่อยู่กลางวัน
เรื่องนี้ พี่เคนเป็นวิศวกรซ่อมรางซึ่งเขาจะท�ำงานตอนห้าทุ่มถึง
ประมาณตีห้า นางเอกเป็นสาวออฟฟิสท�ำงานกลางวัน ถามว่าจะเจอกันได้
ยังไงก็ต้องไปดูเองวันที่ 15 ตุลาคมนี้ (หัวเราะ) แล้วช่วงนี้จะมีเบรค
ก่อนเบรค ผมอยากฉายคลิปภาพแล้วก็ดนตรีสั้นๆ ให้ดู คือเมื่อ
3 ปีที่แล้ว จีทีเอชครบรอบ 3 ปีมั้งฮะ เรามีหนังอยู่จ�ำนวนหนึ่งเราก็เอามา
ร้อยต่อกัน ก็เอาเพลงฮิตของแต่ละเรื่องมาใช้ แล้วท�ำเป็นดนตรีออเคสตร้า
เพราะเลยแหละ แต่ว่าที่จะให้ดูทั้งหมด 10 กว่าเรื่อง ก็มีบางเรื่องก�ำกับโดย
ผูก้ ำ� กับอย่างพีจ่ าตุรงค์ ม๊กจ๊ก โกยเถอะโยม และ ตัด๊ สูฟ้ ตุ ซึง่ เป็น ผูก้ �ำกับซึง่
ไม่เคยมีใครรู้จักแกเลยนะ ก่อนหน้าที่แกจะมาก�ำกับหนัง แกก็แบกสคริปต์
โกยเถอะโยม เข้ามาซือ่ ๆ อย่างนีเ้ ลย ไม่ได้นดั ใครไว้เลยนะ แล้วก็เอาสคริปต์
มาให้ดู แกบอกว่าเล่นตลกคาเฟ่มา 30 ปี รวมทุกอย่างมุกตลกเค้นออกมา
สุดแล้ว เรือ่ งนีค้ อื เรือ่ งทีด่ ที สี่ ดุ ของแก ผมก็เอามาอ่าน อ่านด้วยความไม่คาด
หวังนะฮะ เพราะก่อนหน้าพี่จาตุรงค์ก็มีหนังของพี่หม�่ำ ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็น
หนังตลกแบบนึง ปรากฏว่าทันทีที่ผมอ่านบทของพี่จาตุรงค์ โกยเถอะโยม
ผมพบว่ามันดีมากเลย เป็นหนังว่ามีผีเด็กนะครับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน แล้ว
จะตัดเล่าว่าไอ้คนที่เจอผีตอนไหนยังไงบ้
าง คนนี้เจอยังไงไปเรื่อยๆ แล้วก็
(Rashomon)
มาสรุปตอนจบ คือผมบอกว่า “นี่มัน ราโชมอน เลยนี่หว่า พี่รู้จัก ราโชมอน
เหรอ” พี่จาตุรงค์เขาก็งง
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คือ ราโชมอน เป็นบทประพันธ์คลาสสิค เป็นหนังคลาสสิคเรื่อง
นึง อาคิระ คุโรซะวา เคยท�ำไว้ เป็นหนังดีมาก มันพูดถึงวิธีการเล่าเรื่อง ซึ่ง
คล้ายๆ อย่างนี้ พี่เขาก็ไม่รู้เรื่องแต่เราก็รู้สึกว่า โอ้โห เราเจอของแท้แล้ว พี่
จาตุรงค์เล่นคาเฟ่มา 30 ปี ไม่เคยเรียนภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ ที่เขาไม่
เข้าใจนี่แหละ แต่ว่าพี่เขาท�ำหนังได้เก่งกว่าพวกเราหลายคนเลยนะฮะ

เราเลยรู้ว่าส�ำหรับคนท�ำหนัง มันไม่ได้
มีก�ำแพงเลย ระหว่างทันตะ จุฬาฯ หรือว่า
เป็นเทคนิควิทยาศาสตร์ หรือจะเป็นไบโอเทคฯ
ฟู๊ดไซน์หรืออะไร ถ้ารักที่จะเล่าเรื่องที่มันเป็น
หนัง ไม่แม้กระทั่งน้องม.6 สุรศักดิ์ คือถ้ารัก
แล้วเข้าใจ อยากจะเล่ามันจริงๆ ผมว่าเป็นไป
ได้ทั้งนั้น ไม่ต้องใช้ศัพท์ ไม่ต้องมี medium
long shot มันอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิด แล้ว
ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของเราต่อเรื่อง
ต่างๆ จริงๆ
ลองดูนะครับประมาณ 10 นาที เดีย๋ วจบแล้วก็เบรคครับ ช่วงหน้า
มีหนังสั้นๆ ที่ท�ำโดยนักเรียนมาฉายให้ดู
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ต้องรู้ว่าอยากบอกอะไร
พี่เก้ง 4 เรื่อง นี้น่าสนใจมาก พอดูจบแล้ว ถ้าใครมีปัญหาหรือว่ามีความ
