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จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับชีวิตนักดนตรีเปดหมวกขางถนนใน

สังคมไทย ซึ่งขอบเขตในการศึกษาคือพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีมุงหวัง ศึกษาแนวคิด การใชชีวิต
และภาพรวมของวงการนักดนตรีเปดหมวกในปจจุบัน ซึ่งเปนหนทางชีวิตที่เต็มไปดวยความนาสนใจ 
และแนนอนวายอมตองผานความยากลําบากมาไมนอย  

อาชีพ ‘นักดนตรีขางถนน’ อาจไมไดถูกจัดวาเปนอาชีพในสารบบอยางเปนทางการ แต
สําหรับพวกเขามันคืออาชีพ ที่ผมทั่วไปมองขามและถูกมองไมตางอะไรกับขอทานมากนัก  เพราะการ
เลนดนตรีขางถนนแบบน้ี สําหรับสังคมไทยมักถูกมองวาเปนอาชีพของชนช้ันลาง หรือเปนอาชีพที่ถูก
มองวาเปนอาชีพของคนจน หรือเปนขอทาน ซึ่งแทจริงแลวยังมีมุมมองที่นาคนหามากกวาน้ัน การ
จัดทําหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวกครั้งน้ี จึงเปนการศึกษาชีวิตนักดนตรีขางถนนในมุมที่หลายคน
ไมเคยเห็น รวมถึงเปนการศึกษาภาพรวมของบุคคลที่ทําอาชีพนักดนตรีขางถนนน้ี  

การทําสารคดีเกี่ยวกับนักดนตรีขางถนน ผูศึกษาไดลงพื้นที่และสังเกตดูพฤติกรรมของ
นักดนตรีขางถนนและสภาพแวดลอมบรรยากาศในขณะที่พวกเขาทําการเลนดนตรีเปดหมวก ใชการ
หาขอมูลทั้งจากการสัมภาษณและสังเกตการณ พูดคุยสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของกับพวกเขา รวมไปถึง
คนทั่วไปที่มีความคิดเห็นในแงมุมตางๆเกี่ยวกับคนเปดหมวก เพื่อใหไดถึงขอมูลเชิงลึกและมองเห็นถึง
ภาพรวมแนวคิดของคนทั่วไปและตัวนักดนตรีขางถนนไดชัดเจนมากข้ึน ทั้งในเรื่องของชีวิตสวนตัว
มุมมองความคิด และสาเหตุที่ทําใหมาเลนดนตรีขางถนน การฝกหัดในดานการเลนดนตรี หรือ
แมกระทั่งเรื่องราวที่เปนจุดตกตํ่าของชีวิตหรือจุดพลิกผันชีวิตของพวกเขา ที่ถือไดวาเปนขอมูลที่อาจ
หาไมไดทั่วไป  

โดยใชเวลา 8 เดือน ในการวางแผนงาน ศึกษาขอมูลเบื้องตน ออกเดินทางสัมภาษณ 
สังเกตการณเพื่อหานักดนตรีเปดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานครใหตรงตามเกณฑที่ต้ังไว  เมื่อ
รวบรวมขอมูลจนไดที่ ก็นําวัตถุดิบเหลาน้ันมา สรางสรรคเปนงานเขียน เพื่อใหผูอานไดซึมซับกับ
เรื่องราวอีกแงมุมนึงของคนที่มีอยูจริงในสังคม และสามารถใหประโยชนตอผูอานได ทั้งในแงสาระ
ความบันเทิงและเกร็ดความรูแนวคิดมุมมองชีวิต  

การจัดทําหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนน ตองใชศาสตรหลายศาสตรในการ
ทํางาน ทั้งเรื่องของการใชภาษา การเขียนสารคดี การถายภาพ รวมไปถึงการจัดทํารูปเลมหนังสือ ทั้ง
ยังตองทําวิจัยเพื่อศึกษากลุมเปาหมาย ประชากรศาสตร วาหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวก บรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม 
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ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบบัน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกทานเปนอยางสูง 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี
ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

อีกทั้งขอขอบพระคุณแหลงขอมูลทุกทานที่ไดใหความกรุณาในการสัมภาษณแกขาพเจา 
รวมถึงอนุญาตใหมีการบันทึกภาพมาประกอบใชในหนังสือสารคดี 

นอกจากน้ีขอขอบคุณพี่อีฟและพี่ตามที่ไดใหคําแนะนําและความชวยเหลือตลอดมา 
ขอบคุณฟา อีฟ และเน็ท ที่มาถายรูปใหและชวยสัมภาษณ และชวยเรื่องงานออกแบบ ขอบคุณบอลพี่
เจี๊ยบและพี่จอยที่ชวยเปนกําลังและเดินหาแหลงขอมูลในเบื้องตน   และขอขอบคุณเพื่อนอีกหลายคน
ที่คอยใหกําลังใจมาเสมอมา ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ คนอื่นที่แมไมไดเอยช่ือและขอบคุณเพื่อนวารสารฯ 
ทุกคนที่รวมทุกขรวมสุขกันมาตลอดสี่ป 

สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่เลี้ยงดูขาพเจามาเปนอยางดี ใหความรัก 
ความอบอุน ตลอดจนใหการศึกษา ทําใหขาพเจามีวันน้ี  

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ดนตรีเปดหมวก ในประเทศไทยยากที่จะสืบคนถึงแหลงกําเนิดที่แทจริง ทั้งยังยากที่จะ
หาเอกสารยืนยันที่แนชัดวาใครเปนผูเลนเปดหมวกเปนคนแรกของประเทศ  สําหรับยอนการเปด
หมวกจากอดีตจนถึง ปจจุบันที่เห็น วาเปนการเลนเปดหมวกที่แนชัด น้ันก็คือ  เอี้ยว ณ ปานน้ัน  
ยุทธศักด์ิ จรลี  วงมาราชาตรี  และอี๊ด ฟุตบาท การแสดงของกลุมคนเหลาน้ีถือเปนการเปดหมวกใน
บานเรา  

โดยหากยอนไปในสมัยกอนน้ัน ประเทศไทยยังมีกลุมวณิพก รุนด้ังเดิมที่ปรากฏ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 กลาวคือมีการรองเพลงเปนมหรสพวณิพกโดยมีการขับเพลง เพื่อความสนุกตามแบบไทย
เดิม  โดยเพลงด้ังเดิมของวณิพกในสมัยกอนน้ัน จะเปนเรื่องชาดก หรือเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ ไดแก เรื่อง
จันทโครพ ลักษณวงศ พระรถเมรี พระยาฉันทันต เปนตน แตที่นิยมจะเปนเรื่องพระยาฉัททันต ซึ่ง
เปนตอนที่พระโพธิสัตว เสวยพระชาติเปนชาง (อเนก นาวิกมูล 2550: 308-321) 

จากการศึกษาพบวาในสมัยกอนน้ัน วณิพกจะรองเพลงในแบบขอทาน โดยในป พ.ศ. 
2529 มีขอมูลพบวามีเหลาวณิพกที่รองเพลงขอทานแบบเกา ไดแก 1. ปาสําอาง เลิศถวิล             
2. ลุงสงวน ธีระนาม  3. ปาจิตร  จันทรคุม 4. ปามวน อุดมนา  ซึ่งบทเพลงเหลาน้ีลวนเปนการรอง
และเลนตามทํานองเพลงพื้นบานในสมัยน้ันปจจุบัน วณิพก สามารถเรียกไดอีกแบบวาเปดหมวก ซึ่ง
เปนการรับเอาวัฒนธรรมการแสดงในแบบตางชาติ ที่ชาวตางชาติเรียกวา Street Performance  

Street Performance คือ ศิลปะการแสดงในที่สาธารณะตามทองถนนที่มุงหวังสราง
ความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลกกับคาตอบแทนซึ่งการใหคาตอบแทนจะ
มากหรือนอยน้ันข้ึนอยูกับความปรารถนาของผูชมแตละคนโดยการแสดงเปดหมวกสามารถ
สรางสรรคไดหลายรูปแบบไมจํากัด ไมวาจะเปนกายกรรมมายากล  การบิดลูกโปงเปนรูปทรงตางๆ 
การเขียนภาพการตูนลอเลียนตัวตลกการรองเพลง การเตนรํา การพนไฟ ละครใบ  การแสดงดนตรี
การเชิดหุน การเลานิทาน การทองบทกวี การฟนดาบและอีกมากมายที่จะสรางสรรค  แตตองเปน
การแสดงที่สามารถเรียกความสนใจและมอบความบันเทิงใหกับผูชมที่ผานไปมาตามทองถนนได
(http://www.cicadamarket.com/talent/what) 

การเปดหมวกหรือวณิพก ในปจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบการเลนไป  มีทั้ง รอง รํา ดีด สี 
ตีเปา หรือกายกรรมตางๆ ที่จะสามารถเรียกรองความสนใจแกผูที่พบเห็นตามทาง  โดยเพลงที่นักเปด
หมวก หรือเหลาวณิพกขาจรนิยมเลนน้ันมักจะเปนเพลงนอกกระแส บางแตงเอง  บางเปนเพลงเกาที่
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ไมไดเปนที่นิยมในปจจุบัน หรือเปนเพลงเพื่อชีวิต โดยมักเลนเพลงที่ไมไดอิงกระแสหลักทองตลาด  ซึง่
การแสดงเปดหมวกในไทยสามารถพบเห็นไดทั่วไปตามฟุธบาทริมถนน โดยจะเปนจุดที่มีผูคนสญัจรไป
มาเปนจํานวนมาก เชน สีลม พัฒนพงษ สําโรง คลองเตย สะพานใหม รังสิต ตลาดปากเกร็ด สยาม 
อนุสาวรียชัย สวนจตุจักร ถนนขาวสาร ถนนทาพระอาทิตย  หรือตามสถานีบีทีเอส เปนตนซึ่งการ
เปดหมวกในประเทศไทยน้ันอาจยังไมเปนที่นิยมเทากับเมืองนอกอาจเพราะ ดวยประเพณีและคานิยม
ตางๆที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมธรรมเพราะประเทศไทยมีคานิยมที่อิงตามกระแส อะไรก็
ตามที่อยูในกระแสมักสรางความสนใจและไดรับการตอบรับเปนอยางดี แตในตางประเทศน้ันเห็นวา
การเลนดนตรีการแสดงความสามารถตามทองถนน คืองานศิลปะการโชวความสามารถที่เขาถึงไดงาย  

สําหรับกฎหมายที่มีเกี่ยวของกับ กลุมวณิพก คือ พระราชบัญญัติสําหรับควบคุมขอทาน 
พุทธศักราช 2484 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายควบคุมการขอทานมาตรา 
6  หามมิใหบุคคลใดทําการขอทานการขอทรัพยสินของผูอื่นโดยมิไดทําการงานอยางใดหรือให
ทรัพยสินสิ่งใดตอบแทน และมิใชเปนการขอกันในฐานญาติมิตรน้ันใหถือวาเปนการขอทาน 

การขับรอง การดีดสีตีเปา การแสดงการเลนตาง ๆหรือการกระทําอยางอื่นในทํานอง
เดียวกันน้ันเมื่อมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บคาฟงคาดูแตขอรับทรัพยสิน
ตามแตผูฟงผูดูจะสมัครใจใหน้ันไมใหรับฟงเปนขอแกตัววาไมไดทําการขอทานตามบทบัญญัติแหง
มาตราน้ี 

ประเด็นดังกลาวเปนเรื่องของการนิยามความหมายของคําวาขอทาน โดยรวมวณิพกเขา
มาอยูดวยกัน ในลักษณะของบุคคลที่ไรอาชีพ หรือการเลนดนตรี ดีดสีตีเปา รองเพลงเพื่อแลกเงินอยู
ขางถนน และไมไดรับการยอมรับจากสังคมวาเปนศิลปนหรือาชีพหน่ึงที่สุจริต ไดนําไปสูขอถกเถียงกนั
อยางกวางขวางในป พ.ศ.2536 จนมีการเสนอรางแกไขพระราชบัญญัติขอทานที่ใชอยูในปจจุบัน โดย
นักวิชาการ นักกฎหมาย และกรมประชาสงเคราะหไดเสนอใหแกรางพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อ
แยกวณิพกออกจากขอทาน โดยกําหนดคํานิยามของคําวาวณิพกเสียใหม วาคือ (ประคอง เตกฉัตร  
2535: 123-128 และ สุรศักด์ิ มณีศร 2537: 179-183, อางถึงใน นัฐวุฒิ  สิงหกุล 2550) 

“ผูใชความสามารถหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัวทําการขับรอง ดีดสีตีเปาหรือแสดง
การละเลนตางๆหรือกระทําการอยางอื่นอยางใดในทํานองเดียวกัน ตามลําพังหรือเปนหมูคณะใหผูอืน่
ดูหรือฟงโดยไมเรียกรองคาดูและคาฟงแตรับทรัพยสินตามแตผูดูผูฟงจะสมัครใจให” 
นิยาม ความหมายดังกลาวมีความแตกตางจากคําวาขอทาน ที่มีการเสนอนิยามโดยกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเสนอ ที่แสดงใหเห็นนัยการผอนคลายการควบคุมเหนือรางกายของบุคคลที่เรียก
ตัวเอง วาวณิพกมากข้ึน คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนมากข้ึน มีการแยกความหมาย
ระหวางวณิพกและขอทานออกจากกันอยางชัดเจนคือคนขอทานหมายความวา  

“ผูกระทําการขอทรัพยสินของผูอื่นดวยวาจา ขอความหรือแสดงกริยาอาการใดๆ โดยใช
ภาชนะหรือวัสดุใดๆที่แสดงใหเห็นเขาใจวา ประสงคจะใหผูอื่นใสทรัพยสินลงในภาชนะ หรือวัตถุน้ัน 
โดยมิไดตอบแทนดวยการทํางานหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันในฐานะญาติมิตร” 

จึงไดม ี การปรับปรงุกฎหมายวาดวยการควบคุมการขอทาน โดยในประกอบราง
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน มีใจความแบงแยก ระหวาง กลุมคนขอทานและวณิพกใหดูชัดเจน
ข้ึน โดยในมาตรา  5 ระบุ วา “ขอทาน”  หมายความวา ขอทรัพยสินของผูอื่นไมวาจะเปนการขอดวย
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วาจา ขอความ  หรือการแสดงกิริยาอาการใดๆ หรือดวยวิธีการใด ๆ ทั้งน้ี โดยมิไดมีการตอบแทนดวย
การทํางานอยางใดหรือดวยทรพัยสินใด และมิใชเปนการขอกันฐานญาติมิตร แตไมรวมถึงการเรี่ยไร
ตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรการแสดงความสามารถในเรื่องใด ๆ หรือการเลนดนตรี หรือการเลนอื่น
ใดแมมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายทีจ่ะเรียกเกบ็คาชมหรือคาฟง  แตขอรับทรัพยสินตามแต
ผูชมหรือผูฟงจะสมัครใจใหน้ัน ไมถือเปนการขอทานตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี   แตใหถือ
เปนวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะ
(http://www.mirror.or.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=964&auto_id=18&Topi
cPk=) 

ซึ่งยังมีขอจํากัดสําหรับวณิพก ตามประกอบรางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
มาตรา 8 วณิพกหรือนักแสดงสาธารณะประสงคจะเลนหรือแสดงในเขตองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ใด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันเพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแล 
คุมครอง ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตวณิพก หรือนักแสดงสาธารณะ เจาพนักงานทองถ่ิน
อาจกําหนดเงื่อนไข หรือวางระเบียบเกี่ยวกับการแสดงหรือการละเลนของวณิพกหรือนักแสดง
สาธารณะได 

การเปดหมวกในประเทศไทย เปนสิ่งที่คนในสังคมบางกลุมมองวาเปนสิ่งที่ไมตางจาก
ขอทาน  เพราะคานิยมทั่วๆไปของสังคมไทยน้ัน มักนิยม ยกยองผูมีความรู   นิยมบุคคลมากกวา
อุดมการณ  ชอบความสุภาพ  ทั้งยังมีปจจัยในการจัดระดับช้ัน  โดย นิยม การศึกษาและอาชีพ  ซึ่งสิ่ง
ที่กลาวมาเบื้องตนน้ี  ภายนอกของเหลาวณิพกสวนใหญไมมี  จึงเปนจุดที่ทําใหการแสดงตามริมถนน
หรือพื้นที่สาธารณะของวณิพกในไทยไมไดรับการตอบรับในแงบวก ตางจากตางประเทศที่มักให
ความสําคัญ กับความนาสนใจและความสามารถความแปลกใหมมากกวาที่จะตัดสินอะไรตางๆผาน
คานิยมหรือกระแสสังคม   (สุพัตรา สุภาพ 2520: 1-29) 

การแสดงเปดหมวกตามทองถนนถือเรียกไดวาเปนศิลปะใกลตัวที่เราเดินผานไปมา
สามารถรับไดเลยโดยตรงตามทองถนน  ศิลปะเหลาน้ีไมไดมีกระบวนการจัดเตรียมที่ย่ิงใหญ ไมพบ
ตามสื่อโฆษณา  หรือโทรทัศนสาธารณะทั่วไป การเปดหมวกน้ันไมไดเปนการเลนเพื่อหวังในเรื่องกําไร
ทางการตลาด แตศิลปนเปดหมวกหรือเหลาวณิพกหวังเพื่อสรางโอกาสใหตัวเองและสรางทางเลือกให
ผูเสพ เสนอความสามารถที่เขามีผานพื้นที่สาธารณะเพื่อสรางความบันเทิงใหผูผานไปมาไดรับชม 
เปรียบไดวาการแสดงเหลาน้ีเปนการแสดงศิลปะที่อยูนอกกระแส  ไมไดอิงตามกระแสของทองตลาด 
ไมไดคาดหวังซึ่งผลกําไร  แตการเปดหมวกเปนศิลปะอยางหน่ึงที่อยูใกลตัวสามารถหาเสพไดตามทอง
ถนน  เปนสิ่งใกลตัวที่โดนมองขาม  เปนอาชีพสุจริตที่ถูกมองในแงลบจากคนในสังคมสวนใหญ  โดยผู
ที่มาเปดหมวกอาจมีจุดประสงคหลักที่แตกตางกันไป บางคนอาจจะไมไดตองการเพียงเงินเทาน้ัน บาง
คนที่มีพรอมก็ยังมาเลนเปดหมวก ทั้งผูที่พิการหรือคนชนบท ก็ยังมาสนใจทําการเปดหมวก  จึงอยาก
ศึกษาเกี่ยวกับบุคคลเหลาน้ี  ซึ่งเปนการเลนดนตรีและการแสดงนอกกระแสซึ่งสืบคนมีตนตอจากไทย
โบราณ 

ดวยเหตุน้ีจึงเล็งเห็นความสําคัญและสนใจที่อยากจะจัดทําเกี่ยวกับเรื่องสารคดีคนเปด
หมวกเพราะอาชีพที่กลุมวณิพกประกอบเปนอาชีพที่สุจริต พวกเขาแสดงความสามารถที่มีผานพื้นที่
สาธารณะ แตสําหรับพวกเขากลับโดนคนในสังคมดูถูก ทั้งที่สิ่งที่พวกเขาทําเปนวิถีอิสระ แตใครหลาย
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คนไมมองวาสิ่งที่พวกเขาเปนศิลปะ  แตกลับมองสิ่งที่พวกเขาทําในแงลบ คงเปนเพราะคานิยมของ
สังคมไทยที่ไมเหมือนกับตางประเทศจึงทําใหการเปดหมวกในบานเราไมเปนที่นิยมมากนัก  อีกทั้ง
สวนใหญยังกลับดูถูกผานสายตา 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาแนวความคิด การใชชีวิต ของคนที่เปดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
การเลนการแสดงดนตรี  ประเภทแนวดนตรีที่ใชเลนเปดหมวก วามีสวนสะทอนตอสังคมหรือสะทอน
แงมุมชีวิตของคนเปดหมวกในดานใด 

2.  เพื่อศึกษาและสะทอนความคิดเห็น ลักษณะ อัตลักษณ ของคนเปดหมวกในปจจุบัน 
มุมมองที่มีตอสังคมในปจจุบัน ถายทอดเปนงานสารคดีเผยแพรใหคนเขาใจ และรูจักชีวิตของพวกเขา
มากข้ึน 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ  

จัดทําเปนหนังสือสารคดีโดยวางโครงเรื่องไวที่กลุมคนเปดหมวกเจาะจงพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองใหญ และมีความหลากหลายของประชากร  ซึ่งเน้ือหาในหนังสือจะเลา
ถึงชีวิตคนเปดหมวก จํานวน 4 ประเภท ไดแก 1. ผูพิการที่เปดหมวก 2. ศิลปนพื้นบานจากชนบทที่
เขามาใชพื้นพี่สาธารณะในเมืองเพื่อเปดหมวกเลี้ยงชีพ  3. ผูที่เปดหมวกจนเปนศิลปน 4. ผูที่เปด
หมวกเพื่อตองการโชวความสามารถของตนเอง 

ซึ่งเปนการศึกษาเรื่องราวชีวิตของทั้ง 4กลุมนักดนตรีเปดหมวกเพื่อนําเสนอเรื่องราวชีวิต
ของพวกเขา   ซึ่งกลุมเปาหมายทั้งหมดน้ีมีความแตกตางกันที่พื้นภูมิชีวิตของแตละคนที่มาเปดหมวก
ในเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานครโดยขอมูลทั้งหมดจะคนควาจากเอกสารวรรณกรรมและบนัทกึทีม่ี
เน้ือเรื่องเกี่ยวของกับเน้ือหา จากน้ันจะสัมภาษณพรอมทั้งลงพื้นที่จริงจากศึกษาวิถีชีวิตของคนที่เปด
หมวกในกรุงเทพมหานครตามพื้นที่ที่ไดวางแผนไว 

จัดทําออกมาในรูปแบบ พ็อคเก็ตบุคสารคดี  ขนาดเลม 14.8 × 21 ซม. หรือ เอ 5 โดย
กลุมเปาหมาย เปนกลุมคนที่รักและสนใจการอานงานสารคดี ประเภทบุคคล  โดยคุณคาของงานช้ินน้ี 
จะเปนงานที่สะทอนแงมุมชีวิตของกลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวก ที่ใชอาชีพน้ีประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได หรือบางรายอาจจะเลนเพื่อตอบสนองความตองการของตนในดานการเลนดนตรี โดยคุณคา
ของงานสารคดีจะเปนงานที่อานสนุก และเขาใจเรื่องราวไดงายทั้งยังเปนการ สะทอนภาพรวมของคน
ที่เลนเปดหมวกในยุคปจจุบัน  ซึ่งถือเปนศิลปะใกลตัว เปนดนตรีที่อยูนอกกระแสเปนการเปดพรหม
แดนการฟงเพลง ศิลปะบทเพลงนอกกระแสที่ไมไดอิงตามกระแสสังคม หรือปรากฏในสื่อโฆษณา ใน
ปจจุบัน 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ 
2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

- ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่ปรากฏในงานเขียนตางๆที่มีเน้ือหาเช่ือมโยงเพื่อ
นํามาประกอบงานเขียนและเปนแนวทางในการวางโครงเรื่องกอนการลงพื้นที่เก็บขอมูล 

- ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีประวัติดานการเปดหมวกและเหลาวณิพกที่เคย
ปรากฏตามแหลงขอมูลตางๆเพื่อเปนแนวทางในการเตรียมตัวกอนลงพื้นที่จริง 

- ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3. เตรียมการสัมภาษณเชนต้ังคําถามกอนการสัมภาษณติดตอบุคคลหลักที่ตองการ 

จะสัมภาษณเปนตน 
4. ลงพื้นที่เก็บขอมูลตามหัวขอที่ไดวางแผนไว 
5. นําขอมูลและภาพประกอบที่ไดมาเรียบเรียงเน้ือหาตามโครงเรื่องที่วางไว 
6. ออกแบบรูปเลมจัดหนาพ็อกเก็ตบุคและพิสูจนอักษรตรวจทานความถูกตองกอนเขาสู

กระบวนการพิมพจริง 
7. เขาสูกระบวนการพิมพ 
8. นําพ็อกเก็ตบุคที่สําเร็จแลวแจกจายสูกลุมเปาหมายที่วางไวและทําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคเลมน้ีเพื่อนําผลการประเมินมาทําการสรุปวาตรงตามวัตถุประสงค
หรือกลุมเปาหมายที่วางไวหรือไมอยางไร 

9. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตารางซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 
 

 
กิจกรรม 

 

2556 2557 

มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. 

ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับวนิพก  
คนเปดหมวก 

        

ลงพื้นที่เกบ็ขอมลู 
        

รวมขอมูล/เรียบเรียงขอมูล/ลงมือ
เขียนสารคดี 

        

ทบทวนงานเขียน/ตรวจทานงานเขียน         

จัดทําเปนรปูเลม         

นํางานเขียนใหผูอานเพือ่สํารวจวา
บรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

        

สรปุผลการวิจัย 
        

การจัดทําเอกสาร 
        

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมคนเปดหมวกมากข้ึน 
2. ไดเรียนรูแนวความคิด มุมมอง แงมุมการใชชีวิต ของกลุมคนที่เปดหมวก ในปจจุบัน 
3. สรางแรงบันดาลใหผูที่ไดอานหนังสือสารคดีชีวิต เรื่องคนเปดหมวก และสามารถเปน

แรงกระตุนผลักดันใหคนที่กําลังยอทอ หรือไมกลาทําในสิ่งที่ตนเองอยากจะทํา กลาที่จะทํามากข้ึน
ในทางสรางสรรค  อีกทั้งยังเปนการสงเสริมและเปดมุมมองศิลปะแนวเพลงนอกกระแส 
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นิยามศัพท 
เปดหมวก  ในจุลนิพนธน้ีหมายถึง ศิลปะการแสดงในที่สาธารณะตามทอง

ถนนที่มุงหวังสรางความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลกกับคาตอบแทนซึ่งการ
ใหคาตอบแทนจะมากนอยก็ข้ึนอยูกับความปรารถนาของผูชมแตละคนการแสดงเปดหมวกสามารถ
สรางสรรคไดหลายรูปแบบ ซึ่งในจุลนิพนธน้ีมุงศึกษากลุมคนเปดหมวกประเภทที่แสดงดนตรีสดการ
เลนดนตรีหรือการแสดงที่ใชความสามารถของตนเองและอาจมเีครื่องดนตรีประกอบการแสดง  โดย
การเปดหมวกน้ีจํากัดพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน 

พ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง อาณาบริเวณที่ซึ่งสมาชิกในสังคมสามารถสรรสราง หรือ
แลกเปลี่ยนความคิด 

เสพ   ในจุลนิพนธน้ีหมายถึง การรับรส โดยการ ดูหรือฟง ดนตรี 
ศิลปะการแสดง 

คานิยม  หมายถึง  แนวความคิด ความเช่ือ ที่บุคคลในสังคมยึดถือเปน
เครื่องตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง 

   ส
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎีผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

โครงการจัดทําหนังสือ “สารคดีคนเปดหมวก” ใชทฤษฎีหลักมาเปนกรอบในการศึกษา
และจัดทําไดแก 

1) ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงเปดหมวก 
2) ทฤษฎีการเขียนสารคดี: สารคดีประเภทบุคคล 
3) ทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเลม 
4) ทฤษฎีการถายภาพ 
5) ทฤษฎีการพิมพ 

 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเปดหมวก  (ประมวลจาก http://www.buskercentral.com) 

Street performance การเปดหมวกในตางประเทศ busker เปนคําศัพท ที่คนอังกฤษ
มักนิยมใชมากกวา คนอเมริกัน  โดยคนอเมริกันสวนใหญคงไมรูคําน้ี  สําหรับคําวา busking คือการ 
การเลนดนตรีขอเงิน  โดย busking  หมายถึงการ แสดงแทบจะทุกอยางที่ street  performer ทํา 
โดยการแสดงใหคนที่สัญจรไปมาดู ไมวาจะเปนการเลนกล รองเพลง เตนรําหรือทําอะไรก็ตาม เพื่อ
แลกกับเงิน หรือบางคนอาจจะไมไดทําเพื่อเงินอาจจะทําเพื่อเรียกรองความสนใจหรือเพื่อความสุข
สวนตัว (http://www.vcharkarn.com/vcafe/155366 ป2551) 

 “Busking” เปนคําที่ใชครั้งแรก ในประเทศอังกฤษโดยเริ่มใชในกลางยุค ค.ศ.1860 จน
มาถึงศตวรรษที่ 20 buskers ถูกเรียกกันวาดนตรีสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปและ
ดินแดนที่พูดภาษาอังกฤษคําวา “Busk” มีรากศัพทมาจากภาษาสเปนโดย คําวา “buscar” 
ความหมาย คือ “ไปหา” ซึ่ง buskers อาจแปลไดอีกความหมาย  คือการแสวงหาช่ือเสียงและโชค
ลาภ “buscar” พัฒนามาจากคําวา “bhudh SKO” แปลวา (ที่จะชนะพิชิต) โดยกลุมคนเซลติกจะ
แปลความหมายคําน้ีวา “Boudi” คือ (ชัยชนะ) โดยผูใหความบันเทิงตามทองถนนในภาษาอิตาเลียน
จะใชคําวา “buscarsi” ซึ่งชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ใชคําน้ีเรียกกลุมคน
เปดหมวกโดยคําเหลาน้ีมีรากศัพทมาจากภาษาละติน  โดยรากศัพทมาจากคําวา “buskin”  หมายถึง 
รองเทาสนหนาที่นักแสดงโศกนาฏกรรม ชาวกรีกและชาวโรมันใชใส  โดยตอมาคําวา “busker” มี
ความหมายเทียบเทากับคําวา “street performance”  หรือ “street entertainer” สวนคําวา 
“pass the hat”  คือการสงหมวกไปรอบๆ โดยมีนัยคือการเก็บเงินจากผูชม 
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ในป ค.ศ. 1940  ดนตรีพื้นบานเปนสวนสําคัญของเหลา  busking,  busking Cafe, 
โดยจะเปนรานอาหารบารและผับซึ่งเปนแกนนําของรูปแบบศิลปะแบบน้ีซึ่งบุคคลที่มีช่ือเสียงมาจาก
การเปนนักรองพื้นบาน คือ วูดด้ีและโจแอนนา เบสซ. บลูสแมน เดลตา สวนใหญเปนนักดนตรีที่
เดินทางมาจากเมือง  มิสซิสซิปปเดลตา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบีบีคิงก็เปนหน่ึงในผูที่มีที่มีช่ือเสียง
ที่มาจากการแสดงโชวดนตรีพื้นบานเชนกัน 

ใน ป ค.ศ. 1950 เพลงและกระแสฮิปปจากยุค 60  เปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ
เพิ่มข้ึนดนตรีขางถนนมีสวนชวยสงเสริมวัฒนธรรมและงานศิลปะก็เปนที่ยอมรับไปทั่วทวีปอเมริกา
เหนือและยุโรปตะวันตก   โดยนักดนตรีขางถนน หรือ busking ไดกลายเปนที่นิยม ใน โตรอนโต คน
ทั่วไปใหความสนใจและยกยอง เหลา busker มากข้ึน จนทําใหดนตรีขางถนนกลับกลายมาเปนที่นิยม
ในโตรอนโตในชวงปลายทศวรรษ 1960 

ป 1960  เมื่อมีงานเทศกาล ของชาวฮิปป เหลา  Busker  ที่เปนนักแสดงและเลนเปนวง
ดนตรีตางๆ จะมารวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เพื่อทําการเปดหมวกหารายไดโดยสถานที่เลนจะเปน
บริเวณอาวซานฟรานซิสเบย ซึ่งเปนศูนยกลางของกลุมคนที่เลนดนตรีและแสดงเปดหมวกมารวมตัว
กันโดยยังมีที่สนาม Golden Gate สวนและSan Jose 's Bee และสถานที่อื่น ๆ ที่จะมีการเลน
รวมตัวเปดหมวกดวย 

โดยในสหราชอาณาจักรการทําการแสดง  busking ไมถือเปนการทําผิดกฎหมาย แตก็มี
บางหนวยงานบางทองถ่ินไดมีขอหามและขอบังคับสําหรับเหลา busking คือถาหากตองการทําการ
แสดงเปดหมวก  ในเขตพื้นที่ใดใหติดตอพื้นที่สภาทองถ่ินเพื่อคอยดูเหลา busking ขณะทําการแสดง
วามีสิ่งใดที่ผิดตอระเบียบในพื้นที่น้ันๆหรือไม  โดยการรองเพลงหรือเลนดนตรีสดตามทองถนน  ถือ
เปนรูปแบบการแสดงอยางหน่ึงบนทองถนน (streetperformance/busking)  ที่ไดรับความนิยม
สูงสุด การบรรเลงดนตรีดวยแกว   หรือการเลนดนตรีหลายช้ินโดยศิลปนคนเดียว  และรูปแบบการ
แสดงอื่นอีกมากมาย โดยสถานที่ที่จะทําการเลนเปดหมวกกันน้ัน  ไดแก บาทวิถี  ตลาดนัด 
สวนสาธารณะ   โดยนักดนตรีเปดหมวกที่มีช่ือเสียงใน ขณะน้ัน ไดแก  Jimmy Buffett, Blind 
Lemmon Jefferson, Rick Roberts แหงวง Firefall, Judy Collins, Tracy Chapman, Bob 
Dylan, Robert Johnson และ Woody Guthrie (http://www.buskercentral.com) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาดนตรีโฟลค ถือเปนดนตรีที่มีอิทธิพลตอการเลนเปดหมวกขาง
ถนนโดยถือเปนดนตรีของชนช้ันกลางเพื่อชนช้ันระดับลางในอเมริกา  สวนใหญจะสนใจกันในหมู
นักศึกษาซึ่งจะสนใจและเขาใจในสภาวการณของสังคมเปนอยางดี   ดนตรีโฟลคไมใชธุรกิจ  ไมใชทํา
ข้ึนเพื่อรองรับตลาดของชนช้ันสูง  แตเปนดนตรีที่สืบทอดรากฐานเดิมเชนเดียวกับเพลงบลูส 
(http://www.communityartsadvocates.org) 

สําหรับในประเทศอเมริกา ชวงป ค.ศ. 1940 การรองเพลงเปดหมวกตามทองถนน 
กลายเปนสัญลักษณของความนาสงสารและความนารังเกียจ เพราะโดยสวนใหญจะใชความพิการมา
เปนจุดขายมากกวาการแสดงทักษะและฝมือทางการดนตรี  ซึง่ทําใหคนสวนใหญมองพวกเขาวาเปน
ขอทานมากกวานักแสดงตามทองถนน  จนกระทั่งในป 1950 คนหนุมที่เปนพวกไรบาน ยากจน และ
ไรงานทําจะมารวมตัวกันอยูตามทองถนน เชน Haight  Ashbury ณ เมืองซานฟรานซิสโก ใน 
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Greenwich Village ณ นิวยอรก และตามศูนยกลางของเมืองตาง โดยการรวมตัวของพวกเขามี
จุดประสงคเพื่อการเมืองการประทวงสังคมโดยใชกีตารและเสียงเพลงโฟลคเปนสื่อ  

โดยพวกเขามักแสดงตามสวนสาธารณะตางๆ และเมื่อฝูงชนรวมตัวกันเขามาดูพวกเขาก็
จะสงหมวกไปขอเก็บเงินตามความสมัครใจเพื่อเปนคาอาหารและที่พัก  จนในป 1960  เปนชวงของ
สงครามเวียดนาม มักจะมีคนไปประทวงรวมตัวกันเพื่อรองเพลงตามทองถนนเพื่อประทวงการทํางาน
ของรัฐบาล และสีสันที่เกิดข้ึน ณ ทองถนนแหงน้ี จึงทําใหมีคนหนุมสาวนําการแสดงประเภทแบบน้ีมา
ตอยอด พัฒนาเพิ่มเ ติมทักษะประกอบกับจินตนาการใหมๆเพื่อมาแสดงโชวตามทองถนน 
(http://www.buskercentral.com) 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวณิพกในประเทศไทย  
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกไดหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนาม

โดยภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองไดสงบลงในป พ.ศ. 2488 ฝายพันธมิตรไดเขามาอยูในประเทศ
ไทยเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเกิดบารและเบียรแอลกอฮอลข้ึนหลายแหง โดยในชวงน้ีนักรองและ
นักดนตรีของไทยสวนใหญนิยมเลนดนตรีสากลตามสถานเริงรมย 

ตอมาในชวงป พ.ศ. 2497 – 2518 เปนชวงสงครามเวียดนาม ทําใหสหรัฐเขามาต้ังฐาน
ทัพในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2498 ซึ่งในชวงน้ันถือเปนชวงที่วัฒนธรรมของอเมริกาใตหลั่งไหลเขา
มาในเมืองไทยเปนอยางมาก ทั้งเพลงตะวันตก การแตงกาย มีการเปดคลับไนทบาร บริการเมียเชา 
เพื่อใหบริการตอทหารอเมริกา ตอมาเมื่อฐานทัพของอเมริกันไดถอนตัวไปในป พ.ศ. 2519 สิ่งที่พวก
ทหารอเมริกันทิ้งไวในเมืองไทย คือ หนังสารคดีและแผนเสียง “street song” และผูที่ไดนําแนวคิด
การเลนดนตรีแบบ เปดหมวก มาแสดงก็คือ อิทธิพล วาทะวัฒนะ หรือ อี๊ด ฟุธบาธ (บันเทิงคดี, 
2539: 10) 

ดนตรีเปดหมวก ในประเทศไทยยากที่จะสืบคนถึงแหลงกําเนิดที่แทจริง  ทั้งยังยากที่จะ
หาเอกสารยืนยันที่แนชัดวาใครเปนผูเลน เปดหมวกเปนคนแรกของประเทศ  สําหรับยอนการเปด
หมวกจากอดีตจนถึง ปจจุบันที่เห็น วาเปนการเลนเปดหมวกที่แนชัด น้ันก็คือ  เอี้ ยว ณ ปานน้ัน  
ยุทธศักด์ิ จรลี  วงมาราชาตรี  และอี๊ด ฟตุบาท การแสดงของกลุมคนเหลาน้ีถือเปนการเปดหมวกใน
บานเรา 

พระไตรปฏกฉบับสยามรัฐ เลมที่ 25 (นัฐวุฒิ สิงหกุ  2468-2473: 258-260) ระบุวา คํา
วา “วณิพก” หรือ “วนิพก” รากศัพทมาจากภาษาบาลี - สันสกฤตของอินเดีย ไมใชคําไทยแทด้ังเดิม 
หมายถึง คนที่รองเพลงและคนที่บรรเลงเพลงขอทาน ในประเทศไทยเขาใจวาการรับเอาคําเหลาน้ีมา
ใช มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา โดยเห็นไดจากคัมภีรพระไตรปฎกใน
พระพุทธศาสนา ที่ไดรับอิทธิพลในการนําคําของภาษาบาลี-สันสกฤต ของอินเดียเขามาใชใน
สังคมไทย ดังเชนที่ปรากฎในพระสุตันตปฎก ในหมวดอวุฎฐิกสูตร ซึ่งพูดถึงบุคคลตาง ๆ ที่สัมพันธกับ
การปฏิบัติทาน ไดแกสมณะชีพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจก ซึ่งถือวาเปนชนช้ัน
ที่ตํ่าตอย อดอยากและ เรรอน ที่มนุษยรวมโลกจะตองใหการสงเคราะหชวยเหลือ 

โดยหากยอนไปในสมัยกอนน้ัน ประเทศไทยยังมีกลุมวณิพก รุนด้ังเดิมที่ปรากฏ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 กลาวคือมีการรองเพลงเปนมหรสพวณิพกโดยมีการขับเพลง เพื่อความสนุกตามแบบไทย
เดิม  โดยเพลงด้ังเดิมของวณิพกในสมัยกอนน้ัน จะเปนเรื่องชาดก หรือเรื่องจักรๆ วงศๆ ไดแก เรื่อง
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จันทโครพ ลักษณวงศ พระรถเมรี พระยาฉันทันต เปนตน แตที่นิยมจะเปนเรื่องพระยาฉัททันต ซึ่ง
เปนตอนที่พระโพธิสัตว เสวยพระชาติเปนชาง  

โดยในป พ.ศ. 2529 มีขอมูลระบุวา วณิพกในสมัยน้ันจะรองเพลงในแบบขอทาน โดย
ปรากฏนามคนเหลาน้ัน  ไดแก 1. ปาสําอาง เลิศถวิล  2. ลุงสงวน ธีระนาม  3. ปาจิตร  จันทรคุม  
4. ปามวน อุดมนา  ซึ่งบทเพลงเหลาน้ีลวนเปนการรองและเลนตามทํานองเพลงพื้นบานในสมัยน้ัน 
(อเนก นาวิกมูล 2550: 308-321) 

ประเทศไทยน้ันในยุคสมัยกอนไมมีอาชีพนักรอง นักดนตรี เพราะทั้งชุมชนจะมีวิถีชีวิตที่
เหมือนกันทั้งหมด น้ันคือ การทํามาหากินประเภท ทําไร ไถนา แตจะมีบางคนไดรับยกยองเปนพิเศษ
จากชุมชมใหรองเพลงและเลนดนตรี โดยการรองเพลงเลนดนตรีเมื่อ 5,000 ปที่แลว ไมใชเพื่อความ
บันเทิงเริงรมยแตจะใชรองเลนในพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิเทาน้ัน (สุจิตต วงศเทศ  2553: 23-46) 

สําหรับกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับ กลุมวณิพก คือ พระราชบัญญัติสําหรับควบคุม
ขอทาน พุทธศักราช 2484 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายควบคุมการขอทาน
มาตรา 6  หามมิใหบุคคลใดทําการขอทานการขอทรัพยสินของผูอื่นโดยมิไดทําการงานอยางใดหรอืให
ทรัพยสินสิ่งใดตอบแทน และมิใชเปนการขอกันในฐานญาติมิตรน้ันใหถือวาเปนการขอทาน 
การขับรอง การดีดสีตีเปา การแสดงการเลนตาง ๆ หรือการกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันน้ันเมื่อ
มิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บคาฟงคาดูแตขอรับทรัพยสินตามแตผูฟงผูดูจะ
สมัครใจใหน้ันไมใหรับฟงเปนขอแกตัววาไมไดทําการขอทานตามบทบัญญัติแหงมาตราน้ี 

ประเด็นดังกลาวเปนเรื่องของการนิยามความหมายของคําวาขอทาน โดยรวมวณิพกเขา
มาอยูดวยกัน ในลักษณะของบุคคลที่ไรอาชีพ หรือการเลนดนตรี ดีดสีตีเปา รองเพลงเพื่อแลกเงินอยู
ขางถนน และไมไดรับการยอมรับจากสังคมวาเปนศิลปนหรือาชีพหน่ึงที่สุจริต ไดนําไปสูขอถกเถียงกนั
อยางกวางขวางในป พ.ศ.2536 จนมีการเสนอรางแกไขพระราชบัญญัติขอทานที่ใชอยูในปจจุบัน โดย
นักวิชาการ นักกฎหมาย และกรมประชาสงเคราะหเพื่อแยกวณิพกออกจากขอทาน โดยกําหนดคํา
นิยามของคําวาวณิพกเสียใหม วาคือ (ประคอง เตกฉัตร  2535: 123-128 และ สุรศักด์ิ มณีศร 2537: 
179-183, อางถึงใน นัฐวุฒิ  สิงหกุล 2550) 

 “ผูใชความสามารถหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัวทําการขับรอง ดีดสีตีเปาหรือแสดง
การละเลนตางๆหรือกระทําการอยางอื่นอยางใดในทํานองเดียวกัน ตามลําพังหรือเปนหมูคณะใหผูอืน่
ดูหรือฟงโดยไมเรียกรองคาดูและคาฟงแตรับทรัพยสินตามแตผูดูผูฟงจะสมัครใจให”  

นิยาม ความหมายดังกลาวมีความแตกตางจากคําวาขอทาน ที่มีการเสนอนิยามโดย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ ที่แสดงใหเห็นนัยการผอนคลายการควบคุมเหนือรางกาย
ของบุคคลที่เรียกตัวเอง วาวณิพกมากข้ึน คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนมากข้ึน มี
การแยกความหมายระหวางวณิพกและขอทานออกจากกันอยางชัดเจนคือคนขอทานหมายความวา 

“ผูกระทําการขอทรัพยสินของผูอื่นดวยวาจา ขอความหรือแสดงกริยาอาการใดๆ โดยใช
ภาชนะหรือวัสดุใดๆที่แสดงใหเห็นเขาใจวา ประสงคจะใหผูอื่นใสทรัพยสินลงในภาชนะ หรือวัตถุน้ัน 
โดยมิไดตอบแทนดวยการทํางานหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันในฐานะญาติมิตร” 

จึงไดมี  การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการขอทาน โดยในประกอบราง
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน มีใจความแบงแยก ระหวาง กลุมคนขอทานและวณิพกใหดูชัดเจน
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ข้ึน โดยในมาตรา  5 ระบุ วา “ขอทาน”   หมายความวา ขอทรัพยสินของผูอื่นไมวาจะเปนการขอ
ดวยวาจา ขอความ  หรือการแสดงกิริยาอาการใด ๆ หรือดวยวิธีการใด ๆ ทั้งน้ี โดยมิไดมีการตอบ
แทนดวยการทํางานอยางใดหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันฐานญาติมิตร แตไมรวมถึง
การเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรการแสดงความสามารถในเรื่องใด ๆ หรือการเลนดนตรี หรือ
การเลนอื่นใดแมมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บคาชมหรือคาฟง  แตขอรับ
ทรัพยสินตามแตผูชมหรือผูฟงจะสมัครใจใหน้ัน ไมถือเปนการขอทานตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติน้ี แตใหถือเปนวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะ 

ซึ่งยังมีขอจํากัดสําหรับวณิพก ตามประกอบรางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
มาตรา 8 วณิพกหรือนักแสดงสาธารณะประสงคจะเลนหรือแสดงในเขตองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ใด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันเพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแล 
คุมครอง ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตวณิพก หรือนักแสดงสาธารณะ เจาพนักงานทองถ่ิน
อาจกําหนดเงื่อนไข หรือวางระเบียบเกี่ยวกับการแสดงหรือการละเลนของวณิพกหรือนักแสดง
สาธารณะได 

ดังน้ันกฎหมายจึงเปนสิ่งสําคัญในการจัดประเภทกลุมคนประเภทน้ีในสังคมไทย
โดยเฉพาะภาพของความเปนวณิพกหรือนักดนตรีเปดหมวก  ที่มีเอกลักษณหรือลักษณะพิเศษบาง
ประการก้ํากึ่งกับบุคคลประเภทที่มีความพิการ  ถูกมองเปนพวกคนไรความสามารถ ไรอาชีพ อีกทั้ง
ยังถูกมองวาเปนขอทาน  ซึ่งในขณะเดียวกันวณิพกเหลาน้ีก็พยายามสรางอัตลักษณความมตัีวตน ผาน
ความสามารถในทางดนตรีและการขับรองใหใกลเคียงกับศิลปนอาชีพมากข้ึน เพื่อใหไดรับการยอมรับ
จากคนในสังคม 

โดยในยุคปจจุบัน วณิพก อาจถูกเรียกไดอีกแบบวาเปดหมวก ซึ่งเปนการรับเอา
วัฒนธรรมการแสดงในแบบตางชาติ ที่ชาวตางชาติเรียกวา Street Performance 

เปดหมวก  หรือในภาษาอังกฤษเรียกวา “Street Performance” คือศิลปะการแสดง
ในที่สาธารณะตามทองถนนที่มุงหวังสรางความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อ
แลกกับคาตอบแทนซึ่งการใหคาตอบแทนจะมากนอยก็ข้ึนอยูกับความปรารถนาของผูชมแตละคนโดย
การแสดงเปดหมวกสามารถสรางสรรคไดหลายรูปแบบไมจํากัด ไมวาจะเปนกายกรรมมายากล  การ
บิดลูกโปงเปนรูปทรงตาง ๆ การเขียนภาพการตูนลอเลียนตัวตลกการรองเพลง การเตนรํา การพนไฟ 
ละครใบ  การแสดงดนตรีการเชิดหุน การเลานิทาน การทองบทกวี การฟนดาบและอีกมากมายที่
สรางสรรค  แตตองเปนการแสดงที่สามารถเรียกความสนใจและมอบความบันเทิงใหกับผูชมที่ผานไป
มาตามทองถนนไดแตในประเทศไทยยังไมเปนที่นิยมเทากับเมืองนอกอาจเพราะ ดวยประเพณีและ
คานิยมตาง ๆ ที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมธรรม แตการเปดหมวกในไทยก็ยังพบเห็นไดทั่วไป
ตามริมถนน โดยจุดที่มีการเลนเปดหมวก จะเปนพื้นที่ที่มีผูคนสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก เชน สีลม 
พัฒนพงษ สําโรง คลองเตย สะพานใหม รังสิต ตลาดปากเกร็ด สยาม อนุสารียชัย สวนจตุจักร ถนน
ขาวสาร ทาพระอาทิตย  หรือตามสถานีบีทีเอส เปนตน 
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สรุป  
การเปดหมวกทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ มีทั้งจุดที่คลายและแตกตางกันคือการ

เปดหมวกทั้ง 2 ประเทศน้ัน เปนการแสดงศิลปะความบันเทิงในที่สาธารณะตามทองถนนที่มุงหวัง
สรางความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลกกับคาตอบแทนซึ่งการให
คาตอบแทนจะมากนอยก็ข้ึนอยูกับความปรารถนาของผูชมแตละคนโดยการแสดงเปดหมวกสามารถ
สรางสรรคไดหลายรูปแบบไมจํากัด ข้ึนอยูกับพวกเขาเหลาน้ีจะสรางสรรคแสดงอะไรออกมา   โดย
การเรียกเหลานักแสดงขางถนนเหลาน้ีก็มีช่ือเรียกที่แตกตางกันไปตามลักษณะภาษาของถ่ินน้ัน ๆ 
โดยจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนประเทศใด  ยอมมีกฎหมายและการควบคุมประชาชนที่จะใชพื้นที่
สาธารณะ  เพื่อไมใหเกิดความวุนวายกับสงัคมโดยรวม 

สําหรับการเปดหมวกในประเทศจะไมไดมีพื้นที่เปดหมวกที่ดูชัดเจนเทาในตางประเทศ
นัก เพราะในตางประเทศจะมีแหลงถนนที่เหลาคนเปดหมวกมักรวมตัวกันเปดหมวก ในเทศกาลตาง 
ๆ แตในประเทศไทยจะเนนเปนจุดที่มีผูคนสัญจรผานเปนจํานวนมาก  โดยนักเปดหมวกในประเทศ
ไทย สวนใหญจะไมไดเลนประจําในพื้นที่น้ัน แตจะเลนเพียงครั้งคราวโดยไมยึดติดกับพื้นที่ ในการ
แสดงเปดหมวก จะเห็นไดวาสิ่งหน่ึงที่ปรากฏชัดเจนในการแบงแยกวณิพกกับขอทาน คือกฎหมาย
เพราะถือเปนสิ่งสําคัญในการจัดประเภทกลุมคนประเภทน้ีในสังคมไทยโดยภาพของความเปนวณิพก
คนเปดหมวกในเมืองไทยสวนใหญถูกมองวาไมตางอะไรจากคนขอทานดูเปนคนไรความสามารถ ไร
อาชีพ  โดยกลุมวณิพกคนเปดหมวกเหลาน้ีก็พยายามสรางอัตลักษณและความมีตัวตน ผาน
ความสามารถในทางดนตรีและการขับรองใหใกลเคียงกับศิลปนอาชีพมากข้ึน เพื่อใหไดรับการยอมรับ
จากคนในสังคม 
 
ทฤษฎีการเขียนสารคดี 

1.ความหมายของสารคดี 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539: 831) ใหความหมายเกี่ยวกับสารคดี  ไววา  

“สารคดี (สาระ) เรื่องที่เขียนข้ึนจากเคาความจริงไมใชจากจินตนาการ” 
หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517: 6-7) ใหความหมายคําวา  สารคดีไวใน

หนังสือ  “วิเคราะหรสวรรณคดีไทย”  วาคืองานเขียนที่ไมมีตัวละครสมมุติถึงแมสารคดีจะเปนงาน
เขียนที่ผูเขียนเจตนาจะใหความรูแกผูอาน แตเพงเล็งจะใหความพึงพอใจอันเกิดมาจากการประกอบ
รูป  ประกอบแบบ  เพงเล็งเลือกเฟนการใชถอยคําในภาษาทําใหเกิดอารมณตามสมควร  งานเขียนที่
เพงเล็งเชิงความรู  เพงเล็งจะสอนโดยไมคํานึงถึงอารมณไมเปนสารคดี  ถือเปนหนังสือความรูหรือ
วิชาการ 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 12) ใหความหมายไวในหนังสือ “การเขียนสารคดีสําหรับ
สิ่งพิมพ” วาเปนขอเขียนที่เนนองคประกอบความสนใจของมนุษย (human interest) มากกวาความ
สดของเหตุการณเรื่องที่นํามาเขียนเปนสารคดีจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับบุคคลสถานที่สิ่งประดิษฐ
หรือการถายทอดความคิดบางประการวัตถุประสงคของการเขียนสารคดีมักจะเปนเพราะความสนใจ
มากกวาจะเกิดจากการรีบเรงใหทันเวลากําหนด 
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สรุป สารคดี คือ งานเขียนประเภทรอยแกวซึ่งเปนเรื่องจริงไมใชเรื่องสมมุติ  ซึ่งงาน
สารคดีจะแฝงดวย อรรถรสทางภาษา ลีลาการเขียน และตองแสดงความถูกตองใหความรูใหแงมุมที่
แฝงไปดวยคุณคาที่สะทอนสังคม แกผูอาน ซึ่งถือเปนจุดสําคัญของงานสารคดีที่ตองใหทั้งความรู ให
เรื่องราวสาระ และใหความจรรโลงใจในงานสารคดี 

2. ประเภทของสารคดี 
ถวัลย มาศจรัส  (2538 : 24) ไดจัดประเภทสารคดี   ตามการแบงของนักวิชาการ

ดานสารคดีไทย 1. สารคดีบุคคล 2. สารคดีโอกาสพิเศษ 3. สารคดีประวัติศาสตร 4. สารคดีทองเที่ยว 
5. สารคดีแนะนําวิธีทํา 6. สารคดีเด็ก 7. สารคดีสตรี 8. สารคดีเกี่ยวกับสัตว 9. สารคดีความทรงจํา  
10. สารคดีจดหมายเหตุ 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 73-77) แบงสารคดีออกเปน 2 ลักษณะคือ 1. ตามเน้ือหา
ไดแกสารคดีเกี่ยวกับขาวหรือสารคดีเชิงขาวและสารคดีเกี่ยวกับมนุษย 2. ตามประเภทยอย ไดแก  
1) สารคดีเสริมขาว 2) สารคดีเคียงขาว 3) สารคดีทั่วไป เฉพาะสารคดีทั่วไปยังแบงชนิดออกเปน  
1) สารคดีบุคคล  2) สารคดีโอกาสพิเศษ  3) สารคดีประวัติศาสตร 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดี
แนะวิธีทํา  6) สารคดีเด็ก 7) สารคดีสตร ี 8) สารคดีเกี่ยวกับสัตว 

พิมาน แจมจรัส (2550: 414-415)  แบงประเภทของสารคดีไวดังน้ี สารคดีบุคคล 
เรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลที่นาสนใจ นิตยสารบางเลมเสนอเรื่องเกี่ยวกับบุคคลโดยตรง  เชน People, 
คูสรางคูสม เปนตน 

สารคดีโอกาสพิเศษ เชนเมื่อเกิดสงครามข้ึน เมื่อคนถูกสังหาร หรือเมื่อถึงเทศกาล
สําคัญ 

สารคดีประวัติศาสตร เชน ใครฆาพระเจาตากสิน โดย ภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห       
ยํ่าอดีต โดย เชาวน เปนตน 

สารคดีทองเที่ยว เชน นิตยสารเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวจํานวนมาก เชน อ.ส.ท. 
เที่ยวรอบโลก รวมทั้งหนังสือนําเที่ยวเปนเลมในประเทศไทยและตางประเทศ  โดยสารคดีทองเที่ยวที่
ดีตองอานสนุก มีแผนที่ประกอบ มีตํานาน และภูมิหลังทางประวัติศาสตร เกร็ดเล็กนอย รวมไปถึง
ภาพประกอบตาง ๆ ในเลม 

สารคดีแนะนําวิธีทํา เชนการปรุงอาหาร การทําสวน การเลี้ยงปลา 
สารคดีเด็ก  เชน เกร็ดความรูตางๆคูมือการเรียน เรื่องเหนือธรรมชาติฯลฯ 
สารคดีเกี่ยวกับสัตว เชน นิตยสารสัตวเลี้ยง หรือบางฉบับอาจแยกประเภทออกไป 

เชน สุนัข ปลา แมว เปนตน 
สารคดีความทรงจํา เปนบันทึกความทรงจําในอดีตซึ่งลวนมีคาแกการจดจํา 
สารคดีจดหมายเหตุ เปนการบันทึกเหตุการณในประวัติศาสตร 
สรุป ในการจัดทําเรื่องสารคดีคนเปดหมวก จัดเปนงานเขียนที่เรียกวา สารคดีชีวิต

บุคคลทางดานศิลปวัฒนธรรมประเภท สารคดีชีวประวัติโดยสารคดีชีวิตบุคคล ในไทยน้ันไดรับ
แบบอยางมาจากตะวันตกมีรูปแบบการเขียนอยูสองประเภท คือสารคดีชีวประวัติ (biography) และ
สารคดีอัตชีวประวัติ (autobiography) สารคดีแบบชีวประวัติเปนเรื่องที่ผูแตงเขียนถึงประวัติของ
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บุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เห็นวานาสนใจ สวนอัตชีวประวัติน้ันเจาของประวัติเปนผูเขียนเรื่องราวของ
ตัวเอง (ธัญญา สังขพันธานนท  2548: 124-126) 

สารคดีชีวประวัติทั้งของไทยและของตะวันตกในยุคแรกๆ จะมีลักษณะการเขียนใน
เชิง สดุดี หรือสรรเสริญเจาของประวัติเปนสวนใหญ ลักษณะเน้ือหาจะเปนการเชิดชูยกยองคุณงาม
ความดีที่เปนแบบฉบับนายึดถือ หรือบางครั้งยังมีเจตนาที่จะใหบทเรียนหรือแบบอยางทางศีลธรรม 
โดยปจจุบันสารคดีชีวประวัติหรือชีวิตบุคคลยังคงไดรับความนิยมจากผูเขียนและผูอานโดยตลอด 
ลักษณะการเขียนมีทั้งชีวประวัติขนาดสัน้เปนบทความสารคดีที่ตีพิมพตามหนา วารสาร เปนตน 
สารคดีบุคคลในทัศนะคติของนักเขียนแนวใหม มีดังน้ี 

1. เปนสารคดีที่มุงเนนนําเสนอเรื่องราวในชีวิตของบุคคลที่มีมิติรอบดาน กลาวคือ ไม
เพียงนําเสนอวาเขาคนน้ันเปนใคร แตตองบอกวาเปนคนอยางไร ทําไมจึงทําเชนน้ัน เปนตน 

2. ตองมอง บุคคล ในฐานะปจเจกบุคคลที่มีชีวิตนาสนใจในตัวเอง มีทั้งดานที่ดีและ
บกพรอง 

3. ตองไมจํากัดที่จะนําเสนอเฉพาะบุคคลที่มีช่ือเสียงเทาน้ัน แตตองนําเสนอบุคคลที่
มีแงมุมแตกตาง หลากหลาย  

4.การเขียนสารคดีชีวิตบุคคล ไมจําเปนตองมองเจาของประวัติในแงเชิดชู หรือยก
ยองเพียงดานเดียว แตควรช้ีใหเห็นแงมุม มุมมองตามความเปนจริง ของชีวิตบุคคลน้ัน 

5. ตองนําเสนอชีวิตบุคคล เพื่อเปนตัวอยางใหรูรอบดาน  โดยอาศัยหลักขอมูลที่
ครบถวนละเอียดและนาเช่ือถือได 

6. ตองนําเสนอขอเท็จจริงอยางครบถวนและนาเช่ือถือได และตองมีศิลปะในการ
เขียน โดยใชกลวิธีที่นาสนใจ มีสีสันบรรยากาศและมุงใหเกิดความเพลิดเพลินในการอาน  
 

3. โวหารที่ใชในการเขียนสารคดี 
พรพรรณ ธารานุมาศ (2529: 116-121) กลาววาโวหารหรือช้ันเชิงกระบวนการแตง

หนังสือของไทยโบราณบัณฑิตกําหนดไว 5 ประเภทคือบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหาร
สาธกโวหารและอุปมาโวหาร 

พระยาอุปกิตศิลปะสาร (2541: 178-184) ไดแบงโวหารไว เปน 5 ชนิดคือ บรรยาย
โวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร 

ชลอ รอดลอย  (2551: 25-28) ไดแบงโวหาร ไว 6 ประเภท คือ บรรยายโวหาร  
อธิบายโวหาร  พรรณนาโวหาร  เทศนาโวหาร  สาธกโวหาร อุปมาโวหาร หรือโวหารเปรียบเทียบ 

โดยชลอ รอดลอย  (2551: 25-28) ไดอธิบายขยายใจความถึงโวหาร ทั้ง 6 ประเภท 
ดังน้ี 

3.1 บรรยายโวหารหมายถึง  สํานวนที่อธิบายเรื่องราวถ่ีถวน คือ สํานวนที่กลาวเรื่อง
ยืดยาวตามความรูของผูแตง  สํานวนที่แตงเปนบรรยายโวหารน้ัน  มีหลายประเภทดังน้ีคือ การเลา
เรื่องราวตาง ๆ เชน นิทาน ประวัติตางๆ ตํานานตาง ๆ รายงาน หรือจดหมายเหตุ  โวหารชนิดน้ี  
ผูเขียนเริ่มตนจากจุดหน่ึงไปสูทองเรื่อง  และตอไปจนถึงจุดสุดทาย  ในการนําโวหารชนิดน้ีมาใช 
ผูเขียนตองมีความรูทั้งภาษาและเรื่องราวดี  พรอมมีศิลปะในการแตงที่ดี และรูจักประมาณกาลเทศะ 
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3.2  อธิบายโวหาร  หมายถึง  การทําใหอานหรือฟงเขาใจ  จะเปนวิชาความรู  
ทฤษฎี  หรือหลักเกณฑอันใดอันหน่ึงก็แลวแต ผูที่อธิบายสามารถทําใหผูฟงเขาใจชัดแจง ไมมีขอ
เคลือบคลุมสงสัย 

3.3 พรรณนาโวหารหมายถึงสํานวนที่พูดรําพันถึงสิ่งตางๆตามที่ตนพบเห็นวาเปน
อยางไร  หรือรําพันถึงความรูสึกของตนเองหรือของผูอื่นวาเปนอยางน้ันตามความคิดของผูแตง  ซึ่งไม
จําเปนตองใชความรูคนควาเหตุผลเทาไหรนัก   ขอความที่ยกมากลาวเปนพรรณนาโวหารมักเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการยอพระเกียรติ  การชมพูมิประเทศ หรือความคิดตางๆ 

3.4 เทศนาโวหารหมายถึงสํานวนที่ใชแสดงหรืออธิบายขอความใหกวางออกไป  โดย
เอาเหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบความรูความเห็นของผูแตง  ดวยความมุงหมายที่จะใหผูอานผูฟง
เขาใจความหมายชัดเจน  และเพื่อใหเห็นจริงและเช่ือถือตามความเปนขอใหญ  ดังน้ันขอความที่ใชใน
เทศนาโวหารจึงมักเปนขอปญหา  ความเห็น   วิชา และขอจรรยา  หรือสุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผูแสดง
ตองการจะใหผูอานผูฟงเช่ือถือ 

3.5 สาธกโวหารหมายถึงโวหารที่ผูเขียนตองการใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องที่อานได
แจมแจง  จึงยกเหตุการณ  สถานการณ หรือเรื่องนิทานมาเปนตัวอยางประกอบ 

3.6 อุปมาโวหารหมายถึง เปนโวหารที่ผูเขียนมุงที่จะใหผูอานเขาใจ  หรือมองเห็น
สารที่อานชัดเจน  จึงยกเอาสถานการณ  บุคคล หรือสิ่งของอยางใดอยางหน่ึงมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่
เขียนถึงน้ัน  การเปรียบเทียบที่ใชในการเขียนสารคดีมีหลายอยาง  โดยจะยกถึง 2 วิธี คือ 

3.6.1 อุปมา  หมายถึง การนําเอาสิ่งของสิ่งหน่ึงมาเปรียบเทียบกัน  และสิ่งทั้ง
สองสิ่งน้ัน ตองเปนสิ่งตางชนิดกัน  การอุปมามักใชคําในการเปรียบเทียบ คือ เชน ด่ัง ดัง เหมือน ดุจ 
ราว กับ ประดุจ เพียง เพี้ยง ฯลฯ  

3.6.2 อุปลักษณ  หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง คําที่แสดงวา
เหมือนน้ันไมมีปรากฏอยู  เปนการกลาวเปรียบเทียบโดยตรงวาสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง หรือถามีจะใช
คําวาคือ  เปน เชน 

สรุป ในงานสารคดีที่จะจัดทําเรื่อง สารคดีชีวิตคนเปดหมวกน้ี จะเนนใชโวหาร
ประเภท บรรยายโวหาร และในสวนตางๆของงานสารคดีเพื่อใหเกิดความสมบูรณของสารคดีย่ิงข้ึนน้ัน 
ผูรับผิดชอบโครงการจึงสามารถใชไดทุกโวหารแลวแตความเหมาะสมของเน้ือหาเพื่อทําใหผูอานไดรบั
ถึงวรรณรสวรรณศิลปไปพรอมกับความรูตามความหมายของการเขียนสารคดีที่เขียนไวในตอนตน 

4. ขอมูลในการเขียนสารคดี 
ขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี (พิมาน  แจมจรัส 2537: 413-414) แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ  
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ   ขอมูลลําดับแรก  ไดแก  การสัมภาษณ   
4.2 ขอมูลทุติยภูมิ    ขอมูลลําดับที่สอง   ไดแก ขอมูลที่อางอิงมาจากขอมูลอื่น  เชน 

หนังสือพิมพ และหนังสือเลมตางๆ ซึ่งอาจหาไดจากแหลงตอไปน้ี 
-จากหนังสือสวนตัวที่มีอยู 
-จากแฟมสวนตัวที่ตัดเก็บรวบรวมไว 
-จากหองสมุดตางๆ 
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-จากสํานักขาว  หนังสือพิมพ  วิทยุ  และโทรทัศน 
สรุป ขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี “ชีวิตคนเปดหมวก” มี 2 ประเภทใหญไดแก  

1) ขอมูลเอกสารซึ่งเปนขอมูลสําเร็จที่มีผูคนควาไวแลว ไดแกงานจาก คุณเอนก นาวิกมูล  2) ขอมูล
บุคคลเปนขอมูลสัมภาษณบุคคลจากพื้นที่จริง 
 
ทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเลม 

หนังสือเลม (book) หมายถึงสื่อสิ่งพิมพที่มีเน้ือหาเฉพาะเรื่องเปนเรื่องเดียวกันอยาง
ละเอียดทั้งเลมสวนใหญมักเปนเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษาเชนตําราเรียนตําราหนังสืออางอิง
ตลอดจนทางวรรณกรรมเปนตนมีการพับและเย็บเลมมีทั้งที่เปนปกออนและปกแข็งมีขนาดและความ
หนาแตกตางกันแตสวนใหญมีขนาดไมเกิน 10 x 12 น้ิวโดยเน้ือในใชกระดาษบางปกกระดาษแข็งซึ่ง
อาจมีปกนอกหุมอีกช้ันหน่ึงเพื่อใหเหมาะสําหรับเก็บเปนระยะนานๆมีสัดสวนความสูงของหนังสือ
ประการสําคัญคือไมมีระยะเวลาในการออกประจํา (ประชิด ทิณบุตร 2539: 15)  

1.ประเภทหนังสือ 
แบงได 4 แบบคือ 1) แบงโดยทั่วไป 2) แบงตามลักษณะเน้ือหา 3) แบงตามลักษณะ

รูปเลมและ4) แบงตามการเขียนเน้ือหา (อารยะ ศรีกัลปยาณบุตร 2550: 161 - 162)  
1.1 แบงโดยทั่วไปไดแก 

1.1.1 ฟกชัน (fiction) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาที่เนนใหเกิดความสนุก
เพลิดเพลินแกผูอานเปนหลักอาจจะเปนเน้ือหาที่มีพื้นฐานมาจากความเปนจริงหรือเปนเน้ือหาที่นึก
ฝนข้ึนจากจินตนาการของผูเขียนลวนๆก็ไดหนังสือประเภทน้ีไดแกนวนิยายเรื่องสั้นหรือโคลงกลอน
ตาง ๆ 

1.1.2 นอน – ฟกชัน (non-fiction) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาที่เนนใหเกิด
ความรูความเขาใจในศาสตรหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงแกผูอานเปนหลักโดยจะตองเปนเน้ือหาที่มีพื้นฐาน
มาจากความเปนจริงหรือเปนเน้ือหาที่เกิดจากการคนควาวิจัยและวิเคราะหของผูเขียนหนังสือ
ประเภทน้ีไดแกตําราวิจัยประวัติหรือสารคดีตาง ๆ 1.2 แบงตามลักษณะเน้ือหาไดแก 

1.2. ตําราหรือหนังสือเรียน (textbook) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาเกี่ยวของ
กับศาสตรดานใดดานหน่ึงเชนวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษศิลปะฯลฯ เพื่อใชสําหรับประกอบการเรียน
การสอนศาสตรน้ัน ๆ ในระดับช้ันตาง ๆ มีผูอานที่เฉพาะเจาะจงคือนักเรียนนิสิตนักศึกษาและ
นักวิชาการ 

1.2.1 หนังสือจําหนายทั่วไป (trade Book) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหา
เปนนวนิยายหรือไมใชนวนิยายก็ไดแตไมไดมุงเนนไปเพือ่ใชในการประกอบการเรียนการสอนมีผูอาน
ไมเฉพาะเจาะจงเหมือนประเภทแรก หนังสือจําหนายทั่วไปครอบคลุมไปถึงหนังสือประเภท “ทําได
ดวยตนเอง” (self-help book) ดวย 

1.3 แบงตามลักษณะรูปเลมไดแก 
1.3.1 หนังสือปกแข็ง (hardcover) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวย

กระดาษหรือวัสดุอื่นที่หนาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงปกติมักจะนิยมใชกับการทําหนังสือตําราหนังสือ
อางอิงหรือนวนิยายขนาดยาว 
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1.3.2 หนังสือปกออน (paperback) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวย
กระดาษที่หนากวาหนาอื่นแตก็ไมใชปกแข็งทําใหมีความแข็งแรงทนทานนอยกวาแตก็มีราคาถูกกวา
ในการผลิตจึงมีความนิยมที่จะพิมพหนังสือประเภทน้ีมากซึ่งในปจจุบันรูจักกันในช่ือพ็อกเก็ตบุคใน
ตางประเทศจะนิยมพิมพหนังสือเปนปกแข็งกอนเมื่อเริ่มออกขายจนเมื่อผานไปสักระยะหน่ึงจึงพิมพ
เปนปกออน 

1.3.3 อนุสาร (booklet) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวยกระดาษ
ออนมักมีขนาดเล็กๆและมีหนาไมกี่หนาสวนมากไมไดมีไวจําหนายใหสาธารณชนแตมีเพื่อใชใน
หนวยงานหรือกลุมสมาคม 

1.4 แบงตามการเขียนเน้ือหาไดแก 
1.4.1 หนังสือรอยแกว (prose) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนในรูปแบบความ

เรียงที่ไมมีการบังคับฉันทลักษณคือไมไดใชแบบแผนในเชิงโคลงกลอนใดๆ 
1.4.2 หนังสือรอยกรอง (poetry/Verse) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนใน

รูปแบบที่เปนไปตามการบังคับฉันทลักษณคือใชแบบแผนตางๆเชนโคลงกลอนกาพยรายลิลิตเสภา
ฯลฯ 

1.4.3 หนังสือการตูน (comic) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนในรูปแบบ
ภาพวาดหรือบางครั้งก็เปนภาพถายในการถายทอดเน้ือหา 

สรุป  การจําแนกหนังสือทําไดหลายแบบโดยอาจจะแยกตามประเภทเน้ือหาลักษณะ
รูปเลมหรือวิธีการเขียนเน้ือหาโดยสารคดีชีวิตคนเปดหมวก ถาแบงตามลักษณะเน้ือหาคือหนังสือ
จําหนายทั่วไปแบงตามลักษณะรูปเลมคือหนังสือปกออน และแบงตามการเขียนเน้ือหาคือหนังสอืรอย
แกว 

2. สวนประกอบหนังสือ 
นักวิชาการแบงแบงสวนประกอบของหนังสือ ไว เปน 3 สวนหลักที่สําคัญ  คือ 

1. สวนตนเลม  2. สวนเน้ือเรื่อง และ 3. สวนทายเลม  ซึ่งในแตละสวนยังประกอบดวยหนาสําคัญ ๆ
ดังน้ี (จันทนา ทองประยูร 2537: 66 - 75)  

1.สวนตนเลม 
เปนสวนที่อยูตอนตนของหนังสือ  ประกอบดวยปกและหนากระดาษที่ไมมีเลขหนา

หนังสือ  แตอาจแสดงลําดับหนาโดยใชพยัญชนะหรือสัญลักษณตางๆ เชน (ก),(ข),(ค),(ง),(จ) หรือ 
(1),(2),(3),(4),(5) หรือ i,ii,iii,iv,v เปนตน สวนประกอบตนเลมประกอบดวย 

1.1 ใบหุมปก (book jacket) แตเดิมใบหุมปกมักพบในหนังสือปกแข็งราคาแพง  
ปจจุบันอาจพบใบหุมปกในหนังสือปกออนที่ผลิตอยางพิถีพิถันดวยและในบางครั้งอาจพบวา ใบหุมปก
เปนกระดาษช้ินเดียวกับปกหนา แตโดยทั่วไป ใบหุมปกมีลักษณะเปนแผนกระดาษแผนเดียวที่ใช
หอหุมปกหนังสือโดยมิไดเย็บติดกับหนังสือ  มีประโยชนเพอใชในการรักษาปกหนังสือ และชวยดึงดูด
ความสนใจจากผูพบเห็นใหเกิดความรูสึกอยากซื้ออาน  การออกแบบใบหุมปกจึงควรใชภาพ  
ขอความ และสีที่ดูสะดุดตา และมีความหมายที่เกี่ยวโยงกับเน้ือหาภายในเลมเพื่อใชประโยชนในการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธหนังสือไปในตัว  บางครั้งอาจมีประวัติผูเขียนหรือขอความบางตอนที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

นาสนใจซึ่งตัดตอนบางสวนจากเน้ือหาภายในสําหรับหนังสือที่ไมมีใบหุมปก  ขอความตางๆแทนที่
ปรากฏบนใบหุมปกจะปรากฏบนตัวปก 

1.2 หนาช่ือเรื่อง (title page) เปนหนาในหนาแรกสวนตางๆที่จะตองไดรับการ
ออกแบบและจัดวางองคประกอบในหนาช่ือเรื่องไดแกช่ือหนังสือหรือช่ือเรื่องช่ือผูแตงหรือช่ือผูแปล 

1.3 หนาลิขสิทธ์ิ (copyright notice and catalogue number) เปนหนาที่มี
รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับหนังสือไดแกช่ือหนังสือช่ือผูแตงช่ือผูพิมพสํานักพิมพปที่พิมพจํานวนครั้งที่
จัดพิมพจํานวนหนาขอมูลเกี่ยวกับรายการหองสมุด (ถามี) และที่สําคัญจะตองระบุวาลิขสิทธ์ิใน
หนังสือน้ีเปนของผูใดหนาน้ีมักจะอยูที่หนาในของหนังสือในปจจุบันมีระบบในการระบุขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับหนังสือเรียกวาขอมูลซีไอพี (CIP ยอมาจาก Cataloging in Publication) ซึ่งมักจะรวม
หมายเลขไอเอสบีเอ็นเอาไวดวย (ISBN ยอมาจาก International Standard Book Number) 
หมายเลขไอเอสบีเอ็นเปนเสมือนหมายเลขประจําตัวของหนังสือเลมน้ันๆซึ่งจะไมซ้ํากับหนังสอืเลมอืน่
ใดในโลกโดยหมายเลขน้ีจะประกอบดวยตัวเลข 10 หรือ 13 หลักที่ระบุถึงประเทศหรือภาษา
สํานักพิมพและหมายเลขหนังสือบางครั้งอาจจะมีบารโคด (Bar Code) กํากับอยูดวย 

1.4 หนาอุทิศ (dedication หรือ book dedication) เปนหนาที่อาจเรียกไดวา
เปนพื้นที่สวนตัวของผูเขียนซึ่งผูเขียนจะใชในการอุทิศหนังสือเลมน้ีใหแกผูใดผูหน่ึงซึ่งอาจจะเปนผูที่มี
บุญคุณในดานตาง ๆ หรือผูที่เปนแรงบันดาลใจหรือผูที่เปนกําลังใจในการจัดทําหนังสือใหแกผูเขียน 

1.5 คํานิยม (forward) เปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพขอใหผูอื่นซึ่งมีช่ือเสียง
เปนที่ยอมรับในดานที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ันเขียนข้ึนเพื่อแนะนําหนังสือหรือแนะนําผูเขียนหนังสือ
บางเลมอาจจะไมมีสวนประกอบน้ีหรือบางเลมอาจจะมีสวนประกอบน้ีโดยไมมีหนาคํานําก็ได 

1.6 หนาคํานํา (preface) เปนหนาที่ใหขอมูลเบื้องตนและแนะนําหนังสือโดย
ผูเขียนหรือสํานักพิมพอาจจะกลาวถึงวัตถุประสงคในการเขียนที่มาของเน้ือเรื่องหรือประโยชนที่คาด
วานาจะเกิดจากหนังสือเลมน้ี 

1.7 หนากิตติกรรมประกาศ (acknowledgements หรือ acknowledgement) 
เปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพจะใชในการแสดงความขอบคุณตอผูที่มีสวนในการจัดทําหนังสือหรือ
เปนผูอื่นที่เกี่ยวของซึ่งไดใหการสนับสนุนดานตาง ๆ 

1.8 หนาสารบัญ (table of contents) เปนหนาที่บงบอกถึงเน้ือหาที่อยูในหนังสือ
วาเรื่องใดบทใดหรือตอนใดอยูหนาไหน 

1.9 สารบัญภาพหรือลําดับภาพประกอบ (list of  illustrations) เปนหนาที่บง
บอกถึงภาพประกอบที่อยูในหนังสือวาเปนภาพอะไรและอยูที่หนาไหนนอกจากน้ีในหนังสือบางเลม
อาจจะมีสารบัญตารางซึ่งระบุวาตารางเรื่องอะไรอยูในหนาใดดวย 

1.10 บทนํา (introduction) เปนบทที่หน่ึงของหนังสือมักเปนการเกริ่นหรือให
ขอมูลที่เปนภูมิหลังของเน้ือเรื่องบทนํามักจะมีขนาดสั้นๆ 

2.สวนหลัก 
2.11 ช่ือบท (chapter opening หรือ chapter head) เปนหนาที่ทําหนาที่แบง

เน้ือหาในหนังสือออกเปนสวน ๆ โดยระบุวาเน้ือหาที่อยูในหนาตอๆมาเปนเน้ือหาของบทใดนอกจาก
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หมายเลขบทแลวหนาช่ือบทยังอาจจะมีขอความที่เปนช่ือบทดวยนอกจากน้ียังอาจจะมีการเพิ่มเติม
ขอความที่ชวนใหติดตามหรือภาพเพื่อดูใหนาสนใจ 

2.12 หนาเน้ือเรื่อง (text) เปนหนาที่เรียบเรียงนําเสนอเน้ือหาของหนังสือหนาเน้ือ
เรื่องเปนสวนที่มีเน้ือหามากที่สุดโดยทั่วไปแลวจะมีการแบงหนาเน้ือเรื่องออกเปนบทตามลําดับ
จํานวนบทมากนอยตามแตผูเขียนจะตองการนําเสนอสวนหนาเน้ือเรื่องน้ีมีสวนประกอบยอยดังน้ี 

2.12.1 เน้ือหา (body) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งเปนสวนประกอบ
หลักและมีปริมาณมากที่สุดของหนังสือ 

2.12.2 พาดหัวรอง (subhead) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งทําหนาที่
แบงเน้ือหาในบทออกเปนสวนยอยและระบุใหทราบวาเน้ือหาที่จะอานตอไปน้ีเกี่ยวกับเรื่องใด 

2.12.3 เฮดเดอรหรือฟุตเตอร (header or running head/footer) เปน
ตัวอักษรหรือตัวพิมพที่เปนช่ือหนังสือหรือช่ือบทที่วางไวที่สวนบนหรือสวนลางของทุกๆหนา 

2.12.4 เลขหนา (page number) เปนหมายเลขที่กํากับและระบุหนาหนังสือ
มักมีอยูในทุกหนาโดยอาจแบงลักษณะการใชเชนสวนตนใชเลขโรมันสวนหลักใชเลขอารบิคเปนตน 

2.12.5 เชิงอรรถ (footnote) เปนขอความระบุที่มาหรือการอางอิงของขอมูล
ในเน้ือเรื่องวาคัดลอกมาจากที่ใด 

2.12.6 ช่ือผูแตงบท (byline/Credit line/Writer’s Credit) เปนตัวอักษร
ระบุช่ือผูแตงในแตละบทในกรณีที่หนังสือน้ันมีผูแตงหลายคนมักใชช่ือตามคําวา “โดย” (By)  

2.12.7 สวนประกอบที่เปนภาพหรือองคประกอบอื่นๆที่ไมใชตัวอักษร 
2.12.8 คําบรรยายภาพ (caption)  

3.สวนทาย 
3.1 หนาภาคผนวก (appendix) เปนหนาที่เปนเน้ือหาตางๆในสวนหรือในเรื่องที่

ไมใชเน้ือเรื่องโดยตรงแตผูเขียนเห็นวาจะเปนเน้ือหาที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนแกผูอาน2.14 หนา
บรรณานุกรม (bibliography) เปนหนาที่บงบอกถึงที่มาตาง ๆ ของขอมูลที่ผูเขียนใชในการอางอิงใน
การเขียนหนังสือแหลงขอมูลน้ีอาจจะเปนจากหนังสือวารสารหนังสือพิมพหรือการสัมภาษณบุคคลก็
ได 

3.2 หนาอภิธานศัพท (glossary) เปนหนาที่รวบรวมคําศัพทที่มีปรากฏอยูใน
หนังสือเพื่ออธิบายความหมายของศัพทใหผูอานเขาใจศัพทเหลาน้ีอาจจะเปนศัพทเฉพาะทางใน
สาขาวิชาหรือศัพทที่มีความหมายไดหลายอยางแตผูเขียนตองการจะใชความหมายอยางใดอยางหน่ึง
เทาน้ัน 

3.3 หนาดรรชนี (index) เปนหนาที่ระบุช่ือตางๆและบอกเลขหนาในเน้ือเรื่องที่มี
ช่ือเหลาน้ันปรากฏอยูช่ือที่วาน้ีอาจจะเปนช่ือคนช่ือสถานที่ช่ือสารเคมีฯลฯสวนใหญมักจะอยูใน
สวนทายของหนังสือบางครั้งจึงเรียกวาบีโอบี (back-of-back index)  

3.4 เชิงอรรถทายเลม (endnote) เปนรูปแบบหน่ึงของเชิงอรรถคือเปนขอความที่
ระบุที่มาหรือการอางอิงของขอมูลในเน้ือเรื่องวาคัดลอดมาจากที่ใดแตตางกันที่เชิงอรรถทายเลมเปน
การรวบรวมเชิงอรรถทั้งหมดมาไวที่ทายเลมบางครั้งก็อาจจะเลือกทําเปนเชิงอรรถทายบทก็ได 
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3.5 พิมพนิเทศ (colophon) เปนหนาที่ระบุขอมูลสั้นๆเกี่ยวกับการออกแบบ
รวมทั้งการพิมพหรือข้ันตอนตาง ๆ ในการผลิตหนังสือ 

3.6 ปกหลัง (back cover) เปนหนาที่อาจะเวนวางไวหรือใสขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน
หนังสือเชนประวัติหรือผลงานในอดีตหรืออาจจะเปนหนาที่ยกเอาคําวิจารณที่เปนคําชมเชยหนังสอืมา
ใสเอาไว 

สรุป หนังสือสารคดีในจุลนิพนธน้ีเปนหนังสือประเภทนอน–ฟกชัน (Non-Fiction) 
เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาที่เนนใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องใดเรื่อง โดยเน้ือเรื่องและเคา
โครงมีพื้นฐานมาจากความจริง โดยในจุลนิพนธเลมน้ีคือเรื่องราวของคนเปดหมวก โดยเจาะลึก ให
ขอมูลตามความเปนจริง การเขียนโดยรูปแบบรอยแกวและเปนหนังสือปกออน 

การออกแบบหมายถึงกระบวนการสรางสรรคสิ่งใหมๆที่มีผลมาจากความคิดและ
จินตนาการของนักออกแบบใหปรากฏเปนผลงานตามขอกําหนดในวัตถุประสงคโดยอาศัยลําดับ
ข้ันตอนและการกระบวนการสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62)  

1. หลักการออกแบบสิ่งพิมพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62-89)  
1.1 จุด (point) การออกแบบโดยนําจุดไปใชจะตองใชใหเหมาะสมใหจุดๆหน่ึงมี

ความสัมพันธกับอีกจุดหน่ึงขนาดของจุดก็มีหลากหลายขนาดตามความตองการของนักออกแบบ 
1.2 เสน (lines) เสนเกิดจากจุดหลายจุดที่ตอเน่ืองกันเสนในลักษณะตางๆเมื่อนํามา

บรรจบกันจะทําใหเกิดเปนรูปรางข้ึนเสนจะตองมีความสัมพันธกับขนาดรูปรางและทิศทางเสนมี
ความหมายเปนการถายทอดความคิดเห็นลักษณะของเสนในการออกแบบจะบอกอารมณของนัก
ออกแบบนักออกแบบควรเขาใจความหมายและคุณคาของเสนแตละลักษณะดังน้ี 

1.3 รูปรางและรูปทรง (shapers and form) รูปรางหมายถึงพื้นที่ที่มีเสนขอบมีสี
ลักษณะพื้นผิวตางจากสิ่งแวดลอมขางเคียงอยางชัดเจนรูปทรงเปนลักษณะที่มองดูแลวจะเห็นทั้ง 3 
ดานเปนสามมิติคือความกวางความยาวและความสูง 

1.4 ลักษณะพื้นผิว (texture) คือสวนเปลือกนอกของวัตถุที่มองเห็นไดหรือสัมผัสได
ลักษณะพื้นผิวใหความรูสึกกับการออกแบบทั้งสองมิติและสามมิติ 

1.5 พื้นที่วาง (space) หมายถึงระยะหางหรือพื้นที่ที่เกิดรอบๆวัตถุในรูปหากตองการ
สรางพื้นที่วางในงานออกแบบสองมิติใหปรากฏเพิ่มข้ึนทําไดโดยการจัดวางรูปรางใหมีขนาดแตกตาง
กันหรือสรางระยะหางใหเปนรูปเล็กรูปใหญ 

1.6 สี (color) การกําหนดสีลงบนงานออกแบบนับวามีคุณคาอยางย่ิงตอการเรา
อารมณความรูสึกและการแยกแยะความเขาใจสวนตางๆของงานออกแบบดวย 

2. ทฤษฎีสี 
จากทฤษฎีสีและการผสมสีของแสงอาจกําหนดสีอออกเปน 2 กลุมคือ 
2.1 สีปฐมภูมิหรือแมสีของแสงไดแกสีแดง (red) สีเขียว (green) และสีนํ้าเงิน 

(blue)  
2.2 สีทุติยภูมิคือสีที่เกิดจากการผสมของสีปฐมภูมิมีดังน้ี 

สีมวงแดง (magenta) เกิดจากสีนํ้าเงินผสมกับสีแดง 
สีนํ้าเงินเขียว (cyan) เกิดจากสีนํ้าเงินผสมกับสีเขียว 
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สีเหลือง (yellow) เกิดจากสีแดงผสมกับสีเขียว 
แสงสีใดที่ผสมกับแสงสีปฐมภูมิแลวเกิดเปนแสงสีขาวมักจะเรียกแสงสีน้ันวาแสงสีคู

เติมเต็ม (complementary) ฉะน้ันแสงคูเติมเต็มคือสีนํ้าเงินเขียว (cyan) สีเหลือง (yellow) และสี
มวงแดง (magenfa) เพราะสีนํ้าเงินเขียวผสมกับสีแดงสีมวงแดงผสมกับสีเขียวและสีเหลืองผสมกับสี
นํ้าเงินจะไดแสงสีขาว 

ในทางการพิมพแมสีของหมึกพิมพจะเปนสีทุติยภูมิในระบบสีของแสงคือสนํ้ีาเงนิเขียว 
(cyan) สีมวงแดง (magenta) และสีเหลือง (yellow) นอกจากน้ีจะมีสีดํา (black) ชวยเพิ่มความดํา
และความเปรียบตางของภาพในสวนเงาใหสูงข้ึนซึ่งเรามักไดยินคําวา “การกําหนดสีดวยคาซีเอ็มวาย
เค” จากหลักการดังกลาวเราสามรถนํามาประยุกตใชในการพิมพภาพ 4 สีเพื่อใหไดภาพสีที่เหมือน
ตนฉบับมากที่สุดภาพสี่สีหมายถึงการนําแมพิมพที่ทําจากฟลมแยกสีจํานวน 4 แผนมาพิมพดวยหมึก
พิมพ 4 สีคือสีนํ้าเงินเขียวมวงแดงเหลืองและดํา 

3. หลักการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบ 
การจัดวางสวนประกอบในการออกแบบเปนรากฐานที่สําคัญของงานศิลปผูออกแบบ

ตองทําความเขาใจเพื่อใชเปนแนวทางการออกแบบสรางสรรคงานใหเกิดความสัมพันธกลมกลืน
หลักการสําคัญๆในการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบคือ 

3.1 ความกลมกลืน (harmony) วิธีการออกแบบใหเกิดความกลมกลืนและดูสวยงาม
ไมนาเบื่อคือองคประกอบสวนใหญจะกลมกลืนกันใหมีความแตกตางกันหรือตัดกันในสวนนอยซึ่ง
อาจจะปรากฏอยูในรูปแบบของเสนที่ไปในทิศทางเดียวกันการออกแบบใหกลมกลืนในทางรูปรางการ
ออกแบบใหกลมกลืนกันดวยขนาดดวยสีหรือพื้นผิวเปนตน 

3.2 สัดสวน (proportion) ขนาดของพื้นที่หรือรูปทรงจําเปนตองมีความเหมาะสม
กันมิใชมีสัดสวนที่แตกตางกันจนขาดความสัมพันธตอเน่ืองหรือมีสัดสวนที่เทากันทุกๆสวนประกอบทาํ
ใหขาดความนาสนใจ 

3.3 ความสมดุล (balance) คือการออกแบบใหวัตถุน้ันๆสามารถทรงตัวอยูไดอยาง
มั่นคงความสมดุลแบงออกได 3 ลักษณะคือความสมดุลแบบสมมาตรความสมดุลแบบอสมมาตรและ
ความสมดุลที่เปนในลักษณะกระจายเปนรัศมี 

3.4 การเนน (emphasis) การเนนเพื่อใหเกิดจุดเดนสามารถที่จะเนนดวยรูปรางเนน
ดวยสีการออกแบบของแตละงานตองจัดองคประกอบของศิลปใหเหมาะสมกับงานน้ันๆแลวนําการ
เนนมาใชเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีเดนสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือการเนนเพื่อใหเกิดจุดเดนใหเหมาะสมตามการ
ใชสอยการเนนใหเขาใจงายและการเนนเพื่อใหเกิดความสวยงาม 

3.5 ชวงจังหวะ (rhythm) หมายถึงความเคลื่อนไหวที่มีจังหวะการเนนระยะและการ
ตอเน่ืองของรูปราง 

3.6 การตัดกัน (contrast) การตัดกันชวยไมใหดูซ้ําซากอาจจะตัดกันในรูปลักษณะ
แสงสีเงาสิ่งสําคัญคือจะตองนําการตัดกันมาใชใหถูกตองเหมาะสม 

4. รูปแบบการจัดตัวพิมพ 
4.1 การจัดหัวเรื่องการจัดหัวเรื่องอาจแบงได 6 แบบคือ 
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4.1.1 แบบแบนเนอร (banner) เปนการวางหัวเรื่องที่มีขนาดตัวอักษรใหญกวา
สวนเน้ือหาไวบนสุดของหนาวางพาดยาวตลอดทั้งหนา 

4.1.2 แบบดรอปเฮด (drop head) ลักษณะการวางหัวเรื่องจะเหมือนกับแบบ
แบนเนอรเพียงแตจะมีตัวเรื่องรองเขามาประกอบตอจากหัวเรื่องใหญอีกทีซึ่งหัวเรื่องรองจะมีขนาด
ตัวอักษรประมาณ 20 - 24 พอยต 

4.1.3 แบบแฮมเมอร (hammer) จะยอหัวเรื่องใหญใหมีประโยคสั้นๆเทาน้ันวาง
พาดอยูสวนบนสุดของหนาแลวมีหัวเรื่องรองขยายวางไวในบรรทัดตอมา 

4.1.4 แบบคิกเกอร (kicker) จะจัดหัวเรื่องใหญใหอยูถัดลงมาจากหัวเรื่องรอง 
4.1.5 แบบไซดแซดเดิล (sidesaddle) เปนการนําหัวเรื่องมาจัดวางบน

หนากระดาษแถบซายทั้งแถบปลอยพื้นที่วางบางสวนใหดูขอความหัวเรื่องเดนข้ึน 
4.1.6 แบบรีดอิน/รีดเอาท (read-ins/read-outs) เปนการจัดหัวเรื่องแบบมีหัว

เรื่องรองอยูบนหรืออยูลางหัวเรื่องใหญก็ได 
4.2 การจัดเน้ือเรื่องรูปแบบการจัดเน้ือเรื่องในปจจุบันเราสามารถจัดวางไดตาม

ตองการทั้งการจัดชิดซายชิดขวาปรับเต็มแถวหรือเรียงไวตรงกลางจุดประสงคหลักของการจัดวางคือ
เพื่อใหผูอานอานไดอยางชัดเจนสบายตา 

5. ภาพประกอบทางการพิมพ 
ภาพที่เรานํามาใชประกอบทางการพิมพอาจจําแนกออกได 4 ประเภทคือ 
5.1 ภาพถายคือภาพที่ไดจากกรรมวิธีการถายภาพโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของแสง

สวางสองผานเลนสภาพถายมีคุณสมบัติในแงความเหมือนจริงความละเอียดลออการสรางสรรคและ
การสรางความรูสึกคลอยตามภาพถายที่นํามาใชประกอบทางการพิมพมีหลายประเภทเชนภาพถาย
ขาวดําภาพถายสีภาพสไลดหรือภาพโปรงใสเปนตน 

5.2 ภาพวาดลายเสน (drawing) หมายถึงภาพที่ใชเทคนิคการวาดและแรเงาแบบ
ลายเสนทําใหดูมีนํ้าหนักสีเกิดเปนสีออนแกข้ึนในภาพ 

5.3 ภาพวาดนํ้าหนักสีตอเน่ืองและภาพระบายสีภาพวาดนํ้าหนักสีตอเน่ืองคือภาพที่
ระบายสีเพียงสีเดียวแตนํ้าหนักสีตอเน่ืองกันเชนดําเทาออนเทาแกสวนภาพระบายสีก็คือภาพที่ใช
หลากหลายสีระบายลงในรูปเพียงรูปเดียว 

5.4 ภาพพิมพคือภาพที่ผานการพิมพมาแลวอาจเปนภาพจากหนังสือหรือเอกสาร
ตางๆ 

6. การคัดเลือกภาพเพื่อใชในทางการพิมพ 
การคัดเลือกภาพถายตองพิจารณคุณภาพในการสื่อความหมายสามารถบอกเรื่องราว

ไดและคุณภาพในการถายซึ่งเกิดจากความสมบูรณในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนเรื่องแสงมุมกลองเทคนิค
วิธีการถายภาพภาพที่ ถ ายไดอย างถูกตองสมบูรณจะชวยสื่ อความหมายได ไมผิดพลาด            
(สมควร  เพียรพิทักษ 2544)  
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7. การจัดทําเลยเอาต 
เลยเอาท (layout) หมายถึงแบบรางคราวๆหรือแบบรางหยาบๆที่แสดงขนาดและ

ตําแหนงของสวนประกอบตามแนวคิดของนักออกแบบเพื่อใหเกิดรูปธรรมเลยเอาทอาจเรียกอีกอยาง
วาดัมมี ่(dummy)  

ข้ันตอนการจัดทําเลยเอาทประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 
7.1 ข้ันศึกษาขอมูลเปนข้ันตอนแรกที่นักออกแบบควรจะทราบเชนสิ่งพิมพที่จะจัดทํา

เปนประเภทไหนเน้ือหาอยางไรกลุมเปาหมายเปนใครสวนประกอบทางศิลปะภาพประกอบและ
ตัวอักษรสามารถสื่อกลุมเปาหมายไดชัดเจนหรือไม 

7.2 ข้ันจัดทําเลยเอาตขนาดจิ๋วเปนข้ันของการรางแนวคิดเบื้องตนที่ไดจากขอมูลที่
ศึกษามาเรียกวาธัมเนลสเก็ตช (thumbnail sketch) เปนการรางดวยดินสอคราว ๆ ไมลง
รายละเอียดมากนักโดยรางในขนาดที่เล็กกวางานจริงแตคงสัดสวนที่ถูกตองไว 

7.3 ข้ันจัดทําเลยเอาทหยาบเปนเลยเอาทที่มีขนาดใหญกวาเลยเอาทจิ๋วหรืออาจ
เทากับสิ่งพิมพจริงมีรายละเอียดมากข้ึนการจัดวางองคประกอบแนนอนมากข้ึน 

7.4 ข้ันจัดทําเลยเอาทสมบูรณขนาดของเลยเอาทจะมีขนาดเทาสิ่งพิมพจริงมี
รายละเอียดที่สมบูรณมากข้ึนมีลักษณะใกลเคียงกับผลงานจริงมีการวาดภาพระบายสีใหมีลักษณะ
เหมือนจริงจัดวางองคประกอบตางๆในตําแหนงจริง 
 
ทฤษฎีการถายภาพ 

จากแนวคิดการจัดทําสารคดีเบื้องตนเพื่อความสมบูรณของงานสารคดีจําเปนตองมี
ภาพประกอบสารคดีทฤษฎีการถายภาพจึงเปนอีกหน่ึงแนวคิดที่จําเปนตอจุลนิพนธน้ี 

1.ความหมายของการถายภาพ (วรวุฒิ วีระชิงไชย 2538: 54) กลาววาการถายภาพคือ
การปลอยแสงสะทอนจากวัตถุหักเหผานเลนสของกลองถายภาพตัดกันเปนภาพจริงหัวกลับเขาสูฟลม
ฟลมที่ถูกแสงสวางน้ีจะเกิดปฏิกิริยาเคมีบันทึกภาพไวเปนภาพแฝง (latent image) บนผิวหนาของ
ฟลมที่เคลือบสารไวแสงไวนําฟลมที่บันทึกภาพแลวผานไปกระบวนการลางฟลมจะมองเห็นภาพ
ปรากฏภาพที่ปรากฏเปนภาพตรงขามกับวัตถุที่มีลักษณะซาย – ขวา และ ขาว – ดํา ตรงขามกับวัตถุ
ที่ถายในปจจุบันการถายภาพสวนใหญใชระบบดิจิทัล (digital) ซึ่งตางกันที่แสงสะทอนจากวัตถุหักเห
ผานเลนสของกลองถายภาพเขามาบันทึกบนการดหนวยความจําสามารถดูภาพถายไดทันทีและยัง
สามารถพิมพภาพไดโดยตรงหรือเช่ือมตอคอมพิวเตอรนําไปใชในการนําเสนอไดเลย 

การถายภาพที่จะใหไดภาพถายที่มีลักษณะสมบูรณมีปจจัยคือการควบคุมแสงความ
คมชัดและการจัดองคประกอบเปนสําคัญการศึกษาใหเขาใจถึงการควบคุมเพื่อใหไดภาพถายตาม
ตองการการควบคุมจุดแรกคือการปรับโฟกัสบนตัวเลนสการปรับโฟกัสหรือความคมชัดของเลนสก็
คลายคลึงกับการปรับโฟกัสของตาคนเราเลนสที่ดีจะมีโฟกัสแสดงใหเห็นภาพไดเหมือนจริงซึ่งจะ
ปรากฏภาพสวนที่คมชัดสวนที่ไมชัดและภาพรวมทั้งหมด 

การควบคุมการใชกลองในเรื่องของการควบคุมแสงเปนสวนสําคัญซึ่งจะตองควบคุมให
แสงผานเลนสเขาไปบันทึกภาพในปริมาณที่พอเหมาะน่ันคือการควบคุมรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร
ใหมีความสัมพันธกันรูรับแสงทําหนาที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะเขาไปทําปฏิกิริยากับฟลมรวมกับ
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ความเร็วชัตเตอรซึ่งทําหนาที่ควบคุมเวลาใหแสงเขาไปในกลองไดเปนระยะเวลานานเทาใดขณะ
บันทึกภาพ 

2. สวนประกอบและระบบการทํางานของกลองถายภาพ  (สมาน เฉตะการ 2528:     
19 -32)  

2.1 เลนส (Lens) เปนวัสดุโปรงใสทําดวยแกวหรือพลาสติกทําหนาที่รวมแสงและหัก
เหแสงที่สะทอนจากวัตถุสองไปยังฟลมทําใหเกิดภาพจริงหัวกลับเลนสของกลองถายภาพอาจ
ประกอบดวยเลนสอันเดียวหรือชุดของเลนสยอย ๆ หลายอันประกอบกันก็ไดเพื่อใหสามารถปรับการ
ถายภาพไดหลายรูปแบบมีชนิดของเลนสดังน้ี 

2.1.1 เลนสธรรมดาหรือเลนสมาตรฐานเปนเลนสที่มีมุมกวางในการรับภาพ
ใกลเคียงกับการมองเห็นของสายตาคนโดยมากจะมีความยาวโฟกัสประมาณ 38-45 มม. หรือ       
45-58 มม.  