คิดเห็นอะไรคุยกันได้เลย คงเป็นช่วงสุดท้าย ผมจะให้พวี่ รรณ-วรรณฤดีเป็น
คนช่วยอธิบาย พีว่ รรณเป็นคนเขียนบทหนังทีจ่ ที เี อชทุกเรือ่ ง มีความรูเ้ กีย่ ว
กับเรื่องต่างๆ มากมายในโลกนี้ สามารถถามได้หมด
พี่วรรณ พี่จะพูดต่อจากพี่เก้งพูดเมื่อเช้านิดนึง ที่พี่เก้งพูดมาทั้งวันเป็น
เรื(Stephen
่องเกี่ยSpielberg)
วกับว่าหนังคือความคิดเห็นของผู้ก�ำกับ สมมติเวลาเราดูหนังของ
สปีลเบิร์กก็จะเห็นว่าสปีลเบิร์กคิดยังไงกับมนุษย์ต่างดาว บางคนนึกว่า
มนุษย์ต่างดาวน่ากลัว แต่สปีลเบิร์กรู้สึกว่ามนุษย์ต่างดาวเหมือนเด็กเลย
กลับกลัวคนอะไรอย่างนี้ แต่เดี๋ยวพออธิบายกันแค่ว่า หนังเป็นแค่ความคิด
เห็น เวลาไปลงมือจะรู้สึกเลยว่า เอ้า แล้วเราจะยังไง จะให้ท�ำยังไง จะเกิด
ค�ำถามเหล่านี้ขึ้นมาในใจ
ก่อนที่พวกเราจะไปคิดว่า พวกเรามีความคิดเห็นกับหนังยัง
ไง ตอนนี้มันคิดกลับข้างไง ตอนเราเป็นคนดู เรามีความคิดเห็นอย่างโน้น
อย่างนี้ แต่เราจะเป็นคนท�ำ อยู่ๆ เรามีความคิดเห็นขึ้นมาเฉยๆ ไม่ได้ ต้องมี
เหตุการณ์กระทบใจสักอย่างนึงก่อนทีจ่ ะท�ำให้รสู้ กึ ว่า เอ๊ะ เรามีความคิดเห็น
ต่อเหตุการณ์กระทบใจนี้ จนเราอยากท�ำออกมาเป็นหนัง พีจ่ ะอธิบายง่ายๆ
ว่าหนังก่อนที่จะไปสนใจว่ามีช็อต มีโครงสร้างการเล่าเรื่องยังไง ใช้ดอลลี่ยัง
ไง มีธีมอะไร สิ่งที่เป็นศัพท์หนังทั้งหมด เราอย่าเพิ่งสนใจมัน คือเราอยากให้
สนใจแค่ว่าจริงๆ แล้ว

ทุกอย่างที่เป็นการสื่อสารมีอยู่แค่ 2
อย่าง คือ ถามตัวเราเองก่อนว่า เรามี what
อะไร แล้วมี how อะไร
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what คือสิ่งที่เราจะเล่า เหมือนเราเขียนหนังสือ เราจะเล่าเรื่อง
อะไร แต่ how คือเราจะเขียนมันแบบไหน ภาษายังไง สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือต้อง
รู้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรก่อนที่คิดว่าจะเล่ามันยังไง เล่าเหมือนใคร ต้องรู้ว่าเรา
อยากเล่าเรื่องอะไร
ตัวอย่างที่จะให้ดูเป็นหนังสั้นของพี่ๆ ที่ทุกวันนี้กลายเป็นผู้ก�ำกับ
หนังกันแล้ว
เรือ่ งแรก เป็นหนังของพีย่ ง้ ทรงยศ สุขมากอนันต์ ท�ำ แฟนฉัน ท�ำ
เด็กหอ ท�ำ ปิดเทอมใหญ่ฯ ล่าสุดคือ 5 แพร่ง ตอน “แบ็คแพ็กเกอร์” พี่ย้ง
เรียนนิเทศศาสตร์ เวลาจบชั้นปี 4 ต้องมีการท�ำหนังกางจอ พี่ย้งเป็นคนที่
ถ่ายภาพเก่งมาก ก็ไปเป็นตากล้องให้เพือ่ นๆ ทุกคน แต่กลับไม่มหี นังของตัว
เอง พี่เคยคุยกับพี่ย้งว่าท�ำไมอยู่ปี 4 แล้ว พี่ย้งไม่ท�ำหนังเลย พี่ย้งก็บอกว่า
“ไม่รจู้ ะท�ำเรือ่ งอะไร” ซึง่ พีว่ า่ เป็นเหตุผลทีด่ มี ากเลยนะ ทีไ่ ม่รวู้ า่ จะท�ำเรือ่ ง
อะไร ก็เลยไม่ท�ำ จนพีย่ ง้ จบไปท�ำงานเป็นผูช้ ว่ ยผูก้ �ำกับโฆษณาทีบ่ ริษทั ฟีโน
มีน่า แล้วที่ฟีโนมีน่าก็จัดงานประกวดหนังของเหล่าผู้ช่วยผู้ก�ำกับขึ้นมา ให้
ทุกคนลองท�ำ ถ้าใครชนะจะได้ขึ้นไปเป็นผู้ก�ำกับโฆษณาจริงๆ หนังสั้นเรื่อง
นี้ เป็นหนังสัน้ เรือ่ งแรกในชีวติ ของพีย่ ง้ ทัง้ ๆ ทีเ่ รียนจบมาแล้วประมาณ 4-5
ปี เขาเพิ่งนึกได้ว่าอยากท�ำเรื่องอะไรจริงๆ เป็นเรื่องแรก เรื่อง ด.เด็ก ช.ช้าง
ให้น้องดูก่อน แล้วเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่าท�ำไมพี่ย้งถึงเลือกท�ำเรื่องนี้
(ดูหนังสั้น)
เรื่องนี้ พี่ย้งบอกว่าเป็นเหตุการณ์จริงในชีวิต ตอนเด็กพี่ย้งเคย
มีเหตุการณ์คล้ายๆ แบบนี้ แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจ�ำของเขา ที่เขา
บอกคุณครูว่า เป็นคนท�ำเองจริงๆ แต่คุณครูไม่เชื่อ แล้วเพื่อนทั้งห้องไม่เชื่อ
แล้วเขาจะต้องท�ำยังไงทุกคนถึงจะเชื่อ
ถ้าท�ำเหมือนที่พี่เก้งบอกว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวกับตัวเอง เช่นจะท�ำหนัง
ว่าด้วยผูห้ ญิง 30 ไม่เคยมีแฟน ท�ำยังไงดี คือถ้าท�ำหนังแบบนี้ ต้องได้เงินแน่
เลย แล้วเนื้อเรื่องควรเป็นยังไงดีนะ แต่เราจะคิดหนังไม่ออกด้วยวิธีสั่ง
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วิธีที่ง่ายกว่าคือเลือกเรื่องที่เรารู้สึก
กระทบใจ
เลือกเรือ่ งทีร่ สู้ กึ สนใจหรือรูส้ กึ กับมัน แล้วค่อยๆ ถามตัวเองว่าเรา
มีความคิดเห็นยังไงกับเรือ่ งนัน้ ๆ พีเ่ ชือ่ ว่าเรือ่ งนัน้ เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับ
พี่ย้งก่อน แล้วพี่ย้งก็อาจจะเก็บมันไว้ 4-5 ปี หรือเป็น 10 ปีเลยนะ คืออาจ
เกิดตอนชั้นประถม แต่มาท�ำหนังเรื่องนี้ตอนอายุ 25 พอตอนที่ก�ำลังจะท�ำ
ก็ค่อยๆ ถามตัวเองว่าท�ำไมถึงจ�ำเรื่องนี้มาเป็น 10 ปีไม่มีลืม เรารู้สึกอะไร
กับมัน
พี่พูดเรื่องนี้ก่อน เพราะว่าหลายครั้งเวลาเราพยายามจะเรียนรู้
เกี่ยวกับการท�ำหนัง คนจะชอบสอนศัพท์เทคนิคเราก่อน อย่างเช่นสอนว่า
หนังต้องมีธีม ธีมคืออะไร แล้วเราก็คิดว่านั่นคือวิธีการคิด คือเราต้องเลือก
ว่าเราอยากจะท�ำหนังที่พูดธีมอะไร แล้วเราถึงพยายามคิดสร้างเรื่องให้พูด
ธีมนั้น แต่เอาเข้าจริงแล้ว คนเราบังคับความคิดตัวเองไม่ค่อยได้

มีวิธีการที่ง่ายมาก ถ้าอยากให้คน
อยากหัดท�ำหนัง เอากล้องให้ไป แล้วก็ลอง
ถ่ายมา ถ่ายอะไรมาก็ได้แล้วแต่ ก็มาดูกัน
ว่า ทันทีที่น้อง on กล้องจนถึง off กล้อง
ความยาวหนึ่งครั้ง เรียกว่า ช็อต ถ้าเราได้
ลองท�ำก่อน ได้ลองผิดลองถูกกับมันจะง่าย
กว่า
วิธกี ารคิดเรือ่ งหรือคิดบทก็เป็นแบบนัน้ เหมือนกัน หนังจีทเี อชทัง้
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หน้ากระดานทั้งตรงเคาเตอร์น�้ำไม่มีเรื่องไหนเลยที่คิดขึ้นจากว่า เราจะท�ำ
หนังว่าด้วยธีมอะไร ทุกเรื่องเกิดจากการรู้สึกสนใจ อย่างพี่เก้งเคยเจอยาม
แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะ ท�ำไมเขามาอยู่กลางคืนแล้วเขาจะรักกับคนได้ยัง
ไง แล้วเราก็ค่อยๆ คิดว่าถ้าเป็นหนังรัก พระเอกเป็นยามคงไม่โรแมนติกมั้ง
ก็คอ่ ยๆ เปลีย่ นมันไปทีละนิดจนมันเป็นเรือ่ ง ถึงทีส่ ดุ แล้ว ถ้ากลับไปถามตัว