2.1.2 เลนสมุมกวางไดแกเลนสที่มีความยาวโฟกัสประมาณต้ังแต 35 มม.ลงมา
เชน 28 มม. 24 มม. 16 มม. เปนเลนสที่เหมาะสําหรับการถายภาพในสถานที่แคบ ๆ ซึ่งจะสามารถ
รับภาพไดเปนมุมกวางลึกกวางไกลเก็บภาพสิ่งตาง ๆ  ไดมากและมีระยะความชัดลึกมากกวาเลนสชนิด
อื่น 

2.1.3 เลนสถายภาพไกลเปนเลนสที่มีความยาวโฟกัสยาวกวาเลนสมาตรฐานเชน 
135 มม. 500 มม. 1000 มม. 2000 มม. เปนตนเหมาะสําหรับการถายวัตถุที่ไมสามารถเขาไปใกล ๆ
ไดเชนถายภาพชีวิตสัตวในปาภาพกีฬาบางประเภทภาพทิวทัศนไกลๆเปนตน 

2.1.4 เลนสถายภาพตางระยะหรือเลนสซูมหมายถึงเลนสที่สามารถเปลี่ยนแปลง
คาความยาวโฟกัสไดเชนเลนสซูมขนาด 43-86 มม. 70-250 มม.85-300 มม.เปนตน 

2.1.5 เลนสถายภาพใกลหรือเลนสแมคโครเหมาะสําหรับการถายภาพวัตถุที่อยู
ใกลเลนสมาก ๆ ชวยขยายสิ่งที่เล็กใหมีขนาดใหญข้ึน 

2.2 แผนควบคุมปริมาณแสง (diaphragm) เปนตัวควบคุมปริมาณของแสงใหผาน
เลนสไปยังฟลมไดมากหรือนอยตามความตองการซึ่งมีลักษณะเปนแผนโลหะสีดําบางๆหลายๆแผน
เรียงซอนกันเปนกลีบมีรูตรงกลางสามารถปรับใหกวางหรือแคบไดเรียกวารูรับแสง (aperture)  

2.3 ชัตเตอร (shutter) หรือความเร็วชัตเตอร (shutter speed) เปนกลไกอัตโนมัติที่
ใชสําหรับเปดและปดทางที่แสงจะผานเขาไปทําปฏิกิริยากับฟลมตามเวลาที่กําหนดความไวในการเปด
และปดชัตเตอรคือเวลาที่ฉายแสง (exposure time) ตัวเลขที่มีคานอยชัตเตอรจะเปดนานแสงจะเขา
ไปในกลองไดมากสวนตัวเลขที่มีคามากชัตเตอรจะเปดแลวปดเร็วแสงจะเขาไปในกลองไดนอยลกัษณะ
ของชัตเตอรจะมีอยู 2 แบบคือ 

2.3.1 ชัตเตอรไดอะแฟรมหรือชัตเตอรแบบกลีบโลหะมีลักษณะเปนกลีบโลหะ
ซอนกันติดต้ังอยูในกระบอกเลนสของกลองใกลกับระนาบของไดอะแฟรม 

2.3.2 ชัตเตอรมานต้ังอยูในตัวกลองหนาฟลมมีลักษณะเปนผาบางๆบางรุนทํา
ดวยยางหรือโลหะผสม 
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2.4 ชองมองภาพ (viewfinder) เปนที่สําหรับมองดูวัตถุที่จะถายภาพใหสามารถ
เลือกและจัดองคประกอบของภาพใหเปนไปตามความตองการชองมองภาพจะทําหนาที่ควบคูไปกับ
เลนสถายภาพ 

2.5 วงแหวนปรับระยะชัด (focusing Ring) เปนอุปกรณสวนที่ใชเพื่อการปรับระยะ
ชัดของภาพถาย 

3. เทคนิคในการถายภาพ (สมาน เฉตระการ 2528: 88-93)  
3.1 องคประกอบของภาพ 

3.1.1 รูปทรง (form) ภาพที่ใหรูปทรงจะมีมิติคือกวางยาวลึกไดแกทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยมทรงกลมทรงกระบอกซึ่งจะประกอบดวยรูปทรงที่เดนชัดมีมติิจาํเปนตองจดัทศิทางของ
แสงเลือกมุมในการถายภาพใหเหมาะสมเพื่อใหไดภาพที่สวยงามมีแสงเงามีมิติ 

3.1.2 รูปรางลักษณะ (shape) ภาพที่เนนเฉพาะรูปรางขององคประกอบไมได
แสดงรายละเอียดเชนภาพถายยอนแสงใหมองเห็นรูปรางลักษณะของวัตถุเปนภาพเงาดํา 
(Silhouette) เชนแนวไมตนตาลเกวียนคนลวดลายตางๆเปนตน 

3.1.3 นํ้าหนักสี (tone) นํ้าหนักสีของภาพที่มีบริเวณสวนใหญออนและสวาง 
(high key) ใหความรูสึกสดใสนุมนวลสวนภาพที่บริเวณสวนใหญเขมและมืด (low key) ใหความรูสึก
ลึกลับเขมแข็งเราอารมณ 

3.1.4 ลักษณะผิว (texture) เปนสวนที่ช้ีใหเห็นรายละเอียดของภาพแสดง
ลักษณะที่เปนจริงของวัตถุลักษณะผิวของวัตถุมีหลายชนิดใหความรูสึกที่ตางกันทิศทางของแสงเปนสิง่
สําคัญในการทําใหเห็นลักษณะพื้นผิวของวัตถุโดยแสงที่ใชจะตองมีผลใหไดนํ้าหนักของสีตางกัน 

3.1.5 รูปแบบ (pattern) ไดแกการจัดองคประกอบของภาพที่มีลักษณะซํ้า ๆ 
กันของวัตถุอาจแสดงในลักษณะของเสนรูปรางลักษณะพื้นผิวฯลฯจะชวยใหภาพถายมีความแปลก
นาดูย่ิงข้ึนเสน (line) สามารถบอกลักษณะโครงสรางของภาพเปนตัวนําสายตาไปสูจุดเดนหรือจุด
สนใจของภาพถายเช่ือมโยงองคประกอบตาง ๆ ในภาพทําใหเกิดความเปนเอกภาพและการ
เคลื่อนไหวเปนตน 

3.1.6 เสน (line) เปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงในการจัดองคประกอบของ
ภาพสามารถบอกลักษณะโครงสรางของภาพเปนตัวนําสายตาไปสูจุดเดนหรือจุดสนใจของภาพถาย
เช่ือมโยงองคประกอบตางๆ 

3.2 การสรางความสมดุลของภาพ 
3.2.1 ความสมดุลที่เทากัน (formal or symetry balance) ไดแกการจัด

ประกอบภาพที่ใหองคประกอบที่มีขนาดรูปทรงและนํ้าหนักสีทั้งสองขางซายขวาเทากัน 
3.2.2 ความสมดุลที่ไมเทากัน (informal or asymetry balance) ภาพประเภท

น้ีจะมีองคประกอบของภาพเชนขนาดรูปทรงและนํ้าหนักสีทั้งสองขางซายขวาไมเทากันแตเมื่อ
ประกอบเปนภาพถายและจะใหความสมดุลของภาพได 

3.3 การเนนจุดแหงความสนใจ (point of interest)  
ภาพแตละภาพควรมีจุดซึ่งเปนจุดแหงความสนใจและไมควรมีมากกวา 1 แหง

การวางตําแหนงจุดแหงความสนใจของภาพน้ันไมนิยมวางไวศูนยกลางของภาพเพราะจะทําใหเกิด
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ความรูสึกสงบน่ิงไมนาสนใจการวางตําแหนงจุดสนใจน้ันนิยมใชกฎ 3 สวน (rule of third) เปน
แนวทางในการสรางภาพไดแกการแบงเน้ือที่ของภาพตามแนวนอนและแนวต้ังออกเปน 3 สวน
เทาๆกันจุด 4 จุดซึ่งเปนจุดตัดของเสนตางๆจะเปนบริเวณตําแหนงที่วางจุดแหงความสนใจที่สําคัญ 

3.4 ฉากหนาและฉากหลังของภาพ (foreground and background)  
การจัดใหมีฉากหนาและฉากหลังพอสมควรจะชวยสรางเสริมใหเกิดความงามใน

ภาพถายไดมากโดยเฉพาะการถายภาพทิวทัศนแตถาไมรูจักเลือกฉากหนาและฉากหลังใหเหมาะสม
อาจทําใหความงามของภาพเสียไดเหมือนกัน 

3.5 ใชกรอบเพื่อเนนภาพใหชัด (frame)  
การประกอบภาพโดยการเพิ่มกรอบใหเปนฉากหนาของภาพจะชวยสรางความ

เดนสะดุดตาทําใหภาพภายในกรอบดูเดนนาสนใจข้ึนเชนชองประตูหนาตางรั้วกิ่งไม ฯลฯ และควรให
กรอบภาพเหลาน้ันมีนํ้าหนักความเขมของภาพใหมากกวาภาพเรื่องราวที่อยูภายใน 

แนวคิดการพิมพ 
การพิมพคือการจําลองตนฉบับอันหน่ึงจะเปนภาพหรือตัวหนังสือก็ตามออกเปนจํานวน

มากๆเหมือนๆกันบนวัตถุที่เปนพื้นแบนหรือใกลเคียงกับพื้นแบนดวยการใชเครื่องจักรกล (กําธรสดิ-
สกุล: 177, อางถึงใน จรุณห เพชรมุณี และ ชาญกิจชอบทํากิจ 2528: 71) และตามพระราชบัญญัติ
การพิมพพ.ศ. 2484 ใหความหมายวาทําใหเปนตัวหนังสือหรือรูปรอยอยางใดๆโดยการกดหรือการใช
พิมพหินเครื่องกลวิธีเคมีหรือวิธีอื่นใดอันอาจใหเกิดเปนสิ่งพิมพข้ึนหลายสําเนา 

1. ประเภทการพิมพ 
1.1 การพิมพพื้นนูน 

ความหมายการพิมพนูนเปนระบบการพิมพที่บริเวณที่จะพิมพทั้ง ตัวอักขระ
เครื่องหมายรูปภาพที่เรียกรวมกันวาบริเวณ (image area) บนพื้นผิวของตัวภาพพิมพหรือแมพิมพนูน
สูงกวาบริเวณไรภาพ (non-image area) เมื่อจะพิมพก็ใชหมึกคลึงทาใหทั่วบริเวณภาพแลวให
กระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นปอนเขามาและใชแรงกดใหวัสดุพิมพสัมผัสกับแมพิมพดวยแรงกดที่
พอเหมาะหมึกก็จะถายโอนจากแมพิมพไปติดที่วัสดุพิมพน้ันๆตอไปทํานองเดียวกับการใชตรายาง
ประทับในเอกสารน่ันเอง 

1.2 การพิมพพื้นราบ 
หลักการของการพิมพพื้นราบ (คนพบโดยเยอรมันช่ืออลัวซซีเนเฟลเดอร) มีวา

สวนที่เปนภาพพิมพจะรับหมึกไวแตไมรับนํ้าและบริเวณวางเปลาจะรับนํ้าและไมรับหมึกซีเนฟเฟล
เดอรไดคนพบจากการเขียนสิ่งที่จะพิมพบนแผนหิน (Litho) ดวยหมึกพิเศษเมื่อใหความช้ืนที่แผนหิน
กอนที่จะใชหมึกพิมพมาทาอีกครั้งหน่ึงหมึกพิมพก็จะติดอยูเฉพาะบริเวณภาพเทาน้ันซึ่งเมื่อนํา
กระดาษกดพิมพก็จะรับหมึกไปติดเปนภาพบนกระดาษ 

ระบบการพิมพพื้นราบปจจุบันมีพื้นผิวแมพิมพซึ่งเปนโลหะที่บริเวณภาพและ
บริเวณไรภาพราบเสมอกันทั้งแผนตัวหนังสือและภาพเปนภาพตรงอานไดปกติเมื่อใชพิมพก็จะรบัหมกึ
มาติดอยูกอนถายทอดไปยังโมยางเมื่อมีกระดาษปอนเขามาและมีแรงกดจากโมกดใหสัมผสัโมยางภาพ
ก็จะถายโอนไปติดเปนภาพของงานพิมพตอไปการพิมพวิธีน้ีจึงเรียกวาการพิมพออฟเซต 
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1.3 การพิมพพื้นลึก 
ความหมายเปนการพิมพที่ผิวของแมพิมพมีลักษณะตรงขามกับการพิมพพื้นนูน

คือพื้นของแมพิมพที่เปนบริเวณภาพลึกเปนบอตํ่ากวาบริเวณไรภาพเรียกตามศัพทบัญญัติวา “การ
พิมพรองลึก” โดยบัญญัติมาจากคํา“Intaglio” อันเปนศัพททางการพิมพที่ยืมมาจากคําในภาษาอติาลี
ที่ออกเสียงวา “อินทาลโย” ซึ่งแปลวาการพิมพจากแบบเปนลวดลายที่ขุดเซาะเปนแองหรือรองให
หมึกลงไปขังอยูไดทั้งน้ีการพิมพอินทาลโยเชิงอุตสาหกรรมในปจจุบันที่ใชในการผลิตสิ่งพิมพจํานวน
มากก็จะมีช่ือเรียกวา “กราวัวร” หรือ “โรโตกราวัวร” อันหมายถึงการพิมพที่พิมพจาก “โม” ซึ่งใช
โลหะทองแดงมาทําเปนโมแมพิมพ 

1.4 การพิมพพื้นฉลุ 
การพิมพพื้นฉลุถือไดวาเปนวิธีพิมพที่เกาแกวิธีหน่ึงการพิมพพื้นฉลุน้ันมีหลักใน

พิมพที่งายก็คือการคือใชยางปาดมากดปากรีดหมึกใหซึมทะลุแผนแมพิมพที่ฉลุไวหรือใชการพนสีทะลุ
ผานแผนพิมพที่เรียกวาสเตนซิลซึ่งไดปรุกรีดหรือฉลุหรือตัดเจาะทะลุตามรูปรอยของตัวอักษร/ภาพ
หรือสิ่งที่จะพิมพไวใหติดเปนภาพของงานพิมพบนวัสดุพิมพที่อยูดานหลังของแมพิมพน้ันๆ 

1.5 การพิมพดิจิทัล 
หมายถึงการทําสําเนาของภาพดิจิทัลลงบนผิวของวัสดุใชพิมพเชนกระดาษพิมพ

เขียนกระดาษอัดภาพฟลมผาพลาสติกเปนตน 
การพิมพดิจิทัลเปนการพิมพที่สั่งใหมีการใชขอมูลดิจิทัลของตัวอักษรขอความ/ภาพในระบบ
คอมพิวเตอรไปบังคับใหเครื่องพิมพที่ตอพวงอยูใหพิมพผลเปนตัวอักษรขระและภาพบนกระดาษหรือ
วัสดุพิมพบางประเภทเหมาะกับการพิมพจํานวนนอยที่มักเปนการพิมพเอกสารใชงานบุคคลงาน
เอกสารในสํานักงานสิ่งพิมพเฉพาะกิจเฉพาะงานและหากเปนการพิมพดิจิทัลเปนบรกิารเชิงพาณิชยให
ผูมาใชบริการแลวมักเรียกวา “การพิมพตามความตองการ”  

2. กระดาษพิมพ 
กระดาษพิมพมีความสําคัญอยางมากเพราะคาใชจายทางการพิมพประมาณ 40-50% 

สวนใหญคือคากระดาษปจจุบันกระดาษที่ใชในการพิมพมีมากหมายหลายชนิดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาชวยในการผลิตจึงมีการผลิตออกมาหลายชนิดซึ่งอาจแบงออกตามลักษณะผิวของกระดาษได
เปน 2 ประเภทดังน้ี (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 2544: 48 )  

2.1 กระดาษไมเคลือบผิว 
เปนกระดาษธรรมดาที่ยังไมผานกรรมวิธีการเคลือบผิวดวยสารใดๆที่จะทําให

กระดาษมีความเรียบหรือมันข้ึนกระดาษที่ไมเคลือบผิวน้ีถาใชกลองขยายสองดูจะเห็นกระดาษมีผิวที่
ขรุขระซึ่งมีผลตอการพิมพภาพสกรีนที่ตองการรายละเอียดของภาพมามากๆเพราะจะไดคุณภาพของ
งานพิมพไมดีแตหากเปนการพิมพภาพลายเสนหรืองานทั่วไปก็จะไมมีผลตอการพิมพมากนัก 

2.1.1 กระดาษหนังสือพิมพหรือที่เรียกกันวากระดาษปรูฟมีคุณสมบัติในการดูด
ซึมหมึกไดดีความทึบแสงสูงราคาตํ่าหากทิ้งไวนาน ๆ จะมีสีคล้ําข้ึนจึงเหมาะสําหรับที่จะใชพิมพ
สิ่งพิมพช่ัวคราวเชนแผนปลิวโฆษณาหนังสือพิมพหนังสือทั่วไป 
กระดาษปรูฟน้ีถานําไปขัดมันและทําใหเรียบแลวจะเรียกวากระดาษปรูฟมันซึ่งจะมีราคาแพงกวา
กระดาษปรูฟธรรมชาติธรรมดาและใชงานไดดีกวาเชนเดียวกัน 
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2.1.2 กระดาษปอนดเปนกระดาษเน้ือสีขาวเรียบเก็บไวนาน ๆ จะไมกรอบงายสี
ไมคล้ําลงนิยมใชพิมพเอกสารตําราที่เนนความสวยงามเก็บไวไดนานราคาสูงกวากระดาษปรูฟ 
กระดาษปอนดน่ีจะเปนกระดาษที่ขจัดสารเคมีชนิดหน่ึงที่อยูในเน้ือไมที่เรียกวาลิกนินออกแลวลิกนิน
จะเปนสารที่ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนทําใหกระดาษมีสีคล้ําเมื่อทิ้งไวในอากาศนาน ๆ ถาเปนกระดาษ
ที่ไมมีเย่ือไมอยูเลยที่เรียกวากระดาษชนิดวูดฟรี (wood free) ที่ทํามาจากเสนใยฝายลวนๆจะเปน
กระดาษที่มีคุณสมบัติดีมากในการพิมพและเขียน 

2.1.3 กระดาษการดมีเน้ือกระดาษเหมือนกระดาษปอนดแตมีความหนาและแข็ง
กวาปกติมีนํ้าหนักต้ังแต 120 กรัมตอตารางเมตรข้ึนไปเหมาะกับการใชงานที่ตองการความแข็งแรง
ทนทานปจจุบันเราใชพิมพปกหนังสือกลองบรรจุภัณฑแผนพับโปสเตอร ยังมีกระดาษการดอีกชนิด
หน่ึงที่มีสีคล้ําทําจากเย่ือที่ไมไดฟอกสีมีนํ้าหนักประมาณ 500-600 กรัมตอตารางเมตรบางทีอาจ
เรียกวากระดาษแข็งกระดาษการดชนิดน้ีจะนําไปทําไสปกหนังสือโดยมีวัสดุอื่นหอหุมอยูอีกทีหน่ึง 

2.1.4 กระดาษแอรเมลหรือกระดาษจดหมายเมลอากาศที่มีนํ้าหนักเบาบาง
นํ้าหนักโดยทั่วไปประมาณ 28-32 กรัมตอตารางเมตรสวนใหญจะมีสีขาวอาจมีการทําลวดลายตาง ๆ
ลงในกระดาษดวยกระดาษแอรเมลนอกจากจะใชเปนกระดาษจดหมายเมลอากาศแลวเราอาจพบใน
ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนาตาง ๆ 

2.1.5 กระดาษพิมพสิ่งพิมพมีคาคือกระดาษที่ใชพิมพธนบัตรแสตมปหรือสิ่งพิมพ
ที่มีคาอื่นๆกระดาษชนิดน้ีจะเปนกระดาษที่มีคุณลักษณะพิเศษมีความเหนียวทนทานตอการฉีกขาด
อาจมีการสอดแทรกวัสดุบางอยางไวภายในเน้ือกระดาษเชนเสนโลหะหรือเสนพลาสติกทําใหยากตอ
การปลอมแปลงนอกจากที่กลาวมาแลวยังมีกระดาษไมเคลือบผิวอีกหลายชนิดที่มีอยูในตลาดทั้งที่มี
ความสวยงามและคุณภาพตางๆกัน 

2.2 กระดาษเคลือบผิว (coated paper)คือกระดาษที่นําไปเคลือบผิวดวยสารเคมีใน
กรรมวิธีการผลิตกระดาษเพื่อใหเกิดความเรียบและมันข้ึนอาจทาเคลือบผิวกระดาษดานเดียวหรอืสอง
ดานก็ไดเพื่อนําไปพิมพสิ่งพิมพที่ตองการความละเอียดสูงกระดาษเคลือบผิวที่เรารูจักและคุนเคยคือ
กระดาษอารตกระดาษอารตเหมาะสําหรับงานพิมพที่ตองการความสวยงามการพิมพภาพสีมีการดูด
ซึมหมึกที่ดีปจจุบันกระดาษยังมีชนิดที่ปมลายตาง ๆ ลงเพื่อใหมีลักษณะแปลกตาออกไปเชนกระดาษ
ลายเสนลายหนังไกกระดาษเคลือบผิวที่ไมขัดมันประเภทอารตเรียกวา  “อารตดาน” (mattart) ถา
ขัดมันเรียกวา “อารตมัน” (gloss art)  

สรุป กระบวนการจัดพิมพมีทั้งหมด 5 ประเภทคือการพิมพพื้นนูนการพิมพพื้นราบ
การพิมพรองลึกการพิมพพื้นฉลุและการพิมพดิจิทัลซึ่งในที่น้ีเลือกใชการพิมพดิจิทัลเพราะเหมาะสม
กับปริมาณการพิมพหนังสือที่มีจํานวนนอยกระดาษที่ใชพิมพมีทั้งกระดาษเคลือบผิวและไมเคลือบผิว
ซึ่งตองมีการเลือกใชกระดาษใหเหมาะสมกับลักษณะเน้ืองานในหนังสือเลม 

จากแนวคิดหลักขางตนเพื่อใชเปนกรอบในการศึกษาและจัดทํา “หนังสือสารคดีชีวิต
คนเปดหมวก” สามารถกลาวโดยสรุปดังน้ี 

1. การเขียน 
ใชแนวคิดการเขียนสารคดีประเภทสารคดีชีวิตบุคคล ประเภทชีวประวัติ และสาร

คดี เชิงศิลปวัฒนธรรมโดยมีองคประกอบของสารคดีครบทั้ง 3 สวนบทนําเน้ือเรื่องสรุปนําเสนอดวย
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ขอมูลเอกสารและการสัมภาษณเนนบรรยายโวหารเปนหลักและมีโวหารอื่น ๆ มาเสริมตามความ
เหมาะสมของเน้ือหา 

2. การจัดทําหนังสือ 
เปนหนังสือสารคดีนําเสนอเน้ือหาสําหรับผูอานทั่วไปเปนหนังสือขนาดรูปเลมเปน

หนังสือขนาดรูปเลมประมาณ A5 หรือ 148 x 210 มม. หรือ 5.83 x 8.27 น้ิว เขาเลมแบบไสสันทา
กาว และองคประกอบตามหนังสือเลมเล็ก 

3. การออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ 
ใชแนวคิดการออกแบบรูปเลมการจัดหนาและการใชภาพประกอบทุก

กระบวนการ 
4. การพิมพ 

ใชแนวคิดการพิมพแบบดิจิทัลใชกระดาษปอนดขนาดของหนังสือเลมรูปเลม
ประมาณ A5 หรือ 148 x 210  มม. หรือ 5.83 x 8.27 น้ิว ในการพิมพหนังสือโดยใชกระบวนการ
พิมพทุกข้ันตอนและการเขาเลมแบบไสสันทากาว 
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บทที ่3 
 

การเกบ็ขอมูล 
 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดี “ชีวิตคนเปดหมวก” มีการวางโครงเรื่องโดยการเลาถึง
ชีวิตกลุมคนที่เลนเปดหมวกในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 กลุม คือ 

1. ผูพิการที่เลนดนตรีเปดหมวก 
2. ศิลปนพื้นบานจากชนบทที่เขามาใชพื้นพี่สาธารณะในเมืองเพื่อเปดหมวกเลี้ยงชีพ 
3. บุคคลที่เลนดนตรีเปดหมวกจนเปนที่รูจักในวงการของคนเปดหมวก  และไดทําอัลบั้ม

จนเปนศิลปนจากการเปดหมวก 
4. ผูที่เปดหมวกเพื่อตองการโชวความสามารถของตัวเอง 
ซึ่งทั้ง 4 กลุมนักดนตรีเปดหมวกมีรสชาติชีวิต ที่แตกตาง แตทุกคนลวนสนใจและใชการ

เลนดนตรีเปดหมวกริมถนนซึ่งเปนสิ่งที่ไมไดรับความสนใจมากนักในสังคม  โดยจะเปนการเลาชีวิต 
และความแตกตางของศิลปนเปดหมวกใน แตละมุมมอง 
 
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีม ี2 ประเภท ไดแก 
1. ขอมูลประเภทเอกสารศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่ เกี่ ยวของกับร าง

พระราชบัญญัติกฎหมายมาตรา 5 การควบคุมขอทาน และกฎหมายมาตรา 8  ที่ใชควบคุมนักดนตรี
ขางถนน หรือ วณิพก รวมไปถึงศึกษาหนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อคนควาเพิ่มเติม 
โดยหนังสือที่นํามาใชอางอิงประกอบเสริมองคความรูเกี่ยวกับเรื่อง คนเปดหมวกน้ัน เปนงานเขียน
ของ คุณอเนก นาวิกมูล คือ  ชีวิตไทย อยูอยางสยาม เพลงนอกศตวรรษ  และเกร็ดจากวงเพลงซึ่ง
การคนควาขอมูลจากหนังสือและเอกสารตางๆจะนํามาใชเปนแนวทางในการต้ังคําถามเพื่อสัมภาษณ
แหลงขอมูลและเรียบเรียงเน้ือหาเพื่อประกอบการเขียนสารคดี 

2. ขอมูลประเภทบุคคลโดยเปนบุคคลที่เลนเปดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายช่ือ
ดังน้ี 

1) นายอิทธิพล  วาทะวัฒนะ หรือ อี๊ด ฟุตบาธ   กลุมแหลงขอมูล ประเภทบุคคลที่
เลนเปดหมวกจนเปนที่รูจัก  เปนศิลปน ที่ประสบความสําเร็จทางดานการเปดหมวก 

2) นายเรวัต ผองแผว  อายุ 54 ป ผูพิการทางสายตา เลนดนตรีเปดหมวกเปนอาชีพ
หลัก 

3) นายสุเมตร ธรรมวงศ หัวหนาวงดนตรี Dimondวงดนตรีของผูมีความพิการทาง
สายตา  เลนดนตรีเปดหมวกเปนงานเสริมและรับงานจางเปนวงทั่วไป 
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4) นายสมพงศ  หัสดี  กลุมแหลงขอมูลประเภท บุคคลพื้นบานที่นําการแสดงพื้นบาน
มาเปดหมวกในกรุงเทพ 

5) คุณธร แบนโจ   วง Blue Moutain boy กลุมแหลงขอมูลประเภท เลนเปดหมวก
เพื่อความแสดงความสามารถที่ตัวเองม ี
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บขอมูลจากการสังเกตการณและการศึกษารวบรวมจากกฎหมายที่เกี่ยวของ
งานวิจัยบทความเว็บไซต และหนังสือที่เกี่ยวของกับดนตรีศิลปนเปดหมวก วณิพกในประเทศไทย
สมัยกอนการเปดหมวกในตางประเทศโดยรวบรวมเกร็ดความรูตาง ๆ มาใสไวในงานเขียนสารคดี 

2. เก็บขอมูลจากการใชการลงพื้นที่สัมภาษณและเขาไปสังเกตการณดูพฤติกรรมการใช
ชีวิตการเปดหมวกเลนดนตรีของแหลงขอมูล 
 
กลุมเปาหมาย 

กลุมคนที่สนใจงานเขียนประเภทสารคดีบุคคล  ไมจํากัดชวงอายุ 
 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยใชวิธีการเลือกผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการจะสัมภาษณโดยตรงคือเลือกสัมภาษณ
บุคคลที่เลนดนตรีเปดหมวกในกรุงเทพมหานคร ตามที่กําหนดตามเกณฑของแตละกลุมโดยผูศึกษาจะ
สัมภาษณบุคคลเหลาน้ีเพื่อใหสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชีวิตการเลนดนตรีเปดหมวกไดอย าง
ครบถวนและสามารถถายทอดออกมาเปนงานเขียนสารคดีได ทั้งสามารถนําเสนอเสนทางชีวิตของคน
ที่เลนดนตรีเปดหมวกแงมุม และมุมมอง ความคิดและสะทอนออกมาเปนงานเขียนสารคดีไดอยาง
ชัดเจนและถูกตอง 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ใชการสัมภาษณโดยมีคําถามที่ใชในการสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานและการแสดง
ดนตรีเปดหมวก ซึ่งมีแนวคําถามตอไปน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณซึ่งจะถามทุกคนที่เปนแหลงขอมูลเพื่อเปนขอมูล
เบื้องตนประกอบไปดวยช่ือนามสกุลอายุอาชีพ 

2. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการมาเลนดนตรีปดหมวก ไดแกความเปนมาของชีวิตการทํางาน
อื่นเสริมรายไดที่ไดรับจาการเปดหมวก ความคาดหวังในการแสดงเปดหมวก รวมไปถึงมุมมอง
ความคิดที่มีตอการเปดหมวกในสังคมปจจุบัน โดยคําถามจะแบงเปน 2 ประเภท คือเปนคําถามชุด  ที่
ถามกลุมนักดนตรีเปดหมวก ทั้ง 4 ประเภท และคําถามที่แตกตางกันตามประเภทกลุมที่ไดแบงไว 
ทั้งน้ีการต้ังคําถามเปนเปนเพียงโครงที่จะนําไปสัมภาษณ  แตเมื่อลงพื้นที่สัมภาษณจริง อาจจะมีการ
ต้ังคําถามหรือพูดคุยเรื่องราวอื่นประกอบตามความเหมาะสมตามสถานการณ 
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3. ขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเปดหมวกในประเทศไทย และสังคมการเปดหมวกใน
ตางประเทศ 
 
 
การวิเคราะหขอมูลการนําเสนอขอมูลและการสรุปผลขอมูล 

โครงการจัดทําสารคดี “ชีวิตคนเปดหมวก” เปนสารคดีที่จัดทําเพื่อนําเสนอชีวิตคนที่เลน
ดนตรีเปดหมวก แนวคิดวิถีชีวิตของพวกเขา โดยจะเนนไปที่ภาพรวมของการเปดหมวกในสังคมไทย
ปจจุบัน เนนช้ีใหเห็นความแตกตางของดนตรีนอกกระแสที่พวกเขาเลนเปดหมวกกันตามถนน  การ
เลนดนตรีเพื่อการคา หรือเลนดนตรีเพื่อเปนการถายทอดศิลปะเรื่องราว  โดยจะใชภาษาที่เขาใจงาย
เนนบรรยายสถานที่อารมณความรูสึกของบุคคลในเรื่องเพื่อใหผูอานเห็นภาพไดชัดและเขาใจเรื่องราว
ไดดีโดยในสารคดีจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุมคนที่รักการเลนดนตรีหรือมีความสามารถจนมาเลน
ดนตรีเปดหมวก  โดยเน้ือหาจะแบงเปน 4 กลุมคนเลนดนตรีเปดหมวก  โดยในเลมจะประกอบดวย  
ตนเรื่อง ดวย บทนําเกริ่นโดยยอการเปดหมวกในอดีตประวัติวณิพกและการเปดหมวกในสวนของเน้ือ
เรื่อง  จะใชการดําเนินเลาเรื่อง ของกลุมคนเปดหมวก ทั้ง 4 ประเภท ที่ไดเลือกไวต้ังแตแรก คือ      
1. กลุมคนพิการที่เลนดนตรีเปดหมวก  2. กลุมคนพื้นบานที่เขามาเลนดนตรีในกรุงเทพมหานคร     
3. กลุมคนที่เลนเปดหมวกจนเปนศิลปน 4. กลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวกที่หวังเลนเพื่อตอบสนอง
ความตองการสวนตน  และในสวนสรุปเลมจะเปนการ รวบรวมแนวคิดมุมมอง โดยสรุปภาพรวมของ
กลุมคนที่เลนเปดหมวกในปจจุบัน 
 
แนวคิดเน้ือหา 

การนําเสนอเน้ือหาในโครงการจุลนิพนธน้ีจะเปนการนําขอมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดมา
เขียนเปนสารคดีซึ่งเน้ือหาของสารคดีเลมน้ีจะประกอบไปดวยขอมูลจากกลุมใหญ ๆ 2 กลุมคือ 

1) กลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2) เอกสารวิชาการบทความ หนังสือและเว็บไซต ที่เกี่ยวของกับการเปดหมวกในประเทศ

ไทยและตางประเทศ 
ซึ่งจะนําเอาขอมูลทั้งหมดมารวบรวมเปนสารคดีเปนบทๆไปโดยประเด็นของแตละบทจะ

เปนการนําเสนอเรื่องราวของผูใหสัมภาษณโดยมีแนวคิดดานเน้ือหาดังน้ี 
1. บทนํา 

เกริ่นโดยยอการเปดหมวกในอดีตประวัติวณิพกและการเปดหมวก 
2. เน้ือเรื่อง 

ดําเนินเรื่องโดยการเขียนเลาเรื่อง กลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวกโดยแบงเปน          
4 ประเภท คือ 1) คนพิการที่เลนดนตรีเปดหมวก 2) ศิลปนพื้นบานที่เลนเปดหมวกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3) บุคคลธรรมดาที่เลนเปดหมวกจนเปนศิลปนและเปนที่ยอมรับในวงการเปดหมวก 
4) บุคคลที่มาเลนเปดหมวกเพื่อตอบสนองความตองการดานดนตรีของตนเอง 
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3. สรุป 
สรุปภาพรวมแนวคิดการเปดหมวก ใน สังคมยุคปจจุบัน 

 
วิธีการออกแบบ 

แนวคิดดานรูปเลม 
โครงการจัดทําหนังสือสารคดี “ชีวิตคนเปดหมวก” มีแนวคิดดานรูปเลมดังน้ี 
1. สี 

ใชการพิมพแบบ ดิจิทัล รูปแบบ 4 สี 
2. ภาพประกอบ 

ใชการถายภาพบุคคลประกอบการงานเขียนสารคดี 
3. ตัวอักษร 

3.1 แบบตัวอักษร 
3.1.1 หัวเรื่องใช TP tankhun เปนตัวอักษรมีหัวสามารถอานไดงาย ลายเสนมี

ลักษณะเหมาะกับรูปแบบงาน 
3.1.2 ขอยอยในเรื่องและตัวพื้นใช Codia new เปนตัวอักษรมีหัวลายเสน

ชัดเจนอานงายสบายตาและเปนที่นิยมกันโดยทั่วไป สามารถอานไดชัดทั้งเด็กและผูใหญ 
3.2 ขนาดตัวอักษร 

3.2.1 หัวเรื่องใชขนาด 30 point 
3.2.2. ตัวพื้นใชขนาด 15  point 

3.3 สีตัวอักษร 
3.3.1 หัวเรื่องใชสีดํา ตัวหนา 
3.3.2 ตัวพื้นใชสีดํา 

4. คอลัมน 
ใชการจัดวาง 1 คอลัมนเปนสวนใหญ โดยบางชวงเน้ือหา อาจมีการจัดวางแบบ 2 

คอลัมนเพื่อใหอานงายสะดวกเรียบรอยดูแลวสบายตา 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

โครงการผลิตหนังสือสารคดีเกี่ยวกับชีวิตคนเปดหมวก ในช่ือ “ศิลปนเสรี เวทีขางถนน” 
ไดดําเนินการเก็บขอมูลตามแหลงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งขอมูลจากเอกสาร และการลงพื้นที่จริง
เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกจากบุคคลที่เลนดนตรีเปดหมวก ไดผลการศึกษา และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 3 
วิธี ดังน้ี 

 
1. การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดคนควาและเก็บรวบรวมจากเอกสาร เว็บไซต
และหนังสือที่เกี่ยวของ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และบทความที่เกี่ยวของกับเน้ือหาของงาน โดยศึกษา
เกี่ยวกับ วณิพกในประเทศไทย  การเปดหมวก และ Street performance  รางพระราชบัญญัติ
ควบคุมคนขอทาน   หนังสือเพลงนอกศตวรรษ ชีวิตไทย อยูอยางสยาม และเกร็ดจากวงเพลง โดย
หนังสือเหลาน้ีเปนผลงานของ  ของคุณเอนก  นาวิกมูล   
 
ตอนท่ี 1 วิเคราะหเน้ือหา 

1. การสัมภาษณเชิงลึก  
เปนการสัมภาษณบุคคล 4 กลุมหลัก   ไดแก 
1.1 ผูพิการที่เลนดนตรีเปดหมวก 
1.2 ศิลปนพื้นบานจากชนบทที่เขามาใชพื้นพี่สาธารณะในเมืองเพื่อเปดหมวกเลี้ยงชีพ  
1.3 ผูที่เปดหมวกจนเปนศิลปน  
1.4 ผูที่เปดหมวกเพื่อตองการโชวความสามารถของตัวเอง 

โดย แบงชุดคําถามดังน้ี 
1.1 ชุดคําถามสําหรับถามทุกกลุมคนเลนดนตรีเปดหมวก  

1) ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ เพื่อเปนขอมูลในเบื้องตน ประกอบดวย 
ช่ือ อายุ  อาชีพปจจุบัน 

2) ขอมูลที่เกี่ยวกับมุมมองความคิดของการเปดหมวกในปจจุบันและอดีต   
สถานที่ รายได ที่เปดหมวก 

3) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต ความฝนสูงสุด นิยามคําวาเปด
หมวก  เหตุผลที่เลือกเลนดนตรีเปดหมวก   ความรูสึกที่มีตอคนในสังคมขณะทําการแสดงเปดหมวก 

1.2 ชุดคําถามเพิ่มเติม เพื่อเจาะลึก แบงตามลักษณะแตละกลุมคนเปดหมวก
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1.2.1 คําถามเพิ่มเติมสําหรับผูพิการที่ เลนดนตรี เปดหมวก ปญหาความ
ยากลําบากในการเดินทางมาเลนเปดหมวก การแสดงอัตลักษณที่ใหดูแตกตางจากขอทาน  ครอบครัว  
ปญหาทางดานกายภาพ 

1.2.2 คําถามเพิ่มเติมสําหรับศิลปนพื้นบานจากชนบทที่เขามาใชพื้นพี่สาธารณะ
ในเมืองเพื่อเปดหมวกเลี้ยงชีพ  ทําไมจึงเลือกมาเลนเปดหมวกใน กทม. โดยใชการแสงหรือดนตรี
พื้นบานของตนเอง  แหลงพักอาศัย  ปญหาที่พบการปรับตัวใชชีวิตใน กทม. 

1.2.3 คําถามเพิ่มเติมสําหรับผูที่เปดหมวกจนเปนศิลปน รูสึกอยางไรที่ประสบ
ความสําเร็จจากการเปดหมวก   อะไรเปนสวนชวยใหเดินมาถึงจุดน้ี  

1.2.4 คําถามเพิ่มเติมสําหรับผูที่เปดหมวกเพื่อตองการโชวความสามารถของ
ตัวเอง  ทําไมจึงเลือกชองทางน้ีเพื่อแสดงความสามรถของตน   ความฝนสูงสุด  สิ่งที่ตองการจากการ
เปดหมวก 
 
2. การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

ผูศึกษาจะทําการสังเกตกลุมบุคคล  4 กลุม คือ 
2.1 ขอมูลดานบุคลิกภาพ อุปนิสัย สถานที่อาศัย บรรยากาศขณะที่พวกเขาทําการ

แสดงเปดหมวก 
2.2 ขอมูลทางกายภาพของกลุมคนเปดหมวก เชน บุคลิกภายนอก อุปนิสัย ขณะ

พูดคุยและสัมภาษณ 
2.3 ขอมูลสภาพแวดลอมบริเวณที่เขาอาศัย  หรือ สภาพแวดลอมโดยรอบขณะที่

พวกเขาทําการแสดงเปดหมวก 
2.4 ขอมูลดานความสัมพันธที่เกี่ยวของกับเขา เชน ครอบครัว องคประกอบ ตาง ๆ 

สัตวเลี้ยง ความผูกพันธุระหวางกลุมคนเปดหมวกคนน้ันกับบุคคลที่เกี่ยวของกับเขา 
 
ผลการศึกษา 

1. ผลจากการสัมภาษณ 
ผูจัดทําโครงการจัดทําหนังสือสารคดี ชีวิตคนเปดหมวก “ศิลปนเสรี กับเวทีขาง

ถนน” ไดสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 4 ประเภท จํานวน 5 คน  ระหวางวันที่ 15 กันยายน ถึง วันที่ 
2 พฤศจิกายน 2556 ในจํานวนน้ีเปน นักดนตรีเปดหมวก ทั้งสิ้น 5 คน โดน ทั้ง 5 คนจะเปนตัว
ดําเนินหลักในเรื่อง โดยเน้ือเรื่องจะเลาถึงชีวิตของกลุมคนเปดหมวกทั้ง 4 กลุมน้ี ซึ่งมีการดําเนินชีวิต
แตกตางกันไป บนวิถีชีวิตการเปดหมวกในเมืองหลวง สําหรับการนําเสนอขอมูลในสวนน้ี ผูศึกษาจะ
จัดกลุมขอมูลการสัมภาษณบุคคลตามตัวละครหลัก และนําเสนอเปนลําดับ ดังน้ี  
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1.นายเรวัติ  ผองแผว (วัต) อายุ 54 ป ประเภทผูพิการที่เลนดนตรีเปดหมวก  
(ประเภทเด่ียว) 

1.1 นายเรวัติ และ ลูกชายคนเล็ก ภรรยาและลูกสาวคนที่ 2 จากการสัมภาษณเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2556 และ สังเกตการณขณะที่เปดหมวก วันที่ 1 กันยายน 2556 ไดขอมูลวา 

1) ขอมูลสวนบุคคล    
เรวัติ  มีความพิการทางสายตาต้ังแตแรกเกิด  โดยมีภูมิลําเนาเดิมอยูที่จัง

หวังเชียงใหม   มีความสนใจทางดานดนตรี  โดยไดเรียนวิชาดนตรีไทย เลือกเรียนวิชาขลุย ที่โรงเรียน
คนตาบอด  ซึ่งตนมีความชอบดานแซกโซโฟน  จึงหัดเลนเอง โดยมีอาจารยในโรงเรียนแนะนําวา หาก
เลนขลุยเปนก็จะเลนแซกโซโฟนไดไมยาก อุปนิสัยภายนอก ดูเปนคนสุภาพ  ออนนอมใจดี  มองสังคม
ในทางบวก  ปจจุบันอาศัยอยูในเขตดอนเมือง 

2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต  
เรวัติ ตาบอดต้ังแตกําเนิด ชวงแรกเกิด ถึง อายุ 17 ปน้ัน มองเห็นได 60 % 

ของคนที่สายตาปกติ สามารถเดินไดโดยที่ไมตองใชไมเทา  เริ่มเขาโรงเรียนตาบอดมา ต้ังแตเล็ก  
เรียนถึงแค ป.6 แลวไดฝกวิชา เพิ่มเติมอีก 2 ป จากน้ันจึงออกจากโรงเรียนเพราะรูสึกวาเรียนไปก็ไมมี
สมาธิที่จะเรียน  หลังจากออกมา ก็เที่ยวเตรแถวบาน หาเลนดนตรีตามงานตาง ๆ เงินที่ไดก็เก็บสะสม
ไว  สมัยเรียนวิชาเพิม่ เลือกที่จะเรียนวิชาดนตรีไทย เพราะชอบและสนใจ โดยเขาเลือกเรียนดนตรี
ไทย โดยเรียนขลุย  จากน้ันไดคําแนะนําจากครูวาหากเลนขลุยเปนแซกโซโฟนก็ไมยาก   ไดมีเพื่อนใน
โรงเรียนเดียวกันแนะนําใหเลนแซกโซโฟน จึงหัดและเลนเปนมาจนทุกปจจุบันเริ่มเลนเปดหมวก 
ต้ังแต 9.20 น. หรือ 9 โมง เลนทั้งวันไมพักเลย  โดยกอนการเลนจะมีการไหวครู ก็คือ การไหวสวด
มนตรธรรมดา ขอคมาเจาที่ เจากรรมนายเวร  โดยจะไมไดมีพิธีเปนทางการแบบใชดอกไมธูปเทียน  
โดยปกติตนเองจะเดินทางกลับไปเชียงใหมซึ่งเปนบานเกิดเพื่อไหวครู 

อาชีพที่เคยทํามากอน คือชวยภรรยาขายล็อตเตอรรี่   ปจจุบันภรรยาขา
ยลอตเตอรรี่อยูที่ SCB PARK สํานักงานใหญ ไทยพานิชย ในสมัยที่อาศัยอยูที่บานเกิดเดิมคือ
เชียงใหมไดมีการเลนดนตรีรับจอบตามงานรับจางทั่วไป รับเปาแซกโซโฟนในงานตาง ๆ เชน ออก
พรรษา กฐิน ผาปา งานบวช  แตหลังจากไมมีงานจาง จึงเดินทางเขา กทม.  เขามาในกทม.ป 2551  
โดยเขียนจดหมายมาหาญาติที่กรุงเทพ เขียนเปนอักษรเบลล  ชวงอยูกรุงเทพใหม ๆ  7 - 8  เดือน
แรกไมไหนไมได อาศัยอยูแตในหองเชา ยานทาพระ บานเชาช่ือตึกวา ไพโรจน ซาวน อยูรวมกัน 50 
คนไดทัง้ตึกน้ัน  หองละ 2 - 3 คน 

เขาวางอนาคตไว คือ อยากใหลูกเปนฝงเปนฝา  และเช่ือวาที่มีวันน้ีไดก็
เพราะบุญเกา การที่ยังมีสังคมและมีคนชวยเหลือ  ปจจุบันเขาอายุ 54 ป  ถือวายังไมแกมาก แต
สภาพรางกายใชงานมาหนัก ผานการทํางามามาก รางกายก็เปนภูมิแพ แตสุขภาพโดยรวมจุดอื่นถือ
วาปกติดี  อนาคตก็จะต้ังใจเลนไปเรื่อยๆจนกวาจะไมไหวอยากสงลูกใหถึงที่สุด  เพราะการมาเลน
ดนตรีเปนสิ่งที่เขาถือเปนเรื่องที่สุขใจไมถือวาเปนการทํางานหนักแตอยางใด 

ปจจุบันมี ลูกสาว 2 คน ทํางาน  คนโตทํางานที่บริษัท ชารป สวนคนเล็ก
ช่ือแชมป อายุ 11 ป เรียนอยู เซนหจอรน   โดยเขาอยากสงใหลูกมีการศึกษาที่ดีที่สุด  
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สถานที่เลนเปดหมวก เปนยาน สีลม  และมีเปลี่ยนบางเพื่อเปดโอกาสใหคนอื่นไดมาเลนแทน  
สัปดาหนึงเลนเปดหมวก ทั้งหมด 6 วัน หากปวยก็จะหยุดเลนไปทั้งอาทิตย และถาทางสมาคมมีงาน  
เขาก็จะถูกสงตัวไปเปนตัวแทนของสมาคมเพื่อใหไปเลนในงานการกุศล 

การเดินทางมาเลนเปดหมวก  น่ัง รถเมลสาย 504 มาลงหนาหางสีลมคอม
เพล็กซ  สวนขากลับจะน่ังมอเตอรไซค ในราคา 30 - 50 บาท ไปลงตรงวินรถตู แลวน่ังรถตูไปถึงดอน
เมือง แลวเดินเขาบานหรือน่ังสองแถวเขาบาน ในราคา 7 - 8 บาท  แตหากวันไหนไมไหวก็จะรถ
มอเตอรไซคเขาบาน  โดยสวนตัวเขาเคยข้ึนบีทีเอสและรูสึกไดรับการชวยเหลือดีมาก ทั้งรถเมลก็ รูสึก
ดีกับบริการน้ี  ที่เลือกมาเปดหมวก  เพราะการที่ เปนคนพิการอาชีพที่ทําจะเลือกไดนอยกวาคนปกติ  
อาชีพของคนพิการก็มีไมมาก เชน เปนโอเปอรเรเตอร นวดแผนไทย ขายลอตเตอรี่  ขายประกัน   
ทางเลือกนอย  ซึ่งบางที่ทํางานก็ตําหนิวาคนประเภทน้ีถือเปนภาระของสังคม 

เคยมีคนมาบอกใหฆาตัวตาย  แตไมเคยใสใจตรงน้ี  ถือวาแมวาดวงตาและ
รางกายจะพิการแตจิตใจเขาปกติ ไมเหมือนกับคนตาดีคนน้ันที่มีทุกอยางทางดานรางกายครบแตกลับ
มีจิตใจที่พิกลพิการไมคิดที่จะตอสู  ทุกวันน้ีที่สูจนผานพนชวงวิกฤตเพราะลูกๆและภรรยาคือกําลังใจ
ที่สําคัญที่อยากใหลุงทําทุกวันใหดีที่สุดเคยมีญาติเรียกไปเตือนวาไมอายหรอ เคยเลนดนตรีดีๆทาํไมมา
เลนแบบน้ี    เรวัติไมรูสึกอายเพราะไมมีทางเลือก  อีกทั้งอาชีพน้ียังเปนอาชีพสุจริตบนความสามารถ
ของตนเอง แมมันอาจดูเปนอาชีพที่ไรศักด์ิศรี  ไมโกรธที่โดนญาติเรียกไปเตือน  เพราะทุกวันน้ีคนที่ไร
หนทางไมมีงานทําก็มาเปนขโมย เพราะไมรูจะทําอะไรแตเรวัติเลือกที่จะทําแบบน้ีโดยที่ไมไดสราง
เดือดรอนกับสังคม ในสวนของสมาคมไดมีสวนชวยเหลือเยอะมากเมื่อมีปญหา  ทําหนังสือไปทาง
สมาคมสมาคมจะชวยเหลือกลับมา โดยเมื่อเกิดนํ้าทวมป 2554 บานที่ดอนเมือง โดนนํ้าทวมเสียหาย 
คาซอมบาน สี่ถึงหาหมื่นบาท  ซึ่งทางสมาคมก็ชวยประสานโดยไดรับเงินชวยเหลือ จากเขตดอนเมือง 
สองหมื่นบาท และ จาก ศปภ. อีก หน่ึงหมื่นสองพันบาท 

3)  ขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฏีดนตรี    
ความสามารถดานดนตรี เรวัติไมสามารถประเมินความสามารถของตนเอง

ได  แตสามารถวิจารณคนอื่นเลนไดวาดีหรือไมดี แตสําหรับตัวเขาเองไมกลาวิจารณเพราะก็เคยมีทั้ง
คนชมและคนวา  โดยคิดวาต้ังใจเลนและทําปจจุบันใหดีที่สุด  โดยจะพยายามฝกฝนทําใหดีเต็มที่ไม
ทําแคแลกเงินไปวัน ๆ   เพลงที่เลนสวนมากจะเปนเพลง ของพวก Candy G, fall in love เรวัติเคย
รูจักไดเลนและรูจักกับ  อ.ธนิสณ ศรีกลิ่นดี  คุณโก มิสเตอรแซกแมน เลนและรูจักกับเขาต้ังแตยังไม
ดัง 

สําหรับแรงบันดาลใจเขามีหลายคน แบงเปนประเภท  เปยโน ชอบ โช
แปง โมเสส   วงแคนด้ี จี โซปราโนห,  แซ็กโซโฟน  อ.เทวัญ, เพลงแจส หรือแนวบลูส ชอบโก 
มิสเตอรแซ็กแมน   ถาแนวลูกทุงจะชอบ คุณพิชัย ฤโหทัย เครื่องดนตรีเรวัติซื้อเองในราคา  หน่ึงหมื่น
สามพันบาท  ซื้อมา 20 แลวป แตนําไปชุบใหสภาพดูใหม การดูแลคอนขางยากตองหมั่นลาง  โดย
การถอดแยกช้ินไปลางครั้งลาสดราคา 800 บาท เครื่องเปาแบบน้ีตองดูแลดวยใจ เพราะจะมีทั้ง
นํ้าลายทั้งกลิ่น ตองคอยดูแลตลอดก็จะไดลูก ๆ ชวยดูแลดวยอีกทาง    

เครื่องดนตรีที่ใชเลน คือ โซปราโนห ในบันไดเสียงบีแฟลต ตัวน้ีลําโพงจะ
เหมือนแทมเปร็ต แตตัวกดเปนแบบแซ็ก  เพลงที่ถนัดและใชเลนบอย ๆ ถาเปนงานจางก็เลนทั่วไป
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ถนัด แนวลูกทุง  ถาเลนแถวสีลม เปนยานธุรกิจ จะเนนเลนเพลงแจส  และเพลงพระราชนิพนธ  จะ
เนนเลนเพลงที่สกิลงาย   เพราะเวลาเลนแตละครั้งอยากเลนเพลงที่ชัวรใหออกมาดี 100%   มากกวา
ที่จะเลนแบบพอไปทีแลวโนตเพลงออกมาแบบผิดเพี้ยน 

4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปดหมวก   
สําหรับเรวัติ เขาไมไดต้ังใจมาเลนเปดหมวก มีไมอยูในความคิด  แตในชวง

น้ันต้ังแตเริ่มตาบอดสนิทเขาเครียดมาก นอนไมหลับ และฝนรายทุกคืน ฝนวาตัวเองผูกคอตายฝนซ้ําๆ
ไปมา  เขาเองพยายามสงบใหไดมากที่สุด สวดมนตร   โดยในชวงน้ันทางบานก็ประสบปญหากับพิษ
เศรษฐกิจ  นึกไมออกเลยวาจะทําอะไร ที่สามารถจะมีเงินได และไมทําใหสังคมและคนรอบตัว
เดือดรอน ไมลักขโมย  ตอนน้ันนึกวาอาชีพไหนที่สุจริตที่ทําไดก็จะทําใหหมด 

โดยรายไดตอวันจะพยายามใหได  หน่ึงพันบาทตอวัน โดยชวงที่ทํารายไดดี
จะเปนชวง คริสมาสต ไดราววันละ สามถึงหาพันบาทตอวัน                                                              

สิ่ งที่ เร วัติตองระวังขณะเลนเปดหมวก ระวังในการเพลงพระราช
นิพนธพราะเปนเพลงระดับสูง เปนเพลงที่เราเคารพมาก  ปญหาที่พบสําหรับการเลนเปดหมวก  ก็
บางพื้นที่เขาไมใหเลนเพราะมันผิดระเบียบ ไมนาดูเหมือนเปนขอทาน  โดยการเตือนตรงน้ีเขาไมรูสึก
โกรธหรือนอยใจอะไร แตถือเปนการศึกษาสังคมดวยวาตรงน้ีเปนอยางไร คนเปนอยางไร กฎระเบียบ
สังคมเขาเขาใจและยอมรับพรอมยอมปฏิบัติตามในพื้นที่ที่เขาไมใหเลน เคยโดนขูดรีด  ตอนไปเลนที่
เซนทรัลเวิรด สมัยยังเปนเวิรลเทรด โดนไถตังคจากพวกเจาถ่ิน  และก็เคยโดนอีกตรง หนา ซีพี สีลม  
โดยจะมีแกงขอทานที่มากันแลวนําตัวเด็กมาปลอย ๆ  น่ังทิ้งไวบริเวณใกลกับเขา  คนที่เปนคนดูแลเด็ก
เหลาน้ันเคยเดินมาพูดกับเราวา  “เฮยไอบอด  มาเลนดนตรีคนเดียวแบบน้ีไมกลัวหรอ  กูพาคนของกู
มาไมไดเงินเลยนะ คนเขาใหเมิงกันหมด  อยากเจอดีไหม”   โชคดีที่ตัวเองมาเลนบอยแลวรูจักกับ
คนขายของ และวินมอเตอรไซคแถวน้ัน จึงเดินมาดู  คนที่คุมเด็กขอทานมาปลอยจึงเดินหนีไป ยัง
ไมไดทําอันตรายใด ๆ 

5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน   
มองวาทุกอาชีพเปนอาชีพสุจริต และในแตละครั้งที่เลนดนตรีจะต้ังใจเลน

ใหดีที่สุด โดยจะต้ังจาก 100% แตความสามารถของตัวเองน้ันจะประเมินวาตนเองเลนไมถึง อาจเลน
ได แค 40-50%  จาก 100% แตจะเลนดวยความต้ังใจไมใชเลนแบบขอไปที เพราะทุกครั้งที่เลนต้ังใจ
มาก ไมใชเลนเพื่อแลกเงิน  โดยสมมุติวา ตนเองไมแตกตางจากพอคา ถาขายของในราคา 50 บาท ก็
อยากจะใหคนที่ไดรับดนตรีเสพดนตรีไดไปอยางคุมคาจริง ๆ   โดยอยากเปนสวนหน่ึงที่สามารถทํา
อะไรเพื่อใหกับสังคมไดบาง  หากใครฟงเสียงเพลงที่เขาเลนแลวรูสึกวาธรรมดาไมนาประทับใจ จะ
เดินหนีไปโดยไมใหเงินน้ันก็ถือวาไมใชเรื่องแปลกใจ เหมือนกับการเขามาเลือกดูสินคา  แตเมื่อไรที่ให
เงินกับน้ันอยากใหชอบจริง ๆ ชอบที่ฝมือ และความสามารถของเขา 

สําหรับคนเปดหมวกขอนิยามแบบคนไมมีความรูอะไร  แบบคนที่รูนอย  
คิดวาการเปดหมวกบางคนก็ใชหมวกจริง ๆ บางคนก็ใชกลอง โบราณวาคือการขอทาน แตใช
เสียงเพลงแลกเงิน 

ดานคนใกลชิด ของนายเรวัติ ประกอบดวย ลูกชายคนเล็กวัย 11 ขวบ  
ภรรยา วัย 50 ป และ ลูกสาวคนรอง  ไดใหความเห็นวา  ไมเคยรูสึกอายที่พอของตน ตองทําอาชีพน้ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 
 

เพราะการที่พอของเขามาเลนเปดหมวก  ก็ทําใหมีเงินสงเสีย พวกเขาใหมีชีวิตมาจนถึงปจจุบัน  โดย
ตนเองน้ันมีแตความสงสารที่เห็นพอเหน่ือย ซึ่งพยายามจะเก็บเงินใหไดมากที่สุดเพื่อใหพอไดพัก  แต
พอ ก็บอกกับพวกเขาวา เปนสิ่งที่พอรัก การเลนดนตรีแบบน้ี  จะขอเลนไปจนกวากายจะไมไหว  เขา
ก็คิดวาสิ่งน้ีคงเปนสิ่งที่พอรักจริง ๆ  สวนภรรยา เน่ืองดวยมีความพิการทางสายตาเชนกัน เดิมเคย
ชวยกันขายล็อตเตอรรี่ แตเมื่อสามีแยกมาเลนเปดหมวก  ซึ่งเปนความถนัดความชอบของเขา  ก็เห็นดี
ดวยมาโดยตลอด แตในชวงแรกกลัววาเขาจะโดนทําราย โดนพวกประชาสงเคราะหจับไป  แตทุกวันน้ี
เขาก็ไมเคยโดน ก็รูสึกวา  ใหเขาทําตามที่อยากทําดีกวา   ทําหรับลูกชายคนเล็ก วัย 11 ขวบ ก็มี
ความรูสึกสงสารที่พอมองไมเห็น  และเคยมีโดนเพื่อนลอบาง ตอนแรกก็รูสึกไมชอบใจเพื่อนที่มาลอ
พอของตน แตหลัง ๆ มาก็เฉย ๆ  แตไมเคยรูสึกวาพอ ทําอะไรที่ผิด พอเลี้ยงเขามา พอรักเขาและเขา
ก็รักพอมาก เขาคิดเชนน้ัน  
 

2. นายสุเมตร ธรรมวงศ หัวหนาวงดนตรี Dimond  อายุ  32 ป  ประเภทผูพิการที่
เลนดนตรีเปดหมวก  (ประเภทวงดนตรีสตริง) 

2.1 นายสุเมตร   จากการสัมภาษณเมื่อวันที่  27  กันยายน 2556 และ 
สังเกตการณขณะที่เปดหมวก วันที่ 28 - 29  กันยายน 2556 ไดขอมูลวา 

1) ขอมูลสวนบุคคล    
สุเมตร มีความพิการทางสายตามาต้ังแตกําเนิด ไดเขาโรงเรียนคนตาบอด

และรวมสมาชิกจากคนในวงจากโรงเรียนคนตาบอด ที่มีอุดมการณเดียวกัน ชอบเลนดนตรีเหมือนกัน  
ปจจุบัน  มีบานอาศัยโดยอยูรวมกันทั้งวง เปนจํานวน 9 คน   ณ จังหวัด นนทบุรี   อุปนิสัย เปนคน
ตรง ๆ  พูดจาตามสบาย  เปนกันเอง  เรื่องราวในชีวิตมักเลาดวยนํ้าเสียงตัดพอ และประชดประชัน
สังคม  

2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต    
วงไดมอนน้ีก็รวมตัวกันจาก รร.คนตาบอด  ทั้งวงตาบอดต้ังแตกําเนิด และ

ไดเขา รร. ในชวงวัยใกล ๆ กัน  จึงงายตอการติดตอเขาหากันรวมวงกันไมยาก และไมแตกวง เพราะ
อยูดวยกันมาต้ังแตเล็ก ปจจุบันวงมี  15 คน วงแบบชุดมาตรฐาน 9 คนหลัก 

การมาเลนเปดหมวก  ตอนแรก พวกเขาเลนดนตรีกันเปนวง แตไมมีที่
ซอม  จึงมีรุนพี่คนหน่ึงมาชวน หากอยากมีที่ซอมดนตรี  ทั้งซอมไปไดตังคอีกดวย พวกเขาก็งง วา
ทําไมซอมดนตรีไปไดตังคเลยลองมาดู  มันก็คือการเปดหมวกน่ันเอง ตอนแรกพวกเขารับไมไดกับกับ
การเลนเปดหมวก  พอหลัง ๆ มาเลนดนตรีกันเฉย ๆ รองานก็ไมมีตัวตนไมมีคนเห็นคนรูจัก  จึงคิดวา
การเปดหมวกเปนชองทางเลือกหน่ึง ที่สามารถใหพวกเขาเลนดนตรีไดตลอดไมตองรอวามีงานเทาน้ัน
จึงจะไดรวมตัวโชว 

พวกเขาเลนรวมวงกันมา  14 ป  แตการเปนเพื่อนกันก็เริ่มต้ังแตสมัย     
8 - 9 ขวบ โดยวงมีทั้งหมด 15 คน เลนรวมกันที่ โรงเรียนคนตาบอด  ปจจุบันยังมีคนขอเขารวมวง
อีก แตตอนน้ีก็ไมรับแลวขอพอที่ 15 คน 

อาชีพอื่นนอกจากเปดหมวก  พวกตัวหลัก มี 9 คนเปนวงมาตรฐาน  สวน
อีก 3 คน ก็จะมีทํางานขายประกัน ทํางานอยูศูนยศิลปะดนตรี และอีกคน ทํางานที่ศูนยสาธิตคนตา
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บอดอาชีพธนบุรี   ทุกคนก็มีอาชีพประจํา  ซึ่ง สุเมตรมีอาชีพดูดวง   เพื่อนคนอื่น ขายล็อตเตอรรี่  
สมาชิกในวงจบจากโรงเรียนเดียวกันทั้งวง  ตางสถาบันมีอยู 2 คน คือมาจาก รร.คนตาบอดโคราช  2 
คน ที่เหลือก็ โรงเรียนเดียวกันทั้งคือ ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ปญหาภายในวง มีทั่วไป คือมีไม
เขาใจกัน มีปญหาแตก็ตกลงกันได ตอนเลนดนตรีก็ไมทะเลาะกัน เคยมีปญหาทะเลาะกันเรื่องผูหญิง 
ถึงข้ันไมพูดกัน  แตพอเลนดนตรี ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม  เรารูสึกวาเหมือนดนตรีเปนสื่อที่สราง
ความเขาใจใหกับพวกเรา     

โดยวงไดมอนเคยประกวดไดรางวัล รองอันดับ 2 เวทีน้ีแขงกับคนปกติ   
เรื่องการประกวดก็มีประเด็น คือ กลัวกรรมการไมกลาตัดสิน   ไมกลาใหประกวด แต อ.ปราณา   
อรุณวังศรี  ก็ใหโอกาสประกวด  สวนรายการตี 10 ในชวงดันดาราที่เคยไปออกอากาศมาน้ัน  ก็
ตอรองกันนานมากกับทางรายการ  เพราะกรรมการไมกลาตัดสิน   สมัยกอนเวที ยามาฮา สยาม
กลการ ก็ไมใหประกวด พวกวงตาบอด เพราะเขาจะบอกวาหากอยากประกวดจริง  ใหไปรวม คนแขง
มาใหครบตามเกนณ ที่เขาต้ังไว เขาจึงจะจัดประกวด  สําหรับวงเคยชนะ ในรายการ The egle  เลย
ทําใหวงการน้ีเปดกวางสําหรับคนตาบอด  สวนในป 2549 ของรายการ True ประกวดประเภทเพลง
บรรเลง ติด ที่ 1 - 3 จากน้ันก็เวนการประกวดจนมารายการ Thailand gottalant  ซึ่งทางรายการ
ไดทาบทามทางวงมาต้ังแต ซีซั่น 1 แตวงไดมอนวางชวงประกวดในซีซั่น 3 แตเกิดปญหาการ
ออกอากาศ ทําใหไมไดออกอากาศ   ทางรายการเวิรคพอยท  เขาก็รูสึกเสียใจดวย  ก็มีชวยย่ืนโอกาส
ใหไปออกรายการในเครือของเขาอีก คือ รายการ ตุกกี้ ตุกกี้ โชว, ชิงรอยชิงลาน และรายการ หม่ํา
โชว ลาสุดออกรายการ The band Thailand ซึ่งเปนรายการใหม  ออกในชวง ออดิช่ัน  

คนที่จางสวนใหญ   มีหลายงาน งานแตง งาน บวช แตพวกคนที่จางสวน
ใหญจะคิดวาจางวงไปเลนแลวไดบุญ  ซึ่งทางวงพยายามที่จะบอกผูจางวามันไมใช และจริงๆเขาคิดวา 
คนตาบอดนาจะไดคาจางสูงกวาคนตาดีดวยซ้ําไปเพราะทุกสิ่งที่จะออกมาในโชวน้ันคอนขาง
ยากลําบากและตองเสียคาจางทั้งหมด  สําหรับรายไดการเลนเปดหมวก จะไดเงินเยอะกวางานจาง  
พวกเขาเคยเลนที่สาทรไดเงิน หมื่นกวา   เลนต้ังแตบายๆถึงสองทุม  เงินที่ไดประมาน 14,000 -
15,000 บาท โดยงานจางหักลบคาตาง ๆ จะอยูที่ 10,000 - 12,000 บาท  หักสวนซอมบํารุง + คา
รถ  คาคนขับรถ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ตองจางทั้งหมด เมื่อเวลามีงานจาง  โดยทางวงเพิ่งรวมเงินกัน
ซื้อรถ เสียคาพี่เลี้ยงก็ตองจางเขาดูแล   เขาก็จะดูแลในสวนของในงานจาง  พวกชุดใหญทั้งวง  กทม.
ปริมณฑล  ราคา ตกอยูที่ 35,000  ดนตรี นักรอง แสงสี เวที แดนเซอร  ซึ่งการเลนวงชุดใหญจะไดไม
คุม  เสียคาเวทีราวๆ 1 หมื่น  แดนเซอรราว ๆ 6,000 บาท   ฝนสูงสุด ก็คือ ตอนแรกอยากมีอัลบั้ม 
ตอมาอยากสอนนอง ๆ อยากจะมีคาย และปจจุบันอยากมีบานเปนของตัวเอง ไมตองเชาอยู มีหองอัด 
สามารถซอมดนตรีได 

3) ขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฏีดนตรี    
พวกเขาหัดเลนดนตร ี จากทางโรงเรียน ไปน่ังฟงคนอื่นตีกลอง สวนมาก

ทุกคนในวงก็จะใชการฟงบวกกับความสนใจ จะมีก็แค มือคียบอรด ซึ่งเปนเด็กดีสมัยเรียนมีผูใหญ
สนับสนุนใหเรียนเปยโนจนถึงเกรด 5 หลังจากน้ันก็ออกเพราะไมมีเงินเรียนตอ เขาจึงเปนคนที่รู
ทฤษฏีดนตรีที่สุดเพลงสวนใหญที่เลน  จะเลนตามกระแส ไมมีตายตัว เลนตามที่คนจางขอมา  
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ศิลปนที่เปนแรงบันดาลใจ ชอบวง ซิลี่ฟู ปจจุบันก็ชอบมือกลองวง 
บอด้ีสแลม  ทั้งวงก็จะชอบแตกตางกันไป มือเบสจะชอบ วิลลี่ เชียแฮร, กีตาร ชอบ สตีฟ วาย, อีริค 
จอนสันห, คียบอรด ชอบ โต ศักด์ิสิทธ์ิ จุดเดนของวงเราสําหรับการแขงขัน ก็คือจุดเดน ปุมเปน
นักรอง  เปนแชมปเพลงลูกทุง มีลูกคอที่มีเสียงดีมาก จุดเดนมีความพรอมเพรียงในการเลนไมใช โนต 
แตจะใชประสบการณที่ใชเลนรวมกันมา 14 ป  

4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปดหมวก   
สําหรับคํานิยาม กับการเปดหมวก วงไดมอนใหความเห็นวา เขาไมเคย

นิยาม เพราะมันเปนคําพูดของคนตาดีที่มีตอๆกันมามากกวา  แตสําหรับพวกเขาเรียกวา การ
ประชาสัมพันธตัวเอง วาตรงน้ีเรามีพื้นที่เรามีความสามารถ อยากโชว น่ีคือวิถี คือทาง คืออาชีพของ
เรา  โดยสวนตัววงเขารูจักกับ อี๊ด ฟุตบาท คนที่เปดหมวกคนแรก ๆ ในไทย  ก็ขอนิยามแบบเขา
เพราะเขา คือตนฉบับ  รูจักและเคารพเขา   คําวาเปดหมวกมันเปนคําสําหรับคนตาดี  แตสําหรับคน
ตาบอดแบบพวกเขา เรียกวางานสุม 

วงเราไดมอน ไมมีนโยบายเลนแยกวงกัน  เพราถาวงจะอิ่มก็อิ่มดวยกัน  
ถา ยามจะอดก็ตองอดดวยกัน ก็คือความแตกตางระหวางวงไดมอนกับวงอื่นน้ันคือ พวกเขาอยู
ดวยกันมาต้ังแตเล็ก มีอุดมการณทางความคิดและก็ผาอุปสรรคมาดวยกันตลอด ไมวาจะเปนดาน
สายตา ดานอื่น ๆ แลวเรามีจุดมุงหมายในการเลนเปดหมวก  จะเริ่มตนจากขางถนนได  แตจะไมอยู
ขางถนนตลอดไป แตก็พรอมที่จะไปเลนไดทุกเมื่อและไมเคยลืมวาเรามาจากการเลนเปดหมวกขาง
ถนน แตจะไมอยูที่จุดน้ันตลอดไป  เมื่อไหรมีโอกาสที่ดีกวาจุดน้ีก็พรอมที่จะไปพวกเขาคิดการเปด
หมวก  สรางโอกาส คือเขาไมตองรอแตงานจาง แตสามารถที่จะเลนดนตรีไดตลอดเวลาไดทําในสิ่งที่
รัก แตการเปดหมวกน้ันเราก็ไมสามารถกะเกณฑคาดหวังอะไรได โดยการเปดหมวกน้ันพวกเราจะ
เรียกวา งานสุม คือเดาเอาไมอาจคาดได  เพราะบางทีฝนก็ตกน่ัง ๆ รถไปถึงครึ่งทางก็ตองกลับ  แมคา
ไลบาง หาที่ลงไมไดบาง เดาไมไดไปเสียเที่ยวบาง   

5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน   
พวกเขาใหคําตอบวา การเปดหมวกภาพรวมในสมัยน้ีกับ สมัยกอนก็

แตกตางกัน สมัยกอนการเปดหมวกคอนขางงาย  ใจคน การสนับสนุนก็ดีกวา ไดเงินเยอะกวา แตใน
สมัยน้ีคนเริ่มรูมาก  เพราะเขาเคยเห็นพวกคนตาบอดเปดหมวก เอาเงินไปกินเหลา   ซึ่งในสมัยกอนที่
เลนเปดหมวกจะมีพี่ที่แนะนําใหมาเลนดนตรีเปดหมวก เขาจะคอยบอกวา  ตอนเลนหามแตงตัวดี 
อยาใหเห็นวาเรามีโทรศัพท  แตพอพี่ (สุเมตร) เขามาเปนหัวหนาวงก็จะก็มีการเปลี่ยนแปลง  เพราะ
ทุกวันน้ีจะพยายามเสนอวา คนตาบอดก็มีสิทธิเสรีในการใชเงินที่ไดจากการเปดหมวกมานําไปทําอะไร
ก็ไดที่ไมผิดกฎหมาย  มีสิทธิที่จะใชเงินที่ไดมาจากความสามารถ ในสมัยกอนคนมักใหเงินจากความ
สงสาร ใหแบบไมไดคิด เงินก็จะเยอะมากแตละครั้งที่เปดหมวก เคยเลนได ใน 1ครั้ง ตก 40,000 -
50,000 บาท/วัน  แตในปจจุบัน  เต็มที่จะไดไมเกิน 10,000 - 20,000 มากสุด/วัน   โดยสแกนวงจะ
บอกไวเลยวา   ถาทําบุญหรืออยากจะให 1 บาท 2 บาท ใหเพราะความอยากให ไมใชใหแลวหวังวา
จะไดบุญ  เพราะพวกเขาไมใชจุดสําหรับทําบุญ สังคมการเปดหมวกในปจจุบันกับสมัยกอนตางกัน   
เพราะลําบากมากในสมัยกอน  คนสวนใหญ มักคิดวาความนาสงสารความนาเวทนาตองมากอนการ
ใหเงินกับวงดนตรีแบบน้ี  ซึ่งเราไมอยากใหเขามองในแงมุมน้ัน   อยากใหมองวาวงไดมอนเปนคนปกติ  
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มองวามันเปนอาชีพที่วงเขาสามารถทําได  มองที่ความสามารถ รับฟงเสียงดนตรี และตัดสินพวกเขา
จากตรงน้ันมากกวาที่พิจารณาดวยความนาสงสารเวทนา 

 
3. นายสมพงศ  หัสดี อายุ 62 ป  ประเภทศิลปนพื้นบานจากชนบทที่เขามาใชพื้นพี่

สาธารณะในเมืองเพื่อเปดหมวกเลี้ยงชีพ  
3.1 ลุงสมพงศ  จากการการสังเกตการณ ขณะเปดหมวก  เมื่อวันที่  5 ตุลาคม 

2556  และสัมภาษณเมื่อวันที่  26  ตุลาคม 2556 และไดขอมูลวา   
1) ขอมูลสวนบุคคล    

คุณลุงสมพงศ หัสดี เดิมทีเปนคน จังหวัด นครศรีธรรมราช ปจจุบันอายุ
ยาง 62 ป เกิดป 2495 ปมะโรง  พื้นเพครอบครัวยากจนและลําบาก   เรียนจบเพียงช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4   หลังจากน้ันใชชีวิตอยูเปนลูกเรือ เปนระยะเวลา 20 ป  มีลูก ทั้งสิ้น 4 คน  บุคลิกภายนอก 
เปนคนใจดี ซื่อตรงและเคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิบูชาบรรพบุรุษชอบศิลปะการแสดง การรองรํา   

2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต  
นํามโนราหออกมาแสดงขางถนนดวยความจําเปน  จบ ป.4 จาก รร. วัด

ปากบาง ทาพระยา  หลังจบ ป.4 ออกทะเลหาปลาเปนลูกนองเรือตังเก  อยูบนเรือตลอด ลองเรือไป
ทั่วชีวิตไมแนนอน  มีความชอบศิลปะ ระหวางออกทะเลชอบวาบท วากลอน  รองเพลง  สมัยยังเปน
หนุมไดเขารวมคณะกับมโนราหตอนอายุ 19 ป  คาตัววันละ 1 บาท  พอเรือเขาฝงก็ไปหาประกวด
รองเพลง  จนชนะรางวัลที่ 1   โดยความจริงเขาอยากหยุดออกทะเล  แตก็หยุดไมได เพราะลูกยัง
เรียนไมจบเหตุ  ที่อยากหยุดเพราะการออกทะเลมันเสี่ยงมากในเรื่องของยาเสพติด   เขาอยูมาจนได
ตําแหนง หัวหนาเฝาหองเครื่องยนตในเรือ  อยูกับชีวิตการออกทะเลราว ๆ 20 ป มีครอบครัว มีลูก 4 
คน โดยต้ังใจไววาจะหยุดออกทะเลแตตองรอใหลูก คนโตจบ ม.6 กอนตอนน้ันอยูที่ จ.ตรัง อ.กรันตรัง   

ตอมาสมพงศก็ปวยหนัก มีอาการ กินอะไรไมไดอวกออกทั้งหมด ไมรู
สาเหตุ ไปหาหมอหลวงก็บอกไมไดเปนอะไร ไมพบสาเหตุ  เลยมาลองหาหมอบาน เขาบอกผีเขา  
เปนความเช่ือก็รักษาตามมีตามเกิด  ไมไดเช่ืออะไรเรื่องผี  จนเขาไดไปบานเพื่อนที่ อ.กรันตรัง ก็มีราง
ทรงเขาเจาของบานที่เขาไปพัก  และไดบอกกับสมพงศวา สมพงศจะตองเปนคนสืบทอดมโนราห  ซึ่ง
ตัวเขาเองไมรูวาคืออะไร  แตสิ่งแบบน้ี คือเปนการที่ครูหมอ มโนราห เขาตามจับตัว  โดยใหเขารับ
ขันธ  แลวทําตอไปชีวิตจะไดอยูสบาย  เพราะมโนราห  ถาเขาจําเปนจะมาอยูกับใคร  เขาจะแสดง
อาการ อวกบางอะไรบาง ทําใหจะเปนจะตายข้ึนมา  ถาไมเช่ือเราจะตาย แตเขาก็เช่ือและไดทําตามที่
รางทรงบอก    

ก็ไดปฏิบัติตามคือไปเชิญใหมาประทับ  ไปนําหนาพรานที่อยูกับญาติอีก
คนหน่ึง  เปนนองของปู  ทําตามที่รางทรงประทับบอก  ไปนํามาขัดเงาใหใหม ทําพิธี หลังจากน้ัน
อาการปวยก็หายไป  หลังจากหายปวยเขาก็รูสึกภูมิใจ ดวยความที่รูสึกชอบศิลปะ  ชอบอะไรทางดาน
น้ี จึงรูสึกวา ตัวเขาเองที่สามารถจะนําพาและสืบเช้ือสายของมโนราหได 

หลังจากรับพิธีรับขันธแลว   ก็ความที่อยากทําตามความสุขของตนเอง ก็
คือ การต้ังคณะมโนราห  ลุงออกทะเล 20 ป ลูกก็เรียนจบ ม.6 พอดี จึงหยุดออกทะเลถาวร 
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จากน้ันญาติพี่นองฝายภรรยา  ไดรวบรวมเงินซื้อมอไซค  เขาจึงว่ิงมอไซครับจาง  10 กวาป  ระหวาง
ว่ิงมอเตอรไซค  มีโอกาสอยูบนฝงก็รับจางเปนพิธีกร งานแหล  งานรํา งานบวช งานแตง ทุกประเภท  
ราคาประมานวันละ 200 - 300   

เขาพยายามคิดหาทางทีจ่ะต้ังคณะมโนราหใหได  เขาจึงปรึกษาญาติพี่นอง
วา จะต้ังคณะมโนราห  ทั้งที่ไมไดมีเงิน   ซึ่งมีคนสงเสริมเขาเยอะจึงไดใหเงินมา  รวมเงินไดหมื่นกวา
บาทใชเวลาไมนาน ลูกสาวใหมา 3 พัน จึงรวมเงินไปซื้อผามาน มโนราห สมพงศ หัสดี  เมื่อไดมานก็
เที่ยวรับงานแสดงดวยว่ิงมอเตอรไซคดวยก็ไดรูจักกับผูใหญบาง  เขาไมมีอุปกรณเครื่องดนตรี   แตพอ
ไดออกงานจางบอย ๆ ก็รูจักมโนราหเยอะข้ึน  จน ป 2540 จัดต้ังมโนราหข้ึนมา  รับงานไปตลอด   

แตป 2545 ก็ยุบวง เพราไมไหว ตองจายนางรํานักรองนักแสดง ทั้งคณะก็
รวม 15 คน  หลังยุบวงเขาว่ิงมอเตอรไซครับจางไปเรื่อย  สมัยนากุงบูม  ก็ทํานากุงไปดวย  หลังๆมา
นากุงไมบูม  ก็หาหนทาง จนเขามากทม. เขามาทํามาคาขาย เชาที่เขาวันละ 200 บาท  สมพงศ
พยายามกูเงินสงเสียลูกเรียนไดเต็มที่ คือลูกคนโต จบม.6 คนที่ 2 ม.3  คนที่ 3 ปริญญาตรี คนที่ 4 ก็
ปวส.  ก็ทั้งสงเงินและลูก ๆ ก็ชวยตัวเองดวย  

ขายของไป รูสึกทําไมทุนหายกําไรหด   มีทั้งเพื่อนมาหลอกใหเซ็นตคํ้า ทั้ง
ยืมตังคแลวหนีไป จึงเลิกทํา  จากน้ันเขาไดไปสมัครเปน รปภ. ทําได 2 ป   และเคยไดไปเลนตลกอยู
กับคณะตลก แตไมขอเอยช่ือ หลังจากน้ันออกจากคณะตลกเพราะ ความโดนบนนอยใจ หลังออกจาก
ตลก ก็ไดไปเปนพวกดาราประกอบ ไปเลนเปนผี  ในทะเล ไมวาเขาใชทําอะไร ก็ทํา โฆษณารับหมด 
เพราะชอบไมเคยบนแมคาตัวจะไมคุมกับคาเดินทาง  ซึ่งคาตัวก็ 200 - 250 บาท บางงานไปน่ังตบมือ
ได 130 บาท กลับดึกกลับด่ืน คาแท็กซี่ก็บางทีหมดไมมีเหลือ  ตอมาคนรอบขาง ก็บอกกับเขาวามี
มโนราหอยูกับตัว  มีความสามารถทําไมไมใชใหเกิดประโยชน  เขาจึงยอนกลับไปบานไปเอาผามาน
และ มโนราหหนาพรานบุญเขามา ตัดใจเอาหนาพรานเดิมที่มีอยู  ไปจางเขาทําบล็อก  ซึ่งนองที่รูจัก
กันเราเขาก็ชวยทําใหทําบลอคยางใหแนะวิธีทําให  แตก็ยังไมเปนรูปเปนรางดีอยู 

จนไดพบกับคนที่ นามสกุลเดียวกัน เขาก็ทํา หนาพรานใหเราจนสําเร็จ 
ทําราว ๆ 30 หนา  ไวขายแต ถาคนไหนใหเงินเขาก็เอา คนไหนไมใหเงินเขาก็ไมเอา  จนรูสึกวาไมมี
อะไรเหลือทําแบบน้ีคนมาขอไปหมด   จนกระทั่งยกมือ  ไหวหิ้งบรมครู บอกวา ยังไงเสียก็จะขอเลน
เปดหมวกแลว  อายุ 50 กวาของานที่ไหนใครเขาก็ไมใหแลว  สิ่งน้ีที่อยากทําและชอบรูสึกมีพรสวรรค
ที่สุด  จึงไหวยอมือขอนําสิ่งที่เรารักบูชาที่สุดขอขมา  จะขอนํามามาเลนมาแสดงเปดหมวก  แตเขาก็
ไมไดนําหนาพรานจริงมาเลนเพราะมันจะไมเหมาะสม  หนาเดิมก็อยูบนหิ้ง  หนาที่ทําใหมก็มาใชเปด
หมวก  ก็คิดวา  ตองกลาในทางที่ดีและตองพยายามไมยอมแพ สูชีวิต และต้ังใจ  โดยเลนเปดหมวก
วันแรก คือ วันที่ 6 กุมภา 2554  ใสผาจงกระแบนสีแดง  เชาโทรโขง   ก็เตนและรํา มีจังหวะเดียว  
เลนที่แรกคือจตุจักร   จากวันน้ีจนวันน้ี วันที่ 6 กุมภา ป 2557  ลุงต้ังใจไววาจะเลน 3 ป ถาไมตาย
เสียกอน  ตอนน้ีเขาทําการเปดหมวกถือเปนอาชีพหลัก  ซึ่งปจจุบันยังคงสงเงินใหพอกับแมอยู  
เขาต้ังใจไววา อยากทําอัลบั้มเพลง ตองการจะฟนฟูมโนราหข้ึนมาเปนคณะของตัวเองเหมือนเดิม เปน
เพลงที่เขารองเองทํานองแบบโบราณ เปนมโนราหยอนยุค รับงานแสดงดวย แตยังไมรูจะทําไดหรือไม
ความฝนน้ี  แตตอน้ีก็ไมกลัวอะไรแลว เพราะความจนเขาไดผานชวงน้ันมาแลว  
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3) ขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฏีดนตรี    
ดนตรีที่ใชขณะเลน เปดหมวกเปนทํานอง มโนราหมี จังหวะรอง จังหวะรํา  

และกลอน  
4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปดหมวก    

เลนเปดหมวกมา 2 ป   พื้นที่สวนใหญที่ไปเลน คือ  จตุจักร หนาราม 
ตลาดบางกะป ย่ิงเจริญ หางเดอะมอบางกะป  โลตัสบางกะป  เวลาเลนจะเลน ถึง 1ทุม  ถาฝนไมตก  
เลนทุกวันถารางกายไหว รายได  ตอวันไมแนนอน เฉลี่ย ตํ่าสุด บางวันสัก 500  เคยเลนงานกาชาด
สวนอัมพร สูงสุดคืนเดียว 7,000 บาท  ปญหา ก็พวกแมคาไมพอใจไปบังหนาราน แตที่จตุจักรพวก
แมคาไมวาอะไร   เขาเช่ือวาที่มีทุกวันน้ีและมีความเปนอยูที่ดีข้ึนทุกวันน้ีก็คงเพราะมีทาน (มโนราห)
คอยชวยอยู จะเปดหมวกไปถึงเมื่อไหรเขาไมแนใจ   เพราะสุขภาพมีเปนโรคไตระยะแรก  มีกอนเน้ือ
หมอบอกใหเอาออกแตยังไมไดเอาออกตอนน้ียังไมมีอาการอะไร  แตเขาต้ังใจจะเลนไปเรื่อยๆ ใหครบ 
3 ปกอน นิยาม คําวาเปดหมวก   คือการทําการแสดงศิลปะของพวกเขา  แตการทําสิ่งเหลาน้ีตองไม
หลอกลวงใคร ตองทําอยางเต็มความสามารถเต็มศักด์ิศรี  ตองทําดวยความต้ังใจ และสุด
ความสามารถของเรา    

5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน 
การเปดหมวกที่เขาเลนมามีความรูสึกวา  บางคนเขาก็ดูถูก คนสวนใหญก็

คิดวาเมา หรือมาขอทาน แตเขาเองก็จะบอกวาเลนเพราะสูชีวิต   และคิดวาสิ่งที่ทําตอนน้ีเปนการ
สงเสริม วัฒนธรรมของคนใต อยางเปดหมวกมโนราหขางถนนก็ไมเคยมีคนทําเขาจึงนํามาเลน  คนที่
เห็นก็มีสนับสนุนทําใหรูสึกดีใจและภูมิใจ  เปดหมวกก็ชวยให  สุขภาพจิตของเขาแจมใสไมเครียดสุข
ใจ  ที่ไดนับถือบรมครูของเราและไดนําศิลปวัฒนธรรมของพี่นองชวนใตไดมาเผยแพรมากข้ึน  ในสวน
คนที่ดูถูกเรา  ก็มีมาวา วาน่ีคือ โนราขอทาน คือโนราเขาจะไมขอทาน  ถาขอทานคือถือ ขันธ แตเรา
รองกลอนและรําใสชุดไมใชการขอทาน ซึ่งสมพงศรูสึกเสียใจ ที่คนพวกน้ันดูถูกครูหมอของเขา  เขา
ไมใชขอทาน เขาทําตรงน้ีดวยความสามารถสุดที่เต็มที่  ถาคนพวกน้ันเปนคนเขาจะรูวาเราทําอะไร 

 
4. นายอิทธิพล  วาทะวัฒนะ (อี๊ด ฟุตบาท ) อายุ 56 ป  ประเภทบุคคลที่เลนเปด

หมวกจนเปนที่รูจัก  เปนศิลปน ที่ประสบความสําเร็จทางดานการเปดหมวก 
4.1 อี๊ด ฟุตบาท  จากการสัมภาษณเมื่อวันที่  25  กันยายน 2556  ไดขอมูลวา 

1) ขอมูลสวนบุคคล    
อี๊ด ฟุตบาท  เดิมเปนคนจังหวัด นครพนม เดินทางเขากรุงเทพ เพื่อศึกษา

ตอที่วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร  ปจจุบันอาศัยอยู ใน จังหวัดนนทบุรี  หมูบาน ชลดา   มี
ความสามารถดานการวาดรูปและเลนดนตรี  อุปนิสัยและบุคลิก  ใจดีมีเมตตาตอสัตวเปนกันเอง  
ชอบเลนดนตรีและรักสัตว โดยในบานที่อาศัย เลี้ยง สุนัขถึง 8 ตัว และแมว อีกรวม 20 ตัว 

2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต    
ปจจุบัน  เลนดนตรีรับจาง และงานการกุศลเลนโชว และประพันธเพลง   

อี๊ดถือเปนตนฉบับการเปดหมวกคนแรก   ซึ่งตอนน้ันเขาตัดสินใจอยูนาน เพราะในสมัยน้ันไมคอยมีวง
ดนตรี  วงตาบอดวงตาง ๆ แทบไมมีเลย  ซึ่งตัวเองก็เปนคนมีการศึกษา มือเทาครบ  จะมาเลนดนตรี
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ริมถนนก็ดูไมเขาที  ซึ่งเขาตองรวบรวมความกลาเปนอยางมาก ทางพอแมก็รับไมคอยได  ขนาดชวน
เพื่อนที่เรียนดวยกันมาเปดหมวกเขาก็ยังไมกลามาดวยกัน   ในสมัยน้ันมันคือสิ่งตอยตํ่า  แตสําหรับ
เขาเองมองวามันไมใช  มันอยูที่ความกลามากกวากลาที่จะทลายกําแพงดวยความสามารถที่เรามี   ซึ่ง
พอเขาทําแบบน้ีไดมีคนอีกมากมายที่ตามเขามา มาทําแบบน้ีแบบเดียวกัน 

ครั้งแรกที่ไปเลน หิ้วกลองชุดไป กีตาร เอาไปเยอะมากอยากจะโชวเต็มที่  
แตไปถึงสนามหลวงก็ไมกลา ตอนน้ันอายุ สักชวง เพิ่งจบชางศิลปป 3  อายุสัก 24 - 25 ป  ตอนน้ัน
ไมคิดอะไร มีแตความมุงมั่น ดวยความเปนหนุมไฟแรง คิดอยางเดียววาอยากทํางานน้ี เพราะถือเปน
งาน happening art แตยังไมมีใครกลาทํา และไมมีแมแบบดวย 
เริ่มแรกเปดหมวกเลนเครื่องดนตรีที่ใช มีทั้ง กลอง ไฮแวท กีตาร เมาออแกน  คือเขานึกอยางเดียว
ตองสรางเอกลักษณ ตองสรางความโดดเดน จากน้ันก็เลนไปเรื่อยๆ จะเลนที่สนามหลวงเปนสวนใหญ  
ลงเลนวันเสารอาทิตย   พอมีลูก  ลูกสาวทั้ง 2 โต ก็พาไปเลนเปดหมวกดวย   ซึ่งทําใหลูกทั้งสองซึม
ซับจากพอไดดี 

โดยตอนน้ันที่เลนเปดหมวกเขาต้ังเปาไว  คือต้ังใจโชวความสามรถดวย
และตองเก็บเงินไวใหไดเพื่อใหลูกไปเรียน  โดยในสมัยน้ันคาเรียนไวโอลินและเชลโลอยูที่ ช่ัวโมงละ 
500 บาท  โดยตออาทิตยหน่ึงจะเก็บเงินใหได 2,000 บาท โดยจะแบงเปน 1,000 บาท เปนคาเรียน
ดนตรีของลูกทั้งสอง  และอีก 1,000 เปนคาอาหารคารถ 

ตอนน้ันเลนเปดหมวก ถือเปนอาชีพหลัก ไมไดทําอยางอื่น   เพราะจิตใจ
ไมชอบทํางาน แบบมีระบบ  มีชวงหน่ึงเคยทํางาน  ซึ่งเปนงานที่เขาถนัด คือเขาเกงพวกงานวาด  
illustrater แตต่ืนไมเคยทันเวลาทํางาน ซึ่งเขาเคยทํางานที่บริษัท vogue เขางาน 8 โมง แตไปถึงก็ 
10 - 11โมงและ ดวยความที่เขาไมชอบการทํางานที่มีระบบ เพราะเขาคิดวาการทํางานศิลปะที่ดีน้ัน 
ถาจะใหออกมาดี ไมใชจะมีเวลามาจํากัด  เชนเวลาเขางานเลิกงาน  ทําได 1เดือนก็โดนไลออก 
หลังจากน้ันเขาก็มาคิดและเรียนรูวิธีที่จะอยูแบบอิสระ โดยการสรางสรรคงานศิลปะแบบ freelance 
อยางเสรี จนไดมาอยูสนามหลวง เลนดนตรีสเก็ตภาพเหมือน  สมัยน้ันวาดเปน portrait รูปละ 10 
บาท ราคามาเรื่อยจนถึง 300 บาท  

การออกอัลบั้ม  คือ หวอง  คาราวาน ไดมาเจอระหวางที่เขากําลังเปด
หมวกและถามวาอยากทําอัลบั้มไหม อยากออกเทปหรือเปลา  มีเงินเทาไหร   
ตอนน้ันมี 8,000 ก็ไดทําอัลบั้มซึ่งยอดมันติดลบไป 40,000 กวาบาท  ตอนทําอัลบั้มใชเงินตัวเอง
เพราะตองจายคาอัดคาหอง  สวนคาอยางอื่นไมตองเสีย พี่หวองจะหาคนมาชวยทั้งหมด   

ปจจุบันอาศัย อยูที่บาน ทั้งครอบครัว จํานวน 4 คน  และ มีหมา 8 ตัวแต
ตายไป 2 ตัว  แมว อีก 20 กวาตัว    เลี้ยงไวดูแลแบบลูก ไมไดเลี้ยงแบบอนุเคราะหที่ขังไวในกรง 
เรื่องเกี่ยวกับลูก ๆ  ลูกสาว  2 คน ก็ช่ือ ปคกับเปรียว ช่ือจริงคนโตก็  สรีวันท วาทะวัฒนะ ช่ือเลนคือ 
นองเปรียว สวนผูนอง สมรรถยา วาทะวัฒนะ  นองปก เรียนจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งคูเรียนดนตร ี ทั้ง 2 คน ก็เรียนเปยโนต้ังแตอายุ 7 และ 5 ขวบ แตหยุดเรียน
เพราะเกิดนํ้าทวมใหญ ทําใหเปยโนเสียหายและตองขายไป เมื่อเปรียวอายุได 10 ขวบ ก็เลือกที่จะ
เลนไวโอลินเมื่อไดเห็น วาเนสซา เม มาแสดงคอนเสิรตในเมืองไทย และเกิดความรูสึกประทับใจข้ึนมา 
รวมไปถึงขอดีอยางสําคัญของไวโอลินคือมีขนาดเล็กใหเปรียวถือไปเลน คอนเสิรตกับพอไดงาย ๆ 
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สวนปคก็ เลือกเรียนปกโคโล  เพราะมีขนาดเหมาะกับเด็กตัวเล็ก  ปคเรียนปกโคโลไปได 1 ป ก็ไดเห็น
เด็กญี่ปุนอายุ 5 ขวบเลนเชลโลในคอนเสิรตซูซูกิ 3  ปกบอกวา  "ตัวเขาเล็ก ๆ และเชลโลใหญ ๆ แลว
เขาเลนไฟแลบ เลนเทมาก เราก็เลยอยากเลนบาง" แลวปคก็เปลี่ยนมาเลนเชลโล  โดยทั้งสองพี่นอง 
เริ่มเรียนดนตรีเปนครั้งแรกที่ที่โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย 

ทั้งคูเรียนหนังสือไป เรียนดนตรีไป เลนดนตรีเปดหมวกหาเลี้ยงชีพไป
ดวย  โดยมีอาจารยสุกรี อาจารยที่ รร. เขาแหละ สังเกตเห็นวา บางวันมาเรียนดนตรีดวยความ
ออนเพลีย ซึมอยางเห็นไดชัดวาอดนอนมา เพราะคงไปชวยพอเลนดนตรีเมื่อคืนจนดึก นอนไมพอ 
ทั้งน้ีก็เพราะตองหาเงินเพื่อจะชวยครอบครัวใหอยูได     

ลูกทั้งสอง เห็นพอเหน็ดเหน่ือยจากการเปดหมวกหาเงิน เพื่อใหพวกเขาได
กาวหนาทางวิชาดนตร ีทั้งสองไดเห็นตนตอสูมาทุกทางแลว บางวันก็เห็นทั้งพอทั้งแมรองไห ตองจาย
สตางคอาทิตยละ 1,000  บาทเพื่อเปนคาเรียน  ซึ่งชวงแรกยังคงพอมีงานก็จะไมเดือดรอนอะไร แต
ชวงหลัง ๆ งานนอยลง ตนเองไดพูดกับลูกสาวทั้งสองวา "ลูกตองเกงนะ เรามาอยูจุดน้ีแลวตองมีฝมือ 
ครอบครัวหนูไมไดร่ํารวยถึงขนาดที่อยากเรียนอะไรก็ไดเรียน" และอยางเดียวที่เด็กทั้งสอง จะทําไดใน
ตอนน้ัน คือฝกซอมใหเกง จนอาจารยสุกรีเห็นวา ทั้งคูไมมีเงินแตพอมีฝมือ อาจารยก็ใหทุนการศึกษา
แกเด็กทั้งสอง  เปรียว และปคจบการศึกษาช้ันมัธยมตนจากโรงเรียนเทศบาลวัดละหารดวยเกรด 
4.00 และ 3.93  จากน้ันในป  2548 วง Dr. Sax Chamber Orchestra ซึ่งเปนวงดนตรีที่เกิดจาก
โครงการวิจัยพรสวรรค ศึกษา โดย รศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล และเปนวงดนตรีเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ไดเขารวมการประกวดดนตรี
เยาวชนนานาชาติ ในรายการ International Youth Chamber Music Competition 2005 ที่
ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนการแขงขันระดับนานาชาติครั้งแรกของวง ดร. แซ็กฯ และของ
ประเทศไทย ที่เขาแขงขันรวมกับวงดนตรีอีก 17 วง จากออสเตรเลีย สวิตเซอรแลนด รัสเซีย เยอรมนี 
มองโกเลีย และสาธารณรัฐเชค 

ปกและเปรียวก็ไดเปนสมาชิกของวงน้ีมา 8 ป ทั้งสองเขารวมการแขงขัน
ครั้งน้ีขณะน้ันเปรียวเรียนอยูป 1 สวนปคเรียนอยูช้ัน ม. 5 หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี   การแขงขัน
ครั้งน้ันไมอนุญาตใหมี Conducter  (ผูควบคุมวง)  จึงเปนหนาที่ของ เปรียว ในการเปนหัวหนาวงใน
ตําแหนง Concert Master คือหัวหนาวงที่รองลงมาจาก Conducter  เปนคนที่ตองควบคุมทํานอง
เพลง  ดูแลวงเองทั้งหมด ซึ่งซอมหนักมาก วันละ ประมาณ 12ช่ัวโมง   

สุดทาย วง  Dr. Sax Chamber Orchestra สามารถพิสูจนใหวงการ
ดนตรีคลาสสิกระดับโลกเห็นวาเด็กไทยก็มี ความสามารถไมแพประเทศที่มีรากทางวัฒนธรรมดนตรี
คลาสสิค โดยการ ควารางวัลรางวัลชนะเลิศ มาได  สรางความภาคภูมิใจใหกับตนผูเปนพอเปนอยาง
มาก   ซึ่งคอยเปนกําลังใจและแรงผลักดันใหลูกสาวทั้งสองตลอดมากับการที่ไดไปสราง ช่ือเสียงใหกับ
ประเทศไทย 

3) ขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฏีดนตรี    
แลวเครื่องดนตรีช้ินแรกคือกีตาร พอซื้อใหตอนลงมาสอบเขาชางศิลปที่ 

ซื้อในราคา 150 บาท  ย่ีหอ โจโจ  ซื้อแถวหลังกระทรวง โดยเพลงที่เขาเลนเปดหมวกสวนมากเปน
เพลงแตงเอง ไมตามกระแส  เปนการทํางานศิลปะ  ภาพสีนํ้ากวาจะสรางสรรคก็เสมือนงานแบบ
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เดียวกัน การ paint การสรางสรรค ไมตางอะไรกับงานเพลง เพลงที่แตง  ก็จะแตงจากแงมุมศิลปะ 
มันจะผูกพันกับชีวิตแงมุมสังคม คงเปนเพราะความคิดและความชอบของเราที่พาใหเราทําเพลงแนวน้ี  
ไมชอบแตงเพลงพวกความรัก  

4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปด 
เขามองการเปดหมวกวาในสังคมไทยปจจุบันก็เริ่มใชการเลนเปดหมวก