เองว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คงเป็นค�ำถามว่า “ถ้าคนเราไม่ได้เจอกัน
เลย ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเราจะรักกันได้ไหม เราจะเป็นแฟนกันได้ไหม ที่สุด
แล้วก็กลายมาเป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นหนัง รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ ทัง้ หมดเลยนะ คือ
ความคิดเห็นอยู่ในตัวเรา
ในการท�ำหนัง ถ้าเรารู้สึกกระทบใจกับเหตุการณ์อะไร พี่อยากให้
เลือกเหตุการณ์นนั้ ก่อน แล้วก็คอ่ ยๆ ถามตัวเองไปเรือ่ ยๆ ว่าคิดเห็นกับมันยัง
ไง แล้วสิง่ นัน้ จะท�ำให้หนังของเรามีสงิ่ ทีน่ กั วิจารณ์เขาเรียกว่าธีมออกมาเอง
อย่าไปพยายามท�ำก่อน เพราะถ้าพยายามท�ำก่อนหนังจะไม่เป็นธรรมชาติ
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของพี่บอล--วิทยา ทองอยู่ยง เป็นผู้กำ� กับที่
เป็นคนเขียนบทเรื่อง แฟนฉัน พี่เขาเป็นคนที่โตแล้วแต่มีหัวใจเป็นเด็กมาก
ชอบคิดถึงเรื่องราวสมัยวัยเด็กอยู่ตลอดเวลา พี่บอลเขียนเรื่องสั้นแฟนฉัน
ขึ้นมาซึ่งเขาไม่เคยยอมรับกับใครว่ามันเป็นเรื่องจริงรึเปล่า แทบทุกครั้งที่
พี่บอลเขียนเรื่อง พวกพี่ก็พบว่ามันเป็นเรื่องความทรงจ�ำในอดีตบ่อยมาก
กระทั่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่บอลซึ่งโตแล้ว แต่คิดถึงเรื่องราวสมัยวัย
เด็กแบบคนที่โตแล้วกลับไปคิดนะ อยากให้ลองดูก่อน แล้วเดี๋ยวลองเดาว่า
สิง่ ทีท่ ำ� ให้พบี่ อลคิดถึงเรือ่ งนีห้ รือเขียนหนังเรือ่ งนีข้ นึ้ มาคืออะไร ซึง่ แน่นอน
ว่าไม่ใช่จากธีมเหมือนกัน ชื่อเรื่อง ณ ร้านนายวัฒนา
(ดูหนังสั้น)

หนังสั้นเรื่องนี้มีอายุ 4-5 ปีแล้วมั้ง แต่ว่าเรากลับไปดูเราก็ยัง
เข้าใจว่าพี่บอลคิดอะไร ส�ำหรับพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังสั้นที่ส่งเสริมให้คนมี
จินตนาการที่ดีที่สุดเท่าที่พี่เคยดูเลย ไม่แน่ใจว่าพี่บอลคิดเรื่องนี้มาจาก
เหตุการณ์อะไร แต่รสู้ กึ เลยว่าพีบ่ อลเขาเป็นคนอยากให้คนเรามีจนิ ตนาการ
หรือจินตนาการเป็นสิง่ ทีด่ ี แม้วา่ โตแล้วก็นา่ จะยังมีจนิ ตนาการแบบเด็ก แต่
อย่างที่บอกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ขึ้นมาก่อน เราจะท�ำยากมาก พี่บอลอาจ
นึกถึงตอนเด็กที่สังเกตว่า “ฒ” นี่เหมือน “ต” บวก “ม” เลย แค่รายละ
เอียดเล็กๆ แบบนี้ พีบ่ อลเป็นนักสังเกตการณ์เลยนะ อะไรทีเ่ ล็กๆ น้อยๆ เขา
สามารถเอามาใส่ในหนังแล้วดูดี เช่น เวลาคนเรายุ่งจนแบบก�ำลังจะหย่อน
ก้นลงไปนั่งบนเก้าอี้แล้วต้องลุกอะไรอย่างนี้ เวลาท�ำหนังออกมาก็จะท�ำให้
เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมได้ง่าย
ตัวอย่าง 2 เรื่อง คงช่วยให้พวกเรารู้สึกว่าการท�ำหนังไม่ใช่เรื่อง
ยาก ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือต้องไปคิดว่าเราจะท�ำอะไรถึงจะดี ถึงจะกระทบ
ใจคน เลือกเรื่องที่เรารู้สึกกับมันอยู่แล้ว ง่ายสุด แล้วถ้าเรารู้สึกชอบมันน่า
จะมีคนรู้สึกแบบเดียวกับเรา ถ้าสังเกตหนังพี่ย้งมีโปรดักชั่นที่ดีกว่าพี่บอล
มาก ภาพเขาถ่ายสวยมาก แต่การท�ำหนังสั้นหรือว่าการแค่ฝึกความคิดไม่
ได้เป็นข้อที่จะท�ำให้เราสื่อความคิดเราไม่ได้ อย่างหนังพี่บอลอยู่ๆ ภาพมืด
ไปกลางเฟรมเลย แสงหมด เพราะตอนนั้นพี่บอลยังไม่เก่งเรื่องโปรดักชั่น
แต่เมื่อความคิดเขาชัด สิ่งที่เขาอยากจะเล่าชัดเจน ก็ยังเล่าได้อยู่
ตัวอย่างต่อไปเป็นหนังสั้นของเด็กคณะอักษรฯ ชื่อเต๋อ--นวพล
ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ ไม่เคยท�ำหนังเลยนะ แล้วก็สง่ หนังสัน้ ประกวดแฟตฟิลม์ แล้ว
ได้รางวัลรองชนะเลิศ และได้ Audience Award ปีนั้น คล้ายกันคือหยิบ
เรือ่ งใกล้ตวั ทีส่ ดุ ทีร่ สู้ กึ อยูแ่ ล้วมาท�ำ แล้วก็ทำ� ด้วยวิธกี ารทีพ่ วี่ า่ คนทีถ่ า่ ยหนัง
แบบเก่งน้อยมากก็ท�ำได้ ชื่อเรื่อง see
(ดูหนังสั้น)
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หนังมีแค่ 2 ช็อต คือ ช็อตพ่อผัดกับข้าวกับพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าดู
ตามต�ำราหนังมันอาจจะเป็นหนังที่ไม่ดีก็ได้ คือถ่ายภาพมา 2 ภาพ แล้วใช้
ความเป็นเด็กอักษร เขียนบรรยายความรูส้ กึ ทุกอย่างไปบนเฟรมเลย แต่เรา
กลับรูส้ กึ ว่าดีนะ ถ้าอย่างนัน้ คงเป็นหนังดีมงั้ เพราะเรากลับรูส้ กึ ว่าเข้าใจสิง่ ที่
เขาเล่า มีพลังท�ำให้เรารู้สึกว่า เอ๊ะ เราคุยกับพ่อแม่น้อยหรือเยอะนะ พี่รู้สึก
ว่ามันเป็นหนังสั้นที่มีพลังมาก ทั้งที่เขาท�ำด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดซื่อที่สุดเท่า
ที่จะคิดออกเลยนะ
ต่อมาเขาก็ท�ำหนังสั้นว่าด้วยเรื่องตามติดชีวิตแม่ อาจจะเพิ่งดู
ไฟนอลสกอร์ฯ ก็เลยตามติดชีวิตแม่ คือแม่เขาหงุดหงิดมากที่มีหมามาขี้
หน้าบ้าน เลยพยายามจะจับให้ได้ว่าหมาตัวไหนที่มาขี้หน้าบ้าน นวพลก็
คอยเอากล้องตามถ่ายแม่ทกุ วัน ว่าแม่จะจับได้ไหมว่าหมาตัวไหนทีม่ าขีห้ น้า
บ้าน พี่รู้สึกว่ามันน่ารัก แล้วก็เป็นหนังที่คงไม่มีใครคิดเหมือนเขามั้ง เพราะ
ว่าแม่เราอาจจะไม่เหมือนแม่ของนวพล ยังมีอกี เรือ่ งทีน่ วพลท�ำ เป็นหนังสัน้
ยาวแค่ 5 นาทีเอง คือเขาถ่ายตอนตัวเองพิมพ์ msn เม้าท์กับเพื่อน ตอน
ที่เกิดรัฐประหาร 19 กันยาน่ะ แล้วก็ไปถ่ายภาพรถถังแล้วก็มาตัดสลับ ส่ง
ไปประกวดที่เทศกาลหนังเบอร์ลิน ปรากฏว่าเบอร์ลินให้เขาไปเวิร์คช็อป 2
อาทิตย์ จากหนังความยาว 5 นาที เรื่องนั้น
ทุกวันนี้ นวพลเป็นหนึ่งในคนเขียนบทเรื่องรถไฟฟ้าฯ ก็ค่อยๆ
เติบโตขึน้ จากการดูหนังเรือ่ งแรก ทีเ่ รารูส้ กึ ว่ามันอาร์ตมากท�ำเอาเราจะหลับ
เลย แต่มีความรู้สึกบางอย่างที่เราเข้าใจว่าท�ำไมเขาถึงถ่ายภาพนี้นานขนาด
นัน้ คงเพราะเห็นพ่อนัง่ อยูต่ รงนีน้ านจริงๆ มัง้ เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นวิธกี ารแบบความ
ง่าย ส�ำคัญ แล้วก็ใกล้ตัว แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องไกลตัวเรา เราจะท�ำไม่ได้นะ หรือ
เรื่องไกลตัวเราจะมีความเห็นกับมันไม่ได้