เพื่อสงเสริมตัวเองเรียนดนตรีแลวเริ่มมีที่เห็น ๆ  สวนสถานที่เลนน้ันที่คนเลนสวนใหญไมวาจะไทยหรอื
ตางประเทศก็นิยมเลนในที่ ๆ มีคนเยอะ ๆ  สวนในตางประเทศ  นักเรียนที่เลนเปดหมวกเขาจะเลนกัน
อยางภูมิใจเพราะเขาคิดกันเสมอวาพวกเขาใชงานดนตรี ความสามรถที่มีเลนเพื่อแลกเงินมา และผู
เลนตองสรางจุดยืนจากความแข็งแกรงของตนมีเปาหมายที่แนชัด 

สวนตัวเขาเคยคิดจะกลับไปเลนดนตรีเปดหมวก   แตเคยไปถึงที่สวน
จตุจักร คนเยอะมาก เวลาที่เลนตองเต็มที่ตองมีพลังตองใชเสียงเยอะมาก  และพื้นที่มันกวางมากตรง
น้ัน  มันไมเหมือนสมัยกอนสมัยยังเปนหนุม  พอไปถึงตรงน้ันเลยตัดสินใจที่จะเลิกเปดหมวก  
และโดยสวนตัวก็คิดวาการเปดหมวกไมใชแคการเลนดนตรีการแสดงความสามารถแตมันมีอะไร
มากกวาน้ัน  มันสามารถเปนทางออกที่ชวยคนได  เพียงแคคุณทุมเทต้ังใจทําโชวออกมาใหดีมันไมใช
แคการเลนเทห ๆ  คิดวาคนเรา แคลองหาลองเจอจุดที่ตํ่าสุดของชีวิต  แลวเราก็จะพบกับสัจธรรมที่
แทจริง   

โดยจุดประสงค ที่เลนเปดหมวก  ก็อยากทําเพื่อสังคมสวนรวม โดยหลัก ๆ
เลยอยากเปนตัวนําตนแบบใหคนที่เห็นเราชอบแบบแนวทางน้ี สามารถมีตนแบบและตามมาทําแบบน้ี
ได  โดยตามมาในแงน้ีตองสามารถดํารงอยูได  ไมตองไปรองเพลงเฉพาะในผับหรือตามโรงแรมเทาน้ัน  
จะเลนตรงไหนก็ได ไมมีคําวาจํากัดในการสรางสรรคงานศิลปะ หรืองานดนตรี  ใหถือวา เวทีพื้นดินน่ี
แหละเปนพื้นโลกที่กวางที่สุด ที่สรางสรรคงานศิลปะเสียงเพลงตางๆไดโดยอิสระ  

5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน     
อยากใหคนมองการเปดหมวก คือเปนการสรางสรรรค ซึ่งเขาเองเรียนชาง

ศิลป ศิลปากร  ก็อยากทําอาชีพไดโดยสามารถสรางจุดยืนใหตัวเอง  คือตัวเองก็ มีมือตีนครบ  และที่
เลนเปดหมวกไมเคยอยากไดรับความสงสาร อยากใหมองที่มุมมอง  ความคิดการสรางสรรค  โดย
จุดยืนของตนคือการสรางสรรคงานอิสระแบบคงอยูได ภายใตอิสระของตัวเอง freelance ไม
จําเปนตองทํางาน  ตามเวลา แตเปนการทํางานสรางสรรคแบบอิสระแบบน้ีก็ได   และการเปดหมวก 
มันใหเราหลายอยาง ใหความสุขเยอะมาก ไมตองไปทํางานเปนเวลา คือเลนดนตรีกลับมาก็มีเวลา
ดูแลหมาแมว เลี้ยงปลาตู ไมตองคํานึงวาจะตองสงงานทันไหม  คือเปรียบดนตรีคือพลังของเราเลย  
ย่ิงแกก็ย่ิงอยากเลนดนตรี   นิยามเกี่ยวกับคนเปดหมวก   ก็เปนการแสดงสรางสรรคศิลปะและก็อยาก
ใหอนุรักษและพัฒนากันไวตอ ๆ ไป  ซึ่งการเปดหมวกน้ีบางทีนักศึกษาก็ใชตรงน้ีเลนเพื่อหาเงินสง
ตัวเองเรียนได  โดยไมจําเปนตองเปนนักดนตรีจริงจังก็ทําตรงน้ีไดเพียงแคต้ังใจเต็มที่ทุมเท    
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5. นายธร แบนโจ ตัวแทนวง Bluemountainboys อายุ  56 ป ผูที่เปดหมวกเพื่อ
ตองการโชวความสามารถของตัวเอง 

5.1 ธร แบนโจ  ตัวแทนวง Bluemountainboys  จากการการสังเกตการณ 
ขณะเลนดนตรีเปดหมวก  เมื่อวันที่   3 ตุลาคม  2556  และจากการสัมภาษณ เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2556 ไดขอมูลวา 

1) ขอมูลสวนบุคคล   
ธร แบนโจ ตัวแทนวง Bluemountainboys ศึกษาตอที่วิทยาลัยชางศิลป 

กรมศิลปากร  และเปนผูที่กอต้ังวง Bluemountainboys แนวเพลงสไตล คันทรี  ดวยความชอบ
สวนตัวและเห็นวาเปนแนวเพลงที่มีเสนหและไมคอยเจองายนักในประเทศไทย จึงไดรวมตัวกบัเพือ่นๆ 
จนมีสมาชิก ในวง 8 - 9 คน โดยตัวเองน้ันมีตําแหนงในวงคือเครื่องดนตรี  แบนโจ  อุปนิสัยและ
บุคลิกภายนอก  เปนคนน่ิง ๆ ดูใจดีและย้ิมงาย  พดูจา มีลูกเลนหยอกลอระหวางสัมภาษณ  แตเมื่อ
เลาเรื่องราวหรือตอบคําถาม จะจริงจังและต้ังใจตอบ   ชอบดนตรีและงานศิลปะเปนชีวิตจิตใจ   

2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต    
รวมตัวกัน  จากเพื่อนที่จบ เพาะชาง จบมา 10 กวาป ไมเจอกัน ไดเจอกัน

ที่งานคาวบอยเฟสติเวิลที่สีลม โดยมี อ.ประภาส เข็มเพชร ซึ่งเปนหัวหนาวง  เริ่มตนวงต้ังแตป 2540 
รวมคนที่ชอบดนตรีแนวน้ีคือสไตลคันทรี บลูแกส  สมาชิกวงมี 8 คน 8 เครื่องดนตรี ก็ทําวงมาเรื่อย ๆ
เลนตามงาน งานคาวบอยเปนหลัก เลนสไตลคันทรีพื้นเมือง และกลายเปนอาชีพโดยธรรมชาติ  วงจะ
แตงตัวมีเอกลักษณสไตลคาวบอย   

เครื่องดนตรีพวกเขาหาซื้อกันเอง ใครชอบอะไรก็ซื้อตัวน้ันมาฝก วาง ๆ ก็
จะมาน่ังซอมเพลง เลนแจมกันหนาราน  ไป ๆ มาก็เหมือนการเปดหมวก  แตก็ไมเชิงเปดหมวกซะ
ทีเดียวเพราะที่พวกเขาเลน ดวยความ อยากเลน  อยากโชว ไมอยากปลอยเวลาใหมันวาง ๆ  คนผาน
ไปผานมาเขาก็ชอบ  เหมือนตรงน้ีมันเปนแหลงที่ชุมนุมของคนที่ชอบอะไรสไตลน้ี  มันเปนแนวดนตรี
ที่ไมไดมีเกรอในประเทศไทย พวกเขาเลนเปดหมวกครั้งแรก  ที่สวนจตุจักร ไมเคยเลนที่ไหน เลน
เฉพาะวัน  เสาร - อาทิตย  วันแรกที่เลนไดรับความสนใจ  มีฝรั่งมายืนดูคนมุงเยอะชอบใจ ปรบมือ 
ใหเงินแตพวกเขาก็ไมไดแครในจุดของเงิน แตการไดเลนคือมีความสุข เลนกัน 2 คน  แรกมี แบนโจ
กีตาร หลัง ๆ มา มีแมนโดลินมาเพิ่มในวงเปดหมวก เงินที่เลนได  ก็บางทีไมถึงพัน พันกวาก็มี บาง
วันที่เลนชวยคนเชน หารายไดชวยเด็กยากไร เด็กนักเรียน นักศึกษา  มีปายบอก มีคนขอรับบริจาค 
วันนึง  7 - 8 พัน การเลนในที่ตรงน้ีไมมีปญหา  ทางคนดูแลพื้นที่ เขาก็ไมวาไรเขาคอนขางปลอยเสรี 
มันเหมือนเปนการที่เราสรางสีสันต บนถนน ยานน้ี เพราะคนตางชาติเยอะ 

อาชีพอื่นมี    ทํางานศิลปะ วาดภาพอยูบาน เพนท การเลนดนตรีถือวา
เปนงานผอนคลายเปนสวนเสริมเติมเต็มความสุข  อยางเพื่อนในวงมีรับขาราชการกระทรวง  ครูสอน
ดนตรี ครูสอนศิลปะ ทุกคนเราในวงเรามีอาชีพเปนหลักนะ แตเสริมน่ีคือเลนดนตรี เหมือนมันได
พักผอน  จุดเดนวง ที่แตกตาง มีหลายองคประกอบ เชน  เครื่องแตงกาย การแตงคาวบอยทั้งวง มี
เอกลักษณสวยงามเปนสไตลที่ชัดเจนและก็เครื่องดนตรี มีแบนโจ ที่แตกตางและชัดเจนสําหรับการ
เลนดนตรี สไตล คันทรี สําหรับบลูแกส จะมีกลิ่นอายทํานองดนตรทีี่เปนพื้นเมืองมากกวาคันทรีเทียบ
ไดเปนหมอลําในบานเรา  
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3) ขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฏี 
วง Bluemoutainboys ไมเลนเพลงตลาด  ยึดแนวตัวเอง  มีเพลงแตงเอง  

4 อัลบั้ม ทําขายหนาราน และตามงานคอนเสิรตที่ไดไปเลนโชว สําหรับสเนหของแบนโจ รูปลักษณ
มันตางจากกีตารมีเอกลักษณ  เสียงแบนโจใหอารมณ เหมือน เห็นมาควบ เห็นทุงหญา เห็นกองฟาง  
เห็นวัว เห็นคาวบอยตอนวัว  ซึ่งเขาซื้อแบนโจเปนตัวที่ 9 ราคาประมาณ 3 - 4 ตอตัว เขาซื้อเก็บไว
เพราะชอบมี คนเคยมาขอซื้อ บางทีก็ขายเหมือนแลกเปลี่ยนรุนไปเรื่อยๆ ตอนน้ีที่เหลือ ประมาณ 5-6 
ตัว จะใชเลนสลับไปตามงาน  เสียงก็คนละแบบคนละโทน  ซึ่งกวาที่เขาจะเลนจริงจัง ก็ฝกฝนนานราว 
3 - 4 ป เพราะมันไมมีอาจารยสอนเปนเรื่องเปนราว  โดยระดับฝมือของเขาบอกวา  ไมสามารถ
วิจารณตัวเองได  ตองใหคนอื่นเขาวิจารณ แตถาเทียบกับ ตางประเทศเขาถือวาฝมือเขาธรรมดามาก   

4) ขอมลูเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปดหมวก 
เหตุที่ มาเลนเปดหมวก  เพราะมีรานอยูที่สวน  และไมไดขายดี น่ังไปคุย

ไปเลยเอาดนตรีมาเลนเพลง ฮัมกันไป  ไดโชวไดรองเลน มีความสุข  และรานมีขายซีดีสไตลบลูแกส 
ทําใหคนสนใจเยอะอยากซื้อ   ไดรับความสนใจ   เลนครั้งแรกพวกเขาไมไดหวังอะไร  อยากเลนโชว
ใหคนไทยรูจักเพลงแนวบลูแกส  เพราะบานเรารูจักเพลงแนวน้ีนอยมาก อาจจะรูจักเพลงคันทรี 
แตบลูแกสมันจะลึกกวาครันทรี ถาเปรียบคันทรีก็เหมือน ลุกทุงบานเรา  บลูแกสก็เปรียบเหมือนเพลง 
แนวหมอลํา เสนหอยูที่ความเปนพื้นเมืองมากกวา เครื่องดนตรีจะเปนอะคูสสิคพื้นเมืองมากกวา    

5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน 
เปดหมวกในไทยกับเมืองนอก   ที่เคยไปดูไปเที่ยวตางประเทศไปดูเขาเลน  

มันเหมือนเปนวัฒนธรรม  เขาเลนตามถนน ตามลาน การทองเที่ยวเลนดนตรีเปดหมวก  เปนการ
สรางสีสัน ยึดเปนอาชีพ  ใชดนตรีแลกเปลี่ยนเสียงรองคนก็ขอถายรูป tip ให เปนศิลปะที่สรางสีสันต
ความบันเทิง ตามถนน แตในบานเรา  เด๋ียวน้ีก็ดีข้ึนหนอย เขาก็จะมองวามาเลนดนตรี มาขอตังคคน  
แตมันไมใชคือคนเราถาเจริญแลว  มีความพัฒนาข้ึน  ก็จะมองออก อยางประเทศที่เจริญแลว  ก็จะ
มองวาเปนงานศิลปะการแสดงออก พอใจชอบเขาก็จะให tip เปนแรงใจใหเขา เหมือนไดแลกเปลี่ยน
ความสุข พอใจก ็tip ใหมา  แตเมืองไทยคิดวามันอาจจะอยูที่สถานภาพพื้นที่ ของแตละคนที่มาเลน 
พื้นที่ที่ยืนเลน  อยางเชน ปายรถเมล มันก็ไมใชสถานที่ที่จะมายืน ใหนักทองเที่ยวมาดู  ก็ถาเลนก็
เลือกสถานที่หนอยก็นาจะเปนภาพลักษณที่ดีนิยามเปดหมวก คือผูเลนกับผูดูซึ่งมีความพอใจ ซึ่งกัน
และกัน ก็ผูเลนมีความพอใจที่จะเลน ผูดูก็มีความพอใจที่จะดูและให เงิน เพื่อสงเสริมเปนกําลังใจ  แต
สําหรับคนเลนน่ีก็ถาไมไดเงินไมเปนไร เพราะเปนความพอใจ ความสุขของเรา ที่ใหคนที่เดินไปมาไดดู
ไดเห็นเราเลน 
 
เคาโครงเน้ือหา 

1) บทนํา 
เปนการบรรยายเกริ่นนํา เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมวณิพกในประเทศไทยความเปนมา 

และการเปดหมวกในตางประเทศ  นําเสนอแนวคิดและความสําคัญที่เช่ือมโยงไปสูกลุมคนที่เปดหมวก
ในปจจุบัน 
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เน้ือเรื่องแบงออกเปน 5 บท  ดังน้ี 
บทที่ 1 “โซปราโนห ผูใหแสงนําทาง”   
บทนํา ใชการนําเรื่องแบบบรรยาย ถึงเรื่องราวของชีวิตนักแซกโซโฟน ผูตาบอด

ต้ังแตแรกเกิด สูสาเหตุที่นําพาใหเขาตองมาเลนเปดหมวก  
เน้ือเรื่อง เรื่องราวชีวิต อุปสรรคปญหา เรื่องราวตาง ๆ ความพิการกับการโดนดูถูก 

สะทอนจุดที่สะเทือนใจในชีวิตของ โดยเปนเรื่องราวของ เรวัติ  
นักแซกโซโฟน  ตาบอด จะเนนไปที่ ความผูกพันธุระหวางคนกับดนตรี และสามารถ

เดินทางโดยใชความสามารถของตัวเอง สูการเดินทางสูการเปนนักดนตรีขางถนนที่มีความไมสมบูรณ
ทางดานรางกายแตเต็มเปยมดวยหัวใจที่แข็งแรงมากกวาคนปกติบางคน 

สรุป แงมุมการใชชีวิต การรูจักเลือกทางเดินมาจนถึงปจจุบันโดย ความยากลําบาก
ในทางเดินที่มืดมิด  ทางเลือกอาชีพที่มีจํากัดสําหรับกลุมคน พิการทางสายตา ช้ีและสะทอนใหเห็น
ปญหาที่มีกับพวกเขาแต ความมีสติ ความสามัคคี และกําลังใจ และสามารถเลี้ยงครอบครัวเปนผู
นําสงเสียลุกเรียนจบและประสบความสําเร็จในหนทางมืดมิดน้ีได 

ภาพประกอบ  ภาพถายบุคคล ขณะที่เลนเปดหมวก  ภาพวงดนตรี   ภาพเครื่อง
ดนตรีที่ใชในการเลนเปดหมวก 

 
บทที่ 2 “มืดมิด ไมมืดมิตร” 
บทนํา ใชการบรรยายเกริ่นนําเรื่อง  
เน้ือเรื่อง เลาถึง วงไดมอน วงดนตรีสตรงิที่มีนักดนตรีทั้งวงเปนผูพิการทางสายตาจะ

เลาถึง ความยากลําบากในการทํางานเปนทีมภายใตการเปนคนตาบอดทั้งวง  การเลนเปดหมวก  การ
เดินสายประกวด การถูกเอาเปรียบ ความคิดที่กลุมดนตรีของเขามีมุมมองและรับรูไดจากการถูก
ปฏิบัติจากคนในสังคม  เหตุที่เลนดนตรี  จุดเช่ือมโยง เสียงดนตรีกับเรื่องราวมิตรภาพของเพื่อนรวม
วงที่ไมอาจมองเห็นแตรับรูได ดวยความรูสึกที่สงผานออกมาขณะเลนดนตรี  การมีความต้ังใจทําตาม
ความฝน   

สรุป แงมุมการใชชีวิต การรูจักเลือกทางเดินมาจนถึงปจจุบันโดย ความยากลําบาก
ในทางเดินที่มืดมิด ทางเลือกอาชีพที่มีจํากัดสําหรับกลุมคน พิการทางสายตา ช้ีและสะทอนใหเห็น
ปญหาที่มีกับพวกเขาแต ความมีสติ ความสามัคคี และกําลังใจ  ทําใหสามารถฟนฝาปญหาและหาเงิน
เลี้ยงชีพไดดวยตัวเอง ความสามัคคีรวมพลังฝาปญหาเรื่องราวตางๆมากับเพื่อน มิตรภาพและ
เสียงดนตรี 

ภาพประกอบ  ภาพถายบุคคล ขณะที่เลนเปดหมวก ภาพวงดนตรี ภาพเครื่องดนตรี
ที่ใชในการเลนเปดหมวก 

 
บทที่ 3 “เดินทางดวยศรัทธา มโนราหขางถนน”  
บทนํา ใชความนําแบบบรรยายเกริ่นนําถึงการเปดหมวกวาในปจจุบันน้ียากที่จะเจอ

การเปดหมวกแบบเปนศิลปะประจําทองถ่ิน น่ันคือ มโนราหพรานบุญ   เช่ือมโยงสูการอธิบายถึงตัว
ละครเอกของบทน้ี 
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เน้ือเรื่อง  เช่ือมโยงตอเน่ืองโดยใชประวัติของตัวละครที่รอนเรพเนจร  เดินทางผาน
อะไรมาบาง และดวยความศรัทธาในบรมครูที่ตนเองนับถือมาต้ังแตรุนบรรพบุรุษ  จึงสงผลใหไดมา
เรียนรูสืบทอด ตอเน่ืองจนนํามาเปดหมวกขางถนน  ซึ่งตัวละครในบทน้ี เปนตัวละครที่แสดงความ
เปนตัวเองและมีมุมมองที่ไมเคย ยอมแพ  ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตมา  ไมวาเขาจะประกอบอาชีพ
อะไรน้ันสิ่งหน่ึงที่เขาไมลืม คือ ความเช่ือความศรัทธา และการแสวงหาทําสิ่งที่ตัวเองชอบควบคูมา
โดยตลอด 

สรุป ความด้ินรนตอสูไมยอทอ การเผชิญปญหา การศรัทธาเช่ือมั่น สูและเดินทาง
ทําตามสิ่งที่ตนเองรัก  รูตัวไววาตนเองชอบทําอะไรแลวมีความสุข ซึ่งสามารถสรางกําลังใจและ
สะทอนปญหา แฝงขอคิด  เพื่อสามารถเปนกําลังใจใหแกผูอาน   

ภาพประกอบ  ภาพถายบุคคล ขณะที่เลนเปดหมวก 
 
บทที่ 4 “เสนทางดนตรี วิถีฟุตบาท”  
บทนํา ใชความนําแบบบรรยาย ชีวิตเริ่มตน พื้นหลังครอบครัว ชีวิตปจจุบันปูพื้นสู

การเริ่มตนและมุงสูการเปนศิลปนขางถนน 
เน้ือเรื่อง นําเสนอเรื่องราวการเลนดนตรีขางถนนจนเกิดช่ือเสียง  สรางช่ือใหตัวเอง 

ไปสูการไดทํางานเปนนักดนตรีในกระแสหลัก เสนทางการพลิกชีวิตจากนักรองขางถนนสูการกาวเปน
ศิลปนคายเพลงแกรมมี่ ชีวิตการเปลี่ยนแปลง และการสงเสริมลูกสาวทั้งสองจนไดเปนนักดนตรีที่
สรางช่ือเสียงระดับประเทศ 

สรุป ใชสาระสําคัญของเรื่องที่วาดวยการเอาชนะความกลัว ความกลาที่จะทําและ
เปนในสิ่งที่ตนชอบ  ทําตามความฝนเอาชนะ อีกทั้งรุนลูกก็มี ความพยายามตอสู ฝกฝน เลนดนตรีจน
ทําใหประสบความสําเร็จ  เปนครอบครัวดนตรีที่มีช่ือเสียงและมีคนยอมรับในปจจุบัน 

ภาพประกอบ  ภาพถายบุคคล ขณะที่เลนเปดหมวก  ภาพในอดีต ภาพของ
ครอบครัว 3 พอลูกขณะเลนดนตรีออกงาน   

 
บทที่ 5 “เผาพันธุ คันทรี ดนตรี บลูกลาส” 
บทนํา ใชความนําบรรยาย ฉาก สถานที่ที่ตัวละครหลักของบท ทําการเปดหมวก 

แนะนําพูดถึงสมาชิกในวง 
เน้ือเรื่อง นําเสนอเรื่องราว โดยการถายทอดประวัติ ของวง ความเปนมาการรวมตัว

เลนเปดหมวก อาชีพหลัก  จุดที่สนใจอยากจะเลนเปดหมวก  ประเภทเพลงทําไมจึงคิดเลนเพลงน้ี อัต
ลักษณของวง มุมมองที่สะทอนความคิดการใชชีวิตของพวกเขา ความผูกพัน มุงมั่นและความสนใจใน
แนวเพลงสไตลบลูกลาส  ความมุงมั่นมีจุดยืน  จนสามารถสรางอัตลักษณใหแกวง 

สรุป ใชสาระแนวทาง การสรางแนวทาง ความมุงมั่นที่ตองการทําในสิ่งที่รัก  แมสิ่ง
น้ันอาจมีคาตีราคาออกมาไดไมมากนัก แตเปนสิ่งที่มุงหวังทําเพื่อใจรัก  และไมสรางความเดือดรอนให
ใคร  ทั้งยังสรางความสุขใจใหกับตนเอง จนเปนบทสรุปการมีวงดนตรี Bluemountainboys  ใน
ปจจุบัน 

ภาพประกอบ  ภาพถายบุคคล วงดนตรี Bluemountainboys  ขณะเลนเปดหมวก 
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บทสรุป  
เปนการสรุปแนวความแนวทางของการเปดหมวกในปจจุบัน ภาพรวมของสังคม 

กลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวก รวบรวมความคิดของแหลงขอมูล และสรุปออกมาเปนคําพูดของผูเขียน   
โดยสาระสําคัญของเรื่องจะเปนการยํ้าใหเห็นถึงคุณคา ศิลปะขางถนนที่คนเปดหมวก มีความชอบ 
เลนดวยใจ และแสดงออกมาผานเวทีที่กวางใหญ น่ันคือ ริมถนน  
 
ตอนท่ี 2 วิเคราะหงานออกแบบ  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหสวนเน้ือหาและการออกแบบ จะไดโจทยการ
ออกแบบ (Design Brief) ของหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวก  ดังน้ี  

1. ช่ือและชนิดของผลงานออกแบบ  
ออกแบบจัดทําหนังสือสารคดีเกี่ยวกับชีวิตคนเปดหมวก  โดยใชช่ือหนังสือสารคดี  

คือ  “ศิลปนเสรี กับเวทีขางถนน”  
2. ลักษณะเน้ือหา  

เปนลักษณะงานเขียนสารคดี ถายทอดงานเขียนเกี่ยวกับชีวิตคนที่เลนดนตรีเปด
หมวกในกรุงเทพมหานคร  โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ ลงพื้นที่จริง และศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของ  

3. กลุมเปาหมาย  
กลุมคนที่สนใจงานสารคดีบุคคลไมจํากัดชวงวัย  

4. วัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาแนวความคิด มุมมองของกลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวกในปจจุบัน แนว

เพลงที่พวกเขาเลน  ศึกษาคนที่เปดหมวกในสมัยกอน กับปจจุบัน ความแตกตาง เพื่อดูโลกและ
มุมมองของคนที่เลนดนตรีเปดหมวกในปจจุบัน  โดยเช่ือมโยงไปถึงการเลนดนตรีเปนศิลปะใกลตัว  
เปนศิลปะนอกกระแส  แตทําไมกลุมคนเปดหมวกจึงเลือกที่จะประกอบหรือแสดงเปดหมวกตามทอง
ถนน  

5. Mood & Tone  
เลือกใชภาพ 4 สี  โทนสี อารมณของงาน จะเปนโทนเรียบๆแตไมหดหู เลือกใช สียืน

ของเลม คือ สี ฟา สม ขาว เปนสีที่ดูสบายตา  และเลือกใชแบบอักษรที่เขากับเน้ืองานใหดูอานงาย
และสบายตา โดยการจัดหนารูปแบบของงาน เลือกจัด 1 คอลัมน  
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บทที ่5 
 

การผลิตช้ินงาน 
 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวก มีวัตถุประสงค เพื่อเพื่อศึกษา
แนวความคิด การใชชีวิต ของคนที่เปดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  การเลนการแสดงดนตรี  
ประเภทแนวดนตรีที่ใชเลนเปดหมวก วามีสวนสะทอนตอสังคมหรือสะทอนแงมุมชีวิตของคนเปด
หมวกในดานใด และสะทอนความคิดเห็น ลักษณะ อัตลักษณ ของคนเปดหมวกในปจจุบัน มุมมองที่มี
ตอสังคมในปจจุบัน ถายทอดเปนงานสารคดีเผยแพรใหคนเขาใจ และรูจักชีวิตของพวกเขามากข้ึน  
โดยผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลทีไ่ดมาประมวลผลในรูปแบบของงานเขียนสารคดีดังน้ี  
 

คํานําผูเขียน  
สารคดี “ศิลปนเสรี เวทีขางถนน” เกิดข้ึนจากความต้ังใจของตัวผูเขียนเองเปนผูที่ชอบ

ฟงเพลงดูดนตรีและการแสดงสด หลายครั้งที่เดินผานบริเวณขางถนน ไดพบเจอกับเหลาศิลปนขาง
ถนนวณิพกพเนจร ที่มีฝมือและการแสดงของพวกเขาน้ันเรียกรองความสนใจจากผูคนที่ผานไปพบ
เจอได แตสําหรับพวกเขาในสังคมสวนใหญ  ดูจะมองพวกเขาวาไมตางอะไรกับคนขอทานหรือพวก
ที่มาเลนดนตรีขอเงินไปวัน ๆ  จึงทําใหผูเขียนเองตัดสินใจที่เลือกวาจะเขาไปสัมผัสพูดคุยกับมุมมอง
ชีวิตของกลุมคนเหลาน้ีใหมากกวาเพียงแคการยืนดูหรือเดินผาน 

ผูเขียนตัดสินใจศึกษาเสนทางชีวิตของเหลาศิลปนขางถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในภาพที่ไมคอยไดรับรูเรื่องราวทางเดินชีวิตของพวกเขามากนักโดยเลือกเขาไปสํารวจกลุมคนที่เลน
ดนตรีขางถนนพูดคุยเรื่องราวชีวิตเบื้องตนของพวกเขา จากน้ันคัดเอากลุมคนที่มีลักษณะที่ตรงตาม
เกณฑที่ผูเขียนสนใจวางไวต้ังแตตอนตน โดยแบงเปน ศิลปนขางถนนที่มีความพิการดานรางกาย
ศิลปนขางถนนที่เปนศิลปนพื้นบาน  ศิลปนขางถนนที่เลนเพื่อไมไดแสวงหารายไดแตทําเพราะใจ
อยากจะโชวความสามารถที่มี  และศิลปนที่ใชพื้นที่ขางถนนเลนจนทุกวันน้ีไดเปนศิลปนในกระแส
ตัวจริง ผูเขียนไดไปลงพื้นที่เพื่อคุยกับเหลาศิลปนขางถนนหลายครั้ง   จนไดแหลงขอมูลตามที่
ตองการจากน้ัน  ก็เดินทางไปพบปะพูดคุยและสังเกตการณพวกเขาในการเลนดนตรีเปดหมวกในแต
ละพื้นที่  ครั้งละเปนวันเพื่อเฝาดูพฤติกรรมขณะที่ พวกเขากําลังทําการแสดงขางถนน  สายตาจากผู
พบเห็น   ลักษณะนิสัยที่สงผานออกมาขณะทําการแสดง  และสําหรับในบางบุคคลไดรับโอกาสได
ไปสัมภาษณที่บานของพวกเขา  ทําใหไดรับรูถึงสภาพแวดลอมที่เขาอาศัย  ไมวาจะเปนปจจัยที่อยู
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อาศัยและความรูสึกบางสวนของคนในครอบครัวที่มีตอพวกเขาเหลาศิลปนขางถนนพูดคุยเกี่ยวกับ
เหลาศิลปนขางถนนถึงชีวิตของพวกเขาสอบถามสิ่งที่สงสัยและมุมมองสวนใหญที่พวกเขามีตอคนใน
สังคม   และมีหลายครั้งที่มีการโทรไปขอสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อขอเก็บประเด็นที่ยังบกพรองที่จะมา
เติมเต็มใหงานสารคดีมีเน้ือหาสมบูรณจนบางครั้งก็เกรงวาอาจทําใหรําคาญใจ แตทุกคนก็ยินดีที่จะ
ใหความรวมมือทั้งยังเต็มใจใหคําสัมภาษณเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการโทรไปรบกวนขอสัมภาษณเพิ่มแม
หลายตอหลายครั้งที่ประเด็นคําถามอาจดูละลาบละลวง  แตผูเขียนเองไมไดบังคับใหเหลาศิลปนขาง
ถนนจําเปนตองตอบคําถามเหลาน้ัน  แตพวกเขาก็กลาที่จะตอบและเลาเรื่องราวออกมาอยาง
เปดเผยไมไดปลอยใหตองสงสัยหรือเลี่ยงในการตอบคําถามแตอยางไร 

ผูเขียนเองทําการอานหนังสือและคนควาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราววณิพกใน
ประเทศไทยและในตางประเทศ ศึกษาคนควาเพิ่มเติมเปนอยางมากเพื่อใหรูจักขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับศิลปนขางถนนอยางนอย ๆ แมไมมากถึงข้ันเปนผูเช่ียวชาญแตก็เช่ือมั่นวาสามารถเรียนรู
และเขาใจเหลาวณิพกไดดีในระดับหน่ึง 

สุดทายน้ีขอขอบคุณ  เหลาศิลปนเปดหมวกขางถนนทุกทาน ที่ยอมสละเวลา  ใหขอมูล
ที่กอประโยชนอีกทั้งบอกเลาเรื่องราวตางๆที่ทําใหขาพเจา   สามารถเขียนหนังสือที่บอกเลา
เรื่องราวชีวิตคนเปดหมวกออกมาเปนหนังสือเลมได   ซึ่งที่บุคคลที่มีความสําคัญตอการทําหนังสือ
เลมน้ีเปนอยางย่ิง  ขอขอบคุณ  อ.วีระศักด์ิ จันทรสงแสง  ผูคอยใหคําแนะนําช้ีแนะจุดบกพรองเพื่อ
ปรับปรุงงานอยูตลอดเวลา ทั้งชวยตรวจทานงานเขียนอยางละเอียดแนะนําและเติมสวนที่บกพรอง
จนทําใหงานเขียนออกมามีคุณภาพมากข้ึน (ซึ่งทั้งน้ีงานเขียนจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงไรตอง
ข้ึนอยูกับคุณภาพของผูเขียนเองดวย)  

นอกจากน้ียังตองขอบคุณ อาจารย อริน เจียจันทรพงษ, อาจารย บรรยงค สุวรรณผอง 
อาจารย ดร.กันยิกา ชอว, อาจารย ภมรศรี แดงชัย ผูชวยดูภาพรวมของหนังสือและชวยวางกรอบ
ของหนังสือใหเดินมาอยางถูกทางไมบิดเบี้ยวไปไหน 

ขอบคุณอีฟ – กิรวรรณ ชุติประพฤธ์ิ   และ เน็ท – ดารารัตน ลาภมาก ที่รวมเดินทาง
ไปสัมภาษณแหลงขอมูลและยังเปนไปชวยเดินหาคนเปดหมวกขอมูลในชวงแรกจนไดออกมาครบ
ตามเกณฑ   

ขอบคุณฟา – ชนกานต เพชรพลอย เพื่อนชางภาพที่ไปชวยถายภาพในหลายๆครั้ง
ขณะไปสังเกตการณและระหวางน่ังสัมภาษณ ทําใหไดภาพออกมาเปนที่นาพอใจ ทั้งยังชวย
ออกแบบปกและรูปเลม 

ขอบคุณพี่สาวแท ๆ ทั้ง 2 คน ของขาพเจา ที่ชวยตระเวนเดินหาแหลงขอมูลและให
กําลังใจเราตลอด รวมถึงเพื่อน ๆ หลายคนที่ไมไดเอยช่ือที่ชวยอานและติชมและใหคําปรึกษาใน
หลายกรณี  รวมทั้งเปนกําลังใจใหตลอดการทํางาน 

หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือเลมหน่ึง ที่จะพาผูอานไปรูแงมุมชีวิตของเหลาศิลปนเสรีขาง
ถนน   เรื่องราวชีวิต  อิสรเสรีที่ใครหลายคนมองดูวาตอยตํ่า   โดยงานสารคดีน้ีจะออกมาเปนเลม
ไมไดแน ๆ ถาขาดบุคคลสําคัญที่ไดเอยถึงดานบน  และที่สําคัญกอนจะสําเร็จเปนงานเขียนที่
สมบูรณ ตัวผูเขียนจะตองทุมเทกับการทํางานช้ินน้ีซึ่งขาพเจาขอขอบคุณผูอานหนังสือเลมน้ี   และ
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หวังวาผูที่อานคงไดประโยชนไมมากก็นอย หรืออาจไมไดอะไรเลย   ซึ่งทั้งหมดน้ี ขอให ผูอานเปน
คนตัดสินในงานหนังสือเลมน้ี  
 

จันทรสุดา เจริญมิน 
เปดโลกเปดหมวก 
“จึงมาเปน วณิพก พเนจร เที่ยวเรรอน... รองเพลงแลกเศษเงิน”  
เช่ือวาใครหลายคนคงคุนและเคยไดยินเพลงน้ี   โดยประโยคขางตนเปนสวนหน่ึงของ

เพลง “วณิพก” ขับรองโดย วงคาราบาว ใจความของบทเพลงสื่อความหมายชัดเจน  แตถาลองให
ผูที่ไดยินเพลงน้ีนึกภาพประกอบตามเพลงนั้น    ภาพในหัวของคนสวนใหญ  ที่นึกออกมาได คง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  นั่นคือ  นักรองขางถนน  แตงกายดวยเสื้อผาสีมอม สวมหมวกสักใบ 
หรืออาจไวผมยาวยืนดีดกีตารทาแดดทาลม   ปากก็รองเพลงปาว ๆ  เสมือนพวกเขากําลังเลน
คอนเสิรตสวนพื้นที่เล็กๆดานหนาของพวกเขาจะมีกระเปา  กลองกีตาร  วางไวเพื่อใหคนที่ผานมา
ผานไป  หากพอใจในการแสดงของพวกเขาสามารถใหคาศีลนํ้าใจ  เหมือนเปนการชื่นชมหรือ
สนับสนุนพวกเขาผานเศษเงินเล็ก ๆ นอย ๆ  เพื่อใหพวกเขาทําตอไปบนเสนทางขางถนนตรงน้ี 

เปดหมวก  (Street performance) 
ในตางประเทศ ผูที่ใหความบันเทิง ตามทองถนน จะถูกเรียกวา busker   สวนคําวาbusking ไดถูก
บันทึกไวในพจนานุกรมภาษาอังกฤษประมาณกลางป ค.ศ. 1860 และเริ่มใชคําวา “Busking” ครั้ง
แรกในยุคนั้น  จนมาถึงศตวรรษที่ 20 buskers ถูกเรียกกันวาดนตรีสาธารณะในประเทศ
สหรัฐอเมริกายุโรปและดินแดนที่พูดภาษาอังกฤษคําวา “Busk” มีรากศัพทมาจากภาษาสเปนโดย 
คําวา “buscar” ความหมาย คือ ไปหา ซึ่ง buskers อาจแปลไดอีกความหมาย  คือการแสวงหา
ช่ือเสียงและโชคลาภ buscar พัฒนามาจากคําวา  bhudh SKO แปลวา (ที่จะชนะพิชิต)  

โดยกลุมคนเซลติกจะแปลความหมายคํานี้วา Boudi คือ (ชัยชนะ)โดยผูใหความ
บันเทิงตามทองถนนในภาษาอิตาเลียนจะใช คําวา buscarsi ซึ่งชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ ภาษา
สเปน ภาษาฝรั่งเศส ใชคํานี้เรียกกลุมคนเปดหมวกโดยคําเหลานี้มีรากศัพทมาจากภาษาละติน  
โดยรากศัพทมาจากคําวา “buskin” หมายถึง รองเทาสนหนาที่นักแสดงโศกนาฏกรรม ชาวกรีก
และชาวโรมันใชใส โดยตอมาคําวา busker มีความหมายเทียบเทากับคําวา “street 
performance” หรือ “street entertainer” สวนคําวา “pass the hat” คือการสงหมวกไป 
รอบ ๆ  โดยมีนัยคือการเก็บเงินจากผูชมซึ่งในสมัยกรีกโบราณ  กวีนักขับลําเนาในสมัยน้ันไดเรรอน
เดินทางจากเมืองหน่ึงไป 

ยังอีกประเภทหน่ึงนักดนตรีขางถนนมักรองเพลงประเภทบทกวียาวๆในงานเลี้ยงตางๆ  
โดยบรรเลงเพลงพิณประกอบ  โดยกวีที่มีช่ือในสมัยน้ัน คือ โฮเมอร (Homer)  กวีชาวกรีกผูมีอายุ
ในชวงศตวรรษที่ 9 กอนคริสคกาล  โฮเมอรเปนคนตาบอดและขับรองเพลงกวีตาง ๆ จากเมือง
หนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง  ซึ่งระหวางที่โฮเมอรขับกลอน หากผูที่ติดตามฟงชอบใจก็จะตอบแทน
รางวัลแกโฮเมอรดวยเงิน   สวนในสมัยโรมันก็จะมีนักดนตรีที่ขับรองเพลงอยูขางทาง และบางครั้ง
จะไดรับการจางไปเลนในงานของคนในระดับชนช้ันกลาง  แตในกลุมคนในชนช้ันระดับสูงน้ัน พวก
เขามองวาดนตรีเหลาน้ีเปนดนตรีที่หยาบกระดาง 
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ในสมัยกลาง (ค.ศ. 450-1450) เปนชวงที่ศาสนจักรมีอํานาจสูงสุดสงผลใหการรองเพลง สรรเสิญ
พระเจาการรองเพลงในโบสถ   ตอมาไดมีการรองเพลงนอกศาสนาโดยนักรองเพลงพเนจรที่เรรอน
ไปตามที่ตาง ๆ   สรางความบันเทิงใหกับผูชม ไมวาจะขับรอง ทองกลอน  หรือเลานิทาน   โดยนัก
พเนจรเหลานี ้ไดกระจายตัวอยูทั ่วทั ้งยุโรป  ไดแก minstrel, jongleur, troubadours, 
minnesingers, spieileute 

minstrel คือนักรองนักดนตรีในยุคกลางที่เรรอนอยูในประเทศอังกฤษ  โดยจะรอง
เพลงหรือทองกลอนบทกวีที่แตงข้ึนมาเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนที่หางไกลมา   ประวัติศาสตรและ
จินตนาการ หรืออาจจําผลงานของผูอื่นมาดัดแปลงในแบบตัวเอง  พวก minstrel นี้จะถูกจางไป
สรางความบันเทิงตามรานเหลารานอาหารและไดเงินรางวัลเปนคาตอบแทน 

Jongleur  คือ นักรองพเนจรที่รองเพลงและเลาเรื่องในสมัยกลาง  เปนเพลงที่แตงข้ึน
มีลักษณะ เปน กลอน โคลง  นิทาน และใช พิณฮารป และ ลูทเลนคลอเพื่อเปนเสียงประกอบ และ 
พวก jongleur ยังใหความบันเทิงประเภท มายากล การแสดงปาหี่  

Troubadours คือ นักรองที่เลนเพลงพื้นบาน ทางตอนใตของฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษ
ที่ 11 - 13  แตงกวีโดยการใชภาษาถ่ินทางตอนใต 

Minnesingers, Spieileute คือ กวีและนักรองชาวเยอรมันในระหวางศตวรรษที่    
12 - 14 พวกน้ีเปนผูเผยแพรเพลงขับรองที่พรรณนาถึงความกลาหาญของเหลาอัศวิน หรือการ
รําพึงถึงความรักที่หวานซึ้ง 

ตอมาเมื่อ นักรองนักแสดงพเนจรกลุมน้ี เสื่อมอํานาจและไมไดรับความนิยมจากราช
สํานัก คนเหลานี้จึงหันไปใหความบันเทิงแกชาวเมืองแทน และบางสวนก็เรรอนพเนจรไปตาม
สถานที่ตางๆเพื่อทําการแสดงและไดรับคาตอบแทนหากมีคนพอใจ  เพื่อแลกคาอาหาร  และใน
สุดทายนักรองกวีเหลาน้ีก็หายไปตามกาลเวลา 

หลังจากนั้นตอมาในชวงป ค.ศ. 1940 ดนตรีพื ้นบานเปนสวนสําคัญของเหลา  
busking, busking Cafe, โดยจะเปนรานอาหารบารและผับซึ่งเปนแกนนําของรูปแบบศิลปะแบบน้ี
ซึ่งบุคคลที่มีช่ือเสียงมาจากการเปนนักรองพื้นบาน คือ วูดด้ีและโจแอนนา เบสซ.บลูสแมน เดลตา
สวนใหญเปนนักดนตรีที่เดินทางมาจากเมือง มิสซิสซิปปเดลตา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบีบีคิงก็
เปนหน่ึงในผูที่มีที่มีช่ือเสียงที่มาจากการแสดงโชวดนตรีพื้นบานเชนกัน 

ใน ป ค.ศ. 1950 เพลงและกระแสฮิปปจากยุค 60 เปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ
เพิ่มข้ึนดนตรีขางถนนมีสวนชวยสงเสริมวัฒนธรรมและงานศิลปะก็เปนที่ยอมรับไปทั่วทวีปอเมริกา
เหนือและยุโรปตะวันตก โดยนักดนตรีขางถนน หรือ busking ไดกลายเปนที่นิยม ใน โตรอนโต คน
ทั่วไปใหความสนใจและยกยอง เหลา busker มากข้ึน จนทําใหดนตรีขางถนนกลับกลายมาเปนที่
นิยมในโตรอนโตในชวงปลายทศวรรษ 1960 

ป 1960  เมื่อมีงานเทศกาล ของชาวฮิปป เหลา  Busker ที่เปนนักแสดงและเลนเปน
วงดนตรีตาง ๆ  จะมารวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เพื่อทําการเปดหมวกหารายไดโดยสถานที่เลนจะ
เปนบริเวณอาวซานฟรานซิสเบย ซึ่งเปนศูนยกลางของกลุมคนที่เลนดนตรีและแสดงเปดหมวกมา
รวมตัวกันโดยยังมีที่สนาม Golden Gate สวนและSan Jose ‘s Bee และสถานที่อื่น ๆ  ที่จะมีการ
เลนรวมตัวเปดหมวกดวย 
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โดยในสหราชอาณาจักรการทําการแสดง  busking ไมถือเปนการทาํผิดกฎหมาย แตก็
มีบางหนวยงานบางทองถ่ินไดมีขอหามและขอบังคับสําหรับเหลา busking คือถาหากตองการทํา
การแสดงเปดหมวก  ในเขตพื้นที่ใดใหติดตอพื้นที่สภาทองถ่ินเพื่อคอยดูเหลา busking ขณะทาํการ
แสดงวามีสิ่งใดที่ผิดตอระเบียบในพื้นที่น้ัน ๆ หรือไม  โดยการรองเพลงหรือเลนดนตรีสดตามทอง
ถนน  ถือเปนรูปแบบการแสดงอยางหน่ึงบนทองถนน (streetperformance / busking)  ที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุด การบรรเลงดนตรีดวยแกว   หรือการเลนดนตรีหลายช้ินโดยศิลปนคนเดียว  และ
รูปแบบการแสดงอื่นอีกมากมาย โดยสถานที่ที่จะทําการเลนเปดหมวกกันนั้น  ไดแก บาทวิถี  
ตลาดนัด สวนสาธารณะ  โดยนักดนตรีเปดหมวกที่มีช่ือเสียงใน ขณะน้ัน ไดแก  Jimmy Buffett, 
Blind Lemmon Jefferson, Rick Roberts แหงวง Firefall, Judy Collins, Tracy Chapman, 
Bob Dylan, Robert Johnson และ Woody Guthrie  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาดนตรีโฟลค ถือเปนดนตรีที่มีอิทธิพลตอการเลนเปดหมวกขาง
ถนนโดยถือเปนดนตรีของชนช้ันกลางเพื่อชนช้ันระดับลางในอเมริกา  สวนใหญจะสนใจกันในหมู
นักศึกษาซึ่งจะสนใจและเขาใจในสภาวการณของสังคมเปนอยางดี   ดนตรีโฟลคไมใชธุรกิจ  ไมใช
ทําข้ึนเพื่อรองรับตลาดของชนช้ันสูง  แตเปนดนตรีที่สืบทอดรากฐานเดิมเชนเดียวกับเพลงบลูส 

สําหรับในประเทศอเมริกา ชวงป ค.ศ. 1940 การรองเพลงเปดหมวกตามทองถนน 
กลายเปนสัญลักษณของความนาสงสารและความนารังเกียจ เพราะโดยสวนใหญจะใชความพิการ
มาเปนจุดขายมากกวาการแสดงทักษะและฝมือทางการดนตรี  ซึ่งทําใหคนสวนใหญมองพวกเขาวา
เปนขอทานมากกวานักแสดงตามทองถนน  จนกระทั่งในป 1950 คนหนุมที่เปนพวกไรบาน 
ยากจน และไรงานทําจะมารวมตัวกันอยูตามทองถนน เชน Haight – Ashbury ณ เมืองซานฟราน
ซิสโก ใน Greenwich Village ณ นิวยอรก และตามศูนยกลางของเมืองตาง โดยการรวมตัวของ
พวกเขามีจุดประสงคเพื่อการเมืองการประทวงสังคมโดยใชกีตารและเสียงเพลงโฟลคเปนสื่อ โดย
พวกเขามักแสดงตามสวนสาธารณะตางๆ และเมื่อฝูงชนรวมตัวกันเขามาดูพวกเขาก็จะสงหมวกไป
ขอเก็บเงินตามความสมัครใจเพื่อเปนคาอาหารและที่พัก  จนในป 1960  เปนชวงของสงคราม
เวียดนาม มักจะมีคนไปประทวงรวมตัวกันเพื่อรองเพลงตามทองถนนเพื่อประทวงการทํางานของ
รัฐบาล และสีสันที่เกิดข้ึน ณ ทองถนนแหงน้ี จึงทําใหมีคนหนุมสาวนําการแสดงประเภทแบบน้ีมา
ตอยอด พัฒนาเพิ่มเติมทักษะประกอบกับจินตนาการใหมๆเพื่อมาแสดงโชวตามทองถนน 

โดยสรุปเปดหมวก  หรือ “Street Performance”  ก็คือ ศิลปะการแสดงในที่
สาธารณะตามทองถนนที่มุงหวังสรางความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลก
กับคาตอบแทนซึ่งการใหคาตอบแทนจะมากนอยก็ข้ึนอยูกับความปรารถนาของผูชมแตละคนโดย
การแสดงเปดหมวกสามารถสรางสรรคไดหลายรูปแบบไมจํากัด ไมวาจะเปนกายกรรมมายากล  
การบิดลูกโปงเปนรูปทรงตาง ๆ  การเขียนภาพการตูนลอเลียนตัวตลกการรองเพลง การเตนราํ การ
พนไฟ ละครใบ  การแสดงดนตรีการเชิดหุน การเลานิทาน การทองบทกวี การฟนดาบและอีก
มากมายที่สรางสรรค  แตตองเปนการแสดงที่สามารถเรียกความสนใจและมอบความบันเทิงใหกับ
ผูชมที่ผานไปมาตามทองถนนได 

วัฒนธรรมของชาติตะวันตกไดหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนาม
โดยภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองไดสงบลงในป พ.ศ. 2488 ฝายพันธมิตรไดเขามาอยูในประเทศ
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ไทยเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเกิดบารและเบียรแอลกอฮอลข้ึนหลายแหง โดยในชวงน้ีนักรองและ
นักดนตรีของไทยสวนใหญนิยมเลนดนตรีสากลตามสถานเริงรมย 

ตอมาในชวงป พ.ศ. 2497 – 2518 เปนชวงสงครามเวียดนาม ทําใหสหรัฐเขามาตั้ง
ฐานทัพในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2498 ซึ่งในชวงนั้นถือเปนชวงที่วัฒนธรรมของอเมริกาใต
หลั่งไหลเขามาในเมืองไทยเปนอยางมาก ทั้งเพลงตะวันตก การแตงกาย มีการเปดคลับไนทบาร 
บริการเมียเชา เพื่อใหบริการตอทหารอเมริกา ตอมาเมื่อฐานทัพของอเมริกันไดถอนตัวไปในป พ.ศ. 
2519 สิ่งที่พวกทหารอเมริกันทิ้งไวในเมืองไทย คือ หนังสารคดีและแผนเสียง “street song” และ
ผูที่ไดนําแนวคิดการเลนดนตรีแบบ “เปดหมวก” มาแสดงก็คือ อิทธิพล วาทะวัฒนะ หรือ อี๊ด 
ฟุตบาท ดนตรีเปดหมวก ในประเทศไทยยากที่จะสืบคนถึงแหลงกําเนิดที่แทจริง  ทั้งยังยากที่จะหา
เอกสารยืนยันที่แนชัดวาใครเปนผูเลน เปดหมวกเปนคนแรกของประเทศ  สําหรับยอนการเปด
หมวกจากอดีตจนถึงปจจุบันที่เห็น วาเปนการเลนเปดหมวกที่แนชัด นั้นก็คือ  เอี้ยว ณ ปานนั้น  
ยุทธศักด์ิ จรลี  วงมาราชาตรี  และอี๊ด ฟุตบาท การแสดงของกลุมคนเหลาน้ีถือเปนการเปดหมว 

ในบานเรา  คําวา “วณิพก” หรือ “วนิพก” รากศัพทมาจากภาษาบาลี - สันสกฤตของ
อินเดีย ไมใชคําไทยแทด้ังเดิม หมายถึง คนที่รองเพลงและคนที่บรรเลงเพลงขอทาน ในประเทศ
ไทยเขาใจวาการรับเอาคําเหลาน้ีมาใช มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา โดย
เห็นไดจากคัมภีรพระไตรปฎกในพระพุทธศาสนา ที่ไดรับอิทธิพลในการนําคําของภาษาบาลี-
สันสกฤต ของอินเดียเขามาใชในสังคมไทย ดังเชนที่ปรากฏในพระสุตันตปฎก ในหมวดอวุฏฐิกสูตร 
ซึ่งพูดถึงบุคคลตาง ๆ ที่สัมพันธกับการปฏิบัติทาน ไดแกสมณะชีพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง 
วณิพก และยาจก ซึ่งถือวาเปนชนช้ันที่ตํ่าตอย อดอยากและ เรรอน ที่มนุษยรวมโลกจะตองใหการ
สงเคราะหชวยเหลือ 

โดยหากยอนไปในสมัยกอนนั้น ประเทศไทยยังมีกลุมวณิพก รุนดั้งเดิมที่ปรากฏ ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 กลาวคือมีการรองเพลงเปนมหรสพวณิพกโดยมีการขับเพลง เพื่อความสนุกตาม
แบบไทยเดิม  โดยเพลงด้ังเดิมของวณิพกในสมัยกอนน้ัน จะเปนเรื่องชาดก หรือเรื่องจักร ๆ  วงศ ๆ  
ไดแก เรื่องจันทโครพ ลักษณวงศ พระรถเมรี พระยาฉันทันต เปนตน แตที่นิยมจะเปนเรื่องพระยา
ฉัททันต ซึ่งเปนตอนที่พระโพธิสัตว เสวยพระชาติเปนชาง  

ซึ่งในป พ.ศ. 2529 มีขอมูลระบุพบวา วณิพกในสมัยนั้นจะรองเพลงในแบบขอทาน 
โดยปรากฏรายช่ือ คือปาสําอาง เลิศถวิล, ลุงสงวน ธีระนาม, ปาจิตร  จันทรคุม,ปามวน อุดมนา  
ซึ่งบทเพลงเหลาน้ีลวนเปนการรองและเลนตามทํานองเพลงพื้นบานในสมัยน้ัน  ประเทศไทยน้ันใน
ยุคสมัยกอนไมมีอาชีพนักรอง นักดนตรี เพราะทั้งชุมชนจะมีวิถีชีวิตที่เหมือนกันทั้งหมด น่ันคือ การ
ทํามาหากินประเภท ทําไร ไถนา แตจะมีบางคนไดรับยกยองเปนพิเศษจากชุมชมใหรองเพลงและ
เลนดนตรี โดยการรองเพลงเลนดนตรีเมื่อ 5,000 ปที่แลว ไมใชเพื่อความบันเทิงเริงรมยแตจะใช
รองเลนในพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิเทาน้ัน  
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วณิพกไมใชขอทาน 
สําหรับกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับ กลุมวณิพก คือ พระราชบัญญัติสําหรับควบคุม

ขอทาน พุทธศักราช 2484โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายควบคุมการขอทาน
มาตรา 6  หามมิใหบุคคลใดทําการขอทานการขอทรัพยสินของผูอื่นโดยมิไดทาํการงานอยางใดหรือ
ใหทรัพยสินสิ่งใดตอบแทน และมิใชเปนการขอกันในฐานญาติมิตรน้ันใหถือวาเปนการขอทาน 
การขับรอง การดีดสีตีเปา การแสดงการเลนตาง ๆหรือการกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันนั้น
เมื่อมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บคาฟงคาดูแตขอรับทรัพยสินตามแตผูฟงผูดู
จะสมัครใจใหน้ันไมใหรับฟงเปนขอแกตัววาไมไดทําการขอทานตามบทบัญญัติแหงมาตราน้ี 

ประเด็นดังกลาวเปนเรื่องของการนิยามความหมายของคําวาขอทาน โดยรวมวณิพก
เขามาอยูดวยกัน ในลักษณะของบุคคลที่ไรอาชีพ หรือการเลนดนตรี ดีดสีตีเปา รองเพลงเพื่อแลก
เงินอยูขางถนน และไมไดรับการยอมรับจากสังคมวาเปนศิลปนหรือาชีพหน่ึงที่สุจริต ไดนําไปสูขอ
ถกเถียงกันอยางกวางขวางในป พ.ศ.2536 จนมีการเสนอรางแกไขพระราชบัญญัติขอทานที่ใชอยู
ในปจจุบัน โดยนักวิชาการ นักกฎหมาย และกรมประชาสงเคราะหเพื่อแยกวณิพกออกจากขอทาน 
โดยกําหนดคํานิยามของคําวาวณิพกเสียใหม  “ผูใชความสามารถหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัว
ทําการขับรอง ดีดสีตีเปาหรือแสดงการละเลนตางๆหรือกระทําการอยางอื่นอยางใดในทํานอง
เดียวกัน ตามลําพังหรือเปนหมูคณะใหผูอื่นดูหรือฟงโดยไมเรียกรองคาดูและคาฟงแตรับทรัพยสิน
ตามแตผูดูผูฟงจะสมัครใจให”  

นิยาม ความหมายดังกลาวมีความแตกตางจากคําวาขอทาน ที่มีการเสนอนิยามโดย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ ที่แสดงใหเห็นนัยการผอนคลายการควบคุมเหนือ
รางกายของบุคคลที่เรียกตัวเอง วาวณิพกมากข้ึน คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน
มากข้ึน มีการแยกความหมายระหวางวณิพกและขอทานออกจากกันอยางชัดเจนคือคนขอทาน
หมายความวา “ผูกระทําการขอทรัพยสินของผูอื่นดวยวาจา ขอความหรือแสดงกริยาอาการใด ๆ 
โดยใชภาชนะหรือวัสดุใด ๆ ที่แสดงใหเห็นเขาใจวา ประสงคจะใหผูอื่นใสทรัพยสินลงในภาชนะ 
หรือวัตถุน้ัน โดยมิไดตอบแทนดวยการทํางานหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันในฐานะ
ญาติมิตร” 

จึงไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการขอทาน โดยในประกอบราง
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน มีใจความแบงแยก ระหวาง กลุมคนขอทานและวณิพกใหดู
ชัดเจนข้ึน โดยในมาตรา  5 ระบุ วา “ขอทาน”   หมายความวา ขอทรัพยสินของผูอื่นไมวาจะเปน
การขอดวยวาจา ขอความ  หรือการแสดงกิริยาอาการใด ๆ  หรือดวยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ โดยมิไดมี
การตอบแทนดวยการทํางานอยางใดหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันฐานญาติมิตร แต
ไมรวมถึงการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรการแสดงความสามารถในเรื่องใดๆ หรือการเลน
ดนตรี หรือการเลนอื่นใดแมมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บคาชมหรือคาฟง  
แตขอรับทรัพยสินตามแตผูชมหรือผูฟงจะสมัครใจใหน้ัน ไมถือเปนการขอทานตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติน้ี แตใหถือเปนวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะ 

ซึ่งยังมีขอจํากัดสําหรับวณิพก ตามประกอบรางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
มาตรา 8 วณิพกหรือนักแสดงสาธารณะประสงคจะเลนหรือแสดงในเขตองคการปกครองสวน
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ทองถ่ินใด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเพื่อประโยชนในการ
กํากับ ดูแล คุมครอง ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตวณิพก หรือนักแสดงสาธารณะ เจา
พนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไข หรือวางระเบียบเกี่ยวกับการแสดงหรือการละเลนของวณิพก
หรือนักแสดงสาธารณะได 

ดังนั้นกฎหมายจึงเปนสิ ่งสําคัญในการจัดประเภทกลุ มคนประเภทนี้ในสังคมไทย
โดยเฉพาะภาพของความเปนวณิพกหรือนักดนตรีเปดหมวก  ที่มีเอกลักษณหรือลักษณะพิเศษบาง
ประการก้ํากึ่งกับบุคคลประเภทที่มีความพิการ  ถูกมองเปนพวกคนไรความสามารถ ไรอาชีพ อีกทั้ง
ยังถูกมองวาเปนขอทาน  ซึ่งในขณะเดียวกันวณิพกเหลาน้ีก็พยายามสรางอัตลักษณความมีตัวตน 
ผานความสามารถในทางดนตรีและการขับรองใหใกลเคียงกับศิลปนอาชีพมากข้ึน เพื่อใหไดรับการ
ยอมรับจากคนในสังคม 

เปนเรื่องจริงของสังคมสําหรับการที่คนเราไมวาจะมีช่ือเสียงหรือเปนคนธรรมดา หาก
ลองออกมายืนทําอะไรก็ตามในที่สาธารณะ โดยบริเวณน้ันเปนจุดที่มีผูคนจํานวนมากสัญจรผานไป
มาน้ัน  ยอมไดรับการสนใจ  เปนที่นาดึงดูดใหคนหันมามอง หากเปนดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียง
แนนอนจุดประสงคของพวกเขาคงจะเดาไดไมยาก  แตลองหากเปนบุคคลธรรมดาน้ัน  คนทั่วไปมัก
มองวา ถาไมเปนคนบาก็มาหาขอสตางคมาน่ังขอทาน เชนกัน  นักดนตรีเปดหมวกขางถนน พวก
เขาไมไดมาเลนดนตรีเพื่อขอเงินกันเสียทุกราย ทุกคนที่มาเลนขางทาง ตางก็มีวัตถุประสงคแตกตาง
กันไป  โดยเงินเสียงปรบมือหรือการที่มีคนสนใจพวกเขาขณะเลนนั้น ถือเปนแรงผลักดันสราง
กําลังใจใหแกพวกเขานักดนตรีขางถนนผูที่ใชไหลทางสรางเปนเวทีโชวผลงานแสดงตัวตน  เพราะ
พื้นดินพื้นถนนก็คือเวทีโลกที่กวางใหญที่สุดน่ันเอง 
 
บทท่ี 1 โซปราโนผูใหแสงนําทาง 

หากใครไดเคยผานไปแถวสีลมถ่ินสังคมธุรกิจ  อาจเคยไดยิน  เสียงโซปราโนที่ดังกังวาน 
เปนประจําบริเวณ  หนาหางสีลมคอมเพล็กซ ตึกซีพีทาวเวอร และตึกยูไนเต็ด  ซึ่งเสียงที่ไดยินน้ัน คือ 
เสียงเปาโซปราโนแซ็กโซโฟน  ในบันไดบีแฟล็ต จาก ชายวัยกลางคน  ผูเลนดนตรีเปดหมวกขางถน  
นามวา “เรวัติ ผองแผว” วัย 54 ป  ผูพิการทางสายตา โดยไดอาศัยพื้นที่ขางถนนในยานสีลมเปด
หมวกมาเปนเวลา 10 ป 

“ผมช่ือ เรวัติ ผองแผว   ตาผมบอดมาต้ังแตกําเนิด  ผมเปนคนเชียงใหม   ตอนน้ีผมอายุ   
54 ปแลว”  เขากลาวแนะนําตัวเองดวยนํ้าเสียงสุภาพ   “ผมตาบอดมาต้ังแตกําเนิด    โดยชวงแรก
เกิดจน ถึง อายุ 17 ปน้ัน การมองเห็นของผมเทียบไดสัก60% ของคนที่สายตาปกติ  ผมสามารถเดิน
ไดโดยที่ไมตองใชไมเทาแตหลังจากน้ันมาทุกอยางก็เริ่มมืดจนผมมองไมเห็นอะไรเลย   ตาผมไดบอด
สนิทลง” 

เรวัติ   เริ่มเขาโรงเรียนสอนคนตาบอดต้ังแตวัยเด็ก  เรียนถึงช้ัน ป.6 จึงตัดสินใจออก
จากโรงเรียนเพราะเขารูสึกวาไมมีสมาธิที่จะเรียน  อีกทั้งทางบานก็เริ่มมีปญหาดานการเงิน  หลัง
ออกมาไดฝกเรียนวิชาเพิ่มเติมอีก 2 ป   โดยวิชาเพิ่มที่เขาเลือกเรียนน้ันคือวิชาดนตรีไทย เพราะชอบ
และสนใจ โดยเลือกเรียนขลุย และฝกฝนจนชํานาญ  แตระหวางเรียนเขาชอบแอบไปดูเพื่อนที่เรียน
แซ็กโซโฟนเขารูสึกสนใจเปนอยางมาก  แตดวยราคาของเครื่องดนตรีที่แพงทําใหเขาไมมีโอกาส  จึง
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ทําไดแคแอบดูเพื่อนเลน  อีกทั้งยังมีอาจารยบอกเขาวา  หากเลนขลุยเปนก็เลนแซ็กโซโฟนไดไมยาก   
จึงทําใหเขาอยากที่จะเลนเปนและมีเปนของตัวเองมากย่ิงข้ึน โชคดีจากการไปยืนมองเพื่อนเลน  
เพื่อนคนน้ันไดใหเขายืมลองเปาและสอนเขาจนเลนไดเปนเพลง  

ชีวิตหลังออกจากโรงเรียนแลว เขามักเที่ยวเลนใชชีวิตไปวัน ๆ  ไมไดคิดทําอะไรเปนช้ิน
เปนอัน   จนรูสึกอยากมีแซ็กโซโฟนแบบที่เคยคิดไวสมัยยังเรียนดนตรี   จึงไดไปหาขอรับจางเลน
ดนตรีชวย ตามงานตาง ๆ ทําใหเขามีเงินเก็บสะสมพอที่จะซื้อแซ็กโซโฟนได เมื่อมีแซ็กโซโฟนตัวแรก
ชีวิตเขาจึงตระเวนรับงานในจังหวัดและละแวกใกลบานไมวาจะเปน  งานบวช  งานรื่นเริงหรืองาน
ทั่วไปเขาใชชีวิตอยางสนุกสนานในชวงน้ัน 

จนในชวงป พ.ศ. 2538 - 2539 ถือเปนชวงจุดตกตํ่าของชีวิตครอบครัวของเรวัติ    
“ชวงปน้ัน เปนชวงที่ดวงตกมาก ๆ  ทั้งกลุมทั้งทออีกทั้งตัวผมเองตองเขาโรงพยาบาล

เพื่อรักษาโรคกระดูกทับเสน   หลังออกมาก็ไมมีเงิน เพราะเงินทุนที่สะสมมาทั้งชีวิตก็ใชหมดไปกับ
การรักษา   ออกมาพักพื้น  งานก็ไมมีจางแลว  อีกทั้งตองไปจายคายาทุกเดือน ๆ  ตอนน้ันหมดไป
ราว ๆ เจ็ดหมื่นบาท สําหรับผมมันคือเงินเก็บที่ไดมาอยางลําบาก เก็บมาทั้งชีวิตหวังไวใหลูกเรียน
หนังสือ   ตอนน้ัน ผมเครียดมากทั้งภรรยาที่ตาบอดเหมือนกัน  ก็ไมรูจะหันหนาไปทางไหน ไปพึ่งใคร
ก็ไมได  มันมืดแปดดานจริง ๆ  มันมืดย่ิงกวาดวงตาที่มองไมเห็นโลก   และอีกอยางเงิน 7หมื่น ก็เปน
เงินเก็บผสมกับเงินกู จากสหกรณ และกูเงินจาก สปท. จํานวนสามหมื่นบาท”    

ซึ่งในชวงน้ันเปนปที่มีภาวะความตกตํ่าที่สุดสําหรับเขา  เพราะเงินที่เคยมีไวก็เอาไปใช
จายคารักษา  เงินที่เคยเก็บไวเปนคาเทอมลูก ๆ  ก็ไมมีแลว   อีกทั้งยังมีหมายศาลมาถึงบานที่บาน  
บานกําลังจะถูกยึด  แตเขายังโชคดีที่สามารถทําหนังสือขอประนีประนอมผอนผันกับทางเจาหนาที่ได
บาง  ทําใหเขาและครอบครัวยังพอมีบานไวพักอาศัย   “ชีวิตชวงน้ัน  มีแตมรสุมมารุมรอบดาน    
รูสึกทอแทกังวลและกลัวหลายๆอยาง  กลัวทั้งลูกจะไมไดเรียนหนังสือตอ  เงินทองก็ไมพอกิน  ล็อตเต
อรรี่ก็ขายไมคอยไดไมรูวาจะทําอะไรพยายามคนหาทางออกที่ดีที่สุดใหกับชีวิตครอบครัว” 

ในตอนน้ันสิ่งที่เขาคิดอยางเดียวคือ    คนตาบอดอยางเขาสามารถจะทําอะไรไดบาง   ที่
เปนงานสุจริตไมผิดกฎหมาย   ไมสรางภาระใหใคร   เขาจะรับจางทําทุกอยาง  เพื่อลูกและครอบครัว  
เขาหวังอยากใหลูกมีการศึกษาสูง ๆ เพราะความรูจะอยูกับลูกของเขาไปตลอด   
ปจจุบันครอบครัวของเรวัติ  อาศัยอยูที่บานเชา ยานดอนเมือง สมาชิกทั้งหมด 5คน   มี ภรรยา เรวัติ
และลูก 3 คน  ปจจุบันอายุ คนโตอายุ 26 คนรอง 23   คนโตจบเพียง ม.6   คนรองจบปริญญาตรี  
ปจจุบันทํางานอยูที่บริษัทชารป และลูกชายคนเล็กวัย  11 ขวบกําลังศึกษาอยูที ่โรงเรียนเซนตจอหน    
ตอนน้ันเรียกวา ชีวิตที่ไมเคยไดเห็นแสงสวางกลับมืดลงไปย่ิงกวาเดิม  เพราะสถานภาพที่ยํ่าแยทาง
ครอบครัว  อาชีพขายล็อตเตอรรี่ที่เคยขายกับภรรยา ในชวงน้ันก็ขายไมดี  หรือบางวันก็ขายไมไดเลย  
ในบางมื้อครอบครัวเราถึงกับตองอดขาว  เพราะไมมีเงิน    

“สําหรับตัวผมเอง การอดขาวไมใชปญหาใหญ   แตสําหรับลูก ผมทนเห็นพวกเขาอยูใน
สภาพแบบน้ีไมได”  ซึ่งความลําบากในชวงน้ันสงผลใหลูกสาวคนโตตองหยุดเรียนหนังสือไวเพียง ม.6  
เพื่อออกมาทํางานชวยทางบาน” 

“ในชวงน้ันผมฝน แทบทุกคืนวา ตัวเองกําลัง   ผูกคอตายซ้ําไปซ้ําไป มันทรมานมาก
หาทางออกไมได   จนบายวันน้ันหลังต่ืนจากฝนราย   ผมลองเดินไปที่ตูเก็บของหลังบานเพื่อลองหา
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ของมีคาเผื่อจะมีอะไรที่หลงเหลือพอขายไดผมคลําเขาไปในตูเก็บของ  สิ่งที่พบคือ โซปราโน ผมดีใจ
อยางบอกไมถูกที่เจอมัน ผมเก็บมันไวนานแคไหน  เกือบลืมไปแลววามันคือเพื่อนที่ดีที่สุดในยามที่เรา
เหงาหรือทอใจ  ผมหยิบมันออกมาอยางทะนุถนอมและไมรอชาที่จะลองเสียงของมัน  ไมเลวเสียงของ
โซปราโนแซกโซโฟนตัวแรกที่หางหายไปนานผมเก็บเงินซื้อมันในราคา  11,000 บาท  นานแคไหน
แลวที่ผมไมไดยินเสียงของมัน  นานแคไหนที่แลวที่เสียงแหงความสุขน้ีหายไป” 

เรวัติ ต้ังคําถามกับตัวเอง  ความมืดมิดไดผอนคลายลงไปบางเมื่อเขาไดใชเวลาน่ังเลน
โซปราโนตัวโปรดในยามที่เขาทุกขยากที่สุด 

“ต้ังแตผมเขาโรงพยาบาลและหลังออกมาก็ไมมีงานจางหรืองานใดๆทําใหผมที่ตองเลี้ยง
ครอบครัว  ตัดสินใจเขียนจดหมายเปนอักษรเบรลลถึงญาติ  เพื่อขอมาอาศัยอยูดวยในกรุงเทพ” 

ในชวงน้ันประมาณป พ.ศ. 2541 หลังเขามาอยูที่บานเชากับญาติแถวทาพระ ในชวง      
7 - 8  เดือนแรก  ผมไมเคยออกไปไหน เพราะดวยความที่เปนคนบานนอกอีกทั้งตาบอด   มองไมเห็น  
กลัวหลงทางจึงเก็บตัวอยูแตในหอง พยายามหางานทําแตก็ไมคอยมีคนรับเทาไหร   ทําไดเพียงขาย 
ล็อตเตอรี่กับภรรยา   สวนลูกสาวคนโต  ก็มีไปรับทํางานพิเศษหลังเลิกเรียน  

“ผมเองสงสารลูกไมอยากใหแกตองเหน่ือย แตผมถือคติและสอนลูกเสมอวา ชะตาชีวิตที่
เลือกเกิดไมไดแบบพวกเรา  หากยังมีชีวิต  สามารถทําอะไรไดก็ทํา  ทําใหดีทําใหถูกตอง  ไมลักขโมย
ใคร  เลือกเกิดไมได  แตเลือกที่จะเปนคนดีไดทุกที่ทุกเวลา”   

หลังจากเริ่มเคยชินกับสถานที่   และพยายามสละความเครียดออกไป    เขาก็สามารถ
หลุดพนจากวงจรความมืด  ที่รุมเรามาเปนเวลาหลายป    สิ่งที่ชวยใหเขาสามารถลืมความทุกขไดเมื่อ
ยามที่ไดเลนสิ่งน้ันคือ โซปราโนแซ็กโซโฟนที่บังเอิญเจอในตูเก็บของเกา  เขาหยิบมันข้ึนมาเปา  และ
บอกกับตัวเองวา  เขารักเสียงโซปราโน   รักการเลนดนตรี  เขามีความสามารถทางดานน้ี  และเขาจะ
ทํามันใหเปนอาชีพที่สามารถตัวเองและครอบครัวใหจงได  จากน้ันไมนาน  เขาก็ตัดสินใจที่จะเลน
ดนตรีเปดหมวกขางถนน หรือใครหลายคนเรียกวา เปดหมวก วณิพก หรือขอทาน   แตสําหรับเขา
แลวไมวาการกระทําสิ่งน้ีจะถูกมองหรือเรียกวาอะไรก็สุดตามแตจิตใจของมนุษย  แตเขาเองน้ันรูเพียง
วา สําหรับคนตาบอดแบบเขาสามารถที่จะทํามันออกมาได  และเปนหนทางอาชีพสุจริต  ไมเปนการ
เบียดเบียนหรือลักขโมยใคร  และเปนความสามารถที่เขาเองสามารถใชหาเลี้ยงครอบครัวไดก็เพยีงพอ  

จากวันน้ัน  จนถึงตอนน้ี  เรวัติเปดหมวก มาเปนระยะเวลา 11 ป  เขาใชพื้นที่อิสระขาง
ถนน เลี้ยงอาชีพและลูกในครอบครัว จนสามารถสงลูกสาวคนที ่2 จบปริญญาตรี  โดยลูกสาวของเขา
ก็ทํางานสงดวยเองดวย  ปจจุบันลูกเขาทํางานอยูที่บริษัท ชารป  ภรรยายังคงขายล็อตเตอรี่  สวนลูก
ชายคนเล็กปจจุบัน อายุ 11 ขวบ เรียนอยูที่ รร. เซนจอหน  เขาอยากใหการศึกษาแกลูกใหมากที่สุด
เทาที่จะมีแรงสงลูกเรียนไหว  เพราะมันเปนสิ่งเดียวที่จะติดตัวไปตลอด   เขาถือวาโชคดีที่เลือกเดินมา
ในเสนทางที่เขาถนัดประกอบอาชีพ อยางสุจริตและต้ังใจทํามันออกมาอยางเต็มที่    

สําหรับการเปดหมวกในแตละครั้งเงินที่เรวัติได  มีจํานวนมากพอตัว  ตกวันละ 1 พัน
บาทตอวัน  และใน 1 สัปดาหเขาเลน 6 วัน   แตหากยามไมสบายก็จะหยุดเลนเปนอาทิตย ๆ   สวน
ในชวงคริสมาสตจะเปนชวงที่มีรายไดดีที่สุดเลนได  ราวๆวันละ  3,000 – 4,000 บาท  เพราะถ่ินสีลม
ที่เขาเลนเปนยานคนเมืองมีทั้งฝรั่ง นักธุรกิจ คนทํางาน  เขาจึงเลือกที่จะเลนเพลง สากลและเพลง
พระราชนิพนธ  ใหเขากับบรรยากาศและพื้นที่น้ัน โดยกอนที่จะออกมาเลนเพลงตาง ๆ  ทุกครั้ง เขาจะ
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ฝกซอมจนโนตแมนยํา  เพราะคนตาบอดแบบเขาไมสามารถที่จะเปดโนตกลางดูแลวเลนตามได   แต
ตองใชหัวใจและความจําโนตตางๆเอาไวในสมอง  มีหลายครั้งที่บรรดาผูฟงมาขอใหเขาเลนเพลง   
ตาง ๆ  เขาก็จะเลนให  แตหากเพลงใดที่ไมมั่นใจ  เขาจะขออนุญาตไมเลน  เพราะไมชํานาญและไม
อยากทําใหทวงทํานองผิดเพี้ยน  ไมอยากเลนรับเงิน  เพียงแคการเปาอะไรไปมั่ว ๆ  แตการเลนเปด
หมวกของเขา  ในทุกครั้ง จะตองเต็มรอย ทุกดาน ไมวาจะโนตเพลงและสภาพรางกายของเขาเอง 

“ทุกครั้งที่ผมมาเปดหมวก  ผมจะสมมุติวาตัวเองเปนพอคา ก็เหมือนมาขายของถาของที่
เราขาย มันราคา ช้ินละ 50 บาท  ผมก็อยากจะใหไอของช้ินน้ันมันเต็มเปยมสมราคาทั้ง 50 บาท หรือ
แมสินคาจะมีราคาเพียง 1 บาทเราก็ตองเต็มที่  เพื่อใหผูที่มาซื้อมาดูสินคาเราไดรับสินคากลับออกไป
อยางพอใจและมีความสุข   มันก็เหมือนกับที่มาเปาแซ็กโซโฟนตรงน้ี   คนที่ใหเงินผมมา   ผมก็ตอง
ทําเต็มที่  ไมใชมาน่ังหลอกคนมาเปามั่ว ๆ  เราตองต้ังใจกับทุกสิ่งที่  ทําใหเต็มที่   แลวคนดูเขาจะ
ตัดสินเราเอง   การมาเปดหมวกน้ี หากมีคนมายืนดูผมเลนเฉยๆแลวจะผานไปไมใหเงิน ผมก็ไมเคยคิด
จะวาอะไร  เงินก็เปนปจจัยหน่ึงที่ผมตองการแตการที่ผมมาเลนดนตรีขางถนนใหคนไดดูแบบน้ี    มัน
คือความสุขที่คนตาบอดแบบผมทําได    เปนความสุขที่ไดเลนดนตร ีและ ยังมีโอกาสแบงปนเสียงแหง
ความสุขใหกับคนที่ทั่วไปที่ชอบใจเสียงดนตรีจากเรา ” 

“ดวยความเปนคนตาบอดผมเองมีทางเลือกทําไดไมเยอะนัก   ขนาดคนปกติปจจุบันเขา
ยังหางานกันยากเลย”   เรวัติพูดพลางหัวเราะ   

“อาชีพสําหรับคนพิการอยางผมก็มีไมมาก เชน เปนโอเปอเรเตอร นวดแผนไทย ขาย
ลอตเตอรี่  ขายประกัน   มันเลือกไดนอยไปสมัครบางที่  เขาก็ตําหนิวาคนประเภทแบบผมถือเปน
ภาระของสังคมผมเปดเลนดนตรีเปดหมวก  ไมใสใจวาใครจะมองวาผมเปนอยางไร  เปนนักดนตรี 
เปนคนขอทาน   แตอยางนอยที่สุด  ผมก็เปนคนที่ไมไดคิดหวังจะน่ังรอโชคชะตา  แบมือขอเงินใคร
เปลา ๆ   ผมมาทําตรงน้ีเพื่อเลี้ยงครอบครัว  ผมจึงไมใสใจและไมเคยเก็บเรื่องเหลาน้ีไปคิดมากใดๆ”     

“คนในครอบครัวผม  ผมไมรูนะวาเขาคิดอยางไร  แตลูก ๆ ไมเคยอายที่เรามาทําแบบน้ี  
แตพวกเขากลัววาผมจะโดนพวกประชาสงเคราะหจับไปมากกวา   ต้ังแตผมเริ่มเลนจนถึงทุกวันน้ี  ผม
ไมเคยโดนจับเพราะผมไมไดขอทาน  ผมมาทําอาชีพ  ผมเลี้ยงครอบครัว  เวลาประชาสงเคราะหมา
เจอผม ผมพูดความจริงตามกลับไปบานครอบครัวผมบานผมมีจริง   เขาก็ไมจับผม  เพราะผมไมใช
พวกแกงขอทาน  ถาเปนแบบน้ันโดนจับไปแน  แตเด๋ียวก็มีคนมาประกันตัวพวกเขาไป  คนพวกน้ัน
เขาทํากันเปนกระบวนการ” 

โดยตอนที่เขาเริ่มเลนดนตรีเปดหมวกน้ัน  เขายอมรับวามีหลายครั้งที่โดนญาติพี่นอง
เรียกไปตักเตือน  วาทําไมถึงมาทําอะไรขางถนนแบบน้ี   เพราะตัวเขาเองน้ันเคยเลนดนตรีดี ๆ 
รับจางตามงาน  เหตุใดจึงมาเลนขางถนน  “ผมไมเคยรูสึกโกรธหรือโตเถียงพวกเขา ที่พูดแบบน้ัน  
เพราะทางเลือกของผมมีไมมาก  และสิ่งที่สําคัญขณะน้ันคือ  ครอบครัว  ผมเปนพอ  เปนหัวหนา
ครอบครัว ผมตองหาทางหาเงินมาดูแลสมาชิกในบาน สิ่งเดียวที่ผมตองทํา ผมคิดแคน้ัน  ที่ผมไมโกรธ
ญาติเพราะมุมมองคนน้ันแตกตางกันไป ไมผิดหรอก ที่เขาจะเรียกเราไปเตือน  ที่เขาจะมองเราเปน
ขอทานความคิดคนเราไมสามารถหามไดไมวาใครจะคิดแบบใดก็สิทธิของพวกเขา 

สําหรับ  ภรรยาของเรวัติเธอเองก็ตาบอดเชนกัน   เธอเองไมเคยรูสึกวาสิ่งที่สามีทําเปน
เรื่องตอยตํ่า เธอมีแตความเปนหวงสามีมากกวาเพราะ สามีของเธอทํางานหนักมาโดยตลอด  และรัก
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การเลนดนตรีมาต้ังแตหนุม  หากการทําตรงน้ีเปนความสุขของเขาก็อยากใหเขาทํา โดยตอนแรกที่เขา
ไปเลนเปดหมวกกลัววาจะโดนทํารายหรือโดนจับไปเชนกัน จนปจจุบันก็ยังหวงอยูบางแตหวงนอยลง    
และอยากใหเขาพักผอนใหเพียงพอ เพราะปจจุบันอายุก็เริ่มมากข้ึน 

ในสวนของลูกทั้งสามคนน้ัน   ความรูสึกที่มีตอพอของพวกเขา คือ มีความรูสึกสงสารใน
ตัวผูเปนพอ  เพราะเขารูวาพอทํางานหนักก็เพราะพวกเขา ดังน้ันจึงคิดวาการเปนลูกที่ดีและต้ังใจ
เรียน  นาจะเปนสิ่งที่ดีและเปนกําลังใจใหพอได   สวนลูกชายคนเล็กที่กําลังเรียนอยูน้ัน เคยโดนเพื่อน
ลอขณะอยูโรงเรียนวามีพอขอทานน้ัน   ในตอนแรกเขารูสึกเสียใจที่เพื่อน ๆ  ลอ แตเมื่อกลับมาบานได
บอกกับพอ   พอบอกกับเขาวา  

 “อยาสนใจวาใครจะวาเราวายังไง  รูแควาทุกวันน้ีเราเปนคนดี  ขยันต้ังใจเรียน  อยู 
เฉย ๆ  เด๋ียวเพื่อนก็เลิกลอเราเอง”   จึงทําใหเขาไมไดเก็บเอาคําเหลาน้ันมาสนใจ  แตในทางกลับกัน   
เขาต้ังใจเรียนและพยายามสอบใหไดคะแนนดี  เพื่อใหพอมีความสุขและอนาคตเขาจะไดมีงานที่ดีมี
เงินเลี้ยงดูพอของเขา  เรวัติ  ตัวเขาเองชอบดนตรีเปนชีวิตจิตใจ  เมื่อกอนเขาสะสมเครื่องดนตรีไว
หลายประเภท เชน โซปราโน 2 ตัว ออโต 2 ตัว  ปคลาริเน็ท 2 ตัว คียบอรด กลองและกีตาร   แต
เมื่อป 2554  ที่มีเหตุการณนํ้าทวม กทม. ครั้งใหญ  ทําให   คียบอรด กลอง กีตาร   ลอยหายไปกับ
นํ้า  ซึ่งถามีเงินเหลือพอเขาก็อยากที่จะซื้อมาสะสมอีก แตคงยากสําหรับเขาเพราะราคาน้ันคอนขาง
แพง 

เรวัติ  พูดถึง  การเปดหมวก   ซึ่งเขาเองขอนิยามแบบคนไมมีความรูอะไรมากนัก โดย
คิดวา มันก็คือ การเลนดนตรีเลนอะไรก็ได ที่มีหมวกวางไวดานหนา บางคนอาจใชกลอง หรือโบราณ
เปรียบคือการขอทานแตใชเสียงเพลงแลก   แตสําหรับในประเทศไทยอาจถูกมองดูวาเปนขอทาน ดู
เกะกะรกหูรกตาคนในหลาย ๆ แหง แตสําหรับเมืองนอกน้ันมีคนเคยบอกเขาไววา  การทําแบบน้ีใน
ตางประเทศมีความเปนเสรีมากกวาในเมืองไทย   ซึ่งในเมืองไทยน้ีภาพลักษณของคนที่มองเขาเองน้ัน
คงไมตางอะไรกับการมาขอทาน   เขาคิดวา การกระทําที่เรียกวาขอทานน้ัน คือการถือกลองรับ
บริจาคเงินอยางเดียว แตถามือดีเลนดนตรีไดคิดวาไมถือวาเปนขอทาน    

สําหรับการใชชีวิต  ตลอด 54 ป  ชีวิตของเขาไมเคยโรยดวยกลีบกุหลาบสักครั้ง  แตถา
เขาหยุดที่จะเดินตอ  แลวคนขางหลัง  ก็คือครอบครัวของเขา จะอยูอยางไร   

“ผมยอมรับวา ชีวิตของผม ตองด้ินรนตอสูมาโดยตลอด สูกับศัตรูที่ไมเคยมองเห็น  ไมวา
จะเปนคนหรืออุปสรรค” 

“ครั้งหน่ึง มีคนเคยมาบอกกับผมเหมือนกันนะ  วาเกิดมาตาบอดพิการเปนแบบน้ีทําไม
ฆาตัวตายไปซะ  ถาเปนเขาคงฆาตัวตายไปแลว  ไมมาอยูใหเปนภาระใครหรอก  ผมสวนกลับเขาทันที
วา  หากคิดเชนน้ัน   ไมใชผมหรอกที่พิการ    แตคุณน่ันแหละที่พิการ  เพราะแมดวงตาหรือรางกาย
ของผมจะไมปกติสมบูรณ   แตจิตใจของผมสมบูรณพรอม   ไมเคยคิดทําอะไรสิ้นคิดเชนน้ัน   ในทาง
กลับกัน   หากคนที่รางปกติแบบคุณคิดไดแบบน้ี    น่ันแสดงวา จิตใจของคุณน่ันแหละที่บกพรอง
หรือพิการไมใชผมหรอก  ถึงผมเกิดมาเปนแบบน้ี” เจอปญหารุมเราเพียงไรก็ไมเคยเลยสักครั้งที่คิดจะ
ฆาตัวตาย    เพราะหน่ึงชีวิตน้ีกวาจะเกิดมาไดยากมากนัก พุทธศาสนาก็บอกไว การฆาตัวตายถือเปน
บาปหนัก   
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สําหรับผมอุปสรรคมันมีเขามาเรื่อย ๆ   แตผมก็พรอมจะผานและสูกับมัน เพราะลูกๆ
และภรรยาคือกําลังใจที่สําคัญที่อยากใหผมทําทุกวันใหดีที่สุดและอีกหน่ึงสิ่งที่เปนเพื่อนผมมาตลอด
น้ันก็คือ เสียงโซปราโนแซ็กโซโฟน  ผูที่เปนเสมือนเพื่อนที่ช้ีหาหนทางจนทําใหผม   หาทางออกของ
ตัวเองเจอ” ชายตาบอดวัย 54 ป กลาวออกมาดวยนํ้าเสียงภูมิใจ   
 
บทท่ี 2  มืดมิด  ไมมืดมิตร 

เคยไดยินไหมวา   คนที่มีความพิการทางรางกาย  พวกเขาเหลาน้ี มักจะมีพรสวรรค
บางอยางติดตัวมา   อยางวงดนตรีคนตาบอด  “ Dimond  Band ” วงดนตรีที่มีผูพิการทางสายตาทั้ง
วง   แตสามารถเดินสายเลนดนตรี  ทั้งเดินสายประกวด  งานจาง   จนกระทั่งการเลนดนตรีเปดหมวก
ขางถนน 

วงไดมอน  วงดนตรีประเภทสตริง แนวเพลงที่พวกเขาถนัดและชอบคือ สากลและร็อคใต
ดินสมาชิกในวงมีจํานวน ทั้งสิ้น 15 คน แตที่เปนตัวยืนน้ันจะมี 9  คน   โดยทุกครั้งหากมีงานจาง พวก
เขาไปเลนที่ใดก็ตาม  สําหรับคนตาบอดแบบพวกเขา  จะมีคาใชจายเพิ่มเติมที่มากกวา วงคนตาดีปกติ   
ในสวนที่เพิ่มเติม  ไดแก  จางรถไปงาน  จางคนขับรถ และจางพี่เลี้ยงมาดูแลพวกเขาตลอดงานที่ไปเลน
คอนเสิรต 

“คนอยางพวกผมน่ี  ถือวาสมควรที่จะไดรับคาจาง   ในราคาที่แพงกวา  วงดนตรีของคนที่
มีรางกายปกตินะ” สุเมตร กลาวดวยนํ้าเสียงเชิงเหน็บแนม    

วงไดมอน  เกิดข้ึนจากการรวมตัว  ของคนที่มีใจรักและชอบเลนดนตรี   จากโรงเรียนคน
ตาบอด  ซึ่งปจจุบัน มี นายสุเมตร ธรรมวงศ เปนหัวหนาวง  วงไดมอน  กอต้ังวงมาเปนระยะเวลา  14 
ป  แตเริ่มจะเปนที่รูจักในชวง  5 - 6 ปหลัง  เปนเพราะ  พวกเขาเริ่มไดออกรายการทีวี  และการ
ประกวดจากหลายๆเวทีที่พวกเขาสามารถควารางวัลและสรางช่ือใหเปนที่รูจักมากข้ึน   

“พวกเราเลนดนตรีดวยใจรัก  ไอเรื่องทฤษฏีนะหรอ ไมมีเลย พวกผมไมเคยมีโอกาสได
เรียนรูอะไรแบบน้ันหรอก    จะมีก็แคมือคียบอรด  ที่พอรูโนตรูทฤษฏีอยูบาง   เพราะเขาเปนเด็กดีสมัย
เรียน  พวกผูใหญก็สนับสนุนใหเขาไดเรียนเปยโน  แตก็เรียนไดแคคลาส 5 เพราะวาไมมีเงินจะไดเรียน
ตอ  ก็ออกมาเปนสมาชิกในวง”  
 

กาวสูเวทีขางถนน 
อาจจะจริงที่สุภาษิตไทยเคยบอกไว วาเกลียดอะไรไดสิ่งน้ัน   ดังเชน สุเมตรและสมาชิก

บางคนในวงไดมอน  ที่มีความรูสึกตอตานวณิพกขางถนน   แตปจจุบันเขาและเพื่อนก็ไดเดินทางมาสูวิถี
ชีวิตศิลปนที่เลนดนตรีขางถนนเชนกัน 

“บอกตามตรงนะ โดยสวนตัวตอนแรกผม ตอตานพวกเลนขางถนนมากมีครั้งหน่ึงผมเคย
เดินไปต้ังใจเตะกลองที่คนมาน่ังเลนดนตรีวางไว ตกลงมาจากสะพานลอย ผมมองวา มีเงินซื้อเครื่อง
ดนตรีทําไมมาเลนขอเงินคนอื่นละ”   สุเมตรพูดดวยนํ้าเสียงดุดัน      

“พวกผมก็เลนดนตรีซอมดนตรีกันไปวันๆ แตการทําแบบน้ีมันไมมีตัวตน ไมมีช่ือเสียง  ไม
มีใครรูจักเราได จนมีวันหน่ึงรุนพี่เขาก็มาชวนวงเราไปเลนดนตรีเขาบอกวา   

“มาซอมดนตรีกับพี่ตรงน้ีส ิ  ซอมดี ๆ ไดสตางคดวย” 
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ดวยเกิดความสงสัยและสนใจ จึงลองไปดูแตไมไดไปทั้งวง  ไปกันราวๆ 5 - 6 คน  ก็ไปซอม
กับรุนพี่     จนสุดทายก็รูแลววา  

“ออมันก็คือเลนเปดหมวกขางถนนน้ันแหละ  ที่เขาไมกลาบอกตรง ๆ  เขาคงรูวาเราเปน
ยังไง กลัวเรารับไมได   แตสุดทายพวกผม ก็เลนดนตรีขางถนน   เพื่อสรางตัวตน  ไดเลนบอยๆ  ดีกวา
จะรอโอกาสแคตอนมีงาน  จึงจะไดเลนรวมวงกับเพื่อนสักท ีเพราะพวกเราเลนดนตรีดวยกันมา  เหมือน
ดนตรีเปนจุดรวมและเช่ือมวงเราและเพื่อน ๆ ใหอยูดวยกันมาถึงปจจุบัน   น่ันก็เลยเปนครั้งแรกที่วง
ของเราไดไปเลนดนตรีเปดหมวกขางถนน” 

เขาเลาวา สมัยกอนน้ันการเลนดนตรีขางถนน    ตองแยงกันจับจองพื้นที่   บางครั้งตองไป
จองต้ังแตตี 4 เพราะในสมัยกอนมีวงดนตรีเลนสดเปนจํานวนมาก  การเลนในแตละครั้งตองใชพื้นที่   
จึงตองแยงชิงกัน   แตสําหรับในสมัยน้ีวงดนตรีสดที่เลนเปดหมวกก็มีนอยลงไป  จนแทบจะไมมี  เหตุ
เพราะ ไมมีพื้นที่  เลนแลวไดไมคุมเสีย  แตสําหรับวงไดมอน พวกเขามีคติประจําวงที่ต้ังไวเสมอ   

“วงเราไดมอน ไมมีนโยบายเลนแยกวงกัน คือถาเราจะอิ่มก็อิ่มดวยกัน  ถายามจะอดก็ตอง
อดดวยกัน   มันคือความแตกตางระหวางวงเรากับวงอื่น”     

 พวกเราอยูดวยกันมาต้ังแตเล็ก มีอุดมการณทางความคิดและก็ฝาฟนอุปสรรคมาดวยกัน
ตลอด ไมวาจะเปนดานสายตา หรือดานอื่นๆ เขาเรียนก็ชวงระยะเวลาใกลๆกัน 
แมวงจะมีมาแค 14 ป   แตความรักความผูกพันธุพวกเรามีรวมกันมาต้ังแตเล็ก ๆ ที่ไดเริ่มเขาโรงเรียน
คนตาบอด  มันเหมือนพวกเรามองเห็นโลกเปนสีเดียวกัน   สีที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยดวงตา  แต
เปนสีที่ใชความรูสึกความเขาใจของเพื่อนรับรูซึ่งกันและกัน 

 
รังเกยีจไมเทารังแก 
ในเสนทางการเลนดนตรีของวงไดมอน   วงดนตรีที่มีแตผูพิการทางสายตา  พวกเขาสูชีวิต

บนเสนทางสายดนตร ี เดินสายประกวดตามเวที และ เลนดนตรีขางถนน  หวังอยากใหคนมองพวกเขา
ที่ความสามารถ  ไมใชมองจากสภาพภายนอกที่พวกเขาไมสามารถเลือกเกิดได    

“ไอพวกตัวซวย  ไอสิ่งอัปมงคล”  สุเมตรพูดข้ึนดวยนํ้าเสียงใสอารมณ   ขณะเลาถึง
เหตุการณเมื่อครั้งไปเลนเปดหมวกหนารานของคนจีน    

“วงของพวกเรากับคนจีน  ดูจะเปนปญหากับพวกเขามากที่สุด พวกเขาไมชอบเราหรอก  
เขาวาพวกเราเปนสิ่งอัปมงคล  เปนพวกตัวซวย  พบเจอทีไรตองรีบไลโดนดวน  อยางมีงานหน่ึงเปนงาน
แตงงาน   ทางเจาบาวกับเจาสาว เขาตกลงจางเราไปเลนแลว   แตพอใกลถึงวันจริง ทางญาติพี่นอง
เจาบาวไมยอม  จึงตองโทรมาขอโทษยกเลิกจางพวกผม     ถามวาเสียใจไหม   มันคงจะชาชินแลว  แต
เสียความรูสึกมากกวา   เพราะพวกเราต้ังใจฝกซอมแลว  แตเมื่อใกลถึงวัน ก็โทรมายกเลิก  แตวงเราก็
เขาใจเขาแหละงานมงคลหากเราเขาไปคงดูไมดี”  พรีม มือกีตาร หน่ึงในสมาชิกของวง  พูดออกมาดวย
นํ้าเสียงที่ดูน่ิงและเย็นชา  

“แตพวกผมก็เคยไปเลนนะ งานแตง  ก็ไมเคยเห็นคูไหนเขาจะเลิกกันเลย  เขาก็ยังรักกันดี  
เราติดตามคุยกับเขาในเฟซบุกตลอด  ผมวามันไมเกี่ยวกับวงพวกผมหรอก”  สุเมตร แยงข้ึนทันทีดวย
นํ้าเสียงปกติ   
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หลายตอหลายครั้งที่วงไดมอน  เดินทางออกจากบานเชา   ดวยความต้ังใจจะไปเลนดนตรี  
แตการเปดหมวกเชนน้ีไมสามารถคาดหวังอะไรได   บางครั้งน่ังรถไปฝนตกลงมากลางทางก็ตองใหคนรถ
ขับกลับ   เสียคาจางใหคนขับรถไปฟร ีๆ    มิหนําซ้ํา การที่พวกเขาขอไปใชสิทธ์ิเสรีเลนดนตรีขางถนน  
แตกลับโดนตะโกนขับไลจากบรรดาแมคาพอคา  โดนขวางปาของใส  โดนนําข้ีหมามาหยอดในกลองรับ
เงิน  และในบางรายยังทํารายจิตใจคนอยางพวกเขา ดวยการบอกวา  คนพวกน้ีเปนโรคราย  อยาเขา
ใกลเด็ดขาด 

“ที่เจอหนัก ๆ ตอนไปเปดหมวกนะหรอ   ก็เยอะนะ ไมรูวาหนักหรือเปลา” สุเมตร พูด
ดวยนํ้าเสียงปกติ  พลางแหงนหนาข้ึนมองไปยังฟา   

ครั้งเมื่อมีงานจางไปเลนงานที่ภูเก็ต พวกเขาก็เจอกับเหตุการณที่ไมนาประทับใจ สําหรับ
สถานะคนตาบอดที่เลนดนตรีขางถนน    

“ครั้งน้ันไปเลนงานจาง แถวภูเก็ต  ดวยความที่วาไหนๆพวกเราไปเลนไกลๆทั้งที  หาคารถ
คานํ้ามันแพงใหคุมเสียหนอย   

วงของเราเลยไปลองเลนเปดหมวกแถวตลาดในตัวเมือง จุดที่เลนใกล ๆ กับรานขาวมันไก 
พอเริ่มต้ังอุปกรณเครื่องดนตรีเทาน้ันแหละ   มีเสียงคนไลบาง พูดดาบาง”  

“ไอพวกน้ีมาอีกแลว”  เสียงคําอุทานที่คุนเคยดังข้ึนขณะที่พวกเขาเริ่มต้ังอุปกรณดนตร ี
“รําคาญจริง ๆ มาทีไรขายไมเคยได  พวกเสนียดจัญไรเอย”   
“ผมถึงกับสะดุงเมื่อไดยินแบบน้ัน  และรูสึกวา  น่ีวงของพวกผมมันนาเกลียดนาสมเพศ

ขนาดน้ันเลยหรอ”     
จากน้ัน เสียงดัง ตุบ!  “กานสะตอขนาดใหญเห็นทีวายาวเทาแขนคนได  ปามาโดนหลัง

ของผมเต็ม ๆ ตอนน้ันผมจุกมากนะ  ทั้งจุกและทั้งเจ็บใจ   แตผมก็ตองทําหนาที่เซ็ตไมค เพื่อคอยรอง 
และประกาศ   กอนเลนผมประกาศวา”   

“วันหลังนะครับ  หากจะขวางกานสะตอมา  อยามาแคกานครับ  ผมขอฝกดวย  กานมัน
กินไมได    สวนตรงน้ีที ่ๆ ผมเลนดานขางมีขาวมันไกขายนะ อรอยดวยแวะมาทานกันไดครับ” 

“เอาเขาจริงรานขาวมันไกขายหมดเก็บของกลับกอนเราเลนเสร็จเสียอีก”   หลังจากเลน
เสร็จวงของเราเก็บของเตรียมข้ึนรถ   มีแมคามาตะโกนเรียก  เอาสะตอมาใหพวกเรา 2 - 3 เขง  ปาเขา
ชอบใจในเพลงที่พวกเราเลน  

“ผมไมรูเหมือนกันนะวา  ปาคนใหของกับคนที่ปากานสะตอมาน่ีคนเดียวกันไหม แตไมวา
จะใชหรือไม  ก็อยากจะขอบคุณปาที่ใหสะตอและชอบเพลงของวงเรา   เพราะปาเขาไมไดประเมินคา
ความเปนคนของเราแครูปลักษณ  แตเขายังมองเห็นถึงความสามารถของเราบาง”  สุเมตรกลาวดวย
นํ้าเสียง ปกติเชนเดิม แตสิ่งที่เพิ่มเติม   คือรอยย้ิมเล็กๆที่มุมปากของเขา  