เรื่องต่อไปท�ำโดยพี่โอ๋--ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ผู้ก�ำกับ ชัตเตอร์ กดติด
วิญญาณ, สี่แพร่ง, 5 แพร่ง ชื่อเรื่อง หลวงตา ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเรื่อง
นึงของวงการหนังสั้นหนัง มีความยาวแค่ 8 นาที แต่ทุกคนที่ได้ดูจะบอกว่า
พอๆ กับ The Godfather ลองดู

มีเหตุผลเหมือนกัน ทีพ่ โี่ อ๋โตมาเป็นคนท�ำหนังผีขนาดนี้ แกเป็นคน
สนใจด้านมุมมืดของคน ของโลก ของสังคม เขียนทุกอย่างจะออกมาเป็นมุม
แบบนี้ น้องๆ มีอะไรอยากถามรึเปล่าหรือมีอะไรยังไม่คอ่ ยเข้าใจ หรือยังงงๆ
เชื่อว่าพอเราไปลงมือท�ำ หลายๆ ค�ำถามอาจจะกลับมา เราก็อาจจะค่อยๆ
เข้าใจว่า พี่เขาหมายถึงอย่างนี้อย่างนั้น พอเราลงมือท�ำจริงพี่ว่าจะสอนเรา
ได้ดีกว่าการนั่งฟังในห้องเยอะ พี่เก้งมีอะไรไหมคะ
พีเ่ ก้ง ตอนแรกอยากจะให้ถามค�ำถาม แต่วา่ เปลีย่ นใจไม่ให้ถามดีกว่า อยาก
จะให้ไปท�ำหนังมาก่อน ที่เราเคยคุยกันไว้ ไปท�ำหนังแล้วส่งมาให้ผมดูก่อน
ถึงวันนั้น ใครมีค�ำถามค่อยมาถามกันดีกว่า ได้ข่าวว่าจะได้ไปเที่ยวจ�ำปาสัก
กันใช่ไหมฮะ เป็นเมืองทีผ่ มก็ไม่เคยไปซะด้วยแล้วก็อยากไปมาก ไม่รจู้ กั เลย
ที่นั่นมีแม่น�้ำไหลมาแล้วกลายมาเป็นน�้ำตกใช่ไหมฮะ สวยมาก ผมเห็นใน
หนังสือท่องเที่ยว ดีมาก ก็อยากรู้จักจ�ำปาสัก แต่ว่าแล้วแต่สิ่งที่น้องจะถ่าย
ทอดก็แล้วกัน 5 นาทีมันคืออะไร หมาจ�ำปาสักก็เป็นเรื่องหนึ่งได้นะ หรือว่า
เป๊ปซี่จ�ำปาสักที่แบบไม่ซ่าเลย ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกัน เล่ายังไงก็ได้จะท�ำ
ยังไงก็ได้จะเป็นหนังแบบไหนก็ได้ จะมีเสียงก็ได้ไม่มีเสียงก็ได้ แบบไหนก็ได้
จะมีตวั แสดงหรือไม่มตี วั แสดงก็ได้ แต่ทำ� ให้ผมรูเ้ กีย่ วกับจ�ำปาสักได้มากกว่า
ที่ผมรู้ตอนนี้ก็แล้วกัน

เวลาเรามีความฝันอยากจะท�ำอะไร และ
ความตั้งใจของเราถูกบั่นทอนไปตลอดเวลา
ด้วยสิ่งอื่นๆ คนรอบข้าง บางทีอาชีพของ
เราเองท�ำให้เราลืมไปว่าเราอยากจะท�ำอะไร
ในชีวิต บางทีเราก็ไปอ้างโน่นอ้างนี่ อ้างลม
โทษฝน บางทีก็อ้างว่าแก่แล้ว บางทีขี้เกียจ

(ดูหนังสั้น)
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ท�ำ อ้างไปสารพัด มีเพลงๆ นึงบอกว่าครั้ง
นึงเราเคยยืนมองไปบนฟ้าแล้วก็เห็นความฝัน
นั้นยังอยู่ แต่เราตัดสินใจเดินไปหามันรึเปล่า
แค่นั้น
การที่น้องไดัเข้าในโครงการน้าอ๋อย ผมว่าโคตรโชคดี อย่างที่ผม
บอกตอนเช้าว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยผ่านการคัดเลือกอะไรเลยในชีวิต ผมเชื่อ
ว่าน้องผ่านการคัดเลือกแปลว่าน้องต้องมีความฝัน มีสิ่งที่อยากท�ำ มีสิ่งที่
อยากเล่า มีสงิ่ ทีอ่ ยากแสดงให้คนอืน่ เห็น มันต้องท�ำสักวันนึง อาจไม่สมั ฤทธิ์
ผลในตอนปลายโครงการนี้ แต่วา่ ถ้ามันยังมีอยู่ ผมอยากจะชวนน้องๆ ท�ำมัน
ออกมาสักวันนึง ท�ำในวันที่น้องๆ อาจจะกลายเป็นนักไบโอเทคฯ แล้ว อาจ
จะก�ำลังวิจยั อาหารแล้วเกิดอยากจะท�ำขึน้ มา น้องท�ำฟันแล้วก็แบบคิดเรือ่ ง
ไปอะไรแบบนัน้ ต้องมีสกั วันทีเ่ ราจะต้องท�ำมันออกมาได้ คือไม่รจู้ ะให้อะไร
ก็อยากเป็นก�ำลังใจให้น้องทุกคนที่มีความฝันเท่านั้นเอง นะฮะ
ลุงอ๋อย นี้คือเป็นอันที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้
พี่เก้ง ใช่ครับ
ลุงอ๋อย ถ้าอย่างนัน้ ผมขอก่อนจบแล้วกันนะ เพราะไม่เก่งพอทีจ่ ะสามารถ
จบซ�้ำ จบทีหลังได้ (หัวเราะกัน)
สรุปกับพวกเรานิดนึง ที่ผ่านมาเกือบทั้งวัน อยากให้เราเห็นว่าไม่
ว่าสิง่ ทีเ่ ราคิดจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมด้วยสือ่ อะไรก็ตามแต่ อย่าง
วันนี้ เราเห็นความคิดถูกถ่ายทอดออกมา ในสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เรา
อาจจะเรียกว่าหนัง พวกเราคงเห็นชัดว่าพีเ่ ก้งไม่ได้ได้ความคิดอะไรสักอย่าง
ทีจ่ ะมาท�ำอย่างลอยๆ แต่เกิดจากการประติดประต่ออะไรๆ ทีม่ าในทุกขณะ
ซึ่งก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่
ลุงมีตัวอย่างเล่าให้พวกเราฟังว่า ความคิดที่จะกลายเป็นประเด็น
ให้เรามาท�ำ คราวที่ไปเวิร์คช็อปเรื่องงานเขียนกับน้าชาติ กอบจิตติ พอพวก
เราแยกย้ายกันไปหาที่หลับที่นอน ลุงก็คุยกับน้าชาติ ตามประสาคนวัย
74

เดียวกัน ก็พดู ถึงโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนีช้ าติกร็ า่ งกายไม่สมบูรณ์นกั เพือ่ นทีร่ ว่ ม
นัง่ คุยด้วยกันก็มพี เี่ ขยของน้าชาติดว้ ย ก็มปี ระเด็นทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ มาว่า ท�ำไมช่วง
นีค้ นเป็นมะเร็งกันเยอะ ลุงบอกว่าอาจจะไม่เยอะหรอก แต่เราอาจจะอยูใ่ น
ช่วงวัย โซนทีต่ อ้ งพูดถึงเรือ่ งของความเปลีย่ นแปลงช่วงสุดท้าย เราก็เลยเห็น
ภาพว่า คนมันเป็นมะเร็งกันเยอะนะ เด็กๆ อาจไม่ได้รู้สึกอย่างเราว่า ท�ำไม
(Lance Armstrong)
เป็นมะเร็งกันเยอะ คุยกันไปถึงนักขีจ่ กั รยาน แลนซ์ อาร์มสตรอง เป็นมะเร็ง
แต่ก็เอาชนะโรคนี้ได้โดยที่ตั้งปณิธานบางอย่างขึ้นมา จนก่อตั้งมูลนิธิฯ จน
ชนะเป็นแชมป์ถงึ สองสมัย ชาติกส็ งสัยว่า “เฮ่ย อ๋อยมันจริงเหรอ คนธรรมดา
ได้แชมป์สมัยเดียวก็ยังยากฉิบหายแล้ว แล้วสองสมัยนี่จะจริงเหรอ” ดูสิว่า
มีใครเคยท�ำอย่างนี้ได้บ้าง คุยกันไปชาติก็บอกว่ามันต้องโกหกทั้งกระบิเลย
ไม่จริงหรอกมันประโลมโลกมันหลอก ก็วา่ กันไปนะ แลนซ์ อาร์มสตรองอาจ
สร้างแคมเปญขึ้นมาโดยที่ตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรเลย ใช่ไหม เพราะไม่มีหลัก
ฐานบ่งชี้เลยนี่หว่า แล้วที่น่าสงสัยก็คือว่าไม่เคยมีใครที่ผ่านการเป็นมะเร็ง
ขึ้นไปสู่แชมป์สูงสุดของโลก เราก็คิดแบบจินตนาการนะ ที่ยกตัวอย่างนี้ให้
ฟัง ก็คือว่า ถ้าเอามาเขียนเป็นเรื่องคงจะสนุกดีนะ (หัวเราะ)
เล่าให้ฟัง คือบางทีคุยกันไปแล้วเกิดประเด็นขึ้นมา แล้วก็เอามา
เป็นประเด็นในการท�ำ ย้อนกลับว่าเราคงต้องนึกว่า การที่จะได้อะไรมาสัก
อย่าง ก็ค่อยๆ ประติดประต่อ อย่าไปคิดว่าจะได้มาลอยๆ หรือคอยหรือรอ