บรรยากาศของการสัมภาษณ  เปนไปอยางสบาย   มีลมพัดเปนระยะ  ไมทําใหรอนอบอาว
นัก   อีกทั้งยังมีบรรดาพอคาแมคา  แวะมาตระโกนเรียกขายของอยูโดยตลอด บานเชาที่พวกเขาอาศัย
มีขนาดไมใหญนัก  เรียกวาเล็กก็วาไดแตก็ใหญพอสําหรับสมาชิกในวงที่จํานวน  9 คน   และลูกสุนัขอีก 
3 ตัว  โดยระหวางพูดคุยลูกบรรดาเหลาลูกสุนัขก็จะของว่ิงมาหาและเลียมือเลียขาและบนน่ังตัก  สราง
สีสันตและรอยย้ิมใหกับทุกคนในวงสนทนา  สําหรับสถานที่ที่ใชน่ังพูดคุย  คือ  พื้นที่เล็กหนาบาน  ซึ่งดู
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จะมีรอยดินเปรอะเปอนเกาอี้และมีเศษขยะอยูบางอาจมองดูไมสะอาดตานักแตก็ไมรกจนเกินไป คงไม
ตองสงสัยเพราะบานหลังน้ีคือบานของพวกเขาวงไดมอน  ผูพิการทางสายตา 

“เคยมีคนเอาข้ีหมา  มาหยอดใสกลองรับเงินของวงเราดวยนะ” สุเมตรกลาวข้ึนดวย
นํ้าเสียงเชิงแดกดัน 

“ผมก็ไมรูวาวันน้ันวงของพวกผม ไปเลนไมถูกหูคนแถวน้ันหรืออยางไร  แตพวกผมก็เลน
ปกติ  ก็มีคนใหเงินเราบางสักพัก ไดกลิ่นเหม็นๆเหมือนข้ีหมา ปรากฏมีข้ีหมาอยูในกลองใสเงินไมใหเงิน
เราจะดาหรือเฉย ๆ ไปก็ไดแตน่ีคือไมรูวาเขาคิดยังไง  หมั้นไส อยากแกลง เขารังเกียจกันก็ไมเปนไรแต
การรังแกกันแบบที่พวกเราก็ไมไดไปทําอะไรใหแบบน้ี  มันดูไมใชสิ่งที่ควรทําเลยนะ  เลนเสร็จก็วาจะ
ลางกลองแตไมไหวกลิ่นแรงเลยทิ้งไปเสีย  แตผมวาบางทีผูใหญก็มีสวนปลูกฝงเด็ก   ในสังคมไทย”     

พวกเขาเคยเจอเหตุการณหน่ึงขณะที่ไปเลนเปดหมวก  สําหรับในบางพื้นที่ไมสามารถลง
เต็มวงได   สุเมตรมือกลองจึงตองมาทําหนาที่น่ังพูดไมคแทน   ขณะพูดไปเรื่อยๆน้ัน มีเด็กเดินผานและ
สนทนากับแมของเขาดวยความสงสัยวา  

“แม ๆ พวกพี่เขาทําอะไร  ทําไมมาน่ังตรงน้ี มันคืออะไร”     
คําตอบที่แมใหกับลูกน้ันคือ “อยาไปเขาใกลพวกเขานะลูก   พวกน้ีเปนพวกขอทานเด๋ียว

ติดเช้ือ” ความรูสึกที่เขา (สุเมตร) ไดยินน้ันทําใหเขาเสียใจเปนอยางมาก  ไมใชที่เขาโดนดาหรืออยางไร  
แตสิ่งน้ันคือ  แมสอนลูกใหกลัวคนประเภทแบบเขา ซึ่งเปนการใหขอมูลที่ไมถูกตองแกเด็ก เพราะ
สําหรับพวกเขามันไมใช   

“คนตาบอดแบบพวกผมมันไมไดติดเช้ือกันเพียงเดินผานเขาใกลนะ  บางครั้งการกระทํา
หรือการช้ีนําของผูใหญก็มีสวนที่จะชวยเสริมและทําทําใหสังคมของคนเราดูแยลง   แตก็ไมทุกคนหรอก
นะ   มันก็มีทั้งดีและไมดีแหละคนเรา” สุเมตรกลาวดวยนํ้าเสียงตัดพอและลูบหัวลูกสุนัขที่น่ังอยูบนตัก
ของเขาตลอดการสนทนา 

 
รับจางประกวดเปดหมวก 
พวกเขา “วงไดมอน” พรอมทําทุกวิธีที่จะสามารถสรางพื้นที่ตัวตนเพื่อใหคนทั่วไปรูจัก

พวกเขาไดมากที่สุด   ทั้งรับจางเลนดนตรีตามงาน   เดินสายประกวดตามเวทีตาง ๆ   จนกระทั่งเปด
หมวกขางถนน    

“แมพวกผมจะเลนขางถนนนะ  แตวงเราก็มีคติไววา   แมวงของเราจะเกิดมา 
จากขางถนน  แตพวกเราก็จะไมหยุดอยูที่ขางถนนตลอดไป   แตก็จะไมลืมวามาพวกเรามาจากที่ใด 
และพรอมที่จะกลับไปเลนขางถนนไดทุกเมื่อ” สุเมตรกลาวดวยนํ้าเสียงที่หนักแนน    เหมือนการที่พวก
เขาทําหลายอยางแบบน้ีทั้งงานประกวดงานจางอีกทั้งเคยชนะและควาเงินรางวัลมาได   แตสําหรับพวก
เขา   การออกไปเปดหมวกขางถนนกลับใหจํานวนเงินที่มากกับพวกเขาเปนที่สุด 

“เปดหมวกกับงานจางน่ี   รายไดสูสีกันเลยนะ   อยางงานจาง  เรทคาจางวงเราอยูที่
ประมาณ 3 - 4 หมื่นบาทข้ึนกับระยะทางดวย  แตถาเปนงานแตงเราจะลดใหครึ่งราคาเลย  เพราะจะมี
ประเด็นเยอะ สรุปเงินที่เหลือจากงานจางก็จะเหลือประมาณ  8,000 - 10,000 บาท  ก็แบงๆกันในวง
แทบจะไมเหลือแลว  อยางที่เคยบอกไว   สําหรับการออกไปเลนงานจางแตละครั้ง   พวกเราจะจางเสีย
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คาจางใหพี่เลี้ยงที่ดูแลพวกเรา   คาคนขับรถ  คารถ  คาแดนเซอร  คาเวที  มันแทบจะไมเหลืออะไรเลย   
แตที่อยากจะรับงานก็เพราะเราและเพื่อนอยากออกไปเลนไปโชวมันสนุกนะ  ออกไปทําแบบน้ีเลนดนตร ี
กับเพื่อน   มันเหมือนโลกมืดๆสวางสดใสข้ึนเลยเวลาไดเลนดนตร”ี     

สวนเปดหมวกเคยออกไปเลนถาฝนไมตกก็เลนต้ังแตบายเลยยาวไปยัน 2 ทุม 3 ทุม   
ออกไปตอครั้ง ก็ไดประมาณ 12,000 – 14,000 บาท เลยนะ ไมตองเสียคาจางอะไร  เสียแคคารถคา
คนขับ  อาจเพราะวงดนตรีสดมันเลนนอยลงเรามาเลนคนเขาเห็นมันก็ดูแปลกตานาสนใจมั้ง   แตถา
เปนสมัยกอนยังมีวงดนตรีสดเยอะนะ ตองแยงที่กันเลน ตองจองเลยนะตามตลาด  ตองเสียคาเชาพื้นที่ 
เหมือนกับพวกแมคา สมัยน้ันราคา ที่ละประมาณ 200 บาท แลวย่ิงเลนเปนวงแบบน้ี  ก็กินพื้นที่  2 - 3 
ล็อก มันเสียเงินเยอะ  ย่ิงสมัยน้ีแลวคาล็อกขายของก็แพงข้ึนมาก ขนาดล็อกเล็ก ๆ 2*2 ม. แผงลอย  
เล็ก ๆ ก็ 7,000 – 8,000 บาท  พวกวงเลนสดก็สูไมไหวสูไมไหว  ก็แตกวงกันไปเลนเด่ียว แตวงเราไมมี
นโยบายแบบน้ัน     

หลังๆมาแมคาดาเสียงดัง เขาก็หามไปเลนอีก ก็หาเปดตาม แถวที่โลง ใตบีทีเอสสาธร 
อะไรพวกน้ีมีที่เคยไดมากสุดก็ชวงสมัยกอน  เลนวันเดียวนะ  ไดถึง 40,000 - 50,000 บาทเลย  แตสมัย
น้ีคนเขาก็คิดเยอะข้ึน  อาจจะดูเราที่ความสามารถเพิ่มข้ึนไมใชใหเราแบบเวทนา   จริงๆไมอยากไดเลย
นะ แบบที่มาใหเงินแลวยกมือไหวเหมือนเราเปนศาลเจา  เพราะวงของเราเลนเพราะอยากจะมีตัวตน
อยากใหคนเห็นพวกเรา  ถาชอบใจจะจางไปเลนก็ได  แตบางคนไมใช  จะใหเขาก็เหมือนยกมือไหวนาน
นะ ผมรูสึกได  พวกเราไมใชจุดสําหรับทําบุญ  เพราะคนเราหากคิดจะใหใครยังไงมันก็ยอมไดบุญอยู
แลว  ไมตองมาไหวมาขออะไรกันหรอก 

“แตที่วงของพวกเราชอบมากที่สุด   ก็คือการประกวดนะ   มันไมใชเพราะเงินหรืออะไร   
เงินรางวัลเราไมไดหวังตรงน้ัน  แตเราชอบที่จะออกสื่อ  ใหคนไดรูจักวาเรามีตัวตนเราอยูตรงน้ี    พวก
เราและเพื่อนที่ตาบอดทําได    เพราะการประกวดจะมันมีกรรมการมีคนคอยคอมเมนเราวา  ที่เราทํา
ตรงน้ีดีแยตรงไหน  ตองปรับปรุงพัฒนาตัวอยางไร  เพราะการเลนขางถนนมีคนตบมือมีคนใหเงินแตเรา
จะไมรูไดเลยความรูสึกของพวกเขาไดเลยวา  เขาคิดเห็นตอเราเชนไร   แตการประกวดกรรมการพวก
เขาพูดวิจารณสื่อสารตรงกับเรา มันทําใหเรารูจุดบกพรองของวงวาตรงไหนตองแกไข   น่ันคือที่เราชอบ
และตองการ  เพราะการไปกระกวดกรรมการเหลาน้ันเขาตัดสินเรา จากความสามารถไมใชจากความ
เวทนาเหมือนตอนไปเปดหมวก” สุเมตรจบประโยคดวยนํ้าเสียงน่ิงเชนเคย  แตประโยคเหลาน้ีสามารถ
เลาความรูสึกความคิดของวงพวกเขาไดเปนอยางมาก  และการสนทนายังคงดําเนินตอไป 

 
ไมมืดมิตร 
นอกจากพวกเขาจะเลนดนตรีทั่วไปกันตามวงแลว  อาชีพหลักของสมาชิกในวงก็แตกตาง

กันไป  มีทั้งขายลอตเตอรี ่ ดูดวง  เปนครูสอนดนตรี   และครูสอนศิลปะ  ถึงแมจะมีงานประจําแตการ
เลนดนตรีก็จะเปนการหลอมรวมพวกเขาไวไมใหไปไหนได ดวยความรักและความผูกพันกับมัน  พวกเขา
มีความฝนที่จะมีบานสักหลังที่มีขนาดใหญพอ  มีหองซอมดนตร ี และมีคายเอาไวเพื่อเปดสอนกับดนตรี
ใหคนตาบอดมาเรียนดวยกัน สําหรับพวกเขาแลวความฝนดูเปนเรื่องที่ไกลตัวดวยสถานภาพทางการเงิน 
และสภาพรางกายของพวกเขา  แตดวยความมุงมั่นและการมีแรงผลักดันซึ่งกันและกันจากเพื่อนที่เขาใจ
ในแนวทางชีวิตและเคยฝาฟนอุปสรรครวมกันมา      
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“การเลนดนตรีชวยใหพวกเราไมเหงา  มันเหมือนเพื่อนที่อยูกับพวกเราไปตลอด   อยางวง
ไดมอนเคยมีปญหาทะเลาะกันนะ  แตเมื่อเลนดนตรีเปนวงที่ไร  มันก็ดีกันอยูดี เหมือนเปนจุดเช่ือมและ
รวมความสัมพันธของพวกเราเอาไว” สุเมตรบอกพลางยักค้ิวเมื่อจบประโยค 
อยางทุกครั้งไมวาจะเลนดนตรีที่ไหนขางถนนหรือจางประกวด  พวกเราก็ทําเต็มที่   แตสําหรับวงของ
เราไดมอน  จะไมคอยไดซอมกอนไปเลนเลย  เพราะไมอยากจะเสียสตางคคาหองอัด เพราะราคา
คอนขางแพง   เราก็จะใชการไปเปดหมวกน่ีแหละ  เปนการซอมวงไปในตัว    

“ที่จริงเปดหมวกเน่ีย  มันไมใชคําสําหรับคนตาบอดหรอกนะ  มันเปนคําสําหรับคนตาดี   
อยางวงผมจะเรียกวา  มันคือ งานสุม   ใชคนตาบอดเขาเรียก งานสุมนะ  เพราะมันเดาไมได  ออกไปจะ
ไดเลนไหม  น่ังรถไปกลางทางฝนจะตกหรือเปลา  ถาตกก็ตองกลับ  มันเดาไมไดเลยมันสุมๆเอา”    
สําหรับสุเมตร เขาขอใหความหมายของคําวาเปดหมวก แทนเพื่อนๆในวงวา  

“สําหรับคําวาเปดหมวกนะหรอ  ไมรูสิ  เปดหมวก  ก็ถอดหมวกออกสิ  สุเมตรพูดดวย
นํ้าเสียงขําขัน  ไมรูเหมือนกัน  ขอใหความหมาย  เหมือนๆกับตนฉบับเขาและกัน เขาวาอยางไรผมก็ขอ
ตามน้ัน” 

หลังจบประโยคสนทนา  สุเมตรไดพูดถึงสมาชิกในวง  วา สาเหตุที่วันน้ีไมคอยมีใครอยูมาก
นัก เพราะวันน้ีเปนวันใกลสิ้นเดือน ๆ สมาชิกคนอื่น ๆ  จะออกไปขายล็อตเตอรี่กัน   สวนที่เหลือก็ไป
ทํางานประจํา   สวนอาชีพหลักของสุเมตรน้ันก็คือ   จะเปนผูดูแลจัดการรับงานตาง ๆ ของวง   อัพ
ความเคลื่อนไหวผานเฟซบุก โดยการพิมพของเขาจะมีโปรแกรมเสียงทําใหชวยพิมพไดสะดวก  
นอกเหนือจากน้ัน  เขายังรับดูดวงอีกดวย    

เสร็จจากการสัมภาษณ  ฉันจึงขอเก็บภาพบรรยากาศบานเพื่อนําไปประกอบกับงานเขียน  
ขณะถายภาพฉันพลันนึกถึง สํานวนที่วา    

“คับที่อยูได คับใจอยูยาก”  ถึงแมบานเชาหลังน้ีอาจจะดูไมใหญโตมากนัก  และอัดแนน
ไปดวยสมาชิกในวง  แตที่พวกเขายังอยูกันไดโดยไมลําบากใจน้ัน คงเปนเพราะมีเพื่อนที่รวมเขาใจ  
มองเห็นโลกในสีเดียวกัน   ความมืดทางสายตา   ไมใชปญหาแตอยางไร   เพราะพวกเขาไมเคยเลยสัก
ครั้งที่จะมืดมิดในเสนทางชีวิตแบบเดียวดาย  เพราะพวกเขาวง ไดมอน  แมจะมืดทางสายตา   แตทุก
ปญหาก็ยังมีเพื่อนรวมวงที่พรอมจะฝาไปดวยกัน 
 
บทท่ี 3 เดินทางดวยศรัทธา  มโนราหขางถนน 

เกือบตลอดทั้งชีวิตของชายวัยยาง  62 ป   ตลอดชีวิตที่เขาเดินทางอยูในแนวทางแหง
ความฝนของตนเองมาโดยตลอด   กับการประกอบอาชีพมากมายนับไมถวน   แตไมวาเขาจะ
ประกอบอาชีพใดก็ตาม  เขามักเลือกที่จะทําตามความฝนและแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองสนใจมาโดย
ตลอด  จนปจจุบันกับเขาไดเดินทางดวยศรัทธานําพา มโนราหพรานบุญ มาเลนเปดหมวกขางถนน   
เปนชวงเวลา 2 ป ดูจะเปนระยะเวลาไมนานนัก  แตสําหรับเขาแลวเรียกไดวาแทบจะทั้งชีวิตของเขามี
ความผูกพันธุและสืบเช้ือสายมโนราหมาแตชานาน 

สําหรับการแสดงเปดหมวกขางถนน  ในรูปแบบที่พบเห็นไดทั่วไปน้ัน  คงหนีไมพน  คน
รองเพลง  ดีดกีตาร   หรือการเลนดนตรีไทยพื้นบานที่พบเห็นไดทั่ว  ก็เชน   พวกคนเลนแคน ขิม 
ระนาด ซอดวง เปนตน    แตหากไดลองผานมาบริเวณปายรถเมลเขตจตุจักรอาจจะไดเห็นการแสดง
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เปดหมวก  ของ  ชายวัยกลางคน รูปรางสันทัด ผิวสีเขม ดวงตาโต  ใบหนาเปนมิตร แตงกายดวยชุด
มโนราห  ที่ศีรษะสวมหนาพรานที่ทําจากกระดาษ กับการแสดงเปดหมวกชุด  มโนราหขางถนน     
ซึ่งถือเปนการแสดงพื้นเมืองทางภาคใตที่หาดูไดไมงายในปจจุบัน    

สมพงศ  หัสดี   ชายวัยกลางคน  ที่ในปน้ีแมจะมีอายุ ยางเขาป  62 ป   เขาเกิดป 
มะโรง เดิมเปนคนนครศรีธรรมราช   ดวยพื้นฐานครอบครัวยากจน   ต้ังแตจําความได  เขาใชชีวิต
แบบอัตคัดเงินทองมาโดยตลอด   หากแตสิ่งน้ันไมเคยขวางกั้นความฝนและเสนทางเดินในชีวิตเขาเลย
สักครั้ง 

 
โนราออกเล 
การศึกษาของเขาจบแค ป.4 จากโรงเรียนวัดปากบางทาพญา จังหวัด  นครศรีธรรมราช   

ดวยครอบครัวยากจน  จึงตองจําใจออกเรือไปเปนลูกนองเรือตังเก   ใชชีวิตไปเรื่อยอยูบนเรือ  ลองไป
ทั่วแทบจะทุกทะเลในประเทศไทย   ไมวาจะเปน  ปตตานี นราธิวาส  ปากพนัง  ไปยันฝงตะวันตก  
แถบอันดามัน  สตูล ตรัง ภูเก็ต กระบี่ ตลอดไปถึงระนอง  ชีวิตไมมีความน่ิงไมมีคําวาแนนอน  หา
ไมไดเลย   

แตดวยจิตใจพื้นฐานของเขาน้ันเปนคนที่รัก  ในดานศิลปะการแสดง รอง รํา ทําเพลง 
แถบทุกจะแขนง ขอเพียงไดยืนดูไดไปฟงเขาเลน แสดง ถือวาเปนความสุขใจ  และถาไดมีโอกาสไป
รวมแสดงดวยน้ันคือ  ความสุขและความฝนที่เขาตองการ  ระหวางที่ออกเรือสิ่งหน่ึงที่จะสามารถ
สรางความสุขใหเขาก็คือ  การรายบทวากลอน  จนทําใหเพื่อน ๆ ที่รวมออกเรือ หลายคนตางชมเปน
เสียงเดียวกันวา เขามีความพรสวรรค     และทุกครั้งที่เรือทําการเขาทาเทียบฝง เขามักจะหาโอกาสที่
จะสรรหามอบสิ่งที่เรียกวาความสุขใหกับตัวเอง        

เขามักจะเดินไปในตัวเมืองของถ่ินน้ัน ๆ  เพื่อหาดูการแสดง  ราย  รองรํา   และดวย
ความรักความชอบในทางศิลปะที่แสดงออกมาจากตัวตนทําใหคนรอบขางรูวาเขาชอบในดานน้ี    จึง
ทําใหเขาไดมีโอกาสเขารวมเลนและแสดงกับคณะมโนราห  โดยตอนน้ันดวยความเปนหนุมมีไฟอยาก
ทําใจทําตามฝน   ดวยวัย 19 ป  ซึ่งไดรับคาตัววันละ 1 บาท    เขาไมไดคิดถึงคาตัวแตเพียงอยางไร   
แตสิ่งน้ีคือสิ่งที่ใจของเขาตองการทํา  แตระหวางที่รวมคณะมโนราหก็เปนเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ  
เพราะเขายังมีภาระงานที่ตองทําตอคือ ออกเรือสูทะเลแมจะ  ตองออกเรืออีกสักกี่หนก็ตาม  ทุกครั้งที่
เขาฝงและมีโอกาสเขาก็จะทําเชนน้ีตลอด คือ  การหางานแสดงงานรองรํา  ดูเพื่อศึกษา  และหา
โอกาสที่จะเปนเชนนักแสดงเหลาน้ัน    และในระหวางออกทะเลพอเรือเขาฝง   ไมวาจะเปนงานบวช, 
งานแตง, หรืองานที่มีการรองรําทําเพลง   หากมีงานไหนจางคนไปรองเพลงเชียร ก็จะไปทุกงานที่เรือ
เทียบฝง  เพราะโอกาสตรงน้ีไมวาจะเล็กหรือใหญ  แตมันคือจุด ๆ หน่ึงที่สามารถทําใหเขาไดเรียนรู
และสามารถรับประสบการณ    เพื่อปูไปสูทิศทางที่เขาตองการจะเดินไป   ก็คือ  การเปนนักรอง  
นักแสดง  หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศาสตรศิลปะ 

โดยครั้งหน่ึงเขาเคยไดรับรางวัลชนะเลิศ   เมื่อครั้งหยุดจากการออกเรือโดย  ตอนน้ันเรือ
ไปเทียบทอยูที่จังหวัดนครสวรรค    ซึ่งที่พักในตอนน้ันเปนโรงงานผลิตยางรถยนต  ซึ่งชวงน้ันเปนชวง
งานปใหม   และมีงานกรประกวดที่จัดย่ิงใหญ  เขาจึงทําการสมัครเพื่อประกวดรองเพลงและเขาเอง
ไดทําการประยุกตบทกลอนสดขับรอง ทํานองแบบฉบับโนรา  โดยในงานประกวดครั้งน้ันมีผูเขา
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ประกวดทั้งสิ้น 70 คน ทุกคนรองเพลงลูกทุงธรรมดา  แตเขาใชแนวทางดนตรีประยุกตที่ไดสรางสรรค
เอง  จนทําใหสามารถควา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาไดซึ่งเขารูสึกภูมิใจมาก   เพราะมันคือสิ่งที่
เขาเรียนรูและประยุกตรวมกันเพื่อสรางสรรคเปนผลงานที่ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศ   น่ันหมายถึง
กรรมการชอบและพอใจในผลงานสรางสรรคของเขา     

ในชวงน้ันสิ่งที่เขาอยากทําที่สุดคือ การหยุดออกเดินเรือไปในทะเล  สาเหตุหน่ึงคือ  การ
ทําสิ่งเหลาน้ีในหลายๆครั้งมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด มักมีการคากันกลางทะเล  ทั้ง ๆ ที่เขาไมได
มีสวนอะไรที่มักโดนเหมารวม เกิดภาพลักษณที่ไมดีสูตัวเขาเอง   แตก็ไมสามารถหยุดออกทะเลได   
เพราะการอกเรือเดินทะเลคือรายไดหลัก  ซึ่งตอนน้ันเขาต้ังใจเอาไววา  จะออกเดินเรือทะเลจนกวา
ลูกสาวคนโตของเขาจะเรียนจบช้ัน ม.6 เพื่อใหลูกพอมีความรูติดตัวบาง   เขาใชชีวิตกับการออกเรือ
เดินทะเลรวมเปนระยะเวลาประมาณ 20 ป ทําใหเขาเองซึ่งเปนคนที่ดูมีความนาไววางใจ  จนไดรับ
ตําแหนงเลื่อนข้ันจากลูกเรือมาเปนหัวหนาเฝาหองเครื่องยนตแทน    ซึ่งในตอนน้ัน  เขาก็ไดมี
ครอบครัวและมีลูก ทั้งสิ้น 4 คน  โดยอาศัยอยูที ่อ.กรันตรัง จ.ตรัง 

 
 เช้ือสาย “ครูหมอโนรา” 
การสืบเช้ือสายมโนราห  มีมาต้ังแตรุนบรรพบุรุษ  สมัยทวดพอของทวด  ก็นับถือกันมา  

แตก็มีขาดหายไมมีใครสืบตอทําตอการทําอะไรที่สืบทอดแบบน้ีจึงสิ้นสุดลง   แตสําหรับเขาจะไมไดรู
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมโนราหและบรรพบุรุษมากนัก  เคยมีไมมีกี่ครั้งที่ปูของเขาเคยพูดถึงแตก็ยัง
จําอะไรไดไมมาก  เพราะยังเด็กมาก  รูวาต้ังแตเริ่ม อายุได 9 ขวบก็ชอบดูดนตรี ดูการรองรายรํา   
หรือจะมีการสืบเช้ือมาแตอยางไรก็ไมเชิง 

ตอมาไมนานนักเขาเกิดอาการเจ็บดวย  ดวยโรคอะไรน้ันไมทราบสาเหตุที่แนชัด   
อาการปวยที่วาน้ันมีอาการที่ไมสามารถกินอะไรได  เพราะกินเขาไปก็อวกออกทั้งหมด ปวยอยูนาน  
ไปหาหมอ  หมอหลวงรักษาโรคก็ไมสามารถระบุไดวาทําไมจึงมีอาการเชนน้ี   แมของเขาจึงไดลองพา
ไปรักษา กับหมอผี หมอผีบอกกับเขาวา  อาการเชนน้ีเปนอาการของผีเขา  มันคือความเช่ือแตหาก
เขาไมเช่ือน้ันจะไมมีวันหายจากอาการน้ีเลย ดวยความที่เขาไมไดมีความเช่ือเรื่องอะไรทํานองน้ี เขาจึง
รักษาอาการเองโดยการกินยาตามมีตามเกิด  อาการน้ันก็ไมเคยทุเลาหายไป ทําใหชวงน้ันเขาผอม
มากเพราะกินอะไรไมไดอีกทั้งกินไปก็อวกออก  แตเขาไมไดมีอาการเจ็บหรือปวดตามรางกาย  
เพียงแตกินอะไรเขาไปแลวมีอาการอวกออกทั้งหมด 

จนกระทั่งเมื่อไดเดินทางไปบานเพื่อน   เพื่อไปขอพักอาศัยในยาน  อ.กรันตรัง    ก็เกิด
เหตุการณประหลาดที่เขาเองไมเคยคาดคิดวา   บนโลกจะมีสิ่งเหลาน้ีอยูอีกหรือ เพื่อนของเขาผูที่เปน
เจาของบานที่ใหเขาพักอาศัยน้ัน   จู ๆ ก็แสดงอาการเหมือนคนถูกเจาเขาทรง เขาสิงราง   ลุกข้ึนยืน  
ข้ีหนามายังเขา ทําตาโตพรอมกับพูดดวยเสียงดังที่ไมใชตัวตนเดิมของเพื่อนเขา  “มึงน่ี เปนคนที่เช่ือ
อะไรก็ไมรูผิด ๆ  ถูก ๆ ที่เมิงเปนอยูทุกวันน้ี บรรพบุรุษ มึงเขานับถือกันมา เมิงอยาไปเช่ือใคร อยางม
งาย มึงจงทํา มึงทําตาม บรรพบุรุษด้ังเดิม  มึงอยาจองหอง”  เมื่อสิ้นคํากลาวน้ีรางน้ันก็นอนสลบน่ิง  
ตอนน้ันทุกคนตางตกใจและกลัวผมกัน  ตอนน้ันเขาไมรูดวยซ้ําวาควรทําอะไร  มันคือเรื่องจริงใชไหม   

มีผูใหญและคนในบานไดบอกกับเขาวา  การกระทําแบบน้ีหรือสิ่งที่เห็น  เปนการที่ครู
หมอมโนราห เขาตองการใหเช่ือใหเห็นจึงปรากฏทําใหเกิดสําแดงอาการที่เขาเปนอวกออกและกิน
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ไมไดและเขาทรงรางคน   โดยครูหมอตองการจับตัวเขา (สมพงศ) เพื่อใหทําพิธีกรรมรับขันธแลวสืบ
เช้ือสายโนรา   ชีวิตตอไปขางหนาจะไดดีข้ึนและสบายกวาที่เคยเปน    เพราะโนรา ถาเขาจําเปนจะ
มาอยูกับใครน้ัน   เขาจะแสดงอาการใหบุคคลน้ันอวกบางอะไรบาง กินไมไดทุรนทุราย   ทําใหรูสึกจะ
เปนจะตายข้ึนมา และหากถาใครไมเช่ืออาจมีผลถึงชีวิต   น่ันคือจุดเริ่มตนในวันวานที่ทําใหสมพงศ 
สืบสานเช้ือสาย มโนราหมาถึงปจจุบัน 

หลังจากวันน้ันเขาทําการถามไถเรื่องราวเช้ือสายบรรพบุรุษเกาแกเกี่ยวกับการนับถือ
มโนราห  ทําใหเขาเริ่มเขาใจมากข้ึน  และดวยความที่เปนคนชอบดานศิลปะการแสดงอยูแลว เขาจึง
ต้ังใจทําตามที่รางทรงไดบอกทุกข้ันตอน   คือไปเชิญมโนราหใหมาประทับที่ตัวเขาไปทําพิธีกรรม ณ 
สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ  กลาวคือพิธีการอันเชิญครูมาประทับ หลังจากน้ันเขาไดไปนําหนาพรานที่อยูกับ
ญาติ  ซึ่งเปนนองของปูเขา  เขาทําตามข้ันตอนที่รางทรงประทับน้ันบอกอยางละเอียดไมใหขาดตกใน
แตละวิธีการ  โดยในจิตใตสํานึกแทของเขาน้ัน  เขามีทั้งความเช่ือและศรัทธาในเรื่องน้ีอยูชานานแลว  
เพียงแตไมเคยรูเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่มีเช้ือสืบเน่ือง เขาจึงไปจัดการนําหนาพรานที่บานญาติ
มาขัดเงาใหดูใหม  และทําพิธีใหสมบูรณ    

โดยเมื่อทําพิธีอันเชิญครูหมอโนรามาประทับอยูกับเขาเปนอันเสร็จพิธีที่เขาจะเปนผูสืบ
เช้ือสายดูแล  โนราสืบทอดตอไป  โดยไมกี่วันอาการที่เขาปวยโดยไมทราบสาเหตุมานานน้ันก็หายเปน
ปลิดทิ้ง ดูเปนเรื่องที่ไมนาจะเกิดข้ึนได  แตมันก็เกิดข้ึนกับเขา   

หลังจากที่อาการปวยของเขาหายแลวน้ัน  เขาจึงต้ังตนความคิด  วาคนอยางเขาควรจะ
ทําอะไรบนความชอบ  โดยเขาเองชอบดานศาสตรดานศิลปะการแสดงและดวยความศรัทธาจาก
เหตุการณที่เกิดข้ึน  เกี่ยวกับเรื่องมโนราห   จึงทําใหเขาเลือกที่จะสืบเช้ือสายมโนราห  หรือทําการ
ฟนฟูอะไรที่เกี่ยวกับมโนราหข้ึนมาใหได  น่ันคือความต้ังใจของเขาและนาจะเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่นาจะทํา
ได 

หลังจากรับที่ไดทําพิธีรับขันธจนเสร็จสมบูรณแลว   เขาก็มุงมั่นที่จะทําตามความฝนของ
ตัวเองอีกครั้ง  คือ การต้ังคณะมโนราห   โดยชวงน้ันเปนชวงที่ลูกสาวคนโตของเขาเรียนจบช้ัน ม.6  
พอดีตรงตามความต้ังใจของเขาที่จะหยุดออกเรือเดินทะเล เขาจึงสิ้นสุดการออกเรือเดินทะเล รวม
ทั้งสิ้นเปน เวลา 20 ปที่เขาลองทะเลทําอาชีพน้ี  และหลังจากน้ันเขาก็หันหลังถาวรใหกับคลื่นลมและ
การเปนลูกเรือตังเก 

หลังหยุดมาไดไมนานนักเขาจึงคิดหาทําอาชีพ   ลองมองหาความสามารถที่มี  ก็ไม
เดนชัดดานใดนักแตถาเปนการมองหาสิ่งที่ศรัทธาและเขารัก  เขาตอบไดทันทีวา คือ การรองรําศิลปะ
ดนตร ี และมโนราห  แตดวยไมมีเงินที่จะกอต้ังวงมโนราหความฝนของเขาจึงยังไมไดกอรางสรางเปน
รูป  จนกระทั่งญาติพี่นองฝายภรรยาของเขา   ไดเสนอใหทําอาชีพว่ิงมอเตอรไซครับจางไปพลางๆเพื่อ
เก็บเงิน  ภรรยาจึงไดรวบรวมเงินซื้อมอเตอรไซค  เหตุที่ภรรยาเปนฝายซื้อให เพราะการทํางานตลอด
ชีวิตที่ผานมาน้ัน  เงินที่ไดภรรยาจะเปนคนเก็บ  ชวยกับทํามาหากินมาโดยตลอด แตภรรยาจะเปนคน
บริหารเงิน  เน่ืองดวยเขาเปนคนที่ซื่อและใจดี  เมื่อมีคนมายืมเงินมักปฏิเสธใครไมเปน  ทําใหภรรยา
ตองเปนฝายเก็บเงินแทน  หลังจากน้ันตัวเขาก็ว่ิงมอเตอรไซครับจาง อยูเปนระยะ เวลา 10 กวาป    

โดยระหวางที่เปนวินมอเตอรไซค น้ัน   ก็จะรับจางเปนพิธีกร งานแหล  งานรํา งานบวช 
งานแตง ทุกประเภท  เพราะมันเปนงานที่สรางความสุขใหเขาไดเสมอเมื่อไดทํา  ราคาตอนน้ันที่ได
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ประมานวันละ 200 - 300 บาท/งาน  แตสําหรับเขาแลว ตอนน้ัน  ความฝนที่ตองการจะฟนฟูคณะ
มโนราหเพื่อสืบทอดเจตนารมณตัวเอง น้ันก็มีอยูในจิตใจเขาเสมอ   เขาพร่ําคิดหาหนทาง และเก็บ
เงินอยางต้ังใจ  หวังเพื่อฟนฟูคณะมโนราหใหกลับคืนมาไดอีกครั้ง  

ตอนน้ันเขาเองต้ังใจวาจะทําไงดี ถึงต้ังคณะมโนราหได จึงลองปรึกษาหาคุยกับพวก
ญาติๆพี่นองวาถาหากจะต้ังคณะมโนราหแลวตองลงทุนเทาไหร  ใชเงินมากไหม  โดยที่ตอนน้ันเงิน
ทองเรียกวาแทบจะไมพอสําหรับการต้ังคณะ  แตดวยความที่คนแถวน้ันเขาเห็นความต้ังใจจึงมีคน
สงเสริมเยอะมาก มีทั้งใหเงินและชวยคิดชวยหาของ  ก็จนกระทั่งในระยะเวลาไมนานก็สามารถรวม
เงินไดหมื่นกวาบาท    ทั้งลูกสาวก็ไดใหเงินแกเขามาเปนจํานวน 3 พันบาท  และบรรดาญาติพี่นอง
อีกราว ๆ หมื่นกวาบาท   

“ตอนน้ันดีใจมาก เมื่อไดเงินมาก็รีบรวมเงินไปซื้อผามาน  โนรา สมพงศ หัสดีมาเลย  
เมื่อไดมานแลวก็เที่ยวรับงานทั่วไปเลย  แตตอนน้ันก็ยังว่ิงมอเตอรไซคไปดวย   ทําใหไดรูจักกับผูใหญ
มากข้ึน   ซึ่งตอนน้ันไอเราเองยังไมมีอุปกรณเลนประกอบวงใดๆ เชนพวกอุปกรณเครื่องดนตรี  ไมมี
เลย  แตพอเริ่มไดออกงานจางบอย ๆ  ก็รูจักพวกที่เขาสนใจสนับสนุนเรื่องงโนรา เยอะมาก  ก็ไดเลา
บอกความเปนมาความต้ังใจของตัวเอง  จนมีคนย่ืนมือเขามาชวยอะไรที่ขาด ก็ครบบริบูรณ  จน
สามารถกอต้ังเปนคณะมโนราหเต็มรูปแบบ”     

สมพงศพูดดวยใบหนาและดวงตาที่ย้ิมอยูตลอด  ดวยภายนอกของเขาที่เปนคนลักษณะ
น้ีกระมัง จึงทําใหเขาเองดูจะไดรับความชวยเหลือทุกครั้ง  ฉันคิดตามหลังจากฟงเรื่องราวชีวิตของเขา
ไดครึ่งทาง  

ป 2540 สมพงศจัดต้ังคณะมโนราหข้ึนมา  ซึ่งรับงานไปตลอด ทั้งป   เพียงเวลา 5 ป 
คณะของเขาก็ไดยุบตัวลง ในป  2545       

“ที่ตองยุบวง จําใจมากนะ เพราะมันไมไหวจริง ๆ  ฝนมานานแลว เขาเน้ือ เราเองก็
พยายามฝนใหมันอยูไดนานที่สุด   แตสุดทายก็ตองปดตัวลงจริงๆ  เพราะไมมีคาจางจะจายใหคนใน
วง    มันตองจายคานางรํา  คานักรองนักแสดง  ทั้งคณะก็รวม 15 คน”     

โดยตัวเขาเองน้ันทําหนาที่กราดครู  และโตกลอนกับมโนราหใหญๆ  ซึ่งวงของเขาน้ันก็
เปนที่ช่ืนชอบกับคนทั่วไป    แตดวยคาจางและปจจัยอะไรตางๆทําใหไมสามารถไปตอได   เพราะตัว
เขาเองไมใชเปนคนเกงอะไรมากนัก มีแตใจรักและอาศัยใจสู  หากจะใหเขามาทําหนาที่คนเดียวเลน
คนเดียวทุกอยางทั้งคณะ  คงเปนไปไมได    

“ที่ทําตรงน้ีผมทําดวยใจรักและศรัทธาลวนๆ  ผมพยายามแลวที่ยืนหยัดรั้งสูไวใหไดนาน
ที่สุด   แตมันก็จบลงและปดตัวลง ในป 2545 รวมเปนระยะเวลา 5 ป  ที่แสนภูมิใจที่สุดสําหรับตัวผม
เอง”  

หลังจากยุบวงแลวเขาก็ว่ิงมอเตอรไซครับจางไปเรื่อยเชนเดิม  โดยในสมัยน้ัน การทํานา
กุงรุงเรืองจึงเปลี่ยนไปทํานากุงและว่ิงมอเตอรไซค เพื่อตองการจะเก็บเงินใหมีจํานวนมากพอที่จะ
กอต้ังคณะมโนราหใหกลับมาไดอีกครั้ง  
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โนราใตมารําในเมืองกรุง 
ในชวงหลังๆการทํานากุงก็เริ่มไปไมไหวแลว   และภรรยาของเขาเองน้ัน  ก็ไดขออยา

เพื่อแตงงานใหม  ในสวนของการดูแลลูกทั้ง 3 คน ไดทําการตกลงกันในการสงเสียคาเลี้ยงดูทั้ง 2ฝาย 
“ความรูสึกตอนน้ัน มันก็คอนขางแย  มันเหมือนไมมีแลว  คนที่คอยอยูขาง ๆ  แต คน

จนๆแบบเขาไมสามารถทําอะไรได  ในเมื่อภรรยาขอแยกทาง  ความรักมันกินไมได   จึงยินยอมอยา
แตโดยดี   เพราะคิดวา  ถาปลอยใหเขาไปมีความสุขมีทางเดินที่ดีกวาก็ตองปลอยใหภรรยาไป ดีกวา
ตองมาจมทุกขความจนกับคนแบบเรา ซึ่งสามีใหมของภรรยาผมดูเปนคนร่ํารวยและขยัน  หากเขารัก
กัน ผมก็ทําอะไรไมได”    

สมพงศกลาวดวยนํ้าเสียงออนลง แตก็ยังย้ิมทุกขณะที่เลาเรื่องราวชีวิตตอจากน้ัน เขาจึง
ตัดสินใจเขามาหางานทําที่กรุงเทพเพื่อหวังจะสงเงินไปใหพอแมทางนครศรีธรรมราช  และลูกสาวทั้ง 
3  คนฝายภรรยาของเขาขอเปนฝายดูแลแทนและไมไดปดกั้นสําหรับการไปเจอลูกเปนการแยกทางที่
ตกลงกันได  ลูกของเขาเมื่อ เริ่มโต พวกเขาจึงเลือกขออยูที่บานกลาง ซึ่งเปนบานญาติพี่นองทางฝง
ของสมพงศ   

“กอนที่ผมจะเดินทางเขากรุงเทพน้ัน  ผมสัญญากับลูกวาจะสงเงินมาและกลับมาเย่ียม
เยียนเปนระยะ หากเก็บเงินไดจะกลับมาเปดคณะมโนราหอีกครั้งเพื่อตามฝนเกา”       

โดยการศึกษาของลูกทั้ง 3 ทั้งเขาและภรรยาได สงเสีย รวมกับลูกของเขาก็ชวยเหลือ
ตัวเองโดยการทํางานไปเรียนไป  จึงทําใหพวกเขาเรียนจบในระดับตางๆ น่ันคือ  ลูกคนโต จบม.6  
คนที่ 2 จบช้ัน ม.3  คนที่ 3 ปริญญาตรี คนที่ 4 ก็ ปวส.  เขารูสึกภูมิใจกับลูกทุกคนและลูกๆก็ตาง
เขาใจและรูวาคนเปนพอแบบเขารักและจะทําตามสิ่งใดลูกจึงไมไดหามในการมา กรุงเทพ  เพียงแตให
ระวังและดูแลเรื่องสุขภาพรางกายใหดี      

เขาเดินทางเขากรุงเทพดวยหวังจะเขามาทํามาคาขายในกรุงเทพ   ซึ่งในระยะแรกน้ัน
เขาเชาที่ขายของวันละ 200 บาท   ระหวางขายไปน้ันเขามองไมเห็นตัวเงินหรือกําไรใด ๆ  และรูสึก
วาทําไมการคาขายจึงมีสภาพทุนหายกําไรหด   เมื่อเขาลองนึกยอนดู ก็พอรูวา เพราะตัวเขาเองน้ัน  
เปนคนข้ีสงสาร บางทีมีเพื่อนมาขอสินคาฟรีๆหรือเช่ือสินคาบอกวาจะมาจายแตทายที่สุดก็หนีหายไป
ซึ่งเขาเองก็ไมเคยไดเงินคืนเลย  อีกทั้งมีเพื่อนมาขอยืมเงินบาง  แลวหนีหาย หรือการโดนลากไป
เซ็นช่ือเปนผูคํ้าประกันการกูยืมเงินใหเพื่อน เขาก็โดนมาตาง ๆ นา ๆ  ซึ่งชวงแรก ๆ เพื่อนเหลาน้ันก็
สงเงินดีแตหลัง ๆ  พวกเขาเชิดเงินเจาหน้ีแลวหนีหายไป ทําใหตัวเขาเองน้ัน ตองมาใชหน้ีแทน    

ตอนน้ันเขาทอใจมาก  จึงตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงแมของเขา เพื่อขอกําลังใจ    แม
ตอบจดหมายพรอมทั้งใหกําลังใจวา  “สูไปลูก ไมตองไปกลัว ขายของไปเราต้ังใจทําเสียอยาง  หาก
ใครโกงเรา ทําไมดี พวกเขาเหลาน้ันก็จะไดรับผลกรรมเอง”    

เขาจึงสูทนตามคําแมบอก  เขาพยายามขายของไปใชหน้ีที่โดนเพื่อนโกงหักหลังหนีไป    
ทําใหเขาเองไมมีเงินเหลือที่จะใชซื้อของมาขายทําทุนอีก เขาจึงยุติอาชีพคาขายไวเพียงเทาน้ันหลังใช
หน้ีสินทั้งหมดเรียบรอย   

เขาเดินทางสูอาชีพใหม  ในเมืองหลวง   คือการไปสมัครเปน รปภ. เขาทํางานน้ีอยูได 2 
ป  เชนเดิมระหวางทํางานหากมีเวลาวาง  เขาจะก็ไมวายที่จะ หาโอกาส รองเพลง  ขอแสดง ขอรับ
เปนพิธีกรตามงานตางๆที่มาเปดใกลบริษัท   มันคือความสุขที่เขาพรอมจะทําตลอดเวลาไมวาเขาจะ
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ประกอบอาชีพอะไรก็ตาม  การที่ไปขอเลนแสดงตามงานเหลาน้ี   จึงทําใหเขาบังเอิญรูจักกับคณะ
ตลก    จึงไดออกจากการเปนยามและไปเปนตลกคาเฟ  ประมาณ 1 ปที่ทําอาชีพตลกคาเฟ  

สําหรับเขา เขาสนุกกับการทํามัน  แตสาเหตุที่ทําใหเขาอยากลาออกน้ัน  คงเปนเพราะ
หัวหนาวง ที่มักจะชอบกรนดาทอเขาเสมอ   เขาเกิดความรูสึกนอยใจ  จึงขอลาออกไปดีกวาทนอยู
แบบอึกอัดใจ  ซึ่งตลกรายน้ัน สมพงศไมขอเอยนามที่จะพาดพิงถึง   

หลังออกจากคณะตลก    เขาไดมีการพิมพนามบัตรสวนตัวไวแจกบาง เพื่อที่วาหากใคร
สนใจจะจางเขาไปทํางานแสดงตาง ๆ จะไดติดตอได    เขาก็แจกนามบัตรคนไปทั่ว    

โชคดีที่วันหน่ึง  มีโมเดลลิงติดตอเขาใหไปแคทงาน  คือเลนเปนเอ็กซตรา ในกองละคร   
ดวยความที่เขาชอบงานอะไรประเภทน้ีอยูแลว  ไมวาจํานวนเงินจะไดมากนอยเพียงไร เขาไมไดสน
มากนัก  เขาหวังเพียงไดมีโอกาสไปเรียนรู  ดูคนมีประสบการณทํางานรวมกัน   เพื่อจะเก็บมาพัฒนา
งานของตนหากมีโอกาสกอบกู คณะมโนราหใหกลับมาอีกครั้ง   ทึกครั้งเขาไมเคยลืมถึงความศรัทธา
จากการที่เขาไดทําพิธีรับขันธครู   เขาไดไปเลนเปนตัวประกอบ  เชน ผีในทะเล  หรือ โฆษณาของ  
เขารับทั้งหมด  โดยคาตัวที่เขาไดประมาณ  200 - 250  บาท   ดูมีราคาไมมากนัก มีบางครั้งที่เขา
รับจางไปน่ังตบมือไดเงินเพียง  130 บาท/วัน กลับถึงบานก็คอนขางดึกด่ืน   ตองอาศัยน่ังแท็กซี่กลับ
ไมมีเงินเหลือเลย  แตเขาก็ชอบและรักที่จะทํา  

“ผมเองก็ชอบดวยแหละนะ เรื่องศิลปะการแสดงแบบน้ี จะบนทําไม  อยากมาทําเอง  
บนไปไมไดอะไร   มันคือประสบการณดีๆนะที่ไดไปดูการทํางาน ทําอะไรแบบน้ี  ตัวประกอบคน   
อื่น ๆ เขาก็บนกัน บนรอนบนเหน่ือย  ผมพูดบอกกับพวกเขาเลย  อยาบน จะบนไดอยางไร  เขาไมได
ไปจางเรามา  แตพวกเราเองน่ี ที่อยากมาดูมาเลน  แลวจะมาบนไดอยางไร  สิ่งที่ทําไดคือตองต้ังใจสิ  
ไมวาจะแสดงเปนจุดเล็กแตมันก็คือองคประกอบที่จะสามารถเติมเต็มเรื่องราวศิลปะ ใหสมบูรณได  
ฉะน้ันอยาบน” สมพงศเลาดวยนํ้าเสียงเสมือนกับเขากําลังยอนกลับไปอยูในเหตุการณน้ันอีกครั้ง 

หลังจากระยะที่ทํางานเปน ตัวประกอบน้ัน  คนสวนใหญรูวาเขา มีความสามารถและทํา
อะไรมากอน  จึงมีหลายคน  ที่บอกเขาวา     

“หากมีมโนราหอยูกับตัวแลวทําไมจึงไมใชใหเกิดประโยชนละ บางครั้งมโนราหอาจจะ
นําพาใหเขาไปสูจุดหมายที่มุงหวังได” เขาครุนคิด แลวจึงไดยอนกลับไปบานไปที่นครศรีธรรมราช  
เพื่อนําเอาผามานและ มโนราหหนาพรานบุญติดตัวมาเพื่อหวังทําอะไรบางอยาง   

โดยระหวางทางเขาไดน่ังรถไฟ ไดมีหมอดู ทักประวัติเขา และตรงกับเหตุการณชีวิตที่
เกิดข้ึนจริง   ดวยศรัทธาและความนับถือโนรา   เขาจึงปฏิบัติ ตามคําทักของหมอดู  คือ   ตองไปหา
เชาพระพิฆเนศคือ เทพเจาแหงความสําเร็จ มาไว รวมกับหนาพรานบุญเดิมที่มี  และรวมไวกับ บรม
ครูพอแกบวรฤาษี   แลวบูชาทุกวัน ชีวิตจะดีเอง      

หลังทําตามเรียบรอย  เขาจึงดําเนินการตอเกี่ยวกับการที่กลับบานไปนําหนาพรานมา  
คือเขาไดทําบล็อกหนาพรานบุญโดยไดรับความชวยเหลือจากญาติซึ่งเปนอาจารย    เมื่อทําได ราว ๆ 
30 อัน เขาต้ังใจหลอหนาบล็อกพรานบุญเพื่อทําขาย  แตความจริงแลว  เขาไมเคยไดเงินเลยแมสัก
ครั้ง   เมื่อยามมีคนสนใจหากใครอยากได เขาก็จะใหไปเฉย ๆ   แตหากใครใหเงินแกเขาเขาก็จะรับไว   
จึงทําใหเขารูสึกทอแทแลวผิดหวัง กับหนทางชีวิตแลว   ชีวิตชวงน้ันเขาทั้งหดหูใจเพราะไมรูจะทํา
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อะไร   ทําแตละครั้งที่ลงทุนไปก็ลมเหลว  แลวอยางน้ีเขาจะมีทางที่จะเก็บเงินเพื่อทําตามความฝนที่
ศรัทธาไดหรือ      
 

เวทีขางถนน 
ยามน้ัน   เขาหมดกําลังแรงใจ  ทอแท ไมรูอีกแลวทางออกของชีวิต  ความรูสึกที่ไมเคย

ยอทอตออุปสรรคที่เคยมีในตัวเขาหมดไป  เขาทอ และไมรูทางออกจริง ๆ   เขาหวังกาที่พึ่งพิงทางกาย
ใจ มองไปรอบ ๆ บานที่เจอก็คือ  หิ้งบูชา มโนราหและพระพิฆเนศ   เขาเดินไปตรงน้ัน มองดูดวย
ความศรัทธา นํ้าตาของเขาจะไหล นานแลวที่เขาไมเคยรองไหกับเรื่องราวแย ๆ ของชีวิตไมวาจะเจอ
อุปสรรคมากมาย  แตตอนน้ีเขาเองก็แกแลวงานการจะทําอะไร  คงยากหากจะมีใครเต็มใจรับเขา  
เขาหยุดมองหิ้งน้ันอยูนาน  เขายกมือข้ึนไหวที่หิ้งบูชา  พรอมกับพูดวา   

“ยังไงเสียก็จะขอเลนเปดหมวกแลว  เพราะอายุยางเขาสูวัย 60 ป หากจะไปของานที่
ไหนใครเขาก็ไมใหแลว  จึงขอขมา ที่จะนําพามโนราหออกทําการแสดงขางถนน  เพราะสิ่งน้ีเปนสิ่ง
เดียวที่อยากทําชอบและศรัทธา ไมเคยหลบหลูแมจะพามโนราหสูขางถนน  แตจะทําโดยถูกตองไมให
ตองหมองเกียติเปนอันขาด”     

เขายกมือข้ึนไหวขอขมานําสิ่งที่บูชาและศรัทธาที่สุด    และเขาก็ขอขมาหนาพรานบุญ  
เพื่อใหชวยสนับสนุนเขาในทางเลือกดานน้ีดวยเถิด จากน้ันมาเขาก็ไดยึดถือ   อาชีพเปดหมวกเปน
หลัก  เปนงานที่รัก และมีเงินเหลือเก็บ    รายไดจากการเปดหมวกของเขาตอวันเฉลี่ยอยูที่ 500 บาท 
แตก็เคยมีที่ไดสูงสุดถึง 7,000 บาท ที่งานกาชาด   เขาต้ังใจออมเงินที่ไดจากตรงน้ีทั้งหมดเก็บไว   ทํา
อัลบั้มของตนเองทําเองออกขาย   และถาเงินพอที่จะฟนฟูคณะมโนราหไดก็จะทํา เพราะความฝนน้ัน
เปนศรัทธาที่อยูในใจเขามาแตชานาน     

ต้ังใจเอาไว  แตดวยวัย 62 ปแลวเขาก็ไมรูวา จะมีโอกาสไดทําตามความฝนน้ันหรือไม   
รูแตตอนน้ีการเปดหมวกเสนทางชีวิตน้ี  เปนเสนทางที่ใหทั้งความสุข  ความเสรีแกเขา  ซึ่งสวนหน่ึง
ตรงน้ีเขาเช่ือวามาจากความดีที่เคยไดทํามาตลอด  และหลัก ๆ  เลยน้ันคงเปนบรมครูและครูหมอโนรา
ที่ชวยสงเสริมและเมตตาทําใหเขายังยืนหยัดบนวิถีเสนทางของเขา  วิถีขางถนนกับการแสดงโนรา
พรานบุญไดโดยไมมีปญหามากมายใดๆมาจนถึงปจจุบัน 
 

เปดหมวก ครอบหนาพราน 
สําหรับสงพงศคิดวาการ เปดหมวก คือ “เปดหมวก คือ การทําการแสดงศิลปะ แตการ

ทําสิ่งเหลาน้ีตองไมหลอกลวงใคร ตองทําอยางเต็มความสามารถเต็มศักด์ิศรี ไมใชมาสีซอเปาแคน
แบบไมเปนเพลง  เราตองคิดวาหากเราจะทําการแสดงในศาสตรเหลาน้ีแลวตองเคารพไมใชเพียงมา
เลนหลอกลวงหวังเงิน   แตเราตองทําดวยความต้ังใจ และสุดความสามารถ”  สมพงศ หัสดี  บทวิถี
การแสดงมโนราหเปดหมวกขางถนน   เขายอมรับวาหากมีทางเลือกที่มากกวาเขาเองจะไมนําพา  สิ่ง
เคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเชนน้ีมาสูขางถนน 

“จริง ๆ ผมถายังหนุม ผมก็ไมมาเลนขางถนนนะ ไมอยากนําพาสิ่งเคารพสิ่งดีงาม สิ่งที่
เราศรัทธามาเปอนฝุน แตดวยความจําเปนตรงน้ี   เพราะมันจะไมเหมาะสม แตที่ทําตรงน้ีก็รูวาอะไร
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ควรไมควรนะ เพราะที่ ลุงเอามาเลนน้ีเปนหนาพรานบล็อกที่เคยหลอแลวคิดจะขาย เปนหนากระดาษ 
สวนหนาจริงน้ัน ก็จะต้ังไวบนหิ้งบูชาแบบเดิมไมเคยคิดจะพามาเลนขางถนน”  

โดยเขาพูดถึงการ เปดหมวกวา  สําหรับเขาแลว เขาคิดวา  คนเรา  ทําได   ตองกลา
ในทางที่ดี พยายามตองไมยอมแพ  สูชีวิต และต้ังใจ  โดยตัวเขาน้ันมาเลนเปดหมวกวันแรก คือ วันที่ 
6 กุมภาพันธ 2554  ใสผาจงกระแบนสีแดง  เชาโทรโขงมา   และทําการกเตนและรําตามแบบฉบับ
มโนราหโดยยึดจังหวะเดียว  เลนที่แรกคือสวนบริเวณปายรถเมล   คนผานไปผานมาชอบใจในการ
แสดงเชนน้ี อาจเพราะดูแปลกตากวาการดีดกีตารขับกลอม  

“ผมดีใจมากนะที่มีคนชอบ ที่ผมเลนผมทําขางถนนตรงน้ี โดยผมเองจะเลนแถวพวก
ตลาดนัดมีที่ไหนก็จะไปเลนที่น่ัน ที่ไหนไมหามก็จะไปเลนไมไปกาวกาย”  โดยเครื่องแตงกายชุด
มโนราหน้ี ราคา 4,500 บาท   ต้ังแตที่เขาไดเลนเปดหมวกมาน้ี  เขาก็มีโอกาสไดออกสื่ออยูบาง เชน   
รายการสะเก็ดขาว,  รายการคัมภีรวิถีรวย, หนังสือพิมพดารายุคใหม  

จากวันน้ัน จนวันน้ี เขาต้ังใจไววา จะเลนเปดหมวก เปนระยะเวลา 3 ป ซึ่งจะครบ
กําหนด ในวันที่ 6 กุมภา ป 2557  ซึ่งหลังจากน้ีเขาอาจจะทําอัลบั้มไวขายหรืออาจจะเลนเปดหมวก
ตอไปหากชีวิตยังไมสิ้นไปเสียกอน  เขาไดบอกวาการเลนขางถนนเขามาเลนดวยใจรักและศรัทธา  แต
เขาเองก็รูหลักปฏิบัติที่เหมาะสมโดยการเลนขางถนนตรงน้ีจะไมมีใสเชิดชฎา  เพราะไมเหมาะสมที่จะ
แตงกายเต็มแบบน้ันในการเลนริมถนน  ถือวาเปนการไมใหเกียรติครูบาอาจารย    

“ผมอยูไดทุกวันน้ี เพราะรูกติกาไมไดดูถูกไมไดดูหมิ่น ทุกวันน้ีต้ังแตทํามาก็ไมไดมีความ
ลําบากเพราะทําทุกอยางโดยตามความถูกตอง  การนํามโนราหมาเปดหมวกน้ีถือเปนการอนุรักษเปน
สิ่งที่ดีที่ผมก็บูชาเช็ดถูดูแลทุกวัน  เปลี่ยนนํ้ากับหิ้งบรมครูเปนอยางดีที่บานของผม   และดวยความ
จําเปนตาง ๆ ทําใหผมไดมาเปนศิลปนขางถนน ถือวาการทําตรงน้ีถือไดวาเปนการเชิดชูบรมครูและ
ทั้งยังเปนการอนุรักษ ศิลปะของชาวใต เพราะสมัยน้ีหาดูไดยากมาก” 

สําหรับการมาแสดงเปดหมวกในแตละครั้งของเขา  จะใชเปน เพลงกลอน มโนราห 
ลักษณะทํานองคิดเองแบบดนสด  กลาวคือ  การรายกลาวตามสภาพแวดลอมที่เห็น   ใชการดนสด
ตามหลักมากกวา  และที่เขานํามารองเลนเปดหมวกในปจจุบันน้ัน  ก็จะมี  แบบรองจังหวะ หน่ึง  รํา
จังหวะหน่ึง   ถาเปนพวกจะเปน กลอนสี่  กลอนหา กลอน หก  โดยที่เขาเลือกมา มี 3 จังหวะ คือ 
รองกับ รํา และและจังหวะโหมโรง   และเมื่อยามกลับบานกิจวัตรที่เขาทําเปนประจําในตอนกอน
นอนก็คือ  การสวดมนตร ชุมนุมเทวดา เพื่อใหพรแกคนที่ใหเงินเขาทุกครั้ง  

หลายตอหลายครั้งที่การแสดงของเขา  สรางความประทับแกผูคนที่ผานไปมา 
โดยเฉพาะชาวใต พวกเขามักเขามาคุยไถถาม ใหความสนับสนุน  ในสวนของชาวตางชาติน้ันก็มีสนใจ
เขามาพูดคุยแตดวยความที ่เขาไมมีความรูพูดไมได ก็จะทําทารับไหวขอบคุณ  

“เคยม ีชาวตางชาตินําเงินมาใหถึง 3,000 บาท ผมเกรงใจมากนะรีบว่ิงเอาไปคืนเลยมัน
มากเกินไปจริง ๆ ไมกลารับนํ้าใจตรงน้ัน  เพราะมันมากไปสําหรับนํ้าใจที่จะใหการแสดงเพียงช่ัวครู  
แตสําหรับสินนํ้าใจครั้งน้ีมากเหลือเกินสําหรับผม”  แตสุดทายถึงเขาจะว่ิงตามเพื่อนําเงินไปคืน
อยางไร  ชาวตางชาติคนน้ันก็ไมรับเงินคืนเพราะเขาก็ยินดีที่จะให พรอมกับชมดวยวา “Good job” 
พรอมย้ิมใหอยางเปนมิตร เขาก็ไมรูวาจะทําอยางไรก็ยกมือขอบคุณพรอมกับเดินไปรายรําดนเพลงตอ
ตามเดิม   สําหรับแบงกจากตางชาติที่ไดมาน้ัน   ไมวาจะเปนประเทศไหน  เขาไมเคยคิดที่จะใช หรือ
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ไปแลกเปนเงินไทย  เขาหวังวาสิ่งน้ี   นาจะเปนที่ระลึก  เปนสิ่งที่สะสม  ที่เก็บแทนความทรงจําไดดี  
ทุกวันน้ีเขามีหลากหลายแบงกของหลายประเทศเก็บไว ในกระเปาสะสมแบงก  เขาเก็บมันไวอยางดี 
เพื่อเปนความทรงจํา   

ทางดานญาติ ๆ ลูกสาวของเขา  ก็ไมเคยรังเกียจที่รูวาลุงมาทําแบบน้ี เพราะรูอยูแลววา
เขาชอบและรักที่จะทําอะไรแบบน้ี    

“พวกเขาเห็นผมออกทีวี คือรายการสะเก็ดขาว เมื่อเห็นก็มีโทรมาถามไถ  วาเปนอยางไร   
ก็รูเห็นเราออกสะเก็ดขาว”   

 โดยตัวเขาเองตอนน้ี ก็ไมไดมีภาระชีวิตที่หนักหนาแลว สามารถยืนดวยลําแขงไดอยาง
มั่นคงกวาเดิม  ลูก ๆ จะเดินทางมาหาก็มาได แตเมื่อมาก็ไมตองมาใหเงิน  เพราะเขาเองไมเคย
ตองการรับเงินจากลูก ๆ  เพราะเขาเองไมไดลําบากขาดเหลืออะไรแลวในตอนน้ี  แตในทางกลับกันเขา
รูสึกดีเมื่อยามลูกมาหาและสบายใจที่เห็นลูก ๆ อยูกันไดและมีอนาคตที่ดีในปจจุบัน 

สําหรับเขาเองมองวา งานเปดหมวกเปนงานที่ทาทาย เปนงานที่ไมเคยเห็นใครเลนแบบ
น้ีมากอน  ไมไดหวังเรื่องเงินที่จะตองไดมากมาย แตมันคือความสุขใจของคนแกแบบเขาที่สามารถ
เลี้ยงชีพไดดวยความชอบและศรัทธาที่มีต้ังแตแรกเริ่ม      

“ผมคิดวาการทําตรงน้ี ผมเองสุขใจคนไดเห็น  วามีคนเรามีคนมาถามและปรบมือให
กําลังใจ  โดยผมก็นับถือบรรพบุรุษเกาแก มันเหมือนทั้งสุขใจที่ไดทําและไดเผยแพรสืบสาน  เรา
ศรัทธาไมรูวาใครจะมองผมแบบไหน  คนอื่นอาจมองวางมงายแตผมนับถือตรงน้ีมาชานานแลว   ไม
วาเวลาไปไหนเจอศาลศักด์ิสิทธ์ิเราก็จะแวะไหวสักการะตลอด  ใครจะมองแบบใดก็ไมไดใสใจ แตผม
เองมีความต้ังใจดี สม่ําเสมอ  อยางเวลาการที่เราบูชาน้ันก็ไมเคยบูชาตามกระแสนิยม  เชน  จตุคาม
เราก็ยังบูชาเคารพอยู ไมไดเปลี่ยนไปตามกระแสนิยม  เราอาจจะมองไมเห็นสิ่งสักสิทธ์ิเหลาน้ัน แตผม
เช่ือวาพวกทานมองเห็นเรา”  

โดยความฝนเดิมที่ต้ังไวก็คงอยู  คือ  ตองการจะฟนฟูมโนราหข้ึนมาเปนคณะจองลุง
เหมือนเดิมเปนเพลงที่ลุงรองเองทํารองแบบโบราณ เปนมโนราหยอนยุค รับงานแสดงดวย ทําเปน
ผูสูงอายุ ที่ทําเองได เพราะตอนน้ีก็ มีมานผา ฝนไวแตไมรูจะจริงไหมแตก็จะพยายามทําตามฝนให
สุดกําลัง 

สําหรับวันน้ี   เขาเองไมเคยนอยใจกับโชคชะตาชีวิต ที่ลิขิตเสนทางเดินน้ีมาให   ไมมีใคร
กําหนดเสนทางชีวิตไดดีเทาตัวเอง  และน้ีก็คือเสนทางที่เขาเลือกไดและไดเลือกเดินมาแลว   ตาม
ความถนัด ความเช่ือและความศรัทธา  

“มีคนเคย ดูถูก  มีเหมือนกันวานะที่มาวาผม  วาคนแบบผมที่ทําแบบน้ีมันคือพวก
ขอทาน  มันคือโนราขอทาน   คือจริง ๆ แลว โนราเขาจะไมขอทาน  ถาขอทานคือถือ ขันขอลอย ๆ 
แตสําหรับผมแลวการรองกลอนและรําใสชุดตามแบบฉบับโนราตามแนวทางที่ถูกที่ควร มันไมใชการ
ไมใชการขอทานเด็ดขาด”  เขากลาวดวยนํ้าเสียงหนักแนน” เขาไมเคยนอยใจในโชคชะตาที่ตองเกิด
มาจน หรือโดนนินทาหาวาเปนขอทาน แตสําหรับเขาน้ัน  ความนอยใจ คือการที่ ครูหมอที่เขานับถือ 
โดนวาในเชิงเสียหาย   

“สําหรับความนอยใจน้ันจะเปนในเชิงที่วา คนพวกเขาดูถูกครูหมอที่ผมนับถือ คือเมื่อ
ครั้งที่เคยไดออกรายการ คัมภีรวิถีรวยน้ัน  พิธีกรรายการไดพูดประโยคหน่ึง ที่ทําใหผมประทับใจมาก
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น้ันคือ   ลุงคนน้ีไมใชขอทานนะคะ แตลุงคนน้ีเปนผูที่นําศิลปะมโนราหวัฒนธรรมของภาคใตมาใหเรา
ไดดู”      

แทจริงแลวมโนราหขางถนนที่ผมไดนํามาเลนมันคือการนําศิลปะของไทยทางภาคใต
ออกมาเผยแพรใหคนไดเห็น  มันไมไดเปนการขอทานแตอยางไร  ผมไมใชขอทาน   ผมทําดวย
ความสามารถเต็มที่และศรัทธาที่มีที่จะนําพามโนราหมาสูขางถนนแบบถูกวิธี ไมใชคนบา คนเมา หรือ
อยางไร  เพราะถาหากใครมองวาการทําแบบน้ีเปนขอทาน หากถาเขายังเปนคนแนนอนเขาจะรูวาเรา
ทําอะไรอยู ณ ที่ขางถนนตรงน้ี. 
 
บทท่ี 3 เสนทางดนตรี  วิถีฟุตบาท 

หากเอยถึงศิลปนริมฟุตบาท ช่ือของ อี๊ด ฟุตบาท หรือ อิทธิพล วาทะวัฒนะ เปนช่ือหน่ึง
ที่หลายคนนึกถึง กระทั่งศิลปนยุคหลัง ๆ แรงบันดาลใจที่ทําใหกลาแสดงริมบาทวิถีก็มักจะมาจากเขา
คนน้ี 

“เราไดเวทีที่ใหญที่สุดในโลก เปนเวทีที่กวางมาก” อี๊ด ฟุตบาทกลาวถึงการเปนศิลปนริม
บาทวิถีศิลปนเปดหมวกรุนใหญยอนหลังเลาวาประมาณป 2520-2521 ขณะน้ันเรียนชางศิลปป 3 
เปนยุคแสวงหาของหนุมสาว อยากทําอะไรแปลกใหม อยากทดลองความลุมลึกทางดนตรีวา มวลชน
จะรับไดหรือไม เมื่อเพื่อนรวมสถาบันอยาง วสันต สิทธิเขตต ชวนไปวาดรูปขางถนน จึงไดนํากีตาร 
และแตงเพลง ผสมกับวาดภาพเปดหมวกไปพรอม ๆ กัน 
 

เริ่มตนขางถนน 
“การเปดหมวกไมไดบอกวาเราเปนขอทาน บอกวาเราตํ่าที่สุดแลว ไมใชแบบน้ัน 

บานเมืองอื่นเคาก็มี แตคนมาคิดวาตํ่าตอย จึงต้ังช่ือวา อี๊ด ฟุตบาท ใหตํ่าที่สุด เวลาตกจะไดไมเจ็บ” 
อี๊ดกลาวพรอมบอกตอวา  สิ่งที่อยากจะบอกคือมันเปนอาชีพอาชีพหน่ึงทางดานศิลปะแนวความคิด 
คือนํ้าพักนํ้าแรง ทําใหไมหลงตัวเอง และอดทน หมวกที่เปดออกมาก็ไมมีอะไร เปดรับเงินแคน้ันเปน
วัฒนธรรมของคนยุโรป วางหมวกไวตรงหนา  

หาไดนอยรายนักสําหรับนักดนตรีเปดหมวกขางถนน   ในเมืองไทยที่สามารถใชชีวิตเดิน
ตามวิถีขางถนนจนสรางช่ือเสียงและประสบความสําเร็จไดดังเชน  อี๊ด ฟุตบาท  หากเอยถึงศิลปนริม
ฟุตบาท  เขาคนน้ี คงถือบุคคลหน่ึงซึ่งมีช่ือเสียงที่ใครหลายคนนึกถึง   และดูจะเปนแบบอยางใหคน
รุนตอๆมาที่อยากเลนดนตรีอยากมีตัวตน กลาออกมาเลนโชวความสามารถของตัวเองริมทองถนน
มากข้ึน 

“การเริ่มเดินทางเขาสูเวทีขางถนนของผมนะหรอ” อี๊ด พูดหลังเสียงกีตารในเพลง  Dust 
in the wind  ของ วง Kansus ที่เขาเลนโชวจบลง 

“มันก็เริ่มจากตอนแรกคือ   ชวงน้ันก็เรียนเพิ่งจบชางศิลปป 3  อายุประมาณ 24- 25 ป
ตอนน้ันที่ไปทําก็ไมไดคิดอะไรทั้งน้ัน  มีแตความมุงมั่น  มันคงเพราะยังเปนหนุมไฟแรง  คิดอยางเดียว
วาอยากทํางานน้ีอยากเลนดนตรีอยากโชวฝมือ เพราะเราถือวามันเปนงาน  happening  art  แตยัง
ไมมีใครกลาทํา และไมมีแมแบบดวย   ผมก็ตัดสินใจอยูนานนะ   เพราะในสมัยน้ันไมคอยมีวงดนตรี   
วงตาบอดวงอะไรมันแทบไมมีเลย   แลวคือตัวเราเองก็เปนคนมีการศึกษา  มือเทาครบ  จะมาเลน
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ดนตรีริมถนนก็ดูไมคอยเขาท ี  ยอมรับวากวาจะไดเริ่มเลนน้ัน ตองรวบรวมความกลาเปนอยางมาก  
ทางครอบครัวเราพอแมเขาก็รับไมคอยไดนะที่เรียนจบมาแตมาเลนดนตรีขางถนน”   

เพื่อนที่เรียนมาดวยกันกับเขาน้ัน  สวนใหญไมมีใครที่กลาจะมาเลนเปดหมวกขางถนน  
เพราะในสมัยน้ันมันคือสิ่งตอยตํ่า   แตสําหรับเขาเองมองวามันไมใช   

“มันอยูที่ความกลามากกวากลาที่จะทลายกําแพงดวยความสามารถที่เรามีหรือเปลา  ซึ่ง
พอเราทําแบบน้ีได  มันก็เหมือนเปนตัวอยาง ก็มีคนอีกมากมายที่ตามเรามา  เหมือนพวกเขาเห็นเรา
เปนตนแบบก็เลยมาทําแบบน้ีแบบเดียวกับเรา”   

 โดยครั้งแรกทีเขาไปเลนน้ัน อุปกรณดนตรีที่นําไปคือ  กลองชุด  กีตาร กลอง  ไฮแอท   
เมาออแกน  ซึ่งในตอนน้ันเขานึกเพียงอยางเดียวคือตองการสรางเอกลักษณ  สรางความโดดเดน  
และพยายามสรางสรรคสิ่งที่ไปทําขางถนนตรงน้ันใหไดออกมาเต็มที่  แตเมื่อเขาไปถึงสนามหลวงแลว
ก็ยังไมกลาเลน   เขาใชเวลาน่ังน่ิง ๆ เมื่อต้ังของเสร็จอยูนานจนสามารถรวบรวมความกลาและไดเริ่ม
บรรเลงเลนเพลงขางถนนได  

จุดเริ่มตนของการชอบดนตร ีของเขาคือ กีตาร เขาเลาวา  
“เพราะกีตารน่ีแหละที่ทําใหผมรูสึกรักและชอบเสียงเพลง  โดยเจากีตารตัวแรกที่ไดมา

น้ันเปนตัวที่พอซื้อให  ตอนลงมาสอบเขาชางศิลปที่กรุงเทพ   คือตัวเราเองอยากไดมาก รบเราใหพอ
ซื้อ  พอเลยตองจําใจซื้อให ซื้อในราคา 150 บาท  ย่ีหอ โจโจ  สมัยน้ีคงไมมีกันแลวราคาเทาน้ี  ตอน
น้ันซื้อแถวหลังกระทรวงรูสึกดีใจมาก ตอนน้ันเลนมันจนมือแตกแบบเลนแบบบาคลั่งเลย ขาวปลาไม
กินเลนแตกีตาร   มันก็เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหรูสึกรักและชอบที่จะเลนดนตรีเรื่อยมา  เลนแลวมันสนุก
มันเหมือนไดอยูในโลกของตัวเราเอง   ลืมความเครียดลืมทุกขไปช่ัวขณะเลย” 
 

ตนฉบับเปดหมวก 
“ผมไมรูวาเปนคนแรกไหม  แตก็ชวงยุคน้ันไมมีใครเขาทําแบบน้ี  พอเราทําก็มีคนบอก

วาเราคือตนฉบับ  จะเรียกแบบน้ันก็วาได การที่เรามาทําแบบน้ีมันเหมือนเปนการที่เราสามารถ   
ทลายกําแพงของความกลาแลว 

คนรุนหลังเขาก็ตามเรามา ผมคิดแบบน้ัน ก็ที่คิดมาทําตรงน้ีตนแบบไมมีเลยในสมัยน้ัน
มันเปนชวงที่สงครามเวียดนามเงียบลง ซึ่งพวกทหารเวียดนามก็ไดทิ้งพวกแผนเสียงไวหนังสือไว  และ
พี่ศิเหรก็เปนผูแปลหนังสือใหฟง  หนังสือน้ันคือ หนังสือ story of blues  เราก็เรียนรูแนวทางอะไร
มาจากตรงน้ัน” อี๊ดเลาตอวา   

ในยุคน้ันจะมีนักศึกษาบางกลุมก็จะแสวงหาในเรื่องของการรับใชมวลชน สไตลพวก
คาราวาน  เพื่อเรียกรองสิทธิกับรัฐบาลใหดูแลทุกคนกลุมทุกชนช้ัน  ก็จะออกมารวมตัวกันเพื่อแสดง
จุดยืนถึงความมีตัวตน  ไมใชดูแลแตผูมีการศึกษา  แตสําหรับเขาเองใชดนตรีเสียงเพลงเลนแสดงโชว
ความสามารถที่สนามหลวงเปนการแสดงแบบเปดหมวกเปดหมวก   มันจะไมใชการชุมนุมหรือตอตาน
อะไรใด ๆ จะเปนคนละสไตลกันเขาเลนมาเรื่อย ๆ จนสุดทายก็ยึดการเปดหมวกเปนอาชีพหลักและ
ไมไดทําอาชีพอยางอื่นเสริม  เขาทุมเทเวลาทั้งอาทิตยที่มีกับการซอมดนตรีแตงเพลง  และทํางาน
เขียนศิลปะ    เขายึดการเปดหมวกเปนอาชีพหลัก เพราะจิตใจสวนตัวของเขาเปนคนที่ไมชอบทํางาน
แบบมีระบบระเบียบ   
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“จริงๆ เห็นแบบน้ีก็เคยทํางานประจํานะ”  เขาเลาวา เปนชวงระยะเวลา 1 เดือน ที่เขา
เคยเขาทํางานที่ บริษัท vogue   เพราะตัวเขาเองน้ันมีฝมือทางดาน illustrator ดานงานวาดงาน
เขียน  แตดวยนิสัยของเขาที่ไมเคยไปทํางานทันเลยสักครั้ง  เพราะทางบริษัทมีกําหนดเวลาเขางานคือ 
8 โมงเชา   แตตัวเขาน้ัน มักไปถึงเวลา 10 - 11 โมงเปนประจํา เน่ืองดวยต่ืนไมทันและต่ืนคอนขาง
สาย  แตเขามักจะทํางานเลยเวลาไป จนถึง สี่หาทุม เพราะเขาถือวาการทํางานของเขาแมจะมาสาย  
แตเขาก็ไมไดเอาเปรียบบริษัท  เขาใชเวลานอกงานทํางานจนสามารถสงตรงเวลาไดทุกครั้ง   พอถึง
กําหนดครบ 1 เดือนจึงโดนไลออกดวยเหตุการณเขาทํางานไมตรงเวลา  

“การที่ผมโดนไลออกก็เพราะบริษัทเขาตองการคนที่เขาทํางานตรงตอเวลา ซึ่งสวนตัวผม
เองก็เขาใจกฎกติกาของบริษัทเขาตรงน้ี     แตจริง ๆ แลวการทํางานศิลปะ มันไมใชการเอาเวลาการ
เขางานมากะเกณฑกําหนดตัดสิน  ถึงแมตัวเราจะเขางานไมตรงเวลา  แตก็รูเวลาวาหนังสือจะตอง
ออกตีพิมพรายปกษ ชวงไหน สามารถทําใหสงตรงตามกําหนดพิมพขายอยูแลว การทํางานศิลปะที่
จริงมันไมใชการเอาเรื่องแบบน้ันมาตัดสิน มันข้ึนอยูที่ผลงานมากกวา”     

ดวยความเห็นตางแบบน้ีเอง  จึงทําใหเขาไมคิดอยากที่จะสมัครงานบริษัท หรือเปน
ระบบและมีกฎเกณฑเวลาเปนเครื่องบังคับ  จึงคิดที่จะใชชีวิตแบบอิสระตามแนวทางโดยไมมีเงื่อนไข
เวลาเปนตัวต้ัง   ทําใหสนใจและลองมาเลนเปดหมวก  คิดและเรียนรูวิธีที่จะอยูแบบอิสระดวยตัวเอง
ใหได  และสรางสรรคงานศิลปะแบบ freelance อยางเสรี  จนไดมาเลนเปดหมวกอยูที่สนามหลวง  
เลนดนตรีสเกตภาพเหมือน  โดยในสมัยน้ันวาดเปน portrait รูปละ 10 บาท และก็ข้ึนราคามาเรื่อย
จนถึง 300 บาท ข้ึนมารูปละ 10 - 20 บาท ในสมัยทําแค 2อยางน้ี ยังไมมีการทําเทปออกอัลบั้มใด ๆ   
และยึดการเปดหมวกและวาดภาพเปนอาชีพหลัก  

 
เปดโลกเปดหมวก 
เมื่อทําเปนอาชีพหลักแลว เวลาสวนใหญของเขา ก็คือการฝกซอมเลนดนตรีและแตง

เพลง เพื่อตองการใหโชวออกมาดีที่สุด  โดยในสัปดาหหน่ึง เขาจะเลนเพียงอาทิตยละ  2 ครั้ง   และ
ต้ังใจใหไดเพียงวันละ 1 พันบาท  รวมเปนเงินสัปดาหละ 2 พันบาท  โดยอุปกรณที่เขานําไปดวยน้ันก็
คือ  แบตเตอรี่ซึ่งใสรถสามลอไป  เพราะการเลนเปดหมวกในสไตล ของ อี๊ด ฟุตบาทน้ัน ตองใชพลัง
มาก หากใชการตะโกนแหกปากอยางเดียวจะทําใหเสียงใชงานไดไมนาน และคุณภาพที่แสดงแตละ
ครั้งก็จะลดนอยลงในเร็ววัน    เพราะการรองเพลงที่สนามหลวง  ในสมัยน้ันจะมีลมแรงมาก  

ในสมัยน้ันซึ่งคนดูการเปดหมวกสวนใหญจะเปนนักศึกษา   ชวงแรก ๆ ที่เปดหมวกก็ยัง
ไมมีคนดูมากนักแตเขาเองก็ไมทอใจเพราะความต้ังใจและความไฟแรงเลนไปเลนมาจนมีคนดูมากถึง 
300- 400 คน/รอบ    สถานที่ ที่เลนเปดหมวก คือ สนามหลวงและมีสัญจรไป ยานสีลมและสยาม  
แตพวกตามหางสรรพสินคามักจะไมอนุญาตใหเลน  และมักมีปญหากับแมคาพอคา  เน่ืองจากการ
เลนน้ันสงผลใหคนมายืนมุงดูและบังหนารานของพวกเขา  พวกเขาก็มักจะไลตะเพิด   เพราะการเลน
ที่อื่นมักเจอปญหา จึงทําใหเขา (อี๊ด ฟุตบาท) เลนเปดหมวกที่สนามหลวงเปนสวนใหญ  และการพา
ลูกสาวทั้ง 2 ไปเลนไปดูไปคลุกคลีใชชีวิต บนเสนทางการเปดหมวกน้ี  จึงทําใหลูกสาวทั้ง 2 ซึมซับ
เลือดความเปนนักดนตรีของพอ ออกมาเต็ม ๆ 
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“ผมจะเลนที่สนามหลวงเปนสวนใหญ เพราะสมัยน้ันพื้นที่ตรงน้ันมันเลนไดไมมีปญหา
มากนัก ไมตองมาคอยโดนแมคาเที่ยววา  แตสมัยน้ีมันเลนไมไดแลว   ตอนน้ันที่เลนจะลงเลนวันเสาร
อาทิตยแค 2วัน  พอเริ่มมีลูก  ลูกเริ่มเดินไดก็พาไปดวยตลอด  ทั้งปค และเปรียว   ผมวาตรงน้ีก็มี
สวนที่นาจะทําใหลูกทั้งสองซึมซับดนตรีจากผูเปนพออยางผมไดดี”  

สําหรับเปาหมายที่เขาต้ังไว ในแตละอาทิตยสําหรับการออกมาเปดหมวกน้ัน น่ันคือ 
ต้ังเปาหมาย ตองต้ังใจโชวและแสดงความสามรถอยางเต็มที่เต็มพลังและตองเก็บเงินไวใหได  เพื่อให
ลูกของเขาไดมีเงินไปเรียนดนตรี    

โดยสมัยน้ันคาเรียนไวโอลินและเชลโลอยูที่ ช่ัวโมงละ 500 บาท  ซึ่งตออาทิตยหน่ึงเขา
จะตองเก็บเงินใหได 2,000 บาท  โดยจะแบงเปน 1,000 บาทไวเปนคาเรียนดนตรีของลูกทั้งสอง  
และเงินอีกจํานวน 1,000 บาทน้ัน จะแบงเปนคาอาหารคารถภายในอาทิตยน้ัน ๆ   น่ันคือชีวิตที่เขา 
อี๊ด ฟุตบาท ทําเปนกิจวัตรประจําในสมัยกอน   เวลาที่เหลือ 5 วัน เขาก็ซอมดนตรีตลอดทั้งอาทิตย 
ทั้งแตงเพลงและซอมบรรเลง  เวลาที่เหลือยามวางเขาจะใชมันกับการพักผอนดูแลสัตวเลี้ยง โดยที่เขา
เองไมตองกลัววาจะทํางานสงไมทันไมตรงเวลาแบบงานในระบบ   

ต้ังแตที่เขาไดเริ่มเลนเปดหมวกขางถนนมาน้ัน  การทําสิ่งเหลาน้ีใหอะไรตอบแทน
กลับมาเยอะมาก  อี๊ดเปรียบงานเปดหมวก เสมือนโลกที่อิสระ  เปนชีวิตเขาตองงการและเหมาะกับ
แนวทางชีวิตของเขา เขาเลนดนตรีเปดหมวกดวยการแตงเพลงข้ึนมาเอง  โดยชวงแรกๆน้ันเขาจะมี
เพลงประจําที่แตงข้ึนเองเพียง 4 เพลง  โดยจะเลนวนซ้ํา ๆ ไปมา  ซึ่งเพลงที่เลนน้ัน เปนเพลงที่แตง
ข้ึนจากจากสภาพแวดลอมทั่วไป พบเห็นอะไรจะบรรยายออกมาเปนเพลง  เชนบางเพลงจะมีเน้ือหา
ในการพาชมรอบสนามหลวง  บรรยายถึงสภาพผูคนที่อยูรอบขาง  เชน ในสมัยน้ันจะมี พี่ใบควง
กระบอง  คนเลนกล  หมอดู พระเครื่อง คนขายสมตํา เปนตน  โดยเขาจะเอาเรื่องราวเหลาน้ีมาแตง
รอยเปนเพลง   เพื่อบอกถึงการตอสูรวมกัน  แตก็มีในหลาย ๆ ครั้งเรื่องราวมักจบลงดวยการที่ตํารวจ
มาเตะขาวของกระจายถือเปนรสชาติชีวิตที่เขาจดจําไดอยางข้ึนใจ สําหรับเสนทางขางถนน    

 
จากฟุตบาทสูตลาดคายเพลง 
ชวงประมาณป พ.ศ. 2527 เขาเริ่มเลนดนตรีเปดหมวกขางถนน และแตงเพลงรองเอง 

ทําอาชีพแบบน้ีเปนหลักอยูที่ สนามหลวง  จากน้ันในป  พ.ศ. 2530 ขณะที่เขาไดเลนดนตรีเปดหมวก
อยูที่สนามหลวง   ความบังเอิญก็ไดพาให พี่หวอง มงคล อุทก หรือหวอง  คาราวาน  มาเจอเขา   
และเขามาทักทายสอบถามวา ตัวเขาเองอยากทําอัลบั้มทําเทปหรือเปลา  มีงบเงินลงทุนเทาไหรแลว
พอที่จะออกอัลบั้มไดหรือไม  เขาเลาถึงเรื่องราวในชวงน้ันวา 

“ตอนน้ันใจเราตอนน้ันคืออยากออกเทปอยากมีอัลบั้มเปนของตัวเองมาก    แตเงินก็มี
อยูเพียง 8,000 บาทเทาน้ัน แตพี่หวองแกก็บอกวาทําได ๆ  ทําใหผมเองรูสึกดีใจมากในตอนน้ัน 
ผมรูสึกวาไดเดินมาในทางของเรา ไดออกเทปมีอัลบั้มทําเอง  ตอนน้ันใชช่ืออัลบั้มวา 

“ไกดสนามหลวง” ซึ่งเปนอัลบั้มแรกเริ่มกับการทําผลงานเพลงแบบจริงจัง  โดยมีพี่ 
หวอง คาราวาน  เปนโปรดิวเซอรให   แตที่ทํา ๆ อัลบั้มไปน้ันไมมีหรอกนะกําไร ติดลบดวยซ้ํา ไปเขา
ไป 40,000 กวาบาท  ก็เงินผมเองทั้งน้ัน  ตอนทําอัลบั้มผมใชเงินตัวเองทั้งหมด  สาเหตุที่แพง
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เพราะวาตองจายคาหองอัดเสียง  แตในสวนคาใชจายอยางอื่นน้ันไมตองเสีย  แตเงินสวนใหญจะหมด
ไปกับคาหองบันทึกเสียง 

เพราะในสมัยน้ันไมมีคอมพิวเตอรการจะทําอะไรแบบน้ีเปนอะไรที่คอนขางลําบากมาก      
แตพวกคาเพลงดนตรีไมตองเสียเพราะเพลงเปนของเราเราทําเองแตงเอง   และคาจางนักดนตรีเครื่อง
ดนตรีอะไรไมตองจายเพิ่มเลย   เพราะพี่หวองเขาจะจัดการหาคนมาชวยในสวนที่เหลือน้ีทั้งหมด” 

สําหรับการทําอัลบั้มครั้งแรกของเขาน้ัน ไดรับการชวยเหลือจากบรรดาเพื่อนพองตางๆ
ทั้งคนญี่ปุนซึ่งเปนเพื่อนกันกับ หวอง คาราวาน และ  คุณพิชัย วงบลูส  เพื่อนชาวฝรั่งของอี๊ด ฟุตบาท
เองที่มาชวยเลนไวโอลินใหในการทําอัลบั้มครั้งน้ี   ครั้งแรกที่เขาไดเริ่มเขาหองอัด เขารูสึกสนุกและมี
ความสุขราวกับการที่เขาไดทําตามความฝนบนเสนทางที่เขาเลือกไดเอง   และมีเพื่อนคอดนตรีที่มี
อุดมคติในทิศทางเปนแบบเดียวกันมาชวยกันตอเติมฝนของเขาใหสมบูรณย่ิงข้ึน    

จากน้ันในปตอมา  พ.ศ.2531 เขาก็ไดนําผลงานที่บันทึกเสียงแลวมากอบปเปนเทปคลาส
เซ็ท จากคนธรรมดาที่เคยเปดหมวกรับคาตอบแทนที่เลนดนตรีประทับใจ โดยการโยนเงินลงไปใน
กลองกีตาร ก็เปลี่ยนมาเปนการ ขายเทปคลาสเซ็ทมวนละ 50 บาทแทน โดยตนทุนของการทําเทป
คลาสเซ็ทอยูที่ราคามวนละ 13 บาท  แตเขานํามาขายในราคามวนละ 50 บาท  ทําใหเขาเกิดความ
ภูมิใจกับการทําสิ่งน้ีในวิถีขางถนนย่ิงข้ึน 

จากน้ันประมาณป 2532    หลังจากเพลงของเขาเริ่มติดหูพอมีช่ือเสียง ใหเปนที่รูจักกัน
บางสําหรับ นักดนตรีขางถนน   เขาเองก็ไดรับความสนใจโดยมีแมวมองจากทางบริษัทยักษใหญ
ทางดานคายเพลงในนาม จีเอ็มเอ็มแกรมมี่   เขามามาพูดคุยและชวนตัวเขาเองน้ันไปออกอัลบั้มเซ็น
สัญญาเพื่อเปนนักรองในคายเพลง   อี๊ด ฟุตบาท ไดรวมทํางานเพลงบันทึกเสียงและไดออกอัลบั้มกับ
ทางคายแกรมมี ่ โดยอัลบั้มที่เขาไดออกภายใตสังกัดน้ัน ใชช่ืออัลบั้มวา “บานนอกซอกตึก” ในนาม 
บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนท  หลังออกอัลบั้มน้ัน ผลที่ออกมาไมเปนไปตามคาดหวัง  เขาไม
ประสบความสําเร็จกับการทําอัลบั้มแรก  ในนามศิลปนมีคายมีสังกัด 

 “มันไมประสบความสําเร็จนะ คือ เหมือนเราไมใชตลอดของหรืองานเพลงประเภทแบบ
เรามันไมเหมาะกับตลาดคนฟงแนวน้ัน   มันก็เหมือนเปนการพิสูจนไดนะ  แมวาคายเพลงยักษใหญ
แมจะมีทุนหนา แตวาก็ไมจําเปนที่จะตองทําเพลงออกมาประสบความสําเร็จเสมอไปมันก็เหมือนกับ
วิถีชีวิตคนเราน่ันแหละ”  อี๊ด ฟุตบาทเลาตอวา 

“หลังจาก อัลบั้มแรกกับทางคายไมเปนที่นาพอใจ ผมจึงกลับสูวิถีทางเดินของผมอีกครั้ง   
โดยในป พ.ศ. 2534  ก็ไดบันทึกเสียงผลงานเพลงชุด นํ้าพักนํ้าแรง กลับมาทําเปนอัลบั้มใตดินอีก  
โดยรอบครั้งน้ีมีเพลง จดหมายถึงพอเราไดนําเอาลูกสาวทั้ง 2 คน ก็คือ ปค ตอนน้ันอายุ 3 ขวบครึ่ง 
สวนเปรียว อายุ 5 ขวบ  มารวมรองทําเพลงในอัลบั้มน้ีดวย ในสวนของพวกเขาจะมีในชวงตอนทาย
ของเพลง   ซึ่งเพลงน้ีถือเปนเพลงที่ประสบผลสําเร็จอยางทวมทนในอัลบั้มชุดน้ี   เหมือนเปนสโลแกน
ของวงเราไปเลย และเพลงจดหมายถึงพออันโดงดังเปนอมตะน่ีเองที่ทําใหอี๊ด ฟุตปาท กลายเปนหน่ึง
ในบิ๊กเนมแหงวงการเพลงเพื่อชีวิตมาจนถึงทุกวันน้ี” 

หลังจากน้ัน  อี๊ด  ฟุตบาท ไดมีผลงานออกมาอีก 2 ชุด คือ “คืนสูบาน” ในชวงป     
พ.ศ. 2536  ไดบันทึกเสียงผลงาน รวมกับ นาปอก ณ บานไมแดงฯ  และ อัลบั้ม “ดูน่ีดูน่ีสิ” ในป 
พ.ศ. 2540  รวมกับลูกสาวทั้ง 2 ปคและเปรียว การนําลูกสาว 2 คนมารวมเลนดนตรีดวย ซึ่งตองถือ
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วา อี๊ดเปนพอที่วางรากฐานทางดนตรีใหกับลูกสาว 2 คนไดอยางดี เพราะปจจุบัน  เขาทั้ง 3 คนน้ัน  
ก็ถือไดวาเดินเขามาสูวงการตลาดคายเพลงในกระแสอยางเต็มตัวแลว 

โดยปจจุบัน เขายังมีผลงานกับ   คายรถไฟดนตรี  ซึ่งในป 2555    พวกเขาไดออก
อัลบั้มที่มีช่ือวา “ผาหินดินทราย” โดยไดใสความเปนไทยในดานเน้ือรอง และความเปนสากลในดาน
ดนตรี   ครอบครัวคนดนตรี “ฟุตบาท ทีโอ” วงดนตรีที่เกิดมาจากการเลนดนตรีขางถนน จนวันน้ี
เพลงเพื่อชีวิตในสไตล “พอลูก 3 คน” ไดเติบโตข้ึน ทามกลางกระแสตอบรับทวมทน บวกกับความรู
ทางดนตรีสากลของสองลูกสาว โดยการผสานดนตรีหลายช้ิน   ไดแก  กีตาร เชลโล ไวโอลิน ฟลุต 
และ ปคโคโล  จนกลายเปนวงแรกของไทย ที่ทําเพลงเพื่อชีวิตออกมาเปนรสชาติใหมไดอยางอรอย 
และเปนเอกลักษณเฉพาะตัว  

เสนทางขางถนนสูการเปนนักรองหลักในกระแส เขายอมรับวาชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมาก
ข้ึนแตสิ่งหน่ึงที่เขาจะยึดไวคือ ความต้ังใจมุงมั่นไมวาจะเดินบนเสนทางขางถนนหรือเสนทางใด   

“แนนอนวิถีการดําเนินชีวิตมันคอนขางเปลี่ยนนะ  ตรงน้ีเราเริ่มมีคนรูจักมากกวา  การที่
เปนศิลปนขางถนน  วาดรูปขายเพลง  ขายความสามารถตามที่คนเห็นพอใจจะใหเรา  แตเมื่อเราเริ่ม
มีช่ือเสียงแลวน้ัน   จากการที่เพลงของเราไมมีใครอยากฟงมากนัก  แตเมื่อไดมาเปนนักรองในกระแส
หลัก  มีคนสนใจอยากหาฟงเพลงของเราโดยที่เราไมตองไปนําเสนอหรือหยิบย่ืนใหเขา  แตเขาจะหา
ฟงเพลงเราเอง  ซึ่งตรงน้ีมันก็ตองใชความเปนมืออาชีพใหมากข้ึน  ทั้งฝกฝนและคิดประยุกตแนวเพลง
แนวดนตรีใหมีความนาสนใจและตองมีกลิ่นอายความเปนตัวของเราผสมกัน  แตตรงน้ีลูกสาวทั้ง 2 จะ
เปนผูทําดนตรีเพราะเขามีทฤษฎีความรูที่ไดเรียนมาใชกับงานเพลงของเราตรงน้ีโดยตรง   แตสิ่งหน่ึง
ที่มันเปลี่ยนไมไดเลยน่ันคือ  ตัวเราเอง  หน่ึงเลยเราก็ใชชีวิตแบบเดิมนะ  เพราะเลนดนตรีแตงเพลง
มันคือสิ่งที่ชอบมันคือชีวิตจิตใจ  ย่ิงแกย่ิงอยากใชเวลาอยูกับมันนาน ๆ  มันเหมือนเดิมตรงที่เราเดิน
บนความชอบของเราน่ันเอง  คิดวาไมวาจะทําเพลงหรือเลนดนตรีบนพื้นที่ตรงไหน  ถาเราทุมเทให
ความสําคัญใหงานน้ันออกมาดีที่สุด  ผลงานจะเปนตัวตัดสินคุณภาพของตัวเราเอง     

คงเปนเพราะเราเกิดมาจากเวทีขางถนนมั้ง 
“มันคือเวทีที่ใหญที่สุดในโลก เปนเวทีที่กวางมาก” อี๊ด ฟุตบาทกลาว 
“การเปดหมวกมันไมไดบอกวาเราเปนขอทาน  บอกวาเราตํ่าที่สุดแลว  ไมใชแบบน้ัน 

บานเมืองอื่นเคาก็มี แตคนมาคิดวาตํ่าตอย ผมวาอาจเปนเพราะพวกเรา วงฟุตบาททีโอ เกิดมาจาก
ขางถนน  เวลาที่เราเคยตกตํ่าอยูที่ตํ่า ๆ มาแลวเน่ีย  ใหตํ่าที่สุด เวลาตกจะไดไมเจ็บ”  อี๊ดกลาวพรอม
บอกตอวาสิ่งที่อยากจะบอกคือมันเปนอาชีพอาชีพหน่ึงทางดานศิลปะแนวความคิด คือนํ้าพักนํ้าแรง 
ทําใหไมหลงตัวเอง และอดทน  จนปจจุบันเราก็เดินมาสูเสนทางที่เราเลือกเดินเองเดินมาดวย
เสียงดนตรีขางถนน แบบที่มีคนยอมรับ และมีจุดยืนที่เรียกวาพอใจกับชีวิต ณ ปจจุบัน 

สําหรับศิลปนที่เปนแบบอยางของ อี๊ด ฟุตบาท  น่ันคือ BB King, จอนน่ี ฮุคเกอร เขาจะ
ชอบฟงเพลง บลูส สไตลเพลงตางชาติ  เขาเลาวา  

“เราเองเปนลูกคนจนมาเรียนมาเรียนหนังสือในเมืองกรุงเทพ  เชนเดียวกับลูกสาวของ
ผมก็เปนลูกคนจนที่เขาไปเรียนดนตรีในโรงเรียนที่ 99% ของคนที่เรียนน้ันเปนคนรวย  ตองใชดนตรี
ตอสูด้ินรนเพื่อทําตามความฝนใหเปนจริง  ซึ่งการมาเปดหมวกอะไรแบบน้ี หลายคนก็เรียกไดวามา
ปลดปลอย บางคนจนบางคนรวยก็มีหมด  แตมันชวยไมไดเพราะสภาพสังคมเปนตัวกําหนด
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สถานภาพทางชีวิต ที่จะชวยช้ีใหเราเลือกที่จะด้ินรนตอสูแบบไหนมากกวา   บางคนมีเงินมีทองนะแต
เหมือนเขาก็อยากที่จะออกมาเพื่อปลดปลอยคนหาอิสระมาทําตรงน้ีใหดนตรีชวยภายใตเสียงเพลง” 

มุมมองคนเปดหมวก 
“เปดหมวก มันก็เหมือนเปนการแสดงสรางสรรคงานศิลปะโดยอิสระที่เรากําหนดไดเอง    

ผมมองวาการเปดหมวกไมใชเรื่องตํ่าตอยแตเปนการรังสรรคศิลปะมากกวา   มันคือบทเพลงที่เรา
สามารถแตงเอง  นํามารองเองมันมาจากการคิด  การสรางสรรค  ความต้ังใจ  ถาหาก ความต้ังใจโดน
ดูถูกวาเปนสิ่งตํ่าตอยมันก็ไมนาจะใชนะ   เชนทวงทํานองของเสียงกีตาร  และบทเพลงที่สรรคสราง  
มันมีบทบาทที่ทํางานเพลงใหมๆข้ึนมาไดดวยตัวเราเอง  ใหบทเพลงเดิม ๆ พนจากถวงทํานองเดิม ๆ
ตามทองตลาดในกระแส   ดูเปนสิ่งที่นาสนใจ  ก็เหมือนที่เขาเรียกๆกันในสมัยกอนวาเปนแนวเพลง
แบบ Underground  ในสมัยน้ีก็เรียก Indy  อะไรทํานองน้ัน” 

อี๊ดพูดเสริมถึงการยอมรับของคนตอดนตรีขางถนนตอไปวา  “คนไทยไมชอบการ
แสดงออกที่บาบิ่น ไมยอมรับเพลงใตดิน การไมมีช่ือเสียงคือสัตวที่นารังเกียจ  ย่ิงหากเปนคน
ตางจังหวัดกับการไมมีช่ือเสียงพวกเขาเหลาน้ันย่ิงแยใหญไปกวาเดิม    ผมใหกําลังใจศิลปนเปดหมวก
รุนใหมๆนะคือไมตองสนใจ  เพราะการมาทําแบบน้ีมันไมใชวาจะตองมาไขวควาเพื่อหาแตช่ือเสียง   
แตจริงๆมันเปนการแสดงสิ่งที่อยูขางในตัวของพวกเขาออกมา” 

เขาคิดวาการเลนเปดหมวกขางถนนมันเหมือนเปนการเลนในที่หน่ึงทําใหไดทดลองถูกผดิ
นะ ถาหากอาทิตยน้ียังไมโดน  ลองเปลี่ยนที่  อาทิตยหนาเอาใหม คนเราอยูที่เพลงเพลงเดียวเทาน้ันก็
จะเปลี่ยนชีวิต ฐานะ แตความเปนตัวตนไมเปลี่ยน  เพราะอยางตัวเขาเองก็ไดตอสูกับสิ่งที่ยากลําบาก
มาและสามารถผานมันมาได สําหรับตรงน้ีเขาก็อยากใหอนุรักษไวและพัฒนากันตอไปใหดีข้ึน  เพราะ
การเปดหมวกน้ี บางครั้งนักศึกษาก็ใชตรงน้ีใชพื้นที่ใชความสามารถเลนเปดหมวกเพื่อหาเงินสงตัวเอง
เรียนได   ไมจําเปนตองเปนนักดนตรีจริงจังแตสามารถที่จะมาทําตรงน้ีไดเพียงแคต้ังใจเต็มที่ทุมเท
มุงมั่นใหเพียงพอ  

เขาคิดวา อยางการเปดหมวกเมืองนอกเขามีมานานแลว ซึ่งเด็กที่เรียนดนตรี ก็จะใชการ
เปดหมวกเพื่อนําเงินที่ไดไปเรียนดนตรี เพื่อหาเงินเรียนเองใชดนตรีเปนจุดสงเสริมการศึกษา  สวนใน
สังคมไทยปจจุบันก็เริ่มใชการเลนเปดหมวกเพื่อสงเสริมตัวเองเรียนดนตรีแลวเริ่มมีที่เห็น ๆ    สวน
สถานที่เลนน้ันที่คนเลนสวนใหญไมวาจะไทยหรือตางประเทศก็นิยมเลนในที่ๆมีคนเยอะ ๆ  สวนใน 
ตางประเทศ  นักเรียนที่เลนเปดหมวกเขาจะเลนกันอยางภูมิใจเพราะเขาคิดกันเสมอวาพวกเขาใชงาน
ดนตร ีความสามรถที่มีเลนเพื่อแลกเงินมา และจะนําเงินที่ไดตรงน้ีไปตอยอดความรูดานดนตร ี 

จุดประสงคหรือจุดยืนในการเลนเปดหมวก สําหรับ อี๊ด ฟุตบาท คือ เขาอยากจะโชวและ
นําเสนอความคิดบนแนวทางที่แตกตางอยางสรางสรรค  และ สรางจุดยืนใหตัวเองโดยการสรางสรรค
งานอิสระแบบคงอยูได  ภายใตอิสระของตัวเอง freelance ไมจําเปนตองทํางาน  ตามเวลา แตเปน
การทํางานสรางสรรคแบบอิสระแบบน้ีก็ได  โดยมันก็มีหลายแบบนะ ไมจําเปนตองรองเพลอยางเดียว 
โดยอยากทําเพื่อสังคมสวนรวม โดยหลัก ๆ เลยอยากเปนตัวนําตนแบบใหคนที่เห็นเราชอบแบบ
แนวทางน้ี สามารถมีตนแบบและตามมาทําแบบน้ีได  โดยตามมาในแงน้ีตองสามารถดํารงอยูได  ไม
ตองไปรองเพลงเฉพาะในผับหรือตามโรงแรมเทาน้ัน  จะเลนตรงไหนก็ได ไมมีคําวาจํากัดในการ
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สรางสรรคงานศิลปะ หรืองานดนตรี  ใหถือวา เวทีพื้นดินน่ีแหละเปนพื้นโลกที่กวางที่สุด ที่สรางสรรค
งานศิลปะเสียงเพลงตาง ๆ ไดโดยอิสระ  

เขาขอแยกเลยวา การเปดหมวกแบบที่เขาทําน้ี ไมใชขอทานอยางแนนอน  
“เปดหมวกน้ันไมใชขอทาน  ผมแยกใหดูนะ  ก็คือ ขอทานก็คือขอเลยขอแบบไมมีอะไร

เลย  แตวณิพกเปดหมวกน้ีตองสรางสรรคและแลกเปลี่ยนงานสรางสรรคน้ันมาเปนเงิน   โดยตามจริง
แลวคนไทยเปนคนที่มีจิตใจข้ีสงสาร  สวนตัวไมอยากสนับสนุนกระบวนการขอทานจริง ๆ  เพราะ
พวกที่มาน่ังทั้งวันตัวเล็กตัวนอยจะไดเงินแบงแค 200 - 300 บาท แตพวกเอเยนตใหญที่มันกดข่ีตรงน้ี 
จะไดเต็ม ๆ เพราะไมงั้นจะมาน่ังขอทานมั่วๆไมได ตองมีคนคุมครองผมไมเคยคิดสนับสนุน
กระบวนการพวกน้ีนะ มือดีตีนดีมาขอทานแบบน้ีมันไมใชเรื่อง”   เขากลาวสงทายดวยความรูสึก
สวนตัว     

 
เลาถึงลูกสาวทั้งสอง 
ลูกสาวทั้ง  2 คน ช่ือ ปคกับเปรียว   คนโตช่ือจริงวา สรีวันท วาทะวัฒนะช่ือเลนคือ

เปรียว  สวนคนนองช่ือสมรรถยา  วาทะวัฒนะ  หรือปค  ยังแปลกใจทําไมไมเรียกวา เปรียว - ปคแต
กลับเรียก ปค - เปรียว  ทั้งคูเรียนจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  เรียนดนตรีทั้งคู 
ชวงแรกๆที่พาพวกเขาไปเลนดนตรีเปดหมวกดวยน้ัน   เปรียว ลูกคนโตอายุได 5 ขวบ ปค 3ขวบ 
แรกๆลูกเขาก็อาย พอเริ่มครั้งแรกผานไปไดแลวสนุกกับความอายก็หายไป   เหลือแตความต้ังใจ
อยากจะเลน ปรับปรุงฝมือแกไขจุดบอด ซอมใหมากข้ึน พอคนช่ืนชอบตอบรับก็ไดกําลังใจพวกเขาก็
ต้ังใจที่จะเปนนักดนตรี 

การที่ลูกสาวอยากเลนดนตรีกับพอของเขาก็เพราะ   การเลนดนตรีกับพอของเขามันเปน
เหมือนกับหนาที่ อยากมีสวนรวมกับ  ชวยคาใชจายในครอบครัว โดยตอนเด็กน้ันพวกเขาไมรูสึกอะไร   
เพราะพอของพวกเขา บอกใหทําอะไรก็ทําตามที่พอบอก  ใหรองก็รอง แตพอของเขาไมไดเรียนดนตร ี 
ไมมีทฤษฏีจึงมีคนดูถูก  ทําใหลุกสาวทั้งสองอยากเรียนดนตรี   เพราะการเลนดนตรีตองมีฝมือเพื่อให
คนยอมรับ  ไมอายใคร  และภูมิใจ เวลามีคนใหเงิน รูสึกดีใจ ที่มีคนช่ืนชอบใหขวัญกําลังใจแกพวกเขา
การที่ลูกสาวทั้ง 2 คน ของอี๊ดฟุตบาท ไดรวมเลนดนตรีกับผูเปนพอ ณ ริมทองถนน เสมือน เปน
บทเรียนในการดําเนินชีวิต รูความยากลําบาก ด้ินรนใหไดเงินสักกอนน้ันไมใชเรื่องงาย ทําใหเห็น
คุณคาของเงิน  อีกทั้งมีความกลาแสดงออก   และชินกับการเลนตอหนามวลชนคนดูจํานวนมาก   

เขาทั้ง 2 คนเริ่มเรียนเปยโน  ต้ังแตอายุ 7 และ 5 ขวบ แตหยุดเรียนเพราะเกิดนํ้าทวม
ใหญ ทําใหเปยโนเสียหายและตองขายไป เมื่อเปรียวอายุได 10 ขวบ ก็เลือกที่จะเลนไวโอลินเมื่อได
เห็น วาเนสซา เมมาแสดงคอนเสิรตในเมืองไทย เขาเกิดความรูสึกประทับใจ  อีกทั้งขอดีของไวโอลิน
คือมีขนาดเล็กทําเธอสามารถถือไปเลนคอนเสิรตกับพอไดงาย  

สวนปคก็ เลือกเรียนปกโคโล  เพราะมีขนาดเหมาะกับเด็กตัวเล็ก  ปคเรียนปกโคโลได 1 
ป เกิดเห็นเด็กญี่ปุนอายุ 5 ขวบเลนเชลโลในคอนเสิรตซูซูกิ 3  ปคจึงบอกวา  

 “ตัวเขาเล็กแตเลนเชลโล  แถมยังเลนไดไฟแลบ เลนแลวเทจัง เธอจึงอยากเลนบาง”  
จึงทําใหปคเปลี่ยนมาเลนเชลโลแทน   โดยทั้งสองพี่นองเริ่มเรียนดนตรีเปนครั้งแรกที่โรงเรียนสอน
ดนตรีเอื้อมอารีย  ทั้งคูเรียนหนังสือไป เรียนดนตรีไป เลนดนตรีเปดหมวกหาเลี้ยงชีพไปดวย  โดยมี
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อาจารยสุกรี อาจารยที่ รร. สังเกตเห็นวา บางวันทั้งสองมาเรียนดนตรีดวยความออนเพลียอยาง
สังเกตเห็นไดวาอดนอนมา  อาจคงเพราะตองไปชวยพอเลนดนตรีจนดึกด่ืน  เปนเหตุใหนอนไมพอ  
เพราะเธอทั้งสองตองหาเงินเพื่อจะชวยครอบครัวใหอยูได  

“ลูกคงเห็นเราเหน็ดเหน่ือยจากการเปดหมวกหาเงินเพื่อใหพวกเขาไดกาวหนาทางวิชา
ดนตรีทั้งสองไดเห็นตนตอสูมาทุกทาง   บางวันก็ไดเห็นทั้งพอทั้งแมรองไหตองจายเงินอาทิตยละ 
1,000 บาทเพื่อเปนคาเรียนของพวกเขา โดยซึ่งชวงแรก ๆ ผมเองยังพอมีงาน ก็จะไมเดือดรอนอะไร 
แตชวงหลัง ๆ งานนอยลง” ตนเองไดพูดกับลูกสาวทั้งสองวา “ลูกตองเกงนะเรามาอยูจุดน้ีแลวตองมี
ฝมือครอบครัวเราไมไดร่ํารวยถึงขนาดที่อยากเรียนอะไรก็ไดเรียน”  

เมื่อผูเปนพอไดบอกกับพวกเขาเชนน้ันแลว อยางเดียวที่ทั้งสอง พอจะทําไดในตอนน้ัน 
คือฝกซอมใหเกงจนอาจารยสุกรีเห็นวา  ทั้งคูไมมีเงินแตพอมีฝมืออาจารยก็ใหทุนการศึกษาแกเด็กทั้ง
สอง เปรียวและปคจบการศึกษาช้ันมัธยมตนจากโรงเรียนเทศบาลวัดละหารดวยเกรด 4.00 และ3.93  
เขาทั้งสองวางแผนไววาจะตองเรียนสูง ๆ ใหได และไปทางสายวิทยเพราะอาชีพมันแนนอน แต
สุดทายชีวิตเขาทั้ง 2 ไมไดทําอะไรอยางอื่นเลยนอกจากเลนดนตร ี ถาใหไปทําอยางอื่นก็คงถนัดไมเทา
ดนตร ี ดังน้ันก็มุงดานน้ีไปเลยใหเต็มที่   

ชวงประมาณป  2548 วง Dr. Sax Chamber Orchestra ซึ่งเปนวงดนตรีที่เกิดจาก
โครงการวิจัยพรสวรรคศึกษา โดย รศ.ดร.สุกรีเจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดลและเปนวงดนตรีเยาวชนตัวแทนประเทศไทยไดเขารวมการประกวดดนตรีเยาวชน
นานาชาติ ในรายการ International Youth Chamber Music Competition 2005 ที่ประเทศ
สวิตเซอรแลนดซึ่งเปนการแขงขันระดับนานาชาติครั้งแรกของวง ดร. แซ็กฯ และของประเทศไทยที่
เขาแขงขันรวมกับวงดนตรีอีก 17 วง จากออสเตรเลีย สวิตเซอรแลนด รัสเซีย เยอรมนี มองโกเลีย 
และสาธารณรัฐเช็ค. 