อันทีม่ นั ดีทสี่ ดุ แล้วถึงท�ำ มันก็จะไม่เกิดอะไรก็ได้ คราวนีท้ เี่ ราจะไปดูสภาพ
แวดล้อมของลาว เราลองดูซิว่า ทดลองนะอย่างพี่เก้งบอกว่าเป๊ปซี่จ�ำปาสัก
เป็นยังไง ลองอีกแบบฝึกหัดส�ำหรับภาพเคลื่อนไหว เราจะท�ำยังไง เราเคย
มีแบบฝึกหัดภาพที่เป็นภาพนิ่งใช่ไหม ภาพนิ่งเราเก็บช็อตที่บางทีก็อาจดู
ธรรมดา แต่เราท�ำความธรรมดานั้นให้ดู...ไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไร …ให้มันดู
dramatic หรือดูว่าละครหรืออะไรก็ตามแต่ ในทัศนะของลุง
บางทีหนังท�ำให้เกิดความดรามาติค หรือท�ำละครให้ดูจริง แล้ว
เหมือนกลับด้านกันอยู่ อันนี้ทัศนะส่วนตัวนะครับ แชร์ออกมาให้พวกเรา
เห็นภาพว่า สื่อพวกนี้มีบุคลิกของมัน เราจะไม่รู้หรอกจนกว่าที่เราจะได้
ทดลองท�ำดู
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สิง่ ทีเ่ ราจะทดลองท�ำจะท�ำให้เราได้รอู้ ะไรขึน้ อีก มากกว่าที่นงั่ นึก
แล้วก็ไม่ได้ทำ� อะไร เลยอยากฝากเป็นบรรทัดก่อนจบ ก่อนทีจ่ ะดูจะฟังเพลง
พี่เก้งฝากเราว่าลองทดลองฝึกหรือท�ำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะเข้าใจ
อะไรต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น อย่าไปรออันที่ดีที่สุด แล้วก็ลองแลกเปลี่ยนหา
ประสบการณ์อะไรก็ตามแต่ แล้วคอยจับจ้องให้ดีว่ามันจะผุดจะเกิดอะไร
ขึ้นมา ทุกครั้งที่เราท�ำ มันจะเป็นตัวฉายภาพต่อไปให้เราเสมอ แต่ถ้าเราไม่
ท�ำอะไรเลย ภาพก็เป็นภาพเดิมๆ อย่างหนังที่พ่อท�ำกับข้าวแล้วมานั่งกิน ก็
ยังเอามาท�
ำเป็นเรือ่ งได้ใช่ไหม เพราะฉะนัน้ การเป็นเรือ่ งได้มนั อยูท่ ไี่ หน อยู่
(excercise / บริหาร แบบฝึกหัด)
ที่เราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ความคิดของเรา คนที่ท�ำจะมีช็อตต่อไป แต่ถ้าไม่ท�ำเขา
อาจจะไม่เห็นช็อตต่อไปของเขา คงสรุปกับพวกเราในวันนี้ว่า เรามาเอ็กซ์
เซอร์ไซส์กับสิ่งที่เราจะค้นหาหรือจะบอก แล้วจะได้เห็นช็อตต่อๆ ไปของ
เราว่าเป็นยังไง
พี่เก้ง ก็ขอให้น้องๆ โชคดี

ถึงมันจะหงอกก็ช่างมัน อย่าหยุดก็แล้วกัน
จะเปลี่ยวจะเดียวดายไม่มีใครอยู่เคียงกายสักคนหนึ่งนั้น
ให้ใจมีฝันอยู่อยู่เคียงใจ
ลุงอ๋อย พวกเราคงต้องขอบคุณพี่เก้ง
Hatch-U ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ

(ฟังเพลง “ย�้ำคิดย�้ำฝัน” โดย เฉลียง)
ไม่เกี่ยวกับรอบเอว ไม่เกี่ยวกับหางตา
ไม่เกี่ยวกับคืนวันที่ผ่านไปจะอ่อนใจจะเพลียเหนื่อยล้า
ถ้ายังอยากหาโลกในใจ ให้มันเจอ
ไม่เกี่ยวกับเรี่ยวแรง ไม่เกี่ยวกับบ้านไกล
ไม่เกี่ยวกับดวงดาวที่แวววาวสุกสกาวจะจริงแค่ไหน
ไม่เลยไม่สายที่จะฝัน
คนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้าอันกว้างใหญ่
วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่า
ใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย�้ำก็ช่างเขา
คงมีดาวบางดาวรอเรามองซ�้ำบ้างใช่ไหม
ให้ย�้ำมันต่อไป ให้ฝันมันต่อไป
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