ปคและเปรียวไดเปนสมาชิกของวงน้ีมาแลว 8 ปทั้งสองเขารวมการแขงขันครั้งน้ีดวย 
โดยในขณะน้ันเปรียวเรียนอยูป 1 สวนปคเรียนอยูช้ัน ม. 5 หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี   การแขงขัน
ครั้งน้ันไมอนุญาตใหมี Conducter  (ผูควบคุมวง)  จึงเปนหนาที่ของ เปรียวในการเปนหัวหนาวงใน
ตําแหนง Concert Master คือหัวหนาวงที่รองลงมาจาก Conducter  เปนคนที่ตองควบคุมทํานอง
เพลง  ดูแลวงเองทั้งหมด 

“ตอนน้ัน ลูกๆตองซอมหนักมาก วันไหนไมมีเรียนพวกเขาจะซอมกันวันละประมาณ 12 
ช่ัวโมง แตถามีเรียนก็จะซอมหลังเลิกเรียนต้ังแตบายสามถึงสามทุม เพลงที่เลนในการประกวดครั้งน้ัน
เปนเพลงที่เลนยากมาก ๆ   โดยผมเองไดบอกกับลูก ๆ วา   ไมวาผลการแขงขันจะออกมาเปน
อยางไรทั้งพอและแมรูสึกภูมิใจแลวที่ลูกๆไดมีโอกาสไปรวมแขงขันในครั้งน้ี” 

สุดทาย วง  Dr. Sax Chamber Orchestra สามารถพิสูจนใหวงการดนตรีคลาสสิก
ระดับโลกเห็นวา เด็กไทยก็มีความสามารถไมแพประเทศที่มีรากทางวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิคโดยการ 
ควารางวัลรางวัลชนะเลิศ สรางความภาคภูมิใจใหกับตนผูเปนพอเปนอยางมาก  ซึ่งคอยเปนกําลังใจ
และแรงผลักดันใหลูกสาวทั้งสองตลอดมากับการที่ไดไปสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย 

สําหรับลูกสาวทั้ง 2 คนน้ัน  เราจะบอกเขาโดยตลอด วา พวกเราไมใชคนร่ํารวย อีกทั้ง
ยังตองมาเรียนในโรงเรียนที่มีคนรวย 99% สวนเราน่ีถือวาเปน 1% เลยนะของคนที่จน  คาเทมอก็
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แพง 4 - 5 หมื่น ดังน้ัน ผมจะบอกใหเขาทั้ง 2 คนต้ังใจฝกฝน  และขณะที่เรียนน้ัน หากมีเวทีประกวด
ที่ไหน ๆ ใหฝกฝนแลวไปลงประกวดใหหมด  เพื่อชิงรางวัล  แลวนําเงินที่ไดน้ันมาตอยอด  มันเหมือน
เปนการฝกฝนหากเขาไปในตัวดวย  ใหทั้งแกรง และมีคุณภาพ  คือเราจะบอกลูกไวตลอด วาตองชนะ
เทาน้ัน   เหรียญรางวัลตองเปนของเรา  ลูกตองทําได  ซึ่งลูกก็มีชวงกดดันกันนะ  แตสุดทายแลวพวก
เขาก็ทํามันออกมาไดดีมากในที่สุด   และเขาก็มายืนอยูในจุดของนักดนตรีที่เคยสรางช่ือใหกับประเทศ  
และเปนความภูมิใจของผมและภรรยาเปนอยางมาก      

ลูกสาวทั้งสองเริ่มเลน ต้ังแต อายุ 7 ขวบ คนโต 9 ขวบ เขาเลนมากับตน   มีงาน
ประกวดเกี่ยวกับดนตรีก็ตองเขาประกวดยอมฝกฝนอยางทุมเท  เพราะคาเทอมของลูกๆตอนเรียน
มหาลัยมหิดลน้ันก็ไมใชราคาถูก  4 - 7 หมื่นได  โดยตนและภรรยาจะยํ้ากับลุกเสมอวา  โรงเรียน
ดนตรีเปนโรงเรียนที่มีคนรวย  99% เรียนนะ แตพวกเราทั้ง 2 คน เปนเพียง 1% ของคนที่ไมมีสตางค   
ฉะน้ันอยากเรียนดนตร ีตองขยัน ฝกฝนฝกซอม  และประกวดเรื่อยๆ จนไดเงินรางวัลมา  ลูกก็นํามา
เปนทั้งคาเทอมและคาใชจายตาง ๆ ในบาน  โดยถือวาเปนเด็กกตัญู เปนเด็กดีของพอแม  การทํา
แบบน้ีไมใชเรื่องนาอาย   

อี๊ดกลาวจบประโยค  เขาช้ีมือไปที่รูปของลูกสาวทั้ง 2 และพูดตอวา  ดูสิหนาลูกสาวไมมี
เคาพอเลย ใคร ๆ ก็บอก  พออหนาแบบน้ี  ทําไมลูกหนาตาดี สงสัยไดทางแมมาอยางเดียว  เขาพูดถึง
ลูกสาวดวยอารมณขัน  แตในดวงตาน้ันเต็มไปดวยประกายที่ย้ิมออกมาจากในลูกนัยตา   

 
ปจจุบันของอี๊ด ฟุตบาท 
ใครจะรูวาศิลปนอยางเขาน้ี  จะชอบเลี้ยงสัตวเปนชีวิตจิตใจ   ที่บานของเขาปจจุบัน

เลี้ยง สุนัข ถึง 8 ตัว และแมวอีก 20 ตัว ซึ่งสัตวเลี้ยงเหลาน้ีไดมาจากความเมตตาของคนทั่วไปที่นํามา
แวะฝากเลี้ยงไว  จนสุดทายก็ทายสมาชิกหลาย ๆ ตัวในบานของเขา  ก็กลายมาเปนสวนหน่ึงใน
ครอบครัวซะแลว 

“บาน น้ีอยูกัน 4 คนนะ มีพอแม และลูกสาว 2 คน  สวนที่ไมใชคนก็มีนะเลี้ยงแมว 20 
ตัวและหมาอีก8ตัว  แตที่เลี้ยงไวเราไมไดเลี้ยงแบบเวทนา หรืออยางไร  แตเราเลี้ยงพวกเขาเหลาน้ี
ดวยความรักเลี้ยงแบบลูก ไมใชใหอยูในกรงแตเราใหพื้นที่ใหอิสระ  อยางเจาตัวน้ีเปนสุนัขตาบอด แต
มันมีความฉลาดที่สุด เขาช้ีมือไปยังสุนัขของเขาพลางอุมข้ึนมาลูบขนมันอยางทะนุทนอม  ที่ไดรับมา
เลี้ยงก็เพราะ  เจาของบานขังมันไว  คนขางบานเขาเห็นเขาก็มาเรียกเราใหไปชวยดูแล  สรุปไอ
เจาของหมามันติดยาบา  เลยเอาหมามาขาย  เราก็เลยทําหนังสือเซ็นตเลย ใหเงินไป 2 พันแลว บอก
วาหามมาเอาหมาไปอีก คือเราสงสารเลี้ยงมันไวแบบขังขาวอาหารไมใหกิน  จริงๆสัตวมันก็เหมือนคน
นะ มันมีชีวิตจิตใจ  ตองการมีพื้นที่มีอิสระ ถาเราไปทําอยางน้ันกับสัตวจิตใจเราก็ไมสมควรที่จะเปน
มนุษยแลว”     

 นอกจากน้ีตามฝาผนังบานของเขาเอง จะมีภาพวาดฝมือของเขาเอง  หน่ึงในน้ันคือสุนัข
ตัวโปรด เขาวาดไวและติดไวที่ฝาผนังบาน อี๊ด เลาตอวา ตอนน้ีทั้งเขาและลูกสาวทั้งสองไดชวยกัน
แตงเพลง ซึ่งตัวของเขาเองน้ันจะเนนไปที่การประพันธเพลง  และในสวนของดนตรีจะใหลูกเปนผูดูแล
ตามทฤษฎีที่ลูกของเขามีความรูเรียนมา   
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เขาไดแตงเพลง ที่ เกี่ยวกับเรื่องสัตวไรที่อยู เรรอน น่ันคือเพลงแอบเมตตา โดยเน้ือหา
เปนเพลงเกี่ยวกับการที่คนจะแอบมาดูแลหมาตามฟุตบาทน้ันซึ่งตองแอบใหอาหารแอบดูแล  สัตวจร
จัดเหลาน้ัน   

ปจจุบันตอนน้ี  อี๊ด ฟุตบาท ผันตัวมาเปนนักแตงเพลงเปนหลัก  โดยทํารวมกับลูกสาว
ทั้ง 2 ซึ่งเปนผูดูแลดานทฤษฎีและโนตของเพลง   เขาทั้ง 3 คน วงฟุตบาท ปจจุบันมีเลนดนตรีตาม
งานจางงานการกุศล   กับลูก ๆ เวลามีงานจางก็ดูระยะวางานน้ันใกลไกลเพียงไร  โดยเรตราคา  ถา
เปนคนรูจักกัน  เปนเพื่อนกันก็จะลดใหเยอะพอสมควร  แตหากเปนงานการกุศลก็จะเลนฟรี เชน 
งานชวยกลุมสังคม  ชวยเด็กและสัตว  ปจจุบันเขายังเปนศิลปนในคายรถไฟดนตรี   ถือวาเขาดําเนิน
ชีวิตจนเปนแบบแผนอยางวิถีอิสระตามที่เขาคาดหวัง   จนประสบความสําเร็จดังที่ตัวเขาเองหวังไวได
ตามตองการ  อี๊ด ฟุตบาท สําหรับเขาแลว แมมีจุดเริ่มตนจากขางถนน  แตในปจจุบันน้ีเขาไมคิดที่จะ
ยอนกลับไปเลนขางถนนอีก ดวยเหตุที่วา  

“หลายครั้งนะ ที่ผมคิดถึงอยากลองอยากกลับไปทําอะไรแบบที่สมัยหนุมทําในตอนน้ัน  
เคยลองไปแลวไปเปดหมวก  เคยลองไปถึงที่สวนจตุจักร แตไปถึงแลวคนเยอะมาก   ดวยเวลาที่เรา
เลนตองเต็มที่ตองมีพลังตองใชเสียงเยอะมาก   และพื้นที่มันกวางมากตรงน้ัน เพราะสมัยน้ีมันไม
เหมือนสมัยกอนครั้งยังเปนหนุม  พอไปถึงตรงน้ันเลยตัดสินใจที่จะเลิกเปดหมวกถาวร  ถาผมทําอะไร
ไมเต็มที่ มันออกมาไมเต็มรอยเปอรเซ็นต ผมจะไมทํา และอีกอยางที่เราเลิกจากตรงน้ัน ก็เหมือนเปน
การหลีกทางใหคนรุนใหม เขาข้ึนมามีโอกาสมีพื้นที่แทนเรา พลังรุนใหมของพวกเขานาจะสรรคสราง
อะไรไดอีกมากมาย ผมจึงไมคิดที่จะไปเลนเปดหมวกอีกแลว   แตหากจะเลนเปดหมวกจริงๆตองเปน
ถนนที่เปนเทศกาลที่มีการตระเตรียมสถานที่ใหพรอมกอนจะทําแบบน้ี  มันไมเหมือนตอนสมัยหนุมที่
คิดอยากจะเลนก็เลนเลย” 

เขากลาวถึงการตัดสินใจมาเลนเปดหมวก จากวันน้ันจนวันน้ี  ถือวาเปนการตัดสินใจที่
ถูกตองสําหรับเขา เพราะ  มันทําใหเรา มีความสุขเยอะมาก  ไมตองไปทํางานเปนเวลา  เลนดนตรี
กลับมาก็มีเวลาดูแลหมาแมว เลี้ยงปลาตู ไมตองคํานึงวาจะตองสงงานทันไหม  คือเปรียบดนตรีคือ
พลังของเราเลย  ย่ิงแกก็ย่ิงอยากเลนดนตร ี ที่เรียนศิลปะมาก็เพราะช่ืนชอบ บ็อบ ดีเลนท   

โดยตัวเขาเองคิดวาการจะเลนหรือทําอะไรสักอยางก็อยากที่จะมุงเนนไปเลยชอบอะไรก็
เต็มที่ไปเลย ทําเต็มที่กับมัน ดีกวาที่จะทําอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ คิดวาคนเราน้ี แคอาจจะลองหาลอง
เจอจุดที่ตํ่าสุดของชีวิต  แลวเราก็จะพบกับสัจธรรมที่แทจริง  เพียงรูจักใชรูจักคุณคาของเงินไม
ประมาท พอเพียง  อยาคิดวาตนเองย่ิงใหญ  โดยตองกลาที่จะตํ่าตอย  กลาที่จะลงไป  ที่สําคัญที่สุด
ตองมีความจริงใจ ความต้ังใจ จะชวยใหเราประสบความสําเร็จเองเขากลาวทิ้งทายเชนน้ัน 
 
บทท่ี 5 เผาพันธุ คันทรี ดนตรี บลูกลาส 

เสียงดนตรีจังหวะสไตลคันทรีบรรเลงประสาน   ผานตัวโนตและเครื่องดนตรีที่มีรูปราง
หนาตาคลายกับกีตารแต ทวา ก็ไมเหมือนเสียทีเดียว  เสียงของมันดูมีกลิ่นอายของความเปนพื้นบาน
ทางฝงตะวันออกมากกวาที่เคยเห็น   กลุมคนเหลาน้ีพวกเขาเรียกตัวเองวา   “Blue mountain 
boys”  
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การแตงตัวของพวกเขาน้ันชวนใหมองดูมากกวาปกติ   พวกเขาสวมเสื้อหนัง   ใสหมวก
ปก  ดูแลวคลับคลายคลับคลายเหมือน คาวบอย ที่เห็นไดในหนัง  ผูคนที่เดินผานไปมาตางหันมอง  
และมุง ดูใหความสนใจกับการแสดงเปดหมวกของคนกลุมน้ีเปนอยางมาก  บนถนนจตุจักร   ในชวง
เวลาบายเปนตนไป ในชวงที่สภาพอากาศไมรอนมากนัก  เสียงดนตรีเหลาน้ีชางสรางสีสันและ
บรรยากาศใหตลาดนัดจตุจักรกับเหลาบรรดานักช็อปปงทั้งขาประจําและขาจรดูครึกครื้นข้ึนเสียจริง 
เรียกพวกเขาวา   Blue mountain boys 

วง  blue mountain  boys  กอต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2540 โดย อ.ประภาส เข็มเพชร เปน
ผูกอต้ังและเปนหัวหนาวง   เดิมทีวงของเขาน้ันเลนเพลงประเภทคันทรีทั่วไป แตพวกเขาน้ันสนใจ
อยากทําเพลงแนวบลูกราส จึงไดคิดเลนและรวมตัวกันโดยมี  ธร แบนโจ  เขามาเปนสมาชิก  เพิ่ม
เสนหที่ของความเปนบลูกราสใหชัดเจน  และไดใชช่ือวงวา  “Mountain  Bluegrass”   แตดวย
ความที่มีเพื่อนชาวฝรั่งมาทักเกี่ยวกับช่ือวง  และบอกวา ช่ือวงน้ียังไมดีนักสําหรับความหมาย จึงได
เปลี่ยนมาใชช่ือวงวา  “Blue mountain boys” มาจนถึงปจจุบัน   

โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 8 - 9 คน และทําผลงานเพลงที่เขียนคํารองและทํานองโดย          
อ.ประภาส เข็มเพชร และ อ.โสภณ  ฐิติสุริยารักษ เปนผูเรียบเรียงเสียงดนตรี   โดยรวมเปนจํานวน
เพลงทั้งหมด 5 อัลบั้ม โดยในอัลบั้มลาสุดน้ัน  เน้ือเพลงที่พวกเขาทําออกมาน้ันมีทั้งเวอรชันที่เปน
ภาษไทยและภาษาอังกฤษในสไตลสนุกสนานครื้นเครง  โดยแนวเพลงในทุกๆอัลบั้ม จะเปนประเภท 
บลูกราสทั้งสิ้นไมมีการแตกแนวทางไปในดานอื่นเพื่อรักษาไวซึ่งเอกลักษณและความมีสไตลในวิถีของ
ตนเอง    เพราะกวาพวกเขาจะสรางจุดยืนและเอกลักษณใหชัดเจนไดน้ัน   คอนขางใชเวลาเปนอยาง
มาก 

“พี่จบจากเพาะชาง” ธร แบนโจ เริ่มตนเลาเรื่องราวการเดินทางบนถนนสายบลูกราส“ก็
มีเพื่อนเพาะชางที่เรียนกันเน่ียจบมา 10 กวาปไมเจอกัน ทีน้ีมาเจอกันที่งานคาวบอยเฟสติเวิลดที่สีลม 
ก็เลยคิดพูดคุยตรงน้ันมันมีแตคนที่ชอบอะไรแบบเดียวกันดวยไง” เขากลาวดวยนํ้าเสียงนุม ๆสไตล
ศิลปน 

วงของพวกเขาไดเริ่มกอต้ังข้ึนในป 2540 อ.ประภาส เข็มเพชร ผูกอต้ังวงซึ่งเปนนักรอง
นํา ดวยความที่ชอบอะไรทํานองน้ี  และตัวของเขาเอง ธร แบนโจ ก็ชอบวงคันทรีอยูแลวเชนกันจึง
ลองรวมกันทําวงข้ึนมาดู  เพื่อเปนการ relax และพักผอนสังสรรคกับเพื่อนๆที่สนใจอะไรแนวเดียวกัน   
หลังจากน้ันก็เพิ่มคนเพิ่มอุปกรณดนตรีเขามาเรื่อย ๆ จนมีสมาชิกเต็มวง  เชนจาก  กีตาร มาเปน  
แบนโจ มาเปน ฟดเดิล หรือ ไวโอลิน จึงเปนการเลนดนตรีสไตลบลูกราสในปจจุบัน 

“เครื่องดนตรีพวกน้ีเวลาเลนมันจะเลนสายคูไง  ทําใหมีสเต็ปคอนขางเร็ว  เพราะเปน
เครื่องเลนของคนพื้นเมืองอเมริกัน  และก็มีแมนโดริน  ดับเบิ้ลเบส  กลอง เขามาเสริมจังหวะ  ตอนน้ี
ก็ทําวงมาเรื่อย ๆ เลนตามงาน โดยเลนงานคาวบอยเปนหลัก  วงของพี่จะเลนสไตลคันทรีพื้นเมือง  
ทําไปทํามามันก็กลายเปนอาชีพโดยธรรมชาติของมันเอง  เพราะคนที่เลนสไตลบลูกราสในไทยมี
คอนขางนอยเรียกวาแทบหาไมไดเลย  จะหาคนเลนสไตลแบบน้ียากมาก  แลวก็ดวยคนที่มีความชอบ
คลายกันมารวมตัวกันน้ี  8 - 7 คน มันคอนขางยากเพราะตองรักและชอบในสไตลดนตรีแบบเดียวกัน
เหมือนกันดวย  วงเราแตงตัวสไตลคาวบอยเปนประจํา” 
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สวนสมาชิกในวงของพวกเขาน้ันมีที่เรียนจบจากที่เดียวกัน 2 คน  นอกจากน้ันจะเปน
สมาชิกจากเพื่อนตางสถาบัน พวกเขาลวนมีความชอบในดานดนตรีคันทรีบลูกราสเหมือนกัน พบเจอ
กันตามงาน   ไดพูดคุยกัน  จึงทําใหรวมตัวกันเปนวง  blue mountain  boys  ซึ่งสมาชิกในวง ทั้ง 8 
คนน้ัน จะเลนดนตรีคนละแบบทั้งหมด มีทั้งเลนแมนโดริน  4 สายคู   เลนแอคคอเดียน  กีตารโปรง 
กลอง เบส  ไวโอลิน และตัว ธรเองเลนแบนโจ สําหรับเครื่องเลนเครื่องดนตรีพวกเขาหาซื้อกันเอง 
บางคนสั่งซื้อจากตางประเทศและบางคนสั่งทํารุนพิเศษ หากใครชอบอะไรก็ซื้อตัวน้ันมาฝกดวยความ
สนใจและใฝหามาเลนกันเอง 

เริ่มแรกน้ันสมาชิกหลายคนไมไดเลนดนตรีแนวบลูกราส  หลายคนเลนสไตลเพืทอชีวิต
มากอน  แตเมื่อพวกเขาไดมารวมตัวกันมาศึกษาและฟงดนตรีแนวน้ี จึงทําใหพวกเขาเกิดความสนใจ
และเปลี่ยนมารวมตัวกันเลนดนตรีแนวน้ี 

“ที่พวกเรามาเลนดนตรีแนวน้ีก็เพราะ มันเปนดนตรีที่มีเอกลักษณชัดเจน  แลวการที่จะ
หาเลนหาดูในประเทศไทยมันหายากและไมคอยมีเกรอมากนัก   เพราะอะไรที่ไมไดมีทั่วไปก็จะดูมี
ความนาสนใจกวา  แลวอีกอยางพวกเราเองก็มีรานที่เจเจดวยเปนรานที่ต้ังรวม ๆ กัน   พอมีเวลาเรา
วางก็จะมาน่ังซอมเพลง มาเลนเพลงแจมกันหนาราน  ทําไปทํามาก็เหมือนการเปดหมวกไปในตัว   
มันก็ไมเชิงแบบน้ันซะทีเดียวนะ พวกเราไมไดคิดแบบน้ันหรอกไมไดอยากไดสตางค  ที่เราเลนคือ
อยากเลนอยากโชว  ไมอยากปลอยเวลาใหมันวาง ๆ  ก็เลนไปซอมไปเฮฮาไป” 

 “คนผานไปมาคนเขาก็ชอบดนตรีเพลงสไตลน้ี   มันเลยเหมือนเปนแหลงที่ชุมนุมของคน
ที่ชอบอะไรแบบน้ีพอเริ่มไดออกทีวีหรือออกหนังสือ  คนทั่วไปเขาก็จะพอรูวาที่ตรงน้ี  เขามีดนตรีแนว
เพลงสไตลแบบน้ี  ก็จะมีการเขามาหามาคุยมีมากมายหลายรุน ต้ังแตเด็กไปถึงรุนใหญ   รุนนองก็มีมา
หามาคุยเปนระยะ หลัง ๆ ก็มาบอยข้ึน และที่เปนเสนหก็พวกแบนโจที่เลน  มันดูนาสนใจมาก   มัน
เปนแนวดนตรีที่ไมไดมีเกรอหลายในประเทศไทย” เขาเลาดวยนํ้าเสียงสบายๆพลางดีดแบนโจไป
พลาง 

เสียงดนตรียังบรรเลงเปนระยะ  ขณะที่พักจากการพูดคุย   ทุกครั้งที่การบรรเลง
เสียงเพลงสไตลบลูกราสดังข้ึนบรรยากาศโดยรอบบริเวณสวนจตุจักรที่พวกเขาน่ังเปดหมวกอยูน้ัน  ดู
มีสีสันตข้ึนมาทันตา  ทั้งบรรดานักเดินตลาดชาวไทยและเทศตางพากันมุงดู ปรบมือ   ดวยจังหวะ
ดนตรีที่ดูมีความสุขและสรางความครื้นเครงทําใหชาวตางชาติบางคนเตนไปกับเสียงดนตรีเหลาน้ี  อีก
ทั้งเขามาขอถายภาพรวมกับ  ชาวบลูกราสวงดนตรีขางถนน ที่ดูจะแตกตางจากการไปพูดคุยกับนัก
เปดหมวกกกลุมอื่น ๆ น้ัน  เพราะที่น่ีสําหรับสายตาที่มองดูพวกเขาน้ันดูเปนสายตาแหงความช่ืนชม
และสนใจในเสียงเพลงที่พวกเขากําลังบรรเลงอยู 

 
Blue mountain  boys  กับ การเลนเปดหมวก 
“จริง ๆ วันแรกที่เลนคือเราไมไดเลนเปดหมวกไง” เขากลาวพลางยักค้ิว    
“เราก็เลนของเราน่ังเลนหนาราน แตพวกเราแตงตัวสไตลคาวบอยกันอยูแลว   ก็เลน

เพลงกันแจมกันกับเพื่อนฝูง  สนุกๆเปนศูนยรวมของคนรักดนตรี แตงคาวบอยมา ขายของ  คนเดิน
ผานไปมาเขาก็ดูจะสนใจในสไตลของพวกเราที่เราเปน  พอมีคนสนใจก็ไดพูดคุยกันกับคนที่ชอบสไตล
เดียวกัน   ตอนที่น่ังเลนดนตรีหนา  ก็มีฝรั่งมายืนดูคนมุงเยอะชอบใจ  ปรบมือ ใหเงินเรา เราก็ไมไดใส
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ใจอะไร  ในจุดของเงิน แตเราเลนน่ีสุขใจ  อยากเลนอยากโชวมากกวา พอหลังๆมีเพื่อนมาแจมเยอะ
มันครึกครื้นก็เลยเปดหมวกมันบางเสียเลย  เพื่อน ๆ ที่มาก็จะไดมีคารถคาราติดมือกลับบาน   แตจุด
หลักคือรวมตัวกัน เลนโชวรองเพลิน ๆ สนุกสนานตามประสาพรรคพวกคนรักดนตรีสไตลน้ี” 

การที่พวกเขามาเลนเปดหมวกกันตรงน้ี   ก็คือพวกเขามีรานขายของอยูที่สวนจตุจักรกัน
อยูแลว   และรานที่ขายไมไดขายดีตลอดเวลา  ที่ทํารานไวก็เพื่อเปดไวเปนแหลงรวมพบเจอ   เพื่อน 
ๆ ที่ชอบอะไรแบบเดียวกันไวแวะมาพบปะพูดคุย  เพื่อไมใหเพื่อนเกาๆทิ้งหายจากกันไป  ที่รานของ
พวกเขามีขายพวกเครื่องหนังของคาวบอย และเพลงซีดีที่พวกเขาทํากันเอง   เพราะการที่รานไมได
ขายดีตลอดเวลาจึงทําใหพวกเขามีเวลาวาง  มาน่ังคุยกันไปเลนดนตรีสไตลบลูกราสไปเพลิดเพลินกวา
มาน่ังเฉยรอที่จะขายของใหหมดเวลาไปวัน ๆ 

“แตการเลนดนตรีมันมีแตความสุขเพลิดเพลินคราเวลาได   เรามันเปนคนมีดนตรีใน
หัวใจ  ก็เปดแผน เลนเพลง ฮัมเพลงกันไป  ไดโชวไดรองเลน มีความสุข  และที่รานเรามีขายพวกซีดี
สไตลบลูกราสดวย  พอคนเขาสนใจเยอะเดินผานไปมาอยากซื้อ  จึงเอามาขายต้ังไวแถวหนาราน  มัน
เหมือนเปนการไดเผยแพรใหคนทั่วไปที่ยังไมรูจักดนตรีแนวน้ีไดรูจักดนตรีสไตลบลูกราสมากข้ึน 

มีบางคนไมเขาใจเขาก็เขามาถามวามันเปนอยางไร  คืออะไร  เครื่องดนตรีพวกน้ีเลน
ยากไหม   แบนโจเลนยังไง ไวโอลินกับฟดเดิล  เลนยังไงเหมือนกันหรือเปลา  ซื้อยังไงราคาแพงไหม  
เหมือนเปนการเผยแพรสิ่งที่เรารูที่เราชอบไปดวยในตัว  ใหคนอื่น ๆ รูจักและมาสนุกมาแลกเปลี่ยน
รวมกัน  ในโลกของเสียงดนตรีคันทรีบลูกราส  พอคนผานไปมาเขาเห็นเราเลนดนตรี ดวยความที่
จังหวะมันเปนคันทรีสนุกสนาน  มีเพื่อนพองมารวมวงเลนก็เลยเหมือนเปนการเปดหมวกไปโดยไมได
ต้ังใจ  เพราะใจจริงคือพวกเราอยากเลนอยูแลวเลนหนารานขายของตัวเอง  มันก็เลยเหมือนเปด
หมวกไปในตัว  แตก็ไมมีไปเปดที่อื่นเลย   เริ่มเลนครั้งแรกก็ที่น่ีแหละหนารานที่จตุจักร  จะเลนแควัน 
เสาร - อาทิตยที่ ตลาดนัดเจเจสวนจตุจักรโดยเปนบริเวณหนารานของพวกเรา 

เพราะปกติน้ันสําหรับวง  blue mountain  boys  จะเลนรับจางเลนทั่วประเทศไทย
มากกวาหากเปนสมาชิกทั้ง 8 - 9 คนในรูปแบบเต็มวง  โดยงานที่เคยไปเลนมาน้ันจะเนนเปนแนว
คันทรีคาวบอย   ซึ่งงานที่ไปบอยเปนประจําทุกปก็จะเปน  งานที่อําเภอปากชองหมวกเหล็ก  ซึ่งแถว
น้ันเปนยานอุตสาหกรรม เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงมา และงานงานคาวบอยเฟสติเวิลด  งานโคนมแหงชาติ  ซึ่ง
ในชวงปลายปก็มีเลน ที่แถว ทางข้ึนเขาใหญ  ในงานคาวบอยเฟสติเวิลด โดยปน้ีก็สูปที่ 9 - 10 แลว  
พวกเขาและวงไดไปรวมเลน  แตไมไดไปในนามวงเปดหมวก แตจะไปในนามวงรบัจางของพวกเขาเอง   

บรรยากาศดีมีคนคอดนตรีเยอะเพราะสําหรับเขาเองน้ัน  การเปดหมวกพวกเขาทํา
เพราะอยากทําอยากเลนดนตรีดีกวาอยูเปลา ๆ  จึงนําดนตรีมาน่ังเลนเปดหมวก   มันชวยผอนคลาย
จากการทํางานพวกเขาจะเลนตลอด โดยใชเวลาในชวงวันเสารอาทิตยเลนดนตรีบนถนนที่เปนแหลง
ทองเที่ยวแบบน้ี  มันเหมือนเปนการผอนคลายและยังสรางสีสันตใหกับถนนไมเงียบเหงา 

สําหรับวง “blue mountain  boys” พวกเขาทุกคนลวนมีอาชีพหลัก แตใชการเลน
ดนตรีและงานจางเปนอาชีพรอง  ที่เขามาเติมเต็มชีวิตของพวกเขาใหสมบูรณแบบในทางที่พวกเขา
ตองการ  “ทุกคนในวงก็มีอาชีพหลักกันทั้งหมดเลยนะ”  ธร แบนโจเลาถึงสมาชิกในวง 

พวกเขามีงานประจํา  แตการมาเลนเพลงรวมตัวกันตรงน้ี   ถือเปนกิจกรรมพักผอน
สงเสริมใหพวกเรารูสึกผอนคลาย  และเติมเต็มความฝนของทุกคนที่ชอบเลนดนตรี  โดยในวงเราน้ัน
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จะมีทําอาชีพ  เชน ทํางานศิลปะ วาดภาพอยูบาน วาดภาพขายและเพนทเสื้อหรืองานจางดานเพนท
ศิลปะบาง  แตการเลนดนตรีถือเปนงานผอนคลายที่เปนสวนเสริมเติมเต็มความสุข 

อยางเพื่อนในวงมีรับขาราชการงานกระทรวง  เปนครูสอนดนตรี ครูสอนศิลปะ ทุก
คนเราในวงเรามีอาชีพเปนหลัก  แตการเสริมดวยการเลนดนตรีเหมือนพวกเรามันไดใชเวลาพักผอน
เมื่อไดเลน แตสําหรับเพื่อนสมาชิกที่เลนเปดหมวกดวยกันน้ัน  จะเปนในลักษณะขาจรมากกวา  จะ
เปนเพื่อนที่แวะเวียนมาเย่ียมมาหาแลวมาน่ังเลน   แตที่มาเปดหมวกประจําดวยกันน้ัน  จะมีดวยกัน   
2 คน  โดยในชวงๆแรกม ีแบนโจและกีตาร แตในชวงหลังมาจะมีสมาชิก  เพิ่มข้ึนคือเพื่อนที่เลนแมน
โดลินสําหรับสมาชิกหลักในวง blue mountain  boys  จะไมคอยแวะเวียนมารวมเปดหมวกดวยกัน
เทาไหร  แตจะเจอกันตอนออกงานและตอนซอมคิวมากกวา 

“เงินที่ไดรับจากการเลนเปดหมวกนะหรอ” ธร แบนโจ  จับที่แบนโจของเขาเหมือนจะ
ดีดมันแตเขาก็วางมันลงและเลาเรื่องราวตอ    

“บางทีก็ไมถึงพัน พันกวาก็มี เฉลี่ยแลวการเลนเปดหมวกตอวันก็จะประมาณวันละพัน
บาทนะ  สําหรับในเงินที่เลนไดน้ัน  สวนหน่ึงก็จะแบงเงินใหเพื่อนที่มาเลน  เพราะเขาเดินทางมาก็
ควรมีคานํ้ามัน คาเดินทาง สําหรับเราเองน้ันก็ไมไดบังคับอะไร  ถาใครมายืนดูจะตองมาซื้อของราน
เราหรือมาใหสตางคเรา มันเหมือนความพอใจมากกวา เชน  เหมือนพวกฝรั่งที่เขาพอใจในบริการ ก็
จะมีการใหเงินทิป คามารยาท  มาขอถายรปูกับเราอะไรแบบน้ัน แตถาเปนงานจางรายไดที่ไดน้ันจะ
อยูที่ประมาณ  3 - 4 หมื่น  แลวแตระยะทางและสถานที่ความใกลไกล” 

โดยวงของพวกเขาเลนเดินสายทั่วประเทศ ตางจังหวัด อยุธยา สุพรรณ  ราชบุรี   เฟสติ
เวิลด มีที่เขาใหญทุกเปนเปนงานคาวบอย  แตถาเปนการเลนเปดหมวกจะมีบางวันที่เลนหารายได
ชวยคนแลวจะมีรายไดคอนขางสูง แตพวกเราไมไดรับเขากระเปาเอง  เชน หารายไดชวยเด็กยากไร 
เด็กนักเรียน นักศึกษาแตเราตองประกาศนะ มีปายบอกจุดประสงควาเพื่ออะไร   โดยจะมีคนมา
ขอรับบริจาคนะ  มายืนถือกลองแลวเราจะเปนฝายเลนดนตรี  วันหน่ึงก็ 7 - 8 พัน เลยนะ แตเงินตรง
น้ีไมไดใสกระเปาพวกเราเอง ก็จะรวมกับนอง ๆ นักศึกษาที่มารวมยืนขอบริจาคกับเราน่ันแหละ   
เพราะการทําตรงน้ีมันทําใหรูสึกดีเหมือนเราทั้งไดเปนฝายรับและเปนฝายใหในเวลาเดียวกัน    ไดเลน
ดนตรีดวยแถมยังไดชวยคนอื่นอีก   เหมือนเราทําใหดนตรีเปนมากกวาดนตรี 

การเลนเปดหมวกไมเคยมีปญหาโดนไลหรือโดนแมคาวา  เพราะการเลนตรงน้ีมันคือ
หนารานของเราเอง  ทางคนดูแลพื้นที่เขาไมเคยมาวาหรือมาเตือน   เขาคอนขางปลอยเสรีนะอิสระไม
โดนอะไร  มันเหมือนการที่เราเลนแบบน้ีเปนการสรางสีสันต  บนถนน  ยานน้ี ใหดูมีชีวิตชีวา  ไม
เงียบเหงา อีกทั้งคนตางชาติก็มีเยอะมันก็ดูเปนอะไรที่นาสนใจดีดวย  จึงไมเคยมีปญหาอะไรในเรื่อง
แบบน้ี 

ขณะตอนเลนเปดหมวกที่สวนจตุจักรมีคนสนใจเยอะนะ ทั้งไทยทั้งตางชาติเลย คนไทยก็
สนใจเยอะนะ เพราะวาเขาไมเคยเห็น คนตางชาติบางคนก็ไมเคยเห็น  แตถาเปนคนอเมริกันแถวตอน
ใต  แถบเคนทักกี ลุยเซียนา โอคลาโฮมา  มิซซิปป  ฟลอริดา  คนพวกน้ีเปนพวกคนทองถ่ินเขาจะเคย
เห็นอะไรประเภทแบบน้ีแลว แตมาเห็นที่ไทยคงแปลกใจวาเอะ มีแบบน้ีดวยหรอ แถวน้ี   เหมือนฝรั่ง
เลนระนาด ฝรั่งก็จะสนใจ 
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โดยแนวเพลงที่ใชเลนน้ันวงของพวกเขาจะไมเลนเพลงแนวตลาด เพราะพวกเขายึดแนว
เพลงของตัวเอง  ไมวางขายที่ไหน ทําขายหนาราน หรือตามงานคอนเสิรตที่เราเลนมากกวา   โดยที่
พวกเขาจะเนนเลนแนวน้ีแนวเดียวไมขายเพลงอื่น   เหมือนเปนการบอกวา  ถาอยากฟงเพลงแนวน้ี
อยากดูอะไรแนวน้ีก็ตองมาที่น่ีที่เดียว  ตนฉบับและแรงบันดาลใจของพวกเขาน้ัน คือ คุณ เพชร พนม
รุง ลูกทุงสไตล  คาวบอย คอยสรางแรงบันดาลใจใหกับพวกเขา และสวนตัวของ ธร แบนโจเองก็ยัง
ชอบดูหนังขาวดําคาวบอยที่เปนซีรีย  ดูอาทิตยละครั้งเขาเปนคนที่สนใจอะไรแบบน้ีมาก เพลิดเพลิน
กับชีวิตคาวบอยเหมือนราวกับเขาอยากจะใชชีวิตและหลุดไปอยูในสภาพแวดลอมแบบน้ัน      

 
จุดเดนของบลูกราสตองมีแบนโจ 
“รูปลักษณมันตางจากกีตารมีเอกลักษณ เสียงของมันดูใหอารมณ ฟงแลวรูสึกใหอารมณ

เห็นมาควบ เห็นทุงหญา เห็นกองฟาง  เห็นวัว เห็นคาวบอยตอนวัว  มันก็เหมือนกับ คนฟง ซึง ฟง
แคนแลวก ็ก็นึกถึงกองฟางทองไรชาวนา น่ีมันก็เหมือนกันเปนตะวันตกของอเมกัน เหมือนรูสึกแบบ
ไดข่ีมา  อยางแบนโจเปนเอกลักษณของชาวอเมกัน  อยางไทย ก็ระนาด  แบนโจตัวน้ีเปนแบบ  5 
สาย จริงๆสําหรับแบนโจมันจะมีทั้ง 4 สาย 5 สาย 6 สาย  แบนโจน่ีแหละมันคือจุดเดนและเสนห
หลักๆเลยของดนตรีแนวบลูกราส” เขากลาวพรอมเลนแบนโจ 5 สายโชว กับบทเพลง ที่มีช่ือวา   
“Man of constant sorrow” 

สําหรับสมาชิกรวมวง ผูเลน ฟดเดิลน้ัน  ไดพูดเสริมข้ึนมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ ฟดเด้ิล
ของเขา     

“ตัวที่ผมเลนคือ ฟดเด้ิล  เลนมาหลายตัวแลว  โดยตัวแรกราคา 2 พันกวาบาท  ตอนน้ีก็
มีสะสมไวราว ๆ 3 - 4 ตัว  ราคาก็อยูประมาณน้ีแหละ 3 - 4 พัน”    

โดยปจจุบันผมทําอาชีพไรวาดรูปขายเปนงานหลัก แตก็ทําหลายนะซึ่งเปนงานที่เกี่ยวกับ
ศิลปะทั้งหมด      

“สําหรับแนวเพลงคันทรีชอบและสนใจมานาน   กอนที่จะมาเลนดนตรีแนวน้ีผมเองเลน
แค  กีตารโดยในสมัยกอน  พวกอุปกรณดนตรีมันยังดูไมเยอะไมมีอะไรนาแปลกใหมมากนัก  จนมา
ชวงหลัง ๆ ของพวกน้ีเขามาเยอะ ซึ่งผมก็จะดูจากพวกแผนซีดีหนังคาวบอย พอเห็นก็อยากจะมี
อยากจะลองเลน  เลยพยายามหามาเพื่อฝกหัดเลนและใชชีวิตอยูกับมัน  จนรักและเรียกวามันคือสวน
หน่ึงสําหรับการเดินทางไปในที่ไหน ๆ ”   โอต ฟดเดิล  หนุมผูมีบุคลิกคอนขางเงียบขรึมเลาเรื่องราว
ของฟดเดิลของเขาออกมา  ดวยนําเสียงโทนปกติแตเปยมไปดวยความรูสึกผูกพันระหวางเขาและฟด
เดิล 

สําหรับ  วง blue mountain  boys  พวกเขาไดรับความสนใจเปนอยางมากไมวาจะ
เปนงานจาง  พวกเขามีทั้งกลุมแฟนคลับขาประจําที่รอดูการแสดง  และเสียงตอบรับที่ดีจากการเลน
ขางถนน  อีกทั้งพวกเขายังเคยออกรายการมา มากมาย เชน   จุบบอกเกมส เวทีทอง คิวทเวนต้ีมิวสิ
คกูรู  ชิงรอยชิงลาน เกมสทศกัณฑ  รายการโสตศึกษา  สินเจริญบราเธอรเปนตน 
 “อยางตางชาติเขาเห็นเรา ใน คลิป Youtube เขาก็จะเดินทางมาประเทศไทยนะ  พก
แบนโจมามาเลนที่น่ีที่รานของพวกเรา  โดยเฉพาะพวกคนญี่ปุนน่ีเยอะมากเดินทางมาแลวมาน่ังเลน
ที่น่ี    อยางสมาคมบลูกราสที่ญี่ปุนก็มีมาน่ังเลนที่รานของพวกเรา  คือ  พอเขารูวามีคนเลนบลูกราส
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ที่ไทยเขาก็สงตัวแทนมาเปนสมาคมจากทางประเทศน้ันแลวถายรูปเราลงหนังสือที่ประเทศญี่ปุน   
และพวกคนญี่ปุนรุนใหญ อายุ 50 - 60 ปที่เขาชอบอะไรสไตลน้ีนะเดินทางมาถึงรานเลย มาเลน
แบนโจกับเรามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดทางดานดนตรีประเภทน้ี  พวกคนญี่ปุนบางกลุมเขาช่ืนชอบ
มากกับแนวเพลงสไตลบลูกราสนะ  เลยเดินทางมาเพื่อหาเพื่อนหา กลุมคนที่รักและชอบสนใจอะไร
เหมือนกัน  อยางเชนพวกเรา วง Blue mountainboys มันเหมือนสิ่งน้ีพาใหเราเดินทางเจอโลก
กวางเจอคนเยอะไดแลกเปลี่ยนเรื่องราวดนตรีดีๆที่เปนมากกวาแคดนตรีหรือมิตรภาพมันใหอะไรพวก
เรามากกวากวาน้ัน  ตลอดเวลาที่รูจักกับแนวเพลงสไตลน้ี” 

สําหรับตางประเทศที่เคยไปดูตอนไปเที่ยวตางประเทศน้ัน มันเหมือนเปนวัฒนธรรม  
พวกฝรั่งเขาเลนตามถนน ตามลาน การทองเที่ยวเลนดนตรีเปดหมวก เปนการสรางสีสัน ยึดเปน
อาชีพ  ใชดนตรีแลกเปลี่ยนเสียงรองคนก็ขอถายรูปทิปให เปนศิลปะที่สรางสีสันตความบันเทิง ตาม
ถนน แตในบานเราน่ี  เด๋ียวน้ีก็ดีข้ึนหนอย เขาก็จะมองวาเฮยมาเลนดนตรี มาขอสตางคคน  แตมัน
ไมใชคือคนเราถาเจริญแลว  ก็จะมองออกไดวามันไมใชการมาเลนขอสตางคอยางเดียวหรอกสําหรับ
บางคนนะ   อยางประเทศที่เจริญแลว  ก็จะมองวาเปนงานศิลปะการแสดงออก พอใจชอบเขาก็จะให
ทิปเปนแรงใจใหศิลปนเหลาน้ัน   เหมือนไดแลกเปลี่ยนความสุข พอใจก็ทิปให   แตเมืองไทยบางทีมัน
ก็ติดที่ภาพลักษณนะ   ผมก็คิดวามันอาจจะอยูที่สถานภาพพื้นที ่ของแตละคนนะ ที่มาเลน พื้นที่ที่ยืน
เลน  อยางเชน ปายรถเมล มันก็ไมใชสถานที่ที่จะมายืน ใหนักทองเที่ยวมาดู  ก็ถาเลนก็เลือกสถานที่
หนอยก็นาจะเปนภาพลักษณที่ดี  เราเลนจากความชอบเปนหลัก 

โดยที่มาเลนน้ีพวกเราก็คาดหวังไววา อยากเลนโชวใหคนไทยรูจักเพลง  แนวบลูกราส
เพราะบานเรารูจักเพลงแนวน้ีนอยมาก อาจจะรูจักเพลงคันทรี แตบลูกราสมันจะลึกกวาคันทรี ถา
เปรียบคันทรีก็เหมือน ลุกทุงบานเรา  ที่จริงชาวอเมริกัน เขาฟงเพลงลูกทุงเยอะ มากกวาเพลงปอบ
ทั่วไป  เหมือนบานเราก็คนทั่วไปฟงลูกทุง 

“คือบลูกราสก็เปรียบเหมือนเพลง แนวหมอลํา  เสนหมันอยูที่ความเปนพื้นเมือง
มากกวาคันทร ี โดยเครื่องดนตรีจะเปนอะคูสติกพื้นเมืองมากกวา ไมจําเปนนะวาจะเลนดนตรีอะไร  
เพียงแคเราต้ังใจแลวหาสไตลที่ใชสําหรับตัวเองใหเจอ  ไมวาจะดนตรีหรืออะไรก็ตาม  ทําไปเถอะถามี
ความสุข   เพราะผมวาชีวิตของคนเราสวนใหญ   ที่ตองการแสวงหาก็คือ ความสุขน่ันแหละ  สุขที่จะ
ทําอะไรก็ทําไป” เหมือนพวกผมและเพื่อน  เจอแลววาดนตรี บลูกราสน่ีแหละ ที่เปนไดทั้งที่ระบาย 
พักใจ คลายความเหงาเปนเพื่อนเราไดตลอดเวลา  หรือตอนไมมีสตางค  ดนตรียังชวยพวกเราหาเงิน
ไดอีก” 

เสียงเพลงแนวคันทรีบลูกราสเริ่มดังข้ึนอีกครั้ง มีคนมากมายยืนจองดู พวกเขาบรรเลง
เพลงอีก เสียงเพลงเลาน้ีสรางความสุขใหทั้งพวกเขาเหลา คนที่มีใจรักใน  ดนตรีสไตล คันทรีบลูกราส
และยังสงความสุขใหกับคนรอบขางที่ยืนลอมรอดูอยู   ฉันกลาวลาและ  ถอยหางออกมาดูความสุขที่
อยูไมใกลไมไกล  น่ันคือถนน  อาจจะจริงที่วา ถนนน้ันเองคือจุดเริ่มตนของทุกวิถีทางหากเราพรอมจะ
กาวเดินสักอยาง ถนนหนทางไมมีทางตันแนนอน  ฉันหันหลังกลับและเดินไป  ตลอดเสนทางยังคงมี
เสียงดนตรีสไตลคันทรีบลูกราสแววอยูในหูฉันตลอดเวลา    
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บทสรุป ศิลปนขางถนน 
นักดนตรีขางถนนหรือวณิพกที่พบเห็นไดทั่วไปในพื้นที่สังคม  ไมวาจะเปน ขางถนน  

สะพานลอย บริเวณบีทีเอส หนาหางสรรพสินคา และบริเวณอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมี
เปนจํานวนมาก  ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของศิลปนคู  ศิลปนเดี่ยว  หรือเลนเปนดนตรีชุดใหญ  ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาบุคคลเหลาน้ีใชพื้นที่สาธารณะ ในการแสดงความสามารถเลนดนตรีสรางตัวตน
หรือหารายไดเลี้ยงชีพและครอบครัว ซึ่งพวกเขาเหลาน้ีลวนมีองคประกอบที่แตกตางกัน   เพราะ
ทั้งผูที่มีความพิการหรือคนปกติน้ันก็สามารถที่จะมาเลนเปดหมวกขางถนนได  โดยไมมีกฎเกณฑ
หรือขอหามใด ๆ สําหรับผูที่สนใจเลนดนตรีขางถนน 

สําหรับคําวา เปดหมวก  ในสารคดีเลมนี้ ขอใหความหมายวา  บุคคลผูซึ่งทําการ
สรางสรรคศิลปะการแสดงในที่สาธารณะตามทองถนนที่มุ งหวังสรางความบันเทิงและความ
ประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลกกับคาตอบแทนซึ่งการใหคาตอบแทนจะมากนอยก็ขึ้นอยู
กับความปรารถนาของผูชมแตละคนการแสดงเปดหมวกสามารถสรางสรรคไดหลายรูปแบบ ซึ่ง
ในสารคดีเลมน้ีผูเขียนมุงศึกษากลุมคนเปดหมวกประเภทที่แสดงดนตรีสดการเลนดนตรีหรือการ
แสดงซึ่งอยูในพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สําหรับการเปดหมวก ณ ทองถนน  ถือวาเปนอาชีพหนึ่งที่ผูเปดหมวกเรียกวาอาชีพ   
หากแตอาชีพนี้ยังไมถูกจัดระบบใหอยูในสาระบบอาชีพของสังคมไทย  แตสําหรับพวกเขานั้น  
สามารถแสดงตัวตนวาพวกเขามีอยูจริงในสังคม  มีเอกลักษณ  ภายใตสังกัด และความมีอิสระ
และเสรีในตัวเอง  พวกเขาเรียนรูที่จะใชชีวิตแบบอิสระและกลาแสดงออก  จุดนี้จึงถือเปนการ
แบงนักดนตรีเปดหมวกใหแตกตางจากนักดนตรีประเภทอื่น 

สําหรับการเลนดนตรีเปดหมวกหรือการแสดงเปดหมวกขางถนนนั้นยังไมเปนที่
ยอมรับมากนัก  อาจมีทั้งสวนที่สนับสนุนและสวนที่ยังไมมองและกระทํากับพวกเขาเชนเพื่อน
รวมอาชีพในชนชั้นเดียวกัน  หากแตพวกเขานั้นก็มีคุณคาความเปนคนไมแพกับอาชีพใด   
เพราะพวกเขาประยุกตใชดนตรีความสามารถสวนตัวมาสรางสรรคใหเปนศิลปะขางถนน    หาก
มีผูไมพอใจก็จงเดินหลีกหนีเขาไปเฉย ๆ  อยาไปดูถูกหรือแสดงทาทีที่ไมเหมาะสมเลย    

พวกเขาเหลาน้ีเลนดนตรีขางถนน  พวกเขาไมใชขอทาน เพราะหากเปนขอทานนั้น
จะไมมีการแสดงอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินที่ไดเลย  ขอทานจะใชความนาสงสารความนา
เวทนา  ในขณะที่พวกเขาใชความสามารถหรือเสียงเพลงที่ออกมาจากความสามารถสวนตน
แลกเปลี่ยนเปนเงินตราที่ผูผานไปมาพอใจที่จะให  อาชีพเปดหมวกไมไดมีการบัญญัติในสาระบบ
อาชีพของคนไทย  ไรซึ่งหมวดหมูในการจัดวางลงไปในอาชีพแขนงใดแขนงหนึ่ง    แตพวกเขา
เหลาศิลปนเปดหมวกเรียกมันวา  “อาชีพเปดหมวก” นอกจากจะสรางรายไดใหแกพวกเขาหรือ
สรางตัวตนใหพวกเขามีโอกาสออกมาแสดงความสามารถตัวตนแลว   การเลนดนตรีเปดหมวกน้ี
ไมไดมีกฎเกณฑใดจํากัด 

สําหรับผูที่มีความพิการ  เพราะพวกเขาเหลานั้น  มีโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพไดนอยนักในสังคมปจจุบัน   จึงถือไดวา  อาชีพเปดหมวกนี้  สรางโอกาสและ
ทางเลือกที่เปดกวางใหกับกลุมคนเหลาน้ีอีกดวย   
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สุดทายแลวการเปดหมวกในสังคมไทย  มันอาจจะไมใชอาชีพที่ดูดีหรือมีอยูในสา
ระบบอาชีพ  แตพวกเขาก็เลือกที่จะทํามันเต็มที่  บนทางเดินที่เขาเลือกเองและเลือกได   ไมวา
คุณจะทําอาชีพไหน หากคุณต้ังใจและทุมเทกับอาชีพน้ันและซื่อสัตยกับมันจริง ๆ   ผลของงานที่
ออกมาจะบอกระดับศักยภาพและความเปนคนของคุณเองแมวาอาชีพน้ันจะสูงหรือตํ่าสักเพียงใด
ก็ตาม 

การออกแบบพ็อกเก็ตบุคที่ดี มีความเหมาะสม จึงเปนสวนชวยดึงดูดกลุมเปาหมายมาก
ย่ิงข้ึน โดยผูศึกษาไดมีวิธีการออกแบบดังน้ี 
 
วิธีการออกแบบ  

1. นําผลการวิเคราะหที่ไดทั้งหมดมาวางเปนแนวทางในการออกแบบจัดหนา โดย
จัดเรียงเน้ือหาและภาพใสดัมมี่ (dummy) เพื่อดูภาพรวมของเลม เปนแนวทางในการจัดเลยเอาท 
(layout) ตอไป  

 

 
 

รูปที่ 5-1 การวางดัมมี่ของพ็อกเก็ตบุค 
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ตัวอยางการออกแบบจัดหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนน ปกหนาและปกหลัง 
 

 
 

รูปที่ 5-2 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาปกหนาและปกหลัง  
 
รองปก 
 

 
 

รูปที่ 5-3 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนารองปก  
 
สารบัญ  
 

 
 

รูปที่ 5-4 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาสารบัญ  
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คํานํา  
 

 
 

รูปที่ 5-5 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาคํานํา  
 
หนาเปดบท 
 

 

 
 

หนาเปดบท รูปที่ 5-6 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาเปดบท  
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บทนํา  
 

 
 

รูปที่ 5-7 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทนํา 1  
 
บทที่1  
 

 
 

รูปที่ 5-8 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 1 
 
บทที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 5-9 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 2  
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บทที่ 3 
 

   

รูปที่ 5-10 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 3 
 
บทที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 5-11 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 4 
 
บทที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5-12 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 5 
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ลอมกรอบ 
 

 

 

 
 

รูปที่ 5-16 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาลอมกรอบ  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที ่6 
 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนนมีข้ึนเพื่อศึกษาชีวิตของศิลปนขาง
ถนนและแนวทางการใชชีวิตมุมมองความคิดของพวกเขากลุมคนเหลาน้ันเพื่อใหไดทราบถึงการ
ดํารงชีวิตของพวกเขาในปจจุบันวาเปนไปในทิศทางและภาพรวมในสังคมเปนแบบใดรวมถึงไดทราบ
หนทางและจุดมุงหมายของพวกเขากลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวก ทักษะความสนใจในดนตรีที่มีผลให
พวกเขาเดินทางมาเปนศิลปนขางถนนซึ่งไมใชทุกคนที่จะเลนขางถนนอยางไรศักด์ิศรีแตยังมีบางคนที่
สามารถพิสูจนและแสดงตัวตนจนสามารถมีจดุยืนและพาเขาสูเวทีดนตรีในกระแสหลักไดพวกเขาตอง
ผานการฝกฝนอดทนและใชความมานะมุงมั่นบนจุดยืนในการเลนดนตรีอยางหนักแนน รวมไปถึง
ปจจัยอื่น ๆ สนับสนุนอีกดวย 

ผูศึกษามีความคาดหวังวาผูที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวณิพกหรือศิลปนขางถนน ไมวาจะ
รูจักพวกเขาเหลาน้ีมากนอยเพียงไรหรือมีมุมมองแงคิดกับพวกเขาแบบใดเมื่อไดอานหนังสือสารคดี
เลมน้ีจะรูจักศิลปนเปดหมวกขางถนนมากข้ึนอยางนอย ๆ ใหผูอานไดเขาใจถึงวิถีความเปนศิลปนขาง
ถนน 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนนใชเวลาจัดทําทั้งสิ้น 8 เดือนโดย
ผานการลงพื้นที่หาขอมูลและศึกษาขอมูลเอกสารกวาจะสําเร็จออกมาเปนช้ินงานตองผานปญหาและ
อุปสรรคหลายอยางดังจะสรุปไดตอไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินงานในโครงการน้ีผูศึกษาไดศึกษาตามแผนการทํางานที่วางไวในบทที่ 1 แบง
การทํางานออกเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือเก็บขอมูลเขียนงาน และผลิตช้ินงาน ข้ันตอนการเก็บขอมูล
ลงพื้นที่ต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยเริ่มจากการไปสํารวจและเดินหาตามพื้นที่ที่ที่ผูคน
สัญจรผานไปมาในกรุงเทพมหานคร  เชน สถานีบีทีเอส สวนจตุจักร อนุสาวรีชัยสมรภูมิ เปนตน เพื่อ
สังเกตการณและสอบถามประวัติคนเปดหมวก ที่เขาขายเปนแหลงขอมูลที่ตรงตามเกณฑที่ไดต้ังไว  
หลังไดแหลงขอมูลครบตามเกณฑ 4 ประเภท ก็ติดตอขอสัมภาษณและตามไปสังเกตการณขณะพวก
เขาทําการเปดหมวก  โดยในชวงแรกเริ่มระหวางทําการไดคนควาศึกษาขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับ
เรื่องราวของวณิพก คนเปดหมวกขางถนนในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อวางแนวทางในการ
เขียนและหาขอมูลตอไป 

เมื่อไดขอมูลมามากพอในระดับหน่ึงและแบงเกณฑในการคัดเลือกแหลงขอมูลเรียบรอย
แลวผูศึกษาจึงคอย ๆ วางแผนการลงพื้นที่อยางเปนระบบโดยไปที่พื้นที่ที่มีคนสัญจรผานไปมาเปน 
จํานวนมากในกรุงเทพมหานครหลายแหง เชน ตามสถานีบีทีเอส สวนจตุจักร ถนนขาวสาร เปนตน 
เพื่อพูดคุยประวัติเบื้องตนกับแหลงขอมูล  และคัดกลุมขอมูลจากความแตกตางและจัดระบบเลือก
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แหลงขอมูลใหไดผลตามเกณฑที่ไดต้ังไวโดยในข้ันตอนน้ีผูศึกษาไดเขาไปสังเกตการณและเฝาดู
พฤติกรรมของแหลงขอมูลที่ทําการเปดหมวกเมื่อไดจํานวนครบตามเกณฑแลวจึงแลใชเวลาสัมภาษณ
จนไดขอมูลโดยละเอียดครบทุกคน  ชีวิตนักดนตรีขางถนนน้ันไมเพียงอยูแคขางถนนเทาน้ันเพราะยังมี
แหลงขอมูลบางทานใหโอกาสไปสัมภาษณพูดคุยที่บานของพวกเขา ทําใหไดรับรูบรรยากาศ
สภาพแวดลอมของพวกเขาดวย ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีที่จะทําใหสามารถเรียบเรียงและเติมเต็มในงาน
ขอมูลสารคดีไดมากข้ึน  

นอกจากน้ีผูศึกษายังศึกษาประวัติศาสตร เลนดนตรีเปดหมวกในประเทศไทยและ
ตางประเทศรวมไปถึงขอมูลตางๆที่มีความเช่ือมโยงกับชีวิตนักดนตรีเปดหมวกขางถนนจนไดขอมูล
หลายอยางประกอบกันทําใหเกิดรูปรางของสารคดีเรื่องศิลปนเสรี เวทีขางถนนข้ึนมา 
ข้ันตอนการเขียนงานผูศึกษาไดนําขอมูลทั้งหลายมาจําแนกออกเปนประเภทและเรียงขอมูลอยางเปน
ระเบียบกอนจะวางโครงเรื่องในแตละบทเพื่อใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดมา 

โดยเริ่มจากประวัติการเปดหมวกในตางประเทศ  เขาสูการนํามาเปดหมวกในประเทศ 
และการแบงแยกระหวางศิลปนเปดหมวกขางถนนกับการที่พวกเขาถูกมองในภาพรวมวาเปนขอทาน  
จากน้ันจึงนําเขาสูเรื่องราวของนักดนตรีเปดหมวกทั้ง 5 คนตามเกณฑที่วางไว และสรุปสุดทายสู
ความหมายที่ไดรับจากการเรียบเรียงเรื่องของของนักดนตรีของขางถนน ในแงมุมของผูเขียนผาน
การศึกษาชีวิตเรื่องราวจริงของพวกเขานักดนตรีขางถนน 

โดยตลอดการเขียนสารคดีผูศึกษาใชสํานวนที่เขาใจงายเปนกันเองกับผูอานและมุงเนน
นําเสนอวิถีชีวิตของนักดนตรีขางถนนใหถึงแกนและถึงอารมณไมใชงานเขียนในเชิงวิชาการแตไมละ
ทิ้งความรูขอมูลซึ่งคอยสอดแทรกอยูตลอดเวลา 

ข้ันตอนการผลิตช้ินงานเปนการออกแบบรูปเลมหนังสือขนาดกวาง 5 น้ิวยาว 7 น้ิวโดย
นําเน้ือหาที่เสร็จสมบูรณภาพประกอบภาพวาดและภาพกราฟกมาจัดตามแมแบบ (template) ที่
สรางไวทําใหหนังสือมีความเปนเอกภาพไมหลุดจากแนวคิดหลักทั้งน้ีผูศึกษาไดผลิตช้ินงานตามที่ระบุ
ไวในคูมือการทําหนังสือเลม (stylebook) ที่จัดทําข้ึนทําใหผลงานที่ไดออกมาตรงตามแนวคิดหลักทั้ง
แนวคิดเน้ือหาและแนวคิดรูปเลม 
 
อภิปรายผล 

จากการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนนต้ังแตเริ่มตนจนเขาสูกระบวนการ
พิมพออกมาเปนรูปเลมตามข้ันตอนทําใหผูศึกษาไดเรียนรูกระบวนการจัดทําหนังสือดวยตัวเองผู
ศึกษามีความพึงพอใจกับผลงานช้ินน้ีแตยังตองปรับปรุงแกไขในเรื่องการใชกลวิธีการใชภาษาในการ
เขียนรวมถึงการออกแบบจัดหนาใหมีความนาสนใจและดึงดูดมากกวาน้ี 
 
ขอจํากัด 

ในวงการของศิลปนขางถนนน้ันมีมีผูคนที่เลนดนตรีเปดหมวกเปนจํานวนมาก และอีกทั้ง
ยังมีทั้งการแสดงดนตรี ดีด สี ตี เปา หลายประเภท ทําใหยากตอการรวบรวมบุคคลเหลาน้ีมาทั้งหมด 
ผูศึกษาจึงตองเลือกนําเสนอขอมูลตามเกณฑที่ไดต้ังไว แมจะไมใชขอมูลทั้งหมดของวงการนักดนตรี
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ขางถนนที่มีอยูปจจุบันแตผูศึกษาก็คัดสรรบุคคลมาจากเกณฑ และบุคคลเหลาน้ีก็มีเรื่องราวชีวิตตรง
ตามเกณฑที่ต้ังไวและมีความนาสนใจจริง ๆ 
 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งน้ียังมีขอมูลอีกมากที่ยังไมไดนําเสนอเน่ืองจากขอจํากัดของเวลาและ
โอกาสการศึกษางานและวางแผนการทํางานสําคัญมากเพราะจะเปนจุดเริ่มตนหลักใหงานเดินตอไป
อยางไมสะดุด การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศิลปนขางถนนน้ีมีความยากตรงที่วงการนักดนตรีขางถนนเปน
วงการที่กวางและไมมีจุดเฉพาะเจาะจงสําหรับคนเลนดนตรีขางถนนน้ี หลายคนกระจายตัวและอาจ
เปลี่ยนพื้นที่ในการแสดงอยูเรื่อยไปทําใหการจะเขาถึงขอมูลน้ันเปนเรื่องลําบากบางสําหรับ
แหลงขอมูลบางคน แตหากสามารถเริ่มตนทําความรูจักกับคนในวงการเปดหมวกไดในเบื้องตนแลวก็
จะไดขอมูลสืบเน่ืองตอไปไดอยางไมยากเย็น เรื่องของศิลปนเปดหมวกขางถนนเปนเรื่องของหลาย
มุมมอง การจะนําเสนอขอมูลน้ันใหเปนไปอยางเที่ยงตรงตามความเปนจริงและผูเขียนเองพยายามไม
ไปตัดสินแทนผูอาน 
 
รายงานผลจากแบบประเมิน 

การประเมินผลนําผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณใหกับกลุมเปาหมายแบบกวาง ไม
จํากัดชวงวัย จํานวน 30 คน ชาย 9 คนหญิง 21 คนเปนผูประเมินผลงานในดานเน้ือหาการออกแบบ
และภาพรวมของหนังสือการประเมินความพึงพอใจของผูอาน  
 
ตารางที ่5-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานเน้ือหา 
 

ความพึงพอใจที่มีตอ
เน้ือหา 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

คาเฉลี่ย 

ความนาสนใจของช่ือเรื่อง 
10 

(33.3 %) 
18 

(60%) 
1 

(3.3%) 
1 

(3.3%) 
0 

(0%) 4.2 

ความนาสนใจของเน้ือหา 
8 

(26.6%) 
19 

(63.3%) 
2 

(6.7%) 
1 

(3.3%) 
0 

(0%) 
4.1 

ภาษาที่ใชในเน้ือเรื่อง 
เขาใจงาย 

8 
(26.6%) 

20 
(66.7%) 

2 
(6.7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.2 

เน้ือหาชวยใหมทีัศนคติตอ
นักดนตร/ี วณิพกขางถนน  

ในทิศทางที่ดีมากข้ึน 

10 
(33.3%) 

17 
(56.7%) 

3 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 
4.2 

ผูอานรบัรูเรือ่งราว
เกี่ยวกับวงการดนตรเีปด
หมวกขางถนนมากข้ึน 

14 
(46.7%) 

13 
(43.3%) 

3 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 4.4 
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สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  
ความนาสนใจของช่ือเรื่อง = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก  
ความนาสนใจของเน้ือหา = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก 
ภาษาที่ใชในเน้ือเรื่อง เขาใจงาย = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก  
เน้ือหาชวยใหมีทัศนคติตอนักดนตรีขางถนนในทางที่ดีมากข้ึน = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก  
ผูอานรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับนักดนตรีเปดหมวกขางถนนมากข้ึน = 4.4   หรือ พึงพอใจ

มาก 
 

ตารางที่ 5-2 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานการออกแบบ
และจัดหนา 
 

ความพึงพอใจที่มีตอการ
ออกแบบและจัดหนา 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

คาเฉลี่ย 

ความนาสนใจของปก
หนังสือ 

11 
(36.7 %) 

10 
(33.3%) 

8 
(26.7%) 

1 
(3.3%) 

0 
(0%) 4.0 

การออกแบบจัดหนามี
ความเหมาะสมกบั

เน้ือหา 

9 
(30%) 

16 
(53.3%) 

4 
(13.3%) 

0 
(0%) 

1 
(3.3%) 

 
4.1 

ภาพประกอบมีความ
เหมาะสมสวยงาม 

14 
(46.7%) 

12 
(40%) 

4 
(13.3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 4.3 

ความเหมาะสมตอการ
เลือกใชขนาดตัวอักษร 

11 
(36.7%) 

15 
(50%) 

3 
(10%) 

1 
(3.3%) 

0 
(0%) 4.2 

โทนสีของเลม 
มีความเขากัน 

7 
(23.3%) 

16 
(53.3%) 

6 
(20%) 

1 
(3.3%) 

0 
(0%) 4.0 

 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  
ความนาสนใจของปกหนังสือ = 4.0 หรือ พึงพอใจมาก  
การออกแบบจัดหนามีความเหมาะสมกับเน้ือหา = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก 
ภาพประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก  
ความเหมาะสมตอการเลือกใชขนาดตัวอักษร = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก  
โทนสีของเลมมีความเขากัน = 4.0   หรือ พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 5-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานภาพรวมของ
หนังสือ 
 

ความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพโดยรวมของ

หนังสือ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

คาเฉลี่ย 

ความสวยงามโดยรวม 
7 

(23.3%) 
20 

(66.7%) 
2 

(6.7%) 
1 

(3.3%) 
0 

(0%) 4.1 

ความนาสนใจของ
หนังสือ 

11 
(36.7%) 

17 
(56.7%) 

1 
(3.3%) 

1 
(3.3%) 

0 
(0%) 4.3 

คุณภาพโดยรวม 
ของหนังสือ 

9 
(30%) 

17 
(56.7%) 

4 
(13.3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 4.2 

ความมีคุณคา 
ของหนังสือ 

13 
(43.3%) 

14 
(46.7%) 

3 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 4.3 

 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  
ความสวยงามโดยรวม = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก  
ความนาสนใจของหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 
คุณภาพโดยรวมของหนังสือ = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก  
ความมีคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก  
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
- ชอบมาก ๆ เพราะเปนการเปดแงมุมคนเหลาน้ี ช่ือหนังสือนาสนใจ อานแลวไดกําลังใจ 

ดีมาก ๆ ขอใหทําตอไปหนังสือแนวน้ี ชอบช่ือเรื่องช่ือบทสะทอนเรื่องและชวนใหอาน ไมชอบการจัด
หนา 

- เน้ือหาเยอะมาก เหมือนอานหนังสือหนัก ๆ อาจเพราะไมชอบเรื่องดนตรี การจัดหนา
อยากใหเบาตาลง เน้ือหาเยอะเกิน, อยากใหมีภาพประกอบเยอะ ๆ ชอบดูภาพ ชอบภาพสวยมาก 
ชอบโคดคําพูดเพราะสะทอนชีวิตดี 

- อยากใหทําเรื่องแบบน้ีเพราะมันสะทอนชีวิตไมใชมีแตโกหรูแตเมื่ออานไดรูชีวิตคนทํา
อาชีพน้ีดวย 
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ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน

เรืèÍง

¨ันทร์สุดา�เ¨ริÞมิน

ทีèปรÖกÉา�

Íา¨ารย์วีรÐศักดิì��¨ันทร์ส่งแสง

ค³ÐทีèปรÖกÉา�

Íา¨ารย์บรรยงค์��สุวรร³ผ่Íง

Íา¨ารย์Íริน� ���เ¨ีย¨ันทร์พงÉ์

ดร.กันยิกา� ���ªÍว์

Íา¨ารย์Àมรศรี����แดงªัย

ÀาพปรÐกÍบ�

¨ันทร์สุดา�เ¨ริÞมิน

ªนกานต์�เพªรพลÍย

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารและหนังสือพิมพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556  ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ก่อนออกสู่เวทีข้างถนน

	 สารคดี	 ‘ศิลปินเสรี	 เวทีข้างถนน’	 เกิดขึน้จากความตัง้ใจของตวัผู้ เขียนเอง

เป็นผู้ ท่ีชอบฟังเพลงดดูนตรีและการแสดงสด	หลายครัง้ท่ีเดนิผา่นบริเวณข้างถนน		ได้

พบเจอกบัเหลา่ศิลปินข้างถนนวณิพกพเนจร	 ท่ีมีฝีมือและการแสดงของพวกเขานัน้

เรียกร้องความสนใจจากผู้คนท่ีผ่านไปพบเจอได้	 แต่ส�าหรับพวกเขาในสงัคมส่วน

ใหญ่	 ดูจะมองพวกเขาว่าไม่ต่างอะไรกับคนขอทานหรือพวกท่ีมาเลน่ดนตรีขอเงิน

ไปวนัๆ	 	 จงึท�าให้ผู้ เขียนเองตดัสินใจท่ีเลือกว่าจะเข้าไปสมัผสัพดูคยุกบัมมุมองชีวิต

ของกลุม่คนเหลา่นีใ้ห้มากกว่าเพียงแคก่ารยืนดหูรือเดินผ่าน

	 ผู้ เขียนตัดสินใจศึกษาเส้นทางชีวิตของเหล่าศิลปินข้างถนนในเขตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครในภาพท่ีไมค่อ่ยได้รับรู้เร่ืองราวทางเดนิชีวิตของพวกเขามากนกั

	 โดยเลือกเข้าไปส�ารวจกลุม่คนท่ีเลน่ดนตรีข้างถนน	พดูคยุเร่ืองราวชีวิตเบือ้ง

ต้นของพวกเขา	จากนัน้คดัเอากลุม่คนท่ีมีลกัษณะท่ีตรงตามเกณฑ์ท่ีผู้ เขียนสนใจวาง

ไว้ตัง้แตต่อนต้น	 โดยแบง่เป็น	 ศิลปินข้างถนนท่ีมีความพิการด้านร่างกายศิลปินข้าง

ถนนท่ีเป็นศลิปินพืน้บ้าน	 ศลิปินข้างถนนท่ีเลน่เพ่ือไมไ่ด้แสวงหารายได้แตท่�าเพราะ

ใจอยากจะโชว์ความสามารถท่ีมี	 และศลิปินท่ีใช้พืน้ท่ีข้างถนนเลน่จนทกุวนันีไ้ด้เป็น

ศลิปินในกระแสตวัจริง

	 	ผู้ เขียนได้ไปลงพืน้ท่ีเพ่ือคยุกบัเหลา่ศิลปินข้างถนนหลายครัง้		จนได้แหลง่

ข้อมลูตามท่ีต้องการ	 จากนัน้ก็เดินทางไปพบปะพดูคยุและสงัเกตการณ์พวกเขาใน

การเลน่ดนตรีเปิดหมวกในแตล่ะพืน้ท่ีครัง้ละเป็นวนั	 เพ่ือเฝ้าดพูฤติกรรมขณะท่ีพวก

เขาก�าลงัท�าการแสดงข้างถนน		สายตาจากผู้พบเห็น			ลกัษณะนิสยัท่ีสง่ผ่านออกมา

ขณะท�าการแสดง	 และส�าหรับในบางบคุคลได้รับโอกาสได้ไปสมัภาษณ์ท่ีบ้านของ

พวกเขา	ท�าให้ได้รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมท่ีเขาอาศยัไม่ว่าจะเป็นปัจจยัท่ีอยู่อาศยัและ

ความรู้สึกบางส่วนของคนในครอบครัวท่ีมีต่อพวกเขาเหล่าศิลปินข้างถนนพูดคุย

เก่ียวกับเหล่าศิลปินข้างถนนถึงชีวิตของพวกเขาสอบถามสิ่งท่ีสงสัยและมุมมอง
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สว่นใหญ่ท่ีพวกเขามีตอ่คนในสงัคม	และมีหลายครัง้ท่ีมีการโทรไปขอสมัภาษณ์เพ่ิม

เติมเพ่ือขอเก็บประเด็นท่ียงับกพร่องท่ีจะมาเติมเต็มให้งานสารคดีมีเนือ้หาสมบรูณ์

จนบางครัง้ก็เกรงว่าอาจท�าให้ร�าคาญใจแตท่กุคนก็ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือ	 ทัง้ยงั

เต็มใจให้ค�าสัมภาษณ์เพ่ิมเติมทุกครัง้ท่ีมีการโทรไปรบกวนขอสัมภาษณ์เพ่ิมแม้

หลายตอ่หลายครัง้ท่ีประเด็นค�าถามอาจดลูะลาบละล้วง	 	 แตผู่้ เขียนเองไม่ได้บงัคบั

ให้เหลา่ศิลปินข้างถนนจ�าเป็นต้องตอบค�าถามเหลา่นัน้	 	 แตพ่วกเขาก็กล้าท่ีจะตอบ

และเล่าเร่ืองราวออกมาอย่างเปิดเผยไม่ได้ปล่อยให้ต้องสงสยัหรือเลี่ยงในการตอบ

ค�าถามแตอ่ย่างไร

	 ผู้ เขียนเองท�าการอ่านหนังสือและค้นคว้าข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองราว

วณิพกในประเทศไทยและในตา่งประเทศ	 ศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเป็นอย่างมากเพ่ือ

ให้รู้จักข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับศิลปินข้างถนนอย่างน้อยๆแม้ไม่มากถึงขัน้เป็นผู้

เช่ียวชาญแตก็่เช่ือมัน่ว่าสามารถเรียนรู้และเข้าใจเหลา่วณิพกได้ดีในระดบัหนึง่

	 สดุท้ายนีข้อขอบคณุ	 	 เหลา่ศิลปินเปิดหมวกข้างถนนทกุท่าน	 ท่ียอมสละ

เวลาให้ข้อมูลท่ีก่อประโยชน์อีกทัง้บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆท่ีท�าให้ข้าพเจ้าสามารถ

เขียนหนงัสือท่ีบอกเลา่เร่ืองราวชีวิตคนเปิดหมวกออกมาเป็นหนงัสือเลม่ได้

	 บคุคลท่ีมีความส�าคญัต่อการท�าหนังสือเล่มนีเ้ป็นอย่างย่ิง	 ขอขอบคุณ		

อ.วีระศกัดิ์	 จันทร์ส่งแสง	 ผู้คอยให้ค�าแนะน�าชีแ้นะจุดบกพร่องเพ่ือปรับปรุงงาน

อยู่ตลอดเวลาทัง้ช่วยตรวจทานงานเขียนอย่างละเอียดแนะน�าและเติมส่วนท่ี

บกพร่องจนท�าให้งานเขียนออกมามีคณุภาพมากขึน้	(ซึง่ทัง้นีง้านเขียนจะมีคณุภาพ

มากน้อยเพียงไรต้องขึน้อยู่กบัคณุภาพของผู้ เขียนเองด้วย)	

	 นอกจากนีย้งัต้องขอบคณุ	อ.บรรยงค์	สวุรรณผ่อง,	ดร.กนัยิกา	ชอว์,	อ.อริน	

เจียจนัทร์พงษ์,	 อ.ภมรศรี	 แดงชยั	 	 ผู้ช่วยดภูาพรวมของหนงัสือและช่วยวางกรอบ

ของหนงัสือให้เดินมาอย่างถกูทางไม่บิดเบีย้วไปไหน

	 ขอบคณุอีฟ	–		กิรวรรณ	ชตุิประพฤธ์ิ			และ	เน็ท	–	ดารารัตน์	ลาภมาก	ท่ีร่วม

เดินทางไปสมัภาษณ์แหล่งข้อมูลและยงัเป็นไปช่วยเดินหาแหล่งข้อมูลในช่วงแรก

จนได้ออกมาครบตามเกณฑ์		
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	 ขอบคณุฟ้า	–	ชนกานต์	เพชรพลอย	ท่ีไปช่วยถ่ายภาพ	ทัง้ยงัช่วยออกแบบ

ปกและรูปเลม่

	 ขอบคณุพ่ีสาว	ทัง้	2	คนของข้าพเจ้า	 ท่ีช่วยตระเวนเดินหาแหลง่ข้อมลูและ

ให้ก�าลงัใจ	 รวมถงึเพ่ือนๆหลายคนท่ีไมไ่ด้เอย่ช่ือท่ีชว่ยอา่นและตชิมและให้ค�าปรึกษา

ในหลายกรณี		รวมทัง้เป็นก�าลงัใจให้ตลอดการท�างาน

	 หนังสือเล่มนีเ้ป็นหนังสือเล่มหนึ่งท่ีจะพาผู้ อ่านไปรู้แง่มุมชีวิตของเหล่า

ศิลปินเสรีข้างถนน			เร่ืองราวชีวิตอิสระเสรีท่ีใครหลายคนมองดวู่าต้อยต�่า			โดยงาน

สารคดีนีจ้ะออกมาเป็นเลม่ไม่ได้แน่ๆถ้าขาดบคุคลส�าคญัท่ีได้เอ่ยถึงด้านบน	 	และท่ี

ส�าคญัก่อนจะส�าเร็จเป็นงานเขียนท่ีสมบูรณ์ตวัผู้ เขียนจะต้องทุ่มเทกับการท�างาน

ชิน้นีซ้ึง่ข้าพเจ้าขอขอบคณุผู้อ่านหนงัสือเลม่นี	้	และหวงัว่าผู้ ท่ีอ่านคงได้ประโยชน์ไม่

มากก็น้อย	ซึง่ขอให้ผู้อ่านเป็นคนตดัสินในงานหนงัสือเลม่นี	้

จันทร์สุดา  เจริญมิน
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ศิลปินเสรี��เวทีข้างถนน10

 “จÖงมาเป็นนนนนนนนวณิพก พเนจร 

เทีèยวเร่รอน...ร้องเพลงแลกเÈÉเงินน“  
 

	 เช่ือวา่ใครหลายคนคงคุ้นและเคยได้ยินเพลงนี	้ โดยประโยคข้างต้นเป็นสว่น

หนึง่ของเพลง	“วณิพก”	ขบัร้องโดย	วงคาราบาว	ใจความของบทเพลงสื่อความหมาย

ชดัเจน		แตถ้่าลองให้ผู้ ท่ีได้ยินเพลงนีน้กึภาพประกอบตามเพลงนัน้	ภาพในหวัของคน

สว่นใหญ่ท่ีนกึออกมาได้	คงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั		นัน่คือ		นกัร้องข้างถนน		แตง่

กายด้วยเสือ้ผ้าสีมอม	 สวมหมวกสกัใบ	 หรืออาจไว้ผมยาวยืนดีดกีตาร์ท้าแดดท้าลม				

ปากก็ร้องเพลงปาว	 ๆ	 	 เสมือนพวกเขาก�าลงัเลน่คอนเสร์ิตสว่นพืน้ท่ีเลก็ๆด้านหน้าของ

พวกเขาจะมีกระเป๋า	 	กลอ่งกีตาร์	 	วางไว้เพ่ือให้คนท่ีผา่นมาผา่นไป	 	หากพอใจในการ

แสดงของพวกเขาสามารถให้คา่ศีลน�า้ใจ	 เหมือนเป็นการช่ืนชมหรือสนบัสนนุพวกเขา

ผา่นเศษเงินเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	เพ่ือให้พวกเขาท�าตอ่ไปบนเส้นทางข้างถนนตรงนี ้

 

เปิดโลกเปิดหมวก
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เปิดหมวกคืออะไร

ต้นแบบมาจากไหน

เปิดหมวก  

(Street performance)

	 ในตา่งประเทศ	ผู้ ท่ีให้ความบนัเทิง	ตามท้องถนน	จะถกูเรียกวา่	busker	สว่น

ค�าวา่	 busking	 ได้ถกูบนัทกึไว้ในพจนานกุรมภาษาองักฤษประมาณกลางปี	 ค.ศ.	

1860	และเร่ิมใช้ค�าวา่	‘Busking’	ครัง้แรกในยคุนัน้	

	 จนมาถงึศตวรรษท่ี	 20	 buskers	 ถกูเรียกกนัวา่ดนตรีสาธารณะในประเทศ

สหรัฐอเมริกายโุรปและดินแดนท่ีพดูภาษาองักฤษค�าวา่	 ‘Busk’	 มีรากศพัท์มาจาก

ภาษาสเปนโดย	ค�าวา่	‘buscar’	ความหมาย	คือ	‘ไปหา’	ซึง่	buskers	อาจแปลได้อีก

ความหมาย	 คือการแสวงหาช่ือเสียงและโชคลาภ	 ‘buscar’	 พฒันามาจากค�าวา่	

‘bhudh	SKO’	–		แปลวา่	(ท่ีจะชนะพิชิต)	

	 โดยกลุม่คนเซลตกิจะแปลความหมายค�านีว้า่	 ‘Boudi’	 คือ	 (ชยัชนะ)	 โดยผู้

ให้ความบนัเทิงตามท้องถนนในภาษาอิตาเลียนจะใช้	 ค�าวา่	 ‘buscarsi’	 ซึง่ชนชาติท่ี

ใช้ภาษาองักฤษ	 ภาษาสเปน	 ภาษาฝร่ังเศส	 ใช้ค�านีเ้รียกกลุม่คนเปิดหมวกโดยค�า

เหลา่นีมี้รากศพัท์มาจากภาษาละติน	 	 โดยรากศพัท์มาจากค�าวา่	 ‘buskin’	 หมายถงึ	

รองเท้าส้นหนาท่ีนกัแสดงโศกนาฏกรรมชาวกรีกและชาวโรมนัใช้ใส	่

	 โดยตอ่มาค�าวา่	 ‘busker’	 มีความหมายเทียบเทา่กบัค�าวา่	 ‘street	 perfor-

mance’	หรือ	‘street	entertainer’	สว่นค�าวา่	‘pass	the	hat’		คือการสง่หมวกไปรอบๆ	

โดยมีนยัคือการเก็บเงินจากผู้ชม	 ซึง่ในสมยักรีกโบราณกวีนกัขบัล�าเนาในสมยันัน้ได้

เร่ร่อนเดนิทางจากเมืองหนึง่ไป
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	 ยงัอีกประเภทหนึง่นกัดนตรีข้างถนนมกัร้องเพลงประเภทบทกวียาว	 ๆ	 ในงาน

เลีย้งตา่ง	ๆ	โดยบรรเลงเพลงพิณประกอบ	โดยกวีท่ีมีช่ือในสมยันัน้	คือ	โฮเมอร์	(Homer)	

กวีชาวกรีกผู้ มีอายใุนชว่งศตวรรษท่ี	9	ก่อนคริสคกาล		

	 โฮเมอร์เป็นคนตาบอดและขบัร้องเพลงกวีตา่งๆจากเมืองหนึง่ไปยงัอีกเมือง

หนึง่ซึง่ระหวา่งท่ีโฮเมอร์ขบักลอน	 หากผู้ ท่ีติดตามฟังชอบใจก็จะตอบแทนรางวลัแก่

โฮเมอร์ด้วยเงิน	 สว่นในสมยัโรมนัก็จะมีนกัดนตรีท่ีขบัร้องเพลงอยูข้่างทาง	 และบาง

ครัง้จะได้รับการจ้างไปเลน่ในงานของคนในระดบัชนชัน้กลาง	 แตใ่นกลุม่คนในชนชัน้

ระดบัสงูนัน้	พวกเขามองวา่ดนตรีเหลา่นีเ้ป็นดนตรีท่ีหยาบกระด้าง

	 ในสมยักลาง	 (ค.ศ.	 450	 -	 1450)	 เป็นชว่งท่ีศาสนจกัรมีอ�านาจสงูสดุสง่ผล

ให้การร้องเพลงสรรเสญิพระเจ้าการร้องเพลงในโบสถ์	 ต่อมาได้มีการร้องเพลงนอก

ศาสนา	โดยนกัร้องเพลงพเนจรท่ีเร่ร่อนไปตามท่ีต่าง	ๆ	สร้างความบนัเทิงให้กบัผู้ชม	

ไมว่า่จะขบัร้อง	ทอ่งกลอน		หรือเลา่นิทาน			โดยนกัพเนจรเหลา่นีไ้ด้กระจายตวัอยูท่ัว่

ทัง้ยโุรป			ได้แก่			minstrel,	jongleur,	troubadours,	minnesingers,	spieileute

(*ภาพจากเว็บไซต์ : www.cicadamarket.com)
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 minstrel	คือ	นกัร้องนกัดนตรีในยคุกลางท่ีเร่ร่อนอยูใ่นประเทศองักฤษ		โดย

จะร้องเพลงหรือท่องกลอนบทกวีท่ีแต่งขึน้มาเร่ืองราวเก่ียวกบัดินแดนท่ีห่างไกลมา			

ประวตัศิาสตร์และจินตนาการ	 หรืออาจจ�าผลงานของผู้ อ่ืนมาดดัแปลงในแบบตวัเอง		

พวก	 minstrel	 นีจ้ะถกูจ้างไปสร้างความบนัเทิงตามร้านเหล้าร้านอาหารและได้เงิน

รางวลัเป็นคา่ตอบแทน

 Jongleur		คือ	นกัร้องพเนจรท่ีร้องเพลงและเลา่เร่ืองในสมยักลาง		เป็นเพลง

ท่ีแตง่ขึน้มีลกัษณะ	เป็น	กลอน	โคลง		นิทาน	และใช้	พิณฮาร์ป	และ	ลทู	เลน่คลอเพ่ือ

เป็นเสียงประกอบ	และ	พวก	jongleur	ยงัให้ความบนัเทิงประเภท	มายากล	การแสดง

ปาห่ี	

 Troubadours	คือ	นกัร้องท่ีเลน่เพลงพืน้บ้านทางตอนใต้ของฝร่ังเศสในสมยั

ศตวรรษท่ี	11	-	13		แตง่กวีโดยการใช้ภาษาถ่ินทางตอนใต้

 Minnesingers, Spieileute	คือ	กวีและนกัร้องชาวเยอรมนัในระหวา่งศตวรรษ

ท่ี	12	 -	14	พวกนีเ้ป็นผู้ เผยแพร่เพลงขบัร้องท่ีพรรณนาถงึความกล้าหาญของเหลา่

อศัวิน	หรือการร�าพงึถงึความรักท่ีหวานซึง้

	 ตอ่มาเม่ือ	นกัร้องนกัแสดงพเนจรกลุม่นีเ้สื่อมอ�านาจและไมไ่ด้รับความนิยม

จากราชส�านกั	 คนเหลา่นีจ้งึหนัไปให้ความบนัเทิงแก่ชาวเมืองแทน	 และบางสว่นก็เร่ร่อน

พเนจรไปตามสถานท่ีตา่ง 	ๆเพ่ือท�าการแสดงและได้รับคา่ตอบแทนหากมีคนพอใจ		เพ่ือ

แลกคา่อาหาร		และในสดุท้ายนกัร้องกวีเหลา่นีก็้หายไปตามกาลเวลา

	 หลงัจากนัน้ต่อมาในช่วงปี	ค.ศ.	1940	ดนตรีพืน้บ้านเป็นส่วนส�าคญัของ

เหล่า	 	 busking,	 busking	 Cafe,	 โดยจะเป็นร้านอาหารบาร์และผับซึ่งเป็นแกน

น�าของรูปแบบศิลปะแบบนีซ้ึ่งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาจากการเป็นนักร้องพืน้บ้าน	

คือ	 วู้ดดีแ้ละโจแอนนา	 เบสซ์.บลูส์แมน	 เดลต้าส่วนใหญ่เป็นนักดนตรีท่ีเดินทาง

มาจากเมือง		มิสซิสซิปปี้เดลต้า	ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบีบีคิงก็เป็นหนึ่งในผู้ ท่ี

มีท่ีมีช่ือเสียงท่ีมาจากการแสดงโชว์ดนตรีพืน้บ้านเช่นกัน

	 ใน	ปี	ค.ศ.	1950	เพลงและกระแสฮิปปีจ้ากยคุ	60		เป็นท่ีนิยมและได้รับการ

ยอมรับเพ่ิมขึน้	 ดนตรีข้างถนนมีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและงานศิลปะก็เป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท่ียอมรับไปทัว่ทวีปอเมริกาเหนือและยโุรปตะวันตก	 โดยนักดนตรีข้างถนน	 หรือ	

busking	 ได้กลายเป็นท่ีนิยมในโตรอนโต	 คนทั่วไปให้ความสนใจและยกย่อง	

เหล่า	busker	มากขึน้	จนท�าให้ดนตรีข้างถนนกลับกลายมาเป็นท่ีนิยมในโตรอน

โตในช่วงปลายทศวรรษ	1960

	 ปี	1960		เม่ือมีงานเทศกาล	ของชาวฮิปปี	้เหลา่		Busker	ท่ีเป็นนกัแสดงและ

เลน่เป็นวงดนตรีตา่งๆจะมารวมตวักนัในพืน้ท่ีสาธารณะ	เพ่ือท�าการเปิดหมวกหาราย

ได้โดยสถานท่ีเลน่จะเป็นบริเวณอา่วซานฟรานซสิเบย์	 ซึง่เป็นศนูย์กลางของกลุม่คน

ท่ีเลน่ดนตรีและแสดงเปิดหมวกมารวมตวักนัโดยยงัมีท่ีสนาม	 Golden	 Gate	 สวน

และ	San	Jose	‘s	Bee	และสถานท่ีอ่ืน	ๆ	ท่ีจะมีการเลน่รวมตวัเปิดหมวกด้วย

	 โดยในสหราชอาณาจักรการท�าการแสดง	 busking	 ไม่ถือเป็นการท�าผิด

กฎหมาย	 แต่ก็มีบางหน่วยงานบางท้องถ่ินได้มีข้อห้ามและข้อบงัคบัส�าหรับเหล่า	

busking	 คือถ้าหากต้องการท�าการแสดงเปิดหมวกในเขตพืน้ท่ีใดให้ติดต่อพืน้ท่ี

สภาท้องถ่ินเพ่ือคอยดูเหล่า	 busking	 ขณะท�าการแสดงวา่มีสิง่ใดท่ีผิดตอ่ระเบียบ

ในพืน้ท่ีนัน้	ๆ	หรือไม	่

	 โดยการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีสดตามท้องถนนถือเป็นรูปแบบการแสดง

อยา่งหนึง่บนท้องถนน	(streetperformance	/	busking)	ท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ	

การบรรเลงดนตรีด้วยแก้วหรือการเลน่ดนตรีหลายชิน้	โดยศลิปินคนเดียวและรูปแบบ

การแสดงอ่ืนอีกมากมาย	โดยสถานท่ีท่ีจะท�าการเลน่เปิดหมวกกนันัน้		ได้แก่	บาทวิถี		

ตลาดนดั	สวนสาธารณะ	โดยนกัดนตรีเปิดหมวกท่ีมีช่ือเสียงใน	ขณะนัน้	ได้แก่		

Jimmy	Buffett,	 Blind	 Lemmon	 Jefferson,	Rick	Roberts	 แหง่วง	 Firefall,	 Judy	

Collins,	Tracy	Chapman,	Bob	Dylan,	Robert	Johnson	และ	Woody	Guthrie	

	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาดนตรีโฟล์คถือเป็นดนตรีท่ีมีอิทธิพลต่อการเล่น

เปิดหมวกข้างถนน	 โดยถือเป็นดนตรีของชนชัน้กลางเพ่ือชนชัน้ระดบัลา่งในอเมริกา		

สว่นใหญ่จะสนใจกนัในหมู่นกัศกึษา	ซึง่จะสนใจและเข้าใจในสภาวการณ์ของสงัคม

เป็นอย่างดี	ดนตรีโฟล์คไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ท�าขึน้เพ่ือรองรับตลาดของชนชัน้สงู	 แตเ่ป็น

ดนตรีท่ีสืบทอดรากฐานเดิมเช่นเดียวกบัเพลงบลส์ู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 ส�าหรับในประเทศอเมริกา	ชว่งปี	ค.ศ.	1940	การร้องเพลงเปิดหมวกตามท้อง

ถนน	 กลายเป็นสญัลกัษณ์ของความนา่สงสารและความนา่รังเกียจ	 เพราะโดยสว่น

ใหญ่จะใช้ความพิการมาเป็นจดุขายมากกวา่การแสดงทกัษะและฝีมือทางการดนตรี	

ซึง่ท�าให้คนสว่นใหญ่			มองพวกเขาวา่เป็นขอทานมากกวา่นกัแสดงตามท้องถนน		

	 จนกระทัง่ในปี	1950	คนหนุม่ท่ีเป็นพวกไร้บ้าน	ยากจน	และไร้งานท�าจะมา

รวมตวักนัอยูต่ามท้องถนน	 เชน่	 Haight	 –	 Ashbury	 ณ	 เมืองซานฟรานซสิโก้	 ใน	

Greenwich	 Village	 ณ	 นิวยอร์ก	 และตามศนูย์กลางของเมืองตา่ง	 โดยการรวมตวั

ของพวกเขามีจดุประสงค์เพ่ือการเมืองการประท้วงสงัคม	 โดยใช้กีตาร์และเสียงเพลง

โฟล์คเป็นสื่อ	โดยพวกเขามกัแสดงตามสวนสาธารณะตา่งๆ	และเม่ือฝงูชนรวมตวักนั

เข้ามาดพูวกเขาก็จะสง่หมวกไปขอเก็บเงินตามความสมคัรใจเพ่ือเป็นคา่อาหารและ

ท่ีพกั		

	 จนในปี	 1960	 	 เป็นชว่งของสงครามเวียดนาม	มกัจะมีคนไปประท้วงรวมตวั

กนัเพ่ือร้องเพลงตามท้องถนนเพ่ือประท้วงการท�างานของรัฐบาล	และสสีนัท่ีเกิดขึน้	ณ	

ท้องถนนแหง่นี	้ จงึท�าให้มีคนหนุม่สาวน�าการแสดงประเภทแบบนีม้าตอ่ยอด	 พฒันา

เพ่ิมเตมิทกัษะประกอบกบัจินตนาการใหม่ๆ เพ่ือมาแสดงโชว์ตามท้องถนน

	 โดยสรุปเปิดหมวก		หรือ	“Street	Performance”		ก็คือศลิปะการแสดงในท่ี

สาธารณะตามท้องถนนท่ีมุง่หวงัสร้างความบนัเทิงและความประทบัใจแก่ผู้ชมท่ีผา่นไป

มาเพ่ือแลกกบัคา่ตอบแทน	 ซึง่การให้คา่ตอบแทนจะมากน้อยก็ขึน้อยูก่บัความปรารถนา

ของผู้ชมแตล่ะคน	 โดยการแสดงเปิดหมวกสามารถสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบไมจ่�ากดั	 ไม่

วา่จะเป็นกายกรรมมายากล		การบดิลกูโป่งเป็นรูปทรงตา่งๆ	การเขียนภาพการ์ตนูล้อเลยีน

ตวัตลกการร้องเพลง	 การเต้นร�า	 การพน่ไฟ	 ละครใบ้	 	 การแสดงดนตรีการเชิดหุน่	 การเลา่

นิทาน	 การทอ่งบทกวี	 การฟันดาบและอีกมากมายท่ีสร้างสรรค์	 แตต้่องเป็นการแสดงท่ี

สามารถเรียกความสนใจและมอบความบนัเทิงให้กบัผู้ชมท่ีผา่นไปมาตามท้องถนนได้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปิดเวที (ข้างถนนในเมืองไทย)
	 วฒันธรรมของชาติตะวนัตกได้หลัง่ไหลเข้ามาในประเทศไทย	 ในสมยัสงคราม

เวียดนามโดยภายหลงัท่ีสงครามโลกครัง้ท่ีสองได้สงบลงในปี	พ.ศ.	2488	ฝ่ายพนัธมิตร

ได้เข้ามาอยูใ่นประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	เป็นเหตใุห้เกิดบาร์และเบียร์แอลกอฮอล์ขึน้

หลายแหง่	 โดยในชว่งนีน้กัร้องและนกัดนตรีของไทยสว่นใหญ่นิยมเลน่ดนตรีสากลตาม

สถานเริงรมย์

	 ตอ่มาในชว่งปี	พ.ศ.	2497	–		2518	เป็นชว่งสงครามเวียดนาม	ท�าให้สหรัฐเข้า

มาตัง้ฐานทพัในประเทศไทยตัง้แตปี่	 พ.ศ.	 2498	 ซึง่ในชว่งนัน้ถือเป็นชว่งท่ีวฒันธรรม

ของอเมริกาใต้หลัง่ไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นอยา่งมากทัง้เพลงตะวนัตกการแตง่กาย	

มีการเปิดคลบัไนท์บาร์	 บริการเมียเชา่	 เพ่ือให้บริการตอ่ทหารอเมริกา	 ตอ่มาเม่ือ

ฐานทพัของอเมริกนัได้ถอนตวัไปในปี	พ.ศ.	2519	สิง่ท่ีพวกทหารอเมริกนัทิง้ไว้ในเมือง

ไทย	 คือ	หนงัสารคดีและแผน่เสยีง	 “street	song”	และผู้ ท่ีได้น�าแนวคดิการเลน่ดนตรี

แบบ	 “เปิดหมวก”	 มาแสดงก็คือ	 อิทธิพล	 วาทะวฒันะ	 หรือ	 อ๊ีด	 ฟตุบาท	 ดนตรีเปิด

หมวก	

*นักดนตรีข้างถนน (สวนจตุจักร)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 ในประเทศไทยยากท่ีจะสืบค้นถึงแหล่งก�าเนิดท่ีแท้จริงทัง้ยังยากท่ีจะหา

เอกสารยืนยนัท่ีแนช่ดัวา่ใครเป็นผู้ เลน่เปิดหมวกเป็นคนแรกของประเทศ	 ส�าหรับย้อน

การเปิดหมวกจากอดีตจนถงึปัจจบุนั	 	 ท่ีเหน็วา่เป็นการเลน่เปิดหมวกท่ีแนช่ดันัน้ก็คือ		

เอีย้ว	ณ	ปานนัน้		ยทุธศกัดิ์	จรลี		วงมาราชาตรี		และอ๊ีด	ฟตุบาท	การแสดงของกลุม่

คนเหลา่นีถื้อเป็นการเปิดหมวกในบ้านเรา

	 ค�าวา่	 ”วณิพก”	 หรือ	 “วนิพก”	 รากศพัท์มาจากภาษาบาลี	 -	 สนัสกฤตของ

อินเดีย	 ไมใ่ชค่�าไทยแท้ดัง้เดมิ	 หมายถงึ	 คนท่ีร้องเพลงและคนท่ีบรรเลงเพลงขอทาน	

ในประเทศไทยเข้าใจวา่การรับเอาค�าเหลา่นีม้าใช้	 มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัเร่ืองราว

ในพระพทุธศาสนา	โดยเหน็ได้จากคมัภีร์พระไตรปิฎกในพระพทุธศาสนาท่ีได้รับอิทธิพล

ในการน�าค�าของภาษาบาลี-สนัสกฤต	 ของอินเดียเข้ามาใช้ในสงัคมไทย	 ดงัเชน่ท่ี

ปรากฏในพระสตุนัตปิฎก	ในหมวดอวฏุฐิกสตูร	ซึง่พดูถงึบคุคลตา่งๆท่ีสมัพนัธ์กบัการ

ปฏิบตัทิาน	 ได้แก่สมณะชีพราหมณ์	 คนก�าพร้า	 คนเดนิทาง	 วณิพก	 และยาจก	 ซึง่

ถือว่าเป็นชนชัน้ท่ีต�่าต้อยอดอยากและเร่ร่อนท่ีมนุษย์ร่วมโลกจะต้องให้การ

สงเคราะห์ชว่ยเหลือ

	 โดยหากย้อนไปในสมัยก่อนนัน้ประเทศไทยยังมีกลุ่มวณิพกรุ่นดัง้เดิมท่ี

ปรากฏในสมยัรัชกาลท่ี	 5	 กล่าวคือมีการร้องเพลงเป็นมหรสพวณิพกโดยมีการขบั

เพลงเพ่ือความสนกุตามแบบไทยเดิม		โดยเพลงดัง้เดมิของวณิพกในสมยัก่อนนัน้	จะ

เป็นเร่ืองชาดก	 หรือเร่ืองจกัรๆ	 วงศ์ๆ	 ได้แก่	 เร่ืองจนัทโครพ	 ลกัษณวงศ์	 พระรถเมรี	

พระยาฉันทนัต์	 เป็นต้น	 แต่ท่ีนิยมจะเป็นเร่ืองพระยาฉัททนัต์	 ซึง่เป็นตอนท่ีพระ

โพธิสตัว์	เสวยพระชาติเป็นช้าง	

	 ซึง่ในปี	พ.ศ.	2529	มีข้อมลูระบพุบวา่	วณิพกในสมยันัน้จะร้องเพลงในแบบ

ขอทาน	โดยปรากฏรายช่ือ	คือป้าส�าอาง	เลศิถวิล,	ลงุสงวน	ธีระนาม,	ป้าจิตร		จนัทร์

คุ้ม,ป้าม้วน	อดุมนา		ซึง่บทเพลงเหลา่นีล้้วนเป็นการร้องและเลน่ตามท�านองเพลงพืน้

บ้านในสมยันัน้	

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 ประเทศไทยนัน้ในยคุสมยัก่อนไมมี่อาชีพนกัร้อง	 นกัดนตรี	 เพราะทัง้ชมุชน

จะมีวิถีชีวิตท่ีเหมือนกนัทัง้หมด	นัน่คือ	การท�ามาหากินประเภท	ท�าไร่	 ไถนา	แตจ่ะมี

บางคนได้รับยกย่องเป็นพิเศษจากชมุชมให้ร้องเพลงและเล่นดนตรี	 โดยการร้อง

เพลงเล่นดนตรีเม่ือ	5,000	ปีท่ีแล้วไม่ใช่เพ่ือความบันเทิงเริงรมย์แต่จะใช้ร้องเล่น

ในพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิเท่านัน้	

วณิพกไม่ใช่ขอทาน
	 ส�าหรับกฎหมายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มวณิพก	 คือ	 พระราชบัญญัติ

ส�าหรับควบคุมขอทาน	 พุทธศักราช	 2484	 โดยท่ีสภาผู้ แทนราษฎรลงมติว่า	

สมควรมีกฎหมายควบคุมการขอทานมาตรา	6	ห้ามมิให้บุคคลใดท�าการขอทาน

การขอทรัพย์สินของผู้ อ่ืนโดยมิได้ท�าการงานอย่างใดหรือให้ทรัพย์สินสิ่งใด

ตอบแทน	 และมิใช่เป็นการขอกันในฐานญาติมิตรนัน้ให้ถือว่าเป็นการขอทาน

การขับร้อง	 การดีดสีตีเป่า	 การแสดงการเล่นต่าง	 ๆ	 หรือการกระท�าอย่างอ่ืนใน

ท�านองเดียวกันนัน้เม่ือมิได้มีข้อตกลงโดยตรงหรือโดยปริยาย	 ท่ีจะเรียกเก็บค่า

*กล่องรับเงินเปิดหมวกของ สมพงศ์ หัสดี
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ฟังค่าดูแต่ขอรับทรัพย์สินตามแต่ผู้ ฟังผู้ ดูจะสมัครใจให้นัน้ไม่ให้รับฟังเป็นข้อ

แก้ตัวว่าไม่ได้ท�าการขอทานตามบทบญัญตัแิหง่มาตรานี ้

	 ประเดน็ดงักลา่วเป็นเร่ืองของการนิยามความหมายของค�าวา่ขอทาน	 โดย

รวมวณิพกเข้ามาอยูด้่วยกนั	ในลกัษณะของบคุคลท่ีไร้อาชีพ	หรือการเลน่ดนตรี	ดีดสี

ตีเป่า	 ร้องเพลงเพ่ือแลกเงินอยูข้่างถนน	และไมไ่ด้รับการยอมรับจากสงัคมวา่เป็นศิลปิน

หรือาชีพหนึง่ท่ีสจุริต	 ได้น�าไปสูข้่อถกเถียงกนัอยา่งกว้างขวางในปีพ.ศ.2536	 จนมีการ

เสนอร่างแก้ไขพระราชบญัญตัขิอทานท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั	โดยนกัวิชาการ	นกักฎหมาย	

และกรมประชาสงเคราะห์เพ่ือแยกวณิพกออกจากขอทาน	 โดยก�าหนดค�านิยามของ

ค�าวา่วณิพกเสียใหม	่

	 “ผู้ใช้ความสามารถหรือความช�านาญพิเศษเฉพาะตวัท�าการขบัร้อง	 ดีดสีตี

เป่าหรือแสดงการละเล่นต่างๆหรือกระท�าการอย่างอ่ืนอย่างใดในท�านองเดียวกัน	

ตามล�าพังหรือเป็นหมู่คณะให้ผู้ อ่ืนดูหรือฟังโดยไม่เรียกร้องค่าดูและค่าฟังแต่รับ

ทรัพย์สนิตามแตผู่้ดผูู้ ฟังจะสมคัรใจให้”		 	 	 	 	 	

	 นิยามความหมายดังกล่าวมีความแตกต่างจากค�าว่าขอทานท่ีมีการ

เสนอนิยามโดยกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม	 เสนอท่ีแสดงให้เห็นนยัการ

ผ่อนคลายการควบคมุเหนือร่างกายของบคุคลท่ีเรียกตวัเอง	วา่วณิพกมากขึน้	ค�านงึ

ถงึศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์	 สทิธิมนษุยชนมากขึน้	 มีการแยกความหมายระหวา่ง

วณิพกและขอทานออกจากกนัอยา่งชดัเจนคือคนขอทานหมายความวา่	“ผู้กระท�าการ

ขอทรัพย์สนิของผู้ อ่ืนด้วยวาจา	ข้อความหรือแสดงกริยาอาการใด	ๆ	โดยใช้ภาชนะหรือ

วสัดใุด	ๆ	ท่ีแสดงให้เหน็เข้าใจวา่	ประสงค์จะให้ผู้ อ่ืนใสท่รัพย์สนิลงในภาชนะ	หรือวตัถุ

นัน้	โดยมิได้ตอบแทนด้วยการท�างานหรือด้วยทรัพย์สินใด	และมิใช่เป็นการขอกัน

ในฐานะญาติมิตร”

	 จงึได้มีการปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการขอทาน	โดยในประกอบ

ร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุการขอทาน	 มีใจความแบง่แยกระหวา่ง	 กลุม่คนขอทาน

และวณิพกให้ดชูดัเจนขึน้	

	 โดยในมาตรา		5	ระบ	ุวา่	“ขอทาน”			หมายความวา่	ขอทรัพย์สนิของผู้ อ่ืนไม่
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วา่จะเป็นการขอด้วยวาจา	 ข้อความ	หรือการแสดงกิริยาอาการใด	ๆ	หรือด้วยวิธีการ

ใด	 ๆ	 ทัง้นีโ้ดยมิได้มีการตอบแทนด้วยการท�างานอยา่งใดหรือด้วยทรัพย์สนิใด	 และ

มิใชเ่ป็นการขอกนัในฐานะญาตมิิตร	 แตไ่มร่วมถงึการเร่ียไรตามกฎหมายวา่ด้วยการ

เร่ียไรการแสดงความสามารถในเร่ืองใด	ๆ	หรือการเลน่ดนตรี	หรือการเลน่อ่ืนใดแม้มิได้

มีข้อตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายท่ีจะเรียกเก็บคา่ชมหรือคา่ฟัง	 แตข่อรับทรัพย์สนิตาม

แต่ผู้ชมหรือผู้ ฟังจะสมคัรใจให้นัน้ไม่ถือเป็นการขอทานตามบทบญัญัติแห่งพระราช

บญัญตันีิ	้แตใ่ห้ถือเป็นวณิพกหรือนกัแสดงสาธารณะ

	 ซึง่ยงัมีข้อจ�ากดัส�าหรับวณิพกตามประกอบร่างพระราชบญัญติัควบคมุการ

ขอทานมาตรา	 8	 วณิพกหรือนกัแสดงสาธารณะประสงค์จะเลน่หรือแสดงในเขตองค์การ

ปกครองสว่นท้องถ่ินใด	 ให้แจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้

เพ่ือประโยชน์ในการก�ากบั	ดแูล	คุ้มครอง	ตลอดจนสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวติวณิพก	

หรือนกัแสดงสาธารณะ	 เจ้าพนกังานท้องถ่ินอาจก�าหนดเง่ือนไข	 หรือวางระเบียบเก่ียวกบั

การแสดงหรือการละเลน่ของวณิพกหรือนกัแสดงสาธารณะได้

	 ดงันัน้กฎหมายจงึเป็นสิง่ส�าคญัในการจดัประเภทกลุม่คนประเภทนีใ้นสงัคมไทย	

โดยเฉพาะภาพของความเป็นวณิพกหรือนกัดนตรีเปิดหมวกท่ีมีเอกลกัษณ์หรือลกัษณะ

พิเศษบางประการก�า้กึง่กบับคุคลประเภทท่ีมีความพิการ	ถกูมองเป็นพวกคนไร้ความสามารถ	

ไร้อาชีพ	 อีกทัง้ยงัถกูมองวา่เป็นขอทาน	 	ซึง่ในขณะเดียวกนัวณิพกเหลา่นีก็้พยายามสร้างอตั

ลกัษณ์ความมีตวัตน	 ผา่นความสามารถในทางดนตรีและการขบัร้องให้ใกล้เคียงกบัศลิปิน

อาชีพมากขึน้	เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากคนในสงัคม

	 เป็นเร่ืองจริงของสงัคมส�าหรับการท่ีคนเราไม่ว่าจะมีช่ือเสียงหรือเป็นคน

ธรรมดา	 หากลองออกมายืนท�าอะไรก็ตามในท่ีสาธารณะ	 โดยบริเวณนัน้เป็นจดุท่ีมี

ผู้คนจ�านวนมากสญัจรผา่นไปมานัน้	ยอ่มได้รับการสนใจ	 	 เป็นท่ีนา่ดงึดดูให้คนหนัมา

มอง	 	 	 	หากเป็นดาราหรือบคุคลมีช่ือเสยีงแนน่อนจดุประสงค์ของพวกเขาคงจะเดาได้

ไมย่าก	 	 	แตล่องหากเป็นบคุคลธรรมดานัน้	 	คนทัว่ไปมกัมองวา่	 ถ้าไมเ่ป็นคนบ้าก็มา
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หาขอสตางค์มานัง่ขอทาน			เชน่กนั		นกัดนตรีเปิดหมวกข้างถนน		พวกเขาไมไ่ด้มาเลน่

ดนตรีเพ่ือขอเงินกนัเสยีทกุราย			ทกุคนท่ีมาเลน่ข้างทาง		ตา่งก็มีวตัถปุระสงค์แตกตา่ง

กนัไป			โดยเงินเสยีงปรบมือหรือการท่ีมีคนสนใจพวกเขาขณะเลน่นัน้		ถือเป็นแรงผลกั

ดนัสร้างก�าลงัใจให้แก่พวกเขานกัดนตรีข้างถนนผู้ ท่ีใช้ไหล่ทางสร้างเป็นเวทีโชว์ผล

งานแสดงตวัตน		เพราะพืน้ดินพืน้ถนนก็คือเวทีโลกท่ีกว้างใหญ่ท่ีสดุนัน่เอง
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เรวัติ ผ่องแผ้ว

โซปราโนผู้ให้แสงนำ�ทาง
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 “คุณรู้ไหมส�าหรับผมเสียงดนตรีถือเป็นสิ่งวิเศษเลยนะ” ชายเปิดหมวกคน

หนึ่งกล่าวออกมาด้วยน�้าเสียงหนักแน่น

 หากใครได้เคยผา่นไปแถวสลีมถ่ินสงัคมธรุกิจ	 อาจเคยได้ยินเสียงโซปราโนท่ี

ดงักงัวานเป็นประจ�าบริเวณหน้าห้างสลีมคอมเพลก็ซ์,	ตกึซีพีทาวเวอร์,	และตกึยไูนเตด็		

ซึง่เสยีงท่ีได้ยินนัน้	 คือ	 เสยีงเป่าโซปราโนแซก็โซโฟนในบนัไดบีแฟลต็จากชายวยักลาง

คนผู้เลน่ดนตรีเปิดหมวกข้างถนนนามวา่	“เรวตั	ิผอ่งแผ้ว”	วยั	54	ปี		ผู้พิการทางสายตา	

โดยได้อาศยัพืน้ท่ีข้างถนนในยา่นสลีมเปิดหมวกมาเป็นเวลา	10	ปี

	 “ผมช่ือ	เรวตัิ	ผอ่งแผ้ว	ตาผมบอดมาตัง้แตก่�าเนิด		เป็นคนเชียงใหม	่		ตอนนี ้

อาย	ุ54	 ปีแล้ว”	 	 เขากลา่วแนะน�าตวัเองด้วยน�า้เสียงสภุาพ	 	ชว่งแรกเกิดจนถงึ	อาย	ุ

17		ปีนัน้	การมองเหน็ของผมเทียบได้สกั	60%	ของคนท่ีสายตาปกต	ิ	ผมสามารถเดนิ

ได้โดยท่ีไมต้่องใช้ไม้เท้า	 	 แตห่ลงัจากนัน้มาทกุอยา่งก็เร่ิมมืดจนผมมองไมเ่หน็อะไรเลย			

ตาผมได้บอดสนิทลง”

 

โซปราโนผู้ให้แสงนำ�ทาง
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	 เรวตัเิร่ิมเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดตัง้แตว่ยัเดก็เรียนถงึชัน้	 ป.6	 จงึตดัสนิใจ

ออกจากโรงเรียนเพราะเขารู้สกึวา่ไมมี่สมาธิท่ีจะเรียน	อีกทัง้ทางบ้านก็เร่ิมมีปัญหาด้าน

การเงิน		หลงัออกมาได้ฝึกเรียนวชิาเพ่ิมเติมอีก	2	ปี			โดยวชิาเพ่ิมท่ีเขาเลือกเรียนนัน้คือ

วชิาดนตรีไทย	 เพราะชอบและสนใจ	 โดยเลอืกเรียนขลุย่	 	 และฝึกฝนจนช�านาญ	 แต่

ระหวา่งเรียนเขาชอบแอบไปดเูพ่ือนท่ีเรียนแซก็โซโฟนเขารู้สกึสนใจเป็นอยา่งมาก	 	 แต่

ด้วยราคาของเคร่ืองดนตรีท่ีแพงท�าให้เขาไมมี่โอกาส		จงึท�าได้แคแ่อบดเูพ่ือนเลน่				อีกทัง้ยงั

มีอาจารย์บอกเขาวา่	หากเลน่ขลุย่เป็นก็เลน่แซก็โซโฟนได้ไมย่าก	จงึท�าให้เขาอยากท่ีจะเลน่

เป็นและมีเป็นของตวัเองมากย่ิงขึน้	 โชคดีจากการไปยืนมองเพ่ือนเลน่	 	 เพ่ือนคนนัน้ได้ให้

เขายืมลองเป่าและสอนเขาจนเลน่ได้เป็นเพลง	

	 ชีวติหลงัออกจากโรงเรียนแล้ว	 	 เขามกัเท่ียวเลน่ใช้ชีวติไปวนั	 ๆ	 	 ไมไ่ด้คดิท�า

อะไรเป็นชิน้เป็นอนั			จนรู้สกึอยากมีแซก็โซโฟนแบบท่ีเคยคดิไว้สมยัยงัเรียนดนตรี			จงึ

ได้ไปหาขอรับจ้างเลน่ดนตรีชว่ย	ตามงานตา่งๆ	ท�าให้เขามีเงินเก็บสะสมพอท่ีจะซือ้แซก็

โซโฟนได้	 เม่ือมีแซก็โซโฟนตวัแรกชีวติเขาจงึตระเวนรับงานในจงัหวดัและละแวกใกล้

บ้านไมว่า่จะเป็น	 งานบวช	 งานร่ืนเริงหรืองานทัว่ไปเขาใช้ชีวติอยา่งสนกุสนานในชว่ง

นัน้

*เรวัติไหว้ครูก่อนเริ่มเล่นดนตรีเปิดหมวก
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	 จนในชว่งปี	พ.ศ.	2538-2539	ถือเป็นชว่งจดุตกต�า่ของชีวติครอบครัวของเรวตัิ	

“ชว่งปีนัน้เป็นชว่งท่ีดวงตกมากๆทัง้กลุ้มทัง้ท้ออีกทัง้ตวัผมเองต้องเข้าโรงพยาบาลเพ่ือ

รักษาโรคกระดกูทบัเส้น	 หลงัออกมาก็ไมมี่เงิน	 เพราะเงินทนุท่ีสะสมมาทัง้ชีวิตก็ใช้

หมดไปกบัการรักษา			ออกมาพกัพืน้		งานก็ไมมี่จ้างแล้ว		อีกทัง้ต้องไปจา่ยคา่ยาทกุ

เดือน	ๆ		ตอนนัน้หมดไปราวๆ	เจ็ดหม่ืนบาท“

	 “ส�าหรับผมมนัคือเงินเก็บท่ีได้มาอยา่งล�าบาก	เก็บมาทัง้ชีวติหวงัไว้ให้ลกูเรียน

หนงัสอื			ตอนนัน้	ผมเครียดมากทัง้ภรรยาท่ีตาบอดเหมือนกนั			ก็ไมรู้่จะหนัหน้าไปทาง

ไหน	 ไปพึง่ใครก็ไมไ่ด้	 	 มนัมืดแปดด้านจริง	 ๆ	 มนัมืดย่ิงกวา่ดวงตาท่ีมองไมเ่หน็โลก					

และอีกอยา่งเงิน	 7	 หม่ืน	 ก็เป็นเงินเก็บผสมกบัเงินกู้ 	 จากสหกรณ์	 และกู้ เงินจากสปท.	

จ�านวนสามหม่ืนบาท”			

	 ซึง่ในชว่งนัน้เป็นปีท่ีมีภาวะความตกต�่าท่ีสดุส�าหรับเขา		เพราะเงินท่ีเคยมีไว้

ก็เอาไปใช้จา่ยคา่รักษา	 	 เงินท่ีเคยเก็บไว้เป็นคา่เทอมลกู	 ๆ	 ก็ไมมี่แล้ว	 	 	 อีกทัง้ยงัมี

หมายศาลมาถงึบ้านท่ีบ้าน	 บ้านก�าลงัจะถกูยดึ	 แตเ่ขายงัโชคดีท่ีสามารถท�าหนงัสือ

ขอประนีประนอมผ่อนผันกับทางเจ้าหน้าท่ีได้บ้างท�าให้เขาและครอบครัวยังพอมี

บ้านไว้พกัอาศยั			

	 “ชีวติชว่งนัน้มีแตม่รสมุมารุมรอบด้าน	 รู้สกึท้อแท้กงัวลและกลวัหลายๆอยา่ง		

กลวัทัง้ลกูจะไมไ่ด้เรียนหนงัสอืตอ่	 	 เงินทองก็ไมพ่อกิน	 	 ลอ็ตเตอรร่ีก็ขายไมค่อ่ยได้ไมรู้่

วา่จะท�าอะไรพยายามค้นหาทางออกท่ีดีท่ีสดุให้กบัชีวติครอบครัว”

	 ในตอนนัน้สิง่ท่ีเขาคดิอยา่งเดียวคือ	คนตาบอดอยา่งเขาสามารถจะท�าอะไร

ได้บ้าง	ท่ีเป็นงานสจุริตไมผิ่ดกฎหมาย	ไมส่ร้างภาระให้ใคร			เขาจะรับจ้างท�าทกุอยา่ง			

เพ่ือลกูและครอบครัวเขาหวงัอยากให้ลกูมีการศกึษาสงู	 ๆ	 เพราะความรู้จะอยูก่บัลกู

ของเขาไปตลอด		

	 ปัจจบุนัครอบครัวของเรวติั	อาศยัอยูท่ี่บ้านเชา่ยา่นดอนเมือง	สมาชิกทัง้หมด	

5คน			มี	ภรรยา	เรวตัแิละลกู	3	คน		ปัจจบุนัอายลุกูสาวคนโตอาย	ุ26	คนรอง	23			คน

โตจบเพียง	ม.6			คนรองจบปริญญาตรี		ปัจจบุนัท�างานอยูท่ี่บริษัทชาร์ป	และลกูชาย

คนเลก็วยั		11	ขวบก�าลงัศกึษาอยูท่ี่	โรงเรียนเซนต์จอห์น			
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	 ตอนนัน้เรียกว่าชีวิตท่ีไม่เคยได้เห็นแสงสว่างกลับมืดลงไปย่ิงกว่าเดิม		

เพราะสถานภาพท่ีย�่าแยท่างครอบครัว	อาชีพขายลอ็ตเตอรร่ีท่ีเคยขายกบัภรรยา			ใน

ชว่งนัน้ก็ขายไมดี่		หรือบางวนัก็ขายไมไ่ด้เลย	

	 ในบางมือ้ครอบครัวเราถงึกบัต้องอดข้าวเพราะไมมี่เงิน	“ส�าหรับตวัผมเอง	การอด

ข้าวไมใ่ชปั่ญหาใหญ่	 แตส่�าหรับลกู	 ผมทนเหน็พวกเขาอยูใ่นสภาพแบบนีไ้มไ่ด้”	 	 ซึง่ความ

ล�าบากในชว่งนัน้สง่ผลให้ลกูสาวคนโตต้องหยดุเรียนหนงัสอืไว้เพียง	 ม.6	 เพ่ือออกมาท�างานชว่ย

ทางบ้าน

	 “ในชว่งนัน้ผมฝันแทบทกุคืนวา่ตวัเองก�าลงัผกูคอตายซ�า้ไปซ�า้ไป	มนัทรมานมาก

หาทางออกไมไ่ด้	 จนบา่ยวนันัน้หลงัต่ืนจากฝันร้ายผมลองเดนิไปท่ีตู้เก็บของหลงับ้านเพ่ือ

ลองหาของมีคา่เผ่ือจะมีอะไรท่ีหลงเหลอืพอขายได้	ผมคล�าเข้าไปในตู้เก็บของ		สิง่ท่ีพบคือ	

โซปราโน	ผมดีใจอยา่งบอกไมถ่กูท่ีเจอมนั	ผมเก็บมนัไว้นานแคไ่หน		เกือบลมืไปแล้ววา่มนั

คือเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุในยามท่ีเราเหงาหรือท้อใจ	 ผมหยิบมนัออกมาอยา่งทะนถุนอมและไมร่อ

ช้าท่ีจะลองเสยีงของมนั

	 ไมเ่ลวเสยีงของโซปราโนแซกโซโฟนตวัแรกท่ีหา่งหายไปนานผมเก็บเงินซือ้มนัใน

*โซปราโนห์ของเรวัติ
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ราคา	11,000		บาท		นานแคไ่หนแล้วท่ีผมไมไ่ด้ยินเสยีงของมนั		นานแคไ่หนท่ีแล้วท่ีเสยีง

แหง่ความสขุนีห้ายไป”		เรวตั	ิตัง้ค�าถามกบัตวัเอง		ความมืดมิดได้ผอ่นคลายลงไปบ้างเม่ือ

เขาได้ใช้เวลานัง่เลน่โซปราโนตวัโปรดในยามท่ีเขาทกุข์ยากท่ีสดุ

	 “ตัง้แตผ่มเข้าโรงพยาบาลและหลงัออกมาก็ไมมี่งานจ้างหรืองานใด	ๆ	ท�าให้

ผมท่ีต้องเลีย้งครอบครัว		ตดัสนิใจเขียนจดหมายเป็นอกัษรเบรลล์ถงึญาติ		เพ่ือขอมา

อาศยัอยูด้่วยในกรุงเทพ”

	 ในชว่งนัน้ประมาณปี	พ.ศ.2541	หลงัเข้ามาอยูท่ี่บ้านเชา่กบัญาตแิถวทา่พระ	

ในชว่ง		7-8		เดือนแรก		ผมไมเ่คยออกไปไหน	เพราะด้วยความท่ีเป็นคนบ้านนอกอีกทัง้

ตาบอด			มองไมเ่หน็		กลวัหลงทางจงึเก็บตวัอยูแ่ตใ่นห้อง	พยายามหางานท�าแตก็่ไม่

คอ่ยมีคนรับเทา่ไหร่			ท�าได้เพียงขายลอ็ตเตอร่ีกบัภรรยา			สว่นลกูสาวคนโต		ก็มีไปรับ

ท�างานพิเศษหลงัเลกิเรียน	 “ผมเองสงสารลกูไมอ่ยากให้แกต้องเหน่ือย	 แตผ่มถือคติ

และสอนลกูเสมอวา่	 ชะตาชีวติท่ีเลอืกเกิดไมไ่ด้แบบพวกเรา	 	หากยงัมีชีวติ	 	 สามารถ

ท�าอะไรได้ก็ท�า		ท�าให้ดีท�าให้ถกูต้อง		ไมล่กัขโมยใคร		เลอืกเกิดไมไ่ด้แตเ่ลอืกท่ีจะเป็น

คนดีได้ทกุท่ีทกุเวลา”		

*เรวัติขณะเป่าโซปราโนเปิดหมวก ย่านสีลม
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	 หลงัจากเร่ิมเคยชินกับสถานท่ีและพยายามสละความเครียดออกไปเขาก็

สามารถหลดุพ้นจากวงจรความมืดท่ีรุมเร้ามาเป็นเวลาหลายปี	 สิง่ท่ีชว่ยให้เขาสามารถลมื

ความทกุข์ได้เม่ือยามท่ีได้เลน่สิง่นัน้คือ	 โซปราโนแซก็โซโฟนท่ีบงัเอิญเจอในตู้เก็บของเก่า		

เขาหยิบมนัขึน้มาเป่า		และบอกกบัตวัเองวา่		เขารักเสียงโซปราโน		รักการเลน่ดนตรี		เขามี

ความสามารถทางด้านนีแ้ละเขาจะท�ามนัให้เป็นอาชีพท่ีสามารถตวัเองและครอบครัวให้

จงได้	 จากนัน้ไมน่านเขาก็ตดัสนิใจท่ีจะเลน่ดนตรีเปิดหมวกข้างถนน	 หรือใครหลายคน

เรียกวา่	เปิดหมวก	วณิพก	หรือขอทาน			แตส่�าหรับเขาแล้วไมว่า่การกระท�าสิง่นีจ้ะถกูมอง

หรือเรียกวา่อะไรก็สดุตามแตจิ่ตใจของมนษุย์

	 แตเ่ขาเองนัน้รู้เพียงวา่ส�าหรับคนตาบอดแบบเขาสามารถท่ีจะท�ามนัออกมาได้		

และเป็นหนทางอาชีพสจุริต	ไมเ่ป็นการเบียดเบียนหรือลกัขโมยใครและเป็นความสามารถ

ท่ีเขาเองสามารถใช้หาเลีย้งครอบครัวได้ก็เพียงพอ	

	 จากวนันัน้		จนถงึตอนนี	้	เรวติัเปิดหมวก	มาเป็นระยะเวลา	11	ปี		เขาใช้พืน้ท่ี

อิสระข้างถนน	 เลีย้งอาชีพและลกูในครอบครัว	 จนสามารถสง่ลกูสาวคนท่ี	 2	 จบ

ปริญญาตรี		โดยลกูสาวของเขาก็ท�างานสง่ด้วยเองด้วย

 

*กล่องรับเงินของเรวัติวางบนกล่องใส่โซปราโน
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	 ปัจจบุนัลกูเขาท�างานอยูท่ี่บริษัทชาร์ป	ภรรยายงัคงขายลอ็ตเตอร่ีสว่นลกูชาย

คนเลก็ปัจจบุนั	อาย	ุ11	ขวบ	เรียนอยูท่ี่	รร.	เซนจอห์น		เขาอยากให้การศกึษาแก่ลกูให้

มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมีแรงสง่ลกูเรียนไหว		เพราะมนัเป็นสิง่เดียวท่ีจะตดิตวัไปตลอด			เขา

ถือวา่โชคดีท่ีเลอืกเดนิมาในเส้นทางท่ีเขาถนดัประกอบอาชีพ	 อยา่งสจุริตและตัง้ใจท�า

มนัออกมาอยา่งเตม็ท่ี			

	 ส�าหรับการเปิดหมวกในแตล่ะครัง้เงินท่ีเรวตัไิด้		มีจ�านวนมากพอตวั		ตกวนั

ละ	1	พนับาทตอ่วนั		และใน	1	สปัดาห์เขาเลน่	6	วนั			แตห่ากยามไมส่บายก็จะหยดุ

เลน่เป็นอาทิตย์	 ๆ	 สว่นในชว่งคริสมาสต์จะเป็นชว่งท่ีมีรายได้ดีท่ีสดุเลน่ได้	 	 ราวๆวนั

ละ		3,000	-	4,000	บาท		เพราะถ่ินสลีมท่ีเขาเลน่เป็นยา่นคนเมืองมีทัง้ฝร่ัง	นกัธรุกิจ	คน

ท�างาน	 เขาจงึเลอืกท่ีจะเลน่เพลงสากลและเพลงพระราชนิพนธ์ให้เข้ากบับรรยากาศ

และพืน้ท่ีนัน้	โดยก่อนท่ีจะออกมาเลน่เพลงตา่งๆทกุครัง้	เขาจะฝึกซ้อมจนโน้ตแมน่ย�า		

เพราะคนตาบอดแบบเขาไมส่ามารถท่ีจะเปิดโน้ตกลางดแูล้วเลน่ตามได้	 	 	 แตต้่องใช้

หวัใจและความจ�าโน้ตตา่ง	 ๆ	 เอาไว้ในสมอง	 	 มีหลายครัง้ท่ีบรรดาผู้ ฟังมาขอให้เขา

เลน่เพลงตา่ง	ๆ	 	 เขาก็จะเลน่ให้	แตห่ากเพลงใดท่ีไมม่ัน่ใจ	 	 เขาจะขออนญุาตไมเ่ลน่

เพราะไมช่�านาญและไมอ่ยากท�าให้ทว่งท�านองผิดเพีย้นไมอ่ยากเลน่รับเงิน	 	 เพียงแค่

การเป่าอะไรไปมัว่	 ๆ	 	 แตก่ารเลน่เปิดหมวกของเขา	 	 ในทกุครัง้	 จะต้องเตม็ร้อย	 ทกุ

ด้าน	ไมว่า่จะโน้ตเพลงและสภาพร่างกายของเขาเอง

	 “ทกุครัง้ท่ีผมมาเปิดหมวก	 	ผมจะสมมตุิวา่ตวัเองเป็นพอ่ค้าก็เหมือนมาขาย

ของ	 ถ้าของท่ีเราขายมนัราคาชิน้ละ	 50	 บาท	 	 ผมก็อยากจะให้ไอของชิน้นัน้มนัเตม็

เป่ียมสมราคาทัง้	50	บาท	หรือแม้สนิค้าจะมีราคาเพียง	1	บาทเราก็ต้องเตม็ท่ี		เพ่ือให้

ผู้ ท่ีมาซือ้มาดสูนิค้าเราได้รับสนิค้ากลบัออกไปอยา่งพอใจและมีความสขุมนัก็เหมือน

กบัท่ีมาเป่าแซก็โซโฟนตรงนี	้		คนท่ีให้เงินผมมา			ผมก็ต้องท�าเตม็ท่ี		ไมใ่ชม่านัง่หลอก

คนมาเป่ามัว่	ๆ		เราต้องตัง้ใจกบัทกุสิง่ท่ี		ท�าให้เตม็ท่ี			แล้วคนดเูขาจะตดัสนิเราเอง			

	 การมาเปิดหมวกนีห้ากมีคนมายืนดผูมเลน่เฉยๆแล้วจะผา่นไปไมใ่ห้เงิน	 ผม

ก็ไมเ่คยคดิจะวา่อะไร		เงินก็เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีผมต้องการแตก่ารท่ีผมมาเลน่ดนตรีข้าง

ถนนให้คนได้ดแูบบนี	้			มนัคือความสขุท่ีคนตาบอดแบบผมท�าได้				เป็นความสขุท่ีได้
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เลน่ดนตรี	 และ	 ยงัมีโอกาสแบง่ปันเสียงแหง่ความสขุให้กบัคนท่ีทัว่ไปท่ีชอบใจเสียง

ดนตรีจากเรา	”

	 “ด้วยความเป็นคนตาบอดผมเองมีทางเลือกท�าได้ไมเ่ยอะนกั		ขนาดคนปกติ

ปัจจบุนัเขายงัหางานกนัยากเลย“			เรวตัพิดูพลางหวัเราะ		

	 “อาชีพส�าหรับคนพิการอยา่งผมก็มีไมม่าก	เชน่	เป็นโอเปอเรเตอร์	นวดแผน

ไทย	ขายลอตเตอร่ี		ขายประกนั			มนัเลือกได้น้อยไปสมคัรบางท่ี		เขาก็ต�าหนิว่าคน

ประเภทแบบผมถือเป็นภาระของสงัคมผมเปิดเลน่ดนตรีเปิดหมวกไม่ใสใ่จว่าใครจะ

มองว่าผมเป็นอย่างไร	 เป็นนกัดนตรีเป็นคนขอทาน	 แตอ่ย่างน้อยท่ีสดุผมก็เป็นคนท่ี

*ขณะสัมภาษณ์เรวัติ  เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิต

ที่ฝ่าอุปสรรค ในช่วงที่ไร้งานและไร้เงิน
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ไม่ได้คิดหวังจะนั่งรอโชคชะตาแบมือขอเงินใครเปล่าๆผมมาท�าตรงนีเ้พ่ือเลีย้ง

ครอบครัว		ผมจงึไม่ใสใ่จและไม่เคยเก็บเร่ืองเหลา่นีไ้ปคิดมากใด	ๆ	”					

	 “คนในครอบครัวผม		ผมไมรู้่นะวา่เขาคดิอยา่งไร		แตล่กูๆไมเ่คยอายท่ีเรามา

ท�าแบบนี	้แตพ่วกเขากลวัวา่ผมจะโดนพวกประชาสงเคราะห์จบัไปมากกวา่	ตัง้แตผ่ม

เร่ิมเลน่จนถงึทกุวนันี	้ ผมไมเ่คยโดนจบัเพราะผมไมไ่ด้ขอทาน	 	 ผมมาท�าอาชีพ	 	 ผม

เลีย้งครอบครัว	 เวลาประชาสงเคราะห์มาเจอผม	 ผมพดูความจริงตามกลบัไปบ้าน

ครอบครัวผมบ้านผมมีจริง		 	 เขาก็ไมจ่บัผม		เพราะผมไมใ่ชพ่วกแก๊งขอทาน		ถ้าเป็น

แบบนัน้โดนจบัไปแน	่ 	 แตเ่ด๋ียวก็มีคนมาประกนัตวัพวกเขาไป	 	 คนพวกนัน้เขาท�ากนั

เป็นกระบวนการ”

	 โดยตอนท่ีเขาเร่ิมเลน่ดนตรีเปิดหมวก	 เขายอมรับวา่มีหลายครัง้ท่ีโดนญาติ

พ่ีน้องเรียกไปตกัเตือน	 	 วา่ท�าไมถงึมาท�าอะไรข้างถนนแบบนีเ้พราะตวัเขาเองนัน้เคย

เลน่ดนตรีดี	ๆ	รับจ้างตามงาน		เหตใุดจงึมาเลน่ข้างถนน		

	 “ผมไมเ่คยรู้สกึโกรธหรือโต้เถียงพวกเขา	 ท่ีพดูแบบนัน้	 	 เพราะทางเลือกของ

ผมมีไมม่าก		และสิง่ท่ีส�าคญัขณะนัน้คือ		ครอบครัว		ผมเป็นพอ่		เป็นหวัหน้าครอบครัว	

ผมต้องหาทางหาเงินมาดแูลสมาชิกในบ้าน	สิง่เดียวท่ีผมต้องท�า	ผมคดิแคน่ัน้	 	 ท่ีผม

ไมโ่กรธญาติเพราะมมุมองคนนัน้แตกตา่งกนัไป	ไมผิ่ดหรอก	ท่ีเขาจะเรียกเราไปเตือน		

ท่ีเขาจะมองเราเป็นขอทานความคิดคนเราไม่สามารถห้ามได้ไม่ว่าใครจะคิดแบบใด

ก็สทิธิของพวกเขา”

	 ส�าหรับภรรยาของเรวตัเิธอเองก็ตาบอดเชน่กนัเธอเองไมเ่คยรู้สกึวา่สิง่ท่ีสามี

ท�าเป็นเร่ืองต้อยต�า่	 เธอมีแตค่วามเป็นหว่งสามีมากกวา่เพราะสามีของเธอท�างานหนกั

มาโดยตลอด	 	และรักการเลน่ดนตรีมาตัง้แตห่นุม่	 	 	หากการท�าตรงนีเ้ป็นความสขุของ

เขาก็อยากให้เขาท�า	 	 	 โดยตอนแรกท่ีเขาไปเลน่เปิดหมวกกลวัวา่จะโดนท�าร้ายหรือโดน

จบัไปเชน่กนั			จนปัจจบุนัก็ยงัหว่งอยูบ้่างแตห่ว่งน้อยลง				และอยากให้เขาพกัผอ่นให้

เพียงพอ	เพราะปัจจบุนัอายก็ุเร่ิมมากขึน้

	 ในสว่นของลกูทัง้สามคนนัน้	ความรู้สกึท่ีมีตอ่พอ่ของพวกเขา	คือ	มีความรู้สกึ

สงสารในตวัผู้ เป็นพอ่	เพราะเขารู้วา่พอ่ท�างานหนกัก็เพราะพวกเขา	ดงันัน้จงึคดิวา่การ
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*เรวัติ ผ่องแผ้วกับการเล่นเปิดหมวก 

ณ บีทีเอส สีลม
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เป็นลกูท่ีดีและตัง้ใจเรียนนา่จะเป็นสิง่ท่ีดีและเป็นก�าลงัใจให้พอ่ได้	 สว่นลกูชายคนเลก็

ท่ีก�าลงัเรียนอยูน่ัน้			เคยโดนเพ่ือนล้อขณะอยูโ่รงเรียนวา่มีพอ่ขอทานนัน้				

	 ในตอนแรกเขารู้สกึเสยีใจท่ีเพ่ือน	ๆ 	ล้อ		แตเ่ม่ือกลบัมาบ้านได้บอกกบัพอ่			พอ่

บอกกบัเขาวา่	 “อยา่สนใจวา่ใครจะวา่เราวา่ยงัไง	 รู้แคว่า่ทกุวนันีเ้ราเป็นคนดี	 	 ขยนัตัง้ใจ

เรียน	 	 อยูเ่ฉย	 ๆ	 เด๋ียวเพ่ือนก็เลกิล้อเราเอง”	 จงึท�าให้เขาไมไ่ด้เก็บเอาค�าเหลา่นัน้มาสนใจ		

แตใ่นทางกลบักนั	 	 	 เขาตัง้ใจเรียนและพยายามสอบให้ได้คะแนนดี	 	 เพ่ือให้พอ่มีความสขุ

และอนาคตเขาจะได้มีงานท่ีดีมีเงินเลีย้งดพูอ่ของเขา	

	 เรวตัิ	 	ตวัเขาเองชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ		 เม่ือก่อนเขาสะสมเคร่ืองดนตรีไว้

หลายประเภท	เชน่	โซปราโน	2	ตวั	อลัโต้	2ตวั		ป่ีคลาริเน็ท	2	ตวั	คีย์บอร์ด	กลองและ

กีตาร์			แตเ่ม่ือปี	2554		ท่ีมีเหตกุารณ์น�า้ทว่ม	กทม.ครัง้ใหญ่		ท�าให้			คีย์บอร์ด	กลอง	

กีตาร์	ลอยหายไปกบัน�า้ซึง่ถ้ามีเงินเหลือพอเขาก็อยากท่ีจะซือ้มาสะสมอีก	แตค่งยาก

ส�าหรับเขาเพราะราคานัน้คอ่นข้างแพง

	 เรวตัิ		พดูถงึ		การเปิดหมวก	ซึง่เขาเองขอนิยามแบบคนไมมี่ความรู้อะไรมาก

นกั	 โดยคิดวา่	มนัก็คือ	การเลน่ดนตรีเลน่อะไรก็ได้	 ท่ีมีหมวกวางไว้ด้านหน้า	บางคน

อาจใช้กล่องหรือโบราณเปรียบคือการขอทานแต่ใช้เสียงเพลงแลกแต่ส�าหรับใน

ประเทศไทยอาจถกูมองดวูา่เป็นขอทาน	

 

 “มคีนเคยมาบอกกบัผมเหมอืนกนั 

ว่าเกดิมาตาบอดพกิารเป็นแบบนีท้�าไม่ฆ่าตวัตายไป

“หากคณุคดิเช่นนัน้ ไม่ใช่ผมหรอกทีพ่กิาร 

แต่จติใจและความคดิของคณุต่างหากทีม่คีวามพกิาร”

   ส
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ดเูกะกะรกหรูกตาคนในหลาย	 ๆ	 แหง่แตส่�าหรับเมืองนอกนัน้มีคนเคยบอกเขาไว้วา่		

การท�าแบบนีใ้นต่างประเทศมีความเป็นเสรีมากกว่าในเมืองไทยซึ่งในเมืองไทยนี ้

ภาพลกัษณ์ของคนท่ีมองเขาเองนัน้คงไมต่า่งอะไรกบัการมาขอทาน			เขาคิดวา่	การก

ระท�าท่ีเรียกวา่ขอทานนัน้	 คือการถือกลอ่งรับบริจาคเงินอยา่งเดียว	 แตถ้่ามือดีเลน่

ดนตรีได้คดิวา่ไมถื่อวา่เป็นขอทาน			

	 ส�าหรับการใช้ชีวิต		ตลอด	54	ปี		ชีวิตของเขาไมเ่คยโรยด้วยกลีบกหุลาบสกั

ครัง้		แตถ้่าเขาหยดุท่ีจะเดินตอ่		แล้วคนข้างหลงั		ก็คือครอบครัวของเขา	จะอยูอ่ยา่งไร		

“ผมยอมรับวา่	 ชีวิตของผม	 ต้องดิน้รนตอ่สู้มาโดยตลอด	 สู้กบัศตัรูท่ีไมเ่คยมองเหน็		

ไมว่า่จะเป็นคนหรืออปุสรรค”

	 “ครัง้หนึง่	 มีคนเคยมาบอกกบัผมเหมือนกนันะ	 	 วา่เกิดมาตาบอดพิการเป็น

แบบนีท้�าไมฆ่า่ตวัตายไปซะถ้าเป็นเขาคงฆา่ตวัตายไปแล้ว		ไมม่าอยูใ่ห้เป็นภาระใคร

หรอก		ผมสวนกลบัเขาทนัทีวา่		“หากคดิเชน่นัน้ไมใ่ชผ่มหรอกท่ีพิการแตค่ณุนัน่แหละ

ท่ีพิการเพราะแม้ดวงตาหรือร่างกายของผมจะไม่ปกติสมบูรณ์แต่จิตใจของผม

สมบรูณ์พร้อม			ไมเ่คยคดิท�าอะไรสิน้คดิเชน่นัน้			

	 ในทางกลบักนั	 	 	หากคนท่ีร่างปกติแบบคณุคดิได้แบบนี	้ 	 	 	นัน่แสดงวา่จิตใจ

ของคณุนัน่แหละท่ีบกพร่องหรือพิการไมใ่ชผ่มหรอก	 	 ถงึผมเกิดมาเป็นแบบนีเ้จอปัญหา

รุมเร้าเพียงไรก็ไมเ่คยเลยสกัครัง้ท่ีคดิจะฆา่ตวัตาย				เพราะหนึง่ชีวตินีก้วา่จะเกิดมาได้ยาก

มากนกั	พทุธศาสนาก็บอกไว้	การฆา่ตวัตายถือเป็นบาปหนกั		

	 	ส�าหรับผมอปุสรรคมนัมีเข้ามาเร่ือย	ๆ			แตผ่มก็พร้อมจะผา่นและสู้กบัมนั	เพ

ราะลกูๆและภรรยาคือก�าลงัใจท่ีส�าคญัท่ีอยากให้ผมท�าทกุวนัให้ดีท่ีสดุและอีกหนึง่สิง่ท่ี

เป็นเพ่ือนผมมาตลอดนัน้ก็คือ	เสยีงโซปราโนแซก็โซโฟน		ผู้ท่ีเป็นเสมือนเพ่ือนท่ีชีห้าหนทาง

จนท�าให้ผม			หาทางออกของตวัเองเจอ”		ชายตาบอดวยั	54	ปี	กลา่วออกมาด้วยน�า้เสียง

ภมิูใจ
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โซปราโนแซกโซโฟน�

Soprano Saxophone
 แซกโซโฟน (saxophone)	 เป็นเคร่ือง

ดนตรีในตระกลูเคร่ืองลมไม้	 ใช้ลิน้เด่ียวเหมือนของ

คลาริเนต	 แม้วา่ตวัเคร่ืองมกัจะท�าด้วยโลหะแตสุ่้ม

เสยีงก็กระเดียดมาทางเคร่ืองลมไม้	 แซกโซโฟนจงึ

ได้รับฉายาวา่	“คลาริเนตทองเหลือง”	

(brass	clarinet)

	 แบร์ลอิอซได้กลา่ววา่เสยีงของแซกโซโฟน

คือการผสมผสานเข้าด้วยกนัระหวา่ง	ซอเชลโล	ป่ี

คอร์องัแกลส์และป่ีคลาริเนท	 	 แซกโซโฟนจะเลน่

กระซบิกระซาบ	 ออ่นหวานนุม่นวล	 หรือจะแผดให้

แสบโสตประสาทก็ท�าได้จึงเหมาะส�าหรับใช้เป็น

เคร่ืองดนตรีบรรเลงเด่ียว

	 ชนิดของแซกโซโฟนตระกลูแซกโซโฟนเป็นตระกลูใหญ่เชน่เดียวกบัคลาริเนท	

แซกโซโฟนมีขนาดตา่ง	 ๆ	 ถงึ	 7	 ขนาดด้วยกนั	 แตนิ่ยมใช้ในปัจจบุนัมี	 4	 ชนิดด้วยกนั	

หลากหลายชนิดของแซกโซโฟน	 ได้กลา่วเก่ียวกบัชนิดของแซกโซโฟนไว้วา่แซกโซโฟน

ในปัจจบุนัประกอบด้วยแซกโซโฟนโซปราโน,	แซกโซโฟนอลัโต้,	แซกโซโฟนโทเนอร์และ

บาริโทนแซกโซโฟนในบรรดา	4	ชนิดท่ีกลา่วมานี	้แซกโซโฟนโซปราโนเป็นแซกโซโฟนท่ี

มีเสยีงความถ่ีเสยีงสงูท่ีสดุ	 ตามด้วยแซกโซโฟนอลัโต้	 แซกโซโฟนเทเนอร์และสดุท้ายท่ี

ต�า่คือบาริโทนแซกโซโฟน

(brass	clarinet)

	 แบร์ลอิอซได้กลา่ววา่เสยีงของแซกโซโฟน

   ส
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โซปราโน่แซกโซโฟน  (Soprano�Saxophone)
										เป็นแซกโซโฟนท่ีมีขนาดเลก็	น�า้หนกัเบาและมีความถ่ียงัไมส่งูท่ีสดุ	มีขนาดเลก็	

จงึสามารถถือไว้	ในมือได้งา่ย	โดยไมจ่�าเป็นต้องใช้สายสะพายแซกโซโฟนก็ได้	โซปราโน

แซกโซโฟน	ไมเ่หมาะสมส�าหรับ	ผู้ ท่ีต้องการหดัเลน่แซกโซโฟนใหม	่ๆ	เน่ืองจากมีความ

ยากในการคมุเสยีงมากกวา่แซกโซโฟนอลัโต้และเทเนอร์	ประเภทเคร่ืองเป่า	ระดบัเสียง	

Bb	 เทา่กบัเคร่ืองดนตรีคลาริเน็ตและทรัมเป็ต	 ในปัจจบุนัแซกโซโฟนโซปราโนจะมีรูป

ทรงให้เลอืก	2	แบบ	 คือแบบตรง	และแบบโค้งก็จะมีลกัษณะเหมือกบัแซกโซโฟนอลัโต้

แตมี่ขนาดเลก็กวา่

ส่วนประกอบของโซปราโน่แซกโซโฟน
-	Mouthpiece	จะท�าโดยทัว่ไปของยางแข็ง	แตบ่าง	mouthpiece	

อาจจะท�าจากพลาสติก	วสัดอ่ืุน	ๆ	เชน่คริสตลั	/	แก้ว,	ไม้,	งาช้างและโลหะ

-	Ligature	มกัจะท�าจากโลหะและชบุในนิกเกิลเงินหรือทอง	วสัดอ่ืุน	ๆ

-	Neck

-	Body	เป็นสว่นควบคมุเสียง	โดยมีสว่นคีย์และกลไกในการเลน่

-	Bell	จะชว่ยเพ่ิมความสม�่าเสมอและดงั	ของเสียงเคร่ืองดนตรี

-	Bow

-	Keys	คีย์ส�าหรับกดและปลอ่ยท�าให้เกิดเสียงท่ีตา่งกนั

		ราคา		หม่ืนต้นๆ		ไปจนถงึหลกัแสน
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วงไดม่อน

แม้มืดมิด���

ไม่มืดมิตร
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เคยได้ยนิไหมว่า คนทีม่คีวามพิการทางร่างกาย  พวกเขาเหล่านี ้มกัจะมพีรสวรรค์

บางอย่างตดิตวัมา อย่างวงดนตรีคนตาบอด “Dimond Band” วงดนตรีทีม่ผีูพ้กิารทาง

สายตาท้ังวง แต่สามารถเดนิสายเล่นดนตร ีทัง้เดนิสายประกวด งานจ้าง จนกระท่ังการเล่น

ดนตรเีปิดหมวกข้างถนน

วงไดมอ่น		วงดนตรีประเภทสตริง	แนวเพลงท่ีพวกเขาถนดัและชอบคือ	สากล

และร็อคใต้ดนิสมาชิกในวงมีจ�านวน	ทัง้สิน้	15	คน	แตท่ี่เป็นตวัยืนนัน้จะมี	9		คน			โดย

ทกุครัง้หากมีงานจ้าง	พวกเขาไปเลน่ท่ีใดก็ตาม	ส�าหรับคนตาบอดแบบพวกเขา		จะมี

คา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิท่ีมากกวา่	 วงคนตาดีปกต	ิ ในสว่นท่ีเพ่ิมเตมิ	 ได้แก่	 จ้างรถไปงาน		

จ้างคนขบัรถ	และจ้างพ่ีเลีย้งมาดแูลพวกเขาตลอดงานท่ีไปเลน่คอนเสร์ิต

	 “คนอยา่งพวกผมน่ีถือวา่สมควรท่ีจะได้รับคา่จ้างในราคาท่ีแพงกวา่วงดนตรี

ของคนท่ีมีร่างกายปกตนิะ”	สเุมตร	กลา่วด้วยน�า้เสียงเชิงเหน็บแนม				

	 วงไดมอ่น		เกิดขึน้จากการรวมตวั		ของคนท่ีมีใจรักและชอบเลน่ดนตรี			จาก

โรงเรียนคนตาบอด		ซึง่ปัจจบุนั	มี	นายสเุมตร	ธรรมวงศ์	เป็นหวัหน้าวง		วงไดมอ่น		ก่อ

แม้มืดมิด��ไม่มืดมิตร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัง้วงมาเป็นระยะเวลา		14	ปี		แตเ่ร่ิมจะเป็นท่ีรู้จกัในชว่ง		5-6	ปีหลงั		เป็นเพราะพวก

เขาเร่ิมได้ออกรายการทีวี	และการประกวดจากหลายๆเวทีท่ีพวกเขาสามารถคว้ารางวลั

และสร้างช่ือให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้			

	 “พวกเราเลน่ดนตรีด้วยใจรัก	 ไอเร่ืองทฤษฏีนะหรอ	 ไมมี่เลย	 พวกผมไมเ่คยมี

โอกาสได้เรียนรู้อะไรแบบนัน้หรอก	จะมีก็แคมื่อคีย์บอร์ดท่ีพอรู้โน้ตรู้ทฤษฏีอยูบ้่าง			เพราะ

เขาเป็นเดก็ดีสมยัเรียน		พวกผู้ใหญ่ก็สนบัสนนุให้เขาได้เรียนเปียโน		แตก็่เรียนได้แคค่ลาส	5	

เพราะวา่ไมมี่เงินจะได้เรียนตอ่		ก็ออกมาเป็นสมาชิกในวง”	

ก้าวสู่เวทีข้างถนน
	 อาจจะจริงท่ีสภุาษิตไทยเคยบอกไว้	วา่เกลียดอะไรได้สิง่นัน้			ดงัเชน่	สเุมตร

และสมาชิกบางคนในวงไดมอ่น	ท่ีมีความรู้สกึตอ่ต้านวณิพกข้างถนน		แตปั่จจบุนัเขา

และเพ่ือนก็ได้เดนิทางมาสูว่ิถีชีวิตศลิปินท่ีเลน่ดนตรีข้างถนนเชน่กนั

	 “บอกตามตรงนะโดยสว่นตวัตอนแรกผมตอ่ต้านพวกเลน่ข้างถนนมากมีครัง้

หนึ่งผมเคยเดินไปตัง้ใจเตะกล่องท่ีคนมานั่งเล่นดนตรีวางไว้ตกลงมาจากสะพาน

ลอย		ผมมองวา่มีเงินซือ้เคร่ืองดนตรีท�าไมมาเลน่ขอเงินคนอ่ืนละ่”			สเุมตรพดูด้วยน�า้

เสียงดดุนั					
*เวทีข้างถนนของวงไดม่อน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 “พวกผมก็เล่นดนตรีซ้อมดนตรีกันไปวันๆแต่การท�าแบบนีม้ันไม่มีตัวตน	

ไมมี่ช่ือเสียง	 	 ไมมี่ใครรู้จกัเราได้	 จนมีวนัหนึง่รุ่นพ่ีเขาก็มาชวนวงเราไปเลน่ดนตรีเขา

บอกวา่

	 “มาซ้อมดนตรีกบัพ่ีตรงนีส้	ิ		ซ้อมดีๆได้สตางค์ด้วย”	ด้วยเกิดความสงสยัและสนใจ	

จงึลองไปดแูตไ่มไ่ด้ไปทัง้วง		ไปกนัราว	ๆ 	5	-	6	คน		ก็ไปซ้อมกบัรุ่นพ่ี					จนสดุท้ายก็รู้แล้ววา่	

		 “ออ๋มนัก็คือเลน่เปิดหมวกข้างถนนนัน้แหละ	ท่ีเขาไมก่ล้าบอกตรง	ๆ		เขาคง

รู้วา่เราเป็นยงัไงกลวัเรารับไมไ่ด้	 แตส่ดุท้ายพวกผมก็เลน่ดนตรีข้างถนน	 เพ่ือสร้างตวั

ตนได้เลน่บอ่ย	ๆ	ดีกวา่จะรอโอกาสแคต่อนมีงาน		

	 จงึจะได้เลน่ร่วมวงกบัเพ่ือนสกัที	เพราะพวกเราเลน่ดนตรีด้วยกนัมา		เหมือน

ดนตรีเป็นจดุรวมและเช่ือมวงเราและเพ่ือน	ๆ	ให้อยูด้่วยกนัมาถงึปัจจบุนั	นัน่ก็เลยเป็น

ครัง้แรกท่ีวงของเราได้ไปเลน่ดนตรีเปิดหมวกข้างถนน”

*เวทีที่ย่านสาธร ผู้หญิงเสื้อแดง (ปุ้ย ร้องนำ )

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 เขาเลา่ว่า	 สมยัก่อนนัน้การเลน่ดนตรีข้างถนนต้องแย่งกนัจบัจองพืน้ท่ีบาง

ครัง้ต้องไปจองตัง้แตตี่	 4	 เพราะในสมยัก่อนมีวงดนตรีเลน่สดเป็นจ�านวนมาก	 การ

เลน่ในแตล่ะครัง้ต้องใช้พืน้ท่ี	 จงึต้องแย่งชิงกนั	แตส่�าหรับในสมยันีว้งดนตรีสดท่ีเลน่

เปิดหมวกก็มีน้อยลงไป	 จนแทบจะไม่มีเหตเุพราะไม่มีพืน้ท่ีเลน่แล้วได้ไม่คุ้มเสียแต่

ส�าหรับวงไดม่อน	พวกเขามีคติประจ�าวงท่ีตัง้ไว้เสมอ				

 “วงเราไดม่อน ไม่มีนโยบายเล่นแยกวงกัน คือถ้าเราจะอิ่มกอ็ิ่มด้วยกัน  

ถ้ายามจะอดกต้็องอดด้วยกัน มันคือความแตกต่างระหว่างวงเรากับวงอ่ืน”     

	 พวกเราอยู่ด้วยกันมาตัง้แต่เล็กมีอุดมการณ์ทางความคิดและก็ฝ่าฟัน

อปุสรรคมาด้วยกนัตลอด	ไมว่า่จะเป็นด้านสายตา	หรือด้านอ่ืน	ๆ	เข้าเรียนก็ชว่งระยะ

เวลาใกล้	ๆ	กนั

	 แม้วงจะมีมาแค	่14	ปี	แตค่วามรักความผกูพนัธุพ์วกเรามีร่วมกนัมาตัง้แตเ่ลก็ๆท่ี

ได้เร่ิมเข้าโรงเรียนคนตาบอด		มนัเหมือนพวกเรามองเหน็โลกเป็นสเีดียวกนั			สท่ีีไมส่ามารถ

มองเหน็ได้ด้วยดวงตา		แตเ่ป็นสีท่ีใช้ความรู้สกึความเข้าใจของเพ่ือนรับรู้ซึง่กนัและกนั

รังเกียจ ไม่เท่า  รังแก  
	 ในเส้นทางการเล่นดนตรีของวงไดม่อนวงดนตรีท่ีมีแต่ผู้ พิการทางสายตา		

พวกเขาสู้ ชีวิตบนเส้นทางสายดนตรี	เดนิสายประกวดตามเวทีและเลน่ดนตรีข้างถนน		

หวงัอยากให้คนมองพวกเขาท่ีความสามารถ	 ไมใ่ชม่องจากสภาพภายนอกท่ีพวกเขา

ไมส่ามารถเลือกเกิดได้				

 “ไอพวกตวัซวย  ไอสิ่งอัปมงคล” สเุมตรพดูขึน้ด้วยน�า้เสยีงใสอ่ารมณ์			ขณะเลา่ถงึ

เหตกุารณ์เม่ือครัง้ไปเลน่เปิดหมวกหน้าร้านของคนจีน			

	 “วงของพวกเรากบัคนจีน	 ดจูะเป็นปัญหากบัพวกเขามากท่ีสดุ	 พวกเขาไม่

ชอบเราหรอก	 เขาวา่พวกเราเป็นสิง่อปัมงคล	 เป็นพวกตวัซวย	 พบเจอทีไรต้องรีบไล่

โดนดว่น	 อยา่งมีงานหนึง่เป็นงานแตง่งาน	 ทางเจ้าบา่วกบัเจ้าสาว	 เขาตกลงจ้างเรา

ไปเลน่แล้ว	แตพ่อใกล้ถงึวนัจริง	ทางญาตพ่ีิน้องเจ้าบา่วไมย่อม		จงึต้องโทรมาขอโทษ

ยกเลกิจ้างพวกผม	 ถามวา่เสียใจไหม	 มนัคงจะชาชินแล้ว	 แตเ่สียความรู้สกึมากกวา่			

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพราะพวกเราตัง้ใจฝึกซ้อมแล้ว	แตเ่ม่ือใกล้ถงึวนัก็โทรมายกเลกิ		แตว่งเราก็เข้าใจเขา

แหละงานมงคลหากเราเข้าไปคงดไูมดี่”	พรีม	มือกีตาร์	หนึง่ในสมาชิกของวงพดูออก

มาด้วยน�า้เสียงท่ีดน่ิูงและเยน็ชา	

	 “แตพ่วกผมก็เคยไปเลน่นะงานแตง่	ก็ไมเ่คยเหน็คูไ่หนเขาจะเลกิกนัเลย		เขาก็

ยงัรักกนัดี	 เราตดิตามคยุกบัเขาในเฟซบุ๊กตลอด	 ผมวา่มนัไมเ่ก่ียวกบัวงพวกผมหรอก”		

สเุมตร	แย้งขึน้ทนัทีด้วยน�า้เสยีงปกติ		

	 หลายตอ่หลายครัง้ท่ีวงไดมอ่นเดนิทางออกจากบ้านเชา่	 ด้วยความตัง้ใจจะ

ไปเลน่ดนตรี	 แตก่ารเปิดหมวกเชน่นีไ้มส่ามารถคาดหวงัอะไรได้	 บางครัง้นัง่รถไปฝน

ตกลงมากลางทางก็ต้องให้คนรถขบักลบั	 เสยีคา่จ้างให้คนขบัรถไปฟรี	 ๆ	 มิหน�าซ�า้			

การท่ีพวกเขาขอไปใช้สทิธ์ิเสรีเลน่ดนตรีข้างถนน	 แตก่ลบัโดนตะโกนขบัไลจ่ากบรรดา

แมค้่าพอ่ค้าโดนขว้างปาของใส	่ โดนน�าขีห้มามาหยอดในกลอ่งรับเงินและในบางราย

ยงัท�าร้ายจิตใจคนอยา่งพวกเขา			ด้วยการบอกวา่		คนพวกนีเ้ป็นโรคร้าย		อยา่เข้าใกล้เดด็

ขาด

*กล่องรับเงินขณะเปิดหมวก

“เคยมคีนเอาขีห้มา  มาหยอดใส่

กล่องรับเงนิของวงเราด้วยนะ”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 “ท่ีเจอหนกัๆตอนไปเปิดหมวกนะหรอ	 ก็เยอะนะ	 ไมรู้่วา่หนกัหรือเปลา่”	 สุ

เมตร	พดูด้วยน�า้เสยีงปกติ		พลางแหงนหน้าขึน้มองไปยงัฟ้า		

	 ครัง้เม่ือมีงานจ้างไปเล่นงานท่ีภูเก็ตพวกเขาก็เจอกับเหตุการณ์ท่ีไม่น่า

ประทบัใจ	ส�าหรับสถานะคนตาบอดท่ีเลน่ดนตรีข้างถนน	

	 “ครัง้นัน้ไปเลน่งานจ้าง	แถวภเูก็ต		ด้วยความท่ีวา่ไหน	ๆ	พวกเราไปเลน่ไกลๆทัง้ที		

หาคา่รถคา่น�า้มนัแพงให้คุ้มเสยีหนอ่ย	 วงของเราเลยไปลองเลน่เปิดหมวกแถวตลาดในตวั

เมือง	จดุท่ีเลน่ใกล้	ๆ	กบัร้านข้าวมนัไก่	พอเร่ิมตัง้อปุกรณ์เคร่ืองดนตรีเทา่นัน้แหละ	มีเสียง

คนไลบ้่าง	พดูดา่บ้าง”	

	 “ไอพวกนีม้าอีกแล้ว”	 เสยีงค�าอทุานท่ีคุ้นเคยดงัขึน้ขณะท่ีพวกเขาเร่ิมตัง้อปุกรณ์

ดนตรี

	 “ร�าคาญจริงๆมาทีไรขายไมเ่คยได้		พวกเสนียดจญัไรเอย๋”		

	 “ผมถงึกบัสะดุ้งเม่ือได้ยินแบบนัน้	และรู้สกึวา่	น่ีวงของพวกผมมนันา่เกลียด

นา่สมเพศขนาดนัน้เลยหรอ”				

	 จากนัน้	เสียงดงั	ตุ้บ!			

	 “ก้านสะตอขนาดใหญ่เห็นทีว่ายาวเท่าแขนคนได้ปามาโดนหลังของผม		

เตม็	ๆ		ตอนนัน้ผมจกุมากนะ	ทัง้จกุและทัง้เจ็บใจ	แตผ่มก็ต้องท�าหน้าท่ีเซต็ไมค์	เพ่ือ

คอยร้อง	และประกาศ	ก่อนเลน่ผมประกาศวา่”		

	 “วนัหลงันะครับ	 หากจะขว้างก้านสะตอมา	 อยา่มาแคก้่านครับผมขอฝักด้วย		

ก้านมนักินไมไ่ด้	 สว่นตรงนีท่ี้	 ๆ	 ผมเลน่ด้านข้างมีข้าวมนัไก่ขายนะ	 อร่อยด้วยแวะมา

ทานกนัได้ครับ”

	 “เอาเข้าจริงร้านข้าวมนัไก่ขายหมดเก็บของกลบัก่อนเราเล่นเสร็จเสียอีก			

หลงัจากเลน่เสร็จวงของเราเก็บของเตรียมขึน้รถ		มีแมค้่ามาตะโกนเรียกเอาสะตอมาให้

พวกเรา	2	-	3	เขง่		ป้าเขาชอบใจในเพลงท่ีพวกเราเลน่	“ผมไมรู้่เหมือนกนันะวา่		ป้าคน

ให้ของกบัคนท่ีปาก้านสะตอมาน่ีคนเดียวกนัไหม	แตไ่มว่า่จะใชห่รือไม	่ก็อยากจะขอบคณุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ป้าท่ีให้สะตอและชอบเพลงของวงเรา	เพราะป้าเขาไมไ่ด้ประเมินคา่ความเป็นคนของเราแค่

รูปลกัษณ์		แตเ่ขายงัมองเหน็ถงึความสามารถของเราบ้าง”		สเุมตรกลา่วด้วยน�า้เสยีง	ปกติ

เชน่เดมิ	แตส่ิง่ท่ีเพ่ิมเตมิ			คือรอยยิม้เลก็	ๆ	ท่ีมมุปากของเขา	

	 บรรยากาศของการสมัภาษณ์เป็นไปอยา่งสบาย	มีลมพดัเป็นระยะ		ไมท่�าให้

ร้อนอบอ้าวนกัอีกทัง้ยงัมีบรรดาพอ่ค้าแมค้่าแวะมาตระโกนเรียกขายของอยูโ่ดยตลอด	

บ้านเชา่ท่ีพวกเขาอาศยัมีขนาดไมใ่หญ่นกั	 เรียกวา่เลก็ก็วา่ได้แตก็่ใหญ่พอส�าหรับสมาชิก

ในวงท่ีจ�านวน		9	คน			และลกูสนุขัอีก	3	ตวั			

	 โดยระหวา่งพดูคยุลกูบรรดาเหลา่ลกูสนุขัก็จะของวิง่มาหาและเลียมือเลียขาและ

บนนัง่ตกั	 สร้างสสีนัต์และรอยยิม้ให้กบัทกุคนในวงสนทนา	 ส�าหรับสถานท่ีท่ีใช้นัง่พดูคยุ		

คือ	 	 พืน้ท่ีเลก็หน้าบ้าน	 	ซึง่ดจูะมีรอยดนิเปรอะเปือ้นเก้าอีแ้ละมีเศษขยะอยูบ้่างอาจมองดู

ไมส่ะอาดตานกัแตก็่ไมร่กจนเกินไป	 คงไมต้่องสงสยัเพราะบ้านหลงันีคื้อบ้านของพวกเขาวงได

มอ่น		ผู้พิการทางสายตา

	 “เคยมีคนเอาขีห้มา	 	มาหยอดใสก่ลอ่งรับเงินของวงเราด้วยนะ”	 	สเุมตรกลา่วขึน้		

ด้วยน�า้เสยีงเชิงแดกดนั

	 “ผมก็ไมรู้่วา่วนันัน้วงของพวกผม			ไปเลน่ไมถ่กูหคูนแถวนัน้หรืออยา่งไร		แต่

พวกผมก็เลน่ปกติ	 	 ก็มีคนให้เงินเราบ้างสกัพกั	ได้กลิน่เหมน็ๆเหมือนขีห้มา	ปรากฏมี

ขีห้มาอยูใ่นกลอ่งใสเ่งินไมใ่ห้เงินเราจะดา่หรือเฉย	ๆ	ไปก็ได้แตน่ี่คือไมรู้่วา่เขาคดิยงัไง		

หมัน้ไส้	อยากแกล้ง	 เขารังเกียจกนัก็ไมเ่ป็นไรแตก่ารรังแกกนัแบบท่ีพวกเราก็ไมไ่ด้ไป

ท�าอะไรให้แบบนี	้ 	 มนัดไูมใ่ชส่ิง่ท่ีควรท�าเลยนะ	 	 เลน่เสร็จก็วา่จะล้างกลอ่งแตไ่มไ่หว

กลิน่แรงเลยทิง้ไปเสีย	แตผ่มวา่บางทีผู้ใหญ่ก็มีสว่นปลกูฝังเดก็ในสงัคมไทย”				

	 พวกเขาเคยเจอเหตกุารณ์หนึ่งขณะท่ีไปเล่นเปิดหมวกส�าหรับในบางพืน้ท่ี

ไมส่ามารถลงเตม็วงได้	 สเุมตรมือกลองจงึต้องมาท�าหน้าท่ีนัง่พดูไมค์แทน	 ขณะพดู

ไปเร่ือย	ๆ	นัน้	มีเดก็เดนิผา่นและสนทนากบัแมข่องเขาด้วยความสงสยัวา่	

	 “แม	่ ๆ	 พวกพ่ีเขาท�าอะไร	 ท�าไมมานัง่ตรงนีม้นัคืออะไร”	 ค�าตอบท่ีแมใ่ห้กบั

ลกูนัน้คือ

	 “อยา่ไปเข้าใกล้พวกเขานะลกู	 พวกนีเ้ป็นพวกขอทานเด๋ียวตดิเชือ้”	 ความรู้สกึ

   ส
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ท่ีเขา	(สเุมตร)	ได้ยินนัน้ท�าให้เขาเสยีใจเป็นอยา่งมาก	ไมใ่ชท่ี่เขาโดนดา่หรืออยา่งไร		แต่

สิง่นัน้คือแมส่อนลกูให้กลวัคนประเภทแบบเขา	 ซึง่เป็นการให้ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้องแก่เดก็	

เพราะส�าหรับพวกเขามนัไมใ่ช	่	

	 “คนตาบอดแบบพวกผมมนัไมไ่ด้ติดเชือ้กนัเพียงเดินผา่นเข้าใกล้นะบางครัง้

การกระท�าหรือการชีน้�าของผู้ ใหญ่ก็มีส่วนท่ีจะช่วยเสริมและท�าท�าให้สงัคมของคน

เราดแูยล่ง	แตก็่ไมท่กุคนหรอกนะ	มนัก็มีทัง้ดีและไมดี่แหละคนเรา”		สเุมตรกลา่วด้วย

น�า้เสียงตดัพ้อและลบูหวัลกูสนุขัท่ีนัง่อยูบ่นตกัของเขาตลอดการสนทนา

รับจ้างประกวดเปิดหมวก
	 พวกเขา	“วงไดมอ่น”	พร้อมท�าทกุวิธีท่ีจะสามารถสร้างพืน้ท่ีตวัตนเพ่ือให้คน

ทัว่ไปรู้จกัพวกเขาได้มากท่ีสดุ	ทัง้รับจ้างเลน่ดนตรีตามงาน	เดนิสายประกวดตามเวที

ตา่งๆ	จนกระทัง่เปิดหมวกข้างถนน			

*บรรยากาศผู้ชมที่ยืนดูวงไดม่อนขณะเปิดหมวก
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	 “แม้พวกผมจะเลน่ข้างถนนนะ	 แตว่งเราก็มีคตไิว้วา่	 แม้วงของเราจะเกิดมา

จากข้างถนน	 แตพ่วกเราก็จะไมห่ยดุอยูท่ี่ข้างถนนตลอดไป	 แตก็่จะไมล่ืมวา่มาพวก

เรามาจากท่ีใด	และพร้อมท่ีจะกลบัไปเลน่ข้างถนนได้ทกุเม่ือ”	

	 สเุมตรกลา่วด้วยน�า้เสยีงท่ีหนกัแนน่	 เหมือนการท่ีพวกเขาท�าหลายอยา่งแบบ

นีท้ัง้งานประกวดงานจ้างอีกทัง้เคยชนะและคว้าเงินรางวลัมาได้แต่ส�าหรับพวกเขา			

การออกไปเปิดหมวกข้างถนนกลบัให้จ�านวนเงินท่ีมากกบัพวกเขาเป็นท่ีสดุ

	 “เปิดหมวกกบังานจ้างน่ี	 รายได้สสูกีนัเลยนะ	 อยา่งงานจ้างเรทคา่จ้างวงเราอยูท่ี่

ประมาณ	3	-	4	หม่ืนบาทขึน้กบัระยะทางด้วย		แตถ้่าเป็นงานแตง่เราจะลดให้คร่ึงราคาเลย	

เพราะจะมีประเดน็เยอะ	 สรุปเงินท่ีเหลอืจากงานจ้างก็จะเหลอืประมาณ	 8,000	 -	 10,000	

บาท		ก็แบง่	ๆ	กนัในวงแทบจะไมเ่หลอืแล้ว		อยา่งท่ีเคยบอกไว้ส�าหรับการออกไปเลน่งาน

จ้างแตล่ะครัง้	พวกเราจะจ้างเสยีคา่จ้างให้พ่ีเลีย้งท่ีดแูลพวกเรา		 	คา่คนขบัรถ		คา่รถ		คา่

แดนเซอร์		คา่เวที		มนัแทบจะไมเ่หลอือะไรเลย			แตท่ี่อยากจะรับงานก็เพราะเราและเพ่ือน

อยากออกไปเลน่ไปโชว์มนัสนกุนะ	 ออกไปท�าแบบนีเ้ลน่ดนตรีกบัเพ่ือน	 	 มนัเหมือนโลก				

มืด	ๆ	สวา่งสดใสขึน้เลยเวลาได้เลน่ดนตรี”				

*ชาวต่างชาติที่ยืนดูการแสดงของพวกเขาอยู่

นานและเก็บภาพประทับใจไว้หลายภาพ
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	 สว่นเปิดหมวกเคยออกไปเลน่ถ้าฝนไมต่กก็เลน่ตัง้แตบ่า่ยเลยยาวไปยนั	 2	 ทุม่	 3	

ทุม่			ออกไปตอ่ครัง้	ก็ได้ประมาณ	12,000		–	14,000	บาท	เลยนะ	ไมต้่องเสยีคา่จ้างอะไร	

เสยีแคค่า่รถคา่คนขบัอาจเพราะวงดนตรีสดมนัเลน่น้อยลงเรามาเลน่คนเขาเห็นมนัก็ดู

แปลกตานา่สนใจมัง้	 แตถ้่าเป็นสมยัก่อนยงัมีวงดนตรีสดเยอะนะต้องแยง่ท่ีกนัเลน่	

ต้องจองเลยนะตามตลาด	ต้องเสียคา่เชา่พืน้ท่ี	เหมือนกบัพวกแมค้่า	สมยันัน้ราคา	ท่ี

ละประมาณ	200	บาท	แล้วย่ิงเลน่เป็นวงแบบนี	้	ก็กินพืน้ท่ี		2-3	ลอ็ก	มนัเสียเงินเยอะ		

ย่ิงสมยันีแ้ล้วคา่ลอ็กขายของก็แพงขึน้มาก	

	 ขนาดลอ็กเลก็	ๆ	2*2	ม.	แผงลอยเลก็	ๆ	ก็	7,000	–	8,000	บาท		พวกวงเลน่

สดก็สู้ไมไ่หวสู้ไมไ่หว		ก็แตกวงกนัไปเลน่เด่ียว	แตว่งเราไมมี่นโยบายแบบนัน้				

	 หลงั	ๆ	มาแมค้่าดา่เสียงดงั	เขาก็ห้ามไปเลน่อีก	ก็หาเปิดตาม	แถวท่ีโลง่	ใต้บี

ทีเอสสาธร	 อะไรพวกนีมี้ท่ีเคยได้มากสดุก็ชว่งสมยัก่อน	 	 เลน่วนัเดียวนะ	 ได้ถงึ				

40,000	-	50,000	บาทเลย			แตส่มยันีค้นเขาก็คดิเยอะขึน้		อาจจะดเูราท่ีความสามารถ

เพ่ิมขึน้ไมใ่ชใ่ห้เราแบบเวทนา		จริง	ๆ 	ไมอ่ยากได้เลยนะ	แบบท่ีมาให้เงินแล้วยกมือไหว้

เหมือนเราเป็นศาลเจ้า	 เพราะวงของเราเลน่เพราะอยากจะมีตวัตนอยากให้คนเหน็

พวกเรา	 	 ถ้าชอบใจจะจ้างไปเลน่ก็ได้	 	แตบ่างคนไมใ่ช	่ 	จะให้เขาก็เหมือนยกมือไหว้

นานนะ	ผมรู้สกึได้	พวกเราไมใ่ชจ่ดุส�าหรับท�าบญุ	เพราะคนเราหากคิดจะให้ใครยงัไง

มนัก็ยอ่มได้บญุอยูแ่ล้ว		ไมต้่องมาไหว้มาขออะไรกนัหรอก

*สุชินซ้ายมือเบส  และธีรพงษ์ขวามือกีตาร์
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	 “แตท่ี่วงของพวกเราชอบมากท่ีสดุ	 ก็คือการประกวดนะ	 มนัไมใ่ชเ่พราะเงิน

หรืออะไร	เงินรางวลัเราไมไ่ด้หวงัตรงนัน้	แตเ่ราชอบท่ีจะออกสื่อ	ให้คนได้รู้จกัวา่เรามี

ตวัตนเราอยูต่รงนี	้ พวกเราและเพ่ือนท่ีตาบอดท�าได้เพราะการประกวดจะมนัมีกรรมการมี

คนคอยคอมเม้นเราวา่	 ท่ีเราท�าตรงนีดี้แยต่รงไหน	 ต้องปรับปรุงพฒันาตวัอยา่งไร	 	 เพราะ

การเลน่ข้างถนนมีคนตบมือมีคนให้เงินแตเ่ราจะไมรู้่ได้เลยความรู้สกึของพวกเขาได้เลยวา่		

เขาคดิเหน็ตอ่เราเชน่ไร	 แตก่ารประกวดกรรมการพวกเขาพดูวจิารณ์สือ่สารตรงกบัเรา	 มนั

ท�าให้เรารู้จดุบกพร่องของวงวา่ตรงไหนต้องแก้ไข	 นัน่คือท่ีเราชอบและต้องการ	 เพราะการ

ไปกระกวดกรรมการเหลา่นัน้เขาตดัสนิเรา	จากความสามารถไมใ่ชจ่ากความเวทนาเหมือน

ตอนไปเปิดหมวก”	สเุมตรจบประโยคด้วยน�า้เสยีงน่ิงเชน่เคย	แตป่ระโยคเหลา่นีส้ามารถเลา่

ความรู้สกึความคดิของวงพวกเขาได้เป็นอยา่งมาก		และการสนทนายงัคงด�าเนินตอ่ไป

*เจษฏา มือคีบอดย์
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ไม่มืดมิตร
	 นอกจากพวกเขาจะเลน่ดนตรีทัว่ไปกนัตามวงแล้ว	อาชีพหลกัของสมาชิกใน

วงก็แตกตา่งกนัไป		มีทัง้ขายลอตเตอร่ี			ดดูวง			เป็นครูสอนดนตรี			และครูสอนศลิปะ		

ถึงแม้จะมีงานประจ�าแตก่ารเลน่ดนตรีก็จะเป็นการหลอมรวมพวกเขาไว้ไม่ให้ไปไหน

ได้ด้วยความรักและความผกูพนักบัมนั	 พวกเขามีความฝันท่ีจะมีบ้านสกัหลงัท่ีมีขนาด

ใหญ่พอมีห้องซ้อมดนตรี	 และมีคา่ยเอาไว้เพ่ือเปิดสอนกบัดนตรีให้คนตาบอดมาเรียน

ด้วยกนั		

	 ส�าหรับพวกเขาแล้วความฝันดูเป็นเร่ืองท่ีไกลตัวด้วยสถานภาพทางการ

เงินและสภาพร่างกายของพวกเขาแต่ด้วยความมุ่งมัน่และการมีแรงผลกัดนัซึ่งกัน

และกนั	จากเพ่ือนท่ีเข้าใจในแนวทางชีวิตและเคยฝ่าฟันอปุสรรคร่วมกนัมา					

	 “การเล่นดนตรีช่วยให้พวกเราไม่เหงา	 มนัเหมือนเพ่ือนท่ีอยู่กบัพวกเราไป

ตลอด		อย่างวงไดม่อนเคยมีปัญหาทะเลาะกนันะ		แต่เม่ือเล่นดนตรีเป็นวงท่ีไร	มนั

ก็ดีกนัอยู่ดี	 เหมือนเป็นจดุเช่ือมและรวมความสมัพนัธ์ของพวกเราเอาไว้”	 สเุมตร

บอกพลางยกัคิว้เม่ือจบประโยค

	 อยา่งทกุครัง้ไมว่า่จะเลน่ดนตรีท่ีไหนข้างถนนหรือจ้างประกวด		พวกเราก็ท�า

เตม็ท่ี			แตส่�าหรับวงของเราไดมอ่นจะไมค่อ่ยได้ซ้อมก่อนไปเลน่เลย		เพราะไมอ่ยาก

จะเสียสตางค์คา่ห้องอดั	เพราะราคาคอ่นข้างแพง	เราก็จะใช้การไปเปิดหมวกน่ีแหละ		

เป็นการซ้อมวงไปในตวั			

	 “ท่ีจริงเปิดหมวกเน่ียมันไม่ใช่ค�าส�าหรับคนตาบอดหรอกนะมันเป็นค�า

ส�าหรับคนตาดี		อยา่งวงผมจะเรียกวา่		มนัคือ	งานสุม่			ใชค่นตาบอดเขาเรียก	งานสุม่

นะ	 	 เพราะมนัเดาไมไ่ด้	 	ออกไปจะได้เลน่ไหม	 	นัง่รถไปกลางทางฝนจะตกหรือเปลา่		

ถ้าตกก็ต้องกลบั		มนัเดาไมไ่ด้เลยมนัสุม่	ๆ	เอา”			
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*สุเมตร วงศ์ธรรม หัวหน้าวงไดม่อน

ตำ แหน่งกลอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 ส�าหรับสเุมตร	เขาขอให้ความหมายของค�าว่าเปิดหมวก	แทนเพ่ือน	ๆ	ในวง

ว่า	“ส�าหรับค�าวา่เปิดหมวกนะหรอ		ไมรู้่ส	ิเปิดหมวกก็ถอดหมวกออกส	ิสเุมตรพดูด้วย

น�า้เสยีงข�าขนั	 ไมรู้่เหมือนกนัขอให้ความหมายเหมือน	 ๆ	 กบัต้นฉบบัเขาและกนั	 เขาวา่

อยา่งไรผมก็ขอตามนัน้”

				 หลงัจบประโยคสนทนา		สเุมตรได้พดูถงึสมาชิกในวงวา่สาเหตท่ีุวนันีไ้มค่อ่ย

มีใครอยูม่ากนกั	เพราะวนันีเ้ป็นวนัใกล้สิน้เดือนๆสมาชิกคนอ่ืน	ๆ	จะออกไปขายลอ็ต

เตอร่ีกนั		สว่นท่ีเหลือก็ไปท�างานประจ�า		สว่นอาชีพหลกัของสเุมตรนัน้ก็คือ	จะเป็นผู้

ดแูลจดัการรับงานตา่ง	 ๆ	 ของวงอพัความเคลื่อนไหวผา่นเฟซบุ๊ก	 	 โดยการพิมพ์ของ

เขาจะมีโปรแกรมเสยีงท�าให้ชว่ยพิมพ์ได้สะดวก	 	นอกเหนือจากนัน้	 	 เขายงัรับดดูวงอีก

ด้วย			

	 เสร็จจากการสมัภาษณ์	 ฉนัจงึขอเก็บภาพบรรยากาศบ้านเพ่ือน�าไปประกอบ

กบังานเขียน		ขณะถ่ายภาพฉนัพลนันกึถงึส�านวนท่ีวา่		“คบัท่ีอยูไ่ด้	คบัใจอยูย่าก”		ถงึ

แมบ้่านเชา่หลงันีอ้าจจะดไูมใ่หญ่โตมากนกั	 และอดัแนน่ไปด้วยสมาชิกในวง	 แตท่ี่

พวกเขายงัอยูก่นัได้โดยไมล่�าบากใจนัน้	คงเป็นเพราะมีเพ่ือนท่ีร่วมเข้าใจ		มองเหน็โลก

ในสเีดียวกนั	ความมืดทางสายตา	ไมใ่ชปั่ญหาแตอ่ยา่งไร	เพราะพวกเขาไมเ่คยเลยสกั

ครัง้ท่ีจะมืดมิดในเส้นทางชีวติแบบเดียวดาย	 เพราะพวกเขาวงไดมอ่น	 	 แม้จะมืดทาง

สายตา	แตท่กุปัญหาก็ยงัมีเพ่ือนร่วมวงท่ีพร้อมจะฝ่าไปด้วยกนั
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สมาªิกวง�Dimond
สมาªิกวง��แบบวงมาตร°าน

 

1.	 สเุมตร	 	 วงศ์ธรรม			 ตีกลอง	หวัหน้าวง

2.	 สชิุน	 	 ตัม้		 								 เลน่กีตาร์

3.	 พรีม	 	 นาคขวญั					 เลน่กีตาร์

4.	 ธีรพงศ์	 	 แซต่นั				 	 เลน่เบส

5.	 เจษฏา	 	 เถ่ือนยงั				 คีบอดย์

6.	 กิตต	ิ	 	 ดีจ้าย			 	 คีบอดย์และเป็นนกัร้องลกูทุง่

7.		 สมัฤทธ์ิ				 ธากรประสทิธ์ิ	 ปุ้ ย		นกัร้องน�า

8.	 ผสคชม			 สเุพง็พะเนา	 นกัร้องลกูทุง่ผู้ชาย

9.	 สมพร		 			 สขุเป่ียม		 ซาวเอน็จิเนียร์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55ศิลปินเสรี  เวทีข้างถนน

	 วงไดมอนด์เร่ิมจากการรวมตวักนัของคนตาบอด	ในโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ	 ในปี	 2542	 ตอนนัน้เป็นวงของโรงเรียน	 ไมมี่ช่ือของตนเองท่ีเป็นทางการ	 ใช้

ช่ือวงวา่สมัพนัธมิตร	 ในปี	 2544	 สมาชิกบางสว่นได้ออกไปศกึษาตอ่จงึต้องพกัวงไป

ก่อน	ในสว่นของมือกลองและกีตาร์ได้ไปร่วมแสดงกบัวงเมโมร่ี	ในปี	2545	สมาชิกวง

เมโมร่ีบางสว่นได้ลาออกไป	 จงึได้มีการชกัชวนอดีตสมาชิกวงสมัพนัธมิตรเข้ามาร่วม

กบัวงเมโมร่ี	 ในปี	 2547	 วงเมโมร่ียบุวงเน่ืองจากหวัหน้าวงลาออก	 สมาชิกท่ีเป็นคน

ตาบอดท่ีเหลือจงึรวมตวัตัง้เป็นวงใหมภ่ายใต้ช่ือวง	Diamond	ตัง้แตน่ัน้มา

	 ในปี	 2547	 ได้ร่วมกนัก่อตัง้สมาคมดนตรีคนตาบอดขึน้	 ในชว่งนีไ้ด้ร่วมงานกบั

ศลิปินแกรมม่ีหลายคนโดยเป็นวงแบค็อพัให้ในงานคอนเสร์ิตตา่ง	ๆ	จนเกือบได้เซน็สญัญา

ท�างานกบัแกรมม่ี	แตเ่น่ืองด้วยการเซน็สญัญามีข้อผกูมดัหลายอยา่ง	จงึได้ตดัสนิใจไมเ่ซน็

สญัญาและหนัมาท�างานอิสระของตนเองตอ่ไป

	 นอกจากนี	้วง	Diamond	 เคยเข้าประกวดในการแขง่ขนั	Singh	Eagle	Band	

Contest	 ในปี	 2547	 เป็นวงดนตรีคนตาบอดวงเดียวท่ีเข้าร่วมแขง่ขนัในครัง้นัน้	 และได้

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ีสอง	 ในปี	 2549	 เข้าร่วมประกวดในงาน	 True	 Audition	

Overdrive	Band	Contest	และติดอนัดบัหนึง่ในสามของประเทศ

	 ตลอดการท�างานท่ีผา่นมาวง	 Diamond	 ยงัไมเ่คยมีผลงานเพลงเป็นของตนเอง	

โดยมากรับจ้างเลน่ดนตรีตามงานตา่ง	ๆ	ทัว่ประเทศ	รวมทัง้การแสดงเปิดหมวกบ้าง	และมี

งานแสดงเกือบตลอดทัง้ปี	 อยา่งไรก็ตาม	 เคยท�าวีซีดีการแสดงสดของวงออกจ�าหนา่ย

โดยใช้ทนุของตนเองหนึง่ชดุ	สามารถจ�าหนา่ยได้พอสมควร	

	 ในปีนี	้ 	 2554	 	 พวกเขาวงไดมอ่นได้ท�าดีวีดีบนัทกึการแสดงสดจ�านวน	 600	 ชดุ

ออกมาจ�าหนา่ย	โดยมากวางขายไว้ตามร้านของคนท่ีรู้จกักนั								 	 	 	

	 ในอนาคตต้องการมีบ้านและห้องซ้อมดนตรีของตนเองส�าหรับสมาชิกทกุคน	

(ปัจจบุนัเชา่อยู)่	เน่ืองจากสมาชิกแตล่ะคนมีครอบครัวและมีภาระมากขึน้							

	 นอกจากนีย้งัมีความฝันวา่อยากเลน่ดนตรีตอ่หน้าพระพกัตร์ของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั	สกัครัง้ในชีวติ

   ส
ำนกัหอ
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สมพงศ์ หัสดี

เดินทางด้วยศรัทธา

โนราข้างถนน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เกอืบตลอดทัง้ชวีติของชายวยัย่าง 62 ป  ีตลอดชวีติทีเ่ขาเดนิทางอยูใ่นแนวทางแห่งความ

ฝนัของตนเองมาโดยตลอด กบัการประกอบอาชพีมากมายนบัไม่ถ้วน แต่ไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพใด

กต็าม เขามกัเลอืกทีจ่ะท�าตามความฝนัและแสวงหาในสิง่ทีต่วัเองสนใจมาโดยตลอด จนปจัจบุนักบั

เขาได้เดนิทางด้วยศรทัธาน�าพามโนราห์พรานบญุ มาเล่นเปดิหมวกขา้งถนน  เปน็ชว่งเวลา 2 ป  ีดจูะ

เปน็ระยะเวลาไม่นานนกั แต่ส�าหรบัเขาแล้วเรยีกได้ว่าแทบจะทัง้ชวีติของเขามคีวามผกูพนัธ์และสบืเชือ้

สายมโนราห์มาแต่ชา้นาน

 ส�าหรับการแสดงเปิดหมวกข้างถนน		ในรูปแบบท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปนัน้	 	คงหนี

ไมพ้่น	คนร้องเพลง	ดีดกีตาร์	หรือการเลน่ดนตรีไทยพืน้บ้านท่ีพบเห็นได้ทัว่	ก็เชน่			พวก

คนเลน่แคน	 ขิม	 ระนาด	 ซอด้วง	 เป็นต้น	 แตห่ากได้ลองผา่นมาบริเวณป้ายรถเมล์เขต

จตจุกัรอาจจะได้เห็นการแสดงเปิดหมวกของชายวยักลางคนรูปร่างสนัทดัผิวสีเข้ม	

ดวงตาโต	 	 ใบหน้าเป็นมิตร	แตง่กายด้วยชดุมโนราห์	 	 ท่ีศีรษะสวมหน้าพรานท่ีท�าจาก

กระดาษ	กบัการแสดงเปิดหมวกชดุ		มโนราห์ข้างถนนซึง่ถือเป็นการแสดงพืน้เมืองทาง

ภาคใต้ท่ีหาดไูด้ไมง่า่ยในปัจจบุนั			

เดินทางด้วยศรัทธา��โนราข้างถนน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 สมพงศ์		หสัดี		ชายวยักลางคนท่ีในปีนีแ้ม้จะมีอาย	ุยา่งเข้าปี		62	ปี			เขาเกิด

ปี	มะโรง	เดมิเป็นคนนครศรีธรรมราช		ด้วยพืน้ฐานครอบครัวยากจน		ตัง้แตจ่�าความได้		

เขาใช้ชีวติแบบอตัคดัเงินทองมาโดยตลอด	 หากแตส่ิ่งนัน้ไมเ่คยขวางกัน้ความฝันและ

เส้นทางเดนิในชีวติเขาเลยสกัครัง้

                                                                     

โนราออกเล                                                       

	 การศกึษาของเขาจบแคช่ัน้ประถม	 4	 จากโรงเรียนวดัปากบางทา่พญา	 จงัหวดั		

นครศรีธรรมราช		ด้วยครอบครัวยากจนจงึต้องจ�าใจออกเรือไปเป็นลกูน้องเรือตงัเก			ใช้ชีวติ

ไปเร่ือยอยูบ่นเรือ		ลอ่งไปทัว่แทบจะทกุทะเลในประเทศไทยไมว่า่จะเป็น		ปัตตานี	นราธิวาส		

ปากพนงั		ไปยนัฝ่ังตะวนัตก		แถบอนัดามนั			สตลู	ตรัง	ภเูก็ต	กระบ่ี	ตลอดไปถงึระนอง		ชีวติ

ไมมี่ความน่ิงไมมี่ค�าวา่แนน่อนหาไมไ่ด้เลย

	 แตด้่วยจิตใจพืน้ฐานของเขานัน้เป็นคนท่ีรัก	 	 ในด้านศลิปะการแสดง	 ร้อง	 ร�า	

ท�าเพลง	 แถบทกุจะแขนง	 ขอเพียงได้ยืนดไูด้ไปฟังเขาเลน่	 แสดง	 ถือวา่เป็นความสขุใจ		

และถ้าได้มีโอกาสไปร่วมแสดงด้วยนัน้คือ	ความสขุและความฝันท่ีเขาต้องการ		ระหวา่ง

*สมพงศ์ขณะจัดเตรียมก่อนเปิดหมวก

   ส
ำนกัหอ
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ท่ีออกเรือสิ่งหนึง่ท่ีจะสามารถสร้างความสขุให้เขาก็คือ		การร่ายบทวา่กลอน		จนท�าให้

เพ่ือนๆท่ีร่วมออกเรือ	หลายคนตา่งชมเป็นเสยีงเดียวกนัวา่	เขามีความพรสวรรค์					และ

ทุกครัง้ท่ีเรือท�าการเข้าท่าเทียบฝ่ังเขามกัจะหาโอกาสท่ีจะสรรหามอบสิ่งท่ีเรียกว่า

ความสขุให้กบัตวัเอง	 	 	 เขามกัจะเดนิไปในตวัเมืองของถ่ินนัน้	 ๆ	 	 เพ่ือหาดกูารแสดง		

ร่าย	 	 ร้องร�า	 และด้วยความรักความชอบในทางศิลปะท่ีแสดงออกมาจากตวัตนท�าให้

คนรอบข้างรู้วา่เขาชอบในด้านนี	้	จงึท�าให้เขาได้มีโอกาสเข้าร่วมเลน่และแสดงกบัคณะ

มโนราห์		โดยตอนนัน้ด้วยความเป็นหนุ่มมีไฟอยากท�าใจท�าตามฝัน		ด้วยวยั	19	ปี		ซึง่

ได้รับคา่ตวัวนัละ	1	บาท				เขาไมไ่ด้คดิถึงคา่ตวัแตเ่พียงอยา่งไร			แตส่ิ่งนีคื้อสิ่งท่ีใจของ

เขาต้องการท�า		

	 แตร่ะหวา่งท่ีร่วมคณะมโนราห์ก็เป็นเพียงชว่งระยะเวลาสัน้	ๆ		เพราะเขายงัมี

ภาระงานท่ีต้องท�าตอ่คือ	ออกเรือสูท่ะเลแม้จะ		ต้องออกเรืออีกสกัก่ีหนก็ตาม		ทกุครัง้ท่ี

เข้าฝ่ังและมีโอกาสเขาก็จะท�าเชน่นีต้ลอด	คือ	การหางานแสดงงานร้องร�า		ดเูพ่ือศกึษา		

และหาโอกาสท่ีจะเป็นเชน่นกัแสดงเหลา่นัน้และในระหวา่งออกทะเลพอเรือเข้าฝ่ัง			ไม่

วา่จะเป็นงานบวช,	งานแตง่,	หรืองานท่ีมีการร้องร�าท�าเพลง			หากมีงานไหนจ้างคนไป

ร้องเพลงเชียร์	 ก็จะไปทกุงานท่ีเรือเทียบฝ่ัง	 เพราะโอกาสตรงนีไ้มว่า่จะเลก็หรือใหญ่		

แตม่นัคือจดุ	ๆ	หนึง่ท่ีสามารถท�าให้เขาได้เรียนรู้และสามารถรับประสบการณ์	 	 	 เพ่ือปู

ไปสูทิ่ศทางท่ีเขาต้องการจะเดนิไป	 	 ก็คือการเป็นนกัร้อง	 	นกัแสดง	 	หรืออะไรก็ตามท่ี

เก่ียวกบัศาสตร์ศลิปะ

	 โดยครัง้หนึง่เขาเคยได้รับรางวลัชนะเลศิ	 	 เม่ือครัง้หยดุจากการออกเรือโดย	 	 ตอน

นัน้เรือไปเทียบทอ่ยูท่ี่จงัหวดันครสวรรค์	 ซึง่ท่ีพกัในตอนนัน้เป็นโรงงานผลติยางรถยนต์	 	 ซึง่

ชว่งนัน้เป็นชว่งงานปีใหม	่และมีงานกรประกวดท่ีจดัย่ิงใหญ่		เขาจงึท�าการสมคัรเพ่ือประกวด

ร้องเพลงและเขาเองได้ท�าการประยกุต์บทกลอนสดขบัร้อง	ท�านองแบบฉบบัมโนราห์		โดยใน

งานประกวดครัง้นัน้มีผู้เข้าประกวดทัง้สิน้	 70	 คน	 	 ทกุคนร้องเพลงลกูทุง่ธรรมดา	 แตเ่ขาใช้

แนวทางดนตรีประยกุต์ท่ีได้สร้างสรรค์เอง		 	 	

	 จนท�าให้สามารถคว้ารางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี	 1	 มาได้ซึง่เขารู้สกึภมิูใจมาก			

เพราะมนัคือสิ่งท่ีเขาเรียนรู้และประยกุต์รวมกนัเพ่ือสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีท�าให้ได้รับ
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รางวลัชนะเลศิ		นัน่หมายถึงกรรมการชอบและพอใจในผลงานสร้างสรรค์ของเขา				

	 ในชว่งนัน้สิ่งท่ีเขาอยากท�าท่ีสดุคือ	 การหยดุออกเดนิเรือไปในทะเล	 สาเหตุ

หนึง่คือ		การท�าสิ่งเหลา่นีใ้นหลาย	ๆ 	ครัง้มีโอกาสเสีย่งในเร่ืองยาเสพตดิ	มกัมีการค้ากนั

กลางทะเล		ทัง้ๆท่ีเขาไมไ่ด้มีสว่นอะไรท่ีมกัโดนเหมารวม	เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไมดี่สูต่วัเขา

เอง	 	 แตก็่ไมส่ามารถหยดุออกทะเลได้	 เพราะการอกเรือเดนิทะเลคือรายได้หลกั	 	 ซึง่

ตอนนัน้เขาตัง้ใจเอาไว้วา่	 จะออกเดินเรือทะเลจนกวา่ลกูสาวคนโตของเขาจะเรียนจบ

ชัน้	 ม.6	 เพ่ือให้ลกูพอมีความรู้ติดตวับ้าง	 เขาใช้ชีวติกบัการออกเรือเดนิทะเลรวมเป็น

ระยะเวลาประมาณ	 20	 ปี	 ท�าให้เขาเองซึง่เป็นคนท่ีดมีูความนา่ไว้วางใจ	 จนได้รับ

ต�าแหน่งเลือ่นขัน้จากลกูเรือมาเป็นหวัหน้าเฝ้าห้องเคร่ืองยนต์แทน			ซึง่ในตอนนัน้		เขา

ก็ได้มีครอบครัวและมีลกู	ทัง้สิน้	4คน		โดยอาศยัอยูท่ี่	อ.กรันตรัง	จ.ตรัง

61ศิลปินเสรี��เวทีข้างถนน

*สมพงศ์ขณะร้องโนราห์เปิดหมวกย่านป้ายรถเมล์จตุจักร
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เชือ้สาย  “ครหูมอโนรา”
	 การสืบเชือ้สายมโนราห์มีมาตัง้แตรุ่่นบรรพบรุุษสมยัทวดพอ่ของทวดก็นบัถือ

กนัมาแตก็่มีขาดหายไมมี่ใครสบืตอ่ท�าตอ่การท�าอะไรท่ีสบืทอดแบบนีจ้งึสิน้สดุลง	 แต่

ส�าหรับเขาจะไมได้รู้รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองมโนราห์และบรรพบรุุษมากนกั	 เคยมี

ไมมี่ก่ีครัง้ท่ีปู่ ของเขาเคยพดูถงึแตก็่ยงัจ�าอะไรได้ไมม่าก	 เพราะยงัเดก็มาก	 รู้วา่ตัง้แตเ่ร่ิม	

อายไุด้	9	ขวบก็ชอบดดูนตรี		ดกูารร้องร่ายร�า			หรือจะมีการสืบเชือ้มาแตอ่ยา่งไรก็ไมเ่ชิง

	 ตอ่มาไมน่านนกัเขาเกิดอาการเจ็บด้วยด้วยโรคอะไรนัน้ไมท่ราบสาเหตท่ีุแนช่ดั	

อาการป่วยท่ีวา่นัน้มีอาการท่ีไมส่ามารถกินอะไรได้	 เพราะกินเข้าไปก็อ้วกออกทัง้หมด		

ป่วยอยูน่าน		ไปหาหมอ		หมอหลวงรักษาโรคก็ไมส่ามารถระบไุด้วา่ท�าไมจงึมีอาการเชน่

นี	้ 	 แมข่องเขาจงึได้ลองพาไปรักษา	 กบัหมอผี	 หมอผีบอกกบัเขาวา่	 	 อาการเชน่นีเ้ป็น

อาการของผีเข้ามนัคือความเช่ือแต่หากเขาไมเ่ช่ือนัน้จะไม่มีวนัหายจากอาการนีเ้ลย		

ด้วยความท่ีเขาไมไ่ด้มีความเช่ือเร่ืองอะไรท�านองนี	้ เขาจงึรักษาอาการเองโดยการกินยา

ตามมีตามเกิด	 อาการนัน้ก็ไมเ่คยทเุลาหายไป	 ท�าให้ชว่งนัน้เขาผอมมากเพราะกินอะไร

ไมไ่ด้อีกทัง้กินไปก็อ้วกออก	 แตเ่ขาไมไ่ด้มีอาการเจ็บหรือปวดตามร่างกาย	 	 เพียงแตกิ่น

อะไรเข้าไปแล้วมีอาการอ้วกออกทัง้หมด

	 จนกระทัง่เม่ือได้เดนิทางไปบ้านเพ่ือน			เพ่ือไปขอพกัอาศยัในยา่น		อ.กรันตรัง				

ก็เกิดเหตกุารณ์ประหลาดท่ีเขาเองไมเ่คยคาดคิดวา่	 บนโลกจะมีสิ่งเหลา่นีอ้ยูอี่กหรือ			

เพ่ือนของเขาผู้ ท่ีเป็นเจ้าของบ้านท่ีให้เขาพกัอาศยันัน้	 จู่ๆ ก็แสดงอาการเหมือนคนถกู

เจ้าเข้าทรง	 เข้าสิงร่าง	 ลกุขึน้ยืน	 ขีห้น้ามายงัเขาท�าตาโตพร้อมกบัพดูด้วยเสยีงดงัท่ี

ไมใ่ชต่วัตนเดมิของเพ่ือนเขา					

	 “มงึน่ี	เป็นคนท่ีเช่ืออะไรก็ไมรู้่ผิด	ๆ	ถกู	ๆ	ท่ีเมิงเป็นอยูท่กุวนันี	้บรรพบรุุษ	มงึ

เขานบัถือกนัมา	เมิงอยา่ไปเช่ือใคร	อยา่งมงาย	มงึจงท�า	มงึท�าตาม	บรรพบรุุษดัง้เดมิ		

มงึอยา่จองหอง”		เม่ือสิน้ค�ากลา่วนีร่้างนัน้ก็นอนสลบน่ิง		ตอนนัน้ทกุคนตา่งตกใจและ

กลวัผมกนั		ตอนนัน้เขาไมรู้่ด้วยซ�า้วา่ควรท�าอะไรมนัคือเร่ืองจริงใชไ่หม	

	 มีผู้ใหญ่และคนในบ้านได้บอกกับเขาว่าการกระท�าแบบนีห้รือสิ่งท่ีเห็น		

เป็นการท่ีครูหมอมโนราห์	 เขาต้องการให้เช่ือให้เห็นจงึปรากฏท�าให้เกิดส�าแดงอาการท่ี
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เขาเป็นอ้วกออกและกินไมไ่ด้และเข้าทรงร่างคนโดยครูหมอต้องการจับตัวเขา	

(สมพงศ์)	เพ่ือให้ท�าพิธีกรรมรับขนัธ์แล้วสบืเชือ้สายมโนราห์			ชีวิตตอ่ไปข้างหน้าจะได้ดี

ขึน้และสบายกวา่ท่ีเคยเป็น				เพราะมโนราห์			ถ้าเขาจ�าเป็นจะมาอยูก่บัใครนัน้			เขาจะ

แสดงอาการให้บคุคลนัน้อ้วกบ้างอะไรบ้าง	กินไมไ่ด้ทรุนทรุาย		ท�าให้รู้สกึจะเป็นจะตาย

ขึน้มาและหากถ้าใครไมเ่ช่ืออาจมีผลถึงชีวติ	 นัน่คือจดุเร่ิมต้นในวนัวานท่ีท�าให้สมพงศ์	

สบืสานเชือ้สาย	มโนราห์มาถึงปัจจบุนั

		 หลงัจากวนันัน้เขาท�าการถามไถ่เร่ืองราวเชือ้สายบรรพบรุุษเก่าแก่เก่ียวกบั

การนบัถือมโนราห์			ท�าให้เขาเร่ิมเข้าใจมากขึน้		และด้วยความท่ีเป็นคนชอบด้านศลิปะ

การแสดงอยูแ่ล้ว	เขาจงึตัง้ใจท�าตามท่ีร่างทรงได้บอกทกุขัน้ตอน			คือไปเชิญมโนราห์ให้

มาประทบัท่ีตวัเขาไปท�าพิธีกรรม	ณ	สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ		

	 กลา่วคือพิธีการอนัเชิญครูมาประทบั	 	 หลงัจากนัน้เขาได้ไปน�าหน้าพรานท่ีอยูก่บั

ญาต	ิ ซึง่เป็นน้องของปู่ เขา	 เขาท�าตามขัน้ตอนท่ีร่างทรงประทบันัน้บอกอยา่งละเอียดไมใ่ห้

ขาดตกในแตล่ะวิธีการ	 โดยในจิตใต้ส�านกึแท้ของเขานัน้	 เขามีทัง้ความเช่ือและศรัทธาในเร่ือง

นีอ้ยูช้่านานแล้ว	 เพียงแตไ่มเ่คยรู้เร่ืองราวเก่ียวกบับรรพบรุุษท่ีมีเชือ้สบืเน่ือง	 เขาจงึไปจดัการ

น�าหน้าพรานท่ีบ้านญาตมิาขดัเงาให้ดใูหม	่ และท�าพิธีให้สมบรูณ์	 โดยเม่ือท�าพิธีอนัเชิญครู

หมอมโนราห์มาประทบัอยูก่บัเขาเป็นอนัเสร็จพิธีท่ีเขาจะเป็นผู้สบืเชือ้สายดแูล	 	 มโนราห์

สบืทอดตอ่ไป		โดยไมก่ี่วนัอาการท่ีเขาป่วยโดยไมท่ราบสาเหตมุานานนัน้ก็หายเป็นปลดิทิง้	ดู

เป็นเร่ืองท่ีไมน่า่จะเกิดขึน้ได้		แตม่นัก็เกิดขึน้กบัเขา		

	 หลงัจากท่ีอาการป่วยของเขาหายแล้วนัน้			เขาจงึตัง้ต้นความคดิ		วา่คนอยา่ง

เขาควรจะท�าอะไรบนความชอบ	 โดยเขาเองชอบด้านศาสตร์ด้านศลิปะการแสดงและ

ด้วยความศรัทธาจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้		เก่ียวกบัเร่ืองมโนราห์			จงึท�าให้เขาเลอืกท่ีจะ

สบืเชือ้สายมโนราห์	 	หรือท�าการฟืน้ฟอูะไรท่ีเก่ียวกบัมโนราห์ขึน้มาให้ได้	 	นัน่คือความ

ตัง้ใจของเขาและนา่จะเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีนา่จะท�าได้

	 หลังจากรับท่ีได้ท�าพิธีรับขันธ์จนเสร็จสมบรูณ์แล้วเขาก็มุ่งมัน่ท่ีจะท�าตาม

ความฝันของตวัเองอีกครัง้	คือการตัง้คณะมโนราห์โดยชว่งนัน้เป็นชว่งท่ีลกูสาวคนโตของ

เขาเรียนจบชัน้ม.6	พอดีตรงตามความตัง้ใจของเขาท่ีจะหยดุออกเรือเดนิทะเล			เขาจงึ
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สิน้สดุการออกเรือเดินทะเล	รวมทัง้สิน้เป็น	เวลา	20	ปีท่ีเขาลอ่งทะเลท�าอาชีพนี	้	และ

หลงัจากนัน้เขาก็หนัหลงัถาวรให้กบัคลืน่ลมและการเป็นลกูเรือตงัเก

	 หลงัหยดุมาได้ไมน่านนกัเขาจงึคิดหาท�าอาชีพ		ลองมองหาความสามารถท่ีมี		

ก็ไมเ่ดน่ชดัด้านใดนกัแตถ้่าเป็นการมองหาสิ่งท่ีศรัทธาและเขารัก	 เขาตอบได้ทนัทีวา่

คือ	 การร้องร�าศลิปะดนตรี	 	 และมโนราห์	 	 แตด้่วยไมมี่เงินท่ีจะก่อตัง้วงมโนราห์ความ

ฝันของเขาจงึยงัไมไ่ด้ก่อร่างสร้างเป็นรูป		จนกระทัง่ญาตพ่ีิน้องฝ่ายภรรยาของเขา			ได้

เสนอให้ท�าอาชีพว่ิงมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปพลาง	ๆ	 เพ่ือเก็บเงิน	 	 	 ภรรยาจึงได้รวบรวม

เงินซือ้มอเตอร์ไซค์	 เหตท่ีุภรรยาเป็นฝ่ายซือ้ให้	 เพราะการท�างานตลอดชีวิตท่ีผา่นมา

นัน้		เงินท่ีได้ภรรยาจะเป็นคนเก็บช่วยกบัท�ามาหากินมาโดยตลอด	แต่ภรรยาจะเป็น

คนบริหารเงิน	 เน่ืองด้วยเขาเป็นคนท่ีซ่ือและใจดี	 เม่ือมีคนมายืมเงินมกัปฏิเสธใครไม่

เป็น	 	 ท�าให้ภรรยาต้องเป็นฝ่ายเก็บเงินแทน	 หลงัจากนัน้ตวัเขาก็วิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

อยูเ่ป็นระยะ	เวลา	10	กวา่ปี			

  

*ชุดเครื่องลูกปัดครื่องแต่งกายของสมพงศ์ 

ซื้อในราคา 4,500 บาท
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	 โดยระหวา่งท่ีเป็นวนิมอเตอร์ไซค์	นัน้			ก็จะรับจ้างเป็นพิธีกร	งานแหล	่	งานร�า	

งานบวช	งานแตง่	ทกุประเภท		เพราะมนัเป็นงานท่ีสร้างความสขุให้เขาได้เสมอเม่ือได้

ท�า		ราคาตอนนัน้ท่ีได้ประมานวนัละ	200-300	บาท/งาน		แตส่�าหรับเขาแล้ว	ตอนนัน้		

ความฝันท่ีต้องการจะฟืน้ฟคูณะมโนราห์เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ตวัเองนัน้ก็มีอยูใ่น

จิตใจเขาเสมอ	 เขาพร�่าคดิหาหนทางและเก็บเงินอยา่งตัง้ใจหวงัเพ่ือฟืน้ฟคูณะมโนราห์

ให้กลบัคืนมาได้อีกครัง้	

	 ตอนนัน้เขาเองตัง้ใจวา่จะท�าไงดี	 ถึงตัง้คณะมโนราห์ได้	 จงึลองปรึกษาหาคยุ

กบัพวกญาติๆ พ่ีน้องวา่ถ้าหากจะตัง้คณะมโนราห์แล้วต้องลงทนุเทา่ไหร่	 ใช้เงินมากไหม		

โดยท่ีตอนนัน้เงินทองเรียกวา่แทบจะไมพ่อส�าหรับการตัง้คณะ		แตด้่วยความท่ีคนแถวนัน้เขา

เหน็ความตัง้ใจจงึมีคนสง่เสริมเยอะมาก	มีทัง้ให้เงินและชว่ยคดิชว่ยหาของ		ก็จนกระทัง่ใน

ระยะเวลาไมน่านก็สามารถรวมเงินได้หม่ืนกวา่บาท		ทัง้ลกูสาวก็ได้ให้เงินแก่เขามาเป็น

จ�านวน	3	พนับาท		และบรรดาญาตพ่ีิน้องอีกราวๆหม่ืนกวา่บาท		

	 “ตอนนัน้ดีใจมาก	 เม่ือได้เงินมาก็รีบรวมเงินไปซือ้ผ้ามา่น	 มโนราห์	 สมพงศ์	

หสัดีมาเลย	 	 เม่ือได้มา่นแล้วก็เท่ียวรับงานทัว่ไปเลย	 	แตต่อนนัน้ก็ยงัวิ่งมอเตอร์ไซค์ไป

ด้วย			ท�าให้ได้รู้จกักบัผูใ้หญ่มากขึน้			ซึง่ตอนนัน้ไอเราเองยงัไมมี่อปุกรณ์เลน่ประกอบ

วงใด	ๆ	เชน่พวกอปุกรณ์เคร่ืองดนตรี		ไมมี่เลย		แตพ่อเร่ิมได้ออกงานจ้างบอ่ย	ๆ		ก็รู้จกั

พวกท่ีเขาสนใจสนบัสนนุเร่ืองงมโนราห์เยอะมาก	 	 ก็ได้เลา่บอกความเป็นมาความตัง้ใจ

ของตวัเอง				จนมีคนย่ืนมือเข้ามาชว่ยอะไรท่ีขาด	ก็ครบบริบรูณ์		จนสามารถก่อตัง้เป็น

คณะมโนราห์เตม็รูปแบบ”		สมพงศ์พดูด้วยใบหน้าและดวงตาท่ียิม้อยูต่ลอด	

	 ด้วยภายนอกของเขาท่ีเป็นคนลกัษณะนีก้ระมงัจงึท�าให้เขาเองดจูะได้รับความ

ชว่ยเหลอืทกุครัง้		ฉนัคดิตามหลงัจากฟังเร่ืองราวชีวติของเขาได้คร่ึงทาง	

	 ปี	2540	สมพงศ์จดัตัง้คณะมโนราห์ขึน้มา	ซึง่รับงานไปตลอดทัง้ปี		เพียงเวลา	

5	ปี	คณะของเขาก็ได้ยบุตวัลงในปี		2545						

	 “ท่ีต้องยบุวง	จ�าใจมากนะ	เพราะมนัไมไ่หวจริง	ๆ		ฝืนมานานแล้ว	เข้าเนือ้	เรา

เองก็พยายามฝืนให้มนัอยูไ่ด้นานท่ีสดุแตส่ดุท้ายก็ต้องปิดตวัลงจริงๆเพราะไมมี่คา่จ้าง

จะจา่ยให้คนในวง	มนัต้องจา่ยคา่นางร�า	คา่นกัร้องนกัแสดง	ทัง้คณะก็รวม	15	คน”					
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	 โดยตวัเขาเองนัน้ท�าหน้าท่ีกราดครู	 	 และโต้กลอนกบัมโนราห์ใหญ่	 ๆ	 	 ซึง่วง

ของเขานัน้ก็เป็นท่ีช่ืนชอบกบัคนทัว่ไป	 แตด้่วยคา่จ้างและปัจจยัอะไรตา่ง	 ๆ	 ท�าให้ไม่

สามารถไปตอ่ได้			เพราะตวัเขาเองไมใ่ชเ่ป็นคนเก่งอะไรมากนกั	มีแตใ่จรักและอาศยัใจ

สู้ 		หากจะให้เขามาท�าหน้าท่ีคนเดียวเลน่คนเดียวทกุอยา่งทัง้คณะ		คงเป็นไปไมไ่ด้			

	 “ท่ีท�าตรงนีผ้มท�าด้วยใจรักและศรัทธาล้วน	 ๆ	 ผมพยายามแล้วท่ียืนหยดัรัง้สู้

ไว้ให้ได้นานท่ีสดุ			แตม่นัก็จบลงและปิดตวัลง	ในปี	2545	รวมเป็นระยะเวลา	5	ปี		 ท่ี

แสนภมิูใจท่ีสดุส�าหรับตวัผมเอง”	

	 หลงัจากยบุวงแล้วเขาก็วิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเร่ือยเชน่เดมิ	 โดยในสมยันัน้	

การท�านากุ้ งรุ่งเรืองจงึเปลีย่นไปท�านากุ้ งและวิ่งมอเตอร์ไซค์	 เพ่ือต้องการจะเก็บเงินให้

มีจ�านวนมากพอท่ีจะก่อตัง้คณะมโนราห์ให้กลบัมาได้อีกครัง้	

โนราใตม้าร�าในเมอืงกรุง
	 ในชว่งหลงัๆการท�านากุ้ งก็เร่ิมไปไมไ่หวแล้ว	และภรรยาของเขาเองนัน้ก็ได้ขอ

อยา่เพ่ือแตง่งานใหม	่	ในสว่นของการดแูลลกูทัง้	3	คน	ได้ท�าการตกลงกนัในการสง่เสยี

คา่เลีย้งดทูัง้	2	ฝ่าย	
*เวทีข้างถนน ที่สมพงศ์โชว์เเล่นป็นประจำ                            

ป้ายรถเมล์สวนจตุจักร
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“ผมไม่ใช่ขอทาน   ผมท�าด้วยความสามารถและความ

ศรัทธาทีจ่ะน�าพามโนราห์มาสูข้่างถนนแบบถกูวิธ ีไม่ใช่

คนบ้า คนเมา หรืออย่างไร  เพราะถ้าหากใครมอง

ว่าการท�าแบบนีเ้ป็นขอทาน หากถ้าเขายังเป็นคนแน่นอน

เขาจะรูว่้าเราท�าอะไรอยู่ ณ ทีข้่างถนนตรงน้ี”

	 “ความรู้สกึตอนนัน้	 มนัก็คอ่นข้างแย	่ มนัเหมือนไมมี่แล้ว	 คนท่ีคอยอยูข้่าง	 ๆ		

แต	่คนจน	ๆ	แบบเขาไมส่ามารถท�าอะไรได้		ในเม่ือภรรยาขอแยกทาง		ความรักมนักิน

ไมไ่ด้	 จงึยินยอมอยา่แตโ่ดยดี	 เพราะคิดวา่ถ้าปลอ่ยให้เขาไปมีความสขุมีทางเดนิท่ีดี

กวา่ก็ต้องปลอ่ยให้ภรรยาไปดีกวา่ต้องมาจมทกุข์ความจนกบัคนแบบเรา

	 ซึง่สามีใหมข่องภรรยาผมดเูป็นคนร�่ารวยและขยนั		หากเขารักกนั	ผมก็ท�าอะไร

ไมไ่ด้”	สมพงศ์กลา่วด้วยน�า้เสยีงออ่นลง	แตก็่ยงัยิม้ทกุขณะท่ีเลา่เร่ืองราวชีวติตอ่จากนัน้	

เขาจงึตดัสนิใจเข้ามาหางานท�าท่ีกรุงเทพเพ่ือหวงัจะสง่เงินไปให้พอ่แมท่างนครศรีธรรมราช		

และลกูสาวทัง้	 3	 คนฝ่ายภรรยาของเขาขอเป็นฝ่ายดแูลแทนและไมไ่ด้ปิดกัน้ส�าหรับการไป

เจอลกูเป็นการแยกทางท่ีตกลงกนัได้		ลกูของเขาเม่ือ	เร่ิมโต	พวกเขาจงึเลอืกขออยูท่ี่บ้าน

กลาง	ซึง่เป็นบ้านญาตพ่ีิน้องทางฝ่ังของสมพงศ์		

	 “ก่อนท่ีผมจะเดนิทางเข้ากรุงเทพนัน้ผมสญัญากบัลกูวา่จะสง่เงินมาและกลบั

มาเย่ียมเยียนเป็นระยะหากเก็บเงินได้จะกลบัมาเปิดคณะมโนราห์อีกครัง้	 เพ่ือตามฝัน

เก่า”	 โดยการศกึษาของลกูทัง้	 3	 ทัง้เขาและภรรยาได้	 สง่เสยี	 ร่วมกบัลกูของเขาก็ชว่ย

เหลอืตวัเองโดยการท�างานไปเรียนไป	 จงึท�าให้พวกเขาเรียนจบในระดบัตา่ง	 ๆ	 นัน่คือ		

ลกูคนโต	จบม.6		คนท่ี	2	จบชัน้	ม.3		คนท่ี	3	ปริญญาตรี	คนท่ี	4	ก็	ปวส.		เขารู้สกึภมิูใจ

กบัลกูทกุคนและลกู	 ๆ	 ก็ตา่งเข้าใจและรู้วา่คนเป็นพอ่แบบเขารักและจะท�าตามสิ่งใด

ลกูจงึไมไ่ด้ห้ามในการมา	กรุงเทพ	เพียงแตใ่ห้ระวงัและดแูลเร่ืองสขุภาพร่างกายให้ดี						

	 เขาเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยหวงัจะเข้ามาท�ามาค้าขายในกรุงเทพ	 ซึง่ในระยะ

แรกนัน้เขาเชา่ท่ีขายของวนัละ	 200	 บาท	 ระหวา่งขายไปนัน้เขามองไมเ่ห็นตวัเงินหรือ

ก�าไรใด	ๆ		และรู้สกึวา่ท�าไมการค้าขายจงึมีสภาพทนุหายก�าไรหด	เม่ือเขาลองนกึย้อน
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ด	ูก็พอรู้วา่	เพราะตวัเขาเองนัน้	เป็นคนขีส้งสาร	บางทีมีเพ่ือนมาขอสนิค้าฟรีๆหรือเช่ือ

สนิค้าบอกวา่จะมาจา่ยแตท้่ายท่ีสดุก็หนีหายไปซึง่เขาเองก็ไมเ่คยได้เงินคืนเลย	 	 อีกทัง้

มีเพ่ือนมาขอยืมเงินบ้าง	 	 แล้วหนีหาย	หรือการโดนลากไปเซน็ช่ือเป็นผู้ค�า้ประกนัการ

กู้ ยืมเงินให้เพ่ือน	 เขาก็โดนมาตา่ง	 ๆ	 นา	 ๆ	 ซึง่ชว่งแรก	 ๆ	 เพ่ือนเหลา่นัน้ก็สง่เงินดีแต	่		

หลงั	ๆ		พวกเขาเชิดเงินเจ้าหนีแ้ล้วหนีหายไป	ท�าให้ตวัเขาเองนัน้	ต้องมาใช้หนีแ้ทน			

	 	ตอนนัน้เขาท้อใจมาก	จงึตดัสนิใจเขียนจดหมายไปถึงแมข่องเขาเพ่ือขอก�าลงั

ใจ		แมต่อบจดหมายพร้อมทัง้ให้ก�าลงัใจวา่		

	 “สูไ้ปลกู	ไมต้่องไปกลวั	ขายของไปเราตัง้ใจท�าเสยีอยา่ง		หากใครโกงเรา	ท�าไม่

ดี	พวกเขาเหลา่นัน้ก็จะได้รับผลกรรมเอง”	เขาจงึสู้ทนตามค�าแมบ่อก		เขาพยายามขาย

ของไปใช้หนีท่ี้โดนเพ่ือนโกงหกัหลงัหนีไป	 ท�าให้เขาเองไมมี่เงินเหลอืท่ีจะใช้ซือ้ของมา

ขายท�าทนุอีก	เขาจงึยติุอาชีพค้าขายไว้เพียงเทา่นัน้หลงัใช้หนีส้นิทัง้หมดเรียบร้อย

	 เขาเดนิทางสูอ่าชีพใหม่	ในเมืองหลวง		คือการไปสมคัรเป็น	รปภ.	เขาท�างานนี ้

อยูไ่ด้	2	ปี		เชน่เดมิระหวา่งท�างานหากมีเวลาวา่ง		เขาจะก็ไมว่ายท่ีจะ	หาโอกาส	ร้อง

เพลงขอแสดง	ขอรับเป็นพิธีกรตามงานตา่ง	ๆ	ท่ีมาเปิดใกล้บริษัท	มนัคือความสขุท่ีเขา

พร้อมจะท�าตลอดเวลาไมว่า่เขาจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามการท่ีไปขอเลน่แสดงตาม

งานเหลา่นี	้จงึท�าให้เขาบงัเอิญรู้จกักบัคณะตลก	จงึได้ออกจากการเป็นยามและไปเป็น

ตลกคาเฟ่		ประมาณ	1	ปีท่ีท�าอาชีพตลกคาเฟ่	

	 ส�าหรับเขา	 เขาสนกุกบัการท�ามนั	 แตส่าเหตท่ีุท�าให้เขาอยากลาออกนัน้	 คง

เป็นเพราะหวัหน้าวง	 ท่ีมกัจะชอบกรนดา่ทอเขาเสมอ	 เขาเกิดความรู้สกึน้อยใจ	 จงึขอ

ลาออกไปดีกวา่ทนอยูแ่บบอกึอดัใจ	 ซึง่ตลกรายนัน้	 สมพงศ์ไมข่อเอย่นามท่ีจะพาดพิง

ถึง	 หลงัออกจากคณะตลก	 เขาได้มีการพิมพ์นามบตัรสว่นตวัไว้แจกบ้าง	 เพ่ือท่ีวา่หาก

ใครสนใจจะจ้างเขาไปท�างานแสดงตา่ง	ๆ	จะได้ตดิตอ่ได้		เขาก็แจกนามบตัรคนไปทัว่	

	 	 โชคดีท่ีวนัหนึง่		มีโมเดลลิงตดิตอ่เขาให้ไปแคทงาน		คือเลน่เป็นเอก็ซ์

ตร้า	ในกองละคร			ด้วยความท่ีเขาชอบงานอะไรประเภทนีอ้ยูแ่ล้ว		ไมว่า่จ�านวนเงินจะ

ได้มากน้อยเพียงไร	 เขาไมไ่ด้สนมากนกั	 เขาหวงัเพียงได้มีโอกาสไปเรียนรู้	 ดคูนมี

ประสบการณ์ท�างานร่วมกนั	เพ่ือจะเก็บมาพฒันางานของตนหากมีโอกาสกอบกู้ 	คณะ
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มโนราห์ให้กลบัมาอีกครัง้	 ทกึครัง้เขาไมเ่คยลมืถึงความศรัทธาจากการท่ีเขาได้ท�าพิธี

รับขนัธ์ครู	 	 	 เขาได้ไปเลน่เป็นตวัประกอบ	 เชน่	 ผีในทะเล	 หรือ	 โฆษณาของ	 เขารับ

ทัง้หมด	โดยคา่ตวัท่ีเขาได้ประมาณ		200	-	250		บาท	ดมีูราคาไมม่ากนกัมีบางครัง้ท่ีเขา

รับจ้างไปนัง่ตบมือได้เงินเพียง	130	บาท/วนั	กลบัถึงบ้านก็คอ่นข้างดกึด่ืนต้องอาศยันัง่

แทก็ซ่ีกลบัไมมี่เงินเหลอืเลยแตเ่ขาก็ชอบและรักท่ีจะท�า	

	 “ผมเองก็ชอบด้วยแหละนะ	 เร่ืองศิลปะการแสดงแบบนี	้ จะบน่ท�าไม	 	 อยาก

มาท�าเองบน่ไปไมไ่ด้อะไร	มนัคือประสบการณ์ดีๆนะท่ีได้ไปดกูารท�างานท�าอะไรแบบนี	้					

ตวัประกอบคนอ่ืน	ๆ	เขาก็บน่กนั	บน่ร้อนบน่เหน่ือย		ผมพดูบอกกบัพวกเขาเลย		อยา่

บน่	จะบน่ได้อยา่งไร	เขาไมไ่ด้ไปจ้างเรามา		แตพ่วกเราเองน่ี	ท่ีอยากมาดมูาเลน่แล้วจะ

มาบน่ได้อยา่งไร”	

	 “สิ่งท่ีท�าได้คือต้องตัง้ใจสไิมว่า่จะแสดงเป็นจดุเลก็แตม่นัก็คือองค์ประกอบท่ี

จะสามารถเติมเตม็เร่ืองราวศิลปะให้สมบรูณ์ได้	ฉะนัน้อยา่บน่”	สมพงศ์เลา่ด้วยน�า้เสยีง

เสมือนกบัเขาก�าลงัย้อนกลบัไปอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้อีกครัง้

	 หลังจากระยะท่ีท�างานเป็นตัวประกอบนัน้คนส่วนใหญ่รู้ว่าเขามีความ

สามารถและท�าอะไรมาก่อน		จงึมีหลายคน		ท่ีบอกเขาวา่				

	 “หากมีมโนราห์อยู่กับตัวแล้วท�าไมจึงไมใ่ช้ให้เกิดประโยชน์ล่ะบางครัง้

มโนราห์อาจจะน�าพาให้เขาไปสูจ่ดุหมายท่ีมุง่หวงัได้”				เขาครุ่นคดิ		แล้วจงึได้ย้อนกลบั

ไปบ้านไปท่ีนครศรีธรรมราช	 เพ่ือน�าเอาผ้ามา่นและ	 มโนราห์หน้าพรานบญุตดิตวัมา

เพ่ือหวงัท�าอะไรบางอยา่ง		

	 โดยระหวา่งทางเขาได้นัง่รถไฟได้มีหมอดทูกัประวตัเิขา	และตรงกบัเหตกุารณ์

ชีวติท่ีเกิดขึน้จริงด้วยศรัทธาและความนบัถือมโนราห์

	 เขาจงึปฏิบติัตามค�าทกัของหมอด	ู คือ	 ต้องไปหาเชา่พระพิฆเนศคือ	 เทพเจ้า

แห่งความส�าเร็จ	มาไว้	รวมกบัหน้าพรานบญุเดมิท่ีมี		และรวมไว้กบั	บรมครูพอ่แก่บวร

ฤาษี		แล้วบชูาทกุวนั	ชีวติจะดีเอง					

	 หลงัท�าตามเรียบร้อย	 	 เขาจงึด�าเนินการตอ่เก่ียวกบัการท่ีกลบับ้านไปน�าหน้า

พรานมาคือเขาได้ท�าบล็อกหน้าพรานบญุโดยได้รับความช่วยเหลือจากญาติซึ่งเป็น
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อาจารย์	เม่ือท�าได้	ราว	ๆ 	30	อนั	เขาตัง้ใจหลอ่หน้าบลอ็กพรานบญุเพ่ือท�าขาย		แตค่วาม

จริงแล้ว		เขาไมเ่คยได้เงินเลยแม้สกัครัง้			เม่ือยามมีคนสนใจหากใครอยากได้	เขาก็จะให้

ไปเฉย	 ๆ	 แตห่ากใครให้เงินแก่เขาเขาก็จะรับไว้	 	 จงึท�าให้เขารู้สกึท้อแท้แล้วผิดหวงั	 กบั

หนทางชีวิตแล้วชีวติชว่งนัน้เขาทัง้หดหูใ่จเพราะไมรู้่จะท�าอะไรท�าแตล่ะครัง้ท่ีลงทนุไปก็

ล้มเหลว		แล้วอยา่งนีเ้ขาจะมีทางท่ีจะเก็บเงินเพ่ือท�าตามความฝันท่ีศรัทธาได้หรือ					

เวทีขา้งถนน
	 ยามนัน้		เขาหมดก�าลงัแรงใจ		ท้อแท้	ไมรู้่อีกแล้วทางออกของชีวติ			ความรู้สกึ

ท่ีไมเ่คยยอ่ท้อตอ่อปุสรรคท่ีเคยมีในตวัเขาหมดไป		เขาท้อ	และไมรู้่ทางออกจริง	ๆ		เขา

หวงักาท่ีพึง่พิงทางกายใจมองไปรอบ	ๆ	บ้านท่ีเจอก็คือ		หิง้บชูา	มโนราห์และพระพิฆเนศ			

เขาเดนิไปตรงนัน้	 มองดดู้วยความศรัทธา	 น�า้ตาของเขาจะไหล	 นานแล้วท่ีเขาไมเ่คย

ร้องไห้กบัเร่ืองราวแย	่ๆ	ของชีวติไมว่า่จะเจออปุสรรคมากมาย	แตต่อนนีเ้ขาเองก็แก่แล้ว

*กล่องรับเงินที่ได้จากการเปิดหมวก
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งานการจะท�าอะไร	 คงยากหากจะมีใครเตม็ใจรับเขา	 เขาหยดุมองหิง้นัน้อยูน่าน	 	 เขา

ยกมือขึน้ไหว้ท่ีหิง้บชูา		พร้อมกบัพดูวา่		

	 “ยงัไงเสยีก็จะขอเลน่เปิดหมวกแล้ว	 เพราะอายยุา่งเข้าสูว่ยั	 60	 ปี	 หากจะไป

ของานท่ีไหนใครเขาก็ไมใ่ห้แล้วจงึขอขมา	ท่ีจะน�าพามโนราห์ออกท�าการแสดงข้างถนน		

เพราะสิ่งนีเ้ป็นสิ่งเดียวท่ีอยากท�าชอบและศรัทธาไมเ่คยหลบหลูแ่ม้จะพามโนราห์สู่

ข้างถนน		แตจ่ะท�าโดยถกูต้องไมใ่ห้ต้องหมองเกียตเิป็นอนัขาด”				

	 เขายกมือขึน้ไหว้ขอขมาน�าสิ่งท่ีบูชาและศรัทธาท่ีสดุและเขาก็ขอขมาหน้า

พรานบญุ		เพ่ือให้ชว่ยสนบัสนนุเขาในทางเลอืกด้านนีด้้วยเถิด	จากนัน้มาเขาก็ได้ยดึถือ			

อาชีพเปิดหมวกเป็นหลกั	 เป็นงานท่ีรัก	 และมีเงินเหลอืเก็บ	 รายได้จากการเปิดหมวก

ของเขา	ตอ่วนัเฉลีย่		อยูท่ี่	500	บาท	แตก็่เคยมีท่ีได้สงูสดุถึง	7000	บาท	ท่ีงานกาชาด				

	 เขาตัง้ใจออมเงินท่ีได้จากตรงนีท้ัง้หมดเก็บไว้เพ่ือท�าอลับัม้ของตนเองท�าเอง

ออกขายและถ้าเงินพอท่ีจะฟืน้ฟคูณะมโนราห์ได้ก็จะท�า	เพราะความฝันนัน้เป็นศรัทธา

ท่ีอยูใ่นใจเขามาแตช้่านาน			ตัง้ใจเอาไว้		แตด้่วยวยั	62		ปีแล้วเขาก็ไมรู้่วา่	จะมีโอกาสได้

ท�าตามความฝันนัน้หรือไม	่		รู้แตต่อนนีก้ารเปิดหมวกเส้นทางชีวตินี	้		เป็นเส้นทางท่ีให้

ทัง้ความสขุ		ความเสรีแก่เขา		ซึง่สว่นหนึง่ตรงนีเ้ขาเช่ือวา่มาจากความดีท่ีเคยได้ท�ามา

ตลอด	และหลกั	ๆ	 เลยนัน้คงเป็นบรมครูและครูหมอมโนราห์ท่ีชว่ยสง่เสริมและเมตตา

ท�าให้เขายงัยืนหยดับนวิถีเส้นทางของเขาวิถีข้างถนนกบัการแสดงมโนราห์พรานบญุ

ได้โดยไมมี่ปัญหามากมายใด	ๆ	มาจนถึงปัจจบุนั

เปดิหมวกครอบหนา้พราน
	 ส�าหรับสงพงศ์คิดวา่การเปิดหมวก	 คือ	 “เปิดหมวก	 คือ	 การท�าการแสดง

ศลิปะ	 แตก่ารท�าสิ่งเหลา่นีต้้องไมห่ลอกลวงใคร	 ต้องท�าอยา่งเตม็ความสามารถเตม็

ศกัดิศ์รี		ไมใ่ชม่าสซีอเป่าแคนแบบไมเ่ป็นเพลง	เราต้องคดิวา่หากเราจะท�าการแสดงใน

ศาสตร์เหล่านีแ้ล้วต้องเคารพไมใ่ช่เพียงมาเล่นหลอกลวงหวังเงินแตเ่ราต้องท�าด้วย

ความตัง้ใจ	 และสดุความสามารถ”	 	 สมพงศ์	 หสัดี	 บทวถีิการแสดงมโนราห์เปิดหมวก
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*สมพงศ์กับการสวมหน้าพรานเล่นเปิดหมวก
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ข้างถนนเขายอมรับว่าหากมีทางเลือกท่ีมากกว่าเขาเองจะไม่น�าพาสิ่งเคารพสิ่ง

ศกัดิส์ทิธ์ิเชน่นีม้าสูข้่างถนน“จริง	ๆ	ผมถ้ายงัหนุ่ม	ผมก็ไมม่าเลน่ข้างถนนนะ	ไมอ่ยาก

น�าพาสิ่งเคารพสิ่งดีงาม	สิ่งท่ีเราศรัทธามาเปือ้นฝุ่ น	แตด้่วยความจ�าเป็นตรงนี	้	เพราะ

มนัจะไมเ่หมาะสม	 แตท่ี่ท�าตรงนีก็้รู้วา่อะไรควรไมค่วรนะ	 เพราะท่ี	 ลงุเอามาเลน่นีเ้ป็น

หน้าพรานบลอ็กท่ีเคยหลอ่แล้วคดิจะขาย	เป็นหน้ากระดาษ	สว่นหน้าจริงนัน้	ก็จะตัง้ไว้

บนหิง้บชูาแบบเดมิไมเ่คยคดิจะพามาเลน่ข้างถนน”	

	 โดยเขาพดูถึงการ	เปิดหมวกวา่	ส�าหรับเขาแล้ว	เขาคดิวา่คนเราท�าได้ต้องกล้า

ในทางท่ีดี	พยายามต้องไมย่อมแพ้	สู้ ชีวติ	และตัง้ใจ	โดยตวัเขานัน้มาเลน่เปิดหมวกวนั

แรก	คือ	วนัท่ี	6	กมุภา	2554		ใสผ้่าจงกระแบนสแีดง	เชา่โทรโข่งมา	และท�าการกเต้น

และร�าตามแบบฉบบัมโนราห์โดยยดึจงัหวะเดียวเลน่ท่ีแรกคือสวนบริเวณป้ายรถเมล์			

คนผา่นไปผา่นมาชอบใจในการแสดงเชน่นี	้ อาจเพราะดแูปลกตากวา่การดีดกีตาร์ขบั

กลอ่ม	

	 “ผมดีใจมากนะท่ีมีคนชอบ	 ท่ีผมเลน่ผมท�าข้างถนนตรงนี	้ โดยผมเองจะเลน่

แถวพวกตลาดนดัมีท่ีไหนก็จะไปเลน่ท่ีนัน่ท่ีไหนไมห้่ามก็จะไปเลน่ไมไ่ปก้าวก่าย”	 โดย

เคร่ืองแตง่กายชดุมโนราห์นี	้ราคา	4,500	บาท		ตัง้แตท่ี่เขาได้เลน่เปิดหมวกมานี	้	เขาก็

มีโอกาสได้ออกสือ่อยูบ้่าง	เชน่			รายการสะเก็ดขา่ว,		รายการคมัภีร์วถีิรวย,	หนงัสอืพิมพ์

ดารายคุใหม	่

	 จากวนันัน้	จนวนันี	้เขาตัง้ใจไว้วา่	จะเลน่เปิดหมวก	เป็นระยะเวลา	3	ปี	ซึง่จะ

ครบก�าหนด	ในวนัท่ี	6	กมุภา	ปี	2557	ซึง่หลงัจากนีเ้ขาอาจจะท�าอลับัม้ไว้ขายหรืออาจ

จะเลน่เปิดหมวกตอ่ไปหากชีวติยงัไมส่ิน้ไปเสยีก่อน	 เขาได้บอกวา่การเลน่ข้างถนนเขา

มาเลน่ด้วยใจรักและศรัทธา	 แตเ่ขาเองก็รู้หลกัปฏิบตัท่ีิเหมาะสมโดยการเลน่ข้างถนน

ตรงนีจ้ะไมมี่ใสเ่ชิดชฎา		เพราะไมเ่หมาะสมท่ีจะแตง่กายเตม็แบบนัน้ในการเลน่ริมถนน		

ถือวา่เป็นการไมใ่ห้เกียรติครูบาอาจารย์			

	 “ผมอยูไ่ด้ทกุวนันี	้เพราะรู้กติกาไมไ่ด้ดถูกูไมไ่ด้ดหูม่ิน	ทกุวนันีต้ัง้แตท่�ามาก็ไม่

ได้มีความล�าบากเพราะท�าทกุอยา่งโดยตามความถกูต้อง	การน�ามโนราห์มาเปิดหมวก

นีถื้อเป็นการอนรัุกษ์เป็นสิ่งท่ีดีท่ีผมก็บชูาเช็ดถดูแูลทกุวนั		เปลีย่นน�า้กบัหิง้บรมครูเป็น
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อยา่งดีท่ีบ้านของผมและด้วยความจ�าเป็นต่าง	 ๆ	 ท�าให้ผมได้มาเป็นศิลปินข้างถนน	

ถือว่าการท�าตรงนีถื้อได้ว่าเป็นการเชิดชูบรมครูและทัง้ยังเป็นการอนรัุกษ์ศลิปะของ

ชาวใต้		เพราะสมยันีห้าดไูด้ยากมาก”

	 ส�าหรับการมาแสดงเปิดหมวกในแต่ละครัง้ของเขาจะใช้เป็นเพลงกลอน	

มโนราห์	ลกัษณะท�านองคิดเองแบบด้นสด	กลา่วคือ		การร่ายกลา่วตามสภาพแวดล้อม

ท่ีเห็น			ใช้การด้นสดตามหลกัมากกวา่		และท่ีเขาน�ามาร้องเลน่เปิดหมวกในปัจจบุนันัน้		

ก็จะมี	แบบร้องจงัหวะหนึง่ร�าจงัหวะหนึง่		ถ้าเป็นพวกจะเป็น	กลอนสี่		กลอนห้า	กลอน	

หก		โดยท่ีเขาเลอืกมา	มี	3	จงัหวะ	คือ	ร้องกบั	ร�า	และและจงัหวะโหมโรง			และเม่ือยาม

กลบับ้านกิจวตัรท่ีเขาท�าเป็นประจ�าในตอนก่อนนอนก็คือ	การสวดมนตร์	ชมุนมุเทวดา	

เพ่ือให้พรแก่คนท่ีให้เงินเขาทกุครัง้	

	 หลายตอ่หลายครัง้ท่ีการแสดงของเขา	สร้างความประทบัแก่ผู้คนท่ีผา่นไปมา	

โดยเฉพาะชาวใต้	พวกเขามกัเข้ามาคยุไถ่ถาม	ให้ความสนบัสนนุ		ในสว่นของชาวตา่ง

ชาตนิัน้ก็มีสนใจเข้ามาพดูคยุแตด้่วยความท่ี	 เขาไมมี่ความรู้พดูไมไ่ด้	 ก็จะท�าทา่รับไหว้

ขอบคณุ	

	 “เคยมี	ชาวตา่งชาติน�าเงินมาให้ถึง	3,000	บาท	ผมเกรงใจมากนะรีบวิ่งเอาไป

คืนเลยมนัมากเกินไปจริง	 ๆ	 ไมก่ล้ารับน�า้ใจตรงนัน้	 เพราะมนัมากไปส�าหรับน�า้ใจท่ีจะ

ให้การแสดงเพียงชัว่ครู่		แตส่�าหรับสนิน�า้ใจครัง้นีม้ากเหลือเกินส�าหรับผม”		แตส่ดุท้าย

ถึงเขาจะวิ่งตามเพ่ือน�าเงินไปคืนอยา่งไร	 ชาวตา่งชาตคินนัน้ก็ไมรั่บเงินคืนเพราะเขาก็

ยินดีท่ีจะให้	พร้อมกบัชมด้วยวา่	“Good	job”	พร้อมยิม้ให้อยา่งเป็นมิตร	เขาก็ไมรู้่วา่จะ

ท�าอยา่งไรก็ยกมือขอบคณุพร้อมกบัเดนิไปร่ายร�าด้นเพลงตอ่ตามเดมิ			

	 ส�าหรับแบงก์จากตา่งชาติท่ีได้มานัน้	ไมว่า่จะเป็นประเทศไหน	เขาไมเ่คยคดิท่ี

จะใช้	หรือไปแลกเป็นเงินไทย	 	 เขาหวงัวา่สิ่งนี	้นา่จะเป็นท่ีระลกึ	 เป็นสิ่งท่ีสะสม	 ท่ีเก็บ

แทนความทรงจ�าได้ดี

	 ทุกวันนีเ้ขามีหลากหลายแบงก์ของหลายประเทศเก็บไว้ในกระเป๋าสะสม

แบงก์		เขาเก็บมนัไว้อยา่งดีเพ่ือเป็นความทรงจ�า		

 

   ส
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	 ทางด้านญาติ	ๆ	ลกูสาวของเขา	ก็ไมเ่คยรังเกียจท่ีรู้วา่ลงุมาท�าแบบนี	้เพราะรู้

อยูแ่ล้ววา่เขาชอบและรักท่ีจะท�าอะไรแบบนี	้

	 “พวกเขาเห็นผมออกทีวี	 คือรายการสะเก็ดขา่ว	 เม่ือเห็นก็มีโทรมาถามไถ่	 วา่

เป็นอยา่งไร	ก็รู้เห็นเราออกสะเก็ดขา่ว”			

	 โดยตวัเขาเองตอนนีก็้ไมไ่ด้มีภาระชีวติท่ีหนกัหนาแล้วสามารถยืนด้วยล�าแข้ง

ได้อยา่งมัน่คงกวา่เดมิ	ลกู	ๆ 	จะเดนิทางมาหาก็มาได้แตเ่ม่ือมาก็ไมต้่องมาให้เงิน		เพราะ

เขาเองไมเ่คยต้องการรับเงินจากลกู	 ๆ	 	 เพราะเขาเองไมไ่ด้ล�าบากขาดเหลืออะไรแล้วใน

ตอนนี	้แตใ่นทางกลบักนัเขารู้สกึดีเม่ือยามลกูมาหาและสบายใจท่ีเหน็ลกู	ๆ	อยูก่นัได้และมี

อนาคตท่ีดีในปัจจบุนั

	 ส�าหรับเขาเองมองวา่	 งานเปิดหมวกเป็นงานท่ีท้าทาย	 เป็นงานท่ีไมเ่คยเห็น

ใครเลน่แบบนีม้าก่อน		ไมไ่ด้หวงัเร่ืองเงินท่ีจะต้องได้มากมาย	แตม่นัคือความสขุใจของ

คนแก่แบบเขาท่ีสามารถเลีย้งชีพได้ด้วยความชอบและศรัทธาท่ีมีตัง้แตแ่รกเร่ิม				 	

*สมพงศ์ขณะเปิดหมวก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 “ผมคดิวา่การท�าตรงนี	้ผมเองสขุใจคนได้เห็นวา่มีคนเรามีคนมาถามและปรบ

มือให้ก�าลงัใจโดยผมก็นบัถือบรรพบรุุษเก่าแก่มนัเหมือนทัง้สขุใจท่ีได้ท�าและได้เผยแพร่

สบืสาน”	

	 เราศรัทธาไมรู้่วา่ใครจะมองผมแบบไหนคนอ่ืนอาจมองวา่งมงายแตผ่มนบัถือ

ตรงนีม้าช้านานแล้ว			ไมว่า่เวลาไปไหนเจอศาลศกัดิส์ทิธ์ิเราก็จะแวะไหว้สกัการะตลอด		

ใครจะมองแบบใดก็ไมไ่ด้ใสใ่จ	แตผ่มเองมีความตัง้ใจดี	สม�า่เสมอ		อยา่งเวลาการท่ีเรา

บชูานัน้ก็ไมเ่คยบชูาตามกระแสนิยม	 เชน่	 จตคุามเราก็ยงับชูาเคารพอยู	่ ไมไ่ด้เปลีย่น

ไปตามกระแสนิยม	 เราอาจจะมองไมเ่ห็นสิ่งสกัสทิธ์ิเหลา่นัน้	 แตผ่มเช่ือวา่พวกทา่น

มองเห็นเรา	

	 โดยความฝันเดิมท่ีตัง้ไว้ก็คงอยู่		คือ		ต้องการจะฟืน้ฟมูโนราห์ขึน้มาเป็นคณะ

จองลงุเหมือนเดมิเป็นเพลงท่ีลงุร้องเองท�าร้องแบบโบราณเป็นมโนราห์ย้อนยคุ	รับงาน

แสดงด้วย	ท�าเป็นผู้สงูอาย	ุท่ีท�าเองได้	เพราะตอนนีก็้	มีมา่นผ้า	ฝันไว้แตไ่มรู้่จะจริงไหม

แตก็่จะพยายามท�าตามฝันให้สดุก�าลงั”

	 ส�าหรับวนันี	้ เขาเองไมเ่คยน้อยใจกบัโชคชะตาชีวติ	 ท่ีลขิิตเส้นทางเดนินีม้าให้			

ไมมี่ใครก�าหนดเส้นทางชีวติได้ดีเทา่ตวัเองและนีก็้คือเส้นทางท่ีเขาเลอืกได้และได้เลอืก

เดินมาแล้ว			ตามความถนดั	ความเช่ือและความศรัทธา	

	 	“มีคนเคย	ดถูกู	มีเหมือนกนัวา่นะท่ีมาวา่ผม		วา่คนแบบผมท่ีท�าแบบนีม้นัคือ

พวกขอทาน		มนัคือโนราขอทาน			คือจริงๆแล้ว	โนราเขาจะไมข่อทาน		ถ้าขอทานคือถือ	

ขันขอลอยๆแต่ส�าหรับผมแล้วการร้องกลอนและร� าใส่ชุดตามแบบฉบับโนราตาม

แนวทางท่ีถกูท่ีควร	 มนัไมใ่ชก่ารไมใ่ชก่ารขอทานเดด็ขาด”	 	 เขากลา่วด้วยน�า้เสยีงหนกั

แนน่”	 เขาไมเ่คยน้อยใจในโชคชะตาท่ีต้องเกิดมาจน	 หรือโดนนินทาหาวา่เป็นขอทาน	

แตส่�าหรับเขานัน้		ความน้อยใจ	คือการท่ี	ครูหมอท่ีเขานบัถือ	โดนวา่ในเชิงเสยีหาย			

	 “ส�าหรับความน้อยใจนัน้จะเป็นในเชิงท่ีวา่	คนพวกเขาดถูกูครูหมอท่ีผมนบัถือ		

คือเม่ือครัง้ท่ีเคยได้ออกรายการ	 คมัภีร์วถีิรวยนัน้	 พิธีกรรายการได้พดูประโยคหนึง่	 ท่ี

ท�าให้ผมประทบัใจมากนัน้คือ	 ลงุคนนีไ้มใ่ชข่อทานนะคะ่	 แตล่งุคนนีเ้ป็นผู้ ท่ีน�าศลิปะ

มโนราห์วฒันธรรมของภาคใต้มาให้เราได้ด”ู					

   ส
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	 แท้จริงแล้วมโนราห์ข้างถนนท่ีผมได้น�ามาเล่นมนัคือการน�าศิลปะของไทย

ทางภาคใต้ออกมาเผยแพร่ให้คนได้เห็น	 มนัไมไ่ด้เป็นการขอทานแตอ่ยา่งไร	 ผมไมใ่ช่

ขอทาน		ผมท�าด้วยความสามารถเตม็ท่ีและศรัทธาท่ีมีท่ีจะน�าพามโนราห์มาสูข้่างถนน

แบบถกูวิธี	ไมใ่ชค่นบ้า	คนเมา	หรืออยา่งไร		เพราะถ้าหากใครมองวา่การท�าแบบนีเ้ป็น

ขอทาน	หากถ้าเขายงัเป็นคนแนน่อนเขาจะรู้วา่เราท�าอะไรอยู	่ณ	ท่ีข้างถนนตรงนี.้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เครื่องแต่งกาย
1.		เทริด	เป็นเคร่ืองประดบัศีรษะของตวันายโรงหรือโนราใหญ่หรือตวัยืนเคร่ือง	

2.		เคร่ืองรูปปัด	เคร่ืองรูปปัดจะร้อยด้วยลกูปัดสีเป็นลายมีดอกดวง	

3.		ปีกนกแอน่	หรือ	ปีกเหนง่	มกัท�าด้วยแผน่เงินเป็น

รูปคล้ายนกนางแอน่

4.		ซบัทรวง	หรือ	ทบัทรวง	หรือ	ตาบ	ส�าหรับสวมห้อย

ไว้ตรงทรวงอก	

5.		ปีก	หรือท่ีชาวบ้านเรียกวา่	หาง	หรือ	หางหงส์

6.		ผ้านุง่	เป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้า	นุง่ทบัชายแล้วรัง้

ไปเหน็บไว้ข้างหลงั	

7.		หน้าเพลา	เหน็บเพลา	หนบัเพลา	ก็วา่	คือสนบั

เพลาส�าหรับสวมแล้วนุง่ผ้าทบั	

8.		ผ้าห้อย	คือ	ผ้าสีตา่งๆ	ท่ีคาดห้อยคล้ายชายแครง

แตอ่าจมีมากกวา่	

9.		หน้าผ้า	ลกัษณะเดียวกบัชายไหว	

10.		ก�าไลต้นแขนและปลายแขน	ก�าไลสวมต้นแขน

11.		ก�าไล	ก�าไลของโนรามกัท�าด้วยทองเหลือง	

12.		เลบ็	เป็นเคร่ืองสวมนิว้มือให้โค้งงามคล้ายเลบ็กินนร	กินรี	

13.		หน้าพราน	เป็นหน้ากากส�าหรับตวั	“พราน”	ซึง่เป็นตวัตลก	ใช้ไม้แกะเป็นรูป	 	

ใบหน้า	ไมมี่สว่นท่ีเป็นคาง	ท�าจมกูย่ืนยาว	ปลายจมกูงุ้มเลก็น้อย

	เจาะรูตรงสว่นท่ีเป็นตาด�า	ให้ผู้สวมมองเหน็ได้ถนดั	ทาสีแดงทัง้หมด	เว้นแตส่ว่นท่ี	

เป็นฟันท�าด้วยโลหะสีขาว	

*ภาพจาก : www.sahavicha.com

มโนราห์
	 มโนราห์	 หรือ	 โนรา	 หรือเขียนวา่	 มโนห์รา	 ก็มี	 เป็นช่ือศลิปะการแสดงพืน้

เมืองอยา่งหนึง่ของภาคใต้	 มีแมบ่ททา่ร�าอยา่งเดียวกบัละครชาตรี	 บทร้องเป็นกลอน

สด	 ผู้ขบัร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ	 สรรหาค�าให้สมัผสักนัได้อยา่งฉบัไว	 มีความ

หมายทัง้บทร้อง	 ทา่ร�าและเคร่ืองแตง่กายเคร่ืองดนตรีประกอบด้วย	 กลอง	 ทบัคู	่ ฉ่ิง

โหมง่	 ป่ีชวาและกรับ	 ปัจจบุนัพฒันาเอาเคร่ืองดนตรีสากลเข้าร่วมด้วย	 เดมินิยมใช้

ผู้ชายล้วนแสดง	แตปั่จจบุนัมีผู้หญิงเข้าไปแสดงด้วย

   ส
ำนกัหอ
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1.การรํา 

 โนราแต่ละตัวต้องร� าอวดความช�านาญ

และความสามารถเฉพาะตนโดยการร�า

ผสมทา่

2.การร้อง 

 โ น ร าแต่ ล ะตั ว จ ะ ต้ อ งอ วดลี ล ากา ร

ร้องขับบทกลอนในลักษณะต่าง	 ๆ	 เช่น	

เสียงไพเราะดังชัดเจนจังหวะการร้อง

ขับถูก ต้อง เ ร้ าใจ มีปฏิภาณในการคิด

กลอนรวดเร็ว	 ได้เนือ้หาดี	 สมัผสัดี	 มีความ

สามารถในการร้องโต้ตอบแก้ค�าอย่างฉับ

พลนัและคมคาย	เป็นต้น

     

3.การทาํบท

 เป็นการอวดความสามารถในการตีความหมายของบทร้องเป็นท่าร�าให้ค�าร้องและท่า

ร�าสมัพนัธ์กนัต้องตีทา่ให้พิสดารหลากหลายและครบถ้วนตามค�าร้องทกุถ้อยค�าต้องขบับทร้อง

และตีทา่ร�าให้ประสมกลมกลืนกบัจงัหวะและลีลาของดนตรีอยา่งเหมาะเหม็งการท�าบทจงึเป็น

ศลิปะสดุยอดของโนรา

4.การรําเฉพาะอย่าง                  

	 นอกจากโนราแตล่ะคนจะต้องมีความสามารถในการร�า	 การร้อง	 และการท�าบทดงั

กลา่วแล้วยงัต้องฝึกการ�าเฉพาะอยา่งให้เกิดความช�านาญเป็นพิเศษด้วยซึง่การร�าเฉ

องค์ประกอบหลักของการแสดง
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Íีêด�ฟุตบาท

เส้นทางดนตรี�วิถีฟุตบาท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 หากเอ่ยถึงศิลปินข้างถนน ชื่อของ อี๊ด ฟุตบาท หรือ อิทธิพล วาทะวัฒนะ 

เป็นชื่อหนึ่งที่หลายคนนึกถึง กระทั่งเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินยุคหลังๆกล้าแสดงริม

บาทวิถีก็มักจะมาจากเขาคนนี้

 “เราได้เวททีี่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวททีี่กว้างมาก” 

	 อ๊ีด	 ฟตุบาทกลา่วถงึการเป็นศลิปินริมบาทวิถีศลิปินเปิดหมวกรุ่นใหญ่ย้อน

หลงัเลา่วา่ประมาณปี	2520	 -	2521	ขณะนัน้เรียนชา่งศิลป์ปี	3	 เป็นยคุแสวงหาของ

หนุม่สาว	อยากท�าอะไรแปลกใหม	่อยากทดลองความลุม่ลกึทางดนตรีวา่	มวลชนจะ

รับได้หรือไม	่เม่ือเพ่ือนร่วมสถาบนัอยา่ง	วสนัต์	สทิธิเขตต์	ชวนไปวาดรูปข้างถนน	จงึ

ได้น�ากีตาร์	และแตง่เพลง	ผสมกบัวาดภาพเปิดหมวกไปพร้อม	ๆ	กนั

เริ่มต้นข้างถนน
	 	 “การเปิดหมวกไมไ่ด้บอกวา่เราเป็นขอทาน	 บอกวา่เราต�่าท่ีสดุแล้ว	 ไมใ่ช่

แบบนัน้	 บ้านเมืองอ่ืนเค้าก็มี	 แตค่นมาคดิวา่ต�่าต้อย	 จงึตัง้ช่ือวา่	 อ๊ีด	 ฟตุบาท	 ให้ต�่า

ท่ีสดุ	 เวลาตกจะได้ไมเ่จ็บ”	 อ๊ีดกลา่วพร้อมบอกตอ่วา่	 สิง่ท่ีอยากจะบอกคือมนัเป็น

เส้นทางดนตรี�วิถีฟุตบาธ
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อาชีพอาชีพหนึง่ทางด้านศิลปะแนวความคิด	คือน�า้พกัน�า้แรง	ท�าให้ไมห่ลงตวัเอง	และ

อดทน	หมวกท่ีเปิดออกมาก็ไมมี่อะไร	เปิดรับเงินแคน่ัน้เป็นวฒันธรรมของคนยโุรป	วาง

หมวกไว้ตรงหน้า	

	 หาได้น้อยรายนกัส�าหรับนกัดนตรีเปิดหมวกข้างถนนในเมืองไทยท่ีสามารถ

ใช้ชีวิตเดินตามวิถีข้างถนนจนสร้างช่ือเสียงและประสบความส�าเร็จได้ดงัเชน่	

	 อ๊ีด	ฟตุบาท		หากเอย่ถงึศลิปินริมฟตุบาท		เขาคนนี	้คงถือบคุคลหนึง่ซึง่มีช่ือ

เสียงท่ีใครหลายคนนกึถงึ	 และดจูะเป็นแบบอยา่งให้คนรุ่นตอ่ๆมาท่ีอยากเลน่ดนตรี

อยากมีตวัตน	กล้าออกมาเลน่โชว์ความสามารถของตวัเองริมท้องถนนมากขึน้

	 “การเร่ิมเดนิทางเข้าสูเ่วทีข้างถนนของผมนะหรอ”	 อ๊ีด	พดูหลงัเสียงกีตาร์ใน

เพลง		Dust	in	the	wind	ของวง	Kansus	ท่ีเขาเลน่โชว์จบลง

	 “มนัก็เร่ิมจากตอนแรกคือ	 ชว่งนัน้ก็เรียนเพ่ิงจบชา่งศลิป์ปี	 3	 อายปุระมาณ	

24	-	25	ปีตอนนัน้ท่ีไปท�าก็ไมไ่ด้คดิอะไรทัง้นัน้	 มีแตค่วามมุง่มัน่	มนัคงเพราะยงัเป็น

หนุม่ไฟแรง	 คิดอยา่งเดียววา่อยากท�างานนีอ้ยากเลน่ดนตรีอยากโชว์ฝีมือ	 เพราะเรา

ถือวา่มนัเป็นงาน		happening		art		แตย่งัไมมี่ใครกล้าท�า	และไมมี่แมแ่บบด้วย		ผมก็

ตดัสนิใจอยูน่านนะ	เพราะในสมยันัน้ไมค่อ่ยมีวงดนตรีวงตาบอดวงอะไรมนัแทบไมมี่

เลย		แล้วคือตวัเราเองก็เป็นคนมีการศกึษา	มือเท้าครบ	จะมาเลน่ดนตรีริมถนนก็ดไูม่

คอ่ยเข้าที	ยอมรับวา่กวา่จะได้เร่ิมเลน่นัน้	ต้องรวบรวมความกล้าเป็นอยา่งมาก		ทาง

ครอบครัวเราพอ่แมเ่ขาก็รับไมค่อ่ยได้นะท่ีเรียนจบมาแตม่าเลน่ดนตรีข้างถนน”		

	 เพ่ือนท่ีเรียนมาด้วยกันกับเขานัน้ส่วนใหญ่ไม่มีใครท่ีกล้าจะมาเล่นเปิด

หมวกข้างถนน	 เพราะในสมยันัน้มนัคือสิง่ต้อยต�่า	 แตส่�าหรับเขาเองมองวา่มนัไมใ่ช	่	

“มนัอยูท่ี่ความกล้ามากกวา่กล้าท่ีจะทลายก�าแพงด้วยความสามารถท่ีเรามีหรือเปลา่				

ซึง่พอเราท�าแบบนีไ้ด้มนัก็เหมือนเป็นตวัอยา่งก็มีคนอีกมากมายท่ีตามเรามา		เหมือน

พวกเขาเหน็เราเป็นต้นแบบก็เลยมาท�าแบบนีแ้บบเดียวกบัเรา”			

	 โดยครัง้แรกทีเขาไปเลน่นัน้	อปุกรณ์ดนตรีท่ีน�าไปคือ		กลองชดุ		กีตาร์	กลอง		

ไฮแอท			เม้าออแกน		ซึง่ในตอนนัน้เขานกึเพียงอยา่งเดียวคือต้องการสร้างเอกลกัษณ์		

สร้างความโดดเดน่	 และพยายามสร้างสรรค์สิง่ท่ีไปท�าข้างถนนตรงนัน้ให้ได้ออกมา
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เตม็ท่ี		แตเ่ม่ือเขาไปถงึสนามหลวงแล้วก็ยงัไมก่ล้าเลน่			เขาใช้เวลานัง่น่ิงๆเม่ือตัง้ของ

เสร็จอยูน่านจนสามารถรวบรวมความกล้าและได้เร่ิมบรรเลงเลน่เพลงข้างถนนได้	

	 จดุเร่ิมต้นของการชอบดนตรี	 ของเขาคือ	 กีตาร์	 เขาเลา่วา่	 “เพราะกีตาร์น่ี

แหละท่ีท�าให้ผมรู้สกึรักและชอบเสียงเพลง	 โดยเจ้ากีตาร์ตวัแรกท่ีได้มานัน้เป็นตวัท่ี

พอ่ซือ้ให้	 ตอนลงมาสอบเข้าชา่งศลิป์ท่ีกรุงเทพ	 คือตวัเราเองอยากได้มาก	 รบเร้าให้

พอ่ซือ้	พอ่เลยต้องจ�าใจซือ้ให้	ซือ้ในราคา	150	บาท		ย่ีห้อ	โจโจ้		สมยันีค้งไมมี่กนัแล้ว

ราคาเทา่นี	้ตอนนัน้ซือ้แถวหลงักระทรวงรู้สกึดีใจมาก	ตอนนัน้เลน่มนัจนมือแตกแบบ

เลน่แบบบ้าคลัง่เลย	ข้าวปลาไมกิ่นเลน่แตกี่ตาร์มนัก็เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีท�าให้รู้สกึรักและ

ชอบท่ีจะเลน่ดนตรีเร่ือยมา	เลน่แล้วมนัสนกุมนัเหมือนได้อยูใ่นโลกของตวัเราเอง		ลืม

ความเครียดลืมทกุข์ไปชัว่ขณะเลย”

ต้นฉบับเปิดหมวก
	 “ผมไม่ รู้ว่า เ ป็นคน

แรกไหม	 	 แตก็่ชว่งยคุนัน้ไมมี่

ใครเขาท�าแบบนี	้ 	 พอเราท�าก็

มีคนบอกว่าเราคือต้นฉบับ		

จะเรียกแบบนัน้ก็วา่ได้	 การท่ี

เรามาท�าแบบนีม้ันเหมือน

เป็นการท่ีเราสามารถทลาย

ก�าแพงของความกล้าแล้ว

	 คนรุ่นหลงัเขาก็ตาม

เรามา	 ผมคดิแบบนัน้	 ก็ท่ีคดิ

มาท�าตรงนีต้้นแบบไม่มีเลย

ใ นสมั ย นั น้ มั น เ ป็ น ช่ ว ง ท่ี

สงครามเวียดนามเงียบลง	 ซึง่

*ภาพวาด อี๊ด ฟุตบาท ฝีมือของเขาเอง
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พวกทหารเวียดนามก็ได้ทิง้พวกแผน่เสียงไว้หนงัสือไว้	และพ่ีศเิหร่ก็เป็นผู้แปลหนงัสือ

ให้ฟัง	 	 หนงัสือนัน้คือ	หนงัสือ	 story	 of	 blues	 	 เราก็เรียนรู้แนวทางอะไรมาจากตรง

นัน้”			

	 อ๊ีดเลา่ตอ่วา่ในยคุนัน้จะมีนกัศกึษาบางกลุม่ก็จะแสวงหาในเร่ืองของการรับ

ใช้มวลชนสไตล์พวกคาราวานเพ่ือเรียกร้องสิทธิกับรัฐบาลให้ดูแลทุกคนกลุ่มทุก

ชนชัน้	 ก็จะออกมารวมตวักนัเพ่ือแสดงจดุยืนถงึความมีตวัตน	 ไมใ่ชด่แูลแตผู่้ มีการ

ศกึษา		

	 แต่ส�าหรับเขาเองใช้ดนตรีเสียงเพลงเล่นแสดงโชว์ความสามารถท่ีสนาม

หลวงเป็นการแสดงแบบเปิดหมวกเปิดหมวก		มนัจะไมใ่ชก่ารชมุนมุหรือตอ่ต้านอะไร

ใด	ๆ	จะเป็นคนละสไตล์กนัเขาเลน่มาเร่ือย	ๆ	จนสดุท้ายก็ยดึการเปิดหมวกเป็นอาชีพ

หลกัและไมไ่ด้ท�าอาชีพอยา่งอ่ืนเสริม	 เขาทุม่เทเวลาทัง้อาทิตย์ท่ีมีกบัการซ้อมดนตรี

แตง่เพลง	 และท�างานเขียนศลิปะ	 เขายดึการเปิดหมวกเป็นอาชีพหลกั	 เพราะจิตใจ

สว่นตวัของเขาเป็นคนท่ีไมช่อบท�างานแบบมีระบบระเบียบ					

	 	“จริง	ๆ	เหน็แบบนีก็้เคยท�างานประจ�านะ”

	 เขาเลา่วา่	 เป็นชว่งระยะเวลา	1	 เดือน	 ท่ีเขาเคยเข้าท�างานท่ี	บริษัท	 vogue			

เพราะตวัเขาเองนัน้มีฝีมือทางด้าน	 illustrator	 ด้านงานวาดงานเขียน	 แตด้่วยนิสยัของ

เขาท่ีไมเ่คยไปท�างานทนัเลยสกัครัง้	 เพราะทางบริษัทมีก�าหนดเวลาเข้างานคือ	 8โมงเช้า	

แตต่วัเขานัน้	มกัไปถงึเวลา	10	-11	โมงเป็นประจ�า	เน่ืองด้วยต่ืนไมท่นัและต่ืนคอ่นข้างสาย		

แตเ่ขามกัจะท�างานเลยเวลาไป	จนถงึ	สีห้่าทุม่	เพราะเขาถือวา่การท�างานของเขาแม้จะมา

สายแตเ่ขาก็ไมไ่ด้เอาเปรียบบริษัทเขาใช้เวลานอกงานท�างานจนสามารถสง่ตรงเวลาได้

ทกุครัง้	พอถงึก�าหนดครบ	1	เดือนจงึโดนไลอ่อกด้วยเหตกุารณ์เข้าท�างานไมต่รงเวลา	

	 “การท่ีผมโดนไลอ่อกก็เพราะบริษัทเขาต้องการคนท่ีเข้าท�างานตรงต่อเวลา	

ซึง่สว่นตวัผมเองก็เข้าใจกฎกตกิาของบริษัทเขาตรงนี	้ 	 	 	 แตจ่ริง	 ๆ	 แล้วการท�างาน

ศลิปะ	มนัไมใ่ชก่ารเอาเวลาการเข้างานมากะเกณฑ์ก�าหนดตดัสนิ	ถงึแม้ตวัเราจะเข้า

งานไมต่รงเวลา	 	 แตก็่รู้เวลาวา่หนงัสือจะต้องออกตีพิมพ์รายปักษ์	 ชว่งไหน	สามารถ

ท�าให้สง่ตรงตามก�าหนดพิมพ์ขายอยูแ่ล้ว
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	 การท�างานศลิปะท่ีจริงมนัไมใ่ชก่ารเอาเร่ืองแบบนัน้มาตดัสนิ	มนัขึน้อยูท่ี่ผล

งานมากกวา่”				

	 ด้วยความเห็นต่างแบบนีเ้องจึงท�าให้เขาไม่คิดอยากท่ีจะสมคัรงานบริษัท	

หรือเป็นระบบและมีกฎเกณฑ์เวลาเป็นเคร่ืองบงัคบั		จงึคิดท่ีจะใช้ชีวิตแบบอิสระตาม

แนวทางโดยไมมี่เง่ือนไขเวลาเป็นตวัตัง้		ท�าให้สนใจและลองมาเลน่เปิดหมวกคดิและ

เรียนรู้วิธีท่ีจะอยูแ่บบอิสระด้วยตวัเองให้ได้	และสร้างสรรค์งานศลิปะแบบ	freelance	

อยา่งเสรี		จนได้มาเลน่เปิดหมวกอยูท่ี่สนามหลวง		เลน่ดนตรีสเกตภาพเหมือน		โดย

ในสมยันัน้วาดเป็น	portrait	รูปละ	10	บาท	และก็ขึน้ราคามาเร่ือยจนถงึ	300	บาท	ขึน้

มารูปละ	10	-20	บาท	ในสมยัท�าแค	่2อยา่งนี	้ยงัไมมี่การท�าเทปออกอลับัม้ใด	ๆ 			และ

ยดึการเปิดหมวกและวาดภาพเป็นอาชีพหลกั	

เปิดหมวกเปิดโลก
	 เม่ือท�าเป็นอาชีพหลกัแล้ว	เวลาสว่นใหญ่ของเขา	ก็คือการฝึกซ้อมเลน่ดนตรี

และแตง่เพลง	เพ่ือต้องการให้โชว์ออกมาดีท่ีสดุ			โดยในสปัดาห์หนึง่	เขาจะเลน่เพียง

อาทิตย์ละ		2	ครัง้			และตัง้ใจให้ได้เพียงวนัละ	1	พนับาท		รวมเป็นเงินสปัดาห์ละ	2	

พนับาท	 	 โดยอปุกรณ์ท่ีเขาน�าไปด้วยนัน้ก็คือ	 	 แบตเตอร่ีซึง่ใสร่ถสามล้อไป	 	 เพราะ

การเลน่เปิดหมวกในสไตล์	 ของ	 อ๊ีด	 ฟตุบาทนัน้	 ต้องใช้พลงัมาก	 หากใช้การตะโกน

แหกปากอยา่งเดียวจะท�าให้เสียงใช้งานได้ไมน่านและคณุภาพท่ีแสดงแตล่ะครัง้ก็จะ

ลดน้อยลงในเร็ววนั		เพราะการร้องเพลงท่ีสนามหลวง			ในสมยันัน้จะมีลมแรงมาก	

	 	ในสมยันัน้ซึง่คนดกูารเปิดหมวกสว่นใหญ่จะเป็นนกัศกึษา			ชว่งแรกๆท่ีเปิด

หมวกก็ยงัไม่มีคนดูมากนกัแต่เขาเองก็ไม่ท้อใจเพราะความตัง้ใจและความไฟแรง

เลน่ไปเลน่มาจนมีคนดมูากถงึ	300-	400	คน/รอบ		สถานท่ี	ท่ีเลน่เปิดหมวก	คือ	สนาม

หลวงและมีสญัจรไปยา่นสีลมและสยาม

	 แต่พวกตามห้างสรรพสินค้ามักจะไม่อนุญาตให้เล่นและมักมีปัญหากับ

แมค้่าพอ่ค้า			เน่ืองจากการเลน่นัน้สง่ผลให้คนมายืนมงุดแูละบงัหน้าร้านของพวกเขา		
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พวกเขาก็มกัจะไลต่ะเพิด	เพราะการเลน่ท่ีอ่ืนมกัเจอปัญหา	จงึท�าให้เขา	(อ๊ีด	ฟตุบาท)	

เลน่เปิดหมวกท่ีสนามหลวงเป็นสว่นใหญ่	และการพาลกูสาวทัง้2ไปเลน่ไปดไูปคลกุคลี

ใช้ชีวิต	 บนเส้นทางการเปิดหมวกนี	้ จงึท�าให้ลกูสาวทัง้	 2	 ซมึซบัเลือดความเป็นนกั

ดนตรีของพอ่	ออกมาเตม็	ๆ

	 “ผมจะเลน่ท่ีสนามหลวงเป็นสว่นใหญ่	 เพราะสมยันัน้พืน้ท่ีตรงนัน้มนัเลน่ได้

ไมมี่ปัญหามากนกั	ไมต้่องมาคอยโดนแมค้่าเท่ียววา่	แตส่มยันีม้นัเลน่ไมไ่ด้แล้ว			ตอน

นัน้ท่ีเลน่จะลงเลน่วนัเสาร์อาทิตย์แค	่	2	วนั	พอเร่ิมมีลกู	ลกูเร่ิมเดินได้ก็พาไปด้วยตลอด	

ทัง้ป๊ิค	 และเปรียว	 ผมวา่ตรงนีก็้มีสว่นท่ีนา่จะท�าให้ลกูทัง้สองซมึซบัดนตรีจากผู้เป็นพอ่

อยา่งผมได้ดี”		

	 ส�าหรับเป้าหมายท่ีเขาตัง้ไว้ในแต่ละอาทิตย์ส�าหรับการออกมาเปิดหมวก

นัน้	นัน่คือ	ตัง้เป้าหมาย	ต้องตัง้ใจโชว์และแสดงความสามรถอยา่งเตม็ท่ีเตม็พลงัและ

ต้องเก็บเงินไว้ให้ได้		เพ่ือให้ลกูของเขาได้มีเงินไปเรียนดนตรี				

  

*อี๊ด ฟุตบาท เล่นเปิดหมวกที่สนามหลวง
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	 โดยสมยันัน้คา่เรียนไวโอลนิและเชลโลอ่ยูท่ี่ชัว่โมงละ	500	บาท	ซึง่ตอ่อาทิตย์

หนึง่เขาจะต้องเก็บเงินให้ได้	2,000	บาท	โดยจะแบง่เป็น	1,000	บาทไว้เป็นคา่เรียนดนตรี

ของลกูทัง้สอง		และเงินอีกจ�านวน	1,000	บาทนัน้	จะแบง่เป็นคา่อาหารคา่รถภายใน

อาทิตย์นัน้	ๆ		นัน่คือชีวิตท่ีเขา	อ๊ีด	ฟตุบาท	ท�าเป็นกิจวตัรประจ�าในสมยัก่อน		เวลาท่ี

เหลือ	 5	 วนั	 เขาก็ซ้อมดนตรีตลอดทัง้อาทิตย์	 ทัง้แตง่เพลงและซ้อมบรรเลง	 เวลาท่ี

เหลือยามวา่งเขาจะใช้มนักบัการพกัผอ่นดแูลสตัว์เลีย้งโดยท่ีเขาเองไมต้่องกลวัวา่จะ

ท�างานสง่ไมท่นัไมต่รงเวลาแบบงานในระบบ				

	 ตัง้แต่ท่ีเขาได้เร่ิมเล่นเปิดหมวกข้างถนนมานัน้การท�าสิ่งเหล่านีใ้ห้อะไร

ตอบแทนกลบัมาเยอะมาก		อ๊ีดเปรียบงานเปิดหมวก	เสมือนโลกท่ีอิสระ		เป็นชีวิตเขา

ต้องงการและเหมาะกบัแนวทางชีวิตของเขา	

*อี๊ด ฟุตบาท และลูกสาวทั้งสอง

ซ้าย - เปรียว, ขวา - ปิ๊ค
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	 เขาเลน่ดนตรีเปิดหมวกด้วยการแตง่เพลงขึน้มาเอง		โดยชว่งแรกๆนัน้เขาจะ

มีเพลงประจ�าท่ีแตง่ขึน้เองเพียง	 4	 เพลง	 โดยจะเลน่วนซ�า้	 ๆ	 ไปมา	ซึง่เพลงท่ีเลน่นัน้	

เป็นเพลงท่ีแต่งขึน้จากจากสภาพแวดล้อมทัว่ไปพบเห็นอะไรจะบรรยายออกมาเป็น

เพลง		 เชน่บางเพลงจะมีเนือ้หาในการพาชมรอบสนามหลวง		บรรยายถงึสภาพผู้คน

ท่ีอยูร่อบข้าง		เชน่	ในสมยันัน้จะมี	พ่ีใบ้ควงกระบอง		คนเลน่กล		หมอด	ูพระเคร่ือง	คน

ขายส้มต�า	เป็นต้น	โดยเขาจะเอาเร่ืองราวเหลา่นีม้าแตง่ร้อยเป็นเพลง	เพ่ือบอกถงึการ

ต้อสู้ ร่วมกนัแตก็่มีในหลาย	 ๆ	 ครัง้เร่ืองราวมกัจบลงด้วยการท่ีต�ารวจมาเตะข้าวของ

กระจายถือเป็นรสชาตชีิวิตท่ีเขาจดจ�าได้อยา่งขึน้ใจ	ส�าหรับเส้นทางข้างถนน			

จากฟุตบาทสู่ตลาดค่ายเพลง
	 ชว่งประมาณปี	 พ.ศ.	 2527	 เขาเร่ิมเลน่ดนตรีเปิดหมวกข้างถนน	 และแตง่

เพลงร้องเอง	ท�าอาชีพแบบนีเ้ป็นหลกัอยูท่ี่	สนามหลวง	จากนัน้ในปี		พ.ศ.	2530	ขณะ

ท่ีเขาได้เลน่ดนตรีเปิดหมวกอยูท่ี่สนามหลวง	 ความบงัเอิญก็ได้พาให้	 พ่ีหวอ่ง	 มงคล	

อทุก	หรือหวอ่ง	คาราวาน	มาเจอเขา	และเข้ามาทกัทายสอบถามวา่	ตวัเขาเองอยาก

ท�าอลับัม้ท�าเทปหรือเปลา่มีงบเงินลงทนุเทา่ไหร่แล้วพอท่ีจะออกอลับัม้ได้หรือไม	่	เขา

เลา่ถงึเร่ืองราวในชว่งนัน้วา่

	 “ตอนนัน้ใจเราตอนนัน้คืออยากออกเทปอยากมีอลับัม้เป็นของตวัเองมาก				

แตเ่งินก็มีอยูเ่พียง	 8,000	 บาทเทา่นัน้	 แตพ่ี่หวอ่งแกก็บอกวา่ท�าได้	 ๆ	 	 ท�าให้ผมเอง

รู้สกึดีใจมากในตอนนัน้

	 ผมรู้สกึวา่ได้เดนิมาในทางของเรา	ได้ออกเทปมีอลับัม้ท�าเอง	 	ตอนนัน้ใช้ช่ือ

อลับัม้วา่	 “ไกด์สนามหลวง”	 ซึง่เป็นอลับัม้แรกเร่ิมกบัการท�าผลงานเพลงแบบจริงจงั		

โดยมีพ่ี	หวอ่ง	คาราวาน	 	 เป็นโปรดวิเซอร์ให้	 	 	 แตท่ี่ท�า	 ๆ	อลับัม้ไปนัน้ไมมี่หรอกนะ

ก�าไร	ตดิลบด้วยซ�า้	ไปเข้าไป		40,000		กวา่บาท		ก็เงินผมเองทัง้นัน้		

	 ตอนท�าอลับัม้ผมใช้เงินตวัเองทัง้หมด	สาเหตท่ีุแพงเพราะวา่ต้องจา่ยคา่ห้อง

อดัเสียง	แตใ่นสว่นคา่ใช้จา่ยอยา่งอ่ืนนัน้ไมต้่องเสีย	แตเ่งินสว่นใหญ่จะหมดไปกบัคา่

ห้องบนัทกึเสียง	 เพราะในสมยันัน้ไมมี่คอมพิวเตอร์การจะท�าอะไรแบบนีเ้ป็นอะไรท่ี
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คอ่นข้างล�าบากมาก	 	 แตพ่วกคา่เพลงดนตรีไมต้่องเสียเพราะเพลงเป็นของเราเราท�า

เองแตง่เอง		และคา่จ้างนกัดนตรีเคร่ืองดนตรีอะไรไมต้่องจา่ยเพ่ิมเลย		เพราะพ่ีหวอ่ง

เขาจะจดัการหาคนมาชว่ยในสว่นท่ีเหลือนีท้ัง้หมด”

	 ส�าหรับการท�าอลับัม้ครัง้แรกของเขานัน้ได้รับการชว่ยเหลือจากบรรดาเพ่ือน

พ้องตา่ง	 ๆ	 ทัง้คนญ่ีปุ่ นซึง่เป็นเพ่ือนกนักบั	 หวอ่ง	 คาราวาน	 และ	 คณุพิชยั	 วงบลส์ู		

เพ่ือนชาวฝร่ังของอ๊ีด	ฟตุบาทเองท่ีมาชว่ยเลน่ไวโอลนิให้ในการท�าอลับัม้ครัง้นี	้			

	 ครัง้แรกท่ีเขาได้เร่ิมเข้าห้องอดั	 เขารู้สกึสนกุและมีความสขุราวกบัการท่ีเขา

ได้ท�าตามความฝันบนเส้นทางท่ีเขาเลือกได้เอง	 และมีเพ่ือนคอดนตรีท่ีมีอดุมคตใิน

ทิศทางเป็นแบบเดียวกนัมาชว่ยกนัตอ่เติมฝันของเขาให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้

	 จากนัน้ในปีตอ่มา		พ.ศ.2531	เขาก็ได้น�าผลงานท่ีบนัทกึเสียงแล้วมาก๊อบปี้

เป็นเทปคลาสเซท็	 จากคนธรรมดาท่ีเคยเปิดหมวกรับคา่ตอบแทนท่ีเลน่ดนตรีประทบั

ใจ	โดยการโยนเงินลงไปในกลอ่งกีตาร์	ก็เปลี่ยนมาเป็นการ	ขายเทปคลาสเซท็ม้วนละ	

50	บาทแทน	โดยต้นทนุของการท�าเทปคลาสเซท็อยูท่ี่ราคาม้วนละ	13	บาท		แตเ่ขาน�า

*อัลบั้มชุด “เป็นตัวเอง” ออกแบบและวาดโดย อี๊ด ฟุตบาท
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มาขายในราคาม้วนละ	50	บาท	ท�าให้เขาเกิดความภมิูใจกบัการท�าสิง่นีใ้นวถีิข้างถนนย่ิง

ขึน้

	 จากนัน้ประมาณปี	2532	หลงัจากเพลงของเขาเร่ิมตดิหพูอมีช่ือเสียง	ให้เป็น

ท่ีรู้จกักนับ้างส�าหรับ	นกัดนตรีข้างถนน			เขาเองก็ได้รับความสนใจโดยมีแมวมองจาก

ทางบริษัทยกัษ์ใหญ่ทางด้านคา่ยเพลงในนาม	จีเอม็เอม็แกรมม่ี		เข้ามามาพดูคยุและ

ชวนตวัเขาเองนัน้ไปออกอลับัม้เซน็สญัญาเพ่ือเป็นนกัร้องในคา่ยเพลง	 อ๊ีด	 ฟตุบาท	

ได้ร่วมท�างานเพลงบนัทกึเสียงและได้ออกอลับัม้กบัทางคา่ยแกรมม่ี	 โดยอลับัม้ท่ีเขา

ได้ออกภายใต้สงักดันัน้	 ใช้ช่ืออลับัม้วา่	 “บ้านนอกซอกตกึ”	 ในนาม	 บริษัท	 แกรมม่ี	

เอ็นเตอร์เทนเมนท์หลังออกอัลบัม้นัน้ผลท่ีออกมาไม่เป็นไปตามคาดหวังเขาไม่

ประสบความส�าเร็จกบัการท�าอลับัม้แรก		ในนามศลิปินมีคา่ยมีสงักดั

	 “มนัไม่ประสบความส�าเร็จนะคือเหมือนเราไม่ใช่ตลอดของหรืองานเพลง

ประเภทแบบเรามนัไมเ่หมาะกบัตลาดคนฟังแนวนัน้	มนัก็เหมือนเป็นการพิสจูน์ได้นะ		

แม้วา่คา่ยเพลงยกัษ์ใหญ่แม้จะมีทนุหนา	 แตว่า่ก็ไมจ่�าเป็นท่ีจะต้องท�าเพลงออกมา

ประสบความส�าเร็จเสมอไปมนัก็เหมือนกบัวิถีชีวิตคนเรานัน่แหละ”	 อ๊ีด	 ฟตุบาทเลา่

ตอ่วา่

	 “หลงัจาก	 อลับัม้แรกกบัทางคา่ยไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ	 ผมจงึกลบัสูว่ิถีทางเดนิ

ของผมอีกครัง้	โดยในปี	พ.ศ.2534	ก็ได้บนัทกึเสียงผลงานเพลงชดุ	น�า้พกัน�า้แรง	กลบั

มาท�าเป็นอลับัม้ใต้ดนิอีก	โดยรอบครัง้นีมี้เพลง	จดหมายถงึพอ่เราได้น�าเอาลกูสาวทัง้	

2	คน	ก็คือ	ป๊ิค	ตอนนัน้อาย	ุ3	ขวบคร่ึง	สว่นเปรียว	อาย	ุ5	ขวบ		มาร่วมร้องท�าเพลงใน

อลับัม้นีด้้วย	ในสว่นของพวกเขาจะมีในชว่งตอนท้ายของเพลง	ซึง่เพลงนีถื้อเป็นเพลง

ท่ีประสบผลส�าเร็จอย่างท่วมท้นในอลับัม้ชดุนีเ้หมือนเป็นสโลแกนของวงเราไปเลย”	

และเพลงจดหมายถงึพอ่อนัโดง่ดงัเป็นอมตะน่ีเองท่ีท�าให้อ๊ีด	 ฟตุปาท	 กลายเป็นหนึง่

ในบกิเนมแหง่วงการเพลงเพ่ือชีวิตมาจนถงึทกุวนันี ้

	 หลงัจากนัน้	 	 อ๊ีด		ฟตุบาท	ได้มีผลงานออกมาอีก	2	ชดุ	คือ	“คืนสูบ้่าน”	ใน

ชว่งปี	พ.ศ.2536	ได้บนัทกึเสียงผลงาน	ร่วมกบั	น้าป๊อก	ณ	บ้านไม้แดงฯ	และ	อลับัม้

“ดน่ีูดน่ีูส”ิ	ในปี	พ.ศ.2540		ร่วมกบัลกูสาวทัง้	2	ป๊ิคและเปรียว	การน�าลกูสาว	2	คนมา

ร่วมเลน่ดนตรีด้วย	 ซึง่ต้องถือวา่	 อ๊ีดเป็นพอ่ท่ีวางรากฐานทางดนตรีให้กบัลกูสาว	 2	
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คนได้อยา่งดี		เพราะปัจจบุนั		เขาทัง้	3	คนนัน้		ก็ถือได้วา่เดนิเข้ามาสูว่งการตลาดคา่ย

เพลงในกระแสอยา่งเตม็ตวัแล้ว			

	 โดยปัจจบุนั	เขายงัมีผลงานกบั		คา่ยรถไฟดนตรี		ซึง่ในปี	2555		พวกเขาได้

ออกอลับัม้ท่ีมีช่ือวา่	 ‘’ผาหินดนิทราย”	 โดยได้ใสค่วามเป็นไทยในด้านเนือ้ร้องและ

ความเป็นสากลในด้านดนตรี	 ครอบครัวคนดนตรี	 ‘’ฟตุบาท	 ทีโอ’’	 วงดนตรีท่ีเกิดมา

จากการเลน่ดนตรีข้างถนน	จนวนันีเ้พลงเพ่ือชีวิตในสไตล์	 ‘’พอ่ลกู	3	คน’’	 	 ได้เตบิโต

ขึน้	 ทา่มกลางกระแสตอบรับทว่มท้น	 บวกกบัความรู้ทางดนตรีสากลของสองลกูสาว	

โดยการผสานดนตรีหลายชิน้	ได้แก่		กีตาร์,	เชลโล,่	ไวโอลนิ,	ฟลุ๊ต,	ปิคโคโล	่จนกลาย

เป็นวงแรกของไทย	 ท่ีท�าเพลงเพ่ือชีวิตออกมาเป็นรสชาตใิหมไ่ด้อยา่งอร่อย	 และเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั	

	 เส้นทางข้างถนนสู่การเป็นนักร้องหลักในกระแสเขายอมรับว่าชีวิตมัน

เปลี่ยนแปลงมากขึน้แตส่ิง่หนึง่ท่ีเขาจะยดึไว้คือ	ความตัง้ใจมุง่มัน่ไมว่า่จะเดนิบนเส้น

ทางข้างถนนหรือเส้นทางใด		

	 “แนน่อนวิถีการด�าเนินชีวิตมนัค่อนข้างเปล่ียนนะ	 ตรงนีเ้ราเร่ิมมีคนรู้จัก

มากกว่า	การท่ีเป็นศิลปินข้างถนน	วาดรูปขายเพลง	 	ขายความสามารถตามท่ี

คนเห็นพอใจจะให้เรา		แต่เม่ือเราเร่ิมมีช่ือเสียงแล้วนัน้			จากการท่ีเพลงของเรา

ไม่มีใครอยากฟังมากนัก	 แต่เม่ือได้มาเป็นนักร้องในกระแสหลัก	 มีคนสนใจ

อยากหาฟังเพลงของเราโดยท่ีเราไม่ต้องไปน�าเสนอหรือหยิบย่ืนให้เขา	 	 แต่เขา

จะหาฟังเพลงเราเอง	 ซึง่ตรงนีม้นัก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพให้มากขึน้	 ทัง้ฝึกฝน

และคิดประยกุต์แนวเพลงแนวดนตรีให้มีความน่าสนใจและต้องมีกลิน่อายความเป็น

ตวัของเราผสมกนั	แตต่รงนีล้กูสาวทัง้	2	จะเป็นผู้ท�าดนตรีเพราะเขามีทฤษฎีความรู้ท่ี

ได้เรียนมาใช้กบังานเพลงของเราตรงนีโ้ดยตรง	 แตส่ิง่หนึง่ท่ีมนัเปลีย่นไมไ่ด้เลยนัน่คือ		

ตวัเราเอง	 	 หนึง่เลยเราก็ใช้ชีวิตแบบเดิมนะ	 	 เพราะเลน่ดนตรีแตง่เพลงมนัคือสิง่ท่ีชอบ

มนัคือชีวติจิตใจ		ย่ิงแก่ย่ิงอยากใช้เวลาอยูก่บัมนันาน	ๆ 		มนัเหมือนเดมิตรงท่ีเราเดนิบน

ความชอบของเรานัน่เอง	 คดิวา่ไมว่า่จะท�าเพลงหรือเลน่ดนตรีบนพืน้ท่ีตรงไหน	 	 ถ้าเรา

ทุม่เทให้ความส�าคญัให้งานนัน้ออกมาดีท่ีสดุ	 	 ผลงานจะเป็นตวัตดัสนิคณุภาพของตวั
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เราเอง		คงเป็นเพราะเราเกิดมาจากเวทีข้างถนนมัง้“มนัคือเวทีท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก	เป็น

เวทีท่ีกว้างมาก”		อ๊ีด	ฟตุบาทกลา่ว

	 “การเปิดหมวกมนัไมไ่ด้บอกวา่เราเป็นขอทาน		บอกวา่เราต�่าท่ีสดุแล้ว		ไมใ่ช่

แบบนัน้	บ้านเมืองอ่ืนเค้าก็มี	แตค่นมาคดิวา่ต�่าต้อย	ผมวา่อาจเป็นเพราะพวกเรา	วง

ฟตุบาททีโอ	 เกิดมาจากข้างถนน	 เวลาท่ีเราเคยตกต�่าอยูท่ี่ต�่า	 ๆ	 มาแล้วเน่ีย	 	 ให้ต�่า

ท่ีสดุ	เวลาตกจะได้ไมเ่จ็บ”		อ๊ีดกลา่วพร้อมบอกตอ่วา่สิง่ท่ีอยากจะบอก

	 คือมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งทางด้านศิลปะแนวความคิดคือน�า้พักน�า้แรง	

ท�าให้ไมห่ลงตวัเองและอดทน		จนปัจจบุนัเราก็เดนิมาสูเ่ส้นทางท่ีเราเลือกเดนิเองเดนิ

มาด้วยเสียงดนตรีข้างถนน	แบบท่ีมีคนยอมรับ	และมีจดุยืนท่ีเรียกวา่พอใจกบัชีวิต	ณ	

ปัจจบุนั

	 ส�าหรับศลิปินท่ีเป็นแบบอยา่งของ	อ๊ีด	ฟตุบาท		นัน่คือ	BB.	King	จอนน่ี	ฮคุ

เกอร์	 เขาจะชอบฟังเพลง	บลส์ู	สไตล์เพลงตา่งชาติ	 	 เขาเลา่วา่	“เราเองเป็นลกูคนจน

มาเรียนมาเรียนหนงัสือในเมืองกรุงเทพ	เช่นเดียวกบัลกูสาวของผมก็เป็นลกูคนจนท่ี

เข้าไปเรียนดนตรีในโรงเรียนท่ี	 99	 %	 ของคนท่ีเรียนนัน้เป็นคนรวย	 	 ต้องใช้ดนตรี

ต่อสู้ดิน้รนเพ่ือท�าตามความฝันให้เป็นจริง	ซึง่การมาเปิดหมวกอะไรแบบนี	้หลายคน

ก็เรียกได้วา่มาปลดปลอ่ย	บางคนจนบางคนรวยก็มีหมด	แตม่นัชว่ยไมไ่ด้เพราะสภาพสงัคม

เป็นตวัก�าหนดสถานภาพทางชีวติ	 ท่ีจะชว่ยชีใ้ห้เราเลอืกท่ีจะดิน้รนตอ่สู้แบบไหนมากกวา่			

บางคนมีเงินมีทองนะแตเ่หมือนเขาก็อยากท่ีจะออกมาเพ่ือปลดปลอ่ยค้นหาอิสระมาท�า

ตรงนีใ้ห้ดนตรีชว่ยภายใต้เสยีงเพลง”

มุมมองคนเปิดหมวก
	 “เปิดหมวกมนัก็เหมือนเป็นการแสดงสร้างสรรค์งานศิลปะโดยอิสระท่ีเรา

ก�าหนดได้เอง	 	 ผมมองว่าการเปิดหมวกไม่ใช่เร่ืองต�่าต้อยแต่เป็นการรังสรรค์ศิลปะ

มากกว่า	มนัคือบทเพลงท่ีเราสามารถแต่งเอง		น�ามาร้องเองมนัมาจากการคิด		การ

สร้างสรรค์		ความตัง้ใจ		ถ้าหาก	ความตัง้ใจโดนดถูกูวา่เป็นสิง่ต�่าต้อยมนัก็ไมน่า่จะ

ใชน่ะ	เชน่ทว่งท�านองของเสียงกีตาร์		และบทเพลงท่ีสรรค์สร้าง		มนัมีบทบาทท่ีท�างาน

เพลงใหม	่ๆ	ขึน้มาได้ด้วยตวัเราเอง		ให้บทเพลงเดมิ	ๆ	พ้นจากถ่วงท�านองเดมิ	ๆ	ตาม
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*อี๊ด ฟุตบาท ขณะสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวเบื้องหลังชีวิต                            

เริ่มต้นข้างถนนสู่การเดินทางเป็นนักดนตรีค่ายเพลง
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 “เปิดหมวกน้ันไม่ใช่ขอทาน ผมแยกให้ดนูะกค็อื ขอทานกค็อืขอเลย 

 ขอแบบไม่มอีะไรเลย แต่วณพิกเปิดหมวกนีต้้องสร้างสรรค์  

และแลกเปลีย่นงานสร้างสรรค์นัน้มาเป็นเงนิ” 

ท้องตลาดในกระแส	 	ดเูป็นสิง่ท่ีนา่สนใจ	 	 ก็เหมือนท่ีเขาเรียกๆกนัในสมยัก่อนวา่เป็น

แนวเพลงแบบ	Underground		ในสมยันีก็้เรียก	Indy		อะไรท�านองนัน้”

	 อ๊ีดพดูเสริมถงึการยอมรับของคนตอ่ดนตรีข้างถนนตอ่ไปวา่			

	 “คนไทยไมช่อบการแสดงออกท่ีบ้าบิน่	ไมย่อมรับเพลงใต้ดนิ	การไมมี่ช่ือเสียง

คือสตัว์ท่ีนา่รังเกียจ		ย่ิงหากเป็นคนตา่งจงัหวดักบัการไมมี่ช่ือเสียงพวกเขาเหลา่นัน้ย่ิงแย่

ใหญ่ไปกวา่เดมิ				ผมให้ก�าลงัใจศลิปินเปิดหมวกรุ่นใหม	่ๆ	นะคือไมต้่องสนใจ		เพราะการ

มาท�าแบบนีม้นัไมใ่ชว่า่จะต้องมาไขวค่ว้าเพ่ือหาแตช่ื่อเสยีงแตจ่ริง	ๆ	มนัเป็นการแสดงสิง่ท่ี

อยูข้่างในตวัของพวกเขาออกมา”

	 เขาคิดว่าการเลน่เปิดหมวกข้างถนนมนัเหมือนเป็นการเลน่ในท่ีหนึง่ท�าให้ได้

ทดลองถกูผิดนะ	ถ้าหากอาทิตย์นีย้งัไมโ่ดน		ลองเปล่ียนท่ี		อาทิตย์หน้าเอาใหม	่คนเรา

อยูท่ี่เพลงเพลงเดียวเทา่นัน้ก็จะเปลีย่นชีวิต	ฐานะ	แตค่วามเป็นตวัตนไมเ่ปล่ียน				เพราะ

อยา่งตวัเขาเองก็ได้ตอ่สู้กบัสิง่ท่ียากล�าบากมาและสามารถผา่นมนัมาได้

	 ส�าหรับตรงนีเ้ขาก็อยากให้อนรัุกษ์ไว้และพฒันากนัต่อไปให้ดีขึน้เพราะการ

เปิดหมวกนีบ้างครัง้นกัศึกษาก็ใช้ตรงนีใ้ช้พืน้ท่ีใช้ความสามารถเล่นเปิดหมวกเพ่ือ

หาเงินสง่ตวัเองเรียนได้ไมจ่�าเป็นต้องเป็นนกัดนตรีจริงจงัแตส่ามารถท่ีจะมาท�าตรงนีไ้ด้

เพียงแคต่ัง้ใจเตม็ท่ีทุม่เทมุง่มัน่ให้เพียงพอ	

	 เขาคดิวา่อยา่งการเปิดหมวกเมืองนอกเขามีมานานแล้ว	ซึง่เดก็ท่ีเรียนดนตรี	

ก็จะใช้การเปิดหมวกเพ่ือน�าเงินท่ีได้ไปเรียนดนตรี	เพ่ือหาเงินเรียนเองใช้ดนตรีเป็นจดุ

สง่เสริมการศกึษา	สว่นในสงัคมไทยปัจจบุนัก็เร่ิมใช้การเลน่เปิดหมวกเพ่ือสง่เสริมตวั

เองเรียนดนตรีแล้วเร่ิมมีท่ีเหน็	ๆ 	สว่นสถานท่ีเลน่นัน้ท่ีคนเลน่สว่นใหญ่ไมว่า่จะไทยหรือ

ตา่งประเทศก็นิยมเลน่ในท่ี	ๆ	มีคนเยอะ	ๆ	

	 สว่นในต่างประเทศนกัเรียนท่ีเลน่เปิดหมวกเขาจะเลน่กนัอย่างภมิูใจเพราะ
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เขาคดิกนัเสมอวา่พวกเขาใช้งานดนตรี	 ความสามรถท่ีมีเลน่เพ่ือแลกเงินมา	 และจะ

น�าเงินท่ีได้ตรงนีไ้ปตอ่ยอดความรู้ด้านดนตรี		

	 จดุประสงค์หรือจดุยืนในการเลน่เปิดหมวก	ส�าหรับ	อ๊ีด	ฟตุบาท	คือ	เขาอยาก

จะโชว์และน�าเสนอความคิดบนแนวทางท่ีแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์	 และ	สร้างจดุยืนให้

ตวัเองโดยการสร้างสรรค์งานอิสระแบบคงอยูไ่ด้	 ภายใต้อิสระของตวัเอง	 freelance	 ไม่

จ�าเป็นต้องท�างาน		ตามเวลา	แตเ่ป็นการท�างานสร้างสรรค์แบบอิสระแบบนีก็้ได้		โดยมนัก็

มีหลายแบบนะ	ไมจ่�าเป็นต้องร้องเพลอยา่งเดียว

	 โดยอยากท�าเพ่ือสงัคมสว่นรวม	 โดยหลกัๆเลยอยากเป็นตวัน�าต้นแบบให้คน

ท่ีเหน็เราชอบแบบแนวทางนี	้สามารถมีต้นแบบและตามมาท�าแบบนีไ้ด้		โดยตามมาใน

แงนี่ต้้องสามารถด�ารงอยูไ่ด้	ไมต้่องไปร้องเพลงเฉพาะในผบัหรือตามโรงแรมเทา่นัน้	จะ

เลน่ตรงไหนก็ได้	 ไมมี่ค�าวา่จ�ากดัในการสร้างสรรค์งานศลิปะ	 หรืองานดนตรี	 ให้ถือวา่	

เวทีพืน้ดนิน่ีแหละเป็นพืน้โลกท่ีกว้างท่ีสดุ	 ท่ีสร้างสรรค์งานศลิปะเสียงเพลงตา่ง	 ๆ	 ได้

โดยอิสระ	

	 เขาขอแยกเลยวา่	การเปิดหมวกแบบท่ีเขาท�านี	้ไมใ่ชข่อทานอยา่งแนน่อน		

	 “เปิดหมวกนัน้ไมใ่ชข่อทาน	ผมแยกให้ดนูะ		ก็คือ	ขอทานก็คือขอเลยขอแบบ

ไมมี่อะไรเลย		

	 แต่วณิพกเปิดหมวกนีต้้องสร้างสรรค์และแลกเปล่ียนงานสร้างสรรค์นัน้มา

เป็นเงิน			โดยตามจริงแล้วคนไทยเป็นคนท่ีมีจิตใจขีส้งสาร		สว่นตวัไมอ่ยากสนบัสนนุ

กระบวนการขอทานจริงๆเพราะพวกท่ีมานั่งทัง้วันตวัเล็กตวัน้อยจะได้เงินแบ่งแค	่

200-300	บาท	แตพ่วกเอเยน่ต์ใหญ่ท่ีมนักดข่ีตรงนี	้จะได้เตม็	ๆ	เพราะไมง่ัน้จะมานัง่

ขอทานมัว่ๆไมไ่ด้ต้องมีคนคุ้มครองผมไมเ่คยคดิสนบัสนนุกระบวนการพวกนีน้ะ	มือดี

ตีนดีมาขอทานแบบนีม้นัไมใ่ชเ่ร่ือง”			เขากลา่วสง่ท้ายด้วยความรู้สกึสว่นตวั				

เล่าถึงลูกสาวทั้ง 2  

	 ลกูสาวทัง้		2	คน	ช่ือ	ป๊ิคกบัเปรียว		คนโตช่ือจริงวา่	สรีวนัท์	วาทะวฒันะช่ือ

เลน่คือเปรียว	 สว่นคนน้องช่ือสมรรถยา	 วาทะวฒันะ	 หรือป๊ิค	 ยงัแปลกใจท�าไมไม่
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*อี๊ด ฟุตบาท และครอบครัว
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เรียกวา่	 เปรียว-ป๊ิคแตก่ลบัเรียก	 ป๊ิค-เปรียว	 ทัง้คูเ่รียนจบจากวิทยาลยัดริุยางคศลิป์	

มหาวิทยาลยัมหิดล		เรียนดนตรีทัง้คู่

	 ชว่งแรกๆท่ีพาพวกเขาไปเลน่ดนตรีเปิดหมวกด้วยนัน้	 เปรียว	 ลกูคนโตอายุ

ได้	5	ขวบ	ป๊ิค	3	ขวบ	แรก	ๆ	ลกูเขาก็อาย	พอเร่ิมครัง้แรกผา่นไปได้แล้วสนกุกบัความ

อายก็หายไป	 เหลือแตค่วามตัง้ใจอยากจะเลน่	 ปรับปรุงฝีมือแก้ไขจดุบอด	 ซ้อมให้

มากขึน้		พอคนช่ืนชอบตอบรับก็ได้ก�าลงัใจพวกเขาก็ตัง้ใจท่ีจะเป็นนกัดนตรี						

	 การท่ีลกูสาวอยากเลน่ดนตรีกบัพอ่ของเขาก็เพราะ	การเลน่ดนตรีกบัพอ่ของ

เขามนัเป็นเหมือนกบัหน้าท่ี	อยากมีสว่นร่วมกบั		ชว่ยคา่ใช้จา่ยในครอบครัว	

	 โดยตอนเดก็นัน้พวกเขาไมรู้่สกึอะไร	 เพราะพอ่ของพวกเขา	 บอกให้ท�าอะไร

ก็ท�าตามท่ีพอ่บอก	 ให้ร้องก็ร้อง	 แตพ่อ่ของเขาไมไ่ด้เรียนดนตรี	 ไมมี่ทฤษฏีจงึมีคน

ดถูกู		ท�าให้ลกุสาวทัง้สองอยากเรียนดนตรี		เพราะการเลน่ดนตรีต้องมีฝีมือเพ่ือให้คน

ยอมรับ		ไมอ่ายใคร		และภมิูใจ	เวลามีคนให้เงิน	รู้สกึดีใจ	ท่ีมีคนช่ืนชอบให้ขวญัก�าลงั

ใจแก่พวกเขาการท่ีลกูสาวทัง้	2	คน	ของอ๊ีดฟตุบาท	ได้ร่วมเลน่ดนตรีกบัผู้ เป็นพอ่	ณ	

ริมท้องถนน	เสมือน	เป็นบทเรียนในการด�าเนินชีวิต	รู้ความยากล�าบาก	ดิน้รนให้ได้เงิน

สกัก้อนนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย	ท�าให้เหน็คณุคา่ของเงิน	อีกทัง้มีความกล้าแสดงออก			และชิน

กบัการเลน่ตอ่หน้ามวลชนคนดจู�านวนมาก		

	 เขาทัง้	2	คนเร่ิมเรียนเปียโน	ตัง้แตอ่าย	ุ7	และ	5	ขวบ	แตห่ยดุเรียนเพราะเกิด

น�า้ทว่มใหญ่	ท�าให้เปียโนเสียหายและต้องขายไป	เม่ือเปรียวอายไุด้	10	ขวบ	ก็เลือกท่ี

จะเลน่ไวโอลนิเม่ือได้เหน็	วาเนสซา	เมมาแสดงคอนเสร์ิตในเมืองไทย	เขาเกิดความรู้สกึ

ประทบัใจ	 อีกทัง้ข้อดีของไวโอลนิคือมีขนาดเลก็ท�าเธอสามารถถือไปเลน่คอนเสร์ิตกบั

พอ่ได้งา่ย	

	 สว่นป๊ิคก็เลือกเรียนปิกโคโล	่เพราะมีขนาดเหมาะกบัเดก็ตวัเลก็		ป๊ิคเรียนป๊ิก

โคโลได้	1	ปี	เกิดเหน็เดก็ญ่ีปุ่ นอาย	ุ5	ขวบเลน่เชลโลใ่นคอนเสร์ิตซซูกิู	3		ป๊ิคจงึบอกวา่		

	 “ตวัเขาเลก็แตเ่ลน่เชลโล	่ แถมยงัเลน่ได้ไฟแลบ	 เลน่แล้วเทจ่งั	 เธอจงึอยาก

เลน่บ้าง”		จงึท�าให้ป๊ิคเปลี่ยนมาเลน่เชลโลแทน		โดยทัง้สองพ่ีน้องเร่ิมเรียนดนตรีเป็น

ครัง้แรกท่ีโรงเรียนสอนดนตรีเอือ้มอารีย์
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	 ทัง้คูเ่รียนหนงัสือไป	เรียนดนตรีไปเลน่ดนตรีเปิดหมวกหาเลีย้งชีพไปด้วย		โดย

มีอาจารย์สกุรี	 อาจารย์ท่ี	 รร.สงัเกตเหน็วา่	 บางวนัทัง้สองมาเรียนดนตรีด้วยความ

ออ่นเพลยีอยา่งสงัเกตเหน็ได้วา่	 อดนอนมาอาจคงเพราะต้องไปชว่ยพอ่เลน่ดนตรีจน

ดกึด่ืน		เป็นเหตใุห้นอนไมพ่อ		เพราะเธอทัง้สองต้องหาเงินเพ่ือจะชว่ยครอบครัวให้อยูไ่ด้				

	 “ลูกคงเห็นเราเหน็ดเหน่ือยจากการเปิดหมวกหาเงินเพ่ือให้พวกเขาได้

ก้าวหน้าทางวิชาดนตรีทัง้สองได้เหน็ตนตอ่สู้มาทกุทาง	บางวนัก็ได้เหน็ทัง้พอ่ทัง้แมร้่องไห้

ต้องจา่ยเงินอาทิตย์ละ	1000	บาท		เพ่ือเป็นคา่เรียนของพวกเขา		โดยซึง่ชว่งแรก	ๆ 		ผมเองยงัพอ

มีงาน	ก็จะไมเ่ดือดร้อนอะไร	แตช่ว่งหลงั	ๆ 	งานน้อยลง”		ตนเองได้พดูกบัลกูสาวทัง้สองวา่	

	 “ลูกต้องเก่งนะเรามาอยู่จุดนีแ้ล้วต้องมีฝีมือครอบครัวเราไม่ได้ร�่ารวยถึง

ขนาดท่ีอยากเรียนอะไรก็ได้เรียน”	

*เปรียว ลูกสาวคนโตกับการเล่นไวโอลิน 

ภาพจาก : Facebook (Footpathband)
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	 เม่ือผู้ เป็นพอ่ได้บอกกบัพวกเขาเชน่นัน้แล้ว	อยา่งเดียวท่ีทัง้สอง	พอจะท�าได้

ในตอนนัน้	คือฝึกซ้อมให้เก่งจนอาจารย์สกุรีเหน็วา่		ทัง้คูไ่มมี่เงินแตพ่อมีฝีมืออาจารย์

ก็ให้ทนุการศกึษาแก่เดก็ทัง้สอง	เปรียวและป๊ิคจบการศกึษาชัน้มธัยมต้นจากโรงเรียน

เทศบาลวดัละหารด้วยเกรด	4.00	และ	3.93		เขาทัง้สองวางแผนไว้วา่จะต้องเรียนสงู	

ๆให้ได้	และไปทางสายวิทย์เพราะอาชีพมนัแนน่อน	แตส่ดุท้ายชีวิตเขาทัง้	2	ไมไ่ด้ท�า

อะไรอยา่งอ่ืนเลยนอกจากเลน่ดนตรี	 	 ถ้าให้ไปท�าอยา่งอ่ืนก็คงถนดัไมเ่ทา่ดนตรี	 	 ดงั

นัน้ก็มุง่ด้านนีไ้ปเลยให้เตม็ท่ี		

	 ชว่งประมาณปี	2548	วง	Dr.	Sax	Chamber	Orchestra	ซึง่เป็นวงดนตรีท่ี

เกิดจากโครงการวิจยัพรสวรรค์ศกึษา	 โดย	 รศ.ดร.สกุรีเจริญสขุ	 คณบดีวิทยาลยั

ดริุยางคศลิป์	มหาวิทยาลยัมหิดลและเป็นวงดนตรีเยาวชนตวัแทนประเทศไทยได้เข้า

ร่วมการประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติ	 ในรายการ	 International	 Youth	 Chamber	

Music	Competition	2005	ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึง่เป็นการแขง่ขนัระดบันานาชาติ

ครัง้แรกของวง	 ดร.	 แซก็ฯ	 และของประเทศไทยท่ีเข้าแขง่ขนัร่วมกบัวงดนตรีอีก	 17	 วง	

*ปิ�ค ลูกสาวคนที่ 2 กับการเล่นเชลโล่

ภาพจาก : Facebook (Footpathband)
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จากออสเตรเลยี	สวติเซอร์แลนด์	รัสเซีย	เยอรมนี	มองโกเลีย	และสาธารณรัฐเช็ค.

	 ป๊ิคและเปรียวได้เป็นสมาชิกของวงนีม้าแล้ว	8	 ปี	ทัง้สองเข้าร่วมการแขง่ขนั

ครัง้นีด้้วย	โดยในขณะนัน้เปรียวเรียนอยูปี่	1	สว่นป๊ีคเรียนอยูช่ัน้	ม.	5	หลกัสตูรเตรียม

อดุมดนตรี	การแขง่ขนัครัง้นัน้ไมอ่นญุาตให้มี	Conducter	(ผู้ควบคมุวง)	จงึเป็นหน้าท่ี

ของ	 เปรียวในการเป็นหวัหน้าวงในต�าแหนง่	Concert	Master	 คือหวัหน้าวงท่ีรองลง

มาจาก	Conducter		เป็นคนท่ีต้องควบคมุท�านองเพลง		ดแูลวงเองทัง้หมด.

	 “ตอนนัน้	ลกู	 ๆ	 ต้องซ้อมหนกัมาก	วนัไหนไม่มีเรียนพวกเขาจะซ้อมกนัวนั

ละประมาณ	12	ชัว่โมง	แต่ถ้ามีเรียนก็จะซ้อมหลงัเลกิเรียนตัง้แตบ่า่ยสามถงึสามทุม่	

เพลงท่ีเลน่ในการประกวดครัง้นัน้เป็นเพลงท่ีเลน่ยากมาก	 ๆ	 โดยผมเองได้บอกกบั		

ลกู	 ๆ	 วา่	 	 	 ไมว่า่ผลการแขง่ขนัจะออกมาเป็นอยา่งไรทัง้พอ่และแมรู้่สกึภมิูใจแล้วท่ี		

ลกู	ๆ	ได้มีโอกาสไปร่วมแขง่ขนัในครัง้นี”้

	 สดุท้าย	วง		Dr.	Sax	Chamber		Orchestra	สามารถพิสูจน์ให้วงการ

ดนตรีคลาสสิกระดับโลกเห็นว่า	เด็กไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ประเทศท่ีมี

รากทางวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิคโดยการ	 คว้ารางวลัรางวลัชนะเลศิ	 สร้างความ

ภาคภมิูใจให้กบัตนผู้เป็นพอ่เป็นอยา่งมาก	 ซึง่คอยเป็นก�าลงัใจและแรงผลกัดนัให้ลกูสาว

ทัง้สองตลอดมากบัการท่ีได้ไปสร้างช่ือเสยีงให้กบัประเทศไทย

	 ส�าหรับลกูสาวทัง้	 2	 คนนัน้	 	 เราจะบอกเขาโดยตลอด	 วา่	 พวกเราไมใ่ชค่น

ร�่ารวย	อีกทัง้ยงัต้องมาเรียนในโรงเรียนท่ีมีคนรวย	99%	สว่นเราน่ีถือวา่เป็น	1	%เลย

นะของคนท่ีจน		คา่เทมอก็แพง	4-5	หม่ืน	ดงันัน้	ผมจะบอกให้เขาทัง้	2	คนตัง้ใจฝึกฝน		

และขณะท่ีเรียนนัน้	หากมีเวทีประกวดท่ีไหน	ๆ 	ให้ฝึกฝนแล้วไปลงประกวดให้หมด		เพ่ือ

ชิงรางวลั		แล้วน�าเงินท่ีได้นัน้มาตอ่ยอด	มนัเหมือนเป็นการฝึกฝนหากเขาไปในตวัด้วย	

ให้ทัง้แกร่ง	 และมีคณุภาพ	 คือเราจะบอกลกูไว้ตลอด	 วา่ต้องชนะเทา่นัน้	 	 	 เหรียญ

รางวลัต้องเป็นของเรา	 ลกูต้องท�าได้ซึง่ลกูก็มีชว่งกดดนักนันะ	 	 แตส่ดุท้ายแล้วพวก

เขาก็ท�ามนัออกมาได้ดีมากในท่ีสดุและเขาก็มายืนอยู่ในจดุของนกัดนตรีท่ีเคยสร้าง

ช่ือให้กบัประเทศ		และเป็นความภมิูใจของผมและภรรยาเป็นอยา่งมาก				 	

   ส
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	 ลกูสาวทัง้สองเร่ิมเลน่	ตัง้แต	่อาย	ุ7	ขวบ	คนโต	9	ขวบ	เขาเลน่มากบัตน			มี

งานประกวดเก่ียวกบัดนตรีก็ต้องเข้าประกวดยอมฝึกฝนอยา่งทุม่เท	 เพราะคา่เทอมของ

ลกูๆตอนเรียนมหาลยัมหิดลนัน้ก็ไมใ่ชร่าคาถกู		4	-	7		หม่ืนได้		โดยตนและภรรยาจะย�า้

กบัลกุเสมอวา่		โรงเรียนดนตรีเป็นโรงเรียนท่ีมีคนรวย		99%	เรียนนะ

	 แตพ่วกเราทัง้	2	คน	 เป็นเพียง	1	%	ของคนท่ีไมมี่สตางค์	ฉะนัน้อยากเรียน

ดนตรี	ต้องขยนั	ฝึกฝนฝึกซ้อม	และประกวดเร่ือยๆ	จนได้เงินรางวลัมา		ลกูก็น�ามาเป็น

ทัง้คา่เทอมและคา่ใช้จา่ยตา่ง	 ๆ	 ในบ้าน	 โดยถือวา่เป็นเดก็กตญัญ	ู เป็นเดก็ดีของพอ่

แม	่	การท�าแบบนีไ้มใ่ชเ่ร่ืองนา่อาย		

		 อ๊ีดกลา่วจบประโยค		เขาชีมื้อไปท่ีรูปของลกูสาวทัง้	2	และพดูตอ่วา่		ดสูหิน้า

ลกูสาวไมมี่เค้าพอ่เลย	ใคร	ๆ	ก็บอก	พอ่อหน้าแบบนี	้ท�าไมลกูหน้าตาดี	สงสยัได้ทางแม่

มาอยา่งเดียว	 เขาพดูถงึลกูสาวด้วยอารมณ์ขนั	 แตใ่นดวงตานัน้เตม็ไปด้วยประกายท่ี

ยิม้ออกมาจากในลกูนยัตา		

ปัจจุบันของอี๊ด ฟุตบาท
	 ใครจะรู้วา่ศลิปินอยา่งเขานี	้	จะชอบเลีย้งสตัว์เป็นชีวิตจิตใจ			ท่ีบ้านของเขา

ปัจจบุนัเลีย้ง	 สนุขั	 ถงึ	 8	 ตวั	 และแมวอีก	 20	 ตวั	 ซึง่สตัว์เลีย้งเหลา่นีไ้ด้มาจากความ

เมตตาของคนทัว่ไปท่ีน�ามาแวะฝากเลีย้งไว้	 จนสดุท้ายก็ท้ายสมาชิกหลายๆตวัในบ้าน

ของเขา		ก็กลายมาเป็นสว่นหนึง่ในครอบครัวซะแล้ว

	 “บ้าน	นีอ้ยูก่นั	4	คนนะ	มีพอ่แม	่และลกูสาว	2	คน		สว่นท่ีไมใ่ชค่นก็มีนะเลีย้ง

แมว	20	ตวัและหมาอีก8ตวั		แตท่ี่เลีย้งไว้เราไมไ่ด้เลีย้งแบบเวทนา	หรืออยา่งไร		แตเ่รา

เลีย้งพวกเขาเหลา่นีด้้วยความรักเลีย้งแบบลกู	 ไมใ่ชใ่ห้อยูใ่นกรงแตเ่ราให้พืน้ท่ีให้อิสระ		

อยา่งเจ้าตวันีเ้ป็นสนุขัตาบอด	แตม่นัมีความฉลาดท่ีสดุ”	

“เราสงสารเลีย้งมนัไว้แบบขังข้าวอาหารไม่ให้กนิ จรงิๆ

สตัว์มนักเ็หมอืนคนนะ มนัมชีวีติจติใจ ต้องการมพีืน้ที่

มอีสิระ ถ้าเราไปท�าอย่างนัน้กบัสตัว์จติใจ

เรากไ็ม่สมควรท่ีจะเป็นมนษุย์แล้ว” 
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*อี๊ด ฟุตบาทกับสัตว์เลี้ยง
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	 เขาชีมื้อไปยงัสนุขัของเขาพลางอุ้มขึน้มาลบูขนมนัอยา่งทะนทุนอม	 ท่ีได้รับ

มาเลีย้งก็เพราะ	 เจ้าของบ้านขงัมนัไว้	 คนข้างบ้านเขาเหน็เขาก็มาเรียกเราให้ไปชว่ย

ดแูล	สรุปไอเจ้าของหมามนัตดิยาบ้า	เลยเอาหมามาขาย			

	 “เราก็เลยท�าหนงัสือเซน็ต์เลย	ให้เงินไป	2	พนัแล้ว	บอกวา่ห้ามมาเอาหมาไป

อีก			คือเราสงสารเลีย้งมนัไว้แบบขงัข้าวอาหารไม่ให้กิน	จริงๆสตัว์มนัก็เหมือนคนนะ	

มันมีชีวิตจิตใจต้องการมีพืน้ท่ีมีอิสระถ้าเราไปท�าอย่างนัน้กับสัตว์จิตใจเราก็ไม่

สมควรท่ีจะเป็นมนษุย์แล้ว”	 นอกจากนีต้ามฝาผนงับ้านของเขาเองจะมีภาพวาด

ฝีมือของเขาเอง		หนึ่งในนัน้คือสนุขัตวัโปรด	เขาวาดไว้และติดไว้ท่ีฝาผนงับ้าน		อ๊ีด	

เล่าต่อว่า		ตอนนีท้ัง้เขาและลกูสาวทัง้สองได้ช่วยกนัแต่งเพลง	ซึง่ตวัของเขาเองนัน้

จะเน้นไปท่ีการประพนัธ์เพลง	และในส่วนของดนตรีจะให้ลกูเป็นผู้ดแูลตามทฤษฎีท่ี

ลกูของเขามีความรู้เรียนมา		

	 เขาได้แตง่เพลงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสตัว์ไร้ท่ีอยูเ่ร่ร่อนนัน่คือเพลงแอบเมตตา	โดย

เนือ้หาเป็นเพลงเก่ียวกบัการท่ีคนจะแอบมาดแูลหมาตามฟตุบาทนัน้ซึง่ต้องแอบให้

อาหารแอบดแูล		สตัว์จรจดัเหลา่นัน้		

	 ปัจจบุนัตอนนี	้	อ๊ีด	ฟตุบาท	ผนัตวัมาเป็นนกัแตง่เพลงเป็นหลกั		โดยท�าร่วม

กบัลกูสาวทัง้	2	ซึง่เป็นผู้ดแูลด้านทฤษฎีและโน๊ตของเพลง			เขาทัง้	3	คน	วงฟตุบาท	

ปัจจบุนัมีเลน่ดนตรีตามงานจ้างงานการกศุล		กบัลกูๆ	เวลามีงานจ้างก็ดรูะยะวา่งาน

นัน้ใกล้ไกลเพียงไร		โดยเรตราคา		ถ้าเป็นคนรู้จกักนั		เป็นเพ่ือนกนัก็จะลดให้เยอะพอ

สมควร		แตห่ากเป็นงานการกศุลก็จะเลน่ฟรี	เชน่	งานชว่ยกลุม่สงัคม		ชว่ยเดก็และสตัว์	

ปัจจบุนัเขายงัเป็นศลิปินในคา่ยรถไฟดนตรีถือวา่เขาด�าเนินชีวติจนเป็นแบบแผนอยา่ง

วถีิอิสระตามท่ีเขาคาดหวงั			จนประสบความส�าเร็จดงัท่ีตวัเขาเองหวงัไว้ได้ตามต้องการ

	 อ๊ีด	ฟตุบาท	ส�าหรับเขาแล้ว	แม้มีจดุเร่ิมต้นจากข้างถนน		แตใ่นปัจจบุนันีเ้ขา

ไมค่ดิท่ีจะย้อนกลบัไปเลน่ข้างถนนอีก	ด้วยเหตท่ีุวา่	

	 “หลายครัง้นะ	ท่ีผมคิดถงึอยากลองอยากกลบัไปท�าอะไรแบบท่ีสมยัหนุม่ท�า

ในตอนนัน้		เคยลองไปแล้วไปเปิดหมวก		เคยลองไปถงึท่ีสวนจตจุกัร	แตไ่ปถงึแล้วคน
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เยอะมาก		ด้วยเวลาท่ีเราเลน่ต้องเตม็ท่ีต้องมีพลงัต้องใช้เสียงเยอะมาก		และพืน้ท่ีมนั

กว้างมากตรงนัน้”

	 “เพราะสมยันีม้นัไมเ่หมือนสมยัก่อนครัง้ยงัเป็นหนุม่พอไปถงึตรงนัน้เลยตดัสนิ

ใจท่ีจะเลกิเปิดหมวกถาวร	 ถ้าผมท�าอะไรไมเ่ตม็ท่ีมนัออกมาไมเ่ตม็ร้อยเปอร์เซน็ต์	 ผมจะ

ไมท่�า	และอีกอยา่งท่ีเราเลกิจากตรงนัน้	ก็เหมือนเป็นการหลีกทางให้คนรุ่นใหม	่เขาขึน้มา

มีโอกาสมีพืน้ท่ีแทนเรา	 พลงัรุ่นใหมข่องพวกเขานา่จะสรรค์สร้างอะไรได้อีกมากมาย	 ผม

จงึไมค่ดิท่ีจะไปเลน่เปิดหมวกอีกแล้ว	 แตห่ากจะเลน่เปิดหมวกจริง	 ๆ	 ต้องเป็นถนนท่ี

เป็นเทศกาลท่ีมีการตระเตรียมสถานท่ีให้พร้อมก่อนจะท�าแบบนี	้ มนัไมเ่หมือนตอน

สมยัหนุม่ท่ีคดิอยากจะเลน่ก็เลน่เลย”	เขากลา่วถงึการตดัสนิใจมาเลน่เปิดหมวก	จาก

วนันัน้จนวนันี	้	ถือวา่เป็นการตดัสนิใจท่ีถกูต้องส�าหรับเขา	เพราะมนัท�าให้เรามีความ

สขุเยอะมากไมต้่องไปท�างานเป็นเวลา		เลน่ดนตรีกลบัมาก็มีเวลาดแูลหมาแมว	เลีย้ง

ปลาตู้ 	ไมต้่องค�านงึวา่จะต้องสง่งานทนัไหม		

*อี๊ด ฟุตบาท ขณะเล่นดนตรีในบ้านของเขา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ศิลปินเสรี  เวทีข้างถนน106

*ภาพจาก facebook : footbathband
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	 คือเปรียบดนตรีคือพลงัของเราเลย		ย่ิงแก่ก็ย่ิงอยากเลน่ดนตรี		ท่ีเรียนศิลปะมาก็

เพราะช่ืนชอบ	บอ็บ	ดีเลนท์		โดยตวัเองคดิวา่เลน่อะไรก็อยากท่ีจะมุง่เน้นไปเลยชอบอะไร

ก็เตม็ท่ีไปเลย	ท�าเตม็ท่ีกบัมนั	ดีกวา่ท่ีจะท�าอะไรคร่ึง	ๆ	กลาง	ๆ	คิดวา่คนเรานี	้แคอ่าจจะ

ลองหาลองเจอจดุท่ีต�า่สดุของชีวติ	 แล้วเราก็จะพบกบัสจัธรรมท่ีแท้จริง	 เพียงรู้จกัใช้รู้จกั

คณุคา่ของเงินไมป่ระมาท	พอเพียง		อยา่คดิวา่ตนเองย่ิงใหญ่				

	 	 โดยต้องกล้าท่ีจะต�่าต้อย	 กล้าท่ีจะลงไป	 ท่ีส�าคญัท่ีสดุต้องมีความจริงใจ	

ความตัง้ใจ	จะชว่ยให้เราประสบความส�าเร็จเองเขากลา่วทิง้ท้ายเชน่นัน้.

*วง ฟุตบาททรีโอ ขณะเล่นคอนเสิร์ต
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Íิทธิพล��วาทÐวั²นÐ��(Íีêด�ฟุตปาธ)�

เกิด�18�ธันวาคม�2503�

¨ังหวัดนครพนม�

ปรÐวัติการศÖกÉา

รÐดับมัธยมต้น�

มศ.3�โรงเรียนสหราÉ®ร์�รังสÄÉ¯์�

ÍíาเÀÍ�ศรีสงคราม�

¨ังหวัด�นครพนม

รÐดับมัธยมปลาย�

วิทยาลัยª่างศิลปŠ�กรมศิลปากร���

ทีèมาขÍงเพลง¨ดหมายถÖงพ่Í.

	 เสนห์่ของเพลงนีอ้ยูท่ี่เสียงของเดก็	ๆ		คือเสียงของ	ป๊ิคและเปรียว	โดยอ๊ีด	เอา

เพลงนีเ้อามาจาก	ท�านองเพลงฝร่ัง	

	 ท่ีมาของเพลงนี	้ 	 เกิดจากเพ่ือนของลกูอ๊ีด	 	 คือเพ่ือนของป๊ิคและเปรียวซึง่เม่ือ

สกั	 10	 กวา่ปีก่อน	 	 มีบ้านอยู	่ ใกล้กนั	 	 ก็จะมาเลน่กนัตามประสาเดก็	 	 และด้วยความ

คดิถงึพอ่ซึง่ไปท�างานตา่งประเทศ			เดก็คนนัน้จงึได้เขียนจดหมายถงึพอ่ตามประสาเดก็		

แตไ่มไ่ด้สง่ไปไหน		เม่ืออ๊ีดเองไปเจอจงึหยิบเร่ืองราวมาเขียนเป็นเพลง					โดยเพลงนีอ้ยู่

ในอลับัม้ชดุ	“น�า้พกัน�า้แรง”

ทีèมาขÍงเพลง¨ดหมายถÖงพ่Í.ทีèมาขÍงเพลง¨ดหมายถÖงพ่Í.

	 เสนห์่ของเพลงนีอ้ยูท่ี่เสียงของเดก็	ๆ		คือเสียงของ	ป๊ิคและเปรียว	โดยอ๊ีด	เอา

เพลงนีเ้อามาจาก	ท�านองเพลงฝร่ัง	

	 ท่ีมาของเพลงนี	้ 	 เกิดจากเพ่ือนของลกูอ๊ีด	 	 คือเพ่ือนของป๊ิคและเปรียวซึง่เม่ือ

สกั	 10	 กวา่ปีก่อน	 	 มีบ้านอยู	่ ใกล้กนั	 	 ก็จะมาเลน่กนัตามประสาเดก็	 	 และด้วยความ

คดิถงึพอ่ซึง่ไปท�างานตา่งประเทศ			เดก็คนนัน้จงึได้เขียนจดหมายถงึพอ่ตามประสาเดก็		

แตไ่มไ่ด้สง่ไปไหน		เม่ืออ๊ีดเองไปเจอจงึหยิบเร่ืองราวมาเขียนเป็นเพลง					โดยเพลงนีอ้ยู่

ในอลับัม้ชดุ	“น�า้พกัน�า้แรง”

เมืèÍป‚�พ.ศ.2520

ด้วย°านÐทางบ้านยาก¨น�

ต้Íงพักการเรียนในป‚�2��เพืèÍไปเขียนÀาพ

การ์ตูน

เล่มลÐ�1�บาท�ทีèโรงพิมพ์เปšนเวลา�1�ป‚�

หลัง¨ากนัéนกçเข้าเรียนต่Íป‚�3�

ทีèวิทยาลัยª่างศิลปŠ�ลาดกรÐบัง
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 ¨ดหมายถÖงพ่Í�Íีêด�ฟุตบาท

Í่านคíาบรรยาย¨ดหมายถÖงพ่Í�

หนูยังรÍวันพ่Íกลับบ้าน

ก้านมÐลÐกÍทีèพ่Íเคยหว่าน�

แยกปลูกไม่นาน�ลูกโตน่าดู

*�กรÐถินริมรัéวสูงขÖéนเลยบ่า�

พุ่มกรÐดังงาเลืéÍยซุ้มปรÐตู

ทานตÐวันªูคÍªูª่ÍรÍÍยู่�

คงªÐเง้ÍดูคÍยพ่Íกลับมา

แม่Íธิบายทีèพ่Íไปทíางาน�เพืèÍเงินเพืèÍบ้านแลÐเพืèÍลูกยา

¨Ðมีบ้านโตมีรถโก้สง่า�มีหน้ามีตาเหมืÍนดังใครæ

พ่Íไปคราวนีéแม้¨Ðยาวนาน�พวกเราทางบ้านเปšนกíาลังใ¨

แต่บางคืนแม่สÐÍืéนร้Íงไห้�หนูแกล้งทíาหลับไปสงสารแม่¨ัง

ส่วนน้ÍงหÞิงยิèงยามเยçนคíèา�Í้ÍนปรÐ¨íาเหตุผลไม่ฟ˜ง

ไม่เÍาบ้านโตไม่เÍาทุกÍย่าง�¨ÐเÍาขีèหลังขÍงพ่Íคนเดียว

(�ซíéา�*�)

สุดท้ายนีéขÍÍวยพรให้�พ่ÍÍยู่แดนไกล�หัวใ¨เดçดเดีèยว

ขÍพรÐคุ้มครÍงยามใ¨ห่Íเหีèยว�ปกป‡Íงแลเหลียวรíèารวยกลับมา
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Blue�mountain�boys

เผ่าพันธ์ุ คันทรี  

ดนตรี บลูกราส
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 เสยีงดนตรจีงัหวะสไตลค์นัทรบีรรเลงประสาน ผา่นตวัโนต้และเครือ่งดนตรท่ีีมี

รปูรา่งหนา้ตาคลา้ยกบักตีารแ์ต ่ ทวา่กไ็มเ่หมอืนเสยีทเีดยีว เสยีงของมนัดมูกีลิน่อาย

ของความเป น็พืน้บา้นทางฝ ัง่ตะวนัออกมากกวา่ทีเ่คยเหน็ กลุม่คนเหลา่นีพ้วกเขาเรยีก

ตวัเองวา่ “Blue mountain boys”

 การแตง่ตวัของพวกเขานัน้ชวนให้มองดมูากกว่าปกติ	 พวกเขาสวมเสือ้หนัง			

ใส่หมวกปีก	 	ดแูล้วคลบัคล้ายคลบัคล้ายเหมือน	คาวบอย	 ท่ีเห็นได้ในหนงั		ผู้คนท่ี

เดินผา่นไปมาตา่งหนัมองและมงุด	ูให้ความสนใจกบัการแสดงเปิดหมวกของคนกลุม่นี ้

เป็นอยา่งมาก	บนถนนจตจุกัร	ในชว่งเวลาบา่ยเป็นต้นไป	ในชว่งท่ีสภาพอากาศไมร้่อน

มากนกั	 	 เสยีงดนตรีเหลา่นีช้า่งสร้างสสีนัและบรรยากาศให้ตลาดนดัจตจุกัรกบัเหลา่

บรรดานกัช็อปปิง้ทัง้ขาประจ�าและขาจรดคูรึกครืน้ขึน้เสยีจริง

เรยีกพวกเขาวา่ Blue mountain boys
	 วง		blue	mountain	boys	ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี	พ.ศ.2540	โดย	อ.ประภาส	เขม็เพชร	

เผ่าพันธุ์�คันทร�ีดนตรี�บลูกราส

   ส
ำนกัหอ
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เป็นผู้ก่อตัง้และเป็นหวัหน้าวง	 เดมิทีวงของเขานัน้เลน่เพลงประเภทคนัทรีทัว่ไปแตพ่วกเขา

นัน้สนใจอยากท�าเพลงแนวบลกูราสจงึได้คิดเลน่และรวมตวักนัโดยมีธร	แบนโจ		เข้ามาเป็น

สมาชิก	เพ่ิมเสนห์่ท่ีของความเป็นบลกูราสให้ชดัเจน	และได้ใช้ช่ือวงวา่		

“Mountain		Bluegrass”		แตด้่วยความท่ีมีเพ่ือนชาวฝร่ังมาทกัเก่ียวกบัช่ือวง		และบอกวา่

ช่ือวงนีย้งัไมดี่นกัส�าหรับความหมาย	จงึได้เปลีย่นมาใช้ช่ือวงวา่	“Blue	mountain	boys”		มา

จนถงึปัจจบุนั		

	 โดยมีสมาชิกทัง้สิน้	8	-	9	คน	และท�าผลงานเพลงท่ีเขียนค�าร้องและท�านองโดย		

อ.ประภาส	 เขม็เพชร	และ	อ.โสภณ	 	 ฐิตสิริุยารักษ์	 เป็นผู้เรียบเรียงเสยีงดนตรี	 	 โดยรวม

เป็นจ�านวนเพลงทัง้หมด	 5	 อลับัม้	 โดยในอลับัม้ลา่สดุนัน้	 เนือ้เพลงท่ีพวกเขาท�าออกมา

นัน้มีทัง้เวอร์ชนัท่ีเป็นภาษไทยและภาษาองักฤษในสไตล์สนกุสนานครืน้เครง

	 โดยแนวเพลงในทกุ	 ๆ	 อลับัม้จะเป็นประเภทบลกูราสทัง้สิน้ไมมี่การแตกแนวทาง

ไปในด้านอ่ืนเพ่ือรักษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์และความมีสไตล์ในวถีิของตนเอง	 เพราะกวา่พวก

เขาจะสร้างจดุยืนและเอกลกัษณ์ให้ชดัเจนได้นัน้	คอ่นข้างใช้เวลาเป็นอยา่งมาก

	 “พ่ีจบจากเพาะชา่ง”	 ธร	 แบนโจ	 เร่ิมต้นเลา่เร่ืองราวการเดนิทางบนถนนสาย

*สมาชิกบางส่วนของวง blue moutain boy ขณะเล่นเปิดหมวกที่สวนจตุจักร
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บลกูราส“	 ก็มีเพ่ือนเพาะชา่งท่ีเรียนกนัเน่ียจบมา	 10	 กวา่ปีไมเ่จอกนั	 ทีนีม้าเจอกนัท่ี

งานคาวบอยเฟสติเวิลด์ท่ีสีลมก็เลยคิดพูดคุยตรงนัน้มันมีแต่คนท่ีชอบอะไรแบบ

เดียวกนัด้วยไง”		เขากลา่วด้วยน�า้เสยีงนุ่ม	ๆ	สไตล์ศลิปิน

	 วงของพวกเขาได้เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี	 2540	 อ.ประภาส	 เขม็เพชร	 ผู้ ก่อตัง้วงซึง่

เป็นนกัร้องน�า	 ด้วยความท่ีชอบอะไรท�านองนี	้ 	และตวัของเขาเอง	ธร	แบนโจ	ก็ชอบวง

คนัทรีอยูแ่ล้วเชน่กนัจงึลองร่วมกนัท�าวงขึน้มาด	ูเพ่ือเป็นการ	relax	และพกัผอ่นสงัสรรค์

กบัเพ่ือนๆท่ีสนใจอะไรแนวเดียวกนั	 หลงัจากนัน้ก็เพ่ิมคนเพ่ิมอปุกรณ์ดนตรีเข้ามาเร่ือยๆ	

จนมีสมาชิกเตม็วง	 เชน่จาก	 กีตาร์	 มาเป็น	 แบนโจ	 มาเป็น	 ฟิดเดลิ	 หรือ	 ไวโอลนิ	 จงึ

เป็นการเลน่ดนตรีสไตล์บลกูราสในปัจจบุนั

		 “เคร่ืองดนตรีพวกนีเ้วลาเล่นมันจะเล่นสายคูไ่งท�าให้มีสเต็ปค่อนข้างเร็ว		

เพราะเป็นเคร่ืองเลน่ของคนพืน้เมืองอเมริกนั		และก็มีแมนโดริน		ดบัเบิล้เบส		กลอง	เข้า

มาเสริมจงัหวะ		ตอนนีก็้ท�าวงมาเร่ือย	ๆ	เลน่ตามงาน	โดยเลน่งานคาวบอยเป็นหลกั		วง

ของพ่ีจะเลน่สไตล์คนัทรีพืน้เมือง	 ท�าไปท�ามามนัก็กลายเป็นอาชีพโดยธรรมชาตขิองมนั

เอง	 เพราะคนท่ีเลน่สไตล์บลกูราสในไทยมีคอ่นข้างน้อยเรียกวา่แทบหาไมไ่ด้เลย	 จะหา

คนเลน่สไตล์แบบนีย้ากมาก		แล้วก็ด้วยคนท่ีมีความชอบคล้ายกนัมารวมตวักนันี	้	8-7	

คน			มนัคอ่นข้างยากเพราะต้องรักและชอบในสไตล์ดนตรีแบบเดียวกนัเหมือนกนัด้วย		

วงเราแตง่ตวัสไตล์คาวบอยเป็นประจ�า”		

	 	สว่นสมาชิกในวงของพวกเขานัน้มีท่ีเรียนจบจากท่ีเดียวกนั	2	คน	 	นอกจาก

นัน้จะเป็นสมาชิกจากเพ่ือนตา่งสถาบนั	 พวกเขาล้วนมีความชอบในด้านดนตรีคนัทรีบ

ลกูราสเหมือนกนั	พบเจอกนัตามงานได้พดูคยุกนัจงึท�าให้รวมตวักนัเป็นวง			

	 “blue	mountain		boys		ซึง่สมาชิกในวง	ทัง้	8	คนนัน้	จะเลน่ดนตรีคนละแบบ

ทัง้หมด	มีทัง้เลน่แมนโดริน		4	สายคู	่		เลน่แอคคอเดียน		กีตาร์โปร่ง	กลอง	เบส		ไวโอลนิ	

และตวั	ธรเองเลน่แบนโจ							

	 ส�าหรับเคร่ืองเล่นเคร่ืองดนตรีพวกเขาหาซือ้กันเองบางคนสั่งซือ้จากต่าง

ประเทศและบางคนสัง่ท�ารุ่นพิเศษ	 หากใครชอบอะไรก็ซือ้ตวันัน้มาฝึกด้วยความสนใจ

และใฝ่หามาเลน่กนัเอง		
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	 เร่ิมแรกนัน้สมาชิกหลายคนไมไ่ด้เลน่ดนตรีแนวบลกูราส	 	 หลายคนเลน่สไตล์

เพืทอ่ชีวิตมาก่อน	แตเ่ม่ือพวกเขาได้มารวมตวักนัมาศกึษาและฟังดนตรีแนวนี	้จงึท�าให้

พวกเขาเกิดความสนใจและเปลีย่นมารวมตวักนัเลน่ดนตรีแนวนี	้	

	 “ท่ีพวกเรามาเล่นดนตรีแนวนีก็้เพราะมันเป็นดนตรีท่ีมีเอกลกัษณ์ชดัเจน		

แล้วการท่ีจะหาเลน่หาดใูนประเทศไทยมนัหายากและไมค่อ่ยมีเกร่อมากนกัเพราะอะไร

ท่ีไมไ่ด้มีทัว่ไปก็จะดมีูความนา่สนใจกวา่	แล้วอีกอยา่งพวกเราเองก็มีร้านท่ีเจเจด้วยเป็น

ร้านท่ีตัง้รวม	ๆ	กนั	พอมีเวลาเราวา่งก็จะมานัง่ซ้อมเพลง	มาเลน่เพลงแจมกนัหน้าร้าน			

ท�าไปท�ามาก็เหมือนการเปิดหมวกไปในตวั	มนัก็ไมเ่ชิงแบบนัน้ซะทีเดียวนะ	พวกเราไม่

ได้คดิแบบนัน้หรอกไมไ่ด้อยากได้สตางค์		

	 	ท่ีเราคืออยากเลน่อยากโชว์		ไมอ่ยากปลอ่ยเวลาให้มนัวา่ง	ๆ		ก็เลน่ไปซ้อมไป

เฮฮาไป		คนผา่นไปมาคนเขาก็ชอบดนตรีเพลงสไตล์นี	้มนัเลยเหมือนเป็นแหลง่ท่ีชมุนมุ

ของคนท่ีชอบอะไรแบบนีพ้อเร่ิมได้ออกทีวีหรือออกหนงัสอื	คนทัว่ไปเขาก็จะพอรู้วา่ท่ีตรง

นี	้ 	 เขามีดนตรีแนวเพลงสไตล์แบบนี	้ 	 ก็จะมีการเข้ามาหามาคยุมีมากมายหลายรุ่น	 ตัง้แต่

เดก็ไปถงึรุ่นใหญ่		รุ่นน้องก็มีมาหามาคยุเป็นระยะ	หลงั	ๆ	ก็มาบอ่ยขึน้			และท่ีเป็นเสนห์่ก็

*โอ�ตกับร้านที่ตกแต่งร้านสไตล์คาวบอย
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พวกแบนโจท่ีเลน่	มนัดนูา่สนใจมาก	มนัเป็นแนวดนตรีท่ีไมไ่ด้มีเกร่อหลายในประเทศไทย”			

เขาเลา่ด้วยน�า้เสยีงสบาย	ๆ	พลางดีดแบนโจไปพลาง

	 เสยีงดนตรียงับรรเลงเป็นระยะ	ขณะท่ีพกัจากการพดูคยุทกุครัง้ท่ีการบรรเลง

เสยีงเพลงสไตล์บลกูราสดงัขึน้บรรยากาศโดยรอบบริเวณสวนจตจุกัรท่ีพวกเขานัง่เปิด

หมวกอยูน่ัน้		ดมีูสสีนัต์ขึน้มาทนัตา		ทัง้บรรดานกัเดินตลาดชาวไทยและเทศตา่งพากนั

มงุด	ู	ปรบมือ	ด้วยจงัหวะดนตรีท่ีดมีูความสขุและสร้างความครืน้เครงท�าให้ชาวตา่งชาติ

บางคนเต้นไปกบัเสยีงดนตรีเหลา่นี	้ 	 อีกทัง้เขามาขอถ่ายภาพร่วมกบั	 	 ชาวบลกูราสวง

ดนตรีข้างถนน	ท่ีดจูะแตกตา่งจากการไปพดูคยุกบันกัเปิดหมวกกกลุม่อ่ืน	ๆ	นัน้		เพราะท่ี

น่ีส�าหรับสายตาท่ีมองดพูวกเขานัน้ดเูป็นสายตาแห่งความช่ืนชมและสนใจในเสียงเพลง

ท่ีพวกเขาก�าลงับรรเลงอยู่

*ผู้คนที่ให้ความสนใจพวกเขาขณะเล่นเปิดหมวก
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Blue mountain  boys  กบั การเลน่เปดิหมวก
		 “จริงๆวนัแรกท่ีเลน่คือเราไมไ่ด้เลน่เปิดหมวกไง”	เขากลา่วพลางยกัคิว้			

	 “เราก็เลน่ของเรานัง่เลน่หน้าร้าน	 แตพ่วกเราแตง่ตวัสไตล์คาวบอยกนัอยูแ่ล้ว			

ก็เลน่เพลงกนัแจมกนักบัเพ่ือนฝงู		สนกุ	ๆ	เป็นศนูย์รวมของคนรักดนตรี	แตง่คาวบอย

มา	 ขายของ	 	 คนเดินผา่นไปมาเขาก็ดจูะสนใจในสไตล์ของพวกเราท่ีเราเป็น	 	 พอมีคน

สนใจก็ได้พดูคยุกนักบัคนท่ีชอบสไตล์เดียวกนั	 	 	 ตอนท่ีนัง่เลน่ดนตรีหน้า	 	 ก็มีฝร่ังมา

ยืนดคูนมงุเยอะชอบใจ		ปรบมือ	ให้เงินเรา	เราก็ไมไ่ด้ใสใ่จอะไร		ในจดุของเงิน	แตเ่รา

เลน่น่ีสขุใจ	 อยากเลน่อยากโชว์มากกวา่	 พอหลงัๆมีเพ่ือนมาแจมเยอะมนัครึกครืน้ก็

เลยเปิดหมวกมนับ้างเสยีเลย	 เพ่ือน	 ๆ	 ท่ีมาก็จะได้มีคา่รถคา่ราตดิมือกลบับ้าน	 	 แต่

จดุหลกัคือรวมตวักนั	เลน่โชว์ร้องเพลนิ	ๆ	สนกุสนานตามประสาพรรคพวกคนรักดนตรี

สไตล์นี”้

		 การท่ีพวกเขามาเล่นเปิดหมวกกันตรงนีก็้คือพวกเขามีร้านขายของอยู่ท่ี

สวนจตจุกัรกนัอยูแ่ล้ว	และร้านท่ีขายไมไ่ด้ขายดีตลอดเวลา	ท่ีท�าร้านไว้ก็เพ่ือเปิดไว้เป็น

แหลง่รวมพบเจอเพ่ือน	ๆ	ท่ีชอบอะไรแบบเดียวกนัไว้แวะมาพบปะพดูคยุ	เพ่ือไมใ่ห้เพ่ือน

เก่าๆทิง้หายจากกนัไป		ท่ีร้านของพวกเขามีขายพวกเคร่ืองหนงัของคาวบอย	และเพลง

ซีดีท่ีพวกเขาท�ากนัเอง	 เพราะการท่ีร้านไมไ่ด้ขายดีตลอดเวลาจงึท�าให้พวกเขามีเวลาวา่ง	

มานัง่คยุกนัไปเลน่ดนตรีสไตล์บลกูราสไปเพลดิเพลนิกวา่มานัง่เฉยรอท่ีจะขายของให้

หมดเวลาไปวนั		ๆ		

	 “แตก่ารเลน่ดนตรีมนัมีแตค่วามสขุเพลดิเพลนิคร่าเวลาได้	เรามนัเป็นคนมีดนตรี

ในหวัใจ		ก็เปิดแผน่	เลน่เพลง	ฮมัเพลงกนัไป		ได้โชว์ได้ร้องเลน่	มีความสขุ		และท่ีร้านเรามีขายพวก

ซีดีสไตล์บลกูราสด้วย	 	พอคนเขาสนใจเยอะเดนิผา่นไปมาอยากซือ้	 	จงึเอามาขายตัง้ไว้แถวหน้า

ร้าน	 	 มนัเหมือนเป็นการได้เผยแพร่ให้คนทัว่ไปท่ียงัไมรู้่จกัดนตรีแนวนีไ้ด้รู้จกัดนตรีสไตล์บ

ลกูราสมากขึน้		

	 มีบางคนไมเ่ข้าใจเขาก็เข้ามาถามวา่มนัเป็นอยา่งไร	คืออะไร	เคร่ืองดนตรีพวก

นีเ้ลน่ยากไหม	แบนโจเลน่ยงัไง	ไวโอลนิกบัฟิดเดลิ		เลน่ยงัไงเหมือนกนัหรือเปลา่		ซือ้ยงั

ไงราคาแพงไหม	เหมือนเป็นการเผยแพร่สิ่งท่ีเรารู้ท่ีเราชอบไปด้วยในตวั	ให้คนอ่ืนๆรู้จกั

และมาสนกุมาแลกเปลีย่นร่วมกนั		ในโลกของเสียงดนตรีคนัทรีบลกูราส	พอคนผา่นไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ศิลปินเสรี  เวทีข้างถนน118

มาเขาเหน็เราเลน่ดนตรี	 ด้วยความท่ีจงัหวะมนัเป็นคนัทรีสนกุสนาน	 มีเพ่ือนพ้องมาร่วม

วงเลน่ก็เลยเหมือนเป็นการเปิดหมวกไปโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ	 เพราะใจจริงคือพวกเราอยากเลน่

อยูแ่ล้วเลน่หน้าร้านขายของตวัเอง		มนัก็เลยเหมือนเปิดหมวกไปในตวั		แตก็่ไมมี่ไปเปิดท่ี

อ่ืนเลย	เร่ิมเลน่ครัง้แรกก็ท่ีน่ีแหละหน้าร้านท่ีจตจุกัร	จะเลน่แคว่นัเสาร์	-	อาทิตย์ท่ี	ตลาด

นดัเจเจสวนจตจุกัรโดยเป็นบริเวณหน้าร้านของพวกเรา”

	 เพราะปกตินัน้ส�าหรับวง	 blue	 mountain	 boys	 จะเลน่รับจ้างเลน่ทัว่

ประเทศไทยมากกวา่หากเป็นสมาชิกทัง้	8	-	9	คนในรูปแบบเตม็วง		โดยงานท่ีเคยไปเลน่

มานัน้		จะเน้นเป็นแนวคนัทรีคาวบอย		ซึง่งานท่ีไปบอ่ยเป็นประจ�าทกุปีก็จะเป็น		งานท่ี

อ�าเภอปากชอ่งหมวกเหลก็	 ซึง่แถวนัน้เป็นยา่นอตุสาหกรรม	 เขาเลีย้งววัเลีย้งม้า	 และ

งานงานคาวบอยเฟสตเิวลิด์	งานโคนมแหง่ชาต	ิซึง่ในชว่งปลายปีก็มีเลน่	 ท่ีแถว	ทางขึน้

เขาใหญ่		ในงานคาวบอยเฟสตเิวลิด์	โดยปีนีก็้สูปี่ท่ี	9	-	10	แล้ว		พวกเขาและวงได้ไปร่วม

เลน่	แตไ่มไ่ด้ไปในนามวงเปิดหมวก	แตจ่ะไปในนามวงรับจ้างของพวกเขาเอง			บรรยากาศดีมี

*กล่องใส่ไวโอลิน ที่นำ มาใช้รับเงินที่ได้จากการเปิดหมวก
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คนคอดนตรีเยอะเพราะส�าหรับเขาเองนัน้	 การเปิดหมวกพวกเขาท�าเพราะอยากท�าอยากเลน่ดนตรีดี

กวา่อยูเ่ปลา่	 	ๆ 	 จงึน�าดนตรีมานัง่เลน่เปิดหมวก	 	 มนัชว่ยผอ่นคลายจากการท�างานพวกเขาจะ

เลน่ตลอด	โดยใช้เวลาในชว่งวนัเสาร์อาทิตย์เลน่ดนตรีบนถนนท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแบบนี	้มนั

เหมือนเป็นการผอ่นคลายและยงัสร้างสสีนัต์ให้กบัถนนไมเ่งียบเหงา

	 ส�าหรับวง	“blue	mountain		boys”	พวกเขาทกุคนล้วนมีอาชีพหลกั	แตใ่ช้การ

เลน่ดนตรีและงานจ้างเป็นอาชีพรอง		ท่ีเข้ามาเตมิเตม็ชีวติของพวกเขาให้สมบรูณ์แบบ

ในทางท่ีพวกเขาต้องการ		“ทกุคนในวงก็มีอาชีพหลกักนัทัง้หมดเลยนะ”	ธร	แบนโจเลา่

ถึงสมาชิกในวง		

	 พวกเขามีงานประจ�า	แตก่ารมาเลน่เพลงรวมตวักนัตรงนี	้	ถือเป็นกิจกรรมพกั

ผอ่นสง่เสริมให้พวกเรารู้สกึผอ่นคลาย	 และเติมเตม็ความฝันของทกุคนท่ีชอบเลน่ดนตรี	

โดยในวงเรานัน้จะมีท�าอาชีพ	 	 เชน่	ท�างานศลิปะ	วาดภาพอยูบ้่าน	 	วาดภาพขายและเพ

นท์เสือ้หรืองานจ้างด้านเพนท์ศลิปะบ้าง	แตก่ารเลน่ดนตรีถือเป็นงานผอ่นคลายท่ีเป็นสว่น

เสริมเตมิเตม็ความสขุ		

	 อยา่งเพ่ือนในวงมีรับข้าราชการงานกระทรวง	เป็นครูสอนดนตรี	ครูสอนศลิปะ	

ทกุคนเราในวงเรามีอาชีพเป็นหลกั	แตก่ารเสริมด้วยการเลน่ดนตรีเหมือนพวกเรามนัได้ใช้

เวลาพกัผอ่นเม่ือได้เลน่	 แตส่�าหรับเพ่ือนสมาชิกท่ีเลน่เปิดหมวกด้วยกนันัน้	 	 จะเป็นใน

ลกัษณะขาจรมากกวา่	จะเป็นเพ่ือนท่ีแวะเวียนมาเย่ียมมาหาแล้วมานัง่เลน่			แตท่ี่มาเปิด

หมวกประจ�าด้วยกนันัน้		จะมีด้วยกนั			2	คน		โดยในชว่งๆแรกมี	แบนโจและกีตาร์	แตใ่น

ชว่งหลงัมาจะมีสมาชิกเพ่ิมขึน้	 คือ	 เพ่ือนท่ีเลน่แมนโดลนิส�าหรับสมาชิกหลกัในวง	 blue	

mountain	boys		จะไมค่อ่ยแวะเวียนมาร่วมเปิดหมวกด้วยกนัเทา่ไหร่		แตจ่ะเจอกนัตอน

ออกงานและตอนซ้อมคิวมากกวา่

	 “เงินท่ีได้รับจากการเลน่เปิดหมวกนะหรอ”	ธร	แบนโจ	จบัท่ีแบนโจของเขาเหมือน

จะดีดมนัแตเ่ขาก็วางมนัลงและเลา่เร่ืองราวตอ่			

	 “บางทีก็ไมถ่งึพนั	 พนักวา่ก็มี	 เฉล่ียแล้วการเลน่เปิดหมวกตอ่วนัก็จะประมาณ

วนัละ	 1	 พนับาทนะ	 ส�าหรับในเงินท่ีเลน่ได้นัน้	 สว่นหนึง่ก็จะแบง่เงินให้เพ่ือนท่ีมาเลน่		

เพราะเขาเดนิทางมาก็ควรมีคา่น�า้มนั	คา่เดนิทาง	ส�าหรับเราเองนัน้ก็ไมไ่ด้บงัคบัอะไร		ถ้า
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ใครมายืนดจูะต้องมาซือ้ของร้านเราหรือมาให้สตางค์เรา	มนัเหมือนความพอใจมากกวา่	

เชน่		เหมือนพวกฝร่ังท่ีเขาพอใจในบริการ	ก็จะมีการให้เงินทิป	คา่มารยาท		มาขอถ่ายรูป

กบัเราอะไรแบบนัน้	แตถ้่าเป็นงานจ้างรายได้ท่ีได้นัน้จะอยูท่ี่ประมาณ	3-4	หม่ืน		แล้วแต่

ระยะทางและสถานท่ีความใกล้ไกล		

	 โดยวงของพวกเขาเลน่เดนิสายทัว่ประเทศ	ตา่งจงัหวดั	อยธุยา	สพุรรณ		ราชบรีุ	

เฟสตเิวลิด์	มีท่ีเขาใหญ่ทกุเป็นเป็นงานคาวบอย		แตถ้่าเป็นการเลน่เปิดหมวกจะมีบางวนัท่ี

เลน่หารายได้ชว่ยคนแล้วจะมีรายได้คอ่นข้างสงู	 แตพ่วกเราไมไ่ด้รับเข้ากระเป๋าเอง	 	 เชน่	

หารายได้ชว่ยเดก็ยากไร้	 เดก็นกัเรียน	 นกัศกึษาแตเ่ราต้องประกาศนะ	 มีป้ายบอกจดุ

ประสงค์วา่เพ่ืออะไร	โดยจะมีคนมาขอรับบริจาคนะ	มายืนถือกลอ่งแล้วเราจะเป็นฝ่าย

เลน่ดนตรี	วนัหนึง่ก็	7	-	8	พนั	เลยนะ	แตเ่งินตรงนีไ้มไ่ด้ใสก่ระเป๋าพวกเราเอง	ก็จะร่วม

กบัน้องๆนกัศกึษาท่ีมาร่วมยืนขอบริจาคกบัเรานัน่แหละเพราะการท�าตรงนีม้นัท�าให้

รู้สกึดีเหมือนเราทัง้ได้เป็นฝ่ายรับและเป็นฝ่ายให้ในเวลาเดียวกนั	ได้เลน่ดนตรีด้วยแถม

ยงัได้ชว่ยคนอ่ืนอีก			เหมือนเราท�าให้ดนตรีเป็นมากกวา่ดนตรี			

	 การเลน่เปิดหมวกไมเ่คยมีปัญหาโดนไลห่รือโดนแมค้่าวา่	 	 เพราะการเลน่ตรง

นีม้นัคือหน้าร้านของเราเอง		ทางคนดแูลพืน้ท่ีเขาไมเ่คยมาวา่หรือมาเตือน		 	 เขาคอ่นข้าง

ปลอ่ยเสรีนะอิสระไมโ่ดนอะไร	 มนัเหมือนการท่ีเราเลน่แบบนีเ้ป็นการสร้างสีสนัต์	 	 บนถนน		

ยา่นนี	้ให้ดมีูชีวิตชีวา		ไมเ่งียบเหงา	อีกทัง้คนตา่งชาติก็มีเยอะมนัก็ดเูป็นอะไรท่ีนา่สนใจดี

ด้วย		จงึไมเ่คยมีปัญหาอะไรในเร่ืองแบบนี ้

	 ขณะตอนเลน่เปิดหมวกท่ีสวนจตจุกัรมีคนสนใจเยอะนะ	ทัง้ไทยทัง้ตา่งชาติเลย	

คนไทยก็สนใจเยอะนะ	เพราะวา่เขาไมเ่คยเหน็	คนตา่งชาตบิางคนก็ไมเ่คยเหน็		แตถ้่าเป็น

คนอเมริกนัแถวตอนใต้	แถบเคนทกักี		ลยุเซียนา	โอคลาโฮมา		มิซซปิปี	้	ฟลอริด้า		คนพวก

นีเ้ป็นพวกคนท้องถ่ินเขาจะเคยเหน็อะไรประเภทแบบนีแ้ล้ว	 แตม่าเห็นท่ีไทยคงแปลกใจ

วา่เอ๊ะ	มีแบบนีด้้วยหรอ	แถวนี	้		เหมือนฝร่ังเลน่ระนาด	ฝร่ังก็จะสนใจ	

	 โดยแนวเพลงท่ีใช้เลน่นัน้		วงของพวกเขาจะไมเ่ลน่เพลงแนวตลาด	เพราะพวก

เขายดึแนวเพลงของตวัเอง		ไมว่างขายท่ีไหน	ท�าขายหน้าร้าน	หรือตามงานคอนเสร์ิตท่ีเรา

เลน่มากกวา่	 โดยท่ีพวกเขาจะเน้นเลน่แนวนีแ้นวเดียวไมข่ายเพลงอ่ืน	 เหมือนเป็นการบอก

วา่		ถ้าอยากฟังเพลงแนวนีอ้ยากดอูะไรแนวนีก็้ต้องมาท่ีน่ีท่ีเดียว			ต้นฉบบัและแรงบนัดาล
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ใจของพวกเขานัน้	คือ	คณุ	เพชร	พนมรุ้ง	ลกูทุง่สไตล์		คาวบอย	คอยสร้างแรงบนัดาลใจให้

กบัพวกเขา	 และสว่นตวัของ	 ธร	 แบนโจเองก็ยงัชอบดหูนงัขาวด�าคาวบอยท่ีเป็นซีรีย์ดู

อาทิตย์ละครัง้เขาเป็นคนท่ีสนใจอะไรแบบนีม้าก	 เพลดิเพลนิกบัชีวติคาวบอยเหมือนราวกบั

เขาอยากจะใช้ชีวติและหลดุไปอยูใ่นสภาพแวดล้อมแบบนัน้					

จดุเดน่ของบลกูราส  ตอ้งมแีบนโจ 
	 “รูปลกัษณ์มนัตา่งจากกีตาร์มีเอกลกัษณ์	 เสยีงของมนัดใูห้อารมณ์	 ฟังแล้ว

รู้สกึให้อารมณ์เห็นม้าควบ	เห็นทุ่งหญ้า	เห็นกองฟาง		เห็นววั	เห็นคาวบอยต้อนววั		มนั

ก็เหมือนกบั	คนฟัง	ซงึ	ฟังแคนแล้วก็	ก็นกึถึงกองฟางท้องไร่ชาวนา		 น่ีมนัก็เหมือนกนั

เป็นตะวนัตกของอเมกนั	เหมือนรู้สกึแบบได้ข่ีม้า	อยา่งแบนโจเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอ

เมกนั		อยา่งไทย	ก็ระนาด		แบนโจตวันีเ้ป็นแบบ		5	สาย	จริง	ๆ	ส�าหรับแบนโจมนัจะมี

*ธร แบนโจ

“เสยีงแบนโจ ฟังแล้วรู้สกึให้อารมณ์เห็นม้าควบ 

เหน็ทุง่หญ้า เหน็กองฟาง  เห็นวัว เห็นคาวบอยต้อนวัว  

มนัก็เหมอืนกบั คนฟัง ซงึ ฟังแคนแล้ว

กนึ็กถึงกองฟางท้องไร่ชาวนา”
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ทัง้	4	สาย	5	สาย	6	สาย		แบนโจน่ีแหละมนัคือจดุเดน่และเสนห์่หลกัๆเลยของดนตรีแนว

บลกูราส”	เขากลา่วพร้อมเลน่แบนโจ	5	สายโชว์	กบับทเพลง	ท่ีมีช่ือวา่		 	

‘Man	of	constant	sorrow’		

	 ส�าหรับสมาชิกร่วมวง	ผู้เลน่	ฟิดเดลินัน้		ได้พดูเสริมขึน้มาถึงเร่ืองราวเก่ียวกบั	

ฟิดเดิล้ของเขา		“ตวัท่ีผมเลน่คือ		ฟิดเดิล้	เลน่มาหลายตวัแล้ว	โดยตวัแรกราคา	2	พนั

กวา่บาท	ตอนนีก็้มีสะสมไว้ราว	ๆ	3-4	ตวั	ราคาก็อยูป่ระมาณนีแ้หละ3-4	พนั				 	

	 โดยปัจจบุนัผมท�าอาชีพไรวาดรูปขายเป็นงานหลกั	 แตก็่ท�าหลายนะซึง่เป็น

งานท่ีเก่ียวกบัศลิปะทัง้หมด	ส�าหรับแนวเพลงคนัทรีชอบและสนใจมานาน			ก่อนท่ีจะมา

เลน่ดนตรีแนวนีผ้มเองเลน่แค	่ กีตาร์โดยในสมยัก่อน	 พวกอปุกรณ์ดนตรีมนัยงัดไูมเ่ยอะไมมี่

อะไรนา่แปลกใหมม่ากนกั	จนมาชว่งหลงั	 	ๆของพวกนีเ้ข้ามาเยอะ	ซึง่ผมก็จะดจูากพวกแผน่

ซีดีหนงัคาวบอย	 พอเห็นก็อยากจะมีอยากจะลองเลน่	 	 เลยพยายามหามาเพ่ือฝึกหดัเลน่

และใช้ชีวติอยูก่บัมนัจนรักและเรียกวา่มนัคือสว่นหนึง่ส�าหรับการเดนิทางไปในท่ีไหน	 ๆ	 ”	

โอ๊ต	ฟิดเดลิ	หนุม่ผู้มีบคุลกิคอ่นข้างเงียบขรึมเลา่เร่ืองราวของฟิดเดลิของเขาออกมา	ด้วย

น�าเสยีงโทนปกตแิตเ่ป่ียมไปด้วยความรู้สกึผกูพนัระหวา่งเขาและฟิดเดิล

*ลูกค้าที่สนใจแวะสอบถามคุยกับวง Blue moutain boys 
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	 ส�าหรับ		วง	blue	mountain		boys		พวกเขาได้รับความสนใจเป็นอยา่งมากไมว่า่

จะเป็นงานจ้าง	 พวกเขามีทัง้กลุม่แฟนคลบัขาประจ�าท่ีรอดกูารแสดง	 	 และเสยีงตอบรับท่ีดี

จากการเลน่ข้างถนน		อีกทัง้พวกเขายงัเคยออกรายการมา	มากมาย	เชน่	จุ๊บบอกเกมส์	เวที

ทอง	ควิทเวนตีมิ้วสคิกรูู	ชิงร้อยชิงล้าน	เกมส์ทศกณัฑ์		รายการโสตศกึษา		สนิเจริญบราเธอ

ร์เป็นต้น

	 “อยา่งตา่งชาตเิขาเห็นเรา	ใน	คลปิ		Youtube			เขาก็จะเดนิทางมาประเทศไทย

นะ		พกแบนโจมามาเลน่ท่ีน่ีท่ีร้านของพวกเรา		โดยเฉพาะพวกคนญ่ีปุ่ นน่ีเยอะมากเดนิ

ทางมาแล้วมานัง่เลน่ท่ีน่ี			อยา่งสมาคมบลกูราสท่ีญ่ีปุ่ นก็มีมานัง่เลน่ท่ีร้านของพวกเรา		คือ	

พอเขารู้วา่มีคนเลน่บลกูราสท่ีไทยเขาก็สง่ตวัแทนมาเป็นสมาคมจากทางประเทศนัน้แล้ว

ถ่ายรูปเราลงหนงัสอืท่ีประเทศญ่ีปุ่ น			

	 และพวกคนญ่ีปุ่ นรุ่นใหญ่	อาย	ุ50	-	60	ปีท่ีเขาชอบอะไรสไตล์นีน้ะเดนิทางมา

ถึงร้านเลย	มาเลน่แบนโจกบัเรามาคยุแลกเปลีย่นความคดิทางด้านดนตรีประเภทนี	้ 	 พวก

คนญ่ีปุ่ นบางกลุม่เขาช่ืนชอบมากกบัแนวเพลงสไตล์บลกูราสนะเลยเดนิทางมาเพ่ือหาเพ่ือน

หากลุม่คนท่ีรักและชอบสนใจอะไรเหมือนกนั	 	 อยา่งเชน่พวกเรา	 วง	 Blue	mountainboys	

มนัเหมือนสิง่นีพ้าให้เราเดินทางเจอโลกกว้างเจอคนเยอะได้แลกเปล่ียนเร่ืองราวดนตรีดีๆท่ี

เป็นมากกวา่แคด่นตรีหรือมิตรภาพมนัให้อะไรพวกเรามากกวา่กวา่นัน้	 ตลอดเวลาท่ีรู้จกั

กบัแนวเพลงสไตล์นี”้

		 ส�าหรับต่างประเทศท่ีเคยไปดูตอนไปเท่ียวต่างประเทศมันเหมือนเป็น

วฒันธรรม	 พวกฝร่ังเขาเลน่ตามถนน	 ตามลาน	 การทอ่งเท่ียวเลน่ดนตรีเปิดหมวก		

เป็นการสร้างสสีนั	ยดึเป็นอาชีพ	ใช้ดนตรีแลกเปลีย่นเสยีงร้องคนก็ขอถ่ายรูปทิปให้	 เป็น

ศลิปะท่ีสร้างสสีนัต์ความบนัเทิง	ตามถนน	แตใ่นบ้านเราน่ี		เด๋ียวนีก็้ดีขึน้หนอ่ย	เขาก็จะ

มองวา่เฮ้ยมาเลน่ดนตรี	 มาขอสตางค์คน	 	 แตม่นัไมใ่ชคื่อคนเราถ้าเจริญแล้ว	 	 ก็จะมอง

ออกได้วา่มนัไมใ่ชก่ารมาเลน่ขอสตางค์อยา่งเดียวหรอกส�าหรับบางคนนะ			อยา่งประเทศ

ท่ีเจริญแล้ว	 	 ก็จะมองวา่เป็นงานศลิปะการแสดงออก	พอใจชอบเขาก็จะให้ทิปเป็นแรงใจ

ให้ศลิปินเหลา่นัน้			เหมือนได้แลกเปลีย่นความสขุ	พอใจก็ทิปให้			แตเ่มืองไทยบางทีมนัก็

ตดิท่ีภาพลกัษณ์นะ	
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*การเล่นดนตรีเปิดหมวกของวง Blue moutain boys
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	 ผมก็คดิวา่มนัอาจจะอยูท่ี่สถานภาพพืน้ท่ี	 ของแตล่ะคนนะ	 ท่ีมาเลน่	 พืน้ท่ีท่ี

ยืนเลน่		อยา่งเชน่	ป้ายรถเมล์	มนัก็ไมใ่ชส่ถานท่ีท่ีจะมายืน	ให้นกัทอ่งเท่ียวมาด	ู	ก็ถ้า

เลน่ก็เลอืกสถานท่ีหนอ่ยก็นา่จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี		เราเลน่จากความชอบเป็นหลกั

	 โดยท่ีมาเลน่นีพ้วกเราก็คาดหวงัไว้วา่	 อยากเลน่โชว์ให้คนไทยรู้จกัเพลง	 	 แนว

บลกูราสเพราะบ้านเรารู้จกัเพลงแนวนีน้้อยมาก	อาจจะรู้จกัเพลงคนัทรี	แตบ่ลกูราสมนั

จะลกึกวา่คนัทรี	ถ้าเปรียบคนัทรีก็เหมือน	ลกุทุ่งบ้านเรา	ท่ีจริงชาวอเมริกนั	เขาฟังเพลง

ลกูทุ่งเยอะมาก		มากกวา่เพลงป็อบทัว่ไป		เหมือนบ้านเราก็คนทัว่ไปฟังลกูทุ่ง		

	 คือบลกูราสก็เปรียบเหมือนเพลง	แนวหมอล�า	เสนห์่มนัอยูท่ี่ความเป็นพืน้เมือง

มากกวา่คนัทรี		โดยเคร่ืองดนตรีจะเป็นอะคสูตกิพืน้เมืองมากกวา่			

	 “ไมจ่�าเป็นนะวา่จะเลน่ดนตรีอะไร	เพียงแคเ่ราตัง้ใจแล้วหาสไตล์ท่ีใชส่�าหรับตวั

เองให้เจอ		ไมว่า่จะดนตรีหรืออะไรก็ตาม		ท�าไปเถอะถ้ามีความสขุ”			

	 “เพราะผมว่าชีวิตของคนเราส่วนใหญ่ท่ีต้องการแสวงหาก็คือความสุขนั่น

แหละ		สขุท่ีจะท�าอะไรก็ท�าไป”	เหมือนพวกผมและเพ่ือน		เจอแล้ววา่ดนตรี	บลกูราสน่ี

แหละ	ท่ีเป็นได้ทัง้ท่ีระบาย	พกัใจ	คลายความเหงาเป็นเพ่ือนเราได้ตลอดเวลา	หรือตอน

ไมมี่สตางค์		ดนตรียงัชว่ยพวกเราหาเงินได้อีก”		

	 เสยีงเพลงแนวคนัทรี	 บลกูราสเร่ิมดงัขึน้อีกครัง้	 มีคนมากมายยืนจ้องด	ู พวก

เขาบรรเลงเพลงอีก	เสยีงเพลงเลา่นีส้ร้างความสขุให้ทัง้พวกเขาเหลา่	คนท่ีมีใจรักใน

ดนตรีสไตล์คนัทรี	บลกูราสและยงัสง่ความสขุให้กบัคนรอบข้างท่ียืนล้อมรอดอูยู่			

	 ฉนักลา่วลาและ		ถอยหา่งออกมาดคูวามสขุท่ีอยูไ่มใ่กล้ไมไ่กล	นัน่คือถนน		อาจ

จะจริงท่ีวา่ถนนนัน้เองคือจดุเร่ิมต้นของทกุวถีิทางหากเราพร้อมจะก้าวเดนิสกัอยา่ง	ถนน

หนทางไมมี่ทางตนัแนน่อน	ฉนัหนัหลงักลบัและเดินไป	ตลอดเส้นทางยงัคงมีเสียงดนตรี

สไตล์คนัทรีบลกูราสแวว่อยูใ่นหฉูนัตลอดเวลา			
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bluegrass
	 ถือก�าเนิดขึน้ระหวา่งทศวรรษ	 1920s	 และ	 1930s	 ในรัฐ	 Kentucky	 โดย

พฒันามาจากดนตรีโฟล์คพืน้เมือง	 ท่ีใช้เคร่ืองสายอคสูตกิทางตะวนัออกเฉียงใต้ของ

อเมริกา	 มีการขบัร้องเป็นหลกัพร้อมเสียงประสาน	 ท่ีด้นกนัสด	 ๆ	 ประกอบการเลน่

ดนตรีเคร่ืองสายท่ีพลิว้ไหว	สนกุสนาน

	 บดิาแหง่ดนตรีบลกูราส	Bill	Monroe	(บลิ	มอนโร)	เร่ิมก่อตัง้วงกลางทศวรรษ	

1920s	เลน่ดนตรีมายาวนานจวบจนสิน้ชีวิตในปี	1996

		 ในทศวรรษ	1940s	Bill	Monroe	ได้สร้างดนตรีแนวใหม	่ยงัคงใช้เคร่ืองสาย

แบบเก่ามาเป็นหลกั	 บรรเลงด้วยทว่งท�านองท่ีทรงพลงัเร้าใจ	 และแฝงอิทธิพลของ

ดนตรีแจ๊ส	ประกอบอยูด้่วย	อยา่งเข้มข้น	ซึง่ตอ่มาก็ถกูขนานนามวา่	bluegrass	ตาม

ช่ือวงท่ีมีช่ือวา่	The	Blue	Grass	Boys	หรือวง	Bill	Monroe	and	The	Blue	Grass	

Boys		Earl	Scruggs	สมาชิกหนุม่ในวง	ได้สร้างสรรค์การเลน่แบนโจแนวใหม	่ตืน้เต้น

เร้าใจมากกวา่เดมิ	 โดยเรียกเทคนิคการเลน่แบบนีว้า่	 “	 the	 three-finger	 five-string	

banjo	technique”	แล้วเทคนิคนีก็้ได้สืบทอดกนัมาถงึปัจจบุนั

เคร่ืองดนตรีหลกัท่ีส�าคญัของ	bluegrass	คือ	banjo,	guitar,	mandolin,	dobro,fid-

dle,	bass,	และอ่ืน	ๆ	ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีรอง	

	 นกัดนตรี	 bluegrass	 ท่ีนา่สนใจในปัจจบุนั	 เชน่	 Alison	 Krauss,	 Ricky	

Skaggs,	Vince	Gill		เป็นต้น
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 Bluegrass	จะเลน่กนัเร็วสดุ	ๆ	(ขนาด	Speed	Metal	ยงัอาย	)	สว่น
ใหญ่จะใช้เคร่ืองดนตรีอคสูตกิ	 ประเภทเคร่ืองสาย	 เนือ้หาเพลงก็จะเป็นแนวๆเพลง

พืน้บ้าน	หรือ	Folk	Song	นัน่เอง	และใช้แค	่3	คอร์ด	คือ	1,	4	และ	5			ถือได้วา่เป็นต้น

ขัว้ของแนว	Fingerstyle	ในปัจจบุนันี ้

	 วง	Bluegrass	แบบเตม็ๆวง	จะขาดไมไ่ด้เลยคือ	 กีต้าร์	และ	แบนโจ	แตถ้่า

เสริม	ๆ	ให้แนน่ด้วย	แมนโดริน	กลอง	และ	ดบัเบลิเบส	ก็จะสมบรูณ์มากขึน้	แล้วถ้าจะ

มีเป่า	เม๊าท์ออแกน	สีไวโอลนิ	หรือเลน่แอ๊คคอเดียน	ก็จะถือวา่สมบรูณ์สดุ	ๆ

	 บ้านเรา	จะคุ้นค�าวา่	Bluegrass	กบัความหมายข้างต้นท่ีกลา่วมา			แตพ่วก

อเมริกนั	จะมีค�าเรียกอีกค�า	คือ	Newgrass

	 ซึง่	Newgrass	 ก็คือ	การเลน่	Bluegrass	แบบสมยัใหม	่ อิสระ	ไมย่ดึตดิรูป

แบบเดมิ	ๆ	มีการใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า,	มีการImprovise,	รูปแบบก็จะมีสว่นผสมของ

ดนตรีอ่ืนอยา่ง	Rock&Roll	หรือ	Jazz	มาปน	ๆ	ด้วย	เป็นต้น
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ศิลปินข้างถนน
	 นกัดนตรีข้างถนนหรือวณิพกท่ีพบเหน็ได้ทัว่ไปในพืน้ท่ีสงัคม	 ไมว่า่จะเป็น	 ข้างถนน		

สะพานลอย	บริเวณบีทีเอส	หน้าห้างสรรพสนิค้า	และบริเวณอ่ืน	 	ๆ ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร

นัน้มีเป็นจ�านวนมาก	ซึง่มีทัง้ในรูปแบบของศิลปินคู	่ศิลปินเด่ียว	หรือเลน่เป็นดนตรีชดุใหญ่	ซึง่

สะท้อนให้เหน็วา่บคุคลเหลา่นีใ้ช้พืน้ท่ีสาธารณะ	ในการแสดงความสามารถเลน่ดนตรีสร้างตวั

ตนหรือหารายได้เลีย้งชีพและครอบครัว

	 ซึง่พวกเขาเหลา่นีล้้วนมีองค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนั	 เพราะทัง้ผู้ท่ีมีความพิการหรือ

คนปกตนิัน้ก็สามารถท่ีจะมาเลน่เปิดหมวกข้างถนนได้โดยไมมี่กฎเกณฑ์หรือข้อห้ามใดๆ

ส�าหรับผู้ท่ีสนใจเลน่ดนตรีข้างถนน

	 ส�าหรับค�าวา่	 เปิดหมวก	 ในสารคดีเลม่นี	้ ขอให้ความหมายวา่	 บคุคลผู้ซึง่

ท�าการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในท่ีสาธารณะตามท้องถนนท่ีมุ่งหวังสร้างความ

บนัเทิงและความประทบัใจแก่ผู้ ชมท่ีผ่านไปมาเพ่ือแลกกับค่าตอบแทนซึ่งการให้ค่า

ตอบแทนจะมากน้อยก็ขึน้อยูก่บัความปรารถนาของผู้ชมแตล่ะคนการแสดงเปิดหมวก

สามารถสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ	 ซึง่ในสารคดีเลม่นีผู้้เขียนมุง่ศกึษากลุม่คนเปิดหมวก

ประเภทท่ีแสดงดนตรีสดการเล่นดนตรีหรือการแสดงซึ่ งอยู่ในพื น้ ท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร

	 ส�าหรับการเปิดหมวก	ณ	ท้องถนน		ถือวา่เป็นอาชีพหนึง่ท่ีผู้เปิดหมวกเรียกวา่

อาชีพ	หากแตอ่าชีพนีย้งัไมถ่กูจดัระบบให้อยูใ่นสาระบบอาชีพของสงัคมไทย	

	 แตส่�าหรับพวกเขานัน้	 สามารถแสดงตวัตนว่าพวกเขามีอยู่จริงในสงัคมมี

เอกลกัษณ์		ภายใต้สงักดั	และความมีอิสระและเสรีในตวัเอง	พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะใช้

ชีวิตแบบอิสระและกล้าแสดงออก	 จดุนีจ้งึถือเป็นการแบง่นกัดนตรีเปิดหมวกให้แตก

ตา่งจากนกัดนตรีประเภทอ่ืน		

	 ส�าหรับการเล่นดนตรีเปิดหมวกหรือการแสดงเปิดหมวกข้างถนนนัน้ยังไม่

เป็นท่ียอมรับมากนกัอาจมีทัง้สว่นท่ีสนบัสนนุและสว่นท่ียงัไมม่องและกระท�ากบัพวก

เขาเชน่เพ่ือนร่วมอาชีพในชนชัน้เดียวกนั	 หากแตพ่วกเขานัน้ก็มีคณุคา่ความเป็นคนไม่

แพ้กบัอาชีพใด	 เพราะพวกเขาประยกุต์ใช้ดนตรีความสามารถสว่นตวัมาสร้างสรรค์ให้

เป็นศลิปะข้างถนน		หากมีผู้ไมพ่อใจก็จงเดนิหลกีหนีเขาไปเฉย	ๆ	อยา่ไปดถูกูหรือแสดง

ทา่ทีท่ีไมเ่หมาะสมเลย			

STREET
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PERFORMANCE

	 พวกเขาเหลา่นีเ้ลน่ดนตรีข้างถนน	พวกเขาไมใ่ชข่อทานเพราะหากเป็นขอทาน

นัน้จะไมมี่การแสดงอะไรเพ่ือแลกเปลีย่นกบัเงินท่ีได้เลย	 	 	ขอทานจะใช้ความนา่สงสาร

ความนา่เวทนา	 ในขณะท่ีพวกเขาใช้ความสามารถหรือเสยีงเพลงท่ีออกมาจากความ

สามารถสว่นตนแลกเปลีย่นเป็นเงินตราท่ีผู้ผา่นไปมาพอใจท่ีจะให้			อาชีพเปิดหมวกไม่

ได้มีการบญัญติัในสาระบบอาชีพของคนไทย	 ไร้ซึง่หมวดหมูใ่นการจดัวางลงไปในอาชีพ

แขนงใดแขนงหนึง่	แตพ่วกเขาเหลา่ศลิปินเปิดหมวกเรียกมนัวา่	“อาชีพเปิดหมวก”	นอกจาก

จะสร้างรายได้ให้แก่พวกเขาหรือสร้างตวัตนให้พวกเขามีโอกาสออกมาแสดงความสามารถ

ตวัตนแล้ว			การเลน่ดนตรีเปิดหมวกนีไ้มไ่ด้มีกฎเกณฑ์ใดจ�ากดั	

	 ส�าหรับผู้ ท่ีมีความพิการ	เพราะพวกเขาเหลา่นัน้		มีโอกาสและทางเลอืกในการ

ประกอบอาชีพได้น้อยนกัในสงัคมปัจจบุนั		จงึถือได้วา่		อาชีพเปิดหมวกนี	้	สร้างโอกาส

และทางเลอืกท่ีเปิดกว้างให้กบักลุม่คนเหลา่นีอี้กด้วย		

	 สดุท้ายแล้วการเปิดหมวกในสงัคมไทย	มนัอาจจะไมใ่ชอ่าชีพท่ีดดีูหรือมีอยูใ่น

สาระบบอาชีพ	แตพ่วกเขาก็เลอืกท่ีจะท�ามนัเตม็ท่ี		บนทางเดนิท่ีเขาเลอืกเองและเลอืก

ได้	ไมว่า่คณุจะท�าอาชีพไหนหากคณุตัง้ใจและทุม่เทกบัอาชีพนัน้และซือ้สตัย์กบัมนัจริงๆ	

ผลของงานท่ีออกมาจะบอกระดบัศกัยภาพและความเป็นคนของคณุเองแม้วา่อาชีพนัน้

จะสงูหรือต�า่สกัเพียงใดก็ตาม

STREET

*นักดนตรีข้างถนน (สวนจตุจักร)
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	 “เปิดหมวก”	มนัไมใ่ชค่�าส�าหรับคนตาบอดหรอกนะ		มนั

เป็นค�าส�าหรับคนตาดี			อยา่งวงผมจะเรียกวา่		มนัคือ	“งานสุม่”	

แตถ้่านกึถงึค�าวา่เปิดหมวก	ผมขอให้ความหมาย	เหมือน	ๆ	กบั

ต้นฉบบัเขาและกนั	เขาวา่อยา่งไรผมก็ขอตามนัน้		

       

“สเุมตธ ธรรมวงศ์ “ ตวัแทนวง Dimond 

 “การเปิดหมวก”	 โดยขอนิยามแบบคน

ไม่มีความรู้อะไร	 แบบคนรู้น้อย	 คิดว่ามันก็คือ	

การเล่นดนตรีเล่นอะไรก็ได้	ที่มีหมวกวางไว้ด้าน

หน้า	บางคนก็ใช้กล่อง	โบราณว่าคือการขอทาน	

แต่ใช้เสียงเพลงแลก	เงิน		

“เรวัติ ผ่องแผ้ว“ ศินปินข้างถนนย่านสีลม 

	 “เปิดหมวก”	มนัก็เหมือนเป็นการแสดงสร้างสรรค์งานศลิปะโดย

อิสระท่ีเราก�าหนดได้เองผมมองวา่การเปิดหมวกไมใ่ชเ่ร่ืองต�า่ต้อยแต่

เป็นการรังสรรค์ศลิปะมากกวา่และบทเพลงท่ีสรรค์สร้างมนัมีบทบาทท่ี

ท�างานเพลงใหม่ๆ 	 ขึน้มาได้ด้วยตวัเราเอง	 ให้บทเพลงเดมิ	 	ๆ พ้นจากถ่วง

ท�านองเดมิ	ๆ 	ตามท้องตลาดในกระแส		

คนเปิดหมวก ถึง การเปิดหมวก

“อ๊ีด ฟตุบาธ”

ต้นฉบบัศลิปินเปิดหมวกกข้างถนน
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คนเปิดหมวก ถึง การเปิดหมวก

	 “เปิดหมวก”	 คดิวา่มนัก็คือการแสดง	 แล้วแต่

ใครจะมองยงัไง	แตค่นท่ีออกมาท�าตรงนี	้ต้องท�าได้ดีได้

จริง	ต้องกล้าในทางท่ีดีไมใ่ชม่าหลอกคนด	ู

“สมพงศ์ หัสดี”  โนราพรานบุญ

	 “เปิดหมวก”มองวา่เป็นงานศลิปะการแสดงออก	 พอใจชอบเขาก็จะให้ทิป	 เป็น

แรงใจให้ศิลปินเหลา่นัน้	 เหมือนได้แลกเปลี่ยนความสขุ	 พอใจก็ทิปให้แตเ่มืองไทยบางที

มนัก็อาจจะอยูท่ี่สถานภาพพืน้ท่ี	ของแตล่ะคนนะ	ท่ีมาเลน่	พืน้ท่ีท่ียืนเลน่	อยา่งเชน่	ป้าย

รถเมล์	มนัก็ไมใ่ชส่ถานท่ีท่ีจะมายืน	ให้นกัทอ่งเท่ียวมาดก็ูถ้าเลน่ก็เลือกสถานท่ีหนอ่ย

“ธร แบนโจ” ตัวแทนวง Bluemountain boys
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	 เร่ืองราวของ	5	ศิลปินท่ีเลน่ดนตรีเปิดหมวกข้างถนน		กบั

เส้นทางเดินชีวิตของพวกเขาบนถนนเส้นนี	้ 	 มีทัง้เร่ืองราว	 สนกุ	

สขุ	เศร้า		กบัเร่ืองราวชีวติ		พวกเขาเลือกและรักท่ีจะท�ามนั	อยา่ง

มีความสขุนัน่คือ	“การเลน่ดนตรี”		

	 	 ส�าหรับอาชีพคนเปิดหมวกนีส้งัคมไทยและใครหลายคน

มองว่าเป็นเร่ืองท่ีต้อยต�่าแต่ส�าหรับมมุมองของศิลปินข้างถนน

อยา่งพวกเขาแล้วนัน้		ไมมี่ค�าวา่ต�า่ส�าหรับการท�าในสิง่ท่ีรัก		และ

เป็นเส้นทางท่ีสจุริต	เพราะทกุชีวิตไมส่ามารถเลือกเกิดในสงัคมท่ี

ย่ิงใหญ่ได้	 แตเ่ลอืกท่ีจะเป็นคนดีคนเส้นทางเลก็	 ๆ	 ท่ีสร้างความ

สขุให้ตวัเองได้

àÇ·Õข้างถนนศิลปินàÊÃÕ 
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